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5] ΡΑΓΠ 5 ΕΡΙΛΤΙ ΤῸ ΤῊΝ 

ΕΡΗΒΒΙΑΝΟΣ:. 

ΨΙΤΗ Α ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΊΤΑΒΥ, 

ΑΝῸ Αα ΒΕΥΙΒΒΕ. ΤΕἈΑΝΒΙΑΤΙΟΝ, 

ΒΥ 

ΟΗΑΒΙΕΒ 5. ΒΠΠΙΟΟΤΊΤ Ὁ.Ὁ. 
ΒΙΒΗΟΡ ΟΚ' ἀἸΠΟΠΟΒΒΤΕΒ, ΑΝῸ ΒΒΊΒΤΟΙ, 

ΠΕ ΕΟΟΚΤΗ ΕΔΡΙΤΙΟΝ, ΟΟΚΕΝΕΟΤΕΡ. 

ΠΤΟΝΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝΞΕ, ΟΕΒΕΝ, ΒΕ ΕΝ, ἃ ὈΥ ΕΒ, 

τϑό8 



ΟΤαηιδυίσ χες 
ι ῬΈΥΝΤΕῊ ΒΥ Ὁ ὅ. ΟἸΡΑΥ ΜᾺ 

ΑΤ' ΤῊΝ ὈΝΙΨΕΙΒΙΤῪ ῬΒΈΕΈΒΗ. 



ΑὈΥΕΕΤΙΒΕΜΕΝΊΤ ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΠΝΤΗ ΕΡΙΤΊΙΟΝ, 

ΗΠ τονίβιοη οἵ {π|5 γοϊαπηθ ἴου ὑπ οτὰ δηα 401} ΘΠ 018 

μᾶβ ᾿πὐτοάποθα πὸ ἱπηρογίαηῦ οΠδηρθ ἴῃ ὑπ6 Τοχὺ δπα 

Νοίθβ. Α ἴδιν δἰθθυδύιοηβ 1 τ !ηρ 1111] Ὅ6. ἴοππα, 65ρ6- 

ΟΠ 1 ΟΠ δΡ. 1.1, ὉΠ6 πον αἰβοογοσθα Οὐαθχ ΘΙ ΠΔΙΠΟῸΒ 

Πδνηρ ἴῃ ΒΟΙ]Θ Οδ865 δ] ουθ {Π|ὸ Ὀαίαποθ οἵ οὐἹύϊοα] 71π40- 

χηοηῦ. πὸ ΤΎΔΠΒΙ Ο. ΠΟύΟΥΟ Πὰθ ὈΘΘη σογγθοίθα, δα 

τἰ5 Νούθβ βᾶνθ Ὀθθὴ οδυθία ΠΥ νουῆθα ἃη τονιβθα. ΤΘ 

ὙΠ0]6 1η 5ιοτῦ 15 Ῥτουρηῦ ΠΡ ἰο {π6 βἰδηάδγα 1 ΠΠΔ]]ΥῪ 

ϑἀορίθα ἴῃ {π6 “τα οαϊοη οἵ ὑπ αδίογαϊ Μ᾽ ριϑέϊθ8, ἰο 

ΨΥ ΠΟΙ. 811 ὑπ6 Ῥατγίβ οἵ τὴν (ὑοτησηθηὐδιΎ 8 γΘ ΠΟῪ ΘΟΠΙΓΟΥΙηΘά. 

Τὰ {π15 ΕΡΙδὺ16 {πΠ6 ὐάθχ ΡΏΤΘΙΩΙ οομπύδιηθ. ΟΠ] [ΓῸΠῚ 

οἷ. 2. 18 ἴο οἢ. 4. 16ό. ΤῊ6 τοϑϑατηρ' οὔ {πὸ Οὐἄοχ ϑ᾽πεὶ- 

Εἰοὰβ 15. ΟἼΨΘΙ, ὙΓΠΘΥΘΥΘΙ ΤῊΥ ἰοχὺ αΠΠ}615 ΤΡΌτη ᾿ΤῚΒΟΠ ΠΟΥ Β 

βθυθηὐῃ θα!]10ῃ. οὐ ὑπ6 Τοχύαϑ Πθοθρίμϑ, 

ῬΒΊΒΤΟΙ,, 

ΜΝονεηυῦθ), 807. 



ο΄ Ρἰα θα δγ π6 ᾿πίϑεπϑὶ Αγοπίνθ 
'η 2009 ννίίῃ [μπαϊπᾳ ἵγο πη 

Βοϑίοη [ἰὈγϑῦγ Οοπβουπι ΜΘΠΊΌΘι Εἰ Ὀγδγίθϑ. 

Πἰρϑ:αγοηϊνθ. ογο αι ϑθιρϑυϊβθρίϑι ϑιοοΊ δ} 



ΡΕΒΒΑΟΙΝ ΤῸ ΤΗΝ ΒΕΟΟΝ) ΕΌΙΤΙΟΝ. 

ἨΪῸ βθοομά δαϊύϊοι οὗ 0πΠ6 ρυθϑθηῦὺ Πριϑύ]6 15 1ῃ ἃ}] τϑϑρθοὺβ 
- ΒΠΏ1]|Δ ἴο ὕΠ6 Βθοομα ϑαϊθοι οἵ ὑπ6 Εριβ016 ο ὑπ Οδ1]ἃ- 

ὑ18}}5 ὙΥ 810}. ἀρρθᾶιϑα ἃ ἔϑυν σποηὐῃβ Β1Πη66, 8η4 15 Ὀτουρὐ ἀρ, 
Τ ΒΙΠΟΘΎ ΘΙ ΠΟΡΘ, [ὉΠ] ὕο {Π6 βϑῖηβ βίδπαάδτσά. 

Τὸ 15 Ῥϑύμδρδ τἰσῃὺ ὕο β8 0 ὑπαὺ 1[100186 Πδ5 ῬΘθπ βιιδύθη 18} } 
αἰ οτθα, μα ὑπδῦ ὑπ6 τϑϑάοὺ οἵ ὑμ6 Πγυβὺ ϑα]θοη. ν71}1 ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 
Πηα τοῦθ ὑπϑῃ [8] ἃ ἀοζθῃ Ῥαβθαρθθ ΠΘΙΘ. ὑΠ 6. ΟΡΙΠΙΟΙΒ 
ΤΟΥΤΊΘΙΥ ταδί ηὐδιηθα ἃγθ οἰὐμον τοὐγϑοῦθα οὐ τη ῃθά - 501} 
ὑπ6. δα α!θ]οη8 ἃ οτϑδΐ, ἃημ Π6 ππμαῦοι οὗ πούθϑ ὑπαὺ πᾶν 

Ὀθθῃ χϑοϑϑὺ οὐ υϑνηὐθη ὈΥ ΠῸ ΠΊΘΘΠ5 1ΠΟΟΠΒΙ΄ΘΙΆ 16. ΒῪ 
ὑΠ18 Τηθϑηβ 5ρ806. π88. θθθῃ οἰδύαϊπθα ἴῸν {π6 τηὐτοάποίϊοη οἵ 
ΠΘῪ τηδύνοι ; ὙΘΔΪΚΟΥ ΔΡο Θηΐβ 1 οοπὐθϑίθα Ῥαβϑαοθβ ΠαΥΘ 

Ῥθθὴ τηϑάθ ἰὸ ρῖνβ ρδοθ ἴο ψῇμδὺ τηϊοῦ βθθπ ἰο Ῥαῦ ἴῃ ἃ 
ΟἸθατου Πρ ὺ {Π|6 5 ΓΟ ΠΡΌ δυραμηθηῦ; ἸΟΡΊΟΔ] 8η6] συϑιη πηδί]οδ] 

ΟὈΒου νύ οη8 ἤδνθ ὈΘΘ ΠΙΟΙῈ φὉἹοιρθα, ἃπαὰ ὑπ6 [τπκ5 οὗ 
ὑποαρθῦ ὑπαῦ οοπηθοῦ οἴδιιβα τὶ ἢ οἰαθθ οὐ βθηύθποθ ΜΙ 

ΒΘηῦθη06 ΠΔΟΥΘ δ Ἰου 5] Υ ΘΧ ἢ 164. [πὶ {115 Ἰαϑὺ τοϑρϑοῦ {Π6 

δα ΟῚ 5 ΜΨ1Π1 6 Του πα ουθαῦ, απ νν1}} 1 ὑταϑύ, ὈὉγ 086 Ὀ]Θββιηρ' 

οἵ 6οά, 6 οἵ πο 0016 1586 ὕο ὑπ6 γϑϑθυ 1π ῬΙΌΡΘΙΪΥ ῬΌΓ Βα] Πρ, 

ὑπ ὑσῶϊη οὗ βαθ]πιθ ὑποαρηῦ ὑπᾶὺ τὰπθ ὑπτοιρῖν ὑ8158 ὑγδη- 
βοοῃάθηῦ Εριβϑύ]θ, 115. 8185} 15. 06. ροϊπὺ τηοϑῦ ΘΟΠΠΟΗΪΥ͂ 
πθο]θοίθα 1η ΟΟΥ ΟΥ̓ πδτν βύπαυ οἵ ϑουιρύμτθ : ̓χ6 ὑσιιϑῦ ὕο σο- 
ΠΘΓΘΪ ᾿ΠΠΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 86 ΟΘΥΓΡΥ͂ ΔΥΤΘΥ ΘΘΠΘΓΙΆΙ 14685, θαὖῦ ὑπ6 Θχϑοῦ 
ΒΘ] Θη06. οὗ Ὁπουρηῦ τη ὑΠπ6 τηϊη οὗ {Π6 1ηϑρ|γθα ὙΥῦΘΥ 15 
Ὑνηδῦ Γ ἴθ 15. ΟὨΪΥ ἴοο ΠΓθατιθΌ]Υ ουθ]οοϊςθα. Τὺ 15 τιβ6|6 85 
ἴο αἰδοιθθ ὑπϑὺ 0Π15 Ο]056 ΔΙ γ 515 οἵ ὕΠπ6 βϑουθα ὑθχῦ 15 ΥΘΥῪ 



Υἱ ῬΆΒΒΑΟΘΙΝ ΤῸ ΤῊΝ ΒΒΟΟΝῸ ἘΌΙΤΊΟΝ, 

ΑἸ οα] ; ἐπαὺ 1Ὁ τθαατο5. ἃ Θά τὰ ἡπάρτηθηὺ ἃπά ἃ ἀἰβο0Π1ποά 
Τη]η4, ΠΟ 1655 ὑπδῃ ἃ ἰουπρ 841 ὑθδο!δ}}]6 ᾿ιθατρῦ ; ὑπδὺ 1ὖ 15 
ποῦ ἃ ῬΟΥ͂ΘΙ γγ78 ὁ8) ΘΟΟΤΠ1Θ 10 ἃ ὙγΘΘΪς ΟΥ 1π ὃν τποηῦ : γοῦ 

1 Βοτιρύθσθ 6, ψ]ιαὺ 1 [ὉΓ ομ6 ῬθΙιθνο 1ὖ ἴο 6, ὑπ6 τυ] 1Πρ’ 
οὗ τηθῃ 1πβριτθα Ὁ. ὑπ6 ὑπ|τὰ Ῥοϑίβοι οἵ {πὸ δίάογε}]6 Τυϊηιῦν, 
ὉΠΠ6Π Ὑ768 ΤΗΘΥ̓ γ76] ὉΠ1η|ς {Ππᾶῦ πο Ἰϑθοτι 1η 0Π|15 αἸγθούϊομ οϑῃ 68 
ἴοο 5ΘΥΘΙΘ, ΠῸ ΘΧϑυ δ οὗ ὑπουρῆ ὕοο ο]056 οἵ᾽ ρουβιβύθπύ. [μοὐ 
1ὖῦ αἷθδο "ΡῈ ποὺ Τογρούζθη ὑπαῦ πὸ 1η06]]Πσϑηὺ Υϑϑ θυ ο8Π ΠΟΥ 
Ταῖυ]Υ ΒῈΥ ὑπαᾶῦ 16 15 τι πουὺ ῬΥΌΡΟΙ δβϑιβύϑῃοθ, ὑπαὶ {11 εὐοίϊ 8 

αἀοθρ απα ἢν6 ἤαι5 ποὐϊυΐη ἐο ἀἄγαιυ εὐτίδι. 
Βούθηρ ἀ516. 811 ταθηθίοη οἵ ὑπ 6 σΘΠΘΥᾺ] 1 ρου θιηθηΐ 1π 

{πὸ Οὐτατηθηνδγῖθβ οὗ 0Π6 ἀδὺ, δ Βα ρροβιηρ' ὑπ6 ὑδοιῦ ΟΠ] οἴου 
ἴο Ὅ6 ΘἸΠΠ|6 7 ππ8}0]6 ΟΥ ὉΠ 1]Π]Π1πρ' ᾽ο ἴϑο6 ὑΠ6 Ἰαθουχ οἵ τϑϑα]ηρ' 
1π6 στοοῦ Ῥαΐτιβυϊο θχροβιθουβ, [οὐ Πΐτα 5011] σθυαθιαθοι ὑπαῦ {Π|6 
ΒΟΙΒΠΟΘ ΟὗἨ ΦὙΒΙΏΤΗΔΙ 15. ΠΟΥ͂ 50 τη100 δαναπορα᾽, ὑπαὺ βγηΐαχ 
86 ἸορῚΟ ἃ18 ΠΟΥ 50 Μ6]] 8η 50. ΠΒΡΡΙΥ σομηὈ]η66, ὑπαῦ πὸ 
ΟΠΘ ὙΠῸ 15 Ὑ68}Υ 1ῃ θδιπθϑύ, δπ ὕο ἡ Ποτὴ Οοα [88 οἾνθη ἃ 
Τα. τηθδβαγο οἵ Ὡ1Π1γ, οδ ἢ. ΤῸ ἃ πηοιηθηῦ 7π|501Υ ρ]Θδα ὑπαὺ δῃ 
δοσαταίθ Κπον]θαρθ οἵ {π6 τοῖς οὗ ὑπὸ Νον Τϑϑίδιμθηῦ 15 
Ῥογομα [15 ο ΆΒΡ, ἃ πα ἃ ῬΟΥΕΙ οὗ δηδ βίη ὑπ ΘομμΘχίομ οἵ 
105. ὙΘΙΡΉΥ βθηΐθηοθβ. ποὺ Δα π ἰδ ]Υ τα] Ἰβύθυθα ὑο ἢτη. 1 
βύπαἸΟ Β]Υ Π τη τη 561 [0 βαγῖηρ' ὑπ6 ατθοῖὶς οὐ ἐγ Νϑοιυ Τθδία- 
φηυθλξ : τπαϊνιατια! ᾿πἀπδύνυ, πονγθυθι βῦθϑ ΠΥ ΘΧΘσοῖβθα, ΤηδΥ͂ 

ΒΟΙΠΘΟΙΠΠ6Β5. [81] 1ῃ τηδκῖηρ' ἃ βύθαθπῦ ἃ σοοα σϑπθγὰὶ Οτθοὶς 
ΒΟΠΟΪΔΥ ; ΠΘ ΤΠΔΥ Πᾶν πὸ πϑῦμτδ] Ῥονθι οἵ δρρυθοιδύϊηρ' ὑΠ 086 
[6]1ο10165 οἵ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, ΠΟ ΤΘΘΟΥ Δ] [ῸΓ αἸδουι τη! ηδῦ!ηρ᾽ θ6- 
ὑνγθθη ὑΠο86 ΒΕ 0016 τι568 οἵ ρῬϑυύιο]65, ὙΠ] 0ἢ. τηδιῖς ὑπ6 Ὀοϑὺ ἃρ6 

οἵ Αὐὐιοὸ ατθοὶς ἢ θαὺ ὑπ6 Ἰαπραδρα οἵ {πΠ6 Νουν Ἰθοίαιηθηῦ, 108 
ῬΙαῖη, μϑαγύν, ὑγα]}Υ ΒΙ πη ρ]6, θαὺ ὑγα]ν ΟὙθθῖ ἀϊούϊομ 15 1 8πὶ 
σομπαάθηῦ ον ὑπ 6 στϑϑοῖ οἵ πὸ ὁΠ6 ὙΠΟ 1711] Βοιπα ]Υ βύθαν 
ὑπ ῬΌΠΟΥΆΙ τα]85 οὗ ὑπουρῆῦ ἃπα Ἰἰδησιιαρθ, ἃ5. ὉΠΘΥ ΔΓΘ ΠΟΥ 
Ῥαὺῦ Ὀϑίουθ τ ὈΥ {Π6 φυϑυητη Ἴδη 85 οἵ οὐ οὐπ ὑ1π|6. Απά {Π18 
1 580, ῬΔΥΓΎ ὕο Θποοῦταρο ὑπ6 Βατηῦ]ον τϑϑάθυ γπ0 ταϊρηῦ 

ΤῚ τηδ ῦ Π6ΓΘ τοι διῖς ὑποὺ [86 Οαὐθος ρϑγίβ, δμα 50 ζο]]οἰθοιβ ἴπ 105 σοπι θ᾽ πᾶ- 

Οτδμητηδῦ οἵ 1) Τομα] άβομ, πούϊοθ Ὁ ἰΐοπ οὗ Ἰορίὶο τῖθη συϑιητηδτ, ἃ 8 Ὁ0 ΤΟΥΤῚ 

ἴῃ ὑμ6 Ῥτθίδοθ ὑο ὑπ (ὐαϊαξίαγι8β, 8 ἃν τηοϑῦ ἱπιρογτύαπῦ οοπὑτιαὐύϊοπ ἤο ὑπ 

ΠΟῪ ΤΘΔΟΠΘα ἃ ΒΘΟΟμα ἃηἃ Θηϊαρθαά δοουγδίθ βύμθαῦ οὗ ὕμθ Οὐθοκ ἰδη- 

Θαλίλοι, ἃ 18. 80 ΘΟ ρ]θίθ ἴῃ 811 1858 σπάᾶρθ, [1850] 



ῬΒΕΑΟΙ ΤῸ ΤΗΝ ΒΒΟΟΝΌ ἘΘΙΤΊΟΝ. γἹ] 

ἢανα ὑποιισῦ βιιο ΘΟ τ θηΐβ ἀθοι θα ]γ οαὖὐ οἵἨ 15 τϑᾶςῇ, 
ῬΦΕΟΥ ἴου {π6 βακθ οἵ διριηθηθηρ ὑΠπ6 Κιπά πα οομβι θυαΐθ 
ΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ οἵ βύπαθηθ 0 Ππᾶαγθ οἼγΘη ὉΠ 6856 (Ομ πθη δ 1165 ἃ 
ἨΘδΙΊηρ, δ ηἃ πᾶν ῬΟΥΠΘ Ῥϑύιθηὐ ν ταῦ ὑπ6 οοπδίαμπῦ πούϊοθ 
ΘΠ τορϑυϊιοη οἵ συϑιημηδῦο8} ἀθύϑ!]5. 1 σοηύατθ ἔππι5 ἐο ἀν 761] 
ὍΡΟΙ {115 ὑορῖο---ῶ ὕοριο 1π ρατὺ δ] 64 ἴο 1ῃ {π6 ρτϑίδοθ ἴο 
1Π6 Πτρῦ θα!]οη--ϑ [ΟΌΤ γθ 5 οὗ παρα βὑθανῦ βῖποθ ὑμϑῦ νγ88 
ειὐύθη, 8661, τυ δῦ 15 ΤΠΟΥΘ γ]8}0]6. ἴου ὑθϑυϊηρ᾽ ΟΡΙΠΙΟΠΒ, ΟΠ6 
γ6 81 οἵἩ ΤΘΘΡΟΠΒ1016 ἐθαοίνζη, ᾿νο σοηντποθα τὴθ ὑμδῦ ἃ ΤΟ Δ] ]Υ͂ 
δοσαταῦθ πον ]θαᾶσα οἵ ὕΠ6 Ἰαπστιαρα οἵ {Π6 Οτθοῖς Πθβίδμηθηῦ 

ΤηΔΥ͂ ὍΘ δΟΟΙΙΓΘα [81 ΤΠΟΤ6 ΘΆΒΙΠΥ {πδη τηϊσηῦ αὖ ἢγθὺ Πδνθ 
Ῥθθη ἱπιδρὶηθα ; ἃηα Πδγθ ΓαυύΠ61 ΘΟΠμ στη τη6 1η. ὑπ6 Ὀ6]16ὕ 
ὑπαὺ τὖ 15 ΟΥ̓ ὑΠπ᾿656 δοοιταῦθ ᾿πυθβυ 105 οἵ ὑπ Ἰδησπαδρα οὗ 
{Π6 Τηβριτϑά Ὑοίσπηθ, ὑπαὺ 78 ἃ: 8 Θμ 8 ]6 ἃ τ 8}}Υ ἰο ρεπούγαϊθ 
τηΐο 115 ἀθθρϑὺ τηυϑύθυιθθ, δη 4 ὑπθποθ ἴο θα] ἴο Δρρυθοϊδίθ 
ὑπ Το ΘΟΠΥΙΠΟΙΠρ' σου δι πὐν οὗ οὐ ΠΙσμθϑῦ Ποροθβ, ἃπα ὑπ9 
ΤΩΟΙΘ ἈΒΒΌΤΘα τα ΠΥ οὗἉ οὐ ὑγπαθϑῦ ΘΟ βο] 108. 

Βαὺ ἴο τούσσῃ ὑο {Ππ6 φῬγθϑθηῦ νοΐ. ΤΠ βυπάθηῦ ψ1}] 
Πηα ἃ ργθαῦ, δμα 1 ὑγαβὺ ἃ ὑγϑ]σουηθ δ ἀἸ010η, τη {Π6 οοπδίδηῦ 

οἰ δύϊοηβ ἔγοτη πη Αποϊθηὺ ΘΒ Οη5, νιΖ. ὑπ6 ΟἹα Τιαύϊη, {Ππ6 

ὑνο ϑυσίαο Ὑ θυβίοηβ, ὑπ 6  α]σαΐθ, ὑΠ6 Οορίϊο, ὑπ Οοὐμῖο, ὑπ 
ὑνοὸ Επῖορῖο γϑυϑίοηβ, πὰ ὑπ6 Αὐτηθηϊθηἷ, Α1] {Π686 Πᾶνθ 

Ῥθθη οα ΘΠ ν βυπαιθα, ὉΠ|61} ΟΡΙΠΙΟΠΒ. τηϑίπι 6] ΘΟΠΒΙ  ογθά, 
86] {Π61 σίθνβ οἵ ἀθρεαίθα ραββϑαρθθ θαι 1064 1π Ὀτιοῦ πὰ 
ππρτοίθπαάϊησ, θαι (1 Ἰαθου τᾶν 6. ΔΙ]ονγθα ἴο τηᾶκ τὰ 
Πορϑία]) πὶ οογγθοῦ πα ὑγιιβυνουθ ΠΥ ΘΙ ΤΟΥ 108. 

ΟΟΠΒΙἀΘγα 016. Δ ἀπο η5. πᾶν Ὀθθη τηδθ ἴῃ {π6 ΜΑΥ͂ οὗ 
Βῃογῦ ΟΥΙ108] πούθϑ, ΘΒ Ρθοΐ}}Υ 1ῃ ὑΠπ056 οαβ65 ἴῃ ΨΒΙΟῊ ὑπ6 Ἴχ- 
ἰπ5 Βροθρύυβ αἰ Ὺ5 Τγοτα {Π6 τθδ πη ὙγΠ10}} 1 Πᾶν ὑποιιρὶῦ 1ὖ 
τσ ὺ το [0]1ονγ. Ηοτθ 1 Πᾶν τθοθῖγ θα 5Ο0ΠΊΘ ὙΘΙΟΟΤΊΘ διβϑιβύδηοθ 
Τπτότη {Ππ6 Ἰαβύ, ὑπ6 80-68116 4. βουθγί, οαϊύϊοπ οἵ τ ΒΟ πα οΥ 5 

οι Τοοίαηιονέ, ὑπουιοῖι 1 τοουϑὺ ὕο 58 1 δτὴ 5.111] οὈ]σοα ἰο 

1 Τ ΤΩΔΥ ὕαϊκο {Π||ἰβ ορροτυπηϊΥ οὐ πιοπίασω (Ἰαηνηναξίοα (Βοτγ]. 1841) οὗ 

πούϊοϊηρ;,, ἴον ὑπ Ῥεπϑῆϊ οὗ ὑῆοβ γῆο {΄. Ἡ. Ῥούθιτηαπη. Τὸ ἴβ Γασπὶβηθά 

ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 αἸΒροβαά ἴο βύπαγ 0Π18 ἱπύθσθδί-ὀ ὙΠῸ ἃ σοοά ΟΠγθβθοιηδ ΠΥ ἃπα ἃ τι86- 

ἴηρ ἃπΠ4 ποὺ γΟΡῪ αἰ οα]Ε Ἰαηστιασθ, {π| ο]οββαγυ, δπα ἢδ5 {Π6 συϑαῦ δάινδῃ- 
ὑμπαῦ 1 πᾶν ἀογίγε τηοῃ τιβοῦα] 856- ὀὕδαρθ οὗ Ὀεΐπρ' ρΡουβρίσαουβ ἃπα Ὀτὶθξ, 

βἰβίδῃοθ ἔγομι ὑπ9 δ)"ουὶδ Ζἱηγιω 417- 



ἢ ΡΒΕΒΆΑΘΟΕ ΤῸ ΤῊΝ ΞΕΟΟΝῸ ΕΡΙΤΊΟΝ. 

τοιαῦθ {πὸ ορί πίοι ἡ ΐοῖν 1 Πανθ [ΟΓΠΠΘΙΤΚ ΘΧΡτθθθ6α, ὑπαῦ 
αὖ ΔΗΥ͂ Υαΐθ ἴῃ {π6 οἰδαύϊομβ οτη ὑπ Αποϊθηῦ Ὑ ΘΥΒΙΟΠΒ 
ΤΙΒΟΠοποσῇ 15 ποὺ δἰναυβ ὅο Ὀ6 ἀθρθμάθα οθ. Ηΐϊβ οὐῃ 
Ῥτθίδοθ, ὑπουρ τηϑυκθα ὈΥ στθαῦ ἀββατηρύϊοι οὗ ὕοῃθ, Ψ1}} 

1η6664 1056} οομῆττη ὑΠ15; ὃἂ5. Β6 Πδ5 ὈΥ͂ ΠΙΒ5. οὐ ΘΟ ΠΙΒΒΙΟῊΒ 

ἀορθηᾶθα ΘΔ ΘΆΘΓΘΙΥ οα [Θυβάθῃ δηα ομϑαῦ ἴοι 0Π6 
Ῥϑβῃιο- γυῖα; οα 6Π6 ᾿ποουρθοὺ θαϊῦοη οἵ Δ ΠΚΊη5. ἔῸ {Π6 

Οὐρίιο γουβίοη οἵ [μ6 Εριβύ]θβ, ὑο 1Π6 φοιηρίθῖθ πϑρ] θοῦ οὐ {Π8 
Ἰη0Γ6 τϑοθηῦ δαϊθοη οἱ ΒΟύοπου ; οἡ ἃ ΘΟ] ]αίου ἴον ΡΒ] αὐ 

ΕΥΒΙορΙο; ἃ ἴοσ {π6 Αὐτηθηϊδῃ ὁ5 ὑπ6 απο οἵ Ἀν 

ΞΟΠΟΙΖ Ποβθ ΘΌΠΟΥΑΙ ἸΠϑΟΟΌΓαοΙΘ5. ἢ6. ἢδθ. ἘΠΙΒΡΔΙΊΠΟΥ (6- 

ποιπποθά. Π6 Βα ]θοῦϊνθ ΟΥ Ὁ] ΟΙΒΙῺΒ. ΤῊΙΧΘ ὌΡ 1π ὑΠ6. πούεδϑ 
οαηποὺ 6. ΟΔ]|16 οἰὐΠῸ ὙΘΙῪ τι56 1] ΟΥ̓ ΆὙΘΙῪ ϑ8 5, ϑούΟΥΥ, 
Δ ΜΠ] βοῖνθ ἰ0 5Π0. ΠΟΝ Ππᾶγα ἰὖ 15 ἴο ἢπά ἴῃ ὁπθ πὰ 
0π6 βδτη8. Ῥϑύβοη. ὑπ6 ραϊθηῦ ἃηα ἸΔθΟΥΙο5. ῬΙΘΟΡΥΔΡΠΘΙ 

δ η6] {π6 βοιπά πα βαρδοίοιιθ. ΟΥἹ10.,. 011 τγο οὐθ τηπ0 ἢ 0 
Ὧν ΤΙβοβοπάουνξ, ἀπ 1 15. ῬΤΟΌΔΌΙΘ 5Π8}} ἤᾶνθ ὑο οὐγθ τηπ0}} 
ΤΩΙ ; ῖ5. ἀπυγθαῦθα ἸΔοστ5 οοματηδη οὐ Πρ μοϑὺ τοϑρθοῦ, 

ΘΠ ΤῊΔΥ ΟΠΪΥ {116 ΤΟΥ͂Θ ΤΠ Κ6 τι τθουθῦ ὑπὰὺ ΠΥ 806 ποῦ βού 

ΟἿ Υ ἃ ρυθαύθι. ΟΠ υἸδυύϊαη οοατίθϑυ ἴῃ Π15. ΘΘΏΘΙΆΙ ὕοη6, ἃη4 
ΌΥ τποτθ [οΥ θθαυϑηοθ ὑονρατ 5 ὕΠπο86. ὙΠῸ 66] 10 ὉΠ6" ἀαὐγ ἰο 
ΑἸ ν ΠΤΌτη Π]Τη. 

ΤΊ6 Ἰαδὺ αὐάτθοι ὑο ὑπ6 Ῥυθϑθαὺ θαϊ]οη. νυ 10) 10 15 ΠΟΤῈ 
ὨΘΟΘΒΒΔΤῪ ο ΒΡΘΟΙῪ 15. ῬΟΙΠΔΡ5. ὉΠ6 τηοϑῦ ᾿τηρουίδηῦ, δ δέδ- 

ἡναΐίο γϑβγθηοθ τὸ ὑἴπ6 ΒΘυ ΟΠ. ἃ Π 1 ἐΓΘαθ565. οὐἨ ΟἹ Ὀοβὺ 
ἘΠΡΊ5η. Πίνπθθ. ΤΠ15, 11 01} 6. ΤΘιηθιη ογθ, ρρθαγθά ἴὸ 
5016. οχύθηῦ 1ῃ {π6 Πτθῦ θα! θοη, 8 η Πδ5. αἰνγαυϑ [Ουτηθα ἃ 
ξδαΐατθ οἵ {π686 (ϑιητηθηίαυῖοβ; 501 1 ἃϊα ποὺ ΘΗΘΔὈΙΘα ἰο 

ον ἴο π6 τϑϑ θυ ὑΠ|6. σϑϑα] 8. οὐ ἃ 1461 τϑδάϊηρ, ἃῃἃ ἴὸ 
δηδουίαίη ὑπμθ ΠΟρ6 ἐπαῦ π6 Μ1Π πα ᾿αὺ ἔδυν ὑθα ΠΥ να ]αθ 016 
ἩΠαβύγαϊομβ ἔτοση οὐ Ὀθϑῦ ΠΊνΊ 65. ον ]οοἸ αὶ τη ὑπ6 ῥγθδθηῦ 
γοϊαηθ. ΑἹ] 1 Βᾶνθ ἄοπθ Πονθυοϑι 15. ΟἸΪΥ 1 0ῃ86 ΨΥ οὗ 
τοίθυθηοθ. [τπηποὴ τορτοὺ ὑπαὺ ποι} ΠΠ 61 5Ρᾶ60, ΠΟΙ ὑΠ 6 ΘΘΠΘΙΆΙ 
ΟΠανϑοίοτ οἵ {πὸ (ὐοτητηθηΐδυυ, θη Ὁ]6 τη6 ὕο πηδῖτθ Ιοπρ' απούδ- 

{10 Π5: 511 1 1} τορθαῦ ψῇῃδὺ 1 πᾶν 814 βἰβθύσῃοσθ, ὑπδὺ 

ἃ8. ὕΠ6. ΤΟ ΘΥΘμοΘΒ. ἤῶγθ θη τηϑθ ψιἢ οτθαὺ οὰτθ. ἃπά 
σοηβιἀθυδύϊοη, { νϑηαύνθ ἤο ὑπιηκ ὑπὰῦ ὑπ τϑϑάθυ πὸ ψ1}]} 

δῖ ὉΠ6 ὑγοι]6. οἵ Θομβα!ηρ {Π6 ΨΥ ΘΙΒ πη {Π|6 Ὀ]δΟΘ8 



ἙῬΒΒΕΒΑΟΙΝ ΤῸ ΤῊ ΒΕΟΟΝΌ ΒΡΟΙΤΊΟΝ. ΙΧ 

ΤΘθυυθ τὸ Ψ}1}} ἢπα [τη 561 ΔΡαμἀϑ ΠΟΥ τϑυγαγ θα [Ὸ1 15 
Ἰαθοαγ. 1 αν δἰ θϑγ γθοθῖγθα τηϑην Κη τϑοοση!οη5 οἵ {Ππ6 
5ΘΙΨΙΟΘ ὙΠΟ Π {Π15 οἰα 55 οἵ τϑίδυθημοθβ Πὰ5 τη θυθα ἴο βὑπθηΐϑ 
1η Τ ΠΘΟΙΟΡΥ ; πα 1 πον οομθππιι8 ἐπ θτὴ νι το που ᾿πθογοϑῦ, 
θ6] Πρ ἀδγ Ὀν ἀδΥ ΤΟΥΘ ἀσθαγοα ὑπαὺ πῃ ὑπ 56. Ἰαθῦου {11η685 
10 15 10 ΟἿἿ οὐ οτοὰὺ ΠΊνη65 οἵ {π6 βἰχύθοηθ ἃπα βουθη- 

ὑθϑηθ οθηὐτ1165 ὑπαὺ νγ6 πυϑῦ ρῸ [Ὸ1 οὐσ' ΠΤ ΠΘΟΪΟΡῪ ; ἀηα {Ποὺ 
τῦ 15 ἴτότῃ ἐπ θια ἃ]οπ6 {Πδὺ γγχ8 οἂπ ῬγΟν 46 Οαγβ ῖγο5 ὙΠῸ ρτο- 

βθυναῦϊνοβ σθιηδῦ ὑΠ6 πηβοιιηα, νϑαηθηρ, πα Ππτη δ} Δ ΓΔ" 

ὉΠΘΟΒΟΡΠγ, ὑπ ὺ 15. 50}. ἃ τη Θ] πο ΠΟΥ ἃπΠ4 γοὺ βιο ἢ. ἃ ρορ αν 
ΟΠ γϑοὐθυβόϊο οὐ Οα Οὐ {ΠΠ|68. 

ΝοΥΒΙ Πρ ΠΟΥ ΤΘΤΊΆΙ ΗΒ. ΤῸ τη6, Θχοθρὺ ἴο πούϊοθ Ὀυ1ΘΗ͂ν ὑπὸ 
ὙΟΥ ΚΒ οἵ [6]]ονν- Δ θουι του ὑπὰὺ πανθ ΔΡρθαγθα βἰποθ {π6 ραῦ- 
᾿Πιοαύ!οι οὐ ὑπ6 ἢτϑὺ βαπ]οη. 

Α π6. δα! 10. 85 ΤΟ ηὐ]Υ ἈρΡΡρΘασθα Ὀγ Ηδυθθθ, αὐ 15, 
ἃ 5. ὕΠ6 δΔυῦῃου ὨΙΤη5611 ΔΡΡΥΙΖΘΒ 8, ὕοο [0016 Οηδηρθα ἰο ποϑά 

ΔΗΥ͂ Γαυύπου ποῦϊοθ ὑπϑη πγδὺ 88. δίγθδ νυ ἈΡΡΘαγθ ἴῃ {Π6 

ΟΥΙΡΊΗΔΙ Ῥγθίδοθ ὑο 0Π15 σγουκ. Α ὙΘΡῪ ἀδϑθ] θα τθοι [ον {Π6 
ΘΘΠΘΥΆΙ τϑϑ ον 85. α͵δὸ ἈΡρΘαρθα 1 Ατηθτῖοδ, ΠΠΌτ. ὉΠ 6 ῬΘῃ 

Οὗ ὉΠ6 οβϑύμπημδθ!θ [ὴν Τασπθυ, Ὀαὺ 15. ὕοο ἀΠΠδυθαῦ 1η 105 ρυη- 

ΟἸΡΙ65. οἵ 1τηὐθυργθίδθιοη τὸ πᾶν Ὀθθη οἵ τυ0}} τι886 ἰο 1η6 ἴῃ 
ὃ ΟΥἸὉ10 8] Δ] οΥδτητη 108} (ΟΤηΤη ΘηὐδυῪ 510} ἃ5. {Π|6 Ῥγθδθηΐ. 
Το ὕνο (ὐοτητηθηΐδι165. ΠΟΥγΘΥ ΘΙ γΒ]Ο ἢ Πᾶνα ΔΡΡοαιθα 1 {Π15 

σου ἀατίηρ' {Ππ ᾿πΐθυναὶ 1 ἤὰνθ ΔΙ] 64 ἰοὸ 1 πᾶν ραϊὰ 
ΨΘΙῪ ογοδῦ αὐὐθηύοθ. 16 Πιβϑὺ 15. ὑπ Τ τα ν᾽ ο]απη6 οἵ ΤΥ 
ἔρίθθα Πλϑῶη ΑἸΓου 5 Οὐηυηιθηίαγ ; 6 βθοοπμα 15 Ὁπ6 Τ|ϊνα 
Ῥατὺ οἵ ὕδηοη Ν᾽ οὐ ἰβυγου 5. (ὐδηιηνθηίαγ; ὙγΟΥ]κ5. ὑγΠ16} ὈΟΤ ἢ 

ἄσβουνθ 8η4 ἢδνθ τϑοϑιγθα ὑπ Π]9 ἢ) ΔΡΡΙοθδύϊοπ οἵ 811 Ὁ1011- 
οΑ] βὐπαθηΐβ: ὑΠ6 ΤΟΥΠΊΘΥ [ῸΓ 105. 8016 πα αὐὐγαοῦϊνθ ΘΧΘΡΌΒΙΒ, 

ἐπ Ἰαῦθου. ἴον τ5. ναί 8016 οἰὐϑύϊομβ τότ Ῥαύτιβϑῦϊο δη ΕΡΊΒἢ 
Τινιαιγ ; 8η6 Ὀο ἢ ἴῸν {Π|Η 1: ϑοσαταῦθ ΒΟ ΠΟΙ υΒΠ10, ἃπα βοσπα 
δα 1ηΓ6]ΠπΠοσϑηὐ ΟΥΙΌ]ΟΙΒΤΗ. 

1 ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΤηΘη( τηγ56 1 ἴἢο ὑπ Κιπαά Ἰπαρτηθηῦ οὐ τὴν 

ΤΟΘΊΘΥΒ ; 8η4 10} ὑη6. ΠΟρΘ {Ππῶῦ Βοπ]6. ὑπη6 ἴῃ ὑπ6 ΘΟΙΙΒΘ 
οἵ {Π6 [0] ονσιηρ γϑᾶγ, 1 (οα 6. ρῥἰθαβθα ἴο ον τη86 θὰ] 0} 

84 βὐσθηρῦ, 1 τηδὺ 6 ΘηΔ]Θα ὕο οοτηρ θίθ πού ρογύϊομ 
οὐ τὴ ῦ ἰϑθουιοιβ ἀπ ουίακιηρ, [ Πθτθ Ὀτηρ' ὕο 105 Ο]056 ἃ ὙγΟΥῚς 

ὑπῶῦ Πᾶ5 οἰδι πθα ΤΥ ᾿ποϑϑϑαηΐ αὐζθηύ!οη [ῸΤ ΒΟΙη6 τηοηί 5, 



"κ ῬΆΒΔΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΈΟΟΝῸ ἘΠΙΤΊΟΝ. 

ΜδΥ {πὸ Ὀ]θββιηρ' οἵ οα τοϑὺ ὁπ {Π18 τϑαρρθδγαποθ οἵ 8 
Ἰον]γ ὑσιθαΐθ ἰο ΗΠ Ἡομπουτ δηα ΟἸΟΥΎ, τπδὺ 105. ΟΥΓΟΥΒ δ πα 
5Πουὑθουη!ηρ5. Ὀ6 ΤογοΊν θη, ἃ πα 105. ὈΤΟΪΓΘη. ἃ Πα] ῬΑΥΌ8] ΟΠ Τα Ρ565 
οἵ Π)ινῖπθ Ταπύ θ6 Ῥϑυτηιἰθα ἰο Θχοῖύθ 1η οὔπθὶβ ἃ ἄβθρϑυ 
ΤΘΥΘΓΘΏΟΘ ἴοι ὑπ6 Εἰουπα! γοτά, δα ἃ πιοῖθ θαιμθϑῦ Ἰο ΠΟ Ἵ Πρ’ 
ἴον ὑπ {1]1 ἀμ ρουθοὐὺ 1) γ. 

ΟΑΜΒΒΙΌΘΕ, 

Αὐυσυί, 1880. 



ΡΆΒΒΑΟΙΝ ΤῸ ΤῊΪ ΨΙΑΒΊῚ ΨΌΙΤΊΟΝ, 

ΗΠ [Ο]]Ονυ πρ' ῬαΡῸΒ ἴοττη ὑΠ6 βθοοπα ρατὺ οἵ ἃ (ὐοτησηθηύ- 
ΒΙΡῪ οἡ δύ Ῥϑα]} 5 Εριβύ]65, Ἰοαπαά θα οα ὑπ6 βϑῖηθ Ῥ11}- 

ΟἸΡΙ65. ἀπ οοπδίσπούθα οὴ. {ΠΔ βϑηθ. ὈΪδη ἃ5. ὑπαῦ οα {110 
Ἰυριβὺ]8 ὕο {π6 Οδἰδϊδη8. 

ΑΒ 1 οχρίαϊπθα βοιηθυπηδαῦ αὖ ἸΘηρῚ τη ἐπ Ῥυθίαθο ἰο ἐπα 
ἜΡΙβ016 Ὁπ6 σθῆιουαὶ ῬυΙΠΟΙΡ]65, οὐἹυ1οᾺ], οτδιηπιδῦϊοθὶ, ἅμα Θχθ- 
ΘΘΌΙο41, προ ἩΥΠῖο ὑΠ15 (ὑοτητποπίατυ πὰ5 Ὀθθη. αὐοιαρίθα, 1 
Ὑ7111 ΠΟῪ ΟἸΪΥ τη κα ὃ ἴδ υν Βρθοῖδὶ ορβθυναύιοηβ οὴ ὕΠ15 Ῥτθδθηῦ 
Ῥουύϊοη οἵ ὕὉπ6 σγουΐχ, ἅμ τϑοουα ΤΥ ΟΠ ρϑύϊομΒ ἴο ἐΠο86 θχ- 
ῬΟΒΙΌΟΥΒ ὙΠῸ Πᾶνθ ΤΊΟΤΘ ῬΑ ]Οα]ΔΥ]Υ ἀθνούθα ὑπθηιβοῖγοθ ὕο 
{π15 ΤρΙ5016. 
ΔΒ τρανὰ ο ὑπ Ῥυθβοπὺ ΟἸητηθηύδιν, 1 τασδῦ τϑτηϊηα 

{π6 τϑϑᾶθυ, {πᾶῦ ἃ5. 1ῃ βύγ]6, τηδύνθι, δηἃ ἸΟΡΊΟΔ] ΘΟΠΉΘΧΊΟΙΙ, 
{Π|5. ΒΌΡΠτη6 Τριϑὺ]θ αἴ Υ5. ΘΟμΒΙ ΘΓ] Ἰτοσὰ ὑπαὺ ἴο {10 
Οὐδ! αὐϊδηβ, 5δὸ ὅπ (ὐομητηθη δ πητιϑῦ ΠΘΟΘΑΒΑΙΪΥ 1Π ΤΗΔΗΥ͂ 
Τοϑρϑοίβ τϑῆθοῦ ὑπθθθ αἸθυθιοθβ δμα αἸβυϊποίϊομθ. θνοσαὶ 
Ῥοϊηὺβ οὗ φυδιητηδύϊοα! ᾿πἰθγθϑῦ τυ μ10}. ΤΥ ]Οα] Δ Υ οΠπατδοίθι- 
1Ζϑ {Π6 [Οττηθ᾽ ΕΠ ΡΙΒ016. ἃ 6. ΒΟΘΥΌΘΙγ ῬΘυοθρΟι 016. ἴῃ {Ππ6 ρΡι9- 
βϑηῦ; 1116 ΠΟ] 0165. ὙΠΟ τηϑβ Ὁπθιηβοῖγθα θαὺ 510} 
[610 τὰ {πὸ νἱνα, ἀτραταθηὐαύνο, οχροβυπ] αίουυ ἰδηριαρθ οἵ 
ὑπ6 ΕρΙΒΌ]6 το ὑπ6 Οδαύδηβ, 8:6 ἤθυθ, διητάδὺ ὑπ6 θαγπθδῦ 
Ἰιουύαθουυ Θοιητηθηΐβ, ὑπ 6 ἀθοροὺ ἀοοίτ!η8} οχροβιθομβ, ἃπὰ 
ὑπὸ τηοῦθ Ῥτοΐίοι μα Θηδυγαθίομβ οἵ ὑΠ|6 Ῥυῖτηἃ] οοση56]5 οἵ Οοά, 
ΘΥΟΙ τηϑ᾽ ἰδ] η]ηρ ἃ ἀἸδύϊποι πα νἱβὶ Ὁ]6 Ῥτοσαίπθποθ. [π| {16 
ἘΡΙ5016 ἐο {πὸ Οἰδἰδίϊδηβ, ἴου θχϑιαρ]θ, ὑπ6 οχρίαπδύϊοῃ οἵ ὑπ 
τι565. οὐ {πὸ οαβ65 414 ποῦ ΘΟΙΩΙΠΟΙΠΙΥ͂ ΠΟΘ ΤΩΔΠΥ͂ ΡοΙπἰβ οἵ 
Ἰηὐογθϑῦ: 1ἢ {15 ΕΡΙ5016, 1πΠ6 οὔβθβ, θϑρθοϊαϊῃ {6 φονυέίυο, 
Ῥιδβθηὺ δἰτηοϑῦ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Ῥδθ6 δη ἔουτη οὗἨ ἀπ που] ; {116 τι888 
816 τηοϑῦ ψϑιῖουβ, ὑπ σοι] πα ὐϊοηΒ τηοϑῦ 5.0 016 ἃ πα 51611- 
Ποδηῦ. 1 {πὸ ἘΡΙβύ16 το {πὸ Οαϊαύϊδμβ ἀραῖῃ, ὕΠπ6 Ῥϑυῦ 1068, 
οδαθδ), 1ΠΠαἰῖγο, οὐ δα γουβαίϊνθ, 19. οοπηθοῦθα {Ππ6 οἰδιιθ65 
ΜΘΥΘ ΟΟμδβΟδ ὐ]Υ οΟἰδίτηϊηρσ ὑΠπ6 τϑϑα θυ ΒΒ δὐθθηθομ, Ὑγ 8116. {Π6 
Βα ΟΣ] πδύ]οιι ΟΥ Θ0- ΟΥ̓] πύου. οἵ {Π| οἰδιιθθ5 ὑΠπθιηβ ον 5 δ πα 
ὑπ 1Ἰηἰου- ἀθρθπάθποθ οἵ {πῸ6 αἰ θυθηῦ τηθιθο15 δη4 [ϑούονΒ οὗ 
ὑπὸ βθῃύθηοθ ὙὙ6Γ 6 ΘΌΠΘΙΆΙΠΥ ΒΤ Ρ16 ἃ Πα Ῥουβρίοποιβ. [πῃ {{|0 
Ῥιθβθηὺ Εἰριβύ]8 {Π656 απο] 0165 ἃ16 οχϑοῦν γθυθυβθα, 0Π6 τι80 
οὐ Ὁπ6 Ῥδυίιο]θ5. 15. ΤΊΟΓΘ ΒΙΠ10]6, ὙγΠ116 {π6 1ηὐουϊθχύαγο οἵ 
βθῃύθηοθθ. ἃπα {Ππ| οοπμπθχίοι οἵ οἰαιιθθθ, Θϑρθοι ΠΥ ἴῃ {{π|0 
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ΘΌΡΠΘΥ ῬοΟΥΌΙΟηΒ οὗ ὑπ6 ΕἸΡΙΒ016, {τυ ὕΠ6 Ῥόνθυβ ἃηα ῬΥΙΠΟΙΡ]6Β 
οὐ στδιητηδῦϊοα! ἃ πα ἸΟρΊοα] δα  Ὑ815 ὕο {Π|6 νΘΡῪ τιἰὐθυπιοϑύ. 

Τὴ ὉΠ6 Πιδὺ οπδρύθυ τηοσθ ΡΥ ΘΟ ]Δυ]γ, θη 76 ἃΓ6. Ρ61- 
τη θα ἃ5. 1ὖ 6 16 ἴο φᾷΖθ Προμ ὑΠπ6 ϑυοϊαύϊοη οἵ ὉΠ 6 ἃιῸ ἢ 6- 
ὑγρϑὶ ἀϊβρθηβαύίοη οἵ (ὐοά, διητθὺ ὑπ ο86. ΠΠηΚοα ἃπα Ὀ]Θπα θα 
Οἴδιιθοθ ὑπαῦ, {π|ςθ ὑπὸ θηνυθαύμθα βιηοίτα οὐ βοὴθ β5ιυσθοὺς- 
51Ώ61Π1ΠΠρ᾽ ΒΘΟΙΊΠΟΘ, τποιηῦ ἃ] τιουπῦ πραγ 5. ὑο 0Π6 ΥΘΙῪ 
᾿θῶνθη οἵ πθδᾶνθηβ, ἴῃ ὑπϑῦὺ σΥΟῸΡ Οἵ βθηΐθηοθβ οἵ ταγθϑὺ ἢδγ- 
ΤΠΟΠΥ͂ ἃ τηοτθ {Ππϑῃ τηογία! ο]οαπθηςοθ, ὑΠ656 αἰ] υ] 0165 ΓΘ 
50 ργθαῦ 86] 50 466}, ὑπῶῦὺ 0Π6 τηοϑὺ θχϑοὺ ἰδηριιασθ δης 6116 
Τηοϑῦ (ἸΒΟΥΊΤΉ ΠΤ ηδ 1 ηρ᾽ Δ ΠΥ 515. ΒΘΌτη, ἃ8 ὑΠ6 Ὺ ὑπ ἘΠ} 816, ὕθο ῬΟΟΥ 
Ὁ Π(1 ὕ00 νγϑᾶϊς ὕο ΘΟΠΥΘΥ {Π|6 ΤΌΓΟΘ. ΟΥ̓ ΘΟ ΠΘΧΊΟΙ ΟἵἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ 
50 διιστιβύῦ, δ] ὉΠοσρ 5. 50 τιηΒΡ δ Ὀ]ν ῥυοίοπηά. 

Τὸ 15 1ὴ {Ππ15 ρᾶγὺ ὑπαῦ πᾶν ὈΘ6ῃ «ἰΘΘΡΙΥ ΘΟηβοΙοι5 ὑπαῦ 
{116 βυβίθῃη οἱ θχροβιθοη ὙΠ10 0 1 Πῶν δήορίθα ἢδ5 ρᾶββθα 
ὉΠγΟαΡἢ 105. βοθδί ἃπ βϑνογοϑῦ ὑτ18]; ὅπ] ὑπουῦρῆ 1 Πᾶνθ 
Ἰαθοῦτθα τυ ἀπ χΊοιΒ ἃ η6] ἀπ ΘΕ Ὁ1ηρ ἸπΠ πιβῦνυ, ὉΠπουρ 1 
ἤδνθ βραυϑὰ πϑιῦΠ ον [01] ΠΟΥ {π|η6, θαὺ ταῦ [θα πα ὑτθιη- 
ὈΠησ, ἀπ ποὺ τιν ποιῦὺ Ἰηϑην Ῥτᾶγθυβ, πᾶν ἀθνοίθα ΘΥΘΥΥ 
ῬΟνΟΥ ἴο ὑΠ6 Θπεάίθανοιν ἴο ἀθνθίορ ὑπ6 οτὔνγαια τηθϑῃ]ηρ' ἃ 
ΘΟΠΠΘΧΊΟΗ οἵἩ {Π15 βῦπρθπάοιιβ τουϑ᾽αύϊομ, 1 γοὺ [86] [πΤΌΤη ΤΩΥ͂ 
γΟΥῪ ᾿θαιὺ πον [66 016 {Πῶὺ οἴουῦ Πδ8 ὍΘθη, Ποὺ ᾿ΠΘΧΡΥΘΕΒΙγΘ 
ΤΥ ΟΤΟΒ, ΠΟῪ ῬΟΥΘΙΪΘΒΒ. ΤΥ ΤΆ, ον ΠΗΡΟΙ θοῦ τὴῦ 46- 
᾿πηθϑίιοη. 

Θ.Π]), τη ΟΥΠΟΥ ῬοΥ Θη5 οὐ ὑπ|5 ΕΡΙΒΌ16, 1 ὑταβθῦ 1 δῃὴ πού 
Ῥυθδατηρύτοιβ 1π Βα Ίηρ' {παῖ 1 πανθ θη. Τη018 ΟΠθογθα πα 
Πορϑίμ!, ἀπ Ὁπῶῦ 1 αν [6] 0 Ἰπούθαβθα, οομἤάήθηοθ 1ἢ {Π|6 
ϑυβύθτῃ οἵ θχροβιύιοι 1 τγὰ8 θη ]6α ἰο ρυχϑθ 1 ὑπΠ6 (ὑοτη- 
ΤηΘη Δ Υ ΟἹ. ὉΠ|6 Ῥιθοθηρ ΕΠ ρΙ5016. [1 Πᾶν ὕθτιθ (ΘΒ ΡΘ ΙΑ ΠΥ 
ἰῦου 0Π6 ΚΙπα τού 1665 ΤΥ ΤΟΙ ΠΊΘΥ ὙΓΟΥΊ ΠδΒ ΤΘΟΘΙν ΘΑ) Βυ πα ἸΟ 5] 
τηϑ]ηὐϑ 66] 1η {Π 6 Ῥυθϑθηῦ πούθϑ {Ππ|6 β8 16. ΟΥἹΤ10Ὰ] ἀηα] στϑτη- 
τη} Ομ Του ἸΒύ 105 τν Π10}} τη 6 {Π6 ΤΟγ που (Οὐ τη θηΐδυΥ. 
ΤΠ6. ΟὨΪγ ΟΠ} γθηοθΒ ὑπαὺ 1 δι δῦσα οἵ ψ}}} 08 Τοππα τη {Π6 
801}] στϑαῦθι" αὐὐθηύϊοι 1 Πᾶν ρϑια ἴο {πΠ6 ατθοκ ΕἸΧΡΟΒΙοΥΒ, ὃ 
ΠΟ ηὐ ἀθούθδϑθ 10 ὉΠ 6 γὙϑίθυθηθθθ ὕο Β01ὴ86 τηοα θη (ὐοτητηθη- 
ὑαύουβ ἢ νοι 1 Πᾶν [6] ἃ αἸτ] ]5Π1ηρ᾽ ΘΟ ΠΈΘΠ66, ἃ 1ῃ {Π6 
ἸΆγθ οι ΠΤ ὈΘῚ Οἵ ΤΟΙ ΘΠΟΘΒ ὕο οὐατ θθϑὺ Εἰηο 5) ΠΊνΊ 65.  ΒΙΟἢ 
ὑπ πδύατθ οἵ {Π15. Ῥυοίοιι αἱ Εἰριϑὺ]θ. Παθ βθθιηθα ἴο τΘηΌ116. 
1 ἀθθρὶν τϑρυοῦ ὑπῶῦ ὉΠ 6. 1115 10 Π 1 Πᾶνθ Ῥυθβο θα ἴο 
ΤΩΥΒΘ 1 1ῃ ὕΠ15 (ὐοτητη Θη ΔΤῪ Πᾶν ρυθυθηθα τη θη θοάγπρ' ἐπ 6 
Βα θδύθηοθ οἵ ὑπθθθ τϑίθυθηοθθ ἴῃ π6 ποίθϑ, ἃ5 1 νγ81] ποὺ 
{Π|6 ΟἸΒΙ ΠΟΙ Ππαῦϊοη. ἕο Ῥαθ8 ἃη61 οομβα] οὐἤιοι δα ΠοΥ5 ὑγμ 10} 
ΘΥΘΙῪ ΤΟ ΘΙ, βᾶνθ ὉΠπΠ6 τηοϑὺ θαυπθδὺ δη 1 {σα Π- βίην, 15 
Θουύδηι ἰο [66]. Ὑϑὺ {Π15 1 ΜΨ1Π] βῶγ, ὑπαὺ 1 ὑπῖη]ς {π6 ϑυπά θηύ 
11} ποὺ οἴδθη τϑοτθὺ ὉΠ6 ὑσοι}]8. ἢ6 τᾶν πᾶν ἴο ἴδ Κα ἴῃ 
ΤΘακΠηρ ὑποθθ ΓΘ ν ῬΟΥ ΟΠ5 οὗ οὐἱἵ στθαῦ [ὑπ ρ] 15} ΠΙνΊη 65. 
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ΠΟ 1 μᾶνο αἰτοοίθα ἢ15 δὐὐθηθιοη, πα ἡ ΠΟ, [τ᾽ Π15 58 ΚΟ, 
1 οοὐἹὰ 15} Πα ὈΘΘΠ ΤΟΥ͂Θ ἩΠΤΊΘΤΟΙΒ. ΟΠ ἃ5. ὑΠ6 Ὺ 86, 
ΠΟΥ ἃΓΘ {Ππ| τϑϑα 5 οἵ Τὴ οὐ ῬτΊναῦο τθϑ]ηρ' ἃ Πα] ΟὈΒΘΓ γ ΔΕ]Οη.. 

Τὴ {Π6 συϑιητηδίϊοα! Ῥουύιοη οἵ {Π6 (ὑοτητηθηΐαγν 1 τητϑῦ 
οηὐτθαὺ {Π|6 τθϑθυ ὑο Ῥθδι τ 10}} τη6, 11, ΤΟΥ 1Π6 βαίτθ οἵ Ὀγθυϊῦνυ, 
84 1 τηϊρὐ ΘυΘἢ 580 Ῥϑυβϑριουτῦν, 1 πάνθ θη ΤΟγοθα το ἃγ81] 
ΤΥ 561} οἵ ὑπὸ Θαττοηῦ [ΌΤΤῊΒ οἵ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ δ ορύθα ὈΥ ΤηΟ ΘΓ Ὴ 
ΘΥ̓ΔΙΩΤΗ ΓΟ] τ! ύθυθ, ΓΏΘΥ Ὑ011] 81] 6 Τοτιηα οἰ ποι αἰβα 1η {Π 6 
ὑγθϑῦϊβθ ὕο Ὑγ10 0) 1 Πᾶνα τοίουτθα, δπα οἵ ὑπ 656 ΘΥ̓ΘΕΥ͂ 9Π6, ἴο 
{Π6 Ὀεβϑὺ οἵ τὴν Ὀ6 16 Γ, 15. γγ6}} Κπόννῃ ἃ Πα] ΔΟΟΘΒΒΙΌ]6, δα ψν11] 
ῬΓΟΡΘΌΪν ΟΟΟΌΡΥ ἃ Ῥίϑ66 1η {{|6 ΠΌΤ ΤῪ οἵ τηοδὺ βοΠ 1818. 

Τ ηπδῦ ποὺ Ὀγ16 ἤν πούϊοθ ὑΠ6 δι ῦΠοΥβ ὕ0 ὙΠ Οτη, 1η Δα] 0101 
ἰο ὑποθ8 τηθητομθα 1ῃ ὑπ6 ὈῬγθίθοθ ἴο ὑπ6 (ἰαἰαίζαη5, 1 τη 
ἸπαθὈὐθα 1ὴ {πὸ ρτθβθηΐ ΕἸΡΙβ6|6, 

ΟΥ̓ΤΠ6 Ῥαύγιβϑίιο (ὐοτησηθηὐδίουβ [ Ππανο ἀθυινϑα στοαὺ θοπθῆὺ 
του βοπη6 Θχοθθα! ον να] ]6 δ πποίδοηβ οἵ Οτῖρθη, ᾿ Π]ΟῈ 
816 ο Τουπα 1ῃ (ὑτδιηοιρ (Ἰμέθηοσ, δὰ ΠΟ παν ΠιὺΠποτῖο 
ΒΟΘΙΌΘΙΥ ΤΘΟοΙγθά ΔΠΥ͂ ΠΟύ66 ΤΌΤ τθοθηὺ Θχροβιίουθ, ὑπουρἢ 
ὑΠ6 0 τηοϑῦ ϑιῃ!ηθηῦ]ν ἀθβουνο 1. 

Οἵ τηοάϑυῃ (Ὁτητηθηϊαύουβ οα. ὉΠ15 ΒΡΙβύ]6, 1 ἃπλ ἀθΘΡΙν 
τη ο θα το ὑπ δά μηιγα}]6 θχροβιύοη οἵ Ηδυ]θββ, ὑυΠ]Οἷ, [ῸΥ 
Θοοιδῦθ 56 ΠΟ] ΔΤ ΒΠ100, [ΘΑΤΠ]Π., ΘΔ ΠΟΠ1, δ Πα ΔΙ, την 6 
Ῥιοποιμπηοθά ὁπη6 οἵ {πὸ οϑύ, 1 ποὺ {Π| νϑιν Ῥοϑὺ (ὑοσητηθηΐδυυ 
ὑπαῦ ΠδΒ ΘΥΟΙ γοὺ Δρρθδυθα οἢ ΔΠΥ͂ 511916 ρου οἵ ἨοΪν 
Ῥουρίατο. 

ΤΠ6 Θχροβιύοη οἵ {Π15 ΕΒ ρΙϑ616 Ὅν Πὲν ΒΌ16᾽ που ἘΠ6 {1016 
οἵ 1)16 Οα'θηυθίπο!ὁ τη. (ιν Ἰδέο «}651ι, 15 θυ Ὺ οοτηρ]θῦθ ἃ Πα Θοτηρτ6- 
ΠΘηβῖνθ, θπὺ 50. ἀθρυθββι ΠΟῪ γο τ] Ποῖ ἃ5 ὕ0 ὙΥΘΑΙῪ οὐὖ {ῃ6 
Ῥαύϊθηοθ οἵ {Π6 τηοϑὺ ἀθνοίθα γθϑάθυ. ποι 1 τηθηύοη {πα 
τὸ οχίθηςβ ἴο τπιρυγαι5 οἵ το πῸ οἸ πον Ῥυϊηὐθα ρᾶρθθ, δα ὑπαὶ 
ΒΟΤΏΘ 51Π9016 ΨΘΙΒΘΒ (ὁ. 5. ΟἿ. 1. 23, 11. 15) 16 ΘοΙητηθηὐθα ὁη 
ἴο ὉπΠ6 οχύθηὐ οἵ πθϑυὶν ὑπιτύν ρῬᾶρθ8, 1 τηᾶὺ 6 δχοιβθα 11 
ΘΧΡΙΘΒΒ ΤῊΥ τοοτοὺ ὑπϑὺ ὃ υτῦθι 50 Θϑι μϑϑῦ, 50 ΤΟΥ ΘΓ ΘΠ 18], δα 
50 ἰϑυουτα]ν Κποντῃ ἴο {Π6 σου] δ5 Π)ὴν πο] ἢ ϑ01ου, Βμοα]α 
ποὺ πᾶν ϑηθανουμθα τοὺ πᾶνε οοηῆπθα Π15 (τσ θηΐαιν ἰο 
ΒΟ Θυγ δῦ ΤΟ 16 τηοαθγαίθ αἸΠ]θηβίοηβ. ΤΠ 6 οΠ]οῇ ἔα] 1 νϑη- 
στο ἰο πη πιῇ [)ν ΘΟ 1615. βυβϑύθιη οἵ τη ουρυθύδεϊοη 15. Π15 
οοπδίδηῦ 8δη 6] (1 {Π|15 Ὑγου]Ο) ΟΠ υϑούθυιϑῦιο θπθϑνοῖτ ὑο Ὀ]Θ πα 
ὑοσθύῃου ὕνγο ΟΥ᾽ ΤΏΟΥ6 ΧΡ] δ δύ!ομΒ, 86], 1π Π15. δδιπθϑῦ ἃπα 
τηοϑὺ Ῥυθιβθυγουῦῃγ αὐϊοιηρύ ἴο ΘΧ Ὠ1010 0Π6 τηϑην 6 ρου τηθϑη- 
1ΠΡ0Ὲ ὙὙΠ10]1 ἃ ῬάβθαρΘ ΤηΔῪ ΤΠ ΟΪΥΘ, (0 τιηϊΐθ δ 15 οἵλθη {1551- 
ΤΩΤ]ΔΥ ὉΠ (1 ἸΏ ΠΠΔΥΠΙΟΏΙΟΙΙΒ, Ὁ 01}} Π15 (ὑοτητηθηίενν 15 ὁΠ6 Ῥιοάπο- 
{10 οἵ ὦ ἰΙθϑαυηθα δηα ἀδνοιῦύ τηϊπη6, ἃ] πῸ ΤΟΔΩ͂ΘΥ γΧ111] οοπβα] 
1τῦ Τὴ νη. Α τϑυιθῦ οὗ 10 τη 6 ἰοιιη 1π {Ππ6 βθυθηύν- πίη 
νοΐ οἵ Πρυΐουθ ΠἰροΥ ΟΥ̓ ζιι. 

ΤΠ6. {π|τὰ βΡθοῖδ! (ὑοπητηθηΐανν 1 ἀθρῖγθ [0 τηθη οι 15 ὑπῈ 
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{11} δα ἸΘου οι νοῦς οἵ Ῥγοίθαβου. πδα1θ. 1 Πανο ἀουινθα 
Τροτη 1ῦ 0016 ἀἸγθοῦ]γ, δ5 τῦ 15. ὅο ἃ ουθαῦ ἀθρυθθ σΟῃ ΘΒ ΒΘαΪΥ ἃ 
ΘΟΙΠ ΡΠ] ὕο. ΤΠΌΤη ΟΧΊϑυηρ' τηδύθυϊα!β, δ {π686 1 πᾶν ἴῃ 
8.11} οα 565. ὑποιρῆῦ 1ὖ τὰν ἀαὐν ὑο ΘΧΘΠ]η6. 8Π4 ἰο π56 ἴῸΓ τὴγ- 
561; 511} 1 δᾶγθ ΠΘΥΘῚ ἴδι]6 Το ον Ῥγοίθβθου. Πδ1θ 5 46- 
ΟἸΒΙΟΤΒ. ΤΗΥ͂ θοδὺ ΘοηΒΙ ἀθυϑύϊομ, ἃ ᾿ιᾶνθ 1ἢ ΤΉΘΠΗΥ͂ οδ565 [6] 
ΤΥ 56} δαϊπϑα Ὀγ ὑπ ἀθνοιίμθδβ, πα ποῦ τι θα θὑ]γ {Π6 
ΘΙοηπθη06. οἵ ἢ15. θχροβιθοπβ. [1 ὑγαθὺ Πονθυοὶ ὉΠ 6 Ἰθαυπθα 
ΘαῦΠΟΥ Ὑ011 Θχοῖιθθ τὴ6 ΠΘΗ 1 βὰν ὑπαῦ 1 (ὁ ποὺ {Ππ|ηἰς {Π6 
ΘΥδ τη δύϊοα} ρουθοη οἵἩ ὉΠ6 (ὐοτητ θη δυν 15 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΤηΘ8 5 850 
Ὑ76}1] οχϑοιύθα ὃ5 ὑΠ6 θχϑσϑύϊοα!, ἃ πα] ὑπαὺ 1 οαμποῦ αὐ τοραγα 
ὑπ15 Οὐπου 86. 80]8. ὑΟΥΚ ἃ5. ἰο ἃ οογίδϊη ἀθο θΘ 8 ΘΧΘΙΏΡ]Θ 
Οὐ ὉΠ6 {ταν} οἵ π᾿ ορίπϊομ. ὙΠΟ Τ νϑηὐαγθα [0 ΘΧΡΙ ΒΒ ἴῃ. {Π6 
Ῥυθίδοθ ὕο ὑΠ6 (ἰαἰωέζατιδ, νἱΖ. ὑπῶὺ ὉΠ ΘΟ]ΟΡΊΟΑ] ἃ 5 γγ6}} ἃ5. φυϑιη- 
τη! } ̓Θ ΘΙ Ή]ΠΡ' 15. ΠΟΥ 50 ΤῸ οχίθηβα, ὑπὸὰὺ 10 15 πατὰ τὸ 
Πηα ἃ ΘΟΙΤ θη δύο ὙΠῸ 15 8016 βϑυϊδίδοίου !υ ὑο τι ουύακο, δὖ 
ΟΠ6 Δη6 {Π|6 ΒΒ16 {1Π|6, ἃ ΟΥἸ 1608], σ᾽ διητηδύ]οα], οχθρθύϊοδὶ, πα 
αοργηδύϊοα! οχροβιύοη οἵ δὴν Ῥουύοη οἵ ὑπ Νονν Τ᾿ ϑδίδιηθηΐ. 
Τὴ ΠΡ οπτηα]αύϊνθ τϑρυθϑθηύδίιοη οὗ {πΠ6 ορίπίομβ οἵ οὔπδν 
(ὐοτητηθηὐδίουβ, ἃ5 ΠΥ πούθβ Ὑ711] ΟσΟΔΒΙΟΠΔ ΠΥ ὑθϑυ γ, ῬΓΟΥΘΒΒΟΣ 
ἘΔ 616 15. ἰδὸ ποὺ δἰνγᾶγβ δχδοῖ : υνι0 ἢ {Π|686 ρα ουηθηΐβ πον- 
ΟΥ̓ΘΙ;, ὙΥΠ1ΟΠ ΟΠ ΠΟΥ ΘΟΙΏ615 τη ὑο τηδίςθ, Γ οα ΘΑ ΠΥ ὡηὰ 
ΘΟΠΒΟΙ ΘΕ ΤΟΤΙΒΙ Ὺ ὙΘοουη τη 661 ὑΠπ|5 (οτητ θη δ Ὺ ἃ 5 Οὐ ἢ Ἱπά!]οίοιιβ 
ΔΠΟ ΘΟΤΠΡΙΘΠΘΏΒΙνΘ, ἃ ἃ5 ἃ ργθαῦ πα ᾿πηρουύαμὺ Δα ΠΠ10π ἰὸ 
1Π 6. ΘΧΘρ ύ]08} ἸὩ θΟυ5 οἵ {Π15 οουπηΐτΥ. 

1 πρραᾶ δ] δα {Ππῶῦ {π6 Ἰαθῦ δαϊύοη οἵ ὑπ6 δοοαγαΐθ, 
Ῥϑιβρίοπουιβ, 8 η6 Ἰθαυ πα (ὑοτητηθηύαυυ οὐ Ὶ Μογυθῦ πᾶ8 θΘΘῃ 
τηοϑὺ ΘΔ ΘΓ ΆΠγ οομβα] 66 ΤΠτουρηοαύ, ἀπ 1 τητιϑῦ ἄρα], ἃ 5. ἸΏ 
ὑπ6 Ῥυθίδοθ ᾽ο {Ππ8 (ἰαἰαῤίαγδ, νοῦ τὴῦ ρυθαῦ ΟὈ] σύ] η5. (ὸ 
{Π|6 δοιτηθη ἃ Π 6] ΒΟ ἢ ΟἸΔ 510 οἵ {Π6 θαι θα θαϊύου. [ΠῚ ΙΔ ΠΥ 
αοοὐτ!η] αππθϑύϊοηβ 1 410 τ]ὰ θ]γ ποτὰ ᾿ὲ Μογοῦ, θαῦ ἃ5 ἃ 
ΟΥΤΘΙΟα] ἀηα] ΟΥΑΙ 108} ΘΧΡΟΒΙ ΓΟ Π6 ἀθϑθῦνοβ {π6 τοϑρθοῦ οἵ 
8} ὑποπρ [ἃ] τθϑάθυϑ. 

1 ΠδνΘ ΠΟΥ ΟΪΥ ἴο ΘΟΙΊΤΗΙύ ΤΥ ϑΟΥΪς ὑο {Π6 γθϑου ψΊ 
ὑπ Πυτη Ὁ]6 Ῥτᾶγθι το ΑἸτηΙρ ον οὐ, ΦΠτοτρὴ Γοϑπ5 ΟΠ τϑῦ, 
ὑπαῦ 10 τηδὺ ΤΘΟΘΙΥΘ ἃ Ὀ]Θββίπρ' Ότη ἄρον ; ἃ πα, ὑποιιρὴ [660] Υ 
ΘΠ Τ᾿ ΡΟΥ ΓΘ ΟΥ]υ, τηδῪ 5011] 06. Ῥϑυτηιυὐὑθα ὕο ταϊη]βῦθυ βοτηονμϑῦ 
ἴο ὉΠ τῆοτθ δοοιχδίθ ἱπον]θάσο οἵ ΠῚ Ὀ]Θσβθα ποτά, ἃπα 
ὉΠ6. Οἰθατου Ῥϑυοθρίϊοι. οἵ ὑπ οαὐνγαια ΤΌΤΤΩ5. δι ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 
οἵ ΗΙ5 ϑυθυ]δδύιηρ' ΤΠ ταί. 

ΟΑΜΒΈΕΤΡΟΕ, 

«Ἴιλιο, τ855. 



ΙΝΤΒΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΠ βα ] τη ἘΠ ΡΙϑὺ]6 ὑο {π6 ΒΡ] θϑί 5. τγὰβ γυι θη Ὁ δῦ Ῥδι] 

ἀατνίηρ Π15 ἢγϑὺ οαρύϊν!ν αὖ Ποτηθ (Α οὐβ χα. τ6), ἀηα βὐδπαϑ 
ΒΘΟΟΠΑ ΟΥ' ΤΊΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὉΠ 1:: 1ῃ {πὸ ὑΠινα οὗἉ {16 ἴοτιν" σγυοιρβ ἰπύο 

ὙΠῸ} ὑπ6 ἘΡΙβΌ 165 οἵ δῦ Ῥδα] τηὰὺ ὈΘ6 Ομ μΙ θαυ Υ αἰνι θα. ΤῊ6 

Ερ. ὑο ὑπ6 Οο]οββίδηβ (Δογου, ἡ ὐγίθὶί. Ὁ. τ8, Δ Ίθβϑῖον, Οἠγοηοί. 
Ῥ. 450 54.), ἃπα 4180 ὑπαῦ ὕο ῬΙ]ΘτηοΙ, ρΡΡθδι ὅο πᾶνϑ ἱτηγηθαϊδίοὶν 

Ῥγθοθαθα, 1116 ὑπαὺ ὑο ὑπ ῬΕΠ]ΠΡΡΙΘ 5 βθθῖὴϑ ὕο Πᾶνα βϑιοοθοαθα 

ἴθοι: δῃ Ἰηύθυναι οἵ ῬΘΥΠ8Ρ8. ἃ γϑδ}, Πθπ ἐπ6 Αροβί]θ᾽5 οοῃῆπο- 

τηθηῦ δι θα ἃ, ΠΆΥΒΠ6ι Ομαγαούθι, ἃ μα 5. Ῥγοβρθοὺβ βθθιηθα ἴῃ 

ΒΟΙΠΘ ΤΗΘΆΒΙΠ6 ΤΠΟΥΘ ΟΠ ΘΟΥ]688 (ΡΠ1], 1, 20). 

Τὸ νγὰβ ὑππ5 συιθέθῃ αθουὺ {186 ὙΘΆῚ Α.Ὁ. 62, δπΠ ἃ τὰ οοηγουθά 

ὕο ὑπὸ Ομτοι οὗ ἘΠ θϑιιβ ὉῪ Τυγομίοιβ (ΡΠ. τ]. 21), δἰ ὕπο ν᾽ τυ }}116 

ΟΝ. ΠΙ5. σὰν ο ἀο]νοι ὑπ6 ΕἸΡΙΒύ165 δα αυθαβθα τϑϑρθούννθυ ὕο {116 

Οὐο]οββίδηβ ἃπα ὑο ῬΠ]]ΘΙΠΟΙ, ΟἹ, ἃ5. Πδ5 ὍΘ6η ὑποιιρηῦ τηογθ ῬΙΌθα- 

16 (Δίογοι;, ᾿ὐὐυϊοϊέ. Ῥ. 17}, ον 115. τϑῦανη. αἰ Ππανίηρ Ῥου οττηθα 

ὑπὸῦ ἀαυύγ. 

ΤΊ6 Ὀ6]16 6 Ὁπαὺ ὑΠ|6 ἘΠΡΙΒ016 νγὰβ δ ἀγθϑβθα ὅο ὑπ6 ΟΠ υἸϑύϊαηβ οὗ {Π6 

᾿τηρουύαῃῦ οὖν οὗ ΕΡΠΘβαΒ 15 ποῦ Ορϑῃ ἴο ὙΘΥῪ βϑυϊοιβ ἀοαθὺ, Τ]6 

ΟΥΌ108] δι στιτηθηὺβ (5666 ποθ οἡ. οἷ. 1. 1), Πα 0Π6 ΠΘΔΙΤΥ ἸΠΠΘΠΙΤΊΟΤΙΒ 

οοπβθηῦ οἵ {Π6 θαυ ΟἸγοἢ (1τ6η. ων. ν. 2. 3; ΟἸθιι. ΑἸοχ. 

Δύγοηι. τύ. 8, Ὗ ΟἹ. 1. Ρ. 592, 64. Ῥούδνοι" ; Οτἱρ. (ὐοἶδ. τιι. 20, Υ οἱ. 1. Ῥ. 

4598, 684, Βοποα.) ἃ16 φῬΠΘΡΑ]]Υ 1π ἔα νου οἴβιιοῖι ἃ ἀθβυϊπαύϊομ, [51}] 

8.5 ὕΠπ6 ΟΥἸὑ108] ἀροττη θηὐβ πᾶν ὅο βοιηθ οχύθηὐῦ 66 τη ΠΠθα ὈΥ ὑπ6 

Θν άθηοθ οὔ Π6 Οοάθχ ΘΙ πδιύϊοιιβ, ἃ Πα ἃ5 ὉΠ1|6 οὐ Ἰββῖοη οἵ σνθούϊηρϑ απ 

ῬΘΥΒΟΠΔΙ πούϊοοβ 1π 8. ΕἸΡΙΒ016 βοηὺ ἔροση ὑπὸ ΤὈυπογ οἵ ὑπ ΟἸ το 

οἵ ΒρΙθϑαβ ( οὐβ ΧΊχ. 1 56.» ΘΟΠῚΡ. ΧΥΠ1. 10) ὕο ΘΟ ουβ Ὑγι Ὁ] ΠΟΤῚ 

116 πα ἀνγοὶὺ πα ]Ὺ ὑπγθθ γϑᾶιβ (Α οὐβ Χχ. 31) 15 θυ θαι η]Υ βυυΚίηρ 

804 πού Θ 016, γγχθ τηδὺ ΠΟΥ ὑΠ|6 ΤΠ 016 ΘΟ Πα θηὐΥ δἀορὺ {116 ΟΡ᾿ πο 

οἵ ὕϑπον (4 ηηαΐ. υιη, 4068) ἀπα οὗἉ βονϑυϑ] τϑοθηῦ θχροβιύουβ, ὑπαῦ 

{815 ἘΡΙβυ16, 1 δαατοοβθα ῬΥΙτ  ΥΙΪΥ ὑο {116 ΟΠ τ βυϊδη5. δὺ ἘΡΙΙΘδτι8, 



ΧΥΪ ἹΝΤΒΟΒΠΤΌΟΤΙΟΝ. 

υγὰβ 5011 ἀθϑιρηθα [ῸΣ οἰγου]αύο. πῃ 81] {116 ΟΠ ΌΠ65. ἢθαΡ ἴο 

οὐ ἀορθηάθηῦ οὰ ὑπϑὺ οἰύγ, δηα τγὰβ ὑμτι5 1ϑ Ὁ βύπια]ουιθ]ν ΘΘΠΘΙΆΙ 

ἴῃ ἴουτη, δη4 ἔτθθ ποτ ἀἸδύϊποῦνο πούϊοθθ. Τπαϊνιαπδ) ουθθύ! 55 

ὉΠ ΟὔΠοΥ πιθοϑαροα οὐ δῇἴβουύίνοι τηϊσῆῦ π7 611 Πᾶν Ὀθθη δηὐγαδὑθα 

ἴο ἃ ὈΘΆΙΟΥ ὙΠΟ νγὰβ ΒΡΘΟΙΔΠΠΥ ΘΟΙΏ ΤΠ ἸΒΒΙ Ομ θα ὕὅο Ἰηΐου πὶ {116 τϑοθῖν- 

ΟΥΒ5 οὗ ὑπ6 Τρ᾿βῦ]6 ἀΡοι 81] ροϊηὐβ οοπηθούθα τ 10 Ὁπ6 ῬΘυβοηδὶ ϑὐαῦθ 

οὔ ὑπ6 Αροβί]β (Ὁ. νἱ. 2). 
ΤΊ ΤΡΙ5016 ἄοε5 ποῦ ἄρρθᾶϊ ἕο μανα Ὀθθη 6116 Του ἢ ὈΥ ΔΩΥ 

Ῥδυ Ιου 181 οἰ Οατηβύδιμθϑ, Ποῖ" ὑο Ππᾶνθ ᾿Π γο] γ θα] ΔΗΥ͂ Ὑγϑυ]ηρ' ἀσϑ] ἡδύ 

{π6 Ῥϑοι Παγ]65. οὗ «Θυνῖβ. οὐ Εϊδύθση Ῥ]]ΟΒΟΡΙγ, Ὀαὺ τπγὰ8 ἀ6- 

Βσῃθα ὕο βοὺ ἔνθ 6Π|6 οὐἹρῖη δηα ἀθνθιοριηθηὺ οὐ ὑπθ ΟἸατοῖ οὗ 

ΟἸμτϊϑύ, απ ὕο ἀϊβρίαν ὕο ὅπ ΟΠ τ βυϊδη ἀνθ ]]6ν τιπου ὑπ 5πδᾶον οὗ 

ὑπ σγθαῦ ἐθιη}}}6 οἵ θιαπᾶ ὑπ|6 πὶ ὺγ πα Ὀθαπὺν οἵ ὑπαὺ ὑγαηβοθηά- 

ΘΗΘΙΥ Τη018 Θ]οΡΊουΒ ΒΡ ὑπ} ὑθιη}]6 (οι. 11. 20) οὗ ψμ10}) ΟἸιτϊϑῦ 

ΤΠ πη56 1} ττὰβ ὅΠ|6 ΟΠ 16} ΘΟΥ ΤΠ  βύομθ, δπα {116 παῖ πὺβ ρουύϊομβ οἵ {6 

Βαρουδίγπούινο, ΤΠδῦ τὺ 5Που]α ἃ150 οομὐα!η τηϑηΥ ὑπουρ δ ΠΘΘΥΪΥ͂ 

1ἀθηϊοα! γι ῦ ἢ ὑΠο58 Ἔχ ρυ ϑβθα 1ἢ ὑπ Τρ βυ]6 ὕο ὑπ (ὐΟ]ΟΒΒΊ ΘΒ. 18 

το ΘΠ δοοουπηίθα ἴον ΡΥ ὑπ6 ποῦ ὑπδὺ Ἰοὺ σοῦ τυ θύθη ΠΘΑΥ]Υ αὖ 

{Π6 βᾶγη6 {1π|6, πα Ῥούῃ «ἀάγοββθα ὅο ΟἸασοοθ. 10}. σσοῦθ Βα ἢ- 

οἸΘΗὐΥ θὰ ὕο δ ο ἢ οὐ ον ὕο Πᾶνα [δ] Τηϑην ὕπῖηο5 1 ΘΟΥΠΠΊΟΠ, 

ΘΒΡΘΟΙΆΠ]ν τη ὑΠ|6 τϑ]αύϊοη 5 οἵ βοοῖα] πα ἀοτηθϑύϊο 116, 

ΤΊ6 ΘΠ] ΠΘΠΘΒΒ 86] Δα Πθη ον Δ πη οἵ ΠΟ ΤΘΒΟΠ8Ό]6 ἀοιιού. 

ΤΊ6 ὑθβυϊ πη Π165 οἵ ὑΠ6 Βα Υν ΟἸαγΟἿ. 16 τιπτιϑιια}}]ν βύσοηρ πα Ροτ- 

βιβύθα (866 τῆς ἀρονο, δηα δἀὰ ΠΤ ϑεῦα]]. ὧ6.γώϑον. οἷ. χχχυτι; [ΗΠΡ- 

ΡΟ].] Οοηέγρα Παν. Ῥ. το5 [284]}, μὰ μᾶνθ πϑύθι" Ὀ6ΘῚ ΟΔ]]6α ἴῃ 

αὐιθϑύϊου {111 Θοτηρδυδύι γ᾽ τθοθηῦ ὑϊτηθθ. Τ]16 ΟἹ] ΘΟ! 5 ἃ. 6 ῬΌΤΘΙΥ 

οὗ ἃ Βα θ]θοῦνθ οπδυδοῦθι, Ὀθῖηρ τη] ἔοαπθα Οἢ ἱΤΩΔΡΊΠΑΓΡΥ 

Ὑ)ΘΔΚΏΘΕΒΘΒ ἴῃ Β0γ]6 ΟΥ̓ΘΟΤΙΆΠ]Υ͂ ἸΤΠ ΟΊ ΠΔΤΎ ΤΘἴδυ θη ο65 ὅο θα ΡΥ ποβ- 

ἐϊοῖβιη, Δα Πᾶνα ὍΘΘΠ 50 ΤἈ1Υ]Ὺ ἀπά ΠΥ οοπ ιἐθα ὑπαὺ ὑπ ν ὁ πῸ 

ἸΟΏΡῸΡ Ὅ6 ΘΟΠΒΙἀοΥθα ο ἄθβοῦνθ 8ΗΥ Βϑυϊοῖβ αὐὐθηύίοιι : 566. 680. 

Μογον, “υὐγϊοϊί. Ὁ. τὸ 856., Τανϊάβοι, Ζ7ηγοά. ὟΝ) ο]. τι. Ρ. 352 86.» 

ΑἸίογα, “γοζοφοηι. Ὁ. 8. 

ΤῊ ἀρρυσηθηΐβ ἴῃ ἵανουν οὐ ὑπ6 ἘἸρΙβύ]6 πανΐηρ θ6θη. υυϊυΐθῃ 

αὖ Οεβασθα ψΨ 1} 6 ἕουπηα ἴῃ Μογοσ, Μυγιϊοϊέ. ὃ 2, Ὀπὺ ἂγ [81 ἔπ τὰ 

ΘΟ ΠΟΙην. 



ΠΡῸΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

ἈΡοβίο]ιο δ αυθ55 
ΠΑ δα αίοη. 

1. ἀπόστολος Χ. 1.1 “απ 4 ροβίϊ6 
οΓ ΟἸιγδέ «76δι8. σθη. ποῦ οὗ αὐῥαίίοη, 

(08 βουο8 ἔνότη νυ Β10 ἢ. Π15 ΘΟΤΙΉΤΉἸΒΒΊΟΤ. 

ῬΓοσΘθαθα ; οοτηρ. ΥΙΘΥ ὧν ἰ06.}, Ὀαύ 

ΒΙΠΊΡΙΥ οἵ ροβϑεβϑϑίοη, ἴῃ τϑίθιθμοθ ἴο, 

ὑπ6 Μδβίθν ἤοβθ βουνδηῦ ἃ πα ΤῊ] η185- 

[6 ἢ νγᾶϑ; 866 .Α οὐβ χχυ 22, οὗ εἰμί; 

ΠΌΤ 1 1; δοῆλον ἽΝ Χο: 

πούθϑ οὖν (οἷ. 1. τ. ΤΠ6 αἀἰδιϊπούϊοι 

Ῥαύννθθη ὑΠ|656 [οστηβ οὗ {Π6 σ'ϑῃ. (νυ πϊο 

Ἰύδα]θ ἈΡρθῶσβ ποὺ ἴο πᾶν {ὉΠ 1610) 

ἴθ. οἵνθῃ ἔα πον τοῦθ (σοτηρδνθ 

ΒΟΠΘαΘ]. ϑγηέ. ὃ τό, 17); 50} Ηδτ- 

1655 566 105 ατπἰΐθ οουγθοῦ ἴῃ βαγίηρ ὑπὰῦ 

{πΠ6 ἰάθῳ οἵ αὐήμογίδαΐίου ἀοοθ ποῦ 

ἀβρθῃα ΒΠΡΙΥ οἡ ὑπ φϑῆ., ὰῦ ὁ 

{πὸ τηοδ] οἴδιιβθβ, ἃ8 κατ᾽ ἐπιταγήν, 

δ. ΘΟΙΏΡ. 

τ ΤΊμ. 1. 1, νυ μῖοῖ ΓΘ ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ δῦ- 

ἰδομθα : οοιηρ. ΘΟ]. 1. 1, ψθγθ {86 

πϑΐατθ οὗ ὑπ στϑϊδθϊοηϑ Ὀθύννθθῃ {Ππ6 

ἍΡοΒυ]6 ἃπὰ [18 σοηνουῦβ βασρθϑῦβ 

Ἰαηρσαδρα οἵ ἀπαβιι8] ρσθοϊβῖο. 6 

ΟΥΟΡ Χρ. Ἴησ. τοϑίβ οὐ ΒΕ; 8]. 

(Καοΐνην., Τήβο}..}: 166. σῖνεβ Ἴησ. Χρ. 

ἢ ΑΠΟΙΚΤΝ ; 8}1 τη85. ; ἃ]. 

διὰ θελήματος Θεοῦ] “ὃν {16 εὐἱΐ! οΥ7 

Οοα, ταοᾶδ] οἴδιιβθ ρρθῃαθα ἴο ἐπ 

Ῥτθοθαϊηρ πγορβ, ποῦ 50 το) ἤο 6η- 

᾿ᾶτιθ6. Πα Ὡροβύο!ο αὐ που (ΘΟΙΏΡ. 

Ἀ1Η), δ ἴθ ὑπὰῦ ὑπᾶπ κα! τοτηθηι- 

Ῥγῶποθ οὗ Οοαβ ΡῬΡον Εν ἃπα ογδθθ 

ὙΠΟ ἢ. ΔΠῪ ΔΠΠπιβίοη ὕο 1115. τ  ἸΒΌΘΙ]Α] 

ΟἸοΘ ννὰβ 506 ὕο ἀυγαίςθη ἴῃ ὑπ6 ΔΑΡο- 

Β.16 5 Προαυῦ : Θοηρ. 1 ΟὯΓ. ΧΥ͂. 10, 

6]. 1. 15. Τ688 δηά {1Π|0 Ρργθοθαϊῃρ' 

ί, 

ΑΥ̓ΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἴη- 1. 

σοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ τοῖς ἁγίοις 

ΠΟΥ 5. Οσοῖμ ἴῃ ὕΠ6 δῶμ ογᾶϑν πᾶ 

ΘΟΠΠΟΧΙΟΙ ἴῃ 2 ΟὟΥ. 1. 1, Οὐ]. 1. 1, 

2 ΤΊΓΩ, ἴ. 1; ΘΟΙΏΡ. 1 ΟὐΓ. 1. 1. ΤΠΟυΡῈ 

1ῦ 5 ποῦ ῬΟβ51016 το ἀουδῦ ὑ]ιαῦ {π6 ΔΑΡο- 

Β016, ἴῃ Δ Ιἀγθβϑϑίηρ αἰ υθηῦ ΟΠ ΓΟ 65 

οὐ ἸηαἸν! π8]5, εἰοοί σηεαι , ἀἀορίθα {Π6 

58 16 ΟἹ' ΠἸΠ σϑαὺ στποθϑ οὗ βαϊαθαύϊομ, 

ΒΌΠῚ 1Ὁ 15 ποῦ ἴῃ 811 οα 565 ΘΑΒΥ ὕο ὑγ866 

Τνοτη δχύθγπδϊ οοηβι θυ υ]οηΒ {Π|6 τϑῶ- 

ΒΟΩΒ ἴῸγ {Π|ὸ ΟΠ ΟΙο6; ΘΟΙΏΡ. ποῦβϑ ΟἽ» 

Οοἱ. 1. τ. Ῥιοϊκουῦ, σμο Πμὰ5 5110 0] 

Φουοῃμθα οἡ 086 βαθ]θοῦ (ον ('αἰ. 1. τ), 

τϑίθυβ ὕΠ6 ΑἸ Ῥοβί!θ᾽β ργθϑϑηῦ βρθοϊποὃ- 

ὑΐϊοῃ οἵ 5. δαὐπουϊῦν, διὰ θελ. Θ., ὕο 

ὑπ6 Θπου 108] οπαγδοῦθν οἵ {π6 ἘΠ ΡΙΒ018. 

ἊΑ5. ὑπὶ5 οπαγδοῦθσ, Ὁποὰρὴ ῬγΟΔ}016 

(866. οὐἱῦ. ποῦβ), ἰ8 ΤΏ ΓΘ Πυροίπο- 

ϊοα], 1Ὁ 111 6 5ϑΐθι, ἃπα Ῥϑεύπδρβ 

τη 18 παύαγα!, ο ϑἀορὺ ὑΠ6 τπογ8 σ6Π6- 

ΤΆ] Θχρ] δηδύϊοι ἃθον Αἰ 64 ὕο; 5886 

ἽΘΥΟΥ οἷν 1 ΟΥ. 1. 1. 

τοῖς ἁγίοις] “ἐο {7,6 ϑαϊγνέ8.᾽ ΟἸυἸβυϊδ 5 

ἃγ6 ΔΡΡΥ. οα 1164 ἅγιοι ἴῃ ὑπ Ν. Τὶ 1ῃ 

{Πγθ6. βθῆβθϑ: (α) φεποναἰζη, 885. τη θτη- 

Ὅοι5 οἵ ὦ ν᾽βῖ 018 δηα Ἰοοδ] ΘΟΤΩΤ ΠΟΥ͂ 

ἀδνούοα ὕο οὐ Β βουνίοα (Δοὺβ ἰχ. 32, 

χχνῖ. το, Πομη. Χν. 25), δ πα, ἃ8. 8510}, 

απ θα ἴῃ ἃ ΘΟΙΠΙηΟ ἢ οὐὐνναΓα Ῥγοῖθβ- 

βίοη οὗ ᾺῺ4 10} (τ οι, ἱ. 2; 866 ΟἾΓΥ5. 

ον Πἰοηυ. ἴ. 1); (0) τῆοτθ 8ρεοϊοοϊίυ, ἃ 8 

ΤΩΘΙΏΘΙΒ. Οὗ ἃ Βρ1Γ 8] ΟΟΙΠΤ ΠῚ 

(01.111: τὸ. τ ῬΕῦ: τ. ἡ; ΔΠῚ (6) ἐξ 

Αἶδο ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ ΟδΒ6 5. Πᾶνὶπο ῬΘΙΒΟΠΔ] 

δα ᾿ηα ιν τα! βϑηοῦ!ν ; ΘΟΠῚΡ. Ὑ6Γ. 

4, 5686 ΕῈΠ] ἐμ ἴοο. Τῇ οοπίοχὺ ψΨ1} 

Β 



Ἴ ᾿ 

- δας εξ “ 

ἰδῶ) ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

τοῖς οὖσιν Ϊ ἐν ̓ Εφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

ι. [ἐν ᾿Εφέσῳ] [π᾿ Θοπββαπθποθ οὗ {π6 οπηϊββίοη οὗ ὑΠ6856 ὑτου 8 ἴῃ {Π|6 ὩΘΨΥ͂ 

αἰβοονογθα δὲ να ἃΓ6 ΠΟΥ Ῥθυμ 05 αὖ Ἰβηοὺῃ 7501Π 6 1π Ρ]δοῖπρ' ἔμθτη ἵπ Ὀγϑοκϑύβ, 

ΤῊΘ ἑμοὺβ οὐ 0π6 οϑβθ ἃγθ ἃ5 [ὉΠ] Ονγβ: 1. Α5. δι δἃ5. ΟἿ Ῥγθβθηῦ ΘΟ] αὐ ηΒ οὰπ ὈΘ 

ἀδορθπάθα προη, 411 ὑπ6 ΜΗ5., τηβ5., δμ Ὗ νυν. ἃ. ἀπδηϊτηουβ ἴῃ ἕανου οἵ ὑπ 

Ἰπβθγίϊοη ; δχοθρὺ Β, ψΠθτ8 ὕΠπ6 ψΟΓΒ ἃΓ6 ΒΌΡΡΙ16α οι ὑπ6 τηδγρΊη ὈΥ͂ ἃ Βθοομᾶ 

Βαμα (Τ7ίβο].), δὲ, ΠΟ 6 ὉΠ 6 που 8 το δ 464 ΡΥ {Ππ6 Τουτὶ Ππαπαὰ (ΤΊΒΟΠ που ΕΒ 

(), πα 67, γοτθ {ΠῸῪ ΔΡΡΘΑΣ ἴπ ὑπ6 ὑδχύ, θῬαῦ νὰ} αἰ ΔοΥ 108] τλδυ]τ8 1Ἰπ6]08- 

ὑϊνθ οἵ βυβρίοϊοθ. 11. Βδ511, ψ Ποτη γγ8 Πᾶν 8 ΤΘΆΒΟΙΤΒ ἴο 1 6] ντηρ' ἠο ἤᾶγ6 θθ6π 

ΘΔΡΘ] ἃ5 ἃ οΥἸ 16 (5666 Οθοτρ.. ὅν π0611. λον. Ρ. 203, θα. ῬΑτγΙΒβ, 1651), ΘΘΥ ΔΙ ΠΙΥ͂ 

414 ποὺ πα {π6 νον ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγραφῶν, Βιιποηι. ττ. 19. ΒΡ 

ἹΜΙΔα]οίομ βαρροβθβ 8511 ομ]Ὺ ὕο ΔΡρΘθ8] ἴο {πὸ ἃποϊθπῦ Μαπαβουιρὺβ ἃ5 οοηὐδιῃ- 

ἴπρ᾽ τοῖς οὖσιν ἐν Εῴφ., τπιοῦ ΒΙΤΩΡῚΥ τοῖς ἐν ᾿Εφ.: οομηρ. ΝΥ Ίσσθτβ, ϑϑμα. αν. ΑὙγ1ή. 

Τὸν 1841, 0. 423; 6Π|5 ορίπῖοη Πουγθν ον Β88 ΠῸ αἸΡ]οτηδίϊο βαρρονῦ οἵ δηγ Κἰμά, 

ὉΠ4 οαπηοῦ [Αἰ] Υ πα ἸΟΡΊΟΔ}1Υ 6 ἀθάπορα ἔλοτη {π6 στοτὰβ οἵ Β8511}; 8586 ΜΙΘυδσ, 

Μίηϊοϊξ. Ρ. 2, τιοῖθ. 111. Του α Παπ (27}αγ0. ν. τα, 17) ροβδίδίγ νχϑβ τιοῦ δισᾶνθ οἵ 

ἐπε ῖν δχἰβύθποθ : 16 15. ΠΟΥ 0104] ὕο ΒΔΥ ἸΏΟγ6, Ηἰβ ὑγου5 “ ναὶ 5 ΕΘ βίο ᾿ 0 

ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ἸΠΠΡΙΥ ἃ ἈΌΒΘΠΟΘ οὗἨ ἀρ] ογηαύϊο θνυϊάθπθθ, ΠΡ οδ πὶ ἦἸΠ ΘΓΡΟΪΔ18᾽ 

(οομρ. 727α}6. τγ. 1, Υ. 21) Ὀ6 ῥτγβββθά. ΙΥ̓. Οὐίρθη ((ἰαΐοη. ὟΟ]. τι. Ὁ. 102) 

ἈΡΡΘδΙΒ ὅο πῶγθ δοοορύθα θΠ6 οὐη ββῖοη, ἃ8. Π6. ΘΟΙΠΘηὖβ. ἢ. {Π6 ῬΘΟΌΠ ΤΙ οὗ 

{Ππ6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν, 566 7 δοἢ.. (64. 7). ΤῈΘ ἑπίορ παῖ δνϊᾷθποα, 

ΒΟ. ἃ 5. ΔΌΒΘ ΠΟΘ οἵ συθούϊηρβ δΠ 4 ῬΡΘΥΒΟΠὉΙ ΠΟΙΪΟ65, 15. Οὗ τηοσ προγύαποθ. 501}] 

ὈοΐΗ Θομ πο (ὁ ποῦ ἃ5 γϑὺῦ βθϑῖη αὶ βυ Πποϊθηῦ θη ΘΙ ἴο ονοσθησονν {86 

ῬΥΘΡοΠθρδποβ οὐ δχίθυμδὶ δαυπουϊῦγ, ἀπ {Π86 ΔΡΡΥ. τππϑπίπηοτιβ ὑγδ οι οὗ ὑΠ6 

ΘαΥγ ΟΠΒΌΤΟΙ, ὑπαῦ {π15 ἘΡ. νγὰβ δά ἀνθββθά ὅο 1π6 ΕἸ ΡΙββίδπβ (1τθη. “7ω}. ν. 2, 3; 

ΟἸδια. ΑἹ. ϑέγοηι. τν. 8; Τ σία]. 1. 6. ; Οτίσϑη, (εἶδ. 111. Ὁ. 458, δα. Ββη.). 8 

ἀμπιουθουΘ πον Ρΐδοθ ὑπὸ νρουβ ἴῃ Ὀγδοϊςοίβ, θαῦ σϑύαϊπι ὑΠπθῖὰ ἴῃ ὑπ6 ἰοχῦ, [66 ]1ηρ᾽ 

1ῦ 5011 Ῥοββῖ 018 ὑπὺ ὉΠπδὶν οτηϊββίοι ἴῃ Β' δῃηα δὲ τηᾶγ θ6 418 ο δὴ ΘΑΙΥ͂ ΘΧΘΙΟΙΒΘ 

οὗ οὐ ϊοίβτη Τουπ θα οα. Βα ρροβθα ᾿πύβυπμα! δνίθποθ, ὕγϑθθβ οὐ συ Β]οἢ ἃΓ 6 Τοαπα 

ἴη ΤἼθοδοτοῦ, γα. ἐπ Ερῆ.: οοταρ. ΝΥ 1θβϑὶον, Ολγοηοῖ. Ρ. 442 858. ΤῊΘ αἰδγθαῦ 

ἐπθουῖθΒ ἃπα αὐδθιηρὺβ ο σθοοποῖ]8 οομΗ]οὐϊπρ᾽ δον  άθηοθ 111 Ὀ6 Τουπα ἴῃ ΜΘΥΘΡ, 

Μυπϊοϊί, δ τ; ΜΊΘβϑῖον, Ολγοηοῖ. Ὁ. 432 856.; 8η4 Πλανίάβοι, Ζηὐγοα. ΝΟ]. τι. 

Ῥ.- 328 586ᾳ. ΟΥ̓ {Π6 πιδηὴν ᾿γρούμεβεβ, ὑπαὺ οἵ Ηλι θθ8 (  ὑιϊεϊέ. Ὁ. 57)---ὐμαῦ ὑπ 6 

ἘΡ. ννῶβ ἀθβίρυηθα ποῦ ΟΗ]Υ ἴον ὑπ ΕἸ Ρμθβίδῃηβ, δαὺ ἴον" ἐπ ΟΠ ατοιοβ ἀθροπαθηῦ 

οη ΤΡμαβαβ, οὐ ὑπ ΟΠ βυϊδηβ πο Πϑα Δἰσθααν Ὀθθι οομ νου θα ὑΠ6Γ6-- ἰβ ῬΘΥΠΔΡ5 

ὑπ τποϑὺ ρ]δβ10 16. 

ΘΘΠΘΓΆΙΠΥ Βἤονγ τ ο ἢ οἵ {Π|6586 14688 

Ῥγβαοτηϊηαίθθ. [ἢ βα!αὐαύϊουβ Π|κ6 {Π6 

Ῥγθβθηῦ ἅγιος ἈΡΡΘδΥΒ ἴο 6 π8ρα ἴπ 

15. τηοϑῦ σου ρ τ μθηβῖνθ 56η88, 88 ἴῃ- 

γο]νίηρ᾽ ὑπ6 1άθῶ οἵ ὃ υἱδδίε (ῃ6 ποθ ὑπ 6 

Ἰοοδ] ργθαϊοαΐθ), Ὡπα 8150 (85 ὕΠ6 οοτη- 

(να. ξει κι .«( α.ῷ ῬΙ πιοπίοι οἴδτιβο καὶ πιστοῖς ἐν Χρ. ἽἼ. 

Β:1σ 6505) ὑπαῦ οἵ ἃ 8ρὲγίξιαι, ὅτι ΠΟΙΥ 

ΘΟΙΠ ΠΥ : 566 (]. ἱ. 2, 8π4 6βρ. 

1 ΟὐογΥ. 1. 2, Ποτο ἀθῆπίηρ οἸδιιθε5 

ἱπνοϊγίηρ ὑπμο86 αἰβθγοηῦ Ἰάθαθ ἃΓΘ 

δγουροθα τουπᾶ κλητοῖς ἁγίοις : ΘΟΠῚΡ. 

ΤΠοΥΠαΙκ6, Ζονίοιυ, τ. 33, ΝΟ]. 1. Ῥ. 

656 (Α.-Ο. 1,.), ἀπ Ἰδανεπαπῦ οη, (οί. 

1: 2. πιστοῖς ἐν Χρ. 

Ἴησ.17 “72αὐ] ζεῖ, 56. δοϊίουύης ἔπι Οἰιγἷδέ 

υ7οδιι8.. Πιστὸς βύαμ5. ΠοΡ ποῦ ἴῃ 105 

ΘΘΠΟΓΆΙ ἃΠα οἰ ββῖοδ! 58η56, “ 4] Πάθτη 

Ρτγωβύαυ᾽ (Οτοῦ., 4.11.), θαῦ ἴῃ 1085 Ρᾶγ- 

ὑϊοαϊαν δα Ὁμθο]ορ θα] 56 η56, “αὶ ἢ- 



Ἰῷ 5. ὧν 9 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 5 

Ἰησοῦ “Χριστοῦ. 

ΒΙΘββοα 6 αοα ηῸ ῥτο- 
ἀοϑυϊηαϊθα τ {0 ὑῃ6 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ 5 
Δαορύϊομ οὗ 50η85, Τϑθοιηθ τι5 ὈΥ ΟἿ Ἶδι᾽5 ὉὈΙοοά, τϑνθα]θα ἴο τι8 
ἨΪ5 δύθυ 8} ῬαΣΡΟΘ οὗ τιηϊξίηρ ἃ11 ἴῃ Ἡΐτη, δ] ΘΟΙ]ΠΘΠΟΘΩ͂ 105 
ΤΠ] θηὐ ὈΥ 5θϑ 11 ηρ' τ 0 Ηἰ5 δρύνρὶέ θούῃ ον ἀπ (θη 118. 

ἄδὴα μαροῦ᾽ (οοτηρ. ὅΞὅυυ.), ἃ τηθδῃὶπρ᾽ 

ὙΠ] Οἢ. 10 ᾿π ΒΡ α  Ὀ]Υ ὈΘΔΙΒ ἴῃ ΒΘ ΘΓΑ] 

Ῥϑβϑαρσθθ ἰπ ὑπ Ν. Τ' ; 6. σ. Φομη Χχ. 

2 ΟΣ ΜΠ 5, (ΓᾺ]" 111: Ὁ, Τ' ΠΥ: 

ἵν. 23 (ποῦ τ Τίμη. 1. 12, Εἰδ.416), ΤΊιι5 

'. 6, ἐ6.: ΘομρΡ. Ἰύσο!αΒ. 1. 14, ῬΒΔ]ΠῚ 

οἷ. 6, δηα 566. υῖοον, 7λοβαιγ. 5. ν. 

ΝΟ ΠΡ η4-- ἐν Χριστῷ 

᾿τη ρ|165 τηΐοη ἃπα [8] οβρ π ἢ 

ΟἸτϊβὺ (566 ποίθϑ οὐ (Ταΐ. 11. 17), απὰ- 

1 γῖηρ᾽ ΟἿΪΚ ὉΠ|6 τότ σγοϑίνοὐθα ἰθυτη 

πιστός, τοὺ ἅγιος (ῬὮ1]. 1. 1) ἐοσοῦπον 

ΜΙ πιστός (Η181]., Μαγοῦ). 716 

Οαιιθθ ἰἴΒ ποῦ Πονουθῦ, οἢ ᾧπ8 ΟΠ86 

Βαμα, ἃ ΠΙΘΙΘ Θρθχϑσϑδὶβ οἵ ἁγίοις 

(Β6Ζ8), ποῖ, οἢ {116 οὐὔπθυ, ἃ βρθοϊῆς- 

οδὐϊοη. οἵ Ὡπούμου Δ Π4 βϑρᾶγαίθ οἱδβ5 

(5 0161); θα οοτηρ!ούοβ ὑΠ6 ἀββουϊρυϊοι 

οὔ {π᾿ ἅγιοι, ὈΥ ὑπ αααϊίίοι, οἵ ἃ 

ΒΘΟΟΠα ΠΩ πποτθ αἰβυϊποῦϊνθ ῬΓΘαϊοᾶ- 

ἰΐοπ.: 560. Μίϑυθῦ ὅν) ἴοο. ἹΠιστὸς ἐν 

Χρ. ὑππ5. Δρργοχίπηδίθθ ἴῃ ΘΔ ηΪΠρ' 

ἰο πιστεύων εἰς. Χρ. (( 18]. 11. 16), εχ- 

οορῦ ὑπῶῦ {π6 Ἰαὐίθν. ἰῃ νον 88. ἃ ΟἹΟβ6σ' 

ΘΟηπΘχίοη οὗ ὑμ6 γϑὺ] πα. 6 ΡΙΘΡ. 

(πιστ. εἰς... Χρ.), δα ῬοΪη 5. σαῦπου ὕο 

δὴ αοἱ οἵ {Ππ6 ψ}1}1, νυ 116 {πη 6. ΤΟΥ ΠΊοΣ 

ἸΏγΟΪνο5. ἃ ΟἷΟΒΘΡ ΘΟΠΠΘχίοη οὐ {ῃ8 

ῬΓΘΡ. δ ὑπ ποὰμ (πιστ....ἐν Χρ.), 

ΔΑ ΤΠΔΙΪΚ5. ἃ ϑέαΐα διη 4 ΘοΟΠ ] (10 : 566 

ῬΥΖ. 77αγ70. Ρ. τ7 5, πα 616 ὧν ἴοο., 

ὙΠΟ Γ6 ὉΠ [1] ΙΌΓ 6 οἵ {πΠ6 ργβροβι ϊομ 

15. ΘΙΪοα ΘΗ] Θχραπαβά, 

2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη] “Ογαρο 

ἐο γοῖν απο ρῬεαρο;" 561]. εἴη, ποὺ ἔστω 

(Μίογογ, Ἠο]Ζιι.), σνμῖοἢ, ὑμουρ ποῦ 

πύθῃ }]86 (ΒουμΠανάγ, ϑγηΐ. Χτ. 5, Ρ. 

302 ; Θ0Π1Ρ. 2 ΟἼτοη. ἴχ. 8), 15. ἴὰ 1685 

Βαϊ Ὁ ]6 ἃ ον θη 1655 ἀβ18}} ὑπα. ὑπ 6 

ορέαϊηυε; 866 1 Ῥοῦ. 1, 2, 2 Ῥού. 1. 2, 

π46.2; ἃπα ΘΟΙΏΡ. 2 Ψ01}1ὴ 3, ΨΠΘΡΘ 

Ποννθυοὺ ἔσται οῖν65 {Π|6 νυ βἢ Π6 οἰ ἃ- 

τοῦθ οἵ ἃ ἀβῆπιΐο θχρθούαθίου. Τὴ8 

Βασοοβύϊοη Οὐ ϑὕϊου ἐπᾶὺ χάρις ἃπά εἰ- 

ρήνη Υγθῖθυ Τθβρθοῦϊυ 6] Υ ἴο ὑπ6 ἅγιοι ἀπ 

πιστοὶ ἄοε5 ποῦ 566πὶ θη 8 0186, ἃ8. ὑπ9 

ἕονυπιαϊα 18. 50. ΘΟΙΏΤΊΟΙ συ ὑΠοιιῦ ΔΗΥ͂ 

500 δηὐθοθαθηΐβ (Βοτη. 1. 7, 1 Οὐν. 1. 

3, 2 ΟὟὐΥ. 1. 2, 81.}; 5011 ὑπϑὺ τηαϑύ ποῦ 

ῬῈ αἰΠαἐθα ᾿πῦο πηθγθ δα αϊναθηῦβ οἵ ὑΠ8 

ΟΡ ΙΠΑΓΥ ἤρου πη οἵ βαϊαύαύου (ΒΖ. 

ΠΟΙ ἸΣ ΠΣ ΝΙΟΙΝ ΤΡ 252). 

ῬΓΘββ85 (οαβ ἴον ὑονγαγ τηδῃ ; εἰ- 

ρήνη {π8 βίαϊβ οἵ ρββᾶοβ ἃπα Ὀθββθά- 

Π655 Μ ΠΟΙ τοϑυ!ῦβ ἔγότη τ ; εἰρηνεύει 

γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ τὴν εὐαγγελικὴν 

Χάρις οχ- 

ἀσπασάμενος πολιτείαν, Τ᾽ Θοἁ. ογν Ποην. 

1. 8; 588 πούθ5 ον (Ταΐ. 1. 3. Τῦ την Ὀ6 

Οὔβουν θα ὑπὸαῦ ἃ8 818 ΤΌυΤη 15 τορι Δ Υ]Υ 

τη ηὐαϊ θα ἴῃ 81 δὺ Ῥδα] 5. ΕΡΡ. ὕο 

ΟΠ ατομ 65. (Ρ  Π]6μη. 3. 15. ΠῸ ΘΧΟΘρΡ ΙΟῃ, 

Ῥεΐησ δ ἀγθαβθα αἶδὸ τῇ κατ᾽ οἶκον ἐκ- 

κλησίᾳ), 116 ἴῃ τ ΤΊ. 1. 2, 2 ΤΊτη. 

ἱ, 2, Τιῦ. 1.. 4. ([ε6., 1,αο]ιην.), ὉΠ16. πλοῦ 

ῬΘΙΒΟΠΔΪ ἔθυτη ἔλεος 15 δ 464, {Π6 Ἰα ον 

τηϊσηῦ βθθ ᾧπ6 ἴοστη δαἀάιθϑβθά ἴο 

ἐπαϊυϊατιαῖα, {Πι6 Του σπου ὕο σοηυηνυνγ 65; 

ΘοΙΩΡ. οο Βδν. ἱ. 4,). 2 9ΦόΒη 3, δαῦ 

σοπβίεν {πᾶ6 5, 68]. νἱ. τύ, ἃπὰ οὔ- 

ΒΕΓ  ὑμαῦ ἴῃ ΤΊι5 1. 6. χάρις καὶ εἰρή- 

νη ἴ5 ὑπ τϑαάϊίησ θϑϑὺ βιρρογίθά, δύ 

απη65 Ὁ]οπΘ δάορύβ {Π6 τιϑιιἃ} Τούτη], 

χαίρειν : ἴῃ 3 ὉΠΠ τ, 2, ὕΠπ6 βαϊαὐαύϊοη 

ῬᾶΒ565 ἰηὖο ἃ ὈΥΑΥ͂ΘΙ, καὶ 

Ἰζυρίου] 3611. καὶ ἀπὸ Κυρίου, κ-τ.λ. : 

50 ΘΧΡΓΒΒΒΙΥ ΤΥΥ., ΑὙΠῚ.», θοΐἢ οὗ ψ ] ἢ 

τϑρθαῦ ὑπ ργβροβιύϊοη 6 οοϊηίδῃ 

τη ουρυθίδίϊομ, καὶ (πατρὸς) ἸΚυρ., 15 

ϑτδτημηδ !οα]γ Δα Π1551016, θαὺ ἴῃ ἃ 

ΒΙΡῊ ἄθστθθ ἴοσοθ ἃπα ἱπηργοθΆ}}]6 : 

568 65Ρ. ΤΊ, 1.4, ἃ πα ΘΟΠΊΡΑΙΘ 1 ΤΠ 658. 

111. 11, 2 ΤΏΘΒ5. 11, τύ. 

Β2 



4 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάση 

3. Ἑιυλογητός] ΄ Πίεδεε(," 5011. ἔστω 

(α Ομροη. ἰχ. 8), οὐ. εἴη (900 1. 21, 

ῬΒΑΙπΙ ΟΧῚ. 2): 0Ππ| νοῦ 15 μον ΥΘΤ' 

ΘΟΠΠΟΠΪΥ οτηϊ θα ἴῃ ὑΠ|5 δ ηα 5111} 

ἔουτη5 οὗ ἀοΧοΟΪΟρΡῪ ; ΘΟΙῊΡ. 2 ον. 1. 3. 

Τὰ {115 50] θ μη ΒΟΙΙρύϊου οἵ Ριδῖβ6 

εὐλογητός (ἐπαινεῖσθαι καὶ θαυμάζεσθαι 

ἄξιος, ΤΠΕοά.- ΝΟ Ρ5.), 85. 18. βοβϑιθομ 

510 5, πὸ 5 ὑπ ῬΥΪΠΟΙΡΆΙ ΘΠ ΡΠ 8515, ὉΠ.6 

ΤῸ]6 οἵ Β Ζ. (Ποην. Ἰχ. 5. ΝΟ]. 11. 274) 

Ῥδῖηρ' ΔΡΡΥ. Τϑαβομδ ]8, νιΖ. ὑπαῦ εὐλο- 

“ητὸς οΥ εὐλογημένος ὙὙ1}} ΟΟΟΌΡΥ ὑΠ|6 

Πυβῦ ΟΥ᾽ ΒΟΙὴ68 5ποοθθαϊηρ ΡΙδθθ ἴῃ {π6 

Βϑηΐθποθ, ΘΟΘΟΡΙησ ἃ8. ὍΠ6 ΘΠΊΡ]Π 515 

γτοϑὺβ ὁπ. ὑπ6 ρυθαϊοδίθ (45 1ῦ ΘΟΙΩΙΠΟΗΪΥ͂ 

ἄοε5) ΟΥ̓́ΘΠ ὑπ6 βυθδύδηθν ; Θ0Π)Ρ. 

ἱ Κίμηοβ χ. 9, 2 ΟἼγοι. ἰ. 6. «00 ὁ. ὁ. 

ἃ πα εβρ. Ῥβδΐτὴ ἴ. 6. ψ ΒΙΟἢ ἀγ8 ὑμτι8 

Τηο16 Βα ϑίδουου ν οχρΙαϊπμθα ὑπϑη ὈΥ 

ἃ ΒρΡΡοβθα Πἰπιϊθαίϊοη. οὐἨ ἁ φοβιθϊοη. ἴῃ 

ΘΟπΒθαπθηο8. οἵ {π6 ᾿πβουύθα οορυϊα 

(ΑἸΕ οη Ποηὶ. ἴχ. 5). Τὸ πᾶ 

Ῥθθη τϑιηδυκκθα ὈΥ οὐ θιθον οπ τ Πεΐ. 1. 

3 (φοτηρΡ. ΗδΔυ]655), ὑπαῦ ἴῃ {πὸ Ν. Τὶ 

εὐλογητὸς 15 ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΙΘΑ ἴο 6οά, εὐλο- 

“ημένος ἴο τηδῃ : ἴὖ τηδν "6 δα θα ὑπαῦὺ 

ἴῃ ὑπ ΤΟ ΧΧ {Π68 Ἰαῤῦθι 15 Οοο Β᾽ ΟΠ ΠΥ 

ΔΡΗΠ64 ἠο Οοα, ὉΠπ6 ἴοτηγθν Ὀτιῦ 50] ἄοτὴ 

ἴο τῇδ, ΔΡΡΥ͂. ΟὨΪΥ ἴπ σβῃ. χχνὶ. 29 

(Α16..}, Τοϑαῦ, νἱϊ. 14.,.1 ϑδτη. χν. 13, 

ἘΣῪ 55. 
Ῥγθβοπῦ ῬΔΓΆΘΤΆΡΙ, ἴῃ ὙυΠῖο ἢ ὕΠ6 Ὑο]ἃ- 

ἰΐϊοπβ οὐ {πθὸ ΟἸαρο ἰο ὑπ6 ὑῆγθθ 

ῬΘΡΒΟΠΒ οἵ {π6 Ὀ]6ββθα ΤῊΎΙΗΙΓ 816 α15- 

ἀἰποῦν πο! 64, 566 ΑἸΐονα ὧν ἰοο. 

ὁ Θεὸς καὶ πατήρ κ-τ.λ.] “Οοἕ ἀπά 

ἐΐο Γαΐ]ιον οὁ7 οἵω" Πογαὶ «]6διι8. (]ι"8έ." 

Τὸ 15 ἀου ύ] τυ μϑῦμθν 1ῃ 0115 Τουτητ]ῶ 

ἜΤ ὦ σοοα ΔηΔΙ 5815 οὐ ὕΠ6 

(πο ΕΠ ιοῖς. ποθ] 55]. ὑθυτηβ. ἡ ρδι- 

11 ΠΊ150},᾽ 5686 1 Ῥοῦ. 1. 3) ὑμ6 σϑη. 46- 

Ῥϑπᾶθ. (ἃ) οὐ. Ῥούῃ (Τ ΠΕΟΡ}.), οὐ () 

ΟὨΪΥ͂ οἱ ὕΠπ6 Ἰαὐθον (ὅγτ., ΖΦ η., ΤΉ 6οα.- 

ΜΟορϑ. 1, ΤΠ θοάονθι) οὗ ὑπ6 ὕννο ποιηϊ- 

ἡϑύϊνοθ. ΟἼγυβ. ἰθανοβ 1 ππαθοϊαθά. 

Οτδιηταδῦϊοα] ΘΟΠΒΙ ἀθγαύοηθ ἄὸ ποῦ 

δϑβιβὺ 18; [ῸΥ, οἢ. {πΠ6 ὁπ6 πδηά, ὉΠ 6 

Ῥοβίἐΐοῃ οὗ {Π86 δγίϊοϊθ Ῥεθΐογσα Θεὸς 

γΑΠογ πη πατὴρ (Ο]5}.) ἄοθβ. ποῦ 

᾿πηνα]αΐθ ὕπΠ6 Ἰαύθεσ. Ἰηὐογρυθίαθιομ 

(σοιηρ. ὙΥ1πθν, (7. ὃ 10. 3, Ῥ- 115 ποθ), 

ΠΟΙ ὑΠ|6 οἸη ββίοῃ οὗ τε θϑίοτ καὶ (Ηδτ- 

1655) ὑπ6 ἴουτηθγ ; {Π8 τιβιι] “ Ῥγθραγᾶ- 

ἐϊνθ᾿᾽ ἴοτοθ οἵ τε (Ηδιύαπρ, αν. 

ο]. 1. Ῥ. 98; ΚΙοῦχ, Φοναν. ΝΟ]. τι. 

Ῥ. 730) Ῥαδίπηρ Π6’Θ ΟὈν᾽οσβῖγ οαἱ οἵ 

ΡΪαοθ. ΤῸ {Π6 ἔογιμεσ ᾿πὐθυρσθύα ϊομ, 

Θεὸς μὲν ὡς σαρκωθέντος, πατὴρ δὲ ὡς 

Θεοῦ λόγου, ἔπδγθ σῶμ 6 πὸ ἀοοῦ!πἃ] 

ΟὈ]Θοὔϊοηβ (8686. νῈ}. 17, ΦοΠη ΧΧ. 17, 

Δα οοΙρ. ΟἸΒ}. οἷν ΤΠ] αἰΐλι. χχὶ. 31, 32), 

Ῥαῦ ἔγομη ὑΠ|6 ὁοηβ ἀθυ 085 βιιροθβίθα 

οη (ταῖ. ἴ. 4, 85. Μ0681}} ἃ5. ἔγοιῃ {16 ἴϑοῦ 

ὑπμεὺ δχοθρῦ ἴῃ γϑῦ. 17 δῦ Ῥϑὰ] Πὰ5 ποῦ 

ΘΙβθνν οι 80 «δϑισπαίθα ὑπ ΒαύΠεσ, 

{πὸ Ταδῦοι: οοπιβύσ ποῦ! ΒΘΘτῚ5 ἀθοϊ ἀθα]Υ 

Οη {Π6 τηοβὺ Βαϊ Ὁ]6 

{τη ϑ]αθίου, 5686 ποίθϑ οὖν (ταί. ἴ. 4 

(Τγαηϑί.). ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς] 
ἐχρῆο δ᾽ 556 αι; “ Δ ΠΔΟ]Ά 515; ΔΙ ΘΓ 

ῬΓΘΙοΓ 16. 

ΠΟΡΪ5. θα ποαϊχιῦ Τ)6 5, Δ} 1ΘΥ πῸ5. θ6π6- 

αἸοϊτη5. ΠῚ," ΒΘΗΡΘΙ, ΤΠ6 δουῖϑὺ ραν- 

ἐἰοΐρ 6 (τιθυ 6 ὅπ6 δου ϊϑῦϊο [ΌΤ66 15. ἃ]- 

ννᾶγ5. Ιϑαβὺ οῦβοιτα; ΒΘΥμ δ γαν, ϑγηΐ- 

Χ. 9, Ῥ- 383) τϑίϑθυβ ὅο ὑΠ8 σοιη5618. οὗ 

ὑπ ΒΔΌΠΟΙ ἃ 5. ΟΥΘΟΙΟ ΙΒ] Υ οοτηρ]οθα ἴῃ 

{π6 Ἡδαθιηρίϊομ, ἃπα 15. ὑπτι5. ποι ΠΡ 

566 (α) ἴον. ἃ Ῥι65. (Π 0]Ζ}}.), δῇ. πη- 

θη ]6 ρΡοβιύϊοιι, αχοθρῦ ἴπ ἃ Β6η886 86 

ὉΠ ΘῚ ἸΙηλ δ ]οη5. (ϑομ θα. ϑυηέως, 

8. 232. 2, Ρ. 331) ΜΟΙ νου] Πθτα 6 

ἀοούν! ΠΥ πιηβυϊ]6 ἢ ΤΠῸΡ (Ὁ) 88 

ΤΩΔΓ]Ιηρ “ἃ ΟἸΒΟΟΙΠΔΙῪ οὐ ταρθαίθα 

δοὺ᾿ (Ἐ8416), ὃ τηθϑηΐηρ ὙΨ ΠΟ ὑπ6 

δοΥδῦ ΔΡΡΘΑΥΒ ΠΡΟ ἰο ὈΘΔΓ ἴῃ ὑπθ 

Ν. Τ'.; 5866. ὙΥΊΠποσ, ΟὟ. ὃ 40. 5. 1; Ῥ. 

248. 

ΒΟΔΤΌΘΙΥ 6 ἀοιθύα] : 10 οαπποῦ Υϑίου' 

ἴο δύ. Ῥδὰ] (ΚΟορρο), -- ἴοΥ ΘΟΙΏΡ. 

κἀγώ, νετῦ. 15-- Ὀαῦ, ἃ5. ὑπ6 ᾿ποϊπβῖνα 

τπιδύμθτθ οἵ ὑπ6 οοηὐοχὺ (6 Γ. 4, 11, 12) 

ἀἰβυϊ οὐ ᾿τηΡ]165, τηπβὺ 6 οχίθπαθα 

ἴο ΟΠ ἰϑυϊδηϑ σθηθγα]γ. ΝΟ ἢχβα τι]85 

Τὴ τοϑίρθγσθοποθ οἵ ἡμᾶς οδὴ 



1... Φι 

ὮΝ [2 “ 9 - 9 [, 9 -“ 

ευ ογίᾳ πνευματικὴ ΓΕ πΟὲς, εἐπουρανιοίς εν Χριστῷ, 

απ 6 δὰ ἄοννη 85 [ο [π6 Τβέδυθμοδ 

οὗ {Π86 Ρ]Όγ8] Ῥυόποῦῃ : {1115 τητιδὺ ἃ]- 

ὙΔΥΒ. 06 ἀοίθυτηϊπθα Ὀγ {π6 οομίοχῦ. 

ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ] “υἱέ, 
Θν67).} δίοδδίη ΟΥ̓ {6 δ ρίγἱέ;" ἀσθυιον ὈΥ͂ 

ΒΊΟΝ ὉΠ 6 ὈΪΘββίησ 85 ᾿ηρατύθά, ἐν 

ἤθγ ὈθΙη σ᾽ ΔΡΡΥ.᾿πδυγατηθηὐα] (Β6 6 ποίθ5 

ον τ 71.688. ἵν. 1 8), ῬΘΡ ΒΔ }5 ποῦ 1 1- 

οὐὖ 50ΠῚ6 ῬΦΓΔ]]6] 150} ὅο {πΠ6 ἩΘΌΓονν 

Ξ ἼΠ3 ; σοτηρ. ὑπ διηδ]οσοιιβ Θοηβίσπο- 

ὕϊοι, 'ΟΌΙῦ ν]]]. 15, 84 «[4τη65 1]. 0, 

ΠΟΤ ΠΟΘ ΕΓ ὕΠ6 ἰηδύγα τη θη ἃ] 5Θη56 

15. ΤΠ ΠΟ ΠΟΤῈ αἰβύϊηοῦ. 'Π6 τηθδηΐῃρ' 

ἀπ ἴοτοβ οἵ πνευματικῇ 5. 5110 Ὁ ν 

ἀουθύῖα]!. ΟἾγυβ. πὰ ΤΠθοά.- Μορ5. 

Πα τη τὖ Δ Δ ΗΟ Π6Βὶ5 ἴο ὑΠ6. Ὀ]Θβϑίπο5 

οἵ ὉἈ66 ΟΙά Οονεπδηύ (τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν 

ἐνταῦθα αἰνίττεται, εὐλογία μὲν γὰρ ἦν, 

ἀλλ᾽ οὐ πνευματική, (ἼἬΓΥϑ. ;  ΘΟΙΏΡ. 

Βοπορῦο, ,70». Πεῦν. Ν᾿ οΪ. τ. Ρ. 7506); 

50. ΟἸΒΌΠΟΟΥ ὅυυ., ΖΠ., ἀηα, ἢ 

ἃ ἀοὔμ!]θ 4 οηαπηθυαίοη οἵ ὑπ Ὁ]655- 

ἴηρ5, ΤΠΘοα. ὧπ ἰοο. Τῦ 5θθιη8 

ΠΟΘ ΤΟ ἢ ἸΠΟΤ6 ἴῃ δοοογάδῃοθ 

Ῥοῦ νὶ ἢ 0Π6 ργθβθηῦ οοπύθχῦ πα ννἹ0 ἢ 

{π6 Ῥυθνδι!ηρ αϑᾶρα οἵ ὑπ8 Ν. Τ'. (5868 

Ἔσο. 1. 11, χάρισμα πνευματικόν, δὰ 

Ι ΟοΥ. χὶϊ. 1, τῶν πνευματικῶν, οοτα- 

Ῥαιϑά υυῖ ἢ νου. 1 τ), ὅο τοῖον ὑπ 6 δριὑποῦ 

αἰγθοῦν ο ὉπΠ6 Ἤν ϑριγιῦὺ (([06] 1. 

28 54.,) Αοὐβ ἴ. 17). ΒΘΠηρΡΘῚ Πᾶ5 ποῦ 

[1164 τἢο πούϊοθ {Ππ6 Δ᾽] βίο. ἴο {116 

Τυϊηϊῦγ, ἡ ΒΟ (α5. ΘΥΙΘΥ Πὰ8. ΟἸΘΑΤῚΥ 

Βῆονῃ, ΝΟ]. 1. Ρ. 57) Ρεγνδᾶββ {116 

Ὑ11016 οὗ {Ππ|8 Βα Ὀ] τη 6 ΤυρΙ 8016. 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις] “ἦν ἐπα ᾿εαυθιῖν 

ἤν}. Ρ 

γοσίο8 ;᾽ ..1045 [π᾿ 60 101] ὅν. 

ἴῃ οοἾ 15, ΖΦ. ΤΠ οχϑοῦ Πηθ Πρ; 

οὗ Ὁπ686 ψονβ 15 ἀοα θυ]. Μδην οἵ 

{π6 «δποϊθπῦ ἃπμα βθνοσὰὶ τποάθιῃ 6Χχ- 

Ῥοβίθουβ βχρίαἷη τὰ ἐπουράνια ἃ8 “Πθὰἃ- 

γΘΠΪΥ Ὀ]οββίπρθ᾽ (ἐπουράνια γὰρ τὰ 

δῶρα ταῦτα, ἸΤΠΘοάοτοί), “ΠΘανΘΗΪΥ 

τηβυϊθα οπβ᾽ (17. ΦοΠπβοι, {γί ϑαο). 

0]. 1. Ρ. 198, Α.-ΟὉ. 1,..), ἀπὰ ὑμ85 

ἃ5. βύδηστηοσ ἴῃ οἰδίοαϊ οοπύναβ ἴο τὰ 

ἐπίγεια ((Πγ5.), 5868 «Το Πη 111. 12; θαῦ 

ΟΟΙΏΡ. 1 ΟοΥ. χν. 40, ἡ ἴθ ὕΠ6 βϑ:ὴηθ 

ὙΟΤΩΒ ἃΓΘ π΄ Ρ βίο! οοηὐγαθὺ. ΤῊΙΒ5 

15. ποῦ σγδιητηδῦϊοα }]Υ πηύθη Ὁ]8, ἀπά 

σνοσ] ποῦ Τα 1 6 ὑπ ΟἸηἸββϑίοη οἵ τοῖς 

(Βίοις., Τὰ 16, ἃ].}, ἃ5 06 ἃυῦϊο] 8 σοῦ] 

{ππ85 ΟὨΪΥ ΘοΥγθοῦ]Υ ἀθϑιρπδαίθ 0Π6 885 ; 

888 ΜΙΔα]θύομ, Ογεοῖ; ΑΥΤ. 111. 2. 2, ἢ. 

40, δ: Θοτρ. ΥΊΠΟΡ, 67. ὃ τὸ. 3, ἢ. 

09. ΑΔΑ5 Πονγενϑῖ 5.0} ἃ Βρθοιβοδίῖοπ 

οὗ {Π6 ΒΡρῇθυθ, ἃπα {πϑπο8 οὗ {Ππ6 βρὶ- 

τὶ θα] ομδιδοῦου οὗ {π6 δούϊοθ, ψοῦἹά 

ΒΘΘΙὴ Βαρογἤποιβ αἵδε ὕπΠ6 ἀδἤπηία 

γγο 15. ἸΤη]Θ ἰαῦθ ιν Ῥγθοθαϊηρ; ἃ5. ἴπ 

{8 ἴοι οὐμοὺ ῬαββΆΘο5 ἴῃ {Π|85. Ερ. (.. 

530, 11. 6, 11. το, 8η4 νἱ. 12, Ὀαὺ ΘΟΠΐγ. 

ΟἾγγ5.} 0Π 6 ἜΧΌΥΘΒΒΙΟΙΙ ΒΘΘΠῚΒ ΟὈΝΊΟΤΙΒΙΥ 

ἰοοαί; δ Ἰαβῦγ, ἃ5. Ὁπνοιρῃουῦ Ὁ 

Ῥδα] 5 Ερρ. (βνθῃ 2 ΤΊπι. ἵν, 18) ἐπου- 

ράνιος 5 ὑπαῦ ἸΟΟΔ] ΟΥ ΡΠ 5108] ἔογοθ 

γγ 1 {Π|6 Ῥγθροβιθΐοη ἐπὶ (Η 81]685) 

σου] 4150 βθϑῖη ἔασῦπον ὅο βαροθϑῦ, 1 

1} 6. Ῥεϑῦ, Ῥούῃ οὐ οοπίοχύμα) ἃπα 

Ἰοχῖοδὶ συοιπα8, ἴο τϑίαϊῃ ὑπαῦ πιθδ 116’ 

ἴῃ ὑπ6 ρῬγθϑθηῦ οὔβθ. ᾿Εν τοῖς ἐπουρ. 

ταιιδὺ ὑπθη ποτα Ὀ6 γϑίθυυθα 85 ἃ ἐοοαί 

Ῥτγϑαϊοδύϊοι ο εὐλογ. πνευμ., ἀδβπίηρ, 

τοι ϊν πα ΘΟΙΏΡ ΘΠ ΗΒ ν ΘΙ {116 το- 

σοι ἃπ ΒΡΠΘΓΘ ΨΠΘΓΘ ΟἿ ὑγ16 ΠΟΤῚ 

15. (ῬΙμ]. Π|. 20), γμθγ6 ΟἿ ΠΟΡΒ 15 

1514 ἀρ (0Ο]. 1. 5), ἃῃα νι 8 ποθ. {18 

Ὀ]οϑδίη ρα οὐ ὑπὸ ϑρινῖε, 6π6 ἡ δωρεὰ ἡἣ 

ἐπουράνιος (Η 60. νἱ. 4), ὕγιγ ΘΟΙΠ6 : 

8566 ποίθϑ ο 7γαηϑί. ἐν 

Χριστῷ] Νοῦ ἴον διὰ Χριστοῦ ((Πγγ5.» 

ἨΔ πιη}.), Ῥαὺ, ἃ5 ἴῃ νϑυ. 1, “ἔην, (Ὑ]υ1ϑὲ ," 

ἐπ. πὸ ἀπὸ ΒΡ ΓΙΌ} οὖ βδπουηο 

Ὀαπϑαϊούϊοπθ ἀοπδτηι", ῬοΖα. ΤΠι8 

εὐλογήσας οοπίδιηβ ὑπ6 Ῥγθαϊοαύϊοη οὗ 

ἐΐηιο (Το ] 45. ()". ὃ 574. 56.), ἐν π. εὐλ. 

πνευμ. {π8 ργϑαϊοαύϊομ οὔ ἡλαη61᾽, ΥΠΟΓ 

Θχϑοῦν ἀεῆποα Ὀγ {ΠΗ ἐοοαΐ ργθαϊοαύϊομ. 

ἐν τοῖς ἐπουρ., ΜΝ }116 ἐν Χρ. 15. ὑπεῦ 

τηγϑῦϊοα! ργθαϊοαύίοιν τνΠ]ο], ἃ5. Θ.ΙΟΥ 

Ὑγ611 ΟΌΒΟΙγ 685, “15 [18 νθΙῪ 508] οἵ 0818 



0 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

4. καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, 
ΩΣ ε ΟΞ ε [, Α 9 ’ »; 3 “ .) 

εἰναι ἡμᾶς αγίιους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ; εν 

ἘΠ ΡΙΒ010,᾽ ἃπα ἱπνοῖνεβ 811 οὔ ον οοη- 

οϑρίΐοηΒβ ἴῃ 1056}, ΕῸΣ ἃ σοοα Θ χη} 16 

οὗ {Π18 βρθοῖθβ οὗ δη δ υβῖ85. Οὗ οἱδίι888 

Δα βεηύθμοοθ, 8606 Πομδ] 58. Οὐναΐ. ὃ 

304. Δίορλ. (ποὺ 766.) οπαίβ5. ἐν. 

4. καθώς] “ ἐὐοην α8,᾿ “5ιοαῦ,᾽ Ὑ 16., 

ΟἸώγομι., Οορῦ., ἃ]. ; δα] δηδύϊοη. πὰ 

Θχρϑηβίοῃ οὐ ὕπθ ργθοθάϊηρ' εὐλογή- 

σας κιτ. Ὰ.», ὉΠ6 ρδυθῖο]8 καθώς, ὙγΒ] 0 ἢ 

ἴῃ τποϑῦ οᾶβ85. πᾶβ ἃ ῬΈΌΓΘΙΥ τηο6], 

ΒΡΡΘΑΙΪ πο ΠΟΘ ἴο Πῶνϑ 8150 ἃ 5110} 

ΘΧΡΙ Δ ΟΥΎ Οἷ᾽ Θν ἢ οδι158} ογοθ (΄ ἴῃ- 

ΔΒυλιΟἢ 88), πα ἴο τπϑῦῖς ποῦ ΟΗΪΥ 

ὑπ6 δοοοτάδῃηοθ, Ῥαῦ ὑπθ ΠΘΟΘΗΒΟΥΥ͂ 

ΘΟΠΠΟχίοη οὐ ὑμ8 εὐλογία νχὶ {π6 

ἐκλογή: 866 οι, 1. 28, 1 ὅογ, 1. 6, 

Δα Θομηρᾶτο καθότι (564 ομ͵ν ὈΥ δ 

Τι01κ6), ὑυμῖο ἢ ΒΒ θούῃ ἃ τηοάδ] (Αοίβ 

11, 45, ἷν. 35) δπὰ ἃ οδι88] (οὐδ 11. 

24) τηθϑηΐηρ),, ΤΠ ἴοττη καθὼς 15 ποῦ 

Τουπα ἴῃ ὑπ οἱάθν Αὐδίο υϊῦθυβ, Οὐ 1Π 

Τιαοίδη ; 586 Τοῦ θοῖ, δίνη. Ρ. 470, 

δι πούεϑβ οὐ (αἰ. 111. 6. 

ἐξελέξατο ἡμᾶς] “176 οἼιο56 118 οτιέ 707 
Πίμιδοί ;" “ οἸορῖυ,᾽, ν α]ρ., ΟἸάγοιη., ἃ]., 

Μυαὺ νυ βοῖηθ βϑουῖποο οἵ ὑπ6 {π||68ὺ 

ταθαπΐπρ. Δ Πουῦ επύθυϊπο πο ὑπ 6 

Ῥτοίουπα ἀορστηδύϊοα! ἡπθϑύϊοηβ θ0η- 

προίβα νυῖθ ὑπ ταθδηϊπρ οὗ {1Π158 νυ ὃ 

(οΠ]Υ δε Ὀγ δύ Ῥδὰ] Ποσθ δῃᾶ 1 (ογ. 
ἱ, ἢ δ, 28), 10 Τρ 8 ΒΠΠΏΡΙΥ ΟὉ- 

Βουγϑα ὑμαῦ ἴῃ ἐξελέξατο ὕπτθθ 1ἰάἀθὰβ 

δγΘ βιρσοοβθα ; (α) βϑ]θούϊοη (ποῦ πιθ065- 

ΒΑΡ οἵ ἐπα ϊυϊάιιαϊδ, 66 ἘΠ οτανα, 7οσηι. 

ὃ 560) ἔτοιη, ου οἵ, οὔθ γβ ποῦ σῃόοβθῃ 

(ἐκ τοῦ κόσμου, Φοιπ χν. 10; ΟΟΠΐν. 

Ἡοΐπηδπη, ϑολη Ὁ. Ὗ)Ὸ]. τ. Ῥ. τοδ), 

Βασσεβύθα μῪ 0Π6 ρΡ] δίῃ ηιεανίης οἵ ὕΠπ6 

ψοτά. (0) ΘᾺ Ρ]6 ἀπτοβύσοὐθα ρυϑῦθυ- 

Ἰύϊοπι οὐ ὑπ6 δοῦ (Ἀ1πΠ|π 1ντοβρθοῦϊνο οἵ 

ἀαταξίοη οὐ τοϊαύϊομ ἢ Βαγηπαγάν, ϑγ)γι- 

ἰαα, Χ. ὃ, Ρ. 38ο, ἃπά 68ρ. ΕγιῦΖ. οἷὁ 

«οὐ. Ρ. 17 54.), σοῃηνθυθα Ὀγ ὑΠ6 ἐδη86, 

διηα Γασύπου ποῖ ύθη θα ὈΥ ὑπ “ {ϊπι6- 

Ἰθββηθϑβ᾽ (Ο]8...) οὗ ὑπ6 αυδδὶ- ὕθια ρογα] 

Ῥτγθαϊοα οι. πρὸ καταβολῆς ; ΘΟΙΠΡΔΙΘ 

2 ΤΉ ΘΒΒ. 11. 13, εἵλατο ἀπ᾽ ἀρχῆς : Οοα 

5 ὁ καλῶν (1 ΤΊ.685. 11. 12) ἃ 5. Ὑ7611 85 ὁ 

καλέσας ((α]1. 1, 6), Ραῦ ποὺ ὁ ἐκλε- 

γόμενος. (ὦ Τεῆοχῖνθ δούϊοημ. (ἴοῦ 

Ἤ 1 Πη561 ; οοηραια Ερἢ. ν. 27, ἕβν. 

Χχί. 2), ΠΩΡ]1Θα ὈΥ͂ ὕπ6 συοΐόο. ὙΥΒ119 

1Πι|6 Ῥυῖ πη τ  τηθαπΐησ' οὗ ἐκλέγεσθαι ἃπιά 

ΒΙΠῊ]1Δ1 ΜΟΓΒ. 15. ἀπαοι θα] Υ ἤο ὉΘ 

Ἰοοϊκθα ἴον ἴῃ ὑπϑὶν σοπθγαϊ δηα πδὐϊοπϑὶ 

ΤΟΙ ΘΠ ΟΘ5 1 η ὑπ 60, Τ' (Τ 8ύουι, δολυϑορν". 

11. 2. 2, Ῥ. 271; Κπᾶρρ, ϑογίρί. αν. 

Αγ. Ῥ. 550), ὕπ8 τῃηοάδ] οἰδιι568 

ΠΟ. ὕΠῸΥ ἃ10 οομπιθὶηθα Βον ὑπ 

ἄθθρϑὺ ἃπα τόσα αἰἰδυϊπούϊνθ 8656 1Π 

Ὑγ Ποῖ ὉΠΟῪ ἃΓ6 πβϑα ἴῃ ὑπ Νοὺνν 7168- 

ὑδιαθηῦ. Οπ ὑΠπ|8 ργοϊοιαπα βαὈ]θοῦ, 

δα ὁπ ὑπ6 οϑύωθθα οὗ ππδη (πὸ οϑύαθθ 

οὗ νυαῦμ, οἵ τϑοοποὶ]]αῦϊοη, πα οὗ 

6] δοῦϊο), 5866. 68Ρ. «[δοίζβοῃ, (γε, χ. 

27. ΤΊ 51.» ΝΟ]: ΙΧ- ἢ 312 ΒΠ, 5.1] 

Θοτηρ. Ηδπτηομπα οἡ (εἶ 8 (Λαο, Ὗ ὁ]. 

1. Ῥ.- 6675α. (ΠΠοπά. 1074), ἃπα Τιδὰ- 

τϑῆοθ, δωηιρί. 7,60ΐ. ἴοΥ τ8ο4. 

ἐν αὐτῷ] Νοῦ ἴον δι᾽ αὐτοῦ, 501]. διὰ τῆς 

εἰς αὐτὸν πίστεως (Ο τ γ5,, Ἡ ΤΠΠ1.), ΠΟΙ 

ἴον εἰς αὐτόν (οοαρ. 2}}..}, ΠΟΙ γαεὺ 

ΜΙ. δ ᾿πϑύγασηθηίὶ ἴογοθ (Ασπλ.), 

θαῦ, 5. ΟἸΒἢ, σου ΘΟ] Υ πα ρυοϊο ΠΩ ]Υ 

ΘΧΡΙ αἷμ 10, “ἐπ Πίην ;᾿ ἴῃ ΟΠ τιβῦ, ἃ5 ὕΠ 

ποδα ὡπμα στϑργθβθηὐαύνο οἵ βριτγῦθαὶ, 

ἃ5 Αἀδιὴ νγὰβ ὕΠ6 σϑργθβοιύαὐίγθ οἵ 

πϑύσγα! ΠυμηΔ ΠΥ ; ΟΟΙΏΡ. 1 ον. χν. 

22. πρὸ καταβολῆς κόσμου] 

ΤῊΪ5 ΘΧΡΥΘββῖου, πϑθὰ ὑπτθθ ὑϊπι88. 1π 

ὑπ Ν. Τ᾿. (9 ομπ χυ!. 24, τ Ῥοῦ. 1. 20), 

ΠοτΘ βϑύνεη ἰο ἀθῆπθ ὑπ ἃιομοίγραϊ 

ομαιϑοῦον οἵ ὑπὸ Νϑὺιν 1)᾽βρϑιηβαῦϊοι, 

διπα {π6 νυὶάθ σα] ὑπαῦ βοραγαῦθα ὑπ6 

πρόθεσις πρὸ χρόνων αἰωνίων (2 ΤΊπη. 

Ϊ. 9) οἵ αοὐ τ τοβρθοῦ ὑο ΟΠ υἸβυΐδηβ, 

ἔγοπι Η15 δθιροτα] ἐκλογὴ οἵ 086 εἶ ον; 

566 Νβαπέρν, “ίαγίζη, Υ ο]. 1. Ρ. 522 

(Βομῃ). εἶναι ἡμὰς 

κι τ᾿ λ.] “αὶ τὐὸ δου 6 λοῖψ αν 



πε ες 7 

ἀγάπη προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κ᾿ 

διαηιοῖο55," οὈ͵ θοῦ οοη θιηρ]αὐθα Ὀγ αοα 

ἴῃ Ηἰβ στδοῖοιιβ ἐκλογή, ὑπ ἰπῆῃ. Ὀϑΐπρ' 

ὑπῶῦ οὗ ᾿πὐθηύϊοῃ ; 561}, ἐπὶ τούτῳ ἵνα 

ἅγιοι ὦμεν καὶ ἄμωμοι, ΟἾΓΥ8.: ΘΟΠΊΡ. 

2 ον. χὶ. 2, (0]. 1. 22, δηα 566 ΥἿΠΕΣ, 

αν. ὃ 44. τ, Ῥ. 284, Τ)ομΑ165. 6". ὃ 6ο7. 

ἃ, Ῥ. 598. ἁγίους καὶ 

ἀμώμους] “λοῖίψ απαὶ ὑἰαηιοῖο88 ;᾽ Ῥοβὶ- 

{ϊνο ἃπα πϑρδῦϊνθ ἀϑρθοῦβ οἵ ὑστια ΟΠ τ 15- 

ἰΐδη 1116. Τὴ τηθδηϊηρ οἵ ἄμωμος (ἀ- 

μεμπτος, καθαρός, ἀψεκτος, Ἠδ5γ0}.) 

18. ΒΟΉ ἀοαθύξα] ; [Ὁ τηδν Ὁδ (α) 

“ἠρου ραΐυν8,᾽ ὁ ἀνεπίληπτον βίον ἔχων 

(ΟΠ γυ58.), 'π δοσοσάδποθ νυ ἢ 105 4611- 

ναὐϊοι (μῶμος, μέμφομαι) ; οὐ (ὦ) “ἑηυι- 

μιαουζαΐξι5᾽ (Υυ]ρ., ΟἸΔγοῦι., Αὐπι. ; 

ΘΟΙΏΡ. ὥὄγγ., (οὐ .), υῦ ῬΟΒΒ10]6 το- 

ἔθγθηοα ἴο 158 Δρρ]]οαύϊοη ἴῃ ὑπ6 ΤΧΧ 

ἴο νἱούϊμη8, 1,6 ν, 1. 10, ΧΧΊΪ. 10; ΘΟΠΊΡ. 

1 Μδοο. ἰν. 42, ἱερεῖς ἀμώμους, ἃῃΠ 566 

Τιύπη. ϑψηοη. Ρ. 290. ΤῈΘ Ἰαὐύου τπθδῃ- 

ἴηρ᾽ 15 ΒΟΓΟΠΡῚΥ βαρρογύθα Ὀγ 1 Ῥοί. 1. 

19, ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου, πὰ 

Ἠδ6}0. ἴχ. 14 : 501], 85 {πεῖ 15 Π6σ8 πῸ 

ΒΘΟΡΙ ΠΟΙ] Φ]]Ππβίο αἰγθοῦ οὐ ᾿παϊσθοῦ 

(ΘοΠΊρΡ. οἷ. ν. 27), 1Ὁ Β66Πη5 Ὀθϑῦ ὕο γϑύδϊ πὶ 

(α) ὉΠ6 βίπηρ]6 θὑγιμο!ορῖοαὶ πηθϑῃϊῃρ': 

5686 Οὐ]. 1. 22, ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ 

ἀνεγκλήτους, Ἀπ ΘΟμηρΡ. δ᾽ 184. χ. 15; 

λαὸν ὅσιον καὶ σπέρμα ἄμεμπτον. Τὸ 

15 τη γ6 ἀοα Οὐ] νυ θύμον ὑΠ 658 θρὶ ὑπούβ 

Ῥοϊηύ ἴο ἃ ἸποΓᾺ} οοπαϊθίομ, ἡ. 6. ἴο ὑπ 6 

τὶ θουΒη 658 οὗ βαπουβοοίίοι (ΟΠ γγ5.; 

Ἡδιηπ,.), ΟΥ ὅο {Ππ6 ᾿τηρυὐδα τἱσηύθουβ- 

Π685 οἵ ΟΠ τιβὺ (0]8}., Μ6γ.). 116 

ΤΟΥΙΊΘΙ ΤΘἴθγΘ ΠΟΘ 566 ΠῚ5 τηοϑὺ Θ0η80- 

πϑηῦ Ὀούμ φῦ δῦ ῬδῸ] 5. βΘΠΘΓΆΙ 

Τθϑομῖηρ (1 ΤΏθθβ. ἵν. 7), δὰ {868 

ΟὈν]ΟΙ5 Ἰηἴθυθ δ ὑπαῦ τηδὺ 6 ἀγανη. 

ἔγομη οὔθ ῬδβθαρῸ 5 ἴῃ π6 Ν, Π'., 

1 Ῥού. 1. τύ, ᾿ιδν. Χχὶϊ. 11 ; 5686 ΘὕΙΟΥ 

ὧν ἴοο., ἃ Οἢ ὑπ ἀἸδυϊπούϊοη οὔσῃ 

ΒΘ Οὔ ΓγΊηρ Δ η 6] ΠπΒ0Πγῖησ τἱσῃίθοιβ- 

1658, ὕΠ6 ΘΧΟΘΙ]θηὐ ΓΘ] }ς5 οὗ Ἡ οΟΪκου, 

ΘογΉν. 11. 6, ΝῸ]. 1. Ρ. ότι. 

κατενώπιον αὐτοῦ] “ὑ670)06 Πίην;" “1ὰ 

δϑῦ γϑσθ, βίποθγθ,᾽ Βεζῶ ; ἁγιωσύνην ζη- 

τεῖ ἣν ὁ τοῦ Θεοῦ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ, ΟἾτγ5. 

ΤῊ ἴοσντη αὐτοῦ 15 ΠΟΙ ἴο Ὀ6 Ῥγθίογγθα, 

85 ὑῃ8 τϑίδθσβποθ ὅο ὑπθ βιιθ]θοῦ 15. οὔ- 

γ]ου5]Υ τϑιηοῦθ ἃ Πα ἀΠΘΙ ΡΠ αὐ]Ο : ΘΟ. 

Βτϑιηὶ, «ζαλγὸ. ον" Ῥ ύϊοί. ΤΧ. Ὁ. 171 

ΟΥ̓Ἰπ6 0). ΤΠῸ αἰδυϊπούϊοη Πονγθυοι θ6- 

ὕνγθθῃ ὑπΠ6 ῬΓΌΡΟΙ ιι586 οἵ ὕπθβθθ ὕνο 

ἔοι οαπποῦ Ὀ6 ΥἹΘΌΤΟΙΒΙΥ ἀοῆπο ; 

5686 Βαυΐῃ. 7͵ἀ. Ἐχοιγ5. Χ. Ρ. 140, 

πα ΤΊΒοΠ.. Ῥγοίογοην. Τ᾽. ΤΙ 117. 

ἐν ἀγάπῃ ᾿πᾶὺ Ὀ6 10! πθα νυ! ἐξελέξατο: 

ΤΏΟΓΘ. ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ σῖῦ ἅγ. καὶ ἀμώμ. 

(γαϊρ., Οορί.); θαῦ ΔΡΡΥ.-. τηοβὺ ργο- 

ὈΔΌΙΥ ἢ προορίσας (ὄγτ., ΟἾΓΥΒ., 

ΤῊηθοα.), ἃ5 δῦ Ῥϑὰ]5. οὈ]θοῦ 56θΙὴ8 

Πθγ6 ποῦ 50 τοῦ ὑο ἀθῆμπθ ὑπ6 παῦατθ 

οἵ {π6 τϑαυϊγθα ἁγιωσύνη ἀπά ἀμεμφία 

οἢ. 0Π6 ραυῦ οὗ πηϑη, 85 ὕο τϑύβαὶ {π6 

ἐγδηβοθηθηῦ ρὈυΪποῖρ]8 οἵ Τόν τ ΠΙΟΕ 

(1 νν8 τηδὺ 50 ΒΡ6811) νγὰβ ὕπ6 τηουϊηρ' 

ῬΙΪΠΟΙΡΙΘ οἵ {πῸ προορισμὸς οἵ αοα ; καὶ 

προεῖδεν ἡμᾶς καὶ ἠγάπησε, ΤΠΘοα., 

ΘΟΙΏΡ. ΤΠροα.-Μορ5. ΤΠ6 ἀιρατηθηῦϑ 

ἀευῖνθα ἔγομη ὑπ6 οο]]οοαίοη. οἵ {π6 

ὙΟΤΒ. 1.6 ποῦ ἄθοίβινθ, ἴον ἐν ἀγάπῃ 

οὐ] 85. γγ7811 θ6 1οῖπθ ψἢ ἀγ. καὲ 

ἀμ. Ὦθγθ, δ ἐν ἁγιωσύνῃ νι ἀμέμ- 

πτοὺυς ἴῃ 1 ἼΤΠ658. 111. 13; δηα ἀρδ]η 

ΘΟΌ]14 ἃ5 ΘΔ ΒΥ Ῥσθοθαθ ἐηυρλαβὲ85 σνλαὐϊῶ 

προορίσας ᾿θτ6, ἃ5 1 ἀοο5 ἐρριζωμένοι, 

οἷ. 111. 18, ΤιαβΌγ, ᾿ὖ οαηποῦ Ρ6 βαϊὰ 

ὑμῶῦ ὉΠ6 βθοοπὰ πιοάδὶ οδιβθ κατὰ 

τὴν εὐδ. 15. ὑππι5 Βιιροτῆπουβ (Μ εγϑιὴ: 

{πὸ ὕνγο οἰδιι585 ροϊῃῦ ὕο ὕνγο αἰ θσθηῦ 

αὐἰτιθαΐοθβ ; ἐν ἀγάπῃ ὕο {π6 Ἰονίπρ' 

ΜΈτου, κατὰ τὴν εὐδ. ὕο 7Π6 ΒονΘΓθῖριι 

Ῥονον οἵ αοά. ΒῸν ἃ σοο ἀδίθποθ 

οὗ [Π6 βθοοῃμα ἴοσιη οὗ σοππθχίομ 566 

ΑἸ ογα ὧν ἰο0. 

5. προορίσας ἡμᾶς] “λαυΐηρ 70γ70- 

οὐν'αἰαὐπο τι8;" 1,6. τπιοῦ “ργωαοϑέζπαη,᾽ 

Βθηρ., θαῦ “χιάνην ργεαοϑεϊηα88εί,᾽ ὅγυ.- 

Ῥ.ΠΙ]., ΦΠ6 Ῥδυθϊοῖρ]8 θοΐπρ' τηοϑῦ πϑύι- 

ΤΆ] τοραυ θα ἃ8 ἐσηιρογαῖ, τιοῦ τηοαα], 

8Πα 108. δοίϊοπ ἃ5. 27)101) 0, πιοῦ 5Υ1- 



8 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΊΙΟΥΣ. 

9 ἜΝ κ᾿ « ᾽ " ἌΣ , ΘΟ ΚΝ 
εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 

ΟΠΤΟΠΟΥΙΒ. ὙΡΌΠ (α5. ἴπ γῈΡ. 0) ὑπαῦ οὗ 

ἐξελέξατο: οοτηρ. ΤΠ οπα. νἱ]1. 20, 20, ἀπ 

866 ΒοΡηΠαγάγ, δγηΐ. 11. 0, Ρ. 582, 

Τλομα 5. 6". ὃ 574. 8ᾳ. 1 τερατὰ 

ἴο ὑπ6 Ῥσβρ. 10 ννου]ὰ δου αὶ] 56 Θ τὴ 

ὑπᾶῦ πρὸ ἄοεβ ποὺ τοῖον ἐο οὐμϑυβϑ 

(Βδυμηρ.), ποὺ ΔΡΡυ. ο οχϊβύδποα μ6- 
ἴοτθ ὑϊτη6 (816), αὐ 5ἰταρὶγ ὅο ἐπ 
ΥΘΔ]ἸΖαύϊοη οὐ {16 δυθηῦ: ὑπθ ἄθογθθ 
Θχἰβύθα δοίογο {116 ου͵θοιῦ οὐ 16 οϑΠΙ6 
ἴηΐο οαὐνγατ Ἰηδη]οαὐαθϊοπ ;ἢ ΘοΙηρ. 

προηλπικότας ἴὴ 61. 12, δηα 566 Ό]5}.. 

ΟἿ, Πιοηλ. ἴχ. τ. 6 αἰβυϊποίϊοπ )»8- 

ὕνθθῃ ἐκλογὴ δα προορισμὸς 15 ὑπτ5 

ἀγαν ὈῪ ΟΠ ΡΖΟΙ (οἰ εα Ὅγ οΙΪΓ): 

“αἰἤδναμὸ ὑαπύατη. ταύϊουιθ οὐ πα ϊνῶ 

οὖ οδ]θούνα,, [16 ἐκ οἵ {π6 ΤΟΥΤΠΟΓ 

γΘθυγιη᾽ ὅο ὑΠ6 Ἰη8 85 ᾿τοτὴ ὑγποῖη ὑπ 

Βϑἰβούϊοῃ υγὰβ τηδάθ, ὑμ86 πρὸ οἵ {ΠπῸ 

Ἰαθίβι" ἐο {16 Ῥγθ- αχϊβέθποο ἃ πα ρυΐο- 

ΥἹΟΥ͂ οὐ ὑπμθ ἄθοιθθ. Ομ προορισμός, 

ὧο. 8586 Ῥούίανιαβ, 7 λοοῖ. Πογην. ΤΧ. 1, 

ὙῸ]. 1. Ρ. δύβ 56., ἃπά ΤιϑΌγδηΟθ, 

“Βαηυρί. Περί. νιττ. Ὁ. τόρ 54. 

εἰς υἱοθεσίαν] “,7ο}"» αἀορίϊοη, κοἷ]. ἵνα 
αὐτοῦ υἱοὶ λεγοί [ὦ] μεθα καὶ χρηματίζω- 
μεν, ΤΠ Θοά.-Μορ5. ; υἱοθεσία ἨονΘν ον 
ποῦ Ὀδΐηρ' τη ΤῸ ]ν βοηδλὶρ (1780. Πε]ιγ. 
11. Τ,. 2, Ρ. 180) Ὅπῦ ἃ5. πιϑιια] “ αορ- 

ἐϊομιθηυ ΒΠΤΟΡατη,᾿ Ν᾽ α]σ. : 566. ποίεβ οἱ 

(αϊ. ἵν. 5, ἃὰ Νοδηᾶοθν, ἤϊαηίίημ, 

.ο]. 1. Ρ. 477 (Βομη). 

εἰς αὐτόν] “τπίο Πίηι ;" ΘΟΙΏΡ. ὕ]. 

ἷ, 20, ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς 

αὐτόν. Α5 ὑπ8 δχδοὶ τηθϑηϊηρ οἵ ὕΠ 688 

ΜΟΓΒ. 15. 5] 0 ΠΥ οὔβοιτο, ἰῦ 11 6 

Ὀεβῦ ὅο Ῥγθῃηΐθθ {π6 [Ὁ]]ονὶπρ βίαίθ- 

τηθηΐϑ. (α) Τἰὶς υἱοθ. .. εἰς αὐτὸν 

Ἰητπϑῦ 6. Τοραγθ 85 ὃ Β]Π 016. Θ01ι- 

Ῥοτηα οἰδαβα θχργθβδῖνθ οἵ {Π6 ΤΠ ΠΟΥ 

δπα πδύθγθ οὗ {8 προορισμός, δι ᾽ἴησ. 

δηα εἰς αὖτ. Ὀδὶηρ' Βοραγαῦθ 5}- οἱαιιβο5 

Τασύμον ἀθῆπίηρ ὑπ6 Ῥγοιηϊπθηῦ 1468, 

εἰς υἱοθεσίαν. (Ὁ) Αὐτὸν (ποὺ αὑτὸν) 

18. ποῦ ἴο ὃ6 τοΐθυγθ ἰο Οληδέ (1) 6 

ὙΥ.), θαῦ, ΜΙ {118 Οσθοὶς οχροβίθουβ, 

ἴο (τοά. 

Θαυϊναίθηῦ ἴο ἐν 

ἦν, 50}. ἸΠΌΤΩ (Πο]2}..); ποῦ ἴα 1Π6 
Τανουτῖθο ἔνα η8]. οὗ ἍΜ Υ6Ρ, “1 Ταΐθυ- 

Ἐπο8 ἴο Ηϊτη᾿ (οορ. Εΐιοῖκ..), ὑπουρῖι 
ΒΥΔΤΩΤ [10 ΠΥ ὕθη8}}]6 ΟΥ̓ μον, (Ὁ. ὃ 

40. ἃ, Ρ. 354), ὈΥ͂ ΔΠΥ ΤηΘ8185 Βυίποϊθηῦ. 

Τπ Ὁπ688 ἀθθροῦ ὑπθοϊοσ θα! ῬαΒθαρ 5 

[8 Ῥγθρ. βθϑίηβ ἐο θθδν 105. ῬΥΓΪΠΙΔΓΥ͂ 

(εἰς Ξε ἐνς, Τ)οπα]ά5. Οὐαί, δ᾽ 170) πα 

τηοϑῦ ΘΟΙΏ ΡΥ ΘΠ ΘΗ ΒῖνΘ ΒΘη88 οὗ “ὁ δη6 

ἡπίο᾽ (886 Τύοϑῦ ἃ. ῬδΙτη, Ζεῦ. 5.ν.) ; 

1π6 1άθῳ οἵ αρργοαοί, (τὴν εἰς αὐτὸν 

ἀνάγουσαν, ΓΠΘΟΡἢ.) ὈαΙ Πρ α͵βὸ Ὀ]θιι θα 

10 δηα Ποϊσηύθηθα Ὁν ὑπαῦὺ οἵ 17ι:- 

αὐαγεἶ αὐγιϊοη, ἢ ΘΟ Ρ. ποίθϑ οὐ (Ταΐ. 11]. 

ΠΣ 6 τηδὺ ὑππι5 ῬΑ ΆΡΠ ΓΑΒ, 

“Οοἄ ρΥϑαθβυπηδίθα τι ὕο ΡῈ δαορίεα 

85 ΗῚ5 5015; δι ὑπῶῦ διἀορύϊομ Θ1η 8 

ἴο π5 ὕπιοαρ ΟΠ νϊδῦ, ἃ ννὰβ ἴο Ἰοδὰ 

5. πηΐο, δηα τιηϊίο τι ἴο οὐ. ΚΕΙΘΓ 

ΟΡ 65 νπαῦ 6 ὕθυταβ {Π6 Ὀο]α 6χ- 

κατὰ 

(0) Εἰς αὐτὸν 15. ποῦ ΤηΘΓΟΙΥ͂ 

αὐτῷ (Βε6ζΖἃ), οἱ 

ῬΙΘβϑίοη ἴῃ 2 Ῥοῦ. 1. 4- 

τὴν εὐδοκίαν, κι τ.λ.1 “αὐοοσογαϊη ἴο ἐλ 

φοραί »ίοαδι)5 0,0, ΠἼ8 εὐἱϊὶ,᾽ “δϑοσι- 

ἄστη ρ]δοϊῦθια. (ργοροβιύατη, Μ᾽ ]ρ.) 

νΟ]αηὐδ(]β βιιδθ,᾽ ΟἸΔτοΙη. ; {Π6. ῬΙῸΡ. 

κατὰ ἃ5 τἰδιια] τηϑτκίηρ' “Τα]8, τηθὰ- 

ΒΌΓΘ, Δοοου δη06 ὕο,᾽ ὙΥΊηΘΙ,, ΟἽ", ὃ 40- 

ἃ, Ρ. 257. 16 δχϑοῦ τηθϑηΐηρ οὗ 

εὐδοκία 15. Ἰογ6 ἀουδυϊ]. ΤῊΘ Οτθοκ 

ΘΧΡοβιύονβ (ηοὐ ΟἾγΥ 8.) τοίου τ ὅο {Π6 

δεπουοίοη λα (ἡ ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ βούλησις, 

(ουπι.), {π6 σαϊρο., ὅγυ., σοὐῃ. (“16]- 

Καϊπα 7) 8]. ἤο π6 σοζιηίαβ {ἰδογγίηϊα 

οἵ αοα. Τ|ι Ἰαύον τπηθϑηϊηρ' τγοὶν 1 

ΘΥΘΙ (ποῦ Θυθῃ ἢ ΒΟ] 5. ἱ. 27, ΧΧχῖϊ. 

5) ΟΟΟΌΥΒ5 ἴῃ ὑπ ΤΙΧΧ ; ἴῃ {μ6 Ν.Τ. 

᾿ονανοῦ, ὑπουρὴ ὑποτθ ἅτ ἀθοϊ θα 

Ἰηβίδηοαβ οἵ ὅπ ἔου τη. τηθϑηΐπρ', 6.0). 

ΤιαϊΘ 11. 14 (ποῦ “εὐ118,᾿ ἘΒῚ10Ζ.), 

ῬΊ]. 1. 15 (δύ εὐδ. ορΡ. ἴο διὰ φθόνον), 

8011] 0ΠῈ 16 15 πὸ γϑᾶβοη ἰοὸ ἀουὺ (Η 41].) 

ὑμαῦ {ΠῸ Ἰαύδε" οὐσατβ ἴῃ Μαύ. χὶ. 

“6 (θέληδις καὶ ἀρέσκεια, ΤΉΘΟΡΗ.), 

Τιακὸ χ. 21, ἃπα ρυο δ] ῬᾺ]]. 11. 12. 
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εἰς ἔπαιν δόξ ἧς νάριτος αὐτοῦ, ἐν ἢ ἐχαρίτωσεν 6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χαριτος ; ἡ ἐχαρίτωσεν 
γ 

6. ἐν ἢ] ὅο 7])8ο.. (64. 2, 7) χὰ Ὁ Ε(' οτη. ἡ) ΟἾΚΤ, ; ρτθαῦ τηϑ]ουϊ οἵ 

ΤΩ 58. ; ΟἸάγοτη,, Υ αἱρ.., Οοὐἢ., ὄγτ.- ΡῈ], Αὐτα.; 8].; Β85., ΟἸνγ8., ΤΠθοά,, 8]. 

δα ΥἹΟ ΠΟΥ ; ΓῸΓ ἧς, ὑποαῦρῖν [θαμὰ ἴῃ. Α ΒΝ ; τη88.; ὥὄγυ., ἤθ0π. ; ΟΥσ, (Οαδΐ.), 

ΟἾγγβ. (1), αἱ]. (μαοΐηι., Μομ., Α12}), ὅπ Ὁππ85. ν16}} βαρρογίβα, οἱ ᾿πύθυμδ] 

ΘΤΟΙΠ45, ἃ58. ἃ ΘΥΔΙΠΤη ύλοα] ΘΟΥΓΘΟΙ]ΟΙ, ΒΘΘΙῚΒ ὙΘΓῪ ΒΕΒΡΙΟΙΟΤΙΒ. ΤΠ6 βὐαξοιηθηῦ 

οἵ ΑἸΆ,, ὑπαῦ ἃ “γοῦνα ἔο]οννῖηρ ἃ Βα ϑύδὐϊν 156. ἃ85. οδθη ἴῃ ἃ αἰ δυθηΐ 

68,86. 85. ὍΠ6 βϑπιθ,᾽ σου], οαπιποὺ 6 Βα δύδηϊαθθα ; 566 ΛΥΊποι, ΟἿ. ὃ 24. τ, 

Ῥ. 148. 

ΤΠῸ5. ὑπ6 οοηὐαχὺ τησδὺ ἀθοῖ 46. ΑΒ 

ΘΙΘ δηά ἴῃ νγ. 9 εὐδοκία ΒΘΘ6ΠῚ8 ἴο 

ΤΟΥ͂Θ ΘΧΟΙ αβΊ ν᾽ Υ ὅ0 0Π6 Δοίοῦ (προορί- 

σας, γνωρίσας.) τοῦ ὕο ὕπ6 οὈ] οὐδ οὔ ὑΠ6 

διούϊομ, Ὁ 566 1}5 θθϑὺ ἢ 6 δ θυία 

(Τϊβ-οἰὐεα Ὀγ Τλ 416) ἰο δᾶάορὺ {{πὸ 

Ἰαῦσθι: τηθαηΐμ ον, ὑμποιθὴ ποῦ ἴπ ὑΠπ6 

ΘΧΟΓΘΙΙΘ Β56η86, τὸ σφοδρὸν θέλημα, ἃ 85 

διανοοαύθα ὈΥ ΟἾγυβ. ΤῊ {Π15 {Π6 Ἰᾶθῶ 

οἵ σοοίηο88. (ἡ ἀρίστη καὶ καλλίστη 

τοῦ Θεοῦ ἑκούσιος θέλησις, δίψην. 17.) 

ἼΒ ΟἵἨ ΘΟΙΓ58. ὩΘΟΘΒΒΆΓΙΠΥ Ἰηνοϊνϑα, θα 

10 ἀο658 ποῦ [ὈγΠΥ ὑπ 6 Ῥγοτϊηϊποηῦ 1468. 

ΒῸΡ ἔαγῦμευ “δύα115, 566. θβρ. ΕὙΪΖ. 

"ον Ποην. Χ. τ, 0ΟΪ. 11. Ῥ. 369 54., ἃπά 

ὟΥ ογᾶϑυν, )ν ἰοο. 

6. εἰς ἔπαινον κιτ.λ.} “720᾽» ἐλ 

Ῥγαΐδθα οΓ ἰδ οἰογῃ ο7 Πὶθ σγαρο," 

“1 [οἱ Ταῦμου αὐ, ΟἸΔΤοτα. ; 566 Μδά- 

γὶρ, Οριυιθο. ΑΔοαα. ῬΡ. τό7 56. ; ΘΟΙΏΡ. 
Ἡδηά, 7 γδοίζ. Ν' ο]. τ|1. Ῥ. 217] Ιδὰάθιη 

Θ]οΥα. σ᾽ ὐϊεθ 8188," σαϊσ. ; ἵνα ἡ τῆς 

χάριτος αὐτοῦ δόξα δειχθῇ, ΟἼἾγγ5. : αἱ- 

νἷπθ ῬΌΓΡοΟΒΘ οὗ {πΠ86 προορισμός, εἰς 
ΠασΘ ἀθπούϊηρ ὑΠ6 “ ΠΠῚΒ. ΡΥΪπη τ τι 5᾽ 

(ῬΆΠ]]. 1. 11), ποῦ “ σΟηΒΘΟ] ΠΘΠ5 Δ] α]4ἢ 

(ατοί.), ἃ5 ἴῃ τ Ῥϑῦ. 1. 7. Τῦ 15 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 

ἩΘΟΘΒΒΩΡΥ ὕο 58 Ὁ ὑΠπαῦ ποὶῦΠον 15 ἔπαι- 

νος δόξης ἴο᾽ ἔπαινος ἔνδοξος (Οτοί.), 

ποῖ δόξα τῆς χάριτος ἴον ἔνδοξος χάρις 

(ΒαζΖα) ; Ῥοὺπι οἵ ἔμθηι θα ἃ πα, 6βρ68- 

ΟἴΔΠΥ Πόσο, ὙΠΟΙΠΥ ᾿πϑ τα ]551}}}8. 501π|- 

[ἴοπβΒ. Α5 ΟἼγυ5. ἈρΡρθᾶγβ τἱρ υΥ ὕο 

Μῶν [6]0, δόξης ἴ5. ἃ Ραγ8 Βυθδῦ,, ὡπα 

ΒΘΡΝΘΒ ὕ0 ΒΡΘΟΙῪ ὑπαῦ ρβου] αν ιναζν 

οὐ αἰέγηδυιίο οἵ {πΠ6 χάρις ΜΜΏΙΟΠ ΓΟΓΙῚΒ 

6Π6 βιιθήθοῦ οὗ ὈγαΪΒ6 ; οοταρ, ὙΥΙΠΟΙ, 

ΟὟ. ὃ. 24. 3, ΟὟΝ. Ῥ. 211- ΤῊιι5 

ὑπθπη οὗ ὑπ6 ὕπτθθ ροηϊθίνθθ, ὑπ 6 ἢγϑὺ 
15. ὑπαῦ “ οἵ [Π6 οὈ]θοῦ,᾽ ΟΥ ΤΊΟΓΡΘ ΒΌΓΙΟΌΥ 

Βρθδκίηρ, “οἵ {π6 ρΡοϊηῦ οἵ νἱον᾽ 

(ϑομθα θυ]. ϑυγηΐ. ὃ 18, Ρ. 120), ΨΨ Π118 

{π6 Ἰαϑὺ ὕνγο δῖ πιηϊνεα (πθυ, ΟἿ. 

δ. 30. 3. 1, Ρ. 172), 8πα ΤΌγτα ἃ οοτῆ- 

ΠΟ ῬΟΒβΘββῖν, ρϑηϊῖγθ, Ονηρ ἴο 

ὑπ ἀβῆπίηρ' 56Π.,} ὕπθ ἃυθϊ0 16. 18. ποῦ 

ἸηἀἸΒρΘηΒ 16; 566. ΥΙΠου,, ΟἿ. ὃ το. 

2. Ὁ, Ῥ. 113, 8δπα ΟοΙηρᾶτα ΔΙδαν!ρ, 

ϑγηνέ, ὃ το. 2. ἐν ἡ] “ὧν γιιάᾶ," 

γαΐρ., ΟἸάγοτα., ποῦ “6 αὐ, ΒεΖῶᾶ, 

ΟΡ “αὐ, Αὐτη. (᾿πβύχιιτη. 0856) ; ὑπ8 

δι θοθάθηῦ ΠΘγθ πιο τηοσθ πϑύιρα ΠΥ 

τ δν κΚίηρ ὑΠ6. έαίε ἴῃ το, ὑπαη {16 

μιθαη8 ὉῪ νοῦ Ο(οα μονα τιὸ ΗΒ 

ἔανοῦτ, ἐχαρίτωσεν ἡμ.} “Πὸ 
ἐηιραγίοι ΠῚδ σλασο ἔο τι8, “συ Ποᾶ- 

νῦν, υϊρ., ΟἸαγοπι., “ Ἰαροιῦι5. οϑύ,᾽ 

ιῃ, ΤΠ6 οχϑοῦ πηθαπῖηρ' οὐ χαριτόω 

18. ἀου θα]. ΒΎοτα {Ππ6 ὩΠΔΙΟΡῪ οὗ 

γ Υῦ5 ἴῃ ὀω, ὙΠΘΠΟΥ ἴῃ ΤΘίθσθ ποθ ἴο 

νυ μοῦ 15 τπαύθυϊαὶ (0, ψ. χρυσόω, ε[6.} οΥ 

νυ ποῦ 15 ᾿τητηδίθιϊδ) (6. χ. θανατόω, ἐ., 

5866 Ηδ11658), χαριτόω τηυδῦ. τηθδῃ 

“χάριτι αἰϊηιυιοην αἰιοΐο.᾽ 

χάρις 15 ᾿Ἰπἀούθγτηϊηδῦθ, Ὁ Πα ΤΠΠΔΥ ΤΏΘ8 1 

Α5 Βονγϑυθῦ 

οἰθΠου 1Π6 Βα] οῦϊνθ βύαθο οἵ {π6 1η41- 

γάτα} οὐ ὑπὸ οὈ͵εούϊνθ συᾶσθθ οἵ (οί, 

ἐχαρίτωσε ΥΑΔΥῪ 501} Πᾶνα ὕνγο πη 8}- 

ἴηρβ: (α) ἐπεράστους ἐποίησε, ΟἾΡΥ5., 

“σγαῦθ 5101 δοσθρίοβ εἴεοιῦ, Ῥαζῶ; 

ΘΟΙΏΡ. ἃ Βοιηθνν δῦ 5] Π.1]Ὰ τι588. ἴῃ Πο- 

οἷπ5. χυ τ], 1.7, ῬΒΆ]τη χυἹ]. δύ (ϑγηνηι.), 

δα 566 βαΐοον, 7} οβαιιγ". 5... Ὗ οἱ. 11. 

Ρ. [504; οὗ (Ὁ) γγαϊξιἃ απιρίοαιιδ ο8έ, 
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ς (τὸ 5 ὌΝ τ ’ 9 ὯΞ 97) « Ὼ ᾿ 

7 μας εν τῷ ἡγαπήμενῳ, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν 
ν “ Υ 9. “ ᾿ 3 “ ’ 

διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἀφεσιν τῶν παραπτωματῶων; 

Βθηρ:., βῖπι, ΑΙ ὙΤ., “φγαίΐεθ, απδπῃ ΘΒδτι- 

αἰῦ ;᾽ οοταρ. Ται]τ 1, “8. Βούῃ 08 οοπ- 

ἰθχῦ (οοιηρ. Α1}.}) πα ὑπ ργθνδι]]ηρ' 

τηθϑηϊηρ᾽ οὗ χάρις ἴῃ δ᾽ ῬΔ0]}5 ΒΡρΡ. 

ΒΘΘΙῚ (ἸΒΌ ΠΟΥ ἴῃ ἕανου οὗ {Π6 Ἰαὐθου 

ΤηΘδ ΗΠ ρ", Οἡ {Π8 ιι86 οὗ 0Π6 8οΥ,, 

ΟΟΠΊΡ. ποίθ οἡ ἐξελέξατο, ν6}, 4. 

ἐν τῷ ἠγαπημένῳ] “ἐπ ἐλ6 Βοϊουοί ;" 

568 ΜαδυΙΗ. 111. 17, ἃ πα σοτηΡ. ΟὉ]. 1. 13. 

Ἔν 185. ποὺ Πεῦθ ᾿ῃὐθγοπδηρθα]8. ΙΒ 

διά (οοπιρ. ΟἾ"γ8.), οὐ δαυϊναϊθηῦ ἰο 

γορίογν' (ατοῦ., ΤιοοἸκθ), Ῥαὺ τϑῦδἱπ5 108 

{}} ῬΥΙΤΠΔΡΥ ταθϑπϊησ. ΟἸστιβύ, ἃ5 ΟἸΒΗῃ. 

γ76}1 ΟΌΒΟυγ θ, 18 τοργαβα ποῦ ΟΠΪΥ͂ ἃ 5 

ἴπ πιϑαϊαίοσ, Ὀιὺ 8ἃ8 ὑπ6 ὑτιιθ Τθρυθ- 

Βθη αν οἵ τηδηκὶηά. 

7. ἐν ᾧ] “ὧπ τὐλοην;" Τα μου 111π|8- 
ἰγαύϊοη δηα οχ ρϑμηβίοη οἵ {Π6 ρυθοθαϊηρ' 

ἐχαρίτωσεν. Ἤρτο ἀρδῖη ἐν 1 πϑίυΠο 1 

Ἰηβύσι πηθηῦα] (ΑὙ1.), ποΥ θη θα] ἴπ 

τηθδηΐηρ' ἢ διά (Υ αὐ8}.). Ευϊύζβοιο 

Ἰηάθο4 (Οριιδο. Ρ. 184) δάδιαοθβ {Π185 

Ῥᾶββαρθ ἃ5 8 ᾿πβύβηοο οὗ {18 ἰάθη ἐν, 

δα τοσαγα διὰ τοῦ αἵμ. αὐτοῦ ἃ5 ἃ Βοτὺ 

Οὗ ΘΡοχθϑεβὶβ οὗ ἐν ᾧ, “Ῥ6Υ ἀ 1612, ὁ. 6. 60 

4αοά βαηραΐηθπι ΘΕ αα10 :᾿ Ὀαῦ Βα δ 

ΧΡ δηδύϊοη [8115 συ θαυ 5πουῦ οὗ {π6 

ἴσα τηθϑηΐϊησ.. ΑΔΒ πιϑ118], ἐν Πα Πθγθ 

108 ῬΥΠΉΔΓΥ δα ἔ]]οϑὺ ῃθο]ορίοαὶ 

τηθϑηἶ πο: 1 ἱΠηΡ 1165. ΤΟΥ͂Θ ὑμδη τΐολν 

αὐ, (ΒοΙκ., Τδα]6); 10 ρΡοϊηΐα ἰο 

ΟΠ τῖδῦ 5 ὉΠ6 Ἰἱνίπρ' 80}1676 οὗ γθάθιηρ- 

ἀἸοη, Ὑ 1116 διὰ κιτ.Ὰ. τϑΐθυβ ἰο ὑπ6 

οαὐνγαγα ηιθαη8 Οἵ 1 ; οοιηρ. Ἔοτη. 11]. 

24. ΑΑ5. ΟἸβῖν. ργοϊοι π]ν ΟὈβθυνοϑ: 

ἦν ἤδνϑ ποῦ γϑ θη ρύϊοι ἴῃ ἨΠΒ5 ἡγουΪς 

«υὐἰμουΐ ΗΒ Ῥϑύβοιι, θαῦ ἕω Ἡ]5 ρθυβθοπ 

ψἱ Πϊοἢ Η5 νου] ἔογτηβ ἃ ᾿ἰνὶπρ' 

τἰπιύγ; 5686 ΠΟΙ, ΟἿ᾽. ὃ 4δ. 8, Ῥ. 

347 ποΐθ. ἔχομεν] “06 α᾽6 

ἀαυΐης ;᾽ Ῥγεβθηῦ, δΠ4 ποῦ πἰςπουύ 

ΘΙ μα Βἰ5; “νγ6 ΓΘ ΘΥῈ’ πϑϑάϊησ, δπα 

86 Θνϑι πανὶπρ' 10,᾽ ΕἰδαϊΘ. τὺν 

ἀπολύτρωσιν] “ἐλ (ποὺ οἱ", ΟΠ Υ}.) 

φοαοηι ύζονι »᾿ 5011. {πὸ Ἰοῃρ' Ῥγοχηβθῇ, 

διηἃ πον ΠΟ ἃ Πα τϑ]1Ζ6 τϑάθιρ- 

[οη. ΤΠ τι86 οὗ ἐπ58 σψογὰ 15 ὑπ85 

ὈυΙΗΥ Ῥαῦ Ῥθυβϑρί σπου οἱποϊδαύθα 

ὉΥ [βίου ὧν ἴοσ.: “ὙὟΟ 15 τϑῃ- 

Βοιηθά ἔξ Μϑμπ, ἔτοτὰ ὑπ 8 ρυπὶβῃταθηῦ 

Π6 ἀθβθινθά. Ὑ μαὺ 18 {π6 λύτρον 

(Μαύ, χχ, 28, Μϑῦῖ χ, 45, τ ΤΊ. 

11, 6)  ΤὴΘ Ὀ]οοά οὗ Ομτῖθύ. Τὸ ποτα 

18 1 ρα Τὸ αοα. Ὑῇῆο ρβϑὺβ 01 

ΟΠτῖδῦ 'ἴπ {π6 ἢγβῦ ρῖδοβ ; ὑπουρῃ 

ΒΌΓΙΟΟΥ οὐ ψῆο βοηῦ Ἡΐϊπ; 8ο, αοα 

ὑΒγοαρΡ ἢ ΟΠ τὶβὺ ;᾿ Ζολγὺ. τι. τ. 1, Ὁ. 1ο7: 

566. ΟΟἸ]δούϊοη οὐ ἰθχίβ, δ δἴϑι!. 2)00- 

ὑγύηο 0. Εἰυοῖ. ἸΝ. 3, ΥΟ]. τὸ. Ρ. 512: 

Ὗγθ τουβῦ ποῦ Πουθνοῦ ἤοο τη οἢ 

Ππιϊ]ῦ ὉΠ6 ὩΡρ]]οϑίϊοη οὗ {15 ἱπηροτνίαηῦ 

ΜΟΥ. ΑΒ {Π6 δγῦ. Υβηθυβ 1 ᾿τηροϑ- 

81016 ἴο Θχρ]δΐῃ 10 ΤΠ ΘΓΘΙΥ τηθὑ ὙΤΩΪΟΘ, 

ἐῶ τΤοαροιηθα βίαίθ᾽ (οοιηρ. ὐτη. ἃ 

1,8}Ρ.), 50 10 Ῥγεβοπίβ ἴο π8 88 60ῃ- 

οορύϊοπ οἵ “τϑαθιηρύϊοπ᾽ ἴῃ 105. τηοβῦύ 

ΘΈΠΟΙΩΙ δ πα ἀὐδύγαοῦ 56 η86, 8|1|τ6 ἔτΌτα 

δαύδῃ, 5βη, δπα ἀθαίῃ: οομρ. Μ'Ι|ΙΑά- 

αἸούοη, Οὐδ Ατΐ. ν. 1, Ῥ. 90 (θά. 

Τιοβε). διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ] 
“ἐλγουρῆ, ΗΠ 8. ὑϊοοί ," οἸοβον ἀδἤηίθίοι 

ΟΥ ὙΠπ86 ἐν ᾧ, ὈΥ ἃ πούϊοβ οὗ {Π6 “ οδιιβδ, 

τη 6185, {Π6 Ὀ]οοά οὗ ΟἸἾ τβύ, ὑπὸῦ 

νυ Ποὰὺ ν Π]οἢ {ποτα σου] παν θΘ θα 

πὸ ἄφεσις : Θοηρ. ΗΘ}. ἰχ. 22, ΔπΠ4 568 

ὉΠ Βοιηα γϑιη δ τ οὐ ΑἸΕ, πα Υ ογᾶβυν. 

ἔη ἢ.. ἰ. τὴν ἀφεσιν τῶν παραπτ.] 
ἐγἢι6 Κογγυοη.6858. 07 ΟἹΙ7" ἐγ Ἴ 8077, 685] 0Ή}8 ;᾽ 

ἴῃ ἀρροβιὀΐοι ὑο {Π6 ργθοβάϊηρ ἀπολύ- 

τρωσις, δια ἃ ΒρθοϊΠοδύϊοῃ οὗ 105 6556}- 

18] ομαγδοίθν. ΤῊΘ αἰβυϊποίϊομ θθύνγθθπ 

ἄφεσις (οοπάοπαῦ!0) ἃπα πάρεσις (ρτεο- 

ὑθυτηἶββῖο, Ῥοτη. 111, 25) 18. πούϊοθα ΒΥ 

ΤΡΘΠο, ϑψηποη. ὃ 332; τῆοτθ ὈΡΙΘΗ͂ν 

Ῥαῦ τηοβῦ δουΐοὶυ Ὀγ ΒΥϊΖ. ἤοηι. ΚΟΙ. 

1. Ρ. 1099. Τοο τησοῇ βύγαβϑβ πθϑα ποῦ 

Π6γθ "6 Ἰαϊὰ ῃ {Ππ6 αἰβυϊπούϊοη θθύννθεπ 

παραπτώματα ἃπα ἁμαρτίαι, ἴοτ οοπη- 

Ῥᾶγθ Οὐ]. 1. 14. 01] 0Π6 ΓΌΡΙΠΘΥ 80 

ποὐαγα!]γ ρΡοϊηῦ ἰο 51π5 Ομ {6 5146 οἵ 
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Ἀ Α κι - ; 9 ςι δ 9 ’ ΠῚ 
κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἧς ἐπερισσευσεν εἰς ὃ 
ς σ΄ ΕῚ ’ Ἢ ΜΝ ’ ’ ε “ Ἁ 

ἡμᾶς ἐν παση σοφίᾳ και φρονήσει, γνωρισας ἡμῖν τὸ 9 

ΘΟΙΤβϑίθη, δίῃ εἶ αοίβ, ὉΠ6 Ἰαύζον. το 

Β1η5 δἃ5. ὑπΠ6 τϑβαϊῦ οὗ ἃ βίαίθ, δύπζαί 

οοποίίϊονιδ, Ὀμπῶῦ ἰῦ βεθῖῃβ Ὀθδὺ (ἢ 

ΒΖ) ὕο ργθβθῦῦθ ὕμβ εἰβυϊπούϊοη. 1Π 

ὑγδηβ] [ΟΠ ἢ ΘΟΙΏΡ. ποῦθϑ οἡ ΟἿ. 1. 1, 

ὙΠΕΓΘ ὑῃ8 αἰβυϊηοίϊοι 18. τποτα ἔμ] 

αἰβουββοά, τὸ πλοῦτος τῆς Χχάρ. 

αὐτοῦ] “{λο γἱοϊιο5 οΥ ΠΠ5 σύαοο ;᾽ αοΥ- 

ὕδι]ν ποῦ ΡῈ. Ἡ θὈγδιϑυσπ ἴον “ ΔΡα- 

ἀἄδηὴβ Ῥοηϊύαβ᾽ (ατοῦ.), Ὀυὺ ὙΠ {π6 

δι] πιθϑηϊηρ' οὐ ὉΠ ροβϑεδδῖνε σ8ῃ.; 

ὑπι6 ΤΟ 65 τ ΠΙΟΙ ἀρρογύαϊπι ὕο, ἃ: ὅΠ6 

Ῥτοροσὺυ οἵ Ἠΐϊ5 χάρις. Οπ {Π6 ἴΌτηὶ 

τὸ πλοῦτος, ΠΘΙΘ ἸΟ ΠΥ τοίδϊηθα ὈΥ͂ 

ΖΤΊδοϊι., Βε6. Υΐπον, Οὖν. ὃ 9. 2. 2, Ρ. ὅτ. 

10 οὐουτβ ἀραΐὶπ ἴῃ ΕΡΗ. 11. 8, τό 
(Βὑπσοηρν βαρροτγίθα), Ερἢ,, 1ἱ. γ, ῬΏΙ]. 

ἷν. το, Οὐ]. 1. 27, 11. 2 (7761), 2 ΟὐΥ. 

Ὑἢ. 2 (ἀσα Ὀ [{]]γ} ; οΘοιηρ. ΤΊ5ο ἢ. 2 70- 

ἰεγοηι. Ὁ. Τῦ. ἤἶοο. μδ5 τὸν πλοῦτον. 

8, ἧς ἐπερίσσευσεν] “εὐλίοίν λ6 πιακῖο 
ἐο αδουπί ,᾽ “πἴαταβϑδθι φϑΠΟΒΙ δ᾽ 

[ἀθυπάδηίου Θοποθββὶῦ], Οοἰ., “ἀραπ- 

ἄδγα Γοἰῦ,᾽ ἢ. ΤΠΟῸΡΉ περισσεύω 

15. πιϑ8641 Ἰηὐγδϑι νον Ὀγ δ Ῥδὰ] πὸ 

1655 {πᾶη ὑνγθηίυ ὕνγο {Ϊπη65, το 85 1ὖ 

15. σου δῖ ]Υ ὑγαϑιθϊγ ἰη 2 ΟΣ. 'ν. 1, 

Ἶχ. 8, 1 ΤΏ655. 111. 12 (οοηρ. Αὐμβη. 

Τ]ρεΐρην. τι. τό [42], περιττεύει τὰς 

ὥρας), 8:4 88. ὕπθγθ 18. 0 δαζὶβγαοίογ 

Ἰηβύδηοθ ἴῃ ὑπ Ν. Τ᾿, οὔ αὐὐγδοίϊοπ 
ἴῃ ὉΠ ο88568 οὗ ἃ. γϑυ Ἰοϊποα τὶ ἃ ἀαὐ. 

(ΕἸ ΖΒ θ᾽ 5 θχρ απδύϊομ οἵ τη. ἱν. τ7 

18 Τηογ6 ὕπδη ἀουθύα], ὡπὰ ἴῃ τ ΤΊμη. 

ἷν. 6, ἧς [Παοΐνηυ. 64. ταῖπ.7 15. ΟΠΪΥ 

Βαρροτίθα Ὀγ Α ἱπορρ. ο ΟΠ ΒΟ ΚΊΙΤΝ), 

10 ΒΘ66ΠῚ5 Ὀούνου ἴο βιὐορῦ πθ ]Ἰαὐύδθν 

ταθαηΐηρ ἱ ΤΠΘοα. (ἡμᾶς περι- 

κλύζε) ἃ {μ6 ν. ἄὔονϑθ οἶΐβα, 

ὑμῶπ {π6 ᾿ἰπύγϑηβ. 1 ὥγγ., Δ αἱρ', 

Αὐτη., δηα ΡΡυ. ΟἾγυβ. π ἰοὺ. Ομ 

{π6 δρρδγϑηῦ υἱοϊαδϊοῃβ οἵ ὑπ6 ἰὰνν οἵ 

αὐξγαούϊοα. 'ἴπ ὑπ6 Ν, Τ', 566. που, 

ΟἿ. 8.24. τ, Ῥ. 148. ἐν πάσῃ 

σοφίᾳ καὶ φρονήσει] “ἐν αἰξ τὐϊδάοηι 

απα ἱπέοισοησο ;᾿ ΒΡΒΘΤΘ πα οἰθιηθηῦ 

ἵπ ψ ΠΟ {π6 ἐπερίσσευσεν 15 Θν᾿πορά 

ἃ πα το! χοᾶ, 45 ἔπθγθ 15. βοῖηὴθ ΑἸ ΠΠ- 

οὐ] ν πὶ (1) ὕΠ68 τηθαπῖηρ', (2) ΓΘίθγθποθ, 

δα (3) οομποχίομ οἵ ὑπθ56 νου 5, 1 

Ὑ1Π ΡῈ Ῥϑϑὺ ὕο οομῃϑιάθν ὑπθθθ ροϊπίβ 

Βδραγαίθγ. (1) Πᾶσα σοφία οδ ΟὨΪΥ͂ 

πιθϑῃ ὁ αἰΐ εὐἱδάίοηι,, ὁ.6. “ΘνοτῪ Κὶπά 

οἵ, 811 ῬΟΞΒ10186 υυϊβάοτῃ," ποῦ “ Βυτη Πὶδ 

βαρ θη ίω᾽ (Βοβθητα,, ἘΠ 416) ; πᾶς, ἃΒ 

Ἤ ΑΥ]6885. ΘΟΥΓΘΟΌΪΥ ΟὈΒΘΓΥΘΒ; ΔΙΜΔΥΒ 

ἀεπούϊπρ, εαξοηδίομ, ταῦμου" ὑπαπ ἐπ ίοη- 

δίοη, ὅθ ὑμπ8 οἵθοπ οἰνίησ ἃ 60η- 

ογοίθ Δρριοδύϊοπ ο αρϑύγαοῦ ΠοιηΒ; 

ΘΟΙαΡ. Ὁ]. ἴγ. 12, ἃπά 566 ΠΟΥ, 

ΟΣ ὃ τ. 4; Ρ' Τοῦ" 0 ΘΧΣ. 81- 

ἀυποοά ὉΥ δαϊθ (Δα. χχνῖ!. τ, 

Αοὐβ ν. 15 [23], τ ΤΊμι. 1, 25) 4ο ποῦ ἴῃ 

ΒΉΥ. ὙΓΘΥ͂ ᾿πγ] ]αῦ6 ὑΠ|15 ῬΥ πο 1018. ΣΣο- 

φία ἀτιὰ φρόνησις ἃτΘ τιοῦ ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΤΙΒ 

(Π ομὉ. ; οοιαρ. ῬΙαῦο, ὅψη. ". 202 Δ), 

Ῥαῦ τηᾶν 6 ὑπιι|5 αἸβυϊ ρα Βη6α : σοφία 

(οορπαύθ πὶ σάφης, 5810) ἀθπούεβ 

“ΙΒ ΌΤη ἡ ἴῃ 108 σΘΉΘΡαΪ 56:86, Κοινῶς 

ἁπάντων μάθησιν, δαϊά. (886. 4 Μδοο. 

1, 10); φρόνησις 18 ταῦμον “ 1η06]]1- 

δοηίϊα,, “ἃ τὶσιῦ Ὡρρ]]οαύϊοι οὗ {πὸ 

φρήν᾽ (τὸ δύνασθαι καλώς βουλεύσασθαι 

περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα, 

Αὐἱϑυοὐῦ.), ---ῖπ ᾧ γοργά, δὴ αὐὐυϊ θαῦθ οὐ 

γοδῖϊέ οἱ σοφία (ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ 

τίκτει φρόνησιν, Ῥτον. Χ. 23), ὑδὺβ 

Βουνίηρ Ποῖ (1Κ6 ἀποκάλυψις νετ. 17, 

σύνεσις ΟΟ]. 1. 9) ἴο ἀδ6ῆπθ ἃπὰ Ἰἰπηϊῦ 

{Π9 τοΐθγθποθ οὐ {πῃ ᾿ῇου6 φῬΌ ΠΟΤ] ἃ πα 

ΘΟΤΠΡΥΘΘηδῖνθ ψογ, ὙΠαῦ σοφία 15 

ἐμοογοίϊοαϊ, φρόνησις ργαοίϊοαί (Κα 65 ; 

ΘΟΙΏΡ. ΑΑὐἰϑίοῦ, δ ῖο. νι. 5. 7, πα 

Οἴοοτο, Οὐ. τι. 2), 15. ὕοο Ῥ8]4 ἃ αἰβύϊπο- 

ἰΐοι ; ἴον σοφία ἴῃ 1058. ΟΠ Ἰϑύϊαπ ἈΡΡ]1- 

οϑὐϊοη. ΠΘΟΘΒΒΑΙΊΪΥ ὙγΘΔῚ5. ἃ Ργαοίϊοαί, 

βρθοῦ, ἃ ταᾶν ἴῃ {18 τοϑρθοῦ θ6 ἃβ 

το οοπὐγαβίθα ἢ γνώσις (1 Οοτ, 

ΜΠ, 1), 845. φρόνησις ΜΙΌΒ ὑΠπ6 ΤηΟΓΘ 

ὩΘΔΙΙ͂Υ ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙΙΒ σύνεσις ((0]. 1. 0); 
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: ῃ Ἔ- , . 9. -«« ᾿ τ 9 ὙΠ ς τ᾿ ΛΕ τὶ 
μυστηριον του θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐ- 

“ « 6 9; ς σ΄ “ 9 ’ Ὡς ’ 

10 τοῦ, ἣν προεῦετο εν αὐτῷ εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρωμα- 

Β66 ποίββ ἰο 7γαηδί., ΤΎΘΠΟΙ, ϑγηοη.. 

Ῥατχῦ 11. ὃ 25, πα οοιηρ. Βθοῖς, εοίοηΐ. 

ἘΠ ΤΟΝ. ὅ1: (2) Τ16 γεζενοτιοθ 15 

ἴο πιᾶπ, ποὺ (οὰα (Α11.), ἴον ὑπουρἢ 

φρόνησις νηϊριῦ θ6 ΔΡΡΙΙΘα ἴο (ἰοώ (8566 

Ῥτον. 111. 10, -76ἴ. Χχ. 12, 1 ΚΙηρβ 11], 

48), πα ἐν σοῴ. καὶ φρον. ταϊσΐ, 5 τα- 

τηθῦν!οα}]ν νῖἢ ἐν ἀγάπῃ γα. 4, (6- 

ποθ π6 ρυϊποῖρ8 'π Μΐοῖ αὐ πὰ 

Ῥ]οαβθα ἰο δοὺ, γϑὺῦ (α) πάσῃ 566ΠῚ5 

Ἰπσοοιηραῦ]8. Ὑυἢ Βοἢ. ἃ τϑίθυθμοθ ; 

(Ὁ) {π6 ἱπύτοαπούϊοιι οἵ {Ππ|656 αὐὐυιθαΐοβ 

ἴῃ τϑίθγθποθ ο οα ἀϊβύαυθ5 ὑπ6 Ρεῖ- 

γδαϊηρ' τϑίθγθηοθ ὑο ὑπ Τινῖπθ χάρις; 

(ὁ) 686 δπαίοσυ οἵ ΟΟ]. 1. 9, αὐρϑαᾶ ὈῪ 

ΟἸΒΕ., ἔοτ οι Ι. βιισθθϑβ ὑπ 6 ὙΘθγθ!οθ 

ἴο ηιαη. (3) ΤΠ6 ἐοπηοαῖοη, (ἸοἴὉ ππ- 

ἀθοϊά6α ὈΥ “αοΐιηι., 1 56]..} ταυβῦ ὑπ θη. 

Ῥὲ ὑπδὺ οἵ [π6 ἰθχῦ. Τί Ππ6 δυρυτηθηΐβ 

α, ὕ, ὁ, θ6. ποῦ οοπδίἀθγθα να], ἐν 

πάσῃ κ.τ.Ὰ. τασϑῦ Ὀ6 7οἸπθα ψ]ῦ} γνω- 

ρίσας, ἃ5 ΤΠιοοά. (μετὰ πολλῆς σοφίας 

ἐγνώρισεν), (ὐγτοδῦ., ἃ], ὙΤΠ6 τϑίἝυθοΘ 

ἰο Οοἄ, 1 086 ογαϊπανΎ Ραπούτδνιου. 

Ῥὲ το αϊπϑά (1)6 ὙΥ δὐϊ6), 15. ἴῃ ὕπο ΠΙρἢ- 

δβϑῦ ἄθουθθ πηβϑυβίδοίουυ. 

9. γνωρίσας] “Λαυΐης πιακῖο ζηοιυη," 

ΟΥ, ΤῆΟΤ6 Ἰαϊομ  ]οα}]γ, “ὅν ηναλίη 

ἤποιῦν, ;᾿ Ῥανθ]οῖρ᾽6 οχρ]απύονυ οἵ {πὸ 

Ῥιθοθαϊηρ ἐπερίσσευσεν... ἐν πάσῃ σοφίᾳ 

καὶ φρον., 680. οἵ Ὁπ6 Ἰαὐδον σον, ἃπα 

ΔΡΡΥ. ἀδπούϊηρ δ δοῦ σοἸ πο θη, ἃηα 

φϑιτηϊ πού ηρ' ΒΥ ΠΟΒΓΟΠΟΙΒΙΥ ὙΠ {Π6 

Ἐπὶΐθ νου: 566 Βουημαγαν, ϑ'γηί. Χ. 

9, Ῥ. 2383, Ποηδ]ά5. ΟἿ". ὃ 576; 854 

680. ἤυτη. Κήμον", Νο. 224, δύ θαῦτη, 

ῬΙαῖο, Ῥλώάο, ». 62 9. Τπὸ “αὖ πούστη 

Τασουοῦ οἱ Ψα]σ. (οοιηρ. ΟἸάγοπι., 

Οοίμ.) 18 ἀπθ ἤο {πὸ τϑδάϊηρ' γνωρίσαι 

ἤουπα ἴθ ἘῸ ; 6; ΗἸ]., δα 80Π18 

Τιαῦϊη ἘῈ, τὸ μυστήριον 

κιτ.λ. “ἐλ ηυγϑδίογῃ οΥ Π δ εοἱζἱ ,᾽ τιοῦ 

ΕΉ ΘΌτεθο Ἰοααθηαϊ σοηθυθ᾽ [ῸΓ οοηϑῖ- 

ζύνην αὐοσαγιηυ, ατοῦ., Ὀαὺ “0Π6 τηνϑ8- 

(6 ΥΥ )ε)  αὐγυύηγ ὕο 1ῦ ;᾽ τοῦ θελήμ. Ὀδΐπρ' 

πο ΠΘΥ ὃ σαπ, οὗ αρροϑίξίον, (τὸ ἀπο- 

κεκρυμμένον αὐτοῦ θέλημα καὶ ἀδηλον 

τοῖς πᾶσι μυστήριον αὐτὸ καλῶν, ΤΠ Θοά.- 

Μορϑ8.), ποὺ ἃ β8η. ϑιυν7)οοίε (΄ ἃ5 1ῦ ΠὰΒ 

105. οὐἹρίῃ ἴη,᾽ Εἰ 418), Ὀαῦ ΒΠΏΡΙΥ ἃ σα, 

οὐγεοίὶ (“ Θομ θυ ἢἷπρ ΗΒ ᾿}}},᾿ ΜΘυ οι) 

τη ΔΙ ΚΙ ηρ᾽ ὑπαὺ ὕο ὙΒ]Ὸ ἢ {Π|6. τ ϑίθυν 

γ᾽ 85 ΓΤ Ιου θα, ἃ πα οἡ ὙγΠ]1Ον 1 ὑπγπθα : 

Β686 Κτυᾶρεγ, ϑργαοίι. ὃ 47. ἤ. τ, ἀπὰ 

ΒΟΙΘΘ.]. ϑυγηΐ. 8 17. 1, Ρ: 127- 110 

1π ΔΤ δ ὐϊοι οἵ ἢ ειδῦ ἃ πα {πῃ τϑάθιηρ- 

ὑοη Ἣθ ντουσῇῦ ἴον τ8, ὑμουρῇ 8 

δοῦπδ] τθνϑαίϊομ ΘΟμΒΙ ἀΘΡοα ἃ8 ἃ τηδῦ- 

ἴεγ οἵ [χοὺ, νγὰ8 ἃ μυστήριον ΟΘΏΒΙ- 

ἀοιθα νῦν τοίθγθμοθ ὕο {π6 ἀθρύ}β 

ΟΥ̓ ὉΠπ6 αἴνιθ νψ}11}; 586 ΤΠ Θοα.- Μ ορ5. 

οἰθθ θονβ, ἃπα οοιηρ. ΟἸΒῃ., ἐγ ἰθ0. 

κατὰ τὴν εὐδοκ. αὐτ.] “αὐοογαἰΐπῳ ἰο [ΠῚ 8 

σοού ρίοαδιι)"6 ,᾽ ΒΡ οι Ποδύϊοη οἵ ὉΠ6 γνω- 

ρίσας ἃ Πανίηρ ὑδίςθη ῬΙδοθ ἴῃ βύχιοῦ 

ἀθροπάβθποθ θοῦ ἴῃ ὑϊπη6 δΠα ΤΘΠΠΘΓ 

ὁπ 088 Ψ1}] οἵ Οοα ; σοΙηρ. γ6 7. 5. ΤῸ 

τοῖο {Ππ|5 ὑο ψπδῦ ἔο]]ονγ5. (“ἴο ν]ὖ, 

ἨΙΒ ᾿πὐθηὐοη Δοοοτά πο ἠο Η15 σοοα 

ῬΙθαβαγθ ὅο ραῦμον," Τὺ 416) βθθῖαβ ΟὉ- 

γ]ΟΌΒ]Υ ἱποουγθοῦ, ᾿πνοϊνϑα, πὰ οαὖ οἵ 

ΠΔΓΙΠΟΠΥ ΜΙ ν ΘΓ. 5: ἃ5 κατὰ κ-.τ.λ. 

ξουιηθα ἃ τη 4ἃ] οἷαι ἴο προορίσας 

ὉΠ 616, 50 1 παύιι γα ΠΥ απ8}1Π65 γνωρίσας 

Π6γο. 

προέθετο] “ι"γ"ροξοῶ ;᾽ “γγχοροϑιιύ,᾽ 

Ὑαυΐρ., ποῦ " ρυεβυιυαθναῦ,᾽ ΒοΖῷ. 16 

γοῦν προτίθεσθαι ΟὨΪΥ ΟΟΟΌγ5. ἴῃ {1 

Ν. Τὶ ἴθ ὕνο οὔμεσ. Ῥϑββᾶρβθ, ν]Ζ. 

Ἤοιη. ἷ. 132 (θὕμϊοα), 8ἃ5. 116 γ6), δᾶ 

Ἔοτη. 111. 25 (4 πι851-Ἰοοδ], “βϑὺ ἔουί᾽) ; 

{π6 ἔοτοβ οἵ ὕπ6 ρσβρ. ἴῃ Ῥοῦῃῃ οαβθ5 

Ῥεΐπρ ἰοοαί ταῦμποῦ ὑμδη ὑθιαρογὰϊ 

(ΕἸβπθν, Οὐ. ΝΟ]. τι. Ρ. 20), δῃα δ ηᾶ- 

Ἰοσοὰβ ἰο ὑπ8 88 οἵ ὑπθ ῬΥθρ. ἴῃ 

προαιρεῖσθαι (2 ΟοΥ. ἰχ. 7) ἃπα προχει- 

ρίζεσθαι (Αοὐβ 11]. 20). Τῦ τηᾶν ἱπαθθρα 

ΡῈ ἀοαθύθα ν μϑῦπμου Δ ΠΥ ᾿ἰπϑύϑηοθ οδῃ 

θὲ ουπα οὗ προτίθεσθαι ἵπ ᾷ μιν 

φθιωροσγαὶ βθη86: ῬΟΪΥῸ. “δέ. ὙΠ. 13. 
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τος τῶν. Καιρῶὼν, ανᾶακε αλαιώσασθαι τὰ πανττα ἐν Τὼ 2 , 

1, ἴβ ποῦ ἴῃ ροϊηῦ. 

ἐν αὑτῷ] “ὧν ΗΠ ηιδοί ; ποὺ αὐτῷ ἃ5 
Τίβοι. (ΘΕ. 2, 7), “ἴῃ. δο,᾽  α]ρ. ΤΠΒΟΟΡῚ 

10 15 οἴδθη ἀποὺ ἠο ἀθοῖάθ Ῥθύνθομ 

ὕπ6 τεῆβχινθ ἃπα ποη-τοῆθχῖνο ῥΓῸ- 

ποῦ (566 Βαίίη. ἤ7Π|α. Ἰὕχουτβ. Χ. 

Ῥ. 140), γοὺ 85. ἃ ΦΈΠΕΥΔΙ γὰ]6, ὙΠΕΙΘ 

0Π6 αὐὐθηύίοη 15 Ῥ ΠΟΙ ΡΠ αἰτθοίθα ἴο 

{86 Βα ] θοῦ, ὑΠπ|6 ἴουηΘΓ 15 τηοϑῦ πϑῦς- 

ΤΆ]; ΠΘΓΘ ἰὖ 15 αἰνουίθα θν ὑπὸ ἴπι- 

Ῥογίαποθ οὗ {16 ἀθύβι]5, ὑπ6 Ἰαύθγ. 

ΤΊΙα5 ἴῃ ψοΓ, 5, υἱοθεσία 15 50 ἀἸΒΌΪΠΟΙΥ 

{Π6 ἱπηρουίαπῦ σον ὑπὰῦ αὐτὸν 15. 5Βα- 

ΠΟΘ ΠΟΥ ΘΧρ ἰοῦ ; ΠΘγθ {π6 Θομπθχίοη 

Ἱ προέθετο 15 50 Ἰπητηθαϊαῦα ὑπὸὺ {Π6 

τοῆδχῖνθ ἴογτη Ὁ]ΟΤ 6 566 ΠῚ5 Δα ΤΉ 15510]6. 

το. εἰς οἰκονομίαν] “707, εὐἱέϊ, ὦ 

σίου ἰο, ἐΐ6 εἰϊδροτιϑαίίογ, ; εἰς Ὀοὶπρ' 

ποὺ ἰοῦ ἐν (γ υ]ο., ΑἼ0}.}), οὐ ὕθιη- 

ῬΟΡ], “τπβαῖθ 86, Εγᾶβιη. (ἃ ΠΊΟΙΘ 

7501Π80186. ὑγαηβιαὐϊομ), Ὀὰὺ ΒΙΤΉΡΙΥ ἴπ- 

ἀϊοαύϊνο οὗ ὑπ ρη)ροβο, ἰηέονίίοη, οἵ 

πΠ6 πρόθεσις : οοτὴρ. ΝΥ ἴπου, 6}. ὃ 49. 

ὃ, Ῥ- 354- ΤΠ τηθϑηϊηρ' οὗ 

οἰκονομία 5 ὍΘ6Π το ἀορθαίθα. Τῦ 

ΟΟΟΘΌΥΒ ΠἾΪΠ6 ὈΠΠη65 ἴῃ ὑπΠ6 Ν. Τὶ, ; (α) ἴῃ 

{Ππ6 β΄ τὴρ]6 6186 οἵ βέειναγεἰ5],ἴρ, Ταιῖκο 

ΧΥΪ. 2 56.» ἃ ΤΠ ΘΔ Πρ ΜΝ 10. ὙΥ̓ΊΘΒΘ]6Σ 

(λγοι. Ρ. 448) ταδί ὐαϊπβ ον θὴ ἴῃ 15 

ῬΙδοθ ; (0) ἴῃ τϑίθγθποθ ὕο ὕπ6 ροβύο]ιο 

οἵἤοσοθ, ὕο ὑΠ6 οἶκος Θεοῦ, τ (ΓΤ. ἴχ. 17, 

ΟἿ]. 1.. 25, ἅΠ6 (ΠΠΟΥ6 τοιηούθ] υ) 1 ΤΊτη. 

1, 4; (0) ἴῃ τϑίδγθηοθ ὕο ὑπ ν᾽ πθ 

δονθγητηθηῦ οὗ {Π6 σου], αἱϑροδίξίοτ, 

αἰϊδροηϑαίἑοτι, Ὦθτθ, πα οἷ. 111. 2, 9; 

8686 ΘΧΧ, ἴῃ Βορὺ ἃ. ῬδΪπι, ἤΖε. 5. ν. 

ΟΪ. 11. Ῥ. 417, δ: 680. ον Ιρἢ. 

7]. Ῥοϊμνδ. 5. ν. ΤΠθ βρθοὶδὶ τηθδῃ- 

Ἰηρ8, “ ἀἸβρθηβαῦϊο ρυδῦϊο,᾽ “τΘθιηρ- 

ΦΙΟἾΒ. την βύθυ! απη,᾽ 5011. ΟἸὨτΙδυὶ ἐναν- 

θρώπησις (ϑυΐίοογ, Τ7πεδαιγ. 5, ν.; 

ΘΟΙΏΡ. δ᾽ αἰβδῖιβ, Ἐπιββρ. “δέ. 1. 1, 

Ῥοίαν, ἀ6 70αγΊν. 1ι. 1, ΝΟ], τῦ΄. Ῥ. 

110), γ᾽ ΠΪΟ ἢ Ὑγ6 ΓΘ. ῬΌΔΟΥ ἀθαπορά 

ἔνότη {Π6 ΨΠΟ]6 οαιιβθ, οδπποῦ μ6 δᾶ- 

τηϊθ θα 88. θχρ᾽δηδίϊοπβ οὐ {6 5:06 

τνουτᾶ, ΤῈ6 δγέϊοϊθ 18 ποῦ τϑαυϊγθ, ἃ5 

ἀπὸ ρονθυπίηρ Βαρδύαηθνθ 18. Β0ῈῈ- 

οἰδηθυ ἀθῆπϑα ΡΥ ὉΠ σθπ. ΒΟ [ο]- 

Ἰοννβ; 566 που, ΟὟ. ὃ το. 2. Ὁ, Ρ- 

113 54. τοῦ πληρώματος τῶν 

καιρῶν] “ογ ἐπ ζιιΐγιο88. οΓ {{|6 δοαβοΉ8 ;᾽ 

8011. Ὁπῶῦ τηοταθηῦ ὙΠΟ. ΘΙ] Θύθ68, 

δηα 5. Ὁ σοῦ Π115 ὰρ {π6 οτἀαϊποα 

καιροὶ (Ὀϊπη6 Θϑὐϊτηαὐθα ἴῃ τϑίθ θη 8. ὅο 

{π6 ἀροῦν ἴῃ π6 Τλῖνπθ σον ΠΤ 61) 

οὗ {π6 (ἀοβρϑὶ Ἂαἰβρθηβαίίοι : ΘΟΙΏΉΡΆΤΘ 

{Ππ6 βοιπθυγῃδῦ 5ἰ τ 1] Θχρυθαβίοη, πλή- 

ρωσις ἡμερῶν, Ἴδῃ. χ. 3 (Τλεοά.), 

ἘΠ ΖΕῖκ. ν. 2, μου Πουθυο ὕΠ6 Θ0Πι- 

ῬΙούϊομ 15. θϑυϊτηδύθα γϑ]αὐὔϊνϑν ἰοὸ ὑΠ6 

αὐοὐ ταῦθ ὑπδὴ ο {π6 εααοί ηιοηϊενιέ 

ὑπῶῦ τηδάθ ὑπ6 υϑιλδῖμϊηρ θη ρΟΓᾺ] 

γοϊα [1]; 566 πούβϑβ οἵὺ (ταί. ἵν. 4. ΓΠ6 

ΘΘΠἾυϊν ἃ] το]αύϊοπ οἵ {πθθ8 νγουβ ἴο 

Τὺ ψουϊὰ 

ΘΟ ΔΙ] Βθοῖα ὑπαὺ τοῦ πληρώμ. κ.τ.λ. 

οδπηοῦ 6 (α) ἃ φθῃ. οὐ {16 οὐγεοί 

(ΤΠ 6οα.-Μο}5.), ἴον, δβ. ΜΙίθυβν 1.50}ν 

οἰκονομία 18 ὙΕΥΥ ΟὈΒΟΙΓ. 

Οὔβουνοβ, ὑπΠ6 πλήρωμα τὴᾶῦ 6 58] 

ἐλθεῖν (6 ἃ]. 1. 6.), αὖ ποῦ οἰκονομεῖσθαι: 

ΠΟΥ ἀρϑῖπι (2) ὁδ πη 1ὑ Ὀ6 δ ΘΧΡ ΙΔ ΙΟΡΥ 

56η. ο1 σϑηῃ. οἵ ἑαονυϊίγ (ΗΠ Δ }1658 ; Θοτηρ. 

ΒΟΠΘα6 1]. ϑυηί. ὃ 12. 1, Ὁ. 82), ἴῸΥ 8. 

ΘπΒΘ ὨΙΆ ΠΥ ὑθιηροτα οοποθρύϊοη. οδ 

ΒΟΔΓΌΘΙΥ Β6 864 ἴῃ οχρ]απαύϊομ. οὐ 8ῃ. 

Θὑμῖοα] πούϊομι : ἰῦ Ττῆᾶὺ Πονγθνον Ὀ8 

ῬΙΔΌΒΊΟΙΥ οομβιἀθυθα 85. (6) ἃ ϑϑη. οἵ 

086 οπαναοίογίζίη) φιναϊτέμ (ΟΠ θα οι]. 

ἃ τό. 5, Ὀ. 115}, ὙΠΟ], ΘΒΡΘΟΙΑΠ]ν ἴπ 

ἸοοᾺ] ἃπα ὀθιηρονδὶ τϑίθγθηοθ, δάση 

ΘΟΠΒΙ ΘΓΆ0186 Ἰαθιυπιαθ οὐ Δρρ]ϊοοίίοη ; 

ΘΟΙΏΡ. «[πᾶ8 6, κρίσις μεγάλης ἡμέρας, 

δια 5686 δβχχ. ἴῃ ΥΊΠΟΊ, 6. ὃ 30. 2, ἢ. 

108 54., δπα ἴῃ Ἠδνύπηρ, (ὐαϑιι8, Ρ. 

27. ΤΠ αἰΠπου]ῦ Θχργθββίοη οἶκον. τοῦ 

πληρ. κιτ.Ὰ. 11 ὑπὰ5. βθθπὶ ἴο ᾿ΠΠΡΪΥ 

ποῦ ΤῸ Ϊγ “{Ππ6 ἔμ]]-ὑπ6 ἀἸβρθηβα- 

ὑϊοπ᾿᾽ (ἘΔ 416), θαῦ τοῦθ θχϑοῦν “0Π6 

αἰβρϑηβαύίοη ὑπῶῦ τνὰβ ολα)αοίογχος ὃ, 

ἐῃαῦ νγἂβ ὕο "6 βϑὺῦ Του ἴῃ, {π6 {Ὁ]Π655 

οἵ υἱπιθ᾽ (Ργορυῖα φ]θηῖθ πὶ ἔθιμρ.,᾽ἢ 



14 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

“ ἈΠ Ὁ κ 9 εκ ᾿ ΑΝ ΑΕ ΩΝ “ ἸΑΤΡῸΣ ΜΙ 
Χριστῷ, τὰ εν τοις ουρανοις Καὶ τὰ ἐπι τῆς γης ΕΝ. 

1ο. ἐν τοῖς οὐρανοῖς) ΤΊϑο]ν. 15. ῬΘΙΡΠΔ705 ΤΊ σοῦ 1η ταδί πτρ᾽ ὑΠ15 τϑϑ]πρ' νυ ̓θ 

ΑΕΟΚ; ρΡΡυ. τηδήουν οὐ πιβ5.; Οορῦ. ; ΟἾτυβ., ΤΠθοδογοῦ (1), ΤΠ ΘΟΡΗΣΙ., 8]. 

(Κες., Ογίοον., ϑολοίς, Πανίοθ5, 1ὴ6 ἯΤ.); ἀραϊπθῦ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς Θγ6ῃ 

ΒΌΕΤ δα ; αρουῦ 40 τη855.; Οοὐῃ. ; ΓΠοοάογοῦ (1), Ἰ)ατη., (ΕΠ ο., ἃ]. (μαοσήι., Ποῖ, 

ΜΠ ογον, 4{7.): ἔον, σΘοποθαϊηρ ὑπαῦ 10 τηδν 06 Θ᾽ΡΆΤη τ ὕ 10 }}Ὺ οογγθοῦ (ΘΟΙηΡ. ΘΧχ. 

Ἡοσῦ τ. Ῥαίτη, “6. ἐπί, ττ. τ, Ν᾽ οΟ]. 1. Ῥ.- 1035), γγχ18 πγαδὺ 511}} Βῶὼν ὑπαῦ {Π|6 1ῃύθυ Π8] 

ΟὈ]οὔϊοπβ, ὑπαῦ ἐπὶ 15. θυ Ὶ ]οϊηθα ἴῃ ὑπ Ν. ΤᾺ, ἢ οὐρανὸς ΟΥ οὐρανοί, ἀπά 

ὑπαῦ ἐν οὐρανῷ πὰ ἐπὶ γῆς (ΤΟ ΦΌΙΥ ποῦ νυ πουῦ β᾽σ Πα 6) ἃ ΓΘ ᾿ηγ Ἀγ ὈΪ]Ὺ 

Του πα 1ῃ ΔΗ ]0}} 6518, ἃΓ6 οὗ νΕΓΥ στθαῦ νγϑῖσὺ : 5866 ΗδΓ]685 1η ἰ00. 

Οἷον.) ; δια τητιϑῦ θ6 τοίδυσϑα ποῦ ΟΕΪΥ 

ἴο 7Π6 Ῥογϊοά οἵ ἐπ σοιηΐηρ οἵ (Ἡγἰβύ 

(64. τ; 80. Ζολγῦ. τι. τ, Ὁ. 83; Θοτῃρ. 

πλήρωμα τῶν καιρῶν ἣ παρουσία αὐτοῦ 

ἣν, ΟἾγγ5.), θαῦ ΔΡΡΥ., 85. ὕΠπ68 τῆοσθ 

δχίθπαθα τϑῖ, οἵ ὑπ σοπύθχὺ βθθηὴ5 ἴο 

Βισοδϑῦ, ὑπ6 ΠΟῸ]6 ἀαγαύϊο. οἵ {116 

ΟΟΒΡΘΙ αἰδρθηβαύϊοη (Α1{.}: 566. Ό]ΟΥ 

ἐπ ἰοῦ. (Ὁ. 96), «πα οοπύταβυ (]. ἵν. 

4. ΜΠ Θτο, ἃ5. ὑπ οοπὐοχὺ 5βἤονθ, π6 τὸ- 

ἔθυθηοθ 15. ΤΠΟ76 τοϑύνμιοίθα, 6. τι88 

δια τηθϑηΐηρ ΟΥ̓ {Π6 θυ 15. ποίϊορά 

Ῥγ ΗΔ8]], δαηιυρί. 76εἰ. ἴον 1707. 

ἀνακεφαλαιώσασθαι]ϊ “0 ϑ8ιῆν τ 

αφαΐη, ἐογοίμον,,᾽ “τοϑύδυγδτθ,᾽ ΟἸΔΓΟΙῚ., 

“ΒΌΤΉΤΊ δ .1π ΓΘΟΟΙ στο, ΒΘΖῷ; ποῦ 

ἀοροπαάθπῦ οὴ. προέθετο, Ὀὰπὺ π᾿ ΘΧρίὰ- 

πδίουυ ἱπΠηϊϊνθ, ἀθῆπίηρ 0ῃ6. παῦαγθ 

Δ ΡαΓΡοΒα οἵ {πΠ6 πρόθεσις : ΘΟΙΏΡ. 

1 ΤἼΠ655. ἱν. 4, 8η4 566 πούεϑ οὐὐ Οὐΐ. 

1. 22. ΤΠ6 ἃυύ1016 15. ποῦ ΠΘΟΘΒΒΩΡῪ : 

8566 ΥΙΠΟΡ, ΟἿ. ὃ 44. 2. ο05. Ρ. 286 ; 

τπιούοϑ οἡ 1 7658. 111. 3; ἃ Πα ΘΟΠΡ. 

Μδάνιρο, ιγηέας, ὃ 144. ΤΗΘ 

τηθδηϊπο οὗ {Π15 νγοστά, οοπηθοΐθα 85 10 

ΠοΥΘ 15. ψαῦ {π6 σου 5615 οἵ Οτηπηϊρο- 

ἴθποθ, τητιϑὺ θ6. ἱηνοϑυύραϊθα τ ἱ ἢ {Π6 

τηοϑῦ ΔΗΧΙΟῚΒ Οα]6, ΝΊΘννΘα ΒΙΤΏΡΙΥ, 

κεφαλαιῶσαι (συντομώς συναγαγεῖν, 

Ἡ 5. 0}.}) τπηθδη5 “ βιυηυηναΐίην οοἰ ἦρ 6)", 

ὙῬΠαογά. 111. 67, ΨΙ. ΟἹ, ὙΠ. 53 ; ἀνα- 

κεφαλαιώσασθαι “5ινηνηναίζην (ἰδὲ) γ6- 

οοἰζγο)" ;᾽ Θοτηρ. συγκεφαλαιοῦσθαι (1π 

Ῥγθν θη ΒΌΤΩΤΩΔ ΠῚ. ΘΟΠὑΓ  Π61 6), ῬΟΙΥ}. 

ΕΠ ππ 5. Τὶ Ὅζ. 1, Οὐ,  Ξδδ 

ΟΠ χορ. 1.6.. οϊψῶ., ϑανὰ ΤΔΡΠΕΙ ὧν 

ε 

ἴοο. Ῥαῦύ νἱθυγθά ἴῃ οοππθχίοῦ ΨΙΠ 

{18 οομὐθχῦ, 1Ὁ ΟἿ ΘΒ Υ͵86 ὅο ὕνγο ᾿πηρορῦ- 

δηῦ αποβύϊοπδ: (1) 15. ὕπθγθ ΔΠΥ 411π- 

βίου ὑο ΟἸτἰδῦ ἃ5 0πΠ6 κεφαλή (ΟΠ γγ5.)} 

Τὴ ἃ Ψ ΘΙ 850 Ῥτοΐουπα κ5. δ Ῥααὶ 
{115 15. ἕατ' ὕγουη πη ΡΟΒΒΘ10]6. ΤΠ ἀοτὶ- 

ναύϊομ οἵ {πὸ ψογὰ πονγθνοῦ (κεφάλαιον 

ποῦ κεφαλή), δῦ Ῥδι]Π}5 πι58 οὐ τὖῦ ἴῃ 105 

ΘΟΙΏΤΊΟΠ Π]ΘΔΪηρ᾽ ἴῃ Ποπη. ΧΠ]. 9, πὰ 

τηοϑῦ οἵ 4}1 {Π6 οοπύθχ, συ] ἢ μοϊπὖϑ 

ἴο ἃ τπΐοη “ἦν ΟἸτϊβίο, ποῦ “8 

ΟΒτιβίο᾽ (Ββηρ.), ἐο ἨΙ5 αὐοποιηθηῦ γὰ- 

ὑπο ὑμδη Ἠϊ5 βονθγοισπύν (( 0]. 11. 10), 

ΤΟ ΘΓ 10 ΠΗΡΓΟΡΔΌ]6, (2) ν»ῃαῦ 

15. ὅΠ6 ἴογοθ οἵ ἀνάξ Ῥτσομι ἜἌοηη. ἰ. ὁ. 

(586 Β 102.) 1 Πὰ5. ῬΙΔΌΒΙΒΙΥ. Ῥθθη Θοη- 

ΒΙΠουθα Ἰαΐθηῦ ; 501}, δ8. θυθὴ ποῦ 

{15 15. ΕΥΥ ἀοιθύι! (5866 ΜΘ ΥΟΥ 

{06.}) τῦ γααβῦ ποῦ Πδῦ Ὀ6 ΠΡ. Ο]ν ραββθά 

οΥο. Υμδὺ ὑπθη 15 {Ππ|5 Τουο ἢ ΟὉ- 

ὙἹΟΙΒΙΥ ποῦ 5]Π0186 γοροί ον; ΤΟΥ 

αρϑῖῃ (ΓΟ ΠΔ ΤΘΆΒΟΠ5 Ὁ ΌΟΥΘ) Βυτητηδίϊοῃ. 

«ρισαγ 8, ἴτι τϑἔθυθηοθ ὅο ΟΠ σϊδὺ ἃ5. {ΠπῸ 

Ἡϑδα (σύνδεσμον ἄνωθεν ἐπικειμένον, 

ΟΠ γΡγ5.), Ὀαὺ γο-τγυΐονν γ6- οοἰοοέζογν, ἃ 

“Ῥαγίϊατη αἰ να βαγατη ΘΟπ]ποὔϊο,᾿ ἴῃ 

ΤΘίθυθμοθ ἤο ἃ βίδίθ οὐ ριθνίοιβ ἀπά 

ῬΓΙΠΊΔ] τ Υ : 50 ἴδ: Ππ6η, θα 50 70)" 

οηῖψ, ὃ “τοϑυογαύίοη ̓ ᾽ (ὅυυ., Ν α]6.) ἰο 

{πῶῦ βἰαΐθ ; οοιηρ. Ββηρ. ὧν ἴο0., ὑπ 6 

ΘαΙοΥ 5. 7)οϑέϊπ οΥ ἐλ6 Οὐοαΐιιγο, Ῥ. 

τύ, δὰ 8566 δὴ θχϑο]θηῦ ἀἰβοιββίοι 

ΟΠ π6 ψογαὰ ἴῃ Απάγοθνγθθ, ϑ672ηυ. ΧΥῚ. 

ὙΟ]. 1. Ρ. 2ύ5, ζῆο (Α.-Ο, 1.). 716 

ἔογτοθ οἵ {Π6 τη 416 νοΐοθ τησϑὺ αἶβῸ 

ΔΡΡΥ. ποῦ Ὀ68 ονϑῃϊοοῖκαά. 



ἹΠΈ ΤΊ: 10 

ς “ 9 ὯΝ κ 9 ὦ ’ δὶ ἢ 

αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ προθε- τι 

τὰ πάντα ΤηΔῪ ᾿ΤΩΡΙΥ “811 ᾿πέ δ! ]Πσοπὶ 

Ῥαίπρθ᾽ (φοταρ. πούθϑ οὐ (Ταἰ. 111. 22), 

Ραύ, ὁπ δοοοιηῦ οἵ {Ππ6 οἴδιιβθθ νυ] οἢ 

ΪΌ]Π]Ονν, 15 Ὀοϑῦ ἰδίζθη ἰπ 18 ψιάοβϑὺ 

561η86, “811 ὉΠπ]ηρ5 ὡ πα Βοΐηρβ,᾽ Μϑυεν ; 

ΘΟΙΉΡ. Απάγθνγθθ, ϑογηι. ΧυῚ. ΝΟ]. 1. 

Ρ.- 269. τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

κιτ.λ.] “ἐδ ἐϊυΐγσα ἦτ ἤοανον, ἀπε ἐδὸ 

ἐλίπδ ἰροι εαγέϊ, ; σϊἀθϑῦ θχργθββίοι 

ΟΥ̓ ππΙν ΡΒ  Π ἀοβίσμθα ο 5ῃον {Π6 

Θχύθην οἵ {ῃ6 ργθοθήϊηρ' τὰ πάντα 

(Απατ.); οοπρ. Οὐ]. 1. 20, ἃπα 568 

πιούθϑ ὑη ἰοοό. ΜΙ Πποὰὺ δηφοτίπρ ἱπίο 

ὑπ6 Ῥτγοΐοιι πα απϑϑύϊομθ ΒΟ. Πᾶνθ 

θη Θοπηθούθα ἢ ὑπε86 πογαᾶβ, ἴὖ 

ἩΔΎ θ6 5814 ὑπᾶῦ ἃ5. οῃ ὑπ6 οπϑ πᾶπὰ 

81 Πιταῖδϊπρ' 1 θυ ρσθύμ] 0 ῃ5---α. γ. «6.8 

8:Π6 (Θη 1165 (ϑομπορίίο..), ἀγγέλους καὶ 

ἀνθρώπους (τ 5.), {Π|6 γγου]α οἵ βριυἰἰβ 

δια {Π6 Τ8ο6 οὗ τηθη (δ υ Ί), -ττῶ 8 

ΟΡΡοβθβά ἴο μ8 φϑηθγαζίηρ πϑαΐξοι 

(μου, αν. ὃ. 27. 5, Ρ. 160) δπά {π8 

ΘΟΙΙΡΥΘΗΘΗΒΙ ΘΗ 655 Οὗ ὉΠ6 ΘΧῬΓΘΒΒΙΟΤΒ : 

50, Οἢ. ὕπ6 οὐποῦ Πϑηὰ, ὩΗΥ͂ ΤΘίθγθποθ 

ἴο ὕπΠ6 τϑαθιηρίϊοῃ. οὐ τϑούογαύίοη οὗ 

ὉΠο86 βρί εἱῦβ (ΟΥ̓ 6 1]1.5) ἴοσ ποτ Οὐσ' 

Τιοτὰ Ἡϊπηβ6]} βαϊὰ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον 

(Δι. χχν. 41) νγᾶβ Ῥυθρδυθα πιιϑῦ 

6 Ῥγοποιποθα ἔππαδτηθηία!ν ἱπηροβ- 

5Β1016: οοηρ, ΒΊΆΙΊΠ4]), (ἰδία ξίοη8, 

ὅτζο. 0180. 11. Ὗ' ΟἹ. τν. Ρ. 354 (4Α.-0.1.., 

Ἡοΐτμηδημ, ϑολγ ὖ. ΝΟ]. 1, Ῥ. 102, 

δια ὉΠ6 οαϊξου᾽ 5 7) εβέϊηῃ 6.7 {μ6 Ογοα- 

ἔνη"6, Ὁ. 91 84. ΤῊΘ τϑδαϊηρ' ἐπὶ τ. οὐρ. 

( αοΐνην., 4.17.) 5. βύγοῃ ΙΥ βαρροτίεα, 

160. τϑϑι5 τὰ τὲ ἐν ψ1ῸΠ ἐδ, ἃ]. 

ἐν αὐτῷ] “ἦν Πίηυ;" ποῦ δ 464 ΤΟΥ 

“ΘΧΡΙ ΘΔ ΙΟΠ1Β οϑτιβῶ᾽ (ΗΘ γτη, Κύρου", 123. 

Ῥ. 5), θαὐ ἃ5 τ6- αδϑβθνθγδύϊηρ' τυ ἢ σγοοῦ 

ΒΟΙΘΤΉ ΠΟΥ Ὁ Πα ΘΙΏΡἢΠΠ8515 (8668 «61, 6. 

8 658) [Π6 ΟΠ] Ὀ]6Βθθα ΒΡΠΘΓ ἴῃ τυ ΒΊΟἢ 

{μ15 ἀνακεῴ. οὔτι θ6 τορδγθα ἃ8 ὀρϑγῶ- 

ὑϊνθ, ἃπ4 ὡραυῦ ἔγοτη ψ Βῖοῖ, πα 0 }- 

οὐαὖ ὙΠ 10}}, 105. ΘΠΘΓΡΊΘ5 οαπηοῦ θ6 Θ0η- 

Οοἰνθα ἃ5. δούϊηρ : 586 7) εϑέζηψ ὁ} ἐλ6 

Ογεαΐωνγο, ". 89. Τῦ ΤΌΓΠῚΒ 4180 δ ΘΔΒΥ͂ 

ὑγδηβιτοπ ὅο ὑΠ6 [0] νἱηρ το] ὐϊνθ. 

11. ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθ.7 “ἐπ εὐλοηὶ 
τὐθ 1616 αἶδο οἤοδοη, α8 ἢ 18 ἐηιΠιογέατιοο ;" 

καὶ ΟΡ νΙΟ ΒΥ απ] γίηρ ἐκληρ., ποῦ 

[6 πο ργθϑβθα ργομποῦῃ (Ατ|0}.), ἀπά 

ΒΡΘΟΙἔγιπρ ὑπ6 ουδοῖουθ ΟΔΥΥΥἱπρ᾽ οὖ 

ΦΗ4 τϑα]Ζαύϊοη οἵ ὑπ6 αἰνίηθ πρόθεσις, 

γ6 1. 9. ΤῊ ΔΒΟΘΉΒΙνΘ ΌΤΟΒ ΤΩΔΥ͂ ΒΟΤΗΘ- 

ὑἴτηθ5. ὈΘ Θχργβϑβε ὈῪ ἦσθα ]ν,᾽ 5686 

Ἠδγύμαπο;,, Ραγί. καί, 2. 7, Ῥ. 132 56.; 

{Ππ6 δχϑοῦ 5ῃδ8 οἵ τῃηθαπίηρ ΠΟΥΘΥΘΥ 

Ὑ}1}1} θ6 Ῥεβὺ ἀθῆπϑα Ὀγ ἃ οοῃβι ἀθυδύϊοιι 

οὗ {Π8 οχϑοῦ ἔθποῦ Ὡ πα ἐαοίέ οοπιρανγὶ- 

80η}5 οἵ ὕΠ6 οσοπὐεχῦ; 566 ΚΙΊοίΖ, 7ευαγ,. 

ΝΟ] ἘΠῚ Ρ. Ὁ50. ΤῊ οχϑοῦ 

τηϑϑῃϊηρ οὗ ἐκληρώθ. 15. ΛΕΥΥ ἀοαὈύα]. 

ῬΔΒΒΙ Πρ ΟΥ̓ΘῚ ὕΠ8 ΤΠ Ὑ6 ΟὈνϊουιΒ]Υ πη- 

ἰθπδὉ]Θ ᾿π θυρυθύαθιοησ οἵ Βγθύβοῃ., 

881, ΚοΟρρθ, δια οὔμειθ, γα πὰ 

ἴουν' ὑγα 5] δύ] Π5. ν᾿ μΙ οἷ ἄθεον δὐξθη- 

[10π: (α) Ῥδδ5. ἴοι" τη] 416; ὅτε μαῦο 

οὐταϊηεο απ ἐπ ογίαηιοο,, Αὐτἰῃ., ΟοηγὉ.; 

ΘΟΙΏΡ. ΕἸἸΒΗΘγ, Οὖβ. Ὗο]. 11. Ρ. 204: 

0815 Ππουγθυ οι 15 ποῦ ΔἸ Ὁ]ν δα δύθηθαὐθα 

ῬΥ {186 οἰξαύϊοπβ δα ἀπιοθ, ἃπα 15. α15- 

Ὁποῦ] αὖ νϑυίδποθ γἱ Ὁ} {Π6 βσηϊποδηῦ 

)αξβδῖυε8. ὙΓΒΪΟΝ Ῥσθν δὶ} ἐπγουρουὺ Π15 

Ῥτοίϊουπα ῬΑΥΑΡΤΆΡΗ ἴῃ τϑίθιθμοθ [ο 

Αοὔϑ 

ΧΥΙ, 4, 15. θεϑῦ ὕβθῃ ῬαβδΊ νυ ΙΥ ; 566 

ὙΥΊπου, ΟἿ. ὃ. 30. 2, Ῥ. 234. (0) ϑ΄ τὴ ρ16 

Ῥᾶ55.; “βογία συοσαΐὲ ϑιιηγνιι8, Δ α]ρ', 

Ὄγτ., Οοὔῃ. ; ΘΟΙῺΡ. 1 ϑδιη. χὶῖν. ᾳἹ, 

ΔΠα 566 ΘΧχ. ἴῃ Ε]ΒΠΘΥ, ὦ. 6. ; . 6. “85 

ὑμποιιρὴ ὈΥ 1οὐ,᾽ ἴῃ ΔΙ] πιβίοι ὅο {Π 6 βονϑ- 

τοῖση 7γεοάοηυ οὗ (Το 5 σποῖο ; κλήρου 

τη; ΘΥ6Π προσεκληρώθησαν, 

γενομένου ἡμᾶς ἐξελέξατο, ΟἸ τ γ5.: ὑΠ|15 

ΠΟΥΘΥΘΙ 18. ΒΘΤΙΟΊΙΒΙΥ αὖ ναυᾶποθ 

δῦ Ῥδυ] 5. τηο 65 οἵ ὑποιυσῃῦ δη4 {πΠ6 

ΤΘΡΊΪΔΙ ἴΟΓΠῚΒ. οὗ δχρυθββίοῃ (καλεῖν, 

ἐκλέγεσθα!.) ψΜὨΪΟη ἢ6 τι885 οπ {18 

Βα Ὀ]Θοῦ: 566 Ἠδι]θοϑα δΔπ4 ΜΟΥΟΓ ἦπ 

ἰοο. (οὴ Ῥαββῖνθ, τι8θ4 11|π πιστεύομαι, 

μαρτυροῦμαι (οοηρΡ. ἀποροῦμαι, Ὁ]. 

ἷγ. 20, Δα βθθ μου, ΟἿ. ὃ 39. 1» 
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“κ΄ Α ’ 9 “ Ν Α Ν “ 

σιν του Τὰ παντα ενεργουντος κατὰ τὴν βουλὴν του 

[2 Ὁ) ΄σ 9 ἈΝ ΩΣ ς ΄σ . “᾿ , 

12 θελήματος αὐτου, εἰς τὸ εἰναι ἡμὰς εἰς επαινον δοξης 

Ῥ. 233), νν1 ἢ Δ ᾿ΠΠΡ]16 4 δοοιι5., 501]. 

“ἦν παν οϊξαίοην ὡαἰδοί εὐ διύγυι5,, Οτοῦ. 

2, Ηδι]., ΜΘΥΟΥ (΄ ψογθ δηΐθοῖδα, 

Ῥ8616), ἢ Δ]]βίοη ὕο {05}, ΧΙΥ. 1 

56.», 8 τϑίθυθηοθ ἴο {π6 κλῆρος τῶν 

ἁγίων, Οὐ]. 1, 12. (ἀ) Ῥαβ8., ἴῃ ἃ 5ρΡ6- 

φ]ἃ] Β6ῆξ6 ; “ θ᾽ ηυιι8 ζωοϊὶ πων οίία 8 

(οηυϊγυὶ)," ῬΘηρ., Ἡδιηπι. [τη ]5-οἰδοα 

Ὀγ 106 ὙΥ.], ἡ. 6. λαὸς ἔγκληρος, 1) εαὖ. 

Ὑγ: 70, 568 ΟἿ, 1Χ. 20; ΧΧΧΙ Ὁ ΒῈ- 

ὕνγθθῃ (ε) πα (ὦ) 10 15 βοιηθννῃαῦ παρα 

ἴο ἀθοῖβθι Ὑ 116 Ῥούῃ ργθβθηὺ ΒΟΙη6 

αἸ ΠΟ] 65, (6) ἴπ ροϊπὺ οἵ βὐγιιοῦιτο, 

(α) ἴῃ ὑπὸ βρθοῖδὶ ομαγαοίθυ οὔ 15 

Τα ΘΠ] 6’, ΟῚ ΠΔΡΙΏΟΠΪΖῈ. νγ6}} ὙἸ ἢ 

ὉΠ6 οοπίοχύ, {πΠ6 ἔουτηθυ ἴῃ 105 ΔΙ] αβΊ 0 

ἴο κληρονομία, νϑι. 14, 86 Ἰαύδον. ψιἢ 

ῬΘίθυθμο ἴο περιποίησις, ὁ. Α5 πον- 

ΘΥΘΓ (ὁ) 15 ἀοα θυ] ἴῃ ροϊηῦ οἵ ἀβᾶρο, 

ὉΠ ἃ8. ὍΠ6 ἴογοθ οἵ καὶ 5. νγ8}} γηαΐη- 

ῥαϊηθ Ὀγ (ἡ) ἴῃ ὑπ6 σϑπῦ]α οοπύγαβὺ 

1ῦ Βυροθβύβ θεύνθθῃ ὑΠ8 σθηθγδ] ἐκλο- 

Ὑὴ δ {Π6 ΤΌΘ ΒΡΘΟΙΆΠΥ ουδοΐοιις 

κλήρωσις, {118 Ἰαύθθι. πύθῃ. 15. οϑι- 

Φδῖη]γ ἠο θ6. Ῥιθἔουυθα ; ἐν ψογα ποῦ 

ΟἾΪΥ οἴοβοῖ οαὖ, αὖ ΟΠοβθὴ οαὔ ἃ5 ἃ 

λαὸς ἔγκληρος:᾽ εἶπεν ἐξελέξατο ἡμᾶς 

ἀνωτέρω, ἐνταῦθά. φησιν ἐκληρώθημεν, 

ΟἸγγ5. ΤῊ τϑδάϊηρ ἐκλήθημεν, 

ποῦν Τοαπ ἴθ ΑΕ ΕῸ ; ΟἸδγομ,., 

ϑδηρ., Βοργη., 8]. (ἰαοδην.), Βθθυηβ 

ΔΙτηοϑῦ οογύα!Π]ν ἃ βοχύ οἵ 9]085 ἴου {Π6 

πο γ6. αἸΠΠοι]ὺ ἃπα ΦΡΡΥ. 11-πιπἀ ουβύοοα 

ἐκληρώθημεν. τὴν βουλὴν τοῦ 

θελήμ. αὐτοῦ] “ἐλ6 ὀοιιγηδεῖ οΥ ΗΠ 5 εὐἱἱί,᾽ 
ἙρΟΙΒΙΠΠατ νο] απ δ 15 διιεθ,᾿ Δ τπι]ο., Ο]8- 

ΤΌΤ. ; βϑβϑϑυθοη οὐ ὑπ 6 ὉὩποοπαι]οπθα 

διηα βονϑυθῖση Ψ}1}} οἵ σά ΔρΡργοριϊαΐθ- 

Ιν ᾿ηὐγοάπορά αἴίον ἐκληρώθημεν: ὥστε 

οὐκ ἐπειδὴ ᾿Ιουδαῖοι οὐ προσεῖχον, διὰ 

τοῦτο τὰ ἔθνη ἐκάλεσεν, οὐδὲ ἀναγκα- 

σθείς, ΟἾνγβ, ΤῊ οχργθϑϑίοι βουλὴ 

θελήματος 15 ποὺ οἰθπθν Ῥ]Θοηδβίϊο, οὐ 

ΘΧΡΓΘΘθῖν 6 οἵ ἦ ὁπ β"]πιτὴ ΠΟΘ ΎΊ ται πη ἢ 

(Β6πρ.), Ὀὰὺ ΒοΟ]ΘΙΠΉ]Υ ΤΟΡΓΘΘθπἐβ 0Π6 

ΑἸπ ον ὙΥῚ] 85. αἰβρ᾽ντηρ' 1.561} ἴῃ 

δούϊοη ; θέλημα ἀοδισπαὐηρ ὑΠ6. ψ1}]} 

ΘΘΠΘΙΆΠΥ, βουλὴ ὑπ6 ΠΟΤ Βρθοῖὰ] ὃχ- 

ῬΓΘβδίοη οἵ 10. ΤΠ αἰδυϊπούϊοη. οὗ 

Βαυνπδπη ([εαϊΐ. 5. ν. ὃ 35, ΘΟΙΏΡ. 

Τιυύτη. ϑγηον. Ὁ. 124 564.) ὑμπαῦ “ βού- 

λομαι 156. σομῆηθα ἤο ὑπθ ἐποϊίπαζἝοτι, 

ἐθέλω ἴο ὑπαὺ Κιμα οὗ νῖβ ἴῃ ΒΙΟΙ 

ὕπϑ 8 1165 ἃ ρι"ροϑ6 οὐ' εἰοϑδίρη,᾽ (065 

ποῦ 5866ΠῚ ΘἜΠΘΥΔΙΠΪΥ ΔΡΡΠΘΔθ]6 ὕἤο ὑΠ6 

Ν. Τὶ (886 Μαίθῃ. 1. το, δπα δοιηρ. 

1 ΟὐοΥ. ἰν. 5. 1} ἜΡΏ. 11. 3), πα ῥῬγο- 

ῬΔΌΙν ποὺ δἰνγανϑ ὕο οἸδβϑιοα] (θεὶς: 

5686 Ῥᾷρβ, ἤεᾳ. 5. ν. βούλομαι, Κ' ο]. τ. 

Ῥ. 282; Ῥοπδᾶβ. Οὐαί. ὃ 4638. ἘῸΡ 

Γαγῦμθι 1ΠΠπιβδυλαῦ 8. 5686 πούθϑ Οἡ 1 

7. Ν᾿ ΤῊ: 

12. εἰς τὸ εἶναι κιτ.λ.1 “ἐλαΐ τὸ 

δου ὃ6 ἐο ἐδ ργ"αΐδε οΓ ΠῚδ σου ,᾽ 

ἤπᾺ] οδπθθ οὗ {π6 κλήρωσις ὁπ {168 

Ῥαγτὺ οὗ Οοα τηθηὐϊοηρα ἴῃ ὉΠπ6 Ρῥγθ- 

ΘΘα πη νΘ6Υ86, εἰς τὸ κιτ. Δ. ἀθρθῃαϊηρ' 

οἢ. ἐκληρ., δ ῃη τοὺς προηλπίικ. ΤοΥΙηΪ 

Δ ΟΡΡοβιθοη ὑο ἡμᾶς. ΤῸ τοίου ὉΠ|5 

οἷατιβθ ὕο προορισθέντες, ἃτιὰ ὕο σοηπθοῦ 

εἶναι νΥἱ} προηλπικότας (ΗΠ 81].), 15 

ΙΟΉΪν Ἰηνοϊνθα δ ΔΥΌ ΠοΙα],; 568 

ΜΘ σοι ὅν ἰοῦ. Τὴ γεΐεσθποθ οὗ 

ὉΠ6 Ῥγοποῖιη 15. βοιηθνῃαῦ ἀοαθῦα], 

ὕρ ἴο {π ργββθηῦ γϑύβθ ἡμεῖς πὰ ἀ6- 

βίομιαῦθα {116 σοτητηπηῖ ΟΥ̓ ὈΘΙΙΘν ΘΒ, 

ον ἃη4 ΟΘηΌ1165. Τὺ σου] βθθιη 

τηοδῦ παῦαγα! ὅο οοηθίπιιθ ἰὑ ἴῃ {Π6 

ΒΏΤΩΘ ΞΘη86; {π6 ΠΙΘΘηΪηρ ΠΟΥΘΥΘΡ 

ΒΒΙΘΏΘα ο ἐκληρ., ὑμπαὺ οἵ προηλπ., 

Δ τηοϑὺ οἵ 8411] {πΠ6 ορροβιύίοῃ καὲ 

ὑμεῖς (10 1)6 ΝΥ οὐΐβ ἀοββ ποῦ ἰηνᾶ- 

᾿ααΐθ Ὀν το. ὕο οἷ. 11. 1, ΟὟ], 1. δ); 

ΒΘΘ1Ὶ ΘΟΠΨΙΠΟΙ ΠΟΥ ὕο ΡΙΌνΘ ὑπαῦ ἡμεῖς 

τ θυ 8 ΘΒ ρον ὕο «εισίδ᾽ν (Οὐ γδύϊαηι5, 

ὑμεῖς ἤἢο (Τοιεϊϊο (ΟἸ η"δέϊαμιδ. ΟἾγΥΒ. 

