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αά τά | 



ΕΝπΑΙΡΑΤΙΟ. 

...  οπτ Ραΐναπι ἄταροογαπι αι γοςᾶ- 
{αχ α]ήπιας, απο {επιροτε γ]χετῖί, οτι ἀπρηαραπί 

Ἠ]δίοτία οεο]εριαςί]ο αποίογθ». Ῥεά απάθοϊπιο Υεζ- 

..φεπίε βεροι]ο, Ἱπιρεταπίο Α]εχῖο Οοπιπεπο, Πογιῖςεα 

.ΘΙΠΙ οοηδίαῦ εχ ποῖῖ {επιρογαπῃ, 4πδ ἸεοίοσΙ 1ρβῖις 

δοη]ρία ἀλ]Ισεπίετ Ἱπεριοιεπ{ί οοσυτταπΘ!. Ῥαΐτία Οοη- 
εἰαπποροµίαπας εταί; ἵπ ]αγεπίαίε τΠείοτεπι αρεΡραί, 

ῥητόρων κορυφαῖος ὦν, πό ἆε 56 1ρ5ο Ιοᾳπ αγ”. Έτες- 

οθρίοΓ οππῃ ο55εί Οοπρίαπ6ϊπο Ῥοτρηγτορεπίΐο, ΜΙε]α- 

εἷῖς Ώτισα; Π]ο, ραρΙ]1 εγαάϊεπά1 οΆάδα 5ογ]ρ5ις Ἡβγαπι 

4ε ἸΤηςμίαίοπα τερῖα. Ὑϊία εἶις ρερία εἴ εγεπία 

πιοπιοτῖα ποη {ταΚϊία; ααοά ποςίτῖ πιαχίπιο Ἰπίεγοςί, 

ατομἹερϊςεοραίατη Βι]ραγία αἲθρῖέ οἶτοεα αππιπα 1070. 

."Ῥεάεπι Παρι{ αριιά πτρεπῃ Ασλτιάαπι, ἵπ τερΊοπθ απΠ{]- 

αωέας Ἐριτο, Ἠοάϊο αιίεπι ἀῑεία Α]ραπία. Ἠερίοπαπι 

Ί]]απι 5εροα]ο Ίαπι 5εχίο Ῥι]ρατί ἀερε]]αγεταπί, τερπί 

οαριίε αραιά Ιωομπιάιτα Ρροβῖίο, οι]ὰς Ποπιεῃ α. Ῥαχ- 

Ῥατῖς ἵπ Αοἰλγιάαπι” οογταρίαπι ϱδί. Ὠεϊπάο αἆ Ώπεπι 

φερει] Χ. Βαρίι]ο Ἱπιρεταίοτ 5αρασίι, απὶ «ΟΦΠΟΠΙΘΠ 

Ἰπάε Βπ]σατοσίοπϊ 5ιδοερῖθ, Βι]ρατί Ρεν ἆπο {εγε 5ε6- 

εσ]α Ἱπιρετίο ΟοηρίαπΙποροΠίαπο ρατεραπί. Θπβπαπι 

θπΐεπι οαδα Ῥατραχαπι Π]απι σεηίεπι Ἱπιρα]ετίί αἆ 

χοἩρίοπεπι ΟΠ] απιρ]εσίεπάαπι, Πῖ5 γετρῖς α Οεάτεπο 

| 

| 
: 
} 

1 ιά ρταγίαπι ἀῑεεοτίαίοπεπι αρ. Ἐά. Ψεη. 
3 Ερίῖει. π. Εά. Ὑεπ. πι. Ρ. 560. 
ὃ Τία Αππα ΟΌοπιπεπα ἵπ Α]οχίαςο, Ρ. 571, ἀἴρροῃ, Ἠϊςί. οαΡ. 1. 



γὶ ΡΕ ΕΑΊΤΙΟ. 

ἵπ Ἠϊδίοτία παγταξιτ (ρ. 449): “Ῥοβίαιαπα Ρθβίῖ5 γε]ο- 

πθης ἙΒη]ραγίαπι Ἱπ{οείανΙί, πθαε τ]]άπα πια] ΤεΠΠΘ- 

ἁἴαπι {μέ οίῆσασ, 191 ἔππι Ῥοροσίς Ώακ Ῥα]ρατογαπι 

Ώοαυπι ΟἨτῄαποταπῃ, ου]ς τε]ρῖοπὶ α Όαρματα οὐ 

6ΟΥΟΤΘ ο58εί Ιπϊδιαΐας, ἵῃ ααχί παπα γοσανΙέ, πέαπε Ιάεπα 

{αοογεηῖ, {οξϊ σοπ{! πιαπάανΙθ. Τβεγαβαπε Ἰας, ΥθΓαΠι 

Πάθπα απαρ]εχ!, Ίανασγοςαο τοσεπετα(]οπῖ5 ΡοίδΙ βαηέ : 

Ρηϊ]ποαῖρί ποπιθηΏ ΜΠομαε]ι ας ποπαῖπθ Ἱπρεταίοσίς Ἱπά]- 

έαπι α ραἰτίατομα, απῖ εο αἆ Ῥαρθζαπάσπι 6πῃ πη]βδιι5 

Πας.” 
Φοι]ο ποπο ἆο οοο]θείε Ῥι]σασίοι» ᾖασὶκάϊοβίοπε 

Ιηίογ ἄγωςσος5 οἱ Τιαήπος ἀἰδοερίαίαπι εδ, ρτον]ποῖαπι 

ᾳαβΙ ἵη πιεά]1ο βΊέαπι πίτααθ δοσ]εσῖα αἆ 5ο νΙηάϊσαπίο. 

Εκ αυα ἁπαγαπι απ]α]αβίοπθ εγεπ]έ, αὲ παιίτι ορύεπι- 

Ρεγατο νο]]επί Ἑπ]ρατι. Οππείίαπα Ίατα ϱοοσ]εςῖο Ἡς 

πηαηδογηέ, οίαπι φαρά]ία (αταοῖὶς (αἱ 6αρτα ἀῑκιπιις) 

οἰγ]ίαίο: οὐ Ατοπιορίδοορας Αο]τίάς οεηβείασ ΙΠί6Υ 

αὐτοκεφάλους, 1.6. πα]]α5 ραΐτίατομας αιιοίοτ]{α{Ι αᾱ- 
ἀῑσίο». 

ΤΠεορ]γ]αοῦϊ απίεπι ορίαΐίο εοε]εεῖα Ίοπιαπα εί 

Οοπείαπ(ϊποροΠίαπα οτανϊθεν ΙΠπίετ 5ο ἀἱδειάεραπί, 

εί αἰίετα αἱίεταπι αεθγτῖππα γΙαρεγαίίοπε Ἰαοββδεραί. 

Τπέος απας αἰπιπ]έαίος εἱπου]ατί πιοᾶρταίῖοπθ δις δέ 

ΤΠεορηγ]ασίας. Ναπι οαπι ἄχθοιις ο58εί, 6ἱ ἄτεροβγιπι 

Ραγήαπι {αιίοΥ, οοποοτάϊῖα {άΠπιε6Π πιαρῖς απαπι γἱς- 

{οσο 5ἰαάεραί. Φοπϊραϊέ απλάστι αἱ]οοιδίοπαπι αἆ {- 

πΙΙΙαΥΕΠΙ, ἵη ααα Ταβπογιπι 6ΙΥΟΥΘ5 το{ε]]εραί: βοά 

ἆθ Ίρδα τῖχα Ἱέα ]οοιίας εί (8 τ.); “πεααο πια]έος 6556 

1Α{ΙΠΟΤΙΠΙ 61Υ0Υ68, πθαΙο {αΐος απῖ αἆ ἀῑδοιπάθπάας 

εοσ]εδῖας -εβδεπί Ιάοπεῖ, 6οτιππας πα]]απι αἆ οαριί 

Πάαεϊ Ρεγπθγεο; αἀεοαμο πεο Ρτορίετ αΖγπια, πθ(ιθ 

Ργορίθυ Ἰε]απία, 5εάἀ ϱχ 5οἱο οαπ]αθς ἀείεσίι, απι- 



ΡΕ ΈΕΑΤΙΟ. γα 

Ρή81οπ6, ἂςο 5δαρετρῖα, εχ Ζε]ο ποή 5θοιπάπι 5οἱθηθίαπι, 

εκ ο.9οο 8] ΑΠΙΟΥΘ, {οῦ οοπρετΙ ΠαβΠΟΓΙΠΙ ΘΓΓΟΓΘΒ; 

Ῥτεροίριιπι απίεπι ΘΓΓΟΓΕΠΙ 65566 Ῥαγοπίαπι Πίοφιο 
5γπιρο]ο αά]εοίαπι.” 

ΤΠεορΗγ]αοά οαχδίαπέ οοπιπιεηίαγ! Ἱπ Ῥγορηείας 
ΤΠΙΠΟΥΘ5, οἱ ἵπ Ἠρτος Νονι ΤοαδίαπιεηϐΙ {αηίιπι ηΟΠ 

ΟΠΊΠ6Β: οχδίαπ{ 5ΠρΓα πιεπιοταίαβ ἐτασία{]οπθς ἆθ ἵῃ- 

(πίῖοπο τερῖα, εἰ ἆε Ταπογαπι εττοτῖρα5; εχδίαπί 

οριδοπ]α άνετα, Ποπα]]]α., εἰ ερἰδίο]. Αρρατεί ἵπ 

- εριδίο]]ς Ιπρεπ]απα εἰερατς, Ἠίετῖς ῬΡτοίαπῖ5 ποπ 5608 

ο... ο ο ου 

ας δαοτῖ5 εχου]ίαπα, ἆθ τ]{είοτ]οῖς ἀῑδοιρ]ηπϊς αλα παπίι- 

Ίαπι οἶεῃπς. Ἐκεπιρ]ο 51 Ερ]δίο]α ΧΙΧ.(Ἀνέμῳ) αΏὶ οἴία [ας 

γεχαῖρις Επιπρίάϊ5 εἰ Απγιξιορηαπϊς, αἆ 84ο Φοτίρ- 

{ατα αποἰοτ]αίεπα 56 οοη/{εγέ; ἀλλὰ τί, Ιπαῖί, τῷ τῶν 

ἁμαρτωλών ἐλαίῳ λιταίνω µου τὰ γράμματα, ἐξὸν τοῖς τῆς 

καλλιελαίου δώροις φαιδρύνεσθαι; ἀείπάε Ἰοοῖς Ῥοπϊρίατα 

θ]]αζῖς τεάΙξ αἆ (πασος, εί Τγδία οταίοσῖς δεη{εη{ῖαπα 

Ἰαπάαί. Μα]ία ἵπ αρισο]ῖς «οπαιεγῖιγ ἆε Αολμτιάεη- 

βἵππι αριά απος νυΙχὶέ Ῥατρατο Ἰηρεπίο. Τπ Ερίεί. 1. 

ία Ἰοᾳυέατ : τίς Ἀχριδιώτης οὐκ ἔστιν αὐχὴν ἀκέφαλος, 

οὔτε θεὸν οὔτ᾽ ἄνερα τίειν εἶδώς: τοιούτοις συνεῖναι κατα- 

κέκριµαι τέρασι. Καὶ τὸ δεινότατον, ὅτι μπὸ ἐλπίς ἐστι τοὺς 

αὐχένας τούτους κεφαλωθῆναί ποτέ τισι δυνάμεσι κρείττο- 

σιν, ὥσπερ ἡ τοῦ Ἀκραγαντίνου σοφοῦ φιλία ατελεῖς κόρσας 

συνάγει προς ἐντέλειαν. 

ή] αιιέεπ ΤΠΘορΗγ]ασο ἵηπ οοπιππεη{αγς οοἩ- 
οἵπηας ες εἰ ΑΙπΙΡΙΕΣ, αἳ {επιροσῖ5 αο Ἰοοῖ 4πο δοτίρ- 

βογ1{ ταῖῖοηπο Παδρίία, Ῥατρατίςηις πιῖτο Ἱπιπιμηίς, 

Ωπαπίαπι αἆ πιαίετίαπι βρθοίαί, πιπ]ία θυµπι ἆθ 5ο 

Ῥγοπιρθίβσο ποπ ἀπβΙίο: 5οά ΟἨγγβδοδίοππαπι 5εθρε 58- 
απΙθαχ, πες Ῥαασα αὐ αἰῖς πιπίπαίατ. Θα απίαοπι 

ποη Ῥτορτία ογαπί, Ῥγορτίο ἀῑχΙ6: παπι Ιη{ετργθίᾶ- 



γι ΡΕ ΈΕΑΤΙΟ. 

ΏἼσηθς, αιιας αῖ ρου απηρασος Ῥτούι]θγιιπέ, ο Ἰπ 

οοπαροπάίαπα τοάθσΏ, Ὀγουιίαά οἱ ]εοοτς αθηνα 

ἱπρτ]παῖς οοπβι]εῃς. ἩἘδί αρί οχοιτταί ἵη 8εηΒι5 

αἱ]οσογῖοος 5ἶνο πιγβί008, τοὺς ὃ ἀναγωγὴν, αῖ 1ρ5θ 

Ἰοᾳαϊέαν; 5οἆ Πιηιςπιοάϊ οοπιπιαηΏς Ῥραχοο αδίΙΓ. 

Φοπρέανορ οἵησα]ας 5οπθεηίίας ἀλσεηίει εχρεπά!έ, αὔ 

πιθάἹίαίΙοπο Ρία Ιπίεγρτείαθ]οπ]5 β]απι οοη{εσ!ζ.. 

Οοπιπιθηίασ]ος ποβίτί ἵπ εγαησε]α Ῥείπιας οἀ]ά1ί 

Ἰαήπο (Ποοϊ]απιραάῖας Ῥαβ]ςε, Α.Ὀ. 1024. «παοῬ 

Ρτπιαπι οὔ]θις αδὺ Τπεορηγ]ασίας Ἠοπια, Α.Ρ. 1645, 

ἴθπιροταο Ῥαπ] ΤΠ. Ῥαρα. ῥἈΘεοιία οδὺ οἀϊμο Ἰ]ωπίο- . 

ἴἶαπα, (παςο οἱ Ἰμαΐϊπο, Α.Ρ. 16951. «4 αιίθοπι 

γεπε[ῖςδ ΡρτοάΠί, απηπο 154, οπιπῖαπι απ]άεπι οαδί 

ορια εἰ Ιοοιρ]είϊθεῖπια δεά 6ο πιῖπας οοπιπποᾶα, 

αποᾶ ν]θ15 ἐγροσταρΠ]οῖς α]έγα πιοάαπι ]αρογαῦ. Ἠτ]ας 

66ο ἰοχίαπι, τῦ 8Ρ6ΥΟ, οα5σαίτπι οογγθοξΙππ/αθ οχ- 

Μηραῖ: οὐ ναταπΏαπι Ιεοοπαπι, απαδ οαάεπι αἆ 

οα]οθπι {οιπὶ οοπ]εοῖί, ποπηι]]α5 α Ῥαΐανίπο οοᾶῖορ 
ἀεδιπιρίας τεοθρὶ, ΠΙΟΠΙ{Ο 6ΕΠΙΡ6ΕΣ Ῥ6ς ποϊπίαπι 16ς- 

ἴογθ, απ]ά ἵπ ἰεχία πογαίαπι αἵ. Ὑσδτβίοπεπῃ αἴᾶπι 
γοπείαπι ραδδῖπι απιοπάκίαπι τοπ]. 

Ναπιοτ, απὶ δαπέ ἵηπ πιαχρῖπθ, Ῥαρίπας οἀμιοπῖς 

γεπεία ἀαβιρπαπί. 



ΤΗΕΟΡΗΥΙ.ΑΟΤΙ 

ΙΝ 

ΒΥΑΝαΕΙΙΤΟΝΜ 5. ΜΑΤΤΗΑΠΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΟςΣ. 

ΕΒΒΑΤΤΜ. 

Έαρ. 996, η. 21, Έτο ἀντάρχην Ιθ5θ ἀντάρτην. 



ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 

ΑΡΣΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΑΤΑΡΙΑΣ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ΠΙΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

ο’ μὲν πρὸ τοῦ νόµου ἐκεῖνοι θεῖοι ἄνδρες οὐ διὰ γραμ- 
µάτων καὶ βιβλίων ἐδιδάσκοντο, ἀλλὰ καθαρὰν ἔχον- 

τες τὴν διάνοιαν τῇ τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐφωτίζοντο 

ἐλλάμψει: καὶ οὕτω τὰ τοῦ Θεοῦ ἐγίνωσκον θελήµατα, αὐ- 

τοῦ ἐκείνου ὁμιλούντος αὐτοῖς στόµα κατὰ στόμα" τοιοῦτος 

ἣν ὁ Νώε, ὁ  Αβραὰμ, ὁ Ἰωβ, ὁ Μωῦσῆς. Ἐπεὶ δὲ ἠσθένησαν 

οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἀνάξιοι ἦσαν φωτίζεσθαι καὶ διδάσκεσθαι 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, δέδωκεν ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς τὰς 

γραφὰς, ἵνα κἂν διὰ τούτων ὑπομιμνήσκωνται τών τοῦ Θεοῦ 

θεληµάτων: οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς τοῖς μὲν ἀποστόλοις αὐ- 
’ ε / Λ 4 - / [ή ’ 

τοπροσώπως ὠμίλησε, καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν διδά- 

σκαλον αὐτοῖς ἔπεμψεν. ᾿Επεὶ δὲ μετὰ ταῦτα ἔμελλον αἱρέ- 
) - ιο ος ᾖ ε - - 0/ 

σεις ἀναβλαστῆσαι, καὶ τὰ Ἰθη ἡμών διαφθαρήναι, εὐδόκησε 
. 4 9 / ο 5 / ὸ ὸ / ! 4 

γραφήναι τὰ εὐαγγέλια, ἵνα ἐκ τούτων διδασκόµενοι τὴν 

ἀλήθειαν, μὴ παρασυρώµεν ὑπὸ τοῦ ψεύδους τών αἱρέσεων, 
. -. -. τα « - 

μηδὲ παντελώς διαφθαρώσι τὰ ἤθη ἡμώγ. 

Τέσσαρα δὲ δέδωκεν ἡμῖν εὐαγγέλια, τυχὸν, διότι τὰς 
καθολικὰς τέσσαρας ἀρετὰς ἐκ τούτων µανθάνοµεν, τὴν ἀν- 

δρίαν, τὴν φρόνησιν, τὴν δικαιοσύνην, καὶ τὴν σωφροσύνην. 

Τὴν μὲν ἀνδρίαν, ὅταν λέγη ὁ Ἰύριος, μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν 

ἀποκτεινόντων τὸ σώµα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναµένων ἀπο- 

κτεῖναι: τὴν δε φρόνησιν, ὅταν παραινῇ" γίνεσθε φρόνιµοι 

ὡς οἱ ὄφεις: τὴν δὲ δικαιοσύνην, ὅταν διδάσκη" καθως θέλετε 

ἵνα ποιώσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοί- 

ως τὴν δὲ σωφροσύνην, ὅταν ἀποφαίνηται' ὁ ἐμβλέψας 

2 ὁ 



ΤΗΕΟΡΗΥΙΛΟΤΙ 
ΙΝ 

ΕἘΥΑΝαΒΗΙΟΜ ο. ΜΑΤΤΗ ΛΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟΡ, 

ΡΠΑΖΓΑ4ΤΙΟ. 

ΑΝΙ αιΙάσθπι 1] αίαιο ἁῑνϊπϊ ντ, απῖ απο ἀαίαπι 

Μοβϊ Ίεσεπ Υῖχετθ, πος εκ Π{οατϊ οἱ Ηρτίς ἆ1δορ- 

Ῥαπῦ, θεά πιυπάα Ῥταζἶα πιεηίε βαποᾶ Βρϊτιέας ΠΠ]αδίτα- 

Ἴοπο ΠΠαπαπαραπίατ, αἴααο η Ἠππο πιοάσπι, Ώθο 1ρβίς 

οτε αἆ ο οο]οσααεπίε, ατιε 6ο Ρ]αοϊία ογαπί, 9ΟΦΏΟΒΟΘ- 

Ῥαπί. ἜΤαΐε οταηί ἍἊοοε, ΑΡταµατπα, ᾖοῦ, Ἰο56. Αί 

Ῥοβδίαιαπα ἀοίθτῖογες {αοῦϊ δαπί Ποπαῖπος, ε{ ΙπάΙσηϊ απῖ α 

αρ]γῖζα βαποείο Π]αδίτατεπίας οἱ ἀοοθτεπίατ, οοποθβθῖθ 

{αηᾶᾷσπι Π]ΙβογΙ6οΙ5 Ώοδις βοτϊρίιτας, αί νε] ροτ ἴ]]ας ἀῑνιπεο 

γο]απία[Ι5 οβδοηῦ ἨΙΘΠΙΟΓ68. Τία εἰ ΟἨτϊδίας αροβίο]ς 

οοἵαπι 1ῃΠ 8 Ῥ6ίβοπα, Ιοομίας οδί, εἰ Βρϊταδ βαποῦῖ 

οταἵατπα πηϊθ]ό εἶδ πιαρ]δίταπι. Ύεταπι, ᾳποπίαὈ Ώσγεβος 

ριΠα]αίατο οταπί, οἱ πἹοτθς ποδίγϊ ἵη ρε]ας Παπ], Ρ]ασυῖό 

1], αί βοτ]ρετοπίαγ οἱ οναησε]α, απο ἀἰδοεπίθς εκ 1]]]5 

γογιίαίεπα, ΠΟη ΤΦΡΤΘΡΘΟΠ πιεπάαςΙῖς ἆαοΙροτοπιιγ, ΠΙΟΥΘΒ- 

απς ποδίτΙ ποη ΡΓΟΥΕΗ5 ροβδιπάαγεπ{ας. 

Ωπαίπογ απίεπι ογαησα]α ποβῖς ἀεάῑί, {οτίαβεῖς 1άεο, 

απῖα αααίποτ γἱτία{θβ ΠΙνθΓβα]65 οχ εἶς ἀ]δοίπιιις, {οταέι- 

ἀἴπαπι, Ργαάεηίαπι, ]αβήαπι, οὗ {οπιροταπθίαπι. ἨΒοτίῖ- 

ἐπάπεπι αϊάεπα, ουπα ἀῑοΙ Ὠοπαίπαβδ: Νο ποτ] ϱο5 

αιϊ οσοοϊἁιπέ οοΓρΙΒ, αΠΙΠΙΑΠ απίεπι οοοἰάθτε ΠΟΠ ροβ- 

βυπῦ: Ῥγαάεηίαπι Υετο, απαπάο αἁπιοπεί: Βρβίοίο ρτι- 

ἀαπίθςβ, τό βετρεηίες: Ιαβήδίαπι αιίσπι, απαπᾶο ἆοοεί: 

Ριοιιῦ νυ]18 τί {αοιαηίέ γοβῖδ Ἠοπιπθς, Ἱία αὔ γο5 {αοῖίο 

οἵδ: {επιρεταπίίαπι ᾳποαπςθ, απαπάο α[Ώτπιαί: Οπιπῖς αι 

αβροχοτΙέ πι]Ιθταπα, πέ «οπουρῖδοαί 6αΠ1, ]απι πιφοβμαία5 

1---- 
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Λ Δ ον . .- 3 3 / κ 3 
γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, Ἰδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν 

- - ”/ 

τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἰαὶ ἄλλως δέ: τέσσαρά εἰσιν εὐαγγέλια, 
/ / 9. - - ’ - ο ’ ’ 

διότι στύλοι εἰσὶ ταῦτα τοῦ κόσμου. ᾽Γοῦ δὲ κόσμου τέσ- 
/ ΔΝ 

σαρα µέρη ἔχοντος, ἀνατολὴν, δύσιν, ἄρκτον, καὶ µεσηµ- 
/ ἓῤ Ὁ) 3 1 / κ 8 ὅ 

βρίαν, ἔπρεπεν εἶναι καὶ τοὺς στύλους τέσσαρας. αἱ ἄλλως 

δέ: τέσσαρά εἶσιν εὐαγγέλια, διότι καὶ τέσσαρα ταῦτα πε- 
/ / ὸ / 3 νι . Λ κα / Ε. 

ριέχει, Ίγουν ὀόγματα, ἐντολας, ἄπειλας, καὶ επαγγελίας 
- . - 

καὶ τοῖς μὲν πιστεύσασι τοῖς δόγμασι, καὶ τὰς ἐντολὰς τη- 
[ή ΔΝ / 3 8 ο) /΄ - δὲ Δ 

ρῆσασι, τα μέλλοντα ἀγαθα ἐπαγγέλλονται" τοῖς ὁε μή 
/ - ’ Ἀ . ) Ν λ / 

πιστεύσασι τοῖς δόγµασιν, ἢ τὰς ἐντολὰς μὴ φυλάξζασιν, 
ε /΄ 3 - Γι 

αἱ µέλλουσαι ἀπειλοῦνται κολάσεις. 

Ἐύαγγέλιον δὲ λέγεται, διότι ἀγγέλλει ἡμῖν πράγµατα 
- . .. ” / 3 . ” ή - 

εὖ καὶ καλώς ἔχοντα, τουτέστιν ἀγαθὰ, ἄφεσιν ἁμαρτιών, 
” - 

δικαίωσιν, ἄνοδον εἰς οὐρανοὺς, υἱοθεσίαν Θεοῦ. ᾿Αγγέλλει δὲ 
Ἀ) 3 - ’ 4 { . ’ 

καὶ ὅτι εὐκόλως ταῦτα λαμβάνομεν. Μἡ γὰρ ἐκοπιάσαμεν 
6 - 9 4 . ΄ ’ - 3 Α ΑΛ .”./ 

ἡμεῖς ἐπὶ τῇ κτήσει τούτων τών ἀγαθών, ἢ ἐξ ἰδίων κατορ- 

θωµμάτων ταῦτα ἐλάβομεν, ἀλλὰ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ 
- ’ 3 - 3 ’ 

Θεοῦ τηλικούτων ἀγαθών ἠξιώθημεν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ΕΣΣΑΡΕΣ μέν εἶσιν οἱ εὐαγγελισταί' τούτων δὲ οἱ 
4 ’ - το ’ - 3 - - ο. 

μὲν δύο, Ματθαῖος καὶ Ἰωάννης, ἦσαν ἐκ τοῦ χοροῦ τών 

δώδεκα" οἱ δὲ δύο, Μάρκος φημὶ καὶ Λουκάς, ἐκ τών ἑβδομη- 

κοντα. ΄Ἡν δὲ ὁ μὲν Μάρκος ἀκόλουθος καὶ µαθητῆς Πέτρου: 

ὁ δὲ Λουκάς Παύλου. ὍὉ τοίνυν Ματθαῖος πρώτος πάντων 

ἔγραψε τὸ εὐαγγέλιον Ἑβραϊδι φωνῇ πρὸς τοὺς ἐξ Ἓβ- 

ῥραίων πιστεύσαντας, μετὰ ὀκτω ἔτη τῆς τοῦ Ἀριστοῦ ἀνα- 

λήψεως" μετέφρασε καὶ τοῦτο Ἰωάννης ἀπὸ τῆς Ἑβραΐδος 

γλώττης εἰς τὴν Ἑλληνίδα, ὧς λέγουσι. Μάρκος δὲ μετὰ 

δέκα ἔτη τῆς ἀναλήνψνεως ἔγραψε, παρὰ τοῦ Πέτρου διδαχ- 

θείς. Λουκάς δὲ μετὰ πεντεκαίδεκα. Ἰωάννης δὲ ὁ θεολο- 

γικώτατος μετὰ τριακονταδύο" λέγουσι γὰρ ὅτι μετὰ τὸν 

θάνατον ἐκείνων ἐπιζήσαντι αὐτῷ προσηνέχθη τὰ τρία εὖαγ- 
9’ π νὰ η / 3 - / ε 

γέλια, ἵνα ἴδῃ αὐτὰ καὶ κρίνη, εἰ ἀληθώς συνεγράφησαν’ ὁ 
δὲ τϊτ / ὸ αι α κ Ώ ον 4 / / « ὸ . 
ἑ Ἰωάννης ἰδων αὐτὰ, καὶ τῆς ἀληθείας χάριν ὑπεραποδεξά- 
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εδί θαΠῃ Ἰηπ οογζο 510. ΑΠο α4ποαπθ πιοᾷο: αἀαίαογ βαπέ 

εναηρε]α, απῖα Ίρδα βαπί οοἱαπιπας παπά. ΟΠ απίθπα 

πιππάαςδ απαίπον Ρατίθς Παβθαί, Οτεηίεπι, Οςκοϊἀεηίεηι, 

ΒορίοπίτΙοπεΠα, οί Μοτιάϊοπι; ἀεοεβαί οἱ οοἴαπιπας απα- 

Τποχ 6956. ΑΙίο ἀεπίαααε πιοάο: απαίπογ βαπό ΕεΥαΠΦ6- 

Πα, ααοπίαπι εἰ ἨΏΦο αμαίαονγ οοπποπέ, νιάε]μοθί, ἆοο- 

Τπίπαπα, πιαπςζαία, ΠΙπΠα5, ϱἳ ΡτοπΙββίοηθς; οί 15 απ]άσπι 

αυ ἀοοίτίπω Πάσπα αἀλϊραετίπέ, απῖααε πιαπάαία 56ΓΥ4Υ6- 

τη, {πίτα Ῥοπα Ρρτοπαἑέαπέασ: Ἡ8δ γοτο απ ἀοοίτῖπορ 

ποπ οταᾷΙάστ]πέ, πδο πιαπζσαία βετνανοτ]ηί, {πίυτα Ιηπίεῃ- 

παπίαχ βαρρ]οἴα. 

Αί γετο εναποοεαπα ἁῑοϊίατ, 9ο ααοά πιαποῖεί ποΡῖβ 

Υ65 ΡΓΟΒΡΕΤΑαΡ, εί Ῥεπο 56 Παβεηίθες, Ώος οδί Ῥοπαβ: πεπιρο 

τεπ]ϊββίοπεπα Ῥδοσαίοταπι, αδαάαπα, τοάΙίαπι Ἰηπ οσ]ος, 

πἀορΏοπεπι ἵηπ β]ος Ὠει. ἨΝιποῖαί ααίεπι, ααοᾶ {αοῖ]ο 

εἰ ρτα(ῖς Ἠερο αοοερασῖπχ15, πθαθ ποδίτο Ίαβογε αβδεοιίΙ 

ΒΙπΊΙ5 Ώεο Ῥοπα, πΘθ(Πε 6 οκ ΠΟΡίΤΙ5 αοοθροετίπια5 Ῥοπί58 

οροτίρα5, 5εᾷ σταίῖα εί παὶδετίοοτάῖα οἱ ἰα]ία Ῥοπα «οἩἨ- 

βεοιῖ 8ΊΤηΙ5. 

δΕΟΟΝΡΟΗ Ματτη ΕΜ. 

ὉΑΤΌΟΗ ρυπί αγαπσο]ϊδία, ααοταπι ἄπο, Μαίίιας 

εί {οαπΏςθβ, οχ ΠΙΊΠΠΘΤΟ οὐ οποτο ἀποάθοῖπι δαηΐέ: α] 

τετο ἆπο Ματοις εἰ Τασα5, εκ 5ερίπασ]πία. Ἐταί αἀίαπα 

Ματοις ἀῑδοῖρι]α5δ εί οοπιθ Ῥοΐτ, Τµιοα5 Υετο Ῥαυ]Π. 

Ίσα Μαίίμαιας οπιπῖαπα Ῥτίπιας βοτῖρδῖν εγαηςε]απα 

Ἠερταῖοο αἆ 6905, απῖ εκ ἨΗερταίῖ οτεάιἀεταπί, Ῥο5ύ 

οοίο αΠπΠΟΡ αβειπρ{ϊ ἵπ οϱΦ]Ιο ΟΠΥ184. ΈῬοττο 9 οαππθβ 

ος οκ Ἠερταῖοα Ἱϊποια ἵπ ἄτασαπι, αἱ {εταπί, Ιπίετ- 

"Ῥτείαίας οδί. Αί Ἰατοις Ρο5δύ ἄθεοθπι αΠΠΟΒ αβθιπιρίᾶ 

ΟΗτ]δί1, εκ οτε Ρατ εἀοσίας, 5οτῖρεῖς: Ίμαςα5 ααίεΏ ροδύ 

Χνγ. ἨΠΟ5. Ὠοπῖαιια ᾖοαππος Τῃμοο]οσα5 Ῥο5έ {πὶριπία 

ἆποβ αΠποβ. Ἠαίοτιπέ οπίπι, ααοᾶ 1] ροδὲ πιοσίετα 1]ο- 

ταπα βαρογβΗ{! αἰ]αία {Πιοτῖπέ ἐτῖα εγαηρο]α, από νιάετεῖ 

ϱα αίααο Ἰαάϊσατεί, πα Ί]]α Υετα οοηβδοχπῖρία {αἱ5δεπί. 

1ο8ΠΠ65 αἱίθΠι, οἶπι Ὠσο γυΙζ]δεοί, αί εταί απΙιΡΙΟΓΕΠΙ 
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- ο) 

µενος, ὅσα ἐκεῖνοι παρέλειψαν, αὐτὸς ἀνεπλήρωσεν. Ὅσατε 

συντόμως εἶπον ἐκεῖνοι, αὐτὸς ἐπλάτυνεν ἐν τῷ ἰδίῳ εὖαγ- 
3/ 

γελίῳ. Διὸ καὶ ἀπὸ θεολογίας Ἰρξατο. ἸἘπεὶ γὰρ οἱ ἄλλοι 
3 9 / θ . λ ./ ε / - 9 - Δ / 

οὐκ ἐμνήσθησαν τῆς πρὸ αἰώνων ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, 
δν Άν. , η Π 9 Ν ο. 5 - - 

αὐτὸς ἐθεολόγησε περὶ ταύτης, ἵνα μὴ νοµισθείη ὁ τοῦ Οεοῦ 
Λ , λ 5) Ὁ Γ δν θ , ς 

όγος ψιλὸς ἄνθρωπος εἶναι, τουτέστι δίχα θεότητος 

Ματθαῖος γὰρ περὶ τῆς κατὰ σάρκα µόνης ὑπάρζεως τοῦ 
ῶζ - 5 ’ Δ Δ δἒ / ελ αλ 9 ριστοῦ διαλέγεται" πρὸς γὰρ Ἑβραίους ἔγραφεν, οἷς ἀρ- 

κετὸν ἣν τὸ μαθεῖν ὅτι ἀπὸ ᾿Αβραὰμ καὶ Δανὶὸ ἐγεννήθη ὁ 

Χριστός. ᾿Αναπαύεται γὰρ ὁ ἐξ Ἑβραίων πιστεύσας, ὅταν 
πληροφορηθῇ ὅτι ἀπὸ Δανίὸ ἐστιν ὁ Χριστός. ᾿Αλλὰ λέγεις 

µοι ὅτι, οὐκ Ίρκει εἷς εὐαγγελιστής; ἄκουε τοίνυν, ὅτι ἤρκει 

μὲν, ἀλλ᾽ ἵνα δειχθή μᾶλλον ἡ ἀλήθεια, διὰ τοῦτο τέσσαρες 
/ ’ - 3 3 ’ 4 ιά 

συνεχωρήθησαν γράψαι" ὅταν γὰρ ἴδης τούτους τοὺς τέσ- 

σαρας μὴ συνελθόντας, μηδὲ συγκαθίσαντας ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ 
κό 3 ” ν .”ν ’ 1 -- . - 

ἄλλον ἀλλαχοῦ ὄντα, εἶτα γράψαντας περὶ τών αὐτών 
νά μην] ει. 4 / 9 ο] [ή Δ - 
ὥσπερ ἀφ᾿ ἑνὸς στόματος, οὐκ ἂν θαυμάσαις τὴν τοῦ 

9 ’ 3 [ή .] ”/ ι » / ον [ή 

εὐαγγελίου ἀλήθειαν, καὶ εἴποι ὡς ἐκ Πνεύματος ἁγίου 

ἐλάλησαν ; 

Ἰαὶ µή µοι λέγε ὅτι οὐχ ὁμοφωνοῦσιν ἐν πάσιν" ἴδε 
ἁ 9 ῃ 5 ε - Ὁ ε ᾽ Ὡ ο η 

γὰρ ἐν τίσιν οὐχ ὁμοφωνοῦσιν. Αρα ὁ μὲν εἶπεν ὅτι ἐγεν- 
/ ε λ ς χ / 9 Ας λ .4 δε Ἱς ς 

νήθη ὁ Ἀριστὸς, ὁ δὲ λέγει ὅτι οὔ; ἢ ὁ μὲν, ὅτι ἀνέστη, ὁ 
Δ σα 5” - 

δὲ, ὅτι οὔ, μὴ γένοιτο" ἐν γὰρ τοῖς ἀναγκαιοτέροις καὶ 
κυριωτέροις ὁμοφωνοῦσι. ἍΕλὲ τοίνυν ἐν τοῖς κυριωτέροις οὐ 

διηνέχθησαν, τί θαυμάζεις ἐὰν ἐν τοῖς ἐλαχίστοις δοκώσι 

διαλλάττειν; δι᾽ αὐτὸ γὰρ τοῦτο μᾶλλον ἀληθεύουσιν, ὅτι 
4 Δ ’ ε ; 9 / Δ .λ 4 

μὴ κατὰ πάντα ὠμοφώνησαν. ᾿ἘἨνομίσθησαν γὰρ ἂν, ὅτι συγ- 

καθίσαντες ἀλλήλοις καὶ συμβουλευσάμενοι ἔγραψαν" νῦν 
. Ωω - - 

δὲ, ὃ παρέλειψεν οὗτος, ἔγραψεν ἐκεῖνος, καὶ διὰ τοῦτο ὃο- 

κοῦσιν ἐν τισὶ διαλλάττειν" καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. ᾿Αρξώμεθα 
- ο 

δὲ ἤδη τοῦ ὕφους. 
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γογϊἑαῖς σγαξῖαπι φοτ{ϊέις, αἀἰπιρ]ενῖέ απθοαπαια αἲ ας 
Ῥτεέογπηίδα {ιεταπέ, οὐ απ βαοοϊποίῖας α ἀἰπεταπί, 

1ρ6ο Ειδία5 ἵη 5119 ογαησε]ο ἰταδΙώΙί. ΟΩποοῖτοα α βαρΗπηῖ 

{ιοο]οσία, Ἱπ]βαπα {οοῖΙς; θἰᾳπϊάσπα επῖτα α) ππ]]απα {ε06- 

ταπί πιρηθίοπεπα αποά Ὑετραπι οί εχ(ατῖέ απίε δεοι]α, 

ρα Ἰας ἆο το ἁῑνίπα ρτοᾶἽάέ, τό πο Ῥιείαν Ύετραπι 

Ὠοϊ ρυγας5 Ἠοπιο: Ίος ορί, αὔδαιε ἀεϊίαίο «559. ἍἉΙαί- 

ἔλερις οπῖπι ἄε βο]α δαυβίαπίία ΟἨτῖδΙ 1η οαΓΏς ἀἴββογαπ 

αἆ Ἠευτερος δοτίρεραί, ααῖρας ϱιήΠοιεραί ἀἴδοετε ααοά 

ες ΑΡταµαπι εί Ὠανιά παίας οβ8εί ΟἨηδέας. Ναπι αὶ 

οχ ἨΠερταί5 ογοάἹάστῖέ, οοπίοηία5 ορ, 5ἵ οετίοτ Παί εκ 

ΑΡταβαπα εί Πανιᾶ παίαπι ο556 ΟἨΠτ]δίαπι. Αί οηἵπι, ΠΠΙ- 

απά βα{Ποίεραί ππιβ εγαπσεΗρίαῦ Απάί, βϱα{Ποιεραί 

αυϊάεπι, ϱεᾷ ταί{ αροατίας γατα πιοηβίτατείατ, απαίαον 

οοπβδοτίΏοτο Ῥογπιϊςαῖ βαΠέ. Ναπι ουπα ν]άθτί5 Ἠο α1ιδ- 

ἴπος, απ ποἨ 1η ΠΠΙΠΙ Ίοσ"πα οοπγεπεταπ{, πε(ὶθ ϱ0η- 

βοάστιπέ βἰπιπ], αἶῖος αἰῖς ἵπ Ἰοοῖςρ υΙίαπι οσῖ9εο, εί ἆε 

εἰδάσπι τοριβ αμαδῖ οκ ππο οτ6 5οπϊρβῖ58ς, ποηπθ αἀπιῖγα- 

Ῥετῖς ογαπσοα]! γετῖαίοπι, οὐ {αζερετῖδ, αποά ες Βρίγαια 

βαηοίο Ἰοσοι {αετῖπί 

Ἐ{ πο π]Πῖ ἀἶσας ααοᾷ ποπ οοπβοπεπέ ἵηπ οπιπ]ρι16. 

γιάς οπῖπι, ἵπ απῖρας ἀϊδβοποπέ: παπι 1]ε ἀῑσίέ, Ναίας 

ο5ὲ ΟἨτῖδέις, αΠας απίεπι ἀῑοΙ6, που Από αΠαςδ απἰάθπα 

αποά ταβυττοχοσί{, αἶϊπς γοτο ποπ2 Αὐθῖ. ΟοποογάθΒ 

οηῖπα βαπὲ ἵπ Ἠϊ5, ασ πιασί5 πεοθββατία εὐ ρτεροῖρυα, 

Τρίέαν αἱ ἵπ Ῥηεροϊραϊ5 ποη θιπέ ἁῑνϊδί, αᾷ πτατίς, ϱἵ 1Π 

πηϊη]πηϊ5 γιάθαπίασ νατίαχε 2 ηςΠα Ἠαο ἆθ οαπδα ααοά ποὮ 

η οπιπῖραδ οοπδοπαπ{, πιαρῖς γετα Ιοαπππίατ. ΑΠοσαὶ 

βπθροσί Παβετῖ ροίἱδδεηί, αιιοἆ Ιπίατ 5α οοηβαἹβεεπί, οί 

Ἠαβίίο οοηβίΠο πιµίπο βοτϊρβίβδεπί: πιπο απίεπι απάπα 

αποά ρταογπαϊρῖέ Ἠϊς, βοτ]ρβεσῖό ἴ]ε, Ἠετο βο]α εδ οατ15α, 

ᾳπατθ ἵπ ααϊραδάαπα γατῖατο γιάεαπίατ. Εά Ώωο απἶάεπι 

βὶο ϱο Ἱαροπί,. ΊΝΟΒ απίαπι βογίεπα οοπ{εκίέη5 αρσγεάΙαπ.. 
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ΚΕΦ. α’. 

μμ γενέσεως. ] Τίένος ἕνεκεν οὐκ εἶπεν, ὅρασις 
Ἆ / ιά ε - λα Φοοον Δ ς 

Ἰ λόγος, ὥσπερ οἱ προφῆται; ἐκεῖνοι Ύαρ ουτω προ- 

ΑΒ έγραφον' ὅρασις ἣν εἶδεν ᾿Ἡσαΐας, καὶ" ὁ λόγος 
κα]. Ἰ. 1. ν 

ὁ γενόμενος πρὸς Ἡσαϊαν. Τένος ἕνεκεν, ζητεῖς µα- 

θεῖν; διότι οἱ μὲν προφῆται πρὸς σκληροκαρδίους διελέγοντο 
. 3 - λ Λ - 3’ σα ιά / 3 / 

καὶ ἀπειθεῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἔλεγον, ὅτι δρασίς ἐστι θεία, 

καὶ ὅτι λόγος ἐστὶν ἐκ Θεοῦ: ἵνα φοβηθῇ ὁ λαὸς, καὶ μὴ 

καταφρονώσι τών λεγομένων. Ὁ δὲ Ματθαῖος πρὸς ἀνθρώ- 

πους εἶχε πιστεύσαντας καὶ εὐγνώμονας καὶ εὐπειθεῖς, καὶ 

διὰ τοῦτο οὐδὲν τοιοῦτον προεῖπεν, οἷον οἱ προφήται. Ἔγχω 
δὲ λο / ε) - ῤ ε Δ α - ” 
ἑ καὶ ἕτερόν τι εἰπεῖν, ὅτι οἱ μὲν προφῆται νοητώς ἔβλε- 

ο ” / - . -” ας β 

πον ἅπερ ἔβλεπον, φανταζόµενοι ταῦτα διὰ τοῦ ἁγίου 
/ Δ Ἁνκς / - ε 4 - 

Πνεύματος: διὸ καὶ ὁράσεις ταῦτα ἔλεγον" ὁ δὲ Ματθαῖος 

οὐ νοητώς εἶδε τὸν Ἀριστὸν, καὶ ἐφαντάσθη αὐτὸν, ἀλλ 
. -. . -- - 4 ] - ” ) - ’ 

αἰσθητώς αὐτώ συνῆν, καὶ αἰσθητώς Ἰκουεν αὐτοῦ, βλέπων 
4 «Ἀ . / 4 - / ) Ὁ) ς ο ωὶ ΄ 

αὐτὸν ἐν σαρκί. Διὰ τοῦτο τοίνυν οὐκ εἶπεν, ὅρασις ἣν εἶδον, 

Ἴτοι φαντασία, ἀλλὰ, βίβλος γενέσεως. 

Ἰησοῦ. | Τὸ ᾿Ιησοῦς ὄνομα οὐχ Ἑλλληνικόν ἐστιν, 

ἀλλ᾽ Ἑβραϊκόν: ἑρμηνεύεται δὲ, σωτήρ' ζαω γὰρ ἡ σω- 
’ .] - ε / ’ τηρία παρὰ τοῖς Ἔβραίοις λέγεται. 
Χριστοῦ. ] Χριστοὶ ἐλέγοντο οἱ βασιλεῖ καὶ οἱ 

ἱερεῖ. ᾿Ειχρίοντο γὰρ τῷ ἁγίῳ ἐλαίῳ τῷ ἀπὸ τοῦ κέρατος 

τοῦ ἐπιτιθεμένου τῇ κεφαλή ἀναβλύζοντι. Λέγεται οὖν ὁ 

Κύριος Ἀριστὸς, καὶ ὡς βασιλεύς" ἐβασίλευσε γὰρ κατὰ 
τῆς ἁμαρτίας" καὶ ὡς ἱερεύς' προσήγαγε γὰρ ἑαυτὸν θῦμα 
ε ἃ . νε 3 / θ δὲ . λα κ / - ὰλ θ - ἑλ. ΄ 

ὑπερ ἡμών: ἐχρίσθη δὲ καὶ αὐτὸς κυρίως τῷ ἀληθινφ ἐλαίῳ, 

τό ἁγίῳ Ἠνεύματι. Τίς γὰρ ἄλλος εἶχε τὸ Πνεῦμα, ὡς ὁ 
1 - .. 

Κύριος; ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἁγίοις ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 

τος ἐνήργει" ἐν δὲ τῷ Ἀριστῷ οὐκ ἐνήργει ἡ χάρις τοῦ 
Ψ -- 

Ἰ]νεύματος, ἀλλ᾽ ὁ Χριστὸς σὺν τῷ Πνεύματι ὁμοουσίῳ ὄντι 

ἐνήργει τὰ θαύματα. 
ε -- / - 

Ὑἱιοῦ Δαυίδ. | Ἐπειδὴ εἶπεν ᾿]ησοῦ, ἵνα μὴ νοµίσης 
5 . 5 - ὰ 3 

ὅτι περὶ ἄλλου Ἰησοῦ λέγει, προσέθηκεν, υἱοῦ Δαυίὸ. "Ἡν 
᾽ λα - 

γὰρ καὶ ἕτερος ]ησοῦς περιβόητος, ὁ μετὰ Μωσέα στρα- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΙΙΡ. ΟΑΡΌΤΙ. 5 

σ4αΡ0Τ’ 1. 

ου σεπεγα(ϊοπίε.] Όπαπι ο οαπδαπι ηονα ἀῑσῖί, 

γ]8ίο, νο] 56γπιο, δ]οαί ργορλεία, ααϊ 5105 Π1Ώτοβ δἷο Ἱπ- 

Βοπϊρβεγυπί, Ὑ15ίο παπα γιάΙέ Ἐδαῖας, ε6, ὥθυπιο αἱ {αοίας 

αδί αἆ Εραϊαπιὁ ὙΎ]ρπο Ιπίε]Ισετεὂδ ῥΒοϊσευ Ετορλοαίε8 

Ἰοαπθραπίαν αἆ ἅἆπτον οοτἆο δὲ Ἰπορεάϊεπίες, εὲ Ιάθο 

ἀἰοεβραπί, ἁϊνιπα, οδὲ νΙδῖο, οἱ Β6ΙΠΙΟ ορί οχ οσο, αίζ Εἰπιρτοί 

Ῥορι]ας οἑ ποη οοπίεπιποτεί ἀῑσεία. ἸΜαίίμερας απίεπι 

ΒΕ6ΓΠΙΟΠΕΠΙ ἨΠαρεραί αἆ Πάε]ες ργιάεηίες εί ἀοοαῖ]ε5, εξ 

Ῥτορίετεα πΙΠΙ] {α]ο ρταἀῑχῖέ, απα]ο Ρτορ]μθδίο». ΈῬοβδεπι 

αιίεπα οἱ αἰιιά ἀἴσςθταο, ααοᾶά Ρρτορμεί πιοηπίο νιάεραπί 

θα απα νιάεραηί, Βρϊτίία βαποίο αρρατΙΠοπεπι {αοϊεηία, 

εί Ῥτορίεγεα γΙβίοπ65 γοσαραηπί{. ἨΜαίίμεριιβ απίοπι ηοῃ 

πηθηίο βοῖα, πεααο πὲ αρρατίίοποπι ΟἨπίδέαπα νἰάῑέ, 5οά 

οοτροταΠίον οσα 6ο {ας οἱ βοπβϊρϊΠίαοτ αιάΠέ απ, 

νιάθηβ 6ππα 1η ϱαγΠπο: οί Ιάοῖτοο ποπ ἀῑοῖε, γὶδῖο α παπι 

γιά], ος ο5ὲ, αρρατῖ{ῖο, 5εᾷ, ἸῬεγ σαεπετα(Ιοη1β. 

ύέδμ.] Ἀοπιεη ὧὀσδα ποπ εδ ἄταουΠῃ, δεᾷ ἨΠερταί- 

ουπῃ, εἲ Ιποτρτοαίαίατ, Φα]ναίου. «εδαα επῖπι 64115 αραιά 

Ἠερταος ἁῑοῖίαν. 

Οικ, ΟἨτ]δ ἀῑοεραπίας τερος αἱ δαοετᾷοίοθς. Ἱ1ῃ- 

ππσθραπίαν αΠΊπι Οἶεο βαποίο βἰ]]απίο α οοτπα ααοά 

οαρΗϊ Ἱπιροπεραίατ. ὨὈϊοϊίαν Ιθίθαν ἀἆοπήπας Ομηϊείας, 

εί ταί ταχ. απῖα οοπίτα ῬεοσαίΙπι τοσπανῖ: οε αἱ κα- 

᾿οθτᾶο», ορίαΠέ οπῖπα βεπιείρβπα βαοτΙΠοῖππα Ῥγο ποβῖβ. 

Ἰηυποία5 απίεπι ος εἰ 1ρ5α οἶεο 1ο Υετο οἱ ργαοῖρπο, 

πΘΠπΙρο Βρ]τῖέα βαποίο. ΘΟΩπἵς οπ]πι ας Παβιέ Θρ]γέαπη, 

αι ἀἁοπίπαβδὸ Τη βαποῦ5δ οπῖπι σταίῖα Βρϊτίας βαποίί 

οὔῄοαχ {ωέ, ἵπ ΟΠτῖδίο αιίεπι Ώηοηπ ορεταραίαγ ορταῖα 

Ἰπήέμ5, 5εᾷ Ομτῖδέα5 ουπα Βρίϊγιία οοηδαβείαπ{α] ορε- 

ταραίαγ παταου]α, 

Σι Παυίά.] Οπῖα ἀϊκοταί, «εδ, Ἰάεο πο Ῥριαίθ 

ααοά ἆθ α]ῑο ζεδιβ ἀῑσαῖ, αζ]εοῖζ, ΒΠΠ Ὠανίά. Ἐταί οηῖπα 

οί α]ῖας ;6δις οε]εῦτῖ5, απ ροδί Μογβεη ἀἁποαίαπα ρορα]ί 
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τηγήσας" ἀλλ) ἐκεῖνος τοῦ ἹΝαυῆ ἐλέγετο, καὶ οὐχὶ τοῦ 

Δαυίὸ: πρὸ γὰρ τοῦ Δαυὶὸ ἦν πολλαῖς γενεαῖς, καὶ οὐδὲ ἐκ 

τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα ἦν, ἀφ ἦς κατήγετο ὁ Δαυὶὸ, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ ἑτέρας. 
-- [ή 

Ύἱοῦ ᾿Αβραάμ.] Τίένος ἕνεκεν ' προέταξε τὸν Δαυὶὸ 

τοῦ ᾿Αβραάμ; ὅτι παρὰ τοῖς Ἑβραίοις μᾶλλον ἐφημίζετο 
ε Ν Λ ιά ’ Γ] ο] 3 . ε 3 Δ - 

ὁ Δανὶδ, καὶ ὡς νεώτερος ὢν τοῦ ᾿Αβραὰμ, καὶ ὡς ἀπὸ τῆς 

βασιλείας ἐπιφανέστερος γενόμενος" ἐν γὰρ τοῖς βασιλεῦσιν 

οὗτος πρώτος εὐρέστησε τῷ Θεῴῷ: καὶ ἐπαγγελίαν ἐδέξατο 
παρὰ Θεοῦ, ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἀναστήσεται ὁ 
Χριστός. Ὃθεν καὶ πάντες τὸν Ἀριστὸν υἱὸν Δανὶὸ ἔλεγον" 

λ Δ . / ει ό - ο ε Ώ - Αα 

καὶ γὰρ καὶ τύπον ἔσωζε τῷ ὄντι ὁ Δαυὶὸ τοῦ Ἀριστοῦ. 

ὍὭσπερ γὰρ ἐκεῖνος μετὰ τὸν Σαοὺλ τὸν ἀπόβλητον ἀπὸ 
Οεοῦ καὶ μισητὸν ἐβασίλευσεν, οὕτω καὶ ὁ Ἀριστὸς, μετὰ 

λ . κ Α ῃ τρις ο ---Ὁ 
τὸ στερηθῆναι τὸν ᾿Αδὰμ τῆς βασιλείας καὶ τῆς ἀρχῆς ἧς 

εἶχε κατὰ πάντων καὶ τών ζώων καὶ τών δαιμόνων, ἦλθε 
3 . / ιά - 

σαρκωθεὶς, καὶ ἐβασίλευσεν ἡμών. 
λ / - γ.» ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαακ. ] ᾿᾽Απὸ τοῦ 

.) 4 Εά - / ’ πο . Δ 

Αβραὰμ ἄρχεται τῆς γενεαλογίας, διότι αὐτὸς ἣν πατὴρ 
- [ / α ο 9 Δ - 0/ 8 9 

τών ἙἩβραίων, καὶ ὅτι αὐτὸς πρώτος ἐδέξατο τὰς ἐπαγγε- 

λίας, ὅτι ἐν τῷ σπέρµατι αὐτοῦ εὐλογηθήσεται πάντα τὰ 
” ΤΠ , οι ολ ως [ αν  ἩΦ 4 , 
ἔθνη. ρεπόντως οὔν ἀπὸ τούτου γενεαλογεῖ τὸν Ἀριστόν: 

ὁ γὰρ Ἀριστός ἐστι τὸ σπέρµα τοῦ ᾿Αβραὰμ, ἐν ᾧ εὖλο- 
/ σα ει 3 - ε ’ ’ 3 3 

γήθημεν ἅπαντες οἳ ἐξ ἐθνών, οἱ πρωην κατάρατοι" ᾿Αβραὰμ 

δὲ ἑρμηνεύεται πατὴρ ἐθνών' ᾿]Ισαὰκ δὲ χαρὰ, γέλως. Οὐ 
’ δὲ ε 3 ] - / / - Α μνημονεύει 9ὲ ὁ εὐαγγελιστὴς τών νόθων παίδων τοῦ ᾿Αβρα- 

λ 4 ο] 4 4 - ο ’ : 2 - 9 ἁμ, οἷον τοῦ Ἰσμαὴλ καὶ τών λοιπών, διότι οἱ Ἰουδαῖοι οὐκ 
ε Δ / / .) 9 Ν ο) ΄ 

ἀπο τούτων κατήγοντο, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ Ἴσαακ. 
1 λ δὲ ος δν, ῑ ) ΓΩ. 2 Δ ο. ο 
σαακ δε ἐγέννησε τὸν Ἰακωβ' Ἰακωβ δὲ ἐγέν- 

λ ΊἼ ὃ λ Δ |ὃ Δ ᾿ - « - 

νησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ.] Ὁρας 
ὅτι διὰ τοῦτο ἐμνήσθη τοῦ Ιούδα καὶ τών ἀδελφών αὐτοῦ, 

διότι ἀπ᾿ αὐτών ἦσαν αἱ δώδεκα φυλαί; 
’  ᾱ / Δ λ 

γΥ.4 Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ 
ο) Δ 9 -- / 

τὸν Ζαρα, ἐκ τῆς Θάμαρ. ] Τὴν Θαάμαρ ὁ 

Ἰούδας νύμφην ἔσχεν ἐπὶ "Ἡρ, ἑνὶ τών παίδων αὐτοῦ. Τούτου 

επ. αχχτ!]. 

το) / ή -ὴ δὲ ἀποθανόντος ἄπαιδος, συνέζευξε ταύτην τῷ ᾿Αννῷ, καὶ 
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Ίδταε] 5α5ορρίέ οἱ παϊΠίανΙέ, 5οᾷ 15 βΠα5 Ναγο ἀῑοεραίατ, 

ποπ Ἠανίά, ἨπΠίαααο απίο Ὠανιᾶ πια]5 5οσπ]5: πος {16 

ος ίδια 1 αάᾳα, ἆα απα ἆοδοσπά1ί Ώανῖιᾶ, 5οἆ ος αἶῖα. 

ΣΠ 4ὐγα]ια.] Ώπατε ἵρδαπι Ὠανῖιά ΑΡτα]µα ρταρο- 

βιέ2 Ομπία αραιά ο;αάφος οε]ερτίοτ εταῦ ΤΠανιᾶ, εί Ρο5- 

ἱθτῖος {πό ΑῬταμαπιο, τεσποσαιθ οἸατίο. Ἀαπι Ιπίετ 

ταεσε5 Ἠ]ο Ῥτῖπιας 6ο Ρ]αουῖέ, οἱ ῬτοπαϊδδΙοπεπι αοοθρῖΐ α 

εο, αποᾶ εκ βεπιῖπο 5ιο βαγγθδοίαγας ο55εί ΟΕτϊδίας: απα- 

Ῥτορίεν οπιπο5 ΟἨτϊδέαπι ΒΠαπι Τανιά ἀῑοεραηπί: οἰεηῖπι 

βεγναΡραί ὨὈανιά γεταπα ἵγραπα ΟἨτίβΗ. ΒΙοπί επῖπι 1ρ59 

Ῥρο5ύ Βαυ] τερτοραίαπι α Ώεο εἰ οϊριεπι, τερπανΙέ: Τΐα 

εί ΟΠμηϊδέας, Ροδίαπατα ρτϊναίας ο5ί Αάαπι τεσπο εἴ Ρτίη- 

οἴραίπ, ααοᾶά Ἠαβεραί ἵπ οπιπία απ]πιαπίῖα αἴίααε ἆασπιο- 

πῖα, Ἱπσατπαίας γεπῖέ, οί τοσηπανΙό 51Ρ6Γ ηΠ08. 

4ὔγαλαπι σοπιῖέ ]εααο.] «ΑΡ ΑΡταπαπι ἹποῖΙρῖε 6επεα- 

Ἰοσ]απι, ϱο ααοά 1ρ5ο ραίοτ Ἡεβρτερογαπα Πιοτῖς, εἴ ααοά 

1ρ56 Ῥτίπιαβ αοοθροτῖό Ργοππβδίοηθς: αποπίαπα 1Π βεπαῖπθ 

οἶας Ῥεπεᾶιοεπάες ε5βοηί οπἹπθ5 ροεηίες5. Ὠεεεπίετ αιίαπα 

αὉ Ἠοο ΟἨμτίδᾶά σεπεταῖοπεπι τεσεηβεί. ΟἨτίδίας5 οπῖπα 

ορὲ 5απιοπ Α,τα]α», ἵπ απο Ῥεποάϊοα 5ΙΠΙΠ5 οπἹπθ5 αι] 

εκ σεπΏρας, απἶααε Ῥρτῖας ϱγαπ]ά5 πια]εάΙοᾶ. ΑΡταβµαπι 

απίοπι βἰσηϊ]βσαί, Ρραΐετ ρεηίῖαπι: Ίδααο Υετο, τί8Π5, 

σαπάϊαπι. ἌοἩπ πιεπηπΙό ααίεπι εγαηρο]δία ΒΠοτατα 

ΆΡτα[μα εκ οοπουλδ]πῖς, αραία Ι5πιαε]ῖ εἰ αΠοταπι, 6Ο 

ααοά ο; πάμςί ποπ αἲ 15 ἀεδεεπάετιπί, 5εἆ αΏ Ίδαας. 

Ίεαας αιίεπι σεπιηέ «Ιασοῦ, «ασοῦ αωίεπο σφεπιηέ «Γμάασπο 

εἰ Γγαίγεξ εἶωρ.] Ὑἱϊάςες ααοά Ρρτορίετ Ίου πιεηίοπεπα {606- 

τή ο πάς εί αίταπα ε]α5, ααοά αὐ 1ρ8ἱ9 ἀἁποάςθοῖπι ἐτῖρας 

ἀεβοεπάετῖπί 2 

ε)ιᾶας αιίεπι φεπιέ ΆῬ]ιαγεν εί Ζαγαπι ἄε Τ]απιαν.] 

ΈΠαπιατοπι ο αάας ἀθεροπάσταί Ἠετ απῖ ΠΠΟΓΙΠΙ ΘΙΟΓΙΠΗ : 

1]ο αιίέοπι δἶπο Ἠλρετί5 πιοτίπο, βοοϊανΙε 6απι Απηα, ααῖ 
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- Δ Δ ’ - 

τούτῳ παιδὶ ὄντι αὐτοῦ: ἐκθερισθέντος δὲ καὶ τούτου τῆς 5 
- Ν Ν / . κε / ) ερ ας. 

ζωῆς διὰ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ, ὁ Ἰούδας οὐκ ἔτι αὐτὴν συν- 
- ’ « 4 3 - 9 -- / ΣΑ Δ 
ηπτέ τινι" ἡ δὲ ἐπιθυμοῦσα ἐκ τοῦ σπέρματος ᾿Αβραὰμ 

α Δ - / / 
παιδοποιῆσαι, ἀπέθετο μὲν τὰ τῆς χηρείας" σχηµατισαµένη 

Δ ι / 3 Ε - - 5 ον Δ / ᾿ 

δὲ ὡς πόρνη ἐμίγη τῷ πενθερῷ αὐτῆς, καὶ συνέλαβεν ἐξ 
) - / - ’ ε) ω / δὲ / / 

αὐτοῦ δύο παῖδας διδύµους: ἐν τῷ τίκτειν ὁε τούτους, προέ- 
- - - / τ) ΔΝ - ’ 

βαλε τὴν χεῖρα ὁ πρώτος τών παίδων ἀπὸ τῆς μήτρας, ὡς 
- - - ιά / 

9ῆθεν πρώτος τεχθησόµενος: καὶ ἡ µαῖα κοκκίνῳ σπαρτίῳ 
᾿ ’ ’ α . λθ - δὸ - « ἐσφράγισε συντόμως τὴν ἐξελθοῦσαν τοῦ παιδὸς χεῖρα, ὡς 

ἂν γνωρίζηται ὁ πρώτος τεχθείς" ἀλλὰ συνέστειλε τὴν χεῖρα 

ὁ παῖς ἔσω τῆς μήτρας, καὶ ἐτέχθη πρότερον ὁ ἕτερος παῖς, 
5) ο .) - « 4 - / . / - ε 

«εἶθ᾽ οὕτως εκεῖνος ὁ την χεῖρα προβαλόµενος": ἐκλήηθη οὖν ὁ 
/ λ Φῷ ἃ ο Ά ὸ τὰ ὸ ’ λ 

μὲν πρότερον τεχθεὶς Φαρὲς, ὅ ἐστι διακοπή: διέκοψε γὰρ 

τὴν φυσικὴν τάξιν: ὁ δὲ συστείλας τὴν χεῖρα Ζαρα. Ἔη- 
/ Δ ο ο.” / / / τ ο Ν « 7 4 

µαίνει δὲ αὕτη ἡ ἱστορία μµυστήριὀν τι ὥσπερ γὰρ ὁ Ζαρὰ 
ἔὸ 4 - ᾽ - 4 δὲ (λ ϱ/ Ἆ 

ἔδειξε μὲν πρώτον τὴν χεῖρα, συνεστάλη ὁὲ πάλιν, οὕτω καὶ 
ε 4 λ ; 3 [ Λ » - λ ο ὁ 
ᾗ κατὰ Ἀριστὸν πολιτεία ἐφάνη µεν ἐν τοῖς πρὸ τοῦ νόµου 

καὶ τῆς περιτοµῆε ἁγίοις" πάντες γὰρ οὗτοι οὐκ ἐκ τών τοῦ 
’ 7 .] .) κ - 3) 6 ὰλ .) 9 

νόµου παρατηρηµάτων καὶ ἐντολών ἐδικαιωθησαν, ἀλλ εκ 

τοῦ κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν πολιτείαν ζῆσαι. Ἰαἳ σκόπει τὸν 
.) ΔΝ λ 3 ’ / . ."/ ο - -- 

Αβραὰμ, τὸν ἀφέντα πατέρα καὶ οἰκίαν ἕνεκεν τοῦ Θεοῦ, 
ΔΝ 3 ’ Δ ] ’ ” κ) κ | Ν Ν 

καὶ ἀπαρνησάμενον καὶ τὴν φύσιν" σκόπει τὸν ᾿Ιωβ. τὸν 

Μελχισεδέκ: τοῦ νόµου δὲ ἐλθόντος, συνεστάλη αἡ τοιαύτη 
’ ο υ 9 - - Δ ’ ϱ/ 

πολιτεία. Ὥσπερ δὲ ἐκεῖ τοῦ Φαρὲς γεννηθέντος ὕστερον 

πᾶλιν ἐξῆλθεν ὁ Παρὰ, οὕτω τοῦ νόµου δοθέντος ὕστερον 
ἔλ 5 . λ 4 λ / ε - / [ 
ἔλαμψεν ἡ εὐαγγελικὴ πολιτεία, ἡ τῷ κοκκίνῳ σπαρτίῳ, 
5 - ο! - . - ὸ Λ - 
τοι τῷ αἵματι τοῦ Ἀριστοῦ σφραγισθεῖσα" διὰ τοῦτο 

γαρ τοι καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς ἐμνήμόνευσε τών δύο τούτων 

παίδων, ὡς μυστηριώδη τινὰ δηλούσης τῆς γεννήσεως αὐτών. 
εαν. ’ ’ - ’ / 5 » - 

Καὶ ἄλλως δέ μνημονεύει τῆς Θαμαρ, καὶ τοι οὐκ επαινετῆς 

δοκούσης διὰ τὸ μιγῆναι τῷ πενθερῷ, ἵνα δείξη ὅτι ὁ Ἆρι- 
Δ ’ δι᾽ ο Α ὸ / δε Λ η 

στὸς, πάντα δι ἡμᾶς καταδεξαµενος, κατεδέξατο καὶ τοιού- 
3 / ο! λ . 2 Αα ’ - τους ἔχειν προγόνους. Μαλλον ἵνα καὶ δι᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ 

3 . 3 Αα - ε / . ’ . . - / 

ἀπ᾿ αὐτών γευνηθήναι ἁγιάση αὐτούς' οὐ γὰρ Ίλθε καλέσαι 
ὸ / 3 3 ε ’ Ἶ 

ικαίους, ἀλλα ἁμαρτωλους. 
τὰ λ η / λ , Ν 
Υ. 4--ὅ Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἔσρωμ. ᾿Ἐσρωμ 
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οί ἵρ5δε ΒΠ5 οἶαδ: εχἰ]ποίο απ{θπι οί Ώου Ρτορί6ς πια]]- 

Ώαπι ΑαΠ1, πάσα πι] απιρῃας εαπι οορα]ανΙ. Αἲ 

Ίρρα ἀεβιάρταπ5 οκ βεπιηο ΑΡταΏα Ῥτο]οπι οἆθγα, ἄερο- 

βἶ{]5 γοδριας νιάιΙ{α[Ις, γοδίεπα βιπιρδϊό βοοτῖ, οἱ απαθί 

βοοτγίἁπι εβδεί τοπ Παβιϊέ ΟΠ 8οοθΓο 519, οοποθρίέαᾳαθ 

εκ ϱο ἆποβ ΡΙΕΓΟΒ 66ΠΠε]Ίο. Ῥοττο οι Ῥρατετεῖ, ρτῖ- 

ΠΩΙ5 ΠΠΑΠΗΠΙ ῬτορπηϊθΙό εκ πίετο, αααθῖ Ρτῖπιάπι Ῥτοςί- 

{ατιαβ, εἰ οὐβίείτί«κ ο«οσοῖπθο {απῖοπ]ο ρτοῦπας εχἰθπίαπα 

Ῥραετί ππαπάπα βἱσπανϊέ, απο ἀἆἰσηοβοῖ ροββεί τί ΡΥΙΠΙΟ- 

βεπ]{αβ: 5εᾷ Ρι6Υ πιαΏΊΆΙπα βίαΐπα οοπίτασϊέ Ἱπίτα αίθγαπι, 

εί αΏἲάς ρτῖος παίις οί, ἀεϊπάς Ί]]α ααὶ πιαπαπ ργαπηῖ- 

βοταί. Ὑοσαίας εδί Ισ] ααϊ Ρτῖου παίις {αεταί, Ῥματοας, 

ααοά ας, Ὠἱββδεοίίο: ἀῑδδεσοαϊῖί επῖπα παίπτα]επι ογάίπαπα. 

Οἱ απίεπι οοηίταχϊέ ΠΙαΠΙΠΙ, Ζατα ἁῑοίας εδ. Βισηϊβοαί 

απέθπα Ίεοο Πϊδίοτία, βαογαπιοπίἁπα αποάάαπι, Ναπι οἶοιέ 

Ζατα ορδίεπαΙί αιαϊάσπι ΡΥΙΠΙάΠΙ ΠΙΠΙΙΗ, εἰ τοίτακῖζ: Ἱία 

ἵη βαποθῖς αι εταπί απ{θ Ίερεπι α6 οἴτοιποϊδίοπεπι αρρα- 

τυῖέ νιία Ολτὶδῆαπα. Όπιπες οηἵπι ηοη εκ οββογγαΙοπίδρις 

εὖ πιαπάαίΙς Ἱεσῖς Πι5ήβοαϊ {αεταπί, 5εά αι]α εγαπρο]ι- 

οςπω υἹίαπι γιχοτιπί. Ἐῦ οΏβετγνα ααοπιοάο ΑΡγαµαπα 

Ῥαΐτεπι εί ἆοπιαπα Ρτορίετ Ίλειπι τεΠαπατῖέ, εὐ παίπταπα 

αὈποερανονῖο, Οοηβίάετα ἆοῦρ εἰ Με]οπίθεάαοσοα. ὉὈτι 

απίσοπι Ίοχ νοπῖέ, οοηἰτασία οδὲ {α]ῖς νυῖία. ΟΩιαοεπιαάπιο- 

ἄππι απέοπι Ίο πηαξο Ὢλαγθβ, Ῥοβίστίογ Ἱέεταπι οχΗί 

Ζατα: Ἱία Ίοσο ἀαία, Ιίεταπι αρρατιῖς για εναησο]ρα, 

απο οοσσίπθο {απίοπΙο, πεπαρθ βαπραἶπο ΟΠτῖβ{1, βἱρηαία 

{μΐς. Ῥτορίετεα εἰ εγαπρε]δία ἘματεῬ οἱ ΖαΤΓαΠι ΟΟΠΙΠΙΘ- 

ππογαῦ, απῖα παἰϊν]ία5 ΘΟΤΙΠΙ βαοταπιεπία αωεράαπι ἆθο]α- 

ταραί. Εί αἰιίον ἀϊοστα ῬοίθΒ, πιαηζίοπαπι {αοῖς ΤΠαππας, 

ἰαπιθίςί ποηῦ Ιααιάαπάα νιάθαίατ, ϱο ααοᾶ ἀογπα]ινογί6 οτι 

βοοθτος πί οδίοπάαί, ααοά ΟἨτ]βία5 οιπι 5αβοθροτί6 οπιηία, 

Ῥτορίετ πο, α6 Ώου 5ιβοερῖΐ, τι {α]ε Ἰαβεαί ργοσθηΙ{οΓθΒ: 

Ίππο πὲ ρε Ώου {ρβαπι ααοά εκ αἵδ παίιβ α5ί, 905 βαπο(Ι[- 

οαγεί: ΏΟΠ ϱαΠΙΠ υαηπῖθ γοςατθ ]15ἱ05, 5δεἆ Ῥεςσαί{οτθβ. 

τον 1 λαγε αιίεπι σοπιέ [δτοπι, «Ε8γοπι αιωίεπι «οπιωῖέ 
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μ . ή Δ ” ’ ᾽ Δ Δ 9 / 1 

δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αραμ' ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν 
ε / Δ 

᾽Αμιναδάβ: ᾽Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασών; 
Δ Δ Δ κ 

ἹΝαασὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών' Σαλμων δὲ ἐγέν- 
Ἆ 2 - / 

νήησε τὸν Ῥοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχαβ.] Ῥαχὰβ νοµίζουσί 
τινες εἶναι τὴν Ῥαὰβ ἐκείνην τὴν πόρνην, ἥτις τοὺς κατασκό- 

πους ἐδέζατο τοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ Ναυῆ. Καὶ διέσωσεν αὐτοὺς, καὶ 
ὸ ή. . 3 ο. 5 ’ θ δὲ ’ ϱ/ ὸ λ ’ ς ο 

ιεσωθη καὶ αὐτή": ἐμνήσθη δὲ ταύτης, ἵνα δήλωση ὅτι ὥσπερ 

αὕτη πόρνη ἣν, οὕτω καὶ ἡὶ τών ἐθνών συναγωγή: ἐξεπόρνευ- 
Δ . - 3 / ο] - . Δ ὸ ’ 4 

σαν Ύαρ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτών, ἀλλὰ εξάµενοι τους 

τοῦ Ἰησοῦ κατασκόπους, ἤτοι τοὺς ἀποστόλους, καὶ πεισθεγ-- 

τες τοῖς λόγοις ἐκείνων, ἐσώθησαν πάντες οἱ ἐξ ἐθνών. 
ο ᾳ -- / 

Υ.6 Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥουθ. ] 

Ἡ Ἔ οὐθ αὕτη ἀλλόφυλος ἤν, ἀλλ᾽ ὅμως συνεζύγη τῷ Ῥοόζ 5 

οὕτω καὶ καὶ ἐξ ἐθνών ἐκκλησία, ἀλλόφυλος οὖσα καὶ ἔξω τών 

διαθηκών, ἐπελάθετο τοῦ λαοῦ αὐτῆς, καὶ τών εἰδωλικών σε- 

βασμάτων, καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῆς τοῦ διαβόλου, καὶ ἐλήφθη 

εἷς γάµμον τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ. 
4 λ / ᾿ Δ / Υ.5,6 Ὠβὴὸ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί: Ἰεσσαὶ 

ΔΝ / λ 4 Δ ’ λ ΔΝ 

δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυὶὸ τὸν βασιλέα: Δαυὶὸ δὲ ὁ 
ϊ . ’ Δ -- - - 

βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομώντα ἐκ τῆς τοῦ 
Ονυρίου. ] Καὶ πάλιν τῆς τοῦ Οὐρίου μνημονεύει, ἵνα ὑπο- 

δείξη ὅτι οὐ δεῖ ἐπαισχύνεσθαι τοὺς προπάτορας" ἀλλὰ 
. ’ ᾽ - . / . - η] 3 / 

μᾶλλον σπουδαζειν διὰ τῆς οἰκείας ἀρετῆς λαμπρύνειν κακεἰ- 

νους" καὶ ὅτι πάντες δεκτοί εἶσι τῷ Θεῷ, κἂν ἐκ πόρνης 

γεννηθώσι, µόνον ἐὰν ἀρετὴν ἔχωσιν. 
-- 4 Ε) λ Φ 

Ύ.Ἴ--ιτ Σολομών δὲ ἐγέννησε τον Ῥοβοαάμ" 
Δ Δ / / λ λ / 

Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβια" ᾿Αβιαὰ δὲ ἐγέννησε 
λ 2 / 3 Ν Δ , / λ 2 / τὸν ᾿Ασα" ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννσε τὸν Ἰωσαφάτ' 

3 λ κ. 8 / λ 3 / . λ νο / Ἰωσαφάὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωραμ. Ἰωραὰμ δὲ ἐγέν- 
λἱ α. Ἡᾳ / Δ ’ 

νησε τον Ὀζίαν. Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωαθαμ. 
/ Δ / Δ / / Δ Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν "Αχαζ: "Αχαζ δε ἐγέν- 

Δ ᾽ / ε / χ 5 / ἃ 

νησε τον Ἐζεχίαν' Ἐζεχίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μα- 
-- -- δὲ 2 / Ν 2 / εἰ λ 

νασσήν' Μανασσῆς ὁὲ ἐγέννησε τον ᾿Αμων' Αμων 
Δ Δ / / Δ {/ λ 

δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν' Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν 
2 ) ΄ χ Δ Β Ν η - αν Ἅ - Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς µε- 
τοικεσίας Βαβυλώνος. ] Μετοικεσίαν Ῥαβυλώνος λέγει 
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«γαπι, 4γαπι αιίΐεπι ϱεπιωῖέ Απιζιαάαῦδ, Απιιαάαῦ αιίεπι 

σεπιωῖί Ίνααδοη, Ίααβοπ αμίεπι φεπιθέ Ιδαἴπιοπ, Φαἴπιοπ 

αιίεπι φεπιωζέ ἢοο. εω Παελιαῦ.] Ὥασπαρ ραίαπί αι]άαπι 

Ῥααῦρ βοοτίαπι, ασ οχρ]οταίογο5 ἆθθα Ἄαναο βιβορρῖΐ, 

βετναν]ίαιιο 6908, εὲ βογγαία αδύ οἴίαπι Ἴρρα. ἸἨΜεπίοπεπι 

αιίεπα {εοῖς ε]α5, αἱ ἀεε]ατεί ααοά βἶοιό Ἴρβα βοοτίαπα 

ζαέ, ία, οἱ ϱεηίαπα οοηρτερα{ο. Ἐοτπίοαραπίαν επῖπι 

Ἱπ βίπᾶΠς β5, 5εᾷ βιβοθρίῖ5 οχρ]οταίοτίραβ ὧθβι, αρο- 

βί{ο]15 Ἱπαπαπῃ, εκ οεη{ῖρα5 οπιπος απῖ ἹΠοτγαπα οτεάΙἸάεταπό 

ΒΟΥΠΙΟΠΙΡΙΙ5, βα]να βαπ{. 

Ἅοορ αιίεπι φοπιέ Οὐεᾷ εω Πεωίλ.] Παίῃ Ἠθρο α]οπῖ- 

θοπα Γ6, οοπ]απεία οδί {απιεη Ώου: Ἱζα εἰ εοο]αδῖα εχ 

ροπίρι5 αΠοπῖσεπα οχἰρίοης εἰ α ἰορδίαιπεπ{θῖς οχίτατία, 

ορµία ο5δί ρορυῇ βα1, εὐ ου]ίας βΙπια]αστοταπα, εὖ άἱαβο]ί 

ραΐτῖς ου], ου] ]αποία εταῖ, εὔ παρθίό Πο Τεἶ. 

Οὐεᾶ αιίεπι φεπιωῖέ «76586, «ἴεδθε αιίεπι «φοπιωίέ Παυνίάᾶ 

Ἔεσεπι, Παυιᾶ αιίεπι Ίεω σοπιῖέ ΦοΙοηιοπεπι οὗ οα ϱιῶ 

Γι Ὀγία.] Ἠϊο 4ποααθ εἶας απσθ {αἲς Ὀτίεο, πιεπῖοποπι 

{αοἵς: αί ἆοσοθαί ααοά πεπιο ἀερεαί ογαρθβοστο Ῥτορίεν 

Ῥτορσεπίίοτθς, 5εᾷ ἆατο πιαρῖ οροταπι Υτίαίο 5αα Ι]ος 

οἰατίοτας ε[ῄοετα, εἰ ααοᾶ οπιπθ5 αοοερίῖ βιπί Ὠοθο, εἰῖαπι 

6 βοοτίο πα, πιοᾷο γΙτίπίο βΙπί ρτορς1{1. 

ΦΟΙΟΠΙΟΗ. αμίεπι σεπιηῖέ Πέοῦοαπι, Ινοῦοαπι αιίεπι φεπιῦέ 

Αὐία, Αδία αιίεπι φοπιῖέ 4δα, 4εα αιίεπι φεπιτέ «Ἱοδαρ]ιαί, 

εοδαρ]ιαί αωίαπι φοπιῖέ «ογαπι, «ογαπι αιµίεπο φοπιέ Οσίαπε, 

ΟΣίας αιωίεπι φοπιῖίέ «Ἰοαί]απ, «Ἰοαί]ιαπι αιίοπι φοπιέ 4εἶνα, 

4ελας αιίεπι φεπιιῖί Ερεο]ίαπι, Ἐσεο]ίας αιίεπι σφεπιέ ΊΗα- 

ιά8δ6Π, Μαπαδδεδ αωίοπι φεπιῖί 4πιοπ, ἄπιοπ αιωίεπι φεπιιῖέ 

«Ἰοδίαπι, «Ἰοδίας αιιίοπι φεπιηέ «Πεε]οπίαπι οί ]γαίγοθ εἶι ἴτπ 

ἐμαποπιέσγαἴζοπο Ῥαὐγίοπίθ.] Μιρταοποεπα ἵπ Ῥαβγ]οπεπα 
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4 9 / π] ο . / 3 - 
την αιχμαλωσίαν ἣν ὕστερον ὑπέστησαν, εἰς Ἠαβυλώνα 
3 ’ [ή ε - . 3” Ν Λ . ’ 

ἀπαχθέντες πάντες ὁμοῦ. ἸἈαὶ ἄλλοτε μὲν γὰρ ἐστρά- 
ε ’ 3 Ν ’ 3 ! 3 ’ 

τευσαν οἱ Ῥαβυλώνιοι, ἀλλὰ μετριώτερον αὐτοὺς ἐκάκωσαν: 

τότε δὲ τελέως αὐτοὺς µετῴκισαν ἀπὸ τῆς πατρίδος. 
Ν Δ λ ὧν Ὑ.το--ιό Μετά δὲ τὴν µετοικεσίαν ῬΒαβυλώνος 

Ἰεχονίας ἐγέννησε τον Σαλαθιήλ’ Σαλαθιὴλ δὲ. 
ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ" Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Αβιούδ Αβιουὸ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ' 
Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ' ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέν- 
νησε τὸν Σαδωκ᾽ Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Αχείμ" 
᾽Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ' Ἐλιοῦδ δὲ ἐγέν- 
νησε τὸν Ἐλεάζαρ' Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν 

μ 

Ματθάν' Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακωβ": Ἰακωβ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἡ ἧς 
ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. }. Τΐνος ἕνε- 
κεν γενεαλογεῖ τὸν Ἰωσὴφ, καὶ οὐ τὴν θεοτόκον; τίς γὰρ 

µετουσία τῷ Ἰωσὴφ πρὸς τὸν ἄσπορον: ἐκεῖνον τόκον; μὴ 
. 9 - λ Ὁ - ας 3 4 π ο - 

γὰρ ἀληθώς πατὴρ ἣν τοῦ Ἀριστοῦ ὁ Ἰωσὴφ, ἵνα ἀπὸ τοῦ 

Ἰωσὴφ γενεαλογή τὸν Χριστόν. "Άκουε τοίνυν, ὅτι ἀληθώς 

οὐδεμίαν µετουσίαν ἔχει ὁ Ἰωσὴφ πρὸς τὴν γέννησιν τοῦ 

Ἀριστοῦ: καὶ ἔδει διὰ τοῦτο τὴν θεοτόκον γενεαλογηθήναι" 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ νόμος ἦν μὴ γενεαλογεῖσθαι γυναῖκας, διὰ τοῦτο 

οὐκ ἐγενεαλόγησε τὴν παρθένον' πλὴν τὸν Ἰωσὴ 
ΝΗΤη, Χχχν]. δή η Ἰ ρ ΄ ηφ 

3 Φ 

γενεαλογήσας καὶ ταύτην ἐγενεαλόγησεν. ΄'Ἡν γὰρ 
’ 3 3 Ν ε ’ - ’ - ] β Λ 

νόμος μὴ ἀπὸ ἑτέρας φυλής λαμβανειν γυναῖκας, µηδε ἀπὸ 

ἑτέρας πατριᾶς, ἤτοι συγγενείας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς αὐτῆς καὶ 

φυλῆς καὶ πατριᾶς' ὥστε ἐπεὶ τοιοῦτος ἣν νόμος, πρόδηλον 

ὅτι καὶ ὁ Ἰωσὴφ γενεαλογούμενος συνεισάγει τὴν γενεαλο- 

γίαν τής θεοτόκου" πάντως γὰρ ἐκ τῆς αὐτῆς φυλῆς ἣν κα 

θεοτόκος καὶ τῆς αὐτῆς πατριᾶς' εἰ γὰρ μὴ ἣν, πῶς ἂν ἐμ- 
νηστεύθη αὐτῷ; Ωστε ὁ εὐαγγελιστὴς ἐφύλαξε καὶ τὸν νόµον 

τὸν κελεύοντα μὴ γενεαλογεῖσθαι γυναῖκας, καὶ οὐδὲν ἧττον 
. [ή 4 ῤ Δ Ἴ 4 ’ ”/ 

εγενεαλόγησε τὴν θεοτόκον, τὸν ωσηφ γενεαλογήσας": ἂν- 7 

δρα δὲ Μαρίας ὠνόμασεν αὐτὸν, κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν" 

καὶ γὰρ τὸν μνηστῆρα ἔχομεν ἔθος ἄνδρα λέγειν τῆς µνή- 

στευθείσης, κἂν µήπω γάμος προέβη. 
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γοσαί οαρνΠαίθπι Παπ Ῥοδίθα ΟΠ1ΙΠΘ5 {π]σγα, αράιιοξῖ 

πι] οπ]πες 1Π Ῥαβγ]οπαπ. Ἐίοπϊπι αἨας ᾳποαπο Ῥε]]- 

βεταίῖ ϱυπί Βαβγ]οπῇ, 5εά πιοζἸοσγίέεγ 6ο5 α[ῆϊχοετιπί : 

ίππο αιίεπα ρεηϊζα5 1ρ595 α ραίτῖα 5υα πῖσγατο {αρστιηῦ, 

4ὲ ροδί ἐγαπαπιφγαίίοπεπι Βαὐγ[οπίς, «Ἰεε]οπίας φεπιέ 

αδαἰα(]τεῖ, δαζαἰλίεῖ αιιέεπι «φοπιδέ {Ζογοῦαδεῖ, ᾖΖογοδαδεῖ 

αιίεπο φοεπιοέ 4ὐίιαᾶ, 4ὐϊμᾶ αιίεπι φεπιιέ ΕΕ ἰαο]ιίπι, Ἠδία- 

οέπι αιίεπι φοπιέ φον, 4ζον αιίεπι φεπιέ δαᾶος, δαᾷος 

αιίεπι φεπιζέ Αολῖπ, «4ο]ῖπ αιίεπι «επιέ «Σια, Είιά 

αιίεπι «φοπιέ Ἐϊεαζαν, Ἐϊεαταν αιίεπι φεπιῖέ ΙΜαέί]ιαν, 

Μαίίλαπ αωίεπι φεπιῖέ «Ἰασοῦ, «ασοῦ αιιίεπι φεπιῖέ «Ἰοδερ] 

υύγιπι ΜΙαγίῶ, επ φια παέιδ ἐδί οεσιις, φιῖ νοσαίιη' Οιγέδέις.] 

Ώπατο ρεπεα]οσΊαη «9 οβερΗϊ πανταί εὀ ποπ Πεϊρατα 2 

απο οηἵπῃ οοπΙπΙΠΙΟ ο) οβερΗΙ ε{ ρατίαβ βἴπο 5οπηῖπο παΙ2 

ΏηθΘαιθ οΠΙπα Υγεγε ογαῖ ραίΐίετ ΟΠτὶς{1 ᾖοβερΏ, πό α ᾖ{οβδερ] 

ΟἨτΙβά σοποα]οσία οεηβοαίαγ. ΄ Αιάϊ Ἱρ]ίας, ααοᾷ γετα 

ΏΠ]]απι ΟΟΠΙΠΙΠΠΙΟΠΘΠΙ Παρεί «οβορῃ οἵπι παθϊνιίαία 

Ομτιδᾶ, βεἆ οροτίεραί εαπι ρτορίες σοποα]οσῖαπι πιαίτῖ5 

Το] οθηβοτΙ. Ὑοταπι απία Ιεχ οταί πιαΠΙθγάπα σ6ηεα]ο- 

ΦΊαπα ΏΟηΏ Ῥοπετοα, Ῥτορίετεα υὶγο]ηῖ6 σεποα]ορθῖαπι πο 

Ῥοβιῖέ, 5εά Ροδῖία σεπεα]ορῖα «/οδερΗῖ, εὐ Ἠπ]α5 ϱεηεα]ο- 

οἵαπα Ροδυϊΐ. Ἐταί επῖπ ΙεΣ, ποη ἀποεπάαπα ΠχΧοΤΓΕΠΙ εκ 

αεπα αρα, πεααε εκ αΠοπα {απηῖ]α η οοσπαίΊοπο, 5οἆ 

οκ 5υα εί ἱῖρα αἳ οοσπαίίοπθο: αἴαᾳαα αἆεο απῖα {α]5 

ογαΐ ος, πιαπΙ{εβίαπα ααοά οἱ «1 οβδερῃῖ σεπεα]οσῖα Ῥοβδίία, 

φοποα]οσίατα οο]]ῖσαξ πιαίτῖς Ὠοὶ. Ἀαπι εχ εαάεπι ρ]απο 

ρα οἳ {απαϊα οταῦ πιαίογ Ὠει. ἈΝαπι 8ἱ ποπ Γιηϊδδοί, 

“αποπιοᾶο {ήςθεί αἱ ἀἁαβροηβαίαῦ Αίαπα ἵα οῬβενανΙό 

εναηρε]δία Ίοσοπι Ῥγβοϊριθηίαπι ποη Ῥοποπάαπα πιμ]1θ- 

τατα ϱεπθα]οσίαπι, οὐ πΙπ]οπ]παδ Ῥοβίία οοβερῃῖ ϱε- 

πθα]ορία, ρεποα]ορίαπι Τεἴρατο Ῥροβυϊς. Ὑήγαπι απίεπα 

ἹΜατίῖα ποπαϊπανΙξ οππι, Ἱπχία «ΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ οοηβαεΜα((πεπῃ. 

Ἐλοπίπι πιο ο56 βΡοηδπα αἆλαο ργοσπι ασεη{οπα, ΥΙΤΗΠα 

ἀἴοεγα ΒΡΟΠ52», είπα 5ἵ ποπάπα Παρῖίοο οἶπέ παρΏσ», 
2 
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- 5 4 Δ ΔΝ ε/ Ὑ.1] Πάᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως 
|) Δ / « Δ Ε Δ ὃ «/ Δαυνὶδ, γενεαὶ δεκατέσσαρες' καὶ ἀπὸ Δαυὶὸ ἕως 

- / -- Δ / - 
τῆς µετοικεσίας Βαβυλώνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες 

-- / -- «/ ) 

καὶ ἀπὸ τῆς µετοικεσίας ῬΒαβυλώνος ἕως τοῦ Ἆρι- 
-- 4 ’ - / 

στοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες.] ὮὨἈνὺς τρεῖς καταστάσεις 
διεῖλε τὰς γενεὰς, ἵνα δείξη τοὺς Ἰουδαίους, ὅτι καὶ ὑπὸ κρι- 

ο 5 / ς ε 5 - Ν κ Ν- / η 
τῶν ἀρχόμενοι ὡς οἱ ἄχρι τοῦ Δανὶδ, καὶ ὑπὸ βασιλέων ὧς 

οἱ ἄχρι τῆς µετοικεσίας, καὶ ὑπὸ ἱερέων ὡς οἱ ἄχρι τοῦ 
 ὁϐ δν λ 9 Α 9 / νο 

ριστοῦ, ὅμως οὐδὲν πρὸς ἀρετὴν ὠφελήθησαν' καὶ ὅτι 
58 - ο) - Ν - 8 / τε / ιό 

ἐδέοντο τοῦ ἀληθινοῦ καὶ κριτοῦ καὶ βασιλέως καὶ ἱερέως, ὃς 
5 ε / ϱ) ’ λ - 9 / -ἳ ἐστιν ὁ Χριστός": ἐπιλειψάντων γὰρ τῶν ἀρχόντων, ἦλθεν 

ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν τοῦ Ἰακὼβ προφητείαν. Πώς δέ εἶσιν 
] Δ - [ - ή - - .) 

ἀπὸ τῆς µετοικεσίας Ῥαβυλώνος ἕως τοῦ Ἀριστοῦ γενεαὶ 

δεκατέσσαρες, ὅπου δεκατρία πρόσωπα εὑρίσκονται; εἰ μὲν 

γὰρ ἐγενεαλογεῖτο γυνὴ, εἴχομεν ἂν συντάττειν καὶ τὴν 

Μαρίαν, καὶ συμποσοῦν τὸν ἀριθμόν' νῦν δὲ, οὐ Ύενεαλο- 

γεῖται γυνή: πώς οὖν λύεται τοῦτο; Φασί τινες ὅτι καὶ τὴν 

µετοικεσίαν ὧν προσώπου τάξιν ἔχουσαν ἔθηκεν. 
-- Δ - -- / «/ 

Υ.18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως 
ω / Ν .. Δ - / 

ἦν. Μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας 
τώ Ἰωσ / ' ή 4 ; « Θ Δ 

Ἰ ήφ. ίνος ἕνεκεν συνεχώρησεν ὁ Θεὸς µνηστευ- 
- ’ ο - 

θῆναι ταύτην, καὶ ὅλως ὀοῦναι ὑπόνοιαν τοῖς ἀνθρώποις, 

ὅτι συνεγένετο αὐτῇ ὁ Ἰωσήφ: Ἵνα ἔχη τὸν κηδεμόνα ἐν 

ταῖς συμφοραῖς οὗτος γὰρ καὶ ἐν τῇ εἰς Αἴγυπτον φυγῇ 
ἐπεμελήθη αὐτῆς, καὶ διέσωσεν αὐτήν. "Αμα οὲ καὶ ἵνα 

λάθῃ τὸν διάβολον, διὰ τοῦτο ἐμνηστεύθη' ὁ γὰρ διάβολος 

ἀκούσας ὅτι ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, ἐπετήρει τὴν παρ- 

θένον' ἵνα τοίνυν ἁπατηθή ὁ ἁπατών, μνηστεύεται τὴν 
.) [ θ { α / . .] Γωὴ ’ [ , 

ἀειπάρθενον ὁ ᾿]ωσήφ: καὶ σχΏμα µόνον γίνεται συζυγίας, 

πράγμα δὲ οὔ. 
Δ ν) -- Δ / 

Πριν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ 
”/ 5 ’ κ δ Δ - Ε) ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου.) Τὸ συνελθεῖν ἐν- 
ταῦθα τὴν μίξιν.. δηλοῖ: πρὶν γὰρ µμιγῆναι συνέλαβεν" 
ς . . 

ὅθεν καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς ἐκπλήττεται καὶ βοῷ, εὑρέθη, ὡς 
’ 

περὶ παραδόξου τινὸς λέγων. 
2 λ 4 Δ -- / ὼ 4 Ὑ.ιο Ἰωσηφ δὲ ὁ ἀνῆρ αὐτῆς δίκαιος ὦν, καὶ 
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Οπιπες ἐφίέωγ φεπιεγαίϊοπεδ αὐ 4ὔγα]ιαπι πδημο α Ὠαντᾶ, 

Φεπεγαίϊἰοπεθ «φιαίιογάεοίπι: εί α Ιλαυίᾶ δφµο αἆ πιίφγα- 

ἐἴοπεπι πι Βαὐνψίοπεπι, Φεπιογαίϊοπιο φιαίιογάεοῖπι: εί α πιῖ- 

ογαΐϊοπε ἴπ Ώαῦδγίοπεπι Ίδᾳιο αἄ (Πιγίδέμπι Φφοπεγαἴῖοπες 

φιιαίιογᾶεοίπι.] Τη έτος οτά]πος ἀῑδίτιριϊέ σοποεταξΙοΏςΘΒ, ιό 

πιοηδίτατεί αποά «ο αάαρῖ δἶνο α ]πάϊοῖρας οιρετπαταπίατ, 

πό αὐῖ πδαιο αἆ ὨὈανιά γικεταπέ: βΐνε α τερΊρα5, πό απὶ 

πδαιε αἆ ἱταηρππϊσοταίίοπθπα: βἶνθ α 5δαοργάοξδραςδ, αέ αι 

πδαιε αἆ ΟἨτ]βίαπι: πΙμΙ] {απιεη η γΙγπίεπα ργοίαορτῖηί, 

εί αιοᾶ ορα5 Παριετ]ηέ γετο ]πᾶϊςς οἱ τεσε ας βαορτάοίο, 

αι εδέ ΟἨγίδέα5. ἈΝαπι Ρροδίαιαπι ἀθε[εοετιπέ τοςς5, γαη]ῦ 

Οτ]δίις βεουπάιπα ρτορΠείίαπι {αοοῦ. ὮὈδί ααίαεπι βαη6 

α ἀσπαιρταίοπε Ῥαῦγ]οηπῖσα πδαια αἆ ΟἨΠτιδίαπι σεηοτα- 

ΏἼοπες αιαἰιοτάθοῖπι, οἵπι ἐγαάθοῖπι {αηίαπι Ῥ6ιδοη 

τερετιαπύαγὸ ὝΎΝαπι ϱἳ ἵη ρεηοα]ορία ΠΙΠΙΙΕΥ ΤΟΘΟΕΠΒΕΤΟΘ- 

έασ, ῬοβδεπαιΙς εί Ματίαπι ΟΟΠΏΠΙΘΤαΤΘ, οἱ «οπρ]ετε η]]- 

ΏΠΕΓΗΠΙ: Ὠμης απζεηι πιμθγαπα ἀῑχίπιας αἆ σεπεα]οσῖαπα 

ΏηΟΏ Ῥεγίηετε: αποπιοᾶο Ισ]ίαγ βο]νίέαγ Ἠοςῦ ὨὈϊουπέ 

αιϊάαπα ααοά εί ἀαπιρταίίοπεπι Ῥοβαεπέ ο8ι ΡΘΓΡΟΠΕΡ 

ογάἴπαπι οοσιραπίοπι. 
«681 νεγο (Ωυγὶθέί παἰϊυῖίας εγαί Ίο. Ίαπι μέ ἄεδροιι- 

δαΐα ἐδίέ πιαίεγ εις ΙΜατία «Ἰοδερ]ο.] Ώπατο Ώεις ρεγπαϊςῖό 
πό ρα ἀεβδροηβατείατ, εἴ οΠΙΠΙΠΟ βΗ5ΡΙΟΙΟΠΕΠΙ ἆατοί 

ΠοπΙπῖραδ απαβθῖ «οσποδορτεί 6εαπι ᾖοδερμ2 Ὁέ Παρετοί 

ἵηπ αἀγοτδί5 οιταίοτοπα: Ὠαπα Ἠ]ο 1ῃπ ἔπσα ἵπ ήογρίαπι 

οπταπα οἶας Παβρυῖζ, οἱ 5οτνανΙό θαπι. Ἐδί οὐ αἶα οα1ρδα, 
τε Ιαΐετεί ὨϊαβῬοϊαπι: Ῥτορίετοα ἀδρροηδαία αρ. Ὠία- 

Ῥο]ας οπῖπι οππι αιάἱςδδεί ααοά νῖτσο ἵπ πίετο Παροτεί, 

οΏβετναραῦ νἹτοῖΊπεπι: ταό Ισίαν ἀεοεορίοι ἀοοιρίαίας, 
ἀεδροηβαί 9 οβερΏ βεπἹρεΓ Υιρίπεπι Ματίαπι: εἰ βσιτα, 

αυιάσπι Πέ οοπ]ασῃ, ποη απίσπι 165 1ρβα, 

2Υήιδφμαπι οοπυεπἰγεπέ {ρεῖ, ὑπυεπία εδέ ἴπ ίεγο ]ιαθεπς 

εω δρίγίέι θαποίο.]  Οοπγεπῖτο Πῖο βἰσπ]βσαί ϱΟΠΡΤΕΡ- 

ΦΗΠ1, Ῥτίπδαααπα εΠΊπ οοηστεάεταπίασ, οοποθρῖ0. Ὁπάςα 

εἳ ογαπρο]ρία ορβίαρεβοϊέ, εἰ οἰαπιαί, Ἱηγεηπία οδί, αααβθί 

ἆε το αιαάαπι αἀπήταριαϊ ἀἱςσσης. 

εΓοδερῖ αιιίεπι υἱγ 6]μβ, οι ο8δεί ιδίως, οἱ πιοἰζεί εατι 
2---9 
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Δ / ἃ / 3 / 
μη θέλων αὐτὴν παραδειγµατίσαι, ἐβουλήθη 

/ - / - [ο ε / 

λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.] Πώς ἣν δίκαιος ὁ Ἰωσήφ, 
ο - / 

ὅπου τοῦ νόµου κελεύοντος τὴν µοιχαλίδα παραδειγµατίζε- 

σθαι, τουτέστι φανεροῦσθαι καὶ κολάζεσθαι, αὐτὸς ἔμελλε 

συσκιάσαι τὸ ἁμάρτημα καὶ παραβήναι τὸν νόµμον; Λύεται 
- Α- - λ 

δὲ τοῦτο, πρώτον μὲν ὅτι δὺ αὐτὸ τοῦτο δίκαιος ἦν. Οὐ γὰρ 

ἐβούλετο ἀπηνὴς εἶναι, ἀλλ ἐφιλανθρωπεύετο ἀπὸ πολλῆς 
- εά 

χρηστότητος, ἄνωτερον τοῦ νόµου ἑαυτὸν δεικνύων, καὶ ἤδη 

ὑπὲρ τὰ νομικὰ ἐντάλματα ζών. Ἔπειτα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἔγνω 
« 3 Δ ΤΙ ’ ε / / . ὸ 3 - 3 ὡς ἀπὸ Πνεύματος ἁγίου συνέλαβε, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ 
Σα 3 α) Δ μα. Κ ’ . 9 .] Δ - 

ἠθέλησε τὴν ἀπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ οὐκ ἀπὸ μοιχοῦ 

συλλαβοῦσαν παραδειγµατίσαι καὶ κακώσαι. Όρα γὰρ τί 
κ.ά 5 . 9 / ἑ Σπ .. 3 ῃ φησιν; εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα" τίνι εὑρέθη: τῷ Ἰωσήφ. 

Τουτέστι διεγνωσθη ὅτι ἐκ Πνεύματος ἁγίου συνέλαβεν" 
ὅθεν ἠβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτὴν, ὡς οὐ τολµών ἔτι 

γυναῖκα ἔχειν, τὴν τοσούτου καταξιωθεῖσαν χαρίσµατος. 
-- ᾽ -- ’ 3 Ν ο 

Ὑ.ρο Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγε- 
/ / / -- / ϱ/’ 

λος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων.] Ὅτε 
3 [ή « δι, ’ ζ 9/ 5 / διδα λε. 

ἠπόρει ὁ δίκαιος, τότε ὁ ἄγγελος ἐπέστη, διδάσκων αὐτὸν 

τί ποιήσοι. Ἰατ᾽ ὄναρ δὲ φαίνεται αὐτῷ, διότι σφόδρα 

πιστὸς ἦν" τοῖς μὲν γὰρ ποιµέσι φανερώς ὠμίλησεν ὁ ἄγ- 
Ύελος, ὡς ἀγροίκοις' τούτῳ δὲ, ὡς δικαίῳ καὶ πιστώ, καθ᾽ 

ὕπνου. Πώς δὲ οὐκ ἔμελλε πιστεῦσαι, ὅταν ὁ ἄγγελος ἐδί- 
ὃασκεν αὐτὸν περὶ ὧν αὐτὸς κατὰ διάνοιαν εἶχε, καὶ περὶ ὧν 

οὐκ ἐξεῖπέ τυι;: Ἐνθυμηθέντος γὰρ αὐτοῦ ἀλλ᾽ οὐκ ἐκλαλή- 

σαντος, ἐφίσταται αὐτῷ ὁ ἄγγελος: εἰκότως οὖν ἐπίστευ- 
ϱ/ 3 .. - Λ Δ Αα Ἡ ”..ο 3 σεν ὅτι ἐς Θεοῦ ἐστι" Θεοῦ γὰρ τὸ τὰ ἀπόῤῥητα εἰδέναι. 

Δ λ / 5 
Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ. Ὑἱν Δαυὶδ εἶπεν αὐτὸν, 

«ἀναμιμνήσκων αὐτὸν, ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδὸ προε- 
’ ε ᾱσ Δ . - / ς 

φητεύετο ὁ Άριστος ἔσεσθαι' καὶ τοιαῦτα λέγων, ὅτι, 

μὴ ἀπίστει, ἐνθυμηθεὶς τοῦ Δαυὶὸδ, ὃς ἐπαγγελίαν ἐδέξατο 

περὶ τοῦ Ἀριστοῦ. 
Δ - -- - 

Μή «φοβηθῆς παραλαβεῖν.] Δείκνυσιν ἐντεῦ- 

εν, ὅτι ἐφοβεῖτο αὐτὴν ἔχει, µή πως προσκρούση τῷ 

Θεῴ, ὡς µοιχαλίδα ἔχων. 'Ἡ καὶ ἄλλως, μὴ φοβῃηθῆς, τουτ- 
’ Δ . - / 9; πε { 3 ’ 

έστι, σὺ μὲν φοβῇ προσάψασθαι αὐτῆς, ὡς ἐκ Πνεύματος 
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ἐγαᾶισογα, υοἶωέ οἶαπι ἀἰπιίενο θαπι.] Οποπιοᾶο εταί 

Ἰαδίμς ῇοβερΏ, οπα Ίεχ ρτοερετῖς οἀπ]ίεταπι {ταάπσετε, 

Ἠοο οί, ἀεπαποῖατο εἴ Ῥιπίτο, 1ρ59 απίαπι αζαπιρταίατας 

Ῥοσσαίαπῃ, εί ρτεενατ]οα{τΗς ]εσαπι, 6απι ἀΙπιϊίίοτο γο]αθ- 

πι Βο]νϊῖίας αἀίεπα Ἠος, Ῥτίππήπ αμ]άεπι, ααοᾶ ρτορίος 

Ἠου Ίρβαπα ]αδίας ογαί, πο]εραί επῖπι οτε] 6559, 5δεᾷ 

Ῥτο πιυ]ία Ῥεπϊσπίίαίςα, παϊβετιοοτᾶῖα θαπι ργοδεαιεΡραίατ, 

οδίεπάεηΒ 56 5ΠΡΕΤΙΟΤΕΠΙ Ίερς, εἴ Ίαπα 51ρετ Ἱερα]ῖα πια- 

ἁαία γϊγεπίαπα. Ὠεϊπάα απἷα ο6 1ρ8ο οορπονῖέ ἆε βρίσιέα 

βαποίο Θ64Π1 οοποθρῖδεο, Ῥτορίετοα πο]αῖέ {ταάποστο εἴ 

α/ῄϊρετε 6απα, Ύπ ἆε Βρίτία βαποίο, ποηπ εκ αἀπ]ίοτο, 

6οποθροταί. Ὑἱάε επῖπι απϊἁ ἀῑσαί; Ἰπνεπία οδὲ ἵπ 
π{θτο Ἠαβεπβδ. Α απο Ἰηγεπία εδ α «9 οβορΏ, Που ορί, 

Ἱπποίμέ ααοά οκ βρ]γῖία βαποίο οοποθρῖ Ὁπάο οἶαπι 

γο]υῖέ εαπι ἀϊπι]ίετε, απαδῖ ποη αιάστεί Ἠαβοατα ἩχοτεΠῃ, 

απεε ἰαπίαπι ΠαβρεΡραί σταίίαηῃ, 

Ἠσο αιίεπι 1βρδο οοφἰίαπίθ, 966 αποφεζιδ Ιδοπιϊπὶ ἴπ 

8ΟΠΙΊΟ αρρατωῖέ αἳ, ἀἴσεπα.] Όαπι αηρετοίιγ ]αδίᾳς, αηΏρθ- 

Ίας οἵ αφ, ἆοεεπβ ουπι αιῖά {αποϊοεπάιπι οβ8οί. Τη 

ΒΟΠΙΠΟ απίεπι αρρατεί οαἶ, αποά ἵπ Πάο πιπ]έαπι αβδοῦ 

ἨτπιΠς. Ναπι αηρεἶας αι]άσπα ραδίοτίρα5, πέ ασταβΏίρις, 

πιαη]{οςδίο Ἰοαυσίας ορ: Ἠαῖο απίοπι αέ ]αδίο οί ΠάεΙ!, 

Ρ6ύ ΒΟΠΙΠΗΠΙ. ΟΩποπιοάο απίοπι ποπ οτεάἹατας οβ8εί, 

οσπι αποε]ας ἆοσετεί 6ππ ἆθ 15 αι 1ρ5ο αΠΙΠΙΟ Υ6Ι58- 
ραΐ, εί ἆε 15 ασ πημΙΗ ἀῑκεταίδ ἈΝαπι οἵπη 1ρ56 οοσ]ία- 

πα, εἰ ποη Ἰοᾳαετείατ, αδαί απσο]α5. ἨΜοτιίο Ἱρίίαν 

οτοςιάτς επ Ὥεο 6959. Ὠοί οπῖπι αδί βοῖτο αἩΘθβ ηΟΠ 

εβαπιγ. 

«7οδερ]ι Πέ Πανίᾶ.] Ἐπίαπι Ὀανιᾶ ειπα ἀῑκαί, ἵπ πῃθ- 

Ἠιοτίαπα ταάισεπς ααοά ρτοράΙοίαπα οταί, {αέατπι ΟἨτῖς- 

{αππι ος βοπαῖπο Ὠανιά. Ἐί Ἠαο ἀἴοθηςδ, αἀπιοπιΙέ τί ΠΟΗ 

ἀϊδογεάετοί, 5δοᾷ οοσϊἑατεί Ὠανῖᾶ, ααὶ ῬτοπαϊββίοΏθπα ας- 

οερεταί ἆᾳ ΟἨτῖδίο. 

Λο ἐἴπιεαν αεεῖμετο.] Οβίοεπάϊι Ἡϊο αποᾷ ππεἰαιατῖέ 
Ἠαβοτο θαπι, πθ {οτίο οῄοπάρτοί Ώομπα, αά αἀα]ίοταπι 

{ογοης, αιέ αλίογ, Νεα έπιαας, ηος οβὲ, ία αιάσπι {ἴπιρβ 
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ἁγίου συλλαβούσης: ἀλλὰ μὴ φοβοῦ παραλαβεῖν, τουτέστιν, 
5 ὸ ’ - Λ ὸ / ἃ ” 3 θ ’ 79 5 ’ 

ἔνδον κατέχειν' τῇ γὰρ διανοίᾳ καὶ τῇ ἐνθυμήσει δη ἀπέ- 

λυσεν αὐτήν. 
Ν ο ’ - 

Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου. Τοῦτο λέγει, ὅτι, 
σὺ μὲν ἴσως νομίζοις ὅτι µοιχαλίς ἐστι. ἘΕγὼ δὲ λέγω 

σοι ὅτι ο σου ἐστί. Τουτέστιν, οὐχ ὑπό τινος προ 

ἀλλὰ σή ἐστι µνηστή. 
η) / / 2 

Τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν, ἐκ Πνεύματος ἐστιν 
ἁγίου. ] οὐ Ύὰρ µόνον ἀπήλλακται παρανόµου μέξεων, 

ἀλλὰ καὶ κατά τινα θειότερον τρόπον συνέλαβεν, ὥστε 

καὶ χαῖρε διὰ τοῦτο μᾶλλον. 
/ 

Ὑ.οι Τέξεται δὲ υἱόν.] "Ίνα µή τις εἴποι, καὶ 
/ / 4 2 ’ κο . ο Ν - 

πόθεν σοι πιστεύσω, ὅτι ἐκ Πνεύματός ἐστι; φῃησὶ περὶ τοῦ 
/ ς/ / ε/ 3 4 4 ’ . ’ 

μέλλοντος, ὅτι τέξεται υἱόν' εἰ γὰρ περὶ τούτου ἀληθεύσω, 

εὔδηλον ὅτι καὶ τὸ, ἐκ Πνεύματος ἁγίου, ἀληθές ἐστιν: οὐκ 

εἶπε δὲ, τέξεταί σοι, ἀλλ᾽ ἁπλώς, τέξεται" οὐ γὰρ ἐκείνῳ 
” . 4 . 9 ῤ / ΑΛ ] . ω / - 

ἔτικτεν, ἀλλὰ τή οικουμένη πάση" οὐδὲ εἰς ἐκεῖνον µόνον ἡ 

χάρις περιΐστατο, ἀλλ᾽ εἰς πάντας ἐξεχεῖτο. 
/ ο - 

Καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ἰησοῦν.] Σὺ 
καλέσεις, ὡς 9ῆθεν πατὴρ, καὶ ὡς κηδεμὼν τῆς παρθένου" 

᾿ 8 ε / ο " ς 3 κ ΔΝ ’ Ψ .) μὴ γὰρ ὑπολάμβανε Ἰωσὴφ, ὅτι ἐπεὶ ἀπὸ Πνεύματός ἐστιν 

ᾗ σύλληψιο ἀφήσεις τὴν Παρθένον ἀβοήθητον. ᾽Αλλ᾽ 

ὑπουργήσεις ἐν ἅπασιν. 
᾿ ) Ν / λ Δ - ῃ Δ -- 

Αὐτὸς γὰρ σωσει τὸν λαον αὐτοῦ απο τών 
ἁμαρτιών αὐτών. ] ᾿Ειγταῦθα ρω τὸ Ἰησοῦς 

/ α ϱ/ / . Δ [ή 

τί 9ηλοῖ, ὅτι αν λμς Φα γάρ, ορ σώσει τὸν λαὺν ο 

αὐτοῦ. Οὐ µόνον τὸν ᾿]ουδαϊκὸν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐθνικὸν, τὸν 

σπουδάσαντα πιστεῦσαι καὶ γενέσθαι λαὸν αὐτοῦ. 11όθεν δὲ 
, Ἡ το ὦ ὰ ) Ε «Ας α- δω μες - 

σωσει; ρα ἀπο πολέμων»; οὐχι, ἀλλὰ ἀπὸ τών αμαρτιών 

αὐτών' ὅθεν δῆλον ὅτι Θεός ἐστιν ὁ τεχθησόµενος" Θεοῦ 

γὰρ µόνου τὸ συψκηρων ἁμαρτίας. 

Ὑ.22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος.] 
Μἡ νοµίσης ὅτι νεωστὶ ταῦτα ἔδοξε τῷ Θεῴ, ἀλλὰ ἄνωθεν 
καὶ ἐξ ἀρχῆς. Ολδας γὰρ, ὢ Ἰωσὴφ, τοὺς προφήτας, ὡς νο- 

µοµαθής. Ἰαὶ ἐνθυμήθητι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου: οὐκ 
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αζ]απσὶ 1], ααῖα εκ Βρϊγίία βαποίο οοποθρῖζ, 5ο πο 

ΏἼπιεας αοοἵρετοα, Ίος εδί, ἆοπαῖ εέ Ιπίμς {επεταο. Οορ]ία- 

ΏἼοπςα οπῖπ δἱ πιεπίθ Ίαπι απιαπζαγεταί 6αΠῃ. 

Μαγίαπι πιῶογεπο ἐμαπι.]  Ἠοο ἀῑοῖε: ἴα ααϊάσπι {οΥ- 

ἴα55α Ῥυίας5 αἀπ]ίεταπα ε559: 66ο απαίεπι ΠΡΙ ἄϊσο, ααοά 

πχος {πα δἳς: Ἠος δ5ί, ααοᾶ α πα]]ο νυΙιΠαία, βοᾷ {πα βἶε 

βΡοηβα, 

Ωκοᾶ απιύπι ἴπι οα φοπέέιπι, ε2 δρίγτέι δαποίο εδ.)  Ἀοπ 

οηῖπα βοἶππα Ἠροτα οδὲ αἲ Ι]Ποϊίο οοἵία, 5εᾷ δὲ ἀῑνιηίοτα 

αποάαπα πιοᾶο οοπορρίϊζ, οἳ Ῥτορίετοα τθοίξῖα5 ραιᾶσετα 

ἆεβας. 

Λαγίεί αιίθπι Πζίωπι.] Ὅϊι πε απῖδ ἀῑσαί, εἰ απᾶᾷο ΗΡΙ 

ογεᾷαπι αιποά εκ Βρϊτίία βαποίο ορ αῑοῖι ἆα {πίπτο 

αποά ρατίέατα ϱἵς Παπ. Ἀαπι ϱἱ ἆθ Ἠος Υογαπι ἆϊκοτο, 

πηαηϊζεδέαπα οδέ αποά οὲ Ίος, ααοά οκ βρίγία βαποίΐο, 

γεγυπα εδ. Ἄοῦ ἀῑχίί αιίοπ], ρατ]αί 51, δεᾶᾷ βἰπιρ]οῖίαν, 

ρατίοεί. ἼἌοπ επἶπι Ρεροτῖέ 111, βεᾷ {οῦ οτβῖ: πθααθ ΤΠ 

5ο] στα{ῖα {αοίΐα ο5έ, 5εᾷ ἵηπ οπιπθς οῄισα ορἳ. 

Εί νοσαῦῖ ποπιεπι εἶιδ, «Τεδιωπ.] Τα νοσαβῖδ, πἱροία 

Ρραΐετ, εἴ οπΤαπι Φ9Γ6Π5 υΙτσϊηῖβ, ΠΘ(ΊΘ βΗ5ΡΙ6ΘΤΙ5 :οβορ] 

ααοᾶ απῖα α Αρίτιέα οδί οοποερίῖο, Υγιρῖπεπα 16ο ἁἰπιί- 

{θγο ἆοραας αἁ]αίοτῖο ἀεξίίιίαπι, 5εᾷ παηϊδίταβϊς οἱ 1π 

οπιπΙΡ5. 

15 οπῖπι καἶναδὈῖέ ροριίωπι θιίπι α ρεοσαξίδ διΐ.] Ἠοο 

οσο Ἱπίοτρτείαίας αιῖά βισηϊῃοαεί ἆεβαβδ, πεπαρε βρ]ναίο- 

παπι. 1ρ5ο επῖπι, ΙπαιΙξ, βα]ναβίέ Ῥορια]απ ΒΠΗΠΙ: ηΟὮ 

βο]άπα ο πάαϊοιπ, 5δεά οἱ (οπί]σπι, απϊ οταάεταο εἰ Πετὶ 

Ῥορυ]ας οἶας ποη αἀάιρ]ανοτῖ. ΘΟποπιοάο α{επι βα]να- 

Ρή 2 παπι α Ῥε]]ςὸ πΠπίπιοθ, 5εᾷ α Ῥεοσαίῖς 5αῖ5: παπάς 

ππαπΙεδίαπῃ, Ώδιπι 6556 αι ηαβοδίατ. βοµας επῖπι Ώεἵ 

ε5δί οοπάοπατθ Ῥεοσαία. 

ος αιίέεπι ἑοέπι Γαοέωπι εδ, μέ ααἰπιρίεαίιγ φιοᾷ ἄῑς- 

έωπι εδί α Ἰοπιίπο Ρε Ῥγορ]είαπι, ἀἰσεπίεπι.] 39 Ραΐςς, 

αποά πιρεγ Ἠσο Ῥ]ασετα Ιποαρεσίπί οσο, βεἆ 5ιρεγῖο- 

τῖρας 5εοι]ς5, οἱ αἩ ΙΠπ]Ι1ο. ο θηΠἵπι, Ο «/οβ86ΡΗ, Ρτο- 

Ῥ]είας, πἐροίο 1ἵπ Ίεσε ἀοοίιδ. ἩἘέ απἰπιαάγετίοε ααοά 
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εἶπε τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἡσαΐου, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ ἸΚυρίου. Οὐ γὰρ 

ἄνθρωπος ἐλάλησεν, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς διὰ στόματος τοῦ ἀνθρώπου" 

ὥστε ἀξιόπιστος ὁ χρησμός. 
/ ες) 1 Γ ᾽ Ὑ.2 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει.] «Φασὶν 

οἱ Ἡβραῖοι, ὅτι οὐ κεῖται ἐν τῷ προφήτη, παρθένος, ἀλλὰ, 

νεᾶνις" πρὸς οὓς λεκτέον ὅτι τὸ νεάνις καὶ τὸ παρθένος 

ταὐτόν ἐστι παρὰ τῇ γραφή: νεάνιδα γὰρ ὀνομάζει τὴν 

ἀδιάφθορον. Ἔνπειτα, εἰ μὴ ἔτεκε παρθένος, πῶς ἔμελλεν 

εἶναι σημεῖον καὶ παράδοξον; "Ακουε γὰρ τοῦ Ἡσαῖου, λέ- 

Ὕοντος: διὰ τοῦτο δώσει Ιύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον" καὶ 
ΣΩ 9 / 9 Δ « / Δ 4 εν ς 3 

εὐθὺς ἐπάγοντος' ἰδοὺ ἡ παρθένος, καὶ τὰ ἑξῆς: ὥστε εἰ 
. ) ο  Ἡ . 5 

µὴῆ ἔμελλε παρθένος τεκεῖν, οὐκ ἂν σημεῖον ἦν. 1]αραχα- 

ράττουσιν οὖν οἱ Ἔβραῖοι ἐθελοκακοῦντες τὴν γραφήν. Ἰαὶ 

ἀντὶ τοῦ παρθένος, νεᾶνις τιθέασιν" εἴτε δὲ νεάᾶνις κεῖται, 
3/ / / ’ ὸ - ο ν 

εἴτε παρθένος, πάντως παρθένον ὁεῖ νοηθῆναι τὴν μέλλου- 

σαν τεκεῖν, ἵνα δὴ καὶ τεράστιον εἴη τοῦτο. 

Καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ Ἐμμανουὴλ, ὃ ἐστι μεθερμηνευόµενον, 
µεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός.) «Φασὶν οἱ Ἑβραῖοι: πώς οὖν 
οὐκ ἐκλήθη Ἐὶμμανουὴλ, ἀλλὰ Ἰησοῦς Ἀριστός: ῥητέον 
9 / νὰ ιω) ’ 9 Ν ’ ’ 

οὖν Οτι οὐκ εἶπε καλέσει, ἀλλα καλέσουσι, τουτεστιν, 
ο. 8 Δ [ή / 8 νὴ Δ ” Δ ᾿ 

αὐτὰ τὰ πράγματα δείξουσιν αὐτὸν Θεὸν ὄντα, καὶ µεθ 
ς - 3 ’ ε λ ’ κο. Δ - ἃἩν 
Ἰμών ἀναστρεφοµενον. Ἡ γὰρ θεία γραφὴ ἀπο τῶν έργων 

ο τίθησι τὰ ὀνόματα, ὡς τὸ, κάλεσον τὸ ὄνομα αὐ- 
Ἑκαϊ, ντ], 8, εν ᾿ ’ τά ; ο . τοῦ Ταχέως σκύλευσον' καίτοι ποῦ ἐκλήθη τὶς 

’ ο 3 4 4 ο! .. - Ν 
τοιούτῳ ὀνόματι; Αλλ᾽ ἐπειδὴ ἅμα τῷ γεννηθῆναι τὸν 

Ἰξύριον ἐσκυλεύθη καὶ ἠχμαλωτίσθη ἡ πλάνη, οὕτω λέγε- 

ται ὀνομασθῆναι ἀπὸ τοῦ τραγαντᾶ τὴν Ἑληοιη ον 

Ῥ. ο) Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ, ἀπὸ τοῦ ὕπνου, 

ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου. ] 
Ὅρα ψυχὴν διεγηγερµένην, πώς ζράδθη ταχέως. 

Καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.] Ἅυνεχώς 
δὲ ὀνομάζει αὐτὴν γυναῖκα τοῦ Ἰωσὴφ, ἐκβάλλων τὴν πο- 

π ε ’ .] / - . 3” Δ » ΄ 

νηρὰν ὑπόνοιαν, καὶ διδάσκων ὅτι οὐκ ἄλλου τινὸς ἐγένετο 
κ] 3 . 3 ” ο 

γυνή, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἣν. 
λ ε αν Ζ 3 Ἆ ε«/ ος 4 Υ.2ὔ Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν. | 
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ἄῑοίαπι ο5ὲ α Ὠοπιίπο. δΜοπ απίσοπι ἀῑχίε, ἀῑσίιπι αἲξ 

Ἐραῖα, 5οᾷ α Ὠοπήπο,. ἍἈοπ επῖπι Ἠοπιο Ιοᾳππίας ο5ί, 

βοἆ Ώοις5 Ῥετ ος Ποπηπῖς: ππάᾳ Πάο ἁϊρπαπι ογασυ]άπα 

εξί. 

Έσοε υἶχσο ἴπ ιίεγο ]ιαδεδη.] ὨὈϊοιπυ Ηερταὶ, αιοᾶ 

ΠΟΠ οχρίεί ἵπ Ρτορῃεία, υιρο, 5εἆ αἀο]εξοεπίιία. Αἆά 

αποά ἀοεπάιπα ααοά ἵη βοτϊρίατα 1άθπι ϱἳέ αἀο]οβοεπία]α 

εἰ νηρο. Αἀο]εδοεεπίι]απα οπΙπι ποππας Ἱποοτγαρίαπι, 

ἀεϊπάς, ηϊθί ρεροτίββεῦ Υπηρο, αποπιοάο {αίπταπα εταῦ 

βΙσηιπα εί αἀπιταβρι]οδ Αιαάϊ επῖπι Εβαίατα ἀῑοεηίεπι : 

Ῥτορίεν Ἰοο ἁἅαδιί Ὠοπιῖπας 1ρ5ο γοβῖς βἴσηπιπ. Εῦ 

βίαπι αἀάτέ, Ἐοοο νΥιρο, ἅο. ΑΠοααϊ ϱἱ που ρατετεῦ 

νιπρο, βΊσΏαπι ποη οβ8οί. Τερταναπύ 1ρ]ίαν Ἠεῦτερί 5. 

πηαΠέ]α βοτΙρίιταπι, εί ϱτο τ]τοῖπε, αἀο]οδοεηίι]απα Ῥο- 

πιπόθ, ἸΤθῖέας οἶνο αἀο]εδοσπία]α γοοείασ, βἶνο ΥΊρο, 

οπηηίπο γιρΊπεπα Ιπίε]ίσονε οροτίεῦ οαπι αἩ5 ρασιίατα 

οταί, αὲ οἱ Ίος 5ἳὲ παϊγασου]απῃ. 

Εέ ρατίεί Π]ζωπι, οἱ υοσαῦιπέ ποπιεπ εἶις Ἐπιπιαπιεί, 

αιιοάᾷ ἐπίετρτείαέμγ, ἸἈΝοδίδσιπι Ώειδ] ὨὈιειπί Ἠερτα], 

Ωποπιοᾶο Ισ]έας ποη γοσαίας αδέ Ἐπιπιαπισ], 5εἆ ο; αβδις 

ΟἨτῖραιςὸ Ὀιοσπάιπα Ἱίααο ααοά ποη αἀῑχιςό γοσαβῖς, 

βοᾷ γοσοαῦαπί, 1ά εδ, ορετα αἩι5 ἀεπιοπείταριπό θα 

Ώειπι 6556, οὐ ποβῖδοιπι οοηΥογρασΙ. Ὠϊνίπα επῖπα 5ογ1ρ- 

ίατα εχ ορετῖρας Ιπιροπῖ6 ποπαῖπα, 5ἱοιό ουπα ἀῑοῖε: Ύοσα 

ΏΟΠΙΕΏ εις, Ὑε]οοῖίον ρταάατε. ΕΒΕ αΏί νοεαίας εδ ας 

ἰα]ῖ ποπαῖπο2 Οσα οἶπια] πό παίας οδί Ώοπιπιβ, ἁιτερ- 

ἴᾳ5δ εί οαρΒνις αἀάποίας ορί 61ΥΟΣ, 5ο ἁῑοῖέαν ποπϊπαίιι5 

6559 αρρε]]αίίοποεπα αΏ ορετθ παςίιβ. 

Επαοϊίαΐιις αιιίεπι «Ἰοβορ] α 8ΟΠΙΠΟ, Γοοῖί μέ ἴπ]ιπαεγαί 

οἳ απφεῖω Ἰοπιύπί.] Ὑἱάε απΙπιαπα αἰασγεπα, αποπιοάο 

βίαξϊπι ορεά1ετῖζ, 

Εέ αεοερὶέ τιογεπι «µαπι.] Οοπίπαο θεαπι ποπιπαῦ 

Ίκοτοπι {οβδερΗ!, ε]οῖεπς ππα]απα 5αβρίοΙοπεΠα, οί ἆοοςη5 

αποά ποπ α]έοτῖας, 5οᾱ Π]ίας {αογῖξ χο. 
Εέ ποπ οοθπουίέ εαπι, ἄοπεο Άερογϊθεεί.])  Ἠος αβῦ, ποΠ 
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’ 3 3 / . αν θέ. . 3 ιά 3 ” 

Τουτέστιν, οὐκ ἐμίγῃ αὐτῇ οὐδέποτε' τὸ γὰρ ἕως ἐνταῦθα 

οὐ τοῦτο ἐμφαίνει, ὅτι ἄχρι μὲν τοῦ τόκου οὐκ ἔγνω, μετὰ 

δὲ ταῦτα ἔγνω: ἀλλὰ καθάπαξ οὐδέποτε αὐτὴν ἔγνω. Ἰδίωμα 
-. / 

δὲ ἔχει τοιοῦτον ἡ γραφή. Ὡς τὸ, οὐκ ἐπέστρεψεν 
ε , ΄ « λ - ο. 3 / ε - 
ὁ κόραξ εἰς τὴν κιβωτὸν, ἕως οὗ ἐξηράνθη ἡ γή: 

” ἁ « - ο . / Μ ον 
οὔτε γὰρ μετὰ ταῦτα ὑπέστρεψε' καὶ πάλι, Μεθ᾽ ὑμῶν 

6εη. νΙΠ. 7. 

εἶμι ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.. Μετὰ δὲ τὴν 
Μαι. κκνῖῃ, ο ά 5 Της 5: μας. ο " 

-- .» ο . ων συντέλειαν Ἆρα οὐκ ἔσται; καὶ πῶς»; τὀτε γὰρ 
κ. 9 Φ κά» - . οὁ ορ 3 , μᾶλλον: οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦθα τὸ, ἕως οὗ ἔτεκε, νοήσεις, 

- - Λ / ῤ 
ἀντὶ τοῦ, οὔτε πρὸ τοῦ τόκου, οὔτε μετὰ τὸν τόκον ἔγνω 

α. ϱ α ο) αο Ψ [ο η, 5 ης }ἅ / αὐτήν: πώς γὰρ ἂν Ἰψατο τῆς ἁγίας ἐκείνης, µεθ᾽ ὃ μάλι- 

στα ἔγνω τὸν ἄφραστον ἐκεῖνον τόκον » 
Δ ελ 3 -- ο η / . ς Τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον.] Οὐχ ὡς 

’ Δ ’ / - ” 3 .) 

δευτέρου τινὸς τεχθέντος λέγει τοῦτον πρωτότοκον, ἀλλ 
« ο ς - / ω ’ ε 4 Δ λ ἁπλώς, ὡς πρώτον τεχθέντα καὶ µόνον. Ὁ γὰρ Ἀριστὸς καὶ 

πρωτότοκός ἐστιν, ὡς πρώτος τεχθεὶς, καὶ μονογενῆς, ὡς 

μὴ ἔχων δεύτερον ἀδελφόν. φ 
λ Ε] / Δ ”/ 3 -- 3 - ’ 

Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ἰησοῦν.] Δέί- 
) - « α / ἓν Ὁ ο ϱ/ ϱ μα. κνυσι κἀνταῦθα τὴν εὐπείθειαν τοῦ Ἰωσὴφ, ὅτι ὅσα εἶπεν 

3 ο ᾿ / 

αὐτῷ ὁ ἀγγελος, εποίησεν. 

ΚΕΦ. β. 

ΟΎ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν ἨΒηθλεὲμ τῆς 
Ἰουδαίας. | Ἠηθλεὲμ ἑρμηνεύεται, οἶκος ἄρτου. Ἴου- 

δαία δὲ, ἐξομολόγησις. Τένοιτο γοῦν καὶ ἡμᾶς νῦν διὰ τῆς 

ἐξομολογήσεως γενέσθαι οἶκον ἄρτου τοῦ πνευματικοῦ. 

Ἐν ἡμέραις Ἡρωδου. ] Ἰέμνηται τοῦ Ἡρώδου, ἵνα 

σὺ µάθης ὅτι ἐξέλιπον οἱ ἀπὸ τῆς Ἰούδα φυλῆς ἄρχοντες 

καὶ βασιλεῖς, καὶ ἀναγκαίως ἦλθεν ὁ Ἀριστόι ὍὉ γὰρ 
Ἡρώδης οὐκ ἦν Ἰουδαῖο, ἀλλ Ἰδουμαῖος, ᾿Αντιπάτρου 

υἱὸς, ἐκ γυναικὸς ᾿Αραβίσσης. ᾿Εκλιπόντων δὲ τών ἀρχόντων, 

ώσα. προσδοκία τών ἐθνών ᾖἦλθεν, ὡς Ἰακὼβ προε- 

φήτευσεν. 

1οῦ βασιλέως.] 'Ἡν γὰρ καὶ ἕτερο “Ἡρώδης, ὁ 
[ή - - 

τετραρχης' διὰ τοῦτο τίθησι τὸ ἀξίωμα τοῦ βασιλέως, 
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Παριυϊξ ππαπαπα Τετ ΟΥ 6. ὭἨοο οΠἶπι 00Ο γοΣ, 

ἄοποο, ποη Ἠοο πιαπθβίαξ, αιιοά ποηπ οορπογετῖό θαπα 

πβαιε αἆ ρατίαπα, Ῥοβίθα αιέεπι οοσπογεσῖζ, 5εἆ οπιπῖπο 

ΏΠΠΠΩΠΕΠΙ Θ.Ππι οορπογοσθ, Ἠτιπο επῖπ Παρεί βοτῖρ- 

ατα Ιάιοίίηιατα, Θϊο οπα ἀῑοΙς, Νοπ τ6ΥοτβΙ5 οβί ΟΟΓ- 

νιβ 1η 4ΓΟΑΠΙ, ἆοπθςο ατοαβορτοῦ {ειτα, ηΘΩΙΘ 6ΠΙΠΙ Ῥορίθα 

γαςΙΙῦ. Βϊο οὐ α1ἱο Ίοσο: Ὑοβίβοιπι 64Π1 πδαιαα αἆ οΟἩΠ- 

βυπηπιαΙοπ6 βεο]1: Ἱσ]ίατ ροξῦ οοΠπβΙΠΙΠΙΑίΙΟΏΠΘΠΙ ΠΟΠ 

οτῖέ γοβίδοαπι 2 Ἐί ααοπιοάο 2 Ἔαπο επῖπι πηπ]{ο πιασῖ8 

ου. Θίο Ἱριίας οἳ Ίου Ίοσο, Ώοπος Ρεροσί55εί, ΙΠίε]- 

Ἠρας, Ίου εδ, ηεααε αηίο Ῥατίιπι, πθαιθ Ῥο5δύ ρατίαπα 

οοσπογῖέ ΘαΠπΙ. ΟΩποπιοᾶο επῖπα αἰλρ]ςβεί βαποίαπι ἴ]απι, 

Ῥοβίαιαπα Ιπεβαβρί]επα ρατίπι οορπογνἰβδεί 2 

ΕΠίωπι δη ωπι ῥγἰπιοφεπίίωπι.] ἈοἩ ααοά α]ο αποάαπα 

παῖο ἀῑσαῦ αυτα ργπποραεπΙέαπῃ, 5εἆ βἰπιρ]οἴίετ αῦ ρτϊπιάπα 

οἱ βοίαπα παίαπι, ΟἨΠτῖδας οπῖπι οὐ Ῥρτιπιοσεηϊέας ο5ῦ, 

πό Ῥτϊππο παῦαδ: οἱ απῖσαη]ζαβ, αἱ ποηπ Ἠαθεπς αἴτπηχ 

Πιαΐτεπι. 

Έέ υοοαυῖέ ΟΠΕ ο]μβδ, «Ἰεσιπι] Οβίεπάϊῦ Ἠοο Ίοοο 

οροεάἹθηίίαπι 1 οδερῇᾳ, απία απθεουππααε ἀἰχοταί αἵἳ Αησε]ιβ, 

{αοἵῦ. 

το] Π. 

ΤΗ αιίεπι πιαΐέιι ἐδδεί «Τεδις ἴπι Βοί]ίε]ιοπι «Τωᾶς.] 

ἙῬείπ]ε]βοπι βΙση]ῇσαί, Ώοπαις ραηίδ; ο πάρρα απίεπι, 

Οοπίθβεῖο. Εἶαί Ισ]ίατ, αί πο ηΠἩπο Ῥες οοη{θββῖοηθπα 

Παπιιβ ἄοπιας ραπῖ5 βρ]τι πα]. 

Ππ ἄἰεδις Ἠεγοᾶϊς.] ἩΜοπιϊπιό Ἠετοάᾶίδ, τό ἴα ἀἶδοαβ 

ααοᾷ ἀαίεσοεταπί α ἐτῖρα ο αάα τορο5 εὐ ρτϊποῖρθς, εὖ πθςς5- 

βατίο γοπῖς ΟἨτὶθίας. Ἠοτοάαςβ οηἵπι Ποη ογαί ο αάρας, 

βεά ἹἸάμπιφιας, Απραΐτι Πας οκ τιχογθ Αταβα. Οσπι 

απΐαοτα ἀθίοσίθεεπέ Ῥτϊποίρος, εχροοίαξῖο σοπίαπα γεπῖθ, 

βοιί ᾖαοοῦρ ριαά]χϊθ. 

Τεσί».] Ἐταί επῖπι οὐ αῑας Ἠοτοάς» Τείατοπα: εὖ 

Ῥτορίεταα ροπ]ῦ ἀῑσηπιίαίεπα γερῖβ, 
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Δ / Δ ”- / 9 µ 

Ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολών παρεγένοντο εἰς 
ΐ 

Ἱεροσόλυμα.] Τίνος ἕνεκεν οἱ μάγοι ἔρχονται; πρὸς 
- ”/ Κατάκρισιν τών Ἰουδαίων. Εὲ γὰρ οἱ μάγοι ἄνθρωποι εἶἴδω- 

Δ - ” 

λολάτραι ἐπίστευσαν, ποία ἀπολογία λοιπὸν τοῖς Ἰουδαί- 
. - - ’ ᾿ / 

οις; ἅμα δὲ καὶ ἵνα ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ πλέον ἐκλάμψη, 
-. - - / 

μαρτυρούντων τών μάγων, τῶν μάλιστα τοῖς δαίμοσιν ὑπο- 

κειµένων, καὶ ἐχθρών τοῦ Θεοῦ. 
-- - ΔΝ 

᾽Απὸ ἀνατολών. ] Καὶ τοῦτο πρὸς κατάκρισιν 

τῶν Ἐβραίων. Οὲ μὲν γὰρ ἀπὸ τοσούτου διαστήµα- 
υν - - Δ 

τος ἦλθον, οἱ δὲ 'Ἑβραῖοι αὐτοῦ ἔχοντες τὸν Ἀριστὸν, 

ἐδίωκον. 
/ ”- χ Ὑ.2 ἈΛέγοντες πού ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασι- 

ΔΝ -- 5 / ’ ΄ ο / 

λεὺς τών Ἰουδαίων -ᾱ Λέγουσι τούτους τοὺς μάγους 
» λ 5 , Ὁ - / ὰ ε 

πω κα. Τοῦ Ῥαλαὼὰμ ἀπογόνους εἶναι τοῦ µάντεως μι 
ἲ ΔΝ 3 ’ ] λ 3 - 

τας δὲ τὸν ἐκείνου χρησμὸν, τὸ, ἀνατελεῖ ἄστρον 
] Τ ] - Δ 4 πς Δ / Δ ὸ α 
ἐξ Ἰακώβ, νοῆσαι τὸ κατὰ Ἀριστὸν µυστήριον, καὶ διὰ 

τοῦτο ἐλθεῖν, θέλοντας ἰδεῖν τὸ τεχθέν. 
”’ 4 - Δ / - .- Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἄνα- 

τολῇ.] Ὁτὰν ἀκούσῃς ἀστέρα, μὴ νοµίσης τοιοῦτον 

εἶναι ἐκεῖνον, οἵους ὁρώμεν, ἀλλὰ θείαν δύναμιν καὶ ἀγγελι- 
Ν 3 ’ 3 ’ / .] Λ η ε / κὴν, εἰς τύπον ἀστέρος Φαινομένην. ἘἨπεὶ γὰρ οἱ μάγοι 

ἀστρολόγοι Ίσαν, διὰ τοῦ συνήθους αὐτοῖς προσηγάγετο 
3 4 « ’ ϱ/ α Δ / ε / ” ο) Δ 

αὐτοὺς ὁ ΙΚύριος, ὥσπερ καὶ τὸν Πέτρον, ἁλιέα ὄντα, ἀπὸ 
α ῃ ος [ Ά 9 ᾗ 9 ας ο στ. 

τοῦ πλήθους τών ἰχθύων ὦν ἐσαγήνευσεν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

τοῦ Χριστοῦ, ἐξέπληξεν. Ὅτι δὲ ἀγγελικὴ δύναμις ἦν ὁ 
κ) Δ . . ΔΝ - α {9 δι Ψ « / 4 Ἀ 
αστῃηρ, ὁηλον ἀπὸ τοῦ καὶ ἐν Ίμερᾳ ὑπερλάμπειν, καὶ ἆπο 

τοῦ κινεῖσθαι μὲν κινουμένων τών μάγων, ἵστασθαι δὲ ἄνα- 
’ 5 8 4 πα Δ - ’ , ϱ 3 -- 

παυοµένων" ἄλλα καὶ ᾿ἀπο τοῦ βορείου µέρους, ὃ ἐστι τῆς 

Π]ερσίδος, εἰς τὸ νότιον ἐκιωεῖτο, ὅ ἐστι τῆς Ἱερουσαλήμ. 
9 ’ . 3 4 3 Δ ” ’ . .) ΔΝ ΄ - 

Οὐδέποτε δὲ ἀστὴρ ἀπὸ τοῦ βορείου ἐπὶ τὸ νότιον κινεῖται. 
4 »/ ο - 

Καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.] Φαίνονται 
οὗτοι οἱ μάγοι μεγάλης ἀρετῆς ὄντε. ἨΒὲ γὰρ ἐν τῇ 

’ ’ - 5 - 5 Ἀ . .- / 
ἕένη χωρᾳ προσκυνεῖν ἤθελον, πώς οὐκ ἂν ἐν τῇ Ἠερσίδι 

ἐπαῤῥησιάσαντο καὶ ἐκήρυξαν : 

1 ἀπὸ τοῦ βορείου µέρους.] Ίπιπιο Ῥογεῖς οδί αὖ Οτῖοπίο Ἠίετο- 
βο]γπιογαπ. Βοαφπίας πορδίος ΟἨτγβορίοπιηπι εαππῃ, απὶ οσπι ΑπίΙο- 
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ἆσσο πιασὶ αὖ ογἰεπίο υεπεγιπέ Πἱογοδοίήπια.] ΌΏπαατο 

πηαοὶ γεπ]απίὁ Τη οοπάςπιπαίΙοπθπι ο πάεδοταπα. ἸἈαπι 

8Ι ππασῖ, Ἱοπαπθς οπ]έαῖ Ιάο]ογαπι ἀθεάϊδ, οταάϊάετιπέ, 

παπα Ῥοδίεα ἀείεηπδίοπεπι Ῥγοείεχεπί πάσι Εί α]α 

οα1δα οςί, υπὲ ο]οτῖα ΟΠτ]δ{1 πιαρῖ5 οβα]σοτοαί, {αβέϊπιοΠΙ πα 

ρετμΙρεπάδας πιασίς, απϊ πιαχῖπιθ αἀγετδατῃ ογαηί Ώεο, 
εί ορποχ! ἀασπιοπῖῦιας. 

4ὖ ογἰοπίο] Ἡί Ίου αἆ οοπάεπιπαοποπι Ἠερτα- 

ογάπα Ῥεταπεί. ΤΠ επῖπι ρε {απίαπι βραΠαπα γοπετυπέ: 

Ἠερταὶ γετο ΟΠεϊδέαπι, απεπα αραιά 56 Παβεραπί, Ρεύ- 

βεοιᾶ διπί. 

1ἰσεπέςς, Οδἱ οδέ, φιὲ παίέιδ εδ Πο «Πιάσογιωπι {] Ἐο- 

τωπῦ 1ο πιασο5β {56 εκ Ῥαϊααπι γαίο Ῥτοσεηί{οβ. 

Ναπι πὲέ Ἱπγνοποταπί οταοµ]άπα 1Πά5, Οτίοίιγ εἰο]]α ος 

1/αοοῦ, ΙπίεΠεχετατπέ πιγδίθτῖαπα ΟἨτίβέῖ, οἳ Ιάοῖτοο Ἱηπίαῃ- 

ίθπα αάϊτο γο]αετιπθ. 

γἰάΐπιις οπῖπι εἰε[ίαπι οἷιις πι ογτεπέε.] Οααπᾶο αιᾶϊ5 

βίε]]απι, πο {α]επι Ῥραΐθες Ί]απι, απα]ο γΙάεπιαβ, 5οά 

ἁνίπαπα υταίεπι οὗ αηρε[ῖσαπι ἵπ Πριιτα βἱάθτῖ αρρᾶ- 

τοηίθπι. Ἀαπι αποπίαπα αξίτο]οςθῖ παρ] εταηί, Ῥτορίετεα 

ὭὩοπιΐπας {απαϊΠατὶ 1ρ8ῖς βῖσπο ϱο5 αἀάασίζ, βΙοιι εἰ Ῥε- 

ἔταπα Ρὶδοαίοτεπι α πι] (αάϊπε Ρϊδοῖαπῃ, 4198 1η ποπαηθ 

ΟἨτ]β οαροεταῦ, βίπρθβοςτα {αεοῖο. ΟΩποᾶ απμίεπι αηΏθςθ- 

Ίσα υΙτίας {αοτ]έ βἰε]]α, πιαπ]{θδίαπα οχ 6ο, ααοά εἰ Ιπ ἀῑς 

πο[α]βετῖξ, οἱ αἆ πιοίαπι πιασογαπι 56 ππογοεσῖ, εί αἆ 

αιϊθίθπα 6ογαπ αιΙαγοτῖς. Οαἵηπ εί α δερἰεπἰτιοπα] ρατία, 

ας οδὲ Ῥετριάϊς, αἆ πιετιάΙειῃ, 1η απα οδί ἨΙεγαδα]επι, 

πιογεραίατ. ἈΝαπαααπι ααίεπι βίε]α α 5ερίεπίτίοπο αἆ 

πηθτ]άἶεπι τετ (ιτ. 

Εὲ υεπίπιις, μέ αἄογεπιις σωπι.] Ὑϊάεπίας ῖ πιασῖ 
ππαρΏα υἹτίπίο ρτοράΙα. Ἀαπι δἱ ἵπ α[ῖεπα τερίοΏθ αἆο- 

τατο νο]αεταπέ, αποπιοᾶο ποπ 1π Ῥετβιάᾳ ἴρβα Ώιασπα 

οσπι ἨἩλοετίαία ρτοράἰοανετιπί 2 

οἹιοηβῖς ο55οἑ, {ογίαδ5ο ἵπ Ίππο ΘΙΥΟΤΕΠΙ ΠΟΠ Ιπο]άἶςεεί, πῖςΙ πιϊτασι]ο 

Ἱπάασαπάο π]πιϊς οροταπι ἀθτεῦ. 
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Υ.ᾳο ᾿Ακούσας δὲ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς ἐτα- 

ραάχθη, καὶ πάσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτού.] ὍὉ μὲν 

Ἡ ρωδης ἐταράχθη, ὡς ἀλλόφυλος περὶ τῆς βασιλείας ὃε- 

δοικώς: ἐγίνωσκε γὰρ ὅτι ἀνάξιος ἣν ταύτης" οἱ δὲ ᾿]ουδαῖοι 

τίνος ἕνεκεν ταράττονται; ἔδει γὰρ αὐτοὺς μᾶλλον χαίρειν, 

ὅτι βασιλεὺς αὐτοῖς ἔσται, ὑπὸ τών Περσικών βασιλέων 

προσκυνούµενος. ᾽Αλλ᾽ ὄντως ἀνόητον χρῆμα ἡ πονηρία. 

.4 Καὶ συναγαγων πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς 
καὶ γραμματεῖς τού λαού, ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτών, 
πού ὁ Χριστὸς γεννάται.] Τραμματεῖς σαν οἱ διδᾶσ-- 

καλοι τοῦ λαοῦ, ὥσπερ οὓς ἡμεῖς λέγομεν γραμματικού». 

Οὐἰκονομεῖ δὲ ὁ Θεὸς ἐρωτηθῆναι τούτους, ἵνα ὁμολογήσωσι 

τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἐκ τούτου ὧσι κατακεκριµένοι, αὐτοὶ τοῦ- 

τον σταυρωσαντες ὃν ὡμολόγησαν πρότερον. 

ν.5 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ἐν Βηθλεὲμ τῆς ἸΊου- 
δαίας' οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου.] 

Ἱ]ροφήτου ποίου» τοῦ ἸΜιχαίου. Ἐλκεῖνος γάρ 

φησιν, 

γ.ό ἸἹαὶ σὺ Βηθλεὲμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμώς 
ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα.] Μικρᾶς γὰρ 
οὔσης ταύτης κατεφρόνουν' νῦν δὲ διὰ τὸν ἐκ ταύτης προελ- 

ΜΙοΠεε ν. 
α. 

θόντα Χριστὸν, περιβόητόε ἐστι. Πάντες γὰρ ἐκ περάτων 

τής γῆς ἔρχονται προσκυνήσοντε ταύτην τὴν αἁγίαν 

Ἠηθλεέμ. 

Ἐκ σού γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος.] ἆα- 
λώς εἶπε τὸ ἐξελεύσεται, καὶ οὐχὶ, ἐν σοὶ μενεῖ. Οὐ γὰρ 

ἔμεινεν ὁ Ἀριστὸς ἐν τῇ Βηθλεὲμ, ἀλλ᾽ ἐκ ταύτης μὲν ἐξ- 

ἦλθε μετὰ τὸ γεννηθήναι, ἐν δὲ τῇ Ναζαρὲτ τὰ πλεῖστα 

διέτριβε. Λέγουσι δὲ οἱ Ἰουδαῖοι ὅτι περὶ τοῦ Ζοροβάβελ 

τοῦτο προεφητεύθη. Ὑεύδονται δὲ προφανῶς. Ἰαὶ γὰρ Ζο- 

ροβάβελ οὐκ ἐν τῇ Ῥηθλεὲμ ἐγεννήθη, ἀλλ᾽ ἐν τῇ Βαβυλῶνι. 

ἜἼδε γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ: Ζορὸ, δηλοῖ τὴν σπορὰν καὶ τὴν 

γέννησιν' Βαβὲλ δὲ, τὴν Ῥαβυλῶνα, τουτέστιν, ὁ ἐν Βαβυ- 

λῶνι σπαρεὶς ἢ γεννηθείς. ᾿Αλλὰ καὶ ἡ προφητεία φανερῶς 

ἐλέγχει αὐτοὺς, λέγουσα: αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς, 

ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. 1 ίνος δὲ ἄλλου αἱ ἐξοδοί εἶσι καὶ ἀπ 
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Μογοᾶεξς αιίεπι γε τι αιατυϊέ, ἔιγδαίμς οδί, εί οπιπῖβ 

ΣΠἱεγοδοίηπια οιπι 1ο] Ἡετοάες5 ααϊάεια ἐατραίας ο5ί, 

πό αεηῖρεπα, ΤεΦΠΟ 51ο Ώπιθης; βο]ιοραῦ οπῖπι ααοᾷ 

Π]ο Ιπάῖσπις ϱβδεί. οπάςι απίαπι απατο ἑατραπέαν 2 

οροτίοραί επῖπι σαιάοτα Ρροΐῖτιδ, αποᾶᾷ τορεπι 1ρ8ῖ Παρί- 

{απ οβδεη{, απ α Ῥοτειοῖς τοσῖρας αἀοτατείατ,. θεᾶ το- 

γετα Ἰηπβῖρῖεης τος δέ τπαΠδ]α. 

Εί οοπογεφαζς οπιπῖῦις ροπίϊΠοίδιις οἱ εογτυ ᾖοριΐί, 

ὑπίεγγοφαυῖέ 605, αδὶ παδοαίω (ΟΠιγδίαδ.] Ἀοτῖρο εταπί 

ἀοσαίοτθ5β Ῥορυ], απα]θ5 5απέ αποβ πο αἀἰοίπιιβ ϱΤαΠ]- 

πηα{1οο5. Βιπου]ατί αιίεηπι Τα ἀἱδρεηδαίίοπε ΙΠίΕ6τΤΟ- 

Ραπίντ ΠΠ, πί οοπβίεαπίασ νεγιαίοπι, εί εκ Ἠοο οοἩ- 

ἀεπιπεηίας, αιοά ἴ]απι οτιοϊβκεγαπίέ, απθεπα ρτῖας οΟἩ- 

{6851 βιπ/. 

4έ εί ἀἰπετιπί οἱ, ἴπ Βεί]ι[ε]επι «Ἱιάσφα. ἡδίο οππι 

δογζρέωπι δὲ ϱε' Ῥγορλοίαπι.] ἜῬοετ απεπι Ῥτορπείαπι 2 

Τεν ἨΜΠομβαπι: 1]]ο οηἵπα ἀῑοῖέ, 

Εέ ἴιν Βεί/ήε]θηι ἴεγγα οιάα, πεηπαφµαπι πιπῖπια 8 

ἐπ ῥγϊποαϊρίδιις «μᾶα.] Οοπίεπιρία επῖπα εταί π{ροίε ρατνα: 

ημπο αωίεπι απία εκ οα ρτοάς ΟἨτῖδίας, οε]εοὈτῖς ε5ί. 

Όπιποθς οηῖἵπι οκ Ππῖρα5 {οττο γεπῖιη{, εί βαποίαπι απο 

αἀοταπί Ῥείμ]ε]μεπῃ. 

Ἔω {6 επῖπι 6ΦΥΕΡΒΙΓΙ θδί ἅιω.] Ἠεοῖοε εΡΓεβΒδΙΓγΙ5 

οδὲ, Ιπαιῖό, οἳ πο, 1π {6 πιαπεβῖ. Ἀοπ αΠηἶπι πιαηβῖέ 

ΟἨτ]δίας ἵπ Ῥείμ]ομοπι, 5ο εκ θα Ῥοβδίαιαπα παίας εδ 

οχΏί, οἱ ἵπ ἈΝασατείῃ Π'εααεπίετ οοπγειβαία6 αδύ. ὮΤ]- 

ουπύ απίοπα «πάς ααοά Ἠου Ῥτγοαάϊοίαπι βαν ἆε Ζοτο- 

Ῥαβο];: βεά πιοπΠιηίας πιαηΙ{οβίο. Ἐίοπίπι Ζοτοβαβα] 

 πος ἵπ Ῥοίμ]ε]οπι παέας οϱὲ, 5εᾷ ἵπ Βαμγ]οπο. Ὑἱᾶς 

Ὁ. οπἷπι ΏΟΠΙΘΠ εἶας, Ζοτο βἰρηπϊβοαῦ 8επιοεπ εὖ παλν]ία- 

ίοπι: Ῥαβε] ααίοπι Ῥαῦγ]οπα, Ἠοο ϱδί, απ παίΐι5 γε] 

ρεπ]έας αδί ἵη Ῥαβγ]οπαο. βεά εἰ Ῥτορλεία πιαπ][ερία 

ατριῖέ 605, ἀϊσθεης: Ἐρτθβδας εἶας α ρτϊποῖρίο, α ἀἴερα5 

εοἰοτηϊίαίϊ. Οπ]ας απίεπι αἰίετία5δ ερτεδδΙ5 βιπί αἩ 
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ἀρχῆς, καὶ ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος, ἢ τοῦ Χριστοῦ, ὃς δύο ἐξό- το 

ὃους ἔσχεν ἤτοι γεννήσεις; ἀλλ᾽ ἡ μὲν πρωτη γέννησις ἀπ 

ἀρχῆς ἐκ τοῦ πατρὸς ἡ δὲ δευτέρα ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος, 
ο) Ν . / 3 ’ π... ες ᾽ ’ ω 3 [ή 

ἀπὸ τῆς θεοτόκου ἀρξαμέν, καὶ ὑπὸ χρόνον οὖσα. Ἐπα- 
..9 - φἳ ε ’ 9 .] 3 - . ’ 

τωσαν ουν οἱ ᾽᾿Ιουδαῖοι, ἐὰν ὁ Ζοροβάβελ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐγέ- 

νετο; ἀλλ᾽ οὐκ ἔχουσιν εἰπεῖν. 
«/ -- Δ ’ Δ . / 

Οστις ποιμανεῖ τὸν λαόν µου τὸν Ἰσραήλ.] 
ΠΙοιμανεῖ εἶπεν, ἀλλ οὐ τυραννήσει, Ἰλ καταφάγεται. 

Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι βασιλεῖς οὐ ποιµένε, ἀλλὰ λύκοι" 
ε . Δ ᾽ [. Λ 3 . ’ - Γ] 

ὁ δὲ Ἀριστὸς ποιμὴν, ὡς καὶ αὐτὸς λέγει: ἐγὼ 

εἰμὶ ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Λαὸν δὲ Ἰσραὴλ λέγει καὶ 

τοὺς ἐξ Ἑβραίων πιστεύσαντας, καὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν. Ἰσραὴλ 

γὰρ ἑρμηνεύεται, ὁρών Οεὸν, ὥστε πάντες οἱ Θεὸν ὁρῶντες, 

1οβηΏἨ. χ. 11. 

Ἰσραηλῖταί εἰσι, κἂν ἐξ ἐθνῶν ὧσιν. 
/ / / / Δ ’ 

γ.7Ἰ Τότε ὸ Ἡρωδης λάθρα καλέσας τοὺς µα- 
γους.] Λάθρα τούτους ἐκάλεσε διὰ τοὺς Ιουδαίους. 
χι ΄ λ α ε Τ ὸ - 3 Δ - ή 

πώπτευε Ύαρ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι ἴσως περὶ πολλού ποιή- 

σονται τὸ παιδίον, καὶ Φροντίσουσι τοῦ σῶσαι αὐτὸ, ὡς 

µέλλον ἐλευθερῶσαι αὐτούς. Διὰ τοῦτο οὖὗν λάθρα ἐπι- 

βουλεύει. | 
2 / ᾿ 3 - Δ ΄ - , 

Ηκρίβωσε παρ᾽ αὐτών τὸν χρόνον τοῦ φαινο- 
’ . / ῃ 5 α 3. 4 ε Ν 

μενου ἀστέρος. | Τουτέστιν, ἀκριβῶς ἀνέμαθεν. Ὁ γὰρ 

ἀστὴρ, πρὸ τοῦ γεννηθῆναι τὸν Εύριον, ἐφάνη τοῖς μάγοις" 
3 λ Λ ” . 3 ’ κ . ε 

επει γαρ ἔμελλον πολυν αναλίσκειν χρὀνον κατα την ὁδοι-- 
’ Ν - Δ - ’ ε 5 ο 6 Ἀ 

πορίαν, διὰ τοῦτο πρὀ πολλού εφάνη ὁ ἀστηρ, ὡς ἄν προσ- 
[ή 9 Δ ” . - ’ .. ἃ η / 

κυνήσωσιν αὐτὸν ἔτι ἐν τοῖς σπαργάνοις ὄντα. Τινὲς δὲ λέ- 
[κό ς/ - -- Δ λ 3 ’ αν . γουσιν, ὅτι ἅμα τῴ γεννηθῆναι τὸν Ἀριστὸν ἐφάνη ὁ ἀστὴρ, 

. ε ’ Δ ’ - . . . ’ 

καὶ οἱ μάγοι διὰ δύο ἐτῶν ᾖλθον, καὶ οὐκ ἐν σπαργάνοις 
. Δ η Ώι 3 - ’ 5 4 απ 9 Δ 

εὗρον τὸν Ἰύριον, οὐδὲ ἐν τῇ φάτνη, ἀλλ᾽ ἐν οἰκίᾳ μετὰ 
- Δ -. ο .) Δ ᾽ . 5. . ” - 

τῆς μητρὸς, διετῆ ὄντα. ᾿Αλλὰ σὺ τὸ προῤῥηθεν ἔχε κρεῖ- 

ΤΤογ. 
4 ’ μα] 3 8 ιωὶ 

Υ.8 Καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ, εἶπε, 
/ ” -- 9 ’ 4 -- ιό Πορευθέντες ἀκριβώῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου. ] 

Οἷὐκ εἶπε περὶ τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ περὶ τοῦ παιδίου" οὐδὲ 

γὰρ τὸ ὄνομα ἀνέχεται' ὅθεν δεικνύει ὅτι μαίνεται κατ᾽ 
3 ” 

αὐτου. ) ᾽ ] 
| 
| 
1 
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Πο, εὔ α ἀἴορας οροτηϊζαξῖ5 απαπι ΟΗἨτΙβΗ, απά ἆπος 

8σγθβεδις Παραϊ6, ου οδῦ παἰϊν]ίαίος2 Ναπι ρτῖπια ε]α5 

παὐϊνίίας, αἳὖ ΙπΙΠο {6 α ραΐτο, βοοαπᾶα απθεπι Ες α 

αιερις βεου], ργϊποϊρῖαπα ΒΙΠΙΘΠΒ α πιαίτο Ὠσαίὶ, αι ἵπ 

{ασπιροτο {α6. Ὠιοασπί Ιο]ίατ ααάφί, παπι Ζοτοβαβε] αὉ 

ΙπΙ{1ο {αετός 2 δε Ίου ποη Ῥοβδιπί ἀἴσετο. 