μιᾶθ ποῦ θῳ:}ρη6586(ἶ 0Π15, αὐ ὑπ6 οἰὐαύϊοι 

Δ ΌονΘ (οη ἐκληρ.) ννου]α βθθη ἤο ἸΩΡΙΥ͂ 

ἀἰβυϊποῦν ὑμπαῦ Π6 [6] 1. Τύῦ πιδῪ 

ῬῈ οὔβεσνϑᾶ ὑπῶὺ ἐπ ᾿πβουθίοη οὗ {πὸ 
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αὐτου, τους προηλπικοότας εν τῷ Χριστῷ" εν ᾧ Και υμεις, 19 

δαῦ. τῆς Ὀοίογα δόξης, ἢ} Α ; ΤΠΔΗΥ͂ 

ΤηΒ55. ; ΟἾγυ5., 81. (1166.), 15. Ορροβϑά ἴο 

81 οὐποῦ ἀποῖδὶ ΜΗ. δηα το]θοΐθα ὈΥ 

811 γβοθπὺ βαϊίουβ. τοὺς 
προηλπικ.] “6, 7 5αν, τὐλο ἤαυο δεζονο 

Λορεα ;᾽ Ραὶ ἴαττα ν θη] ηδη5 [Π] ἃ 

ΒΡΘγδηΐθβ)], Οοίῃ.: {Π86 δγίϊοϊθ ἢ 

{π6 Ῥαυΐ. βύβπαϊπο ἴῃ αἰβύπου δπ4 

ΘΙΠΡΠ δύο Δρροβιθϊοπ ῦ ἡμᾶς, ἃπα 

ἀ6ἤηπίηρ᾽ πηοσο ἔμ]}]Υ ἐπι ΒΡ γ ὑπ} αὖ- 

ὑϊὔπαθ ; οοτηρ. που, (Ὁ. ὃ 20. 1. ὁ, 

Ῥ. 121, θαῦ οὔϑθγν ὑπαῦ ὕΠ6 ὑγδη8]. 

“αα]ΡΡ6 40] Βρθγανίσατιβ᾽ (ὙΥ πον, Μ6υ., 

81.) 15. ἱηθχϑοῦ, δ5. {ῃ18 νοῦ] ΠΏΡΙΥ ἃ 

Ῥατγῦ. οὐὐέμοιί, ποῦ ἃ5. μθῦθ εὐἱέδ, {Π8 

ΔΥΡΟΙΪΘ ; οἡ. ὑπ6886 αἰβυπούϊοιβ οὗ ργθ- 

αἸοδύϊομ, 566 680. Π)0Π8145, Οὐγαΐ. ὃ 304 

86., ΘΟ. ὃ 4028. ΤἼ6 Ῥγβθρ. πρὸ ΠδΒ 

τοῖν θα πϑηῦ αἰ θυθηῦ Θχρ]η] 8, 

ΒΘΨΘΙΆ] οὗ σ ΠΊΟΠ (6. ψ. πρὶν ἢ ἐπιστῇ ὁ 

μέλλων αἰών, ΤΉΘΟΡΗ.; “α0] ῬΓΙΟΓΟΒ 

ΒΡΟΙΔΥΊΤΉτΙΒ,᾽ ΒοΖῷ ; “δγθαᾶν, Ῥυϊοῦ ἴο 

{ῃ6 {ϊπ|6 οὗ τυυτθησ,᾽ Εἰ8.416) ἈΡΡΘΆΥ ὕο 

μῶν Το βα]6α ΤΑῦΠ 6 Γ ἔγοτ ργθοοηοοῖνοα 

ΟΡΙΠΙΟΙΒ οὗ ὑΠ6 τϑίθγθηοθ οἵ ἡμεῖς, {πᾶπ' 

ἔγομ ἃ Β'ΠῚΡ1ΙΘ6 ᾿πνθϑυσαίοη οὐ {Π6 

γνοσ, Α4Α5 προορίζω ἴῃ ν6Γ. 5. 1Π}}165 

δ ὁρισμὸς Ὀεΐοτα {π6 οὈ]θοῦ οἵ ἰύ 

ΔΡΡΘδι θά, 50 προελπίζω 566 15 ὕο ΠΠΩΡΙΥ͂ 

8 ΘΧΘΙΌΪΒΘ οἵ ἐλπὶς Ὀθἔοτθ {Π6 οβ]θοῦ 

ΟΥ̓ τῦ, ἡ, 6. ΟΠ τΙβῦ, Ρρβαγθά. Τ1ὴ6 μεν}. 

Ῥαᾶγῦ., 85. πδῖι8], ᾿παϊοαΐθα ὑπαῦ {Π6 δο- 

οι ν Π]0 ἢ 15 ἀθβουι θ6α ἃ5 ραβὺ 5011] οι - 

ὑλπιι68, 5888 δχχ. ἴῃ που, (7. ὃ 40. 4. ἃ, 

Ῥ 217. ἐν Χριστῷ ἀδποίοϑ5 

0π6 οδ]ϑθοῦ ὑπ τὐὔοηὺ ἴπ6 ἤΟρΘ νγᾶϑ 

Ῥ]ασθα ; σοτηρ. τ ογ. χν. 0, δπΠ4 566 

πούθϑ οὐ 1 Ἴϊηι. ἵν. το, ἤδιιβα, Τλόοί. 

Οὐ δ τὰν 22, ΔΙ" ΤΠ Ρ᾽ 222. ἽΠ6 

ῬΥΘΟΘαΙ Πρ ΥΘίθγθμοθ οὗ {Π6 ἴουθ- ΠῸΡ6 ἴπ 

{Π6 Μεββίδῃ ἴο {π «Γϑνῦ8 (οοτηρ. Α οὐ 

ΧΧΥΠΪ, 20) 185 ἴῃ ΠΟ ὙΔΥ͂ ᾿ἸποοΙη δ 108 

νυ ὕΠ6 ἀ86 οἵ ἐν Χριστῷ ταῦμον ὑπ δη 

οἵ εἰς Χριστόν (Η 012}... ΕΔ. 416): ἐο Βῶνθ 

Βοροὰ ἐπ Οὐ ν»͵ϑέ ντὰ8 ὃ. ἈΙσ6᾽ ομδυδοῦου- 

δύο ὑΠπὰπ ὕο ἤν αἰτθούθα προ ἐοιυαγα5 

Ολυῖδί, ὅπ ἀδϑϊσπαύθα ἐπθῦ ἃ5 ΤΊΟΤΘ 

σου ἢ Θχροηθηΐβ οὗ {Π6 ργαΐβο οἵ αοα5 

ΒΊΟΓΥ ; ΘΟΙΏΡ. Ό16ι ἐπ ἰο0. Ὁ. 112, 14. 

13. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς κιτ.λ.} ΤΊ] 

ΘΟΠΒΙΓ ΟὕΙο ΟΥ̓ {Π|15 γΘΥΒ6 15. Βοιηθν δῦ 

ἀοαθύα]. Α Ππῖΐθ νου 15. ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ͂ 

ΒΌΡΡΙΙΘα, οἰῦπον ἴγουη ἐκληρώθημεν, 

ΘΙ. 11, ΟἹ προηλπικότας. Τί ἴτοτηῃ ὕΠ8 

Τουτηον (ΗΠ 81}1658), ὑπμ6. ἐκληρ. σου] 

ΠΟΥ͂ 6 ἸΙπηϊθθα το {π6 (θη! ΟΠ τγῖ5- 

{18 η5, Ὁποιιρ 10 ΤΟΥΙΏΘΥΥ τοίθγγθα ἰο 

Ῥούῃ {πθην απ «]ειυΐδ,, ΟἸἩ τ βύϊαπβ: ὉΠπ6 

ΤΘΟΥΘΘϑίοη ἴοο ψοῦα βθοὴ ὉΠΑΌΪΥ 

δγθαῦ. ΤΆ ἴγοτη. {π6 Ἰαὐθσ, προηλπί- 

κατε (ποὺ ἦλπ. Βθζα, Ατπ.} τππϑῦ Ὀ6 

ΒΌΡΡΙΙ6 4, νυν θοῇ ἡγοῦ] ἸτηΡ]Ὺ συ ]δὺ νὰ 

ΟΥ̓ τυ (Λου., 
ς 

ΟΟΠΥΓΑΤΥ ἰο ὕπ6 [δοῦ. 

ΑἸἹΈ,, 41.) ΒΌΡΡΙΥ ὕπ6 νϑῦρ βυαθϑῦ., 

ΠΟΤῚ γ8 816,᾿ θαῦ ὑπ ᾿πύγοάποθ ἃ 

βύα θιηθηῦ ΒΙ Πρ] ]ν {το ἃ πα ουὖ οὗ 

ΠΑΥΤΉΟΠΥ ἢ ὑπ6 ΠπἸκο ἀπα δνοῦ- 

τἰβίηρ οπαγδοίθι" οὗ {π6 οοπύθχῦ. [0 

Οδἢ ΒΟΔΡΌΘΙΚ {π6π Ρ6 ἀουθίεα ὑπδῦ νγθ 

Πῶνθ ΠΟΘ ἃ ἴοττη οἵ ὑμ6 “ογαΐϊο διι5- 

Ῥϑηβα᾿ (Β6ηρ..), Φοσογ 1 πρ' ἤο ἡ ΒΊΘῊ {116 

ΒΘΟΟΠα ἐν ᾧ ἀοοβ ποῦ τοῖϑυ ἴο ἃ [τ6 5} 

Βα ]6οῦ (Δ6γ.), Ὀαὺ 15 ΒΙΤΏΡΙΥ τϑϑιπηρ- 

ἀνα οἵ ὑπ6 ἢνβύ. ΤΠ {1]] ἴΌγοθ πὰ 

τηθαηϊηρ ΟΥ̓ Ἠ {Π185 δηδοοϊ που. Πᾶνθ 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὈΘΘΠ 50 ΠΟΙ ΌΥῪ οχρδηϑά. 

Καὶ ὑμεῖς [ἡμεῖς, ΑἸΚΤ, «πὰ δὲ! ργήηιο; 

ΤΩΒ85... θαὺ Ὑγιῦ ἢ πὸ Ῥγο ὈΠΠ1γ]} αἸγθοῖβ 

ὑπ αὐδθηύϊομ ἤο ὑπ6 οοηὐγαβὺ θθύνγθθῃ 

ὑπ Ῥτοποῦῃβ; ἀκούσαντες κ. τ. λ. 5ιρ- 

ΤΩ 

σοβδίβ ἃ Τα Π 6 τ ἴθγθηοθ ἰο ὑποθθ ΠῸ 

μια Πορϑα οἱ 1685 Θοῃνιποῖηρ' θυ άθποθ. 

115 ταϊρῦ μῶν 8 ῬΘ6η ΤΟ] ον α ἂὖ οηοΘ 

Ὁγ πὸ Ππῖίθ νει ἐσφραγ. κ.τ.λ. : αὶ 

τγᾶβ 50 πηρογύαμῦ ἃ Οἴαιιβ8 ὅο [Ὸ]]0 αὐ 

ΘΌΤΘΙΥ ἀκοὴ 

τητιϑῦ θ6 ΘΧρϑῃ 64 [πο Βογ ΘΌΠ ἢ ρ᾽ ΤΏ 

νιΐα] Ὀδίοσθ τὖ σου ΡῈ 80 Ὀ]θββϑά. 

Καὶ πιστ. 15 ὕΠπ|5 ᾿Ἰηὐογοδ]αῦθα τυ } ἢ 41] 

{Ππ6 ἀβοθηβιν ἴοσοθ οἵ καί (οὐ γὰρ μό- 

νον ἠκούσατε ἀλλὰ καὶ ἐπιστεύσατε, 

ΤΠ6ο4.), ἃπα ὑπιι5, ἴδι ἔστοπὶ ὈΘοοΙαΪηρ' 

σ 

ὉΠ06. οπ ἀκούσαντες Ἷ 
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τ ’ὔ Ἁ ’ “ 9 ἷ Ἀ 9 , “ 

ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
’ ε “ 3 “ Ἁ ’ 3 [ “ 

σωτηριᾶάφυ ων. εν ὦ και πιστευσαντες εσ α (σθ τε ΤΩω 2 γ ρ ῆ Ἴ 

ΒΙΡΟΥἤπουΒ (Δῖ6γ.), 15. ὑγσ]γ ἃ ΠΘΟΘΒ- 

ΒΑΡῪ Δινα γι] τα θα 6 οὗ ὑΠ6 βθῃύθηοθ. 

50 ΔΡΡΥ. ὅυ1., Οορὺ., Οοῃ., «Ζ.1|., 

ψΠ ἢ, ὑπο ρ ΒΡ θαβῖπρ' ὑπ6 καί, ἀθα 

οοπηνογθϊπρ Ὁπ6 ῬΑ ΟΙΡ165. ᾿πύο ἢηϊύθ 

γου 5, τούδϊπ Βα Ὀβύμ 1 ΠΥ ὑπ 6 σογτθοῦ 

βυγποῦθ ΓΟ, Ἔν ᾧ τηδὺ Β6 1οἰηθϑά 

ὙΠ πιστεύσαντες (ΔΙΑτΙς 1. 15) ἃ5 Ψ}6}1 

ἃ8. ἐσῴφραγ. (ϑ61ι016[.), θαῦ ἃ5 πιστεύειν 

ἔν τινι 15 πιοῦ αϑ84 ὈΥ δῦ Ῥδμ], ἃηα ἃ5 

ἐν ᾧ ἴπι γ6 7. 11 15 1οϊ "θα 1 ὑπ6 Πηϊΐ8 

νοι (ποῦ {Π8 ρΡᾶγί.), 1Ὁ Βθϑῖηβ Ὀθϑῦ ἴὸ 

ῬΙΈΒΟΓΥΘ ὕΠ6 β8πι6 οοπβύγπούϊομι ἴῃ ὑΠ15 

Βοιηθνμαὺ ΡᾶΓΆ]16] νΈγβ8 ; 566  ΠοΙς,, 

804 Ἠ811. ἐη ἰοο. τὸν λόγον 

τῆς ἀλ.] “ἐλ τὐογα οΓ {}ι6 ἐγειέϊι ; ΘΟ Ρ. 

πούθϑ ον Ἂ 7688. ἱ. 6: ποὺ ὅπ σϑη. οὗ 

αρροϑίξίοη, (Η 411655), θὰ {πὸ σϑη. διὺ- 

δίαγίϊοο : 5886 Θομθιθυ!. ϑυγηΐ, ὃ 12. 1, Ρ. 

82, Ἡατιύαπρ, (δι, ΤῊΘ 

ἀγα ἀ1ἃ ποὺ ΟἹΪΥ ἴοντη ὑπ βαθ]θοῦ 

(Δ16γ.), θὰῦ νγὰβ {Ππ6 ὙΘΥΥ͂ βαθδύδμοθ 

ΔΕ Θββθηθθ, ΤῈΘ Υϑηλδυῖς οἵ ΟἾΤΥΒ. 15 

{π|5 ΡΥ ΟΌ]Υ ἴῃ ρΡοϊηὐ, τῆς ἀληθείας, 

οὐκέτι τὸν τοῦ τύπου, οὐδὲ τὸν τῆς εἰκό- 

γος. 88 ποΐεβ οὔὺ (οί. 1. 5. τὸ 

εὐαγ. κιτ.λ.} “ἐλι6 (οϑρεί, ΟΥ̓ ψοιι" δαίνα- 

ἑΐοιν;" ποὺ ἃ ρθη. οἵ ωρροδύξϊογν, ΤΟΥ 

ΘΧϑοῦυ, ἃ8. ἅθονθ, ἃ βρη. οἵ ὑπ6 ϑ8ιὖ- 

βίαηιοο, Ὀαὺ ταῦμοῦ ἃ ρθη. οὗ {π6 

(Βρ τἰθπ81) σοηίοηίβ οὐ διυρ)οοί-ηναΐἐ61" 

(Βουπμαγάν, ϑγηέ. 111. 44, Ῥ- ΤΟΊ, 

ΘΟ θυ οα]. ϑ'υηΐ. ὃ 17. 1, ῬῬ. 126), 561]. 

“16 5061 (τὸ κήρυγμα, ΟἸγγ 3.) 10 ἢ 

δαγηΒ. ὌΡΟΙ, ὙγΙΟἢ. τϑνθδ]5 Βα] νοι ;" 

ὑπι5 Τουτηΐϊηρ' ὁη6 οὗ ὑπ Ἰᾶτρθ οἷἶδβ8 οὗ 

ΘΘ ΕἸ ῖν 85 οὗ το πηι σΘἔθγθη 8 (886 ΘΧΧ. 

ἴῃ ΥΊπογ, (7. ὃ 30. 2. β, Ρ. τύρ 56.), 

Δα ῬοΙοπσίπρ ΔΡΡΥ. ἴο Ὁπ6 σΘΠΘΓΆΙ 

ΘΑ ΘΡΌΓΥ οὗἩ ὑπ6 σϑηϊθνο οὗ γείαΐίοη ; 

566 Ποηδ 45. 67. ὃ 453, Ρ- 475 54. ΒῸΓ 

ὑπ βιι υϑύδ ὐϊν 65 νυ  Ιοἢ εὐαγγέλιον 

15. δββοοϊαϊβα 586 θβϑρ. ββιιββ, 7Τηόοί. 

ΟἸγόϊ. τν. 8. Δ ΟἹ. τ᾿. Ρ. 81. Α ὔ1ιβῦ τηδῦ 
ῬῈ οὗ ἀβθ: τὸ εὐαγγ. τῆς βασιλείας, 

Ῥ Σ᾽. 

Μαϊύ. ἵν. 23, χ. 35, χχῖν. 14, Μϑδῖ 1. 

14; Θεοῦ, Ῥοτη. 1. τ, χν. τύ, 8].; τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ, Τλοτη. 1. ο; Χριστοῦ, Ἔδοτη. χν. 

τ9, 6Δ!. 1. 7, ἃ]. ; τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, 

᾿Αοἰβ χχ, 24; τῆς δόξης τοῦ Χρ. 2 Οοτ. 

ἵν. 4; τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, 

τ Τίτη. 1. ττ; τῆς εἰρήνης, ΕΙΡΙι. νἱ. 

15. πιστεύσαντες 15 ποῦ ρτεβθηῦ 

(8.416) ἃπα σοπύθιη ρογδπθοτιβ 1} ἐσ- 
φραγ. (ΗΠ 81].}, θαῦ απίεοξείογιέ ; ΘΟΤΩΡ. 

Αοὐβ χῖχ. 2, δη4 8866 {]βύεσὶ, Ζολγῦ. τι. 

2. 2, Ῥ- 267: {πΠ8 οταϊΠΔΥῪ ΒΘα6η06, 

85. Μϑυϑι Οὔβογνοθ, 15. (α) Ἡ θδτῖηρ ; 

(0) ῬΑ 1, συμ ἢ οἵ σοῦτβ8 ᾿τηρΡ]165 ῬτΘ- 

γϑηθπρ' σσδοθ ; (0) Βαρ ίϑιῃ ; (4) Οοτα- 

ταπηϊοαύίου οὗ ὑπ ΗοΙν ριγῖῦ: οοπ- 

Ῥᾶγθ ἰορϑῦμοῦ 65ρ. Αοὐβ 11. 38, α, ὦ, ὦ; 

ὙΠΙ.- ὅ; 12, 17, ἃ; ὃ, Ὁ, ΤΠ" ΧΙΧ Ν᾽ ὕ» 

ὁ, ἃ; Δοίβ χ. 44, ἃ, ὁ, δια ῬΡΥΠΔΡΒ ἴχ. 

17, 816. δχοθρίϊοηδὶ οᾶβθθ. Οπ. {π6 

αἰνίηθ ογᾶθι οὐ τη θυ πο τηθγο ΠΥ αδθἃ 

Ὅγ Οοα ἴπ οὐ βδϊγαύϊομ 586 ὅπ Ὀυϊθῦ 

Ῥυὺ νοι ῦν τϑιηδι5. οὗ Ἡδιημηομ, 

Ῥγαοί. Οαἰοοῖ.. τ. 4, Ῥ-’ 83 (Α.-Ο. 1,.). 

ἐσφραγίσθητε] “τὑεν6 5οαἰεά ;᾽ τὴν βε- 

βαίωσιν ἐδέξασθε, Ποοά.- ΜΟΡΒ.: 566 

Βυΐοον, 7}ι65. 5.ν. ΝΟ]. 11. Ρ. 1107. 

ΤῊΘ 5θὰ] οἵ ὑπ6 ϑξριυῦὺ 15. ὑπὰῦ Ὀ]οββθά 

ΒΟΡΘ πα δββῦσϑποθ ΜΠ ο ὕπ6 ΗΟΪΥ 

Θρισῦ ᾿τηρανὺβ ἤο οὐ’ ΒρΙτῦ ὅτι ἐσμὲν 

τέκνα Θεοῦ, Τίοτη. ν]11. τό : 5868 6Βρ. 

1], «2.80. ττ1. Ρ. 307 (ΡῚ. Ὑ ΟΣ 5, 

Οχῆ 1844). ΔΙΗΥ ΡΓΟΙΥ οδ]θοίϊνα 

τηθδηϊηρ᾽ ἴῃ τοῖ. ὅο μϑαΐπεπ (ατοῦ.) οἱ’ 

δνθη ἴο «“Θνν8ῃ Οὐδύοιϊηβ (ϑοποοίξρ. 

Πον. Πεῦν. Μοὶ. τι. Ρ. δοδϑ; ΘοΡ. 

ΟἾΓΥ5.) Βθθῖὴ8 Π6Ὲῦθ ϑΥῪ (οι α]: ἡ 

σφραγὶς 15. πππαοιύθ ΠΥ πθ6α ὈΥ 600]. 

ὙΥΥΓΙΘΓΒ ΒΠΏΡΙΥ ἴου Βαρύϊβιη (ΟΎ806, 

Αγ ἱοϊ!. Ν οΙ. τ. Ῥ. 331 856.», Θοτηρ. Βοτη. 

ἰν. 11}, θαῦ 5 ἃ γϑίθσθποθ σου] 

ΒΑΡ θ6 'π ΒδτΟ ΠΥ συ] ὑπ οΘοη- 

ἰοχῦ. τῷ ΠΙνεύμ. τῆς ἔπαγ.] “ἐλ6 

ϑρίγὶὲ οΓ γγοηυῖΐδο,᾽ Ζοσι 15. 0) 
ρ ρ τ Υ 



Του τ. 19 

Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τὰ 

τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιή- 
ν} δ“, “ ’ 9 “ 

σεῶς, εἰς ἐπαίινον τῆς δόξης αὐτου. 

[αἱ Ῥτομηΐβθιθ οὐδῦ] ΕὙΤ., “061 

Ῥτουηϑιῦ," ΦΠ. 16 σϑηϊύϊνα! το]ὰ- 

ὕϊοι Πὰ8 Πεγθ ἃσδίη τϑοοῖνθα ἀἰβδυθπῦ 

ΘΧρΙαπδύϊομβ. ΤῊΘ 5 πηΡ]8 τηθδηΐϊηρ' 

ἀδγῖνθα ἤποτη {86 τηοϑδῦ ΘΌΠΘΓΑΙ τι86 

οὗ {π6 ρθη. δ5 ὑπθ οδβθ οἵ αὐίαίίοη, 

(Θομδ]α8. αν. ὃ 451; ὑπθ6 “ψῃθποο- 

οα58,᾿ Ἡδτύπηρ,, (αδιι8, Ὁ. 12) ΤΘΟ 1:65 

Ῥαὺ 110016 τηοαϊποιίίοπ. Τὸ Πν. τῆς 

ἐπ. 15. “ἴπ6 ὥριυῦ ΠΟΙ. σδιηθ ἔγοτη, 

ἡ. 6. ΜΒ ἉΠΠΟΙΠΟΘΩ͂ θγ, ῬΓΌΤΗΪΒ6 :᾿ ὅτι 

κατὰ ἐπαγγ. αὐτὸ ἐλάβομεν, ΟἾγγ5., 

ΟἹ 85. ΤΉΘΟΡΙΗ. 1, 5011 τηογθ ΠἸΘΓΆ]]Υ, 

ὅτι ἐξ ἐπαγγ. ἐδόθη. ὅο ἴῃ δῇδοῦ ὅν. 

ΤῊΘ δοίϊνθ βθηβ6, ὅτε βεβαιοῖ τὴν 

ἐπαγγελ. (ΤΠΘΟΡΗ. 2) 15. ρυδιητηεῦῖ- 

ΟΔΠγ ἀοιύα], ἃ5. πθγθ 18. πὸ 500 ἢ 

ψΘΥΡΔΙ] ὈδβῖὶΒ ἵπ ἹΤ]νεῦμα, ΘΟΠΡΆΓΘ 

ΒΟΠΘα ΘΙ. ϑγηΐί. ὃ 17... 1, Ρ. 126; δὰ 

18. ΘΧΘΡΘΟΙΟΑΙΠΥ ΠΗ ΘΟΘΒΒαΓυ, ἃ5. {Π6 

1468 οὗ βεβαίωσις 1165 ἴπ ἐσφραγίσθητε. 

566 'αϊοοτν, 7 λεδαιη". ' Ο]. 11. Ρ. 1767, 

Δα ΘΟΠῚΡ. ποῦύεβϑ οὐ (ταί. 111. 14. 

τῷ ἁγίῳ τηλυ]ςβ, νυ Ἱἢ ΒΟΙΘΙ ἢ ΘΙΏ ΡΒ βἰβ, 

Ἡππη ὈΥ σγποτη ὑΠ6Υ ψγεγα 868184, Ἡΐτη 

ὙΠ Ο56. Θββθηοθ νγὰ8 ΠΟΙ Π 6858, ὕΠπ6 Ρϑὺ- 

5018] ΗΟ ὥρίτιῦ οὗ Οοά. Τὸν ἃ 

τοι σ ὐν πα Ῥγϑοῦϊο8] 5ΘυΠῸ. ΟἹ {185 

ψΘΓ86, 566 (561, ϑογην. χιτ. ΝΟ]. ΧΤΙΙ, 

Ῥ- 175 (64. ἘΠ]νΙπού.), ἀπ ἕο ὑῃγθ 

(ἸΒΟΟΊΓΒΘΒ Οἵ ἃ ΤΠΟΤΘ σΘΠΟΙΆΙ ΟΠαγϑοῦθυ 

ῬΑττοΥν, ΘΟ"ην. ΧΤΙΤ. ΧΊΡ. ΧΥ. ΚΟ]. 1. 

Ρ. 1---ὅ59 (Οχῇ. 1830). 

14. ὅς] Α5 016 ποῦῃ ἴπ {Π6 δχρίδ- 

ΠδΟΥΥ ΟἸθαβθ (ὃς... ἡμῶν) σαΐηβ ἃ Ῥτο- 

ΤαΪΠΘΠ06 ὈΥ͂ Ρεϊηρ' ποῦ ΟἹ] 8 6]ποῖ- 

ἀδίϊου. οὐ ΔΙ] Ποδύϊοη (6. 1, 23), θα 

ἃ Ἑοἤγυϊέλογν διια 8ροοἰοωίοτν, οἵ ὑπαὺ ἴπ 

{π6 δηοθοθαάθηῦ, ὑπ6 τοϊαὐῦϊνθ ὩΡΎΘΘΒ 

ΜΙ 10 ἴῃ ΘΌΠΟΘΙ: 5686 680Ρ. ΠΟΙ, 

ΟὟ. ὃ 24. 3, Ῥ.- 150, Μαεᾶν!ρ», ϑγηΐ. 

δ 98, Ρ. Ὃς προρᾶ ποῦ ὑπδϑγθίουθ Ὀ6 

τοίθισεα ο ΟἸμυϊϑῦ, ποῖ ἱπαθθα ἰο {116 

Ῥθιβοπδὶ παύπτθ οἵ ὑπ ΠΟΥ ϑρὶνῖῦ 

(ΘόΠπη χῖν. 16), ἃ8 τὸ Πν. 1ῃ 105 τηοβῦ 

αἰβύυϊποῦ ῬΘΙΒΟΠΆΙ 56η586 18. ᾿ΠνΔΥΙΘΌΪΥ 

π564 ΜΠ ὑπ πραΐογ το] αὔϊνθ ; οοτη- 

Ῥᾶγθ {116 οο]]θούϊοη οὗ θχχ. ἴπ ῬγθαοΥ, 

ΟΠ ΟΟΤΟ: ΒΝ ὅπ, Π| ἢ: ὅτοὸ: {πΠῸ 

τοϑϊπρ ὅ, δἀορίβα Ὁ Ζαοίην. [σι 

ΑΒΒΌΠΙ; 15. τη885.; Αὐμδη. (2), 8ἃ].], 

ΤΗΔΥ 6 ᾧ ϑ᾽ ΔΙ Π]α 108} Ο]Ο058. 

ἀρραβών] “ἐεανηοϑί,, Αὐ0ῃ., Αττη.: ἃ 

ΟΡ π864 ἴῃ ἐπῸ Ν. Τ᾿ ον ποτ δπα 

2 Οὐχ. 1. 22, ἡ. 5; ΘΟΙΏΡ. ἡ 2 6ϑεη. 

ΧΧΧΥΠΙ. 1756. ; “ΔΥτῆδθο,᾽ ῬΙααῦ. 7708. 

1Π. 1. 3, ἃ ἤια. ῬΓ͵Ο]. 45. Τῷ 18 ἃ 

ἔστη ῬροΡΆΌΙν οἵ ῬΠωπιοίδη οτἱθη 

(6 6βεπ. 1. 5. γν.)}, 8πα ἀθπούθβ (1) ἃ 

Ῥογύϊοθ οὗ ὕπθ ρα Το μα56. ΤΠΟΠΘΥ, 8ἢ 

εαγηεϑέ οἵ Ταΐιτο ραγτηθηῦ, πρόδομα, 

Ἤ 65 υο. ; ἡ ἐπὶ ταῖς ὠναῖς παρὰ τῶν 

ὠνουμένων διδομένη προκαταβολή, έμηι. 

1-.: (4) ρέρηιιδ, Ν αἱσ΄., ΟἸΆτοΙα., “ναὶ, 

Οὐ. ; 5688 εβρ. Κυρίκβ, Οδϑβ. 0]. τι. 

ῬΡ. 239... ΤΙ ψογὰ πᾶ8 ΠΟΘ 1085. ΡὈγ]- 

ΤΩΔΡῪ ΤηΘδηΐΪησ: {Π6 οἸ 5 πα υἱοθεσία, 

οὗ ψν ο ἢ {π6 Θρινιῦ ἈΒΒΌΤΟΒ 5. ΠΟΥ, 

806 ὉΠ6 εαγηοϑέ, ὑπ6 ἀπαρχὴ (0451) οἵ 

π6 κληρονομία (ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

Χρ. καὶ Θεοῦ, ον. ν. 5) Βογθαϊθυ ; 568 

Ἔοτη. νἱϊϊ. 23, δη 4 οοιηρ. ᾿θιιββ, 1 λόοί. 

ΟἸἠγόϊ. τν. 22, ΝΟ]. 11. Ρ. 248. ΟἸγτῖϑὺ 

15. [θυ πη βοτηθιν δῦ 5ΒΙ τα] ]}]ν ὑΠπ6 ἀρρ. 

τῆς δικαιοσύνης ἡμῶν, ῬοΙγο, λλΐ. ΘᾺ Ρ. 

8; τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν, Οὐογιϑϊέ. 4 γροϑέ. 

γ. 6: 866 ϑιαϊοον, 7 λΛοβαλιγ,. 5. ν. Ὗ 0]. 1. 

Ῥ 512: εἰς ἀπολύτρωσιν 

τῆς περυπ.] “70} ἐλ γο(οηυρίζοη, 97 ἐδ 

Ῥιυγοϊιαϑο ροβ8688101),᾽ ἸΣολάοΝ 
ρ Υ 

2 2 [ἴπ σϑάθῃινρύ. 6ο- -ο).) «οἱ [1π τϑάθιηρῦ. 60 

ται ααἰ νἱν αὖ, 56. ΒΟΥ γα} ΚΥΤ., “ἴπ 

τϑἀθιηρύϊοποιη δα υ]β᾽ Π]οπῖβ,᾿ α]ρ. ; 

Βγϑῦ οὗ ὑπ ὕνγο ἢπδ] οἴδιιβθθ, θα ρργθϑβῖνθ 

Ο2 



ΠΡΟΣ 

15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, 

ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

ἀκούσας τὴν καθ᾽ 1 δνϑὺ οἷν {πδηῖτϑ, 
ΘΠ ῬΥΔΥ ὑπδῦ οι Πη 8 

Ῥ6 θη] ρ θη θα ἴο πον {Π6 ΠΟΡΘ οἵ 5 οϑ]] της, {Π6 το μ65 οὗ ΗΙβ 
1ππουϊίαηο6, ἃ Πα {Ππ6 ρυθαίηθϑβ οὐ ΗΒ ῬΟΥΘΥ, Ὑγ Π]Οἢ. τγαβ ΘΒΡΘΟΙΔΠΠΥ͂ 
αἸΒΡΙ αν δα ἴῃ ὅπ ΒΘϑαυυ θύοι 86 ΒΌΡΥΘΙ]6 οχαϊ αίϊοη οἵ ΟἸἾσθῦ.. 

οὗ {π6 αἰνίπθ ῬαΤροξ ἱμνοϊνϑα ἴῃ ὑπ 6 

ἐσφραγίσθητε κιτ.λ. ; 566. Ῥεϊονν (2). 

ΤἼῊηΘ οχραπδίϊοηβ οἵ μεθ αἰ] ου] 

ΟἸάτιβ6 5. ΔΓ ὙΘΓῪ νυ], ῬΑΒΒΙηρ᾽ ΟΥ̓ΘΡ 

ὉΠποβ Τουπθα ὁ. απθϑύϊοηα ]6. ο0Π- 

βύγπού 5, υυμούμ θυ Ὀγ Ρδυ οὶ ρ18] 501πι- 

ἰΐοη (Κορρϑ, 81), ὡρροβιθίοη (ἀπο- 

λύτρ. 561]. περιπ., οοηρ. Ογυπ., ΤῊ 6ο- 

ῬΏΣ]. 1), Θοη] πηούϊοιι (ἀπολ. καὶ περιπ., 

ΘΟΙηΡ. ΗΟ ]Ζ]..}), οἵ' νι συ] 1 δ ΟΠ Δ ΠΡ8 

(περιπ. τῆς ἀπολ. Ῥι6Ζῶ ; ϑύθρῃ. 7 λεβαιιν. 

58:0. περιπ.), γγ8 11} πούϊοθ (1) ὑπ6 ῥτο- 

ῬΦ16 ηιεαμίηῃ οἵ [Π6 νου, (2) ὑπὸ ρτο- 

416 οοπηθαίοη, οἵ ὑπ 6 οἰἴδαβθ συ {Π6 

Βθηΐθῃοθ. (() ἀπολύτρωσις, 

ἃ ΜοΟτΤα αἰνγᾶγϑ (6. σ. Οἢ. ἱν. 30, Βοτη. 

ἢ]. 23), ἃ ΠΟΥ ΘΒΡΘοΙ 1], τη οα θα 

Ῥγ {π6 οοηὐοχῦ, ἈΡΡθδι8 ὕο ἀθποίθ {6 

ἢπᾺ] ἃπα οομπιροίθ τϑαθιηρίϊοη. (ἣ 

καθαρὰ ἀπολ., ΟἸΓγ 5.) ἴτότη Βα βθυϊηρ5 

8.4 5118, το ϑαύδῃ ἃ πα ἔγοση ἀθαῦ: 

566. Πεύου ΠΟΙ: 11 ΠΤ Τὶ Ρ' [90 

Νοαπ. δίαγέϊηρ, Ν᾿ ο]. τ. Ῥ. 456, δπᾶ 

ΘοΙὴρ. ἤδυβθ, 7 λόοί. Οἠγόξ. τν. τῇ, 

0]. π. Ρ. 183 54., ΠΟ ΠΟΡΘΜΟΥ͂ ἰ5 

ΔΡΡΥ. ὑπ α]ν τοβύγι οὔϊνϑ. 

περιποίησις 15. Τητ0 ἢ ΠΟΤ ΟὈΒΟΙΙ ; 

Ὑ}116 105. οὐγτηο] οοἹοα] ἴον ἃ πα 5υη- 

ὑδοῦϊο 886 (θοηρ.  ΤΏο58. ν. 9, 2 

ΤΉ658. 11. 14, Η6)0. Χ. 30) βαρσοϑὺ 81 

ϑοῦϊνθ ἃπα δθρβίγαοῦ Ἰηὐουρυθύαύιομ 

(Β6ηρ.), ὕὉπ6. σϑηϊθνα! γϑ]αύϊοη. 1 

ἀπολύτρ. Του θιβ {815 1ὴ ὕπΠ6 ργβθβϑηῦ 

ΤῊΘ. ΒΦ ΠῚ8 

ΤΩΔΥ ὍΘ 5814 οἵ ὕπΠ6 σοπογθῦθ Ῥϑββῖν 

Θχρϑηδύϊομ. 

ο886. συ ΠΟ] Ϊ Υ πηΐθηδθ]6. 

“Πεουθαϊαθ δοααϊβιία ἢ 

(δ1ον.), θνθη 1ξ ὑπαῦ δχρὶαπδύϊοη. θ8 

ἸΘΧΊΟΔΙΠΥ ἀἰθιηομβύγα Ὁ]8. Τὴη6 τηοβϑὺ 

Θποιθηῦ ἰηὐουρυθίδυϊοη. (ὅγι.), δοοονά- 

ἴπσ ἤο ψΏ1ΟῊ ἣ περιπ. -- οἱ περιποιη- 

θέντες, 5011. λαὸς εἰς περιπ. τ Ῥοῦ. ἰΪ. 

9. (θοτηρ. 1βϑῖϑ) Χ]1}}1. 21, Δ Πα 6βρ. 

ΜΔ]. 11. τ7}, δηα 15 ἃ ( υἸβύϊδη ἀΡ}}]1- 

οαὐϊοη οἵ {π8 παν ΠΡ), {π6 λαὸς 

περιούσιος (1(Χ Χ) οὗ {π6 ΟΙἹά ἸΤερίδ- 

τηθηὗ, 15 ἡ {π6 ψΠο16 ἐπ6 τηοϑὺ βοῦϊϑ- 

ἴδοίουυ. ΤΠ6 οδ]θοίϊομ ὑπαῦ περιπ. 15 

ΠΘΥΘΙ αὐδοζι οί 50 πβθα 18. οἵ ννοϊσῃῦ, 

ΔΩ 15 ποὺ ἴο Ὀ6 ἀπΠαξοα Ὀν ἃ ἴονοθά 

τϑίθγθμοθ ἰο αὐτοῦ (Μ|6γ.) ; 5.11, νγ 8116 

{Π6 οχχ. δαδαοθα βῃον 50 ἢ. ἃ τηθδῃ- 

ἴῃ ἴο ὍΘ ῬΟΒΒΙ0]6, ὑπ6 οομπίθχὺ, δπα 

650. ὅπθ. βφϑῃϊθνα! τοὶαῦϊοπ, το θυ ἴἰ 

ἴῃ. ἃ ΒΙρῖι ἄθουθθ ῬΙΌΡΑ 18. ΤΠ ἀ185- 

ΟἸΒβίο 8. οἵ Ὁπ6 οὔμοι' ᾿π θυ ργθ Ὁ] 0Ὲ5 

Ὀγν Ἠδι]θββ, ἃπα {ὑπ σοχηπιθηΐβ οἵ 

ΘΌΤΕΡ (Ρ. 1290) ὁπ ἀπολύτρ. Μ111 ΤΕΡΔΥ͂ 

ῬΘιτι88], (2) Οογππορίουγ: εἰς Τα 

6 οϊπθᾶ νι ὅς ἐστιν κ. τ. Δ. (Τίδβοϊι., 

τος.) ἴπ ἃ ὕθιηροναὶ βθηβθ, “ππ0}}} 

(Δα0}.)}, Ῥαῦ το τοῦθ ΡΓΟΡΔΌΪΥ͂ 

ῬοΙοπρΒ ἰο ἐσφραγίσθητε. Εἰς ἀπολ. 

ἴ5. ὑππι8. ἃ οἴδιῖιβθ. οο-ουαϊηαῦθ υἱ ἢ εἰς 

ἔπαινον κ. τ. λ., ὕΠ6 ΤΟΥΤΊΘΙ ΘΧΡΓΘΒβΙηρ' 

Π6 ἢπϑ] οἰαθθ ἴῃ ΤΘίθσθοθ ὕο ἡϊαΉ, 

{π6 Ἰαύβθυ. ἴῃ ΠΊΟΥΘ Θϑρθοῖαὶ ὡπα α]{1- 

τηδῦθ Γθἕθγθποθ ἰο (ὐο. 

15. Διὰ τοῦτο κἀγώ] “ Οη ἐλι15 αο- 
σου 7 αἰἶδο;᾽ τοῦ. ἴο {π6 φυβοθαϊηρ 

ὙΘΥΒΘΒ 85 ἃ ΤΘΆΒΟΠ ἴῸΓ πη κ5 ἰο Οαοα 

ἴον ὑΠπ6 βρίγιθπιδ] βύαθθ οἵ ὑπ ἘρΠ6- 

ΒΙΔΏ5, ὙΠ ἃ ὈΓΆΥΟΥ (ΨΘΙ. 17) [ῸΓ 

ὑμῖν Γαίου" θη] σ ἢ θητηθαῦ. ΤΠ6 οχ- 

δοῦ Τϑίθυθῃοθ οἵ ὕπ68586 νγουβ 15 «ουδὺ- 

[1]. Ἠτ]θθ5 (αἰ οΥ ΟἾγυ 5.) σϑίουβ διὰ 

τοῦτο ἴο {Π6 γγΠ 016 ρΡ ΡΤΔΡΙ ; ἃ5 Που- 

ΘνεΡ {16 ΕἸΡΘβίδηβ ἄγ ἢγϑὺ Βρθοίδ)]ῦ 

ΔΑαΥΘαβοΘα ἴῃ νΘΓ. 13 (καὶ ὑμεῖς), 10 

ΒΘΘΠῚ5Β. θεδὺ, ψι} ΤΊΉΏΘΟρἢ., ἰο Θοη- 

ῃθοὺ διὰ τοῦτο ΟἸΪΥ τυ ν6Γ. [3, 14 

ἐρη δοοουηῦ οὗ {ππ8 Πανὶηρ Πρδτα, 

Ῥ6Ιθν θα, ὡπᾶὰ μανὶπρ ὈΘθὴ 568]64 ἴῃ 

ΟἸγιβυ. Κἀγὼ (“17 αἴἶβ8ο, 1 ἴοο,᾽ ποῦ 

ΕἸ 1ηἀθεα,᾽ ἘΔα16) 15. ὕπτι8 ἔδι ΠΌ]ν 

ΘΟΥΤΘΒΡΟΙΒΙγ 6 ΨῚ καὶ ὑμεῖς, πα ΠΗ] η8 

αὖ Ππ6 πηΐο ἴῃ ῬΓΔΥΘΓ ὉΠΑ ῬΓΑΪδ6 

ὙΒΙΟΩ. δα διϑῦθα Ρθύνθθῃ ὑπ6 ΑΡροϑῦ!θ 

Δα Πἰ5. οοηνοῦίθβ. [906 νοῦϊθ τοΐθυσ 



τ ε τὸς 2] 

ς “- , 9 “- ’ ς “ Α ᾿ " ἤ Α 

μας πιστίν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ και. τὴν αγαπην την 

’ ᾿Ὶ ’ -} ὔ 9 “ ς Α 

εἰς παντας τοὺς ἁγίους, οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπερ τό 

καὶ ἰο διὰ τοῦτο, δ΄ ποϊηρ Οὐ]. 1. 0; 

Ὀαὺ {Π||5 ΘΧΔΤΙΡ]8 (ΘΌΙηΡ. γε. 4 

γ 6... 0) ΘΟ ΔΙ ΠΥ ΘΟΠἤγπη5. ὑπ8 βύτϊοῦ 

ὉΠΪΟΏ οἵ ῥρᾶγίϊοϊθ ἃπ] ῬΓΟΠΌΠΠΙ ; 568 

πιούθβ ὅν ἰοῦ. Ἰθνα]6 πα Ῥυο βο θῖν 

ΟΕ ΕΛΌΤΗ 1 7. τοι νῖ! ὃ, χὶ ἴ, 

(51. ἵν. 12; 1 ΠΉ655: 11]. 5, ἃ].. μαὺ ἴῃ 

8.11 ὑΠ686 ἰπβύδηοθβ καὶ μδ5 105 {}} πὰ 

ῬΥΟΡΘΙ σοιηρδγαῦννα ἴοσοθ: 5866 ΚΙοίζ, 

“Ζονανῦ. Υ' ΟἹ]. 11. Ῥ. 635. 

ἀκούσας] “Λαυΐη πεανά. ΑἹ] Βϊδίο- 

ΥἹοᾺ} ΔΡοατηθηΐβ (ὡς μηδέπω θεασά- 

μενος αὐτούς, ---τιούϊοεα, θαὺ το]θοίθα ὈγῪ 

ὙΤΠδοαογθῦ) ἀογϊνοα οα {π6 ὁπ παπά 

ἔγοπὶ ῥγθββίηρ ὑπ6 τηθϑηΐϊηρ Οὗ ἐπ6 

τον (Π6 ὟΥ.), οὐ οὐ ὕμ8 οὐπν ἔπΌ τ 

{Π|| ἸρΡΥΟΌΔ0]6 (5666 ΥΊΠοΡ, ΟἿ. ὃ 40. 

5. Ὁ. 1, Ρ-. 248, σοΙηΡ. πούθβ οὐὺ (αΐ. ν. 
24) ἰγϑαπθηίαύίνθ ἴΌτοθ οὔ ὕπ6 ἐδηδ6 

(δα]6), ππαδὺ ΡΒ6 Ῥγοποιποθα θχίγθιηθ- 

1γ ΡῬγθοδυουθ. δῦ Ῥδὰ] θυ δὶ ]Ὺ τ1ι565 

ἀκούσαντες ἴῃ Οὐ]. 1. 

6π66 ἴο σοηγνοτίβ μΠ6 δα ποῦ β866ῃ; 

Ῥαΐ {π|58. δἴοπθ σου ποὺ μᾶνθ ρτονϑά 

1ῦ, Δ ὑπτι5 ἀο65 ποῦ ργθνθηῦ Ου ΒΕΓ 

τεΐθυυϊηρ ἀκούσας ἴο [6 ῬΤΟΡΊΘ55. ὑπ 

ἙΡΙΠοβίδηβ δὰ τηϑάθ ἴῃ ὑπ ἴθ. ΟΣ 

ἤνθ γϑᾶγβ 5'ποβ ἢ6 δὲ Ἰαδὺ βθθὴ ὑπθηι: 

586 ΥΘββΙθγ, Οὐγοποῖ., Ρ. 445, Υ)ρ- 

ΘΒ, ϑύμαι. τ. Αγυί. 1841, Ὁ. 431 86. 

τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν] {158 15. σοη1- 
ΤΠΟΠΪΥ ΤΘΡ ΓΘ] ἃΒ. ἃ ΤΟΙ ῬΘΓΙΡΠΓΆΒΙΒ5 

ἴου τὴν ὑμετέραν π., ΟΥ Τῶῦμο. τὴν π. 

ὑμῶν, ὑπ6 ροββθββῖνθ ὑμέτερος (θοτηρ. 

ἡμέτ.) Ὀδίπρ' τιϑθα 5ρδυϊ ΠΡ (ΟὨΪΥ 4 

{ϊπη65) ἴῃ δῦ Ῥαι]}5 ρρ. 10 ταὰϑὺ Ὀ6 

Δατηϊ 64 παὐ Ἰαύθν νυ ϊῦθυβ ἄρρθᾶν ἴο 

1886 κατὰ ψ ἘΠ 800. ἃ8. δαπιναϊθηῦ ἰο 

ῬΟΒΒ655. ῬΓΟΠΟΌΠ ΟἹ σ6ῃ. (5886. Ῥετη- 

ματάν, ϑ'ψηΐ. γ. 20. Ὁ, Ρ. 241, ΝΥ ΊΠοσ, 

αν. ὃ 22. 7. ΟΌΒ. Ῥ- 130), 501}1, ἃ5 δύ 

Ῥαιϊ τι5685 ἡ πίστ. ὑμών αὖ Ἰοαϑὺ τό 

ἀϊππθ5, δη ἡ καθ᾽ ὑμ. π. ΟὨΪΚ ΟΠΟΘ, 

ὑπθγθ νου βθθπὶ ἴο Ὀ6 ἃ αἰδυϊηούϊοη ; 

{π6 Ἰαύίοι: (κατὰ ἀἰδύγηαὔϊν6) ργο Ὁ] Υ 

4 νι τοΐογ- 

ἀδπούϊηρ {π6 αι. οὐ {Π6 σου ΠΥ 

γίθυγθα οΡ]θούϊνογ, “ἐλ ζαϊέι εὐλίο, ἰδ 

αἸποη γον, [Π 8 ΤΌΓΠΊΘΥ {Ππ6 Βα] ον 

Γαι} οἵ ᾿παϊνιατια}5; 5866. ἨΔ 1}16585 πα 

ΘΌΙΘΥ ὅν ἰο06., ἃ οοΙηΡ. «ο9Πη νἹ]]. 

17, τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ (αὐ άτοπδοα ἰο 

Ῥλαγδθ65), νυ Αοὐβ ΧυἹ]. 15, νομοῦ 

τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς (ῃ τοίογθηοθ ἰο “685 ἴῃ 

ἈΟΠ818), ΠΟ. 566 ἴθ ΘΟΠΥΘΥ ἃ 

ῬᾶΓΆ]16] ἀἰβυϊποίϊοη, ἃπα αὖ ἐπ ν ταῦθ ἴο 

Ἰηνοσὺ ᾧη6 βιιρροβιύϊοη οἵ ὕδαϊθ, ὑμπαῦ 

ἡ καθ᾽ ὑμ. π. ἀθπούθϑ τη 6 αἰ 1 οὐ ν 6] Ὁ 

ΟΠαρϑούουβῦϊο ροββθδβίου ὑπϑ {Π6 ἴον- 

ΤΏΘΓ. ἐν τῷ Κυρίῳ ᾽Ιησ.] “ὦ; 
ἐλι6 Πογὰ «765ιι8 ;᾽ ἀφο βηϊοη οἵ {π6 ΠΟΙΥ 

ΒΡΠΘΥΘ ἃπα οδήῆθοῦ οὗ {πΠ6 πίστις, {Π6 

ΟΥ̓ Ἰββίοη οἵ ὑΠ6 ἃρῦ]ο16. οἱ νίηρ' ἃ ΠΟΤ 

ΘΟΙΩ ]ούθ ππὶὺν ὕο 0πΠ6 οοποθρύϊοη, ἃ5 1Ὁ 

678. “ ΟΠ γιβύ- οθηΐθσθα {10}, “ αά θην 

6γ γὼ 1) θιιη, ἦγ ])οηυΐτιο «765, ῬΙΘΠρ'. ; 586 

πούεϑβ οὐ (Ταἱ. Ἠϊ. 46. 

ὕο σΟΠρδΙ6 ὙΥΙὉ {115 ὉΠ6 σα θδεα θη 

Τῦ 15 1ηϑὑτιιούϊνο 

οἰαιβθ, τὴν ἀγάπην τήν κιτ.Δ.γ Μ ΉΘΙΘ 

ὕΠ6 βθοοπα δὐῦϊοϊθ [θαὉ “αοληιν. οὐ ἐϑ 

τὴν ἀγ. ψιὐὰ ΑΒΝΙ, αν; 8].1 Βθθιὴ5 

Ἰηβουύεα ἐὺ ΘΟΠΥΘΥ ὕνο πιομηθηΐα οὗ 

ὑποιπρηΐ, Ιον 6 ρθη τ }]ν, ἔαυῦπον ἀβῆποα 

Ὀγ ὑπὰῦ ΔιηρΠ ὐπ8 (οὐ τοὺς ἐπιχωρίους 

φησὶ μόνον, ΟΠ νγ5.) το 15. 105. γα 

ΟἸτἸβυϊαη ομαυϑούου!βθϊο; 566 ΕὙ1ὑΖ. Ζύοηυ. 

111. 25, ΝΟ]. 1. Ρ. 105. ΑΒ ἃ σβϑηεχαὶ 

Τα}]6 1 ΤηΔΥ 6 Οὐβθυυϑά, ὑῃμωῦ ὑνῃθῃ 

{Ππ6 ἀβῆμηῃϊηρ' ΡΥ ΡΟβΙ [1018] οἰαβ8 18. 850 

Ἰποογρογαίθα ἢ (6. ψ.. οἷ. 11. 11), 

ΔΡΡθιθα ὕο ((0]. ἵν. 7), οἵ", ἃ5 ᾿ι6 76, 

βύγ αοὔτι Γ ΠῪ ἀβϑιτη!]αῦθα (πίστις ΟΥ πι- 

στεύω ἐν, ΘΟΤΩΡ. ΟΓ.. 111. 13, ΟΠ. νἱ. 

4) ΜΙ 0π6 βυῦδυ. 10 ἀδῆμποθ 48 ἰὸ 

ΤΌΡΙ. ΟἾΪΥ ἃ 51η0]6 οοποθρύϊοη, ἐπ 

ΔΥΓ1018. 15. ΘΟΥΓΘΟΟΥ οτηἰ θα ; 566 Ηδν- 

1655. ὅν ἴο0., ἀπ Ὑ͵ΪΏΘσ, ΟἿ». ὃ. 20. 2, 

Ῥ 125 εἰς πάντας τοὺς 

ἁγίους] “ἐοιναγεῖβ αἷΐ ἐπ6 ϑαΐηί8," οὐ- 

19ο 5. ὑονγᾶγὰβ Ποπ ὑπ Ἰονθ νγδβ ἦἰ- 

τϑούθα : “οηῦη68 οποίον ΟΠ τυ ἰϑτηΐ," 



22 ΠΡῸΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

, ων ’ ΟΝ, “ “ ᾿ 

ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 
Ὶ ΄σ ’ “ 9 “ “ ε Α 

17 ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ 

τ6. μνείαν ὑμῶν ποιούμενος] 5ο 7Ἴδο᾽.. χῖ ἢ ΤΡ ΈΠ ΚΤ (ΕΠ, Ῥοοττ., ὑγαηβροθθ 

ὑμῶν ἀπά ποιούμ.) στοαῦ τη] ΟΥἸὉΥ ΟὗὨ 1158. ; ΘΔΠΡΌΓΠΙ., Απιρ., Ὑα]ο., ὅγυ. (ὈοΌ}), 

Οορύ., 4]. ; Οἴγγβ., ΤΗθοά., Τῦϑπι., ἃ]. (1 εο., (νἱοϑὺ., 126 ΤΥ. 68 511., 4.0[., Ἡγογαϑειυ.). 

Τ116 οτηϊββίοη οὐ ὑμῶν 15. ΒΙΓΟΠΡῚΥ ΒΌρΡΡογίθα ὈΥ͂ βχύβυπδὶ θυϊάθμποθ, νἱΖ. ἃ ΒΌΣ 

(ποῦ Ο, Ἐαϊα; {π|5 15. ὁπ οὗ 105. Ἰδοιιπεθ); δθοαῦ ΤΟ τη585.; ΟἸδτγοιη., ΟὍΤΗ. ; 

ἯΙ]. (μῶοΐ;., Πιαοΐνηυ., Ζ27ογ., ἀρρυονθά Ὀγ 2711, ῬοΙθρόμα. Ὁ. 144), θαῦ 15 Ῥ6τ- 

ΒδΡ5 5]10} 1 1655 ῬΓΟΡΘΌΙΘ; 65Ρ. 85. ἃ οτηϊββίοῃ οὗ ὑμών οὐγῖπο ἴο ὕΠπ Ῥυθοθάϊμρ, 

ὑμών 15 ΤῆογΘ ΠΠ|ΚΘ]ν ὉΠπδη ἃ ΘΧΡΙΠΔΙΟΓΥ ᾿ΠΒΘΥΌ]ΟΠ, ὙΠΘΥΘ ὅΠ6 τηθϑηϊηρ 15. 80 

ΟὈνίοιιθ, δ η ἃ5 1 ΤΉ655. ἱ. 2 (ποτ Α ΒΝ βἰ τα ΠΥ] ομἱῦ ὑμῶν) 15 ΔΡΡΥ. 8δῃ ἴπ- 

βύγποῦϊν 6 Ρ8ΓᾺ1]6], 

ῬΘΘΠΡΈΪ] : Θομηρ. οἢ. νἱ. τϑ, ῬΆΊ]Θη. 5. 

Οἱ {Ππ τηθϑηϊῃρ' οἵ ἁγίους, 586 πούθ5 ΟΠ 

ὉΠ Τ᾿ ὶ 

16. οὐ παύομαι εὐχ.] “17 ὁ6α86 ποῖ 
σύυϊηγ ἐλμαγῖ8.᾽ Τὰ {μ15. βίτηρὶθ δθᾶ 

γγ6}1- ποσσὶ. ἰοντηι]α πὸ Ῥδυθιοὶρ]8 

Ῥοϊηΐβ ἴο ἃ βύαϊθ βιρροβθά ἴο Ὁδ 8ἃ]- 

ταν ὅν Ομϊἰδίοτιοα; 8566 ὙΥΪΠΘΡ, ΟἿ. 

8. 45. 4, Ρ. 308 54., ΒΟΠΘιΘυ. ϑυηΐ. 

8. 45. 5, Ρ. 481. Τὴ ΤΗΔΗΥ͂ νΟ.Ὁ8 (6. (. 

αἰσχύνομαι, Τλικα χνὶ. 32) {Π15 415- 

ὑϊπούϊοσι Ῥθύνγθθῃ. ρᾶγὺ. ἃπά [τ ΤηΔῪ 

6 πιδ8 ρδ]ρδ]6 ; ἴῃ οὔμϑυβ, ἃ5 ἴῃ ὑπ6 

ῬΓοβθηῦ οα86, Π6 ν 6 15. ΒΌΘἢ 88 ΤΆΓΘΙΥ͂ 

Ὅο δατηϊῦ ἃην οὔποθ ἸαἸομηδῦϊο βύριος- 

ἤυγα : 5606 Ἠρῃ. γέσογ, Νο. 218; 

Τ)οπα]α5. αν. ὃ 591; πα ἴον ἃ ροοά 

ῬΆΡΘΥ ο ὕπ6 Θ'ἜἝΠΘΡΑΙ αἰβυϊποίϊοπ Ρ6- 

ὕνψθθῃ 0Π|686 1.565 Οἵ π6 Ῥδυύ!οῖρ]θ ἃπα 

οὗ {π6 ᾿πῆπ., 6 ]]οσ, δοηλοῦί. 5. (γ. 

ϑιγηΐ. ὑπὲρ ὑμ.7 οπ {Π6 τι88 οἵ 
ὑπὲρ (Εοτα. ἱ. 8, ὧς.) ἀπά περὶ (τ ΟοΥ. 
ἱ. 4, ὅθ.) ἴῃ 0815 Τοστητι]α, 5686. πούββ οἱ 

οἷ. γἱ. το πᾷ οὐ (Ταΐ. 1. 4. 

μνείαν ὑμῶν ποιούμ.]7 “πιαϊίηιγ φηετ- 
ἐΐοα 915} ψοῖι;᾽ Ἰιτηι ύϊομ, οὐ Τδύῦμοτ 

ΒΡΘοΙΒοδθοη οὗ ὑπ6 ἔπγύμου αἰ ρθούϊοι 

οὗ 0π6 εὐχαριστία, Θοτηρ. 1 ΤῊ 688. 1. 2, 

ῬΆΊ]6πη. 4, ἃΠ4 566 ποίβϑβ ὅη) ἰοσο. 

ἐπὶ τῶν προσ. μου] “ἔπ ηγῦ} }γαγ67.8,᾽ 

“1η οτδῦϊ μι  θτι5 τη θὶβ,᾽ Ὗ α]ο΄., ΟἸΔτότη., 

Οοὐῃ. ; ἐπὶ ἤϑσθ Ῥϑίῃηρ' ποῦ βίτηρ]ν δπα 

ΟΥ̓Δ 6]Υ ὑθτη ρου], “δῦ {116 ϊπηθ οἵ τὴ 

Ῥτῶγ β΄ (Εἰ α16), δπαὺ τϑὑαϊπϊηρ Α͵80 
ὑμαῦ 5μ8ά6 οἵ ἐουαὐ τοΐθγθμοθ οὐ νυ μὶο ἢ 

δύθῖ ὑΠ6 τῆοτ ἀἰβυϊ ποῦ] ὑθιηρογαὶ 6χ- 

ΘΙΉΡΙ65. ἃΓ6 ποῦ ΨΠΟΠΥ αἰϊνοβϑῦθα : 8586 

Βογηματαγ, ϑγηέ. ν. 23. ἃ, Ῥ. 240, 

δα ΘΒΡΘοί ΠΥ πούθϑ ον τ 7688. 1. 2. 

ΤῊΘ ῬΓΘΡ. ὑπ ΒΘΥνῈ5. 0 ΘΧΡΙΘΗΒ ὅΠ8 

Θοποιγγοηῦ Οἰγουτηβύδηοθθ ἃΠα το]ὰ- 

ἀ10π5, ἴῃ ΒΟ πα ππᾶοῦ ΠΟ ἢ. Δῃ 

δνθηῦ ὕοοϊς ΡΪδ09 : 868 ΥΊποῚ᾽, 67.. ὃ 47. 

8» Ῥ- 386. 
17. ἵνα κιτιλ.] “ἐλοΐ ἐπι6 (οὐ ὅτο. :᾽ 

Βι]θοῦ οὐ {μ6 ῥγᾶσϑν Ὁ] πθα τ] ἢ 

6118 ῬΡΌΓΡΟΒΘ οὗ πηδϊκηρ 1. ΤῈ6 ϑχδοῦ 

τηθϑηΐηρ οὗ {ῃ18 ρδυῦϊοϊθ θοῦ ΠΘΓΘ 

δια ἴῃ 51ΠΉ118} ῬΑΒΒΑΡῸΒ ΤΘΟ ΠΡ ΒΒ. ἃ 

Ὀυϊοῦ πούϊοθ. ΤῊΘ τι565 οἵ ἵνα ἴπ ὑπ 6 

Ν. Τι ἀρρθᾶν ὕο 6 ὕπγθο: (1) ζΖναί, 

1πα]οαύνο οὗ ὕπ6 ἐπε, γι, ροϑ6, οὐ' οὖ- 

7εοξ οἵ {π8 δούϊομ,---πθ ῬυτηδῪ ἃπά 

ῬΥΪποΟΙ͂ΡΑΙ τηθαπίηρ, ἃ πὰ ΠΟΥ ο 6 

δἴνθῃ ΠΡ θχοθρῦ οα Ππ6 τηοβὺ αἰβύϊποῦ 

Θοαπίθγ-ἃγρατηθηύθ: (2) ϑιδ- ηναΐ,--- οο- 

ΘΔ ΒΙΟΠ] [Ογ 66, ΘΘΡΘΟΙΔΠΠΥ ἰοῚ ν ΓΒ οἵ 

βηὐγθαῦν (ποὺ οἵ οοηυηυατα), ὑπ βιεῤ7εοΐ 

οὗ {πΠ6 ῬΓΑΥΘῚ Ὀϑῖηρ ὈΙΘπαάθα νυὶτἢ, ἀπὰ 

ΘΥ̓ΘῚ ἴῃ ΒΟΙηΘ ΟΆ565 ΟὈΒΟυΤΊησ ὑπ6 }17- 

2086 οἵ τηδκίηρ 1Ὁ; 5886. 658Ρ. ὙΥΊΠΟΥ, 

αν. ὃ 44. ὃ, Ῥ.- 200, 8η4 πούαδϑ οὐ λύί. 

1.0: (3) Δυοηέμαί, οὐ ἱπαϊοαύϊνθ οἵ 

γοϑυι, ---- ΔΌΡΥ. ἴπ ἃ ἴθνν οᾶβ85, δπα ὅπ 

ῬΘΙΒΔΡ5 τηοῦθ ὅο ψηδῦ 15. οα]]6 4 “Ηδ6- 

Ῥγθνγ ἰθίθοϊοσγ᾽ (ὦ. 6. [Π6 τϑυθγθῃθα} 

δϑρθοῦ πη 6Γ 10 {Π6 «ον 5 τοραγαθα 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἃπα [1058 ἔπ] Π] θη) ὑπ 

ΘΥΔΠ Πα 10] ἀοργανδύϊοη ἢ ΟΟΙΏρδΓΘ 

ὙΥΐμοσ, Οαἷν. ὃ 523. 6, Ρ. 4ο6 Β8ᾷβ. Αἴδεν 
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τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν Τ]νεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως 
9 9 ἴΖ 9 “ ’ Α Ψ Α “ 

ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, πεφωτισμενους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς τὸ 

τηδῦ ΓΘ Υ σοῖο προ ὑπ6 ονϊάθηοο δά- 

ἀυπορά ὉγΥ ΠΟ 8η4 οὔμθυβ, ἴδβυγ 

ῬΘΥΠαρ5. Ὑ011 Ποβιαῦθ ἰο οπαγϑούθυϊσθ 

ῬΥΙΖΒΟ 65 ἃη4 ΜΟΥΘΥΒ βύγθπποιιβ 

ἄβηϊδὶ οὗ (2) δῃὰ (3) 85. Ῥϑγνϑυῦβθ, δα 

ὑ868 οὐ οἴθηη οὗ Τὰ 416, πὸ δα πυϊυὑϊη ρ᾽ 

(3), ἀδπῖθα (2) δἴθθν νϑυῸ5 οἵ θηὐγθαΐυ, 

8.5. Βοιη θυ δῦ ΠΠ]ΟΟ]08]. Τη {Π6 

ῬΙϑθηῦ οδ56, ἱπάθραπαάθηῦ οἵ [π6 ρᾶγὰ]- 

16]ΠΊθτὴ ἴοταθα ὈΥ Ὡυτιθσοῦβ ΒΙ ΤΉ 118 

Ῥδββθασαβ (οι. 111. 16, ῬΆ]. 1. 9, ΟἹ], 

1 Ὁ; ἵνε 9, 1 ΠῚΠ655. ἵν. 1; 2 ΓΠΠΘΗΒ, 1- 

11), Π6 ῬγΈβαποθ οὗ {π6 ορῦ. δῴη [6 Γ᾽ 

ὉΠ ργθ5. (ΒΠορβά ἴογ, ἀβρεπάθηὐ τϑα]]- 

Ζαύϊομπ, ΚΙΊούς, ἤοναν. Δ ο]. 11. Ρ. 622, 

ῬΘμμᾶταν, Αγηΐέ. ΧΙ. 11, Ρ. 407) ἰπ- 

ΟἸἾΠ6Β5 τι ΟἸΒΌ ποῦν ὕο {115 δι-ἤπαΐ οΥ 

ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ [δ ]10 τι88; ΟΘΟΙηΡ. ΠΟΥ, 

8 4τ. 1. 0085. Ρ- 2Ζόο. Οπ {16 Ἰαίθ ἀπά 

Ἰποογγθοῦ ἴοστη δῴη ἴον. δοίη, 566 [,ο- 

Ῥθοκ, δλγψη. Ρ. 345, δπᾷ δαιγΖ, εἷ6 

Ζ)λαϊ. Μαροά. Ρ. 52. ὁ Θεὸς τοῦ 

Κυρίου ἡμ..] “ ἐλ (Τοά οΓ ον" Πογεὶ ,) 588 

ΨόΠη χχ. 17, Μδίῃ. χχυῖ. 46. “Ποὺ5 

6].5. εϑῦ αυἱῶ 6Χ 60 πϑδύιβ ἴῃ Τ)θ1Π 

εϑὺ, Πὰν, ὧ6 7Τυγῖι. 1γ. 35, Ρ. οὕ. 

ΤῈ βοιπουπαῦ οοπίοτίθα Θχρ]δηδύϊοη5 

οὗ {π|5 δηα {π6 Το] ον πρ' οἰαβα οἰὐθα 

ὉΥ δυΐοον (7658. ΝΟ]. 1. Ρ. 944) Τηδ 

"6 ἀἰϊβρθιβθά σὴ 1 0Π18 ΟΪγ Ὀ6 

ΟὈβουνθά, ὑπῶῦ “ὑπ6 ψοσὰ (οὐ νγὰ5 

ΘνΘΙ ἸΟΟ θα ἀΡΟΙ ἃ5 ἃ νοτὰ οἵ οἴδοθ 

ΟἹ ἀοτηϊηΐοη, θαῦ οὗ παύυγ δηά βὰὈ- 

βύδποθ, ὙΥ δύθυϊδπα, ες. 7)67., Ο. 11. 

ο]. π. Ρ- 3909. ΤΠ δατηίγα]Υ ΡοΥ- 

Βρίοποιιβ αἰβυποίϊοηβ οἵ {π6 βϑ1ηθ 

αῦμου, ἵπ «Απϑιῦον" 0 τα. Νο]. τι. 

Ῥ. 415, ἄθβθυνβ βϑυύιϑδ. 

ὃ πατὴρ τῆς δόξης] “ἐμὲ Ζαίἠον οἵ 
σίον ;᾽ οοτηρ. Ῥβδ]πὶ ΧΧΥἹ]. 3, Αοὐβ 

2. 1 (Υ 11: 8; ΕΠ. 1χ. 5. ἘΠ: 

οὗ {π6 οΠαγαοίογϑέϊς πιναίἰίῳ : 5686 

ΘΟΠΘαΘΥ]. ϑ'γηί. ὃ τό. 3, Ρ. 115, Υ ΠΟΙ, 

Οὐ». ὃ. 34. 2. Ὁ, Ρ- 211. Τῦ 15 ΒΙπρι αν 

ὑπαῦ ἃ τηθῖ6 δα]θοῦϊναὶ σϑβο]αύϊοη 

(ΒΜ οἰκου), οὐ ὦ ροθύϊοδι ἃηα 1688. τιϑτι8] 

τηθδηηρ οἵ πατὴρ (30. “δυοίοτ,᾽ «700 

ΧΧΧΥΪΙΪ. 28, ῬΤΟΌΔΌΙΥ «ΓὉπι65 1. 17, πα 

Ῥϑυμαρ5 Ηθ}. χιϊ. 9. θαὺ 566 οοῃϊοχῦ ; 

ποὺ 2 ον. 1. 3 [Π|8]16], 5866. 1)6 ὟΥ., 

δια Μ6γ.) 5Βπου]ά 8580 φϑῃΘΥΆ ΠΥ Πῶνθ 

Ῥθθπ δὐορίβα ἱπβίθα οὗ ὑΠ18. 51 Π}010 

δΔΠα στγδιητηδῦϊοα! οχρίαπδίϊοθ. ΤῊΘ 

186 οὗ πατὴρ νγ8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ βιιροοβίθα 

ὈΥ {86 ξογθροίῃρ' πυθηξίοπ οὗ ουν Του, 

ὙγΠ1186 ὉΠ 6 απ} γ]ηρ' σθη. δόξης ΒΘΓν6Β 

ΔΡΡτορτίδίθ!ν ο ΘΔΥΡῪ οι {Π8 ΤΘίθγθμ 6 

ὕο {πΠ6 δὔθγῃμδὶ οἹογυ οἵ αοα ψῃΐοῖι ροτ- 

νϑάθ5 ὑπ6 ψΠΟ0]6 οὗ {π6 ἢσϑὺ ρᾶγαρτδρ!. 

ΤῊ6 ταΐρσθποθ ὑπθη οἵ δόξα ἴο {π6 

Θ]ουΠβα πυσηδηῖῦν (0160), οὐ ὕο ὉΠ8 

αἰνῖπο παύατο οὗ ΟὨτῖϑῦ (Αὐμδη., ατθρ.- 

ΝαζΖ., 566 διυίοον, 7 }εβαι". ΝΟ]. 1. Ρ- 

944), 15. ΌΥ ΠΟ ΤηΘΔΠΒ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ. 

Πνεῦμα σοφίας κ-τ.λ.1 “ἐπ6 ϑρίγὴ οἵ 

εὐἰδάίοην απα γουοίαξίοι ;" {π6 οπατγδο- 

ἀου  Ζίπρ' σϑηϊ να ἀθπούϊηρ' ὕΠ6 Βρθοῖδὶ 

ἕοντηβ πη ρθουν ηναγυ  οδέαἑίογ5. ἴπ 

ψμῖοὴ. {π6 Αροβύϊθ ργαγϑά ἴον. ὑπ 

σιῦ οὗ ὑπ ϑριτιῦ ἴο [ῖβ. σΟηνΟΥΒ; 

ΘΟΙΏΡΑΙΘ 2 ΟὐΥ. ἰν. 13, 2 ΤΊχη. 1. 7, 

566. ποίββ οὐὺ (ἰαἰ. νἱ. τ, πα οἡ 0 

ΟΥ̓ ββίοη οὗ ὑπὸ δυύϊοϊθ νὰ Πνεῦμα, 

ποίθβ οὖν (Τα. ν. 5. Τη6 ἴωνουγιύθ 

Βα ]θούϊνα ἃπα οὔ]θούϊνο αἰβυϊ ποῦ]. 18 

οὗ Ηδ1]., νἱζ. ὑπαῦὺ σοῴ. 15 ὍΠπ6 β10]60- 

ἀν βύωϊβθ, ἀποκάλ. ὑπ οθ]βοῦϊνθ τηϑ- 

ἀϊατη, δι ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, ΠΟΙ ΘνΘΗ, ἃ 

ὑπ6 ογάϑν (ϑύαϊθ θϑίογβ τηθὰπϑβ, ποῦ υὔθθ 

γον δα) βαροθβίβ, ἸορΊΟαΠΥ Βα βίδούογυ : 

σοφία 15. 5ΒΙΠΡΙΥ ὑΠ6. σθποσα οἱ οἵ 

ΠΠαταϊπαύϊοπ, ἀποκάλ. Π6 τπογ8 ξρϑ- 

οἷα] οἱ οἵ Ἰηβιοηῦ πο {πΠ6 αἰνὶπθ 

ΤῊΥΒύΘΙΙΘΒ : 5686 {ὈχύΠ6 ΤΟΙΠΔΥ]5. ἴῃ 

πούθϑ οὐὺ 2 Τίηυ. 1. 7. 

ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ “ὧν ἐπ γι 
ζηνοιυϊοάγα οΓ Πύην,, “ἴῃ ἀρηϊθίοπθ [οΓ 

ταῦ Π6᾽ οορηϊέϊομ 6] 6715, δ α]σ., ΟἸὰ- 

ΤΟΙ. ; ἐν ποὺ θδίπο' [ῸΓ εἰς (Οτού.; 

ὙΥοΙἢ), οὐ διά (Β628), θυ, ἃ8. αϑαδ], 
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Ὑ . κ , ς- ΑΞ δι. ἘΠ 9 Ἄς τ᾿ 

καρδίας ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς 

τη κῖηρ 0πΠ6 80ῆ0)6 ΟΥ οἰθτηθηῦ ἴῃ 

ὙΠΟ {8 δοίϊοπ ὑαῖταθ ῬΪδοθ; {16 

Ἰτηον] σα οὗ Οοα (ποὺ Ολγῖδέ, (ὐδῖν. 

Μ ΠΟ ἰ5. ποῦ τοίουγοα το Ὀθίουβ νϑι. 20) 

γγῶ5 [0 θ6 {π6 βρῇθσθ, ὕΠ|6 οἰ ΓΟ ΠΠ Δ Π1- 

ῬΙΘπῦ οἰθπηθηῦ ἴῃ ὙΠ] ἢ ὑΠΘΥ υΘ ΓΘ ὕο 

Τϑοοῖνθ τυ βάοσῃ ἃ πα τϑνϑ᾽δίϊοη ; ΘΟΙΏΡ. 

2 Ῥεῦ. 1. 2, ἃπα 586 εβρ. νΥ'πδυ, ΟἽ. ὃ 

48. ἃ, Ῥ- 345. ᾿Εν ἐπιγν. ὉὈπι8 ὈΘΙΟΠ ΡΒ 

ἴο {16 ψ]01]6 ργεοσοίίηγ οἸαυβθ, ποῦ 

ΒΡΘΟΙΔΠΎ ἤο ἀποκαλ., 5011] 1655. ὕο ννμαῦ 

7υϊϊοιυς (ΟἸτγβ., “αοΐνην., 81.}, θοῦ οὗ 

ν᾿ ΠΟ ΘΟ ΠΘχΙο 5 νου] Ἰη θυ θυ νἹὉ ἢ 

ὑπ6 ῬΑΓΆΠΠΟΙἴβηη οἵ νϑῦ. 5 ἃπα τό; 

πνεῦμα κιτ.Ὰ. ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΑ Πρ ἦο πεῴωτ. 

κιτ.λ., δῃηᾷ ἐν ἐπιγν. ὕο εἰς τὸ εἰδέ- 

ναι. Τὴ ἐπὶ ἴῃ ἐπίγνωσις 

ΤηΔΥ͂ 6 οἰὔμον αὐἰεἰίνε (Τδ.416), 1π 

τϑῖ, ὅο ὑΠ6 Ἰπογθιηθηΐβ οἵ Κπον]θάρθ 

ΘΟΠ ΓΙ ΠπᾺ ΠΥ τοῖν, ΟΥΓ ΤηοτῸ ΡΙῸΡἃ- 

ὉΠ, ΒΠΏΡΙΥ {γυέογηιδύυο, 5011. “ ΘΟρὩΪΌΟ 

δοσαγαύα οὖ οοῦύα,᾽ Βυθίβομῃ., 6 Καπηῦς- 

ΠΪΒΒ;; ΘΟΙΏΡ. 1 (ὐογ. ΧΙ]. 12, 8586 Ποβῦ 

τ ΒΞ πὶ, ΜΡ Β. ν' ἐπί, ιν. Ὁ 5; 5Π|} 

1) 6] 1Ζβο ἢ, ον Ποῦ. χ. ἡ. 

τ8. πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλ- 

μούς κιτ.λ.1 “Λαυΐηᾳ ἐδι6 ἐγο8 οΓ ψοιι)" 

μεανὴ οπἰἰσ]έεηεεί.᾽ ἼΠτ θα Θοηβύγαοὔϊο 5 

ΔΥΘ ΠΟΙ ῬΟΒΒΙΌ]6: (α) Ασουβ. δβο]αῦθ, 

πεφωτισμένους δοτΘοίηρ νυ ὀῴφθαλ- 

μούς, Ῥοῖϊθ, Τδάϊθ: (ὦ) Αοουδαίϊναὶ 

οἴδαβθ αἴθου δῴη, καὶ Ὀοϊηρ᾽ οτηϊ ὑθα ἴο 

οἶνθ ὑΠ8 οἴδῖιβθ 81} ΘΙ ΡΒ ΓΙΟΥ͂ ἈΡΡο- 

β᾽ ὑϊοη 8] ϑρθοῦ; 5686 Ηδγ]6585 δη ΠΕΣ: 

(ὁ) Τιὰχ οοπβίγαούοη οὗ ρϑτγῦ. ; πεῴωτ. 

τϑίεγεϊπρ ἴο ὑμῖν, ἀπ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

Ῥεϊηρ δοοιβ. οἵ 1ἰπη πο ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ : 

ὙγΙπεσ, 6Ὑ. ὃ. 32. 5. 6, Ρ. 2ο5, Μϑάᾶν!ρ, 

δυπί. ὃ 31; οορ. Ἠαδνύαπηρ, Οἴαδιι8, 

Ρ- ὅ2. 
ἀουθυῖα!, ἴον ὑποὰρὴ Βα ἢ. δοσαβαῦνοϑβ 

Ὁπαουθύθα]ν (ὁ οχἰβϑῦ, ε8ρΡ. ἴπ ἰαῦθυ 

νυ ῦου5 (886. ὙΥ ΔΏΠΟν 5.115. ο]δθογαΐθ 

ὑγθαύϊβ ὧδ (ὐοηιϑύνιυοί. Α8. 1Υ. 5, Ῥ. 

τ46 54.), 5.111 ὑπ Ὺ ἴὰγ τῆοτθ σῬ ΠΘΓΆΠΥ 

δατηῖϊῦ οὗ δὴ οχρίϑηδύϊου ἔοι {Π6 

Οἱ {Ππ|6588 (α) 18. φΥδιητη Δ ]ΟΆ}}Υ 

οοπίοχῦ; 568 ὙΥ͂πογ, ὃ 32. 7, Ρ. 2ού, 
ΘοΙΡ. ΒοΙΠἢ. Αὐγηπέ, 1Π|. 30, Ῥ. 133. 

Αρδίῃ (9) 15 βοιηδυνπαῦ «οα ὈΌ{{]| σΤδτη- 

τ 11, οἷ δοοοπηῦ οὗἉ {Π8 ἀυ.1018 (586 

ῬΘηρ.), ΔΠπ4 σουύϑ! ]ν Θχθρθύ! ΠΥ ἀη- 

Ββαυϊδίδοίονν, “θα Ομ θη ογεβ᾽ ταῦ 

ἀοβπίηρ ὑπ6 οἴβοῦ οὗ ὑπὸ ϑρινιῦ ὕΠ8π 

Τουτηϊηρ ΠΥ ΒοΥῦ οἵ ἀρροβιύϊουι ὕο 1; 

Τὴ (ὁ) {π8Ὸ ὁο0ῃ- 

ποχίοη οἵ ὑπ|6 δοουβαῦϊνεβ 15. 1685 51π|- 

ῬΙ6, Ῥαῦ 016 οὔπον βυπίδουο αἰ Βῖου]- 

(165 ἅτ Βαὺ 5]10}ὖ, ἃ5 ὦ Ῥϑυπηαθαύϊοι οὗ 

566. Μϑυοὺ ὅπ ἰού. 

Θ8.56, 680. ἴῃ ῬΑΡ ΟῚ ΙΔ] οἰααβθ85, 15. ποῦ 

πποοΙτηομ ἴῃ ὑπ6 Ν, Τὶ, (6... Α οὐδ χν. 

22; διηΐποσγ, ΟἿ. ὃ 63. τ. 1, Ῥ. 5900); ΠΟΙ 

τι πουῦὺ αἰδύμπιοῦ Ῥαγ8}161 ἴῃ ΟἸΆΒΒ10Ὰ] 

Οτϑεῖς; 566 οχχ. ἴῃ ΔΗ ΠοΥ ΒΚ, τν.. 

6, Ῥ- τὸθ δὴ: 961}, {70 8 211 ΤΠΝΠ15 

{Ππ6} ΒΘΘΙῚΒ ὕΠ6 τηοϑῦ ῬΙΌΡΔΌ]6 ΘΟΠΒύγ. : 

ΒΟΡνῸΒ ἴο ἀθῆπο {π6 

φοβεῖ οἵ τΠ 6 οἹΓὺ οἵ ὉΠπ6 ὥριυῦ (ΘΟΙΏΡ. 

ῬΆ]]. 111. 21 [ποὺ [60.1, τ ΤΠ 658. 111. 12 ; 

μον, αν. ὃ 66. 3, Ρ. 540 56.), δπὰ 

ονϊηρ ὕο {πΠ6 Βα θβθαπθπῦ ᾿πΐ, (εἰς τὸ 

πεῴφωτ. κ.τ.λ. 

εἰδέναι) νΥ 1 ἢ ΘΧΡΥ 5565 ὕΠ6 }1)Ρ086 οἵ 

ὑπ ἹΠυτηϊπϑύϊοη, ποῦ ἀπ ηδὕπιΓὩ}}Ὺ ἸΆΡ565 

Ἰηῦο 0Π6 ϑΘοσαβαίνϑ. τοὺς ὀφθ. 

τῆς καρδίας ὑμ.} “{π6 δγ68. 617 ψοιώ" 

λεανέ , ἃ βοιηθυνμδῦ ἀπυβιδὶ πα ἢστι- 

Τα ιν 6 Θχρυ ϑβίομ, ἀθπούϊηρ' {Π6 Ἰη γα 

1η 6 }Πσθποθ οὗ ὑπαῦ ρορύϊοη οἵἩἨ οἵ 1η1- 

τηϑῦο 118] παύπτο (ὑπ6 ψυχή) οἵ ψ ΒΊΟΝ 

μῃ6 καρδία 15 ὉΠ6 ἱππαρΊ Πα Υ βρθδῦ; 

ΘοΙΏΡ. «Αοω Τἤολι. ὃ 28, τοὺς τῆς ψυ- 

χῆς ὀφθαλμούς, ἅμα 566. 68ρ. Βθοῖ, 

Θοοἰογυῖ. 111. 24. 3, Ῥ. 94 56.;{ πα ποΐδϑ5 

οὐ τ Τἴην. ἴ. 5. ΟΥ ὉΠ τι88 ἃπα πηθϑῃ- 

1ηρ οἵ φωτίζειν μθΘ᾽6, “ἴο 1Ππτηϊηδύα 

γι ὑπ᾿ ὈΥΙο 658 οὐ {ηη6)" 110}, 566 

680. Ηδ1]1. ἐπ ἰοῦ... πα οοπίγαβὺ ΒΡ]. 

11, 0, ΠΘΓΘ, ἃ5 ὕΠ6 οοπίοχῦ βῆονβ, 6 

1Πππηϊ ηδύϊομ ᾿η Βοιηθυγμαῦ 1655 ᾿πνγᾶγα 

δα να] ; οοιηρ. Βθοῖς, ϑεοίοηζ, 11. 13. 

ΠΡ 3: ΤῊ γϑδαϊηρ οὗ Ζεο., ὀφθ. 

τῆς διανοίας ὑμ. Πὰ8. ΟΠἸΪΥ ὑπ βιρρογῦ 

Οὗ ΒΟΠῚ6 ΘΌΥΒΙνΘ 1η85.; ΤΠΘΟΩ,, (σα τη,» 



{πύτς " Ὁ 

κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρο- 
’ " “ ᾿ -“ ες ’ Α , Ἁ ί- ’ 

νομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἀγιίοις, Καὶ τὲ τὸ ὑπερβάλλον 19 

8]. τίς] “ὡλαΐ. ΤΠ ΘΓΘ ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἤο γϑᾶβϑομ (0 δορῦ ἴῃ ὑΠ15 νῈΓΒ6 δἰ ὉΠ 6 

ἃ απα!αίῖνθ (“ ου] αβπατη παύμτε,᾿ 

ἌΝ ΔΗ], Ηδ11.}, οὐ, τυ μαῦ 15 ΔΡΡΥ͂. ΤΟΓΘ 

αι θβυϊομδ 18, ἃ απδη θα να (ποταπή, 

πόση, Ἡο]2ἢ., 0160) ὑγαπβὶαύϊοι ; {π6 

ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ πηθὰπίηρ “Ὑπαῦ’ ((απ... 

5ρ65,᾿ Ν]ρ.) 15 ΤΠ Βα] οἱ οηῦ, πα 1π- 

οἰ 65 81] τοῦ 8΄ ΒΡΘΟΙΆ] ᾿η ευρυθὐδ ἴ01}8. 

ΤΊ6 αὐύϊοϊθβ ἢ ἐλπὶς ἃπα πλοῦτος 
ΟἾΪΥ͂ ΒοῖνΘ ἴο ρῬοϊπῦ ὑπθπὶ οαὖ 85 Μ}Ὲ]}}- 

Καπονγη 8 Πα Τϑοορ ἶΒθ, δη6 85 ἱπαϊ- 

γϑοῦν δ] πα ἤο ὑμγοιρμουῦ {}|6 Ργ6- 

ὀθαϊησ' ΡΔΙΆΡΤΔΡ : ΘΟΙΉΡ. ΒΘΡΠΠ ΤΥ, 

ϑγηΐ. νι. 27, Ρ. 3224, 4110. ῬΙαῖο, ΟγἹέ. 

43 6. ἡ ἐλπίς κι τ. λ.1, “ἐλο λορο 

οΓ Πὺδ οαἰέηρ," ἱ. 6. ἴῃ 8. πορθ σι μΐοῃ 

π6 ΟΔΠΠ Πρ ὙΟΡΚθ ἰπΠ {π6 Ποϑτῦ ; 

κλήσεως Ὀοϊηρ' {Π6 σϑη. οὗ ὑπ6 οατιδα 

αὔοϊοη5, Ομ οι ου]. ϑγηΐ. ὃ τὴ, Ρ. 128. 

᾿Ελπὶς 15 ὑμπ ποῦ οβ]θοίϊνο, τὰ ἐλπιζό- 

μενον (Ο]81ι., Εἰ 416), ἃ τηθϑῃἸηρ' ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 

{ΠῚ  δυιθδβίδπυϊαίθα ον ἴῃ ΟΟ]. 1. 5 

(ΘοπηρΡ. πούβϑ 2) ἴ060.), ἃ Πθυθ. 661- 

δῖ η]Ὺ ππππθοθββασυ, Ὀαῦ ἃ5. πϑι8] 8ιὖ- 

7οοἰϊυο; ἐπὶ ποίαις ἐλπίσι κεκλήμεθα 

παρ αὐτοῦ, Τ]εοά. Τιτ6 πίστις, ἴὖ 

18 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΟΟσΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ πι584 ἴῃ 8ῃ 

ΟΡ ]βοῦϊνα ἀβρθοὺ (΄ οδ]θούϊνινι᾽), ἃ5. “086 - 

ϑτουπ8, {πῸ βύαθα οἵ πορϑ,᾿ αῦ 7υδῦ ἃ5 

πίστις 16. ποῦ 864 ἴῃπ {π|0 Ν. Τ,, ἴον 

ΚΤ ΠΠσῖο ΟΠ νΙδυϊαπδ᾽ (566 ον (αΐ. 1. 23), 

50 1 15 ΨΘΥῪ ἀοα θυ] τοῦ Π εν ἐλπὶς 

ΘΥΨΘΥ {ὉΠ Ὺ δπιουμπίβ ὕο “165 ββραγαΐα,᾽ 

85 ββουίβα Ὀγ ϑυαϊσθυ, 7 }6βαι)". 5. ν. 

0]. 1. Ρ. 1τορ5. τίς ὁ πλοῦτος 

κιτιλ.] “εὐλαΐ ἐδ γἱοϊιο8 οὗ ἐ]ι6 σίονη οὕ 

Π 5 ἐππογίξαγιοο;" ἃ ΠΟΌΪΘ δοοαπη]α- 

ὑϊοι οἵ ῥοββϑθββῖίνθ βϑηϊθνθθ, βου πρ' 

Του {π6 κληρονομία οἡ {Π6 5146 οἵ 1{5 

ΘΊοΥυ, πα ὑπὸ ΡἽΟΥΥ οα {π6 5146 οἵ 108 

το μ65. ΑἹ] δά]θοῦϊναι βοϊαύϊομβ, [Ὁ 

ΠΘΘα ΒΟΒΓΌΘΙΥ Ὀ6 5814, ἃγθ ΨΠΟΙΥ 1η- 

ΔΑΠΆΪΒΒ1016; 566 πούθϑ 95. νϑῖ, 6, δι 

ὙΝΙΠΟΣ, (Ἱ. ὃ. 20. 2. Γ, Ρ. 171 Β6- 

ΤῊ ργθῆχϑα καὶ 1 οπυϊ θα ῬῪ Παοίν. 

νι ΑΒΌΙΚΟΝΕ; 50; ΟἸάγοπι., ὅ'δη- 

Θϑσῖη., Απηδῦ., (ἸΟΌ1ι., 41., θα Ῥϑυμαρ5 

ΤΙΘΒΟΙΥ τουαϊπεα Ὁ ΤΊίβοϊ., Μοψ., αἹ., 

τ ὈΡΕ ΚΤ δ ἐς ΠΘΑΤ]Υ 81] τη55. ; Οορῦ., 

ϑυτ. (οι), ναϊσ., 4]. ; Οὐῖρ. οδύ., 

ΟἾγυβ., ΤΠθοᾶ. ; ἃ85 ὑπθ καὶ ἴπ [86 

{π|γτ τηθγ.Υ (γ6Γ. 0) 1Ἰηϊρῃῦ Πᾶνθ 

50. ΘΑΒΠΠῪ Βαρσεβύθα ΔῈ ΟΤΩ᾿Β5ῖ0 1. ἴῃ) ὉΠ68 

ἐν τοῖς ἁγίοις] 

“αἸποτι {Πι6 δα ϊγυΐϑ , ἃ. ΒΘΥ ΠΟΘ] ο]δτι86 

ΔΡΡαεπάθα ἰο τίς (ἐστιν) ὁ πλοῦτος 

κιτ.λ., ἀρβηίηρ ὑπ6 Βριθι8 ([Π6 ψΠο]8 

ΒΘΟΟΠΩ. 

Θοτηιηπηϊν οἵ ὕπ6 {ι0 1, ὀοτηρ. 

Ἀοὺΐβ ΧΧ. 32; Χχνὶ. 18) ἴῃ ψΒΙΟΝ [8 

πλοῦτος τῆς δόξ. τῆς κληρ. 18. ῬΘΟᾺΠ ΔΕΙ͂ 

ἴοι, [6], δ πα τα! ]ζϑα : οοιηρ. ΟΟ]. 

Ϊ. 27, δια βθ6 Μογεῦ, ἢ. 1. Ἡδυ]θ85 

Θοππηθοὺβ ἐν τοῖς ἁγίοις 10 κλήρον. 

αὐτοῦ, δι ἰπὐογργθύαϊοπ θχθρϑίϊοα ΠΥ 

θη} 18 (566 ϑύϊθσ ἦγ ἰοο. Ρ. τότ 52.), 

Ῥαΐ, οα ἀσοοππῦὺ οὗ {Π6 οτηϊββίοη οὗ {Ππ6 

ΔΙΥΌΊΟΙΘ, ὈΥ͂ ΠΟ ΠΙΘΔΠ8Β 50 Ο,ΘΙΠ ΙΔ Ό]ΟΑ]]Υ 

Δ Τη]551016, ονθη ἴῃ ΗΘ Ἰβίϊο αθοῖ, 

ἃ 5. ὍΠ6 βοιηθυν δῦ 5ννθαρίπρ ἰδηστιαρθ οὗ 

ΑἸΙ, ὧν ἰοο. νου ]Ἱά 1εδα πι8 ὅο σοποῖαάθ, 

ἘῸΣ δἃ5. ὕΠ6 ἴουτηθι οἴαιιβθ οοῃὐαΐη5 ὦ 

ἀοῆποα ἀπ 56} -ϑαθδιβύθηῦ θα. (ποῦ 

ΤΩΘΓΕΙΥ κληρον. ἐν κιτ.Ὰ. «700 ΧΙ], 18, 

ὦο., θυὰξ κληρον. αὐτοῦ, 50. Θεοῦ, ἃ 

ΨΘΙῪ αἰδυϊποῦ Θχργθββῖομ), ὑπ8 Ἰαύθοι' 

ὀαπποῦ ΘαΒ]ν Ὀ6 Το Γ6 4 ἃ5 ΒΌΡΡΙ6- 

τηθπθα], πα ὑΠπ18, ἃ5 16 οῚ ΕΠ] Υ Ὁ ΠᾺΓ- 

ΡΠ 

βουνοῦ ἐν τοῖς ἀΎ. Ὀ6. ἱπητηθαϊ δἰ θ] Υ 
οομπροίθα νυ ὑπὸ ἀπΟΧΡργθββθα ἐστί, 

{16 οἸηϊββίο οὐ ὉΠ|6 ἃγΌϊο16 νν1}] θ6 1685 

ΒΘΉΒΙΌΙΥ [6] Ὁ (οοτηρ. Υ που, 67. ὃ το. 2. 

Ῥ, Ρ. 114), ἃπα {Π6 ΠΔΙΤΠΟΩΥ ἴῃ {Π6 

{Πγ86. οἰδιιθ88 ἔα}}ν ργοβογνϑα : {π6 ἢγβῦ, 

ἐλπίς κιτὰλ. Ὀθίπρ' βύαϊθα σθη θυ ]}}ν : 

{ῃτοιϑ; 5686 πούθϑθο ΟΠ. ψ 1. 

ὕΠπ6 βθοοια, πλοῦτος κ-Τ.Δ. ΤΠΟΓΘ ΠΘΔΙΥ͂ 

ΒΡΘοαΠ χορ ΠΟΥ͂ ἐν τοῖς αὝΎ.,) {Π6 ΒΡΠΟΥΘ 

ἴῃ. ΒΙΟΝ τὖ 15 ἴουπηα : π {π|γτὰ, τὸ 

ὑπερβάλλον κι τ. Ὰ. ὈΥ εἰς ἡμᾶς, {89 



20 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΊΙΟΥΣ. 

μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας 
Α Α 83.. "ἢ “ ’ “ 94 ’ ᾿] “- δ 

20 κατὰ τῆν ενεργειαν τοὺ κρατοὺυς τῆς ἰσχύος αὐτου, ἣν 

ἸἸνίπρ' οὈ]θοίβ ἑονγα 5. σπουη ἴὐ 'β ἃ πα 
Ὑ}11 06 δχϑγοϊβϑά. 

19. καὶ τί τὸ ὑπερβ. κιτ.λ.] “απὰ 
αὐλαΐ ἐἴι6 οχαοοοαη) ογοαΐηε58 ὁ} ΠῚ 

Ῥοινογ" ἐ8 ;᾽ ΒΡθοιβοδύϊοι οὗ ὑπῶῦ Ὀν ψ ΒΙοἢ 

ΠοΟΡ6 Ὀθοοιη65 Πα]οἸκοηθα ἃ πα σθϑ] θά - 

ὅση τὶς περίεσται κτῆσις ἀγαθῶν τοῖς 

τοῦ Θεοῦ ἁγίοις ἐπὶ τοῦ μέλλοντος 

αἰῶνος, 'ΓΠΘο.- ΜΟΡ5. ΟἾγυ5.; 

ΤΉΘΟΡἢ., δια (ὔσττη. τϑῖθυ ὉΠ15 οἴδιθθ 

ΒΙΠΊΡΙΥ ἤο {πΠ6 ρυθβθηὺ 116. Τὴ 5 18 

ἀουθύξα], ἃ5. ὉΠπ6 ξογθοοῖπρ' ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΠΒ 

ἐλπὶς δΔηα κληρονομία (0). γ. 5, ΘΟΙΏΡ. Γ 

Οὐον. νἱ. 9, 018]. ν. 21), πα {Π6 ΓΘ ΌγΘ Πο 6 

ἴῃ {Π6 ΤΟ] ηρ' νου88, 566 ΠῚ ὅο ροϊῃύ 

ρυηναγήϊῃ ὕο [Π86 Ῥόνον οὗ Οοα ψΒΙΟΝ 

5841] Λ6)Οα Γ67) α αἸΟΙτΘ ἢ. τι8. Θυθη ἃ5 ἴὖ 

414 ΟΠ νῖβῦ, δηα 58.411 1᾿πβύϑ}} τι5 ἴῃ οἵ 

1πΠου  Πο6 85 10 οπἐπγοπϑα Ἡΐπι οα {Π6 

τὶσηῦ παπᾷ οἵ Οαοα. ΤΠ θγα 15 ὑππι5. ἃ 

Κιπα οἵ οἰϊτηαχ,---ὑπ6 λορα π πῖοῖ {Π6 

ΘΔ] Ρ᾽ Δ ΤΑΙ ΘΠ8, ---ὐ 6. Θχ μα α501685 μα 

᾿ΠΘΧΡΥΘΒΒΙΌ]6. σίογῃ (ΟἸγυ5.) οὐ ὑπὸῦ 

1πΠϑγϊ ὕδηηο8 ὕο ἡΥΠ]Ο ἢ ΠΟΡΘ 15 αἰ θοίθα, ---- 

ὕπ6 11πη101655 ροῖσο)" {πῶ 5181} Ῥθδύον 

0, ΒΌΠ {π6 ᾿πα!ν ἀπ} Ζίπο εἰς ἡμᾶς 

ΒΘΘΙΠῚΒ ὕο 5ΠΟΥ {παῦ ἃ 8εοοηοίαν τϑίθυ- 

6π06 ἴο ὑπ6 ργη6δοηέ ((Ὁ]ΟἸκ Πρ ᾽ ῬΟΥΤΘΥ͂ 

ἴῃ [ἴπ6 Πραγύβ οἵ ὈΘΙΊΘν υΒ (0. 11. 1, 5) 

15. ΌΥ ΠΟ τη68Π85 ὅο Ὀ6 δχοϊπαθά. 

εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστ.] “ἐο τ8-ἰσαγ οἷ τὐἴο 

αΥῸ θο[ϊουίη ; ΟὈ]Θοὐβ ἑονγαν 5. ὑυΠΌτη. 

ὑπ ὀχοθθάϊπρ' συθαίμθϑβ οἵ ὑΠ6 ῬΟΥΤΕΣ 

ἴ5. ἀἸβρ! αγϑᾶ : {π6 εἰς ἡμᾶς ποῦ Ῥεΐπρ' 

ἀδρϑπαθηῦ οἡ τῆς δυνάμ. αὐτοῦ (Η1]., 

Οἰδπο 2 Οὐγ. χὶϊ. 4, ΠΟΥ. ΠΟΥΤΘΥΘΙ 

εἰς ὑμᾶς 15 τηοϑῦ ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ ἴο 6 Ἰοϊπρα 

ἢ ζήσομεν, 566 ΜοΥ. ἦη, ἰ06.), Ὀτιῦ, δ 5 

πῃ {Π6 Ῥυθοθαϊηρ' ππθιη ρου, οα τί (ἐστί) ; 

δια εἰς Πανίηρ 105 ΤΘΡΪΔ δ ἃ ῬΥΪΠΠΔΙΎ 

56η56. ΟἵὁἨ δὐμῖοα! αἰγθούϊοη, Δατα ΓΔ Ὀ]Υ 

ΘΧΡΙΘΒΒΘΑ Ὀγ “το τ|8-σαγεῖ,᾽ Α. Ὗ, ἔποπα 

Τυηά. ; οοταρ. δῖπον, Ογ. ὃ 40. ἃ. 6. δ, 

Ρ. 3532. ΤῈ|6 βθοοῃᾷ δη4 {πῃϊγὰ οἴδιιβ88, 

τίς ὁ πλοῦτος κιτ.λ. δα τί τὸ ὑπερβ. 

κιτ.Ὰ., ἃτθ ὑπι|5 ρϑγίβθου νυ βυτητηθύγιοα, 

{Ππ6 βαβϊβύδη γα 511}0-ο] 865 Του ϊηρ' ὦ 

ῬϑΓΔΠ 6] βτὴ ὅθ ϑϑ ἢ οὐπθυ, πα ὑπ Ρτ8- 

Ῥοβιθοηδ] 5. -οἰαιιβθ εἰς ἡμᾶς Ὀεΐπρ᾽ 

Βύσιιοῦ ΤΆ ΠΥ ῬΆΓΆ1181 ἤο ὑπ Ῥγθοθαϊηρ' 

ἐν τοῖς ἁγίοις, ὙΥΠ116 αὖ ὑπ6 βαπιθ {ϊτηθ 

10 ῬΓΘΡΘΓΙΘΒ τι8 ἴοΎ ὑπ6 Ἰοὐθηῦ ἀρροβιθϊοπ. 

Βαροσοβύθα ὈΥ ὑπο ἐν Χρ. νγΒ 10} ΦΌ]Π]ΟΥνΒ ; 

Β866 5161: ὅν ἴο6., Ῥ. 155. κατὰ 

τὴν ἐνέργειαν ἄο65 ποὺ ΤοΐοΥ ἴο 8]] 
ὕΠγθθ οἴδιιβοβ (Η 841].}, θαύ, δἃ5. ὅπ οογ- 

Τοϑροπάθποθ οἵ ᾿άῴθαβ ἃπά ᾿ἰδηριιαρθ 

αἰδβυϊποῦν βαυρσαβῦβ, ἴο ὑΠπαὺ ᾿τητη θα ϊαίο] Υ 

Ῥτγθοθαϊηρ ; ποῦ Πού ΥΘΥ ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἴο 

πιστεύοντας (ΕΒ ἴ1ο]κ.), ἴοΥ 510. ἃ 60η- 

πϑχίομ, ὑπουρῇ ἀοούγ ΠΥ ὉΠΘΧΟΘΡ- 

ὑϊοπδθ ]6 (566 Οὐ]. 11. 12), 15 ἀασεργοί σα 

πηβδ 15, δούο Ύ ἔγοτη 105 ᾿πψουροϊδύϊοι οἵ 

δ ὉΠΙΟΟΙκΘα-ἴον 1468, νῖΖ. ὑΠπ6 οὐἱρίπ. 

8:64 δηὐθοθάθηΐβ οἵ ἔαϊῦ. 1Π|6 τϑΐϑ- 

ΘΠ08. ὑπθη 15. ΒΙΠΩΡΙΥ ἴο {πμθ6 ψ 016 

οἴδιιθθ, ποῦ ποθ ἃ8 85 ΘΧρίδπδ- 

ὑΐϊοπ (ΟΠ γ58.}) οὐ διιρ!Ποδύϊοπ (Οα]ν.) 

οὗ {Π15 Ῥόνγοσ, θαῦ, ἴῃ Δοοογάδποθ ψ]ὺ ἢ 

ὑπ6 {11 δὐμῖοαὶ ἔοτσοθ οἵ κατά (“τηθὰ- 

ΒΈΧΓΘ,᾽ “Ῥτορογθϊοπ,᾿ ΒΟΥ Βατάν, ϑγηΐ. 

ν. 20. ", Ρ.- 230), ἃ5 ἃ ἀοἤπίνιοι οὗἉ 105 

τηο8 οὗ ορογαίίοι (Εἰ 16), ἃ τιον 

ηιθαϑι.76, ἃ βῦπρθπάοιιβ ἐμοηυρία)" ὈΥ 

Ὑν ΒΟ) 108. ἸπΠη1ῦ8 ῬΟνγΘῚΒ ὑουναγβ ὑΠ68 

Ῥο!θνίησ, ἴπ 105 Γαύατο, γϑᾶ, 8πα 105 

Ῥτθϑϑηῦ τηϑηϊοϑὑδυ!οη5, τηϊσῦ θ6 [6]0, 

ΔΟΙς πο] θα σθα, οϑυσηδίθα, ἃπα τθῶ- 

11Ζθα ; οοηρ. Τσπδύ. 7γαϊΐ. 0, ὙΥ]ΠΘΓΘ 

Ποννονοῦ ὑπ6 ὁμοίωμα οἵ {π6 ἔγερσις 15 

ΤΊΟΓΘ Δ]Π]ὰ64 ἴο ὑπᾶη ἴῃ Ππ ρῥγθβϑθηῦ 

Ῥδββαρθ. ἀἂϑ ὑπθ τηθδπΐηρ οἵ κατὰ 

ΘΓ [8115 βῃουῦ οἵ “ργορύβν᾽᾿ (φοπηρ. 

Οὐἱθθῦ. Οριιδουίω, 11. 5), 50 10 ον δ ἢ] Ὺ 

ὑνδηβοθηβ ὑπαῦ οὗ Τη6Γ6 ΒΙ τη} ΠΠὑπ66. 

τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ] “ἐλο 
δἰγοησί, ο7 Πὶδ ηυϊρ]ιί,, “τοῦυν Ρούθη- 

1:5, Ζ.0ῃ., 5611. 086 βύγσβῃρι ΜΠ ΙΟΠ 

δΡΡρουίδϊηβ ἴο, 15 ν᾽ ποθ ὈΥ ΗΒ ἴσχυς: 

πϑιύμον ἃ Ἡδργαΐθπι (Η1211.}, ποῦ ἃ 



Τ 50; 21: 27 

δ, 3 “ Ὡ ἢ ’ πον, 9 - 4 
ενηργήσεν εν τῷ Χριστῷ, εγειρας αὐτὸν εκ νεκρῶν, και 

Ὁ 2 9 ὃ “- 9 ἊΣ ἮΝ 9 , ε [, 
ἐκαθισεν εν εξιᾷ αὐτου εν τοις επουρανιοῖις υπερᾶάνω 21 

ΤΊΘΙ6 ΟΠ τΪαὐΐϊνθ [ΌΤΠ οἵ ΘΧΡΥΘσβίοῃ 

(Κ αὐίμ.), θὰ ὦ βρθοϊβοδίϊοπ οἵ {π8 

Οαὐοοχαϊπρ' ἃηἃ οχΠὶθἱοη. οὔ ὑπμαῦὺ 

Ῥόντοῦ ΒΟ 15. ὑπ6 αἰνίηθ αὐὐειθυύθ; 

ΒΒΒ᾽ ὉΠ Ψ]- 19, 98π. ἵν. 2,- ᾿ΔΟἢ 

ὙνοΓ Πὰ5 ὑπτι5 105. ἀἰβύϊποῦ ἃπα ῬΤΌΡΟΣ 

ἴΌγοΘ : ἴσχυς, ἃ5 1ΐ5 ἀουϊναύϊοη (σχω, 

ἔχω) ἱταρ] 188, τϑΐθυβ ταῦπου ὑο ραϑβϑΐυο 

Ἰῃ Πογθηὺ Ρουγοι, ΜΙ τς χὶϊ. 20; κράτος 

(ΚΡΑ, ΚΑΡ, οορπ. Ὑἱ0} κάρα, ΘοπΠΙρΡ. 

Ῥϑηΐαυ, ᾿γγυνςοίίον. Δ]. τι. τ78) ὕο 

ῬονΟΙ ΟΥ̓ ποθα 1ἢ αὐέζονι ; 5866 1. Ὲ]ς6 1. 

51. ΤΠ6 βΒυυκῖηρ' ἴοτοθ οὗ 0Π6 βχργθβ- 

ΒΙΟΠΒ ΠΟΙ τιβθα ὅο Βρθοιν Π15. “θη ϊ- 

πθηὺ δοὺ οἵ Οοα᾽ἶβ οπηπὶρούθπου 15 

Ὑ0611 1Π]υϑύτα θα Ὀν Ῥρᾶγβομ, οὐ {ἢ6 

Οὐπθο. τὺ ᾿ς ὟΝ: 1 ἢ. 222 [1]: 

θατγίου). 

20. ἣν ἐνήργησεν] “ευὐιοῖ, Π|6 

αὐγοιἦέ,᾽ 5011. ἣν ἐνέργειαν, Μ ΕΙΟἢ δοῦ 

ΟΥ̓ οπιπ!ρούθμοα (οα, ἃ5. ὅπ ρυίποῖ- 

Ῥ8] οὔτι88 (58θ6. Ῥθάσβομ, γε, Ατῦ. ν. 

0]. 1. Ρ. 301, 64. Βατῦ.), αἰβρ!αγοϑὰ 

ἴῃ ΟΠ τύ, πα ἴῃ Ἡϊτη ἴῃ τι8 (΄ ̓ ππτῦ 

οἰποδβοίδπι 1)61 ἴῃ ον θη θι5,᾽ Οὐοο.) 

ὙΠῸ ΒΠᾶγ6 πΠ6 Πυτηδηϊῦν ἢ6 νοπο}- 

βοῖθα ἴο ὕδϊτθ, πα τ ΒριεἸ }ΠΥ γυἾΒθ 

ὙΠῸ} ΟἿ τΊβθη ΤοΓγ ; 566 516. ὧν ἰοο. 

Ῥ. 172. ΤΠῸ γτϑδάϊηρ ἐνήργηκεν (ΑΒ ; 

Ογτν., ῬυόοΟρ.) 15 δαορίθα Ὀγ “ΠαοἼιν.; 

Μῆογ.; Ὀὰῦ ΔΡΡΥ. οἡ ᾿πϑυ!ηοϊθηῦ ον]- 

ἄδποθ. ἐν τῷ Χριστῷ] “ὑν 

ΟἸω"δί, ἵν Ἡΐπ 85. οὔὐ βρι υῖύπα 

Ἠθρδᾶ; ἐν Πθύβθ θῖπρ' ΠῸ τη6 18 “ ποίδ 

«αὔϊν!,᾽ ὦ Θοπδύγπούοη ποὺ ΘΧΡΙο 6 

1π ὉὍπ6 Ν. 1 (566 ΠΟΙ, (7. ὃ 21. 

8, Ρ. 105), θαῦ σογγθοῦν ἱπαϊοδθϊπρ' 

{πΠ6 8 ῤϑέγαίην οἵ ὕμθ δούϊοῃ : 566 

πούθϑ οἵὖὐ (ἰαἰ. 1. 24. Τὸ 15. ΒΟΔΓΟΘΙΥ 

ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ὕο τορι ταῦθ ὑπ οδυύϊοπ 

οὗ Τηοοάογοῦ ἀπ ΤΠ ΘΟΡΠΥ]., δῆλον δὲ 

ὅτι ταῦτα πάντα ὡς περὶ ἀνθρώπου 

τέθεικε (ΤΠ 604,), τὸ γὰρ ἀναστὰν ἄν- 

θρωπος, εἰ καὶ Θεῷ ἥνωτο (Τ ΠΘΟΡΠΥ].). 

Τὴ {π|8 ρϑββαροθ, ῬΆ], 1. 6---ττ, δπά 

ΟΟ]. 1. 14--το, 85. ΟἸΒ}). νγ81}] ΟΌΒΘΥυ 68, 

νγ8 ἢπα {π6 δηύϊγθ ΟΠ ἰδίου οὗ δῦ 

Ῥδα!. ἐγείρας αὐτόν] “λον ΠῸ 

γαϊδοώ Πίην,, Αὐὐῃ. οὐ ρθύπαρβ ϑύδεν 
“ὧν ἐπαὶ Ἠδ τοϊβοα Ηΐην, Ατπη.; ὁο0π- 

Φθια ΡΟυΔΠΘΟΙ5 δοῦ ἢ ἐνηήργησεν, 566 

ποῦβϑ ὁ. γνωρίσας, Ν6Υ. 0. 

καὶ ἐκάθισεν] “απῷὦ Π|ὸ 8οὲ Ἡϊΐτη :ἢ 

Θμδησθ ἴτοτη ὑπ6 ραγύϊοι ρα] βύγαούιτθ 

ἴο πὸ βπῖῦθ νου, ΘΒ ΡΘοΙ Πν ἀοδιοπθά 

ἴο θη ποθ ὕΠ8 ἱτηροῦύμηοθ οἵ {πὸ ὑγαῦῃ 

ΘΟηνΘΥΘα ὈΥ ὑπ ρῥϑγίϊοῖρ]8 ; 5868 δχχ. 

ἴῃ ὙΥΙΠΟΥ, ΟὟ. ὃ 03. 2. Ὁ, Ρ- 508 56. 

ΤῊ αἰδβυϊποῦννθ πα θα ρ ἢ δύϊο τη θη 10. 

οὗ ὕπ οοπδθαπθπῦ πα οΘοππθούθα δοῦὺβ 

μοῖρ ύθηϑ ὑπ οοποθρύϊοη οἵ ὑΐπ8 ἃ]- 

τϊσηῦν ἐνέργεια οὗ Οοα (Βαύμον, ὅομ, 

δια ὥριγιῦ: Ῥράγβοῃ, οὐ ἐλ Ογεοα, Ατῦ. 

γ. γΟΙ]. 1. Ρ. 302), ἀΙἸΒρ!αγϑα 1π Ὁπ6 Β6- 

Βιστθούϊοιι οἵ ΟΠ σὶδὺ ἔσοιη ὑπ ἀθδα, 

Οἱ {Π6 βϑββίοῃ οἵ ΟΠ υῖδῦ αὖ ἐπ6 υἱοῦ 

πη οὗ Οοά, 5606 Κπδρρ, ϑογίρέ. γα. 

Αγρυην. Ατῦ. τι. ; ἰοῦ πθ86. σγοσβ οὗ 

ΒΡ. ῬϑΆΓΒΟΠ 85. ΠΟΥΘΥΘΙ ΠΘΥΘΙ Ὀ6 ἴοι- 

ϑούθη, 4.116 δμαΐϊ γοΐγην 701" δυο} απο 

Εν61,, ποῦ ΟΠΪΥ ὕο Π6 τηιοαϊποδύθα οὗον- 

πἰύγ οὐ Η5 τηθαϊαύουβῃῖρ, Ραὺ 4180 ἴὸ 

{π6 σομηρ]θῦθ οὐθυπιῦν οἵ ὑπ ἀαγαύϊοι. 

οὗ Ἠΐβ πυτηδηῖῦν, νγΒ ]0} ἕοσ ὑπ ἔαύαγο 

15. σοθύθυ 8] ο Η15 Τυινιπιῦν :᾿ Δυνῦ. νι. 

γοἹ. 1. Ρ. 335. ᾿Εκάθισεν 15 Τοιπα 

ἴπ ΘΕΒΌ ΚΤ, ; τποϑῦ τη85. ; ΟἸδγοπι.; 

Βοοτπ., Οοὐμ., Οορῦ., ὥὄγσ. ; ΟἼγυ5.; 

ΤΠθοά. (1ε0., Τίδο..). Ῥαύ καθίσας 

(αοΐμν.) μὰΒ ὑπ. βύγομρ' βαρρογῦ οἵ 

ΑΒΔ; ἀροιῦ 14 τη88.; Απρ,, Ψα]ρ. ; 

1.5., γτ.: αὐτὸν 15 Δ΄46α Ὀγ ΑΝ; 

4 τιϑϑ.; 8., ῬΤΌΟΘΟΡ. ἐν τοῖς 

ἐπουρανίοις] “ ὑγ ἐδι6 Ποανογηῖῃ γίαοοϑ ;" 

Ἰλ 45 [1π 0010] ὅτ, ΟἿ... 

ὔλΝ. ; 5686 πούθϑ οῃ. γϑῦ. 3. Τῦ 15 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΡΟΒΒΙΌ]6 ὕο ἀοαθδῦ ὑπῶῦ ὕμ089 
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ψοτβΒ πᾶν ἤογθ᾽ ἃ ἰοοαΐ τοΐθγθποθ. 

ΤῊ6 ἀἰβυϊποῦν ἸοΟΔ] Θχργεββίοηβ, ἐκά- 

θισεν, ἐν δεξιᾷ, ---Πθ. δουιρύθτα ἀοο- 

ἐνῖπθ οὗ ΟΠ Ιβυβ Πέθυαὶ ἃπα Ἰοο8] 88- 

οϑηῦ (ΔΜαυς χυΐ. 10, 8].),---Ἴαἷβ τϑραὶ 

βϑβδβδίοι πὰ πϑᾶνθῃ ἴῃ ΠῚ5. οἹουηθα ἀμα 

τοϑριθηἀθοὺ Βοαν (οὐ νῖϊ. βό, ἑστῶτα 

ἐκ δεξιῶν, 4]., 566. ῬΆΪ], 111. 2ο, 21),--- 

ἨΙΒ5 ξαύατα Πῦθγα! πα Ἰοοὰ] 7] οἴω 

ἀδβοθπῦ (οὐδ 1. 11, ὃν τρόπον ἐθεά- 

σασθε αὐτὸν πορευόμενον), --- 81} ἑεπα ἐο 

ἱηνα ἀαύθ ὑπ6 νᾶραθ δη4 ἰα68]Π 5010 

“βὑδς 5. ΟΣΘΙοδῦϊβ ἡ ἀσρθα θῪ ΗΔ.]685 ἐπ 

ἴοο. ΤΠ6 ομοῖσθ οἵ {Π6 τῆοσα βιϑηθγαὶ 

χρυ θββίοῃ, ἐν τοῖς ἐπουρ., “ἴηι ἰλ6 ἢδα- 

φοηῖῃ γορίοτιϑ᾽ (ΘΟΠῚΡ. Οἢ. ἵν. 10), ταῦ δυ 

Ππδῃ (Π8 τῆοτθ βρθοῖῆο ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

γγὰ5. ΡΟΡΠΔΡ5. βιισοθβύθα ὈΥ ὑπ παῦπγθ 

οὗ ὑπ ἀθὕδ115 ἴῃ γϑὶ. 21. ΤῊΘ 

τϑδαϊηρ' οὐρανοῖς [ ̓αολην. (ΟΠ. τᾶ γρ..) 

πὰ Β ; ἃ1.] μᾶὰβ σσϑαϊς δχίθγηδὶ 5ὰρ- 

Ῥοτῦ, Πα 566 ΠῚ5 δ. αἰμηοϑὺ 5611- ουϊἀθηῦ 

51058. 

21. ὑπεράνω] “οὐε)" αὔουε,᾽ “Βιρτα,᾽ 

Ὑαϊρ., ΟἸάγοια., “ αἴατο,᾽ ΟΟΙἢ.; ποῦ 

“Ἰοηρθ Βιργα, Β6Ζδ, ἃ πα ὑῶν ἀθονα,᾽ 

Αὐὖῃ,., ΑἸ, 4].: βρϑοϊδοδίϊοῃ. οἵ ἐπ 

παῦαγθ ἃπα οχύθηῦ οὗ ὑπ δχαϊ αύϊοη. 

ΤΠ6 ᾿πίθηβινθ ἴογοθ νυ βϊο ΟἾγυβ. δηα 

ΤΉΘΟΡΒΥ]. πα ἴῃ {115 ποτὰ, ἵνα τὸ 

ἀκρότατον ὕψος δηλώσῃ, ἃπα ὙΠΟ Πὰ5 

ΤΘοΘηὐν Ὀθθη δαορίθα Ὀγ ϑίϊου ἃπὰ 

ἘδαΙ6, 15 σϑῦὺ ἀοαύπ] ; ἃ5 15 αἶβὸ {π6 

αϑϑογύϊοι (Ε8.416) ὑΠπαῦ {Π15 ρσεν 8115 “1π 

088 τηδ]ογὶν οἵ ραββᾶρθβ᾽ ἴῃ ἐπ ΧΧ: 

586 ΕΖβῖς, 1. δό (Α{65.}, νἱϊϊ!. 2, Χ. 10, 

ΧΙ. 22, ΧΙ1Π]|. 15, πα δνθῃ Πϑαῦύ. ΧΧΥΪ. 

10, ΧΧΥΪΙ. τ. ὅ΄θ0ἢ. αἰβυϊποῦ ᾿Ἰηβύϑη 68 

85 ΕΖΘΙς. χ]]]. 15, πα ἴῃ {μ6 Ν. Τ", 

Ἠδ668. ἰχ. 5, [Π6 β᾽τη  ]]ν ὉΠΘΙΡΠ δύο 

1.568 οἵ [π6 Δη Πθύομ ὑποκάτω ἴῃ «Το π 

ἰ. 51, Τὰκα νὴ]. τό, ἀπά Ὁπ6 ἰβπάβη- 

οἷθβ οἵ ΑἸθχδπάσγιαη ἃ πα Ἰαῦου ατσθεὶς 

ὕἤο ἴοστπη ἀυρ]οαύεα σΘομηροι πη 8 (888 

Ῥαστοι, αὐ Ραρ. Τ᾿ ανιγῖν. Ν ΟἹ. τ. Ρ. 80), 

τη κθ 1 ΒΙΘΉΪν ῬΓΟΌΔΌ]6 ὑπαὺ ὑπεράνω, 

Ὀοίμ πδστα Ὡπα οἷ. ἵν. το, τηρ]168 Π10016 

τηοῦ8 ὑμδη 5ΠῊρ16 ἰοοδ] οἱθναύϊοη. 9 

ἴοο ὅυγ. ἐπα ἈΡΡΥ. 811 0η8 ἀποϊθηῦ Ὗν.. 

πάσης ἀρχῆς κιτ.λ.7 “αἰξ (ον) γιἴ6 

απ αἰἰϊογλέμ απ ροιυον" ανια ἰονά- 

β᾽ιΐρ- τὸ Ῥδγθη μθβῖβ, Ὀαὺ ἃ ΤΌ]16Σ 6 χ- 

ΡῬΙαπδύϊοπ οὗ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, 568 

υϊπογ, Οὐ. ὃ 64. 1. 2, Ρ- ὅι4 (8ά. 5). 

ΤΊ6 οοπίθχῦ ἀπα ὑπ8 ΠΠαβυγαύϊομβ αἵ- 

ἑογτάθα Ὀγν οἷ. 11]. το, (ο]. 1, τύ, ἀπά 

τι Ῥεῦ. 1]. 22, βθθῖὰ ὅο ριθοϊαθ ΔΗΥ͂ 

ΤΊΘΥΘ. ΘΈΠΕΙΪΟ ΤΘίθσθμοθ ἴο 8}1 ἕουτηβ οἵ 

Ῥονο ἃπαὰ ἀομϊπῖοπ (Ο]5}.), ΟΥ ΔΗΥ͂ 

ΒΡθοῖβο τϑίδσθηοα ἴο ὑπ8 ογάθιβ οἵ ὕ8Π6 

ΘυΊ88 ΒΙθγΆτομν (ϑομοϑίξρ..), οὐ {π6 

συδάθβ οὗ δανπουιγ ἃτηοπρ᾽ Τ]6Π (8566 

ΔΡ. Ῥο]. ϑ'γη.). ὙΠ αὐρβίγαοῦ σον 8 

(δυνάμεών τινων ὀνόματα ἡμῖν ἄσημα, 

ΟΠ τυ 5.) βθθῖὰ ἴο Ὀ6 ἀββι σπδύϊομϑ οἵ ὑΠ 8 

οτάθιβ οἵ λεαυνεπίμ Ταύθ! σθποθβ, δπα 

8186 ἀϑϑὰ Ὀγ δῦ Ῥϑὰὶ] 1 ργθίεσθποθ ἴο 

ΔΏΥ Οοπογοῦθ ἔθνη (ἀγγέλων, ἀρχαγ- 

γέλων κι.τ.λ.) ἤο ΘΟΧΡΓΙΘΒ5. σὺ {Π8 

ϑτθαύθδῦ διηρ!πθ ἃπα ΟΟΙΉΡΓΘ 6 η- 

ΒΙγθημθαβ ὑπθ6 βονθυθιρη. μόνον ἃπα 

τηδ]θϑὺυ οὗ Ομυιθῦ; εἴ τε ἐστὶν ἐν 

τῷ οὐρανῷ, πάντων ἀνώτερος γέγονε, 

ΟἾγγ8., 566 (ἱν. ὅπ ἴοσ. ΑΒ 0}18 

νοῦβ6. τ ]αῦεθβ ἰο ΟΠ γι βυ 5 θχα! υδύϊοπ ἴῃ 

Πρᾶνθῃ σαῦμον ὑμδη Ηἰβ νἱοίουυ ΟΥ̓ΘΥ 

1μ6 ρονοῖβ οἵ Ἐ61] (1 Οογ. χν. 24, 

ΘΟΙΏΡ. ΒοΠη. Ὑ111. 38), ΤΘἔΘΓΘ ΠΟΘ 15 ΡΓο- 

ῬΔΌΙΥ ταδάθ δχο! δίνουν ἰο σοοα ΑΠΡ6]5 

ΑὩΥ 

αὐϊοιηρῦ ἴο ἀβθῆπθ τῆογθ ΟἸοβὶν (5668 

διαῦπουβ οἰὐθα ἴθ ἩΔρΘΗΌΔΟΙ, “7 18έ. ὁ 

“Π)οοίν. ὃ 1321, Ῥείανιαβ, (6 Απροῖίδ, τι. 

Ι, 0]. 1Π. Ῥ. ΙΟΙ 856.) 5. 411Π|τ6. ῬΓ6- 

Βατηρύποιβ ἃημἃ ῬΥΘΟΔΤΙΟΒ: 8566. ἐΠ6 

ΘΧΟΘΙ]θηῦ γοηγκβ οἵ ΒΡ. ΗΔ]]1, Πιυυΐ- 

δίδία Ἰψογία, Βοοῖς 1. ὃ 7. Οἡ {μ8 

πϑαῦυτο οὗ Απρθὶβ, οοηβ!ῦ ὑπ6 8016 

ὑγθαύϊβθ ὈὉγῪῚ Τννθβίθη, ΖογηιαΐύιἊ, Υ οἱ. 

11. 6Θ8Ρ.ὄ ὃ 1. 4; Π8 οβϑϑᾶυ ὈΥ͂ ϑύυδγί, 

Βιῤιϊοίμεοα ϑαογα ἴον τ843, Ρρ. 88--- 

154, ΕΡτγαγὰ, “Ζορηναίβ, ὃ 228 86. 

8. Τη 6] ΠΡΌ Πο68, 1 ΤΊτη. ν. 21. 
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᾿ Ἁ “ ; “5 , 9 ; Ψ; “ 

καὶ παντὸς ονοματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ 
9... ,ὔ ο νιν Ἂ -. ΄“ ’ Α ’ 

αἰῶνι τούτῳ ἀλλα καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα 522 

ο]. 1. Ρ. 276, 8:4 {ῃ86 σϑιηδικβ οἵ 

Τίάπρο, Ποῦ. ..68. Ῥατὺ τι. Ρ. 41 56. 

καὶ παντὸς ὀνόματος ὄνομ.] “απά. ἴῃ α 
“ὐογαῖ, οὐογ Ἢ παπιθ παπιοῶ ,) σοποϊαϊησ' 

δα σΟΙΠΡΓΘΠΘηβῖνο ἀθϑισπηδίϊοῃ ; καὶ 

Βανῖηρ ΠΘΥΘ ἐπα 5ρθοῖεβ οὗ σαγωηποίίυο 

ἴοτοθ δοοοσάϊηρ ἤο ΒΟ ἃ ΘΘΠΘΓΙΆΙ 

ὕβγτη 15 ΔΡρεπηαβα ἴο ἕογθροϊηρ ἀβίβι]5: 

5686 νΊπογ, 6Ὑ. ὃ 53. 3, Ρ. 288, ποίεβ 

οη, Ῥῆϊΐ. ἵν. τῷ, Ἐν. ἡ͵αζίδ. Ρ. 786. 

Πᾶν ὄνομα 185 ποῦ “ΕΥ̓ΘῪ {1016 οὗ 

Βοποῦτ᾽ (νηΐ, ϑολοῖὶ. Ποεἰϊ.), αι Ῥατ- 

ὉΙΟΌΪΑΓ ΘΧρ]πδίϊοη ὅο στ ]οἢ ὀνομαΐ. 

(0 ἢ Πδ5 Δ] νγαΥ5 105. 5110 }016 Τη ΘΔ ΠΟ; 

ἴπ ὅπΠ8 Ν. Τ', δνβθὴ ἴῃ Βοχη. χΥ. 20, 

566 ΕὙΤ0Ζ.) 15 αἰβυϊ Οὐ Υ ΟρΡΡΟοΞΘΩ,--- ΠΟΥ 

15. 1 864 1 τρίβσθῃοθ ἴο Ηθδυβη]Υ 

ῬονοῖβΒ ὙΠΟ 816 ἀκατονόμαστοι 

(ΤῊ ΘΟΡἢ.].),--- ΠΟΥ δνθῃ 88 ἃ φϑποσὶο 

τϑρυθβθηύαξίοι οὐ π6 ἕογθροίησ 308- 

ἰγαοῦ ποῦπβ (81, ΗδΔ11655), Ὀαυΐ 

ΒΙΠΊΡΙΥ Δ ταΐβεγθποθ ἴο δυθυυθϊηρ 

ἴῃ δχἰβύβμοθ (6 ααϊοαμϊα δα βο,᾿ Β6Ζ8), 

ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΟΥ ᾿ΠΊΡΘΓΒΟΠΔΙ, “δυθγυηρ 

Ῥθδυηρ' ᾿᾽ ΠδΙη6. ἃΠπ4 δατηϊ ϊηο ἀ651σ- 

ΤΔΌΙΟΗ :;᾿ ΘοΙηρ. Ο]. 1. τό, ψῃθτΘ ἃ 

ΒΙ ΠΏ Ια Πὑπ46 15 ᾿πη 0164. Ὀγ {86 ἔοττ 

ἰληη65 σθρθαίβα εἴτε, απ 566 πούεβ ἐπ 

ἴοο. οὐ μόνον κ-.τ.λ.7 οἴατι58 ἃΡ- 

Ῥϑπαθα ποῦ ἰο ἐκάθισεν (Β6Ζῶ, Κὶ ΟΡΡΕ), 

θαυύ ἴο παντὸς ὀνόμ. ὀνομαΐ., ἴο ΠΟΙ 

10 οἷγθθ ἃ 501] {ατῦμοῦ ΘΧΡΠΒΙΟη, 

οί ἴπ τοϑρθοῦ οἵ {ἴπη6 δηα Ἰοοδ έν, 

ἦ.6. Θν αυυὑΒϊησ' ΠδΠη6 4 ΘΕ ΘΓ ΠΟΥ" ΟΥ 

Βογθα θυ, ἴῃ ὑΠ6 ργθβεηῦ βίδία οἵ {πἰπο5 

ΟΥ ὕμθ νου] ἴο οοπιθ; παντὸς ῥητοῦ 

καὶ ὀνομαστοῦ, οὐ μόνον τοῦ ἐνταῦθα 

ὀνομαζομένου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐκεῖθεν 

δυναμένου 

(σουτ. ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ “ἴῃ 

ἐπὲ5 εὐογί ἃ," 5011. 4 0Π|5 Ῥγθβθηύ βύαύθ οὗ 

{πίπιρϑ,᾽ “βυβύθτηδ Γθγατη,᾿ ΒΘηρ. ὙΥΊΓΗ 

τορατα ἴο {Π6 τιθδηϊηρ' οὗ αἰὼν 1Ὁ ΠΙΔΥ͂ 

ῬὈ6 οὈβογνϑᾶ ἐπδῦ ἴῃ 11] ραββᾶσϑβ ΠΘΓΘ 

10 Οσοιγ5. ἃ ἐσηρογαὶ πιοίϊο 18 ΠΊΟΥΘ 

ῥηθῆναι καὶ ὀνομασθῆναι, 

ΟΥ 655 Δρρδιθθῦύ. Τὸ {π|8, ἴπ {Π6 

τη] ΟΣ γ, 810) εἐϊιίοα! Ἰάθα, 15 πηϊθθα, 50 

ὑμαῦ ὁ αἰὼν οὗτος, δ8 ΟἸ5Η. Πδ5 ΟΡβεσνβά, 

15. “ [Π8 θη ροΟΓΆΤῪ 864] ἐθυγθβύγ!8} οὐδ᾽ 

οἵ ὉΠ]πρ5 ἴπ ΨΨΈΙΘἢ 5᾽π Ῥγθαδοτηϊηδίαβ 

(οοιηρ. θβθη. ζῶ. 5. ν. ὈΡῚΨ, Β), ἴο 

ν ΒΙοἢ αἰὼν μέλλων (-- βασιλεία Θεοῦ), 

{π6 ΠοΙν βέδύβ οἵ {πῖησθ ἔουπάθα ὈΥ 

ΟἸ γιβῦ, 15 η6. οχϑοῦ οοηὐγαβύ ; 566. ἢΪβ 

Οὐπυπιεηπέ. οὐ ἤῆαξίθ. χιϊ. 3τ, 32, δηά 

Ν,ΘΔΠαοΡ, απ, Ν ο]. 1. Ρ. 5οο, 501 

(Βοηπ). Τη ἃ ἔδνν ραβϑᾶσθβ Πκ {ῃ8 

Ῥταοβθηῦ ἃ. 8δηνί-ἰοοαΐ ταθϑηϊπσ ΒΘΘΙῚΒ 

Αἶδὸ Βυρογδα 64, οϑαβιηρ αἰὼν 0 8Ρ- 

ῬΓΌΘΟΙ 1 τηθϑπῖησ' ἴο κόσμος, ὑπουσἢ 

1ὖ 5011] Τῆδὺ ὍΘ. Σ΄νγαγβ αἰβυϊ σι Βη6α 

ἔγοτη ἴὖ ὈΥ π8 ὑβιηρογα! 8π6 (Θοτη- 

ΤΠΟΠ]Υ) οδὐμῖοαὶ πούϊοηθ ΏΪΟΝ δνοῦ 

ἴογτη 105 Ῥδοκοτου Πα ; 5886 ποίθβ ὁ οἢ. 

τῆς δ) 

22. καὶ πάντα ὑπέταξεν κ.τ.λ.] 

“απ ρεέ αἰΐ ἐϊίηγϑ ἀπαᾶον ΝΒ εοΐ ;" 

Ταγύμοῦ βρθοϊβοδύϊου οἵ {Π6 τη] ϑυ 

οἵ ΟΠ τιβύ,---ποῦ ΟαΪΥ ὑπ6 ΒΙρ θϑῦ Θοη- 

σον} ]6 οχϑϊξαίϊοη (γ8ν. 21), θαὺ 8» 

τηοϑῦ ὉΠΡΟυΠαάΘα βονογοϊσπῦυ. ΤῊΘ 

ΒύΓΟΠΡ 5Ιτ]Π τὶν οἵ {π6 ᾿ἰδησταρθ 

ΒΟΔΤΌΘΙΥ Ἰοανε5 ἃ ἀουδὺ ἐπα ΠογΘ δά 

ἴῃ ἮδΌ. 11. 8 Π6Γθ 15 ἃ ἀἰβύϊηοῦ αἰζειιδίοη, 

ἴο ῬΒΆΙΤη σὴ. 7, πάντα ὑπέταξας ὑπο- 

κάτω τῶν ποδών αὐτοῦ, οοτηρ. (6η. 1. 

“8. Νοτῖβ ὑΠ15 ἀπ ἔο δὴν “τἈὈἸ ΠΙΒοἢ- 

ὑγρίβομον Τπδθυργοίαὐϊ οπβυγθῖβθ (Μ6γ.) 

οα 88 ρατὺ οἵ 5ὺ Ῥαὰ], Ὀαὺ ἴο ἃ αἰτοῦ 

ΤΘίΒΓΘ ΠΟΘ ὉΠΟΥ͂ ὅπΠ6 συϊάδηοθ οὗ {Π6 

ϑΡΙσΓΙῦ ἴο ἃ ρᾶββαρα ἴῃ {π6 Ο. Τ', ΒΟ 

πη 18. ῬΓΪΤΠΔΡῪ ΔΡΡΙΙοδύϊοη ἐο τηδη ἴη- 

γοῖν 68 ἃ ΒΘΘΟΠΠΆΤΥῪ ἃ Πα τηογ6 ρτοΐοαπα 

ΔΡΡΙΠοδύϊοπ ἤο ΟἸτὶβῦ. Τὴ {πΠ6 σταηῦ οὗἉ 

Ὀβγγβίγια! βονθγαϊσξυ ὕμ6 Ῥβδ)πηϊβὺ 

βδνν ἃ πα [δ] {Π6 διη ν ]081] πηγβίογυ οὗ 

ΤῊ 5. ἑαύπτ χα] θδύϊομ ἴῃ ΟΠ τὶβύ, γοϑῦ 

τηοτ8 ἔαΠῪ ὑμϑη ΤΒΟΙΪτοῖς δπα οναπ 

ἩἨδδπρβύθηθοτο ἐπ ἰο6. ἈρΡρϑᾶγ ἴο δατηϊ. 

ΤῊΘ τοΐθιθποθ ὑπ 18 1685 ἴο {Π6 
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ς ᾿ δ. ὅελαν Α "ὃ 3 “ Α . ἃ ΖΚ 
ὑπέταξεν υπὸ τοὺς ποῦας αὐὕυτου, καὶ αὑτὸν εὐῶκεν 

ΝΣ ἘΝ ; “ 9 λ ’ φ 9 Α δ 

23 κεφα ην ὕπερ παντὰ τή εκκλήσιᾳ, ἡτις ἐστιν τὸ 

Β 0] ασαύϊοη οὗ ἴὈ65, ἃ5 'π 1 Οογ. χν. 27 

(Ηδιμμ., 0161), Ὁμὰη ἴο ὑπ ΠἸτ1016585 

πϑύατα οὗ ΟΠ τἰϑυ 5. βονοσοισ εν, ὑγΒ1 0 ἢ 

ὑπ8 ψου8 ὑπὸ τούς κιτ. Δ. (ἡ ἐσχάτη 

ὑποταγή, ΟἾὙγ5.}) 5011} τλοτο ΠοΙσθη 

δα ΘΠ ΠΟΘ. Οἱ {115 πὰ ὑΠ6 

Ποχῦ ΘΒ 5686 ἃ ΒοιπΠα ΒουΠ0 ὈΥ͂ 

Βονθασα, ἴῃ ΒΟ {π6 ὑπγ 86 ῬΡοϊμΐδβ, 

ΟΠ τῖδυ Β μθδαβῃ}0 ΟΥ̓ΘΙ 8}1 ὑπίηρβ, Η15 

ΒΘ βῃῖρ ἐο {πὸ Οματοῖ, ἃπα ἨΙΒ το]ὰ- 

ἰΐοπ ἰο ἴῦ ἃΒ ΗΙβ Ροάᾶγ, ἃ: Ὑ06}1} 415- 

ΟιΒΒ66 ; 36). ΧΧΧΙΤ. ὟΟΪ. 11. Ρ. [24 

56. (Α.-Ο, 1,.). ἔδωκεν 15 ποῦ 

ΒΥΠΟΠΥΙΉΟΙΙΒ. 1} 112, ἔθηκεν, ἔστη- 

σεν (ΥΥ ΟἹ, ἩΙΪΖι., ἃπα ονθη Ἠδ1].), 

ΟἸΔΠΘΙ ΠΘΓΘ ΟΥ' Οἢ. ἵν. 11, Ὀυὺ (85 {16 

4αὐ. ἐκκλησίᾳ ἀνὰ {Π6 Θιαρμαῦϊο Ροβὶ- 

ὑϊοη οἵ αὐτὸν 5661 ἴο 5ιιρο. 80) τϑύδ "5 

105. ῬΥΙΠΠΔΡΥ ἈΠ ῬΓΟΡΘΙ 56η88. ΤῈ 

τηθϑηϊηρ ὕΠ6η 56 61η5 ᾧο 6, “ΤΠΟῸΡῊ 

Ἠδθ νὰβ 80 δχδ! θα δηα 80 ρἹογιῆθα, 

γοὺ θνθὸπ ΗτνΝ α14 Οοά, ουὖ οἵ Ἠΐβ 

Ῥουη]685 τηθΓοΥ ἃ πη ἃ ὈΘμΘἤσθηοθ, στο 

ἴο {π6 ΟΠ ΌγΟ ἴο 8 105 ποϑᾶ.ἢ 

κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα] “ λεαώ οὐδεν" αἰΐ 
ἐμίηο.. ὙΠῸ οχδοῦ οοπβύγπούοη ἃπὰ 

Ἰτητηϑάϊαῦθ στϑίοσθποθ οὗ ὕπθβθ ψογαβ 

15. ποῦ ρϑυθουυ οἱθᾶσ. Ὑπὲρ πάντα 

ΘυἸἀθαὐΥ απ} 1ῆ65 κεῴ., ποῦ ΒΟυΤΘνΟΥ 

85. 8) ᾿πητηθαϊαῦθ ἃ πα δα ]θοῦϊγαὶ θρὶ- 

{ποὺ (“ βυτασασμα οαραύ,᾽ ῬΘΖῶ, (θη Υ}.), 

θυὺ 85. 8 ΔΟΟΘΒΒΟΙῪ 8Πη4 απ 51-Ῥαγ1- 

οἷρῖαὶ ἀθβηϊθομ, ἐ.6. ὑπερέχουσαν πάν- 

των, πάντα Ὀθὶπρ' τιβθα ἴῃ ΘΧϑΟῦΥ ὑπ6 

58 Π16 Θ'ἜΠΘΙΓΑΙ 56η56 ἃ5. Ὀθίοσθ, ψιυπουὺ 

ΔΏΥ Πἰπηἰ προ τϑίρθυθμοθ ὅο τῇ ἐκκλ. 

(Η.811.}, ΟΥ ΔΗΥ͂ ᾿ἸΡ]164 οοῃίγαϑῦ [0 

οὐπου Βα οσαϊηδύθ μϑαάβ, Α ροβίϊθβ, Ῥσο- 

ῬΠοϑίβ, ὦο. (Ο]85}.). Τη8 δοοῦβ. κεῴ. 

ΤΥ ὍΘ τοραγ 64 οἰΠ6 Γ᾽ 85 (α) ἃ 5ϊτη- 

ῬὶΘ Δρροβιοπαὶ δοουβ. ἤο π6 Ρ1Ὸ- 

οΘαϊηρ αὐτόν, ἃ. Βροοπα κεῴ. Ὀθίηρ' 

ΒΌΡΡΙΙΘα (ρθ Ῥγδομ]ορῖδ) ὈΘίοΟΓΘ 

τῇ ἐκκλ.,---“ δ ρᾷνα Ἡΐϊτ, Ἠρδὰ 

ΟΥ̓́Θ᾽ 81, (ἃ ΗΘΔ 4) ὕἤο πῖ8. ΟΠΌΓΟΙ ;᾽ 

ΟΟΙῚ}. 4761[, ΟὟ. ὃ 803. ὁ.; οΥ' (Ὁ) ἃΒ5 

δι. ΦΟΟΙ5, ΟἵἨ ἔαγῦμον ργθαϊοαύϊομ, βοὺν- 

Ἰηρ᾽ ὕο Θομηρ]θύθ {π᾿ πούϊοη οὔ ὑπ6 νου, 

δια ΤΟΥ ΠλΪ Πρ᾽ ἃ ΒΡΘΟΙΘΒ οἵ ὑβυ αν Ῥ16- 

αἸοοῦθ (θοπαῖάβ. 6". ὃ 480); “Ηδ ρὰνϑ 

Ἡΐϊ ἃ5 Ηθδα ονὐον 8}],᾿ ὦ. 6. “'ἴπ {ὉΠ 8 

ΟΑΡδοΙν οἵ Ηθδα ονὐοῦ 8}}:᾿ ΘΟΙΏΡ. 

Μαάνὶρ, ϑγηΐ. ὃ 24. ἃ, ἃπά 566 {π6 

ψατϊουΒ οχχ. ἴπ Τ)ομα]48. (7. ὃ 400. 

ΟΥ̓ Ὁμ686 (α) νγὰβ δάορίβα 'π δὰ. 1 (80 

δἶδβο Ό16ν, Μα6γ.), πα 1ῦ οοἸποϊάοθβ ᾿π 

ΤαΘ Δ Ϊπρ" νυἱῦ ἢ ὉΠ 6 ἈΠΟ τη δύϊοα! ΟΥΘΣ 

(ἔδωκεν αὐτὸν [ὄντα] ὑπὲρ πάντα κεφ. 

τῇ ἐκκλ.) οὗ ὅγυ., Ζῦ0}.- ΡΙαὐῦ, ΟἾγγ5.; 

8].. Ὀαὺ 15, οΥδτα πη 1 ΠΥ ΘΟΠΒΙ ον, 

1655. ΒΡ ]6 ὑπδη (0), πα, οοηβιουρα 

ΘΧΘοθθιοαν, θαῦ 1016 αἰβδγθαῦ ἴῃ 

τηθαηϊηο: 1 οα ροἴναθ ΟΠ ϊϑὺ ἴο {Π6 

ΟΠαγοι, πα ΟΠ γῖδῦ αὖ ὑπ6 βᾶπιθ {ϊπη8 

ἰ86. Ἡ δᾶ ονϑῖ 811 {πίπρϑ5 (ὑουύϊαυν Ὀγθ- 

αἸοαύϊομ), Η 6 ῬΘοΟμπ 65 ΠΘΟΘϑβα ΠΥ Η Θδά 

ἴο π6 Ομυτοη. Τῦ βϑϑιηβ θοϑῦ ὑμθη, 

ἢ ὥγτ.- ΡΠ], (ἀρΡΡγ.), ν αἱρ. (“ οἃ- 

Ῥαύ ΒΌΡΓα ἸΏ ΠΘΙΏ ΘΟΟ] 6518), ΟἸΆ ΓΟ Ι.; 

Αττη., ἴο ϑαορῦ ὑπ Ἰαὐδθι νἱθνῦ ; ΟΡ. 

ΑἸῇ, ὧν ἴοο. 

23. ἥτις] “εὐλίοϊ, ἐπαοοί .-" ποῦ 6χ- 

ΔΟΌΪγ “αὖ απ80,᾽ Μογοῖ, θαῦὺ “ιῶ 

χιυυαίοην," ὑπ 6 ἔογοθ οἵ Ὁπ6 πᾶ θῇ, τϑίαἰϊνθ 

Ῥεοῖπρ μοῦ τύπου εαρίαγαίογ ὑπδπ 

Οδτιδι}, ἃ βογνίπρ ᾽ο οἰαοϊάαῦθ ὑῃ8 

86 Δα τηθϑηϊηρ' οἵ κεφαλὴ ὈΥγ Π6 ἰπ- 

ὑγοαπούϊοη οὗ {Π6 ΘΟΥΥΘΒρο Ἰπρ' ἔθυτη 

Οἱ [Π6 τι5865 οὗ ὅστις, 566 πούθϑβ 

τὸ σῶμα αὐτοῦ] 

σῶμα. 

ον (ταΐ. ἵν. 24. 

“ΗΠ δον; πιοῦ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΤΠΘΓΘΙΥ ἤρτγὰ- 

ὑϊνθ 56η86, Ὀδαὺ ΤΘΆΠῪ δηα ὑχα]ν ; {Π6 

ΟΠ ΤΟΙ 15 ὑπ6 νϑυϊ θα Ὁ]6 θοαᾶγν οἵ Ομ τῖϑὺ 

Τγϑῦϊ 8} (οἰ. ἱν. 12, τύ, 650. ν. 30), πΠῸ 

ΤΉ 616 ᾿πϑύϊυθίοη Βα θ] θοῦ ὅο ΗΠ 85 ἴο ἃ 

κεφαλὴ υϑθα ἴπ ΔΗΥ͂ ΘὑΠ]ο] 56η86, θαὺ 

τιηϊοα ὑο Ἡΐτ ἃβ ο ἃ κεφαλὴ τϑθα 

ἴῃ 15 ΒΙΤηΡ016 ὡηα 1106 γ8} 56η86 ; ἵνα γὰρ 

μὴ ἀκούσας κεφαλὴν ἀρχήν τινα καὶ 

ἐξουσίαν νομίσῃς, σωματικῶς φησὶν 
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΄“ Ἁ “- δὰ ἷ, 9 “ 

σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ παντὰαὰ εν πασιν 

πληρουμένου. 

ἡμῶν ἐστὶ κεφαλή, (οιτα. ΤΉΙΒ στθαῦ 

δηα τῇδ} ὑσαῦῃ, ἃπα {π6 παύπγθ οὗ 

ΟὟ πηΐοη ἢ ΟΠ νϊδὺ συ ῃῖο τ ἴη- 

ψΟΙνε5 δ πα ᾿πη}0}165, 185. 7611 1Παβύγαῦθα 

ἴπ ὍΠ6 Ὀθαῦα] ὑγθα θα οὐ ΒΡ Ηδ]], 

Οὐδέ Τγοίϊοαϊ, 650. οἢν. νι. 

τὸ πλήρωμα κιτ.λ.}] “16 διΐηε85, 
ὅτ. :᾿ ΔΡΡοΒΙθἴΐοη. ο ὑπμ8 ρυθοθαϊηρ' 

τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἀοπῖσπ 64 501] τότ ἴο 

ΘΧΡΑΠα ὉΠ6 {1} τηθϑηϊηρ οἵ ὑΠ6. ρτδ- 

οϑαϊηρ ἸἀοηὐΠοδύϊο. οὗ ὑμ6 ΟΠ ΓΟ] 

σὴ {Π6 Τιογ 5 Ῥοάγ, ῃ8 φϑῆθγαὶ 

ὑχαῦ οομνουθα Ῥοΐηρ τὸ πλήρωμα τοῦ 

Χριστοῦ ἡ ἐκκλησία, Οἢγγ5. Τὴ6 5ρΡ6- 

ΟἾΔ] τηθδηΐηρ δ η4(1 τοΐθγθποθ οὗ {Ππ686 

τηυβϑύθυϊοιθ ὑγοτάβ Πᾶ8. ὈΘ6Π ΟΥΘΔΟΥ 

οομπἰοϑίθα, ΤῊ 5 ΠΟυγ ΟῚ ΒΘΘΠῚ5 Οἶ ΔΤ 

(65. αἴθ ὑΠ6 Ἰοπρ' ἃπα οϑρθία]! ποίθ 

οἵ ΒυιΖ. Ποηι. χὶ. 12, Ὗ οἱ. 11. Ρ. 469), 

ὑπῶῦ πλήρωμα 585. ΠοῖΘ υϑϑα Ρδ8- 

Βίνου, δἃπ ὑπαῦὺ οὗ 1τ5 ὕνο ρᾶββίνθ 

τηθϑ πο 5, (α) Τὰ χιιοιῖί ἐηιυρζοέννην, 65{, 

8.06 (0) ἐώ σιθο 765 ἑηυροένν" (5688. πιοΐθϑ 

οὐ Ἃ'αἰ. ἵν. 4), [8 ἔουτηθν, 860, τὸ 

πεπληρωμένον, ποτ) 1655. ΘΟΙΏΤΠΟΠ 

(οοτηρ. Τιυοῖαη, γε). Πῖδέ. τι. 37, δύο 

πληρωμάτων, “τη Π684 5}}105), 18. ΠΘΥ6 

Δίομθ ἂρρ]1οα 16. Τὴ ΟΠ ατΟ ἐπθη 

15 τὸ πεπληρωμένον, ποὺ ΠονγΘΥΟΙ ἴῃ 

{Π6 5θη886. “ρίθηθτη ΟἸγἸϑοϊ ἀρτηθη, 

“Ποτα λαμ ἃ. ΟΠ γΙδῦο Ἱτηρ]θύοστιτη οῶ- 

ὕοννδ,᾽" 88. ΕὙΤΌΖ. ῬΔΥΔΡΉΤΑΒΘΒ ; Ὀαῦ ἴῃ ἃ 

ΒΙΠῚΡΙ6. ἃ πα] δἰτηοϑὺ Ἰοοα] βθῆβθ, “ἐπαὺ 

ΜΉΘ 15 ΠΠΠ]6α ἀρ ὈΥ ΟΠ τυ, “.Π6 τοὸ- 

οθρύδοϊθ᾽ (8.416), 85 10 ὑσθυθ, οἵ 8411 {π6 

ΘΙ 5, συϑοθβ, δ πα Ὀ]θβϑίηρβ οὐ ΟΠ σίβο: 

ΘοΙΡ. ῬΏΠ]1ο, (6 υώηυ. οἱ Ῥῶών. Ῥ. 920, 

ψΠΘτΘ {Π6 5800] 15. ο8166 ἃ πλήρωμα 

ἀρετών, δτιἃ οοπύγαϑῦ 0Π6 ορροβϑά κέ- 

νωμα, 88. τι8θρα Ὁ. ὑπ6 Οποβύϊοϑ ἕο οχ- 

ῬΓΘθ5 ὑΠ6 γοϊὰ γον] οὗ βθη86: Ῥδυτ, 

Οπιοβῖβ, Ῥ. 157, 462 (οἰϊθα Ὀγ Μογ.). 

τοῦ τὰ πάντα κ.τ.λ.] “077, Πηη εὐἴο 
μοί, αἰξ ἐπυΐηγ8. εὐ, αἱ ἐδυΐηρ5,᾽ “ αὶ 

ΤΘΡΌΤη. ὉΠ υβι[αὔθπι ΟΠ ΠΙθτι5. ὙΘΡῸΒ5 

[5101] ἱπιρ]οὺ,᾽ ΒΖ. ; ἐν Ῥδθίηρ ΠΘΥΘ 

π564. ἴῃ 15. ᾿πηβύγατηθηΐα] 56 η50. (8566 

πούβϑ οὐ 1 71688. ἵν. 18), ἃ5 ΒΟΥ νηρ᾽ [0 

ΒΡΘΟΙΥ ὑπαῦ τὶ ὙΠ ο ἢ ὑπ Π]]ΠἸη σ᾽ 

δ Κ65 ΡΙδοθ (588 οἷ. ν. 18), δπὰ πάσιν 

Ῥεῖηρ πϑοὰ τι δη Θατ8} Ἰαὐθ ἴο 

τὰ πάντα (νΕΓ. 22) ἃ5 ἸρΡ] γΙηρ ποῦ 

ΟἾΪΥ 681] δίοϑϑίγβ᾽᾿ (Εἰ 16), Ὀαῦ “81 

ἐλιληγϑ᾽ ἀπροϑυσγοὔθα!υ ; ἴοσ Ὁ ΟΠ τϊϑῦ 

ννδ5 ὑπ 6 ΨΠΟ]6 {Ππΐνϑιβθ τηϑ6, ἀπά 81] 

ὑπῖηρ5. ὑπμθγεῖῃ : 566 Ο0]. 1. τύ, ἃπὰ 
ΘΟΙΏΡ. ἴπ τϑῖὶ ΘῬΌΠΘΓΆΠΥ ὅο ὑΠ6 [θυτη8 

οἵ {π6 ὀχρτϑββίοῃ, ῬΆ]]ο, ϑαο", Οαΐη, 

8. τῶ ΝΟΙ ΠΡ ΤΡ (6 ΠΆΠΡ: 

πεπληρωκὼς πάντα διὰ πάντων. Τὺ 

μα8 θθθη ἀουθύθα ψΠμούπου πληροῦσθαι 

15. (α) ραββῖνβ, ἂἃβ Ψα]ρ., ΟἸάδγομη., 

ΟἸγγ5., 4]. ; οὐ (0) ταϊα 616, ἃ5. ὅ'συ., 

Οορύ., Οοὔμ., Αττη., ψμϑῦμου 'ἴπ ἃ 

ῬΌΓΟΙΥ δον βθη856 (Χϑη. “οἰ. νι. 2. 

14, 38, 866 ΘΧχ. ἴῃ Βιοϑὺ ἃ. ῬΆ]π), 

1α. 5.0. ΝΟ]. 11. Ρ. 9506), ΟΥ ῬΘΙΠδΡ5, 

ΔΒ. ὉΠ15. τιπῖατιθ τι86 οὐ {π6 τηϊ44]6. ἴῃ 

186 Ν.Τ', βυροοβίβ, ἴπ ἃ ΒΡΘΟΙΔΠΥ το- 

ΟἸΡΓΟΟΔ] 56η86 “5101 πΏΡΙΘσθ.᾽ ΟΥ̓ {Π|688 

{Π6 Ἰαύθι 8]Οη6 βθϑῖὴβ δα Ϊ581016, 88 

1Π6 1468 οἵ ΟἸ γϑὺ γθοθι νὶηρ' Θοτηρ]θὐϊοι 

ἴῃ ΙΒ. ΤΠΘΙΏΌΕΙΒ (Τϑύ., οοτηρ. Ηδ1].) 

ΤΉ Ρ]165. τοϑύσιοὐϊουϑ Π10018 δοοογαδηῦ 

ὙΠ {Π6 ἱποϊυβῖνα τὰ πάντα. ΤὴΘ 

τηθϑηῖϊπο ὕπο οἵ ὑπ ψο0]6 νου] 

ΒΘ ἴο 6, ὑπαῦ ὑπ ΟἸαγοῃ 185. ὑπ6 

γε 8. 018 τηγϑύϊοα! Βοαγ οἵ ΟΠ γβύ, γθῶ 

{86 τϑοϊρ᾽θιὺ οὗ ὑπ Ῥ]θηϊθα 65 οἵ Ηΐϊτα 

ψῃ0 ΠΠΙΘΌἢ. 8411 ὑπῖπρβθ, συ μϑύπου ἴῃ Πθῶ- 

6 ΟΥ ἴπ θαυ, ψῸ} 811 {π6 ὑπ]ηρ8, 
Θ᾽ δι θπΐβ, δ Πα ΘΗ 0165, οὗ νυ μ101} ὕπο Υ ἃτ6 

οοτηροβθα. «Αμα {Π|5, ἃ5 θοῦ {Π6 Ῥᾶγ]- 

16]Ί15τὴ οἵ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἃπα τὸ πλήρ. 

κιτ.λ. ἃα {116 ἀΌΒθποθ οὗ δὴν Ππἰηὺ οἵ 

ὃ Οῃδηρ6 οὗἨ ῬΘΓΒΟΙ,. Βθθῖὴ αἰβΌ πο οῦ]ν ὕο 

Βαρροβῦ, τη πιϑὺ 6 τϑίθυσθα, ποὺ ἠο αοά 

(ΤΠ 6οά., Α16.), θαὺ ἤο ΟΠ νῖβῦ ; 5886 68ρ. 

ΟἿ. ἵν. 10. Οἱ {Π6 ἀοούτνϊπο οἵ 

{116 οἹη ΡΙΌΒΘη06 οὗἩ ΟἸ γῖϑῦ, δῃ οὔθυπαὶ 
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1. σι », ᾽ κ  κ 

Καὶ ὑμᾶς ὄντας “νεκροὺς τοῖς παρα- 

ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΊΙΟΥΣ. 

Ὑοῖ ἰοο 0 Ὑ678 
αθδα ἴῃ βῖη Ηθ πδίῃ 

απ] οἰκο "ΘΩ͂, τα ἰβθα, ἃ Πα θυ θὴ ΘΗ ΠΟΘ τυ] 0} Δ Πα ἴῃ ΟΠ γ]ϑύ, [ο σον 81] ἃ; 
ἴπ6 τσ ῃθ5 οἵ ἨΪ5 ρυᾶσθ πα Ἰουθϑ. 

ἰγαῦῃ οἵ να] ἱπηρογύδποθ (Β]]1, δ εῇ. 

Πα. ΝΊΟ. ὃ 4. 3. 1 86., ΥῪ δι[θ:8 πα, 

ΟΡ ΠΝΟΤ8, 11. 3, 0]. 11. Ὁ. 164), ἴο 

ὙΒΙΟΙ 0118 νΘΥ56. 566 ΠῚ5 0 8|1π46, 566 

πούθβ Οἢ οἷ. ἵν. 1ο, «80Κβοη, Οὐ εεί, 

οΟΪς ΧΙ. 3. 10 864., 8Π4 [Π6 οδ]τ πα 

ΘΟΠΟΙΠΙΟΥΥ ΟὈβουναὐϊουβ οἵ Μίαγίθη- 

565, Ζορηναίί, ὃ 177 54. 61 δπὰᾶ 

ΟἸθαΥ Πὰ5 10 θ6θῃ βαϊά Ῥγ πάγον, 

“ΟΠ γῖϑῦ 15. θοῦ ἴῃ Ἡθῶνθη ἃ πα θαυ: 

ἃ 5. Η815 οδ]]θα {π6 Ἡ δὰ οἵ Ἠ15 ΟΠ τοι, 

ΗΘ 15 ἴθ Ἠθᾶνθη, θαῦ ἴῃ τοβρθοῦ 

ΟΥ ΙΒ ῬΟΔΥ ψ ῖο 5 ο81164 ΟἸιν δύ 

Ηρ 15. ὁπ. θυ, ϑογην. χπτ. 0]. ν. 

Ρ. 407. ΤῊ οτηΐββίοι οἵ τὰ 

(166.}) 18. ορροββά ἰο 411 Ὁπ6 Μ55. 

80 ἴο ὕΠ6 τηΔ]οΥἹν οὗ τη85., πᾶ 

δΔαορύοα Ὁ ποπθ οἵ ὑπ6 θϑϑὺ στϑοθηῦ 

ΘαἸΐοΙϑ. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΤΠ. τ Καὶ ὑμάς] “4πώ 
ψοῦν αἰ8ο,᾽ “γοῖν ἰοο;᾽ Βρθοῖαὶ δα άγθαβ 

δη ἃ ΔΡΡΙΙοαϊοη οὗ ὑπ 6 Τοσοροίηρ ο {Π6 

ΟΔ58. οἵ ὉΠ6 γϑδᾶθιβ ; καὶ ποίδῃθν (αἹ) 

ΒΙΠΠΡΙΥ Θοπ οὔ ρ' [Π6 σθυβ6 ἢ ν μδὺ 

ῬΥθοθάοβ, 856. καὶ ὑπέταξεν... καὶ ἔδωκεν 

οὐ καὶ ὑμᾶς κιτ.Ὰ. (Πιαοἤλνι.), ἃ8. νῈΥ. 23 

15. Ῥ] ΠΥ ἃ ΘΟ ΠΟ] αβίοπ οὗ 6116 Του θροΪρ' 

ΟΙδιιδθ ; ΠΟΙ (0) βουνίῃηρ ἴο ᾿π τούτο ἃ 

5ΡΘΟΙΔΙ ΘΙ Ποδύϊου οὗ ὉΠ6 στ γα] 

δοῦ οἵ φυδοθ ἴῃ γϑὶ. 23 (6116), ἂἃ5. ὑπ6 

ἴονοθ οἵ π6 σογγθαὐϊοι Ἰθύνγθθη. νε- 

κροὺς ἀπ συνεζωοπ. 15 ὑΠ1|8 ΒΘΥΙΟΤΒΙΥ 

᾿πηραΙΓθ : θαὺ ταῦ γ (0) ΔΡΡΙ Υἱπρ ν μαὺ 

Βὰ5. Ῥθθη βαϊά ὅο {π6 ὑμᾶς, ἰο ψ Β]ο ἢ 

ψοτὰ Ὁ οἾνοθ ΘΠ ΡΠ 5158. ἃ πα Ῥγοτηῖ- 

ΠΘη06. Τη6 ἘΠ θβίδηβ ἃ. 6 τϑιηϊπ 64 

Πονν ὑΠ6Ὺ 8180 μδα θα ρϑυϊθποθᾶ ἴῃ {με ῖτ' 

ΤΩΟΤΆ] θα ηΠ86 ΘμΘΓΟῪ οὗ {π6 βᾷπηθ 

ΑΌΙΟΚΘΗΪη σ᾽ ΡΟ ῸΓ ΤΥ ΒΙΟἢ τοϊβθα ΟΠ σὶϑῦ 

ἔγοτα Ῥ,γβῖοα] ἀθαίῃ (οἢ. 1. 20), 0} 

ΘΒΟΘΗΒΙΨΘ ἔογοΘ οὗ καὶ θοΐηρ' Ἰαδὺ ρθσοερ- 

{1016 1ῃ 086 1τη }]16 4 Ῥϑγ 8116] βιὰ θδύννθθπ 

{Πη6 νέκρωσις ψυχικὴ ἷπ {πμ6 οᾶθ6 οἵ 

{16 ῬΡμθβίαπθ (566 ποχῦ ποίβθ), πᾶ 

ῈΒ5 
ὙΠ] 58] νύ] 15. Ὁ φύδοθ ποῦ ΤΟΥΤῚ 

{06 νέκρωσις σωματικὴ ὁπ {π6 ρᾶτὺ 

οἵ ΟΠ νῖβϑῦ ; ὁοιηρ. ΚΙοίζ, ἤευαν,  οἹ. 

ΠΡ. 0530 ΤῊ 6 ἐοηηοαοΊν 

ἢ) 5. 4180 105 ΑἸ ΗΠ 0165. Α δοοσάϊηρ' ο 

ὕΠ6. τηοϑῦ ΒΙ10]6 νίθνῦ, γι. 1, δεν 

Βαν ηρ 105 βύγιιούττα ᾿ηθυταρυθα Ὀγ {Π6 

ὕνγο ὑϑ᾽αῦϊνα! βθηύθηοθθ, ΥΘΥ. 2, 3, 15 

ΤΘηθν ΘΑ ἴῃ γ6Γ. 4 (μοῦ νϑυ. 5, ϑομοῦῦ) 

ὈΥ τηρϑη8. οἱ δὲ τϑϑυμηρύννα (Η  πι. 

γέρον, Νο. 544), ὅπ ὕπουθ ἔπυῦμοῦ 

Θ]ποϊααῦθα Ὀγ ὑΠ6 “πύου ροϊαΐθα ποιηῖ- 

ῃϑύϊνο Θεός, θα ρδηαθα ἴῃ ΔΡΡ]]οδύϊοι. 

Ὁ. ὉΠΠ6 ΤῇοΓῈ ΘΟ ρΥΘΠθηβῖνθ ἡμᾶς, πα 

ΘΟΠΟΙ θα 1 ν6 1. 5; 866 ΤΠΘΟΡΗ. ἐγ 

ἰοο. ὄντας νεκρούς] “δεΐης 

αοακ," 56. ΒΡ᾿ ΕἸ ΠΆ]}Υ; νέκρωσις οὐχ 

ἣ σωματικὴ ἣ ἐκ τοῦ ᾿Αδὰμ ἀρξα- 

μένη, ἀλλὰ ἡ ψυχικὴ ἡ ἐξ ἡμῶν 

συνισταμένη, ΤΠΘΟΡΙΥ]. ; ΟΘΟΙΠΡΔΙΘ 

ΒΓΔΤΉΠΔ]17,, (Οὐαδέϊφ. τττιὸ 2, Δο]. τν. 

233 (Α.-Ο. 1,..). ὙΠΘ ρῥτοϊβρύϊο τϑἔεγ- 

ΘΠ06. ἴο ῬΠυβῖοα] ἀθαῦη, 5801}. “οοτίο 

τηου]ἑατὶ ἡ (Μ6γ.), 5θθίηβ ᾿γσθοοποῖ!8- 

ΔΌ16 νι ὑπ6 οοπίοχύ. ΤΠ πλούσιος 

ὧν ἐν ἐλέει, ὙΠΟ) ΒΘΘΙῚΒ. ἤο ΒΡΘΟΙΓΥ 

(οα 5 ΠΙΘΓΟΥ͂ ἴῃ Θχύθῃ!ηρ' [Π6 ΘΧθγοῖβθ 

οἵ Ηἴβ τϑϑαΡ ΓΟ ] ΟΠΔΙῪ ῬΟνγΘυ, σοι] 

ὑππ|5 Ἰο58 τη ἢ οὗ 105 ΔΡρυορυϊύθη θββ, 

84 {Π6 Ῥᾶγ 1016 καὶ (ν 6. 5) 105 ῬΤΟΡΘΓΙ 

ΒΟΘΏΒΙγΘ ἴοσοθ, Ομ {π|ὶβ ἃπα {Π6 

ὕννο [Ὁ] νυ] σ᾽ ν υ568, 8566 ὃ φὉΟα ργϑο- 

108] Βα οη Ὀγ {7506 0, ϑεγην. 1ν. Υ οἱ. 

ΧΠΙ. Ῥ. 45 (64. Β]νΙηρ .). 

τοῖς παραπτώμασιν κιτ.λ.1] “ὧν ἐλ 

ἐγοϑρα8868. ἀγα 8ἴη)8 νυ Ἀ]Ὸ ἢ γα μδα οοτη- 

τηϊδύθα,᾿ “ ἀ6]1οὐ]5. οὖ ρϑοοδῦβ νϑϑύγὶβ,᾽ 

ψα]ρ., Οοίῃ. ; ποὺ “ὧν ἀδ]1οὐϊβ,᾽, ὦ. 

στη. ; {Π8 ἀαὖ. ΡὈαϊπρ' ΔΡΡΥ. ὑπαῦ οἵ [π6 

ὁατιϑ Τηϑίγηιοηξαϊϊ8:; 586 Ἡδυΐαπρ, 

Οαδιι5, Ὁ. 70, ΝΥ ἵπογ, 6. ὃ. 31. 7, Ρ. 104. 

Τὴ {Π|6 οἸοβϑν Ῥϑγ81168] ραββαρθ ΟΟ]. 11. 

13. νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμα- 

σιν, ὑπ ΒΆ 16 φἜΠΕΓΔΙ Βθη ἰπηθηῦ 15 ΘΧ- 

Ῥτθββθα ἀπᾶθὺ 5] Ὁ 0] αἰ δνθπῦ τε]ὰ- 

ὑϊοηΒ: ἤΘΙΘ [πη 18 Θοποθῖνοα 85. ὑπδαῦ 



ΠΠΡΥΣΤΝ οἱ 9. 

, ᾿ . ς Ἷ ΤΥΧῸΝ 3 Ὧ ᾿ 
πτώμασιν καὶ ταις αμαρτιαῖις υμῶν, εἐ. αἱῷς ποτε περιε- 2 

. Χ 55 δ , Χ ᾿ 
πατήσατε κατὰ τον αἰῶνα τοὺυ κοσμου τούτου, κατα τον 

νυ Π ΟΝ [.1}15 (Ο]5}..}, ὑπ 606 1ὖ 15. ἀθβουι θα 

5. ὍΠ6. δἰθῃιθηῦ οὐ βύαϊθ ἴῃ ΒΟ {16 

νέκρωσις Βονγδ ἃΠ 8 τϑνθαβ 1056]; 

ΘΟΙΏΡ. ΠούΘΒ5 97) ἰο0. Τὸ 15 ἀοα Ὁ [Ὁ] 

γν ΠΘΌΠ 6: ὑπ αἸἰδυϊπούϊοιι ἀρῶν Ὀγ Ι- 

τηδ (Θψη01). Ὁ. 45) Ὀαύνγθθῃ παραπτ.; 

Εἴη5. ταδί (ἃ τπιοϊθηΐθ ἴϑοθυθ ᾿π|ὰ- 

γίδτη ᾽), ἀπ ἁμαρτίαι, 51:5 οἰοδί )ημοα ἦν 

Θομ 64, αι Ὀ6 {ἘΠῚ Βα ϑὑδυα θα ; 

ῬΟΌ δα} ]ν τοίου υϊησ ὕο “ρϑοοαῦύϑδ, 

δου. ἰδ,᾿ Ὑυπθῦμου 1ῃ Ὁποιρ]ύ, ψοτά, 

ΟΥ αθθά, ἃπα αἰ ουϊπο ποῦ ἴῃ ὑῃ6 

Ἰτηῶσ 65 (“ ΤηἸΒ51η 6᾽,᾿ “ βῦπτ ὉΠ] 0) ππ 6. 

γν θ10 ἢ). ὉΠῸν ἃγθ ρυθθθηῦθα το οὐ 60Η- 

οδρύϊομϑ, ὑπ ἴπ ὑπ 6 ἄθογθθ οἵ 1ηὐθη- 

ὕϊοπ ἈΒοΡθ6α ὕο ὕΠ6 ρϑυρϑύγαϊου ; 566 

ΠγΠ7. ΠΝ ἴ5, ΟΙ 1 Ρ'. 227. 

ΘοὴΡ. ΜΏΠΙΟσ, Δοοίν. ο΄ ϑύη, τ. τ. 2, 

ΝΟ]. τ. Ρ. 92 (ΟἸ]αγκ). Ῥθυβδρθ ψγ8 

ΤΩΣ ΒΔ ΘΘΠΘΓΆΙΪν, ὑπὰὺ παραπτώματα, 

8.5. 105. ἀου νοι Βιισοθδύβ, 15. ὕΠ6 ΤΠ} 

ἐϊηυὐέοο, ὕθυτη, νἱζ, Ῥϑυ Ὁ] οα] 8} ἃ πα 5Ρ6- 

οἷα] δοίβ οἵ ἴῃ; ἁμαρτίαι [ἀ μέρος, 

μείρω, Βιυύνηη. “οοϊΐ. ΝΟ. 15, ποίθ] ὕΠ8 

ΠΟΤ ἡγο ϑῦυο ἃν ἃϑύτδοῦ, ΘΙ ὈσϑοΙηρ᾽ 

811 Τοντη5, ὉΠ δ565, δ η 64 τηονοτηθηΐβ οἵ 

510, ὙγΒθῦμον θηὐοσίδι πθα ἴῃ Ὁπουριῦ 

ΟΡ σομϑατητηδῦθα ἴῃ δοῦ; 5668 ΤΥΘΠΟΙ,, 

ϑγηοη. Ῥατύ τι. ὃ τύ, πα σοΙηρ. πούθϑβ 

ον (ὐοἷ. 11. 13. ὑμῶν] Οτοϊύοα 
ὈΥ Μοῦ. Ῥαῦ ΟΠΪΥ οἢ ὑπ6 δαῦμουῖν 

οἵ ἹΚΙ, ; τηοβϑῦ τη85.; ΟἾγυ5., 8 1)., 

ΤΠΘορῖ., (ὔἴσατη. ΤΠ6 γσθδαϊησ οἵ ἃ 

18. ἑαυτῶν. 

2. ἐν αἷς] “ὁη, τὐιϊο], ; ποῦ 50 το ἢ 

ψΙ τοῦ. ὅο ὅπ ργθναλ της οἰἰγοοέϊοη, 

(0.86 ννοῦθδθ), 88. ὑπ6 ϑρλθῦε ἴῃ νοι 

ΠΥ παρ᾿ δ} τπονθα. [ὑ (068 ποῦ 

ΠΟν νυ ΘΙ ΒΘΘΙῚ ΠΘΟΘΕΒΩΡΥῪ ὅθ ῬΓΘΒ5. ὕΠθ 

τηθδηϊηρ οἵ περιπατεῖν (“ΒΡΙΠΘΓΘ ἴῃ 

νΒΙοἢ πον ἐγοώ, ΜΔ 416), 015. Ὀθίηρ 

ο9Π6 οὗ ὑποβθ ψψοσβ ἴῃ 06 Ν."". ψ]ο ἢ 

ἈΥΘ ἀ866] νἱῦἢ 50 βύσοηρ ἃ Η ΘΟναἰβίϊο 

σΟ]οαγίηρ' (566 ὕΠ6 δῦ, ΝΥ πον, ({). ὃ 5, 

Ῥ. 31), ὑπῶῦ ἴῃ βθνθῦδὶ βϑββᾶρβ ἴῦ 46- 

ποίθβ αὐ016. τποῦα ὑπδπ “ νίν ΘΓ :᾿ 566 

Ἔύ10Ζ, Ποην. ΧΙ. 12, ΝΟ]. 11. Ρ. 141, 

Θαΐοον, 7 δϑωιν". 5.0. Ν ΟἹ. τι. Ῥ. 679. 

κατὰ τὸν αἰῶνα κιτ.λ.1 “ αὐοοογαϊη 

ἰο ἐλ οοι)86 οὁ7) ἐΠιῖ5. «ὐογία,, Αατῃ., 

Ἰ:σι Ἰοὶ 15 σιλὸ τον [πῦὰ- 

ἀδηϊξα θη τη] Ἴυ)μ8] ϑΥΥ. ; {}16 

δὑπῖοα] τηθϑηϊηρ οἵ αἰὼν Θ6Ι6. ΔΡΡΥ. 

ῬΓΘαοταϊπαὐ]ηρ᾽ : 5886 Οἡ Οἢ. 1. 21. Τῃ 

ΒΟ), ΟΕ565 ὃδ5. ὕπθ ργθϑοπῦ ὕΠ6 πηθαηῖηρ, 

ΒΘΘΠῚΒ ὕο ΔΡΡΓΙΌΘΟΝ ὑπαῦ οἵ “ὑθπάθμου, 

Βρινῦ, οὗ π6 αρθ᾽ (Ο]5],.), γϑῦ 5011] 

ποῦ ψιὐπουῦὺ ἰδύϊηοῦ ἔσαοθ οἵ ὑῃη6 γϑοὰ- 

180 ἐθηυρογαΐ πούϊομ, Ὑνμ]οῸ ἢ, ονθη ἴῃ 

ὑποθθ ρδβθαρεβ ΠΘΙ 6. αἰὼν 5ΘΘΙῺ5. ἐ0 

ἸΉΡΙν 110016 ᾿ποῦθ ὑπᾶπ οὐ “ ον] ̓  

(οοτηρ. 2 ΤΊη. ἴν. τοὶ, την 501} 6 

ἔδ!0 ἴῃ ὑπ6 ἰάθω οἵ ὑπ8 (6υ1)) δοιυγ86, 

ἀονθιοριηθηῦ, ἃ π] ῬΤΌΟΡΤΘΒ5 (΄ Ὁ0Ὶ εοἴδβ 

Βιδ]α, τηϑίαπι Θχοῖριῦ᾽), ὑπΠαὺ 15. ὕφοῖυ]ν 

ἀϑβοοϊαϊθα ννὶῦἢ ὑπ6 ὕθυτη ; 8866 Ῥϑηρ. 

ἦγ, ἰοο., ἃιιὰ οοῖηρ. ᾿θβ8, Τλδοί. (6. 

ΤΥ. 20, ΝΟ]. 11. Ρ- 228. Ατὺ Οποβίϊο 

τϑίθγθποθ (Βαπν, 2 αιλίν8, Ρ. 433)», ἃ5 

δῦ Ῥαὰ]}5 Τνθαπθηῦ ἀ886. οἵ ὑπ6 ψον 

ΒΔ ΟΝ ΔοθΟΥ ΠΥ ῬΙΌΥ ΘΒ, 15 Θοπι ρ]θύϑ]ν οαὐ 

ΟΥ̓ ὉΠ ατιοϑύϊοη. κατὰ τὸν 
ἄρχοντα κ. τ. Χ.}] “αὐοοογοϊη ἕο ἐλε 

ργίποα ο7 ἔπι Ῥοιῦοῦ οΥ πηι} 1)6 ο7 {16 

αἷν,᾽ 5011. {π6 6.1}: οἰϊτηαχ [6 {π6 

ΓΟΓΘΡΌΪΗΡ᾽ ΤηΘΊῊ 6 τ, ὕΠ6 οοηύγαβὺ Ὀ6]ΠΡ: 

κατὰ Θεόν, οἢ. ἱν. 24. δυϊπουῦ 6η- 

ἐϑυϊηρσ ἰηῦο {116 νϑυΐουβ Του ρυθὑδὑϊ 5 

6Ππ| 586 ἀΠΠΠπου]ῦ νγοστβ πνθ τθοοινεα, νγ6 

Μ011 ΠογΘ οἷν πούϊοθ Ὀγῖθῆν, (1) ὑπ 6 

51 1016 ηιοωπήηρ οὗ {Ππ| σγουᾶβ ; (2) ὕΠε]τ’ 

συδιητη ῦϊοα! σοηηθοῖονν ; (3) ὑΠπ61ν ῥτο- 

(1) ΤῈ ὑνὸ 

ΘαΤαΙηἃ] γον 8. ἅτ ἐξουσία ἃπα ἀήρ. 

ΤΊ]6 ἴουτηθν, 1 Ἰηδην ὑνουβ ἴῃ -ία 

(Βευημανᾶν, ϑ'ψηΐ. τ. 2, Ῥ. 47), 586 18 

ἰο ὍΘ πι866, ποῦ Θχϑοῦν ἴον ἐξουσίαι, 

1) 

Ὀ4016 εαρίωπαΐϊογ. 



94 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. 

9 “ 3 , ΩΦ ἢ ὦ “ ’ “ “- 

αβρχοντα τῆς ἐξουσίας του ἀερος, του πνευματος Τοὺυ νυν 

5011. ἃ5. 8) αρϑύγαοῦ ᾿τη θ᾽ γηρ Ὅπθ οοπ- 

οΥθῦθ ῬΟββθΈβοῦβ οἵ ὑπ6 ἐξουσία (ΘΟΤηρ. 

Τλῖοηγ5. ΗΔ]. σ1Π|. 44), θαὺ 85 ὦ οοἴϊοο- 

ἐΐυο ἀοδὶσιαύϊοη οἵ ὉΠ 6}. θη ρῖγθ ἀπά 

ΒΟΥΘΙΥΘΙΟῊΥ ; 8566 680. ΠΟ θοΙς, Ῥλύψη. 

Ῥ. 469. ᾿ΑἿρ 15 τπιε64 [ῃγτῖοϑ Ὀγ δῦ Ῥδὺ] 

Ῥεβϑίθθ ὉΠ15 ρίδσθ, ὑμτῖοθ ἴῃ ὑΠ6 τϑϑῦ 

οἵ Ὁπ86 Ν. Τ'; (α) “06 δ’γ᾿ 5ΠΉΡΙ. δηᾶ 

ΘΘη ΘΓ}, Ἀ οὐδ Καὶ! 23, 1 ον. ἴχ. )ύ, 

Χῖν. 9; δπα ΔΡΡΥ. Κδνυ. Ἰσ. 2; (β) 88 

ΚῸΠ|6 αἷγ,᾿ ῬΓΘΌΔΡΙΥ τνθἢ βύγιοῦ ρῃγϑὶ- 

08] τοίθγσθμποθ, εν. χυΐϊ. 17; (γὙ) 88 

“6 Π6 ΙΓ ΟΥ' ΒΥ, ΔΡΡΥ. ὑβϑοι γ οοΥτγο- 

Ἰαῦϊν ἴο γῆ (0π6 βϑθαὺ οἵ 06 περιλει- 

πόμενοι), τ Τ]658. ἵν. 17. δ'ε 586ΠῚ 

{πῃ Ῥοππα ἴο το]θοῦ 411 ρδυύϊα! Ἰηῦθγ- 

ῬιθύδθιοηΒ, 6.4. σκότος (Η οἰπιϑῖι5, Καὶ ἀἰξη. 

ἃ}. Ῥρ116), πνεῦμα (Ηοΐιη. ϑολγῦ. 

γΟΙ. 1. Ρ. 493), ἃπα ἰο Ἰθανθ ὑπ οϑη- 

ἰοχῦ ἴο ἀθῆπθ {π6 βρθοῖῆο 168} ]1ηρ' 

δα ΔΡΡΙΙοδύϊοι οἵ {86 ψογά. 

(2) Τὴ6 ρθη. ἀέρος 15 τιϑῦ 8. ρθη. οὖ- 

7οοἶϊ, “ουἱ φῬοὐεβίαβ δῦ διβυῖβ, ΒβζΖῶᾶ ; 

ΠΟΥ φινα{ίίαξ᾽8, 5011. ἀέριος, ἀσώματος 

(8ο ΟἾγυβ. ΔΡΡυ., Ὀαῦ ποὺ {π6ὸ Ὅκ. 

ΤΑ ΠουΒ ΘΘΠΘΓΆ]]γ), θὰδ ἃ φθη. οἵ 

Ῥίαρο, ἀϑυιούϊησ' {Ππ6ὶν ἐναέριον διατριβήν 

((ὔουμι.), ὉΠπ6 βθαῦ οἵ ὑπθὶν βρι γιτι] 

ΘΙΏΡΙΓΘ; οὐχ ὡς τοῦ ἀέρος δεσπόζοντα, 

ἀλλ᾽ ὡς αὐτῷ ἐμφιλοχωροῦντα, ΤΉ ΘΟΡΙ.: 

ΘΟΙρᾶτΘ ΒοΡΉΠαταγ, ϑγηΐ, 1. 33. ἃ, 

τ ΘΟ (3) Τ|:δ εὐρίαποαΐϊοη, 

ΤΘΔΠῪ ὑστη8. οα {Ππ6 Ἰαἰϊῦ 46 οὗἨ τηθδῃ- 

πο ἀβϑβίρῃθα ἰο ἀήρ. γι Ππουαὺ νοη- 

ὑατίηρσ ο ἄθην ὑπὰῦ {π6 ψογὰ τΤηΔΥ 

τυ βύθυϊουιθ] ν ̓πϊπηαῦθ ἃ Π 681 ὈΓΟΡΙΠ- 

ααϊῦν οἵ {π6 5ριγι οἵ 6ν1], 1Ὁ τηδ 

5011 θὲ βαϊὰ ὑμπαῦ {Ππ6 Πἰτηϊ αύϊοι ἴο {Π6 

ῬΒγβῖοδὶ αὐμηόβρμοια (ΝΜ 6γΥ.) 15. ἃ5 Ῥσδ- 

ΟὩΤΙΟῸΒ 1η ἀοοίγηθ, 85. ὕπ6 τϑίθγθποθ 

ἴο Βοηη6 1468] “ ὑπ βρίθγθ Ὀϑ] πο 8 

ἀθαῦῃ- νου] ᾽ (8.418), οὐ ὕο {π6 “οοτη- 

ΤΏ0Π ΡΔΙΔΠ06 οἵ τηϑηκῖπα᾽ (Α1{.), 18 

ὕοο νᾶριθ δηα ἀπαθῆποα. ΤῊΘ ποῦν} 

ΘΧΡΙ Δηδύϊο ΒΘΘΙῺ5 ὅο Ὀ6 {Π|5; ὑπαῦ ἃ5 

οὐρανὸς 18 864. 1 ἃ ᾿Ιπ] 64 δη4 Ρᾶγ- 

{181 (Μ δῦ. νἱ. 26), ἃ5. νγ811 85. δὴ ὑπ- 

ΟἸΤΟΌΤΩΒΟΙ 66 ΠηΘὩΠ110᾽, 50 ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΥ͂ 

ἀήρ, ὙΥὨ1ΟΙ 158. ΘΟΙΠΠΠΟΠΪΥ οοπῆπαα ἴο 

πε τϑρίοῃ οἵ ὕπθ δῖγ οἱ' δὐτημοβρΠ 6 Υ6, 

ΤΩΔΥ ὍΘ οχύθη θα ὕο 811] ὑπαῦ βαργᾶ- 

ὑθυσθϑύτια! Ῥαὺ 50 -οϑ]θϑυϊα! σϑϑοῖοη (ὁ 

ὑπουράνιος τόπος, (ἼΥ5.) γ᾽ Π1Ο ἢ. ΒΘΘΠῚΒ 

ἴο "6, 1 ποῦ {π6 ἃθοάθ, γϑὺ [π6 βιπηὺ 

οὗ 6ν]]} βρ᾽ "105; 566 65ρ. 9001. 7 ΧΧ, 

ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν : ΘΟΤΩΡ. 

ΟΙΒΒ. ἦγ ἴοο., ἀπ δύπατι, διδϊ. ϑαονα 

ον 1843, Ρ. 139; 868 8180 ἩΔΡΘΗΌΔΟΕ, 

Δέια. τι. ὐϊτέ. Ν' ο]. τ. Ρ. 479. Θαοίε- 

τἰοπβ οαὖ οὐ ΒΦΌΡΙ ΠΟ] τυϊθϊηρΒ. ἃ πα 

Οτϑοὶς ῬΒΙ βορῆθβ 01] θ6 Τουπα τη 

Ὑ εὐβῦ. δὰ δι]. ἐν ἰοο., Ὀαὺ {πὸῶῦ δῦ 

Ῥδὰ ἀτονν [18 ΘΟΠΘρύϊΟη8 ἴγοτη {Π6 

ἔονυιηεν (Μ|6γ.) οὐ ὕπ6 Ἰαύίον. (ΥΥ οὐβι.) 

ν8 816 5]0νν7 ᾿ἱπ΄θθα ἰὸ βεβ]ϊθνθ: 888 

{π6 τϑιη δ κ5 οἷν (ταΐ. ἵν. 24. 

τοῦ πνεύματος] “ἐλ 8ρύγϊξ ; 5611. ὑΠ6 

ΘΝ] ῥα ποῖρὶ8 οἵ δούϊομ, ᾿ΠΟΓ6 ΒΡΘΟΙΔΠΥ 

ἀ6ῆποα ὍΥ ὑπ6 βυσοθθαάϊηρ' ψψοσᾶβ, ΤῊΘ 

Θχριαηδύϊοι οἵ {118 ρθη. 185 ποὺ ΘϑΒΥ͂, 

88. ΘΧΘΟΌΒΙΒ ΔΡΡΘΩΙΒ ἴο βυροοβδὺ 9Π6 

ΤἼΘ 

γτποδῦ οοπνθηϊθηῦ ἈΒΒαΠρύϊΟη, 8Π 8ἃπο- 

ΘΟμΒὑ πΟὔο, ΘὙΥΔΙΏΤΗΔΓ ἃπούΠ6ῃ. 

ΤΩΔΙΥ οὗ οδδβ6 (σ6ῃ. ἔου' δθοιβ. ἴῃ δΔΡΡο- 

Βιύίο ο τὸν ἄρχ. κ.τ.λ., ἩδΙΠΙΟΠΘΗ, 

ἘΠαΒ6 0. ΗΠδέ. Ποῖ. ν. 20, ΜΟΙ. τι. Ρ. 

99), 15 8580 ἀοι θυ], ὑπῶὺ 10 βθθῖὴβ Ὀεβϑὺ 

νι πε (6. ὃ 67. 3, Ῥ. 558) ἴο 

ΤΘρΆ ἢ ὑΠ6 σθη. ἃ5 ἀδθρεπάθηῦ ὁ. τὸν 

ἄρχοντα, ἃ: ἴῃ ΔΡΡοβιύϊομ τ Ἱἢ ἐξου- 

σίας : πνεῦμα ποῦ τγοίεγν!πρ᾽ ᾿ς ἐξουσία 

ἴο ὕπ6 ἀρρυβρεῦθ οὔ ἱπαϊνι πιὰ] πνεύματα 

(πάντος ἐναερίου πνεύματος, ΤΠ ΘΟΡΗ. ; 

οοΙηΡ. δαϊθ, Α16), ἃ νϑῦὺ ἀουθυία] 

τηθϑηϊησ, οὐγϊηρ ἤο ὑπ ἀἸβδσθποθ οὗ 

φουτηϊηδύϊομι, θαὺ ο ὑπ6 6ν]} ῥγὶποῖρ]8 

γγΒ1ο ἢ. Δ πη θα ὑΠ6 ΘΙΏΡΙΓΘ, ἃπα 6πηδ- 

πδθα ἴγοση ϑαύδπ ὕμθ τα]ο οὐ Τύ. 

ΤΉΘΓΘ 15 Θομ  Θββθαϊν δ οχθρϑύϊοαι α1ΗΠ- 

οὐ] γ ἴῃ ὑπ ΘΧργθββίοη τὸν ἄρχ.... τοῦ 

πνεύμ.: [μ158 Πον ΘΨΟΙ ΤηΔΥ Ὀ6 ΤΕ ΠΊονυθΩ, 

ΟἸΠΟΓ ὉΥ ΒαρΡΙγπρ ἃ Βτη1Πὰγ Ῥαΐ 
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΄“ 3 - ςκ “-“ " ; 3 ς Ἀν ὩΣ - 

ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς 5 
᾿ ς ’ , 9 Ἐν , ᾿Ξ κ 

παντες ἀνεστραφημεν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς 
-“ “ ν σ΄ ἐν Α ΄“- “ 

ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, 

ΤΏΟΓΘ. ΔΡΡΙΌΡτΙαΐθ βυιθδίδη ἶνθ ὁυύ οὗ 

τὸν ἄρχ., ΟΥ (νιαὺ 5 ἴῃ οἤδβοῦ {16 

5816) ὈΥ ΟὈΒθυνίηρ ὑΠαὺ τοῦ πνεύματος 

Πὰ8. ἃ Βρθοῖθβ. οἵ οδήβθουϊνθ τη θϑη 1’ 
τοῆθοίθα οα 1 τοι ἐπ 8 νγογᾶβ ψ 

ὙΒΪΘἢ τ 15. ἴῃ δρροβιοη. ΤΉθγ 15 

ῬΓΟΆΌΙν, ἃ5. Ἡ δυῖθθθ πα Μογυον βαρ- 

δεδῦ, ἃ ὕδοιῦ δη 1 0Π|6815 ἴῃ τοῦ πν. ἴο 

ὑπ ἹΠνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ : σοΙηρ. 1 

(ΘΟΥ 11: 12: 

ξουυθα ἰο ὕπ6 Ῥϑιϊοα βἴποθ ὑπ γϑάθιηρ- 

ὕϊον, ὕπθ ὑϊπηθ6 οἵ ᾿πούθαβοὶ ϑδΐϑῃϊο 

ΘΠΟΙΟῪ 8η6 οὗἨ Πποὐύ(αϑ βύσιῖθ (1)6 Ὑν.); 

ΘΟΙΏΡ. Βδν. χἱἹ. 12. Τηϊ5 πον ν ΟῚ 18 

1ΠῸΥ6 ὑπῶη ὑπ6 ψου 8. βθθῖα ἰηὐθηθῆ 

ἴο σΟοηΥΘΥ. ἊἈΑΑ58 ποτέ, νυ. 2, 15. ἄρῃ 

τΤορθαύθα ἴῃ νϑῦ. 3, ψ πμα {πὸ παύα- 

ΤΆ] ΔῊ 10} 6515 νῦν... ποτέ: π ΑΡροβϑῦ!θ 

ΒΡΘΟΙ γίηρ {Π6 }γ6δοπέ αοῦϊνα θχὶβύθῃηοθ 

ἴῃ ΟἿ6. οἶαβθ, ὕπ6 οἰ] άγοη οὗ ἀΐβοθο- 

ἄἴθποθ, οἵ ὉΠ βᾷτηθ βρίτὶὺ ν] ἢ 707- 

φιον ἴῃ, σγοισεῦ ποῦ ὉΗΪΥ ἴπ ΗΪΒ ΓΘδ ΕΓΒ 

Ραύ βῖπη, Ἡδιηηοπα, πὰ 

Ἡ Ἀ17]655 72. ἰοῦ. 

τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθ.} “ἐλ6 80η8 οἵ 

εἰϊδοροαϊοηοο" 4 Ηδοτδιϑύϊα οἰγουχηϊο- 

ουὐίοι ΠΘαυν θη να]θηῦ ἴο οἱ ἐξ ἀπει- 

θείας (οοταρ. ΒτὶυΖ. ἤοην. 11. 8, ΚΟ]. 1. 

Ῥ. ΤΟ5), ἃπα βϑυνίπο ὕο τηδ ΐς, ΤΟ] Ὁ 

νιν! ὕπᾶπ {π6 δα ]θοῦ να! οοηβίσγιο- 

οπ, ὑπ6 βϑβϑϑηὐδ] πα ἱππαῦθ ἅϊβορο- 

αἴδθποθ οἵ ὑπ6 βιιθή]ήθοῦβ, ἃ ἀἰβο θα! θη 6 

ἴο 0. ποὺ Ῥοίοπρ ἃ5. οἰ] ἄγθη ὕο 

ἃ Ῥαγϑηῦ : ΘΟΙΏΡ. οἷ. ν. 6, ΟἿ]. 111. 6, 

1 ΤΠ685. ν. 5. (ῃμοΐθβ), 2 ΤΙ θββ. 11. 3; 

Δ 566 ΠΟΥ, ΟἿ. ὃ 24. 3. Ὁ, ποίθ 

2, Ῥ. 213, ἃπα Οατ)ὺ, δέν. τι. Αἴ τέ. 

1820, Ρ. 728. ᾿Απείθεια, ἃ5 ἴῃ ΟΟ]. 11]. 

6 (868 οὐ υ]οα! πούθ ἦγν ἴθ0.), 15. πιο ὉΠ ΘΓ 

“ἸΠΠ ἀθηύ1᾽ (ναϊ]ρ., ΟἸάγοιη., “ ἀπρᾶ- 

ἸΔα οὶ π 5, (οὐ, ; οοιηρ. .0}..}, ΠΟΓ 

ἀπάτη ((Πγγ5.), θαὺ “ ἀἸβοθθάϊθμποθ᾽ 

γῦν 15. ΘΟΙΠΙΠΟΙΪΥ Γ6- 

ΠῚ ἈΠ: 

ἕζαυο σϑλιο Ι}» [πο θά ϊθη- 

ι18] ϑγῦ., Ατσιην), μοί μοτ ἴο {Π6 τη68- 

βᾶσθ οὗ ὑπ6 (οΒρ6] οὐ ὅπ τηϑηάδίθβ 
ΟΥ̓ ὉΠὸ σοΉΒοΙθη 06 :--ϑἷη ἴῃ ἴδοῦ ἴῃ 108 

τηοϑῦ ΘηΠΘΠΟΘΩ [ΌΓΠῚ, ὉΠ6 νἱοϊαύϊοη οἵ 

ὑπ ἀβρθπάθποθ οἵ {Π8 ουθαῦισθ οὴ. ἐΠ|6 

Ογθδύου : 566 ΜΊΏΠ6Γ, 2Ζ)οοέν. ο77 ὅζη, 1. 

Ι. 2, Ο]. 1. Ρ. 91 (ΟἸΔΥ ). 

3. ἐν οἷς] “ πιο τὐποηι, Αὐἰῃ., 

5011. ὧν καὶ αὐτοὶ ὄντες, Ηἴϊοῖκ. ; πού 

ἐν οἷς 50. παραπτώμασαν (Ἔγτ., «161.), 

πη ΜΏΪΟΝ οα586 ν8Γ. 2 ψοῦ]Ἱα 1Πυϑὑγαῦθ 

ΤΊιΘ 

ῬΔΓΔΙ]Θ]βτὴ (ἐν αἷς... ἐν οἷς) 15. ἃ 8ρ6- 

Οἴοιιβ Υρυιπηθηῦ ἴῸΓ 50 ἢ. ἃ ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ 

(588 ΘὉΙΟΥ ὅη, 100., Ρ, 252); 5011] σ,Υδιητηᾶ- 

0108] Ῥδυβρισαϊῦγ, {Π6 βύπαϊθα ομδηρο 

ἴο ἀνεστράφημεν, ΔΒ ΘνΘΠ ΤΌΤ Π6 

ΨΘΡῪ ΘοπογαΪ παύπτθ οἵ 0Π6 αἰδυϊποὐϊθη 

88 ἁμαρτ., ν6Γ. 3 ὅπβθ παραπτ. 

Ὀούννθθηῃ παραπτώματα δἃπα ἁμαρτίαι, 

ὍΘ ΒΘΟΓΙΟΊΒΙΥ ΟΡΡΟΒΘα ο 1ὖ: ΘΟΠΊΡ. 2 

Οὐογ. 1. 12, ΘΓ 6 ἀνεστρ. 15. 51 Π}1}1}}Ὺ 

τι564 νὴ ἢ ὦ ἀοιὉ]6 ἐν, ὑπ6 ἢγβδῦ ἤθυα 

(56 1}1-1 0081) τ ίδυσιπιρ ὕο ὑπ 6 βιγγοιηᾷ- 

ἴπρ' οθ]θοίβ, τ ΤΊμ. 111. τ ; ὑπ 6 βθοοπα 

(ΘΌ108})} ἴἢο {π6 6] θιηθηῦ ἴῃ νυ Π]0 ἢ ὉΠ6Ὺ 

τηονϑα, 2 Ῥϑί. 11. 18. καὶ 

ἡμεῖς πάντες] “σἴοη, 106 αἰ!) «78 ν.8 

8 ΟΘηθ1165, ποὺ ον δἴοπθ (Με6γυ.). 

Α5 ὑμεῖς (γ61. 1, 2) ἀθποῦββ ὑπ (θη- 

6116 νου]ά, 50 1ὖ τηϊσῦ Ὀ6 δρριιθα ἡμεῖς 

σου] βθϑὰ πϑὕμγα !ν ὕο ΤΟΙΣ ὕο ὑῃ6 

ὅονβ. Τὸ {π|5 πονγθνοῦ ὑπ δα! ]οη 

οἵ πάντες ῬΥΓΘΘΘΠηΐΒ 81} ᾿ΠΒῸ ΡΟ 8 Ὁ]6 οὁὉ- 

Ἰθούϊοη, 88 ᾿ϑίπρ' δ᾽πηοϑῦ ΟὈν! ΟυΒ] Ὺ 

ἀοβισηθα το ρυθοῖπθ ΔΠΥ 500}} ΠἸπη] ἃ- 

ἐΐοπ, ἃπα ἤο θχρᾷπα ἴο θοῦ! οἴδββθθβ 

π6 τϑίθσθποθ (συντάττει καὶ ἑαυτόν, 

ΤΠΗΘοά.): τ 411, θοί ἢ οα}164 πα το- 

οἸαϊτηιθα 76) δπα σοηνογύθα (θη 1685, 

ὙΟΙΘ. ΟΠΟΘ ΤΠΘΠΘΥΒ οΟἱἠἨ ἁ {πᾶὺ Τραυ [Ὁ] 

Ὦ 2 
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.,, 5 , ’ὔ ς - ς Α ε Ν Ὡς δὲ Θ Α 

4 και μεν τεκνα φύσει Οργῆς; ὡς και οἱ λοιποι ὁ ὁε Θεος 

ΘΟΤΩΡΔΗΥ͂, ὑΠ6 υἱοὶ τῆς ἀπειθείας : Θοτηρ. 
ΑἸῈ. ὧη ἴοο. τὰ θελήματα τῆς 

σαρκός) “ἐλ6 (ναγίοιιδ) «ἰοδί),65. οὐ ἐΐι6 

7165... ΤΠ6. ΡΙυτα] 15 ποῦ βἰβθνσῃθῖα 

Τουηᾶ ἴῃ ὑπΠ6 Ν. Τ', (Α οὐδ χἰϊ]. 22 15. ἃ 

απούα!]οη), ὑποαρ ἢ ποῦ τιηαβιιδ! ἴῃ ὑπ 6 

ΤΧΟΧ  ῬΒΑΪΤη ΌΧΙ. 2, 2 (ΤΟΙ. ἴχ. 12, 

Τὸ Πθῖθ 

ῬΙΌΡΔΟΌΪΙΥ ἀδποΐθθ ὑΠ6 νατίοιιβ θυ Εἰ ]- 

ὉἸΙΟΠΒ. δΔηα τηϑηϊοϑύδθοηβ οὗ {π6 ψ|}}, 

5818.) χ]ῖν. 28, 1ν11]. 152, 8]. 

ΔΙῸ 15. ὑΠπ|8 Βυτητηθύτιοα] τυ}, θαὺ ἃ 

[116 ν᾽ οχρϑηβίομ οἵ ἐπιθυμίαις. ΟἿ {Π6 

ἔστι τηθϑηῖησ ΟἹ σάρξ, “{ῃ6 116 ἀπα 

τηονοτηθηῦ οἵ πηϑ ἴῃ ὑπ Ὁπϊηρ5 οἵ {Ππ6 

γγΟ]]α οἵ 5686, 568 ΜΠ ΏΠ]6σ, “Ζ)οοί»". οὗ 

ΔΊ, 11. 2, ΝΟ]. 1. Ῥ. 352 86.; ἃπα 650. 

ποΐββ οὐν 'αΐ. ν. τό. 

διανοιῶν] “0. {διε ἐποιιγην5," 5011. “ οὗ 

ὑΠ6 ευὐΐ ὑποιο ῦθ ̓  (οοτηρ. διαλογισμοὶ 

πονηροί, Μαυ.ἢ. χν. 10); ὑπ6 δὐὔμιοαὶ 

τών 

ΤηΘΘΠΪηΠΡ Πονγονο ποῦ Ὀδῖηρ ἄπθ (ο 

{π6 ῬΙανα] (Ἢ α18 βου κοπ θη νθοἢ- 

βο]ηᾶθη ΜΙ ππαηροπ,᾿ Π81].}, θαΐ, ἃ5 

Δογ. 1050 οὔβουνθβθ, ἤο ὉΠπ6 οοπίοχύ; 

ΘΟΤΏΡ. τὰ διανοήματα, Ταιῖτο χὶ. 17. Τῦ 

15 δα 68, ποὺ ἐο 5ύγθηρ θη ὉΠ τηθϑῃ- 

ἴηρ οἵ σάρξ (ΗΠ 0]Ζ}.), θπύὺ ὅο ᾿ποϊααθ 

ΒΟ ΒοῦτοΘΒ ὙγΠΘη66 ΟἿΤ 6ν]] 6511 Ὲ5 

Θιηϑηδίθ, {Π|6 νου] α]ν βθηβαα] θη ἄθποῦ 

ΟΥ̓ οὔγ 1186 οὐ ὑπ6 οπθ παπᾶ, ἁπᾶ {ῃ6 

ΒΡΙΓΙ 8] β᾽η5 οὗ οὐ ὑποιρηύβ πα ἴπ- 

ἰρηὐοηβ οἡ ὕΠ6 οὔπιου : 5ο ΤΠ θοῦ, ὁπ ἴος., 

δχοορῦ ὑπαῦ ἢ6 ὕοο τηποῇ Πἰπη]ῦ5. 116 

τηθϑηΐηρ᾽ οὗ σάρξ. Οπ {Π6 τηθαπὶπρ' οἵ 

διάνοιαι, 5. πιβα ΠΥ τηδυκῖηρ ἔῃ 8 τηο- 

ὉϊοηΒ οἵ Π6 ὑποιρηα ἃ πα υν}}}] ὁ 6Π8 

5146. οὐ 0Π6ῖ} οὐὔὐὔννδτ αὶ τηδηἸοϑὑ 008, 

566 Ββοῖκ, ϑιδοίοηΐ. τι. το, Ῥ. 58. 

καὶ ἦμεν] “απὰ ι06 τὐογ6,) αἰν στοαῦ 

ἀθβπτύθμθθβ ἃ5 ὕο ὑπ6 το]αύϊοῃ οἵ {ἴτηθ, 

ὕπ6 οπδηρσθ οἵ οοηδύγπούϊοι ἔστη 0Π 6 

Ῥγδθθηῦ ρατῦ. ἤο {Π86 ογαίίο αἰϊγεοία 

Ῥαῖπσ ᾿πύθη θα ἴο οἷνθ δι ρηδδῖβ ἴο 

ὉΠ6 σοὶ ὔν οἸδιιβθ ὙΠ] 0} ΓΟ] ονγα (566 

πούθβ, Οὗ. 1. 20), 864] 8150 το αἸβοοι- 

πιθοῦ 1ὖ ΠΌΤ ΔΠῪ ΡΟΒΒῚ0]6. γϑ]αίοη ἕο 

π6 ρῥιββθηῦ; “νγ 0676 ΟἸΠ] ἄγη οὗ 

ταῦ ὈΥ παίΐτγο,---ἰῦ νγὰ8 ΟΠ06. ΟἿΓ 

Βύαθθ 86] οοηαϊίίομ, τῦ 15. ΠΟ 50 ΠῸ 

ἸοΟΠΘΟΙ." τέκνα, φύσει ὀργῆς] 
“ οἰ ίάγοι, ψ γιαΐι"6 ---ΟΥ̓ υὑγαΐ. ΓΉΙ5 

Ἰτηρονύαπὐ οἸδτιβθ ὁ ΟΗΪΥ Ὀ6 ῬΙΡΟΡΘΙ͂Υ 

Ἰηνθοιραῦθα Ὀν πούϊοϊηρ' Βθραγωύσὶυ (1) 

{Π|6 Β΄ πη ρ16 ηιδαγΐηῳ οἵ {86 σοστᾶβ; (9) 

{πον φϑ'αηνηναΐἑοαΐ ὀογηοαίοη, ; (3) ὉΠΕΙ͂Ρ 

ῬΙΟΌΔ]6 ἀογηναΐίοαϊ, ὡρρἰϊοαξίονι. 

(1) Υε Ῥβοῖπ ψῖῦῃ (α) τέκνα, ὙΠ] Οἢ 15 

Ποῦ 5ΙΤΉΡΙΥ ἰαθηῦϊοα! τυ {Π8 ΗΌγα- 

8610 υἱοὶ ἴῃ ν6.. 2, θαῦ, ἃ5. ΒΘΗΡΘΙ [δ], 

18 ΟὈν ]ΟΌΒ]Υ πιοῦθ βισηϊποληῦ δη4 5Βαρ- 

Βαδῦϊννθ; 566 ΘΟ ΘΙΡῸΥ οὔ τ οί. 1. 14. 

ΤΠΘ γγογα δύοσβθα ὕΠ6 δὐθοηθϊοη ; “ νγ6 

Ὑγ6 76 τέκνα, ---ῃαῦὺ ὈΘΒΡΘΆΪΚΒ. ἃ ΠΘΔ’ 

δα οἸο56 το ϑϊοη ;--- αὖ οὗ σι πὰῦ δ ΟΥ̓ 

σοα! Νο,-- “οὐ ωὐγ'αΐί,;" 105. δοῦπδ! 

δι] ἀθἤπιῦθ. οὈ]Θοῦβ: 566. Θ᾽ ἡ ἴθ. 

Ῥ. 256, δηα οοτὴρ. ἨἩοΐπη. Θολ». 

γΟ]. 1. Ρ. 4907. (0) ᾿Οργὴ πιᾶ8 105 ῥγο- 

ῬΘΙ τηϑϑηϊηρ', ἃ Πα ἀδπούίθα, ποῦ τιμωρία 

ΟΥἹ' κόλασις 1561 (ϑπαϊοον, 7 οβώμν. 8.ν. 

Δ]. ττ. Ρ. 505), θπῦ ὑπ τηονὶπρ' Ρυ]η- 

ΟἸΡΙΘ οὔ τὸ, σοα 5 ΠΟΙ Παύγθα οἵ βίη, 

ὙΠΟ. τΘνθ8 15. 0561 τη ΗΒ Ῥαηῖνθ 

7αϑύϊοα ; οοπρ. οπ. 1. τ8. (6) ΤῊΘ 

τηθϑ πη οἵ φύσει Πἃ5 ὈΘΘΠ τη 0 60Π- 

ὑεδίθα. ΤῈ φρϑῃθυδὶ Ἂαἰϑυϊπούϊου οὗ 

Ν᾽ δὐδυϊδπα (ϑεοοπα 7) οξοηοο, (α. Χατν. 

ΜΟΙ]. 11. Ῥ- 723) 5668 Ῥθυ θοῦ! βαύ185- 

Ταούονν, ὑπαῦ φύσει ἴῃ ϑοτιρύπτθ το]αῦθβ 

ἴο Βοπῃθῦμίηρ ᾿ηπογοηΐ, ᾿ηηδύθ, ἤχρα, 

δΔ0Εῖ πηρ]αηΐθα ἔγοτη ὑπ ἢγβϑύ, ἃπα 15 

1 ΟΡρΡοϑι θη ὕο Βοιηθύ]πρ' ὩΘΟΘΒΒΙΟΠΔ], 

ΒῈ ΟΡ ποθ, πα δοοϊάθηθα) ; ΟΥ̓, ἃ5 

40]. τοῦθ ὈγΙΘΥ ΘΧΡΥΘΘΒ65 10, “88 

Οδνογάθηθ ἴπὶ ὐδροηβαύς Ζσαπὶ (ὅ6- 

τη 6} :᾿ ΘΟ. Τ ΒοΡΠ1Κ6, Οὐυοηαηέ 

ο7 σγαοο, 11. το, Ν᾽ ΟΪ. 111. Ῥ. 170 (Α. Ο. 

1,..). ΤῊ τοῦθ δχϑοῦ τηθδηϊηρ' τητιϑὺ 

6 ἀοὐθυτηϊηθα Ὁ. ὑΠ8 οοῃὐθχῦ : ΘΟ ΠΡ. 

ΟΠ Π τ ΕἸΌΤΩ: οἱ ΤΠ ΟΕ ν Ὅ. 

ὙΏῈΓ6 φύσει τηθϑ 8 Ταβρθούνον, (α) 

δγυϑηϑη 64 Ἰη ΡΟ δῦαγα ; (8) ἴηΠ6- 
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Ἁ ’ὔ Ἁ Ν ’ “' 

πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει διὰ τὴν πολλὴν ἀγαπην αὐτοῦ 

ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παρα- 5 

τϑηὺ πδὕτι18 ; (γΥ) δδϑϑηῦα] πϑῦασο, ἜΠῸ 

ΘΟΠΏΘΧΊΟΙ τησδὺ ΠουΘ συ άθ τ18. (2) 

Οογηιοαῖοη. Φύσει 15 ἴο Ὀ6 Ἰοϊποα Ὁ 

τέκνα, ποὺ ὀργῆς (ΠοἾΖῃ., ἨἩοἤη. 

Θολη δ. Ὗ ΟἹ. τ. Ρ. 407), ἃπα ἀβθῆπϑβ 

{π6 δβρϑθοὺῦ ππᾶθν νυ ῃϊο ἢ ὑπΠ6 ρῥγοαϊοαῦθ 

ΒΠονγ8 108561} (6ε6 Μϑδανῖρ, ϑ'γηΐ. ὃ 40); 

{Π8 πηαβι8] οὐάον [ἢ ΒΚΝ; ΑΘ 

ΒΟΊΤ, σϑνϑυβα τ Ὀαὺ ΔΡΡΥ. ὈγΥ ψἂγ οἵ 

ΘΙ ΘΠ 8010} ὩΡΡΘατΊ πο ὅο ΠᾶΥΘ ΔΙΒΘ 

ἔγοτη ἃ ᾿πἰτηϊὐί]οη οἵ ἃ 1πστηθηῦ τυ ΒΟ ἢ 

δῦ Ῥδὰ] νὰ ἃσοιιῦ ὅθ ΘΧΡΥ 655 πη]]τη1ὺ- 

δαϊγ: π6 ον ψεῦθ ὕπΠ6 οονοπδηὺ 

ῬΘΟΡΙΘ οἵ Οοα; “868 δηα (θη 165 

(ἡμεῖς) οουἹαὰ ποὺ ὑπο δαπα]} } Υ ἀπά 

Ὁ ΓΘϑ ΓΙ οὐ ν 6. ο8116 τέκνα ὀργῆς: 

5686 ΜΈΆΠΙΟν, Μοοίν. ο δίμη, τν. 2, 9]. 

1. Ῥ. 306. (3) ΤἼηι6 αἰοοίγληοϊ γῸ ογογι66 

θαυ 15 οα. {πὸ τηθϑῃῖπηρ οἵ φύσει. ΤῊ]5 

ὅΠπ6 {ππη11π|ρ ΘΟ ΠΟ Χῖοι 566 ΠῚ5. ὅ0 Β5Π0 

τητιϑῦ ᾿πη 0] δύ 15. ἡμηαΐίο,; ἴον τῇ 1ὖ 

1} 1164. “ Βαθιῦτι] οὐ ἀθυθίορθα ομὰ- 

γδοῦορ᾽ (6.0. ΦΌΠται, Ῥαν. ΗΠ βέ. ΤΧ. 1, 

φύσει φιλάργυρος: 566 ΕΧχ. ἴῃ ΥΥ οὐδύ., 

884 οοιηρ. Εἰ τιύΖ. ἤοηι. ΝΟ]. 1. Ῥ. 110], 

ὑπθτθ νου Ρ6 1016 πθρα οἵ {π6 1Ππη]- 

ταύϊου, δα 110016. πηθϑηϊπρ ἴῃ ὑΠ8 85- 

ΒΌΠΙη64 οοηΐγαβδὺ ἤο “Π]1 δαορύϊοῃο,᾽ 

Ἐβύϊαϑ ἂρ. οὶ ϑγη. ΤΉ1Β. 18. ΤΡΌΠΟΥ 

Ομ βγη θα Ὀγ ὉΠ|6 ὕθη86 (566 ΡΟΥΘ) πα 

{86 ἀγραυμηθηῦ “6 Χ 5111}1᾿ ἴῃ ὡς καὶ οἱ 

λοιποί (σαν), ἴον τὸ τηυδὺ ἤᾶνθ Ῥθθπ 

ΒΟΙΏΘ. τηϊγοῦβο βύαύθ ὑ πων ΔΡΡΙΠΘα 

ὕο Δ1]] ὕπ6 τϑϑῦ οἵ πηδητιπα. 0111 1ὖ 

τηυθιϑῦὺ [Ἰ]ν Ὀ6 Βαϊ ὑῃπαῦ ὑπ6 ὉΠ6ηη- 

Ῥμαῦϊο ροβιθοπ. οἵ φύσει τομάρι 1ὕ 

ἀοα θα] θύμον ὑπθυθ 15. ΔῊΥ 5ΡΘΟ]8] 

οοπὐγαβὺ ὕο χάριτι, ΟΥ ΔῊΝ εἰγ6οέ ΔΒΒΘΥ- 

ὑϊοπ οὗ ὑπῃ6 ἀοοίνϊπα οἵ ΟΥὶρῖπα] 51: 

Ῥαῦ ὑπαῦ ὕπ6 οἴαιβθ οοῃὐδϊηθ 8 Τη- 

αὐνοοί, ὅν ὑμουθίοσθ ονθ ἸΠΟΓΘ 60η- 

νἱποῖηρ δββουίίοι οὐ ὑπαῦ φυοίουμα 

ὑραῦπ, ᾿ῦ ΒΘΘΠῚΒ ΠΩΡΟΒΒΙ]6. ὧο ἄδην. 

ΤῊΘ νϑΥῪ Ιοηρ Ὀαὺ ᾿πδύσιιοῦϊνθ ποίθ οὗ 

Ἡ Υ]655 ὅν 00. ΤῊ 6 ΘομΒα] 64 ΜΙ ἢ 

Ῥτγοβῦ. 

4. ὁ δὲ Θεός] “διέ αοα. Ἐε- 

ΒαΤηὕΐοη οἵἨἉ ν6Ὺ. 1 δίϊεν ὑπ6 ὕπνο τεὶὰ- 

ὑἶν8] βθπύθπορϑ, ἐν αἷς ν6γ. 5, δπΠα ἐν 

οἷς νοῖ. 3: δὲ Ὀαίπρ' ΘΟΓΓΘΟΙΥ τιβοᾶ 

φαῦμον ὑπᾶπ οὖν, ἃ5. ὑπ 6 ΤϑΒαΙη ΡὑΙΟἢ 

8180. Ἰηνοϊνεϑ ἃ οοηέγαϑέ ἴο ὑπ6 ρῖΓ6- 

σθαϊηρ νοῦθθ. Τὴ6 ἀθοϊαγαύϊοι οὗ ὑπ 6 

ἔλεος οἵ Οὧα ἔΟΥΠῚΒ 80 ἀββυσίηρ ἃπά 

ΘΟΠΒΟΠ Πρ ΔΗ ΙΠ 6515. ὕο ὑΠπ6 ἔογθσοΐηρ' 

βυαύθιηθηῦ ὑῃδῦ ὈΥ πύμτθ 811] ὑγοῦθ 

186 Βα] θοῦβ οὐ Η]5 ὀργή. Οπ {Ππ8 88 

οὗ δὲ αἴδοτ ἃ ρδγθηθῃθϑῖβ, 566 Κ͵ούΖ, 

Ζοναν. Ν᾿ ΟἹ. ττ. Ρ.. 377, Εἰατύαπρ, αν- 

ἐν. δέ, 3. 2, ΝΟ]. 1. Ρ. 173: ὕπ6 56 ΘΕ 

“Φαύθια ἡ ἴῃ Τι αὐ 15. ΘΧΔΟΟΪΥ ΒΙΤΩ1]81, 

566. 68ρ. Ηδηα, Τ7ηνδεῖϊ. 5. ν. ὃ 9, ΝΟ]. 

1. Ρ. δύρφ; ΒεζΖϑβ οουγθούϊθῃ οὗ {μ8 

“δαύθη)᾽ οἵ ὑπ  ]ρ. ὕο “5664 15 {πεγϑ- 

ἴογθ ποῦ ἩΘΟΘΕΒΔΙΎ. 

πλούσιος ὠν κιτ.λ.1 “οΐηγ γἱοῖ, ὧν 

Πυ6γΟΥ,,᾽ ΒΟΆΤΟΘΙΥ “πὖ αἱ αἶνα8. 50,᾽ 

Ῥοζῳ (οοιηρ. Μεάνιο, Παΐ. Ογαηινοι. 

ὃ 366. 2), 85: ὑπ6 Ῥδγύϊοι ρα] οἰδυβθ 

(οο5. ποῦ ΠθύΘ 80. ττ|0} ΔΕΒ. ὑΠ6 

ΤΘΆΒΟΙ ἃ5 ΟΠ ΘΓΔΟύΘΓΙΖΘ (1π ὑπ6 ἴουτη οὗ 

ὃ. ΒΘΟΟΠ Δ ὺν ργθαϊοαῦθ οἵ ὑϊπηθ, Ἅ θθἰῃρ' 

ἃ5. ΗΘ 15; ΘοΙηρ. 0814. (τ)". ὃ 442. 

ΟἹ ὕπθ ψογιθλαΐ Ῥυϊποῖρ]6. πἀπᾶθ νυ Ί ἢ 

[86 αἰνηθ σου ραβδί νγὰβ. ΘΧ Β 1064. 

ΤΠΘ ποῦ ραγύϊοιζα)" ταούϊνθ (1)6 ΝΥ.) 

15. βύαϊθ ἴῃ ὑπ6 βιιοοθθαϊηρ ο]δ 1186. 

ΤῊΘ δχργθββίοη πλούσιος ἐν (οὐχ ἁπλῶς 

ἐλεήμων, ΟἸΓΥ5.) ΟΟΟΌΓΒ [ἢ [8 1η68 1]. 5, 

ΘΠ ρΡοϊπίβ ἴο {π᾿ οὔ]θοὺ ΟΥ̓ ΒΡΒΘΙΘ ἴπ 

ψ ΠἸοἢ. 6116 ΤἹΟΉ 685 15 ΔΡΡαγθηῦ ; ΘΟΠΊρ. 

1 ὅοτ. 1. 5. Οπ {π6 αἰϊδυιμποίϊοη. θ6- 

ὕνγθθη ἔλεος πὰ οἰκτιρμός, ὑπ ΤΌΤΤποι 

Ῥεῖη σ᾽ ΤΟ 6 ΘΘΠΘΙΊΟ, ὑπ6 Ἰαὐίθι ΤΟΣ 

ΒΡΘοΙῆο πα ΒΒ γΟΠΡῸΓ, 5866 ΕὙΪ0Ζ. ἤοην. 
ΧΡ; ΟΠ 51’ ἣν 

ἠγάπησεν ἡμᾶς] “τὐγογοιυϊί, Π76 ἰουοὰ 
18;᾽ οορπδῦθ 8 6Ο115., ΒΘΙΎΪΠρ 0 ἃ 

ἴονοθ 8π 4 θιηρῃαβ15. ὅθ ὑπ8 Τηθϑη]ηρ' 

οὗ ὑπ6 γϑι ; 8686 δχχ. ἴῃ ΠΟΥ, ΟἿ. 
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πτωμασιν συνεζωοποίησεν τῶ Χριστῴ---- χάριτί Εστε 

, Ἁ ’ Ἁ , 9, - 

6 σεσωσμενοι----καἱ συνήγειρεν, Καὶι συνεκαθισεν ἐν τοῖς 

δ. 22. 2, ῬΡ-. 200, Δα ἴπ Ἰ)οΠ8168. 6". 

8 “66. Τ|6 ργοποῖπ ἡμᾶς ΟὈν]ΟΙΒΙΥ 

᾿ποῖπθθ. Ῥοΐῃ «}Θυν δ ἀπ (ὐθμίι]θ 

ΟΠ τιβύθηβ, δα 1. οο-οχίθηϑινθ ἢ 

{Π6 ἡμεῖς πάντες οὗ νΕΓ. 2. 

5. καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκρ.] “οὐθη, τὐλῖϊε 
αὐ αὐγ6 ἀεας ,;᾿ καὶ ποὺ Ὀδίηρ' οὐϊοβθ 

(Θοτηρ. ὥὄγγ., “.0}.}, ποῦ ὉΠ6 511η}16 

οοραϊα (Μ|6γ.), ΠΟΙ ἃ ΠΊ6Γ6 τϑρϑυϊοη οὗ 

καὶ ἔτογη ν 61. 1, θαῦ ααδ! γίπηρ ὄντας 

(ϑΞυυ. -ῬΠ1]1.}, δ πα βαρ βὕϊρ᾽ ΤΊΟΓΘ [οτ- 

ΟἸΟΙΥ ὑπᾶπ ἴῃ νοῦ. τ (ΘΓ 10 41|8]1- 

ἢ68 ὑμᾶς) {π6 ταϊσὺ οὗ ὑπ6 ααϊοἸκεπίηρ' 

Ῥοννεῖ οἵ οα νι ]ο0ἢ οχίθπα θα ονθη ἴο 

ὦ Βύαϊθ οὗ τοῦτα] ἀθαὺῃ. ἱΚαὲ νεκροὺς 

κιτιλ. μοῦ] ΟογὑδΙ]Υ Β6Θὴ. ἃ ΤΠΊΟΥΘ 

παύτ ἃ} οὐάον (Επ1χ, (ὐη)οοί. ὧν Ν. 1. 

Ῥ. 45; οοΙηρ. ΟἾγυ5. τοὺς νεκροὺς... 

τούτους ἐζωοπ.), Ὀὰὺ ἃ5 δὺ Ῥϑα] ΒΘΘΙῚΒ 

ἴο ΙΒ ὕο τᾶ κα ὑΠ|6Ὶ} βδέαΐε οὗ ἀθαΐῃ, 

105. ῬΘΓΠΊΔΏΘΠΟΘ ἃ πα ᾿ὑ5Β ΘΠ ΌΤΆΠΟΘ, 

τηοτΘ ἴθ] πῃ {Π|6 Ἰηθ γα γαοί οἵ τῦ, ὑπ6 

ἈΒΟΘηΒῖν 6 Ραγ 1016. 15. ἸοΙη6 να θῃ, ὉΠ6 

Ρδγύϊοιρ]6. σαῦμϑυ. ὑμᾶπ ΜΙ, {π6 ρτε- 

αϊσαίθ ; β6β6 ΚΙοζ, δεναν. Χο]... 11. 

Ρ- 638. συνεζωοποίησεν τῷ 
Χρ.] “Πείογοίἠιογ" φυιοϊογιοεῖ υἱέ, (ὐλιγ"18ι,᾽ 

ποῦ “1 ΟἸγτῖδι,᾽ Οορῦ., Αττῃ., ΜΨυ]ρ'; 

ῬΘΥΠΔΡ5. ΟΠ] ον ίηρ {π6 τϑϑάϊην συνεΐ. 

ἐν τῷ Χρ., Β; 17, 81. ; θαὺ “Μη ΟΠ τϊϑύ, 

πος τ διΐτο) ΟΣ ὅγε.» 41.; ἐζωο- 

ΤΗΘ 

Ῥτγθνίοιβ βίαϊθιηθηῦ οἵ Π6 ϑρι νυ τι} 

πδύῦπγθ οἵ ὑποὶν ἀθαῦῃ, δηἋ ὑΠ6 51: 1180 

(θαῦ, ονῖηρ' ἰο {Π6 τηθηύϊοη οὗ θαρ Ιβιη, 

ποῦ ΨΉΟΠΙΥ ΡΆ78116]) ραββαρθ, Ὁ]. 11. γ5, 

5661 ἤο 5Πο0ν7 ἐπαῦ συνεζ. Πδ5 ΤΕΙΘΓΘΠΟΘ 

ἴο ϑρύγὐδιιωί Ἰϊἴθ, ἐμ8. 1118 οἵ σγᾶθθ. Τῦ 

8 ὕπ8 ποῦ πΘΟΘΘΒΑΙῪ ὅο ΘΟΠΒΙ ΘΙ {Π6 

ΤΘΔἸΙΖα ϊοη. 85. Ταύατ (Τ]16ο4.}, πον 

Θνθη συ ΤΉΘοΟΡΙ. (ἡμᾶς δυνάμει νῦν, 

μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ ἐνεργείᾳ) ἴο 1]τηϊῦ 

ὑπ6 ρῬγθβθηῦ ἄθουθθ οὔ ὁ : ὑπ6 δουῖβϑὺ 

ἢ 105 ΡΓΙΌΡΘΙ ἃ Πα] ΟΠᾶγϑούογβθϊο ἔοσοθ ; 

Υ 

ποίησε κἀκεῖνον καὶ ἡμᾶς, ΟἾτΥ5. 

γπαῦ. αοα ψτουρηῦ ἴῃ ΟἸτῖϑὺ Ἠθ 

ψυοαρηῦ “Ἴρ80 ἰδοῦο᾽ ἴῃ 81} ψγη0 ἃΓΘ 

πηϊεα ψῖἢ Ηπη. ΜΘΥΘΡ ΔΡΟΪΥ οἰε8 

ΕΖ. Ποηυ. Υ ὁ]. ττ. Ρ. 2ού, “ρομῖψαν 

ΔΟΙΙΒΌΤΙΒ 46 Υ6, α1ὲ8 4 ΘΙ γ]5 Ταύαγ 8, 5, 

ἰδῖηθι ῬΓῸ ροτιδοίἃ τϑοῦθ σθηβθδύμτ 

“.ν Οὕπη Δ]1ὼ τὸ ᾶπὶ ἕαούῶ Θομ πθᾶ- 

ὕαγ.᾿ Τῦ 15 ὕπθῃ 7ι8ὺ ῬΟΒΒΙΌΪ6 ὑμπαῦ 

συνεζ. τηδῦ Ἰπο] 486. 4150 ἃ Ταύατθ δπα 

Ῥθγβ108] τϑίθγαποθ (ροιη. ν]]]. 10, 11, 

566 ποίββ νϑυ 6),. θαῦ ὑπᾶῦ 105 ῬΥΪΤΠΔΥῪ 

ΤΘἴθυθποθ 18 0 8π δούμα ΠΥ δχὶβύθηῦ 

Δα Βρ]τιθα} βίρίθ, τὉ 5θθ 5 συ ΡῪ α18Π- 

οὐ] ο θην. χάριτί 

ἐστε σεσωσμένοι}] “ᾧψ γα06 γ6 ἤώνο 

δόθη, (αγιὰ 7.6) δαωυνθαῖ ;᾿ 586 ποῦθϑθ ἢ 

γοι. ὃ. ΤῊ5. διηρμδῦϊς. τηθηύοη οὗ 

ϑΡδ06. (θγδ06,, ποῦ ὙγΟΥ 5) 15. ὅο ΠηΔ 6 

{Πι6 τεϑίθυβ 86] ψνμδῦ 0116 11 οὐαὶ μθδν δ 

τηϊο ηῦ οὔμου νυ δα μαγο οδιιβθα ὑΠ6πὶ ἰο 

ἀουθύ, -ττῦῃθ γθὰ] δα νἱθα] ὑσαῦῃ, ὑπμαῦ 

ὕΠ6Ὺ πᾶνθ ργθβθηῦ δη4] δούμϑ! ἔθ]]ον- 

5810 ψιῦ ΟΠ τὺ ἴῃ. πὸ υ]οκοπηρ, 

γϑὰ 8ἃπΠ4 ον 1π΄ ὑΠ6. ΤΘΒΌΙΤΓΘΟΙΟΠΑΓΡΥ 

ἃ Θ]οΥ  γηρ ΡΟῸΓ οἵ Οοα; 5866 

68Ρ. Οτίσϑη (σϑτη. (ὐαίεη.), δια ΘΟτηΡ. 

Βρ. Ἠδ]1,. Ομυιδέ Μνυρίϊοαί, οἢ. ν. 1, 

δα! τη. 

6. συνήγειρεν. .. συνεκάθισεν] 
“Πὸ γαϊδο τ αὐἰ. ΕἸ, 176 6ῃ- 

Ἡ πηι. ΤῊ 51Π1}016 

τηθδηΐηρ οὗἨ ὑΠι|656. νουῦβ, ἃπα 68ρ. οἵ 

ὑμ6- Ἰρῦθθι, ΒΘ 6 ΠὴῚ5. ὕο οομῆπθ {Π6 τϑΐοργ- 

Θη66 ἤο ψπαῦ 18 Γαὔύασο πα οὈ]θούϊνϑ. 

ὉΠ), δϑ. συνεζωοποίησεν, ὑποιρὴ Ρυ]- 

τη. ]ν ΒΡΙΓΙὑτι] ἀπ ργθβθηῦ, τηϑν ΠῶνΘ 

ὃ ΠΥ Β1ΟΑ] ἀπ Γαΐαγθ τϑίθγθποθ,-- 80 

ΠΘΙΘ ΘΟΠΨΘΙΒΘΙΥ, ἃ }Ί᾽᾽δοη Βριγὶ ὑτια] 

ΤΟΒαΥΓΘοίοπ ἃπα θη το πμθτηθηῦ ΤηΔΥ 

αἶβο Ὀ6 Δ] πἀθα ἴο: 85 Απάγθνγθβ ὑγα]Ὺ 

5805; “ΘΥ̓ΘΠ ΠΟΥ γγ6 510 ὑΠ6γ6 1 ΗΠ, 

δι 51|8}1 10 ψιῦ Ηΐτ ἴῃ ὑπ6 οπαὰ ;" 

ΟΠ. ΜΠ: ΟἿ, 1: ΠΡ. ΠΡ (- (δ 1} 

ΤῊΙΘ ΤηδῪ Ὀ6 τΤοίθγγθα (α) ὕο ὑπ6 οἱοββ 

παύαγθ οἵ οὐσ ππΐοη νυὺπ ΟΠ σἰδύ, 50 

ἐμγοηοο τι8. αὐἱέδ, 



ΠΕ Ὁ ἡ 99 

:) ’ 9 κ,9 “«ῳᾧ 95 ’ 9 - 9“ 

εἐπουρανιοῖις εν Χριστῷ Ἰησοῦ, νὰ ἐνδείξηται εν τοις αἰῶσιν 7 

κ 5 , Ὁ “- “ [᾿ 
τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβαλλον πλοῦτος τῆς χάριτος 

ὑμπαὺ Ηἰ5Β Ῥβανγθούϊοι πα θχαϊ αύοη 

ΤΩΔΥ 6 5814 ἴο 6. δοῦν οὐδ ἴῃ 

Ἡΐπ (κεφαλὴ γὰρ. ἡμῶν ὁ συνεδρεύωμ, 

ἀπαρχὴ ἡμῶν ὁ συμβασιλεύων, ΤΠΘο(.):. 

ΟΥ̓ ΤΠΟΙΘ 5ΠΏΡΙΥ, (ὁ) ὅο ὑπαὺ αἰμίηθ 

Θἰἤσδου οὗ ὑπ αυϊοϊκοπὶπο ρονγει οὗ 

Οοα ψΜΏϊοῖ οχύθπαβ 1056} ὑο ἰβϑβθι168 

ΒΡΙΓΙ σι ]Πγ ᾿πἀθθ ργθθθαῦὺ (Ρ}]]. 1. 

1ο, ον. 1. 6), Ὀαῦ, βύγιο]Υ ρθη, 

ξαΐαγο πὰ οοπὐϊηρθηῦ: ΘΟΙΠρΆΙ: 6ΒΡ. 

Βοτη. 111. 30, ψΠθτθ ὑΠ6 ϑουὶδῦβ ἃ18 

886 ταὶ Θαπἃ] βρη ἤσαποα ἃπα οἴς- 

θοῦ. ἐν ποῖς ἐπουρανίοις] 

“ἦν ἐδ6 πθασυοηῖῃ ρίας; 5866 πούθβ Οἢ 

6. 1.3, 20. ΒΘΠΡῈ] Πδ5 πούϊοθα μον 

ΔΡΡτορυϊαύθι νυ δῦ Ῥδὰ] οπιϊύβ {Π6 5ρΡ6- 

οἷῆο ἐν δεξιᾷ οἵ ὁ. 1. 20; “ποῃὶ ἀϊοιῦ 

ὧη, ἀοαΐ ἃ, ΟἸτιδῦο σα τηϑηθὺ Θχοο]- 

Ἰθηύϊα :᾿ οοτηρ. Εἰδῦ. ὑπ ἰοο. 

ἐν Χρ. ᾿Τησοῦ τηπδῦ. ποῦ "6 οοηπθοίθα 
ΒΙΠΊΡΙΥ 10} ἐν τοῖς ἐπουρ. (ΡεἸ]6, 

δα 16), θαὺ ἢ συνήγειρεν πὰ συνε- 

κάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρ. : οοΙΏΡ. 6ἢ. 1. 2. 

Αὖὐ Βυβὺ βίρῃῦ {Π|6 οἰδαβθ. τηϊση ῦ βθθπι 

Βα ρου ποι, θαῦ, νυ θπ τότ αὐὐοπύϊν ον 

ΘΟμΒΙΔογθά, 10 1.1} Β6 ἴοππα ἰο ἀθῆπο 

{πὸ ἀ68ρ πευϑῦϊοα! παύιτα οὗ 0Π6 ἀπο: 

Οοἀ ἡγειρεν, ἐκάθισεν, ἡμᾶς, πιοῦ ΟΠ]Υ 

σὺν Χρ., Ὀυῤ ἐν Χρ.: ποῦ ΟὨΪΥ ὐέλ, 

(Ἰυῖϑῦ Β. νἱτῦπθ οἵ οὐσ' 8] ονϑῃρ, θα 

ὅν ΟΠνῖϑὺ Ὀν νἱγύπθ οὗ οὐμτ' τα γϑβύϊοϑ], 

οθηὐγα], δ ἃ οὐραπὶο ἀηΐοη τυἱθἢ Ἡπτη. 

Οα ὑπθ παίυσθ οὔ {π|ὶ5 ππΐοη, 566 

ἩοοΙκου, ϑογηυ. τι. ΝῸ]. 1π. Ρ. 762 

(64. Καὶ 6016), Βταγα, 2οσηναξέζ, ὃ. 4.45, 

ὙΟΪ. τι. Ρ. 323, Μαγίθμβθῃ, “οσηναϊί, 

δ 176, ο08. 

7. ἵνα ἐνδείξηται] “ἕη ογάον" ἐμαξ 

Πὸο ηυϊγφλΐ δἤμοι γον ;᾿ ἀἰνὶπα ΡαγροϑΘ 

Οὗ π6 ρυδοίοιιβ. δοῦβ Βρβο θα 1 νϑυ. 

5,6. Τηθ τϊΔ4]6 νοΐοθ ἐνδείξασθαι 

ἰ8. ποῦ υϑϑά (οἰ ΓΠΘῚ ΠΘΥΘ οὐ ἴῃ ἤοπι. 1]. 

1; ἵξ. 10, 22, 2 (ΟὟ͵Ι. Μ|1: 24) ΜΠ 

ΔΏΥ ΥΘίθγθηοθ ὅθ ἃ ᾿ΒΦΙΏΡ]86 ΟΓ 50Ρ6- 
οηθη οἵ ψιαῦ Ὀοϊοπροα ἰο Ἡΐϊπ᾿ 

(ΒΒ ὕοἶκ., Τα 416), θα οἰθπθι ΒΙ ΠΙΡΙῪ 

1ΠΉΡ]1865 “ἴον Ἡϊπιβϑι, ὁ.6. ἴογ ΗΒ 

ΘΊΟΓΥ ̓  (οοηρ. «161, (ν". ὃ 263. τὴ, “160 

θ6: 5βθπ (6116); οὐ, 501} πῖοσθ ῥτὸ- 

ῬΔΌ]ν, 15. πιϑθα στ ΟἸ]Ὺ ὑπαῦὺ ΘΘΠΏΘΓᾺ] 

ΒᾺ] οὔ ν 6 τοΐθυθποθ, ἦ8Ππονν Του ἢ 8, 

ὅο.᾽ (0Π6 “ἀγπδιηῖο ̓  τη] 4416 οἵ Κι ρθουν, 

ΦΡγαοιί, ὃ 55. 8. 5; 8566 ΚΚαβίον ὧδ 

Γονὺ. Μοὰ. ὃ 58, ὅυιά ὄοχχ. ἴῃ Ποϑῦ αὶ. 

ῬαΪπα, ζ6α:. 5. ν.}, ΠΙΘ᾿, οὐνίῃρ ἐο {Π6 

ΤΟ]]ονσίηυ αὐτοῦ, οδ ΒΔΓΑΪΥ 6 τοὸ- 

ὑαϊπθα 1. γα ηβαὐΐοη. Π6 σον οὐ- 

ΟΣ Β. ΘΙθνθὴ ὑϊπηθα ἰῃ ὑπ Ν.Τ, (οὩ]Κ 

ἴῃ, δῦ Ῥϑα]} 5. Ερρ. ὅπ Ηδβ}.), δἰ ννὰγ5 

ἴῃ 6 τη14416 νοῖϊοθ.0 [1Ἃ1ἢ ἤδοῦ, ἃ5 

δείκνυμι 156. Ραῦ ΥΔΙΘΙΥ π864 ἴῃ [ῃ8 

τη 1416 νοΐοθ, ὑμουρ ἴῃ ἃ ἔϑνν ἔοστη 185 

(5668. Αϑύ, “ου;. Ῥίαΐ. 5. ν.} 1 Ἰηνοἶνβϑ ἃ 

τη] 61]6 56η58 ; 80) ἐνδεέκνυμαι, ψΜ ΐοἢ 15 

μοῦ ΘΟΙΏΠΟη ἴῃ ἰῃ6 δοῦ. δχοθρὺ 1ῃ 

Ἰθρα! ἴὈγη5, πδ΄ ἴῃ ὑπ τηϊ416 1ῃ- 

ψοῖνϑ 1016 τηοτϑ ὑΠπῶη ἃ. δοῦϊν 8 ΠΠ68}- 

ἴηρι;, ΘΟΙρΡ. ΤΟ ΠΆ165. (ὖ". ὃ 434; Ρ. 

447. ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς 

ἔπερχ.] “ὧν ἐΐι6 αγοδ τοϊΐοἤν, αὐὸ ὁοηυΐη." 

ΤΉ 686 ψουβ παν θθθῃ ἀπά αἱν ΠἸτη1064. 

ΔΩ 5ρβοῖϊαὶ ΤΘίοΓΘμοοΒ ὑ0 ὑπ6 ὑπθῃ 

Ῥτγθβοηῦ δ 1π]Π] 6] 1 Υ ΟΠ] Πρ ἃρὉ 

(Ρ6Ὶ οὔλπθ νϑϑύγατη ὑθιηραβ,, Μοι.), 

ΟΥ ἤο ὕπθ 501] Γαύαγθ Ἰπράοιῃ οὗ 

ΟΕ τδύ, ὑμ6 αἰὼν ὁ μέλλων, οἢ.. 1. 21 

(Η811]., ΟἹβ1ν.), ββθῖῃ ρυβοϊ θα σϑβρθο- 

ὑϊνϑὶν Ὁ ὑῃ8 τι88 οἵ ὑμ8 ρ]ιταὶ ὡπὰ 

ὑπ 6 ΔρΡρϑῃάβα ριββ. ραγῦ. ἐπερχομ. Π6 

τηοϑῦ 5] ΠῚ Ρ]8 ΤΠ] Π]ηρΡ᾽ ἈΡΡΘΑΓΒ ὅο 6 

ΟΌΠ6. ΒΟ ΒΒ ΘΙ Υ ΔΥΓΙνΊ ηρ ΔΟΘῸΒ δπα 

ΘΘΠΘΓΔΌΟΠΒ. ἔγομν ὑπαῦ ὑϊπηθ ὅο ἴῃ0 

ΒΘΟΟΠΑ͂ σομΐηρ' οἵ ΟἾ γῖδύ,᾽ “ὑθιηρογδ 

ἴθ ἃ δροβίο!οῖβ 1115 δά ἤπϑι 

Τα] βϑοαύιγδ,᾽ Ὑο]ἔ, πιο. Ἔχρτθβ- 

ΒΙΟΠΒ. ἃ5. ὉΠ 6 Ῥγθϑθπῦ θβοῦνθ θβρθοΐδὶ 

πούϊοθ, 85 ὕΠ6Υ ᾿ποϊ θα} ]ν ργονθ ΠΟ 

ΨΘΙῪ 111- οι π64 15. Π 6 ῬΟραΪΔΓ ΟΡ᾿ ἴθ ἢ. 

Δαορίθα ΡΥ Μϑυον ἃπα οὔποσβ, ὑμαῦὺ 

δῦ Ῥδμ] Ρο!θυθὰ ὑπ86 Αὐἀνοηῦ οὗ ὑπ 
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8 αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. τῆ 
ν ’ “-"- ,ὕ Ν [ δ ΄σ 3 

γαρ χάριτι εστε σεσῶώσμενοι διὰ πιστεῶς καὶ τοῦτο οὐκ 

8. διὰ πίστεως] ὅο Ζαοΐνην. αὶ ΒΤ ΕΟ ; 4. τηβ5.; ΟἿ γ58., ἃ]. [πὶ 6.1, 2, 

1π6 τϑαδίησ δἀορίεα νγὰβ διὰ τῆς πίστεως ψὶῦῃ ΑΛ ΚΤ, : πιθαυ]Υ 81] τηβ5.; 

ΤΠπθοά., Τλατη., ἃ]. (1εο., ΤΊδολ.). 

Τιονα ἴο 6 οἱοββ αὖ πειπᾷ ; 566 ποίβϑβ ΟἿ 

τ 7.658. ἵν. [5. τὸ ὑπερβάλλον 

πλοῦτος) “ἐλ δαοοοαέη γἱοίνο5 ;᾽ δ 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ πα βὐπαϊθαϊν βύγομρ Θχ- 

Ῥγθββδίουι ἀθϑιρηθα ὅο τηᾶτῖς ὉΠ6 “ΒΔ 015 

Βαρογατιθ᾽ οἵ Οοα᾽ 5 ουδᾶθθ ἴῃ Οἱ Τα- 

ἀδϑιηρύϊοα Ὀγ ΟἸτδῦ; οομρ. οἷ. 11]. 

20, 1 Τίτη. ἱ. 14, 8πα 8686. Απάγοψαβ, 

ΟΝ 1 ΜΟΙ ΠΡ τὸ (ν ΠῚ 

ΤΠη6 πϑαύου ἴουμ 15 δα ορίθα νὰ ΑΒ 

Ὁ. ΕΟδ5 (δ᾽ οχοβ ὉΠ6 νϑ186); 17 

6)"; Θεῖσ. (1|, Ζιασΐτηῃ., Τ δον.) : ΘΟ. 

185 τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον. 

ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χρ. Ἴησ΄.] 
“ὧν φοοαίγν688 ἐοισαγ 5 υ08 ὅηι (Ὑ]υ"δὲ «7 651|8.;} 

ἃ 5[η016 οοηροι πα τηϑαδ] οἰαθιβθ ἃΡ- 

Ῥϑπαβά ἴο ἐνδείξ.: ἐν χρ. ἐφ᾽ ἧμ. Ὀεϊῃρ; 

Οἴοβον οοηπθούθα (οοπιρ. [016 τ]. 35; 

ὕΠ6 ὠτῦ. 15. ποὺ ΠΘΟΘββασυ, 5866 ΠπΠούβθϑβ ἢ 

6ἢ. 1. 16), ἀπὰ ἀδῆπίηρ δοοαγδίθ!ν ὑΠ 6 

Ἰηϑ ΠΟ πὶ ψΠΐΟΝ Θοα ἀἰβρίαυθ “[Π6 

τίομεβ οὗ ΗΙΒ συδσθ, ψΏ1]6 ἐν Χ. Ἴ. 

(ὧν, ποῦ “ἐπγοιγῆ, ΟἸιγῖδῦ «[6βιι8,᾿ 

Αὐαὐἰῃ. ; 566 πον, ΟὟ. ὃ 48. 8, Ῥ. 347, 

ῃούδ 3) βΡθοῖῆθβ. ἃ5 1ῦ σσϑσθ, Π6 δνϑυ- 

Ὀ]ΘΒΒΘα 5ΡΠοιΘ ὕο ὑγμ]ο ἢ 108. τηϑη168- 

ταύϊομθ 8.86 οοηῆποα, πα ἴῃ σ 0 ἢ 

Θ]Οτ6 105 ΟΡΘυ δ ϊοτ5 ἃΓ8 [6]0, 61} ἀο 

Οὐδ νη δα ΘΟ Θ᾽ 68}} αὐὐθηύϊουι ἴο {1115 

“ποΐαπα, τϑρθυϊϊο ποιηϊηἶβ ΟΠ ΓΙ ΒΟ] ἢ 

(οοπὐταβὺ {Π6 τη] πο ον νυϑηῦ οἵ δΡ- 

Ῥυθοϊαύίοι οἵ {Π15 1 1)6 Ὗν.), δῃηα ὑπ6 

τοι ογϑῦίομ οἵ ὑπαῦ δὔθγπϑὶ ὑσαθῃ τ ΒΙΟΠ 

Ῥβύνδθβ ὕπ|5 αἰνῖπα θρίϑ(]6, -- “Ππ|} 

ἴη Ολ δέο 765: ἀΔ5. 4165, ὉπΠ6 ΘΠ οΥ5 

ΠΟΙ ἡ ΘΌΙΘΥ, Ρ. 2,2; 888 Πποίδβ ὉΠ 

ἢ το δ Ομ {Π6 

τηθϑηΐηρ οἵ χρηστότης 8566 Ποΐα5 Οὔ 

σαϊ, ν. 22. 

8. τῇ γὰρ χάριτι] “ΔῸνγ ὃν σγα06," 

οΟΠ νη δύουυ δχραπαύϊομ οἵ ὑπὸ ὑγαςῃ 

Δ Π4 18.166 οὗ ὑΠ6 Θχρύβββίοι τὸ ὑπερβ. 

κι το Ὰ. ὈΥ ἃ ΤΘΟΌΤΓΘΠΟΘ ἴο ὕΠ6 Βίαὐθυηθηῦ 

τη 8. ῬΑΓΘΩ ΠΘΟΙΟΔΠ]Υ ἴῃ νου. 5. ΤῊΘ 

ΔΥΌ1Ο]6 15. ὑπ5 ποῦ δα θα τηθυοὶν Ὀ6- 

ὀδ 58 χάρις “ΘΧΡΥΘΒΒ6Β. δη Ἰ΄θῶ ν᾽ ΒΘ ἢ 

15. ΤἈ7Ή11181, αἰδυϊηοῦνθ, ἃπα τηοηϑα!]ο 

ἴῃ 15. παύατο᾽ (δ 16), θαὺ Ὀθοδτιβθ 

ὑΠ6γ6 185. ἃ τϑύγοβρθουννθ σὑϑίθυθηοθ ἴο 

χάριτι ἴῃ ν 61. 5. ΒΘ ΡῈ ὅΠη6 ποῦη, Ὀθηρ᾽ 

πθ8 6 Δ νθυ ΙΔ }1γ, 5. ΡΙΌΡΘΙΪΥ ἃη81- 

τοῦθ: 5866 Μιδαϊθύομ, γε Αγέ.ν. 

2, Ῥ. 96 (64. Πο56). Τὺ τηὰῦ δ8 οὔ-᾿ 
Βουν αὶ ὑπαῦ {Π6 ΘΠ ΡΠ 515 τϑϑίβ 00 τῇ 

χάριτι, Ὁπ6 {πτύον τηθηθεν διὰ πί- 

στεως Ὀεΐπο Δ 466 ἴο ἀθἤπο 16 νυν ϑιϑηΥ 

ἐστε σεσωσμένοι. χάρις 15. ὑπ6 ὉὈ]60- 

ὑϊν8, ορϑγαύϊηο,, δινὰ ἐπϑύγηλοηἑαί οοι56 

Οὗ βδϊναίϊοη; πίστις ὕπ6 βιθ]θοῦϊνθ 

ηιεαϊίυ, ὈΥ ΏΙΟΙ 1ὖ 15. γθοθῖνϑα, 0Π8 

ὁατιδα ΡΥ οἠλογναἰογη.8, οὐ ἴο 88 ὕπ6 Ἰδῆ- 

ϑυιᾶσα οἱ Ἡοοΐςοσ, “ὑπμ6 απ νὴ 

Ῥυθύθιῃ οἱ ΟἸ τἰϑὺ [ο 1υϑυ]Ποούϊοι,᾽ Θο)ηυ. 

11. 32; ΘΟΠΊΡ. ΝΥ αὐθυϊθπα, «7υδύ. Υ οἹ. 

Ι. Ρ. 22, ἃπα ἃ φὍΟΝ Βουηοη Ὀγ Ποτ- 

Ἰοοῖς, ΝΟ]. 1. Ρ. 2323 86. (6. Οχῇ). 

ἐστε σεσωσμένοι) “γ6ὲ ἔανό δόθῃ, (ἀγα 

αΥΟ) ϑανεί.᾽ Τὸ 15 ΠΙΡΉΪΥ ἸΏΡΥΌΡΘΥ ἰο 

αὐθοπηρῦ ὅο αἸ]αῦθ οἰ Ποὺ ὑπ 86 ΠΟΥΙΠᾺ] 

τηθϑηΐηρ οὗ ὑπ8 νϑὺ (“Βα σατη ἔδοϊο, 

8 οὔθυηδμη νἱθατη ρδγάτποο, 566 

ΘΌ1ο0ον, 7 λεβαιι)". 5. ν.} οΥ ὍΠ6. ῬΙΌΡΕΓΡ 

ἴογοθ οἵ {Ππ| ἴθβῃβθ. πθ ρογίθοῦ 1π61- 

οαὔθθ “δούϊουμ πη Ὁ]8η6 Ῥτεθίθυ!ϑτη, 

4ὲ8 ταῦ πη Ἰρϑατη 568 τηοο βηϊύδ, 

δϑῦ αὐ 961)" οΠ δοΐνι5 5υ105 εἰυι'αΐ ᾿ (ῬΟΡΡο, 

Ῥγορν". εἶθ δηιεγαῖ. ἤ]αΐέί. Ογαηνην. Ρ. 

6); 8πα ἴῃ μοῦ βθῦνθθ ὧο οοπηθοῦ 

{π6 φῬαβῦ δπα ὑπ Ῥυδβοπῦ, νγῃ]]θ ὕΠ6 

δοτίδὺ ἰθανθθ. 5100 ἃ ΘΟμπΘχῖο ΜΠΟΙΪΥ 

τπηποὐο64 ; 586 650. Κομπλ 614, ϑγηΐ. 

δ 56, δα σοΙΏΡ. ϑοΠΘα 61), δγηΐ. ὃ 52. 



Πρ νο, τοὶ 41 

93 ΓΕ ΥΕΥΣ - ΧΑ - Σ ᾽ ᾽ 4“ , 
ἐξ υμῶν, Θεοῦ το δῶρον ουκ ἐξ εργῶν, νὰ μῃ τις καῦυ- 9 

΄- ’ 9 “ 

χήσηται" αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστῷ 1Ο 

5, Ρ. 342. Τπὰθ {Π6η ἐστὲ σεσωσμ. 

ἀδπούθθ ἃ ργθβεηῦ βίαῦθ 85. Ὑ76}1} ἃ5 ἃ 

θυ] 6 4 δούϊοη ἢ ἴον, ὃθ δα ]θ 

750] οὔβογνεβθ, “ϑαϊναύϊοη 15. ἃ ΡΥ6- 

βϑηῦ Ὀ]Θβδίπρ, Ὁποιρὴ 10 ΤηΔΥ ποὺ 6 

Τα] Ὑθ8]1Ζθ 4. Οἡ {1Π|Ὲ8 οὔμδν Πδηΐ, 

ἐσώθημεν (Τύοπη. ν111.. 24) 15 ποὺ ἐν τοῖς 

σωζομένοις ἐσμέν (Ῥ 6116), Ῥαῦ 5ΠΆΡΙΥ 

γγ6 ὙγῈ16 βῶνϑα,᾽ ὕΠ6 σοπύαχὺ ἐλπίδι 

ΒΌΡΡΙγΙη᾽ ὕΠ 6 ΠΘΟΘΒΒΑΡΎῪ ΘΧΡΙ ΘΠ ΌΊΟΙΙ. 

διὰ πίστεως} “ἐπγοιι γί, ζαίϊι , 50Ὁ- 

Ἰθοἴνθ τηθαϊπτη ἃ η6α] ΘΟΠΠΙΌΟΠ ; 5868 

ἅθονθ, δη4 οοπρ. Ηδιηιηοηα, ἢ γαοί. 

Οὐ. Ρ. 42 (Α-. (- 10): Τῦ 15 τοῦ 

ἩΘΟΘΒΒΘΡῪ ὅο δαἀορῦ που {Ππ6 τοι Πῆοὰ- 

ὑϊοπ βυσοδϑῦθα Ὁ. ΒᾺ]]: “Ρ6} Πάθπι ΠϊῸ 

1η 611] ΟὈΘαἸθη ἴδιη Θνδη 6] 10 ρΡ1- 

ΒὈΙ πη, οα7τ|5. Π165. ΒρΘΟ θυ 510 αἸοῦδ 

ΠΟ ἰδηύατη ᾿ΠΙδ 1 οϑὺ 86 οὖ υϑϊχ 

οὖ Γαπαδτηθηύατη,᾽ Π]αγηι. 4 γοβί. 1. 12. 

8. ΤΠ6 οοπύταϑυ ψιῦῃ ἐξ ἔργων, πὰ 

ΘΟμΠδχίοη 1 χάριτι, 566 πὶ ἴο 500 

ὑπαῦ πίστις 18 “ΤΘΙΙΔΠ66. ὁ. ὑΠ6 αἰνὶπθ 

στο (ΝΥ αὐθρ]απα, «δέ. Νο]. νι. 

ΡῬ- 27), “018 ᾿᾿ἰνιπρ' οαρδοϊῦν,᾽ 85 1ῦ 15 

[ουηθα Ὅν ΟἾΒ})., “ἴῸΡ τϑοθινίησ {Π6 

Ῥόννγουβ οἵ ἃ Βῖσηον νου] :᾽ χάρις ὈΕΙΠρ' 

ὑπ|5 Ἰἀθη θοαὶ νυ ἢ ἐπι ραν, πίστις 

νυ γεσεΐυϊη Ἰονα; 566. ΟἸβηδιϑ. οὐ 

οηυ. 111. 21, δια οοτρ. ἰδίου, “εν. 

ΠΤ ἢ Ὁ ΠῚ. 

καὶ τοῦτο] “απο ἐἠι18,᾽ 586. τὸ σεσωσμ. 

εἶναι (ΤΠ ΘΟΡ. 2), ποὺ “ΠΘΠΡ6. ἢοο 

αποα οΥθα!αἸβύϊβ,᾽ 1], ἴοο. οἷέ., νῖυ ἢ 

ΟἸγγβ., ἘΠθοα,, ΤΏΘορΡ. 1, 8ἃ]., 5668 

Βιήοοσ, 768γυ. ΝΟ]. 11. Ὁ. 728. 

Οὐτδιητη ον ΘομβΙθγθα, καὶ τοῦτο 

(-ΞΞ καὶ ταῦτα, Βοϑῦ τ. Ῥαΐτη, Ζοῳ. 5. ν. 

οὗτος, Ν᾿ ΟἹ. 11. Ρ. 599) Γαϊσμῦ Ὀ6 τοίθυυϑα 

ἴο ἃ γερὰ] πούϊοῃ (τὸ πιστεύειν) (16- 

γἱνϑὰ ἴτοτὴ πίστις, Ὀαὺ ὑ}16 ἸορΊΟΔ] ἀἸΗ͂Ί- 

Οὐ] οὗ β.0 ἢ} ἃ Θοπηθχίου. Ψ]Π ἐξ 

ἔργων (ρᾶτ}16] ἀἁπὰ οχραπδύουυ ἴο 

ἐξ ὑμῶν) 5θθιὴϑ ᾿ΠΒΈ ΡΘΓΆ 18. 0111 τὖ 

ΤΩ 6 5816 ὑπῶῦ ὕΠΠ6 οἰδιιβθ καὶ τοῦτο 

κιτ.Ὰλ. νγὰβ ϑιιγαεδίοαί Ὀν ὑπ τηϑηθοῃ 

οἵ ὑπθ βαθ]θουύϊνθ τηθάϊυτη πίστις, 

ὙΒΊΟῊ τηϊοὺ θ6 ὑπουρηὐ ὕο ἸΤΩΡΙῪ 5016 

᾿Ἰπάἀθροπαθηῦ δούϊοη οἢ. ὑΠ8 ρᾶγὺ οἵ {Π6 

Β Ὀ]Θοῦ (οοτηρ. ΤΠθοα.): [ο Ῥγθνθηῦ 

ΘΥ6 ὕΠ15 ΒΡ Ροϑιῦοι, ὑπ ΑΙΡοβΌ]8 Πὰ5 

ΤΘΟΟΌΓΒΘ ὕὅο ᾿ἸΔη στα ρ6 501}] ΤηΟΥ 8 ΤΊΡῸΓ- 

ΟΌΒ]Υ Θχοϊαβῖνθ. Θεοῦ τὸ 

δῶρον] “ογ Οοώ 15 {6 σὶγί, 5611. Θεοῦ 

δῶρον τὸ δῶρον ἐστί: {Π6 σδη. Θεοῦ, 

Θιηρῃαῦϊο οἡ. δοοοιιηὺ οἵ ὑΠ6 δΔῃ Π6515 

ἴο ὑμῶν, Ὀεϊπο ὕππ8 ὕπ6 ργεαίοαίο; τὸ 

δῶρον (“ὍΠ6 Ῥϑοῦαν οἱδῦ τη ατιθβύϊοη,᾿ 

τὸ σεσωσμ. εἶναι διὰ τῆς πίστ.) {116 

ϑειὀ)οοί οὗ {π8 οἴδιιβθ : 5686 Εϊοϊκοῦῦ ὅν 

ἴοθ. Ἠδ81]., Ζαοῆην., δια 1)6 ὟΥ. 1η- 

ΟΙΟ056 ὉΠ6856 ϑγογαβ ἴῃ ἃ ρδιθηθμθρῖβ, μαὖῦ 

ΘΕΥ ΘΙ Ϊγ τυ πουὺ τθῶβοι : ὕΠπ6 5Π0}}0 

ψνϑηῦ οἵ ΘΟ ΠΘΧΙΟΙ ΒΘΘΠῚΒ ([6Β]ΡῚ 66 ἐθ 

Δι]α ἴΌΤΟ6 ἃ Πα] ΘΠ ΡΠ 8515. 

9. οὐκ ἐξ ἔργων] “ποέ ὁ τὐογἷ ," 

ΤΟΥ͂Θ οχδοὺ Θχρ] παύου οἵ ὕπ6 ριδ- 

ΟΘα]πηρ οὐκ ἐξ ὑμῶν, ἀπ {Ππ5 βύβη]πρ' 

ῬΠΟΤΘ Πδῦθτα ΠΥ ἴῃ ΘΟ ΠΘΧΙΟΙ νυ] καὶ 

τοῦτο ὑπῶῃ ἢ τὸ δῶρον [ἐστί] (Δ16ν.}. 

ΤῊΘ 5656 ΠΟΥΨΘΥ ΘΙ ἴῃ ΘΙ ΘΙ οα56 15 ὑΠ 8 

βϑπηθ. ΤῈΘ συδιητη δύο] γηθϑηϊηρ᾽ οἵ ἐξ 

ἔργων 15 Ἰηνοβυσαύεα 1π {πΠ6 πούθϑ ον 

(αἰ. ἴι. τό ; 1058. ἀοούγ! πΠ] ὩΡΡΙ] οὔθ π5 

δ6 ποίϊοθα ὈγΥ Νραπάθυ, δίαμέϊηρ, 

ΟἹ]. τ. Ρ. 4το (ΒοΒη). ἵνα μή τι 

καυχ.}] “δαί γο την ϑΠουϊα, θοαξέ;᾽ 

Ῥύγροβο οἵ σοά, Ἰπγοϊνθα ἴῃ δπά 1η- 

οΟἸαθα ἴῃ ὑπ6 “16χ βαργοπηδ᾽᾿ 8]1πᾶ 64 

ἴο ἴῃ ὕπθ [οτθροΐηρ οὐκ ἐξ ἔργων, 

ΘΟΙΏΡ. οχη. 111. 27. Τὴ ΥΘΡΥΘΒΒΙΟΠ. 

οὗ Ὀοδβύϊηρ νγὰβ ποῦ ὕΠ6 ῬΥΪπανῪ ὡηαᾶ 

ΒΡΘοΙα] οὈ] βού οἵ (τοῦ 5 ἀρροϊῃθηθπύ οὗ 

Βα] να ὐϊοιι ΟΥ̓ Θ 866 ΤΟ [10}} (οοτηρ. 

Μδοῖκη.), 5.11] 1685. νγῶὰβ 10 ΤΠΘΓΘΙΥ {16 

φϑϑαϊῦ (6116), θαῦ νγὰβ ἃ Ῥτγροβθ (ἵνα 

εὐγνώμονας περὶ τὴν χάριν ποιήσῃ, 

ΟἸ ΡΥ 5.) ὑπὰῦ ννᾶ8 πθοθσβδυ ν ἰηβθρῶ- 

ΤῸ 16 ἴτοτη ΓΒ στδοῖοιβ ΡΙδη οὗ τηϑη᾽5 

βοϊναύϊοη. Οπ ὑπ6 ἴοτοθ δηα τι86 οἵ 
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Ἶ σου Αγ 19) 9 ᾿ δ᾿ ,ὔ ς Θ Ἀν χ δὴ 
σοὺ επιὶ εργοις ἀγαθοῖς, οἱς προητοιμασεν ὁ Θεὸς ινα 

9 ᾿] “ 

ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 

ἵνα, 566 ποῦθϑβ οἷν ἢ. ἷ. 17. 

το. αὐτοῦ γάρ κιτ.Χ.} “701. τὐὸ αν 
“Πὸβ λαπαϊιυονῖ,, “Ἰρβῖ8. βῃΐτη ΒΌΤΗΙΒ 

Γαούαγα,᾽ Να]ρ. ; ῥγοοῦ οὗ {μ86 ἴογε- 

δοῖπρ' ββηΐθποθβ καὶ τοῦτο... δῶρον ἃπα 

οὐκ ἐξ ἔργων, Ὁπ6 ΘἸηρῃδίϊς αὐτοῦ 

Ῥοϊηὐϊπο᾽ ο ὑπ6 Ῥοβιθνο βθδίθηηθηῦ ὑπαῦ 

0Π6 οἹ οὗ βαϊνδύϊοη οοπηθ5 ἴτοιῃ (οά, 

δ 0η6 ἀββθυίϊοη οἵ ΟἿν »εϊπρ Ἠ1]85 

ΒΡΙΓΙθαὉ] ποίημα ἴο {π6 πορδύϊνα 

βὐαϊθθιηθηῦ ὑπδὺ βαϊναύϊοη 18 ποὺ ἐξ 

ὑμῶν, ΟΥ ἃ5 ἔΌΓΡΕΠΟΙ Θχρ]αϊηθά, οὐκ ἐξ 

ἔργων. Τῇ ν ἀπὸ (ἰοοα 5. ποίημα, ΟἿ 

δ] νύ, ΟἿἹ 841], τη αϑῦ θ6 ἀπ ἰο Η]Ππ 

(οοαρ. Βιθτα 81}, (ὐαδέϊρ.. Ν' Ο]. τν. 232, 

Ἂ. Ο. ΤῺ): 1 ψ͵ὸ δῖὸ ἃ βρι 4] 

ποίημα (τὴν: ἀναγέννησιν ἐνταῦθα αἱἰ- 

νίττεται, ΟἾγ5.), ΒΡ ΥΙὑα}}ν Τουτηθά 

Δ Πα ἀδβιρη θα ἴοΥ σοοα ὙγοΥἶτβ, ΟἿΓ 58]- 

γψαύϊο οδ ἢ ΠΟΥ θ6 ἐξ ἔργων (ἡ ὨΘ 6. 

οἵ Ὁπ6 ποῦύαγδὶ, ΤηοΓ8], οὐ αἰ] 18) 

ὙΠΟ. Ῥγεοθαθα ὑμαῦ ἀνάκτισιε: 8686 

Νεοαπάδσ, ίαπέζηγ, ΜΝο]. 1. Ρ. 47 

ποίβ (64. ΒΟ). κτισθέντες 

ἐν Χρ. Τησ.] “ογεαΐοα ὅν. (Ἰ ιγἱδὲ «7688 ,᾽ 

ἀοΠηϊηρ' οδιβθ, θχρ]ϊηϊηρ ὉπΠ6 ὑγπ8 

ΔΡΡΙΙοαύϊου δηα τηθδηϊηρ οὔ ὉΠ6 Ργθ- 

Θραϊηρ' ποίημα: ΘΟΙΏΡΆΥΘ Ψ61. 15, 8η4 

{86 ΘΧΡΥθ βῖοη. καινὴ κτίσις, 2 οι. ν. 

17, 68]. νἱ. 15, νυ } πούθϑ πη ἰοο. Τηδῦ 

ὑῃ86 Ὑϑίθγθηοθ οἵ ποίημα 15. ποῦ ἴο {Π68 

ΡΠ ϑ1οα,, ἃηα ὑπαῦ οἵ κτισθ. ἴο {Π|6 

ΒΡΙῦπ8} ογθαύϊοι (“ ααδηύατη δα 58}- 

δύδηθατη ἴθοιῦ, απαπύστη δι] ογδύϊδηη 

οοπαιαϊῦ,᾽ Τογῦα]]. αγο. ν. 17), θαὺ 

ὑπωῦ Ῥούῃ τεΐῖθ ἴο {π6 8ρύνἼέμαϊ 

ἀνάκτισις, τιοῦ ΟὨΪΥ ἈΡΡΘΟΒ ΤΌΤ ὑΠ 68 

οοηὐοχί, Ὀαὺ 15. δββουίθα Υ ὑπ6 ϑϑύ 

διοιθηῦ (οὐ κατὰ τὴν πρώτην λέγει 

δημιουργίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν δευτέραν, 

ΤΠθοά., οομηρ. (ουμ.), ἀπά δοοθρίβα 

ὉΥ ὉὍΠ6 Ὀοβϑῦ το θυ ΘοΟΙΤηθη δου : 

Β8{1]] 10 ἄοεβ ποῦ βθβθῖη ΠΡ ΌΡΦΌ]6 ὑπῶὺ 

ὉΠ 6 ΤΌΤ σ'ΘΠΘΙΆΪ δ ἱπο]τιϑῖγθ ποσὰ 

ποίημα νγὰβ ἀοβίσπιθα ἴο βιιρσοθδὺ ὑΠ6 

ΔηΔΙΟΟΥ (Η81].} θθύνγθθῃ ὑπ 6 ΡΠ 8108} 

οὐθαύϊοη. ἃπ4 0Π6 βρὶ εϊῦαα] τϑ- οσθδύϊοη 

οὗ τη. ΕὟΓ ἃ ΒΟ Πα ΒΘΓΠΊΟΙ ΟἹ ὑΠ15 

ἰδχὺ 866 Βανογίᾶσθ, ϑογην. ΤΥ. ὟΟ]. 11. 

Ῥ' 4175. (ἃ ὁ ΤῸ 

ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς) “707. φοοά εὐογῆ5,᾽ 

ὦ. 6. “ἴο 4ο ροοα νγο 8 ;᾽ ἐπὶ ἀδπούϊηρ; 

Ὅπ6 οὈ]θοῦ οὐ. Ῥαγροββ ἴου' ψἱοἢ ὑΠ6 Ὺ 

6,6 ογθαίθα : βε6 ΔΊΠΟΥ, ΟὙ. ὃ 48. 6, 

Ῥ-- 331, πούββ οὗν (αἰ. ν. 13, τ 7Π}6ε58. 

ἵν. 7, δπα δχχ. ἴῃ ΒΆΡΕΙ, 4πηοΐ. ΚΟ]. 

1. Ρ. 5426. Οπἡ {π6 ἀοοίϊηδ] πᾶ 

Ῥιδοῦϊοαὶ αϑρθοὺβ οὗ {πὸ οἴδιιβθ, 566 

Βονθυάρο, ϑέγην. τν. Ὗ Ο]. τι. Ρ. 418ε 

οἷς προητ. ὁ. Θεός] “ελέοῖν σοα αὔονο 
Υ, τ 

φγερανοά,, «ιν. ὁ τΟ,Θ --Ὁ) 

[Ὁ τοῖο Ῥαγαν Ὁ} Κ.1., “Ρυῖα5 ραγων τ, 

Οορύ., “Ζ.:}., “ρερανανιῦ,᾿ Ν α]ρ.., Ο1ὰ- 

Τοῖη. Τη6 οοπβύγαούϊομ, τηθδηΐησ,, ἃ Πα 

ἀοούγ! 8} βισηϊποθηοα οἵ ὑπ 6856. ψοσ5, 

Πανθ ὈΘΘἢ Τητι0}} “Ἰβοιιββθά, 8 τηδν 

ΤΟΊ Ὀυ]εῆγ, (1) ὑπαῦὺ ονῖπρ' ἴο 6Π8 

ΔΌΒΘμοΟΘ οὗ ὑπ86 αϑι8ἃ] δοοιιβ. θοῦ 

προητοίμ. (15δῖδ ἢ} ΧΧΥἹΠ. 24, ΝΥ Ιβάοιη. 

ῖχ. 8, οιη. ᾿ἰχ. 23), οἷς οδαῃποῦ θ6 “{Π6 

ἀαὐνα οἵ {π8 ομή]θοῦ,᾽ “ἴον μοι Οοα 

Πα τοι ὑπ6 ἢγεῦ ρτγονϊ θα, ῬΕ1]6, 

Ῥεῦ 15 βιπηρ]ν ἴον ἃ Ὀγ ὑπ6 δι] δὐύγϑο- 

ἴζοῃ : 5686 ΠΟΙ, 6. ὃ 24. 1, Ρ. [47, 

8.0 ὃ 22. 4. Ο05. Ρ' 125. 50. Π, 

ὅγυ., Οορῦ., 8ἃ]., πᾷ [Π6 τηδ]οτυιὺν οὗ 

(2) Προητοίμ. 

15 ποῦ πϑυύΐογ (Βθηρ,., 0161) : ὉΠ6 5 τη Ρ]6 

ΨΘΙΡ 15. 350 864, ΤιῸΚ6 ἴχ. 52, 2 Οτοη. 

1. 4. (7), Ὀὰὺ ὑπθγ8 15. πὸ δνίάθποθ οὗ ἃ 

ΒΙ ΤΉ] τι58 Οὐ ὑπ8 οομηροιηα. ΝῸΣ 15 

τὸ ϑαπὶναϊθηῦ ἴῃ τοραγα ὕο ὉΠ] Π95 τυ 0 ἢ 

προορίζω ἴῃ γοσατα ἤο ΡΘΊβοηΒ, Η8)1]., 

ὃ' ῬΑ γβῦϊο ὑγαπβ]αὔϊομ Τρ  ]Υ οοη- 

ἀθιηηθα Ὀγ ΕΥϊύΖ. ἤοην. ἴχ. 23, Ν οὶ]. 

Π. Ρ. 330, “ πα οϑὺ ϑηΐτη ρα αν ἑτοι- 

μάζειν [ἴο τηδῖςα ἕτοιμα, ἕτα, 5686 Ποϑῦ 

τι. Ῥαΐτα, “θᾶ. 5. ν. ἕτοιμος], δἰϊαα α6- 

ῖγε ὁρίζειν. ΤιαΒΌγ, ποῦμε ῦ ΠΘΓα 

οοΙητηθηΐαθουβ. 



ΠῚ 15 

ἘΘΘΠΌΘΥ ὑπαῦ γοῖῖ 
ΜΕΙΘ ΟΠΟΘ. Δ8]16 8, 
Ῥαὺ ανΘ πον ὈΘΘΗ 
Ῥγοιρηῦ πἰρη. 

49 

Ἀ , Α ε - Ἁ 

Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτε ὑμεῖς τὰ ΤΊ 
- 

ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία 

ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, ὅτι 12 

ΠΟΙ ἴῃ Ποτη. ἦ.6. τατιϑῦ {π6 ἴοτοθ οἵ πρὸ 

6 περ]θοὐβα : Θοιηραγθ ῬΏ1]|ο, ἐδ Ορί. 

ὃ. 25, δΟο]. 1. Ρ. 18 (64. Μδηρ.), ὡς 

οἰκειοτάτῳ.. . ζώῳ τὰ ἐν κόσμῳ πάντα 

προητοιμάσατο, ΥἱοὩ}]ν ὑγαπβὶαίθα ὈΥ 

ῬυύΖ., “δηΐθ ραγανῦ απδτ οοπαοθιθί. 

(3) ΤΠ ὑπο γα δά Ποτα ὕο ὑπ6 5ϊτη- 

Ῥ]οϑῦ τηθϑηΐπο οὗ ὑπ νου β, πβὶηρ' ὕΠ6 

Ἰαύνευ. ραγὺ οἵ π6 οἴδιιβ ἴο θχρίβδίπ 

ΔΉ 8ΙΠ Ιου οὗ ΘΧΡΓΘββοι. ἴῃ ὑΠπ6 

ΤΟΓΠΊΘΓ : “ΟὉα, δείογε νγβ ὑσϑγθ ογθαύθα 

ἴῃ ΟΠ τιβῦ, ηιασῖο γϑασῃ ἴον τι8, ΡΥ 6-ἃγ- 

τ ΠΡ α, ΡΥΓΘΡαΓΘα, ἃ ΒΡΠΘΓΘ οὗ τηοΓᾺ] 

ΔΟῦΟΠ, ΟἿ᾽ ([0 πι88 {Π6 51πη116 οἵ ΟΠ ΡΥ5.) 

ἃ γοδα, νῦἢ ὑπ6 ᾿Ἰηὐθηῦ ἐλαΐ ενὲ βποιζα 

αὐαϊξ ἐπ τέ, ἃπὰ ποῦ ἰϑθανα ὃ; {815 

ΒΡ ΘΥθ, ὑΠ15 τοδα, νὰβ ἔργα ἀγαθά: 

ΘομΡ. Βαδνθιαρθ, ϑ6γη}. ὦ. ὁ. Ῥ. 428. 

Οἡ {π8 ᾿πηροτγίϑηῦ ἀοούν! 8] βὐαθθιηθηῦ 

ἔδυ ]ν ἀθάπιο!0 16 ἔγομῃ {115 ὑθχύ,-- Ὀοπδ 

ΟΡ Υῶ ΒΘ] ὑπ ΠΟΙ] ΘΠ 7π|801Π θυ ξτιη} 

ΠπΟη Ῥγεβοθα αὖ ἴῃ Πουμΐπη6 {π801Ποϑη4ο,᾿ 

568 980 Κβοι, Οδοεί, χτ. 30. 6. 

11. Διό] “Ἰγλονοίονο,, βἴποθ αοά 

Πμδ5 νοποῆβαῖθα β.0 ἢ) Ὁ] ββίησθ ὕο γοῖι 

διη4 ἴο 811] οὗ 5; ποῦ ἴῃ θχοϊαβῖνα στθ- 

ἔδγθποθ ἰο νεῖ. το, ὅτι ἐκτίσθημεν ἐπ᾽ 

ἔργοις ἀγαθοῖς, ΟἼἾγΥ58., ΠΟΙ δ΄οπμθ ἴο 

γΟΡ, 4-τὸ (Μ6γ.), Ὀαῦ, ἃ5. ὑπ α86 οἵ 

ὑμεῖς (ΘΟΙΏΡ. γ8ῖ. 1) βιιρσραβίβ, ὅο {πΠ6 

ὙΠΟ]6, οὐ τϑύῦποι ο {Π6 ἀθοϊυοΥῦ 

Ῥογύϊοι οἵ π6 ΤὈγθροῖηρ ῬΔΙΡΆΘΤΆΡΗ, 

ΜΟΙ. 1--ἶ; Ψ6Ι. 8ὃ--τὸ ᾿θῖηρ' 8) ἃΓριι- 

πιθηὐαῦϊνο ἃπα οχραπαύοτυ δα ]ῖομ. 

Οπ Ὁ Ῥδὰ]Β 886 οὗ διό, σοΙΏΡ. ποῦθϑ 

οη (Ταΐ. ἵν. 31. ΤΠ σομβυτ πο], 

ΒΙΟΙ 15. ποῦ ρουΐθουν οἴθδν, ἴ5. σουη- 

ΤΩΟΠΪΥ ΘΧχρ]αϊπθ ΡΥ ὉΠ Ἰηὐγοαπούϊομ 

οὗ ὄντες Ὀοΐοτβ τὰ ἔθνη (Ε|14.}, οΥ ἦτε 

Ῥοΐογβ (ὅγσ.) οὐ αἴδον (6 οὐ].) ἐν σαρκί. 

ΤῊ]5 15 ποῦ πθοθββϑαγυ: ὑπ6 ρῬοβιίϊοι οὗ 

ποτὲ [ποτὲ ὑμεῖς Α ΒΤ ΕΝ, ΟἸΔτοτα., 

ΘΠ υτη., Αἀρ',, σ α]ρ'., ἃ]. (αοἤν., 

Τϑο]ι.}: ποῦ ὑμεῖς ποτὲ ({60.}] ΒΘΘΙῺΒ 

ἴο βαρσσοβὺ ὑπαὺ τὰ ἔθνη κ-.τ.λ. 15 5τὴ- 

ῬΙΥ ἴῃ αρροδίξίογι ἰο ὑμεῖς. Ὅτι ἃπά 

ποτὲ 816 ὕΠ8ῃ γθβρθούνε! υ τοβαμηθα ὈΥ 

ὅτι ἃπα τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἴῃ Ὑ6Ι. 12; 

5686. ΜΙϑυδι ὅη ἴθ. τὰ ἔθνη ἐν 
σαρκί] “ Οὀηέϊο5 ἔῃ, ἐδ ἤοδ᾽.." Οπ {Π8 

οοττθοί ᾿ηβϑγίϊοῃ οἵ ὑπ ἃγῦϊ016. Ὀθίοσθ 

ἔθνη (ἴο ἀδπούβ οἷἶβιβϑ, οαὐθρΌΓΥ), 568 

ΜΑΑαΙ. ΟΠ)". ΑὙΤ. 11. 2. 2, Ῥ- 40 (ἘοΒ6); 

ὉΠ οἡ 105. ΘαΠΔΠΥ οογγθοῦ ΟἸΉΙΒΒΙΟΠ, 

Ὀαίογθ ἐν (τὰ ἔθν. ἐν σ. ἴογγηηρ ΟὨΪΥ͂ 

Οη6 1468), 566: ΥΊπου, (". ὃ 20. 2, ἢ. 

123, ποΐβϑ οῃ 6ἢ.]. 15, δη6 ΕὙ]ύΖ. οηυ. 

11 2,5. Ὁ] ΤΡ τῇ" 

ποὺ 1η τϑίθγθποθ ὁὔο ὕπμπειγ πδύαγαὶ 

ἀδβοθηῦ᾿ (Ηδιηπ).), ΠΟΥ ὕο ὑπθὶ}" οοΥ- 

τιιρύεα βύαϊθ (οὐκ ἐν πνεύματι, ΓΉΘΟΡΗ., 

“πηγορθηθναΐθ (δ πύ]165,᾽ ῬΘ1]6 ; ΘΟΠΊΡ. 

Ξ.1.), Βαῦ, 85. ὉΠπ6 1568 οἵ {π6 ψοτγὰ 

ῬΘ]ονν αἸΒΌ ΠΟΥ βιιρσοβϑύβ, ο ὑπ6 607)}ο- 

γϑαΐ ταϑυῖς ; “ Ρτεθρυύ τη ῃγοΐϑη! ΠΟΙ Ϊ- 

ἶβ ἱπα]οίατη οὐαύ, Οὐδἱν. 

Ἔν σαρκὶ 15 

ΤΠΘΥ ῬοΓΘ 

{π6 ῥγοοῦ οἵ ὉπΠ6ῖὶν (θη ]ΠΊβτὴ ἴῃ. ἘΠ ον 

ἤθβῃ δηα οἱ ὑπθὶν ὈΟα]68. 

οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία κ.τ.λ.] “ὡλο 
αὐ 6 οαἰϊοοί οοτπὐθτηρύποιϑν ἐμ6 {Πιοἶ)"- 

Οὐ οἴϑίοτ ὃψ ἐἢ6 50-οαἰ οεὶ (ΠἸγ"ουηοἰδβίοη." 

Ῥούμ ἀκροβ. ἃμα περιτ. ἃΥΘ πι8δθ 85 

ὉΠ6 αἰδβυϊποῦνθ ΠϑΠ]68. Οὐ {10165. οὗ {Π6 

ὕννο οἴδββθβ, (θη 1165. δπα ον. Οἱ 

6Π6 οτηϊβδίοι οὗ ὑπ τύ. Ὀϑίογθ ἀκρο- 

βυστ. (ἃ νοΥῸ “νοοσϑηα]᾽ Πανίηρ' ΡΓ6- 

ο6α 64), 566 ΜΙ44]. 6». Α7 ). 11. 3. 2, 

Ρ- 43 (Βο56) ; πα ὁ {π6 ἀδγινδύϊομ οὗ 

886 ψοτὰ (Ὧπ ΑἸοχϑηάνίδπ ΘοΟΥΓτρύϊοτι 

οἵ ἀκροποσθία), τι. ἤοην. 1ϊ. οὔ, 

ΔΤΟΪ. Τὸ ἢ: 10: ἐν σαρκὶ 
χειροποιήτου] “εὐγουο ἦέ ὑψ λαγα ὧν 1λ6 

7651," “οὐ οϑῦ ορὰβ τηϑηττη ἴῃ ΘΔΓΙΘ,᾽ἢ 

ὥγτ. ; ἃ Του Δ Ὺ Ῥγθαϊοα ϊοη (566. Π)ο- 

τ 8148. 67. ὃ 480 54., ἃπά οὔβουνθ ὑπ6 

ἸαἸοτηδὐ! αν οχαοῦ ἐὑγῶη8]. οὐ ὅ'γχ1.), 

δαθα ΡΥ ὑπμθ Αροβύϊθ σϑῆθουϊ νυ 

φαῦπϑυ ὕμαῃ «ἰθβουιρύϊνοὶυ : “{Π6 οἷτ- 



44 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Ξ ΄σ ἌΝ ΠΑ ’ ἊΣ - ᾿ μι 

ἥτε τῷ καιρῷ εκεινῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμενοι 

ΘΠ ΟἴΒ1ΟΙ,, --- 85, παν - ποσοῦ τη 08 

ΘΒ} ; ΟΠΪΥ ἃ ν]81016. ταϑητιἃ] Ορουύϊ οι. 

οὐ ὍΠ6 Πδβῃ, ψ ἤθη 10 οὐρηὺ ὕο Ὀ6 ἃ 

Βθογϑῦ Βριυὔ8] ῬγΌΘΘ85 ἴῃ ὕπ6 Προ; 

Ομἶἷν κατατομή, τοῦ περιτομή :᾿ ΘΟΠΏΡ. 

ΠΌτα, ἢ 28; 20; ΕἾΠΕ} Π 5; (00]. ἴἰ 

11, ΤῆαΒ ὕΠπ6η, ἃ5 Οδ]νῖη τὶ σ}Ό]ν [6], 

ὑπὸ ΑΙροβῦϊθ ὄχσρυθβθβθῈβ πὸ σοῃύθηηρῦ ἴοΥ 

{πὸ ουὐὔνατα υἱὔῦθ, ΠΟ 6. ΒΠΠη561} 

68}15 ἃ σῴφραγίδα τῆς δικαιοσύνης, Ῥίοτη. 

ἵν. τι, θαῦ ΟὨΪΥ (45 {Π6 ργδβοπὺ σγουῖ5 

ΒΡΘΘΒΌ) αὖ ὑΠ8. βαρύ οη. οἵ 510} 

δι 1016 (οὔβοσνθ τῆς λέγομ., ποῦ τῶν 

λεγομι..)} ὈΥ ἃ ῬΘΟρὶ]8 ψῆο πὰ πὸ οοϑῃ- 

οορύϊοη οὗ 105. ὕγιαθ δια ἀ66ρ βῖρῃιῆς- 

ΤῊ θη {1168 σγϑ 6 οὉ}16 4, θά 

ΤΟ ΠΥ 6 ὑπ6 ἀκροβυστία : {π8 «6νν8 

ΘΙ Οα]]οα ὑπ6 περιτομή, Ὀπὺ στ 6 

ῃοῦ {γᾺ]Ὺ 50. 

12. ὅτι ἦτε] “ἐλαΐ γ6 1676," τϑ- 

ΒΌΠΩΡΟΙΟη οἵἨ ὅπ ὅτε ἴῃ ψϑι. τι, πὰ 

οομ πυδύϊοη οὐ ὑπ βυβροπάθα εβθη- 

ἴδποθ; 566 πούθϑ ἢ. 61. 11. 

ΟΘη 06. 

τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] “αὐ ἐἤιαΐ ἐΐηιο,᾿ “ ἴῃ 
γοῦν πϑαύμθη βίαῦθ.᾿ ΤΠ Ῥγυβρ. ἐν οἵ 

Ζὐ66. [οτὰ. “αοΐνην., Τίβοϊν., ψιῦῃ ΑΒΏ)} 

ἘῸΝ ; τηϑ5.; ΟἸἹΆροτη., ϑδϑηρ'., Απρ',, 8].; 

ΟἾ νυ 5. 1, ὑποιρ ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ] οἠηϊυθα 

(2 ον. νἱ. 2 αὐοὐβιομ, (Ἅ]. νἱ. 9), 15 

ΘΟΙΏΙΠΟΠΪΥ, ἃ Πα Τηοτθ ΘοΙτθοῦυ, ἴη- 

βουῦθα ἴῃ ΠΠ|κ6 ΤΌΡΙΩΒ : οοταρ. Ποχ. 111. 

φύ, χὶ. 5, 2 Υ. ν11]. 13, 2 1685. 11. 6 ; 

δια 5866 Δ πονϑῖ, (πη ϑέγ}. 4. 08. ΤΙ1. 

τ, Ρ. 88, Μδᾶνιρ, ϑ'γηέ. δ. 20, δ πα ΘΟΠΊρ. 

εὖ. Παΐ. ΟΥ̓. ὃ αγό6. Οπ {Π6 ἀδ80. ψι0}}- 

οαὖ ἐν, 5886 πούεβ οὐ τ 7ην. 11. 6. 

ἦτε...χωρὶς Χρ.}] “γ6 τ"0}}..«εὐὐέιοιιῖ 

ΟἸυνῖδι,, χωρὶς Χρ. ἴοντηϊηρ' ἃ ΡὈΙΘΑ]- 

οαΐθ (ϑ'γτ.; “ δὺ πϑβοιθθαῦβ ΟἸεἸβύστη,᾽ 

ΖΕ0}.), ποῦ ἃ. Ἰιπυϊθϊηρ οἴαθβα ὅο ἥτε 

οἰ, ἀπήηλλοτρ. ([)6 ὟΥ., Ἐδα16), 1 ἢ 

σου] 6 ἃ 51 ΠΡ] 11} ΠαΤΒ ἢ οοηβύνπο- 

Τὴ6 Τὐρπδβίδηβ, ποτα δῦ Ραι] 

ἤθγΘ νίθνβ 85. Π6 τγϑργδβθηθαύινοβ οὗ 

Ὁ ΗΟ] θη (Ο]5}.}, στοσα ἴῃ ἐπεὶ μθὰ- 

ΦΠπθη δηΐθ- ΟΠ γβυϊδη βύαῦθ ἐγαΐν. χωρὶς 

ἐ] 0. 

Χρ., ψηπουῦῦ ἐΐε Μ͵οεδίαθ, πιυπουῦ 

{π8 ΡῬγοιηϊβεα ϑ'8βα (οοηύγαβὺ Βοτη. ἴχ. 

4. 56.); πον Πουονϑ ἡ Θατη ῬΟΒΒΙ46- 

015. ΠΟΙ ΤηΪη 85. απ 1 ααθτ5. ΡῬΤῸ- 

τη1βθτι5 Τπογαύ,᾽ τοῦ. ὅν ἰοο. ἢθ ὕνο 

ΤΟ] ]οννἴηρ οἰατιβεθ, ΘΘ ἢ οἵ ὕνο ρδυῦβ, 

ΤΏΟΓΘ. ΘΧδοῦν οἱποιααύθ ὑπ6 βίρηῆ- 

δ π06 οἵ {Ππ| ΘΧΡΥΘΒΒΙοη. (0. 

{π6 αἰδβυϊπούϊοη θϑύνγθθῃ ἄνευ (6 ΔΌΒΘΠΟΘ 

οὗ οὈ]θουῦ ἔγοιη βαθη]οοῦ) ἃπᾶ χωρὶς 

(. βεραγαύϊζοῃ οἵ βαθη]θοῦ ἔγοτη ομ]θοῦ ἢ, 

8566. ΤΊδηδηη, ϑψηοη. Ρ. 94. ΤΠῚΒ 

αἸβυϊπούϊου ΠουγοΥου 065 ποῦ ἈΡΡΘδΣ 

ἴο 6 Ρϑυΐβου! υΥ οου δίῃ (οοταρ. ῬΉ1]. 11. 

14, ΜΙ τ Ῥοῦ. ἵν. 9), πα ταπϑῦ αὖ 81] 

Θνθηΐβ 6 ΔΡΡΙ]16α. αἱῦϊ οδ αι, ὑνΠ6Π. 

1ῦ 15. τϑυπθιη θυ ὑπαὺῦ χωρὶς 15 ἀθθα 40 

ὉἸπΠλ65 ἴπ ὑπ6 Ν, 1'., ἃπά ἄνεν ΟΠΙΥ͂ 3 

ὕϊτα68, νἱΖ. Μίαύε. χ. 29, τ Ῥϑῦ. 111. 1, 

ἵν. 9. Υ̓ΠΕΙΘ ἴῃ 8 οἼνΘΙ ὙΥ ΘῚ ΟἹ 

ὙΥΥΙῈΥΒ. ὕΠ6 16 15. 510 ἃ ᾿ΠΆΥ]ςΘα Ῥγθ- 

ἔογθηο6. ΤῸ 916 τϑῦμϑι' δὴ ὩΠΟΙΠΘΓ 

οἵ ὕνο μρϑυίβου]νυ βιπηρ16 ὑγουβ, 10 18 

γγ611 ποῦ ὕο θ6 ΠΥΡΘΙΟΡΗ]ΟΔΙ. 

ἀπηλλοτριωμένοι κ.τ.Δ.} “ὀείγ αἰέδη5, 

ΟΥ ἦη ἃ 5ίαίε ὁ} αἰλογναίίογτ, ζγοην ἐἤμ6 

οοηνηνογυιυοαζ, οὐ 75} οἷ; ἴῃ ορρΡ. ἴο 

συνπολῖται τῶν ἁγίων, νεΥ. 10. ΤΉΘΓΘ 

15. ἃ 5]|0}ὺ ΟἸΗΠΟυ]Υ ἴθ 6 δχϑοῦ 

ταθθηϊηρ ἃ ΔΡΡΙΙο ΌΙοη οἵὁὨ ὑπ ὑγου 8. 

Ἐλθνθυβίηρ [Π6. οΥΘΥ, [ῸΡ ὑΠ6 8886 οὗ 

τ δ το [Π6 Β᾽ ΡῈ οσ ἀθῆπθ {Π6 

την 8 ἀοαὑα], τγθ την ΟὈδθῦνθ ὑπαῦ 

᾿Ισραὴλ 15 οἸθαυν 0Π6 ῬΠΘοοΓ 10 πδΤη 6 

οὗ ὉΠ6 9 Θυυῖβῃ. ρθορίθ, ὕπ6. {0186 ψΒΙΟᾺ 

τᾶ 5. ΘΠ. γεϊγίουιϑ ἀπ 8ρύγιιαϊ, 

ταῦθ ὕπϑπ ὑΠποῖν πϑ Ομ ἃ] οἱ ΡΟ] ὑ1οα] 

αἰβυιπούϊοηβ ; 586 Βοπ,. ἰχ. ύ, 1 Οὐογ. 

Χ. τ, (6 4]. ψὶ- τῦ- Ἔτοπι {815 1 

σου βθϑην ἴο ἕο!]ονν ὑπαὺ πολιτεία, --- 

ὙΓΠΙΟΝ ΤΥ 6 οἸὐπον (α) “γε ριδίλοω 

7ογηνα, δαί," τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων 

τάξις τις, Ατὶδύοῦ. Τοῖ. ΤΙ1. 1. 1 (ΟΟΙΏΡ. 

νομίμους πολιτείας Ορρ-. ἴο παρανόμους 

ἐθισμούς, Ω Μίδοο. ἵν. 11; προγονικὴ 

πολιτεία, νἱϊϊ. 17}; ΟΥ (Ὁ) “715 οὐυϊ- 



ΤΠ. τῷ. 4 

“-“ ΄σ Ν ,ὔ ζω “ “ 

τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ και ξένοι των διαθηκῶν τῆς 
5 [2 9 ’ Α 5᾽ Α Ε 5 ΄ ᾽ὔ 

ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 

ἐωξὶδ,᾽ ὁοταρ. Αοὐβ χχὶϊ. 28, 3 Μίϑδος. 

ἢ]. 21; οὁΓ (ὦ “υἱυοηαὲ γαΐξὶο,, σοτηρ. 

“Θομνουβαῦομθ,᾽, Ψα]ο., ΟἸδτότη., 5868 

ΤΉΘΟΡΙ. οἢ νΘΥ. 13, δπα ϑ'ιίίοον, 7}6- 

ΒΛ)". 5. ν. ΝΟ]. ΤΙ. Ρ. 705, -ἰΒ Βοτὸ 

πι5664 ΟὨΪΥ ἴῃ {Π|6 ἢγϑὺ βεῆβθ, 8π4 νυ] 

δι ΟἸΒΌΠΟΟΥ ΒΡ ῦπ8} ὩΡρΡΠοϑύοη ; 5850 

0 ῃ.- ῬΙαδῦ, Ατην., δα τηοϑῦ τη θυ 

Θοτητηθηύδθουβ. 

ὑμαῦ οἵ {π6 

ἄστυ ᾿Αθηνῶν (Η481].), θαὺ ἃ. 5018 

ΤῊ σοι. 15 ὕππ85, ποῦ 

“Ἰἀ θη 108} πούϊοη,᾽ 6. (. 

Τοϑϑεδϑύνο ϑ6γι..,---ὔΠ 6. “ΤΘΙΡΌΌΠ1οε5. βύδ- 

ὑα5᾽ ψΒΙΟΗ Ρα]οησδα ὕο [5.86]. 

ἀπηλλοτριωμένοι 15. ἃ πούϊοαα 0186. ἃπὰ 

δ ρμαῦϊο σου (οὐκ εἶπε κεχωρισμένοι 

«-«-«πτολλὴ τῶν ῥημάτων ἡ ἔμφασις πολὺν 

δεικνῦσα τὸν χωρισμόν, ΟἾτγγ5.), ΜΠΙΟἢ 

ΒΘΘΙῺΣ ὅο Ὠϊηῦ δῦ ἃ βίδα οἵ [ὈΓΠΊΘΡ 

τὶν δ] ΓΘ] ον Βῃρ, πα ἃ ΙΏΡΒ8. ΟΥ̓ 

Βαρδυδύϊοη (ἀπὸ) ἔχου ἰὑ; 566 οἷ. ἴν. 

τ, ΘΟ], 1. 21, ἘΟΟΙ 5. χ]. 34, 3 Μίδος, 

1.3, ἃ πα οομηρ. «056ρ}.. 4 ηέΐῳ. ΧΙ. 5. 

4, ἜΧΧ. ἴῃ ΚΚγρῖία, Οὗὖδβ. Ν οἱ]. 11. Ρ. 205; 

ἃΠα 1π ΘΟ χεῖρ. Φοϊψὺ. Πα. 5. ν.᾿ 

ΤῊ. ἀπίομ, ὑποιρὴ ποῦ Πἰβύουοα}} Υ 

ἀΘΙπΟΠΒΌΓΆ]6, ἰ8 ΠῸ 685. βΒριγὑπ8}}ν 

ἔσαθ. ϑνν δηὰ Οθηθ 8 ὑγῦθ ΟΠ68 

ὉΠ4ΘΡ ὁη6 ϑρύγιιαί πολιτεία, οἵ νυ] ἢ 

{π6 “Θν]8ῃ νγὰβ ἃ Βα θβθατθηῦ γ]β1 0] 8 

τηϑηἸοθύαςιοθ. Τὴ6 Οδηθ]86 Ἰαρβοά 

ἔγοτα ἴὖ, 0π6 “67 τηϑδβ ἰὖ ἰηνδ]α 

(ΔΙαὐθη. χν. 6, οοιὴρ. ΟΠ γυ5.); δηά 

ὉΠΘΥ Ρατίθα, οὶ ἰο τπιηϊΐθ ἀρϑὶπ (ἔθνη 

καὶ λαοὶ Ἰσραήλ, Αοἰβῖν. 27) ἴῃ 

086 δοῦ οἵ υὐϊογιηοξῦ τϑ 6] οη, ἀπά 

σοῦ, Τπυοιρ ἢ ὑΠπ6 τηγϑίθυυ οἵ τϑάθοϑιη- 

1πρ' ΠΟΥ, ο Τϑυμδῖη ὑπ ΓΘ ΌΥ (ν ΕΓ. 15, 

τ) ππῖύοα ἴῃ ΟἸγὶβῦ ἴου ον ου. 

ξένοι τῶν διαθηκῶν) “Αγαγ 615 7) 0ηι 

ἐμ6 σοτοηαη 8 ;" Βθοοπ ἃ ἃ Πα Τηο8 5ρ68- 

οἶδ! Ζίηρ ρατῦ οἵ ὑπ6 ἢνβῦ θχρ]απδύουν 

οἴασβθ. ΤΠ6 σθη. ἴον ξένος 15. ποῦ 

4ὰ6 ἤο ΔΠΥ αὐ851- Δ. Ό]ΟἾΡΙ8] Ρουθ 

(Εδα16), θαῦ ῬοΙοπρΒ ὕο ὕπθ οαύθϑουν 

οἵ {π86 ᾿πνογίθα ροβϑοβϑύνα σθὰ, (Βοτη- 

Βαγᾶν, ϑγηΐ. 11. 409, Ρ- 171), ΟΥ̓ Ρ6Υ- 

ΠδΡ5 τύπον ὑο ἐπ σϑιι, οἵ “ὑπὸ ροϊηῦ 

οὗ νἱονν᾽ (( οχύτδῃιθοβ αποὰ δ ρϑο- 

ἀουατη ῬΙΟΙΠΙΒΒΙΟΠ65. ὐὐϊηού,᾿ Β6Ζδ) ; 

560 ΟΠΘαΘΥ}. δ'γηΐ. ὃ τῷ. 2. ὃ, Ῥ. 138. 

ΤῊΘ 88 οὗ ὑπ6 ρἴτπταὶ διαθῆκαι τηαϑῦ 

ποῦ Ὀ6 Ἰἰτηϊθθα, δἰ ποῦ ἤθιθ οὐ Βοιη. 

ἴχ. 4, ὅο ὑμ6 ὕνψο ὑβῦ165 οὗ {88 ἰδνν 

(Ε]βη., ὙΥ̓ ο1), πο ἀρϑῖη ΠΗ ΘΟΘΒΒΔΙΙΥ 

οχίθπαρα ἴο (οὐδ νᾶτίουβ οονθηδηύ- 

ῬΓΟΙΆΪδο5 ἴο αν δπα {π6 Ῥθορὶθ 

(οοταρ. 1)6 Υ.), θὰ ΔΡΡΘΆΓΒ 5ΠΉΡ]Υ ἴο 

Τοῖθυ ἴο ὕΠ6 βθνθῦα τϑηθνγα]8 οὐ {Π6 

οονοηδηῦ τυ ὑπ ρμαΐγίαγο!δβ.: 5868 

650. Υιβα. χνῖ. 22, ὅρκους πατέρων 

καὶ διαθήκας: 5» Μδοο. νἱῖϊ. 15, τὰς 

πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν διαθήκας: 

οομηρ. Ποιη. χν. ὃ. ΤῊ ογθαὺ Με- 

ΒΙΘΏΪΟ ῬΓΟΠΪΒ86 (6 θη. Χὶ]]. 15, χν. 18, 

ΟἸνυβ., ΤΉΘΟΡ.) νὰ {π6 

Βα ]θοὗῦ δ πα βυθδίσαθαῃ οἵ 41]. 

ἐλπίδα μὴ ἔχοντες] “ποΐέ λαυΐηρ ἤορε, 

Δαυΐῃ., “βρϑῖα ποῦ παθθηΐθβ,, ΚΓ αἱρ., 

ΟἸδρότη., οοτηρ. ὅσ. ἢ ΘΘΠΘΡΔΙ] ΘΟΠ86- 

α4άθπο8 οὗ {πὸ δ] ϑπαύϊοι τη θηὐϊοπ θά ἴπ 

{π6 Ῥγθοβαϊηρ' τη 6. ; ποῦ ΠούγΟνοΡ 

ψΙῦ ἢ Δ ΠΥ ΞΡΘοΐδ] ἀθροπάθποθ οαν ὑπδὺ 

οἴδιιβ6, 561}. ὥστε μὴ ἔχειν ἐλπίδα, “850 

ὑμῶῦ γοῖι Βα πὸ (οονθηδηΐθα) Πορεο, 

“ΒΡΘΠῚ ῬΓΟΙΉΪΕΒΙΟΩΙ ΤΟΒΡΟΠθηΐθμ ἢ 

(Ββηρ.., οοτηρ. Η8}1.) ;----ἴουν (α) ἐπθ ἃἘ- 

Β6η06 οἵ {Π6 ἀὐίϊοϊθ βῃονβ ὑπαὺ ἐλπίδα 

οδπποῦ ΠΘΙῈ Ὀ6 ἴπ ΔΎ ὙΔΥ [ἰτη]ὑθ, 

Ῥυῦὺ 18 ΒΙΤΏΡΙΥ “ΠΟΡΘ᾽ ἴῃ 105 γτηοϑῦ σθπα- 

ΤᾺ] τηθαπίμηρ; ἃπα (6) μὴ οδ. Ὀ6 πὸ 

Ταγῦ ΠΕ. ΡΥΘσβθα μη ἂβ ΒΗ ΡΙΥ τϑίϑυ- 

τῖπρ' ἠο ὑπ6 ὑπουρμῦ πα ἴθ! !ηρ οὗ {π6 

Βα ]θοῦ Ἰηὐτοάτποθὶ ΡΥ μνημονεύετε, 

“Ππανίηρ' (88. γοὰ τητδὺ ἢᾶνα 

610) πὸ ΠΟΡΘ :᾿ οομηρ. δΥπθσ, ΟὙ. ὃ 

55. 5, Ρ. 428, Ηδιτη. Κγέρον, ΝΝο. 267, 

Δ ὑπΠ6 φοοα οοἸ]θούϊοπ οἵ οχχ. ἴπ 

ΟΣ ]οσ, Δαν ο. ΝΝο,. 6... ΤΧ. Ὁ. 275 56. 

Οπ {Π6 βἜἜΈ ΠΟΙΆ τι58 ἴῃ ἐπ Ν. Τ', οἵ μὴ 

ΠΟΥ (Θὴ: 

ΜΕΥ: ΠῚ 

ΙΓ ΡΥ οΙΡ]65, 566 πούθϑ ο τ 7}688. 
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ν᾿ Α 9 δὰ Ἷ “ ε “ ε Α »» Ἂν 

12 νυνι δὲ εν Χριστῷ σου υμεῖις οἱ ποτε οντες μακραν 

5 Α Ω , 9 σ΄ δ “ “ τ ὦ , 

14 εγγυς ἐγενήθητε εν τῷ αιματι του Χριστοῦ. αὐτὸς γὰρ 

ἵν, πῶς ἄθεοι ἐν τῷ 

κόσμῳ] “τὐὐοιἐ (τοῦ ἐγν {6 «ὐογα ;" 

οΡ]θοῦϊν πϑραύϊομ (ἀ θεῖο μ᾽ 8 δαπῖν. 

ἴο οὐ 1} δ 86]., Η 81]. ; 566 πον- 

ΟΡ ΟΔΥ]6Γ, αγῦο. Νοῦ. Ῥ. 35); 

Τογυλϊπρ᾽ {π6 ΟΠ τηῶχ ἃ ηΠ6] Ὡοοα πη] αὐ] οη 

χωρὶς 

Χριστοῦ : ὕπογ ψγοθ σπου ΟΠ ΤΟΝ 

8η 4 ππουῦ ῥΤΟΠηΪθ8, νυ πουῦ ΠΟΡΘ, 

δι} Ὑγ 16 ἴῃ ὕΠ6 ΡΓΟΐΠ6 τν]οϊςθα τνουν]Ἱὰ 

(ἐν τῷ κόσμῳ Ὀδίηρ ἴῃ σομπύγαβ ἴο πο- 

λιτ. τοῦ Ἴσρ., ἃπ Π|κ6 10 οὐ μ]ο 8] ἴῃ 108 

ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ),---ὐν!]οτὺ θα. ΛΑ θεος ΤηΔ 

ΡῈ ἰδίῃ οἰὔπευ ἢ δοῦϊνθ, πθαΐου, 

οἵ {Π6 1ηΪΒΟΡῪ ἰηγοϊνθα ἴῃ 

ΟΥ̓ ῬΆΒΒΙν 6 ΓΘίθγθ μη θ, ὁ. 6. δἰ ὕπ᾽ ἄθην- 

Ἰπῃρ᾽ (588 Θχχ. ϑαίοον, 7168. 5. ν.), Ἰρῃο- 

ταῦ οἵ (Θ8]. ἵν, 8; 

Τοοιῃ," Ζ1η. ; ἔρημοι τῆς θεογνωσίας, 

ΤΠΘοά. ; οομΡ. ΟἼθιη. ΑἸδχ. δηοίγερέ. 

14), ΟΥ 7ογεαίέη, ὉῪ Οοα (ϑὅορῃ. «Μὰ. 

Ποα, ότι, ἄθεος ἀφιλος)ὺ): {με Ἰαβϑῦ 

ΤηΘΔηΪηΡ ΒΘΘΙῚΒ Ὀαδϑῦ ὕο βυϊῦ ὑπ 6 Ρᾶ8- 

5156 ὕβῃου οἵ π6 ραββᾶρθ, πὰ ἴο ϑη- 

Πϑποθ {πΠ6 ἀγθα 655 ἃ πα ο]Ἱοοιη οἵ ὑΠ6 

Ῥιοῦπσθ. Οπἡ ὉΠ τϑ]ρίοιιβ ἀβρθοῖβ οἵ 

θαυ μθηΐβιη, 566 ὕπ6 ροοὐα ποίβ οἵ Ηδυ- 

“ΘΒΟΙΘὈΔΙΒ 

1685 1η ἰοο. 

13. νυνὶ δέ] “ διυΐ ποιῦ;" ἴῃ τηὐὶ- 

{Π6815 ἴο τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ΝΕΥ. 12. 

ἐν Χρ. ᾿Ιησοῦ] “ἐπ Οιγὶδέ ΦΈΒυΒ :" 

Ῥτγοιηϊποηῦ ἃπα ΘΠ ΡΠ ῦϊο ; βύαπα !πρ ἴῃ 

τηνηνεαϊϊαία οομμθχίοη τ ἢ νυνί (πού 

ἐγενήθητε, Μ6Υ.), νοι 10 ῬοΟΐΠ απ8- 

1|ῆθ5. 86] οΠδγδούθυιζθθ, δ η 6] ΤΟΡΠΪΠ σ᾽ 

ἃ σοηὐγαβὺ ἴο χωρὶς Χρ., γ6". 12. ΤῈΘ 

δαα!οη οἵ Ἰησοῦ, ἴδγτ' ἔτοτη Ὀθῖηρ᾽ 81 

ΔΡοατηθηῦ δραϊηϑὺ 500 ἢ ἃ. οοπύγαβῦ 

(Δῖ6υ.), 15. ἴῃ ἴδοὺῦ δἰτηοδὺ οοῃΗγιηδ- 

ἴον οἵ τῷ. ὅὅποῃ δὴ δααϊτ]οη ννὰβ 

ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ὕὅο τηδῖτθ ὕΠ6 ΟἸΤΟΙΠβύδ 068 

οὗ Ὁπ6 οοπίγαβὺ {]}}νῪ ἴα]0ύ. ΤΉΘη {πον 

γγΈ16 χωρὶς Χρ., Βεραγαῖθ ἔγοιη δηάᾶ 

σὺ πουῦ ρᾶῦῦ ἴῃ ὑπὸ ἤ7]ορδίαθ,; πον 

ὑπ 6 Ὺ ὑγ γ6 ποῦ ΟὨΪΥ ἐν Χριστῷ Ὀαὺ ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἴῃ ἃ Ῥεγδοηπαὶ ϑωυίοι!", 

πίη Ομπ6 ψὴ0 νψὰβ ΠῸ ἰοΠρΘΙ {Π6}1 

Ῥαύαγθ πορθ, θαῦ {ποῖ ργθβθηῦ βαϊνᾶ- 

ὕϊοη. ΤῊΘ ῬΘΥΒΟΠΆ] ΓΤ θυ 6 15 ἈΡΡτο- 

Ῥυϊαύθιυ οοηὐϊππθα ᾿γ ἐν τῷ αἵματι, --- 

ποῦ ἸΠΘΓΘΙΥ αὐτοῦ, ὑὰὺ τοῦ Χρ.; Ἠδ 

Μ ΠηῸ ρΡοιιθα οὐὖῦ ΗΒ Ὀ]οοά, «6585. οὗ 

ἽΝΑΖΑγθῦῃ, νὰ ὑγιν ΟΠ τ δῦ. 

ἐγγὺς ἐγενήθητε] “δεοαηιο πίρίι,᾽ νγθ 6 

Ῥγουριῦ πο ὑο (οα᾽ 5 ΒΟΙΥ δπα 8ρ]- 

τιῦαα] πολιτεία : οἱ μακρὰν ὄντες τῆς 

πολιτ. τοῦ Ἴσρ., τῆς κατὰ Θεὸν ἐγγὺς 

ἐγενήθητε, (βίοι. ἡ {Π6 ρϑββῖνγβ 

ἕογτη ἐγενήθ. 566 ποίβϑ οῃ ἢ. 111. 7, 

δ“ οη Π6 τι88ὲ οὗ {π6 ψογβ μακρὰν 

διηα ἐγγὺς ἴῃ ἀοδισηδύϊηρ (6 01168 δηα 

ον (οοπηρᾶγθ ὑπ6 ὕθυτη προσήλυτοι), 

8566. ᾧΠ6 νϑὺῪ φ“ὍΟα {ΠΠπ|δυταύϊομηβ οἵ 

Ῥομοοίύρθη, 170}, Ποὺ. ΝΟ]. τ. Ρ. γότ 

564..) 8η4 οἵ Υγ οὐβῦ. ὅγν 100. ; ΘΟΙΏΡ. 8150 

Ἰβαϊδἢ [ν]]. 10, ΤΠ 8η. ἰχ. 7 (Τλεοά.), ἃπιὰ 

81οἷκ. οὐὺ ΑΙ οἱβ 1ϊ. 30, οἰὐθα Ὀγ Οτὶη- 

ἤρα, ϑώϊοί. Ποῖζ. οὐν ὉΠ15 νϑυβθ. ΤΊ|6 

ΟΥΘῚ ἐγεν. ἐγγὺς 15 δἀορίθα Ὀγ Ζιαοληι. 

τ Α Βδὲ ; γηββ5. ; Αὺρ., σαμΠο., ΟΟΙΉ., 

41., δῦ βϑοιὰβ ἄπ ἴο ὃ τηϊβύμς θη Θου- 

τϑούϊοι οἵ ὑπὸ διηρ]δῦϊο 1πχύϑροβι 10 

μακρὰν ἐγγύς. ἐν τῷ 

αἵματι] “ὃν ἐΐλε θϊοοῦ, ἐν Ὠδνὶηρ 

ΠθΥ 6 ΔΡΡΥ- 108 Ἰπβύγιιπηθη δ] ἔΌΓῸ6 ; 566 

πε, ον. ὃ 48. ἃ, Ρ. 346. ΝῸ νϑῪ 

ῬΓθοῖβθ αἸβποῦῖο. οὰπ θ6 ἄταν Ὀ6- 

ὕνθθῃ ὑπ|8 86 ἃπα δια τοῦ αἵμ. οἷ. 

᾿. 7. ΝΥ τηδυ Ῥϑυ 05 58. ὑπαῦ {Π6 Ἰαῦ- 

ὕδι ἹπΠ1}01168 τηθατϊαῦθ ἃ Πα] ΤΠΟΓ 6. ΒΙΠΊΡ]6, 

{π|6 ἔονγιηον ἐηυηναπεγ Ἰηβυσατη θη αὐ: 

ΘΟΠΡ. «1618, (ν". ὃ 622. 3, ΥΊΠοσ, ὦ. 6. 

Ῥ. 347 πιοῖβ, ἃπα πούθβ ἡ 1 7688. ἵν. 

τ8, 

14. αὐτὸς γάρ] “Ὁ Εἶθ, διὰ 

ΠΟΠΘ οὔμοῦ ὑμῶν Ηδθ:᾿ σομβυτπδίου Ύ 

ΘΧΡΙαπαύϊομ οὗ νϑὺ. 13, ὑπ86 ΘΠ ΡΠ 515 

τϑϑῦϊηρ, ποῦ οἢ ἡ εἰρήνη ἡμῶν (1)6 ὙΥ.), 

θυῦ (485. {π6 Ῥγομαϊπθπῦ ροβιθίοῃ οἵ ἐν 

Χρ. Ἴησ. πα ταρθυϊθίοι οὗ Χριστοῦ, 

γΕΙ. 13, β6θὴ (θοϊβίν ει ὑο 510) ὁἢ 
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᾽ ε δ κἢν ς- “κ ε , " " , « ζ Ν 

εστιν ἡ εἰρήνη ἥμων, ὁ ποιήσας τα ἀμφότερα ἐν καὶ τὸ 
ἴ, “Ὁ “ ’ ΝΑ 57 5 ΄σ Α 

μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, εν τῇ σαρκὶ 15 

αὐτός, ὙΥΏϊΟ]ν 15. ὑπΠπ18 ΠῸ τῆ ΓΘ οὐϊοβθ 

ῬΙΌΠΟὰ (οοτηρ. Του βο, ὧδ Πεηίαΐ. 

Ῥ. 98), Ὀυὺῦ 15 τι864. νἱῦἢ 105. ΤΘΡῸΪΔΓ 

Πα οἸαββίοαὶ βρη βοδμπο6; 5886 ὙΥΊΠΘΙ, 

αν. 822. 4- οἴ. Ῥ. 135; δα ΘΟΙῺΡ. 

Ἤρτιη. οἷο Ζηοποηι. αὐτός, ο᾿.. χ. 

ἡ εἰρήνη ἡμῶν] “οὐ Ρεαύε.᾽ ΤΠΟΟΡῚΝ, 
ὑπ6 οοηὐδχῦ, ἃπα ἀθῆηϊηρ' ρδυ 1010 16 

ὁ ποιήσας, 566 Π1] ΥΨΘΙΎῪ (ΟἸΒΟΠΟΌΥ ὕο 

Ῥτονϑ ὑπαῦ εἰρήνη 15. 616 566 ἴῃ ΒΟΤῚΘ 

ἀθρυθθ “ Ρϑῖ τηϑίοη τ ϊϑτη ᾿ἡ (ΘΟΙῺΡ. 1 

Οὐτ. 1. 20, (ΟἹ. 1. 27), ἃπᾶ 80 ἴῃ ἃ Β6Π5Θ 

Ραῦ 1100186 αἰ νῖηρ ἴγοιη. εἰρηνοποιός 

(ϑιεσι, Ζῆν. τι. 2, Ρ. 253)», ὕπ6 δὈ0- 

βύγαοῦ βιυρδύ. 5011 πὰβ πᾶ δάιηϊ5. οἵ 

8 {ΠῚ ἃ ΤῸ} 6. ΘΘΠΘΙΆ] Δ ΡΡΙΙο 10. 

Νοῦ ον νγὰβ ΟΠεϊϑῦ οὐσ “ Ῥδοϊβοδίογ,᾽ 

Ὀυὺ οὖν “Ῥαχ,᾽ ὑπ τὰ8 Οἷον Φ 

(Ιβδΐδῃ ἴχ. 6), {Π6 νθΥῪ Θββ6Π06 ἃ8 Ὑ76}} 

85 ὍΠ6 οδτι56 οὗ 10 ; Θοιῃρ. ΟἸΒἢ. ὅπ, ἰοο. 

ΤΊ5 οοπβι ἀοσθα, εἰρήνη ΒΘΘΙΩΒ (0 Πᾶνθ 

Ποτθ 15. ψιάθϑῦ τηθϑηϊηρ; ποῦ ΟὨΪΥ͂ 

Ῥόδοθ Ὀθύνγθθπ «ον ἃπα (θη 0116, θα 

αἶβο υαύνγθθη θοί ἢ πὰ Οοά. 

15 ὍΠ6 οοῃὐοχὺ Πἰπ]ὺ8 1 ὕο ὉΠ6 ΤΟΥΓΏΟΥ 

Τῃ γοὺ. 

ΤΘίθιΘΠΟ6 ; ἴῃ ψϑγ. 17 ἴῦ τϑνθυΐβ (ο 1085 

Ῥγθβθηὺ 8 Π6 ΤΠΟΓΒ ἸΠΟ]τβῖν 6 ΤΘΙΈΓΘηΟΘ. 

τὰ ἀμφότερα] “οί, “6,8 δπὰ (δη- 

1165; χρη ὈΥ τοὺς δύο δι τοὺς 

ἀμφοτέρους, νοῖ. 15, 16. δ'ῆεο Πᾶνϑ 

ΒΕΓΘ. ὯῸ 6]110515 οἵ γένη, ἔθνη κ.τ.λ., 

Ῥαῦ οΠ]γ ὑπ αὐϑίνδοῦ ἀπ α σΘη ΘΓ] 2Ιηρ᾽ 

ΠΘαῦΟΥ ; 866 ΘΧΧ. ἴῃ ΔΥΊΠΘΓ, ΟἽ". ὃ 27. 

ἘΣ Ρ: το: καί] “απα,᾽ 50. 

“ ΠΔΤΉΘΙΥ ;᾿ ὑπ6 ραγύϊοϊθ Πανῖπρ ἸΘΤΘ 

105 σα) ρίαναΐογ ἴοτοθ: 5866 Εὐ10Ζ. ἤοην. 

Ἰχ. 22, 0]: ΤΠ: Ρ. 320, ΝΥ 1ΠΟῚ, (17: 8.58: 

3. 008. Ρ. 388, ἃπα πούΐοθβ οἷὺ ᾿ λέ. ἵν. 

ΠΟ τὸ μεσότοιχον τοῦ 
φραγμοῦ] “ ἐλ ηυϊάα]6 αὐαϊ! ὁ 116 Κογ06 

οὐ ραν ον," 5011. Ὀδύνγθοῃ. «ον δα 

(ὐϑμί]]6. 

Ὅδθει ΑἸ σθαι αν ἐχρίαϊμθά. 

οἵ οουσθα πὸ τϑὰϊ (ῬΊ86.) οὐ νἱνῦμδ] 

(ΒεΖα) ἱπύθυοπδηρθ οἵ ὑγου 5 Του τὸν 

ΤῊ6 σϑηϊῦνα! τϑ]αὐϊοη. ΠᾺΒ 
ΤΠΟΥΘ 15 

φρ. τοῦ μεσοτ., ΠΟΥ 068 τοῦ φραγμοῦ 

ἈΡΡΘΔ ἤο ὍΘ. Πθῖθ δἰὑποῦ (α) ἃ β6ῃ. 

οὗ ὉΠ6. οπαγδοίθυ ζίηρ ψιαζίίῃ, 501]. τὸ 

διαφράσσον, τὸ διατειχίζον (ΟἼΓΥ5. 1, 

ἨΔ11.; σοιηρ. ΟἼθια. ΑἸοχ. ϑέροηνι. ΥἹ. 

13, Ρ. 793, τὸ μεσότοιχον τὸ διορίζον), 

οΥ' (ὁ) ἃ σϑη. οἵ ἑαοηέέν, “ 116 τηϊα 4 16- 

Ὑγ8}}} νυ] 0) νυ ἃ 5 Οὐ' Τουτη θα ὑπ φραγμός 

(Μ6γ.) ; Ῥαῦ εἰσμοι (0) ἃ σϑῃ. οἵ ογγίη, 

τὸ ἀπὸ φραγμοῦ (Ομγν5. 2), ΟΥΎ 501} 

ΤΏΟΓΘ. 5ΠΏΡΙΥ (() ἃ ΘΟΤΉΠΠΟ οϑϑεδϑύυο 

Θ6ῃ., “Π6 νγ8ἃ}} μον. ροτγίαϊηθα ἴο, 

ΘΙ οησοα ἴο Ὁπ6 ἴθποο,᾽---ἃ τι86 οὗ {116 

δ 56 ὙΥΠΙΟἢ 15. ΤᾺΣ ἴγοπ τ ΠΟΟΤΩΊΠ ΟΠ 1ῃ 

ὑπ6 Ν.Τ'., ἀπα δάτηῖβ οἵ βοιηθ ἰαὐϊθα 

οἵ δρριοδίϊοι ἢ οοταρ. οπδ]48. (7. 

ὃ. 454. αα, Ῥ. 481 5α. ΤῊΘ 

δχϑοῦ τϑἔθιθποθ οἵ ὑπὸ φραγμὸς (Ὁ 

Βα χιοτα, ΤΟΣ Βι νυν. Β' ΠῚ) 15 ΠΣ 

βοιηθννμαῦὺ αἸΠΠοα]ῦ ἰὸ ἤχ, ἃ5. Ῥούἢ εἰ- 

ρήνη δι ἔχθρα (γοΙ. 15), ἃπ4 πάθεα 

{π6 γγο 16 ὕθμπου οὗ ὑπ6 ρᾶββᾶρθ, Β661ὴ 

ἴο ᾿ΤΡ]Υ Βοιη θυ 19 τ ογ 6 ὑπ 81 {Π6 τ6- 

Ἰαύϊομβ οἵ θνν 5 ἀπ (σθηθ1]65. ἤο θοῇ 

οὐἶιου., πα τητιϑῦ ποῖ. {Π6 τ] 05 

οἵ Ῥούῃ ἰο οα ; οορ. ΑἸ, ἐπ ἰοὺ. Τῇ 

{118 6. 80, ὑμπ6 φραγμὸς νου] ΒΘΘΙὴ 

ἴο τηθδη ὕπΠ6 Τῶν σΘΠ ΘΙ} (ΖΟΠΔΓΆΒ, 

Το. Ὁ. 1822), ποὺ ΤΩΘΓΘΙΥ ὑπ οθγθ- 

τηοηΐαῖ ἴὼνν (Ν᾽ ϑαπάθν, δίαηέζη, Ν οἱ. 

Ι. Ῥ. 40, οα. ΒΟΙΠ), ποῖ {16 “ ἀἸβοι1- 

Τη6Π ῬΤΘΡΟῦ ἡ (Β6πηρ.), θὰ Π6 τὐἡοίο 

ΜῈ οβαῖο Τιανν, 680. ἴῃ 105. ἀϑρθοῖβ ἃ5. ἃ 

δηϑίοην 010 δεραγαϊίοιν, οοταρ. ΟἿ ΡΥ 8. 

ἦν ἰοο.. νγ0 ΔΡΡΟΒΙ ΘΙγ οἰΐθβ 1βϑῖδ ν. 

2. Δ μϑῦμοι {Π6 18 15 Δ αἸρθοῦ τϑίου- 

Θη06 ἤο ὕπ6 ἑρκίον δρυφάκτου λιθίνου 

(9 οϑθρῃ. «γιέ. ΧΥ. τι. 5) Ὀδύννθοθῃ 

{886 ὁουγίβ οὐ ὑπὸ “685 ἃπαὶ (ἰδηἐ 1165 

(Εδηιμ.) 185. Ῥουμαρ8 ἀουθύι! ; 566 

Μογοσ. 6 ΠιΔΥ γ7811 δ πη1ὺ ΠΟΎΨΘΥΘΥ, 

ἃ5 Ἰπάἀθθα ὉΠ6 βρθοῖῆο ἃπα 850 ἴο 8δΥ͂ 

Ἰοοα]!Ζίηρ φραγμὸς 5Θ618 ὕο Βιρσοϑῦ, 

81 ΔΙ] δῖοη Ῥούῃ ὕο ὑ1π|8 πα ἴο {π6 

ψ611 ν ΙΟ ἢ τγὰβ τοηὺ (Μ αὐ. χχνϊ. 51) 
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“ κ “ 9 “ 9 , , 

αὐτοῦ τον νόμον τῶν ἐντολων εν δόγμασιν καταργῆησας, 

αὖ οὖν Τιοτα  5 ΟΥ̓ πο χίοη ; ὑΠ6 ἴουτη 

ἢ] αβυταύϊιρ ὕμ8 βϑραγδύϊοηῃ. θθύνψθθῃ 

“ον δια Οδηθ1]16, ὑπ Ἰαύθθν Ὀθύννθθῃ 

Ῥούπ ἀπὰ αοα. ΑΒ μὰ8 Ὀβθὴ ν8}} τϑ- 

τηδυ το, Ππ6 ὕθιηρ]8 νὰ ἃ8 1ὖ νγϑῦθ ἃ 

τηδύθυϊα! θη θοαϊτηθηὺ οὗ ὑπ Ἰνν, ἃπα 

ἴῃ 108. ΨΘΥῪ οαὐναγα δὑγαοῦατθ νγὰβ ἃ 

ΒΥΙΩΌΟΙ] οὗ βριγιύα] αἸβυ] ΠΟΌ]ΟΠ5 ; 566 

ριον ἡ ἴοο. Ρ. 322, 323. 

15. τὴν ἔχθραν] “ἐτ6 οπηιλέῃ 

“Ῥοποηάδ ἷο ὑποστιγμή,᾽ Οτοῦ. ; ἴῃ 

ΔΡΡοβιθίοῃ ὕο, ἃ ἃ Ταγῦπθν Θχρδηδ- 

ἰϊοη οὗ τὸ μεσ. τοῦ φρ., ἴο νιῖῦ, ὑΠ6 

τοοῦ οἵ ὑΠ86 θη .(΄ ΡαγΙθύθιη, αι 

εϑῦ οὐἴαιη,᾽ Ζ10}.) θύνγθθη ον ἀπ 

Οδαΐ6, αηα Ρούνγσεθη θοῦ ἀπ Οοά. 

ΤῊ6 δχδοὺ σϑίδεσθποθ οἵ ἔχθραν Βὰβ 

Ῥθθη φυθδῦν ἀθὈείοα. 

ἸΏΡΙΥ ΘΧΟ δ νον (α) “0Ππ6 δμιηἸν οἵ 

95 ἃἂπα Οϑμθ865. ἀραϊηϑὺ (οά᾽ 

(ΟΡ υ 8.) βθϑῖὴβ οἴθῶῦ ἴγοτη Π6 ἴοτε- 

ϑοίηρ οομύοχὺ (σοτηρ. ὁ ποιήσας τὰ 

Πμαὺ τὖὺ οσαπηοῦ 

ἀμφότερα ἕν, νΕΥ. 14), ἴθ ΠΟ Ν 086 

ΘηΤηἰΥ ούννθθη {6 πα (ἀϑη1]6 15 

ἀἰβυϊηοῦ]υ Δ] ὰἀθαὰ ὑο. Τηδὺ 10 οἁπηοῦ 

ἀδηούθ τη ρ]ν (0) “0Π6 Τθοϊρυοοα] θη- 

ΤΟΥ Οὗ «{ὁνν ἀπ (θηθ θ᾽ (Δογον, 

ΘΟΙΏΡ. [Πϑύθυι, Ζεῦ. τι. 2. 1, Ὁ. 253) 

ΒΘΘΠΊΒ ἃΙ50. ΟἸΘΆΓ {γΌτη 105 ΔΡΡΟΒΙ [1068] 

τοϊδθϊοη ὧο μεσ. τοῦ φρ., ἵλοτῃ ὑπ6 ρτγϑ- 

Θοαϊπρ θη εἰρήνη, 808 ἴγοιη {16 

Βα Ὀβθαπθηῦ. Θχρὶαπδύϊοη αὔονθα Ὁν 

τὸν νόμον τῶν ἐντ. κιτ.λ. Τὴ τοΐου- 

ΘΠ66 ὕπθη τηπϑῦ 6 ἰο δούμ, 56. ὕο 18 

ἔχθρα νγὈ]Ο ἢ ννὰ5 {Π6 τϑβϑαϊῦ ἃ πΠ6 σνου]ε- 

1ηρ᾽ Οὗ {Πη6 Ἰανν τϑοδυ θα ἃ5. ἃ βυβύθιη 

οἵ βορδιδύϊοι,-- --θ ϑητηϊῦΥ ἀπ ποῦ 

ΟὨΪΥ ἰο «παἀδῖοδὶ ΠἸπϊ αὔθ 5. ἃπα 8}- 

ΦαΘΟΠἸΒΓη5, θαὖ 4150 δη6, 85 ὕπο ψιθη- 

ἴπρ οοηὐθχῦὺ βῇονβ, ΠΟΥ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 

ἴο ὑπ6 δἱϊθπαύϊου. οἵ Ῥούῃ εἶν πᾶ 

Οϑηθ]6. ἔγνοια Οοα ; ἑκατέραν ἔχθραν 

καὶ ἑκάτερον μεσότοιχον ἔλυσε Χριστὸς 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, Ῥδοῦ. ἀρ. (οι. ΤῊΠΪ5 

Θχραπαύϊουι ὑπουρ}) ῬΘΡΘ ΠΡ ΟΥΥ τϑ- 

7βοὐθα Ὀγ 1)6 ΥΥ. ὅπ Μαν., δπᾶ ποῦ 

δαορίθα ὈΥ τὴθ αὖ ἢγβῦ, ΒΘ6 18 Ὁ 16- 

ΘΟΠβι ἀθγα οι {Π 6 ΟΠΪΥ οπ6 ὑπαῦ βαῦϊβ- 

ἤδθ5. Ὁπ6 βίγσοῃρ ὑθη ἔχθρα, ἃ {Π6 

ΨΘΓῪ πο] υβῖν οομοχῦ. 

ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ] “ὧν [718 οὐτιοϊηθα 

Ἴοδ, ;᾿ οοτηρ. ΟΟ]. 1. 22, ἐν τᾷ σώματι 

τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου. 

ΤΊ656 σνουβ οαπποῦ 6 Θοηπθούθα ψ ἢ 

τὴν ἔχθραν (Ατιη., ΟΡ γ8., ο66.), ἃ 8 

πη 510} ὧ 856. ὕπο δυύ1016. σου] ποὺ θ6 

ἀἸβρθηβθα νυ Θνθ ἴῃ ὑπ αἸαΙ θοῦ οἵ 

ὑμὸ Ν. Τ', θυαῦ τηυβὺ 6 1οἸπβα δἃ8 ἃ 

ΒΡΘοΙ Ποδύϊοη οἵ {116 τη ΠΕΥ, ΟΥ' ΡΘΙΠΔ ΡΒ 

ταῦμον οὐ {Π ὁγιϑέγιηιογυ,---ΟἸ Π 6 (α) 

ψ ἢ καταργήσας, ἴο Ὑν ΒΙΟῊ {815 οαδα 

15 ΘΕ Ρ μϑὕ] ΠΥ ρυθῆχϑα (1)6 ὟΝ., Μ6γΥ.), 

ΟΓ ῬΘΙΠΔΡΒ. τηογ86. πδύμνα Πγ (ὁ) σ ἢ 

λύσας (ϑγΣι.,. }}., Τπθοά., ΤΉΘΟΡΆ., 

(ἄσαμ.), ὑθ ΜΙ ἰῦ Βα] Π5. Δ 

ΘαΌΆΠΠΥ οι ρ δύο Βρθοὶ Ποαύϊοθ. ὐΙΘΥ 

(οοσαρ. ΟἿ υ 5.) θχύθπ 5. ὑΠ|6 Ὑθίθ ΓΘ η 66 

οἵ σὰρξ ἰο ΟΒεΙδυ᾽ 5 ἱποαυπαύθ βύαύα πα 

{π6 016 ὕθπον οἵ Ηΐβ βδυῦμ!Υ 118 

(( ΕἸεΙβομ 685-16 θ6η5᾽)}; οοὴρ. ϑομα]2, 

Αὐνοπάμι. Ῥ. 95. 84. Τ18. 15. ἀου ὑ[α] : 

{πὸ οομίθχὺ ΔΡΡΘΔΙΒ ὕο τϑίθι δἴοπθ ὕο 

ἯΙΒ ἀθαῦῃ ; ΘΟΠΡ. νι". 13, ἐν τῷ αἵ- 

ματι; νοι. τό, διὰ τοῦ σταυροῦ. Οα 

ὍΠ6 αἰδυϊποίϊοη υθύννθθῃ ὕπ6 σὰρξ δπα 

ὑπ σῶμα ([Π6 σὰρξ δοθεῖσα) οὐ ΟΠ νἸδύ, 

ΘΟΙΏΡ. Τυϊϊοῖκθ οἷν «)ολην νὶ. 51, Δ ΟἹ. τι. 

Ρ. 1409 84. τὸν νόμον τῶν ἐντ. 

ἐν δόγμ.} “{λ6 ἰαῖσ 97 ογαϊϊιναηοοδ 6χ- 

ῬΙΘΒΒΘα ὁγὺ αἰ607665,᾽ 501]. “{λ6 ἰαι ὁ 

αἰθογ οἰο7}} ΟἹ ἰἱγναγνθο5 ,᾿ ΘοτηΡ. ΟΟ], 11. 14. 

ΤῊ Οτθοὶς σοματηθηΐαουβ Ἰοΐη ἐν δόγμ. 

ἢ καταργ-.;, τοίογγηρ δόγματα (501}, 

τὴν πίστιν, ΟἾτγΒ.; τὴν εὐαγγελικὴν 

διδασκαλίαν, Τπ6ο4.) ἰο ΟΠ τϊϑύϊα ἀοο- 

ΟΥΪΠΘ5 : {Π15 τηθϑηΐϊηρ οἵ δόγμα Πον- 

ΘΥΘΙ 18 ἀπύθμδ]8 ἴῃ ὕπ6 Ν. Τ, Ηδτ- 

1655. (φοηρ. 1.) τϑύβηβ ὑπ 8. 58 1η8 

οὐπϑύσπούοη, αῦ τοραν 8. ἐν δόγμ. ἃ 85 

ἀδῆνηπρ᾽ ὑΠ|6 ΡΠ ΘΙ ἴῃ ΨΒΙΘῊ {Π6 δούϊοη 

οἵ Ομεῖδυ 5 ἀθαῦῃ νγὰβ πηϑη]!οβῦθα, “ οΝ 

ὑπ 5146 οἵ, ἴῃ 0π6 τηδύδευ οἵ ἀθουθββ. 



11. τό. 49 

Ν 4 δύ , 4.1 1 ςι"» Ψ ν 5, κ 
ἐνὰ Τοὺυς ουοὸ Κτισή εν εαυὕτῳ εἰς ενὰ Καίινον ἀνθρωπον, σποιὼν 

Ἄϊς ὦ ΦΡ9 ; Α ς , Ὁ , 

εἰρήνην, Και ἀποκαταλλαξη τους ἀμφοτέρους ἐν ενὶ σώματι τὸ 

ΤῊΙΒ 15 Ῥ]α51016, δη 4 τη πο ἢ ἴο θ6 ργϑ- 

ἔθγγθα ὑο ΒῪΪ ΖΒο μ6᾽5 ἘΧρ]., “πονἃ ρτθ- 

οθρίδ. βύθὈ}]]Θ πο (1) 556). αὐ 4 ΟὐοΥ. 

Ρ. 168); 50}}1} {π6 φγίύϊοϊθ (τοῖς δόγμ.) 

ΒΘΘΙῺΒ ΠΕ] ΙΒΡΘΏΒΩΌΪΘ, ἔοτ, 85. ΠΡ 

ΟΌΒΟΥνο5. ((". Ρ. 250, 6. 5), θοῇ {16 

1ὰνν ἃπα {Π6 5148 ΟΥ̓ ἀβρϑοῦ ἀπ 6. ὑγ] ἢ 

[5 νἱθυνγοα ἀγθ ἔδυ] ἀθηπῖίθ. Ὑγ9 

τϑύδϊη ὑμθγθίοσθ [Π8 οὐ ΠᾶΤῪ ΘΧρίδ- 

δύο, Θοοου 1 ησ' ἐο ὙγΠ]Οἢ ἐν δόγμ. 15 

ΟἸΟΒΘΙΥ πηι τυ τῶν ἐντολῶν, δπα 

ὑμϑγθίογθ ΘΟ Οὐ Ὁ ΔΗΔΥΏΓΟΙΙΒ ; 568 

ὙΥΊΠμοσ, 6». ὃ 20. 2, Ῥ. 123. ἃπά ποίεβ 

ἢ Οἢ. 1. 15. Τὴ ρθη. ἐντολ. ὕπι8 

ΒΕΥΥΘΒ ὅο ΘΧΡΓΘΒΒ ὕ88 οογέεη ἐδ (ΒΈχ- 

Ματᾶν, ϑγηΐ. 11. 45, Ρ. 103), ἐν δόγμ. 

π6 ἀοῆπιθ πιπαδίογυ ζονην (΄ ἸΘρ θη 

Ἰτη ΡΘΥΙΟΒΆ ΠῚ, ΕἸ ΓΆΒΓΩ.) ἴῃ νΒΙοἢ {Π6 ἐν- 

τολαὶ ὙΈΥΘ ΘΧΡΓΕΒΒΘΩ͂ ; 866 Τ ΠΟ]πΟΙς, 

“Βοϊέ» ἄγε, Η. 93 54.; ΘΠ 650. ὙΥΊΠου, ΟἿ. 

δ. 21. 10. ΟἾ 5.1, Ρ. τού, 6ἅ. 6, Βαύ τηο18 

ΓᾺ]]Υ ἴῃ δα. 5, Ρ. 250. 

ἵνα τοὺς δύο κ.τ.λ.1 “ἐλαΐ Πε πυϊρῆέ 

πιαΐο ἐδι6 ἔιῦο ἐπ, Πίηιδοί  ἰγυίο οτιῈ ποῖῦ 

πιά, Ῥύτροβα οὔ {π6 δὺγορδίϊοη : 

Ῥβθδοθ Ὀθύνεθη {ὃν ἃπα (σθηθ 8 ὈΥ 

γιαϊίηρ ὑμθιὴ (οὐκ εἶπε μεταβάλῃ, 

ἵνα δείξῃ τὸ ἐνεργὲς τοῦ γενομένου, 

ΟἸγγ5.) ἴῃ Η]Πη886]{, ἴῃ ΗΒ ρϑύβοι (ποῦ 

δι᾿ ἑαυτοῦ, ΟἾγΥ5.), Ἰηῦο, ποῦ ΤηΘΓΟΙΥ͂ 

ΟΠ πηϑῃ, θαὺ ΟΠ6 πει τη ; ἕνα ἀνή- 

νεΎκε θαυμαστόν, αὐτὸς τοῦτο πρῶτον 

γενόμενος, ΟἾγγ5. ΜοΙουβ δββϑυθοι 

ῃῶῦ καινὸς Πδ8 ΠΕΥΘ ΠΟ ΤΠΟΓΆΪ βρη ῆ- 

ΟΔΠΟΘ 18. ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ππύθηδὉ]6 ἢ ΘΟΙΏΡ. 

Οἢ. ἵν. 24, Πα πούβθβ ἔῃ ἰοο. ΤΠΘ 

τοδαϊηρ 15. ΠΟΥ ἀουθίξα!. Ζιαολην. 

δαορίβ αὐτῷ ψὶῦ ΑΒ; τὸ τη88.; 

ῬΙΌΟΟΡ.; ὃ ΤΠοΓ αἰ που]ῦ τϑδαϊηρ,, 

δα αὐἰΐθ 85. ΒύγΟΠΡΙΥ δὐζθβίθα ἃ85 

ἑαυτῷ [Ὀ ΠΟ ἜΤ ΝΕ, τηβ5. (166.}}, θαῦ 

ποῦ ᾿ΠΡΤΟΌΔΡΙΥ ἄπ ο {π6 ἔγθαπθηῦ 

οοη αβίοη. Ὀούνγθθη ὑπ8 ΟὈ]αιιΘ οαθ565 

οὗ αὐτὸς ἃπὰ ὕποβα οἵ {π6 τϑῆθχὶνθ 

ῬΙΟΠΟΙη. ποιῶν εἰρήνην] 

“ηιαϊίη Ῥοασο,, 5011. δύνῃ «6 υν8 

8.54 (ϑηί 1165, πα Ῥούνγθο Ὀούῃ ἀπά 

Οοά, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς ἀλλήλους, 

ΟἼγνυβ. ; οοηὐγαβδύ τὴν ἔχθραν, ΜΕΥ. 15. 

Τῦ τῆϑὺ 6 οὈβουνϑα ὑπῶῦ {Π6 δουϊβὺ 15 

ποῦ 1.564. (ἃ5 ἴῃ νϑῖ. 16), θαῦ {πΠ6 ῥτβϑ- 

Βοπῦ: {Π6 “ ῥΡϑοϊδοαύϊο᾽ 15 ποῦ τη ]101- 

οα 85 ἴῃ πηο 8] ΟΥ οδιι858} ἀθρθηθμοθ 

ΟΠ ὅπ “ογθαύϊο,᾽ Ραὺ 5ΒΙΤΏΡΙΥ ἃ5 οχ- 

ἰθπαϊηρ νοι 8Π6 σΟμ ΘΠ ΡΟΥΔΠΘΟΙΙΒ 

ἢ ὉπΠ6 ἡ ΠΟΪ8 ῬυόοΘ58 οὗ 1: ΘΟΙΏΡ. 

ΟΠ ΘαΘΥ]. ϑ'υγηΐ. ὃ. 31. 2. ἃ, Ῥ- 210. 

τό. καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἐμφ.] 

“απα ηυΐγ]ξ γεοογιοῖΐο τ. ὑοίϊι ;᾽ ῬΆΓ 116] 

ῬάγΡοΒΘ ὕο ὑπ6 [ογθσοίηρ,, πα βία θά 

ΒΘΟΟΠΑ ἴῃ ογᾶθυ, ὑποιρὴ ΤΆ} ἴγοπὰ 

ὑπ6 παύαγθ οἵ ὕΠ8 οἂβθ ὕΠ6 ἢγυβϑῦ; {Π9 

ἀἰνίηθ ργοοθά χα Ῥεϊηρ', ἃ8. [)6 ὟΥ. οὉ- 

ΒΘΓν ΘΒ, βύυα θα τϑουθεϑίνεϊν, ἵνα κτίσῃ... 

[ἵνα] ἀποκατ.... ἀποκτείνας. ΠΕ ἀοι Ὁ ]8 

ΘΟΙΩΡΟΙ Πα ἀποκατ. 8 566] ΟΠΪΥ͂ ΠΕΙῸ 

δα ΟΟ]. 1. 20, 21. [ῃ οί οαβε5 ἀπὸ 

ἄοαβ ποῦ 5ΒΠΏΡΙΥ βγη σπθη (6. “. ἀπο- 

θαυμάζω, ἀπεργάζομαι, ΜίΘγετ, ΕἰΔα16), 

Ῥαὺ δἰπίβ δῇ ἃ τϑϑοθογαύϊοη ὕο ἃ Ῥυϊμ)δ] 

απἰῦν, “τθ] χοῦ ἴῃ ὉΠ ΟΊ ΈΘΘΙΩ,᾿ 

Οαἷν. ; ΘοΙΏΡ. ν6Υ. 13, δπα ὙΥ]Πον, οἷ6 

γογὃ. Οοηιρ. τν. Ῥ. 7; ὃ. ΟἾγγ5. 

οἾνοθ. Υδῦμευ ἃ αἰ} γθπῦ ἃ Πα ῬΘΥΠΔΡΒ 

ἀου θυ] ὕαγη, δεικνὺς ὅτι πρὸ τούτου 

ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εὐκατάλλακτος ἦν, 

οἷον ἐπὶ τῶν ἁγίων καὶ πρὸ τοῦ νόμου. 

ΤΗ6. φγοΐουμα ἀορτηδύϊοα! ΘΟ 5] ἀθΡἃ- 

τἴοπβ οοππϑοῦθα Ὁ} καταλλαγὴ (411Κ6 

δοῦϊνα πα ομή]θοῦϊνο, μα Ῥᾶββῖνθ 8η4 

Βα] Θοὔϊνθ, θοηρΡ. 2 (ΟὟ. ν. τὸ ψῖῦἢ 

ἐν. 20) δι ὑγθαῦθα Ῥβυβρ! σοι ΒΥ ὈΥῪ 

Τύϑίουϊ, Ζμο]νῦ. 11. 1. 1, ΡὈ. 102 86.: 560 

4180 «[8ο΄ζβοι, Ογοθα, ῬΟΟΙς Χ. 40. 3, 

Ῥρϑατβοι, ἐῤίά. ΚΟ]. 1. Ῥ. 430 56. (Βατγ- 

οη). 

“ἤγν ὁ116 οοΥρογαύθ θοαΐῃ," 501]. ἴῃ {Π6 

Ομαγοῖ. ΤΠ τοΐθυθποθ ἴο ὑπ Πα πλδπ 

- Ἔξὰς Ψ΄ ἐν ἑνὶ σώματι] 

σῶμα τοῦ Χρ. (Ομγνγ5.) 18. Ρ]δαιβ10 16, 

Ῥαὺ οἱ ΠΘΔΙΘΙ Θχϑιηϊηδύϊομ ποῦ ὕθη 816. 

"0 



50 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. 

“ ᾽Ν 4 ᾽Ο - 9 ’ 4 9, 9᾽ 
τῷ Θεῴ διὰ του σταύυρου, απἰτοκτεινας τὴν ἔχθραν εν 

ΘΕ σε  ς " Ε ΙΝ 3. ἢ Ἔδνν αν “ »" 
17 αὐτῷ. καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην υμῖν τοῖς μακραν 

Ἠδᾶ ἐπὶ. Ῥθθη ἱπίθπαθα, {π6 οτγάδι 

(θοτὴρΡ. ὑπθ ροβί δου. οὐ ἐν τῇ σαρκὶ 

αὐτοῦ) γγου]α βαγαὶγ μῶν θθθη αἰ δτ- 

Θηΐ, 1 ΟἿ] ἴο ργεναπῦ {Π18 νϑὺν θο0η- 

Πϑχίοῃ οἵ τοὺς ἀμῴοτ. ἃπὰ ἐν ἑνὶ σώμ. 

ὙΠΟ ὉΠ ῖγ Ῥγθβθηῦ {πχύαροβιοη 50 

ΟὈν]ΟυΒΙΥ βασσεβύβ. 

ΠΌΘΥΥ͂ οἵ Β.-τγιιβ. στην ΟἸ τ βυ᾽α πατηδη 

ῬοάΥ 5ῃοιϊα Ῥ6 Πεγθ ἀδβίσπαίθα ὃν 

σῶμα μὰΒ ποῦ Ὀθθη βαύϊβίβοθου! νυ 8η- 

ΒΘΓΘΩ, ΘνΘἢ ὈΥ ϑυἴ6ι : 0Π8 ΔΡΡΙ]ο οι 

Οὗ 10 ἴο {Ππ6 τηγϑβύϊοα!. θοᾶν 18. ᾿π661]1- 

ἽΙ͵]ΟΓΘΟνο {Π6 

5116 ἀπα ἈΡΡρτορυίαῦθ, οοῖηρ. οἢ.. ἷν. 4. 

Ἔν ἀο68 ποῦ {ππ8 Ῥθοοιηθ δααϊναϊθηῦ 

ἴο εἰ5, θπῦ ῬυΈβουν 5 105. ῬΤΌρθι τηθδη- 

ἴηρ᾽: ὕΠΘΥ γν8 16 κτισθέντας εἰς ἕνα ἄνθρ., 

τ π5 κτισθέντας ΟΠ τὺ Τθοοποῖ]65 ὑποα 

Ῥούῃ ἐν ἑνὲ σώμ. (5.11. ὄντας, ΟἸ5}.) ἰο 

Οοα: 566 ΠΟΙ, (ἶν. ὃ 50. 5, Ρ. 370. 

ἀποκτείνας] “λαυΐη 5᾽αΐη," . 6. “ αἴξον 

ἨΘ Ἰιαά 5]αΐῃ ; ὑθιηροτα ραν ϊοῖρ]8, 

βύδηἸηρ᾽ 1 οομξναβὺ ἢ ποιῶν, νΕΓ. 

15. ΤΠ τι886 οὗ {π6 ρδυύϊοαϊαν πον 

188. Θυ] ΘΗ ]Υ ὈΘθη βαρρθβίθα ὉΥ διὰ 

τοῦ σταυροῦ : τοὺ λύσας, ποῦ ἀνελών, 

Ῥαὺ ἀποκτείνας, “αυΐδ᾽ ΟΥΤΙΧ Τηογίθτη 

δα[οτύ,᾽ τοῦ. ; ἃ Λἢτι5 ἴῃ 066 του, 

ὑΠοΟαΡῚ. ποῦ ὑπὸ ΔΡΡ]Π οαὐϊοη οἵ ΟἾιννϑ., 

ΤΠ6 
ἔχθρα ᾿ϑτθ βρθοιϊῆθα 15 ποῦ τθυο]ν δηα 

ὥστε μηκέτι αὐτὴν ἀναστῆναι. 

ΘΧΟΙαβίν εν ὕΠ6 ΘητηΥ Ὀούνθοη {6 

8: (ΛΘ ΠΉ116, Ῥυὺ 4150, 88 1π ψϑῖ. 15, 

δηἃ ΠθγΘ θνθ 501] τηογθ αἰβυϊ ΠΟῪ 

Δα ΡΥ Δ Υ]γ, ὑΠ6 Θητ ΪΥ Ὀδύννθθῃ 

Ῥούῃ πὰ ὅοα; μᾶλλον πρὸς τὸν Θεύν, 

τὸ γὰρ ἑξῆς τοῦτο δηλοῖ, (Ἴτγ5., ΘοἸΩρ. 

ΑἸἹῈ, ἐμ ἴοο. ἐν αὐτῷ] 

“ἦν τέ," 5.11. “τροη ἐΐ,᾽ Ἤδτητη., ποὺ 

“Ἰἢ ΘΟΥ̓ΡΟΓΘ 580, ΒΘΗρΡΕΙ; 566 Ὁ]. 11. 

15 8Π6 ποίθβ ἐπ ἴοοὄ. Τῃ Ὁ; Ὑαυΐο. 

((ἴπ βειηθῦ 1ρ8ο᾽), ὥὄυ.- Ῥ}}1]., δηάᾶ 

ΒΘΥΘΙΡΆΙ Γ αὐϊη ΕἾ, τσ πὰ ἐν ἑαυτῷ, - 

ἃ ΕΔ ἸΏ Ρ᾽ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ον ΐηρ 1085. οὐἱοΐπ 

διηα βιρρογὺ ἴο {Π| γθίθδγθποθ οὗ ἐν ἑνὶ 

σώμ. ἴο ΟΠ τδϑῦ. 

17. καὶ ἐλθών] “πώ λαυϊηγ δΟΉΊ6, 

ὅο.: ποῦ “δηα οαπηθ πα ̓  (Α α{}.}, 45 

ὑΠ15. ΟὈΒΟΌΤΘ5. ὑΠπ|6 ΘΟΙΠΤΠ ΘΠ σθμηθηῦ οὗ 

ὑπΠ6 ἢϑνν βϑῃηΐθποθ (5888 ϑομο]ϑῖ, ΤΠ] εν, 

Ῥ. 100), ΠῸΡ “δηα σοοτηϊησ" (8 416), ἃ8 

ὅθ. δούϊοῃ ἀθβουιθοα ὈῪ ἐλθὼν 15. ποῦ 

ΠΘΥΘ ΘΟμ ΘΠ ΡΟΥΘΉΘΟΙΙΒ νἢ, Ὀαὺ ῬΥΙΟΤΓ 

ἴο ὑπεῦ οἵ εὐηγγελίσατο: οοτηρ. ΒΕΙη- 

Βαταᾶν, ϑυγηί. Χ. 9, Ρ-. 382. ΤῊ]18 νβεῦβθ 

ΒΘΘΠῚ5 ΟἸΘΑΥ ΤΥ ἴο Τοίθυ θϑοῖς [0 ν θῖν. 14; 

αὐτὸς γὰρ κιτ.Δ., ὕπο Ὀθῖηρ, ἃ5 Β.- 

ΟτΥαβ. βασροβϑῦβ, ᾧ' Ταῦ ἀρροβιύϊομ Ὀ6- 

ὕνγεθῃ Χρ. ἐστιν ἣ εἰρήνη ἣμ., νΕΓ. 14» 

δια εὐηγγελ. εἰρήνην, Ὑ6Υ. 17; 5.11], ἃ 5 

γΕΙ, ΓΡ πα τό οδηποὺ 6 οοηβι ογθα 

Ῥαυθηθμθύϊοδ, {16 Θομηθχίοῃ 18 οαττὶθά 

οἢ. ὈΥ͂ καί, δα {Π 6 νϑυββ 18 1Π᾿π|κ66] ἢ 

νῶν ᾿τητη θα Ἰαύθ υ ργθσθάθα. ᾿Ελθὼν 

πὰ85 Το]ονηρ ἀποκτείνας 11] ΤΟΥ͂Θ 

δύνα] γ ΓΟΙῸ ὅθ ἃ Βριγιύαδὶ δαἀνοηῦ 

(866 680. Δούβιχχνὶ. 23), Οὐ ἃ τηϑαϊδὺθ 

δαγθηῦ ἴῃ ὕΠ6 Ῥθύβοὴ οἵ ΗΒ Αροβί!ε85, 

ὑμῶπ ὕο ον ΤΟΥ 5 ΡΥ ΟΠ Πρ ἡ ἤθη ΟΠ 

ϑαυῃ. ΤΊ Ῥδυῦ101016 ἐλθὼν (Π0 πιεγθ 

τα ππάδπου, ΠδΡΠ6]. Δ πποΐ. ΝΟ]. τι. 

Ῥ- 471) ἴῃ ἴαοῦ βθῦνεϑ ἴο οἷνβ ἃ σϑϑ δύο 

τοιο ἢ} ὕο ὕΠπ6 γΠ0186 φ,ΟῺᾺΡ οἵ οἸδι868 : 

“ΟἸγιϑῦ 15 ΟἿ ῬΘΔ0Θ ; γ68, ἃ πα Η οϑ1η6, 

δα ὈΥ Ηἱ5 ϑριτιῦ δηα Ὁπ6 τποὰθ!β οὗ 

ἨΙΒ Αροβύϊεβ Ηβθ φργθδομθα 1; 568 

Ἡοΐμα. ϑολμγὶγθ. Ν ΟἹ]. τι. 1, Ρ. 338. 

εἰρήνην] “»εαύο," ποῦ ΟΠΪΥ τὴν πρὸς 
τὸν Θεόν (ΟΠ νγ5.), Ὀὰὺ α͵80 τὴν πρὸς 

ἀλλήλους, 566 πούθϑ. Οἢ γ87. 14. 0. 

οὐϊὺβ [η6 βθοοῃᾶ εἰρήνην. Τῷ 15 τὶ ρῃῦ- 

Τ1γ τηϑηαϊπ θα Ὀγ “αοληι., ΤἼϑοῖν., 

ΑΒΌΕΒ ΟΝ ; τηββ.; Ὗ νυ. (θχοθρύ ϑ'υσσ.); 

ΘῈ, Τῦ ρῖνϑβ ἢ ΘΙΏΡ 8518 8 ΒοΙ θην 

ἴο ὕπ6 Ῥάβϑαρβ, νυ 0 ἢ 15. Π6ρα (ὑπουρα 

ἀθηϊθα Ὁ ὐϊοσ, Ρ. 370, οοτρ. Βθη- 

96]) Μϑεονοσ 

ΘΟΙΏΡΔΙΕΒ ΠΟΙΩ, 111. 31, Υἱϊ]. 15. 

ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΔΡρτορυῖαίθ. 



ΤΠ 18. τὸ: ΟῚ] 

ι ΟΣ “ 5 , Μ ἣ 3 3 Όν ἐξ ᾿ Ω 
καί εἰρήνην τοις εγγυὺυς; οτι οἱ αὕυτου εχομεν την προσα- 1 

᾿ Ο () ’ὔ 5 φι ῳῷ ’ " ᾿ ’ 

γωγήν οι ἀμῴφοτεροι εν εγί Π]νεύματι προς τὸν πατερα. 
Ε2 χ 9. 1} ΕἸ Α ’ Α ; - ς). .) Α 

ἄρα οὖν οὐκετι ἐστε ξένοι καὶ παροίκοι, ἀλλ᾽ ἐστε συν- 1 

18. ὅτι δι’ αὐτοῦ] “5εοΐηγ {λιαΐ 

ἐπγοιυγῖ, Πύηι,᾽ τοῦ πο γ ]Υ ΘΧρδπᾶ- 

ἴοτγ, “ἴο ψὶῦ ὑπαῦ να πᾶνϑ᾽ (Β.- Ονα8.), 

ΠῸΡ γοὺῦ ΒΟ ΠΡῚΥ οδι88], “θθοδιι88. τγ8 

μανθ’ (Ββθηρ.), θαδ ψἱἢ βοπιθννπαῦ 

Τὰ ΓΘ Οὗ ἃ ἀδθιπομβίγαθνθ Οὐ σομ Πιτηδ- 

ΤΟΡΥ͂ ἴογοθ, “85 1 15. ἃ ἴδοῦ ὑμαῦ νγ8 

ΠανΘΙΣ ΘΟΙΠΡ. 2 (θη: ἴ- ἢ; 8 Πη 568 

Ὡοΐ65 ον 2 7688. 111. 7. ΤπῸ “ρτοθᾶ- 

1ο,᾿ ἃ5 Οδ νη οὔβογνεβ, 15. 80 οἴδοια ;᾿ 

{π6 ῥυϊποῖραὶ τηοτηθηῦ οἵ ὑπουρσῃὺ πον- 

ΘΚΘΙ 4065 ποῦ τοϑὺ οὴ ἔχομεν, ὁ {86 

ταν οἵ ὑπ6 ροββθβϑίοι (Η 81].}, ΟΥ ὁπ. 

ΔΠΥ͂ ἈΡΡΘΔΪ] ὕο Ἰητνᾶγα Θχρθυῖθησθ (“ ΟΣ 

--ἰθ 10 ποῦ 50 Ὧ᾿ 5016 1); θαύ, 5 ὕΠ|6 οὐ θυ 

Βιροσοβίθ, Οἢ δι’ αὐτοῦ, οἡ ὕπ6 τηδύψευ 

οὗ Τδοῦ ὑπαῦ 10 νγὰβ “ὉΠγουρ τη, ἀπά 

ποθ θυαύ Ηϊπ᾽ ὑμᾶῦ γγχα πᾶν {Π15 

προσαγωγή. ΕῸΡ ἃ ΒοιΠ ΒΟΓΠΠΟΏ ΟἹ 

0115 ὑθχύ 566 Θ'Ββουϊοοῖς, ϑογην. ΧΥΙ. ΥὟ οἱ. 

1. Ρ. 288 56. (64, Ἠτι91165). 

ἔχομεν] “τὉ6 αγὸ Παυΐηᾳ,, Ῥτοβθηῦ; ὑπ6 

ΔΟΟΊΟΙΝ 15 501] σοϊησ' ΟἹ : οοπύγαϑῦ ἐσχή- 

καμεν, Ῥοτη. ν. 2, 6 Γ6 ὉΠ 6 ΤΘίθυθη 8 

15. ο ὕπΠ6 ρϑυϊοὰ ἤθη {ποὺ Ὀθοδτηθ 

ΟΠ υἸβῦϊδ πη, η ἃ ὙΠΘΓΘ. ΘΟΠΒΘΟΠΘΏΙΙΥ 

{π8 προσαγωγὴ 18 ΒΡΟΙΚΘΠ οὗ 85 ἃ ὑπϊησ' 

Ῥαϑβῦ. τὴν προσαγωγήν] 

“ οι" ὕγἐ οαἸοιίογι, ααἰηιϊβϑίοη,᾽ “ ααΐδ, 

1086 δα αυχιῦ,᾽ Ζνῃ.; ποῦ Ἰηὐγϑηβῖυνο- 

Ἰγ οἰὔποι Ποῖθ Οὐ οτη. τ, 2, Β0]]. 

Αὐΐἴῃ., “ δοοοβϑιιηι,᾽ Δ αΐρ., 

“φαἀνθηύση᾿ (δλίη!), Οορύ., “ αὐραρρ, 

Οοὐῃ.. ; θαῦ ὑγδηϑιυϊν ῖγ, “δάἀθαπαϊ οο- 

Ῥίατα,᾽ “ δ ταἰβϑ οι ιη,᾽ ὑπ 6 Ἰαῦδθι. θϑῖπρ' 

{16 ῬΥΪΓΔΡΥ ἃ Πα ῬΓΌΡΘΙ τηθϑἷη σ᾽ Οὗ 0116 

νΟΥα ; 586 Μίευον οὗν ἤοηι. ν. 2, δπά 

ΘΟΙΏΡ. (ΡΡγ.) Χ θη. Ονγο}. Ν11. 5. 43; 

τοὺς ἐμοὺς φίλους δεομένους προσαγω- 

“ ϑΟΟΘ655,. 

γῆς: 10. τ. 3. δ, δια {Π|6 νὰγίοιιϑ ΔὈ0]1- 

οδὐοηΒ οὗ ὕπ6 νον ἴῃ ῬοΪγΌΪι5, 6. . 

Πρ ιϑβί. τ. 48. 2, τῶν μηχανημάτων πρ.; 

ΧΙν, 1ο. 9, τῶν ὀργάνων, ΟΠ Ἰϑὺ 18 Ππ8 

Οἵ προσαγωγεὺς ἴο {Π6 ΤαῦΠοτ ; οὐκ 

εἶπεν πρόσοδον ἀλλὰ προσα γωγῆν, 

οὐ γὰρ ἀφ᾽ ἑαυτῶν προσήλθομεν, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ προσήχθημεν, ΟἾ τ 5. ΟἹ. γε. 21; 

8568 1 Ῥοῦ. {|. 18, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ 

τῷ Θεῷ. ΤΠοΥΘ τηδὺ ΡΟΒΒΙΪΥ Ὀ6 ΠΘΓΘ 

([685 Ῥγο  ]γ Πποννθνοὺ ἴῃ Ποτη. ν. 2) 

8 ΔΙ] αβίοη ο π6 προσαγωγεὺς (“ Ὧ4- 

ΤῊ ἸΒΒΙ ΟΠ }15,᾽ ΤΙ ρυἴπ5, ϑευο)". 4) δὖ 

Οὐθηΐδὶ οοὰνβ, ΤΠποίποῖς, ἤοην. ἰ. ο., 

8:Πα Τὐδβίοσι, Ζῶ. 11. τ. 1, Ὁ. 101 ; δῦ 

ΠΥ ταῦθ ὕπθ βαρροβιθϊοη ἄοθ5 ποῦ 

τηθυῦ ὑΠ6 οοηθοτηρῦ ννἱ} ἢ} τ 1ο ἢ} 10 πὰ 5 

Ῥθθη ὑνθαύθα Ὀγ Ηἰϊοῖτουῦ, ΤῊΘ τι8εβ 

οἵ προσαγωγὴ 816 Μ61} ΠΙαϑυταὐθα Ὁν 

Δ Κ6ἢ6]α, ἴῃ Βύβρῃ. 7168. 5.ν. Ὗ οἱ. τι. 

Ρ. δ6 (6ἀ. α]ρυ), ἃπὰ Ὀγ Βοβ, Οὗϑβ. 

ΜῈ 80. 35, Ῥ- 140 5864. 

ἐν ἑνὶ Τ] νεύματι] “ἐπ οπ6 ϑρύγἱέ, σοτη- 
ΤῸ ὕο «6. 8π6 (ὐθη{116 :;) ποῦ ἴοῦ διά 

(Οπνγ5.; οοιῖβ. (ἔἴοιτη., Οαἱν., 81.), 

Ραῦ 85. ἀδι8}, “πη θα ἴῃ (Ο]8}.); 

ΘΟΠῚΡ. 1 ΟὐΥ. χὶϊ. 13. ΤῊ ΗΙΪν ϑρινιῦ 

18, ἃ5. Ὁ γγεγθ, ὑπ6 νἱῦαὶ 5ρῇθτθ οἵ' ε]86- 

τηθηῦ ἴῃ φν οὶ θοῦ ρᾶγϊοβ πᾶν ὑποὶγ 

ΘΟΠΊΙΠΟη προσαγωγὴ ὕο {ϊ|6 Εἰ ΥΠοτ. 

ΤΠ τηθηΐΐοη οὗ {π6 ὕπνο Ῥθυύβοηβ ἴῃ 

π6 Ὀ]οββθα Τυιϊύν, μἢ ὑμ6 ὑῃτοθ 

ῬΓΘΡΡ. διά, ἐν, πρός, 15. ΘΒΡΘΟΙΠΥ Πο- 

{16Θ 0 ]6 πα αἰδεϊ ποῦ. 

19. ἄρα οὖν] “Δοὐρογαϊηῖν ἐἤιονι,᾽ 

80 ἔδοη, ,᾿ “γοδιι8 ἐέω ὁοηιραγα 8 ἐρίζι» ἢ 

ΘΟΠΟΙ 5105 ἃ Πα] ΘΟΠΒΘ]ΌΘΠ66 ἔγοτη {Π6 

ἀἸθοϊαγαθουϑ οὗ νϑὺῦ. 14-- 8, ψι ἃ 

Ταγύμον θχρδηβίοη οἵ ἐπ 1θα5 οὔ νϑυ. 

13. Οἡ [868 τι88 οὗ ἄρα οὖν, 566 ποίε5 

οτ (Ταἱ. νὶ. το, δα οοτηρ. οτη. ν. 18, 

ΜΠ 5, 25; ΜΠ ΠΣ Τῇ 15. π᾿ 3]] 

{π686. οᾶβθθ. Π6 Ὑγθα κοῦ τα οοϊ μαὐϊν 

ἴογοθ οἵ ἄρα 15 Βυρροτίοϑα Ὀγ {16 οο]- 

Ἰθοῦϊνθ οὖν. Τηβ ππίοη οὗ ἐπ ὕνψο 

Ῥδυύοοβ 15. ποῦ ἰοαπα ἴῃ οἰδββίοαὶ 

ΟΥτροῖς, θχοθρῦ ἴῃ ὑπ|6 οα56 οὗ {π6 Ἰηύου- 

10. ὦ 



2 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

« ων Ξ ᾿ Α 9 “ “ “ 9 ὃ , 

2. πολῖται τῶν αγιωῶν και Οἰικειοὶ του Θεοῦ, Εποικο ομηθέν- 

τοσαῦϊνθ ἴοστη ὦρα: 566 Ήϊοστη. Κ7067), 

Νο. 292. ξένοι καὶ πάρ- 

οἰκου] “ 8:)Ἡ 0,678. για 807ο171.67.5.,᾽ “Ρ6- 

ΤΟΥΤῚ απ 6 ̓π60]ε6,᾿ ΟἿο. Ογῖο. τ. 34. 

125. ΤῈὴ6 ὕννο ΘΧΡυ ΘΒΒΊΟΤ 5. ΒΘΘ1ὴ 0 601- 

βύϊαῦθ ὦ ἔα} φηυΠ6815 ὕο συνπολῖται, 

δια ὕο ᾿ποϊαθ. 811] ψηο, ὙΠ ϑῦμου ὉΥ 

πιϑίϊοηα δηα ἐουυϊθουῖα! ἀθτηδγοδίύϊομ, 

ΟΥ̓ΌΥ ὉΠ6 ΔΌΒΘ ποθ οὗ οἷνίο ρυῖν!]8 668, 

γγ ΓΘ ποὺ οἰδίζθηβ. Πάροικος ὕπθῃ 15 

Π6ΓΘ (οοιηρ. Αοὐβ νἱ]. 6, 29, 1 Ῥοῦ. 1]. 

11ὴ 5ΙΠΊΡΙΥ ὑπ6 βϑτηθ ἃ8. ὕΠπ8 οἴ 85108] 

μέτοικος (ἃ ἴοττα πο ἀοθ5 ποὺ οσοιΓ 

ἴῃ ὅπ Ν. Τ᾿, πα ΟὨΪΥ̓ ΟΠ66, «761. ΧΧ. 

3, ἴῃ ὕπ6 ΤΧ ΧῚὴ, δηα νγ)ὰβ ῬΓΟΌΔΌΙΥ 

15 ΑἸΘχϑηαιΐαη Θαπϊνγαϊθηῦ. Τὸ 15 

πιϑ84 Τρθα θυ] ν ἴθ {πὸ ΤΙ ΧΧ, ἴῃ ΤΙ 

ῬΑΒΒΑΡῈΒ ἃ5 ἃ ὑγηβίίϊοη οἵ δ, δηα 1π 

το οἵ ΕΣ: ἐΔΘΘΟΪΔΒ. ἔα 556 αἸοῖῦ σ6η- 

1165. απλύθηιιβ τὰ α]}] οχ 1ΠΠ15 ΤηοΓἃ- 

Ῥαπύαν ᾿ηὔο «Ππάεθοβθ, .. «ΠΟ ὕδι θη 

Ἰβάθιη ἰθοῖθιιβ διαῦ τηουῖρ5. αὖ Το]1- 

σίοπθ αὐθηύΐεβ, ᾿βυ5. ΗΔι16585 (6. 

Βθηρ.) τϑρδμᾶβ πάρ. 85 ἴῃ δ 0} 6515 ὕο 

οἰκεῖοι, ξένοι ἰο συνπολῖται, ὑΠ 8 ΤΟΥΤΊΘΥ 

το] αὐϊηρ' ὑο αἰοηνεδίϊο, [π6 Ἰούδαν ο οὖυϊο 

ῬΥΙΝΠΘσθσ: {Π15 15. Ῥ]Θ 510]6---βθ8 Τιδν. 
ΧΧΙΪ. τὸ 56., Βοοϊαβ. χχῖχ. 26 586.--δαῦ 

ον ]η ὅο ὑπ Τρθαπθηῦ τι58 οὗ πάροικος 

ΒΙΤΏΡΙΥ ἴον μέτοικος, τιοῦ Θοτηρ]οἰογ 46- 

ΤΩΟΠΒΟΓΆ]6, Ἀπ δ᾽] βίοη ἰο ῬΓΟΒ8- 

οἰγύθϑ (ν 100) 15. οου δ᾽ ΠΙῪ ΘΟΠΓΑΓΥ͂ 

ἴο {π6 οοπίοχῦ: 5886 ψϑῦ. 11 5886. ἤεο. 

ΟΠ 5 ἐστὲ (2) χὶῦὰ 5 ΚΤ). 

συνπολῖται, ὑποιρ ῬδγυϊαΠ]ν νἱπάϊ- 

οοὐθα ὈΥ͂ ΠΔΡΙ6 15, 4 πηοί. Δ]. τι. 

Ῥ. 472, ὈΘΙοπρΘ. ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΠΥ ὕο ᾿ἰαύεν 

Οτθεῖο, 6. σ. ΖΦ] 1αη, γα». ΠΗ ϑέ. 111. 44, 

ΦΌΒΟΡΗ. 4 ηἴῳ. ΧΙΧ. 2. 2, Ὀαὺ 4180 

Τὰν. Πογαοί. 8506 ; 586 ΤίοΡθοῖ, δλγγη. 

Ῥ. 172. Τῆδ ἰθῃάθπου ο οοιηροιηά 

Τουτη5. νυ ποὰὺ δη δαἀθαπαύθ ᾿ἱπογθᾶβθ οὗ 

τηθα ἱη 15. ἃ ΟΠ δι δούουιϑῦϊο οἵ “ ἴαθ15- 

665 Οτεοϊδδβ :; οοτηρ. ΤΉ βοῃ, οἷο 

Ῥεπίαΐ. ττ. 1, Ὁ. 832. ὙΠ} τερᾶγά ἰο 

{π6 οΥΠΟΡΤΆΡΗΥ νγ8 Τ]ΔΥ ΟΌΒουνθ ὑπδὺ 

ὑπ ἴοστιη σὺν πολ. ἰΒ δαορίβα Ὀγ 7Ἴδοἦι. 

ψ ΑΒΘ ΟΝ, ὡπα ταυϑὺ θ6 τὸ- 

[αϊπιρα, ἃ5 1ὖῦ 15 Βῃρροτίβα ὈΥ 850. Οἶθαν 

ὃ ῬΓθβροπάθγδηοβ οὗ Ὁποῖὰ] δα πουιὺν ; 

5686 ΤΊΒΟΙ. Ζ γοϊοφοην. Ὁ. ΧΙ,ΜΊΙ. 

τῶν ἁγίων] ΄“ ἐΐ,6 βαϊη 8 ;) τιοῦ Ἱπο]αβῖνε- 
1γ ὑπ ποΙ͂ν “οὗ 81] {1π|65 ἃπὰὶ Ἰαπάβ᾽ 

(8116), ἴοσ Π6 τηθηύϊοη οὗ πε πολι- 

τεία τοῦ ᾽Ἴσρ., ΨΥΘΥ. 12, 15 αἀἰδυϊποῦ ἀπά 

ΒΡΘΟΙΗΟ ; ΠΟΙ ΘΧΟΙ νον ὑΠ6 «6.5. ἃ 5 

8 ϑύϊοη (Η 8}}}1}.}, οΥΓ΄ {Π6 βϑϊηὐβ οἵ ἐπθ 

ΟἹα Τδβύδιηθην ((ἢ νυ 5.), ἴον {Π18. ὑῃ8 

ϑῦθτθ οἵ {π᾿ δυριιπηθηῦ ΒΘΘΠῚ5 ὕο ΡΓ6- 

οαάθ; θαὺ ὉΠ|6 τηθια 6 ΓΒ οὗ ὑπδῦ 80111- 

ὅπ] ΘΟΙΠΤ 1 ἴῃ ὙΒΙΟΝ «6 υν δπα 

ΟΘμ 6116 ΟΠ Ἰβύϊδ 8. ὑγο 8 ποὺ πηϊ θα 

Δ} 4 Ἱποογροναίθα, δπα ὕο ψ Β]Ο ἢ {ἢ 6 

Θχύθγμδὶ {πιθοῦ ΟΥ ΤΟΥ 6 ἃ ὑυρῖοδ] 

ΤΗΒ ὃχ- 

ῬΓΘΒΒΙΟη 15 ΓαγῦΠου Ποιρὐοπϑα πα 46- 

ἢηθα ὈΥ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ. Οη {Π|8 τι88 

οὗ οἰκεῖος, 566 πούθϑ οὐ (Τα. νἱ. το, ἃπὰ 

ἴον ἃ σοοα βϑύπηοη ἢ {15 ὑδχύ, Βθνο- 

τί άσθ, ϑθγην. ΧΤΨΊΠΙ. ΚΟ]. 11. Ρ. 381: 564. 

20. ἐποικοδομηθέντες} “διυϊϊέ τ," 
“βι0ρ6γ οἰ Ποαὐὲ,᾽" ΝΜ αἰσ. ; [Π6 Ῥυβϑροβί οι 

Ὀοϊηρ' ποὺ οὐὔϊοβθ, θπῦ ΘΟΥΓΘΟΥΥ τηϑτὶς- 

ἴπρ᾽ ὉΠ6 δ1067-οϑί ογ, Βα ρθυβύσποῦαγθ ; 

ὉΟΤΩΡ: 1 (ΘΟΙ: {Π: ΤῸ; 12; ΤΠ, ΘΟ] ἢ 

ΤῊ δόοιῖιβ. 18 ποῦ 864 ψ 1} ἐπὶ ΠΘΓΘ 

(85 ἴῃ 1 ΟὐοΥ. 1{Π|. 12) θθοῦσβα ὑπ 1468, 

ΟΥ̓ γεδύ Ῥγθἀοτηϊπαύθβ οὐνϑῦ ὑποὺ οὗ σιο- 

ἐϊογν, οὐ αἰὐγεούίου. ΤΗαὺ 06 ἀδαύ. ταῦθ σ 

ὕμδπι ὉΠ 6 σθη. οὗ τοϑὺ 15. Π6Υ6 πι566, οἂπ 

ΒΑν]γ Ὀ6 βϑια το Ῥ6 “ῬυΓοΙΥ Δοοϊθη- 

[1 (Μίδουθι), δ8. ὑπ6 ἔογιημθι ἀδποίθϑ 

δΌΒοΙ αὔθ Πα 1658 ΒΒρδτΆ 016, {π6 Ἰαύθον 

ῬΆΡΌ4] πα τη 6 ΒΘΡΑΡΌΌ]Θ ΒροΓ-Ροβὶ- 

ὕϊοη : 5686 68ρ. Τ)οπδ]45. (7). ὃ 483. α, 

Καύρον, ϑρυαολί, ττ. ὃ 68.41.1. ΤῬΠΟῸΡῈ 

{815 αἰδυϊπούϊοπ τησδὺ ποὺ 6 ογϑῖ- 

ῬΙΘΒ564 ἴῃ ὑπ Ν. Τ᾽, (5666. Ταῖῖα ἱν. 20), 

ΟἿ᾽ ΘΚΘἢ ἴῃ ΟἸαββιο8} Υ ῦ ΒΒ (868 δχχ. 

ἴῃ Βορῦ τ. Ῥδ]πι, Ζεῦ. 5. ν. ἐπί, τι. Ν᾽ οἱ. 

1. Ῥ. 1035), Ὁ 5011 ΔΡΡΘῶῦβ ὕο πᾶνθ 

Ῥθθ ΟΟΙΥΘΟΥΪΥ οὐβοιναα Ὀγ δὺ Ῥδμ]. 

Δα ῬΥΘΡαγαύοσυ ᾿ηϑυϊθαίομ., 



{|| Ὁ: 21: 9 

9" Μ “ [) ἔκ ς ’ Α ΄σ 5,» 

τες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, Ὄντος 
. , 9 κι ΄ “9 χ ΄ . κ 

ακρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εν ᾧ πασα οἰκοδομὴ 521 

20. ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ] ὃο ΟΠ ΕΟ ΚΤ, ; βδανογαὶ ὅν. ; Οτῖρ'. (1) πὰ τηϑὴν ΒῈ. 

(Πεο., αγοδῦ., ϑοϊιοῖς, [06 ΤΥ., ΤΙ ογον) : δὰι τϑαᾶβ βίτηρ!ν τοῦ Χριστοῦ ἴον αὐτ. Ἴησ. 

Χρ., πα ΟἸ νυ. ((6χῦ) οὐηϊέ5. Ἴησ. Τίβοΐ,. πὰΒ Χρ. ᾿Ιησοῦ, τὰ ΑΘ, Ὑαϊο., 

Θοίῃ., Οορύ.; Οτῖσ. (2), ΤΠΘΟΡΙΥ].; Αταρτοβίαβῦ., Απριυβῦ, (θα πθη]γ), ἃπα 

ΤΩΘΏΥ͂ Οὗπογβ (Π οΐ.., Παοληι., Α{{2. 

ΤῊΘ τϑδάϊπο ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς, ΟὮ. 1. τὸ 

(ὑμαομηι.), νυ Ἀο ἢ. νυ ] 1 ἈΡΡΑΓΘΗΟΪΥ ἔου τα 

81. Θχοθρύϊοη ἴῃ {18 σθὺν ΕΡ., 15 501] 

(Ππουιρὴ πον Βαρρουύθα θγ δὲ}) οἵ βοπηθ- 

ψμαῦ ἀοαὈὐξα] φαὐπουι ἐγ. 

τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν] “οἵ 
ἐλ6 4 Ῥοϑβιῖο5 απ Ῥγορηοί5.᾽ Ἴνο 4168- 

Οϊοπβ οὗ βοῖηβ ᾿ηύθγοϑῦ ρυθϑθηῦ ὑμθιη- 

Β6Ιν6β, (1) π6 παύισθ οἵ [Π6 σϑῆ., (2) 

{88 τηθϑηΐηρ οἱ προφητών. ΔΙῸ το- 

στα ἴο (1) 1ὖ τη ῦ Ὀ6 β8]4, ὑμαῦ ὑποιρ 

08:86 σϑῃ. οἵ αρροϑβίζίογν (θεμέλιος οἱ 

ἀπόστ. καὶ οἱ προῴφ., ΟἾγΥ5., ΘΟΙΏΡ. 

ΤΠΘΟΡΙ., (Εοαπ1.) 15. ὕθηϑὉ]6 ὁπ σ δ Πη- 

τηϑύϊοι! σοι θ. (οοτηρΡ. ὙΥ1ποι,, σν. ὃ 

50. ὃ, Ρ- 470), πα Βιαρρογίθα ὈΥ {π6 

Ῥεβῦ δηοϊθηῦ οοχημηθηὐαθοσθ, 11 6χθ- 

ϑϑύϊος! σοηϑ᾽ ἀθγδύϊο5 5661 ΟρΡροββὰ ἰο 

10. ΤῊΘ Αροβύ]θβ ννθσθ ποῦ ΘΙ ΒΘ 65 

{86 Τουπαδύϊομβ (Εν. χχὶ. 14 18. ποῦ, 

κ ὕπ6 ργθβθηΐ, ἃ ἀοστηδῦϊοα! ρϑβϑᾶρΘ, 

566. Ηδ81].), Ὀὰαὺ δ] ὑΠθιη ; 566 1 ΟὐΥ. 

ἢϊ. το. Τηθ ρθη. ν}0}}} ὑπο  ΟΓΘ ΠΟΤ 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀ6 ἃ φϑη. διε δ)οοίί, τοῦ Πον- 

ΘΥΘΙ ἴῃ ἃ βοβϑϑθδδῖνθ 58η86 ((ὑδ]ν. 2, οοα., 

ΑἸἢ), δθ. 0815 Βθθὴ8. ὑδοιυ]ν ὕο Τϊχ ἋΡ 

ὑπ6 θεμέλιος ἃπα {Π6 ἀκρογων. (ΘοΙΩΡ. 

Φδοκβοη, Ογοοα, Χτ. 5. 2), Ῥαῦ 5ΒΙΤΠΡΙΥ͂ 

85. ἃ 56η. οὗ {π6 αἀροηέ οὐ ον ίμαΐίη 

οατι86 (ϑομθα θυ]. ϑγηΐί. 8. 17,1, Ρ. 125; 

566 πούβϑ οὗ 1 7658. 1. 6): ψῇῃαῦ ὑπ6 

ἈΡοβῦ]θβ δῃα Ῥιυορθίβ ργθϑοηϑα [ογτη- 

64 {μ6 θεμέλιος, οοΙηρ. Βοπι. Χν. 20, 

Ἠ66. νἱ. 1. 

φοηῦ, δπα ἴῃ δοοογάδηοθ τ] {Π6 δπ8- 

ἸΟΡῪ οἵ οὔπϑυ. Ῥϑβθαρθδ: ὕπ6 ἀοούτϊηθ 

οὗ Ὁπ6 ΑΡοβύ]6β, ὁ. 6. Ομ γῖδῦ ργεαολιοα, 

ἰ5. ὑπ θεμέλιος ; Ομ γῖδὺ ρεγϑοηαί, (αὐτ. 

᾿Ιησοῦ Χρ.) ἴπ6 ἀκρογωνιαῖος ; ΟἸτδὺ 

ΤΠηὰ5 41} βθϑῖηϑ σΟΠ515- 

ηυδέϊοα!, [π6 πλήρωμα: οομηρ. 6ἢ. 1. 

2 (2) ποῦ ὑπ6 Ῥτορμποίβ οἵ 

ὑπ6 Νὸν (Οτοῦ., 81.) πὰ ποὺ οἵ {86 

ΟΙΑ Τεβίδιηθηῦ (Ομ γγ8., ΤΠθοά.) ἃ ΓΘ 

ΠΟΥ ΔΠπάθα ὕο 566 ΠῚ8 ἢθγΘ γϑη ογθα 

ΒΙΡΉ]ν ῬΡΟΌΔ0]6, ὈΥ Ὁπ6 οτᾶθυ οἵ {Π6 

ὕννο οἴδβθβθθ (Δ ΙΓ ἰηνογίθα ὈΥ 

Οδ]ν., δηα 1πϑΠοἸ θη 1 δοοοπηΐθα ἴῸ 

Ὅγ ΤΠπΘοά.),--- Ὅν ὉΠ δπδίοροιβ Ρδ5- 

ΒδΙΘΈΒ, ΟἈ.. 111. 5, ἵν. 11,-τ-θν 08 Κπονῃ 

Ῥτορμθῦϊς οἱδῦβ ἴῃ ὑπ θαυ] ΟΠ ΌΓΟΙΙ, 

1 Οὐογ. χἱ!. το, 8].,---ῶ ἃ 501}} τηοτθ ὈΥ 

0Π8 δρρᾶγθηῦ πδύῦμτθ οὗ {πὸ σέη. δυὺ- 

76οὐ; 8566 ᾶῦονθ. Νὸὼὸ ουϑδῦ βύγεββ δῇ 

ῬῈ ἰϑϊ4 οὰχ ὑπ6 ἈΌββποθ οἵ ὑπὸ δυύϊοϊθ: 

ὑΠ15 ΟὨΪΥ 5μονβ ὑπαῦ {πΠ6 ΑΡροβίϊθβ ἃπὰ 

Ῥτορἢθίβ γθῦ8 Τερδτ θα ἃ8. 9Π6 Οἰδ85 

(μου, συν. ὃ το. 4. 4, Ρ. 1106), ποῦ 

ὑμῶῦ ὑῃ8 7 σοῦ ἰἀθηθϊοαὶ (Η81].): 

ΒΠΔΙΡ᾿ 5. τα]θ οδπποῦ θ6 τΘρ ]ΔΡΥ ΔΡ- 

ῬΙ6α το ῬΙΌτα!Β ; 5686 Μιδα]θίοι, 4 γἵ. 

1. 4. 2, Ρ. 65 (εα. ᾿'οΒ6). ΤῊ18 ῥγοὸ- 

τηΐποηο8 οὗ “Ρτγορμοθίβ᾽ μ885 Ὀθθη ἀτρϑα 

Ὁγ Βδὺν (ανίιδ, Ῥ. 438) ἃ8. ἃ ργοοῖ 

οὗ {π6 Ἰαύοσ ἀπ Μοηίδῃιβδὺ οὐἹρὶπ οὗ 

ἐπ15 ἘΡ.: ΒτεΥ δεύτερον προφήτας, 

1 ΟοΥ. χὶϊ. 28, 15. δὴ Ἰπαϊβραύα]6 ργοοῦ 

ἐπαῦ βύοῃ ὦ ἀϊβυϊηοῦ ογθυ' οχὶβύθα ἴῃ 

{π6 ὑΐϊπηθ οἵ δύ Ραμ]. Οπ {Π6 παύπτα 

οἵ Ὁποῖν οἵοθ, 566 πούθϑ οἱ οὗ. 1ν. 11. 

ἀκρογωνιαίου] “οἠύ6 ΟΟΥΊΟ1" 5ἴοη," 
ἀκρογων. 5011. λίθου; “Βυχηγητι5. ΔΠΡῚ- 

1αγῖβ ἸᾺ 018. 18. αἸοιθαν απἰ ἴῃ Θχύγθῃηο 

ΔΏΡαΪο ἔπη ἀδτηθηθ Ροβίύτβ ἀὰο5 Ρᾶγ]6- 

ἴβ8. 6Χχ ἀἴνθιβο νϑηϊθηΐθϑ ΘΟ] πρὶ οὐ 

οομϑϊποί,᾽ Εἰβύϊπι5: ΘΟΤηΡ. ῬΒαὶτα οχν . 

22, «16Γ. 11. (ΧΧ 111.) Δό, Ἰβαϊδ ἢ χχνη!. 

τό, Μαείῃ. χχὶ. 42, τ Ῥϑί. 11. 6. Τῃ 

1 Οογ. 111, 11, ΟΠ γῖθὺ 15 τθρυθβθηὐθα ἃ5 



δ4 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Ὁ 22 συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἐν ᾧ 

ὍΠ6 θεμέλιος : [Π6 ἴτηδσθ 18. 5]ΠΡΏΙΥ 

ομδηροα, θὰ {π6 ἴάθῶ 18. {π6 Β8π16,--- 

ΟΒυῖβῦ 15. ἴῃ ὁη6 886Π86 ὅΠπ6 βι βου ἃ ατη 

δα ἴῃ ΔΠΟύΠ ΘΙ ὑπ6 Ὀἰπαϊηρ-βύοπθ οὗ 

ὑμ6. Ὀυ]]αηρ; ὁ λίθος ὁ ἀκρ. καὶ τοὺς 

τοίχους συνέχει καὶ τοὺς θεμελίους, 

ΟἾγυΚ. ; 8586 δαιίΐοεν, 7 Ἴοβαι)". 5. ν. ἃπά 

0]. ττ. Ρ. 242. Οπ {π6 ἀοοὐύτϊ πα] 

Τῇ ΘΔ ΠΪ] ΠΡ 86 ὩρΡΡΙΠΙοαὐϊοι οἵ {π|5 δὐυν- 

θαΐθ οἵ ΟΠ γβῦ, 5βδ6 ὕπ6 θχϑβι]δηῦ ἀ18- 

ΟΒΒΙΟη. οὗ “Δ οβοη, Οὐ εθιί, Χι. 5, Νο]. 

Χ, Ρ. 88. αὐτοῦ ᾽Τησ. Χρ.] 

“7έδιι5 Ολγὶδέ Πηιϑεῖ,᾽ πὸ Βυμηλη 

ὕθϑοθ 8 ; 0Π6 Ῥτοπ στ Ῥεΐπσ ΟὈν]ΟΌΕΙΥ 

ΤΘΙΘΡγθα ποῦ [ο θεμελίῳ (“Δη σ΄ ] δ] 6715," 

ῬΘηρ.), οὐ ἴο ἀκρογων. (88. ΡΟΒΒΙΒΙῪ 

Ὑα]ρ., κἶρβο βαμησηο ρα ]ατὶ Ἰὰρ᾽ 6 

ΟἸ τ. «[681᾽}, θαῦ ἕο Ομ τῖϑῦ: 80 τ ΠΟΥ 

Αὐὐῃ., ὅγγ., ΟἸΆΡΌ η., ἃ πα ΔΡΡΥ. ΟὍΊΠ.; 

Οορύ., Ζ1.., Ατηχ. οτηἶϊθ. ΤῊὴΘ τί. 

Ῥϑίογθ Ἴησ. Χρ., [π8 ἀῦβθῃοθ οὔ νοι 

15. Ῥγεββθα θῪ Βθηρ., Τηδ ὺ ποῦ ΟὨΪΥ ὈΘ 

ἀἸβρθηβααά νυ] (566. Τιακο χχ. 42), θαῦ 

νου] ἃ ονθη, ἃ8 Η 81]. βυισσεβύβ, "8 ΠΘΓΘ 

Ἰποουγθοῦ; 1Ὁ σγοὰ] βιυ οὐ ὑπθη ὈΘ 

“ΗΘ Ἡϊπηβ861}, νἱΖ. ΟΠ νἰϑυ᾿ (5866. ΕὙΙύΖ. 

Μαίιλ. 11. 4, Ῥ. 117}, 8 πα υγου]ὰ ΠΏΡΙῪ 

ἃ ῬΓΘνΊου5 τηθῃύϊοη οἵ ΟΠ υἰϑῦ ; μουθᾶϑ 

ΟἸεῖδῦ 15. Πθγθ τη θη ]οπθα ἴον {Π6 ἢνϑὺ 

ὑϊτηθ ἴῃ ὑπ οἴϑιιβθ, 8 ἴῃ θη ρῃδίϊο 

οοηὐγαβῦ νυ] Ὁ) {Π056 νη ἰαϊα {π6 ἴοπη- 

ἀαὔϊοηβ; 566 ϑ[16Υ ἔπ ἰοο., Ρ. 304. 

21. ἐν ᾧ] “η ὠὐλοηυ ; [αυμοι ἀπὰ 
ΤηΟΥ6 ΒΡθοῖῆο δχρὶαπδύϊουι οὗ {πΠ6 ρυθ- 

ΟΘαϊηρ οἴαιβθ; ὕπ6 ρσόποιπ τϑἰθιτϊησ, 

ποὺ ἴο ἀκρογωνιαίῳ ((ουτη.), θαῦ ἰο 

Ἴησ. Χρ.; ὁ τὸ πᾶν συνέχων ἐστὶν ὁ 

Χριστός, ΟἼγΥ58. πᾶσα 
ἊΝ 

οἰκοδομή] “αἰ ἐΐι6 διειϊαϊης ;" σιδ 

....59 [ὑούπτη 8] βοϊατη} ὅὥὅγι., 
ὍΣ 19. κ᾿ 

“οΙηπ6 1Ππᾶ ερῇ.,᾽ Οορί., Ασα. (ἢ 

{πὸ ἀἰβυϊ ποῦν η), ὅσ. -ῬΏΙ]], ΤΊΘΓΘ 15 

᾿6γΘ βοῖηθ αΠΠΠου]Υ οὐίπρ ἰο {π6 

ΟΥΑἰββίοῃ οὐὁἨἁ {86 Διίῖο16; {Π8 βύυιοῦν 

ϑνδτητη 108} ὑγαηβαὐϊοη οἵ πᾶσα οἰκοδ. 

(8011. “Θνϑγυ θα] 1 ηρ.) Ροῖηρ ΨΠΟΙΙΥ͂ 

ἸΡΓΘΟΟΠΟΙΪΘΔΌ]Θ νυ. ὑπ6 οσομπ αχῦ, νυ ΒΙ ἢ 

ΟἸΘΑΓΙΥ τ Ρ]165. ἃ ΥΘίθγθημοθ 0 Ο18 

Βίπι. 18 θυ] αἸπο, ΝΟΥ οἂπῃ 10 θ6 Τϑ ΠΥ 

ΘΧΡΙΔΙποα ναῦν; ἴῸ" πᾶσα οἷκ. οδπ 

ΠΘΥΘΡ ΤΊΘΔ ἢ) “ΘΥΨΕΡΥ ρᾶτὺ οἵ {π6 Ὀ116- 

1η5᾽ (ΟΠ γγ5.), ΠΟΥ οδ) οἰκοδ. ΡῈ: 56 

6 τϑραγαθα ἃ8. ΠΩΡΙ γἱηρ “ἃ ΟΒΌΤΟΙ ἢ 

(ΔΊ6γ.). 8 βθθπὴ ὑπ ο γα σοιη 6164 

οἰῦΠον ὕο δάορὺ π6 σϑδάϊηρ οὐ ἤεο. 

πᾶσα ἡ οἷκ. [νγὶ ἢ ΑΟΝδ 2; τηϑην τη85.; 

ΟΠμγγβ. (ὑοχύ), ΤΠΘορΙ.: θαῦ ορρ. 

ἴἤο ΒΟ ΕΕῸ ΚΙ; τηδ]ΟΣ Υ οἵἁὨ πη88.; 

ΟἸ6πη., 8].], οὐ, τ τηοσΘ ῬΓΟ ΔΌΙΠΥ, 

ἴο οδθβ οἰκοδομὴ ἴῃ ὑπ ργθϑθηῦ οδ86 

νὴ ὑπο886. ΠΠΠΙΘΤΟΙΒ. ΠΟΙΠ5. (566 6Π6 

1ιβὺ ἴπ ΥΙΠΟΥ, ΟἹ. ὃ 10) ΜΟΙ, ἔγοση 

ΤΘίθυυηρ ἤο συηδὺ 15. γν 611 Κπόνν ἀπ 

ἀϑῇπαά (6... πᾶσα γῆ, ΤῊ πογά. 11. 4.3, 

868 ῬΟΡΡΟ ὧν ἴοο. Ῥ. 233), οδπ, [|6 

ῬΤΌΡΘΙ ΠΆΤΏ6Β, ΟἾΒΡΘΠ56 νυ ὑπΠ6 δύ. : 

ΘΟΙΏΡ. πᾶσα ἐπιστολή, [σηϑδὺ. δῬΛ. ὃ 12, 

Ῥρθδγβοῦ, Κώνα,. 7γπαΐ. τι. το. 1, δπᾶ 

ὙνΊμασ, ΟἿ. ὃ 18. 4, Ρ. Τοῖ. Τὸ τημδῦ 

θῸ δατη θα {πᾶῦ ὉΠ6ΥΘ. ἈΡΡθασβ πὸ 

ΟὗΠου δα ΠΥ αἸβυϊηοῦ ᾿πβύϑποθ 'π [80 

Ν. Τὶ, (ΔΙ. ἢ, 3, Τλικκο ἴν. 13, Αοὐβ 

1. 26, νἱϊ. 22, οἰὐθα Ὀγ Εἰδαϊθ, ἀτ ποῦ 

ἴῃ Ροϊηῦ, ἃ8 θθΙηρ οἰ ὕΠ 61 Θχχ. οὗ ῬγοΟρϑυ 

Δ Π168. ΟἹ ἃρδύτδοῦ βιιὈβύ{.), ΠΟΙ ΔΡΡΥ.- 

δνθῃ ἴῃ ὑπ6 Οτθοὶς Ῥεπίδθθιοῃ (τηοβϑῦ 

οὗ 0π6 δχχ. οἵ ΤΊ θσβο, δοηέαξ. Τ11. 2, 

Ῥ. 121, δατηῦ οἵ οὔϑὺ θα ρ᾽απδύϊο 8) ; 

501] ἴῃ {π6 Ῥγβϑοπῦ οδβ8 ὑπ15 ρδυίϊ8] 

Ἰωχτὺν οἵ ἀϑᾶρθ ὁ ΒΟΘΓΟΘΙΥ θ6 ἀβπϊθα. 

ΤῊΘ οὔθ ἃηἃ ποπ- Αὐὐῖο ἔοττα οἰκοδομή 

(Πόθθοῖς, βάγψη. Ρ. 421, 487), τιϑοᾶ 

Ῥούῃ ἴου. οἰκοδόμημα δι οἰκοδόμησις 

(Εοβῦ τι. Ῥαΐπη, ἤεα. 5. ν.), 15. Π6γ8 Ρ61- 

ΠΔΡΒ τιβθα 1ῃ ῬγΒίθγθποθ ἴο οἶκος ἃ8 1655 

αἸΒυ ΠΟΌ]Υ ἱπηρ] γίηρ ὕπΠ6 πούϊοη οἵ ἃ 

ΘοΙηρ] θα θα] Τηρ᾽ ; 566 Η 811, ὅγν ἰοο. 

συναρμολογουμένη] “εϊψ Κι'αηιοα ἐο- 
σείλογ,᾽ Ααἰῃ., “ οογιρασίπαΐα,᾽ «ΘΤΟΙη 6 

(πού ν ]..); ργβϑθηῦ ραγῦ. ; [Π8 ῬγΌοΘ55 



{|| 5.5: δῦ 

Α “ - “ ὩΣ 

καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν 

ἸΠνεύματι. 

ΤῊΘ γὰγθ νοῦ 

συναρμολογ. (-- συναρμόζειν) 15. ΟὨΪΥ͂ 

ἔουπ μοτο ἃπα ἷν. τό. ὙΥ εὐβύ. οἷδεβ 

«πηίλοί. τιτ. 32. 4, ἡἠρμολόγησε τάφον. 

αὔξει] “ρηοινεοίΐ,;, ὉΠπΠ6 ργθβθηῦ τηδτῖς- 

ἴπσ ποῦ ΟὨΪΥ ὉΠπ6 δοῦτα] ῥσόστθοϑβ, θαὐ 

1Π6 ΠΟΥΙΠΙΔ], ρουρθύμα, πτποοη ΑἸ] οπο(, 

πδύμτθ οἵ ὑπ οὐσϑηϊο πο θα86; 566 

ΟΠ ιαα. ΟΣ ΚΝ 72. Ρ' 510: 319: 

ΤΠ8. Ἰποῦθδδθ σητϑῦ ππιϊοι Ὀύθ αν 6 

πα οτβύοοα ἃ5 εαξογϑῖνα (ΟΡ Ρ. ὕο Η 81].) 

8.5. 0611 ἃ5. Ἰηὐθηβῖνθ, ἃ:π 6 ἃ5. τϑίθυτὶ πο, 

ἴο {Π6 ϑηϊαγρθιπθηῦ δὴ] ἀονθϊοριηθηῦ 

οἵ {πΠ6 ΟΠ ΌΤΟΙ, ἃ5 γγ7681] ἃ5 ὕο 105 ῬΌΣΙΟΥ 

ΟΥ̓ ΒΟΙΙΠΘΒΒ ; ΘΟΙΡ. ΠΠΪΘΓΒΟΙ, 4. ροδίοί. 

Οὐ οῖ,, Ρ. 552 856. (Τ 881.). ΤΊιΘ 

Ρι68. αὔξω (π]ΟΥ6. ΘΟΙητοῖ ἴῃ ΡΟΘΟΓΥ) 

15. ΟἸΪΥ ΤΟ Πα οποθ ἴῃ {π0 ΠΙΧΧ (γῆν 

αὔξουσαν, 188 ϊδὴ [χ]. 11), δη4 ἴῃ {π6 

Ν. Τ. ΟὨΪΥ ΠετΘ δη6 Ὁ]. 11. 10. 

ἐν Ἰζυρίῳ] “ὧυ ἐδ Πογα «6585 ΟἸ τ βύ,᾽ 
ὑπ αι} πιθαηϊηρ' οὗ Κύρ. ἴῃ δῦ Ῥδα] 5 

ἜΡρΡ-; 5886 ΥΊΠΟΣ, ΟἽ. ὃ τὸ. ἵ, Ρ. 113. 

Τὺ 15. αἸπποα]ῦ ὧο ἀθοϊάθ πον {Π6856 

νγογθ ἅτ ἴο θ6 οοππθοίθα  ὑΠΘΌΠΟΥ 

(α) νψιῦἢ αὔξει, ΜΘ γοΥ ; (Ὁ) ψΊ}} ἅγιον, 

ἘΠῚ ΒΞ ΠΟΤ ΠΟ "δ: Τ|: ΤΡ 21; 

ΟΥ (6) ψ|Π ναὸν ἅγιον (οοταρ. 0167), 

ἴο ψγΒΙΟῊ 1ὖ 15 ὅο Ὀ6 τϑρϑυ 66 ἃ5 ἃ κιπὰ 

οὗ ὑθυ αν Ῥγθαϊοαΐθ ; οοιηρ. ])οΠἃ]45. 

αν. ὃ 489 838. ΟΥ̓ {{Π586, (α) 566 118 

γγῶ5. 5017 οΌΪΠρ' ΟΠ. 

ὑδαϊοϊοσοῦβ; (Ὁ) σῖν 5 ρου Π 05 ἃ φυθαΐθι 

ῬΓΟΠΆΙΠΘΠΟΘ. ὅο ὕπ6 Βρεοῖδ] πϑύιτο οἵ 

ὉΠ6 ΠΟΙ 685 ὑμδῃ ὕΠ6 οοηὐοχῦ γα αἾ168 ; 

(Ο) οι ὑπ ὀοῃύγαγΥ, 85 ὕΠ6 οὐ θυ Βῆον" 5 

(ναὸν ἅγ. ποὺ ἅγ. ναόν, οοτηρ. Οἰ618- 

ἀοτνῇ, ΔΒοϊγᾶρο, ν. Ῥ. 334 54.}, σίνϑβ πὸ 

ΒΡΘΟΙΔ] ργοτηΐπθ ποθ ὕο {Π6 1468 οἵ Πο]]- 

πι655, θαῦ δἰπηοϑῦ ἀθῆποβ, ἃ8. ἃ {πΓΌΠΘΓ 

Ῥτγθαϊοαύίοη οἵ ἡπᾶηπθυ, μον ὉΠ 6 ψγ]1016 

Βα Ὀ5ιδῦβ δηα 15 γθα]]Ζϑα ;-- Δ η4 1ὖ 15. ἃ 

ΒΟΙν θη ρ]8 ἴῃ ὑπ6 Τιοτ, ἀπ ἴῃ Ἡϊπ 

ΔΙΟΠΘ:᾽ ΘΟΙΏΡ. ποΐβθϑ Ὁ. 6 . 11. Οἡ 

{18 δοσουπηῦ, ἃπα ἴτοπὶ ὑΠ6 ΠΔΡΠΙΟΠΥ͂ 

ψΊΡ ἐν Πνεύματι, γΩΓ. 22, (0) 15. ὕο Ὀ8 

Ῥιοίθυυθα, 
ΩΣ 22. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς] “ὧν εὐλοην γ6 

αἶδο, ἴαγῦμον ϑρθοϊποδύϊοη ἴῃ σοῖ. ἴο 

ὑποβθ Ποπη {Π6 Α ῬΡοβθ]6 5 δ γθββδίηρ; 

ἐν ᾧ τιοῦ Ὀθίηρ ὑθιηρογὰϊ (΄ ἀστη,᾿ ΚΥΥ.» 

Ῥαὺ ποὺ ὥγγ. -ΡὮ1]1.), ποὺ τ ξθυυϊπο ἴο 

086 ᾿ποῦ8 τϑιηούθ ναὸν κι. τ. Ὰ. (ἘΔ 416) ; 

Ῥαύ, ἃ5 1ῃ 61. 21, ἤο ὑΠ6 Ργθοθαϊπηρ' ἐν 

Κυρίῳ, καὶ 0} 115. ἀβοθηβῖνθ ἃπα 

ΒΠ0 ΠΥ οομὑγαβύϊηρ' ἔοσοΘ (οοτηΡ. ποῦθβ 

οὐ Λίϊ. ἵν. 12) τη κῖπρ {π6 οχα] ρα 

πϑύτπ8 οὗ [Π6 ἀββοοϊδύοη ἴῃ τ ΒΙΘΗ ὑΠ6 

ἘΡΠΘβίδη5 5 ΡΘα ; ΠΥ 4150 σγογθ ᾿ἰν- 

1π0᾽ βίο 65 οὗ {Π6 στεωῦ θ.]] 4! Πρ: ΘΟΤΏΡ. 

ΑἸ, ὧν ἴοο. συνοικοδομεῖσθε!] 

“αν διυυϊίεἰοοί ἐοσγοίλιον" ;" οἸ αν ποῦ ἱπι- 

Ῥεγαύινα ((81ν.), ἃ5. δῦ Ῥϑὰ] 15. δνὶ- 

ἀΘΗΌΠΥ ᾿ΠῚ ΡΥ ΘΒΒΙ ΠΟ Οἢ. Π15 σθαι θυβ Πδῦ 

ὙΠΘΥῪ 816, ὑπ6 τηγϑῦϊοα! θοᾶν ὕο ψῃὶο ἢ 

ὑπου δούμα!!ν Ὀθοησ, ποὺ νυ πὰῦ ΠΟΥ 

οὐρσῃὺ ἴο Ὁ6, ΤῊ ἴογοθ οὗ σὺν ΔρΡ,θδγ5 

ἴο ὈΘ 5ΙΤῊ]]Υ ᾧο ὑπαὺ ἰῃ συνέκλεισεν, 

6.4]. πἰ.. 22. (888 πιούθ8), δηα ἴο τϑῖθν ἴο 

ὕπ6 οἷοβθ πα οοϊηραοῦ πηΐοῃ οἵ 16 

ὑπ6 Ὀυϊ]άϊηρ. 

ΔίΘγϑυ ΔΡΟΪΥ οἶδε ῬΊΙ]ο, ἐς δγώην. ὃ 

20, δ]. 11. Ῥ- 427 (64. ΔΔηρ'.), οἰκίαν 

εὖ συνῳκοδομημένην καὶ συνηρμοσμένην. 

ΤΊ. οοιηπηδ, ἴσου συνοικοῦδ. ((δγ»1ε8.), 

νυ 10 ἢ σγου]Ἱα τ ίευ εἰς κατοικ. ὕο αὔξει, 

οομηρομθηῦ ρϑῦίβ οἵ 

ἄο65 ποῦ Βθθὴ ΠΘΟΘΒΒΔΙΎ.- 

ἐν Πνεύματι] “ἐη ἰλο δρίν1," δου υϊαυῪ 

Ῥτγθαϊοδύϊοι. (“πα 1ὖ 15 ἴῃ ὕπ6 ρ!τῖῦ}) 

ΘΧΘΟΟΥ 5Ι ΠῚ 1] 8 ὉΠ] ΡΔΓΆ]1]6] το ἐν Κυ- 

Το οὔθ ὑγϑηβ]  ] 05 

Βανθ Ὅθθη ῬΙΟΡΟΒϑα: (α) “ ὑπγοιρ {Π6 

ϑριριυ,᾿ Αὐαὖι., ΤΠΘΟΡΒ., Μογον; (0) 

ἐπ ἃ ΒΡ} Τηϑη161,᾽ ΟΡΡ. ὕο ἐν 

σαρκί: ὁ.6. ὕπ8 κατοικ. 18. πνευματικόν, 

ποὺ χειροποίητον, 5888 Αοἰβ νἱϊ. 48 

(015}.). Οἱ {1|658 (α) νἱοϊαύθβ ὑη8 ἃρ- 

Ῥᾶγθηῦ ῬΆΓΆΠ16]15Π}) νυ ἐν ΙΚυρ., ἀπά 

ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο δοοοπηῦ ἴον 

ὑπ Ροβίοη οἵ ἐν Πν., ἃπ ΘΙΩΡ 518. 1π 

10 νυ μοι 4068 ποῖ βθθπὶ ο δχίϑῦ; ψ μ116 

ρίῳ, ΘΓ. 21. 



0 ΠΡΟΣ 

1Π|. 
“ σι τ) “ ς Α ς “ 

σμιος τοὺ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπερ ὑμῶν 

Τούτου χάριν ἐγὼ 1]αῦλος ὁ δέ- 

ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

50 1 ὈΥΔΥ ΤῸ γοιῖ, 
ῬοΙονίηρ ὑπαῦ γοῖ 
Κπον πον Οοα το- 
νοαϊοα ἴο τὴ {π6 
ΤΥ ΒΓΘΙΎ οΟὗὨ {Ππ6 041] 

οἵ ὑπὸ Ομ 165, ἃ σαν Π16 σΥ806 [0 ῬΥΘ80} ἴδ, πῶ πιΘα δα ΑΠΡΘΙΒ 

τηϊρηῦ Ἰθαση ΟΟα᾽ 5 τη] 01 τυ ]βάοιη. 

ἀροΐῃ (Ὁ) ἱαὐγοάτπιοθβ δῃ 14θα ποὺ πἰηὐθά 

αὖ ἴῃ 0π6 οοπῃὐοχύ, πα ΟὈΒοιγοΒ ὍΠ6 το- 

ἔόγθποθ ἰο ὅπ ἩοΙν Τυιηϊῦγ, νΒ 1 

ΠΙ6ΓΘ οδ ἢ ΒΟΔΤΌΘΙΥ 6 ΡΙΌποιποθα ἀουδὺ- 

α]. Τὸ πᾶβ θθθι ατρϑα Ὀγ Μογοῦ ὑπδῦ 

ἴπ {π6 ἰπθογργοθαθίοη. μοτθ δἀορίθα 

{πὸ “οομϊμθηβ᾽ δ ηα “οοπὐθηύαμη ̓  ἃ ΓΘ 

οομουπαοα ἰορούπου ; Ὀαὺ 5686. ΒΟμΙ. 

ἢ. 9, Δα ΟΌβουνθ ὑμδῦ ὑπο Βθοοπά ἐν 

τοίου γαῦμοῦ ὕο {πὸ δοῦ οὗ κατοίκησις 

᾿ηνοϊνϑα ἴῃ ὑπ6 γευθα] βαθϑῦ. ; “νγΘ ἃ Γ8 

Ῥαϊ ἴῃ ΟἸυϊδύ, ἔοστα ἃ ποθι αθϊοη οὗ 

(οα, δη6] 850 ἅτ ἱπῃ 1064 ἴῃ ἃπά ὈΥ͂ 

{μ6 ἱπῆποποθ οἵ ὑμ6 ϑρινιῦ ;᾿ 566 ΑἸ΄. 

ἦην ἴοο., δα οορ. Ηοΐη. ϑολη γι. 

Ὑ0]. 11. 2; Ῥ- 105 848. 1μαβ0]γ, ΠῸ δ:- 

ρυπηθηῦ ἴω ἕδνουτ οὗ (ὁ) ὁπ θ6 ἕουπάθά 

ὁπ ὑπ6 ΔΌποπο οὔ 0Π6 δυύϊοϊθ, ἃ5 Πνεῦμα 

ἴθ. θεᾷ σι ὑπ6 βαῖῦθ ἰαὐϊυπαθ ἃ 8 

ῬΙΌΡΘΙ ΠΆΠΊ6Β: 588 ΠΟί685 οἢν (Ταὐ. ν. 5. 

ΤῊ6. ορ᾽ηΐοη 8180 ὕπο δχριθββθα ἃ- 

σαϊπδῦ 0π6 ἀἰδυϊπούϊοη. οὗ ΤΠ }18885 (ἢ. {.) 

δύνῃ ὑπ6 “βαθ]θοῦϊν θ᾽ ἀπά “ οὈ]60- 

ἐϊνθ᾽ Ηοἱν ϑϑριυἸῦ Βθθτηβ ρϑυ θοῦ να. 

ἘῸΙ ἃ Ῥυδούϊοαὶ βθιτηοπ οἡ {}|18 γ 6 88 

(ὑπὸ θββθηοθ οὗ τ]! ρῖοι ἃ αἸβροβιυϊοι 

ἰο Οοα4), 566 ΝΥ ιοποούβ, ϑεγ)ῆν. ΧΙ,ΊΠΙ. 

ΜΟΙ. τι. Ρ. 383. 

ΟΠΆΡΤΕΝ ΠΠ. τ. Τούτου χάριν] 
“ΡΟΥ ἐΠιῖ8. γοαβοη,, “ ᾿π]ὰ5. τοὶ σταὐϊᾶ,᾽ 

ψαυϊρ., ΟἸΔΙΟΙη. ; 56. “Ὀθοδτιθ8 γ8 ΔΓΘ 50 

οΔ116 ἃ πα 50 011 ἐοσθύμου ἴῃ ΟἸτὶβύ. 

ΤἼΠ6 οχϑοῦ τηθδηϊησ οὗ {Π658 νον νν}}} 

οὗ οουγδα 6 τηοαϊῆθα Ὁ. {π6 νίθυγ 

δῖκθη οἵ Ὁπ6 οοπβύγαπούϊοη. Οαῦὖ οὗ {Π6 

ΤΩΔΗΥ͂ ΘΧΡΙ ΘΠ ΟΙΟηΒ. οἵὐὁἨὨἁ ΨὑΠ18. ῬΆΒ5ΔΡῸ, 

ὑνο ἄθβθυνθ αὐὐθηὐομ. (ω) Ταῦ οὗ Κ'υγ. 

δα ΟἸγγβ. ([ο]οννοα Ὀγ 7 νηπα., (Ὑαηι., 

(ἴογν.), Ὡοοογ απ ρ ὕο τ ΒΟ εἰμὲ 15. Βα 0- 

ΡΙ164 αἴνει ὁ δέσμ. τοῦ Χρ. Ἴησ., ὁ δέ- 

σμιος Ὀθὶπρ ὕπ6 ρῥγϑαϊοαῦθ, “1 αηὖν {π6 

ῬυΒομθν οὗ ΟἿ. «655,᾿ ἐλθ ῬΓΙΒΟΠΘΥ 

κατ᾽ ἐξοχήν (“ταυ]ῦω Θπΐτη ογαῦ ᾿ἰβῦϊιι5 

αἰηὐ ποῦ ὉΠπ6ῃ. ἂὖῦ ΤῊΥ ὑχοι 0165. 

οαρὑϊνια 8 οοΙθυγιναβ, Β6Ζα); τούτου 

χάριν {πὲ θοϊπρ “ἴον ὑΠ8 581κ6 οὐ ὑπ15 

βαἀϊβοδύίου. οὐ γοιγβ, οἢ. 1. 22. (0) 

ΤΠαὺ οὐ ΤΠποοδογεῦ, 8ἃ]., δοοογάϊηρ ἴο 

ψΠΙΟἢ ὁ δέσμιος ἴ5 ἴῃ ἀρροβιυϊοη, πᾶ 

0ὉΠ6 σοπδύγιπουϊοη τθϑασηθα ἴῃ γΕΓ. 14: 

τούτου χάριν {δ ᾿τρΙ γα “ὁπ. {815 

ϑοσοιηῦ,, “Ὀθοδιβθ γ8 818 50 θυ]ῦ 

ἐοροϑῦμον" (0)6 ὟΥ.), οὐ πῖοῦθ ῬΓΟΌΔΌΪΥ, 

8 ἄθονϑ, ψῖνῃ ἃ γι Δ6γ το. ὕο ὑΠπ6 016 

Τοτοροίηρ Βα ]θοῦ; ἀκριβῶς ἐπιστάμε- 

νος καὶ τίνες ἦτε καὶ πῶς ἐκλήθητε καὶ 

ἐπὶ τίσιν ἐκλήθητε, δέομαι καὶ ἱκετεύω 

τὸν τῶν ὅλων Θεὸν βεβαιώσαι ὑμᾶς τῇ 

Τηθοά. Τπ6 ᾿πἰογρυθύδυϊοτι 

ἐΡ61' ὈγδοΥ]ἹορΊατα,᾽ ΦΟΘΟΓα] Πρ ὕο νν ΒΟ ἢ 

δέσμ. εἰμι ἰ5. ἴο 6 Βαρρ!ο4 (Υ̓ΊρΡΘΓβ, 

ϑύμα. ῳ. Κυὶξ. Ῥ. δ4τ, Ὁ. 431 ποΐθ, 

Μογοσ, δᾶ. 1), 15. 580 οἰ θδυ]Υ πηύθη 16, 

ὑμαὺ Μογοῖ (84. 2) μδ8 πον βρίνθῃ 1ὖ 

ἋΡ ἴῃ ἕανουμν οἵ (α). ΤῊ18Β Τουτιθν ἴη- 

ἴθυρυ. ἄβθβθσνεβ οοπβι ἀδυαύϊοη, Ὀαῦ ὁπ. 

δοοουηῦ οὗ ὉΠ6 νἱνῦιαὶ ὑϑαθοϊορῪ ἴπ 

πίστει, 

τούτ. χάρ. ἃπιὰ ὑπὲρ ὑμῶν, ὑπ ὩπΔΙΟΡῪ 

οἵ οἷ. 'ν. 1, πη 501} τῆονθ ὕΠ6 ᾿πηριο- 

ῬΑθΙΠν ὑΠαῦ δῦ Ῥδὰ] σγου]α βύν] Βϊτη- 

561 ὁ δέσμιος 6 Π, ἃ5. ἢ ν7}81} Κῆθνν, 

οὐμουβ 616 Βα δ ηρ ΠΠ|τ6 ΠΙτη561 (1 

Οὐον. ἵν. 9 54.), {π6 Ἰαύδθι 15. ὕο θ6 ργδ- 

ξευγθα ; 5686 Υ͂ποὺ, 67. ὃ 62. 4. Ρ. 499- 

ΤῚ6 τϑοθιῦ δχρ δηδίϊοη οἵ ΝΥ ΈΒΘΙου, 

τΥΠΙΟἢ. τηδ 65 ὁ δέσμιος ἴο Ὀ6 ἴῃ ΔρῥὈοβὶ- 

ἴοπι, θαὺ ἀἴβρθηβθβ νυ ἢ 811 ἀβϑατη οι. 

οἵ ἃ. Ῥαιθη 6815 Οὐ οἵ δὴ Δ γονϊαθα 

Βυσαοῦστθ, 15. ποῦ ΨΘΙΡῪ βδὑβίδουογυ ΟΥ' 

1π 6 ΠΡ Ὶ 016; 5686 Ολροι. ϑψηορβ. Ῥ. 

446. τοῦ Χρ, Τησοῦ] “οΓ 

ΟἸιγῖϑέ «768ιι8,7 5911. “ποιὰ ΟΠ τιϑῦ πα 

ἨΓ85 οασ886 μῶν τηδάθ ἃ ρυἰβοηδσ, ΟἸβῃ.; 

σθη. οὗ 0π6 ατύλογ" οΥ ον ἐγύαύϊηγ Οατιδ6 

οὗ {π8 οαρύϊνιγ : οοτηρ. ῬΒΊ]Θτα. 13, 

δεσμοὶ τοῦ εὐαγγελίου, ἃπα 566 Υ̓ΠΘΙ, 

αν. ὃ 30. 2. β, 908. Ρ- 170, Ἠδγίυμρ, 

Οαϑιιδ, Ῥ. 17, ἃπ4 πούΐβϑ οπ τ 7.688. 1. 6. 
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- «- 2 ,ὔ Ακ ς) ’ “ 

τῶν ἐθνῶν----εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος 2 
“ “ “ ’ 9 ε ἊΝ Ψ Α “5 ’ 

τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμας, ὁτι κατὰ αἀποκα- 2 

λυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα 

ὑπὲρ ὕμ. τῶν ἐθνῶν] “ἴη δοιαϊ ὁ ψοιν 
(σοηὐλίο8 ;᾿ τπ τοάποῖπσ ὑπ6 βαδ]θοῦ οἵ 

π6 Αροϑβύ]θ᾽8 οϑ!]]]Ἕηρ' 85 ἢ ΑΡοϑβ]8 οὗ 

6 ΟΘη61165, συ] ἢ 15 Γοθυτηθα νϑυ. 8. 

2. εἴγε] “7 ὑπασοα,᾽ “85 Ἰ ΤΑΥ͂ 

ΒΌΡΡΟΒΘ,᾽ “οῃ. ὕπθ δβϑυτηρύϊοη ὑπμδῦ ;" 

δθη016 ρρθδὶ, θβχρυββββα ἴῃ ἃ μυροίμθ- 

ὑϊοδὶ ἔοττη, ἃηΠ 4 σομνθυϊηρ {Π6 ΠΟΡΘ 

ὑμαῦ Π15 σγουβ μϑα ποῦ θθϑη αυϊύθ ἴου- 

δούνθη. Εἴγε 15 ῬτΟΡΟΥΙΥ “ 8) φιϊΐάοην,᾽ 

ΔῈ 1 τοβοϊνθα, “ἕμην οογΐ6 51᾽ (866. 

ΙΊοῦζ, 7Ζονα)". ΚΝ ΟἹ]. τι. Ρ. 308); 10 ἀο685 

ποῦ ἴπ 1086] ΠΉΡΙΥ ὑπ6 τϑού 68 οἵ ὑῃ8 

ΔΕΒ τη ὈὕΙο. τηδ6 (΄ εἴγε πϑαγραῦμαν 46 

ΤῈ 40ὲ8 1016 βιιπηρύδ, ογβαϊθαν,, Ηθιτη. 

γήίρσεν, Νο. 310), Ὀαὺ ἀδγῖνεβ ὑπαῦ 58 8 

Οὗ τηθδῃϊησ' ἔτοτηῃ {Π6 οοηὐοχῦ :; 588 πούεβ 

ον Οἰαἰ. 1᾽ἰϊ. 4. Τὴ ὑῃ8 ρῥγθβθπῦ οᾶβθ 

ὕμθγθ οου]Ἱά θ6 πὸ τϑὰ] ἀουδῦ; “πϑαῖθ 

Θμτη Ἰρη γα απο ἷο ἀἸοΙυπτ ρουϊεγαπῦ 

ἘΡἢΘΒ11 ααἱρὰ8β Ῥϑαϊιβ 'ρ586. δυδῆρθ- 

Ἰπατη Ρ] αϑαπδπι Οἱ μἶο ρυεθα!οανεγαύ,᾽ 

ῬλϑύϊαΒ; ΘΟΙΏΡ. Οἢ. ἵν. 21, 2 (ΟΥ. ν. 3, 

ΟΟ]. 1. 22. Νὸ δυσυτηθηῦ ὑπθη οδΠ 

06 [Ἀιυ]γ ἀθαάποορα ἴπτοπλ ὑπθ86 ψογα 5 

ισαϊηδῦ {Π6 1πβοῦὶρύϊομ οὐ {Π15 ΕΡ. ὕο 

0π6 ἘΡΗθβίδηβ (Μ1], δηοίοψοηι. Ρ. ο; 

1)6 ὟΝ οὐδθ), ποῦ οἂπ ἔπ Βυρούπουϊοαὶ 

ἴοττη 6 πτρϑὰ 45. πηρ] γἱηρ ὑπῶὺ 0Π6 

ἈΡοβῦ]θ νγἂβ ῬΘΥΒΟΠΆΠΠΥ ἀπϊζηονη [ο 

ΠΪβ σϑδ 68. τὴν οἰκονομίαν 
κι τ. λ.1 “ἐλ6 εἰἱδροηϑαΐέίον, οΓ ἐΐ6 σγαοθ 

Ὁ Οὐ εὐὐοῖ, ἀὐα8 σύυδην ἰο Ἴϊ6, ὅτο.ἢ 

Τῃ {18 Ραββθαρθ ὕνγχζο ΘΥΤΌΥΒ τητιϑῦ 6 

διυοϊ δα ; Ἡγβθύ, τῆς δοθείσης τασδὺ ποῦ 

6 ὕδκθῃ υἱγύ ΠΥ ΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ “ΡῈΓ 

ΒΥΡΔΙασθπ ἡ ἴον τὴν δοθεῖσαν, σοτηΡ, 

Οὐ]. 1. 25: ΒΘΟΟΠΩΪΥ, ΠῸ ΒΡθοῖὶ πγθδη- 

Ἰηρ5 τηιιϑῦ Ὀ6 Δ5β: θα] οἰἐμοι ἴο οἶκο- 

νομία οΥ χάρις. Οἰκονομία 15. ποὺ “{Π68 

διροβίο!ο οἤοθ᾿ (ΥΊΘβθοσ, ϑγηορ8. Ρ. 

448), Ὀαύ, 88 1π ὁἢ. 1. Το (566. πούεϑ), 

“ αἸβροβιθίομ,᾽ “ ἀἰβρθηβδύϊοι ;᾿ τῆς χά- 

ρίιτος Ὀοὶπρ 9 ρϑη.---ποῦ ϑιεῤ)οοί, 

(αὔουτη., στῆ τϑϑβ ἐγνώρισε, 88. ἴπ 

1ἰε6.}, Ὀὰὺ 85 ὕΠ6 ρ88β5. ἐγγνωρίσθη ΒΘΘΙῊ5 

ΤαῦΠῸΓ ὕο βυρραβύ, --- οὐγοοῖί, οὐ᾽ 5011] 

Ῥούδον ὑπ σϑη. οἵ “0Π6 ροϊπὺ οὗ νἷϑν, 

ὙΠΟ ΒΘΓν 65. ὕο Θομηρ]θίθ ὑπ 6 σοησθρ- 

ἀϊοῃ, 56. “Ὅπ6 ἀἸβρεπβδύίοη ἴῃ τοβρθοῦ οὗ 

{Π| στδοθ οὗ Θοά, ἐς. ;"---586 Β'ομ Θ6 1]. 

ϑυγηΐ. ὃ τ8, Ρ. 120, ΘοΙηΡ. Δ ΊΠου, ΟἿ". 

δ. 20. 2. β, Ρ. 17.ο. ΤΠΪ5. 15 Τατῦμο 

ΘΧΡΙΙπθα ὈΥ ὅτι κατὰ ἀποκ., νεῖ. 2; 

οἰκονομίαν χάριτος φησὶ τὴν ἀποκάλυ- 

ψιν, Ομτγβ. ΤΈδΓΘ 15 ὑμππ5 πὸ πϑράᾶ 

ὕο ἀερατὺ ἴτοπη ὑπ βύγιοῦ τηθϑῃΐηρ οὗ 

χάρις: τὖ 15. ποῦ “τη! πτι8 ΑΡοβίο! στη ᾽ 

(βυϊα8), Ὀαὺ ὉΠ6 ἀϑβιϑύϊηρ δηα ἀπδ]γ- 

ἱπρ' στᾶσα οὗ Οοα ἴον {π6 ρϑγξογιηδποθ 

ΟἿ τ εἰς ὑμᾶς 
15. Ὑ068}} ὑγδηβ]αὐθα “ ἐο ψοιυ-τὐσανγα,᾽ Αἰ. 

ἔγοτη 7 γηα.. τῦ 15 ποῦ “ἴπ νοῦ δ, Υ α]ρ’., 

ΟΥ̓ ΘΥ6Π “ἴοσ γοι᾿ (ἀδύ. οοχητηοα 1), θα 

ἢ Π6 ῬΙΌΡΘΓΙ ἴογοθ οἵ εἰς (θέ ἴσα] 

αἰτθοῦϊοπ), “ὑονγαγα σου, “ἴο ψγοτῖς ἴπ 

γου τ᾿ ΘΟΙΩΡ. Οἢ. 1. 19, δπά ὙΥΊΠοΥ, 

αν. ὃ 40. ἃ, Ρ- 354. 

3. ὅτι κι.τ. Δ. “ἐμαὶ ὃν ταν οΓ 

γουοίαΐλογ, ;᾿ ΟὈ]Θούϊνα βθηΐθποθ (Ποη- 

4145. ΟὙ. ὃ 584) ἀδβροπάβηῦ οῃ {Π6 ρτθ- 

οοάϊπηρ' ἠκούσατε κ.τ. λ., ἃπα Θχρ]απᾶ- 

[ΟΓΥ οὗ {π6 παύττθ ἃ πα ρθοι]Π]ατγιγ οὗ 

{π6 οἰκονομ., ὑπ θη ΡΠ 518. ΟὈνΙΟΌΒΙΥ 

[Ἀ}}1πρ’ οα ὑπ Ὀγθαϊοαύϊομ οὗ τη ΠῈ 

κατὰ ἀποκάλυψιν. Τῆ 656 Ἰαύίρυ ὑγοσαὰβ 

8.6 564 ἴῃ ἃ ΨΘΓΥ͂ 5Β1Π}1181 ὑποιρἢ ποῦ 

Ῥουίθοῦ!υ Ἰἀθηῦοα] ταϑηποῖῦ ἴῃ ΟΔ]. 11. 

2 (οοτηρ. 2 (ον. νἱῖ]. 8, 64]. ἵν. 29 δηὰ 

πούθ, ῬὮ]]. 11. 3}: ὕμοσθ πουγθνοὺ {ῃ6 

Δ᾽] βίοι 15 ταῦμου ὕο [Π8 ΠΟΥ να ΟΥ̓ γεἴ6, 

Π6ΓΘ ἴο ὕπ6 πα}, “ὈΥ͂ ΨΔΥ οὗ τονο- 

Ἰαύϊοπ,᾿ “τϑνϑ᾽δύϊοη - νῖβθ :᾽ οοτηρ. Βογη- 

Βαγαγ, ϑυγηΐ, ν. 20. Ὁ, Ρ. 230. 

τὸ μυστήριον] “ἐΐ6 πηυγδίογγ,᾽ τιοῦ οἵ 

τϑάθιηρύϊομ ΡΌΠΘΓΆΙ]Υ, πο οὗ δύ δὰ] Β 

ΒΡΘΟΙΔΙ 08}1, Ὀπῦ, ἴῃ δοοογάδποθ τυῖθῃ 

186 οοπίοχῦ, οἵ ἐπαῦ ννοἢ 18. ὑπ6 δυϊ- 



8 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

9 ἢ ᾿ ε δύ 9 ; “ Α 
4 εν ὀλίγῳ, προς ὁ ὕνασθε αναγινώσκοντες νοῆσαι τῆν 

ἀϑηῦ Βα ]θοῦ οἵ 0Π6 Ῥᾷβ58ρῸ, -- [Π6 δή- 

τη ϊσϑίοι Οὗ ὑπΠ6. (ὐΘμ61165. ὕο Γ6]Π]Ο 5810 

δ} 1 ΠΘΙΓΒΗΙΡ ἢ ΟΕ τῖϑῦ ἴῃ ΘΟΙ ΠΟ ἢ 

ννὶῦ 06 «[νν8; μυστήριον γάρ ἐστι τὸ 

τὰ ἔθνη ἐξαίφνης εἰς μείζονα τῶν Του- 

δαίων εὐγένειαν ἀναγαγεῖν, ΟἾΓΥΒ. ; Βεὲ8 

1ύϑυοι, Ζοηγῦ. Ρ. 252. Οη μ86 88 

δη ἃ τηθδηΐϊηρ οἵ π86 νου μυστήριον 

5686 πούθϑ οἡ οἷ. Υ. 32. ΤΠ τϑαᾶ- 

Ἰησ ἐγνώρισε [{ἰδ0. νγὶ ἢ 5 ΕΠ Καὶ Τῷ ; τη ηῦ 

1η55.; 0. (θοῦ) ; ἴθ 8π., ΤΉΘΟΡΙ., 

81.1] 15. ἀἸβῦηου! Υ 1ΠθσΙοΟσ ἴο ὑπ ἐθχύ 

ΓΑΒΟΘ ΒΟΝν« ; ππδην πη85.; σι. (Ὀ00}), 

γψα]ρ., ΟἸάγοπι., (οὔῃ., Οορύ., ἃ].] ἴῃ 

δχύθσηδὶ δῦ πουὶῦν, δηἃ 5ΘΘΙῺΒ 0 ἤᾶνα 

θη δ ᾿πὐθπᾶθα ϑιημθηαύϊον οἵ βύσπο- 

ὕμτο, προέγραψα;] “Λανθ α7ογ6 

αὐγτέΐογν,᾽ Ἡ διττὴ. ; ἃ ὑγδηβίαύϊοη. ΠΘΓΘ 

Ῥγοίθγα]86 ἰο ὑπ δογιβδύϊο “τοῦθ δἴουθ᾽ 

(Αα0}}.}, 88. βϑυνίηρ Ὀούθε ο «6ῆπθ 

ὑπὰῦ ὉΠ τϑίθιθμοθ ἄοθβ ποῦ τϑἰαΐθ ἴο 

ΔΌΥ ΘΔ,]1ῈΡ (ΟἿ τγ5.. Ὀὰῦ πού ΤΠΗθοά., 

ΤΠ ΘΟΡ.), Ὀαῦ ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο {π6 ργθβθηῦ 

ἘΡιβ5016 ; ὁοσαρ. ὁ. 1. 9. 86.: 11. 13 56. 

ΤΠ6. οἴαιβθ βθθῖὴβ ᾿ηὐσοάπορα ἐο οοη- 

Βιτη ὑπ6 τϑϑάθυθ, ὑπ σοῦ, Ῥθίησ, ὃἃ8 

ὙΘΥ. 4 ΟἰθαυΥ Βηοννβ, ποίύποι ἰο κατὰ 

ἀποκάλ. ποῖ ἰο μυστήρ. Ὀπὺ ἴο ἐγνω- 

ρίσθη μοι τὸ μυστ. Τῦ νὰ ὕπ6 γαοΐ οὗ 

ὉΠ15 πον ]θάρα μανῖπηρ ὈΘ6η ᾿πηραγίθα, 

ποῦ ὑΠ6 ΤηΔΉΠΘΓΙ 1η ὙΠΟ ἢ6. αὐξαϊηθα 

10, οὐ ὑΠ6 Ῥγθοῖβθ παύαγθ οὗ 10, ὑπαῦ Π68 

ἈΡοβῦϊθ ἀθϑίτθβ ἴο βρθοιυ δηα τοῖίθ- 

ταῦθ. Τὸ 6ποίοβα {Π15 οἰδιιβθ δη ἃ νϑυ. 

4 ἴῃ ἃ ῬΡϑιθη 6815 ( ἢ 7εΐϑέ., (γἱοβὺ.) 15 

ὑπ ΟὈν]ΟΌΒ]Υ πιηβα βίδούουυ. ἐν 

ὀλίγῳ] Ἱ Δϑα 9 [1 Ῥϑιι015] ὅσ. 
ρ Υ 

εἴη Ὀγονὶ," Κα]ο., διὰ βραχέων, ΟἼτνΒ.; 

8868 Κυρῖίτο, Οὐβ. ΝΟ]. τι. Ρ. 2903. Τὴ 

τ Θδ ἢ Πρ “8, ΒΠουῦ ὑϊππη6 Ὀαίογθ, “78 

ον ̓  (σοτηρ. ΤῊ Θοα.) 15 αἰβυ ποῦν ἀπ- 

ὕθμδ 0 ]6 : {115 οι] θ6 πρὸ ὀλίγου: 

ἐν ὀλίγῳ ἴῃ ἃ ὕθιη ρογα] 56η58 ὁ) ΟΠΪΥ͂ 

τηθϑ, ἃ8. Νίθυ. ἃπα Ηδυ]. σουγθοῦΥ 

ΟΌΒΘΓνΘ, “1π 8 5Πογῦ βρδοθ οἵ ἐϊπιθ:᾿ 

866 Αοβ ΧΧΥ]. 28, ΠΘΓΘ ΠΟΥΘΥΘΥ, ἃΒ 

ἴπ Ὁπ6 ρῥγθϑθηῦ οδδθ, πθ τηθϑηϊηρ' 

“ει ῆγ,, “ἢ ἃ σοι ροπαϊοιβ. [ΌΓΤη. 

ΟΥ ἀγτρασηθηῦ᾽ (ποῦ “Πρ. ]γ,᾽ ΑἸΈ,; 588 

ἍΜ υοῖ ὅν ἰ00.), 15. ΔΌΡΥ. τῆοτθ ἤθη 8016. 

Ό1Θυ ΔΙ] 465 το ὑΠπ6 ΘΟΙΏΤΊΟΠ ΘΡΙΒΟΟΙ ΡΥ 

ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΌΝ “ ἃ ἴδνν 11Π68.᾿ 

4. πρὸς ὅ] “ἔῃ αφοογάίαποε οι}, εὐλοἶ,,᾿ 

“ αγγοοραθίμ ἐο αὐιίο]ι,, 5011. π6 προγε- 

γραμμένον, ποῦ ἐν ὀλίγῳ (Κ ΥΡ]κ6) : ἔτοτα 

νυ μαῦὺ ὑπ Αροβῦ]θ μδὰ νυυϊυύθη 1ῃ Ὁ}}185 

ἜΡΙΒι16. [18 Ἰηβίυ ῦ Ἰηΐο ὕπΠ6 τυ ϑύθυῪ 

οἵ ΟΠ τιβῦ ννὰβ ὅο θΡ6 ᾿πίδσγθα ὈῪ ἢΪ8 

Τοδάθιβ; “6χ πηρτιθ Ιθοπθη),, Βϑηρ, 

ΤῊΘ τϑυηδιῖς οἱ Ηδ1]., ὑπᾶῦ πρὸς (ΨΊ1Π 

866.) ἴῃ ἰΐβ. δὔμ] 98] 886 ἀθποῦθϑ {Π6 

το] αθϊοη οὗ ἐοη ον "υἱέ 0, ΒΘθυΒ οογγθοῦ 

δι ΘΟ ΡΒ ΠΘηϑῖνθ, Υ̓ΠΘῦΠ ον 0118 6 

ἴῃ γθίθυθποθ ἴο οατι86 απ οἰ οἰ (΄ ονϊῃρ' 

ἰο,᾽ Ἡδτοά, 1ν. τότ, οοηρ. Μαθ). 

ΧΙΧ. 8; 568 6ΧΧ. ἴῃ Ποῦ ἃ. ῬΔ]π), 

ρα. 8.0. Ὁ. δδι, Ν' ΟἹ]. 11. Ὁ. 1157}; αἷ6- 

δίγηυ αὐτο ἐχοοιυίίογ, (“ἴὰ οΥΘ ὅθ, τ 

ΟὐτΥ. χὶϊ. 7, 8ἃ].}; 8ύμιρί ὁοη ραν δου, 

(οπι. νἱ]. τὸ; Ἡϑτγοὰ 1. 34, πρὸς 

τὸν πατέρα, οἰϊο ὈγΥ ΒΘΙΗΠαγαν, ϑυγηέ. 

Υ. 31, Ὀ. 205); ΟΥ, ἃ8. ΠΕῖθ, χγεΐθ διὰ 

ηιοαϑιγ)6 (886. πούθϑ οὐ (ταί. ᾿. 14), 

τηπϑὺ 6 ἀθίθυπηϊπθα Ὀγ ὑπ6 οοπίθχῦ. 

Τῇ νγ δα ὕο {Π688 Ὁπ6 ᾿παϊοδύϊοη. οἵ 

ΒΙ ΠῚ Ρ]6 ἡιθηίαϊ αἰὐγοοίζογ, (“ἴῃ τορανα ὕο,᾽ 

“1η τ ἴθγθποθ ἴο,᾿ ΗΘΌ. 1. 7, 5868 ΥΊΠΕΣ, 

αν. ὃ 49. ἢ, Ρ. 386ο, σομηρ. πούβθϑ. ὁπ 

6. ἵν. 12}, ὕπ6. δὔβ] 08} τι568 οἵ πρὸς 

τὴ ἃ00. Μ0111 6. βυ οι ϊγ 4 6]1π6- 

αἴθ. ΒῸτ ἃ φοοα ἃπ6] ΘοΙρΓΘμθηβῖνθ 

Ἰιδὺ οἵ δχχ. 8686 Βοβῦ τ. Ῥδϊῃη, Ζ65. 

8. ν- ΥΟΪ. 11. Ρ. 1156 8η.- 

δύνασθε ἀναγιν. νοῆσαι] “γοῖι οαπ 

“ὐὐιλίο γοαοίίηγ, ΟΥ ὧδ γοῦν γεαεῖ, ρ6}- 

οοἶνε,᾽ ὑπΠ6 ἐθιῆρογα! ρδγύϊοϊρ]8 οχ- 

ῬγΘΒΒΙηρ 0Π6 ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΑΡῪ δοῦ, ΘΟΠΙΡ. 

ΤρομὉ 145. Οὐν. ὃ 576. Τὴ δου. νοῆσαι 

158. ΔΡΡΥ. Βϑῦθ βϑὰ ἃ5 τηϑρκίηρ, ποῦ 

ΘΧϑοῦυ ὑπ βυαάάθπ ἃπα ὑγαπδιίοσυ πᾶ- 

ἴυτα οὗ {π6 δοὺ (Α]ξ.; οοπίγαβὺ Βοϑυῃ- 



ΠΡΟ σ: 89 

ἢ 3 - , “ ἢ 
σύνεσίν μου ἐν Τῷ μυστηριῷ του Χριστοῦ, Ὁ ετεραὶς 5 

- “ “ “ ) “- 

ἐνεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν 5) 

Βανάν, ϑυγηΐ. Χ. 9,,.Δ Ρ. 383), θαῦ {π6 

αἰδυϊποῦ τηδηἰοϑυδθϊοηβ οἵ 10, ὑπ6 βῖη- 

916 δοῦ Ῥεϊηρ' τοργαθα ἃ8, 850 ἴο 880, 

ὕΠ6 σοιηπηθπηοθιηθηῦ οὗ ἃ σοηὐ αν : 

5866 6ΒΡ. Βοβιηδ 614, ϑυγηέ. ὃ 173. 4; 

Ἰθομδ 5. (». ὃ 427. ἃ. Τμηθ βύπαθπῃῦ 

τα δῦ 6. ΘΑΡΘ Ια] ἴῃ. Ῥγθββίηρ {Π6 δον. ἴΠ 

{Π15. τηοοὰ, 85. 850 το ἀδθρθπ 8. ἢ 

ὉΠ6 οοπίδχῦ, ἀπ ὑπ τηοάθ ἴθ νμ]ο ἢ 

ὑμ86 δοίϊοῃ 15. οοῃθπιρί θα ὈΥ {π6 

Ὑ ΟΡ: 5866 Βουμβαγαγ, ϑγηΐ. ἰ. ὁ. 

Κυΐρεν, ϑὅργαομί. 53. 6. 9; ἃπά οὔ- 

ΒΘΓγΘ ὑπαῦ δύναμαι δπΠα 5111} γΘΓΌΒ, 

ἔχω, δυνατός εἰμι, θέλω, τ οἴδθῃ 161ο- 

τηδύϊ ΠΥ ΤΟ] οννεὰ ὈΥ ὑΠπ|6 8Δ0Υ. τϑῦμοι 

ὑμϑη {Π6 ῥγθϑοπῦ; 8566 Υ1πθυ, ὃ 44. 7; 

Ῥ. 298, ἃ ὑπ8 πούβ οἵ ΜδὑΖπον 1πὶ Π15 

Θά. οἵ Απυρῃ. Ρ. 152 86. τὴν 

σύνεσίν μον κι τ. λ.1 “πὶ ἱπεϊρπί, 
τ τὐπαἰογδίαπ εἴη, τι ἐΐ6 ηυμδέεγ οΓ 

ΟἸνῖδ.. ὙΠ6 ἀγύϊο!θ 15 ποὺ πβϑάβά Ὀ6- 

ἔογθ ὑΠ8 ρῥ1βρ., ἃ8 σύνεσις ἐν τῷ μυστ. 

ουτη5 ἃ Β'π 916. σοπηροβιύθ ἰθῶ ; ΘΟΙΏΡ. 

2 ἔβαν. 1. 33, τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐν τῷ 

νόμῳ Κυρίου (Η ἃ11.), ἃπα 566. πούθ8 ὁπ 

6. 1. 15. Τμδ6 Τουτηπ]ῶ συνιέναι ἐν (ΟΥ̓ 

εἰθ) ΟΟΟΙΓΒ ΒΘΥΘΡΆΪ ὑϊπ165 1 6 ΠΧ Χ, 

4 ΟἼτοι. χχχῖν. 2, ΝΝϑἤθιω. χιὶ. 7; 

8)}.., 814 ὑΠπ|5. 1501 Π65. ὉΠ 6 οτηϊββίοη οὗ 

{π| ὐύϊοϊθ υὰῦ ἢ ὑπ6 ἀθυϊ ναῦν βαθϑύ. ; 

566 ΥΙΠ6Ι, ὃ 20. 2): Ρ- 1232. ΤΠ6 ἀ15- 

ὑϊποίϊου. Ὀούνθθη συνιέναι (΄ ἴο ἀπάογ- 

βύδηα,᾽ “ νευβύθῃη ᾽ δπα νοεῖν (΄ ἴο Ρεὺ- 

οοἶνθ, “τπϑυῖκθη ᾽) 15 πούϊοοα ὃν ΤΊ ὺ- 

ΤΠ Δ ΠΗ, ϑγποη. Ῥ. 101. τοῦ Χρι- 

στοῦ 15. ΘΟΙΗΠΠΟΠΪΥ ὑφ η 88 ἃ β6π. οὖ- 

76οὐ, “ὍΠ6 τα ϑύθυυ σϑὶαὐϊησ ὑο ( υ]ϑύ,᾽ 

80. οὗ ψ Β]0ῃ ΗΐΒ τϑοοποι]]αύϊου. ἃπὰ 

πηΐοῃ οὗ ὑπ Φενγ5 δπὰ (ἀθηῦ]65. ἴπ 

Ἡ 5611 [ουτηθ ὑπ βαθ]θοῦ: ΘΟΙΏΡ. 

ΤΠ ΘοΡ. ὧν ἰο0. ΒΥ Θοιαραυῖηρ' μον- 

δυο ὕμ6 βοιηθνμαῦ αἰΠίοα!ῦ Ῥαββαρθ 

Οὐ]. 1. 

Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τἴῦὸ οι] σΘΥύδ  Π]Υ͂ 

566 πὶ ὑμαῦ 1ὑ 185 ταῦ 61 ἃ ΒΡ60168 οἵ σ6η, 

27, τοῦ μυστηρίου...ὅς ἐστιν 

πιαϊογί, ΟΥ̓ ΟΥ ταοημ: “ΟΠ γιβίτ5 

56] 8ὺ 150 5. Οὐπογοίνην 465. σ ὉΠ] ΟΠ ἢ 

ὁ μοἰ ΠυἾ55685,᾿ ΜΙ ΘΥΘΥ ; ΘΟΙΠΊΡ. ϑ.16 Γ᾽ 7. 

ἴοο. δια 5868 θχχ. ἴῃ ϑομθαθυθῖπ, Αγγεί. 

δ 12. 1. Κ΄ 82; 823- 

5. ὁ] “τλίύοϊ,,᾽ 5011. πο μυστή- 

ριον τοῦ Χρ. νογ. 4; ὕπθγθ ᾿ϑίπρ' πὸ 

ῬΑ 6518 (886 ἃθονθ), Ὀὰὺ ὑπῦ βἰπι- 

ΡΙ8 ᾿πκθα σοπποχίου ὈΥ͂ ΤΘΔΠ5 οὗ Τ6]8- 

ἐγεβ ὑν Ί ἢ 15 50 οἰδγδοίθυιβῦιο οὗ {118 

ἘΡΙ 8016. ἑτέραις γενεαῖς] 

ἐ ἦγ οἱ ι6γ" σογιογ αὐλογν8, αγ68,᾽ “Δα Ρατδῖμι 

διάϊτη, Οοὐῃ.; ἀαῦϊνα οἵ ὑπηθ; 8586 

νίπου, ΟὟ. ὃ 21. 9; ΡῬ- [03; ΘΟΙΏΡ. 

πούθβ ἢ 6). 1]. 12. ΜουΕΓ, τηδ]η 81} ]1Π 0 

{πὸ πιϑιιὰὶ ταθϑηΐϊπρ οὗ γενεά, ΘΧΡΙ ἢ 5 

{π6 ἀδῦ. ἃ5. ἃ τη} 16 αἀδὖ. ὁοοηυηιοαὶ, «πιὰ 

τοῖς υἱοῖς ΔΒ. ἃ {ΥΌΠΘΥ ΘΧΡΙ μδί]01. 

ΤῊ15. 18. ΤΠ ΠΘΟΘΕΒΟΓΥ ῬΓΘΟΙΒΙΟμ, 8ἃ8. ἴῃ 

ΟΟΙ. 1. χζύ, ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν 

γενεῶν, ὉΠ6 655. αϑ8] τηθϑηϊηρ' “ ἃρ6 ἢ 

ολ ἢ ΒΟΆΤΟΟΙν 06 ἀθηῖθ : 566 Αοίβ χῖν. 

τύ, ἃπα ργοῦΔΌΙΥ [16 1. 50. Τη {Π|6 

ΤΙ Χ ΧΝ, γενεὰ 15 ὕΠ6 πϑι8} ὑταηϑ]αθϊοη οὗ 

ὙΠ, τ Βῖο. οαγύαϊη]ν (866. Οθβθπ. ζεῶ, 

5. ν.) δάμαϊῦ5. θούἢ τπθαῃΐηρθ. [ἢ ΟηΘ 

ἰηβύαποθ, [βϑῖϑ Χχῖν. 22, θύθὴ "25 

15. 50 ὑγαηβ]αὐθα, ΤΠ ᾿ηβουίιοι 

οὗ ἐν Ὀδίοτθ ἑτέραις (Π 60.) τοδὺβ ΟὨΪΥ ΟᾺ 

π6 δαῦπουιν οὗ ᾧ ἴθ τη88.; Οὐορύ., 

14 ὅτ. -ΡΊΜ]. 

τῶν ἀνθρ.] “ἰο ἐἢι 8018 ο7 πτόνι ;᾽ “Ἰα015- 
Βτηῶ ΔΡΡΘΙ]αὐϊο, οδυιβϑηι ΘΧΡΥΙΉΘΗΒ 1ρ’- 

τοῖς υἱοῖς 

πογδηῦϊοο, οὐῦατῃ παὐιγδίθτη :᾽ 580 ΒΘηρ", 

0 ΠΟΥΘΥΕΥ ΡτΓΟΟΘ 5 1685 ἴθ "οἱ Ο ΒΥ 

ὕο γϑίθυ ὑπ ΘΧΡΎθββίο ὅο {Π8 ἀποϊθπῦ 

Ῥτορμοίβ. ΤΠ15. 15. ποῦ ν ἴδιν]γ ἐ6- 
τη ΟΠ Β 8 0]8 Τπτοτα. ὑπ 86 οἵ ὨΝΞ, 

(ΕΖοῖκ. νἱῖ. 2, 81.), ΠΟΥ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ ΤΠΘΔΠ5 

οοπβοπδηῦ τὶ ὑπ 6 Ῥγθβοπῦ ῬδβθᾶρΘ, 

ὙΠΘΓΘ ΠῸ ΘΟΠΙΡΑΓΊΒΟΙ ἰβΒ ἰηδϑυϊ θα θ6- 

ὕνθθη ὑμθ Ῥγορμθῖβ οἵ ὑπ ΟἹ ὅπὰ 

οἵ Ὁπ6ὸ Νὸν Τ8β8ῦ., Ῥπῦ Ὀούνθθη ὑπ 

{1π|65,---ὔθ ἐδοην πὰ ὑπ που. ΤΠηΘ οχ- 

Ῥτθβϑίοι υἱοὶ τῶν ἀνθρ. 566 118 οΠοθθη 
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3 .“ , 9 ; “ Α 

ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἁἀποστολοις αὐτοῦ καὶ προφήταις 
9 ’ὔ ον Α “ {2 Α 

6 ἐν Τ]νεύματι, εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα καὶ σύνσωμα 

ἴο πιϑῖτθ ἐπ οοπίγαθυ ἢ ὑπ6 ἅγιοι 

ἀπόστ. αὐτοῦ καὶ προῴφ., ὕπ6 Θεοῦ 

ἄνθρωποι (2 Ῥεοῦ. 1. 21, 1)6αυῦ. χαΧΉΪ. 1), 

ΤΊΟΓ6 ΤὉΠ]ν [δ]. 

ὡς} ΟΌΞογνθ ὑΠ6 σοηιραγίβοη, ὙΠ] ἢ ὑΠ 8 

Ῥαγύϊο!β ἰηὐγοάιιοθβ ἀπ βυρρθβῦβ: ἐγ- 

νωρίσθη μὲν τοῖς πάλαι προφήταις, ἀλλ᾽ 

οὐχ ὡς νῦν οὐ γὰρ τὰ πράγματα εἶδον 

[οοιὰρ. 1 Φομπ 1. 1] ἀλλὰ τοὺς περὶ 

τῶν πραγμάτων προέγραψαν λόγους, 

ΤΠροά. τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις 

αὐτοῦ] “ἰο Η5 Λοῖψ Αγοβίϊε5.. ὙΤΠῈ6 
δρίθμθὺ ἁγίοις μὰ5. ὈΘΘἢ ὙΘΙῪ ΠΠΡΘΆΒΟΗ- 

ΘΌΪΥ ἀτροά ΒΥ 1)6 ΝΥ οὐδθ ἃ5 ἃ τηδυῖς οὗ 

{π6 ροβί-ροβίο!ο ἀαὔθ οὗ ὑΠ8 βρί 8616, 

Τὸ 15. οὈν]ουΒΙΥ τιϑ8α ο βιρροιῦ δηα 

βύγεη σύμ ὑπ6 δηὑ 6818 ὕο ὑπ υἱοὶ 

τῶν ἀνθρ. ΤῊΘ Αροβῦϊεβ. ψθγθ ἅγιοι 
ἴπ ὑποὶν οἵ οθ ἃ5 ἀοα᾽ 5 ΘΠοβθη ΤηΘΒΈ6ῃ- 

σ6γβ, ἅγιοι ἴπ ὑΠ61Γ ῬΘΙΒΟΠΆΙ ΟΠ δγδοῦοΓ' 

85. {π6 ᾿πβρί γα Ῥγθδομοιβ οἵ ΟἸΠγὶϑῦ: 

ΘοΙΡ. Ταῖκ6 ἱ. 70, Αοὐβ 111. 21, 2 Ῥϑύ. 

1. 21 ([αοΐνηι.), ΤΠ θτ 6 πὸ ῬΤΟΡ οὐδ 816 

80 ἀεβίσιαίθά, Τη6 τηθδηϊηρ' οὗ προ- 

φῆται 15. ΠΘΓΘ {π6 581η6 85 ἴῃ ἢ. 11. 20, 

{86 “Ν.Τ', Ῥγυορμθίβ ;᾿ 586 πούββ 9ῃ). 6. 

το ἔππτο ἐν Πνεύματι] “ὃν ἐλε 

ϑρίνιε," Αὐἰἢ., Αὐπη. (ἰπϑύγαπηθη δ] 

6856) ; ὑπ6 Ηοῖν Αρσϑηῦ ὈΥ σοι ἢ 6 

ἀποκάλυψις νγᾶ8 σἴνβη, ἐν μανίηρ᾽ ΠΘΥΘ 

τπογο οὗ ἰ5. ᾿πϑύγατηθηθα]} ἴογο : εἰ μὴ 

γὰρ τὸ Πνεῦμα ἐδίδαξε τὸν Ἱ]έτρον 

οὐκ ἂν τὸν ἐθνικὸν Κορνήλιον μετὰ τῶν 

σὺν αὐτῷ παρεδέξατο, ΤΠΏΘΟΡΗ. ; Θοπιρ. 

ΟΠ γγ8., γγῸ ΘΘΥ Δ ΠΥ ΔΡΡΘΑΙΒ ΘΓΓΟΠΘ- 

οὐΒ]υ οἰὐοά (Ὁγ 6 ὟΥ., Ἐϊδ16) 85 1οἿπ- 

ἵπρ' ἐν Πν. τυ προφ., “ῬτορΡΠΘίβ ἴῃ {ῃ68 

Θρ τυ, 86. θεοπνεύστους. 'ΤῊΪΒ. Ἰαὐίου 

οοπδίχπούϊοπ, ὑπουρἢ [αἰ Υ]Ὺ Δα 1551016 

(οοταρ. ΝΥ που, Οἵ. ὃ 20. 4, Ῥ.- 126), 15 

ΟΡ6ῃ ἴο {π6 ἀθοϊβίνθ Ὄχϑρϑύϊοα! οὈ]6ο- 

ὑϊοι ὑπαύ τὖ 15 Δη “1ΉΘτὴ Ρ6Ὶ 1΄θπι:᾿ 1 

Ῥτορμθίβ γογΘ ποῦ αἰ νον ᾿πϑρὶγθά, 

Ῥτορμοὶβ ἴθ {16 Θρι συ, Π86 ΠπϑΙη6 

ψουἹὰ ὍΘ Παρ Ρ] 1684. Οἱ {Π6 ομπηΐβ- 

Βῖοη οὐ ὑπ δῦ. 566 οὗ. 11. 22. ΤῈΘ 

ἔγϑοθθ οὔ Μοηίδηϊβιη ΠΟ ΒΔῸΓ 

(Ραυίΐιι8, ν. 440) Ππα5 ἴπ ὑπ686 ὑγοσ 5 

Δ16. 850 ῬὈΌΓΕΙΥ ἱΠΙΔΟΊΠΑΤΥ 8ἃ8 ποῦ 

ἴο ἄδβεγνθ βϑυΐοιιθ πούϊοθ οὐ οοηΐαία- 

ἰϊοπ. 

6. εἶναι τὰ ἔθνη] “ἐο εὐἱέ ἐϊιαΐ {6 

(ἰογεϊ!ο8. αγὸ,᾿ “σϑηΐθβ 6586, Λ αἱ]σ΄., ΟἸα- 

τοτη., (οὐ. ; ποῦ “5ῃοι α θ6,᾽ Αὐτῇ., 

Ἑδαϊο; {Π6 οὐ]δθούϊνθ ᾿πῆπ. ΠΘΓΘ δχ- 

Ῥγθββίησ' ποῦ {π6 ἀθβῖθη Ραῦ {Π6 βΒιθ]Θοῦ 

ΔῈ ρυγρονὲ οὗ ὑπ τηγβύθγυ : τοῦτ᾽ 

ἔστι τὸ μυστήριον τὸ εἶναι τὰ ἔθνη συγ- 

κλερονόμα τῷ ᾿Ισραὴλ τῆς ἐπαγγε- 

λίας, καὶ συμμέτοχα, ΤἬΘΟΡΗ. ; ΘΟΠΊΡ. 

Τ)οπ8145. (7. ὃ 584. 

συνκληρονόμα κ. τ. Χ.1 “7εἰϊοιυ- οἷγ8 
απα γαεϊἰοιυ-ηνοηδοῦ8 απ Ζ7εἰοιυ-ρα»"- 

ἐαΐογ8 ΟΓ ἐΐ6 γγοηυΐβδο.. Τῦ 4065 ποῦ 

5661 οογγθοῦ ἴο Γοραγα {π6856 ΤΠ Γ66 δρὶ- 

{πο ΐβ ου. ὉΠ ὁπ 8 ΠδΠα ἃ ΤΠ ΘΓΘΙΥ͂ ΘΌτητι- 

Ἰαύνθ πα οὐδύου!οα], ΟΥ Οἢ ὅπ οὔποὺ 

ἃ5. βυπα! αν τηγϑῦϊοα! δ ηα βσπϊποδηῦ 

(οοταρ. ϑθϊου, σγμο ΠοτΘ ἢπα5 ἃ Βρθοΐδ] 

ΔΙ] αδίοπ ὅο ὑπ6 ΤΎϊηϊῦγ). ΤῊ ΡΌΠΘΓΙΆ] 

ποῦ οὗ {πὸ συνκληρονομία 15 ΥὙ6-Δ5ΒΕΓΙΘΩ͂, 

ἴπ ϑοοουάδποθ νι ὑπ6 ΑΡΟΒΕ]6᾽ 5 Ῥτθ- 

νίουιθ ΘΧΡΥΘ βίο η5, ΒΟ ἴπ 105 οὐέιυαγα 

δια γιυαν ὦ τοϊαῦϊομθ. Τὴ6 ΟΙΘπ 1165 

ὙΈΥΘ ἔθ! ]ον"- μθῖτθ Ὁ ὑμ8 ὈΘ]Ιονῖπρ' 

ον ἴῃ ὉΠ6 τηοϑῦ. αῃτοϑίγι οὔθ Β6Π856ὲ 

{πον ὈΘΙοπρθα ἴο ὑπ βᾶπηθ οοτρογδῦθ 

Ῥοάν, {π6 [10 π|: ὉΠῸῪ 5παγθαᾶ ἴο Π6 

[1] τπ ὑπ β81ὴ6 βρι ὕπο] Ὀ]οβϑίηρθ, [Π 6 

ἐπαγγελία: 866 Τμοοά. ὅπ ἴοο. ΤῊΘ 

ΘοΙΡουπ 5 σύνσωμος (΄ ΘΟΠΟΟΥΡΟΥΔΙ15,᾽ 

ψυϊρα., 586 ϑιαϊοον, 7λ68. 5.ν. ΟἹ. τι. Ῥ. 

1101) ἃ πα συνμέτοχος (“ Θοτηρδι 6608," 

γυϊρ. ; 6. ν. 7) Δρρϑᾶγ ὕο μᾶνβ θ6θῃ 

Ῥοΐῃ ἔουτιπθα ᾿γ δύ Ῥαμὶ, Ῥβῖπρ' οἱ 

Τουπα ἴῃ {Π15 ΕΡ. ὅπ {πὸ Εἰοο]691α8- 

{1.81 νυϊίοσβ. ΤῈ6 σγοῦῦ συμμετέχω 

ΟΟΟυΥ5. ἴῃ Οἰδββίοαὶ ΟὙθεῖς, 6. γ. ἘλαΙΡ. 

Θιρρί. 648, ῬΊαῖο, Τλοωΐ. Ρ. τ: 6. 

Τίδοϊι. (6. 7) πον δορί ὕπ6 ἔουτηΒ 



ΤΙ 7. ΟἹ 

Αγ γ “ 9 , 9 γν Ἃ) “ " “- 

καὶ συνμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 
᾽ ’ δος .5 2 ’ Ν Α Ἁ “'' 

εὐαγγελίου, οὐ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς 7 

χάριτος ποῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν 

γ. τῆς δοθείσης] 80 Παοΐνηι. αὶ! ΑἸ ΒΟΘΙ ΒΟ ; τὸ τηβ88.; ΟἸδγοτη., Ψα]ρ'., 

Οορύ. ΤΊ6 τϑϑάίηρ 18. 580 ΒύγοηΡ]Υ βαρροτνίθα ὑπῶὺ 10 οαπποῦ Ὀαῦ 6 δάορίθα, 

ἘΠΟῸΡῚ Ὁ τὰν Πᾶνθ ΙΊ56 ἢ ἔγοτη ἃ ΘΟΠ Ογτηδύϊοη ἤο ΜΕ. 2. τὴν δοθεῖσαν 15 

Τουπα ἴῃ ὈΡΕΣΚΤ,; τποβὺ τη88.; Κσ. (θοῦ), Οοὐμ., ἃ]. ; Οἴσγβ., Τθοά,, ἃ]. 

(Κεο., Τίδολι.). 

συνκληρ. δια σύνσωμ. [ΑΒΙ ΘΕ ΕΟΝΊ, 

δα συνμέτ. [ΑΒΘ ΕΝ], ΔΡΡΥ. οἡ 

τσ ῦ ῬΥΪΠΟΙΡ]68; 5886 Π15.  γοίοψοην. Ῥ. 

ΧΙΥΠ. τῆς ἐπαγγελίας] 
“ἐΐχ6 γγοηυΐδε οἵ βοϊναίϊοη,, ποὺ τη ΓΕ ΪΥ 

οὗ Ὁπ6 Ηοὶν ϑριειῦ (ΕΔ 416) ; ἴον ὑπουρ ἢ 

ὍΠ|6 ῬΙΟΠἶβθ οἵ ὕπΠ6 ὥρισιῦ νγὰθ ομ6 οἵ 

ὍΠπ6 ῥγοιηϊπθηὺ ρσὶ δα οἵ {π6 Ν ιν ὥονο- 

πιᾶπὺ (( 4]. 111. 14}, 1Ὁ σου] Πορα 6 

τοῦ ΟἾΪΥ ὕοο τοβϑίχϊοῦθα, Ραῦ δνθῃ 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΘΟΠΒοΠδηὗ νυ] ὉΠ 6 ΤΟΥ ΘΟ] ρ᾽ 

ΤῊ δαάϊίϊοπ 

οὗ αὐτοῦ αἴΐεΓ τῆς ἐπαγγ. ([ἰ60.) 15 

Βιρρουίθα ὃν Ὀ5ΟΒΕΒΟΚΙ,; τππδην 
τη55.; δαϊσ. (μοῦ 811] οοαά.), Οοὐῃ., 

ὥστ -ῬΏΠ.; ΤΠθοά., 8ἃ1]., θυῦ 15. ποῦ 

ουπά ἴθ ΑΒΟΠΙΝ ; τηβ5.; ΟἸδγοιη., 

ϑδησ,, Ατηϊαύ., Οορύ., ὅτ. ; 8η4 {Ππ|8 

15. ΤἹΘΏ ΠΥ τ ]θοίθα Ὀγ {π6 Ὀεβϑὺ γθοθηῦ 

βαἸύοτβ. ἐν Χρ. Ἴησ. ἀπά διὰ 
τοῦ εὐαγγ. ὈούΠ τϑίδυ ὕο ὑῃ6 ὑῃτ86 ἕοτθ- 

Θοηρ' ΘρΡ᾿Ποῖ8. Τὴ ΓΟΥΠΊΘΙ ροϊηὐβ ὕο 

ὍΠ6 οὐ]θοῦϊνθ ρσοιπα οἵ {π6 βαϊνδ- 

ἰἴοη, Ηΐὰ ὧν ψοτη 1ὖ οοηγθά, ὑπ6 

Ἰαύθου ὅο {Π6 τηθάϊπιπη ὦν ὑνΒ] ἢ 1ῦ νγὰϑ 

ἴο Ὀ6 Βιθ] οὐ νον ἀρρ]16α (Δῖ6γ.): τῷ 

συνκληρονόμα. 

πεμφθῆναι καὶ πρὸς αὐτούς, καὶ τῷ 

πιστεῦσαι" οὐ γὰρ ἁπλῶς, ἀλλὰ διὰ 

Οη {Ππ8 415- 

ἰπούϊοπ. θθύνθοη ἐν ἃπα διὰ ἴῃ {π6 

Βδη 6 βϑηΐθηοθ, 566 Υ ηθν, Ογ. ὃ 48. 

8, Ῥ- 347 ποῦβ, δπα οογῖρ. οἢ. 1. 7. 

ΠῚ 6 τϑδάϊηρ οἵ ἤεο. ἐν τῷ Χρ. [ ῈἘ}᾿ 

ΟἸΊ,; ταοϑῦ τη88.; ΟἸδγοπι., ὥδηρ', 

Βορτπ. ; Οτῖρ. (3), 8]. 18. νο]θούθα Ὀγ 

τηοβὺ τϑοθηῦ βαϊθουβ ἴῃ ἴδνουτ οἵ ἐν Χρ. 

Ἴησ. ΜΈΪΟΝ 15 Τουπα ἴῃ Α ΒΟΣὲ ; βοιηθ 

τη88.; Απρ,, δ, α]ρ., Οοὐἢ., Οορύ., 8]. 

τοῦ εὐαγγελίου, ΟἾγΥ5. 

ἡ. ἐγενήθην] “1 δεοωηιε :" {1118 1655 

ἀϑιι8} ἴοττη 18 τσ δαορίοα ὈΥῪ 

Παοΐνι., Τιβοϊι., α]., οὐ Ὁπ6 δυθμουῖῦν 

οἵ ΑΒΌΙΕΟΝ, ἀσαϊηδὺ ΟΕ ΚΤ, ΒΊΟἢ 

τϑδᾶ ἐγενόμην ([ἰε6.}. ΤῊ Ῥϑϑϑῖνθ ἕοττῃ 

Πονγ νεῖ ᾿τη 0168 ΠῸ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαΙπρ' αἸ- 

ἔθγθποθ οἵ τηθδηΐησ (ΕΒ ἴίοϊκ., Εἰδα]6) : 

γίγνομαι ἴπ ὕπμ86 Ἰθοῦῖο ἀἸαϊθοῦ νγῶβθ ἃ 

ἀδθροπεπῦ ρΡᾶ88., ἐγενήθην ψγὰἃ8 {Π1|8 

πα ἴῃ 10 ἴον ἐγενόμην, δια ἴλοτη ὕΠΘΠΟ6 

ΘΟσΑΒΙΟΠΑΠΠΥ ογθρὺ ἱπύο ὑπ Ἰδηριιαρθ 

οἵ Ἰαύϑυ' υυυϊῦθγθ : 566 Βαῤίηδημι, 776. 

γενῦδ, 85. γν. ΤῈΝ-, Τοῦθοῖ, βλγψη. 

Ῥ. 1οϑ, τοῦ, ἃπα δοπηρ. πούθβ οὐ (ΐ. 

ἤχου ΠΡΟ διάκονος] “α 

υληϊϑίογ",) 850 ΟἿ]. 1. 23, 2 Οου, 11. 6. 

ΜΈ γον τσ Ο]Υ ἱπηριιρῊΒ {π6 αἰϑυϊπούϊοπ. 

οἵ Ἡδυῖοθϑ, ὑπαὺ διάκ. ρῬοϊηὺβ Τῆοτ6 ἴο 

οὐ ν ΤΥ ἴῃ σοϊαδϊοπ ἰο ἐδ 8ουυΐοο, ὑπηρ- 

έτης ὕο δούϊν!Υ ἴῃ το αὔϊομ ὕο ἐΐ.6 ηγα8- 

ἐο»". "5. σουθαι ΠΥ σα ποῦ θ6 Βα θβύδῃ- 

ἐἰαύθα ὈΥ ὑπ δχχ. ἴῃ ὅπ Ν. Τ᾿ ; 560 

2 (ον. νἱ. 4, χὶ. 22, 1 ΤΊπι. ἵν. ό, ὑγμθ θ 

διάκ. 15. 5ΙΠΩΡΙΥ πι884 ἴῃ Τ ἔβγη ὅο ὑΠ9 

πναϑίον", δι ΤιαῖκΘ ἱ. 2, ΘΓ ὑπηρέτης 

τϑίδυβ ὅο ὑπ βευνίοθ. Οπ ὑπ ἀογῖνδ- 

ἰΐοη οἵ διάκ. (διήκω), 586 Βαύντη. Ζοανῖ. 

5: ν. διάκτορος, ὃ 40. 3: ἴῸΓ 108. ΤΩΟΥΘ 

τοιηοῦθ ὩΠηἰ0165 [ΑΚ- ΑΤΚ - “θ6η4], 

Βεηΐον, ΤΠ͵ιιγζοί οω. Ν ΟἹ. 11. Ῥ. 22. 

τὴν δωρ. τῆς χάριτος] “ἐλ6 γῇ ο7 {6 

γάρ; σθη. οἵ ἑαοηϊέν, ποῦ οὐ γῖ 

{86 οἵδο, ἡ.6. π6 Αροβύίο!ο οἴἥοθ, {Π 6 

οἴου οὐ ργθδομίηρ 0 ὕμθ (ὐβῃί1168, 

οομβίεῦθα ; οοηρ. ῬΊαῦο, Ζεο. Ψ1Π. Ρ. 

844 Ὁ, διττὰς δωρεὰς χάριτος, ὉΠ 868 

ΟΠ ΘΙ]. ϑυηέ, ὃ 2.1, Ρ. 82, ΝΥ ΊΠΘΓ, 

Ον. ὃ 50. 8, Ρ. 470. τῆς 
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5 , 501 τς 5.5 ὧς Ξ ἷς ’ ; 
8 τῆς δυνάμεως αὐτοῦ: ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ παντῶων 

ον ε ’ ΦΨ Ω “2ἷἔῬΤΘΟῳῃΨ, 3 ’ 
αγιωὼν ἐδόθη 7) χάρις αυτή εν τοις ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι 

9 τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ, καὶ φωτίσαι 

δοθείσης μοι] “υλίοϊ, τσαϑ8 σύυοη, ἐο Ἴν6 ;" 

ποῦ ἃ ΠΊΘΓΘ τοϊ θυδίύϊοη οὐ ὑπ6 ῥτθ- 

οθάϊηρ δωρεάν, Ῥὺ ἀββοοϊαθα ΟἹ βο]Υ 

ψΙΌ ἢ {Ππ6 Ὁ]]Ο προ νγοτ 5 συ ῃῖο ἢ ἀθ πο 

6116 ηυαηηον" οἵ {πΠ6 δόσις. 

κατὰ τήν κιτ.λ.} “αοοογαΐηγ ἰο ἔ]ι6 

αὐοΥ ἴηι 7 οΥ ορεογ'αἰΐοη, ο77) ΠΠ8. ροιυον ;᾽ 

«9 Πηϊηρ' ΡτΘροβὶ ὑἱομἃ] οἴδτιβθ, ἀθρθπά- 

Θηΐ, ποῦ οη ἐγενήθην (Μ6Υ.), Ὀὰαὺ ὁπ 

τῆς δοθείσης μοι, νν] ἢ σγοῦα οὐποτ- 

ὙνΪ86. 5661 ΔΠ ἸΠΠΘΟΘΘΒΑΡΥ ΔΠΔΙΌΙΟΙ : 

“ὍΠ6. τηθηθ θη οἱ {Ππ6.}οισεγ" οἵ (οὐ 15 

Τουπά θα ὁ {Π8 οἰγουτηβύαποθ ὑπαύ δύ 

Ῥδι] 5665 ἴῃ [ὶ5 σπϑηρθ οὗ ποαγύ ἔγοιη 

δ ἴοθ ὕο ἃ {πἸ6ηα οἵ ΟἸ υῖδῦ δὴ δοῦ οἵ 

οἸπηϊρούθποθ,᾽ ΟἾ8ῃ. Ομ ὑΠπ6 ῬτΟρο᾿ 

ἴΌτοΘ οὗ κατά, 586 ποΐεβ οἢ οἷι. ἱ. 10. 

8. ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ] “τηΐο 
216 αὐνο Ὧν 1658 ἐδιωπ, ἐ]ι6 ἰοωδί,᾽ ΔΌΤΓΗ. ; 

ἃ τηοϑὺ Τα]]οϊῦοιι5 ὑγδηβιαὐΐοη. Νὸ δά- 

αἰοπ τνὰ8 τϑασϊτθα ο {π6 [ὈΤΙΠΘΓ 

Ῥϑυϊοά ; 88 συθαῦ Αροβύϊθ πόονγανεῦ 850 

ὕναγ, 50 ΘΠ ΘΒ, [6]0 [15 οὐσι νυθὰκ- 

Ὧ,655 ἃΠ ἃ ΠΟΙΟῚ 655 (εἰ καὶ οὐδέν εἰμι, 

2 ΟὐὙΓ. ΧΙΪ. 11), ὑμαῦ π6 τηθηΐοῃ οἵ 

Οὐ 5. οσυᾶθθ ἰονασᾶβ ΠῚπῚ ΔΆ ΚΘΙΒ 

νυ ἴπι, Ὀν ὑΠ6 Του οὶ Ὁ]8 οοπὑταϑῦ 1ῦ βαρ- 

δοβύβ, ποῦ ΟΠἸΥ ὕΠ6 ΓΘ ΠΊΘτη ὈυΘΠ 66 οἵ Π15 

ΤΟΥΤΏΘΥ ῬοΥβθου ]οη5. οἵ {π6 Πα γο (1 

Οὐον. χν. 9, 10), θαὺ οὗ Πἴ8. οση 51ηὑ] 

τιϑῦατα (1 ΤΊΠπι. 1. 15, εἰμί, ποῦ ἢν), ἀπά 

ὉΠ ΟΡ  Π] ΠΘ85. ἴῸΓ 50 Πρ δ οἴῆοσ. 

Οδϊνίη μα Ἠδυ]. ποτα ὀχροιπα πῃ 

ἴαν ποτα ν᾽ὐα]ν ὑπδπ Εἰδύ., γν πο τ ίουβ 

{818 ταπεινοφροσύνης ὑπερβολὴν (ΟΠ γ5.) 

ΒΟΙΘΙΥ ἰο ἴπμθ ἸηΘΠΊΟΥΥ οὗ Πὶβ8 ἴοτ- 

Τῦ 15. Ῥϑυτεοῦν ἴη- 

ΟΥΘΑ10]6 πον ᾿π ΒΟ ἢ. ῬΑΒΘΔΡῈΒ ἃ5 Π 656, 

ὙΠ 10}} τουθα] ὑπὸ ὑσαθδῦ ἀθρθἢ5 οἵ Ομ τὶβ- 

ὑϊαη Θχρθυΐθηθθ, θωαν (Ραμ ίι8, Ρ. 4.47) 

ΤΊΘΥ ῬΘΡΕΘΟΌΙΟΠΒ. 

οϑῖι ΟὨΪΥ 5866. οοηὐγδ Ἰοὐϊοη 5. ἃ Πα ΔΥΘῚΙ- 

τηθηΐβ ἃσδϊηβῦ ὑπ6 Α ροβύο!ϊο οὐἱσίη οὗ 

ὅπ ΕρΙ516. 

866 ΠΟΥ, ΟἿ. δ 11. 2, Ῥ. 65, δπὰ {116 

Οη {πὸ ἴουτη ἐλαχιστ. 

ΟΧΧ, σοΟἸ]Θοὐθα Ὀγ ΝΥ οὐβὺ. ὅη ἴοὺ., ουαὖ 

οἵ ψ ΠΙΟΠ Πονγθνοι τοπιονο ΤΠππογά. τν. 

118, δἃ5. ὕΠ86 ἐγ τϑϑάϊησ' 15 κάλλιον. 

766. τοδιβ τῶν ἀγ. 0 ἃ ἔθνν τη55. 

ἐν τοῖς ἔϑν. εὐαγγελ. 1 “ἐο ργοαοί, αἩϊοῊ 

ἐλ6 (Τοηεϊὐίο5 ; χρη ον ἅμ ῬΆΤΟΥ 

ΔΡΡΟΒΙΓΙΟΤ Ὁ] οἸαιιβθ, ὑπ6. θη δύο ἐν 

τοῖς ἔθνεσιν τιλΥ]τηο᾽ ὑΠηΠ 6. Α ΡΟΒΌ]6᾽ 5 ἀ15- 

{τηοὐϊνα ΒΡ 6τΘ οἵ δοίϊοῃ, δηα ἐπ 1ηΐ. 

ἀοἤπίηρ {π6 ρυθοθάϊηρ ἡ χάρις αὕτη: 

586 Κγίΐρον, ϑρυαωο]ί. ὃ. 57. το. ύ, 

ΘΟΒτΊΔ11614, ϑυγνηΐ. ὃ 192, ΥΊΠοσ, ΟΡ. 

δ. 44.1τ, Ὀ. 284. ΤῸ τηδῖκα {115 οἱδῖιβ8 

ἀθρθημθηῦ οὁἢ. δωρεὰν ἴῃ ν6Γ. 7, πα ὕο 

τορατα ἐμοὶ .... αὕτη ἃ8. ῬδΙοπἐΠοῦϊοδ] 

(1 411.}, ΒΘ 6.5 ἃ ΨΘΥῪ ᾿πηΡ ΓΟ 8016 Θ0η- 

Ὠθχίομ, ἃη ἃ 15. τϑαυ θα ποὶῦπον ὈΥ 

ΘΥΔΙΏ 81 ΠΟΙ ὈΥ ὑΠπ6 ὕθπου οὗ {Π6 ρΡ85- 

ΒΆ68. “7 αοἼιην. οταῖῦβ ἐν νυ θυ ἢ 

ἌΒΟΝ; 53. τῆβ8.; Θορῦ. ; (4172): Ραῦ 

{πὸ φανοῦν ἴον τούαϊπῖηρ' 1 [ἘΠ 

ΚΙ, ; ΠΟΘΙ 81] 1η85.; ὥὄγτ. (Ὁ ἢ), 

ΟἸάγοτη., Δ αϊρ., Οοἰ., ἃ].; ΟἾΓΥ5., 

ΤΠΘοά., 4].1 15 ἀθβθυνίηρ' οἵ οομϑίάθγω- 

ἰϊοη. τὸ.. πλοῦτος τοῦ Χρ.] 

ἐγολιο5. οΓ ΟἸιγ͵δέ,᾽ 1.6. {π6 Θχ παιιβῦ!θ58 

Ὀ]Θββιηρ5 οἵ βϑὶ νδύϊοι ; ΟοΙη ρᾶτ ΒΟΙη. 

ΧΙ. 233. Τὸ 15 ἀνεξιχνίαστον ((ΧΧ, 

00 ν. ο, ἴχ. το, Η6". ἽΠ] γ) 84) ῬοίΠ ἴῃ 

108. παίαγθ, θχύθηὐ, ἃ ὩρρΡ]Ποδύϊομ. 

9. καὶ φωτίσαι πάντας) “απά 

ἐο Οὐἰζιιηγυϊαίε αἰ, ηλαΐο αἰἱξ 866; 

ΞΕ ἡσιο]ό [εὖ ἴῃ Ἰᾳοθῖη 

Ῥυοίδυατη. οὐππὶ ΠΟΙ, ΪΏ1} ὅτ. ; ΘΧΡΔ- 

Βίοῃ οἵ {Π|ὸ Τουθροϊ ηρ᾽ οἰδιιβθ 85. ὕο ὑ}18 

ῬΥο06855 (1π86 ΑΡροβί]θ δὰ ρυδθθ ρίνθῃ 

ποῦ ΟὨΪΥ οαὔνναγα ΠΥ ἐο ΡΥ ΘΔ Ὸἢ ὑΠ6 Θο05- 

Ῥ5], θαῦ ᾿πνγαν]ν ἠο Θ ΠΟ 6), ὑπ οτιρ ἢ 

ΔΡΡΥ. ποῦ 85 ἴο ὕπΠ6 }ε) 801,8, ἃΒ ΟὙΙΠΡ᾽ 

ἴο 105 ἀποιηρἢδύϊο ροβιύϊοι ὑπ πάντας 

ΘΑ ἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 ὉΠοιιρ]ῦ τη οΓ6 1Πο] πϑῖνθ 

ὕμδῃ ὑπὸ Τογθροϊησ τὰ ἔθνη: 566 ΜΙ ογοσ. 

ΤῊ βισηῆοδηῦ νευ φωτίσαι τητιδὺ ποῦ 

᾽ 
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“παντας τις ἡ οικονομιὰ του μυστηριου του αποκέεκρυμ- 

ῃ 5, 5 ἢ κ “}ὔ 9 δι - δο 4 ; , 
μενου απὸ τῶν αἰιἰωνῶν εν τῷ Θεώ τῳ τὰ πάᾶαντα Κτισάαντίι, 

ἵνα γνωρισθη νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς τὸ 

6 δχρ]αἰπϑᾶ δυνδυ ἃ5 1 1ῦ ὑσθ 8 βυπο- 

ἩΥΙΉΟΙ5. ἢ διδάξαι (1)6 Υ.): {π|5 

ἀογιναῦνο τηθδηΐησ 18. Τοηα ἴῃ {Π|6 

ΤΙ ΧΧ, 566 δυάρσαβ χῆ!. 8 (Α{1ε1.}, 2 

Κίηρβ χὶϊ. 2, χυἱ]. 27, 28, θαῦ ποὺ ἴῃ 

6 Ν.Τ'., ψμθτθ {Ππ6 τϑίοσθπμοθ 15. 8]- 

ὙΥ5 ὕο ἸΙσῃύ, οἰὑ ποὺ ΡΠ γΒ108] (1 λιῖτα 

χῖ. 30), τηθύρ ον οὰ}] (1 ΟοΥ. ἱν. 5), 

ΟΥ 5ρ᾽υ10π81 (Η 600. νἱ. 4, 81.}; δοιηρ. 

Ἔθυδ8, Τλδοῖ. Οἠγόί. τν. τ5, Δ οἱΪ. τι. 

Ῥ. 156 ποθ. ΟἸ τῖϑὺ 15 ῬΡυΌρ εν ὁ φω- 

τίζων ( μη 1. 9); Η5. ΑΙΡοβῦ]εβ 1Πππ]1- 

πᾶΐθ “Ραυυ]οϊραύϊομθ ἃ τηϊηἸβύθυϊο,᾽ 

Ῥιβύϊαβ. Οἡ Π86 τ886 οὗ η6 ψογὰ 1ἢ 

τοῦ, ο Ὀαρύϊθπι, 566. ϑαἴοον, 7 }6βαλι", 

Δ]. 1π. Ρ. 1401. Ζ7)ι8οἷν. (64. 7) οταῖίβ 

καὶ ἈΡΡΑΥΘΗΟΥ ὈΥ τηϊβίδςθ. 

7 αὐοΐηη. Ὀτδοϊςοίθ πάντας 8ἃ5. Ὀδὶπρ' 

οτεα Ὁ Α, 2 Π|85. ; Ογτ., ΗΠ]., ἃ].; 

ἴο ὕπεβ6 δὲ 15 πον δα θά, ἡ 

οἰκονομία κ΄ τ.λ.1 “{λ6 αὐἱβροηδαίϊοη, οΓ 

{λ6 ηνη 8,67"), ὅτο.᾿ “ ἀἸΒρΟΒΙ (10 ΒΔΟΓἈΤΉ ΘΙ 

ΦΔΌΒοο 11,᾽ Ὑ α!ςσ'., ΟἸΔΓότη. ;--- 861]. 0116 

αἸΒΡΘΗ ΒΔ ]οη. (Δ ΤΠ ο Θπηθηῦ, ΓΘ ρα] ]ΟΠ) 

οὗ ὑπ6 τηυβίθεγυ ({πΠ6 ἀπο οἵ «6νν8 

δηα (Θῃ61165 1ηὴ ΟΠ τ δῦ, νου. 6), Ὑυμ] ἢ 

νὰ ἤο ὍΘ ΠΌΠΌΪΙΥ ὑταοθα ἃπα ἃο- 

Κπον]θασθα ἴῃ {π6 Τοῦ οἵ 105 Πων]πηρ' 

ΒΘΟΥΘΟΙΥ οχ᾽βῦθα 1 ὑπ 6 ῬΥῚΠ18] ΘΟ 5615 

οἵ Οοα, πὰ πον πανίηρ Ῥ66ῃ τον] θα 

ἴο ὅπ ΠθδνΘΗΪΥ ῬΟΥΤΕΥΒ. ΠΥ Τηθ8 8 οὗ 

π6 ΟἸασοι. Οἡ {Π|6 τηθϑη]ηρ' οὗ οἶκο- 

νομία, 5866 ποῦύθβ οἢ οἢ. 1. 1ο. 

ΤΠ τοδάϊηρ κοινωνία (Π60.}) ᾿δ5. ΟἿΪΥ 

{Π6 βιρροτνῦ οἵ σαγβινΘ Π155.», Πα 15 ἃ 

ΤΩΘΓΘ ΘΧΡΙΔΠΔΓΟΓΥ ο]055. 

ἀπὸ τών αἰώνων] “7})"0ηυ {7,6 αγε8,᾿ 5ο 1]. 

“βίηθο 1ἢ6 αγεβ ΟΥ ἐμ εὐονϊὰ δοργαη ;" 

ΘΟΙΏΡ. Ὠφ Ὁ θη. νἱ. 4: ἐε)ηυΐγηι8 ὦ 

ΤῊ ΘοΟμη86] 

1056} νγὰβ ἰουηθα πρὸ τῶν αἰώνων, 

τι ΟὐΥ. 11. 7; ὕπ6 οΘοποθαϊτηθηύ οὗ 10 ἀαὐεα 

ἀπὸ τῶν αἰώνων, ἴτοπΠ) {Π6 ΘΟΤΏΤΉΘΠ66- 

τηϑθηῦ οἵ ὑπθ δρὸ8 ψμθη ἰηςο! Πρ ϑηύ 

χιο οὗ {{ἱπ Θοποθα θη. 

Ῥεΐπρβ ἔγοτη ψ Βοτη ᾿ῦ οου]α Ὀ6 οΘοποθαϊθά 

Ὑ6Γ6 681164 ᾿ηἴο θχϊβύθηοθ; οοτηρ. Βοτη. 

ΧΥΪ. 25, μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σε- 

σιγημένου. 

κτίσαντι] “τὖὴο ογοαίεα αἷΐ {λίηγδ,᾽ 

“4αὶ οἸηηΐα οὔθανῖ,, ΚΝ αἱρ'., ΟἸΔΓΟΤη. : 

τῷ τὰ πάντα 

οογύδ! ΠΥ ποῦ “ααὶρρθ απὶ οτηπῖω οἰ Θῶ- 

ὙΠ." 

του] σθα αν ὑπ ἀΌΒοποα οἵ {ΠῸ γι ]- 

Μγοι, ---ἃ ὑγϑηβ]αὐϊοη ὙΒΙΟΙ 

οΟἷθ; σοΡ. πούθϑ οῃ. ἢ. 1. 12, ἃ 566 

6580. Ἰθοπαάβ5. Οναέ. ὃ 3ού. ἼΤ7)|ι6 θχδοῦ 

ΤΘΆΒΟΙ ἴον {Π|18 ραγυϊοαϊαν ἀθβιση δύο 

Ῥυϑῖπσ ΒΕΓ Δρρθπάθα ἰο τῷ Θεῴ Μιὰ 

Ῥθθη βοιπθυ δῦ αἰ Ὀσθη]ν δβϑυϊπηδίθά. 

ΤΠ τηοϑὺ βηρ]6 δχρίαπδύϊο νου ὰ 

ΒΘ6ΙΩ ὅο "6 ἐπιαῦ 1ὖ 15 Δα 466 ὕο Θπἤδηο8 

{π6 1468 οἵ Οοα᾽Β οτηπὶροΐθποθ ; {6 

ΘΙΠΡ δ ί1ο Ροβίθοη οἵ τὰ πάντα (“ πυ]1ἃ 

190.) Ῥεϊηρ ἀ6- 

Βισιιθα ἴο σίνθ ἴο {πΠ6 1άθῶ 105 τυὺῖι]οϑῦ 

οχύθηΐ δη6 ΔρρΡΙοδύϊοη ;--σῃο οτθαύθα 

ΤῸ Ῥ͵ΙΓΟΙΒΒ. οχοορίδ, 

411 ὉΠ1Π0Ὲ,᾿ 8δη6 50 νι ΗΒ ἀπάουθύ- 

οα ργογοραύϊνβ οἵ βονβγθίσῃι δ πη 6 οὑὐθδ- 

ὑϊνθ Ῥονγεῦ ογδ Πα ὑΠ6 νθῦῪ μυστήριον 

1561, Α τϑίδσθηοθ ἤο (σοα᾽5 οηιγυίβοίδη 6 

γνου] ἃ ΤηοΓ8 Βα] Ὁ] πᾶν 1 501Π64 {118 

οποθδτηθηῦ, ὑπ τϑίθσοποθ ἰο Ηἰβ8 

οηυη ροΐοηιο6 τ ΟΥ̓ 8 ΘΟ] ΟΙ ΠΡῚΥ νἱπη]- 

οδύθα ὑΠ6 εὐδοκία Δοοογάϊηρ το ΒΟ 

10 ννὰ5 ἱποϊπαθα ἴῃ ἃπα ἰοττηθα ρατῦ 

οἵ Ηἴ5 ρυΐπιδ] οοιη8615. [Ὸ 15 ποῦ π6- 

ΟΟΒΒΑΡΥ ἴο ᾿τηϊὺ τὰ πάντα, Ὀαυΐ {}16 [656 

ΒΘΘΙῺΒ (0 ΒΠονν ὑπαὺ 1 τΤοίθυβ σδύμοῦ 

ὕο ὕπ6 Ῥῃγβιοαὶ (οὐδὲν γὰρ χωρὶς αὐτοῦ 

πεποίηκε, ΟἾΡγ5.), ὑπῶπ ὑο {Π|6 5Ρ111- 

ὅχ8] ογθαύϊοῃ ((81ν.). ΤΙ Ἰαὐθεσ νίθνν 

γνῶ ΘΓ ΠΔΡ5. βυσρεβύθα ὈΥ ὑπ6 ἸΟΠΡῈΓΡ 

τϑδάϊηρ κτίσ. διὰ ᾿Τησοῦ Χρ. [166. ν»Ὲ 

ὉΡΈΚΤ, ; τηοϑῦ τη88.; ὄντ. - ὮΙ, 

ΔΒΌΘΥΙΒΙς ; ΟἾγΥΒ., Τηθοα,, }.1, ψ ΒΊ ἢ 

ΒΟΥΘΥ ΘΙ 185. ΤΙ] το]οσίθα Ὀγ τηοϑῦ 

τϑοθπῦ οαϊύοσρ πῃ ΑΒΟΒΙΕαΝ, ἃ 

ἴθνυ 1η88.; 5Ξ'01., σα]σ,, Οοίῃ., 8]. ; 

4511, Οὐυ., ϑηα ταϑὴν ἘῈ, 
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ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ 
“- Α ’ “ 59. ἢ ΟῚ ᾽ ἴ 9 ΄σ 

11 Θεοῦ, κατα πρόθεσιν τῶν αιἰώνῶν ἣν εποιῆσεν εν Χριστῷ 

1ο. ἵνα γνωρισθῇ νῦν] “ὧν οΥΕ61' 
ἐλμαΐ ἐδι6γ6 ηυϊγλέ δὲ πιασθ ζηοιῦη, πουὺ ," 

ἀϊνῖπθ οὈ]θοῦ Δ Πα ῬΌΤΡΟΒΘ οἵ {πΠ6 ρ'8π6- 

ΤᾺ] αἰδβρθηβαύϊοη ἀθϑου θα ἴπ ἐπ6 ὕνο 

ΤΟΥ ρΌΪ σ᾽ νΘΓΒΘΒ ; ποῦ οἵ οἰΠοὺ οὗ {Ππ6 

Ταοὶβ Βρθοϊῆθα ἴῃ ὕπθ ὕννο ῥδγίϊοὶ ἰδ] 

ΟἸαιιβαθ ἱπηΠηθ ἀϊδίου Ῥυθοθαϊπο, ἴον 

πϑῖθ πον {π6 οοποθαϊπηθπὺ οὔ ὑπ6 τηγ8- 

ἴοι (Δίθγετ), ποῦ ὑπ ραϑὺ δοὺ οὗ 

τηϑίθυ ἃ] οὐθαύϊοι (Η 841].), ὁου]α Ὀ6 ῥγο- 

ῬοΥΙν βαϊά ὕο πᾶνθ ἢδα δ5 105. ῬΈΌΡΡΟΒΘ 

δια ἀοβῖση ὕΠ6 ρη68θηΐ (νῦν ορΡ. ἴο ἀπὸ 

τῶν αἰώνων) ΘΧὨΙ ΟΊ ϊοτι οἵ (σοα᾽ 5 ν]βάο πὴ 

ἴο Απρεῖὶβ. ΤῊΘ ΑΡροβέϊθ (α5 ΟἸβῆ.. γε] 

ΤΘΙΗΔΙΚ8), 1Π ΘΟΠ ΓΔ ΒΌΠο᾽ ὕΠ6 οὙΘ ἔμ 655 

οἵ Πῖ5. 6811 ψιῦ ἢ ΠπΠ6 πούμιηρηιθβθα οὗ 

115. ῬΘΙΒΟΠΔ] 561}, Ῥαγβιιθβ ὕΠπΠ6 ἐπθηη8 

οὗ 5. ἸΆ θοῦ ὑπγουρἢ 811] (5. βίαρϑβ: 

ὍΠ6 ἐλαχιστότερος ᾿ὰἃ5 σ,806 ρἼΝΘΗ Πΐπ 

εὐαγγελίσασθαι κ.τ.λ., ἩΔῪ ΤΟΥ 6, φω- 

τίσαι πάντας κιτ.Ὰλ., πα ὑπαῦ ὕοο ὑπαῦ 

Πθᾶνθπ πρηῦ βθ6 πα Δοκπον]θάσθ 

π6 πολυποίκιλος σοφία οὗ Οαοα ; 566 

Νοδπάοθν, ῥίαμιη, οὶ]. 1. Ρ. 518 

(Βομη). ταῖς ἀρχαῖς κ.τ.λ.] “ἐο 

ἐμλε ργίποϊραϊίϊοα απ ἰο ἐΠι6 ροιῦ6)»5 ἴῃ, 

ἐλι6 Ποαυογῖῃ γαρσίοηϑ ,᾽ 56. ἴο {16 σοοά 

ΑἸρ6Ι5. ἃπαά 1η 6 ]ΠρΘηοθ5; ἃ τοῦ. ἰο 

ῬοΟΌΠ οἰαββθθ (Η οἴπι. ϑολυ. Ν᾿ ο]. τ. 

Ῥ. 315) Ὀδῖπο Θχοϊα θα, ποὺ 50 τη πο ἢ 

ὈΥ ἐν τοῖς ἐπουρ. (ΑἸ6., ἴογ' Θοιηρ. οἢ. 

νἱ. 12), 85 ὈῪ ὑπ6 σ΄, ΠΕΓΆ] ἔθπου οἵ 0Π8 

Ῥάββασθ; 6.1] ΑἸΡΘ]5 τηοτα πδύιγα ΠΥ 

ΤΘοΟρ 56. ὑπ6 ροιυογ,, σοοα ΑὩΡρΘ]5 ὕΠ6 

«υἱδάοην οἵ αοα. Οπ {Π8 θυ ἀρχαῖς 

καὶ ἐξουσ., ΘΔ. τὶ ὑπ τὺ. ἴο δαὰ 

σοῖσι ὕο ὕπ6 Θηυτηθγαίϊομ, 566. πούθββ 

οἡ Οὗ. 1. 21, 8ἃΠπΠ4 οἢ τοῖς ἐπουρ. ποίθ5 

Ὁἢ ΟἿ... ἷ. 3, 20. διὰ τῆς 
ἐκκλησίας] “ἐλγοιιγῆ, ἐἴ,6 (ὐ]ιυνοἦι,᾽ 561]., 

“ΌΥ τηθᾶπ5 οὗ {π6 ΟἸΌγΟΙ ;᾿ διὰ τῆς 

περὶ τὴν ἐκκλησίαν οἰκονομίας, ΤΠΘοά. 

ΤῊ6 ΟΠατγομ, ὉΠ6 σοι πἸΥ οἵ Ὀ6- 

ΠΙον σβ ᾿η ΟΠ γιϑὺ (Ὁ 0]. 1. 24), ννὰβ Π6 

Τηθδ 8 ὈΥ ΜΏΙΟΝ ὕπθθθ τη Πἰβύθυ]ησ' 

Βρ᾿ γ᾿ ἡγ ΓΘ ὑο θ6ῃο]α δηῃα οοπίοιηρ]δίθ 

Οοα᾽ 5. νίβάοτῃ : οοτηρ. Οὐδ᾽ νη ὅπ ἰοο., 

“ΘοΟ] 6518... ΕΠ δβὶ ΒΡΘΟΌ]τη 510 1π αὰ0 

ΘΟη οι ρ᾽ ϑηῦα ΑἸΡΘΙ1 ταϊρ ἤσθτη Τ)6ὶ 

ΒΔΡΊ ΘΗ ΙΔ Τη ; ὅτε ἡμεῖς ἐμάθομεν τότε 

κἀκεῖνοι δ᾽ ἡμῶν, ΟἾγγΒ. ὙΤπαῦ {Π6 

ΠΟΙ ΑἸΡ6]5 δἃ16 σοαρ80]6 οἵ ἃ βρϑθοῖῆο 

ἸΠΟΓΘδ56 οὗ Ἰτπον]θάρθ, πα οὗ ἃ ἀββρ- 

ΘῃΪΠο᾽ ᾿ηΠϑ]σ ὐ ̓πύο (οα᾽5 νυ ]βά στη, ΒΒΘΙῺΒ 

ἔγοτη {15 Ῥαβϑθδρθ οἶθᾶσ πα ἱποοηΐγο- 

ΨΘΓΌΌ]8 ; σομρ. τ Ῥοῦ. 1. 12, εἰς ὦ ἐπι- 
θυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι, δι 5888 

Ῥούαν᾽ϑ, Τλοοῖ. 7)οφην. Ὗ οἹ]. 1τττ. Ρ. 44 

56.. ϑυίοογ, 7 λεϑαιγ. ΚΝ ὁ]. 1. Ρ. 46... 