ο Οιὲ αβσοί Ῥοριιζπι ππειπι Ἰγαεί.] Ἐαδεεῦ ἀῑχΙδ, ποη 

ἐγταππ]άσπα εχοτοθΡῖζ, γα] ἀαενοταβῖί. ΑΙΠΙ οπῖπι τθςςε5 

ΏηΟΏ Ῥαδίοτθς 5ο Παρί δαπέ: ΟἨτϊδίας απίεπα Ῥαδίος, β1οιιό 

ραε ἀῑοΙδ: Ἐσο ΑΙΠΙ Ῥαδίογ Ῥοηπ1β. Ῥορα]απι Ίδγας] 

ἀῑοῖί, {απι 6ο8 αιϊ εχ ειζαρῖδ, απαπα απὶ οκ ἀεπάρας 

ογαζΙάετιπί: Ίδταε] επῖπι Ἱπίαοτρτοίαίατ, γιάεηπ5 Τοπ. 

Ὁπάε οπιπες Ώοεμπι νιάεηίας Ι5ταε]ζ βαπΐ, αἰϊαταδί οκ 

Οεπᾶίριβ πα βἰπό. 
ο Ίππο Ἡσογοᾶςν οἶαπι υοδαί πιαφἰ.] Οἰαποπῖο ]ου 

νοσανΙέ, Ῥτορίει «άρον. Βιερϊοαραίαγ εηῖπι ααοά οτ- 

ἀερῖ {οτίαβδῖς Ῥιθγαπα {αοΐατί οβ5εηέ πιασπϊ, οἱ ουταζατ], 

υ6 βοτνατεπύ θ6ἱΠ1, πἱροίε Ηβοταίοτοπι ΒΙΊΠ: δξ ΡΤο- 

ίετεα οἶατα ΙπβΙάϊαίαγ. 

Πἰφεπίεγ φιιακυῖέ αὖ οαἳδ {επιριδ δἰεῖίῶ φιαῶ αβργα- 

φωι] Ἔοο εδ, αοουιταία ἀῑαιοῖι. Βἰε]]α επίπι αηἴθ- 

παπι παίας ο5δοεί Τ)οπαῖπβ, αρραγισταί πιαρῖ5, αποπίαπα 

πμ] έαπι {επροσῖς η 16 Ἱπδαπιρίιτί εταηίέ; Ιάθο πα]έο 

απίο αρραταῖό βίε]α, αί αἀοτατεπί ευπ αἆμιο ἵπ {α5οΙ15 

Ἱαοθηίαεπι. Α Παπ ααίεπι ἀῑοιπί, ααοά βἰπια παβδεεπία 

Οµτῖςίο αρρατυῖό 5ίε]]α, εἰ πιαρ ρεγ Ριεππῖαπα γοπογυηέ, 

οἳ πηοῦ 1η {α8οῖο]ς Ἱπγεπετιαπό Ῥμετάπα, ηθαιιο η Ῥρτα- 

5ορίο, 5εἆ 1π ἆοπιο οππι πιαίτε Ῥίππαπα, Θαά ἔα Ρρτίογεπα 

βοπίθη{Ίαπα αἱ πιεΠοτεπα Ἠαβο. 

Εέ πιεί εἷς ἵπ Βοί]ιίε]ιοπι, ἀἰωῖί, Τίο οἱ ἀιδίφεπίεν {πι- 

φωζγίε ἄε Όιεγο Ἰιοο.] Ἀοπ ἀῑσῖε ἆε τεσε, βεἆ ἆο ριςτο: 

Ὥθαιθ ΘΠΙπι ΏΟΠΙΕΠ Τεττο Ῥοίΐεταῦ: ἀθεπιοηδίταηςδ απαη- 

ἔαπα οοπίτα, ἴ]απι {πβαπ]γοῦ. 
ὃ 
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Ὑ.8.9ο Ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, 
ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκού- 
σαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν.] ᾿Άδολοι γὰρ 
ὄντες αὐτοὶ, ἐνόμιζον κἀκεῖνον ἀδόλως λέγειν. 

Καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, 

προήγεν αὐτούς.] ᾽Απεκρύβη πρὸς μικρὸν ὁ ἀστὴρ 

οἰκονομικῶς, ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτοὶ τοὺς Ἰουδαίους, καὶ τα- 

ῥραχθῇ ὁ Ἡρώδης, καὶ οὕτω περιφανεστέρα γένηται ἡ ἁλή- 

θεια. Ἐξελθοῦσι δὲ αὐτοῖς ἀπὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ πάλιν 

ἐφάνη, χειραγωγῶν αὐτούς. Ὃθεν δῆλον ὅτι θεία δύναμις ἣν 
ΑΝ. ὁ ἀστήρ. 

ἝἜως ἐλθων ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. ] 
Καὶ τοῦτο ξένον. Ἱατέβη γὰρ ὁ ἀστὴρ ἀπὸ τοῦ ὕψους, 

καὶ προσγειότερος γενόμενος ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν τόπον. Εὲ 

γὰρ ἐξ ὕψους αὐτοῖς ἐφαίνετο, πῶς ἂν ἔμελλον ἰδικῶς γνω- 
/ λ / ελ - ς ο ς δ) α) / 

ρίσαι τὸν τόπον ἔνθα ἣν ὁ Χριστός» οἱ γὰρ ἀστέρες πο- 

λὺν τόπον περιλαμβάνουσυ. ὝὋθεν καὶ σὺ ἐπάνω τῆς σῆς 19 
 ν ’ 3 ’ .] 9 ων - ’ » 

οἰκίας βλέπεις τὴν σελήνην τυχον, κἀγω δοκῶ ταύτην ἄνω- 

τέρω εἶναι τῆς ἐμῆς οἰκίας µόνης. Καὶ πάντες ἁπλῶς δοκοῦ- 

σιν ἕκαστος ἐπάνω αὐτοῦ μόνου ἵστασθαι τὴν σελήνην ἡ 
5! . ’ . - Ὁ] ε ο) 3 3 ο] ” Δ 
ἄλλον αστέρα. Ἰκάκεῖνος οὖν ὁ αστηρ οὐκ ἂν ἔδειξε τον 

Χριστὸν, εἰ μὴ συγκατέβη, καὶ μονονουχὶ ἐπάνω τῆς κεφα- 

λῆς τοῦ παιδίου ἔστη. 

Ὑ.το Ἰδόντες δὲ τον ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν 
μεγάλην σφοδρα.] Ὡς οὐ πλανηθέντες, ἀλλ᾽ εὑρόντες 

τὸ ζητούμενον, ἐχάρησαν. 
4  Β αν 

γ.α Καὶ ἐλθόντες εἲς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ 
δί Ν / - Δ ] ον 4. Ἡ . 

παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ. ] µα μὲν 
τῷ γεννηθῆναι ἐν τῇ φάτνη κατέκλινεν ἡ παρθένος τὸ παι- 

δίον, οὐ γὰρ εὕρισκον τότε οἰκίαν" μετὰ ταῦτα δὲ εἰκός 
. ε - ” . ε / ω) 3 [ή . / 
ἐστιν εὑρεῖν οἰκίαν, ἔνθα καὶ οἱ μάγοι εὗρον αὐτούς. ᾿Ανέβη- 

σαν μὲν γὰρ εἰς Ἠηθλεὲμ, ἵνα ἀπογραφώσιν ἐκεῖ, καθὰ καὶ 

Λουκᾶς λέγει. Πολλοῦ δὲ πλήθους συντρέχοντος διὰ τὴν 
3 Λ 9 ” Δ Δ ο . . . 

απογραφἠν, οὐκ ἔσχον πρὸς καιρὸν οἰκίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σπη- 

λαίῳ ἐτέχθη: εἶτα εὑρέθη ἡ οἰκία, ἔνθα ωράθη τοῖς µάγοις 

ὁ Κύριος. 
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Ὁὐἱ νεγο γερεγεγι(ζβ, γεπιπιοίαίο πι], αιέ εί ο/ο υεπίαπε, 

εί αἄογεπι ἀἴίωπι. «ί ἐΠὶ αια{ίο γεζε, ϱγο7εοίέ διπέ.] 1ρ5ὶ 

αυσπα ἆο]ο οατοτεηί, Ῥιίαραπί εξ Παπ αΏβααπε ἆο]ο 

]οᾳπ1. 

ο Εέ 6σοε αἰεῖῖα, φιιαπι υἰάεγαπέ πι ΟΥἰσπίο, Ῥγασεβεῖέ 

εο8.] Οεουι]ία εταί αἆ Ῥατναπι ἔθπιρας βέε]α εἰποπ]ατί 

ἀἱξρεηβαίοπα, από οαάφος Ἱπίριτορατοπί, αξ {ατρατοίτις 

Ἠετοάρς, αίααα ία πιαηεβίῖονγ Πετεί γατα». Ὁέ αι- 

ἔθπα 1ρθῖ ερτοςεί δαπὲ αἳἲ Ἠϊογιραίοπῃ, Ιέοτατα αρραταῖέ, 

ἄποεπςδ 6ο. Ὁπάς πιαπ]θρίαπα, ααοά βε]]α οτας υΙτίαβ 

ἁῑνίπα. 

οπες Ίγοσγεβδα δίαγεί 5µργα αὈὶ εγαέ ρπεγ.] Ἐθ 

Ἠου τατυπῃ. ΤὮεδοεπάϊέ οπῖπι βίε]]α 5αρειπο, εἰ {θυτο» 

Ῥτορίογ {αοία, ορδίεπά1ί οἵς Ἰοοιπ. Ἄαπι ϱἵ εκ βαπιπηῖ- 

{αΐε αρραγιυ]ξδεί, αποπιοάο οεγίοτθς ΠετΙ Ρροίιῄδεοπί, ἆς 

Ίοσο ἵπ απο ο55εί ΟἨτῖσία52 Βία]Ια επῖπι πα]έαπα ]οσαπα 

οοπαρτεπεπάιπί. Ὁπάα {ία 6αρτα ἄοπιαπι ἔπαπα ν]άσς 

Ίαπαπα {οτίε, εἰ οσο δοαπιάσπι γ]άθο ποπηῖςῖ βαρτα ἆοπιαπα 

1ηθαπα: εί απ]οιίααο νγΙἀείατ 5ίατο ηΟἩΠ ηΙ8Ι 5πρτα ἀἆοπιαπα 

ΘΙΠΑΠΙ ἹάπαΠι τε] αΠαπι 5{ε]απια. Ἰ[]πᾶο οἳ Π]α δίο]α πο 

ἀαιπποηβίταξδδοί ΟἨΠτ]ρίαπι, π]δῖ ἀαβδοαοπαάϊιβδεοί, αἱ {απίαπι 

ΏΟΏ βπρτα, οαραῦ ριαετί 5ίείβεεί. 

ο γίκα αωίεπι δίοῖῖα φαυϊςὶ στιπέ φαιᾶίο πιαφπο υα[ᾷο.] 

Θποά ποπ αρετταβδεηέ, 564 Ιπγοπ]βδεπέ ααοά απτεβαπέ, 

δαν]βῖ βιηῦ. 

ο Πέ ἐπσγεβδὶ ἄοπιωπι, υἱάεγιιπέ ριθγπη σιπι ἸΓατία πιαίγο 

οἶμς.] Μος αιἶάσπι πό παίας {αϊς, τοο]πανΙ6 υίτρο Ῥι16- 

ΤΗΤΑ 1π ῬτεββερΙίἁπα, ΠΟΠ ϱΠΙπι ἴππο Ιηγεπεταπί ἆοπιπτῃ. 

γετιβιπη]]ε απίεπι εδέ Ῥοδΐθα ϱο5 Ιπγεπῖδςε ἆοπαππῃ, αβῖ οὔ 

πηας] Ιηγεπετιπέ 608. Αδοοεπάσταπί οηίπι ἵπ Βοείμ]ο[οαπι, 

τέ τουςηβοτοεη{σ 1]]ς, βἷοιαί οἱ Τμαοας ἀῑοΙι, ἡαία ααίεπα 

οοπουχτεπίθ πι] Ωπιάῖπο ι{ ορηδοτείαγ, ποπ Παρεραπί αἆ 

ἔεπιρις ἆοππι, 56 ἵπ βρε]αποα παίις ο5ὲ: ἀοϊπάο 1π- 

γοπία ἆοπιο, γῖδις 151 οδῦ α πιασῖ5 Γοπηϊπβ, 

95---9 
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Δ / ’ φον -- Καὶ πεσόντες προσεκύνήσαν αὐτώ.] Ἴδε ψυχῆς 
ἔλλαμψιν. Ἠένητα ἔβλεπον, καὶ προσεκύνουν. ᾿Έπληρο- 

φορήθησαν γὰρ ὅτι Θεός ἐστι, διὸ καὶ προσάγουσιν αὐτῷ 

δώρα, ὡς ΘΟεῴ καὶ ὡς ἄνθρωπῳ. ὌΑκουε γάρ. 

Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτών, προσή- 

νεγκαν αὐτῷ δώρα, χρυσὸν καὶ λίβανον, καὶ σμύρ- 

ναν. | Τὸν μὲν χρυσὸν προσήγαγον αὐτῷ, ὡς βασιλεῖ, τῷ 
Ν - λ ες να] - Δ ω / 

γὰρ βασιλεῖ χρυσὸν τελουµεν οἱ ὑπὸ χεῖρα" τὸν δὲ λίβανον, 
ς -. ” ἃ - / -- Ν . ’ 

ὡς Θεῷ, τῷ γὰρ Θεῴ λίβανον θυμιώμεν' τὴν δὲ σµύρναν, 

ὡς µέλλοντι γεύσασθαι θανάτου μετὰ γὰρ τῆς σμύρνης 
3 / εα - Ν ΔΝ ’ Ν - ”/ 

ἐνταφιάζουσιν οἱ Ἰουδαῖοι, διὰ τὸ µένειν τὸ σώµα ἄσηπτον. 

Ἡ γὰρ σµύρνα, ξηρὰ οὖσα, ξηραίνει τὴν ὑγρότητα, καὶ οὐκ 

ἐᾷ σκώληκας γεννάσθαι. Ὁράς τών μάγων τὴν πίστιν; ἐπεὶ 
3 ον Δ Αα ’ - ΔΝ 9 ’ λ 

καὶ ἀπὸ τῆς προφητείας τοῦ Ῥαλαὰμ ἐδιδάχθησαν τὸν 

ο Κύριον καὶ Οεὸν εἶναι καὶ βασιλέα, καὶ ὑπὲρ ἡμών 
Νυπῃ. Χχῖν. 9. . μα ι Ἔ , 

τεθνηξόµενον. ᾿Άκουσον δὲ τῆς προφητείας" κατα- 

κλιθεὶς, φησὶν, ἀνεπαύσατο ὡς λέων, καὶ ὡς σκύμνος. Ἰδοὺ 

τὸ βασιλικὸν διὰ τοῦ λέοντος, διὰ δὲ τού, κατακλιθεὶς, ἡ 
’ ε 3 - ’ . / 3 ω ε 7 

νέκρωσις. Οἱ εὐλογοῦντές σε, εὐλόγηνται" ἰδοὺ ἡ θεότης. 

Τὴν γὰρ τῆς εὐλογίας δύναμιν µόνη ἡ θεία φύσις ἔχει. 
/ 2 Δ 

.τ2 Καὶ χρηματισθέντες κατ ὄναρ μὴ άνα- 

κάµγναι προς Ἡρωδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν 
εἰς τὴν χώραν αὐτών.] Ἴδε ἀκολουθίαν, πρῶτον δι 
ἀστέρος ἐχειραγώγησεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς τὴν πίστιν" εἶτα 

ἐλθόντας εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐδίδαξεν αὐτοὺς διὰ τοῦ προφή- 
ο 9 ῖ -” ᾽ - 3 -” Ὁ 

του, ὃτι ἐν Ῥηθλεὲμ γεννᾶται: καὶ τελευταῖον, διὰ τοῦ ἀγ- 
’ ε Ν ’ - - ΄ - Ν 

γέλου. Οἱ δὲ πείθονται τῷ χρηµατισµώ, τουτέστι, τῇ θείᾳ 
ε ’ / ο τά Ν - - Ἡ / 

ὁμιλίᾳ. Ἀρηματισθέντες οὖν, ἤτοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀποκά- 

λυψιν δεξάµενοι, ἠπάτησαν Ἡρωδην. ἸΚαὶ οὐκ ἐφοβήθησαν 
’ . - . φλτ. γ9ο . ”- / 

µήπως ἐπιδιωχθῶσιν, ἀλλ᾽ ἐθάῤῥησαν τῇ τοῦ γεννηθέντος 

δυνάμει. ΟὈὗὕτως σαν µάρτυρες ἀληθεῖς. 
; ἡ - 3 } 3” 

γ. τα ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἴδου ἄγγελος 
Κυρίου κατ᾽ ὄναρ φαίνεται τώ Ἰωσηφ, λέγων" 
ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον τήν, μητέρα 

αὐτοῦ. ] Έϊδες ὁδιὰ ποίαν αἰτίαν συνεχωρησεν ὁ Θεὸς 

μνηστευθῆναι τὴν παρθένον; ἐνταῦθα γὰρ προφαίνεταί σοί, 
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Σέ οφωωπι γγουϊζἰβθοπί, αἀογανεγιπέ {ωπι.] Ὑἱάς 

αΠἴπηο ἹΠιβίταοπαπι. Ῥαπροτοπι νἰάθραπέ, οἳ αογα- 

Ῥαπύ. Ῥογβιαθί οπῖπι ογαπὀ αποᾷ ο55εί Ὠοις, Ιάοο οὲ 

οἱ οβοτιπέ τωππογα αέ Ώοο, εὐ τιὲ Ἱοπαπ], Αιάϊ οπῖπι, 

Σί αρεγ{ῖς {]ιεβαιγῖς δές, οδέιζεγιωιέ εἰ ἄοπα, αγήη, εἰ 

ἔἶιβ, εξ πηγγ]ιαπι.] Απταπα αμἱάοπι ορύι]εγιπέ αἱ, αέ τοσἲ, 

α Πάπα επῖπι βαράϊ ταρῖρας Ῥεπάίπιας; ἴλαςδ απίσπι, ιέ 

Ὢεο, ὈὌεο επῖπι {πας αἄο]επιαδ; ΠΙΥΙΥΓΠαΠΑ γογο, τέ 

ἀεσιιδίαίπτο πποτίεΠι, ΏαΠα ο αάεοί οσα πΊγττῃα πιογέαος 

βερεΠιπέ, αὸ οοτρι5 πιαπθαῦ Ἱποογγαρέαπι. Μγττ]λα οηίπι 

ααάπι βἶοσα, 6ἵέ, ατο[αοῖέ οὐ οχ]οσαὲ Παπά ]έπίέοπα, οξ ΠΟΠ 

βΙΠΙ6 Ἰηπαβοί ΥΘ6ΙΠ165. Ὑἱάςθρ πιασοταπα Πάσπι, ααοᾶ εἰ α 

Ῥτορ]είία Ῥα]ααπι ἁϊάιοθσταπέ Ὠοπήπαπι εἳ Ώεαπι οέ 

ΤΘΦΘΠΙ 6556, 80 Ρ{ο ποΡῖς πιογΙ ατα]. Αιάϊ αιζεπι Ρτο- 

Ῥηείίαπι, Ώεοιβραπς, Ιπαυ16, τεαι]ενΙό αὐ 16ο οἱ τιέ οα{]ιι5 

Ἰοοπῖβ. Έσος τεσῖαπι ἀἰση]ίαίεπα ρε Ίεοηπαπι βἰσηίβοαί, 

πιοτίαλἰαίσπα αιι{θπα, ἆππι αἶξ, τουιβραηδ. ΟιΙ Ῥοποαάίοιιηέ 

ἰ6, Ῥοποάιοθπίιας: οοοε εἰ ἀθίίαίεπι, Βοἷα οπῖπι Το 

παίτυτα, Ίαηπο Ῥεπεαϊοίϊοπῖς γΙτέπίέεπι Παλρεῦ. 

Τί ογασιίο αοοερίο 1π δοΠΙΠΙ6, πε γευεγίογεπίω αἆ 

Πεγοᾶεπι, ϱεΥ αἴίαπι υἶαπι γεάἰεγιιέ ἵπ γεφίοπεπι διατο.] 

Ὑιάε «οηδεαιεηίίαπα, Ῥηίππαπι Ώθις 1ο αἆ βάθπι Ῥοτ 

βίο]]απι αἀάασιέ: ἀθεϊπάς οπι γοποτιαηῦ 1η ἨΗΙΘΤΟΡΟΙΥΠΙαΠΙ, 

ἀοσιῖζ ϱο8 ρε Ῥτορμείαπι, αιιοᾶ ἵπ Βείμ]επεπ παβοαίας: 

οί {απάαπι, Ρεν απσε]απα. Ἐέ ΙΙ ορεάϊαπί οτασμ]ο, Ώος 

ορὲ, ἀἴνιπο οο]οαιπο. Ότασιμ]ο Ισ]έατ αοοερίο, 1ά ο5ί, 

τογε]αίίοηθο α Ώ6ο Παρίία, Ιπιροβαοταπίέ Ἠοτοάαί, οἳ ποῃ 

' Ἐπιαεγαπῦ πε {οτίο Ιηβοσίατοίιτ, 5οᾷ οοηῇςΙ βαηΐέ υΙτίμίο, 

Ἠ]ας αυ παίας εδέ, γατῖαιιθ πιατίγτοες {αετιπί. 

Πἱφγεδεῖς αιίοπι 1ῑ[ίδ: οσο απφεζιδ Ιδοπιπί ἴἵπ δοπιπῖθ 

αρραγεί «οθερήι, ἀἱσεπς, 5166, εἰ αοοῖρε ΤΏιιεγιπι εἰ πιαίγοηι 

ει] ΥιάΙδά απαπα οἨ οαπ1δαπ1 ρεγπαϊθερῖί Ώειβ ἆαβροῃ- 

Ρα νΙΥρΊπε 2 Ἠίο οεπῖπι αρρατεί αποά α Ώεο {ποίππι 

ἵ 
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ὅτι διὰ τὸ ἐπιμελεῖσθαι ταύτης καὶ κήδεσθαι. Οὐκ εἶπε δε, 

παράλαβε τὴν γυναῖκά σου, ἀλλὰ τὴν μητέρα τοῦ παιδίου. 

Ἐνπεὶ γὰρ ἡ ὑποψία ἐλύθη, καὶ ἐπληροφορήθη ὁ δίκαιος 

ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τόκῳ θαυμάτων, ὅτι ἐκ Πνεύματος ἁγίου 
ἐστὶ πάντα, οὐκ ἔτι γυναῖκα αὐτοῦ ὀνομάζαι ταύτην. 

Καὶ φεύγε εἰς Αἴγυπτον. ] Φεύγει καὶ ὁ ζύριος, 

ἵνα πιστωσηται, ὅτι ὄντως καὶ ἄνθρωπος ἣν. ἩΕὲ γὰρ ἐν 

ταῖς χερσὶ τοῦ Ἡρώδου γενόμενος οὐ κατεκόπη, ἔδοξεν ἂν 

κατὰ φαντασίαν σαρκωθῆναι. Ες Αἴγυπτον δὲ φεύγει, ἵνα 

καὶ ἐκείνην ἁγιάση. Δύο γὰρ ἦσαν χῶραι πάσης κακίας ἐρ- 
γαστήρια, ἡ Ῥαβυλων καὶ Αἴγυπτος. Τὴν μὲν οὖν Βαβυ- 

λῶνα διὰ τῶν μάγων ἐδέξατο προσκυνοῦσαν" τὴν δὲ Αἴγυπ- 

τον τῇ ἑαυτοῦ παρουσίᾳ ἡγίασεν. 

Καὶ ἴσθι ἐκεῖ, ἕως ἂν εἴπω σοι.] Ἴσθι, ἀντὶ τοῦ 
ἔσο ἐκεῖ, ἄχρις ἂν ἀπὸ Θεοῦ κελευσθῆς. Δεῖ γὰρ ἡμᾶς µη- 

δὲν ποιεῖν ἔξω τῆς θείας βουλῆς. 

Μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ 
ἀπολέσαι αὐτό. | Ἴδε ἀνοησίαν ἀνθρωπου" τὴν τοῦ Θεοῦ 

βουλὴν σπουδάζει νικῆσαι. Ιὲ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ἐκ Θεοῦ, 

τί φοβῇ; εἰ δὲ ἐς Θεοῦ ἐστι, πῶς ἀπολέσεις τὸ παιδίον” 

Ύεττο ᾿Ὅ δὲ, ἐγερθεὶ παρέλαβε τὸ παιδίον 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτος, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 

Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρωδου" 
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προ- 

φήτου, λέγοντος" ἐξ Αἰγύπτου, ἐκάλεσα τὸν υἱόν 
µου. ] Φασὶν οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτι διὰ τὸν λαὸν ἐῤῥέθη τοῦτο, 

τὸν ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἐπαναχθέντα διὰ Μωῦσέως. Δέγομεν 

οὖν, ὅτι καί τι καινὸν ἐλέχθη ἐπὶ τῷ λαῴ τυπικῶς, ἐξέβη δὲ 

εἰς τὸν Ἀριστὸν ἀληθινῶς. Ἔνπειτα τίς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ: ὁ λαὸς ὁ προσκυνῶν τῷ Βεελφεγωρ εἰδώλῳ καὶ τοῖς 
γλυπτοῖς, ἡ ὁ ὄντως υἱὸς τοῦ Θεοῦ; 

Ὑ.τό Τότε Ἡρωδη», ἰδων ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ 
τών μάγων.] περ τῷ Φαραφ ἐνέπαιξεν ὁ Θεὸς διὰ 
Μωῦσέως, οὕτω καὶ τῷ Ἡρωδῃ διὰ τῶν μάγων" ἐπεὶ καὶ 

ἄμφω, καὶ Ἡρωδης καὶ Φαραώ, παιδοκτόνοι. Ὁ μὲν Φα- 

ρα τὰ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Ἡβραίων ἄῤῥενα φονεύων, ὁ δὲ 
Ἡρωδης τὰ τῶν ἐν ἨῬηθλεέμ. 
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ορί, αἱ ἀϊΙσεπίεπι ε]α5 ΟΙΤάΠΙ /οβορΏ οογοτοί. ο ἀῑχις 

απ{θπ], αοοῖρθ Ἱχογεπα {παπι, 56 παίτοπι Ῥαθτ. ἈΝαπι 

αποπῖαπα βαβδρῖοῖο δο]αία Εις, εί Ἱαδίας 1]α ρου πατασι]α 

ἵπ Ῥαγία {αοία οοπιροτίαπι Ἠαριϊό εκ Βρϊτίέα βαποίο 

6556 οπιηία, ΠΟΠ α]ίτα πχοτεπα ο]ας 1]απι ποπαῖπαξ. 

Εί Γμσε ἵι «σηρίωπ.] Ειαριο εἰ Ώοπαῖπας, τέ ϱ16- 

ἁαίιγ οααοςᾷ ταγετα Ἠοπιο βἶδ. Ἄαπι ϱἱ 1η ΠΙαΠΙΙ5 Ιπο]]ςβοί 

Ἠσοτοά]», εὐὲ ποπ {μϊδδεῦ οοσῖδας, ορ]παδΙ {πἱβεεπέ Ιποατηα- 

ἔαπα εἶπι αρρατεηίεν. Ίπ ἀἱσγρίαπι απίεπα {ασῖέ, τῇ οί 

Ί]]ατα εαποβοαοί. Όια οπίπι βιηί τοσίοπθ8 οιηπί5 ποηυ- 

{16 ο[ῃοῖπαε, Ῥαῦγ]οι νιάε]ςσεί, οἱ ἀσγρίας. Βαῦγ]οποπι 

Ῥες πιαςοβ βιδορρῖθ αἀοταπίεπι: {ἱογρίαπι ααίεπι βυ8, 

Ῥτοββοπίία βαποΙβοαν]τ. 

Εί ορίο ἐῑ[ίο, ἄοπεο ἀἰἴπεγο δι] Ἐδίο Ῥτο αἵς Ἱ]]ς, 

ἄοπεο α Ώεο Ίαββας {ιογῖ. Οροτίαῦ οπἵπι ΠΟΒ πΙμΙ] 

{αοετε Ῥτερίου ἁῑνίπαπα γο]απίαίεπη. 

Θωσεϊίωγµς οπίπι οδί Πεγοᾶςδ Ῥιιεγωπη, 1ΐἱ ρεγᾶαί ἐζωπο.] 

Ὑιάε Ἱποοριίαπῶαπι Ἠοπαϊπϊ5, αι Ιαροταί τὸ ἁῑνίπαπα 

νιησαῦ γο]απίαίεπ. ἈΝαπι ϱἱ αυαϊάθπι ποη ορ εκ ἘὨεο, 

αιῖά Ὠπιεςρ βἵπ οκ Ὀοθο οδί, αποπιοάο Ῥεγᾷθβ Ρρι6- 

τάπα 

1116 αιίεπι εποἰαίιδ αοοερῖί ΊῬιθγιπι εί πιαίγεπι 6/5 

ποοίο, οί δεοεδοῦέ πι «οηρίωπι, εί Γι ἐῑῖίο Ίµ6φιιε αἆ οὐλέιτι 

1εγοᾶϊς: αἱ ἱπιρίεγείωγ φμοᾶᾷ ἀἰσίωπι ἐδί α Ιοπιίπο ΊεΥ 

Ίγορλιείαπι, ἀῑἰσεπίεπι: Έω «Ἰφηιρίο νοοαυϊῖ Πἴζιπι πιθιπι.] 

Ῥιουπί ο αάμα, ααοά ρτορίες ρορα]πα ἀῑσίταπι βἵό Ἠος, απὶ 

εκ Ασγρίο Ῥρεν Μοβεπ οἁποίας αἵς. Ὠϊαίπιας Ἱασιο, 

ααοᾷ ποναπι α[απιᾶά εἰῖαπι ρε Ἠσιταπα ἀἰοίαπι ο5δύ ἆσ 

Ῥορα[ο, Ἱπιρ]εέαπι απίεπι γογα ἵπ ΟἨπὶβίο. Ὦοαϊπάςα ας 

ορύ βΠας5 Ὠοϊί2 Ῥοριἱμρδπο, απϊ αἀοτανίό Ιάοίαπι Ῥοε]- 

Ῥμερου εἰ βου]ρέί]α, απ απῖ τεγετα εδ Πας Τοαἱ 2 

Τιωιο Ἠεγοᾶες ιῦί υἰάῖέ κἰδὶ ἐζωδιιπι Γιήδ6ο α πιαφἰδ.] 

Βιοιί Ώεις 1]βιό Ῥ]ματαοπϊ ρε; ἸοβεΠ, βἱο Ἠετοάίί Ρεν 

Ίηαρος: ααοπῖαπι εἰ Ἠοτοάςς οἱ Ῥματαο ριετίο]ζεϱ εταπί. 

Ἔματαο πιαβοι]ος ἨΗθῦτορογάπα ΡΙΘΓΟΡ 1π ὐθγρίο οοο]ᾶ1, 

Ἠετοάςϐ ααίαεπι ἵπ Βείμ]εμεπα. 
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Ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας 
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ.] ᾿Τὴν κατὰ τῶν µάγων 
ὀργὴν, κατὰ τῶν οὐδὲν ἀδικησάντων, ἐνδείκνυται. Τίνος δὲ 
ένεκεν συνεχωρήθησαν οἱ παῖδες σφαγΏναι; ἵνα δειχθῇ τού 

Ἡρωώδου ἡὶ κακία" ἀλλ ἴσως ἐρεῖς µοι" καὶ τί τούτο; ἵνα 

δειχθῇ ἡ ἐκείνου κακία, διὰ τοῦτο ἠδικήθησαν οἱ παῖδες 

ἄκουε τοίνυν, ὅτι οὐκ ἠδικήθησαν, ἀλλὰ στεφάνων ἠξιωθη-- 

σαν. Πᾶς γὰρ ὁ κακόν τι σα άν ἐνταῦθα, ἡ εἷς ἁβαρνς 

µάτων διάλυσιν πάσχει, } εἰς στεφάνων προσθήκην" ὥσπερ 

δὴ καὶ οὗτοι οἱ παῖδες µειζόνως στεφανωθήσωικ 

γ.τό 1 Καὶ ἐν πάσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, απο 

διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρί- 
Θωσε παρὰ τών μάγων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 
ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος.] Ἵνα µή 
τις νοµίση, ὅτι ἄκοντος τού Θεοῦ γέγονεν ἡ τῶν νηπίων 

ἀναίρεσις, δείκνυσιν ὅτι καὶ προεγίνωσκε καὶ προεῖπεν. 

ὙΥ.18 Φωνὴ ἐν Ῥαμά ἠκούσθη.] Ἡ Ῥαμὰ τό- 15 

πος ἣν τῆς Παλαιστίνης ὑψηλός.. Τοῦτο γὰρ σηµαίνει τὸ 

ὄνομα, ὑψηλήν: ἔλαχε δὲ ες κλῆρον τῇ φυλῇ τοῦ Βενιαμὶν, 

ὃς ἦν τῆς Ῥαχὴλ υἱός: ἡ δὲ Ῥαχὴλ ἐν τῇ Βηθλεὲμ ἐτάφῃ. 

Λέγει τοίνυν τὴν Ῥηθλεὲμ ὁ προφήτης, Ῥαχὴλ, διότι ἐν 

αὐτῇ ἐτάφη ἐκείνη" τὸν δὲ κλαυθμὸν καὶ τὸν θρῇῆνον ἄκου- 

σθῇηναι ἐν τῇ ὑψηλῆ. ᾿Άκουε τοίνυν τοῦ προφήτου" 

Θρήνος καὶ κλαυθμος, καὶ ὀδυρμὸς πολύς' Ἔα- 
χΤλ κλαίουσα τα τέκνα αὐτῆς, Τουτέστι, ἡ 
Ἠηθλεέμ. 

Καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.] 
Ἔιν τῷ βίῳ τούτῳ οὐκ εἰσίν' ἐπεὶ αἱ ψυχαὶ ἀθάνατοι. 

Ὑ.το Τελευτήσαντος δὲ Ἡρώδου.] Πικρὰν τε- 
λευτὴν ἔσχεν ὁ Ἡρωδης, πυρετῷ καὶ δυσεντερίᾳ καὶ κνησμῷ 

καὶ ὄγκῳ ποδῶν, καὶ σήψει τοῦ αἰδοίου σκώληκας γεννωση, 

καὶ δυσπνοίᾳ, καὶ τρόµῳ, καὶ σπασµῴ τῶν μελῶν, ἀποῤῥήξας 
τὴν πονηρὰν ψυχην. | 

Ὑ.1τ0.2ο Ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ φαί- 

νεται τῴ Ἰωσήφ ἐν Αιγύπτῳ, λέγων" ἐγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ, καὶ 
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1γαέιιδ εδέ υε]ιεπιεπίαν, οί πιὶκὲέ αίφαο ἴπίεν]ροῖέ οΏιπιθβ Ῥιιθ- 

905 φιζ ἴπ Ὠεί]ζείιεπι.]  Οδίεπάϊς ἵταπα οοπίτα Ἠ]αΡΟ5, αὶ 

Ἰῃ πι]]ο οβεπάεταπί. Έπαατο αὐίεπι ρογπιῖςεῖ δαπί Ρε] 

οσοι 2 ᾖὉὈίϊ ορδίεπάαίας Ἠετοάϊ πιαβία. Ῥεᾶᾷ {οτία 

ἀἴσας πΠῖ, Ἐέ απ]ά ος» Ναπαι]ά αέ οβοπάαίατ πας 

πα] ία, 1ά6ο Ἱπ]ατία Βοτί ἀεραῖό ριαςτῖ5ῦ Αιάϊ Ισ]ίατ 

ααοά ποη Ἱπ]ατία αΏοοά βαηπί, 5οᾷ «ΟΓΟΠΑΒ πιπετιεγαπ{, 

Οπιπῖς οπῖπι απὶ ππα]απα α[ααϊά Ἠῖο ραίαχ, γε] ραίατ 

τ{ Ῥοοσαία ἀῑδεο]ναί, νε] αί οοτοπα αἀρεαπίατ, β]οιί εὖ 

1 ριετῖ πιασῖς οοτοπα βαΠέ. 

ΕΣ οπιπῖθις σοπ]πζῖς ο] α Οἰπιαίω εἰ πα, Γιφία ἐεηι- 

Φι8 φιιοᾷ Ῥεγοοπίαίμςδ ογαί α πιαφῖ. Ίωπο ἱπιρίείαπι εδὲ 

ομοᾷ ἀἰσίωπι αὐ ΠΗἰογεπιία Ῥγορηιοία, ἀἰσεπίο.] ὉὈὉίν πο απῖΒ 

Ῥιίεῦ ααοά ἹηγΙίο Ώοεο {ποία δέ Ῥαετοταπα Ιπέεγεπιρίο, 

οδίεπά1ό ααοά ρτπογετ]έ οί ρτοράΙχετῖζ, 

Μου ἵπ Π]απια αμάία οδί.] ΈἩλμαπια Ίουις {μέ Ῥα]ας- 

περ οχοεἶδαβ, ΠΟΠΙΘΏ οπΙπ ηος εχοε]δαπι βΙσηϊῇσαί, Εϊέ- 

ααθ ἵπ βοτίο ἐπῖρας Ῥοπ]απῇη, ααὶ ΠΠ βΠας Ῥασμο]. 

ἘἨασλμε] απίαεπι δερα]ία {ας ἵπ Ῥοΐμπ]ε]οπι. ΤὨιοῖί Ισίέατ 

Ῥτορπεία Βείμ]εμεπι, Ώασ]ᾖε], 9ο αποά 1π 1]α δεριυ]ία {α1 

Βαοᾖμε]: ἨΠείαπι ααίεπι εξ Ῥ]οταίαπι αιάϊίαπα {πϊδδο 1π 

οκοςεῖδο. Αιάϊ Ιρ]ίάν ΡρτορΠείαπη : 

Γ,απιεπίαίϊίο οί ρίογαίιδ, εί [οί παιιίιβ. «αο]ιεῖ Ρίο- 

γαπβ Πζίος δμο8.] Ἠοο αεί, Ῥείπμ]επεπι. 

Έέ ποϊιδέ οοπβοἰαίίοποπι αἀηιίίίεγο, 60 φιοᾷ ποπ δἰπί.] 

Τη Ίας γΙία ποἨ 5ΗΠ{έ, ΏΠΠ αΠΙΠΙΟς βαηΏ6 ΙπΙπΙΟΤία]ο5. 

}ο/[ωποείο αμίεπι Πετγοᾶς.] Απιατα πιοτίο ρετῆξ Ἠε- 

τοᾷςἙβ, {εῦτῖ εξ Ἱπίροβδποταπα οτιαοϊαία, οἱ 5οαβῖθ, εἲ ροᾶα- 

6τα, οὐ ραἰτεάϊπο γοτοπάογαπα ΥΕΓΠΙ6Β σεποταηίε, εἴ βρ]- 

ταπᾶΙ ἁμβου]ίαίε εἰ {τεπιοτε ε{ οοπίτγασίΙοπε ΠΙΕΠΙΡΤΟΓΙΠΙ 

πηθ]απα αὈταρῖε απΙπιαπῃ. 

Ἔσσο Απσεΐις ΙΠοπιϊπὶ ἴπι δοπιπῖ αρραγεί «Ιοδερ]ν ἴτπ 

«Ἐσιγρίο, ἀἰσεπδ: 5746, οἱ αοαῖρε Ῥμεγωπι, εἰ πιαίγεπι 6], 
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αν / πορεύου εἰς γῆν Ἱσραήλ.] Οὐ λέγει φεῦγε, ἀλλὰ πο- 
ῥεύου" φόβος γὰρ οὐκέτι ἦν. 

/ |) ς - Δ ἃ - 

Τεθνήκασι γαρ οἱ ζητοῦντες τὴν γυχην τοῦ 

παιδίου.] Πού ᾿Απολινάριος, ὅστις ἔλεγε μὴ ψυχὴν ἀν- 

θρώπου λαβεῖν τὸν Γύριον: ἐντεῦθεν γὰρ ἐλέγχεται. 
λ / Ὑ.οι,22 ὍὉ δὲ ἐγερθεὶ παρέλαβε τὸ παιδίον 

Ν / -- - 3 -- / 

καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἠλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 
Π / / ἡ αν : ᾿Ακούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἴου- 

/ Β να ὃ - λ ) 5. 9 16 δαίας ἀντὶ Ἡρωδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη 
ἐκεῖ ἀπελθεῖν. | Τρεῖς υἱοὺς κατέλειψεν Ἡρωδης, Φίλιπ- 

πον, ᾿Αντίπαν, καὶ ᾿Αρχέλαον" τὸν μὲν οὖν ᾿Αρχέλαον βα- 

σιλέα, τοὺς δὲ λοιποὺς τετράρχας ἐκέλευσεν εἶναι. Ἔϊφο- 

βήθη δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπελθεῖν εἰς γῆν Ἰσραὴλ, τουτέστιν, εἰς 
λ ι) / / Ἀ ει / ./! ω) . 3 

τὴν Ἰουδαίαν, διότι καὶ ὁ ᾿Αρχέλαος ὅμοιος ἣν τῷ πατρὶ 

αὐτοῦ. Ὁ δὲ ᾿Αντίπας αὐτός ἐστιν ὁ νέος Ἡρωθης, ὁ 1τὸν 

πρόδροµον ἀνελων. 
λ μ 5 ο / ” Ν 

Ἀρηματισθεὶς δὲ κατ ὀναρ, ἄνεχωρησεν εἰς τα 

μέρη τῆς Γαλιλαίας. | Ἡ Ταλιλαία οὐκ ἣν γῇ Ἰσραὴλ, 

ἀλλὰ τῶν ἐθνικῶν ἦν, διὸ καὶ οἱ ᾿]ουδαῖοι ὡς βδέλυγµα τού- 
” ; τους ἔβλεπον. 

η ΔΝ / / 

Υ.2 Καὶ ἐλθων κατώκησεν εἰς πὀλιν λεγομέ- 
νην Ναζαρέτ.] Καὶ πῶς ὁ Λουκᾶς λέγαι, ὅτι μετὰ τὸ 
γεννηθΏναι τελέσας τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας, καὶ ὑπὸ τοῦ 

Ζυμεὼν βασταχθεὶ, κατῆλθεν ὁ Κύριος εἰς Ναζαρέτ" ἐν- 

ταῦθα δὲ ὁ Ματθαῖος λέγει, ὅτι μετὰ τὴν ἐξ Αἰγύπτου 

ἐπάνοδον ᾖλθεν εἰς ἹΝαζαρέτ; ΨΜαθε τοίνυν, ὅτι ἃ ἐσιώπησεν 

ὁ ἠΜατθαῖος, εἶπεν ὁ Λουκᾶς. Όἷον τί λέγω. Μετὰ τὸ 

γεννηθῆναι, ἐτέλεσε Τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας" εἶτα κατ- 

Άλθεν εἰς Ναζαρέτ. ἘΤαῦτα λέγει ὁ Λουκᾶ ὍὉ Ματ- 
θαῖος δὲ λέγει τὰ μετὰ ταῦτα, ὅτι ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, 

εἶτα ἀνῆλθεν ἀπὸ Αἰγύπτου εἷς Ναζαρέτ. Οὐκ ἐναν- 

τιοῦνται οὖν ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ὁ μὲν λέγει τὴν ἀπὸ ἨΒηθλεὲμ 

εἰς ϊΝαζαρὲτ κάθοδον ὁ Λουκᾶς, ὁ δὲ Ματθαῖος τὴν μετὰ 
- . Δ Αἱ ’ 3 μ 5/ 

ταῦτα ἀπὸ Αἰγύπτου εἰς Ναζαρὲτ ἄνοδον. 
/ -- ς ΔΝ ν ο - 

Ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τών προφητών, 

1 τὸν πρόδρομον] Ῥαρβρίατη, Τί ΟἨχγβοβίοπα. Ποπ], ἵη Μαΐέ, ἷς. Ρ. 178. 
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εί υαάο ἔπ {εγγαπι Ι5γαεῖ.] Ἀου ἀῑοῖίι {ασο, δεᾷ γαᾶς: 

Ώπιος οπῖπῃ Ίαπα π]]α5 οταί. 

ΦΜοτίιξ οπῖπι διπέ φιζ φισγεῦαπί απῖπιαπι ριοεγὶ.] Ὀρι 

ΑΡροι]ηπασϊ5 εδ, ααὶ ἀῑοεραί Ὠοπήπαπι ποπ αοοθρίδ5ο 

αΠΙπηαπα 5 Ἠϊπο επ]πι αγρυϊέαγ. 

1116 αιίεπι οιίπι δ1ΥΥ6Φἱ8δ6ί, αοοαρῖέ Άισγιπι εί πιαίγεπο 

εις, εἰ υεπῖέ ἴπ Τεγαπι Ιργαεί. Τεγωπι φιῖία αιαάϊυνεγαί 

φιοᾷ Ατελεῖαιςδ γεπαγεί ἴπ οπιάσα ἴπι οσο Πεγοᾶίς ϱαΐγίβ 

δι, ἑὐπιωέ ἐῑίμο αὐϊγε] ἜἼτερ Ε]ο τε]αιίέ ἨἩἨετοᾶςς, 

Ῥμιάρραπι, Απάραπι εί Ατοπείαιπι. Ατοποϊααπι ααϊάθται 

Τ6σθΠΙ, αο5 αζεπα {οίτατε]ιας 9559 ]ηβδῖς, Τιπι]6 απίεπι 

1 οδερῖ ἵη {6ίταπῃ Ίδγαε] αΏίτα, Ίου οδί, Ιπ {οτταπῃ ο αᾶα, 

«ο ααοά Ατοβε]αις οἰπη]ῖ5 Ραίτὶ 6ο εταί. ΑπραΒ Υοτο 

1ρ896 οδί ]αγεπῖς Ί]ε Ἠεγοάςθς απ ΡΓΟΞΟΙΤΡΟΤΕΠΙ 5αδέπ]ζ. 

Ογασιῖο αιίσπι αοοθρίο πι δοπιπῖβ, δεοεδδῖέ ἴπ ϱαγίον 

σαἴῖαα.] (αΠ]ερα ποη εταῦ ἔεττα Ίδγασ], 5εἆά ἀαεπασπα, 

υπάο εὖ ο αά ασ βἷοιί αροπαπα{Ιοπεπι 1195 γιάεραπί. 

4ο Ῥγο]εσίμς Πιαυαυίέ ἴπ οἴυλαίο φιῶ αἰσιίων Ίαγα- 

γεἰι.] Αἲ αποπιοάο Τ11οα5 ἁῑοῖί, ααποά ροδίᾳπαπι παίας 

{αϊές, Ἱπιρ]ενιίααα κ]. ἆἱ6Η, εἰ α Ῥίπιθοπθ ρεδίαίιας ε5ί, 

ἀθβδοεπάρτι, Ώοπιπας η ἈΝαζατείμ: Ίου ααίεπι Ίοσο 

Μαίίμαις αἲί, ᾳαοᾶ ροβδῦ ταζΙιίαπι εκ 4ἰσγρίο γεπετῖθ ἵη 

Νασατείμὸ Ὠϊδορ Ἱσίίατ, ααοά αι οἰ]ιό Μαίίπερις, 

ἀῑκίί Τποαδ. ὉὈί εχεπιρῃ σταθῖα αΠααϊιά ἀῑσαπι. ἘῬο5ί- 

απαπι παίας εδ, Ἱππρ]ενίό χ]. ἀἱε5, ἀεϊπάᾳ ἆθβδοεεπάΙέ ἵπ 

Ναγατείµ: Ἠαο ἁῑοῖν Τμσαδ. ἸἩΜαίιαις απίεπι αῑοῖο 

απο Ῥοβίαα {αοία 5απί, ααοά {ασοπῖέ ἵπ ἀσγρίαπι, ἀεϊπάς 

γεπετΙό αΏ Δογρίο ἵπ Ναζατείμ. Ἀοη ἀἱβδβιάθσπί ο/5ο 

1πίογ 6. Ἀαπι Τσας ἀῑοΙν ἆθβορηδαπι α Βείμ]εμεπι ἵπ 

Ναζαταείμ. ἸΜαίνοις ααίεπα Ῥοδΐεα ταάιίαπα αρ ή’ργρίο 

1η Νασατεί]. 

τι ἐπιρίοαίωγ «φιοᾶᾷ ἀἰσίιπι ἐδί 26 ΛΥοβλείαθ, φιοά 
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ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.] Ἰαὶ ποῖο, προφήτης 
τοῦτο εἶπεν; οὐχ εὑρίσκεται νῦν. Διὰ γὰρ τὴν ἀμέλειαν τῶν 

Ἑβραίων πολλὰ βιβλία ἀπώλοντο, καὶ ἀπὸ τῶν συνεχῶν 

αἰχμαλωσιῶν' ἀγράφως δὲ τυχὸν ἐλέγετο παρὰ τοῖς 
Ἰουδαίοις. Σημαίνει δὲ τὸ Ναζωραῖος, ἡγιασμένος. ᾿Ἠπεὶ 

τοίνυν ο. ὁ Χριστὸς, εἰκότως ἂν λέγοιτο Ναζωραῖος. 

Άγιου γὰρ τοῦ η παρὰ πολλῶν προφητῶν καλεῖται 

ὁ Πύριος. 

κεφ. γ. 
Γι; δὲ ταῖς ἡμεραι» ἐκείναις. ] Οὐχ ὅτε ἣν ὁ Κύριος 

παῖς καὶ ἐν ναραμετ κατα ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὕτω 

φησίν, οἵον, ἐν τῷ καιρῴ ἐκείνῳ, τῷ πρὸ τῆς νῦν γενεᾶς. 
/ ι / ε / Ν - 

Παραγίνεται Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής.] Διὰ τοῦτο 
ἐπέμφθη παρὰ τοῦ Θεοῦ ὁ Ἰωάννης, ἵνα ἐλέγχων τοὺς Ἴου- 

δαίους πείση αὐτοὺς εἰς αἴσθησιν ἐλθεῖν τῶν οἰκείων κακῶν, 

καὶ οὕτω παραδέξασθαι τὸν Χριστον. Εὶ μὴ γὰρ αἴσθησιν 

λαβοι τις τῶν ἁμαρτιῶν, οὐκ ἔρχεται εἰς µετάνοιαν. Ἐἃ- 
’ [ή κ / : 

πέµφθη τοίνυν ὁ Ἰωάννης, 
; 5 -- γιά - 3 / 

Ὑ.1,2 Κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμω τῆς Ιουδαίας, 
’ - - - : 

καὶ λέγων, μετανοεῖτε. | ᾽Αλαζόνες ἦσαν οἱ Ἰουδαῖοι, 

διὰ τοῦτο συνωθεῖ αὐτοὺς εἰς µετάνοιαν. 
/ Δ -- -- 

ὪἨγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανών.] ἘΒασι- 
λείαν οὐρανῶν λέγει τὴν πρωτην καὶ δευτέραν τοῦ Χριστοῦ 

παρουσίαν, καὶ τὴν ἐναρέτον ζωήν. Ὅταν γὰρ ἐπὶ γῆς 
/ ε 3 } - ιά .ἳ 3 - 

βαδίζοντες ὡς ἐν οὐρανῴ πολιτευώµεθα, μὴ ἐμπαθῶς ζῶντες, 

βασιλείαν ἔχομεν οὐρανῶν. 
ιν / ε Δ σ4 ὙΥ.4 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ ᾿Ἡσαϊΐου 

-- μή / 

τοῦ προφήτου, λέγοντος' Φωνὴ βοώντος ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, Ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποι- 
εἴτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.] Ὁδὸς τὸ Εὐαγγέλιον λέγε- 
ται" τρίβοι δὲ τὰ νομικὰ προστάγµατα, ὡς κατατετριµµένα 

Δ ’ Δ / ο ιά ’ Δ . 

καὶ παλαια. «Φησὶ τοίνυν ὃτι, ἔτοιμοι Ὑγένεσθε πρὸς τὴν 

εὐαγγελικὴν πολιτείαν, καὶ, τὰς νομικὰς δὲ ἐντολὰς εὐθείας, 

τουτέστι, πνευματικὼς ποιήσατε. Τὸ Πνεῦμα γὰρ εὖθές 
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ΊΛαξαγαις νοοαδίίωγ.] Ἐέ ααῖς Ρρτορµεία Ώος ἀῑπί{2 ποπ 

Ἰηπγεπ]έασ πωπο. ἛῬου περµσοπίαπι επῖπ «ο αάδοταπα 

πηα]ί Ἠρτί ἀεβιάθταπίατ, αἳ οὗ οοπίῖπααδ οαραν]Ιαίος: 

{οτίαδδίς αὔδαιο οίϊαπι βοτ]ρίιτα Ἠου ἀῑοεραίαγτ αραιά 

ο αάφο5. βὶσπῖβσοαί ααίοπι Χαζατερας, βαποβσαία5: Ιρ]- 

έατ ααοπῖαπι βαησοίας5 ΟἨτῖδίας, τεσοίε ἀῑοίαν Ἀαζατοις, 

Βαποίας επῖπι Ίβγαε]β, α πια]ή5 Ῥτορᾗείῖ5 γοσαίας Ὦο- 

ΠΙΙΠΙ8. 

ωΡΤ' ΤΠ. 

Ν΄ ἄῑεῦιις αιίοηι ἐΙίδ.Ἱ  Νοπ οτι Ώοπ]πήβ ριες εταί, 

οἱ ἵπ Ναζατείμ Παριίαβραί, βεά σοποτα]{εν Ίου Ἱπαέ, 

βἶοιῦ Ίπ {επΙροτο 11ο, ααοᾶά απία Ἠαπο Ῥτερβεπίεπι εταί 

9{8{8ΠΙ. 

“Αοοεβεῖέ «οαππες Βαρέϊεία.] Ἐτορίετεα π]ῖβδδιςδ οδί ο 

Ώο6ο ᾖοαππθβ, πὲ αγσαεγού ζαάερο5, ο ρογςιαἆστοί οἱς τιέ 

βια τηα]α ασποβοετεηί, αίαιο Ἱία ΟἨτδίαπι δαβδοῖρετεηί. 

Ναι η]θΙ απῖδ β6ηδαπΙ αοοθροσ]0 ῬθσσαίοτΙΠ, πο γεηῖθ 

αἆ ῬαηΙεηίίαπα. ἨΜίϊβεοις Ισ]ίατ εξ / οπής, 

Ῥγαάίσαπα ἴπ ἀεβετίο πάσα, εί ἀἰσεπδ: «Ιεβίριεοϊίο.] 

Αιτγοραπίες εταπέ ο αάσρί, 14οἶτοο οορῖς 605 αἆ ρῳηίίεη- 

Παπῃ, 

ΑΡργορύπηιιανιέ επίπι γεπΊιπι οωϊογιππ.] Ώεςσηιπα οΦ]ο- 

χΙΠΙ ἀῑοῖξ Ῥτίπιαπι οἱ βεοππάαπι ΟΠτῖδα αἀνοπίαπι, οἱ 

γατα υιτααρας Ῥτοράϊατι. ΘΟπαπάο επῖπι 1η ἕεττα 

απαραίαπιας, απαθί 1η οσΦ]ο ἀθσαεπίας αΏδαιε αΠεοίΙοηῖρας, 

τθσητα Ἠαβεπηιις οα]ογαπῃ. 

Είο οπιύπι οδί φιῖ ἀῑσίιμς εδί αν Εεαία ῥγορλεία, ἀῑσεπίε : 

Ίου οἴαπιαπέί ἐπ «ἀεβογίο, Ῥαψαίο υἱαπι Ἰοπιπί, γεείαδ 

αεῖίο θεπιία εἶι] Ὑϊα εναπσοΠαπι ἀῑοϊέατ: βαεπαῖέορ 

απΐθπα Ἱερα]α πιαπζαία, τὸ ἑτ]ία οὐ γείοτα. Ὠϊοϊί Ισῖίας, 

Ῥαταά αβἰοίο αἆ εναπρε]σοαπα υΙίαπι, οὐ Ἱερῖ πιαπάαία 

χθοία, Ὦοο ορ, βρ]τ]έπα]α {αοϊίο: αρϊγίας επῖπι τοοίι5 
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3 ο ο 5” . Α ο ”- 4 - ἐστιν. "Όταν οὖν ἴδης Ἰουδαῖον σαρκικῶς νοοῦντα τὰ τοῦ 
’ .) Δ ο ζω] 8 / 5 3 / 3 / 

νόµου, εἰπε ὅτι οὗτος τὰς τρίβους οὐκ ἐποίησεν εὐθείας, 

τουτέστιν, οὐ πνευματικῶς νοεῖ τὸν νόμον. 
Ν λ / - λ / 

Ὑ.4 Αὐτὸος δὲ ὁ Ἰωαννης εἶχε το ἔνδυμα αὐ- 
αν Δ -- / 

τοῦ ἀπὸ τριχών καµήλου.] ἨἙλῖς µετάνοιαν παρεκάλει 
καὶ ἀπὸ τοῦ σχήματος. Πενθικὴν γὰρ εἶχε τὴν στολήν" 

λέγουσι δὲ τὴν κάµήλον μεταξὺ εἶναι καθαροῦ καὶ µή. Ἠαθὸ 
λ 3 / [ὁ η) Ἁι Ὢλ 9 ὸ Ν µεν γὰρ µηρυκίζει, καθαρόν ἐστι: καθὸ δὲ οὐκ ἔστι διχηλὸν. 

λ ο ” . ” / . . - . ια] κατὰ τοὺς ὄνυχας, οὐκ ἔστι καθαρόν. ᾿Ἀπεὶ οὖν καὶ ὁ Ἰω- 
[ή / Δ - Δ ΔΝ ) οα λ Δ 
άννης τόν τε καθαρὸν δοκοῦντα λαὸν, τὸν Ἰουδαϊκὸν, καὶ τὸν 

ἀκάθαρτον, τὸν ἐθνικὸν προσῆγε τῷ Θεῴ, καὶ µεσίτης ἣν 

παλαιᾶς διαθήκης καὶ νέας, διὰ τοῦτο ἐφόρει τὰς τρίχας τῆς 

καμήλου. 
ἃ / φ Ν λ ) οφ Καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. ] 

Πάντες οἱ ἅγιοι ἐζωσμένοι εἰσάγονται παρὰ τῇ γραφή, ὡς 
ο λλσ ὃν ” « μ 5 - λ Δ 3 / 
ἀεὶ ἐν ἔργῳ ὄντες. Οἱ γὰρ ἀμελεῖς καὶ τρυφηλοὶ οὐ ζώννυν- 

. : - ε / Ἀ 4/ »/ ςΆ ῃ α ται’ ὡς νῦν οἱ Ἀαρακηνοί. "Ἡ ὅτι ἐνέκρωσαν τὰ πάθη τῆς 
2 θ / ώ Δ Ἀ δέ - ΄ 3 λ / επιθυμίας: τὸ γὰρ δέρµα νεκροῦ ζώου ἐστὶ µέρος. 

« λ ..) -. 3 Δ / / Η δὲ τροφἡ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ µέλι ἄγριον.] 
3 Φ ς Τινὲς λέγουσι βοτάνας εἶναι τὰς ἀκρίδας, ἃς καὶ µέλαγρα 

καλοῦσι. Τινὲς δὲ τὼ ἀκρόδρυα ἤτοι ὀπώρας ἀγρίας. Μέλι 
Δ 4 ε -- δὲ ἄγριον τὸ ὑπὸ ἁγρίων μελισσῶν γεωργούμενον, ἐν 

θένδροις εὑρισκόμενον καὶ πέτραις. 
/ Ε) / λ 5 λ ε / Ὑ.δό Τότε ἐξεπορεύετο προς αὐτὸν Ἱεροσό- 

4 ο / ἃ -- / λυμα, καὶ πάσα ἡ Ἰουδαία, καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος 
ας. ὃ / 1. / » 5 / τοῦ Ἰορδανου. Καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνη 

ε ” -- . Δ ’ -- 

ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτών. 
Ἐὴ καὶ ἐβαπτίζοντο, ἀλλ᾽ οὖν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν οὐκ εἶχε τὸ 

[ή 

Ἰωάννου βάπτισμα. ᾽Αλλὰ µόνην µετάνοιαν ἐκήρυττεν ὁ 
| / . 3 “/ ς . ” 9 . ο] 9 Δ 

ωάννης, καὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἔφερεν, αντὶ τοῦ, εἰς τὸ 

τοῦ Χριστοῦ βάπτισμα ὠδήγει, παρ οὗ αἡὶ ἄφεσις τῶν 

ἁμαρτιῶν. 
Ν λ Ν - ; : γ.7 Ἴδων δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων.] Φαρι- 

σαῖος ἑρμηνεύεται ἀποκεκομμένος. ᾿Ἑδόκουν γὰρ ἐν τῷ βίῳ 
Δ - / . ’ λε / 2 ει ά 

και τῇ Ὕνωσει ἀποκεκόφθαι καὶ ὑπερέχειν τῶν ἄλλων. 
4 Ὀὶ 2 

Καὶ Σαδδουκαίων. ] Οὗτοι οὔτε ἀνᾶστασιν ἐπίστευ- 
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οϱί. ΟΩιαπάο Ισίίατ γ]άετῖς οιιάσαπα οαγπα]ζεν Ιπία]]]- 

ροπίεπι πιαπάαία Ἱεσῖς, αῑο αποά 1ρβο ποη {ποῖαῦ 5επηϊίαβ 

γοοίαβ, ηος α5ί, ποῦ βρ]τΙιαµίεν Ιπίε]]Ισαῦ ]οσοπῃ. 

160 νυ6γΥο «Ἰοαππες Πιαυεῦαί ἐπάιπιεπίτεπο διπι ευ γρί[ί8 

σαπιεϊογιπι.])  Αά ραπϊθηίίαπι Ποτίαραίας οῖαπι Παδϊίπι, 

Ἱπσιβτοπα οπἵπα σεγεΡραί γεξδίεπι. Ἠἱοιπύ απέθπι οαπιθ]απα 

ππθάίαπι 6556 Ιπίεν ππππάα οὐ Ἱπιπιπάα απ]πια]α: ηαπα 

απία ταπ]παξ, πιιπάσπα οδί: απία απίεπι ππσι]ας ηΠΟΠ 

ἀινιάιξ: οδε Ἱππιιπάππῃ. «οαηππθ αιίαοπι ααοπῖαπι αἆ 

Ώοθυπι αάάισοεραί Ῥορια]απα «οπάαίοστι, απὶ νγιάεραίας 

ππππά ας 6956, οί απίϊ]οπι, απῖ Ἱπιπαπάας, ογαίαιθ Πῃθ- 

ἀἰαίος γείοτῖς εἰ πονῖ Γαδίαπιεη{, Ιάοῖτοο {οτεραῦ Ρῖ]οβ 

ΟΑΠΠΘΙΟΓΙΠΙ, 

Εί π5οπαπι {ε[[ίσεαπι οἴγσα ᾖ{ππιθο 5ιοδ] ΌπιποῬ 

βαποίΙ Ιπίτοάιοιηίέατ α βοπιρίυτα οἶποίῖ, γε] 6επΊροτ Ἱπ 

ορετε οχἰβίεηίθ». ἈΝορ]σοπίες επῖπι αἳ ἀε[μοαί ποἩ 

οἹποιπίέας, αῦ πιπο Βαττασθηί. Ὑαὶ ααοά αΠαεσίοπαΒ 

οοποιρῖδοεη{α πιογβοατιπ{. Ῥε]]ῖς επῖπι πιοτέϊ απῖ- 

ΠΙΘΗ5 ρατς ϱ5ὔ. 

ἴδια αιίεπι ε]ις εγαπέ ἰοοιδίῶ, εἰ πιεῖ αφγεδίε.] «Οπῖ- 

ἆαπι ἀῑομπί Πετρας ο559 Ἰοοπδίας, απας εἰ πιαίαστα νοσαη{; 

αἲΠ πηιοες από Ῥοπια αγ]νεβίτία, 3ἨΜε] αιίεπι αρτορίο, 

ααοᾶ α {οτί αρίθρα5 οοπηΠοῖίας, εἳ ἵπ ατροτῖίρα5 ας Ρείτίς 

ΙπγεηΙθς, 

Τωπο αφγοβδα εδ αά ἐἶζωπι Εἱεγοδοίγπια, εί οπιπ{β ο]τι- 

σα, εί οπιπῖς γογίο «πάίπιο Ππϊίπια «Ιογάασπί, εί Όαμ- 

ἑἱραδαπύιγ ἴπ «Ἰογάαπα αὖἲ 1ο, οοπΠίεπίε Ῥοσσαία εια.] 

ΤαπιείςΙ Ῥαρίσαβαπίατ, ΠΟΠ {απιθη ΤΕΠΗΙΒΣΙΟΠΕΠΙ Ῥοςσαίο- 

ταπι Ἠαρεραί Ῥαρίσπια ο οαππῖ5, 5ο βοἶαπι ραωπιζοηζῖαπα 

ῬτεράΙσαβραί ῇοαππες, εί αἆ τεπαϊββῖοπεπ Ῥεοσαίοτπα {εΥ6- 

Ῥαΐ, Ώου ορί, αἆ ΟἨτίδΗ Ῥαράσπια ἀἁποεβραί, αραιά «ποπ 

τεπ]]βδῖο Ῥεοσαίοτιπ]. 

Θ μπι νἰάἰθεοί αιίεπι πιιζίος οη Γ]αγὶδαϊς.] ΕΠατίβερΙΒ 

ἀπίετρτείαίαν ΑΡβεοίιι5 εἰ Ὠϊνίδας. Ὑπάεραπίις επῖπα 

Ἐλατίθερϊ Τη γ]ία εί 5οϊεηίϊῖα βαρατα{1 6556, οἳ οχεάοτο α1ῑο». 

Εί δαάάμεωϊ] ἩἨϊ ποια τεβυττοςίοηοπι οτθᾷς- 
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” ”/ 3” - ε ’ ω / 

ον, οὔτε ἄγγελον, οὔτε πνεῦμα. "Ἑρμηνεύονται δὲ, δίκαιοι: 

Σεδεκ γὰρ, ἡ δικαιοσύνη. Δικαίους γὰρ ἑαυτοὺς ὠνόμαζον. 

ὪἩ ἀπὸ αἱρεσιάρχου Σαδὼκ ὀνομάζονται. 

Ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐ- 

τοῖς. | Οὐκ ἤρχοντο μετὰ γνώμης ὀρθῃς, ως «οἱ λοιποί. 

Διὰ τοῦτο καὶ καθάπτεται αὐτῶν. 

Γεννήματα ἐχιδνών, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυφεῖν 
ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς :] Πικρῶς αὐτοῖς διαλέγε- 

’ Δ ’ 3 - Ν 3. ᾿ . 

ται, Ὕινωσκων την στρεβλότητα αὐτῶν, πλην ἄλλα καὶ 

ἐπαινεῖ, λέγων: τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν; θαυμάζει γὰρ πῶς ἐγέ- 

νετο τοῦτο, τὸ τὴν πονηρὼν αὐτῶν γενεὰν µετανοῆσαι. Τεν- 

νήματα δὲ ἐχιδνῶν λέγει αὐτοὺς, διότι ὥσπερ ταῦτα κατε- 

σθίοντα τὰς μήτρας οὕτως ἐξέρχονται, οὕτω καὶ οὗτοι τοὺς 
’ ”/ / 8 ’ 3 ’ .] Δ 

πατερας, τοι διδασκάλους, τοὺς προφητας, ἐφόνευον" ἀπο 

τῆς µελλούσης δὲ ὀργΏς, τῆς γεέννης, φησιν. 

γ.8 Ποιήσατε οὖν καρπους ἀξίους τῆς μετα- 
νοίας. | Ὁρᾶς τί λέγει, ὅτι οὐ δε µόνον φεύγειν τὴν 

[ή 9 4 . Δ 3 - - ” [ 

κακιαν, ἄλλα καὶ Καρπους αρετής ποιεῖν. Ἐὶλκκλινον γαρ, 

φησιν, ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποίησον ἀγαθόν. 

Υ.ο Καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα 
”/ Ν 3 / - Ὁ 9 - ᾿ 9 ; 
ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ.] Τοῦτο ἦν αὐτοῖς εἰς ἀπώλειαν, 
ὅτι ἐν εὐγενείᾳ ἐθαῤῥουν. 

/ Ν : - «/ ὃ / ς Δ 4 κώ τν 

Λέγω γαρ υμῖν ὃτι ὀύναται ὁ Θεος καὶ ἐκ τών 
/ -- / το 

λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ.] Λίθοι 
νοοῦνται μὲν καὶ τὰ ἔθνη, ἐξ ὧν πολλοὶ ἐπίστευσαν. ἸΠΠλὴν 
3 4 ἃ / ε - - / ε Ἡ / ς αι 
ἀλλὰ καὶ οὕτως ἁπλῶς τοῦτο λέγει ὁ Ἰωάννης, ὃτι καὶ ἀπὸ 

λίθων δύναται τέκνα ποιῆσαι τῷ ᾿Αβρααμ. Ἰκαὶ γὰρ λίθος 
- ὴ ε / - Τι ὁ ὸ Ν 4 / 9 . 
ἣν καὶ ἡ μήτρα τῆς Ζάῤῥας, ια την στείρωσιν, ἀλλ᾽ ἔτεκεν 

ὅμως. "Ἠγειρε δὲ καὶ τέκνα τῷ ᾿Αβραὰμ ὁ Κύριος ἀπὸ τῶν 

λίθων: πότε; ὅτε σταυρουµένου αὐτοῦ, ἰδόντες πολλοὶ τὰς 

πέτρας ιά ἐπίστευσαν. 

Ὑ.ιο "Ηδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τών 
δένδρων κεῖται. ] "Αξίνην λέγει τὴν τοῦ Χριστοῦ κρίσυν. 
Δένδρα δὲ, ἕνα ἕκαστον ἡμῶν' ὁ οὖν μὴ πιστεύσας ἐν- 

0θ δ. 3 σε ο) ’ 4 ι] ’ . ’ 

τεῦθεν ἤδη αὐτόῤῥιζος ἀποτέμνεται, καὶ εἰς γέενναν ἐμβάλ- 

λεται. 
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Ῥαπί, πηθσιθ απηρε]άπι, πθαιθ δρ]γίέαπαι: Ἱπογρτοίαπίαγ 

αιίεπι, ο αδί. Θβεάε]ς οηίπι Παβία, παπι Ἰδίο 86ἵρ5ο8 

ποπα]ηαραπ{. Ὑεἱ αὖ Ἱατγοαρίατο]α βαάοἷς ποπαπαπ{έαγ. 

Τεπϊεπίες αἆ θαρεϊκπιιπι εις, ἀῑοῖέ ἐΙίδ.] ἈΝοη Υθηθ- 

ταηῦ Ῥοπα πιεηίς, { οσετῖ, οἱ Ιάᾳῖτοο οίαπα ταρτε]επάϊθ 
608. 

2γοφεπῖον υἱρογαγαπι, φμῖς θωὐπιοπδίγαυϊέ υοῦίς πφεγε 

α Γωΐιγα ἔγαζ] Ότο εἶς Ιοᾳπ]έαχ, 5οῖεηςδ Ρειγαιβι(αίεπα 

Ἡ]ογαπι, {απιείςί αΠαπαπθα]άπα Ιααάςί, ἀΐσενπς: Οιῖς ευῦ- 

πποηβίχαν]έ νο  Αάπαϊταίασ επῖπι ααοπιοᾷο Ἠοο {ας- 

ἔαπα αἶί, ιό Ῥτανα παξο Ἱ]ογταπα τοθβῖρίβοαί, Ῥτορς- 

ΠΊθπα απίθΠα ΥΙΡΘΤΑΤΗΠΙ γοσαξ 605, 6ο αποά οι 1]]ερ 

ἀενοταηίθβ πιαίτίοθ» 585 παδοιπίατ, οἰπαηΠίεν οὲ ΤΠ, 

Ῥαΐτες, Ίου εξ πιαρϊρίτο», Ῥτορ]ᾗείαςβ οοοϊάεταπί. Α. 

Γαίυτα Ίτα, 1 θε σεμεηπα», Ιπα 16. 

7αοΐίε ἐφίέιν ιοί ἀἴσπος ρωπίοιία.] Ὑἱϊάαες απιά 

ἀῑσαί, αποπίαπι ποπ οροτίέεύ βοἶαπῃ {πσογο πιαΠέίαπι, 5εἆ 

οὔῖαπα {Γαοίαπα γΙτέα 15 {αφετο. Ὀοο]ῖπα επῖπι, Ιπαυῖέ, α 

πη9]ο, οἱ {αο Ῥοπιαπῃ. 

Εί πο εἶίῖς ]ιαο πιοπίο, ιαίέ ἀἰσαξὶς αριιᾶ υοδίρκος, αίΐγεπι 

Ίαθεπιμς 4ὐγα]απι.] Ἠϊπο ρετιεταπ6, ααοά ἵπ ϱεηετοβῖ- 

ἰαΐο δια «οπβάεραπί. 

}ἶσο επἰπι υοῦΐ8, φιιοᾷ Ῥοΐεδί Ίλεις οἰίαπι ο Πῖδ ζαρίαι- 

Ότι βιιδοῖίαγο Π]ίου 4ὐτα]ω.] Έετ Ιαρίᾶς» Ἱπίε]Ισαπίας 

θϊαπα (επίεςβ, ο απίοας πια] οτοἹάσεταπί. Βἰπιρῃοϊθες 

{απιοηπ ἀἱοεραῦ «οαηππος, ααοᾷ οῖαπι οχ Ιαρίιάϊριας ροβδῖθ 

Ώεις {αοςτο ΒΠο5 ΑΡταμα. Ἐταῦ επῖπ εὐ τι]να Ῥατα. 

Ἰαρῖς Ῥτορίεν βίετ]ίαίετα, εἴ πΙΠϊ]οπ]Ιπας ΡερεΠί. ἙἘςσ- 

οἰξανΙέ αιίαοπα Ώειι5 β1ο5β ΑΌτα]ο ος Ιαριάϊρας: εοᾳπαπἆὀ 

γετο 2 ουπα πηυ]ά γιάεηίαρ οταοϊῄχαπα οὐ ταρίας Ρρείγαβ 

οτεάϊάετιη{, 

«απι Όεγο οί θεοιγῖς αἆ γαάϊίσεπι αγὔογωπι ροδίία εσί.] 

Ῥθουσίπα γοσαί Παά1σίαπα Ὦοπα]π! : ΑΤΡΟΤΕΡ αμίςδΠα, βησι- 

1ο ποβίταπι. Ἰσίέαν απ ποπ οτθᾷΙάατῖζ, ]απα Ἠΐπο βΗιγρῖ- 

ἔπς εχοϊπάΙέατ, αἱ ιν σομεππαπα πα αδαν. 
4 



50 ΤΗΕΟΡΗΣΗΑΟΤΙ ΤΝ Β. ΜΑΤΤΗΑΣΙΜ 

Πάν οὖν δένδρον. | Κὼ ἀπὸ τοῦ ᾿Αβραὰμ κατα- 

γηται. 
Μη ποιοῦν καρπὸν καλὀν.] Οὐκ εἶπε μὴ ποιῆσαν, 

ἀλλὰ μὴ ποιοῦν. ᾿Αεὶ γὰρ δεῖ καρπαφομη Εὶ γὰρ χθὲν 
ἠλέησας, σήμερον δὲ ἁρπάζειο, οὐκ εὐαρεστεῖς. 

Ἐκκόπτεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.] Τὸ τῆς 
γεέννης. 

γ. ττ Ἐγω μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς με- 
τάνοιαν ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός 
µου ἐστίν.] Ἐϊπεν αὐτοῖς ποιήσατε καρπόν. Δείκνυσιν 

Ὁὶ / ς Δ ιά Δ - 3 Ν 9. 9 - 
ουν τις ο καρπος, οτι το πιστευσαι ει τον οπισω αυτου 18 

ἐρχόμενον. ᾿Οπίσω δὲ αὐτοῦ ἤρχετο ὁ Χριστός. Ἰαθὸ καὶ 
ϱ/ -. 

ὕστερος αὐτοῦ ἦν κατὰ τὴν γέννησιν, ἓξ µόνοις μησὶν, ἀλλὰ 
Λ 4 Δ ’ ᾿ ’ 4 ” ε 

καὶ κατὰ τὴν φανέρωσιυ. Ἐφανερωθη γὰρ πρότερον ὁ 

πρόδρομος, εἶτα ὁ Ἀριστὸς, ὑπ᾿ αὐτοῦ µαρτυρηθείς. 
σα / 3 ε λ ἀ / ’ 

Οὗ οὔκ εἰμι ἱκανος τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. ] 
- - / 

Οὐδὲ δοῦλος, φησὶν, ἔσχατος αὐτοῦ εἰμι, ὥστε βαστάζειν 
. ε [ή Δ [ή . Δ ’ / . 

ταῦτα. Ὑποδήματα δὲ νοήσεις καὶ τὰς δύο καταβασεις αὐ- 
- - - - λ ς 

τοῦ, τήν τε ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν, καὶ τὴν ἐκ γῆς εἰς τον ἆδην. 
εν δή ’ 3 « ὃ. / Δ Ν ς / 

ποδήµατα γάρ εἶσιν ἡ δερµατίνη σὰρξ, καὶ ἡ νέκρωσις. 
ο ΄ 

Ταύτας οὖν τὰς δύο καταβάσεις οὐ δύναται βαστάσαι ὁ 

πρόδρομος, μὴ ὀυνάμενος νοῆσαι πῶς ἐγένοντο. 
3 Δ ε - Μ ε / κ ος 

Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίω. | Τουτ- 
έστι, κατακλύσει ὑμᾶς ἀφθόνως ταῖς τοῦ πνεύματος χα- 

) . Ν . ᾿ ΔΝ λ ’ α / 

ρισιν, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐμὸν, φησὶ, βάπτισμα οὐ δίδωσι πνευµατι- 
᾽ ’ 51 4 ᾽ 3” . - Μον] . . 

κὴν χάριν, οὐδὲ γὰρ τὴν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" αὐτὸς δὲ καὶ 

ἀφήσει ὑμῖν, καὶ πνεῦμα δανψιλῶς δώσει. 
κος λ ’ 5 -- | 3 αν 4 γ.12 Οὗ το πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.] Μὴ νο- 

µίσητε ὅτι ἐὰν βαπτισθῆτε ὑπ ἐκείνου, εἶτα ἁμαρτάνητε, 
’ ε - .] 3 ιο ’ ” / 4 

συγχωρήσει ὑμῖν. ᾽Αλλὰ καὶ πτύον ἔχει, τουτέστι, κρίσιν 

καὶ ἐξέτασιν. 
4 -- ." / Αα. 

Καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ. ] Τουτέστι, 
4 3 / ο/ 4 4 ” ’ ς/ 

τήν ἐκκλησίαν, τις πολλοὺς μὲν ἔχει βεβαπτισµένους, ὡσ- 
- ϐ' [ωὸ 

περ ἐν τῇ ἅλωνι πᾶν τὸ γεώργιον. Αλλ᾽ ἐν τούτοις, οἱ 
’ ”/ / - - - 

μέν εἰσιν ἄχυρα, ὅσοι κοῦφοί εἰσι καὶ τοῖς πνεύµασι τῆς 
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“Οπυπῖς ἐφίίω ατδον.] Ἑδαπι ϱἳ αὉ ΑΡταµαπι «ἆθ- 

βοεπάαῦ. 

Λίοπ Γαοἴεπα Ἰισέμπι Όοπωπι.] ἍοἩπ ἀῑκΙί, ᾳπθ ποῃ 

Γαοῖί, 5εᾷ ποπ {ὰ6ἶ6ΕΠ8, 8ΕΠΊρεΓ οπῖπι οροτίοῦ Παοίαπα 

{θττο. ΊἈαπι Ποοῦ Ἰδτί ΠΙΙΒΘΓΙΟΟΙ5 {αθγῖβ, Ὠοάᾶίο αιΐαπι 

ταρῖα5, ΏηΟπ αοοθρίας ογῖς, 

Εωθεσαίιγ, εί ἵπ ἔφπεπι πέν.  εἩεππες 5οἱ]σεί. 

Ἔσο φιᾶεπι Ὀαρέίσο ν08 ἵπ αμα αἆ ραπίίοπίίαπι: οι 

αιέεπι οδέ πιο υεπίέ, ]ογέίογ πιο οδέ.] ὨὈϊκιυι αἵ, Ἑαοϊίο 

Γγαοίατα. Ορίοπάέ Ισίίαιγ απ {γαοίας, πεπχρο ογεάετα 

Ἰπ οπι απῖ ρορί 56 γοπίιτς οταί. ὙΨοπῖέ οπίπι ροςδῦ θα 

ΟἨτ]βίαις. ὝἌαπι βοιί 5ος ἰ{αηίαπα πιεηβδίρας βεοππάαπα 

παανΙίαίεπα Ῥοβίετῖίον 6ο οταί: Ἱία εἰ Ἰαχία πιαπϊ{ερία{1ο- 

ηεπα ΕΠ6 Ῥορίετίογ. Μαπι[εβίαίι5 αδέ επῖπι Ῥγίας Ῥτες- 

οπγδογ: ἀεϊιπάο ΟἨτ]δέας, αὐϊ αὉ ϱο {δδάπιοπίππι α906- 

Ῥεταί. : 

(«μωβ ποῃ 5ιπι ἑάοπεμς οαἰσεαπιεπία Φοδίαγο.] Ἠθ Ρο5- 

{πεπαας απϊάσπα, Ιπαμῖέ, 1ρβῖαςδ 6απα βδατνας5 αέ Ιδία ροβίεπῃ. 

Τετ οαἱοεαπιεπία αιίεπι Ιη{ε]]σας εἰῖαπι ἆπος ἆεδεεπδις5 

ε]αδ, πεπιρο θοπι απ ο οσ]5 1η ἵετταπι, οἳ επι απϊ α 

ἵαιτα 1π ΙΠπίετηαπ. Οα]οεαπισπίαπα επῖπι ο5δὲ Ῥε]ῖσοεα 

σατο, εἶ πιοτβοαίο. Ηοβ Ισίίαγ ἆποςδ ἆεδεεπδας ποπ 

Ῥοΐίθβί Ῥοτίατο ΡΓΕΟΡΟΙΙΦΟΣ, ΙΠπίε]Ησετο ηΟΠ ΥαΙΕεΠ5 απο- 

πιοᾶο {αοῦ αἴπί. 

1ρεο Όο8 δαρίἰραδιέ ἴπι δρὶγῖέι δαποίο.]  Ἠοο εεῖ, ἵπιῃ- 

ἁαριέ γος Ἰατρῖίετ Θρ]τιίαβ βαπο οταβῖς, απία ΠἹθαπη, 

Ἱπαυϊζ, Ῥαρίίξπια ποη ἀαί ϱρ]τΙίαα]επι στα ατα, 5εᾷ ποσα 

Ῥεοσαίογιπ τοπ]ΙββΙοπεπι: 1ρ56 απίαπι εί τεπ({εί γοβῖ5 

Ῥεεσαία, εἰ ϱρίτιέαπι ΠῬεταΠίεν ἀἆαβίξ. 

σι νεπ]αδγιπι ἐπ πιαπιι ε]ι».]  Ἄοη οτεάαίῖς ααοᾶά 

βἱ Ῥαρβσαα {αετ]5 αὐ 11ο, εἰ ἀεϊπᾶςε Ῥεεσατετῖϐς, ἴσπος- 

οαῦ γοβῖ, ἈΝαπι γεπΏ]αβταπι 4ποααε Παβρεί, Ἠος ο5ί, 

ΠαάἹοῖαπα οἱ πα υΙΒΙΙΟΠΟΘΠΙ. 

Εί γερυγφαὈίέ ατγεαπι θιαπι.] Ἠοο εδ, εοε]εδίαπι, 

ασ παπ]ίος αιϊάσπι Ἠαρεί Ῥαρίϊζαίος, βἷοιῦ αγεα ΟΠΊΠ6 

ααοᾷ Ίπ αστο ου]ίαπι {5: 5εά Ιπίογ Ἠος αἰ ααϊάσπα 

4-9 
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πονηρίας κινούµενοι" οἱ δὲ σῖτος, ὅσοι καὶ ἑτέρους ὠφε- 

λοῦσι, καὶ τρέφουσι διὰ διδασκαλίας καὶ πράξεως. 

Καὶ συναξει τον σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ: 

το δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. ] Ἄσβε- 
στόν ἐστι τὸ πῦρ ἐκεῖνο" ὥστε Φλυαρεῖ ὁ Ὡριγένης, λέγων 

ὅτι ἔσται τέλος τῆς κολάσεως. 
/ « / -- Δ - 

Ὑ.τβι4 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἄπο τῆς 
/ 5 η λ 2 / λ λ 2 / 

Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην προς τον Ἰωάννην, 
-- -- 8 3 ο ε λα / / 

τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτού. Ο δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν 
2 λ / λ ο / ϱ/ ε ἂν κα) 

αὐτον, λέγων. ] ἸΚαθαρὸς ὢν Βαπτίζεται, ἵνα ἡμᾶς ἀπο- 

πλύνη" καὶ ἵνα δείξη ἡμῖν, ἐπὰν µέλλωμεν βαπτισθῆναι, 
/ ο 8 ’ Δ / ο 

προκαθαίρεσθαι" ἵνα μὴ µολύνωμεν τὸ βάπτισμα, μετὰ 

ταῦτα εὐκόλως ῥυπαινόμενοι διὰ τὴν πονηρὰν συνήθειαν. 

Κωλύει δὲ αὐτὸν ὁ Ἰωάννης, ἵνα μὴ νοµίσωσιν οἱ ὁρῶντες ρ ο 
Ν ια) Δ ι ιό - - 3 ’ / 

καὶ αὐτὸν ὡς ἕνα τῶν πολλῶν εἰς µετάνοιαν βαπτιζόµενον. 
2 λ / / ς λ ολ θη κ / Εγω χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι.] Χρείαν 

4 ) ς / « Δ - / α « 

γὰρ εἶχεν ὁ πρόδροµος ὑπὸ τοῦ ἸΚυρίου καθαρισθΏναι. Ὡς 

γὰρ ἀπὸ τοῦ ᾿Αὸὰμ καταγόμενος, καὶ αὐτὸς ἐπεσύρετο τὸ 
/ Δ 3 - - ε Δ 4 .] . 

µόλισμα τὸ ἐκ τῆς παρακοῆς' ὁ Ἀριστὸς δὲ ος -- έκα- 

θάρισε πάντας. 

Καὶ σι ἔρχη πρός με; ' Οὐκ ἑτόλμηασε εἰπεῖν ὅτι 

καὶ σὺ βαπτίζη ὑπ ἐμοῦ: ἀλλὰ, καὶ σὺ ἔρχη; οὕτως 

πὐλαβεῖτο. 
4 ἡ -- όν 4 / 

Ψ.τὸ ᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπε προς αὐτόν: 
/ Α 

ἄφες ἄρτι. ] Νῦν, φησὶ, παραχώρησον" ἔσται δὲ καιρὸς 
ς/ ᾽ »ο/ / ο’ .ἆ 4 - / 
ὅτε τὴν ἀξίαν δόξαν ἔξομεν, κἂν μὴ νῦν φαινώμεθα. 

«/ λ / Ε) 4 -- -- -- 

Οὕτω γαρ πρέπον ἐστιν ἡμῖν πληρώσαι πᾶσαν 
ὃ / έν. ή λέ ὸ ’ τὰ ’ 

ικαιοσυνην. ὃν νόμον λέγει δικαιοσύνην. πικατᾶ- 
4 Ὁ ε 9 / ’ ϱ/ β / 3 

ρατος, φησιν, ἣν ἡ ἀνθρωπιίνη φύσις, οτι τὸν νόµμον οὐκ 

Ἰδύνατο τελειῶσαι. ᾿Ἡγὼ τοίνυν ἐτέλεσα καὶ τᾶλλα τοῦ 

νόµου. Λείπει δέ µοι τρῦτο, τὸ βαππισόθαν Τοῦτο τοί- 

νυν τελέσας ἁπαλλάξω τὴν φύσιν τῆς κατάρας" τοῦτο γὰρ 

ἐμοὶ πρέπει. 

Ὑ.τῷ ιό Τότε ἀφίησιν « αὐτόν" καὶ βαπτισθεὶ 
ὁ Ἰησοῦς. | Τριάκοντα ἐτῶν ὢν Βαπτίζεται, ἐπεὶ αὕτη ἡ 
« / / / αμ « / 5. Δ Δ . έχε ἡλικία δέχεται πάντα τὰ ἁμαρτήματα. Ἐν μὲν γὰρ τῇ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΟΡ. ΟοΑΡΌΟΌΤ ΠΠ. σο 

Ῥαπύ ρα]εα, Ἡ] βοϊ]ϊοεί απῖ Ίαυας βιηΐ, οἱ δρἰτΙάῦιις πια]1ε1εο 
αρ]ίαπίιτ: αλ ααέεπα ἐτιβάοιπα, απϊ αλβ α]ος βιηί, οἱ 
81195 ραξουπύ ἀοοίτῖπα οἳ οΡοΓθ. 

0 οοπᾳγορα δέ ἐγτέίσιιπι ἔτι Ἰιογγοπι δη, Ίαΐεας 
αµίεπι οοπιδιγεί ἐσπὶ ὑπεωηφιθ,] ἸπεκΗπσιϊρί]επι 
Ί]απα Ίσηοπα γοσαξ. Ἰπάο πασαέισ Οτίρεπες5, ἀἴοεηπ5 
αποά Επατας ϱἵέ Ππῖς αρρΗοἴοσαπῃ. 

Τωπο αάνεπῖί «εις α (αἴϊζφα αἂ «Ἰογάαπεπι αἆ «Γοαῃ- 

πεπι, εί δαρίϊραγεξιγ αὖ «ο. «οαππε αιωίεπι ῥγο]δεῦαί 

επι, ἀἶσεπδ.] Θπαπα πιαπᾶας ϱββεί, Ὀαρίσαίας, πέ ΠΟΒ 

αρ]ααέ: εί αἱ οδίεπάαῦ ποΡῖβ ααοᾷ βἱ Ῥαρέσασϊ νο]ῖπιας, 

Ρπῖας ππυπάεπιασ, πό πο Ἱπαπίπειπαδ Ῥαρέίδπια, Ῥορίοα 

{ποῖ]ε ἵπ βοτάος τε]αθεηπίας Ῥτορίεσγ ππα]απι οοπκιιθίιιά]- 

ΏθΠι, Ῥτολμίρεί αἱέθΠι ΘΙ1ΠΙ 10α4ΠΠ6ΡΒ. ιό πο νἱάοηίας 

Ἡ]απα ραζεπύ απαθῖ ππαπα εκ πχυ]ς αἆ ραπΙεηίαπα Ῥαρ- 

σατ]. 

ΜΗ]! οριι5 εδέ μέ α ο δαρίίσεν.]  Όριας επῖπι Παβοραί 

Ῥτεβοισδος α ΤὮΏοπιῖπο ππιπάατῖ, προίο αὉ Αάαπι ἆθ- 

5οεπάεηπΒ. Ἀαπι εἰ 1ρ5ο οοπίταχογαί οτίαπα οκ Ιποβος- 

επίῖα Ἱπαιϊπαπιεπίαπα. ΟἨεϊδέας απίοπι Ἱποατηαίας ρυτ]- 

Ποανγ]έ ΟΠ1ΠΘΒ. 

ΤΕ έω νεπῖ αἆ πιεζ] Νοπ απδας {6 ἀἄΐοστα, Ἐέ ία 
Ῥαρίϊζασί5 α πε” βαε, Ἠή ία γεπῖ2 ἜΤαπι Ρρία5 εταί. 

Πἐεδροπάεπδ αιίεπι «Τεσι»δ, αἰωῖέ αα ἐἴζιπα, Ι)ἰπιϊέέ πτιπο.] 

Ναπο, Ιποσῖέ, Ῥρετπα ία: ετῖς ααίεπι ἔεππραδ, απο ἀῖσηα 

πο! ογΙέ σ]οτία, Ποεῦ ηΙιΏπο ΏΟΠ αΡΡΑΤΘΑΠΙΗ8. 

Φδὲο επἰπι ἄεοεί, ιέ ἐπιρίεαηνις οπιπεπι }δἡέαπι.] Τ,εσοπι 
γοσαῦ ]υβάματι. Μα]εάϊοία εταί, Ιπαπῖέ, Ἠπππαπα παίπιτα, 

απ]α Ίεσθπῃ ποπ Ῥοίεταῦ Ρρεγῇῄοςτα. Έσο Ιρίέαν Ἱπαιρ]αγί 

α]ῖα, ααςθ Ἱπ Ίοσα βιπί, εὐ ἀαεξί Ίου ππαπ αἱ Ῥαρίσοτ: 

αιοά αδί {δοςτο, ΠΏαεγαβο παίπταπι α πα]εάϊ]οίο. Ἠοο 

οπίπι πας ἆθοςί. | 
Τωπο οπυέζέ ἐζιπι: Εί δαρίϊκαίμς «εδις.] ΟἨλτϊδίέας 

ουπα {π]ρ]ηία αΠΠΟΓΙΠΙ ϱ88εί, Ῥαρίϊσαίατ, εο ααοά αρίας 

Ί]]α Ῥοεσαία οιηπῖα 1Ώ 56 αοοῖρῖ. 1Ιπ ρτῖηα ορίαίο πιαρηΏα 



δ4 ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΛΟΤΙ ΙΝ Σ. ΜΑΤΤΗΑΣΌΓΜ 

πρώτη ἡλικίᾳ πολὺ τὸ ἀνόητον. Ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ, τῇ τῶν 

νεωτέρων, πολλὴ ᾗ Φλὸξ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ: ἐν δὲ 

ταύτη τῇ τῶν ἀνδρῶν πολλὴ ἡ φιλοχρηματία. ᾿Ανέμεινεν 
5 ’ 4 « / 5! ο - - ε . ῃ 

οὖν ταύτην τὴν ἡλικίαν, ἵνα διὰ πασῶν τῶν ἡλικιῶν πληρώση 

τὸν νόµον, καὶ ἁγιάση ἡμᾶς. 
λ / |) - ε/ - ’ Εὐθυς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος.] Οἱ Μανιχαῖοι λέ- 

γουσιν, ὅτι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπέθετο ἐν τῷ Ἱορδάνη, κατὰ 
φαντασίαν δὲ ἄλλο σῶμα ἔδειξεν. ᾿Ἐπιστομίζονται δὲ ἐν-- 

τεῦθεν, ὁ Ἰησοῦς γὰρ, φησὶν, ἀνέβη: οὐκ ἄλλος ἀνέβη, αλλ᾽ 

ὁ καταβὰς εἰς τὸ ὕδωρ. 
λ [ή -- ε / 4 Καὶ ἰδον ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί.] Ὁ μὲν 

᾽Αδὰμ αὐτοὺς ἔκλεισε. Διὰ δὲ τὸν Χριστὸν ἀνοίγονται" 
ο [ή / . ) ο / . / 3 ’ ἵνα µάθῃς ὅτι καὶ σὺ, ὅταν βαπτίζη, ἀνοίγεις αὐτούς. 

4 κν Ν - -- -- 

Ὑ.τό1] Καὶ εἶδε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεού κατα- 
ο) χ λ λ / ” Ν βαἶἴνον ὡσεὶ περιστεραν, καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτον, 
λ ἰὃ λ 5 -- 3 -- / κ / 

καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανών, λέγουσα.] Κατέρχε- 
ται τὸ μυ... ἵνα µαρτυρήση, ὅτι μείζων ὁ βαν ο 

να ἢ ὁ βαπτίζων. Οὲ γὰρ Ιουδαῖοι µέγαν εἶχον τὸν 
ο. γ. ὁο., 

Ἰωάννην, τοῦ δὲ Χριστοῦ οὐ τοσοῦτον ἐφρόντιζον. 

Ἠδον δὲ τὸ πνεύμα πάντες ἐρχόμενον ἐπὶ τὸν ᾿]ησοῦν, ὡς 
Ἀ ᾿ ’ ϱ/ ε ον / [τν ο”. ἂν μὴ νοµίσωσιν ὅτι ἡ φωνὴ ἡ λέγουσα, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 

ε 3 Δ 4 Δ ᾿ [ή κ 3 9 9. 4 Δ 
µου ὁ ἀγαπητὸς, διὰ τὸν Ἰωάννην ἐγένετο, ἀλλ᾽ ἰδόντες τὸ 

. ’ 5” « 3 ϱ/ ' λ . - πνεύμα πιστεύσωσιν, ὅτι ἡ φωνὴ αὕτη διὰ τὸν Ἰησοῦν 
ε] Ὡ λ Ν - ὸ λ  - λ αν 9 
ἐστιν. σεὶ ω αρα ἓ, διὰ τὸ ἄκακον καὶ πρβον: καὶ 

ὅτι εαθαρωτατόν ε ἐστιν ἡ ορια, καὶ ἔνθα δυσωδία ἐ ο. 

οὐ παραμένει’ οὕτω καὶ τὸ ἅγιον Π]νεῦμα. ᾽Αλλὰ καὶ ἐπὶ 

ού Νῶ ε ε - η ῶε, π ριστερὰ ἤγγειλε τὴν λύσιν τοῦ κατα 

κλυσμοῦ, κάρφος ἐλαίας φέρουσα" οὕτω καὶ ἐν- 
τθ α { - Δ α ὸ - ’ - . - 

ταῦθα το Ι]νεῦμα το ἅγιον οηλοῖ λύσιν τῶν ἁμαρτιῶν. 

Ἐικεῖ κάρφος ἐλαίας, ἐνταῦθα δὲ ἔλεος Θεοῦ. 
τ /  Ἰδ Δ 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀἄγαπητος, ἐν ᾧ 
/ ο 

εὐδόκησα. ] Τουτέστιν, ἐν ᾧ ἀναπαύομαι, ἐν ᾧ ἀρέ- 
σκομαι. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΟΡ. οΑΡΌΤ ΤΠ. σὅ 

οδὲ Ιηβιριεηᾶα, Ἱπ βοοιπάα, ααδ α5δ αἀο]εβοθηίαπι, 

πηασηΏα, ορ Παπιπια οοποιρῖδοεη{ίο εξ 1, ἹΊπ υγ 

απίθπι αππος ορια τοσπαξ. ἸἘπροσίανί, Ιρίίας Ίαπο 

εοἰαίαπι, τι ευ Ο9Π1Π66 αρίαΐο5 Ιπιρ]ετεί Ι6ΡΕΠ1, εὔ ποβ 

βαποΠοατεῦ. 

δίαίΐπι αφοεπᾶῦέ αὖ αφµα.] ΜαπϊσμοΙ ἀῑοαπε αποᾶ 

οοτρα5 5παπι ἀεροβιςτῖό ἵπ «ο οτάαης, ]αχία αρραγαπ/{ῖαπι 

αιίεπι αΠαᾶ οοτραβ πιοηβίταπθ. ΟὐΡπιπίθβδοαπέ αιίθπα 

Ἠϊΐπο, ᾖεβας επῖπι, Ιπαμῖέ, αβοεπᾶΙδ: ποηῦ αῑαςδ αβοαηά1ξ, 

564 15 αι ἵη ααπαπῃ ἀεδορπάεταῦ, 

Εί εσσο αρογέέ διηέ οἱ σα] Ααάαπι 11ος οἶαιδίέ, ρεν 

ΟἨτβίαπι αιίοπι αρετιιηίατ: τὸ ἀἄἶδοαδ, ααοᾷ αιαπἆο 

Ῥαρίζατῖβ, αροσῖ5 608. 

Σέ υἱάῖί αρἰγτίµπι Ι)αὶ ἀεδοεπάεπίεπι φιαδὶ σοἴωπιδαπι, εέ 

υεποπίεπι διΙΡΟΥ θιπι, οἱ 60006 υοῦ ϱ οῶῇΐδ, ἀἰσεπε,] Ὦο- 

βορπά!1έ αρ]τῖίας, ιό ἰεβπιοπῖαπα Ῥρετῃμίρεαῦ ααοά πια]ος 

β1έ αυἵ Ῥαρβσζαίας, απαπα αι Ῥαρίσαῦ. «Γαάσ οηῖπ πιαρ- 

π]βοαβαΏπ{ οαηπαπι, αἲ ΟἨΠτιδίαπι Πποη απίαπι οιταβραπ{. 

γιάεταπέ αιίοπα βΡΙΓΙ{ΠΠι ΟΠΠ6ΘΒ γεπΙεη{εΠι ΒΗΠΡ6ΕΥ κε; θβδιπ], 

πό πο Ῥπίατεηό αποά γοκ ἆἴςεπβ, Ἠϊο οδ Πας πιεις 

ἀεοίας, Ρτορίεσ /οαππεπι ἁῑσία β1ζ, 5εἆ γίδο βρ]γῖέα οΓ6- 

ἀατεπέ ααοᾶ ρτορίες «ᾖθβαπὶ γοχ ἴ]]α βἵί. Οπαβί οοἶαπῃ- 

Ῥαπα, Ῥτορίες Ἱπποσθηδίαπα εὔ πιαηδιείιάἴπεπι, εὐ αποά 

παπά ϊβθίπαα, ος οοἶππηρα, αἲ τί {ωίοι ο5ὲ, 1Ρί ποη ΤῃΠ8- 

πηθαί: βίο οἳ βριτέας βαποίαδ. Είύ πο ἆε ἌΝοο αἴππί 

οοἴαπιραπι πιποῖαξβδο αν βοϊαάοπαπι, παπά οἶνο 

αΠογεπίαπι, 5ο εξ Ἠϊο Βρϊτῖθας βαποία5 πιαπϊ{οβίαί Ῥεοσα- 

{οταπα βοἱαίοποπι. Ίο ταπια5 οϊνε», Ἠϊο παϊθοτιοοτάῖα 

Τε]. 

Πίο εδὲ Πζέις πιει ἀῑ[εσίις, ἴπι φμο πε] θεπερίαοϊέωπο 

ἐδἰ.] Ἠοο εδ, ἵη απο τεαπίεδοο, 1η ᾳπο ΡΙ4ΦΘΕΟΓ. 



σ6 ΤΗΕΒΟΡΗΣΙΛΟΤ ΙΝ ΕΣ, ΜΑΤΤΗΣΌΜ 

ΚΕΦ. ὃ. 

μα ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ 
| πνεύματος. | Διδάσκων ἡμᾶς, ὅτι μετὰ τὸ βάπτισμα 

μᾶλλον δεῖ προσδοκᾷν πειρασμοὺς, ἀνάγεται ὑπὸ τοῦ Πνεύ- 

µατος τοῦ ἁγίου" οὐδὲν γὰρ ἄνευ τοῦ Πνεύματος ἔπραττεν. 

᾿Ανάγεται δὲ εἰς τὴν ἔρημον, ἵνα δείξῃη ἡμῖν, ὅτι ὁ διάβολος 

τότε πειράζει ἡμᾶς, ὅταν εἴδη µεμονωμένους, καὶ μὴ ὑπ ἆλ- 

λήλων [οηθουµένου.. Δεῖ οὖν ἡμᾶς μὴ ἀβούλως ἑαυτοῖς 

θαῤῥεῖν. | ΄ 

Πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.] Διάβολος λέ- 
γεται ὡς διαβαλὼν τὸν Θεὸν πρὸς τὸν ᾿Αδάμ. ἨἘϊπε γὰρ 

αὐτῷ, ὅτι ὁ Θεὸς φθονεῖ ὑμῖν. Καὶ νῦν δὲ τὴν ἀρετὴν δια- 

βάλλει πρὸς ἡμᾶς. 

γ.ο Καὶ νηστεύσας.] Ἠνήστευσεν, ἵνα δείξη, ὅτι 

ὅπλον µέγα ἡ νηστεία κατὰ τῶν πειρασμῶν, ὥσπερ ἀρχὴ 

πασης ἁμαρτίας ἦ τρυφή. 

Ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσα- 
ράκοντα.] Τοσαύτας νηστεύει ὅσας καὶ ἸΜωσῆς, καὶ 

Ἠλίας. Ἐὺ γὰρ πλείου, ἔδοξεν ἂν φαντασία ἡ σάρ- 
κωσις. 

Ὕστερον ἐπείνασεν. ] Ὅτε συνεχωρησε τῇ φύσει, 

τότε καὶ ἐπείνασεν, ἵνα δώση ἀφορμὴν τῷ δΩΒΟΑΨ. προσελ- 

θεῖν καὶ συμπλακῆναι αὐτῷ διὰ τῆς πείνης, καὶ οὕτω ῥίψη 

αὐτὸν καὶ καταβάλη, καὶ τὴν νίκην χαρίσηται ἡμῖν. 

γ.6 Καὶ “προσελθὼν. αὐτῷ ὁ πειράζων, εἶπεν: 
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι 
γένωνται. ] Ὄκουσε τῆς ἐξ οὐρανοῦ φωνῆς ὁ ληστής. 

Τάλιν εἶδεν αὐτὸν πεινῶντα, καὶ ἀμφέβαλλε λοιπὸν, πῶς 
ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ πεινᾷ, διὰ τοῦτο τοίνυν πειράζει αὐτὸν, ἵνα 

µάθη. Ἰολακεύει δὲ αὐτὸν, νοµίζων ὑποκλέψαι, ἐν τῷ λέ- 

γειν, εἶ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ. Αλλ ἐρωτᾷς, καὶ τί ἁμάρτημα 
Ω - 5/ 

ἦν τὸ ποιῖσαι τοὺς λίθους ἄρτους; "Άκουε οὖν, ὅτι τὸ 

ἀκούειν τοῦ διαβόλου κατά τι, ἁμάρτημά ἐστιν. Αλλως τε 
τὸ 3 ο) ο ε / ο) / / 3 ο) ε 
ἴὸε, οὐκ εἶπεν, ἵνα ὁ λίθος οὗτος γένηται ἄρτος, ἀλλ οἱ 

/ / 4 Δ - λίθοι, θέλων ῥέψαι τὸν Ἀριστὸν εἰς περιττότητα. Τώ γὰρ 

20 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΙΕΒ. ΟΑΡΠΏΤ ΤΥ. ὅσ 

(αμ αΤ. 

ΝΕ «ἴεεις ἀμοίιμς οδί ἴπι ἀεδεγίιη α δρίγιίμ,.] Ὥοσεπβ 

Πο5, αιοᾶ ροξῦ Ῥαρθίβπιππα πιαρῖ5 οροτίεί εχρεοίατα 

{αοπίαίίοπες, ἁποϊέαν α Βρϊσιέα βαποΐο: πΙΠ] οπΙπα βἴπο Βρ]- 

τα {θοῖς. ιοϊέαν αιίθηα 1 ἀθβοτίταπι, πό οδίοπάαξ ΠοΡΙ5 

αποᾶᾷ ἁἀἴαρο]ας ἔτππο πο {επίεῦ απαπἆο νυιάετΙέ βοΠίατΙο5, 

εί ποῦ αἳ ας αζ]αίο. Οροτίεί Ι6Ιέ1Γ ΠΟΒ ΠΟΠ {επιοτο 

Πάοετο ποβ]βῖρεῖς. 

σι (επίαγείιγ α ἀἰαδοῖο.] Ὠϊαβο]αςδ ἁἰοϊίατ, ᾳαοᾶ ας- 

οιβανετί εἔ οα]αππίαίας {αοπῦ Ώειπι αραιά Αάαπι. 

Όικις οηπῖτπι 1], Ὠσθιβ νοβῖβ Ιπνιάδί, οὐ ηιπο νΙγέαίεπι 

αραιά ηο οα]απιπίαξΙτ, 

Εί οπι Ἰε]απαδδεί.] «ε]απανΙὸ: τα οδεηπᾷαῦ ααοά 

Ίππβσηα ατπιαίυτα οοπίτα {οηίαίοπες αἱ ]α]απῖαπι, ρἰοιιέ 

Ῥτϊποϊρίαπα οπιηῖ5 Ῥοσσα ἀθ]ιοῖα». 

ο αίθν φπαάγαφίπία, εἰ ποσίε» φιαάτγασίπία.] Το ]ε]α- 

πανΙέ, ααοῦ εὐ Μος, εἰ ΕΠα5: ααοά αἵ ρ]αγες ]ε]απαδβοί, 

γῖρα, {μϊ5δεί Ἱποαγηα/1ο α]ας Παιδια αἳ αΡΡαΤΘΠΒ. 

Ῥοδίεα εδιγζῶ.] ΟΩπααπάο Ρρογπαϊδῖς παίιτα, {απο εί 

αρυτη{, αἱ ἆατεί οσσββΙοηθΠ ἀἴαβο]ο αοοεἆεπᾶϊ εὖ οοΏςΡΤε- 

ἀϊεπαϊ β6οπι Ῥγορίεςσ {απιεπι, ϱ{ βῖο ρτοβίοετηαί οὐ ἀε]ιοῖαί 

ουπα, ποῦῖδααθ νἱοίοτίαπα ]αγο]αίας, 

Σέ οι αοοεδεἰδδοί αἄ επι ἐῑίο φιῖ {επίαί, ασ: δὲ 

ζω αεί 65, ἄἱο ΐ ἴαρίᾶσ ἰδίὶ ραπο Παπί.] Αιαϊνιο 

γοσοθπι οα]θρίοπι Ιαΐτο. Τίεγαπι γιἀεί επι αβιτΙοηίθηῃ, 

οί ἁαδιίαί αἆλας, αἀοπιοᾶο βαάς εί οβυτῖαί, εἰ 1άοῖτοο 

ἰεπίαί πα πὲ ἀῑδοαί. Ααπίαίας αιέοπι εἶ, Ῥιίαης ϱ9 

ααῖά ϱαβαταίατυπα, ἀϊσοεπάο, Βἱ ας Ὠοί 65. απ τοσαβ, 

Ἐά ααοά ρεοσαίαπι εταῖ, {π66Υθ Ιαρίάθ5, ραπε5ῦ Αιάϊ 

Ἱσ]έατ, απῖα αιάϊτο ἀἰαθοίαπι ἵπ ααιπο, Ῥοοσαίαπα ϱ5ῦ. 

Ὑπάε απίεπα οί αἩιά. Ἀοηπ αἀῑκίί, αὲ Ιαρῖς Πῖο ραπῖς Παί, 

5οἆ ἸΙαριάςς: γο]επς ΟἨΠηϊδίαπι αἆ βιροτβαα Ιηβίῖσατο. 
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- 3 . ο , ὰ - ε « 9 
πεινῶντι εἷς ἄρτος ἀρκεῖ πάντως, διὰ τοῦτο ὁ Χριστὸς οὐκ 

ἤκουσεν αὐτοῦ. 
λ χ . / 

Ὑ.4 ὍὉ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε' γέγραπται, οὐκ 
«αμα / / ”/ 3 .,3 ) λ 
ἐπ᾽ ἄρτω µόνω ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 

[ή / Δ / αν ῥήματι ἐκπορευομένω διὰ στόματος Θεοῦ.] ᾽Απὸ 
τῆς παλαιᾶς ἐστιν ἡ μαρτυρία, ἸΜωσέως γὰρ ὁ λόγος. Ἰαἱ 

Δ Δ ες - αν / 3 / 3. εά 
γὰρ καὶ οἱ Ἔβραῖοι τῷ μάννα ἐτράφησαν, οὐκ ἄρ- 

” 5 8 ΜΜ . - ’ - 

τῳ ὄντι, ἀλλὰ διὰ ῥήματος Θεοῦ πᾶσαν χρείαν τῶν 
5« / - 3 [ή / ιό ο] - 

Ἐβραίων πληροῦντι, καὶ πάντα γινοµένῳ ὅσα ἂν φαγεῖν τις 
5 ’ ” Δ 3 ’ 5 » - 3 - 3 / « 
ἐπεθύμει. Ἠῖτε γὰρ ἰχθύος, εἴτε ὡοῦ, εἴτε τυροῦ ἐπεθύμει ὁ 

Ἰουδαῖος, τοιαύτην γεύσιν παρεῖχεν αὐτῴ τὸ μάννα. 
/ / 1 / 

Υ.5 Τότεπαραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 
/ χ}/ Δ Δ λ / 

τὴν ἁγίαν πόλιν. καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύ- 
γιον τοῦ ἱεροῦ.] ἨΜέρος τι τοῦ ἱεροῦ, οἷα τὰ παρ ἡμῖν 

λεγόμενα Ιδίῤῥυτα: ὥσπερ γὰρ πτέρυγες δοκοῦσιν. 
/ - Ἐν 5 - - Π 

Υ.ό Καὶλέγει αὐτώ' εἰ νιὸς εἰ του θεοῦ, Βάλλε 
σεαυτὸν κάτω. Γέγραπται Ύὰρ, ὅτι τοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρών ἀροῦ- 

σί σε, µήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα 
3 εἰ - - - . . - / 3 Δ 3 

σου. ] Ἐ)ὲ υἱὸς εἶ τοῦ Οεοῦ, μονονουχὶ τούτο λέγει" ἐγω οὐ 

πιστεύω τῇ ἐξ οὐρανῶν φωνῇ ὅμως σὺ, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 

Οεοῦ, δεῖξόν µοι. Καΐτοι γε, ὢ μιαρὲ, εἰ υἱὸς ἦν τοῦ Θεοῦ, 

κατεκρήµνισεν ἂν ἑαυτόν; τῆς σῆς ὠμότητος τοῦτο ἐστὶ, τὸ 
, ᾽ ὸ - Θ Α δὲ ΔΝ ’ 3 

κατακρημνίζειν τοὺς δαιμονῶντας, Θεοῦ δὲ τὸ σώζει Οὐὖ 

γέγραπται δὲ τὸ, ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, περὶ τοῦ Ἀριστοῦ, 
3 4 . - ς / - / / . - 
αλλὰ περὶ τῶν ἁγίων, τῶν δεοµένων [βοηθείας ἀγγελικῆς. 

Ὁ οὃὲ Χριστὸς οὐ δεῦται, ΟΘεὸς ὤν. 

58Ρ. ΧΥΙ, 20. 

γ.7 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" πάλιν γέγραπται, 
οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.] Ἡμέρως 
αὐτὸν ἀποκρούεται ὃ Ἀριστὸς, διδάσκων ἡμᾶς διὰ τῆς 

πρᾳότητος νικᾷν τοὺς δαίμονας. 

Ὑ.8ι9 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος 
εἰς ὄρος ὑψηλον λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας 

1 δίῤῥυτα]) ΎοΣ α]85, οΡίποσ, ΠΟΠ τθρετία, οὐ ἵπ Ἰοσίοῖς {ταρίτα 
οαρε]ία. Ὑιάρδίαγ ααίεπα Ιάθπα βΙσηίῇσατα, ᾳαποᾷ αραιά Ταίϊπος αἱβρζι- 
υἰαία (ΥΙαν. ντ. 8) ἰεοία 5ο]]]οεί οράϊαπι ἵπ 6απιπιο ἀῑγατῖοσία, οἱ ρ]α- 
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Ἐβυτιεη{ί επῖπι ππαδ ραπῖς θα/ΠοΙέ, εἰ Ῥτορίετ Ίος ΟἨητ]β- 

{18 ποηῦ αιαάϊνΙό θπῃ. 

4ἱ {ο γοβροπᾶεπθ, αἰσίί: δογτρίιπι δέ, οι ἴπ Άαπο 

δοΐο υἱοίμγιδ ϱδέ ᾖιοπιο, δεᾶ ἵπ οπιπὶ νεγῦο, φιοᾶ εγγεάέιιγ 

0εΥ ο Πεῖὶ.] Ἐς νείοτῖ {ερίαπιεηίο ο5ί ἐαεπιοπῖαπα Ίος, 

Μοβῖς επῖπι 86ΓΠΙΟ θδί. Ἴαπι εἳ Ἠερταί οἶδαί ραπ 

ππΦΏΠα, αποᾷ ποη εταί Ῥαπῖβ, 5οᾷ Ῥεσ γετραπι Τ6ί Ίπι- 

Ῥ]εραί οπιπθπι Ἠεργορογαπα ΙπᾷΙσοεηίῖαπι, εἰ βεραῦ οπιπία 

αἩ6βουιπααε οοπιεάετο απῄδαπαπα οαρῖεραξ: παπι βἶγθ 

Ῥΐδοςπι, βἶγε οΥπῃ, βἶγθ οαδεαπ οοποιρίςοεβαί ο αάερις, 

Ἠ]ας σηδίαπα τπαηππα εἶ ργερρεῥαξ. 

Τιωπο αβδιωιῖέ επι αἄἰαθοῖμς ἴπ δαπσίαπι οἰνίέαίοπι, εἰ 

δίαἑωῖέ ειπι διργα ᾖρίππασιίωπι {επερ.] Ῥατβ απαάαπι 

ἑεπιρΗ οταί, δἷοιέ ασ αριιᾶ πο ἀἰοππίατ δίῤῥντα : γιάεη- 

να εηίπα ο1οιέ αἷα 556. 

Σί αἅἰοῖέ εἳ: δὶ Π[ῖις Ιοὶ 65 ἴμ, πιο {ο ἄεογβιπη. 

Φογζρίιπι εσί οπῖπι, απφεζῖς δις πιαπάαῦὺϊέ ἆε {6, εί ἴπ πιαπῖ- 

ὄιβ ρογίαδιωπέ {6, πο Ἰογίο ἐπιρίπφας ἵπ {αρίᾶεπι Ώοεάσπι 

μη. 8 βμας εί ο5 ία, απαβῖ ηος ἀῑσαῦ: Ἐσο πο 

οτεᾶο γοοῖ οα]έτι5 παΙββο8.: αἰίαππση {ἴα, 5ἱ ΠΠα5 Ὀοί 65, 

οβίοπᾶᾳ ΠΠ. ΘΟπαπινί5 πας ει οταί, ΏΙΠΙ, Ο 1ηα]ο- 

ἀῑσία, Ῥτγοροϊρίίατο ἀερεραί βεϊρεαπ ἜΤαε οταζεΠ{α15 

ορί, Ῥτοβοϊριίατο ἆαεπιοπῖίο αοίΐο5, ΤὨοεϊ αιίεπι βα]γατο. 

Νοη αιίαπ βοτϊρίαπα αςὲ Ιδίαᾶ, Τη πιαπῖραβ Ροτίαρυπί {ε, 

Ῥτορίεν ΟἨλτβίαπα, 5εᾷ Ῥτορίεν 5αΠοίοβ, απ ΙπάΙροπύ 

βπσε]]οο ῬτεββΙάϊ]ο. ΟἨτίδίας ααίεπι ααῖ Όειβ ϱ5ί, ποπ 

ορας 1]ο Ἠαρεί, 

Πἰωζέ {ἐζὲ «εσας: Πιγβιπι θογτρίµπι εδί, οπ Μεπίαὐϊθ 

ἀοπιίπιπι ει ἔωιι.] ἹΜαπβιείε τερο]]1έ εαπαι ΟἨτ]δίας, 

ἄοσεπβ ε{ πο πιαηειείιιάϊπο ἆ8ΡΠΙΟΠΘΒ ΥΙπςετθ. 

Τέογπι αξβδιιπεῖέ 6ιπι ἀἰαδοζιις πι πιοπέεπι εποείδιπι υαζᾷς, 

οἱ πιοπείγαΐ εἰ οπιπία γεπα πιωπᾶί, οί φἰογίαπι ἀίογωπι, εί 

γατα Ίπ πίτυπιαπο Ἰαΐίας ἀεπιθίεηπίία. Ἠ[δ οοηίτατίαπι εταῖ οοπιρίωυίωηο 
(σύῤῥοια) οκ απο 41ο Ῥ]ατῖα]ες ἵπ πιοάῖαπι αἰτίαπα βἶνο Ἱπιρ]αγίαπι 
εοπΠαοβραπέ. 
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3 / -- / χ Ν / ” -- 

τὰς βασιλείας τοῦ κὀσμου, καὶ τὴν δόξαν αὐτών, 
4 / -- -- / / Δ καὶ λέγει αὐτῷ' ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πε- 
λ ’ 

σων προσκυνησης μοι. ] Τινὲς μὲν νοµίζουσιν ὄρος ὑψη- 

λὸν, τὸ τῆς φιλοχρηματίας πάθος, εἰς Ὁ σπουδάζει ἄναγα- 

γεῖν τὸν ]ησοῦν ὁ ἐχθρός: ἀλλ᾽ οὐ καλῶς νοµίζουσιν. Αἱἰ- 

σθητῶς γὰρ ἐφάνη αὐτῷ ὁ διάβολος, λογισμοὺς γὰρ ὁ Ιύ- 
᾿ δα 4 / 5 - - αν ὧν ἔὸ ριος οὐκ ἐδέξατο, μὴ γένοιτο. Αἰσθητῶς οὖν αὐτῷ ἔδειξεν 

ἐν τῷ ὄρει πάσας τὰς βασιλείας, κατὰ φαντασίαν ὑποστή- 

σας αὐτῷ πρὸ ὀφθαλμῶν ταύτας, καὶ ταῦτα πάντα σοι 

δώσω, φησίν. Ὡς γὰρ ἴδιον ὄντα τὸν κόσμον λογίζεται, 
ε ΔΝ ε / - Ν 3 - ’ - ή 

ύπο ὑπερηφανίας" τοῦτο δὲ καὶ νῦν λέγει τοῖς πλεονέκταις, 

ὥστε οἱ προσκυνοῦντες αὐτῷ, ἐκεῖνοι ταῦτα ἔχουσιν. 
/ / 2 νε - -- «/ ή Ὑ.το Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησούῦς' ὕπαγε οπι- 

- ’ κ] ’ Δ / / 

σω µου, Σατανά γέγρατπται γαρ, Κύριον τὸν Θεον 
/ ο] -- / ’ 

σου προσκυνἠσεις, καὶ αὐτῷ μµονω λατρεύσεις.] 

Ὀργίζεται ὁ Γύριος αὐτῷ, ὅτε εἶδεν αὐτὸν τὰ τοῦ Θεοῦ 
σφετεριζόµενον, καὶ λέγοντα": ταύτα πάντα σοι ὀώσω, ὡς 

ἴδια. ἸΜάθε δὲ πῶς ὠφελούσιν αἱ γραφαί:' ὁ γὰρ Ἰύριος 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἐπεστόμισε τὸν ἐχθρόν. 
5 / λ / 3 ὁ Ν 

γ.α Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος" καὶ ἰδοὺ 
/ -- 4 / -- ἄγγελοι προσήλθον, καὶ δι]κόνουν αὐτῷ.] Ὦοὺς 

τρεῖς πειρασμοὺς ἐνίκησεν ὁ Ἰκύριος, τὸν τῆς γαστριµαρ- 

γίας, τὸν τῆς κενοδοξίας, καὶ τὸν τῆς φιλοχρηματίας, ἤγουν 

φιλοπλουτίας. Όὗτοι γάρ εἶσιν οἱ ἄρχοντες τῶν παθῶν: 

τούτους οὖν νικήσας, καὶ τοὺς ἄλλους πολλφ μᾶλλον" 

ὅθεν ὁ Λουκᾶς φ]σιν ὅτι πάντα πειρασμὸν ἐτέλεσε, 
4 Γ - - / ή ο 

τὰς κεφαλὰς τῶν πειρασμῶν τελέσας" ὅθεν καὶ ἄγγελοι διακο- 

νοῦσιν αὐτῷ, ἵνα δειχθῃ ὅτι καὶ ἡμῖν μετὰ τὴν νίκην ἄγγελοι 

ὑπηρετήσουσι. Πάντα γὰρ δι ἡμᾶς καὶ ποιεῖ καὶ δείκνυσιν 
ε ’ . 4 . - « ο ε ε - 

ὁ Ἀριστός. Ἐπεὶ αὐτῷ ὡς Θεῴῷ ἀεὶ οἱ ἄγγελοι ὑπουργοῖσιν. 
Ε / κ ον «/ 2 / 

Ὑ. 11 ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρ- 
/ α / 3 Ν / ] 

εδὀόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν' καὶ κατα- 
Δ Δ μ Ε) ὴ) / 3” 

λιπὼν τὴν Ναζαρὲτ, ἐλθων κατώκησεν εἰς Καπερ- 
λ λ / 2 ε / λ ναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν 

καὶ Νεφθαλείμ. ] ᾿Αναχωρεῖ ὁ Ἰησοῦς, παιδεύων ἡμᾶς μὴ 

ἐπιῤῥίπτειν ἑαυτοὺς τοῖς κινδύνοις. ᾿Αναχωρεῖ δὲ εἷς τὴν 

11ο. 1γ. 18. 
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αὶοίέ εἰ, Εως οπιπία εἰδί ἀαθο, δ Ργοσἱάεγῖς εί αζογανογίε πιο.] 

ΟΩπἱάαπα ρυίαπέ πιοπίεπα εχκοε]σαπι γα]άε ο55ο ἁῑνιείατιαπι 

ΑΠΙΟΤΘΠΗ, ἵπ 4πθπῃ οοπαίασ αἀνεγδατίαδ 6εεαπι ἄποςτα; 5οἆ 

ΏηΟΠ τοαοίε ορἰπαπίαγ. Τη 5εηβΙΡΙ]1 επΙπ {ογπια αρραταῖέ εἵ 

ἀϊαρο]ας. Οοσϊαίοπας οπῖπα {αΐος ποπ Παδιϊέ Ῥοπαίπς, 

Αϊ. βΒεηβιρ]ῃη{οτ Ισ]έαν αἳ πιοηδίτανΙξ 1ῃπ πιοηίο οπιπῖα 

τεσπα, απίε οσπ]ο5 ἑϱα αΡΡραΤετε {αοῖοης. Εξ ας οπιπία 

ΠΡΙ ἆαρο, Ιπαί. Μαπάαππα απαδῖ 5πἩ5 ῬΡτορτία5 εβεοί 

Ῥτοροπίέ, Ῥτε 5βαρετρία. ος εἰ πηαπο ἀῑοῖε ανατῖς, αέ 

αἀοταπίθς 56 οπιπῖα Ἠερο Παβεαπζ. 

Τιμπιο ἀῑοῖέ εἰ «Γεσιδ: Ῥαᾶε ροδί πιο, δαΐίαπα. Φογέρέυπι 

οδέ οπῖπι, Ιλοπιϊπιπι λευπι ἔμιπι αζογαδῖςε, εἰ ἐἶζιπι δοζιτπι 

σοἷεε.] Ἱταβοῖεατ ΠΠ ἀοπιίπας, απαπάο νὶάεί 1]απι οα 

ας Ὠοαϊ θυπέ β1ρῖ γΙπάϊοαπίεπα, εό ἀἰοεηίεπι, Ἠαο οπι- 

πῖα ΗΡΙ ἆαβο πέ ρτορτῖα. ὨὈϊΐδος αιίεπι αποπιοᾷο Ρτορῖπέ 

βοτϊρίπτα», Ῥρεσ απαξ Γοπιῖπι5 ο5 Ἱπ]παῖοϊ ορέατανΙθ, 

Τίμιο οπιΏέέέ ἐἰζιπι ἀἄἰαδοῖιμς, εί εοσε απφε[ὶ αοεεάεῦαπέ 

εί πιπἰείγαδαπί εἰ.] τες ἰεπίαίίοπες 5αρετανΙέ Ὠοπήπις, 

Ρα]α, Υαπε ρ]οτία, εἰ ανατ]ςο. Ἠ]α οπῖπι Ρτοροῖρας 

βυπί αΏθοίίοπθ. ας Ισίίαν αι γιοί, αἶῖας πιπ]έο 

πηαρῖς γιπσεί. Ὁπάε Τσας ἀῑοῖί ααοά οπἹπεπι {απία{]ο- 

ΏΕΠα οοπδυηπιανετῖ6, αααπάοαιάσπα οαρῖία ἐεπίαοπαπα 

γιοι. Ῥτοϊηπάς αησε]Ι οἵ παπϊδίταπί: ααο οοπιπιοπβίταίιγ 

ααοά εξ πορῖ5 Ροδί υιοζογῖαπα απσοα]ῖ πιπ]φίταξυτί οἶπε, 

οπυπία οπῖπ Ῥγορίετ πο εξ {εοῖί δὲ πιοηρίτανΙέ Ώοπ1πα5, 

ααοπῖαπα εἰ πό Ώεο αηρε] 56ΠΙΡΕΥ παϊπ]βίταπί. 

Θωιπι αιιαάϊθδεί αιίεπι «εδιδ, φιιοά «οαππε ἐγααϊέμς 

586ί, δεοθβεῖί ἵπ (σαἴϊζφαπι, εί γεἰοία Λακατεί], γοίεοίις 

Παδίίανιέ ἴπ (αρεγπαιπι, φιιῶ εδ αριᾶ πιαγθ, ἴπ οοπ]πεϊς 

Ζαδμΐοπ οί Νερ]]ια[ίπι.]  ΒεοεάΙέ 1655, ἆἀοσεπβ Πο πθ 

ἴαπιθτο Ῥοτῖοι]5 πο Ἰηπ]οίαπια.  Ῥεοεάς απίεπι ἵπ 

(αΠ]θραπι, Ἠοο εδ, ἀενο]αρίεπι. «οπίες επῖπι ἵπ ρες- 
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Ταλιλαίαν, ὅ ἐστι, τὴν κατακυλιστήν. Τὰ γὰρ ἔθνη εἰς 2 2 

νι 6 [, / κ α -α 3 ιά α [ιά τὴν ἁμαρτίαν κατεκυλίοντο. Ἰαὶ κατοικεῖ ἐν Καπερναοὺμ, ὃ 

ἐστιν οἶκος παρακλήσεως" ἵνα γὰρ ποιήση τὰ ἔθνη οἶκον τοῦ 
’ ἃ ᾽ - - 7 ολ] .Ἡ ὸξ ε / 

παρακλήτου, διὼ τοῦτο κατηλθε. Ζαβουλων ὃε ἑρμηνεύεται 

νυκτερία" Νεφθαλεὶμ δὲ, πλατυσμός' τὰ τοίνυν ἔθνη καὶ 

νύκτα εἶχον καὶ πλατυσμὸν ἐν τῇ ζωῇ. Οὐ γὰρ τὴν στενὴν 

ὁδὸν ἐβάδιζον, ἀλλὰ τὴν εἰς ἁπισλώη φέρουσαν, 

Ἑ τας; Ίνα πληρωθή το ῥηθὲν διὰ Ἡσαῖου 
τοῦ προφήτου, λέγοντος Γῆ Ζαβουλών καὶ γῆ 
Νεφθαλεὶμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
Γαλιλαία τών ἐθνών' ὁ λαὸς ὁ καθήµενος έν, σκότει 

εἶδε φῶς μέγα" καὶ τοῖς καθηµένοις ἐν χώρα καὶ 
-- / - α 3 - 1 Δ 

σκιᾷ θανάτου, φώς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.] “Ὁδὸν θα- 
λάσσης, ἀντὶ τοῦ ἡ πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς θαλάσσης κειµένη. 

Φῶς δὲ µέγα τὸ εὐαγγέλιον' ὁ γὰρ νόμος φῶς καὶ αὐτὸς 
- 3 η / ᾿ 4 ’ ε ε / ς / 

Ἰν, ἀλλα µικρὀν. Σκιὰ δὲ θανάτου ἡ ἁμαρτία" ὁμοίωμα 
. . . - / 3 / ε 4 ε / 

γὰρ καὶ σκιαγραφία τοῦ θανάτου ἐστίν. Ὢς γὰρ ὁ θάνατος 
ΔΝ ων ο ο 4 3 ’ . ’ 4 ω 

τὸ σῶμα, οὕτως αὕτη τὴν ψυχἠν κατέχει. ᾿Ανέτειλε δὲ τὸ 
- ε -- 3 8 ε - 3 ’ τη Δ 3 .) ) - κ.) 

φῶς ἡμῖν' οὐ γὰρ ἡμεῖς ἐζητήσαμεν αύὐτο, ἀλλ ἐκεῖνο επε- 

φάνη ἡμῖν, ὡσανεὶ καταδιῶξαν ἡμᾶς. 
Ε Δ / »/ εν -- / Ὑ.τ] ᾿Απο τὀτε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρυσσειν 

καὶ λέγειν. ] ᾽Αφ᾿ οὗ ἐδεσμεύθη ὁ Ἰωάννης, ἤρξατο κη- 

ῥρύσσειν ὁ Ἰ]ησοῦς. ᾿Ανέμενε γὰρ τὸν Ἰωάννην πρότερον 

μαρτυρῆσαι περὶ αὐτοῦ, καὶ κατασκευάσαι αὐτῷ ὁδὸν, δι ἧς 35 
” 3 - α Δ - ’ ε - 

ἔμελλεν ἐλθεῖν, ὥσπερ και τοῖς δεσπόταις οἱ δοῦλοι προετοι- 
/ ”/ Ἅ Ὁἳ - ν ς ’ ω) . ” α 

μάζουσιν. Ίσος γαρ ὧν τῷ πατρὶ ὁ Ἰύριος εἶχε καὶ αὐτὸς 
/ Δ . ’ ς « ᾽ . - . Δ 

προφήτην τὸν Ἰωάννην, ὥσπερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ Θεὸς 
4. 4 ] α 3 ’ / α Δ . - 
εἶχε τους πρὸ τοῦ Ἰωάννου προφήτας, μᾶλλον δὲ κἀκεῖνοι 

τοῦτε πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ εἶσιν. 
-- / Δ / -- : 

Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τών οὐὖρα- 
νών. ] Ῥασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐστι καὶ ὁ Χριστὸς, ἔστι δὲ 

πα 9. 4ψ ἅ τς ’ 9 1/ / ὡ 
καὶ ἡ ἐνάρετος ζωή. "Όταν γάρ τις ὡς ἄγγελος πολιτεύηται 

ἐν γῆ, ρα οὐκ οὐράνιός ἐστιν; ὥστε ἐν ἑκάστῳ ἡμῶν ἐστιν 
ε / - π] [ον αν ο) - - 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐαν ἀγγελικῶς ζῶμεν. 
- μ Ν Ν / . 

Ὑ.τβιτο Περιπατών δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν 
-- / 5 / Δ / Δ 

τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφους, Ἔίμωνα τὸν λε- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΕΒΙΟΡ. οΑΡΌΤΙΤΥ. 65 

σας γο]αίαπίατ. Ἠαδιίαί απίοπι 1π Οαρεγπαίπῃ, ααοᾶ 

εδί ἆοπιιας οοπβο]αἑ]οπῖς: τό επῖπι {αοῖαί σοηίος ἄοππαπα 

;. οοηβο]αίοτῖς, οὗ ΘαΠι οβΊδαπα ἀδροσπάϊέ, ᾖΖαρι]οη ΙΠπίθγ- 

Ῥτείαίαν ποείπα, Νερηίμα]πα απέαπα ΙαΜ1{ιάο. «ἄοθπίος 

οπῖπι εἰ ποοίαπι Παρεβραπί, οἱ ἸαΜιάἵποτι ἵπ γ]έα: ΠΟΠ 

επῖπι ρεν απραδίατα γῖαπι απιρι]αραπέ, 5οᾷ Ῥος Θαπι ασ» 
1η ρετάΙίοπεπη {εγῦ, 

σέ ἐπιρίεαίωγ φαοᾷ ἀἰοίωπι εδί 6 Εεαίαπι γορ]οίαπι, 

ἀἰσεπίεπι: ΊΤενγα Ζαὔῦμίοπ, εἰ ἴειγα ΛΝερ]ί]αϊίπι Γαωία 

υίαπι πιαγῖς ἐγαπδ «ογάαποπι, (αἴ]ωα φεπίῖωπ, Ῥοριζιδ 

φιῖ εεάεῦαί ἴπ {επεῦγῖς, υἰάϊέ ἴωσεηι ππαὔπαπε, οἱ θεά οπέτῦιις ἔτι 

γεφίοπε εἰ πιῦγα ππογ{ῖς ζω ογία ἐδέ εἶ.] γα πιατῖ5 Ῥτο 

9ο αποά εδ αἆ νίαπι πιατῖς αἶίαπι, Τπικ απέσπι ΠπᾶσηΏς, 

εναηρε]απι: Ίεχ οπῖπι Ίακ εὲ Ἴρεα εταί, βεᾷ Ῥαΐνα, 

Ὅπιρτα απίθπι πιογς, Ῥθοσαίέαπι: αἰπήΠιάο οπῖπι οέ 

«ἀιπιρτγαίίο πιοτᾷς αρ. Ἅαπι β]οιί ΠΙΟΤΡ «ΟΤΡΙ5, Ἱέα οἱ 

Ῥεοσαίαπι αηπαπα ΙπγαςᾶΙς, Οτία αιίεπι αδὲ Ίακ ποβῖς, 

Ἄοη επῖπι απεββῖνίπια5 1]απα ηοβ, 5εᾱ 1]α αρρατιῖέ ποβῖς, 

αυαβῖ 66ᾳ6Π5 ηΘΡ, 

Ἔαπ Ἰιοῦ οαρίέ «Ἰεδι ῥγαάΐσοαγε αο ἀἴσογε.] Ἐκ αιιο 

{θπιροτο ἀείεπίας οδέ ἵηπ γιπου]ῖ5 ᾖοαηππος, οαρῖέ Ρτοράῖ- 

ο.τε «σερβις. Ἐπκρεσίανῖν επῖπι 6815, αἱ οαππες Ῥγῖι5 

ἆᾳ 5ο {εββοατείιτ, οί ρατατεῦ β1δῖ γίαπι, ααα νοπίπτας 

εταί: βἶοιί βετνὶ απίο ἀοπιΙποῦ Ῥτραταπί. «ααα]ϊς 

επῖπα οχἰδίοης Ρραΐτὶ Ώοππαβ, Παρεραί εἰ 1ρ5ο Ῥτορ]λθίαπα 

1 ο8ηΏπεπι, βἷομέ εί ραίετ δαα5 εὲ Ώεις Ἠαριϊέ ρτορ]οίας 

Ἀπίς ;οαππεπι, Ίππο εὐ ΠΠ οἱ ραΐτῖς δαπί οἱ ΠΠ, 

Ιεβζρίθοίίε, ἴπ Ῥγορίπφιο οπίπι οδέ γεγπιπι οα[ογιπι.] 

ῬἩοδσηαπα οΦ]οταπα εδ εἰ ΟἨηϊρίας, ο5έ εξ νῖία γΙταιαραβ 

Ῥτοράία, ΟΩπαπάο οπῖπι απῖςδ 51ραγ ἔθτταπι γυϊνΙε βἶοιέ 

8ΠΏρε]αδ, ποηπο οΦ]εδίῖς ορί2 αἰαααο Ἱία ἵπ πποποσαθ 

πορδίταπα ο5ὲ τεσπιιπα οΦ]οσαπι, δἱ απσεΠσαπι γΙίαπι ασ]- 

ΥΗ15, 

Απιζιίαπς αιίεπι αριιζ πιαγο (σαἴϊζσα υἱάΜέ ἄιιος /Υαέγε», 
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/ / 4 / μ λ τα δα, 

γόµενον Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἄδελφον αὐτοῦ, 
ῥάλλοντας ἀμφίῤληστρον εἲ τὴν θάλασσαν" 
ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς' καὶ λέγει αὐτοῖς. ] Οὗτοι τοῦ 
Ἰωάννου ἐγένοντο µαθηταί. Ζῶντος δὲ ἔτι τοῦ Ἰωάννου, 

προσῆλθον τῷ Χριστῷ. Ὡς δὲ εἶδον τὸν Ἰωάννην ὃεσμευ- 

θέντα, πάλιν ὑπέστρεψαν. εἷς τὴν ἁλιευτικὴν, καὶ οὕτως 

ἐλθων ὁ Χριστὸς ἁλιεύει αὐτοὺς, λέγων" 

Ὑ.1το.2ο Δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς 

ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ, εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, 
2 / 3 - ” ε ’ 3 [ή .α/ 

ᾖκολούθησαν αὐτῷ. | Ορα ὑπηκόους ἄνθρωπους" εὐθέως 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. "Ὃθεν ὃῆλον ὅτι δευτέρα ἐστὶν ἡ κλῆσις 

αὕτη. Ἡροδιδαχθέντες γὰρ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, εἶτα ἀφέντες 
. Δ ιὸ ’ / 3 ’ . ’ 3 ΄ 

αὐτὸν, ἑτοίμως παᾶλιν ἠκολούθησαν ἰδόντες αὐτόν. 
Δ ᾿ -- σ' ”/ ’ 

Ὑ.οι Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο 
Δ / ἅ 4 - 1 / 

ἀδελφοὺς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωαν- 
Δ »Ν Δ 3 - Ε -- [ή Γ 

νην τὸν ἆδελφον αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβε- 
/ - 8 -- 

δαίου τοῦ πατρὸς αὐτών.] ᾿Αρετὴ μεγίστη τὸ Ύηρο- 
. ἁ ) » 4 ο 4 / / , Ί 

τροφεῖν τον πατερα αυτῶωγ. και απο δικαίων τρέφεσθαι πονώγν. 

ιά Δ / -- 

Καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτών.] Πένητες γὰρ 
ἦσαν, καὶ διὰ τοῦτο μὴ δυνάμενοι νέα ὠνήσασθαι, τὰ παλαιὰ 

συνέῤῥαπτον, 
ν) / Ν -- Δ 

γ.22 Οἱ δὲ, εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τον 
[ή -- ’ -- 

πατέρα αὐτών, ἠκολουθησαν αὐτῷ. } Φαίνεται ὁ 

Ζεβεδαῖος μὴ πιστεύσας, καὶ διὰ τοῦτο ἀφῆκαν αὐτόν. 
ε - / ὸ μας - Ν ’ 5 » ’ Δ 
Όράς πότε δεῖ ἀφεῖναι τὸν πατέρα, ὅταν ἐμποδίζη πρὸς 
9 . . / ω) δὲ δό. 3 ’ 

ἀρετὴν καὶ θεοσέβειαν: οὗτοι δὲ ἰδόντες τοὺς προτέρους 

ἀκολουθοῦντας, εἰκότως ἠκολούθησαν, µιμησαμενοι ἐκείνους. 
- - ε«/ Δ 

γ.2, Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς ὅλην τὴν Γαλι- 
/ / -- -- - 

λαίαν, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ 
/ λ / - / 

κηρύσσων το εὐαγγέλιον τῆς βασιλεία». ] Ἵνα δείξη 
ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίος τῷ νόµῳ, εἰσέρχεται εἰς τὰς συναγω- 

γὰς τῶν Ἡβραίων. 
οὴ / 4 - 

Καὶ θεραπεύων πάσαν νόσον καὶ πάσαν µαλα- 
κίαν ἐν τῷ λαῷ ο; Των σημείων ἄρχεται, ἵνα πιστωσηται 
Πιν] ’ ” Απ. ε ’ / ’ 

ἃ διδάσκει. Ἰόσος δέ ἐστιν ἡ χρονία κακοπάθεια" μαλακία 

δὲ ἡ πρόσκαιρος ἀνωμαλία τοῦ σώματος. 
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ΔΙΠΙΟΠΕΠΙ οι αἰσίέιγ Ρείγις, εἰ 4πάγεαπι Ιγαίγεπι 6}µβ, παῖί- 

ζεπίες γείε ἴπ πιαγο (εγαπέ επῖπι γὲδοαίογοϐ) 6ί αῑσῖέ ἐ{ί8.] 

Ἠι Πιετυπέ ἀῑβδοιριΠ οοαηππῖ5. Ὑϊνεπίο αιίεπι αάπις 

1ο8ηΠ6, αοοθδδοταπέ αἆ ΟΠτϊξίαπι. ΆῬοττο αΏὈΙ {οβηΠ6ΠΙ 

γιάετυπέ υϊποίαπα, ταυθιβῖ βαπύ αἆ Ρρὶδοαίοτίαπα, εί ο 

γεπίεης ΟἨτ]δέας Ρϊδοαίαχ 605, ἀἱοεης: 

Τεπίίε Φοδέ πια, οί ]αοΐαπι ν08 ᾖίδοαίογ6β Πιοπεύπιτο. 

11ἱ αιέοπι δἰαέΐπι γεζἰοξἰε γαοξίῦιις, δεοιέὲ δωπέ ἐωπι.] Ὑἱάο 

ομαάϊεπίος Ἰοπαΐπος, βίαίϊπι 5οοιά απ Παπ, Ὁπάο 

πιαπϊθρίαπα ααοᾶ Ἠαρο βοοειπάα γοσαί{ῖο 510. Απίθεα ΕΠΙΠΙ 

ἀοαθ εταπί α ΟΠτῖδίο, ἀοϊπᾶς τε]αιεταπό οσα: πππο 

αυ{εηα ΥΙ5ο 1ρ5ο, βίαζϊπι 5εοΙ 5αη0. 

Εί Ώγοφγεβειι ἐῑ[ίπο υἱαέ αἴῖον ἄμον αίγεδ, «Γασοῦιμπν 

Ζεὐεάσί Π[ζιπι, εί «οαππεπι Ἰγαίγεπι ε]ης, ἴπι παυὲ οἵπι 46- 

Ῥεᾷσο γραΐγο εµο.] Ῥάπιπια υϊτίαδ ο5έ, Ῥαβοςτο Ῥαΐτεπι 

Β6ΠεΠΙ, αίαιε ]15ῇ5 αἩ Ἰαροτῖδς. 

δαγοἰεπίεα γείία δµα.] Ῥαπρετες επῖπι ογαηί, οἳ απία 

ηΟΠ Ρροίεταπί 6ΠΙ6ΤΓ6 Ὠογύα, ταραταγοετιηί γείςτα. 

4ἱ αίί ῥργοίΐπις γοζἰοία πιανῖ οἱ ραΐγο 5µο, δεσιὲ δωχιέ 

εωπι] Αρρατεῦ Ζεροεάεεαπι ποη ογθἰά1ββο, εὖ Ῥτορίετεα, 

τεΠαιετιαπό εαπ. Ὑϊάθῦ αμαπάο οροτίεῦ τεΗπαιστο 

Ραΐτοαπι, ηΘΠΙΡ6 απαπάο οὐρίαί υΙτία εἰ Ῥϊείαϐ. ἩἨι 

αιίεπι τέ γιάεταπό Ῥρτίογθ» 5εαπθπίες ΟΠτϊδίαπι, πιετῖτο 

βθοι1 βαπ{, Ἱππ]ίαπίος 1]]ο5. 

Εέ οἴγοιπιῖθαί «Ἴεδιδ ἰοίαπι («αἴϊίσαπι, ἄοσεπα ἔτι 8Υπια- 

φοᾳΐς {ίογιπι, εί ργααῖσαπα ευαπφεζζωπι γοσπί.] ὉὈί πιοή- 

βίτεῦ αιοᾶ ποη οοπίτατῖας 516 Ἱερ, ΙποτοάΙίατ ἵπ βΥΠαΡΟ- 

ρα5 ἨΗεβταοτιπῃ, 

Εέ «απαπς οπιπεπι Πιογόιπι οἱ οπιπεπι ἴαπσμογεπι ἴτπ 

Ῥοριῖο.] Α. βἰσηῖ5 Ιποῖρῖς αύ ογεάαπίασς απδ ἆοοεί: ΠΙΟΓ- 

Ῥα5 αιίεπι οδ ἁἀῑαίιτπα πια]α γα]είιάο, Ἰαηπριιου Υοτο 

{οπαροτατίμ5, εὲ ἀεογάϊπαίίο ἵπ «ΟΙΡΟΤΟ. 
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.ο, Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν 

Συρίαν. Καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακώς 
ἔχοντα», ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχοµέ- 

νους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς' καὶ 

ε εροπενσεν αὐτούς. ] Οὐκ ἀπήτησεν ὁ Χριστός τινα 

ἐς τῶν προσαγοµένων πίστιν, διότι αὐτὸ τοῦτο πίστεως ἣν, 
τὸ µακρόθεν προσφέρειν αὐτούς. Σεληνιαζομένους δὲ λέγει 
τοὺς δαιμονῶντας" ὁ γὰρ δαίµων, θέλων ἐνσπεῖραι τοῖς 

ἀνθρώποις ὅτι οἱ ἀστέρες κακοποιοί εἶσιν, ἐπετήρει τὴν σε- 

λήνην ὁλόκυκλον οὖσαν, καὶ τότε ἐπετίθετο, ἵνα δόξη ᾗ 

σελήνη τοῦ πάθους αἰτία, καὶ διαβληθῇ ἡ δημιουργία τοῦ 

Οεοῦ: ὥσπερ καὶ οἱ ἡΜανιχαῖοι ἐπλανήθησαν. 

Ὑ.2ῦ Ἰκαὶ ἠκολούθήησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ Δεκαπόλεως, καὶ Ἱεροσο- 
λύµων, καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

ΚΕΦ. ε’. 

ΔΩΝ δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος.] Δι- 
δάσκων ἡμᾶς μὴ κατ’ ἐπίδειξίν τι ποιεῖν, ἀναβαίνει εἷς τὸ 

ή .ώ5 ἃ Δ 5 λλ, διὸ / ὸ ’ ε. ο 5 / 
ὄρος" ἐπεὶ γὰρ έμελλε ὁιδάσκειν, παιδεύει ἡμᾶς τῶν ἐν µέσῳ 

ἀναχωρεῖν θορύβων, ὅταν διδάσκωµεν. 
᾽ ’ 5 . - μας ε 

Καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, προσήλθον αὐτῷ οἱ µα- 
|) 3 . ε Δ ” Δ ἃ ’ ε μ 

θηταὶ αὐτοῦ. ] Οἱ μὲν ὄχλοι διὰ τὰ θαύματα, οἱ δὲ µα- 

θηταὶ διὼ τὰ διδάγματα προσέρχονται" ὅθεν καὶ μετὰ τὸ 

πληρῶσαι τὰ θαύματα, καὶ θεραπεῦσαι τὰ σώματα, θερα- 
’ . 3 4 ο / ό Δ - ἳ 

πεύει καὶ τὰς ψυχὰς, ἵνα µάθωµεν ὅτι καὶ ψυχῶν καὶ 

σωμάτων αὐτός ἐστι δημιουργός. 
4 / Δ / .. ὝΥ.ο Καὶ ἀνοίξας τὸ στόµα αὐτοῦ.] Διὰ τί 

πρόσκειται τὸ, ἀνοίξζας τὸ στόμα αὐτοῦ; φαίνεται γὰρ ὅτι 
/ τὰ .) .) 9 Ἡ Δ Ἀ ὃ / 8 ΔΝ ’ 

περιττὀν ἐστιν. Αλλ οὐχι, καὶ µη ἀνοίγων γαρ το στόμα 

ἐδίδασκεν. ΙΠῶς; διὰ τοῦ βίου καὶ τῶν θαυμάτων: νῦν δὲ 

ἀνοίγων τὸ στόµα διδάσκει. 
/ λ / 

Ἐδίδασκεν αὐτοὺς, λέγων. ] Οὐ τοὺς μαθητὰς μόνους, 
ο) 4 Α Δ 5” ά α 5 ΔΝ - 

'μ ἄλλα καὶ τον ὄχλον' ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῶν μακαρισ- 
Β. 1, 1. ὃς - .. 

μῶν, ὥσπερ καὶ ὁ Δαυὶὸ ἀπὸ μµακαρισμοῦ ἤρξατο. 

23 
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Σέ αὐέ Ίαπια αἐῑίῖις ἐπ Μοίαπι οήγίαπι, οἱ αἰέι[ογιιιέ αἆ 

6ιίπι ΟΠΊΊΙ6Ρ πια[ο α[)εοίοδ, υαγτῖς πιογδίς εί ἑογπιϊπίθιι σοτι- 

ἐγασίος, εἰ ζιπιαέίσος, εί ραταϊψέίσοδ: εί οωγαυίέ εοδ.]  Ἀοῃτ 

ροές ΟἨτῖδίαςδ αΏ ασπο ος 5 απί αζάποθραπίατ, Πάσπι : 

ΏΘΊ} Ιδέιᾶ ἵρεαπι α Ίοπσο αΏοττο, Πάοϊ οτγαῦ. Τμπαβῖοοβ 

αιίσπα ἀῑοῖΙς ἆερπιοπίαςοδ. Ὦαπιοη οηῖπι γοἶἷθης Ποπιϊη]- 

Ῥα5β Ῥρετβειαάςετο αιοᾶά βίε]α πια]εβος» αἰπί, οῬβοτναῦ 

Ἱππαπηῃ απ Ἰπίεοτα α5ί, οὐ {απο ἸηβιάΙαίας, αὸ γιάθαίαιτ 

Ίαπα Ῥαβδιοπϊς εὖ πιοτΡί οαδα, εἰ το]οϊίαίαν ορΙΠοίϊαπα 

ῶοσ]ϊ: ααεπιαάπιοάυπι εί ἨΜαπίο]ιορΙ ογταναγαηὔ. 

ΓΕ δοοιίω διιέ 6ιίπι ἔωγοα πιιζίῶ α (αζϊΐαα, οἱ Ίδεσα-- 

ροῦὲ, εί ΠἨογοξδοίψπιῖε, εί «Γιάσα, εἰ α γεφἰοπῖῦιιδ ἔγαης «Τοτ- 

ἄαποπι ς1τῖς. 

αρ. Ἔ. 

Τ' συωπι υἱᾷίεεεί {μγθαδ, αθοσπάἰέ ἔπι πιοπέοπι.] Ὦοσεπβ 

ΏΟΒ πΙΠ1] αἆ οβίοη{αΠοποια ο85ο {αοϊοπζΙπα, αβοσπα 1ο 

1η ἸΠΟΠίΘΙΙ. ΟΩπαπάοαιϊάθπι οηἵπι ἀοοίατας ογαῖ, αγά 

ΏΟΒ α. πιθᾶία 5οοθάσοτα ἔωτρα, απαπᾶο ἆοσοεπιῃβ. 

Σί οωπι δεάϊδδεί ᾖρδε, αοθεδδεγιιέ αἲ εωπι ἀἰςοῖριδζὲ 

οἶως.] Οείετα αι]άεπα ἔατρα Ῥτορίος πατασου]α, ἀῑδοῖρι]] 

αιίεπι Ῥτορίες ἀοοίτίπαπι αοοοάαπέ: ππάο Ῥοδίαπαπα 

ουτανῖό οοἵΤροτα, εὖ {εοῖῦ παϊτασι]α, ουταῦ οἳ αΠΙΠΙΔΒ, αἲ 

ἀἴδοαπιας ααοά οἱ αΠΙΠΙάΤΙΠΙ οἱ ΟΟΤΡΟΤΙΠΙ δἵέ οΡΙ{εΣ. 

ΤΕέ αρεγίο οΥο διο.] Ώπατο αἀάϊίιπι ϱ5ί, αροτίο οτ6 

βμο2 νιάείαν ααοᾷ 5αρετβιαί. ἸἨΜϊπίπιο: ἄοοπῖό οπῖπι 

εΜΙαπι πΟΏ αρετ]επζο 956 ΒΙΙΠΙ. ΟΩποπιοᾷο 2 ρου γΙίαπι εί 

πη]ταου]α; ηυπο αΠ{θεηπι αΡοτΙ6Π5 ος ἆοοοῖῦ. 

οσεζαί 05, ἀϊσεπς.] ου ἰαπίαπι ἀἰδεῖρα]ο5, 5δεᾶ εἴ 

{ατραπα. ἸἹποῖριῦ ααίοπι α Ῥεαμιάϊπίρας, βἷοαί εὖ Ώανιά 

ο Ῥοααμιάῖπο Ἱπορρίό. 

ὅ---9 
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’ « 4 -- / / 

Ὑ.4 Μακαριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι, ὅτι 
-- ᾿ ἔ - ε᾿ - 

αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τών οὐρανών.] ΤΓὴν ταπει- 

νοφροσύνην προκαταβάλλεται ὥσπερ θεµέλιον. Ἐπεὶ γὰρ 
. αν. ε / ἓ ε 2Αὸ λ ὸ Δ . 
ἐκ τῆς ὑπερηφανίας ἔπεσεν ὁ ἂμ, ὁιὰ τῆς ταπεινοφρο- 

σύνης ἀνορθοῖ ἡμάς ὁ Χριστός" ἤλπισε γὰρ ᾿Αδὰμ Θεὸς 

γενέσθαι. Οἱ συντετριµµένοι δε τῇ ψυχή, οὗτοι πτωχοὶ τῷ 

πνεύματι. 
[ « -- «/ 3 ) 

Ὑ.ᾳ Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρα- 
/ ε 4 - ς / ο 9 

κληθήσονται. ] Οἱ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι πενθοῦντες, οὐχὶ 

ἐπί τινι τῶν βιωτικῶν. Πενθοῦντες δὲ εἶπε, τουτέστιν͵ ἀεὶ καὶ 

οὐχ ἅπαξ: καὶ οὐχ ὑπὲρ τὼν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων µόνον, 

ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν τοῦ πλησίον. Παρακληθήσονται δὲ καὶ 

ἐνταῦθα". ὁ γὰρ πενθῶν δι ἁμαρτίαν χαίρει πνευµατικώς" 

καὶ ἐκεῖ δὲ πολλῴ μᾶλλον. 
/ ς -- «/ 3 η / 

Ὑ.56 Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὃτι αὐτοὶ κληρονομή- 
Δ -- - , 

σουσι τήν γήν.] Τινὲς γῆν, τὴν νοητήν φασι», ἦτοι τὸν 
. / Ν . 4 αν . [ο ’ / .) 3 8 

οὐρανόν' πλην άλλα καὶ την γῆν ταύτην νὀει. Ἠγπεὶ γαρ 

νοµίζονται οἱ πρᾳεῖς καταπεφρονηµένοι καὶ ἀποστερούμενοι 

τών ὑπαρχόντων, φησὶν ὅτι μᾶλλον οὗτοι τὰ πάντα ἔχουσι. 

Ἡραεῖς δέ εἶσιν οὐχ οἱ μηδόλως ὀργιζόμενοι, οἱ τοιοῦτοι γὰρ. 
ο) / .] . ε Δ . ελ Α 4 . 

ἀναίσθητοι, ἀλλ᾽ οἱ θυμὸν μὲν ἔχοντες, κρατοῦντες δὲ, καὶ 

ὅτε δεῖ ὀργιζόμενοι. 
΄ ε -- ν] -- 4 

Ὑ.ό Μακάριοι οἱ πεινώντες καὶ διν/ώντες τὴν 
’ «/ λ / δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.] Ἐπειδ 

/ ο ’ 5 - / ο) ο! - μέλλει περὶ ἐλεημοσύνης εἰπεῖν, δείκνυσι πρώτον ὅτι δεῖ ὃι- 
’ ” 3 8 9 ϱ - 3 - 4 3 

καιοσύνην µετιέναι, καὶ μὴ ἐξ ἁρπαγῆς ἐλεεῖν. Μετὰ ἐπι- 

θυµίας δὲ ἁπαάσης δεῖ µετέρχεσθαι τὴν δικαιοσύνην' τὸ γὰρ 
τω) ΔΝ - - / 3 . .] - 

πεινῶντες καὶ διψῶντες τοῦτο σηµαίνει. ᾿Ἐπειδὴ δὲ δοκοῦσιν 
ϱ / εν Ὡ] Δ / 3 ιό ε 

οἱ πλεονέκται εὔποροι εἶναι καὶ χορτάζεσθαι, φησὶν ὅτι οἱ 

δίκαιοι μᾶλλον καὶ ἐνταῦθα χορτασθήσονται, αὐτοὶ γὰρ 
” . ” ΝΑ 2 / 

ἔχουσι τὰ ἴδια μετὰ ἀσφαλείας. 
/ ς / / Δ / 

ὙΥ.7 Μακαριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθή- 

σονται. | Οὐχὶ διὼ χρημάτων µόνον ἐστὶν ἐλεεῖν, ἀλλὰ 

καὶ λόγου: κἂν μηδὲν ἔχης, διὰ δακρύων. Ἐλεηθήσονται δὲ 
κ. ) ΑΟ ’ ε Ν Ν 3 ’ ΛΑ. καὶ ἐνταῦθα παρὰ ἀνθρωπων. Ὅ γὰρ χθες ἐλεήμων ἐὰν 
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Λεαίΐ Ῥαμρογεδ δρὶγιία, φιοπίαπι {ίογιπι οδέ ΥΕΦΤΊΙΠΙ 

οσίογιηπ.] ἙἘτίππιαπι Παπ Πίαίοπι απϊπαϊ σ6ια ΓΠαιπάαπιοῃ- 

ἔαπαι Ἰαοῖ Ναπι αποπίαπι Ῥγορίου βιρετρίαπι Αάαπι 

οαο]ᾶ1έ, ρεν ἨαπαΠίαίεια ετ]σῖξ πο ΟἨτὶδέα5, απαπάοσι- 

4επι Ώεις Ποτῖ βροεταβαί Αάαπι. Οοπίτία ααίοπι απἶτηα, 

βυπί ραπρετοες βρ]γῖία. 

Φεαίΐ φιῖ [μφεπί, φιοπῖαπι ἐρδὶ οοπβοζα{ἴοπεπι αοοϊρίεπ{.] 

Οσα Ῥτορίεγ Ῥεοσαία Ἰασεηπί, ποπ Ῥτορίετ {επιροτα][α. 

1ππρεηίες απίοπι ἀῑχΙξ, Ξ6ΠΊΡΕΥ βοϊ]σαί δἳ ποη βΕΠΠε]: οί 

ΏΠΟΏ Ῥτο ηΠοβίτί5 Ροσσα{ῖ5 {απίαπι, 5δεᾶᾷ οὐ Ῥτο Ῥθοσα{ἶ8 

ῬτοκίπιογΗπῃ. Οοπβο]αξίοπεπι Υ6ΓΟ αοοϊρῖεηπί οἱ ἵηπ ας 

για, απῖ επῖπι ]Ἰασεί Ῥτορίες Ροοσαία σααᾶεύ βρἰτϊέιι- 

αἩΐετ: εἰ ἵη οΦ]ο 4ποααθ πηπ]{ο πηασῖ5 σαιάαΡίθ. 

Λεα(ὶ πιζέες, φαοπίαπι {ρσί ]ιωγεαἰίαίεπι αεοἰρίεπέ {εγγς.] 

ΑΠοαιϊ βρἰγιια]οπα ἔοτταπα ἀῑσιηέ, βἶνε οσ]απι: Υθγιπα ἔτι 

εί Ίιαπο {ατγαπα Ιπίε]]ρα, αποπῖαπα επίπι ρυαίαπέασ πα]ζεβ 

ἀθβροοίϊῖ 6556 εἰ Ιπορῤθβ, ἀῑοῖν ααοά Ἠϊ πιασῖ οπιπία 

Ἠαρεαπί. ΜΙία5 αιίεπι βαπέ, ποη απῖ ΡΓΟΓΞΗ5 πο 1Γ48- 

ουπίέασ, ἴα]ες οηῖπα Ἱπβϊρίοπίας βιπί εὔ Ιπβοηρα[!, 5εἆ ααϊ 

τα ου]άεπα νῖπι Ἠαρεηί, οοππεηέ {αππεΠ, εί αµαπάο 

οροτίεί Ιγαβουπ{αγ. 

Ρεαίἑ φιῖ εδωγέιπέ οί αὐζμπέ }ιδέίαπι, φμοπίαπι {[[ὲ 

ἑαμγαδιπέιν.]  ΟΩπαπάοαιϊάεπαι ἆε παϊδετιοοτάία ἁῑοίι- 

τας εδ, οδίεπά1έ ρτίπιαπι βογγαπάαπα ΠπβδΗίαπι, εί εΙεεπΙο- 

ΒΥΠΩΠΙ ποη ος ταρῖπα ἁαπάαπι. Ῥοττο ]αδξία οπιπὰ οΙΠὰ 

αἰαογ]ιίαία εχετοοπάα εδ, αιοᾷ βἱρη]βσαῦ ουπι ἁἆῑοῖί: 

οβυτῖοπίο5 οί βΙοπία. ΟΩιοπίαπι απίεπι ανατί απϊ]άατα 

αραπάαπίθς 6556 υΙάεηίαν εἰ βαέατα, ἀῑοῖν αποᾷ }αδά 

πηασῖς οίῖαπα Ἠ]ο βαιεπίατ, απῖα ρτορτῖα 5εοιτθ ροβδ]ἆεπίέ. 

ος εαίἑ πιἰβδεγἰσογᾶες, ηποπίαπι {ρδί παἰδογἰσογάίαπο 607156- 

φωοπίω».] ἌΝοη 1η 5ος ἀῑνιαϊς εδέ παϊβετίοογάῖα, 5οᾱ Ίπ 

ΒΟΓΠΙΟΠΕ6: εὲ οἱ πΙμῖ] Ἰαβρας, είῖαπι ἵπ ]αοτγπῖς. ἈΠβοτ- 

οοτάῖαπα απέσπι οοπδοαπεπίαγ εἰ Πο αἳ Ποπιπίραδ, (ΟπΙ 

οπῖτα Ἠοτϊ παῖδοτῖοοτ {α1έ, εἐίαπι ϱἵ Ἠοβίο 1ΙΠοΡ8 βἶό, αἲ 
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3 [ή ’ 3 [ή » ’ . , - 9ξ 

ἀπορήση σήμερον, παρὰ πάντων ἐλεηθήσεται, καὶ ἐκεῖ ὁε 

παρὰ τοῦ Θεοῦ µειζόνως. 
/ « ἳ . δι «/ 2 λ 

ὙΥ.8 Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδία, ὃτι αὐτοι 

τὸν Θεὸν ὄψονται.| Ἠολλοί εἶσιν οὔτε ἁρπάζοντες, 

ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐλεοῦντες: πλὴν πορνεύουσι καὶ ἀκάθαρ- 

τοι ἄλλως εἰσίν. Ὁ γοῦν Ἀριστὸς κελεύει μετὰ τῶν ἄλλων 

ἀρετῶν καὶ καθαροὺς, ἤτοι σωφρονας, εἶναι: οὗ 
Ηευ. κ. 14. ο, καν ἵ-- . ο νδς 

µόνον τῷ σώµατι, ἀλλὰ καὶ τῇ καρδίᾳ. 1 οὗ ἅγι- 
- 4 ευ - ϕ Δ ο) Ν ” Δ 

ασμοῦ γὰρ ἤτοι τῆς σωφροσύνης χωρὶς οὐδεὶς ὄψετοι τὸν 

Κύριο. Ὥσπερ γὰρ τὸ κάτοπτρον ἐὰν ᾖ καθαρὸν, τότε 
δέχεται τὰς ἐμφάσεις, οὕτω καὶ ἡ καθαρὰ ψυχὴ δέχεται 

ὄψιν Οεοῦ, καὶ τὴν τῶν γραφῶν γνῶσιν. 
/ ς 3 Δ «/ λ , 

Ὑ.ο ἩΜακαριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αυὐτοι υιοι 
- ’ 

Θεοῦ κληθήσονται.] Οὐ µόνον οἱ εἰρηνεύοντες αὐτοὶ 
Δ ’ ο) 3 λ δε / ’ 

προς πάντας, ἆλλα καὶ οἱ ετέρους στασιάζοντας καταλλάσ- 
3 Δ δέ 3 Ν ε Ν ὸ ὸ ορ η] 3 

σοντες" εἰρηνοποιοὶ δέ εἰσι καὶ οἱ διὰ διδασκαλίας τοὺς ἐχ- 

θροὺς τοῦ Θεοῦ ἐπιστρέφοντες. ἩὙἱοὶ δὲ Θεοῦ οἱ τοιοῦτοι" 
Ν 4 οτε τὰ ’ ε αν - Α 

καὶ γαρ και ὁ μονογενῆς κατήλλαξεν ἡμᾶς τῴ Θεῴῷ. 

ἵ ἱ δεὸ ένοι ἕ ὃ / | Ὑ.το ἹΜακαριοι οἱ θεδιωγµένοι ἕνεκεν δικαιοσύ- 
ε/ α- / υ Ε -- 

νής, ὅτι αὐτών ἐστιν ἡ βασιλεία τών οὐρανών. ] 
Οὐ μόνοι οἱ μάρτυρες διώκονται, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἕνεκεν 

τοῦ [οηθεῖν τοῖς ἀδικουμένοις, καὶ πάσης ἁπλῶς ἀρετῆς" 

δικαιοσύνη γὰρ, ἡ πάσα ἀρετή : ἐπεὶ καὶ κλέπται καὶ φονεῖς 

διώκονται, ἀλλ᾽ οὐ µακάριοι. 
/ / Ε] ε/ 3 ἵν ο. ο. Ὑ.τι Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς : αν 

καὶ διώξωσιν. ] Ἱ]ρὸς αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς ἀποστόλους 
9 , Αα. / - ῃ π Δ 
ἀποτείνεται, δεικνὺς ὅτι μάλιστα τῶν διδασκάλων ἴδιον τὸ 
ο) / 

ὀνειθίζεσθαι. 
λ / - Δ ε.. -- 

Καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥήμα καθ ὑμῶν νευ- 
/ ε/ 3 -- . ε ο . » / 

δόµενοι, ἕνεκεν ἐμοῦ.] Οὐχ ὁ ἁπλῶς ὀνειδιζόμενος µα- 
κάριος, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ διὰ Χριστὸν, καὶ ψευδῶς. ᾿Ἐὰν δὲ 

᾽ 3 / - - 5/ 9 - ς 3 

μὴ τὰ δύο ταῦτα προσῇ, ἄθλιος ἐκεῖνος, ὡς πολλοὺς σκαν- 

δαλίζων. 
/ 4 -- / Δ Ὑ.12 Χαΐρετε καὶ ἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ μισθὸς 

ε - Δ 3 -- ι -- 3 4 - 5 3 ὑμών πολυς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.] Ἐπὶ τῶν ἄλλων οὐκ 
ω) θὸ λὺ ] - δὲ ὸ ’ ιό Μι. . εἶπε µισθον πολὺν, ἐνταῦθα 9ὲ, δεικνύων ὅτι τὸ ὑπομεῖναι 



Ἵμ-υ- 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΟΡ. οδΡΟΌΤ Υ. 71 

οπιπῖρας πηϊδογιοογάίαπι οοηβοαιείασ, αἴααε 1ο πιπ]{ο 

ΙΙΒΊΟΤΕΠΙ α Ώοεο. 

Ἀοεαίί ππιᾶο οοτάε, αφιιοπῖαπι ἐρδὶ ΏΌευπι νἰάευιπί.] 

Μια]ά βαπί ποη ταρἰεη{θς, 5εᾷ εὐ παϊδετιοοτάςθς, γεταπ{αᾶ- 

ΏηΕΏ βοοτίαπίαγ εὖὐ αἶας Ἱππιυπάϊ οαπί. Αὖύ Ολμτϊδίας 

Παθεί ουσ αῑς νιγαᾶρας οἔῖαπι πηΙπᾷοβ, Ώοο θβέ, οπ5ίο5 

6556: ηΟηῦ 5οἶπῃ «ΟΙΡοΟΤ6, 5εἆ εὐ «οτάθ, ἍἈαπι αὔξαιο 

βαποΙΠοαΊοποα., Ώου ϱρξ, οαδΗίαίε, πα]]α5 νιάαΡριε Ώσθυπι. 

ο]οιέ βρεου]απι, δἱ {που ππαπάαπα, ἔππο αοοϊρῖό Ιπαρ]- 

ηθς: ία εὖ απῖπια Ῥυτα {αοῖεπι εί αὐ βοτριταγαπ 

βοϊεηίίαπα βιβοῖρίϐ. 

Ῥεαίὶ γραοΐβοί, οιοπίαπο ἐρεὶ ΠΠ Ὠεὶ υοσαδιπίων.] 

Νοηπ βοίαπι ΤΠ απ οτι αῖδ Ῥασσπι Ἠαῦοπί, 5εἆ εἰ αῖ 

β661{10505 αἶϊος οοποϊΠαηπύ. Ῥαοϊβοῖ απίεπι δαπέ δὲ αϊ 

Ῥεν ἀοοίτιπαπι ΙπΙπαῖςος Ὠ6ἳ οοηνοτίαπ{. ΕΠΙ ααζεπα Το 

Παπέ ἰα]ος; εἰοπῖπι απῖρεπ]ίας οοποϊ]ανΙ6 πο Ώοο. 

Ρεαίὶ «φιὶ ρεγβεοιῖοπεπι ραΐζιιίιπ Ῥγορίογ /Γδἱίαπα, 

φποπίαπι {ρδογαπι εδ τεύπαπι οωίογιππ.] Ἀοπ 5ο] πιαΥ- 

{τας, 5εά αἱ πι] Ῥετδεσιίίοπεπι ραμυπίας, απῖα Ἰαναπί 

Ἱπ]ατία αἰΠιοίος, οὐ ἵπ ΒΙΠΙΠΙΑ ΟΠΊΠΕΠΙ υΙγίαίεπα {ογεπί. 

ο αβαία οπῖπι αδύ οπιπ]ς υιτία. Έπτες απίεπι εὐ ἨΠοπηί- 

οἶάα», {απιοίςὶι οἴῖαπα 1ρ8Ι ῬογβεοιίΙοπεπα ραδαηζΙ, ΠΟΠ 

βυπί {αππεη Ῥοαί]. 

Βεαίὶ οεδἐῖθ, οπι πιαἰεάἰαεγίπέ υοῦῖς αἱ ρεγδεσιέὲ Όυ08 

Πιεγύπί,] Αἆά 1ρ5ο5 αροδίο]ος ἀείποςερς 5ο οοπΥεγ{{έ, οβίεη- 

ἆαπβ αιοᾶᾷ πιαχίπια Ῥτορτίαπι βΙέ ἀοοίοτίρα5 ορρτοβτῖα 

αιά1το. 

Σί αἰχογλίπέ οηιπιθ πια[ιπι νογὂιπι οοπίγα νο5, πιοπ{τοπίος 

Ῥγορίεγ πιο.] Ἄοπ απϊοιπαπε εκρτορταίας, Ῥεαίας ο5ί, δεᾷ 

αι εἰ Ρρτορίοτ ΟΠτϊδίαπι, εί {8]5ο: 5δὶ απθεπι ἆπο Ίσο 

που αΠιθγίηξ, παβες 1ο οί, πἰροίο πιμ]ᾳ5 οχϊδίεηβ 

οβεπά1ομ]ο. 

(αιάείο εί επιιίαίε, φωοπίαπι πιογσοΒ υεδίγα πιιίία εδέ ἴτ 

σα] ΎΈπααπι ἆθε αἰῖς Ἰοᾳπετείασ, που ἀῑκιό πιεγοθάςσπα 

παυ]έαπα : Ἠ]ο ααίαεπα οβεπά1έ, ααοά βαβδίπετε ορρτοΡβτίαπῃ, 
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ὄνειδος, µέγα καὶ χαλεπωτατον. ΤΠολλοὶ γὰρ καὶ ἀπηγ- 

χόνισαν ἑαυτούς. Ἰκαὶ ὁ Ἰὼβ δὲ τοὺς ἄλλους ὑπομείνας πει- 
3 ’ / . / ο 3 ιὸ . - ε 

ῥασμοὺς, τότε μάλιστα ἐταράχθη, ὅτε ὠνεί ιζον αὐτῷ οἱ 

φίλοι, ὡς δ) ἁμαρτίας πάσχοντι. 
« λ / Ν / Δ Δ Οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τους πρὸ 

αν Δ 

ὑμών. ] Ἵνα μὴ ὑπονοήσωσιν οἱ ἁπόστολοι, ὅτι διὰ τὸ 

ἐναντία τινὰ διδάσκειν διωχθήσονται, παραμυθεῖται αὐτοὺς, 

λέγων ὅτι, καὶ οἱ πρὸ ὑμῶν προφῆται δ) ἀρετὴν ἠλαύνοντο" 

ὥστε παραμυθίαν ἔχετε τὰ ἐκείνων παθη. 
-- ΔΝ «/ -- - 4 

γ.1 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς.] Οἱ μὲν 
- . ἀΔ 5, . / « - 4 - α 

προφῆται εἰς ἓν ἔθνος ἀπεστάλησαν" ἡμεῖς δὲ τῆς γῆς 
ε ’ . Δ 85 Δ - ” . - Σ ’ 

ἁπασης ἐστε τὸ ἅλας, διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἐλέγ- 

χων στύφοντες τοὺς χαύνους, ἵνα μὴ γεννήσωσι τοὺς ἄτελευ- 
/ ’ ο 4 .) ’ . ’ 

τήτους σκώληκας' ὥστε μὴ ἀποβάλλητε τὴν στρυφότητα 

τῶν ἐλέγχων, κἂν ὀνειδίζησθε, κἂν διωκησθε. Διό φησιν" 
3 λ λ .1/ - 2 / « / 

Εαν δὲ τὸ ἅλας µωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται: 
» .ν ΗΕ. ἓ Φε - / 1 

εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ ληθῆναι ἔξω, καὶ κα- 
-- ε Δ -- Ε / ε 4 / ταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ γὰρ διδάσκα- 

λος ἐὰν μµωρανθῆ, τουτέστιν εἰ οὐκ ἐλέγχει καὶ στύφει, 

ἀλλὰ χαυνωθῆ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται, τουτέστι διορθωθήσε- 
ο ΙΚΑ Γ 5 ε/ - 3 , 

ται; ἀπὸ τότε οὖν ἔξω ῥίπτεται τοῦ διδασκαλικοῦ ἀξιώμα- 

τος, καὶ καταπατεῖται, τουτέστι καταφρονεῖται. 
-- Δ -- - / 

Ὑ.τ Ὑμεῖς ἐστε τὸ φώς τοῦ κόσµου.] Ἱ]ρό- 
τερον ἅλας, καὶ τότε φῶς. Ὁ γὰρ ἐλέγχων τὰ κρυφᾷ 
πραττόµενα, ἐκεῖνος ἐστι φῶς. 1]ᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον, 

φῶς ἐστιν. Οὐκ ἔθνος δὲ ἓν ἐφώτισαν οὗτοι, ἀλλὰ τὸν 

κόσμον. 
’ / -- / 4 

Οὐ δύναται πολις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κει- 
/ ΠΤΙ ὃ [ 9 4 υ / ϱ) μν] - 9 

µένη.] αιδεύει αὐτοὺς ἀναγωνίους εἶναι καὶ ἀκριβεῖς περὶ 

τὸν βίον, ὡς παρὰ πάντων βλέπεσθαι µέλλοντας. Μὴ γὰρ 

νοµίσητε, φησὶν, ὅτι ἐν γωνίᾳ κρυβήσεσθε, ἀλλὰ περίβλετπ- 
” ϱ/ ’ - 3 / [ή ιά νι . 

τοι ἔσεσθε, ὥστε βλέπετε πῶς ἀμώμως ({ήσεσθε, ἵνα μὴ καὶ 

ἑτέρους σκανδαλί(ητε. 
8 ἡ ην / λ / Δ Ὑ.τ Οὐδὲ καίουσι λύχνον, καὶ τιθέασιν ὑπὸ 

η) / ΔΝ 4 ’ -- 

τὸ µόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πάσι 
τοῖς ἐν τῇ οικία. ] Ἐγὼ μὲν, φησὶν, ἦψα τὸ φῶς, τὸ δὲ 
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πΙΔΘΏΙΠΑ δἳς οἳ ογανΙβεϊππιη. Μια] οπίπι 5αβροπάοταπέ 

βοἶρθοδ. Εί ᾖοῦ, απαπινί βαδαποραῦ πια]ίαςδ ἐοπίαίϊοηθς 

ας, ἔαπο {απιθη πιαπῖπιθ ἐατραβαίέατ, ΟΠ εχρτορτατεηί 

εἰ απαῖοῖ απαβῖ ρτορίετ Ρθοσαία 5. ραίετείΙγ. 

δῖο επίπι φεγθεσωὲ διπέ ῥγορλιείαδ, φιά απίο νο Πογιωιέ.] 

Ὁί πο βιβρίοεπίαγ αροβίο!ῖ, αιιοᾷ Ρρεγδεοιίοπαεπι ραίίαπ- 

ίαπτ εο αποά οοπἰίτατία απαζαπι ἀοσιοτῖηπέ, οοπβο]αίτιγ 

605, ἀἴοεπβ, ΟΩπῖα οί απίο Υο ῬτορΠείβ Ρτορίεγ νϊτίιι- 

ἴεπι Ίου αςαοῖάΙς: πάς Ἱ]ογαπα ΡραββῖοΠΕΒ Υοβ οοηβο]αγί 

ἀεβεπί. 

ος εεἐῖδ δαῖ {εγγφ.] Ῥτορλεία αἆ ππαπι σοπίςηι πι]βςϊ 

βιιη{, νοβ αιίαπα {ος {θγγα 5α] ο5{15, πιογάρηίέας δἱί ο0Ἡ- 

ἀιεηίες ἀοοίτίπα οἱ τεορτε]εηδίιοπ]θς ἀῑδδο]αίξο, τό ποπ 

ρατίαπέ γεγπιθς Ροτρείπος: Ρτορίθτεα το αλρ]ϊοῖαξϊ5 πιοτζα- 

οἴαίεπα τερτε]μεηβίοπιΠι, εἰϊαπιθί Ῥογβδεσιίίοπεπι Ῥαΐ]α- 

πα]ηῖ, εἴ γοβῖς εχρτορτοαηί. Ιάεο ἀῑσῖε : 

Φιοᾶ εἳ εαἶ ἰπδιίσις Ἰαί, ἴπ φιο δαζείι 2 αἲ πί]η] 

ναΐζεί αίγα, πὶεϊ αἱ Ῥγο)οἰαίι Ίογαβ, οἱ οοποιἰσείωγ αὖ 

ιοπιϊπίδις.] Ῥϊ ἀοείοτ οπῖπι Ιπβδυ]δας Παΐ, Ἠοο οδί, 5ἳ 

ποηῦ ατουῖε εἰ οοηβίτ]ησΊ{, 5εἆ πιο]]5 οδ εἰ Ίαχιίβ, ἵπ 

ατιο ρα]θίέωτ, Ἠοο εδ, εοττϊφείιγὸ Ἔαπο Ιρ]ίαν {οταβ 

Ῥτο]ϊοϊίας α ἀοοίοταπι ἀῑσηιίαία, εξ οοποι]σαίασ, Ἆος ϱ8ί, 

ἀερρίιοϊίιτ. 

7 ο8 ερίῖβ [ια πιωπάί.] Ἐτίας εα], ἀεϊπάς Ἰαχ. Θα εηῖπι 

ταρτεμεπά1έ απε οοσυ]ίο Βιπέ, 116 Ἱακ αβί. Όπιπο επἶπι 

ααοᾶά πιαπϊ{αρίαί, Ίακ αδί: ποπ ϱοηπίεπι αιίεπι ΙΠαΠα 

Παβίτανοτιαπό 11, 5ο ππιπάι1πῃ, 

Ἄοπ Ίοίεδί οἴνίίας οεομ[ίαγὶ, φις 5αργα πιοπίεπι δἶία 

ορ, ] ῬΏοοεί ϱο5, πό ἀἁπτεπέ ἵπ ορτίαπα]πθ, εἰ ἀϊΙσοπίεπι 

γ]έας β110: ταβίοπεπι Παρθαπί, 6 Ἡ, ἵπ 41108 ΟΠΙΠΘΡΘ 8Ρες- 

ἰαπύ. ἈΝά ϊρίίατ ραίαῖς, ἱπαιΙέ, ααοᾶ ἵπ αποπ]ο ]α1εατί 

β15, δεἆ 5ΡρεσείαΡῖ]θ5 ετ]{5, ε{ Ιά6ο γιᾷείο ααοπιοᾶο οἶίτα 

ππαου]απα ασαἲῖς υΙίαπῃ, αἱ πο οἱ α]ῖς οβεπάΙοι]ο 5118. 

Ίεφιε αοοεπάµπί ἴμοεγπαπι, οἱ Ῥοπιπέ εαπι διῦ πιοάτηπι, 

δεᾷ 814ΡΕΥ σαπάεἰαῦγιπι, εί ἴισοί οπιπ{θι8 φιῖ ἴπ ἄοπιο διωιέ, ] 

Έρο επῖπι αοσοεπᾶί Πάπ1ς6η, γοδίτὶ αιίοπι ου βία, πο στα- 
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4 - 4 / αν ς / 5 δῆ « ο] 
μὴ σβεσθΏναι τὴν χάριν τῆς ὑμετέρας ἔστω σπουοΏς, ὡς ἂν 

. - 5/ / ε / αν ε / / 

καὶ τοῖς ἄλλοις λάμπη ἡ λαμπρότης τοῦ ὑμετερου βίου. 

Φῃσὶ γοῦν" | 
ς / λ - - ”) Ὑ.ιό Οὕτω λαμνψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν 

-- / / / -- η)  / 

τών ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμών τα καλα ἔργα, 
/ 1 / - Ν -- 

καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμών τὸν ἐν τοῖς οὐὖρα- 
νοῖς. ] Οὐκ εἶπεν ὅτι, ὑμεῖς ἐπιδεικνύετε τὴν ἀρετὴν, τοῦτο 

ΔΝ 3 ον 5 . 3 / ’ / ο/ Λ 3 

γαρ οὐ καλον, ἀλλ ἐκείνη µόὀνη λαμψάτω, ὠὡστε καὶ τοὺς 

ἐχθροὺς ὑμῶν θαυμάζειν, καὶ δοξάζειν, οὐχ ὑμᾶς, ἀλλὰ τὸν 
/ ε ο) 5” ”α / 3 ντ 3 κ) - 

πατέρα ὑμῶν. "Ὥστε ἐὰν πράττωµεν ἀρετὴν, εἰς δόξαν δεῖ 

τοῦ Θεοῦ ταύτην πράττειν, οὐκ εἰς ἡμετέραν. 
λ / ε/ Ὡ - ἃ 

Ὑ.τ] Μη νοµίσητε, ὃτι ἦλθον καταλῦσαι τον 
/ ν λ / - -- νόμον ἢ τοὺς προφήτας' οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, 

ἄλλα πληρώσαι.] Ἠπειδὴ ἔμελλεν αὐτὸς νόμους εἰσά- 

γειν καινοὺς, ἵνα μὴ νοµίσωσιν ὅτι ἀντίθεός ἐστι, φησὶ προ- 

θεραπεύων τὴν τῶν πολλῶν ὑπόληψιν, ὅτι, οὐκ ἦλθον 

καταλῦσαι τὸν νόµον, ἀλλὰ μᾶλλον πληρῶσαι. Π]ῶς δὲ 

ἐπλήρωσε; πρῶτον μὲν ὅτι, ὅσα εἶπον περὶ αὐτοῦ οἱ προ- 
- . , Δ λ. 8 ια] 4 / / 

φῆται, ἐποίησε. Διὸ καὶ ὁ Ἐύαγγελιστὴς συχνακις λέγει" 

ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου. ᾿Αλλὰ καὶ τὰς 

ἡμ ώ τοῦ νόµου ἐντολὰς πάσας ἐπλήρωσεν. "Ἀμαρτίαν 
εἰ. Ἡ. . 

γὰρ οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόµατι 

αὐτοῦ. Ἰαὶ ἄλλως δὲ ἐπλήρωσε τὸν νόμον, τουτέστιν, 

ἀνεπλήρωσεν' ὅσα γὰρ ἐκεῖνος ἐσκιαγράφησε, ταῦτα οὗτος 26 
/ 5 , 9 - λ Α , Φ ᾽ 

τελείως ἐζωγράφησεν. Ἐκεῖνος, τὸ, μὴ φονεύσης" οὗτος, τὸ 

μηδὲ θυµωθῇς εἰκῆ. "Ὥσπερ καὶ ὁ ζωγράφος οὐ καταλύει 

τὴν σκιαγραφίαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀναπληροῖ. 
λ / Αα. 

Υ.18 ᾽Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν. ] Τὸ ἀμὴν βεβαιωτι- 

κὀν ἐστιν, ἀντὶ τοῦ, ναὶ λέγω ὑμῖν. 
«/ 3 / ε 3 λ Ἁ κά μι εν α λ] 
Εως ἂν παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰώτα ἓν ἤ 

/ / λ ων. αμόλ - / / λ 
µία κεραία οὐ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόµοιν ἕως ἂν 

/ ’ - 

πάντα γένηται.] Δείκνυσιν ἐνταῦθα ὅτι ὁ κόσµο παρ- 
, Ν / / / ο ο ή Γω) 

έρχεται καὶ μετασχηματίζεται. Λέγει τοίνυν ὅτι ἕως οὗ 

συνίσταται τὸ πᾶν, οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον γράμμα ἐκ τοῦ 
/ 4 - 

νόµου παρέλθοι. "Άλλοι δὲ τὸ ἰῶτα καὶ τὴν κεραίαν τὰς 
δέ - ’ 3 / ./ δὲ Δ / . 
εκα τοῦ νόµου ἐντολάς φασιν' ἄλλοι 9ε τον σταυρὀν' τοῦ 
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δα οχέϊποπαίαν, ία αὐ οὐ αἲῖς Ἰαοραῦ {π]σου νυΙία γορίτε», 

1παυΙέ οπῖτη : 

δίο ζπσραί ζιω υοδίγα σογαπι Πιοπιϊπῖθις, αἱ υἰάεαπέ ορεγα 

υεδίγα Όοπα, οἱ φἴογίῄσεπέ ᾖαΐγεπι υεδίγιπι φιὲ ἵπ σα[ί εδέ.] 

ΝοἩ ἀῑκιε, 1ρ8ῖ οβίοπά]ίο υιτίαίεπαι, Ώος επἶπι ποπ θβ5οί 

Ῥοπαπι, β6ἆ ]]α ρετ 5ο ΙἸαοσοαῦ, αί εἰ Ιπ]πα]οΙ γορίτί αἀτη]- 

τοπίαχ, εἳ ο]οτιβοεηί, ποΟἩΠ Υο8, 5δεᾷ ῬΡαΐτεπι γοδίταπ. 

Ἐέ βἵ Ἱία οροταπιγ υϊτίαίεπι, 1π ο]οτίαπι Ὠεί οροτίεύ 

Θαπ1 ορετατῖ, ΠΟΠ 1Π ΠΟΡίΤΑΠΙ. 

Λε επἰθίϊπιείϊς, φιοᾶᾷ υεπεγίπι αἆ ἀεδίγιεπάαπι ἴεφεπι νεῖ 

γορ]ιοείαδ: ποπ υοπῖ μέ ἀεδίγιαπι, δεᾷ μί αἀὐπιρίεαπι,) ΘΩπο- 

ΠΊαΤα 1ρ58 πονας Ίεσας Ἱπίτοάπείιγας εταῦ, αὐ πε ραίείας 

ααοᾷ Ώεο αἄγετβατίας αἵς, ἀῑσῖς Ῥτῖαβ οσσιτεηΒ Ῥτανο» 

αποταπάαπα βαβρίοϊοπ], ααοά ποῦ ἀρβείτιαί, 5εᾷ πιαρῖ5 αἆ- 

Ἱπρ]εαῦ Ίοσθπ.. ΟΩποπιοάο ααΐαεπι αἀἰπιρ]ενίοῦ Ῥτίπχαπα 

αυϊάσπα, απῖα ρεγ{εοῖῦ οπιπῖα απο ἆθ «ο ρτϊκεταπί Ρτο- 

Ῥμοίε. 1άεο εὖ εταηρε]ϊδία βαρ]πάε ἁῑοΙξ, Ὁέ Ἱπαρ]εαίατ 

ααοᾶ ἀῑσοίαπι οδί ἄε «ο Ρε Ῥτορλείαπι. Ώεϊπάε εἰ οπιπία 

πιαηάαία Ἱεσῖς Ἱπιρ]ενίέ,. ῬἘεοσαίαπα οΠπἵπι ποἨ {αοῖί, ηθ- 

αας Ιπγεπέας οβὲ ἄο]ας ἵπ οτα ε]αδ. ΟΩαἵη εὖ α]ῖα ταίῖοπο 

ααἰπιρ]ενΙέ Ίδσεπι, Ἡοο οί ἄεπιο Ἱπρ]εγί6: αποππιαπε 

οπῖπι Π]α αἀιπιρτανίέ, οα Ἠϊο Ῥεγ[εοία ἀαριηχίθ. Τ]α 

ἀῑκιί, Να οσεοῖ]ἆας: Ἱ]ο Υοτο ἀῑσίς, Νο {απιεγε ΙΓαβδοαΙ5. 

ΒΙοιέ οἱ Ῥϊοίου ποη ἀε]εί Ππεαπιεπία είπα, 5εἆ πιαρῖ5 

Π]αρίταί εί αἀϊπιρ]εῦ, 

πιει ἄἰεο υοδίΐ.] Απιεη α[μτπιαίνα ρατςευ]α αδε 

Ῥτο, εἰῖαπι ἀῑσο νοβῖδ. 

Ίοπευο ῬγΦίεγεαί οΦἴιπι οἱ ίεγγα, ἰοία απιπι αωί αρεῦ 

τπτ οι ργαίογιέ εω εᾷο, φιοαᾷ οπιπία ]αοία Γεντί. ] 

ΟΡίαπά1έ Ἠϊα, ααοᾶ πιαπάας ρταίετΙό εὖ {ταπδβριταίυγ. 

Τ]ὰοἵὲ Ισίέαν ααοά απαπιάία δαῬθϊδας απῖνεγβαπα, πθαιθ 

πηϊπίπ]α, Ἠέετα ο Ίερε ἐταπβῖρί. ΑΠ απίεπα Ἰοία εί αρί- 

οεπι ἄθοεπι Ἱᾳρῖ5 Ρτεροορία ἀῑσιηό, αἲῖ αιἴοπα «ΤΙΟΕΠΙ, 
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4 α 3 ΑΕ Ἀ ο9 Δ / Δ / Δ ή, 
γὰρ σταυρού τῶτα ἐστι τὸ ὀρθὸν ξύλον, καὶ κεραία τὸ πλά- 

γιον. Φησὶ τοίνυν ὅτι τὰ περὶ τοῦ σταυροῦ εἰρημένα πλη- 

ρωθήσεται. 

γ. το Ὃς ἐὰν οὖν λύση μίαν τών ἐντολών του- 
των τών ἐλαχίστων, καὶ διδάξη οὕτω τους ἄνθρω- 
πους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τών 

οὐρανών. | πληρη ἐντολὰς λέγει, ἃς μέλλει αὐτὸς 

παραδοῦναι, οὐ γὰρ τὰς νοµικας. ᾿Ονομάζει δὲ αὐτὸς ἐλα- 

χίστας διὰ ταπείνωσιν, ἵνα καὶ σὲ παιδεύση μετριοφρονεῖν 

ἐπὶ ταῖς διδασκαλίαις. Ἐλαχιστος δὲ κληθήσεται ἐν τῇ βα- 

σιλείᾳ, ἀντὶ τοῦ, ἐν τῇ ἀναστάσει ἔσχατος, καὶ ἀπεῤῥιμμένος 
3 / ) 4 3 η [ - ) - 3 ’ 

εἰς γέενναν. Οὐ γὰρ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εἰσελεύ- 
”/ . 3 / ο ) / / 

σεται, θέ μ ἀλλὰ ασ νίαην τὴν ἀνάστασιν νοει. 
πι] 

Ος ὃ) ἂν ποιήση καὶ διδάξη, οὗτος μέγας κλη- 
θήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τών οὐρανών. ] Πρῶτον τὸ 

ποιήση, καὶ τότε τὸ διδάξη. 1]ῶς γὰρ ἄλλον ὁδηγήσω εἰς 
2δὸ . 348 . Δ 3 ] 3 ὸ 

ὁδὸν ἣν οὐ διώδευσα; πάλιν δὲ ἐὰν ποιῶ μὲν ἐγὼ, οὐ ὃι- 

δάσκω δὲ, οὐκ ἔχω τοσοῦτον μισθὸν, πολλάκις δὲ καὶ κατά- 
ο λ ’ Αλ . / 

κρισιν, ὅταν διὰ ο } ὄκνον οὐ διδάσκω. 

Ύ. 2ο Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ 

ὑμών ἡ δικαιοσύνη πλέον τών γραμµατέων καὶ 
Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 

τών οὐρανών. | Δικαιοσύνην λέγει τὴν πᾶσαν ἀρετήν' ὡς 

τὸ, δίκαιος ἦν Ἰ]ωβ, ὅσιος, ἄμεμπτος" φρίξον "οὖν, ἄνθρωπε, 

ἐννοήσας πόσον ἀπαιτούμεθα. Ἠντα διδάσκει ἡμᾶς, πῶς ἂν 

περιττεύσωμεν" καὶ καταλέγει τὰς ἀρετάς. 
3 ’ ς/ Ἀ δν Ἠμ α- 5 / ᾿ 

Ὑ.οι Ἡκούσατε ὅτι ἐρρεθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ 
/ α] .) 

Φονεύσεις' ὃς ὃ᾽ ἂν φονεύση, ἔνοχον ἔσται τῇ 
κρίσει. .) Τὸ παρὰ τίνος ἐῤῥέθη, οὐ οι εἰ γὰρ 

εἶπεν ὅτι, ὁ μὲν πατήρ µου εἶπε τοῖν ἀρχαίοι ἐγὼ δὲ 

λέγω ὑμῖν, ἔδοξεν ἂν ἀντινομοθετεῖν τῷ πατρί. Πάλιν εἰ 

εἶπεν ὅτι, ἐγὼ εἶπον τοῖς ἀρχαίοις, ὁυσπαράδεκτος ἂν ἐγέ- 
.) / [Ὀλ ’ ο) 9,96 - 3 / / νετο. ᾿Αορίστως οὖν λέγει ὅτι, ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις: δείκνυσι 

δὲ ὅτι ἐπαλαιώθη ὁ νόμος ἐν τῷ εἰπεῖν ὅτι, ἐῤῥόθη τοῖς ἀρ- 

χαίοις: ἐπεὶ δὲ λοιπὸν ἐπαλαιώθη, καὶ νφ ἐστιν ἀφάνισ- 

μοῦ, δεῖ ἀφεῖναι αὐτὸν καὶ ὁραμεῖν ἐ ἐπὶ τὰ νέα. 
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ΏΦΠΙ οτιοῖς Ιοία ο8δὲ τοσίαπα Ησηιπῃ, οὐ αροχ {ΤαΠΡΥοΓ- 

ΒΗΠ1; απο β6η8ι ἀῑοῖῦ ααοά οα ασ ἆςο ογαος ἀῑοία βιιηέ, 

Ἱπρ]εριπίαγ. 

Θιιδφιῖς ἐφίέωγ θοἴυαυΏέ πι εᾳ πιαπάαἑίς ]ιῖς πιὐηϊπιϊς, 

οἱ ἄοοιμογίέ εἴο Πιοπιπεδ, πιϊπῖπιιβ υοσαδτίιγ ἵπ γΕύΠΟ οα[ο- 

γω.) Μιπῖπια πιαπάαία ἀῑοΙδ, απς 1ρ8ο {γαζΙιίατας ογαί, 

ΠΟΠ ]οσα[α. ἸἈΝοπιϊπαῦ απίετα ϱα, πη]ηῖπ]α, Ῥτορίοαυ Πιαπα]]ή- 

ἰαΐαοπι: αἱ εἰ {6 Ιηβίτιαί πιοᾶερδίο ἀοοσφπάο Ἰοᾳμ, ἸΜΙπί- 

πΠΙ5 απ{θπι γοσαδΙέασ 1π τθρηο, ηοο ορί 1Ππ τοβδιιγγοςίΙοηθ 

αάπχας, οἱ αὈ]εοίιι5 1Π ϱΕΠΘΠΠΕΑΤΗ: ΠΟΠ ΘΠΙΠ ἵπ ΤΘΡΏΙΙΠΙ 

οα]οταπα ἹποτεςΙείας, αραρα: 56 τ6σΏΙΙΠΙ γοβδιγγοςίΙΟηθΠα 

Ἱπίο]]σα. 

Θιμδγιῖς αιιίεπι Πεοεγτί εἰ ἀοοιογίέ, Πίο πιαφπιις υοσαδί(έιγ 

ἵπ γούπο οα[ογωπ.] ἘῬτίπιππα Ῥοπίΐ, {εοστθ; Ῥοβίαα, 

ἀοοιετῖό: αποπιοάο επῖπι αππι Ἱπάπσοαπα 1Π γῖαπα, απα 

ηπηααπα ἐταηβῖνι ὁ Οεείθταπα ϱἱ {εσθτο, οἱ ηΟΠ ἆοσιοτο, 

ΏΟΠ ΏαβθΡρο {απίαπι Ἱηθγοθάθπι: 56ρθ αἴϊῖαπι οἱ οοπάεπι- 

ΠΒΊΙΟΏΘΠΙΙ, βἵ απαπάο Ρρτορίεσ Ιπγ]άϊαπα γα] πεσ]σεπίίαπα 

ηΟΏ ἆος1Ι6Γο. 

σο επῖπι νοῦῖδ φιοᾷ πὶθὶ αδιπιάᾶυεγῖέ /δέέΐία νεβίγα 

Ρις φιαπι ογτύατιι εἰ Ε]ιαγίδῶογιπι, Ίο ἐπίγαδιές ἔτι 

γεβπιίπι οωίογωπι.] «αβδθαπι ἁἀῑεῖν οπΊποπ υἱγέπίεπι: 

Ιουί εί απππ ἀῑοιίατ, αξίας εταί ὁο8, Ρἱ15, ΙΓΤΕΡΤΕἨΘΙΙ - 

80115. Ἰοττοαροςθ, Ποπιο, απ]πιαάνετίεης απαπία α ποΡῖς 

τορείαπίαν. Ὠεϊπάε ἆοεεῦ πο αποπιοάο αραπάθπαι: 

οἳ επαπεταῦ νυΙτία{θΒ. 

Αιιάϊςίίδ φιοᾷ ἀἰσίμπι εἷέ ῥγ18οίς, Ίοπ οοοἰζςθ. Οιιἰδηιιῖθ 

αιίεπι οοσϊζεγτέ, οὐποασῖιιδ ογΏέ }αάϊσίο.]  Ἠοο α οετίο α1ιο- 

ἆαπι 6556 ἀῑοίαπι ποη ἁῑοῖ οί οπῖπι ἀῑπίδροί, αιοᾶ 

Ρραΐεν πηειις ἀῑχοατιί Ῥτϊβοϊ5, 65ο αιίεπι ἀῑοο γοβῖς: γ]ιάρτῖ 

Ῥοββοέ ἀἴνειδαπῃ α Ῥαΐτο Ίεσαπῃ Ῥοπ6τθ. Τίεταπα αιίαπι 

βἵ ἀῑχὶβεεί, Ἐρσο ἁῑχῖ ρτ]βοῖ5, 4ρτθ αοοερία5 {ιβδεί 56Υππο. 

Ἰπάεβηῖίο Ισ]ίις ἀῑχιί, Ὀϊσίαπι οδί απ ααῖδ; Ῥετ Ίου αι- 

ἔθπα αποᾷ ἁἀῑσῖέ, ἀῑσίαπαι οδέ απααῖ5, οβίοπά1ς απ]ᾳπαίαπα 

6559 Ίεσοπα: ααοπίαπ αιίθπα γείοτα πυπο απἠαπαία δαπέ, 

οἱ {ετπιο αρο]ία, οροτίεύ οπι]δαῖς 1115 «µττογο αἆ πουα, 



τὸ ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΑΟΤΙ ΤΙ Β. ΜΑΤΤΗΑΣΤΤΜ 

Δ / -- ε«/ -- Φ 

Υ.22 Ἐγω δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζό- 
-- ” ο) [ο -- / / απ. 

µενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ, ἔνοχος ἔσται τῇ 
κρίσει.] Οὲ μὲν προφῆται µέλλοντες προφητεύειν ἔλεγον, 

τάδε λέγει Κύριος: ὁ δὲ Χριστὸς, ἐγὼ λέγω, δεικνύων τὸ 
9 Δ - / ε λ λ α) ε 1 «λ 
ἐξουσιαστικὸν τῆς θεότητος" οἱ μὲν γὰρ, δοῦλοι, ὁ δὲ, υἱὸς, 

Δ 4 - 8 ’ ” ε -] ’ δὲ ο 

καὶ τὰ τοῦ πατρὸς πάντα ἔχων. Ὅ ὀργιζόμενος δὲ τῴ 

ἀδελφῴ αὐτοῦ εἰκῆ, ἐκεῖνος κατακρίνεται. ᾿Ἐὰν δέ τις ὀργί- 
-ν μα / λ ν - λ ζηται εὐλόγως καὶ ἐπὶ παιδείᾳ καὶ κατὰ ζηλον πνευματικὸν, 

3 / 1 ες Α Δ 5 ο ε/ κ, οὐ κατακριθήσεται' καὶ ὁ Παῦλος γὰρ ὀργῆς ῥήματα ἐ- 

φθέγξατο πρὸς ᾿Ελύμαν τὸν µάγον, καὶ πρὸς τὸν ἀρχιερέα, 

οὐ μὲν εἰκῆ, ἀλλὰ κατὰ ζηλον. Τότε δὲ εἰκῆ ὀργιζόμεθα, 

ὅταν διὰ χρήματα ὴ δόξαν. 

Ὃς δ᾽ ἂν εἴπη τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῥακα, ἔνοχος 
ἔσται τώ συνεδρίῳ.] Ἄυνέδριον τὸ δικαστήριον τῶν 

Ἑβραίων φησί. Τὸ δὲ ῥακὰ σηµαίνει ἀντὶ τοῦ σύ: ὥσπερ 
” ” / ’ ’ κε αα -α 
ἔθος ἔχομεν λέγειν πρός τινα καταφρονούμενον ὑφ' ἡμῶν, 
ἓά ’ / - - « ο) Δ 8 4 3 

ἄπελθε σύ: θέλων οὖν παιδεῦσαι ἡμᾶς καὶ περι τὰ µικρα 
3 Ἐν ὅι . . [ - Ξ μον 3 η 
ἀκριβεῖς εἶναι, καὶ ἀλλήλους τιµᾷν, παραινεῖ ταύτα. Τινὲς δὲ 

τὸ ῥακὰ Συριστὶ κατάπτυστόν φασι σημαίνειν" ὅστις οὖν 
ε / Δ 2 3 Ἡ . . / ” ” αν. 

ὑβρίσει τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατάπτυστον, ἔνοχος ἔσται τῷ 

συνεδρίῳ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ὅτε καθίσουσι κρίνοντες 

τὰς δώδεκα φυλας. 
Ὠ] δ᾽ 2λ 2”! Ν ”/ ”/ 3 Ἶ 
Ος αν ειπᾖ, μωρε, ενοχΟΣ εσται ει την 

/ -- 

γέενναν τοῦ πυρός».] Πολλοὶ λέγουσι καὶ νοµίζουσι 
ο) ω - . Ν ) ” ’ ς ΔΝ . Βαρὺ εἶναι τοῦτο καὶ σκληρὸν, οὐκ ἔστι δὲ. “Ὁ γὰρ ἄπο- 
α Δ 5 Δ 9 - ’ ἃ / Φ ο στερῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λόγου καὶ φρονήσεως, οἷς τῶν 

θηρίων διαφέροµεν, πῶς οὐκ ἄξιος γεέννης»; ὁ γὰρ λοιδορῶν 

καὶ ὑβρίζων τὴν ἀγάπην διαλύει, ἥτις διαλυθεῖσα συναναιρεῖ 

τὰς ἀρετὰς, ὥσπερ καὶ παροῦσα συνιστᾷ. Τὰς ἀρετὰς οὖν 
/ / ς ε / ε) - Δ . / - 

πάσας καταλύει ὁ ὑβρίζων, ἐν τῷ τὴν ἀγάπην διασπᾷν" 

ὥστε εἰκότως ἄξιος τοῦ πυρος. 

Υ.20.24 Ἐὰν οὖν προσφέρηε τὸ δώρόν σου ἐπὶ 
το θυσιαστήριον, κάκεῖ µνησθῃς, ὅτι ὁ ἀδελφός 
σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δώρόν σου ἔμ- 
προσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρώτον 
διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσ- 

3/ 
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Ἔπγο αιίεπι ἄἶοο υοῦΐ, Οπιπῖ φιὲ ἐγαδοϊίμγ Ίγαἰγὲ διιο 

{επΊογς, οὐποαίις εγιέ }ιαάΐσῖο.] ἙῬτορποίαο ἁἀῑοίατί {αίιτα, 

ἀἰοεραπί, Ἠσο ἀῑοῖν Ὠοπιῖπας: ΟΠεϊδίας απίοπι, Έρο 

ἀϊἴσο, οβίοπἆσεης ἁῑν]π]έα{15 αιιοἑοτ]ἰαίοπι. ΤΠ οπῖπι βογνῖ 

εγαπί, 1ρ5ο αιίεπι βΗ15, οπιπία απα διπύ Ῥαΐτίρ ἵῃ 56 

Ῥοββίάεπς. Οαἵ Ιγαθοῖίας {γαἰτῖ 51ο ἴθπιεγα, 1]]α οοπάσπι- 

παζασ: οἱ ααύεπι αιῖς Ἱταβοῖϊθαγ, ταῖοπο ]αδία πιοίιις, ος 

πό αΠαπα ογαςᾶῖαί, οἱ αρ]τιζια]Ι 2εῖο, ποῦ οοπὀσπιπαβίέαγ. 

Ὁπάε εἰ Ῥαυ]α5 Υετρα Ίτῷ Ιοουιίας ορ αἆ Ἐ]γπιαια πηᾶ- 

δπ1, εὖ αἆ ροπΠοεπι: ποπ {6επιστο αιϊάςπι, βοἆ Ζε]ο. 

Ταπο αιιέεπα {θπιοτο Ιταδοῖπιας, απαπζο Ῥτορίει ορ6ς το] 
Ρ]οτίαπ. 

Φιϊσιπηιιθ υ6γο ἀἰπογιί [γαίγὲ 8ιο, γασα, οὐποβύιις ου) 

οοποϊ[ίο.]  ΟοποῖΠαπι γοσαῦ Ἠεβτεαροταπι (τ]ραπα]. ΆῬασα 

νετο βἴρηϊβοαί Ἰάοπι ααοά Τα: πα «παπι αἆ αΠαπεπα 9ΟΠ- 

{θπαρίιπα α πορῖς ἀἰοίπιας, ΑΡΙ ία. Ὑο]εηπς Ιρ]έαχ πο οί 

ἆε ῬΡατγῖς 5οἡοΙίος 6556, εὖ πο ΙπγΥῖσοθπα γεηεταχῖ, αἁπιοπεύ 

Ἠοταπι, Ομαἱάαπι ἀϊουπό τασα Ὀγτίασε ταδριεπάαπα αι]ᾶ- 

ἆαπι βἸσπίβσατα, Οπδαπῖς Ισ]έαν Ἱπ]υτία αΠασστῖέ ΕΓαίτεπι 

ΒΙΠ1, οοπίαπιε]Ία Ιπγαάθηςδ, ορποχκίας οτΙῦ οοποῖ]ο βαπΠο- 

{ογατα αροβδίο]οσγαπι, απαπάο βεἀεραπί αάϊοαπίες ἁποᾶς- 
οἶἵτπι ἐτῖρας Τδγαε]. 

Θιωΐσιπιφμε αιίεπι αἰπεγλί, εί, 16 οντέ φε]ιεππ 

ἐποεπαάίο.] ἵΜαϊα Ώου ρτανο εὐ ἆπταπι 6556 Ριζαηέ, ΠΟΠ 

αρί αιίαεπι, Ναπι αιά {γαΐτεπαι 5Η1Π1 ταίῖοπε εὐ ργαάεηίῖα, 

ααἴρας α Ῥγι[]5 ἀἴδογοραπια5, ρτ]ναξ, αποπιοάο ποη ἀῑσηιιβ 

ϱοπεππα ἘΕίοαπῖπι απ βοοπιπιαδΙ5 οί οοπ{πιπιθ]15 Ρ6Γ56- 

απέαν οματιαίοπι ἀεείτιξ: ααπα ἀαβίτασία, βἵπχα] ΟΠΙΠΘΒ 

{οΠαπίαις νιτέαίθς: βιοιῦ ΟΠΙΠΘΡ ΟΟΠΒΘΓΥΑΠ{ΙΥ, ο βαἶνα. 

Τιβεο]νίέ Ισ] οπιπ6Β υιτίαζθς, ααὶ οοπίαπιε]α Ῥρτοςὶ- 

ΏΙΤΩ αΠοῖέ, ἆππι οἸατιίαίεπι ἁασσταί: εὐ ρτοϊπάο Ισηῖς 

Ἱπορπά]ο ἀῑσπιι {αιοτ]ζ, 

5 οΥσο οὐέι[ονῖς Πιτ {μπι αὖ αἴίαγο οί {ία γεσογάα- 

ές Γιογῖδ, φιοάᾷ /γαίεγ {ιδ ]ιαῦεί αἰϊφωϊά αάνεγδιπο ἐς, 

αἰπιϊίίο ἠῑ[ίο πι {μπι απίο αἴίατε, εί αθῖ, ργῖιδ γεοοποῖ- 

ἴαγο Ίγαἰγὲ έιιο, οί έωπο υεπῖοπα ο[εν πιω ἔωπωπ.]  Όοη- 



ο 
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φερε τὸ δώρόὀν σου. | Καταφρονεῖ ὁ Θεὸς τῆς οἰκείας 

τιμῆς, ἵνα ἡμεῖς µόνον ἀγαπῶμεν. Εὰν δὲ ἔχη τι κατὰ σοῦ 

ὁ ἀδελφός σου εἰπὼν, οὐδὲν ἄλλο προσέθηκεν. Ἠϊἴτε γὰρ 

δικαίως εἴτε ἀδίκως ἔχει, διαλλάγηθι. Ἰαὶ οὐκ εἶπεν ἐὰν 
” Δ 3 5 / 3 .] 3 λ 5” 3 - / 3 - 

ἔχης σὺ κατ ἐκείνου, ἀλλ᾽ ἐὰν ἔχη ἐκεῖνός τι κατὰ σοῦ, 

σπούδασον αὐτὸν φιλιῶσαί σοι. Ἡροστάττει δὲ ἀφεῖναι τὸ 

δῶρον, ἵνα σοι ἀνάγκην ἐνθήση τοῦ καταλλαγῆναι" σὺ γὰρ 

θέλων προσενεχθΏηναι τὸ δῶρον σου, ἀναγκασθήση διαλλα- 
- σ Ν ’ ο κε 5 / » . 3 / 

γῆναι. "Άμα δὲ δεικνύει ὅτι ἡὶ ἀγαάπη ἐστὶν ἡ ὄντως θυσία. 
2/ 3 ον -ν 5 / α ε Υ. 26, 26 Ισθι εὐνοών τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ, ἕως 

ὕτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ 
ὁ ἀντίδικος τώ κριτῆ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τώ 

ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ. ᾽Αμὴν λέγω 
σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν 
ἔσχατον κοδράντην.] Τινες νοµίζουσιν ἀνπῤδίκα, λέγε- 

σθαι τὸν διάβολον, ὁδὸν δὲ τὸν βίον, παραινεῖν δὲ τὸν Κύ- 
ο ο ο 3 ο / / / 4 

ριον οὕτως" ἕως ὅτου εἲ ἐν τῷ βίῳ, τούτῳ, διαλύθητι πρὸς 
4 ’ ο Δ ” α 3 ’ ΔΝ 5 

τὸν διάβολον, ἵνα μὴ ἔχη ὕστερον ἐλέγχειν σε περὶ ἁμαρ- 

τίαε, ὡς ἔχοντά τι τῶν ἐκείνου, καὶ τότε παραδοθῆς τῇ κο- 

λάσει, ἄχρι καὶ τῶν ἐσχάτων ἁμαρτημάτων εὐθυνομενος. 

Ἰοδράντης γάρ ἐστι δύο λεπτα. «3ὺ δὲ νόει ὅτι καὶ περὶ 
- ο) - ο) [ ’ - - Ν / 

τῶν ἐνταῦθα ἀντιδίκων λέγει τοῦτο, παραινών μὴ δικάζεσθαι 
αν] 4 - ’ ” - λ 9 . ’ 

καὶ ἀπὸ τῶν θείων ἔργων περισπᾶσθαι. Ἰ1ᾶν γὰρ ἠδικήθης, 

φησὶ, μὴ ἀπέλθης εἷς δικαστήριον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὁδῷ διαλύθητι, 

µήποτε χείρονα πάθης διὼ τὴν δυναστείαν τοῦ ἀντιδίκου. 
’ ε/ ” / / 

Ψ.2Ἰ Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη, οὐ µοιχεύσεις. ] 
/ 3 ’ .] 

ἍΛλλο μοιχεία, καὶ ἄλλο πορνεία" μοιχεία μὲν ἡ εἰς ὕπαν- 

δρον, πορνεία δὲ ἡ εν ἀπολελυμένην. 

Ψ.28 Ἐγω δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων 
γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἤδη ἐμοίχευσεν 
αὐτὴν ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ. ] Τουτέστιν, ὁ ἰἱσταμενος 

καὶ περιεργαζόµενος, καὶ ἀνάπτων τὴν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τοῦ 

βλέπειν, καὶ πάλιν βλέπων πρὸς τὸ πλεῖον ἐπιθυμῆσαι, ὁ 

τοιοῦτος τὸ κακὸν ἀπήρτισεν ἤδη ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Εἰ 

δὲ τὸ ἔργον οὐκ ἐπέθηκε, τί τοῦτο; οὐκ ἴσχυσεν' ἐπεὶ ἑὼν 

ἰσχύση, παραυτίκα τὸ κακὸν τελέσει' πλὴν γίνωσκε ὅτι κἂν 
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ἐαπηπίέ Ώοιι5 Ῥγορτίαπι ἲοποτσή1, {απίαπι 6 πο ἀῑῑσα- 

πω. ΌΟσιπα ααίσπα ἀῑκίβςοῦ, ϐἵ ΠαριστΙό ααυϊᾶά οοπίτα 

{ο {αἴον {πβ, ηϊΙ] αΠιιᾶ αρροθιῖθ. Ἀΐναο οπἶπ ]ηδίο βἶνα 

Ἱπ]αδίο Ἰαμααί, τεοοποῖΠατο. Ἐδ ποην αἀῑσίε, 5ἱ Ἠαβθς {τι 

οοπίτα, 1]]απα, 5οᾶ ιᾳπ]ά Ἠαλρεί ]ε οοηίτα ία, «ΟΠΣ ιῦ 

1ρβυπα αἆ απ]οϊθαπα ταάισαδ. Ῥταοϊριο απίεπι ἀἰπλϊθέεῃ- 

ἆσπι ἆοπιπι, τὸ 4451 πεοσββϊαίαπα Ἱππροπαῦ ταοοποϊΠαπα!, 

οὗ ἴα βἰ το]ααετῖ οὔειτο ἆοπατι, οοσατῖ5 τεοοποῖ]ατί, 

ἘΏοοεί οἴῖαπι Πηίθτίπι ολατ]ίαίθπα ΥεγΙπι 6556 5αογΙΠοἵτιπῃ, 

Ἐίο θεπευοῖμς αἄνυοεγδαγτο ἔπιο οἶίο, φιαπιάΐι εδ πι υἷα 

οµΠι 6ο, πο φμαπᾶο {ο ἐγαᾶαί αάνθγδαγτιις }ιιαϊοῖ, εἰ /ιᾶση ἴε 

ἐγαάαί πϊπΙςίγο, οί πι «αΥΟΘΓΕΠΙ οοπ)ἰοίαγῖ. «4πιεπι ἄῑσο 

Μῑδὶ, ποειέίφιιαπι οπἰδἰς 1ο, ἄοποο γεάᾶας αζέϊπιιπο φιια- 

γφαπίεπ.] ἈΝοππι]Ι ραίαπὀ αἀνογδατίαπι ἀῑοί ἀἴαβο]απη, 

γίαηι αιίεπα γΙίαπα: ΤΓΟοπΙΙΠΙΠΙ Υ6ΓΟ αάπιοποτοα, τέ απαπῃ- 

ἅἴα 1η Ἠαος νυ]ία ε5, ἀθβοῖδοας α ἀἴαρο]ο, πο Ροβύεα ροββῖῦ ία 

ἆᾳ Ῥεοσαίο αὔσιθγ6, απαδῖ αΠαπίά ἆε 5πο Παροπίαπι, 

ἔαποφπθ Ῥωπερ ἐταζατῖ πδαιο αἆ αἰήπχαπα απαάταπίοια 

Ῥτο Ρθοραϐῖ5 οοττΙσεηᾶῖ. ΟΩπαάταπς Ἠαρεί ἆπο παϊπιία. 

Δί {ία Ιπίε]]σο, αιοᾷ είαπι ἆο αἀἆγνετβδατῃς απὶ Πῖο βιηΐ, 

ἀῑσοαξ: ρει Ώου αἀπιοπαπμβ, ης ]αζ]οίο οοπίεπ(δβ, εὖ Ἱΐα α 

αῑνιπῖς οροτίρι5 αγε]]ατῖς. Ἐίίαπι αἳ Ἱη]ατία αΠθοίιι5 {αατῖς, 

ἸπαυΙέ, ης αΆθας αἆ {τίριπα]: 5οἆ ἵηπ νία Πέαπα βο]γθ, πο 

οὗ ροίαεπίαπα αἀγογρατ! ρταγῖοτα ρα[ῖατῖς. 

Αμαάϊκεῖς φιοᾷ ἀἰσέωπι σὲ, Λο πιωο]ονῖ.] ΑΠαά οδῦ 

πησΦο]ῖα, α]ιά βοοτία{1ο: πιασο]ία απΙπῃ θ8ί ΟΙΙΠΙ απ μμ 

βοογία{1ο Υ6το οιπῃι βο]πία. 

Έφο αιίεπι ἄϊσο υοδζ8, γιο φισιππφμο αδρεδογίέ πιιιζῖό- 

γεπι αὖ οοποιρἰκοεπιάωπι εαπι, Ίαπι πιώο]αίιδ δέ εαπι πι 

οογᾶο ιο.) Ἠοο οδί, απ δίαΐ, εὖ οιτίο5δο αδρεοίαίῖ, εὔ 

αοορπά16 οοποιρϊβορπ{ίαπα βαπι ν]άεπᾶο, εξ Ἱέεταπι γΙάεἔ, 

πό πιασῖς οαπ οοποιρἰβοαξ, Πίο ππαίαπα ρον(αοῖν ]απ 1π 

οοτάθ. ΟΩιοὰ ϱἵ ορᾶ5 ποπ αἀάϊΙάΙδ, αι]ά Ἰουῦ ἍἌοπ 

ρούμῖό: απῖα ϱἵ Ῥοββῖέ, βατ ππα]απα ραϊταβϊέ. Ύεταπα 

«οσποβος, αιοά εἰ βἱ οοποιρίδοσπαα5, ἀοϊπάς Ῥγοἱμίρεαπααγ 

6 
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ἐπιθυμήσωμεν, εἶτα κωλυθῶμεν πράξαι τὸ ἔργον, πρόδηλον 

ὅτι ὑπὸ τῆς χάριτος ἐσκεπάσθημεν. Ἰαὶ αἱ γυναῖκες δὲ, ἐὰν 

καλλωπίζωνται διὰ τὸ ἀρέσαι τισὶ, κἂν μὴ ἀρέσωσιν, ὅμως 

ἐκεῖναι τὸ φάρµακον ἐκέρασαν, κἂν μηδεὶς πίνῃ. 

Ῥ. 20,4ο Εαν δὲ ὁ ὀ θαλμός σου ὁ δεξιὸς σκαν- 
δαλίζη σε, ἔξελε αὐτὸν, καὶ βάλε ἀπὸ σού. Συμµ- 
φέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τών μελών σου, 
καὶ μὴ ὅλον τὸ σώμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. Καὶ 
εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζῃ σε, ἔκκογον αὐτην, 
καὶ βάλε ἀπὸ σού. Συμφέρει Ύάρ σοι ἵνα ἀπόλη- 
ται ἓν τών μελών σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σώμά σου 
βλ/θῃ εἰς γέενναν.] Ὀφθαλμὸν καὶ χεῖρα ἀκούων, μὴ 

νόμιζε περὶ τῶν μελῶν τοῦτο λέγεσθαι, οὐ γὰρ ἂν προσέ- 
θηκε τὸ, ὁ δεξιὸς καὶ ἡ δεξιά: ἀλλὰ περὶ τῶν δοκούντων 

φίλων καὶ βλαπτόντων ἡμᾶς. Όἷον: ἔστι τις νέος, ἔχων φί- 
λους ἀκολάστους, καὶ βλάπτεται. Τούτους οὖν ἀπότεμνε, 

φησί" τάχα μὲν γὰρ κἀκείνους σώσει, εἰς αἴσθησιν ἐλθόν- 

τας" εἰ δὲ μὴ, κἂν σεαυτόν. ἩἙὲ δὲ στέργεις τὴν πρὸς ἐκεί- 

νους φιλίαν, ἀμφότεροι ἀπολεῖσθε. 

Ὑ.6ι Ἐβρῥέθη δὲ ὅτι, ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυ- 

ναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῆ ἀποστάσιον.] Μωῦσῆς ἐκέ- 
λευσεν, ἐάν τις µισῆ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, χωρίζεσθαι αὐτῆς, 

ἵνα μὴ χεῖρόν τι γένηται" µισουµένη γὰρ ἴσως ἂν καὶ ἐφο- 

νεύθη" διδόναι δὲ τῇ διαζευγνυµένη γραμματεῖον ἀπολυτι- 
κὸν, ὃ ἐκαλεῖτο ἀποστάσιον" ὡς ἂν µηκέτι ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπα- 

νέλθοι, καὶ ἐκ τούτου γένηται σύγχυσις, ἑτέρᾳ συνοικοῦντος 

τοῦ ἀνδρός. 

Ὑ.0» Ἐφγω δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων 
τὴν γυναῖκα αὐτού παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ 
αὐτὴν μοιχάσθαι’ καὶ ὃς ἂν ἀπολελυμένην γαµήση, 
μοιχάται.] Οὐ λύει δὲ τὰ Μωσαϊκὰ, ἀλλὰ διορθοῦται, 

ἐκφοβῶν τὸν ἄνδρα, ἵ ἵνα μὴ ἀλόγως µισῇ τὴν γυναῖκα. ᾿Εὰν 

γὰρ ἀπολύσηῃ αὐτὴν εὐλόγως, τουτέστι πορνεύσασαν, ἆκα- 
τάκριτός ἐστιν: εἰ δὲ χωρὶς πορνείας, κατάκριτος, ἀναγκάζει 

γὰρ αὐτὴν μµοιχᾶσθαι. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ δεχόμενος ταύτην µοι- 

χός ἐστιν. Ἐὶ γὰρ μὴ ἐδέξατο, ἐπανέστρεψεν ἂν ἐκείνη, καὶ 
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{ποετο ορα5: βἴρηπιαπα ο5ῦ αιιοᾷά ππαπῖ{οδίο α οταῖβῖα Ῥτο- 

τεοα {πατίπας. τΤία οἱ παππ]Ίογοβ ἆαπι 56 ογπαπ{έ, αὀ α]ῖ- 

ααἴρας ρ]ασθαπί, οϊαπιθί ποη Ρ]ασθαπέ, αἰίαπιθη ΡΠαΣΠΙᾶ- 

οπι πηϊβοιισγιαπ{, αίϊαπαςι πι]]ας Ῥρα{. 

1 οἳ οσιζις ἔπις αοπίεγ ο[[επαἰσιῖο ἐδὶ Πιο, εγπιο 

ἀἴζωππ, οί αὐ]ίσο α {ε. εζε επἶπι εἰδί οδέ ιιέ Ῥογεαί τιππι ϱὔ 

πηεπιὐγίς {μῖθ, οἱ ποτ {οέπι οοτριις πιδίαίι ἵπ φε]εππαπι. 

ΣΕ: αἱ ἀεπίεγα πιαπς ἔια οὐκέτίεγίέ ἐἰΌί, απιριία οαπι, εί Ώγο- 

1ΐ6ε αὖς {ε. Επρεαέ οπίπι εί τιέ Ῥεγεαέ πιο πιεπιΘγογιιπα 

ἔπογιπι, εί ποπ. {οΐπι οογριές ἔιπι σοπ}ἰοἰαέιι ἴπι φε]ιοππαπι.] 

Οσου]απα οἱ πἸαπΙΠ ααά1θπς, πθ αχΙ5{Ιηιθ5 ἆθ πιρπιογῖ5 Ε15 

ἀῑοῖ, ποη οπἶπι αρροβαϊδδεί, ἀαχίον εἰ ἀεχίετα: 5οἆ ἆα 

Ἠ15 ααῖ γιάεπίαν 9556 απα]οῖ, εἔ ποσςηξ ποβΡῖς. Ὁὲ αχοπαρ]! 

σταίῖα, αἄοϊαβοσςπς αβὲ, ου 5αηέ απα]οῖ Ιπίοπιρεγαπίθς, α 

απορια ἆαπιπήπι αοοθρῖς: Ἠος Ιστ απιραία, Ἱπαπθ. 

Ἐοτίαβδίβ οπῖπι οἱ Ι]]ος 5αετγαβῖς, αΏί Ίος ρογβεηβετ]ηύ : 

ααοᾶ ϱἱ παῖπῃς, ορτίο να] {οϊρδαπι. Βδἱ απίθπι απια5 1]]ο- 

ταπα απηϊο ατα, πἰτίααο ΡροτΙβΙ15. 

σίτπι εδ αμίοπι, φιοᾷ «φισιπφµο ἀἴπιῖβεγϊέ 114ΟΥΕΠΟ 

8μαπι, ἄαάί εἰ δεζωπο γεριώ.] Ἴοβες Ἰαβεῖῦ, ϱἵ απαῖδ 

οσσῖό πχοτΕΠΙ 51ΦΠ1, βερατείατ αἲ οα, αἱ πο αι] στανῖαβ 

οοπΏηραῦ. Ναπι απαάπὶ οίο Ἠαδοείατ, {οτίαβδί5 οσσῖᾶ]ϊ 

Ῥοβδεί. Ὥατο απίθπι Ιαρεῦ ἀϊπιδρα Πβρεβαπι, απεπι 

γοσαβαπ{ τεραάἱατίαπα, Πΐέα αἱ Ίαπι πο αἆ 1ρ56απι αοοαἆαί, 

οἳ ος Ἠοςυ Παΐ οοη{αβΙο, ΥΙτο α]έαετὶ οοπαΡρ]ίαπίο. 

Έφο αιίοπι ἀἶσο υοῦΐδ, φιοᾶ φιῖδφμῖς αἰπιῖδεγῖέ π1άοΥ6πι 

8παπι, εποορία Τογπίσαίϊοπίς σαιδα, Γαοῖέ εαπι πιαε]ιαγὲ: εί 

φωξ ἀὐπιίδεαπι ἁιπογίέ, πιωο]αίωγ.] Ἀοπ βο]νΙὸ Μοραῖσα 5δεἆ 

οουτ]σ]έ, αχίεττοπς τίταπι, πό η αΏδαιε οαπδα οῖο 

Ἠαῦεαί πχογεπι. Ἅαπι βἱ Ἱαδία ἆθ «απδα ἀπιϊθετῖέ 6αΠΠ, 

Ώθιηρο {ογηϊοπηίαπι, ηυ]ἩΠ οοπζεπιπαΙοπῖ εδ ομποσίμβ. 

Οιοά βἵ αΏδαιο {ογπ]οαϊοπῖ5 οαωρα, οοπάεπιπαπάας ο5ί, 

«οσ]0 επίπι θαπι πιασολματί: δεᾷ εὖ ααῖ αεαοὶῖρῖ 6αΠ1, 

πως] οβέ. ἨΝΙβΙ οπῖπι Ι]ε αοοορ]ββεί, τεζΙΙςθδεί πας 

ϐ----» 



84 ΤΗΠΕΟΡΗΣΙΛΟΤΙ ΙΝ Β. ΜΑΤΤΗΑΣΟΜ 

ὑπετάγη τῷ ἀνδρι. Τὸν γὰρ Χριστιανὸν δεῖ εἰρηνοποιὸν 29 

εἶναι καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ πολλῷ πλέον πρὸς τὴν ἰδίαν 

γυναῖκα. 

γ.24 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρῥέθῃ τοῖς ἂρ- 
χαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τώ ἵΚυ- 

Ν ες 

ρίω τους ὅρκους σου. ] Τουτέστιν, ὅταν ὀμνύης, 

ἀλήθευε. 
4 / -- Δ / ε/ γ. 24, αν Ἐγω δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ὀμόσαι ὅλως, 

μήτε ἐν τῷ οὐρανῳ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεού" 
“/ 

μήτε ἐν τή γή, οτι ὑποπόδιον ἐστι τών πο 

δών αὐτοῦ: µήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις 
΄ αν / - 

ἐστὲὶ τοῦ μεγάλου [βασιλέως.] ᾿Επειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι 
Γον ο φ ο Έ 5 ” ” ε 

ο οἴρον Οεοῦ λέγοντος ἤκουον, ὁ οὐρανός µοι θρόνος, ἡ 
581. ΙΧΥ]. 1. 

δὲ γῆ ὑποπόδιον, ὥμνυον κατὰ τῶν τοιούτων. ὍὉ 
/ / ’ 3 4 3 / ϱ/ ” Ν Δ 8 

τοίνυν Ἰύριος κωλύων αὐτοὺς οὐ λέγει ὅτι, ἐπειδὴ καλὸς καὶ 

µέγας ἐστὶν ὁ οὐρανὸς, καὶ χρησίµη ἡ γῆ, διὰ τοῦτο μὴ ὁμ- 
’ 3 κ ας 4 ε 4 ’ 3 4 - - « τα / 

νύετε: ἀλλ᾽ ὅτι ὁ μὲν θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ: ἡ δὲ ὑποπόδιον, 

ἵνα μὴ εἰδωλολατρία χωραν ἔξη. ᾿Εθεοποιήθησαν γὰρ ἂν 

τὰ στοιχεῖα παρὰ τῶν εἰς αὐτὰ ὀμνυόντων, ὃ καὶ πρότερον 

ἐγένετο. 

Ὑ, αό Μήτε έν τή κεφαλή σου ὀμόσης, ὅτι οὐ 

δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν 'ποιῆσαι.] 
Ὁ ΘΟεὸς μόνος ὀμνύει καθ᾽ ἑαυτοῦ, ὧφ μηδενὶ ὑποκείμενος" 

ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐξουσιάζοντες ἑαυτῶν πώς ἂν ὁμόσαιμεν κατὰ 

τῆς κεφαλῆς ἡμών ; ἑτέρου γὰρ τὸ κτῆμα. Ελ γὰρ σή ἐστιν 

ἡ κεφαλὴ, ἄλλαξον εἰ δύνασαι µίαν τρίχα. 
”/ / ”- Δ . Ὀἳ / 

Υ. ο Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμών, ναὶ, ναί" οὔ, οὔ. ] 
π ] ”/ . - ’ . / "η μας 

να μὴ εἴπῃς, καὶ πώς πιστευθήσοµαι; φῃσίν, ἐὰν ἀεὶ ἀλη- 

θεύῃς, καὶ µηδέποτε ὀμνύης. Ονδεὶς γὰρ οὕτως ἀπιστεῖται, 

ὡς ὁ προχείρως ὀμνύων. 
λ λ Δ / Ε ό ο α 35 Τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηρού ἐστι. ] 

αλ » ῃ λ λ Ἀ λ 4 Δ λ Δ Ἀ ο) 
ο ὀμνύειν, φησὶ, περισσὸν ὂν παρὰ τὸ ναὶ καὶ τὸ οὔ, τοῦ 

διαβόλου ἐστίν. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖς ὅτι, καὶ λοιπὸν ὁ νόµοφ Μω- 

σέως, κελεύων ὀμνύειν, πονηρὸς ἦν; μάθε οὔν, ὅτι οὐκ ἣν πο- 
Δ ή Δ 3 ’ 4 Δ ΔΝ ᾿ Λ / 

νηρον τότε τὸ ὀμνύει. Μετὰ δὲ Χριστὸν, ἐστὶ πονηρόν' 
ολά λ Δ ’ ο. » 3 ο, : ὥσπερ καὶ τὸ περιτέµνεσθαι, καὶ ἁπλώς τὸ Ἰουδαΐζειν. 
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Ί]α, οἱ εαρά]έα Εαϊρεοί ντο. ΟΠτϊβάαπαπι ααέσοπι οροτίαῦ 

6556 ΡραοϊΠοιπι, θίῖαπι αἆ 3195, οἳ πιπ]ίο παρ] οι 

Ἄχοτε 518 Ῥᾶσεπι Ἠ8βετθ,. 

Πἴεγπι αιιάϊἰδίέῖδ φιοᾶ ἀἰοίιπη ἰΐ ϱΥϊδοῖς, Ίο ρε]εγαδῖς, 

φεζ εγβοῖυε Ιοπιίπο }ωγαπιεπία ἴμα.] ος ε5δί, απαπάο 

1άτα5, γετα ]οᾳ1ετο. 

Ἔπο αιίεπι ἀἶσο υοῦῖθ, ποτ /1ίγαγο οπιπίπο, πθµο εί 

οώζιπι, φιῖα δεᾷθΒ Ι)εὶ οδί: πεγια ϱ6Υ ἴογγαπι, φωῖα εοαθεῖ- 

ζωπι ρεάωπι ε]ις οδί: πδηµο ϱεγ ΙΠἱογοξδοίψπια, φωῖα οἴυίέίας 

δέ γεσίδ πιαφπί.] «Γιιάοί απἷα Ώθιπι απϊεταπύ ἀῑοθηίαηι, 

Οα]απι π]Πῖ {μτοπιβ, ἔεττα απίεπι βοαὈοΠαπα: Ιαταθαπό 

Ρεν {αΐἽα, ἸΙΤρ]ίαν Ὠοπιῖπιβ Ῥτγοβίθοη5 605, ποηπ «ἆῑοῖῖ, 

αυῖα Ῥι]οἨταπι οὐ πιασπαπι εδ οσ]απι, εὖ ἵεττα 19 ο5ὲ, 

1ά6ο Ῥεσ ἑα ποη Ἰωταία; 5εἆ απῖα οσ]απι {Ἡτοπιας ορ 

οἱ, ἵεττα αιίθιη βοαρε]]απι ροάπι ε]ας, πιό πο ϱἳξ Ίοοι5 

1άο]ο]αίτίο. ἘἙοτίο οηίπα ἵη ἄεοταπι ΠΙπΙΘΓΗΠΙ τα]αία, {11Φ- 

βεηύ οἰοπιεπία α ]αταπίίβρας ροετ οα: 1 απο απηίέθα {ποίυπα 

ερ. 

Ίεημο ϱεν οαρωέ μπι /γαδῖθ, φιῖα Ποπ Ίοίθῦ ΠΙΙΠΙ 

Ρίζωπι αἴθιπι υεῖ πίφγιιπι Γαοετο.] Όοειβ βο]αδ Ρεν 5απιοί- 

Ίρεαπι ]αταί, πἐροίο πα] δαΏ]θοίιβδ: Ποβ απίεπι αααπα 

ΏΟἨΠ ΒΙΠΙΠ5 ποδίτα Ῥοίΐοβία{ῖ5, απο Ῥασίο Ῥετ σαριύ ποῦ- 

ἔγαπι Παταβίπιαδ; α]έθτίαβ οπίπι 5 Ῥοββθββῖο. οἱ θπῖπι 

ίααπα εδ οαραί, πιπία 5ἱ Ρροΐθ5 ππαπα οαρί]]αΠ1, 

Φ5έ αιιέεηι 8ΕΥΊιΟ υεδίοΥ, οίαπι, εἰϊαπι: 1Ο, ποπ.] ὈὉῦ πο 

ἀϊσαδ: Ἐέ αιοπιοάο Πάθπια παμῖ Παρεραπόδ Ἱπαυῖό, 8 

Β6ΠΊρεΓ γοτο Ἰοαᾳππίας {πετ εὔ πιπαπαπι πταγοετῖ. 

Να] επῖπι πιίητις ουδ ές, απαπι οἵ ααϊ {Γοαιιοηίου ]πταξ. 

Θιιοᾷῦ αιίεπι απιρῖις Ἱνς εδ, α πιαίο εδ] «πτατο, 

Ἱπαιήέ, εἴ αἆ]οετο απιρΒτας αααπ αἴῖαπα γε] Πο, α ἆἷδ- 

Ῥο]ο εδ. ἜῬουτο βἱ ἀῑκοατῖς αποά αἱ Ιεχ Μορίς πια]α ομ1έ, 

αποπίαπα Ίπτατο ]1ρεί: ἀἴδοο αποά ἔαπο ποπ οταῦ π]α]άπα 

Ίπτατα: Ῥοβὲ ΟἨτ]δίαπι απίοπα ππα]απα οί, ρἶοιί οὐ οἴτοιη- 
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Ἐπεὶ καὶ τὸ θηλά{ειν τοῖς μὲν παιδίοις ἁρμόζει, τοῖς δὲ 

ἀνδράσιν αἰσχύνη. 
/ «/ 2 ἰς Δ Λ 

γ.98 ᾿Πκούσατε ὅτι ἐρρεθη, ὀφθαλμὸν αντι 
-- 9 ” / 

ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.] “Ὁ νόμος συγ- 
καταβαίνων συνεχώρει τὴν ταυτοπάθειαν, ἵνα φόβῳ τοῦ τὰ 

ἴσα παθεῖν μὴ ἀδικώσιν ἀλλήλους. 
2 λ λ / 5 ὧν α) ε -- -- 

γ. 29 Εγω δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ 
.. .) ο 1ψ 3 

πονηρῷ, ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σια- 
/ ἃ / 3 - Δ λ ”/ ΤΙ Δ 5 γόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην.] Πονηρὸν ἐν- 
- Ν [ή ’ Δ Δ τν. ’ 3 - 

ταῦθα τὸν διάβολον λέγει, τὸν διὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐνεργοῦντα. 

Οὐ δεῖ οὖν ἀνθίστασθαι τῷ διαβόλῳ: ναί: ἀλλ᾽ οὐχὶ διὰ 
- 3 / ο) λ - ε ’ . ᾿ . 

τοῦ ἀντιπλήττειν, ἀλλὰ διὰ τοῦ ὑπομένειν. Οὐ γαρ πυρι 

σβέννυται πὂρ, ἀλλ᾽ ὕδατι. ἸΜὴ νόμιζε δὲ ὅτι περὶ τῆς εἰς 
] ΄ - ’ / . ΔΝ Ν .] κ 3/ 

τὴν σιαγόὀνα πληγής λέγει µόὀνης, ἀλλα καὶ περὶ πάσης ἄλλης 

καὶ παντὸς ἁπλώς δεινοῦ. 
α- η / -- Δ Χ Ὑ.4ο Καὶ τῷ θἐλοντί σοι κριθῆναι, καὶ τον 

-- ’ ή [ο / Ε) ντα λ ος ’ 

χιτώνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. ] 
'Ειὰ 9 ὸ / ’ ιό 4 α 3 3 αν. πε / 

ἂν εἰς ὁικαστηριὀν σε ἔλκη καὶ ὀχλή, ἄφες αυτῷ και ἱμα- 
5 δα ς - . ἃ μ ’ Δ δα 4 ΆΝ.] 

τιον" οὐκ ἐὰν ἁπλώς ζητῇ. «Ἀιτὼν δὲ κυρίως, τὸ παρ ἡμῖν 

λεγόμενον ὑποκάμισον. Ἱμάτιον δὲ, τὸ ἐπιβαλλόμενον" 
] λα” 3 / ] 9 κ / 

πλην καὶ ἀντ᾽ ἀλλήλων τὰ ὀνόματα λέγονται. 
λ «/ 5 / / ελ Ὑ.αι Καὶ ὃστις σε ἀγγαρεύσει μἰίλιον ἓν, 

ε/ 3 3 ον / / / 4  αμίό Δ ὕπαγε μετ) αὐτοῦ δύο. Τί λέγω, φησὶν, ἱμάτια καὶ 
χιτώνας; καὶ αὐτὸ τὸ σώμά σου δὸς τῷ ἀδίκως ἕλκοντι, καὶ 

πλέον ἢ ἐκεῖνος βούλεται ποίησον. 
-- 5 -- / |) λ / 

Υ. 42 Τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ τὸν θέλοντα 
9 Δ -- ’ Δ Ε -- “ἲ Ε) 

ἄπο σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῆς.] Κὰν ἐχ- 
θρὸς, κἂν φίλος, κἂν ἄπιστος, εἴτε χρήματα ζητεῖ, εἴτε 

ἄλλην βοήθειαν. Δάνεισμα δὲ οὐ τὸ σὺν τόκῳ λέγει, ἀλλὰ 

τὴν ἁπλώς χρῆσιν. ᾿ΗἨπεὶ καὶ ἐν τῷ νόμφ χωρὶς τόκου 

ἐδαάνειζον. 
3 ’ «/ Φε} ε] ρ Δ 

Ὑ.494 ἨΠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν 
/ Δ / Ν / Δ 

πλησίον σου, καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου" ἐγὼ 
δὲ λέ ο ο 3 -- Δ 32 θ ω ς ” Ἡ ἐ λέγω ὑμῖν, ἀγαπάτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμών.] "Ἐφ- 
θασεν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τών ἀρετών' τί γὰρ τούτου μεῖζον; 

οὐκ ἀδύνατον δέ. ἸΜωσῆς γὰρ καὶ Παῦλος τοὺς κατ᾽ αὐτών 
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οἵάι, εἰ ἵπ ΒάπΊπα, απϊοφυϊᾶ οδῦ αάαίοαπι, Ῥπρθο6γο οηΠηἶπα 

Ῥιετο οοπγοη]ζ, γΙτο πϊπίπ1ο, 

Αιᾶϊκέὶς φιιοᾷ αἰσίωπι εί, Οσιµ[ιπι Ὢγο οσµῖο, ἀεπίετι 

φτο ἀεπίο] Ίμεακ οοπάρβοοπάοπς Ῥετπ σας ταί εαάεπι 

ααῖς ρααίαν αἩά ΙπβϊιακΙέ, πέ πο πιπίαο 5ο οὔεπάαπί, 

Ίπ1ΙΟΥ6, ης θαᾶεπι ῬαΜαπίας, αὈβίοντία, 

Έφο αιίεπι ἄἶσο νοβῖθ, 1ιέ πο γοδὶδίαξῖδ πιαῖο: δεᾶ φιῖδ- 

φωῖς ἔπιρεφετίέ αἴαραπι ἴπ ἀεπίεγαπι ἔμαπι πιαατίαπι, ουυεγίθ 

οἳ εἰ αἰίεναπι.] Νπα]απα Ἠῖο ἀἰαρο]απα γοςαξ, αι Ρεν Ἠοπηῖ- 

Ώθπι ορεταίατ. Ἀοηπ οροτίθέ Ισῖίιν ορβϊδίοτο ἀϊαρο]ο 5 

ἘΜατα: αἲ ποηπ ϱαδί τερετοιΠεπάαπι, 5δεᾷ βιδήπεπάιΠ. 

Νοη οηῖπι Ισηῖ οχησιήέαχ Ισηῖ5, βεᾷ ασια. Ἀε εχκὶς- 

ππαθς απίσπα αιοᾶ Ἰοαπαίας βοϊαπι ἆθ ΡογοιβδῖοΏθ ΠΙΩΧ- 

]α», δεᾷ ἆθ οπιπῖ α]ῖο πια]ο απο ΠπβϊρΙίαν. 

ΣΕ εἰ φιῖ υιῖέ ἵεομπι /ιάϊσαγϊ, εἰ ἑωπίσαπι ἔμαπι {οζῖογε, 

Φογπιζίέο εἰ εί ραἰϊίωπ.] ἨἙάαπα βἱ αιαπἆο {ο αἆ ]αάϊορπι 

{ταῬαί, εἰ ορίιτρεί, ἔππο ἁἰπιηίίο αἱ Ῥρα]Ηαπι: ποη ϱἱ 

βἹπιρ]Ηοϊίεν Ῥείαῦ. ἜΤαπῖσα ρτορτίε ἀῑοϊίαν «παπα ϱαθαοι- 

Ίαπα γε] Ἱπάαδίαπα γοσαπαΙ5: Ῥα]Παπῃ, απο 1]απῃ ἑορίπιις: 

απαπαγῖ5 66ρε αα ρτο αἰῑῖς ἀῑσαπίαν, 

ΕΣ φιῖ ἴε αἀεφεγῖέ αἄ πιἰ[ίαγζιπι Ἱπωπι, ναᾶς οτίπι 60 

ἄμο.] Οαιά ἀἶςο, Ἱπαυῖέ, ἐππίσαπι οὗ ρα]Παπι  οἰῖαπα 

οοτρα5 {παπα ἆα αἵ αιΙ {ο Ἱπ]ιιδία {ταβῖί, εὐ απιρ]ας5 παπα 

Ί]ο γα]έ, {αοῖίο, 

Σεἰεπίῖ αὖξ ίε, ἅα: εἰ υοϊοπίεπι α {ο πιμέμιπι αοοίροτε, 

πο αυεγθεγῖθ.] ῥῬϊνο απαῖσιβ, βἶγο ΙπΙπαῖοιβ, βἶνο Ιπβάς]]ς, 

βἶνο Ῥοοιηῖας Ῥοΐαΐ, βἶγο ααχ]]απι αμιά. ἨΠαίααπι απέεπι 

ποἩ οππα {ωποτθ ἀῑοῖέ, 5εᾶ βἰπηρ]οῖίετ πβιπα. Ἴαπι οἱ ἵη 

Ίεσε αὔξααε πδήτα παπα ζἆαραπῦ. 

4ιαάϊδίς φιιοᾷ ἀἰοίωπι αξί, Ι)ι[ίφες ῥργοαύπιιπο ἔτι, εἰ 

οζἱΐο Πιαδεδῖς ἠπιπιίσωπι ἔωιωπ. «Ίφο αιίεπι ίσο νοῦίβ, Ιἰζί- 

οἶίε ἐπίπιίσοϐ υοδίγο»δ.] επ αἆ γετῖσοσπα γΙγέαίαπα: αᾳπο 

ασῖά πια]ας2 ἍἌδοη ορί αιι{ίθπι Ιπιροββιρῖ]θ, ἨΜοβε5 οηῖπι 
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λυττώντας Ἰουδαίους ὑπὲρ ἑαυτοὺς ἠγάπησαν, καὶ πάντες οἱ 

ἅγιοι τοὺς ἐχθροὺς αὐτών. 
-- Δ / - - 

Εὐλογεῖτε τους καταρωµένους ὑμάς, καλώς 
- -- -- - 4 / λ ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 

-- / ”- ’ -- 

τών ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.] Ὡς 
3 . ’ - .) . 3” ιοὺ 4 ε ’ 3 

γαρ ενεργετας δεῖ αυτους έχειν. Τ]άς γαρ ο διώκων και 

πειράζων, ἐλαφρύνει ἡμῖν τὴν ὑπὲρ τών ἁμαρτημάτων τιµω- 

ρίαν. ”Άλλως τε καὶ ὅταν τηλικοῦτον ἔπαθλον δίδωσιν ἡμῖν 
ε ’ 

ὁ Θεός. "Ακουε γάρ' 
γ.4ῦ Ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμών τοῦ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς' ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει 
3 Δ / / 

ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
καὶ ἀδίκους.] Ορᾶς πηλίκον ἀγαθὸν δίδωσί σοι ὁ µισών 

πο» / 3 / / ε /. : Ν δὲ 
σε και ἐπηρεάζων, ἐὰν µόνον θέλης ὑπομένειν ; Ἠροχὴν ε 

αμ. / Ώ 4 - . 4 / / 

καὶ ἥλιον νόει, καὶ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν διδασκαλίαν' πάντας 

γὰρ ὁ Θεὸς φωτίζει καὶ διδάσκει. 
λ Ν -- λ ὧν - 

Ὑ.46ό Ἐαν γαρ ἀγαπᾶάτε τους ἀγαπώντας ὑμᾶς, 
’ λ ῃ ” λ 

τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ πελώναι τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσιν 1] Ῥρίξωμεν, ὅταν μηδὲ τών τελωνών ὤμεν ἴσοι, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀφακσμπην ἡμάς µισώμεν. 

γ. 4], 48 Καὶ ἐὰν ἀσπάζησθε τοὺς φίλου» ὑμών 

µόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελώναι 
-- δ / 

οὕτω ποιοῦσιν; ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ 
|) -” - 3 -- / [ή πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστι.] Τὸ 

Δ 4 Λ - 5 ’ » - ᾽ - / 

γαρ τοὺς µεν τῶν ἀνθρωπων ἀγαπᾷν, τοὺς δῆθεν φίλους, 

τοὺς δὲ μισεῖν, ἀτελές ἐστι" τέλειον δὲ τὸ πάντας ἀγαπᾷν. 

ΚΕΦ. ς-. 

ο εεας τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
2/ -- 3 / λ η) .ν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς το θεαθῆναι 

5 - Δ / Δ 2 ”/ λ ρα 

αὐτοῖε. Ει δὲ µήγε, μισθον οὐκ ἔχετε παρα τῷ 
- -.. - - . 4 πατρὶ ὑμών τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.] Ἠὺς τὴν µεγίστην 

τών ἀρετῶν τὴν ἀγάπην ἀναγαγων, νῦν ἀναιρεῖ καὶ τὴν κε: 
ὸ / ς ό - Β ’ 3 [νὰ δὲ / ’ 

νο οξίαν, τις επεται τοις κατορ ωκασιν ορα δ σι λέγει. 

Π]ροσέχετε. Ὡσανεὶ περὶ θηρίου δεινοῦ λέγοι, πρόσεχε μή 
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οἱ Ῥαυ]ας Πάφος οοπίτα 86 Ἱπδαπῖθπίθς, ρί]αδ απαπι 561ρ- 

5ο5 ἀσεραπί, οἱ ΟΠΙΠΕΒ βαποῖ 8105 ΙΠΙΠΙΙ008. 

Ώεπε Ῥγεσεπιϊπί ἀευουαεπίέίθις νο, Ὀεπείασῖίο Πιδ «φιῖ 

οὔεγιωπέ ν08, οἵ ογαίθ Ὢγο [8 φιοῖ ζασάιπέ εἰ ἐπδεοίαπίιμγ νο8.] 

Ἰπίεν Ῥεπείασίοτος οροτίεῦ 11ο Ἠαῦεταο. Οπιπῖς επῖπι 

αι πο {επίαί εί ρογ5εαυΙίπιγ, Ιδγίοτεπα {αοῖξ ρωπαπα παπα 

Ῥτο ῬοοσαΏς {6ιτο ἀεβοτεπια. Ἐθαπι α]α ταβοπο, 

ΏΕΠΙΡΕ αιπα {α]επι πιετοθάεπα ποδῖβ ἀαΐ Ὠθιδ. ἍΑιδϊ 

θΠΙΠ1 : 

σὲ εἰς Πῆῦΐ ραίγὶς υεδίγῖ, φιῖ εδέ ἔπι σωζΐδ: φιία δοζεπι 

δύπι οπογἰγξ δἰπῖέ διρέγ Όοποῦ εἰ πια[οδ, εἰ Ῥζωϊέ διέρεγ 

}ιδίος οἱ ἴπ]ιδίο».] Ὑϊάες απαπίαπα Ῥοπιαπα ἆαΐέ 6151 ααἲ {ε 

οτε εἰ Ιαρά16, πιοᾶο βι5ίπετο γε]ῖ: Ῥεν Ρ]ανῖαπι ααέθπα 

εἰ βοΐοπι ἸπέοΙίσο οῖαπι ἀοοἰτίπαπα αὲ βοϊαπίίατι, Όπιπθς 

εηῖπι Ώεις Π]αδίταῦ εἰ ἀοοοί, 

Λίαπι δὲ ἀἰ[επεγλϊς ἀἰ[φεπίεδ νο8, φιιαπι πιεγοράεπι ]ιαδο- 

εδ ῥ ποηπο εί ριὐ[σαπὲ ἰάοπι Γαοζωπέ {] Ττεριάσεπιαβ, αποά 

ηθααο ρυρ]οσπῖς βαππα5 Φᾳια]θΒ, πες απιαπίες αῑΙσί- 

ΤΩ18. 

Σέ εἳ ἀϊζεπογιίϊ απιἰσοδ υθβίγΟ5 ἰαπίιπη, φωῖᾶ απιρ[ίι 

Γαοἱ(ῖα  ποππο εἰ Ῥιιὐ[ίοαπἰ οσο Γαοίωπιί Εγῖς ἰφίίω 

νο8 ρεγ]εοῖῖ, δἰσιέ ραΐεν υεδίογ φιοῖ ἵπ οα{ὶς εδί, ϱεγεοέις οδέ.] 

Ναπι Ἠοπίπαπα α1ος ἆῆσετα, α1οβ οἵο Ἠαβροετο, ΙΠΙρεΓ- 

{δοίοτατα εδ: οΠΙΠ6Ρ αιίεπι 4ἱΙσοτα, Ῥοτ{εοίοτιπῃ. 

σ4αΡ5Τ' 1. 

4ΤΤΕΝΗΟΙΓΤΙΕ πο εἴοεπιοδ/παπι υεδίγαπι Γασίαίέίς οογαηι 

Ποπιὐπίδιις μέ υἱάζεαπιϊπὶ αὖ ἐίς, αἴοφιξ πιογορᾶοπο 

ποπ. ]ιαδείί αριιά ραΐγεπι υεδίγαπο, φιιὲ εδέ ἐπ οαζΐ.] Ἐοβί- 

παπα αἆ βΗΠΙππαπα υΙτέπέαπα οπατιίαίοπα ἁασῖέ, παπο {ο]]τέ 

ΙΠαΠεΠΙ σ]οτίαπῃ, αἩδ 5εαυῖ βο]εῦ Ῥοπε ορθταπίθ». Ὑιάε 

αυΐεπα αυῖά ἀῑσαί. Αῑεπάϊίε, Ιπαυῖέ, ϱἳ οαγείο: αιαδὶ 

46 αἶααα τηα]α Ῥοδία ἀῑσαί, αἴεπάο πο {ο αἀασοτοί. 

Έοττο Ποεί οοταπὰ Ποπαϊπίριβ ϱΙοθπιοδγηαπα {Δ6ἶαβδ, ΠΟἨ 
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σε διασπαράξζη. Κὰν ἔμπροσθεν δὲ τῶν ἀνθρώπων ἐλεῇς, οὗ 
- 1 ω Ν Ν . ο) / . Δ Δ 

ποιεῖς δὲ τοῦτο πρὸς τὸ θεαθῆναι, οὐ κατακρίνη. ᾿Ειὰν δὲ 

σκοπὸν ἔχης κενοδοξίας, εἰ καὶ ἐν τῷ ταµείῳ σου ποιήσῃς, 

κατακρίνη. 1 ἣν γνόµην γὰρ ἡ κολάζει ὴ στεφραμαᾷ ὁ Θεός. 

γ.2 Ὅταν οὖν ποιῄ]ς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπί- 

σης ἐμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν 31 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξα- 

σθώσιν ὑπὸ τών ἀνθρώπων. Οὐ σάλπιγγας εἶχον οἱ 
ε . 3 Ν 3 / ρε - Ὁ - Ὀ] 

ὑποκριται, ἀλλὰ τὴν διάνοιαν αὐτῶν διαγελά ἐνταῦθα, ὅτι 

ἠβούλοντο τὴν ἐλεημοσύνην αὐτών σαλπίζεσθαι. Ὑποκριταὶ 

δέ εἶσιν οἱ ἄλλο μὲν ὄντες, ἄλλο δὲ φαινόµενοι" καὶ οὗτοι 
ο 3 ’ 4 / ”/ . 3 ’ 

γοῦν ἐλεήμονες µεν φαίνονται, ἄλλοι δὲ εἰσιν. 
Α λ λ / : «/ 3 / λ θ λ 9 

μήν λέγω ὑμῖν, ὃτι ἀπέχουσι τον µισθον αὐ- 

τῶν. ] Ἐπαινούμενοι γὰρ τὸ πᾶν ἀπέλαβον παρὰ τῶν 

ἀνθρωπων. 

Ὑ. Σοῦ δὲ ὔ ὰλ ) ) γνώ .3 ου οε ποιουντος ε εήημοσυνην, µη γνωτω 
οί ο ε / / νε / 5 
ή ἄριστερα σου τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά σου. ] Ὑπερβολι- 

- - -. α/ 9 Δ Δ Δ / Ἀ 
κῶς τοῦτο εἶπεν" ὅτι εἰ δυνατὸν, καὶ σεαυτὸν λανθανε. Ἡ 

καὶ ἄλλως: ἀριστερὰ ἡ κενοδοξία, δεξιὰ ἡ ἐλεημοσύνη: μὴ 

γινωσκέτω οὖν κἡ κενοδοξία τὴν ἐλεημοσύνην. 
«/ 5 / -- - 

Ὑ.4 "Όπως ἠσου ἡ ἐλεημοσυνη ἐν τῷ κρυπτώ, 
ή .. - Δ 

καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτώ, αὐτος 
» Γ Δ -- -- ας ων 2 η λ ἀποδωσει σοι ἐν τῷ φανερῴῷ.] Πότε; ὅτε γυμνὰ καὶ 
φανερὰ πάντα παρίστανται, καὶ τότε δοξασθήση μᾶλλον. 

1 -ᾱχ / / 

ν. 5 Καὶ ὅταν προσεύχη» οὐκ ἔση ὥσπερ οἱ 
ὑποκριταὶ, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς ᾿συναγωγαῖς καὶ ἐν 

Ταῖς γωνίαις τών πλατειών ἑστώτες προσεύχεσθαι, 

ὅπως ἂν ̓ φανώσι τοῖς ἀνθρώωποις. ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν 

ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αυτών. ] Ὑποκριτὰς καὶ 
τούτους ὀνομάζει, ὡς δοκοῦντας μὲν Θεῷ προσέχειν, ἀνθρώ- 

ποις δὲ προσέχοντας' παρ᾽ ὧν ἀπέχουσι, τουτέστιν ἆπο- 

λαμβάνουσι, τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
Δ  ε / / λ γ.6ό Σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς το τα- 

- λ ψ Ν / / 

μεῖὀν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι 
αν / δα] - -- / 

τώ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτώ, καὶ ὁ πατήρ σου 
/ 3 -- - / -- 

ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῴ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φα- 
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ἴαπιεπ 16ο {αοῖς αέ νιάρατϊῖ5 αἨ Ποπαϊπίβαςξ, ποῦ οοπάσπι- 

παχῖς. ΒίΠ απίοπι γαπ ρ]οτῖς βοοριπι βρθοἰανογίᾳ, 

οὐ]απιςί ἵπ Ῥοπείταβρας ργοπιρέπατΙ ἐπὶ {ασστῖς, οοπᾶσπι- 

πατῖ, ἨΥοἰαπίαίεπα οπΊπα γε] «οτοπαί γε] ριπῖέ Ώοις. 

Πίαφιιο φµιιπο 7αοἱς εἴεεπιοδήπαπι, πο ἔιδα οαπαίµγ απίο 

ἴ6, δἰειέ Πι/ροσγτία Γαοἴτπιέ πι δυπαφοφίς εί ἵπι οἱσίς, ιιέ φἴογί- 

Ποεπίτω αὖ Ιιοπιύπέθιςι] Ἄοπ έαρας Παρεραπί Ἠγροοτίέο, 

βεά απίππαπα 6οσαπ ἀετιάεῦ Ἠος Ίοςο, ααοά ε]εεπιοβΥΏπαπι 

ΒΙαΠΙ γο]εραπί οε]ερτατ]. ἨἩἨγροοσίέο ϱυηέ, αἱ αἲΠ διπ{, 

αΙΠ αρρατεηί, εὐ παβετιοοτάθς αι]άσπι νἰάσπέατ, αϊ 

απζεηπι βιηζ, 

πιει ἄἱρο υοδῖ8, φιοᾷ ιαῦεπίέ πιεγοεάοπα παπι]  Οαπι 

Ἰαπάαπίατς οπ]πι, ἐοΐαπι αοοθρετιπέ αἲ Ἠοπαπίραβ, 

Τε αωίεπι Ιαοϊεπίο εἴθεπιοδήπαπι, πεδοῖαέ δἰπίδίγα έτα 

φωϊᾶ Γαοΐαί ἀεπίεγα ίμα.] Έον Ἡγρειρο]απι Ίος ἆῑσΙξ, ᾳπαβί 

ἀϊοεγεῖ, 5ἵ ροββίρῖ]α, εἴϊαπι {εϊρβιπι 1ΦΏΟΥ68. Ὑε] οἴῖαπι 

αἨΐεν, βἰπϊδίτα, εδ Ἰπαπϊ5 ο]οτῖα, ἀεχίχα γετο ΘΙΘΟΠΙΟΡΥΠΕ, 

ποεβοϊαί Ισ]έαν ϱΙ6Έαπιοβγπαπα Ιπαπῖς ο]οτία, 

σέ εί εἴεεπιοδηπα μα ἴπι αὐᾶτίο, εἰ ραΐεν ἔπις φιοῖ υἱᾷεί 

ὑπ αὐάϊίίο, γεᾷᾶεί ἐδί ἴπ πιαπἰγεδίο.ι] ΟΩπαπάο2 ἜΤαπο 

ουπα πημάα εἰ πιαπϊ[ερία οπιπία ετιη{, οἱ Ίππο πιαρῖς σ]ο- 

πιποαβρετο. 

Σέ φιαπᾶο ογα8, ποπ ο φιοπιαζπιοάιπι Ἰηγροσγίίέα, 

φιξ απιαπέ ἴπι οοποϊζαδι{ὲ εί πι απιφιιῖὶς ρίαίεαγιπι δἑαγέοΒ 

ογαγε, ωέ οοπεδρἰσιὲ δῖπέ ]ιοπιϊπίθιιδ. «πιει ἀἶσο υνοῦΐ5, φτιοᾷ 

ιαῦεπέ Πιογοείεπι δμαπι.]  Ἡγροοστίίας εἰ Ι6δίος ποπαπαζ, τα{ῖ 

εο5 απ γιάεπύας αιάεπι αἴεπάετο αἆ Ώουπι, 5οἆ αἆ 

Ἠοπαῖπθς πιαρῖς αἰοπάιπί, α ααῖραςδ Ἠαραηπί, Ίος ο5ί, 

αοοϊρίαηέ, πιετοθεάςΏι ΒΙΕΠΙ, 

Τι αιίεπι φιιαπᾶο ογα8, παγεᾶεγε πι οιοίσιζιπι {ιπη, 

οἱ εἴαμδα Ίαπμα ἔια ογα ραΐγεπι ἔιιπι πι αὐδοοπάίίο, εί ραΐετ 

ἔτι φιέ υἱᾷεί ἴπ αὐδοοπαίίο, γεᾷᾶεί δὲ ἕπ ππαπῖ]εδίο,] Οπαιά 

αρ]ίατ 2 Ἱπ οοο]θβῖα ποηπ οταΡοῦ Οπιπίπο, βοᾶᾷ τοοίο 
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- ας δα / 3 ) ς λ / 
νερῷ. ] Τι ουν» εν ἐκκλησιᾳ μη προσεύξωµαι; και πανυ, 
κα) Δ Δ ’ 3 . Δ σα 3 / . Ν 
ἀλλὰ µετα γνώμης ὀρθῆς, καὶ ωστε µη ἐπιδείκνυσθαι"' ἐπεὶ 

ὁ τόπος οὐ βλάπτει, ἀλλ᾽ ὁ τρόπος καὶ ὁ σκοπόο. Ιολλοὶ 
γοῦν ἐν τῷ κρυπτῴ εὐχόμενοι πρὸς ἀνθρωπαρεσκίαν τοῦτο 

ποιοῦσιν. 
/ μ Δ ’ 

Ὑ.7 Ἡροσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, 
ε/ 2 
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί.] Βαττολογία ἐστὶν ἡ φλυαρία: οἷον 
τὸ αὐτεῖν τι τών γηίνων, δόξαν, πλοῦτον, νίκην. ΒῬατταρισ- 

Δ 8 ς ο . ε . δί 4 / 
μὸς δέ ἐστιν ἡ ἄναρθρος φωνὴ, ὡς ἡ τῶν παιδίων" σὺ τοίνυν 

μὴ φλύαρος ἔσο. 
- Δ ε/ 2 - / 3 ν΄ 3 

Δοκούσι γαρ ὃτι ἐν τή πολυλογιᾳ αὐτών εἰσα- 
κουσθήσονται. ] Οὐ δεῖ μακρὰς ποιεῖσθαι τὰς εὐχὰς, 

ἀλλὰ βραχείας μὲν, συχνάκις δὲ, καὶ ὀλίγα φθεγγομµένους 

προσκαρτερεῖν τῇ εὐχῆ. 
4 νέο ε -”- ᾿ α- .ν 4 ε Υ.8 Μἠ οὖν ὁμοιωθητε αὐτοῖς, οἶδε γαρ ὁ πα- 

ἡ - Ὡὶ / ”/ Δ - - φν νο 

τὴρ ὑμών ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τού ὑμᾶς αἰτῆσαι 
αὐτον. ] Οὐ γὰρ ἵνα διδάξωµεν αἰτοῦμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς 
5 , . - Ὁ - ε Αα ασ 
ἁπασχολήσαντες τών βιωτικών ὠφεληθώμεν ὁμιλοῦντες αὐτῷ. 

[ή αι / -- ην 

Ὑ.ο Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖ' Πάτερ 
ε -. αν 3 -- 3 -- 9: Α αν. Αν 4 
ημων, ο ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ] Εὐχὴ ἄλλο, καὶ προσευχη 
9/΄ ) 8 4 / 5 « ιά Δ ’ 
ἄλλο. Ειὐχὴ μεν γαρ ἐστιν ὑπόσχεσις προς Οεόν' ὡς ὅταν 

ὑπισχνῆταί τις ἀποσχέσθαι οἴνου ἢ ἄλλου τινόε" προσευχὴ 
δὲ ἀγαθῶν αἴτησις: πάτερ δὲ εἰπων δείκνυσί σοι τίνων ἆγα- 

θών ἠξιώθης, υἱὸς Θεοῦ γεγονώς: ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν, ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς, ἔδειξέ σοι τὴν πατρίδα σου καὶ τὸν οἶκον τὸν πα- 
΄ ... 4 / ” ’ Δ Δ ΔΝ 4 

τρικόν' ἐὰν γὰρ θέλης ἔχειν πατέρα τὸν ΘΟεὸν, πρὸς τοὺς 
) Δ ’ . 8 Δ - 3 ’ . [ή 

οὐρανοὺς βλέπε, καὶ μὴ πρὸς γῆν. Οὐ λέγεις δὲ, πάτερ µου, 
2 Ν / « α ς ο) εν / ς ᾿ ν) ες 
ἄλλα πατερ ἡμών, ὡς ἂν ἔχοις πάντας ὡς ἀδελφοὺς ένος 

πατρός. 
/ χ / / 

Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.] ἘΤουτέστι, ποίησον 
τοι ΕΝ 5 ἀ ν) . σι ών / ϱ 4 
ἡμᾶς ἁγίους, ἵνα καὶ σὺ ὃ ἡμᾶς δοξάζη" ὡς γὰρ 

βλασφημεῖται δι ἐμὲ, οὕτω καὶ ἁγιάζεται δι ἐμὲ 
ε Δ ’ ε ς/ / 
ὁ Θεὸς, τουτέστιν, ὡς ἅγιος δοξάζεται. 

/ 

Ὑ.το Ελθέτω ἡ βασιλεία σου.] Τουτέστιν, ἡ 

ρε παρουσία, ὁ γὰρ συνειδὸς ἔ ων πεπαῤῥησιασμένον 

εὔχεται ἐλθεῖν τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν κρίσιν. 

Έοπῃ. 11. 93. 
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αΠΙΠΙΟ, εξ οἶίτα οβεπίαοποπι. Τιοοιβ8 οηἵπι ποπ ποςοξ, 

5ο πὶοάιις οἱ Ιπίεηθο. Μα] εηῖτπι οὕῖαπα ἵπ αρβοοπάϊίο 

οταπί{θΒ, ος από Ποπιϊπῖρας Ρρ]ασθαπί {αοἰιηῦ, | 

Ογαπίες αιμίεπι, πιο δἰδ θαίία[οφὺ ἵπ ῥγοοϊδις υεβέγῖς, 

δίομέ οἰ]πίοι] ἈΒαϊία]ορία οδ πηισασϊίας, ταί αχοεπιρ]ῖ 

δταί]α, Ρείετο αἰιαιϊᾶ {αγτοπαπα, ο]οτίαπα, αῑν]δΙα5, νὶοίο- 

τίαπῃ. Ῥαίίατίδπιας αιίσπι οδῦ Ἱπατιοπ]αία ΥοΣχ, αα]β 

εδί ρπθγοτυπα: {α Ισίίαγ πο πρας οἱ πι] Π]οαα5 βἶς. 

Ῥιωίαπίέ οπίπι φιοᾷ τι πιιζζοφιίο 8ο επαιαάϊαπίιγ.] 

Νοπ δαπί Ίοπρ. Ῥγεςςθς {αοϊεπάσ», 5εἆ Ὄτευςας αιϊάσθπι οὐ 

ΟΓ6ΏΤΟ»: οροτίεί οΠἵπι Ῥαισα ]Ιοᾳιθπίθ Ῥ6ίβογετατο ἵπ 

Ρτεοῖθις. 

36 ἐφίέων αθοἰπι[επιϊπϊ εἰς: δοῖέ επῖπι ραΐεγ υοδίο; φιωῖ- 

ὕμδ ἐπαάίφαίίθ, απίεγκαπι Ρείαίὶς αὐ αίοι]. Ἀοπ επῖπι αό 

ἄοσεαπιμς, Ῥείίπιαςδ: 5ος πό ΠοΡ α {οπιροταΠβα5 οἱ βοοι- 

Ιατῖρις ουγῖς αὈδίταμαπιας, εἰ οίῖοβο ε6 πασπα ΟΠ πα {1]]- 

ἰαίο ουπα ϱο οο]]οαπαπις. 

δίο ἐἰφίέων ογαίο υο08: ᾖβαΐογ ποδίον, φωζ 65 ἴπ οαζίς.] 

ΑΠιά ορ νγοίαπι, αΠιά ογαο. Ὑοίέαπι οπῖπι οβδὲ Ῥτο- 

πη]βδῖο οοἵαπι 6ο, πό απαπἆο ρτοπαξαέ απῑς 5ο αὈθίίποτο 

α υπο, γε] α]ία απαάαπι τα: οτα(ῖο αιίθπι Ῥομίο Ῥοπο- 

γατα. ὨὈϊοεπς απίοπι Ῥαΐος, οδίεπα1ί ΠΡί απαηία Ῥοπα, 8ἵβ 

αββοοιίύιαβ, {ποια ἨπΠας5 Ὠοει. Εί ἆαππι ἀῑοῖιί, Τη οσ]1ς, 

οδίεπα1ξ 41ΡΙ ραΐτίαπα {παπα, εὐ ἀἆοπιππ Ῥραΐθγπατι, ΎΝαπι 

βΙ γί5 Παῦοτε ραίΐτεπι Ώσθιπ, Ιπ ος]ο8 βρεσοία οὐ ποη ἵηπ 

{ετταπ. Ἀοη ἀῑοῖδ αιίεπι, ραΐογ πηθΘΙΒ, 58εἆ Ραΐθι ποδίου, 

τϐ ΟΠΊΠΘΡ αιιαβί {γαΐτοβ απῖας ραίτῖς Ώαβοαβ. 

δαποιἰᾖοεξιγ ΠΟΠΙΕΛ ἔωιπι.] ος ο5ῖ, {ποϊζο ΠΟΒ 68Πο- 

{05, τὸ εὖ ἴαπ Ῥογ ηοβ ρ]οτῖβοστῖδ. ΒΙοιί οηῖπ Ῥ]αδρῃς- 

πιαίαχ Ῥτορίευ πῃο, Ἱία εὐ βαποΙΠοαίαχ Ῥτορίου πιο Ώοεις: 

που ϱβί, τό δαποία5 σ]οτιβοαίαν. 

Αάνεπίαί γοηπιιπι έμιι.] Ῥοουπάις 5ο]]σεύ αἀγεηίις: 

παπα ααὶ {γείμς οδί Ῥοπα οοηβοϊεηίῖα, Ῥτοσαίαν πό γοπ]αί 

ταβυχγαοίῖο οἱ Πά1οἵπτη. 



94. ΤΠΕΟΡΗΣΙΙΑΟΤΙ ΙΝ Ρ. ΜΑΤΤΗΣὉΜ 

/ 8 / / Γ - ι |) ἀ 

Γενηθήτω τὸ θέληµά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

τῆς γῆς. ] Ὥσπερ, φησὶν, οἱ ἄγγελοι ποιοῦσιν τὸ θέληµά 

σου, οὕτω καὶ ἡμῖν δὸς ποιεῖν αὐτό. 
-- ’ Ν -” Ὑ.α Τὸν ἄρτον ἡμών τὸν ἐπιουσιον δὸς ἡμῖν 

σήµερον.] Ἐλπιούσιον, τὸν ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ συστάσει 
ἡμών αὐτάρκη φῃησίν' ἀναιρεῖ δὲ τὴν περὶ τῆς αὔριον µέριμ- 

ναν. Ἰαὶ τὸ σῶμα δὲ τοῦ ας ἄρτος ἐστὶν ἐπιούσιος" 

οὗ µεταλαμβάνειν ἀ ἀκατακρίτως ων 

γ.το Καὶ ἄφες ἡμῖν τα ὀφειλήματα ἡμών, ὡς 

καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμών. ] Ἐνπειδὴ 
καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα ἁμαρτάνομεν, ἱκετεύομεν ἵνα ἀφήσῃ 

ας. οἴρι ο! αν / ε Λ ε - 3 ᾽ ΔΝ - 

ἡμῖν. ΟὈὕτω δὲ ἀφῆσει ὡς καὶ ἡμεῖς. Ἐὶὰν γαρ μνησικακώ- 
5 3 ’ 5 - 3 . .ἳ ” ε ΔΝ / . 

µεν, οὐκ ἀφήσει ἡμῖν" ἐμὲ γὰρ ἔχει ὁ Θεὸς παράδειγµα" καὶ 
ϱ] νο ) αν κο. ὃ / 0 ποιώ επ᾽ ἄλλῳ, ποιεῖ επ᾽ ἐμοι. 

ὰ ΔΝ 3 / ε - 3 ’ 

γ.τ Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. | 
᾿Ασθ ον τν ' ἆνθ διὸ ” ἀεῖ ἐ Σε/ ς Δ 

σθενεῖς ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι, διὸ οὐ ὁεῖ ἐπιῤῥίπτειν ἑαυτοὺς 

τοῖς πειρασμοῖς" ἀλλ᾽ ἐμπεσόντας εὔχεσθαι μὴ καταποθή- 

ναι ὑπὸ τοῦ πειρασμοῦ. Ὁ γὰρ καταποθεὶς καὶ νικηθεὶς, 
3 - ι) ’ 9 Δ / - ο] 3 3 3 ς 

εκεῖνος ει χη εἰς τον ββόθρον τοῦ πειρασμοῦ, αλλ οὐχ ὁ 

ἐμπεσὼν μὲν, νικήσας 9έ. 

᾽Αλλά ῥῦσαι ἡμάς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ] θα σέω 
ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων" οὐ γὰρ ἐκεῖνοι ἀδικοῦσιν ἡμᾶς, 

ἀλλ᾽ ὁ πονηρός. 
«/ 5 ς / ἡ ε ’ ν Οτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ 

/ 2 Δ 2 Αν ε / ’ ς 3 - 

δόξα εἰς τοὺς αἰώνας, ἁμήν.] Θαρσύνει ἡμᾶς ἐνταῦθα. 
Ἠὴ γὰρ βασιλεύς ἐστι καὶ δυνατὸς ὁ πατὴρ καὶ ἔνδοξος, 

πάντως καὶ ἡμεῖς νικήσοµεν τὸν πονηρὸν, καὶ δοξασθησόμεθα 

ὕστερον. 
Ἆ λ - -- ΄ Δ Ὑ.τᾳ Ἐαν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ 

/ - ’ 4 αν 

παραπτωµατα αὐτών, ἀφησει και ὑμῖν ὁ πα- 
-- ε / ” 

τὴρ ὑμών ὁ οὐράνιος. ] Π]αάλιν ἀμνησικάκους ἡμᾶς 
- / 2 / . 5 ” - Δ ο εἶναι διδάσκει. ᾽Αναμιμνήσκει δὲ ἡμᾶς τοῦ πατρὸς, ἵνα 
9 - « ] . 4 3 ’ / - 

αἰδεσθῶμεν αὐτὸν, καὶ μὴ ἐκθηριώμεθα, τοιούτου παῖδες 

ὄντες. 
Δ Ἀ λ - ”- [ή ἀ 

γ.1 Ἐαν δὲ µῇ ἀφῆτε τοῖς ἄνθρωποις τα πα- 
/ -- 2 ΔΝ -- / . Δ 

ῥραπτώματα αὐτών, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμών ἀφήσει τα 
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ΤΓἱαί νοἰωπίας ἔμα εἶσιέ ἴἵπ οωῖο οί ἵπ {εγγα.] οί, 

Ιπαυζ, απςο] {αοϊαπό γο]απίαίεπα παπι, ία εὔ πο ὅἆα 

681η {α96Υ6. 

Ῥαπεπι ποβίγωπο διρενδιιδείαπέϊαίοπι ἄα ποῦῖς ᾖιοᾶῖο.] 

ΒαρεγβιΏκίαπα]επι ἀῑοῖε, αιϊ δαΏβίαπίΙος εὖ οοπδ1 (ια 1ο] 

ποβίτε» διΠοἵς, {ο]]μέ απίσπα οταπι ἆςθ ογαδίπο. Οσαῖπ οὐ 

οοτρα5 ΟἨτῖδά Ῥαπῖ5 αδέ 5αρεγεαρβίαπβα]ϊδ:; ου]α5 556 

ῬατΏοῖρος οἵίτα οοπάεπιπαίΙοπεπι ΡΓΘΟΑΠΙΙΓ. 

Εέ αἁἰπιέίο ποδῖὶς ἀεθιία ποδίγα, κἶσιέ εί πος αἰπιλέέίπιιιβ 

ἀεὈιίογῖῦις ποδίγής.] Οπῖα εί Ῥοδύ Ῥαρβδπια Ῥεσσαπαμβ, 

Ῥτθσαπιιγ αὲ ἁἰπηθίαί ποβῖς. ο ααίεπι ἀπ θίεί, ααεπι- 

αἀπιοάσπι εὖ ηο5: παπι οἱ γἰπαϊοία αγά! οἳ ΠΙΕΠΙΟΓΕΒ 

ΓαετίπιΗ5, ποἩ τοπ (ζεί. Ἠαρεί πιο Ώεις αί οχεπιρ]αΓ: 

εἳ αποά {αοῖο αΠ, {ποῖί οὐ πη]Π], 

Εέ πο ὑπάμσας πο ἴπ {επίαίίοπεπι.] Ιπιρεοῖϊ]θς βαπα5 

Ἠοπα[πθς, 1άεο ποη ἀεθεπια5 πο 1505 1π {επίαίοπθς Ἱπ]]- 

οεΓ6: βεᾷ ϱἱ ΙποιάθτΙπιας, οταπάαπα το αββοτβθααπηΙτ 

{εηίαίίοπθ. Οι οπῖπι αὈδοτρίας εξ νιοίας αβέ, Ί]]α ἵπ 

Ῥτοίαπάσπι {αεπίαΒοπῖς5 Ἱπάασείαβ ο5έ, αἲ ποη 1ΐθπι απ 

Ιηο]άαί, οἳ νΙποῖς, 

δεᾷ [ίθεγα πο α πιαῖο.] Ἄοη ἀῑκίς, α πια]5 Ποπαϊηῖ- 

Ῥα8: ποπ οπῖπι 1] πο Ἱπ]ατῖία αβιοϊαπί, 5οἆ πια]ογιπα 

αιιοί{οΥ, 

Θποπίαπι {πι εδέ γούπιπι εί ροΐοπίία, εί «οἰἴογία πι 

δεοµῖα, Απιεπ.] Απιπιαῦ ηοΒ Ἠϊ5 γετρῖδ. ΎἈΝαπι ϱἵ ραΐεν 

τοκ οδῦ εὖ Ῥοίεπς οἱ σ]οτίοβά5, οπιπῖπο εὔ Πο ΥΙποεΠιΙ5 

ππβΗσηαπα, εἰ ο]οτιβοαβίπιατ Ρρορίμας, 

Σέεπῖπι οἳ γεπιῖθεγτέῖς Ἰιοπιϊπίδις ἀε[ίσία δια, γοπιέέεί 

εἴῖαπι νοῦΐ ραΐογ υοδίεν οω[οεί».] Ἰζεταπι πο ἆοοαί ε55α 

οθπος α γιπάϊσαπάϊ οαριζίαίο. ἩΜεαπιογίαπι ααίετα ραΐτῖ5 

Ἱπου]σαί, ιό τεΥγεγ6απχας αμπι, οὗ οσα ο]ας οἴπιας ΕΠΗ, 

ΏΟἨΏ ΕΧΑΒΡΘΤΕΠΙΙΣ, 

Ομοῦ εἰ πο γοπιἰδεγἰέῖ Πιοπιπίθις ἀε[ίσία δια, πεφιθ 
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’ ἔς ᾗς »9ἱ 4  Ὁ . Θ Ἶ 
παραπτώματα ὑμών.] Οὐδὲν οὕτω μισεῖ ὁ πρᾷος ΘΟεὸς, 
ὡς τὴν ὠμότητα. 

’ 
Ὑ.ιό "Όταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ 

ο] / λ Δ / οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί" ἀφανίζουσι γαρ τὰ πρὀσ- 
- -- -- / / 

ωπα αὐτών, ὅπως φανώσι τοῖς ἀνθρώποις νηστευ- 
Ν / - «/ ’ Δ Δ 

οντες. ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν 
3 τον α Δ [ή . Λ ε . ” θ] 

αὐτών.] Φανισμος προσωπου ἐστιν ἡ ὠχρότης. ταν 
. ο . ’ [ή α) 3 - / 

οὐχ οἷός ἐστί τις φαίνηται, ἀλλὰ προσποιῆται στυγνότητα. 
/ 2/ ’ ΔΝ 

γ.τ]18 Συ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κε- 
Ν λ Δ ’ / / «/ Δ 

φαλῆν, καὶ τὸ πρὀσωπόν σου νίψαι, ὅπως μή ϕα- 
-- -- / / Ν ορ 

νῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου 
- - Σι ᾽ η 

τώ ἐν τῷ κρυπτώῴ' καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν 
τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.] Οἱ παλαιοὶ χαρᾶς εἶχον 

- Λ . [ή 9 [ή 3 ΔΝ Δ . | Ὁὶ 

σημεῖον τὸ ἀλείφεσθαι ἐλαίῳ μετὰ τὸ λουτρὸν, καὶ σὺ οὖν 33 
κά / / ./’ Ἡ - 4 ’ 

οὕτω χαίρων φαίνου. "Έλλαιον δὲ νοεῖται καὶ ἡ ἐλεημοσύνη. 

Κεφαλὴ δὲ ἡμῶν ὁ Χριστὸς, ὃν δεῖ ἀλείφειν ταῖς ἐλεημοσύ- 

ναις" καὶ τὸ πρόσωπον, ἤτοι τὰς αἰσθήσεις, νίπτειν διὰ 

δακρύων. 
Ν - Δ Δ 

Ὑ.το2ο Μη θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ 
- ο ε/ Δ -- τα 

τῆς γής, ὅπου σὴς καὶ βρῶώσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου 
/ ’ / / 

κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι. Θησαυρίζετε 
μ - λ -- ς η Δ ” δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανώ, ὅπου οὔτε σῆς οὔτε 

μες «/ / ’ 

βρώσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσου- 
ολ / ϱ/ / ϱ) ε Δ 

σιν, οὐδὲ κλέπτουσιν.] Όπου γαρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς 
εν 5 - 5 Άλλα / δν . . Δ .. / 
ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. ᾿Επεὶ τὸ τῆς κενοδοξίας 
Σο. [ ν ον ’ Δ / ε Ἀ 
ἐξέβαλε νόσημα, περὶ ἀκτημοσύνης λοιπον λέγει" οἱ γαρ 
3/ ᾽ / - Δ ’ [ὸ 4 -. 

ἄνθρωποι διὰ κενοδοξίαν κτῶνται τὰ πλείω. Δείκνυσι δὲ τοῦ 
δε . - 'ν Δ ο) 4 4 . - . 

ἐπὶ γῆς θησαυροῦ το ἀκερδὲς, ὅτι σής µεν καὶ βρῶσις αφα- 
/ , εαν ’ ι , ο. , 

νίζει βρωµατα καὶ ἱμάτια, κλέπται δὲ χρυσίον καὶ ἀργύριον. 

Ἐτα ἵνα μὴ εἴπη τις αὐτῷ ὅτι, ἀλλ᾽ οὐ πάντες κλέπτονται, 
9 Γ ν Ἡ [ . « . ο 9 3 - 

φησιν, εἰ καὶ μηὸδὲν τούτων ἐστὶν, ἀλλ᾽ οὖν γε αὐτο τούτο 

τὸ προσηλῶσθαί σε τῇ περὶ τοῦ πλούτου µερίµνη, πῶς οὐκ 
3 8 / ἄθλιον» διὸ λέγει" 

«/ Ν ΔΝ -”- ο ἀ Υ.σι--23 Όπου γὰρ ὁ θήσαυρὸς ὑμών, ἐκεῖ καὶ 
/ - / . / ἡ καρδία ὑμών. Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ 

/ Ν ων η / μα ο ὀφθαλμός' ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἤ, ὅλον 
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.Ραΐεγ υεδίε γεπιδ{εί νοὺῖς ἀε[ίοία υοδίνα.] ΝΙΝΙ επῖπα Ἱία 

οὐἵέ Ῥοπίσηας Ώεις, αἱ ογαάο]Πίαίαπι. 

Ῥογγο οι ]ε]ιπιαυεγ{ΐ8, πιο φὐεῖς εἶοιιέ [ηγροογτία ἔγΙδίθν. 

Οὔρειγαπέ επἰἶπι Γαοΐο δµα8, μέ νἱζσαπέιχ' Πιοπιπίθιι ᾖε]ι- 

παπίο. «πιο ἀἱσο υοὐΐφ, φιιοᾷ Ἰιαῦοπί πιεγοθᾶεπι διιαπι.] 

ΟἩβουχαίίο Εαοῖοί οδὲ Ρα]1ου: απαπἆο αι ποῦ αδὲ αυα]ῖβ 

αρρατεί, 5εἆ αἴπιυ]αῦ τις Ιαπη, 

Τι αιίεπι οιπι ]ε]ωπαβ, πο οαριέ ἵπιπι, εἰ Γαοἴεπο 

ἕμαπαι ἴανα, μὲ πο υἱζεατῖδ Πιοπιϊπῖθως Ίε]ωπαπβ, δεᾷ ραΐγί έἔμο 

φιῖ εδὲ πι αὐθοοπάίίο: εί ῥαΐεν μις φιιῖ υἱᾶσί ἵπ αὐδοοπατίο, 

"φεᾶᾶεί εί. Απααϊ ἵη ραιά βίσηαπι Ἠαρεραπό, οἶεο 

τησ] Ῥο5δύ Ιοΐοπεπι: οἱ {απ αποατπε βὶς ]έ15 αρρατο. ἛῬεγ 

οἶειπ αωίεπι εὐ οἰεαπιοδγπα Ἱπζε]Ιρ]ίας, ΈῬοττο οαριέ 

ποβίτυπη, ος οδί, ΟἨτβίπα, οροτίεῦ εἰἶεεπιοδγηα Ιπιπο]: 

{αοῖεπα απίοπι, Ώου θ8ίέ, δ6εηΒΙ5, Ιαοτγπαῖ5 ]αγατ]. 

36 {]εβαιγ]ᾳοίῖς υοδῖδ {]ιρβαιγοῦ δ1ῤ6Υ ἴογγαπι, ιαὈὶ 

ΦΥ1Φο οἱ ἐἴπεα σογτιπρτί, αἱ ιὈῖ Γιες ρεγ]οάϊωπίέ εί Γγα- 

ἔω. ἨΤηεδαιγὶβαίο αιίεπι υοῦῖβ {]εβαιμγοῦ ἴπ οαίο, αδὶ 

ποημο ὤγιφο πεφγιε ἐὔπεα οοΥγιπαρῖέ, οἱ αδί γε ποτ ᾖετ- 

]οάΐωπέ πεγιο Γαγαπίαν.] Ῥοβίαααπι Ιπαπί5 ο]οτῖ ΙΠΟΙ- 

Ῥυπα ε]αοῖζ, οοηβδθαιιθηίεν ἆε Ἱπορία Ἰοαιίατ. Ἠοπιῖπεβ 

οπΙπα Ῥτορίες Υαπαπα ο]οτίαπα πημ]ία, ροβδιάεηύ, Ορβίεπαϊό 

απαπα αἵς Ἱπαᾶ]ε {Παβαατος Ἠαβροτο 81ρεσ ἵετταπι: απῖα 

εογασο εἰ Ώπεα οοτγαπιριπέ οἵΏοβ οἳ γοδίες, {πτες αιιίθπα 

αΙγάΠ εἱ ατσαη{ιπι. Ὠοϊπάο πο απῖς ἀῑσαί εἳ, δεᾷ ηποη 

οπιπῖα {ατίο Ῥετειπί, Ιπαυῖς, Ωπαπινίβ ηΙΠΙ] Ἠογαπ αἳέ, 

αἰίαπιθη δἷο αἀάἰοίαπι 9556 ἁἰγιάαταπα ο]]Ιοϊιιάϊηϊ, α1ιο- 

ΠηΟζΟ ΏΟΠ ΠΙΙΒΘΥΙΠΙ2 Ιάθ6ο ἁῑοῖέ: 

οἱ οπίπι εεί ἰ]εβαιιγιδ υεβίεΥ, 1{δῖ εγἰέ οἱ ο0ς υοδίγιπο. 

"]ποεγηα οογρογἰς εδὲ οοµῖι8: δὲ ἐφίέων οσωζιθ ἕως δἰπιρίου 

Πιεγὸί, ἰοίωπι οογριι ἵωμπι Πιοϊάωπι ον: δἳ αιίεπι οσιζι 

7 
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τὸ σώμά σου φωτεινόν" ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 
πονηρος ἦ, ὅλον τὸ σώμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ 
ουν τὸ φώς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστὶ, τὸ σκότος 

πόσον 1 Τούτό φησιν, ὅτι ἐὰν προσήλωσῃς τὸν νοῦν σου 
ον ν / / 5” Δ ’ 3 ιά ’ τή τῶν χρημάτων φροντίδι, ἔσβεσας τὸν λύχνον, ἐσκότισας 

σου τὴν ψυχήν. ὍὭσπερ γὰρ ὁ ὀφθαλμὸς ἁπλοῦς, τουτέστιν 
« ἃ Ἀ / λ - Σλ 4 4 Ὁ) ’ 
ὑγιὴς ὧν, φωτίζει τὸ σῶμα, ἐὰν δὲ πονηρὸς ᾗ, τουτέστι νο- 

9 / ο/ λος ο . ε.α ο σωδης, Ὀκοτόζα, οὕτω καὶ ὁ νοῦς τοφλοθσα! ὑπὸ τῆς φρον- 

τίδοο. Ἠὴ δὲ ὁ νοῦς σκοτισθείη, ἡ ψυχὴ σκότος γίνεται, καὶ 

πολλῷ μᾶλλον τὸ σῶμα. 
λ / ’ 

Ὑ.οᾳ Οιυδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις λ Ἡ 
Δύο κυρίους λέγει, τοὺς τὰ ἐναντία ἐπιτάττοντας, οἷον 

Οεὸν καὶ ἸΜαμμωνᾶν. "Ἡμεῖς δὲ ποιοῦμεν κύριον ἡμῶν τὸν 

διάβολον, ὥσπερ καὶ τὴν κοιλίαν θεὀν" φύσει δὲ καὶ ἀληθώς 

Κύριος ὁ Θεός: Μαμμωνᾶς δέ ἐστιν ἡ ἀδικία. 
λ) λ λ «/ [ή λ / / 
᾿Η γαρ τὸν ἕνα µισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπή- 

λ] - λ ε] .. / ει, ἢ τοῦ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρο- 
/ Ε] ’ α ’ 4 . νησει. Ὁὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ µαμμωνάᾶ. ] 

Ὃ [ον ο η) 5 ὸ Δ ΔΝ / Δ ὸ. 
ρᾷς ὅτι οὐκ ἔστι ὀδυνατὸν τὸν πλούσιον καὶ ἄθικον 

Οεῴ δουλεύειν; ἐκβάλλει γὰρ αὐτὸν ἡ φιλοχρηματία ἀπὸ 

Οεοῦ. 

γ. 25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνάτε τῇ 
ψυχῆ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τὶ πίητε, μηδὲ τῷ σω- 
µατι ὑμών τί ἐνδύσησθε.] Διὰ τοῦτο, ποῖον ; τὸ 
ἀπὸ Θεοῦ ἐκβάλλεσθαι ὑπὸ τῶν χρημάτων. Οὐχ ἡ ψυχὴ δὲ 
9 θί 3 ’ 8 ολ 3 3 Λ ᾿ / 

εσθίει, ἄσωματον γὰρ, ἀλλὰ κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν 
ον) 4, - 4 « 4 Αρ ο) 5 . τοῦτο εἶπε. Δοκεῖ γὰρ { ψυχὴ μὴ ἀνέχεσθαι εἶναι ἐν τῷ 

σωματι, εἰ μὴ τρέφοιτο ἡ σάρζ. Οὐκ ἐκβάλλει δὲ τὸ ἐργά- 

ζεσθαι, ἀλλὰ τὸ μὴ διδόναι ὅλως ἑαυτοὺς ταῖς φροντίσι͵ καὶ 

ἀμελεῖν Θεοῦ, τοῦτο κωλύει. Ἐπεὶ καὶ γεωργεῖν δεῖ, ἀλλὰ 
καὶ ψυχῆς φροντίζαι. 

Ουὐχὶ ἡ ψυχἠ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ 
σώμα τού ἐνδύματον ] Τουτέστω, ὁ τὸ μείζον δοὺς, 
τὴν ψυχἠν, καὶ τὸ σώμα διαπλάσας, οὐ δώσει καὶ τροφὴν 94 

καὶ ἐνδύματα; 
5 / 4 ΐ α- -- 

Υ.26 Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, 
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ἔτμιθ πιαζις Τιογῖί, {οίμπι σογριιβ ἔτι ἑσπεῦγοδιίπι ο. δὲ 

ὀφέζιγ [ια φιιῶ ἴπ {ο ἰεπούγα κτπέ, {επεῦγω ἐρθα οαιμαπία 2] 

Ἠος ἁἀῑσῖέ, αποᾶ ϱἱ αἆ]αοστῖς απΊπιαπα οραπα 5ο]Ιοϊαστηα, 

εχἠηχΙβα Ἱαορτπαπι, ορίοπορταβίΙ {τιαπι αΠΙΠΙΙΠΙ. ῥΒὶοιί 

επῖπι οο]α5 ϱἵ βἴπιρ]οσ, Ἠοο οδὲ, βαπ5 Ειατῖζ, Π]απιϊπαί 

οοτρα5; ϱἱ αιίσπα ΠΠα]Ι5, Ίος ορδ6 πιοτρ]άας, ορίαπερταί : 

ία εί πιεης οχοιροαίασ Ῥτερ βο]ΠοϊέαάΙπθ,. Οποά ϱἶ πιθηβ 

ορίεπερταία {αατό, οἷεέ εἰ απηἶπια Ίεπεβτορδα, εξ πιπ]{ο 

πηαρῖ5 οοτρι5. 

Λϊζως ροίεδί ἄπιοδιις ἀοπιϊπίς φεγυῖγε.]  Όπαος ἆοπιῖπος 

ἀῑοΙξ οοπίτατία Ῥγοβραϊριεηίες, οχοπιρ]ῖ οταίῖα, αὸ Όεις οἱ 

Μαπαπιοη. Ἀο5 αυίθπι {αοίπας ἁοπαιπαπι ποβίταπα ἅἷα- 

Ῥο]απι, εἶοιέ αἱ νοηίτοπι ἆαιαπ. ἸἈΔαίΐιτα οπῖπι ο8έ Υοτο 

Ῥοπίπας Ώεας: Μαπιπιοπα αιίαεπι εδί Ἱπ]αδάΠα. 

Αιί απίπι παπι οζἱο ᾖιαδευῖέ, οί αἴίεγιιπι ἀῑ[ίφεί: αιιέ ιπὶ 

αα]ιωγεδῖί, εί αἴίογιιπι οοπίεπιπεί. ΊΆοπ Ροίεκίῖς Ίδεο θεγυίγο 

εἰ Μαπιπιοπα.] Ὑιάεβ ααοά ποπ Ῥοΐεβί ἆϊνας οἱ Ἱπ]αδίας 

Ώοθο βετν]τοὶ ΑΡῄοϊς οπῖπα αἰνιάαγαπα ΑΠΙΟΥ α Ώεο. 

Ἀγορίεγεα ἀῑἶσο υοῦῖβ, πο δο[ϊοϊί εί απῖπιῳ υεδίγτ 

φωῖά εσιγῖ ας αμ Οἰδίίωἳς πεφγιε οογρογῖ υεδίτο φωϊδις 

ἠπαιπιοπέίς ει.  ΟΩπιᾶ αδί Ίος, Ῥτορίετεαὐ α ὨΏοο 

ο]ιοῖ Ῥτορίες οΏ65. Ἄοπ οοπιαάΙ6 αιίεπι απῖπια, ΙΠΟΟΙ- 

Ῥοτθεα οπῖπι ορ: 5ο Ἰαχία ϱΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ οοηβαθίιάἴπαπα 

Ἰοοιίας ο5ι. Ὑιάείατ αιίεπι απΊπια ΠΟΠ Ῥοβ5ο 6056 1π 

6ΟΙΡΟΤΘ, πῖςϊ ραβοαίΐισ οατο. Ἀοπ ῬΡτοβῖρεί αιέεπι οΏ6- 

τατὶ, 5θοἆ 5ο6ἵρ8ος {οίος ουσῖ5 {ταάςτε, εἰ περΗσετε Τ61πι, 

Ίου εδέ ααοά ρτοβμῖρεί: ααοπίαπι ϱἳ 45Το5 «οἶετο οροτίεί, 

ε{ἳ απΊπιο» οπταπ Ῥαβοτο. 

ΛΙΟΠΠΕ απίπια ρίμγὶς οδέ «μαπι οἴδιδ, εί οὐγρις φιαπι 

ὑπάυπιοπίωπι 2] ος ος, απἵ πια]α5 ἀεάϊῦ πεπαρο απίπιαπῃ, 

εἰ οοτραβ Ίρβαπα {οτπιανΙέ, ποῦ ἀαδῖι εἰ αἰπιεπίαιπι οί 

Ιπάυππεηίατη 2 

4θρίοίίε αἆ νοἰαε[ία οαζί, φωτα 7ι0πι 86 µπέ, πεφτιθ πιθ- 

7-5 
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ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγου- 
σιν εἰς ἀποθήκας' καὶ ὁ πατὴρ ὑμών ὁ οὐράνιος 
τρέφει αὐτα. Οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν}] 
Δυνάμενος παρενεγκεῖν εἰς παράδειγµα τὸν Ἡλίαν, τὸν 

Ἰωάννην, µέμνηται τῶν πετεινῶν' ἵνα ἡμᾶς ἐντρέψῃ, ὅτι καὶ 

τούτων ἀλογωτεροί ἐσμεν. ΤἨρέφει δὲ αὐτὰ ὁ Θεὸς, ἐνθεὶς 

αὐτοῖς φυσικὴν γνῶσιν πρὸς τὸ τροφὰς συλλέγειν. 

Ὕ.2] Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσ- 
θεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὑτοῦ πῆχυν ἕνατ] Τοῦτό 
φησιν, ὅτι κἀν µεριμνᾷς, οὐδὲν ποιεῖς μὴ θέλοντος τοῦ Θεοῦ. 

Τί τοίνυν περιττῶς κατακόπτεις σεαυτόν; 

γ.28.20 Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνάτε; κα- 
ταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει' οὐ 
κοπιᾶ, οὐδὲ νήθει. Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολο- 
μὼν ἐν πάση τῇ δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν 
τούτων. | Οὐ µόνον ἀπὸ τῶν ἀλόγων πτηνῶν ἐντρέπει 

ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν κρίνων τῶν µαραινοµένων. Ειὶ γὰρ 

ὁ Οεὸς ἐκεῖνα οὕτως ἐκαλλωπισε, καΐτοι μηδεμιᾶς χρείας 

οὔσης, πόσῳ μᾶλλον τὴν χρείαν τῶν ἡμετέρων ἐνδυμάτων 

ἀποπληρωσει; θείκνυσι δὲ ὅτι κἂν πολλὰ µεριµνήσῃς, οὐ 

δυνήση καλλωπισθήναι ὡς τὰ κρίνα" ὕπου γε Ἄολομων ὁ 

φρονιμώτατος καὶ τρυφηλότατος διὰ πάσης αὐτοῦ τῆς /βα- 

σιλείας οὐκ ἴσχυσε περιβαλέσθαι τι τοιοῦτον. 

ο Ύδο Εἰ δὲ τον χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον 
ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεος 
οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῴ μᾶλλον ὑμᾶς, ὁλι- 
γόπιστοι;] ἸἩΜανθάνομεν ἐντεῦθεν ὅτι οὐ δεῖ φροντίζειν 
καλλωπισμοῦ. Τοῦτο γὰρ τῶν προσκαίρων ἀνθέων ἐστίν. 

Ὥστε πᾶς καλλωπιζόμενος χόρτος ἐστίν. Ὑμᾶς δὲ εἶπε 

τοὺς λογικοὺς, οἷς ψυχὴν καὶ σῶμα διέπλασεν. Ὀλιγόπιστοι 

δὲ πάντες οἱ μεριμνώντες' οἱ γὰρ τελείαν εἶχον εἰς Θεὸν 

πίστιν, οὐκ ἂν ἐμερίμνων οὕτως ἀνενδότως. | 

Ῥ.01,42 Μἠ οὖν µεριµνήσητε, λέγοντες, τί 
’ Ρα / ’ Ὀ] / / / 

Φαγωμεν, ἠ τί πίωµεν, ἢ τί περιβαλώµεθα; πάντα 

γὰρ ταῦτα τῳ ἔθνη ἐπιζητεῖ,] Τὸ μὲν φαγεῖν οὐ 
κωλύει, τὸ δὲ λέγειν, τί φαάγωμεν; κωλύε. Ὁ λέγουσιν οἱ 
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{ωιέ, εφ οοπᾳγεφαπέ 1π ]ιογγεωπι, εἰ Ῥαΐον υεδίεΥ οα[εδίῖδ 

Φαθοῖξ «α. «ΊΝΟΠπΕ υ08 ἴοπφε ῥγαοεἰ{ῖ {ία Σδ] Ῥοέπὶβεεί 

αΏΠοεττο ἵπ οχοπιρί]απι ἘΠαπι εὐ «οαππαπι, οἱ πιεπαη] 

αγίαπα: πό πο Ραάοτα α[Ποῖαῦ, ααοά πο παρῖς οίίαπι 

απαπα Ί]]α ταοπο ἀαθήίπαπιατ. Ῥαβοῖί ααίεπι οα5 Ώο6ις, 

απὶ ΙπάΙάϊέ εἶς παίιτα]επα βοἱθσηίῖαπα αἆ οο]Ι]σεπάας ο50ᾳ5. 

Οωΐθ αιίεηπι εω νοὺῖς οοφίίαπ8 Ροΐεδί αΡΏοπετε αἆ εἰαΐιι- 

γαπι δμαπι οιδίέμπι πι {] Ὠοο Ἱπαπῖέ, αιιοᾶά Ποεί βο]]]- 

οἶίας αἵς, π]] Ῥοΐετί5 ποη γο]επίο Ὠθο. Οταν Ισίέαγ ἵη 

γαηυπα ογυοῖας {6ϊρβιπ 2 

Σί ἆε υεδϊπιοπίο φιζᾶ δοἰδίοϊέί οπές «οπεἰάεγαίε ία 

αρτῖ, φμοπιοᾶο ογεδοαπ{: ποπ ἰαῦογαπί, πει Ἰιεπί. «ίσο 

αιίεπι νοῦῖθ, φιοᾷ πεφιµθ «Φαἴοπιοτι πι οπιπέ φἰογία διια απιῖς- 

ἐπ ΤΓωΐέ αἱ µπωπι οα Πί.] ἍΝοπ βο]απα Ῥ6γ αὖθΒ ταίίοπα 

οατοηπίθς5 ηο5 αἀπιοπεί, 5εἆ εὖ Ῥευ Π]α ας πιατοθβοιηζ, 

Ναπι ϱἱ Ώειις ἴ]α δίο ογπανΙό, απαπινῖ5 πιυ]]α ποορθβρίία5 

οχῖσαῦ, απαπίο πιασῖ5 ΡοπιιγίαΏ} ποδίταπα 1π γαςᾶρας 5ρ- 

ρ]εῬιςῦ Ορίαεπά1ί αιίεπι ααοά Ησοί πιπ]έαπα δο]]]οἴίς οἵς, 

ηοη Ροΐοργῖς {απιοπ ογπατΙ δἱοπό ΗμΠα: αααπάοαιϊάεπι πο- 

ααα βαΐοπιοη ρτιζεη{βαῖπιας εἰ ἀε]οαίϊβείπηας ἵη οπιηῖ 

τεσπο 510 ῬοΐιΙό ογπατὶ α6 άπαπ1 εκ 1]]5. 

Οιοᾶ εἳ σγαπιει αγ, φιιοᾶᾷ Ιιοᾶἱο οδί, ογαδ αιίεηι τι 

οἴίθαπιπι πεϊέων, Ίδειιβ εἷο υεδέέ, απι Ίιοπι πηπζίο πιαφίδ 

νοῦΐς {ᾷ Γαοΐεί, Ῥαγιπι [αάεπίος ζ] ὨὈϊβοῖπιι5 ου Ίοσο 

ααοᾶ πα]]α5 «πτατεο ἀερεί ογπαίἁτι. Ἠοο οπῖπι οαἆποο- 

ταπα Άοταπι οδί: απίοππααε 6159 οτπαίατ, {σπιτι ϱορί. 

Ύος8 αιίεπι ἀῑαιί, απ ταβοπο ΡγαάΙ οδίῖ5, αάρας Ώειβ 

αΠΙπΠΩΠΑ οἱ οοτρ5 {ογπιανΙ6. Ῥαταπα Πάππί ααίεπα ΟΠΊΏΘΘ 

βο]]οΙΕ: παπι βἵ Ῥετ{εσίαπι ἵπ Ώευπι Ἠαρετεηπί Πάοπι, 

ΏοὮ έπη οπίκα 5ο]]1οἶδί ο65οπ6. 

Νε ἰφίέιι θο[[ἱοἰεῖ ετέὶς ἀϊσεπίες, Θιῖᾶ εἴεπιιιδ, αιέ φιωϊῖά 

θίδεπιιβ, αιιέ φιῖθιιδ ορεγἰεπιι { Ἠασο επῖπι οπιιῖα φεπίεδ 

σιαγιπί.] ΟὉοπιεάετο εἰ Ῥΐρετο ποηπ Ῥτοβῖρεί, ἀῑερτα 

απΐθπα, Ουἷᾶ οοπιεάσεπαα5 2 Ρτο]µ1ροαί: βἶοιέ ἀῑσιπέ ἁῑνιίες 
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πλούσιοι .. ο τί φάγωμµεν αὔριον»; Ὅράς ὅτι τὴν 

τρυφὴν καὶ τὴν ὕβριν κωλύει. 

Υ.92.43 Οἷδε ὰρ ὁ πατὴρ ὑμών ὁ οὐράνιος, ὅτι 
χρήζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ πρώτον τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. 
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. ἈἙασιλεία 
τοῦ Θεοῦ κἡ ἀπόλαυσις τῶν ἀγαθῶν: αὕτη δὲ διὰ δικαιοσύνης 

προσγίνεται. Ὅστις οὖν (ητεῖ τὰ πνευματικὰ, προστίθεται 
τούτῳ καὶ τὰ σωματικὰ κατὰ φιλοτιµίαν Οεοῦ. 

Ὑ.οι Μὴ οὖν ᾿μεριμνήσητε εἰς τὴν αὗριον' ἡ 
Υὰρ αὕριον µεριμνήσει τα ἑαυτῆς. ᾿Αρκετον τή ἡμέρᾳ 

ἡ κακία αὐτῆς. | ζακίαν ἡμέρας τὴν συντριβὴν. καὶ τὴν 

κάκωσιν λέγει: οἷον, ἀρκετόν σοι ὅτι συντρίβη ὑπὲρ τῆς 

σήμερον, εἰ δὲ καὶ ὑπὲρ τῆς αὔριον µεριμνήσειςε, πότε σχο- 

λάσεις τῷ Θεῴ, ἀεὶ συντρίβων σεαυτὸν ὑπὲρ τῶν σωματικῶν» 

ΚΕΦ. ἕ. 
ε Ν -- 

] [η κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε.] Οὐχὶ τὸ ἐλέγχειν 35 
’ 9 8 Ν [ή « Ν με. 

κωλύει, ἀλλὰ τὸ κατακρίνεν. Ὅ μὲν γὰρ ἔλεγχος 
Δ . [ 5 4 ε δὲ / 9 ἈΑ ο) - . 

πι ὠφελείᾳ εστιν, ᾖἨ ε κατακρισις επι ὀνειδισμῴ και 

3 / 5! ο εῤ [ή « 
ἐξουδενώσει, ἄλλως τε καὶ ὅταν ἔχων τις µεγάλας αμαρ- 

/ 9 ῃ ε λ , η ῃ ” 
τίας ὀνειδίζῃ ἑτέροις, καὶ κατακρίνη τοὺς ἐλάττονα ἔχοντας, 
"τε ΔΝ / / 

ἃ ὁ Θεὸς μέλλει κρινειν. 

γ Ἐν ᾧ γαρ κρίµατι κρίνετε, κριθήσεσθε: «2.6. Ἐν ᾧ γὰρ κρίµ ρίνετε, κριθήσεσθε; 
Αλέν. ο -- πα 

καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε, µετρηθήσεται ὑμῖν. Τι 
δὲ βλέπεις τὸ Κάρφος το ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 
ἀδελφοῦ. σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σὀῴ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ 
κατανοεῖς; ἢ πῶς ἐρεῖς τῴ ἀδελφῴῷ σου, ἄφες ἐκ- 
βάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ 
ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; Ὑποκριτὰ, ἔκβαλε 
νὰ τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμού σου, καὶ τότε 

-- Ἰ Ε) - -- 

διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμού 
τοῦ ἀδελφοῦ σου. | Τὸν μέλλοντα ἐπιπλήττειν ἄλλοις 

δεῖ ἅμωμον εἶναι. Εἰ γὰρ αὐτὸς δοκὸν ἔχων ἐν τῷ ὀφθαλ- 

μφ, τουτέστι, µέγα ξύλον, ἤτοι ἁμάρτημα, ἐπιμέμφεται. 
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ναβροτῖ, Ωπῖά οοπιοάσιηι5 πιαπθο2 Ὑϊάςρ αποά ἀειίοῖαβ 

οἱ Ἱασαπ ρτοβΙρεί. 

οί επἶπι ραίΐεν υοδέεν οω[εδίέῖθ φιιοᾷ ιαδείῖς ]νΐ8 οπιπἰῦιιφ 

ορ. ΘΟιωτίο αιέοεπι Ῥγίπιιπι γοὔπιπι εὶ εί /Γιδέζίαπι 

6/5, οἳ Ίιαο οπιπία αρροπεπέµν υοὺΐ.] Ῥερπιαπι Ὠοὶ Ῥο- 

ΏΟΤΙΠΙ ΓΙΗΙΠο ορ: Ί]α απίαπι Ῥεγ Παδήδαπι οοπηρῖθ, 

Οπιπῖ ἹΙσίίαν απθτεπί αριτέπαοα αἀάαπίας οἴαπι ϱ0ἵ- 

Ῥοτα]α εκ Πρετα]ίαίο Τοἱ. 

36 ἐφίέω θο[ἱοϊϊ εἰέῖς ἴπ ογαθΐπιπι: παπι ἄῑεδ ογαθ- 

ἐἶπις σιγαπι Ιιαδεδῖέ ιζρεῖως: κι[οῖί επίπι ἀἰεῖ δα Ίια- 

ία] ΜαΠθίαπι ἀῑεῖ, αίΠϊοίίοπεπα εἰ οα]απϊίαίεπι γοσαί. 

Βιβιοις επῖπι δι, ααοᾶᾷ Ποάίϊετπα α[Πιοίοπε οῬτιαθτῖς: 

αοά ϱἵ εξ το οταβίῖπο βο]ῃ]οῖζας Εαοχῖ5, ᾳπαπάο ναςαβῖ5 

Ὄεο, ΒεπΙρε {απιείρβιπα ογιοίαηΏ5 ΡΤΟ ΟΟΤΡΟΤΑΠΡΙΙΡ] 

ρα ΕΙ 

Έ, ιάϊσείϊς, τιΐ πιο ]μάϊσοπιύπι,]) ἈοἩ τερτοποπάστο 

Ῥτο[ϊρεί, 5οἆ οοπάθΠΙηαΤΘ: ΠαΠ1 τεργεΠεηβῖο τα 115 

ορ, οοπάσεπιπαΒίο απίεπι Ῥτοβτοξβα, εὐ ἀθδρεοίαςδ Ῥρ]επα;: 

γε] α]ίετ Ιπ{ε]]σαο ἆαε οο απῖ πιασηῖ5 Ῥροοσα5 οὈποχῖα5 

ορρτορταῦ αἶῇς, εἰ οοπάεπιπαῦ της οιΠραβῖ]α5, οὐ ἵπ Πῖ5 

αυ Ώοις ]αάιοαίατας ορ{. 

Θιιο επιίπι ]ιαϊσίο Γάϊσαίϊςε, }ιάϊσοαὈἰπιϊπϊ: οἵ φια πιεπι- 

δια πιεπιζοῖ, πιοοπίω νοῦΐθ. Ομῖᾶ αωίεηπι νῖᾶες εδίισαηι 

φμῶ εδ ἴπ οσµῖο Ιγαίτῖς {μῖ, {γαῦεπι αιιέεπι φιιῶ εδ ἴπ οσιῖο 

ἔπο ποπ υἱᾷεςΖ Ἅ«ιιΐί φιιοπιοᾶο ἀσεν αίγῖ ίμο, ὗπο ε)ἰοίαπι 

εδίποαπι 6 οσιζο ἔμο, αἱ σοε ἴγαῦδ ἴπ οσιο {μο ζ ΠΗηγροογτία, 

εἶίσο ῥγίπιιπι ἴγαθεπι η οοιµ[ο έμο, εί πιο νιάεδὶς μέ ε]ἰοῖας 

Ἰεδέμσαπι επ οσο ]γαίγὶς ἑ.] Οατρίαταπι α]ος οροτίαί 

Ππππαομ]αίαπα 6059. Ἀαπι αβοηπς ἔταραοπι ἵη οσπ]ο 8110, 

Ἆος ορέ πιαρΏιπα Ἡσηιπη, βο]]]οοί ροσσαίαπι, οί τεΡτεΠεΠ- 
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ἄλλῳ κάρφος ἔχοντι, ἀναισχύντερον ἐκεῖνον ἐποίησε. Δείκ- 

νυσι δὲ ὁ Κύριος, ὅτι οὐδὲ δύναται ἰδεῖν καλῶς τὸ τοῦ 

ἀδελφοῦ ἁμάρτημα. ὁ αρθάλα ἁμαρτάνων" ὁ γὰρ ἔχων δοκὸν 

ἐν τῷ ὀφθαλμῷ, πῶς ἂν ἴδοι ἄλλον ματρίαν Βλαπτόμενον; 

γ. 6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ, μηδὲ βάλητε 

τους μαργαρίτας ὑμών ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μή- 
... καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτών, 

καὶ στραφέντες ῥήζωσιν ὑμᾶς.] Κύνες εἰσὶν οἱ ἄπισ- 
τοι, χοῖροι δὲ οἱ πιστοὶ μὲν, βορβορωδη δὲ βίον ἔχοντες. 

Δεῖ τοίνυν τὰ μυστήρια μὴ λέγειν τοῖς ἀπίστοις, μηδὲ τοὺς 

λαμπροὺς καὶ µαργαρωδεις λόγους τοὺς περὶ θεολογίας τοῖς 
ἀκαθάρτοις: οἱ μὲν γὰρ χοῖροι καταπατοῦσιν, ἤτοι κατα- 

φρονοῦσι τῶν λεγομένων: οἱ δὲ κύνεο στραφέντες διασπα- 
ράττουσιν ἡμᾶς, οἷα ποιοῦσιν οἱ λεγόμενοι φιλόσοφοι, ὅταν 

ἀκούσωσιν ὅτι ἐσταυρωθη ΘΟεὸς, σπαράττουσιν ἡμᾶς τοῖς 

συλλογισμοῖς, ἀδύνατον εἶναι τοῦτο σοφιζόµενοι. 