πολυποίκιλος) “πιαηίγοϊα,, “ταυ]εὶ- 

Του τη ]5,᾽ Ν᾽ ]ο., ΟἸΆγοτη.; 8566. Ογρῆ. 

Πγην. ΜΙ. 1τ, 1ΧΙ. 4. ΤῊΪ5. ομαγδοῦύογ- 

ἰϑῦϊο οἵ οὐ 5 νυ βάοιη 15 ἰο θ6 ὑγδοθά, 

ποῦ ἴῃ ὑπ6 παράδοξον, ὈΥ ὙγνΏΪΟἢ ᾿5βῖ168 

γῦ6 Ὀγουσηῦ ἀθουῦ ὈΥ ππ]οο]κο-ἴὸν 

τηθϑη5 (διὰ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία 

κατωρθώθη, διὰ θανάτου ζωή, δι’ ἀσθε- 

νείας δύναμις, δι’ ἀτιμίας δόξα, ατορ.- 

ὟΝ γ85. ἃΡ. ΤἜΘορ.), αὶ ἴπ ὕπ6 πολύ- 

τεχνον (ΤΠ ΘΟΡἢ.), ὑπ νιϊθίυ οἵ ὑπ6 

αἰ νῖηθ σου 5615, ὙΠΟ ἢ πΘν  ΠΠ61655 4] 

Τα ΒΟΘΓΙΟἾΒΙΥ οο-ορθυαῦθα ἰονγασ ἃ 

Β1Π016 6η6,---οἰῃθ. 6081] οἵ ὑπ6 (σθῃ 168, 

δια βαϊναύϊοπ οὗ τηϑη πα Ὀν Τα] ἴῃ 

“6815 ΟΠ γιϑῦ. ΤῊΘ τ86 οἵ πολυποίκ. 

ἴη γϑίεσθηοθ ο (ποβύϊοϊβτη (1 θη ξθιι8, 

Τῶν. τ. 4.1, 64. Μα58.) ἀοββ ποὺ ρῖνϑ 

{π6 5]1σηὐθθθ στθαβοη [ὉΓ ΒῈΡΡΟΒΙΠρ' 

(Βδαν, Δ αινῖι8, Ὁ. 420) ὑπαῦ {πὸ 88 

οὗ {π6 ψοτγὰ ἤθυθ ΔΙΌΒΘ [ὉΠ] ΔΠῪ 58Ὲ0} 

ΔΤ ΒΊΟΠΒ. 

11. κατὰ πρόθ. τῶν αἰώνων) “αο- 
σογαΐη ἰο ἐμ6 γριινγροϑε ὁ ἔπε ἀγε8.,᾽ 

τηολ] οἷδιιβ ἀθροπαθηῦ ὁπ ἵνα γνω- 

ρισθῇ, ΒΡΘοΙ ἔγίηρ {Π6 δοοουάδποθ οὗ ὑπ6 

τϑνυϑϊαθϊοι οὗ ὑπ αἰνίπθ συ βάοπι ὙΠ 

Οοα 5. δὔθυ μ8] Ῥαγροβθ; νῦν μὲν φησὶ 

γέγονεν, οὐ νῦν δὲ ὥριστο ἀλλ ἄνωθεν 

ΤΠ6 σϑη. τῶν 

10 οδῃ 

προτετύπωτο, ΟΠ Υ8. 

αἰώνων 15. Βοιηθ ν μαῦὺ ΟὈΒΟΌΓΘ: 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 (α) ἃ σαι. οὐἠγοούὶ (“0868 ἴοτϑ- 

ογάοσυίηρ οὔ ὑῃ6 ἀρβ8,᾽ ΟΥ̓ ΒΙΌΌΎ, Θοτηρ. 



ἬΠΗΠ ὙΥ ΤΣ θῦ 

Ἴ ΝΥ κ Κ , ε κα Ω ον ᾿ , ᾿ 
σου τῷ υριῳῷ ἡμῶν, ἐν ᾧ εχοόομεν την παρρήησιαν καὶ 12 

κ ᾿Ὶ ᾿] Α “ἢ. ’ ΄' 

τὴν προσαγωγὴν εν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 

τ. ἐν Χριστῷ] Τ]θ τϑδάϊηρ' 15. 5110 Ό]γ ἀοαθύα]. “]αοΐνηυ. «πὰ Τίβον. 

(6α. 1 δπα 7) ̓ ηβοτῦ τῷ Ὀδϑίογα Χρ. νὰ ΑΒΟῚ; 37. ττό-. ἃ].: 88. ἤόνγθνοὺ {Π6 {1018 

ὁ Χρ.᾽Ἴησ. ὁ Κύρ. ἡμῶν ἈΡΡΥ. 4065 ποῦ Οὐδ βἰβθσῃθγα ((Ὁ]. 11. 6 15 π6 πϑαιρϑϑὺ 

ΘΡΡΓΟΘΟΙ ὅο 1Ὁ:; 5686 ΜΙΔΑ]. ὅν, 4 γί. Αρρεῃά, π. Ρ. 403, δ. Ῥμοβϑ)ὴ, δπᾶ {ΠῸὸ 

ΟἸΠΙΒΒΙΟΠ 15 ΒΡ ρου ύθα Ὀγ ΟΥ̓ Ε ΚΊΤ δὲ ; τηοϑῦ τη585.; ΑἸἢ., ΟἾγυβ., Τ]θοά., νγ8 5011 

τούδϊῃ {Π6 τϑϑατηρ' οἵ ἤδο., 7ΤΊβοΝ,. (6. 2), ἃπα 0Π6 τη] νῦν οὗ φαϊίουβ. 

Ῥ 6116), οὐ θυθῃ (0) ἃ β'ϑη. οἵ ἐλ ροϊπέ 

497 υἱθιν (δ μΘ6 1]. ϑ'γηέ. ὃ 18. 1, Ρ. 120), 

πίον ὉΠ6 Δ Ρροβῦ]θ 15. ποῦ βρϑδκίπρ' οὗ 

Οοα᾽Β Ρύγροβθ ἴῃ τοραγὰ ἰο αἰβδγθηῦ 

ἀϊτηθθ ΟΥ̓ αἰβρθηβδθίομβ, Ὀυὺ οἵ Ηἱΐβ 

ΒΙ ΠΟ]. ῬγΡοΒΘΘ οἵ υπϊὐϊπρ' ἃ ἃ βανὶηρ᾽ 

ταϑ Κη ἴῃ ΟΠ τΙϑύ,---θαῦ ν01}1 ΒΘ. τηοϑῦ 

πϑύι γα ν᾽ γασαγ θα ἃ5 (6) ΘΙ] ρΊηρ ἴο 

ὍὉΠ6 φϑηθσαὶ οδίθροσυ οἵ ὑπ6 ρθη. οἵ 

»οϑϑοϑϑέοτ, (“08 ρῬγροξθ ψν Ποἢ. ρογίδϊη- 

δὰ ἴο, οχίβιθα ἴῃ, νὰ ἀθίθυ τη θα ΟἹ 

ἴῃ 0Π6 8065), δ πα ἃ5. βϑυνίηρ ὕο ἀθῇπ6 

0Π6 ΘΌΠΘΓΔΙ ΤΙ 0. ΟΥ̓ ὑΠὴ6; ΘΟΙΏΡ. 

Ζἀ6 6, κρίσιν μεγάλης ἡμέρας, δ! ἃ 566 

ὙνΊηδγ, ΟΥ. ὃ 30. 2, Ρ. τύρ. Τὴ 6 πιθϑη- 

πο 15. ὑππ18 ΠΘΔΙΥ Θαπϊνα!θηῦ ὅο ὑπαΐ 
ΟΥὁἨ ὉΠ6 51:12118} ΘΧΡΥΘϑβῖοη πρόθεσιν... 

πρὸ χρόνων αἰωνίων, α ΤΊνΩ. 1. 9; Οοα 5 

Ῥύγροβθ οχϑίθα 1) ΗΒ βδὔβυ μα} Ὀεϊηρ', 

δι ἃ νγὰβ ουηθα ἴῃ ὕΠ6 ρυϊτη8] ΔρῸ5 

(ὁ. β:θου] 15," ϑγγ.) Ὀαΐοσθ ὑπ6 ἴουηαδ- 

Δοη. οὗ 0Π6 στοῦ] ; οοτηρ. ἢ. 1. 4. 

ἣν ἐποίησεν] “ὠλίο ἠὲ εὐγοιια]ιί," 

“ἀάδτη ἔθοῖῦ,᾽ Δ α]ρ., ΟἸάτγοότη., Οορῦ., 

“σαύαν!αα,᾽ οἴ. Τ]|6 οχϑοῦ τιϑϑη]ηρ᾽ 

οἵ ἐποίησεν 15 Φουα υ], ΤΠΘ τηθηθϊοι 

Οὗ Π6 δὔβυπαὶ ρασροβθ νου] βθϑῖῃ ἴο 

1ΠΡΙῪ ταῦμου “ σομ δέει" (ἘΠ81]., 416 

ἘΠμδη “Θαδοιίι8 681 (1)6 ὟΥ., Μογ.), 88 

[Π8 σϑπθυδ] τίου 08. ΒΘΘΙῺῚΒ ΤΠΟΤΘ ἴθ 

{πΠ6 Ὡρροϊηντηθηῦ οἵ {π6 ἄθοσθθ ὑῃδῃ 

[ο 105 δύοντα] σθα]ζαύϊοη (866 (δ ]ν. ; 

Ἡοῖΐα. ϑολγι Ὁ. Νο]. 1. Ρ. 204) : 5.11} 

ἐπ6 ψογτήβ ἐν Χρ. ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ 

ἡμῶν 5661 80 ΟἸΘΑΡΙΥ ἴο φοϊηῦ ἴο {Π9 

το Ἰζο οι, ὑπ ΟΔΥΤΥΠΡ οὐὖῦ οὗ {Π6 

Ῥύτροβθ ἴῃ «“968085 ΟἿ νύ, ---ὐΠ6. δ᾽ οτὰ 

τηϑαθ ἤδβῃ (οοπηρᾶγο ΟἸ51..),---ὐῃαῦ {Ππ6 

Ἰαϊνον (Μαὐύη. χχὶ. 321, 9οῦπ νἱ. 328, 

1 ΚΙηρΒ νυ. 8, Ιβϑίδῃ χ]ῖν. 28) τητιϑὺ Ὀ8 

οΟμβι θυ Ῥγθίθυα Ὁ]6. ἊΑ5. Πουθυοῦ 

δὺ ῬαΠ] πὰ υϑο «4. τηϊῆα]6 (βθυπ), 

πο 6 προέθετο ποΙ ἐπετέλεσε, ὃ. τηϊα- 

416 θύῃ (6. .. “νγουρηύ,᾽ “πιδᾶο,᾿--- 

ποῦ “Τ01Π1166,᾿ Οὐπν}».) 5Ππου]α Ρ6 τϑ- 

ὑδηθα ἴῃ ὑγϑηβ]αίϊοη. 

12. ἐν ᾧ ἔχομεν] 
([ουπ684 ἴῃ ὙΠΟ Π}) τ06 λαῦο," ἃρΡθδ] 

ἴο, δῃη4 φιοοῦ ἄτη ἴπῸπ)] {Π|Η61} 

“ἦγ, αὐ]οην 

ΟἸ τι βυϊαπ δχρθυῖθποθ, ὑπ8 τϑαύϊνθ ᾧ 

Βανίηρ ἤΘΓΘ ἃ 5]]10 ΠΥ ἀεδηποπβύγαςινθ 

δια ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΤΥ ἴογοθ (ὅτε δὲ διὰ τοῦ 

Χρ. γέγονεν ἅπαν, ἐν ᾧ ἔχομεν φησί 

κι το λ. Ογγβ., οοιηρ. ΤΠθοά.), ἃπὰ 

Ῥοΐηο ΠΘΑΥΥ͂ Θαυϊνωϊθηῦ ἴο ἐν αὐτῷ 

γάρ; 566 «161». ὃ 834. 2, ΒΘΡΗΠ ΡΥ, 

ϑγηΐ. ΥΙ. 12, Ῥ. 293, ἃπα πούβ οἡ οἷς 

ΟἿ (01. 1. 27: τὴν παρρη- 
σίαν] “ον δοϊπη6855,᾽ “Βα ποῖατα,᾽, Ὑ α]ρ., 

ΟἸάτοτα. ; ποὺ πού “Πθουθαξθιη ον δ, 

νυ μϑῦμο ἰπ τϑῖ, ὅο Ῥγᾶγον (Β6πηρ..), ΟΥ̓ 

ἴο Ῥγθϑοίηρ ὑπ6 ΟΌΒΡ61 (Ν᾽ 4[80].); 

ἴου, ἃ5. ἴπ τῆ ΠΥ ἰηϑέϑποοϑβ (16 ν. ΧΧΥΪ. 

132 μετὰ παρρ. Τὴ" 2), τ Μδοο. ἷν. 

18, 60. Π]. 6, τ σοιη ἴϊ. 28, 81.), {88 
ῬΥΪπαϊθνθ τηθϑηΐηρ ΠᾺ8. ΠΟΛ τηϑγοϑα 

τπίο ὑπαῦ οἵ “ομϑονῖα] ΒΟ] άποβδ᾽ (θάρ- 

ρος, Ζομδῦ. ἤρῶ. Ρ. 1598; “Ἐτθυα!ρ- 

Κκοιύ,᾿ Τὰ.) ; Ὁπωῦ “ρϑϑάοιῃ οἵ βριυιθ᾽ 

(“ἔπει ]5,, Οοὐμ.) τσ μ]9 ἢ ὈΘΟΟΤη68 

ποθ ηο ἃ΄Θ ΘΟΠΒοΪουΒ. οἵ ὅΠ6 τὸ- 

ἀθοιηΐηρ ἴον οὐ ΟἸτῖϑῦ; ἁγιάσας γὰρ 

ἡμᾶς διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος προσήγαγε 

θαρροῦντας, (Βουτη. ; 5686 ποίεθϑθ ΟἿ 1 

Ἴγην. 111. 15. τὴν προσαγωγήν] 
ἐουι" ααηυ βϑίοη, ;" οὐχ ὡς αἰχμάλωτοι, 

᾿ 



600 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

12 διὸ τὐτῶλοοε μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ἢ 

ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑ ὑμῶν. 

φησί, προσήχθημεν, ἀλλ᾽ ὡς συγ- 

γνώμης ἀξιούμενοι, ΟἾΓΥ5., δ ἃ 5ῖπη, {π6 

Οὗποῦ Ογθαὶς οοτητηθηαίουβ ; ΘΟΙΊΡ. 

“0Π., “ἀποθογθιη ποβύγιμη,᾽ ὉΠ 566 

ποΐθβ οἡ οἷ. 11. 18. ΤΊ6 ὑγδηβιυϊν 

Τηθϑ 1 ἐπ θγθ δανοοαίθα 15. ΔΡΡυ. ἃ 

110016. 1655 οθυύδϊπ ἴῃ Π8 Ῥγθβθηῦ οδ86, 

οἡ. δοσοιηῦ οὗἨ ὑπ6 πηΐοῃ ἢ {Ππ6 1ῃ- 

ἔγδηβ. παρρησίαν, 5111] Ὀού ἸΘχΙοδ] δα- 

Ὁπουῖῦν δ ηα {πΠ8 Ῥυθοθαϊηρ' τϑίθγθποθ ἴο 

ΟἿ ΠΟΡ 566Πὴ ὅο Τϑα 1186 ἃ Π4 1501 

10; σοιηρ. ἥδιῖοον, 7} οδαιι". 5... Δ ΟἹ. 

ΤΙ. Ῥ. 85ο. ον “{Ππὸ ἐδ8 οἵ 0Π δυὺϊο]6 

Ῥοΐογθ θοῦ ποση5 5] Δ] 1Ζοθ ὑπ θη ἃ 8 

{π|6 ὕψη βἰθιηθηΐβ οἵ δπ πηΐατιθ ῥτῖν]- 

Ἰορθ᾽ (18.416), 15 ποῦ οἰθδγ ; 5868. οἢ ἐΐ8 

ΟΟΠΥΥΑΥΥ ΥΙΠΘΥ, (Π). ὃ 10. 5» Ῥ- 117. 

“Ζιαοίνην. οταὶϊΐβ τὴν θϑίουθ προσαγ. Μ 1} 

ΑΡΝῚ; 2 τη85.; Ραῦ ἴῃ ορρ. ὑο ΟἿΣ 

(ΓΕ τὴν προσ. κ. τ. παρρ) (ΕἸ α 

τὴν προσ. εἰς τ. παρρ.) 1 δέ, ΘΑ] 

8.1 τηϑ8.; ΑἿπ., ΟἾΡΎΒ., ΤΠθοα., 4].; 

νν ὨΙΟἢ. τπγο τού ἢ Ζἰεο., Τίδολι. 

ἐν πεποιθήσει] “ἐπ οοηηαοηοο," 

τοῦ θαρρεῖν, ΟἼγΥ8.,---ῶ ΠΟΌΪΘ. ΘΧΔΙΏΡΙΘ 

οἵ ψ ΒΟ ἢ 15. αογαθα Ὀγ δῦ Ῥδὰ] Πτη- 

561} 1 {π6 5] τη 6 νγουβ οἵ Ποιη. 11]. 

38, 30 (Μογ... ὙΤπθ ρῥγϑβθηῦ οἱδβθ 

ἄοθβ. ποῦ αὐυλ]!ἶνγ προσαγωγή (πο 

ὈΤΟΤΟτ5 ΔΡΡΓΌΔΟΙ,᾿ ΕΔ 416), Ὀτὺ 15 ὉΠ6 

Ῥυβαϊοαύϊοη οὗ πιαμηι6},, απ ἃ ΘΗ π65 ὑπ 6 

ἴομθ 8Π6 ἔλθ οἵ τηϊηα (“ΔΙδουιίου 

Το πύοσγατιθ,᾽ δ1ν.) ᾿π μοι {Π6 προσ- 

αγωγὴ 15 Θῃ]ογεα ἃηα το ]1Ζο. Ππ5 

ἴμεη ἐν Χρ. τηλυῖθ ὕπθ οὈ͵]θούϊνθ 

στουπα οἵ {Π|6 ῬΟββ}ββίοι, διὰ τῆς πίστ. 

π6 βιιθ)]θοῦϊν τηθάϊιση ὧν εὐλίοϊ,, πιὰ 

ἐν πεποιθ. {π6 5] ουϊνϑ βύωνθ ὅν εὐλίοι, 

10 15. ΔΡΡ δ μΘπ 64 : “(γθ5 ἴὔϑατιθ συϑᾶτιβ 

δαπὺ ἴδοῖθη 1, πδΠ ὈΥΙ παι 1) 61 ῥτο- 

ΤΩ ἸΒΒΙ ΟΠ 115. ΟΥΘαἴτητιβ, ἀθῖηθ Η18. 80- 

αὐϊθβοθηῦθβ ΘοποΙρίηγαβ Πα ποίδμῃ τὖ θο- 

ΤῸ 51πΠ|5 Ὁ ΘΉ ΠΟ 8. ϑηΐμπηο: Πἷπο 

βϑααϊσαν διάδοῖδ, ατιεβ ἔϑοῖν πὖ ῬΓΟΗ͂Ι- 

σοῖο τηθῦα Ἰηὐγθρὶ 6 οὖ οοηβδύδηθει ΠΟΒ 

μετὰ 

7)60. ΘοΟΙΠ ΘΠ ἤθπηι5, (ὐαἱν. ἸΠεποίθη- 

σις (2 ΚΊηρ8 χη]. 10) 18. ΟὨΪΥ πι888 ἴῃ 

86 Ν. 1 ᾿γ δῦ Ῥδὺ] (2 Οοτ. 1. 15, 11]. 

4) ΜΠ. 22, Χ- 2, ἘΠῚ 111: 2), 5.ΠῈ 15. 8 

ὙνΟΓΤα οὗ Ἰαύον Οστθοὶς : 566 Εἰπβύθῃ. οὐ 

Οανγ88. 1τττ. Ρ. 114. 41, Τοῦ θοῖς, Ῥ΄γγη. 

Ῥ- 204 86. τῆς πίστεως αὐτοῦ] 

“7υϊ, οὴν Πίην ;᾿ σουι. οὐγοοίϊ, νἱνυσα!ν 

δα αϊγα]θηῦ ἰο πίστ. εἰς αὐτόν : 566 Τύοτη: 

111, 22, Ο8]. 11. τό, δηα δοπρ. ποίθβ 

ἦν ἴυο. Τῦ 15. ἀοιθυπ] Πμθῦμθν ὑπ 

ἀθθρθῦ τηθαπίηρ ὙγΠ1Ο ἢ ΘΟ ΘΙ (ΘΟ ΠΡ. 

ΔΙ Δυ0}.) ἢ πμ5. ἴῃ {16 ψοσάβ, 850. “ἔδιἢ 

οἵ ΒΟ ΟΠ δύ 15. ποῦ αν ὕΠ6 οδ]ϑθοῦ, 

Ῥαῦ Ὁπ6 στοιπα,᾽ οδη Ποῖ Ρ6 [ΠΡ 

βαθύ αΐθα, Οἡ ὑπ ΨἼΟ]6 νϑῦβθ, 

566 ὑῃ78θ6 ῬοβύπιμπηοιΒ ΒΕΘΓΙΠΟῚΒ οἵ 

Βουΐῃ, ϑέγην. ΧΧΙΧ, 5864. ΥῸ]. ἵν. Ῥ. 

413 84: (Τ᾿ ρρ). 
12: δίοι “(Ὁ αὐοοιηΐ,᾽ 

“ΟΠ 677 6,᾿ 56. 5.116 6. ΤῊΥ ΟΠΓΟΘ 18. 50 

Ἰπηρογίαηῦ ἃ πα] ΟἿἿ ΒΡΙΓΙυπιὉ] ᾿ΥΙν 1] σῈ8 

εὐὐῖολ, 

80 ργοδῦ; διότι μέγα τὸ μυστήριον τῆς 

κλήσεως ἡμῶν, καὶ μεγάλα ἃ ἐνεπιστεύ- 

θην ἐγώ, ΤΠΘοΟρΡῃ. Τηθ τοΐθγθποθ οὗ 

0815. Ῥαυγύϊοϊθ πὰ8. ὍΘΘΠ νΘΓῪ ΟἸΠ ΥΘΗΘΙΥ 

Θχρίαϊμθα. ῬβύϊιΒ δ Μογοῦ τ ἢ 

ΒΟΙῚΘ. Ῥ]ΔΙΒΙ ΠΥ οοηπηθοῦ τ ΒΙΠΠΡΙΥ 

γνῦἢ ὑΠ6 Ῥγθοθάϊπρ' νΕ 88; “απ ἸΡῚσΣ 

δὰ ἰαηύδιη αἰρσιϊαύθπη σνοοδῦϊ 5105, 

6] βάτο οομβθαποπάε Πα ποῖδην Πα θῶ- 

εἶθ ρΡὲν ΟἸτϊβύμμι ; ΤΟΘῸ γοβ, ἐπ. Εϑῦ. 
Α58. ΠΟΥΘΨΕΙ νοῦ. ὅὃ---Τὰ οομὐαϊῃ {Π6 

ῬΤΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ὑπουρηῦ ἕο ν ΠΟ νου. 12 18 

ΟΠΪΥ Βα θοτἀϊπαΐθ ἃπα Βα ρΡΙθιπθηὔαγυ, 

{86 ΤΟΥ 6. ΔΙ] πα πρ' ὕο ὑπ6 παΐν)6 ἃπὰ 

εἰϊργγυϊέμ οἵ ὕπ6 Α ροβί!θ᾽ 5. σουγητηϊββίοῃ, 

ΠπΠ6 Ἰαύνθσ. ὧο 15 εοἤεοοίβ ἃυιὰ γεοϑυι δ, 

ἴῃ ΠΟ. ον ἢ6 ἃπα ᾿Ὶ5. Ομ νου 

(ἔχομεν) 51ιᾶγθ, ὑπ6 Ῥϑυύϊο]6 νν1}1 τητι0}} 

ὙΠΟΙΘ ΠϑύΌΓΑΙΠΥ τοῖο ἴο ὕπθ 016 

ῬΑΓΆΡΥΡΗ. ΤΠ ππηΐοη οὗ {πὸ Αρο- 

Β016᾽ 5. οὐ ἰηὐθγοϑίθ ἃπα ὑμοβ οἵ ἢἷ5 

Θομηνοείθ ἴῃ ὉΠπ6 [ΟΠ] ον ηρ νγοσ 8. ὕΠ 61 

Ῥϑοοπιθβ πδῦθγο! ἀμ ΡΡσορτγίαίθ, ΤΊ] 



{ΠῚ ΤῊ τὴ: ΟἿ 

Οἱ {Π|5 δοσοιηὺ (1 
58) 1 Ρῥγὰγ ἴο ἀοα 

, , 
"Πούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατα μου 14 

{π6 ΕΔΙΠοΥ ἴο οἷν γοῖι βίγθηρῖῃ νη, ἃ πα ὕθϑοῖ σοι {π6 1π- 
ΘΟΙΏΡΥΘΗΘΗΒΙ0]6 Ἰονο οἵ ΟΠ υϊβῦ, μα Π1] γοῖι τυ ΟΟα᾽ 5. {ἀ]}1658. 

τι58 οἵ διὸ Ὀγ δὺ Ῥδα] 15 ὕοο ναῦὶθα ἴο 

ΘΠ 0]6 τι8 βϑΐθὶν ἰο δάάπιοθ ΔΗΥ͂ σΊΔΤη- 

τη ϊοα}] ΟΠ ἀγα οπΒ.: 566. πούθββ οἵν 

(ταϊ. ἵν. 31. αἰτοῦμαι μὴ 

ἐνκακεῖν] “7 επέγοαέ γοι ποί ἰο ἴ056 

λοαγέ;, ὑμᾶς (Δ.0}.}) ποὺ τὸν Θεὸν 

(ΤΙ Θοά.) θθίηρ' ΒΌΡΡ!16 4 αἴθου 0Ππ6 νυ; 

ΘΟΠΡ. 2 ΟὐΥ. ν. 20, ΗθὉ. χιϊ. το (2 

Οὐτ. νἱ. 1, Χ. 2, οἷὐδα ὃν 1)6 ὟΥ., 81 

1655 ΦΡρσορυϊαΐθ), γν θυ ἃ 5Ι ΤΏΙ Γ 5ῈΡ- 

ῬΙδυαθηῦ 15 τθαυϊγθά. 0) οοπδίσαο- 

ὉοΠΒ 85. “1 ργὰγν (04) ὑπῶῦ γϑὸ ἰοβθ 

ποὺ πραγὺ,᾽ οὐ “ὑπδὺ 1 1οβ6 ποὺ ἤθαγὺ᾽ 

(ϑὅγχ.), ἀὐὸ θοῦ ορεπ ὅο Ππ6 οὈ]θούϊοπ. 

ὑπαῦ ὑπ6 οὔ]θοῦ οἵ ὑπ6 νοῦ} δια βιι] θοῦ 

οὗ {Ππ8 1πηῇ. (θοῦ ἀΠΘΧ ΡΥ 65566) ἃγθ ὑΠτι5 

τηϑι6 αἰ σθηῦ νυ ιῦπουῦ Βα! Ποϊθηῦ τϑᾶ- 

Β0η. ΜοΓΘΟνΘΥ 510} ἃ ῬΥΔΥΟΙ ἃ5 ὑμαῦ 

ἴῃ {πὸ Ἰαύξον Τ᾿ ουργθύαθϊοη νοι! ΓΘ 

811 βύσσον ἱπάθθα ἴποτα {π6 11ρ05 οἵ 

π0 στοαῦ Δροβῦ!θ ψῖιο Ππδά Ἰϑαυηῦ ἴπ 

[15 β θυηρθ ἴο τ ]οϊοθ ((0]. 1. 24), 

Δα ἴῃ 8 ὙΘΥΥ ννθαςηθ85 ἰο ἢπά 

στουπα ἴογ Ὀοδβυϊηρ᾽ ; ΘΟΠΡ. 2 ΟὐΥ, Χὶ. 

30, ΧΙ. 5. Οπ ἐνκακεῖν [ΑΒΊΏ1Ὲ: 

ἐγκ. Ῥ5Ἀ Δ] ποὺ ἐκκακεῖν (1ἰ66.}, 866 

πούθϑ οὐ (Ταί. νἱ. 9. 

ἐν ταῖς θλίψεσιν κιτ.λ.7 “π᾿ πηι} ἐγῖθιι- 

ζαΐϊίογϑ 701) γοιι,᾽ “ἴῃ (ποῦ “οὐ,᾽ 628) 

ὑγι θυ] Ὁ] ΟπΙ Ὀτι5. τη θὶβ,᾿ Ν᾽ α]ρ'., ΟἸάγοτη. ; 

ἐν ἃ5 πϑι8} ἀθηούπρ' {Π6 Βρίιθυθ ἃ5 1ὖῦ 

ΓΘ ἴῃ ΨΏΙΟὮ {π6 [αϊηὐ- ΠοαυθΠ 6855 

Οὗ Ὁπ6 ἘΡΠοβϑίδηβ τηϊρηῦ ΡΟΒΒΙΌ]ν 6 

ΒΏΟΜΙ ; 886 ΠΟΙ, (Ἱ΄. ὃ 48. ἃ, Ρ. 345- 

50. ΟΙοβθ νγὰϑ ὑποὶγ Ὀοπά οἵ τιηϊοῃ ἴῃ 

ΟΠ τιδῦ, ὑπῶῦ ὑπ6 ΑἸ ροβῦ]β ἴθ! 15 Ὡῇῆϊο- 

ὉΟΉ5 Ὑγ6 γ6 ὉΠΘΙΓΒ ; ὕΠ6Υ τηϊρῦ 6 [αϊηύ- 

Ππϑανίθα ἴῃ ἢἷ5, ἃ5 1 ὑπθὺ σγογ6 {ΠῸ61Ὁ 

οὐ. ΤΠΪ5 ἃυύϊ0186 15 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ θ6- 

ἴοτϑ ὑπέρ, ἃ5 θλίψεσι οδτι θ6 σοπμβι ἀου θά 

ἴῃ βύγαοῦα γα! ππῖοη ἢ ὑπὲρ ὑμών: 

ΘΟΙΩΡ. θλίβεσθαι ὑπέρ τινος, 2 (ὑου, 1. 

6; 866 ποΐββ οῃ οἷ. ἱ. 15. 

ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν] “ἐπαδηνιοῆ, αϑ τὲ 
28 017" “ἰοΥ,) τϑῶβοῃ (ὑμετέρα γὰρ 

δόξα κ. τ.Ὰ. ΤΠδοά.), οὐ ταῦπου θσρὶα- 

πδύϊοη, ἢ ὑΠ6Ὺ σγοτθ ποῦ ἴο Ὀ6 ἴαϊηῦ- 

ποαγύθα ; {Π6 ᾿ἱπαοῇ, τοϊαύϊνθ Ὀεῖηρ᾽ ΠΘΥΘ 

ΘΧΡΙ Δ ΟΓΎ (οοΙαρ. οἷ. 1. 23, ΠΟΙ6Β ΟἿὲ 

Οαϊ. ἵν. 54, δια Ἡδυίπηρ, (αϑιι8, Ῥ. 

480), πα τοΐθυτϊηρ ὑο θλίψεσιν οι {16 

ΘΟΙΠΠΊΟΠ. ῬΙΪΠΟΙρΙ6 οἵ αὐῤνδοίϊοι. ὈΥ͂ 

Ὑγ ΠΟ {π6 τ αὐϊνθ ΒΒ ΌΤη 65 ὑΠ6 σΘ ΠΩ͂ΘΥ 

οὗ {π6 φγβαϊοαίθ; 568 Υ̓ΤΠ6σ, 67. ὃ 24. 

3, Ῥ. 150, Μϑεᾶνὶρ, 5'γηΐί. ὃ 98. Τ6 

ὙΔΥ ἴπ γΠο} δῦ Ῥασ] 5. ὑτ] θα ]αύϊοιΒ 

ΘΟ] θ6. βαϊᾷ ἰο ἰθπᾷ ἴο {π6 φονυ οὗ 

ὑπ ἘΠ θδίδηβ 15. 5ΠΏΡΙΥ Ὀαὺ Βα βίδο- 

ον! Θχρ]αἰπθά Ὁ Ομνγ8., ὅτι οὕτως 

αὐτοὺς ἠγάπησεν ὁ Θεύς, ὥστε καὶ τὸν 

υἱὸν ὑπὲρ αὐτών δοῦναι καὶ τοὺς δούλους 

κακοῦν" ἵνα γὰρ οὗτοι τύχωσι τοσούτων 

ἀγαθῶν [566 νεῖν. 6] Παῦλος ἐδεσμεῖτο. 

ΤῊ Ῥϑυβοηδ] τθᾶβομ, “αποᾶ ἀοούοσθια 

ΒΑ θΘ015. απ] πα}115. σα] πα 105 ἔνδη- 

σἰθαν,᾿ Οδ]χῦ. (οοιηρατο Τ]ιθοά.), ἴῃ 

Μ ΠΪΟΉ οα856 ἥτις τηυδὺ τοίου ἴο μὴ ἐν- 

κακεῖν, ΒΘΘΙῺΒ ὙὙΠΟΠΥ οαὖ οἵ {Π6 41168- 

ἰΐομ. ΟἿΟΥΥ δοοῦαθα ἴο ἐπ ΡΠ βΙδ 15 

τόση ὑπ6 οἴποῖα! αἰσηϊν, ποῦ 0Π6 Ρ6Υ- 

ΒΟ0ΠῸ] Τογυϊπ6. (καρτερία, ΤΠΘοά.) οὗ 

616 Βα Πθγου. 

Ι[4. Τούτου χάριν] “Οπ ἐλὶ5 αὐ- 

οοτηνέ,᾽ 56. “Ὀδοδβα γ86 ἅΓ8 850 οδ᾽ θά 

8ἃΠα 50 0110 ἐορ  ύ Ποὺ ἴῃ ΟΠ τ δῦ, σθβατηρ- 

ἰΐοι οὗ νοι. 1 (ταῦτα πάντα ἐν μέσῳ 

τεθεικὼς ἀναλαμβάνει τὸν περὶ προσευ- 

χῆς λόγον, Τ6οα.); τούτου χάριν τ6- 

Τϑυυὶπρ' ὑο {Π6 ὑγαΐη οἵ ὑποιρμῦ δὖ {Π6 

ὁ πα οὗ οἷ. 11., δηα ἴο ὕπ6 4685 Ῥ8}8]- 

16] ὕο ἴ ἴπ 1π6 αἀἰρυθβϑίοη; ἴῃ Ὀγϊοῖ, 

ἐπειδὴ οὕτως ἠγαπήθητε παρὰ Θεοῦ, 

(ὔοαμπι. κάμπτω τὰ γό- 

νατά μου κιτ.λ.1 “7 ὁοπά ηϊ}} ἤιθ608 
ἴῃ ῬΓΆΥΘΙ ἢ ΘΧΡΓΘβϑίου. 1παΠἸοαύϊνθ οὗ 

ὑπὸ θαυ πμθδύμθδθ ἃΠᾺ] [ἘΡν ΠΟΥ οἵ ἢϊ5 

Ῥίδγου; τὴν μετὰ κατανύξεως δέησιν 

ἐσήμανε, "ΓΠΘΟΡΙΙ., οοταρ. (νυ. Κάμ- 

πτειν “γόνυ (ΒΥ κ. ἐπὶ γόνυ ἴῃ {Π6 
1, Χ Χ) ἰ5 Ἰοϊηβα τυῖθ 6π6 ἀαῦ, ἴῃ 108 

Ε2 



08 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

᾿ - σ΄ «- 

15 προς τὸν Πατέρα, ἐξ ου πασα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ 

6 νον “ Ε ’ [2 δῶ ς κα Ν ᾿ “ 
16 ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, να ὁῳῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος 

16. δῷ] ὅο ΑΒΟΒΟΝ; 3 τηββ.; Οὐῖο. (Οαΐ.), Β45., Μείμοά., 81. (αοΐνω., 

ΠΠΘῊΣ, Ὁ}: Τη δα. τ ἃπε 2 ὅπ ΤΆΓΟΥ ἴοστη δῴη ννὰβ δαορίθα χη ΠΤ ΕἸ ΚΠ; στοαῦ 

Τὰ Δ] ΟΣ ΟΥ οἵἨ τη85.; Αὖ]., ΟἾγυ8., ΤῊ θοά., 8]. ([εο., ΤΊίβοϊι. δα. 2, 7). ΤΠο ῥυϑ- 

Ῥοπάθγαποθ οἵ ἀποῖϑ! δαὐμουι ἐν, πον τοὶ πίογοθα Ὀγ δὲ, 15. Βα Ποϊθηῦ ὕο τυ γΒῸ 

ἐπαῦ ἀθοίβίοη, ΘΟ Ρ. οΥἸὑ168] ποίϑ ὁπ. οἷ... 11, ὃ. 

Β1Π1Ρ18 56η88 (οι. χὶ. 4, χὶν. τ, θοὺῃ 

πού] η5); Ὀαῦ Ποτθ, ἴπ {π6 πηθύδ- 

ῬΠΟΥΙΟΩ] 56 η88 οὗ προσεύχεσθαι, 15. ἃΡ- 

ῬΙΟΡΙΙαύθ!ν Ἰοϊηθα τυ] πρὸς ἴο ἀδποίθ 

π6 ομ]θοῦ ὑονναγῖβ ποτ 85 1Ὁ ὙΘΥΘ 

{π6 ἴζπθθθ σοῦ Ρονϑα,---ὔπθ τηθηΐα] 

αϊνθούϊομ οὐ {16 ῥσάσοῦ; 8566 ὙΥΠῸΙ, 

Ον. ὃ 40. ῃ, Ῥ. 36ο. Ομ {π6 ροϑβύι8 

οἵ Κπθϑιϊηρ 1 ΡΓᾶΥΘΥ, 5886 ΒΙΏΘΠΣΠΙ, 

Αὐηΐῳ. χιπτ. ὃ. 4, ἃ πα 6β8ρ. δ ]σοσ, 

Τλεβαι". Ν' ο]. 1. Ρ. 777. 

ΤῊΘ. Ἰηὐουροϊαύίοη οὗ πΠ6 ψογβ τοῦ 

Κυρίου ἡμών 1. Χ. αἴτεον πατέρα, ὑποιρῈ. 

ὉΠΑ4 οι Ὀύθα]ν διιοϊθηῦ, ἃ Πα νγ6}} Βαρρουῦ- 

εὐ [ΠΕ ΟΚΙ ΝΕ; πρΑΥΥ 811 Π188.; 

5 τ, (θοῦ),  α]ο., ΘΟΤΠ., «αἱ, ; ΟἿ νυ 5.; 

ΤΉΘοά., 4]. (1166.}], 15 ΤΊ ΠΟΥ το] θούθα 1 

ἔανουν οἵ {π6 ἐοχὺ [ΑΒΟΝῚ; 2 τη885.; 

Τοιϊα., Οορί., ΖΒ. (θοῦ), δ].; 

Οτῖρ., Ογτ., 81.1 ὈΥ πΘΑΥ]Υ 811 τη θ π 

δαϊίοιβ θχοθρὺ [)8 δ ϑῦίβ δπα Βδαϊβ. 

15. ἐξ οὐ] “γον υὐοηι,, “ αὔίει" 
“ὐλοην ," ἐκ Ῥοϊηὐπρ ὕο ὑπ6 ογέγίγην ΟΥ̓ 

8ΒΟΊ706 ΜΨΏΘΙΙΟΘ {Π6 ΠΔΠῚ6 νγὰβ ἀογϊνϑα ; 

566. ποίθϑ οὔ (ταΐ. 11. τό, ἃηα ΘΟΠΊΡ. 
Χοη. ΖΠοην. τιν. 5. 12, ἔφη δὲ καὶ τὸ 

διαλέγεσθαι ὀνομασθῆναι ἐκ τοῦ συνιόν- 

τας κοινῇ βουλεύεσθαι" Ἤοτη. 7}. χ. 68, 

πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων. Τι655 

ἀἰτθοῦ οὐἱοϊηδύϊοη 15. ΧΡ Θββθα Ὀγ ἀπό, 

ΘΟΙΏΡ. ὀνομάζ. ἀπό, Ἡτοά. νΙ. 130. 

πᾶσα πατριά) “ονογ γα00, γωηυϊίν," 

ποὺ “{π6 ΨΠΟ]6 ΤᾺ] γ,᾽ Ααἴῃ.; 560 

“ΜιΙαα]θύομ ἔμ ἰοο., Ὁ. 361 (64. οΒ6). 

ΤΠΘ ἀ88 οἵ {Ππ6 ρδυῦοαϊδι ἔθυτη πατριὰ 

18. ΘνἸἀΘ ΠΥ βυσσοβύθα ὃν Ὁπ6 ργθοθάᾶ- 

᾿πρ᾿ πατέρα; τὺ Θχδιοῦ τη ΘΔ] Πρ ΠΟΥΨΘΥ ΘΙ, 

δια 501] τῆογθ ᾿ΐβ. Ῥγθϑθηὺ ΤΘίθυ μη 06, 

ΛΘ. Ὀούῃ νϑὺῪ ἀδραύθα ]6. ὙΠ το- 

σαν ἰο ὑπ βγβῦ 10 τηδὺ 6 5816. ὑπαῦ 

πατριὰ ἄο65 ποῦ ᾿ΠΠΡῚΥ (α) “Ραϊδθυπιύαβ,᾿ 

ψυϊο., ὅ'γυ., ἃ]. (κυρίως πατήρ, καὶ 

ἀληθῶς πατὴρ ὁ Θεός, ΤΊ Θοά. ; σΟΙΏΡ. 

ΤΒοΪποῖς, Β 6} 0}1". Ῥ. 39.4),---ῶὦ ὕγϑῃβ]δ- 

{ἴοι ἀϑἴθηβι Ὁ]18 πϑι Ποῖ π᾿ ροϊηὖ οὗ οὐγ-. 

ΤΩΟΪΟΡῪ ΟἿ᾽ ΘΧορδβίβ, δαὺ 15. εἰ ὑΠον ἀδϑά 

ἴῃ (2) {Π6 πιοτϑ Πἰπαϊ 084 56Π88 οἵ “ΓΔτη1118᾽ 

(μιοέϊσί, (ὐορῦ. ; Θοτηρ. Ασὐτη.), ΟΓ ΠΙΟΙΘ 

ῬγΟΌΔΟΙΥ (0) ὑπαὺ οὗ {Π|| πιογθ ἱποίαβινθ 

“σοηδ᾽ (ΗΘ. ΠΠΕΦ, 1655. ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΪΥ͂ 

ΓῚΣΝ ΠΣ, ΘΟΠῚρ. Θ΄ βθη. ζδα. 5. ν- 
ΓΞ, τοὺ); 5686 Ηειοά. 1. 2οο, εἰσὶ δὲ 

αὐτῶν [Βαβυλωνίων] πατριαὶ τρεῖς, ἁπιὰ 

ΘΟΙΠΡΑΙ Αοῖβ 1Π. 25 γι Οεῃ. χἰϊ. 

3, ΠΟΘΙ πατριὰ ἃπΠα φυλὴ ἃτ6 ᾿πίθγ- 

σπδηρθά. ΤΕΌΠ6Π, ἃ5 ΒΘΘΓῚΒ τηοβῦ ΘοΥ- 

τοῦ, ψ δαορὺ ὑπ8. ΤΟΥ͂Θ ᾿ποΙαβινθ 

τηθϑηΐηο, 0Π6. Ὑθίθσθποθ τητιϑῦ θ6 ἰο 

ὑποβθ ἸυΡΘΥ ΟἸά5565. ὉΠ 6 ΘΟΙΏΤΩ 1165 

ἰηῦο ψ ΠΙΟ, ἃ5 78 ΤΊΔΥ 8,150 ᾿ηἔθι' ἔτότα 

οὔποθ Ῥδββᾶροθθ (ΘΟΙηρ. οἷι. 1. 21 ποῦθϑ, 

ΟἹ]. 1. 16 ποία8), ὑπ σϑ᾽θδόϊαὶ πιοϑὺβ 

ΦΡΡΘΑΣ ὕο θ6 αἰνι464, πα ἴο [Π8 ΤΆΘΘΒ 

πα ὑγυ1|065 οὔ τηθη (“απο τιθ ΓΘΟΊ ΟΠ 1Π1,᾽ 

ΑΠ0}..), ΘνΈυΥ οπη8 οἵ ψΠΙΟἢ οὐαβ {Ππ6 

ψΕΥΥ {1016 οὗ πατριὰ Ὀγ γνΒΙΘΗ 1ὐ 15 46- 

βηβα ο {π6 στοαὺ Πατὴρ οἵ 81] {Π6 

πατριαὶ Ὀοΐπ οὗ ἃηρ615 ἃ τπθπ: {815 

{1016 οὐκ ἀφ᾽ ἡμών ἀνῆλθεν ἄνω, ἀλλ᾽ 

ἄνωθεν ἦλθεν εἰς ἡμᾶς, ϑανοιαη ἃ. 

Οταπιθν, (ἰαέετι. ἐπι ἴοθ. ; 566 ϑοποοίύρ', 

Ἦον. Ποῦν. Ν᾿ ο]. τ. Ὁ. 1238, πα β'αϊοθν, 

Τ]),οβϑαιι)". 5. ν. Ν ΟΪ. 11. Ρ. 637. 

ὀνομάζεται 15 ὑπ5 ὑδῖκθη ἴῃ 105 5018 

δὑγιμο]ορίοα! 5θη86, “5 παηιθα, ὀδαγ8 
ἐἶ 6 παηια οὗ, 5611. οἵ πατριά, “αἸοϊθαν, ἢ 

Οορύ., 4]1., “ποιηπδ]δαδ,᾽ Οοὐπ.; 586 

Μεγ ἦμ ἴοοβ. ΑἹ] βρβϑοῖὰὶ 1ῃύθγρο- 



ΠΡ τε τὸ 17. 09 

τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ [Πνεύ- 
Ὁ “- ΕῚ ᾿ » , “- Ἁ 

ματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τὸν 17 

Ἰωύϊομϑ, 6. 5. “ποπηϊηδϑηῦα! ἡἰϊλ 7) εἰ" 

(Βθηρ.. ὁοιηρ. Β6Ζδ), οὐ ἈΓΡῚΌΓΑΥῪ ἴπ- 

φογργθύαἐϊοηβ οὗ ὀνομάζ., 6. χ. “ΘχΙίδυϊῦ, 

ΟΥΙΡΊΠΘτΩ ΔοοΙριῦ ἡ (Εἰβύϊπιβ, 8]. ; ΘΟΠΊΡ. 

ἘΟΚ.),---ιη δ! 95 γ Β]Ο ἢ ονθη καλεῖ- 

σθαι (8.416) πϑνϑὺ αἰγθοῦυ θΘδΓ8,:---- 

ϑΓΘ σγΠΟΪ]Υ ἸΠΔ ΤΠ 15510]68. 

ιό. ἵνα δῷ ὑμῖν) “ἐλαέ λ6 «ὐοιιἰα 
σγαπέ γον; ᾿ Βα Ὀ]Θοῦ οὗ {Π6 ργᾶγϑι Ὀβὶηρ: 

ὈΙΘηἀθα τυ ἢ ὑπ6 Ραγροβα οὗ τηδκὶπρ' 

1ῦ ; 568 πούθϑ ἢ) Οἢ. ἷ. 17. 

κατὰ τὸ πλοῦτος κ.τ. λ.] “αοοογαΐηρ ἰο 

ἐλ γἱοΐοβ οΚ ΠῚ5 σίου," δοσογαϊηρ ἴο 

ὕ8μ86 δρυπάδηοθ πὰ ρ]θηϊλααθ οὗ ΗΒ 

ΟΥ ῬΘΥΓΘΟὐΙΟΠ5 ; 886 πούθβ οἢ οἢ. ἷ. 7. 

Μεο. τϑϑὰβ τὸν πλοῦτον ῖῦ 5 ΚΙ1,; 

188. δυνάμει] “ὐὐέϊι ροιυον," 
Κα] ᾿πΐπ86α βύγθηρθῃ :᾿ “αὖ νἱρῦαθ 

568 Τογυϊὑπά πη 6 ἃ 60 δοοθρύῷ οουγοθοΥ- 

Θιη1η],᾿ Εἰϑύϊαθ. ΤΗῖβΒ ἀαύϊνθ πὰ8 Ῥ6θῃ 

ΑἸ ΓΘ Ο]Υ Θχρ]αϊπϑα ; 1 οαπποῦ 6 (α) 

ὑπ ἀαὐ. οἵ “Τοἔθσθποθ ὅθ, ΟἿ᾽ ΤΠΟΓΤ6 

ΘΟΓΓΘΟΙΥ Βρθϑ κίηρ,, οἵ “δύμῃιοα! Ἰοοα γ᾽ 

(888. ποίββ οὐ (ταί. 1. 252, διὰ οχχ. ἴῃ 

Κυύρεν, ϑρηιαο, ὃ. 48. 15, 6. 5. χρή- 

μασι δυνατοὶ εἷναι, 4:6.), ἴογ 1 νγὰβ ποῦ 

οη6 Ρδυθϊοαϊαν Του] ῦγ (ροννθῦ, ἃ8. ΟΡΡ. 

ἴο Κπον]θάρσθ, 6.) Ραῦ {Π6 ψΠῸ]8 

ΟἼΠΠΘΓ ΠΊξ,᾿ ὙΠΟ ννὰ8 ὕο 6 βύγθῃρῃ- 

Θηθα, Ηδι]. οἷὔθβ Αοίϑ ἵν. 259, δυῦ 

ὕπΠ6 ΘΧΘΠΡ]8 18 ἱπΆρΡΡ]] 016. ΝΟΥ 

ἀρδῖη (0) (ο65 10 ΔΡρϑὰν ἤο Ὀ6 τϑοὰ 

Δα νΘΥΌ11]ν (ἀαύ. οἵἩἨ πιαηηε), «161, Οἵ". 

ὃ ὅο3. 2), ἴογ ὉΠ15 Ἰπύθυρι., ὑπουρἢ 

ἸΏΟΤ6 Ρ]ΘΌΒ1016 (566 Εϊῖοῖκ.) 15 Ορϑῃ ὕο 

{π6 οδ]θούϊοη οἵ αἰτθούϊηρ ὑπ ὑπουρμῦ 

ἴο ὕΠ6 βύγθβῃρυ μον ταύμϑι ὑπ δη ἴο ὑπ 6 

Βα ]Θοῦ ἴῃ γΠοτὴ βύγθησίῃ 15. ο "6 1η- 

[υ588ἀ ; Ββ86 Μϑυϑὺ ὅπη ἰοὺ. Τῦ 15. ὉπΠ8 

ἹΠΟΓῸ ΟΟΥΡΘΟΙΥ γοραγθα ἃ8Β (0) ὑΠ6 

ΒΙτΏΡ16 ἐπϑέγηνεγυίαί, ἀαῦ. (Αττα.) ἀ68η- 

ἱπρ' {Π6 Θ]θπιθηῦ ὁ ᾿πῆἤπθποθ οὗ ὑγΠ 10 ἢ 

π6 ὥριγιῦ 1ἴΒ. ὑπΠ86 “σαιδω ηιοοἑαηϑ :᾽ 

ΘΟΙΏΡ. ἐν δυνάμει, (ο]. 1. τι. 

εἰς τὸν ἔσω ἀνθρωπον] “ὑπίο {}ι6 ὕγη6)" 

φῶ, ,᾽ ἀϊτϑοίϊοη πα ἀδϑυϊηδίϊοι οἵ {ἢ 

Ῥγδγϑα ἴον οἱ οὗ ᾿πῇιβθα βγθηρῃ ; 

ὑπ οἴδιιβθ Ῥϑῖπο' ΟὈν]Ο5]Υ οοπποοίθα 

νυ ἢ κραταιωθ. ( α]ρ., ΟὍΤΠ.,--- ΡΡΚ..) 

ποῦ ψιῦἢ κατοικῆσαι (Ἔγι., Οὐορί., 

“πῃ., ἁπὰ ὅτ. ἘῈ); ἀπ εἰς ποῦ Βοπρ᾽ 

ἴογυ ἐν (Β6Ζβ), ποὺ θύθὴ ἴῃ 105 Ἰπ0 6 ἰὰχ 

ΒΘη886 “ἴῃ τορᾶτα οἵ᾽ (Μεγ. ; Θορ. 

ὙΥΊΠΘΥ, ΟἹ. ὃ 40. ἃ, Ρ. 354)», αὐ ἴῃ 108 

ΠΟΘ [ἰδθυα] ἃπα Θχρυθϑϑῖνθ 58η886 οἵ 

“ἐο απα ἐπίο.:" ὉΠ. “ἸΠΠΘΙ τη ἡ 15 ὑπ6 

Τϑοϊρι θα οἵ 1ὖῦ (ὁ χωρῶν, ὅ6Π01]. ΔΡ- 

Ογάῖα. (ἰαΐοη..), Ὁπ6 βαθ]θοῦ ὑμέο τὐηοην 

{Π6 δύναμις 15 1Π{τπ|566 ; ΘΟΙΏΡ. πούβϑβ ον 

σαί. τ. 27. ΤΠπ6 θχργθββϑίοη ὁ ἔσω 

ἄνθρ. (οτη. νἹῖ. 22) 15 πϑδυ]γ 4 θη 108] 

νη, Ὀὰὺ βοιηθνμαῦ τῆογα πο] δῖνθ 

ὑμδη ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος 

(τ Ῥρῦ. 11. 4), 8πα βὔδῃβ 1η ΔΗ ΠΘΒῚ5 

ἴο ὁ ἔξω ἄνθρωπος (2 Οὐογ. ἵν. 16); ὑπ6 

Του 6 ὈΘΙ Πρ ῬΥΔΟύΙ Δ 1] ν θα αἱ να]οηῦ ἴο 

{16 νοῦς ΟΥ ΠΙΟΠΟΥ παύιθ οἵ τηϑῃ 

(οι. ν]ϊ. 23), ὕπο Ἰαίίοι: ὕο ὉΠ6 σὰρξ 

566. Βθοῖς, εοίογιί, τι1. 

Τύῦ 15. νινπῖη {115 ἔσω 

ΟΥ ὕμ8 μέλη: 

ΠΡ. ὕ8: 

ἄνθρωπος ὑπαῦ ὑῃ 6 Ῥόνγεῖβ οὗ τϑρϑηθιᾶ- 

ὑϊο ἃΓ6 βχϑγοῖὶδο (ΠΗ }]θβθ, Ολιϑδίί. 

ἰὐηυϊ, 8. 22. 8), ἃπα 1ὖ 18 ἔγοτη {Π6ῚΓ 

ΟΡΘΡὕοη. ἴθ ὕΠ15 ρτονίηθθ ὑπαῦ {16 

ὙγΠ0]6 τηϑ (“Βθοιηάππι ᾿πὔθι δ 5080- 

ἰαύαδ,᾽ Β6ηρ.) Ὀθοοιηθ5 ἃ νέος ἄνθρω- 

πος (85 ΟΡΡ. ἴο ἃ [ὈΤΤΠΘΓ βἰδίθ), Οὐ ἃ 

καινὸς ἄνθρωπος (ἃ8. ΟΡΡ. ὕο ἃ [ὈΤΙΠΕΓ 

ΘοΥΓαρὺ βύανθ, οἢ. ἵν. 24), ἃ Πα 15. δἰ ὑπῈν 

ὁ κατὰ Θεὸν κτισθείς (οἷν. 'ν. 24), Οὗ 

ὁ ἀνακαινούμενος εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ 

εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν ((0]. 1]. 

10), Δοοογαϊηρ ἴο ὕπ6 ροϊηῦ οἵ νἱονν 

ἀπ6ΘΡ γγΠ]Ο) ΤΘΡΘΠΘΓΔΙΙΟΙ 15 τθραυ 6 - 

566 Ηδγ]655, Δ ελι, ὃ. 24. 6. ΤῈ αἷ5- 

ὑϊπούϊοη Ὀθύνγθθη {15 ἃ πα {Π6 ρᾶυῦ 1} Υ 

ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΒ. θυ Π5 πνεῦμα ἃπα νοῦς 

ΤΩΔΥ ΘΓ ΡΒ Ὀ6 ὑπ8 τοπρῊ]ν βὐαῦοα : 

πνεῦμα δ Β'ΤΊΡΙΥ ὕπΠ6 πὶρηθϑῦ οἵ {Π6 

ἔμγθθ ραγβ οὐ ὑΏϊΟ τηᾶπ 18. ΟΟΠι- 
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᾿ ᾿ . π , 9 κ ς: α 9 
18 Χριστὸν διὰ τῆς πιστεῶς εν Ταις καρδίαις υμῶν, ἐν 

Ῥοβθά (866 ποίββϑ οὔ 1 7}6ε85. ν. 23); 

νοῦς ὑπ πνεῦμα γοσαγ 64 Τηοτθ ἴη 15 

ηιοναΐ, πα ἐπέοἰἰοοὐιιαί, ἀϑρθοῦβ, “ απἃ- 

ὕθῃητϑ 1π06]11ο10, οοοὶαῦ, οὖ να] (568 

πούθϑ οη» ᾿λίϊ. ἵν. 7); ὁ ἔσω ἄνθρ. ὑπ6 

πνεῦμα, ΟΥ̓ Ταῦ ὑπ6 ΨΠΟ]6. ᾿πητηδ- 

Φ6 112] Ῥογύϊοιι, οομβίοτθα 1π 105. ἐλοο- 

ἰοσίοαϊ ἀϑρθοῦβ, ἃπα 85 ὑπ6 βϑαῦ οἵ 0Π6 

᾿πνγου Κίηο ῬΡΟΥΘΙΒ Οἵ ΟὙΔΟΘῚ: ΘΟΙΏΡ. 

ΟἸΒΗῃ. οὐν Ποην. νἱϊ. 25, Οριιδο. Τλεοί. 

Ῥ. 14356., ΒΘοΙς, Αδοοη. 11. 13, Ὁ. 35; 

δα ὁπ ὑπ ὑμγθοίο!α παύσγο οὐ τηδῃ 

ΘΠ ΘΥΆ]ν, 7) οβέΐημ ο {πὲ ΟὙ᾿οαΐιι)6, 

θύσῃ. ν. Ὁ. 1ο3 56. (θ4, 3). ΤῈ δὐ- 

ἐδιαρὺ ο οοπηθοῦ Ὁ Ῥϑι]Π}5. ᾿πβριγθά 

ἀοβηϊθομ5 ἢ ὑΠ6 ὑθυτηϊποίοου οἵ 

ΘΑ] ον (ὁ ἐντὸς ἄνθρ., ῬΙαῦο, Περιιϑί. 

ΙΧ. Ὁ. 580 Α) οὗ οἵ ἰαῦον. Ῥ]αὐομίβπι (ὁ 

ἔνδον ἄνθρ. ῬΙοῦ. “ηιηεακί. τ. 1. 10), ἃ 5 

ἴῃ Εν. ἤοην. Δ΄ ο]. 11. Ρ. 63, ψ01}} 6 

Τοὰη οα δχϑυηϊπδῦϊομ ἕο θ6 ππύθῃ}}]6. 

ΤΠ6 αἰββι τ] υ 165 ΔΓΘ Τηδγκοα, {π6 

ΒΏΡΡΟΒΘα ῬδΥΔΠ]6]]ΒΠῚ5 1 ΒΟΓΥ. 

17. κατοικῆσαι τὸν Χρ.] “ἐλπαΐ 

ΟἸυνῖδε ηναν αἰιυοίί.. «ἦγ, γουθ" Ποαγ 8 ;᾽ 15- 

516 δης γεϑυί (ὥστε κατοικῆσαι, Οτρ".), 

ποῦ Ῥάγροβθ (8416), οἵ π τπτνατὰ 

ΒΓ ηρ  ΠΘπΐπσ ; ὑπ 8 ργθβοηῦ οἴλαβο ποῦ 

Ῥεῖηρ Ῥᾶ18}1681] ἤο δυνάμει κραταιωθῦ. 

(Δ[6γ.), ἀπὰ ἀθρθηάθηῦ οα δῷ, Ὀαῦ ἃ5 

{π6 διθρμαῦϊς ροβιἐϊουι οἵ κατοικῆσαι 

ΒΘΘΙῚ5. ΟἸΘΑΓΙΥ ὅο 5Πονν, Ὡρρεπαάβα ἴο 

κραταιωθῆναι νυἱῦ ἃ ῬΑΥ ΙΔΠ]γ ΟἸἸπηδο- 

ἰΐο ἕογοθ, θαῦ ἃ βοιηθνπαῦ ἰὰχ στδιη- 

τηϑύϊοα! ΘΟΠΠΘΧΙΟπ: 566 ΠΟΥ, (». 

δ. 44.1, Ρ.- 284, οοτηρ. Μδάνιρ, ϑυνηΐ. 

δ 153. Τὴ τηθϑηϊηρ' 15 ὑπ 8 Ρογίθουν 

ΟἸθδν ἃ Πα ΒΠηΡΙ6; ὑπ6 ᾿πᾶννθ]]ηρ' οἵἉ 

ΟΠ νῖϑῦ, {π6 ἰακίπο πρ οἵ ΗΙβ αδοαίο 

(κατοικῆσαι, ΜΑΙ. χὶϊ. 45, Τὰῦϊκ χὶ. 

206, Ο0]. 1. τὸ ἃπά ποίθϑ, 2 Ῥϑὺ. Πἰ. 18; 

ὉΠ6 5'τρΡ]6 [ῸΓΠῚ 15. ΠΟΥ ΟΣ π566] ἴπ 

Ἔροιη. Υυἱ1ϊ. 9, 1 Οὐνγ. 11]. 16), 15. {Π6 

τϑϑιῦ οἵ {π6 ψουκίησ οὗ {π6 Ἠοὶγ 

ΒΡΙΓΙῦ οι {Π6 9Π6 5146, πα {Π6 510]66- 

ἔνθ σϑοθρύϊοῃ οἵ τηδῃ (διὰ τῆς πίστ.) 

οἢ. Π6 οὐποῦ ; “πο ῥτοοι] ᾿πὑπθπά τη 

6558. ΟΠ εἰβύαπη Π46, βϑᾶὰ σϑοϊριθη τὴ 

6586 ΦΠΪΠη88 ΠΟβῦγεθ οοιη Ροχιι᾽, (δ]ν. 

τὸν Χριστόν] ΤΠ) αὐξεταρὺ οἵ ἘΥύΖ. 
(ἤοην. νἱϊϊ. το, Υ ο]. 11. Ρ. 118) ἴο ΒΠουν 

ἰμαὺ Χριστὸς 5 ΠΕΥΘ ΤΠΘΥΘΙΥ “ἸΠΘΠΒ 

απδτη ΟΠ τἰδύαβ ροβύυ]αῦ," ΓΚ ΘΟΙΠρΔΥΙΠρ' 

5.0. Ῥαββαρο5 ἃ5 Ατυὶϑῦ. 4 ομαγη. 484, 

καταπιὼν Ἰπὐριπίδην, 15. ἃ5. ῬΆΪΗΓ] ἃ5 1 

15. ἸΠοοηγ]Ποῖηρ, ΥΠδαὺ ἃ. οοπγαβῦ 15 

{Ππ6 νἱὐᾶ] δχθοθβδὶβ οὗ ΟἾγγβ., πῶς δὲ 

ὁ Χρ. κατοικεῖ ἐν ταῖς καρδίαις ; ἄκουε 

αὐτοῦ λέγοντος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ἐλευσό- 

μεθα ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ καὶ μονὴν παρ᾽ 

αὐτῶ ποιήσομεν. ἐν ταῖς καρδίαις 

ὑμῶν] “ἐη γον)" Ποαγ δ ;᾿ “Ῥατγίθιῃ οὐϊδυη 

ἀδβιρηδῦ ἀ0] ἸΘο᾽ τη δῦ ΟΠ Ἰβθ βθάθβ, 

ΠΘΙΏΡΘ ΟΟΥ: τὸῦ ΒΟΙΆΤΗΤΙ5. ΠΟ 58 015. Θ556 

81 ἴῃ ᾿ϊηρτιὰ νϑυβθῦθσ δῦ ἴῃ ΘΟΥΘΌΙῸ 

νο]ὐού,᾿ αν. Οπ {π6 τηθαπίηρ οὗ 

καρδία (ρτΟρΘΥΪΥ ὉΠ Ἰτη ρΊ ΠΑΡ Ύ βθαῦ οὗ 

ὕμ6 ψυχή, ἃ τπθηο8 {Π6 βοαὺ δπά 

οΘηΐγ6 οἵ {Π6 τπογδὶ] 1Π1ἴ6 νἱθυγθα ο ὑπ 6 

5146. οἵ ὑπ6 αὐ[εοίοη8), 5866. 1) 6] 10ΖΒ ἢ, 

Βιῖδι. Ῥευηολοῖ. τν. 11, Ὁ. 203 84., 8πα 

ποίθϑ οὐν λίϊΐ. ἵν. γ. 

18, ἐν ἀγάπῃ κ.τ.λ.} “γε Παυΐην 
ὕφο γοοίο απα πτοιηαοαί ἦν ἰονο;" 

βύαθ οοηβθατθηῦ οἡ. ὑΠ6 Πα νγ6]11πρ’ οὗ 

ΟΠ εῖβϑῦ, ν]Ζ. ὁπ6 οἵ Πχθάποββ πα ἴοπη- 

ἀαύϊοῃ τη Ἰονθ, ὕΠπ6 Ῥδγ]ο1018 τϑυθυ τη ρ᾽ 

ἸΓΓΘΟΊΠΑΤΙΥ ὅθ ὕΠ6 ποιηϊηδίϊνο ἴοὸγ {ῃ6 

5ΆΚΘ6 οὗ τηδϊτῖηο {Π6 ὑγϑηβιύίοι ἤο {Π6 

ΤΟ]]οννί πο ΟΙαιιθ6. ΤΉΟΤΘ ΘαΒΥ ἃ)η4 πδύι- 

Τὰ] : δοκεῖ μοι σαφῶς τὰ ἑξῆς ἐν σολοι- 

κίῳ εἰρήσθαι, ὡς πρὸς τὴν φράσιν" 

πρὸς γὰρ τὸ δῴη ὑμῖν ἀκόλουθον ἣν 

ἐρριζωμένοις καὶ 

μένοις...ὁ δὲ θέλων ἀποκαταστῆσαι 

εἰπεῖν τεθεμελιω- 

τὰ κατὰ τὸν τόπον χωρὶς σολοικίας, 

σκέψαι εἰ μὴ βιάσεται οὕτω τὴν φράσιν 

ἀποκαταστάς, Οὐὶρ. Οαί. Τὴ δ8- 

ΒΠΙΘα ὑγδηϑροβι θη. οὗ ἵνα (ἵνα ἐρρ. 

καὶ τεῦ. ἐξισχ., Αὐὐπ., ὙΥπον, ΜΟΥ. : 

---Ρϑαῦ δἀορίεα ΡΥ ποπθ οἵ ὑπ Ὡποῖθηῦ 

γυ. οχοθρὺ (οὐ }.), συ βίο. ΟΥῖσθπ ἐμὰς 
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ἀγαπὴη ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι, ἵνα ἐξισχύσητε 
’ ᾿ π Ξ εν» , ν ’ « 

καταλαβέσθαι σὺν. πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλατος καὶ 

ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ Το]θοῦβ, οαηποῦ "6 1πϑ01Π6 64] ὈΥ 

ΔΏΥ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ ἴῸΓ ΘΙΊΡΠΑ515, οὐ Ὀ. ὑΠ6 

Ῥϑββᾶσθθ δαδαοθα Ὀγ ΒυιύΖ. (Ποηι. χὶ. 

ΘΠ ΟΙ ΠΡ. 511)» Ζ ΔΟΙΗ ΧΙΧ ἡ» 

ὉΠ ΠΠΙ ΧΠΠΙ. 20, 1 (ΤΣ. ΙΧ. ΤΡ, 2 (ΤΥ. 1]- 

4, 68]. 11. το, 2 ΤἼΏΘ55. 11. 7; ἃ 5 ἴῃ 1] 

ΟΥ̓ Ππθτὴ (αχοθρὺ Τηθ55. ἰ. 6. συ Βῖ ἢ. 15 

ποῦ ΔΠΘ]ΟσΟτ5) ὑΠ6 ῬΓΘμαἰβθ υγοῦβ ἈΓΘ 

ποὺ ἃΒ. Πθγθ οοπηθοῦθα υἱῦῃ 0Π6 58Ὁ- 

76εῦ, θαὺ ἤονπι 0Π86. οὈ]βούϊνβ ἔδοΐου οἵ 

{π6 βϑηΐθποθ ΓΘ ΟἿ]Υ ἃριπηθηῦ οὗ 

ΔΏΥ ΤΘΔ] τοῖο ἀρσαϊπδῦ Ππ Ῥγοροβθα 

Ἰη οΙΡΙ. 15 ποῖ 850 το} ϑψηΐαοίίο (ἴον 

566 ὕΠ8 ΠυΙΠηΘΙΌτΒ ΘΧχ. οὗ Β᾽ ΤΉ 118} ᾿ΣΥΘ- 

δυ]δγ θα 'ῃ Ὑ Ίπογ, ΟἿ. ὃ 63. 2, Ρ. 

505, Κυΐρογ, ϑρυαοϊιί. ὃ 56. 9. 4) 88 

ἐχεφοίίοαί, τῦ Ὀθίησ πτοϑα Ὁπᾶῦ {Π6 2677. 

Ῥδρῦ. συ ]οἷν Ῥοϊηὐβ ἐο ἃ ΘοΙη ρ]οἰθα βὐαύθ 

15. Ἰησοπϑιϑύθηῦ τυ ἢ) ἃ ῬΥΓΑΥΘι ΠΟ 

ΒΘΘΙῚΒ. 0 ΤΘίοι ἴο ἃ βύμϊ οἵ ῬΓΟΡΎΘ58, 

δια ἴο τϑησίτθ ὑπ ργέδοηέ ρατῦ. (588 

ΜεδγΥ.). 

Βδ ϑί δούογν,---ὐπαῦ 0Π6 οαιβα (0685 6ὁχ- 

ΡΙΘΒ5 ὑπ6 βύαϊθ γν 10) πλσϑῦ Θη516 ΠΡΟΝ. 

[86 ᾿πά ν 6 ]]1πρ οὗ ΟΠ δύ, ΡῬεΐοτο ννηδῦ 

18. ἜΧργεββθα ἴῃ ὑπ ποχῦ οἴδιιβθ (ἵνα 

ἐξισχ.) οδν ἴῃ ΔΠΥ͂ ΜΩΥ 6 ΤΘϑ]]Ζθά, 

8η4 ὑπῶῦ ὑπουθίοσθ ὑπ6 ρϑγῖ. ραγῦ. 15 

ΘΟΥΓΘΟΙΥ π58646, ΤῈΠ6 Αροβίϊθ ῬΥδΥΒ 

ὑπαῦ ὉΠ6Υ ΤηδΥ 6 βύγθηρπθπηθα, ὑπαῦ 

016 τϑβαὶὺ οὔ 1ῦ την Ὀ6 ὑπ ἱπά νυ} ]]]ηρ' 

οἵ ΟἸνῖβϑῦ, ὑπ6 βύαθθ ῃδύαι γα] οοη86- 

απθπῦ οα. ΠΟ ἢ νου] Ρ6 ἤχθάηθ85 ἴῃ 

0Π6 Ῥυϊποῖρ!ο οἵ ΟΠ υἸϑίϊαπ ον. 8 

ΓΠΘ ΔΉΒΥΟΙ ΠΟΥΘΥΕΥ ΞΘΘΠῚΚ 

ον πούϊοθ {πΠ6 βαβραγαῦθ νου. 

ἐν ἀγάπῃ] “πη ἰουο,"---τοῦ οἰὐπον οἵ 
ΟἸτῖδῦ (οοιαρ. ΟἾγγα. ἀγάπη αὐτοῦ), 

οΥ οἵ οὐ (ΝΥ ο]Π), οἰῦμϑν οἵ ψῃῖοῃ τὸ- 

Το 065 σγοι]α οογύαϊ ]γῪ Πᾶν σϑα υἰγθαᾶ 

ΒΟΙΩ6 «6Πηϊηρ' σ6η., θα ὕμθ ΟΠ βύϊαπ. 

ῬΠΓΪΠΟΙρΡΙ8 οὗ Ιονθ,:---ῖονο ὅ ἐστιν σύνδε- 

σμος τῆς τελειότητος, (]. 111. τ4. ΤΠ 

νᾶβ ἴο Ὀ6 {πϑὶν Ὀδ515. δηα Τουπάαύϊοιι, 

ἴῃ ΜΒΙΟΩ 4]Ὸ πη ὕπο  ὑγογθ ο θ6 ἔὉ}]}Υ 

ΘΠ Ό]6 4 ὕο ΓΘ8]1Ζ6 411 {Π6 τηϑ]θϑύϊο ῥτο- 

Ῥουύϊοῃϑ οἵ ΟΠ τιβῦ 5 βαγρδαβίπρ Ιον 

ἴο Τη8 1 ; ΘΟΙΏΡ. 1 «Π0Πῃ ἴν. 7 56. 

ΤΠ δῦβθμοθ οἵ ὑΠ6 δύ 1016. 18. ἀΠ ΠΥ 

ῬΥΘαβθα θούῃ Ὀγ Μίογοευ (-- “πη ἃτηδπαο᾽) 

δα Ἠδη]. (΄ Βα δ] θοῦϊνθ Ἰἰονθ,᾿ “τ]8Π᾿ 5 

Ἰονϑ ὕο (Ἠ νῖβὺ᾽), Βα οἢ. ΟΥ βϑίοηβ ἰπ ὑπ6 

Θ858 οἵ ἀὐδβίγαοῦ ποῖ, 680. ΘΠ ΡΓ6- 

οοα6α ΒΥ ΡΙΒΡΡ.; Ὀθῖπρ' ποῦ ἸΠΟΟΠΊΤΠΟΝ. 

1η {πΠ6 Ν.Τ'.; 566 οχχ. ἴῃ που, 67. 

δ 10. 1, Ὀ. 1ορ, δηα οοτὴρ. ΜιΙαα]θίομ, 

αγοοί; Αγ . νι. τ, Ὁ. οὅ (6. Π)ο956). 

ἐρριζ. καὶ τεθεμ.} Τῦ πᾶ5. Ὀθθῃ βαϊά 

ὑμαῦ ὑπθγθ 15. ἤθσθ ἃ τηϊχύασα οὗ τηθίδ- 

ῬΏΟΓΒ ; οοηρ. ΟἸΒη., Μίδγυ., ἃ]. ΤΠ5 

15 ποῦ βύγιουυ ὕσπθ: ῥιζόω 15 Δραπάδηί- 

1γ 8684 θοὺῃ τυ ἃη οὐ μοὶ (Ηθτγοά. 

1. 6.., ῬΙαύαγοι, 770}. 6 Β) ἃπά ἃ ρΒγυ- 

8108 (Ηοιη. Ὁ. Χιιῖ. 103) τϑίθγθηοθ; 

συ Ποσῦ ΔΠΥ͂ ΟἴΠοῚ ΔΙΠαβίομ ἴο 1ἰ5. ρυὶ- 

τηϊ να τηθϑηΐηρ ὑπ ὑπαῦ οἵ γασάτε85, 

7 ηεη6585 οὖ ὕΠ6 δαδ6 οΥ 7οινικ(ζαὐίογν ; 566 

ΘΧΧ. ἴπ Ῥυοβὺ τι. ῬΆ]τη, θα. 5.ν. ΝΟΪ. 

1. Ρ. 1337, δια ΥΥ οὐβύ. ὅν ἴοοῦ. 

ἵνα ἐξισχύσητε] “ἐγ ογεἰ61" ἐβιαέ γ6 πιαν 

δ6 7ιμίγ αὐἰ6; οὐδοῦ σομἐθηρ]αὐθα ἴπ 

Π6 ῬΥΥΘΡ ἴον (υἰβῦ 5 ̓πα γϑ]]]ηρ᾽ ἴῃ 

ὑπῖν μϑαγύβ, πα {Ππ|6ὶν οοπβθαπθηύ ἢχ- 

Θάμπρεβ ἴῃ ἰογο: ἐξισχύσητε φησίν, 

ὥστε ἰσχύος πολλῆς δεῖ, ΟἾΓΥ5. : ΘΟΠΊΡ. 

ΤοοΙ5. νἱϊ. 6, μὴ οὐκ ἐξισχύσεις ἐξᾶραι 

ἀδικίας. καταλα- 

βέσθαι] “ἐο ἐοηιργο]ιεγ ;᾿ ὕπ6 ὕβθῃβθ 

ῬΘΥΠΔΡΒ ᾿ΠΡΙ γἱπρ' ὉΠ 5] ΠΟ ἼΘΠ65Β Οἵ ὑΠ6 

διοῦ (588 ΘΧΧ. ἴπ ὙΥΊΠΘΙ, (7. ὃ 44. 7, Ρ. 

φού, θαὺ 588 πούβϑ ἢ Ὑ61. 4), δα {πΠ6 

ψοῖοΘ [Π 6 ΘΧθυοῖβθ οἵ {Π6 τηθηΐϑ! ρουγου: 

8866 65Ρ. Π)οΠ81615. (ὖ)". ὃ 432. δῦ, ΠΘΥΘ 

0815 15 ὑθυ πη θα ὑΠ|6 ὩρΡρτορυϊα νυ 416, 

δὰ Κυίΐρον, δρυαοιί. ὃ. 52. 8. 1 86.» 

νν ΠΟΙ 1ᾧ 15 ὑθυτη θα {}16 ἀψηαηυὶς ταὶ 416, 

ἃ.5. 1 ἀ]οαῦϊπρ᾽ {Π6 σαι θϑύμπβϑϑ οὐ Βρ τἰύ- 

τῶ ΘΠΘΓΡῪ ὙΠ ὙΠΟ ὑΠπ6 δούϊομ 15 

Ῥϑυϊουιηθα. 716 τιθαπϊηρ' οἵ ὑπ6 νϑὺ 

(κατανοεῖσθαι, Ἤ Θ5γ0}.) οι ΒΟΔΓΟΘΙῪ 

108 ἀοα θυ] : {π6 τηθδηΐπσ “ Θοοιρατο᾽ 



72 ΠΡῸΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

“ δ “ ΥᾺ “ 

19 μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος, γνῶναί τε τὴν ὑπερβαλ- 

(θοταρΡ. σοίῃ., “σαἴδμδη ;᾿ Οορῦ.. ἑαλο) 

δάἀορίεα Ὀγ ΙΚυρῖκ (Οὗ5. Ν οἱ. τι. Ρ.. 294), 

θαῦ βιυρρουίβα οὔἱὺ ὈΥ ὁπ6. ΡῬΙΌΡΘΥ 

ΘΧΆΙΏΡΙΘ, 5. ΠΘγΘ Ρ] ΠΥ ππύβηθ 6, 

5. Π6 στρα 4]8 νοΐθθ ΟΠΪΥ͂ ΟΟΟΙΒ. 1Π 

{πμ86 ΝΟΤ, ἴῃ τϑίθγθποθ ὕο ὑπ6 τηθηΐα] 

ῬΟΜΘΙΒ; 566 Δοίβ 1ν. 13, Χ. 34; ΧΧΥ. 

25. τί τὸ πλάτος κ.τ.λ.] 

“τὐῆαΐ ἐδ ἐπι6 ὑγοασέ, απ ἰοηγίδ, απὰ 

αἰορίλ, απὰ πείγθε;" σουθαϊη]ν ποῦ “181- 

ἐπαϊηθιη απδηάδτῃ, ἐ.,᾽ Κγρῖκο (Οὐ8. 

0]. 11. Ῥ. 204), Β ἢ! ἃ 186 οἵ τί ἴπι- 

ῬΙγΙηρ᾽ ἃ ὑγαηβροβι(ΐουι, ἃ Πα ὩΒΒΙ σ Ὁ ΠΟ; 

ὃ. ΤΩΘΕΠΪ Το ΠΘΓΒ Β᾽ΠΡῚΠΔΥΪΥ ἱτη ργΟθΔ]6. 

ΤῊ οχδοῦ ἴογοθ δηα Ὡρρ]ϊοαύΐοη. οὗ 

ὕπ6886. ὑγουᾶβ 15. βοιπθυνῃδὺ ἀοιθύία]. 

γι ποαῦὺ ποίϊοῖηρ' 6Π6 ναυΐουβ βρὶγ ὑπ] 

ΔΡΡΙΙοαὐϊουθ. (5866 ὐτη. ἃ Τ,80Ρ., δπά 

ῬΟΙ]. ϑ'ψη. ὅην ἰος.} 811 οὗ ψὩΐϊο ἢ πθθ 

ΤΩΟΥΘ ΟΥ' [655 ΔΡΌΙ ΓΤ, ἰῦ την 6 βαϊά 

(1) ὑπμὰῦ δύ Ῥδὰ] 18 ἴθῦθ βχρυβββίῃηρ' 

ὑπ6 1ῴθῳ οὗ συθδίῃθβϑθ, τηθύδ ἢ υ 516} }}Υ 

ΘΟΠΒΙἀΘΓθα, Ὀγ {Π6 ΟΥ̓ ΠΔΓΥ͂ αἰ ΘΗ ΒΊΟΠΒ 

οὗ βρϑβοθ; διὰ γὰρ τοῦ μήκ. καὶ πλ. καὶ 

βάθ. καὶ ὕψ. τὸ μέγεθος παρεδήλωσεν, 

ἐπειδὴ ταῦτα μεγέθους δηλωτικά, Το. 

Τὺ 15 πονθνθῦ τοῦθ αἰ Ἴοα]υ (2) (ο 

ΒΡΘΟΙΓΥ νηδῦ ἰύ 15 οὐ ψῃ]οἢ ὉΠ6 οτθδύ- 

ΠΘ55. 8 π ΑἸ ΠΊΘΠΒΙΟη 5. ἃ1 86 Ῥγθαϊοαίθά. 

ϑδὑθπρ' ἀραῖη 5118. 811 ΔΙ ΥΔΓῪ τοΐου- 

ΘΠ065 (ἡ τοῦ σταυροῦ φύσις, ΟΥἱο΄., ὅ6- 

ΨΘΥ. ; “οοηἰθιηρίαῦϊο ΕἸ οο] 6βϑῖθθ,᾿ Βθηρ'., 

816), νγθ βθθηὶ ἰοῖρ ὕο ἃ οὁμοῖοθ Ὁ6- 

ὕννθϑθῃ ἃ γϑίθγθημοθ ἰο (α) ἣ ἀγάπη τοῦ 

Θεοῦ πῶς πανταχοῦ ἐκτέταται, Ἐν γ5., 

τῆς χάριτος τὸ μέγεθος, ΓΠΘοά.- Μορ5., 

οΥ (Ὁ) ἡ ἀγάπη τοῦ Χρ., δἱν., ΜΕΥ. 

ΤΥ ὉΠ6 ῥγβοβάϊηρ ἀγάπη πὲ τϑἕθυγθά 

ἴο {π6 Ἰον οἵ (οά, (α) σου πᾶνο 

ΒΘΘΙηΘα τηοϑῦ ΡΙΌΒΔΌΪΘ: ἃ5 0 4065 πού, 

δα ἃ 5 105 ΘΘΠΘΡΆ] τη θϑῃΐηρ' ὑμ 6.6 νου] 

6 ᾿πδρ}]] 8016 Πθγθ, (6) 15. {Ππ8 τηοϑῦ 

πϑύθγα! οχρίαπαύϊοη. Τῆὰ5 ἐπθη ὑπ6 

ΘΟηΒΘαθηῦ οἸδιβθ, γι ποὰῦ Ὀ δ προ ἀ6- 

Ῥϑπμάθηῦ οὐ θχρίαπδύουυ, 501} ρυδοίϊ- 

ΘΔ] ΒΌΡΡΙΙΟΒ ὑπ6 ἀθῆπίηρ σθῃ.: δύ 

ῬΔῸΪ ρϑῖιβθθ οἡ ὅπ6 ψογὰ ὕψος, δπά 

ὑπθη, Ῥϑυύπδρ5 [θϑιίησ ἢ ὑΠ6 τποϑῦ 

ΔΡΡτορτυῖαίβ ομαγδούθυϊϑῦϊο οἵ ΟΠ 1808 

Ἰονθ, πῃ δρροπάβ, σνιπουῦ ΠμΙβῃϊησ' 

ὑπ οοπδύσαοὐύϊοη, ἃ ῬᾶΓ}18] ὑπουρς 

ὙΠΟ. Πἰπὺβ δὲ ὕπΠ6 βϑτηθ. ΘΟΠΟΘΡΊΪΟΙ. 

(ὑπερβάλλουσαν), πα Βαροοβὺβ {π6 τϑ- 

ααϊγθα σϑηϊϊνθ. ΤῊ οὐάον βάθος 

κ. ὕψος μὰ8 0Ὁη86 βιρροτὺ οἱ ΑΚΤι: 

τηοδβῦ Π185. ; τ. -ῬῺ1]. ; Οτὐῖρ.., ΟἾγυβ., 

ΤΠθοά., 4]. (1 εο., ΤΊ βοϊι.,--- στο θοῦ 'π 

64. 2 ἃπὰ 7 ΠᾶἃβΒ ὈΥ βοῖὴθ ονθιβιρῃῦ 

Του υβθα ὉΠ 6 Δα ΠΟΥ 0165) ; 814 15 ΔΡΡΥ. 

τὶ ν τηϑιηὐαιπθ, ουθη ἷἱπ ΟΡΡ. ἴο 

ΒΟΘΕΕΟ; τη885.; δυΐρ., ΟἸάτοσα,, 

ὥγγ., Οοἰῃ., Οορύ.; Αὐῃ., Μδορδά. 

(μαοίνηι.), νυ ἢ δα ορῦ ἐπ 6 τηοσθ παύα- 

Τα], Δα ΤῸΓ {Π}15 ὙΘΡῪ ΤΘΆΒΟΠ ὕΠ 6 ΤΩΟΥΘ 

ΒΈΒΡΙοἴουα ΟΥ̓ ΘΓ, 

19. γνῶναί τε “απαὦ το ποι ;᾽ 

διιρρίοημιομίαί οἰααβ ἴο καταλαβέσθαι 

Κι τ. λ., Π8. ΤΌΓΠΊΘΡ τϑίθυυϊηρ ὅο {Π8 

ΘΟΙΠΡΥΘΠΘηδῖνΘ πον] θα οὗ ββϑθη 1815 

(Ο]5}..), π6. Ἰαύθθι ἔασον Βρϑο ἔγἹηρ᾽ 

ὑΠ6 Ῥυϑούϊοα! ἱςπον]θᾶσθ δι 15]ηρ᾽ ἔΡΌΙη 

ΤΘΙΙΡΊΟΙΙ5. ΘΧΡΘΥΘμθ6, Τὺ Τηδὺ Ρ6 το- 

τα 641, {πῶῦ ὉπΠοῸρ 0Π6 πηϊοη οὗ 56η- 

ἰθῆοθθ Ὁ. τε 15 οπαιδούθγιβῦϊο οὗ Ἰαὔδν 

Οτθθκ (Βϑυημαράγ, ϑυγηΐ, Χχ. 17, Ρ. 

483), Ὁ 15. ΘΟΙΠΡ ΓΙ ν ΟΙΥ ΤαγΘ ἴῃ {Π6 

Οοβρθῖβ. [ΤΙ ὑπ6 ἘΡΊ80165, θαῦ τποβϑῦ 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ ὑπὸ Αοὔϑβ, Ὁ 15. οἵ Τποῦθ 

Τε 15 ὕο θ6 ἀ15- 

ὈἰπρῚ 5Π6 4 ἔλομι καὶ ἃ5. Ὀθῖπρ' ααγιηο- 

ΟΟἸΙΏΙΊΟΙ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ. 

ἐΐυο ταῦ μου ὑπδη οοη)ιιηοὐΐυο.: 1116 “απ6,᾽ 

0 ΔΡΡΘμὴΒ. ἴο ὕπθ [ὈΡθροϊηρ' οἸδιιδ8 

(οι 15 ὅο. θ6 θοπορινϑα 88 μᾶνίηρ' ἃ 

Βδραγαῦύθ δηα ἱπάθροπάθηῦ οχίβῦθμοο, 

“61, σ᾽». ὃ. 754. 6) ἃ δα! θη], δπὰ 

ΨΘΓΥ Τγθασθηῦν ἃ πον ὑποιρ ;-- ἃ, 

ὑποιραῦ τυ μ]οῖι, ὑπουιρὴι. ποῦ πΘΟΘΒΒΑΡΎ 

ἴο (Ηϑυπι. ρον, Νο. 315), 18. γϑῦ 

οἷΐθη. βαρ] θτηθηΐα! ἰοὸ ἃπα ἃ ἔπγύῃοῦ 

ἀδνεϊοροιηθηῦ οὗ {Π68 βιι] θοῦ οἵ {π6 ἢτϑῦ 

Οἴθαβθ; οοτηρ. Αοὐβ 1Ϊ. 32, Ηθ}. 1. 3, 

δια 566 ΥΪΠΟΡ, ΟἿ. ὃ 57. 3; Ρ- 517 



111. το. 70 

΄“΄“ 3 [2 “εἘ “. 

λουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρω- 
“ ΄““ Ν “ “-“ 

θῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. 

(θα. 5). τὴν ὑπερβάλλ. τῆς 
γνώσεως ἀγ.] “ἐδ ἱποιοϊοαἰ γο-ϑιι)}α88- 

ἡπῳ ἰουθ, 88 σϑῆ. γνώσεως Ὀεϊηρ' 46 

ὅο ὕπΠ6 πούίϊοῃ οἵ σοιηρδιῖβοι ᾿ῃνοὶνϑα 

ἴῃ ὑπερβάλλειν : οοηρ. “Ζύβοι. Φγοην. 

923, βροντῆς ὑπερβάλλοντα κτύπον" 

Αὐὶϑῦ. οί. τ. 9; ἅἃπα 5888 46], 6». 

ὃ 504, Βοιπμᾶγάν, ϑυψηέ, 111. 48. Ρ, Ρ. 

τό9. ΤΠ ΟΡ 5 οϑπ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 6 ὑννϊδὺ- 

Θα Ἰηΐο τηθϑηΐπο ἡ {π6 δχοθθαϊπρ' ἴον 

οὗ αοἀ ἴῃ Ὀοβϑύοντπρ' οἢ τι8 ὑπ6 Κπον- 

Ἰοάσα οἵ (Πτῖβύ᾽ (ΠΡ ΥΕ6, 4 ἄνογ8. Ν᾽ οἱ. 

1. Ρ. 573), ΠΟΥ οἂη ὑπ ρδΙΌ]ΟΙΡ16 ὑπερβ. 

Ὀ6 δχρ απ ἴπ 8π Τηηϊί ναί 56 186, 

“ἴο Κπον ὑμαῦ {π6 Ἰονβ οἵ Ομινιϑὺ 15 

ἀνεξιχνίαστον ᾿ (οοτηρ. Η811.),---ῶ ὑγδη5- 

Ἰαύϊομ απύθηϑθ]8 πῃ Ροϊηῦ οΟὗὁἨ φ,ΔΙΏΠΊΔΤ' 

(πον, ΟἿ. ὃ 45. 4; πούβ, Ρ. 300), ἃπὰ 

τηϑα βδούογΥ ἴῃ ΘΧΘΡ6815,---αῦ, ἃ5 1085 

Ῥοβίθοη 5ῃοννβ, τηυδῦ θ6 τορδγ θα ἃ5 

ΒΙΠΊΡΙῪ ααἰοοίίναί. 'Π6 βεπύθποθ ὕπθῃ 

οομθδϊηΒ δ ΟΧΥΤΩΟΙΌΠ. ΟἹ' ΔρΡρᾶγθηῦ ρᾶ- 

ΤΔΘΟΧ (ΟΟΙῺΡ. 1 (ΟΟΓ. 1. 21, 25,9 2 ΟΟΓ. 

Ψ], 2, 64]. 11. 19, 1 ΤΊπι. ν. 6), ὑμτ8 

ΒΙΠΏΡΙΥ ἃπα βα βίου! Θχρ]δη θα ὈΥῪ 

ΟἸγγ8. (64. 54.116) ἀπὰ (ουτῃ., εἰ καὶ 

ὑπερκεῖται πάσης γνώσεως ἀνθρωπίνης 

[0815 15 ὕοο γτϑϑύσϊοῦθα] ἡ ἀγάπη τοῦ Χρ.; 

ὅμως ὑμεῖς γνώσεσθε εἰ τὸν Χρ. σχοίητε 

ἐνοικοῦντα, οοἴαρ. ΤΠπθορῃ. ἹΤνῶναι 

ἰ5. ὕππ5 οοπῃύγαβύθα ἢ γνῶσις ; {Π68 

ἔοστηθ Ὀθῖπο ὑμαῦ Κπον]θάρθ  ΒΙῸἢ 

ΔΥΪΒ65 ἔγοσα ὑπ6 ἀθρύἢΒ οἵ τϑ]ρίοιιβ οχ- 

Ῥθυῖθποθ (τὸ γνῶναι ἀντὶ τοῦ ἀπολαῦσαι 

λέγει, ΤΗΘοα.- Μορ58.), ὕπ6 Κπον]θᾶρθ 

{παὖ 15. ΘΟ 41Π164. ῳ νυ ον, ῬΆὮ]]. 1. 

9; ὅπ Ἰαύθθν. ὐβύγαοῦ Καον]θάρθ, ποῦ 

ΤΉ ΓΘ ἀνθρωπίνη (ΟἾΓΥ5.), Δ] τηοβῦ 

οοευδϊ]γ ποῦ ψευδώνυμος (Η 0]Ζ}..), θαὺ 

Καον]θάρα νυἱὺποαῦ γϑίθγθποθ ὕὅο Το]1- 

δὶουβ σΟηΒΟΪΟΊΒΠ 655 οὐ ΟΠ νἰβύϊϑη ἰονθ ; 

ΘΟΙΏΡ. 1 Οὐ. ν11]. 1 84.» ΧΙ]. 8. 

ἀγάπην τοῦ Χρ.] “ἰουο οΓ Ολγῖδέ ἴο- 

νν 15 ἀ8,᾽ σ6η, διμδ)εοίἑ , πιοῦ “Ἰονϑ ἴο- 

να ΟἸὨγῖβϑυ,᾽ σοι. οὐγθοίί, ἃ5. ΔΡΡΥ͂. ἴπ 

Ὶ ΘΕ 11: 5; 15: ἵνα πληρωθῆτε 

κιτιλ.}] “ἐπαΐ γὸ παν δε Πἰἰοώ ἐο αἰΐ {λ6 

7ιιγιε88 ο7 (Τοὰ ; οὈ]δοῦ ἃπα ράτροββ οὗ 

ἐξισχύειν καταλαβέσθαι, 5611. ὥστε πλή- 

ροῦσθαι πάσης ἀρετῆς ἧς πλήρης ἐστὶν 

ὁ Θεός, ΟἾγγϑ. (θα. ὅδν.). ὙΠθγα 18 

Βοιηθ 1016 ΑἸ ον ἴπ ὑπ688 ψοτάβ, 

ΔΥΪΒΙηρ ἔροῖὰ ὕπ6 ἈΠ Ιο αν οὔ ὑῃ6 

τηθδηϊηρ οὗ πλήρωμα. Τῇ να ΔΠοθ18 

(α) ὕἤο ὑπ τῆοτθ βύσϊοῦ τηθϑηΐησ, “14 

αὸ το8 ᾿ηρ]θύυτ ἡ (566 ΒυϊΖ. ἤοηυ. 

γ0]. τι. Ρ. 469 54., πούα5 οἡ (Γαΐ. ἰν. 4), 

ὕπ6 σνογβ τητιδῦ ΤΩΡ ]Ὺ “ὑπαῦ γ8 ΤηϑΥ͂ 

ΡῈ 80 ΠἸ]εα δ5 αοὰ 15 Π]16δ ̓  (ΟἸ5}.), 

τοῦ Θεοῦ Ὀδίηρ' Π6 Ῥοββθββῖνβ σ8η.; πα 

τὸ πλήρ. τοΐθυσϊηρ, ποῦ ὕο ὕΠ6 Θ556Π068, 

501}} 1655 ὅο {Π6 δόξα (Η 41].}, θαύὺ ἴο {π6 

δρίγεέναὶ ρον εοίίοηΒ οἵ Οοά. 

ἴο {π6 βοιηθνπαῦ οὈνίουβ ΟὈ]ΘΟΌ]ΟΠ 

ὑμαῦ βοῇ ἃ ἤαϊπθηθ οου] ἃ ΠπΘνῸΡ Ὀ6 

ΘΟΙΡΙ]οὕύθν τϑϑ] θὰ 1π {Π15 ῥγθβϑθηῦ 

βίαϊθ οἵ πυπηδη ᾿τηρογίθουοη (1 ον. 

ΧΙ, 9. 56.), )8 ὟΥ. δηὰ Μϑυϑῦ δάορῦ 

(ὁ) 0π8 ββοοπάδγυ τηθϑηϊηρ' οὗ πλήρωμα, 

Ονηρ' 

801}. πλοῦτος, πλῆθος (5866 ΕΥΙύΖ. ἤοην. 

ο]. τ|. Ρ. 471), ὕπ6 ὑταηβίαύϊοι Ὀθὶηρ᾽ 

οἰῦμθσ, “αὖ Ρ]6πὶ ἢδθϊβ πβαὰθ 6ὸ αὖ 

ΟΠΊΠ6Β 1)61 ΟΡ68 Δ:Π1Πη15 ν ϑϑυγ 8. ΤΘΟΙ ρ]ῶ- 

15 (Βυῖ0Ζ. ἐΦ.}, οΥ “αὖ οπηηῖθαβ 1) 6] 

ἀοπῖβ ἀθαπάθυϊβ᾽ (Π80.}, Δοσογαϊπρ ἃ 8 

Θεοῦ 15 τορ ΓΘ ΤηΟΓΒ ἃ8 ἃ ῬΟΒΒΘΒΒΙνΘ 

568η., ΟΥ ἃ5 ἃ σ6η. οἵ {ῃ6 οὐἹρὶ παρ᾽ 

οαα88. (πούθϑ οὔν 1 7688. 1. 6). οΙίἢ 

{π686 Ἰαύθεν ἰπθθγρυθύυ 8 ἅτ Βον- 

Θυ 50 {πἸρ]α, ἃ πα 50 0016 ἴῃ ΠΔΤΙΠ ΟΠ 

α ἢ {Π6 οἸἸτηδοῦϊο ομαγδοῦο οἵ ὑπ 

Ῥϑδβῶρθ (δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ 

ΤΙν... κατοικῆσαι τὸν Χρ... ἵνα πληρωθ. 

εἰς πᾶν τὸ πλήρ. τοῦ Θεοῦ), ἃπα νἱν ἢ 

ὑπ ΔρΡΡΑΓΘ ΕΟ νγ6}} ΘομΒι ἀθυθα τπι88 οὗ 

εἰς (ποῦ ἐν Ἰηβύγιτηθηὔα!, ΟΥ 8η 8.0 ]8- 

{ἰνἃ] ἀαὖ.), ὑπαῦ νγ ἀο ποὺ παεβιίαΐβ ἴο 

δαορῦ (α), ἃπα ἀσρθ, τι ΟἸΒ}., ὑπδῦ 

ψΒΘγθ ΟΠ σιϑὺ Ὁπ6 Ἰἰνίηρ ὅοη οἵ Οοα 

ἄν 61185, ὑΠθγθ βγοὶν πᾶν τὸ πλήρ. τοῦ 
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΄ν δὲ ὃ , Ξε , - 
20 Γῴ ε ουναμενῷ ὑπερ πάντα ποίησαι ΦΘοΧΟΙΟΒΥ. 

ῳ ΚΝ 5 ’ «ἃ “ Ν Δ , 
ὑυπερεκπερίσσου ων αἰτούμεθα η νοουμεν, κατὰ τὴν δύνα-- 

Ν 9 [2 9 ε - ) ΤΣ {ὦ ’ :) σὺ τ ν 

21 μιν τὴν ἐενεργουμενὴν εν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα εν τή ἐκκλησίᾳ 

21. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ] ὅο ΑΒΟΝ ; γ3. 80. 212; συϊα,, 

Οορύ., Ατὐτῃ. ; Ῥδμ. (Ζαοϊην.), ἂμ ῬουμαΡρ5. Τρ ογ. Τη δα. τ πὰ 2 [Π6 ΤῆΟΓΘ 

ΤΆ τη] τϑϑαϊηρ' ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χρ. Ἴησ. ντὰβ τϑύδϊ θα, ὑποιρὴ οἷν τ Ὁ) 

[Ε, Χρ. Ἰ. ἐν τῇ ἐκκλ. ΚΤ; σγοαῦ τηδ]ου Ὁ οὗ Τη85.; ΦὙσ. (θοῦ), Οοίῃι, 8].; 

ΟἸγυ5., ΤΠθοά., Τλατα. (ὑ6χὺ), ΤΠ ΘοΡἢ., (ἤοατῃ. ; Ν1ρ. (Πεο., ΤΊ801..}; τὖῦ Ὀθίησ 

ΘΑΒΥ ὕο δοοοιηῦ Βα 15 Δ ὔου ΠΥ ἴοι ὑπ6 ναυϊαυϊοηβ (566 πούθ ἴῃ δά. τ ἃπα 2). 

ῬΒΟΙΡΉ {Π6 θοχῦ 15 ὅΠπ|5 ποῦ ἸνΠΟ]]Υ ἦγθθ ἔτοπὶ βαβρίοἴοη, 015 15 501 ὁπ οἵ ὑπο88᾽ 

ΘΆ,865 ἴῃ ὙΥΒ 10 ἢ {Π6 ὑθδυϊσηοπυ οἵ δὲ 15 ἃ βυῆηοϊθηῦ Δα! Ιοη ὑο θα τ15 οαα ]οΥ ΒΥ 

ἴο νυ πάσα νν ἃ ΤΟΥΤΠΘΓ ΟΡ᾿ πΐοη. 

Θεοῦ 15 ΙΓ δ ν ; οοτηρ. ΟὉ]. 11. 0. 

εἰς πᾶν τὸ πλήρ.] “ἐο αἰΐ {1.6 ζυιίη.688 ;" 
“1. ΟἸΏΠ ΘΠ Ρ]ΘηἸ πα] ηθτα,᾿ Ν᾽ αἱρ'., ΟἸα- 

ΤΌΠῚ. ; εἰς ποῦ ἱτηρ] γησ “ Δοοογάδηοθ 

ἰο᾽ (Ἐδ16), θαῦ τ 105. πθὰ8] δηα 

ῬΓΌΡΘΙ ἴοτοθ, ἀθπούϊηρ ὑπ6 ἐπ (Π6Γ6 

ἀαφη θα ν ἜΙῪ ΘΟ 46.864) οὐ ἐηνϊέ οἵ 

{π6 πλήρωσις : 886 Ποδβῦ τι. ῬΆΪτη, [εα. 

5.0. εἰς, 1Π|1., ΚΙ. 1. Ρ. 803, 8η6] ΘΟΙΏΡ. 

ῬΘΥμματάν, ϑ'γηί. ν. τι. Ὁ, Ρ. 218. 

20. ἸΤῴ δὲ δυναμένῳ] “ΜΝοὺ ἕο Πύην 

ἐπαΐ 5 αὐ, σοποϊααϊπο' ἀοχοίοσυ, ποῦ 

νυ πουῦ βοότὴθ δη 6815 (δὲ) θθύννθθη. 

Ἡϊη νΠ0 15 ὉΠ6 5] θοῦ οἵ 0π6 Ῥυθδεηῦ 

νοῦβ6, ἃπαὰ {π6 βηϊΐθ θη σΒ ΠΟ ΔΥῸ 

{π6 Β ] οὐβ οὗ ὑπ6 ργθοθαϊηρ' ν θυ 8685. 

ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι] “0 ἀο (εῇοοῦ, 

σοιηρ] 6068) δεγογεῖ αἰῤ ἐλίη 8," “ Ῥου]- 

ῬὨγαβὶβ 61 Ῥϑυγῖβ ϑιηρμαύϊοα,, Υ οὐϑῦ. 

Ταῦ ὑπὲρ οαπποῦ μου 6 6 ὕδικθπ δάνοτγ- 

ῬΙΩΠν 5θθπη5 δ]πηοβῦ 56] }-ουϊἀϑηῦ; ὑπ 6 

οΟΥὐάον ψουὰ {ποθὴ 6 πΘΘ]ΘΒΒΙΥ υὺϊ- 

ΠΟΙΆ] δηα ὑπ6 βθηύθμοθ ὑδιιο]οσ οὶ] : 

ΘοΙΡ. που, 6Ἵ. ὃ 50. 7, ποθ 2, Ρ. 

276. ὑπερεκπερισσοῦ ὧν 

κι τ. λ.] “ϑιροναδιμιααγεῖῃ δοψογα τὐ]αΐ 

406 αϑδ; ΟΥ̓́ ]υϊγ; ; ΒΘΟΟΠα ΤΩΘΙΩΌΟΣΙ 6Χ- 

ΡΙαπδίοτνυ οἵ ὑπ ργθοθάϊηρ, ὧν ποῦ το- 

Γουυϊηρ ἴο πάντα, Ὀαὺ Τουτηΐηρ Ἱ ἢ 

αἰτούμ. ἃ! νοοῦμ. ἃ ἴγ68} 8ἃΠ4] ΤΠΟΓΘ 

ΒΡΘΟΙΠο βαθ]θοῦ:: ὅρα δὲ δύο ὑπερβολάς" 

τὸ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι τὰ εἰρημένα, καὶ 

ὑπερεκπερισσοῦ ποιῆσαι ἃ ποιεῖ" ἔνι γὰρ 

καὶ πλείονα ποιοῦντα τῶν αἰτηθέντων 

κεφάλαια μὴ πλουσίως μῆτε δαψιλῶς 

ἕκαστον ποιῆσαι, (σα. ΤΠ6 ουτηα- 

Ἰαϊῖνθ σοιηρουη ὑπερεκπ. ὉΘΟΙΓΒ. π᾿’ 

τι ΤΠ655. 1], τὸ (οοιηρ. πούεβ), ν. 13 

(1ε6.}, τὰ ῬΘΙοποΒ ἴο ἃ οἷαββ οἵ οοτη- 

Ῥοιπη5 (0Πο56 νυ ἢ ὑπὲρ) ἴον’ ἡ ΠΙΟἢ. {Π6 

ἈΡοϑβΈ16 βθϑιὴϑβ ὕο ἢδνϑ Πδ ἃ βοτηϑθν δῦ 

τη δι κοα ρα]! θούϊομ ; οοΙη}. ὑπερνικάω, 

Ῥομη. ν}1]. 327; ὑπερπερισσεύω, Ἔλοτη. 

ν. 20, 2 ΟὟΥ. νἱϊ. 4; ὑπερλίαν, 10. χὶ. 5; 

ὑπερυψόω, ῬΊ]]. 11. ο; ὑπεραυξάνω, 2 

ΤΉ 655. 1. 3; ὑπερπλεονάζω, τ ΤΊτη. 1. τα: 

8860 ΕΥ10Ζ. ἤοηι. ν. 20, ΄ ΟἹ. 1. Ρ. 351. Τῦ 

15. Πού ΘΘ 8 016 ὑπαὺ ὑπὲρ ΟΟΟΌΓΒ. ΠΟΔΙΪΥ 

ὑῃτ]οθ ἃ8 ΤΠ ΠΥ͂ {ΠπΠ|685 πὶ δῦ Ρ80]}5 ΒΡΡ. 

8.4 {π6 ἘΡ. ὕο ἐπ6 Π]6. 5 ἴῃ {Π6 τϑϑῦ 

οὗ {πὸ Ν. Τ΄; πα {πε οὗ {π6 28 νογ5 

ΘΟΙΠΡΟυ 464 1 ὑπέρ, 225 ἃτ6 ἰουπά 

ἴῃ ὕποβθ ΕΡΡ., ἃπἃ 20 οἵ ὑπϑῖὴ ὑμουθ 

Δ)ΙΟΠ6. ΤῊ σόη. ὧν 15 σον ΡΠρα 

ὈΥ ὑπερεκπ. ἃ5. γνώσεως ὈΥ ὑπερβάλ- 

λουσαν, ν6Υ. ΤΟ ; ΘΟΠΡ. Βοιπῆ. ϑ'γηΐ, 

ΠΙ. 34) Ῥ- 130 586. αἰτούμεθα 

ἢ νοοῦμεν] “τὖὸ α8; ΟἹ" ἐυϊγιἶ; ; τιοῦ ΟὨΪΥ 

ὕπ6 τϑαπθϑίβ νγχ6 δοῦμα ΠΥ Ῥγοίου, Ὀαὺ 

811 ὑπαῦ 1ῦ τηϊοηῦ οηΐθυ ᾿ηὗο ὑπ6 τηϊπὰ 

ἴο οοπορῖν ; “ ὁογίίαξίο Ἰαύϊαβ. ραὐοῦ 

ααδτη ρ}γ6065, ῬΘπρ.: οοτηρ. ῬὮΠ]]. ἵν. 7. 

τὴν ἐνεργ. ἐν ἡμῖν] “τὐλίοίν εὐον οί, ἔῃ, 
1,8, 56. ἴῃ ΟἿἹΤ' 501115,᾿ “ατι88 ΟρΡθυῦιτ ἴῃ 

ΠΟΌΙ5,᾽ Να]ρ.., ΟἸΔΥγοηι. ; ἐνεργ. Ὀθηρ' 

πδγὸ ποῦ ραβϑβϑῖνθ (Η διηπι.; Β11]], δίχαην. 

1. 3) Ραῦ ηυϊαϊο (ὅγτν., Θούῃ., Ζ6., 

Αὐιη.), 8ἃ5. 'ἴῃ ΟΘΔ]. ν. ὕ, ψἜΘΓΘ 560 
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Υ 9. σι. “ ς ἰ) ΝΝ Α σ᾿ “5. 

καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος 

τῶν αἰώνων: ἀμήν. 

πούθϑ. Οπ {π6 σοηδυγπούϊομβ οὗ ἐνεργέω, 

5686. ποίοθβ οὔὖν (Ταἰ. τ. ὃ ; δη οὐ {ῃ8 

αἰβυιπούϊοπ. Ὀϑύνγθοη. ὑΠ6 1588 οἵ δοῦ. 

(πιϑῖ Π]ν ἴῃ Ρϑύβοηδὶ το.) δπα τη 416 

(δῖ η]ν ἴῃ ΠΟΠ- ῬΘΥΒΟΠδ] τοῖ.), ὙΥΊΠου, 

αν. ὃ. 38. 6, ». 231. Τὴ δύναμις Π]Οἢ 

50 ΘΗΘΙΡΊΖΘΗ 15 ὑπ6 ρον οἵ ὑπ6 ΗΟΙΥ 

ΟΠ οβῦ; Θο.}Ρ. γ681. τύ, Ῥοτη. νυ]. φύ. 

21. αὐτῷ] “ἐο Πίην ;" τηθίογιοα!] γὸ- 

Ῥϑυοη οἵ ὑπὸ ργόποιῖιῃ :--- ποῦ Ποινου 

ἴῃ δοοουάδποθ σἱῦ  ἩΘΡγονν πιϑαρθ᾿᾽ 

(8416), θαῦ ἴπ ἀρυθοιηθαῦ ψΊ ὑΠ6 

ΒΠΏΡΙΘ ῬΥΙΠΟΙΡΙ65. οἵ δ ρΠαβῖβ; 566 

ῬΘΡηΠμᾶγαγ, ϑγηΐ. ΝΤ. 11. 6, Ρ. 200. 

ἡ δόξα] “ἐλ6 σίογη ὑπαῦ 15 ἀπ6 ὕο ΗΠπι, 

δ τϑοιπαᾶβ ἴο Ἡ ηὶ ἔΠῸΠῚ 5110}} στῶ- 

οἴοιβ ἀρ! ησθ ὑουγαγ 5. ὉΒ; 566 Ππούεϑ 

οὶ (ταί. 1. 5. ἐν τῇ ἐκκλ. καὶ 

ἐν Χρ. ᾽Ἴησ.] “ἐπ ἐ]ι6 ΟἸιιο, ατιὶ τη, 

Οὐ ι»ἴδέ «]οδι5.,᾽ [Π6 ἢγβϑῦ ταθτη θοῦ ἀδποῦύ- 

ἴηρ ὕΠ6 οαὐννατα Ργόνίποθ, {Π|6 βθοοπά 

π6 ἰπνγαγ ἀπ ΒρΙΓΙῦπ8] ΒΡΠΘΓΘ ἴπὶ 

γ ΒΟ οἱ νὰβ ἴο "6 ργαϊβθά. 

{Π6 τϑδάϊησ πον δαἀορίθε {118 ΒΘ 615 

ὕΠπ οἰθαῦ αἰἰβυιποίϊοη ; Ὀὰὺ 1τὖ ΤηΔῪ Ὀ6 

δ ἀ64 {πᾶ ονϑὴ 1 {Π6 καὶ θ6 οπτὑὑε4 

(586. οὐὔἱῦ. ποθ) ὕπθ θχραπδύϊοι. ν1}]} 

τηοβῦ ΡΓΟΡΔΌΙΥ θ6 ὑπ βΒ8πι6: ἐν Χρ.᾽Τησ. 

Ὑ}11 6 ποϑιύπον ἴὸν διὰ Χρ. (Τ ΒΘΟΡ]Ι.), 

ΠΟΙ ἴον σὺν Χρ. ((βοατη.), θα Ὁ νν}}} τϑ- 

ὑδῖῃ 18. ῬΤΌΡΕΙ τηθϑῃϊη , ΒΡΘΟΙ γι ησ, 

ποῦ δχϑοῦν ὑπ6 τιϑηποῦ (1)6 Ν.), θαῦ 

016 ὕστιθ οἰθηλογί τη. νν ΠΟ ἢ. ἃ] ΟΠ 6 ῬΓαἶΒ6 

νναϑ ἀα]ν ὕο Ὅ6 Δβουιροά τὸ αοά; “1 

ΔΗΥ͂ ΟἸΟΥΥ͂ ΘΟΙΠ8 ἔἸΌΤ τι5 ἴο (οα 1ὖ 15 

Ὀγ [1π] ΟΠ ϊβύ,᾿ ϑαπάθυβοη (οἰ θα ὈῪ 

Ὑγονάϑνν. ὁ 106.). ΠΠ 6 ογἀϊ παρ Ὺ ΘΧρ]ἃ- 

πϑίϊοπ οἵ {π6 πῆοσα ἴδιη!] αν τϑϑ 10", 

“0π6 ΟΠ ασ οι ν ΒΙοἢ 15 ἴῃ ΟΠ γῖϑῦ 658, 

15. ΟὈ]Θουομ8}016, ποῦ 50. τη 0} ἢ. 80- 

οοπηῦ οἵ ὑπ6 ἀΌΒεποο οἵ {π6 δυύϊο]θ ([Ὸν 

ΘΌΙΠΡ. 1 ΤΉΘΒΗ: 1. 1, 2 ΠΉΒΒΗ. 1. 1); ὯΒ 

οη. δοοοιηῦ οἵ π6 ὑπθῃ ΔΡΡΥ. 50} 6Γ- 

ἤυουβ οπαγαοῦοσ οἵ ὑπ σουβ ({Π6 

ἐκκὰ. ἴθ τηθηὐϊοπθα οου] ΟὨΪΥ Ὀ6 

ὑπ ΟΠ ϊϑύϊθη Ομ στο), τυ μοι ἴῃ ΟἿΣ 

Ῥγοβοηῦ ἰπύθυυ. δόμοὸ ὑπ6 ρῬγθοθάϊηρ' 

τοῦ Χριστοῦ (νοτ. 10) νυ] 0} ΒΡ Θοὶδ] δά 

ἈΡΡτορυίαῦθ ἤοσοθ: οοπύγαδυ ΑἸ ξ, ἐη ἰοο., 

ὙΠῸ 501] ΡΥ} ]ν σοηπϑοῖβ ὑπ6 ἰννο 

ΤΩΘΙΉΘΓΒ ; Ὀπὺ ΘΟΠΡ. ὥΥΥ., σγΠ]ο0}}. Ὀγ 

τὖπ οὐ Ἰββίοῃ οὗ {π6 τοϊαῦϊνα Ποσθ, δπα 

15. 1Ἰηβουθίοη ἴῃ Τ655. {{. 66., ΒΘΘΙῚΚ5 

ποῦ ΟὈΒΟΌΓΘΙΥ ἕο [ἄνουν ὑπ8 ΟΡΙ ΟΠ 

ΒΓ βχργθββϑί. εἰς πάσας τὰς 

γενεᾶς κιτιλ.}] “0 αἷΐ ἐδι6 γοπογαξζογ8 
ΟΓ ἰλὸ αγο οΓ ἐδι6 αγο8;" οομρ. δη. 

ψΙ]. τὸ, ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων" 

2 Τρβάγ, ἵν, 38, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 

δια 566 πούββ οὐὺ ({αϊ. 1. 5. ΤἼΘ σππηὰ- 

Ἰαύῦϊνθ Θχ Ῥυθββῖοι 15 Βουηθνν μδῦ ῬΘΟΙΠ]Π1Δ1, 

Τῦ 15. ποῦ ἱπηργο 816, ἃ5. Οτοῦϊιβ βτιρ- 

ϑεβίβ, ὑπαῦ ὑπ6 ὕνγο ΤΟΥ Πητ1:8 ΘΧ ΡΥ Ββῖν 

οἵ ϑηά]θϑθ σομ ϊπϊῦν, γενεαὶ γενεῶν, 

Το 1. ροὸ (160.}, Ἰβδίδῃ χχχῖν. 17, 

δια αἰώνες τῶν αἰώνων, ἂτ6 ποτ Ὀ]οπάθα 

Φορθῦποσγ. 

π6 886 οἵ ὑπ6 βπρι αν αἰών, ἃ5. 1Π6 

Θοποθρίϊοπ οἵ ὑπ βιιοοθϑϑῖνθ βἜθπογᾶ- 

{1015 ΘΟΙΠΡΟΒΙηο {ὑπ6 δη γοῦυ οἵ {πΠπῸ 

αἰὼν 15 ὑΠ18 ΤΌΤ ΟἸΘΑΡΙΥ ρΡγθβθηΐθα : 

Ὑ Π116 ἀρϑῖη {Π6 5110] π6 6] ΡΠ] ΤᾺ] ΒΕ ον 5 

αἰὼν 4150 ἴο θὈ6 Θσοτπροβϑα οἵ ἃ βϑυϊθβ οἵ 

αἰῶνες (σθη. οἵἨ {Π6 σογηέθη) οἵ νυ ΒΊοἢ 1ὖ 

15. Π6 511 ἃπα ἀρρτθσαύϊοη. Ἠυ16585 

Ππα5 ὦ ἀἸΠθσθποθ θθύννθθη ὑΠ6 ὕνγο θχ- 

ῬΙθβδίοηβ αἰῶνες τῶν αἰώνων ἃ αἰὼν 

τῶν αἰώνων, ὑπ ΤὈΥΙΠΘΙ Ῥεϊπρ' ταύῃου 

ΤῊ τι58 οἵ γενεαὲ Βιιρσοαϑίβ 

οχξοηϑῖυθ, ἃ πὰ ΘΟ νθυῖηρ ὑπ Ι46ὰ οὗ 

πάντες αἰῶνες, {11ὸὼ Ἰαθο᾽ Ὀοῖπρ ταῦθ 

ἡπίογηιδῖυο, “ βεβοι ! τη Βεθοι]οσιι πὶ, ἡποα 

οἸΉΤΪδ, Βθθ 8, 1 58 οοη ποὺ ᾿ (Πτα5.), 

δια το 8 5 1] Ὁ] ἴῃ Δοοογάδποθ ψἹ ἢ 

{86 Ἡ ριον βαρονϊαῦῖνθ ΤῊΪΒ 15. 1π- 

σαϑπηΐουθ, θαῦ ΔΡΡΑΓΘΗθΥ οὗ ἀουθία] 

ΔΡΡΙΙοαίϊομ, ἃ5. ἴῃ δοῦμϑ! ρυδοῦϊοθ 0Π6 

αἸἤδγθποθ θθύνγθθη ὕΠ6 ὕνγο ΘΧ ΡΥ ΒΒΙΟΠ5 

15. Πα αν ὩΡΡΥΘοΙΔ 0186, Βδιν (απ, 

Ῥ. 433) Ππαβ ἴπὶ 0Π|5 θα ρυθϑβίοῃ ἀἰβυϊποῦ 

ὑγδοθβ οἵ (ἀ Πποβύϊοῖβπη : 1Ὁ 15 ἸΠΠ1ΠἸΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ 

ὕο τοῦθ βο ἢ. αὐύθυ]ν [ογΘΟῸΠ 6. Θ0Π- 

ΟἸ αΒΙ0Η8. 
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ΤΥ. ἸΠαρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν 

Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς 

ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

ὝγΑ1Κκ ψουῃν οἵ 
ΥΟῸΣ νοοϑίϊοη ἴπ 
Ἰον 655, ἴῃ Ἰονο, 
ὉΠ ΘΒΡΘΟΙΔΠν ἴῃ 

τπηἰΐν ; ὕΠ6γ6 ἰ5 θαῦ οὴθ θοαγ, ὁπ6 ΞῬ᾽σ]ῦ, πο Το, ἃηα πο αοά. 

ΟΠΆΑΡΤΕΕ ΙΝ, τ. Ἰ]Παρακαλῶ κ.τ.λ.] 
3 

“7 εχ]ιονέ τοῦ ἐιογ, ;᾿ ΘΟΥΩΤη ΘΠ οθιηθηῦ 

ΟΥ̓ ὉΠ6 Ῥυϑοῦϊοαὶ ρογίϊοπ οὗ {Π6 Τρ 5016 

(οοιρ. Βοιη. χἱϊ. 1), Το ]οννίηρ πϑύα- 

ΤΆ]]γ, ἃπα τυῖδὰ δῃ ΔΡΡτΟριϊαύθ τούτο- 

Βρθοῦϊνβ τϑίθγθηοθ (οὖν) ὑο ψηδῦ Πδ8 

ῬΓΘοθαβα ; οὕτως αὐτοῖς ἐπιδείξας τῆς 

θείας εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, ἐπὶ τὰ 

εἴδη προτρέπει τῆς ἀρετῆς, ΤΏεοοά. ΤΠ6 

τηθϑηϊηρ οὗ παρακαλώ Ψ1]] ὑπι8 Ἀ6 

Ῥοίῃ Πθγ ὡπα ἴῃ Βοιη. Ἶ. ὁ. τηοτθ ἡδέιι- 

ΤΆ]Υ “ πογίοῦ ̓  (παρακ. τὸ προτρέπω, 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ΤΊιοιη. Μ. ρΡ. 684, δα. 

Ῥ γπ.) ὑπ η “ΟὈξθογο᾽ (Ν᾽ α]ρ'., ΟἸΆγοτη., 

Αστη., δῃηά τηοϑῦ ν.),--ἃ τῃθδ]ρ᾽ 

ΒΟ. 10 βομηθύϊτηθϑ Ὀθαγβ, θαῦ ἡ ΒΙΟἢ 

σου] 5θϑῖὴ ᾿πρΡ] 168 }0]6 ἴῃ ὑπ6 ρυθβθηῦ 

οοηΐαχῦ; 585 ΕὙϊύζ. ἤοηι. ΝΟ]. ΠΙ. Ὁ. 

4; ἃΠ4 Ὁ ἃ φΈΠΕΥΔΙ πούϊοθ οἵ {μ6 

ψογά, ἸΚπᾶρρ, ονύρέ. αν. Αὐῷ. Ῥ. 127 

56. ; ΘΟΙΏΡ. 8|580 πούθβ οὔ Ἅ 7688. ν. 11. 

Τὴ δχϑοῦ γθίθσθμοθ οἵ οὖν 18. ΤηΟΥΘ 

ἀοιθυὉ]: ΜΟΥΟῚ γϑίδυβ 1 ὕο {Π6 συ θυθθ 

ἱτητηθα!αύθν ργθοθαϊηρ, ὙΠ Ζυ ἃπά 

ΑἸτογὰ (}οην. ἰ. 6.) ὕο ΛὉη6 ψΒΟΪ]6 ἀοο- 

ὑγ]η8] ρογύϊομ οἵ ὑπ Τρ. ; ὑπ6 ουΠΊΟΣ 

νῖθν ΠΟΥ ΘΥΘΙ ΒΘΘΙῚ8 ὕοο ὨΔΙΤΌΨ, ὕΠ 6 

Ἰαὐθθν ὕοο νᾶριαθ. ΤῊ τηοτθ παύαγα] 

τοῦ, 15. ΔΡΡυ. ὕο ἔποβθ Ῥαββαθ8β ἴῃ ὕΠ6 

ῬΥΘοθάϊηρ' ΟΠ ρύθυ νΒ]Οἢ το]αΐθ ἤο {116 

ΒΡΙΓΙ 8] ῬΓΙνΊ]Θρ 5 ἃ Πα ΟΔ]]Ππρ οὗ {6 

ἘΡ]ΠΙθβίδηβ, 6, 5. γ68 1. 6, 12, θαῦ 68ρΡ6- 

ΟἾΔΠΥ ἴο 14 86.» ἴῃ νγ]0ἢ. ὑπ ὕθηου οὗ 

{πθ ῬΥΆΥΘΥ ἱποϊἀθηΐα!!ν ἀϊβοοβθβ μον 

ΒΙΡῚ πα πον στθαῦ ὑπὰῦ οΔ]]1π σ᾽ ΓΘΔ]]Υ͂ 

νγαβ. Οπ ὑπὸ ὕτιιθ ἔοτοθ οἵ 0Π18 ρϑυύϊο]6, 

8586 ΚΙούΖ, 7 εναν. ΝΟ]. τι. Ρ. 117, 1)ο- 

8145. ΟὙ. ὃ 548. 31, ἃ πα σοΙηρ. πούεβ 

ον Ῥλιϊ. ἢ. τ. 

ὁ δέσμιος ἐν Ἱζυρίῳ] “ἐλ6 ργϑο" 1" γι 
{λ6 Πογα,᾿ ὁ. 6. “650 νἱηοῦιβ ἴῃ ΟΠ νἸ501 

ΘΔ ΒΌΓΙΒ,᾿ 88 Ῥδυαργαβθά Ὁ. ΕὙΙύΖ. ; ποὺ 

παρακ. ἐν Κυρ., ἃ οοπδύσποϊοη δὖ 

νδγίδησθ Ὀούϊι νὰ ὑπ οΥδπηπηδίϊοδὶ 

ΟΥ̓ου οἵ {Π6 σψογβ, πα ὑπ6 δρραγθηῦ 

ἴογοθ οὗ {π6 δχβογύδζοη : 566 ὙΝΊΠΕΥ, 

ΟΥ. ὃ 20. 2, Ρ. 1232. δὺ ῬαΠ] οχπουΐβ 

τοῦ ΤΩΘΙΌΪΥ 58 ὑπ6 ῬγΊβομ ον, Ὀαὺ ἃ5 [Π6 

ῬΓΪΒΟΠΘΡ ἦγ ἐλ Πογα ; “ἃ νἱπο 85 τηδ]0- 

Τ 61} 5101 φποίογ!ὑφύθιη ν᾿ παϊοαὺ,᾽ Δ]ν., 

ΘΟΙΏΡ. δ]. νἱ. 17. Τμὰβ ἐν Κυρ. 15 

ποῦ ἴον διὰ Ἰζυρ. (Οἢγγ5., Τ 6οα.), ογ 

σὺν Ἰζυρ. ((ουπη.), Ῥαὺ ἀθηούθθ ὑΠ6 

ΒΡΠΟΓΘ ἴῃ ΠΟ οαρυϊν1ῦγ οχἰβύθα, δια 

οαὖ οὗ ψΨΒΪΟΙ 1ὖ αἸα ποὺ οχἰϑῦ ; “ἴπ 1)0- 

ΤηΪηΐ ΘΗ νἱΠ 0018 οοηδύσι οὔ. δῦ αὶ 

ἐν Ἱυρίῳ ὧν νἱπούαϑ εβῦ,᾽ ΕγΖ. ἤοηι. 

ὙΠ. 1, ΚΟ]. 11. Ρ. 84:; ΘΟΙΗΡ. ποίββ οὔ 

(αἰ. ᾿.. 24. Τῆδ αἰδυπούϊοι. Ὀθύννθθῃ 

{μ18 ἃπα ὁ δέσμ. τοῦ Χρ. (οἷν. 111. 1) 

ΒΘΘΙῚΒ 0 Ὀ6 ὑπᾶῦ ἴῃ ὑπΠ6 Ἰαὐθοι ὑπ6 οδρ- 

ὑἰνιῦν 15 Τϑίθυ γα ᾿τητηθαϊαύο]ν ὕο ΟΠ τϊϑῦ 

85 105. δι ΠΟ ἃηα οτὶρίπαίοτ, ἴῃ ὕΠ6 

ΤοστηΟΥ ἰὼ ὑπ6 πἀπῖοη ἢ Ηΐπι πα 

ἀδθνοίίοη ἰο ΗΪΒ βϑύνίοθι Τῦ τησδῦ 8 

Θοποραθα θππὰὐ ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΠν ἐν Κυρίῳ 

ΔΡΡΘΑΥΒ {0186 τοῦτο ὑπμᾶπ ἃ Κἰπα οἵ 

ααδ]τὐαῦϊνα ἀθἤηϊοη (οομρ. οτη, χυΐϊ. 

8: 13; 1 (ὑΟη- ἵν. Τῇ, ΕἼ ΤΠ. 51): 

5011 0Π6 βύπαθηῦ ὀδηποῦ θ6 ὕοο τππο ἢ 

Ῥαῦ οἱ Πἰ5 συιατα ἀρδϊηδῦ [Π6 ἔτὶρτα πὰ 

Θν 6. πΠΒΡ᾿ ΓΙ θα] ᾿ἱπύουργούδυϊομβ ἰηΐο 

ὙΏ10.) ΕΤΙῦΖ. μα 8. θθθη Ὀεἰγαυϑα ἴῃ ΠΪ85 

ΘΙαθογαῦθ πούθ (ον. νυ]. 1, Ὗ ΟἹ]. 11. 

Ῥ. 82 856.) οἡ 0Π158 δηα {Π6 5᾽τη1]ᾶ θχ- 

Οπ {Π6 παύίαιο οὗ 

ὑΠ15 ἀπῖομ ἢ ΟΠ γἰβῦ, οοσηρ. Ἡ ΟΚΚΓ, 

ΘΟΥΉυ. ΤΙ1. ΟἹ]. 11. Ὁ. 762. 

ἧς ἐκλήθητε] “ τη΄ολογοιυϊέ, γ6 αὐ676 οαἷί- 
εαἰ,᾿ “απ νοοϑῦϊ βϑύϊβ,᾿ στ]ρ',, ΟἸΔΓΌτη.; 

(ὐοὔ]ι.; ἧς ΠΕΙΘ. ΔΡΡΥ. ϑβύθπαϊηρ᾽ ἴογ γῇ 

(οοπρΡ. ἀαῦ. 2 ΤΊ τη. 1. 9, θαῦ ποῦ 1 Οογ. 

γἱϊ. 2ο [106 ὟΥ., 85 ὑϊιθγθ ἐν ῬΡΥθοβαββ), 

δια 50 ν]ο]αὐϊηρ' 51 Ὴ {1 ὑπ ἀβιιδ] Ἰῶνν 

οὗ αὐῤγδοῦϊοη, π11655, [Ὁ] πρ ὉΠ 6 

ΔΘΙΟσῪ οἵ 50). ῬΉΓΆ865 85 κλῆσιν κα- 

λεῖν, παράκλησιν παρακ., ὙὌΡ ΒΌΡΡΟΒΘ 

{π6 το]αύϊνθ ὕο βύδιμι ἃ ἃ8. πϑαδὶ ἴοσ {Π6 

Ἔρος ἢ βΑγτος Α 
ῬΥΘΒβῖοη ἐν Χριστῷ. 
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ἐκλήθητε, μετὰ πασῆς ταπεινοφροσύνης καὶ πραύτη- 2 

Α 2 ϑ. " Ὁ) 2 9 :) ’ 

τος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγαπη, 

ΔΟΟΙΙΒ. ἦν: ΟΟἸΉΡ. ΠΟΙ, ΟἽ. ὃ 24: 1, 

Ῥ. 1418. Τ)6 ὟΥ. ἱπάθρα ἀθῃΐθβ {Π6 

δχϊβύθμοθ οὗ βι0}} ἃ ῬῇγαβΘ 88 κλῆσιν 

καλεῖν, Ὀπῦὺ 566 Αὐγίδη, δῬιοί. Ῥ. 112 

(ΒδρΡ81}), καταισχύνειν τὴν κλῆσιν ἣν 

κέκληκεν. 

2. μετὰ πάσης ταπ.] “εὐ, αἰΐ 
ἰουυϊέγι6885.; αἰἸΒροβιθοηβ τ ἢ ΜΒΙΟΗ 

ὉΠ 6 ἷυ ΤΊΟΓΆ] νγα]Κ νγὰβ ὕο Ὀ6 αϑβοοϊαῦθά, 

ΘΟΙΏΡ. (Ὁ]. 111, 12; μετὰ (΄οὰπὶ,᾿ Ν α]ο.., 

Οοίῃ.,--ποῦ “ἴπ,’ Οορί.) Ῥεϊπρ' πι88ἃ 
ἢ τοῦ. ὕο ὑπ6 τηθηΐα] ΡοννουΒ ἃπα 

ἀἰβροβιθοηβ ψιῦ ΒΟ 8Π δοίϊομ 15 

85 'ὖ χογθ σοοοηιραπίεε ; οοτηρ. [μα]κ6 

Ϊ.. 30; 2 ΟὐΥ. νἱ]]. 1.5, ἃπα 566 Υποσ, ({7.. 

8. 47. ἢ, Ρ-. 337. Σὺν ἀδποῦεθβ ταῦθον 

οοἠεγόηοθ (ΚΥῶρον, ϑ'ργυαο]ιί, ὃ 68. 132. 

1), ποῦ ᾿ΠΟΘΟΤΏΤΩΟΉΪΥ ΜΓ] Βοπη6 60]]8- 

[6ΓᾺ] 146 οἵ δββιβύδῃοθ : ΘΟ Ρ. 1 ΟὟΓΥ. 

ν- ἢ: Οπ {π6 86 οἵ πάσης, 

ΘΟΙΉΡ. πούθϑ οῃ οἷ. ἷ. 8; πα οἡ [6 

τηθϑηϊηρ' οἵ ὑπ6 ἰαΐθ νου ταπεινοῴρο- 

σύνη, “ὉΠ Θαὔθϑιηϊῃρ' οἵ ΟἼΓΒΘΙν ΘΒ 518] 

δδοαιιν86 αὐ αγ 80, “ὉΠ ὑπ᾽ πκίηρ' ὑγα]γ, 

δα θϑοδιβα ὑγα]ν ὑπϑγθίογθ Ἰο  ΠΠ]γ, οὗ 

ΟἸΓΒΘΙν Βα, 8566 Νραπάθν, δίαπέϊη, 

0]. 1. Ρ. 483, ΤΎΘΠΟΙ, ϑγηοι. ὃ 42, 

διηα ϑυΐοογ, 7 }6βαυ)". 5.ν., ὙΠ ΠΘΓΘ Βθνθ- 

ταῦ ἀπ Γ10Π5 οἵ ΟΠ υβοβύοση ἃγ οἰὐθά. 

ἽῬΜορῦ οἵ {Ππ6586 ΟΡθηΪΥ οΥ᾽ ὑϑοὶυ ]Υ ἃΒο 1068 

ἴο {Ππ6 ταπεινόφρων ἃι ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΗ655 οὗ 

ϑυθαΐμ 88 (ταπ. ἐστὶν ὅταν μεγάλα τις 

ἑαυτῷ συνειδὼς μηδὲν μέγα περὶ 

αὑτοῦ φαντάζηται); [18 ΠονΕΥΘΓ, 85 

ΤΎΘΠΟΙ ΟὈΒΟΥνΘΒ, 15. ΔΙ1Θ ὅο {π6 ὑτθ 

ΒΘη86 8Δη4 Βρ|υἰὖ οἵ ὑπ6 ψογά. 

πραὔτητος] “ηιθεζηο88,᾽ ἴῃ γϑϑρθοῦ οὗ 

Οοά, πα ἴῃ {π6 ἴδοθ οἵ τηβῃ:; 5866 

ΤτΎΘπΟΙ, ϑγηοη. ὃ 42, ΤΟΙ αοΙς, δεγΩΡΊ.. 

(Δαν. ν. 5), Ρ. 82 54., ἃπ4 ποίβϑβ οὔν 

(αἴ. ν. 23. ΤΠΘ 1685 ἀβῇηϊθ τη θδηηρ' 

οἵ “ σαῃ ]θη 6585 15 ΔΡΡΥ. τηϑὶ ηὐδϊη θα ὈΥ 

Βοη6 οὗ {π6 Ὗν. (γ᾽ υἱρ. “πιδπϑιιθύι- 

ἀἴη6,᾽ Οοὐῃ., “ αϊττθῖη" [σοιηρ. Ταῦ. 

οἷοι", Αὐτη., 8ἃ].}, ἃπἃ 1580 ὈΥ ὑπ6 

Οτθοῖς οοτητηθηύαΐοιβ (ἔσο ταπεινὸς 

ὁμοίως δὲ καὶ πρᾶος, ἔστι γὰρ ταπεινὸν 

μὲν εἶναι, ὀξὺν δὲ καὶ ὀργίλον, ΟἾτνυ5. ; 

σοτηρ. ΤΉΘΟΡΗ. οὐ σαΐ. ν. 3); Ὁπ6 ἀβθρετ 

δ ΠπΊοτΘ ϑου!ρύσγαὶ Β6η86. ΠΟΥΤΘΥΘΡ 5 

αἰβυ ποῦ ὕο Ὀ6 Ῥγϑίεσσθα. ἃ ροοά 

Θθπογα] ἀββηϊθοη νυ 11] θ6 ἕοτιπα ἴῃ 5ἴο- 

Ῥεθαβ, Ζ]ονΐ. τ. τ (18). ΤῊ τϑδά- 

ἵἱπρ' πραὔτητος, ὑποιρ οπΪν βυρροτίοά 

Ὀγ ΒΟΝ᾿ ; τη88., 15 ΡΥ. ὅο 6 ργϑίενγϑ 

ἴο πραότητος ([ἰ60., 7,αοἤην., νεῖ Α Ὁ 

ἜΞῸΟΤ, ; τη]ουιὺν οἵ τη55.}), 88 ὕΠ6 Ῥϑϑῦ 

αὐνοβῦθα ἴοστη ἴῃ ὑπ αἰα!θοῦ οὐ {π6 

Νεν Ταβῦ.; ΤΊβοη. Τγοίοφοηι. Ὁ. 1,- 

μετὰ μακροθυμίας] “ὐὐέλ, ἰοτγ- 81.187 - 

ἴη 0, ; βαρδγδίβ οἴδιιβθ τηοσθ ἔᾺ]]Ὺ 6] πποὶ- 

ἀαίθα ὈΥ ὑπ ΤῸ] ονηρ νοτάβ, ἀνεχό- 

μενοι κιτιλ. ΤἼπηππὸ οὔπϑυ οοῃβύγιοῦϊοῃ 5 

μᾶνϑ θθθη ῬΡσοροβθα ; (α) ὑπ Θοπποχίοι 

οὗ μετὰ μακρ. ἢ ἀνεχ. (ϑύ., Η 811.) 

80 85. ἴο ἴουτη ἃ 51η918 οἴδαβθ; (Ὁ) {116 

ππῖοη οὗ 411 {πΠ6 οἴδιιβθθ ἴῃ 0118 51η6]6 

βθηΐθποθ ΤΠ6 οὈ]θοίίομβ ὅο (α) 86, 

(τ) ἐπαῦ ἀνεχ. 15. ὅπ παύιγαὶϊ θχ ρϑΠΒ10 8 

οὗ μετὰ μακροθ.---(2) ὑπᾶῶὺ ππάπι6 6τη- 

ῬΠαβὶβ τηυϑῦ ὑππι8, οὐίπρ ἕο {Π6 Ρο- 

δἰ υοη, Ὀ6 βου θα ἰο μετὰ μακροθῦ.--- 

(3) ὕὉπὉ {π6 ρδ:8 16] 5τὰ οὐ {πὸ Ῥδυῦϊοῖ- 

ῬΙΔ] οἰαιιβθθ νου Ὁ6. πΘϑα ] 6 55]}γ νῖο- 

Ἰαΐθα : ἤο (Ὁ) ὑπαῦ ἐπ ραββᾶσβ οὗ {Π6 

Θθπογα] (ἀξίως περιπ.}) ἰπύο {Ππ6 Βρθοΐδὶ 

(ἀνεχόμ. ἀλλ.) Ῥδοοπιθθ βυδάθη δηα 

ΔΡταρύ, ἱπδύθϑά οἵ θϑῖηρ' τηδ4θ βᾶβυ ἃπα 

στδάδίϊομ δ] ὈΥ τηθδπ8 οἵ ὕΠ6 ᾿πουροβθά 

ῬΓΘΡΟΒ θη] οἰδιιβοβ; οοτὴρ. ΜϑγΥ. ὅγ 

ἴοο. ΤΊἼ8 ἥπθ ψογὰ μακροθυμία 

(Ἰοπρ-ϑα Β υησ,᾽ “ ΓΟΥθθατϑποθ,᾽ ἡ 

θεϊβπαὶ,᾽ Οὐ.) ᾿πὰΡ 1185 0Π8 σϑνϑσβθ οὗ 

ὀξυθυμία, τι 15. νγγ06}1 ἀδῆποα ὃν ΕΥ1ύΖ, 

(οην. 11. 4, Ν οΪ. 1. Ρ. 98) 88 “ οἰδηνεη- 

ἐΐα, απ ᾿γὸθ ὑθιηρθγᾶμβ ἀϑ]] οὔ ΠῸΠ. 

βὑαθιτη νἱ 1665, 566] οἱ 1 ρϑοοανοῦὶῦ 

Ῥομ 6 Πα] Ἰοσττη τ ] 1 πατδΒ.᾽ ΤῊ 6 ΡἼΟΒΒ 

οἵ ΟἸγυβ. οὐ 1 Οὐ, χἰϊὶ. 4, μακρόθυμος 

διὰ τοῦτο λέγεται, ἐπειδὴ μακράν τινα 

τιι5- 
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3 σπουδάζοντες τήρειν τὴν ἐνοτήῆτα του Πνεύματος ἐν τῷ 

καὶ μεγάλην ἔχει ψυχήν ((Ἰδτοτη., “τηδᾶρ- 

πϑηϊτηϊ δα θ᾽), 15. ἴθ. ᾿πο]πιϑῖνθ δηα ρ6- 

ποδὶ, ὑπὰῦ οἵ Β6Ζα, “ ᾿τ σοΒ! Ε᾽ θΊοπ6,᾿ 

ἴοο Ἰἰτηϊν6 4 «πὰ βρϑοΐαὶ. Οπ {π6 βϑηΐὶ- 

τηθηῦ ΘἜΘΠΘΓΆΠΠΥ͂, ΘΟΙΏΡ. «} ὩΠῚ6Β 1. 10. 

ἀνεχόμενου κ.τιλ.1 “,7ονϑοαγίηςγ ογ6 αη- 

οἶδον ἔπ, ἰοῦο;᾽ ταϑτϊϑϑὑυδθοη πα Θχἢ]- 

Ῥιύΐοι οὗ 0π6 μακροθυμία : οοταρ. Οὐ]. 

111. 12. ΤῈ γϑίαρβθ οἵ ὑπ6 ρδυύϊοιρ]8 

ἔτγοτη 105 ῬΓΟΡΘΙ οᾶ86. ᾿ο ὉΠ8 ΠΟΠῚ. 15 

ΠΘΓΘ 50 Ρϑυ θοῦ 1 61}101}0]6 πα παῦα- 

ΤΆ], ὑμαῦ δὴν Βιυρρίθπηθηὺ οἵ ἐστὲ οΥ 

γίνεσθε (Η εἴη8., 41.) ται θ6 τεσαγ θα 

ἃΒ8. ὙὙΠΟΙΥ ΠΠΠΘΟΘΞΒΆΡν ; 5866 ΠΟΐθΒ ἢ 

Οἢ. 111. 18, πα ΕἸΒποσ, 8. ΝΟ]. τι. 

Ῥ- 211 86. ἐν ἀγάπῃ 15 τοίθυυθα 

ΡΥ Ζαοΐνην. ἀινἃ ΟἸ5}. ἴο σπουδάζοντες. 

ΘΌ0ἢ. ἃ Ραποῦαπδίίοῃ, ὑΠοπρ βιρρονίθα 

Ῥγ Οτῖρϑη ((ὐαίεγ..), ΒΘ θιὴβ. ὙΒΟΠῪ Ἰη- 

Διάτη551016, ἃ5. 10 αἰθύθ 5. ὑΠ6 5υτητηθ- 

ὑγν οἵ [16 ὕνγο ρᾶγυϊοῖ ρα} οἸαβθβ, ἃπα 

ὑμτονγβ ἃ [8156 δια ΡΠ 515 οὴ ἐν ἀγάπῃ. 

3. σπουδαΐ. τηρεῖν) “τἰϑΐης εἰἰ1- 

φογιο6 ἐο Κθορ;) ῬΆΓΌΙΟΙΡΙΔ1 ποτα. Ῥᾶ- 

ΓΆ1161 ὕο ὉΠ ΤΟγθροϊηρ᾽, ΒΡΘΟΙ νη ἢ 8 

ἴπνναγα [66] ]ηρ5 (Μ6γ.) Ὀγ ΟΠ. {Π6 

ἀνέχεσθαι 15. ὕο Ὀ6 οΠπαγδοίογ!ζθά, δὰ 

868 ᾿πυνατὰ οἴου ᾿γ ν ΒΙΘἢ 1ὖ 15. ὅο θ6 

Ῥτγοιηοίβα ; οὐκ ἀπόνως ἰσχύσομεν εἰρη- 

νεύειν, ΓΉΘΟΡΗ. ΒῸΡ ὕνο σοο.] ἀἰβουβ- 

ΒΙ0η5 οἵ ὑΠ15 νεῦββ, ὑπο ρ [γῸΠὶ Β01η6- 

ψμαὺ αἸἤδυθπῦ. ροϊηίβ οἵ νον, 568 

Τιαυᾶ, ϑ07)ην. 1. Νο]. 1. Ρ. 155 586. 

(ΔΑ. Ο. 1,.), ἀπ Βαχύον, Ἰῦογἤ8, Ν᾿ οἱ. 

ΧΥΙ. Ρ. 3790 (64. Οττμε). 

τὴν ἑνότητα τοῦ Τίν.] “ἐλ6 τηϊέῃ οΥ 

ἐπ6 ρύνέ,᾽ 5611. “πτουρῃῦ ὈΥ {16 

Θριῦ᾽ (τὴν ἑνότ. ἣν τὸ Πνεῦμα ἔδωκεν 

ἡμῖν, ΤΉΘΟΡΗ. ; οομρ. ΟἼἜτυΒ5., (ἴθ απ,.), 

τοῦ Τῖίν. Ὀεϊπρ' 0πΠ6 σϑῃ. οὗ {Π6 ογρσί- 

παϊΐη οανι86 (δομθαθυ]. δγηέ. ὃ 17. 1, 

Ῥ. 125), ποῦ ὍΠπ6 ρῬοββθῆβῖνθ β6η. (85 

ΔΡΡΥ. Ουῖρ. Οἰαέεν..), οὐ θούῃ ππϊίοὰ 

(85. Ξ[Δου, 8566 Δ οΪ. 11. Ὁ. 18), πϑιἐΠ6 

οὗ νυ 10}. ΒΘΘΙῺ5. ΠΟΙ 6 50 ρϑυ θη : 566 

πούεβ οὔ 1 7688. 1. 6, πα οη, Οὐοϊ. 1. 

23. Τπαῦ {π6 τοῦ. 15. ἐο ὑπ μβϑύβοπδὶ 

ἩΟοΙν ὥΡΙΡΙῦ 566 1}5. 850. οἶθαν, ὑπαῦ ψγ8 

ΤΠΔΥ νγΟπ 6 πον 5060 ἢ) ΔΌ]6. Θοτητηθῃ- 

ἰαύουβ ἃ5. Οὐδ] νίη ἀπ Ἐἰδύϊι8. οου]α το- 

ϑατὰ τοῦ 1ν. δἃ5. ὑπ6 Πατηδη Βρί τι, 

δα δοααῖθβοθ ἴῃ ἃ ᾿πύθ ΡΥ. 80 ρα 

Ὧ5. “ ΔΗΪΠΠΟΡΙΣ ΘΟΠΟΟΙΪὰ,᾽ “ ΔΗΪΠηΟ- 

ΤΌΙΩ ᾿ηΐου νοβ ΘΟμ] πηοὐϊο.᾿ [06 ὙΥ οἰΐθ, 

-- Ποθ6. οὐ ἰπύθυρυ. “16 Ῥ]ΗΠοἷῦ 

4165. ΚΙγο ΠΟΘ ῃ (α ϑπι θ᾽ πο βίθϑ᾽᾿ (ΘοτηΡ. 

ΤΠθοα.-Μορϑβ., Πνεῦμ., τὸ ἀναγεννῆσαν 

σῶμα) β ΝΘΡῪ [ατ ἔγοτη βα βίδοθουυ, --- 

ὉΤΡῈ5. ἑνότης πίστεως, ΜΕ]. 13 (ΘΟΙΏΡ. 

Οτἱρθη), θαῦ {16 ὕντο Ραββα 5. ἃ16. ὈΥ͂ 

ΠῸ ΤΠΘΔΠΒ 50. ΟἸΟΒΘΙΥ ΔΠΔΙΟΡΟΙΒ ἃ5. ὕο 

βαρροδῦ ΔηΥ πο! βοοίίοη οἵ ὉΠ 6 5 πη }0]8 

ῬΘΙΒΟΠᾺ] τηθϑηΐηρ ΠοτΘ ἀββίσπιθα. ἴο 

Πνεῦμα ; 566 Τιϑπα, ϑογηι. ΥἹ. Υ ο]. 1. Ρ. 

τό (Α. Ο. 1,.) ἐν τῷ 

συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης] “ὧν ἐλ δογεῖ 

Ὁ γεαοο;" εοἸθιηθηῦ οὐ ΡΥ ποῖρ]6. ἴῃ 

ὙΠ ]ο ἢ. ὑπ τπιηϊῦν 18. τηδὶ πα πες, ν]Ζ. 

ἐΡθ86; τῆς εἰρήν. πιοῦ Ὀθῖηρ' {Π8 5681. 

οἰγοοί (“ὑπᾶῦ ]ο. Ὀπα5. ἐορϑῦπμοσ, 

τηδϊηὐαῖηβ, Ρθϑοθ,᾽ ΕΠ οΙςοσῦ ; “νἱποῦ]ατη 

αο μδχ τϑυϊπϑῦμν,᾽, Ῥϑησ. ; 501]. ἀγάπη; 

Οὐ]. 111. 14}, Ῥτπιῦ Ὁπ6 σϑπ. οἵ ἐαοηεϊίῳ 

ΟἹ αγρροδίϊίονν; 566. Θομθαουῖ. ϑγηΐ. 

δ. 12:1, ἢ 82, ΝΠΪΠῈΙ; ( κ ῷ 5 

Ῥ. 4710. ΤΊ οσπμον Ἰηὐθυρυθύαυϊοῃ 15 

ῬΙΦαΒΙ0]6, διὰ ἈΡΡΥ. 85 ἃ ποϊθηῦ ἃ5 {Π|6 

{π|6 οἵ Οτίρθη (τῆς ἀγάπης συνδεούσης 

κατὰ τὸ Πνεῦμα ἑνουμένους, ἃ. Οτάτη. 
αἴθ. Ὁ. 1Τό5), Ὀυαὺ αοΥῖνεβ ὙΘΡΥ 

ἀοαθυα] βαρροτῦ ἔγοτα ΟἹ]. 1. 6., σπου 

ἀγάπη 15 Βρεοϊῆθα, πα νγὰ8. ῬευμΔΡ5 

ΟὨΪΥ ἄπ ἰο ὑπ δβϑϑιυτηρύϊου ὑπὰῦ ἐν 

γδ5 ΠΟΤ ἐηϑέγεηλογίαϊ (-: διά, (Εἰ Π}.), 

ΔΠ4 ὑπαῦ συνδ. τῆς εἰρ. γὰ8 ἃ Ῥοτὶ- 

ῬΠαβῖβ ἴον ὑπ6 ἀρθηῦ (ἀγάπη) Βα ρροβθά 

ἴο 6 τϑίδισθα ἴο. Ἔν ἤονθνϑῦ ὁο01- 

τϑοῦϊν ἀθηούθ {πΠ6 806), ὕΠ6 εἰθηνθηέ, 

ἴῃ ἡ ΠΊ ἢ ὉΠ6 ἑνότης ἴα ἴο 6 Κορῦ δηά 

τη} εϑὐθα (566 ΥΊΠΘΥ, 6. ὃ 48. ἃ, Ῥ. 

345), ὑπ5 Ῥγθβουνίηρ 105. ῬΘΓΔ]]ΘΠ 151 

ΜΊ ἐν 'π νϑῖ. 2, ἃπα Θοη νυ ΠΟ ἃ 



Ἰδον ΓΟΥ τὰς 

συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 
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« “ νὰ “- ᾿ 
ἕν σῶμα καὶ ἕν Πνεῦμα, καθὼς 4 

καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν: εἷς ΒΕ 

ΨΘΓῪ ΒΙΤΉΡ18 δῃηα Ῥδυβρίοιιοιιβ τηθαῃϊηρ: 

ὑπ6 ΒΡ βίϑηβ ψνθῖ8 ὕο θυῖποθ ὑΠ|61} ἴου- 

Ῥθάγδποθ ἴῃ ἰόν, Πα ἴο Ῥγέβοσνα {Π6 

ΘΡ στ δ- οῖνθη πη ν ἴῃ ὑπ6 ὑσα8 Ὀοπα οὗ 

πηΐοη, {Π6 “ στραρύδ οορα]ὰ᾽ οὗἩ ρθβοβ. 

ΤῊ οὐγτπο]οσίοα! ᾿ἀθηυν οὗ σύνδεσμος 

δια εἰρήνη ταυβὺ ποῦ 6 Ῥγυθϑβθα (Π οἰη- 

6Γ5, ἃΡ. 01), ἂ5. ὕπ6 αἀδγιναίίζου. οὗ 

εἰρήνη ἴτογη ΕἸΡΩ “προίο᾽ 15 1658 Ῥτοὸ- 

Ῥ4016 ὑῃδῃ ἴτοπι ΕἸΡΩ “ ἀἴοο :᾽ 566 Ββϑη- 

ἴδον, Πγυγξοί θα. ΝΟ]. τι. Ὁ. γ, Βοβῦ α. 

ῬαΙτα, ἤοα. 5. ν. ΝΟ]. τ. Ρ. 799. 

4. ἕν σῶμα] “ΤΠ 6Γο 15 οη6 οαῃ ," 

ἀθοϊαγαύϊοι Δ ΒΒθυ θη ὑπ πιπτῦν νυ ο ἢ 

Ῥϑγνδάθθ. 0π6 ΟΠ γι βύϊαη αἸβρθηβαίοῃ, 

ἀββιοηθα ἰο 1] υϑύγαϊα ἀπ Θπἤθηοθ [Π6 

Τογθοοΐϊηο Θχ μογία οι ; {Π6 ΒΙ τη} ]6 γον} 

ἐστί, τιοῦ γίνεσθε οΥ ἐστέ (οἴπερ ἐστέ, 

Οὐδπηοι.), θθῖπρ ΦΡΡΥ. {π6 οογγθοῦ βΒιρ- 

ῬΙΘΙ ΘΠ : 5886 ΥΊπορ, ΟὙ. ὃ ὅ4. 2, Ῥ- 

'σιύό. ΤΠῸ6 οοππθχίοη οὗ Ὁπουρηῦ Ὀ6- 

ὄννθθῃ γ8γ. 3 δ 4. 15 βοιηθυνῃαῦ ἀοαύ- 

ἄν], ΤΠαὺ {Π6 νϑῦβθ ἴ5 ποῦ αἰ γθοῦ!υ Που- 

ἰαύονυ, ἃπα οοπηθοῦθα ἢ (]αογνηι.), 

ἀδροπάθηῦ ὁπ (“αὖ 51018,᾽ ὄγι".; Εἰβῦ. 2), 

ΟΥ ἴῃ ΔΡΡοβιύοη ἰο (΄ δχιβύβη εθβ,, δ. 

1) νδῦ Ργθοθίθβ, ΒΘ 5 ΟἸθδι ἔγοιη ὑΠ6 

ῬΦΓΆ]]6]15πῚ Ὁ να Υ. 5 ἃπα 6; 561] 

1655 4065 1ῦ ᾿πύγοάιοθ ἃ 70, 80Ή, ἴῸΓ 0Π6 

Ῥιθγίουβ βίδύθιηθηῦ ὈΥ 8 6]Π1ρ886. οἵ 

γάρ (Ἐἰδ118), 811 5.10}} 6] ]ΠΠρ565. Ῥθὶηρ' 

ὙΠΟ] ᾿Π ΘΙ ΟΠΒῦΡΑ 016 : “πα]]ὼ Ἰῃ ΤῸ 

ΤΩΔΡῚΒ. ΘΟ] Βα 10 ΘΥΤΑΤῚ α 81 1 6] 5] 

Ῥαυ σα]αγάτη βο]θύ,᾽ Ἡ στη. Κρσον, ΑΡ- 

ῬΘηά. 11. Ρ. 791 (64.  ῶΑ]Ρ.). Τῦ 566 ΠῈ5 

ὕπο ΟμΪν ἤο ὁοῃὐδίη ἃ, 5] ΠῚΡ186 Ἀ556Γ- 

ἰἴοη, 8 ὙΟΥΥ πποοηπθούθηθθθ οὗ 

ὙΠ 160} δι1415 νυ οὶρ}ῦ Δ} ἃ ̓ΤΠ ΡΓΘΒΒΙ  ΘΠΘΒΒ, 

δια 566 115 ἀθβιρηθα ὅθ ΘΟΠΥΘΥ ἃΠ ΘΟΠῸ 

οὗ 86 ΤΌΥΤΊΘΡ ὙγδγΠΙ Πρ; “ ΓΘΠΊΘΙΙ ΘΙ, 

ὉΠ6ΥΘ 15. ὁπ6 Ὀοάγ, ὦτ.; οοπρ. Ηοΐπι. 

Θοϊηηῦ. Ν᾿ ΟἹ. τι. Ρ. τοῦδ, Τη 

16 δχρ!απαύϊου οὐ ὕπ6 βϑηθτηθηῦ {Π68 

᾿Οτϑοὶς οοτηπηθηθαῦοῦβ Βοιηθυγ δῦ ν8οῖ}- 

Ἰαύο; νγὸ οδπ ΠΟΥΨΘΥ͂ΘΙ᾽ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἀοαθύ 

ὑμαὺ {π6 σώμα ᾿ἱτηρ]165 ὉΠ 6 ὑγΠο 16 οοτη- 

τη οἵ ΟἸτιβύϊαμβ, ὑμ6 τηγϑύϊοα! 

Ῥοάγ οὗ ΟΠ γιβϑὺ (οἢ. 11. τό, οι. χι]. 5, 

ΟἿΙ. 1.. 24, 8].}, ἀπ ὑπὰὺ ὑπ6 Πνεῦμα 18 

{86 Ηοὶν ὥρισιῦ τυ μῖο ἢ. ἄνν 6115 ἴῃ {μ6 

ΟΒυσῸΝ (Εἰ 416), πα ὈΥ ψΠΐο {π6 

σώμα 15 τηονθα «πὰ νἱνῆθα (1 ον. χἱϊ. 

13): σοΠ0Ρ. “980 Κβοη, Οοοα, ΧΙ]. 3, 4, 

τϑύεει, ΠΟ γῦ: 11 2. τὸ Ρ' 210. δπὴ 

γογάβνυν. ἐπ ἰοο. Οἱ 0Π15 ὑθχύ, 566 {Π6 

αἰβοοῦγβο Ὀγ Βάᾶνγονν, Π7ογ 8, Ν᾽ ΟἹ]. νι. 

Ῥ. 6:6 84. (εἀ. Οχί.). 

καθώς] “οὐθη αϑ »᾽ 1Ππδύγαύϊοη ἃ πα ργοοῦ 

οἱ {Π6 τπιηῦγ, ἃ5 ΤΠΟΓ 6 ΘΒρΘοΙα]]Υ ΦΗονα- 

64 Ὀγ {Π6 πηϊῦν οὗ {π86 λόγο ἴπ ψυ] 16} 

ὉΠΘΥ νγθτθ οα 16. Οη ἐπθ Ἰδύθοι ἴογπι 

καθώς, 586 ποίαβ οὐν (Ταἷ. 11. 6. 

καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπ΄.} “γ6 1676 
αἶϑο οαἰζοοί ἔην οη6 πόρε, “ νοοϑῦϊ δϑῦϊβ 

5., ΟἸδγοῖη., Ασα. ; 

καὶ τιδυκίηρ 0π6 δοοογάθηοθ οὔ {Π6 

ΟΔΠΤηρ᾽ ντῦ ἢ} 0Π6 Ῥυθνϊοιιβ]υ-ϑυαὐθα τιηϊ- 

ΤΥ (΄ υαπϊΐαβ. βρὶγιθθ. οχ απῖΐαῦθ 5ρ6ὶ 

ποϑβοῖθαν,᾽ (Ὅ00.), ἃ Πα] ἐν Ὀ6ἴηρ' ποι 6 

εαυῖν, το ἐπὶ (ΟἾγΥ5.}) οὐ εἰς (ΒΕ! 16 Κ.), 

ΠΟΥ ΘΥ̓ΘῚ ΠΤ θα], Ὀτιῦ ΒΙΤΉ ΡΠ] γ.5Ρ6- 

οἸγιηρ {π6 λον αΐ οἰθηλελυί ἴὰν νΥΠ]Ο ἢ ἃ 5 

10 γγοσο ὑπ6 κλῆσις ὕοοϊς Η͵δοθ; ΘΟΙΊΡ. 

ὙγΊποσ, ΟὙ. ὃ 50. 5, Ρ. 3706. Μϑγοῦ 

δϑαορίβ ὅπ ᾿πβύγαμηθηΐα! Β6Πη56; ἃ 8 

Πονγανϑι ὑπ γ6 ἃγ6 ποὺ 6.6, ἃ5 ἴῃ 4]. 

ἴ, 6 (868 ποῦββ), ἃΠῪ ΡῬιθνδι]ηρ 4ορ- 

τη} ΤΘΆΒΟΠΒ. [Ὁ 50. Δ ἸΠθοΟΓρΙΘ- 

ἰαύϊομ, ἃ πα ἃ 5 ὉΠ| ὕνσο σϑιηϑ Π]Πρ᾽ Ρἃ8- 

ΒΆΡΘΒ ἴῃ ΠΟ ἢ καλεῖν 15 1οἸ 66 νυν! ἢ ἐν 

(τ ον. νἱϊ. 15, 1 1688. ἵν. 7) δα πηϊῦ οὗ 

ἃ Β᾽ΤΉ1]Δ Ὁ ΘΧΡΙ Πα ὕομ, Ὁ ΒΘΘΙΠῚΒ. πιοϑὺ 

οογγθοῦ ὕο ϑάπογθ ὕο ὑπ βύγιοῦ, ἃπα 50 

ἴο 58. ὑπθο]ορίοα! τηθϑηϊπρ' οἵ {15 1π|- 

Ῥογίαηῦ φῬγθροϑβιθοι ἢ 6 ὑοῦ οδ]]6α 

ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ (6 ]. ν. 13), ἃπα εἰς ζωὴν 

αἰώνιον (1 ΤΊ. νἱ. 12), θαῦ ἐν εἰρήνῃ 

(τ Οον. νἱϊ. 15), ἐν ἁγιασμῷ (τ Τ688. 

ἵν. 7), πα ἐν ἐλπίδι; οοπηρ. Τθ58, 

)ιόοί. Ομ", τν. τ5, Ῥ. τ406. 

ἴπ ππῷ 506, δυο 



80 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

, ἃ , Ὁ 4 4 4 
6 Κύριος, μία πιστις, ἐν βαπτισμα" εἰς Θεὸς Και πατηρ 

τῆς κλήσεως ὑμῶν] “077 γοιμ" οαἰϊύη,᾽ 

86. ΔΙΪΒΙ Πρ ἔγοτη Ὑ Ὁ ΟΔΠ]Π]ηρ; κλήσεως 

Ὀαὶπρ' ποῦ 0Π6 ρβϑῃ. οὗ ροβϑ685ΐοη, (Εἰδα 16, 

ΑἸΊ.), Ὀαὺ οἵ ὑπ6 ογήγίγ ΟΡ οὐ σ᾽ πα ]η ρ᾽ 

Οϑι156 ; κοινή ἐστιν ἡμών ἐλπὶς ἐκ τῆς 

κλήσεως γενομένη, (Βοαπι.: 566. ποῦεθβ 

οὐ τ 1488. 1. 6. 

5. εἷς Κύριος] “οη6 Ζογά,᾽ 86. 
ΟἸγῖβῦ ; ῥ]δοθ Ῥυουηϊ πθηὐν ἕουνναγα 

ἃ8 ὑπ6 Ἠρϑβά οὐ Ηΐβ. ὁπ θοΩΥ τῃ6 

ΟΠαγσοῖ, δηα {π6 οη6 αἸνίπθ ομ]θοὺ [ο- 

νᾶ πόση ἡυϊέϊ, 15 αἸγθοῖθα ἀπ ᾿ηΐο 

Βοτι 811] ΟΠ γΙϑύϊαηθ ἅτ Ὀδρυϊζοά : 

ΘΟΠΡ. ἤοτη. νἱ. 8, ()8]. 111. 27; δη4 ον 

ἃ ΘΟ ΒΘΓΙΠΟΙ ΟΠ ὑΠ|ῖ5 ὑθχύ, Βδστονν, 

ϑο)ηυ. ΧΧτΙ. ΝΟ]. ν. Ρ. 2ύ: βα. 

μία πίστις] “ογο ζαϊίἢ, ," τοῦ {πῸ “Πα 65 

ιί οὐθαϊθαν,᾽ δα 501}} 1655 0Ππ6 “σϑοτ]δ 

Πα οΙ,᾽ Οτοῦ.,--- 18. τηθϑηϊηρ ἴπ [ἢ 6 

Ν. ΤΌ Ῥοϊηρ' δχύγθιημθὶν ἀοαθίξα!, 566 

πούεβϑ ον (ταἷ.1. 23,---θτιῦ 0Ππ6 “Π465 φιῶ 

οὐρα ϊθαν,᾿ Ὁπ6 “Πα 65 βδ]νιῆοα,, ΜΠ] ΟΝ 

νγὰ5. ὕΠ6 581η6 ἴῃ 108 βββθῆθθ 8η4 απὸ- 

110168 ἴου 411 ΟΠ σ᾿ϑυϊωπβ (Δ |6υ.). Ταῦ 

ὑΠ15 Πονσθν Ὶ τητιϑῦ ποῦ θ6 ἀπά π]ν ΠΠτη10- 

δα ἰο {Π6 ἔθϑ]ϊηρ' οἵ {Π6 1᾿ηἀ ̓ν! 8], 56, 

ὅο 10} ἴῃ 105 αὐξου!ν ϑιῤ)οοίίνο ἀβρθοῦ, 

ΒΘΘΙΏΒ Οἶθδν ἴτοτη 0ΠπΠ6 τι88 οὗ μία, ἀπά 

Ὁπ6 σ'θῆθιαὶ οοπίθχῦύ, ΑΒ ὕπογθ 18. 016 

Τιονά, βο π6 μία πίστις 15 ποῦ ΟἾΪΥ ἃ 

Βα] θοῦ γα τϑοορηϊθίοη οὗ {Π|8. θἴβγῃδὶ 

ὑγαῦῃ (δύσι, Ζολγὺ. τι. τ. 4, Ρ. 238), 

Ὀαύ 4150. ἩΘΟΘΒΒΆΡΙΥ ᾿ηνοΪν 8. ἃ ΘΟΙη- 

ΤΩῸΠ ΟὈ]θοῦν ῬγΟΐθββϑιοη οἵ 1 : ΘΟΤΏΡ. 

Ἔτη. χ. 1ο, 8π4 566 ϑύϊθσ, 0]. 1. ἢ. 

323, Ῥρδιβοη, Ογερα, Ατῦ. ΙΧ. ΝΟΪ. 1. 

Ῥ. 300 (6ἃ. Βατί.). ἕν βά- 
πτισμα] “οπ6 δαρίέζϑην ;᾿ ὃ 501}1 ΓαρΌ Π Γ᾽ 

“ΟΠΒθαπθη δ᾽ ἰο εἷς Κύριος : ἃ5 ὕΠ67Θ 

νγᾶ5 Οὴ6 Τιογὰ δηα οπϑ [δι ἴῃ Η]πι, 

80 νγὰᾺ5 ὕπθγ6. Οη6 8Πη ΟἿ86 ΟΠΪΥ ὈΔΡ- 

{ϊθτὰ ἱπίο Ηΐπι ((8]. 111. 27), ὁπ ἀπά 

ΟΠ6 ΟἸΪΥ ἡπιυαγα 6] θτηθηῦ, ομ6 ἃπα οὁη6 

ΟὨΪΥ οὐδιυαγα 5681. (ὐτητηθηὐαΐουβ 

᾿ἰᾶνϑ ἀνθ], Ῥθυπδρ5 βοιηθνν δῦ πΏρτο- 

ΒύΔΌΙγ, ἀΡῸπ ὕΠ6 ΤΘΆΒΟΠΒ ὙΓΠΥ͂ ΠΟ ΤΠ]6Πῃ- 

Φΐοη ἰ5. τηϑθ οὐ ἐπ οὔμοὺ βδουδιηθηΐ, 

ὑπ6 εἷς ἄρτος (1 οΥ. χ. 17) οὗ 6 

1 τὸ 6 ὑπουρμὺ 

ὩΘΟΘΕΒΑΤῪ ὕο ΔΒΒΙ ΟῚ ὩΠΥ͂ ΤΈΔΒΟΙΙ; 1 τατιδῦ 

ΘοΥὑαϊ ΠΥ ποῦ 6 ξοιρηὺ ἴον ἴπ {Π6 

ΤΩΘΙῸ ΠΙβύου! οὶ ἕαοῦ (Μ|6γ.) ὑμπῶῦ {π6 

ἩΟΙΥ Οοτητηπῖοη ΜγᾺ8 ποῦ δὖ ὑπαῦ {ϊπ|8 

50 βερδγαΐβ ἃπ4 αἰϊϑιυϊποὺ ἴῃ 105 Δ4π|1- 

τἰβύγαθομ (οοταρ. ΒΙΠρΏδτη, Απέΐῳ. χν. 

ἡ. 6, γ, Νγαίθνυδηα, Αἰ ολαγίδι, ΟἽ. τ. 

γο]. τν. Ρ. 475) 85. Ἠοὶγ Βαρίϊβπι,--- 

ἔον 0Π6 νγογαβ οὗ 1πϑρ᾽ γαύϊομ ἅτ ἴῸυ 81] 

{1Πη65,--τθυιῦ τητβὺ θ6 τϑίθυσθα ἐο {Π6 

Τα παδιηθηθα] αἴ θσθποθ Ὀθύνθοπ ἐπ6 

ΒΔΟΡΔΤηΘηθ, ΤῊΘ. οπθ 15 γϑύῦμον {Π6 

ΒΥΤΏΌΟ] οἵ εὐγυίοη, (ΤΠ 5έθεὶ, Ζοἤγὦ. ττ. 2, 

Ῥ. 284), ὕΠ6 οὐιθσ,, ἔγοπι 105 5118 66]6- 

Ῥνδύϊομ Πα τηϑυ]ςθα Ἰπα ν᾽ απ] τϑῖου- 

6ΘΠ66, ῬΓΟΒΘηΐΒ ΤΠΟΥΘ ΟἸθατ]ν {Π 6 1άθ8 οὗ 

αητέῃ,---ἢθ Ἰάθα τηοβὲ 1π ΠΔΡΤΊΟΤΥ ΙΗ 

{π8 οοηὐοχῦ; 588 ΚἈἢπῖ8, 4 δοπάϊην. Ῥ. 

240, 2706. 

6. εἷς Θεὸς καὶ πατήρ] “οπ6 σοά 
απα Μαίπον ,; οἸϊτηδοῦϊο γὙϑίθγθποθ ἴο 

{Π6 δὔθυῃμδὶ) Ζαὐλ6)" (ο βοσνθ ὑπ αἸβυιποῦ 

τηθηθίοη οὐ {πΠ6 ὕπτθθ Ῥϑυβοηβ οὗ Π9 

Ὀ]οσθθα ΤΥϊηἸ Υ, νοῦ. 4, 5, 6) 'π ΨΠΟΠὶ 

τπηϊὺν ἢ πα}5 105 ΠΙοΊθϑῦ Θχθιηρ Ποδ οι ; 

ὁ οὔ 81 ὈΔΡΟΙΖϑυλιτ π᾿ ποτηθη ῬΔΌΓΪΒ, 

ἘΠ], οὖ ρινιθα5. ϑδποῦϊ, οὐ ΒΙϊα τη 

ὉΠΠΌΤ ΤΟΙ ΤΩ ΠΟΙΉΪ ΠΦΠγ115, ἰδ 

Ἤν Οὐτμπηηΐοη. 

ΠῸΠ ΟΥΘΟΪτητ5. Πἶβὶ ἴῃ ΠΤ [)611Π1,᾿ 

Οοοο. Οπ {115 βοϊθυηη ἀβϑι σι δύϊοη, 566 

ποῦύθβ ον (Ταἱ. ἴ. 4. : πα ΤῸΣ ἃ ἀἸβοι5- 

βίοῃ οὗ {Π6 {{016 “ΕΠ σ,᾽ 566 Ῥθδᾶγβοῃ, 

Ογερα, Ατῦ. τ. Νο]. 1. Ρ. 25 864. (64. 

Ῥατί.), Ῥάγγονν, Ογοοα, ἕθυτη. χ. οὶ. 

1Ρ. Ῥ. 403 86. ὁ ἐπὶ πάντων] 

ἐηυῇο ἰ8. οὐδοῦ" αἷΐ,᾽ ὁ κύριος καὶ ἐπάνω 

πάντων, ΟἾ τυ 5.; ὑπ6 το] ίϊοι θα ρυθδβθα 

ΒΘΘΙῚ58 ὑμαῦ οἵ 5᾽τηΡ16 βονογο γέ, ποῦ 

ΟὨΪΥ Βρὶυσπι] ((α]ν.), θὰὖ ρΘπΘΡ8] δηά 

ππίνθυβα] (δεσποτείαν σημαίνει, ΓΗΘοα.}); 

Θοτηρ. Βοτη. ἶχ. 5, ἃπ4 566 ὙΥ̓ΊΠΘΥ, (7. 

ὃ 50. 6, Ρ. 372,--- ὙΠ τ ὕΠ6 ἀββοοϊαίθα 

τοΐθυθποθ ἴο “ργοίθοϊίομ (6. 5) 15. ΠΟΥ 
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’ « “τσ ’ κ ν ’ Α 3 ΄- 

πάντων. Ο ἔπι παντῶν Και διὰ πιαντῶν καὶ εν πασινγ- 

ΒασύΠου, ΟΠ ϑὺ οῖνοϑ 
Ἠ 5 ΕΎδΔ06 ἴῃ ΤΠ ΘΑ ΒΙΓΘ 
ἴο Θ80Η, ἃ5 ὅπ δου θύαγθ ἰθϑυϊῆθ5. 

ΤΊ Ογ Θχοϊ 64 : {Π18 σου] Πᾶν Ὀθθη 

ΤΉΟΤῈ δύ ΠΥ ΘΧΡΥΘαβθα Ὀγ ὑπέρ: 568 

Κυΐρεν, ϑργαο]ι. ὃ 68, ,8. Τὸ 15 αἡ- 

ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΤΘΙηΔΥῖς ὑπαῦὺ ἐπ 6 ὑῃτθ8 

Οἰδιιβαβ ἃ’. ΠῸ ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙΒ ΤΌΓΙΠ 188 

([Κορρϑε), θαὺ ὑπαὺ ὑπ ργβροβιθ!ο5 τη δ ς 

ΙΔ ΒοΟυ Πρ ]Ο5 Θοοιγϑου ὉΠ 6 ἐγ θθίο!α 

τοϊαίϊου ἴῃ νβῖοῃ Οοα βϑὐθηαάβ ἰο ἢΪ5 

ογθαύιγαβ ; 5686 πούϑβ οὐ (ταί. 1. τ, θὰ 

παι (ΤΣ ἢ Ὁ, 8ΠῸ ϑἰϊετ, 0]. 1 

ῬΡ. 44. ΤῊΘ σϑπάου οἵ πάντων 15 

ἀουδύξα]. Τὸ βϑϑίηβ δι ιίσαγν (γ ]0., 

ΟἸΔτοτη.) ὑο τεραγα ἐπὶ πάντων ἀπ ἐν 

πᾶσιν [ἡμῖν] ἃ5 τηᾶ80., ἃπα διὰ πάντων 

ἃ5 πϑαυΐου, ἃ5. ὕΠπθγθ 15 πούμιηρ' ἴῃ {116 

οοηθεχῦ οὐ ἴῃ μ8 τηθδηΐϊηρ οἵ {16 

ῬΓΘΡΡ. ὅο τϑαυῖνθ 500} ἃ ΠΙΠηἸδα  ΊΟῊ : 

{Π6 φῬΠα6Γ οὗ 918 ΤηΔῪ νυ Ῥγορυϊοῦν 

ΠΧ ὑμαῦ οἵ {πΠ6 τοοῦ. 45 πᾶσιν {Π6ῃ 

ΘΟΥ ΔΙΉ]Υ ΒΘΘΙΏΒ Τη50111Π6, πάντων ΤΥ 

6 δϑβϑιτηθα ἴο "6 οἵ {Π6 βᾶτη8 βΈΠαθγ; 

850 Οὐρῦ., ΒΟ η Ὀν ὑπ6 ομηϊββίοη οὗ 

ἠοῦ 566 γὴ5 ὕο ΘΧΡΓΘ585 ἃ ἀθῆμπιςθ ορὶ πίοῃ. 

1π οι. ἰχ. 5, πάντων 15. ΘΟΤΗΠΠΟΙΪΥ͂ 

δι ΡΓΟΡΟΥΪΥ ἰπὐθγργθίθα ἃ5. πϑαΐοι 

(ορρ. ἴο Ετιῦζ. ἐπ ἰοο. Δ΄ Ο]. 11. Ρ. 272), 

ὕμοτθ θθῖηρ' πὸ Πχηϊ αύϊοη ΟἿ᾽ τθϑ τ] οὐϊοη 

᾿πηΡ 164 ἴῃ {Π6 οοπίθχῦ. διὰ 

πάντων καὶ ἐν πᾶσιν] “ἐλγοινῆ, αἰΐ 

απο ἐπ αἰϊ. 'ΤΠαβα ὕνγο Ἰαβῦ οἱδιιβθϑ 

ΔΤΘ 1685 ΘΆΒῪ ὕο ἱπύθυργθῦ, ου. δοοοπηῦ 

οὗ {πὸ ΔΡΡγοχιπηδύϊοη ἴῃ τηθδπΐηρ οὗ 

{π6 ὕννο ργθροβιυϊοθβ. Οἱ ὕπ6868 διὰ 15 

τϑίευσθα (α) Ὀγ ὑπ ατσθοὶς θχροβίθοῦβ 

ἴο αοα ἐλε 2 αἴλογ, ἴῃ τϑϑρθοῦ οὗ μῖϑ 

Ῥτγονίάθποθ (ὁ προνοῶν καὶ διοικῶν, 

ΟἸγγ5.); (Ὁ) θγ Ααυϊπδβ (ἀρ. Ἐϊδύ.), ἃ].» 

ἰο Οοά ἐΐμ6 ϑοπ, “ῬῈῚ αἀπθιὴ οἸηΠΪδ, 

[αοὔα βαθὺ (οοιηρ. ΟἸδ513.),---τῶ νΥῪ 

τανουῦθα ᾿πἰευρυθύδθϊοη ; (6) ὈῪ Οδ]νίμ, 

ἍΜ γΕΥ, 8]., “ἴο Π6 Ῥϑυνϑδάϊηρ ομδυῖβ5- 

τηδύϊο ᾿μἤαθποθ ἃπὰ Ῥυθβθποθ οὗ αοά 

ῬΥ τηθᾶπβ οὗ ὅπ Ποίψ ϑρίνι. ΤΜΙ5 

Ἰαϑὺ Ἰπὐογργθυαθοη ΒΘ 615 αὖ Πγδῦ βισαῦ 

Ἵνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ 7 

τηοβῦ 1 ὩΠ͵ΒΟῸΠ Ὑγὶῦἢ ὉΠ|6 βύγιοῦ πιθδ Πρ’ 

οὗ Ῥοΐῃ Ῥγθρρ., διὰ ροϊμηὐϊηρ ἴο ὑπ 1η- 

ἤμπθποθ οὐ μ6 ὥϑριγιῦ σψῃϊο ἢ ραβ8868 

ἐμγου γί, (“ ὑγαυιβουνυῖῦ,᾽ «ΓἘγοση6) ἃπα 

ρεγυακίε8 811 μϑατγὺβ [ορϑγαύϊνθ πιούϊομ ], 

ἐν Ηϊ5. ἱπάνγο]ηρ (ὁ οἰκῶν, ΟἾγυΒ.) 

Δ 4 ἰηϊοντηϊηρ ἰηῆἥπθποθ [ορογαύϊνα 

τεϑῦ]. Βαῦ νοῦ 88 ὑπ ὕπσθθ Ῥβιβοη8 

οὗ ὑπ6 Ὀ]οββθα Τυϊηϊν πᾶν θθθῃ 80 

Ἰαύθὶν βρθοϊῆβα, ἃ5. σβίβγθποθβ ὕο {15 

ΒοΙν ΤΡα ΒΘΘΙΩΒ. ΨΘΓῪ ΠΟὐΟΘΔΌΪΥ ἰο 

Ῥευνϑάο {Π15 ΕΞρρ. (568 ϑέϊοσ, δρῆ. δ ο]. 

Ι. Ρ. 35), ἃπα 85. ὑπ6 ἃποϊθηῦ ᾿ἱπίεγρυ. 

οἵ Ττοπέθαβ “ΒΌΡ6Γ οπχπΐα (5) αὐ]άθια 

Ῥαΐεγ.. ΡῈ οτηπίῳ ([) δαύθιη.  Θγθ τη 

οὐνΐη, ΟἹ 5. δαύθιη πΟὈ]5. Οριγιύα5,᾽ 

αν. ἤων. ν. τ8 (οοιηρ. Αὐμδᾶπ. αὐ 

ϑέγαρ. ὃ 28, ΝοΙΪ. τι. Ρ. 6γ6, 6. Β6πεα.), 

ΒΘΘΙΏΒ 0 πᾶν ἃ 7π8ὺ ΟἸαίτη ΟΠ. ΟἿ 

αὐδαηύϊοπ, 1ὖ βθθῖηβ θεϑῦ ἃπα βαϊοβϑὺ ἴο 

τηδϊηὐαϊη ὑμαῦ Δ]]Ππδῖοιι ἴῃ ὉΠ6 ργεβθηῦ 

οᾶ886. (ορρ. ἴο Ἠοΐηι. δολγ γι. Ν᾿ οἹ. τ. 

Ῥ.- 184), Δη4 ἰο τϑίθσ διὰ πάντων ἰο 

ὑπμ6 τϑάθθιηϊπο ἃπΠα τϑοοποΙ ἰηρ ἴη- 

ἤἥμπθποθβ οὐ ὑπὸ Ῥοσπμα] δον ΒΟ ἢ 

Ῥουνϑθ 811] Πϑαγύβ, 116 ἐν πᾶσιν, ἃ5 

δΌονοθ, τηϑγ]ς5. ὑπ6 ᾿πα νυ] ηρ ϑρύν; 

566. Όϊ6ν ὅην ἰοο., ἃ οοηρ. ΝΥ αἴθ]. 

ΤΩΙ 90} Ονιογνῖο8, Δ ο]. 1. Ῥ- 280. 

ΤΠ6 τϑϑάϊηρ 15 ἀοαθυα] : ἡμῖν (ἢ εο. 

ὑμῖν νεῖν τη58.; ΟἾτ 5. οοτητηθπῦ., 81.) 

ἰΒ δα ἀ6α ἰο πᾶσιν Ὁ ὈΒΕΌΚΙ,; 40 

ΤΩ55. : ΟἸαγοιη., δαϊο., ὅγε. (Ὁ), 

Οοίμ.; Τγῆθπ. ἱπῦ., 1δτα., δἷ. : Ὀαΐ 

ΒΘΘΙῚΒ. ΤΙ ΠΟΥ οτϊ 64 τ ΑΒΟΝ; 

ΙΟ τη55.; Οορύ., Ζ0. (Ὀο}); ΑἸΠ., 

Οτϑρ.- Νὰ Ζ., ΟἾτγβ. (ἰ6χὺ), 8ἃ1., ἃ8. ἃ 

ποὺ ἱπηρΓΟ 018 οἿοθθ; 80 Ζαοδηϊ., 

ΤΊήβο]ν., δια ἈΡΡΥ. ὑπ τηϑ]ουιῦν οὗ τὸ- 

οϑηὐ βαϊίουβ. 

γ. ᾿ἱἙινὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν] “δυΐ ίο 

φαοΐν οπο ΟΓΓἹ τι8,᾽ “ἴο 680} οπθ ᾿πάϊνὶ- 

ἀαλΠΠγ: Γασύμευ ἱπουϊοδύϊοθ. οἵ {πὶ5 

ὉΠΙΥ ἴῃ ψμδὺ τσ ὺ αὖ ἢγϑὺ βιρηῦ πᾶν 

α 
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8 τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 

ΒΘϑμηθα ὕο ταὶ] αῦθ ἀραὶ μϑὺ 1 ; δὲ ΠΟΙ ΌΠΟΥ 

Ῥοίηρ᾽ ἐγαηβ᾽ 08} (οοτηρ. Τ 816), ΠΟΙ 

ΘΠΟΟΙ ΘΙ] ηρ ΔΠΥ ο͵]θούϊου (Οτού., 

ΘΟΙΏΡ. ΤΉΘΟΡΕ.), Ὀὰῦ τ] ΓΤ ΟΙΥ Βα ρ ΘΒ.’ 

{π6 οομπύγαβὺ Ῥθύννθθη ὑπ ἱπαϊνι 8] 

δια ὑπΠ86 πάντες ῬΥΘΨΙΟΙΌΒΙΥ τηθη ]οπθα 

ἴῃ νϑσ. 6. Τὴ {π6 ρ'ιαῃθι] αἸΒΕΣ ] α ΟῚ. 

οἵ οἵτβ, πη ρ]16α 1π {Ππ6 ὁ Θεὸς ἐν πᾶσιν, 

ΠῸ 5Β'πρ]6 ᾿πάϊν᾽ απ] 15. ον ϑι]οοϊκοα (1 

Οὐν. χἱϊ. τα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ) ; ΘΔ 0ἢ 

᾿ι85 [15 ῬΘου ἴδ οἹῦ, ΘΔ οἢ ὁπ ἀπ ουρηῦ 

ἴο οοηὐυϊθυΐθ Πἷβ ΒΒ. 6 ὕο ῬΥΘΒΘΥΨΙΠΡ᾽ 

ἐ0Π6 πρὶν οἵ {π6 Θρινῦ :᾿ 50 ἴῃ οῇδοῦ 

ΟἸσυ5., ὑγ0 ἴπ ὕπ6 ταδὶ Πδ5 ΤΙ ΠΟΪν 

[6]Ὁ ὡηα δχραϊπθα ὑπ6 οομπθχίοιι, τὰ 

πάντων κεφαλαιωδέστερα, φησί, κοινὰ 

πάντων ἐστί, τὸ βάπτισμα...εἰ δέ τι 

ὁ δεῖνα πλέον ἔχει ἐν τῷ χαρίσματι, 

μὴ ἄλγει. ὅὅεθ δἷβδο Τ᾽} θοά.- Μορβ. ὅν 

ἴοο. ἐδόθη ἡ χάρις] “ἐμὲ 

σγαοο αὐα8 σίνοην,," 50. ὈΥ Οὐἱ Τιοτα δον 

ἨΠΪΠ5 δϑοθηβίοῃ ; χάρις ΠΟΥΘΥΘΥ ποῦ 

Ῥοΐῃρ' 5 ΡΙΥ δαυϊναϊθπῦ ἴο χάρισμα 

(ΞΞ οἷν οἵ ὅτδοθ, Ῥδ1]6), θαΐύ, 85 1)6 

ὙΥ. τἰρθῦνγ οὔβουνθθ, τϑύδι ἢ] ηρ᾽ ΒΟΤη6 

Βῃδ6 οὗ ὦ ὑγδηβιυϊνο ἴοσοθ, ἃπα ἀθηοῦ- 

ἴῃ ὍΠ6 θηθυοιΖίηρ ΡΎΘ 66 Ὁ Π]ΟὮ τη ῃ1- 

ἴεϑὺβ 0561 ἴῃ 06 ῬΘΟΌΠΙΑΥ οἸΓῦ : ΘΟΤΏΡ. 

οτι. χἱϊ. 6. ΓΠ6 ΟΥ ΙΒ 05. 

οὗ {π6 αὐῦ. (᾿αοΐι. τὶ ΒΟ ΒῸΤ; 

5. 1η58.; [)81η.}) ΠΥ θ6 ἀπ ἴο ἃΠ ΘΥΙΌΓ 

ἴῃ ὑγϑηβουρύϊοη, οαπιβθα Ὀγ ὑΠπ8 Ῥγθοθά- 

ἴησ ἡ, ὈΥ ὙΠΟ ἢ τὖ Ὀθοδῖηθ ΔΌΒου θα, 

Τὸ 5. τοίδϊ μηδ ὃν Ζ7Ζίδβον. (στ ΑΟἹ3 

ἘΠ ΚΝ ; στοαῦ τηδ]ουὶὺν οἵ τη55.; ΟἾγΥ58.; 

ΤΠροά., 81.}, πὰ τποϑῦ σθοθηῦ θαϊύουβ. 

κατὰ τὸ μέτρον κ.τ.λ.] “ αοοογεαΐηγ ἕο 

ἐΐι6 ηιεαδιγο ΟἹ {π6 οἱζέ ὁ} Οὐ δέ," 561]. 

“ἴῃ Ῥτορουύίοι ο {π6 διποιηῦ οὗ {Π|6 

οἵ Π]ο ΟΠ τιδὺ οἵνεβ, καθὼς τὴν 

ἑαυτοῦ δωρεὰν ἑκάστῳ ἡμῶν ὁ δεσπότης 

ἐπεμέτρησε Χριστός, 'Πποοα.-Μορ5. ; 

δωρεᾶς Ὀδὶπρ' ὕΠτ|5. ἃ 5] Π10186. ροϑϑεδϑῖυο 

σ6π. ([Π6 πηθᾶβυγθ ὙΥ Π]Ο ἢ ὑπ6 σοὶ Πδ5, 

ὙΠΟ. ὈΘΙοηρΒ ἴο ἃπα ἀθῆπθθ ἐπθ 

ΟἸ[0), δηα Χριστοῦ [πὸ σ6ῃ. οἵ αὐζαΐίοιν 

ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

διὸ λέγει ᾿Ανα- 

(θοπδ]α5. 6", ὃ. 451), ΟΥ̓ ΤποΥ6 βρϑοϊῇ- 

ΟΔΙΠγ οὗ ὑπ6 αρεγέ, ὕΠ6 σίνοτ (οοΙΡαΓο 

δωρεὰς χάριτος, ῬΊΙαῖο, Πεγ. Ὑ1Π. 844. Ὁ, 

δια 566 ποίβθϑβ οἷὐ 1 7688. 1. 6); ποῦ οἵ 

{16 γεοοῖνον" (6 6γ ἃρ. ΝΥ οἱ), ---δὴ 1άθα 

ὙΠΟ. 5 ἴῃ πὸ 8οιὺ οἵὗὁἨ ΠΑΥΠΟΩΥ ὙΠ 

Π6 οοηὐοχὺ ἔδωκεν δόματα ἴῃ νοΓ. 8 ; 

568.2 ΟἹ. ἴχ. 15. ΌΙΘΓ ὙΘΡΥ 1Π7}68]101- 

Ὀοιβ]υ ἴῃ Ῥοϊηύ οὗ σὙ ΔΙΊ ΠΠ81 ΘΠ ἀθα ΟΌΥ5 

ἴο ππῖίθ θοίῃ. 

8. διὸ λέγει] “Ογ «εὐιίοῖι, ἀαὐφοοιηΐ ΠῸ 
ϑαϊέ,; οὐἱ δοοοαπύ οἵ ὑμ18. θαβύονσαὶ οἵ 

{π6 οἸ οἵ ΟΠ νϊβῦ, πα ὑπαῦ 1π αἰ ΘυἸπρ' 

ΤηΘΑΒΙΙῸΚ :;--ὅτι, φησίν, ἡ χάρις δωρεά 

ἐστι τοῦ Χρ. καὶ αὐτὸς μετρήσας ἔδωκεν, 

ἄκουε, φησί, τοῦ Δαυίδ, (ἄουτη. ὙΠῸ 

ΑἸ ΒΠοα]Ό165 οἵ 15 νουβθ, θΟΌἢ ἴῃ τορατὰ 

ἴο ὑπ6 σοῃπθχίοῃ, ὕπΠ6 βοῖιγοθ, δη6 {Π6 

ἴοτια οὗ {π6 οἰδαθϊομ, ἃ. 6 ΨΘΡΥῪ σγθδῦ, 

δια τητιϑῦ θ6 βοραγαύθ!ν, ὑπουρὴ ὈγΙΘΗΥ 

πούϊοοᾶ. (1) (ηηυοαΐον.. ΓΠΘΥΘ 15 οἰ δΥ- 

1Υ πὸ ῬἈιδη 6515; Ὑ6Γ. 8 15 ὅο Ὀ6 

ΟἸοβοῖν σοππηθοίθα τὶ νοῦβθ 7, πὰ 

γοραγαάθα 85 ἃ βου ρύαγαι οοπῆγτηδύϊοσι 

ΤΊ 656 ἈΒΒΘΥΟΠΒ ἴπ- 

σψοῖνο ὕνο βθραγαΐθ πποτηθηῦβ οἵ ὑπουρΐ, 

(α) ὉΠ6 ρυϊτηαῦν, ὑπαῦ θοῦ παν 48] 

ΟΥ 1ὖ5 Δϑϑου 018. 

μ85 15 ῬΘου ΠΥ δα ΔΡΡτορτγίαῦθ ΟἹ ΓΒ, 

Ταγύμοι δ᾽ αοϊἀαῦθα δ Θχθρ ΠΠ θα ἴπ 

ΘΓ. ατ; (Ὁ) ἐπ6 βθοομάδυν, ἐμαΐ ἐι6856 

σι ίβ αγὐὸ οοη ον" εα, ὃμ (Πιγδέ. ΤῈ 1η- 

Ὁγῖη810 σαῦμϑυ ὑπϑη Π 6 οοηὐθχύμα} 1Π|- 

Ῥοτγίδποο οἵ (Ὁ) ᾿πάπιοθα ὑπ6 ΑΙΡοβῇϊθ ἴο 

Ῥϑι58 δπα δα ἃ 5ρ6οῖδὶ οοπἢυυη οι. 

ἴτοιη ϑουρύασθ, Τη6 ολγάϊηδ] σου 5 

816 ὕπι8 50. ΟὈν]ουι8Υ ἐδόθη, δωρεά, 

δα ἔδωκεν δόματα, ὑπαὺ 1Ὁ 15 ΒΙΠΡΊ ΠΑ 

ὑπὰῦ 50 σοοά ἃ σομητηθηΐαίου ἃ5 ΟἸ]5ῃ. 

ΘΟοα]4 πᾶν βαρ ροβθα {ΠῸ6 βύγοϑβ οἵ ἐπ6 

οἰθαύϊοι ἴο 116 οῃ τοῖς ἀνθρ. 

(2) ΤΠ6 βοιγοα οἵ {π6 οἰδαύϊοπ 15. ποῦ 

Δ ΠΥ ΟΠ Ἰβθϊαμ Πγ πη (ϑὕοτυ, Οὔριι86. 111. 

Ῥ. 300), θαύὺ Ῥδδΐτα ᾿Χν]Π.---τῶ ῬΒΔΙτα οἵ 

ψΠΊΟ ἢ. {Π6 βύγ]θ, ἃρθ, Ρατροτῦ, δη 4 ἃ]- 

Ἰαβίοηβ, πᾶνθ Ῥθθηὴ τηοϑῦ αἸΠ  υΘὐ]ν 

οϑὐυϊπηαίθα ὡηα οχρ᾽αϊπθα (ἔου ἀθὕδ}}5 
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βὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα 

8. ἔδωκεν] ΠΠ6 τϑϑαϊηρ ΠΘΓΘ 15 βοπηθνμαῦ ἀου Ὀὑ{8]. Τίδοϊι. (6. 7) ρυθῆχϑϑ 

καὶ ψῖῦῃ ΒΟΙΟΡ ΟΞ ΚΊΝΈΕ; ρα ]Υ 81] τη58,; (οὐ!., ὅσ. (Ὀο ), ἃ]. ; Οὐῖρ., ΟἽ γυ58., 

ὙΠΟ. ἃ]. (160., 4.7}: 1Ζιαοίνην. οὐν ὑπ6 σοπύγαυ Υ οταϊὺβ καί, πῃ ΑΟΡΙ πΟΝΕ; 

Τη55. ; Ν αἷσ'., ΟἸάτοτα., Οορῦ.; Ττϑι. (πῦρ ρ1.), Τ γῦα]]., 81. (ΤΊβοϊι. δα. 2); διὰ 

ΔΡΡΥ. Τρ Όγ, ἃ5. δ Π ᾿πβουῦϊου ἴο1 0Π6 Βα]τ6 οἵ ᾿σθθρὶ πρὶ τῇ ὑπ 6 σοηΠΘχῖο ΒΘΘΙΩΒ 

ΤΠΟΓῈ ῬΙΌΡΔΌΙ6 ὑπαη ἃ ΘοΠ ον ηδύϊοη ἴο ὑπΠ6 ΤΙ Χ Χ, τ ΠΘτα {π6 καὶ 15 οτηἰ{64. 

5686 Βιϑιιδα οὐ .08. ᾿χν]]1.}, θαῦ ψ Β]Θἢ 

ΤΉ Δ ὙγΙῦἢ ΠΡ. Ῥτο 1 Π1ὺν 6 ἀθομηθᾶ 

ἃ Ὦγτητ οἵ νἹούουυ ἴῃ ΠΟΠΟῸΣ οὗ {Π6 

ΤΙΟΒΡ Οοα οἵ δαι165 (Ηβηρβῦ. ορρ. 

ἴο «]. ΟἸΒ}ν.), οὗ ΠΙσ ἢ οὐ οι} 1ὺγ (Ηὐζὶρ; 

ΟΡΡ. ἰο Ἐὐνγα]4), πα οοιηροβθα Ὀγ 19ὰ- 

να οἡ ὑΠ6 ὑωκίηρ' οἵἩ ΠΑΌΡα] (Η δηρϑῦ. 

ΟΡΡ. ἰο διββ, «. ΟἸβ!.). γε πᾶνϑ 

ὉΠΘΓΘΙΟΓΘ ΠΟ ΤΘΆ 501) νυ μαύθνου ὕο θηύου- 

ὕαϊι δην ἀοιθὺ οὐ 105 ᾿πϑρίγβα πὰ 

ῬτΟρ δύο οπδνδούθυ ; οοηρ. ῬΆΠΠ]Π105, 

ΒΩ Π75,. ΝΟ]. ΤΠ: Ρ. 70: (3) ΤῈ8 

ζονην οἵ οἰδαύϊοπ 15. ὑμ6 στϑὰὶ αἰ] ου]ύΥ : 

0Π6 ψογᾶβ οἵ {π6 Ῥβδὶπὶ 816 ἘΠΡΟ 

ὉΠΝΞ ΤῊΣ, ἴῃ ΤΙ ΙΧ Χ, ἔλαβες δόματα 

ἐν ἀνθρώπῳ [-ποις, ΑἸοχ., ΟΟτηρΡ.;.Α1α.1. 

ΤΠ αἸἤοσθηοθ ἴῃ δῦ Ῥδα] 5. οἰ αὔθ 15 

ῬΦΙΡΔΌ]6, πα], ννΘ ἃΤ 6 θοτ ἃ ἴῃ σα Πα Οἵα 

ἴο 5880, 15 ΠΑΡΟΊΥ αἸτη 5 η8 ἃ ὈΥ ΔΩΥ 

ΟΥ ὕὉπ6 Ῥγοροβθᾶ ὑϑοοποὶ δῦ! 5; [ΓΤ 

ΘΥ̓Θἢ ΔΒΒΌΠΪηρ ὑπ πρῶ -- “ἀαπάδ 

ΒΌΤΗ 510, “Π6 ὕοοῖς ΟὨΪΥ ὧο σἵνθ᾿᾽ (φο1ΏΡ. 

Οϑη. χν. 9, Χν1]. 5, ΧΧΥΙΪ. 12, ἃ Πα 586 

Θασθηπ 5. Βίβλ. Καταλλ. Ρ. 585), 5.1] 

{π6 παύπνθ οὐ {π6 οἹΓβ, νυ μῖο ἢ ἴῃ 006 

Οδ56. Ὑ6ΓΘ γοζοίαπέ (5866 Ἡδηρβί.), ἴῃ 

{Ππ6 οὔπου' 8ροηέαγοοιιϑ, ἈΡΡΘΔΥΒ. 6556 }- 

Ὁ1811ν ΑἸ δυο. 8 δάτηϊῦ ὑπ θη 

ἔγαθ ΚΤ Ὺ ἃ πα ἔγθοῖγ ὕΠ6 νου ὰ] αἸ ΠΌΤ 6 πο, 

Ταῦ τϑιηθιη θουϊηρ ὑπαῦ {π6 Αροβῦ!θ 

ψτούθ ΠάΘΡ {π Τηβριναύϊοι. οἵ {Π6 

ἩῸΙΥ ΟΠποβὺ, ψνὸ τϑοορηϊβα ΠῈΡΘ Ππδῖ- 

{παν ἱπηρογίθοῦ σηθτηοσυ, ΡγθοΙρ᾿ 01 

(ΕΒ ὕο1κ.), αὐ οιύνανυ ομδηρ ((ὐδ]ν. ; ΘΟΙηΡ. 

ΤΗθοά.-Μορβ.), δοοοιπιηοάδύϊοι (Μο- 

ΓΒ), ΠΟΙ ΠΑΡΌΪΠΙΟ41 ἰηὐθιρυθύδ 

(16 γ.), Ῥαῦ βιπαρὶν {Ππ6 Τοῦ {πῶῦ {16 

ῬΒδ]Πα, ἃ 680. ψ8". 18, δὰ ἃ Δίθ- 

βίδηϊο τϑίθυθηθ, δπΠα Ῥοσθ νιϑμῖη τὖ ἃ 

Ταγῦπθν, 1116 ν, ἅμα ἄθθροσ τηθδηϊηρ, 

ΤῊ τηθϑηϊηρ᾽ ὑΠ 8 ἸΠΒΡ1ΓΘα ΑἸ Ροβί]8, ὈῪ 

δι ΒΠσηὐ οἤδησα οἵ Ἰαησιιδσθ, πη βὰὉ- 

Βυαύϊοιι οἵ ἔδωκε ἴθ᾽ [Π6 την ἀπ ΐοιι5 

ΠΩ, Βα σΟΙ ΠΟΥΪγ, Βα ροθϑν ον, ἃ πα ατὸ- 

ἐμογίαἐἑνοί ἀὐνΐο] 5: ὀουηραγα ποῦθβ 

οη αἰ. 'ι. τό. ε πον ργοοβϑᾶ ἴο 

ὉΠ συϑιητπδύϊοα! ἀΘὐα1]15. 

λέγει] “16 5αϊέλι,᾽ 56. ὁ Θεός, ποῦ ἡ γρα- 

φη. ῊΙΒ Ἰαδξευ. ποτηϊηδίϊνα 15. ΞΘνθυα] 

{1π165 ᾿πβου θα Ὀγ δὺ Ῥδὺ] (οι. ἱν. 23, 

ὙΧΟ ΠΡ ἘΞ ΤΠ (5 1. 59: ΠΕΝΙΤΙ ἐν ΠΟ 

Ῥυὺ 15 ποῦ ὑμογθίοσθ ἤο Ὅ86 υϑρι]αΥ]ν 

ΒΌΡΡΙΠΘα ΠΘΠΘΥΘΥ {Π6γ6 15 δ 61110518 

(Βοβ, Δ 05. Ὁ. 54), πιποὰὺ τοΐθγθποθ 

ἰο {πΠ6 παῦύιστ οἵ ὑπ ρᾶββᾶρθ. Τὴ6 

Βαναϑῦ Ὁ Πα] 1πη ἴδοῦ ΟΠΪΥ ουθ 15. {Π 8 

οοπίθχῦ: ὑπο ὑπῶῦ ΗΠ ΌΥἀβ πὸ οογίαϊη 

πϊηῦ, τγ8 [811] Ῥδοῖς ἀρὸπ ἐπ παύμγα] 

Βα θ]θοῦ ὁ Θεός, νποϑθ ψουβ {Π6 Θουρ- 

θπτο5 ἃ16 ; 8686 ποῦθϑβ οὐ (Ταΐ. 111. τύ. 

ἀναβὰς εἰς ὕψος] ““ηαυΐη ἀεοοιαοαῖ 

οὐ ἤέγη," ποῦ “ἀβοθηάθηβ, δ α]ρ., ΟἸα- 

τοτη., θαῦ “ααπτη Ὁβοθπα ἰδοῦ, Ῥοζὰ ;-- 

{π6 τϑίδυθιποθ θδϑίηρ' ΟὈ ν]ΟΌΒ]Υ ἴο ΟΠ γἸβ 5 

αϑβοθηῦ ἴηΐο θάνοι (Βᾶγτον, ΟὙεθα, 

ὙΟΙ]. νι. Ρ. 358, Ῥϑδγβοῃ, Οὐ δα, Ατῦ. 

ψΙ. ΚΟ]. 1. Ρ. 323, 6α. Βυτί.), πα {Π6 

ΔΟΥ. Ῥατῦ. ἤθυθ Ὀϑίπρ' ἐθιηρουαὶ, δηά, 

ΔΟσΘοΟΤαΪ Πρ ὕο 105 ΤΠΟΥΘ ΘΟΙΏΙΠΟΙΝ 1186, 46- 

πούϊηρ᾽ 81 δούϊοη. ρηγδοεαϊζη (πόνοι ἴῃ 

{π6 Ν.Τ. βεῤδβεηιοηέ ἐο, 566 ΔΥΊΠΟΙ, ΟὙ. 

8.45. 6. Ὀ, Ῥ. 316) {μδὺ οὗ 186 ἢπῖΐα 

ΘΙ : 5686 ΒΘΡΠΠατγ, ϑιγηΐ. Χ. 9, Ρ. 

585, Κνίρον, ϑργηαο]ῖ, ὃ 56. το. 1. Οἷν 

Τιοτά, 1Ὁ τῆλ Ὀ6 πτρϑᾶ, σαν ὑπ6 ΗοΪν 

ΘΡΙΙῦ Ῥίον μἰβ Αβοθηβίοη (ἢ χχ. 

42); θαὺῦ {815 νγὰβ ΟὨΪΥ δῃ “Δυιῆα Ῥϑι- 

α2 
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9 τοῖς ἀνθρώποις. 

ΠΡΟΣ ΕΦΑΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Ν δὲ ο.» ,» 5 9 ΠΥ ᾿ 
το Εἰ ἀνέβη τι ἐστιν εἰ μὴ οτι Και 

“ Ω Ν ἴ σι ἘΣΣΙ Ὡς . Ὡς Ὁ 
ΤΟ κατέβη εἰς τὰ κατωτερα της γὴῆφ 9. 0 καταβὰς αὐτος 

ὑθβοοβύθϑ,᾽᾿ Βθηρ'., ᾧ Ἰπηῦθα (ΑἸέοτα) πα 

Ῥγθραγδίουυ οἷν οἵ πὸ ἬοΙν ϑριτιῦ; 

8686 Τλίοκα ὧν ἴοθ. Οπ {Π|15 ἰαχῦ ὃἃ85 

οἰζθα ἔγροιη Ῥβαίτη ἰχν]]. 5866. ἃ ϑοοά 

ΒΘΙΙΠΟΩ ὈΥ Απάγθννθβ, ϑθγην. 11. ΚΟ]. 

π||. Ὁ. 221 (Α.-Ο Τ,.). ἤχμα- 

λώτ. αἰχμαλωσίαν] “1716 Ἰοα οαρίϊυϊίῃ 

οαρίζυε,, “οαρύϊναιη ἀαχῦ οἀρύϊν!θα- 

ἴδῃ, Ὑαϊσ., ΟἸάγοσα.; ὑπ6 δὐϑύγδοῦ 

αἴχμαλωσ. Ὀδίηρ' τπιϑϑα ἴον πὸ οοποσγούθ 

αἰχμαλώτους (οοηρ. Νατηθ. χχχὶ. 12, 

2 ΟΠ γομ. ΧΧΥ. ΤΙ, 13, 8η4] 568 ΘΧχ. 

«1618, Οὐ. ὃ. 353), 8Π6 βϑγνίπρ ὈΓζ 105 

ΘΟΠΠΘΧῖου τι ὑπ 6 οοσπαῦθ νοὺ [0 

ΘηΠδποΘ. ἃπα 5] 0] Ἰηὐθηβιγ ἰὖ: 

ΘΟΙΏΡ. ΥΙΠΟΙ, ΟὟ. ὃ 32. 2, Ῥ- 201, δπὰ 

568 ὕΠ6 ΘΟΡΙΟΙ5 ᾿ἰϑῦ οὗ θχχ. ἴῃ ΠΤ Όθοϊς, 

Ταγαϊΐρ. Ῥ. 408 5ᾳ. ΒΟ οοτηροβθά 

{815 αἰχμαλωσία 15 ἃ Ῥοϊηῦ τηπποἢ α15- 

Οὐθθθα. ΤΠπαῦ ὑπ86 οαρύϊνοθ ὑγθῦθ ποῦ 

(α) Ῥϑαύαι᾽Β ρυβοιιθυβ (ἀνθρώπους ὑπὸ τὴν 

τοῦ διαβόλου τυραννίδα κατεχομένους, 

ΤΠΘοά. - Μορβ.; οορ. «{π50. Μαγῦ. 

Τγυρῆο, ὃ 30, Ν΄οΙΪ. 11. Ρ. τ28 [64. ΟΥο], 

ἃηα ΤΉ Θοα. ἐγ 06.) ΒΘΘιη5 οἰθϑν ἔγοση ὑΠ 6 

Βα Ὀθθατπθηῦ τηθηὐϊοη οἵ ἀνθρώποις, νν ΠΙΟἢ. 

((βουρὴ ποῦ 50 ἴπ ὑπ6 Ῥβδ]1η) 566ΠῚ5 

Π616 ἴο τϑῖδυ ἴο ἃ αἸΠ συ θηῦ ο]855 ὕο ὑΠ|6 

οαρύϊνοβ. Νοῦν (Ὁ) οἂπ ὑπο 6 {π6 

ΒΟᾺΪ5. οἵ 0π6 τἱρῃίθοιβ ἴη Ηδάθβ (Ἐ5- 

{1π5 ; σοιῃρ. δναηρ. ΝΝίοοα. δ 24,1π ΤΉ]]1Ο, 

ΟοαοΣ Αροογηρῆ. Ῥ. 747), 85, βθυψιηρ' 

Φ51416 ΟὔΠΘΥ ΓΘΆΒῸη5 (΄ οαρύϊν 05 ΠΟ «ποὶ 

1η πιρουίαξθμν, βθα μοβύθϑ ἴπ οαρύϊν:δ- 

ὕθιη,᾽ Οδ]ον.), π6 ἃθογβ ἰηύδθγργ. οἵ 

ὑπ6 ραᾶγύ. ἀναβὰς ΒΘοΙὴ5 Βϑυϊοιιβὶ Υ ΟΡ- 

Ῥοβϑά ἴο 50 ἢ ἃ νίϑυν. Τῇ Πούϑυϑσ (οὴ) 

γγ6 Το ραγα “ὑΠπΠ6 οἀρυϊνι νυ ̓  ἃ5. οδρύϊνα 

πα Βαθ]αραῦθαά θμθη65 (ΜΙ γοσ, 1)6 

Ὗγ.), 016 ϑπϑιηΐοβ οἵ Ομ υ βὺ,-- -ϑαύδῃ, 

ϑῖπ, ἃ Τθδίῃ,---νσθ ῬΡόβοῦνθ {86 

ΔΗΔΙΟΟῪ Οὗἁ ΝΠ 6 σοπη ρα βοι (οοιαρ. Α16.), 

πα σαῖπ ἃ {Ὁ]] ἀπα ἴον οὶ Ὁ]6 τηθϑηΐηρ': 

50 ΤΙ ΟΥ ΟΠ γ8., αἰχμάλωτον γὰρ τὸν 

τύραννον ἔλαβε (ποὺ κατήργησε, γΥ]ο ἢ 

γνὴῦ ἢ τοραρα ὕο 1) δῦ 1Β τηϑ! ]Υ Γαύατο, 

1 Οοτ. χυ. 26) τὸν διάβολον λέγω καὶ 

τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀρὰν καὶ τὴν ἁμαρ- 

Οοταρ. (ἤουτη. 2, ΤΉΘΟΡΗ. 

ἔδωκεν δόματα] “1716 σανο οἱίδ,᾽ 56. 

ΒΡΙΓΙα81 οἰβ.; οοπιρ. ἐδόθη ἡ χάρις, 

γ 61. 7, πα ἃ5 ἃ Βρεοῖδὶ δη Ῥϑυθϊοα]8ν 

11Ππϑύγαύϊομ, οὐδ 11. 33. 

9- τὸ δὲ ἀνέβη] “Δ νοιν ἐπαέ "6 α8- 

σοπαίοαι,, 5011. “πον ὑπ ρυβαϊοδύϊοι οὗ 

ἨΙΒ δϑοθηῦ,, ποῦ “{π6 νοτγὰ ἀνέβη,᾽ 85 

ἀναβάς, τπιοὺ ἀνέβη, ργθοαα68; δὲ ΠΕΙΘ 

τηδ κίηο ἃ 5] .ῦ ΘΧΡΙ ΠΟΤ ἡ) αγι8ύ- 

ἐΐοιν; Ἡδτυίαηρ, Ραγεϊ. δέ, 2. 3, ΝΪ. τ. 

Ῥ.- τύ. 

{8Π6 ταῦ ὡπα σογγθούπθϑβ οἵ {ΠπῸ ΝΜ 6β- 

Βίδηῖο ΔΡΡΙΠοαὐϊοπ οὗ ὑπ σουθ 1αϑῦ 

τίαν. 

ΤῸ δνὶποθ 8011] τηογ ΟἸΘΑΥΥ 

οἶδθα, 50 Ῥδα] πτρδβ ὉΠ 6 Δ 1 0Π 6515 1η- 

Ῥ]Θα ὈΥ ἀνέβη, νἱΖ. κατέβη, ἃ Ῥγραϊοῶ- 

(οη ΟἸΪΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἰο ΟἸ τϊβῦ ; σοιηρ. 

Ἡοΐπη. ϑολγ ιῦ. Ν ο]. τι. τ,}. 344, ΘΓΘ 

Ὁ8π|8 πὰ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ' σουβ6 8 ἃΓ6 ἔν. ΠΥ 

Ἰηνοϑυϊσαίθά. τί ἐστιν εἰ μή 
κιτιλ. “ὡλαΐ ἐ8 ἐξέ, ὐὐαΐ αοίϊι, ἐΐ ἐγωρίῳ 

(ΔΙαὐθι. 1χ. 13, Φομπ χυΐ. 17; ΘΟΙΏΡ.-. 

πούθϑ οὐὺ (ἰαΐ. 1ϊ. 10), εαοερέ ἐμαξ δ 

ποῦ ΟἩΪΥ ἀϑοθπ δα μαὺ αἰδο «ἰοϑοοηαεα ἢ 

ὕὉΠ6 ὑδοὶῦ δϑβατηρίοη, ἃ5Β Μουοσ οὉ- 

ΒΟΥ ΕΒ, θθἰηρ' ΟἸΘΑΥΪΥ {Π158, ὑπὰῦ ΤΠ 6 πὸ 

15. Ὅπ6 βαθ]θοῦ οἵ {Π6 οἰδαύϊοη 15. Οπ6 

γΠο56 βθοῦ νγἃβ Πθᾶνβῃ,--Πὸ τηᾶπ, Ὀαύ 

ἃ ΘἾΝΕΥ οὐ ροἹ ΓΒ ὅο Τη6ῃ ; ΘΒΡρθοί ΠΥ 

ΘΟΙΩΡ. «ΟΠ 111. 132. ΤΠ 1η86Γ- 

τϊοη οἵ πρῶτον εἴον κατέβη [{ἰε0. τὶ} ἢ 

ΒΟΡΚΙ ΝΕ; τηοϑῦ τη85.; Αυρ., Δ υϊρ,, 

Οού!., ὅν, (Ὀο0}}; ΤΠθοά., 8]. Βθθιὴβ 

ΟἸθαΓΙν ὕο Πᾶν Δι ͵ ΒΘΠ ἔγΟΤ Δ ΘΧΡΙαπἃ- 

ΦΟΓΥ͂ Ρ]ΟΒ88; ἃπα ὑπεὺ οὗ μέρη οἴζον κατώ- 

τερα, ὈΠΟᾺΡῚΝ ΝΘΥΥ͂ ΒΓΟΠΡῚΥ Βαρρογίοά 

[16ο.,.1αοἤιηι., νι ΑΙ ΒΟ Κ ΙΝ, πθᾶν- 

Ἰγ 81 πιβ5.; δ ]ρ.., 4].1, ὕο 6 5011] ἔδ Υ]Ὺ 

ὐὐγι θαύα]6 ὕο ὑμ6 βδιηθ οΥἹΡῚΠ. 

εἰς τὰ κατώτερα τῆς γῆς] “ωὐπίο ἐμέ 
ἰοιῦθ1" μαυὶβ οὐ ἐλ6 οαγίϊν," “π᾿ Ἰοθῶ αἴ 

Βα Ὀύθι ὑθυτάτη,᾽ Οορὺ., “Β ὕθι: ὑθυγᾶτη,᾿ 



ἙΝ Ὁ: τὸ! δῦ 

5 Ἂ Ὁ 5; Ν ς [ἡ , “ 3 “ ο 

εστιν Καὶ ὁ ἀναβὰς υπέρανῶ παντῶν τῶν ουβρανῶν, «να 

ἄτῃ. ΤΠ5 οο] ταῦθα ρϑββαρθ Π85 Τ6- 

ΘΘΙ να 5θυθγᾺ] αἰ ἤδυθηῦ ᾿ηὐου Ῥ θὐ δ 015, 

ὕνο ΟἿ οὐ ψ ΠΟΙ Πονθυου ἄθβοσνθ 

ΒΘΓΙΟῸΒ ΘΟΠΒΙΘυαῦοη, 8ἃπα Ὀαδύνγθοῃ 

ὙγΒ10 1 15 ΘΧ ὑπ 6]ν αἰ ΠΠ ου]ὺ ἐο ἀΘο] 46: 

(α) ὉΠπ6 ἃποϊθηῦ θχρηδύϊοη, ΘοοοΡ Πρ; 

ἴο ΨΏΪΟΝ τὰ κατώτερα τῆς γῆς-ετὰ 

καταχθόνια, ἀπ ᾿πηρὶγ “ Ηδαοβ᾽ (ποῦ 

δὲ κατέβη; εἰς τὸν ἄδην, τοῦτον γὰρ 

κατώτερα μέρη τῆς γῆς λέγει κατὰ τὴν 

κοινὴν ὑπόνοιαν, ΤΠ ΘΟΡΠ.), ὑμ6 σ'ϑῃ. ποῦ 

Ῥϑίπο ἀθροπαάθηῦ ο 0Π 6 οοτηραγαύνθ 

(ΕοΚ.,---801}1 Ἰθβ5 Θουη ρΌ 1016. νυν 1} Η15 

1 Βθυθοη οἵ μέρη), Ὀαὺ Ὀεϊηρ' ὑΠ6 τϑσι- 

181 ροϑϑεδϑύυθ σθῃ.. : (Ὁ) [Π6 ΤΟΥ τη 6 Π 

τηὐογρυθύδθομ, δαἀορίθα Ὀγ {Π6 τηδ]ο- 

ΤΊ οἵ τϑοθηῦ σοιητη θη δου Β, ΘΟΘΟΓ τ᾽ 

ἴο ΒΟ τῆς γῆς 15 Τορδι θα ἃ5 {Π6 

98η. οὗ αρροϑίξἑοτι (5886 650. ὙΥΊποσ, 6. 

δ 50. 8, Ρ. 470), ἃπα ὕπ6 ΘΧΡΓΘ βίο ἢ 88 

δαυϊναϊθηῦ ἴο εἰς τὴν κατωτέραν γῆν. 

ΒΟΥ 514185 οἱδῖπη ὑπ6 Θοιηραγαῦϊνα κα- 

τώτερα,--ἰπμθ ὙΠ ΓΌΕΙΠΕΙ ργθββθᾶ 

ῬΥ ΟἸΒ. 15 δὖ Ἰθαδῦ ΘΟ ΘΠ πα δἰοστηῖ- 

τιδῦθ νι ὑπ ατθοῖς,---ῦ 6. 9Π6 ἃ 8 Βι1- 

ϑϑδίϊηρ' ἃ ΘΟΠΙΡΑΙΊΒοΙ.. Ὑν 10} 06. Θατ ἢ, 

ἐᾷ Ἰονοῦ ἀδρῦμ {πᾶπ {πΠ6 ϑαυῦῃ,᾽ {ῃ6 

ΟΥΠΘΓ 85 βιισοθϑίθα ὈΥ ὑΠ|6 ΘΟΙΠΡΆΓΙΒΟΙ. 

ἢ {π6 πθᾶνϑη (Α οὐ 11. το; [ΟΠ ν]]], 

23,-- αὖ ἴῃ ὑπ|5. Ἰαύίου ρᾶββᾶρθ κάτω 

ΥΘΘΟΝ65. Ιου ὑμδη {Π6 θᾶυῦϊι ; ΘΟ ]ΟΓ, 

“Ζοάοηι «768ιι, Ὗ ΟἹ. τν. Ῥ. 447 54.) ; ΘΟΙΡ. 

ἘΠῸ ΤΙ ΘΟ. ΝΟ: ΤΙ. 1, Ρ: 315. 

ΤΠ 656. δΔΡρττη θυ β τησπδῦ 6. ΠΘΔΡΪν βοὺ 

οΥ᾽ ἀραϊηβῦ ο6 ἈΠ οὐ μου, ἃ5 ὑΠ6 Ῥοβιυϊν 8 

σοῦ] Πᾶνα ῬΘθη τηοϑῦ πδύμπγα! ἴῃ ὑπ 6 

Ἰαύθθ οθ86, ὑπ6 βμῃρθυϊαῦνθ ρθυμαΡ5 ἴπ 

ὑΠ6 ΤΌυου., Α5. Πουθυοὺ ὑπ6 ΒῈΡΕΙ]. 

νοῦ πᾶν ὑθη θα ἴο ἤχ ὑπὸ Ἰοοδ!ν 

(οοταρ. Νϑθπι. ἵν. 13) τόσα 4 ἤηἰ ον 

ὉΠ δπι νγ885 Βα] 016. ὕο ὑπ6 ργθϑθπῦ θοη- 

φοχύ, πα ἃ5 Π6 τ86 οἵ ὑπ ὕβγπη ᾧδης 

σοῦ πᾶν τηᾶῦγθα ὑπ δ 6515 (γῆ 

ΟΡΡ. ὕο οὐρανός), ᾽ῦ 4085. ποῦ Βθθῖὴ ἱπη- 

ῬτΟΌΔΌ]6 ὑπαῦ ὕΠπ6 τηοτθ γψᾶρτιθ οοτη- 

Ῥαγαθνθ νγὰ8Β ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΟΠοβθη, ἃπα 

ὑπαῦ ὑΠπ|5 105. 1186 18 ΠΟ 6 ἴπ ἕανουν οὗ 

(α) Ὁπη (0). ΒΘ ὕο {Π|85 ψγὸ δὰ 

{Π|6 {11 ΔΗ Ὁ 16 Π 6815 ἐπδῦ βθθιὴβ ἴο 116 ἴῃ 

ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν (.510]1- 

Τη]ΟΓ ὃν ΘΡΘΙΟΓ ΤΩ ̓ ΟΡΡ. ὕο “1πθτϊονῶ [θῃ- 

ΤΆ ΓαΤη,᾿ ΠΤ ΡΌα]].), ΒΌΓΘΙΥ την ὑπ ἃ 

ΤῆΘ 6. ΘΧΡϑΠΒιοι ΟΥ̓ εἰς ὕψος (ΠΟΥ, 

Μ6γ.), 84 α]5ὸ οὔβουνθ ὑῃ8 βοῦῦ οἵ 

δχθσθύϊοδὶ πθοθϑδιῦν ΠΟ ἢ ἵνα πληρώσῃ 

τὰ πάντα (νΕ7. 10) ΒΘΘΠῚΒ ἴο ᾿ἱΠΊΡΟΒΘ 

ΟἿ. τ5. οἵ οἸνίηρ ὑπ {Ὁ]]6ϑῦ διηρ] δα 6 

ἴο ΘΥΘΥΥ͂ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΙ,, νγ6. 501] ΤηΟΓῈ ἴῃ- 

ΟἸ1η6 ἴο (α); ἃπα ἢ Ττπϑοιιβ (ΤΠ ων. 

Ψ. 31, ΘΟΙΏΡ. ν΄. 22, 64. Μ8458.), Τουία]- 

Πππῶη (6 Α ηϊηϊῶ, ο. 55), ἃ πα [Π6 ῬυποΙρα] 

διοἰθηῦ υυϊῦθυβ (666 Ῥϑϑίβοη, Οὐγεεα, 

Ατὐῦ. ν. ο]. 1. Ρ. 2όο, πα τϑῆ οι 

0]. τ|. Ῥ- 105, 6. Βαυτγῦ.), Τθοορ Ϊ58 

ἴῃ {πε86 ψουὰθ 8 1Π]Ππ5ῖοη, ποὺ ἴο 

ΟἸτιϑὺ ΒΒ ἀθαῦῃ ἀπ Ρυνὰ] (Ο(Ἶγνυ5., 

ΤΠθοα.), Ὀπὺ ἀοΠηϊοὶν ἴο Η15 ἀἰδβοθπῦ 

Ἰηὔο [61]: 50 δἷβο ΟἸ]βῃ., δύϊοσυ, ΑἹῇ, 

Ὑγογάβιυν., ἃπα Βδὰτν (ανίιδ, Ρ. 431); 

Ῥαὺῦ 10 15 Ὅο θ6 Τϑυϑα ὑπαῦ ὑπὸ παἀρτηθηῦ 

οἵ πμ8 Ἰαϑῦ νυιθου 18 ποῦ πη 5566, ἃ 5 

ἨΘ ἀγρῸ8Β. {Π6 ΤΘίθρθ πο ἃ8. ἃ ῬιῸοΥ οἵ 

{πΠ6 σποβύϊο οὐἱοὶῃ οἵ ὑπ6 ἘΠΙΒ{16. 

Οηἡ ὑΠ18 οἰδιιθ ἃ Πα οὔ νϑῖ. ΤῸ 868 ἃ 

ΘΟ ΒΘΙΊΠῸΠ ὈΥ ϑουΐῃ, Ζοβίδ. δέν). 

1. ΝΟ]. 1τ|. Ρ. τύρ 5α. Τιοπα. 1843 : ἃπα 

ἴον ἃ βποιδὶ ᾿πνοϑυϊραύϊομ οἵ {Ππ6 ἀοο- 

ἰτῖπθ οἵ Ομ νιδὺ 5 ἀθϑοθηῦ ᾿πἴο Π6]] ἃπα 

105. σομπθχίοη Ὑγὶῦ Π6 ᾿ἰαϑὺ ὉΠ] ΠΡΒ, 

Οὐάον, Ζολγ)6 σογν εἶογ" Π ϑοιοίγμη ὦ. 

(΄. αὐγυίον αοην Τοαέοη,, Ῥιουτι, 1853. 

το. ὁ καταβάς] “Πὲ ἐπα ἀ- 

ϑοοηαἰοεὶ ;᾿ ΘτηρΠαύϊο, ἃ88. 108. Ῥοβϑι θη 

Βθονβ: ὕμ8 ΔΌΒΘΠΟΘ οἵ ΔΠΥ ΘΟΠ ΘΟ Πρ 

οΥ' ἸΠαῦν 6 Ῥϑγ 1016 οἴνϑϑ ἃ ρυθδῦθι [ΌΓ 66 

86] ν]ΡΌσ1 ὅο ὑπ σΟπο] βίο. Τύ τηδΥ 

ΡῈ οὔβουνϑά {πδῦ αὐτὸς 15 ποὺ “0ΠΠ6 58 1η6,᾽ 

ΑὙΠΠ..,--ττῶϑ ΠΟ ᾿ηϑύϑηοθ οὐὗἨ δ ἢ ΟΤΩΪΒΒΙΟῊ 

ΟΥ {Ὁπ86 ἃυίϊοϊθ οσοῦτθ ἴῃ πῃ Ν. Τὶ, 

ὑποιρη ἰῦ 15. ΘΟΕ ΒΙΟΠΔΠΥ ἀτορρθά ἴῃ 

86. δυο (Ήυτη. Οριϊο. ΝΟΪ. 1. Ρ. 

332), δα ἰγθατιθηῦν ἴῃ Βυζδηίηθ 



86 ΠΡΟΣ 

[2 Ἁ ’ 

11 πληρωσὴ τὰ παντα. 

ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

ἨδΘ δρροϊηϊβαᾶ αΐνθὺβ 
Τὴ βου ΟΥ̓ΘΙΒ, 

Καὶ 
{111 γῦϑ 811 οοῖὴδ τιηΐο {π6 τπηϊύν οὗ [αἰ 0Π, ἃπα ἴῃ ὑσαῦ δ ηα Ἰον 6 
ΒΊΟΥ π0 ἰπΐο ΟΠ γὶβύ, {π6 ποδα οἵ {Π6 Τἰνίηρ ον {πὸ ΟΠ ΤΟΙ. 

ΦΌΪΠΟΥΒ,--- αὖ 15. ΒΙΠΗΡΙΥ ὕΠ6 θα μαῦϊο 

“Πὸ;" οὐ γὰρ ἄλλος κατελήλυθε καὶ 

ἄλλος ἀνελήλυθεν, ΤΠΙΘοα. ; 566 ὙΥΊΠΘΙ, 

ΟὟ. ὃ. 22. 4. ΟὉ8. Ρ. 135. 

πάντων τῶν οὐρανῶν] “αἰ {16 πεωτειι5," 
ἐ0ΈΘ]05. ΟΙΏΠΕ5. ρϑηθύγαν!ῦ ἀϑοθπάθηθο, 

8616 δα Βατη λα] ΟΡ] 1,᾽ Εἰβύ. ; ὑψη- 

λότερος τῶν οὐρανῶν, ΗΒ. νἱϊ. τύ, 

Τῆθγθ 15. ΠΟ Πθοθϑ- 

Β1Υ νυ μαύθνο ὅο οοπηθοῦ {15 ΘΧΡΙΘΒ- 

βίο τι ὑπΠ6 “βθνθῃ πθανθηβ᾽ οὗ ὉΠ 6 

65. (οοΙηΡ. ὙΥ οὐβῦ. οὐ» 2 (07. ΧΙΪ. 2, 

Ἡοΐτα. ϑολγιζ. ΝΟ]. τι. 1, Ρ. 387): 

{μ6 ψοτάβ, θοῦ πού δηά ἴῃ δ. {{. 

60., μῶν. ΟὨΪΥ ἃ ΒΙΠΡ18 πα φΌΠΘ Γ᾽] 

τηθδηΐπηρ, Πα Δ.Θ γ76}} ῬΑ Ρ γα βθα ὈΥῪ 

Βρ. Ῥβϑδγβοῃ,-- “ν Πδύβοθυθυ ἤθανθῃ 15 

ΒΙροσ ὑπδη 411 {π6 τεϑὺ ΒΟ. 819 

6616 4. Πϑῶνθηβ, ἰηῦο ὑπαῦ ρΙθθο αἰά Η6 

δβοθηα᾽ (Ογοφά, Ατῦ. νι. 0]. 1. Ρ. 320, 

εα. Βαυχγτοπ). 

ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα] “ὖ)) οΥα6ι" 

ἐμαὶ δ ηυΐρηέ Π11 αὐ ἐθυΐη δ; ὙαοΥΘ 

ΘΘΠΘΙ Δ] ΡΌΤΡΟΒΒ ἱπνοϊνϑα ἴῃ ὉΠ6 ΤηοτΘ 

ΘΟΙΏΡ. ὁ. ἵν. 14. 

ΒΡΘοΙα] ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις 

(σου. 8), ὑβοιρῃ βυσιούιγα!!ν ἀθροθηέ- 

ΤΠ 

ΒΕ] ποῦν νΙ ἢ ἵνα αἴθου ἃ ραϑῦ ὑθη86 

18. ΘΟΓΥΘΟΌΥ π86α ἴπ ὑπ6 ργθβθηῦ οδθ6 

ἴο ἀδποίθ δῃ δοῦ ὑμαῦ 5011] σοῃθππ685 : 

566 συτη. Κέσο,, Νο. 250, πᾶ Ἂβρ. 

ἸΚἸούζ, «Ζουαν". Ν᾽ ο]. τι. Ρ. ὅτδ, πὸ Πιὰβ 

ἐγθαΐθα {π|58 Ὁ Β᾽ πη 1]8} τι5885 οἵ {π6 

8.0]. ὙΠ ἵνα αἴξον. ῥγθύονιύθϑ 1 

δῦ οἱ {πΠ8 ργθοθάϊησ ρδυοῖρ]6. 

ΘΟ ΒΙ ἀΘγ8Ὁ]8 ΔΟΙΠΊΘΙ : [Ὁ ΘΧΧ. 8566 

ΟἝγον, Δανέϊο. ΝΝεγ. Ῥ. 176, ψ πο; ΠὰΒ 

4,50 ΘΟΥΓΘΟΌΪΥ 5ϑσθὰ [Π6 ϑΌμΘΡΆΪ ῥυὶη- 

ΟἾΡΙ6, “Βα ] απούϊντση πΒΌΓΡΘΥΙ 51 Ῥτϑ- 

γαϊθῦ σομβιαγη, φαὖ γεβρεοίιι8 αὐ εὐθη- 

διυτα, ἠιαδοη εἶν, Ὁ. τό5. Οτθαῦ οααθοη 

ΒοννΘν ΕΣ τηϑῦ Ὅ6. 884 ἴῃ ΔΡΡΙΥΙΠρΡ' 

ὑπαϑθ ΓΙ ΠΟΙΡ]65. ἴο {π6 Ν. Τ'., ἃ5 ὑπ6 

ΘΘΠΘΓ8] ἃ πα ῬΥΘν ΔΙ] Πρ τι88 οὗ {Π6 5110]. 

θούι τη {π6 Ν. Τ΄ να ἴῃ Ἰαύθυ τυ] θυ 5 

τη ῖτοβ Ὁ ὙΘῪ ἀοαθυα] ψ μθίπον {π6 

Πμθν αἰβυϊπούϊομ οἵ τηοοᾶ νγὰβ ἴῃ 81] 

ΒΟ ΟδΒ65 ἃ5. {π6 ργθϑθηῦ ἋἸβυ ΠΟΥ] 

[610 δπα Ἰηὐθπα δά. 

Τὸ 1ῖ5. ποῦ ὨθΟθαΒΤῪ οἰῦποῦ ἰο Ἰἰτηϊῦ 

πάντα πληροῦν, Ππ 5ο΄6πιη Ῥγθαϊοαύθ 

οὗ {πὸ Τλειῦγ (Θγθιη. χ αἱ. 24; 868 

Βοποοίύρ. .70». Ποῦ. ΝῸ]. τ. Ρ. 775)» 

ἴο ὕπ6 οἵ οὗ τραοιηρύϊοι (τ οἸς.), ΟΥ 

ἴο ΘΟ ῆπο {π᾿ ΘοΙη ΘΠ μβῖνο τὰ πάντα 

ὕο {Π6 [αἰ0 πὰ] (Οτοί.), οὐ ὅο 1Π6 σατο ῃ 

ΟΥ 96 ν)8 δη Οθη 165 (ΔΜ θυ): {88 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 18. Ρϑυ θοῦ ν πητγοϑύγιοὐθα, 

δΠα τϑίουβ ποῦ ΟὨΪ]Υ ὕο {Π| 5βιιβύδι "1 ρ᾽ 

δ Πα τ α]]ηρ᾽ ΡονγοΓ (τῆς δεσποτείας αὐτοῦ 

καὶ ἐνεργείας, ΟἾ τ γ5.), θα αἴ8ο ὅο {π6 

αἰνίηθ ρθβθποθ οἵ ΟΠ τῖϑὺ (“Ργεθβθηῶ 

οὖ οροιδύϊοπθ βιυᾶ, 86 ἴγρ80, Βεηρ.). 

ΤΠ6 ἀοούτπθ οὗ ὑμθ αδ᾽ασϊν οἵ 

ΟἸΒτιϑυ 5 Βοάν ἀουῖν88 ΠΟ ΒΌΡΡοΥῦ ἔγοση 

815 Ῥαβϑαρθ (}Όγηι. (Ὁηοογαι. Ὁ. 707); 

85 ὕΠ6 16 15. Π6 16. πὸ τϑίθγθῃοθ ἴο ἃ αἴ Γ- 

Τὰ56α πα τπδϊαυϊύοιι5 ΘοΥρουδύγ, Ὀαὖ 

ἴο ἃ Ῥϑυνδαϊπρ' ἃ πὶ ΘΠΘΥΡΊΖΙ Πρ ΟΠΊΉΪ- 

ῬΓΘΒΘΠΟΘ ; οομρ. Ερναγα, Ζορσηιαίΐὶῇ, 

8. 300, Νο]. 11. Ρ. 139, ἃΠπΠα ποῦεβϑ ὁπ 

οἢ.. 1. 23. Τηδ ὕγιβ ἀοούγ!ηθ ΤηϑΥ͂ 

ῬΘΥΠΔΡΒ 6 ὑππ5 ὈΤΙΘΗ͂Υ βὐαίθα :-- ΟΠ τἰϑὺ 

15. Ῥογίθου αοά, δπα ρουΐθοῦ ἃ πα οἹοσῖ- 

Π6α τηϑη ; 8.5 {Π|6 ΤΟΥ ΤΠ 61 ΠΒ 15 ργθϑθηῦ 

δυογψιυθοῦο, ἃ8 ὕπθ Ἰαύθευ ἢ6 οδπ 6 

Ῥγοβθηῦ απ] 6. 8886 940 Κβοι, ΟὙεοα, 

ῬοοΙς ΧΙ. 3, δη4 οοΙηρ. δύϊθσ, ἤδαθη, 

«765, ΝΟ]. νΙ. Ρ. 164. 

11. Καὶ αὐτός] “4πὰὼ Ἠξπ, “148 

51104,᾽ Οοἰῃ. ; ἐμφατικῶς δὲ εἶπε τὸ 

αὐτός, ΤΏΘΟΡῃ. Τῆθγθ 16 ΠθῦΘ. ΠῸ 

αἰγθοῦ τοϑατηρύϊοη οὐ π βαθ]θοῦ οἵ 

ὙΘΥ. 7, ἃ. 1 νϑυῦ. 8---τὸ Ὑ616 ΤΠΘΓΘΙΥ͂ 

Ῥδυθη 081, Ὀὰὺ ἃ ΤΟΥ σϑίοπ ἴο 1; 

ὙΠ116 αὖ ὑΠ6 βᾶτηθ {ϊπη6 ὕπ6 αὐτὸς 18 

πδὔα ΓΑ] δα ΘΠ ΡΠ ὐ] ΠΥ ΠἸηΪςθα ὁπ 

ἴο π6 αὐτὸς ἴῃ πΠ6 ῥγθοθαϊηρ' ὙΘΓΒΘ. 

ΤῊ5. τϑύαση ἰο ἃ βιυ]θοῦ, τυ πουὺ ἀ185- 

θαυ 1 Πρ 0Π6 ΠΆΓΟΙ Υ οὗ {ΠῸ ἱπηπηθαϊαύθ 

ΘΟΠΏΘΧΙΟΙ ΟΥ {π6 πϑαύττδ] βθασθποθ οὗ 



ΤΕ τ: 12: 87 

5. Ὁ Ξὸ Α 4 ς » δ δὲ ; 
αὐτὸς ἔθωκεν τοὺς μὲν ἀἁποστολοῦς, τοὺς θεὲ προφήτας, 

’ Α ’ 

τοὺς δὲ εὐαγγελιστας, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 
« κ 

πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, τῷ 

ὑπουρῦ, οοπϑυϊαΐθ5. ὁπ οἵ ὕπ6 Πρ 

ΘΧΟΘΙ]ΊΘποθα, θαῦ αὖ ὅπ 6 βϑπη6 ὑϊπη 6. Οὴ6 

οἵ {π6 ομἱοῖ ΙΒ] οα] 0165, ἴῃ 0Π 6 βύγ]θ οἵ 

{Π6 σγϑαῦ ΑΡοβῇϊο. ἔδωκεν] 

ἐσαυο,’ “ἀεαϊ,’ Μυ]ρ., ΟἸδτοτη., 8]. ; 

ποῦ ΤΊΘΕΙ ΗθΡναϊϑίῖο (12, ΟἸ8}.), 

διΠα δασϊνα]θηῦ ὕο ἔθετο (Α οὐ χχ. 28, 

1 ον. χὶϊ. 28), “αοαϊέ ῬοΟ]Θβῖθ 1 οϑῦ 

Ῥοβυϊῦ ἴπ Βοο],᾽ (Ε)5ι.), Ῥαῦ ἴῃ 186 

ΟΥ̓ΔΙΠΑΙΤῪ ΔΠα ΤΘΡΌΪΔΥ τηθαηΐϊηρ οὗ ὑΠ6 

γγοτ, 8η ἴῃ ΠΆΡΊΟΠΥ ἱ ἢ ἐδόθη, 

γογ. 7, δόματα, ν6Γ. ὃ ; ΘΟΙΏΡ. ποίβϑ 0 

ὉΠ 1 22. ἀποστόλους] 

“ Αγοϑίέϊε5,"--ἰπ ὑπ Πϊσ]ιοϑὺ ἃπα τηοϑῦ 

ΒΡΘοΙδ] 56186 ; ΘΟΙΏΡ. πούθϑ οὔ (αἴ. 1. τ. 

ΤΠ6 ομϊθε οματδούθυ!βίϊοβ οὐ δῃ ΑΡΟΒυ]Θ 

ΨΘΥΘ 8. ᾿πητηθαϊαῦθ 6811] ΤΙ͂τοτὴ (ΠνΙϑὺ 

(οοτηρ. (8]. 1. 1), ἃ ἀδδϑυϊπαύϊοη [ῸΓ 81] 

Ἰὰπὰ5 (Μ αύ. χχνῖῖϊ. 10, 5 Οογ. χὶ. 28), 

δα ἃ ΒΡΘΟΙΔΙ Ροννοῦ οἵ νου κίηρ᾽ ΜΠνὰ- 

0165 (2 ΟοΥ. χιϊ. 12) ; 566 8.416 ὅη ἰο6., 

ὙΠῸ Πδ5 φγυοισρθα ἰορθύμου {Π6 6β56η- 

{181 οἰθυηθηΐβ οἵ ὑπ Αροβίοϊαίθ νι 

Ῥτοοῦ ἰοχίβ. προφήτας] 
“Ῥγορ]οίξ," ---πιοῦ ΟὨΪΥ 1π {ΠῸ 1Π0168 5Ρ6- 

οἷ] 56η8586 (ἃ5. Αρδῦυβ, Αοὐϑ χὶ. 28), 

υαῦ ἴῃ 0Π6 ΤοΓ6 σΘΠΘΓΑΪ ΟὁΠ6 οὗ Ργθδο- 

ΘΓΒ Πα ΘΧΡΟΙΠΘΥΒ, ὙγὙΠ0 ΒΡΟΪΚΘ πΠΕ6Γ' 

086 ᾿πητηθαϊαΐθ ᾿τηρυ]58. ἃ πα 1ηἤπθηοθ 

οὗ {π6 ον ϑριγιῦ, ἃπα σγοσθ ὑππι5. ἴο 

μ6 αἰβυϊη σι θη 64 ἔγοτη {Π6 διδάσκαλοι: 

ὁ μὲν προφητεύων πάντα ἀπὸ τοῦ Πνεύ- 

ματος φθέγγεται, ὁ δὲ διδάσκων ἐστὶν 

ὅπου καὶ ἐξ οἰκείας διανοίας διαλέγεται, 

ΟἾγΥ5. οἷν 1 (Ὁ7. Χιϊ. 28: 5886 ΤΠΟΡΗ- 

ΑἸ, Μεγ. Α.886ηιδίϊ68, ΟἿ. . 1 56. 

γο.. 1. Ρ. 182 85α. (Α.-Ο. 1..), πα σοΙΏΡ. 

πούθϑ οἢ Οἢ. 11, 20. 

εὐαγγελιστάς] “Πυαπροί 5 ἐ5,᾽---ποῦ τοὺς 

τὸ εὐαγγέλιον γραψάντας ((ἔἴσιμη., 

ΟἾγυ5. 2), θαῦ τοὺς εὐαγγελιζομένους 

(Ογγ5. 1), ῬΥΘΔΟΠοΙΒ. οἵ {Π6 (08ρ6], 

ψὙ0 περιϊόντες ἐκήρυττον (ΤΠ 604.), πα 

γοῦ, 85 μὴ περιϊόντες πανταχοῦ (Ογγ8.), 

γ 66 αἰ. ρτι5Π6 4 ἵτοτη ἐπ6 ΑΡοβίϊεβ, 

ἴο ψΠοΙη ὑπον δοίθα ἃ5 βου πδίθβ 

ΔΗ ΤῊ ἸΒΒΙΟΠΔΡΙΘΒ : ΘΟΙῚΡ. Α οὐδ ν11]. 14» 

84 566 ΤΟΥ ΠΑΙΚο, Ποίρ. ΑΑ 85οηιδί. τν. 

27, δῪΟΙ. 1. Ρ. τγ6, δ. Πρηέ οὗ Οἠαυνοῇ, 

11. 30, 0]. τ. Ρ. 451, Ηοΐπι. δου. 

ΔΩΟΙΣ ατ 2. Ρ5 210) 

ποιμένας καὶ διδασκάλους] “Ταξβίογ8 

απο Τεαοίιογ8.᾽ Τῦ πὰβ Ὀθθπ ἀουθίεοα 

νΠθῦπ ν ὑπ686 νου ἀθπούθ αἰβγοηῦ 

Οἴδββθθ, Οὐ ἅτ ἰδ θπὲ πϑῖηθβ οὐ {Π6 

ΒΆΤΩΘ οἷαβθ. ΤῊὴ6 ἀῦβθποθ οἵ {π6 αἴ8- 

7πποίϊνο τοὺς δὲ (αὐ Ι ΤΆΤῚ]Υ ᾿πβοσίθα 1π 

γτ., δαὺ αἰδεγθα ἴπ ὅτ. -ῬἘ1].} ΒΘΘΤΩΒ5 

ΟἸΘαΥγ ο 5Ππονν ὑπαῦ Ῥούῃ ποιμ. ἃπὰα 

διδάσκ. δα Βογη6 Θοτητηοη αἰβυϊ ποῦ! 5, 

---ΡυοΡὈΙν ὑπαῦ οἵ δὈεΐηρ' βέαέίοη αὐ 

Ταῦμου ὑπ ηνβϑίοη αν, οἱ καθήμενοι 

καὶ περὶ ἕνα τόπον ἠσχολημένοι, ΟἼγγ5., 

- ΒΟ ἢ. Ρ]ΔΙΉΪΥ βθραγαῦθα ὑπθῖη ἴτότη 

ΘΘΟἢ οἵ ὑπ6 ργθοθάϊηρ' οἴδββθθ Τἢι5 

[γ ὑποὺ ταϊρηῦ Ρ6 βαϊά ο ἴουτη ὁΠ6 

Οαβ5; θαὺ 10 15 νθυὺ ἀουθὑ 1] τ Πθύπον 

{π6 ᾿πα]ν 4815 ὙΠῸ ΘοΙηροβθα 10 θΟΓΘ 

ΘἾΌΠ ΘΓ οΥ' ΒΟ ΠϑΠ]65 ᾿πα ἢ υθηῦν. ΤῊ Θ 

ποιμένες (ἃ, ἴδ᾽ ΡΙΟΡΔΌΪΥ ᾿πο] μα ]πηρ᾽ 

πρεσβύτεροι, νύ. 

Μγίεϑοῦ. Ογρυιϑο. Ὁ. 43 54.) τηϊρηῦ Ὀ6 

Δ Ρουθ ρ5. αἰ νγαγβ ΕΘ διδάσκαλοι 

(ΘοΙηΡ. 1 ΤΊπη, 111. 2, Τιῦ. 1. 9, Μανίῳ». 

Ὕοΐγε. ὃ τό, 5886 ΤΠουπάῖίςθ, δε. 

«Αι 8δοηιδϊ. τν. 40, ᾽ο]. 1. Ρ. 1γ0), θαὺ 10 

465 ποῦ ΤΌΠῸν ὑπαὺ ὑπ ΘΟ νοΥ88. νγ88 

ἴσχαθ. πὸ χάρισμα οὗ κυβέρνησις 15 50 

αἰδυϊποῦ ἴγοτα ὑπαῦ οἵ διδασκαλία, ὑπαὺ 

1ῦ ΒΘΘΙῚΒ ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ 0 ΤΘΟΟΡΏΪ886 ἰπ {Π6 

διδάσκ. ἃ ὈΟΩΥ οὗἨ τηθη (ΒΟ ΟΘΙΥ ὦ α15- 

ὑϊποῦ οἶα 58) γγ πὸ Πδα {Π6 οἱδύ οὗ διδαχή, 

Ῥαῦ ψΠῸ θυ ποῦ ᾿Ἰηγθεύθα νυν ΔΩ 

Δα ΤΩ] ϑύγα ϊνθ ῬΟΥΘΥΒ δ Δα ΠΟΥΙἐγ : 

8686 Εβρ. Ηοοϊκον, ἤοοῖ. Ροῖ. ν. 78. 8, 

δια οοηρΡ. Νρδηᾶθν, βίαμπέζηρ, Ὗ ΟἹ. 1. 

Ῥ- 1490 (ΒοΠη). 

12. πρὸς τὸν καταρτισμόν κ.τ.λ.] 

9. 

ἐπίσκοποι «διὰ 



88 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

13 εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ" μέχρι καταν- 

“γολέ, ὦ σἱοιν ἴο ἐῖι6 γεν οοίίη) ο {6 

ϑαϊηΐβ, 707 {16 αὐογῖ; ὁ ηυϊηϊδίη"αὐΐοη, 

7οΥ {{ι6 δυιδιϊηγ ρ 9Γ {πὲ δοάμ οἵ 

ΟἸ γε ; ταοσο τἰθιτηαῦθ 8 Πα ΤΏΟΓ6 1τὴ- 

τηθϑαϊαύθ πὰ οἵ {π6 οἱδίβ βρθοιπϑά ἴῃ 

{Π6 Ῥυθοθαϊμρ νευβθ. Τύ 15. ΘΧὑγε ΘΙ 

ἀἸθίουα! ἰο ἔχ ὑπ6 δχϑοῦ 5π8468 οὗ τηϑϑῃ- 

ἴπρ ψΒΪΟ ὑΠ688 ῬΤΘΡΡ. ἅτ ἱπύθπαθα 

ἴο ΘοηνθΥ. Ὁ ΒΘΘΙῚΒ ΟἸ Δ] ΠΟΎΤΘΨΘΥ 

(α) ὑμοῦ ὑΠ6γ8 18 πὸ “ἰγα)θούϊου, Οτοῦ.: 

Δα 4150 (Ὁ) ὑπαῦ {π6 ὕΠ166 τη θη 6 8 ἃΓΘ 

ποῦ ἴο "6 τϑραι θα ἃ8 Τ ΓΘ. ῬΆΤΔ]18], 

δια σο-οτ παύου ἀθροπάθηῦ οἢ. ἔδωκε 

(ἕκαστος οἰκοδομεῖ, ἕκαστ. καταρτίζει, 

ἕκαστ. διακονεῖ, ΟἾτγ5.), ἴον. πρὸς δά 

εἰς ταυϑῦ ὑππϑ θ6 τορδγᾶθα ἃ5. ΒΥ ΠΟΙΥ- 

τηουβ (ϑυτ., αοὐῃ., Αὐτα.) ; πα πο Ὸ 

δῦ Ῥαῦ] βὑπάϊθα ργθροβιθίοπαὶ νϑυῖδ- 

οι (ὅ66. Υῖποσ, 6}. ὃ 50. 6, Ρ. 372); 

0 5.111 ἀοθ5 πιοῦ ἈΡῬΘΔΥ ἔτοτη ὕΠπ6 οχχ. 

πΒΈ8}Πν οἰδθα Ὁπαῦ Π6 414 50 θχοθρὺ ἴῸγ 

0Ππ6 βᾶκε οἵ ἀθβηϊδίοη, Πἰπυϊὑαῦϊοι, ΟΥ' 

Ῥγθβθηύαύϊοπ οὗ {ΠπῸ βυιθ]θοῦ 1 ἃ [ΡΒ ἢ 

Ῥοϊπύ οὗ νυ ; 566 ποίββ οὐ (τΤαί. 1. 1. 