Υ.7.8 Αἰτεῖε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν' ζητεῖτε, 
καὶ εὑρήσετε' κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν: πάς 
γαρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητών εὑρίσκει, καὶ 
τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.] Ἐπέταξεν ἡμῖν ἐν τοῖς 
προλαβοῦσι μεγάλα καὶ χαλεπά. Δείκνυσιν οὖν ἐνταῦθα 

πῶς κατορθωθήσονται, καὶ ὅτι διὰ τῆς εὐχῆς τῆς διηνεκοῦς. 

Αὐτεῖτε γὰρ εἶπεν, ἀντὶ τοῦ ἀεῑ οὐ γὰρ εἶπεν αἰτήσασθε 

ἅπαξ: εἶτα καὶ ἀπὸ ὑποδείγματος ἀνθρωπίνου βεβαιοῖ τὸ 

λεχθέν. 

γ. 01ο ᾿Ἡ τίς ἐστιν ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν, ὃν ἐὰν 

αἰτήση ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδωσει αὐ- 

τῷ; καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μη ὄφιν ἐπιδωσει αὐτώ; Ἂ 

ερ δα οι ος καὶ σφοδρῶς αἶταῖν, καὶ τὰ συµ- 

φέροντα αἰτεῖν. Ἡ μεῖς γὰρ. φησὶ, Βλέπετε τοὺς παῖδας ὑμῶν 

τὰ πρέποντα αἰτοῦντας, ἄρτον καὶ ἐχθὺν, καὶ τότε δίδοτε 36 

αὐτοῖς ὅταν τοιαῦτα ζητῶσιν' οὕτως οὖν καὶ ὑμεῖς τὰ πνευ- 

µατικὰ ζητεῖτε, μὴ τὰ σαρκικά. 

γ.ατ Εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόµα- 
τα ἀἆγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμών, πόσω μᾶλλον 
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθα τοῖς 
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ἆεπβ αππι {εβίπσαπι Παροπίαπι, ἹπιριάσπίέΙογθπα. Πάπα 

{αος. ΟΡίεπάϊς ααίεπι Τοπαῖπα5, ααοᾷ πιαρΏι5 ροοσαίογ 

ηΟὮ ῬΡοίεξί Ῥοπο γΙάετο Ῥεοσαίιπι Πα. ἈΝαπι ααϊ 

ΠαῦαετΙό ἵπ οοι]ο ἔταφθαεπι, (ποπιοάο υ]Ιἆετο ροίεδὲ αἰἴαπα 

πιεάΙοοτῖέον Ἰαροταπίοπι 2 

36 ἀείίδ δαποίιπι οαπῖῦιδ, πεφµο πιείαἑϊς πιαγφαγτίας 

υεβίγαξ απίθ Ῥογοοδ, πο ]ογίο οοποι[σσπέ ας ρεᾶϊθι 5ιῖς, εί 

σοπυεγδὶ ἀἰδγιπιραπί υοδ.] ΌὉαπεδ δαπέ Ιπβάε]ο5: Ῥογοῖ 

απιζεπι Πάε]ο5 αιἰάεια βιιηέ, 5εἆ Ἱαπ]επίαπα γΙίαπι ασεη- 

{6. Μγείενία Ισ]ίαγ Ἱποτοαάσ]δ ποηπ βαπί ρτοάεπᾶα, 

ηθεαιθ οἰατί εἰ πιαγρατΙϐ15 βἴπα]]ο5 Β6ΓΠΙΟΠΕς ἆθ {ῃοαο]οσῖα 

Ἱππππαπαϊς οοπιπιιπ]οαπάΙ. Ῥοτοί οπῖπι οοποι]οαηπέ βἶνα 

οοπίεπιπαηπό απο ἁἰοιπίιγ: 698Π6ΕΒ α{ΕΠΙ «ΟΠΥΘΥΡΙ Ίαος- 

ταηὲ Πο, ααοᾶ {δοεταπέ ΡΠ]οβορηῖ, ουπι αιπάἰγεπί οτιοῖ- 

Άχιαπι Ὀσθυπι. ΓὨὈιαορταπί αιίθπι πο ταοοϊπαπάο, 1πι- 

Ῥοββῖρῖ]α 6556 οαυΙ]]απί6ς. 

Ρείἴτίο, εἰ ἀαδίέιγ νοῦΐδ: φιιωγτέε, εἰ ἐπυσπίοίϊα : Τιιΐκαίς, 

εἰ αρετῖοίιγ νοῦῖ. Οπιπῖς επίπι φιῖ ρε, αοοὶρίέ: εἰ φιὲ 

φισγτέ, πυοπιί: αἱ Ῥιϊεαπίί αρογἰείω’.] Ἱπιρετανῖό ποΡΙΒ 

Ἰη 5αροτίοπῖρι5 πἹασπα εἰ ἀΠοϊία: οβδίεπά1ό Ιο]έαν Ίος 

Ίοσο αποπιοᾷο Ιπιροταία ροτβοϊαπέατ, παπιρο Ῥεν Ρτεςςθθ 

οοππααβ. ἘῬεθίο οπῖπι ἀῑπΙδ, Ἠος ο5ί, 86ΠΙΡΟΓ: ΠΟΠ 

οηῖπι ἀῑχΙέ, ρείαξῖς βεππε]. ΤὨεἰπάς εῦ εχαπιρ]ο Ἠππιαπο 

οοπβτπιαί ἀῑοίαπι, 

ἀπ φμΐδφμαπι εδ ῦ νοῦῖς ᾖιοπιο, φιιεπι αἳ Πεϊεγί Πίζας 

εἶαδ Ῥαπεπι, ἴαρίάεπι ἀαίιγις σέ ἠὶ { αιέ δὲ Ρίδοεπι ᾖρείῖο- 

γἩέ, ππη δεγρεπίοπι αάσί αί{] Εταᾶϊν Ἰοο Ίοεο ααοά 

οροτθεῦ γεπεπιεπίετ Ῥείετα, εὖ θα Ῥείετθ. ῥῬϊοιῦ οηΊπα 

νοβ, Ιπαπῖέ, γιάεηίες Π]ἱ05 γεξίτος τα Ρείετο, Ῥάπεπι ε6 

Ῥΐδοεπι, ἀαῖς οπιπῖα απθ ρείϊετῖηί: ία εὐ γος βρΙτιἑαα]τα, 

αιρρτ]ίθ, πο οαΓπα]]α. 

δὲ ἐφίζωγ 08, οπι δὲ πιαξὶ, ποθίθ ἆοπα Όοπα ἄἆαγο 

Πϊϊ υνεβίγῖβ, φιαπίο πιαφῖδ ραΐ6ν υεδίε’ φιζ ἵπ οωζί εσέ, 
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” -- Ε) / Ν 3 ’ 3 3 [ή ς 

αιτούσιν αὐτόν. | Ἡονηροὺς ὀνομάζει τοὺς ἄνθρωπους, ὡς 
.Ἱ Ν ΔΝ / . Ν 3 .) « ’ ο - ια) ’ 

πρὸς τὸν ΘΟεὸν συγκρίνων αὐτοὺς, ἐπεὶ ἡ φύσις ἡμῶν ἀγαθή 

ἐστιν, ὡς Θεοῦ δημιούργημα, κατὰ δὲ προαίρεσιν πονηρευό- 

μεθα. 
/ 5 ε/ 2 / «/ [ρο 

Ὑ.12 Παντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιώσιν 
-- ”/ -- -- -- κ ἁ 

ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς' οὗτος 
/ -- 

γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.] Ἄύντομον δείκ- 
3 ] τ] Δ ε / « 8 3 5 [ή 

νυσι τὴν εἰς ἀρετήν ὁδόν. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι οἴκοθεν γινω- 
Δ ’ 3 8 Ψ 5 - 5 αν 

σκοµεν τὸ δέον. Ἠὶ γὰρ θέλεις εὐεργετεῖσθαι, εὐεργέτει. 

Ἐ)ὶ θέλεις ἀγαπᾶσθαι παρὰ τῶν ἐχθρῶν, ἀγαάπα καὶ σὺ τοὺς 
ο) ’ 3 3 ε ’ - . 3 ε Α ) - 

ἐχθρούς. ΙΚαὶ γὰρ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ προφῆται ἐκεῖνα 

λέγουσιν, ἃ καὶ ὁ φυσικὸς νόμος ἡμῖν διατάττεται. 
/ σος η -- -- / / 

Ὑ.τ Ἐϊἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι 
-- / ’ ἃ / 

πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα 
3 / / 2 / 

εἰς τὴν ἄπωλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι 
δν αὐτῆς.] Ἀτενὴν πύλην λέγει τοὺς πειρασμοὺς, τούς τε 

ἐκουσίους, οἷον νηστείαν καὶ τᾶλλα, καὶ τοὺς ἀκουσίους, οἷον 

δεσμὰ, διωγμούς. "Ὥσπερ οὖν πολύσαρκος ἄνθρωπος, ἢ πολλὰ 
/ ευ) / 4 Αα - 3 - ο 291 

βαστάζων, οὐ δύναται διὰ τῆς στενῆς εἰσελθεῖν, οὕτως οὐδὲ 
Ἀ ο] ’ ὸ 8 δὲ - / ε ο) ο) 

τρυφηλος Ἰ πλούσιος ια ὁε τῇς πλατείας οἱ τοιοῦτοι εἰ- 

σέρχονται. Δεικνύων δὲ ὅτι καὶ ἡ στενοχωρία πρόσκαιρός 
» Ν ε / ο . ε Δ 3 νν ἐστι, καὶ ἡ πλατύτης παροδικὴ, πύλην καὶ ὁδὸν ἐκάλεσε" 

τήν τε γὰρ πύλην, ἤτοι τὴν κακοπάθειαν, παρέρχεται ὁ κα- 
- . νι Δ 4 ς ες ΑΔ / « ο 

κοπαθών, καὶ τὴν τρυφὴν δὲ ὡς ὁδὸν παροδεύει ὁ τρυφῶν" 

ἐπεὶ οὖν ἀμφότερα πρόσκαιρα, τὸ κρεῖττον αἱρετέον. 
/ λ |) / λ 

Ὑ.τῃ Τί στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμµένη ἡ ὁδος 
« ε / 2 λ Δ κ / 2 Δ 5 επ 

ᾗ ἁπάγουσα εἰς την ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρί- 
/ 

σκοντες αὐτήν. ] Θαυμαστικόν ἐστι τὸ τί. Θαυμάζει 

γὰρ, βαβαὶ, πόσον ἐστί στενή. Ἠῶς οὖν ἀλλαχοῦ λέγει, ὁ 
, ᾿ καί» λ μ , 5 , 

ζυγός μου ἐλαφρός : διὰ τὰς οσο ἀντιδόσεις. 

Υ. 16, 1ό Ἡροσέχετε δὲ ἀπὸ τών γευδοπροφη- 
τών, οἵτινες ἔρχονται προς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι͵ προ- 
βάτων, ἔσωθεν δέ εἶσι λύκοι ἅρπαγες" ἀπὸ τῶν 
καρπών αὐτών ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.] Πανοῦργοί εἷσι 
καὶ ἐπιθέται οἳ αἱρετικοὶ, διὰ τοῦτο λέγει προσέχετε. 

Σρηστολογίαν μὲν γὰρ προβάλλονται, καὶ βίον ὑποκρί- 
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ἄαδῖέ Όοιια γείεπέίδις δε.] ὙΝαΙο ποπιϊπαῦ Ἠοπ]ίπες αἆ 

Ώοειιπι οοπιρατα{ίο5, ααοπίαπι παίιτα πηοδία Ῥοπα οβί, 

πἑροίο α 6ο οοπάϊία, γο]απίαία αιιίοπῃ πια βαπηι1ς. 

Οπυπία ἐφίέω φισοιµπιιο υοζιεγτίῖς αἱ Γαοΐαπί υοῦῖδ 

ιοπιύπας, εί νο Ταοΐίο οἶς. Ἠσο επῖπι εδί ἴεω, οί ῥγορ]ιείώ. | 

Ῥτενεπι αἆ υιτίαίεπι νίαπι οδίοπά1ξ. Ἐκ ποΡί5 οπῖπα 

Βοἵπαιβ απϊά {αποίο ϱιέ ορα5. Ἀαπι ϱἶ νῖ5δ Ῥεποβοῖα αοςῖ- 

Ῥετο, Ῥοποίας: 5ἱ νῖς ἀῑισὶ αΏ Ιπ]πηϊοϊς, ἀῑῑσο ΐπι είῖατα 

ἸΠ]ΙπηΙοο5. Ἐλεπῖπι Ίοχκ Ὠεἱ εί ρτορ]εία. Ί]α ἀῑσιαπί, ασ» 

ο παίυτα]ς Ίοχ ρτοροῖρϊο. 

1πίγοϊίο ρεγ απφιδίαπι ροτίαπι, φωῖα Ιαίΐία εδί Ῥογία εἶ 

βραΐίοδα νία φιῶ ἄιιοῖέ αἆ ἴπίογίέωπι, οἱ πιι[έζ δέ «ιῖ {πι- 

οτγεαζιηιέωγ ρε εαπι.] Απησιδίαπι Ῥοσίατα γοσαέ {επίαίΙοπςβ, 

ἔππι γο]απίατίας, γε]α ]α]απίαπι οἱ αἶα, ἴππι Ῥτοίοτ 

ποβίταπι γο]ιπίαίεπα εγεπῖθηίθς, αέ γιποπ]α, ῬθγβεσιΙοηςϐ, 

Ωπιοαπιαάπιοάσπα απίθπα Ἠοπιο οογρι]επίας γε] βαγοῖηῖς 

οπηβία5 ρετ αησιδίαπι Ἱποτος] ποααῖέ, ἵΐα, ποσα ἀθ[οαίτις 

νο] ἀἴνθν; Ῥεν Ἰαίαπι αιζεπι {αῑες γαάιπί. Οπίεταπα 

οβίοπάσπ5 ααοά εἰ απσαδίία {επιροτατία βἵό, εὐ ἸαΜέαιάο 

ἰχαηβιθοτῖα, Ῥοτίαπα εὐ υῖαπι γοσανῖὀ. Έοεγ αἰΠϊοβοποπα 

οπῖπι αμ] αἰΠισ]έατ, απαβῖ Ῥεγ Ροτίαπι ἐταηαῖό, εἰ ἀθ]ϊσαίτιϐ 

Ῥετ ἀε]λοῖας αιιαξὶ Ρος νίαπι Ἱποτοάιέαν: οὐ απἷα αίπασφαθ 

{επαιροτατῖα, εΠσαίασ απεο ΠΙΕΙΙΟΥ. 

Θιαπο αποισδία εδ ρογία οἱ δίγοία υἷα φιῶ ἄιοῖί αἄ 

υίαπι, οἱ ραιιοί 5ωπέ ὑπυοπίοπίς οαπι{] Α ἁπαϊταζιοπϊ5 ἁῑσίίο 

οί, Ουἷά. Αάπαταίαν οηῖπι, Ῥαρο παπι απραξία] Έπο- 

πιοᾶο Ἱσ]έαγ αΠρί ἀῑοῖί, Οπις ππθιπα Ίεγε 2 Ῥτορίες Εαζι- 

188 τοαἰτΙρ{1οΠΘΒ, 

ἄίίεπᾶϊίίο αιίεπι α Γαΐθῖς ῥγορ]ιοίί, φἩῖ οεπῖωπέ αἄ ν08 

ὅπ υεδέϊπιοπ{ίβ ουϊιπι, 5ο ἠπιίγίπβεομς δωπέ ζιρὶ γαβασεδ: α 

Ίμοἰΐδιις οΟΥΊήπι οοφποβοείἰθ οοδ.] Ὑατὶ βαπύ εί ΙΠΙΡΟΡΙΟΓΘΒ 

Ἠαγείοαῖ, Ῥτορίετεα, ἁῑσῖε, αἰέοπά(έο, Ίος 5, οπνεῖο. 

Ῥ]απαοαιασηίίαπα οπηῖπι Ῥτορίοχιπί, εἰ υίίαπα αἰπιπ]απί 
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νονται σεμνὸν, ἀλλ᾽ ἔσωθέν ἐστι τὸ ἄγκιστρον. "Ένδυμα δὲ 

προβάτου καὶ κα πρᾳότης, ἥτινι χρῶνταί τινες σχηματιζόµε- 
Δ Δ ’ ΝΑ .. 3 Ν Δ - - 

γοι διὰ το κολακεύειν και ἐξαπατᾷν. Απὸ δὲ του καρπου 

γνωρίζονται, τουτέστι, τών ἔργων καὶ τοῦ βίου. Ἰὰν γὰρ 
ὑποκρίνωνται πρὸς καιρὸν, ἀλλὰ τοῖς προσέχουσιν ἐλέγ- 

χονται. 
/ 4 - 

Ὑ.τό 17 Μήτισυλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθών στα- 
λ Ε . λ / σι : ε/ - δέ ὃ : Φυλήν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σύκα; οὕτω πἀν δένδρον 

λ Δ -- Δ ΔΝ Δ ’ 

ἄγαθον καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δέν- 
Ν Δ ο / Ν / / δρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. ] "Άκανθαι καὶ τρίβολοί 

τ] ε ε / 3 ς / / / εἶσιν οἱ ὑποκριταί' ἄκανθαι ὡς πλήττοντες λαθραίως, τρί- 

βολοι δὲ ὡς πανοῦργοι καὶ πολύτροποι. Σαπρὸν δὲ δένδρον 
- πι] ΄ ε ε ΔΝ Δ 3 ’ / 

πᾶς ὃν σηπει ὁ ὑγρος καὶ ἐεκλελυμένος βιος. 
/ Δ 

γ.18 Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρπους πο- 
-- Δ / λ Ν ὰ 

νηρους ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρον καρποὺς καλοὺς 37 
ποιεῖν.] "Έως οὗ ἐστι σαπρὸν οὐ δύναται, ἐὰν δὲ µετα- 

Βλἠθῇ δύναται. "Όρα γὰρ ὅτι οὐκ εἶπεν, οὐ δυνήσεται, ἀλλ᾽ 

ὅτι ἐν ὅσῳ ἐστὶ σαπρὸν, καλὰ οὐ γεννᾷ. 
- / λ - Δ Ἀ 

Ὑ.τορο Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν; 
3 / 4 . -- ’ ”/ . ” 4 

ἐκκοπτεται, και εἰς πὺρ θάλλεται. Άραγε απο 
-- -- -- 9 / ἐς - 

τῶν καρπών αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.] Ταῦτα 
πρὸς Ἰουδαίους ἀποτείνεται, καὶ ὁ Ἰωάννης γὰρ τοιαῦτα 

αὐτοῖς ἔλεγε. Δένδρῳ δὲ ἀπεικάζει τὸν ἄνθρωπον, διότι 
δύναται ἐγκεντρισθῆναι ἀπὸ τῆς ἀκάρπου ἁμαρτίας «εἰς 

ἀρετήν. 
-- / / ’ 3 

Ὑ.οι Οὐ πάς ὁ λέγων µοι, Γύριε, Κυριε, εἰσε- 
, 3 λ ’ - 3 -- μ ευ ς 

λεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανών., αλλ᾽ ὁ 
- Δ ’ ”- - - 

ποιών τὸ θέλημα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ] 
. ων 9 | ε Δ / 3 Α . - 3 οὸ ε 

Ἐνταῦθα ἐπιδείκνυσιν ἑαυτὸν Ἠύριον, ἐν τῷ εἰπεῖν, οὐ πᾶς ὁ 

λέγων µοι ῬἈύριε, Ἠύριε, ὥστε Θεὸν ἑαυτὸν λέγει. Διδάσκει 

δὲ ἡμᾶς, ὅτι ἐὰν πίστιν χωρὶς ἔργων ἔχωμεν, οὐδὲν ἐκ τού- 

του ὠφελούμεθα. Ὁ γὰρ ποιῶν τὸ θέλημα, οὐκ εἶπεν, ὁ 
ο / 5 ) [ - 9 . ω) 8 

ἅπαξ ποιῆσας, ἀλλ, ὁ ἄχρι θανάτου ποιῶν" καὶ οὐκ εἶπε, τὸ 

θέληµά µου, ἵνα μὴ σκανδαλίση τοὺς ἀκούοντας, ἀλλὰ, τοῦ. 
/ ’ . Πω] / Δ ᾿ . 1 

πατρός µου. Ἱάντως δὲ ἓν θέλημα πατρὸς καὶ υἱοῦ, ἐὰν 
ο 5 , ε ε/ 

ουκ εστιν αποστατήης ο νιος. 
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βαποίαπι, 5ο Ἱπίτίπδεροις Ἰαίοί Ἠαπαας. ΙΠπάαπιθηίαπι 

αιζαπα ονῖ5 οδί αξ πιαηδαείαᾶο, απαπα αβυτραπί ἆαπι αἆι- 

Ἰαπίατ εἰ ἀθοῖριαπί. Α {τασία αιίεπι οοσποβοιπ{τ, Ίου 

οί, αὉ οροτῖρας οἱ γιία, Ἀαπι Πσοεί αἆ ἔεπιρας βΙπιπ]αηί, 

Ρτοάυπίέασ {απιεη 56668511 {επιροΓῖ5. 

Δωπφιᾶ οοἰζίφιπί α δρἰπίς πναπι, νεῖ α ἐγιδιζὶς οιις 2 

ο οπιπῖς αγῦθογ Όοπα Ἰποίως Όοπος ]αοῖ: ατγύοη αιίετι 

Λιίγῖς γιοί πιαῖο Γαοῦ.] ῬἈρίπεα εἰ αΙραΠ θαπί ἨΥΡο- 

ον]ία., αρῖπα ταίέ οσομ]ία νι]ποταπίας, ἐτιρυι]ᾗ τέ να οί 

γεγβα1]θθ. ἂΑτΡρος αιίεπι ρα{τῖς, οπιπῖς απ πιο] εἰ ᾱἷς- 

βο]πία νυΙία ριίτοφοῖζ. 

Λοη Ροίεδέ αγΌογ Όοπα Ἰγιισίις πια[οβ Γα6ΕΥ6, πειο αγδογ 

Ῥωΐγίς Ἰιοίμς Όοπος Ἰαοεγε] ΟΩπαπιάῖα οί ριαίτῖδ, ΠΟΠ 

Ῥοΐθςί, αΏί ααίαπι οϱοηΥειδα Γπετῖς, Ῥοΐθεί. Ὑιάο οπῖπα 

ααοά ποΏ ἀῑχίέ, ποπ Ῥοΐετέ: 5εᾷ απαίεπις εδί ρα{σῖς, 

Ῥοπα ποη Ῥατίζ. 

Οπιπῖε αγύογ ποπ αοίοπς ]γιοίιηι δοπιίπι, ο βοἰπα έν, 

οἱ ἔτι ἐφποπο πέέέέιιν. Ὀπίφιε εν Ἰγιοίῖδις {ρδογμπι αφποδες- 

ἐἱβ ο. Ἠϊδ αάςοςβ Ρετείτιησ]έ, ηᾶπι οἱ ᾖ/οαηπθς {α]ία, 

εἴς ἀϊοεραί. Ατροτϊ αιίοπα οοπ{ετὲ Ἠοπ]ίπεπι, 9ο ααοᾶᾷ 

Ῥοΐεξί α 5ἰοτῖ] Ῥεσσαίο ἵη νΙτέμίαπα 1ΠβΘΓΙ. 

Άοπ οπιπίς φωῖ αἰσῖέ πεϊ]ῖ, Ιλοπιΐπα, Ιλοπιίπε, ἐπίέγαδίέ ἴπ 

γούππι οΦΙογιηι: δεᾶᾷ φωῖ Γαοῖΐέ υοζιιίαίεπι ραΐτῖς πιαῖ, φιιὲ 

ὕπ οω[ίδ οδἰ.] Ἠοο Ίοσο οδίεπάΙ6 βεΐρδαπι Ώοπήπαπι, 

ἀἰοεπάο, Ἀοπ οπιπῖ5 αι ἀῑοῖξ παΠΙ Ὠοπίπο, Ποπιῖπε: 

Ώαπι Ἱία 5ο οἱ Ώοδυπι ἀῑοΙί. Ὠοοοεί αιιίοπι ΠΟ8, 5ἱ Πάσπι 

4Ώδαιο ορετῖραβ Παβιθτίπηας, ηΙΠΙ] ποῬῖ5 6απα ρτοξαέπταπη. 

Ναπι ἀἱοθπάο, Ου {αοῖςι γο]απίαίαπι, ποη ἀῑοῖέ, ααὶ 56- 

πηθ] {αοῖί, 5δεά απῖ ἹἼδααθ αἆ πιοτίοπι {αοῖ. Ἐά ποπ ἀῑκίί, 

νο]απίαίαπι Ίηθαπι, πθ οΠβοπάετεί αια1ίοτθς, βεά Ραΐτί5 

πηθ]. Όπιπίπο αίεπι ππα εαάεπιαιθ γο]απίας ο5ί Ραΐτῖ5 

οἱ ΠΠ, π]θὶ ἄερεποτ οἵς ΕΠα5. 
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Ὑ.2ο,.23 Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνη τή ἡμέρα" 

Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῴ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, 

καὶ τῷ σῴ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλλομεν, καὶ τῷ 

σώ ὀνόματι δυνάµεις΄᾿ πολλας ἐποιήσαμεν; Καὶ τότε 

ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶάς, ἆπο- 
χωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. ] 
Π]ολλοὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ κηρύγματος ἐξέβαλον δαιμόνια, καὶ 
ἀνάξιοι ὄντες, διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ φευγόντων τῶν δαι- 

µόνων" καὶ γὰρ ἡ χάρις καὶ διὰ τῶν ἀναξίων ἐνεργεῖ, ὡς καὶ 

διὰ τῶν ἀναξίων ἱερέων ἁγιαζόμεθα, καὶ Ἰούδας δὲ σημεῖα 

ἐποίησε, καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἄκευα. Τὸ δὲ, οὐδέποτε ἔγνων 

ὑμᾶς, ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ τότε ὅτε ἐθαυματουργεῖτε, ἠγαάπων 

ὑμᾶς: γνῶσις γὰρ ἡ ἀγάπη λέγεται ἐνταῦθα. 

γ.2µ25 Τάς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους 

τούτους, καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ 
φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ 

τὴν πέτραν" καὶ κατέβη ἡ Βροχὴ, καὶ ἦλθον οἱ 

ποταμοὺ, καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέπεσον 

τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη, καὶ οὐκ ἔπεσε' τεθεμελίωτο γὰρ 
ἐπὶ τὴν πέτραν.] Οεοῦ χωρὶς οὐ δύναται ἀρετὴ κατορ- 

θωθῆναι"' διὰ τοῦτό φησιν, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ. 

Ἠέτρα δὲ ὁ Ἀριστὸς, οἰκία δὲ ἡ ψυχή. Ὅστις οὖν τὴν 

ψυχἠν αὐτοῦ οἰκοδομήσει ἐπὶ τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῶν τοῦ 

Χριστοῦ, τοῦτον οὔτε ἡ βροχὴ, ὁ διάβολος λέγω ὁ ἐξ οὐ- 

ρανοῦ πεσὼν, οὔτε οἱ ποταμοὶ, οἱ ἐπηρεασταὶ ἄνθρωποι, οἱ 

ἀπὸ τῆς τοιαύτης βροχῆς πληθυνόµενοι, οὔτε οἱ ἄνεμοι, τὰ 

πνεύματα τῆς πονηρίας, καὶ ἁπλῶς πάντες οἱ πειρασμοὶ τὸν 

τοιοῦτον οὐ δύνανται καταβαλεῖν. 

Υ.2627Ἰ Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους 
τούτους, καὶ µὴ ποιών αὐτοὺς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ 
µωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
ἄμμον' καὶ κατέβη ἡ βροχή, καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὲ, 
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ 
ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτώσις αὐτῆς µεγάλη. ] 
Οὐκ εἶπεν, ὁμοιώσω αὐτὸν, ἀλλ᾽ ὁμοιωθήσεται ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

µωρῴ ἐκεῖνος, ὃς πιστεύει μὲν, οὐ πράττει δέ: οὗτος οὖν 38 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΕΗΙΟΡ. ολδρῦτ ΥΠ. 111 

ΛΗιιζέὲ ἀῑσεπέ πεϊ]ιὲ πι αῑο ία, Ι)οπιίποα, Ιλοπιΐπο, πιοπίιο 

ἔπ ποπιίπο ἔιο Ῥγοριιείαυίΐπιιδ, οἱ ἴπ ποπιῖπθ ἔιο ἀαπιοπία 

ο)εοϊπιιμς, οἱ πι πιοπιῖπο ἔπο υἱγέιίος πιιζέας ]εοῖπιιςί Εί 

ἔιπιο οοπΠίεῦονγ αἷς, Λιπφμαπι οοφπουὲ υ08, ἀἰδοεαϊίο α πιθ 

ορεγαγῖν ὑπίφιαιϊε.] Μιαα Ύ«πἀπα ρτοράῖσατο Ἱποῖριεραπί, 

ε]ϊοϊεραπί ἆαπιοπῖα: εὖὔ αιαπιγῖς Ιπάϊρηϊ οβδεηί, Ῥογ 

ΏΟΙΠΘΠ {;6δα {ασαραπύ ἆπιοπθ». ΊἈαπι σταίζία οίῖαπα ρετ 

ΙπάΙσπος εσας ο5ἵ, 5ἱοαῦ Ῥοεσ Ιπάϊσπος βαοετάοίθες 5αποίῖ- 

Ποαπαυτ: οἳ ἑαάαδ «ποαπθ βδἶσηα {αοῖ, οὐ ΠΙΠ οογο». 

Ωποά αιίεπι ἀῑοΙί, Ναπαααπι οοσπονϊ Υο8, Ἠοο νυ]έ, 

Ἄεαπε {πης, απαπάο πτασυ]α {αοϊοραίϊς, ἄΠσεβραπι γΥοβ. 

Ἠοο οπῖπα Ίοςο οατῖίας οορηΙ 61ο ἁοϊέαν. 

Οπιπῖς ἐφίέων φωῖ αιάϊῖέ εὔ πιο 8ΕΥΏΙΟΠΕΒ Ίο, οἱ Γαοἳέ 908, 

αθθπιλζαῦο επι υἱγο ῥγιιάεπέῖ, φιῖ ααϊ[οαυτέ ἄοπνιπι βιαπι 

4Ἡῤεγ ρείγαπι, εί ἀεδεσπάῦέ Ρίωυνία, οί υεπογιιέ Πωπιῖπια, εί 

Παυογιιέ υοπέῖ, οἱ ἔγγιιεγιιπιέ ἴπι ἄοππιίπο ἐἰζαπι, οί Ίιοπι οροϊαί : 

Πιπάαία οπίπι εγαΐί δργα φείγαπι.] Α,ρβαπε Ὀθο νιτίαβ 

Ῥετβοῖ πεαυϊέ; Ιάσίτοο, Ιπα 16, αβδιπἹ]αρο 61 σίτο Ῥτι- 

ἀεπί. Ῥείτα αιίαοπι οδύ ΟΠτῖδίας5, ἆοπιαβδ αιιίθηι αΠΙπῃα, 

ΩπΙοππιααε Ισῖέίαν απἴπιαπι βαπι οράΙΠοαΡί6, ορεταπἆο 

ππαπζαία, ΟἨτῖδ, Π]απα ποστς Ῥ]ανῖα, τά οβί, ἀϊαρο]αδ ααὶ 

ἆο οσ]ο ἀθοῖάϊι: παααο Πιπιῖπα, Ἠοπιῖπθς δοϊ]οθεί Ἱπ]ι- 

τ]οβῖ, αι Ἰαο ρ]ανία πια]άρΗοαπίασ: πεααθ τεπ{ῖ, Ώου 

ορ, βριτΙέα5 πια], πθεςιθ ἵπ ΦΙΠΙΠΙΑ {επίαοπεδ ΟΠΊΠΟΡ, 

βἵ {αᾖς Παοτῖς, Ῥοΐεταπίέ ἀε]ίοςτο. 

Τί οπιπῖς φιιὲ αιιᾶζέ α Πιο ΕΥΊΊΟΊΙ6Β ᾖ108, οἱ Ίιοπι Ταοῖέ 608, 

αθοϊπιτζαδίέι υἴγο δίιζίο, φιὺ εωίγιιαωέ «ἄοπιιπι 8Ίαπι δΗΡεΥ 

αγοηαπα, οἱ ἄεβοεπαῖί Ιωνία, οί οεπετγιιπέ Πζωπιίπα, οἱ 5Ώίγαυθ- 

γ'πέ οοπέῖ, εί ἱγγιιογιιιέ πι ἄοηπιιπι ἐίαπι, εἰ σεοἰᾶάΏέ, }Γωζίφμα 

γωύπα οἷις Ίπαρπα.]  Ἀοπ ἀῑκίε, αβἝϊπα]αθο απ, βεἆ Ῥες 

βεϊρθιπα αβρϊπη]αδ]ίαν βα]ίο 1ο ααῖ εγεΙς απϊάσπα, πο 

απζθπα ορεταίατ, Ἠϊο αδέ αιῖ 81ρογ αγεπαπα ορᾳ1μσαί 1σηα- 
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ἐπὶ ψάµµου κτίζει, ἐπὶ σαθρότητος τῶν ἔργων. Διὰ τοῦτο 

καὶ ὑπὸ τῶν παρασμόν. πίπτει" ὅταν γὰρ προσκόψῃν τουτ- 

έστι, προσκρούσῃ. αὐτῷ ρασιὸ πίπτει πτῶμα μέγα, 

Οὐδεὶς δὲ τῶν ἀπίστων πίπτει, ἐκεῖνοι γὰρ χαμαὶ πάντοτε 

κεῖνται: ὁ δὲ πιστὸς, ἐκεῖνος πίπτει. Ἰαὶ διὰ τοῦτο μέγα 

τὸ πτῶμα, ὅτι Χριστιανὸς ὢν πίτπτει. - 

Υ. 28, 20 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ ἼἸη- 
ους τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι 

ἐπὶ τῇ διδα χῇ αὐτοῦ. ν Ύὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς 

ἐξουσίαν ἔ ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. .] Οὐχ οἱ 
ἄρχοντες εεσπλήσσαυτο, πῶς γὰρ, οἱ φομ αὐτῷ 

ἀλλὰ τὸ ἄκακον πλῆθος. Ἐθαύμαζον δὲ οὐχὶ τὴν φράσιν 

τῶν ῥημάτων, ἀλλὰ τὴν παῤῥησίαν. Ἰαὶ ὑπὲρ τοὺς προφήτας 

γὰρ ἐδείκνυεν ἐξουσίαν' ἐκεῖνοι γὰρ, τάδε λέγει Κύριος, 

ἔλεγον' Ἀριστὸς δὲ ὡς Θεὸς, ἐγὼ λέγω ὑμῖν. 

ΚΕΦ. η’. 

-- λ -”- Φ 

ΑΤΑΒΑΝΤΙ δὲ αὐτῷ ἀπο τοῦ ὄρους, Ίκολου- 
- 2. / 3 δν. 

θησαν αὐτώ ὄχλοι πολλοί. Καὶ ἰδο) λεπρος 
Δ -- / 

προσελθὼν προσεκύνει αὐτώ, λέγων" Κύριε, ἐὰν 
/ / / / λ λα ν Λ θέλης, δύνασαί µε καθαρίσαι.] Ἔυνετὸς ὢν ὁ λεπρὸς 

{ 

οὐκ ἀνῆλθεν εἰς τὸ ὄρος, ἵνα μὴ διακόψη τὴν διδασκαλίαν, 

καταβαντι δὲ προσκυνεῖὶ. Ἰαὶ πίστιν δεικνύων πολλὴν οὐκ 
ω) »λ ὥ, Δ ΔΝ / α . 4 

εἶπεν, ἐὰν παρακαλέσης τὸν Οεὸν, θεραπεύσεις µε" ἀλλ’, ἐὰν 

θέλῃς" διὸ καὶ ὁ Ἀριστός" 

Ὑ.ρ4 Καὶ ἐκτείνας τῆν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ ὁ 
-- ’ 

Ἰησοῦς, λέγων, θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως 
ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς' ὅρα μηδενὶ εἴπῃς' ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαντὸν 
δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε τὸ δώρον ὃ προσέ- 
ταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ] "Άπτεται τοῦ 
λεπροῦ, δεικνὺς ὅτι οὐχ ὑπόκειται τῷ νόµῳ κελεύοντι μὴ 

ἅπτεσθαι τοῦ λεπροῦ, ἀλλὰ δεσπότης τούτου ἐστὶ, καὶ ὅτι 
- θ - δὲ 3 ’ λ.«δ κ 8 16 3 - 

τῴ καθαρῴ οὐδὲν ἀκάθαρτον, καὶ ὅτι ἡ ἁγία αὐτοῦ τε. 1. 1. 
σὰρξ ἁγιασμοῦ µετεδίδου. Φεύγων δὲ τὴν δόξαν 
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γϊέογ ΟοΡΕΙαΠ6: Ῥτορίετοα εί ἰοπίαοπίρας ἆε]οϊίατ: 

οπι εηῖπι Ἱτγηῖί, Ὦοο οί, ἹπιριπσΙε ἵπ 6ππι {ἑεπίαίίο, 

ππασηπα οα1ὐ ταῖπα, ἈΝα[αδ ααίεπα ΙπβάεΠαπαι οαα1ξ, 111 

θηΙπι 56Π1Πρ6Υ Ἠππηϊ Ἰαοοπί: αὖἲ Πάε]5 οασά1ί, εἰ τηῖπα, 

απῖα Οµτιείαπας ϱ5έ, Πασπα. 

Εί Γαοίωπι εδί, οιπι οοπδιπιπιαξδεέ «Ίεδιι 56ΥΠΊΟΙΕΣ 195. 

οὐείαρμεγωπίέ {μγύω ἴπ ἀοοίγίπα θ]μδ. «ΊΈγαί επῖπι ἄοσοετδ 

ε06 τέ αιοίογἰαίεπι ]ιαῦεπθ, εἰ ποπ δἰσµέ δογθα.] ἆἈοἩυ 

Ρτϊποῖρε5 ομβίαραετιηπό (ᾳαποπιοάο οπῖπι, οππα 611 οἵο 

-.Ἠαβοτεπί ϱ) 5εᾷ ἵπποσια ΡΙερίς ππα]Πίαάο. ἨΜιταραπίας, 

ΏΟἩ Γ{αοιπάίαπα ΥΘΤΡοτΠα, 5οἆ Προτίαίαπι : ΠΙ]ΟΓΘΠΙ ΘΠΙΠὰ 

απαπα Ῥτορ]είςς ρτε 5ο {ετοραῦ αιιοθοτ]ἑαίεπι. ΠΠ οηῖπα 

ἀἱοεραπίέ, Ἠερο ἀῑοΙί Ὀοπιπας: ΟἨτ]δίαι5 απίσπι αὐ Ώοαις, 

Έσο ἀῑσο γΥοῦῬ!β. 

σ4α5ύὐ7Τ’ ΙΙ. 

ΤΗ αιίεπι ἄεβεοοεπαίβεεί α πιοπίθ, δοσιµία διιέ ειιπι ἔιγοα 

πιιζίω. «Εί εοσο ἴεργοδιβ αοοοβθῖί αἱ αἀογασίέ ει, 

ἀἰσεπα, Ιοπιΐπε, σδὶ οἱδ, Ῥοΐέε πιο πιωπάαγε] Ταρτοδιβ8 

οπῖπι, π{ροίο οἵνΙῃμς εἰ πιοάρθρδία5, ποῦ αβοθηα1ζ 1η πιοπίαεΠι, 

πέ πο ἀοοίτῖηορ ορθββεί: οαΠ Ισίέασ ἀθδορπάϊδεεί, αἆοτα- 

νι, Ἐν πιβσΏαπι Ῥτα 59 {ετεπ5 Πάθεπι, ποπ ἁἀῑχῖί, αἱ 

οΏβθοτανοτί5 Ὀδιιπι, ουγαβίβ πι: βας, Βί γίδ, εὖ 16ο 

Οµν]είς: 

Εί επίοπία πιαπιι Μειἰφῖέ οωηι «Τεδιςδ, ἀἱσεπβ: Τοΐο, πει- 

ἄιιδ εδίο. «Εί οοπ]εδίἶπι πιιιπάαία εδί [εργα ἐῑίίιφ. «Ιίσϊίφιο 

οἳ «εδ: Ὑιάο πιζῖ αἀἰπεοτίδ, θδεᾶᾷ ναᾶς, {εἴρβιπι οδίεπᾶα 

βασεγάούἰ, οἱ ο{/εγ πιωπιιδ φωοᾶ ϱγαωοερίέ /οψ5ε5, ἴπ {εδίῖ- 

πιοπίτιπι ἐῑί.] Αοιέ Ἱαρτοδαπι, οβδίεπάεπβδ αιιοά ποη 

ορποσίμ5 ϱἵΐ Ἰοσῖ, απο ρταεερί6 πε {αησαίτιγ ἹερτοβΗ5, 5εἆ 

ῬΏοπιῖπας οἶας 5ἳές, εἰ αιοᾶ πιαπάο πΙμ] αἱ Ἱπιππυππάππι, 

εἰ ααοᾷ βαποία ο] οατο βαποββεαίίοπεπα οοπιπχαηῖςεέ, 

Ἐπσῖθπβ αμίαπα σ]οτίαπῃ, ]αροαί αῦ πι]Η ἀῑσαί, 5εᾷ οβίεηᾶαί 

8 
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κελεύει μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ δεῖξαι ἑαυτὸν τῷ ἑἱερε. Ἠὶ γὰρ 
4 ωὶ ος Εξ 4 ο ’ ε ΔΝ ” - /' 

μὴ εἶπεν ὁ ἱερεὺς, ὅτι κεκάθαρται ὁ λεπρὸς, ἔξω τῆς πόλεως 
εν ά ’ η 3 - Δ - 3 ’ 

ἔμενε. Ἰελεύει δὲ καὶ προσενεγκεῖν τὸ δῶρον εἴς μαρτύριον 

τοῖς Ἰουδαίοις, τουτέστιν, ὅταν µου κατηγορῶσιν ὡς τὸν 

νόµον καταλύοντος, ἔση μάρτυς σὺ ὁ νῦν κελευσθεὶς παρ 

ἐμοῦ προσαγαγεῖν τὰ παρὰ τοῦ νόµου διαταττόµενα. 

Ὑ.ρ,ό Ἐἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ, 

προσήλθεν αὐτώ ἑκατόνταρχος παρακαλών αὐτὸν 

καὶ λέγων.] Οὐδὲ οὗτος ἐν τῷ ὄρει προσΏλθεν, ἵνα μὴ 

διαλυθῇ ἡ διδασκαλία. Ὁ αὐτὸς δέ ἐστιν οὗτος, ὁ καὶ παρὰ 

τῴ Λουκά. Ἠὶ δὲ ὁ Λουκᾶς λέγει, ὅτι ἑτέρους 
Ίο. νἩ. 9. ͵ 

3” / Δ Δ ) ωὸ 3 ” - 

ἔπεμψε πρέσβεις πρὸς τὸν Ἰησοῦν, οὐκ ἔστι τοῦτο 
3 [ή ΔΝ ΔΝ - ’ . Δ ιν, - 

ἐναντιολογία πρὸς τὸν ἸΜατθαῖον λέγοντα αὐτὸν ἐκεῖνον 39 
ος 9 3 λ ω - τες Ξ ὰ 

προσελθεῖν" εἰκὸς γὰρ ἣν πρῶτον µεν ἄλλους ἀποστεῖλαι, 

εἶτα τοῦ κινδύνου ἐπικειμένου αὐτὸν ἐλθεῖν καὶ λέγειν, 
/ ε -- / ε .. ῥ γ.67 Κύριε, ὁ παῖς µου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 

Δ -- / 4 / ” 

παραλυτικὸς, δεινώς βασανιζόµενος. Καὶ λέγει αὐ- 
-”-. Ὑς 5 -- 9 μα ] ἡ / 3 / 9 τῷ ὁ Ἰησοῦς' ἐγὼ ἐλθων θεραπεύσω αὐτόν. Οὐκ 

5/ Δ . 9 μή Ἀ / ’ α 4 / / Ίνεγκε τὸν παῖδα ἐπὶ κλίνης, πιστεύων ὅτι καὶ ἀπόντα δύνα- 

ται θεραπεῦσαι;" διὸ, 

Ύ.8--το Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη: 

Κύριε, οὐκ εἰμὲ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην 
εἰσέλθης, ἀλλὰ μόνον. εἰπὲ λόγω, καὶ ἰαθήσεται ὁ 
παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν, 

λ 

ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτω, 
πορεύθητι, καὶ πορεύεται" καὶ ἄλλω, ἔρχου, καὶ 
/ λ ο / / -- 

ἔρχεται' καὶ τῷ δούλῳ µου, ποίησον τοῦτο, καὶ 
-- / μ -- / ὰ ο. 

ποιεῖ. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε, και εἶπε 
τοῖς ἀκολουθοῦσιν" μὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. ] Εὶ ἐγὼ, φησὶ, 
βασιλέως δοῦλος ὢν, τοῖς ὑπ ἐμὲ στρατιώταις ἐπιτάττω, 
σὺ πολλῷ μᾶλλον δύνασαι ἐπιτάττειν τῷ θανάτῳ καὶ ταῖς 

/ ο 3 ΔΝ - η ο) ο εν ά 9 / 

νόσοις, ὥστε ἀπὸ τοῦδε μὲν ἀναχωρεῖν, ἄλλῳ δὲ ἐπιτίθεσθαι" 

αἱ γὰρ σωματικαὶ νόσοι στρατιῶται καὶ ἔκδικοί εἶσι τοῦ. 

Οεοῦ. Θαυμάζει τοίνυν ὁ Χριστὸς, λέγων ὅτι, οὐδὲ ἐν τοῖς 

Ἰσραηλίταις τοσαύτην πίστιν εὗρον ὅσην ἐν τῷ ἐθνικῷ. 
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βο βαοθγάοίΙ. ΎἈαπι π]βῖ βαοθγᾷος5 πιαπάαπα ργοπποϊαβδοί, 

οχίτα οἰν]ίαίοπι 1] πιαποπάαπ Γαϊθδεί. Ἐτοροερίθ αιιοαια 

πὲ οὔεταί ἆοπιπι 1π ἰαοβμπιοπΙάπι οιάθίδ: Ίου ο5ί, 

Ωπαπάο πιο ατοπεπί πὲ ἀεβίτισίοτεπα Ἱερῖς, ἔτι παϊΠὶ ἐαεβίῖς 

οτῖδ, απὶ ηυπο 115815 65 α πιο πῦ οὔἤθεγας οα απ Ίεσο 

Ρτοροϊρίαηίαις, 

4ἱ οιπι {ρεο πιφγθβδμς οδδοί (αρογπαιΠι, αοοθδεῖέ αἆ στι 

οεπέιγῖο, οὔδεσγαπδ σιυπι, οἱ ἄἰσεπ.] Ἄθααε Ἠὶο ἵπ πιοηία 

αοοθβδῖξ, ιό πο Ἱπίοτο]αάστοίαν ἀοοίτιπα. Ιάοεπι ααζοπα 

Ῥϊο ορ αῖ εἰ αριά Τασοαπι. ΟΩπαπινῖ5 απίαπ Τιοας ἀῑσαί 

αποᾶᾷ αἶϊοῦ πηδετΙς πποῖοῦ αἆ ἆσθβδαπ, ποπ οοπίγαςᾶ]ἷοῖε 

ἵαπιοη Μαίίμαο ἀῑοεηίϊ αιιοᾶ 1ρ5α αοοθββοσῖ{. Ὑοτβιπιϊ]α 

επῖπι οδὲ Ί]]απι ρτϊποϊριο α1ἱος πιϊδίσος, ἀθϊπάς ροετῖοι]ο 

ογεβοθηίθ 1ρ8ΗΠ1 αοοθββῖδ5ο, αο ἀἶχίςρο, 

οπιῖπο, Όιαεν πιεις ἀεσοωπιδὶί ἄοπιὶ ραγαί[ψέίσως, ογαυϊ- 

εγφια ογιοϊαίων. «Εί αἰοῖέ ῑΙί «εδ: «Έφο οιπι υ6Ίι6Υο, σι-- 

γαὖο ειαπ.]  Ἄοπ από ραεταπι η ]θοίο, οτεἆςπ5 ααοᾶᾷ 

εἰ αὐδεπίαπι «πταγε Ῥοββεί. ΟΩπαρτορίος, 

Σέ οεπέιγΊο γεδροπάεπς αἅἰαωῖί, Ι»οππῖπθ, ΤΟ διίΠι {ζο- 

πεις αἱ δι ἰθοίιπι πιουπι πιφγεάίαγίθ, δεᾷ ἰαπίιπι ἀἱς 8εγ- 

ΊΊΟΠ6, οἱ δαπαθϊζωγ Ῥιογ πιθιδ. ΆἈαπι εί 600 /ιοπιο διίπι διῦ 

Λοίθείαίθ, εἰ Ίιαῦεο διῦ πιο πιϊζίεδ, εἰ ἀῑἶσο Ἰιμῖο, Ταᾶο, εἰ 

ναάιέ: οί αἰίογὶ, ἵοπὶ, οἱ υεπῖέ: οἱ 86ΥυΟ Πιοο, Ἴαο Ἴιοο, οἱ 

Ταοῦ. Ὁί αιίεπι Ίιῶο αιάὺνῖέ «εδιβ, ααπιϊγαίέις δέ, εἰ αἰατέ 

18 φιιῖ δεγιοαπίέω, «4πιεπι ἀϊσο νοὐῖδ, πο πι Ιδγαεῖ φιιζάεπι 

ἰαπίαπι Πάεπι ὑπυεπὸ.] Βὶ 65ο, Ἱπααῖέ, απ τοσῖ β6τγι5 

βπ1, πάρα παϊμῖ βαράΙθς Ίπιρετο, έα πι]ίο πιασῖβ 

ΊπΠρετατα Ροίες ποτό αἳ πιοτρῖδ: Τα ταὲ αὉ Ίος τοορᾶαηέ, 

αἆ αἨαπα αιίεπα γοπ]αη6. Οοτροτα]θς επῖπι πιοτῬί πα]]{θς 

βιω{ οἱ ι]ίοτος Ὠοαι. Ῥτοϊπάο αἀπιιταίαν ΟμΠτ]δις, ος 

ἀῑοῖξ, ααοᾷ πδααα ἵπ Ἰρταθ]ς ἑαηίαπ Ἰπγοπετί]ό Πάσπι, 

απαπίαπα 1η Ίου σεη{]. 

8--- 
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/ -- «/ | Ν ” γ.ττ12 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἄνατο- 
τν λ - «/ Δ 3 / λ 

λών καὶ δυσμών ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται µετα 
Δ Δ Δ » -- / 

᾽Αβρααμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακωβ ἐν τῇ βασιλεία 
-- ᾽ -- ς Ν εν -- Ἶ« : ε θ ’ 

των ουρανων, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς [βασιλείας ἐκβληθή- 
Δ ΔΝ Ε / μ ε) - 5 ε 

σονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξωτερον᾿ ἐκεῖ ἔσται ὁ 
λ νε 4 ον αν / 3 3. κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τών ὀδόντων.] Οὐκ εἶπεν 

ὅτι πολλοὶ ἐθνικοὶ ἀνακλιθήσονται, ἵνα μὴ πλήξη τοὺς Ἴου- 

δαίους ἀλλὰ συνεσκιασµένως εἶπεν, ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 

ὁυσμῶν. Ἐμνήσθη δὲ τοῦ Αβραὰμ, δεικνύων ὅτι οὐκ ἔστιν 
3 / ” ” 3. / δὲ / 9 .] δή 

εναντιος τῇ παλαιᾷ. Έλξωτερον ε σκὀτος εἰπων, εὐήλωσεν 

ὅτι ἔστι καὶ ἐνδότερον, Ὁ καὶ ἐλαφρότερον' βαθμοὶ γάρ 

εἶσι καὶ ἐν τῇ κολάσει. Ὑἱοὺς δὲ βασιλείας τοὺς ᾿Τουδαίους 

λέγει ὸς αὐτοὺς γὰρ αἱ ἐπαγγελίαι. Ἠ ιὸς γὰ 
Εκοᾶ. Ίν. 59. γεν ορ αμ ὂι ϱ : 7Υ μι 

ησί, πρωτοτοκὀς µου Ισραήλ. 
ο σον - / Υ.1 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατονταρχῳ: 

«/ 4 ’ ’ κ”. ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη 
-- νο) -” ε/ / λ / ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρα ἐκείνη. Καὶ ὑποστρέψας ὁ 

) μα 5 2 -. 5 -- -. «/ 
ἑκατόνταρχος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα 
εὗρε τον παῖδα ὑγιαίνοντα] ᾿"Εϊδειξεν ἐξ ὧν λόγῳ ἰα- 

α/ 8 .ἳ ” Ὁ 5. - ή, ’ 3 ’ 

σατο, ὃτι καὶ περὶ τοῦ ἀποῤῥιφῆναι τοὺς Ἰουδαίους ἀληθεύει. 
4 Ἡ λ -- λ Αα ῤ 

γ.τφ1 Καὶ ἐλθων ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέ- 
5 λ Δ Ἡ - ζ λ τρου, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ 

’ αδο -- Δ -- 4 

πυρεσσουσαν. Καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ 
ον Ν ’ 4 / η / 

ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός. Καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει 
αὐτοῖς. ] Ἠἰσῆλθεν εἰς τὴν Πέτρου οἰκίαν διὰ τὸ φαγεῖν. 
Α [ή δὲ - Δ 3 ’ Δ ΔΝ ” 

Ψάμενος δὲ τῆς χειρὸς οὐ µόνον τὸν πυρετὸν ἔσβεσεν, 
3 Δ λ 4 « / 3 / Αα. Δ ο . Ν 
ἄλλα καὶ καθαρὰν ὑγείαν ἀπέδωκε τῇ γυναικὶ, ὥστε καὶ τὴν 

δύναμιν ἐπανελθεῖν καὶ ἰσχύσαι διακονεῖν. Ἰαίτοι ἴσμεν ὅτι 

πολὺς χρόνος εἰς ἀνάῤῥωσιν τοῖς νοσοῦσι παρεκτείνεται. 
το ./ 4 . α 5 / ο /. 

ὢν ἄλλων οδὲ εὐαγγελιστῶν εἰπόντων ὅτι παρεκαλεσαν 
δν Αν . ς ’ 3 [ή ε - 5 ω) 

αὐτον, καὶ οὕτω ταύτην ἐθεράπευσεν, ὁ Ματθαῖος οὐκ εἶπε 

τοῦτο, συντοµίας Φφροντίσας" εἶπον γάρ σοι καὶ ἀρχόμενος, 

ὅτι ὃ παρέλιπεν οὗτος, λέγει ἄλλος. ἸΜάθε δὲ καὶ ὅτι ὁ 

γάμος οὐδὲν κωλύει τὴν ἀρετήν' ὁ γὰρ κορυφαῖος τῶν ἄπο- 

στόλων πενθερὰν εἶχεν. 
/ Δ / [ή Υ.τότ. Ὀψίας δὲ γενομένης, προσήνεγκαν 

49 
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1ίσο αιίεπι νοῦῖθ, φιοᾶ πιιΠῖ αὐ Ογἰεπίο εί Οεοἰἀεπίο 

υεπῖεπέ, οί αοσιπιδεπέ οιπι 4ὐγα]ιαπι εί Ίεααο οἱ «ασοῦ ἴπ 

ΥΕΦΠΟ οΦίογωπα, ΠΠ νογο γεφπῖ ε]οἰσπίι ἴπ ἰεπεῦγαδ οπίθ- 

Ίογ6β: ἀίίο οτί ρἰογαίις, εί δίγἰᾶογ ἀεπίωπ.] Ἅοι ἀῑκίς 

ααοά πι] σοη{1]ο5 αοοαὈΙατΙ οβ8εηί, τί πο ο πάςος εκ- 

αβρετατεί: 5δοἆ αἀαπιργαπᾶο τοπα ἀῑσκΙέ, πια] αὉ Οτιεπίε 

οἳ Οοοϊιάοηίο. ἸΜοπίοπαεπι αιίαοπι {δοῖί ΑΡταΠΏα», οβδίθη- 

ἆθπ5δ ααοά ποη βἷό οοπίτατῖα5 ]αοσ] γοίθτ. ΈῬοττο ἀἴσεπβ 

ἵοπορτας5 οχίοτΙοτθΒ, πιοηβίταγϊέ 6556 Ῥαωπας απαβάαπα 

{ο]εγαβρίβοτας εὖ Ἰανίογαος: βαπί οπῖπι εὐ ἵπ 5αρρΗοΙ5 

οταᾶας. ἘΠΙίοῦ αιίεπα ταση «ο πάσος ἀῑοῖί, αἆ απο εί 

Ῥτοπαϊδδίοπθς {αοΐο θαπ6. Ἐίας οπἵπι, ἸποιΙέ, ΡΙΙΠΙΟ- 

δεηΙέᾳ5 πιεις Ίεταε]. 

ΕΣ αἰπῖί «εδις οεπέιγτοπἰ, 4θὶ, οί ἰσιέ ογοάἰαἰκέῖ, ία 

ᾖαΐ εδ. Εί δαπαίι8 εδ Ώιεγ ε]ις ἴπ Ίιογα ία, εί γευεγδιβ 

οεπίιγτο ἴπι ἄοπιμπι διαπι, ἴπι {ία Ίιογα ἐπυεπῖέ Ῥιθγιτι 

δι βαπιι.] Ὠεε]αταίατ εκ Πῖ5, ααοά ϱἵ ]]ο Υγατρο ϱα- 

παΐζας ϱβί, γΥετο οαπι ἀῑοίαπι ααοᾷ οιάερ αΏ]οϊεπάϊ 

εββεη{. 

Εέ ἴπογεβδιδ «εδμς ἵπ ἄοπιμπι Ῥείγὶ, υἰῶδΐέ 80ΟΥ 6]ιι5 

ἀεσωπιθεπίεπι εί εὐγιοϊίαπίεπι, {ειϊφίίφμο πιαπιπι ἀῑίως, εί 

γεἴϊφιαέ ἐῑίαπι εὐγίς: αεί διγτεωί, ασ πιπίθίγανϊέ ἐίς.] 

ΤηίτανΙέ ἵπ ἆοπιαπι Ῥεΐτι αἱ «οπιθἆάοτεί: εἰ αἰήπσεπβ 

ΠΠΦΠΙΠΑ 6]18, ΏηΟη βο]απ Γερτῖπι εχἠΙηχίζ, 5εἆ εἰ 5αη]{8- 

ἴθπα Ἱπίβρταπα ρτερδΙαέ, ία πό ταορρίῖ5 υΙσίραβ οίῖαπι πηῖ- 

πϊβίχατο τα]ετεί. Φοῖπιαςδ α[οαιῖ πιπ]ίο νυὶίκπ {επιροτα 

οοπγα]θδοεπίθ» οοπβτπιατΙ. Οσπάπ αἰ εγαησεΗςί ἆ- 

σοαπί ααοᾷ οὔβοοτατίπέ επ, εξ 5ἷο ουταία αἳί, Μαίίπεραβ 

ος Ῥτενίέα είς ταίοπαπι Ἠαβαη5 ΡτερίετηιϊαΙό. ΤὈϊορραπα 

οπῖπα 41581 ἵπ ρτϊποϊρίο, αἴαπι ἀ1σοςγε, ααοά ας οπές. 

Ῥουττο ἀἶδοε Ἠϊπο αποά παρα ποπ α υΙτίπίο Ῥτολϊρεηύ: 

Ῥτίποςρς απῖπι αροβίο]οσαπα 6οοσαπα Παριυ1έ, 

Ὕεερεγε αιίεπι ]αοίο αἰέιίογωπί αἳ ἀαπιοπίαςος πιιζίοδ, 
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αὐτάῷ δαιμονιζομένου» πολλοὺς, καὶ ἐξέβαλε τὰ 
/ 

πνευµατα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακώς ἔχοντας 

ἐθεράπευσεν' ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου 
τοῦ προφήτου, λέγοντος' αὐτὸς τὰς ἀσθενείας 

-- / / / 

ἡμῶν ἔλαβε, καὶ τας νόσους ἐβάστασεν.] Ὀψίας 
η] Ν 4 ο .) 39 μι ) Δ Δ ’ 

καὶ παρα καιρον προσῆγον τους ἀῤῥωστους, αὐτος δε φιλαν- 

θρωπος ὢν ἐθεράπευσε πάντας. Ἠϊτα ἵνα μὴ ἀπιστήσης, 

πῶς τοσαῦτα νοσήματα ἐν βραχεῖ ἐθεραπεύοντο, παράγει 
τὸν ᾿Ἡσαΐαν μαρτυροῦντα. Ἰαΐτοιγε ὁ προφήτης περὶ 
ς ῳ) - ’ ς - δὲ Δ / ον τὸ 
ἁμαρτιῶν τοῦτο λέγει, ὁ Ματθαῖος ὃε περὶ νοσημάτων αὐτὸ 

τέθεικε, καὶ γὰρ τὰ πλείω ἐξ ἁμαρτήμάτων γίνονται. 
4 -- ἃ / λ Υ. 18 Ἴδων δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλους ὄχλους περὶ 

Γ Δ ο κκηρ ε -- ” λ / ᾿ 

αὐτὸν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.] Οὐ 

γὰρ ἦν φιλόδοξος, ἅμα δὲ καὶ τῶν ᾿]ουδαίων τὸν φθόνον 

ἐκκλίνων. 
ΔΝ ων Δ ο. 

Ύ.10,2ο Καὶ προσελθὼν εἷς γραµµατευς εἶπεν 
3 . / ” / «/ 11 

αὐτῷ" Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι, Ὁπου ἐαν 
4 / .] [ο] ς 2» ῳ) ε ι] ’ 

ἀπέρχῃ. Και λέγει αὐτῷ ὁ Ιησούς: αἱ αλώπεκες 

φωλεους ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τού οὐρανοῦ κα- 

τασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ 
λ ΔΝ κ ’ / Δ Δ 4 

την κεφαλήν κλίνη. ] Γραμματέα λέγει τὸν τὸ γράμμα 

τοῦ νόµου ἐπιστάμενον. Όδτος οὖν ἰδὼν τὰ πολλὰ σημεῖα 

προσεδόκησεν ἐκ τούτων χρήματα συνάγειν τὸν Ἰησοῦν, διὸ 

καὶ σπουδάζει ἀκολουθεῖν αὐτῷ, ἵνα καὶ αὐτὸς συλλέγη. Ὁ δὲ 

Ἀριστὸς πρὸς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἀπαντῶν, μονονουχὶ τοῦτό 

φησι" προσδοκᾷς ἀκολουθῶν ἐμοὶ χρήματα συλλέγειν; οὐχ 
ς - ς ά ’ . 3 - Στο) ω .  Ὁὁ / 

ὁρᾶς οτι ἄοικός εἰμι; τοιοῦτος καὶ ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ ὀφεί- 

λει εἶναι. ΤΓαῦτα δὲ ἔλεγεν ὡσεὶ πείση αὐτὸν µεταβληθέντα 
ἀκολουθεῖν: ὁ δὲ ἀναχωρεῖ. ἨΤινὲς δὲ ἁλωπεκας καὶ πετεινὰ, 

- λ ὸ / λέ ῷᾧ 3 - ιά ε ὸ / 3 Ἡ τους ὁαίμονας λέγουσι. Φησὶν οὖν ὃτι, οἱ δαίμονες ἐν σοὶ 

ἀναπαύονται, καὶ ἐγὼ λοιπὸν οὐκ ἔχω ἐν τῇ σῇᾷ ψυχῇ 
ἀνάπαυσιν. 

/ Δ -- -- - - 

γ.οἱ,22 Έτερος δὲ τών μαθητών αὐτοῦ εἶπεν 
” Φ κ / Ε] / / -- 3 α- Δ αὐτῷ, Κυριε, ἐπίτρεψόν µοι πρώτον ἀπελθεῖν καὶ 
’ λ / - ων θε θάψαι τον πατέρα µου. ὍὉ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ: 

3 / χ  34/ Ν Ν / Ν. 
ἀκολούθει µοι, Καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 
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εἰ ε]εοῖέ αρ τέις υεγδο, οί ΟΠΙΊΙ68 πιαῖο Πιαθεπίεδ οιγαντί, μέ 

ἐπιρίεαίιν ἀἰσίιπι ϱε’ «Ἐδαίαπι Ῥγοβρ]ιοίαπι ἀἰσεπίεπι: Ίῃδο 

ὑπ]γπιζίαί6ς ποδίγα» διιδεσρῖέ, οἱ ΠΙΟΥΟΟ8 Ρογίαυδ.] Υ εδρετὶ 

εὔ Ιπίεπιροαβίῖνα Ἰαηπσυϊάος αἀάαοθραπύ. 1ρ5ο9 ααἴεπι αί- 

Ῥοΐο ΠΠΙΒΟΣΙΟΟΙ5, οιιγαγΙό ΟΠ1Π65. Ὠεϊπάο ηε ἀῑδογταάαβ 

ααοπιοάο {οῦ ππογΡβος {απι Ῥτουί {ἔεπιροτθ οιταγοτΙ{, αΠοτί 

Ἐδαίαπι ἰοδίεπι: {απιείςί ρτορποία ἆθ Ῥεοσαθίς ηου ἀῑσαῦ, 

ΜαἰίΠαιι5 αιίεπα ἆθ πιοτρ]5 Ῥοδι6, «ο αιοά Ρ]ετῖαιε εκ 

Ῥθεσα{ῖ5 αοοϊἀαπῦ. 

«πι υἱάϊθεεί αιίεπι «Ίεδιιδ ἔγδας πιι[ίας οἴγοιηι 8656, 

2ιβεῖί ωί αὐϊγεπί ἴπ ζίογίογεπι γέραπι.]  ἈοηἨ εταί ο]οτῖας 

απθβ]ζοτ, εὖὔ Ῥευγ Που οἴαπι ο πάθρογαπι ἀαο[παραῦ ΙΠηνί- 

απ. 

Εέ οιπι αἀϊςθεί ππις δογἶδα, αἰωῖέ οἳ: ΙΗαφῖςίετν, δέματ 

ἴσ φἹοσιπημο Μεγῖς. «Ἠέ ἀῑοῖέ αἳ «Ἰεδιδ: Τιζρες Ίουεας Ιιαῦεπέ, 

εί υοζμσγες οαῇὶ πἰᾶος: αἱ Π[ῖις Πιοπιῖϊπῖς πιοπι ᾖναῦεί πδῖ οαριέ 

γοοϊὑπεί.] Ῥοτίραπα ἀῑοῖε Πίεταπι ]εσῖ βοϊεπίεπι. Ἠῖο 

Ἱο]έας αύ νιζ16 πιπ]έα βἶστπα, ατριἰταίι5 οξύ οχ Ἠ]5 «;6δαπα 

αποθδίαπα {αοετε, εὖ Ιάείτοο Ιαροταί τὸ οππα βθαι ροςβ8οί, 

απο εὖ 1ρ56 α]απϊιᾶ οοΠσετεί, ΟἨπτϊδίαςδ ααίεπι οορ]{ᾶ- 

{ῑοπῖ οἶα5 οοσιΤΤ6ΠΒ, απαθὶ ἵπ Ἠππο πιοάσπι ἀῑοῖί, Απ 

Ῥιΐίας πια 5ος] τό ορ65 οο]]σαςᾖ ποη γυιάθ πο ἆοπιαπα 

αιἱάθπι πα]Ώῖ 6556” ΎΤαΐεπι 95596 οροτίοί εὖ εἶπι απῖ π]θ 

ποαυἵζατ, Ἠσο απίεπα ἀϊοεραί, απο Ῥετριαάετεύ ΙΙ τιῦ 

παηπ{αδΙς πποτῖρας 5εαιετοίιγ: αἲ 11ο βεοθβεῖ. Νοπημ] 

νι]ρος οὗ γο]αᾶ]α ἀϊαθο]ος 655ε Ῥιίαπῦ; αιαβδῖ ἀϊσετοί, 

6»Π1οΠ6Ρ 1π {ο Παδιίαπί, εὖ 5ο ἵπ απῖπια ια απΙείεπι ΠΟΠ 

Ἰηγεπ]ο. 

Αἴζις αιµίεπι εω ἀἰδοίριζί φως αἰωῖέ οἳ: Ὠοπιπθ, Ρεῖ- 

ποϊίέο πη]ιὲ ῥγύπιπι αὈίγε μὲ δορεῖίαπι Ρραΐγεπι πιεωπι. -4ΐ 

ύ68μθ ἄἰωῖέ ἐῆΙὲ: |δειιεγο πιθ, οἱ 8ύχιθ πιογέιιο δερεζῖγε πιογέμο8 
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ἑαυτών νεκρούς. ] Μεθ᾽ ὁ δώσει τις ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐκ 

ὀφείλει στρέφεσθαι εἰς τὰ βιωτικά. Δεῖ μὲν γὰρ καὶ τοὺς 

γονεῖς τιμᾷν, ἀλλὰ τὸν Θεὸν προτιµάν. ἘἨνταῦθα δὲ καὶ 
ἄπιστος ἦν ὁ γονεὺς, καὶ ὃῆλον ἐκ τοῦ λέγειν, ἄφες τοὺς 

νεκροὺς, τουτέστι, τοὺς ἀπίστους, θάψαι τοὺς ἑαυτών νεκ- 

ρού. ἩΒὲ δὲ ἐκεῖνος οὐδὲ τὸν πατέρα θάψαι συνεχωρήθη, 

οὐαὶ τοῖς μετὰ τὸ µονάσαι εἰς πράγµατα στρεφοµένοις. 

ν. 20,24 Καὶ ἐμβαντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκο- 
λούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 
µέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσση, ὥστε τὸ πλοῖον 
καλύπτεσθαι ὑπὸ τών κυμάτων' αὐτὸς δὲ ἐκάθευ- 
δεν. ] Τοὺς μαθητὰς μόνους κατέσχεν, ὥστε ἰδεῖν τὸ θαῦμα. 

᾽Αϕίησι δὲ αὐτοὺς κλυδωνισθῆναι, ἵνα γυμνασθῶσι πρὸς πει- 

ρασμοὺς, καὶ ἵνα διὰ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐπὶ πλεῖον πιστεύ- 

σωσι. Ἰαθεύδει δὲ, ὡς ἂν Φοβηθέντες ἐπιγνῶσι τὴν ἰδίαν 

ἀσθένειαν, καὶ παρακαλέσωσιν αὐτὸν, διό φησιν" 

Υ.2026 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἤγειραν αὐτὸν, λέγοντες' Κύριε, σώσον ἡμᾶς, ἀπολ- 41 
λύµεθα. Καὶ λέγει αὐτοῖς' τί δειλοί ἐστε, ὀλιγό- 
πιστοι;] Οὐκ ἀπίστους εἶπεν, ἀλλ᾽ ὀλιγοπίστους: καθὸ 
μὲν γὰρ εἶπον, Κύριε σῶσον ἡμᾶς, πίστιν ἐνδείκνυνται, τὸ 

δὲ ἀπολλύμεθα οὐ πίστεως: ἐκείνου γὰρ συµπλέοντος, οὐκ 

ἔδει δεδιέναι. Ὅρα δὲ ὅτι ὀνειδίζων αὐτοῖς ὡς δειλοῖς, δείκ- 

νυσιν ὡς ἡ δειλία φέρει τοὺς κινδύνου. Διὸ καὶ πρῶτον 

παύσας τὸν χειμῶνα τῆς ψυχῆς αὐτῶν, τότε λύει καὶ τὸν 

τῆς θαλασσης. 

Υ.26,2Ί Τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις 
καὶ τῇ θαλάσση, καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 
Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες' ποταπός 
ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα 
ὑπακούουσιν αὐτῷ ] Τὸ μὲν γὰρ ὁρώμενον ἀνθρώπου, 

τὰ δὲ ἔργα Θεοῦ. 

Υ. 28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν, εἰς τὴν 
χώραν τών Γεργεσηνῶών, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαι- 
μονιζόμενοι.] ἘΤών ἐν τῷ πλοίῳ δισταζόντων ποταπός 
ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν 
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διος.] Ῥοδίαπαπα αι 5656 ἰταβιάστιι Ὠσο, ποηπ ἀαρεί 

ἄεπιο αἆ νυΙία Ἠυ]ας οπταςδ οοηπνοτᾶ: οροτίεῦ βαπα εί 

Ῥατοπίθς5 γεπετατῖ, 5ο πιασῖ5 οροτίεῦ γεπετατί ΈΏοειπ. 

Ἠσ]ας αιίεπι Ῥαΐονγ Ιποταάσ]ας οταί, ααοά πιαπϊ{εβέαπα 

οδί εκ ϱο αιοά ἀῑεῖε, ϊπο πιοτίποβ 56ρεΠτθ ΠΙοΤίΠΟ5 

81105, Ίος οί, Ιπῃάεῖ]θ5. 9 απίοπι 1 ποιο Ῥαΐτεπι 

5ορε]]το Πουϊέ, να Ἠϊ5 ααἲ πιοπαδίῖσσπα ῬΡτοίθβεῖ αἆ πιη- 

ἆαπα τεστοϊαπίαν ποσοίῖα. 

Εέ σιπι εξθεί {ποφγεδδις πανῖπι, δεσιῖ δέ επι ἀἰδοῖριιδὶ 

δέ: εί εσσε πιοίιιβ πια/πς Γαοΐιιδ εδ ἴπ πιαγῖ, ία μέ πανῖβ 

Πιοίίδις ορογἰγείιγ: 1ρδε υεγο ἀογπιεραί.]) ὨὈϊδεῖρα]οβ 

βο]ο5 5οτγαν]ῇς 56ουΠ., τέ παΙτασι]απι γιάστοηπί. ἈῬοαγπιῖςις 

απέεπι ϱο05 ἐοπιρορίαίο ασ]ίατί, α{ αἆ {επίαᾶοπες «χοτςς- 

γεπέατ, αἱ αἱ ρε πατασι]απα Ετπαῖας οταάετοηί. ὮΏος- 

πηϊν1ὲ νγετο, πέ επιοτε Ρρεγου]ςί 5παπ1 αρηποβοετεπῦ Ἱπῃγπηϊ- 

ἰαΐεπι, εἰ οιπι οΏβθοτατεπέ: Ῥτορίεταα ἀῑςῖέ, 

1Σί αοοεᾶεπίες ἀἰδοιριι[ὶ εἶιι επεϊίανεγιπέ 6τπι, ἀἰσεπίες : 

Ποπιΐπε, 8εγυα 08, Ῥεγίπιι. ἆΤί αἰοῖέ εἷε: Οιά ἐἑπιλαϊ 

εδἰία, Ῥαγιπι ᾖάεπίες 2] Ἀοη Ἱποτεία]ος ἀῑοΙέ, θεά ρατνε» 

Πάοι. Ἅαπι Ῥεγ Ἠοο αιαοᾷ ἀῑσαπί, Ώοπ]ῖπο ΡΕΓΥ ηοβ, 

Βάεπα πιοηβίταπέ: ααοᾷ απίεπι ἀἰσιηί, ΡαετΙπιἩβ, ποῦ α5ῦ 

Πάει. Το επῖπα βΙπιι] πανϊσαπίο ποπ οταί {ογπήάαπάιπῃ. 

Ὑιᾶε απίεπι ααοά αχρτοῦταπς αἷσ τὸ Απαῖάϊ5, οδίεπάΙέ 

πιογαπι αΠεττε Ῥοτίου]α. Ιάοΐτοο ρτίππαπα 5δεάαῦ {ατρα- 

Ώοποθπι απῖπιοα 1]]οταπι, ἀεϊπάο 5ο]νῖό εἰῖαπι τιατῖβ {αθπι- 

Ῥεξίαίεπη. 

Τιπο επεἰίαέις ἐπογσριτέ υεπίος οἱ ΠιαΥ6, εί ]αεία εδί 

δεγεπῖίας πιαφπα: Ἰιοπιίπεν νεγο αἀπιϊγαδαπίω, ἀἰσεπίε: 

Θιαῖ[ίε εδ Ισ, φιέα υεπέὲ εί πιατε οδεάτιπέ αἳ ζ] Οποά 

γιἀεδαίαν Ἱοπαϊηῖ5 εταί, ορετα αζεπι Τοἵ, 

Εὲ φωωπι υεπἰθθεί αἆ τιζεγίογεπι γἼραπι ἵπ Τεβίοπεπι 

(ὤεγφεβοπογιίπε, οὐσιιγγεγιπέ εἶ ἄπιο ἀσπιοπίασί] Ὠπρίία- 

επρας Ἰ]ς ἵπ πανῖ απαᾗς οβ5εί Ἠϊς, απῖα γεπᾶ εἰ π]ατο 
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3 ” ον ε ὸ / [ή Ἐὲ δὲ ε Μ [ή 

μνα κ.ο αὐτῷ, ἔρχονται οἱ ὁαίμονες κήρυκες. Εἰ ὃε ὁ Ναρ- 
ο» ως . εν 

"ο η. 3. ος καὶ ὁ Λουκᾶς ἕνα λέγουσι τὸν τὴν λεγεῶνα 

ἔχοντα, νόησον ὅτι ἐκεῖνος εἲς ἦν τούτων τῶν δύο ὁ τάχα 
2 , 5 9 ε ο ολ ώς λ 5 λ ΜΕ 
ἐπισημὀτερος: ἀφ᾽ εαυτού δε ἦλθε προς αύτους, έπει φοβε- 

ροὺς ὄντας οὐδεὶς ἐτόλμα προσαγαγεῖν αὐτούς. 

Ἐκ τῶν μνημείων. ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, 

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν δια τῆς ὁδοῦ ἐκεί- 
νης. | ἛἜὶν τοῖς µνηµείοις διέτριβον, δόγμα ἐνθεῖναι [βου- 

λόμενοι οἱ δαίμονες, ὅτι αἱ ψυχαὶ τῶν ἀποθανόντων δαί- 

ονες γίνονται" ὃ δὲ ἐννοήσειέ τι. Ἡ ψυχὴ ΡαΡ. ΠΠ. 1. µονες Ύ ο μή Ἰ 5. χ” 
Ίο, Χν]. 29. Δ 2 λθ - πρ πῃ α-. ) λ. - « κ κ 

γαρ ἐξε ουσα ουκ εν τῳ κοσµμµῳ πΛλαναται" αι µεν 

. - ’ 3 αλ - « Δ - ς - ᾽ 

γάρ τῶν δικαίων ἐν χειρὶ Οεοῦ, αἱ δὲ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ 

αὐταὶ ἔνθεν ἀπάγονται, ὡς ἡ τοῦ πλουσίου. 

Ὑ.2ο Καὶ ἰδου ἔκραξαν λέγοντες' τί ἡμῖν καὶ 

σοὶ Ἰησοὺ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ώδε πρὸ καιροῦ 
βασανίσαι ἡμᾶς. ] Ἰδοὺ υἱὸν τοῦ Θεοῦ κηρύσσουσι, 

πρότερον ὁμολογοῦντες τὴν ἔχθραν. Ἑάσανον δὲ ἡγοῦνται 
λ Δ - 9 - Ν . ’ Δ 4 Δ 

τὸ μὴ συγχωρεῖσθαι ἀδικεῖν τοὺς ἀνθρώπου.. Τὸ δὲ πρὸ 

καιροῦ, νόει ὅτι ἐνόμιζον τὸν Ἀριστὸν, μὴ ὑπομένοντα τὴν 

ὑπερβολὴν τῆς κακίας αὐτῶν, μὴ ἀναμεῖναι τὸν καιρὸν τῆς 

κολάσεως"' ὅπερ οὐκ ἔστιν' ἕως γὰρ τῆς συντελείας ἐῶνται 
παλαίειν ἡμῖν. 

5 Δ 4 -- [ή Ὕ. 40-22 Ἡν δὲ µακρὰν ἀπ αὐτών ἀγέλη 
/ - / λ / χοίρων πολλών [ᾖβοσκοµένη. Οἱ δὲ δαίµονες παρε- 

/ 3 λ / 3 ᾽ / ε -- α. 
καλουν αὐτον λέγοντες' εἰ ἐκβάλλεις ἡμάς, ἐπί- 

Αα - Δ / - / 

τρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 
λ ῶ. 3 α- ς ’ « λ 2 / 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες 
-- 3 Ν / - 

ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τών χοἰρων.] Οἱ μὲν δαί- 
µονες αἰτοῦσιν, ὡς ἂν τοὺς χοίρους πνίξαντες λυπήσωσι 

ν / ., νε ο 3 / Δ / 
τοὺς δεσπότας αὐτῶν, ὥστε μὴ παραδέξασθαι τὸν Ἀριστόν. 

Ὁ ὃὲ Χριστὸς συγχωρεῖ τοῖς δαίµοσι, δεικνύων ποίαν πικ- 

ρίαν ἔχουσι πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὅτι εἰ ἐξουσίαν εἶχον 

καὶ οὐκ ἐκωλύοντο, χεῖρον ἂν τῶν χοίρων διέθεντο ἡμᾶς" 
9 - 3 ιά Δ - ς . ’ 

εκεῖνος γαρ φυλάττει τους ὁαιμονῶντας, ὥστε μὴ φονεύειν 

ἑαυτούς. 

Υ. 4.--- Ἰαὶ ἰδοὺ ὥρμησε πάσα ἡ ἀγέλη τῶν 

4 
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οραάϊιπέ οἳ, γοπ]απέ ἆαπιοπθβ ΡΓΟΟΠ65. (Οαοά βἵ ἰαπι 

Ματοις απαπι Το ππαπα ἀῑοιπό Παρεπίαεπι Ιεσίοπεπῃ : 

Ἱπίε]]σαεπάαπι ού ααοᾶά ππαςδ εχ Πῖ5 ἆποῦις {οτίο Ειατῖό 

Ἰηβῖσπϊῖογ. Ίρεο απίαπι αἆ Ί]ος 1νΙέ, ησεπιο επἶπι 1]ος 

πἀάμοστο ααἀεβαί: Ἱία οταπύ {ευτΙρ]]ος. 

Ε πιοπιπιοπ{ίς οηγεβδεῖ, δᾳυῖ πιῖπιῖς, ία ιΐ ΠΕΠΙΟ ᾖΆο8δεί 

ἐγαπείγε ϱεΥ νίαπι ἐ]απι,] Ἰπ πιοπαπιεπς γοιδαραπίασ 

42Π1ΙΟΠΘΒ, ἄοσπια αποάάαπα Ἱπεβίιοετο γνο]επίας, ααοά 

αΠΊΠΠΘΟ ΠΠΟΥΙΟΤΗΠΙ Παπ ἆαπιοπθς, αποά πεπιο ατριίτατϊ 

ἀεραί. Απίπια οπΊπι 6οΓ685. 1Π πηιηάο ΠΟΠ ειταί. οτξ- 

{οταπα θΠΊπα αΠἴπηες ἵπ ππαπα Τ6ἳ διπῦ: Ῥεοσαίογαπι Υ6ΥΟ 

εἰ Ίρρω Ἠϊπο αράπουπίας, αῦ απῖπια αῑγη15. 

Τί εοσε εἴαπιαδαπί ἀῑοεπίες: Οιωῖᾶ ποθῖς εί εδ οἴεδι Π1ἱ 

Ὠεὶδ ΎΤεπἰδέέ Ίιιο απίο ἰσπιριι ιξ ίογφιεαθ ποδζ] Ίσοο 

Πάπα ο ργοράϊσαη{, Ῥτῖαςδ οοπΠ{εη{ος Ἱπ]ποϊίίας. ἜΤου- 

ππθηίπα ααίεπι εὖ ογιοϊαίτπι ραπ, 5ἱ ποῦ ραπ δίαη- 

ἔαν Ἰαάετο Ποπ1πθδ. ΟΩποςά απίεπι ἀῑοιηπί, απία {επιρας, 

Ἰπίε]]σα αιοᾷ επἰςαπιαραπί ΟἨγϊδέαπα ποη {εγοηίσεηι 1πῃ- 

πηθηβᾶ5 1ρ8οΓΙΠΙ πια]ίῖαςδ, ποη οχρεοίαγῖ5ςε {επιρας β1Ρ- 

Ῥ]οϊοταπα: 1 αποά ποη θδί: παπα πδαιο αἆ οοΠΒΗΠΙΠΙ8- 

Ώποποθπα πιαπά1 βἹπαπίασ ορτίατα ποβίβοιΠη, 

Ἔγαί αιίεπι ϱγοσυί αὖ ἰδ φγεῦ Ῥογοογιπι πιιεζίογιτι 

Άαβοεπςδ: ἆασπιοπος αιίεπι γοφαῦαπέ εωπι ἀἰσοπίες: δὲ ε]ίοῖς 

πιο8, Ῥευπιδίο ποῦῖδ μέ απιιδ ἵπ ΦΥέΦΕπι Ῥογοογωπι. «Εί αἲί 

θε: Ιἴα. ἍΠΙὶ υν6γο οφ γεδδὶ αὐῖογιιπέ ἵπ ΦγεΦεπι Ῥογοογωπι.] 

ὮΏαωπιοποθς Ρείιπέ, πό βαΠοσα{15 Ῥοτοῖς οοπ{αϊδίεπέ ἁοπα- 

πο Ἰ]οταπα, αέ πο ΟἨτϊδέαπι βαβοϊρετεπζ. ΟἨτ]ξίας απίεπι 

οοποθάΙξ ἀαπιοπῖρα5: πιοηβίταη5 απα απιατιαάϊπο εἴ 

οἱο οἵρα Ἱοπαῖπες Γεταπίασ, εὲ ααοᾷ ϱἵ Ροΐζερίας αἵς ἆατε- 

αν, οἳ ποη Ῥτολμϊρετεπίατ, Ῥε]ιθ πο παπι ρογςοΒ ἴ]ος 

αῇῃΠϊσογοπύ. 1ῤ5ο επῖπα ουδίοᾶΙξ ἆαπιοπί8οοβ, ηθ 8ΕἵΡ5ΟΒ 

οσσϊάαπί. 

Εέ οσεςε Τεγεδαέωγ ἰοίις φγοΏ ΏογόογΊπι ΕΥ ΦΥΦ66ρ8 ἴτι 
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/ Δ -- -- Δ / |) 

χοίρων κατὰ τού κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ 
. / Ε) -- ε/ « ΔΝ / ”/ 

ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυ- 
4 3 ΔΝ / ϱ / 

γον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν, ἀπήγγειλαν 
Δ - Θ 3 | ” Δ 

πάντα, καὶ τα τών δαιµονιζομένων. Καὶ ἴδου 

πάσα ἡ πόλις ἐξηλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ: 
καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῆ άπο 

τών ὁρίων αὐτῶν. ] Λυπηθέντες καὶ δόξαντες χεῖρόν τι 

μετὰ ταῦτα παθεῖν, παραιτοῦνται αὐτόν. 3Ῥὺ δὲ μάθε ὅτι 
ῤ ’ / ε ] Ν . ’ 3 - ’ 

ἔνθα χοιρώδης βίος, ὁ Ἀριστὸς µεν οὗ μένει ἐκεῖ, δαίμονες 

δέ. 

ΚΕΦ. ϐ’. 

ϊ Δ -- ή ., ον ΛΙ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν 
νο ΔΝ ᾽ ’ / Δ ε) Δ [ή 

εἰς τὴν ἰδίαν πὀλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον 
᾿ - ] / 

αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον.] ᾿ἸἼδίαν 
/ - 

πόλιν τὴν Ἰαπερναοὺμ λέγει, ἐκεῖ γὰρ ὤκε. Ἡ μὲν γὰρ 

Ἠηθλεὲμ ἔτεκεν, ἡὶ δὲ Ναζαρὲτ ἔθρεψεν, ἡ δὲ ΙΚαπερναοὺμ 

εἶχε δινεκῶς οἰκοῦντα. Ὁ δὲ παράλυτος οὗτος ἕτερός ἐστι 
ολ ο - - παρα τὸν ἐν τῷ ᾿]ωάννη: ἐκεῖνος μὲν γὰρ παρὰ τῇ προβα- 

τικῇ ἐν Ἱερουσαλὴμ, οὗτος δὲ ἐν απερναούμ. Ἰαὶ ὁ μὲν 

οὐκ εἶχεν ἄνθρωπον" οὗτος δὲ ὑπὸ τεσσάρων 

ΜωοἹιᾶ  βαστάζεται, ὡς ὁ Μάρκος φῃσὶν, ὥστε καὶ διὰ 
-- / - ή ε - ’ 

τῆς στέγης χαλασθῆναι, ὅπερ ὁ Ματθαῖος παρέ- 
λειψεν. 

Δ -- λ ’ - 

γ.2 Καὶ ἴδων ὁ Ἰησοῦς την πίστιν αὐτῶν. ] 
ΜΗ - / Δ Ν ή ὸ Δ ᾽ - 

τῶν προσενεγκάντων, καὶ γὰρ πολλάκις διὰ τὴν τῶν 
προσφερόντων πίστιν θαυματουργεῖ, ἡ καὶ αὐτοῦ ἐκείνου. 

5 - -- / ’ 

Εἶπε τῷ παραλυτικῷ' θάρσει τέκνον, ἀφέωνταί 

σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.] Τέκνον καλεῖ ἢ ὡς πλάσμα 
Οεοῦ, 1 ὡς πιστεύσαντα' δεικνὺς δὲ ὅτι μάλιστα ἡ παρά- 

λυσις ν ἁμαρτιῶν, λύει πρῶτον ἐκείνας. 
” / - / μμ. γ.0-- Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον 

ἐν ἑαυτοῖς' οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἴδων ὁ Ἰησοῦς 
4 - Γωὸ 

τὰς ἐνθυμήσεις αὐτών εἶπεν: ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖ- 
- 4 σθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμών; τί γάρ ἐστιν 
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ΊΊαγε, εί εγεγιπέ ἔπ αφιῖ. «Τοτγο φωῖ ραεσοεῦαπέ, αιγιφε- 

γιέ, εἰ ἀἰφγεβεὶ ἴπι οἴνίίαίεπι πιποἰαυεγιέ οπιπία, οί φωτά 

αεεϊάἰθεεί ἀΦπιοπίαοί». «Ἐέ εοσο ἰοία οἴυϊίας οαϊυῖέ ἐπ οεσιι- 

δη εδ: εἳ φιτιπι οἰάἱδδοπέ, ἐἶζιπι γοφαδαπέ μέ ἀεοεζεγοί α 

Λπίθις οιῖ.] Ττδα ία αβοο εταπί, οὐ οχκϊςιπιαραπέ 5ο 

Ρτανῖας αἰἁ ἆαπι ΡΡΦΙΥΟΒ, ϱἱ Ἰάεο ἀερτεοαραπίιγ Θ611ΠΙ. 

Τα απίθπι ἀἶδοο αιοᾶ αΏ] ο5ὲ υ]ία ροτοῖπα, 1Ρί ποῦ πιαπθέ 

ΟἨτ]ρία1ς, 5οᾷ ἀϊαξο]ιις. 

σαρῦ7Τ' ΙΧ. 

Ί ἵπργεδδιδ πανεπι, ἐγα]οοῖέ ασ υεπῖέ ἔπ διιαπι οἰοίία- 

επι. «Εέ εοεο αἀάμπεγωπίέ ἐΙὶ ραγαΙψέίσιπι πι [εοίο 

ἀεσυπιθεπίοπι.] παπι οἰν]αίεπι Οαρεγπαυπα ἀῑοῖε, 1ο 

εηπῖπα Παρ]ίαραί. Βείπ]ο]απα οπΙπ ρερετῖέ, Ναζατείῃ εἆι- 

οαν1έ, Οαρειπαπα ρταΡιΠέ ἀοπιοϊΠιπα. Ῥατα]γίοις αἷ- 

ἴθπα Ιδία αἶῑας απαπι ἷ5 απ αραιά «οαηππαπ. Πε επῖπι 

εταί αἆ ρτοβαίίσαπα ἵπ Ἠϊογυδαί]απι, ΠἨῖο απίεπι ἵη ΟαΡεζ- 

παιπα. Εί Ι]ο αιϊάεπι ποΏ Ἠαδιϊό β6οπι Ποπίπεπι, Πϊο 

απΐεπα α απαίπος Ῥοτίαίας, 51οιέ Ματοις ἀῑοῖέ, εἰ Ρεχ {εο- 

ἔαπι ἀεπαζαίατ: ααοᾷ α Μαίίμορο ΡγορίθγπαΙββιΙπ. 

Φµπιφιιε υἰάϊβδεί «Ἰεδιι Ἰίᾷεπι ἠίογιωπ.] Από οοταπι 

αι αά{ετεβαπέ, 5ιᾳπ]ἆςπι {:εαιθηίεν Ρρτορίετ αά{αγοπίῖαπα 

Πάεπι πατασυ]α {αοῖῦ: από ας είαπ 1ρβίς. 

Πίαϊέ ραταϊψίῖσο: (οπ/ᾶο ΠΠ: γοποέέιπιέι ἐδί Όες- 

σαίΐα ἵμα.] ΕϊΙαπι γοσαῦ, γε] πό ογθαίπταπι Ὠε], νο] τί 

επι αά οτεάϊἀεταῦ; ἆθε]αταπςδ απίεπ απιοᾷ ρατα]γρῖς οκ 

Ῥεοσαίῖ5 οβ8εί, Ῥτίπιάαπα ροοσαία βο]νΙζ. 

Εέ εοσε δογίθω φιάαπι ἀϊπογωπέ ἠπίγα δεπιοίζμεος: Πίο 

ὑἰαερ]ιοπιαί. Εί ἱ υἰζδέ «ἴεδιιδ οοφἰζαίίοπιο ἐζίογτιπι, αἄἰσίέ : 

σε φιϊῖᾶ Όο8 πιαῖα οοφζία(ῖθ ἴπι οογάἰθιις υεδἰγῖδξ ΟΘΟωίᾷ εππι 
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εὐκοπώτερον εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ 
εἰπεῖν, ἔγειραι καὶ περιπάτει :] Ἐκ τοῦ τὰς ἐνθυ- 
μήσεις εἰδέναι δείκνυσιν ἑαυτὸν Οεὀν. Ἐλλέγχει γοῦν αὐ- 

4 ’ - « - Δ / / / 6 

τοὺς λέγων τοιαῦτα" ὑμεῖς µεν νοµίζετέ με βλάσφῃμον, ως 

ὑποσχόμενον ἀφιέναι ἁμαρτίας, ὅπερ μέγα μέν ἐστι, δοκεῖτε 

δέ µε εἷς τοῦτο καταφεύγειν ὡς ἂν μὴ ἐλεγχθῶ. Ἐγὼ δὲ 

ἐκ τῆς τού σώματος θεραπείας πιστώσοµαι καὶ τὴν τῆς 
- Δ ὧν [ή Δ / Ν .. 

ἠψυχῆς" διὰ τοῦ ἐλάττονος μὲν, δυσκολωτέρου δὲ δοκούντος, 

βεβαιῶν καὶ τὴν τῶν ἁμαρτιῶν ἄφεσιν, ἥτις µεγάλη μὲν, 
3 ’ λ. δ ον - λ ας) 4 ο) 

εύκολωτερα δὲ ὑμῖν δοκεῖ διὰ τὸ αφανῆς εἶναι. 
«/ 1 Φα. ς / / Ὕ. 6-8 Ἵνα δὲ εἰδητε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας' 
τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ' ἐγερθεὶ ἆ ἆρόν σου τὴν 
κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ έγερ- 
θεὶς ἀπήλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ἰδόντες δὲ οἱ 
”/ ” / λ ο φ λ λ Δ 

ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεον τὸν 
/ / -- / 

δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.] Ί]ροσ- 
’ ο) ο . / [ή ο αν) / / 

έταξεν αὐτώ τὴν κλίνην βαστάσαι, ἵνα μὴ φαντασία δόξη, 
ο ο χὸ ε Δ - ο « Δ Λ 

καὶ ἅμα ἵνα ἴδωσιν οἱ ὄχλοι τὸ σημεῖον, οἳ ὡς ψιλὸν μὲν 

ἄνθρωπον ἐνόμιζον αὐτὸν, κρεῖττονα μέντοι πάντων. 
Δ / ε. . ᾽ - 5 ”/ γΥ.ο Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄν- 43 
/ λ λ / -- 

θρωπον καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον 
/ λ { 3 Α ’ 

λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῴ' ἀκολούθει µοι' καὶ 
3 4 ” ’ Ε) -- 5 . ’ ο. 

ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.] Οὐ μετὰ Πέτρου καὶ 
. ’ . 3 / 5 » ο εν ό ’ 

Ἰωάννου τοῦτον ἐκάλεσεν, ἀλλ᾽ ὅτε Ίδει πεισθησόµενον. 

Οὕτω γὰρ καὶ Παὔλον ἐκάλεσεν ὕστερον ὅτε καιρὸς ἦν. 

Θαύμασον δὲ τὸν εὐαγγελιστὴν, πῶς ἐκπομπεύει τὸν ἑαυτοῦ 
/ / ε 9 ευ . 9 » η 

βίον, καιτοι οι ἄἆλλοι ἔκρυψαν το ονομα αυτου, Λευὶ προσ- 

αγορεύσαντες αὐτόν. Θεοῦ δὲ ἔργον τῷ λόγῳ µόνῳ µετα- 

στρέψαι αὐτόν. 

σ.τοιαι Καὶ ἐγένετο αὐτού ἀνακειμένου ἐν τῇ 
οἰκία, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελώναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλ- 
θόντες συνανέκειντο τώ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 

Α- λο / ε - . -- -- 

αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς 
-- ’ -- - λ -- 

αὐτοῦ" διατἰ μετὰ τών τελωνών καὶ ἁμαρτωλών 
3 / -- 

ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμών;] Ἀὐφραινόμενος ὁ Ματ- 
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εδέ Γαοἶζζις αἀἰσίιι, Ποπιϊέέιιπιέι ἐἰθί Ῥεοσαία ἵμα: απ ἀἶσοτε, 

5Ἡγσο εέ απινιίαζ] Ὑε] εκ Ίου ααοᾷ οορ]αίΙοπεβ ταβςῖ- 

νί, οβδεπάΙέ βϱο Ὠσουπ. Ατοιώ 1ρ]ίαν 605 {6Γπιο ο 

ἀϊορπς: Ὑο8 απἰάεπαι Ῥιία[ῖ πια Ῥ]αδρποπάπῃ, 9ο αποά 

Ῥο]]ΐσεατ πηο τοπα{ίετο Ῥοοσαία, 1 αποᾶ πιασΏαπα αυϊάσπα 

ε5ί, γιάείατ αιίεπι ΥοΡβίβ αποᾶᾷ ο5ο Ῥει Ίος εβασίαπι 

απερταπα, πό πο τερτεµεπάαν. Ἐδσο Ισ]ίις εί εκ οοτροΓί8 

ουτα Ώάσπι γοΡίβ {αοῖο ααποᾷ απῖπιας Φ4ΠΘΠΙ: Ῥ6Γ Τ6π1 

πηΙποσαοπα απ]άθπι, 5ο απασ ἁπβοιίον νιάεαίατ, οοπΗΓ- 

ΠΠΑΠ5 δαὐ ῬοσσαίογΙπι ΤΘΙΠΙΡΘΙΟΠΘΠΙ, ἆἩσλ πιασπα απ]άεπι 

ορ, 5ο {ποῖ]οχ νοβῖς γιάείατ, 9ο ααοᾶ παῖπις αρρατεαί. 

ῦέ αιίεπι δοἰαί[ἰδ φιοᾷ ᾖοίεδίαίεπι Πιαῦεαί Π[ζις ]ιοπιϊπίς 

δἩΡεΥ {εγγατι γεπιϊίεγο ροεοσαία: ἔτιπιο ἀῑοῖέ ραταἰψεῖσο: 5ιγφς, 

οἱ ἰοῖζε [οοίιμπι ἔιιπι, οἱ υαᾶο ἴπι ἄοπιμπι παπι. Εί διγγουέ 

116, οἱ αὐϊέ ἴπ ἄοπιιπι Αµαπι. ἴί οιπι υἰάϊδεεπέ ἔπγθα, 

αἄπιϊγαίω κιπέ, εί οφἰογίβοαυεγιπέ Ίδειπι, φῖ ἀεαῖέ Γιοποῖη- 

δις ροἱεδίαίεπι ἑαῖεπι.] ἹΠη]απσίέ αεἵ αῦ Ιεοίαπι σορίατεῖ, τό 

ης Ῥ]λαπίαδία γιάθαίατ, εξ αὲ αχρος εἴπιπ], απ ριίαραπό 

1]άπα ΤπΘΓΙΠι 6556 ἨοπαΙΠθΙΠ, ἨΟΠΙΙΠΙΠΙ {ΕΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΙ 

ΠΙΑΧΙΠΙἨΠΗ, παΙταο]απα ΙΠίΙΘαΠ{ΙΤ. 

Εί Ῥγαίοτῖεπ6 «σδιις ἐίπο, υἰαῖέ Γιοπιπεπι δεζεπιίεπι τι 

Με[οπῖο, φιῖ Ἠαίί]αις ἀἰσεδαίων, εἰ ἀῑσῖέ εί: εγι6γο πιο. 

Εέ ειιγγεαῖέ, αο δεοµέιις εδέ οιπι.] ἍἍοἩπ οτι Ῥείτο εὖ 

;οαππο Ἠππο γοσαγῖέ, 5εἆ απαπάο νιά1έ οῬίοπιροταίαταπι. 

Θιο αἱ Ῥασ]απι γοσανΙς Ροδίθα 510 {6πιροτο. Αάπιτατα 

αιἴοπι ογαπσε]δίαπι, αποπιοάο γυΙίαπι βΠαπι ἀνι]σαί, 

απαπαγΙ5 αΠΠ ηοπιεη οἶας οοου]ίαταπί, επι αρρε]απίας 

Τιονι. Ὠοϊ απίαπι ορα5 {ωϊδ 5ο]ο ΥετῬο επι οοπγετί. 

Εέ Γαοίιπι εδέ ἐῑίο ἀἰκοιωπιδεπίο ἵπ ἄοπιο, εσοε πιιιδέῖ Ριιῦ- 

[ἰσαπὲ εἰ Ῥεοεσαίογεξ υοπογιιέ, εί ἀἰθοιῦιιεγιπέ οµηι «εδι οί 

ἀἰβοῖριιζὲ5 ει. «Εί φυπι νἰάϊβδεπί Ἠ]ιαγὶδαϊ, ἀἰσεγιιιέ ἄῑδ- 

οἴριιζίς οἶω»: μγ σωπι ραὐ[ϊοαπίς εί ροοσαίογίὀιιδ πιαπάμσαί 

Ώγαοορίογ υεδίεγ 2] αιάεπς Μαἰίμαράδ ααοᾷ αἆ 5ο ἄϊνετ- 
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- ο Γο Γεω Γι / 

θαῖος τῇ τοῦ Χριστοῦ ὑποδοχῆ τοὺς τελώνας ἐκάλεσε. δυν- 
- τ-ὰ 3 Αα ο 

εστιᾶται δὲ αὐτοῖς ὁ Ἀριστὸς, ὥστε ὠφελῆσαι αὐτοὺς, κἂν 

διὰ τοῦτο ἐψέγετο" οἱ γὰρ Φαρισαῖοι θέλοντες ἀποστῆσαι 

αὐτοῦ τοὺς μαθητὰς, διέβαλλον τὴν μετὰ τῶν τελωνῶν συν- 

εστίασιν. 
Δ -- ’ ωὶ - 

γ.τοι1 ὍὉ δὲἸησοῦς ἆἀκουσας εἶπεν αὐτοῖς: οὐ 
/ ”/ / 3 - « -- 

χρεἰαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, αλλ’ οἱ κακώς 
/ ’ Δ / {' 4 Ν ”/’ 

ἔχοντες. Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστι τὸ, ἔλεον 
/΄ ΔΝ η κ . ι] Δ ον / ὃ ηλ 

θέλω, καὶ οὐ θυσίαν' οὐ γὰρ ἠλθον καλεσαι δικαί- 
Ν . 3 ’ - 

ους, ἄλλα ἁμαρτωλους εἰς µετάνοιαν. ] Οὐὖκ ᾖλθον, 
ω . ε Δ . . ε 5 ν ο) Ν ὸ δι, 

φησι, νῦν ὡς κριτής, αλλ ὡς ἰατρος, ὅθεν καὶ ὁυσωδίας 
3 / .) ’ 4 9 . .] [ὰ 3 - ’ 

ἀνέχομαι. Ἠλλέγχει δὲ αὐτοὺς καὶ ὡς ἀμαθεῖς, λέγων, πορευ- 

θέντες μάθετε, τουτέστιν, ἐπεὶ µέχρι τοῦ νῦν οὐκ ἐμάθετε, 
Ὁ] ολ Δ Α - . / 3 [ ο Λ .] 3 

κάν ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπέλθετε καὶ μάθετε, ὃτι τον εἰς τοὺς 

ἁμαρτωλοὺς ἔλεον προτιμά τῶν θυσιῶν ὁ Θεός. Τὸ δὲ, οὐκ 
Ὁ , ’ 9 , ῃ / 
ᾖλθον καλέσαι δικαίους, εἰρωνευόμενος λέγει, τουτέστιν, 

ὑμᾶς τοὺς δικαιοῦντας ἑαυτοὺς, ἐπεὶ οὐδεὶς τῶν ἀνθρωπων 

ἐστὶ δίκαιος. Ἡλθον οὖν καλέσαι ἁμαρτωλοὺς, οὐχ ἵνα µεί- 

νγωσιν ἁμαρτωλοὶ, ἀλλ᾽ ἵνα µετανοήσωσι. 
{ / - « 4 

γ.τ Τότε προσέρχονται αὐτώ οἱ μαθηταὶ 
’ ’ / -- Λ -- 

Ἰωαννου, λέγοντες' διατἰ ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
/ Δ « ν / ’ 

νηστεύομεν πολλα, οἱ δὲ µαθηταί σου οὐ νηστεύ- 
ουσιν | Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, φθονοῦντες τῇ δόξη τοῦ 

Χριστοῦ, ἐγκαλοῦσιν αὐτῷ μὴ νηστεύοντι. Διηποροῦντο 

γὰρ ἴσως, πῶς ἄνευ ἀσκήσεως τὰ πάθη νικᾷῷ, ὅπερ Ἰωάννης 
5 5 . / Δ ο/ 9 / 4 5 

οὐκ ἴσχυσεν. ᾿Ἡγνόουν γὰρ ὅτι Ἰωάννης μὲν ἄνθρωπος 

ψιλὸς, καὶ ἐξ ἀρετῆς δίκαιος, Χριστὸς δὲ αὐτοαρετὴ, ὡς 

Οεός. 
5 5 - κ λ ν Υ.τὸ Ἐἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς' μὴ δύνανται 

ε εν -- -- -- 3 ε«/ . -- 

οἱ υἱοί τοῦ νυμφώνος πενθεῖν, ἐφ᾽ ὅσον μετ) αὐτῶν 
5 / / η ’ / - 

ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ 
2 - / 4 / ’ » ι 

ἀπ᾿ αὐτών ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. ] 
Χαρᾶς, φησὶν, ὁ παρων καιρὸς, ἕως οὗ μετὰ τῶν μαθητῶν 

3 / 4 ς Δ ο) / ε ε / ε α 
εἰμι. Νυμφίον γὰρ ἑαυτὸν ὀνομάζει, ὡς ἁρμοζόμενον ἑαυτό 

τὴν νέαν συναγωγὴν, ἀποθανούσης τῆς παλαιᾶς"' υἱοὺς δὲ 
- λ ’ / - λ λ ιν νυμφῶνος τοὺς ἀποστόλους. "Ὥσται οὔν καιρος, φησιν, ὅτε 
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{βεδοί «σδας, ραῦΙοαπο5 αἨο5 γοσανῖὀ. Ολτϊδέας αιέσοπα 

βΙπιυ] γεδορραίασ πα αἶς, αέ οἵς ρτοάοςςεί, ἑωπιαίβί Ρτορίος 

ηου ππα]ο αια]τεί, ῬΠατίδα επῖπα νο]εηίες ἀδοῖρα]ος αὉ 

6ο αγε]ετα, εχκρτορταραπί ΤΠ οοην]νίαπι Ἰπίογ ραρ]]- 

68ΠΟΒ8. 

«6516 αὐὲ αιαυῖί, αἰωῖέ 1ῑίδ: ἍΊίοπ οριβ Ἰιαδεπέ οἱ φαξ 

ναΐεπέ πιοᾷίσο, δεᾷ πιαῖε Ἰιαθοπίε». ἍΙίθ αιίεπι εί ἀἰφοίίο φιωῖά 

οί, ΙΗἱρεγιοογάίαπι υοίο, εί Ίο δαοτἰΠοϊιπι. Ίο επῖπι 

υεπὲ νοσατο /μ8ί08, δεᾷ ΊῬεοοαίογεδ αἆ ρωπίεπίίαπι]) ἍἌοπ 

γεπῖ, Ιπαπξ, πυηπς {απαπαπι ]αάες, 5εἆ πιαάῖοας: απᾶο εί 

ΓαΦΐοτεπα {ο]ετο. Ατοιι αιίεπι 1]ο5 αἱ Ιπιρεγί{ος, ἀἴοεπς, 

Πίο εἰ ἀῑδοῖίε, Ἠος ε5ί, απῖα Παοίεπας ποῦ ἁῑάΙοϊςΙ5, νε] 

εα]έεπα πιπο 1 εἰ ἀῑδοῖία, ααοά Ώεις Ρ]ατῖς {αοῖῦ πα]βοτ]- 

οοτάῖαπι 1π Ῥοσσαίοτεβ Ύπαπι βαοτ]βοῖαπι. ΘΟποᾶ ααίαεπα 

ἀῑοῖε, Νοη γεπῖ γοσατε ]Η5ί08, ρε Ιτοπῖαπι ἀῑοῖέ, Ἆος ε5έ, 

νο ααῖ Ια5αβοας5 γοβπιαᾶρεος: απῖα πι]]ας Ἠοπήίπιπα 

Ἰαδίις αδί. επί Ιρ]έατ γοσατο ῬθςςβίοΓ65, ποἩ τό πῃᾶ- 

ηθαηί Ῥθςσαίοταες, 5εἆ τοβιρὶβοαη{. 

Τωπο αεοεᾶιπί αἄ επι ἀἰδοὶρι[ὲ «Γοαππίς, «ἰσεπίεα : 

Φμαγο πο εἰ Ρ]αγίςσί /εΓωπαπιις Ἰγεγιεπίετ, αἰθοῖριδὲ αιι- 

ἴεπι ἐπί ποπ ε]ωπαπί ἓ] Ὠϊδοῖρα]ᾗ ο οαππῖ5 Ιηνιάςπίέ σ]οτῖο» 

ΟἨτΙΕΗ1, εἰἴ τερτεπεπάιπί απ ποη ]α]απαπίεῃ. Ὀπδίία- 

Ῥαπῦ επ]πι {οτίαδδε αποπιοᾶο γϊποργεύ αΌδαιο οοτρογῖϐ 

οα5ισαίοπο αΠεσίοπθς, 1 αιοᾷ ἆοαππο ποπ Ρροίπ]έ. 

Ἰσποταβαπίέ επῖπι αιοᾶά «9 οαππε πιατας εβεεί Ἡοπιο, εἰ 

υτίαίε ]αδίας. Ολεῖϊείαδ απίαεπα Ιτέας Ίρεβα, πἱροίε Ώοει18. 

Πωϊέ ἐφίέωγ ἐς «εδω: ΌΛιπι Ῥοδδιπί Π{ῦϊ ἐ]ιαϊαπιῖ 

ἴφεγε φιαπιάζι οιπι εἶθ οδί δροπδιδ{ΐ ΥΤεπῖεπέ αιίεπι αἄῑθΒ 

συπι αι]ογείιγ αὖ αἷδ 6ροπειςδ, οἱ ἴτπο ]ε]ωπαύιπί.] Έται- 

86Π5, ΙπαυΠέ, ἔεπιριαθ {επιρας σαι α5ί, απαπιάῖα οσπα 6ς- 

οἴρυ]]β 6απη. ΘΡΟΠΕΙΠΙ 6ΠΊΠι 56ἵρΞΙΠΙ Υοσαί, ααοά οοορίεί 

ΙΙ πούαπι οοηπστγεσαΒΙοΏθπι, πογίαα τείατῖ, Ἠοο ε5ί, 

βγηπαροσα. ΕΙΙος αιζεπι {Πα]απηϊ αροδίο]ο5 γοσαί. ἜΤεπι- 

ρα5 οτῖέ, πα π1έ, 1ε]απῇ, οµπα 660 Ῥαβ5115 {αοτο, εὔ α5δΙπΙΡ- 

9 
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3 [ων ’ Ν ο) / ’ » ” . 

ἐμοῦ παθὀντος καὶ ἀναληφθέντος νηστεύσουσιν εν λιμῷ καὶ 

δίψη διωκόµενοι. Τὸ ἀτελὲς δὲ τῶν μαθητῶν δεικνύων 

ἐπάγει: 
9 ΔΝ ’ / ’ Υ. τό, α] Ουὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους 

ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ; παλαιώ' αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα 
/ 

αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον οχισΙΜα γίνεται. 

Οὐδὲ (άἄλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς 
Δ / Δ - - 

εἰ δὲ µήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοὶ, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖ- 
2 χ / 

ται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται' ἀλλὰ βάλλουσιν 
5 Ν 4 / ἃ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς, καὶ ἀμφότερα συν- 

τηρούνται ] Οὕπω, φησὶν, οἱ μαθηταὶ γεγόνασιν ἰσχυροὶ, 
3 Ν ιά ’ . ᾿ Ν [ή . - ἀλλὰ συγκαταβάσεως δέονται" καὶ οὐ χρὴ βάρος αὐτοῖς 
» / 9 / - αν 4 / . 
ἐπιτιθέναι ἐπιταγμάτων. Ταῦτα δὲ ἔλεγε, διδάσκων καὶ 

τοὺς µαθητάς, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὅταν µαθητεύωσι τὴν οἰκουμένην, 

συγκαταβαίνωσι. Ἕακος οὖν ἄγναφον ἡ νηστεία, καὶ οἶνος 
’ ε ’ Λ κ. 4 ο) απ ελα ’ ο ζω) 

νέος" ἐμάτιον δὲ παλαιὸν καὶ ἀσκοὶ ἡ ἀσθένεια τῶν μαθητῶν. 
-- -- -- -- 3 Δ 

Ὑ.τβιιο ΤΓαῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδου 
/ - / ’ ἄρχων τις προσεκύνει αὐτώ, λέγων" ἡ θυγάτηρ 

2/ ε / ε ἃ 9 Ν μαι. λ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν' ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν 
-- ’ 4 « χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ ζήσεται. Καὶ ἐγερθεὶς ὁ 

-- / -- Δ -- 

Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ] 
Φαίνεται πίστιν ἔχων οὗτος, εἰ καὶ μὴ μεγάλην" παρακαλεῖ χ : εί ν 
γὰρ τὸν Ἰησοῦν, οὐχὶ λόγῳ µόνῳ εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐλθεῖν, 

Δ ο - . - ’ Λ / κ 
καὶ την χεῖρα ἐπιθεῖναι. ΤΓετελευτηκέναι δὲ λέγει τὴν ϐυ- 

γατέρα, καίτοι τοῦ Λουκά λέγοντος ὡς οὕπω τετελεύτηκεν, 

} ὡς στοχαζόµενος, διὼ τὸ ἐν ἐσχάταις ἀναπνοαῖς αὐτὴν 
.) » αλ »- / 4 ’ ε 3 ε η λ 
αφεῖναι, } αὐξάνων τὴν συµμφοραν, ως εἰς ἔλεον ἑλκύσαι τὸν 

Χριστόν. 
Δ 5” - 

Ὕ.2ο-- Ἰαὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορῥοοῦσα δώδεκα 
ή - ”’ ς οὺ / ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥγιατο τοῦ κρασπέδου 

Α- / - ) 

τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. Ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ: ἐὰν µό- 
νον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσοµαι. Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἴδων αὐτὴν, εἶπε' θαρσει 

΄ [3 Ἀ / / / 

θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέσε. Καὶ ἐσωθη ἡ 
λ ὦ ὴ - ε/ 9 / ευ) / ω) Ν ΔΝ 

γυνή ἆπο τῆς ὥρας ἐκείνης. ] Ακάθαρτος οὖσα διὰ τὸ 
[ή 5 Αα -- « αι 3 ’ ’ 

πάθος οὐ προσῆλθε φανερῶς ἡ γυνή, εὐλαβουμένη µήπως 

Λ4 
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ἐαβ ἵπ οσ]απα,. «αε]απαραπί {απιο εὐ 8184, Ῥετβδεσουιίίοποπι 

ΡαΜοαπίο5. ΟρΡίεπάϊέ ααίοπι Ύπαπ Ιπιρεγ{εο οἰπί ἀῑδοι- 

ρυ, εὲ αῑοῖέ: 

ως αιίοπι ἱπιπιέέ οοπιπιῖθδιγαπι ραππὶ γιά ἴτπ 

υεδίο υεἰογὶ: ἰοὐέ οπῖπι διρρίεπιεπέιπι ἀῑίῖις α υοβίϊπιεπίο, 

Ῥε]ογφιε Πέ θοἴδεμγα. «Ίεφιιο πεϊέέωπέ υἴπιιπι πιουν ἴπι 1ιέγ6Β 

υείεγε»: αἴϊοφιωί γιιπεριωπέιγ πες, εί υἰπιπι [ιά ϊέι, εί 

1έγθς ρεγειπί: δεᾷ πιέέιπέ υἴπιιπι πιουιηι {πι χο πιουοβ, εἰ 

υέγαφιµο θἰπιιῖ δεγυαπέων.] Νοπάσπι, πο υῖέ, {ασ 5απύ ἆἱδ- 

οἴρι]1 {οτίες, δεᾷ ορα5 Παρεπί Ιπάυ]σθηίία: πθαθ ϱΤανΙΟΥ 

-πηο]θς 115 Ἱπιροπεηπάα πιαπάαίοτα,. Ἠαπο ααίεπι ἄἱσθ- 

Ραΐ, ἄοσεπς εὖ ἀἱδοῖρι]ος, αἱ οἱ 1ρ8ὶ ἀοοίατῖ οτῬεπι Ἱπάυ]- 

5οηίθς απο. Ῥαππας επῖπι ταῖς ]ε]απῖτιπα ο5έ, εί υΙπαπα 

πουΏπα: γθβἠς απέοπα γθίις οἱ πίτας, Ἱπβτπαϊίας ἀῑδοῖρι - 

1ογ1Π], 

Θπι Ίιωο ἐΠ[ς ἴογωεδαέωγ, εοσο ϱΥΐπσσερδ φιϊάαπι αοοθδ- 

αἲέ, εί αἄογαυνῖέ επι ἀἰοεπδ: Εῑία πιεα πιοᾷο ἀθγωποαία οδί : 

δεᾷ υεπὶ, οί οπο πιαπιπι ἑμαπι 5ῤεΥ εαπι, αἱ υἶυεί. γ- 

Φεπ6ηιθ «Ἰέσιι δεοµίιι οδέ 6µΠι, οἱ ἀἰδοῖρι[ὲ ε]ι».] Ὑϊάείν 

Ί]ο Πάαπι Ἠαθετο, απαπινί5 ΠΟΠ ΠΙᾶσΏαΠΙ. Ό)βθοταῦ εηῖπι 

1 681Π1, πο τξ βοἶάπῃ Υγογραπα ἀἶσαῦ, 5ο οἱ τό νγοπ]αῦ, ο 

ΠΠ Ἱπιροπαῦ. ὨὈε[αποίαπι αιίεπι 9556 ἁῑοῖὃ βΠαπι, 

αυαπαγῖς αραιά Τοασπι ἀῑσαίας ποπάσπι ἀε[αιποία: ἁῑοῖε 

αι{επα, γε] πέ οοπ]εοίαπβ, ϱο ααοά τε]αιεγαῦ Θ64Π ]απα 

οχκίγ6παΙπα οχΠα]απίεπι βρίτΙθαπ], γε] πό αασεης οα]αποῖία- 

ἔθπα, 4πο αἆ παϊθετιοοτάίαπι Ῥτγογοσατοί ΟἨτβίππι, 

Εέ οσσθ πιιζίογ 4ωΦ δαπφιὐπῖς Πιωνι ἴαῦογανεγαί απηῖς 

ἄιοᾶεοῖπι ασοεξδδὶέ α {εγφο, αἱ ἰοίϊφιί [Ππιογίαιι υεδέϊπιοπιδὲ εἷιιδ. 

Πὶἱσεδαί οπΐπι ἐπίγα δε: δὲ ἑαπέιπι ἰοίίφεγο υεδίοηι 6]ιβ, δαῖυα 

69. «Τοδιιβ αιιέοπι οοπυθγςµθ, ιέ υἰζδέ ἐῑϊαπι, ἀὐαίέ: (οπ]ᾶο 

λϊία, ᾖάες ἔια εαἴναπι {ο ]εοῖ. «έ δαῖνα Γασία Γιῖέ ποιον 

ἑὔ Ίιογα ἐῑῑα.] Μια]ιεν Ἠορο αποπῖαπα οἨ πποτραπα Ἱππαπάα 

εγαέ, ΏΟΏ αοοθβεῖό πιαπΙ{θρίο, γοτίία ης {οτίε ῬτοβίΏετοα- 

.---- 
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κωλυθή: εἰ καὶ ἐνόμισε δὲ λανθάνειν, πλὴν ἤλπισεν ὑγείας 

τυχεῖν, εἰ µόνον τοῦ ἄκρου τοῦ ἑματίου ἄψεται" τοῦτο γὰρ 

τὸ κράσπεδον. ᾽Αλλ᾽ ὁ Ῥωτὴρ φανεροῖ αὐτὴν, οὐχ ὡς δόξης 

ἐρῶν, ἀλλ᾽ ἵνα τὴν πίστιν αὐτῆς δείξη πρὸς ωφέλειαν ἡμών, 
Νο αν. . Πλ) / Θ [ή δὲ / 

καὶ ἵνα πιστωθῇ καὶ ὁ ἀρχισυνάγωγος. ΘὈάρσει 9ὲ λέγει 

αὐτῇ, διότι ἐφοβήθῃ ως κλέψασα τὴν δωρεὰν, καὶ θυγατέρα 

δὲ καλεῖ, ὡς πιστήν. δείκνυσι δὲ ὅτι ἐὰν μὴ πίστιν προσή- 
. ο] Δ έ Ὁ] ντ / [νά ω) 

γαγεν, οὐκ ἂν ἔλαβε τὴν χάριν, κἂν τὰ ἱμάτια ἅγια σαν. 

Λέγουσι δὲ ὡς ἀνδριάντα αὕτη τοῦ Ζωτῆρος εἰργάσατο, 

οὗ παρὰ τοὺς πόδας ἐφύετο βοτάνη ταῖς αἱμοῤῥούσαις 
Αρ εἳ ε] - . - ’ ε .) - ’ 

βοηθοῦσα, ὃν ἐν τοῖς Ἰουλιανοῦ χρόνοι οἱ ἀσεβεῖς συνέ- 

τριψαν. 
4 3 Δ σ΄ - 2 ) 5 

Ῥ. 24,24 Καὶ ἐλθων ὁ Ἰησοῦς εἰς τήν οἰκίαν 
-- / κ λ λ λ λ τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τους αὐλητας καὶ τὸν 

/ / / -- -- 

ὄχλον θορυβούμενον, λέγει αὐτοῖς' αναχωρεῖτε' 
η 1 5 ’ Δ / 3 ν) / 4 οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἄλλα καθεύδει. Καὶ 

/ 3 -- . - - 

κατεγελων αὐτοῦ. | Ἐπειδὴ] ἄγαμος ἦν, μετὰ τῶν γαμι- 

κῶν αὐλῶν αὐτὴν ἐθρήνουν, παρὰ τὸν νόµον τοῦτο ποιοῦντες. 

Ἰαθεύδειν δὲ λέγει αὐτὴν, διότι παρ αὐτῷ ὁ θάνατος ὕπνος 
- / 9 / 3 - ι] ν - .) - 

ἦν, δυναμένῳ εὐκόλως ἀναστῆσαι. Ἠὲ δὲ καταγελῶσιν αὐτοῦ, 
4 / - 4 - - ’ ς 4 

μή θαυμάσης" µαρτυρουσι γαρ μάλλον τῷ θαύματι, ὡς νεκραν 
-” ο 3 ’ ς 4 ’ ’ ς/ Φ. 

τῷ ὄντι ἀναστήσαντος. Ἵνα γὰρ µήτις λέγη ὅτι κάτοχος 

ἐγένετο, διὰ τοῦτο ὡμολογήθη παρὰ πάντων ἀποθανεῖν. 
«/ Ε ”/ 2 Δ 

γ. 3,36 ὍΌτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἴσελθων 45 
ἐκράτησε τής χειρος αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κορά- 

Αι 5 - ε / ε/ 32 «/ η ελ 
σιον. Ἰαὶ ἐξήλθεν ] φήμη αυτη εἰς ὅλην την γην 

ἐκείνην. | Ἔγνθα ὄχλος καὶ περισπασμὸς, οὐ θαυματουρ- 
α- -ᾱ 3 - - 4 - Δ 9 4 ’ . 

γεῖ ὁ Ἰησοῦς. ἹἘρατεῖ δὲ τῆς χειρὸς, ἐντιθεὶς δύναμιν: καὶ 

σὺ δὲ ἐὰν νεκρωθῇς ταῖς ἁμαρτίαις, τότε ἀναστήση ὅτε 

κρατήσει σου τῆς χειρὸς τῆς πρακτικῆς, τὸν ὄχλον καὶ τὸν 

περισπασμὸν ἐκβαλών. 
’ - -- -- 

Υ.27Ἰ Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ήκο- 

1 Ἐπείδη ἄγαμος ἦν κ.τ.λ.) ο αάσϊς Ῥατίίθς αίᾳπο ας ροπέῖοας 
οοπβαθέαπα οταξ, τό οππίατοί πιορςέϊς ἀῑδῖα Εαποετῖρας (ΟΥ. Γαίέ. νι. 657.) 

γιᾷο 2 Ῥατα]ρ. κχχγ. 26: «ᾖοθτοπι. χ]γ]]. 96. Θα πιο οπι ΠΟΠ ε5δού 
ος Ίερο ϱοᾶ ος πδα γυ]σατῖ, τοσίο ἀῑοῖ Ροΐρταί παρὰ νόµον, ῥγαίον ἴεφοπο. 
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ίατ. Οπαπινῖς απίεπα Ῥιίαραί 5 Ῥο5β5ο Ἰαΐίστο, ΥΘΓΙΙΠΙ- 

{αππεηπ βρετανῖέ 5ο βαπ]αίοπι αδδεοιίέπτατη, ϱἵ (αηίαπα 

ΒΙΙΠΗΠΙΩΠΑ θἶας Υερίοπι οοππσετεί, ας ρετ Απιρτίαπα 

βἸσπ]ῃοαίατ. Αἲ Βα]ναίος Ῥτοάς θαπι, ποηπ τν ΑΠΙΑΠΒ 

ο]οτῖα», 56ἆ τέ Πάαπι Πας αἆ ποξίτατα αΩΠίαίαπα ἀθε]ατα- 

γε, εἰ αί ἵπ Πάο τορβοτατείατγ εἴῖαπι αγοΠΙ5γπασοςσβ. 

Οοπβάε αιίαεπι ἁῑοῖε εἵ, 9ο ααοᾶ ἑϊπιϊάα ογαί, ααῖα {ατέῖπα 

ἆοπιπα αοοερεταί; εἰ ΒΠαπι γοσαῖ, αἱ Πάε]επι,. ΟΡίεπάϊς 

Ίτεπι αιποᾷ πῖθί Ἠαριϊβεεί Πάεπι, πειαπαπα τεορρῖςςεί 

Ῥοεπεβοίῖατα, απαπαγῖ5 βαποίας5 οοπ{Ιηο]ςεεί Υθβίο. Τ]ουπί 

απέθπα ααοᾶ βίαίααπα Ῥοεγναίοτί5 {εορτῖξ, αἆ ου]ας5 Ῥοᾶς5 

 παβοεραίασ Ίετρα απα Ῥτοβινίο βαπσυ]ηῖς ]αῬοταπάραβ 

πιεάθαίαυτ, 4παπα ο πΠαπῖ {επιροτίρα5 Ἱπιρῃῇ οοπίτῖνετιπ{. 

Εί οι υοπθδεί «Ἴεδις ὧπι ἄοπιιπι ϱτγὶπαϊρίς, εἰ υἱάἱεβεί 

ἐθίοίπεβ, εἰ ἔιγδαπι ἑιππιιζέιπαπίεπι, αἰοῖέ ἐῑ[ί5: ιδοσεαίέε:; ΤΟ. 

οπίπι Πιογέια οδί αἀοζεβοεπίτία, δε ἄογπιέ: οί αἄετίάαεδαπέ 

ἐἴωπ.] Οποπίαπι ποπάαπι παρία εταί, ἀεβεραπί εαπΠι 

πυραΠρας 4515, Ῥτοίετ Ίεσεπι Ἠοο {αοϊεηίο. Ὦοί- 
πηγα αιιίεπα αῑοῖέ 1]απα, 9ο ααοά αραιά 56 ΠΙΟΓ5 ΒΟΠΙΠΙ5 

ο55εί: τα]εραῦ οπῖπαι {αοῖϊο βαδοϊίατο. Οθίεταπι ααοᾶ 

ἀετῖδετυπέ Θ6ἱΙΠ1, ηῬ πη]γεγῖ5δ: ηςπα {θδμπιοπῖαπι αππρ]ῃαβ 

ἆαπί παϊτασμ]ο, ααοἀ γοτο πιογέααπα βιβοϊίατί6. ΧἈά απ 

επίπι ἀῑσοθγεῦ ααοά οαία]ορεοῖ οοττορία ο55εί, Ιάοῖτοο 1π 

οοπη{θββο εταῦ αριιά οΟΠΊΠΘΘ ε]α5 ΠΙΟΥΒ. 

Ὁπὶ αιίεπι οἸροία εδ ἴωγρα, ἴποφγαββις οδί, οί {επιί 

πιαπιιπι ἀίμβ: εἰ διγγευί αἀο[εβοεπίμία. «Ἐί επιαπαυῖέ 

Ἱαπια ία ἵπ ἰοίαπι ἴεγγαπι απ] Ὁρι «αρα οί εὐ 

ἰαπιπ]ίααΏο, ποῦ ορεταίσ πῖτασπ]α ᾖ6δα. Τεπεί αιίοπα 

ππαπαπα, υιτέαίετα 11 ἆαπδ. Ἐν {αι 5 πιοτίαας Γαετῖ5 ρος- 

οα{15, {απο βτσες απαπάο αρρτεπεπάεί πιαπαπα {παπα Ἱΐα 

πό ορετοτῖς, ε]εοία έωτρα, εἰ (απιππαΊοπε βεάαία. 

Εέ ουπι ἀἱξορβδὶδθεί ἠῑ[ίπο «Τεδιιδ, δεοιέέ διιέ ἐἰίιπι ἄτιο 

Βεᾶ ποβοῖο απῖά ποβίετ Πα]]αοϊηατϊ ν]ἀσίατ, ααἵ ραε]]απᾳ, απῖα Ἱπηπρία 
ερεοῖ, πιιρίϊα]ίνωε ΡΗβ ἀεβοτί ἀῑσαί: απαδῖ βαπθ βροΏρα οτοῖ Πετεί, α 
Ἠ]α Βορ]οε]ῖς Απίΐσοπα ἆα 5ο Ίρεα Ἰοησίέατ: «Απίίφ. 815. οὔτ' ἐπινύμ- 
Φειός πώ µέ τις ὕμνος ὕμνησεν, ἀλλ᾽ Ἀχέροντι νυμφεύσω. 
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/ - 4 / 

λούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ, κράζοντες καὶ λέγον- 
τες" ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυὶδ.] Οἱ τυφλοὶ ὡς μὲν 
Θεῶ ἔλεγον τὸ, ἐλέησον, ὡς δὲ ἀνθρώπῳ τὸ, υἱὲ Δαυίὸ. 

Ἐθρυλλεῖτο γὰρ παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ὡς ὁ Μεσσίας ἐκ 

σπέρµατος Δαυὶὸ ἐλεύσεται. 

Υ.28 Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσήλθον 
Ν / 3 -- ε ει ωὺ 

αὐτώ οἱ τυφλοί. Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἸΙησοῦς" 
πιστεύετε ὅτι δύναµαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν 
αὐτώ' ναὶ Κύριε. | | Ἰ]αρέλκει τοὺς τυφλοὺς ἄχρι καὶ 

τῆς οἰκίας, ἵνα δείξη τὴν ἐπίμονον αὐτῶν πίστιν, καὶ κατα- 

κρίνη τοὺς Ἰουδαίους" ἐρωτᾷ δε αὐτοὺς εἰ πιστεύουσι, δεικ- 

νὺς ὅτι πάντα κἡὶ πίστις κατορθοῖ. 

Υ. 20, 39 Τότε ἥψατο τών «ὀφθαλμών αὐτών, 
λέγων" κατὰ τὴν πίστιν ὑμών γενηθήτω ὑμῖν, 
Καὶ ἀνεώχθησαν αὐτών οἱ ὀφθαλμοί.] Ἐν οἰκίᾳ 
θεραπεύει καὶ κατ᾽ ἰδίαν, διὰ τὸ ἀφιλόδοξον. Πανταχοῦ 
γὰρ ταπεινοφρονεῖν διδάσκει. 

Ὑ.ρο,αοι Καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
. -- ή λ 5 

λέγων" ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξελ- 
ϕ μ . Δ ς αν - 

θόντες διεφήµισαν αὐτὸν ἐν ὅλη τῇ γή ἐκείνη.] 
«κα νο 3 τὸ νάθλήα, ποδια κο πι... 
ΌὈράς τὸ ἄτυφον; ἐκεῖνοι δὲ οὐχ ὡς ἀπειθοῦντες, ἀλλ᾽ ὡς 

ϕ εὐχαριστοῦντες διεφήµισαν. ἩἘὶ δὲ ἀλλαχοῦ φαί- 
πο. η, 99. - . 

νεται λέγων, ἄπελθε καὶ διηγοῦ τὴν δόξαν τοῦ 

Οεοῦ, οὐδὲν ἐναντίον. Θέλει γὰρ περὶ ἑαυτοῦ μὲν μηδὲν 

λέγειν, διηγεῖσθαι δὲ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

γ. 9», 88 Αὐτών δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ προσή- 
νεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιµονιζό όμενον. Καὶ 
ἐκβληθέντος τοῦ δαιµονίου ἐλάλησεν ὁ κωφό», ] 
ού φυσικὸν ἦν τὸ πάθος, ἀλλὰ τοῦ δαίμονος" διὸ καὶ ἔτε- 

ῥροι προσάγουσιν αὐτόν. Οὐ γὰρ δι ἑαυτοῦ παρακαλέσαι 
1δὐ υ ὸ / δή ᾽ λῶ Ὅθ δὲ ἠδύνατο, τού δαίµονος δήσαντος τὴν γλῶσσαν. εν οὐδὲ 
3 - / 9 . .α/ 9 3 Ν Δ / 
ἀπαιτεῖ πίστιν, ἀλλ᾽ εὐθέως ἰάται, ἐκβαλὼν τὸν δαίμονα, 

ιο .] Δ ’ 

τον την λαλιαν κωλύοντα. 
/ «/ / 

Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέγοντες ὅτι οὐδέ- 
η / ε«/ Εὶ ας | / , ε 

ποτε ἐέφανη οὕτως ἐν τώ Ισραήλ. ] Θαυμάσας ὁ 
” 3 - ἃ - ε , 3 
ὄχλος καὶ προφητῶν καὶ πατριαρχῶν ὑπερτίθησι τὸν Ἆρισ- 
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οσο, οἴαπιαπίες οἱ ἀἰσεπίεν: «Ἠίδεγογο πιοδίγὶ, Πζὲ Ι)ανϊᾶ.] 

Ο0ᾳοοἳ αἱ Ώοο ἀἱοοραπί, πηίβογοτο: τό Ποιη]π] απίθπι ἆ1οςθ- 

Ῥαπί, 41 ΏὈανιά. Οοἶεῦτο οπίπι οταῦ αραιά ἑαάφος, ΜΤος- 

Βατ 6 βεπιῖηο Ώαν]ιά γεηίζαγπῃ. 

4έ οιπο υοπῖθςδεέ ἴπ «ες, αἀϊθγιιπιέ ἐζἴιπι οσο. «Ἐί αὶεῖέ 

θΙί «ἴοεις: (γεζτέῖ φιοᾷ Γοδεῖπι Ίιοο 7ασογο { ίσου ἐῑΙί: 

Εέΐαπι Ιλοπιῖπα.] ἘταΠῖε 86οΠΙ 659005 πδαια ἵπ ἀοπαΠ, 

αὸ πιοηβίτεξ βοµάαπι Ι]οταπι Πάσπι, οὐ οοπαειηπαί οι- 

ο. ὭἸπίθιτοσαῦ απίθπι 605 απ΄ ογεαπί, οβδίεπᾶθης 

Πάοπι οπιπῖα Ρ4ΠαΥΟ. 

7ωπο ἰαοιἰφζέ οσιζος ἐζίογπι, ἀῑσθπις: δεσιπᾶιπι υοδίγαπιο 

επι Ἰαί νοῦῖ. Εί αρογέὶ δέ ἠζογιπι οσιέ.] Τπ ἆοπιο 

βοοτβῖπα οπνταῦ, αὸ γΙαίασ Ιπαπ]5 ο]οτία. Έ6εν οπιπ]α θ6ΠΙπα 

ἀοοεῦ πιοάρβδαπι οἱ ἨιαπαϊΠίαίθπα πηθη/{18. 

ΣΕ ἴπίογπιἰπαίως οδέ ἐῑ[ί6 «Ἴεδις ἀἴσεπδ: υἰάοίο πιο φις 

δοίαί. «ΠΙὶ αιιίεπι αἱ ογεβδὶ διοπί, αἰ[απιαυογιπιέ ἀζωπι ἔτι 

ἰοία ἔεγγα αι] Ὑιάες ααοπιοάο {αδίαπη Εασαοποῦ ΠΠ 

Υ6το που πό Ἱποροεάϊεπίαες, 5ο τὸ οταί ἀϊνα]σαγετιαηί, 

ΘΩπαπινῖ αιίοηι α]ιοιΏί ἀἴοοτο νιάσίαν, ΑΓΙ, οὗ παττα 

ϱ]οτῖαπα οί, ποπ ο5ί Ἠπῖο οοπίτατίαπα: γα]έ οπἵπῃ ϱο5 ἆθ 

β6ἵρ5ο αιάεπι πϊμ] «σοσγε, 56ο παττατο οἸοτίαπι Τῶοἱ 

αριᾶ α1οβ. 

Οωιπι αιωίεπο ἐΙὲ εφγοῶεγαοπέιων, «σα αἀάάμαεγαπέ αἐίὲ 

Ποπιύποπι ππωέωηη οί ἀαηιοπίασιιπι. έ ε]εοίο ἀαπιοπίο, ζοοιέιιβ 

εδί σηωή.]  ἌΝοπ εταῦ πιοτρας παέυτα]ς, 5εᾶᾷ α ἄεοπιοπα 

Ἱπππῖβεαςδ: Ῥτορίετεα ο{ αἲΠ αἀάποιπέ ]απι. Ἄδοπ οπῖπα 

Ῥεσ βεϊρβαπα οτατο ῬΡοΐεταῦ, αιία ἆαπιοη οἶας Ἡπσιαπι 

γϊιηχεταῦ: πηπᾶᾷο πθεαιθ Πάεπι οχ]οῖζ, 5ο βἰαίῖπι ουταί, 

ε]εσίο ἆθπιοπε πιπθαπα ]οᾳ 1 ρτο]Ιρεηίο. 

Εέ αἀπιϊγαία σιωιέ ἔωγθω, ἀἰσεπίος: Λπγµαπι αρραγιωδὲ 

δίο ὄπι Πογαεῖ. ] Αάπήταία ἐχρε ΟἨη]εέυπα δὲ Ῥτορ]είϊς εὐ 

ραΐτιατοΠῖς Ῥγοαροβιστιπ{, ηςπα Ροΐθβίαίο βια ουταβαξ, 
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ζ ι) 3 / Ν 9 / Δ 6 
τόν μετ) ἐξουσίας γὰρ ἐθεράπευε, καὶ οὐχ ως ἐκεῖνοι 

3 ’ 5 4 8 Ν / / 

εὐχόμενοι. Ίδωμεν δὲ καὶ τοὺς Φαρισαίους τί φασιν. 
λ - / 3 -- / Ὑ.ο Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον' ἐν τῷ ἄρχοντι 

- / 9 / Δ / τ ”/ τών δαιµονίων ἐκβάλλει τα δαιμόνια.) ᾿Ακρας 
µωρίας οἱ λόγοι, οὐδες γὰρ δαίμων ἐκβάλλει δαίμονα. 

"ὌἜστω δὲ ὅτι τοὺς δαίμονας ἐξέβαλεν, ὡς τῷ ἄρχοντι τών 

δαιμονίων δουλεύων ἤτοι µαγεύων' τὰς νόσους δὲ καὶ τὰ 
ς ; --- λ ) »/ τος . 
ἁμαρτήματα πῶς ἔλυε, καὶ βασιλείαν ἐκήρυττεν» ὁ γὰρ 

δαίμων τοὐναντίον μᾶλλον καὶ νόσους ἐπιφέρει, καὶ Θεοῦ 

ἀφιστᾷ. 
-- [ο χ / 

Ὑ.ϱὖὐ Ἱαὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας 
λ Δ η -- -- καὶ τὰς Κώµας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

ὃς λ / Δ , -- 

αὐτών, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι- 
. λ / - 4 - 

λείας, καὶ θεραπεύων πάσαν νόσον καὶ πάσαν µα- 
λακίαν ἐν τῷ λαφ.] Φιλάνθρωπος ὧν οὐκ ἀναμένει 

υ) 4 Δ ον - ὔ, ω 3 |) ος) / α 4 
αὐτους προς εκεῖνον ἐλθεῖν, ἀλλ αὖτος περιεισιν, ἵνα μη 

ἔχωσιν ἀπολογίαν ὡς οὐδεὶς ἡμᾶς ἐδίδαξεν. "Έργῳ δὲ καὶ 

λόγῳ ἕλκει αὐτοὺς, διδάσκων καὶ θαυματουργῶν. 
λ Ν ’ ε / 

Ὑ.ϱό Ἴδων δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ 
- / κ.ὰ 4, θα λ αὐτών, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι ὡσεὶ 

/ / 3 ι 

πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. | Οὐκ εἶχον ποιμένα, 
ϱ) ' . 5” κάν. 5 / . ’ . ΔΝ Ν Ν 
επεὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν οὐ µὀνον οὐ διώρθουν, ἀλλὰ δὴ καὶ 

ἔβλαπτον: ἀληθοῦς δὲ ποιµένος ἐστὶ τὸ σπλαγχνίζεσθαι 

ἐπὶ τῷ ποιμνίῳ. 
/ / -- - - 

γ. 21,38 Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ 
Δ θ Δ Ν « δὲ 5 / 2 ; μὲν θερισμὸς πολυς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι' δεήθητε 
Φ - , ο λος κο / 

οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλη ἐργά- 
5 Δ Ν 3 . 

τας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.] Θερισμὸν ὀνομάζει τὸ 
πλῆθος τὸ χρῄζον τῆς θεραπείας, ἐργατας δὲ τοὺς ὀφείλον- 
τας διδάσκειν, οἵ οὐκ ἦσαν τότε ἐν τῷ Ἰσραήλ. ἸΚύριος δὲ 

τοῦ θερισμοῦ αὐτὸς ὁ Ἀριστὸς, ὡς προφητῶν καὶ ἀπο- 
Γ ’ αν λ .. 3 κ - / 

στόλων Ἰύριος" ὃΏλον δὲ τοῦτο ἀπὸ τοῦ προχειρίσασθαι 
8 , 3 Φ,, Ἱκὰ 3 , 5” ’ 

τοὺς δώδεκα χωρὶς τοῦ αἰτῆσαι τὸν Θεόν. ᾿".Άκουε γάρ. 

46 
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ποη β1οιό 1] Ῥγοσαπίθρ,. Ὑιάθαπιας ααίαοπα οἱ Ῥλατίδαος 

αυ ἆῑσαπί, 

ΣΛαγὶδαὶ αμίεπι ἀἰσεθαπί: ἴπ Ῥγϊπαίρο ἀασπιοπίογιι 

ε]οῖέ ἀαπιοπία.] Ῥαπαιπι βα]ά6 8ογπιοηθς ΠΠ η, 

πα]]ας επῖπα ἆθρπιοη ε]οῖξ ἆεεπιοπαπι. Ἐδίο απίεπι αποᾶ 

ἆπιοπθβ ε]εσοετῖς πέ ἆαπιοπαπῃ Ῥτϊποϊρί 56τγῖεης, αιέ 

ΤΙΔΟΊΙΑΠΙ ΘΧΘΕΤΟΘΠΒ; ΠΊΟΤΡΟς Ἱθ]ίαγ εἰ Ῥοοσαία αποπιοάο 

βο]γεβραί, εἰ τοεσπαπα Ὠεί ρταἀϊσαδαί 2 παπι ἆαπιοη ϱ0Π- 

{τατῖο πιοᾷο εξ ΠΙοΤΡΟΒ αιισεί, εἴ α Ώ9εο βεραταί. 

"αί οἴγουπιῖδαί «Ἰεδις οἴνϊίαίθς ΟΠΊΊΙ6Ρ ασ υἱσοβ, ἄοσεπς πι 

ϱηπαφοσῖς ἐΠίογωπα, εί ργαάϊσαπ6 ευαπσε[ζιπι γοφηῖ, εἰ 6απατι8 

οπΊπεπι ΠΠΟΥΟιΙΠι αίφµε οπιπεπι ἴαπφιμογεπι ἴπ ροριίο.] Ώπο- 

ΠΙαΠα ΠΙΙΒΕΤΙΟΟΙΑΦ θ5ί, ποπ εχρεοίαί ἴ]ος αἆ 5ο γοαπ]εηίες : 

βοἆ Ίρ5ε οἰτοιέ, πο Ἠαροθαπί εχοιδαοπεπι ααοᾶά πα] 

Ἰ]οῦ ἁἀοοιατῖ. Όρετο απίαεπι εὔ 8Β6ΓΠΙΟΠΘ {ταΒῖς ϱ08 

ἆοοαπς, οὐ παιϊταοι]α {40ἵ6Π8. 

μπι υἱάίεδεί αιίεπι ἑμγῦαθ, πιἰδεγϊσογάϊα πιοίις οδέ εγφα 

{1198, φιιοᾷ εδδεπέ ἀεδέϊέιεὶ αίφο αὐ]εοίί υεζιέ ουεΒ ποπ Παδοπίες 

Ῥαδίοτειι.] Ἀοπ Παβρεραπί Ῥαδίοτεπι, ἑο αποᾶ Ρργϊποῖρος 

Ἱ]οταπα ποπ βο]απι ποπ οοτσεραπί, 5οἆ εί ποςοεβαπέ. 

Ὑετῖ οεπῖπα ραρἰοτῖς εδ ο{ρα ϱΤοσσπι πηϊβογῖοογᾶῖα αβῃο. 

Τίμιο αἰοῖί αἰδειριιί διωΐς: Λ{εδεῖς φιᾶσπι πιωζία, ορ6- 

γαγζὲ αιμίεπι ραιοῖ: γοβαίο ἐφιίωγ ἀοπιίπιπι πιεδδῖς, τεέ επέγιι- 

ἄαί ορεγαγίοδ ἴπι Πιθβδεπι δἸαπι.] ἸΜεββδεπι γοσαῦ πια] {ι- 

ἀϊπαπα ᾳἩξε ομταίίοπε ορΙ5 Παβεραξ, ορετατῖοβ αιίθπα 608, 

απ ἆοοοτα ἀερεβραπί, αα]εβ {πο ποη εταπί ἵπ Ίβγαε]. 

ὮοπαῖπΠβ απίθπι πηθβδῖς 1ρ5ο ορ ΟἨλτῖρθίας, Ὀοπαῖπιβ 

αροδίο]οταπι αεἳ ῬτορΠοίαταπ. ἹΜαπιεδίαπι απίοπι Ίου 

εκ ϱο, ααοᾷ ονγάϊπανϊέ αροδίοΙο ηοπ Ῥείεπάο Ώοιπῃ. 

Αιάϊί επῖπι. 
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ΚΕΦ. 

ΑΙ προσκαλεσάµενος. τοὺς ὃδωδεκα µαθητας 
αὐτοῦ. ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευ- 

µάτων ἀκαθάρτων, ὥστε αὐτὰ ἐκβάλλειν, καὶ θε- 
ραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μµαλακίαν.] Δω- 
ὃεκα μὲν μαθητὰς ἐκλέγεται, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα 

- ’ λ ’ .] [ 9 / 

φυλῶν' δύναμιν δὲ τούτοις προσθεὶ, καίτοι Ύε ὀλίγοις 
4 ο κν δν / « Ν -. α ες ῃ : 

οὖσιν, απέστειλεν" ολίγοι γαρ οἱ διὰ τῆς στενῆς ὀδεύοντες. 

Δίδωσι δὲ αὐτοῖς τὸ θαυματουργεῖν, ὡς ἂν διὰ τῶν θαυμάτων 

καταπλήσσοντες, πρὸς τὴν διδασκαλίαν πειθηνίους ἔχωσι τοὺς 

ἀκροατας. 
-- μ / / λ /{ ’ 

Υ.2 Τών δὲ δώδεκα ἀποστόλων τα ὀνόματα 
ε) -- - / 

εἰσι ταῦτα" πρώτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, 
λ -- - 

ὲ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.] Ἐαταλέγει τὰ τῶν 

ἀποστόλων ὀνόματα διὰ τοὺς Ψψευδαποστόλου Προτί- 

θησι δὲ Ἠέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν, διότι καὶ πρωτόκλητοι. 

Ἠἶτα τοὺς τοῦ εβεδαίου, προτάττει δὲ τὸν Ἰάκωβον τοῦ 
Ἰ ΄ . ] ΔΝ ν 3 / 3 . 5 ο) εν λ 

ωάννου οὐ γὰρ κατα την ἀξίαν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς κατὰ τὸ 

παραπεσὸν καταλέγει τούτους. Φῃησὶ γοῦν, 

Ῥ, 3,4 Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάν- 
νης ὁ ἀδελφος αὐτοῦ. Φίλιππος, καὶ Βαρθολο- 

αν - 4 ο « / 3 / µαῖος' Θωμᾶς, καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης' Ἰάκωβος 
-- / Δ -- 4 

ὁ τοῦ ᾽Αλφαίου, καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδ- 
-- / / 

δαῖος Σίμων ὁ Κανανίτης, καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης 
ε χ ὃ λ 3 / 5 ὸ ’ α Μ Ε 
ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.] Ἴδε ταπείνωσιν τοῦ Ματ- 
θαΐου, πῶς ἑαυτὸν μετὰ τὸν Θωμᾶν ἔταξεν. Ἐπὶ δὲ τὸν 

Ἰούδαν ἐλθων οὐκ εἶπεν, ὁ µιαρὸς, ὁ τοῦ Θεοῦ ἐχθρὸς, ἀλλ᾽ 
Ἰσ / 5,  Ἆ 3 ΔΝ ω ιὸ 4 ΄Η 4 καριωτην αὐτὸν ἀπὸ τῆς πατρίδος ὠνόμασεν. ν γὰρ 

καὶ ἕτερος Ἰούδας, ὁ καὶ Λεββαῖος καὶ Θαδδαῖο. Δύο. 

τοίνυν Ἰάκωβοι, ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου" καὶ 

δύο Ἰοῦδαι, ὁ Θαδδαῖος, καὶ ὁ προδότης" καὶ τρεῖς ίμω- 
ε ΤΙέ ε κά / Λ ε δό πας ] 

νεο, ὁ Πέτρος, ὁ Ἠανανίτης, καὶ ὁ προδότη. «Ἄίμων γὰρ 

Ἰούδας Ἰσκαριώτης ἐλέγετο. 47 

Υ.Μ--Ἱ Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ 
Ἰησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς λέγων" Εἰς ὁδὸν ἐθνών 
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σ4ΡῦΤ ἅΧ. 

Τ' αοεοεγθΏῖς ἄιιοᾶεοίπι ἀἰοϊμιίς ιβ, ἀεαίέ εἰς Ροίθθ- 

ἰαίεπι 8ιρεγ δρὶγτέις ἔπιπιιπιάοβ, ία μέ ρδος ο]ίοεγεπέ, 

εί 8απαγεπέ φιεπιυῖθ πιογδιπι, εί φυεπιυῖς ἴαπφιμογεπι.] Ὥιο- 

ἀεοῖπι ἀῑδοίρα]ος εΠσ1έ ]αχία παπιεγάπα ἀαοᾶςοῖπα ἐτίρααπι, 

γιταίεπιααε 15 ἰταᾶιάτέ, απαπιγῖ ραιοῖ εββεηί, αίαιθ 

επη]θῖ{: ραιοῖ εΠΊπα ρ6γ αηραδίαπα Ροτίαπα {ταπβοιπί. Ὀεά1ς 

απζεπι εἶς {ποϊεπά1 πατασι]α νΙτίαίαπα, αἱ ρου πατασυ]α 1π 

αἀπαϊταίοπεπι αἀάπσετεπῦ αιιά1ίοτθς, εὐ τηασί5 οῬίεπιρε- 

ταηίες ἀοοίτῖπορ Παρετοεπ. 

}λιοάεοῖπι αιίεπι αροδίοἴογωπι ποποῖπα δι Ίιαο: γίπιτις 

πιο φιῖ ἀἰοϊέιγ Ῥείγµς, εί 4πᾶγεας ]γαίεγ ει] Ἑπι- 

πιεταῦ αιίεπι αροβίοΙοταπα ποπιῖπα, Ῥτορίες Ῥβειάοαροθ- 

ἰο]ἱοβ. Ἐτεροπί6 ααίαπι Ῥεΐταπα εἰ Απάτθαπι, αποπῖαπι 

εἰ ρτίπιαπα εταπί γοσαϐ. Ὠεϊπάφ Ῥοπεπς Πορ Ζεβρεάατ, 

Ῥτορροπί6 ᾗαοοραπα οαπΠῖ, ποῦ Ῥτορίες ἀῑσηϊίαίεπι, βοᾷ 

απῖα Ἱέα αοοϊἀεταῦ. ὨὈ]οῖί 1ρ]έατ, 

«αεοῦις Ζεὐεάσί Πῖωβ, εἰ «οαππε ]γαίεογ εἶιδ, Ρ)Πρ- 

Ρις εί Βαγίλοἴοπιωσιδ, Ἴλοπια εἰ Ηαίί]ωιδ ριθίσαπιις, 

«ναοοῦμς Αἴρ]ιωὶ, εἰ Ιεθῦωιι οοφποπιοπίο Τ]ιαάάσιδ, Φἴπιοι 

απαπωιε, οί «Γιᾶας Ιδοαγίοίεθ, φιῖ οί ἐγααίάιέ ἐζωπι.] Ὑἱϊάςε 

Ἠανηϊμίαίεπα Μαἰίλεξδί, αποπιοάο 59 Ῥοβῦ ΤἩοπιαπ οτα- 

παν, Αά οπάασπι ααίεπα οππα γεηῖβδεί, ποηῦ ἀῑσῖε, ρο]]α- 

{ας 116, ΙπΙπαῖσας 1]ε Τε], δε Ἰβδοατιοίοπι 1Π]ππι α ραίΐτία 

ποπηϊπανϊι. Ἐταῦ επῖπι ε{ αἶῑας οἑτάας, απ εἰ Τ,ερραας 

εί Τμαάάσας ἁἀἰοεραίιν. Ότο Ιρ]ίαν «αοοβί, πεπιρθ 

ππας Ζερεᾶα, α]ίετ Α]ρ]μασί: οὐ ἆπο οπάα, ΤΓπαάᾶσιας 

πας, εὐ α]ίετ Ῥρτοᾶιίοτ. ΈΤταοῦ αιίεπι ΦΙΠΙΟΠΘΒ, ΘΙΠΙΟΠ 

ϱοϊ]οεί Ῥείτας, εἰ Οαπαπερίς, οἱ ρτοάΙίοτγ. Απιοη 6Πῖπι 

;αάαβ Τ5οατῖοίαε5 ἀῑεεραίιγ. 

Εοεα ἀιοδεοίπι επιἰέ «Ἰεδις, εἰ Ῥγασσριί ες, ἀἰσεπς: Ίπ 

νῖαπι φεπέϊῖμπι πε αὐϊογιϊς, αἱ ἴπ οἴνίαίοπι δαπιαγιίαπογιπι 
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λ / λ -- Δ ” / 

μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πὀλιν Σαμαρειτών µη εἰσέλ- 
/ Λ Αα λ Ἆ / λ 

θητε' πορεύεσθε δὲ μάλλον πρὸς τὰ πρόβατα τα 
, / / / ΔΝ 

ἁπολωλότα οἴκου Ἱσραήλ. Ἡορευόμενοι δὲ κη- 
, / / / -- ρύσσετε λέγοντες, Ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τών 

οὐρανῶν. | Τούτους, ποίους; τοὺς ἁλιεῖς τοὺς ἰδιώτας, 
3 [ή / 4 - . [ 3 / 

τοὺς τελωνας. ἹἩροηγουμένως δὲ τοῖς Ἰουδαίοις ἀποστέλ- 

λει αὐτοὺς, ἵνα μὴ ἔχωσι λέγειν ὅτι, πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς 
κ) / . 8 - ε - ΕΦ - 3 3 ’ ἀπεστάλησαν, καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι οὐκ ἐπιστεύ- 

σαμεν' ἀπροφασίστους οὖν τοὺς Ἰουδαίους ποιεῖ. «ουνάτ- 

τει δὲ τοὺς ἈἈαμαρείτας τοῖς ἐθνικοῖς, ἐπεὶ Ῥαβυλώνιοι ὄντες 
[ή Ν .) / . λα) Δ / ”ς/ 

κατῴκησαν τὴν Ἰουδαίαν, καὶ οὐδὲ τοὺς προφήτας ἐδέχοντο, 

ἀλλὰ µόνα τὰ πέντε τοῦ ΜΠωσέως βιβλία. ἈἩασιλείαν δὲ 

οὐρανῶν, καὶ τὴν µέλλουσαν ἀπόλαυσιν νόε. Ὁπλίζει δὲ 

αὐτοὺς τοῖς θαύμασι, λέγων" 
. - / λ Υ.8 ᾿Ασθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθα- 

/ / 2 / Δ 

ρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. Δωρεὰν ἐλάβετε, 
ὃ λ / δε ο/ ϱ ’ α ὗ ζ / ς 
ωρεαν δότε.] Οὐδὲν οὕτως ἁρμόζει τῷ διδασκάλῳ, ὡς 

ταπείνωσις καὶ ἀκτημοσύνη. Γὰ δύο τοίνυν ταῦτα ἐνταῦθα 

δείκνυσι,͵ δωρεὰν ἐλάβετε λέγων, μὴ γὰρ ὑψηλοφρονεῖτε, 

ὡς τοιαῦτα ἀγαθὰ ἔχοντες καὶ διδόντε. Δωρεὰν γὰρ καὶ 
. / Α 5” σι] 3 Ν . - : πω 

χάριτι ταῦτα ἔχετε, ἀἆλλα συν τῷ ταπεινοφρονεῖν καὶ ἄφι- 

λοχρήματοι γένεσθε. Δωρεὰν γὰρ, φῃησὶ, δότε. ῦελεωώτερον 

δὲ ἀνασπῶν τὴν ῥίζαν πάντων τῶν κακῶν, φῃσίν' 
Ν / λ Δ / Ὑ.οι1ο Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον, 

λ ) , Δ / -- κ / 
μηδὲ χαλκὸν εἰς τας ζώνας ὑμῶν, μὴ πήραν εἰς 

Δ ’ - λ ’ 4 

ὁδὸν, μηδὲ δύο χιτώνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ 
/ / λ Ρ - -- - 

ῥάβδους ἄξιος γαρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ 
ἐστιν. ] Ἠίς πᾶσαν ἀκρίβειαν αὐτοὺς γυμνάζαι" διὰ τοῦτο 

ἀπερίττους αὐτοὺς παντελῶς ποιῶν καὶ ἀμερίμνους, οὐδὲ 
. / ο αὉ- . 4 ο Γ) ] 9 

ῥαβδους συγχωρει ἐχειν. Τοῦτο γαρ ἢ ἀκριβῆς ακτήμµο- 

σύνη, ποιοῦσα πιστεύεσθαι τὴν περὶ ἀκτημοσύνης διδά- 

σκοντα. Ἠϊτα ἵνα μὴ λέγωσι, πόθεν διατραφησόµεθα ; 

φησὶν, ἄξιος ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ, τουτέστιν, ἐκ 

τῶν μαθητῶν τραφήσεσθε' χρεωστοῦσι γὰρ τοῦτο ὑμῖν 

ὧς ἐργάται. ΤροφΏς δὲ εἶπεν, οὐ τρυφῆς" οὐ γὰρ δεῖ 

τρυφᾷν τοὺς διδασκάλους. 
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πο ἐπογεααπιϊπὶ: δεᾷ Μίο ροϊΐιδ αῶ ου6 Ῥεγάϊίας «οπιιβ 

1ογαεί. «Ῥγοβοϊδοεπίες αμίεπι ϱγαάϊσαία, ἀἰσεπίες: «4Ργγο- 

ϊπφιαυϊέ γεὔπµπι σΦίογιπι.] Ἠοβ, ᾳπα]ες2 Ρϊδοαίοτας, γυ]- 

64165, Ῥαρῃσοαποβ. Ῥτίπιππα απίθπα 605 πηϊς]ξ αἆ οι1άρθοβ, 

ης ἄϊοστο απθαπέ, ΟΩποπῖαπι αἆ σοπ{1θ5 παῖβαῖ Ποτιιηέ, 

Ι1ᾷοἴτοο ηΟΡ εαάερῖ ]ατο ποῦ οτοάἰάἵππας. Το5π1έ Ισίέαν 

9 πάεο5 οπιπῖ εχοιςαίἸοπθ. Οοπ]αποῖέ αιίεπι Φαπιατίζα- 

ΠΟ σεπή θα, ααοηῖαπα Ῥαβγ]οπῇ εταηέ ἵπ ο αάσςρα ἆοπαῖ- 

οἵ]απα Παθεπίες, Ῥτορπείαδαιθ πο τοοϊΙρίἰεβαπέ, δε {αηπ- 

ἑαπιπιοᾶο ααίπαιο Ίμχοῦ Μογοῖα. Ῥοττο Ρο; ΤεΡΏΙΠΙ 

οσ]οταπι Επέπτοταπα Ιπίε]]σο {ΠΠ οπεπι. Ατπιαίξ απίοπα 

605 παϊταοι]18, ἀἴσοθης : 

1ΠῇΥΠΙΟ8 δαπαίε, ἴ6ΡΥοΟδΟΒ πιιπάαίε, ἆσπιοπες οε]ίαῖέο, 

6γαἰῖς αεοερἰςέϊ», φγα(ζς ἀαίο.] ΝΙΠΙ {ἑαπι ἀθοεί ἀοοίογεπι, 

απαπα ἨιπϊΠίας, οὐ ἁῑγιίατυτα οοηέεπαρία». Όσο Ισίέαν 

Ἠασο Ίος Ίοεο ἀοοεί, ἀϊοεπς, ἀταξῖ5 αεορρϊς[ῖ5, πθ 51ρεζ- 

Ῥιτεηίέ, ααοᾷ {αᾗα ἆοπα εἰ Ἠαβοετεπί, εἴ ἆατεηί. (ταί[ς 

οπῖπι εἰ Ῥετ στα[ῖαπα {αλα αοοθρῖδίῖ5, 5οᾶ οπι Πιπαϊ]ίαία 

εί ἀῑνίπαταπα εδίοίε οοπίοπαρίοτος. τας επῖπι, Ιπαπῖξ, 

ἀαΐε. Ἐί αἱ ρετίεοῖας πια]ογαπα οπιπίαπα ταᾶῖκ εχιτρο- 

έατ, Ἱπαυ]ς: 

Λίοι ῥοδειάεαίϊς αιγιπα, πεγµο ατγφοπίιπι, πεημο ὤδ ἴπ 

2οπίς υεβίγῖβ, πέφιε Άέγαπι αἆ 1ΐεγ, πεηµο ἅμας {ωπῖσαἙ, 

πεηιο οαἰεθαπιεπία, πεφιε υἴγσφαπι: ἀἰφπιβ επῖπι εδί ορεγα- 

γζ8 5ιιο οἶδο.] Μαρπο βἰπάϊο 9ο5 εχοτοεί, εἰ Ρτορίετθοα 

οπιπῖα αἩ εἶδ βαρετβυα αι{ετί, οἱ ουτας αἳς αἀϊπατ. Ἀαπι 

Ώηθαιε γίσαπι 605 Ἠαβοτε βἰπῖέ, ααοᾶ οχαοία ραιρετίαίϊ5 

ορ, εἰ ἀἴσπος Πάε {αοῖέ 695, απῖ ρααρετίαίεπι ἀοσθαπό. 

Ῥεϊπάο πο ἀῑσαπί, ππᾷο υἰοίαπι Ἠαβορίπιςὁ Ἱπαπῖξ, 

ἨῬίσπας εδε ορετασίας οἶθο 51ο, Ἀος ϱβί, α ἀῑδοῖρια]]ς5 ραξ- 

οσπι]πῖ, ἀερεριαπέ οπῖπα Ἠος ΥοΡ!5 πέ ορετατῃῇς. Ὠιχίέ αι- 

ἴοπα οἶδο, ποἩ μμ. Ἄεαιθ εηῖπι ἀε]οίατί οροτίεέ ἄος- 

{9γ65. 
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ελ λ] / λ) ’ ” / 
γ.ιι Εἰς ἣν ὃ) ἂν πόλιν ῆ κώμην εἰσέλθητε, 

ἐξετάσατε τίς ἐν αυτῆ ἄξιός ἐστι, κἀάκεῖ µείνατε 

ἕως ἂν ἐξέλθητε.] Οἷκς εἷς «πάντας κελεύει ἔρχοσθαν 

ἵνα μὴ τοῖς ἀναξίοις µιγνύμενοι διαβάλλωνται" ἐὰν γὰρ εἰς 

τοὺς ἀξίους μόνους ἔρχωνται, πάντως καὶ διατραφήσονται. 

ζελεύει δὲ προσµένειν, καὶ μὴ οἰκίαν ἐξ οἰκίας ἀμείβειν, ἵνα 

μὴ ὡς γαστρίµαργοι ψέγωνται, καὶ δόξζωσι τοὺς πρῶτον 

δεζαµένους ὑβρίζειν. 
2 / Δ ε] Ν Ἀ 3 ’ 

γ. το, 13 Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπά- 

σασθε αὐτὴν, λέγοντες" εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτω" 
Καὶ ἐὰν μὲν ῇ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμών 
ἐπ᾽ αὐτήν, ἐὰν δὲ μὴ ᾗ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν προς 
ὑμάς ἐπιστραφήτω.] ᾿Ασπασμὸν καὶ εἰρήνην τὴν 

εὐλογίαν νόει, ἥτις παραμένει µόνοις τοῖς ἀξίοις" µάθε οὖν 

ἐντεῦθεν ὅτι μάλιστα τὰ ἡμέτερα ἔργα εὐλογοῦσιν ἡμᾶς. 

γ. τῷ 1 Καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμάς, μηδὲ 
ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμών, ἐξερχόμενοι τῆς οἰκίας 
ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν 48 
τών ποδών ὑμών. ᾽Αμὴῆν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον 

-- 4 5 / / 

ἔσται γῆ Σοδόµων καὶ Γομόῤῥων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, 
Ὀ] -- / « ” / 3 ’ λ 

Π τή πολει ἐκείνη. | Ἐικτινάσσειν βούλεται τὸν κονιορ- 
Δ ο ’ 5] 501 ” 9 - 8 4 . ’ 

τὸν, δεικνύοντας, ὅτι οὐδὲν ἔλαβον ἐκεῖθεν διὰ τὴν ἀπεί- 

θειαν αὐτῶν": 3} ὥστε μαρτύριον εἶναι τῆς μακρᾶς ὁδοιπορίας 
ε 5 [, λ 9 4 5 9 / . ’ ο ἣν ἐβάδισαν, καὶ αὐτοὺς οὐκ ὠφέλησαν. ᾿Ανεκτότερον οὖν 
” - / “Ἀ - 3 - ’ ε - 

ἔσται τοῖς Σοδόμοις, ἢ τοῖς ἀπειθοῦσι, διότι οἱ Σοδομῖται 

ἐνταῦθα κολασθέντες ἐκεῖ μετριώτερον κολασθήσονται. 
- / 

Ὑ.τό Ἰδου ἐγω ἁἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα 
3 / νά / 3 " / 3 ’ 

ἐν µέσω λύκων.] Ἰαθώπλισεν αὐτοὺς σηµείοις" ἐποί- 
5 - Δ - -- 3 - ” ’ 3 / ’ Ίσε θαῤῥεῖν περὶ τῆς τροφῆς, τὰς τῶν ἀξίων ἀνοίξας θύρας. 

Λέγει νῦν καὶ τὰ συμβησόµενα δεινὰ, τὴν πρόγνωσιν δεικνύο. 
Ἠαραμυθεῖται δὲ διὰ τοῦ ἐγω. Ἐγὼ, φησὶν, ὁ κραταιός" 
ο 36 α 3 ’ 4 ” ε ’ ] 

ὥστε θαῤῥεῖτε, ἀχείρωτοι γὰρ ἔσεσθε. Ἐτοιμάζοει δε 

αὐτοὺς πρὸς τὸ πάσχειν" ὡς γὰρ ἀδύνατον ἐν µέσῳ λύκων 
/ 4 / ϱ/ α Έα 4 αδιὸ ν / 

πρόβατον μὴ πάσχειν, οὕτω καὶ ὑμᾶς μεταξὺ τῶν Ιουδαίων. 

᾽Αλλὰ κἂν πάσχητε, μὴ ὀργίζεσθε' ὡς πρόβατα γὰρ 

πράους ὑμᾶς εἶναι βούλομαι, καὶ οὕτω μᾶλλον νικᾷν. 
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ᾖπ φιαπιοµπφιο οἰυϊίαίεπι νεῖ υἰσιπι Γιογλῖς ἐπσγοβεῖ, 

επφιϊγ{ίο φιῖς ἴπ εα ἀἰφπις εί: αίφιο ἠῆίίο πιαπείο, ἄοπεο 

επεαίἰ.] ἍἈοηπ αἆ οπιπθς ]αςαῖς Ἰτα6, πο πχ Ιπα]ρηί6 

αχσυαπίατ. ἈΝαπι ϱἳ αἆ 5οἷο5 ἀἴσπορ Ιοτίπέ, οππῖπο εί 

Ραδορηίατ. οτπρεί απίθπι ΊΠΠΕΤΘ, εέ ποπ ἆαε ἆοπιο ἵπ 

ἄοπιαπα Τα, πο {απαπαπα σπ]οδί πια]ο αιάϊαπί, οἱ γιάεαπ- 

{ασ Ῥτῖπιος απῖ βαβοερεταπί, Ιπ]ατία α{Πςογο. 

ἄῑπι αιέεπι ἐπίέγαδιέϊς ἄοπιωπι, ἑαζυίαδίέϊς ἐῑίαπι ἀἰσεπίες: 

Ῥαω Ἰνμῖο ἄοπιιὶ: εἰ δὲ φωϊᾶεπι Γιογῖέ ἄοπιμβ ἀΐσπα, νεπἰαί 

ραᾳ υεβίγα 8ργα απο: οαῖπ ππῖπις Γιογῖί ἀἶσπα, ρα υεδίγα 

αἆ νος γευεγίαέιγ.] Ῥετ βα]αίαοπεπι δὲ Ῥασεπι, Ῥεπεάᾶίς- 

Ώοπεπι Ιπίε]]σα, απο αραιά βο]ο5 ἀϊσπορ πιαπαί. Ὠϊδος 

Ἰσ]ίαχ Ἠος Ίοςο ααοᾷ ποδίτα ΠιαΧΙΠΙΕ ΟΡΕ6ΤΑ ΤΠΟ5 Ῥεπεά[- 

σαηῦ. 

Εέ φωσμπιφμο ποπ οποερογί ν08, πεγµο αιιάἰεντέ 8Ε7Ίιο- 

Ώ68 υεβίγο8, επειωιίεΒ ο ααάϊθις αιέ οἴυίίαίο ἐζα, εποιέϊίε ριζ- 

νΕΥεΠι ρεάιπι υεδίγογιπι. «Απιεπι ἄἶσο νοῦῖβ, {οζεγαδίζίιι εν τέ 

ἴογγα Βοᾷοπιογµπι εί («οπιογγ]ιΦογιπι ἴπι ἀῑο Γιάἱοῦ, «ματι 

οἴυιίαιξ Πί] Ἐκοιίετε Ἰαρεί Ῥπ]νεταπι, πιοηβίταηίοΒ 

ααοᾶ πΙΒ1] 1]Ηπο αοοερετῖπὂ Ῥτορίες ἁπατιάαπα 1Πογαπα αὶ 

Ῥετριαάετϊ ποπ Ῥοίπετιηέ, γε] ταέ {δδεπίατ 5ε Π]οταπι 

ποπΙῖπθ πιασΏπα 1ΐεγ οοπ{θοῖςςε, π]μΙ]ααο 15 Ῥτοίμῇςρο, 

Το]εταρῖπας ασῖίαν ατιό βοᾷοπαῖ απαπι Ιποτοαάι]β, ϱο 

ααοά Βοάοπιϊζο Ἠ]ο ραπΙ61 αἲἲβῖ πας Ῥυπ]επίαγ, 

Ἔσσε εΦο πιλίο 008 δἰσωί ου68 ἵπ πιεᾶίο ζηρογωπι.] Ατ- 

ππαγεταῦ ϱο5 πΙταου]ς, ἆο οἵρί Ῥοπαπι Πάποῖαπι 1]15 

{εοεταί, αροτῖς ἀϊσποτιπα Ἰαπιῖ5. ὨὈ]οῖς πιπο εέ ρτανία, 

ααςθ; εγεπίπτα οταηί, 5αᾶπι Ργερβοϊθηξαπη πιαπΙ{ββίαηβ. 

Οοπβο]αίασγ αι{επι ρογ Ἆος ααοάἀ ἁῑοΙέ, 95ο. Έβρο Ἱπαπζ, 

Ῥοΐεπς 1]α: εί Ῥγοϊπάε Πάϊΐα: Ιπγῖιοᾶ οπῖπι ογᾳδ. Τη- 

βίτιήζ απίθπα 605 αἆ ΡαββΙοπΏθΠΙ, ἈΝαπι βἶοιό Ἱπιροβδῖρ]θ 

ού οὖες ἵη πιθάῖο Ἱαρογαπα πΙμ] ρα, Ἱία εὖ νο Ιπίαυ 

φπάερο Ύσεταπα Ἠοεί ραΙαπαϊπ], πο βιοσθηβθαίί5; Ὑο]ο 

ΘΠΊπι νο πιαηβιθίο5 6556, βἶοιί οΥ65, εὐ βίο πιαρδῖ5 

ΥΊηςΘΤ6. 
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/ - / ε πι 4 πι ης « 
Γίνεσθε οὖν φρόνιµοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς 

ς / / Δ ] . / ο 

αι περιστεραί. | Οέλει τοὺς μαθητὰς καὶ φρονίµους εἶναι" 
ο 4 8 / ’ α) ’ - α 3 / ὸ - 

ἵνα γὰρ μὴ, πρόβατα τούτους ἀκούων, νοῇς ὅτι ἠλίθιον 9εῖ 
9 ᾽ λ « 9’ - ὰ , 4 

εἶναι τὸν Ἀριστιανὸν, φησὶν ὅτι δεῖ καὶ φρόνιμον εἶναι, 

εἰδότα πῶς δεῖ ἀναστρέφεσθαι ἐν µέσῳ πολλῶν ἐχθρῶν. 
κ 4 ες α- ο) Ν ΔΝ Ν - διὸ / 

ς γαρ ὁ ὄφις πᾶν µεν το λοιπον σῶμα ὀἰόωσι πλήττεσ- 

θαι, τὴν δὲ κεφαλὴν τηρεῖ, οὕτω καὶ ὁ Χριστιανὸς πάντα 

τὰ ἑαυτοῦ διδότω, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ τοῖς πλήττουσι" τὴν 

δὲ κεφαλὴν, ἥτις ἐστὶν ὁ Ἀριστὸς καὶ ἡ εἰς αὐτὸν πίστις, 

τηρείτω" καὶ ὥσπερ ὁ ὄφις στενῇ τινι ὁπῇ περισφιγγό- 
ντ ’ . ’ Δ Δ ’ ς 

µενος καὶ διεξερχόµενος ἀποδύεται τὸ παλαιὸν δέρμα" οὕτω 

καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ ὁδεύοντες, τὸν παλαιὸν ἅπο- 

δυώμεθα ἄνθρωπον. ᾿Επεὶ δὲ ὁ ὄφις καὶ βλαπτικός ἐστι, 

κελεύει ἡμᾶς ἀκεραίους εἶναι, τουτέστιν, ἁπλοῦς καὶ ἀπονή- 

ρους καὶ μὴ βλαπτικοὺς, ὡς αἱ περιστεραί" αὗται γὰρ, καὶ 

ἀφαιρούμεναι τὰ τέκνα καὶ διωκόµεναι, αὖθις ἐπανακαμπ- 
ΔΝ Δ / 3 - ’ ιά ” 

τουσι προς τοὺς Φεσπότας. "Ἠσο οὖν φρόνιμος ὡς ὄφις, 
ο 4 ον » Α. / ο) 4 [ή Ν Δ Δ 
ὥστε μὴ γελᾶσθαι ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ πάντα τὰ κατὰ σε 
α) [ή ’ Δ . Δ / [ή / ” 

ἀμώμητα διατιθέναι" πρὸς δὲ τὸ βλάπτειν ἑτέρους ἔσο 

ὡσεὶ περιστερὼ, τουτέστιν ἀπόνηρος. 
/ λ ΔΝ -- , Ὑ. 118 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρωπων' 

/ -- / -- 

παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς 
-- - ’ {τὸ Δ ΔΝ 

συναγωγαῖς αὑτών µαστιγωσουσιν ὑμάς' καὶ ἐπι 
4 4 4 - / / - 

ἠγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, 
) ’ -- 4 -- - 

εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.] Ὁράν 
τοῦτό ἐστι τὸ φρόνιμον εἶναι, τὸ προσέχειν καὶ μὴ διδόναι 

ἀφορμὴν τοῖς θέλουσι θλίβειν, ἀλλὰ φρονίµως διοικεῖν τὰ 

καθ᾽ ἑαυτούς' ἂν χρήματα θέλη ὁ διώκων, ἂν τιμήν, δὸς ἵνα 
Ἀ 3 2 ’ Ἀ δὲ ᾽ / 3 - / ’ ν 

μὴ ἔχη αφορμήν' ἀν ὃε τὴν πίστιν αφαιρήται, φύλαττέ σου 

τὴν κεφαλήν. Οὐ μόνον δὲ πρὸς Ἰουδαίους πέµπειν μέλλει 
) . 3 3 . ΔΝ Ν /, Δ . ’ 9 

τοὺς μαθητὰς, ἀλλὰ καὶ προς τα ἔθνη: διὸ καὶ λέγει, εἰς 

μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσι, τουτέστιν εἰς ἔλεγχον 
αὐτῶν μὴ πιστευόντων. 

ἵ μ -- - Ν 

Ὑ.το2ο Όταν δὲ παραδιδώσιν ὑμᾶς, μὴ µεριµ- 49 
’ -- ὴἹ / ’ / Δ -- 

νήσητε πώς ἢ τὶ λαλήσητε' δοθήσεται γὰρ ὑμῖν 
υ / ως Ἱεβ. / Ν -- 

ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα τί λαλήσετε' οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε 
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Σείοίο ἐστιν ργιιάεπίεδ αἰσιέ δεγρεπῖες, οί δἰπιρίίοε υεζιέ 

οοἴωπύς.] Ὑμ]έ ἀῑδοῖρι]ος είῖαπι ρτιάοπίθς 6556. Τἀοῖτοο 
οτι αιά1ετῖς ΟἨτ]βδήαπος αῑοῖ 9165, ποἩ Ιπίε]ῆσας ααοᾶ 

οροτίεαξ ϱο5 5ἰαρίάο5 9556, παπι εί Ῥτπάοπίες οροτίεί 

6556, οὐ 5οἵτο αποπιοᾷο γεγραΠ ἀερεαπί ἵπ ππθᾶΙο πιω]{ο- 

γατα ἹΠπΙπΙΙσοταπι. Αοιῦ οηἵπι 86Γρ6Π5 {οίαπι οοτριβ 

ορ]ιοῖς αἱ ροτουΙαίασ, οαραί απίεπι βοτναῖξ: Ἱία οί Οτῖς- 

Παπας, ἸπαΙξ, οπηπία 5µα ἀεί, αίαᾳαα αίῖαπι οοΓρα5 5Ι1Πα 

Ῥετουεηρας: οαραΐ ααίοπι ααοά α5ί Οτϊδίας εὐ Πάσπι 

ἵη 1]απα βεγγεύ. ἨἘέ διοαέ 8ετρεΠΒ 1π απσιαδίο αποάαπι 

{οταπηῖπε οἰτοιπιβίτιησϊέ 5α, αἴαπαο Ιπᾶα εναᾶεπς Ῥε[]επι 

᾿ πνείετεπα οχι: ία θἳ ΠΟ Ρε αποσιβίαπη γίαπα Ιποθεάαπηις, 

π{ γείθτοπι ΘΧΙΑΠΙΙ5 ἨοπΙπαπι, Ὑοετυπίαποεηυ απία εἴ 

5εγρεΠβ ποχίπβ ο5έ, ]αθοί πο αἰπιρ]ῖοςς 6556, Ίου ο5ί, 

βἵποθτος δε αὔδααο πιαίῖα παἹαπιααα οβεπάρηίος, βἶοιί 

οοἴαπιρας : 1]ε οπῖπι οτι α{εταπίασ ος {ωίπς, ο6 Ῥ6ί5ο- 

οπΊοπεπα ραΠαπίατ, τάτδα5 αἆ ἆοπιῖπος 5105 τογοτίπίατ. 

Ἐρίο Ιρ]ίατ Ῥγαάσης βἶοιέ 86ΓΡΟΠ5, Ἱία πί πο ἀετιάθατῖς 

οὗ υΙίαπα αΏ α1ῇς, 5οᾷ οπιπῖα ἴπα οἴίτα οὔεπδαπ Ῥετβοῖαδ. 

ΑΙ15 αιίσπι πο ποσθαβ 8ἵ5 γο]ιέ οοἶαπιρα, Ἠος ορ, ποαι{]- 

απαπι πιαΠσηΏις. 

ζαυείο αιίεπι αὖ [ιοπιπίδιις: ἐγαᾶσπίέ θπῖπι υ08 πι σ0Ίι- 

οἴδῖα, εἰ ἔπ 5υπαφοσφῖςδ δμῖ Παφε[ίαδιμιί 005, αἱ αἄ Ῥγαείᾶες οί 

76065 ἀμοεπιϊπὶ Ῥγορίογ πια, ἴπι {εδίπιοπῖωπι {ρδῖδ αο φεπῖῖ- 

δωφ.] Ὑιάες Ἠοο 655 Ῥγιάσπ{ϊβ, ϱαΥοτε, εὔ ποπ ἆατε 

οσσββῖοηεπα γο]επίίθα5 Ῥοετβοεφῇ, 5οᾷ Ργαάςηίευ α.6Γ8 Τ68 

ηορίτα». οἱ Ῥεοππίαπι γο]αατῖέ απῖ ΡετβεςιΙ ασ, 5ἱ Ἠοπο- 

ΤΟΠ, ὅα τί πο ΟΟΟΒΒΙΟΠΕΠ Ἠαβοαί: βϐἱ αιίαοπι Πάσπι 

αυ{οτί, οαδίοᾶϊ (παπι οαρα6. Ἀοη απίαοπι ἀἰξδοῖρι]ος πιῖς- 

βυτας εταί αἆ «πάθος βο]άπ, 5δεά οεἰῖαπι αἆ ορεηίαες: 

1ᾷοἴγοο ἀῑοΙξ, Τη ἐἑαβίϊπιοπῖαπα 1ρ8ῖ5 οὐ σοπίρας, ος ο5ί, 

1η ποίαπα εὔ Ιπ ταργοἩθηβίοπθπα θοτΙπα ααϊ ποπ οτεάαπ{, 

4έ οιπι ἐγααίάεγῖπέ 905, πο δ)έῖς δοζζοιέϊ φιοπιοᾶο αιιέ 

ο ιᾷ [οφιμαπεϊπϊ ; ἀαὐϊέιγ επῖπι υοὺῖδ ἔπ Ηῑία Ίιογα φιιά ἴοφια- 

ππϊπῖ, Ίο επῖπι υ08 εδἰῖδ, φιῦ [οφιϊπιϊπί, δεᾷ δρὶγτίς 

10 
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οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμών, 
τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. ] Ἵνα μὲ εἴπωσι, καὶ πῶς δυνησόµεθα 

πεῖσαι σοφοὺς ἰδιῶται ὄντες; κελεύει θαῤῥεῖν καὶ μὴ µεριµ- 

νᾷν. Ὅταν μὲν γὰρ µέλλωμεν μεταξὺ πιστῶν διαλέγεσθαι, 

ΩΡΑ δεῖ ἡμᾶς προμελετᾷν, καὶ ἑτοίμους εἶναι πρὸς ἄπο- 

λογίαν, ὡς ὁ Πέτρος παραμεῖ" μεταξὺ δὲ ὄχλων 

καὶ βασιλέων µαινοµένων, τὴν ἑαυτοῦ ὑπισχνεῖται ἰσχὺν, ἵνα 

μὴ φοβηθῶμεν. ἸΤὸ μὲν γὰρ ὁμολογεῖν ἡμέτερον" τὸ δὲ 

σοφῶς ἀπολογεῖσθαι Θεοῦ. Ἰαὶ ἵνα μὴ ὑπολάβης ὅτι φυ- 

σική ἐστιν ἡ πρὸς τὰς ἀπολογίας ἐπιτηδειότης, φησὶν, οὐχ 

ὑμεῖς λαλεῖτε, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα. 

Ὑ.οι Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θα- 
νατον, καὶ πατὴρ τέκνον' καὶ ἐπαναστήσονται 
τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.] Προ- 
λέγει αὐτοῖς τὰ συμβησόµενα, ἵνα ὅταν γένωνται μὴ θορυ- 

βηθῶσι. Δείκνυσι δὲ καὶ τὴν τοῦ κηρύγματος δύναμιν, πῶς 

ποιεῖ καταφρονεῖν τῆς φύσεως" τοιοῦτος γὰρ ὁ Ἀριστιανισ- 

μὸς" ἀλλὰ καὶ τὴν µανίαν ἐκείνων ἐμφαίνει, ὅτι οὐδὲ τῶν 

οἰκειοτάτων φείσονται. 

ν.22 Καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων δια 
τὸ ὄνομά µου" ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σω- 
θήσεται. | Τὸ ὑπὸ πάντων, ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ πολλῶν. Οὐὖ 
γὰρ πάντες ἐμίσουν αὐτούς' ἦσαν γὰρ καὶ οἱ παραδεξά- 

µενοι τὴν πίστιν. Ὁ δὲ ἄχρι τέλους ὑπομείνας, καὶ μὴ ἐν τῇ 

ἀρχῇ µόνον, ἐκεῖνος τῆς αἰωνίου µεθέξει ζωῆς. 

Ὑ.2) Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει 
ταύτη, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην. ᾽Αμῆν λέγω ὑμῖν, 
οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν 
ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου.] Τὰ μὲν ἄνω ῥηθέντα φο- 
βερὰ, οἷον τὸ, παραδωσουσιν ὑμᾶς, καὶ τὸ, ἔσεσθε µισού- 

µενοι, περὶ τῶν μετὰ τὴν ἀνάληψιν συμβησοµένων ἧσαν. 

Τὸ δὲ νῦν λεγόμενον, περὶ τῶν πρὸ τοῦ σταυροῦ. Οὐ μὴ 

γὰρ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ διωκόµενοι, καὶ εὐθὺς 
ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς. ἸΚελεύει δὲ φεύγειν διωκοµένους. Τὸ 

γὰρ προδήλως ῥίπτειν ἑαυτὸν εἷς κίνδυνον, καὶ αἴτιον γίνεσ- 

θαι κατακρίσεως τοῖς φονευταῖς, καὶ ζημιοῦν τοὺς µέλλοντας 
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Ρῥαΐγίς υοδέγὲ φιῖ [οψωϊέωγ πι υοῦῖθ.] Νο ἀἰσαπί, ᾳποπιοᾷο 

Ῥεγδιαάετε Ῥοίΐετίπχας Ι41οία βαρ]εηίῖα Ῥτοράϊίος 2 ΙαῬεί 

Πάποῖαπι Ἠαβετα, αἱ 5οΠΙοϊιάἴποπι ἄαροποτο, ΊἈαπι ο1Πι 

Ἰπίες Πάε]ος 5ογπιοποπι Παριέατί βΗπΙ15, ἄἴσπαπι ορ αῦ 

ῬτορπιθάΙίοπαιασ, εί ρατα αἴππας αἆ ἀθίεηπδίοπεπι, ααεπιας- 

πποάσπα Ῥείτας αἀπιοπαί: Ιπίον ἔαπτρας απίεπι οἳ τοσεβ 

Ἰπδαπ]εηίας, 5Π1πι Ῥτοπα (μέ τοῦατ, πο πιθαπιαςδ, ΊΑοΡ- 

παπι οδε οπῖπι οοπβ{ετΙ: βαριεηίεν αιίεπι τοβροπάστε, 

ει. Ἐί πο βπβρὶοετῖ παίπτα]επι 6556 ἵπ ἀαίοεπάρπάο 

Ἱπάιξίτίαπι, Ιπα Πέ, ἌἈοπ γος Ιοᾳαϊπιϊπ], 56αᾷ Βρϊτιέας. 

7γαᾶσί αιίεπι ]γαίε ]γαίγτεπι ἵπ Πιογίεπι, εί ᾖαίογ 

Πϊζωπι, εἰ ἔπδιγφεπί Πῦϊἱ αἄυετγδιθ Ραγεπίοδ, εί πιογίε α[[οίεπέ 

οο.] Ἐτοάϊοϊν εἰ ογεπίητα, πο {ατρεηίαγ οἳπι αοοϊἆθ- 

τιης, ΟρίεπάΙ6 ααίεπι οί ρτεράΙσα{ϊοηῖ5 νίπι, αποπιοᾷο 

ηα{ΙΤΑΤΑ ἵρβαπα οοηίεπηπετο {αοἷαί (Ἠϊο οπῖπα Ολτ]ςΗαπῖς- 

πηας5 ε5θ), εὖ Ἱηβαπῖαπι Π]ογιπα Ἰπίετίπι πιαπ]{θδίαί, ααοᾷ 

πθεαιςε {απαΠατίρας ρατουπί, 

Σέ εγἰῖς οάΐο Ιιαυτῖ αὖ οπιπϊὔδις Ῥγορίογ ποπιεπ ΊιιΤη. 

Θιωὲ αιίεπι ῥεγεευεγαυεγῖέ αδφηιε ἴπ ᾖπεπι, νο εαἴυις ογτζ.] 

ΑΓ οπιπ]δα5, Ὦος οβί, α πω]. ἨἈοη οΠΏἵπι ΟΠΙΠ65 1]]ος 

οὔἵο ῬεγβεαιεραπίιιΓ: παπι ποππα]!1 οἱ Πάεπι αοοερεταπ{. 

Ωπ1 απίαπα πδααςα 1π Ππθπα ρογβογετανοτῖέ, α6 ποπ βο]απα 

Ἱπορρετῖίέ, 1] ορίεγπες υΙί Ῥαγςσερς ετῖ(. 

σωπι αωίοηι υ08 Γμογῖπέ ϱεγδεοιὲ ἴπι οἴυμαίε Ίιαο, Γιφίία 

ἐπ αἰίαπι. «πιει ἀἶσο υοδῖδ, ποπ ϱογαπισιαυογ]έῖς ΟΠΊΊΙΒ 

οἴυδίαίες Ιεγαεῖ, ἆοπεο υεπίαί Πῖις Πιοπιύπί.]  Οπο 56αρτα 

ἀῑοία εαπέ {αιτιρί]πα, αί ααοά {παάεπί νο, εἰ ἐτιᾶς 

οἵο, ροβί εἶας α5οθεηβῖοπεπα Εαΐπτα εταπό: αποᾷ απίεπι 

ηπης, ἁῑοϊίιν ἄε Ἠ]5 απ απίο ογασεπ. ἈοΠ Θ6ΠΙπι ϱθ- 

τατηρπ]ανετΙς οἰνιίαίος Ἰβταε] ἵη Ῥετδεοιθοπῖρας, οὐ 

βἰα{ΐπι γεηίαπι αἆ γο5δ. οτπρεῦ απίαπι {ασθγο 605 απ Ρεί- 

βοαααυπίατ. Ἐπίπιγετο ἔεπιετε 56 1η Ρρετίου]απα Ἰπ]σεχο, 

οἳ αποίοτοπα οτί οοπάρπιπαοηπῖ5 Ποπιϊοϊά]5, οὐ ἆαπιπο 

10- -9 

ο ῥ-”- μυ. ΝὑΕΨ6͵Ψρµρ”ϐ”Όμυμυ”. 
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ὠφελεῖσθαι διὰ τοῦ κηρύγματος, διαβολικόν ἐστι. Τὸ γοῦν, 
ο/ Ἀ 9 ε ελ - 3 / 3 Ν [ο ὸ / ἕως ἂν ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου, μὴ περὶ τῆς δευτέρας πα- 

ῥουσίας νοήσης, ἀλλὰ περὶ τῆς πρὸ τοῦ σταυροῦ συνουσίας 
.] / 3 ’ 4 Δ ’ ’ 

καὶ παραµυθίας. ᾽᾿Αποσταλέντες Ύαρ και κηρύξαντεν παλιν 

ὑπεστράφησαν πρὸς τὸν Ἀριστὸν, καὶ συνῆσαν' αὐτῷ. 

γ.225 Οὐκ ἐ ἔστι µαθητὴς ὑπὲρ τον διδάσκα- 

λον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ: ἀρκετὸν 
τῷ μαθητή | ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ 

ὁ δοῦλος ὥς. ὁ κύριος αὐτοῦ. ] Διδάσκει ἐνταῦθα ἀνέ- 
τς οὃ, τῶν ὕβρεων": εἰ γὰρ ἐγὼ ὁ διδάσκαλος καὶ δεσπότης 

ἠνεσχόμην, πολλῷ μᾶλλον ὑμεῖς οἱ μαθηταὶ καὶ δοῦλοι. 
Ἐ) - δὲ . ΔΝ .) ” θ ] « . Λ ὸ ὸ [ή 

ῥρωτᾷς δὲ πῶς φησι τὸ, οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσ- 
ο 4 ς -ν 4 Π - ὸ 

καλον, ὅπου γε πολλους ὁρῶμεν μαθητὰς κρείττους τῶν ὁι- 

δασκάλων; µάθε οὖν ὅτι ἕως ἂν ὧσι μµαθηταὶ, ἐλάττους 5ο 
. Ά - / 4 . / / 9 

εἰσὶ τῶν διδασκάλων, ἐὰν δὲ κρείττους γένωνται, οὐκέτι λοι- 
’ .) ν ο πε ὸ ο ο ο - ὸ αν 3 

πὀν εἰσι μαθηταὶ, ὥσπερ καὶ ὁ ὀοῦλος, ἕως ἂν ᾖ ὀοῦλος, οὐκ 

ἔστιν ὑπὲρ τὸν εὔρνον αὐτοῦ. 

γ. 20, 26 Εἰ τον οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ. ἆπε- 
κάλεσαν, πόσῳ μάλλον τοὺς οἰκιακοὺ: αὐτοῦ; μὴ 

οὖν φοβηθῆτε αὐτούς' οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμµέ- 

νον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ 
γνωσθήσεται.] Παραμυθεῖσθε, φῃησὶν, ἀπὸ τῶν ἐμῶν" 

εἰ γὰρ ἐμὲ ἄρχοντα τῶν δαιµονίων ἐκάλεσαν, τί δεινὸν εἰ 
: - - λ ο νολάς Φε, ὰ Ὠ « ι » 
ὑμᾶς διαβαλοῦσι τοὺς οἰκείους ἐμοί; οἰκιακοὺς γὰρ αὐτοὺς 
3 / 3 . . Λ λ -) 4 3 3 ” 

ἐκάλεσεν, ἀλλ᾽ οὐ δούλους, τὴν προς αυτους δεικνὺς οἰκειό- 

τητα. ᾽Αλλὰ θαῤῥεῖτε: οὐ γὰρ α ἀλήθεια συγκρυβήσεται, 
9 σα / ’ . 8 ε 9) 3 Ν Λ Δ 9 

αλλ᾽ ὁ χρὀνος δείξει καὶ τήν ὑμῶν ἀρετην, και τὴν τῶν δια- 

βαλλόντων κακίαν. Όὺὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσε- 
ο 3 Δ - ώ . - ας, ήςν 

ται" ὥστε εἰ καὶ διαβαλοῦσι», ἀλλ ὕστερον αρ ὑμᾶς. 

γ.ο7 λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν 
τῷ Φωτὶ, καὶ ὃ εἰς τὸ οὓς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ 
τών δωµάτων. | ο φησὶ οι ὑμῖν εἶπον καὶ ἐν 

ἑνὶ τόπω, τοῦτο γάρ ἐστι τὸ πρὸς τὸ οὓς καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
ο »5ς / ὸ ὸ / . [ή ς / 

μετὰ παῤῥησίας διδάξατε καὶ µεγαλοφωνως, ὥστε πάντας 
. ’ ε 2 ι) Δ Δ - 9ρ / ο/ Ν / 

ἀκούειν ὑμῶν. Ἐιπεὶ δὲ τῇ παῤῥησίᾳ ἔπονται καὶ κίνδυνοι, 

ἐπάγει" 
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65506 Ἠῖ5 απἶρθιθ Ῥεν Ῥγοάϊοαοηπθπι Ῥτγοάςθρςα Ῥοΐσγαί, 

ἀἰαβο]Ποιπι οδ0. Ώοπος νοπῖαί ΕβΠαξ5 ἨἩοπιπίδ, ποπ ἆσ 

βοοιπάο αἀνοπία Ιπίο]]ῖσας, εοά ἆε οοπναπία οἱ οοπβο]α- 

Ώοπε απίθ ογασθπ]. ἨΝΠβεί οηΊπι αἆ ργαράϊοαπάαπα, 1έθγαπα 

αᾱ Ομτίδίαπι τοΙογιαπ{, οὔ ΟΠ 6ο οοηγνεγβα{1 5ιη{. 

Ἄοπ οδέ ἀἰδοῖριζις 8ργα Ῥγασερίογεπι, ποιο δεγυιιΒ 

βργα ἄοπεῖπιιπι διπι: δι[οέ οπῖπι ἀἰδοϊμι[ο τωέ σέ εἰσιί 

Ῥγωσερίογ δµμ8, οἱ 86Υυιιδ δἰοιίέ ἀοπιίπιιδ δς.]  Ὠοεοί Ἠος 

Ίοσο {ετεπάας Ἱπ]ατίαδ. ὝἈαπι βΙ οσο Ῥγεροθρίος αἱ Γοπῖ- 

ΏΒ βιιδἠπῖ, ππ]ζο πιασῖς Υγος ἀἰδοιρα] εξ βαν. Τηίε- 

ποραβ αιίεπι αποπιοάο αἀῑοιί, Ἄοπ αδί ἀῑδοιρα]ας 5αρτα 

Ῥτοροθρίοταπι, οτι γἱάθαπαας πιπ]ίος ἀἱδοῖρα]ος Ρρταοερ- 

{οτῖρας απίοσε]]ετο2 ἸΙπίε]]σο Ισ]έαν ααοᾶ ἆοπας {πογ]πέ 

ἀἰδοῖρα], πῄποτες εταπῦ ργαοερίοτῖρα5, ᾳαοᾶ ϱἱ Ργοβρρίαη- 

ΏἼοτας {αετ]ηζ, ποη οτιηῦ Ίαπι ἀἰδοιρα]: ααεπιαάπιοᾶαπα 

εἰ 6ετνα5 απαπιάία αδύ 86ΤΥΙ5, ποη ατἵέ βαρτα ἀἆοπήπαπα 

ΒΙΙΙΠΗ. 

οἱ ἔρειπι ραΐτεπι Γαπιζίας νοσαυσγωπί Ἠοείσεῦιῦ, φιαπίο 

πιαφῖδ ἀἄοπιθβίίσος [ως «36 ἰφίι ἐἴπιοαίίς 608: πῖ]ζ 

οπῖηι οδὲ ἐεοίωπι, φιιοᾷ ποπ δτέ γοίοφοπιώτέπο : αἱ ποϊ]ιζ οσσιιζέιι 

φωζπ Γιέιγιι μέ δοἰαίων.] Οοπβο]αοπεπι, Ιπασῖέ, αοςί- 

ρίίοθ α πιο. οἱ θηἶπ Ώ1θ ΡτΙΠΟΙΡΟΠΙ 46ΡΠΙΟΠΙΟΓΙΠΙ γΟς8Υ6- 

ταηῦ, αυῖᾷά ΦΓαναο β8ἱ εἳ νο {απΠαταβ ΠΙ6Ο5 οοηγΙοΙΙβ 

{ἰαχεοπίρ ὈΤὨοπιρθβίϊοοβ γοσανΙζ, ΠΟΠ αΙ{ΘΠΙ 86ΓΥΟ8, ΒΙΠΙ 

ειρα ἴ]ος5 ἀαοίαταπς {απαϊ]ατιίαίαεπι. Βεά οοπβάΙία, γετῖ- 

ἰα5 ποπ οοου]αβίέαν, δε {οπιραβ τεγε]αρῖό εί γοδίταπι 

γϊτίπέσπι, οἔ οοηνΙοἰαίογαπ πιαΠ απ. ΝΙΠΙ οπῖπι ο56 
οοσπ]έαπα, ααοά ποπ βοϊαίαν,. Τσου Ιοϊίαγ παπο {ταάι- 

οαη{, {απιθη Ῥοβίθα Υο5 δἴϊαπι «ἶατος το επέ. 

ΟΩιοᾶ ἄῑσο υνοῦῖς ἴπ {επεῦγῖδ, Ίιος ἀῑοῖίε ἴπι ζισο: εἰ φιοᾷ 

πι αιγεπι αιώἰέῖ8, ργαάίσαίο 8ῤεΥ Μεσία.] 1ά ααοά 86Οἵ- 

βπα αῑχ] νοῬ]ς, εἰ ἵη απο Ίοςο (Ίος ο86 οη1π], {π αΊΤΕΠΙ, εὖ 

η {απεῦτίθ) βάεηίετ ἀοοείε εξ πιασπα, Υοοθ, Ἱζα τό ΟΠΙΠΘΒ 

Υο8 αιάϊαπὀ, Οπῖα απίσπι ἀῑεοπάϊ Προετίαίεπα αἳ Ρρετῖ- 

ουἷα εαιππίαν, δαδα1ς, 
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-- ΔΝ -- / 

Υ.28 Καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τών ἀποκτεινόν- 
1 - ΔΝ ἀ λ λ / μ 

των τὸ σώμα, τὴν δὲ ψυχἠὴν µὴ δυναµένων ἅἄπο- 
-- [ή λ - Δ /΄ λ 

κτεῖναι' φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάµενον καὶ 
- / / ψυχὴν καὶ σώμα ἀπολέσαι ἐν γεέννη.] Διδάσκει 

.] ’ - ’ 4 ς κ ε 5 

καὶ θανάτου καταφρονεῖν: φοβερωτέρα γὰρ, φησιν, ἡ ἐν 

γεέννη κόλασις' οἱ μὲν γὰρ θανατοῦντες µόνης σαρκὸς ποι- 
φὴ 4 4 4 ο) Δ . 2 - ς δὲ 

οὗνται φθορᾶν, τὴν οδὲ ψυχὴν τυχον καὶ εὐεργετούσιν: ὁ ὁε 

Θεὸς ῥίπτων εἷς γέενναν ἀμφότερα καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα κο- 

λαάζει. Ἐν γεέννη δὲ εἰπων σηµαίνει τὸ διηνεκὲς τῆς κολά- 

σεως" γέεννα γὰρ παρὰ τοῦ ἀεὶ γεννάσθαι]. 
/ [4 -- Ὕ.2ο-- Οὐχὲ δύο στρουθἰα ἀσσαρίου πωλεῖ- 

εἃ 3 -- -- | λ λ ”/ 

ται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ την γην ἄνευ 
- Δ -- - Δ / ο] 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κε- 
- -- ’ 3 Δ ιωὶ - 

φΦαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί' μὴ οὖν φοβηθήτε, 
πολλῴ στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.] Ἵνα μὴ ὡς ἐγ- 

: ρ ρ μ φ 
’ [ή Δ 5 η ϕ 

καταλελειμμένοι ταράσσωνται, φησὶν, οἱ οὐδὲ στρουθίον 

κρατηθήσεται ἀγνοοῦντος ἐμοῦ, πῶς ὑμᾶς οὓς φιλῶ ἐγκατα- 

λείψω: τὴν ἀκριβῆ δὲ γνῶσιν καὶ πρόνοιαν ἐνδεικνύμενος, 

λέγει τὰς τρίχας ἡμῶν ἠριθμημένας εἶναι αὐτῷ. 1Μὴ νόμιζε 

δὲ ὅτι τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦντος παγιδεύονται τὰ στρουθία, 
2 ΣΤ 5ος με α ’ 3 κ) - 9 Ἴ 
ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ ἡ ἐκείνων ἄγρα ἀγνοεῖται αὐτῷ. 

α 5” «/ « / 3 3 α ο 
γ. 42,23 Πάᾶς οὖν ὃὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοι ἔμ- 

-- 3 / ε / ε ἃ κο ε -- 

προσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κάγω ἐν αὐτῷ 
2 - ον - ε 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρὀς µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς' ὅστις 
)] / ή - ’ Α 

δ) ἂν ἀρνήσηταί µε ἔμπροσθεν τών ἀνθρώπων, ἀρνή- 
λ ΜΜ - / ν -- 

σοµαι αὐτον κάγω ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ 
ἐν οὐρανοῖς.| Ἠίς μµαρτύριον προτρέπει" οὐκ ἀρκεῖται 
γὰρ µόνη τῇ κατὰ ψυχὴν πίστει, ἀλλὰ θέλει καὶ τὴν διὰ 

/ π] .ν Δ ιά ε [ή ίι  Ἀ 3 93 5 . 

στόματος. Οὐκ εἶπε δὲ, ὅστις ὁμολογήσει ἐμὲ, ἀλλ ἐν ἐμοὶ, 

τουτέστιν ἐν τῇ ἐμῇ δυνάµει: τῇ γὰρ ἄνωθεν βοηθούμενος 

χάριτι ὁμολογεῖ ὁ ὁμολογών: ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρνουμένου οὐκ 
4. 3 5 Ν . μα ης Δ ὴ ) 5 Ν / 
εἶπεν ἐν ἐμοὶ, ἀλλ᾽ ἐμέ: δεικνὺς ὅτι οὐκ ἔχων τὴν ἄνωθεν 

/ 3 ο [ων - ό ὰἃ . ο ή 3 ε 
βοήθειαν ἀρνεῖται. Πᾶς οὖν ὁ ἁμολογών ὅτι Θεός ἐστιν ὁ 

Χριστὸς, εὑρήσει τὸν Ἀριστὸν ὁμολογοῦντα περὶ αὐτοῦ τῷ 

1 παρὰ τοῦ ἀεὶ γεννᾶσθαι.] Ἠαπο Ἰεοίίοπαπι οχΏῖροπί {πο οοᾶϊορι 
οο]]αξῖ αραιά Ἐά. Ὑδη.; ᾳπτο Ίρβα οπαΙξέ γεννᾶσθαι. ἸμαὈοταῦ ποδίες 
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Τέ πο ἐϊπιεαίὶς «08 αιῖ οοσϊἄᾶιιιέ οογτρµ8, απἴπιαπι αιµίετν 

πιο ροβδιπέ οοσἰἄεγα: ἐἰπιοίο αµίοπι πιαφἰδ 6ο φιῖ Ροἱεδί εί 

απίπιαπι εί οογριις Ῥογάεγο ὕπι Φελεηπαπι.] ἸὉοοεί εὔ πιοί- 

ἴοπι οοπαπιπεπάαπι: {(ανρίήας οπῖπι, Ἱπαιϊό, ϱ6πεππο 

βαρρ]οῖαπι οδί. ΘΟαἵ οπῖπι οσσοϊάπηΐξ, βο]απα οοτρας ἆς- 

εἰτυιηῖ, αΠΊΠΙ29 αιιΐσπα {ογίαβδῖ5 Ῥοποίασϊιπί: Ώοιι5 απ{αηι 

1η σοµεππαπα Ῥγο]οίεης, εὐ απἴππαπη οὐ «οτρα5 Ρυπῖῇ, 

εἩεππαπα αμίεπι ουπι ἀῑοῖε, βΙ1ση]βοαῦ Ῥετρείπαπι ραο- 

παπι: εμεππα πίτα ορύ ο γοςῖριβ ἀεὶ γεννᾶσθαι. 

ΛΙΟπΠΕ ἄιιο Ώαβ66γε ἄ9δο νυεπεωπέ { οί επι 6 ἐῆἱ πο 

σαᾶεέ ἴπ ἰεγγαπι δἶπο Άαΐγε υθβίγο. Υεδίγὶ νυεγο εἰῖαπο 

οαριζῖὲ οαρῖ(ῖς οπιπο πιπιεγαίὺ διπέ: πο ἐφίέων πιεμαίξίθ, 

πομζίο ᾖαββεγίῦμς Ῥγακίαέἰς υο5.] Νε βῖοαί ἀετε]ίο {ἔτσ- 

Ῥατοπίας, Ιπαυῖξ, ΒΙ πθΓαθ Ῥαβ5οΥ Ισηοταηίθ Ώιε οαρίζας, 

αποπιοάο γοβ, απο5 απο, ἀαογεΙπαπαπα  Ἐνιάεπίεπα 

ααΐέοπι βοϊοπίίαπι εξ Ρτονϊάςηδίαπα Ιπάϊσαης, ἀῑοῖξ οαρ1]ο8 

ηΟΡίΥΟΒ 1ρ81 παπιοτα{ος 6559. 69 ραΐος Ισῖίαιτ ααοά ορΏιβ 

βἵέ ορεταπίο ὪὭθο τὲ Π]αφιθεπέας Ῥαβδογες: δοά αποά 

πεαιθ Π]ογαπα αποἀρίαπι α Ὀεο Ιρποτοίι. 

Οπιπῖς ἐφίέιγ φωΐ σοπ]{εδίέιη ἴπι πιο 6ΟΥάΠι Λοπιϊπέδις, 

οοπ]έεῦοΥ εἰ «4ο ἐἶἴωπι οογαπι ραΐγο πιθο «μὲ οδὲ πι οῶῇῖδ. 

Ῥογγο οιἰδᾳιῖς πογαυθγέ πιο οογαπι Πιοπιϊπίδιδ, περαῦο εί 

60ο οιπι οογαπι Ῥαΐγο πιθο φιῦ οδί ὧν οωζΐ.] Αά {εδίπιο- 

πῖυπα ἁσπάυπι αἁλοτίαξασ: που θι/Ποῖς οπῖπα Πά9β ἵη βο]α 

απῖπια, βοᾷ νυ]ό οί ρε ο5 οοπβί{οτῖ πο Ώαεις. Ἄοηπ ἀῑχιῦ 

απίσπι, απἱ οοπβεΡῖέασ πας, 5εἆ ἵπ πο, ος οβῦ, 1Π πθα 

ντα. Ἀαπι απ οοπβίδίέασγ, βαρετπα υιτπίο αἁ]αίας 

οοπβἱθίαν, Ῥορίοα ἆο πασαπίθ ποπ ἀῑσ]δ 1π πηθ, 5εᾷ π]ε: 

ορεπάαπς ααοᾶ ποη Ἠαβαπς βαρετηαπι αασίΠαπι, πεσαζ. 

Οπιπῖβ 6{σο απὶ οοπβἑείισ ααοά Ώεις οδὺ ΟἨπβίαβ, 1ΠΥθ- 

ἵπ οἰγπιο]ορία εαα; βἰαπίάθπι (ελρηπα Ἡοῦταῖορ 5οπαΐ Ταἰἴί Ἠίι- 
ποπηῦν 
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4 ’ / . - ε Ἀ ’ τ9 ’ 

πατρὶ, ὅτι γνήσιός ἐστι δοῦλος" οἱ δὲ ἀρνούμενοι ἀκούσονται 

τὸ, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
λ «/ } -- 3 / 

Ὑ. 21-36 Μη νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην 
3 λ - - -- 2 / α Δ / 

ἐπὶ τὴν γῆν" οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἄλλα µά- 
ὤφ ᾿ ’ { Δ -- 

χαιραν. Ηλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατά τοῦ 
πατρος αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρος αὖ- 

τῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς: καὶ 
ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. | Οὐ παν- 
Τταχού καλὸν ἡ ὁμόνοια" ἀλλ ἔστιν ὅτε καὶ ή διάστασις. 

Μάχαιρα γοῦν ο τῆς πίστεως λόγος, ὃς ἀποτέμνει ἡμᾶς ἀπὸ 

τῆς σχέσεως τῶν οἰκείων καὶ συγγενῶν, ἐμποδιζόντων ἡμῖν 

εἰς θεοσέβειαν. Οὐ γὰρ ἁπλῶς διχάζεσθαι ἤτοι χωρίζεσθαι 
5 Δ ’ ’ 9 ο Δ ’ ο) . 

ἀἆπο τούτων λέγει ἀλλ ὅταν µῆ συνέρχοιντο, μᾶλλον δε 

καὶ ἐμποδίζοιεν εἰς τὴν πίστιν. 

γ.οἸ Ὁ φιλών πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 

ἔστι μου ἄξιος, καὶ ὁ φιλών υἱον ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 

ἐμὲ οὐκ ἔστι µου ἄξιος.] Ὅράᾶς ὅτι τότε δεῖ μισεῖν 
.) - Ἀ Α ’ ο / ’ - 0 

τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέκνα, ὅταν θέλωσι πλέον Ἀριστοῦ ἀγα- 

πρβ καὶ τί λέγω πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα; τὸ 

μεῖζον ἄκουε: 

γΥ.ϱ8 Καὶ ὃς οὐ λαμβανει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 
λ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, οὐκ ἔστι µου ἄξιος.] 

Ὅ . 9 . / αν / .ν αν ὃ ὸ [ή 
στις, φησὶν, οὐκ ἀποτάξεται τῇ παρούση ζωῇ, καὶ ἐκδώσει 

ἑαυτὸν εἰς θάνατον τὸν ἐπονείδιστον, τοῦτο γὰρ ὁ σταυρὸς 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς, οὐκ ἔστι µου ἄξιος. Ἐπεὶ δὲ πολλοὶ 

ὡς λησταὶ καὶ κλέπται σταυροῦνται, προσέθηκε τὸ, καὶ 

ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, τουτέστι, κατὰ τοὺς ἐμοὺς νόμους ζ 
Δ λ λ -- / 

Ψ.ᾳο ὍὉ εὑρὼν τὴν ψυχην αὐτοῦ ἀπολέσει αὐ- 
[ Ἡ / λ παρ 

τήν καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 
ε -- ς / ” / ς ῥ - 4 4 « 

εµου ευρΊσει αὐτήν. ] Ἠὐρίσκειν δοκεῖ την ψυχἠν οπε- 

ρεπριρήμανος τὴν ἐν σαρκὶ ζωὴ», ὃς καὶ ἀπόλλυσι ταύτην, 

αἰωνίᾳ παρυπομπόμεμος μπα. ὁ δὲ ἀπολλύων τὴν ΜΟΝ 

αὐτοῦ καὶ ἀποθνήσκων, οὐχ ὡς ληστὴς ἡ ὡς πνίγων ἑαυτὸν, 

ἀλλ᾽ ἕνεκεν Χριστοῦ, ἐκεῖνος σωώζαι αὐτήν. 
ντ ὋὉ ὃ / ς -- 4 δέ . τε 4ο, 41 εχόµενος ὑμάς ἐμὲ δέχεται καὶ ὁ 

5 α / ; ν Β / / ε 
ἐμε δεχόµενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντα µε. Ὁ 
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πῖθε ΟἨτ]δίαπι οοηβἰθηίεπι ἆθ 5ο ραΐτΙ αιαοᾷ Πάε]ς ϱἱό 

β6τνι5. (Ομ απίοπι ποσανοτ]ηέ, ααἀϊεπέ: ἈΝθβοῖο Υο8. 

Ν9 Ῥιίαἰῖς φοᾷ υεπεγῖπι ιΐ πιέίαπι ασέηπι δΊΡΕΥ {6γ- 

γαηι: ποπ υοπὲ τι πιίθγεπι Άασεπι, δεᾷ οἰααίωπι. Γεπὶ 

οπίπι μέ ἀἰςείάεγε Γαοΐαπι Ιιοπιίπεπι αἄνεγδιδ ραΐγεπι δη, 

εί Πίαπι αἄνεγδις πιαίγεπι διαπι, 6ἱ 8ροπδαπι αἄνεγδις εσ- 

ογωπι δµαπι: οἱ ὑπιπισί Ἰιοπιϊπίς ογιωπέ Γαποζζαγεν ο]ιβ.] 

ἌΝοη αρίαᾳαθ Όοπα ορέ οοποοτάῖα: 5δεἆ Ῥοπαπι απαπάοσιθ 

ορὲ οἱ ἀῑδβιάϊαπα. (Ιαάϊας Ιοϊίαν ο8δὲ 56ΓΠΙΟ Πάοαὶ, απϊ ηοβ 

ανα] α οοπβιαίαάϊπο {απαΠατίαπι 6 οορηπαΐοταπι ῬΡί6- 

ἰαΐαπι ἹπιρεάΙεπθαπι. Ἄοπ αεπῖπα ἵπ απίνεγθαπι αῑοῖέ αέ 

αὮ Πῖς βεραταοπυτ εἰ ἀἰδειάεαπιας : ροᾷ ἆππι ποπ οοπάι- 

ουπῦ, εὖ Ἱπιρεάϊαπέ α Πάἀο. 

Θιή απιαί ραΐγεπι νεί πιαίγεπι ιίγα πιε, πο δέ πιο ἄἱφ- 

πιι: εἰ φωέ απιαί μπι υεῖ Πίαπι ι[ίγα πιθ, ΊιΟΊ: ἐδέ πιο 

ἀἱσπιςφ.] Ὑϊἱάε αποά ἴππο ορογθεῦ ΠΟ οῖο Ίαβετα 

Ῥατοεπίας εἰ Π]ο5, απαπάο γο]απέ πορῖς 6αρτα ΟἨγϊδέατα 

αππατΙιὸ Ἐά ααϊᾷ ἄῑςο ραΐίτοπι αἱ πιαίτεπι εἰ β]ο52 ααοᾶ 

πηα]α5 ε5ί, αιιά! : 

Εέ φιωξ ποπ αοοϊρῖέ ΟΥ10ΕΠΟ 8µάΠΙ, ἄο δεγιϊέιγ 16, ΠΟΤΟ 

εδ πιο ἄἰσπις] Οπϊδααῖδ, Ἰπαιῖό, ποηπ τοπαποϊαγοτίό 

Ῥτερβοπ νΙέε, οὐ ἰχαᾶιάετιό 5ο ἵπ πποτίεπι οοπίοπιρί]- 

Ῥϊ]οθπι (Ίος οπῖπι απ{ααῖ οτπσςπι γοσαβαπ{έ) ποπ ϱδὲ πηθ 

ἀἴσηις. Οποπίαπι απίεπι πια]ά πό {ατοο οἱ Ἰαίτοπες 

ογιοϊβσιπίατ, αρροξιῖό, Εύ 5εοιΙζαχ πας, Ἠοο ο5ί, ]αχία 

Ίεσες πιεας νΙν1ζ. 

Θωῖ ἴπυεπεγῖέ απίπιαπι διµαπι, ῃογάϊέμγιδ οδί εαπι: οί 

φιὲ ϱρεγαἰαεγέ απίπιαπι διαηπι πια οαµδα, ἴπυεπῖεί οαπι.] 

Τηναπ]τα γιἀείαν απἵπιαπ 8Π.Π1, απ υΙίαπι απξβ 1π οατηθ 

οδὲ οιδίοᾶΙ6: βεᾶᾷ Ῥετάϊέ θαπι, απῖα πα 1η ορίζεται 

βαρρΗοῖαπι. Οἱ αιίεπα ρετάΙς απἴπιαπα 5αΠ1, οἱ πιοτῖ- 

έαπ, ποῦ αἱ Ἰαΐτο νο] βείρβαπι θίταηςσιαΏΒ, 5δεᾷ Ῥτορίες 

Ομη]δέαπα, 1]]α 5ετναῦ 6αΠ. 

Οιΐ γεεῖρίέ υ08, πιε γεοῖρῖέ: εξ φιᾶ πιο γεοῖρίί, γεοῖρῖέ 

ει ηιιὲ πιϊθὺέ πιο. Θωἱ γεορίέ ργορ]ιείαπι ἴπ ποπιῖπο Ώγο- 
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δεχόµενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν 
προφήτου λήψεται' καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἲς 
ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται. ] Διεγείρει 
ἡμᾶς ἵνα ὑποδεχωμεθα τοὺς παρὰ Χριστοῦ: ὁ γὰρ τοὺς μα- 

θητὼς αὐτοῦ τιμῶν, ἐκεῖνον τιμῷ, καὶ δι ἐκείνου καὶ τὸν πα- 

τέρα. Δεῖ δὲ ὑποδέχεσθαι τοὺς δικαίους καὶ τοὺς προφήτας 
1 ” / Ν ιό ’ ὸ ’ δί / 3 

εἰς ὄνομα δικαίου καὶ προφήτου, τουτέστι, διότι δίκαιοί εἶσι 
αν - .ὶ ’ / λ - / α 

καὶ προφῆται, μὴ δια τινα προστασίαν καὶ ἀντίληψειν παρὰ 

τοῖς βασιλεῦσιν. ᾽Αλλὰ κἂν τυχὸν προφήτου σχῆμα ἔχη 
: .ν δὲ ” λ / 4 ς / ο 8 δέ 
τι» τῴ δὲ ἔργῳ λείπηται, σὺ ὡς προφήτην αὐτὸν δέξαι. 

Καὶ ὁ Θεὸς ὡς ὢν εἱ δίκαιον τῷ ὄντι ἐδέξω, ἀμείψεταί σε. 

Τούτο γὰρ σηµαίνει τὸ, μµισθὸν δικαίου λήψεται. Ἡ καὶ 
ς / [ή ς/ / [ή 8 αλ Δ ε [ή 

ἑτέρως νοήσεις, ὅτι δίκαιος λογισθήσεται καὶ αὐτὸς ὁ δεξά- 

µενος, καὶ ληψεται μισθὸν ὃν οἱ δίκαιοι λαμβανουσι. 

γ. 42 Καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τών μικρών τού- 
των ποτήριον. γυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, 

’ 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέση τὸν µισθὀν αὐτοῦ.] 
5Ἱ Δ / Ιλλ ’ : 8 ο ολ ’ 

να μὴ πενίαν προβάλληταί τις, φησὶν, ὅτι κἀν ποτήριον 

ὕθατος ψυχροῦ δῷς, χάριν τοῦ εἶναι ἐμὸν µαθητὴν ἐκεῖνον, 

καὶ τούτου λήψη τὸν µισθόν. Ἱοτήριον δὲ ψυχροῦ δίδωσι 

καὶ ὁ διδάσκων τινὰ Φλογιζόµενον τῷ τοῦ θυμοῦ πυρὶ καὶ 
- . .. ᾽ - η α Α 4 3 / 

τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ποιῶν αὐτὸν µαθητὴν ὀνομάζεσθαι Ἆρι- 
- 54ἳἱ  ῥϱΑ δ 5 4 9 αν ο 

στοῦ. Οὐδὲ οὗτος οὖν ἀπόλλυσι τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 

ΚΗΦ. ια’. 

ΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων 
τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, µετέβη ἐκεῖθεν 

τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐ- 
τών. ] Τοὺς μαθητὼς ἀποστείλας αὐτὸς λοιπὸν ἠσυχαζει, 

μηδὲν θαυματουργῶν, ἀλλὰ µόνον διδάσκων ἐν ταῖς συναγω- 

γαῖ. Εν γὰρ αὐτὸς ἐθεράπευε παρὼν, οὐκ ἂν προσήρχοντό 
τινες τοῖς μαθηταῖς: ἵνα οὖν σχῶσι χωρον ἐκεῖνοι τοῦ θερα- 

πεύειν, αὐτὸς μεταβαίνει. 

γ. 2.8  Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ ῷ δεσμωτηρίῳ 
τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέµψας δύο τών μαθητών 

53 
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ΛΙιοίΩ, πιεγοεᾶεπι Ῥγορ]ιείΩ αοοϊρἰεί: Εί φωῖ γοεῖρῖΐ }βέι 

ὕπι ποπιῖπε 7ιεδέῖ, πιεγοεᾶεηο }ιδέῖ αοοϊρῖεί.] Ἐκοϊίαί πο ιό 

βιιβοϊρίαπη5 ϱο5 απῖ α ΟἨτ]5ίο παϊθιπίατ, ὙἈαπι αυὰ εἶας 

ἀϊδοῖρι]ος 5αβοῖρί6, ἵρδαπι γεποταίατ, οὐ ρον Π]απι οίῖατι 

Ῥαΐτεπι. Οροτίοί αιίεπι βιβοϊροτα ]Η5ίοβ οὐ Ρτορῃεία5 

1 ποπαῖπο ]α5ά εἰ ρτορ]είς, ηοο ϱ5έ, απῖα 115 βαπί εὖ 

Ῥτορβείθ, ποπ Ῥτορίες αἰαπαπα απιοίοτιαίεπι οί οροπα 

παπι α τοσῖραςβ Ἠαροαηπί. ΟΩιοᾶ 58ἵ ααῖ5δ {οτίο οἱ ῬΤο- 

Ῥ]εία ϱροοῖεπι ροτγαῖ, ορετο αἱίθπι ποῦ Ἰάεπι Ῥργοβίεί, 

ία τό Ῥτορ]ᾗείαπι ἵρδαπα βαβοῖρθ, εὐ Ώεαςδ απαδὶ ]αδίαπι 

βιβοερῖ55ες ΟΡῖ ταίτῖραεῦ. Έοο οπίπι β]ρηαί, Μετοεάεπι 

1α58 αοαϊρῖεξ. Ὑε] εἴαπι αΠίοι Ιπίεβίρας ααοά Ιδέας 

οχἰςΗπιαίασ οὔῖαπα 1ο ααῖ βαβοῖρῖέ, εὐ αοοῖρ]εί ππεγοεάεπα 

απαπα 115 οαρ]αη{. 
Σέ φιωϊσμπφιο ροέωπι ἀεάεγτέ ιπέ ε1 ριβἱ([ὲς ἐδέὶς οαἴίσεπα 

λσίάα αφια ἑαπέωπι ἔπι ποπιῖπο ἀἰθοϊριιδί, αππεη ἀῑςο υοῦΐς, 

ποπ ρογάζίιγις οδί πιεγοεάεπι δµαπι.] ἈΝε Ῥραιρετίαίεπι 

αι ργοβεχαξ, ἀῑοΙ6 ααοᾶ εἰδῖ ροου]απι αα ας» Ε]σῖάε» ἆαβ 

6ο ααοά Π]α πιθις ἀϊκεῖρυ]ας αἵς, εὐ Ἠ]ας αοοῖρΙεβ Π]εΓ- 

οεἆσπι. Ῥοου]απι απέοπι ασ πθ ΕΠρ]ᾶα ἀαῖ εἰ απ ἀοοεί 
απεπαρῖαπι Παρταπίεπα ἴσηπο Ιτασυπάϊα νο] οαριάαίέαπι, 

ο {Εποῖς ουσ ποπιϊπατϊ ἀῑδοίρα]απι ΟἨτῖδᾶ: πεο Πο 

Ἰσ]ίιτ ρετᾶεῦ πιετοθάεπι 518ΠΙ. 

σ4ΡύΟΤ' ΧΙ. 

Τ' Γαοίΐιπι οδί οµπι παπι Πεοῖθεεί «Πεδιδ πιαπάαπάἑ ἆἄπο- 

ἀεοῖπι ἀἰθοϊρμι[ίς εις, ἀφγεβεις εδί ῑ[ίπο αἱ ἄοσετγεί 

οἱ ῥγσάϊσαγεί ἐπ οἴυίαίίδιις ἀογωπι.] Μιβεῖ ἀἰδοιρα]]δ 

1ρβο οεβραί {αοετε πϊταου]α, εὲ 5ο]απι ἀοοεραῦ ἵη βΥΠ8- 

Ρορῖ5. Ναπι ϱΙ 1ρ5ε Ργεβδεπ6 οιταδδεί, πι] ἔαπο αοοςδ- 

βἰθθεπί ἀῑδοῖρι]ο5: ταέ Ισίέίαν εἳ 1Π Παρεαπέ Ίοσμπα β8- 

παπάᾶ!, 159 ἀἱσταβςις ο5{, 

«Γοαππος αιμίεπι φιιίπι αιιάἰθδοί ἐπ οαγσεΥαΓασία 6)η18έἐ, 

πιὶθεῖς ἀμοῦιις ἀἰθείριιζὲ φιΐθ, αἰαῖέ εί: Τι εδ φιὲ υεπέµγιιδ 
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-- ιω] -- λ ΓΩ / λ) { τ 

αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ" συ εἰ ὁ ἐρχομενος, { ἕτερον 
κν . [ὁ .) Λ 3 ” Δ Δ ε 

προσδοκώµεν;: | Οὐχ ὡς αὐτὸς ἀγνοών τὸν Ἀριστὸν ὁ 

Ἰωάννης ἐρωτᾷ:. πώς γὰρ, ὑπὲρ οὗ ἐμαρτύρει ὅτι: ἴδε ὁ ἀμ- 

μι. νὸς τοῦ Θεοῦ; ἀλλ᾽ ἐπεὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐφθόνουν. 
ΟΠ. 1, ὅο. 

τῷ Ἀριστώ, ἵνα πληροφορήση ἐκείνους, διὰ τοῦτο 
λ / 3 / ε ο) Δ / 33 - 
ἀποστέλλει αὐτούς, ὡς ἂν τὰ θαύματα ἰδόντες πεισθώσιν, 
ο / ” / 9 4 ε ’ Ν - Δ 
ὅτι µείζων τοῦ Ἰωάννου ἐστὶν ὁ Χριστός: διὰ τοῦτο καὶ 

σχηματίζεται αὐτὸς ἐρωτᾷν, σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος: τουτέστιν, 

ὁ προσδοκώµενος ἐν ταῖς γραφαῖς ἔρχεσθαι μετὰ σαρκός. 

Τινὲς δέ φασιν ὅτι τὸ ἐρχόμενος περὶ τῆς εἰς ᾧδην καθόδου 

ἠρωτησεν ὡς ἀγνοών ὁ Ἰωάννης, ὡσανεὶ λέγων: σὺ εἶ ὁ ἐρ- 
/ αν Δ πὸ Λο ὃ - . “ ο) δὲ 

χόµενος καὶ εἰς τὸν ἆδην, } ἕτερον προσδοκώµεν; Ἰ οὔτο δε 

ἀνόητον. ὍὉ γὰρ Ἰωάννης προφητών περισσότερος ὢν πώς 

ἂν ἠγνόει τὴν σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν εἰς ἄδου κα- 

θοδον, καὶ ταῦτα ἀμνὸν αὐτὸν ὀνομάσας, διὰ τὸ µέλλειν ὑπὲρ 
5 ” - ο ή / ε 5 ’ ϱ/ . 3 ο 
ἡμών σφαγῆναι; ᾿"Ἠδει τοίνυν ὁ Ἰωάννης ὅτι καὶ εἰς ἆδου 

’ ε / 3 - - ο 5 - ’ ” 

ἐλεύσεται ὁ Ἠύριος μετὰ τῆς ψυχῆς, ἵνα κἀκεῖ σώση, ὥς φη- 
« ’ ’ ν ο! / 3” 3 

σιν ὁ θεολόγος Τ ρηγόριος, τοὺς, ὅσοι πιστεύειν εµελλον, εἰ 

ἐπὶ τών ἡμερών αὐτών ἐσαρκώθη" καὶ οὐχ ὡς ἀγνοών ἐρωτῷ, 
ἀλλ᾽ ὡς θέλων πληροφορῆσαι τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ περὶ τοῦ 

Χριστοῦ διὰ τῆς τών θαυμάτων ἐργασίας. Ὅρα γὰρ καὶ ὁ 

Ἀριστὸς τί λέγει πρὸς τὴν τοιαύτην ἐρωτησιν" 
Δ η) - -ᾱ- -- 

Ὑ.4--ό ᾿᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
’ / / ω] ’ χ πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννη ἃ ἀκούετε καὶ 

/ Δ ” / λ Δ Αλέπετε' τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, καὶ χωλοὲ περι- 
θε 4 / Δ / πατούσι' λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι" 
Δ λ / 9 νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. Καὶ 

/ / 3 ελ λ Δ -. / 

µακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῆ ἐν ἐμοί. ] 
Οὐὖκ εἶπεν ὅτι: ἀπαγγείλατε τῷ ᾿Ἰωάννη, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρ- 

/ α) .) ε ’ κό ζλ / Ν -- . ’ 

χόμενος" ἀλλ᾽ ὡς γινώσκων ὅτι ὁ Ἰωάννης διὰ τοῦτο ἀπέ- 

στειλε τοὺς μαθητὰς, ἵνα ἴδωσι τὰ θαύματα, φησὶν ὅτι: ἃ 

Βλέπετε ἀπαγγείλατε τῷ Ἰωάννη, καὶ πάντως ἐκεῖνος ἆφορ- 

μῆς ὁραξάµενος ἐπὶ πλεῖον περὶ ἐμοῦ µαρτυρήσει πρὸς ὑμᾶς. 

Ητωχοὺς δὲ εὐαγγελιζομένους, ἢ τοὺς τὸ εὐαγγέλιον κηρύτ- 53 
τοντας, τουτέστι τοὺς ἀποστόλους νοήσει, πτωχοὶ γὰρ 
3 ε - Δ ’ 5 / Ἀ ο ἦσαν ὡς ἁλιεῖς καὶ καταπεφρονἠµένοι διὰ ἰδιωτείαν, ἡ τοὺς 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΗΙΙΒ. οΑβΡρΏΠτ κ. 1527 

ϱν, απ αἰιπι οπρεοίαπιια{] Νοπ Ιπίειγοσαί ᾖοαπηο 

απαθὶ ἴρποταπς ΟΠτϊδίαπ. Ἀαπι πο Ῥαοίο ΙσποΓαγοί, 

οππα {αβίαίις ας, Έσος ασηΏας Ὠοεϊι2 ΎὙοεταπι απία ἀῑδοί- 

ῬΡυ οἶας Ἱπν]ιάεραπέ ΟἨΠτῖείο, αἱ ρ]ατῖρας ατραπιεη{ῖς 

οετίίογες ϱο5 τεᾷᾶετεῖξ, Ρτορίου Ίος πϊε1έ 695, τό νο] 

γ]βῖς π]ϊγαςι]ῖ5 οτοεᾶαπύ ΟἨγ]θέαπι οαππθ ΠΙΒΙΟΓΘΠΙ 6556 : 

οὐ Ιᾷοῖτοο Πηρῖέ 5ε τοσατα, Τι ο5 απῖ γεπέηταςδ ο5 2 Ίος 

εδύ, απῖ οχρεοίαίασ ἵπ δοτ]ρέιγῖς ἵη οατηθ ναηέωχγις. Νοη- 

η]Ι ααίοπα ἀἴσοιπόέ, ααοά απαπα ἀῑκοτίιο γοπίπταπα, ΙΠίθτ- 

τοσαν]ό ἆἄε ἄεξοεηδα αἆ 1Π{6ΤΟ5, ααβὶ Ισηοταί ᾖοαηπος, 

οἱ ἀῑσαί, Ἐς ία ]ε αιΙ αἆ Ἱπίατηιπι γεηίατγΙς οδί, αη 

αἴαπα οχροοίαπηΙ5” ὭἨοο απίαπι ΠΊνο]απα {ποτό ἄἱσοστο, 

Θπαπι επῖπα Ῥρτορ]ᾗαίϊ5 α]]ς εχεε]]οπίῖος {ιαθγῖέ ᾖοαππος, 

αποπιοάο ογαοϊβχκῖοπεπι ΟΠτὶς εἰ οἶις αἆ Ιπίεγο ἆος- 

οεηΠβΙπι Ι6ΠποΓαβδεί, ῥτοβοτίπι οσπι ΟἨΠτίβίιπι ασηΏΏτα 

ποπαϊπατϊζ, 9ο ααοᾶ Ρτο ποΡῖς Ιπιπιο]απάις εταί 2 Βοϊεραξ 

Ἰσ]έαγ «οαηππες αιοά αἆ Ἱπίοτπππι γαπίιγας οβ5εύ Ὦο- 

πηΐπας ουπα απίπαα, τῇ οὗ Π]ῖο βα]νατοί (5ἱοιέ ἀῑοῖὲ ἄτεσο- 

τας {παο]οσαβδ) οπιπο5 απῖ ογεάΙέατί οταηί, ϐἵ ἵπ ἀἱεριας 

ΡΦΟΓΙΠΙ Εμῇβθεύ Ἱποαγπαίας. Ἐό ποη ἶοαί ἵρποταης τοσαῦ, 

βοἆ βἷοιῦό νο]επ5 οορῖοβῖς {αεβίϊπιοπ]ϊ5 «ἀἱβδοιρα]ο5 8108 

ἄοοφτε ἆο ΟἨγὶδίο Ρος παΙγασι]οταπα ορθγαίΙοηπσπα. Ὑιάς 

επῖπα οἱ ααά Ολτῖδίας ἀῑσαί αἆ Ἠαπο Ιπίεττοσα{Ιοπεπη: 

Πιοβροπαάῦΐ αιίεπι «Ἰεδιιδ, οὗ ἀἰαιέ εἰ: 1Πίο οἱ γεπιιέίαέε 

οοαππῖ ἑα φιῶ αμα εἰ υἱἰάείϊς: ϐασοί νἰᾷεπί, εἰ εἴαιαί 

απιδι]απά : [εργοδὶ πιωπάαπέιγ, εἰ βιγάΐ αιαάϊωπέ: πιογέιξ 

εποὐαπέµν, εἰ Ῥατιρεγεδ ευαπφε[ϊσαπίι. «Εί δεαίις οδὲ 

φωἱθφιίς ποπ |Γεγῖέ ο[[εηδις ρεν πε] «Ἀοῃ ἀῑσίέ, αππΙῃ- 

οἶαίθ οαπηῖ, Εδο βαπα αυΙ γεηίατας απ: 56ᾷ αἱ βοΐοπς 

ααοά «οαππες Ἠαο ἆε οαίδα ἀἱδοῖρι]ος π]βῖβεί, τό 

γιάθαπέ πταου]α., Ἱπαιῖθ, Ως νιάςίςδ, απηιποϊῖαίο οο- 

αππῖ, 66 ΟΠΙΠΙΠΟ 16 αοοθρία οοσαδῖοηπε Ἠαο απιρ]α5 ἆςα 

πιθ γοΡῖς {αδάπιοπίἁπα ρετβΙῬεΡρῖς, ΈῬαπαρετος αιίεπι αιῖ 

εγαησεΠζαπίατ, Ἰπίε]]]ραε γε] αροβίο]ο5 εγαηροΠαπι ρτας- 

ἀϊσαηπίςς (ραιροτθο5 επῖπι ογαη{, πέ Ρἰδοβίοτθς, εὐ Ῥρτϊναί 
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ΔΝ η. /΄ 3 ’ ο] ’ 8 [ο 3 / 

τὸ εὐαγγέλιον ἐνωτιζομένους καὶ ἀκούοντας περὶ τών αἰωνίων 

ἀγαθών. Δεικνύων δὲ τοῖς Ἰωάννου μαθηταῖς ὅτι οὐ λανθά- 
"ο. ο] / 3 ς/ / ’ 3 «Ν 

νουσιν αυτον α διαλογίζονται, φῃσιν ὅτι, µακαριος ἐστιν ὃς 
..] 3 α 35 3 ’ 5 ᾿ 4 Δ 4. . 
ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί: αὐτοὶ γὰρ πολὺν εἶχον περὶ 

αὐτοῦ δισταγκὀν. 
4 / / -- 

γ.7 Τούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ο Ἰησοῦς 
λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, τί ἐξήλθετε εἰς 
τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπο ἀνέμου. 
σαλευόµεγον .] Ἴσως ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι τῆς ἐρωτή- 

ὧν 3 / 3 / 8 β Ν « 
σεως τοῦ Ἰωάννου ἐσκανδαλίσθησαν ἂν, µήποτε καὶ ὁ 

᾿]ωάννης ἀμφιβάλλει περὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὕτως εὐκόλως 

µετεστράφη τὴν γνώμη», καίτοιγε περὶ Χριστοῦ µαρτυρήσας 

πρότερον. Ταύτην οὖν τὴν ὑπόνοιαν ἀναιρῶν ὁ Ἀριστός 

φησιν, οὐκ ἔστιν ὁ Ἰωάννης κάλαμος, τουτέστιν εὐμετά- 
3 ᾽ Ὀ - - Δ ου Ν 

τρεπτος. Βὲ γὰρ ἣν τοιοῦτος, πῶς λοιπὸν ἐξήλθετε πρὸς 
5 ’ α] Ἀ ” . .) . Ν ΔΝ ’ ” πμςρ 

αὐτόν εἰς τὴν ἔρημον; οὐ γὰρ δὴ πρὸς κάλαμον, ἤτοι εὐρί- 

πιστον ἄνθρωπον, ἐξήλθετε ἄν: ἀλλ) ὡς πρὸς µέγαν ἐξήλ- 

θετε καὶ βέβαιον ἄνθρωπον. Οὐκοῦν τοιοῦτος μένει οἷον 

αὐτοὶ ἐνομίζετε. 
4 / / 3 -- / Υ.8 ᾽Αλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν : ἄνθρωπον ἐν 

μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον ; ο, οἱ τὰ µα- 
λακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τών βασιλέων 
εἰσίν. ] Ἵνα γὰρ μὴ ἔχωσιν εἰπεῖν ὅτι τρυφῇ δουλεύσας 

ὕστερον χαῦνος γέγονε, φῃσὶν, οὐχ, ἡὶ γὰρ στολὴ αὐτοῦ 
/ ο / ο) ε) ’ 9 - αν 5 

τριχίνη οὖσα δείκνυσιν ὅτι ἐχθρός ἐστι τῆς τρυφῆς. Ἐ 
4 νι Ν ή ... / κ. νν - 5 ος 

γαρ ἄν καὶ µαλακα ἐφόρει, καὶ ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασι- 

λέων ἤν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ, ἐὰν ἤθελε τρυφῷ. 

Μάθε οὖν ὅτι οὐ δεῖ τὸν ἀκριβῆ χριστιανὸν μαλακὰ φο- 

ρεῖν. 

γ. 9 Άλλα τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναἑ, 

λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.] Περισ- 
σότερος προφήτου ὁ Ἰωάννης, διότι οἱ ἄλλοι προφῆται 

µόνον προεῖπον περὶ Ἀριστοῦ, οὗτος δὲ καὶ αὐτόπτης 
3 ’ ο ’ εν 3 / Δ ς/ { Δ 3 ἐγένετο, ὅπερ µέγα ὄντως ἐστί" καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι 

μετὰ τὸ γεννηθῆναι προεφήτευσαν, οὗτος δὲ καὶ ἐν κοιλίᾳ 

ὢν τῆς μητρὸς ἐπέγνω τὸν Χριστὸν καὶ ἐσκίρτα. 
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οοπίαεπιρΡρ1]οβ) γα] αιάΙίοτος οΥαηροΠ1, ἆε οα]αοδαριας 

Ῥοπί5 απάϊοπίο». Ορβίοπάεπς αιὔαεπι ἀδοῖριᾗς ο οαπηῖς 

απο ποπ Ιαΐοτοπί επι απθ οοσἸὐαραπίέ, ἀῑοῖί, Ῥοαίιι5 αι 

ποη οΠεηδας {αοτῖέ ἵη πιθ: ηαπῃ 1ρ8ἱ ππ]ίαπι ἆθ 6ο ἁπρῖ- 

{αραπί. 

ΠΠίς αιίοπι οειέϊδις, οαρίέ «εδ ἀἰσεγτο {μγοίς ἆθ 

«Ἰοαππε: Θωμά οπἰϊθέῖς ἴπ ἀεβεγίιπο τιέ υἰᾷεγείς{ «Άι 

αγιιάἴπεπι φιιῶ αἰίαέιγ υεπίο {] Ἐοτίαδδίς {ατροαρ αύ αιιά]- 

οτυπί «ο οαπηῖς ΙπίαιτοσαίΙοπεπι, οῄθπδε απί, πο {οτίο 

οἱ ζοαπποθ5 ο ΟΠτῖδίο ἀπριίαβδοί, εξ δίο {αοῖ]α ππαίαδδεί 

 βεηίοπίαπα, αααπανῖς Ρτῖας {εςβοαίας {αϊρςεῦ ἆο ΟἨπϊςίο, 

Ἠαπο Ιρ]ίαν βηβρίοϊοΠΕΠΙ ϱ πιθᾶίο {ο]επς ΟἨΠτείας Ἱπ- 

απϊί, Ἄοπ οδύ 6οαηπες αταπἆο, Ἠοςο α5ί, Ιποοπείαπς εὔ 

γατῖᾳ5. Ἀαπι ϱἵ {α]ς οββδεί, απατο αχῃδᾳς αἆ επι ἵη 

ἀθβοτίιπι Ἄοηπ οπῖπι αἆ αγιαπάΙποπι, Ἡοο ο56, {αοῖο 

πηπ{αὈ]]θπα Ἡοπιῖπεπι αχΙβδαείῖδ; γετιΙπι δἶοαί αἆ πιασπιπα 

εξ οοηβίαηπίοηι Ἠοπιίπαπι οχ1θθῖ. Ῥτοϊπάο {αᾗδ πιαπεί, 

απα]επι 6 ]αά1οαςίῖς. 

δε φιᾶ επωἰἰκέῖ ωΐ υἱάογείϊς { Ἰιοπιίπεπι πιοἰζθι υεδ- 

ἐπιεπέϊς ἐπάιίμπιὃ Έσσο φωῖ πιο[[ία φοδίαπέ, ἴπ ἀοπιῖθιβ 

γεσιπι κωπί.] ὙἈΝαπι πο ἀἶσοτο Ῥοββῖηί, αποά ἀε]μοῖϊῖς 

Ῥοβΐθα 5ογνῖεης {αοΐας ϱἳς τεπαῖδβα5, Ἱπαυῖέ, ΝοἩ: γαβίῖ5 

οηῖπα οἶας ες ΡΙ]5 εταῦ, οὐ οδίεπάεΡραῦ α ἀε]ῖοῖῖς αΠεπαπι. 

ΦΙ οπΊπι πηο]]ῖα οοβίαβδοί, ἵηπ τοραπι ἀοπαιραβ τογδαίις 

ο55εἱ, οἱ ποΏ 1η ϱ3106/6, ϐἱ ἀθε]οίας {αϊρδοί βοοίαίιδ. 

Τΐδοο ἹΙσίίαν αιοᾷ ποη οροτσθεῦ Ῥτοβραπι ΟΠτ]ςήαπαπα 

ππο]Πα, σεβίατο. 

4ἱ φιωᾶ οπἰἰκέῖς υἱάογο } ῥγορ]ιείαπι { Πίαπι ἀἄἱσο νοῦΐ8, 

οἱ εποεἰεπίίογεπι ργορλεία.] Ἐκοε]επίοτ απαπα ρτορπεία 

οί ᾖοαππεβ, Ῥτορίθτθα αποά αἲΠ Ῥτορπείο {πίπτα ἆθ 

Οµηῖβέο ἑαπέαπα ργοράϊκεταπί, Ἠ]ο ααίσπα οοι]αίας ΕΙέ {εβ- 

5, ααοἀ βαπο πιαρηιπη ορ. Αά Ἰαο, αΏῖ απϊάςπι ροβί- 

οααυαπα πα {αοτῖπί, ΡργορΠαίαγιπύ: Ἠϊο Υετο ἵπ πιαΐτίϐ 

αζπαο αίοτο ΟΠεΙβίαπα ασπον1ζ, εὖ εχυ]ίανΙ{. 
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Έτ ; χ κα ’ Ὑ.το ΌὈὗτος γαρ ἐστι περι οὗ γεγραπται" 
Δ Δ / Δ ”/ / Δ 

Ἰδοῦ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου προ προ- 
/ ελ / Δ ε / ”/ 

σώπου σου. ὃς κατασκευάσει τὴν οδὀν σου ἔμ- 
’ ᾿ ν 

προσθέν σου. | Αγγελος ἐκλήθη καὶ διὰ τὴν ἀγγελικὴν 
] Λ 3... ΔΝ . / ” , 3 [ή κ. 

ζωὴν και αὔλον σχεδὸν, καὶ διότι ἤγγειλε και ἐκήρυξε τον 

Ἀριστόν. ἸΙατεσκεύασε δὲ τὴν ὁδὸν τοῦ Ἀριστοῦ, ὡς 
- - [ Δ 

μαρτυρῶν περὶ αὐτοῦ, καὶ ὡς βαπτίζων εἰς µετάνοιαν' μετὰ 
-- λ 

γὰρ τὴν µετάνοιαν ἄφεσις ἁμαρτιῶν, ἣν ἄφεσιν ὁ Ἀριστος 

δίδωσι. ἸΜετὰ δὲ τὸ πορευθῆναι τοὺς Ἰωάννου μαθητὰς 

ταῦτα λέγει ὁ «Ἀριστὸς ἵνα μὴ δόξη κολακεύειν ἐκεῖνον. 

ἹΜαλαχίου δὲ κα ῥηθεῖσα προφῤρήία, 

δα ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεν- 
νητοῖς γυναικών μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. ] 
ΆΙ α / -- 9 ’ - 9 ” 

ετὰ βεβαιώσεως τοῦτο ἀποφαίνεται, ὅτι οὐκ ἔστι τις 

µείζων Ἰωάννου. Τυναικῶν δὲ εἰπὼν ὑπεξεῖλεν ἑαυτόν: 
ο Δ 

αὐτὸς γὰρ ὁ Χριστὸς γεννητὸς ἣν παρθένου, οὐχὶ γυναικὸς, 
τουτέστιν, ἐλθούσης εἷς γαάμον. 

Ὃ ὃ Δ / 9 -- ; - ε ον ἑ μικρότερος ἐν τῇ βασιλεία τών ουρανών 
3 -- . Ὀὶ ’ 

μείζων αὐτοῦ ἐστιν. | Ἐπειδὴ πολλὰ εἶπεν ἐγκωμια 
. ώ | [ή 5 1 ’ Ὀ) 3 . - / 3 .] 

περὶ Ἰωάννου, ἵνα μὴ νοµίσωσιν ὅτι καὶ αὐτοῦ μείζων ἐστὶν 54 

ἐκεῖνος, φησὶν ἐνταῦθα φανερώτερον, ὅτι ὁ μικρότερος ἐγὼ 
. Δ Ν / . 4 ᾽ ς - ε / « 

καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν καὶ κατὰ τὴν ὑμών ὑπόληψιν, μείζων 

αὐτοῦ εἰμι ἐν τῇ βασιλείᾳ τών οὐρανών, τουτέστι», ἐν τοῖς 
. - - Δ . 

πνευματικοῖς καὶ οὐρανίοις ἀγαθοῖ. Ἐνταῦθα μὲν γαρ 

ἐλαττοῦμαι αὐτοῦ, καὶ καθ ὁ πρότερός µου ἐγεννήθη, καὶ 
. εἳ Ας α 3, Ἀ / 9 ὼν λ ; 9 καθ ὃ δοκεῖ ὑμῖν αὐτὸς μέγας" ἐκεῖ δὲ μείζων εἰμί. 

Δ 4 - -- - Ὑ.12 ᾽Απὸ δὲ τών ἡμερών Ἰωάννου τοῦ βαπ- 
- / / ’ -- -- ’ 

τιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τών οὐρανών βιά- 
Ν ε |) ς / » / ῷ κ 

ζεται, καὶ οἱ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.] «Φαί- 
9 /΄ - -- 3 ” ” / - νεται ἀνακόλουθον εἶναι τοῦτο, οὐκ ἔστι δέ. Ὑκόπει γοῦν" 

ὰ 4 νε κα ἆ ολ οὐχ ε λ ” [ κ.κ 
καὶ γὰρ περὶ ἑαυτοῦ εἰπων ὁ Ἀριστὸς, ὅτι μείζων ἐστὶν 

Ἰωάννου, συνωθεῖ αὐτοὺς εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτώ' δεικνύων 
ο Δ 5 [ή 4 / - 3 - 

ὅτι πολλοι ἁρπάζουσι τὴν βασιλείαν τών οὐρανών, του- 
’ 3 3 . Δ / [ή ’ - Ν 

τέστι, τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν. Βίας ὃε χρεία πολλῆς: το 

γὰρ ἀφεῖναι πατέρα καὶ μητέρα, καὶ τῆς ψυχῆς αὐτῆς κατα- 

φρονῆσαι, πόσης βίας ἐστί; 
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ΣΠἱο εδέ επῖπι ὧε φιο θογ{ρέωπι δέ, Ίσου 9/0 πιἰέίο ατιζε- 

ἴωπι ππειι απίο Γαοῖεπι ἔμαπι, φιῖ ϱγαραγαέιγιι δὲ νίαπι 

έπαπι απίε {ε.] Απρεϊας νοσαίαβ ορ εί Ῥτορίετ απηοε]ί- 

0ςΠ1 γΙἹίαπι, αο {6ΥΠ16 πιαίοτίς εχροτίεπι, ο Ῥτορίοετ Ἆος 

αποά πιποϊανΙν Ῥγαάϊοανϊίααο ΟἨλτβίέαπι. ῬταρατανΙς 

αιίεπι γῖαπι ΟἨτίδ, αιααδῖ {αοδββοαης ἆᾳ 6ο, οὐ απαδὶ 

Ῥαρίίσαις ἵπ Ῥαπιεηίαπι: Ῥοδί ραπιεπίίαπα επῖπι 6- 

πη]βεῖο Ῥθοσσίοταπα: «παπι τεπϊβείοπεπι ΟἨτῖδίας ἆαῖ. 

Ἠσπο αιίεπι ἀῑκις ΟἨτῖδία5 Ῥοδίαααπι α 5ο αβρῖοταπό 

ἀἰβδοῖρυῇ ο οαππῖ5, πο νἰάεαίατ εἶ αἁπ]ατ. ὙαΠοϊπῖαπι 

: απίθπη ἀῑοίαπι Μα]ασΠῖα ες, 

πιει αἄἶσο υοῦίβ, Ίιοπι διιΥγοπίέ ἐπίογ παίος πιι[ἰογτιπι 

πια]ογΥ «Ἰοαππε Ἠαρίίδία.] Όαπι αβγπιαζῖοηπο ος αβεοτῖέ 

ααοά ποη ας απδαααπῃ /οαηπθ πα]ογ. Τϊοςη5 απίθπα 

πηυΠεταπα, βείρβιπι οχοερῖς. ΟἨΠτϊδίας επῖπι α υιοῖηο 

πδίας εβί, ποῦ πηγε, α1ια» γῖναπα Ῥαβρα. 

Οἱ αιιίέεηι πιῖπογ δέ ἴπ ΤΕΊΠοΟ οΦΙογιωπι, πια]ογ ἐῑῖο εδί.] 

Ωποπίαπα πιυ]ίας ο οαηπί5 Ἰααάςς ἀῑκεταί, αὲ πο Ῥιίεπέ 

αποά εἰ 5ε πια]οτ βέ Ί]]α, Ἱπαι]ό Ίου Ίου πιαπΙ{οβέίᾳ5, 

ααοᾷ ερο ππποτ, εἴ παίι ]απ1ογ, οὐ ]ασία γορίταπι ορ]ηῖο- 

ηεπα ΙΠ{6τΙοτ, 11Φ]ΟΥ 11ο ΒΙΑ 1Π ΤΘΡΟΠΟ ΟΦΊΟΤΙΠΙ, ος ος, 

ἵηπ αρ νιαΗρας εί οα]εβείρας Ῥοηίδ. Ἀαπι Ἡϊο αιϊάσπι 

150 ΠΙΙΠΟΣ 8111, ε{ απαίεηα5 Ρτγῖου πο ηαίς οδίέ, εέ αιια- 

ἵεπις 1ρρε τοβῖ5 πιαση5 νιάοίας, 5εᾷ 1ο τα]οΥ ΦΗΠΙ. 

4 ἄῑεῦιβδ αμίεηπι «Γοαππῖς Βαρίϊείω τίδηιε αἆ Ἰωπο ἀἱεηι 

γεΦπΊΙΠι «ωἴογιπι υπο βαΐζϊίιν, εἰ υἱο]οπίί γαρίωπέ ἐῑια.] 

γιάθηίασγ Ίθρο βαροτ]οτῖρΙβ ποη ϱο0Ἡαγοτο, δεᾷ ποη βἷο 

Ἠαρεί. Ὑιάα Ισίίατ. Ἐίοπίπι ἆᾳο 5ο ἀῑκοταῦ ΟἨηεϊθίας 

ααοά ππα]ο; αἶν ᾖοαηπο, εἐ οοσῖε 1]ος αὀ οἵἳ οτοαάαηί, 

ορδίεπάεης αιιοά πια] ταρίαπέ ταρΏιιπα οΦ]ογαπῃ, ηος οβέ, 

Ώάεπι ἵηπ ο. Όραβ απίεπα εδε υἵ πιπ]ία. Ἠειπαποτα 

οπῖπα ραΐτοπι οἳ ΠΙΩίΤΕΠΙ, οἳ αΠΙΠΙΑΠΙ ΒΙάΠΙ οοπίθηΏηπστα, 

απαπία νῖς2 

Στ 
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/ Δ -- |) / Ὑ.1 Πάντες γαρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος 
/ Αα - - 

ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν.] Ἰαὶ τοῦτο τῆς αὐτῆς 
κ) / . / Ν ο) 9 3 [ή 3 « 9 ’ 
ἀκολουθίας ἐστί. «ὉΦησὶ γὰρ ὅτι, ἐγω εἰμι ὁ ἐρχόμενος, 

/ 4 ε ο) [ή β “λ ἳ . 

πάντες γαρ οἱ προφήται πεπλήρωνται' οὐκ ἂν δὲ ἐπλη- 
/ . κα οΑλώ ᾱν ον Ὁ ὃ - 

ρώθησαν, εἰ μὴ ἐγὼ ᾖλθον' μηὸεν οὖν προσθοκᾶτε πε- 

ῥαιτέρω. 
’ / / 

γ.τᾳ Καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν 
/ Ἡλίας ὁ µέλλων ἔρχεσθαι.] Ἠὴὶ θέλετε, φησὶ, δέ- 

ἕασθαι, τουτέστιν, ἐὰν εὐγνωμόνως κρίνητε καὶ μὴ φθονερώς, 

αὐτός ἐστιν ὃν εἶπεν ὁ προφήτης Μαλαχίας Ἡλίαν µέλ- 

λοντα. Ἰαὶ γὰρ ὁ πρόδρομος καὶ ὁ Ἡλίας τὴν αὐτὴν 

ἔχουσι διακονίαν, ὁ μὲν τῆς πρωτης παρουσίας προδραµων, 

ὁ δὲ Ἡλίας τῆς µελλούσης προδραμούμενο. Ἠντα δεικ- 
/ α/ / τι ὁ Δ λ . / ς / ωὶ Δ γύων ὅτι αἴνιγμα ἐστι τὸ τὸν Ἰωάννην Ἡλίαν εἶναι, καὶ 

συνέσεως χρεία πρὸς τὸ νοῆῇσαι, φησὶν ὅτι: 
«ε / δι 3 / ” / ] , Ὑ.1ο Ὅ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.] ᾿Ενάγων 

αὐτοὺς εἰς τὸ ἐρωτῆσαι καὶ μµαθεῖν. 
τ τι δὲ « / . Δ [ ώ 

«6, τη ινι ὁε οµοιωσω την γενεαν ταυτήν; 
ε / Ε 1 / / 2 2 - 4 ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθηµένοις ἐν ἀγορᾷ, καὶ προσ- 
Φωνούσι τοῖς εταἰροις αὐτῶν, καὶ λεγουσιν᾽ Πυ- 

/ -- ες / 

λήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν 
ε - µ Δ Ι] 2 / θ Τὸ ἂν Π - κ ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε.] ὸ δυσάρεστον τῶν Ἴου- 
δαίων αἰνίττεται ἐνταῦθα. Δύστροποι γὰρ ὄντες, οὔτε τῇ 

σκληραγωγίᾳ τοῦ Ἰωάννου ἠρέσκοντο, οὔτε τῇ τοῦ Χριστοῦ 
« / ᾽ » 4 Ὀ / , η 
ἁπλότητι: ἀλλ᾽ ὅμοιοι ἦσαν παιδίοις δυσαρεστουµένοις διὰ 

/ 6 Ἀ / ) ΜΗ Ἀ -ν λα] 
κουφότητα, οἷς κἂν κλαίη τις, οὐκ ἀρέσκει, κἄν αὐλῆ, οὐδ 

οὕτως. 
5 |) ᾿ ’ / / Υ.τ8ι1ο ᾿Ηλθε γαρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων µήτε 

/ ἃ / / / 9 ε εἰ - πίνων, καὶ λέγουσι’ δαιµόνιον ἔχει. Ηλθεν ὁ υἱὸς τοῦ 
3 / Ε / |) / η) / 2 Ν / 

ἄνθρωπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν' ἰδοὺ ἄν- 
/ / - 

θρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνών καὶ 
ε ” ο ’ Δ 2 / 4 ᾿ [4 

ἁμαρτωλών. ] ῥρήνῳ μὲν ἀπεικάζει τὴν ᾿Ἰωάννου δια- 
[ ο Ν / Ν . 3 Εις πα 9 

γωγήν, καὶ γαρ σκληρότητα πολλην καὶ ἐν ῥήμασι καὶ ἐν 

πράγµασιν ἐπεδείκνυτο ὁ Ἰωάννης. τὴν δὲ τοῦ Χριστοῦ 

αὐλώ, καὶ γὰρ Χχαριέστατος ἦν ὁ Ἰύριος, πᾶσι συγκα- 
/ / ’ [ή ’ Ν / 

ταβαίνων, ἵνα πάντας κερδήσῃ τούτους, καὶ [βασιλείαν 
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Οπιπες οπίπι Ῥγορλείω οί ἔρθα ἴεῶ µδᾳιε αἆ «οαππεπι 

Φγορλεἰρανεγωπί.] Ἐὺ Ίοο Ῥεπε Ί]]α οοηδοαέατ: ἀῑοΙί 

επῖπι, Ἐσο 5πι ἴ]α γεπίαγας, ΟΠΙΠΘΑ απίπι Ργορβείος 

πιρ]εᾶ βιαπί. Ἀοπ απίθπι Ιπιρ]εί {αϊβεοηί, 5ἱ εΦΟ ηΟΠ 

γεπίββεπι. ΑΙ] Ισ]έαγ εχροοίαίῖ5 α]έετῖιβ. 

Εί οἱ υιωζίς γεορογο, ἆρδε οδί Ἐίαφ 1ίε φιάέ υεπέιγιβ 

εε.] Βϊ να]ής, ΙπαυΙό, αοοΐρετε, Ίου ϱβῦ, ϱἵ βαπα πιεπίε 

Παάϊοαεῖ εἰ ποη Ἱπν]άα, 1ρ5ο ο5ύ Έα απεπι ἀῑχιν Ῥτο- 

Ῥποεία Μα]ασ]βίας γεπίπταπα. Ἐθεηϊπι Ῥργοβοµσβογ αἴαιε 

.Έλας Ιάεπι βοταα ιιπὲ παπϊθέοτίαπα: δὐ Ἠϊο απϊάσπα 

Ῥτϊοσίς αἀνεπίαςδ, Ἐλας αιίεπι Ῥοβίογῖοτῖ ΡΓΦΟΙΙΡΟΓ. 

ΤῬεϊπάα οβδεπάθης αιοά εηῖσπια ϱἰθ ᾗοαηπεπι Ἐαπα 6556, 

εἰ Ιπίο]]εοία ορας αἆ Ιπίε]Ισεπάαπι, πα 16, 

Θιωὲ Ἰαῦοί αιιγος αἆ αιαώϊἰοπάωπι, αμαάϊἰαί.] Τία Ἱπάι- 

ο8η5 605 πέ Ιπίεττορεπί αο ἀϊδοαηῦ. 

(μὲ αιέεπι απεἰπιἰίαδο φεπεγαίἰοποπι Ἰιαποί δύπηζ εδέ 

Ριεγὶς φεζεπέίδως ἔπ ογο, εί αοοαπιαπέϊῦιδ δοάαἴῖδιβ διιῖθ 

οἱ ἀἰσοπίέίδις: ἸΤιθία οροἰπίπιιας υοῦίβ, εί ποπ δαζίασίϊ8: 

Ἰαπιοπίαξέ «ιπιις υοῦΐ, αἱ ποπ ϱραπαωϊδίίδ.] Ιηβδίπααῦ Ἠϊο 

ο πάρδροταπα πιογοβιαίεπι. Ὦ]Ποἴ]ες οπῖπα πιοτΙρςΒ, ηεαα 

Ποαππῖς αιβετιαία, πθαια ΟἨτῖδ βἰπιρ]οϊίαίο Ἱηνϊέατί 

Ῥοΐπθταπέ: βεά αἰπι]ες Πιεταπό Ρριθτῖς οοπαπιασίρις, 

αποβ πεαιθ {αοϊμίαίε ποαπθ Ἰαοΐία απῖδ ρ]ασατῖζ, 

Τοπῖέ επἶπι «Ἰοαππε Ίεηιιο οοπιεᾶεπδ πθφιε Ὀίδεις, εἴ 

ἀἰσιιπέ, απιοπέωπι ]ιαῦαί. ἨΤεπῖέ Π[ζις Πιοπιϊπίς οοπιεᾶεπε εί 

ὀίδομο, οἱ ἀϊσωπί, Έσσε Ἰιοπιίπεπι εἄασεπι οί υἴπὶ Ροΐογεπε, 

απιίσιπιφµο ριδίσαπογωπι εἰ ρεοοαίογιαπ.] Ταπιεηία(οπΙ 

αθαϊηη]αῦ υἱίατη ζοαηπί5: εταῦ οπίπι ππαρησβ ἔαπι 1 γοτρῖβ 

απαπα οροτίρις βεγοτα5. Τ1Ρί6 απίοπι υΙίαπι Οτ]βε! : 

Ρταοδιβθ οπῖπι ογαῦ Γοπαῖπαβ, οπιπ]ρα5 οοπάθβοθπάεΠβ, 

11----ο 
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εὐαγγελιζόμενος, καὶ οὐδὲν τοιοῦτον σκυθρωπὸν, οἷον ὁ 

Ἰωάννης. 

Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς. | 
Τοῦτό φησιν ὅτι, λοιπὸν ἐπεὶ οὔτε ὁ Ἰωάννου βίος, οὔτε ὁ 

ἐμὸς ἀρέσκει ὑμῖν, ἀλλὰ πάντας τοὺς τρόπους τῆς σωτηρίας 56 

διαπτύετε, δίκαιος φαίνοµαι ἐγὼ ἡ σοφία. Οὖκ ἔσται γὰρ 

ἔτι πρόφασις ὑμῖν, ἀλλὰ κατακριθήσεσθε πάντως. Ἰαὶ 

γὰρ ἐγω μὲν πάντα πεπλήρωκα, ὑμεῖς δὲ ἀπειθήσαντες 

δίκαιον ἐμὲ ὡς μηδὲν παραλιπόντα δεικνύετε. 

Ὑ.μο Τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ὀνειδίζειν τὰς πὀ- 
λεις, ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάµεις αὐτοῦ, 
ὅτι οὐ µετενόησαν. ] Μετὰ τὸ δεῖξαι ὅτι πάντα ὅσα 

ἔδει ἐποίησε, καὶ ἔμειναν ἀμετανόητοι, τότε λοιπὸν ὀνειδίζαι. 

Ὑ.οι Οὐαί σοι Χοραζὶν, οὖαί σοι Βηθσαϊῖδα. ] 
Ἵνα νοήσης ὅτι οὐκ ἐκ μεν ἦσαν πονηροὶ οἱ μὴ πιστεύ- 

σαντες, ἀλλ᾽ ἐκ αλα γεν µέμνηται τῆς Ῥηθσαϊδὰ, ἐξ ἦι ἧς 

"λνδρέας, καὶ Ἠέτρος, καὶ Φίλιππος, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεθαίου 

ᾖσαν"' ὥστε οὐκ ἐκ φύσεως ἡ πονηρία, ἀλλ᾽ ἐκ προαιρέσεως. 

Ἐὲ γὰρ ἐκ Ῥόσρως, ἦσαν ἂν κἀκεῖνοι πονἠροί- 

γ.οἱ,22 Ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ. καὶ Σιδώνι ἐγένοντο 
αἱ δυνάμεις αἱ Ὑενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκω 

καὶ σποδώ µετενόησαν. Πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ 

ο διδώνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ 
ὑμῖν. ] Ἀείρονας τοὺς Ἰουδαίους λέγει τών Τυρίων καὶ Ἔι- 

δωνίων, καθ’ ὃ οἱ μὲν Τύριοι τὸν φυσικὸν νόµον παρέβησαν, 

Ἰουδαῖοι δὲ καὶ τὸν ἸΜΜωσαϊκόν. Καὶ ἐκεῖνοι μὲν οὐκ εἶδον 

θαύματα, οὗτοι δὲ καὶ ἰδόντες διέβαλλον. ὍὉ. δὲ σάκκος 

σύμβολον µετανοίας, καὶ τὸ σποδὸν καὶ κὀνιν πάττειν κατὰ 

τῆς κεφαλῆς, ἐπὶ τών πενθούντων βλέπομεν. 

ν. 22 Καὶ σὺ Καπερναοῦὺμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ 
ὑψωθεῖσα, ἕως ἅδου καταβιβασθήση' ὅτι εἰ ἐν 
Σοδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόµεναι ἐν σοὲ, 
ἔμειναν ἂν µέχρι τῆς σήµερον. Πλὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι γῆ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρα κρἰ- 
σεως ἢ σοί.] Ἡ Ἐαπερναοὺμ ὑψώθῃη διὰ τὸ εἶναι πόλις 

τοῦ Ἰησοῦ: ἐδοξάζετο γὰρ ὡς 9ηθεν πατρὶς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
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πό ΟΠ1ΊΠ6Ρ Ἱπογήαοῖαί, εἳ τοσπΊπι δυαηπσο]σεί: ρτοϊπάς 

ΏοΠ οἶας {6 ααδίετϊ(αἶδ ου]15 /οαππςβ. 

Εέ Γιδβεαία εδὲ εαρεπίία α ᾖΐδ ειῖς.] Ὥοο ἁῑοῖί, 

Οπαπζοαιϊάθπι πθφιο ο οαππῖ γἱία ηεααθ πιθα, γορί5 

Ρ]ασεί, 5ος οπιπθς βα]α{]5 γῖας αδρογπαπαϊπϊ, αξίας αΏρα- 

τ6ερο 6σο, απῖ βαρ]οηίῖα βαπ.. ἨἈΝι]]α επῖπι Ῥοδίμπας γορῖβ 

οχοιδα/{ῖο ο1έ, 5εᾷ οπιπῖπο οοπάεπηπαβΙπαϊπ]. Ἐεπῖπι οσο 

απϊάαεπα Ἱπιρ]ενί οπιπῖα; γος ααίεπι Ιποταά σα]! {απο Παβία 

πηθ, προίε απ πμ] ργαἑογπαϊθεσίπα, οοπιρτοβαΡ!{18. 

Τιπο οωρίέ «εσας ευργοῦγαγο οἴυϊέαμίθιι ἵπ φιέθις Γαοία 

Τιιεγαπέ Ρ]ιγέπια υἰγίιίος ἑρσζιδ, φιοᾷ ποη ἐφἰδδεπέ ρωπίίσι- 

"εἶαπι.] Ῥοβίαπασπα πιοηβδίτανϊΙὁ ααοά οπιπῖα αποιπααθ 

οροτίοραί, {εοργαῖ, εὖ πιαηδετιπύ αΆβαιο ραπϊεηίῖα, έαπο 

οοηβεαεηίετ εχρτορταί: 

Τα εδ 6λογαρίπ, να τδὶ ἨΒεί]φαίάα.] Ὀι Ιηπίε]ῖσας 

608 αιῖ ποη ογεβιάσγαπίέ, ποη α παίπτα, 5οἆ νο]απίαία 

ΤηαΙ0Ο5 69956, πιοπαϊπϊ6 Ῥοαί]ραϊάα, οχ αιαα Απάταας, ο 

Ῥείτας, οἱ Ῥμίπρρις, οί ΕΠΙ Ζερεᾶσεί {αεταπί: αίασε Ἱία 

ΏηΟΠ παίιτας, 5ο γο]απίαΙς πιαθῖα {αῦ, ἈΝαπι οἱ παίιτα, 

{υήβδεπί εὖ 1] πια]]. 

Θιοπίαπι δὲ ἵπ Ίηγο αἱ Ιδἱάοπο Γαοίω ]μΐδδοπέ υζγέιίεδ 

φπῶ Γαοίῶ σιιπέ ἴπ υοῦῖδ, οἴἵπι ἴπ 8ασςο εἴ αἴπεγε ϱῶπῖέετ- 

ἔἴαπι εὐἰβθοπί. ἨΤεγιπίαπιει ἀἄἶσο υοδῖς, Ίηγο εί «δἰᾷοπὶ 

ἑοϊεγαδιζίιις ογὲέ πι ἄἱο Γιάἱου, φπαπι υοῦΐς.] Ὀείετίοτας 

ἀῑοῖὲ ἑαάσφος Τντις οὐ Ῥιάοπδ. Τστῃ επῖπι παίιτα]επα 

Ίοσοπῃ {ταπβοτοδδί δαπί: ο ιάεςΙ αιίεπα οί ἨΠορβαίσαπι. Ἠό 

ΠΠ αιἰάἆθπι ποη γιάεταπό πτασπία, Ἠϊ αιίεπι εὐ γίδα 

πη]τασ]α αοουβατυηζ. ῬασσαΒ ρωπ](οπ{ῖθ» βΥπΙρο]απι οςί: 

Ἰασεπίθς απίεπι γιάρπια5 οἴπετεπι εὔ ῬΙΙγεταπι βαρος 

οαριέ 8ΡραΙΡΟΥΘ. 

Ε ίι (αρεγπαιπι, γι γιο αἆ οω[ος 65 ελα[ίαία, 15416 

αἄ ἴπ[εγπωπι ἀείγα]ιόγίδ: «φιοπίαπι εἳ ἵι δοᾷοπιῖς Γαοίῶ 

Πιιΐθεοπί υἱγέωία φιιῶ ἴπ {6, πιαπδίθδοπέ 1δη116 ἴπι Πιοζἱεγ πι 

ἀἶοπι. ἨΤεγιωπίαπιεπι ἄἶσο υοῦῖθ φιιοᾷ δοᾶοπις τοζεγαδί[ίιις 

εγοέ ἐπ αἄἷο }ιαάἰοῦί, φπαπι ἐἰδί,ι]  Οαροετπαιπι οχα]ίαία ο5ύ 
6ο αποᾷ βΙό οἴγίίαρ ἆεβα; ρ]οτιβοαία επῖπι {Ηΐ, προία 
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ὠφελήθη διὰ τὸ μὴ πιστεῦσαι.  οὐναντίον γὰρ καὶ διὰ 

τοῦτο μᾶλλον κατακέκριται ἕως ᾧδου, ὅτι τοιοῦτον ἔχουσα 
οἰκήτορα, οὐδὲν ὠφελήθη ἐξ αὐτοῦ. ἸἨπεὶ δὲ Ιζαπερναοὺμ 
ς , ’ ; / 4 Ά κ) θη 
ἑρμηνεύεται χωρίον παρακλήσεως, Βλέπε ὅτι κἂν ἀξιω ᾗ τις 

η / .. [ή ὧν ΟΦ ο ὸ δὴ 11 ’ 

γενέσθαι χωρίον τοῦ παρακλήτου, τοῦ ἁγίου ὀηλαθή 11νευ- 
. ες / ιο ι) . 5) 3 - 

µατος, εἶτα ὑψηλοφρονήση, καὶ ἐπαρθῇ ἄχρις οὐρανοῦ, κα- 

ταπίπτει λοιπὸν διὰ τὴν ὑψηλοφροσύνην. Φρίξον οὗν, ὦ 

ἄνθρωπε. 
/ - - Δ - 

Υ. 25 Ἐν ἐκείνω τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
[ολ -- ’ ” / - 

εἶπεν ᾿Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ, Κύριε τοῦ οὐ- 
- Δ -- -- «/ ε] / ο 

ρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σο- 
- 4 ον λ / ο) / φών καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυγψας αὐτὰ νηπίοις.] 

Ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" ἐξομολογοῦμαι, ἀντὶ τοῦ εὐχαρι- 

στώ σοι, ὦ πάτερ, ὅτι οἱ δοκοῦντες σοφοὶ καὶ ἔμπειροι εἶναι 
[ω) [ω) .) - ο) / ε . . - Ν [ή 

τών γραφών Ἰουδαῖοι ἠπείθησαν, οἱ δὲ ἀμαθεῖς καὶ νήπιοι 
» ’ 4 3 ’ 2Α. / δὲ Δ 

ἐπίστευσαν καὶ ἔγνων τὰ μυστήρια. πέκρυψε δὲ τὰ µυ- 
[ή ε ] ια) .] - [ Ὁ) - ] ο 

στήρια ὁ Θεὸς ἀπὸ τών δοκούντων εἶναι σοφών, οὐχ ὡς φθο- 
-- Ὁ] [ή 5 3 / 3 Ν ολ Δ . Ὡ] ΄ ’ . 

νῶν ἢ ὡς αἴτιος ἀγνωσίας, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἀξίους, ἐξ 

αὐτοῦ τούτου τοῦ ὁοκεῖν ἑαυτοὺς εἶναι σοφούς" ὁ γὰρ δοκών 
ε Δ ΔΝ Ν :ςα - ᾿ / / ΣΑ 

ἑαυτὸν σοφὸν, καὶ θαῤῥών τῇ οἰκείᾳ γνώσει, οὐδὲ προσκα- 

λεῖται Θεόν. Ἰ]δαὶ λοιπὸν ὁ ΘΟεὸς, ὡς μὴ προσκαλούµενος, 

οὐδὲ βοηθεῖ αὐτῷ, οὐδὲ ἀποκαλύπτει. ᾿Αλλως τε, ὁ Θεὸς 56 

μᾶλλον διὰ φιλανθρωπίαν οὐκ ἀποκαλύπτει τοῖς πολλοῖς 

τὰ μυστήρια, ἵνα μὴ πλεῖον κολασθώσιν, ὡς μετὰ τὸ γνώναι 

διαπτύσαντες αὖτα. 
γα Δ «/ «/ Ε / ᾿ / 

Ύ.26 Ναὶ ὁ πατἠὴρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία 
ιά / - - - 

ἔμπροσθεν σου. | Δηλοῖ ἐνταῦθα τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ 
Ν ϱ/ ) κ Δ 3 / - 

πατρος, οτι οὐχ ὑπ ἄλλου παρακληθεὶς ἀπεκάλυψε τοῖς 
’ ἀλλ’ ο 5, . - εξ . - Ἐιὐὸ ’ 4 ς 

νηπίοις, ἀλλ᾽ οὕτως Ίρεσεν αὐτῷ ἐξ ἀρχῆς. ὑδοκία γὰρ ἡ 

θέλησις καὶ ἡ ἀρέσκεια. 
/ / 8 -- | 

ὝΥ.27 Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρὀς 
Ὁ) . / Ν λ , ό 3 / 

µου. ] Ἠῖπεν ἀνωτέρω πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ἀπεκάλυψας, 
ωὶ / ο/ - Ἅ Β / ος 3 594 - / 
ὦ πάτερ: ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβης ὃτι αὐτὸς οὐδὲν ποιεῖ, πάντα 

δὲ τοῦ πατρός εἰσι, φησὶν ὅτι πάντα µοι παρεδόθῃ, καὶ µία 
. ’ . - ο) ’ Ν Δ / . ’ 8 / 

ἐξουσία ἐμοῦ κἀκείνου: τὸ δὲ παρεδόθη ἀκούων, μὴ νόμιζε 

ὅτι ὡς δούλῳ καὶ ὑποδεεστέρῳ παρεδόθη, ἀλλ᾽ ὡς υἱώ. Καθ’ 
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ρασῖα ο]α5, δε πῖμ] Πας Ιπάο αοοαρῖέ, ηΟη ϱ16- 

ἀεπάο: εἰ Ρτορίοτεα οοπίτατῖο πιοᾷᾶο οοπἀάφπιπαία οδί 

πδαιε 1π Ιπίετπαπα, ααοᾶ {αΐεπι δογαία ΙπαΙΠΠαΠα, ΠΟΠ 

βΙ{ Π]ῖπο επιαπάα{1οΥ {ποία. ΟΩποπίαπα απίεπι Οαρεγπαπα 

Ἱπέετρτείατί απῑ5 ροίεςί ασγπη οοπβο]αξΙοπῖ5, γ]άα ααοά ϐἱ 

ααῖ5 πιογεαίασ Πετῖ ασεν ρατας]είῖ, βοἱ]οαί βρίσΙέας 5αποῖῖ, 

οἱ ἀεϊπάς 5αὈ]πιε βαρῖαί, οί εχα]ίθίαν πδαιαα ἵπ οα]απι, 

Ἱία οοτταεί ααοααε ρει βαρετρίαπ. ἩἨοιτθβοας Ισίίαντ ο 

Ἠοππο. 

1π {Πίο {επιρογε γεβροπάϊΐ «εδις, εί αἰαζέ: (οπῄίεογ δέ, 

Ραΐσν, Ιλοπιίπο οί εί {εγγῶ, φιοᾷ οσσιζίαυογῖδ ]ιῶο α δαρί- 

επέύιις οί ἐπίειφεπείόι», εί γευεαυεγὶς εα ραγυιζῖς.] Ωποᾶ 

ἀῑοῖί, Ίπωπο ΒΕΠΒΙΠΙ Ἠαρεί. Οοπβίθος, Ἆος ϱ5έ, σταί]ας 

45ο Ρί, Ραΐετ, ααοά ο πάθεῖ απ β1Ρ1 νιάεηίέαχς 9556 5αρίεη- 

{ο οἑ Ῥοτία ἵπ βοπρἑατῖδ, ποη ογαάιάσταπέ, Ἱπιροτίε 

απΐθπα εἑ ρατνυ] ογαάιἀετιπύ οἱ «ορπογετιαπί πιγβίοτία. 

Οοου]ανίέ απίοπι πιγβίετία Ώοαις αἩὉ Ἠϊ5 ααὶ νιάσπίαν 

ε556 βαρϊεηίθ5: ποπ πί Ιπγ]άεης, γε] αέ αποίοτ Ἱπιρετ]δα, 

βοἆ Ιά6ο ααοᾶά ποη εταπέ ἀῑσπί, Ῥτορίες Ώοο ααοά 81βί 

γιάεραπίαχ ε58ε 5αρ]εηίο». Ἀαπι απῖ γΙάείτιτ 61 βαρίεπς, 

οἱ οοπβά1{ ἵη βαρϊεηίῖα 5αα, πθ(αε Ώεαπι Ιηγοσαί. Ὁπάαςα 

Ὥους Ῥορίοα ποη Ιπγοσαίαβ, πεααα ]ανταῦ οἱπ], ηθαιθ 

τεγε]αί. Ἐί απίετ, Ώδεις5 Ρτορίετ πιασΏαπη πηϊδογ]οογάῖαπα 

ΒΙΙαΠΙ ποη τεγε]αῦ αυϊραδνί5 ρ]υτα πιγβίετία, αῦ πο πιαρΊ5 

Ῥυπίαπίατ, πἐροίε αδρεγπαπίες ἑα ας ἀἰάϊορτιπί. 

Ἐτίαπι ᾖαΐετ, σἷο Πέ δεπερίαεϊίιπι απίε {ε.] Μαπὶ- 

{αδίαῖ Ώου Ίος Ῥεπιση]ίαίεπι Ρραΐῖ5, ααοά ποη αἲ α]ο 

Ῥτογοσαίις5 τεγε]αί ρατνυ]ῖ5, 5εᾷ οἷο εἵ Ῥ]αοιΙό αἨ ΙπΙΙο. 

Οοπιρ]ασοϊίαπα οπῖπα γο]απίας ο5έ, οἱ Ῥοπορ]αςοϊίαπῃ. 

Οπιπῖα πι] ἐγαάϊία διπί α ραΐγο πιεο.] ὨὈϊκίο 58αρε- 

τῖας αἆ ραΐτεπαι, ααοά τεγε]αγοτῖς, ραΐοτ. Νε Ισίίαν βαβρῖ- 

ορτῖς ααοά 1ρ5ε αιάεπι πΙμΙ] {αοϊαξ, οπιηῖα ααίεπα ραΐτῖ 

βηί, ἀῑοῖΙί, Οπιπῖα πηΠΙ ἰταᾶία βαπί, οὗ ππα Ῥοίΐεείαβ 

Ώρα, οἱ 1]]α5. Όαπι αιίοπι αιιᾶ15, {ταᾶιία βαπί: πο β18- 

Ῥϊοετῖ αιοά {απαιαπα βετνο οἱ Ἱπ{ετίοτί {χαάϊία {αατῖηί, 

ο πο. --. 
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ιο Δ 5 / . - ΔΝ 4 - 9όθ ολ μσ τν 
ὃ γὰρ ἐγεννήθη ἐκ τοῦ πατρὸς, κατὰ τοῦτο παρεδόθη αὐτῷ 

εἰ μὴ γὰρ ἐγεννήθη, καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἦν τῷ πατρὶ, οὐκ 

ἂν παρεδόθησαν. ὍΌρα γὰρ τί λέγει" παντα µοι παρεδόθη, 
Γω Γοῦ ή 

οὐχ ὑπὸ τοῦ δεσπότου, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ πατρός µου" ὥσπερ 
λ ’ / ρς ἵ θή 9 δὲ δι, 3 Δ λ Ά. 

όγου χάριν, ἐὼν γεννηθῇ εὐειδὲς παιδίον ἀπὸ πατρὸς εὖει- 
ο) . / ο 3 ’ Δ ’ 3 - / 

δοῦς, καὶ εἴπη ὅτι ἐδόθη µοι τὸ κάλλος ἐκ τοῦ πατρός µου. 
λ χ / ΔΝ ελ . Δ λ 

Καὶ οὐδεὶς ἐπιγινωσκει τὸν υἱὸν ει µη ὁ πατηρ, 
πο Δ / ’ ” Νο ε.α λ 

οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς, καὶ 
ω λ / ελ Δ - η ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.] Τὸ μεῖζον λέ- 
γει ὅτι, οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ πάντων εἰμὶ δεσπότης, ὅπου 

γε καὶ ἕτερον μεῖζον ἔχω, τὸ εἰδέναι τὸν πατέρα, καὶ οὕτως 
3 Δ Α ϱ κ ο ’ 3 Δ 3 ’ ιά 

αὐτὸν γινώσκειν, ὥστε καὶ ἑτέροις αὐτὸν ἀποκαλύπτειν. Σκό- 
ϊ τὸ ’ ΓΩ) ϱ/ ε ] 3 / ο / 

πει δὲ, ἀνωτέρω εἶπεν, ὅτι ὁ πατὴρ ἀπεκάλυψε τὰ μυστήρια 

τοῖς νηπίοις" ἐνταῦθα δὲ, ὅτι ὁ υἱὸς ἁποκαλύπτει τὸν πα- 
’ « ” - ’ δύ 8 9 εωο 3/ Νε 

τέρα. Ὁρᾶς οὖν µίαν δύναμιν πατρὸς καὶ υἱοῦ, εἴγε καὶ ὁ 

πατὴρ ἀποκαλύπτει καὶ ὁ υἱός. 
- ῃ [ ε ον ῃ 

ὙὝ.28 Δεύῦτε πρὸς µε παντες οἱ κοπιώντες καὶ 
/ Δ / - 

πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.] Ἱάντας 
καλεῖ, οὐ µόνον Ἰουδαίους, ἀλλὰ καὶ ἐθνικούς. ἈΝοήσαις γὰρ 

ἂν κοπιώντας μὲν τοὺς Ιουδαίους, ὡς παρατηρήµατα νομικὰ 

βαρέα µετερχοµένους, καὶ κοπιώντας ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐν- 

τολών τοῦ νόµου" πεφορτισµένους δὲ τοὺς ἐθνικοὺς, οἳ 

τῴ βάρει τών ἁμαρτιών ἐπιέζοντο" τούτους οὖν πάντας 
3 ’ ε ’ Δ 3 - πλ - 

ἀναπαύει ὁ Ἀριστόςν Τὸ γὰρ πιστεῦσαι, καὶ ὁμολογῆσαι, 

καὶ βαπτίσασθαι, ποῖος κόπος; πώς δὲ οὐκ ἀνάπαυσις; ὅταν 

καὶ ἐνταῦθα ἀμέριμνος ἠς ἐπὶ τοῖς πρὸ τοῦ βαπτίσματος 

πραχθεῖσι, κἀκεῖ ὡσαύτως ἀνάπαυσις διαδέξηταί σε. 
/ Δ ή ο λ 

Υ.29,8ο "Αρατε τον ζυγὀν µου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ 
’ οφ σε / -/ η) Δ 4 - 

μάθετε ἀπ ἐμοῦ" ὅτι πρᾷόὀς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ 
[ιό Δ / / -- - - 

καρδία, και εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμών. 
Ν / λ ἡ Δ / 

Ὅ γὰρ ζυγός µου χρηστὸς, καὶ τὸ φορτίον µου 
ἐλαφρόν ἐστι. ] Ζυγὸς τοῦ Χριστοῦ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ 

πρᾳότης. Ὅ γοῦν ταπεινούµενος παντὶ ἀνθρώπῳ ἀνάπαυσιν 
” να ’ ’ 5” ε /΄ Λ . .] 

ἔχει, ἀτάραχος µένων" ὥσπερ ὁ κενόδοξος καὶ ἀλαζὼν 
[ή 3 ’ 3 / η. - ’ 3 Ν 

πάντοτε ἐν µερίμναις, οὐ θέλων ἐλαττωθῆναί τινος, ἀλλα 

λογιζόμενος πώς πλέον δοξασθήσεται, πώς νικήσει τοὺς 
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βοάέ απαιαπ Πο. Ἀαπι βεοιπάἁπα Ώου ααοᾶ παίας ο5ύ 

α ραΐτε, οπιπῖα ἰταθία ριπό αἵἶ. ἨΝΙ8Ι οπῖπα παίας οβδεύ 

αῦ ϱο, οἱ ε]αδάεπι οββδοί ιὈβδίαπίία, ποτ {ηβθεπύ αἵ {τα- 

ἁῑία. Ὑιάα οπῖπι απῖά ἀῑσαῦ: Οπιπῖα πηΠΙ ἐταδία βιηῦ, 

Ἄοιπ α Ὀοπιπο, Ἱπαμῖέ, βδἆ α ραΐτθ Ίπθο: από εχεπιρ]ϊ 

ρταίῖα 5ἱ παδοαίατ ρα]ο]ιου ραςετ α ρι]ομτο ραΐτο, εέ ἀῑσαί, 

αίΐα οδίέ παῖμΙ ρα]ομτιέαάο α Ῥαΐτο πηθο. 
Εέ πια οοφπιοβοῖέ Π[ίμπι πὶςὶ ραΐον, πεγιο ραΐγεπι φιῖδ 

οοφποβοῖέ πὶςὶ Π[ζις, εἰ οιὲ υοζμεγίέ Π[ζις γευείαγε.] Μα]α5 

ἁῑοῖι: Να δ1έ παῖταπα πο οπιπῖαπα 6556 ΓοπΙΙπΠα, ΟΠ 

ϱοϊ]οθί οὲ α[αά τπα]ας Ροββῖπι, πΕΠηρΘ 5οΐτε Ῥαΐτεπι, ας 

..βῖο 1ρβΙπι ϱ0ΟΡΠοΟΡΟΕΤΕ, τὸ εἰ α]ῑς οἵιπι Ῥοββίπα τεγε]ατο. 

Οοπρβίάστα αιίέεπι ααοά βαρετῖας ἀῑχετιὸ ραΐτεπα τεγε]αξδ5ο 

πηγρίοτῖα Ῥατνα]ϊ5: Ἠϊο απίεπα αποᾷ Ε]μ5 ραίγετα 16γΥθ- 

Ἰαγετή; ὙΥιάς Ισίίατ παπι υἱτίαίεπι ραῖ εἰ ΒΙΠ: 

βΙαᾳπ]άεπι οἳ Ῥαΐετ τογε]αί αο 118. 

Τεπέίο οπιπες αἆ πιο φωῖ Ιαδογαΐῖς οἱ οπογαξῖ 5ίῖ8, εἱ 64ο 

γεηιεῖεασέγε υο08 Γαοίαπι.]) ΌπιπαῬ γοσαί, ποη βο]άπ ο)- 

ἆποβ, βδεά εηίάίθ. Ῥου Ἰαροταηίες Ιπίε]]σαο «πάφος, 

πέ {αοϊοηίος ἰγαάιβοπας ]ασῖ5 ϱΤαγα5, εὐ ἵπ ορεταίῖοπο 

πηαπάσίοταπα Ἱορῖς {ασαίο5: Ῥεν οποταίος5 απίεπι (οη- 

Ἠ]θΒ, οποτο ῬθοσαίοΓΙΠΙ ΟΡΡΙΘΘΡΟ5. Ἠοβ Ιδ]έαγ ΟΠΙΠΕΒ 

ᾳπθδοςτο {αοῖς ΟἨτῖδίας. Οπγεάςτε οπἵπι, εὐ οοπβί{ετ!, εὔ 

Ῥαρέϊσατι, απὶς Ίαμογτ2 ΟΩποπιοάο απίεπα ποη εἰ απῖες 2 

απαπάοααϊάσπι εέ Ἠ]ο πΙΒΙ] βο]οϊέαπι 95956 οροτίεί ἆς 15 

αὖξ απίο Ῥαρίίδπιαπῃ {αοία βυπῖ, οὐ αΏδῖ ααἱθΒ {ο 515εερ- 

έυτα ο5ῦ. 

Τποἰζίέε φιίπι πιεωπι 8ρεγ 9ο», οἱ ἀῑδεῖίε α πιε, φιῖα 

πες 8ιµπι, οἱ Ἰιιπιλζὲ οογζο, εί ὑπυεπίείϊς γοηµῖεπι απῖπιαῦιβ 

υεδίγζβ. «ιφιπι οπίπι Πιειίπι σοπιπιοάιπι εδέ: εί οπιδ πιειηι 

ἴευε] «ασιπι Ολες Ἠιπηή]έας οί πιαηβαείαάο. Οαί 

Ἰρϊέας 5ο Ἱαπαμαγετί6 οπιπὶ Ποπ, τοφπίσπι Ἰηγεηῖέ, 

Ἱπιροτέιτραέας πιαπεΒ: οἷοιέ Ὑαπ ρ]οτίαο οπρ]άας εὖ 

΄ΊγΟσα4Π8 ΒΕΠΊΡΕΥ ἵη ουτῖς ϱβί, ηΠΟΙΘΏ5 αποςαπα ΠΙΙΠΟΥ 

λαβοτῖ, δοᾷ οορ]ίαπ5 ααοπιοᾷο πλασῖς σ]οτ]βεείαχ, οἳ 4πο- 
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ἐχθρού.. Ὁ ζυγὸς τοίνυν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ταπείνωσις λέγω, 

ἐλαφρός ἐστιν, εὐκολώτερον γάρ ἐστι τῇ ταπειῇ ἡμών 
’ Ν - .λ Δ . / ο λ. Ν Δ ” 

φύσει τὸ ταπεινοῦσθαι, ἢ τὸ ἐπαίρεσθαι' ἀλλὰ καὶ πᾶσαι 
κ Δ - - Δ / ο/ , / 

αἱ ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ ζυγὸς λέγονται, αἵτινες ἐλαφραί 
3 ὸ Δ Ν έλλ . ιὸ 3 9 Ν ΔΝ εἶσι διὰ τὴν µέλλουσαν ἀντίδοσιν, εἰ καὶ πρὸς καιρὸν βα- 

ρεῖαι δοκοῦσιν. 

ΚΕΦ. ιβ’. 

ΕΝ ἐκείνω τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάβ- 
βασι διὰ τών σπορίµων. Οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ 
ἐσθίειν. ] Λύων τὰς νομικὰς παρατηρήσεις, ἄγει τοὺς µα- 

θητὰς διὰ τῶν σπορίµων: ἵνα φαγόντες λύσωσιν Ιτὸν τοῦ 

σαββατου νόµον. ͵ 

ο Ύνσᾳ Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτώ" 
ἰδοὺ οἱ µαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν 
ἐν σαββάτω. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' οὐκ ἀνέγνωτε τί 
ἐποίησε Δαυὶδ, ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ; πώς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ 
τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἐξὸν 
ἦν αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, ἄλλα τοῖς 
ἱερεῦσι ᾽μόνοις.] Παλιν οἱ Φαρισαῖοι τὸ φυσικὸν πάθος, 
τὴν πεῖναν αἰτιώνται, χείρω αὐτοὶ ἁμαρτάνοντε" ὁ δὲ 

Ἰύριος ἀπὸ τῆς περὶ τὸν Δαυὶὸ ἱστορίας ἐντρέπει αὐτούς. 

Ἐικεῖνος γὰρ, φησὶ, διὰ τὴν πεῖναν καὶ μεῖζόν τι ἐτόλμησεν. 

"Αρτοι δὲ τῆς προθέσεως, οἱ καθ ἑκάστην ἡμέραν προτιθέ- 

µενοι" προετίθεντο γὰρ ἐν τῇ τραπέζῃ δώδεκα, ἓξ ἐκ τοῦ 

δεξιοῦ μέρους, καὶ ἓξ ἐκ τοῦ ἑτέρου. Ἰαΐτοι κἂν προφήτης 

ἦν ὁ Δαυὶὸ, οὐδὲ οὕτως ἔδει φαγεῖν' τοῖς γὰρ ἱερεῦσι µόνοις 

ἐξῆν: ἀλλὰ καὶ πολλῴ μᾶλλον οὐδὲ τοῖς μετ) αὐτοῦ ἐξην. 

Ὅμως διὰ τὴν πεῖναν συγγνώµης ἄξιος: οὕτως οὖν καὶ οἱ 

µαθηταἰ. 

Ὑ.5.6ό ᾿Ἡ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόµωῳ, οτι τοῖς 

1 τὸν τοῦ σαββάτου νόμον] Ύο9068 τὸν κό βυρρ]ετί οκ οοᾶῖερ Ῥα- 
ἰανίπο, οο]]8ίο αριά Εά. ο. 



αἃ Ὁ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙΙ6. ολΡῦΤ τι. 1τι - 

πποᾶο ν]ποαῦ ΙΠΙπαῖοοβ. οασαπ 1ρ]ίας ΟἨτΙδά (παπα ιμία- 

ἴοπι ἆἱσο) Ίνα εδ. Ἐαοϊίας οδύ επῖπι Ἠππα] παίατα 

ποβίτα Πιαπηήματ, απαπι θαθΗπιατ,. ὨὈϊουπίαν Ιίεπι εί 

οπιπῖα πιαπάαία ΟἨτῖδά Ἱαπσαπι Ίετα, αιαοπίαπι Ῥτορίες 

Γαίπταπι τοἰτΙραοπεπα Ἱεγία, ἰαπιείδί αἆ Όταγα ἴεπιρας 

Ρτανγῖα νιάθαηίαγ. 

ὤ4ΡΟΤ' ΧΙ. 

ΑΧ 1ῑῖο {επΙΡογε ἴδαί «εδ βαὐθαίο ᾖϱεγ δεφείεε: ἀῑἰδεῖϊ- 

Τι νεγο ἐς οδιγεδαπί, εί οωρεγωπίέ υε[ῖογο δρἰσας, 

εἰ οοπιεᾶεγε.] Ἀο]νεης Ἱερα]ες ομβετγαίΙοηςΕ, ἁποῖέ ἀῑδοι- 

Ῥα]ος Ῥρει ραΐα; πό πιαπάπσαηίες βο]γετεηίύ Ἱεσέπι ϱαῦΏ- 

Ῥαα. 

4ἱ Ρ]ιαγὶδαϊ ουπι νἱάϊβδεπίέ, ἀἰποεγιπέ εί: σοι ἀἰεοῖριιζὲ 

ἔωῦ Γαοϊιπιί φιοᾶ ποπ [σεί Γαοθγε πι δαὐθαίο. «ΙΠθ νεγο αἰπιέ 

εἶς: Άοπ Ιεφὶδίῖς φιῖά Τεοογίί Ιλαυϊᾶ φωτ εδιγ1γεί ἔρεε, οί 

δὲ φιῖ οτπι εο εγαπίέ: φιιοπιοᾷο ἴπφγεβδιδ δτέ ἴπ ἀἆοπιωπι Ι)εῖ, 

εί ραπαβ Ῥγοροδῖ(ϊοπί οζαγῖί, φιιο {ρθὶ ποπ [σοεθαί εζεγο, 

πεηµε {ἶθ φιῖ οιίπι 11ο εγαπέ, πεί δασεγάοίϊδιις εοζΐε.] 1Τ{ε- 

ταπα ἘΠατγίδεορΙ πα ίΙτα]ΕΠ1 Ῥ4βΦΙΟΠΕΠΙ, ΏΘΕΠΙΡΘ {ΑΠΙΕΠ αΤςιΙ- 

υπό, απσπι 1ρ8ῖ οταγία5 Ῥοοσεπί: ἀἆοπιΙπιςβ αιίθπι Ῥρεγ 

Ἠϊβίοτίατα Τανιά αἀπιοπεί ϱο5. ]ε επῖπι, ΙπαιΙέ, Ρρτορίετ 

{απησπα πια]ας αωϊάάαπι απ1δας {Π{. Ῥαπες αιι{6πι ΡΓΟΡΟ- 

βΙΠοπῖς εταπέ ἁποάςθοῖπι απϊ ααοὐθάϊε ῥρτοροποραπίέασ 1η 

Ίηθηβα, 5εχ ἵη ἀθχίτα Ρατίο, 5εχ ἵπ βΙπϊδία. ΟΩπαπιγῖς 

απΐεπι εἰ Ὠανιᾶ ρτορῃεία εταί, ηοη {απιεπ εἶ Ιπᾷε Ποεραῦ 

οἆστα, 5οἆ 5οἩ5 βαοετάοᾶΡα5: απαπίο πηβρῖ5 ποη Ποεραί 

Ἠ]5 αιῖ οπι ϱο εταπὀ. Α{ίαπιεη Ῥτγορίες {Απιεπι γοπία 

ἀἴσπις ογαί: βἷο Ισῖίατ εὐ ἀῑδοιρι]ι. 

4ιΐ ποπ οφϊείί ἴπ εᾷο, φιιοᾷ βαὐδαίί δαοεγᾶοίες ἴπ 
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’ ε - -ε - Ἱ ’ 

σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβη- 
-- / / λ - / -- 

λοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσι; λέγω δὲ ὑμῖν, ὃτι τού 

ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.] Ὁ νόμος ἐκωλυεν ἐν τῷ σαβ- 

βάτω ἐργάζεσθαι: οἱ οὗν ἱερεῖς ἐν τῷ σαββάτῳ καὶ ξύλα 

ἔσχιζον καὶ πὂρ ἧπτον, ὥστε ἐβεβήλουν τὸ σάββατον, του- 
’ νο) « ε - - ι) Δ / οό 

τέστιν ἐμίαινον, ὡς ὑμεῖς δοκεῖτε. ᾿Αλλὰ λέγει µοι, ὃτι 
μή ε 3 «ε Δ 3 η η ση ή . 
ἐκεῖνοι ἑερεῖς ἦσαν, οἱ δὲ μαθηταὶ οὔ. Λέγω οὖν, ὅτι τοῦ 
« α ρα 5 2 , ανα ος ο / ο 
ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε, τουτέστιν, ἐπεὶ ἐγὼ, ὁ µείζων τοῦ 

ναοῦ, δεσπότης καὶ μετὰ τῶν μαθητῶν εἰμι, μείζονα ἐξουσίαν 

ἔχουσιν οὗτοι λύειν τὸ σάββατον παρὰ τοὺς ἑερεῖς. 
5 ΔΝ / ’ / ’ 

γ.8 Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν' ἔλεον θέλω 
/ λ' / ΔΝ ’ 

καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικασατε τους ἀναιτίους. 
/ 4 -- / ολ ο 

Κύριος γάρ ἐστι καὶ τοῦ σαββαἄτου ὁ υἱος τοῦ ἄν- 
θρώπου. | Δείκνυσιν αὐτοὺς καὶ ἀμαθεῖς, ὡς μὴ γινώσκοντας 

Δ / .] ελ 8 Λ - 3 3 ’ 

τὰ προφητικά" οὐκ ἔδει γὰρ, φῃσὶν, ἐλεῆσαι τοὺς ἀνθρωπους 

πεινῶντας; ἄλλως τε ἐγὼ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου κύριός εἶμι 

τοῦ σαββάτου, ὡς πάντων καὶ τῶν ἡμερῶν δημιουργός" ὥστε 
) ια ’ Δ / ε ή ” . ο Ν 

ἐγὼ λύω τὸ σάββατον ὡς δεσπότης. Ἀόησον δὲ καὶ κατὰ 
3 

ἀναγωγήν' ἐπεὶ γὰρ ἐργάται ἦσαν οἱ ἀπόστολοι, θερισμὸς 

δὲ καὶ στάχυες οἱ πιστεύοντες, ἔτιλλον τούτους οἱ ἀπόστο- 8 

λοι καὶ ἤσθιον, τουτέστι, βρῶμα εἶχον τὴν σωτῃηρίαν τῶν 
. η - ο] ’ ι) - ’ 3 - Ὁ ’ 

ἀνθρώπων. Τοῦτο δὲ ἐποίουν ἐν τοῖς σάββασιν, ἐν τῇ ἀργίᾳ 
- - ε 8 ἀ 9 / ο ο) α. 5 

τῶν κακῶν. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἠγανάκτουν: οὕτω κἂν τῇ ἐκ- 

κλησίᾳ τῶν διδασκάλων πολλακις διδασκόντων καὶ ὠφελούν- 
ε 1. . αν ή 

των, οἱ φαρισαϊζοντες καὶ φθονεροὶ ἀπαρέσκονται. 
λ 4 2 -- .” Ν 

Ὑ.ο,1ο Καὶ µεταβαὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συ- 
ΔΝ -- Λ» Ν.” ιωὶ - .] αν 

ναγωγὴν αὐτών. Καὶ ἰδου ἄνθρωπος ἦν ἐκεῖ την χεῖρα 
./ Δ λ / 3 Δ / ἔχων ξηρὰν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέγοντες' εἰ 
/ -- / / / / 

ἔξεστι τοῖς σάββασι θεραπεύειν; ἵνα κατηγορή- 
σωσιν αὐτοῦ.] Οἱ ἄλλοι εὐαγγελισταὶ λέγουσιν, ὅτι ὁ 

2 ο 9 ’ 4 . 9 
ὡωώ Ἰησ οὓς ἐπήρωτησε τοὺς Φαρισαίους. "Εϊστιν οὖν 
πα το”. αν εἰπεῖν, ὅτι φθονεροὶ ὄντες προέλαβον καὶ ἠρωτήσαν 

αὐτόν, ὡς λέγει ὁ Ματθαῖος: εἶτα ὁ Ἀριστὸς πάλιν ἠρώ- 
τησεν αὐτοὺς, ὥσπερ χλευάζων καὶ τὴν πώρωσιν αὐτών δια- 

γελῶν, ὅπερ οἱ ἕτεροι εὐαγγελισταί φασι. Ἡρώτησαν δὲ 
αὐτὸν, ἵνα σχῶσιν ἀφορμὴν εἷς τὸ διαβάλλειν. 
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ἐεπιρῖο φαὐδαίιιπι υἱο]απέ, οί ογἰπιίπο νασαπέβ «Ὠίσο αιίοηι 

υοδΐ8, φιιοᾷ ἰεπιρίο πια] οδέ Ίιοο ἵπ ἴοοο.] Τιεκ ρτομὶθεραῦ 

Ιη βαρραίο ορεγατ. Βαορτάοίθς ἵπ βαῦραίο εὲ Ἠσπα 

βοϊπάεραπί οὐ ἴσποπι αοοεπἀεραπέ, αἴαᾳιπο Ἱία νιο]αραπέ 

βαρραίαπαι, ου 656, ΙπαιΙπαραπέ, πό νοῬῖς νΙάείαν. Αί 

ἀῑοῖς τα]Βῖ, ααοᾶ 1 βαορτᾶοίθς, ἀῑδοῖρι] αιέεπα 5αοργάο- 

{65 ποῦ εταηίέ, Ὠΐσοο Ιράν ααοά {επιρ]ο πια]ας αδί Ίου 

ἵηπ Ίοσο, Ίος ϱβέ, απαπάοαιΙάεπι οσο αά τΞΙΟΥ 51Π1 {σπ]- 

Ῥιο ἁοπιῖπας ουπι ἀῑδοῖρα]ϊς δαπι, πα]οταοπα Ἠαρεπέ Ἡϊ 

Ῥοίεείαίεπι βο]γοπάϊ βαβαίαπα, 4παπι βαοετάοίος. 

Φιοά κἳ δοϊγείῖ φιῖᾶ εἶί, πιϊδογἰοογάίαπο υοο, οί Ίιοῖι 

| δαεγ{ποζωπαι, πογαφκαπι οοπζεπιπαβθεἰἰς ἴπδοπίθβ: παπι «ο- 

Ππιῦπιιδ οδί οί δαὐδαίῖ Π[ζιις Πιοπιϊπίφ.] ΟΡίοπάϊθ 6ο5 ϱ{ Ιπιρε- 

1108, οἳ ποροϊεηία5 Ῥτορῃείία5. Ἀοπ οροτίεραῦ οπΙπι, 

Ἱπαυῖέ, παϊδετοατί αρατΙοη1σιιδ2 Ῥτοδίοτοα οσο βΗα5 Ἠοπαϊηϊς 

ἁοπαῖπις 6π1 βαΏβραίΙ, αἱ οπιπίπι θίῖαπα ἀἴ6τΙπ ΟΡΙ{ΕεΣ. 

Έσο Ιρίέατ πό Ὠοπιῖπας βο]γο βαῦραίαπι, Ιπίε]Ι]ρο αιίσθπι 

εί Ἱαχία απασοσαοπ: αποπῖαπι οροτατά οταηῦ αροςίοΙι, 

1ηθβ8ῖ5 αιίοπι οὗ ατῖδία, ογοἀςηίας, 16ο ϱο5 τγο]]οραπό 

αροδίο] οἱ οοπιεάεΡαπέ, Ἆος οί, Ῥτο οἶθο Παβρεβαπί ρα]ι- 

ἔσπα Ποπιπιπι. Ἠοο απίαεπι {αοϊοραπό ἵπ βαΏβαββ, Ίος 

ορ, ἵη ο{ῖο πια]οταπ. ῬλΠατιδαϊ απίοπι ΙπᾷΙσηαβαπίέι: 

βο οἳ Ἱπ οοο]οδῖα ἀοοίοπίρας ἀἆοσοεπάρας οἱ ρτοἆθρςο 

οπρίεπΏρας, ἘΠατίδορογαπα Ἱπβίαν προ αι]άαπι Ἱηνίιάεηί, 

εἱ στο {ετυπί. 

Ῥχγοφγεδδις αιέοπι ἐῆίίπο υοπῖέ ἴπι δΥπαφούαπι ἠίογωπι: εί 

οσσθ Ίιοπιο εγαί πιαπιπι Πιαῦεπς αγίάαπι, εί πιάεγγογαυοθγιωπέ 

ἐζωπι, ἄἰοεπίες: Ίιπι {ἱοεί εαθθαίϊβ οιγαγαᾷ ιἱ αοσµδαγοεπέ 

επ.) ΑΙ εγαπσο]δία ἀῑοιηί, ααοᾶ «εδ Ιπίετγοραγο- 

το Ῥπματίββο5. Ὠϊοί Ιρ]ίαν Ῥοίοδὂ ααοᾶᾷ οπι Ἱπν]ιϊ 

οβ8εηύ, Ῥγανυεποτῖπί εὐ τοσανετίπύ ]απα, 6 ἁῑοῖι Μαΐ- 

{εας. ὨὈεϊπάε ΟἨΠτϊδέας Ἱέεταπι ΙπίειτορανΙέ 605, δ 

βιρβαηπαης οἱ τιάσεης οογάπα οσροιίαίεπι, 1 ααοά αἲὓ αἷς 

ονυαπρε]ϊςίῖς ἀῑοϊίαν. Ιπίειτοσαπί 1θῖέαν οσα, πέ οςσβδῖο- 

ηθπα Παρεαπί αἆ οα]απιπ]απά Πα, 

μμ 

«νυν 
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Ῥ. τι 12 ὍὉ δὲ εἶπεν αὐτοῖς: τίς ἔσται ἐξ ὑμών 
ἄνθρωπος, ὃς ἕξει πρόβατον ἓν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ 

τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὲ κρατήσει 
αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; πόὀσω οὖν διαφέρ ει ἄνθρωπος προ- 
βάτου; ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν.] 
Δείκνυσιν αὐτοὺς διὰ μὲν φιλοχρηματίαν, καὶ ἵνα μὴ προ- 

βάτου στερηθώσι, καταλύοντας τὸ σάββατον, διὰ δὲ τὸ θε- 

ῥαπευθΏναι ἄνθρωπον μὴ ἀνεχομένους τοῦτο γενέσθαι. "ωστε 

ἐν ταὐτῷ καὶ φιλοχρημάτους καὶ ἀπηνεῖς δεικνύει, καὶ κατα- 
4 [ο Α - 4 . / 

φρονητὰς τοῦ Θεοῦ. Καταφρονοῦσι γὰρ τοῦ σαββάτου, 

ἵνα μὴ ζημιωθῶσι προβατον" 1ἀνιλεεῖς δέ εἶσιν, ὅτι ἀνθρωπου 

θεραπείαν οὐ θέλουσιν. 

Ὑ.τ Τότε λέγει τῷ ἀνθρωπῳ' ἔκτεινον τὴν 
χεῖρά σου" καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιῆς 

ἡ ἄλλη. ] Π]ολλοὶ καὶ νῦν ἔχουσι ξηρὰς τὰς χεῖρας, 
/ κ) / αν 9 ’ 3 δι ε / 

τουτέστιν, ἀνελεήμονας καὶ ἀμεταδότους: ἀλλ᾽ ὅταν ὁ λόγος 

ὁ εὐαγγελικὸς ἐνηχήση αὐτοῖς, ἐκτείνουσιν εἷς µετάδοσιν ταύ- 
Ελ] ε ει] - κ ’ / το 2 τας, κἂν οἳ Φαρισαῖοι, οἱ ἀλαζόνες δαίµονες, οἱ 3 ἀποκεκομ- 

µένοι ἡμών διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἔχθραν, οὐ θέλουσιν ἐκταθῆναι 

τὰς χεῖρας ἡμῶν εἰς ἐλεημοσύνην. 

τη, μοι δὲ Φαρισαῖοι ἐξελθόντες συμβού- 
λιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν.] Ὢ φθόνου: 
ὅτε εὐεργετοῦνται, τότε ἐκμαίνονται. ᾿Αναχωρεῖ δὲ ὁ Ἴη- 

σοῦς, διὰ τὸ µήπω ἐνστῆναι τὸν καιρὸν τοῦ πάθους. Ἰαἱὶ 
ς/ 9 ψα [ί . / / / ἅμα ἐκείνων φειδόµενος, μὴ ἐγκλήματι φόνου περιπέσωσι. 

Τὸ γὰρ ῥιψοκίνδυνον οὐ θεάρεστον. Ὅρα δὲ τὸ, ἐξελθόντες. 

Ὅτε γὰρ ἐξῆλθον ἐκ τοῦ Θεοῦ, τότε ἠβουλήθησαν ἀπολέσαι 

τὸν Ἰησοῦν. Οὐδεὶ ὶρ ἐν τῴ Θεῴ µέ ῦ ησοῦν. Οὐδεὶς γὰρ ἐν τῷ Θεῷ µένων τοιαῦτα ββου- 

λεύεται. 
Δ ’ -” 4 Ν Ύ.τῷτό Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὺ, 

«4 / ε ’ / 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας καὶ ἐπετίμησεν 

Ε) -- «/ Δ Δ ἀ / 

αὐτοῖς ἵνα μὴ Φφανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν.] Τὸν 

1 ἀνιλεεῖς] Έο9β865 5οτἱρογο ἀνίλεῳ (πιἀρ Β. σᾳαο. π. 19) τε] ἀνελεεῖς 

γε] ἀνηλεεῖς (ΟἩτψβοδίοπι. Ῥαβεῖπι). Ὀθά απάθοϊπϊ βεου] βοπρίοτὶ 
Ῥατρασίβπαυς Ἠα]αςπιοᾶϊ ποπ ϱδὲ ἴθπιοτο αλ]αάἱσαπάυβ. 
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4ἱ λε αἰωῖέ εἶε: Θωΐς ονῖέ ου νοῦῖς Ἰνοπιο, φιὶ Ιιαδευέ 

ουεπι ιαπ, εί δὶ ἑα ὑποίαεγιέ εαὐθαίῖς ἴπ Ἰουεαπι, ποππε 

αρργε]ιεπᾶεί ἐῑαπι, εί εγἰφείζ ΘΟιαπίο ἐφίέιγ ῥγακδίαπ{ίογ εδέ 

Ίοπιο ου ἍΙΐοεί ἰφίίιν εαὐδαίῖς δεπείασετε] ΟΡίεπάϊις 

605 Ῥτορίεγ ανατθῖαπι, εὔ πό πο Ῥτϊνεηίασ οΥε, ἀἱδεο]- 

:γθοηί6εςβ δαΏραίαπι, ποη {ο]εταπίος αιίοπι Ἡοο Ποτί πό 

ομτοίαν Ἠοπιο. Ὁπάαο βἴπια] αγαΓΟΡ εί οταάε]εό ϱοβ 

6556, αἱ οοπίεπιρίοτες Τοαἱ οβζεπάῖς. Οοπίεπιπαπί επῖπι 

βαρυαίαπα, πὲ πο Ῥετζάαπό οὗοπι: Ιπιπ]βετῖιοοτάθς αιίεπα 

ϱαπ6, απῖα Ποπαϊπῖβ «παπα ταρρυυπί. 

| Τωπο αἁῑοῖέ οπιπί: Παίοπᾶο πιαπιίπι ἔμαπι: οί εἴ- 

ἐοπάςέ, εξ γεδέϊέμία ϱδέ 8απα εἰσιέ αἰεγα.] Μαϊα εί παπο 

ατιάα5 ππαπα5 Παῦθεπίέ, Ἠοο ο5ὲ, Ιπιπαϊβδοτιοοτάςθς βιπζ, οἳ 

ποη οοπιπιπ]σαπέ: 5εᾷ απαπἆο ΒΕΓΠΙΟΠΘ εγαηρε]ῖςοο ἆο- 

ορηίατ, οχἰοεπάυπὲ θα5, εὀ οοπιπιαπ]σαπ{, απαπανῖ5 ῬΠατί- 

βεθῖ, βαροτδρῖ ἆθπιοπες απ α ποΡίς βαπί απιρι{α1 Ῥτορίες 

ΒΙΙάΠι ἵπ ΠΟ8 ΙπΙπΙΙοΙΙαΠα, ΠΙΔΏΙΡ πορδίταςδ αἆ παϊβδεγΙοΟἵ- 

ἀἶαπι οχίοπάϊ πο]από. 