ΔΙ ΟΥθονον, ἃ5 Μαϑγυ. 7050} ΟὈΒΘΓΥ68, 

{Π6 βθοοπά τηθηὈ Υ, εἰς ἔργον Κ.τ.λ.; 

ψου]α {Πππ5 τη πο τοῦ πϑύθγα Πγ ἃπα 

ἸορΊοα ΠΥ βύαπα ἢνβθὺ. Τὺ 480 ΒΘΘΠῚΒ 

(Ὁ) πριν 885. υπϑαθβίδοίουυ, 0 

ΑΝ. (ΕΧΡ ΓΘ ΒΒ] ἢ Ν αἱρ.., ΟἸάνότα,, Οορύ. 

δ16 δα 8 ΠΥ δια ϊριιοιιβ ναῦἢ ὑπ6 ΟὙΘ6 1), 

7)6 ὟΥ., 41., ὕο. οοππϑοῦ εἰς... εἰς ΟἸΟΒΘΙΥ 

ἢ πρός, ἃ5 ΜΘ 816 ὕπιι5. σοΙηρ 6184 

ἰο ρἶνγβ διακονία {1π| 1655 τιδ8], δὰ 

Π6γα (αἴθεν {π6 ργϑνΐουβ δοοιγαίο ἀ6ῇ- 

τ 0 Π8) δχύγθιη θῖν ἀοαθύι]! τηθδπίηρ' 

οὗ “ ομυἸβυ]19Π8 ΤΙ Θηβυ]οιπιηρ,᾿ 1)6. ἿΥ., 

ἐσθητιβ οὐμηΐατη ἔππούϊομτιη ἴῃ Τ)66]8- 

βἰᾶ,᾽ Ατγϑῦ. ; 566 Ῥ6ῖονν. Τύ βθθπὴ8 ὕΠ 6}. 

(ἃ) Ῥεβϑὺ ἃπὰ τησϑῦ οοπβοπδηῦ τιν ὑΠ6 

Ταμαδπηοηῦα! οὐμῖοα] τηθαηΐϊπρ οἵ ὑΠ6 

ῬΙΘροβιθοαβ ἴο οοππθοῦ εἰς... εἰς νιῦῃ 

ἔδωκε, δα ---ῶβ εἷς, νυ ὑπ ἰάθα οἵ 

ἀεοβυϊηδύϊοιι, γα θην ἰηνοϊγοα ὑμαῦ 

οἵ αἰϊαϊγηιειιέ (5866. «618, 6». ὃ 625. 3, 

Κυῦρον, ϑργαοθί, ὃ δ. 21. 5, πᾶ 

οοιαρ. Ηδπᾶ, Τηιϑοῖί. “ἴπ,᾿᾽ 111. 23, 

ο]. 1π. 23)---ἰο τϑρϑυα εἶς... εἰς 85 

ὕνγο ῬΆΤΆ]161] τη θιη Ὁ6 15 τουτί ηρ' ὕο {88 

τη ΟΥ8 ἐπιηιοαωίο, πρὸς ὕο ὉΠ6 τηογ6 ουἱξϊ- 

ηναίο ἀπ πα] ρατγροβθ οἵ {Π|6 ϑοίϊοῃ ; 

Θοτηρ. Ἔροιη. χν. 2, ἀρεσκέτῳ εἰς τὸ 

ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν, νΥ 10 ἢ ΘΘΘΠη5 ο 

δάτηϊῦ ὃ 5 18} Θχραπδύϊομ, μα 568 

ποῦύοβ οὐὺν Τλίϊοην. 5. ἘῸΓ αἸβθϊπο- 

τἴοπβ Βδύννθοῃ εἰς, πρός, πα ἐπί, 5686 

πούοϑ οὐ 5 77ι68558. 111. 4, ἃ πα Ὀδύνγθθῃ 

εἰς, πρός, ἃυιὰ κατά, τιοῦεβ οτ 77. 1. τ. 

ὙΥ8 τηὰν ὑππ|8 ῬδγΆρΡΠΓαΒΘ : (Η 6 βρᾷνθ 

ΑΡοΒΕ165... ὕο {0181 {16 νους οὗ ὕΠ6 

τηϊηἰδύνυ, πα ὕο θα] αρ ὑπ ὈοαΥ οὗ 

ΟἸτϑυ, ἨΠΒ οδ͵θοῦ Ὀθίηρ ᾽ο ρογίθοῦ Β18 

βδιπὐβ;᾿ οοταρ. Ηοΐπι. ϑολμν γε. ΝΟΙΪ. 

1. 2, Ῥ- 1009, ὙΏΘΓΘ ῬΥϑοῦϊο ΠΥ {0 

ΒΔΤηΘ ψίθνν 15 τηϑΐη ὑεϊπ 66. 

τὸν καταρτισμοόν] “ἐλ μο))θοζη,,᾽ τὴν 
τελείωσιν, ΤΉΘΟΡΙ.; οοτηρ. κατάρτισι5, 

2 Οον. χἱπ. 9: 86 παύασ οὗ {Π18 ἀ6- 

βπϊΐθ Ῥουϊθούϊπο 1β βαρ αἰπθα ἴῃ ὙΘΓ. 

135. ΤῈΘ ργίηιαγῃ δὑμῖοα! τηθϑηϊηρ᾽ 

οἵ καταρτίζειν, “Ὑϑοοποίπηδτο᾽ (Βοβῦ τὶ. 

Ῥδϊπι, ἤοα. 5. ν.}, ΡῬΘΔΙΒ ΟΠΙΥ͂ ἴπ δ]. 

Υἱ. 1 (οοτηρΡ. πούββ) : ἴῃ 81] οὔμϑυ' Ρδ8- 

βᾶσ85 ἴῃ ὑπ Ν.Τ, οἵ οὔμιοα! τ θυ ο 0 

(6.0. Τιιϊτα νὶ. 40, τ Οὐογ. 1. το, 2 Οὐογ. 

ΠῚ ΓΙ, ΠΟ: ΧΗ 21,1 ΒΟ δ 19)» 

ὑΠ6 8βοοοπείαγ, ταθϑηΐπρ', “ὕο τηδῖτθ ἀρ- 

τιος,᾿ “ἴο τηδῖτθ ρεσίθοῦ, οουιρ]θύθ᾽ (τε- 

λειοῦν, ἨΒγ0}).)}, ἈΡΡΘαᾶγβΒ ἴο Ὀ6 ᾧΠ6 

ῬΥΘν ΔΙ Ππρ' τηθδη]η ̓: ΘΟΙΏΡ. καταρτίζειν 

τριήρεις, Ἰ)ιοά. Κο. ΧΙΠ. 70, 8586 Θχχ. 

ἵπ οι γθρη. ἤόὰ, Ροίηθ. 5.5. ΑΥ 

ΔΙΠαθίου. ἤο “06 δοθου  ]Βη πιθοῦ οὗ 

{16 ΠΟΥ οὗ {Ππ6 οἰἱθοῦ, Ῥεϊαρ'. 

(οοταρ. Βαανα] θυ ν 166), σου] πο τθ 6 

ΒΟΥ οαὖ οἵ Ρ͵δ66. 

ἔργον διακονίας] “ἐλ6 «τὐογῖ ο7 ὑπ 

γυὐγυδίγ", ,᾽ 5611. 6 ἀυῦϊο5. ἃπα ἔππο- 

ἰΐομβ οἵ διάκονοι ἴπ ὑπ6 Οματο.᾽ 8 

[πΠ6 τηραπΐηρ οἵ Ὀούῃ ᾧπεβ6 ψογαβ 

85 Ὀθθὴ ὉΠάΌΪΥ βύγαϊ πα, τγ78 ΤΗΔΥ ΤΘ- 

της ὈγΙοΗ͂ν ὑμπαῦ ἔργον 15 ποῦ ΡΙθο- 
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’ 9 Α τῷ ’ - ’ ν᾿ 

τήσωμεν οἱ πᾶντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ 

τιδϑῦϊο (568 Υγ παν, 6. ὃ 65. 7, Ρ. 541), 

ΟΥ̓ ἴῃ Π6 Βρθοῖαϊ βθῆβθ οἵ “" θυϊ]αϊησ᾽ 

(ΘοΠρΡ. 1 Οογ. 11. 12), Ὀαὺ Πᾶ5 ὑπ6 

ΒΙΠῚΡ|6 τη θϑη]η9᾽ ΟΥ̓ “ θα 51Π655,᾽ “Ταπο- 

{οι (τ ΤΊΠλ. 111. 1),---ποῦ “ΤῈ 8. Ρ6γ- 

Τοοῦα,᾽ Ῥαὺ “τ85. ρϑγθπᾶδ,, π΄ δχϑοῦ 

ῬδΥΔΠ]Θ]ΠΊθτὴ τσὶ ὑΠ6 ἀ58 οὗ οἰκοδομή. 

᾿Αρδίη, διακονία 15 ποὺ “56 ν 68 ο6Π86- 

ΤΆ]γ, Ραΐ, ἃ5. 18. ργθνδι!ηρ πιϑᾶρθ ἴῃ 

ὉΠΕῈ Ν ΠΣ. {ἘΌΤΩ: ΧΙ 12, 2 (01: ἵν. Τ᾿ 

81.) ἃ ἃ ΘΒΡΘΟΙΆΠ]ν ὉΠ 6 Ῥγοθθηὺ οοπίθχῦ 

Βαροθβύ, “ΒρΙ ΓΙ ὕπιὉ} Βθυνίοθ οὗ δὴ οἠίοίαί 

πϑύαγθ :᾿ 8686 ΜΘΥΘΡ ἦν ἴοο., Ἡοΐιη. 

ΘΟ) [|Ὁ. ὟΝ Ο]. τι. 2, Ρ. τος. ΤῈ 8Ὁ- 

5610668 ΟἵἩ ῬΟῸΠ ἀυύϊο! θα ἢδ5 θθθη ργθβϑθα 

(δα16, Ῥα116), Ὀὰῦ ἂρρυ. τἀπάυ: 

διακονία ΤηΔῪ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Πᾶνα θθθη ἰϑῦ 

Βυπ Ἰ 6] ἈΠΔΡΠΤΟΙΒ ἴῃ ὙΘίουΘ πο ἴο 

{Π6 ἀϊβδγθπῦ τηρθβ οἵ θχϑγοϊβίηρ 1ᾧ 

Δ] θα ὕο ἰῃ Ὑ6Γ. 11, 84 ὑπ6 νγδυίουιϑ 

ΒΡΙΓΙδπιοὶ νναηὐβ οὔ Π ΟΠα τοι (Η ἀτηπη.) ; 

ἔργον ὨΟΥΘΥΘΥ 566 Π18 ΟἸΘαυ]ν ἀοἤηϊία 

ἴῃ τηθϑηϊηρ ὑΠουρἢ) ὈΥ {Ππ6 ΡυΪποῖρ]8 

οὐ οογγείαίίοη (ΜΙΔα]θίοη, «(4γ0. τι]. 

3, 6) 1ὖῦ 15. ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΥ ΔΠΔΤΠΓΟΙΒ. ἴῃ 

ἔουυη. οἰκοδ. τοῦ σώματος] 

« δυυιαὐη αἢρ οΓ ἐμ ὑοάψ," Ῥϑγ8}168] ἴο, 

Ῥῦ δὖ {π6 βϑτηβ {πὴ 8 Τῇ 18 ΠΘΔΥΪΥ (16- 

Ππῖπο ὑπ πδύμτθ οἵ ὑπ6 ἔργον. ΤΠ6 

ΔΙΌΙΟΙΘ 15 ποὐ Τθα τ] γ86 (ἃ5 ἢ καταρτ.);, 

ὯΒ 1 γγὰβ ποῦ ΔΩΥ δΌΒοΙ 6 ἀδἤηϊθ 

ῬΙΟΟΘ85 Οὗ βαϊγιπρ,, θαὺ Θαϊ γίηρ᾽ σ6Π6- 

ΤΆ ὑπᾶῦ νᾶ ὕπ6 ορ]βθου. ΤΠ6 οὔ- 

Βουνδύϊου ὙΥΠΙΟΝ. ΒΟΠῚΘ ΘΟΙΏΙΊΘΗ ὑδὕΟΥΒ 

Πα ΪςΘ ΟΝ “0Π6 Ομ Πιβίοη οἵ τηϑύϑ ΠΟΥ Β᾽ 

15. Πρ ίογΥ: ἃ8 τὸ σῶμα τοῦ Χρ. Πᾶ5 

ἃ ἀἰβύϊποῦ τηθύδρ οῦῖοδ] 56 η58, 50 Πδβ5 

οἰκοδομή. Οπ ὕπ8 παύυσθ οὔ ΟΠ ἰβυϊαμ 

οἰκοδομή, 566 ΝιύΖβοι, 7 λεοίοσίο, ὃ 30, 

ΠΟ]. 1. Ὁ 29: 

13. μέχρι καταντήσωμεν] “τη 

αὖθ 60Ή16 0, Οὐ γὔνο αὐ ;᾽ Βρθοϊποδύϊομ οὗ 

{86 ὑπ ἃρ ὕο ψ 101) 0115 Βριυῦπδ] 

οοηβύι αι οη γγ)7ὲ8ϑ ἀθδισηθα ο ἰαδϑβύ. 

ϑθνθσαὶ σϑοθηῦ οοτητηθηΐαύοτβ (ΠΗ 81]., 

Μογ., 8ἃ1.} πιούϊοθ ὑπ 6 οἱηϊββίοη οὗ ἂν 

5 ΟἸν πο 81. Δ11 ΟΥἨ 1685 πιποθυίαϊηὺν 

ὕο {Ππ6 58]. ; 566. πούβϑβ οὐὺ (ταί. 111. τ0. 

ΑΒ ἃ ΘΈΠΘΓΆΙ ὈΓΙΠΟΙρΡ]8 015 15 Οὗ ΘΟΌΥΒΘ 

τὶσῦ (880 Ἠδχη. δαγέϊο. ἄν, τι. 0, 

ῬΡ- τοῦ 84ᾳ., Ηδυύαπρ, ῥαγίϊ. ἄν, 53, 

Δ]. 11. Ρ. 291 54.); Μ6 τηπϑῦ 6 οἂπ- 

ὕϊοιιβ πΠοννθυθι ἴῃ ΔΡΡΙΥ Πρ {Ππ6 στα]6 1 

{πΠ6 Ν.Τ',, δ5. ὕπθ ὑβπάθπου οὗ Ἰαύβθγ 

Οσϑοὶς ἤο {6 ΠΑΡ ΘΧΟΙ αδῖνθ 858 οὗ 

{π6 580].», 8π 4 650. ὕο ὑπ8 88 οἵ ὕπμ688 

θη ΡΟΓΆ] ῬΑγ 0165 νἹ0 ἢ 0Π|6 Δ0Υ., ν10}- 

οαὖ ἄν, 15. ΝΘΡῪ ἀΙΒΟΘΙΏ1)}16 ; 5866 ὙΥΊΠΕΓ, 

Οσν. ὃ 41. 3, }. τόρ. ΤΠ 86 οὗ {Π6 

500]. (0πΠ6 τηοοά οἵ οοπαϊθϊοποα Ραὺ 

ΟὈ]θοῦνθ ῬοΟββι ὈΠΠὑγ), ποῦ ἔπι. (88 

ΟἾΡγ85.), 5πονβ ὑπαὺ ὑπΠ6 καταντᾶν 15 

τορυθβοηίθα ποὺ ΟὔΪν ἃ5 ὑπ6 δνθηΐαδὶ, 

θαῦ 85. ὉΠ86 φδαροοίοοί ἃν οοπίοηυρί αἰοα 

Ταδι]ῦ οἵ Ὁπ6 ἔδωκεν; 566. ΒΟΠΘΕΕΙ,. 

ϑυηΐ. ὃ 36. 1, Ρ. 303, “61, Θ᾽". ὃ 842. 2, 

δΠα ΘΟΙΏΡ. ΘΟΠ τη ]7614, ϑ'γψηΐέ. 8 128, Ρ. 

280. ΤῊ15 86 οὗ ὑπΠ6 5110]. ἄββθυνε 

ΟὈβοννδύϊομ. ΤῊΘ τηθδηΐηρ οὗ 

καταντᾶν ΜΠ ἐπὶ οΥ᾽ εἰς (οπ]ν {ΠπῸ6 

Ἰαδίον ἴῃ {π6 Ν.Τ.) μὰθ θθθῃ πἀπάιν 

Ῥτγθϑβϑαᾶ : Ὁ δ ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ Τ ἴθ πο 

ὕο ΤΌνΤ Θ᾽ ὑνϑμ θυ ]Π 05 ΟΥ' “ἴνϑιβα βίαγὺ- 

ἴηρ Ροϊηΐβ. (Ζδπο., αὐ]. ὡρ. ῬοΙΪὶ 

ϑγ1ν.), Ὀὰὺ ΒΙΠΊΡΙΥ ᾿πηρ]165. “ΡΘΗ ΓΘ 

δια (“οΟσΌγγογα πη, Ψ α]σ., ΟἸΔΓομι.), 

1 σοῦ, ΟΠ]Υ ἴο {Π6 ρ͵]δ06, ῬΘΊΒ0Π, ΟΣ 

Ῥοϊῃῦ δυυῖνθα αὖ; 5866. ποίεβ οὐ δλιϊί. 

111, 11, ὉΠ] ΘΟΙΏρ. ΘΧχ. ἴῃ ΟΠ ΕΙρἢ. 

7.6. «οίψϑ. 5..ν. 

οἱ πάντες] “τ06 αἴΐ,᾽ “6 εὐἤοῖο ο7 τι; 

5011, 411 ΟΠ τἸδθύϊδηϑ, τ Ρ]166 1η {πΠ6 τῶν 

ἁγίων, ν6Γ. 12. Τύ 15 ἀΠΠοα]ὺ ἴο ἀστθθ 

σι ἘΠ] πα υ (16α. ϑορῆ,.. 5.ν. πᾶς, τι]. 

1, ΝΟ]. 1. Ρ. 510) ἴπ Π6 δββϑυθοι 

ὑπῶῦ ἴῃ ὑπ Ρ᾽υσ8] {π6 δα]. οὐ 

ΟἸΠΙΒΒΙΟη οὗ {ΠπΠ6 δυ 1016, “ οη ΒΘΠΒΙΒ 

ον, τη κο5 πὸ αἰ θσθηοθ. Τη6 αΪ5- 

ὑϊηούϊοη. 18. ποὺ δι΄νγαυβ ΟὈνΐοιιβ (5866 

ΜΙαα]θίομ, «4.,ξ. νι. τὴ, Ραῦ Τηδν 

ΘΘΠΘΥΆΠΥ 6 ἀθαποθα ἔγοστα ὑπ ἔπ παδ- 

τηθηῦδ! Ἰανγβ οὗ ὑπ6 δυϑϊο]6, 
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- 9 72 “ε ς κα - Θ “- 4 9 δ [2 

της επιγνωώσεῶως του υἱοῦ του εου, εἰς αν ρα τελειον, 

9 ’ ς , “ ; “ ΄- « 

14. εἰς μετρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος του Χριστοῦ, να 

εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστ.] “τηέο ἐἦι6 

μηϊέψ ὁ. ζαϊέμ ;᾽ “ὑπῶῦ ομθηθβϑ8. οἵ 

ΓΑΙ} ̓  (6116, 566 ογάϑβϑυγ.) ὑυ1 ἢ νγὰβ 

{π6 δἴτη δηα οὐ]εοῦ ὑονγαγαβ Ὑγ1ο0ἢ ὕΠ6 

Βριγιῦαδ] οἤογίβ οὐ ὕΠ6 νδυῖουϑ ἔΟΥ 5 

ΟΥ̓ ΤῊ] ΠΙΒΙΓΥ ὑγ6 16 81] αἰτθοίβα : ἕως ἂν 

δειχθῶμεν πάντες μίαν [ταῦμοῦ τὴν 

μίαν] πίστιν ἔχοντες" τοῦτο γάρ ἐστιν 

ἑνότης πίστεως ὅταν πάντες ἕν ὦμεν, 

ὅταν πάντες ὁμοίως τὸν σύνδεσμον ἐπι- 

γινώσκωμεν, ΟἾγγ58. 

καὶ τῆς ἐπιγνώσεως κ,. τ. λ.7 “απ οΥ 
ἐλα ὕσαθ ἀποιυίοεϊσε ὁ ἐλο ϑοι ὁ} (Το ;᾽ 

Ταγῦμον ἀΘνϑ]οριηθηΐ,---ποῦ ΟὨΪΥ ἴα ἢ 

ἴῃ ὑπ6 ὅομ, θαυὺ βανίηρ Κηον]θαρθ οὗ 

Ἡΐτη ; {Π6 σβϑη. τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Ὀεϊηρ 

ὑπ6 ρθη. οὐγεούὶ (μον, αν. ὃ 30. οὔβ. 

Ῥ.- 108), δἃπ4 Ὀο]οηρσίηρ ἴο Ὀούῃ 5ιὉ- 

βῦδηνινεβ. Τὴ καὶ 15 ὕπτπ|8. ποῦ “6χϑ- 

ϑϑύῦϊοθ ροβιὑπτη" ((ὐλ]ν.), Ῥαῦ 5ΙΠΠΡΙΥῪ 

ΘΟΡαΪδῦϊν ; ὑΠ6 ΤΟΥΤΏΘΓ ᾿πύθοΓΡΥ., ὑποιρἢ 

ΘΥδιητη δύ} ]ν ΔΙ ΤΉ15510]6. (566 οὐ (ταί. 

νἱ. 16), οι] Πογθ θ6 οοῃὐθχύμα]ῦ 

ππὔθηϑ θα, ἃ5 πίστις ἃπα ἐπίγνωσις 

(5866 πούββ οὴ οἷ. 1. 17) οὐ] ου5 ] Ὁ ΘοΠ- 

νον αἰῆογθῦ 1465 (Μ6υ.), ἃπ δι6 

ἰθυτηβ. ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΘ5 Πηπΐ 8} 0 ΘΧΡΙΆ Πἃ- 

ἴογν ; “ὁοφηῖίϊο Ρουθούϊαβ αὐἱάάδτ 76 

βΒοηδῦ,᾿ Ββηρ. ΘΌΟἢ ΒοηὔθηΠ 65 

85 ὕπθ Ῥγθβθηῦ ΤηΔ Ὁ β6ῦν6 ὅο τηδῖτθ τι8 

ΘΔ ΘᾺ] ἴῃ ΟὈὐγααϊηρ ἴοο ΠαΒΟ ΠΥ ΟΝ 

ΘΥΘΡῪ Ραβϑᾶρθ ὑπ6 τηθϑηϊηρ οἵ πίστις 

Ἰησοῦ Χρ. Δ]1ὰ64 ο οἡ οἷν. 111. 12, 

διη4 πουϊοθα ἴῃ πούθβ οὐ (ταί, 1ϊ. τό. 

εἰς ἄνδρα τέλειον] “ἐο α ρεγγεοί γε 

σγοιῦγν ἡκαγν ;᾿ τη δ ρ πουῦῖοα] ΔρΡοβιϊοπ 

ὕο {Π|8 ΤοΥΘρΌ σ᾽ τηθηη 61, ὕπ6 οοπουθῦθ 

ὕθγιη Ὀθῖπρ' ῬγοῦΔΌΪΥ βϑ]θοίθα σαῦῃον 

ὑπᾶη ΔΎ ὐβίσαοῦ ἔθγῃ (ἡ τελειοτέρα 

τῶν δογμάτων [ὈφύζοΓ τοῦ Χριστοῦ) 

γνῶσις, ΤΉΘΟΡΙ.), 85. ουτηΐησ ἃ σοοά 

οοῃύγαβὺ ὑο ὑῃ6 [Ὁ]]ονηρ' νήπιοι (ν 61. 

14, ΘΟΙΏΡ. 1 ΟΟΓ. ΧΙ. το, 11), ἃπα 85 

Βαροοϑυϊηρ ὈΥ 105. “βίῃριαν ᾿ ὑπὸ 68 

οὗ 0π6 οοπηρ]θίθ απ οὗ {π6 ΒΟΙΥ ρϑῖ- 

Βοηδ]ῦν, Γασῦπ οι ΟΡ] αἰ ημθα ἴῃ ὑπ6 παχύ 

οἴαθβθ, ᾿πὔο Βϊοὶ. {Ππ6 Ὺ σιογθ πὶ θά 

δ ΘΟΠΒατημηδίθ. Τηβύδποοϑ οἵ ἃ 

ΒΙΠΏ]]Δ τι586 οὗ τέλειος ἃΓ6 οἰὐβάᾷ Ὀγ 

ἜΔΡΙ6]. Απηοί. ΝΟ]. 11. Ρ. 477; 5886 

680. ῬοΟΙΥΌ. Πῆδέ. ν. 20. 2, ΏΘΓΘ παι- 

δίον νήπιον ἃ! τέλειον ἄνδρα 5ὐδηα 1π 

βΒῦπα]θα οοηὐγαβὺ ὕο θοῇ οὔπευ. 

εἰς μέτρον κ.τ.Δ.] “ἐο ἔλα ηἠινθαϑβιη"6 οΥ 

ἐ}ι6 δέωίνν»»6 οΥ (Ἴυ" 1558. Κιιίγηι6885,᾿ 1. 6. “ οἵ 

{Π6 Τὰ] Π 655 τ ΒΟ Ογῖδὺ Πβ,᾽ τοῦ Χρ. 

Ῥοίησ' {Π6 σϑιι. βιεεὐγοοίἑ, 5866. 68Ρ. πούβϑ 

οἡ. 6ἢ. 111. 10, 8η 4 οἡ {πθ6 δοουτηα]δ- 

ὕϊοι οὐὗἩ ρϑηϊθνοθ ὙΥΪΠοσ, ΟὟ. ὃ 30. 3. 

ΡΞ. ΠΡ. 172; ΟΡ. 2 Ν᾽ Ἰ Ἵ 

Τὸ 15. ἀου ὑ } ψ θέον ἡλικία 15 ἴο 6 

Τοίδυγθα (α) ἤο αγὸ (Φ0ΠΠ ἰχ. 21, 80 

Οἰθαυν Μαύ. νἱ. 27), οὐ' (ὁ) ὕο δέαψευ"δ 

(μα χὶχ. 3), Ῥούῃ Ὀβίηρ βχρίδηδ- 

Ὁ]οπ5 μ᾿ 6 θα Δ]]Υ Δ ΤΏ1551016 ; 5686 ΒοΒ5, 

Εχογοῖί. Ὁ. 1832. Ιῃ ὑῃ8 ΌΥΤΩΘΣ ΟΔΒΘ 

τοῦ πληρ. τ. Χρ. Μ1Π μ6 ὑπ6 418]1- 

ἔγίηρ, ΟΥ̓ ΤΑΥΠΘΙ οπαγαοίογίχίη, σ6ηι. 

(Ξομθαον. ϑυηΐ. ὃ τό. 3, ρ. 115, δπὰ 

πούεβ οἡ οἷ. 1. το), πὰ νν11}}] ΤηΟΤΘ 

ὨΘΑΡΥ ἀθῆπθο τῆς ἡλικ.;--- “8. 898 

γγΠθη {Π8 ΓᾺ]π685 οἵ ΟΠ υϊβὺ 15 σθοθῖνϑα :᾿ 

ἴῃ ὑπ6 Ἰαύδθν ὑπ6 96}. 15. ῬΌΓΘΙΥ }ο58868- 

ϑῖυο. 'Ππ6 δηθΠ6515 (τέλειοι... νήπιοι) 

ΒΘΘΠῚΒ ἴῃ ἴανουῦ οἵ (α) ; 51],---ϑ θούῃ 

ψ ΟΥ5 ἃΓ6 Τηθύδρ ουὶοδ],----ἂβ μέτρον 18 

ΔΡΡΥορυγϊαῦθ ν ἀθθα ἴῃ τοίδυθποθ ἰὸ 

“βύαθαγο᾽ (866. 650. Τμποῖδη, Ζ7ηιαρ. 6, 

οἰὐβὰ Ὀγ ΥΥ οὐβύ. ; βνθὴ ἴπ οι. Θά. 

ΧΥΠΠΙ. ιύ, ἥβης μέτρ. 15. ἀϑβοοϊαίθα 

ψ ἢ ὑπ6 Ἰάθῳ οἵ 8726), ἃ πα 5011] Τῇ ΓΘ, 

ἃ5Β ὕΠ6 βοραγδίβ νγνογβ πλήρωμα, αὐξή- 

σωμεν, ἄσ. τὸ 1685. ὑπδη ὑπ6 οοηΐασχῦ 

γοῖ. τύ, 811 βαρσεδῦ 4685 οὗ τηδύπγοα 

συν ίῃ ἴῃ τοβρθοῦ οἵ τπδρηϊξιαθ,--ἢ 6 

Ἰαὐίου ᾿πύεγρυ. (0) βθθιὴβ τηοϑῦ Ῥγο 8018 

δια βο Ἰϑ δοίουυ ; 80 ὅσ., αὐ. ((νδῃ- 

βίδιιβ᾽), (Ὁρύ. (ηιαΐδ), ΡΡΥ. Ζ1Π., δπα 

Οὐ οὐση Αὐὖ. Υ Θγβίοη. Τῦ Πᾶ5 

ὈΘΘΠ. ΘΟΠΒΙΔΘΓΘα ἃ αποϑύϊοη συ μούπ ον 
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’ “Ὁ ’ ’ Α ’; 

μηκετι ὠμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι 
9 ᾽ὔ “ ἣ , 9 ΄σ ; “ τὸ ’ 

παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώ- 

ὑπ ΑΡοβύϊβ 15. Πθῦβ γϑίθυυϊηρ' 50] 6]. ἴοὸ 

Ῥγεδοηέ (ΟΠ ΡΥ 8.}, οὐ ὅο ἔπύατθ [1{8 

(ΤΠ 6οα.). ΤῊ πιθηΐίοῃ οὗ πίστις, ἃπα 

{Π6 ὕβπου οἵ νϑῖ. 14, 15, ᾿πο]]η 6 τι ἰὸ 

[Π6 ΤΌΤΙΠΘΥ νΐθυν : 5011 1Ὁ 15. ῬυοῦδὉ]8 

(5866. ΟἸ5}.) ὑπῶῦ πὸ βρϑοΐδὶ ἀἰβυϊποίΐοι 

Ὑγὰ8 ᾿ἰπὐθηθα, δῦ ῬδΔᾺ] γϑσαγβ ὑΠ6 

ΟΠ ΌΤΟΝ ἃ5 οπ6: ἢ8 ἄβθοίαγοθ 105. βδῖι8 

δα ἀθβυϊπαύϊοπ ἃ5 ἑνότης δια τελειό- 

ΤῊ": Οὐ ὉΠ6 τϑϑ]ζαύϊομ οὗ {Π15, ψ ῃθη- 

ΒΟΘΥΘΙ 8ΠΠ ὙΠΟ βόθυνον, ὑΠ6 Τὰ πούϊομϑ 

οὗ {π6 ΟΠ υἸβύϊδη ταϊηἰβύτν νν1}} οθδβ8. 

14. ἵνα μηκέτι κι τ.λ.} “ὧν ογ61" 

ἐμαί τὸ πιαν 6 πὸ ἴοηγο1" οἰυϊάγον;" 

ῬάτΡοΒβ σοῃοτηρ]αὐθα ἴῃ ὑπΠ6 Πτηϊ δα ίϊοπ 

85 ὕο ἀπταύϊοῃ οἵ {Π8 σἸἕ5 βρβοῃϑα ἴῃ 

ὙΘΥ. ΤΙ 56. ΤΠ ΘΟΠΠΟΧΙΟΙ 15 ποῦ Ρ6Γ- 

ἔθου οἷθαν. Τ5 {Π158 νϑυύβθ (α) ὁο-οὐγεἰϊ- 

παΐο νυ]Ὁ ἢ ν6Υ. 13, ἃ Πα ᾿πηπη θα Ἰαύοὶγ 46- 

Ῥοηάοπῦ ἡ 11, 12 (Ηδ81].}, οὐ (0) 15 10 

ϑιιδογαἰγαίο ὕο 1, ἃ τϑπηοῦθΥ ἄθρθη- 

ἀοπῦ οἢ γ6Γ. 11, τ ἢ ΤῊ Ἰαύθοι βθθ 5 

τηοϑῦ ῬΡΟΡΔ0]8 ; νϑῦ. 13. ὕπιι5 ἀθῆμποβ 

ὑΠ6 “ [θυτηΐπιι δ] Πα θτη συ ΠΙοἢ οΠδγδο- 

[θυ Ζθα ὕΠ6 Τππούϊοπβ οἵ {π6 ΟἸ γἰβίϊαη 

ΤΩΪΠἸΒΕΓΥ͂ ; ΘΓ. 14. ΘΧΡΙδΙη5 {Π6 οὐ] θοῦ, 

ν]Ζ. ΟἿ οθαϑῖπρ' ο ΡῈ νήπιοι, οοῃίθιη- 

ῬΙαθα 1ῃ {Π6 Ὡρροϊπύτηθηῦ οἵ βο ἃ 

“ῬθΡτ Π118,᾽ ΔΠ4 {ΠΘΠ66 ΤΠΟΓΘ ΤΟΙ Οὐ ΘΙ 

ἴῃ {Π8 θϑβύο γα! οὗ ἃ τη] ἸΒύγυ 50 οῶ- 

τϑοίογΖθα ; 566 ΜΘ ὺ' ἔη ἰοῦ., πο Πδ5 

ΦΔΌΙΥ δ᾽ αοϊἀ αὔδα {Π6 σομποχίοῃ. 

ἘῸΡ ἃ ΒΟ.ΠΩ ΒΘΥΠΊΟΙ ΟΠ ὑπ|8 ὑοχὺ ἴῃ 

ΤΘἴθγθηοα ἰο {Π6 οδ 58 οἵ “ Πδοοϑίνϑυβ δα 

Τοβοοῖνθα,᾿ 5866 γαὐθιϊ. ϑογηυ. ΧΧΙΧ. 

01 ν᾽ 717 Ξ- μηκέτι] “πο 

ἰοη 61}, τὸ μηκέτι δείκνυσι πάλαι 

ΓΒ. 15. ποῦ 

Βονγθνϑι 14 ἴῃ σϑίβγθποθ ὕο {π6 ΕἸΡμ6- 

ΒΙΔ 5 ΟἸΪΥ,, Ὀαὺ ἃ5 ὑπ6 οοηὐοχῦ (πάντες, 

ΕΓ. 13) βαρσοϑίβ, ἴῃ σοῖ. ὅο ΟΠ ἰβύϊδηβ 

δΘμΘγΆ Ϊγ. Εδ16 βοτηθνν δῦ Β᾽ Πρ. ]ΔΥ]Υ 

ΒΌΟΡΒ ὕο οοτητηθηῦ οἡ. {Π6 86 οἵ “μηκέ- 

τι ποῦ οὐκέτι: Βύγον ὕο ἵνα 'π [18 

Ῥγθβθηῦ βθη886 “ραγύϊουϊα μὴ ΘΟη86Π- 

τοῦτο παθόντας, ΟἿ ΓΥ5. 

ἴδηθα οϑὺ, Οδυον, Ῥαγέ.Ὄ. Νέρ. Ρ. 

τόδ, κλυδωνιζόμενοι] “ ἐοδ8εὦὦ 

αδοιιέ 11κ6 σγανεβ᾽ (( ἀβνϑριαὶ,᾽ Οοὐι., 

“ΌΥ {86 

θυ, δϑϑατηϊηρ ὕπΠ6 Ἰαὐθον 

ΘΟΙηΡ. ὔγγ., Ατσιη.),--- ποῦ 

σαν 68.᾽ 

ἴο 6 ὉΠ6 ὑττιθ τηθϑηϊηρ ΟἵἨ {Π6 ρᾷ885. 

(“τπαϑύδρμου ἵγοτη ἃ 5810 ᾿γϊηρ' αὖ Πα]],᾿ 

Βνϑηηη. ΟἸαξοϊίηγ Που. οἷ. 3. Υ ο]. τν. 

Ῥ- 592), δορίβ π86 τοὶ 16 (ΘΟ Πρ. 

“πούαδηῦεβ,᾽ Ν᾽ α]6.) ὕο ἀν οὶα {π6 {π6π 

ἹΠΟΟΠΡΥΟΙ5. κλυδ. ἀνέμῳ. Τὴ οχχ. 

Ποννθυοῦ Δα πορα Ὀγ ΥΥ οὐβῦ. ὡπα ἸΚτθθϑ 

(κλυδωνίζεσθαι ἐκ τοῦ πόθου, Ατὶϑίεη. 

ΤΡ ιβέ. τ. 7; ταρασσόμενος καὶ κλυδωνι- 

ζόμενος, «Ὀ56ΡΗ. «πέϊῳ. τχ. τι. 2) οοη- 

για ὑΠ6 ρᾶββϑῖνθ 88 δη 4 ὑΠ6 ἴΌυΠΊΘΓ 

ΤΊΘΔΠΪ Πρ ; ΘΟΓΠΊΡ. «[Π165 1. 6. 

ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας] “εὐὐπὰ οΥ ἄοο- 

ἐγηο.᾽ ΤἼῊΘ Δγϊο]6 ἀο65 ποῦ 5ῆον “ὑῃ9 

ῬΓΟΙΉΪΠΘΠΟΘ. ὑγ ΠΟ ἢ ὑρδοῃϊηο Ροββθϑβϑᾶ 

ἴῃ ὑπ Οματοι᾿᾽ (8.16), Ῥαὺ Βρθοὶῆθϑ 

διδασκαλία ἴπι {116 αὐδύγαοῦ, Θσνθυν Κἰπὰ 

δια ἄθρτθα οὗ Ὁ: 566 ΜΙΔα]θύομ, 4 γέ. 

γ. 1, Ὁ. 80 54. (ε4. ᾿ο56). Οπ {Π6 ρτο- 

ῬΦΌ]6 αἰδυϊπούϊοη. Ὀούνθεη διδασκαλία 

Δα διδαχή, 866 πούεβ οὺ 2 7ΤΊην. ἵν. 2. 

ἐν τῇ κυβείᾳ κ΄ τ. Χ.}] “ὧην ἐλιε οἰείγηΐ 

97 πκεῖν,"---οἵ πλεη, ποὺ ὑπ [10 ἀπά 

πον ]θᾶσο οἵ {π6 δον ο76} (Τοῦ, νϑὺ. 13. 

Ἔν τὺ 6 Ρ]ΔιΒΙ Ὁ]. οοπβίἀθγϑά ἴη- 

Βῦσατηθηΐα] (Αττη., Μ|6Υ.); ἃ5. ΠΟΥ ΟΡ 

{Ππ|5. σου βθθηὶ ρ]θοπαβύϊο αὐθυ 0116 

1ηϑύγατηθηΐδ, οὐ νυν μαὺ Κι σον (ϑρυαολ. 

ὃ 48... [51 56.) ΤΊΟΓ ΠΟΙ ΠΒΊ ΘΙΥ ὑθυ]Ὼ 8 

ὑπ ἀγηαηυῖο ἀφοῦ. ἀνέμῳ (886 ἨδΘὉ. 

ΧΙ, 0), ἃπΠα νου] πηδῶ ὑΠπ6 5661Π1- 

ἴῃ ῬΑΓΔ]]6]βτὴ ἢ ἐν ἀγάπῃ (γοετ. 

15), ὑῃ6 ΡΥΘΡ. ἃρρθᾶιβ στδύπμπου ἴο 46- 

ποῦθ {Π6 δ]θιηθηῦ, ὑΠ|6 δν}] δίτηοβρΠθτθ 

ΔΒ. 1ῦ 66 ἴῃ ὙΥΠ1ΟῸ ὑΠ8 νᾶγυὶπο οαΡ- 

τοηΐβ οὗ ἀοούγίπθ δχὶϑὺ πα οχοτῦὺ {Π| 611 

ἴοτοθ ; 50 σ α]ρ,, ΟἸάγοι,, Οορύ., ΖΕ :Π.- 

ῬΟΙ., δηα ρεῦμαρβ Οοὐμ., θαΐ 866 1)6 

6806]. ἐγ ἴοο. ΤῊΘ ἔθστῃ 
κυβεία (Δ) Δ ῚΡ Ἠ6)0.) ρυόορθυῖν ἀθπούοβ 
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“- ’ 

15 πων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, ἀλη- 

“ῬΙαυῖπρ τ] α166᾽ (ΡΙαίο, Φλωά:. 

274 Ὁ, πεττείας καὶ κυβείας : ε66 Χοη. 

θην. τ. 3. 2), δμα ὕΠ6η66, ὈΥ 8 ΘΕϑΒΥ͂ 

ὑγϑηβιθίοι, “ ἰοῦ οἵ ποηα,᾽ “ἔγτωπα ̓  

(πανουργία, ϑιυϊά.; οοηρ. κυβεύειν, 

Αὐνδη, ΜΔ ριοΙ. ΤΙ. 10, 111. 21, οἰϊθα ὈΥ 

ὙΥ εὐβύ.) : 

τῇδε κακεῖσε μεταφέρειν τοὺς ψήφους 

ἴδιον δὲ τῶν κυβευόντων τὸ 

καὶ πανούργως τοῦτο ποιεῖν, ΤΠΘοά. ; 

5886. δυΐςοῦ, 7)}}λεϑαιν. 5. ν. ΝΟ]. τι. Ρ. 

181, δομποοίῦρ. “2ονγ. Πεὺ. ΝΟ]. τ. Ρ. 

775. ἐν πανουργίᾳ πρός κ. τ.λ.] 
“ἦγ, ΟΥ̓ ΠΕ ἤγν6855. ἑογΐηγ ἰο ἐδι6 αἰοἰἸδογαΐο 

ϑηϑέθην 077 67701.,, “ἴῃ ἀϑυαυϊῶ δα ΟἹ ΤΟΊΤη - 

γΘη ΟΠ 61) ΘΓΓΟΤΙΒ,᾿ Δ πἰσ. ; ΔΡΡΟΒΙθΙΟ- 

Ὡ8] Δ Πα ΡῬΔΥΓΥ ΘΧΡΙ πύου οἴδιιβθ ἴο 

{88 Τογθροίησ ΠΠΘ Ααπῃ. Ὑ᾽ δι. (θοιηρ. 

ΘγΓ) ἰβΒ ποθ ὕοο ρϑιδρῃγαβίϊο, πᾶ 

ΟὈΒουσΘ5. {Π6 τηθϑηΐησ οἵ ὈούΠ πρὸς 

δα μεθοδεία. "6 ΤΌΓΠΊ6. 15 ποῦ θα α]- 

νδϊθηῦ ἰο κατά, Ἡ οΪκ., “10}},᾽ ῬΕ1]6, 

Ῥαὺ ἀδηοίθβ ὑπ αἴην, {π6 φαΐεγαί ἐεγαῖ- 

ἐηοῃ, οἵ πανουργία (ΘοΟΙῊΡ. ποίθ8 οὐ 

ΖΤῆϊ. ἴ. τὴ; ὉΠ6 μεθοδεία τῆς πλ. 15 ὑμαῦ 

Ὑ ΠΙΟἢ πανουργία ἢδΒ ἴῃ νἱθν (ΘΟΠΙρΡ. 

πρὸς τὸν καταρτ. ΨΘΥ. 12), ἃπα ἴο 

νοι 1ὖ 15. τ ϑ ]ν ἃ ηα παύαγα!!ν 415- 

Ῥοβϑά. 

π6 οτηϊβθῖοι οἵ ὑπ αιῦ. Ῥϑίογθ πρὸς 

(βοὴ. ᾿ἰπάποθβ Ῥίιοῖς. Ἰποου ΘΟ] ἴο 

τοῖθν ὑῃ8 οἴδιιθβθ ὕο φερόμενοι) 18. Ρ6Γ- 

ἔθου τϑρι]αγ ; 566 ΥΪΠΘΡ, ΟἽ. ὃ 20. 

Ἴ Ρ' τ2ῦ- 

ἰδγιη μεθοδεία, ἃ δὶς λεγόμ. ἴῃ {πὸ Ν.Τ', 

(586. οἷν. νὶ. 11), τησϑῦ μῶν 108 Τηθ8η- 

ἴηρ ἤχϑα Ὀγ μεθοδεύω. 15 νου 46- 

ῃούθβ “06 ρυγδαϊύ, ὧδ. οὗ ἃ βού]θὰ 

Ῥὶαπ᾽---(α) πομθϑῦν (Π]1οα. ὅ1ο. 1. 81, 

μ- τὴν ἀλήθειαν ἐκ τῆς ἐμπειρίας) οΥ΄ () 

αἸΒΠομ δον (ΡΟΙΥ, 2». ΗΠ δέ. ΧΧΧνΠΙΙ. 

4. 10), δια ΘΠ 06 ΟΟΤΩ65 [0 ᾿τηΡ]ν “ἀ6- 

οθρύϊομ,᾽ “τσπα,᾿ τυ ἸΠΟΥΘ ΟΥ̓ 1685 οἵ 

Ῥίδπ (2 ϑδτη. χῖχ. 27); δορ. ΟἿ ΡΥ3. 

οὐυ ἤρῃ. νὶ. ττ, μεθοδεῦσαί ἐστι τὸ ἀπα- 

τῆσαι καὶ διὰ συντόμου (μηχανῆς, δα ν.) 

ἑλεῖν. ὅ'86θ αἷδο Μιίηϊηθ, Οὗ. Ρ. 367. 

ΑΒ πανουργία 18. ΔΠΔΥΓΠΓΟῸΒ, 

Π6 βοιηθυν δῦ ΤΑΥ͂Θ 

ΤῊ 5 ὑπμὸη μεθοδεία 15 “ὦ 6] 1 Ὀθογαΐθ 

ῬΙΔηπΐηρ᾽ ΟΥ βυϑύθιη ̓  (Ῥ6|]8; τὴν μη- 

χανὴν ἐκάλεσεν, ΤΠΘοά.), 0Π6. ΤαγῦΠ 6. 

1άθα οὗ “ταῦ (τέχνη ἢ δόλος, δεϊά,, 

ἐπιβουλή, Ζοπϑι.) Ὀθΐπρ' ΠΘ1 6 Θχ ρυθβϑθα 

ἴῃ πλάνης : 566 σον, 7)}6δαλιγ. 8.0. 

0]. τι. Ρ. 329. ΤῊΘ τϑϑάϊπρ 15 ἀοαθῦ- 

[0] : 7Ἴδοἶ.. (64. 7) δαορίβ {πΠ6 ἔΌυτη 

μεθοδίαν νεῖ Β᾽ ΘΙ ΕΟ Καὶ Τιῖδ, δηα βονο- 

ΤᾺ] τη85., θαῦ ΔΡΡΥ. ψιποῦῦ βαΒοϊΘαῦ 

ΤΘΆΒΟΠ ; 8ἃ5. ΟἸἸΔΠΘῈ5. ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΡΥΔΡΠΥ͂ 

ὙΠΟ ἢ την 6 δοοοιηίθα ἴον ὈΥ ̓ ὐδϑοῖβηη 

ΟΥ᾽ ΒΟΙῚ8 τηοδθ. οὗ ΘΡΓΌΠθοῖβ ΘΠ ΒΟΙῚΡ- 

ὑΐοηθ πλϑῦ ἰνγᾶυβ Ὀ6. τϑοοϊνοα ὑ]} ἢ 

οδαθίοιι : ΟΘΟΙΏΡ. πο, ΟἿ. ὃ 5. 4; 

Ρ 17 πλάνης Πα τπιοῦ ποι (ΠΟΙ 

Μδύθη. χχυ]!. 64, 2 ΤΉ 655. 11. στῇ 086 

διοίϊνθ τηθϑηΐηο οἵ “ τηἸβ]θδαϊηο᾿ (1)6 
ΟΝ δ 

ὟΥ., οομρ. ὅὅγγ. ΟΣ) αὖ 5Βθάπ- 

Θδη}), ΠΟΙ ΘΥ̓ΘῚ ΠΘΟΘΕΒΆΓΙΥ πα οὗ 

“ Δο] αϑίοη ἡ (Η 411].}, Ῥαὺ 105. 5Ι1ῈΡ]6, 

οἸαϑβίθαῖ, ὡηα τοι] τηθϑηϊηρ", "677017᾽,ἢ 

-ἐουγουΐβ,᾿ δ α]ρ., “ δίγζειπβ, (οὐ. 

ΤῊ6 ρθη. 15. οὈν]ουΒν ποῦ {Ππ6 φ6ῃ. 

οὐγοοίὶ (ἘυοἸκ.}, θαὺ ϑεῤγοοεϊ, ----ἰῦ 15. 0Π6 

πλάνη τ ΐοἢ μεθοδεύει,---ἃ πα ὑππ8 

βύδ 5 ἴῃ σγϑιησηδῦϊοα! ρϑτο}] 6] 1Βτὴ νυ 

{Π6 Ῥγθοθαϊηρ' ρθη. τῶν ἀνθρ. '"Π6 τι88 

οὗ {π6 Δ.Ό 1016 τη δῦ ποῦ θ6 ονϑυ]οοϊεθα : 

ἴ0. 5ΟΡγῈ 5. δἰτηοϑῦ ὕο Ῥβυβοῃ!ν πλάνη, 

ποῦ ἤΠονθνῈῚ ἃ. ΤηΘ[ΟΠΥΤΩΪΘΔΠΥ ἴον 

“Βαύδη ἡ (Β6ηρ.), Ὀαὺ 85. “ ΕΤΟΥ ἴῃ 108 

τηοϑὺ δρϑύγδοῦ παύπτθ, δα {Ππ18 ΓΘ θ᾽ 5 

π6 οοπύταβῦ ἰο ἡ ἀλήθεια, τη 1164 ἴῃ 

ἀληθεύοντες, Τῆογ6 ΤΌΓΟΙΌ]6 ἃπα βρη - 

Βοθῃΐ. 

15. ἀληθεύοντες δέ] “ ὀπέ Λοϊαϊης 

ἐΐι6 ἐγαιί, αὐαϊύηρ ἐγειΠζυ ,᾽ Ῥαν- 

οἷρία! τηϑαθον αὐὐδοπμθα ὑο αὐξήσωμεν, 

ἃ ΜΙ Ὁ σΥϑιητη ΔΙ ΠΥ ἀθρθπαθηῦ 

οι ἵνα (γ6Γ. 1[4).-τοῦμ8 ψν ΠΟ]6 οἴδιιβθ, ἃ8 

686 ᾽86 οὗ δὲ (αἴθοτι ἃ πϑοϑίϊνθ βθῃ 806) 

ΒΘΘΙῚΒ Οἰδυ Ποῦ ἴο βαρσοθθῦ (ΘΟΙΏΡ. 

Ἡδτνίαμρ, Δαγέ. δέ, 2. τι, ο]. 1. Ῥ. 

171), βύῳπαϊηρ' ἴῃ 5 πη Ρ16 πα αἀἰϊτθοῦ οΡ- 
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’ Δὰν 15 ς [2 “» ς γ) τ Ν ’ “ 

θεύοντες δὲ εν αγαπῇη αὐξήσωμεν εἰς αυὑτον τὰ πάντα. ος 

Ῥοβιύίομ ὕο ὑπ ψΠ0]6 ργθοθάϊηρ' γ 88 

(68Ρ. ἴο {π6 Θοποϊπα]ηρ πλάνης, 1)6 Υ.), 

τνιυποιῦ Πονγον ον ΔΩΥ ΤΘίθγθπμοθ ο ὕπ6 

Ῥυγθοθαϊηρ πορύϊοη, ὑγΒ]ο ἢ. σοι] τὰ- 

{π8ι πᾶνθ τϑασῖγρα ἀλλά; 566 680. 

ΙούΖ, 2 ευαν.  Ο]. 11. Ρ. 3, 36:, θο- 

8165. Ογαίψί. δ 2οτ. Τὴ τηθδῃϊηρ' οὗ 

ἀληθεύειν 15 Βοτηθνμαῦ ἀοαθύα!. Οπ 

0Π6 οὔθ πη, 56 ὑγδηβ᾽αὐϊοη5. ἃ5 

“γουιθαῦ! ορούᾶτη ἄγ᾽ ((8]ν.)} δθὰ 

Θυθῃ “ Υ̓δησποὶὺ γεβέμα! θη (ΒΠοΪς.) 

δΥΘ ΙΘΧΊΟΔΠΥ ἀπύθηϑ Ὁ]8 (5866 Βοβὺ τι. 

ἘΠ τ, ΤΟ Ξι Ν. ἀλη9. ΝΟ]: τ Ρ᾽ θη): 

ΟΝ. ὑπ οὔμθυ, {ΠΠ6 ΘΟΙΏΤΏΟΠ 1ΠΘ ΘΠ] ΠΡ᾽ 

“νουϊαύθιη αἰσθυθ᾽ (6 8]. ἵν. 106) 5θθιηϑ 

ΟἸΘΑΓΙν ΘΧΘοθ θυ] οα ΠΥ τιπϑαὐβίδούουυ. Τῦ 

15 θϑϑῦ ὕΠ8ῃ ὅο ῬΥΈΒΘΓΥΘ δὴ ᾿πὐθττηθαϊαύθ 

5686, “γα Κίησ ἴῃ ὑγαῦμ᾽ (Ο]5}.), ΟΥ̓ 

(ἴΟ ῬΥΈΒΕΥνΘ δ “ΔΗ 6515. ἴῃ ὑγδη5]. 

θαθύνγθοη πλάνης δηα ἀληθ.) “ ΠοΙαΪηρ' 

{8π6 ὑτας,᾽ ΘΟ οἵ. (Π πέ5, Ῥ. τοο), -- 

ὙΥΒΙΟΠ Ἰαύίον τηΐθγρι.., 1 “ΠΟΙ α]ηρ᾽ Ὀ6 

ποῦ ππά πα] ᾿γθϑββα, 15 δἰ πιοϑῦ 7 5.1ῆ64 

ὉΥ ῬΙαίο, 1 λεωΐ. 2028, ἀληθεύειν τὴν 

ψυχὴν [“νΘΓπ) Βθηὐιγο,, ΑΑ80] περὶ 

αὐτό. ὃο ἴῃ οδἤδβοῦ, θαύ βοιηθυν δῦ ἰθοῸ 

βύγοηρῖν, ΥὟὶ αἷσ,., ΟἸάγοτη., (σοὐῃ., “νϑ- 

ταῦθ Γϑοϊθηῦθβ,᾽ 8Π4 βῖπ). Οορῦ. 

ἐν ἀγάπῃ! Τὴ οοπποχίον οἵ {ῃι 686 
γγΟΓ 5. Πὰ5. 66 τ ἢ ἀἸβοιιβθβθα. Ατθ 

ὉΠ6Υ ὕο Ὀδ8 1οϊπ66---(α) νι ὑπ6 ρατύϊ- 

ΟἸρ16 (ὅγι., ΖΦ0η., ΤΏΘορΗ., (οατη.), 

οὐ----ἰ(ὦ τι 0π6 Ππϊύθ νου ὑ (ΤΠ6οά., 

ὙΠΟ ΒΟΥΥΘΥ ΘΙ ΟΙΪ15 ἀληθ., δ ΔΡΡΥ. 

ΟἾτγυ58., τῇ ἀγάπῃ συνδεδεμένοι). Τί 

τηπιϑῦ [αὶ] θ6 οΘοποϑα θα ὑπδῦ {Π6 ΟΓα6Υ, 

086 Ῥᾶγϑ] 6 ]Ίβηη οἵ βυγαούασθ ἢ ὑπαῦ 

οὗ νϑῦ. 14, 8Π4 801}}} τῆογθ ὑπ86 νἱῦδὶ 

φβϑοοϊδύϊοη Ὀθύνγθθη ἴον δη ἃ {π6 ὑγαθβῦ 

ἔογπι οἵ ὑγαῦῃ (566 ϑύϊον ὅγν ἰ00.}, ἃ. 6 

ΔΥραμπθηΐβ οὗ 8βοῖηθ νϑσηῦ ἴῃ ΤΆΣ 

οἵ (αν); 501} {π6 ἀθβεποθ οὗ Δ}Υ͂ οἶθαν 

ΔΕ 1 0Π 6515 θθύνγθθη ἐν ἀγ. δα οἰ ΠῚ οὗ 

ὑπ Ῥγθροβιῦ. οἱ αιιθ85 ἴῃ γὙ61. Γ4 ΤΟΥΤΩ5 ἃ, 

περγαίζίυο ἀτραταθηῦ, ἀπ ὑπ ΘΟ πο  α 1 Πρ’ 

γγοσὰβ οὗ νοσγὶ ιὖ (θύμον ἐν ἀγ. Ὀ6 

7οἴπρα ᾿τηπηθαϊαύθ!υ νἱνἢ αὔξησιν ποιεῖ- 

ται, Μ6γ., οΥ 1 οἰκοδομήν) ΒΌΡΡΙΥ ἃ 

ροδίξζυο ἀὐοατηθπῦ ἴπ ἕανουν οὗ (ὁ) οἵ 

ΒΈΌΘΝ ἴοτοθ, ὑπῶὺ 6Π|5 Ἰυΐθυ ΘΟ Χῖοι 

ταῦ 6 ΡΤΟΠοιΠΟΘα {πὸ τοῦθ ΡΓΌΡα- 

ὈΠ6, θα οοεύδιη]ν ὑπθ ὁπ6 πιοβῦ ἴῃ 

ΒΘΓΙΠΟΠΥ ΜΙ ὑπ οοπὐθχῦ ; ΘΟΙΏΡ. 6. 

1, 4. ΤῺῊΘ ογάθι τηϑὺ μᾶνθ ΔΓΊ5Θη ἔγΌτη. 

ὃ. ἀ65106 ὅο Κεβθρ αὐτὸν ἃ5 ΠΘΔΤ ἃ5 Ρο8- 

5Β1016 ὕο 15 το] αὔϊνϑ. εἰς αὐτόν] 

“ἑηίο Πίηι, Αὐὐῃ. εκ. ; εἰς ποῦ 1τὴ- 

ῬΙσΙη σ᾽ ΤΠΘΓΘΙΥ “ἴῃ τϑέθυθποθ ὑο᾽ (Δ6Υ.), 

--- ἃ ἔποα δπα τπιπϑα βίδοίοτυ ᾿πύθγριθ- 

ταϊϊοη οὗ ψ μῖοῖι ὑπαῦ δχροβιύου 15. ὕοο 

Τοπα (οοιηρ. πούίθϑ οὐὺ (Ταἰ. 111. 27), ΠΟΡ 

“ἴον (Β'816), ΠΟΥ Θυθῃ ΒΠΩΡΙΥ “ απίο,᾽ 

ἐἴο ὑπ8 βίδπααγα οἵ᾽ (ὐηγὉ. ; ΘΟΙΙρΡ. 

εἰς ἄνδρα τέλειον, γ6:. 13), Ὀαὺ τοίδϊη- 

ἴηρ' 105 {ΠΕΡ ἃπα θοροῦ ὉῃΘοΟ]ΟρΊΘα] 

Β6η58. “ὑηέο,᾽ 80 ὑπαῦ αὐξ. ψ 1 εἰς Θοη- 

6 Υ5 Ρούῃ 14688, “ππΐο δηα ᾿πίο.᾽ ΤῈ6 

στον οἵ ΟἿ τἸβυϊθ 5. θθδν5 τϑ]δύϊομι ἴο 

ΟἸτῖϑῦ θοῦ ἃ5 108 σθηΐσγθ πα βία παδγα: 

νν Π116. ὕΠπ6 ΠἸτηϊῦβ οὗ ὑπῶῦ στον ἃγΘ 

ἀοῆποα Ὁ. “{Π6 βἰδύαιθ οἵ {Π6 {0]η 6855 

οὗ ΟΠ τϊβύ,᾿ πῃ Ηΐπ ᾿ζ5. θη γΘ 15. 4͵80, 

δια τητιϑῦ 6 ; ΘΟΠῚΡ. Β01η6 ΡΥΟΪοα Πα τὸ- 

ΤΆΤ ΚΒ ἴῃ γάτα, Πορηναίί, ὃ 445 56. 

τὰ πάντα] “ὧν αἰΐ ἐλ ραγίβ. ἴῃ στ Βῖ ἢ 

νθ στον ᾽ (Μ6γ.), “ἴῃ 4}} {16 ΘΙ θη θπῦβ 

οὗ οὐχ στόνίῃ ;᾽ {Π6 ἀυύϊο]θ θϑῖπ ν᾽ ὅΠτι8 

ταοβῦ ΒΙΤΉΡΙΥ Θχρ πα Ὀγ ὑπμ8 οοπύθχῦ, 

Τῦ ποὺ πΠθθα ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 β8]α ὑπαῦ ΠΟ 

ἐβαΡΡΙθιηθηῦ οἵ κατὰ (δα 16, ΤΥ 16) 

ἰβ τϑαυϊτοα ; τὸ πάντα 15 Π6 τΘρι αν 

δοοι8. οὗ συῃδῦ 15 ὑθυπηθα 0Π8 φικαγέϊέα- 

{να οὈ]εοὺ (Η γύαηρ,, (ὐαϑιι5, Ρ. 46), πὰ 

ΒΘΓΨΘΒ ὅο σπαγϑούθυϊζθ ὑΠ6 εαίεηΐ οἵ ὉΠ 6 

δούϊοη ; 586 Μδανὶν, 6Ἱ. ὃ 27, Κἄρογ, 

ϑρναοϊιί. ὃ 46. 5. 4. ὅς ἐστιν 

κιτιλ.} ωὐλο ἐδ ἐμ Πφοαο,, θυθη, (" ,γ18{. 

ΤΉΘΓΘ 185. ἴογΘ ποιῦμον γαηβροϑιθοη 

(Οτοῦ., ΘΟΙΩΡ. γ7.}, ΠΟΥ ΘΔΤΈΪΘΒΒΙΙΘΒ5 

οἵ οοπδίσαοῦ. ἴῸΓ εἰς αὐτὸν τὸν Χρ. 

(ΡΙ50.). Ταβύθδα οὗ [Π6 οὐ πᾶγῪ ἔουπ 

οὗ Β1Ώ0Ρ16, οΥὐ' νυ μαὐ 15 ὑθυιηθα ραγαΐλοίἑο 



94 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

16 ἐστιν ἡ κεφαλὴ Χριστός, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρ- 

μολογούμενον καὶ συνβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς 

ΔΡΡοβιύίοι (866 θχχ. Κυΐρο, ϑρηϑαοίιῖ, 

δ. 57. 0), Ὅπ6 Αροβί]β, ποῦ ηργο Δ Ὀ]Υ 

ον {π6 58 1κ6 οὗ τηδ]κῖηρ' ἐξ οὗ ἴῃ νου. τό 

Ῥογθου!υ Ρουβρίοποιβ (1)6 ὙΥ.), δα ορύβ 

16 τϑ᾽θϊνα! βθηύθηοθ, τυ 0Π6 βύγπο- 

ἴπτα οἵ νυ ]0 }} {Π6 ΔΡΡοβιθ]οη 158. ἃββὶ πη]- 

Ἰαῦθα ; 566 δχχ. νυ 1ηθῦ, ΟὟ. ὃ 48. 4, Ρ. 

4524(6α. 5), ϑηα 4110. Ῥ]αῦ. 4 οἷ. 4τ Α. 

ΤῊ γτϑϑαϊηρ' 15. Βοιηθυγῃδῦ ἀοαθὑα] : 

ες. ὰ5 ὁ Ὀδθίογσα Χρ. νὰ ΒΕ 

ΟἸΤ ΝΕ; τηοϑῦ τη85.; ΟἼἾτγβ., ΤἼηθοά. 

(26 Ἰν., 237:6ψ.),----Ὅπῦ 6Π86. δα που ὑγ 15 

ἸΠΤοσῖοσ ἤο Ὁπᾶὖ [ῸΓ 105. ΟΠ] ΒβΊοη, ν]Ζ. 

ΠΑΈΒ "Ὁ τῆβΕ: ἢ ΠΡ]. Β.Δ5:) (ΥΓ:» 3}: 

(μαοΐνηι., Τίδο]ι., 4.{7.). Τπύθυπμδ] ἃυσὰ- 

τηθηΐβ οδηποῦ Βα ΐθ!υ θ6. πσρϑα, ἃ5 168 

ῬΓΘΡοπάθγαποθ οἵ Ἰἰηβύδῃοοβ οἵ στϑὰ] 

ΟΥ̓ ᾿ΒΒΙ0Π. (53) ΟΥ̓Υ ὑποβα οἵ ᾿πβου οι 

(31) 15 ποῦ ἀθοϊβῖνθ ; 566. {π6 ἐδ0]6 

ἄγαν Ρ ὈΥ Ποβα ἴῃ Πὶβ δά. οἵ Μια- 

«]ούοτι, 6". .4γὐ. ΑΡῬροϑπά. τι. Ρ. 400 54.; 

ἃ Οουβάονῇ, δοίίγ6, 111. Ὁ. 272 56. 

Τπαου. Δ ΠΥ Οἰγουτηβύθμοθβ ὕΠ 6. Ῥοβιυϊοι. 

οὗ ὉπΠ6 ψογὰ δὖ {π6 πα οἵ {Ππ6 νϑυῦββ 

δῖνοβ 0 θΟ ἢ ΤΟΥ 66 δ ηα Θιη ΡΠ 8518. 

τό. ἐξ οὗ] “7γοην «ὐλοηι," ΑὙ0}., 

6χΧ αο0,᾿ ΚΥΥ., Να]ρ'., ΟἸΔτοιη.,--- ποῦ 

ἴὴ απο0,᾿ ΖΦ. (Ὀού}) ; ἐξ οὗ, Δ5. ὉΠ 6 

Ἰηβύσιιουνθ ῬΆγ 1161 0]. 11. το ΟἸΘΔΓΥ 

Βισοαβδίθ, Ὀϑὶπρ Ἰοϊηθ ἃ 1} αὔξησιν 

ποιεῖται, μα ἐκ, 1 105. ῬΥΟΡΘΙ δηα 

ῬΓΪΓΊΔΓΥ ἴοτοα οὗ ογήγίη, 80υ.}06, ἀδποῦ- 

ἴηρ ὕπ6 ογίγίμ, ὑ.6 “ἴοπβ δυρπιθηΐδ- 

ὑϊομῖ5,᾽ ΒΘηρ. ; 586 ποΐββ οὐ (Ταΐ. 11. τό. 

Τὸ 15. ποῦ ψ ΠΟῪ πιηϊηὐθγθδίϊηρ ο τϑ- 

τδῦῖς ὑπαὺ {110 ἔογοθ οὐ {Ππ6 τπϑύδρου 

15. δ Πδηοθα θγ ὑπΠ6 Δρραγθπῦ ρῃγβίοϊο- 

Θῖοα! ὑγαῦῃ, ὑπαῦ ὑΠ6 ΘΠΘΥΡῪ οὗ νἱνα] 

Ῥονγθῦ νυῖθθ ἢ {Π6 ἀϊδύδποθ ἔΌτη 

{Ππ6 ποδά : βε6 δομαθογῦ, (δοἦι. αο} σοῖο, 

8. 22; Ρ': 279 (6. 1). συναρμολο- 

γούμενον “ δοίης Πεῖν, 7γ'αηιοα ἐοφοίϊιον" ;᾽ 

ῬΙθ5. Ῥᾶγῦ., ὉΠ6 δούϊοῃ 801} οοΐῃρ' ἢ : 

866 πούβϑ Οἱ Οἷ,. 1]. 21. συνβι- 

βαζόμενον] “ σοπιραοίοα, ελολῖοο 
Υ͂ “᾿ 

[ϑὐ οοΠ]Π]ραύτιμα 7 ϑνσ., “οοππθχατη,᾽  α]σ΄., 

ΟἸάτοπι,, “σα Ρ ΠΔΗ͂ΙΡ,᾿ ΟΟΥΗ., τττοῦ ΤΌΤ 

Ἰ ΘΓΆΠγ ἃ πα 1 ΠΟΤῈ ΒΡ ΘΟΪΔ] τϑξου- 

6π06 ἴο ἀδγινδίϊοη [ΒΑ-, βαίνω], “ρυΐ 

ἐοργοίλιον ;) Θοταρ. (ΟὉ]. 11. 19, δη4 ἴῃ ἃ 

Πρυτγοαύϊννθ 56 η586, Αοὐβ 'χ. 22, ΧνΪ. 10. 

ΤῊ αἰβδγθποθ οἵ τηθϑπΐηρ' Ὀθύννθθῃ 

συναρμ. διη4 συνβ. μδ5 Ῥθθπ ἀἸΠγΘΗα]Υ 

βύαϊθα. Αοοναηρ' ἠο ΒΘΗΡΘΙ, {π6 ἢσϑὺ 

ἀβπούθβ ὑῃΠ6 λαγηιοη, {Π6 βθοοπα {18 

δοἰϊα τίν πιὰ ΒΡΙηΠ 655 οἵ {Π|6 βὑγιιοῦατθ. 

ῬΘΡΠΔΡΒ5. ὕΠπ6 Τηο18 δχϑοῦ νἱθὺ 15. ὑπαῦ 

ὙΒΙΟ. ὕπ6 5116 τηθϑηΐησθ οὐ {16 

γνογ 8. βιρροβύ, νἱΖ. ὑμαῦ συνβ, γοίθυβ 

ἴο Ὁπ6 αγργεγαίίον, συναρμ. ὕο ὑπ8 ἐη- 

ἐον-ααἰαρίαΐίογ, οἵ ὕΠπ6 σοτηροπθηὺ ρᾶτγίβ. 

ΤῊΘ οχίθυ πὶ Δαυμουῦν [Ὁ {Π|6 ΤΌΥΤΩ 

συνβιβ. [ΑΒ(ΛΟ ΘΙ ΟΝ Ἵ 15 ΔΡΡΥ. βαΐ- 

Βοϊοηῦ ἔο τννᾶυγαπὺ ὑπ6 δαορύϊομ οἵ {}15 

1655 τι! ἔογτη ; 5866 ΤΊΒΟΝ. Ζροϊοροηι. 

Ῥ. ΧΙΤΊΙ. διὰ πάσης ἀφῆς] 

“δ πιθαη8 07 οὐ67}) 7οἱηΐ,᾽ “ῬῪΘΙ ΟἸΏΠΘΙΩ 

7απούμθγατιη,᾽ Ν᾽ α]ρ., ΟἸάτοιη., ἃ πα β᾽ πη. 

811 1Π6 ἃποϊθπῦ ἷν. Μϑυου 5611] τϑ- 

Ταῖη5. ὑπὸ Ἰηΐθυρυ. οἵ Οἤτυβ., ΤΠΘοά., 

ἁφὴ -- αἴσθησις, πα οΘομποοῦβ {Π6 οἴδιιβα 

ὙΙ αὔξ. ποιεῖται : Ὀὰπὺ ὑπ6 ΡᾶΓ8116] 

Ῥᾶββαρθ, (Ὁ]. 11. το, τῶν ἁφῶν καὶ συν- 

δέσμων (ΟΌΒΘΙγΘ 680. ὑπ86 ομηϊββίομ οἵ 

{88 2πᾶ ἃγύϊοϊθ, ὙΥ πον, ὃ 10. 4, Ρ. 110) 

Ἰθῶνθβ 1 ΒΟΔΤΌΘΙν ἀοαθύα] ὑπῶὺ {πὸ 

ΤαΘδ Πρ πΒΈΔΠ]ΪΥ δββι στ θα (οοτηρ. Α- 

ὕμειι. 1Π. 202 ΕΒ, Ῥ]αύ. 4πίοη. 27) 15 

οογγθοῦ, δηα ἐπαῦ ὑπ6 οἴδαβθ 15. ἴο 18 

οοππηθοῦθα νυ] {Π6 ῬΑ ΡΌ]Ο1ρ]688. 

τῆς ἐπιχορηγίας] “07 {π6 5ρὶεἸύαδ] 

διιρρίῃ , ἴῃ δυόϊοϊθ ᾿πιρ] γἸηρ' ὑΠ6 ΒΡ6- 

οἶῆο ἐπιχορ. νι ϊο ἢ ΟΠ τ δῦ ΒΡ Ϊεβ, τῆς 

χορηγίας τῶν χαρισμάτων, ΟἾΓΥΒ.: ΟΝ 

ἀπὸ πηθδηΐηρ' οὗ ὑπ6 ψογα οοιαρ. ποίθβ 

οἷν (Ταΐ. τ. 5. ΤΠ6 ρθη. 15 ποῦ {π6 σθῃ. 

οὗ αρροϑίξον (ΕΠ ἄοΙς., Η81]1.), ποῦ ἃ 
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ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους 
Α “- [) “ ᾿) ς Α ΄“- 

την αὔξησιν του σώματος “οιείται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ 

3. τον ἵν 
εν αγαπῇ- 

ΤήΘγ6 Ἡθρυδιβέϊο σθῃ, οὗ φιιαζίέμ, “ 7οϊηῦ 

Οὐ τη] πἰβύγυγ᾽ Ξε “τηϊἰβύοσϊ πρ' Ἰοϊηὐ᾽ (6116, 

ατθεη, σγαηνην. Ν. 7. Ῥ. φύᾳ4; σοιρ. 

δ ποι (Δ: ὃ 34. 3 Ρ; Ρ' 211); βυὺ 8 

Κιπα οἵ σβϑη. αφηητίυιδ, Ὁ Ὑγ 1 ἢ ὉΠ 

ῬΙΘαοτηϊπδηῦ τι586, ῬΌΓΡΟΒΘ, ΟΓ ἀοβυϊπὸ- 

ὑϊον οἵ ὕπ86 ἁφὴ 185 βρθοϊῆβαά δπὰ οἶιδὸ- 

τΤϑούθυΖβα ; 566 ΗΘΌ. ᾿ἴχ. 21, 

λειτουργίας, δα ΘΟΙΊΡ. ὑπ6 Θχχ. οἰὐθᾶ 

Ὁγ ΥΊποσ, 6. ὃ 30. 2. β, Ῥ- 170. ΤῈ 8 

Βιρσεβύϊοη οὐ Τοῦτο (4 ανο15. Ν᾽ οἱ. 1. 

Ῥ- 573), Ραγῦν δαἀορίορα ᾿γ ΞομοΙοῖ,, 

{παῦ ἐπιχ. τη 6 “τηδίεγιδι ΒΌΡΡ641- 

ἰαῦδ,᾽ 15 ποῦ ὙΘΙῪ 56 5 δ οῦοΓΥ οὐ᾽ ὑθπῶ- 

ῬΠ6; 566 ῬΏ]]. 1. 10. κατ᾽ 
ἐνέργειαν κιτ.λ.1 “αοοογαϊηγ ἐο ογι6γ} 7] 
ἔπι ἐλ6 ηυδαϑιι)6 ΟΥ (56. ΘΟΉν ΠΟ, 817᾽α 6 

«ὐἱι}}) οαοΐ, ἐπαϊυϊαιαι ραν ;" 

σκεύη τῆς 

τῷ μὲν 

δυναμένῳ πλέον δέξασθαι πλέον, τῷ δὲ 

ἐλάττω ἔλαττον, (ΤΥ 5. 

ΤῊΔΥ Ὀ6 οοπμποοίθα οἰΐπο (α) νι 

ἐπιχορηγίας ---ἰπι6 οτηϊββίομι οὗ ὑπ6 δύ. 

15. πὸ ΟὈ]θούϊοπ (ΕἸ1ο1κ.), 48 ἡ ἐπιχ. κατ᾽ 

ΤΠ 656. ψοσβ 

ἐνέργ. Τδ ἴοτπλ ὁη6 1468 (ὙΥ ἸΠοῚ,, 67". 

ὃ. 20. 2, ΡῬ. 123)---ΟΥἩ (ὦ) ψ 10} {Π6 ρατίϊ- 

ΟἸΡΙ65. οὐ γοῦ ἀρϑΐῃ (0) νυ ἢ ὑπ6 Πηϊΐθ 

νοΡῦ. Α5 0Π6 βχυρυβββίοῃβ οἵ ὕπ6 οἱδιιβθ 

[ᾺΡ τη 8 ΔΡΡΙΌΡγΙαύθὶΥ ἀθβουῖρθ. {Ππ6 

γιαΐιν6 9.0} {6 σγοιυνέδ, ὕμιν εἰῦ πον ὉΠ 6 

τηοβ οἵ σοπιρϑούϊομ οὐ ὅπ 6 ἄδθρυθ οἵ 

Π6 ΒΌΡΡΙγ, ὑπ Ἰαύθθι. οοπβύγποῦοη. 15 

[0 6 Ῥγϑίδσγθα, ἸΚατ᾽ ἐνέργ. 18 ὑΠ8ῃ 

ἃ Τηρ8] Ῥγθαϊοαῦϊοι, ἃρροπαθα ἴο 

ποιεῖται, ἀρῇπιῖηρ ὕΠ6 παΐιγ6 οὗ {π6 αὖὔξ- 

ησις. ΤῊΪΒ σον 15. ποθ ὑΠ6ι ὩΡΠΟΥΤΗΔ] 

ΠΟΥ͂ ῬΓΟΡΟΤ ΙΟΠ]685, θαὖ 15 τϑρυ!αίθα ὈΥῪ 

ἃ 108] ῬΟνΘΙ ν ΠΙΟἢ 18 Ῥσορου ϊοποθα ἴο 

86 πϑύατϑ 8δη4 δχύθηῦ οὗ {Π86 βαραγαύθ 

Ῥαγίβ, ΤοΡτθα (4 ἄνο)8. Ὗ ο]. 1. Ρ. 573) 

ΒΧΟΠΡΊΥ ΘΟΠἀθηΠη8. 15. ὑγαπβίὐϊοη, 

θαΐῦ, 85 ἴῦ ψου]ά βθϑιι, ιποαὺ 508]- 

οἰθηῦ σθᾶβοβ. Ηἰἴβ οὐ ὑδηβ]δύϊοη, 

ὙΠΟ οΟπηθοβ κατ᾽ ἐνέργ. ὙΠ ἑνὸς 

ἐκ. μέρ. ὅτι Ἰβοϊαῦθβ ἐν μέτρῳ, ΤΩ ΔΙΥΒ 

{Π6 ἴοτοθ οἵ {π6 ἀθθρ διὰ οομῃβοϊδίουυ 

ὑγαῦῃβ τ ΒΙΟ ἢ. ὉΠ|6 ΟΥ̓ ΠΆΡΥ ΟΠ ΠΘΧΊΟΝ 

βΒασροδίβ. ΠῸΓ ἃ σοοα ρυδούϊοα! ΔΡΡὈ11- 

οαὐΐοη 566 Τα ]θ ἐγ ἰοο. ΤΙ 

τϑϑαϊηρ' μέλους 15 [ΑΙ ΓΙ Βαρροτίθα [Α40; 

Ὑ αἱρ., Οορύ., ὅ'γχ., 81]. ; γτ., ΟἿ γΥ5.; 

41.1, Ῥυῦ 15 ΤἹΡΉΟν τϑ]θούθα Ὀγ πιοβὺ 

Τοοθηῦ θαϊίουβ ἃ5. ἃ ΡΊοΣβ οἡ μέρους 

Βιισροβύθα Ὀ. {16 ργθοθάϊηρ σῶμα ἃπα 

ὑπ6 βυσοθοαϊηρ' σώματος. 

τὴν αὔξ. τοῦ σώματος ποιεῖται] “»γ70- 

ηιοΐε8, σαΥ̓γῖ65. ὁπ, ἐΐ6 ογοιυυίν ο}6: {δι6 

ὑοάν,᾽ ---σώματος ὈθΙηρ' ῬτΟΡΔΌΪΥ δα ἀοα 

ἴου Ππ6 βᾶϊζθ οἵ ρϑγβριοαϊῦν, ἃπα 80 

ῬΥΔΟῦΙΟΑ ΠΥ ὑδϊκῖης ὑπ6 ρ]δοθ οἵ {π6 το- 

ΟἸΡΓΌΟΘΔΙ ῬΓΟΠΟΌΏ ; ΘοΙηρΡ. ΠΟΥ, (ΟἿ. 

8. 22. 2; Ρ- 120,. Κτρον, Χοπ. “παῦ- 

Ῥ-. 27. Ῥ6υ, Ῥϑῦμδρβ ποῦ ᾿ποουυθοῦυ, 

πα β ἴῃ Ὁπ6 τϑρϑύϊψιομ οὐ ὕπ6 ποὰπ 8 Π 

δηπηοϊδύϊοῃ οἵ ἃ ΒρΙσΙ ὑπ] ὑσαῦῃ, θομοθα 

ὈΥ ἑαυτοῦ, ---Παὺ ὕπΠ6 ὈΟΔΥ τηδῖκο5 ἴῃ- 

Ογθᾶβ6 οὗ π6 βοῦν, ἃπα 5850 15 ἃ 1ἰνίηρ' 

ΟΥ̓ΘΘΠ51) :--- ὉΠ 105 σΥον ὑἢ 15 ποῦ 48 

ἴο Δορυθσαυοη5 ἴγοτη υυϊποσῦῦ, Ὀαὺ το 

γψὶνα}] ἴοτοοθ ἴγοηὶ νυ] ἴῃ ; 

Ἠ11688. 

18. ῬΕΥΠΔΡ5. ποῦ ἴο "6 ᾿Ἰηβιβύθα οἢ ἃΒ 

ΘΟΠ ἤν πιΐηρ {Ππ|5. (ἃ5 Α11.}, 0Π18. ΤΌσῚα 

ΔΡΡΥ. Ῥεϊπρ' ποὺ 850 τῇπο τϑῆθχὶνθ 

(νοιάϑν.) 5 Ἰηὐθηβῖνθ δπα 1ηα]οαῦϊνθ 

οὗ {Π6 ΘΠΘΓΡῪ συμ ἡ ΒΙοἢ ὑΠπ6 ῬΥΟΟΘΒΒ 

15. οΔΥΓΙΘα οη ; 

δ 52. 7. 1, ΘΟΙΩΡ. Τ)ομδ] 5, ΟὙ. 432. 

2. εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν 

ἀγ.] τ δε ἀΐης τὴρ 97 ἐΐϑοι ὧν ἴον," 

σιι...5.5 ΣολδΔα 13...» 
[αὖ ἴῃ οατιύαϊθ Ῥϑυβοϊαύιν ἐθα! Ποΐττη 

6118] ϑγι. ; δῃα δηὰ οδή]θοῦ οὐ {π6 αὖὔξ- 

Ἰονθ 18. Ὁπ6 δ]ϑιηθηῦ ἴῃ 

ὙΨΒΙΟῊ {Π 6] Ποούϊοη ὕΆ]κ68 ρΙαοθ. ΜΘΥον 

ΘΟΙΏΡΔΙ 6 

ΠΟ τα 4]6 ποιεῖται 

5686 Κυΐρσον, δργαο]ιί. 

σιν ποιεῖται, 

οοπηθοίβ ἐν ἀγάπῃ Μιὰ αὔξησιν ποιεῖ- 
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τ Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν 

Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ 

ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

100 ποῦ γψγ81ς ἃ5 ἀδ}- 
Θη66, ΠᾶΤαΘΠηΘ6Ω, δπα 
66] ΠΡΊΘ55 Πρϑαίμθμ5. 
Ῥαυΐύ οΟἹ᾽ {Π6 οΙά, δπα 
Ῥαὺ οἱ {π6 ποὺ τηϑ. 

17. τὰ ἔθνη] ὅο Παοΐην. αὶ ΑΒ ΕΝ ; 5 τηβ8.; ΟἸδγοιη., ϑδηρ., Απρ', 

Ῥοοτη., δ αϊρ., Οορύ., ϑδῃ14., ΖΡ. (Ὀοὐ) : ΟἸβιη., γγ., 8].,--τ-ῶπα ἈΡΡΥ.- 

ΤΊ. ΟἸγ, ἃ5. ὕΠπ6 δααϊύοπ οἵ δὲϊ την 6. σομϑιἀθυθα τηοῦθ ὕπϑη Βα Ποϊθηῦ ἴο οουπῃ- 

ὑθυθαίδηοθ ὑπ Ῥγοθ} ὈΠΠΠἰγ οἵ λοιπὰ ᾿ὰνῖπρ θθθη Ἰοϑῖ οαῦ ἃ5 θοίπο' ᾿τη ρου ΘΟ Ό] Υ 

ἀπάἀουβίοοα (64. 1, 2). ΤΠ6 Δα που 165 ἴον τὰ λοιπὰ ἔθνη ἀτὸ 5 ΘΕ ΚΙ δ ἡ. 

ϑγθαῦ τηδ]ουιὑν οὗ 1885. ; ὥὅυ. (θύῃ); Οοὐῃ., ἃ]. ; ΟἾνγβ., ΤΠθοα, ({ο., 1 Ἴδοῖ,, 

64, 2 δὰ 7). 

ται, ἴο ΒΑΙΟΙΪΖ6 Ὑ] νον. 15, Ραὺ 

νυ Ἱ Ποῦ Βα] οῖθπῦ σθᾶβομ, ἃηα ἴῃ ΟρΡ- 

ὕο {116 οὈνίοιιβ οθ]θούϊομ ὑμπαὺ αὔξησιν 

ποιεῖται 18 {πι5 ἀϑϑοοϊαῦθα τυ ἔϊῦο 

πηι πρ’ ῬΓΘΡοβί θΐομ ἃ] οἴαθβθβ, ἃ πα ὑπ 6 

ὉΠΙΓΥ οἵ ὑπουσηῦ ῬΙΟρου Ἰομ ὕθ] ν 1π- 

ῬϑΙγθά ; οοιηρ. ΑἸ. ἐγ, ἐοο. 

τ7. Τοῦτο οὖν λέγω] “ 7}ὶ5 7 5αν 

ἐλογι ," {Πιῖ8, 56. νοῦ ΤΌ]]Ονν5 ; σοπποοῦ- 

1ηρ᾽ {Π8 νϑυῦβθ ψῖῦῃ ὑπ6 Πογίαίουυ ρου- 

Εἰοη ΘΟΠΠ ΘΠ ΟΘΕ ν 61". 1--3, ὈῪ ΓΘΒΌΠΩΡ- 

ὑϊοη οι ἐπ86 πϑρϑίϊνθ 8146 (μηκέτι περι- 

πατεῖν) οἵ ὕπ6 δχπονύαδίομι Ῥγθν 5] 

ΘΧΡΥΘΒΒΘα, ὁἢ. ὑπ Ῥοβὶθϊνθ 5146, νϑῦ. 

1-5 (παρακ. ἀξίως περιπατῆσαι), Ὀαπὺ 

1 ουτρίθα ὈΥ ὑπ αἰ  Θβ5ῖ0η, γ6 7. 4 

--τό; πάλιν ἀνέλαβε τῆς παραινέσεως 

τὸ προοίμιον, ΠΘοα. Οπ {Π185 τϑβϑιτηρ- 

ἀνα ἴοτοθ οἵ οὖν, 566 ΚΚ]οῦζ, δεναγ.. 

0]. τι. Ρ. 718, δα πούθϑ οὐ (Ταΐ. 11]. 

5. ΤῈ 1Παὐῖν ἴοτοθ δάνοοαϊβθα. ὈΥῪ 

ἘΔ 416 αἴλον ΜΘ υοὺ (6. 1) 15 Π6Γ8 ἱπηργο- 

ῬΔΌΙ6, πα τἰ  ΟΥ σγοἰσδούθα Ὀγ Μ γον 

(64. 2); Θοιῃρ. 1)οη 8145. 6Ὑ. ὃ 548. 31. 

μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ] “ἐεδέϊγν, βοϊεοηυν- 

ἴψ αἰοοίανγ6 (΄ ατιαϑὶ ὑθϑυϊθιι5. Δ Π10 1015), 

ἴω, ἐπε Ποναὶ,᾿ ---ιποῦ “ΡΕΥ Το πὴ ἢ 

(μάρτυρα δὲ τὸν Κύριον καλῶ, ΟΠ νγ5. ; 

5868 Βυ1Ζ. ἤΐοην. ἴχ. 1, ΝΟ]. 1. Ρ. 241), 

ΟΡ ΘΥΘΠ ἃ5. Βρθοι [γί ρ Π6 δα ΠΟΥ ΟῪ 

τρουν «ὐἰιΐοῖ, (ς ἰὰπιαθατῃ ΟἿ δῦ ἀἸβοῖριι- 

1.5, ΕὙὶύΖ. οι. Ν᾽ ΟΪ. τ᾿. Ρ. 84), Ραῦ, 

85 808], ἀβῆπιησ {Π6 Θ]θτα θη Οὐ ΒΡΉΘΙΘ 

ὧν τὐ]υϊοῖν υ0ν6 ἀθοΙαγδύϊοι 15 τηϑ 6: ΘΟΙηρ. 

Ἔτι. ἴχ. 1, ἀλήθειαν λέγω ἐν Χρ. ; 2 

Οὐοτ. 11. 17, ἐν Χρ. λαλοῦμεν, ---Θοα 6} 

ΘΟΥΤΘΟΌΪΥ ὑγδπβαὐθα Ὀγ ΕὙ10Ζ. “αὖ Πο- 

Ἶ 1 ΠἼ1685. ἱν. ΤηΪπ 65 οατ ΟΠ τὶβύο ποχὶ; 

1, παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ, ἃπα 5668 

πούθϑ ὅη ἐοο. ΒΥ ὕπτι5 βπκῖηρ 15 ΟΠ 

ῬΘΥΒΟ ΔΙ Ιγ, ὑπ ΑΡροβύϊθ ουθδῦν 6η- 

δ ΠΟΘ5 0116 ΒΟ] θυ ἰὺν οἵ Π15 ἀθοϊαγαύϊομ. 

Οἱ {15 τι88 οἵ μαρτ. 5886 πούθϑ οἷν (Ταϊ. 

ν. 3, ἅΠ 4 τὴρ. ΒδρΠ6]. 4πηποί. ΝΟΪ. 

ΠῚ ΡΒ. 178) 505. μηκέτι ὑμᾶς 
περιπατεῖν] “ἐμαί 26. πο ἰοΉ61" ταυιϑῦ 

αὐοΐᾷ ;᾽ δυθ]θοῦ πα βαθβίαποθ οἵ {6 

Βογύαθουυ ἀθοϊγϑῦϊοι ἢ 5686 Αοὐβ Χχί. 

21, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ 

τέκνα. Τπῃ οὐγεοίζυο βθιύθποθ οὐ ὑπὶ5 

πϑύτι8 (586 650. Πθοπδ 145. (7). ὃ 58. 56.) 

Π6 ᾿ῃῆπηϊθῖνο Τγθα θην ηνοϊνοα ὑΠ6 

58 116 Θοποθρύϊομ ὑπαὺ νου] παν θθὸπ 

ΘΧΡΓΕΒΕΘΑ͂ ἴῃ {Π6 ἀϊτθοῦ βοπύθποθ ὈΥ {πὸ 

᾿πηρϑναίνθ, δ η 15. ἀβαϑ}]}ν θαύ Ἰποου- 

ΤΘΟΌΥ ΘΧΡΙ αἰ πθα ὈΥ δῃ 6]]10518. οἵ δεῖν. 

566 ΙΠΟσ, Οὐ. ὃ 44. 3. Ὁ, Ρ-. 288, 1,0- 

Ῥεοῖ, δλγψη. 753. 86., 8Π6] ΘΟΠΊΡΕΑΓΒ 

ἩΙπ ον οη Ῥ]αΐο, υγοίαγψ. Ρ. 5340 8. 

καὶ τὰ ἔθνη) “ἐλε (σοι ἐϊε5 αἴδο ,;᾽ “τ 

ἰδοιϊῦ τϑίθσθποθ ἴο ὕπθὶῦ οὐπ [ΌΓΊΠΘΥ 

βύαδθ νη ἀποοηνογίθα ; {Π6 καὶ Τηὐτο- 

ἀποϊηρ᾽ ἃ ΘΟΙΠΡΔΓΊΒΟΙ ΟΥ̓ ΘΘΠΌ16 οοηὐταβῦ 

Ῥούνγθοθ ὕπθ θιρῃδύϊοα ]ν Θχριθϑβθα 

ὑμᾶς, ἃπα {Π6 ἔθνη οἵ ν᾽ 1Ο ἢ. Ὀαὺ Ἰαύε]Υ 

ὕπου Του πιθα ἃ ραγῦ ; 586 πούββ. οἢ καί, 

ΨΘΙΒΟΒ 4, 22, 8πα οἡ, βῇηϊ. τν. 12. Τῇ 

λοιπὰ Ὀδ8 τοὐύδϊ πο 1 νου] πηρ]ν ὑπαῦ 

{πὸ Πρ οβίδηβ, ὑπουρἢ ΟΠ υἸϑύϊαπβ, 5011} 

[611 ἀπ 6. ὅΠ6 σΘΏΘΓΆΙ ἀθηοτηϊηδύϊοη οὗ 

(θα 1165 : 10 νοι] αἰβὸ ΔΡΡΥ͂. ΘΟΠνΘΥ ἃ 

πἰπὺ τϑι! ΠἸπρ' ὕπτια γμαῦ ὑΠΘΥ οπο6 

ψ 616, πα ψιηδὺ ὑΠ6Υ ποὺ ουρῃῦ ποῦ ἴο 

Ῥα; 586 οἱ ἐη ἰοο. 
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ΜΝ τὸ ,ὔ “κ᾿ Α . “ ᾽ 

τὰα ἔθνη περίπατει ἐν ματαιοτητι του νοὸς αὐτῶν. 

΄ὸ ’ “ ς ’ -: 

ἐσκοτισμένοι τῆ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριώμενοι τῆς 18 

18. ἐσκοτισμένοι] 80 [66.: Ῥαὺ {π6 ἴογπι 185. ὉΝ ΠῸ ΤηΘ8Π85 οογίαϊμι, 85. ὑπ 

πποτδ οἰδαβίοαὶ ἐσκοτωμένοι 1ἰβ οιιπα ἱπ ΑΒδὲ ; ΑἸΜᾺΝ. (μαοληι., Τίδοίν. δὰ. 1). 

ἐν ματαιότητι κ.τ. λ.1 “ὧν ἐΠ6 πτναγῖίν 

ΟΥ̓ ἐμοῖν ηυϊη τ᾿ ΘΡΉ θυ οὗ ὉΠ|611 τη ον] 

ψγΑ] ; Θομηρᾶτο Τοτη. 1. 21, ἐματαιώ- 

θησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν. 

ΟἼγγ5. τἱσ ΠΥ Θχρ δῖπβ ὑπ6 ψογ8. ὈΥῪ 

τὸ περὶ τὰ μάταια ἠσχολῆσθαι, Ὀαύὺ 

195. ῬΓΟθΔΌΙΥ ποὺ οογγθοῦ ἴῃ ΤΘΒΟΡ Οὔ’ 

ὑμθπ ἴο ἸΔο]αύγν, ἃ5 μάταιος ἀπά μα- 

ταιόω ἀο ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΥ ᾿πνοΐνθ ΔΗ͂ 

ΒΘ, ΓΘΙΘΓΘΠΘΘ; ΘΟΙΊΡαγΘ Εἰ ΡΙΐΖ. ἤοην. 

1. 21, ΝΟ]. 1. Ρ. ύ5. ΤΊ]ι6 τϑίθσθμποθ 

ΒΘΘΙΏῚΒ Γαῦπμ οι ὕο ὑπὰὖ σθηθγὰ] ἀθργωνᾶ- 

ὑϊοη οὗ {Ππ8 νοῦς (0[Π 8 ΠΊΡ ΘΙ το] δπά 

τη 6 ]]Θοῦπἃ} 6] θη θη 0), ὙΠΟ νὰ {Π6 

ἘΏΪνΘΙΒ] Ομ γδοίθυιβῦϊο οἵ Πθα ΘΠ ]51ὴ ; 

5886 [ὕϑύθιϊ, Ζελ)ῦ. 1. 3, Ὁ. 35 56., 8π4 

πούδβ οὐ 1 7Ἴην. ν1. 5, 2 Τύην. 111, ὃ. 

18. ἐσκοτισμένοι ... ὄντες] “ δοίη 

εἰαγ θη :᾿ ῬΑΥ ΙΟΙΡΙΆΙ οἸαιιβθ ἀθῆπϊηρ; 

ὑπ6ῖν βύαϊθ, δημα ἀοοοιι ηὐϊηρ' ἕον ὑπ Ργο- 

σοατηρ' ἀββουθϊοη (1) οΠ 8148. (7. ὃ 6τ6) ; 

ἐσκοτ. (ορρ. ὅο πεφωτισμένοι, οἰ. 1. 

18} ΘΟΙΠΡ- Πότ. 1. 21; ΧΙ. 10, 1 ἘΠ|658. 

ν. 4) τϑίθυγιηρ ἕο ὑποῖν βῦαϊθ οὗ τηογὰ] 

ἀδντπθβδ, δη4 ὄντες (Ἰσ ν σϑίου να 

Ργ 7 ίβοϊι. ἀνιᾷ Ζιαοΐην. ἴο ἐσκοτ., τοῦ 

ἴο ἀπηλλ. [Ε86161,---α ρυποῦπενίοι 

ὙΥΠΙΟΠ. Τηδ 5. ὑπ Θη ρΠαῦ!ο ῬᾶΡ]] 6] Ί5 τη. 

οἵ Ὁπ6 Ἰηϊῦ14} ρογξ, Ῥαγθϊοῖ 0165) τηαυ]τ- 

ἴηρ', Βοιηθ νυ μαῦ Ρ] ΘΟ Δ ΒΌ]ΟΔ]Υ αἴθον {Π6 

Ρϑεῖ, ρανῦ., 105. ρογηνωγεγν ἀνα ἐγαἰιι)"- 

ἑηρ βῦαϊθ ; οοτηρ. ΥΊμορ, ΟἿ. ὃ 45. 8; 

Ῥ 1τ 

παύατθ οἵ {π6 οἰϑαβθθ (φοΡ. ὄντες... 

οὖσαν) ᾿ᾶἃ5 6 ΟἸΒ. ἀπ οὔθ τὸ 

ΘΟΌΡ]6 ὑορθῦπμου ἐσκοτ. κ. τ. Δ. δι διὰ 

ΤΊ6 ΡΡαυΘηὔν οοη αρσαῦθ 

τὴν ἄγν. ἃ5 τοϊαὐῦϊηρ ἤο ὑΠπ6 Τγυέοἰοοί, 

ἀπηλλ. κι τ. Ὰ. ἀηα διὰ τὴν πώρ. 85 το- 

Ἰαύϊαρ ὅο ὕπ6 γεοίζγιβ. "ΓἸν15. Πονγθ νυ ν, 

Ὁποαρι αὖ ἢγϑὺ βιοῖιῦ Ῥ] ιι51}}}6, νν1}} ποῦ 

ὍΘ Τοιιπα Ἰορ ΘΑ] Βα ϑίαούονν. ΤΠ ΘΙΓ 

Ῥοίηῃσ ἐσκοτ. κι τ. Ὰ. οοὐ]ά βοδγ θῖν Ό6 

βοΐ ἰο Ρ6 {π6 δοπβθαιθποθ οἵ ὑπθὶγ 

ἄγνοια (“Ἰσπογάποθ᾽ Β᾽ ΠΡ ]γ, Αοὐδ ΠῚ. 

17, ΧΥΪ,, 30, δη4 ΔΡΡΥ. 1 Ῥϑῦ. 1. 14), 

γθαῦ ταῦπον υἦοο τον ϑαὶ ; νυν υθαβ 1ξ ΒΘΘΙῊΒ 

ΡΟ ΘΟΌΥ Θοπδβιβῦθηῦ ὅο Β8Υ͂ ὑμαῦ {πεῖν 

ΑἸ] παὐΐοιι τγὰβ σα αΒθα ΕΥ̓͂ {Π|611 Ἰσπο- 

τᾶποθ, Πα 5{1Π τῆογθ ΕΥ̓͂ ὑπ Θμϑα] 6; 

πώρωσις. Πδποθ ὑπ ραποῦπδυοι οἵ 

086 Ῥοχύ. τῇ ϑιανοίᾳ] “1 ἐΠεῖν 

μπαογείαπαίη,, “ἴὰι Ὁποὶν ΤΠ σ]θυ ᾿ηθ6]- 

Ἰδοῦαδὶ παύατο,᾽ διέξοδος λογική, ΟΥ1Ρ..» 

ΘοιηΡ. Βθοῖς, ϑϑοίοηί. τι. τ0, Ὁ. 58; 866 

οἷν. 11. 3, ἃπα “7 0560}}. 4 πέΐῳ. ΤΧ. 4. 3; 

τὴν διάνοιαν ἐπεσκοτισμένους. ΤΠ6 ἀδῦ. 

(οἵ τείδβδιθῃοθ ἢ ἀθποῦίθβ ὑπ Ῥδυ ΣΟ ΟΪᾺΡ 

ΒΡΠΘσΘ ἰο ὙὙΠΐΟΝ ὑΠπ6 “ἀλΥ ΠΘ58᾽ 15 

Ἰπϊεα ; 5686 ποίεβ οὐ Οαΐ. 1. 22, 

Ὑγ ποτ, αν. ὃ 31. 6, Ρ- 192. Τη8 α15- 

οἰποῦύϊοπ θϑῦνγθθη {1185 ἀα. πὰ {ΠῸ 

866.,) 858. ἴῃ «“Ό5ΘΡΕ. ὦ. 6., 15. ποῦ νΘΥῪ 

ΘΕΒΥ ἴο ἀθῆπθ, ἃ8 8101} 8η δοοιδ. ΠδΒ 

Οἴθαν!ν βουηθ οὗ ὑμ6 Τἰταϊ θη ΟΠ ΓΔ ΟΣΕΓ 

ὙΓΠΪΟΝ τῦθ ῬΓΟΡΘΙΙΥ δδδῖση ἠο {Π6 ἀαῦ. ; 

566 Ηαγύσπο, (ἴδει, Ὁ. 62. ῬοΥμδΡ5 086 

ὅ6ο. τηϊρηῦ ἀθπούθ ὑπαῦ {116 ἀλυὶς Π6Ε5 

δχυθπ θα ονοῦ ὑπὸ ταϊπα, ὑπ6 ἀαὺ. {Ππ8Ὁ 

10 Πδ5 105 βϑαῦ ἴῃ {116 τηϊπα ; 560 ΚΚἸΡῸΓ, 

ϑργυαοίι. ὃ. 46. 4. τ. ἀπηλλοτριω- 

μένοι] “δοίη αἰϊονια εὐ 7 οηι,᾿ ἀλλότριοι 

καθεστῶτες, ΤΠΘοα.- ΜΙ ΡΒ. ; 5866 ποῦβϑ 

ΟἹ. Οἢ.. 11, 12. τῆς ζωῆς τοὺ Θεοῦ] 

“{γι6 1106 οΓ αοά. ὙΨη5 15. ὁη6 οὗ ὕπ6 

ΠΙΔΩΥ Οδ565 (8686 ΘΓ, (ΟἽ. ὃ 30. 

τ. 005. Ρ. 108) ψΏΕΓΘ {π6 πϑύατθ οἵ 

6π6. ρ6π., ψγθῦπον οὐγθοί᾽ οὐ βιιθ)θοίϊ, 

πιαδὺ 6 ἀθίουιηϊηθα 5016 ]ν ἔγοτη Θχθ- 

σοῦϊοα] σομβΙ ἀϑναἰϊομθ. ΑΒ. ζωὴ ἃΡ- 

ῬΘαΙ5. ΠΒΥΘ61 ὕο ἀθηούθ “θοιτβθ οἵ 118 

(6. γ. τὴν ἐν ἀρετῇ ζωήν, ΤΠ6ο4.) 1η 

ὑπ Ν. Τ., Ῥαῦ π86 “Ῥυϊποῖρ]6 οἵ 118 

85. ΟΡΡ. ὕἤο θάνατος (οοΙηρ. ΤΊΘΠΟΝ, 

ϑίψηον. ὃ 27), τοῦ Θεοῦ νν1}} πιοῦο παύα- 

Η 
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κ τϑ κ ᾿ κ᾿ ϑ: κι 3 9 9 Ξ ἢ κ 
ζωῆς του Θεοῦ διὰ τὴν αγνοιαν τὴν Οουὐσαᾶν εν αὕὔυτοις, οιὰ 

Α ΄. “ 9, 

19 τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, οἵτινες ἀπηλγηκότες 
ε ᾿ ’ ὮΝ Ὁ , Ὁ ἢ 9 , 
εαυτους παρέδωκαν Τῆη ἀσελγείᾳ εἰς εργάσιαν ἀκαθαρσίας 

ΤΆΠῪ θ6 ἐπ6 σϑη, δι). οὐ ατιοίογ8, “Π6 

18 συμῖο Οοα οἶνοδ;᾿ οοιὴρ. δικαιο- 

σύνη Θεοῦ, Τίοτη. 1. τγ, σΙ ἡ ἐκ Θ. δικ., 

ῬΙΗ]. 11. 9. Τὸ 15 ποΐϑνϑι Ῥγορ 816 

ὑμπαὺ ψγ τησϑῦ δάνδηοθ ἃ βύβρ ζαυίμου, 

ΔΠΑ τοραν {Π6 ρθη. 8ἃ8 ροϑϑοδϑῖτο. 

ΤῊ5. απίαπιθ Θχργθββίοι Ὑ}11 {π6π ἀ6- 

πούθ ποῦ το ϑὶν ὑπΠ6 παλιγγενεσία, Ὀπῦ 

ἴῃ Ὁπ6 νυϊθδὺ ἀοούσϊη] Δρρ]Ἰοαύϊοπ, 

“186 116 οὗ Οοα᾽ ἴῃ {π6 808] οὗ μηδ ; 

ΘΟΙΏΡ. ΟἸ8}. δῃηα Θθου ἐπ 106., ἀπ 566 

65}. ὑπ6 σοοα ὑγθαίϊβθ οὐ ζωὴ ἴῃ ΟἸ5ἢ. 

Οριιδο. Ρ. 185 56. τὴν 

οὖσαν ἐν αὐτοῖς πΞ66η15 ἱπέθῃσθα ἰὸ 

Ῥοϊηῦ ουὐ {πΠ6 ἐπαιυοίἰίγγ, αδο0 βεαϊεεὶ, 

πϑύμγθ οὐ ὑπῃ6 ἄγνοια, ἃηΠἃ ἰο [ὈΓῚ ἃ 

βου οὐ ῬΑΡΔ]]6] βγη ἰο τῆς καρδ. αὐτῶν. 

ΜΙ ΘγοΡ (θοτηρδν 8 Ῥ6116) οοποθι νης ὑπαῦ 

{Π6 νου 5. ̓ἱπαϊοαῖθ ὑπ6 βιιθογαϊηδέϊοη 

οἵ διὰ τὴν πώρ. ἰο διὰ τὴν ἄγν. το- 

Τ15 

15 ΘΟ ΔΙ ΠΥ νυ κυνατᾶ ; δῦ ῬΘα]᾿ 5 ΤΠΟΓΘ 

ὑπ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ] τι58 οἵ οο-οταϊπαῦθ 

ΟἸδιιβ65 (6. 7. (ἃ]. ἵν. 4) 1ϑδ5 τι8 ὅο γϑ - 

ϑατα θοῦ τη πη οΥ5 ἃ5. ἀθρεπάθηῦ ἢ 

ἀπηλλ. (Οτῖρ.), δα βὐγαοθα !]γ τη 46- 

Ῥεπάθηὐ οὗ ϑδοῖ οὐποῦ; ὑποπρῇ, ἃ5 ὑπ6 

οοηΐθχῦ 5665 ἴο βιισσοϑῦ, ὑπ6 Ἰαύθευν 

ΤΟΥ 65 ὑΠ6 σομητηδ αἰδον αὐτοῖς. 

ΤΩΔΥ͂ "6 ΟΠ ΒΙ Πογθα 5] 0} Ὁ] Ἔχ! παύουν 

ΟΥ̓ ὑπ6 ΤΌγτηθν, δπα (τ ἀπηλλ.) 6χ- 

Ῥταδδῖνο οἵ ἃ βίδίθ παῦαγα ΠΥ ΘΟη86- 

απθηῦ: 588 65Ρ. Οτῖρ'. Οέογν. Ῥ. 175. 

πώρωσιν] “οαἰζοιιϑηι655,᾽ “ Παγαη688,᾿--- 

ποῦ “ Θεθοϊ αῦθηι,᾽ ὥὄνγγ, (θοῦ), ΜΝ ]ρ.., 

ΟἸάτότα., ΖΡ. (θοῦ), Ατιι. (πώρωσις, 

ἡἣ τύφλωσις, ὅδ14.), θὰ “οράαγαίιο- 

πϑιη,᾿ Οὐρύ. (ἐμδηυ,-- νοῦ Ποννθνοῖ 

πο] 465. ῬΟῸΝ βρη ποθ ϊοη5), “ ἀδα- 

ὈΠΡΟοΒ,᾽ ΟΘΟΊΗ. ,--- ἐσχάτη ἀναλγησία, 

ΤΠΘοά. Τὴ νογτὰ πώρωσις 15 ποὺ 46- 

ΥνΘα ἔτῸπὶ πωρὸς “οουΒ᾽ (“νοχ, αὖ 

νἱάθύπγ, ὦ σγαηιηναίίοὶς Ποία, Ἐν1ύΖ. 

Ποηυ. Χὶ. 7, ΝΟ]. τι. Ρ. 452), δη4 οοτ- 

ΦδλΏΪΥ ποὺ ἴτοτη πόρος (διαφράττειν), 

85 ΔΡΡΥ. ΟἼσγβ., μαὺ ἔγοτη πῶρος “ἐπ8- 

βίο, 8π6 ὕΠπ6η66 ἴγοιη {Π6 β᾽ τη] 

οἵ ρρθδιίδηθθ, ἃ “ΠΟΥ 5 6]]Π1η ἢ 

(Ατιβύοῦ. “7 5ὲ. 4. τιτ. τ0), 0Π6 “ΘΑ ]1π|5᾽ 

αὖ ὉΠ6 δχύγεμηϊν οἵ Τρδούπγε θΟΠ 65 

(Μεα. Ὑγεῖθιβ). ΤΠδ δά]θοῦ. πωρός, 

1ῃ. 0Π6 5688 οἵ ταλαίπωρος (Η 65γ6}..), 

15. οοσρῃδῦθ ὙΠ πηρός, δα ἀουϊνθα 

ἔργο ΠΑΏ, πάσχω: οορΡ. ῬΙΆνΟΥ. 

Μοίοσ. 150. Ὁ, Ῥ. 2306 (64. 1)1η4.}. 

10. οἵτινες] “τό τὐλο,; ΘΧρΙΔΠδ- 

ἰογῪ ἴοτοβ οἵ ὅστις ; 5686 ποΐββ οὔ (σαί. 

11. 4) ἵν. 24. ἀπηλγηκότες] 

“δοίη ραδέ 7εοἴίη,᾿ Δ Ό Ή.,--- ἂπ δάτῃ!- 

ΠῚ 6 86 οὐ {πὸ 

ΒΘΙΉΪ-ὕθοθ 1ο] ὕευτ πώρωσις ΒΡ ΒΙκ 

ΤΑ ΌΪΘ ὑτϑηβ᾽ϊοπ. 

ὉΠ15. ΔΡΡτορυϊαῦθ οοηθιηπθύϊοι. οὐ {π6 

τηθίδρ μον. ΠΟΙ 15 ὉΠ 6 πῸ τϑθυθημο8 

ἴο Βηθγ6 “ ἀοβρούαύϊο᾽ (οοηρ. ῬΟΙΪΥΌ. 

ΠΊ5ι. τχ. 40. 9, ἀπαλγοῦντες ταῖς ἐλ- 

πίσι, ἀπ Ἔχχ. ἴῃ ΡΠ], Αηηοΐ. Κ᾽ οἹ]. 

11. Ῥ. 470), ἃ5. ὅ0τ., νυἱο., (οῦμ..-- 

θαῦ Ροββί Ὁ]. νυ 0 0π6 τοϑάϊπρ οἵ ΠΕ Βα, 

Ὁ]., ἀπηλπικότες,---ΠῸῦ δυο ο ὑπαῦ 

66] 1] 855 βύαθθ ὑυῖσ ἢ 15. ὉΠ6 σαϑα] οἵ 

10 (Οἴσθτο, ΖΦ ριϑέ. Παην. 11. τό. τ, “ἀ6- 

Βρουδίϊουιθ. οθ αγ 1558 86] “Ο]ΟΤ 6 ΠῚ πο- 

ψᾺΠ|,᾿ ΔΡΟΪΥ οἰ Ὅν Βεηρ.); θαῦ 88 

{88 οοπύοχὺ 5μονβ, ὑο ὑπᾶὺ τον] αρα- 

ἐλ ἀπὰ αἰσφακίηιοϑ8. ὙΝΏΪΟ ΒΌΡΘΙΨΘΠ6Β 

θη ὉΠ 8 Ππραγὺ Πδ5 οθδϑθαᾶ ἴο 6 56ῃ- 

51016 οἵ {Ππ6 “βἐϊπαα]1" οἵ 06 ΘΟ ΒοίθΠ6 6; 

τὸ δὲ ἀπηλγηκότες ὥσπερ τῶν ἀπὸ πα- 

θους τινὸς μέρη πολλάκις τοῦ σώματος 

νενεκρωμένων, οἷς ἄλγος οὐδὲν ἐκεῖθεν 

ἐγγίνεται, ΤΠοοα.-Μορθ. ΤΠὴ6 ο]οββ 

οὗ ΤΠ θορῆ. κατερραθυμηκότες (ΘΟΙΏΡ. 

ΟἾνυ5.), δἀορύθα ὈγῪ Ἡδπηπη. οὐν ἤοην. 

1. 29, θαῦ ΔΡΡΥ. τοὐτδοίθα ᾿θγθ, 15 

πηύθηθ 016, 85. 10 ΠΘΘα]ΘΒΒ]ν Ἰπ οι ρὺβ 

Π6 σοητϊη αν οὗ {Π6 τηθίδρΠου. 

ἑαυτούς} “ἐλεηιδεῖνοδ,᾽ 85 ΜΈΘΥ Μ6]} 

Βαγ 8, ψΊ ἢ {γῚ Πὐ Ὁ] δι ρΠμδβ8ῖ8. Τὺ 88 

Ῥθθπ οὔβουνθα Ὁγ ΟἾγυβ. ἃπα οἰμουβ 
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, 3 , ε κ ᾿ [ Φ“ 3. ι 

“π᾿ιἀσῆς εν πλεονεξίᾳ. υμεις δὲ οὐχ ουτῶς ἐμαθετε ΟΣ 2 

{πα ἐποτθ 15. πὸ ορροϑιύϊοῃ ποτ ψΙ ἢ 

Ἔουη. 1. ζύ, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεός. 

ΤῊΘ. ῬΓΟΡΥΘΒΒ. οἵ βη 15. σϑργθβθηίθα 

ὉΠΙ͂ΘΡ ὕνγο ἀβρθοῖβ, Οὐ ΤΠ. ὕνο 

βύασθϑ οἵ 15. θαυ αι] οοιγθθ. ΒΥ ἃ 

Ῥδυνθγίθα θχθροῖβα οἵ ἢ ἔγθθ 0711] τη δι 

Ῥίθηρ65. ὨΙΠη861} Ἰηΐο 51η ; 0Π86 ἄθθρεὺ 

«θη θυβίοη ἴῃ 1ὖ 15 {Π6 7π4]1ο18] δοῦ (πὸ 

ΤΟΥ συγχώρησις, ΟἾγγ5.) οἵ Οοΐ; 

ΘοΙηΡ. ΟΥ̓ ογάϑιν. ἐ)ὺ ἰο0. 

Οη {Ππ86 

τη 681 σ᾽ Δ η4 ἀονιναύϊοι οἵ {15 ψογα, 

τῇ ἀσελγείᾳ] “ Π͵απίογηε88.᾽ 
ἢ Ύ ε 

5868. ποίββ οὐ (αἰ. ν. 10, ἃ πα ΘομηρΡ. 

Ττθποῦ, ϑγηοη. ὃ τό. 

εἰς ἐργασίαν] “ἰο τὐον ίης ;᾿ ΘΟΠΒΟΙΟυ 8 

οὈ]θοῦ οὔ 1Π6 ἔθανα] 5611- απ ἀοητηθηΐ: 

ἐργασ. φησίν, ἔθεντο τὸ πράγμα"... 

ὁρᾷς πῶς αὐτοὺς ἀποστερεῖ συγγνώμης, 

ΟἾγυ5. πάσης] “οΓ ενενη 

Δῆπα,᾽ νυ μϑῦμϑι πϑύτιγα] οὐ᾽ ἀπ πα ὕαΓΆ] ; 

μοιχεία, πορνεία, παιδεραστία, ΟἾΓΥ5. 

Α5 δῦ Ῥδὼ] τηοϑῦ ΘΟΙΩΠΤΠΟΏΪΥ ῬΙΔΟΘ5 

πᾶς Ὀοΐογο, πα ποῦ, ἃ5 δῦ, αἴδεν {Π6 

αὐδίγαοῦ ΔΠΔΥ ΓΟ 5. Βα θϑῦ., 10 ΒΘΘΠῚΒ 

ῬΙΓΌΡΘΡ ὕο ΕΧΡΥΘΒ5. [ἢ ὑγᾷῃ58]. ὑπ6 {{|] 

ἴογτοθ οὗ πάσης : ΘΟΤη}». ποῦθβ ΟΠ. 6]. 1. 

8, ἐν πλεονεξίᾳ] “πη. (ποῦ εὐὐέλ) 
᾽ ἐουοίοτι8).058.,᾿ ἐν τηϑγκιηρ ὕΠ6 οοπαὶ- 

ἐΐογι, 116 ῬΥθν ἈΠ] ηρ᾽ ϑαῦθ οὐ ἔγϑτηθ οὗ 

τη] η 4 1ῃ ψ] 100) ὕΠ6Ὺ πνγουσλῦ ὑπΠ6 ἀκαθ. 

ΤΊ νογὰ πλεονεξία (΄ ΔΙΊΟΥ Πα 6Πα],᾽ 

ῬυϊῦΖ., “Ὀομαπη ΔΙ] πτη δ 58 τϑαϊρ, 

Ῥοηρ’, οἹν ]οην. 1. 20) 15 66 δα ρ] δἰ ηθά 

Ὅν ΟἾγυβ8. θα ΔΡΡΥ. βοῖὴθ αὐθοῖς ΒΤ. 

(586. ϑυΐοον, 7} 6βαν". ΚΝ ΟἹ. 11. Ρ. 750, 

Ῥαῦ οοΙηρ. Ῥ. 748), ΤΟ]]ονν α ̓ γ Ηδπι- 

τη Πα (1 ἃ νἈΙΠΆ 0186. ποθ οὐ ἤοην. 1. 

20), ἃπα Ὀγ ΤΊΘΠΟΙ, Αψηοτ. δ. 24, ΔΒ 

ἀμετρία, “Ἰτατηοάθναίθ, ἱπογάϊπηαῦθ ἀ6- 

ΒΓο. [Ι͂π βαρροῦῦ οἵ {π1ὶ5 εχίθηθα 

ταθδηΐϊηρ {Π 6 τοῖα] οἵ πλεονεξία ὙΠ 

Β1η5 οἵ ὑπ ἤδββῃ, τ ΟὐΥ. ν. 11, ΕΡἢ. ν. 

3, Οὐ]. 111. 5, 15. ῬοΟραΪαΣΥ ἀτρϑα ὈΥ 

Τυθη ἢ δηα οὔϊιθυϑ, θαὺ ΔΡΡΥ͂., ἃ5. ἃ 

οΥἸΠ168] δχϑπιηδύϊοη οὗ {Π6 ρῥϑββδρθβὴ 

Μ 1} βῃονν, νυαΠουῦ {π11 ΘΟ πο] αϑίν θη 688. 

ἘῸΣ ΘΧΘΙΏΡ]8, 'πΠ 1 ΟὐΥ, ν. 1ο, τοῖς 

πόρνοις ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν 

(Δαοληι., Τίδολ..), ὑπ 886. οἵ {Ππ6 α18- 

7αποίϊνο ἢ Ὀϑύνγσεθῃ πόρν. ἃπια πλεον. 

ΟΡΡ. ὕο {πθ οοπ]πποίϊνα καὶ Ὀθύνγθθῃ 

πλεον. μα ἅρπ., ἃ πα 650. ὑΠ8 ΟΤΩΙΞΒΙΟΝ. 

οὔ {16 τύ. θοίουθ ἅρπ. (πον, ΟἽ. ὃ το. 

4. ἃ, Ρ. 116), ὕδπα ἴο ρσονϑ {18 ὙΘυΥ͂ 

ΤΌ θ6. Αραΐῃ ἴῃ ΡΠ. ν. 3, πορνεία 

15 Ἰοϊπθα τι ἀκαθαρσία ὈΥ καί, νγ}}116 

πλεονεΐ. 15 4ἰ5] οἰ π6 4 ἔγοτη ὑπθτὰ ὈΥ ἢ: 

5868 πούβθβ. Γι βῦ]ν ἴπ ΟἿ]. 111. 5, ὑπ6 ῥγο- 

ΘΘαἸηο ΦηΔΥθΉγουΒ Ὡποοηπθοῦθα ΠΟΙΙΠΒ, 

πορν., ἀκαθ., πάθ., Ἰῶνϑ ὯῸ ΨΘΥῪ 1086 

πηΐομ νν 10} καὶ τὴν πλεονεξίαν κ. τ. Δ.» 

ἔροτη ὑγμϊο ἢ ἴοο ὑπ Ὺ 816 βεραγαίθα ὈΥ 

ἐπιθυμίαν κακήν: 566 ποίθ5 1) ἰ06. 

ὙΥ.116. ὑπουθίουθ νθ ΠῚ δάμη {Π6 

ἄθθρ βἰσηϊβοαποθ οἵ {6 βριγιῦπα] [δοῦ 

ὑμαῦ {115 βῖπ 15 πῃθηἐ]οπηθα ἴῃ ΘΟ ΠΘΧΙΟΩ 

νῚΌ} β νοῦν ΘΑ. Π8] 5115, 18 τηπιβῦ 4150 

θην ὑμπαῦ ὑΠπθτθ ἃ.6 ο δι πδύϊ 8] ΟΥ' 

οοηὐθχύιια] ᾿ΘΆΒΟΙΒ Το ΟὈ] 1 θυ ]πρ᾽ {116 

1ῖ4ϑῳ οἵ δοτοίοιιδηιοδ8 πα 8617-8εελίης 

ὙΓΒ]Ο ΒΘΘΠῚ5. θοσπ ἃ ῸΡ ἴῃ {Π6 ψοτα ; 

568 65Ρ. ΜΏΠΙν, Ζοοέν. οΥἹ δίη, τ. 1. 3. 

2, ΝΟΪ. 1. Ρ-. τόρ (ΟἸ]Δν1). 

20. ὑμεῖς δέ] “δινέ γοιι," δια 1, 

ἢ ἀἰδυϊποῦ Ὡηα τηϑυϊκθα οοπίγαβὺ 

ἰο {π888 Ὁποοηνουῦθα πα [66]1Π01658 

μϑδίμθη. οὐχ οὕτως ἐμάθετε 

τὸν Χρ.] “αἱώ πο τυ ἰδαγη ΟἸιυνὐδί,᾽ 

--Ραῦ ὁπ. Ρυϊποῖρ]θ5. νου αἰ υθηῦ ; 

{πΠ6 οὕτως ΟὈν]ΟΙΒΙΥ ΠΡ] Πρ ΤῸ} 

ΤΩΟΤ6 ὕπδη 18 θχρυθϑβθα (“Ἰὐοὐθβ᾽); τὰ 

τοῦ δεσπότου Χριστοῦ παντάπασιν ἐναν- 

τία, Τμοοα. Τ}5. π86 οἵ μανθ. νι] 

δ. αὐοι8. ΡΥ 8οΊν Ὁ 15. Βοτη θυνῃδῦ αἸΠΠου :ὑ 

ἴο ΘΧΡΙ πα, ἃ 15. ῬΤΌΡΔΌΪν ππϊαπθ6. 

ΤΑΡΙ6Ι (4 πηοΐ. ΝΟ]. 11. Ρ. 480) οἰδθ5 

Χρη, Ποῖϊ. τι. 1. τ, θαῦ 0Π 6 Θχϑιηρ]θ 

15. ΠΌβοσυ. ΤΠ ΘΟ ΠΟ ᾿Π ΕΓ. 

ΟΠ νιϑυι ἡ (Οτού,, 

ΤΆΓΟΥ) 15 ἔν οἹα Δ η4 Ἰπϑα τη ἰ551016, ἁπα 

Χριστὸς -- “ἀοοὐτηδ 

{πΠ6 ἀϑ οἵ ἐμάθετε ἴῃ {π8 βθηβ8 οἵ 

“Ἰραρηῦ ἴο Ικηονν,᾽ 5611. ἔψῃο Ἠδθ 15 δῃὰ 

ἘΠῚ 



Τ00 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Ε Α τὰ “- ᾿) ΠΝ 

21 Χριστόν, εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε και ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε 
- τὶ “ τ) ,ὔ ΄σ 

25 καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ []ησοῦ, ἀποθέσθαι ὑμᾶς 

ταῦ δ ἀεβῖνοβ᾽ (ΒΕ οἱς.), μὰ5. ποῦ 

ΔΡΡΥ. ΦΥ͂ Ἰοχίοα δα πονιῦγ. δ 6 οδ 

ΟἾΪῪ ὑπδπ τορᾶτ Χρ. 845. {Π|8 οὐ)εοί 

νυ ΠΙΟἢ ἰ5 Ἰθαρηῦ (οΥ μϑαγα, νοῦ. 21), ὑπ 6 

δοηίοτιέ οἵ 0π6 Ῥυθδομίηρ, 50. ὑπαῦ 6 

ΠΘΆΤΟΙ 8.5 ἴῦ ὑγ8 16. “ὅδ κ68. πΡ ἱπίο Πἰμη- 

5616 ἃπα Ὡρρτοργϊαίαθ ὑπ6 Ῥόῦβοι οὗ 

Ομεῖδο Ηϊμιβο τ᾽ (Ο]5}.}: οοταρατθ ὑΠ6 

ΒΙΠΉΠΩ Ῥαὺ ποῦ Ἰἀθηὐ]οα}] ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, 

παραλαμβάνειν τὸν Χριστὸν ἼἼησ., ΟΟ]. 

ἱϊ. 6; 566 ποίββ {2 ἰοὺ, 

51. εἴγε] “0 ἱπαφεα," “ἕνην, σον 6 8ὲ ;" 

ποὺ “βἰποο, Εδάϊο: 566 ποίββ. οἢ οἷ. 

1... 2, Ηαὐῦσηρ, “αγίἠ. ΝΟ]. 1. Ῥ. 407 

5ᾳ. 71η86 δχρ᾽απδίϊοθ. οἵ ΟἾγυβ. οὐκ 

ἀμφιβάλλοντός ἐστι, ἀλλὰ καὶ σφόδρα 

διαβεβαιουμένου, 156 Ἰτηρτονοα οη ΡΥ 

(ἔἴσπμ., ὡσεὶ εἶπεν, ἀμφιβάλλω γὰρ 

εἴ τις τὸν Χρ. ἀκούσας καὶ διδαχθεὶς ἐν 

αὐτῷ τοιαῦτα πράττει. 

αὐτὸν ἠκούσατε] “γ6 λεαγα ΗΤΝ ;" 
αὐτὸν Ὀοΐηρ' ρτὺ Του νγασ τσὶ θη Ρμἃ- 

515 7-τ ποθ 10 ννὰβ ΠΊτη, ΗΒ ἀἸνίη 8 

νοΐοθ πα ἀϊνίηθ ϑ 6], ὑπαῦ σοῦ ὙΘΆΠΥ 

Προαρ. ΑἸῈ. Ῥου ΘΗ ΠΠΥ ΟΘΟΙΏΡΔΙ ΕΒ 

ΦόΠη χ. 27, θαὺ οὔβϑγνϑ ὑπαῦὺ {Π6 αὐτὸν 

ἴθ Π6Υ6 564 ἴῃ {Π6 Β8Π16 βοτὺ οὗ 1πο]ὰ- 

Β'νθ ΨΑΥ ἃ5 τὸν Χριστόν, ΨΕΥ. 20. Νὸ 

δροττηθηῦ οδη ἔαϊ τ] 6 ἀθαποθα [τΌτὴ 

ἐπὶ ὑπαὺ δ Ῥδὰ] δᾶ ποῦ Εἰτηβο ἴη- 

βυγαοίθα {Π6 τϑδάθυβ (1)6 ὟΥ.) ; 586. οἡ 

6ΘἈ.. 111. 2. ἐν αὐτῷ] “ὅπ Πίηι ;" 

ποὺ “Ὁγ Ἡϊμ.᾽ Αὐῃ., Αὐτα., οὐ “1Π11π8 

ΠΟΤ Ϊη6,᾽ Βθηρ., Ὀαύ, 85. 808], “ἴῃ 

τιηΐοη νἱ ἢ Η μη ;᾽ 566 ΥΠΕΥ, (Ὑ. ὃ 48. 

ὃ) Ῥ. 345. ΜΟΥΘΓ ο8115 αὐδαδηίϊοι ὅο 

ὉΠ 6 Ῥγϑοίβιοι. οἵ ὑπ6 Ἰαπραασοθ, αὐτὸν 

ἠκούσατε Ῥοϊηὐϊ!προ ἰο ὕπ6 ἤνβϑῦ γυθοθρ- 

ἴϊοπ, ἐν αὐτῷ ἐδιδάχ. ἤο {πΘ Γατῦμον 

τηδβύγιιούϊομ. νυ Π]Ὸ ἢ ὑπ Ὺ Πδα τϑοοῖνϑα 

8.5 ΟΠ νβύϊαπβ. ΒΟΥ, ἃὺθ πο] θα ἴῃ 

{Ππ6 Τοτθϑοοΐπρ ἐμάθετε τὸν Χριστόν. 

καθώς ἐστιν ἀλήθ. κ. τ. Δ. “ἀξ, οἵ αὐ- 

οογαϊηρ αϑ, ἐδ ἐγιέδ, ἔπ «765. ΤῊΘ 

τυθϑηηρ' Πα ΘΟΠ πη θχίοῃ οὐ ὑΠ15 οἴατβθ 

816 Ὀούῃ οὔβοιγθ, ἃπα πᾶν τϑοοϊνϑά 

ΤηΔ ΠΥ ΟἸἤδυθηῦ ᾿πὐθυρσθύδυϊοιβ, τηοϑῦ 

οὗ νυ ῃῖο]ν ἸηγοῖνΘ ΘΥΓΟΙΒ. Δ θοῦ! ΟΠ 

ΟΥ̓ ΠΊΟΥΘ οἵ {Π6 [Ὁ]] ον πρ' ΡΟ ] ΓΒ, 

--ῦῃ 6 τηθϑηϊηρ οἵ καθώς (ΕἸοἸκ.), ὕΠ8 

Ῥοβιύίοη οἵ ἐστίν (Ο]5]ι.}, {116 ΠηΘ ΘΠ] Πρ᾽ 

οἵ ἀλήθεια (Η41]1.}, 16 ΦΌΞΕΠπΟΘ οἵ {Π6 

αν, Ῥϑίοτο 10 (Ααὐἢ.}, ὕΠπ6. ἀιδβ᾽ σ Δ Ό]Ο ΙΝ, 
οὗ ΟΠ νῖδῦ γ ΗΒ λύδέογίοαί, γϑ]νον ὑμδπ 

οἠἰοϊα! πᾶτηθ (Ν6γ.}, ἀπ ἤπιαν {ὑπ8 

Ἰη5θυθ]οη οἵ ὑμᾶς (1)6 Υ.). Τὸ 15 6χ- 

ὑσθιηοὶν αἸΠΠοα]ὺ ἴο δββιση δὴ Ἰηΐοι- 

Ῥγϑίδιϊου. ὑμαὺ 5Π8}} δοοοιηῦ ἴοσ ἀπά 

ΠΥ ΠΟΙΪΖΘ 811 οὗ {Ππ656 βοιηθνδῦ 601- 

Πτοίτηρ' ἀθύμ:]8. Ῥϑυπαρ5 ὑπ6 [Ὁ] νη ρ; 

011} θὲ Τουπα Ἰθαδῦ ορθὴ ἰο θχοθρίϊοῃ. 

ΤῊ Αροβῦ]θ, πανίηρ τηθηϊοπθα ὑΠ6 

ἐθδοβῖησ ὑπ6 ἘΣ ΡΠ βιϑη8 Πεα σθοθϊνοα 

(ἐδιδάχθ.}) πούϊοθϑ ἤγβὺ (ποὺ ρδγθηθῃθ- 

{1ο]ν, ΒΘ χα) ὑπΠ6 γογην δια ἸΠΘΉΠΕΤ, 

66 ὕΠ6 πῃ {Ππ|6 ϑιφϑέαμοο οἵ 10, Καθὼς 

κιτ.Ὰ. 15 ὑμπι5. ἃ Ῥυθαϊοηίοη οὗ ἡ Π ΠΟΥ 

αὐϊδοπϑα ὑο ἐδιδ., ἀπ ἸΤΏΡ]165, ποῦ “85 

{γα 15. ἴῃ «Γ6βιι5᾽ (Ο]5}.), μῖοῃ ἀθ- 

Ῥδγὺβ ἴσοι ἐπ8 οὐ ΕΣ ἃπα ἸηγΟΪνο8 ἃ 

τηοα!βολύϊοη οἵ {Π6 5018 τηθϑηϊπηρ οὗ 

ἀλήθ. ; ΠΟΥ (85 1ὖ τηϊρηῦ παν θθθη ὃχ- 

ῬΥΘΒ5Θ4) “ἃ5. 15. ὑγαῦῃ,᾽ ἃ βίσδοίθα]ν,--- 

Ῥαῦ, “885 15 ὑγανῃ-- - ἶπ ἘΒΌΒ,᾿ ΘΟ 1686, 

ἃ5 1 616, ἴῃ ἃ ῬΘΙΒΟΠΔΙ] δνίοαν, ἃπα 

1ῃ {π6 Ῥυθδομηρ οὗ ΗΒ ογτοββ. 716 

Βαθβύδποθ οἵ τυ μαῦ ὑπ6ν ποτ ἰϑαρηῦ 15 

ὑπθη Βρθοϊποα, ποὺ νιῦπουῦ ὦ [αὶ 

᾿πηρουύϊνθ ἴονοθ, ὈΥ Ὁπ6 ἱπῆπ. νὴ ῆ 

ὑμᾶς ; ΛὉπ6 Ῥτοποιῃ Ρεϊπηρ' δ 484 οἰ Π6Γ 

ὁ. δοοοπηῦ οἵ {π6 ᾿πὐγοαπούϊοη οἵ {Π8 

τπιθνν Βυθή]θοῦ ᾿Ιησοῦ (ΠΟΙ, Ογ. ὃ 44. 

3, Ῥ- 288), ΟΥ̓ ΠΊΟΤΘ ῬΤΟΌΔΌΙΥ ὅο τλϑυ]ς 

ὉΠ61 οοπ γαβῦ, ποῦ ΟὨΪΥ τὶ ἢ ὑπΠ6 αθη- 

{1165 Ὀθίουθ τηθηὐοπθα, θαὺ νυ ἢ ἘΠ|Η61Ὁ 

ΟΥ̓ [ΌΤΙΠΘΙ Βύαῦθ ἃ5. ᾿πηρ|164 ἴῃ τὴν 

προτέραν ἀναστροφήν. ΜίογεΙ, ἴο]]ον- 

ἴῃς (ἴσαπμη. 5, οομπθοίβ ἐπ 1ηἴ. τὶ ἢ 

ἐστὶν ἀλήθ., ἃ οΘοῃδίτπουύοη ποῦ ΟΤΆΤη- 

ταδ σαν τιηύθμ 16. (618, ΟὟ. ὃ 669» 



ΠΕ τ 5. 5: 101 

ἈΝ Α ’ ς ᾿Ὶ ΑἉ δ 5, 

κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἀνθρωπον 
Χ ; ἊΝ Α ς 12 “ ς᾽ [2 -; 

τον φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπατῆς, ἀνα- 5 

οὐῖηρ. Μδάγιρ, ϑ'γηΐύ, ὃ τόςᾳ. 3), Ὀαύ 

βοιηθυμαῦ Τογοθα πα τἰηϑα βίδοθουν. 

ΘΌ6Ρ, οὐδοῦ Βδπρ'., τοοᾶτ 8 ἀποθ. ἃ5 

ἃ Τα ρύΙοη οἵὁἨ μηκ. περιπ.; ΨὙΘΥ. Τῇ) 

Βαῦ γοῦ 15 οὔ] ρθα ὑο δα πηϊῦ ἃ [ἰπα οἵ 

ΘΟΏΠΘΧΙΟΙ ]υ ἢ ἐδιδ. κ. τ. Δ. 

22. ἀποθέσθαι ὑμᾶς] “ἐλαΐ γε γι 

οἵἵ᾽, οὈ]θοιίνο βαμύθποθ (Ποηδ145. (τ᾽, 

ὃ 584) ἀδβρεπαθηῦ οἡ ἐδιδ., ἀπ ΒΡΘΟΙΓγ - 

1πη5 ὕπ6 Ρατρογῦ ἃπ6 βϑιιθβϑύδποθ οἵ {16 

ὑβϑοῃηρ; 566 ΥΙΠοσυ, (". ὃ 48. ἃ. οὉ5. 

ΡῬ- 340, ἃπα οοΙηρ. Οτῖσ. Οαίο. 8 

τηθύδρῃου. 15. ΟὈνι θυ “ἃ νεβύϊθιιϑ 

Βιιπιρύα,᾽ ΒοζΖὰ (ΠΕ οπη. Χ1]. 12, (ΟἹ. 111. 8), 

ἃ βύδη 5 ἴῃ οοηἰγαβὺ ἰο ἐνδύσ. ΕΓ. 

24.; 586 ἰὕδίοιι, “μο τὺ. 11. 1. 3, Ρ. 220. 

ΤΠ6 ὑγαηβιαίϊοη οἵ Ῥεῖϊθ, “ὑπαῦ γοῖ 

Πᾶνα Ραῦ ΟἿ, ΙΒ. νθΥῪ απ θβυϊο 016, ἃ 

086 801. 15. Π6ΥΘ ΟἸΪΥ τιϑϑα ἴῃ δοοοιά- 

δΏ66. ΜΙ ὑΠ 86. ΘΟΠΊΙΠΟΠ ἰὼ οἵ 5υο- 

ΘΘΒΒΙ0η. οὗ ὕθη5685 (ΔΙ δα γιν, 'γηΐ. δ 171, 

56..), Φηα ΡΥ Δ Ρ5 ψν1 1 τϑἔθγθποθ (ο βοσν8 

ἐνδύσασθαι ἴῃ γ6Γ. 24, ἃ5 Θοτηραγθα ἢ 

ἀνανεοῦσθαι) ἴο 1πΠ6 ϑρεβυ ἃπα β]Π018 

πδύατθ οὗ {Π6 δΔοῦ; Ὀαὺ οομὴρ. ποίθϑ θη 

ὉΠ 111: 4: ἈΠῚ ἡ 1 ἤΠἠ6ιει ν' 2: 

Ῥ ΌΆΠΥ ππύθηδ Ὁ]8. ἴθ ὉΠ 6 Βα ρροβιυϊοι. 

ὑμαῦ {Π6 ἰηῇ. 15 δα αἰναθηὺ ὕο 0Π6 ἱπηροι. 

([μαῦπον, ὙΥ ΟἹ) ; ποῦ πον θνον Ὀθοδιιβθ 

ὑμᾶς 15 αὐὐδδοῃθα ἰο 1 (Πα ῖθ, ΤῸ 568 

ὙΊΠΕαΥ, ΟὟ. ὃ 44. 3. Ὁ, Ρ. 288) Ραύὺ Ὀ6- 

οδ86. ὕΠ|5. παρα 15. ΟἿΪΥ ἔουπα (θχ- 

ΟἹ αατης ΕρΙο ΟὙ6].) ἢ Τμνγ8, ΟΥ̓Δ] 68, 

(6. ΟΥ̓ ἴῃ Οἰδιιθ65. τυ]. ὈΥ Βρθοὶδ] 

νγΑΓΓ ἢ ΟΥ᾽ ΘΑΓΠΘΒύΠΘΕΒ ; ΘΟΠΡ. Β6.- 

Παταν, ϑυηΐ. ΙΧ. 3, Ρ- 358. Βυὺ [δὲν 

οθεύδιη ἰηϑύδποοβ, 6. χ. ῬὨ1]). 11]. τ (5888 

ποίββ), 8.6 ουμα 1ῃ ὑπ ἰαπραασθ οὗ 

86 ΝΤ. κατὰ τὴν προτ. 
ἄναστρ.] “α8. ΘΟἸΟΟΥΒ ψ011)) 707) η167" 

σοπυογδαίίοη,᾽ “αποδ ΡΥ ]βυ 1 Άτη νἱν 6 6], 

ΘΟΠΟῸΡΙΒΟΘ ΠΩ, οὖ ῬθοοδηαἹ σοηδιθίιι- 

ἀἴποπι,᾽ οτη. ἃ 1280. ; βρθοιϊποδύϊοη οὗ 

ὑπῶῦ ψψιῦ τορᾶγὰ ἴο πο {Π6 ἀπο- 

θέσθαι τὸν παλ. ἀνθρ. νγᾺ8 ΘΒΡΘΟΙ]]Υ 

οατγῖθα οὐδ; κατὰ ποτα ποῦ Ππανίηρ 15 

ΤΊΟΓΘ τι8118] 56η88 οἵ ηιθαβι}6, Ὀαῦ, ἃ5 

{πε οομὐθχῦ βθθιηβ ὅθ ΓΘ  αΓ8, ὕΠ6 1655 

ἀοῆπιίθ ομθ οἵ 26} δγ06. ἐο; ΘΟΤΏρΡ. 

Ῥοτη. ἰχ. 5, 8ηα 566 Βοβῦ τι. Ῥδ]τη, 

ἼΠου: ΒΕ: Ν᾿ ΟἹ 1: Ρ. 1590. 8 ὁ0ῃ- 

βύγαούϊοη τὸν παλ. ἄνθρ. κατὰ κ.τ. Δ. 

(  ὁτοῖθθ, (βοαπη.) 15. ορροβθα ἕο ὑπὸ 

οὐθυ, ἃ πα ἴο 411 ῬΥΪΠΟΙΡΙῸ5. οἵ ρϑυβϑρὶ- 

οὐἰῦν,--- ποῦ Ποννανο ῬΟϑι ναὶ ἴο ὑΠ6 

“Ἰὰνν5 οἵ Ἰδπσιαρο,᾿ δα θ, ΤῸΣ ΘΟΙΊΡ. 

Ίηθυ, ΟἹ. ὃ 20. 2, Ρ. 123,--δὲῃηα 15 

ἀἰβυ που πιπύθπμα ]6. 

ψγου ἀναστροφὴ 15 σοπῆηθα (ἴῃ 105 

ΡΓοβθηῦ 56 }58) ὅο ὑπὸ Ν. Τ'. (6 Δ]. 1. 13, 

τ ΤΊ). ἰν. 12, 8ἃ].), ὕο ὑπ86 Αροογυρῃᾶδ 

(ΤΡ. ἵν. 14,) 2 Νίδοο. ν. 8), πὰ ὕο 

Ἰαύθυ αστθθκ (ΡοΟΙγΌ. “Ἰδέ. τν. 82, Αὐ- 

τί, Φριοί. 1. 0); ΘΟΙΠΡᾶΓΘ ΘΈΠΘΘΙ, 

ἼΔΙΟΙ Τὸ Ρ 322. τὸν 

παλαιὸν ἄνθρωπον) “ἐ{6 οἰεἶ ἠχαηι,᾽ 1.6. 

ΤΠΘ οχργεββδῖνθ 

ΟἿἹ ΤΟΥ 6 ἀποοηνουθα 56]: ρουβομὶ- 

Ποαύϊου. οὗ οἵγ συ 0186. 51 {Ὁ σοπα οι. 

Ῥοΐογθ τϑσθηθγαύϊοη (Ποιη. νἱ. 6, (]. 

111. 09), ΟΡροβθά ἴο {Π8 καινὸς ΟΥ νέος 

ἄνθρωπος (νγΕΥ. 24, (ο]. 111. 10} ἀπ {π6 

καινὴ κτίσις ((8]. νἱ. 15), οΥἦ΄, 1Ὲ το- 

ϑαγα θα ἴῃ Δ ποῦπον Ρροϊηῦ οὗ ντθνν (οοτηρ. 

ΟἸγυ5.), ὅο ὕπ6 ἔσω ἀνθρ.. οἷν. 111. τύ, 

Ῥομ. νἱϊ. 22 : 5686 Ηδυ]θββ, διεμί, ὃ. 22, 

Ῥ. 97, 8ἅΠ4 οοπΡ. ιιίοου, 7 }λεβαι". 

ΠΟΙ ΠΡ 5352: τὸν φθειρό- 

μενον] “υὐὐίοί, τὐαχοίδ, οογγρέ,᾽ ἀεὶ 

φθείρεται, Οτἷρ. (ἰαἴεη., ἔασον. 46- 

Πηϊύον. ἃπα βρϑοϊποαύϊοη οἵ {π86 ργοὸ- 

δυθδδῖνο οοπαϊ!θοη οἵ {Π6 παλαιὸς ἀν- 

θρ.,---πιοῦ Βονθνο 1 ΔΩΥ οατιδαΐ 

ἤἴογοθ, ἃ5. ὑπ18 σοῦ 6 δχργοβββα 

ΘἰσΠ6. Ὁ ἃ το]αὐύϊνθ οἱδιιβθ (5866. οὐ 

τ 7,ηι. 11. 4), ΟΥ ἃ Ῥᾶγῦ. νιθποιῦ 0Π6 

ΔΥο16. ὙΠ6 ἴθηβθ οὗ {πὸ ραγῦ. (ργββ., 

-π-ποῦ προγί., Β6ηρ.) πιαϑὺ ποτα θῸ 

πούοοα ἀπ ᾿Ῥγαββθα, ἃ5 τηδυκίηρ᾽ ὑμαῦ 

ἸΏ ΘΙ 270 0688 ΟΥὁ ΘΟΥΤΡύΪΟΠ ἃ Πα ΤΠΟΓᾺ] 

αἰβιηὐθουδίϊοη Ὑγμοἢ 15. ποὺ ΟἾΪΥ ὑῃ8 
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“ Α “ ’ ΄- Α ε “ Α 9 ,ὔ 

24 νεοῦσθαι δὲ τῳ Ἰ]νεύματι του νοὸς ὑμῶν και ἐνδύ- 

ΘΠ δρϑούθυιβῦο (Α α0}.} αῦ ὉΠ6 βύθθΠν 

)γοσυδϑδῖυο Θοπ Ἰ]οη οὗ {Ππ| παλ. ἀνθρ. ; 

ΜΈ ΘυεΓγ 

ΤΘΘυΒ. φθειρ. ἴο “ Θὔβθυ πα] ἀδβύγποῦϊοπ᾽ 

(Θοπρ. Ηοννβ.), τϑοδυητηρ' {Π6 ρτῈ5. ἃ5 

Ἰην Ἰ ν] Πρ ἃ ζιυέιι)6 τηθαπίηρ. ΤῊΪΒ 15 

ἔθη 016 (666 Βθυημαγάν, ϑ'γηέ. Χ. 2, ἢ. 

οοηίταβὺ κτισθέντα νοΥ. 2.. 

371), θὰῦ βθόιηθ ἰηΐθυῖον ἤο {π6 ἴοτο- 

δοίηρ, ἃ5. ἀνανίηρ οἱ αὐξθηθίοη ἔχοι 

88 ἰγὰθ ρηέβοηέ τιδῦνστθ οὐ {Π8 ρτὸ- 

ϑτθβεῖνθ φθορά: 60}. 68]. νἱ. 8, δά 

5868 πούθβ {γ ἰοο. 

κατὰ Πδ5 ΠΕΓΘ ΠῸ αἰνθοῦ σϑέθγθποθ ἴὸ 

Ἰηβύγ πη η [Δ] 10γ (86. -- διά, (Βοππη., ὑπό, 

ΤΉΘΟΡΙ.., Θοπρ. 5 71.), θπύ, ἂἃ5 [πὸ ρᾶγ- 

{181 Δ 10 Π6515 κατὰ Θεὸν (γ 61. 24) 5πο- 

ϑιοβύβ, 105 τιβι18] τη δ η]ηρ' οὗ “δοοογάδποθ 

το; ἴῃ νμΐοῇ Ἰη 4664 ἃ ζαϊηῦ τϑίθθθ ποθ 

ἴο {πὸ οὐζαδβίογ, οὐ Οἷγ᾽οὐηιδέωη 65. 601- 

πϑοίθα ννἹ ἢ ΟΥ̓ δυϊδίησ ἔγοτα ὑμ8. δο- 

ΘΟΥάΔΠ08. ΤΙΔΥ Βοιηθίϊμηθα Ὀ6. ἐγδορα; 

5686 πούεβϑ οὐὺ ᾿λιζ. 11. 5, ἁπα οὶ ΤΊΐ. 111. 

5. Κατὰ τὰς ἐπιθ. 15 ΠΟνΘΥΟΥ ΠΕΙῸ 

ΒΠΏΡΙΥ “ἴῃ Δοοονἄδπο8 ὙνΊ ἢ {116 Τπιδύβ,᾽ 
- . -Ξ- 

“βθοπηάστη (Θβἰἀοτῖα,᾿ Ὑ αἷο.; «αἱ 

Υ͂ 
ρ ΞΕ Ἔ 

Ί “τπς [5ϑοσηατη οοποιρίβοθι- 
ρ 

185] ϑυσ. - ῬῊ1]., ὁ. 6. 1αδῦ ἃ5 ὍΠ6 πδῦττθ 

Δα οχἰβύθηοθ οὗ 5.0} ᾿υδὺ8 ΠΉΡΙΚ ἀπά 

προοθδϑιύαῦθ : οοῖηρ. ΥΊΠ ον, 6». ὃ 40. ἃ. 

Ῥ. 358. τῆς ἀπάτης] “οΓ 
Μοροίέ " σοι. ϑιυι)εοίί, ἣ ἀπάτη Ὀεϊησ 

ἰδκθη 50 αὐβυγαούθαν (ΜΠ α]θίοι, (τ). 

Αγδν. τ, 3) ἃ5. ὅο θ8 ΠΘδΥΙΎ Ρϑυβοηϊπθα 

(ΔΙ6γ..). ΤῊ ρΡιᾶρῆγαβο ἐπιθυμίαι ἀπα- 

τηλαὶ (ΒεΖα, Α α}.} 15. ὙΟΥῪ ἀηδ8015- 

Τδούογυ, ἃ Πα στηϑὺ5 ὕπ6 οὈνίοιιβ διηύ]- 

{6515 ὅο τῆς ἀληθείας νεΥ. 24. 

23. ἀνανεοῦσθαι δέ] “απὸ ἐλπαΐ γ6 

ὑ6 γοηοιυοεῖ , οοπύγαβίεα, βὐαίθιηθηῦ, οἢ 

186 Ῥοβιυϊνϑ 5146 (“ δὲ 411] τοὶ δ]δτη δά - 

11ο1Ὁ, αὖ ἔδτηθη τ 1ν15 απο δ ΟΡ ΡΟΞΙΪΟ 

ἀθοϊατούαν,᾽ ΚΚ]οίΖ, ζουαν. ο]. 11. Ρ. 

265), οὗ Π6 βυρβύαδποθ οὗ νῆμα ῃδῪ 

μ8δ Ῥθθὴ ἰδυρμῦ, νοῦ Πδα Ῥθεῃ 

ῬΥΘνΙΟΙΒΙΥ Βρθοιῆθ οὐ 1ζ5 ποραῦϊνα 

Τὸ Βὰϑ ὕθεπ ἀοπούεά 

Ὑν Πούμον ἀνανεοῦσθαι 15 Ῥᾶ85. οΥ' πη] 4416. 

5146 10 ΨΘΓ. 22. 

ΤῈΘ δοῦ. 15. σδυ αι η]ν τὰτο (ΤΠ οτη. ΔΜ. 

Ῥ- 52, 6Θα. Βογη.; οὐτηρ. Ῥβδίτη ΧΧΙχ. 

2, 44.) 501, 85. Ἡ δυ]655 βϑθβίδοθου 

5Πονγθ, ὕπθ τη] 6116, ΟΕ) ἴῃ 15 5110}18 

δ τηθδ ΡΠΟΥ 68] 56 η56, ἴθ 50 Θο01η- 

Ῥ] θέον ἀθνοα οὐ δὴν τϑῆρχίγο ἴονοθ 

(οὔτηρ. θνθῃ ἀνανεοῦ σεαυτόν, ΑἸ ΟΠΊΗ. 

1ν. 3), δηαἃ ΙΒ. ῬΥΤΔΟΟΟΑΠΥ 80. ΡΌΓΕΙΥ 

δοῦν 6 ἴῃ πιθδη πο, ἐπαῦ πὸ Οὔ 6" ΤΟΥ ΠΣ 

ὑβϑὴ ὑπ6 ραδδίτε (ορρ. ἴο 0161) οὰ 

ῬΟΞΒΙΌΪΥ ΒΑΡΙΠΟΠΪΖΘ 1} ὑπ6 οοπίοχῦ; 

ΘοΠΡ. ἀνακαινοῦσθαι, “ ον. ἵν. τύ, 

ΟΟ]. 111. 10, δη 566 ἩἨοΐη. ϑολνὶ. 

ΔΤΟΙΣ ΤΠ 2. Ρ' 20). 

ἀνά, γοδίογαίίογ, το ὃ Τοττηον, ποῦ πθο65- 

ΤΠ6 τηθϑηϊησ οὗ 

ΒΆΓΙΥ ἃ ῬΙΤΊΔ] βύαϊθ, 156. πούϊοθα ΒΥ 

ΝΥ ποι (6 Πο1 Ὁ. Ὁ. ΤΩΡ. 1ΠΠ0 Ρ᾽ ΤΟ» 

Δ] ὑμ6. αἰδιϊηοὐϊοη Ὀθένθθη ἀνανεοῦ- 

σθαι (“ τϑοθηύδιο, ᾿---- ΤΠ} 8. Βα] Θοἰϊνο, 

8.1.1 ῬΟΥΠΆ ΡΒ. νν10}} ργθνδιηρ τοῦ. ἰὼ 

γεπουαίοη) ἁτιὰ ἀνακαινοῦσθαι (΄ τοπιο- 

γΆΓΘ,᾿--ἸΉΟ16 ΟΠ ]θούϊνο, 8ἃΠ6] Ρϑυ δ ρ8 

ψΙ ἢ ΡΥ νυ 1] ηρ τοῖ. ὕο γε γελιογ αὐ 01) 

ΡΥ Τιυπηδηη, ϑψηοη. Ὁ. ὅο; 6ΟΙΏΡ. 

ΤΡΘηοἢ, ϑψηοη. ὃ τδ, δη ὦ 566. πούθϑβ οὐῦ 

Οὐοϊ. 11. το. τῷ ΤἹνεύματι 

τοῦ νοὸς ὑμ.] “ὧν ἐμ6 ϑρίγίξ ὁ ψοιι)" 
φιϊπαί.᾽ Τα {118 ἀπ]ατι6 ἃ Πα βοιηθ δῦ 

ΔΙ Ἰριοιι5 ΘΧρυ ββίοῃ, ὑπ σθπ, νοὸς 

ΤΩᾺΥ Ὀ6 ΧΡ] ΔΙ 6 οἰ Ποὺ 8ἃ5--- (α) αρρο- 

δέξζνο, “ΒΡ1Υ1δ 5. ατιδ8 ΤηΘη5. γοσδῦαγ,᾽ 

Απραβύ. ὅ6 7Τη7η. ΧΙΝ. χν].; 50 ἈΡΡΥ͂. 

ΤΆΥ]οΥν, Ζιιοί. Ζ7)ιιῦ. τ. τ. 7, δοτηρ. τα. 

οἿν ἰἰορογιέ. 11. 2. 12 :---(Φ) ραν ἐϊέζνο, “188 

Θονθυμῖπρ' Βρ᾿ γι οὐ {π6 τηϊηά,᾽ 1)6 ὟΥ., 

Ἑδάϊθ, τὴν ὁρμὴν τοῦ νοὸς πνευματικήν, 

ΤΠ Θοα, ;---ΟΥ (6) »οϑϑοβδίνο, “Τη6 Π]- 

νη. ρισῦ ἀπο Ὁ [π6 πατηδη 

πνεῦμα (οομρΡ. Ἠοοΐςοσ, “οοί. Ροΐ. τ. 7. 

πὴ; Ὑῦ τ ΠΟ ὑΠ6 νοῦς ἃ5 5:ι]6οὔ 15 

μα πρ4, ἃη4 οἵ ψγΠΙοῖ 1Ὁ 15 ὑπ6 γεζορ- 

ἑαουζιηι; τῷ Τίν. τῷ ἐν τῷ νῷ, ΟἾγν5. 

ΟΥ̓ 0Π656 (α) 15 τη} ΒΟ γ, 5. ΒΡ. 11] 
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κ Ἁ “᾿ Ἁ Ἀ Ἁ 

σασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα 
3, ὃ ,ὔ ΑἸ ,ὔ ἌΝ μ ’ 

εν θικαιοσυνη καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 

«ἰϑϑϊσηιδῦθϑ 10, “ἃ ἢἤδὺ ἀπὰ 41}} Ἰῃΐον- 

Ῥχούδθϊοι ;᾿ (0) θυ 1ἢ ποῦ πιθίαρῃν- 

ΒΟ ΠΥ ΟἹ ΡΒΥΟΠΟ]ΟΟ ΘΑ ΠΥ ἀοι ὈὐΓα], 15 

ΘΧΘΟΘΟΙΟΑ ΠΥ τιπϑαυβίούουνυ ; ν Ώ118. οἢ 

ὑπ σομύγδτυ (0), πον δα ορίθα Ὀγ Δίου. 

μὰ5 ἃ ἴὰ}} βογιρίιπγαὶ βρη ποδποθ: 

τὸ Τν. 15. {π6 Ἡ ΟΙν ὥριτἱῦ, συ] 0 ἘΥ͂ 

15. πιπίοη τυ ὑῃ6 Πυτηδ πνεῦμα Ὀ6- 

ΘΟΙΏΘΒ5. ὕΠ86 σού οἵ ἀνακαίνωσις τοῦ 

νοός, νοι. χὶϊ. 2, ἃπα (6 νοῦς 15. {86 

βοδῦ οὐ ΗΙΒ νγου εῖηρ',--- ]ι6 16 ματαιότης 

(νυ. 17) ομοθ νγᾶ8, θαῦ πονν καιψύτης. 

6 ἀδῦ. 15 ὑππ5 πού, 5 ἴῃ (α) ἃπὰ (), 

ὃ ΤΊΘΥΘ ἀαύ. “οὗ τϑίθυθμοθ᾽᾽ (γθγ. 17) 

θαῦ ὦ ἀφαῦ. ἐγπδύγιηνεη ἐϊ, ---5011. διὰ ΤΙν. 

ἐστιν ἀνακαίνισις (Εϊσαιϊη., ὅπερ ἀνανεοῖ 

ἡμᾶς, Οτῖρ. Οὐαἴοιιν.; 566 Τὺ. 111. 5, πὰ 

ΘοΙΏΡ. ΟΠ] θοῦ ἴον ΟΠ Ἰβίσηδβ [)ὰγ. 

ΠῚ Ϊ5 1 ὕοΓ ΡΥ. 18 ΔΌΪΥ ἀοἴοπ θα Ὀγ Ῥα]], 

Τύδο. Ν. Ρ. 477 (πρὶ. δονβ, Οχῇ. 

1844); 568 ]8ὸ Υ αὔϑι]. ἤεψοῃ. Ὗ οἱ. ν. 

Ρ 1.3 Οἰβύεει; Το 7: Π|: τς 5; Ρ. 227; 

δ ηα ΒυϊΖ. Νου. Οριιδο. 4 ας. Ὁ. 214. 

ΤΊΘ. ΟὨἿΥ πιο ΠΟ ΌΟη, ΟΥ Ταῦ ΠΟ 6χ- 

Ῥὶαμαύϊοι, νυ 16 1 πᾶ βθομιθεὶ ΠΘΟεΒ- 

ΒΑΡῪ ἰο 804 ὕο ὑμ8 νίθυν ἴῃ δά. 1, 18 

ὑμοῦ τῷ ΠΙν. (5. ἃθονθ βύῦαθθ) 18 ποῦ 

π6 ἩοΙγ -Ορινειῦ τοραγάθα Θχο! δὶ ν 6] Υ 

δ Πα }6}" 86, Ὀὰῦ ἃ 5. ἴπ ἃ Θ,ΔΟΙΟΙΙΒ. τιηϊο 1 

ΙΔ ὑπ ππιδη ΒΡΙΥ]0. ΔΥῸ {π|5 

51 ῃὺ τοουποαύϊουι, ὑπ ὑπ|ν Ἰῃὔογρι. 

ΒΘΘΙΩΒ ᾧο Πᾶνα ἃ ΝΘΙῪ 5ΓΟΠο᾽ ΟἸΔ1Π}) ΟἹ 

οὐ αὐδοπύϊοη : οοηίγα ΟΥ̓ ογάδνυν. ἔῃ ἰοο. ; 

ΘΟΙΏΡ. αἶδοὸ [6] 10Ζβοιι, διὲῤί. Ῥαμοίνοί. αν. 

δ» ἰδ {4}. 
24. καὶ ἐνδύσασθαι] “απῷ ἐλαΐ γ6 

ρὲ οὐ ἴανῦπον δ τῆογ8 αἰβυϊηοῦ 

Βύαθευηθηῦ οὐ ὕΠ6 ροβίξίυο 5116 οουτθ- 

᾽ 

ΒρΡΟΠαἸηρ᾽ ὕο ὑπ6 ἀποθέσθαι οἷν [Π6 πθ58- 

{ϊνα ; ὑπ ομδηρα οἵ ὕθη868 ὕο 801. Ὀ6]Πρ᾽ 

ΔΡΡΥ. ᾿πὐθηθοπα! ; 5886 ποῦθβ Οἢ ΥΒΥ. 

22. ΤΊ δυραϊηθηΐβ οἵ Απεθερυϊϑίβ 

Ῥαβθά οἱ ὑμὶ5 νβεῦββ ἃ΄6 ϑηβυγογθα ὈῪ 

Τάγου, {ϊδογίῃ οΓ Ῥγορλ. ὃ 18. δὰ 31. 

Τῦ 15 γΘΥῪ ἱππρΓΟ θ8 0]6 ὑπαῦ {ΠῸΓ6 15 ΠΘΓΘ 

ΔΉΥ ΔΙ] απΐοη ἐο θαρ δια ; ὑπ6 “Ῥαυϊηρ; 

οἡ. ἐΐπθ τιν τηϑη  ΓΟΐο 5 ὅο ὑπ γέμουα- 

ἐΐοη, οὔ {π μοαῦὺ αἰ γα 8 ; ΘΟΤΏΡ. 

γγδίου. ἤογοτ. Ὗο]. γ- Ρ. 434- Τ}0 

τηθθδΡ μουῖοα] πα ἀορτηδίϊοαὶ τη θδ ΠΡ; 

15. Ἰῃν ϑϑυϊσαῦθα ἴῃ ἴον, 7 λοβαιι)". 5. ν. 

ΝΟ ΤΡ ΤΠΠ: τὸν καινὸν 

ἄνθρ.7 “ἐλ6 πειῦ ηναγ.᾽ Τὺ 18 ΒΟΔΡΟΘΙΥ͂ 

ΠΘΟΘΗΒΑΡΥ͂ 0 ΟὈΒοΥνα ὑμαῦ {6 καιν. 

ἄνθρ. 15. ποὺ ΟΠ τῖϑὺ (Ζαποῖ. ἂρ. ῬῸ]. 

ϑγη.), Ὀαὺ 15. ἴπ ἀϊγθοῦ σοπίγεβῦ ἴο τὸν 

086. ΠΟΙΥ 

Τουτὶ οὗ ππιιηδη 1186 νυ ἴοι σοβα] 5 ΤῸ ΠῚ 

τοἀοπηρύϊοι,᾽, ΜΌ]16ν, Δοοίν. οὗ δῶν, 

τν. 3. 84 ἥπ., ΝΟ]. τι. Ρ. 392 ((ἸΔγ τ) : 

σοι. (Ὁ]. 111. το, ψετα νέος ἄνθρ. 

βύωπαθ ἴῃ οοπίγαδὺ ὕο ἃ 70) 17 ϑὐαῦθ 

( οὐάβυν. ΦΡΌΥ σοιηρᾶμοΒ. ΜΑΙ. ἰχ. 

17, Μδγκ ἢ. 25, [μῖ ν. 38), 85 καινὸς 

Πθπ ο ὁπ ηφοεζη γϑηοιυαΐ ; 5866 πούθϑβ 

ἦη ἴοο., Ττοποἢ, ϑψηον. Ῥατῦ 11. ὃ ΤΟ, 

ὁπ δ]. δ μιμ, ὃ. 55, Ρ. 907. ΤΠ6 

φαῦνιβυῖο πη θυ ρυθυα !οη5. ἅτ σῖνθη ἴῃ 

δαΐοον, 7 }οδαι". Ν οἱ. 1. Ῥ- 352- 

τὸν κατὰ Θ. κτισθ.] “λίολ αὔίεν (τού 
μαϊΐ, ὕοοη, ογοαίοεῖ,᾽-ποῦ “8. οτϑαίθα, 

Ααἴῃ., θαὺ “ααϊ... ογθαῦαβ οεὺ,᾿ Ψ ]6., 

ΟἸαγοιη., βῖπα. Οορῦ., ταῦ ὑΠπ6 ῬΤΌΡΘΙ 

ἔογοθ οὗ 0Π6 δου. ἴπ γὑϑῇ, ὅο ὑπ6 ραβῦ ογθᾶ- 

ὀΐου ἴῃ ΟΕ τῖϑ : {Π6 ποὺ τὰ ἴ5, ἃ 5. 1ὖ 

ὙνΈΓΘ, ἃ ΒΟΙΥ ΘΓ ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟΏΔΠυΥ, ποῦ 

οὐδαῦθα ἴῃ ὑπ6 οα88 οὗ ϑδὸῖ ἱπα]νι 88} 

Π6] νον, θαὉ ογθαῦθα ποθ ἕοσ 81] (“1η]- 

(ἴο τοὶ ΟΠ γιϑυΐδηε," Β6Πηρ.), δα ὑπο 

παλ. ἀνθρ., δα ἀδθποίθβ 

ἱπα νι πὰ }} Ὁ ἀβϑαμηθα. ΤΠ6 ΚΟΥ ὕο {15 

πη ρουϑασιῦ Ρᾶβδαρθ 15 πη ου Ὀῦθ α]ν ὑπ 6 

Β ΣΙ Κίη σ᾽ ῬΆΓΆ1161 (ο]. 111. το, τὸν νέον 

τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ 

εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν : ἴτοτηῃ νν 10 ἢ 

0 νου] αἰσηοϑὺ βθθηὶ οογίδϊη (1) ὑπαὺ 

κτισθέντα ἴπ ΟΟΤ ργϑβθηῦ Ῥαβθᾶρθ 60}- 

ἰδῖηβ ἃἢ ΔΙ]πιβίομ ὕο (θη. 1. 27, πὰ 

Βαρ οϑίΒ. ἃ ΒΡ᾿ 8] ΘΟ Π ΠΟ ΧΊΟ Θύννθεη 

ὑπ6 ἢγβῦ ογθαίϊοῃ οἵ τηϑη ἴῃ ἃ ἄδιη πα 

{Π6 βεοοῃα ποὺ ογθαΐΐοι πὶ ΟΠ νἸδῦ; ἀπὰ 
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25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε 
ς , «“ ὃν “ , Ε 

ἀλήθειαν εκαστος μετα που πλησίον αυ- 

(2) ὑπαῦ κατὰ Θεόν, 88 1ΠΠπϑύγαϊθα ὈΥ͂ 

κατ᾽ εἰκ. κιτ.Ὰ. ΟἹ. ὦ. 6., 15 ΤΙΡΉΟΙΥ οχ- 

Ῥἰαϊπθα ἃ5 “δ βχθιβρίαγα [26]: ΘΟΙΩΡ. 

(81. ἵν. “8, μὰ 866 δνίμθν, (6. ὃ 40- 

ἃ, Ρ. 9558. ΤΠ ὑπθη ἔγοσα 0818 Ραββα 89 

οοιηράγθα νυ τὺ} ὑπαῦ ἔρουη (Ο]. νγθ ΠΔΥ͂ 

ἈΡΡΥ. ἀθάποθ ὑπὸ συθαῦ ἀορτηδῦϊο ὕραι}}, 

- «αὖ αποά ρον! ἀθγδιπιβ ἴῃ. Δ δπι, 14 

δϑῦὺ βθουπάππι ἱτηδοίηθτη οὖ Β᾽ πα 10 61- 

π6πὶ 6556 Ποῖ, μος 'π Ομεϊβθίο “658 

τϑοῖρθυθιητιβ,᾽ Π’Θμ ΒΒ, {7ω}΄. 1. 18.1 

(ε4. Μδ55.); 588. ποῦεβ. οὔὺ (ὐΐ. ἐ. ὁ. 

ΤῊ 7υβύϊοο οἵ 0π15 ἀϑἀπούϊοι 15 ἀουθῦ- 

εα "γ Μύ]]οι (οοί»". οΓ δι, τν. 3; γο]. 

11. Ρ. 302), θαὺ νιυποαῦ Βα !βηοῖθπξ τθὰ- 

ΒΟΠ; 568 6580. ὕπ6 Δαμἰγ8 016 ὑγθαῦϊβθ οὗ 

Βρ. Βα], ϑέαΐίο οΥ ἤαγι, ζο. Ῥ. 448 54. 

(ΒΡ 5 δ ουῖτβ, Οχΐ. 18.4.4), πὰ 1)6- 

Ἰϊῦζϑοιι, Βέδι. Ῥομοϊιοί. ττ. 5, Ὁ. 51. Θἡ 

1πὸ παῦατθ ἃ πα Ῥγοοθῆβ οὗ ὉΠῚ5 Του ν Ὁ} 

οὗ 16 ἱπιᾶρσα οἵ Οοα, 566 «8 Άβομ, 

Ογοοα,, ῬοοΙς Ψ1Π. 35. 1. 

ἐν δικαιοσ. καὶ ὁσιότ.] “ὧν γἱγλίεουιδ- 

γι688 απεἶ Πιοϊἰγνο55 ; ὕοκθη5 ἃ μα ομᾶγϑο- 

φουιβύϊοβ οἵ {π8 ἀἰνίπθ τᾶ; ἐν ἀθ Πη]ηρ᾽ 

{π βύαξθ ἴῃ τυ πο ἃ Βα" πα 6 ἕο ὑπὰῦ 

1561} 

(ΟΙ5}..). ἘΠ αϑ.8] αἰβυϊπούϊοι θθύννεθη 

᾿πηᾶρθ οΟμβΙϑθ ἃπἃ ΘΧΒΙΙ 8 

{π6886 ὕνο βυθδυδηιῖνοθ, ὁσιότης μὲν 

πρὸς Θεόν, δικαιοσύνη δὲ πρὸς ἀνθρώπους 

θεωρεῖται (Ῥ.11ο, ὧ6 Αὐγαΐ. Ν ο]. τι. Ῥ. 

20, 66. Μδηρ'., οοιαρ. ΤΊ. ϑγηοπ. 

Ρ- 25), 15 ποῦ πεῖθ ὙΠΟΙΠΥ͂ ΔΡΡ ΘΔ} : 

5 Ηδυθβθ Βμονβ5 το 1 ΤΊτη. 11. ὃ, 

Ἠ6)0. νἱϊ. 7, ὑπῶῦ ὑπ6 ὕβγιιι ὁσιότης [0 

88 ἀουθύα] ἀοεϊναύΐϊοη, 5886 Ῥοὺ, ΜΔ. 

ον δοῖι. Ν ο]. τ. Ῥ- 126, οοπίταβύθα νυ] ἢ 

Βοηΐεγ, Πιυγξοίίοι. Κ᾽ ΟἹ. τ. Ρ. 436] ἴῃ- 

γοΪϊνε5. ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ὑΠπ8 Ἰᾶθῶ οἵ “Ρἱθυν,᾽ 

Ῥαΐῦ οὗ “ΠΟΙΥ ρυγῦν,᾽ τὸ καθαρόν, ΟἿ Υ8. 

ὝΠΕΓΙΘ 15 ὉΠπ|8 ἃ ἔαϊπῦ οοπίγαβῦ βυσοθβῦ- 

οα Ῥούνϑθοιν ἀκαθαρσία δια πλεονεξία 

ἴῃ γ6Υ. 10, 84 δικαιοσ. ἀηα ὁσιότ. ἴῃ 

ὑπ6 Ῥυεβθπῦ νϑῦβθ, ΟἸβῃδιβθπ (πὶ ἃ ἢ 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

ΞΡϑαῖκ ὑπὸ ὑστιῃ, ἀο 
τοῦ ΟΠ ΘΥΪΒῊ ΔΉΡ ΘΙ, ΟΥ̓ 
Ῥυϑοῦϊβο ποῖ: αὐίεῦυ 
ΤῸ ΟΟΥΤθῦ ΒΡΘΘΟᾺ :; 
Ῥδ6 ποῦ Ὀἱυίου. 

ΘΧοϑΙ]ηῦ ἢοῦθ ὁ. 0Π158 ν 6 Γ56) ΘΟτ τη ΘῈ ὕ8 

οα ὑΠ|5 ρῬᾶββαρθ, (0]. 111. το, θα Υ 15- 

ἄοπιὶ 11. 23. (15ο γυϑίθυγθα ὑο Ὀγ Β1Π]})}4 

δ.5. ΤΟΘΡΘΟΌνΘΙΥ ΔΙΠππο ἴο 1π6 Τινῖπ8 

πηᾶρθ πη ον 15. οἐλίοαϊ, ἐητο[οοίμαί, 

Δ η ἃ ρἠηδίοαν ἀβρθοῦβ: ὑπ|5 Ἰαβδὺ τ ῖθυ- 

ΘΠ08 πον να βθθῖηβ βοιηθννηδῦ ἀοιθύ- 

ΤῸ] ; σομρ. Οτίνητη, ὅη, ἰ00. 

τῆς ἀληθείας] “οΓ 7 νυ; ΘΧΘΟΙΥ 

ΟΡΡ- ἰο τῆς ἀπάτης, γε}. 22, δπά οὗ 

ΘοΌ86 ὕο θ6 οοηπθούθα νυ θοῦ] Ῥτθ- 

οεαϊηρ ποιπ5. ΤΠ δα]οοῦϊνα! βοϊαθοη 

(θεζα, ΔῸ0}.) ΠΟΙ ἀδβύτουβ {Ππ6 οὉ- 

νίουϑ ἃπα ἴογοῖ 16. ἀπ 6515, δ ὉΠ 6 

τοδάϊηρ καὶ ἀληθείᾳ [᾽Ε]  ; ΟἸΆτοτη.; 

ϑδηρ., Βοθτῃ.; ΟὟὙΡΓ.» 

ΟἸαῖπηβ ὁπ οὐ αὐϊθη θη. 

25. Διό] “ ΠΓΛογ 7076 ;" ἴῃ τ ἔθυθη 6 

το πὸ ὑτα 5. ΘΧΡΙ ββθα ἴῃ ὕΠ6 νΘ 565 

41.1 πᾶ8. πὸ 

ἸπητηθἸαίθὶν ρυθοθάϊηςσ: εἰπὼν τὸν πα- 

λαιὸν ἄνθρωπον καθολικῶς, λοιπὸν αὐτὸν 

καὶ ὑπογράφει κατὰ μέρος, Οπγγ5. Τ]Θ 

Ῥτθνίουιβ τηθιίϊοη οἵ ἀλήθεια ΒΘ61η8 ὕο 

μῶν βιιροϑδύθα Ὁπ6 ἢγϑῦ θχμογίδιοη, 

Οἱ {πθ πι8ὲ οὗ διὸ ἴῃ {π6 Ν.7᾽., 566 πούθϑ 

ον; (αἴ. ἵν. 31. ἀποθέμενον 

τὸ ψεῦϑος] “Λαυΐηρ μιν οΠἢ (δου. στο 

τοῦ. το π6 Ῥυϊουῦν οἵ {18 δοῦ ; σοΙΏΡ. 

πούθϑ Οἢ. γ8. 8) ἐψίηρ,᾽ οὐ σαῦμον γαίδε- 

Λοοεῖ, ἴῃ ἃ ἔα}1Υ ἀβίσδοῦ βθη856. οἢ αι 

ψΙ]. 4.4),- ποῦ ἸΘῪ τὸ ψεύδεσθαι, 

5011. τὸ λαλεῖν ψευδῆ: [τἈ]ἸΒΕΠοοα 1ἢ 

ΕΥΘΥῪ ἴουτη 18. ἃ Οἰϊοῖ οπατδούθυϑυοϊς οὗ 

θ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἃτπι4, ἃ5 ΜΏΙΙΟΥ 

γ06}1 58, ΘΟΠ.65 πδὑτγ ΠΥ ἴτσοπι ὑπδῦ 

56] ΠΒ ΠΤ 685. υΒΊΟἢ 15. ὕΠ8. ΘβΒ6 106 Οὗ 81] 

511 ; 566 Ζοοΐγ. 07 δίῃ, Ν᾿ ο]. τ. ρα88. ΤΠΘ 

Ῥοβιθνθ θχπονϑαύϊου. ὑνμϊοῖ 0110 νν5. 15 

Θοπβιἀουθα ὈΥ «Θροτηθ ποῦ ἹΠηΡΙΌΡΔΌΪΥ 

ἃ ΟΠ ΒΟ ηο6 οἱ Ζϑοθδν, ν1]. τύ, λα- 

λεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς [15 ὑδ8 

ὁμδηρθ ὕο μετὰ ᾿ῃὐθηὐϊοηα], ἃ8. Ὀθῦζον 

ἀοπούϊπρο “Ἰπ θυ -οοτητητι ] 0} ,᾽ δὗο. ἢ] τὸν 

πλησίον αὐτοῦ. ἘῸν ἃ 5]ιοτῦ βϑιῖποῖι 
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᾿Οργίζεσθε καὶ μὴ 26 
6 ,, Φ (ἱ ν τ ’, ΘΝ ΄“ “ 

αμαρτανετε" ο ἥλιος μη ἐπιδυέτω επί τῷ παροργισμῳῷ 

ΟΝ. 015 ὑθχῦ 5886 Ατριβῦ. Δο)ην. ΟἸΧΥ͂Τ. 

Ψο]. ν. γν. 907 (εα. ΜΊρσΠΕ). 

ὅτι ἐσμέν κ. τ.λ. 1 “ὀεοαιι56 106 αΥϑ Ἠϊθηυ- 

67,5 οὐ ΟΓἹ αποί]ι). "ΒΘ ἴοτοθ οὗ {Π6 

Θχουύαθοη 065 ποῦ Ταβῦ ΟΠ. ΔΠΥ͂ ΠΊΘΓΘ 

δἰ μοὶ οΟΠΒΙ θυ ύϊοπβ οὐ οασ ΟὈ]Ϊρὰ- 

ὑο 5 ὅο βοοϊθῦυ, ΟἿ᾽ Οἢ ΔΠΥ͂ ὩΠΔΙΟΘῪ ὑπαῦ 

τη 6 ἀΘγῖνϑβα ἴλρομι ὑπὸ Ὀοαγ (ΟΠ  γ5.), 

Ῥαῦ οῃ Ὁ8μ6 ἄββρϑι ὑγαὺ ὑπαῦ ἴῃ θην’ 

ΤΏΘΙῊ ὈΘΙΒ ΟἵὁἨ 918 Δποῦμοιν γγ8 816 ΤΏ 6Π1- 

Ῥεῦβ οἵ πὸ Ροάγν οἵ ΟΠ τδύ (ἤομι. χἰΐ, 

5), οἱ Ηϊὴ ψῃο νψὰβ ἡ ἀλήθεια καὶ ἣ 

ζωή: 566 Ηδ11]. ἐγ ἰοο. 

26. ᾿Οργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε) 
“86 απ}, αγιαὶ δΐγν ποί .᾿ ἃ αἰτθοῦ οἰδῶ- 

ὑΐοῃ ἴτοιη Ῥβαΐπὶ ἵν. 5 ΩΠΧΧ, ΤῈ 

ὑγδηβιαῦθα “ ὑγθιλ Ὁ]86 πα ὡς. (6 656η., 

ιν α]α, «7. ΟἸΒΗ., ορρ. ἠο Ἡδηρϑβῦ. δηα 

Ἡ!ὐΖ!5), ἃγθ δα ποθ Ὀγ δύ Ῥδα] ἔγοηὶ 

{πὸ Οτθοὶς νϑυβίομ, ἃ8 θεβῦ ϑιηθοαγ!ηρ, 

ἃ Βα] αὐατῪ ἃ Π6 ῬΥΔΟΙΊΟΔ] ρυθοθρῦ ; ΘΟΙΏΡ. 

ν6Ι. 25. ΤΠ6 σομητηδηά 1561} ΠὰΒ το- 

ΟοΙνθα την αἰ θγθηῦ χρη] 018, 

που ΠΘΔΥΙΥ 811 Ῥθοοιηθ τ] ϊπηαύθ! 

οΟἸποϊθηῦ. (1) ΤῊ Θ πιδιδ] πύου ργ. “ 8] 

οοπ πσαῦ νῸΝ ᾿ΓΆΒΟΙ᾿ (“ Πουο] γα Ὀ6 

ΔΙΡΥΎ,᾿ ΒΟΥ, 5.672}. ὙΠΠΙ. ; 501] τηδῖη- 

πο Ὀγ Ζγτο, Δέεμώ. αι. ΑΥὶέ. 1841, 

Ῥ. 6ϑ8τ 54.) 15 Του 6 αν ὑπ ππίοῃ οἵ 

ὕννο ππρογδύϊνεβ ἴῃ ΗθΌτον ( εη. Χ]Π]. 

τ8, Ῥ τον. ΧΧ- 12; (Ὅβθη- (7. ὃ 12}- 2); 

ἃ Πα ἴῃ ἴαοῦ ΔΠΥ ουναῦθα Ἰαηρσιιαρθ, 

ὕἤο ἀδπούθ οομα οι ἃπα τοϑα]ὺ, ΤῊΝ 

Ἰονγθν 15. ΠΘΡΘ ᾿ΠΦΡΡ]ΙΟΔὉ]6, ἴον ὑπ6 

ΒοΙαύίοη που] ὑππι5 6 ποὺ ὀργιζόμενοι 

μὴ ἁμαρ., Ὀαὺ ἐὰν ὀργίζησθε οὐχ ἁμαρ- 

τήσετε [ποὺ -σεσθε ἴῃ Ν, 1.1, ψΒΙΟΗ 

οαηποῦ θ6 ᾿πύθη θα, (2) ὙΥῖπον ((ν. 

δ 43. 2, Ρ.- 279) πιοῦθ ὈΙΔΌΒΙ Ὁ] ὁ0η- 

οαἶνθϑϑ ὕπ6 ἢΠγβῦ ᾿πηρου, ὕο θ6 ρεγηυ δδῖνε, 

{116 βδοοηά 7ι{88ΐ06.: ΘΟΙΏΡ. {116 νϑύβιοιιν οἵ 

Θγτητη. ὀργ. ἀλλὰ μὴ ἁμαρτ. Τῦ 15 ἐγ 

ἰπάθοά ὑμὰῦ ἃ ῬεΕΥΠΪββῖνθ ᾿ΠΏΡΘΥ. 15 

ἔοι ΘσοΑβΙομΑ}}Υ ἴπ {π6 Ν. Τὶ (1 Οοτ, 

ν]. 15, Ρϑυμᾶρ5 ΜΆ. χχνὶ. 4.5), 501}1 

{π6 οἷοββ απίοη ὈΥ καὶ οἵ ὕννο ἱπηρεγᾶ- 

{ϊνε5 οὐ βιτηϊ δῦ ἤθπαβθ, θαῦ ]Ὸ} ἃ α15- 

ΒΙΠΏ1]81 ἸπΠ ρ γα ῦϊν ἃ} ἴογοθ, 15, ἃ8 ΜΙ υῈΣ 

Πδ5 ΟὈΒθυ να, ἸοσΊοα ΠΥ ππδα ϑίδούονυ. 

(3) ΤΊ [Ο]]οννη ρ᾽ ΠΟΥ. ΒΘΘιὴ5. ὑΠ8 

τηοβῦ 5ΠΏ0Ρ16: ὈοὺΠ ᾿τ ρ ΡΥ 65 816 71|8- 

δῖυθ:; ἃ5 Ἰουσθνοῦ ὑπ ΒΘΟΟΠα ᾿ΠΊΡΘΓ. 15 

πϑθα 1 μή, 105 1188ῖν 6 ἔΌΓΟΘ 15. ὕΠογθ- 

ΡΥ δῃημβδποθα, 816 ὉπΠ6 δἰηγτηδῦϊνθ 

ΘΟΙΏΤΉΔ 4 15 ὈΥ }πχύδ- ΡΟΒΙ ΠΟ 50 τ 0 ἢ 

ΟΡΒΟΙΓΘα, ἃ5 ὕο 6 ἐπὶ εἤδοὶ Ἰ10.16 τηοτα 

ὑΒ8ῃ ἃ ῬΑυ ΟῚ ΡΙα] τηθτη θ6υ, ὑποιρἢ 105 

1ΠΌΤΙ 510. αββῖνθ ἴοσοθ 156. ποὺ ἴο ὃ6 

ἀ6η16α. ΠΟΙ 15 ἀπο Ὀύθα] νυ ἃΠ ΔΠΡῸΓ 

δοδϊηδϑὺ 51η, ἴον Ἰηβίϑποθ, ἀσϑϊηβὺ 46]1- 

Ῥεγαίθ []βθῃοοα, 85 ὑπ οοῃὐθχῦ ὩΡΡΥ. 

Βυσσοϑίβ (5666. ΟἾΤΥ58.), ΠΟ ἢ ἃ σοοά 

τῆλ ποῦ ΟἸΪΥ͂ τηϑῦ, Ὀαὺ οπρμῦ ὧο ἴδε] 

(5δε6θ. ϑιῖοον, 7} οδαι". Ν ο]. 11. Ρ. 504)», 

Πα ὙΠΟ 15. νΘΡΥ αἰ δυοπῦ ἔγοπι ὑπ 0 

ὀργὴ ἴογθϊάθη ἴῃ ΘΓ. 51: ΘΟΙΏΡΆΓΘ 

ΤΙΈμοἢ, ϑψηοη. ὃ 37, πα οἡ {88 58Ὁ- 

76οῦ οὗ τεβϑπέπηθηῦ σθηθγα  γ, Βα ]6υ, 

ΘΈΥΉν. Ὑ1Π., ἃπ4 {ΠπΠ6 ροοὰ ποίβ οἵ 

Ὑγογάβνν. ἐγ ἴοο. ὁ ἥλιος 

κ΄ τ. λ.} “1οὲ ποὲ ἐλ6 διιγν σ0 «ἰοιῦην ὁ. 

01)" ὁ) γα ὐοην.᾽ ΓΠΘ σομητηδηα 15 ὑΠ9 

ΟἸτΙβυϊαη ΡΆΤὉ116] οἵ ἐμ Ῥγυμαροτγθδῃ 

οπβίοτη οἰὐδα Ὀγ ἢαμπιπποπα, Ὑ οἰβῦ,, 

διη4 οὔπουβ, εἴποτε προαχθεῖεν εἰς λοιδο- 

ρίας ὑπ᾽ ὀργῆς, πρὶν ἢ τὸν ἥλιον δῦναι 

τὰς δεξιὰς ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις καὶ 

ἀσπασάμενοι διελύοντο, ῬΙαύδτοῃ, ἐδ 

ἄπ. ἤναϊ. 4888 [ὃ 17]. ΤΠοτθ ἀο65 

ποῦ ΔΡΡΘὰν ΔηΥ͂ 8ΔΙΠπιβίοη ἤο ἔῃ 6 ῬΟΞΒ1 018 

οβἤἴθου οἵ πιρῃῦ ὉΡΟΠ ΔΠΡΘΓ, μήπως ἡ 

νὺξ πλέον ἀνακαύσῃ τὸ πῦρ διὰ τῶν ἐν- 

νοιών, ΤΠΙΘΟΡΗ. (566 ϑιαϊοον, 768. 5. ν. 

ἥλιος, 111. 2}, θαὺ ὕο Π6 ἕδοῦ ὑπαῦ Π6 

ἀδν οπαθα νυ ἱῦἢ {Π6 δα] ; “4 υδΓ6 

51. ἀἼΘΙΩ. ᾿γαβοθηΐθιη ΠῸΧ οὐσπραγεῦ, 15 

ἴγᾶπη γούηθ αὺ ἴῃ Ῥγοχίμηθη (16 1),᾿ 

Ἐβιΐυβ. τῷ παροργισμῷ!] 
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“7 

“ἡγγἱαΐίονι,᾽ “ ἐααϑροναΐίον,᾽ ἀτια ὑμογο- 

ἴογθ ἴο 6 αἰβυιηριϑηθα ἔνοτὰ ὀργή; 

ὙγΠ10}} ΘΧΡΓΘΒΒ65. {Π6 ΤηΟ76 Ρουδηθηῦ 

βύαίθ. Τὸ ογαὰ 15 ΠΟΙ -ΟἸ 5510 8} πὰ 

ταγθ, Ραὺ 15 Τουπα ἴῃ 1 ΚΙηρβ χν. 30, 

2 ἹΚΊΏΡΒ5 χῖχ. 3 (ποτ 1ὖ 15 1οϊπϑα υν]ῦ ἢ 

θλίψις ἀπ ἐλεγμόΞ), Ὁ. χχὶ!, χό, Ν- 

1ιθιη. ἰχ. 18, τύ, ἃπᾶ “6γϑιη. χχὶ. κὶ 

(4 65.) σιν θυμὸς πὰ ὀργή. ΤΠ6 

παρὰ 15 ποῦ τη ΓΟ ]Υ ̓ πύθηβῖνο (Μ| 6γυ.}, πον 

ὄνϑη ᾿παϊοαῦϊννο οὗ ἃ ἀθἤθούιοη ἔχοι ἃ 

τοῦ σαὶ (Υ̓οσ57.), θαῦ φρο Ὁ] Κ 

Ροϊηΐβ ὕο Π6 ινυϊαῦϊη ς᾽ οἰΡΟυ πηβύδημοθ 

ΟΥ' ΟΡ͵]θοῦ ψ] ο ἢ ρτονοϊκθὶ {Ππ86 ὀργή: 

ΟΡ. παροξύνω, ἀπ Βοϑύ τι. ῬΆ]Π), 

ΠΕ: ἘΞ Ν ΤΟ 1, 0]. ΠΡ 070: 

ΤῈΘ δυίϊο]θ θθίογθ παροργισμῷ 15 οτηϊῦ- 

θα ὈΥ Ζιαοήην. αὶ ΑΒ": ἃ].,--ὐπδυῦ 

ΡΡΥ. νυ τὐποσὺ ΤῸΠ]}γ Βα ΠΠοἰθηῦ συουηῆξ, 

85) ὉΠΟυΡ 06 δχύθυ πὶ δαύμουν 15 

βύγοηρ', ὕπ6 οταϊββίοη τη 8 ἀοοοππίθα 

ἴῸΓ ἃ5 ἃ οουγθούῦϊοι βιισοθδίθα θοΐῃ ὈῪ 

ὑπ6 νθααθηὺ αἰβαρρθανθηοθ οὐ ὉΠ6 ἃγῦ, 

αἰδον ἃ Ῥγθρ. πὰ Ὀγ ὑμῶν βϑοιηΐηρ ἴο 

Εἶν βιηποϊεμῦ ἀ6Π 66 685. 

27. μηδέ] “πον μεί;᾽ “αἴϑο...ποΐ;} 

μηδὲ ΠδῖΘ βθυνίησ' ἰο οοπηθοῖ ἃ ΠΟῪ 

οἴαθβ ῃ ὑμ6 ρυθοβάϊηρ' (} 61}, ὅτ. 

δ 776), οπ ὑπ ρῥυϊποῖρ]α ὑπαῦ δὲ ἴῃ π6- 

ϑαῦνθ βθιύθποαβ Πἃ5 οἱθη Ῥγϑούϊοα ν 

τα ἢ οὗ ὑπ6 οοπ]πποῦϊνα ἴογοθ τυ ΠΙΘ ἢ 

καὶ Πὰ5 ἴῃ δἰδυμηηδύϊνθ βθπύθῃμοο5 ; 5866 

εχ, Δ ηὔρ. ΝΟ]. τι. Ρ. 15. Τῷ τηυϑὺ 

ΒΌΓΟΙΥ Βονθνου 6. ὙΘΡΥ͂ Ἰποοτγθοῦ ἴο 

58 0 ὑπαῦ {Π6 οἰδιιβ85. “ἃ1.8 ΟΙΟβ6] Υ οοη- 

πϑοῦθα, ὁπ {μαὺ μηδὲ ἱπαϊοαῦθ5. 0115 

Βοαιθποθ᾽’ (Ε8616) ; {ποῖ 15. ἃ οοη- 

Ὠθχίοη Ὀθύνθθῃ Π}6 οΟἴδιιβθβ, ὡπα μηδὲ 

᾿ιὰ5 Ῥυδοῦ! ΠΥ ἃ ΘΟΠ] απ οὔϊνϑ ἕοροθ (ΡῈ 

ΘΗ ΌΙΠΘΡΔΌ]ΟΠΘΙΩ), Ὀαὺ ἰῦ 15. δἰννᾶνυβ οὗ 

500) ἃ παίιτθ ἃ5 δὲ ννοῦ]α ἸΘϑα τιβ ὅο 

Θχρθοῦ, “βϑαπθηῦίδ ΔἸ πη ρὶῦ ῥΥ Ιου  θτι8, 

ΠΟΙ ἃρῦθ σοπποχᾶ, 5664] ρούϊιβ Τουύαϊθο 

οοποῦγϑιι δοοθαθηὐα,, ΚΙοῦΖ, 2 ευα). 

0]. 11. Ρ. 707; 866 68Ρρ. ΕὙΔΏΪΚΟ, α6 

ει ὑμῶν, μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 

ΠΡῸΣ ἘΦΑΕΣΙΟΥΣ. 

Ὁ κλέπτων μη- 

Ῥατ. Νέη. Βατὺ τί. 2, Ρ. 6. πὴ [Π6 

τηοβῦ ἈΡΡΥορυϊαῦθ ἐγαπβίίοη οὗ μὴ... 

μηδέ, 8686 ποίθϑ οὐ τ ἼπΠιε88. 1]. 3 

(Τγαροί.). ΤΠ τϑδάϊηρ' μήτε 

[166. σι ἃ ἴθυν τη88.; ΟἾγγβ. (1), 

ΠΟ. 15. ΟἸΘΑΙΥ ἴο ὃὉ6 τεϊθούεα 

(ορΡρ. ὕο Μδ1.), ποῦ ΟὨ]Υ͂ οἡ ΟΥ10Ὰ], 

Ὀπὺ Ἔνθῖι ἢ. Θ᾽ ἈΤΗΤη [108] ΤΟΙ (15; ἃ 5 

{π φΡοβίψου. οἵ μὴ ἴῃ ὑΠ8 Ῥσθνίουβ 

Οἰδιιβθ βῆον 5 ὑπὰῦ ἴὖ οαπποῦ 6 τὸ- 

ϑδν θα ἃ85 βαπὶναϊθηῦ ὕο μήτε, ΜΠ ΙοΝ 

ΒΕΡΡΟΒΙ ΟΠ, οὐ ὕπ6 βὑγιοθϑυ τπιηΐϊοη οἵ 

186 οἴδιιθοβ. (ἘὙΔΉΪτΘ, ὃ 25, Ρ.- 27), δ 

ΔΙΌΤΙ 6. 7501} {Π6 ΔΌΠΟΓΙΠΔΙ ΒΕΘΊΘΠΟΘ : 

5686 ΠΟΙ, 6». ὃ 55. 6, Ρ. 433, ΚΙούζ, 

Ζοναγ. ΝΟ]. 11. Ῥ- 799. δίδοτε 
τόπον] “γίνε γοοην,᾽ “τὸ (οὐ νἱδηλ᾽ 

(σεποῦ, νῃ.; 5611. “ σνβ 0 ΥΌΟΤΩ ΟἹ 

ΟΡΡουυαηϊῦγ ὕο ὉΠ 1ὕν1] Οπ6 ἴο 6 δ6- 

νθ δηα ορογδύϊνθ ;᾿ οοιηρ. Βοτη. ΧΙ]. 

19, ἃπα 5886 δχχ. οἵ {Π15 τι88 οἵ τόπον 

διδόναι ἰὼ ΥΥ αἰπύ. Ποην. ἴ. 6., ἀπ Τ,ο685- 

ΤΠδῖ, ()05. ». 202: τῷ διαβόλῳ] 

“͵ο ἐδ 7)ουϊζ᾽ (ςἢ.. νἱ. 11}; {88 601" 

βύδηῦ 86] τριῶν τη θϑηΐπρ' οἵ ὁ διάβ., 

(5 050.) 16 {π6 Ν. ., ποῖ θχοϊπα!ηρ' 

{ΠΟΠ πὶ Ὑ]; 70; ἈΠῚ ΓΠΠῚΠῚ- Ἰΐ ὦ: Ξε 

ε8ρΡ. ϑύϊου, ἤεεῖ. «Ζ768ι,, Ν ο]. τν. Ρ. 345. 

Τῦ 15. οὈνίοια ὑπᾶῦ Σατανᾶς (1 1}.) 15 

ΤΏΟΓΘ. ἃ ῬΘΙΒΟΙἃ] Ὡρρο!]αὐΐοι ; ὁ διάβ., 

(ς Φ δ οἷ [οϑ]απιηϊαύον!} ΚΞ γι.) ὦ 

Πϑη6 ἀουῖνθα ΤΡοστὰ ὑπ6 [θαυ] παύατο 

δια, 50 [0 580, οἴδοθ οἵ Ὁπ6 Εν! Ομ; 

{ὉΠ6 ἀϑᾶρὸ ποννονοῦ οἵ ὑπ Ν.Ἴ᾽. νυυῖῦθυ5 

ἴθ. ὈΥ ΠῸ τηθ8 8 πΠΙΐΟΥμ. δύ ΦΌΠη 

(1ἰπ οβρ. δπὰ Ἐρρρ.) οὔ] ΟΠ6 8. τι8688 

{Π6 ἔογπηθγ; δὺ Μδῦῖκ πϑνοὺ {Ππ6 Ἰαὐίοτ ; 

δῦ ῬδᾺ] τηοτο ἔλθη θη] ὕΠ 6. [ὈΓΠΊΘῚ, 

ὑπ Ἰαὐίεν θθίπρ' οὨ]Υ ΤΟὰ πα ἴῃ ὑπ15. ἀπὰ 

0Π6 Ῥαβύουαὶ ΕρρΡ. (πη ποθ ἴῃ ΗθΌ.). 

ΤῊΘ ΤΟΥΠΊ6Γ 15 ποῦ Τοπηα ἴῃ {Π6 Οδύπο- 

1ὸ ΤρΊβ0165, ΤΠ βαϊ]θοῦ ἀθβθυνεβ [Ὁ]- 

16 ᾿ηγεϑυραύϊοη. Οπ ὕπ6 παίατ οἵ 

ὑμ15 ἘΝῚ Θρισιῦ ΘΘΠΘΓΆΠ]Υ, 566 {Ππ6 
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’ ’ὔ ΄ὋἪΡ δι ; 9 ἢ -“ 

κέτι κλεπτέτω, μᾶλλον ὁε κοπιάατω ἐργαζόμενος ταῖς 
“Δ, Α Νοῦς ὩΣ ’ “ 9, , “ ’ 

ἰδίαις χερσιν τὸ ἀγαθὸν, να ἐχῆ μεταδιδόναι τῳ χρειαν 

“ὃ. ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν] ΤΠ6 νδυϊϑύϊοηΒ οὗ τϑδϊπρ' ἴῃ {15 ρϑββαρθ 

Ὧ1Θ οτθαῦ, δη(, σοηΒ θυ ηρ {Π6 βἰ παρ τοῦ οὗ {1Π|6 Ρᾶββᾶρϑ, ἀϊῆϊοι!ῦ ἴο δοσουηῦ 

ἴοσ. ΤῊ οποΐοθ ρρθδγβ ἰο 116 θθύῦνγθθῃ ἴοι. (ὦ) Ταῦ τη {116 ὑοχὺ νυ ΑΕ 

ἘΟΝῚ; 27. ἃ]. 6; Ψαῖϊρο., ΟἸάτομη., Θοῦμ., Οορῦ., ϑ8π14,, ΖΦ 1ἢ., Αὐτη.; Β88.; 

ΝᾶΖ., ἃ]. ; Ηδγ., ἃ]. (μαοΐηι., ΤΊβοϊ,. δα. τ, Κιοί;., ΠΡονδιν.). (Ὁ) τὸ ἀγ. ταῖς ἰδ. 

χερ. νυιὺῃ Καὶ ; τὸ τη85.; ὥΎγ.- 1]. ; ΤΠθοα, 

Ατηϊαῦ.; Ατηθγοβίαβῦον (}}6γ6γ). (α) τὸ ἀγ. τ. χερ. ΜΒ Γ,; στθαῦ τη] οὗἉ 

ΤΉ58.; ὅΙαν. ; ΟἿ γγ5., Π δτ., ΤΉΘΟΡΕ., (ὔοατα. (Π60., (γίεδὺ., ϑομοίς, Τίδοϊ. 64. 2 

πα 7, 417). Ἡδυ]οβθ πα ΟἸβηδαβθη (866 ΜΠ], ῥγοϊοφοηι. Ὁ. τ68) ἔωνοιμ ἃ 5. ἢ 

δα 5Βπογίθν τϑδάϊηρ' ταῖς χερ., αἴθον "ΓΓουία]]. οἷα 68}. 4.5, ἀτοῖηρ {π6 ρτοραὶ- 

(Ο) ταῖς χερ. τὸ ἀγ. νὶῃ ῬΝδΈ; 

Πύγ οἵ ἰδ. Ὀδίπηρ' ᾿π θυ ρο αῖθα {ποτ τ (οἹ. ἵν. 12, Δη4 τὸ ἀγ. τότ 6]. νἱ. το. 

Τῦ ν}1}} θ6 βεθὴ μόνθνοῦ ὑπ (ἰα]. νὶ. το σοπύδ! 5. ΠῸ 500} ΔΙ Πιβίοι ὅο τηδ πη 08} 

Ἰωθουν 85 τηϊρηῦ αν βιισσεβύθα ἃ Τθίθσθηοθ ὕο ἴῦ; δηᾷ 1 ἰδίαις (668. ποὐεβ) 15 

τηδῦΤΟ]Υ σΟηΒΙ4Θγθ, 10 71} Βθθπὶ ὕο Πᾶνα ἃ ῬΓΟΡΘΙ ἴογοθ ἴπ {815 ρδοθ, ὑπουρἢ 

ποῦ αὖ ἢγβῦ βἰϑθηῦ ἀρραῦθηῦ. Α'5 1 5665 {πὴ τηογα {ΠΟῪ ὑπαῦ ἰδίαις νἦαϑ δ 

1η θη 068} ΟἸΠἸβϑῖοη (105 ἴογοθ ποῦ Ὀθῖπρ Ρθυ θῖν 684) ὕπδπ ἃ ἱπύθυροϊ δῖοι ἴγοτη 

1 Οοτ. ἵν. 12, "ν8 τϑίδϑίη (α) ἃ5 ποῦ προ 8016. οἡ ἑπέονπαί σγοσπα8, πα ἃ5 580- 

Ῥοιύθά ΡΥ ἃ ργβροπάθγδῃοθ οὗ εαέογηαί θυ θποθ. 

ΟαΤΟυ 5. πη ᾿ἸΘαπο νγουῖς οἵ Μίδου, 

ΜΠ δίογία Ζ).ωδοίέ (ε(. 2, Τα, 1780), 

δ ἴῃ τοῦ, ἠο 0π6 αποϑύϊομ οὐ ᾿ΐβ ΘᾺ] 

ῬΘΥΒΟΠδ8] πϑῦθατθ, {Π 6 Βου Πα ΓΘ Π Δ 5 εὖ, 

Ῥ- 130 86.; ΘοΙηρ. ποίθϑ ου Ἂο 7 λ688. 

1 τ: 

28. Ὃ κλέπτων] “176 το 5οαΐϑ8, 
ἐ]ι6 δίοαίον" ," ποῦ Ἰτηρογῇ. “απ ἔπταθα- 

ὑαγ,᾿ Ν ]ρ.., ΟἸΆγοπη., ποι ἴον ὁ κλέψας, 

Ῥυῦ ἃ Ραγίϊοιρίαὶ βαρβίδηϊινθ,; 866 

ὙΪηοΥ, ΟὟ. ὃ 45. 7, Ῥ. 3τύ, ἃπα ποίβϑ 

οἵν (Τα. 1. 23. ΑἹ] αὐξοιηρύβ ἴο ἀΠπ||8 

ὍΠ86 ῬΙΟΡΟΙ ἴογτοθ οἵ {Π15 ννουσὰ ἃγ8 

ὙΠΟΙΥ πηὐθμαθ]α ; ὁ κλέπτων (ποῦ ὁ 

κλέπτης ον ὕπ6 ὁπ παπα, ποῦ ὁ κλέ- 

ψας οὐ π6 οὐΠοιὴ ροϊηῦβ ὕο “016 ὑῃϊον- 

15} οματγαοίου᾽ (αὶ ξαναύαν,᾿ Οὐορύ.), 

ν ΠΘῦΠ ον ἀἸβρίαγθα 1 ΤποΓ6 οοδγ88 δ η4 

ΟΡΘΠ, ΟΥ̓ΤΠΟΙ τοἢποα δηΠ] πάθη ργδο- 

(1665 οἵ {π6 βῖὶῃ. Τποῖῦ, ὑΠουρῚ σ6π6- 

ΤΆ]]Υ, ννῶ8 ποῦ την γβα } } σοπα θη πα 

Ὀγ Ῥαρδῃΐβιη : 8686 ὕπθ ουτίουβ ἃπά 

νὰ]. 8}}16 νους οἵ Ῥίέδηποι, 7Τλοοί. (τει- 

ἐὐγ8, ΧΙ. 25, Ρ. 336. ἘῸΡ 8 ΒΘΓΙΠῸΠ 

οὐ ὑμ|8 ὑοχύ, 866 ΘΠθυ]οοῖς, Θεγηι. 

ΧΧΧΎΤΙ ΝΟ]: ΤΠ: Ρ. 22 (81. ΕἰΠΙΟ 65). 

μᾶλλον δέ] “ὁμέ οὐ ὅπ Θοπ γα 

γαΐμεν,, οὐ γὰρ ἀρκεῖ παύσασθαι τῆς 

ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτῆς 

ὁδὸν μετελθεῖν, 'ΓΏΘΟΡΗ. ; 566. 8150 

Κύμπον, Χεη. οην. ττ|. 13. 6, δά 

πούεϑ οὔ (ταί. ἵν. 96, ΆΘΓΘ ΠΌΤΟΥ ΘΙ 

886 οονγθοῦϊνθ ἤουοθ ἰ8 ἹΠΟῦΘ ΒΥΓΟΠΡΊΥ 

τη δ Καί. ταῖς ἰδίαις χερσίν] 

“ ὐτέι ἢ,ὖ8 οὐυτν παπεῖ5.᾽ 'Π6. ῥτοποτηὶ- 

ΠᾺ] δα]θούϊνθ ἔδιος (Τ)οπα 5. Οὐαί. 

δ᾽ 120), {πΚ86 οἰκεῖος ἴῃ ὑπ6 Βυζδηΐηθ 

νυ ῖθοιθ, πα “ ΡγορΥ α8᾽ ἴῃ ἰαύου Παὐϊῃ 

(3886. Κυβ!υ5, ἀηέϊδανὺ. Ρ. 046), ἀρ θδγ8 

ΒΟΙΠΘΌΠη65 ἴῃ ὕπ6 Ν, Τ΄. ὕο θ6 ΠΘΑΥΥ 

ῬΙθοπαβϑθϊο (5886 εχχ. ἴῃ ΥΙΠου, ΟἿ". 

δ. 22. 7, Ρ. 130); Πατθ Ποννθνεῦ Δ 1η- 

θη θϊοηα] ἴογοθ ΡΡΘδΥΒ ἴο 116 ἴῃ {1|6 

158 οὗ ὑπθ νου. ΤΠ6 {]|16 15}. τη 

1νε5 ὈΥ {πθ Ἰαθουτβ ἃπα Πᾶπα5 οἵ 

ΟὐΠογδ: Π6 15 ΠΟῪ ὨΙΠΊΒΘΙ ὕο ΙΔ ΡΟΌΓ, 

δΔη 6 ΜΙ 18. οτὐλν ᾿απα8---ἰ]ο86 νΘΡΥ 

Βαπα 5 ὑμπὰῦ τοῦθ οὐπουβ (Β6π6.)-- ἰο 

ψουὶς, ποῦ δὖ τὸ κακόν, Ὀὰὺ δὖ τὸ ἀγα- 

θόν: 886 ΒΟΙς, ὧν ἰοο. 
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20 ἔχοντι. 

ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ 

ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς 

τὸ ἀγαθόν] “ ἐλαΐ ευλίοϊ, 5. σοοαῖ," “ὑπαὺ 

ΠΟ ἢ. ὈΘΙοηρ5 ὕο ὕπ6 οαύθαονυ οἵ νυ] αῦ 

5. ρου δηα Πποποβϑύ,᾽ τὸν δίκαιον πορι- 

σμόν, 6101. ἃρ. τγδϊῃ. (ἰαΐοη.: “τὸ 

ἀγαθ. Δα πούοη δα Γασύθπτ ΓΙ α5 1η8- 

παι Ρἱοθαία τηδ]8 ΘΟτη Π}1βϑαιη,᾽ ΒΘΠΡ'. 

ΤΉΘΙ6 ΠΥ ῬΘΙ]ΠᾶΡ5. θ6 ἰδὸ ἱπνοϊνθα 

ἴῃ τὸ ἀγ. ὑπΠ6 πούϊοῃ οἵ ψῇηδῦ 15 θ6π6- 

ἢοΙΆ] Ἰμϑυθδα οὗ ἀθυγιπη θη! ὕο Οὐ ΠΘΓΒ ; 

ΘΟΙΏΡ. ποίββ οὐ (ταί. νἱ. το, τ 7688. 

0. πο ἵνα κιτ.Χ.}] “ὅν ΟγῈ101" 

ἐδιαΐ ᾿6 ἠναν ἦκανο,"---τιοῦ τη τ ΙΥ “ναῦ 

15. ΘΠΟΌΡ ἴῸΓ 15. οὐσῃ ὑναηύϑ,᾽ Ὀαὺ “ ἕο 

ἐηυραγέ 0 μΐην ἐμαί πεοραοίλι ;᾿ ὑπ ἔγτὰθ 

Βρθοῖῆς οδ]θοῦ οἵ 4}} ( ἰδύϊα αὶ ἰὩθΟῸΓ 

(ΟἸ5}.}; οοιὴρ. ϑομοεύί. 270γ. Πεὺν. 

ΠΟΙ Ἰ Ρ. 719. 

29. ΠΠάς...μή] ΤΠ6 ποραύϊοῃ τητβῦ 

Ὅ8 7οἰπθα υυὴῦ 0Π|6 νου ; Πα 15 ΘΟΙη- 

τηϑη 684 15 ὉΠ6 ποπ- πο ημοθ οἵ ΘΥΘΥΥ 

ΘΟ {π15 Ἡθργαϊβῦϊο 

βὑγιαούατα, 5866 ΥΙΠΘΥ, {{)..ὄ ὃ 26. 1, Ρ. 

153, ἃπα πούββ οὐἦὺ (ἰαΐ. 11. τό. 

λόγος σαπρός. 

λόγος σαπρός] “οονγερί, τὐογ ἐλ ε88 

ϑρεθοΐν,᾿ “ΒΘ ΓΠ10 τη 1π|5,᾽ Ν᾽ π]6᾽., ΟἸΔΤΌΠΙ., 

Οορὺ., 8. ΟΟΙΠ.,---ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 

“ΒΠμγ,᾽ Ηονβ. (οομιρ. ΒΡ. Τάν]ου, 

ϑέγηι. ΧΧῖι. ὑπουῦρῃ Π6 δἷἰδὸ δάιηϊ 

{6 τποῦθ ΡΌΠΘΙΆΙ ΠΙ ΘΔ), ἃ5 0115. 15 

ΒΡΘΟΙΆΠν ἐογθι θη ἴῃ οἷν. ν. 4) ΠΟΥ 

ἀραῖη ααἰῦθ 50 βύστομ σ᾽ ἃ5 ὁ ἀθύθβἑα 1115," 

ϑγγ., δαῦ ταῦμον. “ργῶναβ,, ΠΠ0}., 6βρ. 

π τοῖ. ὑο ψμαύθυου 15. ῬΓΡΟΠ.]655. δὰ 

ππραιγίηο (ΟὮγυ5.), 6.9. αἰσχρολογία, 

λοιδορία, συκοφαντία, βλασφημία, ψευ- 

δολογία, καὶ τὰ τούτοις προσόμοια, 

Τῆθοά. Τῇ|6 ἐχϑοῦ βϑῃδαθ οὐ τηθϑπίῃρ' 

Ὑ0111 αἰ ναγϑ θ6 Ῥεϑῦ ἀθύθγτηϊπθα ὈΥ ὑπ 

οοπίοχῦ. Ηδτθ σαπρὸς 15. ΟἸΘαν οΡ- 

ῬοΞβεα, ποῦ τῷ διδόντι χάριν (Κ ΡΙΚ, 

Οὐς. ΝοΪ. τ᾿. Ρ.. 298), θαὺ ο ἀγαθὸς 

πρὸς οἰκοδ. τῆς χρείας : ΝΥ οὐβῦ. οἶδε5 

Αὐτίαμ, Δ ριοί. τι. 15, ὑγιὲς ΟΡΡ. ἴο 

"σαπρὸν καὶ καταπίπτον. Οπι ὑπ 56 π86- 

γᾺ] τηθύδρ ῃουῖοα! τ1586, 566. Τοθροϊς, 

Ῥλγγτ. Ὁ. 377, δα ὑπ6 6χχ. θο ]θοθιῖ 

Ὀγ ΚΚυρκο, ἰος. οἵξ. ἀγαθός] 
“σοοεῖ,, ὁ. 6. “Βυϊ08 018 ἴοτ,᾿ ὅπερ οἰκοδο- 

μεῖ τὸν πλησίον, ΟἾγγ5.: ᾿πδύδποεβ. οὗ 

{π|5. τ86 οὗ ἀγαθὸς ΜΙ εἰς, πρός, πὰ 

{π6 1ηἴ., ἃ16 οἵἉ 5. ΠΟ] Θ ΠΟ] ΘοΙη ΠΟ οο- 

ΘΌΥΓΘΠΟΘ; 588 Βοβῦ ἃ. Ῥδίτη, Ζέα. 5.0.» 

ΕΧχ. ἴῃ Κυρίκα, (8. ΝΟ]. τι. Ὁ. 208, 

8η4 Ῥ]5πθι, Οὐδ. Ὗ οἱ. τι. Ῥ. 210. 

πρὸς οἰκοδ. τῆς χρείας) “701 εὐϊῇοα- 

ἐΐογν ὧν γοϑρεοί ὁ ἐΐα περεῖ," “ δὰ «α1- 

οδὐϊοπθιι ορρουυιιπαὐϊδβ,, Δτηϊαῦ, (ἢ- 

461,᾿ γ α]ς.). ΝεΙθπου ὑΠ|6 ἀυῦϊο] 8. ΠῸΡ 

Π6 δχδοῦ δύ οἵ ὕπθ σϑῃϊίνα Πᾶ5 

Ῥθθη 50 ΠΟΙ ΘΗὉΥ Θχρ]αϊπθα. Τῦ 56θ1}85 

οἶθαν ὑπαῦ τῆς χρείας οἁπιηοῦ Ὀ6 ΤΠ ΓΟ] Υ 

“αὐαῷ 510 οραβ᾽ (ἘΡᾶ81.}, Ὀαῦ τητϑῦ 

ΒΡΘοΙγ {Π6 ρθουν ποϑα ἴῃ αποβίϊοη 

(οὔβϑυγα εἴ τι), {πΠ6 χρεία ψ}]οΪ. ἴπη- 

τε ]αύθ! Υ ΡΎ65865,---τῆς παρούσης χρεί- 

ας, (ουη. Τὺ ψοιυ]α βϑϑῖὴ ὕο ἴο]]ονν 

Ὁπθη ἐπαὺ ὑπ σθῃ. χρείας 15 ποῦ ἃ ΤῈ 18 

ϑ6η. οἵ φιαϊίψ (“ Ββαβοῃδῦ]θ δα ϊῆοὰ- 

ὑϊοι,᾿ 6116) ΠΟΙ ἴῃ ΔΗ͂ ΨΥ δ ΔΌΒΙΤ. 

ΤῸΥ ΟΟΠΟΓ, (“ὉΠπο86. 0 Πᾶνα ποθᾶ,᾽ 

Ἐϊοϊκουύ, ΟἸΒῃ.., θοταρ. Εἰ 416), ποῦ, Ὀγ 

ΤΠ ΘΥΒΙΟΙΙ, ἴοΥ ἃ) ἃσοι5, (“1188 οὗ οαϊν- 

ἴῃ, Ααἰπ., οοτηρ. ϑὅ τ.), αὖ 15 ΒΤ ΡΙΥῪ 

ἃ θη. Οἵ “τϑιηούθ συϑίθγθμοθ᾽᾿ (568 

ΔΝ ιποι, (Πρ ὃ 395: ΣΡ ἴθ), 1): 

10 ᾿ὰ8 Ὀθθῃ. θυ πη6 6, οἵ ὕη6. “ρΡοϊπῦ οἵ 

νίθνγ᾽ (ΘΟ Ρ. ΟΠ θα 6 1]. γέ. ὃ τ, Ρ. 

120)--᾿ ΘΠ γῖπρο ἃ5 τορατ5 Ππ6 πιθϑα,᾽ 

ὦ. 6. νΥ Ἰοἢ βαῦϊβῆθθ ὑΠ6 πεθ6, ἀναγκαῖον 

ὃν τῇ προκειμένῃ χρείᾳ, ἃ5 τὶ ρ. ΠΥ ΡϑΓὸ- 

Ῥμγαβθα ᾿γῪ ΤΠΘορΡη. Οπ {Π| Ῥγϑοῦϊοδὶ 

Ῥϑαυηρ οὐ {Π15 ρᾶβϑδρθ, 5686. 680. 4 

ΒΘΙΊΠΟΠΒ ΕΥ̓ Βρ. ΤΆΣ Ποσ, Θ γῆν. ΧΧΊΙ. ---- 

ἘΧν, 0]: τ ἢ 1532 56. {{π0Π: Γ39 5) 

δα ΗδΔ01655, ΖΔ λμιζ, ὃ 50, Ρ. 26τ. 

ΤῊΘ τϑδάϊηρ πίστεως, ἴοι ἴπ ΠῚ] 

ἘΠῸῸ ; Νυϊρ. (ποῦ. Απιϊαῦ.) δπα 

οὐπου Τιαὐΐη ν., Θοὐῃ. ; Βᾶ8., Νᾷζ., 

81. (ρα! ν ἀΡΡγονϑᾷ οἵ ὈΥῪ Οεδῦ.), 

β σου δῖ ὕο θ8 τε]θοίθα, δοὶπ ἃ8Β 



ΤΥ 20: 90. 109 

’ ΠΣ ῶῷ ’ « τ) ’ Ξ ι: Ν ᾿ λ “ ἈΝ 

Χχῤβεέειας, ἐινα οῷ χάριν τσιοις ακουουσιν και μὴ Λνπειτε Τὸ 230 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς 
ε ’ τὸ ’ 

ἥμεραν ἀπολυτρώσεως. 

π θυῖου ἴῃ δχύθυμδὶ ϑαῦπουῖὺν ὕο χρεί- 

ας, ἃΠπΠα ἃ5. 85 δἰπηοθὺ β6]{- ον! ἀθηῦ 

ΘΟΙΥΘΟύΙΟη. 

δῷ χάριν] “ἰέ πιαγ ἱπιραν α ὑϊ]οδδίηρ.᾽ 

ἘΠῸ6 διηθίσποιι ὑθυὰ χάρις Πὰ5. ὈΘΘΠ 

ΧΡ απο (α) 85. χάρις Θεοῦ, (Βουτη. 

(πὸ Ππονγθνεν ἀο65 ποῦ τοῖον ὅο ἤοτη. 

Ἷ. ΤΙ ἴον ἃ φτοοῦ, ἃ5. Εἰ 416. Β᾽ Πρ] Τ]Ὺ 

ἀββϑυ 5), “ομηηΐα 58 1015. Δα σα πἰου]δ,᾿ 

Οδῖν. ; (Ὁ) 45 ΠΟΘ πλοσθ ὑμδη θυμηδία, 

5011, ἵνα φανῇ δεκτὸς τοῖς ἀκούουσι, 

ΤῊΉΘοά., “αὖ Ἰη νη ϊθὺϊβ σταύϊατη,᾽ Ό Π. - 

ῬοΪ]., οοσρ. υρίκθ, Οὐβ. ΝΟ]. 1|. Ρ. 

298,-ραῦ γϑπονθ π8 τοῖ. ὧο Ἐἰαγ. 

Θμρρὶ. 4τ4, νυ μῖο ἢ 15 ποῦ ἴῃ ροϊπῦ ; (6) 

85. τού πῖπο 108. ΒΙΠΏ 016 πα ΤΘρι]δυ 

τηθδηΐπρ ΠῚ ΟΟΠΠΘχῖοη 10 διδόναι, 

“Ἄν οαν, θοποῆυ᾽ (Η 411]., ΟἸἹΒῃ., Μ6Υ.). 

ΟΥ̓ 0Π6868 (ὁ) 15 τη ποῃ ὑΠ6 τηοβῦ Ῥυο 8016 

(5686 Ἐχοί. 111. 21, Ῥβαΐτη Ἰχχχῖν. 12, 

Δα ῬΟΓΠΔΡ5 «“]ἅτη65 ἰν. 6, τ Ῥϑῦ. ν. 5): 

501], 85 χάρις μα8. 50 πούδ]υ ομδησθα 

105 τηθαπΐηρ' 'π ὑ86 Ν. Τ',, 10 ΒΘΘΙῚΒ. ῸπΗ- 

ΟΥἸ 1041, ον θη ἴῃ 018. ῬΏΓαβΘ, ἰο 6 ΠΥ 

{Π6 τοΐθγοποθ οἵ χάρις ἴο ἃ βρη αὶ 

“θοπηθῆῦ; 566 ΘΌΙΘΥ ἐγ ἴοΟ. 'ΤΠ6 τηοϑῦ 

δχδοῦ ὑγϑηβὶ. ὑῃθη ΠΘΓΘ 18. “Ὀ]θββίηρ᾽ 

(τοϊ ἰδίου συϑοθ, ᾿ Α αὐ}}.,15 ΔΗ. ] σΊχΟΙ18), 

8.5 ἰῷ ἰηἰβ ὖ ὉΠπ6 ὉΠπϑοϊορῖοαὶ τπθϑηῃϊηρ", 

Δα 8150. ἀο65. ποῦ ψγΠΟ]]Ὺ ΟΌΒοαΡΘ {116 

ΟἸαββῖο! πα Ἰαϊοπηδῦϊο τα θαηϊπρ οὗ ὑπ 

ῬὮΓΑΒΘ. 

30. καὶ μὴ λυπεῖτε κ. τ. Δ. 7 “απὰ 
οϑῖουο ποΐ ἐπε Ποίῃμ ϑρὶνἱέ ο.ῇ' σοά ;᾽ 

ποῦ ἃ ΠΘῸ πποοηῃπθοίθα θχπογύα θη 

(Παοἤνν.), Ὀπὺ ἃ σοι ραῖ γα ἢ 

ἀσδϊηϑῦ {Π6 τι88 οὗ πᾶς λόγος σαπρὸς ὈΥ͂ 

ΒΒονίηρ' 105. ἔθαν α] σϑϑα]β ; ἐὰν εἰπῇς 

ῥῆμα σαπρὸν καὶ ἀνάξιον τοῦ Χριστι- 

ανοῦ στόματος οὐκ ἄνθρωπον ἐλύπησας 

ἀλλὰ τὸ ΠΙν. τοῦ Θεοῦ, ΓΠΘΟΡ. ΤΠῸ 

ὑδοῖῦ ΔΒΒατα ρύϊο. ΟἸΘΑΥΥ 15. ὑπῶὺ {0 

Θρίσῖῦ ἄννϑῖῦ τυ ῦῖπι ὑπο (5866. 481], 

ϑρύν. ϑαποί. Χτχ. 50, Ἡθυτηδβ, Ζ αϑέ. 

Μπά. 10Ὶ, δη6] ὑποῦ ἰοο, ἃ58 016 Βο] ὁπ ἢ 

δηα οτηρδύϊο {1016 τὸ Πν. τὸ ἅγιον τοῦ 

Θεοῦ ἀπά {π6 Ῥϑου δῦ θγπη λυπεῖτε 

Τατίπον βαρσρσοβῦ, ἴῃ ΗΒ ὕσαθ πον Ῥον- 

ΒΟΠΔΠΥ ; σοτηρ. Ῥβᾶγβομ, (γε, Ατῦ. 

ψΠΠ. ΚΟ]. τ. Ρ. 5366 (64. Βατῦ.), πὰ ἴον 

8 ΘΧΟΘΙ θη ΒΘΤΊΠΟῚ ΟΠ. ὑΠὶ5 ὑθχῦ, 566 

Απάγονεβ, ϑ6)ηι. 1. ΝΟ]. 1Π. Ρ. 201 

54. (Α.-Ο. Τι}: 586. αῖβο ἃ ὙΘῚῪ ϑοοα 

Ῥτϑοίϊοα! βϑύιηοι ΡΥ ΒΡ. ΗδΙ], ϑεγηι. 

χχχσι. Υο]. ν. Ρ. 480 54. (Π 410 05). 

ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε! “ὕη) εὐλοην γ6 τὐ6}Ὲ 

δεοαίεεὶ," --ποῦ “απο, ΟΟΥΠ., Αστη. (Θοτηρ. 

“Ρ6' ἀπθιη,᾽ Β6ζα), Ραῦ 

ψαϊρο.., ΟἸΆΤοτα., “ὑπ ἡ ]Ο ΠῚ, ἃ5. ὉΠπ6 ΠΟΙΥ 

ΟΠ ὩΠῸ 

ΒΡΏΟΥΘ πα οἰθηιθπῦ οὗ ὑΠπ6 βθϑ]ηρ. 

ΤΉΪ5. οἴδαβθ 586 1ὴ5 ᾿πέθη θα ἤο ΘΔ Π66 

5.1 τηοτα ὑπ6 ψδγηΐηρ ὈΥ ἃΠ ΔΡΡΘΔ] 

ἰο {π6 ὈΪΘβδίηθθ ὑπ6 Ὺὺ μδα τϑοθῖνϑα 

ἔγοιη {μ6 ον ϑρινῖῦ; εἶτα καὶ ἡἣ 

προσθήκη τῆς εὐεργεσίας, ἵνα μείζων 

γένηται ἣ κατηγορία, ΟἾγγ5. Τῦ ἄο68 

ποὺ ὕπ8ῃ βθϑῖὴ ὑμαὺ ὑπ6 8 18. ἤΘΓΘ ΔΗ͂ 

ΤΟΙ ΠΙΒΟΘΠ 06 οὗ [παῖδ [Χ}]. το, παρώξυ- 

ναν τὸ [΄ν. τὸ ὧγ. αὐτοῦ (οἰὐε ὉΥ 

Ἠ81].}, νοῦ σοῦ πᾶν οῖνθη Π6 

σναγηΐηρ' ἃ αἰ δγθηῦ ὕοηθ. ΒῸΓ {Π6 οχ- 

Ῥ]απδύϊοπ οὗ ἔπ6856 σον β, 566 ἢούθϑ Οἢ 

οἷ). 1. 15; 8:6 ἴον ἔῃ ἀοοίνη8] ὩΡΡ]1- 

οαὐϊομϑ, Ηδιητηοηα ἐπ ἴοο., ὅτι Ῥείων. 

ὧδ Τγίη. ὙΠῚ. 5. 3, ΝΟ]: 1. Ρ. 822 Βα. 

οι 5ΟΠ6 ΘοΟΙΠΊΘηὖβ Οη. 15. Οἴδ86, 

8566. Απάτθννοβ, ϑεγῦηι. 1. ῬΥΘν]ΟΌΒΙ]ν 

οἰδβα, δηα δηοῦμοῦ βουτη. Ὀγ ΒΡ. ΗΔ]], 

ϑόρηυ. Χχχνπ. ο]. ν. Ρ. 504 (ΤᾺ]- 

ῬοΥ5). εἰς ἡμέραν ἀπολυ- 
τρώσεως] “70᾽} ἐπ αν οΓ γεαεοηιρίζονι,᾽ 

ον Ὁπ6 ἀδὺ οα ὙΠΟ ὑΠ6 γὙϑαθιηρύϊοῃ 

Ὑ}1}1 06 ΤΠ] τθα]]χθα : 566 οχχ. οἵ ὑΠ185 

156 οἵ {πὸ σϑῃ. ἴῃ «θῇ! Ῥ]Οη5. οἵ {ϊπη6 

ἴῃ ΥΊμογ, ΟὟ. ὃ 30. 2, Ρ. τό9. Οπ {168 

ταθϑηϊηρ' οὗ ἀπολύτρωσις, 5888 πούθ8. Οἢ 



110 ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

21 Πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ 

32 βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ: γί- 

νεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι; χαριζόμενοι 
ς “- Α Ν ε Ἂ 9 ΖΞ 5" [, « - 

ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. 

ΟἿ. 1. 14, δα οἡ. “ ἢπᾺ] ρϑυβθνθιθηοθ,᾽ 

οὗ ψ βοῇ Τδ16. Ποτο ἤμ5. Δ) δἰ ἤγπιδ- 

(το (οοτηρ. (66. ἐπ 106.), 566. ΓΠοΥτ- 

αἸἸκ6, ὕου. ο7 σγαθο, ο᾿. ΧΧΧΙ. ΝΟ]. 111. 

Ῥ. 615 5α. (Α.-Ο. 1,.). 

341. Πᾶσα πικρία] “4 {{ δἱεέονγ6858,᾿ 

Ἶ.6. “ΘΨΘΓΥ͂ Τοττη οἵἉ 10 (666 πούββ οι οἢ. 

1. 8), πα ὑπαὺ ποῦ τη ΓΟ ]ν ἃ5 Βῃοννη ἴῃ 

ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΏΒ5, ᾿ΒΘΙΊΠΟ τη γἀχ,᾿ θα, 85 

ὑπ οοπίοχὺ βυροοβῦβ, 1 [θοίϊηρ ἃπα 

ἀΙβροβιθίοη (566 Δοίβ νη]. 22, ΗΘ}. ΧΙ]. 

15), πικρία τιλυ τη ὉΠ6. ΡῬγΘν ΔΊ] 

ὑθιηρουδιηθηῦ πα [τᾶτη8 οἵ τηϊηα ; ὁ 

τοιοῦτος καὶ βαρύθυμός ἐστι καὶ οὐδέ- 

ποτε ἀνίησι τὴν ψυχήν, ἀεὶ σύννους ὧν 

καὶ σκυθρωπός, ΟἾτγ5Β. Τὴ σοπίγαβὺ 

15. τπιοῦ ΤΟΤΕ γλυκύτης (οοτηρ. ΟἰἸς. 

Οαἰ.)}, θὰὺ χρηστότης. ὅδθ ὙΥ δὐϑῦ. οὐ 

“οην. 111. 14, Δ Πα [ῸΓ δὲ Δ0]6. ΒΘΥΤΠΟΠ 

ΟἹ 815. ὑδχύ ((Π 6 οὈ] σα θοπβ ἀπ δά- 

νϑηΐθασθθ οἵ σοοῦ-ν1}}}), Υπἰομοοίθ, 

ϑθΡην. 1 ΧΧΧΊΙ. Κ᾽ Ο]. 1Υ. Ρ. 108 564. 

θυμὸς καὶ ὀργή] “ταί, απα ἀπ ον ;᾽ 

088 ΘΙηϑηδί! 0}}5 ΤΓΌΤη, Ὁ Πα ριοαποίβ οὗ 

{π6 πικρία,---ῥίζα θυμοῦ καὶ ὀργῆς πικρία, 

ΟἸσγ8. ὙΠ τϑοδγα δο ὑπ αἰβυϊπούϊομι 

Ῥδύννβθῃ πεθ6 ὑνοὸ ψΟγΒ, 1 τῆλ ν 6 

ΟὈβογνϑα ὑπαῦ θυμὸς 15. ῬΙΟΡΘΙΙ͂Υ {116 

αὶ δου. ἃ ΟΟμτηοὐϊοη 0 ΨΠ]ΟΝ 

πικρία οἴνοβ τἶβα (ἢ ἐναρχομένη ἐπί 

τινα γενέσθαι ὀργή, Οτῖσ. (ὐαΐ. ; ΘΟΙΩΡ. 

Ἰιοσ. 1,ϑοτῦ. 11. τ. 63. τ14), ὀργὴ ὑπ6 

τόσο βουυ]θα Παρῖς οὗ πθ τηϊπα (ἣ 

ἑτοίμη καὶ ἐνεργητικὴ πρὸς τὴν τιμωρίαν 

τοῦ ἠδικηκέναι νομιζομένου, Οτἱρ. 10.) ; 

866 ΤΊ τη. ϑψηοη. Ὁ. 132, ΤΎΘΠΟΘΝ, 

Αἴγποη. ὃ 37, ἃπα ποῦύθβ οὐ (ταΐ. ν. 20. 

κραυγὴ καὶ βλασφημία] ΄“ἭἊοἰαηιοιι)" 

απαὶ γαϊίης , ουὐὐνγατα τηδηοβύδθ! 5 

ΟἹ {886 ἴογθοοϊηρ νἱθ68:; ἵππος γάρ 

ἐστιν ἀναβάτην φέρων ἣ κραυγὴ τὴν 

ὀργήν, ΟἾγγ5. ὍΠῸ6 αἰβύυιποίοη. Ρ6- 

ὕνθθῃ {Π6 ὕννο σον β 15. ΒΕ ΠΟΙ ΘΠ ΕΠΥ 

Οὕνιουβ. Κραυγὴ 5 {μ6 ΟΥΥ οἵ 

δέγ176 (“ἴθ θη. ΘΥρτηῦ ΠΟΙΏΪΠΘΒ 

ρα], Ἐ5ι.}; βλασφημία ἃ τῆοτα δῃ- 

ἀατηρ᾽ τη δ] οβύδῥϊομι οὗ ᾿π γα ΔΠΡΘΙ, 

ὑμῶῦ 5Πον 5 1156} ἴῃ τον]]ησ-- ποῦ 

ἴῃ {Π6 ῥγβϑθηῦ οα88 Οοά, Ῥαῦ οὐν 

Ῥγθύμγθη (λοιδορίαι, ΟἾτΥ5.); Ὁ 185 

ὑμπ8 ΠΘϑΡΪγ ὑΠ6 βᾶπη6 στρ] ϑύϊοη ὕο κραυ- 

Ὑὴ ὑμὰῦ ὀργὴ Πλ5 ἰο θυμός : 566. Οὐ]. 

111, 8, τ ΤΊτη. νἱ. 4, δπα σορ. ΟΠ. 

111. Ὁ. ΠΤ Σ 

ΒΘΙΙΠΟῺ σα ηδὺ 6ν}] Βρθακίησ 566 Ῥδτ- 

ῬῸΓΣ ἃ φοοα ρῥγϑοῦϊοδὶ 

ΤΟΥ, ΘΟγηι. ΧΥΙ. ΚΟ]. 1. Ρ. 447. 

κακίᾳ] “ηταϊϊοο, ἴΠ8 σϑπβ ἴο τ] ἢ 

411 0Π|ὸ ἀθον 68- θη  ]οη 6 α νοθ5. Ὀθ] Ομ, 

ΟΥ᾽ Ταύμ ον ὑπ αοἦνε ργἱποὶρί6 ἴο ν ]οἢ 

ΠῸῪ ἂγθ 811 ἀπ8 (οοιηρ. μετὰ πίστ. 6ἢ. 

ν]. 22, δα ποῦίθ8), 1.6. ἀΠΟΠΑΙΆ]6- 

ΤΙ655 1ῃ 41}} 105. ΤΟΥΤΏ5, “ΔΗ ῬΓῶν1ίδϑ, 

᾿απη Ὡ1ὑ 1 οὖ θα αἰύϑιϊ ορροβίία, ᾿ ὕδὶν.; 

οοτηρ. Βοτη. 1. 20, (Ὁ]. Π1|. 8, Δη4] ὁ 

{Π6 αἸΠ ΛΘ πο Ὀθίννθθη ὑπὶ5 νοστὰ δηά 

πονηρία (15. οὐὐοουλϊηρ ἈΠᾺ τηδη1ξ65- 

θαύϊομ), 5866 ΤΥ, δψηοη.. ὃ 11. 

32. γίνεσθε δέ] “ὀυέ δοοοηλθ 6 ;" 

οοη ταδί οχπογίαθίοη : ποῦ “6 γε, 

Αὐὐῃ., ΑἸΙ., Ῥαῦ “νδὶγ βαιά π} ᾽ [815] 

Οοὐ!ι.,---ἰ πο τθ δ]θιηθηΐβ 

διῃοηρ ποτ ὑπδὺ ψψ τ γοὺ ἴο Ὀ6 ἐ Κϑῃ 

ΔΙΜΆΥ ; 7ιαοἼην. ΟΥ̓ΑΙὑ5 

δὲ ΜΙ} Β᾽ ; 4 Τη88. ; ΟἸἹβιη.; ΤΠ ὅτα., 8].; 

Ῥαὺ ὑπ15. ΟἸΠΙΒΒΙΟΙ ἃ 5 γν 61} ἃ5. {π6 νδιὶ- 

ἰϊοη οὖν [΄᾽ἘῸὉ ; 2 τη88. ; ΟἸδγοτη,, 

ϑδηρ',, ΒΟΘΙτ..} ΒθθηΒ 6 ἴο ἃ ὁογ- 

τϑούου ΠΟ αἸὰ ποῦ ρϑγοθῖνθ {πΠ6 δηίϊ- 

{μι 6515 θθύνθθῃ ὅπ οουητηδ 15 ἴῃ {16 

χρηστοί, 

εὐσπλαγχνοι] “ἀϊπα, ἐοπαον. Πθανγίεα.᾿ 

Οἱ {π6 ζουπηθι οἵ ὕποβθ ννογαβ ( βυθοῦ 

1π αἰβροβιθοι ), Θοπιρ. πούθβ οἡ (ταί. 

ν. 25, πα Τιίτηᾶπη, ϑψηοη. Ὁ. 140. 

ἜΓΘ. 6.01} 

566. οὗ. ν. 1. 

ὕννο θυ 65. 



ἘΝ 25: δ πΠπὶ 

δύσιν ὑπ 6 ἴο ἰπ}ϊ- 
ταΐο αοα, «πα Πκ 
ΟἸγῖϑῦ ὕο νγαὶκ ἴῃ ἸΟΥΘ. 

ΤῊ Ἰαύον εὔσπλαγχνος οσοτγ8 Οταῦ. 

ΙΒ πΑΒΕ. ὁ, 1 Βα. 11]. 8, 8πα 6681Ρ- 

πϑίθϑ ὑπ6 Θχ ἰδίου οἵ ὑπαῦ τηϑγοῖ α]} 

Γϑϑ προ οὐ πο {Πὸ σπλάγχνα ΝΘΥΘ 

ὑπ6 ᾿ππδΟΊ ΡΥ βϑαῦ; οοπιρ. (Ὁ]. 11]. 

12, δΔη4 πούεθβ τη ἰοο.; ἴου δδαϊῦοηδ] 

6ΧΧ., 8686 ῬοΪϊγο. λέ. 5, 6, ΟἸθια. Ῥοχη. 

Ὁ ἘΠ 765. ἥνυθο. Ῥαΐ. Β΄ 5537: 

ΤΠΘ βαδδύνηθινο εὐσπλαγχνία 15 Τουπα 

ἴῃ ΟἸδβδίοα ΟὝθεῖς, ἴῃ. ὑπ6 56η886 οὗ 

“ροοα Πραρῦ,᾽ “σουγᾶσθ᾽ (οοτηρ. Παρ. 

Ζὐλόϑιιδ, 102), ἃ πα 4150 1ῃ {Π8 ὈΓΙΠΙΔΡΥ͂ 

801 τη6 108] 56 η86. (θοτηρ. Η]ΡΡοοΙ. 

80, εα. ΕῸ65.), θὰ ὉΠ6 δα]θοῦϊνθ 8Ρ- 

Ῥθδτβ ὕο ")ὲ ΤΆΓΘ. 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς} “7ογσίεΐηιγ ἐαον 

Οἰϊιογ" ,᾽ ῬδΥθΙΟΙΡ]8. οἵ οοποοταϊαηῦ δοῦ, 

Βρθοι γιηρ Ὁπ6 ηιαηηο ἴῃ ΨΥ ΪΘ ἢ {16 

χρηστότης ἃπΠα εὐσπλαγχνία “γογ6 ἴο 

86 τηϑηϊζοβύθα ; οοτηρ. (0]. 111. 123 ἀπά 

πούθϑ ἦην ἰοθ. Οὐίσοη ((ἰαέοη.) ο8}}15 δὐ- 

ὑθηύϊοιι ὕο ἑαυτοῖς ἃ5 ΤΠ οἰ ν]ηρ᾽ 0Π6 468 

ὑμαῦ ψηδῦ νὰβ ἀ0πη6 ὧο δηΟΙΠΘΓ νγὰβ 

Τ Δ] ]Υ ἀ0η6 ο ὑῃθΠΊΒΘΙν 68 ; 1 15 Πον- 

δυὸ ἀουθυα] ὑοῦ. ὑμ15 οαπ θ6 

τηϑιηὐαϊηθ : 566 ποῦθ85 οὐὺ (οἱ. ἰ. 6., ἀπια 

ἴοὺ δχχ. οἱ {Π6 τιδὲ οἵ ἑαυτοῖς ἴοι ὑΠ6 

ῬΘΙΒΟΠΔ] ῬΤΌΠΟΊΠΙ, «61, ΟἹ. ὃ 54. 2. 

καθὼς καὶ ὁ Θεύς] “ ἐὐόη, α5 (Τοεἰ,᾽ “α5 

(ἰού αἰ5ο, καθὼς (885 ἴῃ οἢ. 1. 4) παν ]πρ᾽ 

ἃ ΒΟΉ] ἀΡρατηθηὐαῦιν ἴουοθ, Ὑγ116 

καὶ ᾿Ἰῃηὐγοάτιοε5 ἃ ὑδοῖῦ ΘΟΠΡΘΙ ἼΒΟ : 568 

ἹΚἸοῦσ, 7)ουα)". Υὶ Ο]. τι. Ρ. 035 54.; δπά 

πούθϑ οὖὺν δὶ. ἵν. 12. 

ῬΙΠηΘα ἀο ποῦ ὑΐπθῃ ΒΙΤΗΡΙΥ͂ ΘΟΙΊΡΆΓΘ, 

μυαῦ ἀτριθ ὕγοιη ἃ π᾿ ΘΧΘΠΊΡΙΘ (ἢ 8}1.), ---- 

ΓΠ6 ὕνο οοπη- 

τὸν Θεὸν παράγει εἰς ὑπόδειγμα, ΓΠΘΟρΡΗ.; 

ΌΤΙ. ΟΝ τ. 2, 25; 2ῶ: ἐν 
Χριστῷ] “ὧη (λγίδέ ; πιοῦ “ἔον ΟΠ νυ} 5 

58 Κ6,᾽ Α αὐθ.., ΠΟΥ “Ρου Ὁ τιϑύπτη, Οδὶν. 

γὰν “ἴη ἩΠη,᾽ 7.6. ἴπ οἱ νίπρ Εἴτη ᾧο 

ΡῈ ἃ Ῥσγοριυϊαύϊομ ἴοι οὐ" 51η5, μετὰ τοῦ 

κινδύνου τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ καὶ τῆς σφαγῆς 

αὐτοῦ, ΤΉ ΘΟΡΗΉ. ; Θοτηρ. 2 (οτ. ν. το. 

ἐχαρ. ὑμῖν] ΤΊἼ|,6 οοπύοχῦ ΒΒΘΙῺΒ ΟἸΘΑΥΙΥ 

ἴο βίον ὑπᾶῦ ὑπ6 τηθαπίηρ οἵ χαριζό- 
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Τίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα Υ. 

μενοι (πα μθποα οὗ ἐχαρίσατο) 15 ποῦ 

“ἀοηδηΐθδ,, Ν αἷο., ΟἸατότη., “ ἸΔΓΡΊΘΗ - 

θ5, Ποθηΐοῦ ἀδηΐοϑ,᾽ ΕΤΆΒΠ. (ΘΟΠΊΡ. 

Οὐῖρ. 1. ἂρ. (ὐαἰ.), θὰαὺ “ σοημοπδηΐαβ." 

Οὐορύ., ὅν. ΟΟἼΠ., συγγνωμικοί, ΟΠ τ ν5.: 

ὑπ σοῦ ποῦ οὐἱυ ἴο "8 χρηστοὶ ἃπὰ 

εὔσπλαγχνοι, Ὀπὺ 4150. τηθυ οι] δηὰ 

Τουοίνιησ, ΤῸ]]Ο πο ὑΠ6. ΘΧϑηΡ]6 οὗ 

Ἡ τ 0 ἦ Ργεθ Ὁ 586. ὈΘΗΙ στη, Πη]- 

ΒΘΡΙΟΘΟΥ6Π1,--- ΟΠ ἀοηδηύΐθιη,, ΒΘηρ, 

ΤΠ τϑδαϊησ 15 ἀοα ὈΌΓπ] : Ζαοληι. (6 χὺ) 

γτοδβ ἡμῖν ψἰἢ}) ΒΗΠΕΚΤΙ,; 25 τηβ5.; 

Αὐηϊαύ,., ὅτ. (θ οὐ), 4].; Οὔῖρ. ((αὐ.), 

(οπιπ,.), ΤΠθοά., Δἃ]..--- "αὐ 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ οἷ᾽ 5. ΠΠοΙοὖ δα πουῦν, ἃ5 ὕΠ 6 

Ῥτοποῦπ οὗ ἐι6 ἢσϑὺ ρϑύβοι τηὶρηὺ παν 

Ῥθὲπ ῬυοῦΔὈ]Υ βαρρεβῦθα Ὀγ {π6 ἡμᾶς 

ἴῃ οἢ. ν. 2; 8566 ογἷῦ. πούθ ἴῃ ἰοο. 

ΟἼΓγ5. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΚΝ. τ. Τίνεσθε οὖν κ.τ.λ.] 
“ βεοοηνα ἐΐοη οίϊοιυογ8 (ἑηυϊέαϊογ.5) ὁ 

(ἰοὰ ; τοϑυπηρύϊοη οὐ ἐμ γίνεσθε ἴπ 

ΟἿ. ἵν. 32, {π6 οὖν ἀδγϊνιηρ 105. ἴοτοθ 

Δ Πα ΡῬΓΟρυΙθὺν ἴγοση. ὑπ οοπο] μα] ηρ᾽ 

ψνοΓ 5 οἵ {πΠ68 Ἰαϑῦ νϑευββϑ. ύϊθι, ἡ σαῦπευ 

ἸηϑαΠΠοϊθηῦ Θγοιη 5, ἈΓΡΊΙΘΒ. ἀσαϊηβὺ 

{π6 σοππθχίοη οὗ ὑμ6856. νϑῦβθβ, σϑίευ- 

τίη οὖν ὕο 116 ψ»]Ο0]6 Τουθροῖηρ' Βα Ὀ]Θοῦ, 

ὉΠπ6 πονν πῆϑῃ ἴῃ ΟΠ υϊϑῦ. [π| {Ππ15 Ἰαυθο 

οδ56, οὖν νου Πᾶνε τηοτ οἵ ννῃδῦὺ ἃ 8 

Ῥθθῃ οδ]]θα 105 γεηουῖνο ἴογοο (“Ἰθοὔοσ θη 

τονοοαῦ δὰ 14 ᾿ρβῦση απο] ππιηο ἀρὶἔατγ,ἢ 

ΚΊούΖ, Ζ2ουαγ. Ν᾿ ο]. τι. Ρ. 717}; δμδῦ 10 

ἴ8 ΠθυΘ ΠΟΥΤΘΥΘΥ ταύμου οοἠϊεοίἑυο (“ δὰ 

θοῷ τ δηΐθδ τονεσῶ ροβὶύα βηῦ Ἰθοίο- 

Το τονοοδέ, ΚΙοῦζ, 10.) βθϑῖὴβ τ} 

ΤΟΥ 8 ῬΤΟΡΔΌ]6 ; οοπιρ. Ηνύαπρ,, 2 α7- 

δὴ. οὖν, 5: δ. ΟἹ: 118}: 27: 

ἀγαπητά] “θείουεεί , ποῦ “1166 Κιη- 

ἀον,᾿ Εἴλοϊς. (οοπηραγα ΟΠ γγ5.), θαῦ “5 6- 

11οὐ. ΤῊ τθάβοη 15 οίνθη Ὀγ (ουτη., 

0 Πουον ον 065 ποὺ ἈΡΡΘὰν ἴο μᾶνθ 

ἴο10 {π6 {11} ἴοτοθ οἵ {Πη6 νον ; τοῖς 

γὰρ τοιούτοις (ἰ. 6. ἀγαπητοῖς) ἐξ ἀνάγ- 

κης τινὸς ἡ μίμησις. 

βἰϑῦβα ἴῃ {πὸ ἴδοί οἵ σοὰ πανὶπρ' Ιονϑα 

ΤῊΘ ἀνάγκη ςοη- 
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9 ; ᾿ κ 5 ὍΤΕ Τὰ ᾿ “ ὁ 
Ζ αγαπήῆτα"' Και περιπατειτε εν αγαπή; καθὼς καὶ ὁ 

κ - Ν , ς ᾿ εΕὐΣτν 
Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς και παρέδωκεν εαὔὕτον ὑπερ 

ς ΄“- ἈΝ ΑΝ ’ {5 Θ ΄σ 5 9 Ν ς δ 

μῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῴ Θεῷ εἰς ὁσμὴν εὐωόθιας. 

2. ἡμᾶς] Τίδοϊι. (64. 2. ἀπά 7) τϑαᾶβ ὑμᾶς ψθῃ ΑΝ; 325. 73. ττῦ, ὦο.; 

4 }., ΖΌἢ. (Ὀοθ}) ; ΟἸδπη. (2), ΤΉ ΘορΙι., ἃ]. ΤῊ ὑοχὺ 15 βιρροτύθα Ὁν ΠΑ Καὶ 

Τ δ 4. γῃοβϑῦ τη58. ἃη4 γν.; ΟἸννβ., ΤΠ θοά., Τα. ΕδΌΠοΥΒ (1εο., Παολιν.). 

ὑπ. ἡμῶν] δο Ζ66., 1ιαο]ιηι. ΤΡ 7 οι. (64. 5. ἃπα 7) τϑδ 8 ὑμών, θοῇ 18 

ΒαΡΡρογίθα Ὀγ Β; 27. 73. 116; ὅ'διι., “Ζ0ῃ. (Ποῦ) ; θαὺ πιὐποαῦ 5 ΠΠοἰοιῦ φθαβοη, 

ὃ. 1ῦ 15. Ῥ]ΙΠΪΥ ἃ ΘΟΠΪοΥ τη ὔϊοη ὅο ὑπ6 Ρυθοθαϊηρ ὑμᾶς. 

ὕποια ; ἴον τπηαϑὺ θ6 τοῦπαγπϑα Ὀν ἴον : 

Δ. Πα ἴῃ ἴον θ Ἀ]Ο0Π6 οδπ τηδη ᾿πύαϊθ ἀοα : 

568 ΤΠ ΌΠη ἴν. 10, ἃ οοτηρ. ΟΠδγποοϊς, 

Αἰὶδ. Ῥ. 618 (Βομπ). - ΕῸΣ ὕνγο ρσδο- 

ἶσα] ΞΘΥΠΊΟΠΒ ΟἹ ὑΠ15 ὑοχῦ, 566 Β'δυη- 

ἄὁ1ι, ΘΕ) ην. ΤΙΧΧΧΥΙΙ. (ὕννο ρᾶτίβ5), Υ' ΟἹ. 

111. Ρ. 404 56. (64. «Δ Κ30η). 

2. καὶ περιπ. ἐν ἀγάπῃ] “απα τρα!}; 

ἦγ, ἰοῦ." σου ηπαύϊοη οἵ {Π6 Τογθροῖμρ 

Ῥιθοθρύ, καὶ ΒΕΓ Πρ [0 ὩΡροπα ο]ΟΒον 

ἃ ΒρΘοϊΠοδύϊοι οἵ ὑπῶῦ ἴῃ ὑπ]. {ΠῸ 

τπλϊ αύϊοι οἵ (οα τηπϑῦ οοηβίϑῦ. 

καθὼς καὶ ὁ Χρ. κιτιλ.] “ἐὐόη α5 Ο]ι δέ 

αἶ8ο0 ἰουοεί,"---τιοῦ “Ππιὰ5 Ἰονϑὰ : {Π6 Ῥᾳγ8 

ΔΟΥΡΙΒΌ]Ο ΒΘ η56. 15 ἸΠΟΓ6 ΦΡΡτορτίαῦθ ϑηά 

ΤΊΟΥΘ ἴῃ ΘΟΘΟΡΠΔΠΟΘ ἢ ὑπ6 ϊδύουϊο 

ΔΟΥ. ὙΠΟ. ΤΌ]]ονν8. καὶ 

παρέδωκεν ἕαυτ.] “ απα σαῦο τ Πέιηι- 

861, Βρθοϊποδύϊοη. οὔ ὑπ ὙΠ η 

(ποη ὑδηύατη τὖ 1) 65 56 οὐΐϊδῃ αὖ 

Ποτηο,᾿ Τὐϑῦ.} {Π|5]1ον 8 υγῶβ ῬΓΘ- ΘΠ ΪΠΘΗΌΙΥ 

Βιονη, καὶ Ππᾶνίησ ἃ ΒΠσῃηῦ οαρίαπα- 

ΤΟΥ} ἴογοθ ; ὅθ (ἀ8]. 11. 20, ἃ πα ΘΟΙΏΡ. 