Λ]αγὶςεσὶ αιίεπι οφγεβεὶ οερογιπέ οοπεϊ(ζωπι αἄνεγειδ 

επι, φμοπιοάο ἐἴἴιπι ρεγάσγεπ{. «4ΐ «Ίεδιιδ ιδἱ πιουἱθθεί, δ80εδ- 

δὲΐ ἐίπο.] Ο Ἱπνιάεπβαπι ἶ απαπάο Ῥοεπεβοῖϊς αΠοϊαπίας, 

ἔππο Ἱηπβαπῖιπό. Ῥεοεάῖῦ απζεπα 16515, 9ο ααοά ραβδῖοπῖ5 

{οπιρας ποπάμπι Ιπιπιπεραῦ, Ῥασοεης Ἰπίετῖπι 115, πε 

Ἠοπαϊοϊά ΙΙ οτϊπαϊπϊΙ Παπύ ορποχῇ. Τεπιετε επῖπι 56 Ρετῖ- 

ους οῬ]ίοετο Ὦ6ο ορταίαπι ποη 6δύ, Ὑἱϊάε απίεπι ααοά 

ἀῑοῖΙξ, Ερτθβδῖ: παπα πῦ εχἰνεταπί α Ὠεο, ίππο γο]αεταπέ 

Ῥετάετο «θδαπ. ἈΝι]αςδ επῖπ ἵπ Ώεο Πιαπεπ5 {α]α 

ππθηίε αρ]ίαί, 

Εέ ςεσιίῶ δέ ειίπι ένα πιιζίῶ, εί οιγαυῖέ 908 ΟΠΊΊ6Β : 

εἰ πογεριῖέ «08, πο πιαπ{γεδίωπι ειπι ]αοογοπ.] Ὀϊ Ἱπν]- 

3 οἱ ἀποκεκομμένοι κ.τ.λ.] Απάϊίατ αἆ εἰσηϊβοαίίοπεπι γοοῖβ Φαρι- 
σαῖος. Ὑϊᾷο ποβίταπι ΒΙρΓ αἆ οαΡ. πι. 7. 
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Φθόνον ἐκείνων ώ ἑωώῥαι οὐ θέλει ο ως 

ἐσπούδαζε γὰρ παντὶ τρόπῳ θεραπεύειν αὐτούς. 

Ύ. 1]--Ἱ. "Όπως πληρωθῇ τὸ ῥᾳθὲν δια Ἡσαῖου 
τοῦ προφήτου, λέγοντος' ἰδοὺ ὁ παῖς µου ὃν 
ἠρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ 
γυχή µου. ΘῬήσω τὸ πνεῦμά µου ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ 
κρίἰσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. Οὐκ ἐρίσει, οὐδὲ 59 
κραυγάσει.] Ἐϊἰσάγει καὶ τὸν προφήτην µάρτυρα τῆς 

-” - ’ ϱ/ ἳ λ / ε 

τοῦ ᾿]ησοῦ πρᾳότητο. "Ὅσα γὰρ, φησὶ, θέλουσιν οἱ 
3 - ’ 3” / . ΔΝ λ β . ο 

]ουδαῖοι, ποιήσει' εἰ θέλουσιν αὐτὸν μὴ φαίνεσθαι, οὐκοῦν 
κ. - ’ . .) 3 [ή ε ή 

καὶ τοῦτο ποιήσει, καὶ οὐκ ἀντιστήσεται ὡς φιλόδοξος, 

οὐδὲ ἐρίσει" ἀλλὰ παραγγελεῖ τοῖς ὄχλοις ἵνα μὴ φανε- 
’ 9 Α 2 Δ ἃ - ” / . - 

ῥρώσωσιν αὐτὸν, ἀλλα καὶ τοῖς ἔθνεσι κρίσιν ἀπαγγελεῖ, 

τουτέστι, καὶ τοὺς ἐθνικοὺς διδάξει. Ἱρίσις γὰρ ἡ διδα- 

σκαλία καὶ γνῶσις καὶ διάκρισις τοῦ καλοῦ. "ΗἩ καὶ τὴν 
/ / 5 .. - 3 - ο] δέ. 

µέλλουσαν κρίσιν ἀπαγγελεῖ τοῖς ἐθνικοῖς, οἳ ουδέποτε 

ἤκουσαν περὶ µελλούσης κρίσεως. 
2 λ Ε) / ε -- / 4 Δ 

Ουὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις την φωνῆν 
αὐτοῦ.] Οὐ γὰρ ἐν µέσῳ ἀγορᾶς ὡς οἳ φιλόδοξοι, ἀλλ᾽ 
ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ταῖς συναγωγαῖς, καὶ ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρὰ 

τοῖς αἰγιαλοῖς ἐδίδασκεν. 
/ / [ή 

Ὑ.ρο Κάλαμον συντετριμµένον οὐ κατεάξει, 
λ -- ῤ / καὶ λῖνον τυφόµενον οὐ σβέσει.] ᾿Ηδύνατο, φησὶ, 

τοὺς Ἰουδαίους ὡς κάλαµον συντετριµµένον κατακλάσαι, καὶ 
Δ χ 3 λα « - ’ ιά / / 

τὸν θυμὸν αὐτῶν ὡς λῖνον τυφόµενον ἤτοι καιόµενον σβέ- 
5 . ι) λα) σα Ὃὶ / Ν 3 / 

σαι" ἀλλ οὐκ ἠθέλησεν, ἕως οὗ πλήρωση την οἰκονομίαν, 

καὶ γικήση διὰ πάντων αὐτού. Τοῦτο γὰρ σηµαίνει τὸ 

ἐπαγόμενον" 

γ. 2ο, 21 Ἔως ἂν ἐκβαάλη εἰς νῖκος τὴν κρίσιν' 
καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.] Ἵνα γὰρ 
μὴ ἔχωσί τι προφασίζεσθαι, πάντα ὑπέμενεν, ὡς ἂν ὕστερον 

ῃ 34 ῃ , η 9 , . 
καταδικάση αὐτοὺς, καὶ γικήση μηδὲν ἀντιλέγοντας. Ἰαὶ 

/ Δ 5 3 / ο δή,  ϱ ωα . 3 3 
τί γαρ οὐκ ἐποίησεν ἵνα κερὀ]ση ἐκείνους»; αλλ οὐκ ἠθέλη- 

9 ἓ » » ο 0 μας. 5 8 εν - 
σαν" ὅθεν τὰ ἔθνη ἐλπιοῦσιν ἐπ αὐτὸν, ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι 

οὐκ ἠθέλησαν. 
/ / - / Ὑ.22,234 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόµε- 
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ἀἴαηπι ῬΠπατϊδαοταπα ἀεπια]οογοί, πιαπϊοδίατὶ ποπ νιυ]έ. 

ΒέιάοΡραῦ επῖπα οπιπί πιοᾶο ἐπτρας 1]]ας οιγαχο. 

σι ααἰπιρίογείω" φιιοᾷ ἀἰσίμπι ογαἰ Φε Ἐκαίαπι ΡΥοΟΡΊιΘ- 

ίαπι, ἀἰσεπίεηι: Έσοο Ῥιθγ πιειδ επι εἶοφὶ, ἀἰ]εοέις πιει. 

ἴπ φιο οοπιρίαοιέ απίπια ππεα. Ῥοπαπο αρὶγέέμπι ΠΙΕΙ 

δρεγ ἐἴζωπι, οἱ }ιαϊοίιπι σεπέἰδις αππιποἰαὈ. «Ίο ο0η- 

ἐεπᾶεί, πεφιο εἴαπιαὺτ.] Ιπίγοάιοϊς εί ρτορΠείαπι ἐθβίεπι 

πιαηφιιοὐιάἶπ]ς ἆσδα. Οιεδουπαιο θηῖπα, Ἱπαυῖέ, γο]πο- 

τηε Σάσα, Γαοῖεί. Βὶ νο]αετῖπὲ αέ ποη αρρατεαί, {ποῖσῦ 

οίῖαπι Ιβέιά, οὐ πο τε]ασίαρίίας, αέ Ἱπαπῖς ο]οτία αγίάιι5, 

ηεαιθ οοηίεπάοί, δε απηπιποϊαΡΙέ ἐπχΡῖ5, πο πιαπΙ{αβί1Πι 

ο 1χτ{ 

οπι {ποϊαπῖ, εί οεηίρας Πααιοίαπα αηηιποϊαΡῖξ, Ώου ϱ5ἒ, 

είῖαπα σεηίες ἀοοεδβῖζ. «παάϊοῖαπι οηίπι ο8δὲ ἀοοίτῖπα ο 

βοϊεπίῖα εἰ ἀῑ]αά]οαο Ῥοπί. Ὑσαὶ αἱ Ααέαγαπι Πααἱοἵτα 

αππιποϊαΡΙέ οεηΏδρα5, ααϊ πάΠ(παπα αμάϊγοταπέ ἆσ {αίατο 

ᾖαα1οῖο. 

Άεφιε ἐπ ρίαίἰεῖς αιμᾶϊἰεί φις υοσθπο 6ἶιδ.] ἌΝοἩ οπῖπα 

ΙΠ πηθάΙο {οχϊ, πό ρ]οτία αρροίοπίας, ϱοἆ ἵπ {σπιρ]ο οέ 

βΥπασορῖ5 εὖ ἵηπ πιοπίε εὐ ]αχία Πέογα ἀἆοοθραέ. 

Αγιιάΐπεπι οοπέγζίαπι ποπ σοι] ἐπφοί, εξ ζἴπτιπι Ππιΐσαπα 

ποπ οπίϊπφιεί.] Ῥοΐεταί, Ἱπαπί, ο πάᾷαο τα οα]απαιιπι 

οοηίσϊζαπα οοη//Ίπροτα, οἱ Ίἵταπι θοτπα αὐ Ππατπα Εαπιί- 

68Η5, Ώου αδί, ατἆεπ5, εχίπριστο: 5ο πο]αῖέ, ααοαά 

ἀϊδροπβαίίο αἀπιρ]ετοίατ, εἔ ρου οπιπῖα γἱηοστοί 608. 

Ἠοο επῖπι βἰση]βοαῦ ααοά 5αράτίαν. 

οπεο ο]οίαί αἆ υἱσίογίαπι }ιάϊσίωπι, «Ἐέ πι ποπιΐπο 

ἐ[ίις φεπίεο δρεγαὐιπί.] Νε επῖπι Παροετεπί ααποά ῥρτας- 

{οκεταεπί, οπιπῖα 5 πυῖέ, αἲ Ῥοδίοα οοπεπιπατεί 6908, 

εὖ νιποετεί π]μ]] οοπίταιοσηίθ». ἨἘ{ ααἰάπαπι οδὲ αιοἆ 

ποῦ {αοῖί πό Ιαοτήασοῖαῦ 11ο 5εά ποϊαθγαπί. Ὁπάςα 

δοπίο5 βρεταραπίέ ἵπ απ, αποπίαπι ο πεί πο]αθρτιπί, 

Τπο αἀάιοίιμς δὲ αῶ ειπι ἀαπιοπίασιςϐ οςσιςδ ας ππιιέις, 

12 
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νου, τυφλὸς καὶ κωφός" καὶ ἐθεράπευσεν αὐτὸν, 
ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέ- 
πειγ. Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον" 
µήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ] Τὰς πρὸς τὴν 

[ή ε Ν 5 ’ ε / 9 ΔΝ πα 3 

πίστιν ὁδοὺς ἀπέκλεισεν ὁ δαίµων, ὀφθαλμοὺς, καὶ ἀκοὴν, 

καὶ γλῶτταν: ἀλλ᾽ ὁ ᾿]ησοῦς ἰᾶται, καὶ υἱὸς Δαυὶὸ ὀνομά- 
Ν - ” α [ή « Δ 3 

ζεται παρὰ τῶν ὄχλων. Προσεδοκᾶτο γάρ ὁ Ἀριστὸς ἐκ 
/ Δ ὸ κ ιο ζω) δὲ Ψλ γὸ ΔΝ ιό, 3 ΔΝ 

σπέρματος Δανυιὸ. αἳ νῦν οὲ, ἐὰν ἴδης τινὰ μήτ᾽ αὐτὸν 

νοοῦντα τὸ ἀγαθὸν, µήτε ἑτέρου λόγους δεχόµενον, τοῦτον 
” Ν Δ Ν ε ”/ « ΔΝ ς ’ 

νόμιζε τυφλὸν καὶ κωφὸν, ὃν ἰάσαιτο ὁ Θεὸς ἁπτόμενος 

τῆς καρδίας αὐτοῦ. 
λ -- / - Ὡ 

Ὑ.2ᾳ Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον' οὗτος 
/ 4 / 32 4 - 

οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζε- 
Δ ”/ -- Βοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων.] ἸΚαΐτοι γε ἀνεχωρη- 

ε / 9 ) 3 λ δν κος Δ 9 . / 
σεν ὁ Κύριος δὐ αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι καὶ πόῤῥωθεν ἀκούοντες 

διαβάλλουσιν, καὶ εὐεργετουμένων τῶν ἀνθρώπων: οὕτως 

Ἴσαν ἐχθροὶ τῆς φύσεως ὡς ὁ διάβολος. 
λ λ ς - Δ / Ὑ. 20.26 ἘἙϊδως δε ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις 

-- ων 3 -- -- / -- 

αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα 
κ. αν Β λ -- / ν ο 

καθ ἑαυτῆς ἐρημούται" καὶ πάσα πὀολις ἢ οἰκία 
-- -- 4 3 

μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. Καὶ εἰ 
ὁ Σατανάς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
ἐμερίσθη" πώς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐ- 
τοῦ η Διὰ τοῦ δημµοσιεύειν τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν θείκνυ- 

ς / 9 . - . ) - ] Δ - 
σιν ὅτι Θεός ἐστι. ᾿Απολογεῖται δὲ αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 

κοινῶν παραδειγµάτων, καὶ δείκνυσι τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν. 

1]ῶς γὰρ οἱ δαίµονες ἑαυτοὺς ἐκβάλλουσιν, ὅπου γε μᾶλλον 
ἑαυτοὺς Ἰσυγκροτοῦσι; Σατὰν δὲ λέγεται ὁ ἀντικείμενος. 

λ λ Δ 3 / Ν 
Υ.27 Καὶ εἰ ἐγω ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τα 

/ « ο λε Ε - 2 / 3 / λ 

δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ 
- 4 - / / 

τοῦτο αὐτοὶ ὑμών ἔσονται κριταί.] "Ἔστω, φησὶν, 
ὅτι ἐγὼ τοιοῦτός εἰμι' οἱ δὲ υἱοὶ ὑμῶν, τουτέστιν, οἱ ἐμοὶ 

Ἐν πραν / ο αερα Ἂν λ ο να ε . 
µαθηταὶ, ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; οὐ γαρ δὴ καὶ ἐκεῖνοι ἐν τῷ 

1 συγκροτοῦσι] Οοπῄιπιαπί, βαβοπίαπ{. Ἠππο πδυπι τοχῬῖ συγ- 
κροτεῖν αραιά ΟἨτγβοδίοπιαπι Ἰαΐοθ Ῥαΐθτο οβίοπά1ί Ἐ]ε]άϊας ἵπ αἀποῦ. 
αἆ ΟἨτγβορβί, Ηοπι]. ἵπ 8. Μαϊ{. πτῖ. Ρ. 228. 
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εί ἑαπαυῖέ ἐἴζωπα, δία ιιέ οσοι5 αο πι ἴογιογείι' εί 66Ί7ι6- 

γε. Εί οὐδίιριοεγιιπέ οΠΙΊ6Β Μτιγύῳ, ἀἰσεδαπίφμα: Ίωπι ]ηῖο 

οδί Πως Παυίᾶ 9) Υἷαδ αἆ Πάσπι οοο]αδεταῦ ἄαπιοῃ, 

οσπ]ο8, ατα, εί Ἡπσιαπι: 5ο «ᾖε6εβας βαπαί, οὗ Πας 

Ταν]ᾶ α {ατρίς ποπαϊπαίατ. Ἐπκροοίαβραίαν επῖπι ΟἨτ]δέας 

οκ βεπιῖπο ΤΏανίά. Εά πιπο ϱἱ γ]άοτῖς ααοπιρῖαπι ποσιθ 

αυ]ά Ῥοπιπα 16 Ῥεσ 5ο Ἱπίε]Ησεηίοπι, πηθαιςθ α]έογῖας 86- 

ΊΠΟΠΕΠΙ ββοϊριεηίοπι, οχἰθέῖτηα 1]]απα ο6βοµπ εἰ πηέαπῃ, 

ασεπα πήπαπα βαπαπΙ{ Ώοις {αοίο ο]ας οοτζο. 

| Οι ουπι αιαϊυϊβεεπί ἢΏ]αγίθαϊ, ἀἰσεδαπίέ: Πίο πιο 

ε]ἰοῖξ ἀαπιοπία πὶκὶ ἴἵπ Βοείεευιῦ {γϊπαίρο ἀσπιοπίογιπο.] 

Ταπιείβὶ Ὀοπιῖπας ργορίου 605 βοοθβδεταί, ΠΠ πμ] οπαίπ ας 

οίἵαπι Ῥτουι] ααάἰεηπίθς Ιποαδαπύ ΊΠαπι; οἱ απππα Ποπ]ίποθς 

α{Ποετεπίαγ Ῥοπεβοίςβ, εταπύ {απι παίητα Ἰπ]π]ς], α παπα 

αἱαβο]αβ. 

ὦεβιβ αιίεπι δοῖεπθ οοφἰίαίϊίοπες {ζίογιπ, αἀίπσίέ ἐς : 

Οηπθ οΡΗΠο ἀἰοϊδιπι αἀυεγδιβ 6856, ἀεδοίαίωγ: εἰ οπιπἰς 

'. οἴυῖίας αιέ ἄοπιις ἀϊνίδα αἄνεγδιδ δείρεαπι, ποη σίαδίζ. 

Σί οἱ Φαΐαπας Φαΐαπαπι ε]ίοῖ, αἄνεγδις κείρειπι ἀἰνίδιις 

δέ: «φιοπιοᾷο ἐφίέι κἰαὈῖέ γεὔπιπι εἶις{] ἸΙπνα]σαπᾶο 

οορΊ{αίοπος Ἰ]οταπα, Ώσθιπι 5ο 6556 οοπιρτοβανή. ἙἘς- 

ουδαῦ απίεπι 5ο αραιά 1]ο οοπιπιιπῖρας εχεπιρ]ῖ, οἱ 

τηοηβίταῦ Ιπβρ]θΠ{ίαπα ΘΟΓΙΙΙ. ΘΟΩποπιοᾶο επῖπι ἆπιοπος 

βοἵρβος ο]οϊαπί, οἶπι πηαρῖς 5ο Ιπνίοθπι οοπβγπιοηέ 2 

Βαίΐαπ αιίεπι ἁῑοῖσαν αἆγεγδατίας. 

Εθὶ 60ο ἴῃ Βεεϊκεδιῦ ἐ]είο ἀωπιοπία, ΠΜ υεθγὲ ἔτι φιιο 

οοίωπίὅ ἈῬγορίεγεα {ρδὶ υεδίγὶ εγωπέ ]ιαίσε.] Ἐδίο, ἵη- 

αιΙέ, ααοᾶ ορο {α]ς οἶπα: ΠΠΙ νορίτῖ, Ίου αβέ, πιεῖ ἀῑδοι- 

Ῥυ] Ἱπ απο ο]ιοϊαπί 2 Ἄοααο οπῖπι οἱ ΙΙ ἵπ Ῥοε]σοριαῦ 2 

12---9 
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Ῥεελζεβούλ. Εὺ δὲ ἐκεῖνοι θείᾳ δυνάµει, πολλῴ μᾶλλον 

ἐγω. Ἐλκεῖνοι γὰρ ἐν τῷ ἐμῷ ὀνόματι θαυματουργοῦσι, 
διὰ τοῦτο οὖν ἐκεῖνοι πρὸς κατάκρισιν ὑμῶν ἔσονται, ὅτι καὶ 

ἐκείνους βλέποντες ἐν τῴ ἐμῷ ὀνόματι θαυματουργοῦντας, 

ἔτι διαβάἀλλετέ µε. 
2 Αν Δ . ’ ρε τα / Υ. 28 Εϊ δὲ ἐγὼ ἐν πνεύµατι Θεοῦ ἐκβάλλω 

Ν / 2/ Ε - / τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ.] Τοῦτο λέγει, ὅτι, αἱ ἐν θείᾳ δυνάµει ἐγὼ 
5 / ΔΝ / / 9 / 5 ε ελ - - Ν ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἐγώ εἰμι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ 

’ . ε [ο α .) - ς 5” 

παραγέγονα ὃι᾿ ὑμᾶς, ἵνα εὐεργετηθῆτε. ὍὭστε ἔφθασεν 
ο) ε ο μεν / ή Δ ε / . οφ) εἰς ὑμᾶς ἡ ἐμὴ παρουσία" αὕτη γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ: 

τί τοίνυν τὴν δι ὑμᾶς γενοµένην παρουσίαν µου διαβάλ- 

λετε; 
λ] - ’ / -- 3 Δ 

Ὑ.2ο Ἡ πώς δυὐναταί τις εἰσελθεῖν εἰς την 
3 / -- ” -- ΔΝ /” -- /΄ 

οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπα- 
Ἆ .ν - [ή Δ ει λ 4 / 

σαι, ἐὰν µή πρὠτον δήση τὸν ἰσχυρὸν, καὶ τότε 
Ν . -- / - 

την οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει»Σ] ἸΤοσοῦτον, φησὶν, 
ο) / - / 5” ο / ϱ/ 4 πι / ἀπέχω τοῦ φίλους ἔχειν τοὺς δαίμονας, ὥστε καὶ ἀντιτάτ- 

τοµαι αὐτοῖς, καὶ δεσμῶ αὐτοὺς, τοὺς πρὸ τῆς ἐμῆς παρου- 

σίας ἰσχυροὺς ὄντας: εἷς τὴν οἰκίαν γὰρ ἤτοι τὸν κόσμον 
3 Ν « 3 Δ ’ -- / " 3 ’ εἰσελθὼν ὁ Ἀριστὸς τὰ σκεύη τῶν δαιμόνων, τοὺς ἀνθρω- 

πους λέγω, ἀφήρπασεν. 
τ ε 4 λ . - αν ρω ἡ 
Ὑ.θο Ὁ µηὴ ὦν μετ᾽ ἐμού κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, και 

ε Ν ’ "τα ο) / - . ε ὁ µη συναγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.] Πῶς, φησὶν, ὁ 
Ἠεελζεβοὺλ ἔμελλέ µοι συνεργεῖν, ὃς ἀντιπράττει µοι μᾶλ- 

λον; ἐγὼ μὲν γὰρ ἀρετὴν διδάσκω, ἐκεῖνος δὲ κακίαν" πῶς 

οὖν ἐστι μετ᾽ ἐμοῦ; κἀγὼ μέν συνάγω τοὺς ἀνθρωπους εἰς 
’ . - 4 / 8 οξ Δ . 4 

σωτηρίαν, ἐκεῖνος δὲ σκορπίζει. Αὐίττεται δὲ καὶ τοὺς 

Φαρισαίους, ὅτι αὐτοῦ διδάσκοντος καὶ ὠφελοῦντος πολλοὺς, 

ἐκεῖνοι ἐσκεδάννυον τὸν λαὸν, ὥστε μὴ προσέρχεσθαι αὐτῷ. 

Δείκνυσιν οὖν αὐτοὺς δαιμονιώδεις τῷ ὄντι. 

Ύ.ᾳ1,92 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν' πᾶσα ἁμαρτία 

καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποι», ἡ δὲ 
τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς 
ἀνθρώποις. Καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρωπου, ἀφεθήσεται αὐτώ' ὃς δ) ἂν εἴπῃ 
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Φποά οἱ 1 ἁῑνίπα υἱταίο, πι]{ίο πηαςῖβ οσο. ΤΠ οπῖπι 

Ίπ ὨΠΟΠΙΙΠΘ πἹθο πηϊταου]α οροεταπίατ, Ῥτγορίετοα ΠΠ νΥοβ 

οοπάσπιπαξινϊ βυπΐέ, απῖα 1]ο γιάσίς 1ηπ Ἡιθο ποπιῖπα 

πητασι]α {αοστο, οἱ αἆμαςο πιο αοοιιδα{1ς. 

Ωιιοᾶᾷ οἱ ἵπ δρὶγτίι Ι)εῖ 6ο ἀεπιοπιία ε]ἰοίο, ΕΥΦο Ά6γυ6- 

πῖέ αἄ υος Υούπιπι ει]  Ἠοο ἀῑοῖί, ᾳποᾶ, Θί ἵπ ἁῑγίπα 

γπίαία οσο ο]]οῖο ἀερηιοπῖα, 6ΓΦΟ 65ο ΒΙΠ Π]ας ΤὨοϊὶ, οί 

αἀγοπῖ Ῥτορίθυ ο, πό αβῃοἰαπηϊπί Ῥοποβοϊς, αίααα Ἱία, 

Ῥοτγεπῖζό αἆ γοδ πει αἀγοεπίιαδ: Ἠϊο οηῖπι οδῦ ΤασΏΙΠΙ 

Ωεῖ: απἷά Ἱσίίαν αἀνεπίαπι πιοπα, αι Ῥγορίου νοβ ϱβί, 

αοοιδαἷς 0 

ο 4μΐέ φμοπιοᾶο ροΐοεί αἰϊφιϊς ἴπίγαγο ἄοπιμπι ροΐοπίϊς, οί 

ναθα εἶιις ἀϊγτρεγοα, πᾶδὶ ϱγῖως ἴἱφεί Ροίεπίεπα, εξ ἔωπο ἄοπιιπι 

εἶις ἀἰγέρίεί 2] Ταπύιπι, Ιπουῖέ, αροςί αί απαςοΒ Παβρθαπι 

ἀΠ1ο0Π6Β, πό εὐ αἀναιβδατίοῦ Παβοααπι, οὗ Ἡρεπι εο5 αι 

απΐο ΠιΘΙΠΙ αἀγοπίιπι {οτίο οταη{. Ιω ἆοπιαπῃ α{θΠῃ, 

ιᾷ ορ, ἵπ ππαπάἁπι ΙΠΦΥΘΒΡΘΙΡ ὦθβδιβ Υαδα, ἆ82ΠΙΟΠΙΙΠΙ, 

Ἠοπαῖπθρ ἀῑσο, αρθέι{. 

Φιῦ ποπ ἐδί πιθουπι, οοπίγα πιθ 6δί: 6ἵ οι ποπ οο[ζιφῖέ 

πιθοιπι, «ἀἱερεγοίί.] ΘΟΩποπιοᾶο, ΙπαιΙό, Ῥεε]σεραβ ΄ ταῖἩί 

οοορογαίαγαθ αδέ, απἱ οοπίτατίιπι παῖμὶ ορεταίιν2 Έσο 

αι]άσπι γϊγέαίεπα ἆοοθο, Ί]ο ααίαπα πια ίαπα: ᾳποπιοᾶο 

Ιρ]ίαν ού πιθοαπι  ἨἘ{ οσο αιϊάσπι οοηΡΤεςο Ἠοπιίηος 

αἆ ρα]αίοπι, 1]ο αιίσοπι ἀἱδρογοῖ0. Νοίαί αιαίοπι Ῥ]ατί- 

8:9Ο5, αιοᾷ 56 ἀοοαπία, εὐ ππ]15 ρτοάςβεε οαρίθηίθ, 181 

(Πβρετοετεπί ρορι]απῃ Ἱία, πο αοοθἀετοπί αἆ 5ο. Ὅπάε 

οβίεπά16 6ο5 Τ6γοτα ἁαπιοπ]ϊς Ρ]6ΠοΡ. 

1άσἶγσεο ἄῑσο νοδῖδ, Οπιπο ῥεοσαίμπι οἱ οοπυἰοζιπι γοπιῖί-- 

ζεί Ἱιοπιπέδιιδ, αἱ οοπυἰοϊιιπι ἴπ ιδρύγείέπι δαποίιιπι 1ΟΊ. 

γοπιϊέείι ]ιοπιυπέθις. «ί φωϊδφιῖς ἀἰαογί νεγύιπι αάυετ- 

δις Πιο Πιοπιπίς, γοπιδέέεέι ἐῑίί: φιᾶ αιίεπι ἀἰωενιί αᾱ- 

Όεγθις δρίγἰέιπι δαποξιη, Ίο γοπιέίεέω εἳ, Ἱιέφµε πι 
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λ - / .. ει 3 3 θή 
κατα τοῦ Ί]νευματος του ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται 

-- / -- - 2 ”/ - / 

αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰώνι, οὔτε ἐν τῷ μµέλλοντι.] 
ε) - / ο) ον λ 5 ς / 3 

Τοῦτο ἐνταῦθα λέγει, ὅτι πᾶσα μὲν ἄλλη ἁμαρτία κἀν 

μικρὰν γοῦν ἔχει ἀπολογίαν, οἷον πορνεία, κλοπή" κατα- 

φεύγομεν γὰρ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, καὶ συγΎγνω- 
/ Δ - 

στότεροί ἐσμε. "Ὅταν δέ τι βλέπη θαύματα διὰ τοῦ 
/ ’ Δ / α « ε ΔΝ / 

Πνεύματος τελούμµενα, καὶ διαβάλλη ταῦτα ὡς ὑπὸ δαίµονος 
, ; 3 ϱ. Ὁ μχά ῃ Αλλοας., 

γινόμενα, ποίαν ἕξει οὗτος ἀπολογίαν: πρόδηλον γὰρ ὅτι 

οἶδε μὲν ὅτι ἀπὸ Πνεύματος ἁγίου γίνονται, ἐθελοκακεῖ δέ. 
- Ὁ] ε - ον ο Δ ο ” 

1]ῶς οὖν ὁ τοιοῦτος συγγνωστός; Όταν μὲν οὖν ἔβλεπον 
η) - Δ ’ [ή ΔΝ / Ν λ 

οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Εύριον τρώγοντα καὶ πίνοντα, καὶ μετὰ 
- ’ ολ - . 3/ [ή ς εἰ 

τελωνῶν διάγοντα καὶ πορνῶν, καὶ τᾶλλα πάντα ὡς υἱὸν 
3 ῃ / 4. ) /] 2 Δ ε ; ᾿ ἀνθρωπου πράττοντα, εἶτα ὁιέβαλλον αὐτὸν ὡς φάγον καὶ 

4 ’ ”/ Ν 

οἰνοπότην, ὑπὲρ τούτου συγγνωµης ἄξιοι, καὶ οὐδὲ µετά- 
- Δ 

νοιαν ἀπαιτηθήσονται ὑπὲρ τούτου" δοκοῦσι γὰρ εὐλόγως 
ο . Δ 

σκανδαλίζεσθαι. Όταν δὲ βλέποντες αὐτὸν θαυματουρ- 
- . Λ - Δ ς 

γοῦντα, διέβαλλον καὶ ἐβλασφήμουν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
’ 5 Δ - -ν - 9 ’ ο ᾿ 

λέγοντες αὐτο δαιμονιῶδες εἶναι, πῶς ἀφεθήσεται τοῦτο το 
- Ν 

ἁμάρτημα αὐτοῖς, ἐὰν μὴ µετανοήσωσιν; "ωστε γίνωσκε 
« ε Δ .) ΔΝ εἰ -” Ὁ ’ - 3 - 

ὡς ὁ μὲν εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἄνθρωπου βλασφημῶν ἀνθρωπικῶς 
μν , ο ος « / πλ / : ο λ 

(ῶντα βλέπων αὐτὸν, καὶ λέγων αὐτὸν φίλον πορνῶν καὶ 
Δ ΔΝ - Δ ΔΝ - 

φάγον, καὶ οἰνοπότην, διὰ τὸ ταῦτα τὸν Ἀριστὸν ποιεῖν, ὁ 
- ὃ] ΄ ΄ 4 

τοιοῦτος κἂν μὴ µετανοήση, οὐ δώσει ὑπὲρ τούτου λογον" 
’ ᾽ ’ 9: Δ 

συγγινωσκεται γὰρ ὡς μὴ νοήσας αὐτὸν ΘΟεὸν ὄντα κρυπ- 
Ῥ ς ω 3 Δ σ - ” ΔΝ Ν 

τόν. ὍὉ ὃὲ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἤτοι τὰς πνευματικὰς 
- - - 3 ΔΝ 

πράξεις τοῦ Χριστοῦ βλασφῃημῶν, καὶ λέγων αὐτὰς δαιμο- 
ΔΝ 3 νιώδεις, ἐὰν μὲ µετανοήση, οὐ συγγνωσθήσεται' μὴ γὰρ εἴ- 

ην ” 3 
λογόν τινα ἀφορμὴν εἰς τὸ διαβάλλειν εἶχεν, ὥσπερ ἐκεῖνος ὁ 

α Δ - -- 

τὸν Χριστὸν ὁρῶν μετὰ πορνῶν ὄντα καὶ τελωνῶν, εἶτα δια- 
- - - 

άλλων. Οὐκ ἀφεθήσεται οὖν τούτῳ οὔτε ἐνταῦθα οὔτε ἐκεῖ" 
- - [ή ι] 

ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ τιµωρηθήσεται. Πολλοὶ γὰρ ἐν- 
- ἲ ο 4 

ταῦθα μὲν κολάζονται, ἐκεῖ δὲ οὐδ ὅλως, ὡς ὁ πτωχὸς Λά- 
| α 5 Αα - 

προς ζαρος. Αλλοι δὲ καὶ ὧδε καὶ ἐκεῖ, ὡς οἱ Ζοδομῖται, 
ας. Χτ]. . ι » 4 ὃς 

καὶ οὗτοι οἱ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημοῦντες" 
4 δὲ ή ο δ] / » - « να / νς α ) 

τινὲς δὲ οὔτε ὧδε οὔτε ἐκεῖ, ὡς οἱ ἀπόστολοι καὶ ὁ πρόὀρο- 
ο) 4 - / ’ 3 3 . 9 4 

µος" κἂἄν γαρ δοκῶσι κολάζεσθαι διωκόµενοι, ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶν 

ότ 
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γαθεπίέὲ θᾳσιῖο, πογιο ἵπ ιίμγο.] Ὠϊεῖν Ίος Ἴοοεο οπ]πθ 

α]ιαά ροσεσαίπα γε] Ραγναπα βα]ίεπι Ώαβοετο εχοιιβαίἹοποΠι, 

πέροία βοοτίαΊοηεπι, Εατίαπα: οοπ{ασίπιας επῖπι αἆ Ἡι- 

ππαπαπα Ιπβτπϊζαίεπαι, εὐ Πέ γεηῖο Ίοσιδ: απαπᾶο αωίαπα 

ααῖς ν]άετῖέ πατασι]α Ῥεν ΒρίτΙέαπι βαποίαπι Πογὶ, εἴ 

; αοοιδατεσῖέ οᾳ αμαθῖ α ἀἰπρο]ο {αοία: απα]επι Παβίέαταβ 

ο5ύ ἴ]]ε εχοιβαοπεπι 2 Μαπϊορίαπι ορ οπῖπι βοἶτο Θ1ΙΠΙ 

ααοᾷά α Βρϊτία βϱαποίο Παπί, 5πα απίοπι 5ροπίθ πια]α 
ορετασῖ: αποπιοάο ϊσίέατ {α]ῖ5 γεηπῖα ἀῑσηις ετΙςζ Ἱίαααε 

1 αάεϱί απαπάο γιάεταπέ ΟΠτϊθέαπι πιαπάασαπίεπι οἱ Ῥί- 

Ῥοπίεπι, αο γοτβαπίεπα οτι ραρ]σαπΙ5 εὐ πιετοίτ]οῖρις, 

αΠαααο οπιπ]α ΤἹοΤΟΘ ΠΠ Ἠοπιϊπῖς {αοϊοπίαπι, οἱ ἀοϊπάςα 

ατοιοταπ{ ειπα π{ οοπιεάοπαεΠι, οἱ νιπῖ Ῥοΐοτεπι: 1π Ίου 

εταπί γεπία ἀῑδηι, οὗ πεααε Ῥαπϊζεπίία βαρεσ Ίου αἲ 

οἵς οχἰσείαιγ: νἰάεραπίατ επῖπι ταοπαρ]ϊΠίεςτ οΠοπά]. 

Ωπαπάο ααίεπι νιάεταπί εαπι ορετατῖ πα]τασπία, οὐ ατοι]- 

οτί, εἳ Ῥ]αδρμοπιαταπί βρϊσΙέαπα 5αποίαπα, ἀἱορηίαος Ίος 

(εεπιοπῖασοµπα 6556, αποπιοάο τοπ ἑέείαγ Ίος Ροοσαίαπα 

π]βῖ ραπϊεπίαπα ερσατιπὀ Εί Ἱία ἀἄἶδοο ααοά ἴ]ο απ 

Ῥ]αδρηεπιαί ἵηπ βΠαπι Ποπι]πῖ5, γ]άεπς επι Ἠππιαπο πιοτθ 

γνοχα, οἱ ἀἴοσῃπδ, Ἠίο παατθίτιοατίας5΄ αρί, Υοτας, οἱ τη] 

ΡῬοΐοτ, απία ΟἨλτ]ξίας Ιδία {εοῖΙο: {α]ᾖς εἰ ποη ραπ]έθη- 

Ώαπα εσετῖ{, ἆε Ἆος ποπ τοάἆεί ταοποπα. Ὑοπῖαπι οηῖπα 

αεοερῖζ, ἵαπαιαπα απῖ πο Ιπ{ε]εχοτίό 1]]απα {155ε Ώοδυπι, 

6ο αποᾷ {απι οσου]ίις {αατΐ. Ου ααίεπι Ῥ]αβρμεπιαί 

Ἱῃπ Βριτίέαπαι βαποίαπα, ος ο5ῖ, ἴη δρϊτιζπα]α ορετα Οητῖςα, 

εί ἀῑοῖν εα 6556 ἀἰαροβσα, Πἶδί Ῥαηπϊζεπίαπι εροτῖί, 

γαπΊαπι ποπ αβδοαιείατ,. Ἀοηπ οπῖπι ταοπαβί]οπα οαι]- 

βαπι Παρυϊέ ταί οα]απιπίατείατ, απεπιαάπιοᾶυπι ἴ]ο αι 

Οµηϊβίιπα νΊάεπς οππι πιετεἰτῖοῖρας εί ραρ]σαπῖ5 γογβατῖ, 

-ταπι οα]απιπΙαραίατ. Ἀοπ τοπ ξέοίατ Ἱσ]ίαν νε] Ἠϊς, γε] 

α11ΡΙ: βεἆ εἰ Ἠϊο αἱ αΏδι Ῥρυπ]είαν. Μαϊα επῖπι από 

αιϊ Ἠϊο αιϊάεπι ρυπίαπίατ, θεά α]θί Ῥγουδας ΙπιππΙπεΒ 

βαπ{, πέ ραἄρετ Τμασατας: αΏΠ ααίοπι εἰ Ἠῖο οί αΗδί, πό 

Βοάοπαῖία», οί ϊ ααϊ ἵπ Βρϊτιέαπα βαποίαπα Ῥ]αξρηεπιαπί : 

ΑΠ νοτο ποεαιαθ Ἠϊςα, πεααο αλβ, αί αροβίοΗ, ο Ῥγερ- 

οὔσβοτ. ἈΝαπι Ἠοεί γιάεαπίας Ῥρυπ]τΙ Ῥογβδοσμοπεπα ρα- 
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ο Ρ 4 

ἐκεῖνα Κολάσεις ὑπὲρ ἁμαρτήμάτων, ἀλλὰ δοκιμασίαι καὶ 

στέφανοι. 
Δ ῃ 4 3 ἡ 

ὝΥ.0 Ἡ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν, καὶ τον 
-- / 1] / ΔΝ / 

καρπὸν αὐτοῦ καλόν’ ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σα- 
λ Δ -- / Δ . 

πρὸν, καὶ τὸν καρπον αὐτοῦ σαπρον ἐκ γαρ τοῦ 
-- Δ δέ ὃ / Ἐ δὲ Ἆά ὸ - 

καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. ] πειδὴ οἱ ᾿]ουδαῖοι 
ΔΝ 4 ’ 5 οὐ ὸ / [. Ἀ ΔΝ δὲ 

τὰ μὲν θαύματα οὐκ ἠδύναντο διαβάλλειν ὡς κακᾶ, τὸν 9ὲ 

ταῦτα ποιοῦντα Χριστὸν ἐβλασφήμουν ὡς δαιμονιώδη, φη- 
/ ο ο ην λ δέ ὸ / ον Δ ᾿ / ἆ 

σίν, ἢ καὶ ἐμε το ὀενδρον λέγετε εἶναι καλον, καὶ πάντως 

ἔσονται καὶ τὰ θαύματά µου, ἅτινά εἶσιν ὁ καρπὸς, καλά» 
Ἆον. » 4 νο σνν δ 4 .« με αἱ ἢ ἐὰν ἐμὲ λέγητε σαπρὸν δένδρον, εὔδηλον ὅτι καὶ ὁ καρπὸς, 
ο ά λ ’ Δ ” ” Δ α ΔΝ / 

Ἴτοι τὰ θαύματα, σαπρος ἔσται' ἄλλα µην τα θαύματα, 
’ ] Δ Δ / ωὶ απ ας ’ 

τουτέστι τον καρπον, καλα λέεγετε εἶναι, καὶ ἐγω ἄρα καλος 
3 Δ ’ ’ 8 9 Α ο Δ ’ 

εἰμι τὸ δένδρον. Ἱάντως γὰρ ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 

γνωρίζεται, ὥστε κἀγὼ ἐκ τῶν θαυμάτων. 
3 -- με / λ Υ.04 Γεννήµατα ἐχιδνών, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ 

-- ὴ / - 

λαλεῖν πονηροὶ ὄντες;] ᾿δοῦ, φησὶν, ὑμεῖς δένδρα 
πονηρὰ ὄντες καρπὸν πονηρὸν φέρετε, κακολογοῦντες ἐμέ" 

ὥστε κἀγὼ ἐὰν ἤμην πονηρὸς, καρπὸν ἂν πονηρὸν προέφε- 

ῥρον, καὶ οὐ θαύματα τοιαῦτα. Τεννήµατα δὲ ἐχιδνῶν τού- 

τους καλεῖ, ἐπεὶ ἐπὶ τῷ ᾿Αβραὼὰμ ἐκόμπαζον. Δείκνυσιν 
Ὁ να 9 9 ο Αν να οαν ο. πάς 9 4 

: ... οὖν αὐτοὺς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἀπὸ τοῦ ᾿Αβραὰμ, ἀλλὰ 
ΟΠΠ. ν]Π. 

προγόνων ἀξίων τῆς πονηρίας αὐτῶν. 
η] -- / - 

Ύ. 04,895 Ἐκ γαρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρ- 
/ -- Δ / - δίας τὸ στόµα λαλεῖ' ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 

2 - -. 5 / Ε Ν Μο τὁ λ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθὰ, καὶ ὃ πονηρος 
”/ 2 - - -- / 

ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πο- 
Σ ο 5 Ν 3, / / ο) 9 

νηρά. | Όταν ἴδης τινὰ αἰσχρολόγον, γίνωσκε ὅτι οὐχ 

ὅσα λέγει ἔχει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πολλαπλασια. 
Ἰαὶ γὰρ ἐς τοῦ περισσεύµατος ἐκχεῖται καὶ εἰς τὰ ἔξω, καὶ 

θησαυρὸν ἔχων κρυπτὸν, ὀλίγον τι µέρος ἐκφαίνει. "Ὁμοίως 62 
αμ 4 ᾽ - [ 5 ι] .ν ῤ 

καὶ ὁ ἀγαθὰ λαλῶν πλείονα ἔχει ἐν τῇ καρθίᾳ. 
; Ν -- «/ -- - 4 ελ 

Ύ. 6,07 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πάν ῥῆμα ἀργὸν ὃ 
4 ’ ’ 

ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδωσουσι περὶ 
᾿ -- / / . -- 

αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως' ἐκ γαρ τῶν λό- 
λ -- χ 

γων σου δικαιωθήση, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου κατα- 
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Πεπίςς, ἰαπιοη πο βιιηί Ιδία ρτορίεν Ῥοοσαία: βαπί οηῖπι 

ῬτοβαίίοπεἙ οἱ «οΓοηε». 

Αιιί Γαοΐίο αγθογεπι θοπαπι, αἱ Γγιοίαπι ος δοπιπι: αιίΐ 

Ταεῖίο αγθογεπι ριέγεηι, εἰ Γγιιοίιπι εις ριιέγεπι. Έα γιοί 

οπΐπι αγδογ οοφποδοίέιγ.]  Ὠπαπι «αάςῖ ποπ Ῥοβδοπό 

πῄταςυ]α ΟἨτῖς ατριετο πέ πια]α, ΟἨτ]δίαπα απίοπα {αοὶ- 

οπίθπα Ί]]α Ῥ]αδρπεπιαβαπί τα{ ἀαπποπίασιπα; νε] οί πῃο, 

Ιπαπῖξ, ἀῑοΙίο ατΏογεπι Ῥοπαπι 6556: αίαᾳπο Ἱία παϊτασσία 

πηθα, πε {γαοία5 βαπῦ, Ῥοπα ογαηπό οπιπῖπο: γε] 5ἱ πια 

ἀῑοῖΙεῖ5 ατῬοταπι Ῥαίτεπι, πιαηΙεείαπα ααοᾶά οὲ {ασίας, 

πα]γασυ]α νιάε]σεί, ριίτος εταπίἰ. ΎὙσοταπι πατασπ]α, 1 

ορὲ, {γαοίαπι, Όοπα ε55ε ἆῑοΙα5: Ἱσιίατ εἰ οσο Ῥοπι5 βιΙπη, 

ΏΘΠΙΡΕ α1Ρογ, Όπιπίπο οπῖτα οἶοιί εκ {οί ατΡος, Ἱΐα 

εἳ οσο οκ πιῖτασι]5 «ΟΦΏΟΒΟΟΓ. 

1γοφεπῖες υἴρεγταγιπι, «φιοπιοάο {οίεδίῖθ Όοπα [οφμά, 

όππι πια[ί σὲ 2] Ἐνσος, Ιπαμῖ6, νο υπ ΑΥΏογ65 πια]ορ 

81415, {γιποίιπα ππα]άπι {θτς, πια]οᾶΙοθηίθς πα]ἩΙ: ππάο οέ 

ερο 5ἱ πια]ας 6Ώ5οπι, Γποία5 αΠεττεπα ΠΙαΙΟ5, εξ πο {α]ία 

πη]ταου]α. Ῥτοσεπῖθπι ΥγΙρθΓγατΙπα 6905 γοσαί, ααοπῖαπι ἵπ 

Άταμαπι σ]οτίαραπίατ: οβαεπάΙέ αιίεπι ααοᾷ ποτ οἶπό 

οκ ΑΡταβαπα, 5εᾷ εκ Ρτοαγ!5 5ο ἀῑσηίς, 

τημίάεπι επ αὐιπάαπίία οογάἰ ο8 ζοφᾳιέιν. ἈΒοπις 

Ίοπιο ού Όοπο {]εεαιγο επι ὀοπα, εί πιαῖιβ Ίιοπιο ού πια[ο 

ἔεβαιιγο επιϊέ(ΐ πιαία.] ΟΩπαπάο νϊάετῖ5 απεταηρίαπι οἳ- 

6οῶπα Ἰοαιεπίεπι, βοῖαςδ ααοᾷ πια]ίο Ῥίατα Ἰαρεαί ἵπ 

οοτᾷς, απαπι ασε Ιοαιέατ. Ναπι εκ αριπάαπίῖα οβαπά1έ 

56 Ἱπ οχίθρτπα, εί Ίἴ]εδαπιταπι Ῥοββιάεηπς αΏδοοπαΙίαπι, 

Ῥατγαπη ρατίεπα ἀεο]αταί. Θιποϊμίεν εἳ Ῥοπα ἀῑοσεπς ῬΡ]ατα, 

᾿Παδεί ἵη οοτᾷο. 

ίσο αμίεπι υοῦΐβ, φιοᾷ Ἰιοπιίπον ἄο οπιπῖ υ6γΌο οίῖοδο 

φιοᾶ ἴοημεπίωγ, γαἴϊοποηι γεάᾶεπ{ ἴπ αῑε ᾖμαϊοῦ. Έα σδεγ- 

πποπῖρις επίπι {ιῖ {ιδοαῦετί, εί ετ βογπιοπῖδις {ιί 
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δικασθήση.] Ἐκφοβεῖ ἐνταῦθα ἡμᾶς, ὅτι καὶ ὑπὲρ τοῦ 

ἀργοῦ λόγου δώσομεν λόγον, τουτέστι, τοῦ ψευδοῦς, τοῦ συ- 
-. ᾽ - 35 ’ Ν ΄ Ὁ) / 

κοφαντικοῦ, ἡ καὶ τοῦ ἀτάκτου καὶ γελοιώδους. Εἶτα τίθησι 

µαρτυρίαν ἀπὸ τῆς γραφῖς, ἵνα μὴ δόξη οἰκεῖά τινα λέγειν" 

ἐκ τῶν λόγων σου δικαιωθήση, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου κατα- 

δικασθήση. 
/ Ε) / / κ. Υ.08 Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τών γραµµα- 

/ 4 / / ὃ / { 

τέων καὶ Φαρισαίων, λέγοντες' διδάσκαλε, θέ- 
λομεν ἆπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. ] Θαυμάζων ὁ εὐαγ- 

Δ ’ Δ ’ ο’ ᾽ « - ” 

γελιστὴς προσέθηκε τὸ, τότε.  Ὅτε γὰρ ὑποταγῆναι ἔδει 

διὰ τὰ προγεγονότα θαύματα, τότε σημεῖον αἰτοῦσιν" 
ἐξ οὐρανοῦ δὲ θέλουσιν ἰδεῖν σημεῖον, ὡς ἄλλος 

3 Δ ’ 3 ” Λ ο Λ . . 

εὐαγγελιστὴς λέγε. ὙἘδόκουν γὰρ ὅτι τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς θαύματα ἀπὸ τῆς τοῦ διαβόλου δυνάμεως ποιεῖ" 
/ κ .ο / ο ον πθ.. 

κοσµοκράτωρ γαρ ὁ διάβολος. 3Τἱ οὖν ὁ σωτήρ» 
ε μ ’ 5 3 -- Δ 

Ὑ.Α90,40 ὍὉ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' γενεὰ 
λ αν 3 - Δ 

πονηρα καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ" καὶ ση- 

μεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἶ μὴ το σημεῖον Ἰωνά 
τοῦ προφήτου. Ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνάς ἐν τῇ κοι- 
λίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, 
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ 

τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. ] Πονηρὰν 
μὲν γενεὰν αὐτοὺς καλεῖ, ὡς ἐπηρεαστὰς καὶ δολερούς" µοι- 

Π . « ο) ’ . 8 - Αα ΔΝ ’ : 

χαλίδα δὲ, ὡς ἀφισταμένους ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ δαίμοσι 

κολλωμένους. 3Ὑημεῖον δὲ λέγει τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ, ὡς 

παράδοξον" ἐν γὰρ τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς, τῷ κατωτάτω λέγω 
’ α οὁ ’ 1 ’ 3 ’ .) 

τόπῳ, τῷ ἆδῃ δηλονότι καταβὰς τριήµερος ἀνέστη. Ἰ ἃς 

τρεῖς δὲ ἡμέρας καὶ τὰς τρεῖς νύκτας ἀπὸ µέρους νόησον καὶ 
) ε [ή ο, ’ . ᾽ - ’ 

µη ὁλοκλήρους. Απέθανε μὲν γαρ τῇ παρασκευῆ, µία 
ο/ δ  β ω Δ - ’ / ο) 4 4 4 

αὕτη ἡμέρα ἦν' καὶ τῷ σαββάτω νεκρός, ἰδοὺ καὶ ἄλλη 

ἡμέρα: καὶ ἡ νὺξ δὲ τῆς κυριακῆς ἔτι νεκρὸν αὐτὸν κατέ- 

λαβε. ἘΤρία οὖν ἡμερονύκτια ἀπὸ µέρους ἀριθμοῦνται" 
3 ν . [ή 9 ψ ’ 3 - 

ἐπεὶ καὶ οὕτως εἰωθαμεν πολλακις ἀριθμαβμ, 

Ῥ.ατ Άνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ 
κρίσει μετα τῆς γενεάς ταύτης, καὶ καππκρμιοῦσην 

αὐτήν' ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνά, καὶ 

Ματο. 1. 11. 

μωδνεθρ Πκώ--.ο' 
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οοπᾶεπυπαδογίς.] Τοαττεῖ Ἠϊο Ποβ, αποπῖαπα ϱἰ Ῥτο ο{ϊοβο 

ναγῬο ταοποσπι ἀαθατὶ 5πΊ15, Ίου ο5ῦ, Ῥτο πιεπζασῖο, 

οα]απηπία, απὀ οἹαπα Ῥτο ΙπογάϊπαΙβ οἱ τιάΙου]ῖς. Τοαϊπάο 

Ῥοπῖς ἰαδίπιοπῖαπι οκ βοπρίπτα, πο γιάεαίις Ῥτορτῖα, 

ἄἱοθτο: Ἐκ βογπιοπῖρας {ας ]αβδΠοαρασίβ, οὐ ϱΧ 8ΕΓΠΙΟ- 

πῖριβ ἐπῖδ οοπάσπιπαΡοσῖ8. 

Το γεδροπεγωπέ φιάαπιο οὗ δογιὐὶ εἰ Ῥ]ιαγίδωϊθ, 

ἀἰσεπίο»: Ἰαφίδίεν, υοζμπιις α ἴθ δἴσπιπι υἰάγε.] Α ἀἁπι- 

Τ4Ώ5 εγαηοσο]δία αρροδυῖζ, απο, ΘΟπάπὶ επῖπι ορεάίτα 

1ος οροτίετεῦ Ρρτορίες βἴρσπα Ῥγοοεάρηίία, ἴππο ΒΙΠΙΠΙ 

Ῥοίιπό. ὈὌε οσ]ο απίεπα γο]απέ βἴρηαπι νιάτα βἱοιῦ 

αἴας εγαποε]ϊδία ἁῑοῖε: Ῥυίαραπῦ εηῖπι αποᾶ βἴσηα βαρος 

ἵθτταπι Ῥοίΐεβίαίο ἀἰαβο] {ποεγεῦ: παπί εηϊπι τθοῖος 

αρί ἀἴαροῖ]αθ. Οτι 1ρ]έατ αἆ Ἱερο Βα]ναίου 2 

ἱ [ο γεβροπάεπς αἰωῖέ εί: «επογαίΐϊο ργαυα οἱ αἄιιζ- 

ἴογα εἰφπιῃ φισγέ, οἱ εἰφτιπι ποπ ἀαδίζι ἐῆῆὶ, δὲ θἱφπιιπι 

«Ἰοπῶ Ῥγορλοείωα. Οιοπιαάπιοάωπι οπῖπι Γιῦέ «οπας πι υοπίγο 

οεἰὲ ἐγίδις ἀῑεῦιις ασ ἐγιῦις ποοίῖύι», δἷο οντέ Πως Πιοπιύπίς 

ὑπ οογᾶο {θυγα ἰγίῦις ἀἰεῦιι εί ἐγτῦιι ποσίδως.] Έταναπι 

ϱοποταθΙίοΠεπι γοσαῦ 608, αιῖα παπαοϊίου εὖ ἆο]οβα αρο- 

Ῥατπῦ: αἀπ]ίεταπη απαίσπι, απία ἀθροϊδοεραπῦ α Ὀοο, οὐ 

αζλαρτοραπίέ ἆθπιοπίραβ. Θίσηιπι ααίοπι ἀῑοΙῦ τ6βδΙτΥϱς- 

Ἴοπεπα βµαΠ1, πί αἀπιταβί]οπα, ἈῬοβίαιαπι θΠΙΠη 1Π 60ΟΥ 

{αττο», ἵη ΙΠΗΠΙΠΠΙ ἵπαπαπα ]οσμπα, Ιπίεγηαπα 5ο]]]οςί ἆθ- 

βοθπα1έ, ἰοταο ἀῑο τοριγγοχῖς. του αιίαπι ἀῑοΡ οὐ ἴγδβ 

ηοοσίεβ α Ῥρατίε Ιπίε]]σας, εὗ πηοἨ Ἰπίροταν. ἨΜοτίπας 

οηῖπι οϱί ἵπ ραίαβοσθγο, ας Ίρβα ππα ἆῑοδ ορ: οὗ ΠΙΟΓ- 

ίσα {ως βαρραίο, οοςοθ οὐ αἰια ἀῑσοδ: ποκ αιίοπι ἀἆοπι- 

ηῖος» ἵρδυπα αάπιαο πιοτύααπα αρρτεποεπάϊ6, ΈΤτος 1ρῖίθας 

ἀῑεβ εὖ ποοῖθ α Ῥρατίο πιπιεγαηίατ, αὐῖα οἱ βίο β8ρθ 

ΏΏΠΠΘΓΑΓΘ ΟΟΠΒΙΙΘΥΙΠΙ16. 

Ψύγὲ Λιζυίω θωγφοπέ ἴπ }ιάϊοίο οτπι «επιογαξῖοπο ἐδία, 

οἱ οοπάεπιπαδιπέ οαπι, φιοᾷ ἴρδὶ ραπζεπίίαπι οὐεγπέ αἆ 

Ῥγαδἰσαίίοποπι «Ἰοπῶ: οἱ οσοο Ῥίι 4μαπι «Τοπαθ δὲ Ίιοο 
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Δ - -- ον ” 

ἴδου πλεῖον Ἰωνά ὧδε. | Ὁ μὲν Ἰωνᾶς, φῃσὶ, μετὰ 
ΔΝ 9 - ’ ” ’ 3 ’ .] Δ ϊ 

τὴν ἐκ τοῦ κήτους ἔξοδον κηρύξας ἐπιστεύθη. Ἐγω δὲ 
Λα] 8 ] 3 { ε - / ο 9 

οὐδὲ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ὑμῖν πιστευθήσοµαι. "Όθεν καὶ 

κατακριθήσεσθε ὑπὸ τῶν Νινευιτῶν πιστευσάντων τῷ' δούλῳ 

µου ᾿]ωνᾷ χωρὶς σημείων, καὶ ταῦτα βαρβάρων ὄντων, ὑμεῖς 

οἱ προφήταις συντεθραµµένοι, οἱ σημεῖα ἰδόντες, μὴ Ίπι- 

στεύσατε ἐμοὶ τῷ δεσπότη. ᾿ΤΓοῦτο γὰρ σηµαίνει τὸ, καὶ 

ἰδοὺ πλεῖον ]ωνᾶ ὧδε. 
/ [ . 

Ὑ.42 ἩῬασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 
ΔΝ - -- ’ Δ -- 

κρίσει µετα τῆς γενεᾶς ταυτης, καὶ κατακρινεῖ 
ε] / ε/ .” - -- -- ᾿ - 

αὐτήν' ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι 
/ - .] -- 

τὴν σοφίαν Σολομώντος" καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολο- 
µώντος ὧδε. | Ἡ μὲν βασίλισσα, φῃσὶ, µακρόθεν 1λθε, 

/ ας 4 Φ ο/ Ν ’ Δ / ἃ 
καΐίτοι γυνὴ ἀσθενὴς οὖσα, ἵνα περὶ δένδρων καὶ ξύλων καὶ 

φυσικῶν τινων ἀκούση" ὑμεῖς δὲ καὶ ἐλθόντα µε πρὸς ὑμᾶς, 
5 αν. / 2 2. 

καὶ ἀπόῤῥητα Απ πώται οὐκ ἐδέξασθε, 

Υ. 4ὔ--- Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. Τότε λέγει" 
ἐπιστρέγω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἐξῆλθον' καὶ 
ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμµένον καὶ κε- 
κοσµηµένον. Τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει 

-- Α ε / 

μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυ- 
- ’ -- - Δ / ἃ 

τοῦ" καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, και γινεται τα 
Ε) -- / / / - ’ ἔσχατα τοῦ ἄνθρωπου ἐκείνου χεἰρονα τών πρωτων" 

{ό ”/ Δ -- - ’ -- Αα οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτη τῇ πονηρά.] Δείκ- 
νυσιν αὐτοὺς εἰς ἔσχατον ἀπωλείας καταντήσοντας ἐκ τοῦ 

μὴ παραδέξασθαι αὐτόν. Ὥσπερ γὰρ οἱ δαιμόνων ἐλευθε- 

ῥρωθέντες ἐὰν ῥαθυμήσωσι χείρονα πάσχουσιν' οὕτω καὶ ἡ 

ὑμετέρα γενεὰ κατείχετο δαίµονι ὅτε τὰ εἴδωλα προσεκυ- 

γεῖτε, ἀλλὰ διὰ τών προφητῶν ἐξέβαλον τοῦτον τὸν δαίμονα" 

Ἴλθον δὲ καὶ αὐτὸς πλέον καθᾶραι ὑμᾶς βουλόμενος" ἀλλ᾽ 
3 3 [ή / 4 ενα - - ’ 5 - 

ἐπειδὴ παρώὠσασθέ µε, καὶ ἀνελεῖν μᾶλλον σπεύδετε, ὡς χεῖ- 

ρον ἁμαρτάνοντες, χεῖρον καὶ κολασθήσεσθε, καὶ ἡ ἐσχάτη 

1 πιστεύσατε] οοιταρίαπι γ]άείαν, Ἐοτίαβεο Ἱεσοεπάππῃ πιστεύ- 
σαγτες. 

ο πο ωωνουυ. 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΒΙΟΕΡ. οΑδΡΌΤ Χ]. 159 

οαν]{, οτοζιάσταπέ: 1π της α{ΘΠΙ, οίΙαπι ΟΠ ΘΙΙΤΟΧΟΤΟ, 

ΏποΟὮ οτοάσία». Ὁπᾶο οἱ οοπἀεπιπαβΙπαϊπΙ α. ΝΙπΙνΙ5, ααῖ 

οτοαάἸάεταπέ 8εΓΥο πΙθο ᾖοπο αὔδαιπαο πτασα]5, αααπαγῖ5 

Ῥατρατί {αογῖης: Υο5 απίεπι αβδιεί Ῥτορποίς τυῖδῖς 

βἰσπῖς ποπ ογθς16ἵς παῖ Ώοπιίπο : ααοά 5ἱρπ]ῇσαί, ἀἴοεης, 

Ἐ{ οοςε Ρ]α5 ”οπα Ἠος Ίοσο. 

Περίπα 4ιδίγί διιγφεί ἔπ }μάϊσίο οι φεπεγαίίοπε ἰδία, 

αἱ οοπᾶεπιπαῦίέ εαπι: αηῖα υεπῖί α Ππῖῦις {εγγα αἱ αι ἰγεί 

βαρίεπέίαπο δα[οπιοπῖίδ, εἰ εεοο Όῖμδ ο,μαπι δαἴοπιοπ Ίος 

ἴοεο.] Ἑερῖπα, Ἰπααῖέ, α Ίοησο γοπῖί, αιιαπινῖς οδού 

τηυ]]ετ Ιπβττηα, πέ ἆε ατροτίριας5 εί Ἡστῖς οί παίυτα]ρας 

αιἱριφάαπι αιά]τεί: Υος ααζεπι πε, ΟΠΠ αἆ Υο5 γεποτῖπι 

οἱ ατοαπα ἀῑχοτίπι, πο βμβδοθρ]δ{15. 

Θιμιπι αιίεπι ἐπιπιωπάμς ερίγιίι οπίεγέ αὖ Ἰοπιῖπο, 

Φεγαπιδιῖαί εν ατγεπίϊα ἴοσα, φιιῶγεπ8 γεφιίεπι, εἴ ποπ ἴπυθ- 

πὸέ: ἔωπο ἀῑοίέ, Πευεγίαγ πι ἄοπιιμπι ΠΊεαπι πε οπίυι. Εί 

σι(πι υοπογτέ, γ6ρεγτΐ εαπι υασόαπίεπι, εί δοορῖς 2αγσφαίαπι, 

αίφιε ογπαίαπι. ΊΤωπο αὐῖί, εί αά]ωποῖέ εἰδὶ δορίέεπι αἴἷον 

αρἰγτέης εοε[εγαίίογες 66, εἰ ἴπογεβδὶ ἐπ]ιαδίίαπέ ἐῆίο: οί ᾖιπέ 

Ροβίγεπια Ἰιοπιϊπίς ἐῑΙίιις ε]ογα ΡΥϊπιίς. Ιδίο ἐγαί εἰ σεπεγα- 

ἐἰοπὲ Ἱνιῖο Ῥεγνεγεσ.] ΟΡίεπάϊέ Π]ος πδααθ 1π οχίγοπ]απι 

ῬετάΙοπεπι γεηῖ55ε, ααοᾶ 1ρξαπι ποη βπβοερετῖπί. Ἐν 

αἶοιέ α ἀἆσπιοπῇ5 Ἡβρογαίι, 5ἱ Ἱσπανί {αοτῖης, ἀείοτιας 

Ἠαβαπέ: Ἱία εἰ νοαδίτα σοεπογαΏο α ἀαπιοπίο ἰοπεραίατ 

οσπι Ιᾷο]α αἀοτατεί, 5εά Ῥεν Ρτορηείας ε]θοῖ ]]απαι ἆαπιο- 

ηαπα: γεπῖ απ{επι αἳ 1ρ5ο πιππάατο Υο πιαςῖ5 γο]εῃς: 5εά 

απία ταρι]θς ππς, οί Ἱπίετίπιοτα γα]εῖ5, πί στανῖας Ῥες- 

σαπ{ες ρτανίας οἴίαπι ῬαπίοπιϊπΙ: εἳ αχίτεπια εαρΏνίίας 
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3 / ε - / ελ - / Συν δὲ 

αἰχμαλωσία ὑμῶν βαρυτέρα ἔσται τών προτέρων. 2ὺ δὲ 
/ Δ - ο Ν ” λ 3 / ΔΝ 

νόει καὶ τοῦτο ὅτι διὰ τοῦ βαπτίσματος ἐκβάλλεται τὸ 

ἀκάθαρτον πνεῦμα, καὶ πορεύεται ἐν ταῖς ἀνύδροις καὶ ἆβαπ- 
, - 9 5 μα 9 ε / Αι 

τιστοις ψυχαῖς" ἀλλ ἐν εκείναις ουχ εὑρίσκει ἀνάπαυσιν. 
ο Ἡ ’ 4 - ὸ / Ν - ’ 3 

νάπαυσις γὰρ τοῖς δαίµοσι τὸ τοῖς βεβαπτισμµένοις ἐνοχ- 

κ ο Μον διὰ τῶν πονηρῶν πράξεων, ἐπεὶ τοὺς ἀβαπτί- 
881. ΧΙ. ἆ. Α. 

στους Ἰδῃ ἔχει. Ὑποστρέφεται οὖν ἐπὶ τὸν βε- 

Βαπτισμένον μετὰ τών ἑπτὰ πνευμάτων. ὥσπερ γὰρ ἑπτὰ 

τὰ τοῦ πνεύματος χαρίσματα, οὕτως ἐκ τών ἐναντίου ἑπτὰ 
Ν 4 - / ΄ .) Ν λ 9. β 3 Δ 

καὶ τὰ τῆς κακίας πνεύματα. ᾿Επὰν δὲ εἰσέλθη εἶν τὸν 
’ / « [ή / 4 ᾿ 2 3 

βεβαπτισµένον, χείρων ἡ συμφορά" πρότερον μὲν γὰρ ἐλπὶς 

ἣν διὰ τοῦ βαπτίσματος καθαρισθΏναι, ἔκτοτε δὲ δευτέρου 

βαπτίσματος οὐκ ἔστιν ἐλπίς, εἰ μὴ τοῦ διὰ µετανοίας, ὃ 

σφόδρα ἐ ἐπίπονον. 

γ. 46 Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, 
ἰδοὺ ἡ µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν 
ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.] ᾿Ανθρωπινόν τι ἐβού- 
λετο ἐνδείξασθαι ἡ µήτηρ, ὅτι ἐξουσιάζει τοῦ παιδός' οὐδὲν 

γὰρ µέγα οὕπω περὶ αὐτοῦ ἐνόει" διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἔτι 
λαλοῦντα βούλεται πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπάσασθαι, φιλοτιμου- 

µένη ὡς ὑποταττομένου αὐτῇ τοῦ υἱοῦ. Τί γοῦν ὁ Χριστός» 

ἐπεὶ τὸν σκοπὸν αὐτῆς ἔγνω, ἄκουε τί φησιν. 
ωμ δν / - λ / 

γ. 4177709 Εἶπε δέ τις αὐτῷ: ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου 
καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασι ζητοῦντές σοι 
λαλήσαι' ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τώ εἰπόντι αὐτοῦ" 
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί 
µου; καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς µαθη- 

Ν ον ὧν 
τας αὐτοῦ, εἶπεν: ἰδοι ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί 

/ λ λ / ΔΝ ’ - 

μου. "Ὅστις Ύαρ ἂν ποιήση τὸ θέλημα τοῦ πα- 
τρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ 
ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. ] Οὐχ ὑβρίζων τὴν μητέρα 

λέγει ταῦτα, ἀλλὰ θιορθούµενος τὴν φιλόδοξον αὐτῆς καὶ 

ἀνθρωπίνην γνώµην. Οὐ γὰρ εἶπεν ὅτι, οὐκ ἔστι µου µήτηρ: 

ἀλλ᾽ ὅτι, ἐὰν μὴ ποιῇ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὐδὲν αὐτὴν ὠφε- 

λήσει τὸ γεννῆσαί µε. Οὐ γὰρ ἀρνεῖται τὴν κατὰ φύσιν 

συγγένειαν, ἀλλὰ προστίθησι καὶ τὴν κατ’ ἀρετήν. Οὐδεὶς 6η 
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γερίτα οτανίοΥ ον]ί ρτϊοτῖρας. Τα απίοπι Ιπίε]]σο εἰ ος, 

ααοᾶ Ρεν Ῥαρθίδπιαπα ο]ϊοϊέαν Ππιππππάας δρῖτ]έα5, οἱ νασῖί 

αἆ Ίοσα ἵπααποξα, δα απῖπιας ποΏ Ῥαρίθϊζαίας, 5εᾱ ἵπ 115 

ποη Ἰπγοπῖς τθςΊοπι, Ἠεαιῖθςδ οπΊπ οδύ ἆαρπιοπ]ῖ5, Ῥαρ- 

Ώσαΐος {πτρατο ρε πηα]α οΡρετα, αποπῖαπαῃ ποη ῬαρίζαίοἙ 

Ίαπα Ἠαρεί. Οοηνοτίαν Ισίίατ αἆ Ῥαρίσαίαπι οππ βρ]τ]- 

Ώραβ βορίοπι. βΙοιί επῖπι 5ορίεπι 5απέ ἆοπα δρῖτιίας, ία 

ϱ ἀἴγετδο βερίοπα δυπέ πια] αρίτῖέας. Οπσπι ααίεπι 1η- 

6γεβ8α5 {αογῖς Ἱπ Ῥαρισαίαπι, ἀείοτιος Π0ό οα]απα]ίας. 

Ἐτίαβ οπῖπι βρ65 ογαῦ Ῥρειγ Ῥαρίίδπιαπι 6556 Ῥυγσαίπῃ : 

Ῥοδίθα απίεπι ποη εξ 8ρ85 5εουπάΙ Ῥαρίβπι, π]θὶ Ῥρες 

Ῥαπιεπίίαπα, 4ποβ γα]άο Ἰαβοτίοδα 5. 

4ά]πιο αιίοπι ἴοφιιοπίο ἐῑίο αἄ {ωχγδα»δ, εοσο πιαίογ ε]ιβ 

αἱ 'αίγες ε]α8 φίαῦδαπέ ογίς, φιιΦγεπίο αἳ ἰοηωῖ.] ἩἨνιπια- 

Ώππα αυμῖᾷ γο]εραί οβίοπάετο πιαίατ, ααοᾶ αἱ ἵη ΕΠαπα 

Ῥοΐερίαίεπι Ἠαροαί: ηΙπ] επῖπα πιασηΏαπα αάπαο ἄε «ο 

Ἱπζε]]σεραί. ΘΎπαατε 1ρ5ο αάλας Ἰοᾳπεπία, γο]οραῦ αἆ 5α 

ἤ]απα αίταβοτο, αααθῖ απαρϊΠοβα]α {απίο 8191 ΗΠο 5αραάΙίο. 

Ωσιά 1ρήίατ Ολες» ἈῬορίαααπι Ἱπίοπᾷοπεπι ο]αβδ 

πον]έ, αι ααϊά ἀῑσαί: 

Πἰωῖέ αωίεπι φιάαπι Ιί: Έσοο πιαίεγ ἔια εί ]γαίγεδ 

μὲ οτί είαπέ, φισγοπίος τί ἴοφι. «ἱ ία γεδροπᾶεπθ 

ἀἰωῖέ εἰ φιᾶξ εἰδί γοπιωπἰανεγαί: Οι ἐδὲ πιαίε πιεα, αιέ 

φιξ δι ]αίγεθ πιεί ᾗ οἱ επίεπάεπς πιαπιπι δµαπι αἄ ἀῑβοί- 

Όιῖοβ 8108, ἀἰωῖέ: σερ πιαίεν πιεα εί /γαίγες πιο. Οιδ- 

οί επῖπι Τεοογίέ υοἴωπέαίοπι Ταΐγὶδ πιεὶ φιοὶ ἐδέ πι οαῇς, 

ρεο πιεις Ἰγαίε εξ 8ογογ εἳ πιαίο: εσ.] Ἀοα Ἱπ]υτῖα 

αΠοῖσπς πιβέγοπι Ἠερο ἀῑσϊδ, 5εᾷ οουτίρεη5 πιοηίεπα ε]αβ 

ρ]οτῖα αν]άαπι οὐ Ἠππιαπαπα. Ἄοἢ οπῖπα ἀῑοῖξ, Ἄοα ορ 

τηαΐατ πιθα: 5ος, δἵ ποπ {θοστῖζ γο]απίαίεπα Τῶοἵ, πῇ] αἵ ΡΥο- 

ἀοτῖς αιιοά πιο σοπιζ. Ἄοπ οπῖπι περαί παίπτα]αεπι ο0ς- 

ὨΒ{ΙΟΠΕΠΗ, 5εἆ αρροπίῦ εἰῖαπα 68ΠΏ Ύ19ϱ οϱύ Ρε υΙτέπ{εηι, 
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γὰρ ἀνάξιος ἀπὸ συγγενεῖαν “.-- κ 
τοίνυν τῆς κενοδοξίας τὸ νόσημα ὅμως πάλιν ὑπακούει τῇ 

μητρὶ καλούση. Φησὶ γὰρ ὁ εὐαγγελιστής. 

ΚΕΦ. 

[ο δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐξελθων ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ 
τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρα τὴν θάλασσαν. Καὶ 

συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοὺ, ὥστε αὐτὸν 
εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰστήκει.] Ἐκάθισεν ἐν τῷ πλοίῳ, 
ἵνα πάντας τοὺς ἀκροατὰς κατὰ πρόσωπον στήση, καὶ πάν- 

5 ’ ᾿ . 3 Δ - [ή / ᾽ ι] 

τες ἀκούωσι. Ἰαὶ δὴ ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἁλιεύει τοὺς ἐν 

τῇ γή. 
4 / -- . 

γ. Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλα ἐν παραβο- 

λαῖς, λέγων.] Τοῖς μὲν ἁπλάστοις ὄχλοις ἐπὶ τοῦ ὅρους 

χωρὶς παραβολῶν λαλεῖ" ἐνταῦθα δὲ τῶν δολερῶν Φαρισαίων 
” 9 - ’ α ἃ ϱ 8 - ) Χ 

ὄντων, ἐν παραβολαῖς λέγει, ἵνα κἂν ὡς μὴ νοοῦντες ἐρωτή- 

σωσι καὶ µάθωσιν. ᾿Άλλως τε ἀναξίοις οὖσιν, οὐκ ἔδει γυµ- 
] ᾿ ὸ ὸ [ή ο] - - ο α ὸ - 3 . 

νὰς τὰς διδασκαλίας αὐτοῖς προκεῖσθαι. Οὐ δεῖ γὰρ τοὺς 
/ ο Α / ε/ ον η ᾽ µαργαρίτας ἔμπροσθεν τὼν χοίρων ῥίπτεσθαι. Ἱ]ρωτην δὲ 

παραβολἡν λέγει τὴν ποιοῦσαν προσεκτικώτερον τὸν ἄκρο- 

ατήν. ᾿Άκουε γάρ. 
με] ” / - -- Δ / Ἴδου ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τού σπεῖραι τὸν σπὀ- 

3 - ὖ ντ ’ Δ ’ ’ δὲ ..τ 

ρον αὐτοῦ. ] αυτὸν λέγει τὸν σπείροντα, σπόρον δὲ τὸν 

λόγον. Ἔϊξηλθε δὲ, οὐ τόπῳ" πανταχοῦ γὰρ ἦν, ἀλλὰ καθ᾽ 
Γι] 9 [ ἕ - 4 ΔΝ η ο / . 

ὃ ἐπλησίασεν ἡμῖν µετὰ σαρκος, κατὰ τοῦτο λεγεται ἐξελ- 

θεῖν, τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν δηλονότι. Ἔξηλθεν οὖν 
9 ε - 9 . :ς « 9 η ῃ Λ . » αι 

πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδὴ ἡμεῖς οὐκ ἠδυνάμεθα πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν. 

Καὶ τί ποιῆσαι ἐξηλθεν; ρα ἐμπρῆσαι τὴν γῆν διὰ τὰς 

πολλὰς ἀκάνθας; ἅρα τιµωρήσασθαι; οὐχὶ, ἀλλὰ τοῦ σπεῖ- 
Ν ’ . 3 η - ’ . 3 - ' 

ῥραι. Τὸν σπόρον δὲ αὐτοῦ εἶπε, διότι καὶ οἱ προφῆται 
” 3 3 . ΔΝ / 9 ὃν 3 Λ Ν . - 

ἔσπειρον, ἀλλ᾽ οὐ τον σπὀρον αὐτῶν, ἀλλα τον τοῦ Θεοῦ. 

Οὗτος δὲ Θεὸς ὢν τὸν ο νά αὐτοῦ τὸν ἴδιον ος ὦν Οὐ 

Ύὰρ χάριτι θείᾳ ἐσοφίσθη, ἄπαγε, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἦν ἡ ή 

τοῦ Θεοῦ. 
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Να]]ας οπῖπι Ιπάίσηαςδ α οοσπαθίοπο αδΠΗίαίεπι οαρῖζ. 

Τσϊέατγ οογτθοίο γαπο» σ]οσ] πἹοτβρο, Πέεταπα οραά1δ ππαίτὶ 

νοσαπΗ. Ὠἱοῖῦ επῖπι ευαηρε]ϊδία : 

ὠ4ΡΟΤ' ΧΙΠ. 

Χ αἄῑο Όεγο 1ζῖο ΕΠΥεΡδιι8 «Γεδιις ϱ ἆοπιο δεᾶῖί Τιία πιαγε: 

εἰ οοπφγεφαίῶ διπιί αἆ ἰζωπι {αγ πιζίῶ, ία μέ ἴρεο 

πανῖπι αδοεπᾶεπς δεἀογαί, οἱ ιπῖνογδα ἵωγῦα ἵπ Πΐογε σίαῦαί.] 

0οπβατέ ἵπ πανῖ, παπί οΟΠπΊΙη65 αμάΠίοτας απίο {αοῖεπι Ἠαβε- 

το, ο οπιπθ65 οοπιπιοάΊα5 αιἀϊτοπῦ, απο ϱ πιατῖ Ρῖδςα- 

{αχ 9ο5 απῖ 1η ἵθττα. 

Εί Ιοουέις εδί ας πιιἶία ἴπ ραγαθοζῖς, ἀἰσεπς.] ῬΒιπιρῃ- 

οἵραβ ἐατρῖς αΏδαιε ραταβο]α ἵπ πιοηία Ἰοαᾳααίας αεδὲ: Ἠῖ5 

απίεπα Ίπ ραταβο]α, πἱροίε ἀο]οβῖς Ῥλματίδερί5, τὸ βἵ ΠπΟΏ 

Ιπίε]Πσαπέ, ααθταπό εἰ ἀῑδοαπί. Ἑτεορίετεα αἱ ΙπάΙρη]8 

τοῦ οροτίεραῦ ἀοοίτῖπαἙ οἵδ ΡΤοΡοΠΘΤΘ πιάαξδ: ποηΏ οΡροζ- 

{οί επῖπι πιαγσατῖία5 απίθ Ῥοτοοβ παίίεταε. ἘῬτίπιαπα αἲι- 

ἴθπι ραταβρο]απα Ῥοπῖέ απ αιάζοτεπα {αοῖαί αἰεπί{Ιογεπη. 

Έσσο επΏῖέ φιέ δεπιῖπαδαί, αἄ δοπιἰπαπάιιπι 8ΕΠΊΟΤΙ δι. ] 

Βοαΐρβιπι αἀῑοῖι βαΐοτεπι, 66ΠΊἹ6ηΏ αιίεπι Υετραπι. Ἐτκηί 

αιίεπι ηΠΟἨ ἸἼοσο, παπι αρῖαᾳιο εταῖξ: 5εά αποπῖαπι ποΡίβ 

Ῥτορίου {αοΐας ο55εύ Ῥου ϱαΤΠΕΠΙ, Ἰάοῖτοο ἀῑσῖίας αρτεᾶϊ 

ο βπῖρις ραΐοτηῖς. ἘκΗί αιίεπα αἆ ΠοΒ, αποπίαπ πο αἆ 

Ίρβιπα Ἱπίχατο ηοη Ῥοίήπαα. Ἐέ αἆ απἱά {ποϊεπάμπι 

οκΠερ ὙΝαπι αἱ οχυταίξ ἔετταπι Ῥτορίατ δρίηα5 ὁ παπι αό 

Ῥυπίαί2 Μιπῖπιε, 5εάᾷ ταὔ βεπιοπίοπι {ααῖαί. Βεπιθη 

ααἴεπι 6υ1π1 ἀῑοῖέ, εο αποά αἳ Ῥτορβείας 5οπαπανοτίηέ, αἲ 

ΏΟἨΏ Β6ΠΊΕΏ 5ΗΗΠΙ, 5δεἆ ΤὨο6]. Ίρ5ε αιίεπι αἱ Ώειβ ΒΕΠπἹεΠ 

βπμπα, Ώοο δέ, Ῥτορτίαπι, βεπαπανΙ6: ΠΟΠ επῖπι ἁῑνίπα 

δταία Παβίταέας εδί, αΏθῖέ, 5οἆ 1ρ5ο εταῦ βαριεηίῖα Γεἵ. 

19 
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- / Ἆ ελ λ / 

Ύ.1--ό Καὶ ἐν τῷ σπεἰρειν αὐτὸν ἃ µεν ἔπεσε 
οι Ν Δ -- -- 

παρὰ τὴν ὁδόν' καὶ ἦλθε τα πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
”/ Ν ”/ 9 4 Δ 

καὶ κατέφαγεν αὐτά. "Αλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τα 
« σι - .] Δ / 

πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλὴν, καὶ εὐθέως 
3 / λ Δ ο ”΄ ίϐ να τ / δὲ 

ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς" ἡλίου δὲ 
/ / Δ Δ Δ χ 5” 

ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ το µῆ ἔχειν 
ῥίζαν ἐξηράνθη. ] Οἱ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ῥάθυμοι 
καὶ ὀκνηροὶ, οἳ οὐδ' ὅλως παραδέχονται τὸν λόγον. Ὁ γὰρ 

λογισμὸς αὐτῶν ὁδός ἐστι καταπεπατηµένη καὶ σκληρὰ, καὶ 
ντ» - ϱ/ 5 Δ [, . « Δ / 

μὴ ἀροτριωθεῖσα ὅλως: ἀπὸ τούτων οὔν ἁρπαζει τὸν λόγον 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἤτοι τοῦ αέρος τὰ πνεύματα, του- 
’ ε / ε Δ . Ἡἳ Λ ’ ε κ ’ 

τεστιν οι δαίμονες. Οἱ δὲ επι τα πετρωδη οι ακουσαγτες 

ω 4 Λ 4 3 ’ 4 3 ’ - ο] [ή 

μὲν, διὰ δὲ τὴν ἀσθένειαν μὴ ἀντιβάντες πειρασμοῖς ἡ θλί- 
3 4 / Δ 9 ’ / [κά 

ψεσιν, ἀλλα καταπροδόντες την οἰκείαν σωτηρίαν" Ίλιον 

γὰρ ἀνατείλαντα τοὺς πειρασμοὺς νόει, διότι οἱ πειρασμοὶ 

δεικνύουσι τοὺς ἀνθρωπους, καὶ φανεροῦσιν ὡς ὁ ἥλιος τὰ 

κρυπτόµενα. 
/ ο 4 4 λ ’ .] / 

γ.7 "Αλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέ- 
ε )/ ο .. 1’ πό ιδ. βησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὗτα. ] Οὗτοί εἶσιν 

« ὸ Δ ο  ὃ .) / Δ λ / ν Ἀ ν] 
οἱ διὰ τῶν φροντίδων ἀποπνίγοντες τὸν λόγον: κἂν γὰρ 

δοκή ὁ πλούσιος ἀγαθήν τινα πρᾶξιν ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ 
3 / ε - ή 51 / / { Δ - 

αὐξάνει ἡὶ πρᾶξις αὕτη οὐδὲ προκόπτει, Κωλυοµένη ὑπὸ τῶν 

μεριμνῶν. ν 
/ ν χ Ν -- . ’ 

Υ.8 ”"Αλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν' 
ὦ 5 / λ «ἁ ῑ «ε λ ελ ὰ ες / ελ καὶ ἐδίδου καρπὀν, ὃ μὲν ἑκατὸν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ 

ς:, δὲ τριάκοντα. ] Τὰ τρία µέρη τοῦ σπόρου ἀπώ- 
1μς. κ. 94, 3 « 7 ο. η οὐ, Ἡ 

λοντο, καὶ τὸ τέταρτον ἐσώθη µόνον" ὀλίγοι γάρ 
α) ε [ή ς/ 4 / Δ - -. - 

εἶσιν οἱ σωζόµενοι. Ὕστερον δὲ λέγει περὶ τῆς γῆς τῆς 
α θη ὸ ὸ 4 τις [ή ολ. (ὃ Ἀ ” ᾿ ὸ ΔΝ 

γαθῇΏς, διδοὺς ἡμῖν µετανοίας ἐλπίδα" ἔστι γὰρ δυνατὸν, 
κάν πε 3 λ . 3 2 ὸ Ὀ] 3 θ - 

τρωδης εἴη τις, κἂν παρά την ὁδον, κἄν ἀκανθοφορών, 
Α. 3 3 / 3 / 3 ϊ 3 ’ - 

γῶν ἀγαθὴν γενέσθαι αὐτόν. ὉΟὐ μὴν ἐπίσης καρποφοροῦσι 
ή ε / Δ / 3 -.Ἡ 4 ε Δ Δ « 

παντες οἱ δεξάµενοι τον λὀγον, ἀλλ ὁ µεν εκατον, τυχον ὁ 
5 ’ / ” τ εά ε Δ « / 
ἀκτημοσύνην τελείαν ἔχων καὶ ἄκραν ἄσκησιν" ὁ δὲ ἑξή- 

κοντα, ὁ κοινοβιακὸς τυχὸν μοναχὸς καὶ ἔτι πρακτικός" 

ὁ δὲ τριάκοντα, ὁ γάµον σεμνὸν ἑλόμενος, καὶ τὰς ἀρετὰς 

ὡς ἐγχωρεῖ σπουδαίως µετερχόµενο. ὍΌρα δὲ Θεοῦ χρησ- 

ό5 
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Σέ ἄιπι θεπιίπαδαί, αἴία φιάεπι οεοἰᾶσγιιέ }ιαία υἴαπι, 

εί υεπογιμιέ υοἴμσγε οωζὲ οί ἄευογαυσγιπέ εα. «ία αιίεπι 

εεοϊᾶθγιωιέ ἔπ {εγγαπι ρείγοδαπι, αὈῖ πο ιαδεῦαπέ πιωζέωπι 

ἔεγγα, εξ ϱγοέΐπιι επογία διπέ, 90 φιοᾶ ποπ ]ιαδεδαπί ῥγοῇι- 

αἰίαίεπι {ἔεγγῶ: οιπι αιίοπι οπογίις οδὲ εοὶ, οπιιδία διιιΐ : 

εἰ φωία ποπ Ἱιαδεθαπέ γαάΐσεπι, επαγιογιπί.] Ἠι απ Ἱακία 

νῖαπα, 5απ6 Ισηανί εὐ ἀεβιάθς, ααἲ πάπαααπα βαβδοϊρῖιπό 

γοτραπα, ἨΜοπβ οηἵπῃ ΘΟΓΙΠΙ γῖα οδὲ οοπου]σαία οὐ ἅτπτα, 

εί ππίπιο αταία: αἳ 5 Ισϊέαν ταρίαπέ νεγραπα γο]πογθβ 

ο], Ίου οβί, ϱρϊτΙέα5 αατῖδ, ἆαπιοπες ν]άαε]οεί. Οι] 

Υ6ΤΟ ΒΠΡΕΓ ΡοίτοβδαἩι, από 1 ααὶ ααάἰθεταπό απΙἆεπα, 5οᾶ 

Ῥτορίες Ιπιροοϊ]{αίεπα ἵη {οπίαΙοπῖρας αιό αἰΠϊοοπῖραβ 

ηοη ορ]αοίαηίατ, δοᾷ ρετάυπέ 5παπα βα]αίοπι. Ῥουγ βοἶθοπα 

οπῖπι οτιθηίεπι Ἰπζε]]σα {εηίαίΙοπθς, ϱο αποᾶᾷ {ἰοπίαίο 

οδίοπα1ό Ἠοπαῖπες αἱ ἀεο]αταί απαἷας βαπέ, οί 5ο] πιαπ]- 

{εξίαί αΏδοοπάτία, 

Αῑία αωίεπι ορεοϊάεγιπιέ ἐπίε αρύπας, οί δισσγευεγιέ 

αρίπα, εί εα[οσοαυετγιωπέ εα.] Ἠι δαπύ ααὶ ουτῖς ςαΠοσαπί 

ΒΘΤΠΙΟΠΘΠΙ. ἈΝαπι ἆῑνες Πσοί γιάεαίαν Ῥοπαπι απο ἆαπα 

οριβ {αο6Υ6, αὖ ηοη οτοδοῖν ορα5 οθ]ά5, ποιο Ῥτοβοῖέ, 

βο]οϊαάϊπῖρας Ῥτοβϊρεπάρας. 

Αῑία νεγο οροἰζεγιπιέ ἔπι ίογγαπο ὕοπαπα, εἰ ἀἄεάεγιιπέ Γτιο- 

ἔπι, 1ο φιάεπι οεπέωπι, αἴἴιδ αιίεπι δεμαφἰπία, αἰῖιδ υεγο 

εγὶφιπία.] τος ρατίθοβ 5επι]πῖ5 Ῥετ]οτιπί, εί απατία 5ο]α 

βοτναία ο5δῦ: ραιοῖ επῖπα 5απ{ απῖ βα]γαπίαν, Ῥοβίθοα Υετο 

ἀῑοΙι ἆαε ἵεττα Ῥοπα, ἁἅαία ποβρῖ Ῥαπϊιεηίας βρε: αρ 

οπῖπα Ῥοββ]ρ!]ς, είῖαπα ϐἶ αιῖς Ρείτοβα ἴεττα αἵό, αι Ἱαχία 

νῖαπα, γε] βρίποξα, 6ΙΠ Πετὶ {ΘΙταπΠ Ῥοηπαπι. Ἄοη οΠἵπῃ 

εεᾳαα]επ {γασίαπα {εγαπέ οπιηθς απῖ γοτραπα ςαςοΙρ]αηέ: 

βεᾷ αἰῑας απ]άεπι ορπίαπι, {οτίο ραιροτίαίοπα ρετ{εοίαπα 

Ἠαβοης, οὐ ΘΙΠΙΙΠΑΙΙ οχοτοἹαοπσπ;: αΠας ααίοιι 6οχα- 

οἵπία, αὸ οασπορῖία, {οτία πιοπασΏας, εὔ αἆπιαο ΟΡΟΤΑΠ: 

ας νοτο {θἱσ]πία, αἱ απὶ Ἰοποδίας παρέας ἀε]αρῖῖ, εἰ 

νιτυαίθπα το υπ απιρ]οχαίαν. Ὑἱιάε αιίοπι Ωοαὶ Ῥοπί- 

19---9 
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/ 9) [ή Ν 8 8 / Δ 4 3 τότητα, πῶς πάντας καὶ τοὺς τὰ μεγάλα καὶ τοὺς τὰ 

µεσα καὶ τοὺς τὰ μικρὰ ἐνεργοῦντας δέχεται. 
Ε) ω / / - 

Ὑ.ο Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ] Δηλοῖ ὅτι 

πνευματικῶς δεῖ νοηθῆναι ταῦτα παρὰ τῶν τὰ πνευματικά 

ὠτία κεκτηµένων. Ιολλοὶ δὲ ὦτα μὲν ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐκ εἷς 

τὸ ἀκούειν" διὰ τοῦτο οὖν προσέθηκε τὸ, ὁ ἔχων ὧτα εἰς τὸ 

ἀκούειν, ἐκεῖνος ἀκουέτω. 

Ύ. το--12 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον 
αὐτώ' διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶν εἶπεν αὐτοῖς: ὅτι ὑμῖν δέδοται Ὑνῶναι τα 
μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανών, ἐκείνοις δὲ 

Ε / «/ Ν / / ᾿ -- 4 

οὐ δέδοται. "Όστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ 
[ή ε/ μ / νὰ / 

περισσευθήσεται' ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
3 / δω 3 - ε - «ε 4 ον , 
ἀρθήσεται απ αὐτοῦ. ] Ὀρῶντες οἱ μαθηταὶ ἀσάφειαν 

πολλὴν ἐν τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοῦ λεγομένοις, ὡς κοινοὶ κη- 

δεµόνες τοῦ πλήθους προσέρχονται ἐρωτώντε.. Ὁ δέ φῃσιν, 

ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια, τουτέστιν, ἐπειδὴ ἔχετε 
/ . 4 ’ ε - 9 ’ . αρ 

προθυµίαν καὶ σπουδὴν, δέδοται ὑμῖν' ἐκείνοις δὲ, μὴ ἔχουσι 
] . / 3 - Δ ’ ς - 

σπουδὴν, οὐ δέδοται' ἐκεῖνος γὰρ λαμβάνε, ὁ ζητῶν" 
- Δ 4 ᾿ / ε . ” - - 9 

(ητεῖτε γὰρ, φησὶ, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ᾿Ίδε γοῦν πῶς ἐν- 
- -ἲ ω ε ’ ο 3 / Φ ε 

ταῦθα εἶπε μὲν ὁ Ἰύριος τὴν παραβολὴν, μόνοι δὲ οἱ µαθη- 
. [ή 3) ς - 3/ Μ -” 5 

ταὶ ζητήσαντες ἔλαβον. "Ωστε καλῶς εἴπομεν ὅτι τῷ ἔχοντι 
3 3 / / ς - Δ ’ ” Δ 

σπουδὴν, ἐκείνῳ δίδοται ἡ γνῶσις, καὶ περισσεύεται. Τά δὲ 
Άν 4 3 ’ στο Ν 4 - 5 αμ) μὴ ἔχοντι σπουδὴν καὶ γνώμην ἀξίαν, καὶ Ὁ δοκεῖ ἔχειν ἀρ- 

θήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ: τουτέστι, κἂν μικρόν τινα σπινθῆρα 
5 ν  Ά. θ - ’ Ν ” 8 3 - ΑΛ 

ἔχη τοῦ ἀγαθούῦ, σβέννυσι καὶ τοῦτον, μὴ ἐκφυσῶν αὐτὸν 

διὰ τοῦ πνεύματος καὶ τῶν πνευματικών ἔργων, καὶ 

ἀνάπτων. | 
Δ οσο 3 Γον - - Υ.τ Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλώ, 

ε/ / / / » 

ὅτι (λέποντες οὐ βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὐκ 
/ Δ - - ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν.] ἹἩρόσεχε: ἐντεῦθεν γὰρ 

λύεται τὸ ζήτημα τών λεγόντων ὅτι ἐκ φύσεως καὶ ἀπὸ 
Θεοῦ τινές εἰσι κακοί. Έπε γὰρ, φασὶ, καὶ ὁ Χριστὸς ὅτι, 
ὑμῖν δέδοται γνώναι τὰ μυστήρια, Ἰουδαίοις δὲ οὐ δέδοται. 

Λέγομεν οὖν πρὸς τοὺς τοιαῦτα λέγοντας σὺν Θεῷ, ὅτι ὁ 
. 3 [ή - - λ ’ - ’ . 

μὲν Θεὸς πάντας ποιεῖ νοεῖν τὸ δέον φυσικώς' πάντα γὰρ 66 
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ἰπίθπι, ααοπιοᾶο οπιπο5 βιβοῖρῖέ, εξ πἹαρΏα οἱ πιοἹοοτῖα 

εί ρατνα οβιοϊεηίθς. 

Οι ]ιαῦεί αιγες αιάἰεπάἰ, αιᾶϊίαί.] Μαπιεδίαῦ αιποά 

Ἠρο βριτηπαΗ{ετ Ιπίε]Ισοπάα οἶπί αἲ 5 ααῖ βρίτιέπα]ας 

165 αΠΙπιο Ἠαροηί, Ἠαϊα αιίεπι απτος Ἠαβροηπί, 5οᾷ 

ποη αἆ αιάἰεπάαπι: Ῥτορίετοα δαράϊί, Οπἵ Παρεί ατα 

αιάιοπᾶ1, 11ο αιάταῦ. 

Ἐέ οιπι ασοθδδἰδδεπέ ἀἰθοῖριιδ, ἀἰφεγιιπέ εί: ΈΘιαγο ἴτι 

βαγαθοζίς ἴοφτιεγίς 1  1ῃδο αιίεπι γεβροπάεπς ἀἰωῖέ α[ῖ8: 

γοῦίς ἀαίμπι εδ δοΐγο ατοαπα γοφπὶ οΦίογµπι, ἐς αιιίεπι 

ποπ ἀαίμπι εδ. ΘΟιωϊδφιῖς επῖπο Πιαῦοί, ἀαδίζιω' ἐῆί, οί γεάᾶε- 

ων αὐιωιάαπίίογ: φιἰθηιωῖ αιίεπι ποπ Πιαθεί, εἰίαπι ἐῑζιιᾶ 

φιοᾷ Ἰαῦαί, ἰοἰζοίωγ αὐ εο.] Ὑιϊάεπίες ἀῑδεῖρα]λ πιασηαπα 

ἵῃπ Πϊ απ α ΟἨλεῖδίο ἀἰοεραπίας οΏβουγαίεπι, πέ ΟΟΠΙ- 

ππιπες πια] μαάϊπῖς ΡγοσυυταίοΓθ5 αοοεάαπί Ιπίεττοραπίθς. 

Αί Π]ε ἀῑοιΙί, Ὑοῦί ἀαίαπι ο56 5οΐτο πηγβίετῖα, Ἡοο ο5ί, 

απῖα Παβραίς αἰαογιίαίεπι εἓ δίπάϊαπι, ἀαίαπα οδὲ γοβῖς: 

1115 αιίετπι ποη αἀμιροπίρας βἰπάϊαπι ποπ εδ ἀἁαίππι. 

Τα οπῖπα αοαΙρῖζ, ααῖ απερτῖ: Οπατίία επῖπι, Ιπα 6, εὖ 

ἁαρίέαν γοβῖ5. Ὑιάς Ιΐοπι αποπιοᾷο Ίου Ίοσο ραταβο]απα 

ἀῑκιί ᾖθδας, οἱ ἀἰδοιρα]ᾗ 5ο απῖ Ιπίετγοραγεταπί α.ς6Ρρ6- 

ταπί, Ὁπάο Ῥοπο ἀῑκίπιαβ, αἀπιροπα βίαάϊαπα οααίαπι 

6556 βοἹοηίίατα, εἰ 1]απι αριαπαπίίοταεπι Ποτὶ: αΏ 6ο αἱ- 

{επι απῖ ποπ Ἠαδοεί 5ἰπάϊαπι, πθο πιεηίθηι ἀἴσηαπῃ, αίϊαπα 

{οΙ1 ααοᾶά Ἠαῦεταο νιάείατ: Ίου ϱαδί, εἴῖαπι ϱἱ ΡαΙΥαπι 

απαπάαπα Ῥοπί βοἴπάί]]απα Παβεαί, οκπριέ Ἠαπο αᾳποαπς, 

ϱἶ οἳ 6απι ποπ οχοῖίαῦ αὐ αοσεηάϊέ Ῥεν αρίτίέαπι εὐ αρ]τ]- 

τπαΠα ορετα. 

Ῥγτορίεγεα ϱεγ ρατγαῦοῖας ἴοφμογ 18, φιιῖα νἰαεπί6ῦ 107. 

νἰζεπέ, οί αιιάἰεπίες ποπ αιαάίωπί, πεγµε ἐπίειφιμι.] Αί- 

ἰοπάε: Ἠϊπο οαπίπι κο]νίίατ αιαωδίο ἀἰοεηθίαπι αιοά 

παίυτα εἰ α Ώοθο πια] βιπέ αυϊάαπι. ὨὈϊκίό επΊπι, Ἱπαι]- 

πε, ΟἨμτ]δίας, ΥοῬίδ ἀαίιιπι αδ6 ποβοῬΓο αὔσαπα, ο ιάθρῖς 

πυίοπι ποπ αδί ἀαίαπι,. Ὠιϊοῖπιαδ ο/σο οππι Ώο9ο ας 1ος, 

αά {αλα Ἰοααπηίας, ααοᾷ Ώεαςδ οπηπ6ς {αοῖαί ΙπζεΙίσετα 
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.) " 

ο ἄνθρωπον φωτίζει ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον ἡᾗ δὲ 
04. 1. ). εν - - ω Δ 

προαίρεσις ἡμῶν σκοτίζει ἡμᾶς. Τοῦτο οὖν καὶ 

ἐνταῦθα δηλοῦται" φησὶ γὰρ ὅτι βλέποντες φυσικώς, του- 
’ ε . Α - ’ - ἎἍ / 

τέστιν, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δημιουργηθέντες νοεῖν, οὐ βλέπουσι 

προαιρετικώς" καὶ ἀκούοντες, τουτέστι, φυσικώς ὑπὸ τοῦ 

Θεοῦ δημιουργηθέντες ὥστε ἀκούειν καὶ συνιέναι, οὐκ ἀκού- 

ουσιν οὐδὲ συνιᾶσιν ἀπὸ προαιρέσεως. Ἠίϊπὲ γάρ µοι, οὐκ 

ἔβλεπον τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ: ναί, ἀλλ᾽ ἐποίουν έαυ- 

τοὺς τυφλοὺς, καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ: τοῦτο γοῦν ἐστι τὸ, 

βλέποντες οὐ βλέπουσι. Παράγει τοίνυν καὶ τὸν προφήτην 

μάρτυρα" 
λ Ι -- -- 

Ὑ.τά 1 Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφη- 
“. / -- ’ ε 

τεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα" ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ 
.) -- / / Δ Δ 

μὴ συνῆτε' καὶ [λέποντες λέψετε, καὶ οὐ µῆ 
»/ / ΔΝ / -- - -- 

ἴδητε. ᾿Ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
) -- λ / 2/ ) Ν Δ καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμους 

-- / / η, α- αν 

αὐτών ἐκάμμυσαν, µήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 
καὶ τοῖς ὡσὶν ἀκούσωσι, καὶ τή καρδίᾳ συνῶσι, καὶ 

ἐπιστρέψωσι, καὶ ιάσωμαι αὐτούς.] Ὁρᾶς τί φῃσιν 
ἡ προφητεία; ὅτι, οὐ διὰ τοῦτο οὐ μὴ συνῆτε, ὅτι παχεῖαν 

ἔκτισα τὴν καρδίαν ὑμών, ἀλλ᾽ ὅτι ἐπαχύνθη, λεπτὴ δηλο- 

νότι πρότερον οὖσα" τὸ γὰρ παχυνόµενον λεπτὸν πρότερον 
- / Δ ’ α Δ 3 Ν ε - 

ἦν. Ἰαχυνθείσης ὃε ταύτης, οὕτω τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτών 

ἐκάμμυσαν. Οὐὖκ εἶπε δὲ ὅτι ἐκάμμυσεν ὁ Θεὸς τοὺς ὀφθαλ- 
4 5 - . τος ) - . ’ - 4 

μοὺς αὐτών, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνοι ἐκ προαιρέσεω.. Ἰοὔτο δὲ 
3 / .] ο 3 ᾿ ’ Απο ϕ 3 /΄ 

ἐποίησαν, φῃησὶν, ἵνα μὴ ἐπιστρέψωσι καὶ ἰάσωμαι αὐτούς" 
ευ) / .] 3 ’ 3 ’ 3 3 ’ 

ἐθελοκάκως γαρ ἐσπούδασαν ἀθεράπευτοι καὶ ἀνεπίστροφοι 

μεῖναι. 

Υ. τό, 1 Ὑμών δὲ μακάριοι͵ οἱ ὀφθαλμοὶ, ὅτι 
βλεπουσι, καὶ τὰ ώτα ὑμών, ὅτι ἀκούει. ᾽Αμὴν 
γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 
ἐπεθύμησαν. ἰδεῖν ὰ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ 
ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.] Ἰκαὶ οἱ αἰσ- 
θητοὶ μὲν ὀφθαλμοὶ τών ἀποστόλων καὶ τὰ ὦτα μακάρια" 

πλὴν ἀλλὰ μᾶλλον οἱ ψυχικοὶ ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ ὧὦτα µακα- 
- / ο’ ολ ’ Δ ’ 4 ’ 

ρισμοῦ ἄξια, ὅτι ἐπέγνω τὸν Χριστόν. Προτιμῷ δὲ τού- 

ο. --- 

κ 



ωὰ 
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παίυτα απαπέαπα οΡΙ5 θ8ί, Όπιποπαῃ οπῖπι Ποπαίποπα 1]]- 

πη]ηαέ γοπϊοπίοπι 1π Ἠππο ππιπάσπα: Ὑο]υπίας απίαοπι 

πορδίτα ορίοπερταί πο. Ἠοο Ισίέαγ εἰ 1η Ι5ίο Ίοοο πιαπ]- 

{οβίαίαν. Ὠϊοῖε οπῖπι ααοᾷ γϊιάἀεπί6» παίπτα, Ἆοςυ αβί, α 

Ώοο {αοί αὲ παίιτα Ιπίε]σοτα ροββῖπί, πο γΙάεπί Υο]πη- 

ἰαΐο; οἱ αιἀϊεηπίας, Ώος θέ, πααταΠίετ α Ὀθο Ἱία {αοᾶ 

π{ αιάϊτα εἰ ΙΠπ{ε]]Ισογο ᾳπθαπί, ποῦ απάἶαπέ πεαιο Ιπέε]- 

Ἡσιπί νο]ωπίαίο. Ὠϊο επῖπι, 41950, ΔΠ ποῦ γ]άεραπί 

πηϊγασου]α ΟἨτ]ςδα 2 Ῥτοίαοίο: 5αᾱἆ {αοϊθραπ{έ 561Ρ505 955605, 

οἱ αοοιδαῦαπέ 6ιπ1. Ὠοο ετσο ο5ί, γιάἀεπίες ποη γ]άθηί, 

Ααάάποῖϊί Ισ]έατ εἰ ΡρτορΠείαπι {αδίεπῃ : 

Εέ ἱπερίείιγ πι είς Ργορ]ιοίία Εεαϊω φμα αἰοῖέε: «4ιμγί- 

δις αιατείῖς, εί ποπ ἐπίε[Πφείίς: οί υἱάσεπίες νιάευϊέῖΒ, εί ποτ 

οεγπείί. Ἰπογαξθδαίιιπι εδέ επῖπι σ0Υ ροριδὶ ᾖη7ις5, εί αι 1όιθ 

ογαυΐίεγ αιιάἰεγωπέ, εί οσιζο8 8ιιο5 οοε[μδεγιπιέ, πιεφιαπιᾶο υἳ- 

ἄετοπί οσιιβ, εἰ αιγέδιις αιιάἰγεπέ, οί οογᾶε πίε[φεγεπέ, εί 

οοπυεγίεγεπέωµ, εἰ 8απαγεπι ἐοθ.] Ὑἱϊάος αιῖά ἀῑσοαί Ῥτο- 

Ῥ]είίαῦ Ῥτορίετοα ποῦ Ἱπίε]Ηραίϊ, ποη αποά «ΓάββΗΠΙ 

ογδεαγοτῖπι 6«0Υ Υθδίγαπα, 5οἆ ααοᾶᾷ Ιπογαββδαίαπα βἶέ, αποά 

αηίθα, πιαπῄ{θδέπα ο5ὲ {ἔθηπιιο {μΐ96. (ΟΦαοᾶ εηῖπι 1Ππογαβ- 

βαΐέατ, Ῥχῖας ἔεπια Εαῑξ: Ἱπογαβραίο απιζεπ 11ο, δἷο οομ]ος 

Β1Ο5 οοοἹαβοτυπί. Ἄοηπ ἀῑκῖι ααοᾶ οοο]αξετῖίε οσσ]ος 

6οτπι Ώοθμ5, 5ο 111 βία νο]απίαίθ, Π]αᾶ οπῖπα {οορτιπέ, 

Ἱπαυῖέ, πε οοηγοτίοτγεπίασ, εἴ β4ΠάΤΕΠΙ 11ο: 5πα απΙπι 

πηα]έ]α ορεταπα ἀεάστιπὲ αἱ Ιπουταβῖ]ο εὐ αἆ «οηΥθΙΡΙΟ- 

Ώθπι ἹπερΏ Πογεηπί. 

ὔεδίγὲ υεγο ὀεαίὶ διπέ οσοι, φωία υἶάεπί; οί απγεδ 

υοδίγα, φωῖα αιάϊµπί. «πιει φπῖμρρο ἄἰεο νοῦῖδ, φιοά πι ζὲὲ 

Ίγορλιοίῶ εί Γιβίΐ ἀεδίάσγανεγιπί νἰάεγο φιῶ υἱάείῖε, εί ποτ 

νἰζεγωπέ: εἰ αιᾶίγτε φιῶ αιαία, εί ποπ αιάεγωη.] Ἐν 

βοηβῖρ]]ες αμϊάσπι αροβίοΙογαπα οου]Π εξ απτος Ῥοεαία, 5εᾷ 

πηυ]έο πιασῖς βρ]τιαα]ες οσοι] αίααε απγε Ῥοεαμίαάἶπε 

σπα, ααοά αρπογοτιπέ ΟἨτϊδέαπα. Ῥτοίέετέ απίεπι Ἠ]ος 
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- - Ωω) [Ὀὶ ΔΝ 

τους τών προφητών, διότι καὶ σωµατικώςε εἶδον οὗτοι τὸν 
ΔΝ 9 - . - ’ 3 Δ ἩΝ ο . - 3 

Χριστὸν, ἐκεῖνοι δὲ νοερώς µόνον" ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐκεῖνοι οὐ 
ς 

τοσούτων μυστηρίων καὶ τοιαύτης ἠξιώθησαν γνώσεως, ὅσης 

οὗτοι": κατὰ δύο οὖν ὑπερέχουσι τών προφητών οἱ ἀπόστο- 

λοι, καὶ κατὰ τὸ σωµατικώς ἰδεῖν, καὶ κατὰ τὸ πνευµατικώ- 

τερον µυηθηναι τὰ θεῖα. «Ῥαφηνίζει οὖν τὴν παραβολὴν 

τοῖς μαθηταῖς, λέγων" 
- οι / Ν Ν Ὑ.τβιτο Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν 

- / ’ Δ ιά - 

τοῦ σπεἰροντος. Παντὸς ἀκούοντος τον λογον τῆς 
/ / ”/ Δ βασιλείας, καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρος 

/ Ν / η - [ή -- ων 

καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ: οὗ- 
/ λ ) ς / / τός ἐστιν ὁ παρα τὴν ὁδὸν σπαρείς.] Ἡροτρέπεται 

ἡμᾶς εἰς τὸ συγιέναι τών λεγομένων παρὰ τών διδασκόντων, 

ἵνα μὴ καὶ ἡμεῖς ὅμοιοι ὤμεν τοῖς παρὰ τὴν ὁδόν. ἸΜήποτε 

δὲ, ἐπεὶ ὁδός ἐστιν ὁ Χριστὸς, παρὰ τὴν ὁδόν εἶσιν οἱ ἔξω 

τοῦ. Χριστοῦ, οἳ οὐκ εἰσὶν ἐν τῇ ὁδό, ἀλλὰ παρεκτὸς τῆς ὁδοῦ. 
ε αν 4 4 / 4 Ὡὶ / 

Ύ.ροοι ὍὉ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρεὶς, οὗτός 
/ λ 3αλ Ν ”-- ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 

/ , Ἂ νΝ ε/ ιο. Π 
λαμβάνων αὐτόν. Οὐκ ἔχει δε ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ 

΄ / ΕΙ / λ κ λ] - πρόσκαιρόὀς ἐστι" γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ 
λ λ / Δ / τω δια τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται.] Θλίψεως εἶπεν, 

ἐπεὶ πολλοὶ ὑπὸ γονέων ἢ ἄλλων συμφορῶν θλιβόµενοι 
5] ο] - . Ν Δ 3 Δ - / 

εὖθυὺς βλασφημοῦσι" διωγμοῦ δὲ, διὰ τοὺς ἐπὶ τῶν τυράννων 

παραπίπτοντας. 
λ 5 Δ / 4 5 / Ὑ.2 Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρεὶς, οὗτός 

« Δ ’ /’ 4 ος. -ν 

ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ 
5. ’ -- ’ ’ 

αἰώνος τούτου καὶ ἡ ἁπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει 
Δ / 4 ο) τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.] Οὐὖκ εἶπεν ὅτι ὁ 

δν) ω] / 3 . « / - σ. 591 ε 

αἰων οὗτος συμπνίγει, αλλ 1 μέριμνα τοῦ αἰῶνος" οὐδὲ ὁ 

πλοῦτος, ἀλλ᾽ ᾗ ἁπάτη τοῦ πλούτου ὍὉ πλοῦτος γὰρ 
/ ον 

ὅταν σκορπισθῇ, οὐ συµπνίγει, ἀλλ αὔξει τὸν λόγον. 
ἍΑ θ δὲ « ν 3 ε Δ / Δ ” Ά Ν΄ κανθαι ὃε αἳ µέριμναι καὶ αἱ τρυφαὶ, διότι τὸ πῦρ καὶ τὸ 

τῆς ἐπιθυμίας καὶ τὸ τῆς γεέννης ἀνάπτουσι. Ἰαὶ ὥσπερ ἡ 

ἄκανθα ὀξεῖα οὖσα εἰσδύνει εἰς τὸ σῶμα, καὶ µόλις ἐκβάλλε- 
ιά ἃ ς Δ ΣΑ - / 3 / 4 ται, οὕτω καὶ ἡ τρυφὴ, ἐὰν ψυχῆς κρατήση, εἰσθύνει, καὶ 

μόλις ἐκριζοῦται. λ. 
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Ῥτορ]αίϊ5, «ο αποᾶ Π ΟἨηϊδίαπα οοτροταΠίοτ νιάαγαπέ, Τ]]ή 

πιεηίαΠίετ {απίαπη, 5εἆ εξ ααοᾶᾷ ΠΠ ποη αββθεοιθΙ {πεταπί 

ἰαπία παγδίοτία οὐ {αΐεπι ποβίαπα απαπίαπα Ἡ. Ίπ ἆπορας 

οηῖπι ρτεροε]εραπί Ῥτορ]οίας αροδίοΗ, εξ οοτροταΠίετ 

γϊγεπάο, εἰ πιαρῖς αρϊτιπαΠίον Ιπίε]Ισεπάο ἁῑνιπα. Ἑκ- 

Ῥ]σαῦ Ισῖέασ ραταβο]απα ἀῑδοιρα]β, ἀἴοεηβ : 

Τους {ἐφίίι αµαϊίε ραγαὐοίαπι θεπιϊπαπέῖθ. μπι φως 

αιαἰογῖέ 8ΕΥΠΙΟΠΕΠΙ γε, οί πιο ἐπίε[[εωογτί, ναί πιαζίφπιις 

Μΐ6, εί γαρῖέ ἐπδίίωπι ἴπ 9ος 6]μβ: Πιο οδέ φιῖ }ισία υἶαπι 

δεπιϊπαίµς εδί.] Αάἀποτίαίασ πο αἆ Ιπίε]Ισεπάαπι απ 

-. ἀιουπίατ α ἀοοεπίῖραβ, πε εί πο βἰπαῖ]εβ Παπιας Πῖ5 αἱ 

Ἰακία νίαπι. Ἐοτίαβδεε απίεπι απῖα νῖα α5δέ ΟἨτὶδίας, ααϊ 

βοο5 νίαπι βαηπέ, Πϊ οχίτα ΟΠτιβίαπι βαΠύ;: ΠΟΠ ΘΠΙΠΙ 

ϱιπὲ 1Ππ γα, 5οἆ οχίτα νίατῃ. 

4ἱ φωῖ ἴπ ρείγοβα δεπιϊπαίις δέ, Ἰιῖο οδὲ φιῖ 8οΥΠΙΟΠΟΊι 

αιάί, αο Ῥγοίϊπιδ οωπι φαιαάἰο αοοῖρίέ δι: ποπ ᾖναῦεί 

αιίεπο γαάίσεπι ἴπ δείρδο, δοώ {επιρογατῖιδ εδἰ.] Έοττο 

ομπα Ιποϊ]άςτῖξ Ῥεγβεσιθῖο γε] αίΠιοίίο Ῥτορίθς Β6ΓΠΙΟΠΘΠΙ, 

βίαπι οὔεπάϊίαν. ΑΠΙοίΙο, ΙπαπΙξ, απῖα πια] α ρατεηίῖ- 

Ῥα8 νο] αἰῑῖς 1π{οτέαπΙϊ αἰΠϊοίΙ, δα(ῖπι Ῥ]αδρποεπιαπί{. Ῥου- 

βοου{ῖο απίθπι ἀῑοῖε Ῥτορίετ ϱο5 απ]ρα5 ἐγταηπῖ πιο]οδίῖ 

5ιιηζ, | 

ᾱ4ἱ φιῦ ἴπι αρἰπί θεπιϊπαίιιδ δὲ, Πιῖο εδέ φιῖ υεγύιωπι αιιάτέ, 

οἱ οιγα 5εσιζῖ Γι} οί ἀεοερίῖο ἀϊνιίαγιπι ειι[/οσαί νεγύιπε, 

οἱ εἰεγιζίε Πί.] Νοπ ἀῑσϊί, βοοπ]απι ου 5αΠοσαέ, 5εᾷ οπτα 

βοοι]ῖ: ποσια ἀῑνιαα, δεά ἀεοερίῖο ἀῑνιματατια. ὨὈϊνιῆαν 

οπῖπι απαπάο ἀἱδρετριπέατ, που 5αΠοσαηί, 5εἆ οΓθ68οςγο 

{αοϊαπῖ γετριπ. Βρῖπερ απίεπι 5απῇ οσο εἰ ἀε]οῖαι, ϱο 

ααοά Ίσπαπι οοποιρϊδοεη{Ια εὔ σομεηπερ αοοοπάαπί. Ἐέ 

ἶοιί βρῖπα αοπία 1π οοτρΗ5 Ρεπείταί, οὐ υίς εγαάἹσαίατ : 

αἵο οὐ ἀε]ιοῖα Ἱπγα]οδοεηίες ἵπ απίπιαπα Ἱποτασιπίαν, 

οὲ νῖκ οταάϊσαπέιν. 



2032 ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΑΟΤΙ ΙΝ . ΜΑΤΤΗΑΓΜ 

- λ ΔΝ 4 

Ὑ.2 Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τήν καλήν σπαρείς, 
ο / ἃ .] «/ ἀ 

οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιων, ὅς δὴ 
καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ, ὁ μὲν ἑκατον, ὁ δὲ ἐξήκοντα, 

ὁ δε τριάκοντα. Ἴ Διάφορα τὰ τῆς ἄρετηο εἴδη, διάφοροι 

καὶ οἱ προκόπτοντες. Ὅρα δὲ ὃ οτι ταξις ἐ ἐστὶν ἐν τῇ παρα”- 

βολή. Δεῖ γὰρ ἡμᾶς πρῶτον μὲν ἀκοῦσαι τὸν λόγον καὶ 

συνιέναι, ἵνα μὴ ὤμεν ὡς οἱ παρὰ τὴν ὁδόν: ἔπειτα κατασ- 
- ε / ] . ’ - Λ / ωλ / 

χεῖν ἑδραίως τὸ ἀκουσθέν' εἶτα µῆ Φιλοχρηματους εἶναι" τι 

γὰρ ὄφελος εἰ ἀκούσω καὶ κατάσχω, ὑπὸ δὲ φιλοχρηματίας 

συμπνίζω; 
/ Δ ή - 

Υ. 24--3ο ”Αλλην παραβολἠν παρέθηκεν αὐτοῖς, 
/ ε / ε μ -- ᾿ -- 9 ή 

λέγων ὠμοιώθη ἡ βασιλεία τών οὐρανών ἄνθρω- 
πω σπείραντι καλον σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 
Ἐν δὲ τώ καθεύδειν τους ἀνθρώπου» ἦλθεν αὐτοῦ ὁ 

ἐχθρὸ», καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, 
καὶ ἀπῆλθεν. Ὅτε δέ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ 

4 

καρπὸὀν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τα ζιζάνια. Προσ- 
᾿ ε - - / ωω 

ελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον 
αὐτώ κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ 
σῴ ἀγρῷ; πὀθεν οὖν ἔχει τα ζιζάνια; ὁ δὲ ἔφη 
αὐτοῖς' ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. Οἱ δὲ 
δοῦλοι εἶπον αὐτῷ θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέ- 

3 ’ ε ς .] ”/ ”/ ’ ’ 

ἕωμεν αὐτα; ὁ δὲ ἔφη' οὔ, µήποτε συλλέγοντες 
Δ / . / -- Δ - 

τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 
/ ”Αφετε οὖν συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ 
θερισμοῦ, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τού θερισμοῦ ἐρώ τοῖς 
θερισταῖς: συλλέξατε πρώτον τὰ ζιζάνια, καὶ δή- 

λ 3 - 

σατε αὖτα εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτὰ, 
-- / ) ’ 

τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην µου. ] 
ἛἜνν τῇ προτέρᾳ παραβολῇ εἶπε τὸ τέταρτον µέρος τοῦ 

σπόρου πεσεῖν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν, ἐν δὲ τῇ παρούση 

δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ πεσὸν εἰς τὴν γῆν τὴν 

ἀγαθὴν ἀδιάφθορον εἴασεν ὁ ἐχθρὸς, διὰ τὸ καθεύδειν καὶ 
ο - ς 1Α. Δ - ε ’ Α ΕΣ ’ ’ 

ῥαθυμεῖν ἡμᾶς. γρος οὖν ὁ κὀσµος, ἤ ἠ εκάστου ψυχή" 
ε / ε ’ Δ ’ εουὉ α. 

ὁ σπείρας ὁ Χριστός. Ἰαλὸν σπέρµα οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι 
ΑΛ 
ᾖ λογισμοὶ, ζιζάνια αἱ αἱρέσεις, ἡ οἱ πονηροὶ λογισμοί: ὁ 
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6αίθγιηι φιιὲ ἴπι ἴογγαπι Όοπαπι θεπιπαίιι οδέ, Ίο εδὲ 

σι νεγῦιιπι αιιάἰέ οἱ ἐπίε[ζιφιέ, φιὲὶ ἀεπίφιο Πιισίιπι γοώτέ, 

εἰ Γαοῖέ αἰἴιβ φιᾶεπι εεπίιπι, ἁῑῖμς νεο δεπαφίπία, αἴζιδ 

αιίΐεπι ἐγϊφἰπία.]) Ὑατίες γΙτα{ϊ5 δροοῖθΒ δαπΐ, γατῇ εἰ απῖ 

Ῥτοβοίαπί. Ὑιϊάε αιίοπι οτάἵπθπη 1η ραταβοἷα. Οροτίος 

ΘΠΙΠι ηΟΒ ΡΥΙΠΙΙΠΙ αιάϊτα Β6ΓΠΙΟΠΕΠΙ εὖ Ιπίε]Ισετο, πο 

βἴπιας αἶοιί αι ]αχία νῖαπι: Ὠοϊπάα Πτπαίες ταίῖποτθ 

ααοᾷ αιάἰύαπι οδέ: Ῥγορίθτεα ηΟΏ 6956 αΠΙΔ{ΟΤΕΡ ΟΡΙΙΠΙ. 

Ου]ά οπίπι ρτοάςεΙέ, δἱ αιάϊοτο εἰ τείπιςτο, οἱ ἁῑνι(ἶα- 

ταπα αΠΠΟΣΘ 5α/οςοΥ ὃ 

Αϊίαπι ραγαδοίαπι ργοροδιίέ εἶς, ἀἴοετιδ: δποζο Γαοέιπι 

δέ γεσπιπι οῶἴογιπι Πιοπιϊπῖ δοποϊπιαπέϊ Ὀοπιωπι 8ΕΠΊΕΠΙ ἔπι αφγο 

Φιι0: φεᾷ «ογπιέοπέίδιια Ἱιοπιόπέδις υοηέέ ἐ]ίμς ὑπύπιίοι οἱ 

βοπιϊπαυῦέ ᾳἱραπία ἰπίε ἐγλΐσωπι, αὐϊίφμε. Θωωπι αιίεπι 

Φεγπιπαθθεί Ἰεγῥα, εἰ ]ισίωπι ]εοῖθδεί, ἔιπιο αρραγιογιιπέ εί 

2ἱραπία. «4οοεάεπίε αιίεπι δεγυῖ ᾖαἰτγὶςΓαπιιίας αἰπεγιπέ 

ῆῆἱ: ὉΏοπιίπα, ΟΠΠ ΦοΟΠΙΠΟ 86πιειι δεπιϊπιαςίϊί ἴπι ἔμο αφγο { 

οιᾷο ἰφίίωγ ]ιαῦεί ᾳἱραπίαῦ «Πίο υεγο αἰωῖέ [ίδ: Ιππιῖσιιδ 

Ίιοπιο Ίιου Γεοῦ. Ιδεγυὶ αιίεπι ἀἰπεγιπέ εί: Τἱδ ἐφίσι 

αὐεαπιις, οἱ οοἰ[ίφαπιιθ εαῦ Ἅ«ί 1ο ἀἰαίέ: Ἀοη: πο ἄωπο 

οοἴπφιζ αἰφαπία, εγααἰσείϊς αἴπιιῖ οωπι είς αἱ ἰνλίίσιπι. 

ήπϊίε ραγ1ί6γ ΟΥΕΒΟΕΥΕ έγαφιθ 1ιδγιιθ αἄ πιθβδεπι, οί ἴπι {θπι- 

Όογε πιοβεῖς ἄϊσαπι πιεβδοττόιδ: (οὐίφίίε ϱγἵπιιση εἱζαπία, εί 

οοἰϊφαίο ἵπ Γαδεῖομῖονς αἆ οοπιδιγεπάιποι θα, ἴγλδίσιπι ΌΕγοΟ 

οοπφγεφαίο ἴπ Ἰιογγδιπι πιοωπι.] ἴπ Ῥτιοτί ραταβοία ἀῑσις 

απατίαπα ρατίεπη βεπαϊηῖ5 οαἆφγε ἵη ἴθγταπα Ώοπαπῃ, ἵπ Ἠαο 

αιΐεπι οβίεπάΙἑ ααοᾶ πεααα 1]]αά ἵρβαπι βεΠπΊ6Π ααοά ἵηπ 

Ίθιταπα Ῥοπαπι οθοϊά1έ, Ἱποοτταρίαπι βἶπαί Ἰοβ5, ἆππι 

η0ο8 ἀοτπΙπαας ο. Ισπανϊ ΦΙΠΙ15. Ασοτ οἰοπῖπι ππππάα5 

ορί, γε] ου]αδυί5 απῖπια: Ῥοττο ΟἨτῖδίας οδὲ απ 5επιηᾶ- 

ψὶό, ἙῬοπαπι 86ΠΙΕΠ, Ῥοπί ΠἨοπιηςβ, γε ο«ορ]αίΙοηςΒ; 
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σπείρας δὲ ταῦτα ὁ διάβολος. Ἰαθεύδοντες δὲ ἄνθρωποι οἱ 

διὰ ῥαθυμίαν χώραν διδόντες τοῖς αἱρετικοῖς καὶ τοῖς πονη- 
- - .ν 4 εαο πα 9 - πο 

ροῖς λογισμοῖς' δοῦλοι δὲ οἱ ἄγγελοι, οἳ ἀγανακτοῦσιν ἐπὶ 
- - ...- ”λ ’ . -. Αα . 

τῴ εἶναι αἱρέσεις ἢ πονηρίας ἐν τῇ ψυχη, καὶ βούλονται 

ἀνασπᾶν καὶ ἐκκόπτειν ἐκ τοῦ βίου τούς τε αἱρετικοὺς καὶ 
τοὺς τὰ πονηρὰ λογιζομένους. Ὁ Θεὸς οὗ συγχωρεῖ τοὺς 68 

ε ) 3 ’ 3 / ” 8 [ή 

αἱρετικοὺς διὰ πολέμων ἀναλίσκεσθαι, ἵνα μὴ συµπάσχωσι 
Δ / . ε / ε / 91 4 Δ 

καὶ συναλίσκωνται καὶ οἱ δίκαιοι" ὁμοίως οὐδὲ διὰ τοὺς πο- 
4 4 / ε Δ 5 ’ Δ 3/ ιά 

νηροὺς λογισμοὺς θέλει ὁ Οεὸς ἐκκόπτειν τὸν ἄνθρωπον, ἵνα 

μὴ καὶ ὁ σῖτος συνδιαφθαρή. Οἷον ἐὰν ὁ Ματθαῖος ζιζά- 
νιον ὢν ἐκόπη ἐκ τῆς ζωῆς, συνεξεκόπἠ ἂν αὐτῷ καὶ ὁ ὕστερον 

µέλλων ἐξ αὐτοῦ βλαστῆσαι τοῦ λόγου σῖτος. 'Ὁμοίως καὶ 

ὁ Παὔλος, καὶ ὁ ληστής: οὗτοι γὰρ ζιζάνια ὄντες οὐκ ἐξε- 
4 3 [ - ο 3 α « 4 

κόπησαν, ἄλλα συνεχωρήθησαν ὤ, ἵνα αὐξηθή {ᾗ µετα 

ταῦτα αὐτῶν ἀρετή. ἈΛέγει τοίνυν τοῖς ἀγγέλοις ὅτι ἐν τῇ 
[ή ’ [ή ᾿ ή ”/ 4 ε ’ 

συντελείᾳ, τότε συνάζετε τὰ ζιζάνια, ἤτοι τοὺς αἱρετικούς. 
. δν ον Ἡ ο ν , ὃ ’ 5 ον 
Αλλὰ πῶς; εἷς δέσµας, τουτέστι, δήσαντες αὐτῶν χεῖρας 

3 ’ ο 4 ’ ’ 3 ’ ’ 

καὶ πόδας. Ὀύκέτι γὰρ δύναταί τις ἐργάσασθαι τότε, 
3 μ ον 4 / - ε 4 - 3” 
ἀλλὰ πᾶσα πρακτικὴ δύναμις δεσμεῖται. ὍὉ δὲ σῖτος, ῆτοι 

οἱ ἅγιοι, συνάγονται παρὰ τῶν θεριστῶν ἀγγέλων εἰς τὰς 
οὐρανίους ἀποθήκας. Ὁμοίως οὖν καὶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ 

ο Ὁ) ε - ή 39/ ᾿ ’ - . - 

οὓς εἶχεν ὁ Παὔλος ὅταν ἐδίωκεν, ἐκαύθησαν τῷ πυρὶ τοῦ 
- 5 - - - - 

Χριστοῦ, ὃ ἦλθε βαλεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. ὍὉ δὲ σῖτος, ἤτοι 
ε 3 . . ’ .) ο) 3 ’ - 

οἱ ἀγαθοὶ λογισμοὶ, συνήχθησαν εἷς τὰς ἀποθήκας τῆς 

ἐκκλησίας. 
/ Ν / - 

Υ. 21,02 ”Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, 
’ Α Δ ’ -- - ’ 

λέγων" ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανών κὀκκω 
’ «ἃ λ / / -- - 

σινάπεως, ὃν λαβων ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ 
-- ελ / / ’ - 

αὐτοῦ ὃ µικρότερον µέν ἐστι πάντων τών σπερ- 
[ή / Δ - -- / -- : 

µάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῆ, μεῖζον πάντων τῶν λαχα- 
4 ’ / / - Ν 

νων ἐστὶ, καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πε- 
Δ -- -- 4 - ο ’ 

τεινα τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλαδοις 
αὐτοῦ. ] Κόκκος σινάπεως τὸ κήρυγµα καὶ οἱ ἀπόστολοι: 
- / « κα ω 4 9 , 4! ὀλέγοι γὰρ δοκοῦντες οὗτοι τὴν οἰκουμένην ὅλην περιέλαβον: 
ο Α - 

ὥστε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τουτέστι, τοὺς κούφην καὶ 
4 Λ ” 3 ’ 

πτερωτὴν πρὸς τὰ ἄνω ἔχοντας γνώμην, ἀναπαύεσθαι ἐν 
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2ἱζαήῖα, 996868, γα] πια] οορ](αοπθβδ; αιῖ Υογο 5οπ]]- 

παῦ Ἠρρο, ἀϊαῦο]αδ. Αί ἀοτπιεηίος Ποπιῖπθς, απ Ῥτορίας 

Ἱσπανίαπι 5παπι Ίοσσπι ἀαεάστιπί Ποτείϊῖοί, γεὶ πια]ῖ5 

οοσἹαΙοπῖρα5; 5ετν] αιίθπ απςα], ααῖ Ιπάϊἰσπαπίασ 9559 

Ἰεργοςος νο] πιαΠῖαπι ἵηπ απῖπια, οἱ νο]ιπί οτε]]ογο οέ 

οχβοϊπάστο ος Ἠαο νυ]έα Ἡωτοίϊοο», οὐ παα]α οορἹίαπίςεβ. 

Ώοειβ που Ῥογπα 16 Περγείϊοος Ῥε]]ῖ5 οοηβιιπαῖ, ης βἴπια] 

ρααπίασ οὐ οοπβυπιαπίασ ]αθ. ῬΙπηΠύεγ πεαιε Ργορίαυ 

πηα]ας οοσ]ϊαίῖοπος να] Ώειβδ εχθοϊπάϊ ἨοπΙπαπι, πο εί 

ἐγιοπα πια] οοτταπαραίασ: οχεπιρΗ οταα, ϐἵ Μαί- 

{ἔπβρας οχοῖδις Εμ]βδεῦ οχ Ίαο γυιία, οπα οςςοῦ 2ΙζαπϊΙαπῃ, 

παπι] πΏαιε αεχοῖδαπι {μ96εῦ οἱ 5ογηιοπῖ5 {Γαπιεηέαπα 

αποᾶ Ῥορίεα εκ ἴρ5ο οσἴίπταπα ογαῦ. ῬἰπϊΠίεν εὖ Ῥαμ]ας, 

οἳ Ἰαΐτο. ΗΙ οπἵπι ο ΖΙΖαΠῖα οββεηῦ, που βαπ{έ οχ{Ιτ- 

ραβῖ, 5οἆ ρογπι]θθῖ βιιηέ νΊνοτο, πέ ογοβοετεῦ Ῥορίεα Ι]]ο- 

ταπα νἱτέαδ,. ὨὈϊοῖσιγ Ιρίίαν ἆθ απσοα]ῖ ααοά ἵπ ΟΟΠΡΙΠΙ- 

πηαθίοης ἴππο οοποτοραΡιιπὲ 2]ΙΖαΠία, Ὠοςυ ϱ5ῦ, Ἠδγείϊσος. 

Ὁοά αιαοπιοᾷο2 ἵπ {αβοϊοι]οδ, Ίου ϱδί, Πραίς οοΓΙΠι 

πηβηῖρι5 οἳ ροάϊθαδ; ποη απΙἵπῃ {πιπο πίτα απ ορετατί 

Ῥοΐθνῖό, 5δεᾷ οπηπῖς ορογαπάϊ γυῖ5 Πραρίαν. Ἐταπιεπέαπι 

αππζθπα, βαπο ν]άε]οεί, α πιοββοτίρα5 αΏρε]5 οοΠρτεσα- 

Ῥϊέαν ἵηπ οα]οδία οττοα. Τσίν αιτίες πια] οοσῖία- 

Ἴοπθβ απαξ Παριϊς Ῥαυα]ας απαπάο Ῥογβδααιεραίας, εχαρί 

βιιπί Ίσπο ΟἨτὶς, ααοπι γεπῖε ἵη Όετταπα πθίοτο: {τι- 

πηθηίπα αιέεπα, 1 αβδί, Ῥοπ οορϊ{α{19Π6Β, οοηρτοσαίο» 

βιΏέ 1η Ἠοττοαα, εος]ορῖα». 

Αἰίαπι ραγαζοίαπι ᾖγοροδιέ οἷθ, ἀἰσσπθ: δἰπιζε οδὲ 

γοΦπΗπι οΦΙογιωΠι «ΥαάπΟ δἰπαρϊῖδ, φιιοᾷ αοοερῖί Ίιοπιο, οί 

δεπιὐπαυῖέ ἴπι αθγο 8µο: αφ μοᾶ πιϊπῖπιμπι φωϊάεπι δέ οπιῖι 

δοπιὐπιη ; φμαπᾶο αμίοπι ογευεγτί, πιααῖπιιιπι δέ ἴπιίεν οἴεγα, 

αἱ Πέ αγὔθογ, αἄεο υωί υνεπῖαπέ υοζισγε οωῇὶ, οἱ Πιαδίίεπιέ πι 

γαπιῖς ἠῆέι.] «ταπιπα βἰπαρίς Ῥγοράϊοαίϊο οβί, εί αΡοβ- 

1ο: ραιοῖ οπῖπα γιάοηίέαν Ε1, εἲ {ούατα ογΏαεπι ο6ςΙΡΒΥ6- 

ταηῦ, Ἱζα υἱ γο]αθῖ]α ο], Ίου θβέ, απῖ Ιογθπ οἱ αἰαίαπι 
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.) - 4 4 / ” / / λ τ . 

αὐτοῖς. Ἠαὶ σὺ τοίνυν ἔσο κὀκκος δινάπγεως, μικρὸς µεν τὸ 

φορ οὐ γὰρ δεῖ θεατρίζειν τὴν ἀρετὴν,, θερμὸς δὲ καὶ 

ζπλωτὴς καὶ δριμὺς καὶ ὀληνσκάρ Οὕτω γὰρ γενήσῃ μεί- 

ζων τῶν λα χανωνι Ῥομβάσσα τῶν ἀσθενών καὶ οὐ τελείων, 

τέλειος αὐτὸς ὢν, ὥστε καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τουτέστι 

τοὺς ἀγγέλου», ἐν σοὶ ἀναπαύεσθαι ἀγγελικὴν ζῶντι ζωήν. 

Χαίρουσι γὰρ καὶ οὗτοι ἐπὶ τοῖς δικαίοις. 

γ. 83 "Άλλην παραβολἠν ἐλάλησεν αὐτοῖς" 

ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τών οὐρανών ζύμη, ἣν λα- 
βοῦσα γυνή ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως 

οὗ ἐζυμώθη ὅλον. | Ζύμην τοὺς ἀποστόλους λέγει, ὥσπερ 

καὶ Κόκκον σινάπεως: ὥσπερ οὖν ἡ ζύμη μικρὰ οὖσα ὅλον 
Ἁ 4. 3 ε 3 ω α ας - ο! Δ 

τὸ ἄλευρον εἷς ἑαυτὴν μµεταποιεῖ, οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅλον τὸν 

κόσμον µεταποιήσετε, κἂν ὀλίγοι ἐστέ. Ἀάτον δὲ µέτρον 
- 4 - « / ο . 5 - ῤ / 

τι ἦν παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἔχομεν, λόγου 
’ / ο / 4 4 / . Δ / 

χαριν, χοίνικας ἢ δεκάλιτρα. Τινὲς δὲ ζύμην νοούσι το κή- 

ρυγµα" τρία δὲ σάτα τὰς τρεῖς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, λογι- 
Ν ΔΝ α 3 ΔΝ - . 8 3 Δ 

κὸν, θυμικὸν, καὶ ἐπιθυμητικὸν' γυναῖκα δὲ τὴν ψυχὴν, τὴν 

τὸ κήρυγμα κατακρύψασαν ἐν πάσαις ταῖς αὑτῆς δυνάµεσι, 

καὶ συνανακραθεῖσαν, καὶ ζυμωθεῖσαν, καὶ ἁγιασθεῖσαν ὑπ᾽ 
9 ” ο - 3 5 ς/ - 4 ' - 

αὐτοῦ ὅλην: δεῖ γὰρ ἡμᾶς ὅλους ζυμοῦσθαι καὶ µεταποιεῖσ- 

θαι πρὸς τὸ θειότερον. Φησὶ γὰρ, ἕως οὗ ἐζυμωθη ὅλον. 6ο 

γ. 04,2 Ταῦτα παντα έλάλησεν ὁ Ἰησούς ἐν 

παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ 
ἐλαλει αὐτοῖς, ὅπως πληρωθή τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 

προφήτου, λέγοντος' ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ 
/ 

στόµα µου, ἐρεύξομαι κεκρυµµένα ἀπὸ καταβολής 
κόσμου. | ἩΠαράγει τὸν προφήτην προαναφωνοῦντα, πῶς 

ἔμελλε διδάσκειν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ὅτι ἐν παραβολαῖς, ἵνα μὴ 
ῃ τε ε λ ῃ / ’ ᾿ 

νοµίσης σὺ, ὅτι ὁ Ἀριστὸς καινόν τινα διδασκαλίας τρόπον 

ἐξεῦρε. Τὸ δὲ ὅπως, μὴ αἰτιολογικῶς λάβης, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 

ἐκβάσεως τοῦ πράγματος. Οὐ γὰρ ἐδίδασκεν ὁ Χριστὸς 
τοιουτοτρόπως, ἵνα πληρωθή ἡ προφητεία, ἀλλὰ διότι ἐδί- 

ὃασκεν ἐν παραβολαῖς, ἐξ ἀποτελέσματος εὑρίσκεται ἐπ᾽ 

αὐτό πληρωθὲν τὸ τοῦ προφήτου. Κωρὶς δὲ παραβολΏς 

οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς τότε µόνον’ οὐ γὰρ δὴ πάντοτε ἐν παρα- 
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πά οα]οβίῖα πιοπίεπι Ἠαροπί, ἵπ αἶδ αιϊθβοαπέ. Ἐά ία 

αποαπθ θβίο σταπαπα βἰπαρῖ5, ααοᾶ Ῥατναπι απἶάεπα ν]άο- 

{ασ, ποπ οπῖπι οροτίοί υΙτέπίοπα ]αοίατοα, 5οᾱ {ετν]άππα 56 

Ῥτεαρρογα εέ Ρτονοσαίναπι, εὐ αιιδίοτο τερτεμεπάεηίεῃῃ, 

Βῖο οπῖπῃ ετγῖς πιαχῖπαας Ιπίου οἶετα, 1ἆ ε5έ, ρογ{ίοοίας Ιπί6υ 

ΙΠΠΤΠΙΟΦ οὐ Ιπιροτίασίοβ, Ἱία πέ εί γο]αδ]ία οσα], Ώος ϱβ6, 

αηΏςθε], Παριίοπέ ἵπ ία, αησε]ίοατα ἁποεπίο νϊίαπ. «αι- 

ἀεπί απῖπα 111 ἵπ ]αςίῇς. 

αῑϊαπι ραγαδοίαπι -αἰωῖέ αἶθ. ὐπιῖῖο ἐδί ΥΘΟύΠΊΙ οα[ο- 

πππι Γογπιεπίο φωοᾷ αοοερίωπι πιι[ίεν αὐθοοπάέ ἵπ Τατύιῳ 

φαΐ ἐγίδιβ, ἄοπεο Τεγπιοπίαέιπι δέ ἰοίηπι.] Ἐατπιεπίαπα 

-αἶοῖς αροξίο]ο5, βίοαέ εἰ οταηπαπι βἰπαρῖς. Βϊοιῦ οπῖπι 

Γατπιθπίαπα, οτι ραύναπα αἳέ, Μοΐίαπα {ατΙπαπα 1Π 56 {ΤαΠ8- 

{ετί, βἷο οὐ γο5 ἰοίαπι πιππάπι ἐταπβ{ογπιαΏΙ15, ἑαπιοθίςί 

Ῥατοῖ βἰδ. Θδαΐαπι απίοπι οταῦ Ἱπθηβδιτα Ἡεβρτεογαπι, 

βἴοιῦ αραιά πο ε5ί, αί οχεπιρῃ οϱαπδα ἀἴσαπι, πιοᾶῖις γε] 

ἀεσαΗίσα. ΑΠααϊ αἀίεπα ροασ Γετπιεπίαπι Ιπ{ε]Ισαπέ ρτα- 

ἀϊσαίϊοπεπα, ρεν {τία απίοπι δαΐα ἴτας ΑΠΙΠΞΘ ΥΙΓΘΒ, τα{Ιο- 

ΏΦ]6Π”, Ἰγαβοϊρί]αεπι εὐ οοποιρϊβοϊρῖ]επι: Ῥευγ πιΠεγοπα 

Υ6το απῖπιαπα απ ΡταἰσαίΙοπαπι ἵηπ οπιπῖρας ες {αοι]- 

{ααβαβ τοσοοπάϊς, οοπαπηϊβοεί, {εγπιεπίαί, 5αᾳτιο {οίΐαπι 

Ῥοευ ἴ]απα βαποϊῃσαῦ. Οροτίεῦ εηῖτῃ πΟβ ΟΠΙΠΙΠΟ ΓΕΓΠΙΕΠ- 

ἰατί οἳ {ταπβίογπιατΙ 1π αῑνιπα. ὨὈϊοῖί οπῖἵπα, ἄοπος {6γ- 

πιεπί{είιγ {οΐαπι, 

ῆαο οπιυπία Ιοσιέιι οδί «Τεειις ἴπ ραγαθοῖί αἄ {μγδαθ, εἰ 

αἴπο ραγαθοῖί πἰ]ζ ἴοομίμς εδ 1Ιίβ, μέ οοπιρἰογείιγ φιοᾷ 

ἀἰσίωπι Τπεγαί ϱεγ Ῥγορ]ιείαπι φιῖ αἲί: 4ρετίαηπι ἵπ αγαῦο- 

[ὲ ϱ8 πιι(πι, εΥιιοίαῦο αὐθοοπάϊία α οοπδεϊζιέίοπε πιωπᾶζ.] 

Αάάποῖς Ῥτορηείαπι Ρτοιοεπίεπι αποπιοάο ἀοοίιταβ 

ογαῦ ᾖεβας5, εἴ 1η ΡραταβοῇΠςβ, πο {α ραίες ΟἨμτ]δίαπα 1ηΥθ- 

πῖδθο πονΙπα απεηάαπι ἀοορπά] πιοᾶυπι,. Ῥατάσι]α ααίθπα 

πό ποη ο5ί ϱα115ε5, 5ο ογεπίας βΙσπ]ιβοαίῖνα. ὝἌοηπ οπῖπι 

ἀοσιμῖέ ἑο πιοᾷο «εδας πέ Ἱπιρ]εαίαν Ῥτορμοαία: 5οᾶ απῖα 

1ρ6θ Ρογ ραταβο]ας ἀἆοουῖί, οχ οβεοία Ἱπιρ]εία εδ ἵπ 1ρ8ο 

Ῥτορλεία. Αἵ,ραιε απίοπα ραταβο]α, ποη Ιοααεραίατ εἶς, 
ἴαπο βο]απι: ποἨ εΠΙπι 86Π1Ρο6Υ 1π ραταβο]ς Ἰοαᾳπεραίας, 
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βολαῖς ἐλαλε. Ἡρεύξατο δὲ ὁ Ἰξύριος ἃ ἐκρύπτοντο ἀπὸ 

καταβολῆς κόσμου" αὐτὸς γὰρ ἐφανέρωσεν ἡμῖν τὰ ἐν οὐ- 

ρανοῖς μυστήρια. 
Υ. 66 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν 

οἰκίαν ὁ Ἰησοῦς. } ̓ Αϕῄκετοὺς ὄχλουε τότε ὅτε οὐδὲν ὠφε- 
λοῦντο ἀπὸ τῆς διδασκαλίας. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν παραβολαῖς 

ἔλεγεν, ὡς ἂν ἐρωτήσωσιν αὐτόν" ἐκεῖνοι δὲ οὗ φροντίσαντες 

τούτου, οὐδὲ ζητήσαντές τι μαθεῖν, εἰκότως ἀφίενται παρ᾽ 

αὐτοῦ. 

Καὶ προσήλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγον- 
τες' φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τών ζιζανίων τοῦ 
ἀγροῦ. ] Περὶ ταύτης µόνης ἐρωτῶσιν, ὡς τῶν ἄλλων σα- 

φεστέρων νοµιζοµένων αὐτοῖς. 3Ζιζάνια δέ εἶσι πάντα τὰ 

τῷ σίτῳ ἐπιφυόμενα φθαρτικὰ, αἷρα, βρώμµιον, ὄροβος, καὶ 

τᾶλλα. 

Ύ.θη-... Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς: ὁ σπεί- 
ρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" 

ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος" τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, 
οὗτοί εἶσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας. Τὰ δὲ ζιζάνια 
εἰσιν οἳ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ" ὁ δὲ ἐ χθρος ὁ σπείρας 
αὖτά ἐστιν ὁ διάβολος" ὁ δὲ θερισμὸς ᾗ συντέλεια 
τοῦ αἰώνός ἐστιν: οἱ δὲ θερισταὶ οἱ ἄγγελοί εἶσιν. 
ὍὭσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καί- 
εται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰώνος 
τούτου" ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀἂγ- 
γέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας 

αὐτοῦ παντα τα σκάνδαλα, καὶ τοὺς ποιούῦντας 
τὴν ἀνομίαν, καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον 
τοῦ πυρός’ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμος καὶ ὁ βρυγμὸς 
τών ὀδόντων. | Ὅσα ἔδει ῥηθῆναι, ἀνωτέρω εἴρηται. Ε- 

ποµεν γὰρ ὅτι περὶ τών αἱρέσεων ἐνταῦθα διαλαμβάνει, 

αἵτινες συγχωροῦνται εἶναι ἄχρι τῆς συντελείας. ἨΒὺ γὰρ 
φονείσιµαν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἐκκόπτοιμεν, στάσεις ἔσονται 

καὶ µάχαι, καὶ τάχα καὶ τών πιστών πολλοὶ διαφθαρήσονται 

ἐν ταῖς στάσεσιν" ἀλλὰ καὶ ὁ Παὔλος καὶ ὁ ληστὴς ζιζάνια 

εἶχον πρὶν ἢ πιστεῦσαι' οὐκ ἐξεκόπησαν οὖν τότε, διὰ τὸν 
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Ἐτιοίανιί αυαίσεπι Ὀοπιῖπαδ ασ αρβδοοπάϊία οταπί α «ΟἨ- 

β]πίῖοπο πηιιπάϊ: Ίρ6ο οπίπι πιαπ/{οβίανΙό πορί5 ΤΥΞ- 

{οτῖα ας ἵη οσ]15 βιιηθ. 

Τωπο τεϊοίἰ ἔιγθίὶς υεπῖέ ἐπ ἄοπιμπι «Ἰεει] ἜΤαπο 

τεΠμαιό έαχρας, οἵπα πΙΒΙ] Ρρτοᾶςββοί ἀοοίτίπα. Ίρεε αηῖπι 

ἵηπ ραταβο]ς Ἰοᾳποραίαν, πό ουπι Ιπίογγοραγαηπίέ: οοπίτα 

ΠΠ ποη ουταβραπί, πεαιο ἀϊδοοτο αατεραπί, απο αἨ οο 

1ηθΥΙ{ο το]οίί 5απϐ. 

Ἐί αοοοθαογιυιέ αἲἲ 61Η ἀἰροϊμιὶ εἷως ἀῑἰσεπίεν: Ι)ὶο 

: ποῦίς ραγαδοῖαπι αἱζαπίογωπι αηγὶ.] Όο Ἰαο 5οἷα τοραπί 

ααοά αἷῑα πιαπΙεδίοτος οαἱς γιάαοραπίατ. ᾖΖΙζαπῖα απέσπι 

ἀἰουιπίέασ, αασθ Ιπίεν {ασας ρα]]π]απύ είῖαπα ποοῖνα, προία 

Ἰο]παπι, ν]οῖα, ΏτοπαΙΙπῃ, ὅτο. 

4 εῑῖε γοβροπᾶεπα ἀἰαῖέ ἠίίδ: ΘΟιὲ δεπιῖπιαέ Όοπιμπι ΕΠΕ 

οδέ Πζις Ἰιοπιπίς: αφογ αιίοπι οδί πιιπιάµθ. 3ΛΟΥΥΟ Ὀοπιίπι 

86ΠΊΕΟ διωιέ Πί γε: αἰΦαπία υ6γο διαοέ ΠΠ εῑ[ίιιδ πια[ῖ : 

ἠπίπιίσιϐ φιέ δοπιῖπαί οα δέ ἀἰαθοῖμδ: Ππιθβδῖβ υΕΥοΟ 6οπδιΠι- 

πιαίϊο φεοιιζὲ οδὲ: Ίιεβδογεδ αιίεπι απφο[ὺ βιωιί. Φἱοιέ ἐφίέω 

οοἰ]φιωιίιγ κἰκαπία, αἱ ἴφπο οοπιῦιιγπιέι’: δὶο 6γὲέ πι 901ι- 

βπιπιαέΐοπε δεσιζὲ Ἰνι]α. «ΠΜΠίεί Πίῖιδ Πιοπιϊπίς απφεῖοΒ 

5108, εἰ οοἰίφεπέ ϱ γ6ὔπο ἐίίιι οπιπία ο[]επάϊσιία, αἱ 905 φιμξ 

Φαΐγαπέ ὑπίφωδίαίοπι, αο πηίέεπέ ἐῖος ἴπι οαπούππι {φπῖς: {δὲ 

ονῖέ ρίογαίμ», εἰγἰζογφιμο ἁοπέζωπ.] Βάρνα ἁῑσία βαπ{, ασρ 

μϊο ἀῑσεπάα. Ἐϊοεραπιαβ οπίπα ααοᾷ ἆςο Πατοβίρας ἆἱδ- 

βογαΐ, απ Ῥοτπἑαπίαχ 9956 πδαια αἆ οοπβΙαπιπιαΠοπεπα 

βοουμ], ΊἈΜαπι ϱἱ οχδοϊπἆσταπαιβ δὲ οοοΙάστοπι5 Ἠεργεί]- 

ο05, 5ο ᾷοπος Βετοπέ εἰ ρισπα»; οὐ {οτίο οἴῖαπα πιπ]ϐ 

Πάο]απι ἵπ 5ο ιδ]οπίρα5 ρετῖτεπέ: αποπῖαπι εί Ῥαυ]ας εὔ 

Ἰαίτο Ἱαβιοταπέ οἶῖπι 2ἱζαπία Ῥτϊαδαασπα ογθᾶιἀσταπύ : 

14 
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μέλλοντα βλαστῆσαι ἐν αὐτοῖς σῖτον' ὕστερον γὰρ ἐκαρπο- 

ϱρήσαν τῷ Θεῷ, τὰ δὲ ζιζάνια τῷ πυρὶ τοῦ Πνεύματος 

καὶ τῇ ζέσει κατέκαυσαν. 

Ψ.19 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ώς ὁ ἥλιος 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρος αὐτών' ὁ ἔχων ώτα 

ἀκούειν, ακουέτω. Ἵ Ἐπεὶ ὁ ἥλιος δοκεῖ ἡμῖν πάντων τῶν 

ΟΙ λαμπρότατος, διὰ τοῦτο δρον πρὸς τὸν ἥλιον 

τὴν τών δικαίων λαμπρότητα" ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμ- 

ο ψουσι. Μήποτε δὲ ἐπειδὴ ἥλιος δικαιοσύνης ἐστὶν 
ΜαΙαολ, 1ν. 5. ος ο βαν νο, 

ὁ Χριστὸς, τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ Ἆρι- 

στός" ἔσονται γὰρ καὶ αὐτοὶ θεοί. 
Ὑ..ι Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τών οὐ- 

ρανών θησαυρῷ κεκρυμµένῳ ἐν ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄν- 
θρωπος ἔκρυγε, καὶ ἀπὸ τῆς χαράς αὐτοῦ ὑπάγει, 
καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεί, και | ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν 

ἐκεῖνον. | ᾿Αγρὸς ὁ κόσμος, θησαυρὸς τὸ κήρυγµα καὶ ἡ 

γνώσις τοῦ Χριστοῦ, κέκρυπται δὲ ἐν τῴ κόσµῳ' σοφίαν 

- γὰρ, φησὶν ὁ Ἠαὔλος, κηρύττομεν τὴν ἄποκεκρυμ- 

ο µένην. Ὁ δὲ ζητῶν τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν εὑρίσκει 

αὐτὴν" καὶ πάντα ὅσα ἔχει, εἴτε δόγματα Ἑλληνικὰ εἴτε 

ἤθη πονηρὼ, εἴτε χρήματα, ῥίπτει εὐθέως, καὶ ἀγοράζει τὸν 

ἀγρὸν, τουτέστι τὸν κόσμον. Ίτημα γὰρ ἴδιον ἔχει τὸν 
: μα Ἡ ὰ ο να 

ας τον ο παν πωαώ Ἐριστοῦ ἔχων" ο ενν γὰρ 

ἔχων τὰ πάντα κατέχει, καὶ δοῦλα ἔχει τὰ στοι- 

χεῖα, ἐπιτάττων αὐτοῖς ὡς ὁ Ἰησοῦς καὶ ὡς Μωσῆς. 

Υ. 46, 46 Παλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τών 
οὐρανών ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργα- 

ρίτας, ὃς εὗρων ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἄπελ- 

θων πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. ] 

Θάλασσα ὁ παρὼν βίος, ἔμποροι οἱ διὰ τοῦτου διερχόµενοι 

καὶ ζητοῦντες γνώσίν τινα εὑρεῖν. Πολλοὶ μὲν οὖν δοκοῦσι 
μαργαρῖται, αἱ τῶν πολλῶν σοφῶν δόξαι: εἷς δὲ ὁ πολύτι- 

µος. Μία γὰρ ἡ ἀλήθεια, ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός. ὍὭσπερ 

οὖν ὁ µαργαρίτης ἱστορεῖται γεννᾶσθαι ἐν ὀστρέῳ, ᾧπερ 

ἀνοίγοντι τὰς πτύχας ἐνσκήπτει ἀστραπὴ, εἶτα πάλιν συγ- 

Κλείοντος ταύτας, ἐς τῆς ἀστραπΏς καὶ τῇ ὁρόσου συλλαμ- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΡ. ΟοΑδΔΡΌΤ ΧΙΠ. 211 

ποηὮ οχδοοία απίοπα βαπύ ἔππο Ῥτορίες {αίπταπι ΠἼροπῃ; 

Ῥορίθα αιίσπι Εποίαπι αἰθα]οτιπέ Ὄσθο, 2ἱζαπῖα Υθτο 

ΘρίτΙίαβ βαποίῖ Ίσπε εἰ {εγγοτο οοπιβιαββδογυη{. 

Τιωιο ιδ Γιφεῦιπέ δἱσιιέ 5οῖ ἴπ γ6/ποΟ ραΐγτε δι. ϐ)ωῖ 

Ἰαῦεί αιγο αιαἰεπᾶὶ, αιᾶάϊἰαί.] ΟΩποπίαπι ϱοἱ ν]ἀείαγ 

ποΡί5 οπιπῖρα5 »{ε]]ῖ5 {α]σοπί]οΥ, Ρτορίθγεα οοπιραγα 8ο]ϊ 

Ἱωδίογυπα οἰατίίαίοτι. ἈΝαπι δὲ 51ροτ βο]επ {α]σεριπί. 

Ἐοτίαβδδα αιίοπι, απῖα 5οἱ Ιαδαδα ΟΠτὶδία5, ἴαππο Ἰαδί 

Γπ]σεριπύ αύ Οµτϊδίας. Ἐτιπέ οπῖπι εὐ 1ρ8ῖ ἆ. 

Πί6γωηι κἴηιλζο οδέ ΥΕΦΠΙΙΠι οΦΙογµπι {]εδαιγο πι αΦγο 

αὐθοοπάξίο, φµεπι Ίιοπιο φ μὲ ὑπυεπῖέ, αὐδοοπάίί, εί γα φαμᾶἰο 

ῆζις ναάϊέ οί νεπάζέ πίνεγθα φιιῶ Ἰιαῦαί, οί επιῖέ αθγιηη 

ζω. Άσεν πιιπάας: {παρβαυτας ργάϊσαίο οὲ 5οϊεπί]α 

Ομτὶθά: οοου]έας εδ ααίοπι ἵηπ πιαπάο. Βαριεηβίαπα 

οηῖπι, Ἰπαιίέ Ῥαμ]ας, Ργερᾷίσαπηας αμβοοπάϊίατα, (Ομ 

ααΐίοηι αιατῖέ βοϊοπίίαπι Τα, Ιπγοπίθ εως: εὔ οπιπία 

απο Ἠαροῖ, βἶνο σοη{1]α ἁοσπηαία, βἶνε ΠΠΦΙΟ5 ΠΙΟΣΘΒ, βἶΎα 

ἁῑνϊμας, αρ]1οῖξ βἰαξῖπα, αἱ γεπά1ῦ ασγαπι, 1ᾳ αδέ, παπά αΠη. 

Ἄαπι απ βοἱεηίίαπα Ἠαδθεῦ ΟΠ]Ι5Η1, ΡοββθΒΞΙΟΠΕΠΑ ΡΓΟΡΣΙΩΠΙ 

Ἠαρείξ πιπάσπα, πμ] οπίπαι Ἠαβαης οπιπῖα Ῥοββῖἀεί, εὔ 

εἰεπιοπία αεἵ 5ετν]απέ, εί Ἱπιροταί 115, οἶοιί εὐ ;εδι5 εὖ 

Μογβος. 

ΠίεγωΠι κἰπι]ο εδέ γΕΟΠΊΙΠΙ οώΙογιπι Πιοπιϊπὲ πεφοαίογἳ 

αιιωγοπέἑ δοπας πιαγφατίίας, φιὶ οωπι ἠποσεπῖέ παπι ϱΥεἴῖο- 

8απι πιαγφατίίαπι, αὐίσπα υοπαάἰάέ οπιπία φιιῶ ᾖῥοδεϊάεῦαί, εί 

πιογοαίιις εδί ἐῑίαπι.] Ματο αδί ργῶβοης γῖία: περφοσϊαἴογας 

ΠΠ, ααῖ ρε; Ἠαπο απρι]απέ οί αιπαταπύ 5οϊοηίίαπι 4πδῃ- 

ἆαπι Ἰπνοπίτο. Μα]ία οπηῖπι πιατσατ]έος, ππι]{οταπι βαΡ]- 

οπίυπι ορΙπΊοΏθΒ. Ὅπα απ{θπι ργοίῖοδα ππα οβύ Υοτίίας, 

απο βοἵ]οεί ΟἨτ]θέας εδ. 1Τοϊέαν οἰοαό ἆε πιατρατ]ία Ίτα- 

ἅῑίαν ααοά ἵπ οοπο]α παβοαίαγ, απσρ 8ο αροτῖῦ Έεπιροτε 

{ι]σοτῖς, εἰ ἀεῖη Ιέογαπα οἰαιάΙό: οοποϊρίθαν Πἴαφαο ἔππι 

14-.-9 

ου μ- 
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ῃ . / Α λ α , ο. ὡσίων 3 
βανεται ὁ µαργαρίτης, καὶ διὰ τοῦτο λευκότατός ἐστιν, οὕτω 

καὶ ὁ Ἀριστὸς ἐν τῇ παρθένῳ συνελήφθη ἐξ ἀστραπῆς τῆς 

ἄνωθεν, τοῦ ἁγίου Πνεῦματος: καὶ ὥσπερ ὁ µαργαρίτην ἔχων, 

πολλάκις κατέχων τοῦτον ἐν τῇ χειρὶ, αὐτὸς μὲν οἶδε πόσον 
- ” ”/ 1 ο) - ο 9 ον [ . 

πλοῦτον ἔχει, ἄλλοι δὲ ἀγνοοῦσιν, οὕτω καὶ τὸ κήρυγµα εν 

τοῖς ἀφανέσι καὶ εὐτελέσι κρύπτεται. Δεῖ οὖν τοῦτον τὸν 

μαργαρίτην κτᾶσθαι, πάντα διδόντας. 
/ -- 

Υ. {7---δο Παάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τών 
οὐρανώῶν σαγήνη Βληθείση εἰς τὴν θάλασσαν καὶ 
ἐκ παντος γένους συναγαγούσῃ! , ἣν ὅτε ἐπληρωθη 
ἀναβιβάσαντες ἐ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, καὶ καθίσαντες, 
συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω 
/ - α. »- 

ἔβαλλον' οὕτως έσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰώνο. 

Ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πο- 
νηρου» ἐκ μέσου τών δικαίων, καὶ 'θαλοῦσιν αὐτοὺς 

εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρὸς, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
τε Δ -- 2 / Δ [ορ « καὶ ὁ βρυγμὸς τών ὀδόντων.] Φοβερὰ αὕτη ἡ παρα- 

/ / α [ιά .λ ’  α . / 

βολή: δείκνυσι γὰρ ὅτι κὠν πιστεύωµεν, μὲ ἔχωμεν δὲ βίον 
3 Ν 3 Ν - ϱ / / 4 π « 

ἀγαθὸν, εἰς τὸ πὂρ ῥιφησόμεθα" σαγήνη μὲν γὰρ ἡ διδασ- 
/ - ’ 3 / αἱ ον [ή 2 / / Ν 

καλία τῶν ἁλιέων ἀποστόλων, ἣ ἐπλακη ἀπό τε σηµείων καὶ 

μαρτυριῶν προφητικῶν. "Α γὰρ ἐδίδασκον οἱ ἀπόστολοι, 

ἐβεβαίουν τοῖς τε θαύμασι, καὶ ταῖς τῶν προφητῶν φωναῖς. 

Αὔὕτη τοίνυν ἡ σαγήνη ἐς παντὸς γένους συνέλαβε, βαρβά- 

ῥρους, Ἓλλληνας, Ἰουδαίους, πόρνας, τελωνας, ληστάς. "Ὅτε 

δὲ ἐπληρώθη, τουτέστιν, ὅταν συντελεσθῇ ὁ κόσµος, τότε οἱ 

ἐν τῇ σαγήνη διακρίνονται. Ἀᾶν γὰρ ἐπιστεύσαμεν, εὑρεθῶ- 
μεν δὲ σαπροὶ, ῥιπτόμεθα" οἱ δὲ μὴ τοιοῦτοι εἰς ἀγγεῖα 

βάλλονται, λέγω δὴ τὰς αἰωνίους σκηνᾶς. Πάσα δὲ πρᾶξις 
9” 9 . 9 η - , Φ - . 
εἴτε ἀγαθὴ εἴτε πονηρὰ βρῶμα λέγεται εἶναι τῆς ψυχῆς" 
ο Α δα λ νε , , ων ἁ 
ἔχει γὼρ ὀδόντας νοητοὺς καὶ ἡ ψυχή: τότε οὗν ἡ ψυχὴ 

βρύχει τούτους, ἤτοι τὰς πρακτικὰς αὐτῆς δυνάμεις, συντρι- 

βοµένη διότι τοιαῦτα ἔπραξεν. 
/ Α- -- / -- 

Ύ. 61,62 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: συνήκατε ταῦτα 

1 συναγαγούσῃ] Ἐν. Ὑοεποί. συναγωγούση, ἁἴᾳτθ 1Π ΥοΥ. 61. κάµνον: 
πίγαπ]ᾳαο ωό γ]άθέαχ οκ οΥΓΟΤΟ Ρτο]{: ἵπ 5οᾳποπίθ οὐῖαπι Ροτίοᾷο διακρί- 
νωνται, υὈϊ ο το ω οπιοηάαγ|. 

71 
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οχ {ι]σοτο οἱ τοτα, Ρτορίοτοασιθ οαπᾶϊ]ᾶάα οδί: δῖο οὐ 

Οτ]βέας ἵη νὶγσῖπο οοποθρίιςδ οςί, οκ βΠρθΙπο {η]σοτα, 

Βρϊτϊζαβ βαποίῖ 5οϊ]οεῦ. Ἐν βδἱοαῦ 5ερο πιαγραγίίαπα απὶ 

ἰοποί ἵπ. ππαηπι, 1ρ59 βοῖς απαπίας ἸἨαροααί ἀἰνιᾶαβ, α]ϊ 

απίοθπι Ισποταπέ: Ἱία οὐ ρταάἹοαίῖο ἵπ οὐβοιισῖς οὐ βἰπαρ]]- 

οἶἵοας αὐβδοοπαϊία ορ. ἸὨοσεύ Ιοίίαν τὸ ἀαίςδ οπιπίρα5 

πηατραγ]ίαπα Ἠαπο Ροββιάθαπης. 

Πί6γωπι αἴπιιζο οδί Το Ίίι σΙοΥΊΠΙ 8αθεπῶ, οιιῶ ἴτ 

ππαγα πιίδδα 63 οπιχιὲ Φ6πογε οοπογεφαυῖέ, παπι αἱ ἐπιρίεία 

ιιϊςθοί κιδαιιοσπέες αὖ ἀέίις οί θοάεπίος οοἰζεφεγιιπέ οφιιῶ 

Ὅ ὅοπα δὲ ὑπ ναδα: φιιῶ υ6γο πιαῖα, Ίογας ε]εοογωπό. δὶο 

ογτέ ἴπ οοπδιηιπιαίίοπο δεσιζὶ: επἰδωπί απφεζ, εί δέραγα- 

ιπέ πιαῖοφ ἄε πιεζίο Τιδίογιπι, οἱ πηλίίοτέ 908 πι σαπιζπιτηο 

ἐφπίς: ἐθὶ ενέ Πείις εἰ δἰγιζογ ἀεπίζωπι.] Τοτρῖ]β εδί 

Ἠθο ραταβο]α: οβέεπᾶΙ6 οπῖπι αιοά Ποεῦ ογεάαπι1Β, ηΟΠ 

Ἠαῦθαπαις απίαπι υ]ζαπι Ῥοπαπι, 1Π Ίσησπι Ρτο]ΙοΙεπιΣ, 

Ῥασοπα απ]άεπι ο ἀοοίτῖπα Ρὶβοαίοταπα αροβίοΙογαΠι, 

αυ οκ παΙγαοπ]ς εί ἰοδίπιοη]5 Ῥτορ]μοείαταπα οοΏποσα 

οδ. Οσα επῖπι ἀοοεὈαπίῦ αροβίοΙ, Ηγπιαραπί παϊτασμ]1ς, 

εἰ ρτορΠοίαταπι γοοῖραθ. Ἠτο Ιοῖζαν β8ασοπα εκ οπιΠὶ 

6εποτο οοπστορανΙζ, Ώατύατοβ, ἄτΦ9ο05, {1ά59ο5, πιογοίτ]- 

ο65, Ραρ]οαποβ, Ιαίγοπθβ. ΟΩπαπάο ααὔεπα Ἱπιρ]εία Ειαοτ]έ, 

Ίου αδὲ, οοπδιπιπιαδῖέαν πιαπάαβ, {απο απὶ 1η βαςΦ6Π8 

Γαοτῖπέ, ἀἰδοθγπσπίατ. ἨΝαπι Ιϊοεί ογαάιάσνῖπια5, Ιηγθη/{Ι 

απίθηι {αθτῖπχας πια], αὈ]ϊοίσπιατ. (1 ααίοπι ΠΟΠ {α]65, 

Ιῃ γαδα, πηϊθέοπέατ, ορίοτπα {αῬογηπαοιία ἀἶοο. Όπιπο 

απίσια οΡρα5, 5ἶνθ Ῥοπιπα, 5ἶγα ππα]απ1, οἴριας ἁῑοῖίασ «556 

αΠΊππσ»: Ἰαβεί οπῖπα απῖπια βρϊτίαα]ες ἀεπίε. απο 

απέθπι απίπαα, θἰτιάοσῖό 115, Ώου οβέ, οροΓαίῖγαβ 8185 ΥΙΥ- 

{αΐος οοη{οτοί, 6ο αιοᾶ Ἠσος {εσορτζ. 

Πἱοῖέ ἐΠ[ίς «Ἰεδιι: Ιπίεἰζεωἰκέίς Ίιωο οπιπία { ΙΙἰσιιέ δέ: 
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’ ’ -- 4 /’ 4 φαν πάντα; λέγουσιν αὐτῷ ναὶ Κύριε. Ὁ δὲ εἶπεν 
-- κ -- -- Δ 3 ε) 

αὐτοῖς: διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς 
ὃς Ξ ; / 

τὴν βασιλείαν τών οὐρανών ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπω 
«/ / -- -- 

οἰκοδεσπότη, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐ- 
-- ἃ . 4 / Ἐὸ - ε ᾽ 

τού καινα και παλαιά. ] ἶδες πῶς αἱ παραβολαὶ προσ- 

εκτικωτέρους αὐτοὺς ἐποίησαν; ἰδοὺ γοῦν οἱ ἄλλως ἀνόητοι 
] . - ο " /΄ 3 / σα 9 -- 

καὶ ἀμαθεῖς συνῆκαν τὰ δυσκόλως εἱρημένα. "Ὃθεν ἐπαινῶν 
3 ) ε ’ ο ο η] Δ 4 ει 

αὐτοὺς ὁ Σωτήρ φησιν ὅτι πᾶς γραμματεὺς, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Γραμματέας γὰρ λέγει αὐτούς, ὡς νομομαθεῖς: ἀλλ᾽ εἰ καὶ 

νομομαθεῖς ἦσαν, οὐκ ἐναπέμειναν τῷ νόμῳ, ἀλλ᾽ ἐμαθητεύ- 

θησαν εἰς τὴν βασιλείαν, τουτέστιν, εἷς τὴν τοῦ Χριστοῦ 

ο ριώς γνῶσιν, καὶ δύνανται προφέρειν τά τε τῆς καινῆς 
ΟΙ. 11. ὅ, - 

καὶ τῆς παλαιᾶς. Οἰκοδεσπότης οὖν ὁ Χριστὸς, ως 
’ 5 . Α. 8 « - / ο ν.] Δ 4 

πλούσιος" ἐν αὐτῷ γὰρ οἱ τῆς σοφίας θησαυροὶ, ὃς τὰ καινὰ 

διδάσκων, εἶθ᾽ οὕτως ἔφερε μαρτυρίας ἀπὸ τῆς παλαιᾶς. 

Οἷον εἶπεν ὅτι καὶ ὑπὲρ ἀργοῦ λόγου εὐθυνθήσῃ, Μαΐε, κ. 87. 
του. κν]. 21. τοῦτο τὸ καινόν' εἶτα ἐπήγαγε µαρτυρίαν' ἐκ γὰρ 

τῶν λόγων σου δικαιωθήση καὶ κατακριθήση, τοῦτο τὸ πα- 

λαιόν. Τούτῳ γοῦν ὅμοιοι οἱ ἀπόστολοι, οἷος ὁ Παὔλος 
5 / / / . 3 . - 

1 σοι χὶ.Ἱ. λέγων" µιμηταί µου γίνεσθε, καθως κἀγὼ Ἀριστοῦ. 
ασε ἔ «/ 7 τ ο -ᾱ ν ἳ ἷσς 

Ύ. 50,ῦ4 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησούῦς 
Δ / -- -- 4 

τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. Ἰαὶ 
ε Δ 3 |) / 9 -. 29/ 2 η) 2 
ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν 
τῇ συναγωγῇ αὐτῶν.] ᾿Ταύτας εἶπε τὰς παραβολὰς, 
ἐπειδὴ καὶ ἄλλας μετ ὀλίγον μέλλει ἐρεῖν. ἸΜεταβαίνει δὲ, 

ἵνα καὶ ἄλλους ὠφελήσῃ τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. Πατρίδα δὲ 
αὐτοῦ τὴν Ναζαρὲτ νόει" ἐν αὐτῇ γὰρ ἐτράφη. Ἐν τῇ 

[ων δὲ ὸ ὸ [ή 3 [ο 8 σ.ς / / 5 4 συναγωγῇ δὲ διδάσκει, ἐν κοινῴ καὶ παῤῥησίᾳ λέγων, ἵνα μὴ 

ἔχωσιν ὕστερον λέγειν, ὅτι παράνομα τινα ἐθίδασκεν. 
λ Ἱ Ύ. δή] ὍὭστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέ- 

/ / Δ « / 

γειν" πόθεν τούτω ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάµεις; 
Ὡὶ 3 -- / / [ή 

Ουὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ µήτηρ 
3 -- ς -- 

αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰά- 
λα... ρὺ Δ / ..) / Ξ 4 « 

κωβος, καὶ Ἰωσῆς, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας; καὶ αἱ 
- -- χ . 3 / 

ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; Τόθεν 
σαν - λ / οὖν τούτω ταῦτα πάντα; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν 
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Ἔίίαπι οπιύπο. «ἱ ἐῑο ἁαἰωέ ία: ἸὨγορίογεα οπιπἰβ 

φογίδα ἀοσίμς αἄ γεπιπι οΦΙογιπι, δἰπιτζίς εδὲ Ραίγ{γαπιζίας, 

φιὲ ἀεργοπιῖέ ἄο ἴ]εβαιγο 8µο πουα οἱ υείενα.] ΥιάΙδΙ 

αποπιοάο ραταβο]α» αἰ{οπίΙοτθΒ 905 {θοσγῖηπί 2 Έσορ Ισίέαν 

απ αας ΙηβΙριεηίας, οἳ Ἱπιρογ]β, Ιπεε]Ησιπέ σα ασ. οΡ]]- 

ααα ἀῑοία. Ἰπᾶο Ἱααάαππς οο05 Φα]ναίου, ἀῑοῖΙί, Οπιπῖ5 

βοσίρα, ὅο, Βοτῖρα5 επῖπι γοσαί 605, πό ἀοοίος ἵπ ΊἼοσα, 

εἰ Ποεῦ ἆοαῦ οβδεπύ ἵπ Ίσα, ποη πιαηδετιπέ {απιοη 1Π 

Ίεσα, 5οᾷ ἀοοί βαπί αἆ ταρηΏἩπι, ος οδέ, ΟἨν]θέϊ βοἶθι- 

ατα, εἰ ροβδυπί Ῥτοίεττα 6. πε οκ ηΟΥοΟο εὐ απ ος 

"πείοτι. Ῥαϊετ[απαϊ]ίας Ισίις ΟἨτϊκίις τὸ ἄἴνοδ. Τη {ρ5ο 

οπῖπῃ {μοαδαιπ] βαπ{ 5οἵσηπίϊσ», απῖ πογύα ἆοοςῃβ, οκ Υαίογῖ 

εαῬ]απσεραί {αββπιοπία: οχεπιρ]ῃ σταθία ἀῑκοεταί, Ῥτο 

οἱἱ050Ο 86ΓΠιοΠ6 ταξίοποπι γοᾷἆςθβ, ΊἸοο οπΙπι; ΠΟΥΙΤΗ : 

ἀαϊπάςε αἀαάιά1ί ἐαβάπιοπίαπαι: Ἐκ βαγπποπῖρας οπἵπι ἐπῖς 

ΠαβΠοαβοτίβ, εἰ οοπᾷσπιπαβετῖ5, Ὦοο ναί. ΊΤπ Ίος 

βΙπα]]ο5 αροβίο]ϊ, απα]ῖς Ῥαυ]ας. Ἰπήαίοτας, ΙπααΙό, πιθὶ 

αρἰοίο, ο1οιῦ εξ οσο ΟἨτ]ςί]. 

Εέ Γαοίωπι εδ, ιΐ οσιίπι [πίθεεί «Ἰεδιδ Ῥαγαδοῖας ᾖια», 

αἰσγεᾶεγείι' πο. «Ἐέ οιπι υοπῖδδεί ἵπ ᾖαΐίαπι δµαπι, 

ἄοσεῦαί ϱ08 ἵπ 5ύπαφοσφα ἐβογιι.] Ἠαςδ ἀῑκιι ραταβο]ας, 

ααοπῖαπι ϱ6 αἶ]αδ Ῥααίο Ῥοδύ ἀῑοίαγτας οταῦ. ἘΤταηδίθ 

απΐίσπα, από εἴ α]οςδ βπα Ῥτγοδεηδία αζ]αγεί. Ῥαΐτίαπι 

αιΐεπα 1]πας ἈΝαζατείῃ ΙπίοΠίσο: παπι 1η ϊδία οἁσοαίας 

οί. Οαπίεταπι ἵη ΑΥπασοσα ἆοοαί ραρ]οο εὖὐ Ἠρετα, πο 

ἀϊοετο Ῥορίεα Ροββῖπέ ααοά αποράαπα α Ἱερο ἀἴγετδα ἆοοι- 

οτθ. 

Τία αἱ δίηρεγοπί, ασο ἀἰσογεπέ: [πας ιωῖο δαρίεπέία ]ιῶο 

εἰ υἱγέιίεο ξ Ἅ«ΊΆοππο Πιο οδέ Ηο Γαὐγὶ Πῖζις  ποππε πιαίε 

εἶιθ υοσαίέω’ ΠΜατία, εἰ αέγος εἷιβ «Γαεοῦις, εί «7ο868, δέ 

ύπιοη, οἱ «Γιᾶας { οἱ 8ΟΥΟΥΘΒ 6]ιδ ποΟπΊΟ οπιπο αριᾶ 08 

δή ἵὉπᾶο ἐφίέων Ἰιμῖο Ίναο οπιπίας οί ο[επάεδαπίω" 
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αὐτώ.] ᾿Ανόητοι ὄντες οἱ Ναζαρηνοὶ ἐνόμιζον ὔτι ἡ ὃνσ- 
ιά - Λ ϱ 3 /΄ - / / . Δ λ 

γένεια καὶ ἡ εὐτελεια τῶν προγόνων βλάπτει τινὰ προς το 

εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ. "Ἔστω γὰρ ὅτι ἄνθρωπος ψιλὸς ἦν ὁ 
Ἰησοῦς, ἀλλ᾽ οὐχὶ Θεός; Τί ἐνεπόδιζεν αὐτὸν µέγαν ἐν θαύ- 

’ ειν Ὡ δν Δ ’ 
µασι γενέσθαι» εὑρίσκονται οὖν καὶ ἀνόητοι καὶ φθονεροί. 

Ἔϊδει γὰρ αὐτοὺς ἐγκαλλωπίζεσθαι μᾶλλον, ὅτι τοιοῦτον ἡ 

πατρὶς αὐτῶν ἀγαθὸν ἐξήνεγκεν. ᾿Αδελφοὺς δὲ καὶ ἀδελφὰς 
ω) ε Κύ / - ! 4 τὸ ἁ ” ᾿ Αα. 
εἶχεν ὁ Γύριος, τούς τοῦ Ἰωσὴφ παῖδας, οὓς ἔτεκεν ἐκ τῆς 

τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ελοπᾶ γυναικός. Τοῦ γὰρ Ἰλοπά ἅπαι- 

ὃος τελευτήσαντος, ὁ Ἰωσὴφ ἔλαβε κατὰ τὸν νόµον τὴν γυ- 

ναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐπαιδοποίησεν ἐξ αὐτῆς παϊῖδας Εξ, τέσσαρας 72 

ἄῤῥενας, καὶ δύο θηλείας, τὴν Μαρίαν, Ἡ ἐλέγετο τοῦ Κλοπά 
[ή 4 ΔΝ ’ . 8 ’ Δ . Δ 

θυγάτηρ κατὰ τὸν νόµον, καὶ τὴν ΣΖαλώμην. Τὸ δὲ πρὸς 

ἡμᾶς εἶσιν, ἀντὶ τοῦ, μεθ) ἡμῶν ὧδε κατοικοῦσιν. ᾿Εσκανδα- 
/ - Δ ὩὪ) ᾿ - 3Ὁ ωὴ / / νο ο . 

λίζοντο οὖν καὶ οὗτοι ἐν τῷ Ἰησοῦ, τάχα λέγοντες καὶ αὐτοὶ, 

ὅτι ἐν Ῥεελζεβοὺλ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
Δ - .. -- / 

γ. ο],5 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' οὐκ ἔστι 
’ / 3 λ - / -- 4 

προφήτης ἄτιμος, εἰ µή ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν 

τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις 

πολλὰς, διὰ τήν ἀπιστίαν αὐτών. ' Ὅρα τὸν νόν, 

πῶς οὐχ ὑβρίζει αὐτοὺς, ἀλλὰ πράως φησὶν ὅτι, οὐκ ἔστι 
’ ” . α σερ ει ᾿ ε 

προφήτης ἄτιμος, καὶ τα ἐξῆς. Ἐίωθαμεν γαρ οἱ άνθρωποι 
- ) / 3 - 4 . ’ 3 ’ 

τῶν ἐν συνηθείᾳ ἀεὶ καταφρονεῖν, τὰ δὲ ξένα ἀσπαάζεσθαι. 

Τὸ δὲ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ προσέθηκε, διότι καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
3 - εα ω) 9 ει .᾿ Ψ ᾿ / ον [ο 9 3 ’ 

αὐτοῦ, οἱ ἐκ τῆς αὐτῆς οἰκίας, ἐφθόνουν αὐτῷ. Οὐύκ ἐποίησε 
αμ) - [ή . 4 ο τη / 3 - ΄ 

δὲ ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς, διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτών, φειδόµενος 

αὐτών, ἵνα μὴ καὶ μετὰ τὰ σημεῖα ἄπιστοι µείναντες, πλεῖον 

κολασθῶσι. Πολλὰ μὲν οὖν οὐκ ἐποίησεν, | ὀλίγα δέ, ἵνα 
πα ων / 4 9 3 / 9 / 3 4 μὴ ἔχωσι λέγειν, ὅτι εἰ ὅλως ἐποίησεν, ἐπιστεύσαμεν ἄν. Σὺ 

δὲ νόησον καὶ οὕτως, ὅτι καὶ µέχρι τῆς σήμερον ὁ Ἰησοῦς ἐν 

τῇ πατρίδι αὐτοῦ, τουτέστι, παρὰ τοῖς ᾿Ἰουδαίοις, ἀτιμάζε- 
ται" ἡμεῖς δὲ οἱ ξένοι τιµώμεν αὐτόν. 

1 ὀλίγα δέ] Τία Ίεσο ος οοἆ. Ῥαΐανγ. Ἠαβοί Ἐά, Ὑεπ. ὀλίγα δ' ἄν. 
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8Ί11ΡΕΥ εο.] Ἰηβιριοηπίος εταπί Ἀαζατοπί; οχἰβπιαραπό 

επῖπα ΙσποβΙ{αίεπι εξ οὈβοιταίοπι πια]ΟοΓάΠ ἵπ οπ δα 

6556 αιο πῖπαςδ απῖ5 ὨὭοο ρ]αςθαί. Ἐδίο επῖπι αποά 

Ἠιπα]]ς Ἠοπισο {Πιογ]ς «ᾖσβιδ, αΏπ Ώηοη οἳ Ὠει52 «Οιά 

ορβίατεῦ ππασΏιπ Ἰ]απα 1η πη]τασι]]ς βαν Οοπιρτοβαῃ- 

{ας Ἱσίίαν εξ Ἱπνιάι, εὐ Ἰηβιρίεπίο. Οροτίεραί βαπο 

πηαοῖ5 ϱο5 σ]οτῖατ, ααοά {απίππι Ῥοπαπα ραίτῖα 6ογπὰ 

Ρτοϊμ]οτέ. Ἐπαίτος απέοπα Ἠαριέ Γοπιίπας θοὲ 5010168, 

1οδερ] Π]ο5, απο5 οεηυῖν οκ πχοτο {Τατ 5 Ο]ορο». 

Μοτίπιο επῖπι αΏδαιε Ἠβεσί5 ΟἼορα, /οβδερῖ Ἰαχία Ίαοσοπι 

ΤκΟΤΕΠ ε]αβ αεοερῖέ, εὐ Ῥιοτος5 ΡτουτοαγΙδ 8εΣ, απαίζαος 

| Ίηαχς5, οὗ ἆπας {ωππῖπας, Ματίαπι απσ ἀῑοεραίατ ΟἼοραο 

Π]ϊα βοουπάπα Ίεσαεπ], οὐ βαΙοπιοῦ. Αριᾶ πο 5απέ, Ἠοςυ 

ος, ποβῖδοιπι Παριίαπί, ΟΠβοπάοδαπίαν Ισίίαν οἱ 1 

ΒΙΡΕΥ εᾖεδα;: {οτίαβξῖς οπῖπι 1ρ5ῖ ἀἰοεραπί ααοά 1η ῬΒεε]- 

ΖοΡαβ ο]ιορτεῦ ἀερπιοπῖα, 

ο ϱοδμθ αιίοπι ἀῑωίέ ἠῑία: Ίο εδ γορλιεία Ιιοπογ18 

6ὔρετ», πῖδὶ ἔπ ραΐγία δια, αἱ ἵπ ἄοπιο δα. «Ἠέ ποπ Τεοῖί 

ἀῑ[ίο υἱγ{ιίες πιιζίαθ, ργορίεγ ἐπογεάιαίεπι ἠίογιπι] Ὑἱϊάς 

ΟἨτ]δίαπαι 4ποπιοᾶο ποπ Ἱπ]ατία 905 αβιοῖε, 5οᾷ πιαηβιοίο 

ἀῑοῖί, Νοπ ορδέ Ρτορµεία Ἠοποσῖ 6ΧΡ6Ι5, ἅο. Ῥο]οπιιβ 

οΠἵπι Ἠοπι]ηπο5 {απι]Ιατο5 οΟΠίΘΊΠΙΠΘΤΟ, ο οκίοιπος Ίπ 

αἀπαϊταίῖοπο Ἠαῦθοτο. ΎΟΩποά απίοπι αζ)ιοῖέ, ἵπ ἆοπιο 58, 

16ο {6οἵί, απῖα οἀσταπέ οπι οὐ Γραίτος θυῖ ἀοπιρβίςοὶ, 

Ῥοττο ἴ]]ο υΙτίπίες πια]έαβ ποπ Γοοἵέ, Ρτορίετ Ιποτοάυ]ία- 

{σπα Π]οτιπα ρατοςης αἵς, πο ροςδί δἵσπα Ιπογθζι] πΙαποΠ- 

{65 ονανῖαδ ριπϊτεπίατ. ὑΜα]ία Ιρίίας ποη {αοῖς, ραπσα 

ααΐεπι {εοῖῦ: ης ροββοπί ἀἴσσγο αποά ϱἵ α]]α {οοῖθθοί, 9Υ6- 

ἀἰάϊδεοπιας. ἜΤα αιίεπι δἷο αποααθ Ιπίο]ῆσε, ααοά οἳ 

Ἠοά1ε ἆαβιι5 ἵπ ραίτῖα δα, Ἠοο α5ὲ, αρα ο αάςος Ισποτηῖ- 

ηΙΟΒΙΦ αβί: ποβ ααίοπι αχἰοτϊ 1]]άπι γθποταπιτ. 

ιο... 

--------- κ... ---- 

νψωώ. -------ἵ---- 
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ΚΕΦ. ιὸ. 

άς ἴ 2 ὃ ἤκουσεν Ἡρωδης ὁ τετραρχης ο ώών άς3 ναό ον κά λώή ο ρ μέ ή ρ ρχ] 

τήν ἀκοήν Ἰησοῦ. καὶ εἶπε τοῖς παισιν αὐτοῦ" 
ω / λ ἀ / 

οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστῆς, αὐτὸς ἠγέρθη 
-- -- 4 4 -- « ’ 

ἀπὸ τών νεκρών, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ἐνερ- 
γοῦσιν ἐν αὐτώ. ] Οὗτος ὁ Ἡρωδης υἱὸς ἣν τοῦ τὰ βρέφη 

ἐν Ῥηθλεὲμ ἀποκτείναντος. Ἐννόησον δὲ ἐντεῦθεν τὸν τύφον 
- - ’ 3 ς 8 3 ” ’ .α [ή 

τοῦ τυραννικοῦ βίου" ἰδοὺ γὰρ μετὰ πόσον χρόνον ὁ Ἡρώδης 
5 ’ Δ λ. .. ε 4 5 ’ δέ - 

ἀκούει τὰ περὶ Ἰησοῦ. Οἱ γὰρ ἐν δυναστείαις βραδέως ταῦτα 
[ή 4 . α / - 9 9 - ή 

µανθάνουσι, διὰ τὸ μὴ φροντίζειν τῶν ἐν αρετῇ λαμπὀντων. 

Φαίνεται δὲ φοβεῖσθαι τὸν Ῥαπτιστὴν οὗτος" διὰ τοῦτο 

οὐδὲ ἄλλοις τισὶ τολμά ἐξειπεῖν, ἀλλὰ τοῖς παισὶ, τουτέστι 
- / ᾿ ο) κ αφ να. ’ - 3 3 / 

τοῖς δούλοις. Ἐιπεὶ δὲ ὅτε ἔζη ὁ Ἰωάννης σημεῖον οὐκ ἐποίησεν, 
3 ο / ή 3 . 5 ’ . 
ἐνόμισεν ὁ Ἡρώδης ὅτι ἐκ τῆς ἀναστάσεως προσέλαβε καὶ 

τοῦτο τὸ χάρισμα παρὰ Θεοῦ, τὸ ποιεῖν θαύματα. 
ε λ ς / / / 3 / 

γ.ρ-5 ὍὉ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τόν Ἰωάννην, 
/ Δ / -- Δ Π 

ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῆ διὰ Ἡρωδιάδα 
|) ου) / -- - - ” τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Ἔλεγε 
Δ -- / ΄ ”/ 

γαρ αὐτῷ ὁ Ἰωαννης' οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν αὐτην. 
/ ᾿ -- 3 -- μα νοό 

Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβεῖτο τὸν ὄχλον, 
ε/{ ε / α - 5 9 ’ 5 - 
ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.] Οὐκ ἐμνήσθη ἐν τοῖς 

- - ᾽ Δ ο) ’ ’ ς - 

προλαβοῦσι τοῦ κατὰ τὸν Ἰωάννην διηγήματος ὁ ἸΜατθαῖος, 

διότι σκοπὸς ἣν αὐτῴ µόνα τὰ περὶ Ἀριστοῦ γράψαι. Καὶ 
4 δὲ - 3 [ή ο 3 . Ν ο) 9 η α Δ ” 

γὰρ οὐδὲ νῦν ἐμνήσθη ἂν, εἰ μὴ καὶ τοῦτο εἰς Ἀριστὸν ἔφε- 

ῥρεν. ᾿Ηλεγχε δὲ ὁ Ἰωάννης τὸν Ἡρωδην, ὡς παρανόμως 73 
” - 5 - ε - ἃ - ε 3 ή 

ἔχοντα τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ τὴν γυναῖκα. Ὁ γὰρ νόμος 

ἐκέλευε τὴν τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖκα τότε λαμβάνειν τὸν ἀδελ- 

φὸν, ὅτε ἄπαις τελευτήσοι ἐκεῖνοο. ᾿Ἐνταῦθα δὲ ὁ Φίλιππος 

οὐκ ἄπαις ἐτελεύτησεν' ἦν γὰρ αὐτῷ παῖς ἡ ὀρχησαμένη. 

Τινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι ζώντος ἔτι τοῦ Φιλίππου ἀφείλετο ὁ 

Ἡρώδης καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν τετραρχίαν: εἴτε δὲ τούτο, 
3” . - ’ - Δ ’ κ / ] 

εἴτε ἐκεῖνο, παράνοµον ἦν τὸ πραχθέν. Μὴ φοβούμενος δὲ 

τὸν Θεὸν τὸν ὄχλον ἐφοβεῖτο: ὅθεν καὶ ἀνεβάλλετο τοῦ 

φονεῦσαι" ἀλλ᾽ ὁ διάβολος ἐξεῦρεν αὐτῷ καιρὸν ἐπιτήδειον. 
/ Δ / -- / Υ.6-5 Γενεσίων δὲ ἁγομένων τοῦ Ἡρώδου, ὠρ- 
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σ4ΡῦΤ' ΧΙΥ. 

Ἅ/ {ῇίο {επιρογο αιαϊνιί ΠἨεγοᾶες ἰείγαγε]ια Ἱαπιαπι ἆθ 

68, εί αἰαῖί ϱιιογῖδ διῖς: Πίο εδί «οαππε Βαρίδία, 

ρδο διιγγεωζί α πιογέις, οἱ ἰᾶεο υἱγέμίες ορεγαπέιω ὕπ ἐῑο] 

Ἠιο ἨἩετοάςς ογαῦ Πας οἶα5 απῖ Ῥαετο 1η Ῥοίμ]εβμεαπι 

οσσοῖαϊι. Οοηβιάετα αιίθπι Ἠϊπο {αβίατα νΙέο ἐγταπηῖου : 

οσςς οπῖπι ρο5δέ απαπίαπι {επιρα5 Ίαπια ἆθ ε;θδι αἆ Ἠεο- 

τοᾶεπα Ῥοτνεπῖο, «Οι οπἵπι Ρροίεπίαία από Ῥρτορά1, 

ἰατάς Ιδία ἀϊδοιπί, ϐϱο ααοᾶᾷ ποπ οπτεπύ 6ο8 απῖ υἰτίαίε 

βιιηῇ οοπβρῖομ. Αρρατοί ααίαεπι ααοά Ῥαρββίαπι 4πΠ]1θ- 

τ]ζ, εἰ Ῥτορίθτεα ἆα Ἠ5 ποη α]ῖδ απαπα Ῥιαοτῖς, Ἠοο ϱβί, 

βθτνῖς, οβατί αιάεί. ΟΩιοπίαπι αιι{ίθΠι ΥΙΥΘΠΒΘ «Ο08ΏΠ65 

βΙσηιιπα ποη {οσρταί, ραίανΙό Ἠετοάςε5 ααοά ρετ ταβαττθς- 

Ἴοπεπα αοοοροτῖῦ εἴῖαπι Ἠος ἆοπιπ α Ώοο, αῦ παῖτασπ]α 

ορετοείι. 

ΣΠεγοᾶεἙ οπῖπι οερογαί «Γοαππεπι, οί υἴπωεγαί ασ Ῥοδιογαί 

ἴπ οαγόθγο Ῥγορίε ΠἨεγοάίαάεπι ππογοπο Ὦ δρρὶ Γγαίγῖς 

αι. Ὠϊσεδαί οπῖπι αἱ ζοαππες: Άοπ ζὶσοί εδὶ ]ιαῦεγο οαπη. 

Εέ υοἴςπβ 6ιπι οσοἰάσγο, πιείµεῦαί {πιγθαπι, ῥγορίεγεα φποά 

ὀζιπι οει Ῥγορλείαπι Πιαδεύαπί.] ἈΝατταοπῖδ Ἠπ]ας ἆθ 

/οαηππο 1π 5αρετίοτίραβ ποη πιρπαπΙς Μαίίμεραβ, «ο αποάἀ 

βοορας 11 εταῦ οα ἀιπίαχαί 5οτῖθετε ασ αἆ ΟἨτ]βίαιπι 

βροείαβαπῦ. Ἀαπο πθς πηπο πιεπηϊη]ςδεύ ο]ας, π]δΙ εὔ Ίος 

απ ΟἨµτείαπι τεἰι]βδεύ. Ατοις απίεΠπι «98Ππ6 ἘἨε- 

τοάςπα, αἱ {ΓαἰτΙ5 πχοτοπα ΠΟΠ Ἱ]ορ]πιο Παρεηίεπι, Τεχ 

οπῖπι Ἰαρεραῦ {γαίτῖ Ἱχογθπι αοοΐροτο ἴππο Παΐτοπι 

ααπαπάο Ί]α αΏδαιαο Ἠροετίς ἀείαιποοτοίατ. Ἠίο απίθπι 

Ἐπιβρραβ που αΌδαιο Ἠροατῖς ἀείαποίας οταῦ: Ἐταί οπῖπι 

οἵ ριε]]α α πες βα]ίαραί. Θαπέ ααίεπι απϊάαπι απ αῑοιπέ 

ααοά εῖαπα αἆπαο ν]γεηίε ῬΗΠΠρρο Ἡοτοάςς αἱ αρθίι]ατῖέ 

οἱ πχκοτεπι, οἳ {είτατολίαπι. Θϊνο απίεπι Ίος, βἶνο Ἱ]αά 

οταῖ, ΠΠοϊίιπα εταί {αοῖπας. Αἲ απ ποπ πιθραῦ Ώουπι, 

{πχραπα Ώπιεραί, απᾷο αξία] οβάσπι: αἲ ἀϊαρο]ας 

ορροτύππαπα {επιρις β1ΡΙ Ιηπγεηίζ. 

πι αιίεπι οε[ευγαγεπίι παία[ία Ιογοᾶίς, δαἰέαδαί 

πρσον--ο-----..... ο Ἰπσνο-ας. κ.α Ὕωη---' να 
[ 

| 
Ι 

[ 
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Ίσατο ἡ θυγα. ης Ἡρωδιάδος ἐν τῷ µέ Ἰ χησ Το ἡ θυγατηρ τῆς ρωδιαὀδος ἐν τῷ µέσῳ, και 
- ε ε η] ε ἤρεσε τῷ Ἡρωδη": ὅθεν μεθ ὄὅρκου ὡμολόγησεν 

δα ο λε οφαλ Ν -- 

αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. Ἡ δὲ, προβιβασθεῖσα 
Δ -- χ -- / ω } 

ὑπὸ τῆς μµητρος αὐτῆς, δός µοι, φΦησὶν, ὧδε ἐπὶ πί- 
Ν / -- . 

νακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστού.] Ἴδε 
ἀσέλγειαν, ἡ βασίλισσα ὀρχεῖται, καὶ ὅσῳ καλῶς ὀρχεῖται, 
τοσούτῳ κακῶς. Αἰσχύνη γὰρ βασιλίσση τὸ πράττειν τι 

ἀπρεπὲς ἐπιδεξίως. «Ἄκόπει δὲ καὶ ἄλλην ἀνοησίαν τοῦ 

Ἡρωδου. ὤμοσεν ὃ ἐὰν αἰτήσηται, δοῦναι: εἰ δὲ τὴν κεφαλήν 
-- , ΑΛ » ’ Ἡ λ Φ 4 

σου ἠτήσατο, δέδωκας ἂν αὐτήν:; δός µοι, φησὶν, ὧδε τὴν 

κεφαλὴν Ἰωάννου. Τίνος ἕνεκεν προσέθηκε τὸ ὧδε; ἐφοβεῖτο 

µήπως ὁ Ἡρωδης σωφρονήσας ὕστερον µεταµεληθή: διὰ 

τοῦτο κατεπείγει, δός µοι ὧδε, λέγουσα. 
4 / / Δ ο] 

Ύ.ο--12 Καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς' διὰ δὲ τοὺς 
/ λ ν ” - 

ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους, ἐκέλευσε δοθῆναι. 
2 

|) / / Δ / - 

Καὶ πέµνας ἀπεκεφάλισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ Φυ- 
- ε α] ε -- 3 

λακῆ. Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι 
ές / / . / 1 5 η η -- -- 9 - 

καὶ ἐδόθη τῷ κορασἰῳ' καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς, 
/ λ ᾿ ο Δ - 

καὶ προσελθὀντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἡραν τὸ σώμα 
Ε / 

καὶ ἔθαν-αν αὐτό. ] Ἐλυπήθη διὰ τὴν ἀρετήν' θαυμάζει 
Δ 5 4 Ν λέ ο! ὸ 4 4 ς/ διὸ ὸ 

γὰρ ἀρετὴν καὶ πολέμιος, ὅμως διὰ τοὺς ὅρκους Φίδωσι ὃω- 

εὰν ἀπάνθρωπον. ἸΜανθάνωμεν δὲ ἐντεῦθεν, ὅτι ἔστιν ὅτε ρ η ᾿ 
κρεῖττον ἐπιορκεῖν, 1) διὰ τοὺς ὅρκους ἀσεβές τι ποιεῖν. 

Ἐτάφη δὲ τὸ σῶμα τοῦ Βαπτιστοῦ ἐν τῇ Σεβαστή Και- 
’ « ω / . - ο Δ - / 5 

σαρείᾳ" ἡ δὲ τιµία αὐτοῦ κεφαλἠ τὸ πρῶτον κατετέθη εἰς 

"Ἔμεσαν 
” / / Α ο Καὶ ἐλθοντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.] Τί ἀπήγ- 

γειλαν τῷ Ἰησοῦ; οὐχ ὅτι ἀπέθανεν Ἰωάννης: τὸ γὰρ κατὰ 

τὸν Ἰωάννην διήγημα παρενετέθη µέσον' ἀλλ᾽ ὅτι ὁ Ἡρώδης 

λέγει περὶ αὐτοῦ ὡς ᾿]ωάννης ἐστί. 
’ -- -- 

Υ.τ ἹἸΚαὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖ- 
/ / ’ - 

θεν ἐν πλοίω εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν.] ᾿Αναχωρεῖ 
.ἳ ζ 4 ’ ’ νι χ ρ ” ε ’ ” 

ὁ Ἰησοῦς διὰ τὴν Ἠρωδου µιαιφονίαν, διδάσκων καὶ ἡμᾶς μὴ 

ῥίπτειν ἑαυτοὺς προφανῶς εἷς κινδύνους, καὶ ἅμα ἵνα μὴ ὃδό ρ β Ὁ µ Ἰ 
κατὰ φαντασίαν σαρκωθῆναι, διὰ τοῦτο ἀναχωρεῖ. Εν γὰρ 
ε) ’ 3 αΆ ... [ή 5 / ο] . ω 3 
εκρατΊσεν αυτον ο Ηρωδης, επεχειρΊσεν αν ανελεῖν" επίχει- 
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ία Ἠογοᾶιαᾶϊς ἴπ πιεᾶῖο, οὗ Ρίαειῖέ Πεγοᾶς: τωιᾶθ οτι 

}ιγε]ιγαπᾶο ροίοϊέις οδέ 86 ἐῑΙί ἀαέωγιιπι φιϊσφγωϊτῶ Ρείεγεῦ. 

4ἱ εῑῖα Ρνζις ἱπδίγισία α πιαίγε δια, Ίδα πι]ῖ, πφιωῖέ, ᾖυῖο ἔτι 

Ραϊΐπα οαριέ «οσα Βαρεεία.) Ὑἱάο Ἱαχαπι, τερῖηα, 

ρα]ίαί, οἳ απαπίο ρι]ο]τίας βα]ίανΙζ, ἰαπίο Ῥε]αδ. Τιτρο 

οπῖπι οδῦ τοσῖπο α]ασῖά Ἱπάςοογαπα γε] βοϊίο {αςοτο. 

Οοπβϊάστα αιίθπι αΠαπι Ιηπβρίσηδίαπι Ἠετοάϊ5: Ἱπτανῖθ 

ααἱοαπ]ά Ρροαϊετεῦ, ἀαίαταπα 56. Οποά βἱ οαραῦ παπα 

Ῥο[ββοῖ, ἀθάϊββερπο Ἰ]]ιά 2 Ία πα]Βῖ, Ἱπαπήέ, Πίο «αρα 

οαηπῖ. ΌΏπατο αρροδυϊν Πιο ἜΤϊπιεραῦ πο {οτίθ 

Ἠοτοάςς τοβῖρίδοςη5 Ῥορίθα ρωπ]ιάϊπο ἁποσγείασγ: ΡΓοΡ- 

.τογεα ποσο ἄ1οθπβ, Ώα παῖμῖ Πῖο, 

Τέ ἐπαοζωέ γε: αἰίαπιει ᾖγορίε” }5)γαπάωπο εἰ ας- 

οωηιθοπίες }ιβεῖέ ἄανι. «Ἐέ φιωιίπι πιϊείδδεί οαγπ{ᾖσεςδ, απιριι- 
ἰαυζέ οαριιέ «Ἱοαππίς ἴπ οαγ6ςγθ, 6 αἰαέμπι εδ οαριέ ε]ιςδ 

ὑπ ᾖραϊΐπα, αἱ ἀαίιπι γριοίῶ, αίφιο Αΐα οὐέιέ πιαίγῖ 

δις. «Εί αοοεδδεγιωπί ἀἰδοιριῖί οἷιδ, οἱ ἴιζεγιπέ οογρι8 

εἰ εαρεἴίεγωπέ {ῑια.] Ἱπάο]αϊό Ῥτορίουγ υΙτπίεπ. Αἆ- 

παϊταζαν οηῖπα γἹτίπίεπι οὐ Ποβίϊ5, αἰίαπιοη Ῥτορίες {1δ- 

Παταπάσπα ἆαῦ ἄοπαπ Ἱππαπιαπά. Τϊδοαπιαςδ απίσΠτ: 

Ἠοςο Ίοοο 6559 α[αιαπάο πηθ]ῖα5 Ῥε]οίατο απαπ ρτορίας 

Ππταπαιθηίηπα {αοςτο ααιϊά Ἱπιρίαπι. Βερα]ίιπι απαίσπι 

ορ οοτρα5 Ῥαρίρία ἵηπ Βοραδίοε Όεββατεα: γοπεταρ]]α 

᾿απΐοπι οἶας οαριέ Ρρυίπηαπι 1 Έπηρβατη τοροβίξασα {1 6, 

Αδίογωπίέφιαο εί γοπιιοίαυσγιηιέ «Ἰεδμ.] ΟΩπὶά αππαποϊ- 

απὸ ἆσθδι2 ποη αποᾶᾷ πιοτέααβ ο5δεῦ «οαηἨπς6β, παπα Ιᾷ 

{απια, βαρ]πᾶο αἰθα]σταῖξ, 5οἆ ααοᾷά ἩΗοτοᾶςς ἆθ ἧαδια ἄϊος- 

ταί, ααοά «οαππθβ ο58εί. 

Ἱ 10 οπι αιαἰςεοί «Ίόδιις, 5οοοδθὶέ ἐίίπο πι πιαυνὲὶ αἆ ἆθβετ- 

ἔππι Ἰοσιιπι δεογοιπι.] Ἀοοεάῖςν /οδα ρτορίο; Ἠετοάᾶίδ 

ἹοπαϊοϊζἹαπα, ἄοοθπβ πο ααοᾳᾳθ πο οβ]ΙοΙαπηΙ5 ΠΟΘΙΡ5ΟΒ 

{σπιοτο ἵπ Ῥογίομία: αἴαια εὔῖαπα πο γἰάεαίαγ ]ασία αρραᾶ- 

γοηίῖατα ἑαηίαπα Ἱποατπαίας, Ῥτορίοταα βοοθάϊῦ, οἱ επῖπι 

{οπιῖςεοί οἵιπι ἨΠσατοάςβ, οοπαίας {αϊςδεί 1]απι οοοϊἆστε : 

... 
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- δὲ ϱ) - 9 ε) ’ ο δύ 9 / ροῦντος δὲ ἀνελεῖν, ἐὰν ἐκ µέσων τῶν κινδύνων ἐξήρπασεν 

ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς, διὰ τὸ µήπω ἐνστῆναι τὸν καιρὸν τοῦ θα- 

νάτου, ἔδοξεν ἂν φάντασμα εἶναι" διὰ ταῦτα γοῦν ἀναχωρεῖ. 
Ἠϊς ἔρημον δὲ τόπον κατ ἰδίαν, ἵνα θαυματουργήσῃ τὸ ἐπὶ 

τοῖς ἄρτοις θαῦμα. 
” / Ἑ οὐ τν 

ν. τὸ, τά Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν 
αὐτῷ πεζη ἀπὸ τῶν πόλεων. Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰη- 
σούς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ 
αὐτοῖς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους αὐτών. ]] 
Πίστιν ἐνδείκνυνται οἱ ὄχλοι, ὅπου γε καὶ ἀναχωρούῦντι προσ- 

τρέχουσι τῷ ᾿]ησοῦ: διὸ μισθὸν τῆς πίστεως κοµίζονται 

τὰς ἰάσεις. ᾽Αλλὰ καὶ τὸ πεζῇ ἀκολουθῆσαι, καὶ τὸ χωρὶς 
τροφῆς, πάντα ταῦτα πίστεως. 

/ ’ -- -- 

Ψ.τ6,1ό Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ 
1 -- / / / / 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες' ἔρημὀς ἐστιν ὁ τόπος, 
νν ευ 2/ -- 3 / Δ ”/ 

και Ί ὦρα ἤδη παρήλθεν: ἄπολυσον τους ὀχλους, 
ε/ / ’ / ο 

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κωµας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
ἡ ο. ο ᾿ -- / 

8ρωµατα. ὍὉ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' οὐ χρείαν 
/ 2 -- ο / Ε -- ε -- -- 

ἔχουσιν ἀπελθεῖν' δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.] «Όι- 
λάνθρωποί εἶσιν οἱ μαθηταὶ, κήδονται γάρ τοῦ ὄχλου, καὶ 

διὰ τοῦτο οὐ θέλουσι νήστεις αὐτοὺς εἶναι. Τί οὖν ὁ Σωτήρ: 

δότε, φησὶν, αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 1 οὔτο δὲ λέγει, οὐχ ὡς 
5 - ο ’ ο) ε ’ νά 5 6 
ἀγνοῶν ὅσην πενίαν εἶχον οἱ ἀπόστολοι, ἄπαγε, ἀλλ ἵνα 

5 / 3 / ο .) ” ” 3 3 / 3 - δα 

εἰπόντων ἐκείνων ὅτι οὐκ ἔχομεν, δόξη ἐξ ἀνάγκης ἐλθεῖν ἐπὶ 
Ν Αν 3 . 3 / 

τὸ θαυματουργῆσαι, καὶ οὐ κατὰ φιλοδοξίαν. 
ε μ / 3 - ι 1 να Υ. 1-1 Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτώ ' οὐκ ἔχομεν ώδε, 

κ νο ./ ο ο) αν 
εἰ μὴ πέντε ἄρτου» καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε' φέ- 
ρετέ µοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους 
ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τους πέντε 

ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
ο] λ Ε / / ’ 3 η Φ . 

οὐρανον εὐλόγησε.] Φέρετέ µοι τοὺς ἄρτους ὧδε: εἰ 
4 . 5 ’ 3 Ν . » ας - δν 8 / 9 

γὰρ καὶ ὀψία ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὁ τῶν ὡρῶν ποιητὴς πάρειµι" εἶ 
» ς | ἀλλ ς διὸ Ν 8 / 8 Ἡ) ’ 5 

ἔρημος ὁ τόπος, ἀλλ᾽ ὁ διδοὺς τροφὴν πᾶσῃ σαρκὶ, ἐγω αἰμι. 

Μανθάνομεν δὲ ἐντεῦθεν ὅτι κἂν ὀλίγα ἔχωμεν, δεῖ ταῦτα 

εἰς τὴν φιλοξζενίαν ἀναλίσκειν, καὶ γὰρ οἱ ἀπόστολοι ὀλίγα 
” ὸ ὸ / - ” . ος δν ες δρα - 

ἔχοντες ὀεθωκασι τοῖς ὄχλοις' ἀλλ᾽ ὥσπερ τὰ ὀλίγα ταῦτα 

“Άι αμ μή πμ 

δι κιλα Ηλ... 
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οἱ 5ἱ, οοπαπίο Ίου Ἠοτοάο, /65α5 βεϊρδιιπα ο πιθς1ῖςδ Ροτ]- 

ου]ῖ5 ετριϊδδεί, ϱο οααοά ποπάαπα Ιηβίαραξ {οπιραδ ΙΠΟΓ- 

118, Παβιέας Πμβδοί ραπίαδπια 9556; οἱ οαρτορίογ 5οοθά1ζ. 

1η ἀρθβοτίαπι απίθπα ]οοιιπα ΒΘΟΙΡΙΠΙ, αῦ παϊτασι]απαι 1]ιά 

4ε ραπῖριας ορετατοίαγ. 

Σέ ουπι αιαἰξεοπέ {γδα, δεοιέῶ διιέ θιπι ἠέἴχιεγο Ίοᾶεδ- 

ἔνὲ γεἰϊοίϊς γοΐδιθ. «Εέ οφγθδδιθ «εδις υἰάῖέ ππιζίαπι ἔωτ- 

ύῦαπι, εἰ πηιϊθογαίις ἐἶζαπι δαπαυῖέ π[γπιος ἐίογωπι.] Ἐιάσπι 

Ἱπαϊσαπί ἔπτρας, ααῖρρε ασβ οἱ αἆ βεοοθάεπίεπα αοουτταηί, 

οὐ 1ᾷεο βαπ]ίαίεπι Πάαί πιατορ(οπι ἀεροτίαπέ: ε5εᾷ αὐ 

ααοᾷ Ῥεάεδίτϊ Ἰάπετα Ἱποεάσπί, εἴ ααοᾷ αὔΌδαιο οἱ δί8 

γεπϊαηέ, Πάεῖ βἶρπα βαπί. 

Ζαοίΐο αιιίεπι νεβρετο, αοοθβδογιπέ αἆ οιπι αἀἰδοϊριζὲ 

{ραῖις, ἀἰσεπίες: Ι)εδεγίιιδ εδέ ἴοσι8, εί Ίνογα Ίαπι ϱγωίεγτέ 

αϊπιδίίο {ιχγθας αέ αὐεαπέ ἴπ υἱσοδ, εί επιαπέ σὶδὲ οἰθανγία. 

4ἱ είς ἄἰαιέ «εεις: Άίοπ οδέ Ιἶζίβ πιοοθξδο μέ αὐεαπέ, ἆαίο 

ΜΙὲδ νο φιοᾶ εαπί.] Μιδετιοοτάςς δαπί ἀῑδοῖρι : οπταπα 

επῖπι σοτιπέ {πχρεο, οἳ Ῥγορίογοα ποϊαπέ θαπα ]α]απαπι 

6556. (υ]ἆ Ισ]έατ βα]ναίοτ2 Ταΐο, Ιπαιῖέ, Υο Π]5 αποᾶ 

οἀαηπύ., Ἠοο απίεπι αἀῑοῖί, ποηῦ {απαπαπι Ι6ΏΟΤαΠ5 1π 

απαπία αροδίο] οσεδίαίο εββδοη{, αὈδῖό, 5δεά αἱ ἀῑοεπαρας 

15 5ε ποπ Ἠαθοτο αιοᾶ οαηί, αρρατεαῦ ρδαπι ΠΟΠ 

Ἰπαπῖδ ο]οτῖς βίμᾶίο, βεᾶ ποεοθβείαίο αἆ ορεταπάιπι 

πη]τασυ]απα Ῥτγοσεάσςτο. 

«ᾱἱ εί ἀϊσιπέ αἳ: Ίου ᾖιαῦοπιμς ιο πῖεῖ φιῖπφιε Ώαπεβ 

οί ἄιοα ρΐβσςθ. ἍΠίθ υεγο αἰωῖέ: «Α[Γεγία πο] 605 Πιο. Εί 

7αβεῖέ {πνῦας ἀἰδοιμπὂεγο 5ιρεΥ φγαπιῖπα, διπιρίϊΐδφιε φωϊπφμθ 

ΦΡαπίζις απο ἁμοῦμς {γρἱεεϊῖθμς ασ ειὐ[αίῖς ἴπ οσίωπι οσιζῖθ 

δεπεάίωτί.] Αάῑετίε παῖμῖ ραπθς πας, οἱ Ποείῦ 516 γθβρετα, 

{επιρογαπα εσο οοπάϊίογ αἆδαπι: Ποεί ἀοδετίτις Ίοοιι5 αἲέ, 

οσο {απιεηπ 5άπι απ οπιπῖ οαΥΠῖ 68οαπι ἆο: Τϊδοσπιιι5 

απΐεπι Ἆος Ίοοο ααοᾷ εῖαπι ραισα 4 ΠαβεπιΙβ, η Ἠρβ- 

ΡιαΠίαίεπι ἵπξαπιοτο ἆοβαπιαδ, Ἐίοπίπι αροβίο] ραισα, 

Ἠαρεπίος ἀεάεταπί ἐανβῖ5: εί ααεπιαάπιοάιπι Ῥαϊισα, Ἠθρο 

ι 
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ἐπλεόνασαν, οὕτω καὶ τὰ σὰ ὀλίγα πληθυνθήσονται. ᾿Άνα- 
/ Δ 4 ” ». ο) ’ ὸ [ή Λ 3 ή 

κλίνει δὲ τοὺς ὄχλους ἐπὶ τοὺς χόρτους, διδάσκων τὴν εὐτέ- 

λειαν, ἵνα καὶ σὺ μὴ ἐπὶ κλινῶν πολυτελῶν καὶ στρωμάτων 

ἀναπαύῃ. “Ἀνάβλόπει δὲ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εὐλογεῖ τοὺς 
ἄρτους, τάχα μὲν καὶ ἵνα πιστώσηται ὡς οὐκ ἀντίθεός ἐ αφ σψε, 

ἀλλ ἐκ τοῦ ὑπατρὸν ᾖλθε καὶ οὐραγάθμή. ἅμα δὲ καὶ ἵνα 

παιδεύση ἡμᾶς ἁπτομένους τραπέζης εὐχαριστεῖν καὶ οὕτως 

ἐσθίειν. 
’ -- - - 

Ύ. αρ---ι Καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοῦς 

ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις" καὶ ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν. Καὶ ἥραν τὸ περισ- 
σεῦον τών κλασμάτων δάδεκα κοφίνου» πλήρει». 

Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, 
χωρὺς γυναικών καὶ παιδίων. ] Τ οἳς µαθηταῖς δίδωσι 

τοὺς ἄρἝρνΣ, ἵνα διὰ µνήµης  χωσω ἀεὶ τὸ θαῦμα, καὶ μὴ 

ἀποῤῥύη τῆς διανοίας αὐτών, κἂν ἐκεῖνοι συντόμως ἐπελά- 
ο . Ἀ / ο Ν / 9. ’ 

θοντο. Ἵνα δὲ μὴ νοµίσης ὅτι κατὰ φαντασίαν ἐθαυματούρ- 
4 .. ’ ’ Λ ’ ” . 

γησε, διὰ τοῦτο περιττεύουσι. Δώδεκα δὲ κόφινοι, ἵνα καὶ 
3 ὁ ’ Δ Ν 3 ὸ / 3 ὃν αν Ἰούδας βαστάση, καὶ μὴ εἰς προδοσίαν ἐκτραχηλισθῇ, ἐνθυ- 

, Λ - λ . τα Δ / λ η 
μούμενος τὸ θαῦμα. Ἰαὶ τοὺς ἄρτους δὲ πληθύνει καὶ τοὺς 
5 / 9 ὸ / 4 , 3 ς - λ / 
ἰχθύας, ἵνα δείξη ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ γῆς καὶ θαλάσσης δη- 

[ό «ο ἁ μα. κκ 5 / Φε 3 / 
µιουργός, καὶ ὅτι ἃ καθ ἑκάστην ἐσθίομεν, αὐτοῦ διδόντος 

ἐσθίομεν, καὶ ὑπ) αὐτοῦ πληθύνονται. Ἐν ἐρήμῳ δὲ τὸ 

αμ ὡς ἂν μὴ νοµίση τις, ὅτι ἐκ πόλεως Ὑεύτόνόρ ἠγόρασε 75 

τοὺς ἄρτου» καὶ διένειµε τῷ πλήθει, ἔρημου Ύὰρ ἦν. Καὶ 

οὕτω μὲν καθ᾽ ἱστορίαν' κατὰ δὲ ἀναγωγήν, µάθε ὅτι ἐπειδὴ 

Ἡρωθδης, ὁ σάρκινος καὶ δερµάτινος τῶν Ἰουδαίων νοῦς, τοῦτο 
λ 5 ’ ολ ’ 3 / Δ 3 ’ Δ - 

γὰρ Ἡρώδης ἐρμηνεύεται, ἀπεκεφάλισε τὸν ]ωάννην, τὸ τῶν 

προφητῶν κεφάλαιον, τουτέστι, τοῖς περὶ Χριστοῦ προφη- 

τεύσασιν οὐκ ἐπίστευσεν, ἀναχωρεῖ λοιπὸν ὁ ̓ ]ησοῦς εἰς ἔρη- 
’ » ι ο  ” - - ᾽ ’ 

μον τόπον, εἰς τὰ ἔθνη, τὰ ἔρημα τοῦ Οεοῦύ, καὶ θεραπεύει 
. ια δι 3 4 ο) 3 ’ ’ 3 

τοὺς ἀῤῥώστους κατὰ ψυχὴν, εἶτα καὶ τρέφει τούτους. Ἐὶ 

μὴ γὰρ ἀφήσει ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ θεραπεύσει τὰς ἀῤ- 
ς ᾿ -- / 3 ’ ς αἱ α ” ῥωστιας διὰ τοῦ βαπτίσματος, οὐ θρέψει ἡμᾶς τῇ µεταδόσει 

τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Οὐδεὶς γὰρ ἀβάπτιστος µετα- 

λαμβάνει. Πεντακισχίλιοι δὲ, οἱ τὰς πέντε αἰσθήσεις κακώς 
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πηπ]ἠρΗσαν]έ, ία εἰ {πα ραασα πιπ]αρΠοαριπέατ, Ἐαοῖς 

αιίοπι {πτρας 5αρετ οταπ]ῖπα οοηβἰἆετο, {ΓασαΠίαίαπι 

ἄοσεπδ, πο {τα η Ῥτοςϊοβῖς ]εοίς εὐ βίταξῖς τασιπηΡαβ, 

Έουτο βαβρῖοῖ ἵπ οΦ]απι εὐ Ῥοποάϊοϊὲ ραηςς: {οτίαβεῖς τέ 

πηα]ογ Πάες εἵ Παβεαίιν αιοᾷ ποπ βΙέ οοηίτατῖα5 Ὦεο, 

βεά οα]έα5 αἱ α ραΐτο νοηασῖθ. Ὠουεί ᾳ«ποαᾳαε πέ οἱ πο 

ΠΙΘΏΡΑΠΙ αοοεἀεπίεβ ΡΙΙΠΙΙΠ ϱΤαῦΙ45 αραπια5, εὐ οῖο 

οοπιθάαπς. 

Εέ οωπι ]γεφίςδοί, ἀεαίί ἀἰδοῖϊριϊς ραπεΒ, ἀἱβοῖριιζί υ6εγο 

ἔιγδίς: οἱ οοπιεζεγιἠπέ ΟΠΙΠΕΒ, οί δαίιγαίΐ διπί. «ΑΕ διδέιζο- 

γιωιέ φιοάᾷ διρεγγιεγαί ἄε ᾖ]γασπιεπίς ἄιοάεσίπι οορ]ιίπο 

ΦΙ6ποδ. ΆῬογτο φιζ εοπιεάεγαπί, Γμογο υἱγὶ Τεγπιε φιζπῳιιζες 

απο, ργαίεγ πιµ[ίογον αο ιεγος.] Ὠϊβεϊρα]ς ἀἄαῖ ραπςς, 

Ἡ{ 1π ΠΙΕΠΙΟΤΙΑ 56Π1ΡΟΥ Παβοαπό παϊτασπ]απα, οἳ πο οβ]μαίέ 

α οορ]ίαΏοπε Θ6ΟΓΗΠΙ, {απιείςι 11 οἵίο οΏ]νίδοοΡαπ{γ. 

Νε απίθπι ορϊποτῖ ααοᾷ αρρατεηίογ ἰαπίαπι πατασπ]α 

Γδοετῖέ, πια]ρΗοαπίγ πδαιο αἆ Ἱπιρ]δίίοπαπι ἁποάθοῖπι 

οορΙΙποταπα ραπος, ί εἴ ο αάας Ροτίεί, οἱ αἆ ργοᾷεπάπι 

Ώποη ας Ῥοτγνῖίοας, ΠΙΙΤΑΟΙΊΙΠΙ ΒΘΟΙΠΙ οορ]ίαηΏδ. ῬαπςΒ 

“απΐοπα πι] αρΗμσαῦ εἰ Ῥίδοςδ, 6 οδεπάαί ααοά 1ρ5ε βἶθ 

ααῖ ἴετταπι εὔ πιατο οοπιάστῖξ, οἱ ααοά οπιπο5 οἵρί, 

αραβ νοβοῖπιαχ, αΏ 1ρ5ο ποβῖς ἀαπίιτ, οὐ Ῥεγ 1ρβίΙπι 

ππυ]ρΗοεηίατ. Οεείογαπα 1π ἀθβοτίο Πύ πατασ]άπι, ηθ 

ααῖς ορϊπείαχ ο οἴνϊίαίο ν]οῖπα επιρίος Ραπθς, πι] αά]- 

πῖαιο ἀῑδαιραίος: ἁθβοτέίαπι οπῖπα ογαίξ. Ἐξ Ώος αι]άθπι 

'' Βδουπάἄπι Ἠϊδίοτίαπι. οπχία απασοθοη αιίεπι ἀἴδσοα. 

Ῥορίαααπι Ἠετοάςξ, Ἠος αβί, οατηα]5 εἰ Ρε]]ῖοθα πθΠΒ 

ο πάβοταπα (ία επῖπι Ἠεγοάςβ 5οπαϐ) ἀαοο]ΠανΙό ;οαηποπι 

Ῥτορλείατιπα «αρα, Ίος ϱ5ίέ, ἆο ΟΠτῖδίο Ρρτφάϊοεπᾶρας 

ποῦ οτθΙάΙέ, βεοεᾶ1ζ ᾗθδα5 ἵπ ἀθδοτίαπι Ίοσμπ, αἆ 66η- 

{6 α Ὀοο ἀεβιίιίας, οἳἵ βαπανιςο ΙΠΗΤΠΙΔ5 αΠΙπΙα5, οἳ 

ἀοϊπάς ραν]ς 685. Ἀαπι πῖθῖ τεπ]βοΓΙ6 πορῖ5 Ῥοοσαία, εὔ 

βαηανοτῖς ΤΠΙΟΤΡΟΞ Ῥεγ Ῥαρίδπιαπι, πΟη Ῥραβοεί ΏΟ5 ΟΟ0ΠΙ- 

πηπηΙοπθς Ἱπιρομαίοταπα πηγβίατΙοταπα,. Ἀα]]ας οΠἵπι ΠΟΠ 

Ῥαρβσαίας οοπιπαπηῖσα{. απ απίπαιο πα]]ία βἱσηαπί 608 

αποταπα απῖπαιιο β6ηβΗ5 πηα]ο αΠεοί εταπί, εί ααὶ Ῥος 

16 

ι. 
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διακείµενοι, οἳ καὶ διὰ τῶν πέντε ἄρτων θεραπεύονται. ἘἨπεὶ 

γὰρ αἱ πέντε αἰσθήσεις ἐνόσουν, ὅσαι αἱ πληγαὶ, τοσαῦται 

καὶ αἱ ἔμπλαστροι. Δύο δὲ ὐχθύες, οἳ τών ἁλιέων λόγοι" 
ω) 3 .) ΔΝ 3 ο 3 ν ε 3 ’ Λ 

εἷς ἰχθὺς τὸ εὐαγγέλιον, ἕτερος ἠχθὺς ὁ ἀπόστολος. ἜΤινες 

δὲ πέντε ἄρτους τὴν πεντάτευχον τοῦ Νωσέως ἐνόησαν, Τεέ- 

νεσιν, Ἔξοδον, Λευιτικὸν, ᾿Αριθμοὺς, Δευτερονόμιον. Δώ- 

θεκα οὲ κόφινοι ἦσαν οἳ ἀρθέντες ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ 

βασταχθέντε.. Ὅσα γὰρ ἡμεῖς οἱ ὄχλοι οὐ δυνάµεθα φα- 

γεῖν, τουτέστι νοῆσαι, ταῦτα οἱ ἀπόστολοι ἐβάστασαν καὶ 
3 [ή .] δὲ - Δ δί δε . ἐχώρησαν. Χωρὶς δὲ γυναικών καὶ παιδίων, οὖδεν γὰρ νη- 

πιώδες ἢ γυναικεῖον καὶ ἄνανδρον ἀπαιτεῖται ὁ Ἀριστιανὸς 

ἔχειν. 
/ / -- ΔΝ 

γ.22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς µα- 
Λ -- -- -- β 

θητᾶς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν 
αὐτὸν εἲς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύση τοὺς ὄχλου». ] 

ὁ ὁυσαπόσπαστον πτυμαος τών μαθητών, εἶπε τὸ Τὸ ὃ θ 

ἠνάγκασεν: ἤθελον γὰρ ἀεὶ αὐτῷ συνεῖναι. ᾿Απολύει δὲ τοὺς 

ὄχλους, οὐ θέλων ἐπισύρεσθαι αὐτοὺς, ἵνα μὴ δόξη φιλό- 

κομπος. 
ἃ / ". ή / Υ. 20,24 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς 

«κ. » 29/ ’ Ε) / Δ τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι, ὀψίας δὲ γενο- 
/ . - Δ μ -- / / -- 

µένης μόνος ἦν ἐκεῖ' τὸ δὲ πλοῖον ἤδη µέσον τῆς 
’ η / « Δ - ή 

θαλάσσης ἦν, [βασανιζόμενον ὑπὸ τών κυμάτων". 
ήν γαρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. ] Δεικνύων ἡμῖν ὃτι δεῖ ἄπε- 

/ ’ 9 Δ ” ώ / ’ 

ρισπάστως προσεύχεσθαι, ες τὸ ὄρος ἀναβαίνε. Πάντα 
4 «ΜΥ - φ - α Ν φ Δ ᾿ - ον ς/ . 

γὰρ δὺ ἡμᾶς ποιεῖ, οὐ γὰρ αὐτὸς ἐδεῖτο προσευχῆς. "Έως δὲ 
ο) / ” / ο 3 / 3 ” - 

ὀψίας εὔχεται, διδάσκων ἡμᾶς μὴ ταχέως ἀφίστασθαι τῆς 

προσευχῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς νυκτὸς μάλιστα τοῦτο ποιεῖν, τότε 

γὰρ ἠσυχία πολλή. 3Ἔυγχωρεῖ δὲ τοὺς μαθητὰς κλυδωνισ- 

θῇναι, ἵνα µάθωσι γενναίως φέρειν τοὺς πειρασμοὺς, καὶ ἐπι- 

γώσι τὴν αὐτοῦ δύναμιν. ᾽Αλλὰ καὶ μέσον τῆς θαλάσσης 
Δ - ε / -ν Ἁκα ’ 

το πλοῖον, ὡς μείζονα εἶναι τον φόβον. 

γ. 2ὖ---2] Τετάρτη δὲ φυλακῆ τῆς νυκτὸς ἀπήῆλθε 
πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησ οὔς περιπατών. ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν 

περιπατοῦὔντα ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάν- 
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ααἴπαιαα ραπς5 ομταπίαν. Ἐπίπινοτο οαπία απἵπααθ β6ηδ5 

Ἱπβτπιαραπίατ, ααοῦ ρ]αρα εταπί, {οῦ οταπίέ οἱ απιρ]αδίτα. 

Ώπο γΥετο Ρίδο65, Ρίδοαίογαπα ΦΕΓΠΙΟΠΕΣ: Ὅπις Ρρῖςδοίς εΥαῃ- 

ΡεΠ πι, αἰῖας Ρὶδοῖς αροβίο]ᾳ5. Ομαϊάαπι ααἴπαιθ ΡαΠ6Β, 

ααἴπαιαε Ἠρτος Μογβίς Ιπίε]οχοτιπέ, ἀαποβῖπι, Ἐχοάασπι, 

1, οενιοιπι, ΝΙΠΙΘΓΟΡ, Γδιἰοτοποπ]ῖἁπι. Ὦιοάςθοῖπα αιι{θΠι 

οορΠϊπϊ {απαεταπό βαΡ]αΒ αἩ αροβδίοΗς, οἱ Ῥοτίαϐ. ΘΟυα- 

οππααθ θΠΙπι ΠΟΒ ἔπτρα οοπιθἆςτα, Ἠοςυ α5ί, ΙΠίε]Ισοτο 

ΠΟΠ ῬοξυΙπχβ, ΘΟΓΙΠ1 αροδίο] σαραςθες Ῥοτίατιπέ εἰ ἁῑν]- 

βοτυπό. Ῥταίαογ πια]ετθς ας ρατγι]ο5: οχῖσῖίασ οεηἶπα α 

ΟἨτιβήαπο πο απ] ραοτ]]α γ6] πιαΠερτε Ῥτες 5 {εταῦ. 

Σί εἰαίΐπι οοεφῖί «Γέδμς ἀἰδοῖριῖος 8ιιο5 ἐπίγαγε ἴπ παυῖπε, 

εἰ ῬγωσθἘγε 86 ἴπ ιαζίεΥΊογεπι γάραπι, ἄοπεο ἀῑπιῖεῖθθοί {ι- 

ῥαν.] Ὀϊ βἰσπιβοατεί παπα Ιπαϊνα]βί οβδεπέ α Ώοπαῖπο 

ἀἰδοῖρα], ἀῑκιέ, οοερῖζ, 86ΠἹρΕΣ εΠπῖπι θἵ αἆθβεε γο]εραπί. 

Ὀιπςα{ απίεπι οἱ {πτραβ, ποἶοπ5 θα5 5αΏβεαιῖ, ης 4ΣΤΟ- 

Ραη{10. δἰιάϊοδα5 γιάετείαγ. 

Σί ἀἰπιίςείς ἐπγθοὶς, αξβοεπᾶέ ἵπ πιοπίεπι αῶ ογαπᾶιπι 

«οογθπη. Οωπι αιίοπι αυεπίθεοί Όθδρεγα, δοῖμς ογαί 1[ία, 

(6αίεγιπι πιαυῖδ Ίαπι ἴπι πιεᾶἰο πιαγῖς εγαί, εί α[οίαδαέιγ 

Πιοίίδιδ: παπι υοπέιᾶ εγαί αώυσγειφ.] Οδίεπάςηπς ποβῖδ 

ααοά οροτίθαί αΏδαιο ἀῑδίταοίοπα πιθηξϊς Ῥγθοατ, 1η 

ΠΠΟΠ{ΕΠΙ αβοσπ(1έ: οπιπία αεπἶπι Ῥτορίθυ Πο {αοῖξ, πθααθ 

επἶπα 1ρ5ο Ρτοσῖρα5 ορα5 Ἠαβρεί. Ὅδξαιε αἆ Υθβρείαπαι 

αυΐεπι ρτεσαίατ, ἆοσεπς αιιοά ηΟ5 ηοἩ βία{ϊπα αἲ οταΙοπῖ- 

Ῥα5 ἀϊδοθάθτο ἀεβροααπιαβ, 5οἆ εξ ποοία ροββίπιαπ 1]]ῇ5 

νασαχε, ἔαπο επῖπα πα]ος αῑθθ. ἘῬοετπηθαέ απίεπαι ἀῑδεῖ- 

Ῥα]ος 1ἵπ {απιροδίαίθ, απο ἀἰδοαπέ ἑαοηίαοπςς {θγγο {ΟΓ- 

Πΐαυτ, ΒΠαππάὰθ ασηποβοαπέ υἹτίαίειτι. ΤΠ πιεᾷίο απίεπα 

πηατῖ5 παν]σΊαπα, απο ππα]ογθ ο58εί 15 6ἴπιοτα. 

Θιαγία αιίεπι ποσο υἱφιζία αδθὶθέ αἆ 1ῇῖοβ «Γεδιι, απιύι- 

απ βροΥ πιαγς, εί ιοί νἰᾷἰδθεπίέ πι ἀἰδοῖριΠὲ 6ι{βεΥ πιαγθ 

απιδιζαπίαπι, {ωγδα(ἰ διωηέ, ἀἰσεπίες: ρεοίγιπι οδί: αο ργα 

16-.-9 
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τασµά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου έκραξαν. Εὐθέως 
δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων᾽ θαρσεῖτε, 

ἐγώ εἶμι, μὴ Φοβεῖσθε. ' Οὐκ εὐθέως αὐτοῖς ἐπέστη λύ- 

σων τὸν χειμώνα, παιδεύων μὴ ταχέως λύσιν αἰτεῖν τών συµ- 

φορών, ἀλλὰ φέρειν γενναίως, ἀλλὰ περὶ τετάρτην φυλακήν. 

Ἐλὶς τέσσαρα γὰρ διαιρεῖται ἡᾗ νὺξ παρὰ τοῖς φυλάσσουσιν 76. 

ἐκ διαδοχ/ε στρατιώταις, ἀνὰ τρεῖς ὥρας ἐχούσης ἑκάστης 

φυλακῆς. ὍὉ γοῦν Εύριος μµετὼ τὴν ἐννάτην ὥραν τῆς νυκτὸς, 

περιπατών ἐπάνω τοῦ ὕδατος ὡς Οεὸς, ἐπέστη. Οἱ δὲ διὰ 

τὸ ἄηθες καὶ ξένον ἔδοξαν φάντασμα εἶναι. Οὐ γὰρ ἀπὸ 
τοῦ εἴδους ἐγνωρισαν αὐτὸν, ἅμα μὲν καὶ διὰ τὴν νύκτα, ἅμα 

δὲ καὶ διὰ τὸν φόβον' ὁ δὲ παραθαρσύνει πρῶτον αὐτοὺς 

λέγων" ἐγω εἰμι, ὁ πάντα δυνάµενος, θαρσεῖτε. 

Υ. 28 ᾿Αποκριθεὺ δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε᾽ Κυριε, 
εἰ συ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα.] 
Θερμότατος ὢν ὁ Ἠ]έτρος τὴν πρὸς Χριστὸν ἀγάπην ἐπι- 

θυμεῖ ταχέως ἐγγὺς αὐτοῦ γενέσθαι καὶ πρὸ τῶν ἄλλων. 

Πιστεύει δὲ ὅτι ὁ ̓ ]ησοῦς οὐ µόνον αὐτὸς περιπατεῖ ἐπὶ τῶν : 

ὑδάτων, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τοῦτο δωσει. Οὐκ εἶπε δὲ, κἐλευσόν 

µε βαδίσαι, ἀλλὰ πρός σε ἐλθεῖν. Τὸ μὲν γὰρ, ἐπιδείξεως 
41. ἣν: τὸ δὲ, ἀγάπης τῆς πρὸς Χριστόν. 

Ὑ.20,βο Ὁ δὲ εἶπεν' ἐλθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ 

τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτει ἐπὶ τὰ ὕδατα, 
ἐλθεῖν. πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Ἑλέπων δὲ τὸν ἄνεμον 
ἰσχυρὸν ἐφοβήθη: καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι 
ἔκραξε λέγων' Κύριε σώσόν µε. Ὑπέστρωσε τῷ. 
Πέτρῳ τὴν θάλασσαν ὁ Κύριος, δεικνὺς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. 

κ «ᾱ λα ὼώδλκ 

Ὅρα δὲ πῶς τοῦ μείζονος περιγενόµενος ὁ Πέτρος, τῆς θα- 

λάσσης λέγω, τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη": οὕτως ἐστὶν ἀσθενὴς ἡ 

ἀνθρωπίνη φύσις' καὶ αὐτίκα ὅτε ἐφοβήθη, τότε ἤρξατο 
/ ο/ Χ 9 / ε / / / 

καταποντίζεσθαι" ὅτε γὰρ ἠσθένησεν ἡ πίστις, τότε βυθί- 

ζεται ὁ Ἠέτρος. Τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸν ἐποίησε μὴ ὑψηλο- 
- .] ο.) 5/ 8 [ή ”/ 3 

Φρονεῖν, καὶ τοὺς ἄλλους µαθητᾶς παρεμυθήσατο: ἴσως γαρ 
ν / - 9 Δ . / ες / « Ν 3 
ἐφθόνησαν αὐτῷ": ἀλλὰ καὶ πόσον ὑπερέχει ὁ Ἀριστὸς αὐ- 

τοῦ, ἔδειξεν. 
/ Δ -” 3 / Ν - 

Τ. 21-34 Ἑύθέως δὲ ὁ Ἰησούς ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

κ μμ λ. ασια. 
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πιεί επεϊαπιαυεγιπέ: κθεᾷ δἰαἰπι ᾖοσιμίι οδί ἐῑί «εδιιδ 

ἀἰσειπδ: «Εἰϊίο, 64ο διίπι, πο ἰεγγοαπιὐπί] ἍοἩα βίαίῖπα 

αδαί αἵς τί ἰοπιρεδίαίοπι βοζατεί, ἆοσοεπᾶ ποπ οἵίο 

Ῥείεπάαπι αἀγογβιίαίαπα 5ο]αίίοποπ, 5εά {ετεπάας {οτίῖ- 

ίογ: αὖ οἴτοα ααατίαπι γισϊΠατια. Τη απαίποχ επῖπα ρατίθΒ 

ποσίεπι ἀἰνιάαπό οαδίοἆας Ἱαχία παϊΠίαταπι ἀῑδοϊρμπαπι, 

βΙησι]5 Ῥογ {τα Ἠοτας 5παπ 5ετναπρας5 οιδίοάῖαπα. 

Ὥοπήίπιβ απίεπι ρο5ῦ ΠΟΠαΠ1 Ἠογαπῃ ποςβῖς αππρα]αης 6αρτα 

ααπαπα {απαπαπα Ώσις αξΙαί. ΠΠ απίεπα Τ6ΠΑ {ατα ΤαΓαΠὰ 

αίᾳαια Ἰηπβδομίαπι βροεοίαπίθς, Ῥαίαραπί βΡραοίτιπι 6586. 

ἌΝεαιο οπῖπῃ α βροοῖς Ιρβαπῃ οοσποβδοεΡραηί, Ῥατίάπι Ῥτορ- 

{ον ποοίεπι, ρατίϊῖπα ρτορίετ πηείαπα. Ἠ]ο αιίεπι απΙπιαΠΒ 

1]ος ρτίπιαπα ἀῑσαί, Ἐσο β1π1, απ οπιπῖα Ῥοββαπὶ: Πάῑίο. 

Πεβροπᾶεπθ αιίεπι 1 Βείγιε ἀἰωῖέ: Ποπιϊπθ, δἳ ἔτι 68, 

Ζιθείο πιο υεπἰίγο αἆ {ο 51ρεγ απια».]  Ἐειγεπαβεῖπια Ἐείτὶ 

ετσα ΟἨτϊδέαπι οματίίας οταῦ: ἀεβιάεταραῦ οπῖπι βἰαίῖπα 

Ῥτορα Ί]]απι 6556, οὐ Ῥτο αμ. ΟτοάιάΙ6 απίεπι ααοά 

16β15 ποπ οἶαπι Ίρ5ο απιρι]αγεῦ 61Ρ6Γ ας Πα5, 5εἆ εἰ 51βῖ 

ἁαίιτας οβ8θοί Ἰοο. Ἀοπ ἀῑκῖέ απίθπα, ]αρα πιο το, 5αᾱ, 

αἆ {ο νοηῖτο. ἨΜαπι Π]αά οβδίοπἰίαοπῖ5 θβέ, ου αιίσπι 

απηοτῖβ 1η ΟΠτδέαπα. 

11ο αιέεπι ασ: Τοπ. ἆί οιίπι ἀεδοεπαϊίδδεί ϱ ππαυῖ 

Ρείτιιδ, απιδιαθαί διρε; αφµαδ, αἱ ἴγεί αἆ «Ἰέδωπι. «αΐς- 

}1ΙΠ οιπι υἱάογοί υοπίιπι υαώιπι, {εγγλίέιδ οδί: εί οτπι 

οαρἰςδεί ἀἄεπιεγσί, οἰαπιαυζέ ἀἰσεπθ: Ἰοπιῖπε 8εγυα πιο.] 

αιρβίτανΙε Γοπαῖπιι5 Ῥοαίΐίτο Ίο, 5Π4πι ἄοο]αταπς υΙτίι- 

ίοπι. Αὐίοπάς αιίοπι ααοᾶ πια]οτῖ Ῥοετίομ]ο πεπρθ πιατῖ5 

βωρογαίο, γεπέαπα ἐπιιήέ: Πέα Ίπῃτπια ο5ῦ Ἠππιαπα παίυτα : 

οἱ βέαἰῖπα 6 Επιυῖε, οαρῖέ βαρπιετρὶ: απαπάο οπίπι βάθε5 

Ίπβγππα, αδὲ, ἔαπο ἵπ Ῥγοβιπάα ἀαεοσπαϊό Ῥεΐτα». Ἠοο 

απίσπι {δοῖέ, πο 1] βαρετβρ]ταῦ, εξ αἷϊος βο]ατείαχ ἀἱδοῖρι- 

Ίο: {οτία οπῖπι Ιπγ]άΙββοηί. Βεᾶά οὲ ΟΠτῖδίας απαπίαπι 

ἵρβυιπα βαρετεί, οδίεπά1ζ. 

(οη/εεέίπι αιιέεπι «Γοδιβ εαἰεπία πιαπι αρργε]επάἰέ ετιπι, 

ι 
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[ά - |) / -- / ” 

ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ" ὀλιγόπιστε, εἰς 
/ / / Ε) -- ” ΔΝ -- 

τί ἐδίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον 
3 / ς 2/  ἍΤ - / 3 θ / 

ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Όι ὃὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες 
-- / - -- ει 

προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες' ἀληθώς Θεοῦ υἱος 
οι ’ ς λ ο ο) ε 4 ο φ 
εἰ. ] Δεικνύων ὁ Χριστὸς ὅτι οὐχ ὁ ἄνεμος αἴτιος τοῦ κα- 

- 5 2 ε / 3 Αα μα 5 η) 
ταποντισθῆναι, ἀλλ᾽ ἡ µικροψυχία, οὐ τῷ ἀνέμῳ επιτιµά, 

ἀλλὰ τῷ μικροψυχήσαντι Ἡέτρῳ. Διὸ καὶ ἀναβαστάσας 
αὖτον ἔστησεν ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἐάσας τὸν ἄνεμον πνεῖν. Οὐκ 

. Ἀ ἡ .. ΙΡ 6 / α] .] 3 . ή « εἷς τὸ πᾶν δὲ ἐδίστασεν ὁ Πέτρος, ἀλλ᾽ εἰς τὶ, τουτέστι µε- 
- 2 ἅ 4 3 9 ’ 8 - 9 / η] 

ρικῶς: καθ᾽ ὃ μὲν γὰρ ἐφοβήθη, κατὰ τοῦτο ἠπίστησε"' καθ 
ο] αν ’ - ’ Δ - 9 4 3 

ὃ δὲ ἔκραξε, Ἰύριε σῶσόν µε, κατὰ τοῦτο ἰάσατο τὴν ἀπι- 
/ Ἀ δα ’ 5 ’ ο) . 5 3  -- στίαν. Διὸ ὀλιγόπιστος ἀκούει, ἀλλ᾽ οὐκ ἄπιστος. Οἱ οὖν 

τὰ - [ή ιο 3 .] - ’ 9 ’ 8 ” 

ἐν τῷ πλοίῳ καὶ αὐτοὶ τοῦ φόβου ἀπελύθησαν' ἑἐκόπασε 

γὰρ ὁ ἄνεμος: καὶ δὴ γνόντες ἀπὸ τούτων τὸν Ἰησοῦν, ὁμο- 

λογοῦσι τὴν αὐτοῦ θεότητα. ὉΌὺὐ γὰρ ἀνθρώπου τὸ περιπα- 

ΜΗΝ τεῖν ἐπὶ θαλάσσης, ἀλλὰ Θεοῦ: καθὰ καὶ ὁ Δανὶὸ 
Ῥ. ΙΧΧΤΙ. ἃ 

λέγει" ἐν τῇ θαλάσση αἱ ὁδοί σου, καὶ αἳ τρίβοι 

σου ἐν ὕδασι πολλοῖς. ᾿Ανακτέον δὲ τὸν λόγον: σκάφος ᾗ 

3: κύματα ὃ βίος ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων ταραττό- 
ο) ϱ 3 / . . / α .. . - 

µενος" νὺξ {ἱ ἀγνωσία: ἐν τῇ τετάρτη δὲ φυλακῆ, πρὸς τῷ 

τέλει δηλονότι τῶν αἰώνων, ἐπέστη ὁ Χριστός. Ἡρώωτη μὲν 
Δ 

γαρ φυλακὴ ἡ πρὸς ᾿Αβραὰμ διαθήκη, δευτέρα ὁ ἡωσέως 

νόμος, τρίτη οἱ προφῆται, τετάρτη ἡ τοῦ Ἰυρίου παρουσία" 
ολ Δ ” 4 ’ » 3 Ἆ ’ αὐτος γὰρ ἔσωσε τοὺς κλυδωνιζοµένους, εἰσελθῶν καὶ γενό- 

µενος µεθ᾽ ἡμών, ὥστε ἡμᾶς ἐπιγνόντας αὐτὸν ὡς Θεὸν προσ- 

κυνεῖν. ὍΌρα δὲ καὶ τοῦτο, πῶς τὴν ἄρνησιν τοῦ Πέτρου, 

εἶτα τὴν ἐπιστροφὴν καὶ µετάνοιαν, προεσήµανε τὰ ἐν τῇ 

θαλαάσση αὐτῷ συμβάντα. ὍὭσπερ γὰρ ἐκεῖ λέγει 
Μαί{. πχτ]. 9ὔ. - κ . 2. . ο Σ 

θρασυνόµενος, οὗ µή σε ἀπαρνήσομαι, οὕτω κἀν- 

ταῦθα, κέλευσόν µε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα": καὶ ὥσπερ τότε 
’ . - 

συνεχωρήθη ἀρνήσασθαι, οὕτω κἀνταῦθα συγχωρεῖται ποντί- 

ζεσθαι: ἐνταῦθα χεῖρα δέδωκεν αὐτῷ ὁ Ιύριος, καὶ οὐκ ἀφῆκε 
ζω) Ἰκά ο ὸ . - / φις 3 ΔΝ - - 

ποντισθῆναι. Ιλάκεῖ διὰ τῆς µετανοίας αὐτὸν ἀπὸ τοῦ βυθοῦ 

τῆς ἀρνήσεως εἵλκυσεν. 
|) ’ - 3 Ν -- Υ. ϱ{--»ό Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν 

/ λ / λ ες / .. Γεννησαρέτ. Καὶ ἐπιγνόντες αὐτον οἱ ἄνδρες τοῦ 
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εέ αἰωιέ αῑῆὶ: Ο Ῥαγιπι Πάεπβ, αἴ οι ]ογπιίάαςίέδ Ἐί 

ὑπφγεβεῖς ἐς ἵπ παυῖπι, οοπηιἰουῖέ ουεπέμθ. ΊΌογγο φυξ πι 

παυὲ εγαπέ αοοθδδογιἰπέ α οιπι, εἰ αζογαυσγιιπέ, ἀἰσεπίος : 

ὔεγε Ιεὶ [ές 65.] Οδίεπάεπς ΟἨτϊδίις ποη γοπίέπ], 5δοᾷ 

ρυς Παπ πα ίαίοπα βαΏπαογοθηά1 Ο81154Π1 6956, ΠΟΠ γοηπίτπα 

Ἰποτεραῦ, 5εά Ῥοείΐταπι ραβ]απῖπισπι. Ἰάθ6ο οἳ αβΡρτομεῃ- 

ΒΙπα 6πι δίαἰιήζ 81ροΓ αθἴιΑΠ1 Ῥογπ]ίβδο γοπίο ατα. 

Νοπ οπιπΙπο απἴοπι ἁαριίαρας Ῥοΐτιας, 5οᾷ 5οοιπάιΠι 

απ], Ίου ο5ί, οχ Ῥατίε: παπα Ἱασία 1 ααοᾶᾷ ἁαριίανθ, 

Ἱποταάσ]ας {αϊς: Ἱαχία 1ά απίοπι ααοᾷ οἸαπιανίέ, Ὀοπαῖπα 

6οτνα πε, οιτανῖς ΙποτοάιΠίαίαεπι. Ἰάεο ῥρατάαπι Πάοπς 

ἁἰοϊίατ, ποἩ Ἰπογοᾶυ]ας. ἸΤσίέατ απ ἵπ πανῖ, οἱ 1ρ8Ι πηθία 

5ο] βαηί, ορβδανϊΙό οηῖπι γοπίας5, εὔ οκ Ἠϊ5 οοσηϊζο 

165, οοπ{εβςῖ διπί οἶις ἀθϊίαίαοπι, ὝἌθασαα οπῖπα Ἠοπαϊηϊς 

ο5δῦ 51ροΥ π]ατθ απιρι]ατα, 5ο Τοαϊ: βἰοαῦ οὐ Τανιᾶ ατοῖί : 

Τη πιατὶ γ]ες {ποο, οὐ 5οπαϊίο {ορ ἵπ ας πιυ]ς. οτσία 

8Ππασοσςη αιίαπι, ηαγῖ5 ἵεττα, Παοίας νιία α πια]ς ορῖτ]{]- 

Ῥα8 ἰατραία, ποκ Ἰσποταπίία, Τη απατία απίοπι ν]σῖ]α, 

πἆ Άπεπι βεοπ]οταπι αφ αί ΟἨτῖδία. Ῥτίια νὶοῖ]α, 

{αάμ5 οαπι ΑΡταβαπα: 5οοαπᾶα, Ιοχ Μοραῖσα: {ετίῖα, ΡΤο- 

Ῥπεία: αιατία, Ὠοπαϊπϊ αἀγεηίαδ. ΊἼρ5ο οπῖπι βοτγανΙό 

Ώο5 Πποββρια5 ασ]{αίο5, γοπῖαεπς αἆ ηος Ἱτα τὸ Θ1Π1 ΟΟΦΏΟΒ- 

οΘΤΕΠΩΑΙ5, οὐ τί Ὀσιπι αζοΓατθπαΙδ. Ὑϊάο αιίαοπι οὐ Ίος 

ααοᾶ ποραοπεπι Ῥοΐτι, εὐ ἀεϊπάς α]5 οοηπγδΓβδίοπεπι εὖ 

ραπϊιεπίαπι ργερβῖσπαταπί εα απ 18 ἵπ ππατὶ αοο]ζθ- 

ταηῦ. Ναπι θ1οιί Π]]ο ἀῑοεραί οοπΠάσπς, Νοη {ο ηθσαΡο, 

1ο οὐ Ἠϊο, {ἀθε πιο γεπῖτο β1ροΓ ααας: εὐ ἶοαί ἴππο 

Ῥοπήπαςδ ρογπαθῖό πθραγςθ, Ἱία οὗ Ἠϊο ροτπαζῦ πιετρ]. 

Ἠϊο πιαπιπα αἵ ροττεχίό Τοπῖπιβδ, οὗ ποη ῬογπαϊθΙό 6 πα 

βαΏπιετοί: Ἱία ἴππο Ῥετ ρωπϊζοεπαπι εαπα α. Ῥτοβιπάο 

ποραθ]οηῖ5 οχἰταχϊζ, 

Τέ οι ἐγα]οοϊθδεπέ, υοπογιιέ ἴπ ἴεγγαπι (εππεσαγοίῇ. 

Εί ουπι αφπουἰβδεπέ ἐἶζωπι υἱγὸ [οοῦ ἐίζις, εηιϊδογιιιέ πέος 



205 ΤΗΕΟΡΗΣΙΛΔΟΤΙ ΤΝ δ. ΜΑΤΤΗΣὉΤΜ 

: ’ / 5 ε/ Δ ’ 

τόπου ἐκείνου, ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τήν περίχωρον 
ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακώς 

ἔχοντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν, ἵνα μόνον ἄψωνται 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" καὶ ὅσοι ἥγαντο, 
διεσώθησαν. | Διὰ πολλοῦ χρόνου ἐπιδημήσαντα τή Τεν- 

. Δ .) - 3 ’ 3 Αν ” 3 3 3 3 

νησαρετ τον Ἰησοῦν οὐ µόνον ἐκ τῆς ὄψεως, ἀλλα και ἐκ 

τών σηµείων ἐπιγνόντες οἱ ἄνθρωποι, πίστιν ἐνδείκνυνται 

θερµήν" ὥστε ἐπιθυμεῖν καὶ τοῦ κρασπέδου ἄψασθαι, καὶ δὲ] 
- ’ 9 / ο - Ν λ 

τοῦτο ποιήσαντες ἐθεραπεύθησαν. Οὕτως οὖν καὶ σὺ ἄψαι 

τοῦ ἄκρου τοῦ ἑματίου τοῦ Ἀριστοῦ, ἤτοι τοῦ τέλους τῆς 
3 / α) μα ον ’ . ν) 4 / ῤ 3 / 
ἐνσάρκου αὐτοῦ ἐπιδημίας. Ἐν γὰρ πιστεύσης ὅτι ἀνελή- 

ΦθΗ, σωθήση" ἱμάτιον γὰρ ἡ σάρξ: κράσπεδον δὲ ταύτης, 

τὸ τέλος τῆς ἐν γή ζωῇς. 

ΚΕΦ. ιε. 
-- -- / οτε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύ- 

-- -- / λ / 

µων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες: διὰ τί 
] / - οἱ µαθηταί σου παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τών 

Α 4 / χ ια. - 
πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τας χεῖρας αὐτών, 
«/ ” - - 3 
ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.] Ἐὺ καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι εἶχον 

- 3 Φ / 3 3 εκ ’ 3 « 

γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, αλλ οἱ εντιµότεροι ἐν Ἱερου- 

σαλὴμ ἦσαν" διὸ καὶ οὗτοι ἐφθόνουν μάλιστα, ὡς φιλοδοξό- 
”/ 4 4 η - "ο νι 9 / 

τεροι. ᾿"Έϊθος δὲ εἶχον οἱ Ἰουδαῖοι μὴ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίειν, 
ἀπὸ παλαιᾶς παραδόσεως. ΤΓαύτης οὖν τῆς παραδόσεως κα- 

ταφρονοῦντας ὁρῶντες τοὺς μαθητὰς, ἐνόμισαν αὐτοὺς ἐξου- 

θενεῖν τοὺς πρεσβυτέρους. Τί οὖν ὁ σωτήρ; οὐδὲν μὲν πρὸς. 
τοῦτο ἀπολογεῖται: ἀντεγκαλεῖ δὲ αὐτοῖς. 

μα κά -- Υ. 6-6 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' διὰ τί 
ολ ) κ 1 - - Α 

καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε την ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ δια 
τὴν παράδοσιν ὑμών; . Ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέ- 
γων᾽ τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µήτέρα" καὶ ὁ 
κακολογών πατέρα ῆ μητέρα θανάτω τελευτάτω: 
ὑμεῖς δὲ λέγετε' ὃς ἂν εἴπη τῷ πατρὶ ῆ τῇ μητρὲ, 
δώρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ώφεληθῇς: καὶ οὗ μὴ τιμήσῃ 
τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα" καὶ ἠκυρώσατε 78 
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πι απίυεγκαπι γεφίοπεπι ἐῑίαπι, οἱ αἰέιζογιπιέ ἐῆίὲ οπΊπεΒ πιαῖε 

Παδεπίος, οἱ οὐδοσγαδαπέ θιίπι ιέ ἑαπίιπι ίαπφογεπέ Ππιογίαηε 

υοβἰϊπιεπέὲ ἐἱρθίμς: εἰ φιιοίφιοί {αίσεγιπέ επι, δαῖζυὶ ]αοξὲ 

διά. (θππεζατοπῖ ΟἨτϊδέαπι πηπ]ίο {οπιροτο αραά 5α 

νεγβαπίθπα ΠΟΠ βοἶππα εκ αβροσία, 56ἆ εὔίαπι ες παϊτασι]]5 

ασποβοθη{θβ, αἶασγεπα εχηήραεταπί Πάαπι, Ἱία αί οπρετεπῦ 

οἱ Απιρτίαπι οοπησογα, αίαπε Ἱία οιταϐί δαη{. οἱο οἱ {τι 

ᾳποααο βαπιπϊἑαίεπι γεβῖς ΟἨεὶδά «οπΏπρίίο, Ἠοο α5ί, 

Άποπα Ιποο]αίις εἶιβ 1η οαγΏθ. ο επῖπι οταβιάοτῖς αποἆ 

αβδιπηρέας ϱδί, βαἱναροτῖ. Ὑεδίϊς απίπι οατο: Επιργῖα 

. απέθπα οἶας, ΕπΠῖ5 ΥΙ{ο βαρετ {ετταπῃ. 

Ο4ΡΕΣ. Ι. 

ΝΟ αοοεάωπί αἲ «εδιπι Ἠἱογοδο[ηπιαπί δοεγίδα εἰ 

Ε/λατίθαί, ἀἰσεπίε: Όιατο αἀἰδοίριιί ἐιὲὶ {γαπδφγε- 

ἀἰιωπέιγ ἐγααλίίοπεπι δεπἰογιπιζ ποπ επῖπι {αυαπέ πιαπιιδ 

8µα8 φιιαπᾶο εάιπέ ραπεπιι]  Ὁπαπαααπα ἵηπ οπηπίρτι5 ]οοῖς 

ογαπὲ Βοτῖρο εἰ Ἐπματίδερί, πιαρΊ5 {απιοη 1ηπ Ἠοποτε οταπί 

Ἠιοεγοβο]γπαιίαπΙ: 16ο 1] πιαρῖ Ἱπνιάεραπί, πἰροία 

Ιπαηῖ5 σ]οτῖο τηασῖ5 αρρείεηίθΒ. Μοτεπι απίεπι Παρεραπί 

Γαάςί ποη οοπιεάστο 11ος πιαπίβαβ, Ἰάᾳπε εκ ραίΐταπι 

ἐταάιᾶοπα. ας Ιρ]ίατ {ταᾶιάοπος αἱ γιάϊδδεπό πο ΟΡΒΕΓ- 

νατὶ α ἀἰδοῖρα]ϊς, Ῥαίαγοτιαπέ 11ο οοΠπ{εΠΙΠΕΓΘ 56ΠΙΟΤΘΡΒ. 

Ουἷά αἆ πο Ῥα]ναίος» ἨἈΝΙΠΙ αἆ ος τοβροπάἆαί, 5εἆ 

νιοϊββῖπα τερτε]μεπά16 6908. 

ᾱ4ἱ {Πίο γοβροπάεπα αἰαῖί εἶε: Θιαγε εί ν08 ἔγαπδφγεάϊ- 

πιπὲ ϱγαοσερέιπι δεῖ ῬγορίεΥ ἐγαάδίοπεπι υεδίγαπιζ ΆΝαπι 

Ὄεις ῥγαοερίί ἀἰσεηςδ: Ποπογα ῥαΐγεπι ἔιτιπι εί πιαίγεπι: εί 

φωξ πια[εάἰαογίέ ραΐγτὶ αιέ πιαίγὶ, πιογίε πιογαίµγ: Ό08 

αιμίοπι ἀἰσῖείς, Οισιπφιο ἀἰπεγίέ αίγέ αιέ πιαέτὶ, ἄοπιί 

εδ, δὲ φωίά επ πιο ἐἰδὶ γοᾶθδδο βοΐογΟί, εἰ ποπ Ποπογαῦίζέ 

Ραΐγεπι δι, αιέ πιαίτεπι δαπι: οί ἱγγιέιπι ]εοϊδίῖς ϱΥ- 
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Δ Δ -- -- Δ ) / - 

τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. ] 
Οἱ μὲν Φαρισαῖοι κατηγόρουν τών µαθητών, ὡς ἐντολὴν τών 

/ / ε Δ 4 Δ ὸ / 3 Ν πρεσβυτέρων παραβαινόντων" ὁ δὲ Χριστὸς δεικνύει αὐτοὺς 

τὸν τοῦ Οεοῦ νόµον παραβαίνοντας" ἐδίδασκον γὰρ τοὺς 
- Δ ’ - - 3 . ) / ιά παῖδας μηδὲν διδόναι τοῖς γονεῦσιν, ἀλλ᾽ ἀνατιθέναι ὅσα 

ἔχουσι τῷ γαζοφυλακίῳ τοῦ ἱεροῦ. Ἡν γὰρ ἐν τῷ ἱερῷ 

θησαυρὸς, ἐν ᾧ ὁ βουλόμενος ἔβαλλεν, ἐκαλεῖτο δὲ οὗτος 

γάζα: ὁ δὲ θησαυρὸς τοῖς πένησι διεδίδοτο. Οἱ τοίνυν Φα- 

ρισαῖοι πείθοντες τοὺς παῖδας μηδὲν διδόναι τοῖς γονεῦσιν, 
9 ον. / 9 οὰ Αα. - σε ” ΣΩ/ 3 

ἀλλ᾽ ἀνατιθέναι αὐτὰ τῷ θησαυρῴ τοῦ ἑεροῦ, ἐδίδασκον αὐ- 

τοὺς λέγειν ὅτι δώρόὀν ἐστι, τουτέστιν, ἀνατεθειμένον τῷ 

Θεῴ ἐστιν, ὦ πάτερ, ὃ ζητεῖς ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆναι. Ἰαὶ οὗ- 

τως ἐμέριζον αὐτοὶ μετὰ τών παίδων τὰ χρήματα, καὶ οἱ 

γονεῖς κατελιμπαάνοντο ἀγήροκόμητοι. ᾿Ἡποίουν δὲ τοῦτο 

καὶ οἱ δανεισταί: ἐὼν γάρ τις ἐδάνεισέ τινι χρήματα, εἶτα 

δύσκολος ὁ χρεώστης ἣν καὶ οὐκ ἀπεδίδου τὸ ὀφειλόμενον, 

ἔλεγεν ὁ δανειστὴς πρὸς τοῦτον τὸν ἆγνωμονα χρεώστην, 
Ἰκορβάν ἐστιν ὃ ὀφείλεις µοι, τουτέστι, δῶρον τῷ Θεῷ ἀἆνα- 

’ ε - [ή [ - ών ΤΚ 9 / . 

τεθειµένον" ὁ οὖν χρεώστης ὡς τῷ Θεῷ ἕκτοτε ὀφείλων καὶ 

ἄκων κατέβαλλε' τοῦτο ἐδίδασκον τοὺς παῖδας οἱ Φαρισαῖοι 

ποιεῖν. 
4 - . κ) 

Ύ.]--9 Ὕποκριταί, καλώς προεφήτευσε περι 
”- σ4 / / Δ ο -- 

ὑμών Ἡσαῖΐας, λέγων" ἐγγίζει µοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ 
/ -- | -- / ’ ο. λ 

στόµατι αὐτών, καὶ τοῖς χεἰλεσί µε τιμᾶ, ἡᾗ δὲ 
/ ᾿ - {δι φ / ϱ.ς οὗ -- [ ΔΝ καρδία αὐτών πόῤρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. Μαάτην δὲ 

{ / / / 2 / 
σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα 
ἀνθρώπων.] Δείκνυσι διὰ τῆς ἩἨσαΐου φωνής καὶ περὶ τὸν 

πατέρα αὐτοῦ τοιούτους ὄντας αὐτοὺς, οἷοι καὶ περὶ αὐτὸν 

εὑρίσκονται" πονηροὶ γὰρ ὄντες, καὶ διὰ τῶν πονηρῶν ἔργων 

µακρύνοντες ἑαυτοὺς τοῦ Θεοῦ, στόµατι µόνον ἐλάλουν τὰ 
- ο] ’ ἡρ ο) ’ ’ . - 

τοῦ Θεοῦ λόγια. ἹΜάτην γὰρ πάντως σέβονται καὶ δοκοῦσι 
Αα Δ .) « λ - ” .) . 9 ’ 

τιμῶν τὸν Θεὸν οἱ διὰ τῶν ἔργων αὐτὸν ἀτιμάζοντες. 
4 / λ . Ὕ.τοι1ι Καὶ προσκαλεσάμενος τον ὄχλον εἶπεν 

-- 4 Μ Δ / 

αὐτοῖς: ἀκούετε καὶ συνίετε. Όύ το εἰσερχόμενον 
λ / Αν λ / Δ Δ 

εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλα τὸ ἐκπο- 
/ - ’ -- -- Δ ”/ ρευόµενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τον ἄν- 
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“οερέωπι εί ργορίεν ἐγαάίοπεπι υοδίγαπι.] Ἐλατϊςεῖ αοειι- 

βαῦαπί ἀἱξοῖρα]ος αιαδῖ πιαπαίαπι βαπΊογάπι ῬΡτεργατ]- 

οαπίες: ΟΕΠτῖείας απίεπι οδίεπά1{ 1ρ5ο5 Το6ἵ Ίοσοπι Ῥταγα- 

τισατ,. Ὡοσεβραπί απῖπι Ῥιθτο πο απῖά ἆατεπί ρατεπί{]- 

Ῥα5, δε οβεττεπῦ απεοππααθ Παβοβαπέ ἵηπ σαζορΏγ]ασοἵατα 

{επιρῃ. Ἐταί ααίσοτα ἵπ {οπιρ]ο {πεαεαιτας, ἵπ απαπι απῖς- 

απ το]εραί αιϊάρίαπα Ιππαιίοτεί, γοσαραίαταπε 1]ε 

ραζα: αἲ ἀῑξίτιραεραίασ 1π Ῥα"ροτες {Ἡδδβαυτας. Ῥπατίδοί 

Ἰσ]σιν Ῥεγ5διαάεηίος ραοετῖ πο απϊά ἀἆατεπί ρατεπίρας, 

εοἆ οΠεττεπί ἵπ {Παξαπταπι {επιρῃ, ἀοοεβραπό 1ρ5ο5 τό 

ἀἰορτεπί, Ὀοπιπι Ὠοι αδέ, τἆ ο5δί, ορ]αίαπι Ὄσαο οδί, ο 

Ῥαΐετ, 1 ααοά Ῥετ πιε 4Ρῖ αβιῖ 6556 οαρῖ.. Ἐά 5ο ρατ- 

Περαπέατ 1ρ5ῖ οτι ΠΗ15 ορο5: εἰ ρατοπίος τεΠπαπεραπίασ 

οἱ οοπἑαοπιπεραπίασ, ηθο 1Ιπ βαοποσοία αἱοραπίέατ. Ἐαςοῖο- 

Ῥαπῦ απίεπι Ἠος εἰ ογεἹίοτε. ϐἱ απαῖδ επῖπι οιΙρίατα 

πηπίαο ἀθάϊεξεί ροουπῖας: εί ἀεϊπάς πια]ας ἀερίίοιτ ποἩ 

τοεάάετεί ἀεριίαπα, ἀῑεεραῦ ογαάΙίοτ αἆ 1]απι Ἱπσταίαπα 

ἀεβιίοταεπι, Οοτβαπ εξ ααοᾷ ἄεθοας παῖΠῖ, Ἠος ο5έ, ἆοπαπα 

Ώεο οΡρ]αίαπ. Ὠερίίοτ Ισίέαν ἔαππο αααθὶ Ὀςεο ἆερεῃς, 

εστι Ἱπγιίας ἀἴπαπιεταραί. Ώοο ἀἆοεεραπί ἘΠατῖςδαί 

Ῥιθτοβ {ας66Υ6. 

Πηροσγίίῶ, ὄεπο ᾖῬγογρ]ιείανίέ ἄᾳ νοδῖς Εεαῖαν ἀἴσεηα: 

4Ρρργορίπημαί πε]! ροριζι5 ]ιῖο ογθ 81ο, οἱ [αδῖῖ πιε Ἰιοπο- 

γαϊ, οσίεγιπι 6ο Θογηπι Ῥγουμί αὐεδί α πιο. «ο ]γωδίτα 

Ίππο οοἶωπί ἀοοεπίοι μέ ἀοοίτίπας πιαπάαία Πιοπιπισα.] Ό8- 

{επαιί Ἐβαῖρ Υοσςα αποά οίῖαπι {αΐες αἶπί οἵσα Ῥραίΐτεπι 

βΠΊΠ1, απα]ες εί εἴσα 56 Ιπταπαπίατ. Ἀαπι οὐπι πια] 

οβ5εη{, ϱ{ ῬτορίεΓ τηα]α οροτα ]οηπρ]α5 α Ώεο τοοεἆοτεπέ, 

ἀῑνΙπαπα ΞΕ6ΥΠΙΟΠΕΠΑ βοἷο οτε Ἰοᾳπεραπίατ. Ἐταδίτα επῖπα 

οο]απέ εἰ Ῥυίαπέ 5ο οοἶετο Ώσδαπι, αιῖ αγ ορετα 1]απα 

ἀελοποταπί. 

Σί αἀνοσεαίίς αά 8ε ἔιδίε, αἰπίέ εἶε: «4ιιάίο εί πίε[ζί- 

αἴίο, Ίοπ φιοᾷ ἐπφγεάϊέην 98, ὑπηηῖπαί ᾖιοπιίπεπι: δεᾶ φιοᾷ 

εηγεάἰέω πω ογ6, Ίιοο ἔπιριγηπι γεάᾶῖέ Ἰοπιίπεπι.] Ἀοτ 
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θρωπον.] Οὐκέτι τοῖς Φαρισαίοις διαλέγεται, ὡς ἆθερα- 
πεύτοις, τῷ ὄχλῳ δὲ. Καὶ διὰ τοῦ προσκαλέσασθαι δοκεῖ 

Ἔ Φε Αρτ [δὴ , λ , ο τω ῃ 
τιμᾷν αὐτοὺς, ἵνα παραδέξωνται τὸν λόγον αὐτοῦ, καί φησιν, 

ἀκούετε καὶ συνίετε, διανιστῶν αὐτοὺς εἰς προσοχήν. Τών 

δὲ Φαρισαίων αἰτιωμένων τοὺς μαθητὰς ὡς ἀνίπτοις χερσὶν 

ἐσθίοντας, ὁ Ἰξύριος περὶ βρωµάτων λέγει, ὅτι οὐδὲν βρῶμα 
- Ν 5” ’ ’ ολ 3 Ἀ - 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, τουτέστι μολύνει. Ἰαὶ εἰ τὸ βρῶμα 

οὐ μολύνει, πολλῴ μᾶλλον τὸ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίειν. ΊΝ]ο- 

λύνει γὰρ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον τὸ λέγειν ἃ μὴ δε. «Αὐίτ- 

τεται δὲ διὰ τούτου τοὺς Φαρισαίους, µολυνομένους ἐκ τοῦ 

λέγειν φθονούντων ῥήματα. Όρα δὲ σοφίαν, πῶς οὔτε φα- 
- Δ ” 5 / - ή ῴώ ’ 3 3 

νερῶς το ἄνιπτον ἐσθίειν νομοθετεῖ, οὔτε αποτρέπει, ἀλλ 
σα / ὸ ὸ ’ Δ 3 3 ’ λ. 3 ΔΝ - δι | 

ἕτερόν τι διδάσκει, τὸ μὴ ἐκβάλλειν ἀπὸ τῆς καρδίας πονηροὺς 

λόγους. 
’ / ε .] -- 

Ὑ.12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ο -- ο ε/ ε -- / 

εἶπον αὐτώ' οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες 
λ / / 

τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν:] Οἱ μὲν μαθηταὶ 

διὰ τοὺς Φαρισαίους λέγουσιν ὅτι ἐσκανδαλίσθησαν, πλὴν 79 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἐθορυβήθησαν" τοῦτο δὲ ὃῆλον ἀπὸ 

τοῦ προσελθεῖν τὸν Π]έτρον καὶ ἐρωτῆσαι περὶ τούτου. 

Ὁ γοῦν Ἰ]ησοῦς ἀκούσας ὅτι ἐσκανδαλίσθησαν οἱ Ὅαρι- 

σαῖΐοι εἶπε" 
- ’ α] / - 

Ύ.τβι14 Πάσα Φφυτεία, ἦν οὐκ ἐφύυτευσεν ὁ πα- 
4 ε κ. Ες ε) / ” 3 / 

τήρ µου ὁ οὐρανιος, ἐκριζωθήσεται. Άφετε αὐτούς' 
/ 3 Δ ζω Ν λ Δ ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλών. Τυφλὸς δὲ τυφλὸν 

λ [ω / 3 -- 

ἐαν ὁδηγῆ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.] Τὰς 
τῶν πρεσβυτέρων παραδόσεις καὶ τὰ ἸΙουδαϊκὰ ἐντάλματα 

λέγει ἐκριζωθήσεσθαι: οὐχὶ τὰ τοῦ νόµου, ὡς νοοῦσι Νπανι- 
- ε 8 ή [, 3 4 - .) / Ὀ] ο 

χαῖοι. Ὁ γὰρ νόμος φυτεία ἐστὶ Θεοῦ: οὐ τοίνυν οὗτος 
9 36 [ή Με 8 ε ϱ/ 3 ” ’ Δ ΄ 

ἐξεῤῥιζωθ. ένει γὰρ ἡ ῥίζα αὐτοῦ, τουτέστι, τὸ κρυπτό- 
- 4 λ εά Δ . [ή 

µενον πνεῦμα: τὰ δὲ φύλλα, τοι τὸ φαινόµενον γράμμα, 
5 »ς/ β Ν Δ ’ Ν Δ / ) 4 
ἀπεῤῥύη: οὐκέτι γὰρ τὸν νόµον κατὰ τὸ γράμμα, ἀλλὰ 

κατὰ τὸ πνεῦμα νοοῦμεν. ᾽᾿Απεγνωσμένων δὲ ὄντων τών Φα- 
) «ο. 4. «-- 3 ο νν - Α 

ρισαίων καὶ ἀνιάτων, εἶπε τὸ, ἄφετε αὐτούς. ἘἨντεῦθεν οὖν 

µανθαάνοµεν, ὅτι τὸ σκανδαλίζεσθαι τοὺς ἑκοντὶ σκανδαλιζο- 
’ . 3 ῤ 3 ” Ε ο ΄ / 

µένους καὶ ἀνιάτους, οὐκ ἔστιν ἡμῖν βλαβερόν. Διδασκάλους 
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Ἰοααέας ατα ῬηΠατιδωϊς, πἰροίο Ἱποιταβρίπρας: {ἔπτρορ 

απίοπα ΙοαᾳιΠίας, εὔ ρου αιιοᾷ 1]ο5 αἆ 5ο αἀἆνγοσαῦ Ἡοποταπα 

1] ἀοίοττο νιάείατ, αέ βιβοϊρίαπέ ΒΘΟΓΠΙΟΠΟΠΙ βΗἩπι: ϱε6 

ΙπαυΙ6, Ααάιίιε αἳ Ἱπίο]]σιία, οχοϊίαπς 605, οἳ αἰίοπίοἙ 

{αοῖεη. «Ομπία απίοπι Ῥλματϊδαί ατσπεραπί ἀῑεοῖρα]ος 

ααοά Π]οίῖς πιαπῖρας οοπιεάρτεπέ, οπαῖπις ἆςα οἶδῖς ἀῑοῖε 

αποά πυ]]ας οἶρας οοἴϊπααϊπεί Ποπαῖπεπι, γα] ρο]]ααί. Ἐν 

ϱἳ οἵοαβ ποπ Ιπαυῖπαί, πιπ]ίο πιασῖς 1Ποᾶς οοπιαάστα 

ππαπῖθα5. Οοϊπαυϊπαίῦ οπῖπι Ιπία5 Ποπήπαπι ἄἴσθτο ασ 

ΏΟΠ οροσζεί. Νοίαί αιίεπι Ιαίεηίεν Ῥματίδερος ρε Ί]]α 

γετρα, αιῖ ἀῑοεπίος Ιπγιάογαπι Υοτρα οοϊπαιπαραπίαγ. 

ο γιά ααίεπα εἶις βαρίεηίαπα, 4ποπιοᾶο πηθααθ πιαπῖ{ορία 

Π]οίβ πιαπῖθα5 οοπιεάετο αρρτοβαί, πθαιθ αγογραίέατ, 5εᾷ 

αιᾶ αιϊάάατα ἀἄοοεί, ααοά ποη ο]ϊοαπέ 6 Ρθοίογο πια]ο5 

ΒΟΓΠΙΟΠΘΒ, 

Τιμιο αοοεᾶεπίες αἀἰδοῖριιί οἷις ἀἰπεγιπί τα: Λοσίὶ 

Ῥ]ιαγίεωος αιιζ{ίο 86ΥΊΊΟΠΟ ἰδίο ο[7ετιδο Γμΐφεο{]) ὨὈϊδοεῖρα]ϊ 

Ῥτορίες Ἐματίδαος ἁἀἰοαιπί ααοᾷά οὔεηδὶ αἶπί, {ατηείβί 

αἴῖαπα 1ρ81 ἑατρα Εαατῖηέ: ααοά πιαπΙ{δβίηπα οκ 6ο ααοᾷ 

αοσςββετῖζ Ῥείΐτις, οἱ Ιπίογτοσανοτίό ἆς Ἰοο. Τσιν ;68ια5 

οἵπι απἀ1δδεί ααοά οὔεηβῖ 6β5επί ῬΠαγίδερί, ἀῑσιε: 

Οπιπῖς Ρἰαπίαίίο φαπι ποπ ρίαπίαυϊέ ραΐεγ πιεις οα[θδ- 

ἐἶδ, εγααἰσαθίέωγ. «ΦΙπίίο 1ῇοδ, ἄιπσε διπίέ οσοὶ οὔσογιιπο. 

Ῥογγο δἳ οΦοιθ οσεο ἄια Γμεγῖέ, απιὀο ἐπ ]ουεαπι οαζεπί. ]] 

Βοπῖοταπα {ταάιαοπες οἱ ο αάθροταπα ρτερορρία ογαζἹοαίαπα 

Ἱπὶ ἀῑπΙζ, ποη ϱα απεθ ες Ἱερο εταηί, πό εχϊσιπιαπέ Μαπ- 

οἶορ. Τιεςκ οπῖπι Ρ]απίαίϊο αδὲ αἱ, πο Ισίέαν ]]α ογας- 

οασΐία εδ. Μαπεί εηἶπι ταᾶῖκ εἶας, 1 ες, δρῖτίέας αἱ ἵπ 

οσσοπ]ίο εδ. ἘΕο]ία αιίεπι, ος εδ, αρραταπ5 Ἠέστα, ἆο- 

Ππαπί, Τ6ρ6πι θΠἵπι Ίαπι ποπ ]αχία Πίοταπι, 5ο ]ασία 

αριγΊέαπα Ιπίε]Ιρίπχα5, ΟΩποπίαπι αιίεπι ἀθβδροταίί αίαᾳαε 

Ιπουταβί]αες οταπί ῬλΠατίβα!ϊ, ἀῑκιί, Βιπιίο 1195. Ἠίϊπο 

εηῖπι ἀἰδοῖπιας, ααοᾶ οὔεπά1 ἴ]ος απὶ βροπίο οβεπάυπίέαν 

οὐ Ἱπουταρῖ]ες βαΏ{, ποη οδέ ποΡῖς ἆαπιποβιπ. ΈῬτωοἙρ- 
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-- -”- ο 

δὲ αὐτοὺς λέγει τυφλοὺς τυφλών" τοῦτο δέ φησιν ὡς ἂν 

ἀποστήση ἀπ᾿ αὐτών τοὺς ὄχλους. 
/ ν -- ’ Ὑ.τό ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ: φρα- 

ε Ὅν Δ λ / Ὅω Τε 3 .) 

σον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην. ] έτρος ἐπεὶ 
5 9/ ς / οι ο / 3 / Δ .) - πρι ὁ 
ἦδει ὅτι ὁ νόμος ἐκώλυε πάντα ἐσθίειν, δεδιως εἰπεῖν τῷ ᾽Ἱη- 

- ιν / 5 .) Φ ω Α ή 

σοῦ, ὅτι σκανδαλίζοµαι ἐφ᾽ οἷς εἶπας φαινοµένοις παρανόµοις 

εἶναι, προσποιεῖται ἄγνοιαν καὶ ἐπερωτᾷ. 
-- πα Ἶ 4 -- 

Ὑ.τό--.ο Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν' ἄκμην καὶ ὑμεῖς 
” -- «/ -- ] 3 

ἀσύνετοί ἐστε. ΌὈὔπω νοεῖτε, ὅτι πάν τὸ εἰσπορευ- 
/ λ / -- λ 

όµενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς 
/ 

ἀφεδρώνα ἐκβάλλεται; ; τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τού 
ή 

στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κάκεῖνα κοινοῖ 
τὸν ἄνθρωπον. Ἐκ Ύὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται δια- 

|) 

λογισμοὶ πονηροὶ, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαὶ, 
γευδομαρτυρίαι, βλασφῃμίαι: Ταῦτα ἐστι τὰ κοι- 
νοῦντα τὸν ἄνθρωπον" τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν 
οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.] ᾿Ἐπιτιμᾷ τοῖς μαθηταῖς ὁ 
Ζωτὴρ, καὶ ἀφροσύνην ὀνειδίζει, } ὡς σκανδαλισθεῖσιν, 1} ὡς 

ἀγνοήσασι τὸ σαφές. Φησὶν οὖν ὅτι τοῦτο τὸ πᾶσι νοού- 
µενον καὶ φαινόμενον οὐ νοεῖτε; ὅτι τὰ μὲν ββρωµατα οὐ 

’ ” 5 4 / -/ 3 ’ . 

μένει ἔσω, ἀλλα κάτω ἐξέρχονται, μηδὲν µολύνοντα κατὰ 
. ΐ ” 3 3 ’ ῤ ε . 

ἠυχὴν τὸν ἄνθρωπον, οὐ γὰρ µένουσιν ἔνδον" οἱ δὲ λογισμοὶ 

ἔσωθέν τε γεννώνται, καὶ µένουσιν ἐκεῖ, καὶ ἐξερχόμενοι, τουτ- 

έστιν, εἰς ἔργον προχωροῦντες καὶ εἰς πρᾶξιν, µολύνουσι τὸν 

ἄνθρωπον: ὁ γὰρ λογισμὸς τῆς πορνείας ἔσωθέν τε µένων 
µιαίνει, καὶ ἐξερχόμενος εἰς ἔργον καὶ πραττόµενος κατα- 

σπιλοζ. 
. - -- 

Υ. 2ι--.4 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώ- 
.ὰ Δ / ’ Γη ο. 

ρησεν εἰς τὰ µέρη Τύρου καὶ Σιδώνος. Καὶ ἰδοὺ 
λ [ή 2 Ν -  δραύ ό Ε / 9 ο. 

γυνή Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα 
/ -- ή / / / Δ ἐκραύγαζεν αὐτώ, λέγουσα" ἐλέησόν µε, Κύριε υἱὲ 

/ / -- Ἶ Δαυίδ ἡ θυγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται. Ὁ δὲ 
3 6 ὰ.,, ἆ / ην ιό ο 3 

οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῆ λόγον.] ἜΤίνος ἕνεκεν τοὺς μαθητὰς 
κωλύσας εἷς ὁδὸν ἐθνῶν ἀπελθεῖν, αὐτὸς εἰς Τύρον καὶ Σιδῶνα, 

Ν ε) λ ’ ’ / ων 4 
τὰς ἐθνικὰς πόλεις, παραγίνεται; Μάθε οὖν ὅτι 

1πατς, νι. 924. 

οὐχ ὡς κηρύξων ᾖλθεν ἐκεῖ' ἐπεὶ ὡς ὁ ἸΜάρκος 

-- ο ο 
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ἐοτος αιιίοπι 1]]ος ἀῑοΙξ 955005 ΟΦΟΟΓΙΠΙ ἆμσοβ, ιό αὉ οἵδ 

{ατρας αράισαῦ. 

Πεδροπᾶεπς αιίεπι Ῥείγις αἰωίέ εἳ : Πίο ποδὶς Ῥαταῦο- 

ἴαπι Ἰαπο.] Ῥείτας αιῖα βεῖεραί Ίοραπι Ῥτοβῖρογο ῬΓο- 

ΠΠΙΘΟΙΙΠά 6511 οπΠΙἁπα, οὗ (Ἴπιεραῦ ἀἴοστο ε;σδι, Ἐκ Ἠϊβ 

απ ἀῑσίδα, οβεπάίπιατ: αρρατεπύ οπῖπι Ἱερὶ αάνετβα, 

6556: αἰπιυ]αῦ Ιρποταπίίαπι, εί Ἱπέεγτοραῦ, 

ε68ις αιμίεπι αἰωίί: «4ά]ιιο εί νο ἐπίεζἰφεπίία οατεζῖδ. 

Λοπάωπυ ὑπίε[[φιέῖς φιοᾶ «ιιοφιᾶ Ἰἴπφγοάδϊέι ἴπι 08, πι 

αἴυμπι αθιΐ, οἱ ἵπ θεοθδδιπι ε)ἰοίω ὁ Ἅ«4ἱ ἑα φιῶ Ῥγο]οῖθ- 

-οωπίωγ 6η ο0Υ6, 6 1ρδο σογᾶε εφγεάϊιωπέωη, ϱἱ ἀῑία ἐπιριιγιτο 

γοᾶιιηέ Πιοπιύποπι. Λίαπι 62 οογᾶο θὐοιμιέ οοφἹία[ίοπεςδ πιαίᾳ, 

οαᾶε», αἄιδίεγία, δίτργα, Γιγία, Ιαἴδα {εδίπιοπῖα, οοπυϊοῖα. 

Ἔαο σιιέ φιιῶ οοἰπφιέπαπέ Πιοπιύπεπι. (Φέεγιήι ἐίοξίς πιαπῖ- 

ὅιις αἴθιπι 6αρςγο, ποτ ἐπφωῖπαί Ἱιοπιίπεπιι] Ἱποτεραῦ ἀῑδοῖ- 

Ρρυ]οβ Βα]γαίου, οἱ ἹηβΙριθηίίαπα αχρτοβαῦ νε] αἱ οὔεηβῖς, 

να] αἱ πια ερία ΙσηποταπβριαΒ. ὨὈϊοῖῦ Ιοίθας, ΧοπἩ Ιπ{α]]- 

ος ααοᾶ οπιπθς Ιπ{ε]Ησιιπῦ εὖ βοϊαποῦ ΟΙΡὶ εη]πι πο 

πηαπεηέ Ιπίέας, δε Ἱηίγα οχειπί ρου αἶναπῃ, οὗ η] Που]- 

πσπι ἵῃ απῖπια οοἰπαιπαηᾶ, ποῦ οπίπη ππαποηύ Ιπέαβδ. Όο- 

ο Πα Ποπας απίεπα ΙΠπίτίηβεου5 παδοιηίασ, οἱ πιαπεπί 1]]ς, 

εὐ εστοάΙεηίας, Ἆοο οςί, ἵπ ορα5 Ῥγοοθάσηίες εὐ αοίαβ 

Ἱπαμίπαηό Ἠοπαίηπθπι. Οορ]ϊίαδίο εηῖπι βοοτίαξΙοπῖς Ἱπύτίη- 

66615 ΠΙιαΠεΩς τηαοι]αΐ, εὐ οστοάΊοπς Ιῃπ ορ πιασπ]αῦ. 

Εέ ἄἰσφγεβεμς ἐῑίίπο «εδιδ δεοεδδέ ἴπ ραγίε Τητὶ εἴ 

Φάοπίς: εξ εοσο πιιω[ίον «Παπαπαα φιιῶ α Ἰπῖδιδ ἐς υεἸθ- 

γαἲ, οεἴαπιαδαί α ἐἶζιπαι, ἄἰσεηβ: «Ηίβογογοε πιοὶ Ιδοπιΐπο 

Πανίᾶ: Πλία πιεα πιαῖο α ἆαπιοπίο νοπαίιγ. «Πα υ6γο πο 

γοβροπᾶ δέ εἰ υεγύωπι.]  ΈΏπατο ἀἰδοῖρα]ος ρτοβάριΙ6 το Ἱπ 

γίαπα σεπ{ίίαπι, 1ρ56 απίοπι ἵπ Τγταπα εὐ Φιάοπεπα σοπη{]- 

Ἠαπι οἴνιίαίας ἹνΙι ὈὨὈϊδοο Ισϊίαν ααοᾶ ποπ αἱ ρτφάϊσα- 

ἑατας 1νῖς ]ας, ααπῖα (αέ ἈΤατοις ἆῑοῖθ) εί οοοι]έανίό 56. 

ι.. 
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φῃσὶ, καὶ ἔκρυνψεν ἑαυτόν. "Άλλως τε, ἐπεὶ εἶδε τοὺς Φαρι- 

σαΐους μὴ δεξαµένους τὸν περὶ βρωµάτων λόγον, μεταβαίνει 

ἐπὶ τὰ ἔθνη. ἘἙλέησον δὲ λέγει, οὐχὶ τὴν θυγατέρα µου" 
3 ’ ] 3 - 3 3 3 4 3 λ ιο ’ 

ἐκείνη γὰρ ἀναισθητεῖ: ἀλλ ἐμὲ τὴν τὰ δεινὰ πάσχουσαν 

καὶ αἰσθανομένην. Ἰαὶ οὐ λέγει, ἐλθὲ καὶ ἴασαι, ἀλλ᾽ ἐλέ- 
ε λ 3 3 / ) - ’ 3 ε 

ησον. Ὁ δὲ οὐκ ἀποκρίνεται αὐτῇ λόγον, οὐχ ὡς καταφρο- 

νῶν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξη ὅτι διὰ τοὺς Ἰουδαίους ἦλθε προηγουμένως, 
. 3 ’ ΔΝ / . - Λ ᾿ ’ ο’ 

καὶ ἐμφράξῃη τὰς συκοφαντίας αὐτών, μὴ ἐχόντων ὕστερον 

λέγειν, ὅτι τοὺς ἐθνικοὺς εὐεργετεῖ: ἅμα δὲ ἵνα καὶ τὴν ἐπί- 

µονον πίστιν τῆς γυναικὸς ἐπιδείξη. 
|) / ' -- 

γ.22.24 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
/ Δ / 

ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες᾽ ἀπόλυσον αὐτην, ὅτι 
κράζει ὄπισθεν ἡμών. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν: οὐκ 

ἀ 

ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἁἀπολωλότα 
οἴκου Ἰσραήλ. ] Οἱ μαθηταὶ βαρυνθέντες τῇ κραυγή τῆς 

γυναικὸς ἠρώτων, ἵνα ἀπολύση αὐτὴν, τουτέστι, παρεκάλουν 
3 / 3 οφ - μμ. / ) ς ” 
ἀποπέμψασθαι αὐτήν. Τοῦτο δὲ ἐποίουν οὐχ ὡς ἄσπλαγ- 

χνοι, ἀλλὰ μᾶλλον θέλοντες πεῖσαι τὸν Ἰύριον ἐλεῆσαι αὐ- 
/ Ὁ δὲ . 9 / Δ μα) μ υ) Δ ᾿ / τήν. ἐ, οὐκ ἀπεστάλην, φῃσὶν, εἰ μὴ εἰς τοὺς Ἰουδαίους, 

Ἀ 3ὃ ’ 9 4 / ο) Ν / - ᾿ ’ 

οἳ ἀπολωλότα εἰσὶ πρόβατα, ἀπὸ κακίας τῶν ἐμπιστευθέντων 

αὐτά. Διὰ δὲ τούτων δημοσιεύει τὴν πίστιν τῆς γυναικὸς 

ἐπὶ πλέον. 
Δ - ’ - Υ. 20-27 Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ, 

[ή ’ ’ Δ 4 ρω λέγουσα" Κύριε βοήθει µοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" 
Ε ”” Δ -- Δ / - / 4 

οὐκ ἔστι καλον λαβεῖν τον ἄρτον τών τέκνων, και 
-- -- / Δ - Ν / Δ βαλεῖν τοῖς κυναρίοι. Ἡ δὲ εἶπε' ναὶ Κύριε καὶ 

Ὑὰρ τὰ κυνάρια. ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τών πιπ- 
[ή 

τόντων ἀπὸ τής τραπέζης τών κυρίων αὐτών. ] 
Ἐνπεὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τοὺς συνηγόρους αὐτῆς τοὺς ἀποστόλους 

ἀποτυχόντας, πάλιν πρόσεισι θερμῶς, καὶ Κύριον ἀποκαλεῖ. 
Ἐ ο δὲ ε . Δ ’ αν ον 3 - ὸ 8 αἱ ν) 3 4 

πεὶ δὲ ὁ Ἀριστὸς κύνα αὐτὴν ἀποκαλεῖ, διὰ τὸ τοὺς ἐθνικοὺς 
ὁ ο τ / ” Λ λ ν 4 - 38. ῃ 
ἀκάθαρτον βίον ἔχειν καὶ περὶ τὰ αἵματα τών εἰδωλοθύτων 
. ’ ’ 4 Δ . ’ 9 / - 

ἀναστρέφεσθαι, τέκνα δὲ τοὺς Ἰουδαίους, ἐκείνη συνετῶς 
. ’ Δ / - ο 3 . ’ 3 . 3 

ἀποκρίνεται καὶ µάλα σοφῶς ὅτι, εἰ καὶ κύων εἰμι καὶ οὐκ 
9 / ” - ’ ’ ’ 4 / - 

ἀξία ἄρτον λαβεῖν, τουτέστι, δύναμίν τινα καὶ µέγα σημεῖον" 

ἀλλ) οὖν τοῦτο τὸ μικρὸν μὲν ὡς πρὸς τὴν σὴν δύναμιν, ἐμοὶ 

] 

| 
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Ὑε] α]ίεν αῑς, απῖα νυϊάτε Ῥ]αγίςορορ πο]ε β56ἵρ6σθ 80Γ- 

ΊΠΟΠΘΠΙ ο οἱβῖδ, ἰαπβις αἆ ἀοπίοβ. ἸΜίδοτογο αιίθηι 

ἀῑοῖξ, ποῦ Πορ πηρα (1]]α οπῖπα 66ηδα ατα) 56ἆ πιθῖ, απο» 

{απ} οτανία Ῥραΐϊον εξ 5οπ{ο. ἍἌοθο ἀῑοῖς, επ, εὔ 6απα, 

5εά πίβετοτα. Αἲ Ίο ποπ ταβροπᾶ16 εἵ ΥδεΓραπι, ποπ 

Ὁσοά οοπίεπιπαί, 5εά πό οδεπάαί ααποᾶᾷ Ῥτορίες οιι- 

σος ἵπ Ῥτϊπιϊς γεποετῖέ: εξ πό οοε]αᾶαῦ οα]απιπῖας ΘΟΥΙΙΠ, 

πο Ῥοβδῖηπέ Ῥορίεα ἀἴοετο ααοά οεπᾷΠρας Ῥεπείεσοοτῖό 

1ρ8ῖς οοπίεπιρΏ5: αἆ Ἠσπο τέ οἴῖαπι Ἠτπιαπι πιπ]Ιθγῖβ 

Πάσπι ππαπ]θβίαπαι τοάςαῦ. 

Εί αοεεάεπίες αἀἰδαιριῖί εἷιςδ γοφαδαπέ ἐζιπι, ἀἰσεπίθς : 

-αλὐπιίο ἀῑίαπι, παπι οἴαπιαί ᾖῬοδί πο.  «4ἱ 1ο γεβδροπᾶεπα 

αἰατέ; οτι 8 πείς πεί αἆ ουες ρεγᾶϊίας ἄοηπις Ιεγαεῖ.] 

"Ὀιδαρυῇ οτανα{ῖπα {θγαεηίθς οΙαπιογαπῃ πηω]]ετῖς, τοσαβαπ{, 

ΤῬπαϊξ{ο 6απῃ, ος ο5έ, οΏδεοταθαπύ από αρ]ερατεῦ 1]απι α 

ϱο. Ἠοο απίοπι {αοϊεραπί ποη {απαπαπι Ππιπηϊβογ]οοτάςς, 

βοἆ πιαρῖς γο]οπίας5 Ῥογβιαάςταο ΤὮοπαῖπο τὸ πα]θεγοετοαίιιΓ 

εἰ. Αὲ Ι]]ο ἹπασΙ6, Ἄοη 8 1π1 πηδδις η]δί αἆ «9 1άεβος, αιῖ 

βιηό ογθ5 Ρογα1{έα Ρο 6οσαπα πιαΠΙαπα, ααἴρας {αεταπύ «0Ἡ- 

οτε(ίο». Ῥετ Ώου απἴεπι αππρΗι5 ονυ]σαί Βάεπι πιπ]]οσῖς. 

Πΐα νεγο υεπῖέ εἰ αἄογανῖέ ἐζωπι ἀἰσεπαδ: «Ιοπιΐπε διις- 

ΟιΥΥε πι]. «έ 1ο γοβροπᾶεπα ἀἰωῖί: ΊΆοπ εδ θοπιπι 

ΑΊΙΕΤΟ απεπι ἸΠΠίογιη, οἱ οὐ]ίοενο οαἰεἰ[. «Πία αιωίετι 

αἰωίε: Εἰίαπι Πλοπιΐπε: Ἠίοπῖπο οαίεῖζὲ οοπιεάιπέ ἄε πιῖοῖς 

σιιῶ οαᾶιπέ ἆε πιεπθα ἀοπιϊπογιπι δμογιπιι]  Ἐοβίαααπα 

γΙᾷΙ6 πιυ]ο; ΡαίγΟΠΟΡ 8105 τερι]δαπι Ῥ885ο5, Ι{εγαπα 

Τοπιπαπι {οτνοηίθογ αοοαά1ζ, εὂ Ιπγοοαῦ πὸ Ὦοπίπάπη. 

Ὠσῖα απίοπι ΟἨτῖδέαβ «αΏαπα 1]απι ἀῑχεταί, εο αποά 5εη- 

ε]ες Ίπιριταπ αρετεπέ γιατι, αἳ ἵηπ βαησιῖπο Ιάο]ῖς 

απηπηο]αίοσυπα γετβατεπίέασ, Π1198 Υθτο Γαάερο5: 1]]α γα]άα 

βαρϊεπ{οχ εἰ τπαρπο ουπι Ιπίε]]εσία τεβρροπά{έ6: απαπινῖβ 

οἱ οαπῖς αἵπι, οἱ Ιπάίσπα ας Ῥαπθπι αςοῖρῖαπι, Ἠοο εί, 

πΙγι{θΠ1, οἱ βἴσηιπα ππασΏΙπ: βεἆ Ίου ααοά ρατνΗΠη, 

οαπαπίατα αἆ νΙτέαίοπι ἔπατα αἰαπεῖ, παῖ απέεπα ππαση πα 

16 
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δὲ μέγα, δός: ὥσπερ καὶ τὰς ψίχας οἱ μὲν τοὺς ἄρτους ἐσ- 
θίοντες οὐ μέγα τι ἔχουσιν, οἱ δὲ κύνες µέγα, καὶ ἐκ τούτων 

τρέφονται. 

γ..8 Τοτε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ' ὦ 

γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις, γενηθήτω σοι ὡς θέ- 
λεις' καὶ ἰάθη ὴἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τής ὥρας ἐκεί- 
γής. Ἵ ο ροεήμας νῦν ὁ Ἰησοῦς τὴν αἰτίαν δι ἣν ἀνεβάλ- 

λετο τὴν θεραπείαν ἐξ ἀρχῆς. Ἵνα γὰρ καὶ πίστις καὶ ἡ 

σύνεσις τῆς γυναικὸς ἀναφανῇ, διὰ τοῦτο οὐκ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
κατένευσεν ὁ Ἀριστὸς, ἀλλὰ καὶ ἀποπέμπεται μᾶλλον. Νῦν 

δὲ ἐπεὶ ἐξεκαλύφθη ἡ πίστις αὐτῆς, ἐπαινεῖται ἀκούουσα, µε- 

γάλη σου ἡ πίστι. Τὸ δὲ, γενηθήτω σοι ὡς θέλεις, εἶπὼν, 

ἔδειξεν ὅτι ἐὰν μὴ πίστιν εἶχεν, οὐκ ἂν ἔτυχε τῆς αἰτήσεως" 

ὥστε ἐὰν θέλωμεν καὶ ἡμεῖς, οὐδὲν τὸ κώλυον τυχεῖν ὧν 

θέλομεν. Σημείωσαι δὲ ὅτι κἂν ἅγιοι αἰτῶσιν ὑπὲρ ἡμών, 

ὥσπερ ὑπὲρ ἐκείνης οἱ ἀπόστολοι, ἀλλ᾽ οὖν ἡμεῖς ὑπὲρ ἑαυ- 

τῶν αἰτοῦντες πλέον ἀνύομεν. Σύμβολον δὲ ἡ Χαναναία 

καὶ τῆς ἐξ ἐθνών ἐκκλησίας. Ἰαὶ γὰρ καὶ τὰ ἔθνη ἄπωσ- 

µένα πρότερον, ὕστερον εἷς τὴν τῶν υἱών τάξιν ἀνεβι- δτ 

βάσθησαν, καὶ τοῦ ἄρτου ἠξιώθησαν, τοῦ σώματος λέγω 

τοῦ Κυρίου. Οἱ δὲ ᾿]ουδαῖοι Κύνες ἐγένοντο, ἐς τών ψι- 
χίων δοκοῦντες τρέφεσθαι, τουτέστι, τών μικρών καὶ εὖτε- 

λών τοῦ γράμματος. «3Ζημαίνει δὲ ἡ Τύρος συνοχήν: κα δὲ 

Ἔιδων θηρώντες" Ἀαναναία δὲ ἠτοιμασμένη τῇ ταπεινώσει" 

οἳ γοῦν συνεχόµενοι τῇ κακίᾳ ἐθνικοὶ, ἐν οἷς σαν οἱ θηρών- 

τες τὰς ψυχὰς δαίµονε, οὗτοι καὶ τῇ ταπεινώσει εἰσὶν 

ἠτοιμασμένοι" οἱ γὰρ δίκαιοι τῷ ὕψει τῆς βασιλείας τοῦ 

Οεοῦ ἠτοιμάσθησαν. 

ο Ὑνοο--α Καὶ µεταβας ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθε 
παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἄναβας εἰς 
το ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοὺὶ, ἔχοντες μεθ ἑαυτῶν χωλοὺς, τυφλοὺς; Κω- 
φοὺς, κυλλοὺς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρῥιψαν 
αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ: καὶ ἐθεράπευ- 
σεν αὐτοὺς, ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμάσαι βλέπον- 
τας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖ, χωλοὺς 
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Ραοτῖέ, ἅἆα, οἰοιῦ οἱ απὶ ραπθ5 οοπιοᾶᾷιπὀ, Πηῖοαδ ΏηΟΠ 

ππασηϊ {αοϊαπίέ; ο.πος αιίαπι πιαρηϊ {αοἴαπί, εὐ Ῥεπο εχ 

Ἠ]5 ραδοιπί{αγ. 

Τιηιο γοδΡοπᾶςπς «εις ἀἰωῖέ ίὲ: Ο πιιζεν, πιαφπια οδέ 

Πάεε8 ἵνα, Παί ἐδὶ θἶσιέ υἱ. «Ἠέ δαπαία εδ Πζία εἷις οἩ 

ία Ἰιοτα.] Ἅαπο πιαπϊεδίαῦ 1εδαβ οαπδαπι Ῥτορίας 

παπα βαπαὔΙοπεπα αὉ ἹπΙῆο ἀῑδία]ετίό6, πεπιρο αἱ βάθος εί 

Ῥτυάεηπίία πιυ]ετῖς οἸατοβοαῦ. Ῥτορίειτοα ηοη βἰαδπι αὐ 

ἹπΙΠο απηαϊς ΟἨτὶδέας, 5εᾶ πιαρῖς ἴ]απι α 5ο απιαπάανΙ{: 

ηυπο αιίεπι οαπαπάοαιάεπι οἶας Πάθος πιαπ]{θείαία οςί, 

.Ἰαπᾶαῦ 6απ1, Μαρπα οί Πάθ65 ία. Ἔοο απίοπι ααοᾶ 

ἀῑοῖῖ, Ἐϊαί 1151 οἱοιό νΙ5, οδἑεπᾶ1έ ααοά ηῖ]θί Πάσπι Παλδιαῖς- 

βοἳ, πμ] Γβδεύ αββθοοµία. Αίαπο Ἱία βἱ γο]αετίπηιις οί 

ΏΟ8, ηΙΠ1] γείαῦ οἱ πο αββθαπ] ΎᾳἩξς γο]αθγῖπιαθ. Όδββοινα 

απζεπι ααοᾷ Ποαί βαποῖ οτεηό Ῥτο ποβῖς, αἶοιί ρτο Πα 

αρΏοβίο]!, αἴίαπιεη ηοῦ Ῥτο ποΡῖς 1ρ8ῖς Ῥοείεηίες τιασῖ5 

 ααάιπαατ. Ἐδι αιίεπι ΟΠαπαπςα βγπῬοίαπα εοο]εδῖς ϱ 

βεπίῖρας οο]]θοία. ἍΝαπι εἰ ραηίο Ρεῖα5 τερα]δερ {16- 

τυπῦ, εὖ Ῥορίθα Ἱπ ΠΠοταπι ογάῖποπι ρτογεοίο ορπαεταπέ 

Ῥαποπῃ, οοτρι5, ἵπαμαπι, Γοπαϊπ. σαάί απέθτι ϱ.Π68 

{αοῦ εκ πα]οῖς γιάθπίασ ραδοῖ, Ἠοο αδί, ρατνϊίαίο εὐ νΙ]ὶ- 

ἰ{αΐα Ἠέαυα. Βϊσηϊβοαῦ οπῖπι Τγτις οομΙθϊΠοπεπα, Βϊάοπ 

αιΐθπι γοπαπίθβ, Όπαπαπωφα, Ῥτγοραταία Ππαπμαοπ]. 

απίι]ςς Ισίέας αιϊ πια]θία ἑεπεραπίατ, Ἰπίετ αποβ Γ46- 

ταπῦ ΥΘΠΑ{ΟΓΕΡ ΑΠΙΠΙΑΤΗΠΙ ἄἆοβπιοπθς, ἨαπαϊΠἑαὐὶ δαπί Ῥτας- 

ρατα. οαδᾶ επῖπι βαρ]Ηπαῖ ταρΏο Ὠοἳ βιιπί Ῥγεερατα/{]. 

Εέ Ῥγοφγεβδις ἐῑῖπο «ἶεδις υεπῖέ }ιωία πιαγτο (σαἴϊζωα, 

αἱ οοΊΊ8ΟΟΊΦΟ πιοπίο θοζεῦαί ἐῑίο. «Ἐξ αοορθθογιπὲ αἆ ιπι 

ἔωνύα ποιζέῶ, ]ιαδεπίος 8εοµπι οἶαιιᾶος, 6008, 81498, ππιζ(οβ, 

οἱ αἰίοῦ πιο, εί οὔ]εσθγιιιέ 208 απίο εᾷθε εδ: εἰ 8απα- 

υὺέ ϱ08, αζθο μέ {ων πιεϊγαία θὐπέ οωπι νἱάεγεπέ πιωίο8 [οηιὲ, 

16-.-9 
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-- 4 ΄ 4 / .ά 

περιπατοῦντας, τυφλοὺς βλέποντας" καὶ ἐδόξασαν 
τὸν Θεοὸν Ἰσραήλ.] Οὐ τῇ Ἰουδαίᾳ συνεχῶς ἐπιδημεῖ, 

ἀλλὰ τῇ Γαλιλαίᾳ, διὰ τὴν πολλὴν ἀπιστίαν τῶν Ἰουδαίων" 

οἱ γὰρ Ταλιλαῖοι πιστότεροι ἦσαν ἐκείνων. ἾἼδε οὖν τὴν 

πίστιν αὐτῶν, πῶς καὶ εἰς τὸ ὄρος ἀνέρχονται χωλοὶ ὄντες 
9 . 9 9 - α) 4 . Λ 4 19. 

καὶ τυφλοι καὶ οὐ κατοκνοῦσιν, ἄλλα καὶ προς τοὺς πὀθας 

ῥίπτονται τοῦ Ἰησοῦ, ὡς ὑπὲρ ἄνθρωπον δοκοῦντες αὐτόν" 
[ή . - 9 5 . 3 Ωω 3 η] .Ψ 

ὅθεν καὶ τῆς ἰάσεως ἔτυχον. Καὶ σὺ οὖν ἄνελθε εἰς τὸ ὄρος 

τῶν ἐντολῶν, ἔνθα κάθηται ὁ Ἰύριος: κἂν τυφλὸς Ἶς, μὴ ὃυ- 
/ 3 .--- ” 3 -- Δ / “λ Δ / ω 

νάµενος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἰδεῖν τὸ καλόν" κἂν χωλὸς, βλέπων µεν 

τὸ καλὸν, οὐ δυνάμενος δὲ εἷς αὐτὸ ἐλθεῖν. κἀν κωφὸς, μήτε 
3 3 ’ - ’ 5 ’ [ή 

ἄλλου ἀκούων παραινούντος, µῆτε ἄλλῳ παραινεσαι δυνάµε- 

νος" κἀν κυλλὸς, τουτέστι, τὴν χεῖρα εἰς ἐλεημοσύνην μὴ 

δυνάµενος ἐκτεῖναι" κἂν ἄλλο τι νοσῆς, πεσὼν παρὰ τοὺς 
/ 3 ωὸ 3 - 3 ” - / . / ε [ή 

πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ τών ἰχνών τοῦ βίου ἐκείνου ἀνάμενος, 

θεραπευθήση. 
Δ - ’ μα] 

Υ.02 ὍὉ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος τοὺς µα- 
Δ -- ωἱ / χ 

θητας αὐτοῦ εἶπε' σπλαγχνίζοµαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, 
/ ”/ / --. / / Δ 

ὅτι ἤδη ἡμέρας τρεῖς προσµένουσί µοι, καὶ οὐκ 
”/ / ’ ο) ’ ϊ 

ἔχουσι τί φάγωσι" καὶ ἀπολύσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ 
θέλω, μήποτε ἐκλυθώσιν ἐν τῇ ὁδῷ.] Οἱ μὲν ὄχλοι 
οὐς ἐτόλμων ἄρτους εώς, ὡς ἐπὶ θοαος ἐλθόντες. 

Αὐτὸς δὲ φιλάνθρωπος ὢν φροντίζει" ἵνα δὲ μὴ ἔχη τις 
λα π φι,) ” « . :. 9 

εἰπεῖν ὅτι, ἄλλα ἐφόδια ἔχουσι, φησιν, εἰ καὶ εἶχον, ἄνη- 

λώθησαν ἄν' τρεῖς γὰρ ἤδη ἡμέραι εἰσί. Δείκνυσι δὲ ὅτι 

καὶ µακρόθεν ᾖλθον, ἐν τῷ λέγειν, ἵνα μὴ ἐκλυθώσιν ἐν 
ο ε - Α " / ψ . 3 ει - . τῇ ὁδφ. ἘΤαῦτα δὲ λέγει πρὸς τοὺς μαθητᾶς, διεγεῖραι 
5 Δ ’ Δ Λ .) - .» ο ’ . 3 

αὐτοὺς βουλόμενος πρὸς τὸ εἰπεῖν αὐτώ ὅτι, δύνασαι αὐτοὺς 

θρέψαι ὡς καὶ τοὺς πεντακισχιλίους" ἀλλ ἐκεῖνοι ἄνοη- 

ταίνουσιν ἔτι. 
4 / 3 ον .- 

α. 88 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ: 
πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι, ὥστε χορ- 
τάσαι ὄχλον τοσοῦτον;] Καΐτοι ἔδει συνιέναι αὐτοὺς, 
ὅτι καὶ πρότερον πλείους ἐτράφησαν ἐ εν ἐρημίᾳ" ἀλλ᾽ ἀναισ- 

θήτως ἔχουσιν, ἵν ὅταν ἴδῃς τούτους ὕστερον σοφίας το- 
σαύτης πλήρεις, θαυµάζῃς τὴν τοῦ Χριστοῦ χάριν. 
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απιιζὲ[08 6956 8απΟ8, οἴαιιζος απιῦιζαγο, οσοο8 υἰῶεγε: εἳ οἷο- 

/Ἰῆεαδαπέ Ίδεμπι Ἰεγαεί.]  Νοπ οοπηππο νατραίέασ ἵπ σὅι- 

θα, 5ο ἵῃπ (αἨ]θα, Ῥτορίου πηπ]ίαπα Ιπογοάι]ίαίοπα 

Πιάρροταπα: (α]ϊ οπἵπι Παᾷε[ίοτος 15 οταπέ. Ὑιάο 

Ἰσ]ίας βάετα Π]ογαπα, ᾳαοπιοἆο οξ ἵπ πιοπίαπι αδοοπζαπέ 

εἶαιιάϊ οχἰδίεηίες οὐ οσροῖ, ποαθ 866Ώ68 βιΠί, 8ο οἱ αἆ 

Ῥεάςβ εᾳεδιι οῬ]οϊαπίασ, πἐροίθ 1]]απα βαργα Ἡοπ]ίποπα 9056 
εχϊςΙπιαπίες: τιπᾶο οἱ βαπ]αίαοπι αββδοοιά δαπί. ὨἘί ία 

Ἰσ]έαχ αδοεπᾷο 1η πιοηίςΠι πἸαπάαίοΓαΠι, αδί 5οδέ 2 ο5ιις: 

εἰ 5ἳ ο52ος5 {ιεσῖδ, ποη γα]εης ν]άοτο Ῥου {εΐρβαπι ααοᾶ 

Ῥοπαπα εδ: εὐ δἱ οἰαιάας, νιάεπς αιἱάσπι ααοά Ῥοπιπι, 

ΠΟΠ να]επς απίοπι αἆ Ίου Ῥδγναηῖτο: αἱ ϱἱ ϱυγάα5, απὶ 

ηθαιο αΠἴαπι αἀάῖαδ αἀπποποηίεπι, ηθαιθ αΠππα αἄπιοποατα 

γα]εας: οἱ 8ἱ πιπθ]]α5 8ἱ5, ΠοἨὮ γα]οηΏ5 οχἰοηᾶσοτο ἨΙΑΠΙΙΠΙ 

εά εἰεαπιοβγπαπὶ: ϱἰ ϱἵ α]ῖο αποάαπι ΠΙΟΙΡΟ {εποαατο : 

Ῥτοβίετηςβϐ {ο αἆ ρεάθς εἆἶοβδι, εὐ νυοββρία νο ας 

αἰπροα, οἳ ουταΏίοπεπι ἨαβοΡίς. 

Ζεεις αιέοπι υοσαξὶς αὖ 8ο ἀῑφοῦριᾗίς θμές ἁλωνέ : ἸΠεογοί 

πιθ ἔγθα, ΩΥορίεγεα φιιοᾷ Ίαπι ἐγτάμο ρογδευεγαπέ αριᾶ πιο, 

εί ποπ Πιαδεπί φιοᾶ εάαπί: εἰ ἀεπιέίογο 608 Ί6]ιπιο ποῖο, 6 

ἀο[οίαπέ ἔπ υἱα.] Ἔατρε αιϊάςπι ποπ αιάεραπί ΡαΠ6Β 

Ῥείοτα, πἱροίε αι αἆ ταοϊριεηπάαπι βαπ]ίαίοπα γοπεταηέ : 

1ρ6ο απθεπῃ πηῖδογίοοτς οχὶδίοης οπταπ Ἱ]ογαπι αοῖς: οὐ 

ης απῖ5 ἀἴεετο Ροβδῖέ ααοά αα γ]αίῖσα Ἠαῦθαπέ, Ἱπαυῖέ, 

ααοᾶά ϱἱ εἰἴῖαπι Παραϊβεεπίέ, {αϊδδεπό οοηδυπιρία: ΤτοῬ 

6ηΊπῃ Ίαπα ἀῑες διαπύ. ΟΡίεπαϊῦ αιθεπι αἴιοᾷ ἃ Ίοηρο ΥοπΠο- 

τ]ηΐ, ἀἱοσπᾶο, πο ἀαβοῖαπί 1η ία. Ἠαο αιίοπι ἅῑοῖε αἆ 

ἀἰδοῖρι]ος, οκοϊέαχγο 905 γοῖθπς πὲ ἀῑσαπέ 1ρδί ααοᾶ Ροβθῖθ 

605 αἶετα, δἱοαῦ οί ααϊπαια Πα πηῖ]μα: βδαᾶᾷ 1 αἆπιιο 

βαρ]οη{ῖα, οαγεβαπ{. 