Ὡοΐαβ οο ᾿λϊι. ἵν. 12. Τὴ βᾳρρ]ε- 

τη Θη ΆΥῪ ἰάθα ἴο παρέδ. τητιϑῦ ΒΌ ΓΟ] 68 

εἰς θάνατον (Η81].}, ἃ5. ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Οδ56 

ψΠΘτΘ παραδ. 15. τπιϑε Ὀγ δὺὴ, Ῥδι] ἴῃ 

τοῦ, το ΟΠ τῖθῦ, εἰς θάν. ΟΥ' ΒΟΥῊ6 5' ΤῊ 118 

ἰάθῶ Βθθιηβ. δύμγΆ ]Πν ἱποϊ 6 ἴῃ {Π6 

ΨΕΥΌ: 566 6βθΡρ. ἔοιη. ἵν. 25, ΨΠΘΙΘ 

παρεδόθη 15 ἴο]] ον 6 ὉΥ ἠγέρθη, πὰ 

ΘΟΙηΡ. Πομη. ν]]]. 32, 6]. 11. 20, ἘΡΗ. 

ν. 25- ΕῸΓ ἃ ΒΟΠΠα δ η4] ΟἸΘδν ΞΘΙ ΟΠ ΟἹ 

{815 ὑδχῦ (ΟΠ νἸδ0᾽ 5 βουῖῆοθ οἵ ΗΠΠη561), 

566 ΝΥ δίβυ]. ϑε))ηι. ΧΧχτ. 0]. ν. ἢ. 737 

56. ὑπὲρ ἡμῶν] “70᾽ ιι5,᾿--- 

ὉΠ Α͵80, ἃ5. {π6 οοῃὐοχὺ Ἰπα ΠΡ Δ ]ν 

ΒΙοννθ, “ἴῃ Οὐ βὐθδά :᾿ οἡ {Π6 τηθδῃ- 

ἵπρ οἵ ὑπὲρ 1ῃ {818 ΘΟΠΠΘΧΙΟΠ, 8566 

Τύϑύουϊ, 1.61]... 11. 1.1, Ρ. 115 56., πα 

τιούθϑ οἷν (ταῖ. 111. 15, ΘΟΙΏΡ. ἷἱ. 4. 

προσφορὰν καὶ θυσίαν) “απ, οὔ εγὶη 

απα 5βαο)ὴῇοε," τοῦ “ἃ βδουῖῆοθ οὔ ουθα 

ΠΡ, θυσίαν προσφερομένην, (ΟΠ ΥΠ0.,---- 

ἃ τηοᾶδ οὔ ὑγϑηβ] ῦϊοι. ΘΝ ΘΙ ῬΥΘΟΔΤΊΟΙΙΒ 

Δηα Ἰηϑα Ποϊθηύ. Τῦ τῆδὺ 6 ἀοαθύξα! 

νν πϑύμοι θυσ. ἀπ προσῴ. ἃ.6 Ἰηὐθπα θα 

ἴο ΒΡθοιίν τοϑρθοι νεῖν δίοοα ἀπα τιγ- 

ὑϊοοςί ΞΔΟΥΠΟΘΒ, ἴοὸγ προσῴ. 15. 6156- 

ὙΠΘΓ6 τιϑ86 ἴῃ τοί, ο ὈΙοοάν (ΗΘ6Ό. χ. 

10), ἃπΠ4 θυσ. ἤο τπϑ]οοᾶν οὔθυῖπο5 

(οοιΡ». Η 6}0. χὶῖ]. 15, 16), αὶ ἔαρύμπον, 

ὉΠπ6 τουρἢ ἀδηπϊύοι ὑπαῦ θυσία ᾿γταΡ]1ο 5 

“[ἢ68 5] αν ηρ' οἵ ὦ ν᾽ ῦϊτ ̓  (1816) 15. Ὁ 

ΠΟ ΤηΘ8 15 ΟἵἨ ἘΠΊ ΘΥΒᾺ] ἈΡΡ Ἰοαὐϊοη ; 5686 

650. ΦοΠη «Ποῃηβοι, ἔϊηθί. Λαο). 1. 1, 

Ῥ. 73 56. (Α4.-Ο. 1..).. ἘδύλΠν ἀοαθύ- 

ἔα], οβρ. ἴῃ τρίθγθιιοθ. ἰο ΟἸσιδὺ, 185 

ὉΠπ6 ἀθαηϊθιοη ὑπαῦ ἃ θυσία 15 ἃ “ προσῴ. 

γί οοηθατηρύε,, Οπίγαμη, αθ ϑαογῇ. 

ΠῚ. τ, Ρ- 182 (6. τό )- Κ.Π] ἢ ΙΒ 

ῬΙΟΡΔΌΙΘ ὑπαῦ ἃ αἰδυϊηούϊοη τνᾶθ ΠΟΘ 

Ἰη θη θα Ὀν δῦ Ῥδμ], ἀπά {πῶῦ προσῴ., 

85. ὑΠ68 τῇηοῦθ ψεηογαΐ, ὕθυτη, τοὶ αῦθα ποῦ 

οἷν ἴο {Π6 ἀθαύῃ Ῥαῦ (ο ὑπ6 11{8 οὗ 

ΟὈΘαΐθηθθ οὗ οὐ Ὀ]θσβθα Του (οοιηρ. 

Ἠδ86}. ν. 8), Ἡ!5 θυσία ζῶσα (οιη. ΧΊΪ. 

1); θυσία, ἃ5. ὑπ6 ἸηοΥϑ βρεῦίαΐ, Υη 0 Γ8 

ῬδΙ Οα]ΑΥν ἰο ἢἰβ δὐοηϊπρ αἀθδίῃ. 

Οπ {Π|5 δοοῦβ., γν ΠΙΟἢ. 1 105 ΔΡΡΟΒΙῬΙΟη. 

ἴο {π6 ἰογθροϊηρ 15. 8150. Ῥγϑοῦϊοα!]ν 

Ῥγβαϊοαῦγο, δ ΒΈΥνῸ5. ὕο ΘΟΙηΡ]θὔθ 



ΠΣ 2. 

Ανοϊᾶ ΤΟΥ Ια ΟΠ, 
σονθύοι 5655, ΠΩ͂ 811 
ΤΟΥ5᾽ ΟΥἨ ΤΡ ύν, 
ΤῸΥ ΟἹ 5110} ΘΟΠΊΘ5 
{Π6 ψυϑῦῃ οἵ (οα. 
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ἸΤΠορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ 9 

πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν καθὼς 
8 ψ6ῚΘ Ομο6 ἴῃ Πϑαύῃθη ἀδΥΠΘ55, Ὀαὺ ΠΟΥ 818 
Τρ : Τρτον Π6 ΟΣ ΚΒ οἵ ἀΔΥ ΚΓ 655, ἀύγαῖτθ Δα ΔΥ156. 

{Π6 πούϊοπ οὗ ὑπ6 νϑυῦ, 8606 Μϑάνϊο, 

ϑ'ιγηΐί. ὃ 24. τῷ 

Θεῷ 5 ΘΟΙΠΙΠΟΏΪΝΥ Θχρ δίπθα οἰ Ποῦ 

(α) ἃ5 Π6 οὐ ΠαΡῪ ὑγδηβπιββῖνϑ ἀδύϊνθ, 

50. παρέδ. τῷ Θεῴ (Μίαν. ; 50 ΡΥ. Φ. 

ΦΉ0Ππ5. ΥῸ]. 1. Ρ. τότ), οὐ (Ὁ) ἃ5 ὦ ἀδῦ. 

οἵ Ππιϊαύϊομ ὕο εἰς ὁσμ. διβυγουῖηρ' ἴο 

ἐπ Ἠοῦ. ΠῚ ΠΟ ΠῚ.) ΠῚ (δ θυ). ΑΞ 
Πονθυϑῖ ἐπ τηϑϑηϊπρ' οἱ παρέδωκεν (586 

δον 6) ὅπ {π6 ἀἰϊἰδύδπμοθ οὗ ὑπ αδῦ. 

(08 ὟΥ. Θομιραγοβ Ῥοτη. χὶϊ. 1, Ὀαὺ 

ὑποτθ τῴ Θεῷ [15 ποῦ Ἰοϊπϑα ντῦῃ ὑπ 

γ6 10) ἀο ποῦ ΠδΥΙΠΟΠΪΖΘ Ὑγ] ἢ ὑπ6 70᾽"- 

γον, ἃ Π6 Ῥτοτηϊπθηῦ ροβι δου οὗ 

τῷ Θεῷ [15 ἀϊβίοα!υ ὕο ΡῈ θχρ δϊπθα οἱ 

ὑπ ἑαϊέογ' Ἡγρούμοβιβ, 10 ΒΘ ΠῚΒ. ΤΩΟΥΒ 

ΒΙτηΡ]6 ἴο γτβραγαὰ τῷ Θεῷ ἃ8 81 δὑ 108] 

ἀαύϊνθ οὐ ἀαύ. οοηυηνοαέ Ἀρρθπαβά ἴο 

{π6 ὕψο βιιρβύδηϊνεβ ; 580 Βθηρ. ἃπά 

ΦΡΡΥ.», ὈΥ ὑποῖν βυπαϊθα δά μθυθ ποθ ὕο 

088 οτάογ οἵ ὕΠ6 οὐἱρῖηδ], 811 ὑπ6 δῃ- 

οἷοπὺ νυ. ; 566 ϑ'ομθαρι]. διέ. ὃ. 23. 1, 

Ρ. 186. εἰς ὀσμ. εὐωδίας] 

“70γ, 86. ἰο δοοοηνθ, ὦ ϑαυουγ" ο7Γ διυεοί 

βηνοῖί; 56. ἃ θυσία εὐπρόσδεκτος, 

ΟἾγγ5. ; 8800 Ῥ11]. ἴν. 18, Τιϑν. 1. 9, 

ἘΞ ΤΠ, 1: ΤΩ ΠῚ 5» ΠΟΙΠΡ- ΘΠ: ΜΠΠ1- 

41. ΤΠ δυύμουβ οὗ π6 αοου. (ὐαἰεοίι. 

(8 8) μῶν δουγθοῦυ θχρ]αϊπθα {ΠῸ0 

ΘΟηΒ1., αὖ Πᾶν 6 ΘΥΓΟΠΘΟΊΙΒΙΥ ἀββουθα 

ὑμπὸῦ ὑμοθα σγουάθ ((αὰτ 46 Ῥϑοῖβοὶβ 

ΟΥΘΌΘΥτΙτη6, (6 δχρίθου "δ αὔθ νἱχ 

ἀϑρίδτα ἀϑασρωπύατ,"---αὖ 566 ΠΥ] Πρ, 

Οὐδ. Νο]. τ. Ρ. 31:5, Νο. 65) ἀο ποῦ 

τϑργθβθπῦ ΟΠ τ βὺ᾽ 5 θαι ἃ5 δ Θχρ᾽δΙΟΥΥ 

ΒΒ ΟΓΙΗ͂Ο6 ; ΘΟΙηΡ. δνθῃ 80. Ζελγῦ. τι. 

Ι. 1, Ῥ. 112. Τὸ {π|5, σιῦπουῦ πθθά- 

ἸῈ5Β10 Ῥγθββίηρ' ὑπέρ, ὙγὙ6 ΤηΔΥ ΒΙΤΩΡΙΥ 

Βῶγ τὶν} ὙΥ αἰθυ]απα, ὑπαῦ 0Π6 σομ ΓΆΡ 

ε15. 85. Ὁ] ἴῃ ἕτοιμη ὑπ Ν. Τ', 245 ὑου 8 

οδπ τηϑῖτο 1ὑ,᾽ δπα ὑμπαῦ δῦ Ῥδι]᾿ 5. Ρϑὺ- 

Ῥούμδι ἰθδομίηρ 15. ὑπαὺ ΟΠ τι 5 ἀθδῃ 

ΜΔ5 “ὦ ὑτὰ8 δὴ ῬΓΟΡοΙ δχρίδίουυ 

Β8ΟΙ ῆσ6 ἴοι 0Π6 βἴπβ οὗ τη κα ;᾿ 566 

Ῥιοοῦ ἰοχίβ, Νο]. τῦ. Ὁ. 513, 8Πα 680. 

Δ ϑοι, Ογεεα, Βοοῖς 1Χ. 55, δ΄ οἷ. 1Χ. 

Ρ. 5895α. (Οχί, τ844). ΤΗΘ 

παῦαγθ οὗ {π6 ρθη. εὐωδίας 15 ΤΟ ΟΙΥ 

δχραἰπθᾶ ὃν γουάβυν. δ5. ὑπδῦ οἵ ὑπ6 

οἰαγαοίογ φήμη) ατια] ιν ; 566. ποῦθϑ οὔ, 

ΡΆΐϊ. ἵν. τ, ὅπ οοταρ. που, ΟἿ". 

8.24: 3. ὃ, ποίδ, Ρ' 212. 

3. ἸΠορνεία δέ] “Βιυύ )ογηἱοα ίοη ;᾿ 

σϑῃ]16 ὑταπβιύϊουι ὕο ἃπούῦμπου ρουύίοη οὗ 

{π6 ϑχπογθαθϊομ, τυ ἃ τϑϑατηρύϊομ οὗ 

Ὁπ6 ποσαύνα πα ρυομὶ Ιθϊνα ἔουτα οἵ 

ϑἀάτοαθ (οἢ. ἵν. 31): ὕμθ δὲ Βδϊηρ; 

ταδί ]ν μεταβατικόν (566 οη (ταί. 1. τ τ), 

ὑποῦρ Ῥουπαρθ ποὺ νυϊὺπουῦ ΒοτηΘ 

ΒΠριῦ ἱπάϊοαθίοπ οἵ οοπύταδὺ ὕο ψυηὰῦ 

Πιᾶ5 ργθοθάθα. Ομ {π86 Αροβί!θ᾽β Θοι- 

βύδηῦ ἀπ 4] οιηρμαῦϊο σομθιηπϑίϊοη οἵ 

ὑπ6 ἀθϑα]ν βἰπ οἵ πορνεία, ἃ5. ὁπ6 οἔ 

6π6 ὑμῖποβ Β] 0 ὑπ6 ο14 Ῥαραη νου] 

ἀθοιηθα ἀδιάφορα, οοταρ. ΜΕΥ. οἵ" « οὐδ 

πᾶσα] “ο7 εὐογῃ ἐὐπα :᾿ 

ὁπ. {π6 86 οἵ πᾶς ψἱῦ δρβύτδοῦ 

ΠΟΙΠΒ ΘΟΙΏΡΑΙΘ ποῦθϑθ οπ οἷ. 1. ὃ. 

Μβοο. 8 πᾶσ. ἀκαθ. ιῖϊα ὈΒΕΘΚΤΙ,; 
᾿ 

τη55. ; σαϊρ,, 8]. ἢ 

Χν. 20. 

πλεονεξία] “ο7" οουοίοιιϑη:688.;᾽ Ππ6 7 15 

ποῦ Θχρίαπδίουυ (Ηοὶπβ. Φχογοϊέ. Ῥ. 

467), θαῦ πὲ 105. [111 ἃ πα ῬΙΌροΣ αἦ8- 

}ιιοίζυο ἴοτοθ, βουνίπρ' ὕο ἀἰβυϊ πο 8} 

πλεον. ἔγΌτη. ἸΔΟΥ͂ ΒΡΘΟΙΔ] 51η85. οἵ ὕΠ8 

ἤρϑ]ι ; 586 πούββ ἢ Ο}). ἵν. 10. 

μηδὲ ὀνομαζέσθω] “ἰού ἐΐ ποΐ 06 οὐεηι 

παηιοεῖ," -ποῦ “αὖ ἴδοία᾽ (Βοπρ. 1), ἃ 

τηθαπΐηρ ΨΒ1ΟΝ. ὀνομαζ. ὙὙ111 ΒΟΔΥΘΘΙΥ 

7υϑυγ; θαῦ “Ἰοὺ ἴῦ ποῦ Ὀ6. θνθὴ 1η6η- 

ὑϊοπθά ὈΚ πᾶπιθ᾽ (Βθῃρ. 2), οἱ γὰρ 

λόγοι τῶν πραγμάτων εἰσὶν ὁδοί, ΟἾγΥ5. ; 

868 γ6Γ. 12, δΠα οοτηρ. ῬΒΔΙτη Χνΐ. 4. 

ἍΜ γον οἶὐθβ Π1οὸ ΟἾρυ8. 36ο ", στάσιν 

δὲ οὐδὲ ὀνομάζειν ἄξιον παρ᾽ ὑμῖν. 

καθὼς πρέπει ἁγίοις} “αϑ δεοροηλιοίῆ, 

Ι 
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4 πρέπει ἁγίοις, καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτρα- 

βαϊηΐ8,"---56, ὑμιι5 ὕο ἀνοϊα 411] ταθηθοιι 

ΘΥΘἢ ὈΥ ΠΔΙΠῚ6 οὗ {Π686 51η8: ἱκανῶς τὸ 

μυσαρὸν τῶν εἰρημένων ὑπέδειξε, καὶ 

αὐτὰς αὐτῶν προσηγορίας τῆς μνήμης 

ἐξορίσαι κελεύσας, ΓΠΘΟά, 

4. καὶ αἰσχρότηΞ] “απὸ 1{}ιὐγι688," 

ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ἴπ νοτά5. (ΖΦ η., ΤΉΘΟΡΙ., 

(βουτη.), νυ ῖοῃ που] 6 αἰσχρολογία 

(01. 111. 8), θαῦ, ἃ5. π6 δρβύγαοῦ ἕοττῃ 

βυροοδβίθ, τὸ αἰσχρόν, ΝΠ Θὕ ΠΟΥ δοῦν 

ΘΧΒΙΙθα ΟΥΓ Ῥδββί νου Δρρτονϑά, ἴῃ 

ποτα οὐ σϑδύαγθ οὐ 4θθα. Τὴ6 οοπίοχὺ 

ΟὈν οι ΒΥ Πἰτηϊ5 105 τϑίθγθμοθ ὑο ἀκαθ. 

Δα βἰηβ οἵ {μ6 ἥβρβῃ ;: αἰσχρότης δὲ 

τίς ἐστιν καθ᾽ ἕκαστον εἶδος ἀκολασίας, 

Οτῖρ. Οαἱ. “Ζιαοΐνη. τϑϑάβ ἢ αἰσχρ. 

ἢ μωρολ. ψῖῦῃ ΑΘΙΕΙΕῸ ; 4. τηβ8.; 

ΟἸάτοτα.,  ]ρ.., ϑϑμϊ4.; Βθα5., 81. (776γ.), 

θαΐ ἴπ ορρ. ἴο {π6 σοοά δυνπουῖν οἵ 

ἀπ ἰοχὺ [ΒΡ5ΕΡ ΚΙ, 3; ὩθϑΡν 8}]} 

τη88.; ὅσ, Οορῦ., Ζ1π. (Ὀο Ἐ), 8]. ; 

ΟἸδπι., ΟἿ γ8.», Ἀ1.1, ἃπὰ ἰο {π6 ᾿ἰηῦθν- 

ΠΔ] ῬγοθΔΟΙ Πὺν οἵ ἃ οοηϊουτηδύϊοπ ὕοὸ 

{π6 Το] νη ἤ. δὰ! τϑϑβ καὶ αἰσχρ. ἢ 

μωρολ. μωρολογία] “7οοἰὴδἢ, 

ἑαϊμίηρ, βυυ ὉΠ] οααΐαπι, ν᾽ ]ρ᾽., ΟἸΔτοτα., 

20. 9) ἸτῸ [5ϑυτηοπθ5. 5ύα]- 

{1121 ὅυτ.; π᾿ ἅπας λεγόμ. ἴπ {}9 

Ν. Τ᾿, οὔ ν Βοἢ {Π6 οχϑοῦ τηθϑῃϊηρ' 

τηυϑὺ 6 ἀθῆπϑα Ὀγ {π6 οοπίοχύ. Οἵ 

{π6 ὕνο ἀθῆηϊοπβ οὗ Οτίρθη, {1} Βγβῦ, 

ἡ ἀσκουμένη ὑπὸ τῶν μωρολόγων καὶ 

γελωτοποιῶν, 15. ἴοο Ἰὰχ; ὑπ Βθοοπά, 

τὸ μωρὸν εἶναι ἐν τοῖς δογματιζομένοις, 

ἴοο τοβϑύγϊοὐϊνθ. ΤῊ6 ὕθστηβ τ ἢ ΒΟ ἢ 

ἴδ βύδηθ ἴῃ ΟΠ ΠΘχΐοη ΤηΔῪ δὖὺ ἢγδὺ 

βρη ῦ ΡΡΘΔΓ ἰο ργθοϊαθ δηΥ ἰάθῶ οἵ 

Ῥοβὶ υϊνθ ργοΐδητον (οοταρ. (Δ]ν.) ; μου- 

ΑΥ̓͂ΘΙ ΤΎΘΠΟΙ 15. ῬΥΟΌΔΟΙΥ τὶρηὺ ἴῃ ΘΓ 

ΒΌΡΘυϑαἀϊπρ' ἴο ὉΠ 6 ΟΓΙΠΔΥΥ Τ ΘΔ] ρ᾽ 

οὗ 1416, δἰπη]θθθ, δηα [ΌῸ0]18} ἰδ]κ, ἃ 

τϑίθυθμοθ ὧο ὑπαὺ βδ'π ἃπα υὑϑηϊῦ οὗἉ 

Βρίτιῦ ΒΟ 6 ὑ4}}ς οὗ ἴοοἱβ 15. οϑυ- 

ὑδῖπ ἤο ὈΘΌΤΔΥ ; 566 Θ ΠΟΤ. ὃ 34, πᾶ 

γογάϑν. ἐπ ἰοῦ. εὐτραπελία] 

“ 7οϑέϊην," “ ὐὐξέϊγι6885: ἃ Βοοοπα ἅπαξ 

λεγόμ.: ἔνθα “γέλως ἄκαιρος ἐκεῖ ἡ εὐ- 

τραπελία, ΟἾγγ5. ΤΠ8 ψοτα, ἃ8. 105 

ἀουϊναύϊοη βαρσθϑῦθ, ῬΥΟΡΘΙ͂Υ ΤΠΘΔΠΒ 

σεν δα  έη,, τ μϑῦμ 8 ἴπ τηούϊοη, τηδῃ- 

ΠΘΙΞ, ΟΥ' ἰδ} (Π Ίθβθη, Ῥιπαά, ῥυίδ. τ. 

93); ἴτοιη ΕΟ ἢ ἃ το πηΐανοαγδ Ὁ] 8 

ΒΙ σα Ποδύϊομ, “ΡΟ ΙΒ ημ6α Ἰθβύϊπρ᾿ (εὐ- 

τράπελος, ὁ δυνάμενος σκῶψαι ἐμμελώς, 

Αὐιϑύοῦ. ἤογαϊ. τ. 31), “886 οὐ σιν 

θαυϊνοηὰθ᾽ (“ἱπρθπῖο εἰὐϊύαγ,᾿ Β6Πηρ..), 

15. ΘΒ ἃΠπα πϑύθτα! ]ν ἀδγῖνθα : 8660 

ΤΎΘπΟΉ, ϑγηοη. ὃ 34, δπα {Π8 ἕδιποιιβ 

ΒΘΙΓΙΠΟΠ Οἡ Υῦ ὈΥῪ ΒΆΓΓΟΥ [τόση 18 

ἰοχῦ, ,ϑ6))ηυ. Χιν. Δ]. 1. Ῥ. 383 86. 

ΤῊ ἀϊδ] υπούϊνϑ ἢ (ΘΓ Ιυ ποῦ “ ΘΟμ]πο- 

{ϊν6,᾿᾽ Βρ. ΤΆ ]ον, Θόγην. ΧΧτττ. (Ο] θη. 

ΟὙΤΟΥΘ) τ ΚΒ 1 ἃ5. ἃ αἰβθγθπῦ νῖοθ ἴο 

μωρολ., δι ὑπ8 ΔΡΡΥ. 88 ποῦ ΟἩΪΥ͂ 

ἃ 8ῖη. οἵ Ὁμ6 ἐοῆραθ (ΤΊ ΘΠΟ), θα ἃΒ5 

Ἰποϊααϊηρ' 0π6 Θυἢ] “αὐ απἰθαβ᾽ (1π ταδη- 

ΠΘΥΒ ΟΥ̓ ΟΓΒ) οὗ ὑπ υυῖῦυ ΘΟ Ο 685 

τη οἵ {π8 σου]. Τῇ ργϑοῦϊοα! ἃΡ- 

ῬΙΠΙοδύΙΟἢ. ΤηΔ Ὁ Τουπα ἴῃ ΤΆΜ]ΟΥ, ὦ. 6. 

δηα 650. ἴπ ὕπ| Ἰαύίον ραγὺ οὗ ΟἾνυ8. 

Ποην. Χντι. τὰ οὐκ 

ἀνήκοντα] “ἐλέίηρε τὐλίοῖ, αΥὰ ποΐ δοη- 

σνεπϊοηέ ,᾿ ἴῃ ΔΡΡοβιυϊοη ἴο {π6 Ἰαϑῦ ὕνγο 

γγνορα5, ὕο Ὀούἢ οὗ ψμΐοῃ εὐχαρ., ἃ5 46- 

πούϊηρ' οΥδΪ ἜΧΡΥΈββῖοι. χοῦ ἱτηρ] γ]ηρ' 

ἱηνγαγα [66]1 Πρ’, ΤΟΓΤῚΒ. ἃ ΟἶΘαν οοηὐγαβῦ. 

Τὸ 15 Ἰηβϑύγαοῦϊν ὅο σου ρδτθ Ἔτη. 1. 28, 

τὰ μὴ καθήκοντα : ὕππϑγ6 ὑπ 5] οὐϊν 8 

ἀθηΐα] Βθθῖηβ ΔΡΡρτορυϊ θυ ᾿πὐγοάιοθα 

(( ἔδοθιβ απ, 51 απεθ, βαβϑηῦ ᾿πάθοοτϑ, 

ΠΟΥ, ΟὙ. ὃ 50. 4, Ῥ- 564, 68. 5): 

16. 15. ἃ ὈΙδῖπ οὈ]θοῦϊνθ ἕαδοῦ ὑπῶῦ βιοἢ 

ὑπηρβ οὐκ ἀνῆκεν. ΤῈ τϑδαϊηρ' ἃ οὐκ 

ἀνῆκεν ἰΒ ἰουπα ἴῃ ΑΒΔ; 2. χη88.; 

ΟἸΘπι., ἃ]. ( ιαοἤηη.), ὅπ Ἠδ8 ΨΥ 

Βύσομρ οἷδίπηβ ὅο οὐξθηύίοη. Τπ ἃ 

οᾶβ6. οὗ {Ππ158 πα ἐπ ν. οἀπποῦ Ὀ6 

Ῥαὺ ἴη δνίάθμοθ Ομ ὑπ6 88 οἵ οὐ 

84 μὴ σιὶλῃ ῥαγύϊοῖρ]65, 580 ΟΣ ]οσ, 

Ῥαγίϊο. Νέεγ. Ρ. 287, θαῦ ονβϑίνθ 

π6 οϑαύϊοη βυρρεβίθα ἵπ πούθβ Οἢ) 
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πελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. τοῦτο 
δ ’ Μ “ ’, “ἡ τὶ ω Ἃ 

γὰρ ἐστε γινώσκοντες οτι σὰς πόρνος 7) ἀκάθαρτος 7) 

, 

πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 

τ ΠΡ5θι 11. 15. 1 Τ᾿ εὐχαρι- 

στία] “ σίυϊηρ οΥ ἐϊιαγιῖ8 :" 5866 ΤΊ ΘΠΟ, 

ϑγηον. Ῥατῦὺ π. ὃ τ. Τῇ τηθϑηΐπρ' 

οἵ {π15 σογὰ δάορίβα Ὀν Ἡδιητπομά, 

ΒΘΥΘΙΓΆΙ οὗ {Ππ6 οἱ 6υ, δηα βοὴ ἰαύθι 

Θχροβιύουβ, " αϊγιπο ἀἸβοοῦνβο, “46- 

ψοιυύμῃθ85,᾽ οδηηοῦ θ6 7υ5ι1ῆ6 4 Ὀγ δύ 

ῬΑ] 5 86 δἰῦπο οὐ {π6 νοῦ ΟΥ 

ὕμ6 βυϊβύ.; οοηρ. Ῥοίαν. [) 856). 

Ἡσοῖ. τι. τὸ. 4, 5, ἅπα ὁπ π6 ὑγθ 

ἕογοθ οἵ {πΠ86 δἰῃ]οαὶ σΘΟΠΠΘΧΙΟΙ, 566 

Ηδῖ]. δι λιβ, ὃ. 32. ἃ. Οπἡ {π86 ἀαύγ 

ΘΘΠΘΓΆΠ]Υ, 50. ἰγθαπθηῦΥ ἱπουϊοαύοα 

γ δύ Ῥδι], 566 ποίθβ. δηα ὑϑῆς οὐ, 

ῬΑ. ιν. 6, πα ον Οοἱ. 111. 15. ΤῈΘ 

ν Ὁ ΠθΡΘ οτηἱὑὐθα “ Ῥ6 1 Ὀγδοι υ]Οο δ ΠῚ ἢ 

(961, ΟὟ. ὃ 805) 5 αἸΠ θυ πον 500Ρ- 

ΡῬ]Π6α : ρεύμπαρβ γινέσθω ἐν ὑμῖν ἰΒ 

ὉΠ6 Βιρριθιηθηῦ τηοϑῦ πδύαγα!, ἀνήκει 

(Β6πρ.) ὑμαῦ Ἰθαϑῦ 80. [ 

5. τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκ.] “ 707 

ἐ 8 γ6 ἀπιοιν, δοίη αὐθαῦθ, ΟΥ̓ αϑ 76 αΥὉ 

ατθαγ ;᾿ σου βυπιδίϊοι οἵ {Ππ6 Ῥγθοθαϊηρ' 

ῬτΟΒΙΙ 105 ὈΥ͂ ἃ ΔΡΡθὰ] ἴο ὑΠι6 1 οὐ 

Κπον!θᾶσθ οὔ Ὁπ6 Ἰπαστηθηῦ ἀραϊηϑῦ 

ὍΠμοβθ ΠΟ Ὀγϑοῦϊδθ ὕμθιη. [ύ 15 ποῦ 

ΟΥΙΟΙΟΔΠΥ χοῦ ὕο οοηπθοῦ ὑΠ15 ἢ 

{π0 Ἡδργαϊδῦϊς (Ὀπαῦ οοιηρ. 4180 «1611 

αν. ὃ 705. 3) τη0468 οὗἩ Θχρυββϑίοῃ, γινώ- 

σκων γνώσῃ, Οεπ. χγ. 13, “ὑμοιι 5ῃδ]ὺ 

Κηον [1] νγ6}1,᾽ ὧς. (ϑύϊθυ), δἃ8 ἴστε 

διηἃ γινώσκ. δΥΛΘ. ποὺ ρογίϊοῃμβ οἵ ὑπμ6 

ΒΆΤη6 νοῦ. ΤπΠ6 ρατνῦ. τησϑὺ 6 7οἸποᾶ 

ΤΩΟΤ6 ᾿πητη ΘἸϑύθ!γ νυ Ἱθἢ ὅτι, ἃ πα ΒΘ Θ τη 5 

αϑ8α νυ] ἃ 5] ΟΡ. ΠΥ οατιϑαί ἴογοθ νηΐ ἢ 

ΒΟΥ 65 0 οἰποϊάαύθ δ η4 7801 ν ὑπ6 ἃρ- 

ῬΘ81]; 566 Υ μου, 67. ὃ 45. ὃ, Ρ. 318. 

ὙΥΒούμου ἴστε 6 ὑδίςθη ἃ5. ἐηυρεγαύίζυο 

οὐ' ὑγαϊοαϊζυο τασϑὺ 6 Ἰϑίῦ ἰο ἱπαϊνι πὰ] 

ἡυδρστηθπῦ. Τὴ [ΌΥΠΊΘΡ ᾿πύθυρυ. 15 

δαορίθα ὈΥ Δυϊρ., ΟἸαγότη., Αττη. 

(θοΙηΡ.,---αῦ τ] ἃ αἸΠ σοπύ γθδαϊηρ', 

μηδεὶς ὑμᾶς 6 

Ξγγ., Ζ8..0}.}, δπᾶ Ὁ. βοιηθ ἘῈ,, ὁ. σ. 

ΒΡΡΥ. ΟΙδια. ΑἸοχ. (Ῥαάαψ. τι1. 4)» 

Ῥαῦ ΞΘΘΙῺΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 50. ΠΏΡΓΘΒϑῖνθ 88 

ὑ1π6 Ιαὐξον (Οορί.), πα βοτηθυεῦ ἔθη 8 

ὅο Αἰτηϊ πΙβῃ. {π6 ἕογοθ οὗ ὑπ πονν ἴ8ο- 

Ἰαΐεα δη4 διηρἢμδύϊο ᾿τηρθγαῦϊνθ ἴῃ ψΘΓ. 

6; οοταρ. ΑἸΆ τη ἰοο. ΤῊ τϑϑάϊηρ' 

ἐστε γιν. ([ 66.) 15. βαρροιίθα Ὀγ Τὴ) 
ἘΚΤ, ; πιβ5.; ὅσ. (Ὁ 08), ἃ]. ; Τηθοά., 

Τοδπι., Βαύ 15 ΔΙ οσ ῦμθυ 1 θτῖου ἴο ἴστε 

ἴπ οδχίθσμι δυπουϊν ΓΑΒ ΒΟΝ; 

30 τη88.; δ υΐρ., ΟἸατοτια., Οορύ., ἃ]. ; 

ΟἼδτα., 8].7, ὡπα 15. τί σἩν τϑ]θούθα ὈΥ 

ΠΘΔΥΙΥ͂ 81] τοθηὖὺ θα] 0018. πάς... 

οὐκ] Οπ {1|5 Η Θργαϊβυϊο τποάθ οἵ οχ- 

ῬΙΘΒΒΙΟη, 566 ποῦθϑ οἢ οἷ. ἷν. 20. 

ὅς ἐστιν τοΐδβυβ ᾿τητηθα!αύθΥ ὕο πλεο- 

νέκτης, ποῦ ἴο {π6 ὑπτϑο ρυθοθαϊηρ 580- 

βύδηθν 65 ; Θοτηρ. ΟὉ]. 111. 5, τὴν πλεο- 

νεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία. Οὐο- 

γϑύουθη 6588. 15 ὑγαϊν ἃ ἀθῆμῖθθ ἴοντα οἵ 

ἸΔοΙαύνν, 1 15. ὑπ ὑγουβῃῖρ οἵ Μδιητηοι. 

(Μϑ01. νὶ. 24) ᾿πϑῦθαα οἵ Οαοά ; ΘοΙΏΡ. 

Τμοοά, Τὸ {815 Ὁπϑυθίουθ, τῶῦ που ὑπ 

0 ὉΠ6 οὔ Υ 5ἴπϑ, ὑπ ἃγ6 νου Ὁ]6 

Ῥαῦ τηοτο 5 0016 [ουτὴ5 οἵ 0Π|6 58.168 581}, 

{π Αροβύ]θ8. οἷν ὕπ6 ἅῦονθ βρθοῖῆο 

ἀοδισπαύϊοη. ὙΠῸ Ῥϑββᾶρθθ δα ἀποορά 

Ὁγ ὙΥ οἰβῦ. μια Βοποθίυρ. ΠΠαβύναῦθ [16 

ἔογτη οὗ θχρυβββίοῃ, θαῦ πού! Πρ' ΤΠ ΟΓΘ. 

Τ6 τϑϑάϊηρ ὃ 18 Τουπᾶ ἴῃ Βᾷ; 23. 

6" ", 41.; γι. (}αοΐνηι., Α47.}, δπᾶ, 

[ΟΠ] ονθα Ὁ εἰδωλολατρεία, ἴθ ΒῸ:; 

Ὑα]ρ.: ἃ5. ὍΠ6. 1658. ονίουιβ υθδαϊηρ 10 

οὐκ ἔχ. κληρ. 

«παΐ, πιο ἰγιϊιογίίωηοο ;" ἃ θῖν Ῥτθ- 

ἄσδβθγνοϑ πούϊοθ. 

βϑηὺ, ᾿π γον ηρ 81 πα ]γθοῦ ΓΤ ίθγθ ποθ ἴο 

{π6 δὔθυμδὶ ἃ ηἃ θη ατϊηρ' ΡΥ]ΠΟ1Ρ]65 ὈΥ͂ 

ψγΒΙΟἢ Οοα σόνοιπϑ ὕπ6 ψοΥ]ά,-- ποῦ 80 

ΤΟ ἦΠᾶ5 πὸ 1ππουϊύδηοθ, Ὡ πα 8λαϊζ 

μῶν ποηθ᾽ (8.16), ἃ5 “Πδ5... ἃ ὁαλν 

μᾶνθ ΠΟΘ; ΘΟΠΊΡ. γοῚ. 6, 8ἃπα Οὐ]. 

2 
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9 ᾿ “ Ω ν “ Α 9 Ὁ 3 

αἰταταῶτω Κενοις λόγοις" διὰ ταῦυταὰ γὰρ ερχέται 7) ΟρΡΎη 

11. 6, δ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ: 566 

που, ΟἹ. ὃ 40. 2, Ῥ- 237. τοῦ 

Χρ. καὶ Θ.] “ογ ΟἸυ"δέ απὰ (Τοα,᾽---τιοῦ 

“οὗ αοα,᾽ Ααἰπ. ΤΊ 15 0π8 ἢνϑῦ ἀθοϊά- 

δα ᾿πβύϑηοο (0Π6 τϑϑάϊηρ θοίηρ ἀοαθὺ- 

{α] ἴῃ Αοὐβ χχ. 28) δα πορα Ὀγ Οσϑην 16 

ΘμδγΡ ὕο Ῥγονθ ὑπαῦ {Π6 βᾶπιθ ῬΘΙΒΟΙ 

ἴῃ βδοιῖρύιτο 15 οα164. ΟΠ τῖδῦ πὰ Οοά, 

8566 Μιαα]θίομ, Ογεοῖ Ανέ. Ῥ. 362 56. 

(64. Το56), δηἃ οἢ. 1Π. 4. 2, Ρ. 57 86: 

Ὑ Π6π Πονγθν 1 γ78 Τηϑὐτι 6] υγϑὶρ ἢ {16 

σοπίοχὺ, ἴθ Μ ΠΟΙ πὸ ἀορτηδῦϊο 85561- 

ἐΐϊοηβ τϑἰαὐϊνο ὕο ΟἸιτϊδῦ ἢπᾶ ἃ Ρ]8 68 

(αΒ ἱἰπ ΤΊ. 11. 13, 14),- θη τ6 

ΤΘΟΔ] {πὸ [γα πθηῦ τι88 οἵ Θεὸς ψ}- 

ουὐὺ 8η ΓΙ ΪΉ16, θυ ΠΟΤ 1 τηϊρμῦ 

πᾶν θη δχρθοίθα (θοτηρανθ Υ̓Π6Ι, 

ΟὟ. ὃ το.1, Ῥ- 110),--ηα ΔΒ. ]γ, 6 η 

ψ86 Οὔβουνθ ὑμπαῦ ὉΠ6 Ῥύβθβθποθ οὗ 0Π8 

ατῦ. τοῦ Θεοῦ σου] τϑϑ]]ν μῶνθ Θυθη 

βιρσροβίθα ἃ ὑπουρμὺ οἵἩ Βα ογαἸ Π 0 

(45 1 1Ὁῦ Ἔ 6. ΠΘΟΘΘΒΑΡΎ ὅο ΒΡΘΟΙΓΥ ὑΠπαῦ 

{π6 Κἰπράοτη οἵ ΟἸυἶδῦ νγὰβ αἰδο ἐπ 

Κίπράοιῃ οὗ αοα,---ἴπ ἱπϑανογύθποο οὗ 

{π6 Αυ0}..}, νν8 βθϑῖὴ ἴογοθα ἴο {Π6 οοῃ- 

γἱοὐϊοπ ὑπῶῦ Πού ΠΡ Ρ᾽5 τα ]6 (065 ποῦ 

ΔΡΡΙγ. ΟΠ τιϑὺ πα αοα ἃ ππϊῦρα 

ἐορθῦμθν ἴῃ ὑΠ6 οἱοβεδὺ ννᾶν, ἃπα Ὀ16- 

βϑηθα ἀπ 661 ἃ Β1Π016 Θοποθρύϊοη (οοτηΡ. 

ὙΥϊμον, ΟἿ". 8 10. 4. Ρ- 116),---δῃὴ 1π- 

αἰτοῦ ουϊάθποθ οὗ ΟΠ τΙβυΒ αἰνιην οἵ 

πὸ 5Π|01Ὁ ν}868,---80}}} ὑπ6 Ἰάθηύν οἵ 

{π6 ὕνο βυιρδυδηύϊνοβ (“ οἵ Ηΐπὶ γγῃο 15 

Ομ τῖδῦ ἀπ Οοα,᾽ ΛΥ ογᾶβυν.) οἀπποὺ Ὀ6 

ΒΘ ΕΙν οὐ οογύδί ΠΥ ταδὶ δῖ θα ΤΌΤ 

ὑπἰ5 ῬΡαββαρθ. Οἱ {π8 τηθϑπῖηρ᾽ οὗ ὑΠ6 

ἰδυτ βασιλεία Θεοῦ, 5686 ποίεβ δηα γϑῇ. 

ον (αἰ. ν. 21. 

6. μηδεὶς ὑμᾶς κιτ.λ.] “δε πο 016 
αἰδοοῖυθ ψοῖν αὐἱέϊ, σαΐη αὐον 8, '. 6. 80- 

φλιϊδέγϊοξ :" Θταρμαύϊο τγαγηϊπρ' (νι Ππούὺ 

ΔΏΥ Ῥδγίϊο16) ἀραϊπδὺ 811 ψηῸ βουρπί 

ἰο ἀθοθῖνθ ὕΠπθτὴ ἃ8 ἰο {{ τϑὰ] παῦτγθ 

οὗ ὕΠ8 51η58 Θοπαάθιημθα. Τῦ ἄοθβ ποῦ 

ΒΘΘ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΥΎῪ ὅο Πἰπηϊῦ ὉΠ6 ΤΘΟῚ] ΔΓ 

3 

τηθϑηΐηρ οἵὗἨ κενός (΄ επυρύν,᾽ οὐδαμῶς 

ἐπὶ τῶν ἔργων δεικνύμενοι, ΟἾγΥ5.;--- 

᾿θποθ “ἃ γεγιυαῦθ 8 ]16π],᾿ ΚΎΡΙο, Οὗδ. 

0]. τι. Ρ. 299), 84 το τϑέεσ ὑπ8 κενοὶ 

λόγοι Βρθοΐ]γ ὕο μϑαῦμθη ΡΠ ]]ΟΒΟΡΙΘΙΒ 

(ατού.), ὑο «[υἀαΐσοι5 (Ν᾽ ϑαπά. δίας, 

ο]. 1. Ῥ. 184, ποΐβ, ΒΟΒη), οὐ ἴο 

ΟἸτϊϑυύϊω Απὐϊηοιηΐϑηϑ. (Ο]8}.). ΤΠ6 

ἈΡοβύϊθ σφ ΠΘΥΆ ΠΥ οοπθιημβ 81] ἃρο- 

Ἰορ βύβ ἴον. νἷθβθ, ὑνποθνον ὑΠ6 0 τοϊρ 

Ῥ6. Τῇθθθ ψουἹα οὗ οοῦγβθ Ὀ6 τηοβῦ 

ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ͂ ἔοαπα ἃπιοπρ ὕΠ6 Πμθαύῃθη, 

δΔη4 ἴἤἢο ὕπθῖὴ ὑπ ραββᾶθθ τηοϑῦ ηϑίτι- 

ΤΆΠΥ γοϊηβΒ. ΤΠ6 Ῥδ]ΠΠαύϊοπ. οὐ ὑδοὶύ 

ο]θνυδύϊοη οἵ νἱθθ, ΘΘ ῬθοΙ ΠΥ ΒΘ ηϑαδ} γ, 

τγῶ5 ὁΠ6 οὗ {πΠ6 τηοβὺ ἔθανα] ἃ πα τρα]- 

βῖνθ ἔθαύασθβ οὐ Ππιθαὐ θη ΐβιη ; 586 680. 

ΤΟΙ ποΙς, ]ηγιοηοο ὁ Ποαϊιοηέϑην, Ῥανὺ 

ΤΣ. διὰ ταῦτα γάρ] 

“70Υ οἷν ἀοοοιέ 077 ἐἤν686 81η8.: ΘΟΠΠΓ- 

τηϑύϊομ οὗ ὑπμ6 Ῥυθοθάϊπρ' ὑγδυπΐπϑ; 10 

ἴθ. ὁπ. δϑοσοπηῦ οἵ ὑπ658 ὑπΐηρβ (οΌ5. {π6 

ΘΙ Ρμαβὶβ ο διὰ ταῦτα) ὑπὰῦ (οα 8 

ΤΠ ἃΠπα νϑηρθᾶποθ ἰ8 αἰγθοίθα 

ἀραϊηδῦ {Ππ6 ρουρθύγαψουβ. ΤῊ Υθίθυθμ 6 

οὗ ταῦτα 15 Οἰδαυν ὕο {Π6 5'π5 ἅῦονθ. 

τηθηὐίομθα (τούτων ἕκαστον ἔδρων, 

ΤΠ ΘΟ.) ; οοτηρ. ΟὉ]. 111. 6, δι’ ἅ, ἀπα 

68]. ν. 21, ἃ προλέγω ὑμῖν, ἴῃ γΘ ἴον ο6 

ἰο ἃ ἰογθροϊηρ ᾿ἰδῦ οἵ νῖοθθ. Τὴ Ρτο- 

ΠΟῸΠ Π885 Ὀ66. τ οι ἴο ὑπὸ ἀπάτη οἵ 

{88 κενοὶ λόγοι (ΠΤ ΉΘΟΡΙ. 2), οἵὐ' ὅο ὑΠ6 

ΤῈΘ 

Βγϑὺ ᾿πύρθυρυ. 15. ποῦ φϑ'ωηνηναΐί αἰ ἀπ-- 

[βθη8 16, ἃ5. ὑπ 8 Ῥ].γᾺ] ταῦτα τὴ Ὀ6 

ἀπάτη πα {Π8 ΤοΓΘροΐπρ' σ] 668. 

ἸαἸοτ δυο} τπιθθα ὅο ἀθπούθ ἃ 511016 

οὈήθοῦ ἴῃ 105 αἰ Πουθῦ τπϑη]οβύδ 0185 

(886 Βογῃμασάν, ϑ'ιγγηέ. νι. δ. ἃ, Ὁ. 282, 

ΥΪΠοΣ, ΟἿ. ὃ8 23. 5, Ῥ- 146), Ραΐ; 

ΘΑ ΠΥ τ ὉΠ6 βθοομα, ἰδ ρθη ἴο 

ὑπ6 οοπέοαξιας οὈ]θούϊοπ ὑπαὺ νοι. 7 

ΒΘΘΙΏΒ 8. ΘΌΠΘΙΙ τυ πὶ πρ ἃραϊηϑὺ (6 η- 

{116 βἴπβ, ὅο ὑο ἢ σΟμΒΘα τι Ὁ ]Υ {Π6 

Ῥγαβθπὺ νθιβθ Μ1Π 06 τῆογθ ὨΔὑΌΡΆΠ]Υ͂ 

, Του γα. 

ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ] “ἐλε ναί, οΥ σοι," 

σου ΠΥ ποὺ ο 6 γϑβϑύγιοὐθα ὕο {{|8 
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κ “ς΄ 9 ᾿ ον “ " ’ Α 3 , 
τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. μὴ οὖν γίνεσθε 7 

[ . τῷ 

συνμετοχοι αὐυὐτῶν- 
Ξ᾿ ’ , 
ἥτε γαρ ποτε σκότος, ὃ 

νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ: ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε, 

116, “οὐ πατῖω 1261 Ἰπάϊοϊα,, Οὐδἷν., 

Ῥαύ, δ5. ὕπ6 βοϊθιπῃ ριθβοπῦ (ΘΟ ΠΡ. ἔχει, 

γ6 1. 5) ᾿παϊοαύθθ, ὕο Ὀ6 θχύθπαβα 8180, 

δ ῬΟΡΠΔΡΒ ἸΠΟΓΘ ΘΒΡΘοΐΆ 1 γ, ὕο ὑπ6 

]υἀσιηοηΐβ ἐν τῇ βασ. τοῦ Χρ. καὶ 

Θεοῦ. τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθ.] 
“γἢ6. 8008 0 αἰϊδοδεαίέογιοο;" 501]. 1ῃ 

εῇβοῦ τοὺς σφόδρα ἀπειθεῖς, ΟἾγΥΒ5.; 

ἔχοντες τὸν τῆς μητρὸς χαρακτῆρα, 

Οτἱο. : 5868 680. ποῦθβ. οῃ οἷ. 11. 2; δπ4ἃ 

ΞΙΠΘΘΕ, 65. ΝΟ] ΠΡ. Π57. ὙΠῸ 

ἀπείθ. ἈΘΥΘ 15 ἀἸΒο βάθη ο6 ἴο ὑΠ6 ρυ]η- 

ΟἸΡΙ65 ἃ πα ργδοῦϊοθ οὗ ὅπ (08Ρ6]; 5686 

ΤΠΟΓΘ ΟἹ οἷ . 1ϊ. 2. 

γ. μὴ οὖν γίνεσθε] “720 ποί ἐδόη, 
δοοοηιν;" οὖν Πανίηρ' 105. {1}1 σοἰοοὐζυο 

Όγ68 (588 ο. ψ61. 1), ἃ Πα Του πρ' ἴο 

{86 ργθνίουβ βύδύθιηθπῦ ὑπῶῦ ὑπ6 ταῦ 

οἵ Οοα οουίαϊ]ν (065 ΘΟπ]8 Ὁ. 8}] 

βθοῃ. ΤΠ86 γίνεσθε (“ ποΙ106 Ποεὶ,᾿ Ο]ὰ- 

τοτη. ; “πο]ύα 6η]οἱ,᾿ Ὑ α]ρ".,--Ρ  Π 05 

Βοιηθ παῦ ὕοο ΒΟ ΠΟ]Υ) 15 ποῦ ἤο ᾿6 

ἜΣΡ] αἰ πμθα ἀυγαν : ὑπ ΔΡροβῦ]β 4065 ποῦ 

ὙΌΓΠ ὕπθιη ΟἹΪΚ ἀσαϊπϑὺ δοίη (11.), 

Ῥαῦ ἀραϊπϑῦ δεοοοηυΐη (΄ πὶ ναῖγραὶρ,᾽ 

Οὐ.) ραγύδκουβ τ ὑπθιη, ἀραϊηβῦ 

ΔΙΠοννἱηρ ὉΠ Θτηβ Ιγθ8. ὕο ἰὩ 58 1ηύο ΔΗΥ͂ 

οἵ ὑποὶν ρυθνδι]ηρ 5Β1η5 ἃ πα ἀθρυδυ 0168. 

συνμέτοχοι αὐτῶν] “γα αἦιεγ)8 «ὐὐέϊι 

ἐδμοην ; ποῦ ἴῃ ὑποὶγ 

(ΗΠ ο]213.}, ποῦ Ὁπ6ῖυ" ῬαπΙβμτηθηῦ θά 

51η5 (0161), θαῦ, 85. Ὁπ6 οοῃὐοχῦ, 680. 

ΜΘ. 11, ΟὈΙΟΙΙΒΙΥ βαροοβϑύβ, ὉΠ ῖν 5185 ; 

“ηο]6. βἰσηῖα ἴδοοτνο, Εβῦϊα5. ΟΝ 

συνμέτοχος, 566 πούθϑ ΟΠ. ΟἿ, 111. 6, ἀπ 

ἢ ὕΠπ οὐὔὑπορυαρῃν συνμ- (ΟῚ. μὰ 

μδγθ ὑπὸ δυύμουν οἱ ΑΒΙ ΙΕ ΟΝ), 

οοηρ. ΤΊΒΟΙ. ΖΦ οἰογοην. Ῥ. ΧΤΜΊΙ. 

8. ἦτε γάρ] “ΖῸ γ6 ὝΕΒΕ ;᾿ 

Ρμαύϊο, ὑΠ6 {ϊπη6 158. πον Ραβῦ, Ἔροιη. νἱ. 

17. Τῦ 15 ὉπΠ15 νϑὺν αἰ ἴδγθποθ θθύνθθμ. 

016 ραβδῦ δπα ργββθηῦ βύαθθ ὑπμαῦ ὁ01- 

βντὴβ ἃπα ρτονοϑ (γὰρ) ὑπ ῬΤΟΡΙΘΥΥ 

ῬαμΙβητηθηῦ 

ΕΤη- 

οἵ 0π6 Ῥυθοθαϊηρ' γα πΐπρ; “88. ὑπὸῦ 

βύωθθ 15 ρμαβϑὺ, 4ο ποῦ τϑοῦμ ο ἴύ,---ἀο 

ποῦ ἰαρ8θ ρδῖη ἱπίο ἃ Ῥϑυ]οϊρδύϊομ 

ἴπ ψίοθβ ἴτοτη ὑΒ1Ὸ γοὰ ἤᾶνΘ ΠΟΥ 

ὕανπθα ἀυδῦ ; Θομρ. πού ὁ. γίνεσθε 

ἴπ γ6 Γ. 7, οὗ 0} Ὁπ6 Ῥγθβοηῦ γ 50 

ΒΘΘΙῺΒ ὕδ οι] ΘΟ ΥΤΊΔίΟΓΥ. 

ΤΊ6 αββουύίου οἵ οι. ὑμπαῦ ἴπ {815 

δ βουσὶ ΟΥΠΕΙ Ῥδββαρθβ ἴθ δύ 

ῬδυΪϊ ΒΒ ΕΡΡ. (6.5. Ἔοπῃ. ν. 13, Υἱ. 17) 

1 ΘΟΥ. 11: Ε2, 21. (ὁ8}: 11. Ὁ; 15; ν᾽ 8) 

μὲν ουρσμῦ ἴο 6 ᾿πβϑυύθα 15. 5 ΠΟΙ ΘΗ Υ 

τοπιίθα ΥῪ Ἠδη]θθθ. ΤῈ6 τὰ]θ 15 

ΒΙ1ΏΡ16, --ἰῇ [Π6 ἢγβὺ οἴδιιβθ 15 ἱπίεπάθα 

ἴο βὐδῃα ἴῃ σομποχίοῃ Ἰ ἃ πα Ῥτθ- 

Ῥᾶγθ ὑπ6 τϑϑᾶθν ἴον ὕΠ6 ορροβιϊοῃ 'π 

Π6 Βθοοπά, μὲν 15 ἰηβογίθα : τ ποῦ, 

ποῦ: 5686 ὕπθ θχοθ]θηῦ υϑιηδυῖκθ οἵ 

ἸΚΙΟῦΖ, Του. ΝΟΙ: 1Π- Ρ- 350 βΠ:, 

ἘυῦΖ. ον. Χ. το, δ Ο]. τι. Ρ. 423, δᾶ 

πούθϑ ον (ταί. 11. 15. 

σκότος] “ἀαγίγι688 ;᾽ ποῦ ΤηΘΤΟΪΎ Πἰν]ηρ; 

ΟΥ̓ ὩΡΙαΙηρ ἴῃ ἴῦ (οομρΡ. ἤοτη. 11. 10, 

1 ΤἼ685. ν. 4), θαὺ {πϑιηβθῖνθβ δούτπα] 

Δ. νου θα. 0160 ἀἈΥΙΚΘ55; ῸΤ ΘΧΘΙΏΡΙ85 

οἵ {π|5. νἱρόσοιϑ ἃ η] ΔΡΡΙΌΡτΙαῦθ τι88 

οὗ ὕμ6 ορβύγδοῦ ἔθη, 566 “61, Ο᾽». 

δ ΦΡ Ζι. αἴ φώς ἐν Κυρίῳ] 

“γρη! ἕὰ ἐπ6 Πογὰ ;᾿ ποῦ διὰ τῆς θείας 

χάριτος, ΤΉΘΟΡΗ., θαὺ “1η [6] ΒΡ 

ἢ ὑπ6 Τιοτα ; “οχύστα ΟΠ σϊβύτπη 

Βαύδπ οὐππηΐ οσοιραῦ, Οδἱν. ΤῈΘ 

οομ ηπιθ α ἃ Πα ΟΟΥΓΘΒΡΟΠ Πρ 86 οἵ 

π6 αὐϑύν. [Ὁ οοποῦ. (8866. ΔΡΟνΘ) βιυϊῦ- 

ΔΌΪΥ ῬΥΘΡΆΓΕΘΒ ἴον ὑΠ 6 Θπθυρθύϊο θχθου- 

ἰαύϊοι (πἰυπουύ οὖν») ὙΠῸ ἢ [Ο]]οννβ. 

ΤΟΥ σε γα φῶς, ποῦ ΟἸΪΥ ἴῃ ὑΠπθτηΒ 6 95 

(πεφωτισμένοι), Ὀπὺ ὕο οὔπθι5 (δου. 

Μαύη. ν. 14), ἃμα σγοῦθ ἴο Ῥυτθαθ 

ὑποῖν τηοΥδ] νγᾶ}}ς ἴῃ δοοοσάδῃμοθ ΨΊΗ 

Οἱ {Π6 τι88 

οὗ {π6 ὕεσηβ φῶς ἃιμα σκότος, 568 

τὐϑύοιϊ, “οὐ. 11. 1. 3, Ῥ. 229. 

ΒΌΟΝ, ἃ βύαϊα οἵ ῬυΊνι]οσθ. 
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ε ᾿ δ κ᾿ ν ’ 9 , ᾿ 
οο γὰρ καρτος του φωτος εν πασῆ ἀγαθωσύνη και δικαιο- 

’ ΝΥ 3 ’ [} ’ 9 3. ΄ν 

1ΟῸ σύνη καὶ ἀληθείᾳ, δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ 
Ν κ , Πα 1 Ὁ 

ΤῚ Κυρίῳ: καὶ μὴ συνκοινώνειτε τοις ἔργοις τοις ακαρ- 

ὡς τέκνα φωτὸς περιυτ.]} “ιὐαἱλ αδ 
οἰ γον, 97 {ἰσ],, ἂθ. ῬΠμΠο56 πὸ βίδπα 

ἴπ πϑαγεδῦ δηα ὑγιιθϑὺ οοηπθχΐοη ὙΠ ἢ 

ἴδ ; 5866 πούβϑ οἡ οἷ. 1. 32. Τὴ6 δῇ- 

ΒΘΠ06. οὗ {π6 δ. 1016. οαπ ΒΆΓαΪΥ 6 

. Ῥγθββοα (Α18.), 85. 10 Ἄρρθαγβ ἀπ ΟἹ] 

το ὑμοῦ σοϊαπλοι ὈΥΪπο 016 οἵἠἨ σου 6]8- 

ἀϊοπ, Υ τ ΒΙΟΠ, 1ἢ ὑπ6 σον μ᾽ ΠΟῸΌΠ 

15. σὺπουῦ π6 υύϊοϊθ, ὕπ6 σονθιπθα 

Ὑ}1}1 Ὀ6 Θαυϑν 5ο; β5ε6 Μιααϊθίομ, 

Ἤ γι. 1| 5: ἢ; Ρ- 30 (84. Τ᾽ οβ6). Ομ 

π86 γηθδηΐηρ οὗ περιπατεῖν, ΜΈΪΟΙ 

ΠΟΥΘΥΟΡ τηυϑῦ ποὺ δἰναυβ 6 ὕοο 

ΒΙΤΟΠΡΊΥ Ῥγοββθα, 5866 ποῖββ οὐ λει. 

111. 18, δ οὐ τ 7Πι688. 1ν. 12. 

9. ὁὃ γάρ κ-.τ.λ.] “70. {16 ἤρυϊέ οἵ 

ἐλ {ἰρ]ὲ ;᾽ Ῥαυθηθμθῦϊο σοπῆντηδύϊοη οὗ 

ὑπ86 ἴογθροΐπρ οοτητηδηα, πα ἱποῖΐθ- 

τηθηὺ ὕο ΤΌ]]ονγ Ὁ. Τὰρ 15 ὕπτ5 ποῦ 

ΒΙΤΉΡΙΥ Θαρ πύου (ὥσπερ ἐφερμηνεύει 

τί ἐστι τὸ τέκνα τοῦ φωτός, 'ΓΠΘΟΡΗ.), 

Ῥαυΐ, ἃ58. ὅπ ογᾶθγ Β861ὴ8 ἴο βιισσεβύ, 

ΟΠ ἤγτη5. ὕΠ6 Ῥγορτιϊοῦν οἵ τπϑίησ {Π6 

[θυ περιπατεῖτε, δι(1 8150 ΒῈΡΡΙ]168 105 

{1160 ΘΧρΙ πδίϊοη ; “Δ 5. Ομ] άτθη οὗ 

{π6 ἸΙρῃῦ νγα]ς γθ, ἴῸΓ ὑπ6 ἔραϊ οἵ 

Ππρηῦ 15 Βῇονιη ἴῃ ἃ ΤηΟ ΓΑ] Ὑγ8}1ς, ἴῃ 

ῬΙΔΟΌΪΟΩΙ] Ἰηδύδποθβ 

ΤΠ τποᾶδ] ραυύϊοῖρ]6 δοκιμάζοντες (588 

610) 15. {ππ|8 οἸοβοῖν Ἰοϊπθα τ] 

περιπατεῖτε, ὉΠ νΕΥ. 9. 18. ΟἸΘΑΙΥ 

Ῥδιθηθμθῦ]οδ] ἴῃ 56 η56, ὑπουῦρῃ ποὺ 

[ΠΥ 50 ἴπ ἴογτη : οοηΐγα ΌΘΡ, γη0 

ΠονγουοΥ [8115 ὅο δσρίαῖπ ῬτΟρΡοΥΥ ἀπά 

ΘΥΔΙ τη ὔϊοα ΠΥ Π6 τι88 οἵ ὑπ ραγίϊ- 

ΟἸΡ]8. ΤῊ τϑϑάϊηρ' πνεύματος 

[Κερο. αὐ ὭὌΒΕΞΚΤ, τηοϑὺ 1η85. ; 

ϑυτΟ-ΡὮ]]., ἃ]. ; ΟἾγυβ., ΤΠθοά.] ἴον 

φωτὸς 15 ΟἸΘΑΥΥ ἃ ο͵οβθ ἔγοιη Ο8]. 

ν. 22, διὰ 15 τ] ΠΟΥ το]θούθα ὈΥ͂ πθδυ- 

Τγ 81] τθοθηὖῦ αϊθουβ. 

ἐν] “οοπβίϑυιῦ ἴῃ, Βθπρ., ΟἹἉ, ΠΊΟΙΘ 
οχϑοῦϊν, “ Θομὐϊ ποίαν, Ῥοπίθαν ἴπ :᾿ {Π6 

οἵ ἀγαθωσύνη." 

δδδουθοι ὑπαῦ ἐν 18. ἤθτθ ὑπ6 “Βϑ 

ΘΒΒ ἢ ὑ186᾽ (ΘΟ ΡΤ Οἴθεθη. ὃ 151. 3. 8) 

5. ἀἰβυποῦν πηύθπϑθ]θ; 5686. ΥΊΠΟΓ, 

ΟΥ. ὃ 20. 3. ΟΌ8. Ρ. τό. 

πάσῃ ἀγαθωσύνῃ] “αἷῤ φοοείπο88, 1.6. 

811 ΤΌΥΠῚ5Β δηα Ἰ᾿Ἰηβύϑηοθ οὗ ὃ; 8566 

πούθϑ οἡ οἢ. ἴ. 8, Οἱ {Π6 πιθδηϊηρ' οἵ 

ἀγαθ. 8586 πούίεβ οὐὐὺ ὐαΐ. ν. 22. ΤΠῸ 

ΒΡΘΟἷδ] ΔΡΡοβιἐϊοηΒ ὙΠΟ ἢ ΟἾγγβ. Πα 5 

ἴῃ ὕΠπ6586 ὕπτθ8 ποιη8, πρὸς τοὺς ὀργιζο- 

μένους, πρὸς τοὺς πλεονεκτοῦντας, πρὸς 

τὴν ψευδῆ ἡδονήν, ἃτΘ ὕοο ᾿Ἰπηϊθ., Α5 

ἍΘΥΘΥ ΘΟΥΥΘοῦν ΟΌΒοσνΘθ, ὑῃ6 ψΠΟ]6 

οἵ ΟΜ υϊβυύίδη τηογα!ῦν 18 Ῥτθβθηὐθα 

ὍΠΟΥ 15. ὑῆτθθ στθαῦ δβρθοῦβ, {Π8 

σοοά, ὑπ8 τἱρηῦ, ὉΠ6 ὑσιθ ; ὑπ6 ἀντί- 

στοιχα 816 κακία, ἀδικία, ψεῦδος : ΘΟΙΏΡ. 

Ἠ 81]. ὑπ ἴοο., δια ἴον ἃ θυ πιοπ. ΟΝ. 

ὉΠ15 ὑοχύ, 886 ΤΊΠούβοη, 5'6)ηυ. ΟΧΙΜΊΙΠΙ. 

0]. 11. Ρ. 311 (Πμοπᾶ, τ71}). 

το. δοκιμάζοντες] “γγουΐηρ," “ ἐοδί- 
ἕηρ ;᾿ Ῥυθαϊοαύϊοη οὗ τηϑ ΠΏ 6 1 ΔΡΡϑπαβα 

ἴο περιπατεῖτε, ἀδΘἤπϊηρ' 1085 ΟΠμδγδοῦον 

δια αἰδυϊποῦνθ ἔθαύασθθ. ΤῊ νοῦ 

δοκιμάζειν ἰα ποὺ “ὕο Ὠᾶνθ ἃ 7υ8ὺ 60η- 

σαρύϊοη οἵ, ῬΘῖθ, ΠΟΥ “θχδιηϊηδπαο 

οοσηϊθαπη Πδθθγθ,᾿ Βοσρον, αὐ ἤοηυ. 

Ῥ- 12 (οἰϊοα ὈγΥ ΕἸΖ.); Ὀαὺ ἴῃ 108 

ΒΙΤΉΡ]6 ἃ Πα] ὈΥΙΓΠΔΙῪ 56Π86, “ἴο ῬΓΌΥΘ, 

ἴο ὑγγ,᾿ ὕπ6 χογὰ τπηϑυκῖηρ' Π6 δοῦν! 

δι. ΘΧΡΘΕ ΘΗ Ά] ΘΠΕΓΡῪ ὑπαῦ Βῃουϊα 

ομαγαούθυῖζα ὑπ ΟΠ τἰδυίαη 118 ; 568 

Ἤροιῃη. χἱϊ. 2, δη4 Εὐλύζ. ἐγ ἰοο., ΤΎΘΠΟΗ, 

ϑυηοη. Ῥατὺ 1. ὃ 24, δπα πούβθϑ οὔ; 

Ῥμῖ. ἃ. το, θσθ ὉΠ6 τηθϑηϊηρθ οὗ 

{π18 σοσὰ γα Ὀυϊθῆν ἀἰϊβουββθά ΤΠ 
ΒΘ6188 ὑπ 6} 15 ὙΧ6}1 ΘΧ ργβββθα Ὀγ Εἰδαϊδ ; 

Κ1Π6. οὴμθ ροϊπῦὺ οὗ μθ ΟΠ βυϊδ 8 

δὐμῖοαὶ ἰηνθϑυραθου 185 18. 1 ν16]}} 

ῬΙθαβίησ ἴο {π6 Τιογὰ 1 ἄρα ἀδοκίμου 

καὶ παιδικῆς διανοίας τὰ ἀλλα, (ουτη. 

11. μὴ συνκοινωνγεῖτε] “λαῦε πὸ 

Ζεϊοιυϑηρ αεὐἰΐ,, Αὐὐῃ.---τὸ ροοά 
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ποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε: τὰ γὰρ 12 
ΤΩΣ "ρχᾷ ἐπὶ ς κα Ω , 9 Α λέ Π 
ρ φῆ γινομενα υ αὐτῶν αιἰσχβρον εστιν Και εγειν 

8 η δοουταΐθ ὑγϑηβ]δίϊοη ἢ ΟΘΟΙΏΡΔΓΘ 

-ϑΖοδ αΐο [οοτπτηθγοῖπαη ἢἃ- 
τ δ - 

Ὀδη 65] ὥγγ., " σδάδϊδηβ,᾽ Οοὐμ. ΤῈ 

ΜΘΥΒΙΟη οὗ Βδαάϊθ δη4 1)6 ὟΥ., “ἴδ πὸ 

Ῥαγὺ ἴῃ,᾽ 15. ἡπθβύϊομ Ὁ]6 1 ποῦ οὐτο- 

ΠΘοῖι5, 885 ὑπ15 νου] ΠΡ]Υ ἃ σεγυϊέζυο ; 

ΟΟΙΏΡ. Βομη. Χὶ. 17, 1 ΟΟΥ. ΙΧ. 238; 

ῬΆ]]. 1. 7. ΤΠΟΙΡῊ {Π6 ΒΘΠ56 15 ΠΘΔΙ]Υ͂ 

{6 βᾶσηθ, ὕμθγθ 15. 5011 Ὡ0 ΤΘΆΒΟΠ, 

οἰὕμον μοσθ, ἴῃ ῬΏΪ], ἵν. 14, οΥ ον. 

ΧΨΊΝ, 4, ἴον ἀθραγύϊηρ ἔγοση ὑπ ὀχδοῦ 

ὑγδη 8] ὐϊοη. ΤῊ ἔοτγιη συνκοιν. 15 

Τουπά πα Α ΒΙ ΙΕ ΟΤι ΝΣ; πα οα. Βα ἢ 

Θν]άθηοο 15. ΔΡΡΥ. τἱθ Υ δαἀορίθα ὈΥ 

ΤΊδοϊι. 6α. 7; 8588 ἱγο[εσοην. Ὁ. ΧΙΜΊΙ. 

τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρπ. ] “ἐδ τἰηζν"τ- 

7 ὡονῖβ," οοιηρ. ΘΔ]. ν. 19, 22; 

ΨΉΘΓΘ ὑπο ΓΘ 15. ἃ 5: Π2118} ορροβιθϊοῃ θ6- 

ὕνθθη ἔργα ἃπα καρπός. ΤῊΘ οομη- 

τηθηῦ οἵ «΄6γοιηθ (οἰὐθα Ὀγ Ηδ1].) 15 

ὙΘΡΥ͂ σοοά, “νἱύί ἴῃ βαπιθῦ ἰρβὰ ἢπὶ- 

απ οὖ ρϑγθιπύ, νἱσῦπίοα ἔτιρὶθ5 

Ῥα]]υ]δηῦ οὐ τϑἀππἀδηῦ :᾿ 5686 πούββ οἵν 

Οαΐ. ν. 22. μᾶλλον δὲ καὶ 
οδπποῦ 6 ΘΟΤΥΘΟΙΪΥ ΟΘοΟπβιθγθα ἃ8 ἃ 

5] 6016 [ὈΥΠ.1118, “γ88 Τηϊ0}} ΠΊΟΤΘ;,᾽ 

Βδαϊθ: μᾶλλον δὲ 18 σογγοοῦϊνα (868 

πούεβ ο(; (Ταΐ. ἵν. 9), Ὑγ 116 καὶ 18 ΟἸΟΒΕῚῪ 

οοπμπθοίθα νὴ} 0Π6 νου, ῬγθβουνἸηρ' 

105. 7.}1 δβοθηβῖνα ἴογσοθ, “ποῦ οἠΪυ μὴ 

συνκ. Ὀυῦ ταῦμου θύῃ ἐλέγχετε,᾽ “ΠΟῚ 

58.018. ΦΌΒΟΙ ΠΘΓΘ οϑῦ,᾿ Ῥθηρ. ; ΟΘΟΙΏΡ. 

ῬυιῦΖ, ἤύοηι. νἹ]. 34, ΝΟ]. τι. Ρ. 2τό. 

ἐλέγχετε] “γεργουο ἐδοην,᾽ “ τϑἀδατρτῖθο,᾽ 
γυϊρ,., ΟἸάτοτα, ,---ποῦ ὈΥ 0Π6 ρῬϑββῖνθ 

σίρῦπα! τθρτοοῦ οὗ γουγ ΠΟΙΥῪ 1γ68 δηά 

οοπμνογβαύϊοη (6116), θα, 85 δῦ Ῥδι]}Β 

186 οὗ ὑπ ψογὰ (866 68ρΡ. 1 Οἷον. χῖν. 

7, 2 ΠῚΠΗ: ἵν 2.) ΠΠ 1. Ὁ, 3; 11. ἢ) 

8. 5011 τπιοσθ ὕπ6 οοπίοχῦ βιρροβῦ,--- 

ὉΥ δούϊνθ δπὰ οὔὰὶ στϑργοθαύϊοθ. ΤὴΘ 

δ. ΟἸ0Π 6515 15. ὑΠππ8 τηοϑὺ {Ὸ]]Ὶ Υ τηδυκοϑά : 

“40 ποῦ οοῃπῖνθ δὖ ὑΠθ 1 ΟΥ Ῥᾶ88 ὑμϑιη 

ΟΥ̓́Θ; ἀππούϊορα, Ὀσὺ ἔδκθ ἀρουθϑβὶνα 

Τ]ΘΆΒΊΓΕΒ5 ἀσθίηβὺ ὑΠ 61 ; ὑγῪ 84] Γῖδθ 
ὑπ6 Οδηῦ1168 ἴο γοῦν οὐα ΟΠ Ιβύϊδη. 

βύδπἀΔγα : 566 ΟἸ5ῃ. ἐν ἴοοσ. 

12. τὰ γάρ κιτι.λ.] “2 ον" {1ι6 ἐιΐηγ8, 
ἃς. ;᾽ ΘοΠΗΡΓΠΔΙΟΥΥ͂ ΤΘΆΒο ἴον {πΠ6 Θοτη- 

τηϑπὦ ἴῃ ὑπ 6 Ῥγθοθαϊπο οἷδιιθθ. ΤΠ 

ΟΠ πδχίοη οἵ ὑΠ18 γϑύβ ὶῦ ὕΠπΠ6 Ῥτθ- 

οραϊηρ' Πὰ5 Ὀ66η αἰ ΓΘ ΟΥ οχρ]αϊπθά. 

Τῇ {π6 οογγθοῦ τηϑϑηΐμρ' οἵ ἐλέγχ. (886 

δον) θ6 τϑύαϊπθα, πθιθ βθϑῖὴθ Ὀπὺ 

1 016 ἀἸΒηουγ; γὰρ ὑπθπ οῖνθθ ὑπ6 

ΤΘΆΒΟΠ [ῸΓ {Ππ6 καὶ ἐλέγχετε, “τΤαρτοοῦ 

15 ἸηΠ 4664 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, ΤῸΓ Β0Π16 Οὗ ὑΠ61 

5115, ὑπ βθογϑῦ υἱσθθ ἴοσ ᾿ἰπβύδῃοθ, 

ΔΥΘ 5000} ὑπαῦ 10 15. ἃ Β5Π81η6 δν8ὴ ἴο 

ΒΡΘΔΪς οὗ ὑΠ61π|, τυ 1658. οοπηῖΐνο δῦ 

ΟΥΓ' 7οἷη ἴπ {πθπη. Ηδ1]. τϑίθβ γὰρ 

ΤΊΟΤΘ ἴο μὴ συνκ., “ἀο ποῦ σοχητηϊὗ 

{πι|658 51Π5, ἴῸγ ὉΠ6Ὺ ἅτ ἴοο δᾶ θνϑπ 

ἰο ταιθηύϊοπ. ΤῊΒ ΠΟΥΘΥΘΙ ΔΒΒΊΠ6Β 

ὦ Ῥουίθοῦ ἰἀθηθγ Ὀθύνθθῃ τὰ ἔργ. 

τοῦ σκ. δια τὰ κρυφῆ γιν., ὙΓΒΊΟΉ (866 

Ῥ6]ον) 15. ΒΙΡΉΪΥ ἀουθυα]; ἃπα 4180 

σῖνβϑϑ ἴο ὕπ6 πϑραύϊννβ ραγῦ οἵ {Π68 σοτη- 

τηϑηα ( ΐοἢ, 85 ὑπ6 ὀογγθούϊν μᾶλλον 

δὲ βυσσαβύθ, 15. ΟὈβουσθα ὈΥ ὑπθ ροϑβὶ- 

{ϊγ8) δὰ ἀπᾶάπθ δη ἃ ἀπύθηδὉ]8. ῬΓΟΠΙΪ- 

ΠΘΠΟΘ. τὰ..-κρυφῆ κ.τ.λ.] 

“ἐΐιο ἐ]υΐγ8 τὐ]ιλοῖν αὐὸ αἰολα ἔπι 8οογοΐ ὃψ 

ἐπιοηυ,᾽ 80. ὈΥ ὑπ6 υἱοὶ τῆς ἀπειθείας, 

γογ. 6. ΤΠοτο ἴΒ ποῦ Θῃουρη ἴπ {Π6 

οοηὐοχῦ ἤο βυδύδμπυϊαύθ ἃ τϑίθσθμοθ ἴο 

{Ππ τηγϑύθυϊθβ πα οὐρὶθ8 οἵ μθαυ θη ΐβτα 

(ΕἸθπθσ, Οὐδ. Ο]. τι. Ρ. 222). ΤῈ 

886 οὗ κρυφῆ (πμΐομ ΟὈνϊουθν ΠὰΒ 

ΠΘΓΘ ἃ ΒΙΡ|6, δηα ποῦ ἂῃ οὐμϊὶοδὶ 

τηθϑηΐϊηρ {|π6 σκότος) δα 108 Θμ ρ μαύϊο 

Ῥοβι οι, Βθθπὶ ἃ11|τ6 ὕο Βῃονν ὑμδῦ τὰ 

κρυφῆ γιν. ἃ18 Β1η8, ποῦ ΒΙΤΗΡΙΥ ΙΔ οηϊοα] 

ἢ τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ὙΘΙ. 11 

(Η41].}, Ῥὰῦ ἃ. 8ρεοϊῇε οἱδβ8 οὗ {πθ 

σθῆθθ. ΤΏΉ65Β8 “6645 ἀομθ ἰπῃ βθογοῦ᾽ 

ὉΠ 6 ὑγ6 16 811 ὕποβθ “" ρβοοδίδ οοου]ύα᾽ 

σγΒῖοἢ ρῥσθβθηὐθα ὑπ6 ποτλϑὺ ἔδαύῃτεβ οὗ 

ὑὴ8 βϑῃσβ, δια τ μϊοῖ,, ἴτοιαι ὑπο πᾶ- 
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ὡς ΝΡ ’ 9 ’ ΟΣ τ ΞΕ “ Ἁ “- Ξ 
13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 

ἔατο ἃη 4 Ἰηΐδτην, Βμαππϑᾶ ὑπ Ἰοὺ οὗ 

ἀδν δπα οἵ ἡπαστηοπῦ. 

καὶ λέγειν] “Εὐόη ἰο 8ρεαΐ; οΥ,᾿ “ οχιῖψ ἰο 

ηιοηΐϊοη.᾽ 8 15. δΔῃ Ἰηβύδποθ οὗ συμαῦ 

ΤΔΥ ὍΘ ὑθιπηθα ὑπ αἰοδοσηδῖυο ἕοτοθ οἵ 

καί: 8686 Θχχ. 'π Ηατίπηρ, Παγί. καί, 

2. 0, ΝΟ]. 1. Ρ. 126; οομηρ. ΚΙΊοῦΖ, 

Ζοναγ.. Ὗ)Ο]. τι. Ρ. 304, δηα ποῦθβ οἷν 

(αἱ. τ. 4. ἜΒΠΘΙ σΟΙΏΠΡδΓΘ5, ποῦ 1ῃ- 

ΔΡΡΙΟρΡσ αὔθ υ, Ἰβοου. Ζ)εηλοτ. Ὁ. 5, ἃ 

ποιεῖν αἰσχρόν, ταῦτα νόμιζε μηδὲ λέγειν 

εἶναι καλόν. 

13. τὰ δὲ πάντα] “διέ αἷΐ οΥΓ 
ΟΝ 

ἐλόπι," “ἐλον αἰ," σι 9 το τσὶ 

[ΠΠ]ὼ οτηπἶα} ὥὄγσ.- ῬῊΠ. ; οοπὑϊπτιαὐϊοι 

ΟΥ̓ [Π6 τθᾶβοῃ ἴοσ {Π6 σοτητηδπα μᾶλλον 

δὲ καὶ ἐλέγχ.--- ἢ ἀπ ϊοὐϊοα] τοῖου- 

6Π66 ἴο {Ππ6 κρυφῆ γινόμενα, δὲ τούαϊτ- 

ἴπρ᾽ 105. ῬΤΌΡΘΙ ἔοτοθ ἴῃ {π6 ορροβιθϊομ 

ἴῦ βιιρισθβϑύβ ὕο ΔΗΥ͂ ἰπΐθγθποθ ὑπαῦ ταϊραι 

πᾶνθ θθθη ἀθαἀπιοθα ἔοπὶ νου. 12; “ἰὖ 

15 ὅσια ὕΠ858 ἀθθαβ ἃτθ στ ἴῃ βθογοῦ, 

διέ αἷϊ οὔ ίμόηι, ὅτο.;) 5866 ΚΤοῦζ, δουαν. 

γ0]. τι. Ῥ. 363, 365. Τὰ πάντα 15 ποὺ 

“811 ὑπῖπιρβ᾽ ὑδκθη σΘηθγΆ ν (ΕΤοϊς,, 

ΑἸΠ), Ῥαῦ, δο. ὑμ6 ηθῃθβϑὶβ θθύνσθθη 

κρυφῆ δια φανερ. (οογηρ. ΜΑΡΙς ἵν. 22) 

ΟἸΘΑΥΥ βυρροβίβ, “811 0π6 κρυφῇ γινόμ.᾽ 

“δα ἀαῦ]6 ααἷῃ θοῷ ατε οσου]ίθ 

Βαπύ,᾽ Φ6τγ.; 50. ΥἹοθυγ 106 ὙΥ͂, ὅπα 
ἍΜ ΘγοΓ ὁ) ἴοο. 

ἐλεγχόμενα] “τὐἤθη ἐϊιον αγὸ γοργουθά,᾽" 

--Ωὐὐοδλῖο ε9 [ἄτα Τράδγρτι- 

ζ Υ͂ ᾿ Υ 

πἀπα"] ὥγυ.- ὮΙ]. ; Ῥυβαϊοδύϊοι οἵ τηδπ- 

ΘΙ ΟΥ ῬΘΓΠΔΡΒ ταῦθ οὐ ζΐηιθ ἃΡ- 

Ῥϑῃαᾶβα ἴο τὰ πάντα. Τὴ6 δῦβθποθ οἵ 

ὑπ6 τύ. Ὀθίοτθ ἐλεγχ. αἰβυϊποῦν Ργο- 

ΟἸααθ5. ὕπ6 ὑγϑμηβ]αὐϊοπ “ἀπὲ δγοιιαη- 

ὕαν᾽ (γ᾽ υϊο.., ΟἸδγοιῃ., Αὐὐῃ.,--- οι. 

Οὐορύ.), δα 5ῆονβ ὑμαῦ Ὁπ6 Ῥδυῦϊοῖρ]8 

15 ποῦ δι δριὑποὺ θαὺ ἃ ΒΘΟΟΠάΔΥῪ ΡΥ6- 

αἸοαῦθ ; 566 ϑοῃοϊεῖ, ύηέβ, Ὁ. 103. 

ὑπὸ τοῦ φωτός κ-τ.λ.] “αγό ηναίο ηνατϊ- 

7εϑεν {6 ἰρλέ, γον, ὅτε." Τῇ 15 Βδοτηθυνμαῦ 

αἰ οα]ὺ το ἀδοῖ8 τ μθῦμον ὑποβθ ουθ 

ἅτ ἤο 6 σοπποοίβα ὑἱῦῃ ὑπὸ ρϑτῦ. 

(ὅγυγ., Οορϑ.), οὐ τιῦ ὑπ6 βπιύθ νογῸ 

(., ὅ'υ.- ΡΉ]1].,---τῶρΡΥ.): ἃ ὁ0η- 

τπιθχίου ὙΠ ΡῬούῃ (ϑοποΙθέ,, ΟοτΩΡ. 

0161) 15 δπ δυδϑίοη, δυὺ ποῦ ἂἃπ ΘΧρ]δ- 

πιϑθϊοη οὗ {π6 αἸΠΠου]0165θ. ΤῊΘ ΤΌ]]ον- 

ἴῺρ' ῬΟΒΙ ΙΟη5. Ὑ011 ρου μπῶρ5. βθῦνθ ἴο 

ΠΔΡΓΟΥ͂ {π6 ἀἰβουββίου (α) ᾿Ελεγχό- 

μενα, Ὀοΐ ἴῃ ὕθη 88 85 Ὑ76811 ἃ 5 τη ΘΠ’ 

(οοπῦν. Ἡγητη., 6116), τηϑὺ βύϑηα 1ῃ 

οἹοβοδῦ σϑίθγσθμοα ἰο ἐλέγχετε: 1ὖ ΤηδΥ͂ 

5011 06 βαϊᾷ πουγθυθν ὑπαῦ Ὁπ6 βθοοπά- 

ΔΙΡῪ τηθδηΐηρ οὗ {Π6 νγοτὰ (οοτηρ. ΟἼθια. 

ΑἸοχ. “γοέγορέ. τι. Ρ. το, ἐλέγχει τὸν 

Ἴακχον τὸ φῶϑ) Ττηδὺ Πᾶγθ βυρροβύθα 

{πὸ τηϑύδρμουῖοδ! Ἰαπριιαρθ νυ μ] ἢ [0]- 

(ὁ) Φῶς (φάος, φανερόθ) διὰ 

φανερόω 816 ΟἸΟΒΘΙΥ 411Π166 ἔθ 5 ; ὑπὸ 

ὉΠ6 50 ΟΡ ]ΟΌΒΙΥ ΘΧΡΙδῖηΒ, δυο ἀαῦθε, 

ΘΠ ἸΠΡ1165 ὑπ οὔποθ, ὑπαῦ 86 ὁοη- 

ποχίοῃ οὗ {Π8 ὕψο 'π ὕΠ8 βᾶπηθ οἰδβθ 

ΒΘΘΙῺΒ ἴῃ ἃ ΠΙΡΏ ἄδρυθο πϑύανα! δθα 

ῬΓΟΌΔΡΙ6. (0) Φῶς τησϑῦ πᾶν {86᾽ 

ΒΌΤΩ6. τηθϑηΐπρ' ἴῃ Ροΐῃ οἰδιβαβ; 1 

ΒΠΏΡΙΥ πηιοίωρμογίοαί, ἴθ [πΠ6 Ἰαύον 

οἷαι, ὉΠ6π 8150 ΒΙΓΏΡΙΥ πιοίωρἠογίοαί 

(μοὐ οἰλίοαϊ, ἃ5 ἵπι τέκνα φωτὸθ) ἵπ ὑΠ6 

Τοστηθῦ. (α) Τὴ6 γοϊοθ οὐ φανερόω 

ταῦδὺ θ6 ὉΠ6 βϑιῖηθ ἴπ θοῦ οἴαιιδθθ, δπα 

15. ΘοΥ ΔΙ ΠΥ ραϑδῖυο; 8 Ὑ8ΥῸ ΟΟΟΌΙΒ5 

40 ὕτπηθ5 ἴπ {π6 Ν.Τ'., ἀμὰ πθυθῦ ἴῃ 

δι τη14416 56 η86; 580 ΥΙΠΘΓ, ({7.. ὃ 38. 

6, Ῥ. 23ο. ΤΉ 656 

ῬΓΘΙΪ565 Ὀθὶπρ' ΡΟ 16, 10 ΒΘΘ ηΒ. οἰ θδτ' 

ὑμαὺ 1 νγο δαορὺ ὕπ6 ἢγνβύ-τηθη ϊοπθα 

φομποχΐοη. ἐλεγχι ὑπὸ τοῦ φωτός 

(ΟἾγυ8., 81.), σοματθουθ. (ἃ) ἃπᾶ (0) 

οδηποῦ Ρ6 ΤΠ] βαὐιβῆθα : ἴῸΓ δἰ 8 

ἐλεγχ. τηυϑὺ 6 ὕβκθῃ ἃ5. ὩΘΔΙΪΥ 5Υη- 

ΟἸΟΒ γι φανερ. (1)6 ὙΥ.), οΥ 

φῶς ταυϑῦ πᾶγθ 8ῃ δὔμϊιοδὶ γϑίθγθησθ 

(Ἰὰχ νϑυθὶ,᾽ Οτοο.) ἴἵπ 0π6 ΤΌΓΠΊΘΣ 

οἰδαβθ πΒῖ ἢ ἰῦ Οδ ΒΟΔΓΌΘΙΥ ὈΘ8 ἷπ 

{868 Ἰαύογ ; 8π4 ἔαχίμοσ, ἐλεγχόμ. Ὑ11 

{μὰ8 πᾶνθ ἃ βρθοϊβοδύϊομ οὐὐδομθα ἰο 

Ἰονν5. 
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πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει "Ἔγειρε 14 
ε ᾽ὔ Ἄγ ; ᾽ “- “ ἌΝ ,ὔ 

ο καθεύδων και αναστα εκ τῶν νεκρῶν, και ἐπιφαύσει σοι 

ὁ Χριστός. 

1ῦ, ὙΠ] Ὸ ἢ 15 ποῦ ἴῃ ΠΔΓΙΠΟΤΥ 10} ΨΕΓ. 

12, ΜΏΘΙΘ ὕπΠ6 δοῦ ἃΪοῃβ 15. δη]οϊηθά 

ἸΠουῦ ΔΠΥ ΒΡΘοΪ8] οοποοτηϊθηῦ Τη6}- 

ἀϊοπ οὔ ὑπ ἀρϑπύὺ. Τῦ ψψου]Ἱᾶ ὑππι8 5θθῖα 

ἴο 6 ἃ]σηοβῦ οογύαϊῃ ὑμπαὺ ὑπὸ τοῦ φω- 

τὸς τηυδὺ 6 Ἰοϊπθα ψῦ φανεροῦται, 

ψ ΒΪο 1Ὁ βοιηθυνῃδῦ οι ΡΠ ΔΌΙΟΔ ΠΥ ῬΓ6- 

οθάθθ. γε ὑγδῃβίαύθ ὕπθη, 'π 80- 

οογάδποθ ἱ ἢ (α), (0), (0), (4), ὃι5. ἴο]- 

Ἰονγβ; “ὀιυέ αἰϊ, ἐϊυύιιγδ (ὈΠουΡ ἢ 5ὸ κρυφῆ 

γιν.) τὐἤοην γοργουοεί αγὸ ηνακῖο πιαγυ δὲ 

ὃψ {6 ἐϊγῆ (05 5μ8α ἀροῖ ὑπ θτη), 707" 

δυο) ]υὔγ ἰμαΐ ἐ8δ πιασῖο ηιαγί εδέ 8 

ἤιε (Ὀθοοταθ5 ἀδυΠρηύ, 15. οὗ ὑπΠ6 πὸ- 

ὕστο οἵ ΠΟ) ;᾿ σοτῃρ. ϑομο]ϑί. ὦ. 6., δμα 

γογάϑβυ. ὅν ἰοο. Τῃ ἃ σψογά, {π6 τϑᾶ- 

Βοπίηρ' ἀθρϑηαβ οα {π6 Ἰορίοαὶ ρυοροβῖ- 

ὑϊοη ὑμῖοη ΜΘΥοΡ Ππὰ5 δάδποβα,--- 

“αὐποα εϑὺ ἴῃ οβδβοῦαθ (φῶς ἐστί), 1ὰ 

ἀοροὺ ββ86 ἷπ οαυβῷ (ὑπὸ τοῦ φωτό9).᾽ 

ποὺ 6Π18 φανέρωσις ΠΟΘΥΕΥ 4068 ποῦ 

ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΠΥ͂ ἸΠΠΡΙΥ ΟΥ ἱπγοῖνθ ἃ “τηυΐδ- 

ὑΐϊο ἴπ τα θ!πιβ᾽ (:{6Γ., οοτηρ. ΥΥ ουά5νν.), 

ΒΘΘΙῚΒ ΟΙΘΔ ἴτοιη (0. ΑἸ ὑμπαῦ 15 

ΔιΙΒΒου Θα 15 ὑΠπὸὺ “ νυ παύθυϑυ 15 1Ππτηϊπϑα 

15 Πρμῦ; ψΠϑύμον ὑπαῦ ὑθπα ἴο οοη- 

ἀοηηπούϊοπ οὐ ὕπθ οοπύταῪ ἀθροπαβ 

Ἴροπ {π6 παύατο οὗ ὑπ6 οαδβθ, ἃπα ὉΠ6 

ἴηνγαα οροϑυαύϊοη. οὐ ὑπθ ουὐνδγαϊν 

1ΠΠατηϊπαὐϊηρ ᾿μ ἤπιθποθ ; 560 Α]Ὲ, ἦγ ἴοο. 

14. διό] “Οπ εὐἤίολ, αὐοουνέ ;᾽ βῖτιοθ 

{815 ἔλεγξις 15 580 πτρϑηῦ δα ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 

ὃ ἀαὖγν, δα 105 πδὔμπγτδ Βι10}} ἃΒ ἀΘβου 66, 

Οπ {π8 τ860 οὗ διό, 5β66. πούθϑ οὐ (Ταί. 

Ἵν λέγει] “116 βατϊίν;" 

8011. ὁ Θεός, ϑοοογάϊῃηρ ὅο ὑπ τϑι8] 

ἕοτστη οὗ δύ Ῥδμ]Ὅ8 απούδθ!οη5 ; 5866 πούθϑ 

οἢ οἷ. 'ν. 8, πᾶ ογ (Ταϊ. 111. τό. ΤῊ6 

νου 5 ΠορΘ αποίρθα ἃτθ ποὺ ἔοππα 

ΘΧΘΟΟΥ ἴῃ ὑΠ6 8816 ἴοστη 'π ὑπ Ο. Τ',, 

Ῥαῦ οουύαϊη]ν ΟΟΟῸΓ ἴῃ Βα Ὀδύδηοθ ἴῃ 

Ἰβδίδῃ ΙΧ. 1 56. ΜΥ͂ΘΟΙ τϑργαβοηΐβ τῦ 

88 ὃ. αυούεαϊϊοι ἔγοτη 81. ὩΡΟΟΥΥΡΠΔΙ 

ττϊυϊησ Ὑγ μῖοῖ ὑΠ 6. ΑΙΡΟΒΌΪΘ ᾿πὐσοάποθα 

ὈΥ ὃ ἰῶρ5θ οὗ τηϑιποσυ; 1)6 ὟΥ. 85. δπ 

ΔΡΡΙΙοδύϊομ ἔγοση ἃ ρᾶββδρθ πη ὑπ6 Ο. Ἴ",, 

ΒΟ Π6 Πιδα 50 σοηβί]Υ τι58α ἃ5 δὖ 

Ἰαϑὺ ὕο τηϊβύακθ ἴον {16 οὐἹοῖπα] ἰθχῦ. 

ΑἹΗΙ 4118. Τῦ ΒΘΘΠῚΒ τη ΤΉΟΤΘ ΤΟΥ 6- 

τη, δι Ὑ7681} ἃ5 τη 10 ἢ. ΤΉ ΟΥ6 580] 5 ϑούοτυ, 

ἴο ΒΔ 0 ὑμαῦ δῦ Ῥδα], βρθδκίηρ' ππάθτ 

{π6 Τηβρίγδύϊοι οἵ {π6 ἩοΟΙγ ϑρι τύ, 15 

ΘΧΡΙΘδίησ ἴῃ ἃ Θοπθηβθα Πα 8.1η- 

ΤΩΔΡῪ ἴοττη ὑπ βριγῖυα8] τηθϑηΐπρ' οἵ 

{μ6 ραββᾶσϑ. ΤΠ6 Ῥτγορποῦ Β ̓τηπηθαϊαῦθ 

ὙΤΟΓΟΒ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ βιιδβύθποθ ὑπ6 ἢσϑῦ ρατῦ 

οὔ {π6 «ποία ίοη, δὲ 5 "δὲ "20 
ἽΝ; ἈΠῸ καὶ ἐπιῴ. κι τ. Δ. 15. {π6 

Βρ Γι] ρρΡ]Ιοδύϊοη οἵ {Π6 το υηδϊπ θυ οὗ 

ὑπι6 νοτϑο, υἶζ ΠῚ} Ἴ)Ν) ΠῚΠ᾽ 25, 
δια οὗ π6 σϑῆθγαὶ ἔβποῦ οἵ π6 ῥτο- 

ῬΆΘΟΥ : 868 68ρ. 18. ΙΧ. 10, 8πα ΘΟΙΏΡ. 

Ξατθημπβ. Βίβλ. Ἰ αταλλ. Ρ. 5δδ. ΑπΥ 

δὐϊοτηρῦ ἴο δχρίδίη λέγει ᾿ἸΤρΘ ΒΟ Δ} 

( ομβ τηδύ 58 γ,᾽ Βοτπθῖη. ϑοΐοῖ. ἴπ 

7αι0. Ῥ. ΧΙΜΤΙΙ1.) 15. ποῦ ΟὨΪΥ ΟρΡΡοΒββά ἴο 

δὺ Ῥδα]5 οοπβύδηὐ τι88 οἵ λέγει, Ὀπὺ 

15. ΘΎΔΙΠΠΊΔ ΟΠ ππϑιρροτίθα : φησὶ 

(οοταρ. Ταῦ. “Ἰπαα10᾽) 15. 50 τι584, 65ρ6- 

ΟἸΠν πὶ Ἰαῦθυ νυυϊῦθυΒ, Ὀπιῦ πο ᾿πϑύϑποθϑ 

πᾶν Ὀθθπ δά ιιοθα οὗ ἃ 5᾽ τη 118 τι88 οὗ 

λέγει: ΟοΙ)Ρ. ΒΕυπματαν, ϑγηΐ. ΧΙΙ. 4, 

Ῥ. 410. Ἔγειρε] “Ατ΄ναϊε," 

“701 ΤΠηῖ5. ΘΧΡΥ͂ ΒΊΟΝ 18. ΠΟΥ ΡῸΠ6- 

ΤΆ] ΘΟΥ̓ΡΘΟΟΥ Ἔχ] αἰ θα : 10 15 ποῦ δ 

ἰηβύδποθ οἵ δὴ “δοῦ. Ῥ1Ὸ τηϑαϊο᾽ (Ῥου- 

50η, ΒατΙρ. Ογ 8. 288), ΟΥ οὗ δῇ. 6111ρ- 

515 οἵ σεαυτόν, θαὺ 5ΙΤΩΡΙΥ ἃ “ ἔουτατ]α 

δχοιϊθδπαὶ ; σοηϑαϊῦ ὑΠη6 Θχοθ]]θηῦ ποΐθ 

οὗ ΒυϊῦΖ. αν 11. 9, Ῥ. 55. ΤῊ τϑδαᾶ- 

ἱπρ οἵ Ὁπ6 δ66. ἔγειραι, ἴοι πα ΟἸ]Υ ἴῃ 

ΒΟΙΠΘ. ΟἸΥΒΙΥΘ ΠΊΒ8.») 15. ὉΠαΟῸΡίθαΙν ἃ 

οογγθούΐοη, δμα 18 τϑ]θούθα ὈΥ 81] ὑπ 

Ῥεβὺ ϑαϊθουβ. ἀνάστα] “ αγἴδο." 
ΗΒ βῃογίθηβα ἔἕογμη οσουνβ Α οὐδ χίϊ. 

77, ὉΠ τη ὺ Ὀ6 ΘοΙμραΓθα τ] κατάβα, 

Ματῖς χυ. 30, ἀνάβα, Ἐλαν. ἶν. 1 ; 880 

ὙΝΊΠΘΙ, ΟἽ. ὃ 14.002, Ρ. 73. 



122 ΠΡΟΣ 

15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπα- 
16 τεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξα- 

ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Ἄγ γΑ1κ 5 οαγ : δνοϊα 
Θχοθβθ, μα 6 ἤρα 
αὶ ὑπ6 ϑριυῦ ; βίηρ 
Ῥ5Δ]15 Οὔνγαγα!ν νι ἢ 

. ΦΌΠΥΙ 1105, δηα ΤΠ] 6 Χ ΘΙΟΟΥ τὶ ἢ ὑπ} Κα] 655 1 γΟΌΣ θαυὺβ νυ]  Πῖη. 

καὶ ἐπιφαύσεν κ. τ.ιλ.1 “απὰὦ ΟΠ ἶϑὲ 
δλαίί δνίνια τρονν ἐἤιοο,"---ΟΌν]Ο ΒΥ ποῦ 

ἴῃ ὕΠ6 ἀογι ναῦν 5θη86, “ ΟἸ τ ϑῦιβ Οἱ] 

ῬτΟΡ 5. οὶ (Βτϑύβοϊ.), θαῦ ΒΠΏΡΙΥ 

“Π]ποοβοθῦ ὑδπατιδτη 501 (Β6ηρ..), “ῬῈΓ 

ϑυδύϊδτη 6 ᾿ΠῸτηϊ πη ([80.}: ὅταν 

οὖν ἐγερθῆ τις ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, τότε 

ἐπιφαύσει αὐτῷ ὁ Χριστός, τουτέστιν 

ἐπιλάμψει ὥσπερ καὶ ὁ ἥλιος τοῖς ἐξ 

ὕπνου ἐγερθεῖσιν, ΓΏΘΟΡΗ. 

15. Βλέπετε οὖν] “Ταῖτε Περι ἐἤιονι ;" 

τοϑατηρύϊοι οἵ ὑπ ρυθοθάϊηρ δχ μογίδ- 

1018 (γ 61. 8) ἴδον [πΠ6 ἀἸρυθββίοι οαπβθα 

ὈΥ ἴπ6 Ἰαύδεν ραγὺ οἵ νβῦ. τὶ. Τῦ 15 

α4αϊῦθ ΠΗ ΘΟΘΑΒΑΓΥ ὅο αὐδοπιρὺ ἴο οοη- 

πιθοῦ {Π||8 ΟἸοβοῖν ἢ ὑπ ργθοθάϊηρ' 

ψ υθ8 (Η8}1685, 8.416) ; 8 τθϑ τηρυϊνθ 

1.56 οἵ οὖν Ὀδίηρ ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ Οὗ ΤᾺΓΘ 

ΟΟΘΌΤΤΘΠΟΒ (586 ΚΙΊοῦΖ, 7)οναν.. Κ' ο]. 11. 

Ῥ. 718, πούεβ οὖν (Ταἰ. 111. 5), ἀπα ᾿π4 664 

Ὀεϊπρ' ἱπνοϊνθα ἴῃ ὑπ6 πϑῦυσθ οὗ {Π6 

ῬΓΌ1016, νυ ἢ ΠΘΔΡΥ ΔΙ νγαν 5. ἸΠΡ]165 

γεΐγοϑροοίζυο γε ογλθγιο6 ταῦμ ον ὕμδη αἰτγθοῦ 

Ἰμἔθγθ 06 ; 5886 Π)οΠΑ]45. 67. ὃ 548. 31, 

Ῥ- 571. Τῦ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠΘΟΘΕΒΔΡΥ ἴο 

δά ὑπαῦ βλέπετε ᾿Πὰ8 πὸ συϑίθιθμοθ 

νν ούθνϑι ἴο [Π6 φῶς ργϑνίουβὶν Πα ρα 

ὅο (σοιηρ. ι8ύ.), θαῦ Β' ΠῚ ΡΙῪ ἱπηρ]185 

ἐφαῖτθ μεθα :᾿ 5661 Οὐογ. χυΐϊ. τὸ, Οὐ]. 

ἦν. 17 ἃπα πούαββ ὧν ἰο6. 

πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε] “Λοιῦ γ6 

«ὐαἰΐξ οααοίίη, ΟΥ̓ αὐὐέδ, 8[)οίη688, 501]. 

“αποτηοᾶο 1Ππ4 οἰ οἰαὐβ αὖ ῥτονί 8 

νἱναῦϊβ᾽ (πῶς τὸ ἀκριβῶς ἐργάζεσθε), 

Ἔτι. ᾿γἱς. Οριιδο. Ὁ. 2Ζοϑ, 2ου, ποΐβ, 

ΠΟΤ ὑΠ||8 Ῥαββαρθ 18. οΔΥ αν 1η- 

γεβυραῦθα ; 5866 8180 ὙΥΠμου, Ο».. ὃ 41. 

4. 6. ο05. Ρ. 268, ψπὸ [88 ἸΪοῃρ' βἴποβ 

ϑῖνθῃ ἋΡ ὕΠ6 δϑβυσηρύϊοη ὑμαῦ ὑπ6 ἰοχὺ 

18. δ. ἈΡΌγονϊ θα οχρυθββῖομ ἕου βλέ- 

πετε οὖν πῶς περιπατεῖτε, δεῖ δὲ ὑμᾶς 

ἀκριβῶς περιπατεῖν, Ὁποιρῇ οἰξθα Ὀγν 

Μογοῦ (θα. 2, 1853) 85 σϑίβι πηρ ἴύ. 

ὙΠὰΒ ὑπθη ὕπ9 ἱπάϊο. ἰβ ποὺ ἀθ84 ἔον 

ὑπ δι). (αστοῦ.), νυ οἢ (ἢ δ δά τα18- 

5Β1016 βύγαοῦαγθ) σοῦ] 6 “ ααοτηοᾶο 

Ῥτονἀθ νίνθγβ βοββιυβι;᾽ ΠΟΙ ἴον ὑπ 

Ζυΐννο, σοῖς ποῦ 6 “αποτποάο 

Ῥτγονῖάθ νἱύατη 5015 δοῦασὶ ;᾽ Ὀαῦ ΒΏΡΙΥ 

08.115 αὐδθηύϊομ ἕο ὑπαῦ ἴῃ ν ]οἢ τὸ ἀκρι- 

βὼς περιπατεῖν ἢ πα 105 ργββθηὺ τηϑηϊ- 

οϑύαθιομπ, ἃπα νυ] οἢ 18 ΒρθοΙΗ θα τηοσθ 

ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἰπ ὍΠ6. οἴδιιβθ ἡ μ10}) [0]]ονν8. 

Α5 περιπ. ΔΡΡΥ͂. βοῦθ ἱπηρ1168 11{{16 

τηοτΘ ὑπδη ζῆν (566 Εἰ ΙΖ, Ποην. ΧΊΙΪ. 12, 

0]. ΠΙ. Ρ. 141; πούβϑ 9 γ8γ. ὃ 8006), 

ὕπθγθ ἴθ. ΠῸ πθοθβϑιῦυ ὅο ἀδραῦῦ ἴτοτα 

{π6 1|6γ8] πηρϑηΐησ οἵ ἀκριβῶς,---ποῦ 

“ραπῦο,᾽, α]ο., ὥγτ., 501} 1658. “νι - 

οαὐ βθυτη ]ηρσ,᾽ ΟΟπΥ., θαὺ “ ἐραοίζῃ," 

“δοουγαία,᾽ Ῥ6Ζδ, “ ἰδπατᾶπι δ Τϑρὶ- 

δ πὶ οὖ ὡτηυββίτη,᾽ ΕΖ. Οριιδο. ἴ. 6. 

8866 Νεδηάον, δίαμεζης, Ν οἹΪ. τ. Ρ. 486 

(Βομη). μὴ ὡς ἄσοφοι 
κι τ. λ.}] “ἴο υἱῦ, πού αϑ εὐγυιυῖϑα διέ α8 

αὐΐδο; Λογ6 δχϑοῦ βρθοϊβοδίϊου οὔ {π6 

ὈΒΥΤη5 οὗἨ ὑπ6 φγθοθάϊπρ' οἴδσβθ. Τό 18 

ὕμυ085 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ὅθ ΒΌΡΡΙΥ οἰ Π6Γ 

περιπατοῦντες ἴο ὑπὶ8 οἴδιιδ (Π181].), 

ΟΥ περιπατῆτε ἴο 105 ΒΘοοπα ΤΠΘΠῚΌΘΡ 

(α5 ἴῃ οἴδοῦ ΤΕ 0Ζ., “ 5Β6α αὖ ΠοΙηΐΠ685 

Βδρ᾽θηύθα [νἱύατη ἰηβυϊιια β᾽], Οριιδο. 

Ῥ. 200): ὕΠ6 οἸδιιι8θ 15 Βίτη Ὁ] ἀθροπάθηῦ 

ΟΠ περιπατεῖτε, ΘΧΡΙΑἸηἷηρ η6 ἴοτγθ- 

σοΐηρ Δάν 5 ἢυαῦ ὁπ ὑπ πορδῦϊνθ 

δια ὑπ 6 πη Οἡ ὑπ Δ τηδύϊνο 546 : θοῃ 

{88 βὑγϊοὔμιβββ οὐ ὑπϑὶγ σψν81}1 δηαᾶ {π6 

ὙγΑΥ πὶ ὙΥ ΒΙΟἢ. ὑπαῦ βὐνϊοὔμ 55 νγὰβ ὕο Ὀ8 

ΒΟ ὙγΕΓῈ ὅο τρῆθοὺῦ πΠ6 βρίνϊῦ οὗ 

ὙΪΒ8 τη6η 8 πού οἵ ἴ00]5: ΟΘΟΙΏΡ. 

ΟἝν αν, βαγέ. ΝΝορ. Ρ. 63, ΠΘτΘ βἰπηϊ- 

1δ. Ῥοϑιθοηθ οὗ ὕπθ ποραῦννθ οἱδιιδθ 

816 ᾿Ἰποϊἀθηία!]ν οἰἑοά. 

ι6. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν] 
«δι ης τ’ 701" ψουνδοῖνοδ, ηυαϊοίγν ψου)" 

οὐυτι, ἔϊν6 ορρογίειγυϊέμ, ἐν Πεξίγι δοαδοη," 

Ῥατῦ. οὗ ἡιαηη 6} ΘΧΘΙΏΡ γίπο' ὉΠ 6 Ὑγ186 

Βρίγῖν οὗ δούϊοπ βρθοϊῆβα ἱπ ὑπ6 ἔοϊθ- 



ὟΝ. αν, τὸ, 17: 129 

) Ά 2 , ’ ’ 

γοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. 
Ν ΄“ Α , 3, ᾿) Α 2 ’ Α 

διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ 17 

ϑοῖηρ' τηθη ον. ΤῊ5 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΟΟΘΟΙΧΒ 

ὑνῖοθ ἴῃ ὑμ6 Ν. Τ' ; Πϑύθ νι, δηα ἴῃ 

ΟΟΪ]. ἵν. 5. νιυπουῦ δη ΔΡΡΘπα θα οδιιβα] 

Βθηΐθηοθ ; ΘΟΙΏΡΆΓ6 8150 [)8η. 1]. 8, και- 

ρὸν ἐξαγοράζετε (ΔΡΡΥ. “Ππᾶπο ορροτ- 

δαπ᾽θαῦθπι οαρ οὐ 5," 886 ϑομποθίύρ,, 2707. 

Ἡοὺν. ὟΟΙ. τ. Ρ. 780, ποῦ “ ἀϊ]αύϊοπθτα 

ααξου (15,᾽ ΘΟ Β]ΘαΒῃ.). 

δα 1 τηοϑῦ οα565 δυ]Ποῖ8] Θχρίϑπδ- 

ὑϊοπ5 οἵ 0818 Ῥαββαρθ δυῖβθ ἴγοπι ὑΠ6 

αὐδθτηρύβ ὕο Βρθοῖν (α) ἐΐμοβ6 ἤγοηυ τὐλοην 

ΤῊΘ. ὨΠΠΊΘΓΟΙΙΒ 

(οοτηΡ. “1η8}1 Ποτηΐηθ85,᾽ Βϑηρ'. ; “1ὰ- 

Ῥο] 5, δ1ν.} ὑπ6 καιρὸς 5 ἠο Ὀ6 ρὰτ- 

ΟΠ ΔΒ566, οὐ (ὁ) ἐλ6 ργΐθθ (411 σου ]α 

Βηρβ, τὰ πάντα, ΟἼἾγτΥ3., ΤΠΘΟΡΉ., 

ΘΟΒΥ θυ) ρα ον ἴθ; Ὀούῃ οἵ ὙΠῸ ἢ 

816 ἰοῦ ΠΟ] ἀπάρθῆποά. Τὴ ἴοτοθ 

οἵ ἐκ 4ο65 ποῖ Ἀρρϑᾶγ ἐμίοηδίυο (Μίδου. 

οοτρ. ῬΙαὐδτοι, (Ὑα88. ὃ 2), ΟἿ᾽ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 

Ἰαύεπέ (ὦ 1,8}Ρ.}, αὖ αἰτϑούβ ὑπὸ ὑποαρ]ύδ 

ἴο {π6 ἀπάοῆπρα {1π|6 ΟΥ̓ ΟἸΤΟΌΤηβύδηΟ685 

οὐ 07. ν Ϊο᾿ ἴῃ Θϑοἢ ῥδυύϊου]δν οδ 56 

πΠ6 καιρὸς τγὰβ ἤο 6 Ὀοιρ)ῦ ; ΘΟΠΊΡ. 

6.8]. 111. 13, 1γ. 5, ΏΘΓΘ ΠοΟυΌΨΟΥ 0Π6 

ΤηΘδΠΪ Πρ 18. ΤΟΥ͂Θ ΒΡΘοῖδὶ, ἃπα {Π6 τὸ- 

ἕθσθποθ οἵ Ὁπ ργθροβίυοη Ὀϑύνον 46- 

Βπρα Ὀγ ὑπ6 οοπίαχύ. ΤὴΘ θχρυθββίοῃ 

6 ΒΘΘΙῚ5Β. ΒΠΏΡΙΥ ὅο ἀθπούθ ὑπδῦ νγ8 

8.6 ἴο ΤᾺ} Κ6 ἃ Ὑν156 1156 Οὗ ΟἸΤΟΙΠΤηβύδ ΠΟ65 

ἔρον ΟἿΤ ΟὟ οΟΟα ΟΥ ὑμπαὺ οἵὁἨἁ ὠΔοὔμεουβ, 

8.6, 85 10 γγϑσθ, {1 ργπαά θη τπθτοΠδη5 

(οοτηρ. Β6ζῶ, Οογῃ. ἃ 1,0.) ὑο “δι τ 

{86 Πυῤπρ' βθαβοη᾽ ἴοῃ 580 ἀοΐηρσ ; “41|1- 

σοηΐοι ΟΌΒΘΥγ ΔΙ. ὕθιηραβ, αὖ 14 ὕσστη 

Ταοῖαθ, οἴαπθ αὖ ἀἀοιηϊπιΒ ᾿ΠΏΡΘΙΘΒ;,᾽ 

Τιύτα. ϑψηοη. Ῥ. 42; 80 ὥδβνϑι. (8. 

Οτδπαι. (ὐαΐοιι.), δια ἴπ οἤδοῦ Οὐἱρϑη (}.), 

ὑπουρ π6 πᾶϑ5 ἰοο0 τη} τηϊΧϑα πρ ὉΠ 6 

1468 οὗ ἃ τσ! ρυτομδβ8 οὗ ὕπ6 {ϊπ|6 

διηα ἃ Υἱσηῦ δχρϑπάϊθαγο οἵ 10. ΒῸΡ 8 

ΒΘΙΙΩΟΠ ΟἹ {815 ὑθχῦ 586 Απριϑύ. Θ6) 0. 

ΟἸΧΥΙΙ. ΝΟ]. ν. Ρ. 909 (θα. ΜΊΡἩ6). 

τὸν καιρόν] “ἐμ6 ορρογίέυγίίν ,᾽ ποῦ 

“Ποο ὑθπηρι18, 801]. ὕθτηριιβ Ὀγθνθ αποά 

γοϑύαῦ παΐο ἕογο,᾿ γούβοϊι, (ὁ καιρὸς 

ὁ παρών, ὥδθγοτ., οοτηρ. δ ϊθυ), Ὀαῦ, 85 

ΤΊ ΟΥ Θχρὶδῖηθα ὈΥ ΟὐΥΠΘ6Ι. ἃ 1.8Ρ.; 

“ φοοδβίοπθμη οὖ ορρογυππι αύθτη 561]. 

ΤαΘΤΟΔ Πα]. Οπ {Π6 88 οἵ καιρὸς (“ἰετη- 

Ῥι8, Βθὰ Ῥαπούμσμι θη ρουῖβ ορροτύα- 

πα) δπὰ 1085 αἰϑυϊπούϊοι ἴσου αἰών, 

χρόνος, διὰ ὥρα, 566 ΤΊ τ. ϑψηοῦ,. Ῥ. 

30 56.; ΘοΙηρ. ΤΊΘποῖ, ϑψηοι. Ῥατῦ 11. 

ὃ 7: πονηραί] “οὐἱῖ,᾽ ἴπι ἃ 

ΤΠΟΥᾺ] 56η86 (64). 1. 4), ποὺ “ ΑἸΒ]οα][ὰ- 

ὕστη οὖ δβρογιυαῦ!8 Ρ]6πᾶ,᾽ Β6Ζα (θοτηρ. 

Θ΄6η. χῖνῖϊ. 9), νυ ῖο ἢ που] Ἰπύτοά ποθ 

8 ἰάθῳ ξουθῖρῃ ὕο ὑπ6 οοηὐθχῦ. ΟἼ τ 8- 

ἀϊδηβ τ διά ἀθη ὧο νυν] ἀκριβῶς, ἀπα 

ὕο 561Ζ8 ΘΥΘΡΥ ορρογύπμϊν, Ὀθοδιιθθ 

ἐ{Π6 ἀαγβ᾽ (οὗ ὑποῖν 11ἴ86, 251, οὗ οὗ 

{π6 Ῥϑυϊοα ἴῃ γΒΊοἢ ὉΠΕΥῪ 11ν 64) ὑοῦ 

ΠΙδΡΚΘα ὈΥ͂ 80. ΤΟΝ τηοῦδ] 6Υ1] ὡπά 

Ἰηϊαιγ ; ἐπεὶ οὖν ὁ καιρὸς δουλεύει 

τοῖς πονηροῖς, ἐξαγοράσασθε αὐτόν, 

ὥστε καταχρήσασθαι αὐτῷ πρὸς εὐσέ- 

βειαν, ϑδνθσγ. 80. ὕτδαπι. Οὐαΐοῃ. 

17. διὰ τοῦτο] “1 Ὸ}" ἐἠι8δ οαλι86 ;" 

ΘΟΙΩΙΠΟΠΙΥ͂ ΤΘίθυγθα ὕο ὑπ6 οἷδιιβθ 'τη- 

τη θα] ίθ᾽ν Ῥγυθοθαπηρ,, ἐπειδὴ ἡ πονηρία 

ἀνθεῖ, (ἔουχ., ΤΆΘΟΡΙ. (80 1) 6 ὟΥ., 

ΟἸ5}.), Ῥαῦ ᾺΓ τῆοῦθ ῬΥΟΡΔΌΪΥ (866 

Ἅ6Υ.) ἰο γϑὺ. 15, τύ, ---ἰ ἴῸΓ {118 οδτι86, 

586. Ὀθσδῖι88 γ68 οπρηῦ ὕο γἡγ811ς Ὑ 10 ΒΌ0 ἢ. 

ΘΧδούποββ; εἰ γὰρ ἔσεσθε ἄφρονες ἀκρι- 

βώς οὐ περιπατήσετε, ὅ0Π0]. ἃΡ. ὕτατα. 
Οαΐορι. ἄφρονες] “υτ- 

αὐῖβο,᾽ 86η)861658; “ἄφρων οδῦ αὶ τηθηΐθ 

ποὴ τϑούδ αὐϊύατν,᾽ ΤΊύτη. ϑψηο.. Ὁ. 143; 

-- Ποῖ ὕπ6 ἀϊβυϊπούϊοηϑ θϑύνγθθη {1185 

ψογά, νήπιος, ἀνόητος, ἀπ ἀσύνετος 

816 ᾿ηνοϑυσαύθα : θαὺ 566 πούθϑ οἡ (Ταΐ. 

ἽΠῚ ΤΣ συνιέντες) “ωπαογδίαηά- 

ἵη :) “ῬΙ8 οϑῦ συνιέναι αυδτη γινώσκειν, 

αὖ ἀρραγοῦ οχ ποὺ ἴοοο ουμπῃ Τ,υο. ΧΙ]. 

47; γινώσκειν οϑῦ 0886, συνιέναι αὐξογιέα 

ἐαροηάογο,᾽ Οατοῦ. (ΡΟ]. ὅζψη.). ΤΠπ6 

το ϊηρ 15 ἀουθύα]. “αοίνην. τοδὶ 8 

συνίετε “ἰῷ ΑΜΒδὲ; 6 τη88.; ΟἾγυΒ. 

(μι5.}: Ὀπαὺ ὑπουρ ὑπ οχύθυπαϊ ονὶ- 
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τ8 θέλημα τοῦ Κυρίου. 

ΠΡῸΣ ἘΦΕΣΊΟΥΣ. 

« 4 ’ " 9 » 
καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἵνῳ, ἐν ᾧ 

Ἂ “ ἴω 

19 ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦν- 
ε κ Ἐ ἃς ΩΣ ΟΝ ὦ κ, 

τες εαὑὕτοις ψαλμοῖς καί υβμνοῖς Και ᾧδαῖς πμνευματίιίκαις, 

ἄθποθ 15. βύτοηρ' :---ὑπδῦ ἴον ὉΠπ6 Ῥϑυιϊ- 

ΟἾΡ]6 συνιέντες Ὀοΐης ΠΡ ΕΠ ΚΤ, (συνίον- 

τες, ὈΙΒῸ ; Α{4); πραγ 411 τη85.; 

ΟἸάγοτη., Υ αἱο., Οοὐῃ., ὅτ. -ΡῺ]]., ἃἹ]., 

ὉΠ τηδηΥ ΕἾ,-- ὐπιθγα σϑιηδΐηβ ὑπ 6 ΘῈ 

ῬΓΟ Δ ὈΠΙγ ὑπαῦ {Π|| ἵτα ρον. 18. ἀπ ἴο 8 

Θοηϊοττηδϑέϊομ ὅο ν6 1. 18. 

18. καὶ μὴ μεθύσκ.] “Δ4πώ δὲ ποί 

ηαῖο αγιυΐ εὐὐει εὐὐνιο ;) Βρϑοϊοούϊοιι οἵ 

ὦ Ῥαυγύϊουϊαν ἰπβύωποο ; καὶ Ὀθίπρ' Π6ΓΘ 

πιοα ἰο Δρροῃᾷ {π8 8ρεοΐαΐ, ὕο ὕΠπθ σεη6- 

γαΐ: οἷν ὑπ1|5 πη οα Π8 ΘΟΠΎΘΙΒΘ 1186, 

866 ποίθϑ οὐ β΄. ἵν. 12, δα οοτηρ. ὑπ 

δοοα ποίβ οὗ Ευϊύζ. 2] αν 1. 5, Ῥ. 11. 

ἐν ᾧ] “υδλογεῖγν,᾽ ΔΌΤΛΗ. ; τϑἔθγυϊηρ ποῦ 

ΒΠΏΡΙΥ ἴο οἷνγος (ϑοποείνο.), Ὀαὺ ἴο 

μεθύσκεσθαι οἴνῳ, 5.11. “ἴῃ ἱποΌτϊα- 

ἐΐοπο,᾿ Βεζὰ ; 80 στρ. υν Ονῖρ. 1, ΔΡ. 

Οὕϑμι. (αἵ. ἀσωτία] “ αἶ58ο- 

ζιωέθηιο55,, δτητη., “Ἰυχυτῖα,᾽ Μ]ο.; 

ΟἸατοτα. ; ποῦ ἱπαρρτορυϊαΐοὶν (ον... 

“ πβϑύϊατοι᾽ [ππγ ΟἸςΘ Π655]}; τοὺς ἀκρα- 

τεῖς καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανηροὺς ἀσώ- 

τους καλοῦμεν, Ατὶδυ. Μ᾽ ἐμιῖς. Νῖο. τν. τ; 

ΘοΙηΡ. ΟἿο. 6 }ἴγ. ττ. ὃ. 

(σώζων) ΔΡῬΘΑΙΒ ὕο πᾶνϑ ὕνγο τη δ] 95, 

{πὸ τον “ ααἱ Βογνατὶ ΠΟ Ροΐθβύ,᾽ ἃ 

τηθϑηΐηρ' ὙγΠ10 0) ΟἼθτα. ΑἸοχ. (Ραάαμ. 

11. 2, Ρ- 184, 6α, Ῥοῦδ.) ΔΡΡὈΙ165 ὕο 815 

ΡΙαςβ, τὸ ἄσωστον τῆς μέθης διὰ τῆς 

ἀσωτίας αἰνιξάμενος,---ἃὦ ὑπΠ6 ΤΟ 

ΘοΙητηΟη “αὶ ΒΘΡΥΆΓΘ πρατῖῦ :᾿᾽ 566 

ΤΎθποῖ, ϑ'ψηοιν. ὃ τό. ΤῊ Ἰαὐδοι πηθϑη- 

ἵπρ' Ῥδ5568 παῦαγα! ν πο ὑπὰὺ οἱ ΄“α185- 

ΒΟΙ 6 Π655,᾽ ὕΠ8. ΟΠ]Υ͂ Β6η856. ἴῃ ὙΠ]Οἢ 

ἀσωτία ἀτιὰ ἀσώτως 816 υϑϑά ἴῃ {Π6 

Ν.Τ'., 6.0. Τιακα χν. 13, Τοῦ, 1. 6, τ Ῥοί. 

ἰν. 4: ὕπ6 βυιθβύδηινα 15 Το πα ἴῃ Ῥτον. 

χχυν. 7 (ΤΊΘΠ0}), ὕο τον δα 2 

Μ80ο6. νἱ. 4, ΏΘτΘ 1 15 1οπθά σι ἢ 

κῶμοι : 866 «͵δο Τιὑπη. ϑ'γηογν. Ὁ. 152. 

ἐν Πνεύματι] “εὐ, ἐ],ο ϑρίγἱε;" ἐν Ὀδϊηρ' 
ΔΡΡΥ. ῬΓΙΤΉΔΥΙγ, Ὁπουρῃ ποῦ Θχοὶα- 

ΒΙΥΘΙΥ, ὑγιδίν"υηιθηίαϊΐ (Ὑ1]6.., ΑὙἸ. ; 566 

Ασωτος 

Οτἱρ.. Οαέ.),-ττϑπι ἀπαβιιαϊ οοηδύν ποῦ! ἢ 

ν ἢ πληρόω: 566 ΠΟΎΘΥΘΙ ΟἿ. ἱ. 23. 

ἍΜ γον οἰΐθϑ αἰ8βο ῬῺ1]). ἵν. το, θαύ {}}15 

15. ἃ ἀοπθύξα]! ᾿πηδύϑμποθ; 5011} ΤΟ 6 80 

δγθ ΟἿἹ]. 11. το, ἱν. 12 (οἰὐβα Ὀγ Ἐδα16 

αἴνεν. Η811,), 85. ἴπ ὑπ ἢγβὺ οἵ ὑπ8β8 

Ῥδββᾶσθϑ ἐν 15. οὈνϊουβὶν “ἴπ,᾿ 8ηα ἴῃ 

ὑπ βθοομά ὑπ86 ὕγιιθ νϑϑαϊηρ ἀΠΠ 18 

ἔγοπὶ ἤεο.: 8566. ποίθϑ ὅν ἰοθ. ΤΠοτθ 

σοι] βθθῖη ἴο πᾶν θθθὴ 8 ἰηύθῃ- 

ὑϊοπϑ] ᾿πο] βίη 658. ἴῃ ὍΠ6 τ1586 οἵ ὑΠ15 

ῬΓΘΡ.; 8ἃ5. Μαθθμῖθβ (θυ θρυθθθηΐθα ὈΥ 

Δα 16) βυιρσσοϑίβ : ὕπ6 Θριγιῦ 15 ποῦ ὕΠ8 

Ῥᾶγα ᾿πϑύσυιπθηῦ ὅν νυ μΐοη, θαὺ ὑπαὺ ἦγ 

ὙΒΙΟΙ δ ηα ὄν τ Ιοἢ. ὑπ ὑσπθ ΟΠ Ἰβύϊθῃ 

156. {ΠῚ Ὺ 164. ὙΥΒΘύΠ ον ὑπ6 Ῥϑβϑῖνθ 

πληροῦσθε Ἰυϊπὺβ αὖ οὐτ' “το πούδπῦ γν1}}} 

(ΔΙθυ.) ββϑῖηβ ἀουθύα! : ὕμεσθ ἰβ πὸ 

ἀουθδὺ πονγανθῦ ὑπαῦ ὑΠ6 Ορροβιθίο 15 

ποῦ Ὀούνθεμ οἶνος ἀπ Πνεῦμα, Ὀαύ, ἃ8Β 

π6 οτάθυ οἵ ὑπ6 ψογβ βυσοοβίβ, Ὀ6- 

ὕνγθθῃ ἐπ ὕνγο βύαθθβ βχργββββά Ὀ. ὕΠπ6 

ὕνγο γϑυῦθ. Ομ {Ππ6 ομϊββίοι οἵ ὑμ6 

ΔΥ1016. (ν ΒΙΟἢ 15. ᾿ἰπβουυθα ἴθ Β), 566 

πούεβ οἢ 6. 1]. 20, ἃ πα οὐ (Ταΐ. ν. 5. 

19. λαλοῦντες ἑαυτοῖς] “5ρεαϊίη 

ἐο οη6 ποίιογ";"-ποῦ “ὕο γουγβθῖνββ, 

Αὐἴῃ.; ἑαυτοῖς Ὀθὶπρ; τι ἔου ἀλλήλοις, 

8.5 ἴῃ ΟΓ.. ἵν. 32; ΘΟΙΏΡ. ΟἿ]. 111. τό, ἃ πα 

8566 961, Ο». ὃ ύρ4ᾳ. 2. δομο θῆρα 

(ΠΗ ὐιΐβ, Ῥ. το3), ὅπ Ὀθίοτθ πἴτη ΒῈ]] 

(βυίην. Τγαά. 1. 12), ΘοΙηρδτΘ ὕπ6 "78}} 

Καονῃ απούεὐοη, “ΘαΡθα ΟΠ δύο 

ἀπαϑὶ Π)60 ΑἸ σου βθοῦτχη ζηυϊοθην,᾽ ῬΊΙΏΥ, 

Μρίδί. Χ. ο7. Υούμπου. Ὁπ6 σϑίθγθποθ 

15 Π6.Θ ἴο 5Βοοῖδ] τηθϑύϊη 5 (οοηρΡ. ΟἸ 6 μι. 

ΑἸοχ. αάαρ. τι. 4, Ῥ- 194, Ῥοῦϊ.), οὗ 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ὕο το] σίοιι5 βουνῖοθ (Ο]85}.), 

ΟΥ, 88. 15. ΤΟΥ͂Θ ῬΓΟΡΔΌ]6, ὕο ὈΟΐΠ, οδΠ 

ΠΑγΟΪν 6 ἀθίθυταϊηθα ἔγουη 86. θ0η- 

ἰοχύ. ψαλμοῖς κιτ.λ.1 “ευὐέλ, 

γβαΐηιδ απ ἤψηνηδ απα 8ρυγ διαί δοηῃς." 

ΤῊΘ αἰδυϊπούϊοπβ Ὀθύννθθη ὕμπεθθ σνογαβ 

μῶν θη βοπιθνπαῦ αἰ ΠΥ α ν οϑίϊ- 



Ν. τ, το, 20. 12 

ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, 
Ὁ) “-“ Ι, Α ’ ᾽ ΘΟ Ν ἢ, ΄“ 

εὐυχαρίιστουντες “πάντοτε ὑπερ παντῶν εν ονομᾶτι του 20 

τηδῦθα, ΟἸΒ}. δηα δ ϊθι σσοι]α σομ ΠηΘ 

ψαλμ. ἴο {π6 Ῥβαὶταβ οἵ πὸ ΟἹα Τοβῦ., 

ὕμνος ὕο ΔΗΥ ΟΠ τἸϑύϊδη βοηρ᾽ οὗ ρυδῖβθ: 

{815 4068 ποῦ 5861} ῬΟΥΠ6 ουὖῦ ὈΥ τ ΟΟΓ, 

χὶν. 26 (866 Α1{.), σουηρδῦθ «ἰϑηη685 ν. 

15. Ηδι}1685 τϑίδευβ ὕΠ6 ἴογσιπθυ ὕο ὑπ 

ΘΒ, ὑπ6 Ἰαύθεν ἠο Οϑηθ]6 ΟἸγ 8- 

ἀϊδηβ; Οτίσθη ((ὐΐ.) 5011 τῆοσθ 81:1- 

ὑγαυῖν ἀθῆπθα ὑπ Ψψαλμ. 48 περὶ τῶν 

πρακτέων, ἴπμ8 ὠδὴ 85 περὶ τῆς τοῦ 

κόσμου τάξεως καὶ τῶν λοιπῶν δη- 

μιουργημάτων. Τῃ ἃ ρΡαββϑᾶρθ 50 β'6}6- 

ΤΆ] ἃ5 ὕὉπ6 φῬγοβϑθηῦ, ΠῸ 510} τ] ΌΤΟυ5 

αἰβειπούϊομβ τ 8164 ἴου : Ψαλμὸς 

τηοδῦ ῬΓΟΡΦΌΪγ, ἃ5. ΜΟΥΟΡ βαρραβίβ, 

ἀοπούοθ ᾧ βϑογθα βοηρ' οἵ ἃ ομαγϑοῦθυ 

ΒΙΠΉ1]81 ὑο ὑπαῦ οὗ ὑπ6 Ῥβδ]τηβ (ὁ ψαλ- 

μὸς ἐμμελής ἐστιν εὐλογία καὶ σώφρων, 

ΟἸθιη. ΑἸοχ. ῥαάαρ. τι. 4, Ρ- 194): 

ὕμνος ἃ ΒΟΠΡ᾽ ΤΏΟΤΒ ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ Οἵ ῬΥδῖΒ6, 

ψΠΘύΠ συ ἐο ΟΠ γῖϑῦ (νον. 10), οὐ αοά 

(σϑγ. 20, θοιρ. Αοὐβ χν]. 25, Ηδ6ΌὈ. 11. 

12); ᾧδὴ ἃ ἀΘἤπ᾽θίοπ σΘΠΘΙΡΆΠν οἵ ὉΠ 
ΒΘ Πτ5. ὅο νν ΠΟ. 81] 510} ΘΟΙΏΡΟΒΙ [1015 

ῬεΙοηρσοά (ὠῳδὴν πνευματικὴν ὁ ᾿Από- 

στολος εἴρηκε τὸν ψαλμόν, ΟἸδτη. ΑἸΟχ. 

ἴ. 6.}: 50 Ττθηοἢ, ὅποι. Ῥανῦ τι. 8 28, 

Τὸ {815 Ἰαβϑῦ μ8 βρ᾽ὑποὺ πνευματικαῖς 15 

δα α66,-- 50. ποῦ ΤηΘΓΟΪν “οἵ τρ]ρίουβ 

πηρουῦ,᾽ ΟἸΒΕ, (“βαποῦα,᾽ Ζ00}.), “πανίηρ; 

ἴο ἄο νι} βρίεῖθααὶ ὑπιηρ5,᾽ ΤΎΘΠΟΝ, 

Ῥαὺ ἴῃ δοοογάδηοθ νυ ὑπ Ἰαϑῦ οἱδιιβθ 

οὗ νϑσ. 18, "βϑοῃ δ8. ὑπΠ6 ἩοΙν ϑριγιῦ 

Ἰπβρὶ τα δηα σαγνθ αὐΐθγϑμοθ ἴο ἢ ψάλ- 

λοντες γὰρ Πνεύματος πληροῦνται ἁγίου, 

Ομνγθ. Μυοῆ ουτίουβ ᾿πἰοτντηδύϊοη 

Ὑ}11 6 ἴουπα πὶ ὕΠπ6 δυῦϊο16 “ Ἡ τη] 

ὧι ΟΠ σἸβυϊαηἶβ. ἀθοδηὐδηα!,᾿ ἴῃ Τ) πο, 

Οὗ. Νο. 44, Δ ο]. 1π|. Ρ. 430 56. : ἴο᾽ 

Φα που ὑϊ65, 566. ΒΔΡυϊοῖαβ, δ υδίϊοσν. 

Αὐΐῳ. Χτ. 13, δἃπα ΤῸ Βρθοϊπιθηβ οὗ 

διοϊθηῦ ὕμνοι, ἰδ. Βὲυί. σνώοα, ῬοοΙς ν. 

1. 24. ΖΠαοΐνην. ᾿πβουὺβ ἐν ἴῃ Ὀγϑοϊκοῦβ 

Ῥείουθ ψαλμοῖς οπι {πὸ Δα πον οἵ Β; 

5. ΤΏ88.; ΟἸΆΤΟΙΩ., ΘδηρΘΡΙΊ., δα! Ρ.; 

ΘοΙῃ., 81.; ΟἸσγθ. Ομ ΠΥ 6 

ΘΆΤη6. ἰθβυπη ηΥ, νἱΖ. Β΄; ΟἸδΥΌΙΙ., 

ΘΔΏΡΘΓΙΏ. ; Ατηδγϑῦ. Θα., π6 (80 ΑἸ6) 

ΒΙΤΩΪΠΑΥΤΥ ΘΠΟΙΟΒ65. ὑΠ6 ΒοδΓΟΘΙΥ ἀουὺ- 

ἔα] πνευματικαῖς. ἄδοντες καὶ ψάλ- 
λοντες κιτιλ.] “βὐησίηφ απὸ πναῤίηρ 

ηιοϊοῦμ ἦπ ψοιη" ἢοαγέ,, ῬδυίϊοΙρΙᾺ] 

οἴδιιθθ, οο-ογαὐναίθ εὐἱέϊ, (ΔΘ γ.) ποῦ 

ϑιιδογοϊϊπαίο ἐο (80 ἃ8 ἴο ΒΡΘοΙΥ {Π8 

ΤΩΟΤᾺΪ ἡ πΔΠ Πν οὗ {π6 ρβϑαϊπιοάυ, μετὰ 

συνέσεως, ΟὨτΥ5.) ὑπ6 Τογοροϊηρ' λαλοῦν- 

τες κιτλ. δ]. νΥῪ ΟἸΘΆΓΙΥ 5ΠΟΥ 8 

ὑπαὺ ἐν τῇ καρδίᾳ Θνοπ ψιὺπουῦ ὑμῶν 

σου ποὺ ἱπαάϊοαῦθ ὩΠΥ͂ ΘΙ 6 515. Ρ6- 

ὄνγθθη ὑπ6 πϑαῦῦ ἃπα 1108, τη 1658 

ΔΏΥ απο]! ὑαῦϊνα “6 βπιοη,--- “τ Πποὰῦ 

ΤΠρ-βϑυνίοθ ̓  (οοιηρ. ΤΠμ6οά., ἘΔ 416), ΟΥ̓ 

“ΠρΑΥΟΠ]γ,᾽ κ ἐκ τῆς καρδίας (κατὰ 

τὴν καρδ. (βίοιαμη.), θαὺ ὑπαῦ ΒΙΠΩΡΙΥ͂ 

Φποῦμ6᾽' ἰἰπὰ οἵ ΡβδΙ τη αν 15 τη ]οη θά, 

ὑπῶῦ οὗ {πὸ Ἰηνναγα πϑᾶρῦ; “Θδπθηΐ68 

τηΐπ5 ἴπ ΔΠΪτηἶθ οὖ ΘοΡαθ5. νεϑΟυ 5," 

ῬΆΠΠπρ'. (οἰθα γ Η811.). ΤἼη6 

τοϑαϊηρ' ἐν ταῖς καρδίαις, ὑποιρη νγ6}} 

βαρρονίοα [Ζαοΐην. ἢ ΑΒ ΟΝ; 

7: Οἰδιοιη,, δ), γι» (ὉΠ: 

Οορί., ὅΞ'.σ.-ῬῈ1]. ἴπ τῆϑρρ.; ΒΔ8., 

ΟἾγγβ. (2), 81.1, 18. 5011 Ῥγόρθυῖν τὸ- 

Ἰθούθα Ὀγ 7ήδον., ἃ5. ἃπ' ϑιῃθπδῦϊοι 

οὗ ἐν τῇ καρδίᾳ [ΒδδῚ (θοῦ οπαῦ ἐν) 

ΚΙ,; ποΔΥΪΥ 811] Τη88.; ὥυγ-ΕἘ]..; 

ΟἾγυ5., Τηθοά., 81.1 ἀδυϊνϑα ἔνοτη Ὁ]. 

11. τό. 
2ο. εὔχαριστ. πάντ.] “ σίυϊηνρ ἐ]ναγι:8 

αἴιυαν8.,) ὑπῖγα ἃ Πα ΤΠΟΓΘ ΘΟΙΏΡΥΘΗΘΗ- 

βΒῖνϑ Ῥδυθ]οΙρ8] τη θα ΡῈ 1", ΒΡ οι ἔγπρ' [Π6 

στθαῦ ΟΠ τι ϑύϊδη Θοοοιηρδηϊτηθηῦ οὗ ὑΠ15 

δια οὗ 411 ὑπεὶν δοῖβ (588 πούβθϑθ. ΟΠ. θυ. 

4, ῬΆΠ]. ἵν. 6, ἃπα Ὁ]. ἵν. 2), 8π4 ργθ- 

Ῥαυΐηρ ὑπ6 νγΥ ἴου ὑπ6 ἔασον ἀπίν 

ΘΧΡΙΘΕΒΘΑ͂ ἴπ νϑΥ. 21. Τῦ σψου]Ἱὰ {Πι|5 

ΦΡΡΘδΣ ὑπαῦ ὉΠπ6 τηρογαίϊνθ πληρ. ἐν ΤΙν. 

Πι85 ζοι" Ῥδυῦϊο Ρ᾽Ὰ] οἸαιιβθθ ρΡαπαθά, 

ἔιυο οἵ νυ Β]ο ἢ ΒΡΘΟΙΕΥ τηοῦθ Ῥαγ σα ]ῶΓ, 

Δ} 6 {Π6 ἐλγα ἃ τηοῦθ ρου δαϊῃρ' τηϑη]- 



120 ΠΡῸΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

21 Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὑπο- 
»" ᾿) ,ὔ 9 ’ ΄ 

τασσόμενοι ἀλλήλοις εν φόβῳ Χριστοῦ. 
γῖνο5 6 βιιθ]θοῦ ἴοὸ 
ΧΟΙΤ ὨΠΒΡΑΠα5. 85 ὕΠ6 
ΟΠ. 15. ἠο ΟΠ γἰβῦ. 

ἩπΒΌΔΠαβ ον σοῦ" ῖνοα 5 ΟΠ υϊϑὺ Τονϑα Ηϊβ Οασοη. Μᾶτγ- 
γτἰαρθ 15 ἃ ὕγρθβδ οἵ ὑπ6 τη γϑύϊοδὶ τππιΐοῃ οἵ ΟΠ σὺ πα {π6 ΟΠΌτοΝ. 

22 Αἱ γυναῖκες, ποῖς ἰδίοις ἀνδράσιν Ύ δ ρ 

22. ἀνδράσιν] ΤἼδο].. μὰ 5. πὶ ἢ ροοά Ἰπαρτηθηῦ τοϑ]θούθα 6πΠ6 ϑαατθίοη οὗ ὑπο- 

τάσσεσθε,--- νἘ ΘΌ]ΠΟΥ αἴθ γυναῖκες ΙΔ ΘΕΠῸ ; Τιθοῦ. το; ὅ3'51., ἃ]. : οἵ' δἵθδι 

ἀνδράσιν, νι ΚΤ, ; νΘΙῪ την Κν.; ΟἾγυβ., 4]. (11ε6., ϑοϊιοῖρν,---ὐ ποὰρ ἢ βαρ- 

Ῥονίθα ἴῃ ὕΠ6 ΟἹ ββίο. ΟὨΪΥ ΟΥ Β, αἰ αν. ΜΙ Β.5,. ὠδο ὃψ «]θγοηιο, ταν ΟἸθπι. 

(Πανὶ., Μομ., 1ὴ6. 17.)λ. Παοΐνηι. Ἰπβουῖβ ὑποτασσέσθωσαν οαἴνον ἀνδράσιν “ἰὴ 

Ανὲ; τὸ τηϑ88.; ὕ πὶρσ., Οορῦ., οὐ. ; ΟἸθαι. (1), Βδ5.», 81. ; Π6 νατγιαὐϊοτβ ΠΟΥΤΘΥ ΘΓ, 

ΔΗ 5011} σπου ὑπ 6 δῦβθηοθ οἵ {π6 ψοσ ἴπ ὑπὸ ΜΗ. τηθηθϊοπθα ὈΥ «[ΘΓΟΙΠΘ, 

ΤΘΠΩ͂ΘΓΙ ἰὖ ἴπ ἃ ΨΘΡῪ ΠΡ ἀθρυθ8 ῬΓΟΡ8016 ὑμπαῦ {π6 οὐἱοῖπαὶ ὑθχὺ πα τὸ γϑυ ἷπ 

{Π6 βϑηύθποθ. 

ἑθϑύαλψίοι. οἵ {π6 ἔγυϊίβ οὔ 0π6 ἩΟΙΥ 

Θρισύ, ν᾽Ζ. ὠδαὲ χειλέων (Βοο] 5. χχχῖχ. 

15), ῳδαὶ ἐν τῇ καρδίᾳ, ἃπ εὐχαρισ- 

τία, ὙγἘ116 ὑπ γουγέδ, ὑποτασσ., Ῥά5568 

ΟΠ ΑΓ ὅο Φηούμου ἴοι οἵ ΟΠ τ βυϊαπ 

ἀαΐν; 566 πούβϑ. Οῃ. ΨΘΙ. 21, ὩΠΩ [ῸΓ 

ὕνο σΟοα ΒΘΡΙΠΟΠΒ Οἡ. {π|5 ἰοχύ, Βαᾶγ- 

ΤΟΥΣ, ,56))ηυ. ὙΠ. ΙΧ. ὟῸ]. 1. Ρ. 179 586. 

ὑπὲρ πάντων] “701 αἰΐ {ίπ5, ΔΆΊΗ. ; 

ποῦ τη856., 56. ὑπὲρ πάντων τῶν τῆς εὐὖ- 

εργεσίας μετειληχότων, ΤΠμΘοά. ΜΘΥΕΥ 

ὨΘΘΟΙΘΒΒΙν Πἰτηϊύβ ὑπΠ6 πάντα ἴο Ὀ]658- 

ἸΠΡΒ ; ΒΌΓΘΙΥ 1Ὁ 15 ούδου ἴο βαγ, νυ] ἢ 

ΤΏΉΘΟΡΙ., οὐχ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τῶν λυπηρῶν, καὶ ὧν ἴσμεν, 

καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, καὶ γὰρ διὰ πάντων 

εὐεργετούμεθα κἂν ἀγνοῶμεν. Νυτηοτ- 

Οὐ Ἰηϑύδϑῃοθϑ οὐ 512 118 1 Οτη]ὕϊοιι 

δὴ παρήχησις ἃ΄6 οἰϊα Ὀγ ΤοΌθοϊς, 

-Γαγαϊίροηι. Ρ. 56, 57. ἐν 

ὀνόματι] “ ὑη ἐδ6 παπιθ;᾽ ΟὈνΙοτι5]γ ποῦ 

“8. Βοπογθιη᾽ (Ἐ]αὐν.}, ποῦ ονθη “Ρ6᾽ 

ΠΟΠΊΘΗ,᾽ 8611. “Ρ6: ΟΠ τἰβύστη᾽᾽ (ὦ 1.8Ρ.), 

Ῥαὺ “ἴῃ ποῃλῖπ6,᾽  α]ρ.., ΟἸάτοτα., Οορῦ., 

81. : {Π6 πᾶτηβ οὗ ΟΠ τῖβὺ 15 ὑπαῦ σϑπογα] 

ἃ:Πα ΠΟΙΥ οἰθπηθηῦ, ἃ5 10 6 Γθ, 'π τυ Β]ο ἢ 

ΘνοΥ ὑπο (85 Ηδι]655. ΤΟΥΟΙ]Ὺ το- 

ΤΩ 818) 15 ὅο Β6 τθοϑϊνϑα, ὑο 6 βῃ]οϊπϑά, 

ἴο 6 ἄοῃθ, ἃπὰ ἴο Ὀ6 βιευθα: 566 

ΟΟΙ. 111. 17. Τὴ οοπὐοχὺ ν1}] ΔΙ γα Υ 5 

Ἰηαἀ]οαύθ [Π6 Ῥγθοῖββ πδῦπγθ οἵ ὑπ8 ἃρ- 

ΡΙΙοαύϊοη ; 886 {1 οχχ, οἰδθᾷ Ὀγ ΑἹῈ, 

ἕν ἴοο. τῷ Θεῷ καὶ πατρί] 

“ο οὐ απαὶ ἐδλ6 Μαΐϊον", 566 πούθβ 

οἢ 6ἢ.. 1.. 3, οἷν ἵσαϊ. 1. 4. ἀπ ὁπ ὑΠ6 

τηοϑῦ βα 8 019 τηοα8 οἵ ὑγϑηβιύϊπρ' ὑΠ|18 

ΒΡΘΟΙΔ] δη6 δαρτδὺ 1016, ποίθϑ ὑο σαί. 

1.4 (Τγαηδί.). 

21. ὑποτασσόμενοι ἀλλήλ.] “3ι- 
ηυλίξίη ψουννϑεἶνοβ ἐο ὁη16 αγιοίιον}" ,᾽ ποῦ 

ἴον Ὁπ6 Πηϊῦθ σοῦ (ΕἸαίῦ. ; 566 οοῃύγῷ 

Ἡουμλδηπ, Κέγον,, ΝΟ. 227, ΝΥ ΊΠΕΥ, (Ἱ᾽. 

8. 48. 6, Ρ. 314), θαῦ ἃ ἴοανῦῃ ρδ]- 

ΟἸΡΙΆΙ οἰασδθ ὩΡΡΘπμ θα ἴο πληροῦσθε. 

ΤῊ ἤγϑὺ ὑπτθο πϑῖηθ ὕΠ 168 ἀπ 165, ΤΟΥ 6 

ΟΥ̓ 1655. ΒΡθοὶδὶ, ἴῃ τϑσαγα ὕο Οοα, ὑπ6 

Ἰαβϑῦ ἃ ΘΟΙΠΡΥΘΠΘμΒΙγΘ τηογὰ] «αν ἴῃ 

γΘΡΑΤ ὅο ηϊωγν, ΜΝ ΠΟΙ ΒΘΘΠῚΒ. ὕο Πᾶνα 

Ῥθθη βαρραβύθα Ὀ. ὉΠ6 ΤΟ] ΘΙ ὈσΆ ΠΟΘ οὗ 

ὑπ Βατη ]6 ἃ πα Ἰονίηρ' Βριυῦ ἡ ΠΟ 15 

{π6 τηονὶηρ ῬΥΙΠΟΙΡΙ6. οἵ εὐχαριστία. 

Τὴ {ΠῸ6 [Ο]]οννηρ᾽ ΡΑΓΑΡΥΔΡΗ, ἃπα ἀπά θν 

ὃ Βοιηθνν παῦ ΒἸ ΤΉ} 8 ΤΌΤ (ὑπακοὴ) ἴῃ 

νἱ. 186. δη4ἃ νἱ. 5 56.» 0Π15 σΘΠ6ΓΆ] ἀαὐν 

15. ἱπου!οαύθα ἴῃ ρᾶυύοα]αν Ἰηδύωπορϑ: 

ἐπειδὴ κοινὴν τὴν περὶ τῆς ὑποταγῆς 

νομοθεσίαν προσήνεγκε κατ᾽ εἶδος λοι- 

πὸν παραινεῖ τὰ κατάλληλα, ΤΠΘοά. 

Οπ ὑπ αἰδυϊπούοη Ὀθύνγθθη ὑποτασσ. 

(ϑροηἐθ) ἃπα πειθαρχεῖν (οοαοίιι5), 566 

Τιία. ϑψηοη. Ῥαγὺ 11. Ρ. 3. Τὸ 

τηπιϑῦ θ6. δατηϊύθα ὑπαὺ ὑμοῦθ 158. ΒΟΠηΘ 

αἸ ΕΠ οαΠὺγ ἴῃ ὉΠ 6 σομπθχίοῃ θθύνθθη ὑΠ18 

διη4 ὑπὸ Τογϑροΐηρ' ρδυ ιοιρΙαὶ τηθταθου. 



Δ ΣΙ 25, 25: 197 

ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναι- 23 

8 οδὰ Πουγθυοι ΠΆΓαΪΥ Ὑο ἴθ {116 οἱ ιιθθ 

ὧο ὑπ6 τοπιοίβ μὴ μεθύσκ. (΄ ἀοπ᾽ Ὁ ὈΪπ8- 

θυ, ... θαῦ 6 βαβ]θοῦ,᾽ Τα α 16, Α18.), 

Ῥυῦ ΤΥ ΤΘΑΒΟΠΘΌΪΥ τϑύϑϊη ὑΠ6 601- 

ποχίομ ἱπαϊ]οαῦθα ἄρον, ὑπ θχϑοῦ 601- 

πθοὐϊηρ᾽ ᾿ς Ὀοὶπρ ΡΥ Ρ5. ὑπΠ6 ὑπὲρ 

πάντων ; “ὑπδπκίηρ Οοα ἴον αὐΐ ἐλύηγ8 

(7ογ8--- σῶς ΒΟΥΓΌΥ͂Β, ΒΟΥ ᾿ὑὑ] Πρ’ ὙΟῸΓ- 

ΒΘΙγββ ἰο Ἡΐπη, γ68), Βα τ ὑὑ]πρ' ὙΟῸΓ 

ΒΘΙν 65. 916 ἴο ΠΟΘΙ ;᾿ ΘΟΙΏΡ. ΟἾΓΥ5.; 

ἵνα πάντων κρατῶμεν τῶν παθών, ἵνα 

τῷ Θεῷ δουλεύωμεν, ἵνα τὴν πρὸς ἀλλή- 

λους ἀγάπην διασώζωμεν. ἐν 

φόβῳ Χρ.] “ἐη ἐλε ὕεαν ο7 ΟἸγἶδέ." {116 

ῬΑ Πρ [86] ηρ’ Ὡ πα Βθηὐϊπηθηῦ 1 

ψΠΙοἢ ὑποταγὴ 15 ὕο 6 Θχῃὶ οἰ θα ; “6 χ 

ΠῚ] ὑΐϊπηογα ΟἸγΙβυϊ ; ααΐῶ ΒΟ] οϑῦ ΟΠ τ 8- 

ὕστη ΤΘΥΘΓΘΙΠΠ1, ΘΌΤΏΘ 6 θἰτα θυ τι8 ΟΗδη - 

ἄ6γθ,᾿ Οὐτη. ἃ ΤΡ. ΤῊ6 τϑϑαϊηρ' 

ἐν φ. Θεοῦ (1260.} 15. ΟΥἹῪ βαρροτγίθα ὈΥ͂ 

ΒΟΤΩΘ ΤΉ58.; ΟἸοτη., ΤΊ Θοα. ; Δ 6 15 τσ ῦ- 

Ἰγ τϑ͵βθοῦβα Ὁ. 8ἃ}1} τηοάθυτι θα [οΥΒ. 
“5. Αἱ γυναῖκες] “ ΤΠ} Ἶυ68, ---80. δ6 

ϑιιυθγ]οοί" γϑὺ οὐ ὑπ8 ὕῆτϑθ σγθῶΐ θβχϑιη- 

ῬΠΠοδύϊοηβ οὗ ὑπ ἀν οἵ δα ] θοῦ. 

ῬΥΘνΙΟΙΒΙῪ ΒΡΘΟΙ ΘΑ :--ὐσῖν 5 δη ἃ Πι8- 

Ῥδπα5 νϑι.22--33; ΘΒ] άσθη 8116 ρΡαγθηὐβ 

61. νἱἷ. 1 84.; βδνϑθ ἃ τηδβϑύθιβ Οἢ. 

νὶ. 5-τ-ὸ. Α νϑὺῦ ὁδῃ ΘΑ ΒΥ ἃπΠα ΟὉ- 

ψἱοιθν ὕὉ8. ΒΌΡΡΙΙΘα ἴγοιη ὑπ ρι6- 

ΘΘαϊηρ' ν6Υ56,--- ΘΙ Π6. ὑποτασσέσθωσαν 

( αοἤνην.), ΟΥ̓ΤΊΟΤΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ5. ὑμ8 

ΤΠΏΡΘΡ. ἴῃ γ6 7. 25 δ: ΟΟ]. 111. 18 βαρ- 

σοϑίβ, ὑποτάσσεσθε ([60.). τοῖς 

ἰδίοις ἀνδράσιν] “ψοιι)" οὐνηι, ἤυιδαη 8: 

{Ππο886. ΒρΘοῖαΠν γουγ5, ὑγΠοτὴ ἔθ] ηρ' 

ὉΠ θυ ουΘ 85. Ὑ76}1 85. ἀπύν τητιϑὺ Ρυοτηρῦ 

γοῦ ὕο ΟὈΘΥ ; ΘΟΙηΡ. 1 Ῥού. 111. τ. Τὴ6 

ῬΙΟΠΟΙΏΪΠΔ] δα ]θοῦ. ἰδίοις 15 ΟἸ ΘΙ ΤΟΥ 8 

ὉΠ. ἃ ΤΠΘΙΘ ῬΟΒΒ655. ΡΙΌΠοιῦη (1)6 ΑΥ.), 

ΟΥ, ψνηδῦ 15 νἰγύθ Πν ὉΠ 6 βϑῖη6, ὑπ 8π 

ὃ, ἴογ πιὰ] ἀθϑιοηδίϊομ οὐ ὑπ 6 Πιυιβθδηά, 

ἐ46ν ΕἸΠΠοιηδππ᾽ (Ηδ81]., ὙΠ 6γ), ἴον 

δὺ ῬδᾺ] τηϊρῦ πᾶν Θα τ ΠΥ Ὑ}8]] τιϑθα 

τοῖς ἀνδράσιν, ἃ5. ἴῃ (01. 111, 18, [1 

ΒΘΘΙΩΒ Τα 6᾽ ὕο σού! πη 108 ῬΤΌΡΕΥΙ [ΌΓΟΘ 

Ῥούῃ Πϑῦθ δπά 1 Ῥοϑῦ. 111. 1, 8 πα ΠΡ ]Υ̓ 

ὈΥ ἃ Ἰἰαύθηῦ δηὐιΠ6ϑὶθ ὑπ6 ἐεγίέϊηναον 

(σοτΏΡ. “ Ομ ἶν. τ6), ὁαοϊιιδύυοη688 (1 Οοτ. 

Ὑ]1. 2), 8ἃη4 ϑβροοϊαϊέμ (1 ΟοΥ. χὶν. 35) 

ΟΥ̓ 018 σοππθχίοη ; 8686 6850. 1 Ἐ84. ἷν. 

20, ἐγκαταλείπει...τὴν ἰδ. χώραν καὶ 

πρὸς τὴν ἰδ. γυναῖκα κολλᾶται. ὟΥ 68 

ΤΩΔΥ͂ 8ῖ8ο δάοθ ἀρϑίηϑὺ Η 81]. Π1Β5 

ονγη απούαν!οπ, ύο θδθτιβ, ζΠογΐ. Ὁ. 22, 

Θεανώ..«-ἐρωτηθεῖσα τί πρῶτον εἴη γυ- 

ναικί Τὸ τῷ ἰδίῳ ἔφη ἀρέσκειν ἀνδρί" 

ΟἸΘαΥν “ Δ6} οὐὔηη Πυιβθδηα,᾿---Πὺ ΟΠ6 

δχοθρὺ ἴπ ὑπδῦ ῬΥΌΡΘΙ 8η6] βρθοῖδϊ τϑ- 

Ἰαυ]οηΒῃρ. Τῦ τηϑὺ 501}] 06 τϑιγδυςθα 

{πῶ {Π6 186 οἵ ἴδιος ἴῃ Ἰαύθι υυυῦ 18 15 

ΒΌΘΙ ἃ5. ὕο τη 8 |Κ6 τι5 οααὐϊοιιβ ἤν [ἂν 

ἴῃ 811 οα8θ5 ἴῃ ὑπ8 Ν. Τ'. (β66. Μαΐῃ. 

ΧΧΊΙ. 5, Φ0ΠΠ 1. 42) 78 ῬΥΘΒΒ ὑΠ6 π588] 

Τηθϑηΐηρ᾽: 566 ΥΊΠΘΙ, ΟἿ. ὃ 22. 7, Ῥ- 

130, 8Π6] πούδθϑ ὁ 9ἢ, ἵν. 28. 

ὡς τῷ Κυρίῳ] “αϑ8 ἐο ἐλι6 7ογ ,᾽ οἸθαυϊν 

ποῦ “885 ἴο 6 Ἰοτὰ δηα τηδβύθσ,᾿ θῇ 

Ῥαυβριοαϊν σου] τϑατῖσθ ἰο Ὀ6 τοῖς 

κυρίοις, Ὀυὺ---ἰο Οὐγίδέ; “νἱν ΟΠ ΡΙβυϊ 

ἴτηᾶσο,᾽ ατοῦ., καλὸν τῇ γυναικὶ Χριστὸν 

αἰδεῖσθαι διὰ τοῦ ἀνδρός, ατερ. ΝδΖ. 

ΤῊ τηθϑηϊηρ' οὗ ὡς 15 Βοτηθυ δῦ ἀου!ὺ- 

ἴ]. Ὑίθνθα ἴἢ 105 5 πιρ] δῦ ουδπη- 

ταϑῦϊ 8} ΒΘ η586. ἃ8. ὑπ 6 Ῥγοποῦῃ οὐ 1} 

το αὐϊνο (ΚἸοῦζ, 2 όνα)". Ν ο]. τ᾿. Ρ. 737); 

0π6 τηϑδῃΐηρ' νγοι ἃ βθθτὰ ἰο 6 “γ]6]4 

ὑπαῦ οὈθάϊθηοθ ὕο γοῦμ Πυθα π 5 ΠΟ ἢ 

γουῦ γ]614 ὑο ΟΠ τἰϑῦ ; οοτρ. Βθηρ. Α8 

Πονγθυοὺ ὑπ6 ἱπητηθαϊαία οομ οχύ δηά 

5011 ΤῸ 6 ὕΠ86 σΘηΘΡΆ] οαγγθηὺ οὐ {6 

ῬάᾶββαρΘ (ΘοτΏρΡ. γ 61. 32) ΓΘρυθβθηῦ ΤΠΔ}- 

τίαρο ἴῃ 105 ΟΥΡΙΟΆ] ἀβρϑοῦ, ὡς 011} ΒΘ01ὰ 

δ. τποτα πϑύιγδ!]ν ἴο Υϑίον (85 ἴῃ οἢ. 

νἱ. 5, 0, οοτηρ. Οὐ]. 111. 23) ὕο {Π6 αϑρεοΐ 

ἀπάθι γΒΙΟῊ ὕΠπ6 ΟὈΘα ΘΠ06 8 ἴο "6 τ8- 

βασάθα (“απᾶϑὶ ΟἸγῖϑύο Ἰρδὶ πηθῦ, 718 

Ἰοσῦτη οὖ Ῥϑυβοηϑιη ν]Ἱ Τοργθϑθηὐδηῦ,᾽ 

ον. ἃ [,8Ρ.}, ὑμπαπ ὅο ἀββοσῖθθ ὑΠ6 

πϑῦυτθ οὗ 1Ὁ (8.16), οὐ' ὕΠπ 6. ΤηΔΏΠΘΙ 

(06 Ὑνϑθ) ἴπὰ μοι 1Ὁ 15. ὕο 6 ἐθη- 

ἀδγϑα ; 8866 ποίβϑ οἡ (οἷ. 11ϊ. 223. 511] 
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ς ᾿ Θ ᾿ 
κοςῷ ὡς Και Ὁ 

ἘΦΕΣΊΟΥΣ. 

Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς 
Α “ ’ 9; Ν ες 3. Ὁ ’ ε ; 

24 σωτὴρ τοῦ σώματος. ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλήσια ὑποτάσσεται 

655. ῬτΟ 8 0]6 1β. ἃ Τϑίθυθμοθ ΤΊ ΥΘΪῪ ἴο 

{Π|6 ϑἱηυϊαγτίη Ὀθύνγθθη {Π6 ἀαύϊθ5. οἵ 

{Ππ6 νυ ὕο {Π6 Πα βθαπα πα ὑπ ΟΠ το 

ἴο ΟΠ τῖϑῦ (Κορρθ, οοιρ. 3418), ἃ85 

0Π18. Ἰηΐθυρ. σου] οἸθαυ]ν τϑαυῖτθ ὡς 

ἡ ἐκκλ. τῷ Κυρ. : 5886 Μογϑεν. Τὸ 

15. ὕπτι5. γ76}} 8π4 ὈυΘΗν Ῥϑυρηγαβθα 

ὈΥ ΟἸγγυϑ5., ὅταν ὑπείκῃς τῷ ἀνδρί, ὡς 

τῷ Κυρίῳ δουλεύουσα ἡγοῦ πείθεσθαι 

(8ν.): 586 αἰδο ασϑρ. ΝΖ. Ογαΐ. Χχχι. 

Ρ. 5οο (ε4. Μοχγ!]].). 

23. ἀνήρ] “α λιιδδαπα." 'ΤῊΘ οτηϊβ8- 

5Ι0η οὐ ὑπ6 δυύϊοϊθ (πο 260. Ἰπβουὺβ 

ἢ ἃ ἴθ τη85.} ἄοθϑ ποῦ δοοῦ {π6 

τηθϑηϊη θ᾽ οὗ ὑπ Ῥγοροβιθίοη, θαῦ ΟἸΪΥ͂ 

τη 1 Π65. ὉΠπ6 ἴογτη ἴῃ συ ΒΪοΠ 10 15. 6χ- 

Ῥγοδβθά: ὁ ἀνὴρ χοῦ] θ6. “0π6 ππ8- 

Ὀϑηα,᾽ ὁ. 6. “ΘΥΘΙΤῪ Πα δ᾿ (586 ποῦοθβ 

ον (Ταΐ. 111. 20); ἀνὴρ 15. “ὁ Πυβραπά,᾽ 

ἡ, 6. ἈΠ ΟΠ6 ΟὗἉ {Π|6 ΟἸΔ88 ; ΘοΙηρ. ὟΥ ΠΟΥ, 

ΟΥ. ὃ τὸ. 1, Ῥ- τιτ: γυνή, οη. ὕπθ 6ο0ῃ- 

ὑγῶνυ, ᾿ᾶΒ ῬΓΟΡΘΙΥ ὑπ6 ΔΥΌ 1018. ἃ 8 

,, ΤΉ κῖπο πΠ6 ἀθῆπιύθ τϑ]αύϊοη 10 θθδι5 

ὕο ὑπ ἀνήρ (΄ δ νῖῖθ᾽), οι ΟΝ {Π6 

ΘΘΠΘΓ] ῬτΟροβιθΐοη 15 θαβθά, 

ὡς καὶ ὁ Χρ. κιτ.λ.] “α8 ΟἸιγήδέ αἴδο 15 

λοαά.---οὐὔ διε ΟἸμι"οῖι:" 086 “θϑίπρ ποδά᾽ 

15. Θοιητη 9 ὕο Ὀούῃ ἀνὴρ δα Χρ.; ὑπ6 

Ὀοάϊοα ὕο ὙγΒΙο ἢ ΠΟΥ ἃΓ6 50 816 α1Π- 

ἔθγθηῦ. Τπ βθηΐθποβ ὕΠτ|8 οοΙηροβϑα οὗ 

ΘΟΥΤΘΙαὔϊν 8 Τ ΘΙ ΌΘΥ5, ΘΠ π6 θη ὰη- 

οἰαύοπ ἈΒθατηθα 105. τηοϑῦ Θομρ]οίθ 

ἔογτη, καὶ ἈΡΡΘΆΓΒ 'πῃ ὈΟύῃ ΤηΘΙΉΌΘΓΒ, 6. Ὁ. 

13; οορ. Κὔμπου, Χϑη. 

Μοην. τ. τ. 6. ἘΥΘα Θ ΠΟΥ Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ 

ΟΠΪΥ ἴῃ ὑπ6 αδηνοηϑύγαϊίυθ, ΟΥ, ἃ8. ΠΘΓΘ, 

ΟἿΪΥ ἴπ ὑπ το]αύϊνθ τηθιη θυ ; 5866 Ηδγ- 

ὕπηρ, ᾿αγύ. καί, 2. 2, Ν᾿ ο]. τ. Ῥ. τ26. 

ΤῊ 81] {Ππ6588 οᾶβθϑ Βονγθυϑῦ 0Π6 Ῥδυῦ 618 

καὶ ῬΥΘΒΘΥΥΘΒ 105 ῬΤΌΡΟΙ ἴογοθ. Τῃ {Π9 

ΤΟΥΓΔΘΥ Ο886. “ῬΕῚ Δ] σδπὶ οορὶθαπαϊὶ 

οΘ]ουϊὑδύθσα ἡ ἃ οι Ὁ]8. δ ηα ΤΘΟΙΡΓΡΟΟΑ] 

ΘΟΙΉΡΓΪΒΟΙ. 15. Ἰηβύϊθα θα ᾿αύνγθθι ἐῃ 9 

ὕνγο ὑγου 5 ἴο βϑθῇ οἵ νυ] ἢ καὶ 15 Δη- 

ΠΘΧΘΑ ; 566 Εὐυϊύζ, ἤοην. ο]. 1. Ρ. 28: 

Ῥοπι. 1. 

ἴπ 0Π6 ὕννο Ἰδύψει. οῶβ85 ἃ 51Π9168 ϑοτη- 

Ῥυβοι ΟἸΪΥ ἴα Θητιποϊαϊθα Ὀθύνγθθη ὉΠ 6 

σγοτα α81Π 84 ὈΥ καὶ ἀπ Βοηηθ Οὗ ΘΓ, 

ὙΠ Οὐ ΠΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒΘα οἵ' ππάἀδγβύοοα ; 8566 

ΚΊούζ, Ζ)οναν. Ὗ ο]. 11. Ρ. 635, ἃ Πα ΘΟΤΩΡ. 

ὙΥΙΠΘΓ, (Ἷν. ὃ 53. 5, Ρ. 300, ΨἍἷὼὴο Πον- 

ΘΥ̓ΟΙ ΟἹ ὁ Π5 σοηϑύγοῦϊοι 15. ποῦ ΠΟΙ] 

Βϑ Ἰβίδοίογυ. αὐτός κ.τ.λ.] 
“ὁὸ ϊηιϑοῖ ἐδ ἐΐ6 ϑαυΐοιμ" ο7ῇ ἐδ6 

δοεϊψ:᾽ ἀθοϊαγαῦϊοη, ἈΡΡΑΓ ΠΟΥ Ὁ 8 

Ῥαγοποτηδβῖω (σωτὴρ... σώματος), οἵ δ 

᾿τηρουύδηῦ ραν ]Οα] 7 ἴπὶ Ὁ] 0ἢ} {Π|6 Θοτὴ- 

Ῥαγίβοη 414 ποῦ πο] ; ὉΠ6. οἴδιβα ποῦ 

Ὀδίηρ' Ὡρροβίθομδὶ (ΠΗ 41].}, θαῦ, ἃ5 ὑπ 

86 οἵ ἀλλὰ ἴπ {Ππ6 ΤΟ]]ΟνΙπηρ νΘυβ6 

ΒΘ6ΠῚ5. αἸβυ ποῦν ὕο βασοοδὺ (5866 ποΐθβ 

Οἢ 61. 24), ἱπάθρθηάθηὺ ἃπα θηρμδαῦϊο 

(Μ6γ.); “Η6--ἃπάα, ἴῃ {115 [1] 5686, 

ΠΟΠ6. Οὔπον ὑμαπ Ἠθ-- --ἰβ ὑπ σωτὴρ οἵ 

ὑπ6 θοάγ.᾽ ΤΠδ τϑϑάϊπρ καὶ αὐτός ἐστι 

[Πρ. νι ὉΠ ΌΡ ΕΣ ΚΙ δ Έ,, τη δ] ΟΣ 

οἵ τη85. ; ὅσ. (θο}}.), (ἀοὐ!ι., 8]. ; ΤΩ ῃΥ͂ 

ἘῈ.1 5ΘΘτὴ5 ΟἸ ΘΑ Υ ἂπι ΘΧΡΙ ΠΟΙ Ρ]ΟΒ5, 

ἈΠ 18. ΤΡ ΠΥ τα]θούθα ὈΥ ΠΘΑΡΪΥ 8}]} 

τϑοθηῦ βαϊίουβ. 

24. αλλά] ““Νευογέϊοῖο885." ΤΊ οχ- 

ῬΙαπθύϊομ οὗ ὑμ15 ρῶγῦ 1016 15 Ποσθ ΟΥ̓ ΠῸ 

τη θϑ 5 Θᾶθγ. «Ασοογαϊηρ ὕο ὉΠ6 πι888] 

Ἰηθυργ. αὐτὸς κιτ.Ὰ. (γ6.. 23) ἴουιηβ 

δ ὩΡΡοβι οι ὕο ὑπΠ8 ρυθοθαϊπρ' του, 

0Π6 Ῥτόοποῦῃ αὐτὸς (οοτὴρ. Βουππδγάν, 

ϑυηΐ. στ. το, Ρ. 287) Ὀϑίῃρ ᾿ἰηβουύθα 

ὙΠ ἃ τ Ππϑύουϊοα] θη ρμδβῖ5. ΤΠ6 ῥγοοῦ 

15. ὕποπ ἱπίτοάποθα Ὀγ ἀλλά, ψΜΒΙΘΉ, 

Θοοοτα σ᾽ ἴο 106 ὟΥ., Ργββθῦνεβ 108 δά- 

γεγβαύϊγθ οπδγυϑοῦθν 'π {Π6 ἴγοϑ δβρθοῦ 

ἀπᾶθ Πΐοῃ 1Ὁ ρυθϑθηὺβ ὑπ τϑ]ὐϊοη : 

« Βιυνέ ἃ58 ὑπ ΟΠ ΌτΟΙ, ἐο.:᾽ 8866 ὙΥΊΠ6Γ, 

ΟἿ, 8. 55. ἴοὸ. ἴ- ἃ; » 400. ΠΠΙΝ 15 

ῬΙδαβι 16, Ῥαὺ, δ. Μϑγοῦ μᾶὰ5 ΔΌΪΥ 

5ῆονγῃ,, οαπποῦ ὃ6 ΓΙ σθοοπ 1164 τυ 

{Π68 οἴθων δά νουθαύϊνν ἴοτοα οἵ ἀλλαά,.---- 

ΑἸ] Ἰᾶτὰ ε8886 46 απὸ Βατμηιβ αἴ6- 

ὑατὶ (ΚΙοῦζ, 2 οναγ". Ν᾽ Ο]. 1. Ῥ. 2): δὲ 

οὐ οὖν νου] πᾶν θθθπ ΔΡΡΙΟΡυΪαΐθ : 



Δ 55: 20: 

τῷ προς οὕτως καὶ αἱ ἐγύναικεῦ τοῖς ἀνδράσιν ἐν 

πα ντί. Οὲ ἀνόρες, ἀγαπᾶτε τὰς Ὑυμαιξὸς καθὼς 25 

καὶ ὁ Χριστὸς ᾿γππητν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν 

παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάση καθαρίσας 26 

ἀλλὰ 15 ψΠΟΙΪΥ ουὐ οὗ ρῖασθ. Βυοκοτῦ 

ἀπά Ἡδυῖοβα θχρ]αΐῃ 10 ἃ5 Τϑβυτη ΌΪγ 8 

(Εδνγύυσῃρ, αγί. ἀλλά, 2. 7, Ν' οΪ. τΓ. 

Ῥ- 40), δαῦ ΒΌΓΟΙΥ, δἴθου 8 ἀἸσυθββίομ οὗ 

ΘΉΪΥ ἴουτ πγοτάβ, 615 15 ᾿ποοποθῖνδ]6. 

ἘΔ ἴο ΒΌΡΡοβε6Β δὴ 681] 0815, “06 ποῦ ἀϊ5- 

οὈδάϊοπῦ, ἀπ. δπ ΑΒΘ Πρ οι 6 ΓΘ 501] 

τοτ6 ππύθηϑ]6 : 85 ἴπ 811 ΒΟ 1565 οὗ 

ἀλλά, «πὰ ἴῃ 411 {πο58 σν ῖο ἢ 6 πὰβ 

ι΄] ἀποοά (βοὴ οὗ ψῃϊοι, 6. σ. Ποια. 

νὶ. 5, 2 Οοτ. υἱῖ. 11, ἃΓ6 ποῦ ΘΟΙΤΘΟΙΥ͂ 

Ἔχρ]αἰπϑά), ὑπ6. 6] ρ515. 15. βἰ πη ρ018. δηά 

αἰτηοδῦ Βα] -ουνϊἀθηῦ ; οοπιρατο Κι ]ούς, 

ονανγ. Νο]. 1. Ῥ. 7. Απηϊά ὑπ 15 

νυ νυ οὔ Ἰηὐεγργούαϊίοι, ὑπδῦ οἵ (ὐαἷν., 

Ἔεπο., ΜΙ ΥΟΥ, δα τθοθηῦν ΑἸΊ., δἰοπθ 

566Π15 51Π1010 ἃπὰ δα ιβίδοίουυ. αἀὐτὸς 

κι τ. Ὰ. 15 ἴο Ὀ6 σομπβι θυ ἃ 5. Ουταϊηρ᾽ 

π᾿ ἱπάδροπάοηΐ οἴδιδβα ; 1 Ἰῃἰτοάποοβ 

᾿ Ῥαγύϊουϊαν ρθουν ὧο ΟἸτβύ, δηά 

Ὁπογθίοτο ἰπ {Π6 οοπο]υβίοη 15 Το] ουν θά, 

ποῦ ΒΥ οὖν οὐ δέ, θὰαὺ Ὀγ {πὸ ἔΠΠ]}Ὺ 86- 

γογβαύϊνο ἀλλά: “6 15 πὸ βανίουτ οὗ 

{π6 Ῥοᾶν (ηλαλν οσυύδ ]ν 15. ποὺ ἐλαΐί), 

πιουογἐ]ιοἶο55, ἃ5. ὅπ ΟΠ ΡΟ 15 Βα ]θοῦ 

παὐηὐο ΟΠ τϊβῦ, 50, ἀθ.᾽ ὙΤΠ6 νϑγῖουβ δὖ- 

ἰδιηρύβ ο οχρίαῖπ ὑπΠθ6 σωτηρία ἴῃ 

τϑίδγθποθ ὅο ὑπ6 οὔμϑυ τ  ὈΘ 5 οἵ 0Π6 

π6 Βυβθαμα ἃπμὰ να 

(οοιαρ. ΒΌ]Π]Ππο.., 6 Ζα, Ἡ οἴτη. ϑιολυ}. 

ο]. 11. 2, Ρ. 115), ἅγθ 81] ἔοτοϑά διὰ 

πύθῃ 18. ΤῊ τθδάϊηρ ὥσπερ Πεο. 

ἢ ὈΡΕΚΤ,; τηοϑῦ πι55.; Τηθοά., 

Ἰλδτη.} ἴον ὡς 15. ΤΙ. Ο]γΥ το]θούθα ὉΥ 

τηοϑῦ σϑοθπῦ θα] ΟΥ8. οὕτως 
καί κ.τ.λ.] “50 [οἱ αὐὖνος αἴδο ὍὈ6 5ΒαὉ- 

16οὐ ἐο ἐποῖν' ᾿ιυυδδαγια8. ἐν ουονψἐ]υΐη,"---- 

5011. ὑποτασσέσθωσαν, ΒΌΡΡΙ]164 [τότ 

186 Ῥυθοράϊπρ' πιθρθοῦ. Τη6 ἤ6ο. ἴπ- 

Βουΐβ ἰδίοις θείοτ ἀνδράσιν ἢ ΑΤ)9 

ἘΞ ΚΤ, ; ΤΩΔΠΥ Τη88.; ἦν. ἃπα ΕῚῈ,,--λθαῦ 

ἴθ ΟΡΡ. ὕἤο φῬγθροπάοσγαπῦ δαὐπουν 

ΘΟΠΙΡΔΓΙΒΟΠ, 

[Β9 ἘΠ ΕΟ δ ; ΟἸάγοιι., ϑδηρθυτη., 8].7, 

δια ο ὑπ6 ᾿πύθγπα] οὐ͵]θούϊοι ὑπαῦὺ 016 

ψγογ νὰ δ ᾿ηὐθγροϊδύϊοιι ὑδίςθη ἔγοση 

Υ6. 22. 

23. Οἱ ἀνδρες κιτιλ.] “Πιώόναπάς, 

ἴουθ ψουιγ" εὐΐυοϑ;᾿ βύδαθθτπηθηῦ οὗ {16 τὸ- 

οἴρεοοδὶ ἀπύ165 οὗ ὑπ6 Βυαβθαμά ; ἄκουε 

καὶ πῶς σε πάλιν ἀναγκάζει ἀγαπᾶν 

αὐτήν, ἀλλ᾽ οὐχὶ δεσποτικῶς προσφέρε- 

σθαι. ἀγάπα γὰρ αὐτήν" ποίῳ μέτρῳ; ᾧ 

καὶ ὁ Χρ. τὴν ἐκκλησίαν. προνόει αὐτῆς, 

ὡς καὶ ὁ Χρ. ἐκείνης" κἂν δέῃ τι παθεῖν, 

κἂν ἀποθανεῖν δὲ αὐτήν, μὴ παραιτήσῃ, 

ΤΉΘορΡη. Οἠ {μπὶ5 ἃπά {πὸ ὕνο ἴ9Ἃ0]- 

Ἰον πο ΘΙΒ65, 8566 ἃ σὍΟΝ ΒΘΓΠΊΟΙ ὈΥ͂ 

Τοπη6, ϑόγην. υΧΧχν. Υ ΟἹ. τν. Ρ. 6354. 

(64. ΑἸ). Αἰδοῦ γυναῖκας ἴδ. ἴη- 

Βουύβ ἑαυτῶν ψῖῦ ΤΈΣ ΚΤ, ; τηοβῦ πη88. ; 

41. ἘῸ τοδά τὰς γυναῖκας ὑμῶν. Τῦ 15 

ΤΊ ΒΟΥ οταϊ θα Ὀγ ᾿αολην. «πὰ Τίδολι., 

ψ} ΑΒΔ; τη58.; δ αϊ]ρ. (ποῦ 8}] 

οοἀά.); ΟἸδβια.- ΑἸοχ., Οὐἱρ., 885. Ρϑίῃηρ' 

ῬΓΟΡΔΌΙΥ ἃῃ ΧΡ] πδίουυ ἸΠΒΘυ ο. 

καθὼς καί κιτ.λ.] “ονόη αϑ ΟἸιγῖδέ αἶδο 

ἰουοώ ἐλι6 ΟἸμυνοῖν αὐτὰ σανο Πύμιϑοι  7οΥ 

ἦέ; ὩΘΑΥΪΥ ἃ τϑροϑυϊίοη οἵ ὑῃ8 Ἰαίίθν 

Ῥατγὺ οἵ γϑσ. 2, ΨΠΘΓΘ 588 ὕΠ6 ποῦββ ὁ 

{π6 αἰ ογοπὺ ἀθίδι]5. 

“6. ἵνα αὐτὴν ἀγ.] “ὑπ ογάφν" ἐδιαΐ 

ΠῸ πυΐψ]ε βανοίυ {ϊ;) ἰγατιθαϊαΐθ, ποῦ 

(85 Τ)6 Δ.) τϑιποίβ βίισροβθ οἵ {Π6 πα- 

ραδιδόναι,---ΒδιποὐϊΠοούϊοη οἵ ὕπ ΟΠ ΤΟΙ 

αἰδοπάδηῦ οα ὑπ6 Γϑιη 5510: οἵ 518 11 

Ῥαρύϊβια ; 866 Ῥθάγβοῃ, Ογεσα, Υ οἱ. 1. 

Ῥ. 435 (Βυτί.), ΤΆγ]ον, Βαρί. ΤΧ. τῇ, 

ΝΥ αὐἰουϊαπα, Τἰμοϊαγδέ, 1Χ. 3, ΝΟ]. τν. 

Ῥ. 645. Βούῇ βδῃού βοαύϊοη πα Ρατὶ- 

Ποαύίου ἅτ ἀδβροπάθηῦ οα ἐπ6 αἰοηΐηρ' 

ἄθαθῃ οἵ Ομσιδῦ, [Π6 ΤΌΥΤΠΘΓ 85. 8ῃ. διοῦ 

οοπύθμραὐθα ὧν 1ῦ, ὑπ6 Ἰαύθευ. ἃ5. δη 

δοῦ ἱποϊαοα ὧν 10. ΤΟΥ 18 ὑπ8. ΠῸ 

ὩΘΟΘΒΒΙΥ 0 τηοαΠν ἰμ6 Ρ]αΐπ. πὰ 

κ 
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“-“ ΄- “ Φ᾽ 

27 τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος 

πϑῦαγ 8] τηθϑηΐπρ οὗ ὉΠ ψευρ ; ἁγιάζ. 

Β6ΥΘ ποῖ ΠΥ ᾿ΠΊΡ]165 51 ΠῚΡ16 ΘΟΠΒΘΟΓ- 

τοπ (Εἰδ416) ὁπ ὑπ ὁπ βαπά, ποῖ θχ- 

Τ᾽ αύϊομ, διρβοϊαύϊου (ΔΙ υ0}.), οα ὑΠ6 

οὔμοσ, θαῦ {Π6 οομηταπηϊοαύϊοπ δα 1η- 

Γαβίοπ οὗ ΠΟΙΊ 658. δια τηογδ] ΡατΙν ; 

866 Ῥρδγυβοη, ΟὙοοά, ΔΝο]. 1. Ρ. 404; 

Θοτηρ. ϑαΐςσον, 71 οβατι)". 5.0. 11. ὃν, Ὁ ΟἹ. 

1. Ῥ. 54. καθαρίσας] “Λαυΐπο 

φιυνϊηεο τὸ; θθιαρονδὶ ρδυίϊοῖρ]8, μου 

ΤΉΟΓ6 δύ πτ ΠνΥ ἀδπούϊπρ' Δη δοὺ αἸΐοοε- 

αοηέ το ἁγιάσῃ (ΟἸΒ5ῃ., Μ6γΥ.) ὑπ ὁπ 6 

ΘΟ ΘΙ ΡΟΥΆΠΘΟΙΙΒ γι ἰὉ, ἃ8. ΔΡΡΥ. 

ὥυτ., δ α]ρ., 4]., ἃ πα, ἃ8 10 σνου]α 566Π1, 

1π6 Αὐὐμουῖζθα ' αυβϑίΊοη. δά] 15 [ἂν 

ἴοο παβῦυ πὶ ηρυθ Πρ “ ουτου ̓  ὕο ΗΔ1]. 

ἴον τηδἰ ἰδ πἰπρ᾽ ὑπ Ἰαύίου : 10 15 οἰ θα] Ὺ 

θη Ὁ]6 οα ουδιηπηαύϊοα (566 ΒΟΥ ΠΠδ1- 

ἄγ, ϑγηΐ. Χ. 9, Ρ. 383, ἃπα ποΐβϑβ οἡ οἷ. 

1.. 0), θαὺ 1655 ῬΡυοῦ 8016. ὁπ. ἀορτηδίϊοδ) 

δτουμάβ: οοῖαρ. τ ον, νἱ. τι, ἀλλὰ 

ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε. 

τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος] “ ὁν ἐλ γγ6]]- 
Κηονπ ἑατογ ΟΥ {6 τυαίον";᾽ σθῃ. “τηδ- 

ἰθγῖ89,᾽ οθΘαου]. ϑυηΐ. ὃ 12, Ρ. 82; 
Θοαρ. ὅορῃ. μὰ. Οοί. τθορ. ΤῈ 

ΤΘθσθηοθ ὑο Ὀαρυϊβη 15 οἷθδν δηα 6185- 

ὑἱποῦ (866 ΤΙῦ, 11. 5, ἃ πούθβ 17) ἰο0.), 

δια ὑπ6 τηθαπὶπρ οὗ λοῦτρον (“Ἰανδ- 

[π λίσο 

ὥγτ., “ῥνδῇ]α, ΟΟ0}.)---ἰη]βραΐδὈ ]6 : 

Ἰηβύδπιοθϑ πᾶν Ῥθθὴ ὑγρϑα ἴπ ΘΑ] ἢ 

οὗ {Ππ6 δοῦϊνβ 56η88 οἵ λοῦτρον (Δἀορίοα 

ῬΥ Αὐΐῃ., πὰ ρϑύπδρθ ὈΥ (Οὐρύ.; 

Ζ51}.}, Ὀυῦ 'ἴπ 8411 ὑπᾶῦ πᾶν γοῦ 

Ὀδθθη δἀἀαπορά (6. φ. Ἐοο]5. χχχῖν. 25 

[30], τί ὠφέλησεν τῷ λουτρῷ αὐτοῦ :), 

π6 Ῥθου αν ἔοτοθ οὗ ὑΠ6 θυ τηϊπδίϊοι 

(ἰπβυσιπηθηαὶ οὈ] θοῦ ; οοταρ. Τομα] 45, 

Οναΐ. ὃ χ6γ ; Ῥοῦύ, δέγηι. Μογδοῖν. Υ οἱ. 

11. Ῥ. 403) ΙΠ8Δ 0 6 αἰβυϊ ποῦν ὑγαοθα : 

8566 ΘΧΧ. ἴῃ Ποβῦ τ. Ῥαϊπη, ζεα. 5.γ. 

ο]. 1τ. Ρ. 83, 8ἃπ οομρ. ϑ'ἴσθν, 

ΤΠ βάλ". 5.ν. Ν ο]. 1τ. Ὁ. 277. Τῦ Ββ61η8 

ἀουθδύξα! νγμθύμον ΟἸ8}.. 15 ααϊίθ οοσσθοῦ 

στατη,᾽ Δ αΐς., ΟἸάτγοιη., 

ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

“ 

ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήση 

ἴπ ἀθησίηρ' ὑπαῦ ὑπ6γ6 15 ΠΤ ΔΗΥ͂ 8}1ὰ- 

βίοῃ ὧο {π6 Ὀτγ᾽ θ᾽ 5 ῬΦῸΠ ὈΘἴοσθ τηαυτῖαρ 8 

(ΕἸΒπῖδΣ, (ὖ5. ΥΟΙ-: τς Ρ: 220); Ξὲ8 

γ67. 27, γ Β1Ὸ ἢ σομΒΙ ἀογθα 1 τϑίθγθηοθ 

ν᾿ ῦἢ {Π|6 οοηὐοχύ, δηα σοτηραγθα ψἹὺ ἢ 

Ἔν. χχὶ. 2, πιϑῖκαϑ Βασι. ἃπ Δ] 510 Π 

ἔδυ ἔγοτη πηργ 18. ἐν ῥήματι] 
“ἦν ἔπε αὐογα,, “ἴπ τνοῦρο, δα]ρ,., 

ΟἸδτγοτη., Οορῦ., α οὐ. ΤΠΒΓΘ 15 συθαῦ. 

αἸΒΙοα]ν ἴῃ ἀοἰθγτηϊπῖηο (1) ὕπ6 Θχδοῦ 

πιθαγυΐηςγ, (2) {{π| σ τη δ 088} ΘΟ δα οη, 

οὗ {π686 ψογάβ. ΥΠ τοραγὰ (1) ἴο ὑπ 

ἩιΘαΊ 7 ὍΘ ΤῊΔῪ ἢγϑὺ σϑπηδτὶς ὑπαῦ 

ῥῆμα οὐοουτβ (Θχοϊ παϊηρ ααούα!!οπ5) ἤνα, 

ἐἴτηθθ 'π δῦ Ῥδ0]}5 ΠΡΡ. δηὰ ἔοισ ἴῃ 

ἯΘ6}., ἃπα 1ῃ 811 οαβ65 αἰσθοῦν (οι... 

ΧΟΤ, ἜΡΙΝ τὶ τῇ; ἘΠΕ τ ΡῈ, τὶ πῇ 

ΟΥ̓ 1η 4] θοῦ (οι. χ. 8, 2 ογ. χὶϊ. 4, 

ἨΘ0. 1. 3, χὶϊ. 10) τοίουβ ἰοὸ ψοτβ 

Ῥιοοθϑάξηρ τ] Οἰπηδύθ! Υ οὐ' ἱτητηθα δίθ! Υ 

7 οην οα. Τπο δηοϊθηὺ δηα Ρ]δαβι 0 ]8 

ΤΘἔθγθμο6 ὕο ὑΠ6 νου 5 τι564 ἴῃ θαρ ΐβτη 

(ΟἾγυβ., δ αίϑυὶ. «7εϑέζ. ΝΟ]. νι. 

13) νου] {1}18, ᾿πἀθρθη θην οὗ ὉΠ 8 

ΟΥ̓ΙΒΒΊΟ) οἵ {πΠ6 δυῦϊο16, ΒΆΘΕΙ 566 ΠΗ} 

ῬγοθΦΌ]6 ; 5866 Εἰβύϊιβ ἐγ ἰοο. ΓΘ βϑπιθ 

οΡβθυγδύϊοη ἈΡΡ]165 ἢ στϑαῦθι οὐ [655 

ἤοσοθ ὕο δυΥ̓θῪ ἰπύθιυ. δχοθρὺ ὑπ6 

ΟὐΒρΡοΙ, τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως, Ἔοι. 

χ. ὃ, {886 ψοτὰ οἵ Οοάα ργβϑοῃθα δὰ 

ὑδαρηῦ ῬΥΘΙἸΪΠαυῪ ὕο Ὀαρύϊβηη (οι. 

ποῦθβ οἢ Οἢ. 1. 13); {π6 οτηϊββίοι οὐ {π6 

ΔΥΛΟΙ6 Ὀοὶηρ οἰὑμον τϑίοσγθα ὸ {π6 

ῬΓΘβθηθο οἵ {πὸ φρυβρ. (ΜηΙΔα]θίοη, 6}. 

Αγίέ. νι. 1), ΟΥἨ ΠΙΟΙΒ ῬΙΟΘΔΌΪΥ ἰο ἐπ6 

ἕαοῦ ὑπαὺ νγογαβ. οὗ βγη! ]αυν ἀθῆηϊία 

᾿πηροῦῦ (6. 7. νόμος, χάρις, κ. τ. Δ.) 

816. ἔγθαπθηῦΥ Τοπηα Δπδυῆτοιιβ ; 566 

γάτα, ((5, ὃ πο πὸ 10» ΠΤ (2) 

ΤΉγΘΘ οοηβίν οὐ. ΟὈΥΪΟΥΒΙΥ ργοβθηῦ 

ὈΠΘυ 56 ̓ν 68 ;---(α) τὶν ἁγιάσῃ" (Ὁ) ΜΊῸῈ 

τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος" (0) 0 καθα- 

φρίσας, ΟΥ τΤῶῦῃον εὐἱέδ, ἐΐ6 αὐλοῖς εα- 

)γο8ϑίοη, καθ. τ. λουτρ. τ. ὕδ. ΟΥ̓ {π688 

(α), ὑποιρὴ δάἀορίθα ὈΥ «οτομιθ ἀπά 

ΤΘΟΘΕΟΙΥ τηδἰηὐαϊπεα Ὀγ Βοἰς., πον 
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ἀϑὺ ν Δ κ0.6 “9, ᾿ 9 [, Α δ 

αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ 
ες "ἃ »"᾿ “ ,ὔ Ε Ὁ “3 ΟΣ) ὧν 
ρυτιὸα ἢ τι τῶν τοιούτων, αλλ΄ ἵνα ἡ αγια και ἀμω- 

(ΟἿ. ὃ 10. 2, Ρ- 125), ἈΠ ΝΙΟΥΕΓ, 18 

ΒΘΙΙΟΌΒΙΥ ΟΡΡροβϑα ἴο π6 οτήδβι οἵ {16 

ὙΟΡ 8, δηα (1 ἐν [)8 Θοπβί ἀγα 5 ΤΩΡ] 

᾿πβύσ τη θπ α})} ̓ πἐτο 685. π᾿ ἰ4θῳ (ἀγ. 

ἐν ῥήμ.) ΜΟΙ 15. ΒΟΘΙΌΘΙΥ ἀοοὐΡΙ Π}]Υ 

ὕθη8 0186. ΤΠ βθοοπά (0) 1 ρ]δίμ!ν ἴπ- 

σοηβίβυῦθηῦ τυ 0ῃ8 ἀῦβθποθ οὗ {Π6 

ΘΥ Ϊο 16, 0815 Ῥοῖπο ἃ οῶ56 ὙΠ ΙΝ 15 ποῦ 

ῬΘἔθγα Ὁ] ἴο ΔΠΥ οὗ ὑπ ὕπτεθ οδβ68 

ποὐϊοθ οἢ οι. 1. [5,-- ΡΥ. 6116. ΟΠΪΥ 

ΟἾΘΒ5 1 ὙγΠ810}, ἴῃ σομδβύγποῦϊοΒ. Π|κ6 

ὑπ Ῥγθβθηῦ, {Π|6 οτηἰββίομ οδ ἢ 68 7π501- 

Π64, ὙΠῸ {π|τα (0), ὑποῦρη ποὺ τ 10 }- 

ουῦ αἰ ΠΟ. 165, 15. ὁπ. ὑπ γἢ018 ἔαΐυ]ν 

βαὐϊβίαοίοσγ. Αοονάϊηρ ἰο 0Π15 νίθν 

ἐν ῥήματι Ἰνὰ8 πιεῖ [Π 6} ἃ ῬΌΤΓΟΙΥ Ἰηδύτιι- 

τηθηὐα], ΠΟΤ ΟΘΡ ΔΙ ΠΪΥ ἃ; ΒΙ ΠΡ. τηο 8] 

ἴογοθ (“νυ ΘΒ σβννθῖβθ,᾽ ΕΓ 81].), θαῦ 

ΒΡΘΟΙΗ͂ΘΒ5 0Π6 ΠΘΟΘΘΒΆΥῪ αοοοηυαηίηνοηξ, 

ὉΠπᾶῦ ὅγυ εὐλίο, ὉΠ6. ὈδρΟϊβιμ} ρανὶῆοῶ- 

ὕϊοι 15. ψοποηβαβα (οοπρ. Το Πὴ χν. 3), 

δια Ποὺ νοι ἰύ 15. ποὺ σταπίθά: 

ΟΡ. Ηρ. ἰχ. 22, ἐν αἵματι πάντα 

καθαρίζεται κ.τ.Ὰ., 6 ΓΘ ὕΠπ6 ἴοτοβ οὗ 

08 ῬΙΘΡ. 15 βοιηθυγαῦ 5] ΤῊ 118 Γ. 

27. ἵνα παραστήσῃ] “ἐη ογ{61" ἐ]ιαἱ 

Πὸ γυΐρην ργοδοηΐ:" [αν 6. ἃ Πα τποῖθ 

ἸΘΙμηαῦθ ῬαΤΡΟΒΘ οἵ ἑαυτὸν παρέδωκεν 

ὑπὲρ αὐτῆς (ν6Ὑ. 25), ὕπ6 {{]}1 δοοοιη- 

ΡΠ πηθηῦ οἵ νυ 10) τητιβῦ οθυύδ ]γ θ6 

ῥΘΙυγ α ἴο ὁ αἰὼν ὁ μέλλων (Απραθϑύ., 

1υ80.), ποῦ ο ὁ αἰὼν οὗτος (ΟἼγγ5., 

Ββηρ., ΕΔ17].), 566 Ῥϑδύβοῃ, (ὐγεεῦ, 

γ0οΙ. τ. Ρ. 406 (64. Βυτνῦ.). οποοίίο. 

δΙΡΡοβιθθΙ Υ οἰῦθβ ὑπὸ ΒΑ Ι ΠΟ] ἱπύορρι. 

ὁξ Οδπῦ. 1. 5, ΠῚΝΔῚ τς ΠΤ», ἴῃ 
ὙΠΟ. 0Ππ6 πυγαυ  ΐπ6 585 15 τοίδυγε. ἰὼ 

{π6 ὥὐγπαρορσιιθ ΠῚΠ ΟῚ} [1 Ποὺ 

Β60110], [Π6 σοτηθ] 1] πθϑϑύοτῦ δὲ ΔΓ Ὡ 2.2 

[1π| βθοῦϊο Ταύατο] ; 566 Ῥϑίβυβθῃ, ψο7ν 

εἴογ" ίγοῖιο, τττ. 220. 7Π16 νϑῦ παρα- 

στήσῃ 18 ΠΒ6ΓΘ τι884 ἃ5 ἴῃ 2 ΟΟΓ, χὶ. 2, οὗ 

ὑπ6 Ῥγθϑθηύαθίοπ. οἵ ὑπ Ὀγῖάθ ὕο {π8 

ὈΓΙΔΘΡΤΌΟΠΙ, ---πού οἵ Δη οἰϊουϊηρ (Η 41].; 

Ἔοιη. χἰΐ. 1), ὑνοἢ μου]ὰ πθτ 6 ἃ 

ΤΘίΘγΘ ΠΟΘ ὙγΠΟ]ΠΥ ἸΠΔΡΡτορΥϊαῦθ. 

αὐτὸς ἑαυτῷ] “Πὔίηιδοι ἐο ΕἸ ηηβοῖ," 

ποὺ “ἴου Ηϊτηβο ἢ,᾿ 1.6. ἴοῦ Ηΐ5. 70Υ 

δι σἸοτΥ (Ὁ ]8}.}), Ὀαῦ, τὶ ἢ Ἰοοα] το- 

ἔδγθηιοθ, “ἴο ΗΠ πη5616.᾽ ΟἸγῖβα ρϑυπαϊίβ 
ΠΟΙ μον αὐΐθπἀδηῦβ ΠΟΥ ΒΔ ΠἀΠ͵Α145. [0 

Ῥτθϑθηῦ {πΠ6 Βυῖάθ: ΕΓ δἴομθ ργθβεηΐβ, 

δ γϑοεῖνθϑ. ΤῊ γϑδαΐηρ παραστ. 

αὐτὴν ἑαυτῷ [Πἰ60. νῖ ἢ ΒΕ Κὶ ; τποϑὺ 

Ὠ55. ; ὄγτ. (Ὀο08); ΟἼΡγβ., Τηδβοα.] 15 

ΤΊ ΠΥ το͵θούθα ἢ. ΘΟποϊαβῖνθ ονὶ- 

ἄθποο [ΑΒΌΤ ΒΤ, δ; το Τῆ88.; (]8- 

ΤΟΙῚ., δ αἱρ., Οοἰῃ., ἃ]. ; ασὑθοῖκ δμά 

Τιαῦ. ἘΠ 1 Ὀ. τηοβῦ τποάουπ βαϊδουβ. 

ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν] “ἰλ6 (Οιι"εἶ, 

σίογίοιυιϑ ;" 0118 δου ϊανν ργθαϊοαίθ ἔνδοξον 

(Πομ 8145. ΟἿ". ὃ 480) Ὀεΐηρ' μ]δοθα δηὶ- 

ῬΒΔΟΙΘΑΠΥ ἔουνγαγ ἃπα τϑοϑὶνίηρ 108 

ξατύπον. οχρ᾽ αηδύϊοι ἔρομ {Π6 Ῥανίϊοὶ- 

ῬίαΙ οἴδιιθθ νν ΒΊῸ ἢ. ΤΟ]]οΟν5: 850, ἢ ἃ 

ΘοΥγθοῦ ΟΌΒΘΡν 8 Π0Θ οἵ {Π6 ογάϑι", Οορύ., 

“1ῃ.. ρυο αν Ν᾽ α]ρ., ΟἸδγοτη., ἃ πα 8}} 

ὑπ Ὀεβϑῦ τη θυ σοι πιθη δύουβ. 

μὴ ἔχουσαν σπίλον] “πο λαυΐπγ ὦ 
ϑροί.᾽ ὙΠῸ νον σπίλος (μιασμός, ῥύ- 

πος, ὅδ1.) 15 ἃ δὶς λεγόμ. ἴῃ ὑπ6 Ν.Τ. 

(2 Ῥϑῦ. 11. 13), ἃπα ὈΘΙΟηρΒ ὕο ἰαΐεε 

Οσεοῖς, ὑπ Θαν] 16 Θχρυθβϑίο. δὶ πρ' 

κηλίς, 8686 Το θοϊς, δἤγγη. Ὁ. 28. 

]Παοΐνηυ., Τἴδοί., Ῥυαᾶθν ((ὐποογα.), 

ΜΘ ον ἃηα οὐ 8 501} σϑύδϊη {Π6 δο- 

σοηδαθύϊοη σπῖλος. Α8. ὑπ ἰού 15 

5Ποῦῦ (οοὴρ. ἄσπϊἴλος, ΑἸπΟΡΠ. 8. 

Απποῖ. ΝΟ]. νι. 252) ὕπ6 δοσοδηθαθθϊομ΄ 

π᾿ ὑπ6 ἰδχῦ 586618 τηοβῦ οουγθοῦ ; ΘΟΠΡ. 

Ατοδα. Α ἐὐογλέ. νΤ. Ὁ. 52 (64. ΒατΤΊς 1). 

ῥυτίδα] “ὦ αὐγλγιλῖο.:᾽ ῥυτίς, ἣ συνελ- 

κυσμένη σάρξ, δίψηι. 17. ; ἀθτῖνοα ἕλοι 

ΡΥΩ, ἐρύω, 5886 Βοηΐεν, Ἰ]ιγ ζεῖ ο.. 

ὙΟΙΪ. τι. Ρ. 317. Βαρὰ ἃπα ἡ} Κ]6᾽ Δ] 8 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ οορπδΐθ ἤουΤη8 ; 866 70. Ρ. 514, 

854 οοπηρ. ΤΙ θη θΔ Ομ, ἤεα. ΥΟΪ. τ. 

Ρ- 236. ἀλλ᾽ ἵνα ἡ] “διιέ ἐγ. ογ 61" 

Κ2 
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28 μος. 
., Δ Ὁ “ ’ 

γυναικας ὡς τὰ εαὐτῶν σωματα.- 

ἐμιαΐ ἐξ ηυΐφηί ὃ6;" σπιατπισο οἵ οοπϑύσιο- 

ἐΐοῃ, ἃ8 1ἢ ἵνα μὴ ἔχῃ πὰ ργθσβαθᾶ: 

ΒΙτΩ]α ΟΧχχ. οὗ “ογαῦϊο νϑυϊδῦα᾽᾿ ὯΓΘ 

οἰνδα Ὀγ πο, 6}. ὃ 63. 1. 1) Ρ. 500. 

Οη {π6 ὑγιθ τηθϑηϊηρ οἵ ἁγία ἃ8. ἃᾧΡ- 

ῬΠΘα ἕο {π6 ΟΠμγο,, 866 Ῥθδγβο, 

Ογερα, Ατῦ. τχ. Ὗο]. 1. Ρ. 403 (Βιχ!.), 

Φαοίκβοη, Ογεοαὶ, ΧΤΙ. 4. 3, πα οα ἀμω- 

μος, 866 πούββ οῃ ἢ. 1. 4. ΤΠ6 σοηὐοχῦ 

τηϊοὐ ΠΘΙΘ 5θαῖηῃ ἴο ἴωνοαγ ὑΠ6 ὑγϑηβ]ἃ- 

ἐΐοι “οὐπηΐ τηϑου]ᾷ σα Θη5᾽ (οοιηρ. δηῦ. 

ἵν. 7), θυῦ 1Ὁ ΒΘΘΙΩΒΊΠΟΓΙΘ οογτϑοῦ 0 ΒΔΥ͂ 

ὑμαὺ {Π6 Βτϑῦ ρατύ οἵ {116 γευβθ Ῥγεβθηῦβ 

ὑπ οοποθρύϊοῃ οὗ ρυτὶῦγ, «06. ἴῃ ηϊεία- 

γλογίοαϊ Ἰαποαορα, {πθ Βεοοπα 1π νυν οσ 5 

οὗ ΒΡ ῚΥ εἰλίσαϊ τα θϑιῖμηο). 

28. οὕτως] “17}λιι8,᾽ “ἐπ {ὐδ6 ηιαη- 

πε ;᾿ “ἡία, 50. ]Π1οϑὺ τὔὶ ΟἸγιϑύαθ αἸ]οχὶῦ 

δοοϊθβίδιη. ἀαθιηδαμηοάπτη Ἰᾶτὶ ΟἸΣΙ,᾽ 

Οοτπ. ἃ ΤὰΡ. Ῥνθη 5που]α τγ8 σθῦδϊῃ 

ὑπ τϑδάϊπρ οἵ ἴθ. (οὕτως ὀφ. οἱ ἄνδρ. 

ὧγ. Κιτ.λ.; 8586. θ6 107), 06 τϑίθγομοΘ 

τησϑὺ 50} οἰθαυῖν θ6 ο καθὼς καὶ ὁ 

Χρ. κι τ. Ἃ. νεῖ. 25--27, ποὺ δ8 δῦ, 

(θομΡ. 1)6 ὙΥ.) βυρσαβύβ, ἴο Ὁπ6 7ο,- 

ἰοιυΐηψ ὥς; {μπ18 Ἰαῦίθν. σοπβύγπουϊοῃ 

Ῥεΐηρ' ΟΠ ΤΑΓΥ, ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙΊΠΥ “00 

ϑτδιητηδῦϊοα! ἰανγ᾽ (δα ]6; ἴοΥ ΘΟΙΏΡ. 

ΦόΒη νἱϊ. 46, τ Οοτ. ἷν. τ), θαῦ ὕο ὕΠ8 

πιϑῦαγαὶ ἀ86 οὗ οὕτως, οὗὁἨ σγμϊομ “ποι 

αἰῶ οϑῦ νἷβ ἀὐδὴ απὲ8 πϑύτγοθ 68 

οοπϑοηθδηθα δϑὺ, αὖ 60 σομπῆσιηθηίν 

γταωοθαονίϊα, ττα. γῆρον, Δρρϑῃᾶ. 

χ. Ῥ. 747. ΙῺ Ῥδββαρθβ τ τ Οὐχ. 

1... μοι ἴθ δὲ οὈνΐουβ ΘΠ ΡμΔ518, 

ΜΉΘ που μοτθ ὍΘ οαὖ οἵ ΡΙδοθ. 

ΤῊ τϑδάϊηρ 15 ἀοα ὑπ], ἃ5 ἴῃ δα! ]οη. 

ἴο {π6 δυϊάθποθ ἴῃ ἔωνουῦ οἵ {86 ὑθχῦ 

[ΚΙ ; ἩΘΔΕΙ͂Υ 811 τη88. ; ὥὅυσ., Αστη. ; 

ΟἸἾγγ8., ΤἈθοάᾶ., ἃ]. (60.) ὑμαὺ οὗ Β 

(ὀφείλ. καὶ οἱ ἄνδρες) ταλῦ 6. υτσοά 

ΤῊΘ δυύπογιῦν ἴοσ 

{π6 Ἰοηρον δηα ποι-ἰπγογθα υϑϑαϊηρ, 

καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουσιν, νὶς. ΑὌΒΕΕ; 

ἴοῦ {π6 ᾿πυθβΊο. 

ἘΦΕΣΊΙΟΥΣ. 

ἰν 9 ᾿ 6 90 9 ΄“ ΑἉ ς - 
ουτῶωῶς ὀφειλουσιν οι ἄνδρες αγαπαν τ΄ὰας εαυὐτῶν 

( 9 “ Ν (- “- 

οΟ αγαπων τὴν εαυὅτοῦυ 

2 τη88. ; Οἴδγοια., Ὗ α]σ., Οοὐ., Οορύ.; 

ΟἸδθπι., Ταῦ. ΒῈ (ἱαοίμη.), 186. ποῦ 

ἸποοηΒ ἀθγδ 186, θαὺ ἸηΔΥ Ὀ6 ΤΊΡΆΟΥ 

ΘοηΒίἀοσθα ἰηξοσιοῦ ὅο ὑπαὺ ἴου ὑῃ6 

ἰθχύ. ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα] 
“48 θεΐπρ' ἐλοῖν" οτύτι δοαῖοδ ;᾿ πιοῦ “εὐἱὸ 

ἴῃτθ δἰρθπθη ΤΠ Ιρογ,᾿ ΜΘΙΘΡ (σΟΠΊΡ. 

ΑἸἢ.), Ῥαῦ “αἷ8 Ἰῆτα δἰσθπθη 1261 06ι,᾽ 

Τιαῦῃ., Μου. ὍΤμθ οοπίοχὺ οἰθασ!Υ 

τ 1165 ὑπαὺ ΟἸ τὺ Ἰονϑα {π6 ΟΠ ατοιι 

ποῦ ΙΩΘΓΙΘΙΥ͂ 7ιι8ὲ ὧἋϑ (σοιηρδιαῦϊν 6 ]ν) 

Ἠδ Ἰονεὰ ἨΐβΒ οὔ ὈοαΥῪ (80). ὡς 

ἑαυτόν, ϑομορίίς.), Ὀαὺ αδ δεῖπγ Ἢ 5 

ον Ὀοάγ, {886 θοὰγ οἵ ψ μον Ηθ 15 

{π6 Ἡδδᾶ. Τη ὉΠ6 πογϑαθογυ ἃρρ]ϊοα- 

ὑΐοι ὑπϑυθίοσθ ὡς τηυϑῦ πᾶγθ ἃ 511η1- 

ἸΔΥ]Υ Βοιηὶ-δυσατηθηὐαῦϊν 8 ἴΟγῸ6 5 Οὐ Γ- 

ννἶ86, δἃ5. Ηδι}]. τϑιράτκβ, ψν6 5ῃουα 

Δαν ὕνγο σομρΑΊβοηϑ, ὑπ ὁπ ΜᾺ 

οὕτως, ὕπ6 ΟΕ ἢ ὡς, 0 ἢ. ψου]ὰ 

ΤΩΔΙ ὕΠ86. ῬΘΙΒΡΙ ΘΙ οὗ ὑπ6 Ῥᾶββᾶρβϑ. 

Τη {μ6 Ῥγοϑθηῦ νἱθνῦ, ὁπ ὑΠῃ6 σοῃύγασν, 

ἀπ|6 αἰδυϊπούΐοη 18 Ἰορίοα ]Υ ργθβθγυθα: 

οὕτως δἃἴοπθ ἱπύσοάποςβ ὑπ σοιηρδιῖ- 

Β0Π; ὡς ὙΠ 105. ΤΘΡΊΪΔΓ 8πα ῬΤΟΡΕΓ 

ἴόΌΓοΟΘ τηδυ]τ5 ὑμ6 αϑρεσίβ (866 πούββ 95 

ψ6Γ. 22) ἴῃ ὙΏΪΟΗ ὑπ τῖνοϑ ογθ ἴο 

08 τϑραγβα (.88 θεϊηρν ἴπ ὑπ6 Ἰρῃὺ 

οἵ, ὑμπεῖν οὐ Ῥοάϊ65᾽), δπᾷ ὑῃ5 

ὑδοῖ ΠΥ ΒΌΡΡ 165. ἕο ὅπ6 ὀχμβοτγίαιϊοη ἃπ 

Υσατηθηΐ ἃ βιπο ἴγοστη ὑπ6 δοκπον- 

Ἰοαρσοά παίυσθ οὗ ὕπθ οα86. ΦῸΣ ἃ 

ἀοίθποθ οὗ {π6 βαρ] οοτηρατγαῦϊνθ 

τι88 οὗ ὡς, 586 ΑἸΆ, ἐπ ἴοο. 

ὁ ἀγαπών κ.τ.λ.] “76 ἰλαΐ Ἰουείῆ, "δ 

οὐῦτι αὐ ἰουοί, ᾿ιηιδοί  ;᾽ Θχρ]μδύϊομ 

οἵ ὉΠ6 ρυβοβάϊηρ ὡς τὰ ἑαυτῶν σώμ. 

ΤῊ ΑΡροβὺ]θ᾽ 5 ἀιριυτηθηῦ τοϑίβ οἡ. ὑΠ68 

ἀχΐοτη ἐῃαὺ ἃ 1πϑη᾿5 ΜΠ6 15 ἃ Ῥαγὺ οἵ 

15 ὙΘΓΥῪ 561, Ἠπβρδπαβ ἅτ ἴο ἰονθ 

{π6 πὴ 85 Ὀοΐπρ' ὑμοῖν οι ΡθοαΙθ5: ὑπὰ5 

ὑπεῖγ Ἰονθ ἰο ἔμθπὶ 18 'π ἔδοῦ 86}1- 

Ἰονθ; ἰὑ 15. ποὺ κατ᾽ ὀφειλήν, Ὀαὺ κατὰ 

φύσιν. 



Υ. 28, 20, 30. 1.9 

“- - Ἁ ᾿) ΄- 9 Α " ᾿ ς “ 

γυναικα εαὔὕτον αγαπαᾳι οὐδεὶς γὰρ ΠΟΤΕ τὴν εαυτου 20 

2 Α ’ 9 Α 

σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς 
Ν ε Ἁ Α " ’ ἢ Μ“ ᾽ 9ς δὴ “ 

καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησιαν᾽ ὃτι μελή ἐσμὲν τοῦ 520 

20. οὐδεὶς γάρ κιτ.λ.] “δον πο οἵια 

εὐ6}" ἀαἐοο ,᾿ οοπῆττηδύϊοπ πα ῥγοοῦ οὗ 

{86 Ροβι(ΐοη 7α8ὺ Ἰαἰὰ ἄονγη, ὁ ἀγαπῶν 

κιτ.λ. :- Πυβύ, 1 15 Ὁ] τ δύο! Ὀαθθα οὁα. 

ἃ ΘΘΏΘΓΔΙ ἰὰν οὗ πδίιτθ, οὐδείς ποτε 

«.τ.ὰ. ((πβι δια. ποθ, 6556. ΘΟΓΡΟΓῚΒ 

ποσὶ οδιϊδαύθιη, ϑθπθο, ᾿'ρίδέ. τα, 

οἰζεὰ ὃν ατοῦ.) ; βϑοομά νυ, 10 15. 5ὰρ- 

ϑαβδίθα Ὀν ἰδ θχϑιηρ]α οἵ ΟἸ νύ, 

καθὼς καὶ ὁ Χρ. κιτιλ. ΤῈ ψ}0]9 

Δυσατηθηῦ ὕμθη 566Π}15 0 γα, “ δῖεπ 

ουρῃῦ ἴο ον ἐμεὶγ συνε ἃ5 ΟἸγῖβὺ 

Ἰονεβ. Ηἰβ ματα, 85. Ὀθίηρ' ἴῃ ἔδοὺ (1 

ταϊσῦ 8.44) ποῖ οὐ (ἑαυτῶν) ΒοαΪ68 ; 

γ65, 1 βᾶγ {Π6 τηδη ψπ0 Ιονο5 ἢἷβ νυ τἴθ 

ἰονββ μἰη)561} (ἑαυτόν) ; ἴῸΥ 11 Π6 Βαῖβα 

Ποῦ Β6 ψου]Ἱα μϑίβ (δοοοιαϊηρ ἕο ὑπ6 

ΔΧΊΟΙΩ ἴῃ νϑε. 28) Ὠἰβ οσση ἤδββη, σῇ εγο- 

88. Οὐ ὑπθ οοηίγασυ, ἀπ|θθ5 μ6 δοίβ 

ἀϑαϊηδὺ παύιγθ, ἢ6 ΠΟΤ ΒΗ65 ᾿ύ, ΘνΘἢ ἃ5 

(00 πρὸ π6 σοι ρϑγίβοη 8081) ΟΠ Υἰδὺ 

ΠΟΙΓΊΒΠ65 Ηἴβ ΟΠ ΌγΟἢ.᾽ 

τὴν ἑαυτοῦ σάρκα] “5 οὔ Π65]..᾽ 
ΤῊ ψογά ἈΡΡΘδΥΒ Ὁπαουθύθαϊν ἰο 

μῶν Ὀθθηῃ ὁἤόβθη ἱπ ῥ θίθγσθμοθ ἰο 

σῶμα, οπ δοοοιπὺ οὗ {Π6 Δ]] υϑῖοη ἴὸ 

Ο6η. 11. 23, ΨΈΪΟΙ 15. 51}} ΓυγῦΠ 6. βι5- 

ἰαϊποα Ὀγ ὉΠ6 Ἰοπρθυ γθϑαϊηρ᾽ οὗ νϑυ. 30 

δια {π6 απούαὐοπ ἴῃ ΘΓ. 51. 

ἀλλὰ ἐκτρέφει] “ ὀμέ ποιιγἼϑἼοι,, “τηϊ- 
πἰβίουβ ο 108 οαὐνγατα στον δη4 

ἀδνϑὶορταθηῦ.᾽ ΤῊ ρΓ6ρ. 4065 ποὺ ἃρ- 

ΡΘδγ ᾿πύθπβῖνθ (( νὰ] 4θ παύτιύ,᾽ ΒΘ Πρ), 

Ῥαῦ τηᾶγκπ ὑπ6 ϑνοϊαὐϊοπ δηἃ ἀθνοῖορ- 

τηθηῦ ργοάπορα Ὀγ {Π6 τρέφειν : ΘοΙηρ. 

Χοη. (βοοη. ΧΝῚΙ. το, ἐκτρέφειν τὴν 

γῆν τὸ σπέρμα εἰς καρπόν. 

καὶ θάλπει} “απὼ οἤιονδ]οίἢ,," “ἴονοί; 

γυ]ρ., ΟἸδγοπη.,--- ογΘ ἀου να 6] Υ, 

«ὰο [οὖ οὐυτα}}] Ξγσ., βω. ΖΕ0}.- 

ῬΙαύύ, “βο]ϊοῖθθ οοπβογναῦ ; Μϑγοῦ 

τη η δ᾽ 5. ὉΠ 1106 γ8] τη θϑη πη ρ', “ γῶ Π- 

ΘυΠ᾿ (οοῖηρ. Οοὔμ. “ γδυγιηβὶρ᾽), οἰ δϊπρ' 

Βεηρ'., “1ὰ βρβούδὺ ἀγηλούπη, αὖ παμένλέ 

νἱούατη.᾿ἡ ΤῊΝ ϑθθῖηβ Πού νυ  ΠΟΙΘ ἃ Π 

Ἰηὔογρι. ἴαι ὕοο ἀβἤμπιύθ δα συϑα] βίϊο : 

θάλπειν σοΥ ΔΙ ΠΥ ΡΥ Υ 8η4 Ρτο- 

ΡΘΕΙ͂Υ ἐπ 1165 “Ὅ0 ννᾶγτη," Ὀὺ 5011] τηδν, 

85 105 νΘΥῪ Θὑγ τ ] ΟΡ 8] Δ ΗΠ 10165 (θηλή, 

Θάω) βυρρεβύ, θῶ ὑπ βθοοπάδγν 

τηθϑῃϊηρ “ο ΟΠ ΘΓΙ8ῃ," ὑπμ6 ξοβύθυϊησ 

νγϑιΤῦ ἢ οὗἩ ὑπ6 Ὀγθαϑὺ (οοιηρ. ΤΠθοοῦ. 

]Παγίδ, χτν. 38) Ῥβίηρ ἐπ δοπηθούϊῃρ' 

Ιάθῳ; 5661 ΤΉ 688. 11, 7, ὡς ἐὰν τροφὸς 

θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα. 

καθὼς καί κιτ.λ.}] “εὐοὶ α8 Οἠυίδέ 

ἐλ6 Ολαωγολ,, 5611. ἐκτρέφει καὶ θάλπει, 

ἢ σΘΠΘΓΔ] τϑίθσθησθ ἐο {π6 ἔβην 

Ιονθ οὗ Ομ γιδὺ ὑοναγτὰβ Ηΐ ΟΠΒΌτοΙ. 

ΑΠΥ͂ Βρθοῖϑ] Ὡρρ]ϊοαύϊοηβ. (“έν έ θᾶτα 

γοῦρο οὖ ὥρὶυιῦπ, νοϑυϊῦ νἱνθα 5, 

τοῦ.) βθϑῖὴ ἀοα θυ] πα ρῥυθοϑιϊουβ. 

ΤῊ σϑδαϊπηρ οὗ 266. Κύριος ([οΣ Χρι- 

στός) τϑϑίβ ΟὩ]Υ οα 5 ΚΙ,; τη] συ 

οἱ τη88. ; Ἰηδτη., (Εουτη., Δ ηα 15 ΕἸ ΒΥ 

το]θοίθβα Ὀγ ΠΘΔΥΙΥ 811 τηοάθγη θαϊίουβ. 

30. ὅτι μέλη ἐσμέν] ΄“δεόατιδ6 τ06 
αΥ6 γιοηλθ 678; ΤΘΆΒΟΙ. ΠΥ ΟΠ σἰβὺ ὑΠι5 

ΠΟΙ ΒΠ65. ἃ Πα ΘΠ ου5η65 Ηβ ΟΒΌτοΙ. 

ΤἼΘ Ροβι θη οἵ μέλη 5θθιηϑ βιηρῃϑίϊο ; 

“γηρηιδε)5,᾿ --- ποῦ δοοϊάθηΐα!, θα 1η- 

ὕθογ74] ρανῖβ οἵ Ηἴβ θοᾶγ (Μ76γ.), παῖδα 

ἴο Ἠΐμ ποῦ ΟἿΪΚ ἃ8 ΠΠΘΠΊΌΘΓΒ οἵ Ηϊ5 

ΤΥ 0168] θοάγ {π6 ΟΠ οἢ, Ὀαὺ θγ ὑπ6 

ΤΏΟΓΘ ΠΊΥΒύΘΤΙΟΙ5. τη Δ 108} το] δύο 'π 

Μ 19}. ΟΠ γΙϑῦ ἢ Ηἰβ πδύαγα] δ η] πον 

Θ]ουΙΠθ4 θοαγ βἰαπάβ ἰο ἨΙΐ5 ΟΠατοΗ. 

Οἱ {18 ἱπηρονύδηὐ ἀορτηδίϊοα ἀρ] 1οα- 

ὑΐοπ οὗ {Π18 ραββᾶρϑ ὑο {η6 Ἡ οἷν Οοιη- 

ΤΩΛΠΪ01, 866 Δίου απα, Μμολμαγίεί, 

ΘΟ. γπ|. ὟῸ]. τν. Ὁ. ὕοο, ὅοϑ, δἃπά 

ΘΟΙΏΡ. «7. “οΠηβοη, [γον 15, ΚΟ]. 11. ᾿. 

120 56. (Α.-Ο, 1,.). 



194 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

»Ὄ 5 ΄σ . “ Ἁ ᾿ “ ὡ 9, ἊΝ 5 ’ 

σώματος αὕὔτου. εκ τῆς σάρκος αὐτοὺυ καὶ εκ Τῶν ΟστεωμΜ 

30. ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ] ΤΊδοϊ.. (ε(4. 2) ἀπα Ζιαοΐνι. 

οτηΐῦ ὑΠπ68586 νγογάβ, νὴ ΑΝ; τγ. 675; Οὐορῦ., Ζπ01. (μον); Μειμοά. (ἢ), 

Αταθυβῦ. (2111, ῬΥο]οροτα. Ρ. 690). ΤῊ6 δχύθγηδὶ δα που {165 ἴον ὑπ 1 Ἰηβϑυύϊοτι 

ἃτο ΘΕ ΒΟ ΤῈ; ΠΘΑΥΡΙΥ 81] τη55., δπα Ὗν. ; Τγϑῃ., ΟἼγυβ., Τηθοα., 10 8πη., 8]. ; 

Ἡῖογ., ἃ]. (160., Θολοῖς, Πανὶ., Δ ον., .1)6 Γ. (ἢ, Α1|., Ἡγονγα8.,--- το νυ οἢ πον. 

ΤΉΔΥ "6 δή ἀθα 7186λ., 6α, 7). ΤΠΘ ργβροπάθγδηοθ οὗ θχύθυμαὶ δαῦΠοΥ ΟΥ (οννῖηρ᾽ 

ἴο ὉΠ6 ἀϊν θα παύατο οὗ {Π|6 ὑββϑθ μην οὐ δὲ) ρου μ 05. τδὺ 50} ποὺ Ρ6 ἀθοϊϑῖνθ ; 

δ πα ρμαγααϊρίοηιαίίς οονιβι θυ ύϊομϑ (8ε6. Ῥυθῖ. ὅο (Ἰαἰαέ. Ρ. χχῖν. δᾶ. 4) αἷβοὸ 

Βαρροθῦ ὑπ 6 ῬΤΟΡΔΌΙ ΠΥ οἵἩἨ δ δοοιθηθα! οἸἸβ810}, ἔγοση ἐπ 6 ὑγϑη βου 6 Ὁ ΘΥ̓Θ 

παν τηρ [2116 οι {π6 {π|γὰ αὐτοῦ ᾿πδίοδα οἵ {πῸ6 ἢγβῦ; δηα ἸἈΒΌΪγ, ᾿πύθυ ἃ] ΘΟ 51- 

ἀθγδύϊουβ 5θθη ἴο βιιρρεϑὺ ὑπῶῦ ὑπ6 σψογαβ, ᾿ξ Ἰηβουύθα ἴνοτη ὑπὸ ΤΙ ΧΧ, νου] 

μῶν Ῥθθῃ οἰῤθα τηοτθ θχδοίϊγ, ὑν}1]16 6Π6. ΟΥ̓Δ ΒΒΊ0η τσ ΘΆΒΙΪν Πᾶνθ Δ 1561 

Τιότὴ {πὸ ΦΡΡΥ. τρδίθυϊα! οοποθρίϊοη ρυθϑθηθθα ὈΥ Ππ6 οἴδαδθ. 

[86 ἸοΠΟ Ὺ Τϑϑαϊηρ' 15 801] το αϊπϑά. 

ἐκ τῆς σαρκός κιτ.λ.] “Ῥοϊηρ οΓ Πὼῶ 

οη, απα ὁ. ΠῚ θοηθ8; τάοτθ οχδοῦ 

ΒΡθοϊποδύϊοη οἵ {π6 Τουθροϊηρ ὑγοσ 5, 

ἐκ 10} 105 ῬΥΪΠΔΥΥ Δα ῬΥΌΡΘΙ ἴοτοθ 

Ῥοϊπύϊηρ ὕο {πΠ6 ογίγίη ἰο ΠΟ 6 

ΟΥ̓ Θ. ΟἿ Βρ11ῦπς} Βαὶπρ᾽ ; ΘΟΙΏΡ. πούθϑ 

οη, (Ἰαί. ἴϊ. τό. ΤΠ6 ὑτιθ δα ῬΓΌΡΟΥ 

τηθδηϊηρ᾽ οἵὁἨ {π 6858 Ῥῃοίοα πα νου. Πδἃ5 

ῬΘΘη τη ]0ἢ ΟὈΒοαγΘα ὈΥ ἃ πϑρ]θοῦ οἵ 

{Π6 1: βύνιοῦ τϑίθγθηοθ ὕο ὑπ οοπίαχὺ, 

δη ἃ ὈΥ ὉΠ6 βα ϑυϊ ποι οἵ ἀθαπούϊοηβ 

Δα ΔΡΡΙΙο ύΙοσΒ ἴογ ὑπ 6. β' 016 δ ηὰ 

Θνδτητ 108] Ἰηὐουρυθύαθομ. ὟὟ 6 τη 

ἐμπι5. βϑῦ 8581418. 811 ρηΐηναγ! τϑίθυθ πο 8 

ἴο Ὁπ6 ὥϑὅ'δογδιηθηύβ (Τ μ6οά.), ο {Ππ6 

ἩοΙν Οοιημηπηΐοι (0]5}.}, ἐο Βδρυϊβτα 

(οοιηρ. (Ἴγγ8.), δ) οουύαϊ]Υ ὕο {Π8 

Οὐποιῆχίοι (΄ ΡΘΙ ΘΟΥΡΟΙῚΒ 6715 οὖ βδῃ- 

συ Π15 Ργθύ απ τϑθυηρῦϊ,᾽ Ὑ᾽ αὐ]. ἃΡ. 

ῬΟΙΙ ϑγ7ν.). ΑΟ σϑίθγβποθ ο {Π6 ἐνσάρ- 

κωσις (ἴγτοπ. ἤων. ν. 2) 15. Ῥ]δ51016, 

Ῥαῦ ἀπύθῃϑ}]8 ; ἕο: ΟἼτῖϑῦ, Ὁπ8. ὁοη- 

ΒΙ46γοά, 15 οἵ οὐ" ἤθβ, ποῦ 8 οὐ 1718, 

ΦοΠη 1. 14: 8δη4 δνθῃ ἴΐ {π15 "6 οχ- 

ῬΙαΙ θα ἀνγᾶν (“ ααΐδ ἴῃ Πδο πατῶ ᾿Ρ058 

οαραῦ εβί,᾿ Ἐδύ., οοηρ. 160), {Π6 

γοίουθηοθ σοῦ] παν ἴο ΡῈ δχύβθπα θα 

ο 411 γτηϑηῖηα, πού, 85. ὑπ οομπύθχὺ 

ΤΘα πῖγοΘα, Ππαϊθθα ἴο {Π|6 ΤηΘΙη 0615. οἵ 

ΟἸυῖσυβ Ομασοι. Ἱπ6 τποϑῦ βπηρ]6 

Οἱ {ππ688 φυου πα 8 

δηα πδῦαγα! ντθνν ὕΠΘη (ΘΟ ΠΡ. ΟἾΓΥ5,., 

Βθηρ., Μργ.) Βθϑῖωὴβ ο ΡῈ ὑ{|5, ὑμπαῦ 

ὉΠ τγουβ ἃΓ6 οἰἰθα π᾿ Βρδύαποθ ΤΡΌΤη 

θη. 11. 22, ὕο ΘΟΠΥΘΥ ἐπῖ5. ρτοϊουπα 

ὑγαθῃ,---ὐπῶῦ Οὐ τθὰ] βριγι δ] Ῥοϊην 

ΔΗ Θχἰβύθηοθ 18 ἃ5 ὑτῸ]γ, δ 5 Θδυ δ ἢ]ν, 

81 ἃ5. δούπα γ (μοὐ ὥσπερ, ΤΠΘοα.- 

ΜῸΟΡϑβ., Ραῦ γνησίως ἐξ αὐτοῦ, ΟἾγγ5.) 

ἐὰν ὑσιθ παύϊνο δχύγδοῦ ἤρου ΗΒ οὐγη 

Ῥοάγ᾽ (οοἸκου), ἃ5. νγὰβ ὑΠ18. Ῥ] υ 5108} 

ἀογινδίϊου οἵ Τῦνϑ ἴσου Α ἄλτη : 586 680. 

{6 ΤΌγΟΙΡ]8 Ἰαησιιαρα οὐ Ηοοΐκον, Ζοοί. 

Ῥοῖ. ν. ξό. 7, δια οοπρ. Βρ. ΗδΙ], 

ΟἸιγῖδέ γοιίοαϊ, ον. τιτ. ὃ 2, 23, δπὰᾶ 

6 σοοα ποίϑ οἵ Ὑγογάϑβυ. ἐη ἰοὺ. ΤΠ 15 

15. ὕΠ86 ρ'θῃθγαὶ ὑχγαῦ, ὙΠῸ. οἵ σουγθ6. Ὁ 

Δα Πη15 ἃ ἔογο10]6 8εοογοί αγ ὩΡΡΙ]]οδὐϊοι 

ἴο ὕπ6 'δογδπιθηῦθ (οοΡρ. ΚΠ ηΪδ, 

«ΑΑὐομάην. Ὁ. 14356.}): νν τηᾶν ὑγὰ]ν 

ΒΩ. ὙΠ Υ Δἰθυαπμα, “0Π6 ὑσαθ πὰ 

ἤγτη Ῥδ815. ἴῸ1 ὑΠ 6 ΘΟΟΠΌΤΩΥ Οὗ Τη8 5 

ΒΔΙνΔΙΙΟΙ 15 ὑΠ185, Ὁπαῦ ἴῃ {Π6 ϑδογδ- 

τηθηΐθ γ6 8186 τηϑθ ἃ πα οοηὐππθα 

ΤαΘΙΏ 6 15 οἵ ΟΠ γΙδῦ 5 δον, οΓ Πὶβ ἤεδὴ, 

απα οΓ Πδ ὕομοβ. Οὐν ππΐο Ί Ὲ 

ὑπ 1) οἰὐν γοϑὺβ θη ΓΟ ῚῪ 1 Οἷα τη γβϑῦϊοδὶ 

τπηΐϊοη ἢ ΟΡ Τιογα 5 Βυπηδηῦν, 

ὙΥΒ]οἢ 15. ρεγϑοπαΐ τπαπϊύθα τυ. ἨΠΒ 

ἀϊνίηθ πϑῦσγο, ὑ] 10 15. ἐ58θη λα 

πηϊύθα τὺ Οοὐ ἐπε Τ᾿ αὔμον, {πὸ πθδὰ 
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μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 

δα Γοπηξαίη οὗ 81],᾿ λαγο, Α.}). 1.71.30, 

0]. ν. Ρ. 212ὥ. Τῆθβθ8 ἃγ6 ψϑο ὐΥ 

ΟΓβ. 

31. ἀντὶ τούτου] “ 70)" ἐλὲβ ὁανι56 ;" 
ἕνεκεν τούτου, (6πι. 11. 24. Τὴθ τηθϑῃ- 

Ἰπ6 15 Ῥυδούϊοα "γ {Π6 βῶπηθ : ἀντὶ ῬΆ5565 

ΒΥ ἃ παύῦμγαὶ ὑγδηϑι θύοι ἔγοπη 1ὑ5 ΡΤ]- 

ΠΡ Ἰάθϑ οἵ ἐοοαΐ ορροβιζίοη, (Χο. 

«παῦ. τν. 7. 6) ὑπεουρ ὑΠαῦ οἵ σοιιγέθγ- 

οἤαηγα (ϑ66 ὙΥΙΏον, αὙ. ὃ 47. ἃ, Ρ- 326) 

ἐο ὑπαῦ οἵ τῆθγθ δύμιοαὶ σοίαξίοη. Τί 

ΟὟ ΒΟΆΓΘΕΙΥ [6 ἀοιθίθα ὑπῶὺ ἐμ 18 

ΨΘΙΒΘ 185. ΠΟΟΠΙΠρ' ἸΏΟΥΘ. ἤδη ἃ ἴτεθ 

οἰ αύϊοιν ἔροσα (ἀθῃ. 11]. 24, ἀντὶ Δ κϊηρ 

6Π|6 Ρ]δθ8 οἵ ἕνεκεν, ὡη συ υϊηρ ἴο 

ὑπ 6 βδτηθ ἔδού, {Π|6 ἀου ιν αύϊοη ΟὗὨ ννουη δ 

ἔγοτη τΤηδ), ΨΥ] 10). 15. ΟἸΘΑΡ ῬΓΘΒΙΡ- 

Φοβοά ἴῃ {ῃ86 Δ] 8:05. οὐ ψβϑῖ. 30. 

ἍΜ ΘΥΟΡ 2} ραπούπ]ιουβ ὩΟΟΌΣΔΟΥ Τ6- 

ἴδγ5 ἀντὶ τούτου ἴο ὑπ6 ψογβ ἱπι- 

τι α] θῖν ρυθοθαϊηρ, ἁπα σίνοθ ὑμ6 

ῬδββδρΘ ἃ αἰ τθοῦΥ τη γϑύϊοαὶ Ἰηθουρεθία- 

ῥίοῃ ᾿π σθίθγθποθ ο {116 ἤηΔ] πα ἠμέιγ6 

ὩΠΟ οὗ ΟἸιεϊδὺ ἢ Ἢ ΟἸατοΙ. 

ϑοτηθνμαῦ αἰ Υ θη ν πὰ τηογθ Ρτο- 

ῬΔΌΙΥ, ΟἸμγϑ., ΤῊ θοά., ΤΉΘΟρΡΙΙ., {96ι., 

τοίαν ὅο ΟΠ 8. Θοιῃϊηρ ᾿π 06 Ηδβῃ : 

ΘΟΙΩΡδγΘ ΓΆΥ]ΟΣ, ϑεθην. ΧΥΙΙ. 1, “ΟΠ 

«Ἰθβοθη 84 ἔγοιη 15 ΕδύΠ θυ 5 ῬΌΒΟΙη 

4.64] οοηίτϑούοα Ἠΐβ αἰν! ηύν δ ἢ ἤθβἢ 

ὅπ Ὀ]οοα, ἃπὼ ΤΔΥΡΙΘ ἃ ΟὉΡ παῤ, 

ἅΠᾺ νγθ Ὀθόϑμη8 ἃ ΟἸπΓΟ ἢ :᾿ 566 Ββϑηρ. 

ἐπ ἰοθ. Το ἀθμοιοθ βατητηΔΥΣν ΒΌΟΒ 

8. ἸηξθΡΡΡ. 88 “ἃ δη 4 ψιβίοπανυ " 

(8416), Βθϑῖὴβ 41Κ6 σβ πα ᾿ἱποοη- 

δἰ ογϑῦθ, Ταῦ δύ Ῥδὰ] δάάδποθα {π6 

ΨΈ͵ΒΘ. 85. οοηὐαϊηϊηρ' ἃ ἀδῆμπιῦθ 4116- 

ΘΌΓΤΙΘΔ] ἸΘΪ ΠΟ, ὨΊΔΥ͂ ῬΟΙΠΔ ΡΒ. θ6 6οη- 

ϑδἰἀδγθά ἀοαθυ]: θαὺ ὑμαὺ δὺ Ῥδὰὶ 

Τηὐοη 64 5. τθϑῦθυθ ὅθ τη κα Β0Πη6 

ΘΌΘἢ αρρίϊξαξίοη,, Βθθιὴβ ὅο ἤν Ῥθθῃ. 

ὉΠ 86 σ'ΘΠΘΓΆΪ ΟΡΙ πο οἵ ὑῃ6 ΘΔΡΪΥ ΘΟΙη- 

τηθηὐαύουβ, 16. ΟΥ̓ ΠῸ ΤηΘ8ΠΒ ᾿πΟοΙηρᾶ- 

ϊ0 16 να ὑπὸ οοηξαχύ, πα οοηποὺ θ6 

ΦΟΩ ΘΟ ἀθμϊθα : 8686. ΑἸΕ, ἐμ ἴοο, 

ΤΠας [Π θη ἴῃ ἃ οουίδιη 56 158, γ76 ΤΗΔΥ͂ 

νὴ Ἡογδηη (}}}6͵88. ὦ. 427. Κ᾽ οἹ. τ. 

Ῥ- 71) τϑοορη θα ἴῃ ὑπ|8 ὑΠ6 ἢγϑῦ Ῥιο- 

ῬΠΘΟΥ π᾿ ϑουρίατα; “ρυπηυθ νϑΐθϑ 

Αἀδτη,᾽ {6Γ. καταλείψει κ. τ.λ.] 
“βἤἠαϊί ὦ γῶν, ἰοαῦο γαΐδιον" απαὶ πιοίιο».᾽ 

Ιου. ῬΓΘΒΒ65 ὕΠ6. ὕβηβθ βοιηθνμαῦ πη- 

ὨΘΟΘΒΒΔΓΠΥ͂, 8.5 ΓΘίθυστι πη ἴο Βοπιθύῃϊηρ' 

ψοῦ [90 οοηθ. Βῖνθῃ 1 ἴῃ Π6 οὐἹρὶπϑὶ 

Ῥᾶββαρθ 1 ἀδβίσηδύθ βομηθυμίηρ ροϑβί- 

ὀϊνϑὶν ξαύαγθ, ὑμθ 16 18. ΠῸ σϑᾶβοῃ ΨΥ 

ἴῃ π|5 Ὡρρ]Π δύο ἃπα ἔγθ οἰψαϊΐοη τὦ 

ΤΔΥ ποῦ βύωθθ ηοὺ οὐΪν τυ δὺ τυϊί, θὰ 

ὙΠπαΐθνον ϑμαϊζ ἃπα οὐγῆέ ἰὸ ΠΆΡΡρβῃ : 

οαΝ {115 δὑμ1σ] ἴοσρο οἵ {πΠ6 Γαύατο, 566 

ὙΊηποθυ, 6... ὃ 40. 6, Ρ. 250, ΤΉ] ΘΕ ΒΟΙ, 

ὁ δρυΐ. 11. τ, Ὁ. 158 86. 

ΤἼηΘ Ἰοηροι τθϑάϊηρ οὗ 166. τὸν πατ. 

αὐτοῦ καὶ τὴν μητ. ἴα ζαὶν]ν βαρρονίοά 

[ΑΘ ΕἸ ΚΤ Ν Ι(ομ ύϊηρ αὐτο) δῆ: τποβὲ 

ΤΟΈΒΙ Υ; Ορι; 51": πὶρ, 8’ 

Ὀαὺ 15. τἱρ]ΟΥ τα]θούθα ὉγῪ Ζαολν., 

Τύβεν., Πογ., α]., 5. ἃ Θοπίογτηδύϊοη ἰο 

πὸ ΤΧῸΚΧ ; 560. ββρθοίϑ! ν {16 οὐ ]οδὶ 

Θοτηπηθηὗῦ οὗ Οτίσϑη, οἱὐθα Ὀν 7180}.. ἐγὼ 

ἴοο. προσκολλ. πρὸς τὴν γυν. 

αὖτ.] “8}αὐέ δ οἰοδοίψ 7οὐη δα τὐεΐο ᾿18 

Ἰοἷ76 :" οοτηρ. Μαύ. χὶχ. 5, κολληθή- 

σεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἼΘΙ 6 ὑπ6 ἀδ0. 

15. αδ64, Ραυὺ 0} 11 016 “ΙΗ σθηοα οὗ 

τηθϑηΐηο, Οἱ ὕΠπρ οἷοβθ δ θ6- 

ὕνθθῃ {π6 ἀδῦ. δηα ὑΠ6 δοοβ. νυ] εἰς 

Δα πρός, ἀπ ὑπ6ῖν ᾿πίθιομδηρθ ἱπὶ 

ΤηΔΏΥ ρϑβδβᾶρθθ, 566 ΥΙΠΟΓΡ, 6)". ὃ. 31. 

5, Ρ. 100. Τὴ γϑδάϊηρ 15 ἀοα Ὀύ ] : 

“ιαοίνυ. ἴου πρὸς τὴν γυναῖκα, τηδῖη- 

ἰαὶπβ τῇ γυναικὶ αὶ ἢ Α ΙΗ (οτα. 

αὐτοῦ) ; 3 τη88.; Μείῃ., Ἐπ ρΙΡῈ. (οοτηρ. 

ἐ Οὐον. νἱ. 16); θαῦ ονῖηρ ἐο {π6 σοοά 

Θνιάθμοθ ἴον {π6 ἰοχὺ [ΒΏΒΕ ΚΙ δὲ; 

ΠΘΔΙΙΥ͂ ἃ] τ158. ; ΟΥἱσ,, ΟἾγγ5,, ΤΗΘοα.], 

8.06 {π6 ἀἰδύϊηοῦ ποίϊοθ Ὁ. Οτίρθη (568 

ΖΊβοἶν. ἐγν ἴο6.), 6 δοοθ. τὶ πρὸς 

(166., Τύϑοϊι., 2ἴ6γ., 41.) 158. 0116. Τη0 18 

ῬΤΟΌΔΌ]6 σϑϑαϊηρ,, 
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Α 5, [ , 9 ΙΝ ’ 
32 καὶ εσονταὶ οἱ δύο εις σάρκα μιὰν- 

ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

Ἁ 

τὸ μυστήριον 
κ ’ ἢ 4... ; , 9 ᾿ ἘΠ) ι 

τοῦτο μεγα ἐστιν, ἐΕὝΎΩω δὲ λέγω εις Χριστὸν Και εἰς τὴν 

32. τὸ μυστήριον κιτ.λ.] “Ταϊ3 
πι ϑίογ 8 σγοαί, 56. αἰ66} :᾿ ΘΧΡΙΔΏδύΟΥΥ 

Θοτητηθηῦ ὁπ ὑΠ8 ρτθοθαϊπρ γοῖ86. Βαῦ 

Πδὺ τηγϑύθυυΣ ΤὴΘ ΔΉΒΥΘΙ 18 ποῦ 

Θάβυ, ἃ5. ἴοι δηϊθοθάθηΐβ 8.86. Ροβ- 

51016, (α) 188 ὑθχὺ ἱπτατηθαϊδύθυ Ργθ- 

ΘΘαϊῃρ ; τὸ εἰρημένον, τὸ γεγραμμένον, 

δύϊον, Μογου, οοτηρ. ΟἾτυ5., ΤΠθοάο- 

τα5. (Ὁ) Π6 0186 ρυθοθαϊπο 8π0- 

Ἴ6οῦ, Ὁ16 βὐγιοῦ ργδ] θ᾽ βτη Ὀούνγθθῃ 

{π6 σου] 8] το] αὐϊοι να Ὁπαῦ Ὀούνγθθῃ 

ΟἸτῖϑὺ ἃπα ἘΠΓ5 ματι. (ὁ) ΤῊ 58ρ1- 

τὶθα} Ῥαγρουτῦ, “πο ὙπδὑΓΙ ΠΟ ΤᾺ 

πυταδηστη 564 ᾿ρϑὰ σοπ]αποῦϊο ΟἸτ 501 

οὖ δοο]θβίθ, Βθηρ. (ἃ) ΤῊΘ βιτηρὶθ 

Ῥυχρουῦ δῃα ἱτηταθαϊαῦθ βα)θοὺ οἵ {Π6 

ταχύ, “ιοὐββίτηα {Πὼ οοπ]αποίϊο νἱτὶ 

οὖ ταῦ] θυ ῖβ,᾿ Εἰϑῦ. ΟΥ̓ 658 (α), ὑπουρὶ 

ποῦ οὐπουνγῖβθ ἀπύθημα 016, νον 5. ἃ 

τηθϑηΐηρ οὗ μυστήριον “Ποῦ οαηποῦ 

θ6 βιρβϑύαπυϊαϊθα ᾿ν δῦ ῬδΪ 5. τιδ8 οὗ 

{886 σψοτχὰ ; μυστ. Ὀθπρ ΟὨΪΥ τι884 ὈΥ 

486 ἌΡΟΒΕ]6 ἴο ᾿πηρ]ν οἰ Ποὺ βουηθί πη ρ᾽ 

ποῦ οοσηίξαϊϊο Ὁ (οι. 1. 9, 111,4, ἃπὰ 

ἌΡΡΥ. νἱ. 10), οΥ ποῦ {ΠΥ οοηιργεἠει- 

ϑίδί6 ὈΥ πἀπαββιβύθα Πυτηδη τθᾶξοπ (1 

ΟὐοΥ. χῖν. 2, 1 ΤΊτη. 111. 9, 6), Ὀαῦ ποῦ, 

ἃ5. Π6ΓΘ (οοτηραγο ϑοποούίο.. 470). ον. 

ὙΟΙ. 1. Ρ. 783), “ἃ Ραββᾶρθ οομῃύδιηϊπρ' 

8Πι ΔΙ]ΘροσΊοα] ἱτηρουῦ : ἦ 566 Τ ΠΟ] τοῖς, 

οην. χὶ. 25, ἃπὰ οορ. ΤιοΌθοϊς, 

᾿Αγϊαορῆν. Νο]. τ. Ρ- 85, 89. Οὗ 186 

τοϑῦ (0) ἃπὰ (0) ἅτ 1685 Ῥ]ϑα51016, ἃ5 

ἴῃ Ὀούῃ οΔ5685---ΤΠΟΓ6 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴπ ὑΠπ68 

Ἰα ύθι---- ὑΠθ σϑυλδιῖ ἐγὼ δὲ λέγω κ. τ. λ. 

σγουῦ Ἱα βθοῖὴ Βα ρθιἤπουβ ἃπα ὑΠ6 ἕοτοθ 

οἵ {π6 φγόποῦπι οὔβουστθ Οἱ ὑπ γΠ018 

{π6π (α) ββϑπὶβ θϑϑῦὺ ὕο ΠϑγΤ ΟΣ 126 ὙΠ 

ἴῃ6 οσοπίθχῦ. ΤηὰΒ ὉΠ 6} γ 61. 20 Βίαῦεϑβ 

π6. οχϑοῦ βἰτη]αυν (καθὼς) οἵ {ῃ6 

το] αὐοηβϑηΐρ ; νου. 30 ὑπ οτουηα οἵ 

ὕΠ6 το]αύϊοη ἴῃ τοραγ οὐ ΟἸιυϊϑὺ ἀπά 

06 ΟΠαγΟΙ ; νϑγ. 91 ὑπ6 πϑύμπγ οἵ 0Π8 

ΘΟΠ]ΙΡ] γοϊαύϊουι, νυ ἃ ῬΓΟΌΔΌ]6 ἃΡ- 

Ῥ]ϊοδύϊοτι α͵8δοὸ ὅο ΟΠ νιβῦ ; νϑῦ, 32 ὑπ 

ταΥΒίοσΎ οἵ ὑπδὺ οοπήτσαὶ τοϊαύϊου ἴα 

10561, ἃπΠα 501} ΤΏοΤΘ 80 ἴπ 1(5. ὑγρῖ- 

08] Ὡρριούϊοθ ἰὸ Ομυϊθῦ δηὰ Π5 

ΟΠαροΙ. Τὸ 15 πθϑά 885 ἰὸ 

Οὔβουνθ ἐμαῦ ὑπ6 σγοσὰβ οαπποῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ͂ 

6 πυρϑᾶ ἴῃ Τὰνοαν οὗ {86 βδογατηθεθαὶ 

πδῦθτθ οἵ τοδιτᾶσθ (Οὐπο1. Τυϊά, 

ΧΧΙΥ͂. ἰη10.}, θα 10 ΤΩΔῪ [ΑἸ 6. βαϊα 

ὑμπαῦ {Π6 νϑῦὺ ἴδοῦ οἵ {π6 σοι ρδυίβοι 

(586. ΟΙ 81.) ἀοθϑ Ῥἴδοθ τιδυγῖαθθ. οἢ ἃ 

ἴδν ΠΟΙ θυ πα Πἴσ ἢ 6. θ8518 ὑμᾶπ τη ΘΟ ΘΡ 

ὑμθουῖθα ἃτθ ἀἰβροβθα ἰο δατχαῦ: 560 

Ἠ1]. ὧν ἰοο., ὅτι ἴον ὕνγο βροοα βεὺ- 

ΤΩΟΤΒ. οὐχ {π15 ἰοχύ, Βρ. ΤΆ ΠΟΥ, ΘΕγΊ. 

ΧΙ. ΧΥ͂ΠΙ. ὙοΪ. 1. Ρ. 705 56. (Πωοηά. 

186). ἐγὼ δὲ λέγω) “ὀυὲ 
1 αν βροαϊοίτ ;᾿ δα λυ πθῦϊοα! οοτασταθιῦ 

οη {Π68 Ἰογεροίηρ; ἐγὼ ανῖπρ' πὸ ΒρΡ6- 

ΟἶἉ] τϑίθσθθιοθ ὅο μῖβ. οὐ ΟΘΙἸὈΔΟΥ͂ 

(οοιαρ. (160), Ὀαῦ, ἃ5. [)6. ὟΥ͂. φαπηύε, 

τηδικίησ, δια πΠαῦ να ἢ οταρμδβ᾽8, ὑπ 

Βα Ρ]θούϊνα ομδυδοῦθν οἵ {π6 Ὡρρ]οαύϊοι 

δπ σοι ρατβοη (Υ πθυ, 6". ὃ. 22. ύ, 

Ῥ- 128), ἘΠ ὑπὸ 5]Ρ.ΌΠΥ ορρο- 

Βιθϊινα δὲ οοπίγαβίβ Ὁ 1 ΔΩ ΟὗΠΒῈΡ 

τηὐθγργούαθιοι ὑμαῦ τοῖο ῦ μῶν θΘ6ὴ 

δαάαοεοα (Δῖ6γ.) : “πὸ τη γβίθυυ οὗ {115 

ΟἸΟΒΘΠθῈ5. οὐ Π6 ΘΟΠ]ῈρᾺ] τϑ]αύϊοη 15 

ουϑαΐ, διέ 1 δὴ τι δε βρθαϊςηο οἵ 10 

1η 1.5. 5011 ἀβθρϑὺ δΔρρι!!οαύϊοῃ, ἰη τϑῖε- 

τϑη66 ὕο Ομ γῖβὺ ἀπ ὑπΠ6 ΟἸΠΌΤΟΝ ;" μέγα 

ὄντως μυστήριον, τέως μέντοι εἰς Χριστὸν 

ἐκλαμβάνεται, παρ ἐμοῦ τοῦτό, φησιν, 

ὡς προφητικῶς περὶ αὐτοῦ λεχθέν, 

ΤΉΘορ. Οπ {Π6 φ'ϑηθγα] 1886 οἵ λέγω 

δέ, Του πλα] δ, “ΘΧ Ια Πα Πα1 αὔθ ῬΥΘββἰτ5 

Θ]οατιθ 61] θῶ 41:8 αηὗθν ΟΡΒΟΌΓΙ 8 εὐϑηῦ 

αἰοῦα,᾽ 5886 ΕΔΡΠΘΙ οἡ τ (Ὅ7., 1. 12, δα 

πούββ οη (Ταΐ. ἵν. 1. εἰς Χρ.] 
ἐγ, γΈ ον η06 ἐο ;᾽ τιοῦ “οἵ, ΟΟμγὉ.; 501} 

1655 “ἴὰ Ομ σιβίο,, Ν α]ρ., Βαῦ “πη ΟΠ»18- 

ὕστα,᾽ ΒοΖὼ (οοτηρ. «Π1}., ὅτ.- ῬῺᾺ1].), 

688 Ῥγθροβίθομ Θογγθοῦυ τηδυ]τηρ᾽ ὑπ 6 

οὔθ] αἰγοοίϊοη οὗ ὑπθ βρβδίκευ ̓β 

ΜΟΤΩ͂Β; ΘοΙηρΡ. Δοὺβ ᾿ἰϊ. 25, πα 866 



ΝΡ, 55 τ 107 

4 ; ᾿ Ἁ « - ε 3 Ψ“ Ψ Α 

ἐκκλησίαν, πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα ἕκαστος τὴν 29 
Ἑ “ - “ ς [ ς « ’ ες δὲ «ὦ 

εαυὐτοὺυ γυναίκα ουτῶς ἀαγαάπατω ὡς εαντον, ἡ ὁἐε γυνὴη ἐνα 

Ξ »-» ἣ 
φοβῆται τὸν ἀνὸρα. 
ΟἸΠ]Πάτθη, ΟΡΘΥ ἃηα μο- »" , ε , - “ 
ἐν ΒΡ ὌΡΟΣ ΒΓ α ΒΟ Γὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν Ὑ], 
οογαϊηρ ἰο οα᾽ Β ΘΟ] πη θη : [αὐ μουβ, Ῥτο- 
ψΌΚΘ ποῦ γοι ΟΠ ]άσθη, θαὺ οἀποαίθ ὑπ θὰ ΠΟΠΠ]γΥ. 

Ὑγΐποτ, 6. ὃ 40. ἃ, Ρ- 354, δη4 πούθϑ8 

ΟἿυ 2 ἼΠε88. 1. 11. ΤΠ ῬΓΘΡ. εἰς 

Ὀοίουθ τὴν ἐκκὰλ. 15. οτηϊ θὰ Ὁγ ΒΚ; 

10 ΤΏ885. ; [τϑῃ,, ῬρΙρῃ., Μᾶτγο., πὰ 

15. Ὀγδοκοίθα Ὀγ ζαολην.: Ῥαῦ {π6 6χ- 

ἴθυῃδὶ δαὐπουϊν ἀραϊποῦ Ὁ 15 ποὺ 

Βύγοηο, 8Π6 ὑπ6 Ῥγο Δ} οἵ 105 

ΟἸΉΊΒΒΙΟη, ἔγροση 105 ποὺ θείη ἀπάθ᾽- 

βύοοί, ὈΚ ΠΟ πηθ8 8 5]1σ}ὔ. 

35. πλήν] “ιευογίοἰ 655," 1. 6. τοῦ 

ἴο ῬΥΘ55 Π6 τηγϑύϊοωὶ Ὀθδυϊηρδ οὗ {86 

ΒΆΡ]6οῦ ΔΗΥ͂ {πῦον ; 0πΠ6 φᾶγύϊοϊθ ποῖ 

Ῥοῖπρ' στϑϑαπηρύϊνα (Βεηρ., ΟἸ5}..), Βαῦ 

1ῃ ΔΟΘΟΥάΘΠ06 Ὑν1ῦ ἢ 105. ΡΥ ΠΊΔΓΥ͂ ΤΠ ΘΔ }- 

1ηρ᾽, Θοηυραγ αὐΐυο, ἁν {Π6η66 οοπύγαβὺ- 

1ηρ᾽ 86] 5110 ΠΕ] αὐνυογδωίίυο, 566 680. 

ἹΚΊοῦζ, ἤενων. ΝῸ]. 11. Ρ. 725, Πϑομ 8148. 

ΟὟ. ὃ 548. 33, δα 4150 ποίθῃ οὐ ᾿λιϊ. 

1 13: καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα] 
ἐψ6 αἶδο ϑ8ουογαί ;᾽ γα αἶδο---ἃ5. νγ06}} 

8ἃ5. ΟΠνῖϑῦ ἰονναγ 5. Ἠΐ5 ΟΠαγοη. ΤῊ 

ῬΙΌΓΑΙ ὑππ|5 ΒρθοΠ θα Ὀγ {π6 αἀἰδυυθαὐῖνα 

οἱ καθ᾽ ἕνα, “γο5 5ΒΙΠΡἜ}1᾽ (οοτηρ. 1 στ. 

ΧΙν. 27, 31, δη4 566 Υ που, ΟἽ". ὃ 40. ἃ. 

ὁ, Ῥ. 357), ῬΆ5565 δ βῖ !Υ πα παθαΓΆ ΠΥ 

ἰηῦο {Π6 βίπραϊα ἴῃ ὑπ 6 ΘΟΠΟΙἸπρ᾽ 

Οα {Π6 βύ}1ς- 

ἴηρ' Θατνγαίθποθ οὗ κατὰ ἴο ανὰ ἴπ 

ΤΘ πὰ 61 οὗ {π6 βθῃύθποθ. 

ΠΘΔΥ]Υ 411 105. Τηθδηΐηρ5. (πο 0 ουϊπορά 

ἴπ ὑπ αἰδβύν αν 1156), 886 68Ρρ. Πο- 

πι8149. Ογαΐψι. δ 18356. 

ὡς ἑαυτόν] “αϑ λἱηιδοί,᾽ 5.11. “85 θαβϊηρ' 
ὁπ 6 γα ΠΙΠ1561},᾽ 5866 πούθϑ Οἡ ψγϑὺ. 28. 

ἡ δὲ γυνή κι τ.λ.}] “απὸ ἐλ υὐἷγ6 1 14 

ἐμαὶ 51)6 7οαν 6} ἡιυιδδαγ ᾿ Θταρ μαίϊο 

Βρθοϊβοδύϊοη, νυ ἱῦ ἢ 5] σὺ οοηὐναβί, οἵ 

86 ἀυύϊθ5 οἵ Ὁπ6 νΐδ; ἡ γυνὴ Ὀεϊηρ᾽ ἃ 

ΒΙΤΏΡ]6 δ ηα ϑιηρμδύϊο ποιηϊηδῦϊνο ἃ 08ο- 

Ἰυῦε (Μ6γ.; οομύτω Τα ]16,--- αὖ Θγτο- 

ΠΘΟΙ510), ὑπουρὴ ποὺ οἵ ἃ Κὶπά 80 

ἀεβ μον απϑυ ηὐδοῦϊο ἃ8. Αοἱβ ν]]. 40 

διηα Θχχ. οἰὐθά ὈΥ ΠΥ ((7. ὃ 28. 3, 

Ῥ. 207, 64. 5; 5688 Ρ. 500, 68. 6), δπὲ 

τηοϑῦ ΓΟ Δ ΌΪΥ ἀθρθηάθηῦ, ποῦ οἷ 8 

πηρθγ., θαῦ ὁπ. ΒΟΙη8 ψϑΓῸ οὗ σοταηδηα 

ὙΏ1Οἢ. οδ ἢ ΘΆΒΙ]Υ Ὀ6 ΒΌΡΡΙ6α τοι ὑΠ6 

οοπίθχῦ; 866 Μθυεν οἷν 2 (07. ΥἹ]]. 

γ, Βυῖῦχ, 2,288. ἡτυ. 5 (ον. Ρ. 126, ΔΥΊΠοΓ, 

σγ. ὃ 44. 4, Ῥ- 365, δα. 5. ΑἸΪογὰ 58ρ- 

ῬΠΙ65. “1 ογάου, ἡ οὐ “ἰθῦ Π6Ὶ 566,᾽ τοῖθυ- 

ΤΊ Πρ ἴο ΠΪΒ5 ποίβ οῃ 2 (ΟΣ. ἰ. 6., ὙΥΠΕΥΘ αὶ 

Οὐον. χνΐ. τὸ 15 οἰ θα ἃ5 ΠΠπβέγαθνθ: 0Π15 

15 ποῦ [ὉΠ] ἴῃ μοϊπὺ, ἃ5. ὕΠ6 βα ]θοῦ οὗ 

{π6 ᾿τπηρϑυδύῦϊνθ πη 4 ὑΠ6 βιι] ποῦν 15 

ποῦ {Π6 58 Π16: ΤΠΟΓ6 ΡΘΕ Ποηὖ 15. ΘΟΡΠΙ. 

(α. Οοϊ. τό, θυ, ἃ5. ΕΠ] πα οοτ- 

ΤΘΟΥΪΥ οὔβθυνθϑ, “ φύλαξαι Δαδβισηῆοδ- 

ὕστη παθϑῦ Ἰοαθη 15. ΘΟΠΒΙ]πτη ; ἦτο 

ἐὐδὺ αἶοο 116, ὅτο.,᾽ Ποω, ϑορῆ. Κ᾽ οἹ. 1. Ῥ. 

840. 

ΟἬΑΡΤΕΕΒ ΥΙ. 1. ὑπακούετε κ. τ. λ.] 

“οὔθ ψουῦ" ραγοηίβ ἐπ ἐμ6 Πογα ; ἐν 

Κυρίῳ (ΟἸιν"ϊ8έ,---τοὐ Οοα, ἃ5. ΟἾνυ5.» 

Τθοα. ; ΘΟΙΏΡΑΓΘ ΘΟ. 1γ. 7, ν. 21) Δἃ5 

τπιϑι} ἀθπούϊηρ' {π6 8ρλ676 ἴο ψν ΒΙΟὴ ὉΠ 6 

ΔΟΙΙΟΙ 18. ὅο0 Ὀ6 ᾿παϊῤθὶ (ποῦ ἴον κατὰ 

Κύρ., Ομνν5.), δη ἃ οὈν] ου ΒΥ. Ρο]οηρ- 

ἴηρ’, ποῦ ἴο τοῖς γονεῦσιν, ΤΟΥ ο τοῖς γον. 

δα ἴο ὑπακ. (οομηρ. Οτῖρ. Οὐαἰ.), θαῦ 

ΒΙΠΊΡΙΥ ὕο {Π6 Ἰαὐου, ---βουνίηρ' ὑΠὰ8 ἰο 

ἀοῆπθ ἃπα οπαγδοίθσιζα ὑπ παύαγθ απ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὉΠ6 ΠΠπ108 οὗ ὑΠ6 ΟὈΘα πο; ἐν 

οἷς ἂν μὴ προσκρούσῃς [ Κυρίῳ], ΟἾτνγ5. 

Οἱ {Ππθτηογ οχδοῦ παὔμν οὔ {Π656 11 Π}105 

(μθγθ ποννθνθὶ ῬϑυμαΡ8 ποῦ γϑιν ἄθῆ- 

πἰίϑὶν πἰηὐθα αὖ : οοιῃρ. Α11.), 5866 Τὰν - 

Ἰοσ, Ζιιιού. Ζ7λι. τιτ. 5, να] αὶ ἀπά 4.8η. 

ΤῊΘ τϑϑάϊηρ᾽ ἰ5 ἀοαθια], ἃ8. ἐν Κυρίῳ 

15. Ομ Υ “αοίιι. αν βύγομπρ' 8ιι- 
ὑπονύν [ΒΌΊ Βα ; ΟἸδτγοιη., ϑδπρ., 

Αὐρ,, Βοργη. ; ΟἸθηι., ἃ]. 1. ΤῊ δχύοθι- 
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5, ΤΣ 9 Κ ὙΡᾺΣ “ , 9 δί 
ῶυμωὼν εν υριῳῷ τουτο γὰρ εστιν Οικαίον- 

ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

ἢ Ἁ 

τιμα τον 
’ Α Α Ὡ 9 ᾿ 9 Α ,ὔ 

πατερα σου καὶ τὴν μητερα, ἡτις ἐστιν ἐντολή πρωτη 

2 ἐν ἐπαγγελίᾳ, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔση μακροχρόνιος 

τι] Δι ΠΟΥ 165 ΠΟΥΤΘΥΘΥ ἴοὺΓ 105. 1Π561- 

τοὺ [ΑΠΡ ΘΕ ΚΙ Ν ; Ὡρδυ]ν 811 Τη88. 

πα Κν.; ΟἸγγβ. (ΘΧ συ 88}γγ), ΤὨθοά.] 

16 οἵ σγοδῦ νγϑιρῃηῦ, φη 4 ὑπ6 πύθῃ] 

ΔΡΡΏΤηΘηΒ ἃ 6 ἴῃ 18 ἰανοιν, ἃ8. 1ὖ 

γνου]α πᾶγθ ῬΘθη ἰηβουίθα δἵύον δίκαιον 

1 1τὖ δα ΘοΙη8 ἴγοτη (0]. 111. 20: 588 

Μογυϑυ, Ρ. 238. τοῦτο 

γάρ ἐστιν δίκ.] “707 ἐλ ἐδ το], τιοῦ 

7ΤΏΘΓΘΙΥ πρέπον; Τι01' Τ]ΘΤΕΪΥ κατὰ τὸν τοῦ 

Θεοῦ νόμον (Τ]6οα.),. θαὺ “πῃ δΔοοον- 

8066 ΜῈ παύατθ ̓  (τέκνα...γον εῦσιν); 

Φη4, 85. ὑπ6 ποχῦὺ νϑύβθ Βῆονϑξβ, ὑπ6 Ἰὰν 

οἵ 6ο4: καὶ φύσει δίκαιον, καὶ ὑπὸ τοῦ 

νόμου προστάσσεται, ΤΠΘΟΡΗ. ; ΘΟΙΏΡ. 

ΟἹ]. 1. 20. Οἡ ἐπ ροβιϊοη οἵ Ομ ἢ] ἄσθη 

ἴῃ Ὁπὸ θαυ] ΟΠ ΤΟΙ, ἃπα {116 τ ]αὐϊοι 

50 0}) ἑαχίβ θθδν ο Ἰηΐαηῦ Ὀαρὑϊ85Ππι, 566 

δῖον, ἤοάοη, ..68. ΝῸ]. ντ. Ρ. 92456. 

2. τίμα κ-τ.λ.] “Πολοιιν" ἐλ ζαΐλον 

πα ἐδ ηιοίϊιθ)" Βρϑοϊβοδύϊοη οἵ {9 

Θοτητη πἀτηθηῦ ἃ5. δἂη Δα ΙΠ1οΠ8] 60ῃ- 

Ὡγτηδύϊοη οὗ {π6 ἔογθοοϊηρ ργθοθρῦ, δη4 

5. ΒΌΡΡΙγηρ ὉΠ6 τθᾶθοη. ὁπ. ΜΟΙ ἴύ 

τνὰβ θαβεα. Ἠδὰ δίκαιον ΤΘίθυυθα ΟὨΪΥ 

δο {π|8 Θοταμηθϑηα, ΒΟΙη8 οϑι88] ρΔΓΌ 1018 

ννου] τηογθ ὩδὕμγΆΠ]γ πᾶν ὈΘΘὴ Δ Ρ- 

Ρϑηάθά. ΑΒ 1ὖ βύδπἀβ. ἤονγθνθγ, {116 

ΒΟΙΘ πη τϑοϊ δύο οἵ {π6 σοτητηδηαιπθηῦ 

υ]6 45. ὑπ6 νοΐοθ οἵ (οα ν 10} ὑπαῦ οὗ 

πδύα θ. ἥτις] “ἐλ εὐ]υζοῖι ;" 

Ὅπ6 Ῥτοποῦῃ ποὺ Πανίηρ 6 Γ6 ἃ βίγσοῃρ- 

Ἰγ ὁατιϑαῖ, θαὺ ταῦθ δὴ δαρίαγαΐογ 

ἔογοθ ; 588 πούθϑβ οὐ (ταί. 11. 4. ἰν. 24. 

πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ] “ἐδ 71γ8ὲ ἴηι γ6- 

σαγα ὁ} ργοηνῖβε,᾽ 501]. “85 ὃ Θοιητηδηᾶ 

ΟΥ̓ ΡῬΓΟΙΗΪΒΘ ;᾿ ΟΟΙῚΡ. ὥὄγι. ᾿ντο, Ὁ 
ρον ὲ 

“ας λο) [Ρεϊμη μι απο ρτοταϊυὑὑ81}]: 
τ ἐν 

ποὺ δχδοῦν “Ὁ Ῥσομ156,᾽ ΒθΖα, Δ]Ε., 

8]... ἃ5. ὕΠ6 ῬΥΘΡ. Πθῦθ ΒΘ 115 πδύῦαγα ν 

τπι8θ6α ποῦ 50 ΤῸ ἴο βίαίθ ὑπ6 δοοοιὴ- 

Ῥδηῃϊηχοηὖ ἃ8 ὕο ΒΡ6οΙ Υ {π6 οχϑοῦ ροϊηῦ 

ἴῃ 1 ἢ {Ππ6 ργθαϊοδύϊοη οὗ πρώτη ΜΒ 

ἰο Ὅδ6 ππάοτιβίοοα ; 50 τίσ ν ΟἸ 8. 

(οὐ τῇ τάξει [ἴῃ τορᾶτὰ οἵ ογάᾶδν, 

ποίθβ οὐ (ἐᾳΐ. 1. 22] εἶπεν αὐτὴν πρώ- 

την, ἀλλὰ τῇ ἐπαγγελίᾳ), ἃ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ͂ 

ὙγΙμοιυ, ΟἿ". ὃ 48. ἃ. ο5. Ρ. 3490. ΜΘΥΘΓ 

οἰῦθ5 Ιου. ὅὅϊο. ΧΙΠ. 37, ἐν δὲ εὐγε- 

νείᾳ καὶ πλούτῳ πρῶτος. ὅϑοτηθ 1016 

αἰ που ν μὰ8 θθθ. ἔοαπα ἴῃ ὑπ 186 οἵ 

πρώτη, ΟΥ̓ΩρΡ ὕο ὅπ6. 2ηα οομηηδπα- 

τηθηῦ Βθθιηῖηρ ὅο ἴηνοϊν ἃ Κιπα οὗ 

ῬΓΟΙΏΪβΘ ; 8566 Οτρ. αὐ. Τῇ {π|8 Ὀ8 

ΘΟΠΒΙ ἀοτθα ἃ85 ποῦ ἃ ἀββηϊα ἐπαγγελία 

(δ]ν.}), 5011] πρώτη Μοῦ] βεϑῖῃ τππ- 

τιβι8}}, ἃ 5 πὸ ΒΥ σομητηδηπηθηὖ νγουἹα 

ὑμθη 6 {Π6 οπΐῃψ ομθ νον μὰ85 ἃ ῬγῸ- 

Τα ἶβθ: ΠΟΙ νγοῦ]α ὑπΠ6 ἀϑβυμηρυϊοη ὑπαῦ 

10 15. “Πγβὺ᾽ ὁπ {1|0 δεοοπεὶ ὑ8.0]68 (ποῦ βΒ0 08 

ἃ γϑοθηῦ αἰν βίο ἃ8 ΜΙ υοῪ δύο υ ΠΥ ΆΒΙη. 

ΒΘΘΙῚΒ ὑο {πη]ς, 566 ῬΏΙΪο, ἐ6 ϑρεοίαί,. 

Ζορσφ. ΝΟ]. τι. Ρ- 3οο, 6. Μδϑηρ.) γὸ- 

Ἰδνθ ὑπ6 «ΠΗ οα]γ, ἃ8. ὑΠπ6 βᾶπηθ ΟὈ]60- 

Φϊοη. σοι] 501} τϑηαῖη. 8 ΤΩΔΥ 

ῬΘΥΠμδΡ5 Ῥθϑὺ βχυρίδίη ὑπ6 βυδίθιηθηῦ οὗ 

Ῥυϊουιῦν ΟΥ̓ τοΐθυυιησ ἴῦ, ποῦ ἰο 8ἃ}]} 

οὔπον 7υγογοΐη Θοτατηλη 5 (ΠΗ 81].), θαύ 

ἴο 8411 ὕπ6 οἶμον" Π7]οβαΐοὸ ΘΟΙΩΤΉΔ 65 

(Δ6γ.) οὐ νυ θη ὑπ ἀθοδίοριιθ ἔΟυ τη 5 

πϑῦαγα!!γ {π6 ομϊοῖ ἃηα Ῥγοιηϊηθηῦ 

ῬοΥύΙοΙ ; ΒΙΤΩΡΙΥ ὑπθη “{π6 ἢτγβὺ οοτη- 

Τηϑ ΠΕ νγ8 πηθϑῦ Ὑν10]} ἡν Ὡ]0 ἢ ἱπνοϊνο8 ἃ 

ῬΙΟΙΉΪΒ6.ἢ Τῦ τηδῦ Ὀ6 οὈβθυνϑα 

ἐμπῶῦ ὑπ ἁυίϊοϊθ ἰδ ποὺ πϑϑαθά ψ] ἢ 

πρῶτος, ογαϊηα δ. Ὀοῖηρ ἔγοση ὑμῖν πδ- 

ὕπτθ 5. ΠΟΙ ΘΠ] ἀ6ἤηϊύθ; οοΙηρΡ. οὔ 

χυΐ. 12, ἃ 566 Μιαα]θύομ, (Ογ εἶ; Αγί. 

ΜΠ ΞΡ ἴϑοι 

3. ἵνα εὖ σοι κ.τ. λ.1 “ἐπ ογάεν ἐπαΐ 
ἐξ ηναν ὅδ αὐοίᾳ εὐἱέλ, ἐλι66.. 8. 5116} 1 

ψδγὶϑα οἰναθϊοη ἔγοτη ὑπμ6 Τ Χ Χ, Ἡχοῆ. 

χχ. 12, Πθουῦ. ν. τύ, ἵνα εὖ σοι γένηται 

καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς 

[τῆς ἀγαθῆς, Εχοά.] ἧς Κύριος ὁ Θεός 
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ἐπὶ τῆς γῆς. 
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Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ 4 
, ὩΣ ΕΝ ς ν 5 , ΘΙΞΕΟΝ τ ὃ Ἁ 

τέκνα ὑμῶν, ἀλλα ἐκτρέφετε αὐτὰ εν παιόειᾳ και νου- 

θεσίᾳ ἸΚυρίου. 

σου δίδωσί σοι. ΠΕ οἸη ββῖοη οὗ 18 

Ἰαῦθον ὑοῦ 8. οδ ἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠᾶνΘ ἈΤΊΒΘῚ 

ἔνοτη ὑπθ6 Αροβῦϊθ᾽ 5 "6116 6 ὑπὰῦ 115 

(ὐβπθ116. Πθᾶτθιβ ἃηΠἃ Ὑθδθι5 ὙΕΓΘ 50 

τη 1]181" να ὑπ τοϑὺ οὗ ὕΠπ6 απούαίϊοιι, 

ὑπαῦ 10 νγοι]α 6 πΠΠΘΟΘΕΒΑΓΥ ἰο οὔθ 1Ὁ 

(5886. Μεγ.) ; ἴον ὑπ5 τῆς γῆς πιυδῦ θ6 

ὑγδηβιαῦθα “{Π6 Ἰαπα᾿ (οἵ Οδπδδηῃ, --- 

ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ηα ΠΙβθουΊο}1ν, ΜΘγυ.) ἃπα {Π6 

ῬΙΟΤηΪβΒ6 ἀθητ θα οὗ 811 105 β'σ!] ΠΟ Π66 

ἴο ΟΠ νβύϊδη Ομ] γθη. Τύ 15 ΤᾺ ΤηΟΓΘ 

Ῥιοθαῦ]6 (566 Ἐδ416) ὑῃπδῦ Ὁἢ8 οὐ ββῖοῃ 

νγῶϑ Ἰηὐθη θα ὕο θη ΘΓ} Ζα ὑπ6 σοΙη- 

ΤηδΠα, πὰ πᾶ, ποῦ τηργοὶν “ (οὔ! 

ϑθηθ (Β6ηρ.), ΠΟΙ ἴπ ΥΡΊοα] τϑῖ, ἴο 

πθῶνθη (Ηϑιηιη., Ο]8ῃ., βθ66 Βδγγον, 

“Ζ)οοαϊ. Μο]. νΙ. 524), Ὀαὺῦ ΒΡ ]ν πὰ 

Ῥίαῖπ]ν ἐο ἐπαϊυϊαιιαῖδ, Βα Ὀ]Θ οὐ οὗ ΘουΓ88 

ἰο {π6 ΘΟ] 108 νυ ΠΟ. ΔΙ νᾶ 5 6] Πρ’ 

ἴο 5110} ὑβ Πρ ΟΓᾺ] ῬΤΟΙΉΪΒΘΒ ; 588 Τ,616}}- 

ἴου, Μχῳροβ. οὗ Οομυμπιαπά. Ὁ. 487 

(Βάϊη. 1845). καὶ ἔσῃ μακρ.] 

“απο ὑμπαῦ ἑλοῦ ὅ6 Ἰοτῃ-ἰὐνεεῖ,᾿ “ οὖ 515 

Ἰοησεδντβ,, γ ]0. ΤῊ 6 Ταύαγϑ 15 ΘΟΙη- 

ΤΠΟΠΪΥ ΕΧρ αἰ μθ ἃ5. ἃ ἰᾶρβθ 1ηὔο {πθ 

“ογαῦϊο αἰγθοίδ᾽ (οοηρ. που, ΟἿ". 

ὃ 4τι Ὁ. 1, Ὁ. 258), Ὀπὺ 15 ΠΟΤ ΡΡΟΌΔΌΙΥ 

το 6 τϑραγ θα ἃ5 ἀβροπάθηῦ οἢ ἵνα (50 

Δ αἰσ,, Φ0ῃ.,, Αὐστη., 811 οὐ “ὑνμ] ἢ. τι88 

{116 Βα] αποῦ.), τῶ σοηδύσ πούϊοη νυ Β]Ὸ ἢ. 

Ὁπουρὴ ποῦ Τουπα ἴῃ Αὐὐο ΟὙθοὶκς (5668 

Ίοῦζ, 2) οναλ". Ν᾽ Ο], τι. Ρ. 630) σου ύα! Η]Υ 

(065 Οὐστ ἴῃ {πΠ6 Ν. 1᾽. (Θοτρ. 1 (ΟΓ, 

1χ. 18; αν. ΧΧΙΪ. 14, δΔΠ6] 566 ὙΥ̓ΊΠΘΟΓ, 

ἰ. 6.), ἨΔΥΤΗΟΠΪΖΟ5. ῬΘγίθου ν ἢ {Π6 

οἰδϑβίοϑὶ τι86 οὗ ὅπως (566. ὕπ6 πιπιθ- 

ΤΟῖι8 Θχχ, οἰὐθα Ὀγ δύ ον, δανίῖο. Νέρ. 

Ῥ. 200, 8564.), ἃπα 18. ἤθυθ ΘΠ ΠΘΗΠΥ 

ΒΠῊΡ]16 ἃπα πϑύμγα! ; οομρ. Μίου. τ 

ἰοο. ΔΥΒΘΙΠΘΡ Πονθνοῦ νγΧ8 Οδ ἰΙ6γ8 

ΤΘΟΟρΡἶθ86. ἃ “Ἰορ θα] οἸϊμαχ ἡ (Μ6γΥ.), 

15. ἀουθύξα! : ὑπ6. ἔαύασο ποι θα] Υ 

οο5. οἴνθη βχρῦθβθ ὕπ6. τῇογ ἐἰαβέϊη 

ἀηα οογ αϊην. τ Θ5α]0 (οΟγ ραγ 6 Τδν, ἐ.0., 

ΠΟΥ ὑΠ6 βἴηρθ δοὺ 15. ΘΧΡυι ββθ Ὀγν 

ὉΠ|6 801. 5110]... 016. Ἰαβίζησ δοὺ Ὀγ {Π6 

ξαθαι6) ; 5011, ἃ5. ὍΠπ6 Ῥυθβθηῦ ΤΟγ πηι] 

Οὐσυτβ ἴῃ δαρβίδποθ ἴῃ Ποὺ. ΧΧΙ]. 7 

(4 165.}, ἀνὰ τοῦ Ἰῶνϑ ὑΠπθ πο 6 ῬΘΘΟΠῚΘ 

ὃν ΚΠΟΥΥ ΟΣ οἵ ΘΧρΡΓ βίο, 10 ΒΘΘΙῚ5 

Ῥθεύϊοι ποῦ ὕο Ῥγθ85 ὕπ6 Γαύατ ἔν. Π6Γ 

ὑπ ἃ5 Τϑρυθβθηθηρ' {Π6 ἐεηυρογαὶ ετο- 

{υέίογ, οἵ {π6 εὖ γενέσθαι. 

4. Καὶ οἱ πατέρες] “4 πὰ γε Καί) ;᾽ 

ΘΟΡΙΕΒΡΟΠΟΙησ Δα γοθ5 0 {π6 Ῥᾶγθπ 

ἴῃ ὉΠ6 ῬΘΥΒΟΠ5 Οὗ ὕποβθ γῆ ὈΟΥΘ {Π|6 

ἀομηθβϑῦϊο στ]6, {π6 πατέρες : 

ἍΜ 6υοὺ ἴῃ ἰοο. 

ΘΟΙΉΡ. 

ῬΘΗΡΘΙ ΤΘι Δ ΚΒ οα ὕΠπ6 

ῬΤΌΒΘπΟΟ οἵ ὑπ6 καὶ ΠΘΓΘ ΔΠ6 ΥΕΓ. 9; 

δια 105 ΔΌΒΘΠΟΘ 1 Οἢ. γν. 25; “ΓΔ 01}15 

Ῥαυθηΐθθ οὐ ΠΕΡῚ ἃαθαηύαν φοϊθβίαῦθ 

Βα αἸ8 1 ΗΔ 101. ΤῊΪ5 αἸβυϊπούϊοι 15 

ῬΘΥΝΔΡ5. ΟΥ̓ΘΙ-ῬΓΟΒΒοα : καὶ ἤθῦθ δηά 

ψ6 1. 9 ᾿η ΓΟ 068 ἃ τη ]ςοα φη ἃ απϊοὶς 

ΔΡΡΘδ] (5866 ΗἩαγύπηρ, “αν. καί, 5. 7, 

ὙΟΙ]. 1. 1.40), δη ἃ 8150 τη υ}]ς8. ὑπαῦ {π6 

ΟὈ]Ισαύϊομ νγὰβ ποῦ 81] οη. Οη6 5146, θα ὺ 

ὉπῶὉ ὉΠ6 ΒΌρουϊοῦ 180 πδα ἀπ 165 νυ Π 1. ἢ 

16 οὐννϑα ὕο ὉΠπ6 Ἰηΐουῖοῦ. ΤΠη6 ἀαὖν 15 

ὑπ 6 η ΘΧΡΥΘΒΒΘα πθσϑίνοΥ ἃπα Ροβὶ- 

μὴ παροργίζετε!] 

“ργουοῖτο ποῦ ἐο αὐγα ν ;᾿ 566 Οὐ]. 111... 21, 

ἰἄνϑὶνυ. 

μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ([ἰ60., 7 Ἴ5ο]ι.) : 

πϑοδῦϊνθ 5146 οἵ δχϊιουίαύϊουι (οὐκ εἶπεν 

ἀγαπᾶτε αὐτά, τοῦτο γὰρ καὶ ἀκόντων 

ἡ φύσις ἐπισπᾶται, (ἢν γ8.), ποῦ νἢ 

τϑίθυθηοθ 0 ΔΠῪ ΕὐΓΟΠΡῸΙ Δοῦβ 51.101} ἃ 8 

αἰβι μου] ηρ, ὦθ. (ΟἾνν5.), Ραύ, 85 

ΑἸΗ σὶρ βυρροβίβ, 4}1} 0Ππ6 νϑχα- 

Ὁϊοιι5. ΟἸΓουτηϑὑοθ 5. Ὑν ΠΟ ΠΊΔΥ͂ ΟΟΟῸΓ 

1Π ΟΥ̓ ΙΠΔΤῪ ᾿ηΘΓΟΟΌΓΒΘ ; θεραπεύειν καὶ 

μὴ λυπεῖν ἐκέλευσε, 'ΓΠοοά. 

ἐκτρέφετε] “ὑγύηρ 10, οαπιοαΐο," ἴῃ δι 

οὔποθ] 56 η5886, καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ 

᾽ 

δίκαιος, ῬΥον. ΧΧΙΪ. 24; Τγθα ΘΗΥ]Υ 50 

ἴπ Ῥ]αΐο; οομηρ. ῬοΙγΌ.  ϑέ. τ. 65. 7, 

ἐν παιδείαις καὶ νόμοις ἐκτεθραμμένων 

(γἹηθι). Τη οἷ, ν, 29 [Π6: Τϑίθιεποα 
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Γ Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις 
δ 

κατα σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν 

ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

Βουνδηΐβ, ΟΌΘΥ ἀπ 
αὯο γοῦν ἀπ [410}}- 
ΓᾺΠΥ ἴο ὙΟῸ͵ ΠΙᾶἃ - 
εγ5 ὃδ5 ο ΟἸ σεῦ, 

Πα γ8 5181] τθοϑῖγϑ γουἹ ΤΟ γατ : πλδδύθυβ, 40 ὕΠ6 11|.6 ἴπ σϑύα τυ}. 

15. ΒΤΉΡΙΥ ΡΠ νυ βῖοα, θαὐ {Π6 ἴοτοθ οὗ [Π8 

ΘΟΙΡΟυΠα 5 ὑπ 58π|6 ἱπ Ὀούῃ ρδ8- 

ΒΔΘΘΒ ; 588 ΠοΟΐα5 7 ἰ00. 

ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ] “ἐπ 6 αϊδοὶ- 
ρίϊηο απὸ αὐηιογἑοη ;᾿ “ ἴῃ ἀἸβοιρ! πῶ 

δὖ σοττθρύϊοηθ, δ α]ρ. ; ποῦ ἸΠΒἰΓΌΤΊΘΠ- 

081, Βαὺ 85. πιβὰ8] “ἴπ πΠ6 Βρῆῇειθ ἃπά 

᾿πΠῆποποθ οὗ ;᾿ 566 ΥΊποσ, 6». ὃ 48. ἃ, 

Ῥ. 346 ποίθ. Τῆθβθ ὕνγο γου 5 816 ποῦ 

Τοαὐθα ὕο ὁπ6 ἈΠΟ 6 8ἃ5 ὑπ σεηε) αἱ, 

(παιδ.)} ὕἤο {116 8ρεοαί (Η1]., ΜδΘν.), 

θαῦ Βρθοϊγ {Π6 ὕνο τηθὺποάθβ ἴθ 1Π0 

ΟΠ τιβύϊαπ δἀποαύϊοη οὗ ομ]] ἄσθη,, ὑγαϊη- 

ἴῃς Ὀγ δοὺ δη4 ἀἸ1501011π6, ἃ πα ὑγαϊ η] Πρ’ 

Ὀγ ψογά; 50 ΤΊΎθποῖ, ϑγηοη. ὃ 32, δηὰ 

Ὀοίογθ μἰτη ατοῦ., “παιδ. μϊο 5 ΙΠΟΔΓ8 

ν᾽ ἀϑύατν ᾿πϑυϊυα ] ΟΠ 61 67 ρῶπαϑ; νουθ. 

δαύοτη οϑὺ θῶ ἰπϑύυϊψανο απ: ἢὺ σνογ 8." 

ΤῊΪ5 ΟΠ τἰϑυϊδη πιθϑπῖπρ' οὗ παιδεύω ἀπά 

παιδεία, “ῬΕΙ͂ τηο]οβύϊα θυ !1ο᾽ (Αα- 

δαβῦ.), ΒΒΘΠῚ5. ΟΟΟΆΒΙΟΠΔΠΥ [αὐ] Υ Βϊηὐ- 

δα αὖ ἴῃ ΘῈ. ψΟ 618; ΘΟΙΏΡ. Χοη. 

οι. τ. 3. 5, 8πα ῬοΟΙΥΡ. Πῖϑέ. τι. 9. 6, 

ὙΠ6Γ6 ὑΠ8 Δάνοι ἀβλαβῶς τηλῦ]κ5 ὑΠδὺ 

{Π6 παιδεύειν νγἃ8 ἃ ον ὑπαῦ πθρα θά 

1ταϊαύϊοη. Οἱ Ππ6 Ἰαύύου ἕοτηι νουθεσία 

1ηδὐθδά οἵ νουθέτησις, 566 Μοοτῖβ, 16... 

Ῥ. 248 (64. Κορ), Το θοῖς, Ῥλύψη. 

Ρ. 512, 520. Κυρίου] “0 

ἐλο Πογα ;" βε )οοίὶ,---- ὈΘΙοποίηρ ὕο ὑΠ6 

ΘΘΠΘΙΆΙ ΘαὐΘΟΌΓΥ οὗ ὕΠ6 ροδϑϑε881:6 δ'θῃϊ- 

ὑἶϊνθ, 8η4 βρθοϊγίησ ὑπ6 Τιογὰ ΟἸἩεῖβὺ 

ἃ5 Ηΐὰ ὈΥ ψοπὶ ὑπ6 νουθεσία ἃπὰ 

παιδεία ὙΕΥΘ, 80 ὕο 580, Ργθβουι Ὀ6(, 

ἃ πα Ὀγ ψοβα ϑρίγιῦ ὕΠ6Ὺ τηυβῦ ὈΘ 

τοσυ]αθα ; 50 Ηδ81]., ΟἸβῃ., Μεγ. Τη6 

Θ68η. οὐ)οοίὶ “δ'Ὀοαὺ ὑπ Το ̓  (“τ ομ 18 

6Χ γϑῦθο 1)61 μού ϊ5,᾽ Β6Ζα), ὑπουρῇ 

ΔΡΡΔΥΘΗΟν δἀορίθα ὈΥ 811 πΠ86 ατθεὶς 

οοτππηθηὐαθοῦβ (οοηρΡ. ΤΠμθοα. τὰ θεῖα 

παιδεύειν), ΒΒΘΙΩΒ ἴὩΥ 1655 58] Β δούουυ. 

ΜυοΣ τοϑάβ τοῦ Κυρίου, Ὀαὺ, ἃ5. 1ὖ 

ψγ α]4 Βθοπ, Ὀγ δοοϊάθηῦ : ὑῃπ6 16 15. πῸ 

ὕγϑοθ οὗ Βι0ἢ ἃ τϑδάϊπρ' ἴῃ ΔΎ οὗ {Π8 

ΟΥΙ 108] ΘΠ 1018. 

5. τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα] “ψ01:7" 

ηιαϑίογ8 αὐοογαΐηρ ἰο {6 ἤε5}; κατὰ 

σάρκα ἈδτΘ, 885 ἷπ Ὁ]. ἢΪ. 22 (ὙΠ 0 

10 φῬτγεοθᾶθβ κυρ.), βαυνίηρ ὅο ἀβθῆπθ 

ὉΠ ΔΟΔΙΠΥ κυρίοις, “Ὑοὺῦ ὈΟΔΠΪΥ, 

ΘΑΓΓΠΙΥ τηδβύθγβ :᾿ ΘΟΤΏΡ. πούβϑ. ΟΠ. ΟἿ". 

1. το, 11. 1τ.. ΒοΙΒ μϑτα ἃπα Οὔ]. ἐ. 6. 

(νμθν8 {π8 ταϑηὐϊοη οὗ ὁ Κύριος ἱτητη8- 

ἀϊαῦθὶν [Ὸ]1ονν5) ὑπ δάνογθιαὶ θριιμϑὺ 

νου] βθοπὶ 0 πᾶν Ὀ66ῃ βιρσοβίθα ὈΥ͂ 

{π|6 τϑιηθιη ὕσδης66 οὗ ὑπ6 ἀἰἤθυθηῦ τὸ- 

Ἰαϊίοι ποὺ βίοοα ἴῃ ὅο ἃπούῃβιν Μδβίου, 

τῷ κατὰ πνεῦμα καὶ κατὰ σάρκα Κυρ. 

ὙΥΒΘΙμοσ δηγἐπίπρ οοπϑοίαίογ (κατὰ 

σάρκα ἐστὶν ἡ δεσποτεία, πρόσκαιρος καὶ 

βραχεῖα, ΟἾγγ5.}) οὐ αἰϊθυϊαξέη (( ταὸ- 

ποῦ 1115. πἰΒΙ]οταΐπιιβ Ἰαὐαούδτη. [106Γ- 

ἐδῦθμῃ βρ εἰ] θια,᾽ ΟΑ]ν.)} 15. ξατυμοῦ 

οουομοα ἵπ 0π6 Δααϊίοπ, 15. ΡΥ ΠΔΡ8 

ἀου θυ] (566. Ἠδ11.), 5.111 ὈοΌἢ, 65Ρ6- 

οἶδ]1ν 0π6 Ἰαυίθν, ἂρ οὈυ]ουβυ αθαμιο- 

ἐΐος νι πῖον τασϑῦ πᾶν Ὀδθθῃ, δπὲ 

ψ Πΐο {π6 ΑΙ ΡΟΒύ]6 ταῖο μῦ ΡΟΒΒΙΒΙΥ δἂνθ 

τηξοπά θα ἴο θ9 ταϑθ. Οπ ὑπ βύιοίει 

Ῥαὺ Πδγα πϑοϊθοίθα ἀἰβυπούϊοη Ὀθύννεθι 

κύριος ἃπιὰ δεσπότης, 566 ΤΊΘΠΟΝ, ΘὙΠΟΉΙ. 

8. 28. Ζιαοἤιηι. ῬΊδοθβ κατὰ σάρκα 

Ῥεΐογτθ κυρίοις τὺ ΑΒδὰ; ΤῸ τΏΕΒ; 

ΟἸδτα., Ομγυ5. (1), Τθαμ., ἃ].ν---θαὖ 5.0} 

ἃ Ῥοβιθΐοπ 15 γτϑ]θοῖθα ὈγῪ 7 βοὴ. δὰ 

τηοϑῦ τϑοοπῦ δαϊύουθ, 85. ἃ ῬΓΟΌΔΌΪΘ 

σοπίοστηθθϊοη ἴο (]. {ἰ. 22. 

μετὰ φόβου καὶ τρόμου] “ ευὐύϊ, ὕεαν' 

απὰ ἱγοηυδίίηγ.. ὌΥ Θοτηρϑυῖπρ' τ ΟΟΓ. 

ιν 2, 2 (ὐΥ: Μ1] ΓΕ; ἘΠῚ] 1 12: ΤΠ ΠΕΠΟ 

{86 ἔνχο ψοσαβ ἃ απο, 1ὖ ἀοοθ5. ποῦ 

Βθϑῖὴ ὑπᾶῦ ὕμ6γΘ 15 ΔΎ ΔΙ] βίο ὅὸ {Π|6 

“ΌΣΟΙ Βϑυνοσαση οομπαϊθϊο᾽ (ΟἹ , 

Βδησ.. ΘοηΡ. ΟἸτυ5.), αὖ ομΪΥ ὕο 1Π8 

“Δηχίουβ ΒΟ]1οἰὔπ 46 ΠΠ6Υ οὐρῦ ἰο ἴδε] 

διθουὺ {Π6 ζἈ 10} {Ὁ] ρϑυουτηᾶποα οὗ ὑποὶν 

ἀαὐῖε65 ; οοτηρ. Ηδτητη. ον Πλιΐ. 11. 152, 

ΜΠΟΥΘ Ππονγθνοῦ ὑπ6 ἰάθα οὗ ταπεινο- 
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τ 2 “ , ς ΄σ ς ΄- ἴω 4 , 

ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριστῷ: μὴ κατ᾽ 6 

ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ὡἧς δοῦλοι 

“Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς, 

φροσύνη (Ἐδτηπλ.) 18 ποῦ 80 ῥγοιαϊπθηῦ 

ἃ ὑπαὺ οὗ αἀἰδύγιιδὺ οἵ ὑΠ61} Οὐ ῬΟΎΤΘΓΒ, 

ηχίθῦν ὑπῦ ὕΠ6Υ οου]α ποὺ ἀο Θπουρ: 

568 πούεβ η ἰοῦ. 

ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας] “ἐπ δίηῖο- 

γηι688 07 λδαγί," “ἴῃ Βἰπηρ!Ποἱυαῦθ οοΓα]Β,᾽ 
γυ]ρ., ΟἸάγοιη., ὅσ. ; δ]θπηθπῦ ἴπ 

ὙΠΟ. ὑπ6 δηχίουβ ἃηαὰ δο]]οϊύοτιβ 

ΟὈβαϊθποθ γγὰβ ὕο ΡῈ 5πόνπ : ἰύ γγὰ8 ἴο 

ῬῈ πὸ Πυροουῦῖθϊα! δηχίοῦγ, Ῥαῦ 918 

Δ ἸΒΊ σ᾽ ἔγοσα ἃ ΒΙΠ ΘΓ Δ η 4 51η5]6 ᾿ιϑατῦ ; 

καλῶς εἶπεν, ἔνι γὰρ μετὰ φ. καὶ τρ. 

δουλεύειν, οὐκ ἐξ εὐνοίας δέ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν 

ἐξῇ, ΟἾτγβ. ὙΠῸ ἴδυτη ἁπλότης ΟθΟυ ΓΒ 

ΒΘΥ͂ΘΙ ὑϊπ165 (2 ΟΟΥ. 1. 12 15. ἀουθύία]}) 

ἴῃ ὑμ6 Ν. Τ᾿, δἰννανβ ἴῃ δῦ Ῥδυ]}5 ἘΡΡ.; 

δια ἴπ 811 τηᾶγ κα ὑπαῦ ορεέμηθ88. ἀπά 

ΒΙΠΟΘΙΙΌΥ οἵ ποατὺ (ποῦ }έ)" 86 “ ]θεγὰ- 

1ὐγ,᾿ 586 ὕπ6 σοοά ποίβ οὗ Ετ1ύΖ. ἤοην. 

γο]. π|. Ῥ- 62) γΕΙΟΝ σϑρυαϊαῦθβ ατρἰὶ- 

οὐέψ ἴῃ ὑπουρλῦ (2 οτ. χὶ. 3) ὉΓ δούϊοι 

(οιη. χὶϊ. 8). 1Τῦ 18 Ἰοϊπθβά μὴ 

ἀκακία (ΡΏΙο, Ορΐ,. ὃ 41, Ρ. 38, ὃ 55, 

Ῥ- 61), ἀπ ὠγαθότης (184. 1. 1), ἀπά 

15. Ορροββά ἰο ποικιλία (ΡΙαῖο, ἤερ. 

494 Ε), πολυτροπία (οοιαρΡ. Πίρρ. τι. 

265 Β, ψΘτΘ ΑΑΟΠ11165. 15 οοπίγαβίθα 

ψτ {01γ8888), κακουργία, πα κακοη- 

θεία (ΤΠ ΘοΡ., ΤΠθοα., ὑγν ἴ06.}; 866 

ϑυΐοοσ, 7Π)οβαι". ὟῸΟ]. 1. Ρ. 4306, 854 

ΤτοηΟΙ, ϑψηοη. Ῥαγῦ 11, ὃ 6; ΘΟΙΏΡ. 

ιύτη. ϑψηοη. Ρ. 29, δπὰ οπι {Π6 βουῖρ- 

ὑσταὶ δϑρθοίβ οἵ δίηγίοηθβδ οἵ Πϑαγύ, 

Βθοϊκ, Α'ϑοίοῃῖ. τι1. ὃ Σύ, Ρ. ΤΟΆ5 56. 

6. μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν] “πο 

ἦη ἐλ τὐαν ο7 ἐμ 6-δογυΐοο;" ΤτΌΠΘΥ 5ρ6- 

οἰδοούϊοπι οπ {μ6 περαίϊνο 5146 οἵ {Π6 

Ῥγθοθάϊηρ ἐν ἁπλότ., {μ6 Ῥτερ. ψτῃ 

105 ἀϑ08] ἴογοθ ἀδβϑιρστιαῦϊπρ {Π6 τι]θ ΟΣ 

“πογηναπι, σΘΠᾺ1,᾿ Ὁ] 10}} ἴῃ ὑΠ|5 οδ86 

6 Υ σχετα ποῦ ἴο ἴοΌ]]ον ; 586 Θχχ. ἴῃ 

γῖμογ, αν. ὃ 40. ἃ, Ρ. 358. ΤῊ νογὰ 

ὀφθαλμοδ. ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο πᾶγα θθθη οοἰποὰ 

ῬΥ δὺ Ῥδα], Ὀθὶπρ' ΟἿΪΥ ἴουπα ΠΘγΘ 

δηα ΟΟ]. 111. 22: {π86 δ(]. ὀφθαλμό- 

δουλος ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ (ὐογιϑέϊειι!. Α ροϑδί. ὟΝ οἹ. 

Ι. Ῥ- 209 ἃ (64. Οοἰε].), θαῦ ἴπ τϑΐθ- 

ΤΌ Π608. ἴο {Π18 ρᾶββᾶρθ. Τὴ τηθϑηϊηρ' 

18 Ὑ}611 Ἔχργβββθα ὈΥ ΟἸάγοῖη., να]ρ., 

“Ὥοη. 84 οοσυ]ατη βθυυϊθηΐαδ᾽ (ΘΟΙηΡ. 

ϑυγ.), 086 τοῦ, Ῥεΐπρ' Ῥυτη αν ]ν ὅο ὑπ6 

ηυαϑέο).8 6γ6 (μὴ μόνον παρόντων τῶν 

δεσποτῶν καὶ ὁρώντων ἀλλὰ καὶ ἀπόν- 

των, ΤΠΘΟΡΙ. ; ΘΟ Ραγο Χρη. (οοτ. 

ΧΙΙ. 20); ὑπῃ6 σογὰ ὑμπογθίοστθ ταθϑηϊῃρ, 

ΘΘΠΘΓΆΙΥ ἃ8 Ποσθ, ἣ οὐκ ἐξ εἰλικρινοῦς 

καρδίας προσφερομένη θεραπεία, ἀλλὰ 

τῷ σχήματι κεχρωσμένη, ΓΠοοά. ΤὴθΘ 

ΤΏΟΤΘ ΟοΥγθοῦ Του 18 ὀφθαλμοδουλία 

[9 Ὲ} 0 1], 566 1.. Το πάουῦῖ τὶ ϑύθρῃ. 

Τμεδαιιν". Ν᾿ ο]. γ. Ρ. τοϑ88, χ446. 

ἀνϑρωπάρεσκοι] “ηιεη-ρίοαϑ0}8 ;᾽ ὁ Θεὸς 

διεσκόρπισεν ὀστά ἀνθρωπαρέσκων, ῬΒ. 

111, 6. ΤοΡοοῖς (βγη. Ρ. 621) τϑ- 

ΤΠ ΔΓ 5. Οἢ. ὉΠ ααΘβυ!Οη8}0]6 [ουτηβ εὐά- 

ρεσκος, δυσάρεσκος, Ὀαὺ οχοθρίβ ἀνθρω- 

ἀλλ᾽ ὡς 
δοῦλοι Χρ. “διέ αδ δοηαἰδογνατίδ οΓ 

Ολγϑβὲ ;᾿ σοπίγαβίθα ἴθι ἰο ἀνθρω- 

πάρ.: τίς γὰρ Θεοῦ δοῦλος ὧν ἀνθρώ- 

ποις ἀρέσκειν βούλεται; τίς δὲ ἀνθρώ- 

ποις ἀρέσκων Θεοῦ δύναται εἶναι δοῦλος ; 

πάρεσκος. 

ΟἸγυ 5.  ΘΟΤΡ. γϑῖ. 7, ὑΠΘτΘ ὕπ6 ορ- 

ῬοΒιΌοΙΝ 15. Τοτ ὉΠ ν βΒθθη. ἘἘιϊοκοχῦ 

ΥΘΠΊΟΝΘΒ ὑπθ βίορ αϊεγ Χρ., 8 το- 

σδγαϊηρ ποιοῦντες ἃ8 ὑπὸ Ῥγποῖραὶ 

ΤΊΘΙΏΌΘΙ ἴῃ ὑπ6 ορροβιύίοη, δοῦλοι Χρ. 

ΟΗΪΥ ἃ Βυθογαϊπδύθ τηθτη 6" ὙΜΏΪΟΪΝ 

δῖνθβ ὉΠ6 τϑᾶβοῃ δη4 ουιηἀαίϊοη οἵ 10. 

ΤΠ8, ὑμοιρ ον ουθν Πδυβη, διηᾶ 

ΘΟΠΊΡΙοὕθΙΥ τηδυυϊηρ' ᾧΠ6 βύπαϊθα δη- 

Ὁ Ποϑῖβ θϑύνθθπ ἀνθρωπάρεσκοι ἃμπὰ 

δοῦλοι Χριστοῦ, 185 ταϊπίτοάποορα Ὁ 

ΖΤιδοϊ. (6. 7), Ῥαῦ ῬΤΟΡΘΙΙΥ το]θούθα 

ῬΥ οὔπδῖὺ γθοθηῦ θαϊΐοσβι 716 δγίϊοὶθ 

Ῥεΐοσθ Χριστοῦ [1ἰ.6. νι ὈΞΕΚΤ, ; 
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7 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρω- 

τηοβῦ τη88.; ΟἾγγ8., ΤῊ θοά. 7 15 τσ  ΪῪ 

οἸηϊ θα Ὁ “αοΐην,, Τίδολ., 841., οἱ 

Ῥτγθροπάογαμηῦ οχύθγπαϊὶ δαὐπουϊν. 

ποιοῦντες κιτ.λ.} “ αἀοἴπῳ {6 υἱέ οΥἹ 

αού ἤοην {16 8οιυιΐ,᾿ φῬδυῦϊοῖρῖ}] οἸαιθθ 

ἀοπηϊπρ {πΠ6 ΤΠΔΠΠΟΡ ἴπ ὙΠΟ ὑΠεὶν 

δουλεία ἴο ΟἸ δῦ νγὰβ ὕο 6 θβχῃιθι θὰ 

ἴπ δούϊοη. Τὴ6 αυδ! γῖπρ ου 8. ἐκ 

ψυχῆς ἃτθ ΡῬγθῆχϑ ὈΚΥ ὅ501., «0}.- 

ΡΙαύῦ, Αὐτα., ΟἼγυ8., ἃπά βοῖηθ τϑοθηῦ 

οαϊδουβ ἁια οχροβίίουβ ([αολην., Α{7., 

Ὧ6 Ὗ., Η1]1., 41.) ὕο ὕπ6 ραυύϊοὶ ρα] 

οἴαιβθ  μῖο ἢ ΓΟ] 5, θαὺ τιροτ παῦα- 

τ], ὉΠ 10 νου] ΒΘ θ τὰ ΘΟΥΓΘΟΌγ, 60Ὲ- 

ποροίθα ὈΥ ΟἸάγοια. (σμοτθ ἐκ ψυχῆς 

οποία θ5. 0π6 στίχος), Οορύ., Ζ.ΠΗ.- 

ῬΟΙ., ϑ' τ. -ῬΉ]., αὐ. (ΤΊβολ., Ἡγογάδιυ., 

Μεγ. , 81.}, να ῦἢ ὑπὸ ρυθβοηῦ ραγυ οἱ οἷα] 

οἷαθθθ. ΒᾺΣ ἴτοτὰ ὕπογθ Ῥεΐηρ ὕπιι5 

ΔΗΥ͂ ὑϑαθο]οΡῪ (1)6 ὙΥ.), ὑΠ6Γ6 15 ΤϑῦΠον 

ἃ ΘΘμΌ]6. οΟἸϊπηϑοίῖο οχρ απαύϊοη οἵ [ῃ6 

ομαγδοίοσ βυϊοβ οὐ ὑμ6 δοῦλ. Χρ. ; ΒΘ 

ἄοο5 πὶβ ψουῖς Πϑαυύ]ν, ἃ ὈοβΙ 685 

[6615 ἃ βίποευθ φΌο- 1} (ο [ἶ5 τηδ5- 

ῥθῦ: οοτρ. ΟΟ]. 111. 23, ἐκ ψυχῆς ἐργά- 

ἔεσθε, “]ιοη, ὑποτιρὴι οἸαϊτηθα θῪ 1)6 

ὙΥ. 85 βυρρουύϊηρ' 0Π6. οὐδοῦ ραποίυδ- 

ἀΐϊομ, 8. ΒΌΓΘΙΥ ΤΠΟΤ6 ἴπὶ [νοῦ οἵ ὑπὰῦ 

οὗ {π6 ὑεχῦ. Οἡ {π6 νδυῦϊθα τι5688 οἵ 

ψυχή (μθγθ ἴπιὶ τοῦ. ὕο ὑπ ἴπποῖ ῥυὶπ- 

οἷ Ρ]8 οὐ δούϊομ), 586 1) 6 Πὔσβον, δοψολοί. 

1Υ. 60, Ρ-. 189 54. 

7. μετ’ εὐνοίας δουλ.} “ευἱλ, γοού 

ασἰϊί ἀοίπ δογυΐοο,;" Τανῦμου. βρθοῖβοδ- 

ἀΐοη οὗ ὑπ παύισα δη4 ομαγδοίοσ οἵ {Ππ6 

ΒΟΓΝΙΟΘ; μετ εὐνοίας Ἰπηρ]γπρ ποῦ 
τ ΘΓ Ϊν “Τα 6 ηὐϊ δπϊπιο᾽ (ατὶπῇ. “Ν. 7. 

Πα. Ποῖϊ.), θὰῦ “οαπὰ Ὀοηϊρηϊδία,᾽ 

ΟἸάγοιη., “σα οορύαύϊοπο Ὀομπϑ,᾽ Οορύ., 

ἴῃ Τ θυ η 6 ὅο {116 γγ6811-ΠἸΒροβϑα (( νν8}}- 

αἰϊϑοῦθα, Τὺ 16) ταϊηα νι ΒΟ ἢ {Π6 

ΒΟΥ 6 νγὰβ ὕο Ὀ6 ρΡϑυζουηθα, ΒΔΡΙΙ6] 

(Οὐ8. Νο]. τι. Ρ. 489) νΘΙῪ ΦΡΡοβιυθΥ 

οἰδθ Χϑη, (ὔόθον. τι. 5, οὐκοῦν εὔνοιαν 

πρῶτον, ἔφην ἐγώ, δεήσει αὐτὸν [τὸν 

ἐπίτροπον] ἔχειν σοὶ καὶ τοῖς σοῖς εἰ 

μέλλοι ἀρκέσειν ἀντὶ σοῦ παρών" ἄνευ 

γὰρ εὐνοίας τί ὄφελος ; κιτ.λ. ΤΠ18 

ααούαθίομ οουὑϑ ΠΥ ΒΘΘη8. ὕο ΘΟΠΠΡΙΗ 

ὑπ6 αἰδυϊπούϊοπ. τδᾶθ ὈΥ ΗΠ]. ((ο 

ψΠ10 ἢ ΜΈΘΥ. οὈ]θοῦβ), ὑπαῦ ὙνῈ116 ἐκ 

ψυχῆς ϑθοῖηϑ ἤο τηϑῦῖς ὑπ6 το]αύϊοι οἵ 

{π6 βογναῃὺ ἰο [8 τὐο}}, μετ᾽ εὐνοίας 

Ῥοϊηῦβ ὕο Π15 σϑ᾽ῦϊοη ὕο ἢΪ8. ἡιαδέεο᾽ 80 

δἶθὸ ὕπ6 διαῦπου οὐ {π6 Οὐηϑέϊέ. 4 }οϑί. 

1Υ. 22, εὔνοιαν εἰσφερέτω πρὸς τὸν 

δεσπότην, 0]. 1. Ρ. 202 (64. Οὐοἰεὶ].): 

866 ΟΧχ. ἴῃ Ε]5Π6Ρ, Οὐδ. ΝΟ]. 1. Ρ. 

228, Τη6 Αὐμοἰδίβ ἀθῆηθ εὖν. 85. 

Ῥο ἀπὸ τοῦ μείζονος πρὸς τὸν ἐλάτ- 

τονα ἃΠα υἱοθθ τογϑᾶ, εὐμένεια ἃ5. ΟὨΪΥ 

ὑπ|6 ἴουιηθυ, 886 ΤΠοιη. Μᾶρ. Ρ. 308 

(64. Φδοοῦ 02), ἀπ οχχ. ἴῃ ὟΝ οὐϑῦ. ὧν 

ἰοο. ΤῊ οὐ ΐβϑίοη οἵ ὡς θεΐονο 

τῷ υρ. Υ Ζίε6. ΟΠΙΥ τοϑίβ ο 0}: 

Δαυπουν οὐ ΤΡ ΕΙΚΤ, ; πη85.; ΤΠΘοα.; 

Δ]. 

8. εἰδότες] “βεείπ γ6 ἄπουν; 60}- 

ΟἹ αἴ πρ' ΡΑΓΌΙΟΙ ΙΔ] πηι θυ, οἰ γίπρ ἢ 8 

ΘΠοουγ ρΊηρ γεαϑοη, (σφόδρα θαρρεῖν 

περὶ τῆς ἀμοιβῆς, ΟἾτγ8.) ψὮΥ {ΠΟΥ 

Ὑγ 6 ὕο δοὺ νι ὑπ1|5 ποποβύυ πα α1]1- 

ϑθποθ. ὙΠῸ πηρογαύναι! ὑγαπβί δ ϊοη, 

“αὔαα8 βοϊυούθ᾽ (ΠἰΡΠΕ6], 4 πηοί. Ν' οἹ. ττ. 

Ῥ. 401), 15 ποῦ φγϑιη πηγαί! Ὁ ΠΥ ἔθ μ 06 

(ΟΡ: ὙΠῸ; ΟΠ κ 5: ΡΠ 

δα τηᾶγ5 ὕΠ6 Ἰορίοα] οοππθχῖοι οὐ ὉΠ 6 

οἴατθθ5. ΤΠῸ ἐγαηδίαϊίοτ, οἵ ῬΑΥΌΟΙΡ]68, 

10 Ἰηᾶῦ ὍΘ ΟὈβοσγεα, τητβῦ δἰνγαγβ ὈΘ 

τηοαϊῆοα ὈΥ ὑπ6 οοπίοχῦ; 566 ὙΥῚΠ6Ὶ., 

ΟΥ. ὃ 45. 2, Ῥ- 307, Ὀαὺ σοτγϑοῦ ὑπ6ὺθ 

τ μαῦ οἁπποῦ Ὀ6 ὑθυτηθα οὔ υννῖ58 ὑΠ 81 

{π6 δυτόπθοῦβ ουβογναύϊοη ὑπαῦ βαοὶ 

ῬαγυϊοῖρΙ65. δάπηϊῦ οὐ ἃ ὑγαμβι θύοι. ὈΥ 

τηθδη5 οὗ γείαξίυοϑ : ὕπ6 ΟὈΒθυν δύο 50 

οἴζθη ᾿Παβύσαύθα 1π ὑΠ686. Θοτηπηθηὐὰ- 

τίθβ --- παῦ ἃ Ραυυϊοῖρ]θ εὐὐλοιέ {16 

ΔΥθῖο16 οαπ ΠΘΥΟΓ 6 Βυγ οὐ] ὑγαπβὶαῦθα 

ἃ5. ὃ Ῥᾶτὺ. τὶ ὕπ6 Δι 01016-- ΡΡΘΔΓΒ 

ἰο 6 οἵ υπΐγουβαὶ ΔΡΡΙ]Ιοαύϊοη ; 566 
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ἰδ , Ψ « 3. Ὁ ’ “3 θ ̓ὔ 

σοις, εἰὐοῖες ΟοτΤτιὶ ὁ εαν τι εκᾶαάστος ποιησή αγα ον, ὃ 

τοῦτο κομίσεται παρὰ Κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθε- 

ρος. 

8, ὃ ἐάν τι ἕκαστος ποιήσῃ] ὅο 7]180ἢ.. υγιῦ ΚΤ, ; τποϑῦ 1η88.; 3Ξ'υυ. (Ὀο[Π), 

81.; ΟἸγγ5. (3) [θὰὺ ὑνῖοθ ἀνθρ. ἴον ἕκ.1, ΤΘοα, (8445 ἡμῶν) Τῦᾶτη., ΤΉΘΟΡΗ., 

(Βουπ. (ἶεο., (ὐγίοδῦ., ϑολοῖς, 1)6 ἸΥ., εγον). ἽΠ6 δαβιθϑῦ ἃπα ὑπθγεΐοσθ 5115- 

Ρἱοἴοιιβ σθδαϊηρ ἐὰν ποιήσ. ἕκαστος 15 ἴοτιιπα ἴὰ δὲ (δὲς ὃ ἐάν) : 116 οἵ ὑμ6 ᾿ηνϑτί- 

δα τϑδαϊηρϑβ, ἕκ, ἐάν τι ποι. ἰ5 Βυρρονίθα Ὀγ ΒΒ: δη4 ἕκ. ὃ ἐὰν ποι. ὈΥ σοοα οχίου- 

18] δια μογύν, νἱΖ. Α ΒΑ ΘΤΕῸ ἀν) ; ΤηΔ ΠΥ τη88. ; δ ]σ., ΟἸδγοιη., ἃ].; Βα5., 8]. 

(μαοΐνηι., Ποῖ, Ἡγονγαίβισ); 5011} {π6 Ἰπηὔθγηδὶ δυρατηθηΐβ ἀθγῖνθα ἔγομη ραγα- 

αἱριοηναίίο (5886 Ῥτϑῖ. ἐο αἰ. ». χχῖν., δα. 4) σοπβι  ουδίοη8 ΓΘ 80 ἀθοιάβα ὑπαὺ 

6. 5661 ΔΕ ΠΟΥΖθα ἰπ τϑύδι απο ὕΠ6 τϑϑάϊπο οἵ 7᾽8δοῦ. ΤΠ ΘΧΆΤΏΡΙ8 15 1η- 

βυγαοῦϊνθ, 85 1 νγου]α 56 θη ὑπ 6 ΠιιΠΊΘΓοι5. σαυϊα τ η5 οδη 811 θ6 τϑίθγγθα δἰ ποὺ ὕο 

(α) σοτγγθούϊοι, οὐ (0) ΘΥΤΟΓ ἴῃ ὑγϑηϑουι ρύϊοη, ΟΥ̓ ΘΟΥΠ ππηϊθᾷ. ΕῸΓΡ ΘΧΆΙΏΡΙΘ, 

(4) {πὸ ὑπηθβϑὶβ βθϑῖηὴϑ ἤο Βᾶνθ βυσσαβίθα ἃ σογγθοίϊοη ὅ τι ἐάν, δ πα ὑπθη, οἢ 

δοοοσῃηὺ οὗ {π6 Ἰιχύαροβιύϊοη οἵ ὅτι ὅ τι, ὑπ6 ἔπινον σοτγγθούίϊοι οἵ ΑΡ, 41. ἀρδΐῃ 

1ῦ 15 (Ὁ) ποῦ ᾿πηριο 8 16 ὑπαῦ ονηρ' ἠο Ποτηςθοίθιθαύομ, ὃ ἐάν τι νγᾶβ ἴῃ ΒΟΙη8 

ΤΩΒ55. ΘΟΟΙ ΘΠ Ά}Π}Υ οτηϊ θα, πα ὑπαῦ ὑΠπ6 πιηϊπίθ]ΠΠ010]6 τθϑάϊηρ' ὅτι ἕκαστος ποιήσῃ 

ὕπθη τϑοθῖγθα νϑγίουβ δπθπαδύϊοηβ: ὕὑπιι8 γγχὰθὺ ΤηΔῪ ϑοσοιιηῦ [ὉΓ {Π6 ᾿πβϑυθοη 

οἵ ὁ ἐάν τις (1. 27. 31), ἐάν τις (62. 170), ἐάν τι (4.6. 115), ὁ ἐάν (23. 47), Ὀ6- 

ὕνθϑῃ ὅτι ἃπα ἕκ. : 811 συ 0 ἢ σϑδαϊη ρα μᾶνθ {115 σὶρ, ὑπαῦ ὑπο αὐΐθϑῦ ὉΠ6 ροβὶ- 

᾿ ε , ᾿ Ω τ κα ᾿Ν 9 
Καὶ οι κυριοι, τα αὐτὰ ποίειτε προς αὐτούς, 9 

ὑϊοη οὗ ἕκαστ. δα ορίαα ἴπ ὑπ6 ἰθχῦ. 

650. Π)οΠη8145, ΟἿ. ὃ 400. 

ὃ ἐάν τι κι τ.λ.] “ιυλαξΐδοουογ" φοο(ῖ ἐ ιΐη 
εαοΐ, πυάη, δήιαϊί ἤανδ ἰοπο; ἐὰν οολ- 

Ἰοβοῖπο τυ} {π6 τοαῦϊν ηα Ὀοϊηρ ἴπ 

ΒΟΠ ΘΟΠΠΘΧΊΙΟΠΒ π566 ΒΙΙΏΡΙΥ ἴον ἂν 

Ῥούῃ Ὀν νυιδουϑ ἴῃ Ὁμ86 ΝΙΤ', ΤΙ ΧΧ, 

διη4 Ιαὔθ ΟὙΘΘΙς σθη σα} } Υ. Τη {Π6 ρᾶ8- 

Βδι0.65 οοἸ]θοίβα Ὀγ ΨΊρον ( 7]αΐοηυ. 111. 

6) ἔγομη. οἰαδβδίοωί φαῦμουβ ἂν ΟἸΘΑΡΙ͂Υ 

τασϑῦ θ6 συ θη ὑδτουρσποιΐ; 566 

Τρ στη. ἔπ ἴοο. ἀπιὰ πον, 6". ὃ 42. 6. 

Οὔ 5. Ῥ. 277. Τῶμθ το αὐὔϊν 18 βαραγαύθα 

ἔγοότη τὶ ὈΥ ἃ ποῦ τΠΟΟΓΠΊΤΠΟΠ “ πη 65185,᾽ 

Ἰηβύδῃοθϑ οὗ ψΠΊΟἢ ἅτ οἰὐθα θγ Μέσον, 

6.5. ῬΊαῖο, “όγῃ. ΤΧ. δύ Ἑ, ἣν ἀν τινα 

καταβάψῃη" [Τ|γ5125] οϊγϑδίν. Ρ. τύο, 

ὃς ἀν τις ὑμᾶς εὖ ποιῇ,---Ὀυὺ ΠΕΓΘ 506 

644. τοδᾶ ὅταν. Τὴ ἴουιη κομιεῖ- 

ται [[ἰδ0. χὶῦ ΤΕ} Κ ΤΣ Ὁ, τηοβῦ τη85. ; 

Ῥ45., ΟἾγυβ., ΤΠθοα.} 15. Τρ ΌΥ τὸ- 

7θούθα οι οα Ῥυβροπάθγαπὁ θχύθγηδὶ 

δα πουῦν, πα ἃ5 ἀουῖνα [τόση (0]. 1,6. 

ΤῊΣ τοῦ [1Πἰ60. νεῖ ΚΓ, ; τη85.1 15. α]80 
Τρ ΠΟΥ οχαϊυὑθα Ὀοΐογο Κυρίου. 

τοῦτο κομ. παρὰ Κυρίου] “ἐλίξ λα { 

Μὲ γεοοΐυε Ὀδοῖς ξοην ἐδα Πονα (ἸἩ γιϑί ᾿ἢ 

“18, --τ-ϑ αὶ ΓᾺΠ]Ὺ ὑΠ15,᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ ΤΠΟΤ8 

δῦ ἸοπρῸἢ ἴῃ ΟἿ]. 111. 24, 25. Τὴ “ἂρ- 

Ῥτορυϊαύϊνο᾽ τ 416 κομίζεσθαι (860 

68Ρ. ᾿θοη8145. (Ὁ. ὃ 432 ὁ, ἀπ ὃ 434, 

Ῥ. 450) τοίδβυβ ὅο ὑπ6 τοοθίνϊηρ Ὀδοὶς 

δσοῖῃ ἃ 5 ἴῦ ψψ6γ οἵ α ἀεροξῖέ; 50 ὑπαῦ 

1η κομιεῖται ὃ ἠδίκησεν, Οο]. ἐ.6. (οοταρ. 

2 ὕοτγ. γ. 10) ὕΠ8γθ 18 ΠῸ ὈΓΔΟΠΥΪΟΡῪ 

566 ὙΥῖπεγ, Ον. ὃ 66. τ. Ρ, Ρ. 547. δπ4 

ΘΟΙΏΡΔΓΘ πούθϑ {η) οο. 'ῊΘ ὕθηβ8 5685 

ΟὈν ον ὕο τοῖον ὧο ὑπΠ6 ἀδγ οἵ ἡπαΐ 

του αύοη ; ἐπειδὴ εἰκός ἐστι πολλοὺς 

τῶν δεσποτῶν μὴ ἀμείβεσθαι τῆς εὐνοίας 

τοῖς δούλοις, ἔκευ αὐτοῖς ὑπισχνεῖται τὴν 

ἀμοιβήν, (ἴσατη. εἴτε 

δοῦλος εἴτε ἐλ. “εὑλείλον" 6 θ6 δοπά- 

βίανο ΟΥ̓ 66: σι θμδύθνον θ6 ΠΪ5. βοοίαϊ 

σοπαϊ οι ἤθγθ, ὑπ6 {αὔαγθ ν1}]} ΟὨ]Υ 

τοραγὰ 8. ηλοναΐ βίδίθ ; μετὰ τὴν ἐν- 

τεῦθεν ἐκδημίαν [ἔδειξεν] οὐκ ἔτι δου- 

λείας διαφοράν, ΤΉΘοα, 

9. Καὶ οἱ κύριοι] “4πῷώ γ6 πιαϑέο7}8;) 
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Ἔν ρὰ τ δ Ε Α 9 ’ “4Νὔ Φ Α 9. δα . ε΄--,“- 
ανίιεντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες οΟοτι καὶ αὐτῶν Καὶ υμων 

ε , » 3 9 9 Ἂ Α , ᾽ 

[4] Κύριός εστιν εν ουρανοις Και προσωπολημψία ουκ 

2, 3 9 “ 

εστιν παρ αὐυτῷῳ- 

ΤΌ 'Γὸ λοιπὸν ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ Ῥαυΐ οὐ πθ ῬΦΠΟΡΙΥ͂ 
οἵ ἀοα; ἅΓὴ γοι- 
ΒΘΙν65 ἃρϑίηβὺ ὙΟΙ 

ΒΡ᾿ΓΙθπ8] [Ὸ65 10 411 ὕπ6 ἀοἤθηβῖν Ῥουύϊοηβ οἵ ΟΠ τ ϑύϊδη 80- 
ΤΊΟῸΓ, δα π6 βυνογὰ οὗ ὑπ6 ϑρι τύ. 

ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΪηρ ἀαὐϊ68. οὗὨ Τηδβῦο 15 5 τηὶ- 

ἸΑΥῚῪ δπιιποϊαθθα Ροβιγ ΕἸ] γ πα πορᾶ- 

ὑϊνοὶν (ἀνιέντες τὴν ἀπ΄.), ΟΟΠΟΙ ΑΙ Πρ' 

ψ] ἃ. Β᾽ ΠΉ1]Δὺ ῬδΥ οἰ ρΙα] οἰαιβθ οχ- 

Ῥγθββίηρ ὑ}6 τηοίϊνθ. Τὴ ποσίν 

βύαθθιηθηῦ οὗ ὑπθ ἀπγν 15. οπηϊὑὐθα ἴῃ 

ὑΠπ6 Ῥ818116] ραβϑαρθ Οὐ]. ἵν. 1. Οἡ {Π6 

1158 οἵ καί, 5688 ποθ ΟΠ. γ68". 4. 

τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτ.] “ο ἐδ 
δαηῖ ἐδιΐηε ἱοιυαγαδ ἔἤοηι ,᾿ “ Θνίποθ ἴῃ 

δούϊοιι {Π 8 58116 ὈΓΙΠΟΙΡ]65 ἃ πα ἔθ]! ΠΡ 5 

ὕονγαν 8. ὕΠ ΘΠ : ῬΥΘΒΕΓΥΘ ὑπ6 7ι|5 ἀπα- 

ἴοσιιην ((δ]ν.) π᾿ γοῦν το]αύϊομβ ἴο 

ὑποιη.᾿ Τὸ ἀο65 ποῦ 586Π1 ΠΘΟΘΘΒΔΓΥ ὕο 

τοίχου τὰ αὐτὰ ἴο μετ᾽ εὐνοίας δου- 

λεύειν (ΟἾγγ58.), οὐ ἴο ποιεῖν τὸ θέλ. 

κιτιὰ, (Βο1κ.), οὐ ὁπ. ὅμ6 οὔμϑι παπᾶ, 

ἴο οχύθπα 1ὖ ἴο ἐν ἁπλ., ἃ 5. ψγΧ6}1 δ8. ἴο 

ὑπ6. οὔμθὺ ἀἰθύ8115. (Οτῖρ. Οὐαί. ; σοιηρ. 

Δα ]6) ; ὑπ6 τϑΐθυθμοθ Ὀθίηρ σδῦμοὺ [ὸ 

ὑπὸ σθηθυἃ] χρυ ββίοη οὐ ἔθ] πο, {ῃ 8 

εὔνοια ὙΨΏΪΟΝ τγὰβ ὑο τηδτὶς 81] ὑποῖν 

δοίϊοπθ, ἵνα 

ΤΠθοά,, ΟΥ̓, ἃ5 ΤΠΟΤ6 ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ τηοα θα 

Ὅν ϑ5[16γ,---κυριεύσωσι ; “Θὰ απε8 δεηε- 

φοϊοηἔϊα βασῦ οοτηροπβαῦθ, Βϑηρ. 

ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν] “σίυϊηγ 00 γοιιν" 
ἐμγοαϊθηίηγ,, “ὉΠ ὕοο παθιθα] {πτγθαῦ- 

Θπϊπρ'᾿ ὁ αυθιηδ πη ππὶ γα]ρὰβ ἀοτηΐ- 

ΠΟΓΌΤη Βο]ού,᾽ Ῥραβια. Παν»αρ]". (οἰ 64 

Ὁν Μϑογοῦ) : δχρ]απδθογυ Ῥδυυ οἱ ρΙὰ] 

οἴδσβο (Π)6 ὟΥ., Πθῦθ ΨΠΟΙΠΥ τηϊβ- οἰ θα 

Ὀγ δα 16), 5ρθοι γϊηρ' ἃ ΘΟυ 788 οὗ 8ο- 

101), ΟΥ Ταῦμοι οἵ ποῃ-δούϊοη, 'ῃ ΒΊΟΝ 

186 ἔβϑι!πρ' τνὰβ ὅθ θ6 Ῥγϊοα] αν οχ- 

}101064. Α5 ἀπειλὴ ΘΧΡΓΘ58865, ὈΥ {Π6 

πδῦατα οἵ {1|6 οα58, ἃ ὀϑυύδ! πὶ 84 β'η9]6 

ΘΟΓΒ6 οὗ δοίϊοπ, ὑπ6 αὐίϊοϊθ ἄοθβ ποῦ 

ἌΡΡΘΩΣ ἴἤο 6 τιιϑθο, 885 ψῖῦ ἀδικία, 

ἀκολασία, ἃ]., ἴο Βροοϊγ [π6 Ῥδυύϊου]αῦ 

ἀοὺθ (ΔΙ ἀ]οίομ, Αγ (. ν. τ. 1), θὰ ἰο 

εὐνοϊκῶς ---θΘεραπεύσωσι, 

ῬτΙᾺΥ ὑπαῦ γγ8 ΠΙΔῪ Ὠ6 ΡΟ]ά. 

1υϊηῦ αὖ {πη86 σοιηπηοημ ΟΟΟΌΤΘπο6 οὗ 

ἀπειλή, 566 ὁ. Υ. 1. 4. Τῦ 18 [88 ποῦ 

ἸΙΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ ὅο τηοαν ὑμ6 τηθϑηϊηρ᾽ οἵ 

ἀπ. ( παγάπϑϑα οἵ ᾿ιϑατὺ,᾽ ΟἸΒ}.): δύ 

Ῥδὰ] β'πρ]θα οαὖῦ {Π6 Ῥγθνδ ]πρ᾽ 108 

ὉΠ] τηοϑὺ οαβθοτη ΔΓ ΘΧΠ]ΙὑΪοη οὗ θδά 
θϑ]ηο ὁπ. ὑπ6 ρᾶτῦ οὗ ὑπ6 τηϑβύθν, πα 

ἴπ ον Ὁ! ΔαἸηρ' ὑΠ18. πδῦιιγα!Πν ᾿ποϊα 85 

ΘΥΘΓΥ Β1Π11181 ἔογ τ οἵἩ ΠΆΥΒΏ 6885. 

εἰδότες ὅτι κι τ. Δ. “ δοεῖηι) ψ6 ποι 

ἐμαὶ δοίλ, ἐπιαῖγ ατιαὶ ψ01ι1) Ἡυαϑέον' 8. ἦτ, 

λοαυεῖι;" οαυδ8] ῬδγὑϊοἾ 18] Ἰηθιη θ6 

ΘΧΘΟΙΥ͂ ΒΙ ΠΉ]]ΔΓ ᾧο ὑμαὺ ἴῃ γϑῖ. 8 ; 580 

ποίθϑ ὅπη ἴοο. 160. τϑαάβ καὶ ὑμῶν 

αὐτῶν ΜΠ Κὶ ; ἃ].; ὅγυ. Τηθ ἰδχῦ 

5. ϑαορ θα Ὀγ Ζαοληι., Τίδβολι., ἃ Ἰοπρ' 

Βίποθ Ὁ. ϑίπηομ (Ο] ηεθιβ (64. Ν. Τ'. 

1534) ψῦβ ΑΡΌΙΝῚ (ἑαυτ.) ; 1185. ; 

γαϊρ., (οὐμ,, Οορῦ., 8].; ΟἸδτα., δ]: 

[καὶ ὑμ. καὶ αὖτ. 15. οσἴνοη ὈΥ 1 δὲ 4 

(ἑαυτ.) ; 6 τη88. ; 8].1.--- θαὺ ἀδβιρπαιοα 

Ὀγ ΜΙ, Τηγοϊοψοηι. Ὁ. 118, 88. “ΔΥρτι- 

ὑϊὰ5Β. ασυδὴ σνευὶι8. ΤΠ15 ἴθ ποῦ ἃ 

πα ]οῖοιιΒ οὐἸ Ὁ] οἶβιη, ἴογ ὕΠ6 Ῥγο θα ΙΠ1γ 

ΟΥ̓ δὴ οτηΐββίοπ οἵ καὶ ὑμῶν, ονϊηρ' ἴο 

Ποιηςβοίο]θαΐομῃ, 15 ἔδυ ἔροτη 5118}}, πα 

ΒΘΘΠῚΒ ὙΘΙΎ 58. 0]5}8 οὐ ]Υ ὕο δοοοιηῦ 

ἔογ ὉΠ6 νὰγὶοιβ γθδαϊηρΒ; 5886 ΜΙΘΥΘΓ 

ὅπ ἴοο. (τυ, Ν᾽ οἰθ8), Ρ. 230. 

προσωπολημψία] “ γοϑρεοί 07) }εγ80Ή5 ;᾽ 
“ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΠῚ δοσθρῦϊο,, Ὑ π]ρ'., ΟἸΔΤΟΠΙ., 

“ψ11}8-Παῦβοὶ,᾽ οὐ. : οα ὑπ6 ππιθϑηΐηρ' 

οἵ {Π15 ψογα, 586 ποίθϑ οὐ (Γαΐ. 1]. 6, 

δα ὁπ ὑπ οὐὐμπορτάρῃυ, ΤΊΒοΗ. 2 γοἰ6- 

σοην. Ῥ. ΧΙΥ͂ΠΙ. 

το. Τὸ λοιπόν] “ δ παϊϊῳ,᾽ “85 ἴο 

ψηδῦ ΤΟ 1Π5 ἴοσ γοῖ ἴο 40 ;᾽ μετὰ τὸ 

διατάξαι, φησί, τὰ εἰκότα τοῦτο ἀκό- 

λουθον καὶ ὑπόλοιπον, (σππη).: “ ἔοτ- 

τη] Θοποϊ ἀθπαιϊὶ [5886 ΟἾγυ5.] οὖ αὖ δὰ 

ΤΟ ΘΠ ΤῸΠ| Θχοϊ δ παιϊ," Β ΘΠ. ; 868 2 
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ἐνδύσασθε τὴν ττ 
, “ “ Ν Α ,ὔ ς “ “ 

πανοπλίαν του Θεοῦ προς το δύνασθαι υμας στηναι 

ΟὐΥ. ΧΙΠ. 11, ῬΉ]]. 111. ΟΣ (5686 πούβϑ), 

ἷν. 8, 2 ΤΏΘ655. 111. τ. Οπκ {Π8 αἰδύϊπο- 

ὑϊοπ θούνθθῃ τὸ λοιπὸν Δα τοῦ λοιποῦ 

[δἀορύθα θυ Ὁγ ζιαοσΐηυ. αὶ ΑΒ; 

3. ΤΗ88.; ΟΥ̓Γ., 81η.,---οὐνἄθποθ οὗ 

στθαῦ νοὶ}, 5866 ποίθϑ οὐ (Ταΐ. ν]. 

17; 8δῃα Ὀούνθοη Ὁ 8ἃπα τὸ μέλλον 

(πο ν “1π ροϑύθγιτη ᾽) 0Π6 ὈτΙοῖ 415- 

ὑϊπούϊομβ οἵ Τιτηδππ, ϑγηοη. Ὁ. 178. 

ΤΠ ᾿πβουύϊοη οἵ ἀδελῴοί μου Ὀδίουθ 

ἐνδυν. [66., Ἡγογάϑιυ., σι ἢ ΚΤ δ (Ε , 

8]... ν π]ρ'., οταὶϊῦ μου) ; τηοβῦ Τη85. ; ΚΘ ΎΓ.» 

Οὐορύ., ΑἹ]. ; ΤΠοοά., ἃ].1 Πα5 ὕπ ἔασῦμον 

βιρροτῦ οὗ Δ, νοῦ 8445 ἀδελφοὶ 

δἰἴθον ἐνδ,,---αὖ 15 ΤΉ ΟΥ τϑ]θοίθα ὈῪ 

“ιαοΐνηυ., Γίβοϊ., αἱ. ον σὍοα δχύθυμαὶ 

Δα μουν [ΒΡ Εδ, ΟἸάτοτη., ὅϑδηρ',» 

Οοίμ., ΖΦ. (Ὀοὐ), Ατπι. ; Ογτ., ἃ].1, 

δια Ὀε51465, 88. θαϑῖίπρ αἰΐϊθη ἴο 88 

Βύγ6 οὗ δὴ Τρ βῦ]6 ἴπ 10 ὑΠ6 

ΤΘδΘΥ5. 16 ποῦ 6ἰβθυν ον 50 Δα θβ5- 

64 ; 566 ΟἸβῃ. δπα ΑἸ, ὧν ἴοο. 
2 

ἐνδυναμοῦσθε] “06 5ἰγοηρίπεποώ ;" 

αν ,,}] [ΘΟΥΓΓΟΘΟΓΘΙΠ]η1] ΟΎΤ.-τ- 
πὴ ν ᾿ 

1655 ἀϑ πίον, “Ρ6 βύτοηρ,᾽ Δυῦῃ,; πού 

τηϊ 416, “ΘοΟΥΥΟθοταῦθ νοϑ,᾿ Ῥίβο., Ραῦ 

(α59. δἰνγαυβ ἱπ ὑπθὸ Ν,. 1.) ραβδῖνε; 

ΟΟΙΏΡ. ΔοΙβ 1Χ. 22, Βοτη, ἵν. 20, 2 

Τίμα. 11. 1, ΗΘ}. χὶ. 34, 8η6 566 Βυϊπ. 

οην. 1.6. ΝΟ]. τ. Ρ. 245. Τῶθ δούϊνϑ 

ὉΘΟΙΤΒ ΤΠ’ ἘΠῚ]: τς 15; ἢ ΠΙΠΗΣ 1: [2:2 

ΤΊτη. ᾿ν. 17, ἴπ Θδ ἢ. 6856 ἴῃ ΤΘίθυΘ ΠΟΘ 

ἴο Ομ τιδῦ, ΤῈ. 5016 ἔουτη δυναμ. 

[ϑγθ τπ ΒΒ; τῇ; Οτῖρ. Οὐαΐ.] 15. οὐἷν 

Τοὰπα ἴῃ ΟΟ]. 1. 11, δα Ηδθ0. χὶ. 34 

[Α10}8}], 566 Τόῦθοκ, δίγψη. Ρ. ὅοξ. 

καὶ ἐν τῷ κ.τ.λ.] “απα ὅτ, ἐΐι6 Ῥοιυεν οὔ 

8 ηυΐγί!; ποῦ ἃ ἕν διὰ δυοῖν, ΒΘ ηρ',, 

θαῦ ψ ἢ ἃ Ργθβθγναίϊοη οἵ {Π6 ῬγοΟΡοΥ 

5686 οἵὁἨ 680} βιιρβύδηθινο, οἢ γνΠΙοἢ 

ΘΟ Ρ. πούθϑ ἢ. ἢ. ἱ. 10. 1115. δρ- 

Ῥϑηαθά οἴαιιβο (καί) βούῦνεβ ὅο ΘΧρ]βίη 

δα πρϑοϊίν ὕΠπ6 Ῥυϊποῖρ]ο ἴπι ΠΟ οἷν 

Βύγθηρ. ἢ. νγὰ8 ὅο 6 βουρ]ῦ ἴον, δηά 

ἵπ ΒΊΟΝ ἰὺ ἀνγοὶῦ: οοταρΡ. 2 ον. χἱϊ. 

9; ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ 

Οπ ὑπ ἔδιῃ αν ἐν Ἱζυρίῳ 

ἴα ὑπ Τιογα,, ΟἿΤ ΟΗΪΥ οἸθιηθηῦ οὗἉ 

ΒΡΙΡΙυα8] 116, 5868 πούβϑ οῃ οἷ. ἰν. 1. 

11. ἐνδύσ. τὴν πανοπλίαν] “Ῥυΐ 
ον, ἡ εὐποῖο αγηιοι}, ἐΐ6 ραπορίῃ.᾽ 

ΤῊΘ ΘΙ ΡΠ 8518 τοϑύβ οῃ {Π15 Ἰαύίον σσοσὰ 

(Μ6γ.), 88 0π6 τϑρϑυϊ οι ἴῃ γ6ῃ. 13 501} 

ΤΊΟΤῸ ΟἸΘΑΥΥ ΒΠονγβ, ποῦ ὁπ τοῦ Θεοῦ 

(Η811.): “βιρυιῖϊῆοαῦ ἀθΌΘΓΘ ΠῸΒ οηϊηΐ 

6; ραγίε Ἰπβυγιιοῦοβ 6556, Π6 αὐ ΠΟΡῚΒ 

(6810, δ]ν. ; [Π6 ὕθυτη Πϑύθ Ῥ]ΔΙΗΪΥ 

ἀδπούϊηρ' ποῦ τηΘγ ον ὕΠ6 “τιτηδύμγδ,᾽ 

γυϊρ., Ῥαὺ π6 “εγσεγϑα δυτηδῦθτδ,᾽ 

ΒζΖα, ὕΠπ6 διυποα ἴῃ 811 105 ρατγύβ, οἵ- 

ἔϑηβῖνθ δηα ἀοΐθηβινθ ; “οτηπΐδ ἅΓΤΠΟ- 

ΤΠ] ΘΘΠΘΙ 8, ααΙ 8 Ὀούτ πη Π}111015 ΘΟΥ- 

ΡὰΒ ὑθριῦαν,᾿ ΠΆΡΠ6Ι, Απηοί. Υ ΟἹ. 11. 

401; 5866 “6 10} χὶν. 3, πανοπλίας, 

ΘΟΙηρΡδυΘα τ] νϑὺ. 2, τὰ σκεύη τὰ 

πολεμικά, πα οομηρΡ. παντελὴς παν- 

οπλία, ῬΙαῖο, Πεγο. Ὑ11. 7ο6 Β. Τὸ 

Πὰ5 Ὀθθη ἀουθύθα τσ μϑῦμον δύ Ῥδα] 15 

Πεθ δἰπαϊηρ ἕο ὕπΠ6 δυτηοιγ οἵ ὑπ 

ἩΘΡΥον, οὐ ὑπμ6 Ποιηδῃ 50] 61θγ; ὑπ8 

Ἰαυῦθι 15 τποϑῦ ρυοθ8Ὁ]6, θαὺ Ῥού] γγοτὸ 

Βα Ὀϑύϑπ 181} ὕΠ6 5816 : 888 6ΒΡ. ΒΟΥ. 

Ηϊϑδέ. νι. 22, ὃ σοοῦ Ατῦ. ἴῃ ΚΙ ο, 

Ογοῖορ. (( ΑὙτηβ, Ασπποῦτ ᾽), πα ΝΥ ΠΘΡ, 

ΕἸΔΒ. Ατῦ. “δγβδβη, οἹ. τι. ρ. 667. 

ἘὴῸΓ ἃ ΒΘΓΙΠΟΙ ὉΠ ὑΠ|8 ὑθχύ 566 ΤΑΙ ΠΠ ΘΓ, 

ΘΕ)". ΤΙ1. Ὁ. 223 (Τιοπα. τ858). 

τοῦ Θεοῦ] “ο7Γ7͵ Οοα ;’ “ατῷ ἃ 1)60 4ο- 

πϑηθγ,᾿ ΖΦΠΟΉ.; σ6η. οὗἉ {116 8017Ὸ6, οΟΥ̓́- 

φίη, ἤθη 08 ὑΠπ6 Δυτη8 οδιὴθ (Η αυύαηρ", 

Οὐαϑιι8, Ὁ. 23, πούβϑ οὗ τ 7688. 1. 6), 

Ὑ76}} Θχρυβββθά Ὀγ ΤΠ θοά. ἅπασιν δια- 

νέμει τὴν βασιλικὴν παντευχίαν. 

πρὸς τὸ δύνασθαι κ.τ.λ.} “ὅγ ογ16γ" 

ἐμαί ψεηναμ δοαίς ο βίαπ εἶ ἤντα αἀφαϊγϑέ," 

ΟὈ]θοῦ πα ΡαΡΡΟΒΘ οοπίθιηρ]αὐθα ἴῃ 

ὕπ6 Θαυ!ρτηθηῦ ; 566 ποῦθβ οι Οἢ, 11]. 4, 

ἵν. 12. Το νϑῦῦ στῆναι, ἃ5 ΠΆΡΙΙ6] 

(Ατοί. Νο]. τι, Ρ. 403) Βιοννβ, 18. ἃ 

1, 

“Χριστοῦ. 
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Α Α ᾿ “ “- 

12 προς τας μεθοδείας Του διαβόλου: ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν 

ς ͵ Α χω Α , 9 ᾿ ᾿ ἊΝ [] 7 

ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχαφ; 

ΤΩΣ Π ΔΡῪ ΘΧΡΓΟββῖοπ, “(0 βύδπα ΟΠ ̓ 8 
ΘΥΟΠα,᾿ ΟΡΡ. ἴο φεύγειν; 566. 680. 

ἸΚγρῖζθ;,; Οὖ8. ΝΟ]. τι. Ῥ. 2301. 78 

ΒΘΟΟΠα πρὸς ἴπ {Π18 ΘΟΠΠΘΧΙΟΩ ἢ δΒ 

{πι5 ὉΠ6 τηϑθαπῖηο “δάνογβιιβ᾽ (Υ αἱρ'., 

ΟἸάγοση.), νυῖῦ. ὑΠπ6᾽ πηρ]|16α πούϊοη οὗἉ 

λοϑεϊ εν (“ σοτιύν᾽), Ὑυμῖ 0 ἢ. 15. οὔ 6 - 

56 1685. τιϑα8] πΠ]655 1 15. ἱπνοῖνοϑα 

ἴῃ ὑπ6 νοῦ; 566 Υϊπον, Ο». ὃ 40. ἢ, 

Ῥ- 361: ποίϑ. τὰς μεθοδείας 

τοῦ διαβ.] “ἐλ αὐἴϊο8. 9} ἐϊ6 7)ουϊὶ,᾿-- 

ΟΥ̓ ῬΘΙΠΔΡΒ, ἃ8. ΠΊΟΓΘ ἴπ ΠΆΤΙΠΟΠῪ ὙΠ 

ὑπὸ οοπίοχύ, “ἐλ6 5ἐγαΐαγεηιδ᾽ (ἘΔ616 ; 

μεθοδεῦσαί ἐστι τὸ ἀπατῆσαι καὶ διὰ 

μηχα νῆ ς ἑλεῖν, ΟἼγγ8.) ; {π6 Ρ᾽αγαὶ 

ἀδπούϊηρ ὑΠ6 γϑγῖοιβ οοπογοῦθ [ΌΥΤΩΒ 

οὗ {μ6 αὐρβύγαοῦ βἰπρι αν; 8566 ποῦθϑ 

οη (Ταἱ. ν. “ο. Οπ {πΠ6 ἴογτη μεθοδίας, 

ΜΠΪΟΙ 15. ΠΟΥΘ ΥΘΡΥ͂ ΒΓΟΠΟῚΥ Ββαρρουνεά 

ΓΑΒΙΘΙΒΕΟ ΚΤΑΣ; τηϑηῦ ΠΗ58.}, 586 

ποῦθβ οἡ οἷ. ἱν. 14. Τὴ ΟἾΪΥ ΤΘΆΒΟῚ 

ἴον ποὺ δοοθρύϊηρ 10 15 ὑμῶῦ ἴῃ 68.888 οὗ 

ΔΡΡαγϑηῦ ἐξαοίϑηι, δα οι 18 αἸ σαγ5 Τ6- 

ααϊγϑα ἴπὶ οϑὑυϊτηδίϊηρ 0η6 να ]ὰθ οὗ Ἔχύου-" 

π8] ουϊάθποθ ΓΠΘ πα 6. οὗἉ ὑῃο56 1 

δὲν, πὶ ὉΠπ15 ΠΡ. ἃἴοπθ, 15 νΕΥῪ συθδῦ. 

12. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη] 

«ῥοζαι8δ6 οὐ" δἰγιγοία 8 ποί, “ἐδ 

Βὑγαρο]Θ ἴῃ ὙΠΟ τγ76 86 ΘηρΘΡΘΩ :ἢ 

ΤΘΆΒΟΠ ἴον ὉΠ 6 5ρθοῖδ] ταθηῦοπ- οἵ Π|6 

μεθοδείας τοῦ διαβόλου, νον. τ:. Τῷ 15 

ΘΟΙΩΤΊΟΠΪΥ ἀββογῦθα ὑπαῦ {Π|6 τη θα ΠΟΥ 

ἴθ. ποῦ πϑῦθ {ῸἠΤΗΉΥ βυιβίαϊ πθα, οἡ {88 

στουπα ὑπαῦ πάλη (πάλλω) 15 ῬΤΟΡΘΙ͂Υ 

“Ἰποίδ ;᾿ 566 ῬΙαῦο, ζερῃ. ντι. 796 Α. 

Α5 Βονγευοσ μὲ πὰ πάλη δορός, Εἰατ. 

Ποεγαοὶ. το; πάλην μίξαντες λόγχης, 

Τιγο. Οαδδαπα. 1358, ἴῦ 15. οἴθαν ὑπδῦ 

ΒΘ ἃ ἀϑᾶρθ ἃ5. ὕΠ6 ργθϑδθηῦ οδη Ὀ6 

7αβθ01Π 84: ᾿πἀ 664 1Ὁ 15 ποῦ ππ]1]κοὶν ὑπδὺ 

{π6 νον (α ἅπ. λεγόμ. ἴῃ Ν. Τ'΄., ποὺ 

Τουπα ἴῃ Τ ΙΧ ΧῚ νγὰβ ἀββιρηθα]ν δἀορίθα 

ὅο ΘΟΏΥΘΥ {Ππ6 1468 οἵ ὉΠ ρεγϑοτναΐ, ὑπαἰὐ- 

οἱαπαϊκίη, τιοῦατο οἵ ὉΠ6 βποουηΐοσ. 

ΤῊ6 τϑϑαϊηρ ὑμῖν δἀορίρα Ὀγ Παοΐηυ. 

(6 χ0) 'θ. γγ6}1} βαυρροτγίθα. [Β01Ε Ὁ; 2 

Τη88. ; ΟἸδγοιη., ὅδηνρ., Απρ,, ΒΟΘΙΉ., 

ὥγτ., Οοίξ., 8]. ; Τιποῖῖ., Αταρτϑύ.], 

Ῥυῦ ΔΡΡΥ. 18. 1688. ῬγοΌΔ0]6 ὑμδῃ ἡμῖν 

[ΔΌΡΕΚΙΤ δὲ ; τηοϑῦ τηββ. ; ν αἱρ., Οορύ., 

ϑγτ.- ῬΏΙ]., 8]. ; ΟἸβι., Ουῖρ., 8].1, ἴου 

Ὑγ 10} 1 ταϊοῦ πᾶν Ὀθθπ βυθδυϊπ6α 

δ.Β. ἃ ΤΟΥ͂Θ Πα 1 ν 1 ἀπ }1Ζίηρ' Δα Γ6Β8. 

πρὸς αἷμα καὶ σάρκα] “ασαϊηδὲ 7168], 

απο, δίοοε,᾽ ταθυα ἔθ 6} ]8 τηδπ; οὐ πρὸς 

τοὺς τυχόντας ἔχομέν φησιν, οὐδὲ πρὸς 

ἀνθρώπους ὁμοιοπαθεῖς ἡμῖν καὶ ἰσο- 

δυνά μους, ΤΠΘΟΡΙΝ.: οοτὴρ. ῬΟΙ ἜΘ ΠῚΒ, 

δ αΐος. 11. τ, μὴ ὡς πολεμίοις συμ- 

βάλλοντες ἀλλ᾽ ἀνθρώποις αἷμα καὶ 

σάρκα ἔχουσι [Ὁπ6 Θχμογίενϊοη οἵ ΟΠδ- 

Ῥγῖαβ ὕο Πῖ5 ΒΟΪἀ16Γ51}, Πα 566 ποῦύθβ οὐὺ 

Θαί. ἴ. τό, μου ὑΠ6. ζουτηιΐα 15 ΤΌΘ 

ἀλλά] ΤΊ Θγ6 

15. ὮΘΓΘ πὸ σγοιπα ἔοῪ ὑγδηβ]αὐϊηρ οὐκ... 

ἀλλὰ “ποη ὕδπη... ατιᾶτη : ̓ ΘΟΙΉΡ. (1885. 

Ῥλϊοίου. τ. 5. 22, Ν0ο]. 1. Ρ. 42086. 

(64. Ταῦ μ6). ΤΠ πϑσδίϊοη δηᾷ ᾿τγ- 

ταϑύϊοπ ἀγρ θοὺ} ὩΡΒοΙαΐθ ; “ποη, 60η- 

ὕγϑ Ποτηΐπ65 [“νᾶϑῶ βαηῦ, 8Δ11π8. αὐϊέαγ,᾽ 

Αὐαρπϑύ.], βεα οομηῦτα ἀξουη 1 65,᾿ (ὉΓΠΕΙ͂. 

ἃ ΤᾺΡ.; 8586 68Ρ. δΥΊπδν, ΟἿ". ὃ 55. 8, 

Ρ- 439; ΨΠΘεΘ. Π15. ἔουτηυ]α 18. ΨΘΡῪ 

ΒΑ ΙΒΙΔΟὕΟΣΥ ἀἰἸδβοιιθβοα, ἃη] ΘΟΠΊΡ. 

ΚΟΝΠΟΙ ὁπ Χοπορη. 7Ἴοηι. τ. 6. 2, 

δια πούθβ οὐ τ 7688. ἴγ. 8. Τὴ {πο86 

ΘΧχ. ΠΘΓΘ ὑπΠ6 πορϑύϊομ οὁδηποῦ ἔΠΌΤα 

{π6 παύμγθ οἵ ὑπ οῶβθ 6 σοηβί ἀδγϑᾶ 

{α}}ν δχρ αἰπθα. 

ΘΟ οὔθ ὩΡΒοϊῦθ, Ὁ 11} θ6. οὔ- 

ΒΟΙνΘα, ἃ5. ΥΙΠΘΡ ΡΥ 5ῆονβ, ὑπαῦ {π6 

πθρϑῦϊοη. Πδ8. αἰθβιθη αν ἃ. γλοίογίοαϊ 

ΘΟ]Οατηθ, ὙΠΟ ἴῃ ἃ αι Ὁ] ἃπα 

ΤΌτ ΟῚ 016. ὑγαπϑ᾽αύϊοι. οαὐρῦ ΔΙνγαγ5 ὕο 

Ὁ8 Ῥγθβθγνϑα υυῦπουῦύ δηγ ὑοηΐηρ ΟῈ ; 

8566 ΕττύΖ. Π7]αγῖ, ΕἸΧΟΌΥΒ. 1, Ρ. 773 56.» 

ΚΊούζΖ, 2 οναν. τι. Ὁ. 9, 1Ο. 

πρὸς τὰς ἀρχάς] “ αγαϊηϑέ ἐλ6 ργἱηοὶ- 
φραϊλξιο8.;᾽ 588 680. ποῦββ οῃ 6, 1. 21, 

δια ΟΌβουνο ὑπαὺ 0Π6 Βϑηηθ ὕθυτηβ νυν ΒΟ ἢ 

ΔΥΘ ὕπο πϑθα ὧο ἀδθπούίθ ὑῃ 6 οἰδββ8β 
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᾿ Α κ᾿ ᾿ ; “ ; 
τρος τας ἐξουσίας, σρος τοὺυς κοσμοκράτορας του σκο- 

δ ν ῷ - ’ 9 Ἂ 
τ᾽οὺυς τούτου, προς τὰ “νευματικα Τῆς πονήηριας εν Τοις 

δα ΟΥ̓6Γ5 οὗ σοοαῖ, ἃΥ6 ὮΘΥΘ. ΒΙΠῊ]]ΠΔΥ ΤΥ 

ΔΡΡΙΠΘα ἰο 6.1} απροῖίδ ἅμα βρ τ ; 

οοτηρ. [Πδύθυὶ, Ζο]νὖ. τι. 2. Β, Ρ. 335. 

τοὺς κοσμοκράτορας κ.τ.λ.}] “ἐλ6 

«ὐονἠοἰ-γ16γ8 077 {Π118. αἰαγἝηνε55.,7) ὉΠ 056 

ὙΠῸ δχίθπα ὑΠϑὶτ σου] - νυ] 8. ν. ΟΥ̓ΘΥ 

ὕπθ ριθϑαπῦ (οοτηρ. 6ἢ. 11. 1) Βρὶ εἰ] 

ΠΟ] ΤΠΟΓᾺ] ἀα ΚΠ 658; ποίου σκότους ; 

ἄρα τῆς νυκτός [Θοτηρ. ὙΥ εἰδβύ.1; οὐδα- 

μῶς, ἀλλὰ τῆς πονηρίας, ΟἾγΥ5., 566 

ἢ. ν. 8. Μϑυοῖ τ]ρΟΥ τηδϊηὐαϊη5 

(ἀσαϊπϑῦ ἨΔ υ1655) ὑΠπ6 11] τηθϑηϊηρ' οὗ 

κοσμοκρ.; ἃ 5 τιοῦ ΤΠ ΓΙ “Ὑα] υ5᾽ (τηδρ- 

πδῖθϑ, Ζ1η.}), “ Ἀγ νυ παθαπάδῃβ, 

Οούῃ., θαύ “Υὐ]ΟΥ5. ονοῦ 0Π6 σοῦ], 

ηυνηιοϊτἐογοτιίο8, ΠΓονῦα]}]. (}}αγὸ. ν. 18), 

κόσμος ῬΥΤΘΒΘΥΙΠΡ' 105 ΠδύθγΆ] Δ η6] Ρτο- 

ῬΕΙ͂ ἴογοθυ ὥο θύθὴ ἴῃ {Π6 βθοοῃά οἵ 

ὑμ6 ὕτββ δχχ. οἰὐβᾶ ᾿γ ϑομορίίρ. 2707. 

“Ποῦν. ΝοΪ. τ. Ρ. 790, ουὖ οὐ Β40- 

Ῥίμοα] Ὑυγϊθοβ (( απ γοοθὴ ἤᾶπο 

“ἸΡΊ ΤΡ οἰντθαῦθ βαὼ ἀοπδτιηῦ7), 
ὙΠΟ ἢ 21]. μθγο δ άποεϑ,--- Ὀσαμδτη 

Ῥουβθουύαβ οδῦ ἡπαύπογ κ᾽) 1}, 

50. ΤΘΘΈΒ,᾿ ---οΐῃθ. ψου ἀρρθδῦβ τιβϑὰ 

«65: ΘΠ ἢ ἃ τ μϑύοσυϊοα! ἔοτοθ: οχ. 

3 15. ΡΥ θουυ αἸβυϊποῦ. 

ἔγοτη Ἰδύθυ υυυ!υ 6 5 816 οἰὐθα ὈΥ ΕἼΒΠΘΓ, 

Οὐξβ. Ν ο]. τ. Ρ. 2τ9. ΤΠη6 ἀορτηδύϊοα! 

ΤΩΘΘ ΠΡ 15. ΘΟΡΓΘΟΟΥ Θχρ᾽αϊπθα Ὀγ ὑπ 

Οτδοὶς σοτηπηθη οι : {Π6 6Υ1] βρ τ105 

ἘΣΟῪ οχχ. 

ΘΧΘΓΙΓΟΙΒΘ ἀοτηϊ ΠΟ Ον ΘΙ {Π6 κόσμος, ποῦ 

πη 105. Τη6Γ6 τηϑθυϊα] παύατθ (οὐχὶ τῆς 

κτίσεως κρατοῦντες, '"ΓΠΘΟΡἢ.), Ὀπὺ ἴῃ 

105. ΘὑΠ1081 ἅμα] ΡΘΥμ8 08. ̓ ἰπύβ] θοῦ} 

Ομδυδοῦθ Πα τϑ]αὔϊοηβ (ὡς κατακρα- 

τοῦντες τῶν τὰ κοσμικὰ φρονούντων, 

(βουμ.), ὑπ6 ἀδργαναύϊοπ οἵ ἘΠ οἢ 15 

ΘΧΡΓΟΒΒΘα ὈΥ τοῦ σκ. τούτου : 566 

]ΌΠη χνΐ. τι, ὁ ἄρχων τοῦ κ. τούτου" 

1 Φ9Ππ γ. 10, ὁ κ. ὅλος ἐν τῷ ἸΠονηρῷ 

[588 ποῦββ οῃ ψϑ8 1. 106] κεῖται" 2 (ὍΥ. ἱν. 

4, ὁ Θεὸς τοῦ αἰώνος τούτου " ΘΟΙΏΡ. 

ΦΌΠη χῖν. 320.. Οη {Ππ8 τηθϑηϊηρθ οὗ 

κόσμος, 8686 ῬαιοΡ, δ ἤερηο 7) υΐηο, 

1. 2, 3 ((ὐὐηυηιογί. Τλοοῖ. ' ο]. τι..ὄ Ρ. 

144, 154), δη4 ΘοΙΏΡ. πούββ οὖν (ταί. ἵν. 

3. Τ|6 ᾿ηβουύίομ οὗ τοῦ αἰῶνος ὈδίοτΘ 

τούτου [ἶδο. χὰ ὉΡΈΕ ΚΙ, (δὲΈ “56 α 

ΤΌΓΒΙΒ Δ ΌΒΙΘΥΒ10᾽); ΤΩΔ]ΟΤΙΟΥ οἵἁἨ τη88. ; 

ὥγτ.-ῬῊ]]. τυ 10}} δ αϑῦ. ; Οτρ'., ΟἼτυ8., 

ΤΉΘοα., ἃ]. 7 566 185 οἰ θαυ] ν ΘΧΡΙαπ θΟΥῪ, 

δια 15. σὶρ ὐν τα]θούθα Ὁ ΠΘΔΙΙΥ ἃ}] 

ΤπΟά ΘΓ βα]θουΒ. 

τικὰ τῆς πονηρίας] “ἐλε 8ρύγίζιαί Πιοξί5, 
ΘΟἩνΉ νυ μγυ165, 97 τὐλοϊτοοίγι685," 56. ὁμαγϑο- 

ὑθυϊζθ ὈΥ͂ Θββθῃ 8} πονηρία, σ6ῃ. οὗ 

“Π6 οΠπαγϑούθυιβύϊο απ} ῦγ ̓  (ΞΘ 6.1]. 

ϑγηΐ. ὃ τό. 3, Ὁ. 115, ΠΟΥ, (Ἷ; 

δ. 34. 3. Ὁ, Ρ. 211) ; ἐπειδὴ γάρ εἶσι καὶ 

οἱ ἄγγελοι πνεύματα προσέθηκε τῆς 

πονηρίας, ΤΈΘΟΡΙ., οοτηρ. (σάτα. ὅ)ν 

ἴοο. ἸΤῬὰ πνευματικὰ ἃτα ποῦ ὨΟνΘΥΘΣ 

τὰ πνευμα- 

ΤΏΘΙΘΙΥ τὰ πνεύματα (Ἐ]5π. Γ, ΘΟΙΏρΡ. 

ϑγτ., Ζ108.), θαύ, ἴῃ δοοογάβμοθ υνῈ 

ὑ8ι6 ἴοσοβ οἵ ὑπ οο!]θούϊνβ πϑαύ. δα ]θοῦ. 

(Βεοσπ. δγηΐί. νι. 2, Ρ. 2326; 961, ΟἿ. 

8. 436. τ. δ), ἀσποίβ ὑπ6 δαπα5, Ποβίδ, 

ΟΥ' ΘΟΗ τ ΘΓ 6165 οὗἩ Θν1] Βρ1 5: ὙΥΊΠοτ 

δ 4 Μογεν ΔΡΟΪΥ οἷΐθ τὰ λῃστρικά 

(τόρ θοτ- που 68), Ῥο γε. Θγαέορ. Ν. 

4.1 [τὰ δοῦλα, τὰ αἰχμάλωτα, οἰΐεοα 

Ὀγ Μαεν. αἴϊον Βουημαγαν, ἃγθ πού ἔα] 

ΔΙΡΡτορυῖαΐθ ; 586 Τοθθοῖς, βάγψη. Ρ. 

378]; σοηρ. τὰ δαιμόνια, ἃ 566 680. 

ὙνΙη6Υ, ΟἿ᾽. ὃ. 34. 3. Ὁ. Ο5. 3, Ρ. 213: 

ΤῊΘ οοβξβ οὗ Αὐυΐῃ. (στοὰ Τυπά.) 

“Βρ᾽γ σα] νυ οἸσθ Π658᾽ 15. ΠαυαΪν ἀθἔθη- 

Ε1016, ἴου 1ῇὸ τὰ πνευματικὰ Ὀ6 ὑδκοη 

Ὧἃ5Β ὍΠπΠ6 αρϑγδοῦ πϑαΐθυ (80 Ῥθυθ805 

Οορύ.;--ονν 0}: δαἀορίθ ὑπ6 βΒ]ηρ αν 

πνευματικόν) ΘΧΡΤΘΒΒΙνΘ οὗ ὕπ6 Ῥτορου- 

{168 ογ΄ αὐξγιθαῦεθ. ((Π6 “ ἀυπϑτηῖο πϑαῦ. 

8.61]. οὗ ΚΚτὕρον, ϑρϑυαοίιί. 8. 43. 4. 27; 

ΘοτηΡ. 161), ὑΠ6 τηθαππρ' τητιβὺ θ6, 

ποῦ “Βρ1Γ1 0865 τη] η]αύοα,᾿ Β6ζΖα, θαὐ 

“ΒΡ πα ]1ὼ πΘαυ  1ε6,᾿ Ἄ α]ρ'., ΟἸΔτότη. 

(οοπιρ. (ἀοὐ}}.), ὁ. 6. “Βρ᾽ τιθιἃ] Θ᾽ θυ θη, 

ῬΙΌΡουύΙ65, οὐ τος πθαβ᾽ (566. «61, 

αν. ὃ 436. ο08. 2),---δὴ αἰὐβύγδοῦ τηθδη- 

1,2 
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3 ἣ Α “ 9 Α , “ 14 ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ 
“ “ “ ἴω ’ ΄σ ΄σ΄ 

Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆ πονηρᾷ 

ἴηρ' ὙΠΟ ΟὈν]ο 51. ἄοθθ ποῦ Πᾶγτηο- 

τΪΖθ ἢ 0Π6 οοηἰοχὺ; 5686 ΜΈ ΥΘΡ ὅν 

ἴοο. Τὴθ οοπογοίθ ἱπίθγργθύδθϊομ, 9. 

{Ππ6 οὐμϑὺ παπᾶ, 15. ουδιητηδύϊοα Πν οοΥ- 

τϑοῦ, δηα [7 ἔτοτη τπιηβιυῖῦα}]6 αὐθου 0ῃ6 

ἀοἤπῖία τοὺς κοσμοκράτορας. 

ἐν τοῖς ἐπουρανίοις} “ἐγ ἐλ6 ᾿οαυογῖν 

γερίοτ5, “ἴῃ [Π6 ΒΙΚΥ ΟΥ δἷγ; Π)ΟΌΓΘΘ, 

αν. ΜΟΙ. 1. Ῥ. 574. : 8860 0Π. 1. 20, 11- 

6. Ἤρτο ἀρδΐη τ αν δὖ Ἰϑαβϑὺ [Πγ66 

᾿πθουρσυθύ 0 η8 : (α) ὑπαῦ οἵὁ ΟἾτυ5. πὰ 

ὑπ ΟὙσϑϑὶ οοτητηθηὐδύουθ, ψη0 οἵἷνθ τὰ 

ἐπουρ. δπι Οὐ μ]0 8} ΤΥ ίθθθμθ, “ μθαν ΘΉΪΥ 

ῬΙΘββίηρβ ;᾿ (Ὁ) ὑμπαῦ οὗ Ἡτοῖκ., ΔΙ αὐθΉ., 

δα Ϊ6, 8ἃ]., ψο τοῖθν [Π6 βχργβββίοῃ ἴο 

{Π6 βόθπθ, ὑπ Ἰοο! ν οὗ {Π6 οοτηθαῦ, 

ΚὍΠ6. οϑ᾽θϑίϊαὶ ϑροῖβ οοοιριθα Ὀγ ὑμ8 

ΟΠύτΟΙ ; (6) Τπ6 ἀποῖθηῦ ᾿ηθευρυ. (588 

“6Γ. ὅν ἰοῦ. ; οοτηρ. Τϑγίμ]1, 27αν»0. ν. 

18, ΠΟΘ ΠουΘυ  ὉΠ6 ΔΡΡΠΟδὕϊοτ 15 

ἴοο Ἰιπη064), ΔΟΟΟΓαΙΠρ ὅο ὙγΠ10}} ἐν 

τοῖς ἐπ. 15 ἴο 6 Ἰοἰποα ψ Ὁ τὰ πν. τῆς 

πον. δι5. Βρθοϊἔγιπρ' ὑπ6 αδοῦθ οὐ ὑπο. 

λανιγι οἵ 1π6 τὰ πνευματ.; “αἱ ᾿ἰηΐτα 

οεοἰατηῃ,᾽ ΖΦ. (ρο08). ΟΥ̓ ἔπ6βθ (α) 15 

ΟΡΡΟοΒββα ἴο ἐπ ργθνϊοιβ Ἰοοδ] ᾿Ἰῃΐθυρτθ- 

ἐαύϊοηβ οὗ ὕπ6 νγουβ, πα ἴηγοῖναβ δ ἢ 

δχρίδη. οἵ ἐν (ΞΞ- ὑπέρ, ΟἾγυϑ8., οὐ περί, 

ΤΠΘοα.) ΟΠ ππύθηϑ]8 : (ὁ) βθθυὴβ 

ψάρι δηα ποῦ ἔα}}ν Τη 6110 106 ; (0) ὁπ 

{π6 σομύγαν 15 ὈΟύ᾽ι ρου δτητη Ὁ }]ν δα- 

ΤΩ ΪΒΒ10]6 (85 Π6 οἴατιβθ ὕπτια ρυθβθηΐβ ἃ 

51.016 ΘΟμοθρύϊομ ὁ ΒΡΘΓΠΩΔ] ΞΡΙΓΙὐβ οἵ 

6Υ1],᾿ 5866 ποῦβθϑ. οἢ οἷ. ἷ. 18) δῃηα 6χϑ- 

σϑυϊοα  ν βαύβίϑοιουυ. πὸ παπηὺ οὗ 

{Π6 6ν]]} βρ᾽γιῦβ νγῶβ Πα Ἰ ΤΟΥ Βρθοηθα 

ἴῃ οἷ. 11. 2 ἃ5 Ὀϑῖπιρ' πὶ ὑῃ6 ΥΘΟΊΟΠ5 τοῦ 

ἀέρος : ᾿θγΘ ὅπ Ἰαύβπῦ ορροβίψϊομ,--- 

αἷμα καὶ σὰρξ οπι Θαγίῃ, ἃπα τὰ πνεὺυμ. 

ἴῃ ΒΌΡΘΓΙΠΔΙ ΤΘΡΊΟΠΒ, --- βαρ σοοὺβ ὃ ὑγοτα 

οἵ στθαῦδυ δηθθύϊοα] ἕογοθ, σ ΒΊ ἢ 

5011 οδὴ ἱποῖθβ {πῃ6 βᾶπιθ Ἰθχῖθα] 

Τηθϑ μη ; οοΡρ. Μαείῃ. νἱ. σό, τὰ 

ἌΒ. 1ΠῚ ὉΠ 1 2 
ὍΠ6ΥΘ τῶβ ΠῸ ΤΘΆΒΟΠ [ῸΓ Ἰξτηϊἴηρ᾽ {Π 8 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 

ἔβγῃ ὕο [Π8 Τη6γ8 ῬΠ Ύϑ108] αὐηιοϑ 076, 

80. ΠΟΙΘ 501] 1655 πθϑᾶ ψχ δᾶορὺ 8ηΥῪ 

ΤΏΟΓΘ ῬΓΘΟΙΒΘ Βρβοϊ ποδύϊοι οἵ ἸοοϑΠν ; 

866 ΠοΟύθ8 ὅγν ἰ00., δια ΘΟΙΩΡ. σ'ΘΠΘΙΔΙΠΥ͂ 

Ἡοῆη. ϑολρίιὁ. Μο]. τ. Ὁ. 401 Βα. 

ΤΠ6 τορϑυϊιομ οὗ πρὸς Ὀαΐοτθ θοῦ οἵ 

ὑπ βυρϑίαῃψινθθ 18 βοιηθνῃαῦ οἵ ἃ 

τ]ιθύου! οι! πϑύμγθ, ἀθβίσημθα ἴοὸ οἷνθ 

ΘΙΏΡΠΑΒΙ5Β ὅο ᾧΠ6 ΘηΠΠΠΘΓδ ΟΠ ; 566 

ὙΥΙΠΘΡ, 6Ὑ. ὃ 50. 7. Ο08. Ρ- 374- 

13. διὰ τοῦτο] “ἡ ἐἠυδ. ἀοοοιιΐ, 

ΚΟ ΠΟΥ ΓΟ}: ϑἴθιοθ νσθ πᾶν 5.0 }} ρον- 

ΟΥ̓] δαάνθγθασιθθ ἰὼ οοηΐθπα 1} : 

ἐπειδή φησι χαλεποὶ οἱ ἐχθροί, (σιμῃ. 

ἀναλάβετε] “αδϑινηλε,᾽ “ ἑαλε τ, τπιοῦ 

ὨΘΟΘΟΒΆΡΙΥ “ἰο ὑπ ἢοϊά οἵ Ῥαθι]ο,᾽ 

Οὐην., θαὺ 1 Βιτηρ]6 Ἰοοδὶ τϑίϑγ- 

6566, ἃ8 ορροββά ἰο κατατίθεσθαι ; 

ἀναλαμβ. τὰ ὅπλα κ.τ.λ. Ὀοϊπρ {Π6 

Ὀβθομηϊο8] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟσ: 566 Τϑυῦ, 1, 41, 

“761. χὶνὶ, (ΧΧχυ].) 3, 1} χῖν. 3, 2 

Μδοςο. Χ. 27, Χὶ. 7, δια οχχ. ἴπ Ἰζυρῖκο, 

Οὔ. Ὗ οἱ. τι. Ρ. 302, Β]Βη ον, Οὗβ. 0]. 

Ι. Ρ- 221, 8π4 Υ̓ οὐβῦ. ὕη ἴοο. 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ] “ἔῃ ἐἢι6 ουϊῖ 

.εἶων ---- οἵ νἱοϊθπῦ ἐοτηρίαίίοπ,, Ἐ42]], 

Οὐοοο.: ἡμέραν πονηρὰν τὴν τῆς παρα- 

τάξεως ἡμέραν καλεῖ, ἀπὸ τοῦ ἐνερ- 

γοῦντος αὐτῇ διαβόλου τὸ ὄνομα τεθει- 

κώς, ΤΠοοά. ; ϑομοθύνρθῃη ΘΟΙΠΡΆΓΕΒ 

ΠῚ ΠΣ “ἦν λούα πιαΐα, απδπᾶο 

ῬΘυϊ σα] τη ΠΟ Ὁ15 ἱτηταϊηθί,᾿ “ον. Ποῦ. 

Ο]. 1. Ρ- 793.΄. ΤῈ6 τ'ϑ88 οἵ ἡμέρα 

ταῦπιον ὕΠπδπὶ αἰὼν (Ὁ 4]. 1. 4) 15 ορροβϑθᾶ 

ὕο ὑπ ᾿ηύθυρσ. οὗ ΟἾτυβ., (ἴσαχη.,, 

ΤΠΘΟΡΙ., τὸν παρόντα βίον φησί, ἀπὰ 

ὑπ ἕοτθσοῖπρ' θατπθϑὺ ἤοη6 οὗ θβχποτίδ- 

ὑϊοη ὅο πΠ6 Ἰάθῳ ὑπῶῦ ΠΥ Θομβο]αὐϊοπ 

(591. τὸ βραχὺ ἐδήλωσε, ὙΤΠΕΟΡΙ., 

ΘΟΙΏΡ. ΟἿ ΡΥ5.) νγῶὰβ τη ρΡ]16α πὶ ἐπ τι88 

οἵ ἡμέρα. 5.11] πχοσθ ἀπύθηϑ]6 15 {Π6 

γον οὗ Μογοσ, ὑπὸῶῦ δ᾽ Ῥδα] 15. ΠΘΓΘ 

Βρθοιγἱηρ᾽ 0Π6 ἀδὺ θη ὑπ6 Ἰαβὺ στθαῦ 

ϑούδηϊο οὐὐδθυθαῖς νγὰβ ὅο ὕδϊκθ ρ͵]δοθ 

(στρ. ποῦθϑ οὐ (Ταΐ. 1. 4); ἴπ6 Αρο- 
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ιν δ΄, , “ - 3 
και αἀπαντα κατεργασάμενοι στηναῖι. στΤῆτε οὖν περιζω- 4 

’ Α ΞῚ Α τ ΩΣ 3 3 θ ’ Ἄν 69, ὃ [2 Ν 

σάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν αλη εἰᾳ, καὶ ἐνουσάμενοι τον 

8016 Πὰ5 δὖ μϑαγὺ σψπαῦ π6 ᾿σπθν νᾶβ 

ΤΟΝ ΤΊΟΓΘ Ῥγθϑθηὺ ἃπη ἃ ΤηΟΤ6 60Π- 

Βύθ ΠΟΥ Ἰτηρο πα ῖηο; “ΘΠ πτη οϑὺ Ρ6γ- 

ΡῬϑύσατῃ ; ῬΡαρπδ 8110 416 τηΐμτιβ, 8110 

416 τηϑρ]5 ἔθγνοί,᾽ Βϑηρ, 

ἅπαντα κατεργασάμενοι] “ λαυΐπῃ αὐὖ- 

ὁοηυρζδοα!, γι ἀοτιθ, αἰΐ,᾿ τιοῦ τηθγθ- 

Ἰγ ἦγ ργδραγίη 707 Ὁπ6 Πσμῦ (Β6πηρ.), 

Ραύ, 85 στῆναι (“ἴο βία πα οπο᾽Βρυοιπηα ᾽) 

ΟὈν ΙΒ ϑασραβίβ, ὁ. ἃ πα ἀρρογέαϊι- 

ἵη ἰο ὅπ βοθμῦ ; 811 ὑπίποϑ ὑπᾶὺ Π6 

ΘΧΙΡΘΠΟΙΕ5. οὐ [π οοπῆϊιοῦ τϑαασϊγοά, 

ΤῊΘ 5ρΘοΙ8] ᾿πέβθρρυ. οἵ (πἴσατη. (οοτηρ. 

ΟΠ γυ8.) κατεργασ. -εκαταπολεμήσαντεξ, 

ὖ.6, “ὨδιυϊΠ θ᾽ ΟΥ ΘΓΌΟΙΠΘ ἃ1}]},᾿ Απθῃ. Μαγο, 

(οοτηρ. ΕΖεὶς. χχχῖν. 4, 3 Εβασ, ἱν. 4); 

Ὁπουρῇ δαορίθα ὃγ Ηδ11., 15 νοῦν ἀουθέ- 

ἔα]; [ῸΓ ἴῃ {Π6 ἢγβὺ ρ]δοβ, 0Π6 τηϑϑ8ο. 

γγουῦ] 4 Πᾶν 6 ΒΘΘΙη 6 ΤηΟΓ6 πϑύμγα! ὑΠπῶπ 

{86 ποαύ. ἅπαντα (ρῦ., οοπύν. 1)6 ὙΝ.); 

δι ἃ Ββοο παν, ὑπουρἢ κατεργάζ. ΟΟΟΌΥ5 

20 {1Π165 ἴῃ δῦ Ῥὰπ]}᾿5 ΕΡΡ., 1 15. ΟΥΪΥ 

ἴῃ ΟΠ6 οὗ ὕνο 586η868, δἰ 61 ρ6)7, 6676 

(΄ πούαῦ τϑῖὴ ἃγάπδηι,᾽ ΕΖ.) ἃ5. ἤ6.6, 

(οιη. νιἱ. τὸ, ῬΆ]]. 1]. 12, 8]... ΟἿ }Ε67- 

γρείγαν (΄ ἀθ υθῦυβ ας παπῦ ποη Βο- 

πθϑύθ᾽) 85 Βοση. 1. 27, 11. 9, 8]. : 566 

ἘτιῦΖ. ἤοηυ. 11. 9, Ν οΪ. 1. Ρ. τοῦ, πα ὑπ 8 

ΠΌΤΩΘΓΡΟΙΒΘΧΧ. οἰὐθα θγ ΠΆΡΠΕΙ, 4 πού. 

ὙΟ]. 11. Ρ. 405 564. 

στῆναι 15 {πῃ ποὺ “5ύδιθ ὑϑπαπατη ὑγ]- 

ἀπηρΠαύονοϑ᾽ (Ζᾶποῆ. ἀρ. Ῥο]. ὅγη., 

ΘΟΙΩΡ. θνύθη ΜίΘυθ), θαῦ ἃ8 ἴῃ νΘΥ. 11, 

ἐἴο βύαπα ἤγηη᾽ (ὑπ Ὀα 16 15 11[6-]ΟηρῚὺ), 

“πὖῦ πῸΠ οααδῦ]β δῦ Ιοθο οΘάογθ οορᾶ- 

ΤῊῆΘ. Θοποϊ πη σ᾽ 

ΤΩ] η],᾿ Εἰδῦ. 

14. στήτεοῦν] “ δίαπ ἐξξη,᾽ τιοὺ 

ΔΒ ἴῃ 67. 13, ὅπ {π6 Πρῃηύ, θαΐ, ἃ8 ὑπ6 

οοπθοχῦ ΟὈν!ΟΌΒ]Υ ΓΘα ΓΤ Θ5, γα, 701" 

Ὁπ6 Πρθὺ  “Καιηρῆδσγθο,, 1)6 ΥΥ οὐἰΐϑ. 

ΤΗΘ βθνϑγὰϊ ροῦύϊοηβ οἵ {πΠ6 πανοπλία 

86 ὕπθη Βρθοιῆθα 1π ΤΟΊ ]ΔῚ ΟΥΘΙ ; 

παραθαρσύνας αὐτοὺς λοιπὸν αὐτοὺς καὶ 

καθοπλίζει, ΟἾγΥ 5. περιΐζωσ. 

τὴν ὀσφὺν ὑμ.] “ λαυΐηρ γίνε γοῦν" ἰοΐγ8 

αδοιιέ ,᾿ Θοτηρ. βδίϑἢ χὶ. 5, ἔσται δι- 

καιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 

καὶ ἀληθείᾳ εἱλημένος τὰς πλευράς. ΤῊ 6 

ΤΟΙ. οἵ Ηο]Ζ., ὑπαῦ ὑπ6 δοτιδῦθ ἃΓΘ 

ἱπΠΡΓΟΡΘΓΙΥ τι566 ἔο" ῬΡυββθῃΐβ, 15 υ ΒΟ] 

τηϊβύα θη ; π6 αἰ θυοηῦ δοὺβ βρθοϊ θα 

ὈΥ ὑπ ῥγύϊοιρ]85. ὑγθῦ 411] οοπηρ]οίθα 

Ῥϑίογθ ὑπ 50] 16 ὕοοἹκ ΠΡ Β15 ροβιθοη ; 

οομρ. πούθβ οῃ. οἷ. ἷν. ὃ. 1 

ΤΉΔΥ Ὀ6 ΟὈβουνϑα ὑπαῦ {Π60 οἱγαϊθ νγὰβ 

ΠΟ ΠΠΘΙ ΟΥ̓Δ πὐ( 81]., Θοτρ. ΕΒ) 416), 

Ῥαὺ {π6 ἢγϑὺ 8π4 τηοϑῦ ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ ρᾶτῦ 

οὗ [Π6 δατπὶρηηθηῦ; ἃ στρατιώτης ἄζω- 

στος ὍΆΞ, ὃ5 ΝΙΘΥΘΡ ΟΌΒΟΙΨΘΒ, ἃ ΨΕΡῪ 

“ρομ γδαϊοῦϊο ἴῃ δα]θοῦο.᾽ Τηδθροπά- 

ΘΕΘ]Υ οἵ βϑυνίηρ' ἴο Κθαρ {Π6 δυπηοτ [ἢ 

105. ῬΓΟΡΘΙ ΡΪϑοθ, Ὁ ΔΡῬΘδ15 8150--οχ- 

οαρῦ πὶ ὑπ Ηοιηθὶο ἃρθ, ψπθπη ἰὖ 

Τογιηθα ἃ ραγὺ οἵ ὑπ6 ουϊταββ, ὡπα ἴπ 

Ἰαῦθυ ὑϊτηθθ, 6 ΟΥΠϑτη θη θα “Ρα] θεῖ; 

ΟΔΤη6 1ηὔο 86 (ϑιηι, 7) 1οέ. ὁ. Απέεΐῳ. 

Ατῦ. “Βαϊίθαβ᾽)---τίο ἤδγθ θβθη οοιη- 

ΤΠΟΉΪΥ τιβθα] ἰο ΒΌΡΡοΥῦ 0Π|6 βυνογᾷ ; 5686 

ῬΙαΐθβ 'η Μουύξζαποου, ΖΑ πίη. δαρί. 

ὙΟ]. 1ν. 1, Ρ-. 10 8α.; ἃπα ϑιυρρῖ. οἱ]. 

1Υ. Ρ. 14 586.; ϑΙαΠ, 7) 1ο(. Αὐτῷ. “Ζοπα,᾽ 

δ που, 7.8. Ατῦ. “Οατίεὶ,᾽ 

γΟΪ. 1. Ρ. 448. ἐν ἀληθείᾳ] “ευἱέλ, 

ἐγι,, ἃ5. ὍΠ6 οἽΓα]6. ὑνΒ]0 ἢ θουπα 81] 

τορϑύμου, ἃ πὰ βουνϑα ὅο τηϑκθ ὉΠ ΟἩ τ 5- 

ὑϊ ΒΟΙΔΙΘΓ δχρϑαϊίθ 8Π4 ὈΠΘΠΟΌΙ- 

Ῥαγθα ἴον ὕπθ Προμῦ; ἐν ϑῖηρ' ἰῃβύσιι- 

τηθηΐαϊ, ΟΥ ΡΘΥΠΔΡ5 ταῦμθι 58:1] ΟᾺ], 

νυ} ἃ τοῦ. ὕο {π6 οἰπούπνθ πὰ θααὶρ- 

τηθηῦ ; οι. Ῥβδίχη ᾿Ιχυ. 7, περιεζωσ- 

μένος ἐν δυναστείᾳ, ἃ 866 Οτθθῃ, 

Ογαηῦηι. Ὁ. 589. Τῦ πᾶβ θθθη ἀουθύοα 

(5ε6 (ἔἴσαπι. γι ἰο06.) νυν μϑύμου ΒΥ ἀλήθεια 

15 τηθῶπῦ νυ ῃμδὺ 15. θυ η64 οὐγοοίίυο γα [ἢ 

(ἀλήθεια δογμάτων, (Βσατη. 1), ἦ.6. “1Π 6 

οὐμβοάοχ Ῥτοΐβεββίοῃῃ. οὐ π6 Οοβρεὶ]" 

(Ηδίηπι. οὐν ἤλυΐο ΧΙ]. 35), ΟΥ' ϑιυδ)οοίυο 

ὑγαθῃ: ὕΠ6 Ἰαὐζον ἰΒ τηοβῦ ργοθ} 16, ρτο- 

νιάοα 10 15. ποῦ πάπ]γ ΠἸνηϊ θα 0 τπθΓῸ 

“γα θα] 658 (ΟἾΡγ5. 1) ΟΥ̓ β' ποϑυϊυ 
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’ δ, ν 2 κα ς δ [2 Α ἐλ Ὁ" 

15 θώρακα τῆς δικαιοσύνης, και ὑποόησαάμενοιὶ τοὺυς πόδας ἐν 
ς [2 “ 9 [2 ων ς) ’ 3, ν᾿ ΣΝ 1) 

16 ετοιμασίιᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρηνῆς᾽ επί πασιν αναλα- 

(δν., ΟἸ5}.). Τῦ τησδὺ Ὅ6 ὕἤδκϑῃ ἴῃ 

105 σι οϑῦ βθη86 ἀλήθ. ἐν τῷ ᾿Τησοῦ, οἷ. 

ἷν. 21, ὑπ ᾿πυναγαῖ ρυδοῦϊοα! δοπον- 

Ἰϑαστηθηῦ οὗ ὑπ6 ὑσανῃ 85 1ὖ 15 ἴπ Η πὶ ; 

δύνῃ δὲ ὡς πρὸς τὸν Χρ. νοῆσαι τὸν 

ὄντως ἀλήθειαν, (Πἰοιιπη.; οοταρ. Τὰ 158, 

Τηδοί. Οἰιγόξ. τν. τό, Δ ο]. τι. Ρ. τύρ- 

τῆς δικαιοσύνης] “ο7᾽ γἱρ]οοιιδηνο88 ἢ 

ϑ8η. οἵ αρροβίϊίοη οὐ ἰαδη τί, ; 566 

ΊμοΥ, Ο᾽. ὃ 50. 8, Ρ-. 470, σοΙηΡ. 

ΘΟΒΘΌΘΥ]. ϑγηυέ. 8.12.1, Ὁ. 82: ΒΙΠ]]ΔΓΙΥ 

ἴῃ Υϑργα οἵ βϑθηὐπηθηΐ, [ϑϑΐϑῃ Ἰἰχ. 17, 

καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ὡς θώρακα" 

γυϊβα. ν. 10, ἐνδύσεται θώρακα δικαιο- 

σύνην. ΠΝ δικαιοσύνη 15 ποῦ “Τ]ρηΐο- 

ΟἸΒΉΘ5Β᾽ ἴῃ 105. ἀθθρϑὺ Βουιρῦμ 8] 5656, 

5011. Ὀγ [Δ10}} ἴῃ ΟΠ τῖϑῦ (Η 81].), ἃ5 πίστις 

15. τηθη ]οπ θα 46 ΡΘΗ Ὁ]Υ ἴῃ νου. τύ, 

Ῥαύῦ σαύμου ΟΠ υἸβυϊαη. τηοτὰ] τγϑοὐϊνπι 9 

(Μεγ., ΟἸβῃ., ϑϑίβθε, ζελμγῦ. τι. τ. 2, 

Ρ- 190; τὸν καθολικὸν καὶ ἐνάρετον βίον, 

ΟἾΤΥ5.), ΟΥ, ΤΟ. ΘΟΥΡΘΟΙΪΥ Βρθδτηρ, 

{πὸ τσ θουβη 658. ὙγΠΙΟ ἢ 5. ὕπ6 τϑϑυ]ῦ 

οἵ {πΠ6 τοπονδίϊοῃ οὗ ὑπ6 ἤθαγσῦ Ὀγ ὑΠ6 

ἩοΙν Θριτιῦ; 566 ΝΥ αὔϑι]. λεγο. Ν᾽ οἱ. 

1Ρ. Ρ. 434. δα]θ ῬΥΘβθ65 ὑΠ6 ἃΡΌΪΟ]6, 

Ῥαὺ ψιπουῦῦ σΡϑηητη δ ϊο] σοι Π(15; 1085 

ἸΠΒΘΓΌΙΟΙ 15 ΤΠ ΘΓ ΘΙ ἀπ ἰο ὕΠ6 ΘΟΤΏΤΠΟΠ 

ῬτΐποΙρ]6 οἵ σογγθίδἰϊοη ; 8566. ΜΙαΠη]. 

Το απ τ ΠΡ 30: 

15. ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας] 
“ μανίην 8]ιοα χουν" {δοὲ,᾿ “οο]οθοῦϊ ρ6 468, 

γάυϊρο.., ΟἸαγοτα. Τῦ ἀοθ8 ποῦ βθθιη πθ- 

ΟΘΒΒΆΡῪ ο Ταΐθυ ὑΠ15 8ρεοϊω ῃ ἴο ἢ 

Ῥοταδη “ οα]Πσα᾽ (Μ6γ. ; 5866 “ΌΒΒΡΗ. 

“Βείϊ. Χζμὰ. ντ. τ. 8), ἃ5 ὕΠ68 τϑίδβγβποβ ἴὸ 

Π6 Ῥοπηδπ 50] α1ον, ὉΠ) ρΥΟθΔ80]6, 

18 ποὺ οθγίδίη: ὩΠῪ Β0ΓΟΠρ ΤῊ] ΔΤ 

βῶπ ἃ] (Η 6}. ΝΟ, 1βδῖ8} ΙΧ. 4, 868 

ὅ6βθι. ζε. 5..ν.) 18 Ῥθυθ 85 84}1 ὑπὸ ἰ8 

᾿πηρ]16α ; οοηρ. ᾿υγάπβ, ϑ'γηΐ. Β΄ 07". ΤΙ. 

52, Ῥ- 46 54. ἐν ἑτοιμασίᾳ] “ υυἱέλ, 

ἐδι6 γεαασύγο88 ;᾽ τιοῦ “ἴῃ ᾿γΡΑΥ δ ]οπ 6 μι, 

ΟἸΆτγοσα., θαὺ “1η ργεθραγδίϊομπο,᾽ α]ρ. 

(Αταϊαὐ.), Οορύ.; ἐν ὈθΙηρ' Ἰηβυγ ατηθηΐδὶ, 

ΟΥ̓ ΒΘΙΉ1-]ο08], ἃ5 ἴῃ ν 6}. [4. ΤῊΘ βοτηβ- 

τ μδῦ Ῥδο 8 ἔοττα ἑτοιμασία, τϑθα 

ῬΓΪΠΟΙΡΑΙν ἴῃ ὕπ6 ΤΙΟΧΧ πᾶ δθοοϊ. 

ψΥϊῦθυβ, ἀθπμοὗθϑ ΡΥ ΟΡ ΥΤΥ “Ρρτθραγαίϊοη 

ἴῃ 8) δοίίν 8 56η88 (ἕτοιμ. τροφῆς, ὙΥ 184. 

ΧΙ, 12; ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμ., Ματύ. 

ῬοΙγο. ὃ τ8) ; ὕμ6ῃ “ἃ βύδίβ οἵ γϑϑαῆϊ- 

1685, ΜΠΘΟΠου οαὐναγα νυ ΘΟΠΒΙἀοτθα 

(9 οβθρῃ. Ἂμ. χ. 1. 

ἑτοιμ. παρέχειν) ΟΥ̓ ΠΥ ΪΥ Θϑυϊτηα θα 

(Ηἱρροου. ἐδ 7)606. Παῤτέι, Ν᾿ ο]. τ. Ῥ. 

74, δα. Καμη; οομὴρ. Ῥβδὶπη Χ. 17, 

ἑτοιμ. καρδίας, ἰ.6. τὸ ἐμπαράσκευον, 

ΟἸἾγγ8.); ὅπ ὉΠπθ ποθ 6 ὈΥ ἃ ΘΟΠΟΘΙ 8018 

ὑγδηβιυϊοι (680. ἃ8. 3 Π δαταϊίβ θοῦ 

Τ ΘΔ ΠΡΒ, 866 656 ῃ. Ζμ6Χ). 5. ν.} “Β01η6- 

ὑμίηρ Πχϑα, βθῦυ]θα  (οοπρ. Ῥτον. ἵν. 

18 Τεοά., ἑτοιμασία ἡμέρας Ξ-- σταθερὰ 

μεσημβρία), διὰ {ατύπον ον θη " ἃ 8515, 

ἃ ἸΤουπάδίϊοη,᾽ ΗΘΡ. ἡ 3 (θη. χὶ. 7 

Τλεοά., τῆς ῥίζης αὐτῆς τῆς ἑτοιμασίας 

αὐτοῦ: οοιηραῦθ χρῶ 11. 8, ῬΒδΙτα 

ΤῊ15 Ἰαδὺ τηθδηΐϊηρ' πον- 

2, ἵππους εἰς 

Ιχχχῖχ. 15). 

ΘΥ͂ΘΥ ΤΠΔΥ͂ ῬΟΒΒΙ ὈΪγ πᾶν οὐἹἱϑ ηδῦθα ἔγοτη. 

ὃ. τηϊβοοποθρύϊοι οἵ ὕπ6 ὑγϑηβίαῦου (886 

ἬΙΖΗ. πὰ ΜΘ γον ὅη 100.}, Ὁ αὖ ΔΠΥ 

ταῦθ ἴβ νΘΡῪ παρ υορυῖαῦθ ἴῃ {Π15 Ρ]8 66. 

ΤΠΘΓΘ 15 ὉΠ6 ἢ ΠΟ ΓΘᾶΒΟΠ ἴο ἀθραῦύ ἔγοΩ 

66 τποῦ8 οογγθοῦ πιθϑηϊηρ᾽, “ ΓΘ] 6Β5,᾿ 

ΣΝ 

(πιο ὥΥ., 

“χηϑην ρα," Οοὐ.), ποῦ πονθνον ὥστε 

εὐαγγέλιον 

(ΟΠ γγ8.), θαῦ, ἃ. ὉπΠ6 οοπίθχὺ πὰ τηθ- 

ὕδρβον βαρρεβὺ, " αὐ ηυϊἰίξλωηι, ἱταρϑα]- 

ΤηΘηὉ15 οὐ ηΐ 115 5010], Οδ]ν. 

τοῦ εὐαγγ. τῆς εἰρήνης] “ ο7 ἐϊ,6 (Ἰοβροῖ 

ΟΥ̓͂ ρόαοο;" 5611. οαιιβθα Ὀγ {Π6 εὐαγγ. 

τῆς εἰρ.; ἰῃ8 ἢυβῦ σϑῃ. εὐαγγελίου 

Ῥοίηρ' ὑπαῦ οἵὗἩ {116 801.7066 ΟΥ αφογέ (566 

πούβϑ οὗν 1 71.488. 1. 6, ΞΟΠ θαθυ. ϑγηέ. 

δ 17, Ρ- 126), {Ππ86 βθοοπᾶ εἰρήνης ὑπαῦ 

οἵ ὕπ6 ριω)ογὲ διὰ ὁογυοηΐβ: ΘΟΙΏΡΒΤΘ 

Οἢ.. 1. 13, τὸ εὐαγγέλ. τῆς σωτηρίας, 

ὙγΠ616 566 ποῦθϑ, ἃπα ΒϑγηΠαραν, ϑγγέ 

“ῬΤΘΡΑΓΘη685᾽ 

ἑτοίμους εἶναι πρὸς τὸ 



ΠΤ 6567: 151] 

’ .Ν Ἁ ΄σ , Ἵ Ὁ ὃ ’ ’ 

βόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα 
Ν , π “ ΩΝ , , . . 

τὰα βέλη του πονήρου τὰα πεπυρώμενα σβέσαι: καὶ τὴν 17 

1Π. 44, Ῥ-. τότ. ΤΠ βδύτ δηά βὉ- 

βύδηοθ οὐ ὑπ (ὐοβρθὶ νγὰβ ἡ εἰρήνη, 

Ῥβδοθ, ποὺ νυν ΟΠ6 ἈΠΟύΠΘΙ ΤΉΘΓΟΙΥ, 

Ῥαὺ «υὐέδ, (οὐ (Ἐ50.), ἃ ῬΡβδϑσθ ὑπαῦ οἂπι 

ΘΗ] θ6 Θη]ουθα ἃΠ6] Βθουγεα 1 νγ 8 τνδν 

δϑαϊαθῦ ΗΒ ΘῃΘτηΐο5 : ἂν τῷ διαβόλῳ 

πολεμῶμεν εἰρηνεύομεν πρὸς τὸν Θεόν, 

ΟἾγυγ5. Οὐ {πθ6 σψοσάβ ψῖῦ ν ΠΙοἢ 

εὐαγΎ. 15 7οἸηθ64 ἴῃ ὑπ6 Ν. Τ'., 566 ποὺθ 

δα ᾿Ιβῦ ὁ οἢ. 1.13, πα ᾿θυβ5, Τλθοί. 

Οὐ δέ. τι. 8, ΝΟΙ͂- τι. Ρ: 81: 

τό. ἐπὶ πᾶσιν] “ἐπ α(ἰαϊέίοη, ἐο αἰΐ;" 

ποῦ ὙΠ Ἰοοὰ] τοΐ. “βίον οηνηίδιιδ, 

αυξθοῦπαιθ ᾿πα ἰ5015,᾽ Βοησ. (ΘΟΠῚρΡ. 

Οούῃ. “αἴ 411), ποῦ ψιῦἢ οὐμῖοδ] 

τοῦ. ἕἄθονϑ 81],᾿ Αὐτῃ..,---δαὖ Β1ΠΡ]Υ ἴῃ 

τοῦ. ἴο {π6 Ἰαβῦ ϑοσουρϑη πηθηὖ ; ΘΟΠΊΡ. 

Το 11. 20, προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ 

πᾶσι, ἃπιὰ 866 ΠΟΙ, ΟἿ". ὃ 48. ὁ, Ῥ. 

350. Βδαϊ6 οἱΐθβ Οὐ]. ΠΙ. 14, ἐπὶ πᾶσι 

τούτοις, Ὀὰὺ ποιῦποὺ ὉΠ18 ῬΡαβθαρΘ ΠΟΥ 

Τιακα χνὶ. 2 ἃτθ βύγι οὐ] 51 Π}1}18}0, 88 

186 δα !οη οὗ τούτοις 1Π]01165 ὃ γ6- 

[θγθποθ ἴο ψ]δῦ Πὰ5 ργβοθαθά, ν 118 

ἐπὶ πᾶσιν 156. ΘΠ ΘΓΆ] ἃ πηγδβύτ οἰ θά, 

Δ ΤΠΟΥΘ ΠΘΑΡΥ ΔΡΡΓΌΔΟΠΕΒ ἃ “ἴοτ- 

τη 18 ΘΟ ΠΟΙ ἃ 6Π6] :᾿ 566 Ηδ1]., ἃηα δχχ. 

ΟΟἸ]θούθα Ὀγ νγ οἰβύ. οὐν ἤμιῖθ χνὶ. τό. 

Τὴ ῬΟΙῊ ὑπ ἴογοθ οὗ ἐπὶ 15. ὉΠ 6 581η68, 

“ ΘΟΟΘΒΒΙ ΟΠ, “ΒαρΡΕΥδ αἰ οι ;᾿ ΘΟΙΊΡ. 

ΤοΠ8145. 6. ὃ 483. αα. ΤΗΘ 

τοϑάϊηρ ἐν πᾶσιν, δἀορίοα Ὀγ Ζιαοἤνηυ. 

(ἰ6χῦ) ψῖῦῃ Βὲδξ; τὸ τη85.; ΟἸδγοιη. : 

γυΐρ. (ΡΡγ.); Μείμοα., ατορ.- ΝΖ. ; 

81., ἀθβθῦνθθ οοῃβιἀθγαύϊοη, αὖ ΤΗΔΥ͂ 

μᾶνθ ῬθΘ ἃ ΘΟΡΓΘΟΙΟΙ [ῸΓ ὕῃ6. ἃ π}01- 

δου ἐπὶ π. τὸν θυρεόν] 
{)ι6 5]υϊοια,᾽ “Βοαύατη,᾽ Ν α]ρ., ΟἸάτγοτη. 

ἼΠ6 ὕευτη θυρεός, 88 105 ἀΘΥΙναύϊοη 5πρ- 

δοβύβ, 15. ῬΓΌΡΘΥΪΥ δηυύῃῖηο “αποα νἱ- 

ΟΘΠῚ 7αγιο Ῥτεθϑύαυ᾽ (Ηοτηοθν, Θά. τχ. 

240, 313, 340), ἔΠ8η06 1ῃ ἰαῦθυ τυτῦ8Υ5 

(866 Τοῦθοῖς, ἤλγψη. Ρ. 366) ἃ Ἰἰαγσβ 

οὗϊοηγ οΥ οὐαί, Βῃ1614 (οἷά τις θύρα φυ- 
λάττων τὸ σώμα, ΤΠΘΟρΠ.), αἰ οτηρ 

Ῥούἢ ἴῃ [Όττη Δη4] αἸτη ηβίουβ ἔροτη ὑπ 6 

γοιια δα ἸΙσηθον ἀσπίς (“οἸγρουβ᾽): 

5686. 68ρΡ. ῬΟΙΥ. “7 8ί. 1. 23. 2, ΘΟΙΏΡ. 

Τ1ρ5. (ὁ “7 {{. ἤοηυ. 111. 2, πα οχχ. 

ἴῃ Κ γρίκθ, ΕἸβη ον, ἃἀπα ΑἸΌΘΡΟ ὅπ ἰοο. 

ΤΥ ]655 ἀοαθίβ τ μοΠο θυρεὸς νγὰβ 

1η θη Ὁ] ΟΠ Δ}]Υ πι88α ᾿ηβίθδα οὗ ἀσπίς, δι 

Οἰΐθϑ ὑΠ8 ὙΘΓῪ 5:11 ραββᾶσθ ὙΥ15α. 

γν. 20, λήψεται ἀσπίδα... ὁσιότητα. Τὸ 

15. ποῦ Πουγθνυϑὺ ΠΗΡΙΟΌΔΌ]6 ὑπαὺ ἴπ ὑπ 6 

{ϊπ|6 οὗ δῦ Ῥδὰ] (ρϑύῦπδρ5. 150. Ὑὑθ 8185 

Ἰα 6) 0Ππ6 αἰδυϊηοὐϊοι πὰ θΘΟΟΤΘ ΠΠΟΓΘ 

ΘΟΙΠΠΟΠΪΥ͂ ΓΘΟΟΡΪΖΘα ; 8686 Ῥ] αὔτ ἢ, 

“Ριαηυΐη. ὃ τ. τῆς πίστεως] 

“Ὁ ζαϊέλ ,᾽ ὩΔΡΡοβιθομα! ρθη. ΒΤ] Γ 

ἴο τῆς δικαιοσύνης, ΝΘΥ. 14. 

ἐν ᾧ δυνήσεσθε] “εὐὐέλ, εὐϊυοῖ, γ6 εὐὐϊζ ὃ6 
αὖϊε;᾽ 5011. ἃ5 Ῥγούθούβα Ὀγ δπα ὑπα εν 

ΘΟΥΘΙ Οὗ ὙνΒ]Ο ἢ (ΘΟ ΠΡ. ν Υ. 16), οὐ, νυ Ἱ ἢ 

δι 501] ποτ ἀθἤηϊθ ᾿ηβύγασηθηΐαὶ ἕο το Θ 

(Οούῃ., Ανη}.), ἃ5. βρθοιγιηρ Ὁπ6 46- 

ἔβηβῖνθ ᾿τηρ]θηθηῦ ὈΥ ΠΟ {Π6 οχ- 

ἐϊπούϊοι οἵ ὑμ6 ἢνθ-υϊρὺ ἀδυΐβ ψν1}1 6 

ἴδοι] ἀπ εβδθοίθα ; ἡ πίστις οὖν 

ταῦτα σβέννυσιν, ΠΘΟΡῃ. ΤΠ ἔα 

τησϑὺ ποῦ 6 ἀπά π]γ ρῥγοϑβοα (Μ6γ.); 

10 Ῥοϊηῦβ ΒΙΤΩΡΙΥ ὉΠ ρΘΠΘΓΆΠΥ ὕο {Π6 

ἄτηθ οἵ {πΠ6 οοπίθϑί, ψΏΘΠΘνΕ ὑμδύ 

τηϊρῃῦ θ6: ὕπΠ6 ξαΐιχθ 15. ΟΠ]Υ “ἃ 60η- 

αἸυ]οπθα ρτϑϑϑηῦ ;᾽ 566 Βθυππαράν, ϑυγηΐέ. 

ἈΠΟ Ρ- 3717. τοῦ πονηροῦ] 

“ἐλ6 υϊί πε; “πραυϊββίμηϊ," σα]ρ., 

ΟἸάγοτη. ; ποῦ “6 ν1},᾽ τὸ πονηρόν, ᾿υῦ ἴῃ 

δοοονάδηοθ Ὑγ ἢ {π6 ἱπαϊνι  Δ]1χὶπρ; 

δια ρογϑοπαὶ τπαῦσσθ οὗ {Π6 δοπῆϊος 

ὙΒΊΟῊ ὑΠ6 οοπὐθχὺ 50 ΌΓΟΙΌ]Υ ἀδρὶοῦϑ, 

--ῦῃε 6 γ1}; μόνον ἐκεῖνος πονηρὸς κατ᾽ 

ἐξοχὴν λέγεται, ΟἾγγ5. 6 ἤίαὐ. τι. 

Δ]. τι. Ρ. 300 (64. Βρῃ. 1834), σοΙΏΡ. 

2 ΤῊ 655. 111. 3 ἀμ πούββ, 1 0Ππ ν. Ἂ8, 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ Μαῖῦῦ, ν. 37, Φοόῆη χυ]! 15, 

81., δι) 566 ϑαῖοον, 7 εβαι)". 5. ν. Ὗ7ο]. 

11. Ρ. 8ο7, ἃπά οη {Π86 οοπῆϊοῦ ρθη6- 

ΤΆ ]]Υ, ὑΠ6 Ἰπβύγ οὔ γ 6 ΓΘ Δ υ κ5 οὗ ΜΘ ΘΓ, 

Ἡϊϑέ. 1)λαῦ. δ 7, Ῥ. 081 54.; ΘΟΠ1ρ. 4180 
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περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάγχαι- Ἃ Ι ἢ 

Ἤρυβθ, Τλόοῖ, ΟΠ δ. τν. 2ο, Κ᾽ οἱ. 11. 

Ρ. 226 54. ᾿ τὰ βέλη...τὰ 
πεπυρ.] “ἐδ6 ἤγε-ἐἰρέ, οΥ ἤν, αἀαγίδ ;᾽ 

[Ππ6 δαὐαϊδίοι οἵ {π6 δρι ποὺ βουνῖπρ' ἴο 

τΔ τς {Π6 16}1 πϑξαγα οὐ {πΠ6 ὐίβοϊς, ὡπὰ 

ἴο σγᾶτη ὑπ6 οοπηραίδηθ; πεπ. δὲ αὐτὰ 

κέκληκεν διεγείρων τοὺς στρατιώτας, 

καὶ κελεύων ἀσφαλῶς περιφράττεσθαι, 

ΤΠμθοά. ΑἸ]αβίοη 15 θα αἰἰβυϊ ποῦν 

τηϑθ ἴο ὑπ6 πυρφόροι ὀιστοί, δΔτΎοννΒ, 

ἀατίβ, ὧδ. υἰρῦ νυἱ ἢ οι 8 ̓πἤδτητηδὉ]9 

Βα θύδποθ, ὙγΠ1ο ἢ. γογθ ἀ864 Ὀοΐῃ ὈΥ 

Ὁ86 Ἡφῦγονβ (Ῥβδίτη νἱῖ. 14), ΟὝτθοκβ 

(ΗΠ ἐγοά. νι]. 52, ΤΙ πογά. 11. 75, Ατ- 

τῖδῃ, 4165. 11. 18), ΘηΠ6 ῬοΙη8 8 (“Τη8]- 

16011,᾽ ΟἸσοσο ρ7γῸ ἤῆτίονο, 2.4: “[αἸαγίοεο,᾽ 

ΤΑνΥ, ΧΧΙ. 8, 66 το ἢ [ΔῚΡΘΓ), ἴπ 

ΒΙ6θ'68, ΟΥἍγ ὉΠΑ͂ΘΥ σου ύαϊη ΟἸΤουβύδ ΠΟΘ, 

δρδηβῦ Π6 ΘΠΘΙΩΥ ἴῃ ᾧπ6 Πο]α ἢ 8566 

γερούϊαβ, ὧἀ6 [ὸ Μ|ιϊ. τν. τ8, ΠΟΥ, 

ΕΊΨΒ. Αὐτῦ. “Βορβῃ,᾽ ΚΟ]. 1. Ρ. 190. 

ΑΤΥ τοΐίθσθποθ ἴο “ ροϊβοηβα᾽ ἀαγίβ 

(ΠΏ διημη., 81.) 15 ποὺ 'π δοοοτάδποθ τ Ἱἢ 

ὕπ86 τηθϑηΐϊηρ ἃπα ἤθηβα οὐ {π6 ρᾶγύ. 

πεπυρωμένα. Δα τηδῦ ΤοΙ ΔΚ ὑπαῦ τὰ 

Ῥοΐογα πεπ.. 15 ποῦ Ϊοὰπ1η ΒΒ, πα 

ἴ5. τϑ]θούθα Ὀγ Ζαοην.; ἴπι ΒΟ. οα 86 

πεπυρ. 1 ὈΘοοπη8 ᾧ “θυ γ᾽ Ρτθάϊ- 

οδύθ, ἃπα τηυδὺ θ6 ὑταηϑ᾽αὐθα “ἤτο- ορὺ 

8ἃΒ ὑΠ6Υ͂ 8γ6,᾽ 586 68Ρ. )οη8145. ΟὟ. 

δ 480 856., 8Π4] οΘορΡ. ΠΟΥ, ().. ὃ 20. 

1. ΟὔΒ. Ρ-. 122. Τῦ Β6Θ1Ιὴ8 ΒΟΥΘΥΘΥ 

ΤΉΟΤΘ ῬΙΌΡΔΌ]6 ὑπμαῦ {Π6 τύ. νγὰβ ουηἱῦ- 

64 ὈΥ ἂπ ονθιβιρηῦ, ὑπᾶπ ὑπαῦ {Π6 

ὑγϑηβοῦὶ 6. [ον στατητηδῦ. αἸ Πα], 

84] Βοιρηῦ 0 ΓΘΠΊΘΟΥ 1ὖ ὈΥ ᾿πβου οι. 

σβέσαι] “ἐο φιοηοί..᾽ Τῦ 5θθιὴβ ἴθο 

ΤῊῸΟΠ (0 58. Ὑγῃ Οδ]ν. ἴῃ ΥΘἔθυθ μῸ 6 

ἴο {Π6 τπϑύδρῃοσ, “ΠΡ ΡΓΟΡΥΙΘ Ἰοααῖδαν." 

ὙΠπαῦ ὑπ υ86 οὗ σβέσαι νᾶ Βιιρρεοϑίθα 

Ὀγ πεπυρ. 15 τπιοῦ ᾿τηρΓΟ 8018 ; 88 πον- 

ΘΥ̓ΘΡ 1Ὁ 15 οϑγύαϊσι ὑΠδῦ {Π6 ἸΔΓΡΈΓ 5}16145, 

γΥ ΒΊΟἢ ἕον ΠΡ ὕΠ 658 συ 6 τηδ6 οἵ τγοοί, 

Ὑγ6ΓῸ ΟΟΥ ΘΓ α νυ] πϊ465 (μοσχείῳ δέρ- 

ματι, ῬΟΙΥΌ. “78. νΙ. 23. 3; 1,105. α6 

Μοιι. τττ. 2) ἃπα 5 τ] 7 τηδύθυϊα!5 

ἀοβῖρηθα ἴο ργανθπῦ {π6 [11] οβδοῦ οὗ 

π6 βέλη πεπυρ., ὕμ6 Ῥδιύίου]δι ν ΡῸ 

οϑημοῦ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨὙΔΥ Ὀ6 ΘΟΠΒΙΘΓΘα ΠΘΓΘ 

885 Ἰπδρρυοργίαί ; οοιηρ. Αυγίδῃ, Ἅ θα. 

11. 18, 

17. καὶ τήν κιτ.λ.] ΜοΥΟΙ τσ 

ΟὈ]θοὺβ ὕο {π6 ρυπούιπαιίοη οἵ Ζαοΐηι. 

ἃπα Ἵ7Ἴδο.: ὃ. ΘοΙητηδ, ΟΓ ῬΘΓΠΆΡΒ 

τοῦθ ἃ οΟ]οη. (Ὑ οτά5υν.), 15. ἤθυθ ἴα 

ΤΊΟΓΘ Βα] 8 016 ὑπδη ἃ ρου. ὟΥε ᾶγθ 

Π6Γ6 ΟἸΪΥ οὁΠ6 οὗ δύ. ῬΔᾺΠ᾿Β τρια ὕγϑιβ- 

Το η8. ἔσοπη ὑπ ρδυῦϊοῖρία] δὐγαούιιτθ 

ἴο ὑπαῦ οὗ {π6 ἢπῖῦθ νϑι ; 8866 Οὐ]. 1. 6, 

8ιηἃ πούθϑ οῃ οἷ). ἱ. 20. δέξασθε] 

“γροοΐυο,᾽ ἃ5. ἵγοτη Ἡ τὴ 0 ἔπι ΙΒ 65 

ὑΠ|6 δυτήοιι (γ6Γ. 13), ἃ πα ῃο86 ὥρισιῦ 

Ῥαΐβ ἴῃ Οὐν Βδπ 65 ὕπ6 βϑυνογα; “αὐοἰρτέο, 

οὐϊαίαην ἃ Ἰ)οτηῖπο," Βθπρ,. ΤΗΘ 

γΘΥΌ 18. οτηϊ θα Ὀγ Τ᾽ ΕὉ ; ΟἸδγοτη. : 

Ογρζ., εύα]],, 4]., πα οομην ογοά ᾿πηΐο 

δέξασθαι (Ὀπῦ ῬοΥΠδΡ5. ἂπ ᾿[δοῖβηη) ὈΥ͂ 

δύ. νι} Α ΠΡ ( ΒΕ ΚΤῚ ; τηβ5.; Ουρσ. 

(1),-θαῦ ἴῃ ποῖ μον οα88. οἡ βυαοϊθηῦ 

Θχίθυημα] ον] θηςθ. 

σωτηρίου] “ οὔ βαἰναΐζοη, ;᾽ σοι. οἵ αρ- 
Ῥοϑίξίογν, ἃ5 ἴῃ ν8γ. 14,9 τό. ΤΠ τι88 οὗ 

{818 ὐϑύταοῦ πϑυῦθι, 15, νι {Π6 6χ- 

οδρύϊοη οἵ {π|5 ρΊδοθ, οοπῆπβα ἰο δύ 

Τιακο (8866 Τ|Κ6 1]. 30, 111. 6, Α οὐβ χα ν"]. 

28), ὉΠπουρ]ι 5 ΕΠ ΟἸ ΘΠ Ὁ]ν σοιητηοῃ ἴῃ {Π6 

ΤΙ ΧΧ ; σομηρᾶγο [βϑῖ8} 1ἴχ. 17, περι- 

κεῴ. σωτηρίου, ---ὃ ῬαβθαρΘ ἴο Μ ΠΟΙ 

105 Ῥγθβθηῦ ΘΟΟΌΤΓΘΠΟΘ ΤᾺΔΥ ΡΘΙΠΔΡΒ θ6 

τϑίθυγβά. ΤΊθυθ 15. πὸ σ᾽ οι πα ἴο 5ὰρ- 

Ῥοβίηρ ὑμπωῦ τοῦ σωτ. 8 Τηᾶδβοι]]Π 6 

(Ἢ δαζιυιζαγῖδ, ἱ. 6. ΟΠ ΙΒ, Β6ηρ..), Εἰ ὉΠ 6. 

ΘΙ ΟΥ ΑΑοὐβ ἦ. 6.) ΠΟΙ ΘΔ Ὑ78 58. Ψ ΙΗ 

Ἅ|6γ. ὑμαὺ τὸ σωτήριον 18 “Δ.ΠΥ 1468] 

ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΙ τ᾿ ἴῃ 1 ΤΉ 685. ν. 8 ὉΠ6 περι- 

κεφαλαία 18 ὑπ6 ἐλπὶς σωτηρίας, ἴῃ {Π 6 

ῬΓΘβθηῦ οαθ6 ὕπογθ 15. πὸ βΒι0ῃ ᾿Ἰτηϊδ- 

ἰΐοπ. ϑαϊναύϊζοη ἴῃ ΟἸγιϑὺ, 85 Ηδι]. 

ΤΘΙΠΑΥΪΒ, ΓΟΥΤῚ5. ὑπ 6 Βαθ]θοῦ οὐ ΤἈ1Ὲ ; 

ἴῃ [10 (ὈΥ ρΎΊδο6, 6ἢ. 11. 5) 10 15 ΔΡΡΙ6- 

ΠΘημ 64, ἃπα ὈΘΟΟπΊβΒ, ἴῃ ἃ Οογίαϊ 

5686, ΘΥΘΠ. ἃ ῬΙΘΒΘηῦ ΡΟΒΒΟΒΒΙΟΙ ; 566 

α 
του 



ΥΊΙ. 18. 

ραν τοῦ Πνεύματος, ὃ ἐστιν ῥῆμα Θεοῦ. 

159 

διὰ πάσης τ8 
κ᾿ , κ᾿ 

προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν 

“2 Ἁ 9 5.9 “ ’ 

Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάση προσκαρ- 

πούθβ οη Οἢ. 11. 8, τοῦ 

Τ]νεύματος] “97, ἐδ δρίγνἱέ;᾽ 56. σἴνθπ 

ῬΥ, ΒΌΡΡΙΙΘα Ὀγ ὑπ ϑριγῖῦ; {Π6 σβϑη. 

Οὗ 0ὉΠ6 80.706 ΟΥ ΟΥ̓ γγῖγν, δ)5. ἴτι γ6Ίβ8 12; 

τὴν πανοπὰλ. τοῦ Θεοῦ. Τὴ6 σϑη. 15 

ΟἸΘαΥν ποῦ Δρροβιθομαὶ ((ουτη. 1, 

ΤΉΘΟΡΗ. 1, 8π4 δυθὴ Ηδ81]., Ο]5}.), 88 

Π6 Θχρ απδθογυ οἴδιιβα σου ὑππ5. 6 

ΜΈΟΙΠΥ οαὖ οὗ ΡΙαοθ. 35.011] 1688 ρσοθδ- 

ὈΠῪ 15 ὖ ἃ σθπ., οἵ φιαζίψ, ἣ μάχαιρα 

πνευματική (ΟἜγΥΒ. 2), ΟΥ̓ ἃ ΒΙΤῚΡ]8 ΡἜΠ. 

οὗ »οϑϑοδϑίογ, ἴτι τθίθγθημοθ ἴο Π6 τιμω- 

ρητικὴ ἐνέργεια (ὥὅθνετγ. ἀρ. ὕτϑτῃ. (ὐαΐ.) 

οὗ {π6 ϑριγιύ, βού οὔ ὑνῇϊο βθθῖὰ αὖ 

νϑυῖθποθ Ίὺ ἢ ὕΠ6 σΌΠΘΓΔ] ὕβπου οὗ {Π6 

Ῥᾶββϑαρθ, ὑγΠ] ἢ τοργθβθηΐβ {Π9 “ διτηδ- 

τυτϑ᾽ 85 [ΤΠ ]5Πη66 ἴο 8 ΡΥ αοα, Τῆ8 

ὑμ6η 1ὖ 15. ἔγοτη ὑπ6 ϑρισιῦ ὑπῶῦ νγϑ σϑ- 

οοῖνθ ὕπ8 βιογά, ὑπῶΐ βυγοτὰ Ῥϑῖπρ' {16 

Ὑγογὰ οὗ Θοά, ἐμ6 65Ρ861 (νϑὺ. 15), 

ὙΒΙΟΘῊ 15 0Π6 δύναμις Θεοῦ (Βοτη. ἱ. τύ, 

1 Οὐοτ. 1. 18) ἴο ΘΥΘΙΥ͂ 09Π6 ΨῈΟ Ρ6- 

ΤΠ νι ; οοτρ. ΗΘ}. ἱν. 12. 

18. διὰ πάσης κ.τ. λ.1 “εὐ, αἷ 

(ουογῃ ζογηι 97) ργανον απὸ βιιρρἰϊοαΐξίοη, 

φγαγίης ; Ῥδυ ΟΊ ρΙ8] οἰϑαβα θχργθϑβῖνθ 

ΟΥ̓ ὉΠ6 ἡυαηηιθγ" ἃν ὩΟσοΟΙηρϑἰτηθηΐβ οὗ 

{Π6 δοίϊοπ, ἀθρεπάθηῦ οα ὉΠ6 ῥυϊποῖρϑ] 

᾿πηροτγαύϊγο στῆτε οὖν, νον. 14. (Μ6γ.), 

ποῦ οἡ ὑμ8 βυθογαϊηδύθ (07. ᾿τηρ6γ. 

δέξασθε, ὙΥᾺΪΟΗ 15. ΟΠΪν ἃ νυϊαύϊοη οὗ 

μ6. Ῥδγύϊοιρια! βὐγαούσσθ, δἃπα στ ἢ 

ὙΠ ]0 ἢ ὑπ6 Ιάθω οὗἨἁ ἀαγαύϊοη ΘΧρυθββϑά 

πη πάσης δηα παντὶ καιρῷ νουἹά ποῦ 

6 οοῃβίϑύθηῦ,. 6 βθϑυηῖηρ' δα ΟἹ] ΟΡ Ὺ 

Δα ΔῈ ἱπηρἼ ΠΑΤῪ ἸορΊοα] αἸ ΠΟ] ν ἴῃ 

προσεύχεσθαι διὰ πάσης προσ. ἐν παντὶ 

καιρῷ ᾶγ ἱπατιορα Μίονυ. ἴο ἀἸδοοππθοῦ 

διὰ πάσης κιτ.Ὰ. δηα προσευχόμενοι. 

ΤῊ]5, ὑπουιρὴ ποῦ ἱποοπβιβυθηῦ ψ] Ὁ {Π6 

86 οἵ διά (“οοπαϊίϊο 'π απ Ἰοοεαῦύμϑ 

8114 ἔδοῖαΒ,᾽ ΕὐὶύΖ. ἰοηυ. 11. 27, Ο]. 1. 

Ῥ. 138), 15. 501}1 ποι ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ΠΟΙ 

Βο βίωοίονυ : διὰ πάσης κ. τ. Ὰ. ΒΠΩΡΙΥ 

διηα ΘΟΥΓΘοῦΥ ἀθπούθ ὑπ6 ϑαγπθϑύ, θε- 

Οδι586. νϑυ]θ οΠδγδούθυ. οἵ ὑῃ8 ῬΥΓΔΥΘΥ 

(8ε6Β ΤΉΘΟΡ.): ἐν παντὲ καιρῷ [88 

ΟΟΠΒίΔΠΟΥ οἵ 1ᾧ (ἐνδελεχῶς, ΤΠΘοά., 

ΟΟΙΏΡ. Τα1κ6 ΧΥἹ]. 1, 1 ΤῊ 658. ν. 17; 

2 ΤΏΘΒ85. 1. 11); ἐν Πνεύματι (866 ̓ πἴτ8) 

[1 ΠΟΙΥ Βρ|616 οὗ 10. Οὐμγ. (οοταρ. 

ϑγγ., θαῦ ποὺ Ζ3)., ὥ' τυ. -Ῥ 11.) ὑσδπ8- 

Ἰαῦθβ ὑπ ρᾶγῦ. ἃ8 ἃ βίτηρ]6 ἱπιροτγδῦ., 

ΔΙ ΤΉΔΚΕΒ νου. 18 ὑπ6 Ρβρι ππΐηρ' οὗ 8 

ΠΘΥ ῬΑΓΔΡΎΘΡΗ ; ὑΠ15 Πουγθυϑῦ οδπποῦ 

Ὀ6 7ι801Ηῆ84 ; 566 ποτ, ΟἹ. ὃ 45. 6, 

Ὁ 5312. Τὸ μ88 ὕθϑθὴ ἀουθίρα 

θύμον ὑπθσγθ 18 ΠΘΘ ΠΥ δχϑοῦ αἷ8- 

ὑϊπούϊοη Ὀθύνγθθη προσευχὴ (ΠΡΒΠ) 

δια δέησις (3112). ΟἾΓγ5Β. ὅπὰ Τιηδοά., 

οπ τ Τίηι. ἰϊ. τ, δχρίαίπ προσ. ἃ5 αἴτη- 

σις ἀγαθῶν (866 ιιίοον, 7)εδβαιιν. 5. ν. 

1), δέησ. ἃΒ ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς λυπηρῶν 

ἱκετεία (8ο Οτού., ἃ5 ἀπὸ τοῦ δεοῦς, θαύ 

888 2 ΟΟΓ. 1. 11) ; Θοταρ. Οτῖρ. α6 Ογαΐ. 

δ. 23, ΝΟ]. ΧΥΠΙ. Ρ. 292 (6. ΤμοΠηΠη.), 

ΑἸΙ 4118. ΤΠ τηοδῦ πδύαταὶ ἃπαὰ οὉ- 

νίου8 αἰβυϊηούϊοιι 15 ὑπαῦὺ δαἀορίθα Ὀγ 

ΠΘΑΡΪΥ 811 τθοθπῦ σουηπηθηὐδίογβ, ΥἱΖ. 

ὑμπαῦ προσευχὴ 15 ἃ “γοοδ θυ] τὴ ΒΔ ΟΡ Πα ἢ 

(566 Ηδ81].} ἀϑῃούϊηρ' “Ρυαυ ον ἡ ἴῃ σΘπθ- 

ΤΆ], γγοοαΐϊίο; δέησις ἃ “ νοοδὈπ]τη 

ΘΟΙΊΠΎΠ6᾽᾽ ἀθπούϊηρ᾽ ᾧ' ΒΡΘΟἶα] ομᾶτδο- 

[ΒΥ ΟΥ ἴογπι οὗ 10, “ρῬουϊϊοπ,᾽ γοσαΐίο; 

8686 ΕυϊύΖ. ἤοην. Χ. 1, ΝΟΪ. 11. Ρ. 372; 

ΤΎθποῖ, ϑυηποη. Ῥατὺ 11. ὃ 1, ἃπα πούθϑ 

οπ τ Τύηυ. 1. τ. ἐν παντὶ καιρῷ] 

“ἦγ, Θυογ 8οαβοη.᾽ ΉΘΓΘ 15 πῸ πΘοθαϑι 

ἴο τοϑύγιοὐ {Π15 ὅο “δνυθιῪ Πυϊηρ᾽ βθᾶβοπ, 

Τδάϊθ: {π6 ηυΐπα οἵ ῥγᾶγοῦ (τὸ ὁμιλεῖν 

τῷ Θεῷ, ΤΏΘΟΡΗ. οὐ» τ 71:488. ν. 17) 5 

Δ] υἀρα ο 8ἃ8 πιο ἃ5. π6 ουὐνατα 

διοῦ; 8566 ΑἸΆ, οὐν ἤλιίο χν]. 1. 

ἐν Πνεύματι] “ἦη ἐδ ϑρ᾽γἱέ :᾽ σον δ η]ν 
ποὺ ὑπ μηνῶν, βρίτῖῦ (οαπὶ ἀθνοίο 

ΘΟ 15 οἤθούα, Ἐβύ.), ΠΟΙ 88 ἴῃ οοπίχεβὺ 



1584 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

, ᾿ ὃ , . , Σ “ ΘΙ. ἢ Ν εἰ 
10 τερήσει- Και εησει “Τερί “πᾳαντῶν τῶν αγιῶν, και ὑπερ 

3 “ κφ{, “ ’ 3 Ω ’ “-“- ’ ’ 5» 

εἐμου, νὰ μοι δοθὴη λόγος ἐν ἀνοίξει του στοματος μοὺυ εν 

ο βαττολογεῖν ((Ἔγγ5.), Ὀαὺ ὑπΠ86 ΗοΪΥ 

ϑρισιῦ (ὐ 148 20), ὑγν ὑσιοβ Ὀ]Θββθα δπά 

1η ἀν 6] Πρ Ἰπἤπθηοθ, δηὰ ΟΥ̓ ΨΠΟΒΘ 

ΤΩΘΓΟΙ ΓῺ] 14, νγ8. ἃγθ Θῃὰ ὈΪθ ἃ ὕο ῬΓΔΥ͂ 

(Εοπι. νἱ]. 15. 6]. ἵν. 6), γϑα, δπᾶ 

ψΠ0 Ηϊμ561} ἱπύθγοθθϑ ἴον τι8. (Ποτη. 

ψΠ1. 26). εἰς αὐτό] “707 {έ,᾿ 

“πον οιγυΐο:" 501]. τὸ προσεύχεσθαι ἐν 

παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι. ὍΠ6 τεῖογ- 

6Π08 5 ΟὈνϊουϑ!Υ ποῦ ο ψυμδὺ [Ὁ]]ΟννΒ 

(Ή ο1Ζ}.}), Ὀαὺ ὕο νῆηδῦ ργεοσαοδ. Τῦ νὰ 

“707 {18 (Βοδγ ΘῚῪ πιογὸ ὑπδῃ “ ἤη, γ6- 

δρθοΐ ὁ 0115, Μ6γ.) ὑπαῦ Ὁπ6 Πρ Θβίδη5 

ΜΟΙ ἴο 6 νγδίομ!α] ; ποὺ ὑπαῦ αὐ 

ΒΒου α Δ Ό146 ἴῃ οομ πη 18] ργάγον (ΟἸ8}., 

Ἠ1].), ἕοτ ὅπ Ῥσαυ ΕΥ ἴον ὕΠπ6 ΑΡοβί]θ 

(ν 61. 190) 18 ἴο "6 ἴον ἃ ἀπἔθυθηῦ ΒΡ γὶ- 

ὅπ} ρυϑθθ, Ὀπὺ ὑμαῦ ἐμόν {ϊοηιδοῖυοδ 

τηϊρηῦ πᾶν ὑπαῦ σρᾶοθθ (“αὖ αυοῦ!αϊ8 

οΥΘυῖβ,᾽ Β50.), δὴ ΘΧΘΡΟΙβ6 1ὖ ἴθ οὍΠπ6- 

ΤᾺ], Ῥουβιβῦθηῦ, ἃ Πα Ἀρρτορυίαῦθ ΒᾺΡΡ]1- 

ΟΔΌΙΟΙΒ ἴοῪ ἃ}]} βαϊηῦβ, ΤῊΘ 

δαάϊίοη οἵ τοῦτο αἴθον αὐτὸ [[60. νεῖ ἢ 

ΤΡΕΚΤ,; πι85.; ΟἸνυβ. -ἰοχῦ, ΤΠθοα., 

81.1 18. τσ υν το]θούθα ΡΥ “Ζιαοίιυ.. 

ίδβοϊι., ἃ]., νσὶν ΑΒ ΟΝ, ΟἸδγοτη., 

ψαυϊο., Οορῦ., 4]., ἃΒ8. ἃ τῇ 6γ8 βαρ ῃηὰς- 

ἴογυ δάἀαιίίοη: “ αὐτὸς βεθρίπι5. ἀἰοῖυατ 

ἀθ δὸ ἀβ 4 Θυπη δ ΧΙ 6. ΒΘΓΙΠΟ Θϑῦ,᾽ 

Καμη. Χεη. “θην. 11. 10. 14, ΘΟΙΏΡ. 

Μη. αν. ὃ 469. 7. ἀγρυπ. 

ἐν πάσῃ προσκαρτ. κ.τ. λ.7 “εναξοϊιύηρ 

ἦν, αἰΐ ρμογβευολαγοθ απ βιρρί᾽οαὐίοη,᾽ 

ἴῃ οτηπὶ ἰηδύαὐϊῶ οὐ ΟὈΒθογαύϊομθ,᾽ 

Ὑαΐϊρ. ; ΒΡΡΙΘ θη ὐδτΎ οἰδιιβθ, ΒΡΘοΙγ- 

ἴπρ ἃ ῬΑΡΙΙΟυΪαῦ ΔΟΘΟΙΏΡ τη θηῦ [0 

ὑπιϑὶῦ ΡτΆν  δηα τγαῦο ἔα] 688. ἴῃ σθ- 

σανα ὕο ὑπϑιηβοῖνθϑ, ἃπα ἃ ΡΥ Θα]Δ 

Ῥμδβα δπαὰ αϑρϑοὺ ψ βοὴ 1 νγὰβ ἴο 88- 

ΒΌΤΗΘ ; “ἴῃ ῬΤΑΥ Πρ ΤΌΣ ὉΠ ΒΟ Ι͂ν 65. ὑΠ 6 

ὙΓΘΓΘ ὉΠΙΓΟΥΤΩΪΥ ὕο Ὀ]Θπ ἃ Ῥοὐ 105 ΤΟΥ 

811 {π6 βαϊπύβ,᾽ Εἰ 416 : σοτηρ. (Ὁ]. ἵν. 

2, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ [προσευχῇ] ἐν 

εὐχαριστίᾳ, ΠΥ ἐν εὐχ. ἀδποῦθθ ὕ88 

αοοογιραπψίύη δοῦ, ὁπ6 οἵ ὕπ6 ἔουτηΒ 

γγἢϊοἢ προσευχὴ νγᾺ5 ἴο ἈΒΒΌΤΙΠΘ. 

ΤΠη6 ὕνο βαθύ ϊνο5. προσκαρτ. καὶ 

δεήσ., ὉπΠουΡ Ἢ ποῦ πηΘΙΌΪΥ Θαυϊναϊθηῦ 

ἴο “Ργθοδηῦθβ βθάπ]ο’ (ΞΥΤ., ΘΟΙΏΡ. 

Ζ0}.}), 5011 Ῥυϑοῦοα!ν διποὰσπῦ ἴο ἃ 

“ΒοπαΙδαγβ.᾽ Αὐσοογαϊηρ' ἴο ὑπ6 τορὰ- 

18: τα], ὕπ βυυθδύδηθινθ πο ἢ ὁ0Π- 

ῥϑῖη5 ὑπ6 “ϑοοϊάθηβ᾽ οὐρῃῦ ὕο [Ό]]ονν 

ταῦπου ΤΠ ΡΙΘο6 48 (868 ΠΟΥ, οἷ [7 γ- 

ραϊϊ. εὐ Ποπαϊαα,. γ»». 10), 50] ποτα προσκ. 

80 ΟἸΘΑΥΥ ΓΤ Οαῖν 65 105 ΧΡ] πε ύ0η. ἔροτη 

καὶ δεήσει, Ὁπὺ ὕπ6 ΘΟΧΡΥΘββίοπ, ὑποιρἢ 

ποῦ ἃ γιοῦ πα στδιημηδύϊοδ!, 18. γοῦ 

ἃ νἰνῦθδι, οὐ συπδΐ τηϊρηῦ 6 ὑθυτηθα ἃ 

ὁογυοχέια! ὃν διὰ δυοῖν: 5886 650. ΒὙΪΌΖ. 

Μαΐίμ. Ρ. 857. 

πούθϑ οὔν (οἱ. ἵν. 2. 

19. καί] “ απάὰ, ἰο δ ἃ ρῬαγίϊοα]αν 

θᾶ 56 :᾿ ΟἹ ὉΠ15 ᾽88 οὗ καὶ 1π ΔΡΡΘΠΑΙΠρ' 

ὃ ΒΡΘΟΙ8] Θχϑτη} ]8 ὕο ἃ »ῬΠΘΓΙ οἰ 551Η- 

οδύϊομ, 566 ΥΊΠοΡ', 6Ὑ. ὃ 53. 3, Ρ. 388, 

πούθϑ οἡ οἢ. ν. 18, δῃᾷά οὐ βλιϊ. ἵν. 12. 

ὑπὲρ ἐμοῦ] “70᾽" πι6,᾿ “πη, δολμιαζ οΥΓ πι6.᾽ 

Ἐλά 16 (αὔον 811.) απ ἀθαν αν ὅθ ὑπ 08 

ὃ ἀἰδυϊπούϊοη. θθύνγθθη ὑπὲρ ἤθτθ δπὰ 

περὶ ἴῃιν ν6". 18, ἃ5 1 ὉΠ6 [ὈΥΤΠΘΥ τν88 

ΤΏΟΤΒ ΒΡΘοῖα] ἀπ 1η αἰ νι πΔ]}1Ζῖ προ, 88 

Ἰαθθθν. ᾿πΟΥ6. σΘΠΘΙΆΙ ἀπ ᾿ἰπάἀοπηϊία; 

“βοτρὺ την Α116, ὅτι ἢ γώ)" τα! ,᾿ ΕΓ 11. 

ΤῊΪ5. ἴῃ 16 ργθϑθηῦ οαβθ, ὑγΠπουθ ὑπὸ 

ὕννο ΡΓΘΡΡ. ἅτ 50 σοῃύίστιοιιβ, 15. ρίαι- 

δίδίο; Ὀσπὺ ἃ ἃ σϑηθυα τιι]8 110016 ΤΩΟΤ 

οι Ὀ6 βαϊ4 ὑμδὴ ὑπὰῦ ὑπὲρ ἴῃ 108. οὑ81- 

68] 5656 ῬΘΓΠΌΡΒ ΓΘύδ 5 ΒΟΙΉΘ ΒΥΓΟΠΡΘΙ 

γϑοθ οἵ 105. Ιοο8] ταθηΐηρ ὑπ περί" 

5868 πούθβ οἷν (ὐαἶ, ἱ. 4, οη λυ. 1. 7, ἃπια 

ΘοπΡ. Καυΐρον, ϑργαωοίι, ὃ 68. 28. 3. 

ἵνα μοι δοθῇ] “ἐλαΐ ἐδιεγ)6 παν δ ψίυοη, 

ἐδ ἢν; Ῥαγυοα]δν οὈ]θοῦ οὗ ὑπ ἀγρυπν. 

ἐν προσκαρτ., ΜΙ ἃῃ ἱποϊ θα τϑθν- 

8086 ὕὅο ὑπ8 βυβ)]θοῦ οἵ ὑπ6 ῬΓᾶυΘΓ; 

ΘΟΙΏΡ. ποῦθϑ ὁπ οἷ. ἱ. 17. ΤΠ6 δοθῇ, 

ἃΒ 1ῦ Ῥοβιὑϊοη 566 15 ὕο πα ]οαῦθ, 15. Θτα- 

Ῥμαύϊο ; 1Ὁ νγὰβ ἃ βρθοῖΐδὶ σίγέ οἱ σοά, 

για ἐδ] ὅο θὈ6 8οὸ Ὀγ ὑμ8 Αροβίϊθ, “πο 

Ομ προσκαρτ. ΘΟΙΩΡ. 



ΜΠ το, 26. 1δῦ 

’ [2 ᾿ ’ “ 3 ω Ω 4Ἁ 

παρρησίᾳ γνωρισαι τὸ μυστήριον του εὐαγγελίου, ὑπὲρ 20 

ἰθορθαῦατ Ῥϑαϊαθ Παριία 5πο,᾽ Βοπρ. 

ΤΠη6 τϑδαϊηρ οὔ 260. δοθείη (ΒΟ Π 

τϑϑύβ ΟΠΪΥ οὐ {Ππ6 δαυΠουὺν οἵ ἃ ἴον 

158.) νου] οἷν ὕΠ6 ῬΌΓΡΟΒΘ ἃ ΤΏΟΥΘ 

ΒΕ] Θοὔϊνθ υϑίθυθηοθ, ἃπα ταργθβοηῦ 

ὕπ6 ἔβϑὶπο οἵ ἃ τοῦθ αδροπαεηέ τ68}1- 

2 ὔϊομι ; ΘΟΙΏΡΑΓΘ οἷ. 1. 17, ἃΠπΠ4 5668 

68Ρ. ΚΙοίζ, δευαν. ΝΟ]. 11. Ρ. 622 ; 

Ἤστη. ϑορῃ. “ϊοοί. 57. 

ἐν ἀνοίξει τοῦ στόμ. μου] “ἐπ ἐλ 
οροδγη ο77 νη ηνοιέι ;᾿ δοῦ ἴπ ψΒῖοῃ 

δι. οοοδδίοῃ αὖ τ ΒΙοἢ {Π6 οἹῦ ννὰ8 ἴο 

86 τϑϑ]]Ζϑά, {Ππ6 οογηθαΐοτν, οἰ θα σ]ν ὈδΙπρ’ 

σὶθ {πΠ6 ργοοεαίηῳ (γτ., ΟἾγγβ., 8].), 

ποῦ νυ ὑῃ6 [Ὁ]]οΟν πρ όσα 5 (Δ αἰ}., 

ἸΚυρίκθ), ἃπᾶ ὑπ ηιεωπίηῳ ποῦ “ δα ὃἃ- 

ῬΘΡ ΟΠ τη, ὁ.6. “αὖ ο5 ἈΡΘΙΙ τη (Β6Ζὰ), 

ΟΓ ἴπ ῬΆΒΒΙνΘ γϑίθγθμοθ ἴο Πἰσηβοὶῦ ἃπα 

διοῦϊνθ ἰο οὐ, “αὖ Τ)6ὰ5 ἀρουϊαῦ ο5 

ΤαΘΌΤη᾽ (οοτηρ. Ζυ0}..), ὁ. 6. “ [μδῦ ΤΩ 

τηοα ἢ πηΔῪ 6 Ορεηθα᾿ (ἃ 1,ὯΡ., ΟἸ5Η. ; 

ΘΟΙΏΡ. Ῥβδ]πι 1. 17), θαὺ ΒΙΠΠΡΙΥ “ἴπ ὑπ6 

ΟΡΘηϊηρ οἵ Τὴν τπουῦῃ ̓  (΄ οοοδβίοη8 

ἀανᾶ,᾽ Οτοῦ.), “αἄὐὴν ο5. αρονΐο," Ἐϊ0. ; 

Β0 Μαγ., Εἰδάϊβ, ἃ]. ; 866 6ββρ. Εν. 

«])1856). τι. αὦ 2 (Υ. ῬὉ. 90 54. 

ΤΊι6 ὀχρυθϑϑίοῃ ἀνοίγειν στόμα τηδν ὈΘ 

ὈγΙοῆγ πούϊοεα. ὙΥΠθη ποῦ βρθοίδ]]ῦ 

τηοα!ῇδα οΥ Ἔχρ᾽δῖπθα ὈΥ 0Π6 οοπίοχύ 

(οοτηρδιθ 2 (οΥ. νἱ. 11), 1 ἀοε5 ποῦ, 

ὁ. ὕΠ8 ὁπη8 Πῶπά, ἀρρθᾶγ ὑο ἤᾶνθ 8ῃΥ͂ 

ῬΓΘΙαβῖνθ Τϑίθγθποθ ἰὸ ὑπΠ6 πδύμσθ οὐ 

απΔΠ ΠΥ οὐἨ ὉΠπ6 ἀϊξοοῦγθθ (οὐκ ἄρα ἐμε- 

λέτα ἅπερ ἔλεγεν, ΟἾγΥ5.; “ΟΥ̓́Θ Βοιηΐ- 

οΙαιβο Ῥγοΐεσ αι διηθίριο,᾽ Οαἱν.), 

ΠΟΥ, ΟΠ. ὍΠ:6 Οὐδ ῃ, 15 10 ο 6 οοπβιἀθυθα 

88 ΤΩΘΙΘΙΥ͂ ΟΥΔΡΠΪΟ ἃπ ὉΠΘΙΡΠδύϊο 

(ΒΖ. ἰοὺ. οἷέ., ἀνὰ ον Μαΐί,. ν. 2), 

Ὀαῦ ΠΘΔΡΙΥ ἰνῶν 5. ΔΡΡΘΔΥΒ 0 Βρθο ἵν 

ὉΠ 8οϊοηνγυέψ οἵ {8 δοῦ δη4 Π8 οοοᾶ- 

Βίοῃ ; Θο0Ρ. Μαῦῃ. ν. 2, 00 1]. τ, 

1)8η. χ. τό, Αοὐβ νυ]. 32, δ: ΔΡΡΥ. 

ΧΡ]. 14 [1ὖ νγᾶβ ἃ Ρ,ΆγΘ ΔΏΒνΤΘΙ ΒΘΌΓΘ 

ὃ 10 Π8}], ἃ 566 Τ ΠΟ] πος, 86) 9}Υ.. 

Ρ. ύο Βα. ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι] 

“γυλέδ, δοίαηιοθδ8 οἵ Βρθθοὺὴ ο ηναΐθ 

ἀηοιῦη,᾽ “οὔτ Παποϊῶ πούπτη [βδοογα, 

γα!]ρ., ΟἸδγοτη. ; βρθοϊποδύϊοῃ. οἵ {πΠ6 

τοβιῦ οοηὐαπιρ᾽ αὔρα ἴῃ {πῸ οἱῦ (“αὖ 

τα] οομὐϊπσαὺ λόγος, ἴπΠ 468 δυι!ῦθιη πδ8- 

οαὐαν τὸ ἐν παρρ. γνωρίσαι, τὶ. αὐ 

2 Οὐγ. Ῥ. τοο), δπα οὗ {π6 βριτῦ ὈῪ 

γΒΙΟἢ τὖῦ ψὰ8 ἴο Ὀ6 τηϑικοά. Α5 ἐν 

ἀνοίξ. τοῦ στόμ. Ὠϊηΐοα αὖ {Π6 Βο]βθιηῃ 

δ ἃ ΤΘΒΡΟΠΒΙΌ]6 πᾶύαγα οὗ [Π6 δοῦ, 50 

ἐν παρρ. γϑίθιβ ααδ] δυο ὕο {Π 6 

ΟΠδνδοῦθι δα βριτὶῦ οἵ {Π8 ρυθδομῖηρ; 

θάρσος καὶ λόγου χορηγίαν ἵνα κατὰ τὸν 

θεῖον λόγον πληρώσω τὸν δρόμον, ΓΠΘοά. 

Οπ {Π6 τηθϑηϊηρ' οὗ παρρησία, 566 πούθ5 

ΟἿ 1 Ἴτην. 111. 13. τὸ μυστ. 

τοῦ εὐαγγελ.] “ἐδ ηυγϑδίογ}) ο7 {π6 

Οοϑρεί.. ὍΘ ρβϑῃ. ἰβ βοιηθυνμαῦ αἰ ν- 

δηὺ ἴο τὸ μυστ. τοῦ θελήματος, οἷι. 1. 

9; ὕποτο 1ὖ τνὰβ “06 Τηυϑύθυυ ἴῃ 0Π6 

τηδίψοι οἵ, σπου ηϊηρ,, {π6 θέλημα,᾽---- 

Θσθη. οὐγοοίἑ ; Ἰοτθ ὖ 15 σδῦμου “{Π6 

ταῦθ ὙΠΟ {πΠ6 εὐαγγελ. Π88, ἴη- 

ΤῊΘ αἰδύϊπο- 

ὑϊοπ θθύνγθθπ ὑΠ688 ὕννο Τοστηβ οὗ ρβῆῃ. 

15. ὈυιΘῆγ θα ΔΌ]Ὺ βίαίθα Ὀν Κυϊζρεγ, 

ΦΡυαοίιί. ὃ 47. 7. Οπ 1Π8 τηθδηΐμπρ' οἵ 

μυστήριον, ΘΟΤΉΡ. ποΐββ οἱ οἢ. ν, 32. 

ΤῊΘ. Θοποϊπάϊηρ σοσ8. τοῦ εὐαγγελ. 

δι. 6. οτηϊθθθὶ Ὁν ΒΒῸ ; Βοριῃ. ; Τοσῦ., 

Ατηθυϑῦ., ἃπ6 Ῥγδοκοίθα Ὀγ “αοίηι., 

Ῥαύ τοὐαϊποα Ὀγ 7 βολ., Αζ[., Ἰγογάβιυ., 

οἢ 86 ϑνυϊάθῃοθ οὗ ΑΕ ΚΤ, δὲ, τηβ5. ; 
γαϊρ., ὅγυ. 

γΟΪν65,᾿ --σθη. ϑε)οοίϊ, 

20. ὑπὲρ οὔ] “ὅη) σοηνηνοάζιηη, οὐζιι8," 

“ἴο ῬΥΘΘΟἢ ΠΟ. ΤῊ6 σϑίργθποθ οἵ 

οὗ 15 ἀου θὑΐ] ; 10 ὁπ μου ΘΥΘΙ ΒΟΔΤΌΟΙ͂ν 

Ὀ6 “ὉὋο {π86 Ῥγθοθαΐπρ' οἰδιιβ8,᾽ ΕΑ ΐθ ; 

ἴον 88 ὑΠ|8 ἴηνοϊνεβ ὕνγο τηοτηθπὲβ οὗ 

Ὁπουρμί, ἐν παρρ. ἃιια Ὕνωρ., ἃπα ἃ5 

αὐτὸ γνγου]α οαγὐδ! ΠΥ βθθῖι ὅο πᾶνο [Π 6 

ΒΦ ΤῚΘ ΓΘίθυθηοΘ ἃ 5 ὅ, ὕπο γΘ σου] θ6 ἃπ 

ἸηΘν 8018 ὑδαθο!οσῪ ἴπ ἐν αὐτῷ (5611. 

τὸ ἐν παρρ. κ.τ. λ.) παρρησιάσωμαι. 

ΤΠ γὙϑίθγθηοθ τησβῦ ὑπο 6 οἰὑποΥ 

ΒΙΠΏΡΙΥ ὧο τὸ εὐαγγέλ. (Η 81].} ΟΥ̓ Τηογ8 

ῬΙΟΡΔΌΙΥ ἰο τὸ μυστ. τοῦ εὐαγγελ. 
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Ὄ ’ 9  ) Ψ Ω ἊΝ “ ς 
ου πρεσβεύω εν ἁλύσει, ἰινὰ ἐν αὐτῷ παρρησιασῶμαι ως 

δεῖ με λαλῆσαι. 
« “δ “- Α 9 3 Α 

21 ἽΝνα δὲ καὶ ὑμεῖς εἰδῆτε τὰ κατ᾽ ἐμὲ Τ πᾶνο βοηὺ Τυοϊ- 
οἷ ἴο [61] γοὰ οἵ 

ΤΥ 5ίαϊθ δηα ἴο σομηΐοχύ γοιι. 

21. ἵζαὶ ὑμεῖς εἰδῆτε] ὙΠ6 τϑϑάϊηρ' 15. βοτηθνμαῦ ἀουθυξα!. ὙῊΘ οτάοθν ἴπ 

{π8 ἰοχ 15 δάοριοα τ ΑΘ ΕΟΝ (Α ΘΙ ΒῸΝΝ ἰδ.); ΟἸάγοτα., ΝΡ. ἃ]. ; ΤΠθοά,, 

Ταῦ. ἘῊ. (αοϊιην.). Τίβοϊι. δα. 2 πὰ 7. [ΟἸ]οννΒ. ὑπ6. οὔτοι εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς, 10} 

ΒΚΤ; συθαῦ πηδοῦν οὗ τη85.; 5ϑ')γ. (Ὀ00}), Βαβι. ; ΟἾΤΥ8., Π)8πη.», «767.» ἘΠ’ 

(Δ16γ.), δ8. ὑπ|5 νγὰβ ψ]ιαΐ ὑπ ΑῬοβίϊθ 

ἐγνώρισεν, πιὰ 1π ὑπ6 τηδύξοι οὗ ννμῖ ἢ 

Π6 ῥγαγϑα ἴογ π6 σστδοθ οὗ παρρησία. 

πρεσβεύω ἐν ἁλύσει] “7 αηὐ ατὸ αηϊ- 
ὑαϑϑαᾶοι ἐπ ὦ οἰαΐη," “ἴῃ οαὐοηᾶ,᾽ 

γυΐρ., ΟἸάγοτια., θαὺ 11... [πὶ 
ρὶ ΟΡ με 

οαὐθπΐ8] ΘΥ1.ν ἃ πα Β᾽ τη} Οὐορῦ., 

Οοίμ., Ατιη. [ψᾶδαποϊ;, τὸ 51η9.}; ἃ 

πούϊο θα 0]6 ἀπ ΔΡΡΥ. ἀθϑισηθα νυ αη- 

ἐϊοξίοα!, οοἸ]οοαύϊομι, 1 δ δἢ 81η- 

Ῥαββδάου-- -ἶπ ΟΠ δΙη5 ;᾿ “8125 ἰαρδίϊ 

7ὰγθ ρϑηθίαση βωμοῦ οὖ ἰπν]ο] 4 0 1168, 

γεὐβῦ., οορ. ΤΏΘΟΡΗ. Τὺ βθϑῖηβ 

ἀοιθυ[] νυ μοῦμϑ ΔΠῪ ἰδίου! οα! Φ}Ππ|- 

βίοι. ὅο ἃ “υβύοαϊα, τ] 1ὕανῖα ᾿ (Β6Ζῶ, 

Οτού.; οη ὙΏΪΟ. 566 680. ΥΊΈβ Ιου, 

ϑγηορδ. Ῥ. 3945 ποθ) 15. δούμ!Πγ ἴη- 

γο]νϑα ἴῃ ὉΠ6 ργθϑθηὺ τ86 οὐ ὑπ 5'π- 

ΘΌ]ΔΓ ; ΘΟΙρΡ. Δούβ ΧΧν]. 20, 2 ΤΊτη. 

ι. τό, «5608. «πέϊῳ. χν τ. 6. το, πὰ 

566 Ῥδίθυ, 170}. αι. ντ. 5, ΝΥ ΊΘβθΙοσ, 

ϑγηορδ. Ρ- 42.0θ. ΑΒ ὑῃ6 Βίῃρυϊαν 15 

ποῦ ΘΟΠποΙαβῖνθ, μθῖηρ οὔξθη τιβθᾶ, 68- 

ῬΘΟΙΔΠΥ ἴῃ 0Π86 οαθ6 οἵ ππδίθυϊα] οὉ- 

76Θοὔβ, 1η ἃ οοἰ δοὐἶυθ 5θυι8θ (586 Κα ρου, 

δργαοίιί, 8.44. τ΄, Βεουμμαγαν, ϑγψηΐ. 

Π- 1, Ὁ. 58), δη 4 ἃ8 Π6 τι58 οἵ ὑπ6 σγοτὰ 

1π δύ Ῥδυ]}5 Ερρ. (μθγθ δῃᾷ χ ΤΊ. 1. 

16) 18 ὁοπῆπρα ἴο {πμ6 βἰηρσαΐαν, 1ὖ 

ΒΘΘΠῚΒ. ὉΠΟΡῚ 0108] ἰ0 ΡΓΘΒ5. ὑπ6 Δ] βίομ, 

Ὁπουσἢ 1Ὁ 5011} τᾶν Ὀ6 τορϑγάβα 88 ὈΐΥ͂ 

ΠΟ ΤηΘΘΠΚ5 ΠΠΡΤΟΌΔΌΪ]Θ: ὥλυσις 15. αϑοα 

ἴπ 06 ΒΙΠΡΌΪΑΥ (εἰς τὴν ἅλυσιν ἐμπίπ- 

τειν), θαὺ νι {Π6 δυύϊοϊθ ἃπα ἴῃ ἃ, 

ΤΏΟΓΘ ΘἜΠΘΙΔΙ 561η86, ἰὴ ῬΟΪΥΌ. “7. 

ἜΧΟΙ 7.2. ΤῊ. 70: 5. ἵνα... 

παρρησ΄.] “ἴῃ ογάον" ἐδιαὶ 1 ἡναν ϑροαΐ; 

δοίαϊῃ ,᾽ Βθοομα ΡαΡΡοβα πα οὈ]θοῦ οὗ 

086. ἀγρυπν. κΚ. Τ. λΔ.7γ 61. 18. ΤΠ ΘΓΘ 

ΒΘΘΙῚΒ ΠῸ ὙΥϑᾶΒ0η ὅο ἀδρατῦ ἔροτη Π68 

ΟΥΑΙΠΑΤΥ͂ ᾿ΠύθΥΡΥ. ; ὕΠ6 Βθοοπα ἕνα κι τ.λ. 

ἰ5 ποῦ ἀδβρθῃηάθηῦ οἢ πρεσβ. ἐν ἁλύσει 

(Βθηρ.), ποῖ βυθογαϊπαύθ ἴο ἵνα δοθῇ 

(Ε.41.}, θαῦ οο-ογεἰὐγναΐο νυυυ]ν τὖῦ (Θοταρ. 

ἙἘοτ: ΜΠ] [25; (181.. Π1: ΤῊ ΠῚ ΠΣ 

ΨΌΪνΘΒ ΠΟ ὑδαίοοου. ΤΠ6 Πυβὺ οὐ Π6 

ὕνγο ἢπ8] βθηΐθποθβϑ τοῦθ ὕο ὑπ οἱ 

οὗ αὐύθγᾶποθ ἃπα παρρ. σΘ ΠΟΤᾺ ΠΥ, ὑΠ6 

ΒΘΟΟΠΩ͂, ὕο {π6 οἱ οἵ ἃ ὁοπαϊυ]οπθά 

παρρ.---801}1. ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 

᾿ 501], ἐν τῷ ἐν αὐτῷ] “ὧν ἐέ, “ἐμογοΐῃ, ; 
μυστ. τοῦ εὐαγγελ..,---“οσουρ᾽οα τ ἢ 

10, Θησαρθα ἴῃ ρυθϑομῖπρ 10. ᾿Εν Π6ΓΘ 

ΤΊ Υ]ς8, ποῦ 50 τη 0 }} ὑπὸ ΟΠΠΟ18] ΒΡΘ 6 

ἐν ΜὈΪΟΝ (5666. ομα. 1. 95 λατρεύω... ἐν 

τῷ εὐαγγ.), 85 ὑπ8 βΒαθβύυγαύαχηῃ οὐν ΒΘ ἢ 

{π6 παρρησία νγὰβ ὕο 6 αἸΒρΙαγοα ἀπά 

ΘΧΘΓΟΪβθα ; 5866 ἰζυίσον, ϑρηιαωοίῖ, ὃ 68. 

12. 6, δηα ποίδ5 οὐὖὺ (ταί. ἱ. 24. Τῦ σδπ 

ΒΟΔΙΌΘΙν ἀθποίθ ὑΠπ6 βοῦγοθ Οὐ σγυοσπα 

οἵ 0π6 παρρ., ΕΓ 81]. ; ἴοτ,---β 1 ΤΉ 658. 

ἴ, 2, ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ 

κιτ.Ὰ. (οἰῦθα Ὀγν Ηδυ1]655) οἰθαυ]ν μουν 5 

--αοα νὰϑ ὑπ βοῖιτθθ δ η] οαιϑαΐ 

ϑρ16}6 οἵ ὑπ παρρ. (566 πούβϑ η ἰ06.), 

{Π6 0508] (μΒογα “ἴΠπ τηγϑίοσυ οἵ ὑπ 

Οο5ρΡ.᾽) ὑπ6 οδ]θοῦ ἴη ψ ῃ]οἢ ἃπα ἀθουῦὺ 

ὙΒΙΟΝ 1τὖ νὰ ἴο Ὀ6 τηϑηϊθϑύθα : 566 

ΘΧΧ. ἴῃ Βογηδβατάν, ϑυγηΐί. ν. ὃ. Ὁ, Ρ. 

212. 

21. Ἵνα δὲ καὶ ὑμ. εἰδῆτε] “δι 
ἐγ, ογεἶ61" ἐϊιαΐ ψ6 αἶδο ἡναν ἰηουῦ ;᾿ ὑγδη8- 

Ἰύϊοι ΒΥ τηθῶηϑ οὗ ὑπΠ6 δὲ μεταβατικὸν 
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τί πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς 
Υ 

ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ, ὃν ἔπεμψα 22 

(566. ποίββ οὐ (αἰ. ἱ. ττὴ ὕο {Π6 Ἰαϑὺ 

διη ν]θαϊούονυ ρογθϊοη οἵ ὑ16 ΤΡ Β016. 

Τὴ 6 ψογὰβ καὶ ὑμεῖς ἐπ6 καὶ 18 66}- 

ἐαΐηιίψ Βουηθύμ! ηρ᾽ τοῦθ ὑμϑ ἃ ΤΊΘΓΘ 

“ Ῥδυθῖο16 οὗ ὑγαπβιυομ (ΕἸ α16, Εἴοἰς.), 

Τῦ 1πα]ΒΡα Δ ΌΙΥ τοῖθυβ ὅο οὐδε)}8 Ὀ681468 

ἴμ9 ΕΡΙδβίδηβ, θυὰὺ 0 ὉΠΟΥ͂ νγθῖθ 

οδηποῦ ΡῈ βε βίδοου:υ ἀθίθυτηϊηθά. 

Τῇ π6 ἘΡΙϑθ]6 ὕὍο ὕῃ86 ΟΟ]ΟββίμΒ. νγὰ8 

τυ θέθη ἢγβῦ, καὶ τηϊσηῦ ροϊπῦ ὑο {868 

ΟὐοἸ]οκβίδηβ (Η 811]. Ψ νἐεῖέ. Ρ. όο ; ὙΥ1Ρ- 

Θύμα. μ᾿. Κγὶί. τ841, ῬΡ. 453; 

ἍΜ γου, δ ἰηἰοϊί. Ρ. τ 7; ΝΥ 1656 1θυ, ϑγη0}8. 

Ῥ. 432), Ὀὰὺ 85. 086 Ρῥυϊουυ οὗ ὑπὰῦ 

Ἐ., ὑπο ρἢ ὈΥ ΠΟ τηθ8 5 ̓ τρτο 8 Ὁ]6 

Ῥού ἔγοτη Ἰηΐθγμδ) (Ν ϑαηάϑγ, δίαηέϊζη, 

ΜΟΙ]. τ. Ρ. 3290 Βοίιη, Θοιηρ. ΘΠ] ΘΙ ΘΡΤΩ. 

δέμα. αι. Κὐλέ. 1832, Ρ. 500) ἃπά ροι- 

ΒΔ Ρ5 θχύβυ δ] σοηΒ᾽ “ΘΓ 0 }8 (866 ὟΥ 16- 

Β6Ι6Υ, 3γ7ν. Ῥ. 4580 54.), 15. 5.1] νὉΥῪ 

ἀου Ὁ] (566 Οὐθάμποσ, “νοὶ. δ 1571 

Τοαβθ, (ἰβοῖ. αο86 Ν. Τ. 8. ττο), 8}} 

ὑπαῦ σα Ὀ6 5814 15 0815, νἱΖ. ὑμαῦ [868 

156 οἵ καὶ 15. ΘοΥ ΔΙ ΏΪΥ πού! 68.016, δηά 

ποὺ ὑο 6 Θχρ]δἰηθα ἀννᾶν, πα ὑμδῦ 

ὑποιρῖι }67᾽ 86 ᾽ῦ οαιππιοῦ 58 ἴθ] γ Β6 τ θα 

ὍΡΟΙ 88 δ δι ατηθηῦ 10 ἔανοῦν οἵ Π6 

ῬΓΟΥΥ οὗ ὕπ6 ἘΡ. ὑο ὑπμ6 (ὐο]οββίϑῃϑ, 

10 501}, οὐ. ὑμδὺ Ἡγρούμεβιβ, δατηϊίβ οἵ 

8.1 ΘΆΒΥ δΠ6] ἡδύῃγΆ] Θχ ]αποίϊοη. ΤῊΘ 

ΦΙΡΌΪΟΙ6 ὈΥ ΥΊσροΥΒ ἄθονθ τοίουγθα ἴο, 

Ὁπουρ ἴῃ ΒΘ 1] ροϊηὺβ [ὰ ἔγοτὴ Θ0Π- 

ΟἸϑῖνθ, ἄθβθυν 8. ῬΡυιιβα], 

τί πράσσω] “ἦλοιν 1 ξιγ6;" ποῦ “αυἱά 

[1πΠ ΘΆΓΟΘΙΘ] ἀρϑπῃ ̓  (7016), Ὀαῦ 5Β᾽ΤΏΡΙΥ 

“4αϊα ἀρϑτη, Ψα]ρ., ΟἸδγοτη.,---ἰη 

ΒΠΏΡ16 Θχριδηδύϊομ οὗ τὰ κατ᾽ ἐμέ: 566 

Αὐτίδη, Α ιοί. τ. το, τί πράσσει Φηλι- 

κίων" ΖΔύαν, Κων». ΠΊδέ. τι. 35, ἤρετο 

τί πράττοι [ὁ ὑπὸ ἀσθενείας καταλη- 

φθείς}" οοτρ. Ηογ. ϑαέ. 1. 9. 4. 1119- 

ὑγοϊίοηβ οὐ τὰ κατ᾽ ἐμέ, “Ὑ6 5 τηθδβ᾽ 

(Ρμ1.. 1.. 12 δπα πούεβ, 0]. ἵν. 7), 818 

οἶδα ὃν θην, Οὖβ. ΝΟ]. τι. Ῥ. 234: 

586 ΝΥ εὐδῦ. δη ἸΚ γρίκο, Τύχικος] 

5618, 

Νοὺ Τυχικός (ΟΘνἱοδῦ., Πιαοίνηι., Τιβοἶ... 

αἅ. 7), 588 Υγίηθν, 67. ὃ ύ, Ρ. 490. ΤΥ- 

οἰΐουβ νᾶ ἅπ ᾿Ασιανός, ἃ 18. Τη0ῃ- 

ἐἰοποᾶ Αοὐβ χχ. 4, δ]. ἵν. 7, 2 Τίμα. ἷν. 

12, Τιῦ. 11. 12. Ττδαϊ οη τ ρυ βοπΐβ 

Πΐτη ἃ5. δἴδουαγᾶὰβ ὈΙ5ΠῸΡ οἵἱἨὨἁ ἁὠἋᾶ]οθ- 

ἄοπη ἴῃ ΒΕ μα, οὗ ΟΟΙορπομ, οὐ οὗ 

ΝΘδροΙβ ἴῃ ΟΥ̓ΡΙῸΒ ; 566 Ἅ οὐ ϑαηοί. 

ΑΡΥΙ 29, Λ΄ οἹ. τ|τ. Ῥ. 613. ΤΠΟ 

οτᾶδθι γνωρίσει ὑμῖν, ὑποιρὴ ἴουμα ἴῃ 

ΒΌΒΕΟΝ ; 3. τη88.; ΟἸδγοτη., ὅὅ'δῃ- 

ϑοστη., Ατὑρ., ΒΟΘΓη., (οΤ1}.; ἍΠῚ 

Ατοῦχϑῦ. ({αοἤην.), ῖ5. ῬΘΓΠΔΡ5 ΤΊΘΕΙ 

τουθιβθα Ὀγ 7ίϑοϊ., Α{{., Ἡγονάϑβιν., ουι 

[86 δυϊάδθποθ οἵ ἃ Καὶ Τὶ ; ΠΘΑΥΪΥ 81] τη88. ; 

ψυ]ρ. (Αταϊαῦ., ΤΠ μηϊα.,---αιοῦ Ε]4.), 

Θγτ.- ΡΒ]]., α].; ΟἾγγβ., ΤΠπθοάᾶ,, 8]. ; 

ἃ8. Ὀδίηρ ποῦ ὉῈ]1ΚΟΙ Υ ἃ οοπϊοττηδίϊοτι 

ἴο ΟἹ]. ἵν. γ. ΤΠ. Πουγθν ον 18 ΟΩ6 οὗἁ 

{πο88 οᾶβθβ π᾿ ΒΟ 1ὺ Βθθτὴ8 πᾶγὰ 

ὅο ἀθοῖάθ. πιστός] “}αϊΠ ε," 

“ἐγιιϑέν ;) τιοῦ ἀξιόπιστος, 561]. οὐδὲν ψ εύ- 
σεται ἀλλὰ πάντα ἀληθεύσει, ΟἾνν8.; 

Ῥδηρ. ; ἴον, 85. ΜΙϑυ. τϑιηδιθ, Ὦ6 ννὰΒ 
ῬΓΟΡΔΟΙΥ πον ὕο ὑπ6 Τὰρμαβίδτιβ 

(οοπιρ. Δοίβ χχ. 4)» ὑποιρῖι ῬτΟΌΔΌΙν 

ποῦ ὕο ὕπ (ὐΟ] ΟΒΒί 18, διά- 

κονος ἐν Κυρίῳ] “ηυϊγϊϑέο)" ἐπ ἐδ. Πονά;" 

ΟἸτῖδῦ νγαβ ὑΠ6 ΒΡ θυ 6 οὗ Εἷ85 τη! ηϊβύγα- 

ἐἴομβ, ΟΠτἰϑυ 5 Θρίτῖῦ δπϊπηοῦθα ὡπὰ 8ο- 

ταδίοα μἴ8 Ἰαθουνβ. [ὐ ἀοθ5 ποῦ Βθθῖῃ 

ΠΘΟΘΒΒΆΤΎ ὅ0 τοῖϑν ὑπ ὕθσπι διάκονος ἴο 

8ΗΥ ΒΡ6οἶδ] (΄ βδοιᾷ οΥὐαἀιπδύίϊομπθ ἀϊδοο- 

παϊ ἤμῖ55θ, Εδβ..), ΟΥ̓ ΘγΘ ἢ ΘΘΏΘΓΔΙ 

οἵἕοο (( ααἱ Βνδηροῖῖο πῶνγαῦ ΟρΟτΆΤΩ,᾿ 

Οτοῦ.) ἴῃ τοϊαύϊοιι ἠο ὑπ (ο8ρ6], θὰ 

ΤΠΘΡΟΙΥ ἴπ σϑίθυθποθ ἴο [8 Βθυυῖοθθ ἴὸ 

Θὲ αν ; 886 Οὐ]. ἵν. 7, πιστὸς διάκονος 

καὶ σύνδουλος ἐν Κυρ., ΜΕΥ, ἃ8 ΜΘΥΘΓ 

δια 1)6 Ὗ. οὔβδγνθ, ὑπ8 Ἰαύξν ὕθστη 15 

τηφθπαοα ἴο Ποῖρσ θη ἀθὰ αἀϊριιν {Π|6 

ΟΥΤΠΘΓ ἢ ΘΟΙΏΡ. ἃἰθο 2 ΤΊγη. ἵν. 11- 

29. ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμάς] “τυὐλοηὺ 
1 πανο 8οηέ ἴο μοι; ποὺ “Τ βοπᾶ᾽ 

Οὐ οὐβ8νν.),---νπῖσῃ, ὑπουρῖ ποῦ ΔΡΡΥ.- 



δ ΠΡῸΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

» ᾿ ΞΕ ζτν Ψ ως Ἂ ων - 4 
πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ 

, Α , ε 5 

παρακαλεσὴ τὰς καρδίας ὑμῶν. 

Ῥγ2) Τϊρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ 

Ἰποοηβίβυθην ννὶ ἢ ὉΠ ἀβδρθ οὔ Π6 Ν Τ', 

(5866 ΠΥ, ΟὙ. ὃ 40. 5. 2) Ρ.. 240), (065 

ποῦ 5Β66Π1 ϑοοορδηῦ νι 0ΠπΠ6 ΡΥ Δ] 

ΟἸγο πηβύδηοθθ. ΤΥΟΠΙΟσΒ. ἈΡΡΘΑΓΒ. [0 

Πᾶν Ῥθθη βοηύ νι Οποβίσμηβ ἴο ο- 

Ἰοββεθ ΟἹ. ἃ; ΒΡΘο18) πη ϊββίοη (0 ο]. ἵν. 8), 

οὗ ψ Βο. ὁπ6 ἌΡροβθϊθ. να] ]θα Πἰπηβο 

Β0 ΤἈΓ 85 ὕο βθῃηῇη {15 ἰθύν θν ΠΪΠῚ ; 

ὉΠ18. τη ̓ββίου ΠΌνγ νυ ὕΠπ6 ΑΡοβί]θ πᾶ- 

θαχα ΠΥ τ ραγ 5 ἃ5. 8 δοῦ Ῥϑὶοηρίησ ἴο 

[86 ρΡαβῦ, δι 80 ῬΓΟΌΔΌΙΥ τι56ὲ8 ἔπεμψα 

ἴπ 18 ΟΥΑΙ ΠΆΡΥ Β56Π86. εἰς 

αὐτὸ τοῦτο] “707 ΤΠ|18 ὙΟΥΎ Ῥ1)"0ο586, 

δ] πο Οὔ συ, ̓  ν]Ζ. ἴῃ ΤΘίθγθ ποθ ὕο νυ μδῦ 

ἙΟΊΊονν5 ; ποῦ “ἴον [6 βϑῆηθ. ρα γροβο,᾿ 

Ααἰῃ.; οομηρ. ῬΆὨ]]. ἱ. 6, ΟἹ]. ἵν. 8 διά 

πούθΒ ὅγν ἰοο. 6 Ῥσθροβί ἴοι 18. Βοτηθ- 

{ὐπη68 οτη θα ; 586 ῬΊαΡ. ϑγηιροβ. 204 

Α, δα δ]. ὧν ἰοῦ. οοιῃρ. 6. περ. 

1π|. 686. Ὁ, Τηγοίαγ. 510 Ἐ. 

ἵνα γνῶτε κ.τ.λ.] “ἐπ ογογ ἔα γ6 Ἰυαν 
ποῖ ἐπι6 ἐἠιΐηγ5 ΘΟΉ ΘΟ γη) τ18;᾽ ΟὉ- 

ΨΙΟΊΒΙΥ 5᾽ΠΠᾺΥ ἴῃ Τπιθαηΐηρ ὕο εἰδῆτε 

τὰ κατ᾽ ἐμέ, Ὀὰαὺῦ ΡοΥΠῶρ5 νι ἢ ἃ ΤΠΟΓΘ 

ἀπο] τβῖνθ τϑίθγθποθ θοῦ ὕο Πἰπι56 1 πα 

ὕμοβθ πὶ θῃ Ηΐπα. παρακαλέσῃ] 

“σοηυ ον," “ Θοπβοϊθύατ,᾽ Ὑ αἱτ. (οοτΡ. 

Οοὐμ. “φαρναββί)αϊ," μθτθ Ἰπαϊοϊ οι 5] 

Ομδηροα ἔγοτη ὕῃ6. “χα πουίθ[ ῃ]τατ᾽ οἵ 

ΟἸδγοτη. ; 5866 Ὁ]. ἰν. 8. ΤῊΘ βυθ]θοῦ 

οὗ π6 παράκλησις πιαψ αν ὈΘθὴ “ π6 

Ομ ἀθυθῦϊβ ᾿ῃ τα 615 ν᾽ πο α}15᾽ (Βθηρ..), 

ΟΥ “Π6 ΘΠ Πη15 ἀβἤοϊαῦϊβ. ΟἿ τηθαβ {γ]- 

Ὀυ]αύϊοπαβ᾽ (180. ; σοιηρ. ΟἿ. 111. 13}; 50 

δ͵5ο αὔοιπι., ΤΠ ΘΟρΡ.: 10 15 θούον Πον- 

ΘΥΘσ, οὐἹηρ ὅο ΟἿ ἸσπΠΟΥ 66 οὗ {μ6 

δχϑδοῦ βύδίε οἵ ὑπ σῃυγοι, ὑο Ιθῶνθ ῃ8 

ῬΤΘΟΙ͂Β6 τϑίθσθποθ ἀπ ἀθῆποϑα, ἃπα ἰο 6χ- 

ὕθης 10 ρΘΠΘΡΆΠΥ [0 ἃ}1 Ῥδυύϊ οι] 75 πὶ 

ὙΒΙΟἢ ὑπο υ πθθαθα 106. Οπ {Π6 τηθϑη- 

ἵπρ' οὗ [Π6 ψογὰ, 860 πούββ οι δ, ἵν.ὺσ, 

Πα ΟἿ 1 7}:488. ν. τι. ΐ 

23. Ἑϊρήνη] “ΖῬοασο," Β'ταρ]ν ; ποῦ 

Ῥραβοθ Ὅ6 ἴο {Π6 
Ῥυθύθυθη, 86 ο τα 

ἴο 411 ὑτπ ΟἸ τ] βύϊδ 5. 

“ ῬοΠοΟΡΙ8,᾽ Οὐἱν.; 

Ἡδύητη. (οοΠηρ. εἰρηνεύετε, 2 (ὉΓ. ΧΙ. 

11), 88. ὑπ6 ΕΠρΙ5016, ὑπουρῇ εἰρηνικὸς 

(6 Υ δἰ) ἴπ τ δύϊοῃ ἕο {π6 ἀοούγι πα] 

δϑρθοῦβ οὗ {π6 πιηϊοῃ οὗ 68 ἀπά (8η- 

{1165 (566 οἷν. 11.}, σοῃ δ! 5. ΠῸ Βρθοῖϊδ) 

Ἐχμογίαθοηβ οα. ὕπ6 Βα] θοῦ οὗ σοποοινά 

ΘΘΠΘΡΆΠν. Εἰρήνη 18 ΠΟΥΘΥΘΓ ΠῸ ΤΠΘΓΘ 

Ῥαγύϊηρ βαϊὐαύϊοι (οοτηρ. ποῦθθ ὁπ 

6ἢ. 1. 2, ἃπα (Ταΐ. 1. 3), Ὀαὺ 15 1η οἴἴθοῦ 

νδ]θαϊούοῦΥ ῬΥ ΘΙ ἴου ὑῃΠδὺ γαλήνη καὶ 

εὐδία ψυχῆς (Οτῖρ'. (ὐωΐ.) νυ ΒΊΟ ἢ ννὰβ {π6 

ῬΙΘαβθα τϑβα] οὐ Ὑϑοοποὶ]αύϊοι νυ] ἢ 

Οοά, ὁπ Ἠ5 ϑριν 18 Βρθοΐα] ρἹδ ; 588 

ΘΟ ΘΙΡΟΥ οἷν 1 εί. 1. 2, ἤθιιββ, Τλόοϊ. 

Ολγέϊξ. τν. τϑ, Δ οἱ]. π|. Ρ. 200 54. 

τοῖς ἀδελφοῖς] “ἐλ6 ὀγοίϊγοη, αὖ ἘΡἢ6- 

5115. ΊΘΒΘΙοΥ (ϑγηορβ. Ῥ. 444) ΥΤϑΐθυβ 

ἀδελῴ. 5Ρθοίδ!ν ἰο ὑπΠ6 «“ Θυνῖ8}} ΟΠ γ]8- 

ὑϊδηβ, πάντων ἴο ὉΠ6 (πογυλίο ΟΠ τ᾿ϑυϊδηβ. 

ΤῊΙΒ 15 ΒΌΓΟΙΥ ἃ σΘΥῪ ἀουθίξα!, απά 

“ῬΘΦΟΘΔΌΪΘΗΘΒΒ,᾽ 

ΘΥΘἢ ΠΡ ΓΟ 8016 ᾿ηὐουργθύδθιομι : [ῸΓ 18 

ἴῦ ΠΙΚΘΙ͂ν ὑπαῦ ἴῃ δπι Θρὶβῦ]8. 50 ορροβθᾶ 

ἴῃ 1085. ὕθῃουῦ ὕο 811 πδύϊοπδὶ αἰβθϊ ποὕ]Ο Π8 

ΔῸΣ ΒῈ0 ἢ ΒΡ6 αὶ τθοοσηῃϊύϊοι οὗ ὑπ 61} 

δχἰβύθποθ σοῦ] ΡῈ ἔοα πα Σ ΟἸΘΑΙΙΥ οἱ 

ἀδελφοὶ οϑν ΟὨΪ]Υ͂ τηθᾶρ “ἦ ὑπ6 ψΠ0]6 

Ουϊβύξαη Ὀσούμθγποοα. 

ἀγάπη μετὰ πίστεως ] “ἴουο εὐἱέ, ζωϊι,᾽ 

ποὺ ἀγάπη καὶ πίστις : ὕπθΘ ΑΡοΒΙ]6 

ἄο65 ποῦ 5ΒΙΠΡΙΥ ῬΓΔΥ ἴον ὑΠ8 ῬΥΘΒΘΠμΟΘ 

οὗ ϑδοῖ οὔ {π6568 ρυῦδθθβ ἢ Π15 ΘΟ γ ο 8, 

ἴον, ἃ5. ΟἸΒ}). σουτθοῦυ ΟὔΒουναβ, Π6 

ΔΒΒαΠηΘα πίστις ἴο Ὀ6 ὕπθιθ δίγθδαν ; 

ψγμαῦ 6 ὈΓΔΥΒ [Ὁ 15 ὑπ 6}. σο-α)ϑέθη)06. 

Α58. ἴογε (ποῦ μού ὑπ6 αϊνίπθ ἰονθ, 

Βδηρ.) 15. ὕΠ6 ομδγδούθσιβῦο οἵ ἃ. ὑτιθ 

Ταλῦμ, [86 τηϑάϊατη Ὀν ἡ ΒΙΘἢ 105 ΘΠΘΓΡῪ 

5 ἀρ! αν βα (68]. ν. 6), 80 πϑυβ ἔβ: ἢ 15 

ΚΓ ρΓ θη θα ἃ8 ὑπ 6 ρϑυρθίμὶ σοηοοηνὺ- 

ἑαπέ οἵ ἃ τι ἴονθ. Τῇ τῷ πα Ῥθθῃ 

ἀγάπ. σὺν πίστει τὸ νγου]α ταῦμου Πᾶνθ 

σοηνοΥα ὕπ8 ἤΘΓΘ ΒΟΘ ΘΙ. γΘ8 ΖΘ] 



ΨΙ χ5; 24: 159 

πίστεως ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου Ἴησοῦ Χριστοῦ. 
ς , Ν ’ “ 3 ’ Ν ’ 

Η χάρις μετα παντῶν Τῶν αγαπωντῶν τον Κύριον 24. 

Θοποθρύϊοι οὗ ὑπο ῖν οο 67 6Π06 ; ΘΟΤΩΡΆΓΘ 

6ἢ. ἵν. 31, πικρία... σὺν κακίᾳ [ὈδΠ688 

οὗ μθαγὺ νγὰβ ἘΠ6 “ἔθυπηθηύατη,᾽ {Π6 8ο- 

θἶνθ ρυϊποῖρ!81; 1 Οογ. χ. 13, σὺν τῷ 

πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν [ποῦ {Ππ8 ὁπ6 

νυ Πουῦ 0Π6 οὔμθ]: 866 Κυσίρον, 

ϑργναολι, ξ 68. 13. τ. Οπ {Ππ6 Θοππθχίοῃ 

οὗ Ἰονϑ δα ἔ10}, οοταρ. ἤθαββ, 7 λόοί. 

Ομ δέ. τν. το, ΝῸ]. τι. Ῥ. 205; δπὰα ὁ 

Π6 ψ0]6 νοσβθ, ἃ Βμῃογῦ Ραῦ ποῦ νϑνΥ͂ 

Θοπηθοίθα ΒΘ οὗ ΑῸπριυβϊηθ, ΘΕγΉν. 

ΟΥΧΎΤΙΙ. 0]. ν. Ρ. οτἱ (θα. ΜΊρΠ6). 

24. Ἢ χαρι9] “Οταοο,᾽ κατ᾽ ἐξοχήν, 

{πμ86 στο οἵ (αοὰα ἴῃ “εβι5 ΟΠ υῖβῦ 

(Δῖ6γ.). Τὴ 86 οὗ ὑπ6 δυύϊο]θ 15 ἴῃ 

ΒΔΓΙΩΟΠΥ͂ συ] ἢ ὑΠ6 ᾿τηπηθαϊαύθὶν ργθοθά- 

1ηρ δα 5Βισοθθαϊηρ τηθηΐοι οἵ ἨΠπὶ 

ΠγοαΡ Ποῖα ἡ χάρις ἐγένετο, «08Π 

1- 17: μετὰ πάντων κ. τ.λ.] 

“υἱέ, αἰ ἐμαξ ἴονε ἐπα Πιογὰ ὦ. Ο΄.; 

ΒΒΟΟΠα ἃ Πα ΤΠΟΓΘ ΟΟΙΠΡΥΘΉΘΏΒΙν 6 ἔΌΓ ΠῚ 

οἵ θεπϑαϊοίΐοη. Μίθυϑ Θοηρᾶγαβ 88 

ΒΙΤΏ1]Ω ηναϊοαϊοίογ ἴοττη ἴῃ τ Οογ. χυ]. 

22. ἐν ἀφθαρσίᾳ] “ἐπ 

ἑποογνγιρέϊοτι,᾽ 5. ᾿)» [5ἴπ 
ρ ρ 

ΘΟΓΓῸΡ ΟΠ] ΟΥΤ., “1Π ἸΠΟΟΥΤΡΌΪΟΤΘ,᾽ 

γυϊρ., Οορῦ., “ἱποογτιρύϊοπο,, ΟἸα- 

ΤΌΙΉ., ΑΥΤΏ., “ἴῃ πηγϊατεῖπ,᾽ ἀοὐἢ., “ἢ 

ποπ-ηὐοσιύα,᾽ ΖΦ Πῃ.- ῬΙαῦῦ. Τὸ τηθϑη- 

Ἰπρ οἵ {Π6 τγογὰβ ἃπα ὉΠ8 σομπθχῖοπ 

οὐ {π86 οἴδυβθο ἃτθ Ὀούῃ βοιηθνδῦ 

ἀοαθυ Ὁ], ἀπα τηϑῦ 6. πούϊοθα β8ρᾶ- 

ταῦθ. (τ) Ποαπίπ.: ϑχοϊααϊηρ 41} 

ΔΙΥΒΙ ΓΥΥ Ἰηὐουργθύδυϊοηβ οἵ {Π6 ρτθρο- 

ΒΙ 0101, 6... ὑπέρ ((ἼἼ τ υ8. 2), διά( ΓΠΘΟΡΆ.), 

μετά(Γ6οά.), εἰς (628), ἃ ἃ 8411 ἀοπθῦ- 

{ὰ] ὀχ ρηδίϊομβ οἵ ἀφθαρσίᾳ, ΜῈ ΘΠΕΥ 

ὑθιηροσαὶ (80. εἰς τὸν αἰῶνα, ΜδΙΉ.), 

Ῥγδοι ]οσῖοα] (ἵνα ζωὴν ἔχωσιν ἐν ἀφθ., 

ΟἸ8}.), δοβίν. ἴῸΓ οοπογθύθ-- -Ὑ ΘᾺ }}ν (ἐν 

αἀφθάρτοις, ΟἾγΥ8. 2) οΥ νἱγύιδ!ν (“ ἷπ 

ὉΠνΘΥΡ ΠΡ] ΟΠ θη ὙΝ 6βθη,᾽ Η81].),---νγθ 

Βδνθ ὕῃγθ8 ΡΙΌΡΘ]6 ᾿πύθγρσ. ; (α) εὐλ- 

οαἷ, “Βιπιοογῖίγ,, Αὐἴῃ., ΟἾΤΥ5.»,. ΘΟΤΏΡ, 

τ Ῥοῦ. 1 4: (6) φιναϑὲ ἰοοαϊ, ἴῃ τϑίθσ- 
6Π068 ὅο [Π6 5ρἢ6: οἵ {πὸ ἀγάπη, ΘΟΙΏΡ. 

ἐν ἐπουρανίοις: (0) 5Β'ΤΩΡΙΥ φιαϊιίαξίυο, 

ἢ.6. ἐηυρογίδἰνανίοη655, (Εουμη., ΜογΥ.; 

81. ΤῸ (α) ὕΠ8 ἸΘ6ΧΊ108] τηθϑηϊῃρ οἵ [6 

ὙγΟΓ 15 ΒΘΓΪΟΊΙΒΙΥ ΟΡΡΟΒΘα : 866 ΜΙϑυβγ. 

δὺ Ῥϑυ]}5. π86 οἵ ἀφθαρσία 15. ῬΕΓΒΔΡ5 

ΤΌΠΟΥ ἴῃ ἕανοιυν οἵ (6), 88 ἴῃ 8411 {π6 

Βῖχ οὔβδγ ραββδρδβ ὙΠΘΓΘ 1 οοουτ8 (ΤΊ. 

ἢ, 7 [δέερῃ.] 1Β δχύγοιηθ! νυ ἀουθύ ]), 

ἀφθ. τεῖθυβ αἰγθοῦν οὐ ᾿Ἱπα] γοῦν ἰο ἃ 

ΒΙΡΉΘΙ ΒΡΠΘτΘ ὑμδη ὑπ6 Ῥγθβθηῦ ; 501] 

85 ἀφθ. 15 ἀηατύμτουβ, πα ὑπ6 ΘΧρ]ὰ- 

πϑύϊοι ἀΠΠουὉ πΠ]655 θΠ6 ἀπβ8 ΕἸ δ ούο σΥ 

σοπδβίχτιούϊοη (β), 588 θβίονυν, θθδαορίβα, 

να ἀθοϊάβ ἴῃ ἕανουτγ οἵ (0), δια τοσαγά 

ἐν 85. τηδυκίηρ' ὕΠ6 ΤΉ ΠΘΥ, ΟἿ᾽ ΤϑΌΠ ΘΓ 

ΘομἸΠ]ΟηἸηο᾽ ϑρθεγ6, τὰ ΠΟ ἢ Π6 80- 

ὑΐϊοπ [8 Κ88 Ρ]δοθ; οοσῆρ. 68ρ. Τιῦ. 11. 

15. (2) Οὐπηερίον, ᾿ τ 66 Θομβύσιι οὐ ]0 8 

Βανθ Ῥβθθῃ βιιρσθϑίβα ἢ (α) σι ᾽1ησ. 

Χρ., 5611., “ΟΠ ἰβύατη ᾿τητηου θα] 8 1) ΠῸΠ 

Βατηῖ]θτη,᾽ ΟΥ̓ οὐβῦ. ;---(β) νι ἡ χάρις, 

Ἠμδ81]., ϑύϊον;---(γ) σι ἀγαπώντων, 

ΟἾγυβ., Το, Οἱ {6586 (α) 15 ᾿ἰπδ6- 

ΤῊ ΪΒΒΙ 16, ΘΙ η θ᾽ ΘΧ ΘΟ ΌΙΟΔΠΥ πιηβοὐδίδο- 

ἴον, δη4, οπ ἀσοοουηῦ οὗ ὕπ6 ΔΌΒΘΠΟΘ 

οἵ ὉΠπ6 δυίϊοϊθ, ουαπητη Δ ύ] ΟΠ] ΒαΒρ]- 

οἴοαβ; (β) 18 ΒΆΤΒΙ, ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἴῃ 8, 

ΒΙΤῊΡ16 Ὀαπθαϊούϊοη, οὐ δοοουπῦ οἵ {Π6 

1πύοτοδ]αὐϊοη οὗ 50 τῆλ τ Υ ὑγοΓ 5 δίνη 

86 ποιῃ. ἃπα {πὸ τη 62] ἔδοΐογ οἵ ὑῃ9 

βθηΐθῃοθ ; (γ) 15 δαορίβα Ὁ. 81] {Π6 

ἀσθοὶς οοτηπιθηὐδξουβ, 86] 5ΘΘΙΏΒ τηοϑῦ 

ΒΠΏΡΙ8 ἃ πα πα ϊβίδούογυ ; νγα ὑγϑηβὶαίθ 

Ὁπογθίοτθ, “σσϑοθ "6 νι 411] νγῆο Ἰονϑ 

οἷν Τιοτα «΄6βὺ5 ΟΠ γϊϑὺ ἐπ, ἡποογγιρέϊοτι, 

ἡ. 6. ἴπ ἃ Τη8 61 84] ἴῃ 8 δ]θιηθπῦ 

ὑπαῦ Κπονβ πϑιῦμου οἤδηρθ, αἰτηϊητι- 

ὑΐομ, ΠΟΙ ἀθοδν; ἡἣ γὰρ εἰς τὸν Χρ. 

ἀγάπη ἄφθαρτος καὶ ἀμείωτος μᾶλλον 

δὲ καθ’ ἑκάστην ἐπιδιδοῦσα τὴν ἡμέραν 

ὦφελεν εἶναι, (Πσαη,. ΤμὰΒ ὉΠ6ῃ {18 



100 ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΊΙΟΥ͂Σ. 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. 

ΒΙρηϊβοιμῦ οἴδθθ ποὺ ΟἿΪΥ ἀβῆποβ 

ψγηδῦ {Π6 Θ586Π06 Οἵ {Π6 ἀγάπη 15, Ὀαὺ 

᾿παϊοαῦθα ὑπδύ ἱ οαρηῦ ὕο θ6 Ῥϑυθῃπίδὶ, 

᾿Ἰτητη αὐϑ}}]6, ἱποουραρῦ 16. Τη6 οοη- 

ΟἸασίηρ ἀμὴν [Π60. αἰ ΘΕ ΚΙ, Ν 4, 

τηοϑὺ νυν. δπὰ ΒῚ.] 18. τσ ]ν το]θούθα 

ὈγΥ Ζαοΐμ., Τιϑοϊ.., 81. [πὰ ΑΒΠ' 

Οδδτ; 2 τηββ.; Απρ', ΒΟΘΙΉ., Αὐηϊαῦ. ἢ, 

Το]., Βδβτη., Ζη.-ῬῸ]., δη4 βΒοῖὴθ 

ἘΠῚ, δ8. ἃ ᾿ἰδαγρίοαιὶ δα! υοπ. 88 

πούθϑ οἷν 11). 1ἰϊ. 15. 



ΤἈΑΝΒΙΠΑΤΊΟΝ. 



ΝΟΤΊΙΟΈΕ, 

ΗΕ ρυϊποῖρ]65 οἢ. συ ]ο}. ὑπ15 Τ Δ β]αὐϊοη 15 θαβθα ἃγ6 θχρ]ιπιϑα 

ἴῃ ὑπ6 σϑῃθυαὶ Ῥυθίδοθ ὅο ὕπ86 Οὐοτητηθηίανυ ογὺ ἐΐ 6 (Τοϊαΐϊατι5, 

δια ἴῃ ὑπ6 πούϊοο ρυθῆχϑα ὕο ὑπ6 Τυαπδδύϊου οὗ ὑπὰὺ ἘρΙβῦ]68. ΤΠ6 

ἘΠΡΊ 5) Ὑ υβίοηβ τ Π]Ο) ὑΠ6 ΤΎΔΗΒΙὔϊο. 15. ΘΟ ΡΑΓΘα 816 

ὑποβθ τιϑϑα ἴῃ ὑπ ΤΎδηβαὔϊοπ οἵ ὕπ6 ἴΌστηον: ΕΡΙΒΌ16 : νἱχ. ὑπο88 

οἵ Ὑγ1Ο 11 τ98ο, ΤΎπαα]6 τ 534, Οὐνου 165 ΒΙ0186 1535, Οὐνθυ 165 

Τοβίαιηθηῦ 1538, ΟΥ̓Δητηοι 1540, Θπθνῶ τρόο, ΒΙΒΠΟΡΒ τ5ύδ, ἃπὰ 

ὑπ ἈΠ Θτη 8} Τοϑίαιηθηῦ 1582. Οἱ {Ππ686 ΤΎΠαΔ]Θ᾽ 5, π6 ἘΠ Ί5}, 

δη4 ὑπ6 Αὐὐπουῖβθα ' βύβίοι. ἅτ οἰὐθα ἔγοση ὑπ Ἐπρ] 5) ἩΧαρΪἃ. 

Οὐνουα]θ 5 ΒΙΌ]6 15. αποίοα ἔτοτη ὑΠ6 τορυϊηὐ, πα ὙΥ1ΟΠ1 5. Τοϑδ- 

τηθηῦ Ποτη ῬΊΟΙ ΘΙ ρ᾽5. δαϊύοη 1848. ΤΊ] βὐπάθηὐ 15 τοι πα θα 

ὑπαὺ ΟΠ Β. ἀπα ὑπ6 ἜΠΘΙΉ5) Ὑ ΘΥΒΙΟΝ. 816 ἰβκο ΠΌΤ. {16 

Ὑ αϊραῦΐα, ὅο ὙΠ 10} α͵5ο ὑπΠ6 γθϑάϊησβ οἵ Οὐνθυ 165 Ποϑύδιηθηῦ ἃ γ6 

Ττι 0) ΔΕΒΙΤη ἢ] αὐθά. 

Ομ ομδηρα 15 ἤΘΡ6 Βρθοι θα ὁποθ ἴθ" 411. Τὸ πιὰϑ Ῥθθῃ βπρ- 

σοβύρα ὑπαὺ 1τὖ τηϊοῦ θ6 Ὀούθοι: ὑο οδηρθ οὐγυέο Ἰηΐο ἔθ, ὙΠ ΓΘ ΟΡ 

αἰγυῖΐο ἈΡΡΘΔΙΒ ἴπ ἐπ Αὐὐπουῖθθά ΘΒ. ἃ 5. τη. Κη ὃ ΒΙΤΩΡ]Θ 

ἀαύϊνο, πα ο ὑϑϑοῦνθ ὕΠ6 ΦΌΡΟΥ ἴον ὑπ6 ὑγδηβ]δύϊοη οἵ ῬΓΘροϑβι- 

ὑϊομθ ψιὺ ὑΠπ6 δοοιβαῦνθ Αμβ ὕΠ15 15 ῬΥΟββθα]υ ἃ ὙΘΙΒΙΟΠ ΤῸΣ 

Ῥυϊναΐθ 86, ἃπα ἃ5 τύπτῃ (0Π6 πιϑιι8] τθαβο ἔοι ὑπ6 1ηὐθυοῆθηρα 

ἴῃ ὑπ6 Α. 0) 15 ὉΠπ5 οὗὁὨ 1655 Θοῃβθαθηοθ, ὑπ6 βιιροθβύοη Π85 ῬΘΘΠ 

δαἀορίθα. 

Τὴ {Π|π Ἰαβῦ δηα ρυθβοπὺ θά τθοη τη ΗΥ 8 ΑἸ 105 δπα] ΘΟΥ̓Τ οὔ 5 

ἢᾶνθ Ὀθθηῃ τηϑᾶθ, πα 81] ὑπ6 οἰναύϊομηβ ῃανα θθθπ νϑυῆθα δηθν. 

τ {115 νο]τιπη8 15 οομπιρ! οἰθα ὕΠ6 πππλουτη]γυ τουϊβθα ΤΎθηβ]ὐϊομι. 



ΤῊΝ ΒΡΙΘΤΙΙ ΤῸ ΤῊ ΒΡΗΒΘΙΑΝΝ. 

ΑὉἹΊ,, δὴ Αροβί!θ οἵ ΟΠ δῦ «[θϑβ Ὁ. ὑπ6 ψ1}} οἵ Οοα, 1. 
ἰο ὑπ6 βϑϑιηἰβ ΠΟ. ἃγ6 [1η ἘρΠθβ5], δηα4 {πμ6 

{αὐ {π| τὲ (τ ιϑὺ «6588. Οτδοθ 06 ο γοῖι, ἃηα Ῥθ806, 2 

ἔτοτη Οοα οὐσν Εδύπου δηα ὑπ6 Ποσὰ «6ϑπ5 ΟἩγιβύ. 
ΒΙΘββθα 6 αοα πὰ {π6 Εδύμου οἵ οὐἵ [τὰ «ἶθϑβ 9 

ΟΠ υιϑύ, το Ὀ]οββθα 5. ΜΠ ΘΥΘΥῪ Ὀ]Θββϑιηρ οἵ ὑπ6 Φρισιῦ 
ἴῃ ὉΠ 6 ΠΘΘΥΘΗΪΥ γορίοηδ ἴῃ (Πτιϑὺ : ούθῃ 88. 6 οἤοϑθ τ 4 

1. ΟἸῖδέ «7651.5] Ἔσόδιια ΟἸνήδέ, 

ΑΥὐΤΗ. 7 Ερηοδιι51] Αὐ ἔρλ., 

ΑΥἹἸΗ. δηᾶ 811} Ὗν. ΤἼ6 γαϊ μι] 

Τὸ ἐλε ζ,, Αὐτη. 

2. Απάὰ δε Ζογὰ  ὅῖτα. ΒΗ ΒΝ. : 

πα 9} ἐδ ἰογάε, ὙΥτοτ,. ; πα ἔγοτα ἐΐα 

“ον, ΑὐΤΗΉ. δη4 τογηδϊ πη ἦν. ΤῊΘ 

ῬΙΘΡ. ἴπ ΒΓ Θ8565 85 0Π:18 Βῃοα]α οοΥ- 

ὑδῖθ]ν ὍΘ οτηϊ8α, 85. ᾿ΐβ. ᾿πβϑυθοῃ 

ἴβη 8 ἤο τηᾶῖθ ὑπαὺ πηϊῦγ οἵ βουγοθ 

ἔγοτη ὑγΠ6 πο {Π6 σΤῶο6 ἃΠ6] ρΡθ866 ΘΟΠῚΘ 

1655 ἃρραγθηῦ ὑπϑη 1ὖ 15 ἴῃ ὑπ8 ΟὝΘΘΚ ; 

ΘΟΙΏΡ. πούρ οὐ ᾿λιΐ. ἴ. α (Τυαηδί.). 

3. Οοὦὐ απ ἐδο ]᾽ατ],6}} ϑο ὝΥ Ίοτ.., 

ον. Τεβϑύ., ΒΗΕΜ.: ἐι6 αοα απὰ 

Ζαΐίμογν, Αὐτη. ; αὐ οιμεη, ἐπι6 ΠΡαΐΠον, 

Οαπν.; Οοα ἐΐμα γαΐϊμογ, "ΓΎΝΌ. δπὰ 

ΤΠ] ἴῃ ν. “Βίοβϑοα, «8 

5. ΤΟΙ, : λαΐλ, δίο58θα τι58, ΑΟΤΗ. δπα 

411 ὑπ οὐμεὲσ ἵν. Τὴδ6 δογίϑῦ Πβῦθ 

οὐρηὺ οογύδιν ὧο Ὀ6 τηϑδ᾽ηὐαϊπθα ἴῃ 

ὑγαηβ᾽ οι, 85. ὕμ8 δ᾽ ]πϑίοη 15 ὅο {Ππ6 

Ραβύ δοῦ οὔ ὑπ γτϑαθιηρίϊοῃ. ΤῊΘ ἸἸοτα 

Οὗ οὖν Ιαπριιαρθ ἔγθα θη ὑ]ν 1 ἴθ 85 

ννῦ ὑπ τϑρι]δι ΔρΡΡΙΙοδύϊοη οἵ {Π6 

ταϊο, θαὺ 10 18 5011} πὸ 1685 οϑυύδϊη ὑπῶῦ 

ὕπ6 ἘΠΡΊΙΒ.. ργρίθγιθθ 18 ὕΠπ πϑᾶγθϑῦ 

Θαπϊνοϊθηῦ οὗ π6 ΟὙ ΘΙ. 80Γ., 8566 1,ἃ- 

ὑμᾶτα, Φησί. Παηῃ. ὃ 36ο, 361, δπὰ 

ΘΟΙΏΡατΘ ϑ ΒΟ] οἵ, Πίηΐδ, Ῥτοϑῖ,, Ρ. χὶ. 

Τὸ 15. Ῥοββίθ]β ὑμαῦ ὑποῦθ δ΄ 86 οϑβθβ 

ψ θη ὑπ 6 ΕἸΡΊ5}) ρσυθβθηῦ, οὐνὶπρ' ὕο 1ὑ5 

ΘΧΡΓ ββίπρ 8η Βα δα] δούϊομ (1ιαύμδτη, 

8. 572), τοϊρεὺ 8εθην ὕο οοΥτεβροπαᾶ ἴο 

{μ6 ὅτ. δου., θαῦ δ5 Ὁπ6 1ὑθγαύνο ἴοτοΘ 

οὗ {16 Ἰαύευ. ἔθηβθ, θύϑῃ 1 δατηϊ θα 

(866. πούβθβ οὐν (Γαΐ. ν. 24), 5θθῖὴβ τδαϊ- 

ΟΔΠΥ ἴο ἀἰθβδσ ἔγοτα ὑπαὺ οἵ ὑπ ἘΠΠΡῚ. 

ῬΓθ5. (0ῃ6 οπθ θχργϑββίηρ πη θἤηα 

ΤΘΟΊΓΙΈΠΟΘ ἴπ Π6 ρμαϑέ, 566 4761, ΟὙ. 

ὃ 402. 1, Ππ6 οὔμοὺ ἱπᾶϑῇ. γθοῦσγθ 6 

ἴῃ {86 }γ656η), ἴῦ νν1}} βθϑίῃ Ὀοβϑῦ ποῦ ἴο 

ψϑηὔα 8 ΟΠ ΘΠΥ ΒΟἢ ὑγδηβ] ῦ]οη. 

Μυογῃ Ὀιοδδῖηῳ}] ὃο ον. Ταῦ. ; αὐὲ 

ηυαγιο1" 97... διοδδίηοδ, ΓΎΝΙ. (ὀοδβυη6, 

Οπαν., ον.) ; αἰ... διοβδίηγ, ΟἘΝ., 

ΒΙ5Η., ΕΗΕΜ.: αἷΐ... διοδδίη δ, ΑΟΤΗ͂, 

ΟΥ ἐμὲ ϑρύγν1] ϑρύνεμιαϊ, ΑὐτἸῊ. ἃπὰ 

811 γν. ; Β66 πούβϑ.- Το πεωνυοηῳ 

γορίοη8] Ποαυθηῖν γίαοοδ, ΑὐΤη. : 

οοὐἰορίλαϊ5, ΒΠΗΕΜ. ; ἤειοηοῖμ ἐϊυηρῆξ, 

Ἅγιοι. πα τϑπηϑϊ πη Κν. 

4. νοι α5] Αοὐογαϊη α8, ΑΥΤΗ., 

ΤΎνΝΡ., ὕον., μα Ν., ΒΙΒΗ.; α8, ΛΥΊΟΙ,. 

Μ2 



104 ΕΡΗΒΘΙΑΝΞ. 

τὴ τ Ῥοίοτγτο ἐπ Τοπἀαύϊοι οἵ ὑπὸ νου], ὑπαὺ ν᾽ 5ποα 

5 Ὅδ6᾽ ΠΟΙ ἃηα ὈΪδτμ6]685. θϑίουθ Πῖμη ; ἴῃ ἰόν πᾶνιηρ ἰοτο- 

οὐδ πθα τι5 ἴον δάορύϊοι ὑμτοιρη “ 65τ5 ΟἸτιθὺ 1ηΐο Ηττη- 

6 561 δοοογάϊηρ ἰο ὑπ σοοά ρ]θαβασο οἵ Ἠ185. Μ1], απΐο {π᾿ 

Ῥταῖβο οὐ ὑπὸ φουυ οἵ Ηἰἴβ ουᾶθθ, ψμθγοῖη Ἠθ Ρϑβίονθα 

7 Ῥ,δΘΘ ΟΝ τι5 ἴῃ ὑπ6 θ6]ονϑα ; 1 “ΝΠ νὴ Πᾶν ΤΘθιη 105 

ὉΠ υρῖι ΗΙ5. Ὀ]οοά, {Π| [ὈΥρΊν ΘΠ ΒΒ. οἵ Οὐ ὑγα ΒΘ ΘΕΒΙΟΠΒ, 

8 δΔοροιαϊηρ ἰο πὸ τίομο5. οἵ ΗΒ συϑθθ, ΜΠ] ΗΘ τηδάθ ἴὸ 

Οὐον. Τεϑῦ., 6Ἐν., ΗΕΜ.: 566 ποΐθ ον 

1 7788. 1. 5 (Τγαηϑί.). ΟἼνο86] 

50 γιατ... (ολ 665), ἘΉΒΜ. : λαΐδ, οἠιοβειν, 

ΑὐἼἸΗ., ον. Τοβὺ., ΟἘΝ. ; λαᾶ οἰοβοτ, 

ΤΎΝΤΡ. δηαὶ τϑιηδϊ προ Ὗν. 

Βιαηιοῖο55) ἸἩί λοι δίωηιε, ΑὙΤΗ.; 

ΤΎΝΏ., Οον., ΟμΑΝ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. ; 

αὐὐέϊν, οὐὐέοη, αὐθηνηιο, ἍΝ ΤΟΙ,. ; συηϑροήοα, 

Οὐον. Ταβῦ. ; ἐηυηιαοιίαίο, Ἡπαμ. ΤῈΘ 

ΒΠ0ῃῦ σμδηρο Πδ8. Ὀ66η τηδ8 ἴον ὑἢ} 8 

58 Κ6 οἵ γϑύδι ηϊηο᾽ ὑΠ6 Βᾶπηθ ὑνδ: 5] ὐϊο 

Ῥούῃ Πετδ δηα Ἂἢ. ν. 57. θη {πὸ 418- 

εἰϊπούϊοῃ θθύννθεπ ἄμωμος (“ἴῃ απὸ Ὠ1}1] 

δϑῦ απο τΘρυθ θη 88) ἃπα ἄμεμπτος 

( ἴῃ απὸ π1}}}} ἀθβι ἀθυδιὶ ροὐθβὺ ᾽, 588 

Τιτα. ϑψποη. Ρ. 29. 

5, ἢν ἴουε παυΐϊπ] ΑὐΤΗ. δηὰ 81] 

γν. οοπηθοῦ “ἴῃ ἰονϑ᾽ νι {Ππ6 ῥτθ- 

ΤῊΘ ρϑυυ- 

οἰρίθ Θχρυββθθ5. ῬΓΟΡΔΌΪΥ ὃ -ὑθηυρογναΐ 

τοϊαύϊοι, “ ἰΐοι Ἠθ πεΐ, ὦσ.,᾽ θαὺ ἴῃ 

50 Ῥχοΐουπα ἃ βιι]6οῦ 1Ὁ ΒΘθτὴβ βϑϑβύ ὑθ 

τοῦδ! πη ὑπ6 τόσο ὑπάθῆπρα ὑγῶμ8]. οὗἉ 

ΑὐΤΗ. Τονοουἀαΐποι!]) Βέζογο 

ογαεγημαο, ὝΥτοΙ,. ; ογαοψηεαϊ.. δ ξογ6, 

ΤΎΝΡ., ὅον., ΟΒΑΝ. ; ργοοοϑίϊιαϊοο, 

ΑὝΤΗ. δηα γοιηδὶηΐηρ' ν. 

ΜΟΥ αὐἀορίϊονν) [7γυίο ἐμ6 αὐἰορίϊοι, οἵ 

οἰυϊάγεη, ΑΥΤἸΗ., ΒΊΙΒΗ. (μέ); ἐπ ἴο 

ἐθε ααορ. 91} 8οηιεβ, ΔΥτοι., ΒΉΗΕΜ, 

(υπίο); ἰο 6 μοψῆεδβ, 'ΤῪΎΝΡ., ΟἽΑΝ, ; 

ἕο γεοθαι6 ὑ8 ὧδ οἰιϊαάγοη, Οον. ; ἐο 6 

ααορίεα, ΟΕΝ.,---ἃ σοοα ὑγδηβιαύϊοη, 

Ῥυῦ ΒΟΘΓΟΘΙΥ 5 ΠΟΙ ΘΟ] ΠΠ06ΥᾺ]. 

ΤὨγοι].] δο ΤΊ ΝΏ. δπα 4 οὐμον Ὗν.: 

ὑψ, ΑὐτΉ., δ τοι,., ΒΙΒΗ., ΕΗΕΜ. 

Τιίο Πύμιδοι [1 Το μη, ΑὝΤΗ. ; ἑηΐο 

ΟΘαΙηρ νΘΥΒΘ; 866 πούεβ. 

ἔἄψηιν, ὅν τοι, : υηΐο ᾿ύηιν, βἰζ{ε, 'ΤΥΎΝΤΡ.; 

Οβμαν., 6Ἐν., ΒΙιΒ5Η., ΒΗΒΜ. ; ὅπ ἤψηυ- 

ϑεἴ7ε, Οον. Τεβῦ. ὙΥΒθύμον ψο δαορῦ 

ὉΠ6 ὑγϑηβί δύο ἤηΐο οὐ πηΐο ταδὐθουβ 

Ῥαὺ 1016, Ῥούἢ ἀρρτοχὶτηδύϊπρ' ὕο, θα 

ποῖον ΠΥ δχργοβδίηρ 6π6 τηθϑηϊηρ᾽ 

οἵ {Ππ| ᾿ποϊαβῖνθ εἰς, βρϑῦμαρ5. ΕΠ 5} 

Ἰάϊοτη (( δαορὺ Ἰηΐο᾽) 15 515 ΜΠ ]ν ἴῃ ἕανουν 

οἵ Ὅπ6 ἔογηιθσυ. Τῦ βθϑῖηβ δ'δο ᾿ϑβῦ 

ἴῃ ΒΡ 5}, ἴου ὑΠι6 88 |κθ οἵ ρεγϑρίοι, 

ἴο τούαϊη ὑπμ8 τοῆοχῖνο ἴοόστη ; ὑπίο Πίηυ, 

ἐπουρὴ ᾿Ιῦθτἃ], ΡΟΥΘ 05. ΠΊΔΥ ΒΘΘτὴ ὉΤΩ- 

Ῥίραοιβ. 

6. οδίοιυοα, φγ06 θην 118] ἤ7α(16 υϑ8 

αὖίο ἰο 8 σγαοο, ται. : Ἀαΐϊ, φταὐἠῇεώ 

8, ΒΗΒΜ. ; λαΐ!, πιαῖο τι8 αὐοορίεα, 

ΑΥΤΗ. δηα 81] οὔϊιον νυν. 

7. «Ποαοηυρίίοη ἩΘτΘ 9 τηπιδῦ Ὀ6 

οοπύθηῦ ὕο θιϊῦ (10 811 1η6 Υ ν.) 186 

ΘΧΡΥΘσβῖνθ δυϊο16, Οὐ] 1 ἸΟΤα ΒΘΟΙΪ ἢ ρ᾽ 

ὅο τϑαυῖτθ βοῖηθ δα ]θοῦ., 6... ἐλ6 Ῥγο- 

τηϊβϑα γεα., ὕο τηϑῖκθ ὑπ ἃγύϊο186. Ρϑν- 

ἔθου ᾿π|θ 19 1016. ΟΥ̓ οιυν 

ἐγαγδο οϑϑὶοι8} ΟΥ̓ 8ἴη8, ΑὝΤΗ. ἀπά 1} 

ἡην: 

8. Ῥγλίο Ηὸ πναᾶε ἰο αδοιμιά 

ἰοιυαγα 418] Τγλΐοῖ, σγασο ἢ6 8ἠεα ογν 

“8 αδοιηα πίῃ, ΤΎΝΌ., ἀμ βίτη. Οον.: 

αὐΠογοῇ μὰ μαΐπ ηυδημδίγο συηΐο τ 

αϑουγιααηίγε, ΟΒΑΝ. ; τὐπονεῦῃ ἢ Παϊἤν6 

θη αδιπαάαπέ ἰουσαα τσ8, ΟἝΝ. 

αὐΠογοῖν 6 παΐ αοιπαεοα ἐοιυναγα 

“5, ΑΥΤΗ., ΒΙΒΗ. Οπ {118 

οἴϑαθθ ἃ ἔγθπα ἀπ δοσυγαῦθ ΒΟ ΠΟ] 

Π85 τηϑθ {π6 οὐβογναύϊοι, ὑπδῦ ἃ5 41] 

ψ 5 οἵ ὕπθ ομεγδοῦεσ οἵ περισσεύω 

ΤΩΔΥ ΡΓδούϊοαγ 6 τοβοϊγοὰ ἱπίο ἃ 



(ἨΑΡ. 1. 5---Ἴ2. 10ῦ 

Θθουπα ἐονγᾷ τ ἴηι 811] ψίβάοτη δηα αἰβοθυμτηθηῦ; Παν]ηρ᾽ 9 
τηϑ 8 Καόοντη ἴθ τι {Π6 τηγϑύθυυ οἵ ΗΠ15 ψ1], δοσοι1πηρ᾽ ἴο 

ΗΒ. σοοά φ]θαβασο ΠΟ. ΗΘ ρατροβθα ᾿π ἨΠΤηΒ6]Γ τὰ το- τὸ 
ϑατα οἵ [πς αἰδρθηβαύϊομι οὗ {πὸ Πα] θ85. οὐ ἰπλ65, ὕο σαῦμου 

ΠΡ ἀρϑῖπι. ἰορθῦμου 8411] ὑΠ!ηρΒ τη (ἸἨτιθῦ, ὑπ6 ὑδιηρϑ ἐπαΐ αγὸ 

1ῃ Πθᾶνθῃ 8Π6 ὑπ {π]η085 ἐδαΐ αὐὸ οὐχ θαυ, θύυθη, τὰ τη ; 
1ῃ ὙΠΟΠῚ Ὑ79. ὙΟΙΘ [50 ΟΠΟΒΘΙ, ἃ5. ΠΠ|5 ἸΠΠΠΘυἸύϑηοθ, ΠΘΥΙΠΡ᾽ 11 

Ῥθθη Του θου δι ηθα ΔοοουἀἸπρ ἐο ὑπΠ6 ρατροβο οἵ Πϊηὶ ψΠῸὸ 
γγΟΤ οὐ ἢ 811 ὑπ]ηρθ αἴθου Π6 σοιη56] οἵ ΗΠΒ 11}; ὑπαῦ 6 12 
ΒΠοα]14 6 τπὰηΐο {π6 ῥγᾶϊβα οἵ ΗἸβ ρου, ψ]ὸ Πᾶνα Ὀθίοτο 

“γΘΥθΌτη ἴϑοϊθπ αι" τυ δῃ Δρροπάθα 

ΘΟΟΙ5. 6]1οἸ θα {τομυ; 6η 6. νοῦ (΄ τηϑ]ὲθ 

ἅτι δθυπάδτιοθ οἵ), {π6 σϑη.. ἧς ΤηΔΥ͂ 

ΠΘΓΘ ΤΘΘΘΙ͂ΨΘ ἃ ΒΙΤΩΡ]6 αχρ]απδίϊοι 1 }- 

ουὖ ΓΘίθγ ΘΠ ο6 ἴο ὕΠ6 ῬΥ]ΠΟΙΡΙ65 οἵ αὐύμαος 

ὑϊοθ. Π1Β ΓΘ ΔΙ ς ἈΡΡΘΔΥΒ ὕ0 ἀθβοΡΥ 6 

ΒΕΟΤΗΘ ΘΟΠΒΙΔΘΓΙΔ ΟΝ. Τλιϑοο) νη} 

Ῥγιάοῃοο, ΑΟΤΉ., ὕγτοι., ον. (ΡΟ), 

Οπαν., ΒΙΒΗ., ΠΉΕΜ. ; }ε10οαφαλιη06, 

ΤΎΝΡ. ; συηεογϑίαπα πῃ, ΟΕΝ. Τὴ6 

γϑ8].. Ῥγιυαίθηοα ἈΡΡΘΟΥΒ ὕο σίνθ ὉΠ 

ὙΟΓΑ ἃ τηοῖ6 Ἃθοϊδάἄν γϑίθγθποθ ἴο 

Ῥγϑούϊοθ. ὑμᾶπ {π6 οοπύθχὺ ψ}11}} Δα τηϊῦ : 

«“γιαογ5ἐωουοίίγγ οὐν ὉΠ οὔμϑὺ μδηᾷ 15 ἴοο 

αἰρδίγϑοῦ Δα. ἴδ115 ὅο τθοοσηβα {Π6 418- 

ὑϊπούϊοι θεύνσθοῃ σύνεσις δια φρόνησις. 

Ῥουπαρϑ. ὑπ6 ὑγϑη8]. ἴῃ Ππ6 ἰθχύ, ΟΥὕ 

ἐγυοί γοτιοθ ἃ8. Ἰπαϊοδῦϊπρ ἃ ΔΡΡΙΪοῶ- 

ἀΐϊο 8η4, δχϑγοῖβα οἵ {πΠ6 φρὴν διὰ ὃ 

ΤΟΒα]6 οἵ βρὶγιῦπδ] σοφία (οΟΠῚΡ. 1 

Οὐ. 11. 12), ΔΡΡΙΌΟΔΟ ΘΒ. ΤΠΟΓΘ ΠΘΑΙΥ 

ἴο ὑπ6 ὑτιθ τηθϑηϊηρ οἵ ὕπ6 ψογὰ ἴῃ 

ΦΠ15 ῬαΒΒδρ6. 

9. Ῥιωοβοα)] 80 ὝνΊΟΙ.., ΤΎΝΕ,; 

ον. Τεβὺ., ΒΉΞΜ.: λαΐ γιι}»., ΑΟΤΗ, 

8.4 τϑυηδι πῖηρ ν. 

το. 75 γεγαγώ ὁ ἐἶι6 αἴ80.1 7π| ἐΐ6 

αἶβρ., ΑΥΤΉΗ., Υτοι., ΘἘΝ., ΒΙ5Η.; 

ῬΉΕΜ. οι θ: ΡΥ ΡΉΓΑΒΘ 88 οἸδιιβθ--- 

ἐο ἤανο ἐξ αἰοοϊαγοα αὐ θη, ἐ{|6 ἐψην6 0676 

7υ11 ὁοηιο, ΤΎΝΡ., ΟἿΑΙΝ. (ιυα8), Βἴτη. 

ον. Τῇ ὑδθχῦ, Οὐ “ἹΠ ἃ νον ἰο᾽ 

(566. πούββ), 566ΠῚ5 ὅο τηδῖζθ [Π6 τηθδῃ- 

ἴησ ἃ 1016 τότ αἰδύϊποῦ ὑμπδη 0Π8 

ΒΙΤΆΡΙΟΥ 707". Το 

φαΐιολ" ὦ αραΐη, ἐοσοί]νο}} Τ]ιαί...}.6 

γᾶ σαΐδιογ' ἐοσοίϊιογ ἔπ, οη6, ΑΤΗ., 

ΟἘΝ., ΒΙΒΒ. ; ἐμαὸ με πιῆ 86ὲ Ὑ}... 

ρενγεοέίν, παν. ; ἐλαΐ... 5] ἃ ὃ6 φαά- 

αἰογοά ἐογοον, 'ΤΎΝΡ., Οον.; 707 ἕο 

ἐηϑέογο, ἌΝ ΤΟΙ. ; ἐο 8οὲ υρ, ον. "ΓΙ δϑβῦ. 

ΤΆ ἰδύηρϑ ἐπαΐ αγ6.. «αὐτο {}λ6 ἐ]υΐγγδ ἐδαΐ 

670] ὅὃο ΤΎΝΘ., ὅον., ΟμΑΝ., ᾿ἰηβϑουῦ 

ἐΐι ἐδυύγγβ ὑσνῖοθ : δοίϊ, ευ]ιίο, αν... απὰ 

εὐίοῦ, αγὸ, ΑὐΤΉ., ΟἘΝ., Βιθη. ΤῊΘ 

τϑρϑύϊϊου νυ ]Ο ἢ ΒΟΙῚ6 ὑγα πϑ]αὔοτϑ ὑπτι8 

ῬΓΘΒΟΡΥΘ 5 ποῦ συιὐποιυῦ ἴογοθ ἴῃ {115 

ΒΟΙΘΙΩΠ Θππιποϊϑθϊοι οὗ ὑΠ6 δίθγπμδὶ ραγ- 

ῬοΒ6 οὗ (σά. 

1. ἹΧ τὐό76 αἶβο οἤοβόη, αϑ ΠῚ ἐη- 

λογϊξαη 061 Αἴ8ο τὐὸ ἤαυε οὐἑαϊηο απ 

δη]ιονϊξαγνοο, ΑὝΤΗ. ; σὐό αἰἶδο αγ7.6 οαἰοο 

ψ ἰοί, ΠΉΕΜ. ; τὉ6 αΥὸ ἠνακία ἤθ}765, 

ΤΎΝΌ., ΟΕΑΝ.; αἴδϑοντῦθ Ον᾽6 ὁοΉϊ6 ἔο ἐἦι6 

ἐπ ]ιορϊἐαιινοο, ον. ; αἶβο 06 αλ6 οοβοη, 

ΟἘΝ., ΒΙΞΉ. Τῦ τὺ Ρ6 οΟὔβουνϑα ὑπωῦ 

αἶβα 18. οταϊ θα: ὃν ΤΎΝΏ., ΟΒΑΝ. 

Πασΐας ὕθοη, Ζονεογαΐηεα}] Βίζογο οΥ- 

ἀογηψαο, ὙΥτστ,. ; δούρῳ ργεαοδίϊηαϊεα, 

Αὐπη.,. ΒΙΒΗ. (-παΐε); αν τὐεγ6 ἐ7.67"- 

ἔο γγε(εδίϊνωξο, ΤΎΝΡ., ΟΕἸΑΝ. ; τὐλόη, 

46 0676. }., ΟΕΝ.; ργοαοδίζηαίο, Οον. 

Τοβῦ., ΒΗπμ. Τὴ 5 ΠΡ16 ὑγδη5]ἃ- 

ὑϊοπ ἴῃ ἐπ ὑθχῦ βθθῖηὴβ ἀθοϊβαϊ]ν ρτο- 

θυ} Ὀ]6 ; 8566 πούθϑ. ΟΠ. ΨΘΓ. 5: 

Πὸὺβ εὐἱι] ὅο ντσι., ΠΉΞΜ.: λ18. οιὐση 

αὐὐϊι, ΑὙΤῊ. 8Πη6 τοτηδπηρ ν. 

12. Πανο δεΐονα μορεα] 1 γ8 ἐγ) λιϑέ- 

εὐ, ΑὐτῊ. (Λοροα, ΑὐΤῊ. Μᾶγρ'.), ἜΝ. ; 

δήζογο πορίάοη, Ἄ,τσι. ; αὐοόγὸ αι 
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12 Πορθᾷ ἴῃ ΟΠ τ]βῦ : τη ἡ οπι γ6 ὕοο, πανπρ' Πμϑαγὰ {16 ποτὰ 
οὐ ὑγαῦῃ, {Π|6 ρΡΌΒΡΕΙ οἵ γουῦτ Βα! νϑύϊοη,---ι ῇοιη .] ϑων πδν- 
ἴηρ᾽ 4150 Ὀ6]ονθά, γ8 ὑγο 8 βθα]θά ψιῦ ὑΠ6 ΠΟΙγ ΘΡΙὺ οἵ 

14. ῬΙΌΙΉΪβ6, ΜΠ]Ο 15 ὑπ 6. ϑϑγπθϑῦ οἵ οὐὐν 1π]Πϑυ δ θ, ἴου 1Π6 

τϑάοιηρύϊου. οὗ ὑπ6 ρυτοπαβθα ρόβϑθββιομ, πηῦο ὑΠ86. ῬΓΘΙ86 

οἵ Ηἴ5 ρουυ. 
15 ΒΒῸϊ {815 οᾶπι88 1 ἃἴβο, πανίηρ' μϑαγ οὗ {Π6 [81 τ ΠΟ ἢ 

15. δ ΟΩρ σοῦ ἴῃ {π6 Τιοτὰ «6815. δηα {π6 ἰονθ Π 10. ψ6 
16 παῦυο απῦο 81] {Π6 βαϊηΐβ, οθαθθ ποῦ ἴο οἵνθ ὑπϑηκ5 ἴον γοὰ, 
17. τηϑίκίηρ' Τηθη 0. οὗ γουι 1 ΤῊΥ ὈΓΔΥΘΙΒ; ὑπαῦ ὑπ6 Οοα οὗ 

οὐὐ Τοτ «6585 ΟΠ τιδῦ, {π6 Βαύπου οὗ φἹουυ, σγοι]α ον ἴο 

λοροᾶ, ον. Τεβῦ., ΠΉΕΞΜ. (δε 016) ; δ6- 

7ογῈ δοϊουοα, ΤΎΝΡ.;, ον., ΟἸΑΝ., 

ΒΙΒΗ. ΤΠ ἴογοθ οἵ ὑπ ροσῇ. ραγύ. 

5ῃουῦα Ὀθ τοῦδ ηθα ἴπὶ ΓΔ Π5]., ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ 

85 [15 οδ 50 ΘΆΒΙΠΥ θ6 ἄομπθ ὈΥ ὑΠ6 

ἰηβοτίθα “ἤανα,᾽ ἃ5 ον. Τοϑὺ., ΠΉΗΒΝ.; 

{ῃ8 ἘΠΠΡΊ5η ρουΐθοῦ θσρυθββεβ ὕΠ6 ραβῦ 

ἴῃ σΟΠΠΘχῖοπ ὈΥ 108. οἴἴϑοίβ οὐ' 60η86- 

Δ Όθπ065 νυ ὕΠ6 ργθβαηῦ: 566 Τιδύπμϑτη, 

ησί. απ. ὃ 570 (64. 3). 

13. 76 ίοο, παυΐπῃ ἤθαγ.] Α180 γ6, 

αὔίον ἐπαὶ γ6 ἠδαγα, ΒΙΒΗ., δηα βἰτηϊ- 

ἸΔΥῖγ ΠΗΕΜ., τυ ἃ. ΒαΒρΘη 64 τηθγη- 

Ῥ6Γ: ψ6 αἴϑ8ο ὑτυβύβα αὐέον ἐϊιαΐ γ6 ᾿οωγ, 

ΑΥΤΗ., βῖπη. ΟἝΝ. ; αἶϑο γ6 δοϊοιινοοῖ α7|61" 

ἐμαὶ ψὲ μογάᾶο, Οον.; αἰ8ὸ τὖ6 δείειιο, 

ον αϑηνοοΐια αϑ τὸ ἤαιο ἤεαναςο, ΟΒΑΝ. 

ΤΎΝΌ. σοηπϑοῦβ, γ6 αἶδο (αγίεν" ἐϊναξ γ6 

λεαγαο...) αὐθγ6 8οαϊοα. 

1 8αῃ Μαυΐηρ αἴ801 Αἴ8ο αὔέον" ἐδιαΐ γε, 

ΑὐτΤΗ. Τηθ ομδηρα ἴο ὕπθ Ῥδιιϊοὶρ. 

βυσιαούπτθ ἴῃ ὈοῦΠ ΠΙΘΙΏΘΥΒ 5668 ἴο 

ΤΆ ]τ6 π6 βϑπίθποθ ἃ ᾿10016 τποσα 418- 

ὑἰϊποῦ, πα ἤο ῥγθβοῦνα ἴπ ὑΠ6 Ἰαὐξθν ὑΠ 6 

οἷοβθ σοπποχίοη οὗ καὶ ψῖθῃ πιστεύ- 

σαντες ; 5866 Πποΐθϑ. ΤῊ λοὶψ] 

80 811 ͵ν. δχοορὺ Αὐτῇη., ἐπαΐ λοΐγ. 

14. Τγλῖο] Ομ {π15 ἕἴοττῃα οἵ {π6 

γοϊαὐϊνθ, 566 πούββ οὐ (σαΐ. 1. 2 (ΤΊ αηδῖ,). 

1 0}] ὃο ον. Ταβὺ., Ο5ΑΝ.: αὐ, 

ΑΥΤΗ., ΟῈΝ.; ὑμέο, τοι. ; υηίο, 

ΒΙΒΗ.; ο, ΒῊΒΜμ. Τὴ ὑγδηβίδθϊοι 

οὗ ΤΎΝΡ. (ἐο γε θη16) 15. Ῥγ ἢν δβύϊο. 

15. 10. ἐδιὶδ ὁολι.560] λον ΦογΕ, 

Αὐτη., ΤΎΝΡ., ον. (Ροῦ), ΟπανΝ., 

ΒΙΒΉ. ; ἐμον γον, Υτοι,., ΟΕἘΝ., ΠΗΒΜ. 

ΤῊΘ ὑγδη8]. “ἴον ὑΠ185 οϑιβθ᾽ 15. ΤΏΟΓΘ 

Θοπβοηδηῦ τ ῃ6 ΘΘΠΘΓΆΙ βύγ]θ οἵ 

Αὐτή. ὑμῶη πῃ βαῦϑ}ν ᾿ἰὐογὰ] δπά 

οογτθοῦ “ὁπ {Π18 δοοουπῦ,᾽ ἃ πα 50 185 

Βα δδυϊαΐθα ἔον 10. Ἰγλενεζονο (ΑΥΤΗ.) 

15. ταῦ μου {Π6 ὑγϑη8]. οἵ διό. 

“Πανΐηρ ἤοαγ 1] 456" 1 πεαγαά, ΑΥὐΤῊΗ. : 

λόγγηρο, ὟΥτοι,., ον. Τοϑῦ., ΒΗΒΜ.; 

αὐέον ἐπιαΐ 71 κεαγα, ΤΎΝΌ., ΟΠ ΑΝ., ΘῈΝ.»; 

ΒΙΒΗ.; ὕη 80 ηϊοοῦ, αϑ 1 ἄαιυιο ἤογάο, 

Οον. Τλ6 ζωϊε]ι----χοι] Ὑουιν" 

Ζυωΐῖι, Αὐτη., ΠΗ Μ. ; ἐλ γαψίδ, ευϊιλοῆ, 

γὲ ἕανο, ΤΎΝΌ., ον., ΟΚΑΝ., ΟἿΝ.» 

ῬΙΒΗ. ; ψοιν)6 7., ἐδιαέ 8, Ὕτοτ,., Οον. 

Ταβῦ. (υγτο].). 

Τὴ ἴουο «εὐ]ίοῖ, ψ6 ἔνθ] Πουο, ΑὙΤΗ. 

δ {μ86 οὗμοῦ ὅν. οχοορὺ ΊΟΙ,, 

οι ηο, ἀπ ΟονΥ., 97 ψοιι" ἰουθ. 

17. Ἰγοιϊῳ σίυνε] αν σῖυο, ΑὐἼ,Η., 

ον. (θοῦ), Ομαν., Βι5η.; πιῆ 

σουο, ΤΎΝΌ., ΟΕΝ. ΤηΘ ομδηρθ ἴῃ {86 

ἰοχῦ 15 τηϑθ ἃ5 8ἃπ αὐδθιιρὺ ὕο ΘΧΡΥ655 

[86 οοπαϊϊοπθά, Πορβα ἴον, γθα!ζαῦϊοῃ 

(. σου]ὰ ρ]θαββ ἰο ψῖνθ᾽) βχρυθβββα ὈΥ͂ 

{π6 ορί. δῴη. Οὐοτηρ. Τιαύμπδτη, ἤηρί. 

Ζαηρ. ὃ 592, ΝΥ 1115, αγαηιηυ. Απηρί. 

Ῥ. τοῦ. Ηδυηδηπ (ϑορῖι. Δίοοί. 57) 

αβϑοῦίβ ὑπαῦ ἴπ Οἰϑσιαδη ὑπ6 αἰβυϊπούϊο. 

ΤηΔ Ὁ Ὀ6 ΟὔΒΘυνθα ὈΥ ὑγαπβίδύϊηρ᾽ {Ππ6 

Οτροῖς 580]. Ὀ. ὑπ6 Οϑυτηδῃ 1π616. ὈΓΘΒ.» 

686 ορῦ. ὈΥ ὕπ6 ὐδυτηδη ἱτηροσῖ. 58- 

Ἰαποῦϊνθ. ΤΠ ὑγᾶη8]. οἵ ΤΎΝΤΡ., 8]., 
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γοι ὑπ6 ϑριτιῦ οὗ ψίβάουη ἃπα τονϑίαύϊομ τη [8]] ποσ]θάθθ 
οὐ Ἡΐτη ; Πᾶνίηρ ὑΠ6 ουϑὰ οὗ γοῦγ πϑαγὺ θη] θηθά, ὑπαὺ τὸ 
γ6 την Κπον τ μαῦ 15 ἐῃ8 Βορθ οἵ ΗΙβ οδ]]Πηρ, δπα τ Πδὺ 

{π6 τῖομθ5 οἵ {π6 ρίουυ οἵ ΗΠ5 1ῃποϑυϊίδηοθ αγθ διηοηρ᾽ ὉΠ 
βαϊηὐβ, δ τγδὺ {Π6 Βαραδ ηρ᾽ ρυθαύηθδβ οἵ ΗΒ ῬΟΥ͂ΘΥ 18. 19 

[0 ἀ5-τᾶγὰ ὙΠῸ ὈΘ]ΙΘνθ, δοοου!ησ ὑο ὑπ6 νγουκίηρ' οἵ 1Π6 
Βίτο ΡΠ οὐ ΗΒ ταϊρ νύ, το δ πτουρμὺ τη ΟΠ γδὺ, θη. 20 
ΗΘ ταϊβθα Ηΐϊμ ἤόοτη {π6 ἀθδά,---ἃηα Ηθ βοὺ Πέύην οχ ΗῚ5 

τσοὺ Πδηα ἴῃ ὑπ ΠΥ ΘΗΪΥ γθσΊοη.8, ΟΥ̓ΘΥ Ὁθον 6 811 ῬΥΙΠΟΙ- 21 
ῬΑ ἀηᾷ Αὐὐμουῖον πα Ῥονγοι ἃπα Τ)ομηπῖομ, ψθὼ ἃπα 
ΘΥΘΓῪ ΠΕΠῚΘ ἐ]ιαΐ 18 πδτηθά, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴπ ὑΠ15 πον], αὐ ἀἴδὸ 

Ὁποῦ ρ ῥυδουϊοα ΠΥ ῬΥΘβου πρὶ ὉΠ 6 ΟΟοΥ- 

τϑοῦ βῃθϑθ οἵ τηθϑηϊηρ,, ν]ἱοϊαύθβ π6 

Ἰωῶνν οἵ ὑπ6 “βιισοθββίοη οἵ ἔθηβ65 ;᾿ 866 

Τιαῦμαπι, πη. Παηρ. ὃ 6τό. 

Ζυ ᾿ηοιυίοα γε] Τῆι ᾿ηποιυίοαο, ΑΥἸΉ. 

δ 811 ἵν. (ἐποιύγη, ὟΝ τοι.). Τῦ 

τηδ  Ὀ6 ἀουθύθα θύοι {Π||8 ΒΌΓΟΠΡῈΓΣ 

ὑγαμϑαὐϊου οαπὶ ἴπ 811 σᾶ5685. Ὁ6 τηδ]ῃ- 

ἰελπθά. Τμαὺῦ ὑπθγθ 15. ϑΘΠΘΥΆΠΥ ἃ 

οἸθῶν τϑοοσηϊΐοι οὐ ὅπ ἱπογθαβθα 

ἕογοθ οἵ ὑπ6 ὀοιπρουπα τηδὺ 6 ἴη- 

ξουγθα ἔτοσα ἃ ΘΟ ρ βοη οἵ {π6 ρ88- 

Βθρ6 8 ἴπ ΨΈΪΟΘΙ ὑΠ|6 Β᾽ πη ρΡ18 δα οοτη- 

Ῥοιπάᾶ ἔουτηβ ἃ.8. ΤοΒΡΘΟὔ ΘΙΥ 864. 

Οδυύίοη πονγενϑν 18 τα υἱτϑα τη Θχ μι 10- 

ἴπρ' ὑΠ15 1ῃ ὑγϑηβ] ί] 0}. 

18. Παυΐηρ {Πι6 ὁγ68 917 ψου" ἢεαν 

οηἴ]ἑοηεα] Τ].6 ὁγ68 οὗ ψοιι" Ἔιωναον- 

δία ίη ὑοίη ἐπίγμίοηε, ΑὙὐΤΗ. ; 

απ ἰρἠίογ, ἐἶν6 ογ65. Οῇ ψοιν"6 ηυγηνοῖ68, 

ΤΎΝΡ., ον. Τϑϑὺ. (μαγίο), ΟΒΑΝ. 

(υπαογϑίοπι πο, Οον.); ἐδ δγε8 οΥ 

οι" ηυψη95. δόψης ἰἰγ]ίοηεα, ΒΙΒΗ.; 

ἐπαΐξ γὲ ὁγ65 910 γον στη. παρ ὃ 

{ἰσμίοποα, ΟἘΝ. ; 6 οἷ68 97 ψοιω" παν 

ἐϊνηυϊπαίοα, ἜΠΕΜ., Ὕντοτι,. (ἐγ γέογ- 

μα). Αγ αἸηοηᾳ] Απιοηρο, ον. 

Τοβῦ.: αροῖν, ΤΎΝΙ.; ὅον.; ΟΒΑΝ. ; ὕη, 

ΑΥἸΗ. ἀπά τϑιηδϊηΐηρ νυν. Τῦ τηδὺ ὈΘ 

Οὔδουνθα {πα ΤΎΝΡ., ὅον., ΟἿΝ., 

ΒΙΞΗ., ΒιπΆ]ΠΔΥν ἰηβοτὺ ὕΠ6 Δι ΧΊ ΠΥ 

ψΟΙΡ ᾿πηπιθαϊαύθυ Ὀοΐοσθ ὑπΠ6 ΡυΘρΡ. 

(ον. Τοβϑὺ., ΒΗΕΜ. Ῥαϑΐονθ ἐλ γἹολο8; 

ΟΒΑΝ. αἷθον ἐΐ6 σίογ" 6), Βιονσίπρ ὑπὰῦὺ 

ὙΠῸ ἀϊα ποῦ σομβίάον ἐν τοῖς ἁγίοις 
ΔΒ ΤΩΘΥΘΙΥ ΔΡΡθπαθα ἴο τῆς κληρονο- 

μίας αὐτοῦ; 566 ποΐθ8. 

19. Ἰγλαΐ {1ι...Ροιυον 15] Ἡγαΐ 5 

ἐΐι6...ροισογ, Αὐτη. ΤῊ βϑῖὴ8 οὐάθν 

15. Κορῦ ΒΥ 811 ὑπ8 οὔμπον νυ. 

ϑιιραϑδίη.] (τιον βοη νη 6, ΝΥ̓ΊΟΙ,. ; Ῥα88- 

ὅπη, ΠΉΒΜ.; ἐχοοοαἑηγ, ΑὐΤΉ. δηά 

τοι] τ Ὗν. Το υν8-ἰῦαγα}] δο 

ΑΥΤΗ., ΤΎΝΌ., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.; ὑηέο 

γ8, ΤΟΙ. ; ἐοιυαγαο ὑ8, ΟΟν. (Ὀο 8), 

ΟἘΝ., ΒΗΕΜ. 7} εἰνοημέ, 9. ΗΠ 8 

ηυΐαί!] ΗΠ 8 πυϊγ]έν ροιυον, ΑὝΤΗ.» ΟΟΥ.; 

6ἘνΝ., ΒΙΒΗ.; ἐλ ηιγία 90 [ν18 νον ἔιι6, 

Ὕγται,. ; ἐμαὶ [ιὲ5 ηυϊφἠέῃ ροιυον, 'ΤΎΝΡ., 

ΟπΑν. ; ἐλ ηυμοί ὁ, ἤψ8 ροιυον, ΟΟν. 

Τοβϑὺ., ΠΗΕΜ., ΑὐτΤῊ. Μδτρ. 

20. Απαᾶ Πδ οι] Α πῶ εἰ, Αὐτη.: 

ὑπὸ ομδησθ πὶ ὑπ6 οτῖσίπϑ! ἔγοτη {Π|6 

Ῥδυ οὶ ρα] βυσαούατθ ὕο ὑπαὺ οἵ [Π8 δΟΓ. 

᾿πᾶϊο. 15 θῦνε ρυθβογνϑα ὈΥ ἱπβουυ]ηρ᾽ 

086 ῬΓΟΠΟΊΙ. θη, ἢ15] ὅο ὑντοι,., 

ΤΎΝ., ον., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ., ΒΉΗΕΜ.: 

αἱ Πυῖβ οὐῦη, ΑὐτΉ.; αὐ ἢψ8, ον. Τδβύ., 

ΟΝ. 7.6 πεανοιῖῃ γογίοη.8] 776 

λεαυοηΐῃ Ῥίδοθθ, ΑὐΤ1ΉΗ., Θ6ἘΝ., ΒΙΒΗ. 

(οπι. ἐδ); λοιιεηοῖψ οἰυύηγῖδ, ὙΥ̓ΤΟΤΙ., 

ΤΎΝΏ., ον. (θοῦ), ΟΒΑΝ. ; οοἰοδίϊαΐξ, 

ἜΗΕΜ. 

21. Οὐυον" αδουθ} Παν" αὔουο, ΑΥἿΗ., 

ΟπνΝ., ΒΙΒΗ.; αὖοιιθ, ΔΝΊΟΙ,. ἃ μα τγθ- 

Αὐυπογῖίῳ ... ΤΡοινον"} 

γοω ὡπα] 

γτηδϊηΐπρ ν. 

ῬῬοινον"...ηυϊγἰνέ, ΑὙΤἸΗ. 

Απά, ΑΥΤΗ. ; 566 ποία8. 
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22. ἴῃ. ὑπδὺ ἡ Ώ1ΟΝ 15 ὕο ΘΟΙῚΘ ; 8Π6 Βα θ]θοθα 81] ἐμύηο τι ο᾽ 
Ἠ15 θοὺ, δη 4 σᾶνθ Ἡΐτη ὧ8 Ηθϑα νου 81] ἐφίηρἝ ἴο {π6 

22 ΟΠυτοῇ, Π1οἢ 1᾿παἀ6θα 15. ΗΒ θοάν, {Π6 {]π685 οἱ ἩΠΊτη ὑπδῦ 
ΠΠ]ΘΙΉ 811 ψ] ἢ 81}. 

1. Απὰᾶ γοῦ δἷδο Ὀϑηρ' ἀθδα ὈΥ γοῦν ὑγθϑρδβθθθ. 84: γουπ’ 

2 5118,---- ὙΠ ΘΓ 61}. Υ6 ΟΠ06 Ὑγ8} 16 ΔΟΟΟΤ Ηρ ἠο {Ππ6 οουτβα οὗ 

ὑΠ15 ὑγου]α, δοοοσαϊηρ' 0 ὑπ6 Ῥυῖπθ6 οὗ ὑπ6 ϑιηρίτθ οἵ {π86 

22. Διυιδ)εοίο] Πα 6 ϑβιδασοα, 

ον. Ταρῦ., ΠΗπΜ. (Π6 λαΐϊδ); Παΐδο 

φυααία...ϑιδίοοί, ΟΕΝ.; πιααο...ϑιροΐ, 

ὙΊΟΙ, ---ἰἢ 6 ΟὨΪΥ νϑυβίο ΨΥ ΒΟ οτηἱίβ 

Π6 δυχΊ ΥΥ ψουὺ; λαΐδ, μυΐ, ΑὙἼΗ. 

δ1αἃ το πηδϊηΐησ  ν. Οανο Πέίηι---ἰο] 

Ἕ΄ατο ᾿ΐηι ἐο ὃ6 ἐδι6 ποας οὐον" αἷΐ ἐϊυίη 8 

ἔο, ΑὐΤΉ., ΒΙΒΗ. ; λαΐϊηνσαο κΐην αϑοιιο 

αἰξ ἐψηροδ, ἐδ ᾿εοὰ οὗ, ΤῪΝΘ., Οον, 

ΟΚΑΝ. ; ἡνασῖο ἄψην ᾿οαᾷ οτμ6)" αἰϊ, ον. 

Τοϑῦ. ; Λαΐδα αρροϊγιέοα ᾿ίην οὐνόγν" αἰ 

ἐϊιίηρϑ ὕο 6 ἐλε μοαάα ἔο, ΟἿΝ. ; λαύι 

ιασο μΐην μεαα οὐον" αἱ, ΠΕΜ. ΤῊ6 

ΘΙΠΡΠαὔϊο ροβιθίοη οἵ αὐτὸν ἴπ {Π6 

ΟΥΙΟῚ Πα] Βμουϊα ποῦ Ὀ6 16 [Ὁ ἀππούϊοθά, 

23. Ἰγλμίοῖ, ὑνοθα] Ἰλΐο!, ΑὐΤῊΗ. 

διΠ6 {π6 οὔπεν ν. δχοβρὺ ὑγ τοι, (ἐπαἰ). 

Τῇ {π6 ἀἰδυϊπούϊοιι. τπιϑτια ΠΥ τηϑ8 θ6- 

ὕνθθῃ “ὑπαῦ᾽ ἃ πη “ὙΠΟ Π᾿ 15 οογγθοῦ, 

νἱΖ. ὑμαῦ ὑΠ6 ΤΌΥΤΊΘΙ 15 γεβέριοὐζνο, {86 

Ἰαύθοι. γοϑυυρέζυο (8686. Βτονι, Οὐ αηνηι. 

6} ΟΥ̓αηνηιαν8, ΤΙ. 5, Ῥ. 293, πα ποῦθϑ 

οἡ Οὐοἱ. τι. τ, ΤΡαπϑῖ.), “Ὁμοῦ 11] οὔθη 

Ὅδ ἃ οογτθοῦ ὑγσαπβιύϊοι. οὗ ἥτις 6 

α884 οἰἰογοηεϊαϊίῃ (566. ποίθϑ οὐ, (Ταϊ. 

ἶν. 24), 6.5. ἡ πόλις ἥτις ἐν Δέλφοις 

κτίζεται. Τπ {πθ ργΡθϑϑηῦ οαβθ ἤουγθυ ον 

ἍΛΊΟΙ,. 1β ποὺ οογπθοὺ, ἃ5. ἥτις. ΔΡῬ6818 

Πδτθ ἴο Ὀ6 πιϑϑα εαρζἰοαϊυοί. 

Τγ ἐπ, αἰ} 1 αἰΐ, Αὐτη., ον. (Ὀού}), 

ΟπαΑν., ΒΙΒΗ., ΉΒΜ. ; ὅν αἴϊο ἐϊιίηίδ, 

Ὕγιοι,., ΤΎΝΡ., ΟἘΝ. 

, ΟΗΔΡΙΕΒΤΙΙ. τὶ γοῦν αἶδο δοίη αοαα}] 

γὙοὺν μα Π6 αυϊοϊτοηθα τὐλο ἐὐθη6 ἀδαα, 

ΑὐτῊ. ΤΠ ρδυ οΙΡ186 ὄντας Π85 ὈΕΘΠ: 

ἀἸ ΠΥ ΘΠ Ε]Υ ὑγδπιβ]αὐθα: ἐὐλοιυογ6, ΑἼΤΗ. " 

ἐμαΐ αὐογο, ΤΎΝΗ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. ; τὐλαη» 

γ6 αὐ67)6, ΟΟν. (ὈοὐΠ) ; εὐἴ6 6 α5 26 “066, 

ΟπΑνΝ. Οὗ {{|686 {Π6 Ἰαβὺ ὕνγο ὑγ8:}}818.- 

ἰζοπϑ, ὑπουρ ἢ τηοτα οοντθοῦ ἴῃ ροϊηῦ οὗ 

ΘΎΔΙΩΤΗ δ ὑΠδη ΤΎΝΤ.; ἃ]., νυ] ἢ ὑϑ οι ΠΥ 

ΒΌΡΡΙΥ δὴ δυ01016, Βθθὴ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 50 

ΒΘ ΙΒ θοῦ Υ 85 ὕΠ:6 ΤΠΟΥΘ Β11Π}016 916 1π 

686 ὑοχύ, 6θβρ. 1 {πΠ6 ρυθϑθῃῦ νβϑυῦβθ. Ὀ8 

Θοτηραι θα τὺ γοῖβθ 5. Τη6 ρατύ. 

ὄντας ΟὈΙΟΙΒΙΥ τυ κ5 ὑπΠ6 βύαϊθ ἴῃ 

ΜΓ ΒΙΟΝ ΠΟΥ͂ γοθ αὖ {πθ {ϊπ|6ὸ ψΠ6Π 

Οοα αὐϊοκοηθα πο. ὙΝ 118 ἴῃ γουθΘ 

5. ὉΠ15 18 ὑγουρῃῦ ῥγογηϊ θην Τουυγαγα 

ὈΥ ὑπ6 καί, Ποτθ οὰὶ ὕΠ86 σοῃύγδσυ ὑῃ6 

καὶ ἰΒ Ἰοϊπεοα νὴ ἃ πα σίνθϑ ῬγΌσηϊ- 

ΠΘΠῸΘ ἰο ὑμᾶς. Τηῃ {Π6 ργθβθπῦ οδ 58 

ὑπ6ῃ. ἃ 5'1ηΡ016 ἱπαϊοδύϊοη οὐ ὑπεῖγ βύθθθ 

σειποῦῦ ΔΗΥ͂. ὑθιη ΡΟ] ΟΥ οδιιδα} δά- 

7αποῦ, “θη, “ὙΠΟ ΓΘα5,᾽ ἐὔ6., ΒΘΘΙΩΒ 

τηοϑῦ βαϊθα}]86 ὕο ὑπ οοηὐθχύ, 85. 1655 

ΘΔ] ηρ᾽ ἀυγῶν ὑπ δὐδθπύϊομ ἔτοπη ὑῃ6 

ΤΉΟΥΘ ΘΠρῃδίϊο ὑμάς. .Βῳ] 

5ο ΠΉΗΕΜ.: ἕλογοιυ, ον. (οὐ); ὅν, 

ΑΥἸΗ. δπα σϑυηδίμϊηο ὅν. οι" (1)} 

5ο δγτοι,., ον. Τοβϑῦ., ΒΉΞΜ. ; οτηϊύ- 

ἰθ4 Ὀγ ΑὐΤΗ. ἃπα 8}}] οὔμου γν. 

οι" 8ὕη8.) ϑίηβ, ΑὐτῊ. δηά 811] ὅν. 

(γῆ, ΤΎΝΗ.). 

2. Υδοποο αὐαϊβοα Ζ7ην ἐΐηλο ραϑέ ψ6 

εὐαϊζοά, Αὐ,ᾶὲ., ΤΎΝΡ., ον., παν. 

ΟΕΝ., ΒΙΒΗ.; γ66 «ὐαγαγδγν διμηνεγ 26, 

Ὑ ΊΟΙ, ; γ6 ἐὐαϊἠοα δοηυέψηνο, ον. Τοϑύ. ; 

δοηνοέζηυο ψοὺν ὐν., ΒΗΈΜ. ΟΥ̓ ἐλ 

δηυρῦ)6 97. ΟΥ̓ ἐδι6 γοινο)" οὔ, ΑὐἼΗ., 

Ὕντοι,., ΠΞΕΜ. ; ἐμαΐ γιοίδ, ἐγ, ΓΎΝΟΌ., 

ον. (Ὀοθ}). ὅπαν., αἘν., ΒΙΒΗ. ΤὴΘ 

ΒΟΙΊΘν δῦ ΤηΘΟ ΘΠ ἴου Οἵ ΘΧΡΙ ΘΒ ΒΊΟΝ 

ἴῃ 088 ἰθχύὺ βθϑὴ8. ὕΠ68 ΟΠΪΥ͂ ὁπ6 ὑπαῦ 

Θχδοῦϊα γϑργβθηῦβ ὕΠ8 νίθυ ὑϑ θη ἴῃ 
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8.11, Οὗ 0Ππ6 βριτιὺ ὑπαῦ πονν νγουϊςοῦῃ 1η 6Π6 βοῃ8 οἵ ἀϊβοῦθαι- 
ΘΠΟΘ; ΔΙΠΟΏΡ᾽ ΤΥ ΠΟΙῊ ΘΥ̓ΘῊ Ὑ76 8] ΟΠ)06 Πιδια] Οοὐιτ ΘΟ ΠΟΥ ΒΘ 10. ἴῃ 2 
ὑΠ6 1πιδὺ5 οἵ οὐ {65}, ἀοιηρ' {Π6 ἀθϑῖτοβ οὔ ὑπ ἤθϑ ἀπα οὔ 0Π6 

ὑποιρηύθ, δη τγθ ὑγουΘ Ὺ πδύπτθ Ομ] ασθη οἵ τταῦῃ, ον θη 

85. ὑΠπ6 τοϑῦ :---πθαὺ (οα, ὈΘΙπηρ᾽ τ᾽ 0} 1 ΤΠ ΘΙΟΥ͂, θθοθαβθ οἵ ΠΝ 

στθαὺ ἴον νοι σι Ηδ Ἰἰονθα τι8, θυθὴ ὙὙΠ116 το ΘΥΘ ὅπι ἐς 
αἀθδα ὈΥ οὐ ὑΠΌΒΡΆΒ565, ααἹοκθ θα π5 ὑοσθῦῃου πιὰ (Ἰ τιϑὺ 

-π-ΌΥ ογύθθθ πᾶν γ8 ὈθΘη βανθά--ὃη6] Υϑβθα τ5 ΠΡ ἢ 6 

88 πούθβ οὗ ὑπ οο]]θούϊνθ ὕϑθγπν ἐξου- 

σίας. ΟΥ̓ λο ερὶνὶ1] ϑο Ὕντοι.., 

ἜΉΕΜ. : ἔθ 871, ΑΥἸΗ., ΤΎΝΤΡ.; 

ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ.; παηιοῖη, αἴο" γε 8.» 

Οον.; ὠλγοῖ, ἐ5, ἐλι6 ϑργοέο, ον. Τεϑῦ.; 

Θάθῃ ὅλ 8}., ΟΝ. Θοη}51 50 

τοι, : οἠυὐοίγειι, ΑὙἼΉ. δπα 81] οὔθ ιν 

γν. 

3. νοι ιὐο}, Αἴ8ο τῦο, Αὐτ1Ή., ον. 

Ταβύ., ΒΉΗΕΜ. ; εὐ6 αἶβ8ο, ΤΎΝΏ., Οον., 

ΟΕΝ.; τὖ6, νται., ΟΒΑΝ., ΒΙΞΗ., Ραῦ 

Ε66 ποχῦ ποίβ. Οηοο6 Πα οὐ" 

ὁοηυογ8.1] Πακῖ οὐ" σοηυθε5. ἦν ἔΐηνο8 

Ῥαϑβί, ΑΥΤΗ. ; ἐγυιοοίθη ϑιμηγυέγηιο, ἍΝ ΤΟΙ. ; 

λας οὐδ οογυυογδαοίογν ἦη, ἐψηῆιθ ραϑί, 

ΤΎΝΡ., Οον., ΟἘΝ. (πα ΟΕΑΝ., ΒΙΒΗ., 

ἸΠΒΟΓ Πρ αὖϑο Ὀθίογθ 7); ὁοημμογ 86 

βοηιοίζηνο, ΜΠΕΜ. ΤῊ15 Πρ ὔου ὑγϑη5]8- 

Φϊοη οἵ ποτὲ βθϑῖηβ ργθίθσα Ὁ] 6 Ὀούῃ 

ΠΘΓΘ Ὡηα ἴῃ νϑύ. 2. Τὴ8 οὔθ οἵ {π8 

Οτϑοὶς τγου] 5θθὰ [0 τϑααῖτα “δά 

ΟἿ οομγουβϑύϊουι οποθ,᾽ θυ {Ππ|85 σου α 

1684 ἤο ΔιηὈΙρυϊῦν θη στϑδα ἴῃ ὁοη- 

πϑχίοη 10} ὑΠ8 Βα ΘΟΘ θα Πρ ὑγοΓ8. 

“Ζ)οΐη4] ϑδο Ὑγτοι,.., ον. Τοϑῦ., ΠΉΗΕΜ. ; 

7ιυ(γύμο, ΔιΌΤΗ., ΒΊΒΗ. ; αὐὰ ζυ{μιε(, 

ΤΎΝΡ., ΟἜΑΝ. ; απ ἀγα, Οον.; ἐν 

Ζυζχι{ἴγ, Οππ. ΤΠ) οι ]ν81. 80 

ἅνιασι., ον. Τδθύ., ΒΉΞΜ.: ηυΐηα, 

ΑΥΤΗ. ἃηα τοιηδιπῖπρ' ὅν. 

7776 «06}}6] ὥο. ὙΥΊΟΙΙ. : τὐθγ6 τὖ6, ον. 

Τοϑῦ. ; τὐογο, ΔΙΌΠΗ. ἃ πα τι προ  ν. 

Οἡϊαγοη.) ΤΠ6 οἰ γον, Αὐτη. ΑἹ] 

δὐϊοτηρύβ ὕο οχ μ]αῖη ἀννδὺ ὑπ 5 πηρὶ6 

8.6] ΟΥΙΠΔΥΥ ταθϑ προ ΟὐἨἁ {16 ΘΧΡΓΘ8- 

βίοι οἠἠ γον, 97, τυγαΐ, ταυιϑὺ 06. 50πι6- 

ψΠῦ ΒυΠΠ ΤΙ] ΡΓΟπΟυ ΠΟΘα ὅο θ6 Ὀούῃ 

ΘΌΟΝ ἃ ὑγϑη8]8- 

ὑϊοη ἃ5 “ΟΠ άσθη οὗ τη ρι]56᾽ (Δί ατοθ, 

{]ηυϊίγ, Ὁ. 538) 85 Οὔ] ὕο 6 πούϊοθα 

ἴο Ὀ6 το]θοῦβα. ΤΠθ βαδϑύαπίννο ὀργὴ 

15. πιθθα ἴῃ ἐλύγέῃ- ἤου.)" Οὔ Π61 Ῥ]θοΘ5. 1π 

{π8 Ν. Τ'., πα ἴῃ ποηθ 065 1 ΔρΡρθῶγ 

ἔα 116 πα πύθῃ]. 

ΘΥ 6 ὅο ὩΡΡΤΌΔΟΝ ὅο ὕΠ6 τιθϑηῖηρ' ὑπτι5 

ΔΙ ὈΙ ΓΆΡ δβδίσπμθα ὕο 1ῦ. 7116 

γ65}] ὃδο ΒΗ Μ.: οἶδιογ8, ΑΥΤΗ., ΟΕΝ. ; 

οἰἤιογ", Δ ΤΟΙ,. ἃ πα του  πηρ ν. 

4. «Βεΐηρ γὺο]] Ἰλο ἐ8 γἱοῖι, ΑὐὐἼΗ. ; 

ἐπωΐ ἐδ γἱοῖο, ἍΝ ΊΟΤι. ; αὐ]ιϊοί, 8 γήοϊι, 

ΤΎΚΝΤΗ. δπα τουδὶ πίη Ὗν. 

Βεοαυβδο 0,1 Πογ, ΑὐἼΗ., ὙΥΊΟΙ,., 

ΟΒΑΝ., ΒΙΞΗ., ΗΜ. ; ἐμογοιν, ΓΎΝΤΡ., 

Οον., Οπν.: 7002"... ἐοτι68 βαΐο, ον. Ταβέ. 

5. Ὑχλι61] Ἰγβου, ΑὐΤΉ. ἃπᾶ 8ἃ]] 

γν. Τῇ οΠδηΡ6 15 ΟὨ]Υ τηδ 8 ἰο δχ- 

ῬΓΘΒΒ5 ἸΠΟΤΘ ΤΟΤΟΙΌΪΥ ὑΠ| οχιβύϊπρ' βύαὐθ ; 

566 Ὡθίθϑβ. Βῃ οἵ" ἐγ6βρα,5865) 7η 

δῖη8, ΑΥΤΉ., δίτοι., Οὐον.; ὑλογοιῦ 

ϑηγ65, ον. Τϑϑῦ. Τὴ γοηϑὶ πηρ ἦν. 

σἷνθ σῆδῦ Βθθῖὴβ πΠ6 Τ]016 σογιθοῦ 

{γδ5]. οἵ π6 ἀφὔῦϊνθ ; δῃ ϑυηη)6, 'ΓΎΝΘ. ; 

ὕψ ϑηγηηάβ, ΟΒΑΝ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ., ΠΗΕΜ. 

Ουλομοηεο] δ ὙΊΟΙ,.,, ΟἈΑΝ., ΒΗΕΜ. : 

λμαΐ, χιυϊοϊοηθα, ΑὙΤῊ. ἃπα τϑηηδὶη- 

ἹΠΟῚ δ όνς Παυθ ψ6 δοοη] 

Ὑὁ α͵ὸ, ΑὐΤἸΗ., ον. Τδβὺ., απν. ; 

γ66 ὅθη, ΔΝΊΟΙ,. ; Φ76 γ6, ΤῪΝΤΗΌ., Οὐον., 

ΟΚΑΝ., ΒΙΒΉ.; γον αγὸ, ῊΒΜ. Οπ 

{πὸ β' πη ρ]οϑῦὺ ρυϑούϊοα! τ]8 οὐ ὁποοβίηρ' 

Ῥούνθοπ αὔὸ ἃ ἤαῦο δον ἴῃ {86 

ὑγαηϑ]αύϊοι οἵ ὑπ6 Οτυθοῖς ρϑυῇ. Ῥ858.» 

5686 ποία ον (οί. 1. τό (Τγαηϑί.). Α7Ὲ 

ταϊο ὐ ἱπά ρα θ6 τού! θα οἡ ὑπ οχυουηα 

ὑπαῦ αὔν τὶ {πὸ ρΡᾶγῦ. ἄοθΒ ἴπνοϊνθ 
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Πύμι, δα τηϑα8 τ56 5ιὺ ψιῦ Πύηιν ἴῃ 6ὉΠ6 ἤθανθηὶν γθΟ 0.8 
“ τῇ ΟΠ τϑῦ «6ϑπ85; ὑπαὺ ΗΘ τηϊρηῦ βῆον του 1ῃ {Π|6 ἄρ8δ᾽ 

ὑπῶῦὺ 16. Θοιητηρ ὑΠ6. ΒΓ ΡΔΒΒΙ Πρ ΤΊΟΠ65. οἵ ΗΙΒ. ουϑᾷοθ 1ῃ 
ὃ Κιπήποοθ ὑονγαταβ ὰ5 τη (Ἰ τιϑὺ «6518. ΕῸΥ ὈΥ φύξοθ ἢδυθ 

γ8 Ὅθθῃ βᾶνθ {ῃγοιρῃ [8100 ; δα {Π185 σοηιοί, ποὺ οὗ 

9. γοι, 0Π6 οἿὺ ἐ5. Οοα 5; ποὺ οἵ ψόουῦβ, ὑπαῦ πὸ τηϑῃ 5Που]α 
10 Ὀοδδὺ: ἴὉΓ γγ ἃῖθ ΗῚΒ. ὙγΟΥΪ τη  Ή5Π10, ογθαθα τη ΟΠ τιϑῦ 

«ἰΘβιι5 ἴῸῚ σοοα “χοῦ 8, 810. οα Ὀθίουθ ρυθραῦθα {πᾶῦ 6 
ΒΠ ΟΊ] γα ]κ τῇ {πθτη. 

ΤΙ ὙΥ Ποοίουθ γϑτηθΙΏ 60, 

δι ΘΒΒΘΏ ΙΔΠΥ ραδὺ ο]οτηθηῦ (1 αὐ 8 ΠῚ, 

δησ. Μάη. ὃ 568); 511 {ῃ6. σμδῃρθ 

ΒΘΘΙῺΒ ἃ ᾿10{016 ΤΠΟΓΘ 'ἴπ ΠΑΥΙΠΟΠΥ͂ Ὑ]ΌῈ 

ὑπ6 οοπίοχύ. 

6. Πιαϊδεα] ϑο ὝνΊσι,. (ασεη γεγϑὶαε), 

ΟΒΑνΝ., ΒΉΞΜ. ; λαΐδ γαϊδοα, Αὐ,Η. ἀπά 

γφοιηδί πη Ὗν. {ἢ οὐέϊι 

“Πύ] δο ον, (θοῦ), ἌΉΗΕΝ. : ἐο σχοαίν, 

ὙΊΟΙ,. ; ᾧ ἐοψ. «ὐἱέϊ, ἔψηι, Οπ ΑΝ. ; τ 

ἐογείμογ, ΑΥΤΉ. ἃπα τοτηδϊπίπρ' Ὗν. 

Ἰύδλ, ἡΐην (2})} ϑο ον. (ροῦῃ), Ἄππν. ; 

ἐοφοί νον" εὐὐίδ, ᾿ΐηυ, ΟἈΑΝ. : ἐογοίζιον, 

ΑΥΤΗ. ἃπα τοιηδὶπίηρ Ὗν. 7: 

ἐλ6 Πεαυθηΐῃ γομίοη5] 75 ἢ. γίαοοϑ, 

ΑσἸΗ. ; ὧν δε ἢ. ῬΙδοθθ, ΘἜΝ.; ἔῃ ἢ. 

ἐδύηγία, ἍΝτοι., ΤΎΝΡ., ον. (Ὀο}) : 

απιοηα ἐδθηυ οΥ ̓ θαινοη, ΟΒΑΝ. ; ὅπ ἐδ 

οοἰοδέλα 8, ἌΠΠΕΜ. 

γ. Ἵ1παέ Πδ ηυϊγ]ί, ὅς. 8ὅο, ἃ5. ἴο 

ογάθγ, γτοι,, ΤΎΝΡ., ΘΟΕΝ., ΒΗΕΜ.: 

ἐμιαΐ ἔνι ἐ]ι6 αἰγο8 ἐο σοΉιο, ᾿ν6 ηυϊγ ἤν, ΑΟΤΗ.; 

διπα βῖτη. ον. (θοῦ), Οπαν., ΒΙΒΗ. 

ϑλοιυυ ζον}] ϑλοιυ, ΑὐΤῊ. ἃπα 81] νυ. 

Τλαΐ αΥὸ σοηυΐη (οηιψηγο οὐιογ., ἍΝ ΤΟΙ,.; 

διιοοοαζηγ, ῬΝΉΕΜ. ; ἐο ὁοηνθ, ΑΟΤΗ. πὰ 

γϑιηδίηϊηρ Ὗ ν. Θινραϑδίηρ] 

Ψοπίοιοιι5, Ἄν τοι, ; αδυγααιίο, Οον. 

Τοϑύ., Ἐπεν.; ἐχοοοαίη, ΑὙΤΗ. δηᾶ 

τ υηϑὶ τη Ὗν. 71. ζὐύμαη 688] 

δο ΤΎΝΡ., ον., ΟΒαν.: ὧν ἢὶβ. ἀϊπα- 

6585, ΑΥΤΉ., ΒΙΒΗ.; ὁπ) φοκίζθη6886, 

ὕστοι., ον. Τοϑῦ. ; ἐλγουσί, Πυἷ8. υὐπά- 

ηι65, ΟΝ. ; ὅγυ δοιμιίίο, ΠΉΗΕΜ. 

7. Οἤμ". .1.5.1 δο. 411 ὑπὸ ν. δχοθρῦ 

ὑπᾶῦὺ δἰογθίτηθ γθ, Οἰθαῦ]]65 1ἢ 

ΑΥΤΗ., 6 Ν., ΒΙ8Η.; ἐλγοινρῆ, (1... «768. 

8. Παῦθ γ6 ὃεθη} 4176 γ6, ΑΟΤΗ. : 

5886 ποῦθβ ΟΠ ΨΘΓ. 5. Απώ ἐμ 

οογηυεί}} Απὰ ἐμαὶ, ΑΥὐΤῊ. [Ὁ ἀο65 

ποῦ 5661 ΠΘΟΘΕΒΆΙῪ ὅο ομδηρθ “οἵ᾽ 

ἴπΐο “[τΌτη,᾽ ὑΠ6 ἕουτηθν θϑπρ' ἔγθα αθηὐ- 

Ἰγ ἃ ΨΘΙῪ δυ1 08 ]8. ὑγαπβιαύϊομυ οὐ ἐκ, 

5866 πούεββ οὐ (Ταΐ. 11. 16. ΥὙοιι] ψουι)"- 

ϑείνοβ, ΑΥἸΗ. 76 οἱ 8 

(οὐ 8] Τῦ 5 ἐλ σὰ 9.0}. Θοά, Αὐτή. 

διηα 211 γν. Τη6 ϑιηρἢῃ 8815 15. πηδῖπ- 

ἰαλπ θα, ΦΡΡΥ. Τηοτ6 ἴῃ δοοοσάδηοθ ἢ 

ἘΠΠΡΊΙΒ}. Ἰαΐοτη, ὈΥ ΡΙδοῖηο {π6 σϑῃ. δῦ 

ὑπ πα σδύπϑι ὑπδη αὖ ὑπ6 Ὀθρὶ πηϊπρ, 

9. Τλαΐηο] ὃο τοι., ΒΉΗΕΜ.: ζ68ὲ 
απ, ΑΟἼἿΗ. πα τϑιηδὶπίηρ' νυν. 

1Ιο. ΠῸΥ φοοα αὐογῇ8] ἢ᾿ ἢ. τὖ.; 

ὙυΊοι,., ον. Τοϑῦ., ΠΉΒΜ. ; εὐγυΐο (. «ὖ.» 

ΑΥἿἸΗ. δ πα τϑυπαϊπῖπρ Ὗν. 

γγλΐύο!] γηίο ἐλοιυλ., ΤΎΝΟ., ον. ({0); 

5686 ποχῦ ποΐβϑ. Βεΐονε ρυορανθα] 

Παΐΐ ϑοίογα ογααϊπεα, ΑὐἼἸῊ. (;9)76- 

φαγεᾶ, ΑὐΤἸῊ. Μαγρ.) ; λαίδ, ογαϊογηιοο, 
Ὕγτσι,., Θ6ἘΝ., ΒΙΒΗ.; ογαοητοα ὑ8. ὃ6- 

ῶγεο, ΤΎΝ., ον.; λαΐ, γργοραγεῶ, 

Οον. Τορῦ., ΠΉΗΕΜ. ; ογαουηεα, ΟΒΑΝ. 

11. 7λαΐ αὔογοίζηιο 6] “Τλαΐ ψὸ 

Ῥεϊηρ' ἦη, ἐΐηιο ραδέ, ΑὐΤῊΗ. ΤῊΪΒ ὑγδηβ- 

Ἰαύΐοη. οἵ ποτὲ ((ον.) 18. ρϑύμδρβ ἃ 

110016 Βἰ ρου ὑπϑη ὑπᾶὺ οἵ ΑΥΤΗ. (πα 

Του)  ἷπρ ν. οχοθρὺ ΥΊΟΙ,., Οὐν. 

Τοθῦ., ΠΉΠΒΜ,., ϑιυηυψηι6), δ] ΒΘΓΝΘΒ 

ΘΑ ΠΔΠ]Υ τνγ6}1 ὕο θθρ ἊΡ ὑπ δη 0Π:6518 

Ῥούνθοῃ ποτὲ ἃπα τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἴπ 
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ὑπ6 ἤθϑῃ, ψἢο ἃ.θ 8116 4 {πη6 ΕΠ πο Γο τη οἸϑιοη Ὀγ ὑπ6 5ο- 
οὉ}166. ΟἸΤΟσΙΠΟΙΒΙ οι, Ῥουοστηθα ὈΥ Ππαπηα 1ῃ ὑπ ἤθϑῃ,--- 

ὑπὸὰῦ γ᾿ γϑῖθ ἂὖὺ ὑπὺ {1π|6 πιὺποαὺ ΟἸνδύ, ὈθΙηρ Δ]1ΘΠ5. 12 
τοῖα ὑΠπ6 ΘοΙ τ ΟΠ γγ 0} οἵἉἨ [5γϑ6], ἃ] βύγαηρΡΌΥΒ ΤΤΌτη ὑπ 6 

οονγθηϑηΐβ οἵ 0Π6 ῬγΌτΉ186, Πδυηρ ΠῸ ἤορΘ, 8η4 σιὺπουῦὺ 

Οοά τῃ ὑπ6 νοῦ]. Βαῦ πον πὶ (Ἰ υϊδϑῦ «Γ6θτι5 γ6 ΠΟ ΟΠ66 12 
ὙΥΘΙῈ [δι ΟἿ᾽ ἀῦὸ θθοομηθ Πρ Ὀγ 0Π6 Ὀ]οοα οἵ ΟΠ τΙδύ. ΕῸΣ 14 
ΗΘ 15 οὔ Ρϑδοθ, ψχῆο τη 6 θοῦ οπθ δπα] Ὀγοῖκα ἄοόννῃ {πὸ 

τη 1416 γγ8}} οἵ {ππ|6 ρυγυιοη--ἰο εὐὐέ ὑπ6 Θητητὺν.--ἰὰ ἨΠ5 15 
{165}, Πδνιηρ τηϑθ νοϊὰ {π6 Ἰῶνγ οἵ σοιητηδηατηθηΐβ 6ώ- 

ΘΓ. 12. 716 {Πιοἶγ6.1 ΑὙΤΗ. 

οτηῖίβ ἐπ δυύϊο]θ. 7.6 80- 

οαἰοα  Τηαΐ εὐ]υοῖ, 18. οαἰϊοι, ΑὙΤΗ. 

(Δα ατηρ' ἐλ6), ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ. 

Ῥογ ον ηυοα, ὧψ ᾿ανα ὧν ἐδι6 7168].1 ὅο, 

85 ὕο οΥγου, (ον. Ταβϑῦ., ὐλγοῖ, ἐδ πιαὰο 

αὐψίμ, παπαῖα ἔην ἐΐμ6 ἤσδλο: ἐπ ἐλ6 68}, 

φιασο ὃψ λαπάβ, Αὐτὴη., Ὕ τοι... (ἐπ ἢ... 

λαηα), ΟΕΝ. (υἱέ, ..), ῬΊΒΗ. ; ἔῃ ἐδ6 

ἤσδελο, υὐιίοί, οἱγοινηιοίβέοη, 15. ἡιααίο ὃν 

λογαίο8, ΤῪΝΌ., ΟΝ. ; αὔίογ' ἐδι6 ἤεδῆι, 

αὐδυίολιο Οἷγ6. 8. πιασίο υἱέ, ἐΐ6 λαπάο, 

ον. ΤΠπ6 ὑγδηβροξιθίομ ἴῃ ὉΠ6 ἰθχύ 

ΒΘΘΙΏΒ5. (ΘΒΙΓΔ 16, ἃ58. τηϑγκίησ ὑπαὺ ἐν 

σαρκὶ 1ἴΒ ποῦ ἴο Ὀ6 οοβθὶν οοηποούθα 

1 τῆς λεγομένης περιτ. ({Π|6 ΕΥΤΟΥ οὗ 

ΤΎΝΌ., ΟΚΑΝ., Οον., πα 5'π|. τϑυηδΐη- 

ἴπρ γν.), Ὀαῦ γύμοι ὕο Ὀ6 τθρδγάβά δ5 

ὃ Βθραγαῦθ τηθη Ὁ ΘΔ] Πγπρ τυ μδῦ 

ιδ8 ργθοθᾶβα, δηα ἴῃ τηοτα ᾿τητηθαϊαύβ 

ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ Μ]Ὸ χειροποιήτου: 566 πούα85 

ἤν ἴοο. 

12. Ὑ «0676 αὐ ἐϊιαΐ ἐϊηι6} δ. ΤΎΝΘ., 

Βίτη. ΥΊΟΙ,., ΠΉΗΕΜ.; ψγ6 τ0670, 1 580, 

αὐ ψ' ἐΐηνο, ΟἿΝ.: ψ6 αὐ ἐδ βδαῆιθ ἔψηνα 

ἀὐογ0, Οον.; αὐ ἐμαΐξ ὑΐηυθ γ6 1067, 

ΑΥὐΤΗ., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. 

7|ι6 γγοηυΐ86] δο ΟΒανΝ., ον. Τεβϑῦ., 

ῬΉΗΕΜ.: ὀὐΠοδίο, ἌΝ͵ τοΙ,. ; ργοηυΐδο, ΑΟΤΗ. 

δια τϑιηδὶ πηρ ν. 

13. Οπ06] ὃδο ΟἿΝ.: ϑ8οηνοίζηνο8, 

ΑΥὐΤΗ. ; βιμηέψηιο, ἌΥτοτι,.., ον. Ταβϑῦ., 

ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ. ; α εὐὐμἴο αηοο, 

ΤΎΝΤ. ; αὔονγε ἔψηνο, ον. Αγ 

δοοοη6}] 4176 ποῖ ηναεῖο, (ον. (θοί ἢ) ; 

αγὸ ηιαάθ, ΑΟΤἸΉ. δ πα τϑιπδϊηϊηρ νυν. 

ΤῊΘ ομδπρθ ΠΟΥΘΥΘΙ Β68Π15 (651Γ8}]6, 

1 ον ἤο ον αύθ ὑπ βαρροβίτοη ὑπαῦ 

ἐγενήθητε 18 ΠΘΓΘ 864. 10} ἃ Ῥᾶβδῖνθ 

ἤογοΘ; 5868 πούθϑ οἡ οἷ. 11. 7. ΤῈ 

δονῖδὺ οαπποῦ 06 ΡΥΘΒΟΡυ α ἴῃ ΠΡ] 

ΜΨΉΘΗ ἴῃ Δββοοϊ δύο ἢ ὑπ6 Ῥδγύϊο]8 

οὗ ργθϑϑηῦ {ϊπ|6 (νυνί) :- ΘΟΙῚΡ. πούββ οῃ. 

ἢ. 111, 5. 

14. Πακο] ὅο τσ, : λαΐδ, ἠναάο, 

ΑΥΤΗ. 8π4 8}} οὐπον νν. πὰ 

ὄγοζο ἀοιυ) Κηὀχπάψηρ, ἌΝΊΟΙ,. ; απὰ 

λαΐμ, ὀγοίοη, ἀοιση, ΑΥΤΉ., ΤΎΝΡ.; 

Οον., ΟΚΑν., ΒΙι5η.; απὰὶ δγοΐοῃ, 

αοισπο, Οον. Τϑϑὺ. ; απὰ παΐλα ὀγοΐοη, 

Οπν. : οὐδδοζΐ, ΗΜ. Τλο 

ηυϊαϊο αὐαϊξ οΓ ἐμὲ μανγέο} ὅο 

ἜΗΕΜ.: ἔλα ηυϊάἰἰς εὐαί! ὁ ραν ἰλογν 

δοέισοεη, τι8, ΑΤΗ. ; ἐλ εὐαἰΐ ἐμαΐ εὐαϑ ὦ 

δίορρε ὀὐξιυογ υβ8, ΓῪΝΘ., Οον., ΟΒΑΝ.; 

ΒΊΒΗ. ; ἐλ ηυγαιυαί 9 ἐδι6 βίορρο, Οον. 

Τοβῦ. ; ἐλι6 δίορρϑ οΥ ἐλι6 ρανἐλοΐοτν τὐαϊϊ, 

ΘΕΝ. 

15. 700 υἱέ ἐἶν6 ογνηυϊέῃ, ὅτε. Παυΐηῳ 

αδο[ἰϑηοα ἐγ ᾿νὲ8 7651. ἔδινα θγυηυΐέψ, Θνϑυι, 

ΑΥΤἸΉ., ἃΠ4 ΒΙΤ ΠΥ] ἃ8 ὕο σΟΠΠΘχῖοη 

{88 οὔπον ἦν. θχοθρύ γιοι,., ον. Τοϑῦ., 

ἜΉΗΕΜ., ἡ ΟΠ, ἃ5 ΤΌ Πον ηρ' ὑμ6 Ὑ α]ρ,, 

ΔΡΡΥ. οοπποοῦ ἐν σαρκὶ ΜῈ τὴν ἔ- 
χθραν, δια ἐν δόγμασιν “ῖθ καταργή- 

σας: 566 ποΐθϑ. Μααάο νοϊαὰ] 

Αὐϑοϊίδηοά, ΑὐἸῊ. Ταργοϑϑοα, ἔπ 

αοοΥ, 1 Οοπίεοϊποα ἕπῃ Ογαὐηανοθδ, ΑὐΤΗ.; 
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ΕΡΗΈΒΒΙΑΝΚ. 

Ῥγθ88661 ἴῃ. ἄθουθθβ ; ὑπῶΐ ΗΠ πρὐ ογθαῦθ {Ππ6 ὅσο τ ΗΠτη- 
561 τηὔο Ογ6 ΠΘΥ Τηϑ), 80 Τη 8 ΚΊΠρ᾽ ῬΘδΟΘ, Πα τοῦ γθοοη- 

6116 ἀρϑη Ὀοὺῃ οἵ τι8 ἴῃ ὁη6 Ῥοὰγ ἰὸ Οοα ὈΥ {Π6 ο1Ό58, 
Πδν!ηρ 5181 ὑΠ6 ΘΙ ὑπουθῦγ. Δπᾶὰ ΤῸ οδτηθ δηᾶ 
ῬΙΘδομΘα ρϑϑθθ ἴο γοὰ ὙΠ1Ο Ὑγουθ: δίδυ. οἵ᾽ ἀπ Ῥϑδοθ ἰο 
ὑποῖὰ ὑπῶὺ 616 ΠΡ ; 51η06 ὑῃτοιρἢ Ἡ τη γα θοῦ ἴῃ οπ6 

ΘΡΙῦ Πᾶνθ ΟἿΤ ΔΟΙΠΙΒΒΙΟΙ ππηΐο ὉΠ 6 Παύπου. 0 {Πθη γ8 

ὉΓΘ ἼῸ ΤΠΟΤΘ ΒΟ ΠΡΌΥΒ. δ] ΒΟ]ΟΌΓΠΘΥΒ, θαῦ γ8 ἅΓ6. [6]1ονν- 
ΟἸΠΙΖο5 απ ὑπ6 βοϊηύβ, 8π6 οἵ ὉΠπ6 Πομβθμοα οἵ Οοα, 

θα} Ρ ἀροῖ {πὸ Τοππαδυοῃ. οὗ ὑπθ ΑῬοβῦϊθβ δηα Ρτο- 
ῬΠοίβ, « 65π5 ΟΠ σιδὺ ΗΊτη5611 Ὀοιηρ᾽ {Ππ|0 ΟΠ]6Γ ΘΟΡΠΘΙ δέοηθ; 
1ῃ ὙΠΟπὶ 811] {πΠ6 Ὀυ]]αϊηρ θοῖηρ ΠΟΥ {ταυηθα ἰορθῦμου 

σγονθὺῃ πιηΐο δ. ΠΟΙΥ ὑθηηρίο τὼ {ΠΗ 1 ον ; τὰ Πποτὴ γοὰ 

4150 ἃ1τ0 θυ] 8464 ΤοσϑῦΠμον ἴῸν ἃπ παι αύϊοη οἵ Οοα. τὰ, ὑπ 

ΘΡΙ. 

ῬΙΒΉ. ; οοπέαμηοα ἔπι ἐ]ι6 ἴζιυθ εὐγυϊέοη, 

ΤΎΝΡ., ον. (θοῦ), παν.; σψ βοῇ 

βίῃ ἐπ ογαύηαηοοδ; ΘΕΝ.: ὃν 

«ἰοοηιοβ, Δ ΤΟΙ, ; ἐπ ἀθογεεδ, ῬΉΗΒΜ., 568 

Ῥτγθνίοιβ πούθ. Τῆαΐ Πό ηυΐρ]] 

}ογ ἴο, ΑὙΤἸΗ. Ογεαΐο] ϑο Ὅον., 

ἜΗΕΜ.: ἡναΐο, ΑὐἼΉ. ΔΠ4] ΓΘΙΠ ΔΙ Π]Π9᾽ 

γυ. 7|6 ἔσο ἐπ Πίηιδοί Γ ἐγυ0] 

3ο ΒΗΒΜ.: ἔμυο (ριυρί65) ἐν ἔψην ει 

ἡπίο, ΝΥ τοτι.; ὑπ Πιμηυδοί 6... ἐιυο, Οδν. 

Τορῦ.; ὧν Πϊηιδοῖῇ, ο. τἰυαΐη, ΑὐΤΗ. ; 

697} ἐυαψηια.. «ἵην ̓ιΐηυ εἴγε, ΤΎΝΡ., ΟΟν.» 

ΟμΑν., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ. 

τ6. Απαηυϊψ! Α πα παΐ ἢ ηυϊρῆέ, 

ΑσΤΗ. οορογοῖίο αταΐην] Πἰδοοτιοῖϊο, 

ΑΥἸΗ. δηᾷ ἃ1]] νυ.; 866 πούεθϑ. ἦῃ 

ἰζχη ᾿ Βοίι, ο7 1.5] Βοίμ, ΑὐΤῊ. 

πα 411 Ὗν. 7... οη6 ῥοαῖῃ 

“πίο (Τοα ] ὃ. Ὑντοι,. ({0), ον. Τοβύ., 

ἜΉΕΜ.: αὐηέο (Του ἔην οπο᾿ δον, ΑὐΤἸΗ. 

δια τϑυηδὶ το Ὗν. 

1γ. Απᾶ Ηδ σαπιθ απ} Απα ἢ 

Θοην 6, ΔΥΤΟΙ;. ; ΔῈ οαηιδ᾽ αἶβο, απ, 

ον. Τοβϑῦ.; απα οοηνηυΐη ἤε, ΠΗ ΕΜ. ; 

πα ὁαηνο απὰ, ΑΟΤΗ. ἃ πα τϑυηδ᾽ηϊηρ' 

γν. πα γϑαρο 0] Αια "ίο, 

ΑΥὐἹΗ. 

18. ϑύη0061] 107, ΑΥΤΗ. 8η4 ἃ}]] 

γν. “Βοιϊιυ---αἀἰηυϊδδίοη!] ΠῊΘ 

οΥὐάου οἵ ΑΥΤΗ. 15 δούϊ, ἔνθ αὐτὸ α00658 
ὕψ οηο ϑρίγιέ. 1. ογ"! 6] δο 81] 

γν. δχοθρὺ Αὐ1τᾷ., ΘΟἜΝ., ὄψ' 056. 

Οτ ααηυϊδϑῖο!}] Αὐτὸ αὐο688{ῴΌ, ΑΥΤΗ., 

ἜΜ. (οτη. αΠ) ; 6 ΘΟ ηγ6, ΝΥ ΤΟΙ,.: 

αν οροη τὐαψο ἴηι; ΓΥΝΤΡ.; ὑγέγαμηιοο, 

Θον.; αν ἐηέν., ον. Τεβῦ., ΟΒΑΝ. 

ΟἘΝ., ΒΙΒΗ. 

19. 80. ἐμογ.}" Τ᾽} δ 076 ποινο, ἌΥ̓τοτ,. ; 

ἐμον ον, ον. "Γ δῦ. ; ποῦν ἐλέη, ἌΗ τ. ; 

ποῖ ἐΠογῈογο, ΑΟΤΉ. δα Του μη σ᾽ 

γν. Θὐγαηον5 απαἰ 807ουι)"} 67] 

“Πογϑονγύτα ἡλογν «᾽ σοδέϊδ ἐδ σοηιοί γι γβ, 

ὙγΊΟΙ,. ; φοϑέοβ απο βἰγαιηοῦδ, ον. 

(θοῦ γ ; 8έγ.. αὐτο 7ογοὴγηογ 8. ΑὙΤΗ. ἀπά 

811 οὔπου νυ. «Βιυιΐ γ6 α76} ὅο 

Ὕ τοι, ον. Τορῦ., ΠΉΗΕΜ. (ψοιν): Ἐδιυνέ, 

ΑΥἸΗ. δηα 8}] οὔμεσ νυ. 

20. διυϊει7. Α ϑοιιο ὀἱϊαίαο, ὝΥτστ,. ; 

διε, ον. (Ὀουμ); διέ, ἜΉΗΒΜ. : 

απα αγοὸ διέ, ΑὝΤΗ: Δα του πη ν. 

21. Αἰ δα δι απ] ὅο: Αὐτὴη., 

ΟΕΝ., ΒΙΒΗ.; 60λ6 διάγψηγο, ὝΝτσι,; 

ἐὐογ ὀϊάψηο, "ΤΎΝΘΏ., ον. (οί) ; 

αἱ, δυυϊαὐΐγγ, ΒΝΉΈΜ. : 566 ποῦβϑβ. 

Βοΐηρ ἤιϊν] Πἐψ, ΑὐΤΗ. 

22. 71 46] ὃο νισι., ΤΎΝΙΡ., 

ον. (Ῥοῦ}), ΠΗΕΜ.: ἐμγουῆ, {}ι6, 

ΑὐτΗ., ΟμΑΝ., ΒΙΒΗ. ; ὃν ἐΐε, ΘΝ. 
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ΒῸΣ {π15 οαβθ 1 Ραμα], {πὸ Ῥυῖβοπου οἵ ΟΠ σιθὺ 6885 ΤΟΥ 17]. 
γουῦι (θη 1165,--ἰἶὐ ᾿η4664 γε πᾶνο πϑαρὰ οἵ {Π6 ἀἸβρθηβαίϊομ. 2 
οὔ {π6 στᾶοθ οἵ οα συ Β]οἢ νγὰβ οΊνθη τὴ6 ἴο γοιι- σαι ; ΠΟῪ 2 
ὑπαὺ ὉΥ τϑυϑίαύου ὑπ6 τυυβϑύῦθυυ πγὰβ τη θ Καονγι ὕο ΤΗΘ, 
85. 1 πᾶν θϑίονα πυϊῦῦθη ἴῃ ἴθ οσ5; ἴῃ δοοοτάδηοθ ΜΠ 4 

ὙΠ10}, θη γ8 τϑϑ, γ8. δ ῬΘΙΌΘΙνΘ ΤῊΥ̓ πΠαΘΙΒὐΔΠ ΤΡ’ 

1η ὉΠ τηγβϑύουυ οἵ (Ἰτδύ, συ] 1π ΟΠ ΘΥ σΘΠΘγ [105 ΜγᾺΒ. 5 
ποὺ τηϑθ πον ἰο ὑπ6 50η5 ΟἿ ΤΏ6Π, ἃ5 1ῦ Πα ποὺν ὈΘΘΗ 

τονϑα θα ἰο ΗΠβ μον ΑΡοβθ]οβ ἃμα Ῥγορηθὺβ Ὀγ ὑπ6 ΘΡρπΊυ; 

ἔο αὐἱέ ἰπαῦ {πὸ (ἰδηύ]θ5 το [6] ον - Πθῖσβ, πα οἵ ὑπ6 βϑῖηθ 6 

Ῥοάν, δη4 1ο᾽ὐ- αι Κοὺβ οὗ 0π6. Ῥυότηῖβθ ἴῃ (τιβῦ «6815 

ΟἜΑΡΤΕΗ ΠΠῚ. τ. Ὁπλρῖβέ σ681ι5] ὅ0 

ΤΟΙ, : «2}65ι|5 ΟΠ γῖδέ, ΑΟὐἼῊ. δπα 8]] 

{μ86 οὔμον ν., ὑπουρῃ ὑμθγθ 15. ΠῸ 

ΟΠ δ ΠΡ οὗ τϑϑαϊηρ, 

2. 17 ᾿μαοοα] Πῖ, Ἄστη., ΤΎΝΡ., 

Οπαν., ΟἿΝ., ΒΙ5Ηη.; 4} πείλείο8, 

Ὕντσπ, ; ασοογαΐηρε α8, ον. ; ψ} 80 δ 

ψοί ἐμαί, ΟοΥ. Τοῦ. ; ὁ} γοί, ΉΕΜ. 

Τγλίοι, ὅς. Τῦ 15. ΠΘΑΤΙΥ ἹΠΊΡΟΒΒΙΠ]6 
νι πουῦ ῬΑΓΆΡΕγαΒΘ ὅἤο ἱπηρὶν ὑπδῦ 

«υἱυζοίν τοῖθτβ ὕο σγαςο. Τῃ ὉΠ|6 δἀϊϊσῃ 

Οὗ τότε αοὰ νψὰβ [Ὁ] ὉΥ ἃ 

Ῥ͵7α5 σίυοη] 18 σίνοτ, 

ΑΥΤἸΗ. δπα 8}} νυ. 

3. πε ηιῃϑδίογῳ --- 16] “6 πναία 

ἀπουύτν υὐτνέο πνὸ ἐδι6 ἡ δέον, ΑΟΤΉ. 

Πωαυνε θείογε εὐνλὐξίο}}) Ἰγγοίε α7ο76, 

ΑΥἸἼἸΉΗ., ον. Τοβῦ., ΟΒᾺΝ., ΒΙΒΕ. ; 

αϑουι αὐγοοί, ὙΥ ΤΟΙ. ; εὐγοίο αὔοιιο, ΓΎΝΤ., 

Οον., ΟἜΝ.; λα υυγίξίογ, θεΐονο, ΤΉ ἘΜ. 

4. 1πηπ| αὐοοογαίατιοο τὐὐίλ, αὐλίο.} 458, 

Ἄν τοι, ; ἔχε α8, ον. Τοβϑῦ. ; ασοογαζης 

αϑβ, ΒΗΒΜ.; εὐμογεδῃ, ΑΥΤΉ. δηα το- 

ταδὶ πη Ὗν. απ) αν, ΑὐΤΗ. 

δ Πα Ὁ} Ὗν. (ηιοιῦηθ, ὝΝτοι,.), θαῦ ποῦ 

ΟΟΥΤΘΟΙΥ ; Π6 τῦ]θ Δρρδγθηῦν Ροϊηρ; 

ἐηναν οὐ ὁπ Ῥούθπθδμη ᾿μπαπιπηῦ, ΘΌΤΗ 

Ποο ὕδιηθη αἸΒου πὰ] η6, ἡ οὐ ηυϊγὶέ 

νΕ6] ἀθ 7π16 νϑὶ βαϊύθμι 416 σϑὶ ῬΟΒΒ101Π- 

ταῦθ ἀἰϊοπηύαν, δῦ οαγν οὔ οουίαί 46 νἱνῖ- 

Ῥὰβ ἀρϑηῦιβ,᾽ ΝΥ 4115, σγαηίην. Αηρί. Ῥ. 

ΤΟ͵. εγοοῖυο ηυῃ εἰν ϑέαν- 

ἔῃ} ὅο ον. (θοῦ) : ωραογϑίαγνα την 

Χηοιυίϊεάσο, ΑΥΤἸΤΉ., ΟἾΑΝ., ΒΙΒΗ.; 

ζποιῦθ πη συησονϑίοηίψηισο, ΤΎΝΤΙ.; 

Οπν.; υπαϊγδίοπαο ηὐθ ῬΥναθΉΟ6, 

Ὕγτοι,. ; ὑπ. ηυῃ υυϊδοάοηι, ἈΉΕΜ. 

5. Οἰδον φοηογαὐοη8] ὅο ὙΝΊοτι., 

Οον. Τοϑῦ., ΕΉΕΜ. : οἶμον" αγε8, ΑσΤΗ.; 

απν., ΒΙΒΗ.; ἔψηνοδ ραϑδοα, 'ΤΎΝΘΡ.»; 

Οον. (ραβ), ΟΒαν. 7: λαΐί, ποιυ 

δοοηῇ 71ὲ 8 ποῖν, ΑΥΤΗ. ἃπα ἃ}1 νυ. 

(πουν τέ 58, ἈΗΕΜ.). ΤῊϊ5. 18. ἃ οδ86 

ὙΠ6Γ6 {Π6 βύγιοῦ ὑγαπβίαύϊο οαπποῦ θ6 

ταδὶ δῖπθ6 : ἴῃ ἘΣ ΡἼ 55: 0Π6 δουϊδὺ Πὰ5 

ΠῸ ΟΠ ΠΘχΐοη νἹ ἢ ῬΓΘ5. ὑϊτηθ (1 δύμδτη, 

Κη. Παη. ὃ 570), πα ὑποϑγϑίοσυθ οδη- 

ποῦ ΠΟΙ ῬΓΟΡΘΙΥ Ὀ6 οοππθοίθα ἢ 

νῦν; ἴῃ Οτθϑοὶς ὑΠ15. 15. ῬΟΒΒ1Ό]6, ἔγομι 

{μ6 συθδῦθυ. ἐθσιηροτσαὶ Ἰαὐιὑπἀ8 οὗ {π6 

ὕθη86; ΘΟΙΏΡ. πούβϑ οὔ 1 Ἵ7ϊην. Υ. 15 

(Τγωρϑί.). 

6. Τὸ εὐἱέ μα! ΙΓ ΠΑΡ Οον.; 
παηνοῖψ, ἐπαΐξ; ἤοὺ ἐμαὶ, ον. Τοϑῦ.: 

ἐμαί, ΑὙΤΗ. ἀπ τϑιηαϊηῖηρ' ἦν. οχοθρῦ 

ἜΉΕΜ. (τ Β16ἢ 18 ΘΧΟΘ βίν Ιν ΠΔΥΒΗ---τῦδα 

(Ἰογυξίίο5 ἐο ὃ6 οοἠιογ)" 65) ἃν βῖπι. ὙΝΊΟΤΙ. 

4416] ὅο Οονυ. Τδβῦ.: δλοιία δε, ΑὐΤΗ. 

δα τϑιηδιπίησ ν. δχοορὺ ὙΥΊΟΙ,., 

ἜΠΕΜ., ἴον συ] ἢ 566 Δ ΡΟνΘ. 

“οῦηέ ραγέαϊον5] δια. ον, Ταβύ., ἔγλο 

ραγίαλογϑβ: ἐο σοοϊ" γαγέθηνβ, ὙΥ̓ΊΟΤ,. : 

οοηυραγίϊοϊραηί, ἜΜΠΕΜ. ; 

ΑΥΤἸΗ. 8ἃΠα γϑιηδίπῖηρ' ἦν. 

716 γγοηυΐδ6) ὅ Πτ8 ργοηυΐδο, ΑὝΤΗ. 

Οἠγῖδέ «68ιι.8] ὅ ΟἸυ"δέ, Αὐτὴ. 

Ῥαγίωϊο}8, 
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ἘΕΡΗΒΒΙΑΝΕ. 

ἐπτουΡἢ) {πΠ6 ΟἴΟΒΡΘΙ ; ψ]ιθύθοῦ 1 Ὀθοδπηθ ἃ τη] βίου, 80- 
ΘΟΤἸηρ ἰο ὑπ6 οἹν οὐ {Π6 στᾶοθ οἵ αοα, Ώ]Ὸ ἢ γὰ8 ΡΊν ἢ 

ἴο π6 ΔοσοιΠηρ [0 ὑπ6 ψουκῖηρ οἵ Ἠ15 ρόνγεσ. 71Ὸ τὴ8 
ὙΠΟ 8 πὶ 1685 ὑπδη {ΠῸ Ἰθαβὺ οἵ 8411 βδαϊηὺβ νγὰβ ὑΠ18 ϑυᾶοθ 
ΘΊνΘΗ,---ἰο ῬΓΘΔΟΠ. διηοπῃρ ὕπΠ6 ΟἸΘηΌ1165 Π|6. ππηβθατο}}0]6 
ΤΊΟΠ65 οἵ ΟΠ τιϑύ, πα ἰο τϑ κα 811 ἡγθη, 566 γμαὺ 5 ὑΠπ6 418- 

Ῥϑηϑδύϊοῃ οἵ {Π|6 τη υϑύθυυ, ὑυ 10) ΤΡοτὴ ὑΠ|6 ἃρθ5 μαῦῃ ὈΘΘη 
᾿1ἃ τὰθ (οα, ψ1|0 οὐθαίθα 811] Ὁπ|ηρῈ; ὕο {π6 1τηὐθηὺ {ῃδὺ 

ΠΟΥ ο {Π6 ῬΥΙΠΟΙΡ ΑΙ 165 8η4 {π6 ῬΟνΘΙΒ τη {Ππ| Πα υΘΗΪΥ 

γθρίογιδ. τοὶ ῦ 6. τηϑᾶθ πόνγα ὑπτοπρ]ι {π6 ΟἸνατο. {π6 
τηϑ 1014 ψ]βάοιη οἵ Οοα, δοοογ]ηρ' ὕο ὕΠ6 Ῥατροβα οἵ 0Π6 
ΘΘῸΒ5 ὙΠΟ 6 τηϑθ τη (ὑτῖδὺ ἐΓΘθθ οὐσ Ποτα ; 1η ΠΟΙ 
γγ6 ἤᾶνθ οὐὐ ὈΟΙπθθθ δα] οὐ ΔΟΤΩΙΒΒΙΟΗ ἴῃ ΘΟΩΠάΘΠΟΘ 

ΤΠ) νοι]. ὅδ. ον. Τοβϑῦ. : ὃν ἐλι6 ηνδαγ68 

οἵ, ΤΎΝ., ΟΒΑΝ. ; ψ, ΑΥΤΗ. ἃπά τοὸ- 

τηϑϊ πη ᾽ν. 

7. 1] θοοαην}] 7 αὐαϑ πιαᾶο, ΑΥὐΤΗ. ; 

1 απὶ πιααῖο, ΝΥτΟΙ,. πα 811 οὐμον νυ. 

Τγλίοίν ἀὐα8 οίνον] ἸἩγλίοθιο 8 σοιιοην, 

Ἄν τοι, ({λ6 τὐλ..}, (ον. (Ὀοὐ), ΟΒαν., 

ΒΙΒΗ., ΒΉΗΒΜ. ; σύνοη, ΑΥἼΉ., ΤΎΝΡ., 

ακπν. «ἀεοογαϊη ἐο (2})} ὅο Οον., 

ἜΗΕΜ.: ὃν, ΑὐτΗ., ὙνΊοΙ,. ; ἐμογου, 

ΤΎΝΤΡ., ΟἜΝ. ; αὐέογ, ον. Τοβῦ., ΟΒΑΝ., 

ΒΙΒΗ. Τγον βίη] δο 411 Ὗν. 

δχοθρὺ ΑΥΤΗ., εἠεοίιαί, «ὐογμίη, δὰ 

ἬΗΕΜ,., ορελαὔϊοηυ. Ὧ8θ πούεβ οὔ 2 

7.688. 11. τι. 

8. Ἰ7Χ65] 15, ΑὐΤΗ. δπηά 8}} ν. 

70 γγϑαο.}] ὃ. ον. Τοβῦ. ; 707 ἐο θιναγυ- 

φοίίο, ται. ; ἐο διαηροίφο, ἘΠΕΜ.: 

ἐμαὶ 1 5Ποιϊα γγοαοῖ, ΑὐΤἸῊ, ἀπά τὸ- 

τηϑίηϊηρ ν. Τη6 ομϑηρθ 18 τηϑ 6 

ἴο ῬΥΘΒΘΥνΘ ἃ Β᾽ 1187 ὑγϑηβαῦϊοη. οἵ 

{π6 ὅνο ἱπῆπινοϑ ; 5686 ϑομο]οῖ. Πίηΐ8, 

Ῥ. 1Ιοο. 

9. Τίϑροημϑβαϊἑοη ] ἢ Π οεἰϊοιυδ]νΐρ, ΑὙΤΗ. 

Ργοην ἔπι6 αγο51] ΕὟΟ τσογίαδ, ἍΝΊΟΤΙ., 

ἜΉΕΜ. ; 8έηοο ἕδο αὐσογίαο δεσατο, ον. 

τοϑῦ. ; ἤγοηυ ἐἦνε ϑοριγνγυΐη 97 ἐϊι6 τυονα, 

ἌσΤΗ. δη4 τϑιηδηΐηρ ὅν. Αἱ 

ἐυϊηϑ ὁ Α1| ἐλύηρϑβ ὃν “. Ο΄., Αὐτη. 

το. λα φροινεγ8] οιυθ)8, ΑΥΤΗ. 

ἃπ ἃ ὑπ οὔμοὺ ν. δχοθρὺ ΥΊΟΙ,., 

ἬΗΕΜ,., ροϊεδέαξεϑ. Τὴ ᾿οαυθηῖῃ 

γεγίοη8] Πεωυθηῖῃ ρίαοοβ, ΑὐΤΉ., ΟἘΝ.:; 

Λοιιογιοῖψ ἐϊιϊγιγίβ, ὝΥΤΟΙ,., ον. Τδβύ., 

ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. ; λεένόη, ΤΎΝΩ., Οον. ; 

ἐλι6 οοἰοδέωί8, ἈΉΕΜ. Μ|ῆρλ δ 

γιαάα ᾿ηοιη] Πρ δ6 ὕποῖση, ΑὙΤΗ. 

δα {π6 οὔμου ν. δχοθρῦ ΔΥΊΟΙ,., δὲ 

ἐηοισότ, «πιὰ ΠΉΗΕΜ., ἡναν ὃς πο Πεα. 

ΤἼγοι ἢ] Βυ, ΑὐΤΗ. δπα 41} νυ. 

11. ιωοβε ὁ} ἐμα ἀρ658] Εϊονηαΐ, 

»ριυν}οδ6, ΑὐΤΉΗ. ἃπαᾶ ὑπ8 οὔποθ ν. οχ- 

οορὺ γτοι,., βοέέψησα 67 τυογ[αΐδ, δια 

ἜΗΕΜ., ργεγξζοη, οΥ ἐὐογἰαῖ68. 

Μαᾶο] ὅϑο δνιοι., ΒΗΕΜ.; ριγροϑβοῦ, 

ΑΥΤΗ., ΤΎΝΘ.; εὐγοι γέ, ΟΠ ΑΝ., ΟΝ.» 

ῬΊΙΒΗ. ; λμαΐδ, βῃειυοα, ον. (Ὀο ). 

12. Παῦο οἱ" δοϊ(γι655) Πανο δοϊά- 

088, ΑΥΤΗ., ὅον., ΟΠΑΝ., ΟἘΝ., 

ΒΙΞΗ.; λαηθ ἔγ1δέ, ἍΝΊΟΙ,.. ; αγὸ θοΐαο, 

ΤΎΝΡ.; μαι αὔαηοο, ΗΜ. Απα 

οὐ" αὐἰηνϊϑϑο}} Απα αὐοέ88, ΑΥΤΗ., 

ἬΗΕΜ.; ὦ πη ὁοηύγηγε, ἍὟται,. ; ἕο 

ἄγαιθ τη, ΤΎΝΡ.; απ ὑπ ναληισο, 

Οον. (0), ΒΑ Ν., ΘἘΝ., ΒΙΒΗ. 

7 σοη Πα θηι66} ο, ἃ5 τϑρᾶγαβ ὕΠ6 Ῥ͵ΘΡ.»; 

στσι,., ον. (θοῦ), ΒΙΒΗ., ΒΉΗΕΜ. : 

εὐ, Αὐτὴη., ΟπΑΝ., ΘΕΝ. ΤῊΘ μου 5 

τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει ἃ1Θ 

Ἰοϊπϑα ὑορθίμον ὉῪ ΤΎΝΡ. ἃπᾶ ΔΡΡΥ. 



ἝΟῊΑΡ. ΠῚ. 7---20. 

ὉπτοαρΡἢ ἴα τὲ Ηππη. Πυθίου 1 θηὐγθαῦ ψοῖν πού 
ἴο ἰοβθ πϑαῦῦ 1 τὴν ὑπ] θα] δύϊομβ ἴον γοιι, 5θθῖηρ᾽ 1Ὁ 15 γοτι 
ΒΊΟΥ. 

ἘῸΣ {118 οαθ6 1 ΠΟΥ͂ ΤῊΥ ἰτζηθθ5 απΐο ὑΠ6 Βα Που, ΤΤΌΥη 

ὙΥ ΠΟΙ ΘΥΘΙῪ Τ806 1ῃ ἤθϑυθη 8Π4 ΟΠ ΘΕΥῸΪ 15 ἔζη πϑιηθά, 
ὑπαὺ μΠ6 σου] σγαηῦ γοῦι, ΘΟΘοΡἸπρ' ἰο {Π6 τΊοΠ 65. οἵ ΠΙΒ 
ΘΊΟΤΥ, ἴο 6 βύγθῃριῃθηθα πη τσῃὺ ὑΠτουρ ΗΒ ριτιὺ 
1ῃ. {πὸ πη 1 τηϑ ; 50 ὑπᾶὺ ΟἸΠτΊδῦ τὺ αγ76}] τη σου Πϑανὺβ 
Ὀγ [Ἀ1{Π|,---ὐῷ πανιηρ 6 Θη τοοϊθα ἃηα σγτουῦηαθα 1η Ἰογθ,--- 
ὑπδῦ γ6 τηϑν 68 {ὉΠ]Υ ἃ.Ὁ]6 ὕο σου ρυθῃθηα 10} 811} {Π6 βαϊηΐβ 

δῦ ἐ8. Ὁπ6 Ὀτοδάῦ δηα ἰθηρὺῃ ἃ ἀθρύῃ μα Ποιρηύ, 

ΘΠ το Κπον {Ππ6 ἰονε οἵ (τιθῦ τ ῃ1ο ἢ ραββοί ἢ Καον]θαρο, 

ὑπᾶὺ γα τηδὺ 6 ΠΙΙΘα πρΡ ὕο 8}} ὑπ6 {π]η685 οἵ (σα. 
Νον το ϊ {πᾶὺ 15. 8016 ἰο ἀο Ῥϑγομπα 8411 ὑπῖηρϑ, 

ΘΟ ἀϑμὉ]Υ Ὀογοπα τ μδὺ νγθ ἃδὶς οὐ ὑπ|η 1, Θοοοτά!ηρ ἴὸ 
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811 {π6 γν. δχοθρὺ Αὐτη. (6. τότ). 

Τλγοι γῆ, ζαϊέϊν ἰνν Ηΐη] Βῳ {16 ζαϊί 

λύμην, Αὐτη. 

13. 17] οπίἰγεαΐ---ἰ αν] 1 ἀοδὺν6 ἐπαΐ 

46 (γοιν, ἘΗΒΜ.) ζαΐηξ ποΐ, ΑὐΤΗ. ἀπᾶ 

τϑιηδι πίηρ ν. δχοθρὺ ΥΊΟΙ,., 7 αἷὸ 

ἐμαΐ γο6 ζωψίο ποί. ϑεοίη τέ 

15] Ἡγμΐοΐν 5, ΑὙΤΗ. δηα 811 ν. (ἐδαΐ, 

το"). 
14. 716 Μαϊοῦ) Τλὰ6 Ζαΐδον ὅο 

οὐ" Πογα «0685 ΟἸιυ» δέ, ΑὙἼἸΗ. 

15. Τγοηυ) Οἵ, Αὐτη., ντοιῖ,., ον. 

Τοϑῦ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ., ΗΕ. υο) 

γα06] ΤΠ εὐὐιοίο Κωηυϊίψ, ΑὐτὴῊ., ΘἘΝ.; 

ἐοἶι6 γααίγλοαιο, ἌΝ τστ,. ; αἱ γψαϊμογλοαο, 

ον. Ταβῦ. ; αἰϊ ἐϊαΐ χ8 οαἰϊοα ζαίΐδον, 

ΤΎΝΏ., ον. ; αὐ ἐΐνα ζωηυγίψ, ΒΊΒΗ. ; 

αὐ γραϊογγυέϊο, παμ. Οπ {Π αἸΠΠοα]ν 

οἵ Ῥγορθυυ ὑγδπβ] αὐϊπρ' ὉΠ15 Ο]ατι86. 566 

ΤΎΠΟΝ. ου Αἰ. Υν". 6ἢ. 11. Ρ. 206 

(εα. 2). Αια οἷν εανε}}} Απὰ 

εαγέλ, ΑὐΤΗ. 15 ἐδιι8 παηιεα] 

795 παηιεά, Αὐτη. ΤΠ σψογὰ ἐλιιβ 18 

ἰηὐτοάοθα ΟΠὨΪΥ ὕο τηδὶτθ {Π6 Ῥᾶιοπο- 

τηδδῖω ἴῃ ὅπ ΟΥΡΊΠΔ] ἃ 110016 τηογθ 

ϑρΡρδγθηῦ, 

τ6. ΤἼνοιι}} Βῳ, Αὐτὴ. δηὰ 841} γν. 

7 {6 ἤχυπον" ηυαη] Τὰ πὸ ἢγϑὺ δϑαϊοη 

ἡγυΐο γγϑ8 δα ορίθα, ἃ5 ἀθβίσηβα ἴο τηϑυὶς 

ὑπαῦ ᾿πῆονίηρ οἵ βριγιῦπαὶ βύγθηρθῃ 

ὙΠΟ. 18 850 ΟἸΘΑΙ͂Υ ᾿πρ]16α ἴπ {8Π6 

ΟΥΙΡΊΠ8]. Τὸ Βθθῖηβ Πού ΘΙ ΘΟΠΥΓΔΙῪ 

ὕο {π6 Ἰάϊοτη οἵ οὐγ ἰδηρτᾶρθ, ἃ Πα 50 

μδϑ Ὀ66ῃ φἱύθυθα. 

17. (ὁ ἐλμαΐ] ΤΠπαί, ΑὐΤΉ. πα ἐπα 

οὔμου Ὗν. βχοθβρῦ Του. (ογδέ 70. ἰοὸ 

αἰιυοί 6), ΤὺπῈμΜ. (ἦν. ἰο ἃ.). 

18. Ὑε Ππαυΐηρ δον... ἐμαΐ γ6 παν 

06] Τλαΐ γε δοῦν... νὰν ὃ6, ΑΥΤΗ. 

Μίαν 6 ψμεΐίῃ αὐίο 0] αν ὃς αὐί6 ἴο, 

ΑΥὐἸΉΗ., Οον., ΟἘΝ., ΒΉΕΜ. ; ἡϊοιύτγι6, 

Ὕγτσαι,., ον. Τοϑῦ. ; ηυγολέ ὃς αὖίο ἴο, 

ΤΎΝΩ., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. Αἰ ἐλ 6] 

Αἰ, ΑὐἸΗ. 

19. αν] 80. ον. (ῬοῦΠ), 6ἘΝ., 

ἜΗΕΜ. : ηυϊοῆέ, ΑὐτΉῊ., ΤΎΝΡ., ΟΒΑΝ., 

ΒΙΒΗ. ΤΠ οἰδηρθ 15. τηδθ ἴο δνοϊα 

{Π|6 νἱοϊαύϊομ οἵ {π6 Ἰῶνν οἵ “01 βιαθοθβ- 

βίο οὗ ὕθῃβθβ;᾽ 866 Τιύῃδιη, δηρί. 

Ζαηῃ. ὃ 6τό. 

{7 01] 7]1ηΐο, Ἄντοῖ,. ; νηΐο, ἜΗΝ. ; 

εὐἱέϊ, ΑὙἼΉ. 8η6 τη ΐηρ' νυ. 

20. δΒεμοηα αἷ ἐδίηϑ8---αὐ.}] Κα- 

ὁοοαύηρ αι ἀαγυέζῳ αὔουο αἷΐ ἐδιαΐ το, 

ΑὐΤΗΉ., ΤΎΝΏ., ον., ΟπΑΝ,, ΟἘΝ., 

ῬΙΒΗ. 
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21 Π8 ΡΟΜΟΥ ὑπαὺ νγουκϑὺϊ ἢ πι5, ὧο ΗΙΠπὶ δθ ἸΟῪ ἴῃ {6 
ΟΠ ατΟἢ ἃπα ἴῃ ΟΠ γιϑὺ «Γ΄ Θϑτι8. ὑο 811 ὑΠηΠ6 σϑηθυδύιοηβ οἵ ὑΠ0 
Θ96 οἵ ὑηΠ6 ἃρθθ. ΑπΊθη. 

ΠῚ 1 οχμοτὺ γοῦ {Ππϑγϑίοσνθ, 1 {116 ῬΎΊΒΟΠ ΣΙ ἴῃ 6Π6 [μοτὰ, ὑμαῦ 

γ8 ψ8 11 ψουθῃγ οἵ {Ππ6 ΘἈ]Ππρ' τ Ππ σθυγι ἢ γ8 ὑοῦ ο81166, 
2. ΜΠ 811] Ἰον 1685. ἃ Πα τη Θκμθββ, χιῦ Ἰοηρϑαοσιηρ, ἴοτ- 
3. ὈΘΑΙΊΠρ' 9ὁη6 ΔΠΟΥΠΘΙ 1η ον ; σινιηρ' ἀΠΡΘη66 0 ΚΘΘΡ ὕΠμ6 

4 ὉΠ οἵ {Π6 ϑριγιὺ ἴῃ Π6 Ὀοπα οἵ ῬΡ680β. ΤΠμ6γ6 5. ΘΟ 6 

Ῥοάᾶγ, μα ὁπ6 Θριτῦ, θυ θη. 88 γ8 Ὑ6 6 Οδ]]6α ἢη ὁπ6. ΒΟΡΘ 
2 οὕ ὙΟῸΓ ΟΔ]]Π1πηρ;: οη6 Πογα, ομ6 ἴδε, ομθ ὈδρΌΒη; ΟΠ6 

Οοα δπα ΕδύΠον οὗ 811, ψΠὸ Τ8. οὐϑὺ 81, δηα ὑπτοιρἢ δ] , 

δ. τῇ 8]]. 

7 Ῥαὺ ἴο ϑδομ. οπθ οἵ 5 ὑπθ ρυᾶοθ οὐλο, 6 ᾿α8. ΔΒ 

21. Δπά τη ΟἾιν. 96.5.13. ὙΥ τσι,., ον. 
Τεβὺ., ΠΗΕΜ.: ὖν Οὐ. “95.8., ΑὐΤΗ. 

(σα. ΟἸνν., ΤῊ ΝΡ.), Ομ ΑΝ., ΟἘΚ.; ΒΙΒΗ.; 

«υ]υοί, ἐδ ἐγ (Ὑ}.γ". «065... Ὅον. Τοαϊ δα 

-- αγ08] Τλγοισηοιξ αἷδ ἀροβ, «ὐογία 

αὐἱέϊοινέ πα, ΑὐΤἸΗ., ΒΙΒΉ. ; ἡηίο αἰΐ6 

ἐι6 φοπον 0 06}}.8 ΟΓ {16 ἀὐονία!ο ὁ εὐοναὴ8, 

Ἅγιοι; ἐμογοιυοιέ αἰΐ σόη. ζόην ἔψηνα 

ἐο ἔγηιε, ΤΎΝΩ., ΟΕΑΝ.; αὐ αἰΐ ἐψηιοβ 

70. δυο)" απο διι6η', ον. ; ἐμογοιν οὐ 

αἷϊ γοιν. 7ογ" διι6} αγνὰ δτιογ., ον. Τοϑῦ ; 

ἐϊυνοιιγηοι αἷΐ φοῖν. 707 οι), ΟἿΝ. ; 

υγυίο αἷ σόν. υυὐογα ουἱέμοιυέ ἐπα, ἈΉΒΜ. 

ΟἩΑΡΤΕΒ ΓΨ,, τ. .7 ϑχλογέ ψοιι---ἰθα 

1 ἐπμονοξον ἐδ ργἼϑοηο) ὁ} ἐΐι6 7... ὃ6- 

δοοοΐν ψοὺν ἐμαΐ, ΑΤΗ., μα 1ῃ ΒΙΤΉ]Π]ΔΓ 

ΟΓΘΙ 811 γν. Τῦ ΒΘθγΒ ἤονθνοῦ α6- 

ΒΙσ8 16 ἴο τηδϊηὐαῖϊπ ὑπ 6 θιηρῃδῦϊο 60]- 

Ἰοοαύϊοπ (44 οχοϊϊαπάμτη δἰθούμτη, 

αὰο 510 οῇϊοδοῖου δχμουύαύῖο,. Εἰβύ.) οὗ 

086 οΥἱοῖπα!. ΤΉΘΓΘ 15 βουηθ νδγίδύϊουι 

ἴῃ ὑπ ὑγδηβιαύϊοι οἵ παρακαλῶ. ΤῈΘ 

ὑγϑηβιαύϊοπ ἴῃ ὑπ ὑδχὺ 15. ἴουπα ἴῃ 

ΤΎΝΡ., ὅον., Ομ ΑΝ., ΒΙΒΗ. : δεϑβεθοῆ, 

ΑσΤΗ., Ὕγτοι,.., ον. Τεβύ., ΒΗΕΜ.; 

Ὅγαγο, ΘἘΝ. 7 ἐπε Πονθ] 80 

ΑΥἸΗ. Μαγρ., Ὗντοι., ον. (Ὀο0Ὲ), 

ΟἘΝ., ΒΙΒΗ., ΠΗΕΜ, (οτν" .1..}: 97) ἐδι6 

Τοῦ, Αὐτὴη.; οΓ ἔπε Πογάθβ, ΟΒΑΝ. ; 

7οΥ {πὸ ἰογαθ8 δαῖο, ΤΎΝΡ. Οαἰζίη} 

5. ὝΥτσι,. (οἰοργηφε), ον. (Ὁ Ἐ) : νο- 

οαἰίοη, Αὐτη. δ πα τϑιηδί πτρ Ὗν. 

Τγογ οαἰϊοι] Α41τ6 οαἰϊεά, ΑὐτῊ. 8πα 

8411 νν. 

3. Οἰυΐηρ αὐϊίφοηοο}] Δα ἐδ ψ6 ὃς 

αγηρονι, ΤΎΝΡ., δια (οτη. ὑλαΐ ψοὺ) Οον.; 

ΟπΑΝ.; δέδίο, ὝγΊοι,. ; δόψηρο αἰἰδιρογιΐ, 

Οὐον. Τοβῦ.; σαγεζιί, ΗΕ Μ.; θη οωυουμ"- 

ἵη, Αὐτη., ΟἘΝ., ΒΙΒη. Τη6 ουτ- 

τοῦ 156 οὗἉ [Π6 νι οπαεδωυουν" ΒΘΘΙῊΒ ἴο 

[811 5ο βΒῃογῦὺ οἵ {Π86 τϑᾶ] τηθδῃΐηρ' οὗ 

σπουδάζειν ἃ5. ο ψευταπῦὺ ὑΠ 8 ΟΠδηΡ6 

ἴῃ ὑπ6 ὑδχύ, 88 τη 018 οἰ Υ ̓παἀϊοαῦνο 

οὗ [Π6 σπουδὴ δια Ζοα] ὑπαῦ νγὰβ δυὶη- 

οΘΕ] ἴῃ ὑπμ6 τηδῦψευ ἢ; 566 ΤΎΘΠΟΝ ΟἿ᾽ 

Αὐΐλν. Κώον. οἾν. 1Π, Ρ. 43. 

4. Τλογ ἐ8, ς.1 Τῦ οδη ΒΟ ΓΟΘΙΥ θ6 

ἀουθύθα ὑμὰῦ ὑπ ΑΥἸΉ. 15 τἱσμῦ ἴῃ 

τϑύαϊηΐϊηρ (αἴθοσ ΟἘΝ.) {818 Δββουίουυ 

ἕοστηυ. ὥὄόοτηθ οἵ {π6 Κν., τοι, ον. 

(οι), ΒΙΒΗ., ΠΉΕΜ., ΒΌΡΡΙΥ πουῦμϊηρ:: 

οὔμουβ, ΤΎΝΡ., ΟἿΑΝ., ΒΌΡΡΙΥ͂ [86 

ῬΑΡΌΙοΙρ16 δόγηο; ὈΟΌ οὗ νυ ]0 ἢ ἔστ τη5 

181] ὕο ΘΟ Υ ὑῃ9 ἕοτοθ οὗ ὑΠ6 οὐἹρίηδ) : 

566 ποΐθϑ. Ἰγογο οαἰοα}] Αγ. 

οαἰϊοά, Αὐτὴ. ἃπᾶ 811 νυν. 

6. Ουον} ὃο ΒΒΕΜ. : αδουο, ΑΥΤΗ. 

ΘΗ 411 ὑπ6 οὐπον νυ. 

7 αἰ] 7 ἔψουν αἰΐ, ΑὙΤἸΗ. 

7. Παοῖν. ο"6] ϑῖτα. ὙΜΊΟΙΙ., 607, : 

οὐθγ οη6, ΑΥΤῊΉ. δἃηα τϑγηδἰπίηρ᾽ ἦν. 



ΟΗΑΡ. ΠΠ. 21---ἰ ν. 19. 

ΒΊνΘΩ ΘΟσΟΥ Ωρ ἴο ὑπ τηθᾶϑυσθ οἵ ὑπ6 οἱ οἵ ΟΠ τΙϑύ. 
ὙΥΒουθίογσθ Ηθ βαιύμῃ, Δ μθη Ηδ ἀβοθπά θα οἡ πρὶ ΗΘ 1ἰ6ἀ 

ΘΔ ΡΟΙνΙ οδρύϊγο, Ηθ σαν οἹΠΒ. ὑο γηθῃ. 
ΔδοΘμ 64, ψμδὺ ἀούῃ 1 πη ]ν θαὺ ἐπεὺ ΗΘ αἰ8ὸ ἀθβοθπ θα 
1ηΐο ὉΠ6 Ἰονου ραγίβ οἵ {Π8 οαῦῦΐ Ηδ ὑπδὺ ἀθβοθπαοα, 
δ τὖ 15 ὑμαὺ δϑοοπαθα ἀῦονθ 811 ὑπ ποανθηβ, ὑμαῦ ΠῸ 

τηἱρηὐ Π]] 411 ὑΠ]ηρΒ. Απα Ηϊβ6]Γ σαν βοιηθ ἕο 6 
Ἀροβύϊθβ ; δηα βοίηθ ῬΙΌΡΠοίΒ ; 8δηα βοπηθ ΕἰνϑῃΡ 808 ; 

86] Βοπι6 Ῥαβύουβ ἃπα ΤΙΘΔΟΠΘΥΒ; ΜΙ ἃ γίθὺγ ὑο ὑπ 6 Ῥ61- 
Τϑούϊηρ' οὗ {π6 βϑιηύβ, ἴον ὑπ σου οἵ τη!ηἸδίγδθο, ἴον {116 

ὈυΠ]αΙηρ' ἃΡ οἵ ὑπ Ῥοᾶγ οἵ ΟΠ τιϑὺ; {111 τὸ 811 ἃυυῖνθ δὖ 
ὑῃ8 ἀπιὺγ οἵ {Π6 1810} ἃ πα οἵ {Ππ6 [}] πον θαρα οἵ {16 
Θοη οἵ αοά, ππΐο ἃ [Ὁ]]- συόοντη τη8η, απο ὑΠ6 τηθᾶβασθ οἵ 

1717 

Νον ὑμεὺ ΗΘ 9 

1Ο 

11 

12 

"Ὁ 

ΤῊΐ8Β. ΟμδηρΡΘ ΒΘΘΙῚΒ ἀθβίσδ Ὁ] ἔο διυνοϊὰ 

ὃι Θοῃ βίοι νυ τὑ ἢ ὑΠ9 808] ὑγϑηβιὐϊοπι 

οὗ παντί. 716 φγαοα 

υνντα8 σύυθη}} [18 φίυοιν σγαάθο, ΑΥΤΗ, 

84 411 Κν. (9706 8 σοιιογ,, ΑΝ ΤΟΙ,.). 

8, «8οοπαοα}} Α8οοπαοα τρ, ΑΥἸΗ. 

ὁ σανε] "Αγπιὰ σανο, Αὐτη. 

9. Ἰγλαΐ ἀοίδ, ἐξ Ἰηυρίῳ Τγλαΐξ 18 τέ, 

ΑΥἹἸΗ., ΥΊΟΙ,., ον. (Ῥούμ), ΟἘΝ., 

ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ, ; εὐὐλαΐ πιεαγιοίΐ, ἐξ, ΓΤΎΝΤ.., 

ΟΒΑΝ. “]εδοογαεα}] 1)οϑοοοὦ 

Κ  γϑέ, ΑὙΤΗ. 

Ιο. Π|6 ἐξ 158] 18 ἐΐο ϑβδαηιλθ αἴϑο, 

ἌΑΥἸΗ. ; ἐΐθ δαηιθ 18 ἢ... αἴ8ο, Οον. 

Ταβῦ, ; ἐλ ϑαηὶθ 8 αἶδο ἢ, ἜΠΕΜ. ; 8 

αὐθην ἐδ ϑαπιθ αἶδο, 'ΤΎΝΡ., ΟἽΑΝ. 

ῬΊΒΗ. ; 8 θιίθη, ἔἴ,6 βαηιο, ον., ΟἿΝ. 

«Αβϑοθηα θα] Α 8οοπαϊοα τ’, ΑΥΤΗ. 

«Αϑουο] ὅο ον. (θοῖ), ὅπαν., ΒΉἘΜ. : 

7αν αουε, ΑὐΤῊ. Τλ6 ἠδαυνοη8) 

5. Οον. Τεβῦ., ΠΉΕΜ. : λσαυθη8, ΑὝΤΗ. 

δια Τ μηδ ηρ ν. 

11. Απά Πέήίμο: ] πὰ ἢ6, Αὐτη., 

ἍΛΊΟΙ,., ον, Τοϑύ., ΒΙΒΗ., ΒΗΒΜ. ; 

απώ ἐλι6 σον δαηιο, ΤΎΝΌ., Οπαν.; απὰ 

γ΄ βαηιθ, ον. ; λ6 ἐμονο,ονο, ΟΕΝ. 

70 ὃ6 4. ροϑί165] 8ο Οον., ΟΝ. : 4. ροϑβέϊοϑ8, 

ΑΥΤΗ. δα τΤαοπηδὶπηρ ἦν. Τη6 ἴη- 

Βουθίοι οἵ ὕπ6 νγογὰβ ἴῃ ἰ8]108. 566 ΠῚ 5 

ὨΘΟΘΗΒΑΙῪ ὕο τηδ 1.9 0Π 6 5686 ΡΟ ΓΘΟΟΥ 

ΟΙθαγ. 

12. τέ α υἱοῖιῦ 0] Πογ, ΑΥΤΗ., 

απν. ; ἕο, τστι,.., ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ., ΉΗΕΜ. 

ΟΥ̓ πυϊνυϊδέγν"αὐΐονι] 8. ΒΙΒΗ., ον. Τδβῦ. 

(ο7 ἐδ ην.}: ὁ ἐΐμ6 ηυϊιϊδύγη, ΑΟἹΗ.; 

ΘἘΝ., ΠΉΕΜ.; ο7Γ πυγηγϑίογῖο, ἍΥΤΟΙ,. ; 

απαὶ ηυϊηϊδέγασψοι, ΟΕΑΝ, 

Βιιϊίαϊηγ ᾿ρ0}1 Εαϊγυύ, Αὐτη. ἀπά 

ὑπ6 οὐ]οῦ ιν. δχοθρύ ὍΊΟΙ,., ΟἝΝ. 
εὐὐβοασοῦ. '"ΠΠΪθΒ ὑτωπϑιαὐϊοη 18. ρϑῦ- 

ΒΔΡΒ ΒΟ ΌΠΥ Ῥυθίθγβ 16, 88 Ῥούῃ ν Ὁ 

84 βαρδίδηὐινθ 8.Θ. ΠΟΥ ΘΟΙΏΙΠΟΗΪΥ 

ιϑϑοοϊαίθα τὴ τπδῦ 185. ΒΙΠΙΡΙΥ ὕη- 

δίγηιοίζυο ΟΥ̓ ἡηυργουϊη, τυϊ ποῦ πιθο68- 

ΒΑΙῚΥ βαρσαβύϊηο ὕῃ9 ΨΙΔΘΥ ΒΘΏ5Θ 

ὙΠΟ. ΒΘΘΙΩΒ ὅο ῬΥΘν 81] ἴπ {π6 Ῥυθβθηῦ 

Ῥᾶβθαρθ. Τη6 δυύϊοϊθ 18 τϑαυϊγθα ὈΥ͂ 

{Π6 Ρυἱποῖρ! 65 οὗ Πρ] 5} Ια οτη, ὑπο Ρ 

ΘΟΠἤθββθα]ν ποῦ ἴῃ ὀχδοῦ ΠαυιπΟυΥ ΜΙΝ 

{μ6 Οτροῖ. 

13. 411 αγγῖυο αἱ] Α1} οοηλο γι, Αὐτ.; 

γοηηόη, αἴϊο ἔῃ, ἍΝ τΟΤ,. ; αἷΐ σοηνο υηΐο, 

Οον., ον. Ταβῦ. (ὠνέο), ΟΒ ΑΝ. ({0) ; αἱ 

ηυοία ἐοργοίϊιογ" ἔπ, ΟἿΝ., ΒΙΒΗ. (ὐγμέο) ; 

ηυθεΐο αἱ ζγίο, ἜΠΕΜ. 'ΤΎΝΙΡ,, ᾿πνθγυϊηρ, 

ὑπθ οὐθσ, δυθῦν ΟἼ6 (ἴην ἐΐι6 υγυϊίϊο...) 

γοῖῦο υΡ υηΐο, χο. 

716 γυϊι ηοιυϊοα 61] Τῆ6 ζηοιυϊοαφο, 

ΑΥΤΗ. : 8411 ὑπθ οὐμοὺ ιν. οπιῖῦ ὑμθ 

ΔΥΌ1Ο]6, Ζ- γγοιυη} ον οοί, 

ΑΥἸΗ. δη6 41} νυ. 
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14 ὑπ6 βὐαύατθ οἵ ὑπ6 Τπ]πθθ5 οἵ ΟἸγτιδὲ : ὑπὰὺ νγχ8 ΤΩΔῪ ΠΟ 
ἸΟΏΡΟΥ ὍΘ ΟΠ] ἀτ θη, ἐοββθα ἰο δηα ἴγο πα ὈοτπΘ δθοαὺ ὉΥ 
ΘΥΘΙῪ ΜΠ οἵ Ἃἀοοἰτη6, ἴῃ {Π|6 βἰθιρν οἵ τηθη, ἴῃ οΥὐδί- 

15 ὕϊπιθ85 ἑθπαηρ ἴο {πὸ βὐγαϊδοθη οἵ στοῦ; Ὀαὺ ΠιοΙα!ηρ 
ὑπ8 ὑσαὺῃ ΤΠΔῪ 1Π ἴον ΤῸΝ ῸΡ ᾿ἰπῦο ΠΠτ ἴῃ 811 {Π]|ΏΡ5, 

16 ὙΠΟ 15 ὑπ6 Ποϑδα, ουθλν (Ἰμτῖϑῦ: τόσ ποτὰ {π6 016 

Ῥοάγ Ὀδῖηρ' Πυν Ττατηθα ἰορσούπου πα οοτηρϑοῦθα ὈΥ τηθδη8 
Οὗ ΘΥΘΥΥ 1οΙηὺ οἵ {Π6 δρύγυψιαί, ΒΌΡΡΙγ, δοοογάϊπρ ὑο αοὐδυθ 

14. Παν Ὧο ἰἸοηο} Ὁ6] Ποηοο ον, 

δ6 πὸ ἡλοῦ6, ΑὙΤΗ. ΒοΥΉ6 αϑοιιέ 

ὃν] Βογηε αὐοιιέο «υἱέ, ὙΥ̓τοτ,. ; οαγηοα 

«ὐἱέϊι, 'ΤΎΝΌ. ; οαγγ θα αϑουιέ εὐἱιι, Αστη. 

Πα γος ν. 7η.. «ὅ] 

50 τισι, ΒΙΒΗ., Τ᾿ ΗΕΜ.: ὅγ.. πᾶ, 

ἌστΤΗ., ΤΎΝΗ. ; ὑλμογοιυ.. οὐὐα, ον. ; 

ἑμογοιυυ... ἔπ, Οον. 'Γοβῦ. ; ὃψ.. ἐπογοινο, 

ἝπΑν. ; ὁγ...τὐὐΐι, ΟἘΝ. 

ΟἽ γη.055] δο 811 νν. δχοθρὺ {πὸ ἴ0]- 

Ἰονσίῃρ:: Θυμγμηγη 0.. ΑΥΤΗ. ; βιυυέοί εὐλίίο, 

Ὕντοτ,. ; βιυέμψ!ο, ον. Τ᾿ οβὺ. 

Τογμαύγ, διο.1 ΤΙ Δογοῦν ἐΐον 16 ἦγ ἐσαΐέ 

ο αἰοοοῖυνε, Αὐτη., ΘῈΝ. ; ἕο ἐδ ἀε- 

ΘΟ ηγ6 0.7 ΟΥ̓ΤΟι", ἍΥΤΟΙ,. ; εὐλονῦν 

ἐμόν ἴαγο ὦ τὐωγέο 707) υ8 ἕο (ἰοσοωῦο ὑϑ, 

ΤΎΝΡ., Οον., ΟΒΑΝ. ; ἐο ἐλ6 αἀοοοαξζι- 

168 ΟΥ̓ Εγγοιγ6, Οον. Τ'οϑῦ. ; ἐ0 ἐ1ι6 ἰαν- 

ὕπῷ εὐαψίο 9.0} αἰοοογέο, ῬΤΒΗ. ; ἐο ἐΐ6 

Οἱγουνηγνιιογυΐίογν Γ᾽ 67 "01, ΤΛΗΕΜ. Τῦ 15 

ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΘΠΒ ΘΑΒΥ ὧο ἀθνῖβθ ἃ 1061 8] 

Δα οὖ {Π|6 βᾶτηθ ὑϊπι6 Ῥϑυ θοῦ] Ὺ Ἰηθ6]- 

ΠΡῚΌ]6 ὑγαηϑ]οὐϊομ οὗ {Π6 Ἰαϑὺ οἴδαβθ οἵ 

{815 νϑῦβθ, ὍΠ6 αΠ ΠΟΥ 1165 ταδί] ν 

ἴῃ ὑπ6 Ὀγϊθῦ πα δἰπηοϑὺ 6] ρύϊο8] ἴου τὰ 

οὗ δχργθββίοι ᾿ηὐσοάποθα Ὀγ Π6 Ῥτβρ.: 

οὗ {μ6 ὑγτδηβαὐύϊομβ ὑπαῦ πᾶν Εἰ Προ 

ῬΘθὴ ῬΙΌΡΟΒΘα, ὑπαὺ ἴῃ {Π6 ἰοχύ, οὐ 

“Γαυ μουϊηρ,, Ῥυουηούϊηρ' ὑΠ6 βυβίθιη οὗ 

ΘΙΤΟΥ (Ὀαῦ 566 ποίθβ οὐὺ ᾿λῖϊ. ἵν. 17, 

Τγαηδῖ.), ΟΥ̓́ΤΛΟΓΘ ΒΙ ΤΊ ΡΙΎ, “ΤΊ ἃ νἱθνν 

ἴο {Π6 βυϑύθιη, ὠ.,᾽ ΒΘθιὴ5 ὉΠ8 τηοβϑῦ 

Βαϊ} 016. 

15. «Ποίαζηρ {6 ἐγι}.] δρεαϊίηρ ἐδ 

ὑγιιέϊι, ΑὌΤΗ. ; εὐὸ ἀοΐγε ἐγ ουί]ι6, ΝΥ τΟΤι.; 

αοἵηρ ἔἴμ6 ἐγυΐλ, ῬπΕΜ. ; ἰοὲ ὑ8. Τοίοιυο 

ἐλι6 ἐγεοί᾽ν.. απὰ, ΤΎΝΡ., Οον., ΟΕΔ ΚΝ.» 

ΟἙΝ. ; 7οὲ τ θαθοιίο ἐΐι6 ἐγ, Οον. 

Γοϑῦ. ; 7οϊοιυΐηγ ἐγινοίἢ,, ἜΤΒΗ. 

αν τ ἰουο] 1: ἰουο, αν, ΑΟΤῊ. 

τό. Μεΐηρ έν 7γαηνεα ἐογοίνο}} [Ἰ{ἴῳ 

οϊπιοα ἐοφοίϊιεν, ΑΥΤῊ. Τῦ βϑϑῖὴϑ 46- 

Β'τΔ Ὁ]6 ὅο τϑύαϊ {Π|6 Βαταβ ὑὙϑ 5] 0] 00) 

ἤ6γ6 δη ἴῃ Οἢ. ἱϊ. 21. ΟὈηυραοϊοα] 

5ο Αὐτὴ. Τῃθ6 ὑγαμπϑ]αύϊοη οἵ ἢνθ 

ΟΣ ὑμ6 Ὗν., πεῖ Ἰοφοαάεν" (ΤῪΝΡ.; 

Οον. ἸΤοβύ., Οπλν., ΘῈ Ν., ΒΙΒῈ.), 18 

ποῦ πιηδο βίδούονυ ; σοηυραοίοαί Ἰιο- 

ΘΥΘΣ πᾶθ ὑπ8 δανδηΐωρθ οὗ ργθβουνίηρ' 

ὑπ86 σὺν ἴῃ ΘΔ νοῦ τιὐπουῦ τϑρϑύϊ- 

ἰΐοθ, οὐὔμαυννῖβα ζηΐέ ἐοσείϊι61" στου]ὰ 

ΡῬουμαρ5. πᾶν Ῥ66Π ἃ ΤΠΟΓΘ Θ᾽ ΠΙΠΠΘΙΥ͂ 

ἩἘΠΠΟἸΊ5}. ὑγδηβ]αὐϊοη. βὰ ἨυδαΉ8 

«οὐδ ρρίψ} Βῳ ἐμαΐ εὐπίοῖ, οὐοῦν 7οζηέ 

διιρρίϊοίμ, ΑΥΤΗ. ; ψ 60,6 ἐογηύμγε ΟΥ̓ 

νη» ϑογ 6, ΔΥΊΟΙ,. ; ὑγν οὐ ἰοΐηΐ 

“ὐἹιογιυϊέϊ, οὐθ ηυϊγυϊδίγοι, ἕο αποίδιογ, 

ΤΎΝΌ., δπα δα. ΟἸΑΝ. (ἑδοῦοιυ ουέ 

Θιι61.},, ὅτχα.)}; ἑμογοῖυν οὐ αἰ γ' Ἰοψηΐοϑ. 

ΤλονῦΨ ογι6 ηυρμγυδένο:}) ατνΐο αποίδιον, 

Οον., ον. δῦ. (διε) ἐοψηυέ τὐ]ογ ὃν 

ἐν}; δι, διογῖο ἐουγυΐ, 707 ἐΐι6 Ζιιγγυλέυι)"6 

Ὁπογθοῖ, ΟΝ. ; ὁψ θιιεγν ἰουηυέ ὁ} 8ιιὺ- 

ηυϊηϊδιγαὐΐοτ,, ῬΤΒΗ. ; ὃψ αὐ ἡμυγιοίυι)"6 ΟΥ̓ 

ϑιιῦην., ΒΉΕΜ, «Αοἰΐυο «νογ βίη] 

76 οἰεοίιιαί ἐὐογ βίη, ΑὙΤΗ. ; ἐλε ο}6- 

γαοίοη, ΤΎΝΡ., ον, (θοῦ), ΟΒΑΝ,, 

ἬΗΕΜ. ; ἕἔλὸ εἰξοοίιαι, γοιυον, ΟἿΝ.. 

ῬΙΒΗη. Τπ6 δααιϊύοι οὗ ὑπ8 οριὑπϑὺ 

αοἰΐυο οὐ υἱίαϊ, ΑἸἵ.,---ἰῇ ἴῃ 108 1105 (566 

πούθϑ ὁπ. Θ᾽. 111. 7, δι οἡ ἃ 7688. 1]. 

11), ΤΥ ῬΘΥΠΔΡΒ. Ποῖ 6 τἱρ ῦν ά- 

τηϊυυθα ἃ5. Βθυυϊηρ' ΒΡ ΉΠΥ ὕο Οἶθαν ἀρ 

ὑμ6 τηθϑηϊηρ:. ᾿ 
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ὙΤΟΙΓΊΠ᾽ 1 {Π|6 τηθϑβϑιτθ. οὐ Θϑο ἢ) β'ηρ]6. ραγύ, Ῥυοιπούθι 
{π᾿ Το θᾶ 88 οἵ ὑΠ6 ῬοαῪ ἴον: {π6 ὈυΠ] 4] ηρ’ πρ οὗ 1056] ἴῃ 
Ἰονϑ. 

ΤῊ15 ὕΠ6ῃ 1 β8Υ, δα ὑθϑγ ἴῃ ὑπ6 Πμοτὰ, ὑπΠαὺ γα ηχιδέ τ7 
ΠῸ ἸΟΠΡΌΥ γα }}ς ἃ5. 06 (θη θ 65. 8150 Ὑγϑ]ς, 1π 0η6 νϑην 

Οἵ {Π61: τηϊη, Ὀθίηρ' ἀδυκοη θα 1ῃ ὑπο τπιηπαἀουθύδηαϊηρ, τ8 

ΘΠΘηαύθα τοπὰ {Ππ6 1π| οἵ οα Ὀθοδιβθ οἵ ὑῃ6 Ἰριῃηογδηοθ 
ὑπεῦ 15 1ῃ Πθῖ, Ὀθοϑιβο οἵ ῃΠ6 Παύάποθβ οἵ ὑπο Ποαχῦ: 

ὙΠῸ ἃ5 ΤΏ6η ρεϑὺ 166 ]1π0 ἤᾶνθ οἼνθη ὑπθιηβθίνθθ ΟΥ̓́ΘΥ 19 
ἴο δδῃύθομηθδθ, ἴοῦ 0π6 σσουκηρ οἵ 41] τηϑηποῦ οἵ τη- 

Ἐαοΐι βύμίο] τα, ὙΥΊΟΙ,., θοΐο: Οὐ}, 

ΑΥἼἿΗ. 84 τϑιηϑίηϊηρ ὅν. ; 566 ποίβϑβ 

ΟΠ ὙΘΥΞΘ 7. ρηγοπιοίοίϊ, 

ἐλ ἡπογυεα80} Παἰροί, ἐπιολδαδο, ΑἼΤΉ., 

Οὐον. Τοϑῦ,, ΒΙΒΗ. ; ηυαῤύ εν θη Οὐ ἐδ 176, 

Ὑνίοτ. ; γεοοίμοί, ἐγπογόαδο, ΟΕΝ.:; 

ἡπαϊοέϊι, ἐδ ὕπονοαδο, πα. ΤῊ ΤΟΥΘ 

ΤΩΟΟΘΙῚ ἴδει 9 γ0ηο ον ΒΘΘΙΩΒ δι1η15- 

Β1016. 85. θοῦ! ΠύθΡα] ὡπα α180 ὑβηαϊπρ' 

ὕο οἰθδι π|ρ ὕΠ6 58188. 

201" ἐΐι6 δευυϊϊαίηι ι.ρ1 ἴγνυιέο ἐΐι6 οαϊυζης, 

ΑΥΤΗ. Τύβββπιβ ἀ6βγ8 16, ἴον {Π 8 βῶκθ 

ΟΥ̓ τη Πογτηϊύγ, ὕο Ῥυθθθῦνθ ὕπθ βϑτηθ 

γα 5] [101 8.5 ἴῃ ν 6}. 12 ; {Π6 βἰπηρμ]οϑῦ 

ῬΑΓΔΡὨγ πο ὑγϑηβ] ῦ]ο σου] 6. “50 

ἃ5 ὕο θυ] ἃ 1056} ἊΡ ἴπ Ἰονα.᾽ 

17. Τηῖδβ ἐμόν 1 8α}}] 1718 7 8αγ 

ἐμογοίονο, ΑὐΤῊ. δἃπ4 {Π6 οὐμδν νυ. 

οχοορῦ ὙΥΊΟΙ.., ἐμογγ6 ἐυὶ8 ἐϊύπῳ 7 

856γ,6, ἃ ῬΉΕΜ,., ἐδὶ8 ἐμ6} ῇογ6 7 8αγ. 

ΤῊΘ τοϑαπηρύϊνθ ομαγδούου οὗ {π6 δά- 

ΟΡΘΒ5 ἴδ. ΔΡΡΥ. μοῦ θεϑὺ ργθβθγνθά ὈῪ 

Π6. τῆοσθ 16 γ] ὑγαπβ]αύϊοη οἵ οὖν ; 

ΘΟΠΡ. πούθβ οὐ 1 7 ἴηι. 11. 1. 

Ὑ6 ηυιιϑέ η0 ἴοιεν" αὐαΐ}}] Υο απ ο ον, 
αὐοωΐ! ποΐ, ΑὐἼῊ., ΤΎΝΘΗ,, ΟΒΑΝ.; ΘἘΝ. 

ῬΙΒΗ.; ψ66 αὐαΐβο ποί ἤοῖῦθ, ὝΥΤτοτ,., 

ον. Ταϑῦ. ; γὲ αὐαΐμα ποηιοῦο, ΟΟΥ. ; 

ποῦν γοῦν υυαΐξο ποί, ἈΠΈΜ. 

76 (Τογυλ65] 76 "οίλι6γ" (Τογεϊ68, 

ΑὐΤΗ. «Αἴ80 εὐαἱ]} ἩΓαϊ, Αὐτη., 

ΤΏ καὶ 15. ὑγδηβ]αῦθα ΟΠ]Υ ὈΥ ὙΥΊΟΙ,., 

ον. Τοβῦ., ΠΗΕΜ. 

18, Δοίπῃ αανβοηποώ ἐπ ἐΠιοὐ)" λνο}- 

δέαπαἴη 91 Παυΐηρ ἐδι6 υμιαογδίαπαϊης 

αἀαγζοιοά, ΑὐἸΉΗ., ΔΥΊΟΙ. (οτῃ. ἐδε) ; 

ὀϊγηαοὦ ἦγν ἐϊιοΐν" υπὰ., ΤΎΝΏ., Οὐον. : 

᾿ανίηγα ἐϊιοῦ" σπα. ὑϊψηαοα ἐϊιγου γῆ, 

ἀἰανίηοθ58ι, ον. Τδϑῦ. ; εὐλψίο ἐΐον αὐὸ 

ὀίληοο ἦι. ἐϊιοΐγν" υχά., Οπ ΑΝ. ; Δαν 

ἐλιεῖν" οοσιίζαξίοη, ἀανμοποα, ΟἘΝ. ; ἀαγ- 

θηοὦ ἔπη, οοσίξαΐλοη,, ῬτΤΘΗ. ; Πιαιυίγῃ ἐϊνοΐ" 

σπα. οὐδοιγοώ υυϊέϊ, ἀαγετιο8, ἈΠΕΜ. 

ΑἸϊοπαίοα] Βοῖπ αἰϊογναίεώ, ΑΥΤΗ. 

Οἱ δοοοιππῦ οἵ ὕπθ6 ἄθβθποθ οὗ ὄντες ἴῃ 

Π86 βθοοπᾷ τηθιηθ 61, ἰῦ 5θθιὴβ βθϑὺ ὕο 

οταϊῦ ὉΠ6 Ῥδυθϊοῖρ!8 οἵ ὑπ νϑὺῦ βυῦ- 

βύδη ϊν 6. «Βεσαλιδο ο7 (1}} 

Τιγοιῖν, Αὐτη. «Παγαληι0858] 

5ο ΟἿΝ. : ὀέίπαηεβ8, ΑΟΤΗΉ. ἃπα το- 

τηδῖπϊπρ' υ.; 566 ΤΊΘΠΟΝ οὐ Δαυΐδ. 
7,767: ὉΠ. Ψ11. Ρ. 117. 

19. Τῦλο α8 ηιοη] Ἰλο δοίη, ΑστΗ. 

Τῦ 15. 0681} ὅο ῬΥΘΒΘΓυ 6 {Π6 ῬΘου 18. [ΌΥΟ8 

οὗ οἵτινες. ΤἩγαγιογυτι685] 80 

ΤΎΝΡ., Οον., ΟΒΑΝν., ΟἘΝ., ΒΙ5Η.: ζα- 

δοϊυϊουιϑη688, ΑὙἼΤΗ. ; υποϊιαϑβεϊέο, ΔΥΊΟΙ,. ; 

σηοϊοηηιθ886, ον. Ἰοθῦ. (866. Ὀ6]ον); 

ἑπιρυαἰλοϊίζο, πΕΜμ. Π6 ἀγίϊοϊθ οἱ η- 

δα ψ 1} 10 ὕθπ 5 δἰτηοϑὺ ὕο Ῥϑυβοηῖῖν ἴὐ, 
ἤθποθ Π6 σαρ θα] 'π {Π6 ἐθχύ. 

ΜΟΥ ἐἦι6 εὐον ήγ ο7.] ὅϊτα, ὙΥΊοτ,., ζμίο 

{6 «αὐἱγοϊηγηο ο7,; 10 ἐδ ἀὐονυηο οἕ, 
Οον. Τοϑῦ.; συηΐο ἔδα ορογαΐίοη, οἕ, 

ἜΗΒΜ. : ἴο τὐογῇ, ΑὙΤΉ. δη6] γϑιηϑ πη ρ᾽ 

γν. Αἰ ηναγνογ" 97,1 80 

ΤΎΝΏ., Οον., παν. : αἷΐ, ΑΥΤΗ. ἀδπὰ 

ΤΟΙ ΔΙ] Ύ. ; 886 Πούθϑ ΟΠ). ΨΘΓ. 31. 

Ν 2 
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20. ΟἸΘΔΠΠΘΒΒ 1ἢ ΘΊΘΘάΙΠ655. Βαῦ γα ἀἸα ποὺ 50 ἰϑᾶσῃ ΟἸτϑῦ; 
21 1 Ἰπἀθθα γο θαι Ἡπη ἃπα ὑοῦ ὑϑαρηύ τὼ ΠΠτη, ἃ5 15 
22. {τα} 1ῃ «6585, ὑπῶῦ γ8 ἡυιυδύ ἰδ ἃ5148, ἃ5. ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ. ΥΟ 

ΤΌΓΠΊΘῚ ΘΟηγουβαύιοη, {116 οἱ τηϑη ὙγΏ1ο0. ὑγαχϑὺῃ οοΥγαρῦ 

22 ΔΟΟΘΟΥΟΙηρ ὕο ὑπ6 ᾿υϑίβ οἵ 1)θοοϑιύ, δηα γαΐο᾽ Ὀθοοτηθ τὸ- 

24. πουγθα ὈΥ {Π6 ϑριντῦ οἵ γοῦι τη]η6, δη Ραῦ οἢ {Ππ6 ΠΟΥ 
Τη 81), νγ 810} ἴδοι (ὐοα 5 ἡηιωσο δῦ ὍΘ θα ογθαϊθα 1ῃ τιρηύθ- 
ΟἸΒΏΘΒΒ 86] ΠΟ] η685 οἵ Ταῦ. 

ζὐιοἰοαγ.688] δο 811 ν. δχοθρὺ ον. 

Ῥοβύ., 7υ 1 ψηιο886. 7ν 

φγοθοζἧηι655] 7γν οοιιουἐϊδο, ἍΥΤΟΙ,. ; υἹυΐο 

ατιαγῖοθ, ἘΟΗΈΕΜ. ; τοὐέϊ, γγεοαζγε85, ΑΟΤΗ., 

ΒΙΒΗ. ; θυόη, εὐἱέδ, ογ., ΤΎΝΌ. δηᾷ το- 

τη] ηἷπρ’ Ὗν. Τη15 ὑγδηβίαύϊοη οὗ 

πλεονεξία τηὰνῦ 6 τοίαϊηθα ἢ αυδ!ποὰ 

ῬΥ {Π|6 τϑιμδῦῖϑ ἦγ, ἰο6., δα ποὺ τη 6 6γ- 

βύοοα ἃ8. πα ]οαθϊηρ ἃ ΤΉΘΙΘ. ΠΟΙ 

ἀμετρία. Τὴ ὑγιθ 146 οἵ πλεονεξία 

ἰἴβΒ. “ΔΙΏΟΥ ΒΔΌΘΠΑΙ:᾿ ᾧπ6 οδ]βοίβ ὕο 

ΒΊΟΝ ἰῦ 15 αἰγθούθα ν}1}} θ6 ἀβῆπϑα ὈΥ 

ὑπο οοηΐοχῦ. 

20. «Π)ὲώ ποΐ 80 ἴοαγη] Παυθ ποῦ 80 

ἰοαγποα, ΑὐἼῊ. ἃ ηά 811] ν. 

21, 7 ἱμπαοφοα] 77,80 δε ἐμαΐ, ΑὐτῇΗ., 

Οον., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.; γψὺ ποίλοϊο5, 

ἍνΊσι,. ; {7 80 δε, ΤΎῪΝΡ., ΘἘΝ.; 17,80 

ὃ6 ψεί ἐμαΐ, ον. Ταϑύ.; ἐῇ ψοί, ἙΗΕΜ. 

Ἡδφανα] ϑο τοι. : ἄανο σαν, ΑΥΤΗ. 
Θιηα τοι ηϊηρ ν. Τγεν6 

ἑαυ ὧν Μη] Πδαυο ὅθονν ἐατι ἠέ ὃν 

λύμη, ΑὐτΉ., ΘΈΝ. ; δέῃ, ἐαιιές ἔν ἔψην, 

Ὕντοι,.., ΤΎΝΡ., Οον.; ὅδ γϑύγιοίο, γν 

ἄψην, ον. 1εϑῦ.; ἔα θθηθ ἐαιῆέ ὑη 

λίην, ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ. 

45 ἐδ ἐγ.) ὅο ΤΟΙ. ; οὐεην α8 ἔΐι6 ἐν)". 

5, ΤΎΝΡ., Οὐον. ; α8 ἐι6 ἐγ"υί, ἐδ, ΑΥΤΗ, 

δια τϑιηδϊπῖηρ' Ὗν. 

22. Τπλαΐ γ6 ηυι54] Τῆαΐ γ6, ΑὐΤΗ. 

Τὰν αϑὶα61 Πανο ἤγοην ψουι, ΓῪΝΤ. ; αν 

ἀοιυηθ, ἜΙΒΗ. ; ἔαψ...αὐὐαν, ΒΕΕΜ. ; 

»ιυΐ οΠἢ, Αὐτη. 43 ἐοη- 

ὁ67.8 ψοι"} Οὐ οογγη) ἐΐνο, ΑὙΤΉ. 

Ἡγαχείν οογγιιρε] 15 οογγιρί, ΑὙΤΗ. ἀπά 

{Π6 οὔμοὺ γ. δχοθρὺ Οον., ηναγγοίἠ, 

λϊηιβοῖγο, απ ἌΗΕΜ., 8 δογγιρίοα., 

Ζαιδίϑ 97 ΤΠ) οοἶε] ΤΠ) οοἰ(ζι ζυι8ῖ8, ΑὝΤΗ. ; 
αἰοδὶγὴ8. Γ᾽ ογγοι", ΝΥ τοΙ,., ΗΒΜ. ; ἀ6- 

οεαναθίε {ιυι5ῖ685, ΤῪΝΏ., ον., ΟἈΑΝ.; 

ΟἘΝ.; αἰϊδοοαιιοαῦΐο [ιιδίε8. 9 ΟΥ̓́ΤΟΙ, 

Οον. Ταϑῦ. ; ἐιδέο8 οὕ 6) 016, ἜΤΒΗ, 

23. Απὰ γαΐϊ]ιο»}}] πᾶ, ΑΥΤΗ. 

“Βεοοηυθ γοηοιυ6 1] 86 γονοιυοα, ΑΥὙΤΗ. 

ΤῊ15 σμδηρθ 15 τηϑθ 5. δῃ ἃὐθτηρῦ ἴο 

ΘΧΡΥΘΒΒ ὍΠ6 οοπὐγαβῦ Ὀθύῦνθθῃ ἢ 8 ὈΓ6Β. 

ἀνανεοῦσθαι πα ὑῃ8 ΔοΥ. ἐνδύσασθαι. 

ΒΒ ἐπ6 ϑρίν] ὅδο Ὑντοι. (οπι. ἐπε): 

ἦγ ἐΐι6 8ρῖ), ΑΟἿΤΗ. δηα 811 ὅπ οὐμὸν 

γν. 

24. Απά ριιΐ οπῇ] ὅο ον. (θο ἢ), 
ΟπΝ.: απο ἐδαΐ γὲ ριυέ οη, ΑὐΤΗ. 

ΑΝ" Οοα᾽ 5 Ἰηυαγ6} ὅϑῖτα. ΤΎΝΌ., αὔξει" 

ἐλ ψηναγο 1 Οοά: αέον" αοα, ΑὐτΗ. 

8.04 ὕπ6 οὔποὺ ὅν. θχοαρὺ ΒΉΗΕΜ., αο- 

οογαϊηρ ἰο αοα. 'Τῖιθ ογᾶθσ. οὗ [Π6 

ΟΥτροὶς τὸν κατὰ Θεὸν κτισθ. 15. 5Ιτη1- 

ἸΔΥν τοὐαϊ θα ὈΥ 811] {πθ ν. δχοβρῦ 

Οον. (θοῦ). Τὸ τῆν Ὀ6. οΟὈβθυνϑα 

ὑμαὺ ὑπ6 ὕγϑῃϑ). οἵ ἙΉΕΜ., αοουγαϊηρ' 

ἔο, δ5 ὉὍπ6 δαἀναπίαρσθ οἵ Ῥγθβθυνηρ᾽ 

886 δηὐιυμοβϑὶβ κατὰ τὰς ἐπιθ. κ.τ.λ. 

(σοι. 23), δῃὰ κατὰ Θεόν, Ὀυὺ ἴΔ115 ἴπ 

Ῥυϊηρίηρ οαὖ ΟἸΘΑΥ]γ {Ππ6 στθαῦ ἀοούνι- 

ΠᾺ] ὑγαὺῃ ΔΡΡΥ. ἱπ ρ]164. 1ῃ ὑπ Ἰαύξογ 

ψοΥά5. «“Παίἢ, δοογ 15, ΑὐτῊ. 

δια 81 γν. Τὴδ ὑγϑπ8]. λαΐϊ, ὀδθιι 18 
ῬΘΥΠΡ5. ἰϑῦθ 5] 10. Π]ν Ῥγθίθγα }]86. ἴο 

τὐαϑ8, 88. ὕπ6 Ἰαὐδοσ ὑθπα8 ὕο ἔπσον ὑπ 8 

κτίσις Ταγῦμον Ῥδοῖς ὑμαη 18. δούιι ΠΥ 

᾿ηὐοη θα : {π6 τοῖ. Ῥοίηρ ὑο ὑπ6 πον 

κτίσις τὰ ΟΠ Ριβύ. “Ποζέληοδ οΓ 

7γιν].} ὃο νισι.., ον. Τδβύ., ΒΙΒΗ. 

δια βη. ΠΗΕΜ, (ύλι6 ὑ)..}: ἕγῖι6 χοἰ - 
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ὙΥΠοτθίοσθ, πανίησ δ᾽ 4 δ5146 Β Ιβθοοά, βρθαῖκ ὑγαΐ 25 
ΘΔ ΘΠ. τᾶ ΜΠ 15. ΠΟΙ οι; θθοδβθ γγΧ8 816 ΤΠΘΙῊ ὈΘῚΒ 

ΟΠΘ6 οὗ διηούπου. Β6 ΔΗΡΤΥ, 86 βίη ποῦ: ἰθὺ ποῦ ὕπ6 βαῃ 26 
ΘῸ ἄονγῃ ὁπ γοῦν ΔΗΡΟΓΘα Τη0041; ΠΟΥ͂ γοῦ οἵνθ Ῥδοθ ἴο 27 

{Π6 ἀδν!]. Τιοὐ {πὸ ἰθδίθυ. θα! πὸ τότ: δαὺ γαῦμου ἰοὺ φὸ 

δῖα Ἰϑθουμ,, νγουεῖπρ' τ 0} Π15. οὐγσα πᾶ π45. ὑΠ6 ὑπῖηρ᾽ ἐπαὺ 

15 Ῥοοα, {πᾶὺ 6 τηϑῦ πᾶν τὐἤθγθο  ὕο Ἰτηραῦῦ το Πῖτὴ ὑμδῦύ 

ποοάθιῃ. Τὺ πὸ οοιταρῦ ΒρΘθοἢ ρῥτοοθθά ουῦ οἵ γοῦν 29 

τηοαΐ, Ὀαὺ ἩΠϑύθνου 15 σοοά ἴον ϑαϊβοδύϊοη. οἵ {Π6 προορᾷ, 

{πῶῦ 10 ΤΩΔῪ ΓΪ ἰδίθι στᾶθθ ὅο ὕΠ8 Πϑδγθιβ; δη ργῖθνθ 30 

ποὺ ὑπ6 ΠοΙγ ϑριεῦ οὗ Οοά, ἴῃ ψΒΟΤὰ γ8 ὙΘ͵Θ 5686 4 [ῸΓ 

1.688, ΑὙΤΗ. 8Π4 τοτηδηΐηρ ἦν. οχοθρῦ 

Οον., ΘΓ 1ὖ 15. ΤΠΟΓΘ. ΘΟΥΓΘΟΙΥ, ὑ71ι6 

φγἠέοουδη65 απ ἠοίψηε8. 

25. Παυΐπρ ἰαϊῷ αδὲ46}] υάέϊηῃ 

ατυαν, ΑὙΤἸΗ. “Ῥαϊξο]οοα] 

Ταχύ, ΑΥΤΗ. δμα 811 νυν. (ἰδοϑψης, 

Ὑντοι,.). Τγιέἢ, θαοῖν 

φιαη] δο τσ, ; ἐΐμα ἐγανέδ, διιογ νᾶ, 

Οον. Ταῦ. ; ἐγίμ, θεν οπ6, ἈΗΕΜ. ; 

δυο πιαη, ἐδ ἐγιοίδ, ΟΟΥ. ; ΦΘυΘΥΎ 

αν ἐγ, ΑΥΤΗ. 8ἃπα γοηηδ᾽ Π]ηρ᾽ 

γν. “Βεύαιι56] ὃο ον. 

Τοθῦ., ΠΗΕΜ.; ον", ΑὐἹ1Η., ΥΊΟΙ,., 

απν. ; 701 αϑ πιοοΐα α8, ΤΎῪΝΩ., ΟΟΥ.», 

ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ. 

,6. Δὲ αἀπην}}] ὃο ΤΎΝΏ., Οὐν.; 

ΟΠΑΝ., ΘΟῈΝ., ΒΗΒΜ.; ὅθ ψ6 αἸΩΥΎ, 

ΑΥἹἸΉ., ον. Τεϑύ., ΒΙΒΗ.; ὅδ γψε6 

«υγοίϊιο, ΔΥΊΟΤΙ. Αηγογοα 

μιοοα }] Ἰγγαΐδ, ΑΥἸΉ. δηα 811] νυ. 

οχοορῦ ΒΉΗΗΜ., αηγ6ῦ. Τὴ6 οἤδπρθ 

ΙΩΔῪ ῬΘΡΠΔΡΘ. ὍΘ ΘΟμΒΙ ἀογθα ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 

ΠΙΘΟΘΒΒΩΤΥ; ἃ5 ὉΠΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟ 85 Ὀ6- 

ΘΟΙῚΘ 80 ἔδιηη αν: 501} παροργισμός, 

ΦΘχϑοοῦ δ ὐ]ο,, “ Θχαβρογαύϊοη,᾽ οαπποῦ 

βύσ: οὐ. 6 ὑγϑηβ]αῦβα ωὐγαΐῆ. 

27. Νοῦ ψεί] ἢ Νοϊίλεον, ΑὐἼῊ. : 569 

ποίοβ οὗν 1 7688. 11. 3 (Τγαηδί.). 

28. ἼΤλ6 8ἰθαίογ) Πύην ἐμωΐ ϑίοῖε, 

ΑΥἸΉΗ., ΤΎΝΌ., ΟΒΑΝ., ΟἿΝ., ΒΙΒΗ. ; 

ἢ ἐϊαΐ 5ίαῖο, ἌΝ τοτι.., ΒΗΕΜ.; λ6 ἐπαΐξ 

καί 8ἰοίίοη, Οον.; ἢ ἐμαΐ ἀγώ 5ἰοαῖο, 

ον. 1ο8ὺ. 16 ΑΥΤΗ. ἴῃ νϑῦ. 29 

ΒΌΡΡΙ6Β ἃ ργθοθαθηῦ ἔου ὑπ18 ἰἀϊοτηδῦϊο 

ἐτδιϑιαύϊοι οἵ ὑπ9 ῥγεβθπὺ ρᾶιὺ. θα 

{π6 ἀυύϊο]θ. 8 οὐυη]} 

Ηΐβ, ΑΟἸΗ. δπά 81} νυ. 

Τῆι ἐϊιίηρν {Πα ἐδ φοοα] Τῆι ἐἸυΐη ιυἸϊοῖ, 

8. 5., Αὐτη., ΟΚΑΝ., ΟἿΝ., ΒΙΒΗ.; 

ἐπαΐ ἐμωξ ἐ5, σοῦ ἐἸυύην, ὙΥΊΟΤΙ. ; 8οηλ6 

. ἐϊυιίησο, ΤΎΝΡ.; 8οηιθ σοοί, ΟΟν.; 

ἐλαξ ωὐὐμοῖν 8 ., ον. Τοβῦ., ΒΗΕΜ. 

ΤῊ β!!ρηῦ οπδπρθ ὕο ἐπαύ ἰβ ῬϑυμαΡ8 

ΤΠΟΓΘ ΟΥἸΘΙΟΔγ οχϑοῦ; 8560 Βγόνη, 

αγαηι. 9. αγαηνην. τι. 5, Ῥ.- 293; πὰ 

πούθϑ οη Οἢ. ἱ. 23. Παῦθ 

ενἴογ6071] ὃο Ὑισι., ον. Τοβϑῦ.; 

Και νυϊόηοο, ἘΠΕΜ.: ἤανο, ΑΥἹῊ., 

ΤΎΝΡ., ον., ΟἘΝ. 7ηραν}} 

5ο ΑΥΤΉ. 'ἰπ τ Τῆθβ5. ἷἱϊ. 8: σίἕυθ, 

ΑΥΤΗ. Π6ῖ6 τὶ 411 ν. Τ6 8 ρ}ῦ 

Θμαπρθ 15 τηϑθ ἴοσ ὕπο β86 οὗ ργθ- 

Βουνὶπρ ὑπ6 ἰάδῶ οὗ βμαγίηψ οοπνθυϑά 

Ὁγ 016 σοτηροιιπα νου. 

29. ϑρεθοῖ) ὃο ΒΗΒΜ.; τογ616, 

ὝΥΊΟΙ, : οοηνημιη οαΐξίου, ΑΥΤἸΉ. ἃπά 

τοιη δἰ πἰηρ ν. Τγλαίευεν" 

1581 Υὔ ατῳ 8, ὝΥτσατι,.; ψ7 αὐ ὃ, Οον. 

Τοβῦ. ; ὁ} ἐλογο ὅδ ὠπψ, ἈΗΒΜ. ; ἐλαΐ 

αὐυϊοῖν 56, ΑΟΤΗ. πα τϑιηδ πη ὟΥ, 

Ζον οαἰΠεοαξίογ ὁ ἐδ 6 περ 1 70 ἐ}ι6 υ.86 

67 οαϊγγίηγ, Αὐτη., ΟΕΝ.; ἐο εαἀείγα 

εὐὐέ, αἰϊ, εὐνοεῖν ποαα 8, ΤΎΝΌ., Οον,, 

84 ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ., φίνίηρ ὧϑ ΟἿ᾽ α8 

ἔονῦ τὐλθν. Ὁ ὑπ αἸΠΠου]Υ οἵ ὑγαπβ- 

Ἰαύπρ ὕμπθβα σγουὰβ ῬΙΌΡΘΙΪΥ 560 

ΤΎΘΠΟΗ οἷν Αἱ. 7. ο᾿.. Χ. Ρ. 178. 

30. 7.1 ωλοηυ] ϑῖτα. ὙΥΊΟΙ,, ΒΗΒΜ,, 
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41 ἴπ6 (ΔΥ οἵ τϑαάθιηρίϊοῃ. 

ἘΡΗΒΒΙΑΝΒ. 

Τιοῦ 411 διζξουποθθ ἀπά τταίῃ 

8η4 ΔΩΡῸΙ 8ἃη4 οἰδιηοι δα ΤΆ]]Π1ηρ Ὅ6. Ταῦ ΘαΥ ΤΤΌΤα 

42 γοῦ, τι 811 τηδ]ϊοο ; αὖ Ὀθοοῖηθ Κιπ ὁπ6 ἴο δηούμοσ, 

τοπου- ποαυῦθα, ΤΟΥρΊ νη Οη6. Ὡποίπου, ουθῃ ἃ5 Οοα αἶβοὸ 
τη ΟΠ εῖϑὺ ἴον γοῦ. 

Υ. Βδοούλθ ὑπθη [Ὁ] ονγοῖβ οἵ Οαοα, δ8 θοϊονθα οἰ] άτοπ; 

ἴῃ υυ]ιλοῖνθ. εὐλιογ οὗν, ΑὙΤῊ. ; ὃψ ιὐλοηιο, 

ΤΎΝΡ., ΟΒΑΝ., ΟἜΝ., ΒΙΒΉ. ; εὐλογηυίι, 

Οον. (ρο}). Ἰ76)6] 410, 

ΑΥΤΗ. πᾷ 411 γν. ον" ἐμ} 

ζηιίο ἰΐο, ΑΥΤΗ. ἀπά 81] οὔμπον Ὗν. 

δχοθρὺ ὙΊΟΙ,., ἔην ἐδι6; να ον. Τεβύ., 

αἀραγηϑδὲ ἐλ. 

31. ΑΤ| δίξίογ. 6558) ὅο Αὐτη. Τί 

15 ποῦ δΔΙνγα 8 ἀθβι γα 016 0 ῬΓΘΒΘΡν 6 {Π|6 

ΤΩΟΤΘ [ἰθγᾺ] ὑγῶπ8]. οὗ πᾶς (αἰΐ ἡγαΉ 67" 

67), 680. θη ἰῷ 15 ργβῆχϑα ἴο τποτο 

ὑπ ὁπ ἃρϑίγαοὺυ βυδβίδηὐνινθ, 85. ἴὕ 

ὕθπαθ ἕο Ἰοδὶ {π6 βοπίθποθ ψὶυπουῦ 

Ὀοΐπρ' ΤῆτΟἢ. ΤΠΟΥΘ Θχρτθθθῖνθ. Υ ΠΘη 

ὑμ6 8.41]. [Ὁ]]Ονγβ, ἃ5. ἴῃ γε], 10, 016 

ἸΟΠΟῸΓ ὑτδηβ᾽ οι υν111 οἵθθη Ὀ6 ἕοππα 

ΤΉΟΤΘ 8αΤη]5510]16. Τγρναΐ} ὅο 

ΑΥΤΗ., ντσι.., ον. Τα. : γεαγδηε88, 

ΤΎΝΡ., ον., Οπαν., ΒΙΒΗ.; απ 067", 

ΟΕΝ., ΒΗΠΜ. ΤῊ6 ὑγδηβ᾽ αὐ! ΤηΔΥ 

ΡῈ τούδϊ θά, ἤθη θνοσ θυμὸς πα ὀργὴ 

Οσσα ὑοσϑύμθυ, ἃ5 5 ΠΟΙ ΘΟ] δχδοῦ, 

Ῥτονι θα ὑπὰῦ ὈΥ τὐαΐϊδ πτθ τπιπ66᾽- 

βδπα τϑύμου ὕπ6 οαὐργθαῖς (“ Θχοδπάθα- 

οϑηὐΐα, Οἴσοσο, 786. Ζ͵βρυιν. τν. 0), 

ὉΥ απρο)" ὑπ τῆογο βού]θα ἀπ δθϊά- 

ἴῃρ Βαδιύ. Τὸ 15. Ῥϑῦαρθ ἀουθῦα] 

τμθύμον αὐγαΐϊδ, ἀοο8Β ποὺ ΠΉΡΙΥ ἃ 

δυθαῦθι ΡΥ ΔΏΘΠΟ6. ὑπδη θυμός (566 

Οὐορδη οὐ ἐδ αβδίοτιδ, 1. Τ. 2. 3, Ῥ. 

111); 5011 85 θυμὸς 15. ΒΘΥΘΥΆΙ {11π|65 

ΔΒΟΥΙθΘα ἰο οα 85 7811 85. ὅο τη), 

ὑπ ἃῦονβθ βθθῖὴϑ ϑῬἜΈΠΘΓΆΙΠΥ ὑπα τηοϑῦ 

ῬΙΌΡΘΙ 84 Βα βίδονουυ ὑγδηβ] ] οι. 

αϊϊ] ὃο ΑὐΤΗ. ἴπ τ ΤἼμι. νἱ. 4: 

ουἱ! ϑροαβξίηγ, ΑὐΤΉ. ποθ. 

αἴο6] δο Αὐτη., ὕγτστι., ον. Τερύ., 

ἜΠΕΜ. : πανιγἠίίηοβ8ο, ΒΊΒΗ. ; ηναϊίοὶ- 

Οτιδηι688, ΤῪΝΌ. 8ἃπα τοιηδίηΐηρ νυ. 

ἊΒ κακία ῬΡοϊπίβ ταῦμου ἰο ἴῃ ονὶ] 

ΒδὈϊ οὐ {πὸ τηϊηα, ἃ5. ἀἰβύϊηρτ θη 

ἔνοτὴ πονηρία, Π6 οι οοταΐηρ οἵ [ἢ 6 

βϑτηθ (ΤΎΠΟΙ, ϑγπον. ὃ τι),---ηγῶ- 

ἴλοο, νυ ῖο 15 ἀοἤπθα Ὀγ Οὐδῦρ (ϑγη- 

ΟἹ". 5...) 88. Ὅη0 “Θββθθηοθ οὗ βδάμθαββ 

Ἰγίπρ' ἴῃ ὅπ ῃθατῦ,᾽ που ἀρρθᾶν ἃ 

οογτθοῦ ἰσϑηβ]αὐϊοη ; 5866 Οὐρδη οὐ ἔδ6 

ΤῬΡαβδίοηιδ, 1. 3. 2. 1, Ῥ. 159. 

32. βι] ὃο ον. (βοῖ): απά, 

Αὐτη., ΒΗΕΝ. “Βεσοηλ6] 86 6, 

ΑΥΤΗ. δη4 811 γν. (οπι. γ6, ον. Τοβύ., 

ΤΗῈΕΜ.) ; ΟΟΥ̓ΤΟΒΡΟΠαΪησ ἴο ἀρθήτω ἀφ᾽ 

ὑμῶν, νΕΥ. 31. αού 

αἶδο] δο ον, Τοῦ. : σοα, ΑὐτΉ. 

715 ΟἼἸ1δ1] ὅο ὙνΊσι.., ον. (οί), 

ἜΠΕΜ.: 701 ΟΠ γ"δίβ. βαῖο, Αὐτη. ἀπά 

Τοτηδ πο νυν. Μογρανο] ὃ 

Ὕντοι,. (σαι), ΤΎΝΌ., ΟἿΝ. : λαΐϊ, 7ον- 

σίυοη, ΑὔἼΉ. ἀπά τϑτηδϊπίπρ Ὗν. οχ- 

οορὺ ΒΗΕΜ., λαΐ γραγαοποά,. ὙΠῸ 

ϑοΥϊβὺ 5866Π18 ΠΊΟΤΘ δχϑοῦ, 85. ῬΟΙ Π πο’ 

ο {πθ ραβϑὺ δοὺῦ οἵ Οοα᾽Β. τηθγουῦ ἃπὰ 

ξΟΤΟΊ ΘΙ 655 αἸβραγθα ἐγ Ολγδέ, ἰ. 6. ἴὰι 

δῖνίπρ Ηῖτα ἴο ἀ16 ἔογ ὑπ 51π5 οἵ {16 

ψγου]ά. 

ΟΉΑΡΙΒΕ Κ΄, τ. βεύοηιο ἐΠι6η} [86 γ16 

ἐμονοζογο, ΑὙΤΉ. δμα ὑπ οὔπον Ὗν. 

ϑχοθρὺ ὑντστι., ἐλ ) 707} ὅ6 γ66. "ΙῪΝΘΡ. 

Ιθῶγθθ οὖν υτπίγϑηβὶαϊοά. ΤῊ τόσα 

Πύθνα] ὑγϑηϑῖ, οἵ γίνεσθε τοῖο ῦ Ῥουμαρ5 

6 Πϑιθ αἰβρθηβθα 10}, ἃ8. ὩΘΟΘΘΒΘΤΙΪΥ 

᾿πνοϊνοα τὰ ὕΠπ6 δοίϊοῃ. ἱπηρ]184 ἰπ 

μιμηταί: ἃΒ ΠΟΥΘΥΘΥ 1Ὁ 566 Π15 δ ΘΠ Ὸ 

ΘΒ τοβιπιρύϊοι οὐ ὉΠ6 ῥγθοθάϊηρ γί- 

νεσθε (οἴ. ἵν. 32), 1ῦ ὙΨ1Πμ 6 ταοϑὺ 

οχδοῦ ὕο σϑύδϊη 1 θυ ὕοο. 

“Μοϊζοιυο)}8] ὅθθ ποίβ οἷν 1 7688. 1. 6 

(ΤὙαρϑί.). “Βεϊουοα 1 ΠΠοϑίε αἴ6γ- 

τὐογίδιο, Δ ΤΟΙ. ; πιοοϑύ αθαγθ, ΟΟΥ. 



(πΑΡ. ΤΡ 421τ-.Ὗὖῦ. 8. 

δ Ὑγ8 11 Τὴ ἰονθ, θυθῃ ἃ (ἢ τ᾽ϑὺ αἷβὸ Ἰογθα τ, ἃπα σαγθ 
ἩΠΉβ61Γ ἴον τι δὲ οὔουϊηρ ἃ μα ἃ ΒΒΟΙΠοΘ ὑο (οα ἴοι 8 

ΒῶγΟυ Οἵ βυγθοὺ 51η6]]. 
Βαὺ [ογπιοδύϊοι, δηἃ 811] τηϑηπο 1 οὐ ΠΟΪΘΘΠΠΘ55. ΟΥ̓ 

οογθύοτιβη ββ, ἰθὺ 10 ποῦ θ6. θυ πδιηΘ 4] ϑΙηοηρ' γοι, 85. Ὀ6- 

ΘοΙηθίῃ βαιούβ; 8η4 πὸ ΠΙ Π]ηΘ 55, 841 [Ὁ0]15 ὑδ τ] πο’ ΟΥ̓ 

76 βθηρ--[Π]πρθ  ΏΙΟἢ 16 πη ὈΘΟΟΙΏ]ηρ---ἰσαὖ τύποι" ΟἹ ν]Πηρ' 
οὐ Ὁπϑηΐςθ. ΒῸΣ {π|5 γα Κπουν, Ὀθιηρ' ἀνγᾶτθ ὑπαῦ πὸ ᾿ ΠοΙο- 
ΤΩΟΠΙΘῸΙ, ΠΟΙ τπΠο] θα. ῬΘΥΒΟΙ,, ΠΟΙ Θονθίουβ Τηϑ ὙΠῸ 18. 8 
Ἰἀο]αίθν, μαῦ δ ᾿ππουϊύαποθ τη ὕπ6 Κιησάοτῃ οἵ (ὐτιϑῦ 
δηἃ (οα. [οὐ π0 τηδηῃ ἄθοθινθ γοὰ ιῦἢ νϑίῃ σγοσδ: [ῸΓ 

Ῥθοδιβθ οὐ {Π|656 51115 οοιηθῦῃ {π6 ψτϑῦῃ οἵ Οαοα προη ἐπ 
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Β5ΟΏ5. Οἵ αΙβο ΘΙ Θηο6. 

ψιὺ ὑπ οιη. 

Ταβί., ἘΗΕΜ, ; ἀοαν, ΑΟΛἿΤΗ. δπά τὸ- 

τη πη ὟνΥ. 

2. νοι, ὧδ Οἠγίδε αἷ801] 45. Οἶ"". 

αἶδο, ΑὐτὴΉ., ἘΉΕΜ. ; αϑ εὐ σϑέ, ὝΝΤΟΤ,. ; 
ἔψμο α8 ΟἾ". αἴδο, ον. Τδβῦ.; δυδῆν 8 

ΟἿ""., ΤΎΝΡ. ὅπ τρτηδίηΐϊηρ Ὗνυ.: 

866 ποΐεβ οἵ 1 77,688. ἱ. 5 (Τ γαηῖ.). 

“Ζουθα ] ὃ. ͵τσιι., ΤΎΝΡ., 

ον. (θο.}), Οπαν., ἜΠΕΜ.; λαϊΐ, 

ἰουοώ, Αὐτῆη., ΘΕΝ., ΒΙΒΗ. 

Ἃἴανο] ϑδο Ὕντοῖ,., ΤΎΝΌ., ον. (θοὐ]), 

ΟΒΑΝ. ; αοἰϊιογοί, ΗΕ Μ. ; λαΐ, σίνοη, 

ΑΥΤΗ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. ϑανουιγ" 

ΑΥ̓͂ ϑιυοοί 8ηνο11] ϑιυοοῖ 8ηνοῖ ἴγνγ 8αῦοι!}), 

Ατὐτη., ΟἘΝ., ΒΙΞΗ. ; οὐὔουγ ὁ 5ιυοί- 

Ή,6880, ΤΟΙ, ον. Τδβῦ., ἘΠΒΕΜ.: 

ϑιυοίο 8αν0}, ΤΎΝΌ., Οον., Οπ ΑΝ. 

3. ΑΙ πιαηηο)" 9} εὐγνοἴσαγνγι688] Α [1 

μηοίοαηη688, ΑΟΤΗ. ; 566 πούβϑ οῃ οἢ. 

ἴν. 21 (7 γαπδῖ.). Νού ὃ6 ουοη]} 

ΜΝοὲ ὃ οποθ, ΑΥὐΤΉ., ΟΒαν., ΟΕΝ. 

ῬΙΒΉ. ; ὅσ ποΐ οπιο6, ΓΎΝΌ. ; ποΐ 80 ημιοῖ, 

αϑ ὅθ, ἈΠΕΜ. ὙΥΊστ,. ἀπα ον. (Ὀο1}) 

Ιϑῶνθ {π6 καὶ τπαϊγδηβιαὐθα. 

4- Απᾶ πο...«αὐνἃ} ΜΝ οΐί]ι6ν.... 1,07, 

Αὐτη. ΑΒ ἢ...ἢ 15 γν6}1 πιιρροτίθα, Ὁ 

ΒΘΘΙΩΒ ἀοβίγΓα Ὁ]6 ὕο τηδυῖς πὶ {πΠ6 ὑγᾶη8- 

Ἰαύϊοπ ὑπ τϑαάίηρ' δα ορύεα, Ο»] 

ον, ΔΟΊΗ. «οϑύϊη,..] δο Αὐτὴ. 

1)ὸ ποῦ {πθὴ Ῥθοοπηθ ῬδγύδίουΒ 

Εὸϊ γα 816 ὁΠ08 ἀδυκηθδβ, θαῦ ΠΟῪ α͵Ὸ ἢ6 ο-- 

ΘΠ 411 π6 οὐποῦ Ὗν. οχοθρὺ ὙΥΊστι, 

λαγοξέγίο, ὅτι ἘΝΉΒΜ., δου)" 6. 

Τί β εὐἱνλοῖν αὐ «ιδεοοηυΐη 1 ΤΠ ϊοΐ 

αὐγὰ ποὲ οογιυογυλεοινέ, ΑΤΗ. ; ἐπαΐ γῬαγ- 

ἐογηοίϊ, τοί ἐο ἐϊιύμ, ἌΥτοτι. : εὐἰιλοῖν αγ6 

ποΐ οογυῖψ, ΓΎΝΏ., ον., ΟΒΑΝ.; ΒΙΒΗ.; 

τὐΠοἶ, ἐπ ηεβ ρογέαγηα ποὺ ἰοὸ ἵδὸ 

ηυαίίον, ον. Τϑϑῦ. ἢ τὐλύοῖ, αὐὸ ἐυΐγ 8 

γιοΐ σοηιοῖλο, ΟΝ. ; δοίη ἐο το ριι)"}086, 

ῬΗΕΜ. 

5. 76 ἤηοιυ, δοίπῳ ατῦαγ6} δ ΥῸ 

ἄπουν, ΑὐΤΉ. τ Ἰηπΐ- 

γἱλαγν661 Ατὴν ἰγυιοντξωνοθ, ΑὝΤΗ. 

ΟΥ Οἰῖδὲ απ αοα] ὃο τισι: οὗ 

ΟἸη δὲ απὰ οΓ αοά, ΑὐΤἸΉ. ἃπά 8}} 

οὔπον Ὗν. 

6. 17|ι686 818] 1.686 ἐϊΐηγ8, ΑὝΤΗ. 

08] ὅο ὙγΊστ, : οἠϊζάγοι, Αὐτὴ. ἀπὰ 

τϑιηδϊ πίη ἦν. 

γ. [1)0 ποῖ ἐἤιογν δοοοην 6] δῖτα. ΗΜ, 

δεύοηνο πιοΐ ἐ]ι6}} 7076: ὃ6 τιού γ6 ἐδιογ  ογ6, 

ΑΥἿΗ., ον. (θοῦ), ΒΑ Ν., ΒΊΒΗ.; 

ἐΠμο»Ἴογ 6 τνἦ ψ66 6 ηιακίο, ἍΝΊΟΙ,. ; δ 

γπιοΐ ἐμονίονο, ΤΎΝΙ., ΟΕΝ.: ὑπ 1π- 

βου θΐοι οὗ ψ6 18. ποῦ ἴῃ δοοογάθηοθ 

{π6 οτἱρῖπϑί. 

8. Οπμ00] ἕο ΤΎΝΡ., ΟΝ. : 80η)6- 

ὑΐηνο8, ΑὙΠΉ,, ΒΊΒΗ. ; ϑιψηνίψηιθ, Υ̓ΊΟΙΙ., 

ον. (θοῦ), ΟπΑ ν., ΠΗ πΜ. 
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ΤΟ 

11 

12 

τῷ 

14 

15 
τό 

Τη 

ἘΕΡΗΒΘΙΑΝΘ. 

Ποὺ 1ᾳ {π6 [οτὰ : νὰ ]κ 85 Ομ] ἄτθη οἵ Πρ]ύ---ἰον ὑπ6 ἔπτοῦ 
οἵ {π6 Πρηὐ 8. 1ὴ 81] ροοάπϑεβ δη6] τἱρ  θουβηθθβ δπα 

ὑγα }--Ῥυονίηρ δῦ 15. τ 1611- Ρ]θϑβιηρ ο π6 Του. Απά 

ἢανθ πὸ [6] Ο 5110 τ Ὁ} ὉΠ6 πη τ] τγουκβ οἵ ἀδυς 658, 
δύ ταῦμου ουθη τορτόνθ ἐΐθην. ΒῸΣ {Π6 ὑπ|πρθ ΠΟΙ ἃτΘ 
ἀοπθ ὈΥ ὑπθῖὰ ἴῃ βθογθῦ 1Ὁ 15. ἃ 5ῃϑιηθ θύθῃ ἰο βρϑδὶς οἵ 

Βευῦ 411 ἐ{ι6866 {Ππ]πηρΒ ὑγΠθη {Π6ΥῪ 816 ΤΟρΙονθα ἅτ τηϑθ 

τηϑηθϑὺ ὈγΥ ὑπ6 [1ο]ῦ, [Ὁ ΘΥΘΙῪ ὑπίηρ ὑπᾶῦὺ 15 τηδαθ 

Τηϑ δῦ 15 Πού. ὙΥπογοίοτθ ΗἨθ βαιύῃ, {0 ὑποὰ {πδὺ 

βϑθρθβῦ, ἃη 4 ἃ δ ποτα {Πη6 ἀθδά, ἃπα (τιθὺ 5181] 5}}1π 
ΟΠ. {Π66. 

Τακο Ππορα ὑπθη Ποὺ γ8 ὑγα}}ς 10) βὐττούπθθθ, ποὺ 88 

ἴοο]8, θαῦ 85. τσῖβθ, θα γΙηρ ΠΡ ἴῸγ γούτβοῖνοβ {πΠ6 ορροτ- 
ὑπητῦγ, Ὀθοδτιϑθ ὑΠ6 ἀδΥ8 ἃΓ6 6υ1]1. ῸΣ {Π15 οαπθθ ὁ πού θ6- 

ΘΟΙΏΘ ΠΏ 156, αὖ πη θγβύθη]ηρ' τ πδὺ ὑΠ|6 1111] οὗ {π6 Τιοτὰ 

9. Τλὲ {ρλ] Τὴ " ϑρύρ»ὶΐ, Αὐτη. 

το. Πγοεϊ!- ρἰοαϑίη.} δο ὝΥτσι,., ον. 

Τερῦ., ΠΉΗΕΜ.: αοοορίαδίοε, ΑΥΤΗ., 

ΟπΑΝ., ΒΙΒΗ. ; ρίοαδίησο, ΓΎΝΡ. πα 

ΤΟΙ δ] Ϊηρ' ἦν. 

11. Βυΐ γαΐδον ου6η} ὃο ΒΙ5Η. ; 

ΒΙΤΉΙ ΤΙ, Ὀπὺ ταῦ ον ἃς νσατα]ν, ΟἿΝ., 

διυέ Θδιογ...γαΐλεν: δι γαΐδο», ΑὙΤΗ. 

δια τοτηδιπῖηρ Υ ν. οχοθρῦ ὝΊΟΙ,, (707- 

δοίδι6 Ἠν076). 

12. Ὁ} ἐδ ἐϊυΐηβ, ὅτ. ὅϑο, ὃδ8. ὕο 

οὐον, σι, ΒΗΕΜ.: 707. ἐ 5 α 

ϑ᾽ιαηυθ οὐδ, ἰο 8ρεωΐ οὗ ἐΐοβο {ἤνΐηι 8 

αὐὐίοῖ, αὐὸ ἄοηθ ο ἐΐοην ὄπ ϑ8εογεῖ, 

ΑΥΤΗ. ἃηα ἴῃ ΒΙΠΉΙ]ΔΥ ΟΥΘΙ ὕΠ6 τ- 

πηϑϊηἴηρ ν. 

13. Αἰὲ ἐΠι686] Αἰϊ, Αὐτῆη. 

γον ἐμὸν α760}] ὃὸο ΤΎΝΡ., Οὐον., 

ΟΒανΝν., ΘἜἘΝ., ΒΙΒΗ. : ἐμαί αγὸ, ΑὐΤΗ., 

Ἅ τσι,., ον. Ταβὺ., ΗΕ Μ. 

νον γε --- τ[γχ}} ἩΓΔαίδοουον'" «οί, 

πυαΐο ἡναγ [8έ, 15. ἰγί, ΑὐΤῊΉ. ; αἰΐ6 

ὑμύη ἐμαὶ 8 8ο]οιυίεο 8. {ἰγέ, ὙΝΤΟΤ,. ; 

εὐΠιαίδοουογ" ἐδ ηιαγῖζοδέ, ἐμαὶ βδαηια 18 

ἰρῆί, ΤΎΝΡ., ὅον., ΟΒΑΝ.; θοῦ 

ἐλψηρο ἐμαὶ 18 ηιαπῃζοδί, ἰδ ἰγρῆλίο, 

Οον. Τοῦ. ; ἐξ 8 ἰϊγιέ ἐξαξ πιαϊοίῇ, 

αἷν ἐλύηφϑ ηιαηίεϑέ, ΟΕΝ.; αἷΐ ἐλαΐ 

αὐ]ϊοῖ, ο ηιαΐα ηναγήεδί, 86 ἰγοῆέ, 

ῬΙΒΉ. ; αὐ ἐμπαξ 8. πιαηζοϑέοε, ἐδ {ἰρἠΐ, 

ΒΉΒΜ. 

14. [79] ὅ8ὃο ον. Ταϑὺ.: γῆβσ, 

Ὕγισι.., ΒΗΕΜ.; αὐὐαΐο, ΑΥΤΗ. 8δπά 

τουδὶ πηρ νυν. ϑλΐηο οὐν ἐδι66] 

Τήρίονν ἐΐοο, ὝΝΊστι. ; ἐἰἰυνηυϊηναΐο ἐΐι66, 

ΉΒΜ. : σῖνο ἐδι66 ἰϊγιέ, ΑὙΤΗ. δπα τὸ- 

τη πη ρ νυν. 

15. Ταΐο᾿ περ] 8.0. 811 {π6 οὐπεῖ 

ν. οχοορὺ ὙΊΟΙ,. (86 ψ66): ΒΗΕΜ., 

ΑΥΤΗ., 866. Του ψ6] ὅο ὅον., 

ΟΕΑΝ., ΒΙΒΉΗ., ΒΗΕΜ. (ψοι), 5]π|. 

Ὑν τοι. (λοῖῦ τραγΐν ψ66)}: ἐμαΐ γ6, ΑὙΤΗ. 

δια τϑιηδηϊηρ ν. ΤΓτ ἢ, βέροί- 

1,688] (ΟἸ"οινηυϑροοίίψ, ΑΥΤΗ. ἀπα {πθ 

οὔμου Ὗν. θχοθρὺ δΥΊΟΙ,., ΚΗΕΜ., υὐανῖν 

(υναγϊ). 

ι6. Βιρίηρ τ, δο.1 Ασομ, ὑψίηο 

ἔψηνο, ὝΥΊΟοΙ,. ; απὸ γοάοφηνα ἐΐ6 ἔψηλιο, 

Οον. ; εὐγηηηα οὐσαϑυηοι, ΟΒΑΝ. ; γ6- 

αἰοοηυύη ἢ6 ἐΐηνθ, ΑΥΤΗ. δηα τοιηδῃ- 

ἴῃρ Ὗν. 

17. ΔΜ Ὸν ἐῤὲὶβ οαλι80] ΤΠ 6)" 7ΌΥΟ, 

ΑΥΤΗ. 8ἃπα 8}1} {π6 οἶμον ν. βχοθρὺ 

ὙγΊΟΙ,.., ΒΗΕΜ., ἐμογοβοΥο. .2)0 

τού δϑοοηι6} ὅδῖτα. ΤΉ ΒΜ., δοοοηνθ ποΐ : 

δο γ6 ποί, ΑΥΤΗ. δη4 9 τϑιμδὶπὶπρ' 



ΟἾΓΑΡῚ Ὁ 27. 

15. ἈΑπά Ρ6 ποῦ τάδ ἀσπιηῖκ τι πτῖηθ, ΠΟΥ 15 41580- 

Ἰαύθηθϑβ, θαὺ θ6 ΠΟ τι] ὑπ6 Θρισιῦ; βρθακιηρ ἴο 916 
Ὁ ΠΟΘΙ 1η Ῥβδτη5 δ Πα ΠΥΤΉΠΒ 8:6] ΒΡΙὔπ8] ΒΟΠΡ5, 51 ΠΡῚΠΡ᾽ 
ΘΠ τηϑκῖηρ᾽ ΠΊΘΙΟΟΥ 1ῃ γοῦν Πϑαγὺ ο μ6 Τιογα, φοΊν!ηρ' 

ὑπϑ} Κ5 Ια 5. ἴῸΓ 811] {π1πρ5 ὑο Οοα δηα {Π6 ΒαύΠοΥ τη {16 

ΠΔΠ8. οὗὁ οὔἱ Τιοτὰ «685 ΟΠ τιδῦ, Βα ]θούϊπρ ὙΟΌ ΒΘ γ 68 
016 ᾧο ἃποίπου 1η ὑπ6 ἴδ οἵ (ὑσιβύ. 

Ίνοβ δ ϑιι)θοί ὑο γοῦν οὐ ΠαβΌθηα 8, ἃ8 ὅθ {Π6 
Τιογά : [ὉΓ ἃ Βυβθαπμα 15 ποδᾶ οἵ Π15 ψιΐθ, 85 ΟἸτιϑὺ 

αἶδοὸ 15 ποϑδα οἵ ὑπ στο; Ηδ 45 ὕπ6 βδνίοι οἵ {π6 

Ὀοᾶγ. Νονθυίμθθθβ ἃβ ὑπ6 ΟΠ ΠΤῸΠ 15 δα }]θοὶ ἴο ΟΠ υϑύ, 
80 ἰθὲ 1Π6 ψῖνοβ 80 ὃ6 ὅο ὑΠ|611} ΠτιβΌΘΠ5. 1ῃ ΘΥΘΙῪ ὑμιηρ. 

Ἡθρδμα5 ον γοῦ 1ν65, Θυθη ἃ8 ( Πγιβῦ 8180 ἰονθα ὑπ 

ΟΠ ασο δηα σὰν Ἡ πη 561} [ῸΥ 10; ὑπαὺ Ἠδ τηϊρηῦ βϑηοῦ!ν 
10, Παιυνίηρ' οἰθϑηβθα τύ ὈΥ {Π6 ᾶνον οἵ ὑΠ6 ψϑίθυ ἴῃ {Π8 

ψοτα, ὑπὰὺ Ηθ τηϊσῃΐ Ἠ]τη5611 ρῥγθϑθαὺ ὑο Ἡπηβ611 {Π6 

18 

18 
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20 

21 

δ) 

23 

24 

25 
26 

27 

Ὗν. οχοθρὺ ΥΊΟΙ,., τ ίΖ ψ66 δε, δπὰ 

Οον. (Ὀου}), δ6 ποέ ψε. 

τ:8, 86 ποὲ πιαᾶδ αγι}}] Νχψι ψ66 

δε γιαᾶθ αγιπίοη, τοι. ; δὲ ποΐ 

ἀγομίοη, ον. (θοῦ); δ6 ποὲ αἰγινηῖ;, 

ΑΥΤΗ. δηἃ τϑιηδ πίηρ ἦν. .1)15- 

δοίἰιυνέογ. 658] Πιαοολεγῖο, ἍΥτοτ,. ; συοἷτρ- 

ἐμιοιιϑηι6886, ον. Τοβὺ. ; χιἱοἐθοιιϑη68, 

ἬΠΗΕΜ. ; δχοο88, ΑΟΤΗ. δηα Τϑπηδ] ΠἸηρ᾽ 

γν. 

190. πε αποί]ι6}] Υ᾽ οιιγϑεῖνο8, ΑἼΤΗ. 

8η4 8}1 ν. (ψουν)"6 8εἰ7, ΝΥ τΟΙ,.). 

21. Θϑιυῤ)οούζη 7] ϑειδηυϊεέίη, ΑὙὐΤΗ. 

Τὸ 15 ἀθβίσαθ]θ ἤο Κθὸρ ἃ υὑπϊΐοστῃ 

ὉΓΔΤ5]. [ἴῃ ὙΘΓ. 21, 22, 24. ΟΥ̓ 

Ολνδε] Οὗ Ἐσοά, Αὐτη. 

22. (Βὲ ϑ8ιι)οοι} διιδηυϊέ ψοιιγϑεῖυε8, 

ΑΥΤἸΗ. 

232. Α δια] ἧΤλ6 ἤιιοθωπά, 

ΑΥΤΗ. φαΐ οἔ κ.58] Τὰς λεαά 

07 με, ΑσΤΗ. 4.5 ΟἸι"δὲ αἰ80] 

Α5 τοί, ισι.., ον. Τοϑῦ., ΒΗΕΜ. ; 

δον, α8 ("].}. αἴ8ο, ον. ; εὐεγ α8 (},)..» 

ΑΥἸΗ. πα τϑιηϑίηηρ᾽ ἦν. 

Προαΐ (4}}] Το πεαά, ΑὐΤΗ. 

ΗΦὁ 18] "Δ πὼ ἢ ἰ85, ΑὐτΗ. 

24. «Νουογίμοεῖο88) Βωΐ, ͵τοι,., ον. 

Τοϑύ., ΒΙΞΗ., ΒΗΕΜ. ; μον ζονο, Αὐτη. 

8:5 γοιηδίηηρ Ὗν. Αἴ50 δε] 

6, Αὐτη. Τλοῖν Πιιιϑδαπ 8] 

Τλμεΐν ἢ οιυη, ᾿ιιδδαηπαβ, ΑὙἼΤΗ. 

26. Τμαΐ ἢ ηυϊγίέ βαποϊζ ἐξ, ἤαυ- 

ἕηρ οἰοαηϑεά ἐ4] Ταΐ ἢ πυΐγμί βαποίζ 

απά οἴοαπϑ8ε ἐέ, Αὐτη., ΟἝΝ. (8. ὑΐ, 4); 

ἐμαΐ ἢ 5οινιίαιο πιαῖΐτο ἐξ ἠοίψ, οἰθηδψηο 

ἠέ, ὝΥτοι,. ; ἐο βαγοίζη6 ἐΐ, ατιὰ οἰδηβοώ 

ἐξ, ΤΎΝ., ὅον., παν. ; ἐο βαποίζγ6 

ἠέ, οἰθηθψηρο {ΐ, ον. Τδβύ., ΒΙΒΗ., 

ἬΗΕΜ. Βῳ {}ι6 ἰαυον" οἵ ἰδ6 

τὐαΐογ" ἐπι ἐΐ6 οὐογὰ] δὸ ΒΗΕΜ. (οἕ 

τσαίο)») : αὐὐέδ, ἐλι6 εὐαδλίης ο τὐαίογ' ὃψ 

ἐμ6 αὐονὰὶ, ΑΥΤΗ. ; εὐὐΐλ, ἐδι6 τυαϑολψηο 

δίοοη, 07 τὐαΐογ,, ἔγν τὐογ 6 οΥ {ἰϊ}, ὙΥτοτι.; 

ἦη {μ6 ξοιυέαγηα ὁ} τὐυαΐογ" ἐμογοι ἐδι6 

αὐογῖο, ΤΎΝΌ., ΟΒΑΝ. ; ὅν ἐΐ6 7. ο7 εὖ. 

ὃν ἐλι6 τὐονθ, Οον. ; εὐψέΐ, ἐλ 7. οΓ ὖ. ἴηι 

ἐλ6 τὐσογάθ ὁ} ἴψύε, ον. Τοβϑῦ. ; ὃψ ἐλ6 

τὐαϑίνιη ο7 τὐαΐογ" ἐδιγοιίν ψὸ αὐογαῖο, 

ΟΘἘΝ. ; ὧν ἐλι6 Κουμιίαψη ὁ αὐαΐογ' ἔπι 6 

αὐογ 0, ῬΤΒΗ. 

27-. Τλμαΐ Πο τυϊγῆΐ--- δοαιέν} Τῆηαΐ 

ἠδ ηυϊγίιέ ρυεβονὲ ἢ ἐὲ ἐο ἠϊηιδοί ἃ σίο- 

γίοιιδ Οἠιοῦ, ΑὐτΉ.; ἐμαὶ ἢ συια 

ἐλ οἰύγοῖιο φἰογίοινβ ἐο ἔψην δβοζῦ, ΑΥ τσι;.; 
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ἘΡΗΕΘΙΑΝΒ, 

ΟἸΝατοῖι ἦγ οἹοτίοιιβ θαι, τπιοῦ πανὶηρ' προῦ ΟΥ τ] ΗΪς]8 ΟΥ' 
ΘΗΥ͂ 5.0 ἢ ὑπ|πρ, Ὀπὺ ὑπαὺ 1Ὁὺ Βπου] ἃ 6 ΠΟΙγ ἃπα Ὀ]διη61688. 
Τῆπ5. οαρθῃὺ Παθραμβ ἴο ἰόν {Π|61 Οὐ ὙΙΥΘΒ 85 οί 
ὑῃθιῦ οὐ θοάθ5. Ηρ {Ππεὺ Ἰογϑῦ 115. οὐαὶ τα Ἰονθί ἢ 
ΠΙτηΒ6 1. ΕὟῸΣ πὸ Τῆδῃ ΟΥ̓ Βαίθα 15 οὐπ ἤθβῃ; δαΐ 

ΠΟΌΤΙΒΠΘῦ πα οΠολιβποῦ 10, Θνθη ἃ5. ΟἸτιδὺ αἰβὸ αοίϊ, 

ὑπ ΟἸατο : θθοδβ8 78 ΔΓ6 Τηθτη 6185 οἵ Ἠ15 θοάν, οἵ ΗῚ5 

ἤθθἢ δθα οἵ ΠῚΒ θοπθθ. ΒῸΣ ὑπ15 σϑῖιβθ 5181] ἃ τηδϑῃ ἰθανθ 

ξαύπου ἃηα τηούῃοι, ἃπα 5181 Ὀ6 Ἰοιηθά ππίο Π15 ψιΐθ, δηά 

ΠΟΥ ὕνο 5Π81}1 θ6 οπθ ἤθϑῃ. ΤΠ15 τη γϑύουυ 15 ἃ ρυϑαῦ ὁῃ6; 

1 ΠΟΥΘΥΘΙ 81 ΒΡΘδΙτΙηρ᾽ ἸΏ τ ίθγθποθ ἴο (Ἠ τὶδὺ ἃπα ἴο {Π6 
Οματοῃ. Νανθγύῃθ]θθβ γ86 αἰ8δὸ βθυθυδ! !γ, ἰοῦ θδ ἢ ὁπ οἔ 

ψοῖν ὑ{πι8 Ιου [15 Οὐ ὙΠ16. 88. ΠΙτηΒ6 1; πη {Π6 ψΐθ, Ἰοὺ 

Π6Γ ΤΟ ύθηοο μου ΠαβΡαπά. 
ΥΙ. 

ἴο πιαῖΐθ ἐξ υηΐο "ιυϊηυδοῖα, αὐ οονγίοιι8 

σοη γαύΐοη,, ΤῪΝΡΌ., ὅον., ΟἽ ΔΝ. 

ῬιπΗ. (Ομ οἶον ; ἐδιαξ 1,6 ηυγο]νξ ἠναῖα 

ἴξ..., Οον. Τοβϑῦ., αν. (Ολιγο]). 

«Βίαριεῖο55] Ἰγιίλοιιὲ Ὀϊδηιἐδῖ, ΑΥὐΤῊ. ; 

υησεζοιζίαο, ὝΥτστ,., ον. Τϑϑῦ. ; συη- 

δροίίοώ, ΝΗ ΈΜ. ; τὐὐέϊ, οὐ ὑΐαηιο, ΤΎΝΌ. 

διη4 Τϑιπδληΐηρ Ὗ Υ. : 568 πούθϑ οη Ὁἢ. ἷ. 

4 (Τηαπϑί.). 

28. 71 λυϑ8 οὐσῆξ ᾿ιδῦαη 181] 80. οιγλέ 

πιο, ΑσΤἸΗ. Οὐ εὐσο8...εὐ76] 

ΑΥἹΗ. ομλῖἐβ οὐὐη.. 445 δεϊηᾳ]} 

Διο, α8, ον. ; α8 ΑΥΤΗ. δπά 8}1 {Π6 

οὗμεγ γυ. 

20. “νο}} ϑδο Ὑτοι., Ἐ ΗΜ. : ΟΥ0}" 

ψεῖ, ΑΥἿΗ. δπα {Ππ οὔμϑν νυ. δχοθρῦ 

Οον. Τοϑύ., αὐ απῳ ἐψηιο. Ομ γίδὲ 

--Ολλγο}] ἘἜΤΜΟ Πογώ ἔμπα Ολιιγοῖι, 

ΑΥΤΗ. 

30. «“Βεραιι56] ὅο ΉΕΜ.: ζογ, ΔΑύυτη. 

8.11 τοτηδ πη Ὗγ. 

31. 1᾽αίμον] ἢ ΠῚ ζαϊλον, ΑὐπΗ. 

32. ἽΤ7)ι18---οὐὉ}] Τλὶ8δ δ α σγοαξ 

γιγϑδίεγῃ, ΑΥὐΤΗ., ον. Ταβῦ. ; ἐλί. 8α- 

Ογαηιοινέ ἐδ ἡγεοί, ΤΟΙ, ; ἰδιῖ5 ἐδ ὦ 

στοαΐξ ϑεῦγοίο, ΤΎΝΘ., ὅον., βάν. 

ΟἿΝ., ΒΙΞΗ.; ἐλὶβ ἐδ ἃ οσγσαΐ 560)"., 

ΤΉ ΕΜ. 1 Λοιυουοῖ" ἀπὺ 5.1 Ῥου- 

ΟἸΠ] ἄγη ΟΌΘΥ γοῦν Ῥδγθιὺβ ἴῃ {π6 [ογά; ἴῸν {818 18 

ϑοίδι6 1 8ογ6, ΔΥ̓́ΤΟΙ,. ; δι 1 δροαΐ, ΑΥτΗ. 

8114 γριηδἷτρ νυν. 7ην γῈ  ο  το 

10] (ὐοηιοογηΐη, ΑΥΤἸΉ., ΟἿΝ.; ὅπ, 

γγτσν., ον. Τοϑῦ,, ΒΗΕΜ. ; διψιυογιο, 

ΤΎΝΌ.; οἵὐ Οον., Οπαν., ΒΙΒΗ. 

πα 10] Απά, Αὐτῇ0., ΤΎΝΡ., ον. ; 

ὦ ἴω, ὝΥ τστ,.., ον. Ταβϑῦ., ΒΗΕΜ. ; απὰ 

οὗ, παν ν., ΒΊ5Η. ; απ οδοογηυΐη, ΟἿΝ. 

33. Υ76 αἶϑ8ο...0}} ψου!] 7,6ὲ οὐογ, ΟἿ6 

6 γον ἦν, ραγέϊονϊαν, ΑὐἼῊ.; ψε6 αἰϊο, 

6οἾν6 ἡνανν, ΝΥ Ίστι. ; ἄο γ6 80 ἐμωΐ οὐογ 

οτ6 οΓ᾽ γου, ΤΎΝΙΝ., ον., ΟΒΑΝ. (οτη. 

ΟΥ̓ γοιν}); αἶϑο ἴοΐ διι6)}) ΟἿ ο γοῖι, 

ον. Ταβῦ. ; ἐμοῖο οη6 Ο γοῖι, ἀο γ8 

ΒΟ: ἰοΐ Θιογὴ6 οηι6, ΟἿΝ., ΒΙΒΗ. (Δα ]πρ' 

07 γοι). Τπθ β!ρηῦ ἀϑυπάθίομ ἴῃ ὑῃ6 

ΟτΊοἾπ 8] 15. ῬΡΘΡ Δ Ρ5 θεϑὺ τούαϊηθά. 

Τλλι6 ἴουθ ἢ18 οὐυῖν εὐἱῦδ α8] Ὁ ἴουο 

λὴδ τυΐα οὐθη, α5, ΑΟΤΗ. 716 

αὐΐζε, ἰοὲ 6.) γουθγ 6:06] ΤΠ «εὐἷξε, 5868 

ὑμαΐ 8}|6 γουθυθοο, ΑὐἼῊΗ. ; ἐΐ6 εὐἱὰῦῇ 

αγεαῖο, Δ τστ,. ; ἰοέ ἐξα ιὐγ 7 56 ἐμαΐ 5}.6 

7εανο, ΤΎΝῸ., ΟἜΝ. ; ἰδὲ ἰδι6 τῦν 76 γεαγο, 

, Ὅον. (θοῦ), ῬΉΞΜ.; ἰοὲ ἐδ αὐν76. τόιι- 

6) 1106, ΟἼΑΝ., ΒΙΒΗ. 

ΟἜΆΡΤΕΒ ΚΠ. 2. Τὴν πιοίδεν} ὅὃο 

ον. (θοῦ), ΕΗΕΜ. : ἡνοίλον, Αὐτα. 
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πὸ Πιβὺ οοτημηδητηθηῦ 1 Τρ οἵἨὨἁ Ῥγομηδ6; ἐπι 1 ΤΥ 9 
Ὀ6 Ἴ 761} τα 0Π66, ϑηα ἐλαῦ ὑποὰ τηδγοβῦ να Ἰοηρ προῖ ἐπ 
Θααῃ. Απαᾶ γο ἰδύμοιβ Ῥτόνοκο ποὺ γοῦν Ομ] ἄτη ἴο 

ψυταῖῃ ; Ὀαὺ Ὀτιηρ ὑπθια. πρὸ ἴῃ ὑπ 6 «ΙΒ ΡΙ1π6 ἃπα διάτηοπῖ- 
ἐΐϊοι οἵ ὑπ Τοτα. 

Βοπά-βουγναηΐβ ΟὈΘΥ͂ γΟῸΥ Τηδϑίθιθ ϑοσουηρ ἰο {Ππ6 
ἤθθη τι ἴθατ δ η 4 ὑγθιὈ]1ηρ, [ἢ ΒΙΠΡΊΘΠΘΕΒ οἵ γοῦν Ποϑτύ, 
88 ἴο (υιδῦ; ποὺ ψιΐῃ ΘΥΘ-βθύνι06. ἃ 5. ΤΠΘΉ- ῬΙΘαΒΟΥΒ, Ὀαὺ 
88. θοπα-βουναηΐβ οἵ ΟἸτιϑῦ; ἀοηρ ὑπ6 1] οὗ οα ἔοι 
{Π6 508}; σι φορά 11] ἀοίπρ' βϑινίοθ, ἃ5. ἴο ὑπ6 Τιοτά, 
δηα ποὺ ἴο Τη6 1}: Βθϑίπρ' γ8 πον ὑπαὺ ψ]δίβοθνοσ ροοα 
ὑβιηρ Θδοἢ τηϑῃ 5118}} (0, {Π18 5Π8}} Π6 τβοοῖνο οἵ {π6 
Του, τ πϑῦμον ᾿6 δ6 Ὀοπα οὐ ἴτθθ, Απά γϑ τηδϑίοσβ, (ὁ {Π6 
ΒΘ ΠῚ6 ὑπίησθ πηΐο {πθηι, οἸνηρ ΠΡ γοῦν ὑπτθαίθηϊηρ: 
ΒΘΘΙηρ γ86 ποῦν ὑπαὺ Ὀοὺμ {ποῦ Μδθίθν δπα γοῦτβ 15. ἴῃ 

4 

Ὠθάγθη, πα ὑΠθ 16 15 ΠῸ τοϑρθοῦ οἵ ρϑίβοῃβ νι ΠΏ. 

δια τοιηδῖηῖηρ ἵν. Τῆι εὐΠιλο]] 

Ἰγλίομ, Αὐτη., ον. Τεβῦ., ΟΕΝ.; 

Β͵ΞΗ., ΒΗΕΜ.; ἐμαί, Ὕντοῖ,, ΤΎΝΙΗ.; 

(ον. ; ἐλ6 βαηῖο, ΟἸΑΝ, 

7. γεγο Ὁ Ῥγοηυΐ861 Ἰὶ, ργοηυΐβο, 

ΑΥὐΤΗ., ΟΝ. ; ὧν δίμοοδί, ΝΥ τατι. ; ἐλαΐ 

λαΐϊ, πῃ γοηιοβ, ᾿ΓΎΝῸ., ον. ; ἦγν ἐλι6 

»., Ὅον. Τοβῦ., ΟΕΑΝ., ΕΗΞΜ. ; ὅπ }.; 

ῬΙΒΗ. 

3. «πὰ ἱπαΐ ἐΐοι] ὃ. ὝΥΊστ,. : απὰ 

ἔλοι,, Αὐτη. ζροη] θη, Αὐτη. 

4. «ἰϑοϊργν61] ϑο Ὕγισιι., ΕΗΒ. ; 

γηνγέι"6, ΑὐτΉ., ΤΎΝΘ., ον. (θΟ0.}) ; 

αοοίγγηο, ΟΝΑΝ. ; ὑπϑέγινοίίοτ, ΟἿΝ.; 

ΒΙΒΉ. 

5, «Βοηπα-ϑογυαη 5] ϑιονυναγέδ, ΑὙπΉ. : 

Οπδπρθ ἴο τηδὶπὐαϊπ ὑπ ορροβί ϊοιι ἴπ 

ΨΕΣ. 8, Οϑεν] δο ον. (Ῥο }), 

ΟΒΑΝ,, ΒΙΒΗ.; δ βῖτη. ὙΥΊΟΙ,. (οδοδοῆια 

γ66 0}: ὃ οδεαίοτέ ἰο, ΑὙἼΗ. ἃπά το- 

ταδὶηϊηρ ἡ γν. (ἃ]. ωγο). 

Ὑου") Τ θην ἐμαΐ αγὸ ψοι,", ΑστΗ. 

6. ΜΜοπά-βογυαη8)] ΤΖ1πὲ6ὲ ϑ8ογυαηΐδ, 

ΑΥΤΗ, Ζγοην ἔμ δου] Ζ οηι 

ἐλ6 ᾿σανὲ, ΑὐτῊ. ἀπά 811 Ὗν. οχοθρῦ 
Ὕγιστ,., 4 ὑπιυϊέξα (ο1" Λ᾽)0δοιιη6). 

8. Δοοΐη γ6 ποι] Κηιοιυΐη, ΑὙΤΉ., 
Ὕντστ, (υέμψη)), ον. Τοβϑῦ., ῬΊΞΗ., 

ἜΗΕΜ.; ζηποισγηα ἐΐγ8, ΟπΑΝ.; απ 

γοηιθηιδο), ΤΎΝΌ. ; απα δα 8ιω"6, ον. ; 

απα ζηοιῖῦο γ6, ΟΕΝ. ΜΠ αοῖν ἡναη]} 

5ο υιστι,. : ὦ ηιαν, (Ον. ; 61)67}} ἩϊαΉ, 

ον. Τοβί.; ϑυν. οη6, ΒΉΈΜ.; απ} ἩναΊν, 

ΑΥΤΗ. δ] τοπλδϊηηρ Ὗγ. δλαϊζ 

40] ὅο ὅγισι,, ΒΗ ΕΜ. : ἀοοί, Αὐτὴ. 

δα] τοιηδ πη ν. ΤἼΘ τη θχϑοῦ 

δῆαϊ! αῦο οη6 18. πιοὺ β ΠΟ ΘΠΌΪν ἴπ 

ΘοοοΡἄδπιοθ 1 ἢ ΟἿ τιϑι] τηοᾶθ οὗ 

ΘΧΡΤΟΒΒΙΟ ἴο Τηᾶκ6 ἴὉ ἀΘβτΆΡ]6 ἰπ 

ὑγδπβ᾽ὐϊοη, δχοθρὺ ποτα 1ὖ ἰ5 οὔνϊ- 

ΟἸΒΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ὑπαῦ ὑπ6 τοϊαύϊου οἵ 

ὑϊτὴθ 5ιου ἃ ΡῈ νϑγῪ θχϑοῦυ ἀθῆποά. 

71)8] ὅο τοι. : λ6 8αηιθ, ΑΥΤΗ, 

ον. Τεβί., ὅμαν.; ἐμαί, ΤΎΝΡ., 

ΒΙΒΗ. ; {ΐ, Οον. ; ἐλαΐ βάτο, ΘΈΝ. 

9. (Οὐἰυΐπρ τῷ μοι} Μογϑοαγίη, 

ΑὐΤτΗ. ; 7ογσηγιμηρο, ΤΟ. ; ρυζέίη γα 

ατύαγο, ΤΎΝΡ., ον. (θοῦ), ΟπΑΝ,, 

ΟΕΝ., ΒΙΒῊ, ; γοηυϊίηγ, ΤπαΜ. 

Θοοίη) γ6...8. 0] Κἰποισίη ἐδαΐ ἢ οι)" 

ηυαϑίθ)" αἴϑο ἐ8 ἐπ, ἀδαυοη, ποίϊ]ιο1" 8 

λο}0, ΑΥΤΗ, 
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1Ο ἘΊΉΔΠγ ὍΘ βυσθηρποηθα 1ῃ ὑΠπ6 Τον, δπμα τῃ {Π6 ῬΟΥΤΟΥ 
11 οἵ ΗΙβ τηϊρὐ. Ῥαύ οὐ {ῃη6 σψ]ο]6 δυτηουν οἵ Οοα, ὑπδῦ 

γ8 ΤηΔῪ 6 8ἃ0]86 ἴο βίδπα ἃραϊηδὺ 6πΠ6 εὐγαίαρθιηβ οὗἨ {ὉΠ6 
12. 6ν1]} : βθοδιιδθ ΟἿ ΨΥ ΘϑΌΠηρ 15. ποὺ ἀραϊηδὺ ἢἤθθ ἃπά 

ὈΙοοα, Ὀαὺ ἐξ ὧδ ἀρϑίπϑὺ ῬυιποΙρϑ 0165, ἀραίηδὺ ῬΟΎΘΙΒ, 
ἀραϊηδῦ {Π6 Ιου] - ]ουβ. οὐ ὉΠ185. ἀδυῖκηθθθ, ἀραιπδὺ {Π6 
ΒρΙσΙα] Ποβίβ οἵ ψ]ΟΚΘάπμθθΒ 1η ὑπ6 ΠΘανθηΥ 70 ΊοΊ8. 

12 ΒῸΓ {Π18 ὁατιϑ8 ἰᾶκθ ὉΡ {Π6 ψΠΟ0]6 διτποιν οἵ αοα, ὑπδύ 

γ6 Τη8 0 Ὀ6 800 ]86 ὑἰο ψιῦπδίδμα τη {Ππ|6 6.1] ἄδγ, ἃπα Πϑυῖηρ' 
14. [ΠΥ ἀοπ6 8} ἴο βίαπα, ύδμα ὉΠϑγθίουθ, πανιηρ οἸσὺ γοῸΓ 

Ἰοῖπβ ρουῦ τιν ὑσαῦῃ, ἃπα Ππανιηρ ρας οα Ὁπ6 Ὀτθϑβύ- 

το. Ζϊπαϊν] Τἰηαϊ ἔην ϑυοιγγοη, 

ΑΥΤἸΗ. .86 8ἐγοισίϊοηοα! ] ὃ 

ἜΉΗΕΜ.: δ ψ66 ουπιγογίίαο, ὝΥτοτ,. ; ὅ6 

ψ6 δίγοηρο, ον. Τ'οβύ, ; 06 βέγοηι, ΑΟΤΗ. 

δια τϑιηδ ηἰηρ ν. 

11. ϑέραΐαροηιδ) Πῖῖε5, ΑΥΤΗ. ; α8- 
»ύμψηρίδ (ο7" αϑϑα μη 8), ὙΥτΟΙ,. ; Ραμ 

αϑϑανίοβ, ᾿ΓΥΝΤΡ., ον. ; ἀϑϑανζίο5, ον, 

Τοβῦ., ΟΒΑΝ., ΟἿΝ., ΒΙΒΗ. ; αδοθίί68, 

ΒῊΒΜ. Τὴ ὑγδηβίδύϊοι ἴῃ ὑπ6 ἰοχὺ 

ΒΘΘΙΩ5. Ὀϑύθει. σα] οα]αῦθα ὕο σΟηγΘΥ ὑῃ9 

146 οἵ ἃ ἤχϑὰ δα βϑυθα ρ]δῃ : 5686 

πούθβ οἢ οἷ. ἱἷν. 14. 

12. εοαιιδ6 Οὐ" ταὐγοϑέϊίγη) 8. ηοἱ] 

ΜΟΥ οἱνγ" υυγεδέζόη ἐδ γυοί, ΗΜ. ; 701 

αὐ αὐγεδίἰ6 τοί, ΑΟΤΗ. δηα τϑιηδὶ "]ηρ᾽ 

ιν. οδχοθρὺ ΊΟΙ,., 701") δύ) γυψηθ 8 

πιοΐ ἴο υ8. Βυΐὲ ἐ 5] ωΐ, 

ΑΥἸΗ. 7.6 Ἰ͵Τορ εἰ- [ὐιι16γ5] 16 

γυΐογ8, ΑΥΤΗ.; φοιιογηοιγ8 ΟΕ ἐλ 

“ὐογίαιο, ἌΥιοΙ.., ον. Ταϑῦ. (λ6. α.); 

ἐλ6 γυῖον8 οὐ ἐλι6 «σον ίαο, ον. ; εὐογίανψ 

γυΐανδ, ΤΎΝΡ., ΟΝΑΝ, (δααϊηρ ἐμ 

ΘοιιθγἼν678); ἐδ τὐογἰαἰϊί6 φοιμο)Ουι78, 

ΟἜΝ., ΒΙΒΗ. (οτη. ἐ}6); ἐλι6 γοοίονϑ ὁ, 

ἐλ υυογἰὰ, ΗΈΜ. ΟΥ ἐλὶ8 

αἰαγίηο55) ΟΥ̓ ἐδθ ἀαγίηοθ8. ὁ. ἐλ8 

εὐογἰα, ΑΥΤἸΗ. 716 βρίγιιας 

ἀοϑίδ ο7 εὐἱοϊοαηι6551 ϑρν ένα εὐἱοκεί- 

πι688, ΑΥΤΗ., ΤΎΝΡ., ον. Τοϑῦ. ; 8ρύ- 

γξιναΐ, ἐϊύηὶδ ο77 τυϊοβιαπιε586, ΤΟΙ. ; 

ψ΄ ϑργοίεβ οΓ τυ., ον. ; βργεξιαί ογαυ- 

7.69, ὍΒΑΝ., ΒΙΒΗ. ; 8ρ᾽γυαί εὐἱοκοώ- 

Ἰ,65868, ΟἿΝ.; ἔλα βρὶγιμιαϊδ οῇ υυ., 

ΒΗΕΜ. 72 ἐλ ἀεα- 

νογΐψ γεργίοη8] 7}. μὲν ρίαοοβ, ΑὐΤΗ. ; 

ὅηι ἀδιιογιοἶψ ἐ]υϊγιγίδ, Υτοτι., ΤΎΝΌ. (7207), 

Οον. Τοβϑῦ., ΟΒΑΝ. ; υπαῖον" ἐδν6 ᾿δανιοη, 

Οὐον. ; νι Βΐο ἢ δ Γθ ὅν ἐλ ᾿ὲο ρίαοοο, ΘπΝ.; 

ἦγ) ᾿δαιιθγῖῃ [ ρίαοε5), ῬΙΒΗ.; ὅν ἔλα 

οοἰοδέλαϊ8, ΒΠΕΜ. 

13. 7 ἐιὺ8 οαν.56] ὅο ΤΎΝΡ., ον.» 

ΟἘΝ.: ὠὐλονεΐογο, ΑΥἸΗ., ον. Τδβύ., 

ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ.; ἐμονζονο, Α τοτ,., ΗΜ. 

Ταξει] Ταῖο, ΒΗΒΜ.; ἑαΐτο ψ66, ΝΥ ΤΟΙ,., 

ον. (Ὀο00}); ἑαζο υυίο ψου, ΑΟἼἿἸΗ. πα 

τϑιη δ ηΐηρ ν. “Παυΐης 

--ϑίαπ 1] Παυΐηρ ἀἄοηθ αἰΐ, ἐο βέαγιω, 

ΑὐἸΗ.; ὧν αἰϊὸ ἐδύγίβ δίογηαία χ66 

Ῥαγἤῆίο, τσ. ; ἕο βίοηαθ ρου γεοί ἴ)ν 

αἰϊο εἰνήηγοεβ, ΤΎΝΏ., πὰ ον, (ῬοῦΠ), 

ΟΒΑΝ., οτηιὑὑϊπρ ἔο,; δέαγε ὧν αἱ ἐμιίη8 

Ῥογγοοί, ἈΒΕΜ. ; λαιίηρ ἤηιίδιμοα αἰὲ 

ἐμίηγϑ, ϑίαμη 7αδί, ΟῈΝ., ΒΙΒΗ. 

(ἐο 8ι.). 

14. “Παυΐηρ σίνέ, δια. Παυΐηρ ψοιιν 

ἰοΐηι8 αὐγέ αδοιΐ, ΑΥἼἸῊΉ., ΒΙΒΗ. (οπι. 

ψοιν})}; σίγαο αὐοιυιο ψοιγο ἰοηαΐ5, ὙΥ τοι. ; 

αγιὼ ψοῖ!)}6 ἰογηθ8 σιν αὐουιίο, ΓΓΎΝΙ., 

ον., ΟΕΑΝ. (οτη. αοιιέθ), ΟΝ. ; 

θεγηο συν αθαί αδοιιέο ψοιιγ" ἰογη68, ον. 

Τοϑῦ, ; λαιύη ψοι" ἰοΐηιεα οἱγαεα, 

ῬΗΕΜ. “αυΐηρ ριέ 

0.1 Οἰοίμϊας, ΜΥτστι. ; οἰοίμοα «ὐἱίῇ, 

ΠΉΕΝ.; ριυῤέψηρ οτν, ΒΙΒΗ.; λαυΐη ὁπ, 

ΑΥΤΗ. ἃπα σϑιηδίηϊης ν. 
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Ῥίαΐθ οἵ τἱϑ)ν θοιιβηθβθ, ἃπα Πανηρ 5Π04 γοῦν θοῦ ψ 1 15 
ὕΠ6 Ῥγρδυθηθε5. οἵ ὑπη6. φΌΒΡΘΙ οἵ ρϑδᾶοθ; ἴῃ δἀα!οη ἰο τό 
Ὁ}} Βαντηρ ἰάθη ἋΡ ὑμ6 58}1614 οὗ 10}, θυ} γ6 

51.8.1 06. 80 16 ἠο 4ιθπο ἢ 81} {Π6 ον ἀατίθ οὗ ὑπ6 ὙγΊοκοα 

Οπ6; ἃ πα ΤΘοθῖνΘ {Π6 Ποἰτηθὺ οὗ βαϊνδύϊοῃ, ἃπαὰ 1ῃ8 βγοτάᾷ 17 

Οἵ {π6 Θρισιύ, ψΒ]οἢ 15. ὑΠ6 ψογαὰ οἵ Οοα ; νι 41] ῬΙΆΥΘΙ τὃ 

διη4 ΒΡ ΡΠ Ιοδὐ]οη ῬΥΔΥηΡ᾽ ΘΙ νσαγθ ἢ ὑπ ριτιύ, Πα νγαίοἢ- 
την’ ὑπουθαηΐο, νι} 811 ῬΘυβθνθύθημοθ 8 ηα ΒΙΡΡΙ]οδ οι [ῸΓ 

8}} {Π6 βαϊηΐβ; δηὰ ὅη) ραγϊοιίαν" ἴον τὴθ, ὑπαῦ αὐΐθιδηοθ 10 
ΤΩΣ Ὀ6 οἼνθη ὕο τη6 1ῃ ὕΠ8 Ορθῃϊηρ' οἵὗἩἨ Τηγ τηοαῃ, 50 ὑπαῦ 

γι ῬΟΪάπθ55. 1 ΤΔῪ Τηδίτθ πον ὑπ6 τηγϑίθυυ οἵ {π6 
ΘΌΒΡΕΙ, ἴον ΠΟ 1 ἂμ 8 ΔΙΉ Ὀ βθθου 1ἢ ἃ ΟΠδίη; ὑπαὺ 20 

ὑμουθῖῃ 1 τη ὺ ΒΡΘ8Κ Ὀο]αΪγ, 85 1 οαρῃὺ [ο Βρθϑᾷκ. 

Βαὺ ὑπαὺ γ8 αἰθὸ ᾿η8 ΠΟΥ ΤΩΥ͂ ΘΟΠαΙΡΊοη, μον 1 ἴατο, δι 

15. Πανΐπρ 8]ιοα, ψουν" 7664] ΥΟιι" 

κεἰ δβμοά, Αὐτη., γιατ, ({λ 6 7.), ον. 

Τοβ., απν.; δμοοά, ΓΎΝΡ. ; δἠοα Ὑροῦν 

ψοι8 ἤείε, ον. ; ̓ανηρα 8ἤοο8. ΟἿ, 

ψοῦ6 7είε, ΟΒΑΝ.; παν χουν" Κεοίο 

διοαάάο, Βι5Η., ΠΉΗΕΜ. γί, ἐλ 

Ῥυορανγοείγιε88 ὦ} Ἰάδ ἐἴι6 ργεραναἴϊοιν 

α7, Αὐτη., ΟΕΝ.; ὑη ἐλι6 γ᾽. οὗ, ΒΙΒΗ.; 

ο δα γ»γΥ. οὕ, ἌΠΕΜ.; ὧν πηιαϊγηρ 

γερά οἵ, ἌΝ τοι. ; αὐὐέδ, ϑῃοισοβ ργεραγο 

ὃψ, ΤΎΝΡ. ; 70. ἐδα γγεραγυηρο οἥ, 

Οον. Τοϑῦ.; ἐμαί ψ6 ἤναψο 6 ργοραγεα 

7ογν, (παν. ὗὐον. ὑγδῆβροβεβ, εὐἱέλ, ἐΐι6 

φοϑροίί οΓ Ῥέαρε, ἐμαΐ ψ6 ἤναγο ὃ6 γγ6- 

φαγοά. 

ι6. 7. αὐἀαγέοη 0] Αὔουο, ΑὙΤΗ. 

δα ὑπ6 οἰπαν ν. θχοθρὺ ὕγτσοι,., ον. 

Τοβύ., ἈΗΕΜ., ὅη (ἐν π..). Παυΐηῃ 

ἐαΐογν, τ] Ταζίηγ, ΑΥὐΤἸΉΗ., ὙΥΊΟΙ,., 

ον. Τεβϑῦ., ΒΙΒΗ., ἘΠΕΜ. ; ἕαΐθ ἴο 

ψοῖν, ΤΎΝΌ., ΟΕΑΝ. ; ἕαΐο Ποί(ο οἵ, 

Οον.; ἑαΐο, αν. ἡιομοά Οη6] τα. 
ἜΉΕΜ., ἡιοϑέ υὔυϊομοῦ ομθ; τὐογϑδία 

ἐποην, ΔΝΊΟΙ,.; πιοοϑέ εὐμοϊοα, Οὐον. 

Τοϑῦ. ; ιὐὐοποα, ΑὙἸῊ. ἃ πα τϑιρδἰ ηϊηρ' 

Ὗν. Τμο δααϊίίοη οὗ μ6 'ἴπ {18 

ὑδχῦ ΒΘΘΙῺ8 Ἃἰθβίγαθ]6. δἃ8. τρδυίηρ' {Π6 

ῬΘΥΒΟΠ ΔΙ Υ οἵ τοῦ πονηροῦ. 

17. «εορούνο}] Ταΐο, ΑΟἸΉ. δηᾶ 81] 

γν.: Ὕντσοι,., ον. Τοβῦ., δα 4 γέρο, πὰ 

ἘΉΕΜ,., νηΐο ψουν. 

18, Τί, αἰΐ ργαγον, δ5.1 Ῥγναχίηῃ 

αἰιυα 8 τὐὐέ], αἰ ργαμγον, ΑὙΤΗ. 

Αἰ ἐπι βαΐη 51 ὅο ΠΕ Μ.: αἰΐ ϑαϊηΐξ, 

ΑΥΤΗ. πα τσϑιμαϊηΐηρ Ὗν. δχοθρὺ 
Ὑγτοι., αἱ λοίγ. 

19. «πὰ ἕν ραγίϊοιια»} 4 πὰ, Αὐτα.: 

86 οἵ καὶ ἴο Δ414 ὑπΠ6 Βρϑοῖαὶ ἰο {88 

ΒΘΠΘΓΆΙ ; 868 ΕυϊΖ. ὁπ Παγί, Ὁ. τι, 

713, δα ΘοΙηρΡ. πούθϑ οὐ ᾿λέϊ. ἵν. 12. 

7ηυ ἐλι6 ορεγυΐη 47 πιν πιοι 80 ον. 

Ταοβῦ., ΒΉΗΒΜ., ἃ ὙΝΊΟΙ,, (οταϊὑϊπρ; 

ἐλι6) : ἐδιαὲ 7 παν οροην Ἡνῃ ηυοιι,, ΑΙ ΤΉ. 

Δ Τϑιηδ Ἰηρ' Ὗν., 811} οὗ ψΉΙο (80 

ἴοο Οον. Τεβύ,, ἘΠΕΜ.) θχοθρύὺ ΟἜΝ., 

ὙΒΙΟἢ. Ιθαν 68 10 ρθῆ, θοπηῃθοῦ ἐν παρρ. 

τ Παῦ Ῥγθοθάθα; 586 Ὀδίον. 

50 ἐδαΐ αὐὐήδ, θοίεϊγεδΒ 7 ηιαρ ηιαΐτα 

ζηοιυη) Βοίαϊϊη, ἐο πιαῖτο ὕηοινη, ΑὐτΗ.; 

αὐλή, ἐγ δί6 707 ἐο ἡναΐ “ηοιυόη,, ἍΝ ΤΟΙ, : 

δοίαϊῳ, ἐο υἱέογῦ 'ΓΎΝΌ., Οον.; εὐψέϊ, 

δοίαηε886, ἐο ἀθοίαγο, ον. Τ᾽6ϑῦ.; γγεῖψ, 

ἔο υἱέον, ΟἿΑΝ., ΒΙΒΗ. ; δοίαοίψ ἐο ρυιῦ- 

ἔϊδι, ΟΕΝ. ; υυἱέϊ, οοηγίαοηνοθ, ἐο πναΐο 

ζηουνόη, ΒΉΞΒΜ. 

20. 77 α οἠαΐη} ὃο Αὐτη. Μαγρ.; 

ἦν ἐδιὶ8δ οἤευηο, ὝΥτσι.., ον. Ταβϑί., 

ἜΗΕΜ. : ὁ, δοπαῖβ, ΑὐΤΗ. δπα τϑταδὶμ- 

ἴηρ ν. 

241. 77. οογναψέϊοη] δἴτα, ΤΎΝΡ., ΒΆΝ. 



190 ἘΡΠΗΠΕΒΙΑΝΆ, 

ΤΎΘΠΙουΒ ὑπ θϑ]ονθα Ὀγούποὺ ἃηα [Ἀ10}}{π| τη! ηἸβίθυ πὶ ὑπ 6 
22. ΤΟΥ 5118] τηδϊτα πόση ἴο γοι 81] {Ππ]ηρ8: πποῖὰ 1 ἢδνθ 

Βθηῦ τπΐο γοι [ῸΥ {Π15 ὙΘΡΥ͂ ῬΌΤΡΟΒΘ, ὑμαῦ γ8 Τηϑ Ὺ ΚΙΟΥ 

ΟἿ ἥδιστα, δηα ἐμαΐ ἢ,6 τηϑὺ Θοτηΐοτῦ γοῦτ Πϑδτίβ. 
22 Ῥβδᾶθθ 6 ἴο {π Ὀτδίτθη, ἃπα ἰόν τιν {10}, ΤΠΌΤη. 

24 Οοα {π6 Πλαύπου ἃπα ὑπ6 Τιοτὰ «Θϑπ5 (ἢ τιϑῦ. τδοθ δὸ 

ἢ 411] {Ποῖ {παὺ ον οὖν ΠΟΥ «6585 ΟἼτΙϑὺ τῇ ᾿ποου- 

ΤΡ ]οη. 

«ὐπαΐ σοπαϊοίοτν 7 αην ὕμ : πῦρ! αἢ αὐλ8, 
ΑΥΤΉ., ΟΕΝ. (πιο), ΒΙΒΗ.; ωὐλαΐ 

ἐλήηὶδ δόη, αὐοτίο ην6, Δ ΊΟΙ,. ; τὐπαΐ 

ὁα86 7 απὸ τη, ον. (ΠΟ Ἐ) ; ἐλ ἐδιγη68 
αδοιιίθ τι6, ἜΗΕΜ.;: οΠπδπθθ. ΤΩΘΓΘΙΥ͂ [0 

δινοΙα π6 Ποιηςθουθ]θαύοῃ. Που ἢ 

7 6)] Απὰ λοὺ 1 ἄο, Αὐτη. ΑἹ 

οὐμοῦ ἦν. οἷνθ εὐπαΐ ταῦ ἀο.; Ὀπὺ ἃκ 

οἰτμ6ν οὗ {π|88 τοϊοιῦ Ὀ6 τηϊδυ πα ουβθοοα 

δια τϑξουσθα ὕο τυμδῦ ὑπ Α ροβύ]θ νγὰβ 

δοῦπα ΠΥ Θπραροα 1ῃ (8586 ὟΥ ΟἹ ἦγ) ἴο0.), 

τῦ βθϑῖὴβ Ὀεθὺ, ἢ Ηδ11., ὕο τοῖον τὰ 

κατ᾽ ἐμὲ ἴο “ταθῖη8 Τιἃρ6,᾽ τὲ πράσσω 

ὕο “τηϑῖη Βϑῆπαθη.᾽ 

776 δοϊουο)] Α δεοϊουοεά, ΑΥΤΗ.: ηῖν 

ηιοϑίο ἄογο, ΔΎ ΊΟΤ,.; πῃ ἄθαγο, ᾿ΓΓῪΝΡ.; 

Οον., απν.; ἔλα μιοοβδέ ἄδθαγα, ον. 

Τορῦ. ; ἐλε ἄεαγο, ΟΒΑΝ.; α ἄδαγο, ῬΊΒΗ.; 

τ}. αἰοογοδί, ἈΗΕΜ.: ἃ Οὐ ]οὰΒ ναοῦ 

ἴῃ ΓΤ Πα θυηρ' ὕνγο 51 Π1016 ΟΡ 5. 

“5. Ζ|ὶ5 νον} Τ}ι8. βαηια, ΨΥ ΊΟΤΙ.; 

ἜΗΕΜ.; ἐδ βαηιε, ΑὝΤΗ. πα τϑυηδῖπ- 

ἵπρ ν. Μααν... παν] Μίρῆϊ... 

ηυϊσίέ, ΑὙΤΉ.: οπᾶπρθ ἴπ δοοογάθηοθ 

ὙΠ ὑπ ἴὰν οὗ πθ 5βπσοθββῖοη. οὗ 

ὕθιιβεβ ; 588 Πιδύμδμη, ηηί. Ζ. ὃ τό. 

24. ἢπ ἡποογγιρεο}}] ὃ. ΥΊΟΙ., 

ἜΗΕΜ., δηα βἰτη]δυ]γ ΑΥΤΉ. Μαγρ., 

«υἱέ, ἐυοογγιρέζογι : ἦγ, βίγυσογίέῃ, ΑΟΤΉ., 

ΒΙΒΗ. ; ὄχ ριιογηεβ, ᾿ΓΎΝΌ. ; νηγαμηοα- 

ἴψ, Οον.; βυηοογοῖν, ον. Τδβύ., ΟΒΑΝ.; 

ἕο {Πιοῖν ἑηυηνογἑαϊίἐϊ6, ΟἘΝ. 

ΤῊΒ ἘΝ, 



(ὐδυιδείσαο : 
ῬΕΒΙΝΤΕΘ ΒΥ Ὁ 1. ΟἸΚΑΥ, Μ. Δ. 

ΑΤ ΤῊΒΝ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤῪ ῬΙΒΈΕΒΆ, 
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ἶ ἸΔΝ ἤττε 
ἀ α Κα Ο ΣΙΝ 

. ἘδΝν 
ΤΉ ΜΙ 

Ἡ ον κΉ ἐν ἘΡο ἐ 5 ἘΠΉΡΜ Ήὦ τη 

δ ε 
Ἡ ΤΗ 

{ΜῈ 

ὉΟ ΝΣ 

ΚΡ ΒΟ.) 
{πὸ τὴν 

εἰκε ν 
ἮΝ 

᾿ ΟΝ “ΝΜ ἐἰ {{] ο ᾿ ἶ ἀπ 65 ΟΡ ΝΝ 
ὩΣ ὴ ΟἹ Ἤν ΜΝ ΣΝ, “ἀπὸ ΣΎ ΧΙ 

ΩΝ ἜΝ Ἡ ΜΡ πε ἈΣΉΡ " ᾿ ἈΣΚΩ͂Ν ΣῊΝ ὯΝ 
: ΦΡΟΟ] τ ἕ ΠΝ 

ΦἌ τ 
Π 

ΠΗ 

᾿ ᾿ Ἧ 
ΠΟ ΜΕΥ ΠΡΝ “ἀμ ν ᾿ ἩΡΩ ΠΝ ΡΝΝ Ὁ ἘΛΟΝΝ » ἠδ τε ᾿ ἡ ΣΉ τὸς ποκα Ἡ ΕΟ Υ γ (ΕΠ ἧ : ἐμ ὺ ᾿ 

ἀπ με ἐπ νς ΜῊ ΝΣ ἩἀεεΝ ! τη ΜΡ ΜῊΝ ἐν ακῶς ἡ. 5 

᾿ ΉΣΉΩΣΝ ΣΝ ὙΣΑΌΝ : « ἌΈΡ ΔΥΣΥ δ ἡ ἐἐνῖν ΔῈ ): ἤν ν ἥ Ἶ ΚΗ] δα οΣ τ τ τ ες Ἷ ἬΝ ο δι ἯΙ ἡ ἜΠΗ ΠΡ ΟΝ ΜΉ] τ Υ δ᾽ Ὡς 
{ 

ἡ] 
ΠΉΡ 
ΝΟ 

ΠΡ ΕΝ 

ἘΕΕΞΕΣΣ ς 
; ἈΠ 

ς ΟΡ ΜῊΝ ἐἰἐ με ως ΜῊΝ δ ΤΉΝ 
ὌΝ ᾿Ν “4 

Τα αἰ  αγαν δι τιν ἀντ ΠΥ ΜΉ ΜΙ 
μὲ 

ποτ στ τε τοτὲ 
ἜΑΡ Ε  Ἐτάτὴ ασαϑια 

εἰ 

ἢ δ." Ὧν δ ΜΝ 
ἡμὴ ΡΝ 

Ξς 
ἄγετ τεττς 

“ ΚΝ 
ὲ ἡρὰς ΤΕΥ Ε] τ ΟῚ ἘΣΟῪ ΝῚ 
ΔῊΝ ΠΗ 

Ἔν Ρχ ἣ 
Κ Νὰ ν " 

ΡΝ τὰν ᾿ τα" κα ἰδ ἶ ΤΩ ΟΝ ἢ ἐκ κα τε ίρα ἘΝ ΡΡ Ἡ ΣΆΜΝ ΉΝΩΝ 
ΟΣ 

" ΠΝ ΟΜΝ πΝ 
" ΓΝ " ν . ΠΡΟ δ ΜΉ ΠΕΡ τὴ Δ : ἀμφ μα! 

ΗΝ 

. 

Ἢ Τὶ ΚΡ ΉΉΜΗ ἘΡΟ Ἡ ΚΡ ΡΣ] 
ΠΡ ΡΝ το ἢ εἸκι ἀκ ετις ΠΡ ΠΡ ΜΙ Υ ΣΝ ΤΡ ΤΥ νῊ 
ἐρεφβο τα οἰ κι γα ἡ ΟΣ γνν ΚΟ  Σ ΤΟ) 2, ΤΥ ἘΣ τ γα γα ΡΟ ΡΤΟΗ 

“ἢ ππΩΝ ΤΡ ΡΣ  Ἡ  Α ᾿Ν ἡ ρυ τ νη ρ ΜΝ ον 
Ἴν τιν 

ἡ 
ΜΠ ΑΝ ὅν} ἜΡΩΣ ἮΝ 

κα π ἐς 

ΜΚ Ύ ΝΝ ΙΝ 
᾿ ἀκ δὰ ΗΝ ἘΝ τα ἌΟΡΙ ᾿ ὕω ΡΣ Ή Ὁ ΡΟ ΥΌΣ: Ἢ ὙΌΣ ΜΉ ΡΟΝ ΣΟ ΕΟ ΡΝ 

ΗΝ ΣΟΥ 4 δ Ρ πὴ ς ἡ ἽΧΣΣ ἀπ 4 6 21 48 
: ΟΝ ὄν 

ΜΙ 

τὰ [πε πεν: 
ΠΡ τ ΗΝ 

Τὰ 