Εέ αἰσιπέ 1ὶ αἀἰκοιριιζί οἶως: πας ποδὶ ἴπι φοζὐέιῶίπα 

Φαπε8 ίαπι πειιὲ αἱ δαίιγοηιιδ {ιγόαπι ἰ{απίαπι ζ] Οπαπιγ]ς 

ποη οροτέεραξ Ί]ορ ομ]έο 9556, ααοά εἰ Ῥτίας Ρίατοῦ 

Ῥαγνοτίς ἵπ βοΠίαάϊπα: θεά 5ἰαριάϊ εταπί, τό οπι ροδίθα 

Ἡορ γἱάατῖ ἑαπία βαρίοπίία Ῥγωάϊέο, παἰτονίς Ὠσαί στα- 
Ππατη. 
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γ. δ4--2β Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" πόσους 
ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον: ἑπτα, καὶ ὀλίγα ἰχθυ- 82 
δια. Καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ λαβων τοὺς ἑπτα ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, 
εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αἎ- 
τοῦ οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῳ. Καὶ ἔφαγον πάντες 
καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν 
κλασμάτων, ἑπταὰ σπυρίδας πλήρεις" οἱ δὲ ἐσθί- 
οντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικών 
καὶ παιδίων. | Ἐύτέλειαν διδάσκων, ἐπὶ τὴν γῆν ἀνακλίνει: 

.] - η [ή 8 . « -- 3 - . 

εὐχαριστεῖν δὲ διδάσκων πρὸ τροφΏς ἡμᾶς, εὐχαριστεῖ καὶ 

αὐτός. Ἐρωτᾷς δὲ πῶς ἐκεῖ μὲν, καΐτοι πέντε ὄντων ἄρτων 
᾽ λί - / ὸ ὁ) , τα 0θ 

καὶ πεντακισχιλίων τῶν τραφέντων, ὀώδεκα κόφινοι" ἐνταῦθα 
᾽ , - ”/ ” {9 ’ - ’ 

δὲ πλειόνων τῶν ἄρτων ὄντων καὶ ἑλαττόνων τῶν τραφέντων, 
ο 8 ιὸ 9 ’ α ών ο) 9 - ϱ/ .λ ε 
ἑπτὰ σπυρίδες ἐπερίττευσαν; ᾿"Ὥστιν οὗν εἰπεῖν, ὅτι ἢ αἳ 

σπυρίδες µείζους ἦσαν τῶν κοφίνων, ἢ ἵνα μὴ ἡ ἱσότης τοῦ 

θαύματος εἰς λήθην αὐτοὺς ἐμβάλῃ. Εἰ γὰρ καὶ νῦν ἐπερίσ- 
ὸ ) ’ 5 Ἡ θ λ 9 νε κ 4 

σευσαν δώδεκα Κκόφινοι, ἐπελάθοντο ἂν ἐκ τῆς ἰσότητος, ὅτι 

δεύτερον ἐθαυματούργήσεν ἐπὶ ἄρτοι, «ὺ δὲ καὶ τοῦτο 

γνῶθι, ὅτι οἱ τετρακισχίλιοι, τουτέστιν, οἱ τὰς τέσσαρας 
Δ Ω 

ἀρετὰς ἔχοντες τελείως, οὗτοι ἑπτὰ ἄρτοις, τουτέστι, πνευ- 
/ ’ Ν / / ν. « ν) 

µατικωτέροις λόγοις καὶ τελειοτέροις τρέφονται. ὍὉ γὰρ 
. Α . 

ἑπτὰ ἀριθμὸς τών ἑπτὰ πνευματικών χαρισµάτων σύμβολον. 

᾽Αναπίπτουσι δὲ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑποκάτω αὐτών τιθέντες πάντα 

τὰ γήϊνα, καὶ καταπατοῦντες αὐτὰ, ὥσπερ καὶ οἱ πεντακισ- 

χίλιοι ἐπὶ τοὺς χόρτουε ἀνέπεσον, τουτέστι, τὴν σάρκα καὶ 

τὴν δόξαν ὑποκάτω αὐτών ἔθεντο. ΠΠᾶσα γὰρ σὰρξ 

χόρτος, καὶ πᾶσα ἀνθρώπου δόξα ὡς ἄνθος χάρῃον, 
Ἔραι, Χ]. 6. 

λ 

Ἑπτὰ δὲ σπυρίδες ἐνταῦθα τὰ περιττὰ, διότι πνευματικὰ 
Ώ , Ὁὶ π] 9 9 / - 9 και Ὁ 

καὶ τελειότερα σαν ἃ οὐκ ἠδυνήθησαν φαγεῖν. ἐκεῖνα οὖν 

ἐπερίσσευσαν ἃ ἑπτὰ σπυρίδες χωροῦσι, τουτέστιν, ἃ µόνον 

τὸ ἅγιον Πνεῦμα οἶδε. Τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα 
3 - 4 4 ’ . αι. ἵ ἐρευνά, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. 

λ / .] / / 3 Δ Ὑ.οο Ἱαὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ 
πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγδαλά. Ἵ Ἄναχωρεῖ 
ὁ Ἰησοῦς, ἐπεὶ οὐδὲν ἄλλο σημεῖον ἐποίει πλείους αὐτῷ ἀἆκο- 

1 6οτ. Ἡ, 10, 

' 
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Ἐὲ ἁῑοῖέ ὀῑ[ί «Ἰεριβ: ΘΟιιοί ῬαποῬ Ἰιαῦοίορ Πέ αιίσηι 

“ἀἰφεγωπέ: δερίεπι, εἰ Φαιιοος Ρἰφοϊσιζο. «Εί ζιδ8ῖέ ἔιγθαθ 

ἀἱεομπιῦεγο ἵπ {εγγα, εί διπρεῖέ βορίεπι απθβ αὐ ρίδοςδ: εί 

Ῥοδίφμαπι φγαέἶας οφεγαί, }οφῖέ, ἀεάϊίφιο ἀϊδοῖριωδίε δμΐς : ἀῑδ- 

οἴριωῖὲ αιίεπι έαγύω. «οπιοζεγιιίγιμθ οπΊπθΒ, οί δαζιγαξὲ δέ, 

οἱ οιθίιζεγιπέ φιοᾷ δαρεγεγαί ]γαφπιεπίογιῶα, δερίεηπι δΡοΟΥ- 

ἔιἶας ίεπαφ. -«ἱ Ἰὲ φιὺ οοπιεᾶεγαπί, ογαπέ φπαίογ πιῖζῖθ 

υὐγί, Ῥγαίεν πιιζίεγεν οἱ γιεγον.] ἙἘταραλίαίοπι ἆοςςῃβ, 

ΒΙΙΡΟ6Γ {ετταπα ΤΘΟΙΠΙΡΕΤΥ6 Ἰπρεί: εί οταίῖαδ αβετο αηίο 

οἵδαπα ηοβ ἆοοθπβ, ρταίῖα5 αρ] οὐ 1ρ59. Ἔοραςδ αιίΐοπ], 

απο Ῥασίο Πο αι]άσεπι απάπι οββεη6 αππαιο Ῥαπςβ, εί 

ααἴπαας παῖ]]α ραβδί οβ58εηί, ἁποάςοῖπι οορΗ]πΙ 5ΗΡ6Γ{16- 

ταπέ: Ἠϊο απίοπι απιπι ϱββοπύ ραιοῖοτες Ραδοεηάϊ, εξ 

Ῥίαγαος ῬαΠ6Β, βερίαπι βροτο2 ὮἨὨιοί Ιρῖίαν Ῥοβ8δεί τε] 

αιαοά βροτί ππα]ογθς εββθεπί οορΠµ]πίς, Υε] πθ εβᾳπαΗ{αβ 

πηταουἩ ϱο5 οὐ]νϊβοί {αοστοί. ἈΝαπι ϐἱ παπο αποᾳαα 

βιρετ{α]βεεπί ἁποάςοίπι οορ]]πῖ, οῬ]Ι {αΐβθοπέ οὗ ααπᾶ- 

Ἠίαίοπι, αποά {ζεγταπι πηϊτασυ]απα {οοῖρθεέ ἵπ Ῥαπίρας. 

Τα αιίαοπα οἱ Ἠου βοῖαδ ααοᾶ απαἰαοξ παῖ]]]α, Που αβί, α ιά 

απαίποτ γΙτέαίας τοοῖε Ῥοββϊά επί, Βὶ δερίεπι ραπίρα5, Ἠος 

εδί, πιαρίς ορϊπίααΗΌας οὲ ροτ{εοῖ5 βεγπιοπίρια5 ραδουη- 
' - .. . . 1 .. , 

ἔαν, Βερϊεηπατίας οηῖπι πΙπηθτΙς βερίοπι ρἰτΙ πατάτα 

ἄοποτυπα αδέ βΥγπιρο]απι. ἨὈϊδοιπιριπύ απίοπι 61ροΓ {6ἵ- 

ταΠ1, αιῖα οππίθαβ θεγγεπῖς βαροτίοτες 5απΐ, εἰ οα]οαπό 

θα: βἶοιέ εὲ αιίπααε παῖ]]α βροσ {ασπάπα ἀἰδοιριογυπί, 

Ίος θβί, ϱαΥπεπι εί ρ]οτῖαπι βαρ]ασοστιπό, Οπιπῖβ οπῖπα 

οατο ἔωηαπα: οἳ οπιπῖς ρ]οτία Ποπιαῖπῖς βἰοιῦ ος {απί. 

Βορίοπι απ{θπι βροτίο ος Ίοσο τοβίάμ»», «ο αποά βρ]τ- 

{πα]ία, οἳ ρετ{οσίῖοτα {αθτιη{έ, αε ηοη Ροΐπεταπύ «ΟΠῃ6- 

ἄοτα. ῆ]α Ισίαν αρεγοταπ{, 4πεο δορίεπα 5ροτίαβ οαρ]ιηέ, 

Ἄοο θδὲ, αοβ βοἶπθ βαποίας Βρϊσίέας βοῖς. Βρίπέας επῖπι 

οπιπῖα βογιίαΐατ, οίῖαπα Ῥτοβαπάέαίες Τε. 

Εὲ ἀἰπιϊθεία {ων Ὀῖθ οοπθοεπᾶϊέ πανῖτι, υοπίίφιε ὧι [πεβ 

Ἰήαρᾶαία.] Ῥεοεας 98.5, παπι επῖπι βἴσηιπα Ῥ]ΙΓεβ, 

απ ουπα βααποτεπίασ, Ιποϊίαραί, «παπα 1]]ιᾶ ααοά ἵπ παπ]- 
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λουθεῖν ὧς τὸ τῶν ἄρτων. "Ὥστε καὶ βασιλέα αὐτὸν ἔμελ- 

λον ποιῆσαι, ὡς Ἰωάννης φησίν. Ἵνα οὖν φύγη τὴν: ἥ 2 η τή 
7οαῇ. γ]. 15. τς ν κ : ; 

της τυραννίδος ὑποψίαν, μεταβαίνει. 

ΚΕΦ. ις-. | 

ον προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι, 
/ 4 -- 

πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτον σημεῖον ἐκ 
-- Π - ὃ -- ” -- Ιζδ - δό διῖ- 

τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.] Κάν τοῖς δόγµασι διῖ- 
σταντο Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι, ἀλλά γε κατὰ Χριστοῦ 
συµπνέουσι. Σημεῖον δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ζητοῦσιν, οἷον ἥλιον 

στῆσαι, σελήνην' ἐδόκουν γὰρ ὅτι τὰ ἐπὶ τῆς γῆς σημεῖα 

ἀπὸ δαιμονικῆς δυνάµεως καὶ ἐν Ῥεελ{ζεβοὺλ γίνονται. ᾿Ἠ γνό- 
9 ο κάψ ς/ ος α . Φ- ΑΦ Δ 

ουν γὰρ οἱ ἀνόητοι, ὅτι καὶ ὁ ἡΜωσῆς ἐν Αἰγύπτῳ πολλὰ 

σημεῖα ἐκ τῆς γῆς ἐποίησε, καὶ τὸ πῦρ τὸ ἐξ οὐρανοῦ κατελ- 

θὸν ἐπὶ τὰ τοῦ Ἰωβ κτήνη ἀπὸ τοῦ διαβόλου ἦν' ὥστε οὗ 
/ 4 3 3 .) - .) 4 4 ε) - [ή 3 

πάντα τὰ ἐξ οὐρανοῦ ἐκ Θεοῦ: οὐδὲ τὰ ἐκ γῆς πάντα ἐς 

δαιμόνων. 
μ Ν . -- ’ Ὑ.2.8 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς' ὀψίας 

’ ’ 3 / Ες λ ε 3 ή 

γενομένης λέγετε' εὐδία, πυῤῥάζει γαρ ὁ οὐρανος: 
Ἆ. / χ μις, Ἡν Δ / 

και πρωὶ, σήμερον χειµων, πυῤῥαζει γαρ στυγνάζων 
/ ἡ λ λ / - 

ὁ οὐρανός. Ὑποκριταί, το μὲν πρὀσωπον τοῦ 
-- ’ / λ Ἀ -- 1... - 

οὐρανοῦ γινώσκετε διακρἰνειν, τα δὲ σημεῖα τών 
- ᾿ / . ή ] 4 . ο 

καιρών οὐ δύνασθε: ] Ἠλλέγχει τὴν πειραστικὴν αὐτῶν 

ζήτησιν, ὑποκριτὰς αὐτοὺς ὀνομάζων, καί φησιν ὅτι ὥσπερ 

τῶν ἐν οὐρανῷ φαινομένων, ἄλλο μὲν τοῦ χειμῶνος σημεῖον, 

ἄλλο δὲ τῆς εὐδίας, καὶ οὐκ ἄν τις τὸ σημεῖον τοῦ χειμῶνος 
30 ἃ / / 5 ΑΝ Δ Αα ’ - ϱ/ 
ἴδων γαλήνην ζητήσειεν, οὐδὲ τὸ τῆς γαλήνης, χειμῶνα" οὕτω 

καὶ περὶ ἐμοῦ λογίζεσθαι χρή. "Αλλος γὰρ οὗτος τῆς 
[ ε Δ . ώ ε / - , - . 

παρουσίας ὁ καιρος, καὶ ἄλλος ὁ µέλλων. Νύῦν χρεία των ἐν 

γή σημείων" τὰ δὲ ἐν τῷ οὐρανώ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ταµι- 
’ ο ο. 8 [ή [ [ή ’ « 

εύεται, ὅτε ὁ ἥλιος σβεσθήσεται, ἡ σελήνη κρυβήσεται, ὁ 

οὐρανὸς ἀλλαγήσεται. 
ΔΝ ] -- Ὑ.4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπι- 

-- |] α- - ε] Ν Δ 

ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῆ, εἰ µή τὸ 
-- -- - ’ 4 . λ 

σημεῖον Ἰωνά τοῦ προφήτου. ἸΚαὶ καταλιπων αὐ- 

ο ον σσ Υὔ ο . τν 
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ΠΠρΙοαπά15 ραπίρας {αοργαῦ, Τία αό αἴῖαπι (ᾳπεπιαάπιο- 

πι αἴν οαπηςϐ) ἵπ τθρεπι αδθιπιρίατί οταπί Ἰ]απι, 

Τ]πάο οἳ βεσααῖέ, απο (γταππ]άϊς εβασ]αΐ 5δα5ρίοΙοΏθΠΙ. 

ωΡ.0Τ' ΧΥΊΙ 

Τ' ασφαγεδεὶ Ρ]ιαγὶθσί πια ουπι δαάσιισσίς, ἐεπίαπίες Υο- 

σαδαπίέ επι αἱ εἰσπιπι ϱ οαζο οδίεπάεγεί οἱδῖ.] 'Ταπιείδὶ 

ορια ἀἰδειάθραπί βαάάισαϊ οἱ Ῥπατίδεδί, πϊπΙ]οπαίπις 

{απιεη οοπίτα ΟΠτϊδίαπι οοπβρ]ταηζ. ἈΒρδηαπι απἴοπι ϱ 

οσ]ο Ῥείυπέ, αἱ βϊδίετε 5ο]οπα γε] Ἱαπαπ. Ἐκϊδήπιαραπί 

επῖπι ααοᾷ βῖσπα απθ 51ρεν ἴετταπι Περαπί, ἆϊαρο]]σα, 

γἰχέαέο οἱ ἵπ Ῥεο]περαῦ βογοπξ. Ἰρποταραπέ οπίπι ἱπεῖρί- 

εηίες ααοά εἰ Ἠο5ες ἵπ {θγρίο πιπ]ία βἶρηῃα ΒΠΡΘΙ {θγ- 

Ταπι {εορταί, εἰ 1σπῖ5 απ ο οΦ]ο ἀεβοσπά[έ 5πρεΓ ροοοτα 

198, α ἀϊἴαρο]ο εταῦ: αίαᾳιαο αἆθεο ποη οπηπία 4ςβ 6 οσο, 

α Ὀθο; πθαααε απο ἵπ ἵεττα οπ]ηία, α ἆσπιοπίβαβ. 

4ἱ ἐῇῖο γεδροπάεπα, ἄἰαωῖέ εἶδ: «πι οαρεγῖέ 6866 νεδρεγα, 

αἰοϊείς, δογοπῖίας ογτέ, παπι γιιῤεί οαζμπι: οἱ πιαπο, Ποᾶἷο 

{επιρεδίας; γιῦαί επῖπι οώζιπι ἐπὶδί. Εγροογίία, Γαεἶεπι 

οα[ὲ θοἰεὲς ἀγγιιάίσαγε, δἶσπα υ6γο {επΙΡοΤΊΙΠΙ οι Ἰροίοθέϊς σ] 

Ῥερτελμεπά1έ ἐεπίαναπι Ἱ]ογαπα απβοπηεπι, Ἠγροοτίίαβ 

1805 ποπαῖπαπς: εὐ Ἱπαιῖέ, θἱοιί βἵρΏηογαπι αρραταΠ{ΙαΏι 

Ἰηπ οΦ]ο αΠιιά ααϊάεπα ρ]ανίαταπα, αΠπά ααίσοπα βεγοηΙ{α{1ς 

ἸπαΙοῖαπα εξ: εὐ πεπιο γΙάοπς ρ]αγίαγαπα βΙσηαπα βογοηῖ- 

ἰαΐζεπι τοφυϊτῖ6: γεὶ 5οτεπϊίαξς βίσηιπι γϊιάαπς Ῥρ]ανίας 

Ὠπαεί : 5ο οὐ ἆε πε οοσῖίατα οροτίἰεῦ, αποᾶ αΠιαά ἔαπαριιβ 

Ἠυ]α5 αἀγεπίας, εἰ α]ιά βαθαπΠ..  Ναπο οριβ οβὲ πατασιι- 

15 1η ἵεττα: απ αιίθπα ἵη οσ]ο Ποπί, πδαιαο ἵπ Π]]ιά 

{όπαριβ τεβετναβιηίπΙτ, 4πο 5ο] οχέησαείιτ, Ίαπα οοςι]- 

{αῦιέατ, οσ]απι Ιππία ΡΙζατ. 

«επεγαίῖο Άγανα εί αἄιι[ίεγα εἰσπιμπι γοφωζγίέ, εἰ θἰφπιιπι 

«ποπ ἀαθίέι αἳ, πὶδὶ δἰφπωπι οοπα ΊΆγορ]εία. Εὶ γεαἰς 
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τοὺς ἀπῆλθε. ] Ἡονηρὰ γενεὰ, ὡς πειράζοντες" μοιχαλὺὶς, 

ὡς ἀφιστάμενοι τοῦ Θεοῦ, καὶ κολλωμενοι τῷ διαβόλῳ. 

Ζημεῖον δὲ ἐξ οὐρανοῦ ζητούντων, οὐ δίδωσιν εἰ μὴ τὸ ση- 

μεῖον ]ωνᾶ, τουτέστιν, ὅτι τριήµερος ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ µε- 

γάλου κήτους τοῦ θανάτου γενόμενος ἀναστήσεται. Τοῦτο 

δὲ τὸ σημεῖον καὶ ἐξ οὐρανοῦ εἴποις ἂν εἶναι. Ἐν γὰρ τῷ 

θανάτῳ αὐτοῦ ὁ ἥλιος ἐσκοτίσθη, καὶ ἡ κτίσις πᾶσα ἠλλοί- 

ωτο. Ὅρα δὲ τὴν λέξιν, σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ 

τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. «Αὐτοῖς γὰρ ἐδίδοντο τὰ 

σηµεῖα, τουτέστι, δι αὐτοὺς ἐγίνοντο, κἂν ἐκεῖνοι ἠπίστουν. 

Διὸ καὶ καταλιπων αὐτοὺς ὡς ἀθεραπεύτους ἀπῇῆλθεν. | 

Ὑ.5,6 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ 
πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. “Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς' ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης 
τών Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.] ὍὭσπερ ἡ ζύμη 
ὀξώδης ἐστὶ καὶ παλαιὰ, οὕτω καὶ ἡ τῶν Φαρισαίων καὶ 

Σαδδουκαίων διδασκαλία ἔδακνε τὰς ψυχαὰς, ὀξώδης οὖσα, 

καὶ παλαιὰς παραδόσεις τῶν πρεσβυτέρων εἰσάγουσα" καὶ 
ὥσπερ α{ ζύμη μίγμα ἐστὶν ὕδατος καὶ ἀλεύρου, οὕτω καὶ ἡ 

διδασκαλία τών Φαρισαίων μικτὴ ἔκ τε λόγου καὶ βίου 
διεφθαρµένου. Οὖκ εἶπε δὲ αὐτοῖς φανερῶς, προσέχετε ἀπὸ 

τῆς διδασκαλίας, ἵνα ὑπομνήση αὐτοὺς τῶν σημείων τῶν 

ἄρτων. 

Υ. Ίττα Οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν αὐτοῖς λέγοντες 
ὅτι, ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς' τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, 
ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε, Οὕπω νοεῖτε οὐδὲ µνη- 
μονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τών πεντακισχιλίων, 
καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; / οὐδὲ τους ἑπτὰ 

ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας 
ἐλάβετε; Πώς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτου. εἴπον 
ὑμῖν, προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ 
Σαδδουκαίων; Τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπε προσέ- 
χειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ὃι- 
δαχῆς τών Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαΐίων.] Ἐνόμιζον 
ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς, τὸ φυλάττεσθαι τὸν ἐκ τών 

δ4 
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εί αὈϊδ.] ἈΝαίίο πια]α, πἱροίε {επίαπς: εἵ αἀπ]ίοτα, αἱ 

ἀεβοῖοπ5 α Ώοθο, οἱ αἆπαωτοπς ἀϊαρο]ο. Ῥοείεπάραςξ αἀίοπι 

βσηπτα 6 οΦ]ο, ποπ ἀαΐ η]ςί βἵσπατα 1οπο Ρτορ]εία, Ώοο 

ϱ5ύ, αιοά 1Ίπ γοπίτο πιασπῖ οθΜῖ, Ἠοςυ ο5έ, ποτ, {ποίαβ 

ἱτιάπαπαςδ τεδυχσεύ. ὨἨοο αιίαεπι βἵσπαπι εὔαπι 6 ο]ο 

6556 ἀῑχετῖς. Ίπ πιοτίο επῖπι εἶας ορέεπεῦταίας ε5ί 591, 

οἳ οτγοαίυιτα οπιπῖς Ἱπιπιπίαία ο5. Ὑϊάε αιίεπι 56ΕΓΠΙΟ- 

Ἠθπῃ, Ῥίσηαπι ποπ ἁαρίέατ οαἵ πῖδί βἴΡΏιπα «οη5 Ῥτο- 

Ῥπεία. 1Τρ8ῖς οπῖπι ἀαία εαπί βῖσηα, Ίοο οδί, Ῥτγορίες 

1895 Γαοΐα βαηΐ, {απιείαϊ ποη οτοζἸάετίηπ6, Ἐτοϊπάε εὖ 

το]οίῖς 11158 αὀ Ιποιταβρίαθας, αὈ{. 

Εί ουπι υεπῖθδεπί ἀἰδοί[ριζί εἶις ἴτ αεγίογεπι γἶραπι, ΡεΙ’ 

οὐ]ίυίοπεπι ποπ. αοοθρεγµπέ Ῥαπε. «ἱέ «εέδι αἰωῖέ αῆί: 

Τᾷείε εί σαυείο α Τεγπιεπίο 1 ]ιαγίδσΦογιωπ εί αάάμοσογιι.] 

ΟΩπαοπιαάπιοᾶσπι {θδγπιθηζΙπα ΑΠΠάΤΗΤΑ οί εἰ νοία5, Ἱία οὐ 

ῬΠατίδαοτιπι οἱ βαάάποβοταπι ἀοοίτίπα πιοτάςί αΠΙΠΙα5, 

8ΠΠαΤΕ, εχΙβίαης, οὗ Υοίθγοβ 56ΠΙΟΤΙΠΙ ἐγαᾶΙάοποθς Ιπίτοᾶι- 

ο6ης5. Ἐί βἰοπί {εγπιεηίαπι {επιρεταίητα εδ ασια εὖ 

{ατῖπο»: βδῖο ἀοοίτῖπα ἘΠατϊδεβογΙπι πηϊχία εξ οχ Β6ΓΠΙΟΠΘ 

οἳ ες νῖία οοτταρία. Ἀοη ἀῑκῖς απίεπι 15 πιαπ]{ερίᾳ, 

Οανείο α ἀοοίτιπα ῬΠατίβαοταπῃ, αῦ ΠΙΘΠΙΟΥΘΒ 6908 {αορτού 

βσπῖ ραπιΠῃ. 

4ἱ εί γεριαδαπί ἠπίγα 56, ἀἰσοπίες: Ίαπέδ ποπ 81ίΠΙΡ- 

αἴπιμδ. ΘΟιοᾶ μὐἱ οοφπουῖΐ «Γεδις, ἀἰαωῖέ 1: Θωίά οοφίία- 

ἐῑδ ἐπίχγα νοξδίρδος, ο Ῥαγιπι Πάεπίεβ, φιοᾶ Ώαπεθ ποπ δπιρ- 

βογς Λοπάωπι ἐπίοἰφιϊς, πεφιο πιεπιογτία 1εποίῖ φωῖπ- 

φις 1ο ραπεβ, οτι Πιοπιῖπε ϱδδεπί φωίπφιο παϊία, εί 

φιοί οορ]ίπος καισίιζογἰῖς ᾗ πεφιιο 8ερίεπι ἐῑίον Ραπ6Β, ομτπι 

εὔθεπέ φμαίιογ πιϊ[ία, αἱ «ιοί δροτίας ασοερεγἠδύ Ομῖ Πέ 

μέ ποπ ἐπίε[]φαίῖς πιο ποπ ἆθ απο ἄἰωίδεο νουῖς ἐῑιά, αΐ 

οαυεγείἰα α Γεγπιοπίο Ῥ]ιαγίδσογιπαι οί αάάμοσφογιπιξ Ίωπο 

{πίε[επεγιιιί, φιοᾶ ποπ /αβδίβδεί σαυεγε α Τεγπιοπίο απῖβ, 

βεᾷ α ἀοοίγίπα Γ]ιαγίβῶογιπι οί δαάάμοφογισι,] Εκϊδίϊ- 

ππαραπ{ ααοάἀ Ἠος ἀἱσετεί 11115, π{ οαδίοᾶϊτεπί 5ο ηθ οοἵῃ- 
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Ἰουδαϊκών βρωµάτων μολυσμὸν, διὸ καὶ διελογίζοντο ὅτι 
5 3 .] ’ ω 3 - ε 3 ’ . 

ἄρτους οὐκ ἔλαβον" ὀνειδίζει οὖν αὐτοῖς ὡς ἀνοήτοις καὶ 
3 ’ Δ Δ 4 .) 3 ’ ” 

ὀλιγοπίστοι. Ἰαθὸ μὲν γὰρ οὐκ ἐμνήσθησαν πόσοις 
3” / ” τ] ’ Δ δὲ 9 ’ ϱ 
ἄρτοις πόσους ἔθρεψεν, ἀνόητοι" καθὸ ὃὲ ἠπίστησαν, ὅτι 

κἂν μὴ ἠγόρασαν ἄρτους ἐξ Ἰουδαίων, ἠδύνατο παραγαγεῖν 

αὐτὸς, κατὰ τοῦτο ὁλιγόπιστοι" ὡς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 

σφοδρότερον, οὐ γὰρ πανταχοῦ ἡ πρᾳότης καλὸν, εὐθέως 
. ο ’ Ν / 3 [ή ” 

συνηκαν ὅτι ζύμην τὴν διδασκαλίαν ἐκάλεσε. Ἰ οσοῦτον 

ἰσχύει πανταχοῦ ἡ εὔλογος ἐπιτίμησις. 
Δ Δ - Λ ” 

γ.τ Ἐλθων δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισα- 
ου / / Ν 4 - 

ρείας τῆς Φιλίππου, ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
/ / ε / κ λ 

λέγων" τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι, τὸν 
) -- [ή - 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; ] Ἐμνήσθη τοῦ κτίσαντος τὴν πό- 

λιν, ἐπειδή ἐστι καὶ ἄλλη Καισάρεια, ἡ Ἀτράτωνος, καὶ οὐκ 
3 .] ’ 3 .] 9 ’ 3 | 3 Αα δν 4 ὰ 

εν εκείνη, αλλ ἐν ταύτη αὐτους ἐρωτά. Ἰ]όῤῥω γαρ των 
ο ὸ / 5 [ή 4 Δ ε Ἀ / / 

ουδαίων ἀπάγει τοὺς μαθητὰς, ὡς ἂν µηδένα φοβούμενοι 
4 "5 / 3/ - ν] . - ’ 

μετὰ παῤῥησίας εἴπωσι. ΠἩρῶτον δὲ τὴν τοῦ πλήθους 
3 νε /' ο 9 / 3 - ” . η 

ἐρωτᾷ ὑπόληψιν, ἵνα εἰς μείζονα ἀνενεχθῶσιν ἔννοιαν, καὶ μὴ 

εἰς τὴν αὐτὴν ταπεινότητα τοῖς πολλοῖς πέσωσιν" οὐκ δο 

δὲ, τίνα µε λέγουσιν οἱ Φαρισαῖοι, ἀλλ᾽ οἱ ἄνθρωποι, περὶ 

τοῦ ἀδόλου πλήθους λέγων. 
ε ᾽ ’  σ 

Ὑ.τᾳ Οἱ δὲ εἶπον' οἱ μὲν, Ἰωαννην τὸν βαπ- 
λ / λ / ε/ Ν / λ) 

τιστὴν, ἄλλοι δὲ, Ἡλίαν, ἕτεροι δὲ, Ἱερεμίαν, ἢ 
ε/ ”- -- ς 3 ’ ο . Π 

ενα των προφητών. | Οι µεν Ἰωαννην αὐτὸν ὀνομαζον- 
: ω) « « μ.ἱ / Δ . / Δ Ν 
τες ἦσαν ὡς ὁ Ἡρωδης, νοµίζοντες τὸν Ἰωάννην μετὰ τὴν 

ἀνάστασιν καὶ τοῦτο τὸ χάρισμα λαβεῖν, τὸ τῆς θαυμα- 

τουργίας: οἱ δὲ Ἡλίαν, διὰ τὸ ἐλεγκτικὸν, καὶ διὰ τὸ 
ὃ - ιο] 9 ’ « δὲ ΐ / ὸ 8 Δ . 

προσδοκᾶσθαι ὅτι ἐλεύσεται: οἱ δὲ Ἱερεμίαν, διὰ τὸ αὐτο- 
. - [ . ”/ ’ ε 3 μ ἶ 

φυες τῆς σοφίας καὶ ἄνευ µαθήσεως" ὁ γὰρ ερε- 

µίας παῖς ὧν εἰς προφητείαν ἐτάχθη. 
-- -- ν] / / 

Ὑ.τῷ,ιό Λέγει αὐτοῖς' ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέ- 
5 2 4 μ / / κ γετε εἶναι; ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε" 

Δ ο. « Δ ε ΕΛ -- -- -- - 

σὺ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζώντος.] 
Καὶ πάλιν ὡς θερμὸς ὁ Πέτρος προπηδῷ, καὶ ὁμολογεῖ 
5 το 4 3 λ εν - - 5 λ ω 4 
ἀληθῶς αὐτὸν εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Οὐ γὰρ εἶπε, σὺ εἶ 

Ἠ[ετ. 1. 6. 

ὁ Χριστὸς υἱὸς τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τοῦ ὁ ἄρθρου, ἀλλά μετὰ 



Ι ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΠΡ. ΟΑΡΌΟΤ Χνι. 265 

ααἰπατγεπίαν οἵδῖς {αάαϊοῖς, Ιάεοααο Ιοαᾳπεραπέασ Ιπίου 5ο 

ααοᾷ Ῥαπο5 ηπΟΏ αοοθρῖ5εοπί. Εκρτορταῦ Ισ]έαν 115 ααοά 

{απι 5αρῖάί οί ἴαπι Ῥρατγοα Πάοϊί οβδεηί. Ἱπιρταάεπίας 

επῖπῃ οταπύ οὐ 5αρῖά!ϊ, ααοᾶ ποη οορθϊίαραπέ απαπῃ ραιιοῖς 

ραπῖρας πια]έοῦ 5πρτα α]π]ςδεί. Εξ Ῥατνο εταπί Πάαί, 

αυῖα οἵπι ποη οπ]βδεπί α ο πάε5 ραπος, ἁιβάεραπέε 

1ρβΗΠ1 Ῥο55ο αοπιπάε αοαιϊγετο. Ἐέ ταίό αοτῖα5 605 Ρε- 

αἰτ]ηχ]ζ (ποπ οπῖπι αρίαιιε Ῥοπα οδὲ πιαηβιείιάο) βἰαίῖπι 

ἸηέεΠαχογαπό ααοάᾷ {ογπιοηίαπι ἀοοίτίπαπα γοσαδβδεί. Ταή- 

παπα αρίαιο τα]εί ταιοπαὈΙΗἩ5 Ἱπογεραί{1ο. 

(πι νεπἰβδοί αιίεπι «Γεδιδ π ᾖαγίες (ωῴδαγεα Π]ιζμρί, 

ἐπίεγγοφαδαί ἀἰδοϊριίον 8108, ἀἴσεπδ: Θιοπι πιο ἀἰσιπέ 

]ιοπιῖπιες 6956, Πἴιιπο Πιοηιπίς{ζ] ἹΜεπιϊπΙό εἶας αι οἰν]- 

ἰαίοπα οοπαϊάᾶτ6, ααῖα οδί εἰ α]α Όαβατθα ΒίταίοηΙβ, οὐ 

πΟὮΏ ἵπ Ί]]α, 5εᾷ ἵπ Πας 1]ος Ιπίεττοραί. Ἐτοοι] οπῖπα α 

Γαζµρῖς αὈάιιοῖε ἀῑδοίραί]ος, πό πι]]άπα Οπιθηίες Ίθοατε αο 
Παάοηίοιν ἀῑσοαπζ. ἘῬτίπιαπι απίεπι ρετοοπίαέαγ πια] ιά] - 

π]β οΡΙπΙοπαεΠ., πό αἆ 5αρΗπαῖογεπι αἀάποαπίας οορ]ία- 

ΏΊοπθΠι, οἳ ης ἵηπ θαπἆςπι, 1π παπι Ῥ]εγίααθ, οαἆαπί 

Ἠυπαμίαίαοπι. Ἀοπ Ιπίοττοσαί απίαοπι, Θπθπι πο ἀἰσιπό 

Ῥλατίβερί, 56οἆ Ἱοπαῖπος: ἆθ βΙπιρ]οῖ πι] αᾶϊπα ἀἴεεης. 

111ἱ νεγο ἀἰσεθαπί: «Αῑὶ φιϊᾶεπι «ἴοαππεπι «Βαρέϊδίαπο, 

αἰῦ νεγο Εἴίαπι, αἴϊὶ αιµίεπι Πἰογεπιίαπι, αιιέ πι οπ Ίγο- 

λα] Οἱ /οαηπαεπι Π]απα ποπαπαραπ{ί, ογαπί οκ Ἠ]8 

απῖ οσα Ἠετοάςε ριίαραπί οβηπεπι ροβδῦ τεδιγγθοξΙοηΏθπα 

οἴῖαπι ἀἆοπιπι αοοερῖ55ε ορεταπά1 πτασου]α: ααὶ αιΐοπι 

Έ]απα, πιογεραπίαγ εκ ϱο ααοά αοτῖίες τερτοπεπάαδαῦ, 

εὐ αχρεείαραπύ αιοᾷά Ἐ]αβ νοαπίιτας οβδεί: αιῖ Υατο 

Ἠποτγεπαῖαπα, Ἰου ἀἰοεραπί, ααοά βΙπα]] δαριεηίῖα, ργαἰέαβ 

εββεῖ, απατῃ α πα]]ο ἀῑάϊορταί. Ἐλεπῖπι Ἠϊεταπιίας οτι 

Ῥα6ν εβδοί, ἵη Ῥτορ]μείαπι αββιπρίιις ο5ί. 

ῆἱοῖέ εῑ[ίδ: Ῥο8 αμίεπι φμσπι πιο ἀἰοἰέῖς εδθεῖ Ἅ«ΛΤεδροι- 

ἄεπς αιέεπι οἴπιοπ Ρείγις αἰωίέ: Τι 65 Οιγδέμς ἐ[ίο Πζΐτιβ 

εἰ υἰυεπέϊ.) Ἱεταπι πό {ετγεηπίῖου Ῥείταδ ΡτοβδηΠί, οἱ 

γετο οοηΠίδίασ ἵρβαπι 9959 ΠΠπι Ὠδεὶ, Ἄοηπ οπῖπι ἀῑσιέ, 

Τα ο. ΟἨεϊθέα» ΒΠας5 Ὠεί, αΏβαιε ατβοπ]ο, 5δεᾷ οἶπα 
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α « εἰ ’ ο η ε Φ . / τοῦ ἄρθρου, ὁ υἱὸς, τουτέστιν, αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ εἷς καὶ μόνος" 
ε) / ελ . λε 5 5 - δέ - Δ 

οὐ χάριτι υἱὸς, ἀλλ᾽ ὁ ἐξ αὐτῆς τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς γεν- 
/ ᾿ Ν 4 ια 4 ο εκ. - [ή 

νηθείο. Ἐπεὶ καὶ χριστοὶ πολλοὶ σαν, οἱ ἑερες πάντες 

καὶ οἱ βασιλεῖ' ἀλλ ὁ Χριστὸς μετὰ τοῦ ἄρθρου εἷς 

ἐστιν. 
Να» 4 εν - ων 3 ρο- γ.1] Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ µα- 

/ ω / λ 3 -- ε«/ μ 4 ᾱ 3 
κάριος εἶ Σίμων βαρ Ἰωνά, ὅτι σαρξ καὶ αἷμα οὐκ 

9 / / 3 5 .ε / : 5 -- ε 
ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς οὐὖρα- 
νοῖς.] Μακαρίζει τὸν Ἠέτρον ὡς ἐκ θείας χάριτος λαβόντα 

ο - 9 ὸ ’ 4 3. ον ὸ ’ ΔΝ 4 τὴν γνῶσιν. ᾿Αποδεχόμενος δὲ αὐτὸν δείκνυσι λοιπὸν τὰς 

τῶν ἄλλων ἀνθρωπων ὑπολήψεις ψευδεῖς" εἶπε δὲ αὐτῷ βὰρ 

Ἰ]ωνᾶ, τουτέστιν, υἱὲ τοῦ ᾿]ωνᾶ, μονονουχὶ τοῦτο λέγων, ὅτι, 

ὥσπερ σὺ τοῦ Ἰωνᾶ παῖς, οὕτως ἐγὼ τοῦ πατρός µου τοῦ 

ἐν οὐρανῷ, ὁμοούσιος ὧν ἐκείνω. ᾽Αποκάλυψιν δὲ λέγει τὴν 
γνῶσιν, ὡς τῶν κρυφίων καὶ ἀγνώστων φανερωθέντων παρὰ 

τοῦ πατρός. 
3 Δ / / ε/ η -νμ / 4 Υ.1 Κάἀάγὼ δέ σοι λέγω ὅτι συ εἰ Πέτρος, καὶ 

λ / - / η / η) 

ἐπὶ ταύτη τῇ πέτρα οἰκοδομήσω µου την ἐκκλη- 
/ Δ / / ’ -- 

σίαν, καὶ πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. | 
᾽Δμείβεται τὸν Πέτρον ὁ Κύριος, μισθὸν αὐτῷ διδοὺς µέ- 

Α. οφ ον 9 ὸ 05 4 9 λ / Ἐ 3 ο 
γαν, τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ οἰκοδομηθῆναι τὴν ἐκκλησίαν. πεὶ γὰρ 

« ” .) 8 εἰ αν Ἔ ή λ ϱ ϱ/ ε 

ὡμολόγησεν αὐτὸν υἱὸν Θεοῦ ὁ Πέτρος, φησὶν ὅτι, αὕτη ἡ 
ε / ἃ ε ῃ , Φ . 
ὁμολογία ἣν ὡμολόγησας, θεµέλιον μέλλει εἶναι τῶν πιστευ- 
’ 5 / 5 / / 8 - 

όντων" ὥστε πάντα ἄνθρωπον μέλλοντα κτίζειν τὸν τῆς 
/ .ν η΄ 3 « / ιτ ’ 

πίστεως οἶκον, ταύτην τὴν ὁμολογίαν ὑποτιθέναι θεµέλιον. 

Κὰν γὰρ µυρίας ἀρετὰς κτίζωµεν, μὴ ἔχωμεν δὲ θεµέλιον 
Ν 3 4 ε / Δ / 3 ο δὲ ο 9 

τὴν ὀρθὴν ὁμολογίαν, σαθρὰ κτίζοµεν. Εἰπὼν δε τὴν ἐκ- 

κλησίαν µου, δείκνυσιν ἑαυτὸν δεσπότην τοῦ παντός. Θεοῦ 

γὰρ δοῦλα τὰ σύμπαντα. «ἨΠύλαι δὲ ἄδου, οἱ κατὰ καιροὺς 
διῶκται, οἳ εἷς ᾷδην παρέπεµπον τοὺς Χριστιανούς: καὶ οἱ 

αἱρετικοὶ δὲ, πύλαι εἷς δην φέρουσαι. ΠΠολλών οὗν διωκ- 
-. 4 - ε -- ε / ϱ-2 / ” 

τών, καὶ πολλών αἱρετικών ὑπερίσχυσεν }ἡ ἐκκλησία. "Ὥστι 

δὲ καὶ ἕκαστος ἡμών ἐκκλησία, οἶκος Θεοῦ γινόµενος. ᾿Ειὰν 

οὖν ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ τοῦ Χριστοῦ στηριχθώµεν, αἱ πύλαι 

τοῦ ᾧδου, ἤτοι αἱ ἁμαρτίαι, οὐ κατισχύσουσιν ἡμών. Ἐκ 

γὰρ τούτων τών πυλών ὑψωθεὶς καὶ ὁ Δανὶὸ ἔλεγεν' ὁ 

ὃδ 
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ατβοπ]ο, 1]]ο βΠπς, Ίου ορ, 1]]ο 1ρ5ο, απϊ 5οἶας οὐ ππ]οις: 

ηΟΠ σταίξ]α βΗα5, δε απῖ οκ Ίρδα Ρραΐτῖς βαρείαπίία ϱοπ](15: 

αυία εἰ πα] ΟἨτιδά οταηί, βαοετάοίθς εἰ τερθ5 9Π1ΙΠ65, 

5ο ΟἨτῖδίας ουπι αγομ]ο ππας ο56. 

Εί γοβροπᾶεπα «Ἰεδις αἰσιέ εί: Ἠεαίμς 65 δίπιοπ βατ 

εἶοπα, φιία οϱαγο εί δαπφιῖθ πο γευεἰανῖέ {ῑδὶ, δεᾷ ραΐεν 

ππειθ αιὲ εδέ ἵπ οωζρ.] ἈἙοαίαπι ἀῑοῖν Ῥείτατα, αιία α 

ἁἰνίπα ορταίῖα βοϊεπ[ατα αοσεροταῖ: αΡΡΤΓΟΡαΠ5 αιίαεπι 

Ῥοίΐταπι οβεεπάϊς οοηβδοαιιεηπίος αΠοταπι Ἠοπίπαπι ορί- 

ηΙοηθΒ {αΐδα.. Ὠϊχῖε αιίοπι Ί]απι Ῥαγ οπα, ος ο5έ, 

βΠαπα ἶοπα: ααδί Ἱία ἀῑορτοῦ, βἶοαό ἴα ἶοπα ΕΠας, Ἱία, 

«5ο Ῥραΐτῖ πιαῖ οα]αδίῖς βαπ1, οοηβιρρίαπαΗς ΤΠ εχίς- 

{6πβ. Ἠογε]αίίοπεπι απίεπι βοϊοηίῖαπι ἀῑοῖδ, ααπῖα αΏδοοῃ- 

ἅἴία εὐ Ιρποία εἶ α Ῥαΐτε εταπῦ τογε]αία. 

4ἱ οπο τδὶ ἄῑσο, φιιοᾷ {ιμ εδ Πείγιδ, οἱ 81ΡΕΥ Ίναπο 

Ρείγαπι σφαάϊποαῦδο εοο[εβίαπι πιεαπι, οἱ ροτίῶ ἴπ]εγί ποπ Ῥγα- 

φα]εῦιπέ οοπίγα {απι] Ἠεπιαπεταί Ῥείταπι Ώοπ]παβ, 

πηρτοθάςπα ΠΠ ἆαπςβ ππασπαπα, ααοᾷ 6αρτα επι οράϊβοανΙό 

οοοἱθδίαπ. ΎΟµωα οηῖπι οοΠ{θββΙ5 ογαῦς οαπι δι Πάπα 

Ῥείΐτας, ἀῑκιί αποᾶᾷ Ἠεο οοη{θβεῖο παπα οοη{θβεΙς ε5ί 

Γαπάαπαθπίαπα ατῖς οταάεηίαπα: Ἱία αί οπιηῖ5 Ἠοπιο ϱχ- 

ἐσποίατας Πάεϊ ἆοπιαπι, Ώου Ιαοίιτας 1 {απζαπιθπίιπι. 

Ναπι Ἠοοῦ ΙΠΠΙΙΠΙΘΓΑΒ οοπάαπιΙ5 γΙΓ{1ἱΘ68, πΟῦ ΠαβθατΠΙΙ5 

αιΐθσπι Ειπάαππρηέαπα Τθοίαηπι ΟΟΠ{ΘΒΞΙΟΠΘΙΗ, Ιπιαδῃίαουγ 

ϱριβοαπαα5. Όαπα ααίοπα ἀῑσῖς, οοοἱθβίαπαῃ ΠΙΘαάΙΗ, οβίσης1ς 

5ο ΤΓοπαίπαπα ππ]γετβΙ: Ώο6ο οπῖπι βετνῖαπί οπιπῖα, Ῥοτίορ 

απΐθπα 1η{οτῖ, {επιροτα]ες 5δαπῇ Ῥογβθεοιίογ6ς, απ αἆ Ιπ{εΓ- 

Ώμπα παΙέετο οοπαπίασ ΟἨτ]βάαποςδ. Ε9 Πετείϊοϊῖ ᾳποααθ 

Ῥοτίε ϱυπύ αἆ Ἱπίετηαπα ἆαοθηίορ, ἨΜι]5 Ισ]θατ Ῥρειςδο- 

ουθοτῖραβ, εἰ πιπ]5 ΠἩεορτοί]οῖ Ῥτορνα]υϊές εοε]οδῖα. Ἐδύ 

απΐσοπι εἰ απαδαυῖαᾳπθ ποβίταπα θοο]θβῖα, απ δἵς ἆοπιιβ 

ει. Βἱ Ισίίαν ἵπ οοη{θβρῖοπα ΟἨτῖδ οοπβτπια {ιοτῖ- 

ΠΩΠΒ, Ῥοτίοο ΙΠ{ασί, Ἡοο ϱϱί, Ῥοεσαία, που Ῥτωνα]εραπό 

ποβῖθ, Ώο 8 οπῖπα Ῥοτ5 εχα]ίαίις Ὠανιά ἀῑεεραί. Οπαῖ 
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ε | - 9 - - - [ή ΤΙ / .ν 
11 ὑψών µε ἐκ τῶν πυλών τοῦ θανάτου. οἵων, ὦ 

581. 1Χ. . 

Δανὶδ, πυλών; τῶν δύο, τοῦ φόνου καὶ τῆς µοιχείας. 
Ἡ - - / 

Ὑ.το Καὶ δώσω σοι τας κλεῖς τῆς βασιλείας 
-- ” -- ελ Ν / - νν ή 

τών οὐρανών, καὶ ὃ ἐὰν δήσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 
/ - --  αἩ λ / |) 

δεδεµένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς' καὶ ὃ ἐαν λύσης ἐπὶ 
”- -- / / -- - 

τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.] Ὡς 
Οεὸς λέγει τὸ, δώσω σοι, ἐξουσιαστικῶς: ὡς γὰρ ὁ πατὴρ 
δέδωκέ σοι τὴν ἀποκάλυψιν, οὕτως ἐγὼ τὰς κλεῖ.. Ἐλεῖδας 

δὲ νοήσεις τὰς δεσμούσας καὶ λυούσας τὰς τῶν σφαλμάτων 
«χ ’ Ἀ ὁ / ο) τν 4 5 / . / 
3) συγχωρήσεις Ἰ ἐπιτιμήσεις. χουσι γὰρ ἐξουσίαν αφιέ- 

ναι καὶ δεσμεῖν οἱ κατὰ Πέτρον τῆς ἐπισκοπικῆς ἀξιωθέντες 

χάριτος: εἰ γὰρ καὶ πρὸς Ἠέτρον µόνον εἴρηται τὸ, δωσω 
. Δ . ο -- α /΄ ’ 

σοι, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἀποστόλοις δέδοται. 
102Η. αχ. 25. ; 4 5. -λ -- εν . ῃ / 

]]ότε; ὅτε εἶπεν, ἂν τινών ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 
.] ’ αι] . κ. ὸ ’ /' ’ ’ 

αφίενται. Καὶ γαρ τὸ ὁωσω µελλοντα χρὀνον σηµαίνει, 
/ Δ λ 4 9 [ή 9 Δ 4 / 

πουτέστι, τὸν μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Όὐρανοὶ δὲ λέγονται 
. ο. 9. - τ ’ . / 3 Δ - 

καὶ αἱ ἀρεταὶ, κλεῖδες δὲ τούτων αἱ ἐργασίαι" διὰ γαρ τού 
3 / . / ος ὸ ’ δω ] 

ἐργαάζεσθαι εἰσερχόμεθα, ὥσπερ διά τινων κλειδών ἄνοιγου- 
- . Γι ’ - 5 - υ] 3 ᾽ . . ’ 3 9 

σῶν, εἷς ἑκάστην τῶν ἀρετῶν. ᾿Ειὰν δὲ οὐκ ἐργάζομαι, ἀλλὰ 

µόνον οἶδα τὸ ἀγαθὸν, ἔχω μὲν τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως 
/” ” . ’ ’ η 3 - .) - ’ 

µόνον, ἔξω δὲ μένω. Δέδεται δὲ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τουτέστιν, 
᾿ - . - « δί 5. ) ο { Δ - 

ἐν ταῖς ἀρεταῖς, ὁ μὴ βα ἴζων ἐν αὐταῖς' ὁ γὰρ σπουδαῖος 
5 ’ ΄ ἎΤὴ 3 ο ϱ / ς Λ 

ἐν ταύταις λέλυται. Ἰ ἔχωμεν οὖν ἁμαρτίας, ἵνα µη σει- 

ραῖς τῶν οἰκείων ἁμαρτιῶν δεσμωμεθα. 
/ / -- -- - 

Ὑ.ρο Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
«/ ”” 7 / / 
ἵνα μηδενὲ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός.] 

Ἐλβούλετο ὁ Χριστὸς πρὸ τοῦ σταυροῦ συσκιάζεσθαι τὴν 
ἃ 5 - δό ΠΕ Η ως ”/ :ε 9 Δ - 

περὶ αὐτοῦ δόξαν. Ἠὲ γὰρ ἤκουσαν οἱ ἄνθρωποι πρὸ τοῦ 
[ή [ό ιά 5 ιο) ” φλ 4 [ή - 

πάθους ὅτι Θεός ἐστιν, εἶτα ἔβλεπον αὐτὸν πάσχοντα, πῶς 

οὐκ ἂν ἐσκανδαλίσθησαν; διὰ τοῦτο οὖν κρύττει ἑαυτὸν τοῖς 
: 9 υπ η . αν, 9 ’ - 
πολλοῖς, ἵνα μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀσκανδαλίστως γνωσθη, 

- ’ ’ 9 / Λ - 

τοῦ Πνεύματος πάντα ἐξομαλίζοντος διὰ τῶν θαυματουρ- 

γιών. 
4 / / -- / 

Ὕ.αι ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν 
-- -- -” οὁ -. λ -- 3 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτον ἀπελθεῖν εἰς 
’ ἃ Δ - Δ -ν Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλα παθεῖν ἀπο τών πρεσβυ- 

δό 

οι... τ--- 
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οχα]ίαῦ πιο ἆθ Ῥοτίβ πιογθ. «ΘΟπα]ες Ρροτία, ο Ώανιά 2 

ΤΏμ88: ορρᾷϊς φοϊ]]σοσί, οἱ αζι]οτ]]. 

Εί ἄαῦο εἱδῖ εἴαυος γεφπῖ οΦίογιπι, εί φιϊσφιά αἰ[ίφανο- 

18 δ811ρεΥ {εγγαη, εγτέ αἰ[ίφαίωπι ἔτι οω[ίδ: εί φιϊσφιίᾶ 5οζυθ- 

γἱ8 81ΡεΥ {εγγαπι, ονΏέ δοζμίωπι πι οσζίς.] Ταπασαπι Ώ6ιβ 

ππασΏπα Ῥοίεείαίε ἀῑαιί, Ώαῦδο δι. Βίος οπῖπι Ρραΐετ 

ἀεατέ 1ΡΙ τεγε]αίΙοπαπα, 5ο 65ο οἶανθ». Οἶαγας ααίοεπι 

Ἰπε]]σας απ Ἠσαπί οἱ 5ο]ναπί, Ἡοο θρί, ἀε[οίοταπι το] 

Ἱπάυ]σοπίίας γε] Ῥωπαςδ. Ἠαρεπέ οπῖπα ροξεβίαέεπι τεπηί- 

ἴεπάϊ οὲ Ἰσαπάαϊ, αιῖ βἶοιέ Ῥοαΐτας ορίξοοραέι8 οταξῖαπα 

αβπεουίϊ διπί. Οπαπινῖ5 αιίοηπι Ῥοΐτο 5ο] αἀῑοίιπι εἵΐ, 

Ώαβο Πθ: οπιπίραβ {απιεη αροβδίοΗς ϱ9ΟΠΟΘΑΡΞΟΕ βιπ{. 

Ωπαπάοῦ οπι ἀῑκΙί, Ωιογάπιοππιααθ τοπαϊδετ] 5 Ῥοες- 

οαία, τοπαἑαιπίατ. Ἐίοηϊπα οιιπι ἀῑαχΙί, Ὀαβρο, {αίάτατι 

{επιρας βἶσηπαί, ος ϱ5δί, Ῥο5δέ τοβιττεσΠοπεπ. Οσα 

απίεπι ἁἰουιπίαν ο νιτίπίθς, απαγαπι οἶαγες βαπίέ Ῥοπα 

ΟΡΘΓΑ1ΟΠ68. Ἀαπι ορεταπάο Ἱπρτεάίπιας, αιαδὶ ρεΓ 

οἶαγες αμαδάαπι αρετ]θηίας, ἵπ ΠπαπΙ(παπΙ(ἁθ υΙτέαέαπη., 

81 απ{θπι ΠΟΠ ΟΡΟΤΟΣ, 5εἆ 5οἶαπῃ βοῖο Ῥοπίπῃ, Ἠαβεο αιῖ- 

ἆαπι οἶαγοεπι βοϊεη{]ο» βοἶαπῃ, εχίτα αΠ{ΘΠΙ ΠΠἨΠΘΟ. Τάσα- 

έατ απίεπα ἵπ οΦ15, Ώου α5ί, ἵπ υΙτίαιρας, αυ πο απρι- 

αἱ ἵη 1]: παπα 5οἆυ]ας ἵη 1]15 φο]αίέιας εδ. ΊἈο Ἠαβεα- 

ΤΩΠ5 1σ]έαχ ρεοσαία, αἱ πΟἨ οαίεΠΙΒ ΠΟΡίΤΟΓΙΠΙ ρεοςα{ογΙπι 

σα 5ἵπηιι5. 

Τιπο οαἰπιί ἀἰβοϊρι]ί 5 πο οωῖ ἀἰσεγοπί φιιοᾷ 1ρδε 

αθεί Ολιγίείις.] Ὑο]εραί Ομτὶδέας απία οτιοεπι οΏβδοιυταγί 

ΒΙάΠΙ σ]οτίαπι. ΊἈαπι δἱ ααάϊν]βεεπί Ποπιῖπες απίε ραβ5ῖο- 

ΏηΘΠΙ ααοά Ώοθιβ «εββδοί, εἰ ἀοϊπάε νιάϊβδεπέ απ Ῥαΐ1, 

αποπιοᾶο ποη {μϊβσεηέ οὔεηςΙ2 Ῥτορίετεα Ισιίατγ οσσ]- 

ἰαΐῦ 5ο πιι]15, αἱ ροβὲ ταβατγδσίΙοπεπα αΏδαιο οβεπά]ει]ο 

α πυ]ς βοἶαίατ, Βρϊτιέα βαποίο οποπία ΠΙΙγαΟΙΙΟΓΙΠΙ ΟΡ6- 

ταβοπῖρας αἆφαιαπίο. 

1;ω ϱο {επιρογο οωρίΐ «Τεδιβ ὑπάίσοαγε ἀἰδοϊριιζίς διεῖς φιιοᾷ. 

ορογίεί ἕρδιπι αὐίγε Ηἰἱεγοβοίψπιαπι, εί πιωία ραζὶ α βεπἰοτῖ- 

17 
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/ Ἡ / Ἡ , 8 5 
τέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμµατέων, καὶ ἄποκ- 

-- ἳ -- ’ / ε -- / 

τανθῆναι, καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.] Ἡρολέγει 
αὐτοῖς τὸ πάθος, ἵνα μὴ ἐλθόντος ἀπροσδοκήτως σκανδα- 

λισθῶσιν, οἰηθέντες ὡς ἄκων καὶ ἀγνοῶν πέπονθεν: ἐπεὶ γὰρ 
” 4 - - / « / ς/ ε εἰ - - 
ἤκουσαν διὰ τῆς τοῦ Πέτρου ὁμολογίας ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
3 . 3 ’ 9 - . 9 - ’ 3 

ἐστι, τότε ἀποκαλύτπτει αὐτοῖς καὶ τὰ τοῦ πάθους. ἨΠετὰ 

δὲ τὰ λυπηρὰ ἐπάγει καὶ τὸ χαρµόσυνον, τὸ ἐν τῇ τρίτη 

ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 
/ Ε) 4 / 

Ὑ.22 Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 
ς - - / «/ , / 
ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων’ ἵλεως σοι Κύριε, οὐ 

/ -- 

μὴ ἔσται σοι τοῦτο.) “Ὁ μὲν ἀπεκαλύφθη, ὁ Ἠέτρος 
- ελ 

ὀρθώς ὡὠμολόγησεν: ὃ δὲ οὐκ ἀπεκαλύφθη, ἐσφάλη: ἵνα 
[ή ά Ν - αλλ τα - 5 / Δ , 

µάθωμεν ὅτι χωρὶς Οεοῦ οὐδὲ ἐκεῖνο ἐφθέγξατο τὸ μέγα. 

Μ} θέλων οὖν παθεῖν τὸν Ἀριστὸν ὁ Πέτρος, καὶ ἀγνοῶν 

τὸ τῆς ἀναστάσεως µυστήριον, ἵλεως σοι Ἱύριε, οὐ μὴ ἔσται 

σοι τοῦτο, φησίν. 
Δ 4 α. -- / ε/ 

Υ.23 Ὅ δε στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ: ὕπαγε 
» - / - ε/ ὀπίσω µου Σατανά. ὙΣκάνδαλόν µου εἶ, ὅτι οὐ 

-- ᾽ - -- Ε] Δ λ - Ε] / 

Φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀἆλλα τα τῶν ἀνθρώπων. ] 
Ὅτε μὲν ὀρθὰ ἐλάλει ὁ Πέτρος, µακαρίζει αὐτὸν ὁ Χριστὸς, 

ὅτε δὲ ἀλόγως ἐδειλίασε, καὶ οὐκ ἤθελε παθεῖν αὐτὸν, ἐπέ- 
3 Δ ϱ/ Φα [οὺ [ον ΜΜ. πλήηξεν εἰπὼν, ὕπαγε ὀπίσω µου Φατανά. ὙΣατανᾶς δὲ ὁ 

ἀντικείμενος λέγεται. Ὕπαγε οὖν ὀπίσω µου, τουτέστι, μὴ 

ἀνθίστασο, ἀλλ᾽ ἀκολούθει τῴ θελήµατί µου. Ἰαλεῖ δὲ 
ο λ ) δι εὰ ας ας - 3 

οὕτως τὸν Πέτρον, ἐπεὶ καὶ τῷ Σατανᾷ ἀθέλητον ἣν τὸ 
- ΔΝ ’ 3 - ς λ ν] 3. / 

παθεῖν τὸν Ἀριστόν' φῃησὶν οὖν ὅτι, σὺ μὲν ἀνθρωπίνῳ λο- 

γισµῴ δοκεῖς τὸ πάθος ἀπρεπές µοι εἶναι" οὐ νοεῖς δὲ ὅτι ὁ 

ΘΟεὸς διὰ τούτου σωτηρίαν ἐργάζεται, καὶ ὅτι τοῦτο ἐμοὶ 

πρέπει μάλιστα. 
/ - νι - δ- -- 

γ.ο, Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ: 
ή / 3 / ε - Ε] ’ ε ᾿ 

εἴτις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, 
|) / Ν λ ων 4 ην 

καὶ ἀράτω τον σταυρον αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω 
μοι. | Τότε: πότε; ὅτε τῷ ΠἩέτρῳ ἐπετίμησε' θέλων γὰρ 

δεῖξαι ὅτι ἐσφάλη ὁ Πέτρος κωλύων αὐτὸν τοῦ παθεῖν, φη- 
3 ο 4 3 . ’ 5 .] 4 ’ ή 3 / Δ 

σὶν ὅτι, σὺ ἐμὲ κωλύεις" ἐγω δὲ λέγω σοι ὅτι οὐ µόνον τὸ 

ἐμὲ μὴ παθεῖν ἐπιβλαβές σοι, ἀλλ᾽ οὐδὲ σὺ σωθῆναι δυνήση, 

ο συ ο ο ο ο πο ο 

ο... 
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δις εί ϱγἰποϊρίθιις δασεγάοίιπι οί δογ{θῖθ, εί οοοῖάἰ, εί {εγέῖο 

αῑε γεδιδοϊίατὶ.] Ἐτονάϊτοϊέ 1115 ΡαξξΙΟΠΕΠΙ, πο Ἱπεχροσίαία 

ἴ]α νεπ]επίο οβεπάαπίατ, Ῥαίαπίες ααοά Ἱπνῖίας εν ηοη 

Ῥτοβοίεης ραξ5ι5 ο55δοί. Ῥορίαααπι οπῖπαι αιάϊνογαπέ Ῥετ 

οοη{θββῖοπεπι Ῥοΐτί ααοᾶᾷ βας5 ϱἰέ Ὠσδὶ, {απο τενε]ανῖέ 

]]ς εἰ Ῥραββίοπεπι. Ῥοβε εῑδίία ααίαπι εαράτέ εί Ἰί]- 

Ώαπα, ηεπρα ααοᾷ ἆῑςα {αεγίῖο ταρδιγσετοῦ. 

ΣΕ ουπι αδάιασἰςεεί ἐἴζαπι Ῥείγις, οωρῖέ ἵπογόρατο ζωη, 

ἀἰσεπδ: «Εγορύίις εδίο εθί, Ώοπιϊπε, πεγµαφκαπι εί ἐδί 

Ἰοο] Ἰ1ὰ ααοᾷ τεγε]αέαπι εταί, Ῥοαΐτις τοσίο «οπ{εβΒΙ5 

ορί: ἵπ ϱο αιίεπι ααοά ποπ τογε]αέαπι, Ιαρδα5: αῦ βοῖα- 

115 αποᾶ αὔδαιο Ὠ6θο ποααθ Ἰοομίας εδ πιασΏαπι αυῖά- 

απ. Ἀοιεης Ισίέαγ Ῥείτας ΟἨτϊδέαπι ρα, οἱ Ισποταπϐ 

τεβυγτθοιοηῖς πιγβίετῖαπα, ἀῑκιί, Ἐτορίάαςδ εξίο ΑΡ, 

Ώοπήπα, πθ(ιααπαπα αγ 4151 ος, 

(οπυεγεις αιίσπι 11[ε ἀἰστέ Ῥείτο: «49ὶ οδέ πιο Φαΐαπα, 

δοαπάαῖο ος πιϊλῖ: φωῖα ποπ δαρῖςδ οα φιῶ ειιέ Ιεῖ, δεᾷ εα 

σμα δωπέ Ἱιοπιύπιπι.] Ἐείταπι τεσίο αι]άοπι ]οᾳπεπίαπι 

Ῥοαίαπι Ῥρτοά]σας ΟἨηϊδίας: Ἱτταοπαρ]ϊ]ίονγ αιίαπι {ΟύΓ- 

πηΙζαπίεπα, οἱ πο]οηπίεπα 56 ραβ1, ρονρίτιησ]έ ἀἴοεης, Ὑαάς 

Ῥοδέ πιο Βαΐαπα. ῥΒαΐαπαδ απζεπι αἀνογρατῖας ἀῑεϊίιν, 

γαάε Ισῖίαγ Ῥοβδί πιο, Ἠοο θδέ, πο οΡββίδία5, 5δεἆ 5εαπετα 

νο]απίαίεπι Ἱηθαπι. Ὑοσαῦ απίεπι βῖο Ῥείταπ, απῖα 

εἴῖαπι Βαΐίαπα ἀἱδρμοεραί ρα ΟἨλτϊδίαπι. ὨὈ]οῖί αοῖίαν, 

Τρι απιάθπι ]αχία Ἠαπιαπαπα ταίοπεπα γΙάείας παῖμΙ {ῃ- 

-. 4εοεπβ Ραββῖο: ηοη Ιπία]]σϊ5 αιίεπι αποά Ώεαβ Ρεν Ἠαπο 

βα]πίοπι οροτείατ, εὐ ααοά Ώου πο πιαχίπιο ἀεςεαῖ. 

Τωπο «Ίοσιιδ ἄἰσίέ ἀἰςοῖριζίς πως: δἱ φιῖς νια[έ ροδί πιθ 

υοπ{γο, αὐπεφεί δεπιείζρδιπι, εί {οί[αί ογιισεπι διιαπι, εί δε(ιιᾶ- 

ἔων πια] ἜΤαπς, απαπᾶο2 οτι Ῥοίταπι Ἱποτερι]δδεί, 

Ὑο]επβ οεπΊπι οβίοπάστο 6Ιτατε Ῥοΐτιπι ρτοβϊρεπίαεπι 66 

ρα, ἀῑοῖς, Τα αιϊάσπι πα ΡτοβίρθΒβ, 65ο αιζεπι ἀῑσο 

Ω1Ρ1, ποηῦ βο]ατα ϱἱ ποἩ Ῥαΐίαχ ΠΡΙ ἆαπιποξαπι 6559: 5οἆ 
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ο) 4 
ἐὰν μὴ καὶ αὐτὸς ἀποθάνης, ἀλλὰ καὶ εἴτις ἄλλος, κἂν ἀνὴρ, 

κἂν γυνὴ, κἂν πένης, κἀἂν πλούσιος. Οέλει δὲ εἶπεν, ἵνα δείξη 
ς/ 9 / . ) . Δ ο εἰ] ’ Ὀ / δὲ 
ὅτι αὐτεξούσιον καὶ οὐκ ἀναγκαστὸν ἡ ἀρετή. πίσω δὲ 
5 - ” 0 - 3 ε ε - πλ ’ εΑ 

ἀκολουθεῖ τοῦ Ἰησοῦ οὐχ ὁ ὁμολογών αὐτὸν μόνον υἱον 

Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὁ καὶ διὰ πάντων τών δεινών ἐρχόμενος, καὶ τὰ 
3 4 ε / Ε] ’ λε Δ ω) 4 

αὐτὰ ὑφιστάμενο.. ᾽᾿Απαρνησάσθω δὲ ἑαυτὸν εἶπε, τὴν τε- 

λείαν ἄρνησιν διὼ τῆς, ἀπὸ, προθέσεως σηµαίνων. Οἵον, μὴ 

ἐχέτω τι κοινὸν πρὸς τὸ σῶμα, ἀλλὰ καταφρονείτω ἑαυτοῦ. 
.) 9 λε ε ὸ - Δ ὸ - 9 / .᾿ 8 

σπερ εἰώθαμεν λέγειν, ὁ δεῖνα τὸν δεῖνα ἠρνήσατο, ἀντὶ 

τοῦ, οὐκ ἔχει Φφίλον, οὐδὲ γνωστόν. Οὕτως οὖν καὶ πᾶς 
9 / / / 5 Δ Δ . ο 9 
ὀφείλει µηδεμίαν φιλίαν ἔχειν πρὸς τὸ σῶμα, ὥστε καὶ 

τὸν σταυρὸν αἴρειν, τουτέστι, θάνατον αἱρεῖσθαι, καὶ μετὰ 

σπουδῆς ἐπιζητεῖν καὶ θάνατον τὸν ἐπονείδιστον" τοιοῦτος 87 
γὰρ ὁ σταυρὸς παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ᾿Αλλὰ καὶ ἀκολουθείτω 

/ νο. Δ - . κ ’ 

µοι, φησί πολλοι γαρ σταυροῦνται λησται καὶ κλέπται, 
η) οταν κ μμ / . / Ὁ / 
ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶν ἐκεῖνοι µαθηταί µου" ἀκολουθείτω οὖν, τουτέστι, 

καὶ πᾶσαν τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἐπιδεικνύσθω. ᾽Απαρνεῖται δὲ 

ἑαυτὸν καὶ ὁ χθὲς μὲν ἀσελγαίνων, σήμερον δὲ σωφρονῶν' 

ον Τοιοῦτος ἦν ὁ Παῦλος, ἀπαρνησάμενος ἑαυτὸν ἐν 
ᾱ]. 11. . 

τῷ λέγειν ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, «ῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 

Χριστός. «Αἴρει δὲ τὸν σταυρὸν ὁ νεκρὠσας καὶ σταυρώσας 

ἑαυτὸν τῴ κόσμῳ. 

γ.ο ὋὉὋς γὰρ ἂν θέλη τὴν γυχὴν αὐτοῦ σώσαι, 

ἀπολέσει αὐτήν": ὃς ὃ ἂν ἀπολέση τὴν ψυχήν. αὐ- 

τοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.] ἘἨπὶ μασέριον 

προτρέπεται ἡμᾶς. ἹἩὐρίσκει μὲν οὖν τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ 

παρὸν, τουτέστι σώζει, ὁ ἀρνούμενος, ὃς καὶ ἀπόλλυσιν 

ὕστερον: ἀπόλλυσι δὲ τὴν ψυχἠν, ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ Ἀριστοῦ, 

ὃς µαρτυρήσει ὑπὲρ αὐτοῦ, ὃς καὶ εὑρήσει αὐτὴν ἐν ἀφθαρ- 

σίᾳ καὶ ζωῇ αἰωνίᾳ. 

Υ.26,27 Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν 
κόσμον ὅλον κερδήση, τὴν δὲ γυχἠν αὐτοῦ ζημιωθῃ! | 
] 

ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐ- 
τοῦ; Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐ ἐν 
τῇ δόξη τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τών ἀγγέλων αὐ- 

Δ 

τοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστω κατὰ τὴν πράξιν 
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Ώηθαιο βα]νατῖ Ῥοίοσϊδ, ηϊθΙ οἱ 1ρ8ο πιογίαγῖ5 οἱ αιάθαιαῖ5 

4115, θἶνο γΙγ, βἶγο πη]]ς6τ, βἶγο Ῥαιρος, βἶνο ἀἴνες, Ὠ]οῖέ 

αιΐοπι Ὑυ]έ, αἱ οδίοπᾶαί Πβρογαπα ατῬΙΊωπα, οἳ ΏηΟΏ ο080- 

ἰαπα νΙγίαίεπι. Ῥορδί ΟἨλτδίαπι απίθπι βοςαέαγ ηΟἨ 18 

αι ἴ]απα οοπβίοίαν βΠαπι Ὠοι, 5εᾷ εί αἱ ρες οπιπῖα 

βτανῖα ἐταποῖέ, εί Ι]]α βαδπεί. Αὐρποσοί αιαίαοπι βεπιαῖρ- 

ΒΙΠΙ ἀῑχίέ, ρετίεοίαπι αὈποσα[ΙοΠπθτη ρου ΡΓΘΡΟΒΙΒΙΟἨΘΗΙ, 

αΏ, βἱσπίῃοαης: οχοπιρ]ῖ σταίῖα, πο Παρθαί οΟΠΙΠΙΙΠΙΟΠΟΠΙ 

απαπάαπα ΟΠΠΙ «ΟΙΡΟΤΕΘ, 5ο οοηζεπιπαῦ βαΐρεαπα: βἷοιέ 

οοπβιεγίππα5 ἄϊσστο αποᾶά ααὶδ ααοπιρίαπι ποσαχῖέ, Ἆος 

ο5δί, ποηπ Ἠαροαῦ επι Ῥ{ο απΙςΟ Υο] ποίο. Ῥϊο Ισίέαγ 

ΟΠ1Π6Ρ ἀοοσεί ηιι]]απα ΟΠ} «ΟΙΓΡΟΤΥΟΘ Ἠαβοαχο ΟΟΠΙΠΙΙΠΙΟΠΟΘΠΙ, 

1 ο5ί, απηϊοϊίαπι, Ἱία αό οὐ ογαοθπι {ο]]αηί, Ἆοο ο5ὲ, ΠΙΟΓ- 

ἴαπι εἰἰσαηί, εὕ ουπα 5ἐαά]ο Ἱπααϊταπί οἴϊαπι ποτίαπα 1σηο- 

ΠΠΙΠΊΟΡΑΠΗ, {8115 επῖπι ογαχ αραιά γείοταες {ηζ. Θδαὰ οἱ 

5εαιαίασ πῃα, Ἱπαιῖ0. Μαϊα οπῖπι ογαοϊβσυπίατ ]αΐτοησς 

εί {ατοας, αἲ ΠΠ ποῦ δαπί ἀῑδοιρα] πααῖ. Θεαπαίατ Ιο]ίατ, 

ηος α8ί, ΟΠΊΠΕ6ΠΙ αΠαπα γἹγαίεπα Ῥγα 56 {εταί. ΑΡρποασαί 

απίαπι 56 ἵρδαπι εὐ αι Πατ αι]άθπα Ἱηθεπρεταίας ογαῖ, 

Ἠοάϊε αιίεπι οαδίις οἳ βοΏτῖι. Τα]ς ογαί Ῥαπσ]α5, αι 

αὈπεσανίέ βαπιαάρδιπα οµπι ἀῑοετεῖ, Ὑ1νο αππζεπα ΠΟΠ ]ά1 
οσο, υϊνΙξ αιίεπι 1π πιο Ολγϊδέας. Τομέ απίεπι οΓΙςΕΠΙ, 

απ πιογΠοανΙέ οἱ ογαοϊαχῖθ βαἱρβΙπ πηπάο. 

Οιῖ επῖπι νοζιογῖέ απἴπιαπι δµαπι 8εγνατε, Ῥεγᾶεί οατι : 

ϱωζδφωῖς αιίεπι ρεγαἰάεγτέ απἴπιαπι διαπι Ῥγορίεγ πιο, ἴπυς- 

πῖαί εαπι.] Αά πιατίγτῖαπα αἁΠοτίαίαχ πΟΒ: Ἰηγοπῖς επῖπα 

απίπ]απα α ΡΙΥΦ5ΕΠΡ, που ϱδί, βοτναί, απῖ πεσαέ, εἰ Ρρορίοα 

Ῥεντάϊς. Ῥοτάιν αιίεπι απἵπιαπα, βεᾷ Ρτορίον ΟἨτϊδέαπ, 

απ ἆς οο {οδήβοαίατ: ααῖ εἰ Ἱηγεπῖοί θαπα 1η ΙΠΟΟΥΓΙΡ- 

οπα, οὐ υ]Ιία οεἴεγηα, 

Οιιᾶ επίπι γοᾶςδέ Ἰιοποπί, κἳ ἰοίμπι πιιιπάμπι ζαογαέιιδ 

Πιονζΐ, απίπια υεγο διιῶ ]αοΐιγαηπι Τεοσγιέ «τί φωά ἀαδθῖέ 

Ίοπιο, οι} ρεγπιιίαίῖοπο γεάῖπιαί απίπιαπι δµαπι ὁ Τεπέιγι8 

δέ επίπι Πέις ]ιοπιϊπίς πι φϊογία ραΐίγὶς διῖ οµπι απφεζῖς δι8, 

αἱ ἔωπο γοζἆεί ιπἰσωίηιιο ]ασία Γαοία ἐρείμδ.] ῬΒΐο, Ιπαπῖΐ, εί 
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αὑτοῦ.] "Ἔστω, φησὶ, καθ’ ὑπόθεσιν, ὅτι τὸν κόσμον ὅλον 

ἐκέρδανας" ἀλλὰ τί τὸ ὄφελος, τῆς ψυχῆς κακῶς διακειµένης, 

τὸ σῶμα εὐπαθεῖν; ὥσπερ ἂν εἰ τῆς οἰκοδεσποίνης ῥάκια 
.5ς ’ ’ ε ιὸ - 

διεῤῥηγμένα φορούσης, αἱ θεραπαινί ε λαμπροφοροῖεν. 

Οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ µέλλοντι αἰώνι δύναταί τις δοῦναι ἀντάλ- 
ο ο - - 5 - 9 ” 4 4 ’ 

λαγμα ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ" ἐνταῦθα μὲν γὰρ δύναται 
- / 4 3 ’ 3 ο Δ ” 3 

δοῦναι δάκρυα, στεναγμοὺς, ἐλεημοσύνην, ἐκεῖ δὲ οὔ. Αδω- 

ροδόκητος γὰρ κριτὴς διαδέξεται" κατὰ γὰρ τὰ ἔργα 
δικάζει ἑκάστῳ' ἀλλὰ καὶ φοβερὸς, ἐν τῇ δόξη γὰρ 

αὐτοῦ ἔρχεται καὶ μετὰ τῶν ἀγγέλων, καὶ οὐχὶ καταπε- 

φρονημένος. 
Ά / -- 3 νά ερ ἕανς ε / Υ.28 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τών ὧδε ἑστω- 

/ Δ ; / / ο 
των, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι 

λ ελ - 2 / 3 / 5 -- / 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρωπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ 
3 ον 3. ϱ / κά ε ελ αν [ή 

αὐτοῦ. | Ἐϊπεν ὅτι μέλλει ἔρχεσθαι ὁ υἱὸς τοῦ ἄνθρωπου 
ια) - ’ . - ο ω 3 3 -- 3 - 3 ς 

ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ: ἵνα οὖν μὴ ἀπιστῶσιν ἐκεῖνοι, φησιν ὅτι 

εἰσέ τινες ἐνταῦθα, οἳ κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ὄψονται ἐν τῇ µε- 
ρα 3 ’ -. ’ [ ο .) 

ταµορφωσει τὴν δόξαν τῆς δευτέρας παρουσία. "Άμα δὲ 
Δ / 3 / / 5 ς 3  ρν ή 

καὶ δείκνυσιν ἐν ποιᾳ δόξη ἔσονται οἱ δύ αὐτὸν παθόντες" 
ς ο) ο / ς λ 9 ο) - 4 Ν 

ὡς γὰρ ἐξήστραψεν ἡὶ σὰρξ αὐτοῦ τηνικαῦτα, οὕτω κατὰ 
3 / ε ῳ / 2 /  ν ν)) 
ἀναλογίαν οἱ ἅγιοι τότε ἐκλάμψουσιν. Αἰνίττεται δὲ ἐν- 

ταῦθα τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, οὓς παρέλαβεν 
3 κ. Αα Ψ 3 - 4 / α ω) ή εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἔδειζεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, τουτέστι, 
3 / ο) / 3 {ο ’ νο) ες) ΔΝ 

τὴν κατάστασιν τὴν µέλλουσαν, ἐν ᾗ ἐλεύσεται καὶ αὐτος 
Δ ε δί 9 ’ Δέ / ο] ω - 9 

καὶ οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσι. Ἀέγει τοίνυν ὅτι τινὲς τῶν ἐν- 
, , - 

θάδε οὐ μὴ ἀποθάνωσιν, ἕως οὗ 1ἴδωσί µε µεταμορφούμενον. 

Ὅρα δὲ ὅτι οἱ ἑστώτες ἐν τῷ καλώ καὶ βέβαιοι, ἐκεῖνοι βλέ- 

πουσι τὸν Ἰησοῦν ἐπὶ τὸ λαμπρότερον μµεταμορφούμενον, 

καὶ προκόπτουσιν ἀεὶ ἐν τῇ πίστει καὶ ταῖς ἐντολαῖς. 

ΚΕΦ. «ζ. 
«η -- 

[κ ΑΙ µεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν 88 
Πέτρον, καὶ Ἰάκωβον, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελ- 

ά Δ 3 - ως ο 9 ’ - ο ἃ Ἰμοἴκ.θ, «ὸν αὐτοῦ. ] Οὐκ ἔστιν ἐναντίον τοῦτο τῷ παρὰ 

1 ἴδωσί με] Ἑοςβέαϊ µε οκ «οᾷϊςο Ῥαΐαγ. 
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Πησαπιας ααοά ἐοέαπι πιαπάαπ Παογατῖς, 5ο αιι τα αΠίας 

βἵ οοτριι5 απο Ἠαβοαί, οὐ απίπια πια] α[λοϊαίας 2 απθπῃ- 

αἀπιοάιπα ϱἵ πιαϊοτ/{απι]]]ας ἶαοστα Υορίο, οὐ αποϊ]]α {]- 

Ρ1ᾷο οτπαία Ἱποεάαπί. ὝἌοθαια ἵπ {πίατο βαοοι]ο ροΐοτῖο 

ααῖςδ ἆατο οοπηπιιἑαξΙοποπα Ῥτο απίπια 5π.: Ἠϊ]ο ααϊάσπα 

Ροΐεςδί ἆατα Ίαογγπιας οἱ ϱΙοεπιοβγπαπῃ, οἱ α]ππατο, 1ο 

πιίθεηπι ηΟΠ. οιάεκ οηῖπι {απο πο αχο]ριεί, ἆοπα τ6β- 

Ρά6ῃβδ: παπι Ἰαχία ορετα 8αα ]αάἱιοαρίέ απΙπι(πεπιααθ. 

Ἐί αιίαοπα οἱ πιείαεπάας, γεπ]εῦ οπἵπι ἵπ ρ]οτῖα 5ια, εἴ 

οἵἳπῃ αηςθε]Ις, εὐ ποπ οοπίοπιρΙΡ]15. 

πιει ἀἶεο υοῦῖδ, κιιπί «φιάαπι Πο δίαπίες, οι Ίο 

σδίαδιπέ Πιογίεπι, ἄοπεο υἱάεγίπέ Πζζωπι Ἰιοπιϊπίς υεπίεπέετι 

ὑπ ΊΤΕΦΠΟ διο.]  ὨὈϊκεταῦ γοπίαταπι ΕΠαπι ἹΠοπιῖπίς 1πΠ 

ο]οτῖα 5αα: πο Ἰρ]θαν Ἰποτοάα] αἰπό, ἀῑοῖε ααῖα ϱαπύ Εῖο 

αιϊάαπι αυ Ἰαχία ααοᾷ οαροτο Ῥοββιπί, γιάεραπέ 1π 

ἐγαηββριταοπο ο]οτίαπι βοομπάϊ αἀνεπίαδ. ἸΙπίστῖπι 

αιΐθπα οδίοπά1ό ἵπ απια ο]οτία εταπό απ Ρρτορίου ἵρβαπα 

ραβ8ί Πιετῖπό. ῥΒϊοιῦ επῖπα {απο οατο ο]ας {α]σατανῖέ, Ἱέα 

Ῥτο 68, ρογίίοπο ἔππο {π]ςεραπί δαποῦ: βἱσπ]βοαξ αιιίσοπα 

Ἆοςυ Ίοοο Ῥείταπι οἳ ᾳαοοβαπι, οἳ άοαπΏςΠ1, απο ἵη ΠΊΟΠ- 

{απι αβθιπαρβῖό, εὖ οβίοπα1ό 15 τοασΏαπα 5ππι, Ώου ο5ί, 

Γααταπα βίαζαπι ἵη απο γαπίητας οββοί 1ρβα, εὐ Ππδί {π]- 

σεραπί. ὨὈιοῖιῦ Ισίαι ααοᾷ αιϊάαπι απ Πῖο βιαπό ηοΟἨ 

πηοτ]εη{πΙιγ, ἆοπες γυιάθτ]ηῦ πιο ἐταηββσυταπ. Ὑιάς απέθπι 

ααοᾶ βἰίαηπίθς ἵπ Ῥοπο εἰ βγπια βαπ6 ΠΠ, απῖ νιάεηῦ ἆᾳαδαπα 

οἰατῖας {ταπβίογπαατ!, εὐ ρτοβοϊιπέ 66Π1ΡοΣ ἵπ Πάο εί τΊαή- 

ζα{1ς. 

ο το κΤἙ, 

Τ' Ροδί ἄῑος 560 αθθιπιῖέ «Γεδιπι ΤΓοίγπι οἱ «Ἰαοοῦμπι, ού 

«οαππεπι γαίγεπι ε]ς.] Νοπ αδῦ που ἀἴνειβιπι αΏ 6ο 

ααοά Τσοας ἀῑκῖί, ααοᾷ Ῥοβύ 56ΓΠΙΟΠ6ΘΡ 11ο {αο δυπύ 
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τῷ Λουκά ῥηθέντι, ὅτι μετὰ δὲ τοὺς λόγους τούτους 
3 . ς 3 « ’ . Δ Ν Δ ειν. ε 8 Δ - 

ἐγένοντο ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτω, καὶ τὰ ἐξλο: ὁ γὰρ Λουκᾶς 

καὶ τὴν πρωτην ἀριθμεῖ καὶ τὴν ὑστέραν, καθ᾽ ἣν ἀνέβησαν 

εἰς τὸ ὄρος ὁ δὲ Ματθαῖος τὰς µέσας µόνας. "Έλαβε δὲ 
ΔΝ α ΤΙέ ε ὸ 3, - .) Δ .] δὲ Ἰ ’ 

τὸν μὲν Πέτρον, ὡς σφόδρα ἀγαπῶντα αὐτὸν, τὸν 9ὲ Ἰωαν- 
ε 3 4 ΔΝ 9 / ε 8 9 8 ) 

νην, ὡς ἀγαπώμενον, τὸν δὲ Ἰάκωβον, ὡς καὶ αὐτὸν ζηλωτὴν 
” Ν α ϱ/ (ο ω) ο) Δ - Αα / 

ὄντα": καὶ ὃῆλον ὅτι ζρλον εἶχεν, ἀπο τοῦ και ὑποσχέσθαι 
Δ ’ - τι) Δ - Δ ε ὁ) / 3 - 

τὸ ποτήριον πιεῖν, καὶ ἀπὸ τοῦ τὸν Ἡρωδη µαχαίρᾳ ἀνελεῖν 

αὐτὸν πρὸς ἀρέσκειαν τών ]ουδαίων. 
/ Ν η ή λ γ.τιο. Καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν 

28/ 4 / ”/ -- 

κατ ἰδίαν, καὶ µετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτών. 
 δ χ / 3 -- ε ς« «/ ΔΝ λ 

Καὶ ἔλαμψε το πρὀσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τα δὲ 
ε [ή ” 9 / λ ε αν - 3 ή 

ἵματια αὐτου ἐγένετο λευκα ὥς το φώς. | Ἐλίς ὄρος 
ὑψηλὸν ἀναφέρει αὐτοὺς, δεικνύων, ὅτι ἐὰν µή τις ὑψωθῇ, 

3 ./ / ο. / - 3 δί, δὲ ὸ / 
οὐκ ἄξιος γίνετάι τοιούτων θεωριῶν. Ἰκατ᾽ ἰδίαν δὲ, διότι 
3 ε Ν Ἆ ’ [ ρ 

εἴωθεν ὁ Ἀριστὸς τὰς παραδοξοτέρας θαυματουργίας ἐν 
- ’ - - ΔΝ 

ἀποκρύφῳ ποιεῖν, ἵνα μὴ ὁρώμενος τοῖς πολλοῖς ὡς Οεὸς, . 
" / - 1 4 

κατὰ φαθτασίαν ἄνθρωπος νοµισθῃῇ. Μεταμόρφωσιν δὲ 
. ’ Δ / 5 4 - 3 ’ ’ ο) ." ’ 

ἀκούων, μὴ νόμιζε ὅτι τὸ σῶμα ἀπέβαλε τότε, ἀλλὰ µένον- 
- - - ’ Λ - 

τος τοῦ σῶματος ἐπὶ τοῦ σχήματος" πρόσωπον γὰρ αὐτοῦ 

ἀκούεις καὶ ἱμάτια" λαμπρότερος ἐφαίνετο, τῆς  θεότητος 
Ν - - - 

παραδειξάσης μικρόν τι τὰς ἀκτῖνας αὐτῆς, καὶ τοῦτο ὡς 
- - Ν 8 5 - Α 

Ἰδύναντο ἰδεῖν. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
. κ ο) 4 ’ ε υ , α . 
ανωτέρω ειρΊκε την µεταμόρφωσι», ως ἐκφήνασαν της ἐξου- 

’ Νο 3) ν ϱ / / . ελ ο Δ 
σιας Το ἄφατον, και οτι γνήσιος εστιν νυιος του πατρος. 

δείξασαν, καὶ ως τῆς δευτέρας παρουσίας τὸ ἀξίωμα φέ- 

ῥρουσαν, διὰ τὴν ἄῤῥητον λαμπρότητα τοῦ προσωπου: τοῦ 

Ἰησοῦ. : 

: Υ.8 Καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ 
Ἡλίας, µετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες.] Τί συνελάλουν;: 
τὴν ἔξοδον, φησὶν ὁ Λουκᾶς, ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱερουσα- 

ρα λὴμ,-τουτέστι τὸν σταυρόν. Διατί δὲ Μωσῆς καὶ 

κ Ἡλίας ὤφθησαν; ἵνα δειχθῇ ὅτι καὶ νόµου καὶ 

προφητών αὐτός ἐστι Ἰύριος, καὶ ὅτι ζώντων καὶ νεκρῶν' 

Ἡλίας μὲν γὰρ προφήτης, καὶ {ῇ ἔτι, Μωσῆς δὲ νομοθέτης, 

καὶ τέθνηκεν. ᾿Αλλὰ καὶ ἵνα φανῇ ὅτι οὐκ ἐναντίος ἐστὶ τῷ 

ε 
- 
4 
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απαθῖ ἀῑες οσίο, ος. Τμασα5δ οπίπι εί Ῥτίπχάπα οἱ πα] παπα 

οοπιπιρπιοταῦ απο αδοοπάετιαπέ 1ῃπ πιοπίαπ, ἸΜαίίμαλιας 

ἀαΐεπα {αηίαπα Ιπίογπιαά]ο5 ἆῑαδ ῬοπΙ{. Αβδιπιρεῖ{ αιίθπα 

Ῥοίταπι, πὸ οππι α απο ἀΙσοεραίατ: «οαηπαπι, πό 611 

απεπι ἀῃμσεραί : αοοραπὶ νογο, ααοᾷ οἱ 1ρ5ο απιπ]αίος 

Παοτῖῦ. Εάν πιαπερίαπα αδί 1]]απα Ιπσοη{]5 Ζε] {11556, ἔτιπα 

οκ ϱο αποᾶά ροοπ]απι 5ο ῬΙρθαγαπα Ῥτοπηϊςῖζ, ἔππα οκ ϱο 

.. αποᾷ Ἠετοᾶες υὐ Ρ]ασρτεῦ ;απάσδίς σ]αά1ο 1]απα οοσΙᾶ1θ. 

Εέ ετιδᾶιοῖέ ἐῑίος ἔπ πιοπίεπι εποείδιπι 8εοΥδΙΙΠΙ, ἔγατπδ- 

ογπιαίπξεφιε εδ οογαπι ία: εί αρίεπαάιέ Γαοῖες οἷις εἰοιέ 

8ο: υεδϊπιεπία αιίεπι ἀῑίίις Γαεία διπίέ αἶθα σἰσιμέ ζωπιει.] 

Ίη πιοηίεπι εκοεῖδαπι 5αράαοῖό 1195, οδίεπάεηπ5 ααοά 

η] ααῖς εχα]{είτγ, ποηῦ ἀἴσηις 5ἳς ἁῑνιπϊς οοπ{αεπαρ]α{οπῖ- 

"Ῥα5. ΡΒΡΕΟΙΦΗΠΙ αιίαπι, δοΠέα5 οηῖπι ο56 ΟἨτ]βίιις οἰατίογα, 

πα]τασπ]α 1η οσοου]ίο {αοετε: πο βἵ αραᾶ πιπ]Η(αάἴπαπα αέ 

ῬΏεις οοπβρϊοετείατ, Ποπιο 5βοοαπάπα αρρατεπ{ῖαπα οχ]ςί]- 

πιατοίατ. ἘΤταπβίογπιαίΙοπεπα απίεπι α1ά416Π6, πο ΡιίςΒ 

ααοᾷά ἴππο ο«οτρις5 αἈ]ασοστῖί, 5οᾷ πιαηβῖέ οοτρΙς5 ἵπ 81Ο 

Παρίέα. Ἐασίεπι οπῖπι 1ρθῖας ἄιάϊς ο ναβέαπι. Ἐτπ]σιάϊου 

αρρατεραί ἁῑνιπϊίαίο Ρατνο5 αποβάαπι τας1ος 5195 ἆθε]α- 

ταπίε, εἴ Ίου πό γιάετε ροίοταπί: Ῥτορίετθα δὲ τασΏπα 

οεϊ βαρετῖας ἀῑκιέ ἱταπεβσοιταίοπεπι, 9ο ααοά ἹπεβαΡρί]]β 

εἶας Ροίΐερίας 1Ρ1 τε[α]θετῖέ, εἳ ααοά σογπιαπ5 Π15 Ῥαΐτῖς 

ορίεηςας αἵέ, εἰ αιοᾶ ἁἰσηϊίας 5εοιπάϊ αἀγεπίας ἵη βρ]θ- 

ἄοτο {αοῖαῖ ΟΠτῖςίϊ ἹπαβαΡΠΙ οἸατιοτίῇ. 

Σὲ οεεε αρραγιεγιπέ ἐς Ἴοεες οί Εἰίας οιπι 1ο 

ἴοφιοπίε».] ΌὋε απο οοΠοαιεραπίις2 Ὦο εκοεδει, ἵπ- 

αιῑό Τμσαςδ, απεπι Ἱπιρ]είαγας εταί ἵη Ἠϊογαβα]απι, Ίος 

ε5ί, ἆθ οἵμσοθ. Όμιατο αιΐσοπι ΛΤοβε5 εἰ Εας νυΙδῖ βιιπῖ 2 

Τσε οδοπάαέαν ααοᾶᾷ ο{ Ἱοσῖς οί Ῥτορμείαταπι 1ρ5ο οἵό 

Ῥοπήπαβ, γΙνοπαπιαιθ αο πιοτίποταπῃ. Ἐλας απϊάσπα 

εδ ρτορ]εία, εἰ υϊνΙέ αἆπας: οβοΒ αιίεπι Ἱερῖρ]αίοτ, οἱ 
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” 5 5 .λ [ή ων] - / 

νόµῳ οὐδ ἀντίθεο. Οὐκ ἂν γὰρ ὁ Μωσῆς συνελάλει τῷ 
᾿ / - 3 - » Χἃ ε κ κ 3 3 / 
ἐναντιουμένῳ τοῖς αὐτοῦ: οὐδ' ἂν Ἡλίας ὁ ζπλωτὴς ἠνείχετο 

3 ο ᾗὉ / ” ”/ ἱὴ ϱ / 4 ε ΄ - 
αὐτοῦ, ἀντιθέου ὄντος. ᾿"Ειτι δὲ ἵνα λύση τὴν ὑπόνοιαν τῶν 

ὃν] - - . 

λεγόντων αὐτὸν Ἡλίαν ἢ ἕνα τῶν προφητών. Ἰ]όθεν δὲ 
9 - να 

ἔγνων οἱ μαθηταὶ ὅτι Μωσῆς καὶ Ἡλίας ἦσαν; οὐ γὰρ 1δὴ 
3 . 3 νά 3 . 3 ί 3 ’ - / 9 ν 

ἀπὸ εἰκόνων, ἐπεὶ εἰκόνας ἄνθρωπων ποιεῖν τότε ἀσεβες 
Ανα, ” ο) ς 3 Δ - ’ ο ανν, 
ἐδόκει: ἔοικεν οὖν ὅτι ἀπὸ τών λόγων ὧν ἔλεγον ἐπέγνων 

3 ’ Δ ὦ ε 4 - 3 3 ωὶ ωὶ ’ αὐτούς" τυχὸν γὰρ ὁ μὲν Μωσῆς ἔλεγεν: σὺ εἲ οὗ προετύ- 89 
3 ] Δ / [ή ΔΝ 3 3 . ΔΝ [ή 

πωσα ἐγὼ τὸ πάθος, σφάξας τὸν ἀμνὸν καὶ τὸ πάσχα 
’ « ’ ’ Λ ωλ ωὶ 3 3 / / 3 

τελέσας' Ἡλίας δέ: σὺ εἶ οὗ τὴν ἀνάστασιν προετύπωσα ἐν 

τῷ τῆς χήρας υἱῷ, καὶ τοιαῦτά τινα. Δεικνύων οὖν τούτους 

τοῖς μαθηταῖς διδάσκει αὐτοὺς τούτους μµιμεῖσθαι, καὶ κατὰ 

Μωσῆν μὲν πρᾳους εἶναι καὶ δημαγωγικοὺς, κατὰ δὲ Ἡλίαν 

ζἸλωτὰς καὶ ἀκαμπεῖς ὅτε καιρὸς, καὶ κινδυνευτικοὺς ὥσπερ 

οὗτοι ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 
ἡ / - -- -- 

Υ.4 "Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ: 
’ / - κ. ιωὶ / 

Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. Εἰ θέλεις, 
νὰ -- Δ / - 

ποιήσωµεν ὧδε τρεῖς σκηνᾶς, σοὶ µίαν, καὶ Μωσῇ 
ὴ / 

µίαν, καὶ μίαν Ἡλία. ] ὍὉ Πέτρος βουλόμενος μὴ πα- 

θεῖν τὸν Ἀριστὸν διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην, φησὶν ὅτι καλόν 

ἐστιν ἐνταῦθα µένειν, καὶ μὴ κατελθεῖν καὶ φονευθήῆναι. Εὲ 

γὰρ καὶ ἔλθοι τις ἐνταῦθα, ἔχομεν καὶ Μωσῇν καὶ 'Ἠλίαν 

συνεργήσοντας ἡμῖν. ἸΜωσῆς μὲν γὰρ τοὺς Αἰγυπτίους κα- 

τηγωνίσατο, Ἡλίας δὲ πὂρ κατήγαγεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" ὥστε 

καὶ κατὰ τῶν ἐλευσομένων ἐνταῦθα ἐχθρών τοιοῦτοι ἔσονται. 

Ταῦτα δὲ ἐκ πολλῆς δειλίας ἐλάλει, ὡς ὁ Λουκᾶς 
ἔμο, ἃκ. ὁ8. νὰ Γ λ 3 ”/’ .../ φησι, μὴ εἰδῶς ὃ λέγει. Τὸ γὰρ ἄημθες ἐξέπληξεν 

8 ο 3. 3 5” |). / / Δ ι) - / 
αὐτὸν, ἢ οὐκ ἤδει τῷ ὄντι τί ἐλάλει, θέλων τὸν Ἰησοῦν µένειν 
3 ” ε . 4 - . - ε 4 6 - ’ 

ἐν τῷ ὄρει, καὶ μὴ κατελθεῖν καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν. Φοβού- 

µενος δὲ μὴ αὐθάδης δόξΗ, φῃσὶ τὸ, εἰ θέλεις. 
/ 3 - ”- ’ 

Υ.5 ᾿ἜΕτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φω- 
Ν / λ λ Ν γα τεινη ἐπεσκίασεν αὐτοὺς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς 

/ / α / 

νεφέλης λέγουσα” οὑτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἄγα- 
Δ ον / -- - 

πητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε.] 3ὺ μὲν, ὦ 
Ἠέτρε, σκηνὰς ζητεῖς χειροποιήτους γενέσθαι" ὁ δὲ πατὴρ 

1 Οὐ γὰρ δή] Τία οοᾶσα Ῥαΐαγ. δὲ Ῥτο δὴ Εά. Ὑεποί, 
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πποτίιας ϱδι. ΟΩππ εἰ αἱ αρραγοαῦ αιοᾶᾷ ποη ας ]οσ 

αάνειδατῖας5 ηθαιο Ὠθο. Ἄοπ επῖπι Ἄ{ο5ες αβε]]ββοί 5ιιο 

αἀγετεατῖο, ποαιθ Ἐ]ίας ἑαπίας Ζε]οίος ἵρβαπι {π]ςεοί, 5ἳ 

Ώεο {ιςεοῦ οοπίτατῖᾳ5. Ῥτείετοα αέ βι5ρίοίοπεπι {ο]]αί 

οοταπα απὶ ἴρβαπα Ἐλαπα νε] ππαπα οκ Ῥτορᾗείς5 ἀἰσοεραπέ. 

Ὁπάε αιίεπι «οσπονυοεταπέ ἀῑδοῖρα]ᾗ ααοᾷ ἌΤοςες αἱ Ἐίας 

Ραετῖηξ 2 που οηῖπι ο Πποαπιεηίϊς {αοῖθγαπῃ, απία Ἱπιαρ]- 

ηςς ἨοπΙπιπαῃ {αοςγαο ἔππο Ἱπιρίαπα γιἀεραίατ. Ὑιάαέας 

Ιρ]ίαχ ααοᾷ εκ 5εγπιοπῖρας αᾳποβδ ἔαπο ΙΠί6γ 896 ΟΟ0Π{ΘΓ6- 

Ῥαπί, ασπογετῖηί 605. Ἐοτίαδεῖς οπῖπι αἰίετ απ]άσθπα 

ἀϊοεραί, πεπαιρο Ἴο5β65, Τα ο5 ου]α5 65ο Ραβ5ἵοΠΕΠα ΡΥ58- 

Πσιτανί οοςἵδο αρπο, οἱ Ῥετίοοίο Ῥαδομα. Α]ίετ απίεπι 

Ἐμας, Τα ο5 οπ]ά5 τεξειγτθοςίοπεπι 65ο ΡγαβσιγανΙ 1Π 

νιάαα ΏΠο: Εάν {αμα απαάαπι. Οβίοεπάεπς Ιοῇίιγ 1]ος 

αιξοῖρυ]ς, ἀοσεῦ ϱο5 {α]ες Ἱππίατί, εὔ πιαηδαείος ααϊάςπα 

6556 εἔ Ῥορια]αγας, οἷοιέ ἨΤο568: Ζε]οία5 απίεπι αἳ ο0Ἡ- 

βίαπίας, οἶοαέ Ἐ]ας, 5ἱ απαπἆο {επιραδ γοοεί, εὐ Ρετ]ο]]- 

ἰαπίες Ῥτο γετίιίαίε, ο1οιῦ 1Η. 

Πεεροπᾶεπς αιμίεπι είγιας ἀἰασῖέ «εδι: Ιδοπιίπο Ὀοπιμ 

ο8έ πο5 Πο 6986: εἳ υἱθ, Γαοίαπιις ]ηο ἐγία {αβεγπασιία, εἰδὲ 

μπι, οἱ Μου δὲ Ἡπιιπι, οἱ Εῑία πωπι.] Ῥείτας οἨ πιπ]ίαπα 

ἀΠεσίίοπεπι ΟΠτ]ξίαπα ρα ποίθπς, ἀῑοῖί, Ῥοπιπα εδ ος 

Ίοσο πἹαπετθε, εί ποῦ ἀεβδεεπάετο, εέ οοσῖάι. ἍἈαπι δἱ απῖδ 

Ἠπο γαπενῖές, Ἱαρεπια5 εὐ ἨΜοβεηπ εἰ ἘΠαπι πο αά]αναῃ- 

{65. Μοεες αι]άεπι 4σγρίος ἀεν]οῖέ, Ε]ίας απίαπα ἵσηεπα 

6 οσ]ο ἀθάασ1ί, εἰ {ἐα]ες εταπέ ἵπ Ιπϊπιῖσος 5ἱ απ Ώου «0Π- 

Ίτα πο γεπίιτί βαΠπίέ, Ἠερο αιίαεπι Ῥτο πϊππῖο Έπιοτο 

Ἰοααεραίας, βἶοπέ Τασας Ἱπααῖό, ποβοῖοπς απϊῖά ἀϊσοτοί. 

Ἰπβδοβία οπῖτα γΙδιο οΏβίαραξοείθ επι Γεορταῖ, απἲ ποςςῖθ- 

Ῥαΐξ τονοτα αιῖά ΙἸοαπετείατ, το]επς «θδαπ πιαπογο Ἰπ 

πποηίςθ, δἑ ποπ ἀεβοεπάετε, εὔ Ῥραξῖ Ῥτο ποβῖ». Ὑοτήέας 

{αππεη πο Ῥετίῖπας νιἀετείαν, ἀῑκῖς, Βἱ νῖδ. 

Αά]νιο ἐῑῖο ἴοφιιπία οσο πιιῦθΒ Ιηοῖᾶα οὐὑωπιυγανίέ «05, εξ 

οσο Όο ϱ πιθο ἀἄἰσεπδ: Πίο οδέ Π[ίιδ πιεις ἀῑ[εοίιδ ἴπ φιιο 

πηζ]ἑ Όεπο σοπιρίαοἰέηπι οδί: ἕρειπι αιαίίο.] Ἔα αιϊάεπι, 

ο Ῥεΐπο, {αροιπαουῖ]α ααατῖ πιαπι/ασία αἱ Παπε: Ῥαΐον 
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3” Λ 3 [ή ω /' [ή ’ 

ἄλλην σκηνην ἀχειροποίητον την νεφελην περιστησας, δεικνύει 
ασ ο 5 Δ . / 3 ’ - - ΔΝ ο] 

ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐν νεφέλη ἐφαίνετο τοῖς παλαιοῖς Οεὸς ών, 
ο/ κ.ε 3 -- ε/ 4 4 ε / ει) - ) 

οὕτω καὶ ὁ αὐτοῦ υἱός. Φωτεινὴ δὲ ἡ νεφέλη ἐνταῦθα, οὐ 

γνοφώδης ὡς ἐν τῇ παλαιᾷ, διότι οὐκ ἐκφοβῆσαι ἠβούλετο, 

ἀλλὰ διδάξαι. Ἐκ τῆς νεφέλης δὲ ἡ φωνὴ, ἵνα δείξη ὅτι ἐκ 
- σα ν δν δ  σ4 » ον - ϱ 3 , 

τοῦ Θεοῦ ἦν. ᾿ΤΓὸ δὲ ἐν ᾧ εὐδόκησα, ἀντὶ τοῦ ᾧ ἐπαναπαύομαι 
πμ νο [ή Νὴ ο ῃ) -” ᾗὉ ’ ΑΛ 

καὶ ἀρέσκομαι. Διδάσκει δὲ ὅτι, αὐτοῦ ἀκούετε' κἂν σταυ- 
- / νά] - 3 - 

ρωθῆναι θέλη, μὴ ἐναντιοῦσθε αὐτῷ. 
» να : 

τ.ό6-8θ Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ 

πρόσωπον αὑτών καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. Καὶ 
προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτών, καὶ εἶπεν" 
ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. Ἐπάραντες δὲ τοὺς 

3 η) ει -- Σον / 5 2 Ν λ ” - 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τον Ἰησοῦν 
µόνον. ] Μὴ ἐνεγκόντες τὴν λαμπηδόνα τοῦ νέφους οἱ 

μαθηταὶ, μηδὲ τὴν φωνὴν, ἔπεσον χαμαί: ἦσαν δὲ καὶ οἱ 

ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ὕπνῳ βεβαρημένοι: ὕπνον δὲ λέγει τὴν 
1 / Δ η Δ - ” ο Λ 5 4 

πολλην κάρωσιν την ἀπο τῆς ὄψεως. Ίνα δὲ μὴ ἐπὶ πολὺ 
ε ’ ’ 3 ’ 3 ’ - ε ’ 

ὁ φόβος παραµένων ἐκβάλῃ τὴν µνήµην τῶν ὁραθέντων, 

ἀγαίρεί αὐτοὺς, καὶ αμα, καὶ “μόψορ αὐτὸς εὐρίσκακες ἵνα 

μὴ νοµίσης ὅτι περὶ Μωσέως ἢ ἢ Ἡλιοῦ ἦν ἡ φωνη, ἀλλὰ 

περὶ αὐτοῦ: αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ υἱός. 

γΥ.ο Καὶ καταβαιγόντων αὐτών ἀπὸ τοῦ ὅρους, 
Π -- -- / λ ή 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων: μηδενὶ εἴπητε 
4 / ε/ τ ελ - ’ θὰ 

τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱἷος τοῦ ἄνθρωπου ἐκ νεκρὠων 
3 -- Δ ’ 8 3 

ἀναστῆ.] Διὰ ταπεινοφροσύνην παραγγέλλει μηδενὶ εἰ- 
- 3 ῑτ ο α ] - ες 3 ” - 

πεῖν. Ἰαἳ ἅμα ἵνα μὴ σκανδαλισθῶσιν οἱ ἀκούοντες τοιαῦτα, 
- ’ / 3. ᾿ ’ Δ .λ 
ὕστερον σταυρούµενον βλέποντες αὐτόν. ᾿Ἠνόμισαν γὰρ ἂν 

αὐτὸν πλάνον εἶναι, κατὰ φαντασίαν ποιήσαντα τὰ θεοπρέπη. 

Σὺ δὲ µάθε ὅτι μετὰ ἓξ ἡμέρας, τουτέστι, μετὰ τὸν κόσμον 

τὸν ἐν ἓξ ἡμέραις δημιουργηθέντα, ἡὶ τοῦ Θεοῦ θεωρία. ᾿Ἐὰν 
κ ---] ε -- Δ ’ ος [ο 3 “ν ο 3 . 

γὰρ οὐχ ὑπερβῆς τὸν κόσμον, καὶ ὑνψιωθῆς ἐν τῷ ὄρει, οὐ μὴ 

ἴδῃς λαμπρὰ, οὔτε τὸ πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ, τὴν θεότητα 
λέ 3 κ. [ή 3 ’ ε :ὸ δὲ / . λΙ -- 

γω, οὔτε τὰ ἱμάτια, τὴν σάρκα" ἴδοις δὲ τότε καὶ Μωσῆν 

Ἡλίαν συλλαλοῦντας τῷ Ἰησοῦ: ὁ γὰρ νόμος καὶ οἱ 
προφῆται καὶ ὁ Ἰησοῦς ἓν λαλοῦσι καὶ συμφωνοῦσιν. ᾿Αλλὰ 

καὶ ὅταν εὕρης τινὰ ἑρμηνεύοντα τὸ τῆς γραφῆς νόηµα λαμ- 

9ο 
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απέοπα αλά {αῦεγπασα]απι ποη πιαπυ{αοίαπι ΠάΏοπα 6ΟΠ- 

β1ε]ξ, εἰ οβἑεπά1έ ααοά εἶοιί ἴρ5ο ἵπ παρα αρρατιὁ απί]- 

απῖς Ώοις οχϊδίοης, βῖο οὗ Ἠ]Πας 6115. Ἰμποῖάα Υογο 

περι]α Ίος Ίοσο, ποη οα]σίποδα β]οιέ 1η γείοτῖ, 9ο ααοά 

ΏΟΠ οχίθιχογο τνο]υ]έ, θεά ἆοοστο. Ἐκ πιΏο α{θΏι ΥΟΣ, 

π6 οβίεηάαί ααοᾶ οκ Ὠοο ϱἶς. Τη απο Ῥεπα οοπιρ]αοἰέαπι 

πη]Εῖ, Ἆος ϱ8έ, β1ρεσ απεπι γααιίθβοο, εί ααῖ παΠῖ Ρρ]ασαί. 

Ὠουεξ αποατθ 1]απα απάϊεπάαπα : εῖατα 5ἵ οτιςῖβρὶ Υο]ι- 

ον]ξ, πο οβ]αοί(οπι]η]. 

Εέ οι Ίιῶο αιιζἰδεεπί ἀἰδοιρι, ῥγοσάεγιιπέ ἕπ Γασΐεπι 

δμαπι, εί ἱογγΏὲ διιιέ υε]ιοηιοπίον. «3Τέ αοοεᾶεπδ «Ίσδιιδ {εῖ- 

σέ «05, εἰ αἰσῖί: Ιδιγφτίε, εί πο ἐἰπιοαίϊς. διδίευαίῖς ἐφίζι" 

οσιεζὲς δις πεπιίπεπι υἱάεγιιπέ, πεῖδέ «Ἰεβμπι δοἴπι.] ὨὈϊδεϊ- 

ρα] ποή {εγεηίθς {α]σογεπι πηιΡῖ5, πηθαιιθ ΥοςσθδΠ], οεοϊἆς- 

ταπέ 1Ππ ἵετταπι, οὗ οσοι] 6οταπι απαδῖ ΦΟΠΙΠΟ ϱταγαἰὶ 

ογαΏί. ΑΡΟΠΙΠΙΠΑ ἀῑοΙξ πιπ]έαπι οταναοπεπα α γίδα. Αα 

αιίεπι Έπιος ἀπθαβδ Ιπβδιάςηβ ο]ῖοῖαί ΠιαΠΙΟΤΙάΠΙ ΘΟΤΙΠΙ 

απο νιάθταπίέ, βιβοϊίαί ϱο5, αἱ απ]πιαί, 5οἱᾳδαια 1ρ58 

οοπιρατοαί, πο ριζθ5 αιοᾷ ἆο ἼἼοβε γε] Ἐ]α νοςχ ἀῑεία οἵζ, 

βοἆ ἆθ 1ρ5ο. Ίρβδο επῖπι ορδὺ 118. 

Εί ουπι ἀεδοεπάστεπέ ἄθ Πιοπίε, ᾖγαοερίέ ἀῆίθ «σεις, 

ἀἶσεπδ: Ίο σωῖ ἀἰπογιίς υἱδίοποεπι Ίναπο, ἄοποο Π[ζιι Πιοπηϊπιῖ 

ϱ πιογέµ γεδιγφαί.]) Ἐτορίει ἨαπήΠίαίεπι ἀαπαποῖαῦ 

ηι]]ϊ ἀϊοσπάιπι, αἴαᾳιο αἴῖαπι πε οΠοπάαπίας ααῖ απάταπί 

{αᾖα, Ῥορδίεα ἵρβαπι ογαοῖβρὶ ν]άεπίο. Ῥιαίαβεεηύ εηῖπι 

Ιπιροβίογεπα {μ1956, Ἡαλοαιις βο]άπ αρρατοπί{εΥ {οοἱββαο. Τα 

απίεπι ἀἶδοθ, Ῥοβί 5εχ ἀῑθςδ, 1 ο5ί, Ῥοδί πιαπάαπα, αά 

βοχ ἀῑερας οοπά]έαςβ ε5έ, Ὠεί οοπίαπιρ]αίίοπεπι Εαίπταπῃ. 

Ν1ΦΙ οηΊπα {ἐταηβῖνοτῖ5 πιαπάαπ, εἰ οχα]ίαίτις Εαοτῖ5 ἵη ΠΊΟΠ- 

{ς, πθααααπα γ]άθὈ]5 εἶατα, ηθαιιε {αοἴεπῃ ἆ6δι, ἀεϊιζαίεπα 

ἀϊσοο: Ώθαιοα νοερίεπι, ος δ5ί, ΟϱΔΤΠΕΠΙ, Ὑϊάετε αιίεπα 

ἔππο Ρροίοτῖβ εἰ Ἠοβεη εἰ ἘΠαπι εο]οαπεπίες ἆερα: Ίεχ 

οπῖπι οἱ ρτορ]μεία οἱ ᾖαδα ππαπι Ιοᾳππηπίασ εἰ ΟΟΠΡΟ- 

παπί. Ομαϊποβαπι βἵ παπι Ἰπγεηοτῖ ΒΘΠΒΙΠ βοτΙρίασοβ 



20 ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΛΟΤΙ ΙΝ Α. ΜΑΤΤΗΌὉΜ 

πρῶς, γίνωσκε τοῦτον τὸ πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ λαμπρῶς 

βλέπειν: εἰ δὲ καὶ τὰς λέξεις διασαφεῖ καὶ λαμπρύνει, οὗτος 
8 λα / -  ᾗ - 4 ’ / 4 - 

καὶ τὰ ἱμάτια τοῦ Ἰησοῦ λευκὰ βλέπει" ἱμάτια γὰρ τῶν 

νοημάτων αἱ λέξει. ᾿Αλλὰ μὴ εἴπης κατὰ Ἠέτρον, καλόν 

ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. ἀεὶ γὰρ προκόπτειν δεῖ, καὶ οὐ κατα- 

µένειν ἐν ἑνὶ βαθμῷ ἀρετῆς καὶ θεωρίας, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ 

µεταβαίνειν. 

Ὑ.το Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὖὐ- 

τοῦ λέγοντες' τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι 

Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρώτον; ] ᾽Απατῶντες τὸν λαὺὸν οἳ 

γραμματεῖς ἔλεγον ὅτι οὐκ ἦν αὐτὸς ὁ Χριστός: αἱ γὰρ ἦν, 

"Ἠλίας ἂν Ἰρχετο πρῶτον: ἀγνοοῦντες ὅτι δύο τοῦ Χριστοῦ 

παρουσίαι, ὧν τῆς μὲν πρώτης πρόδρομος ὁ Ἰωαννης, τῆς δὲ 

δευτέρας ὁ ἩἨλίας. Ὅπερ οὖν καὶ ὁ Χριστὸς ἑρμηνεύει τοῖς 

μαθηταῖς: ἄκουε γάρ" 
Δ -- 4 ων -- 

Υ. ττ--1 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 
/ ΔΝ 3’ ον λ / 

Ἡλιίας µεν ἔρχεται πρὠτον, καὶ ἀποκαταστήσει 
/ |) -- ε/ [ή 2, 9 Δ . 

πάντα. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ 
/ λ 3 3 / - / 

ἐπέγνωσαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα 
Ε) / «/ Ν ε ς -- ι] / : ’ 

ἠθέλησαν. Οὕτω καὶ ὁ υἱἷος τοῦ ἀνθρωπου μέλλει 
3 - / -- 3 λ 

πάσχειν ὑπ αὐτών. Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ, 
/ λ / . - λ -- ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. ] 

3 α 9 - ς ε / 4 5 , 9 5 
Ἐν τῷ εἰπεῖν ὅτι Ἡλίας μὲν ἔρχεται, δεικνύει ὅτι οὕπω 

ᾖλθεν' ἐλεύσεται δὲ πρόδρομος τῆς δευτέρας ἐλεύσεως, καὶ 

ἀποκαταστήσει πρὸς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ πάντας τοὺς 
ε ’ / ειν , 9) 3 - 

εὑρεθησομένους πειθηνίους “Ἡβραίους, ὥσπερ εἰς πατρῴον 

κλῆρον ἀποκαθιστών αὐτοὺς ἐκπεσόντας: ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν ὅτι 

Ἡλίας ἤδη ἦλθε, τὸν πρόδροµον Ἰωάννην φησίν. ᾿Ἡποίησαν 

δὲ ἐν αὐτῷ ὅσα καὶ ἠθέλησαν φονεύσαντες αὐτόν' δὺ ὧν γὰρ 
’ ο Ἡ νὸ - ὸ / ’ 3 - 

συνεχωρησαν τῷ Ἡρωδη φονεῦσαι, δυνάµενοι κωλύειν, ἐκεῖνοι 
τ ’ Μι / / π] ’ ’ ε 3 

ἐφόνευσαν. ότε τοίνυν ὀξύτεροι γενόµενοι οἱ μαθηταὶ 
ον ο/ Δ η | / μεί / 8 ὸ 8 Δ / 

συνῆκαν, ὃτι τον Ίωαννην Πλλιαν εκάλεσε, ὁια το πρόδροµον 

γενέσθαι τοῦτον τῆς πρώτης, ὡς ἐκεῖνος ἔσται τῆς δευτέρας 

ἐλεύσεως. 
4 / - Ν 4 / 

γ.τμ1 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν προς τὸν ὄχλον, 
- -- / - λ ἃ 

προσήῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετών αὐτον, καὶ 
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οἶατο Ιπίεγρτοίαπίθπι, ο0ΦΏΟ5οΘ ααοᾷ 1]ο {ποῖοπι ὦἆ;εδα 

οἶατο γ]ιάεαί: ααοάᾷ ϱἱ οὐ γετρα ἀςθο]ατεί, εί οοπβρίοιια 

{αοἷαί, ϊο οἳ νοβίος οι οαπ]άας νιάοί. Ὑεβίας θΠΙπι, 

ΒΕ6ΠΡΙΙΙΠΑ ἀΙοίΙοπθ5. Θαά πο ἀἰχοτῖβ οτι Ῥείτο, Βοπάπι 

οδί πο Ἠ]ο 6556: ηαΠΙ οροτίεί 86ΠΙΡΕ6Γ Ῥτοβοςτε, εὔ ηοἨ 

Ῥογπιαποετο ἵπ ππο ρταάι υιτίαας οί οοπίαεπιρ]αοπῖ5, 5εᾶ 

αᾱ αἰία {ταηβῖτο. 

ΕΣ ἐπίεγγοφανεγιπιέ ἐἴζμπι ἀἰθοῖρια[ὲ πιῖ, ἀἰσεπίες: Θιαγο 

ἐφίζι δογίδαω ἀῑσιιπί φοᾷ Εγίαπι ορογίεί υεπῖγο Ῥγίπιπα {] 

Τοοϊρ]εηίες Ῥορυ]απι Ῥοτῖρα ἀἴοεραπό ααοᾷ 1ρ5ο6 ποη 

οβ5εύ ΟΠτῖδίιδ: παπι βἵ ο58εί, Ἐλας Ῥυίπιαπι νεη]βροί : 

μμ 

Ἰσποταηίεςδ ααοά ἆπο αἀνεπίαις ΟἨτῖδᾶ, αποταπα Ῥγϊπαϊ 

ῬΥΕΡΟΙΤΞΟΣ «οαΏΠ65, 5εουπά1 αιίεπ Έμας. ο επῖπι εὔ 

Ολτϊδίας Ἱηζετρτείαίασς ἀῑδοῖρι]ς, ΑΙ οηἵπῃ : 

«Ίεδιβ αιίεπι γοβροπᾶεπα ἀἰαῖέ ἠίς: Εἴίας φιίᾶεπι υετέοί 

τί, αἱ γοδίιεί οπιπία, «ίσο αιίεπι υοῦῖ φιοᾷ Εἰίας 

Ίαπι υεπΏί, εἰ ποπ αφπουεγιιπιέ 61η, δοᾷ ]οοεγιπέ ἴπ 6ο Ὕς- 

οωπφµο νυοζμαγιιπί. δῖο αἱ Πῖζως ]ιοπιϊπίδ Γαδβδµγις εδέ αὖ 

εἶ. ΊΤιωπο ἐπίε[ἴεωεγιιιέ ἀϊδοῖριιζὲ φιιοᾷ ἆε «οαππο Βαμίίεία 

οἰωίαθεί ἐῆίδ.] Ὀιοεπάο ααοά ΕἘλας ααϊάεπι γεπῖοί, οβδίε- 

ατί ααοά ποπάππι γοπῖό: Ἰη βεουιπἆο απίεπι αἀγοηπίια 

ΥΕΠΙΘΠΒ ΡΓΩΟΙΙΡΟΥ, ταδε (αεί αἆ Πάαοπι ΟἨΠτίδά οπιπθ8 

Ἠεργαος, αᾳποδ ΡεγβιαβΙρ]]θς Ιπγεπῖοί, αααδί αἆ Περτος- 

{αΐοπι Ῥαΐετηαπι ταάαοεπ5 ϱο5 αι οχοϊάοταηί.  Όσπι 

αιέσπα ἀῑοῖέ, Ἐ]ίας Ίπτα γοηῖέ, Ργεροµγβοτθπα Ί]]απι 7οαή- 

Ώσπα ἀῑοῖέ, 1π απο {δοεταπίέ απθεοππαιθ νο]αογο οοο]άςηίοβ 

οεµπι. Ἀαπι ρεγπαἑίοπίος Ηοτοάϊ απί οοοιάςγεί οαπποαπι, 

οπι Ῥοβδεπύ Ῥτοβίρεγε, 1ρ5ῖ οοοϊἀεταπθ. ΈΤαπο Ιράν 

ἀἰδοαιρι] {απο Ρροτρρίσασῖοτο5 ΙπίεΠοαχκετιαπό ααοά «ᾖοαῇ- 

ηθπι Ἐ]απι γοσατῖ, αιοά 1ρ5ε6 Ῥεϊπηϊ αἀγεηίας ρτ- 

ΟΝΥΡΟΥ {οσῖέ, β1οιί 1]]ε βεουπά1 {πίτας οδί ΡΓΟΡΟΙΙΡΟΓΥ, 

Εί ουπι νεπἰθδεπέ αἆ ἔιγδαπι, αοθεδδῖέ αἆ 61πι Ίιοπιο ϱιζ- 

ὅσαπι Πεσίεπα ἐ[ί ύεπιια, ἀἰσεπδημε: «Ιοπιῖπθ Ππιῖδογογε ΠΠὲἱ πιοέ, 
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λέγων: Κύριε ἐλέησόν µου τὸν υἱὸν, ὅτι σεληνιά- 
ζεται καὶ κακώς πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς 
τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. | Ἄφόδρα ἄπιστος 
οὗτος ὁ ἄνθρωπος φαίνεται εἶναι, ἐξ ὧν τε εἶπε πρὸς αὐτὸν 
ὁ Χριστὸς, ὢ γενεὰ ἄπιστος, καὶ ὅτι κατηγορεῖ αὐτὸς τῶν 

μαθητῶν: οὐχ ἡ σελήνη δὲ αἰτία, ἀλλ ὁ δαίµων ἐπετήρει 

τὴν σελήνην πλήρη οὗσαν, καὶ τότε ἐπετίθετο, ἵνα βλασφη- 91 
- Ἡ - - « [ή Δ 4 / Αν ζ 

μηθῶσι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ὡς κακοποιά. 3ὺ δὲ νόει καὶ ὅτι 

πᾶς ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται, κατὰ τὸ 3γε- 
ο. 5 ρ « ιά 2 Ύ 

. λ / / μες] γραμμµένον, ποτὲ μὲν µέγας φαινόµενος κατ’ ἀρετὴν, 
4 5 ’ ’ Αν ο 

ποτὲ δὲ ἐλαττούμενος καὶ ἀφανιζόμενος. Οδτος οὖν σελη- 

νιάζεται καὶ καταπίπτει καὶ εἰς πῦρ, τὸ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς 
5 / 3 ,.υ Δ / - / / 
ἐπιθυμίας, καὶ εἰς ὕδωρ, τὰ κύματα τοῦ πολυφρόντιδος βίου, 

ἐν ᾧ ὁ λευιαθὰν διάβολος, τουτέστιν, ὁ βασιλεύων ἐν τοῖς 

ὕδασι. Ἡ οὐχὶ κύματα ἀλλεπάλληλα αἱ τῶν πλουσίων 

φροντίδες: 
λ / λ -- ”- Υ. τό--18. Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς 

Δ / 2 κ) -- Ὁ 

σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεύσαι. ᾿Α- 
1 λ ’ -. 5 5 ν α ποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ 

/ / / / - ε/ 

διεστραµµένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ ὑμών; ἕως 
/ ντ δ ς - / / 3 Δ ας. 4 

πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. Καὶ 
3 /΄ 3 - -- ] - - 

ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ 
ΔΝ ΄ Δ / -- -- ε/ 

τὸ δαιµόνιον, καὶ ἐθεραπευύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας 
/ - 3) - - - 

ἐκείνης. | Ὅράς τὸν ἄνθρωπον τὸ ἑαυτοῦ πταῖσμα τῆς 

ἀπιστίας τοῖς μαθηταῖς ἀνατιθέντα, ὡς ἀσθενήσασι περὶ 

τὴν ἴασιν' ὁ τοίνυν Ἠύριος καταισχύνων αὐτὸν, ἐπεὶ κατη- 

γόρει τῶν μαθητῶν, φησὶν, ὦ γενεὰ ἄπιστος, τουτέστιν, οὗ 

τῆς ἐκείνων ἀσθενείας τοσοῦτον τὸ πταῖσμα, ὅσον τῆς | 

σῆς ἀπιστίας" πολλὴ γὰρ οὖσα ἐνίκησε τὴν ἐκείνων σύμ- ἱ 
δύ κκ δὲ 1 θ ’ ᾿ δι - - ] 

µετρον δύναμιν. ᾧ δὲ ἀνθρωπῳ ὀνειδίζων πᾶσι κοινῶς 
ο) / ς 3 - . - - .) τοἲ 

ὀνειδίζει ὡς ἀπιστοῦσι, καὶ τοῖς περιεστῶσι. Ἐν δὲ 

τῴ εἰπεῖν ἕως πότε ἔσομαι μεθ) ὑμῶν, δείκνυσιν ἐπιπο- 

θεῖν τὸ ἐπὶ τῷ σταυρῷ πάθος, καὶ τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν ἄνα- 

χωρησιν" ἕως πότε γὰρ συνδιαιτῶμαι τοῖς ὑβρισταῖς καὶ 
» ’ Β .) / 4 3 να ή - / ͵ - 

ἀπίστοις;» Ἐπετίμησε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, τίνι; τῴ σε 

ληνιαζοµένῳ. Ἔικ τούτου γοῦν φαίνεται ὅτι ἄπιστος ὠν 
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σποπίαπι ζιπαίϊσιθ οδί, εί ππίδεγο α[ἰφἰέιγ: παπι 8Φρο σαᾶέ 

πι ἔφπεπι, εί 8αρε ἴπ αηιαπι.] Υα]άς Ιποτοάυ]α5 αρρατεί 55ο 

Ἠϊο Ἠοπιο, 9ο ααοά ἀῑκις αἆ ἵρεαπα ΟἨτῖδίαςδ, Ο ρεποταί{ῖο 

Ἱποτοάσ]α, οὐ ααοά αγσυῖί 1ρ8ε ἀἰδοίρα]ο5. Ἄοπ απίεπα Ίάπα 

ο8115α εταῦ πιοτΡ!, δε ἁῑαρο]ας ορβετναβαί Ρ]οπΙ]απΙαΠι, 

εἰ έππο ΙηβιάΙαραίας ταόὸ ατριετοηπίασ οροτα Ωοαϊ {απαιαπα 

ποΡ]ς ππα]άπῃ Ιη{ετοηίία. Τα ααέθπη Ιπ{θ]]]σας οΏβδεοτο ααοά 

οπιηῖ5 Ιηβϊρί6ης αἴοιέ Ίάπα Ἱπιπιαίαίατ, βδεοιιπάἁπα 5ο11ρ- 

Ίπταπα, εὂ Ιπίετάαπι αρρατεῦ υΙτίαίο ππαση18, Ιπίετάαπα 

Ἱπηπαϊπιμέασς 6εηδα εἰ ἀθεῖιρῖι. Ἠίο Ισῖίας ου Ιαπαίϊσις 

Πιοτίή, οαεί ἵπ ΙρΏοπῃ Ίτα οἱ οοποιρϊδορη{1ο, εἰ ἵη ας παπα 

Ῥίεπαπα Πιοβίρας Ἠ]ας για βο]ΠΙοϊξαα1πῖς, ἵη απα εἰ Τι6- 

γιαίπαπ ἀἴαρο]ας, Ἠοο ϱδί, ἵπιρεταμς Π]α 1π αααῖ. ΑΠ 

ηοη Ππούας Παοβριας ΠΠάσηίες βιπό ἁἰνίέαπα «το 2 

Σέ οὐέι[ὶ επι ἀἰδοίριιζίς {ωῖδ, πες ροΐιιογιιπιέ 6ωΊπ 8απαγο. 

Σιεβροπάεπθ αιίεπι «ἴεδις αἰωά: Ο φεπεγαίῖο ἐπογεάιῖα εί 

ἀἰείοτία, φιοιιδγιο ἰαπάσηπι 6γο υοὐΐδοωπι { μδηιιθ/ιο βαΐίαι 

ο067 αζἄάιοῖίο ἐἶζωπι Ἴνμο. «Ἠί ἴπογεραυῖέ ἰζίιπο «Πέδμβδ, αἱ 

επί αὐ εο ἀαπιοπίωπι, οἱ δαπαίιµ8 εδί ριον εἩ 1ῑία Πιογα.] 

Ὑπάες Ποπιῖπεπι ἀε]ιοίτππι 8169 ΙπογοάπΠΗίαΙς ἀῑδοιρα]ϊς 

Ἱππρ]ησεπίεπι, ααοᾶᾷ ΙΠπβγπιΙοτθς αἰπὸ απαπι ταέ βαποηί, 

Ίσίαιν Ὠοπαίπαςθ οοπ{απά16 εαπα αιοά αοοιβατΙ6 ἀἱδοῖριι- 

198, αο ἀῑοῖέ, Ο σεπετα{ίῖο Ιπογοεά μία, ος εβῦ, Χοπ οδί {απ- 

ἔαπα Ἱπβγπαίαξ]ς Ποταπα, απαπίέαπα ἔπορ ΙποτεάυΠίαἶς ἆς- 

Ἠοίέαπα: Ἱπασπα οπῖπι εδ, οὐ ΠΠ]ογαπα πιθάίοσγαπα γϊποῖρ 

γἹτέαίοπ. ἨἩἨοπιίποπι απίοπι Ί]απι ορρτορταπάο, ΟΠΙΠΘΒ 

ἴπιι] οἰτοιπιδίαπίας ορρτοῦτανΙ6 αέ Ἱποτθαάμίοβ. Έοττο 

ουπι ἀῑοῖέ, ἹἼἹ6αασαιο εγο γοβίβουπι, οδίεπά16 αποά ἁοεί- 

ἀεταῖ ἵη οταςςθ ρα, αἱ αἩ 1ρ8θῖς 5οοεἆετθ. Ὁδαιεαιπο 

ΥΘΙΡΑΏΟΣ ουπα Ἱττ]βοτίρας οὐ Ιποτεάι]βῦ ἸΠποτερανΙΐ αἱ- 

τεπα 1]απι ὦεβα5, Ωαεπιδ 1 παβσιπ, Ἐκ 1ο Ἱσίας 

18 
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. . - / 6 Α ’ 9 / 4 Δ 

καὶ αὐτὸς, τοῦ δαίµονος ἑαυτῷ πρόξενος ἐγένετο διὰ τὴν 

ἀπιστίαν. 
/ ε ᾽ -- 

Ὑ.τρ-- Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ 
. -- 9 359/ Ωω - ὃ / ε -- 3 1δ ’ Ξ 

]ησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον' διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθη- 
2 -- 2 / ε 5 - . 3 ο. 

µεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὍὉ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
λ Δ ’ -- λ Δ / ε - διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ᾽”Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 

λ ”/ / / / -- -”- ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κὀκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ 
ή ’ / -- .» η ’ 

ὄρει τούτω, µετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ µεταβή- 
4 ” ο ’ -- -- α. λ 

σεται καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ το 
/ . / 2 ΔΝ - λ 

γένος οὐκ ἐκπορευεται εἰ µη ἐν προσευχη καὶ νη- 

στείᾳ.] Ἐιφοβήθησαν οἱ ἀπόστολοι µήποτε ἀπώλεσαν 

τὴν ὁδοθεῖσαν αὐτοῖς κατὰ τῶν δαιμόνων χάριν" διὰ τοῦτο 

κατ ἰδίαν ἐρωτῶσιν ἀγωνιῶντε. ὍὉ δὲ Γύριος ὡς ἄτελε- 
’ 9 / 3 - ο Δ | 3 / κ - 

στέροις ὀνειδίζων αὐτοῖς φησιν ὅτι, διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν" 
»4 Δ Δ . / 3/ / ΑΛ στο ἐὰν γὰρ θερμὴν καὶ ζέουσαν εἴχετε πίστιν, κἂν μικρὰ ἐδόκει, 

’ λ 4 / - 4 ” ’ « 
κατωρθωσατε ἂν τὰ μεγάλα. Ιοῦ δὲ ὄρη µετέστησαν οἱ 

ἀπόστολοι, οὐδαμοῦ μὲν γέγραπται" πλὴν εἰκὸς ἣν µετα- 

: τα στῆσαι, καὶ μὴ γραφῆναι οὐ γὰρ πάντα ἐγρα- 
Ο8ΗΠ. ΧΙ. . 

φησαν. ”Αλλως τε, οὐκ ἀπήτησε καιρὸς, καὶ διὰ 

τοῦτο οὐ µετέστησαν, ἄλλα δὲ μείζονα ἐποίησαν. Ὅρα γοῦν 
8 Δ / ”. 3 » αν ὃν / . / 

καὶ τὸν Ἠύριον τί ἔφη: ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, µεταβηθι, 

τουτέστιν, ὅταν εἴπητε, τότε µεταβήσεται" οὐκ εἶπον οὖν 

οἱ ἀπόστολοι, ὡς μὴ καιροῦ καλοῦντος μηδὲ ἀνάγκης, καὶ 

διὰ τοῦτο οὐ μετέβησαν ὅρη: ὡς εἴγε εἶπον, μετέβησαν ἄν. 

Τοῦτο δὲ τὸ γένος, τὸ τῶν δαιμόνων, διὰ προσευχῆς καὶ 
’ 3 ’ - 8 . 3 4 3 ’ / 

νηστείας ἐκβάλλεται. Δεῖ γὰρ καὶ αὐτοὺς ἐκείνους μάλιστα 

τοὺς δαιμονῶντας νηστεύειν, καὶ τοὺς µέλλοντας αὐτοὺς 

θεραπεύειν" τότε δὲ ἡ προσευχὴ, ὅταν οὐ μετὰ µέθης, ἀλλὰ 

μετὰ νηστείας Ὕίνηται. ἸἈόει δὲ καὶ ὅτι πᾶσα ὴ{ὶ πίστις 

κόκκος σινάπεως, εὐτελὴς μὲν νομιζοµένη διὰ τὴν µωρίαν τοῦ 
’ ΙΙ ..ἳ ’ - 5 - .] ’ . 

κηρύγματος, πλὴν ἐὰν τύχη γῆς ἀγαθῆς, εἰς δένδρον αὖξα- 

νοµένη, ἐν ᾧ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ἀνωτάτω πετόµενοι 

λογισμοὶ, κατασκηνοῦσιν. Ὅστις οὖν ἔχει πάσαν τὴν πί- 

στιν, ἐκεῖνος δύναται εἰπεῖν τῷ ὄρει τούτῳ, µετάβηθι, τουτ- 
’ - ’ 3 , 8 ΜΕ Δ / 

έστι, τῷ δαίµονι ἐδείκνυε γὰρ τὸ ἐξελθὸν δαιμόνιον. 
/ μ εἰ -- -- 

Ψ.23,33 ᾽᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτών ἐν τῇ Γα- 

02 
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ππαπΙ{εβέαπα, ααοᾶ οιπα οἱ 1ρ5α Ιπογαάυ]ας {αθγῖέ, Ρε ἵη- 
οτοάαΠίαίαοπι ἆαπιοπί 5ο Ιπγαάσπα1 Ίοσῦπι ἀἆθάοτίό, 

Το αοοεᾶεπίες αἀἰδοῖριωζί αἆ «Γεδιπι 8εογδπι ἀἰπογιιπί : 
Ωμαγε ποδ ποπ οΐιῖπιιιδ ε]ίσογο ἐίμα ὁ Ἅ«εδις αιίεπι αἰσιί 
8: Ιγορίεγ ἐπογεαιίαίεπι υοβίγαπι. «Αππεπ φμῖρρο ἄῑσο 
νοῦΐς, δὲ Παῦεαίϊς Πάεπι αἰσιέ σγαπιπι εἰπαρῖς, ἀἰσείϊῖς πιοπ{ὲ 
ης: Ιεπιίφγα Ἰιπο ἐλίιο, εί ἀεπιίφγαδῖέ, ππεηιε φωϊσφματι 

ἐπιροβεϊδίῖο εντέ υοῦῖ. δεᾷ Ίιοο σεπιδ ποπ ἐφγοάί πι 
Φεγ ἀεργεσαίίοπεπι αἱ ο]υπίωπι.] Τιπαεταπέ αροδίοΗ, πα 
ΡετάΙάϊβεεπί ἀαίαπα β1ΡΙ οοπίτα ἆθβπιοπες οτᾳαπα: Ῥτορίεί- 

θα ρετρ]εχὶ απΠπΙπΙο ΞΘΟΓΒΙΠΙ Ιπίειγοραπ{. Γοπαῖπας ααίέετι 

ατσις ϱο5 αέ ἹπιρετίεςίΙοτες, ἀϊσοεῃπς, Ἐτορίεν Ιποταάυ]]- 

ἰαΐεπι νοδίταπι. Ἀαπι ϐἵ {ετγεπίοπι οί αγἀεπίαπα Παβοτο- 

15 Πάεπα, είῖαπι 8 Ῥαγγα νΙἀετείατ, Ῥετβορτείς πάααα 

ππασπα. ὉΡι ααίεπι πιοπίες {ταπδίπ]εταπί αροδίοΗ, πΆδ- 

παπι απἸάσπι βοτϊρίτιπι α5δῦ: γετιπίαπιοη γετῖβιπαϊ]α ορί 

ααοᾶ ἐταπεέπ]ετιπέ, οϊατηθϊ που θἵς βοτ]ρέαπα: ποΟη θΠΙπι 

οπιπῖα βοπρία οαπ0. Ὑεὶ αμίετ, Χοπ εχἰσεραί {οπιρις, 

οἱ 1άεο ποπ {ταηδίπ]εταπέ: 5οᾷ α[α πια]οτα {αοστιπ{. 

γιάς αιίαεπα εί Τοπαῖπαπι αυ] ἀῑσαί, Ὀ]ϊοσίϊς πιοπ Ἠηῖς, 

ἀθπιῖστα, Ἆου οί, απαπἆο ἀῑσααίς, ἔαππο ἐταπβιοῖ. ἈΝοπ 

ἀικετιπό Ισ]έαγ αροξίοῇ, αποπῖαπῃ {επιρας5 ποπ Ρρορίπ]α- 

Ῥαΐ, πεααθ ποοθβεαῖίας: εἰ Ῥτορίοτοα ποῦ {ταπείυ]ετιαπέ 

ΙΠΟΠίΘ6Α. Ἀαπι ϱἵ ἀῑκιςςεοπί, ἐταπςίι]δεεπέ πᾳαθ. Ἠοο 

αΠ{ΘΠΙ Φ6ΠΙΙ5 ΟερπιοπΙοτΙπι Ῥεν ἀοερτασαίίοπαπα εἰ ]ο]- 

πῖαπα αχρε]Πίατ. ΟΡροτίεί επῖπι 6 111ο5 1ρ5ος ἀππιοπῖα- 

ο05 παχῖπιο Ίε]απατο, ϱο{ ϱ6ο5 απῖ 1Π]οῦ 6απατο γο]απέ. 

Ταπο ααίεπι οδέ ἀερτεσαίίο, απαπάο ποηῦ ομπι εὈτιείαίο, 

βοᾷ οπι ]ε]απῖο Π0.. Όββοτνα ααοά οπιη]5 βάες σταπΆπα 

ορέ βἰπαρῖ. Οοπίεπιρία οπῖπι Ῥυίαίασς Ῥτορίες ςέπ](]- 

εἴαπα ργαἀἰσα{1οπῖς, αἰίαπιεη 5ἱ οθοϊάστῖέ ἴπ {ετταπι Ῥοπαπα, 

ογθβοῖέ ἵπ αΤΏοτεΠΙ, 1π ααα γο]αζ]α ο], Ἆος ο5ὲ, οοσ]ία- 

Ώοπες βΠππια Ῥείεηπίας, πΙάυ]απίατ. ἹΤριατ αιϊθααῖς 

Ἠαβθί οπππθπα Πάσπι, 1] Ρροίΐεςέ ἀϊοθταο πιοπ{1 Ἠπῖς, Ὦο- 

πηῖστα, Ἠος αρί, ἀεεπιοπῖ: οδίεπἀεραί επῖπι αποά οχῖραί 

εοπιοπῖμτη. 

σπα αιίεπι υεγδαγεπίι’ ἵπ (σαζίσα, αἰαπῖέ ἐς «ΤΓεδις: 

18.3 
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΄ ωρ - - [ὸ ς 1 - 

λιλαιία, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησ οῦς' µελλει ὁ υἱος τοῦ 
ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ 
αποκτενοῦσιν αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτη ἡμέραᾳ ἐγερθή- 

σεται" καὶ μοι ο ὰν σφόδρα.] Συνεχῶς προλέ- 
γει περὶ τοῦ πάθους, ἵνα μὴ ἀκουσίως παθεῖν νοµισθή: καὶ 

ἅμα ἵνα γυμνάση αὐτοὺς, καὶ μὴ τῷ ἀπροσδοκήτῳ ταραχθῶ- 

σιν ὅταν γένηται Ἐπισυνάπτει δὲ τοῖς λυπηροῖς καὶ τὸ 

εὐφροσύνον, τὸ ἀναστήσεται. 
2 / χ 3 -- .- 

γ. ο), 2) Ἐλθόντων δὲ αὐτών εἰς Καπερναοὺμ, 
προσήλθον, οἱ τὰ δίδραχµα λαμβάνοντες τῷ Πέ- 
τρῳ, καὶ εἶπον' ὁ διδάσκαλος ὑμών οὐ τελεῖ τὰ 
δίδραχµα; λέχει, ναί. ] Ὁ Οεὸς ἀντὶ τῶν πρωτοτό- 

κων τῶν Εβραίων ἠθέλησεν ἀφιερωθῆναι αὐτῷ τὴν τοῦ Λευὶ 

φυλήν. Ἠνρέθη δὲ ἀριθμηθεῖσα ἡ τοῦ Δευὶ φυλἠ δύο καὶ 
5/ ’ 8 Ν ” Α 3 ’ ᾽ 

εἴκοσι χιλιάδες" τὰ δὲ πρωτότοκα χιλιάδες εἰκοσιδύο καὶ 

διακόσια ἑβδομήκοντα καὶ τρία. ᾿Αντὶ τούτων οὖν τῶν 
9 ’ - - . [ο ” / ϱ ε ἐπέκεινα τῆς τοῦ Λευὶ φυλῆς ὄντων πρωτοτόκων, ὥρισεν ὁ 

Οεὸς δοθῆναι δίδραχµον τοῖς ἱερεῦσιν. "Έκτοτε οὖν γέγο- 
νεν ἔθος, ἁπλῶς πάντας τοὺς πρωτοτόκους τελεῖν τὸ ὃἷ- 

ὁραχμον, ὅ ἐστι πέντε σίκλοι, ἤγουν διακόσιοι ὀβολοί. 
μυ λ Ὁ κ. οΕ Ικύ » 5) Γη. επ ο πεὶ οὖν καὶ ὁ Ιχύριος πρωτότοκος ἦν, ἐτέλει καὶ αὐτός" 

ια] ’ Δ 5” ΔΝ ΔΝ 4 3 / 

αἰδούμενοι δὲ ἴσως τὸν Ἀριστὸν διὰ τὰς θαυματουργίας, 

οὐκ ἐκεῖνον ἐρωτῶσιν, ἀλλὰ τὸν Πέτρον. Ἡ μᾶλλον 

πανούργως, ὡσανεὶ λέγοντες τοιαῦτα". ὁ ἀντίθετος τῷ 
νόµῳω ὀδιδάσκαλος ὑμῶν ὥρα κατεδέξατο τελεῖν τὰ ὃἷ- 

ὁραχµα; 
. χ εϱ/ -- Ν / 
Υ.20, 26 Ἱαὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τήν οἰκίαν, προ- 

/ Δ -- / -- 

έφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων' τί σοι δοκεῖ 
/ ς -- -- - Ν / / 

Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβαά- 
[ή ὼἩ -- Ν - -- - 

νουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τών υἱών αὐτών, ἢ 
Ε λ -- ο / / 2 νι ην - / 3 λ 

ἀάπο τών αλλοπρίωνό : Λέγει αὐτῷ ὁ Πετρος: ἅπο 
- 3 / ”/ 

τών ἀλλοτρίων. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' άραγε 
ἐλεύθεροί εἶσιν οἱ υἱοί. | Ὡς Θεὸς καίτοι μὴ ἀκούσας 
δει τί διελέχθησαν ἐκεῖνοι πρὸς τὸν Πέτρον. Διὸ καὶ 

προφθάνει αὐτὸν λέγων. εἰ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οὐ λαμ- 
/ ” α Ν - εκ. 9 τ] . 3 Δ - 5 

βάνουσι Φόρον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀἄλλο- 
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Εέιγιιπι εδὲ τιέ Πζίις ιοποϊηίς ἐγαάαίω πι πιαπιι5 Πιοπιϊτμηι, 

αίφμο οσσἰᾶεπέ ιιπι, εἰ Μεγίίο ἀῑο γεβιγφεί. «Ἐέ πιῶγογε α]- 

7εοίὲ διωπέ υε]επιεπίεγ.] Ῥαρϊπάς πιοπιογίαπι {ο ρα8- 

βἴοπῖς, πο οχϊδεπιεπίέ αποά ΠπνῖμιΦ ραΒαίατ: οἱ Ιπίαετίπι 

Ἠουο αρῖζ, πέ εχεγοεαῖ 605, δὔ πο {αγγοαπί{ισ οἳ Ἠου ΙΠεχ- 

Ῥοοίαίαπι ογοπῖαί. Οοπ]αησίέ ααίεπα ἰπίβαρα5 Ἱεία, βεὶ- 

Ἠοεί ααοά τεδατρεί. 

Θωµπι αιίεπι υεπἰθθεπέ ἴπ ορρἰάµπι (αρεγπαιΠη, αοοθδδθ- 

γιιπέ φιῖ ἀἰάγασ]πια δο[επίέ αοοΐρετο αἆ Εείγωπι, ἀἰπεγιπί- 

φµε: «Ῥγασερίογ υεδίε παπι δοῖυῖέ ἀἰάγασ]πιαί «ΠΟἱοῖί, 

Είέαπι] Όειβ ρτο Ργϊπιορεπ]θ5 Ἠεβτεροταπα το]υῖς «οἩΠ- 

βεοτατῖ 5191 ἐτίραπα Τεν]. Ἰηνεπίας αδῦ αίθπα ΠΙΙΠΙΘΓΙΒ 

ρα Τενὶ υὶριηΟ ἆπο πῖ]μα, Ῥτιπιορεπϊα ααίεπι, 

πηϊ]]α, νΙρ]πΙ ἆπο οἱ ἀαοαεπί εξ δερίιασ]ηία {π65. Ῥτο 

Πῖ5 Ισ]έαν ααὶ εταπῦ ατα (ραπ Τον, εί ρτϊπιοσαπΙϐ1 

ογαηί, ἀθοτονΙς Ὠσαις ἅατὶ ἀιάγαοππιαπι βαοργάοίίβρια. 

Ἠϊπο ἹἸσῖέαν {αεΐία οδῦ οοηβιείιἆο τό βἰπιρ]οϊίαυ ΟΠΊΠΘΒ 

ῬτϊπιορεπΙα Ῥεπάεγεπύ ἀἰάτασμπιαπα, ααοά εδ ααἴπααα 

ΒΊοΗ, βἶνο ἁποεπά οροῇ, Ὁπάο αιπῖα Ώοπιῖπας ρτῖ- 

πηορεη]ία5 οταῦ, Ῥεπάεραί οἱ 1ρ59. ἨεγετΙια αιίεπι {οἵ- 

ἰαδθῖς ΟΙτ]βδίαπα Ρτορίοες πατασμί]α απ {ποϊεβαῦξ, ποπ 1]απα 

Ἱπίοτγοραπί, 5ο Ῥείταπ, ὙΥε] ροῦα5 ἀεοερίοταος ογαηίύ : 

αυαθῖ Ἱία ἀῑσετεηπί, Ἐτοροερίος Υεβίετ ]οσῖ οοπίταγία5 Πα 

1 αάπαϊσαῦ αύ Ῥρετβο]ναί ἀἰάτασβπαα 

Εί οιπι πφγεβδις ωθεί ἄοπιιπι, ῥγαυεπῖέ ἐζωπι οἼεδιιβ 

ἀἰσεπ: Θίᾶ ἐῑνέ υἱάσέων ποπ ἍορεΒ ίογγα α φωΐδιβ 

αοοϊρίωπί ἰγτσιία αιί οοηδωπι { α ΠΠ δµῖθ, απι αὖ αἴοηίς ὁ 

Λοῖέ ἐῆί Πείγµς: 4ὖ αἰεπί. «ῑί ἐλὶ «εις; Ίγσο Πδεγὲ 

σωπί ΠΙΗ.] ἜΓαπαιαπι Ώοιβ βε]εραί, απαπανί5 που αιιζ]- 

οταί, αιιά 11 Ἰοοια {μββδοπύ αἆ Ῥοΐταπι: ἸΙᾷσοῖτοο εἰ 

Ῥτοργοπϊ6 6πι ἀἴοθηξ: οἱ τεσες {6γτο πΟη αοοϊρῖμηί ἐτ]- 

Ῥυέαπα α 8115 ϱυ15, 5ο αἲ αἰεηῖ5, ααοπιοάο οΦΙοΓΙΠΙ τεχ 
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/ Α « . [ή Ν ο) κ ν - - ες .) ο) 

τρίων, πῶς ὁ ἐπουράνιος βασιλεὺς ἀπ᾿ ἐμοῦ τοῦ υἱοῦ αυτού - 
{ ΔΝ [ι - 8 ε / 5 - 

λήψεται τὸ δίδραχµον:; τοῦτο γὰρ, ὧς ἔφην ἄνω, τοῖς 

ἑερεῦσι καὶ τῷ ναῷ προσήγετο" εἰ οὖν ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ 

υἱοὶ τῶν κάτω βασιλέων, τουτέστι, μηδὲν τελοῦντες, πόσῳ 

μάλλον ἐγω. 
«/ λ λ / 3 ) γ. 27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωµεν αὐτοὺς, πο- 

ρευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ 
τὸν, ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆ ἆρον' καὶ «ἀνοίξας τὸ 
στόµα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα" ἐκεῖνον λαβὼν 03 

Δ Ε] -- 3 Δ . - ὴ -- 

δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.] "να, φῃησὶ, μὴ λο- 
γισθῶμεν ὑπερόπται καὶ καταφρονηταὶ τοῦ νόµου, καὶ σκαγ- 

δαλίσωµεν, δὸς τὸ τέλος: οὐ γὰρ ὡς ὀφείλων δίδωµι, ἀλλ᾽ 
« 8 5 / . / ὸ / ΜΜ / 8 

ὡς τὴν ἐκείνων ἀσθένειαν διορθούµενος. ανθάνοµεν γὰρ 

ἐντεῦθεν ὅτι οὐ δεῖ σκανδαλίζαιν, ἔνθα μὴ βλαπτόμεθα: 

ἔνθα γὰρ βλαπτόμεθα ἀπὸ ἔργου τινὸς, οὐ δεῖ φροντίζειν 
τῶν ἀλόγως σκανδαλιζοµένων. "Ἵνα τοίνυν δείἕη ὅτι Θεός 
3 9 - / - 3 / Ν / 

ἐστι, καὶ τῆς θαλάσσης κρατῶν, ἀπέστειλε τὸν Πέτρον 
”/ Ν α ᾿ ο] ’ ο Λ 3 [ή / 

ἄξοντα τὸν στατῆρα ἐκ τοῦ ἰχθύος. "Άμα δὲ καὶ µυστήριόν 
’ ε ε ’ ὃν ’ . 4 ς 3 Δ 5 

τι µανθάνοµεν" ἡ ἡμετέρα γὰρ φύσις ἐστὶν ὁ ἰχθὺς, ἐν 

βυθῷ ἀπιστίας βαπτισθεῖσα" ἀλλ) ὁ ἀποστολικὸς λόγος 

ἀνείλκυσεν ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ στόµατι ἡμῶν εὗρε τὸν στα- 
- 4 / . Ικ [ιά Δ Δ « / - , 4 

τῆρα, τὰ λόγια τοῦ ἸΚυρίου, καὶ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Ἆρι- 
. ε 3 ε - ΔΝ ΔΝ . ον ” . 

στο. ὍὉ γὰρ ὁμολογῶν τὸν Ἀριστὸν, ἐκεῖνος ἔχει τον 

στατρα ἐν τῷ στόµατι, στατΏρα δύο δίδραχµα ἕλκοντα" 
5 . αν ς Ν ’ ’ 5” 8 . / ”/’ 

ἐπεὶ καὶ ὁ Χριστὸς δύο φύσεις ἔχει, Οεὸς καὶ ἄνθρωπος ὦν. 

Οὗτος οὖν ὁ στατὴρ ὁ Χριστὸς ἐδόθη ὑπὲρ δύο, ὑπὲρ Ἴου- 

δαίων καὶ ἐθνικῶν, καὶ ὑπὲρ δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν. Ὅταν 

δὲ καί τινα ἴδης φιλάργυρον, οὐδὲν ἄλλο ἔχοντα διὰ στόµα- 

τος εἰ μὴ χρυσίον καὶ ἀργύριον, τοῦτον γίνωσκε εἶναι ἐχθὺν, 
3 Α [ή - / / 5 4 ε [ω / 

ἐν τῇ θαλάσση τοῦ βίου νηχόµενον" ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις διδά- 
8 / 3 ’ . 4 3 / 

σκαλος κατὰ Ἰέτρον, ἀγκιστρεύει τοῦτον, καὶ ἐκβάλλει 

ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον. 
Ἄτατῆρα δέ τινες νοµίζουσι λίθον πολύτιμον εὑρισκόμενον 

κατὰ Συρίαν, οἱ δὲ, ' ἐξάγιον, τέταρτον νομίσματος. 

1 ἑξάγιον] Ῥοπάις Ἱία ἀῑσίαπι, απἷα βεαχ εοταρα]α, βἶγο απατίαπι 
Ῥαχΐεπα υποῖ Ῥεπάρφραῦ. 
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α. Ὦπς ΒΠο 60 αοοϊρῖθε ἀἰάταςμπιιπα  Ἔοο επῖπα (β1οιί 

βαργα ἀῑσί) βαοεγάοίίρας εξ {επιριο Ὠϊραεραίατ. ὶ 

απίοπα ΗἨροτϊ δαπὲ ΕΠΗ ἐογγεδίτίαπα τοςΆπη, βοϊ]οεί πΙΠ1] 

Ῥετβο]γεπίος, πιι]ίο πηαρῖ5 ορο. 

Ῥενωπι πο εὗπιιις ἐΠ[ίς ο[/οπαἰσι]ο, ναᾶε αἆ πιαγο, ο ιδέα 

Ἱαηνιπι, αἱ επι ρίβοεπι φωξ Ργοᾶἱεγὲέ Ῥγέπιιις, ἐοίῇς, οἱ αρεγίο 

ογε ἀῑίίιις ὑπυοπίες δίαίεγοπι: ἐἴζωπι αοοῖρε, εὐ ἄα 1 ῷγο 

πιο οἱ {ο] Ἆςα τοριίοπιαχ, Ἱπαπϊέ, οοπίεπαρίοτος εἰ ἆθ- 

ϱροοίοτοας Ἰασῖς, ο οΗεπάαωις, ἆα ἴ]ς πραίαπ. Ἴοῦ 

οπίπα τί ἀθοϊέμπι ο, 5οᾶ 6 ΙΠοταπι Ἱπβγπηϊίαίθπι οοττ]- 

ραπ. Ἠϊδεῖπιας επΙπι Ἠος Ἴοσο, ααοά ποΏ οροτίεί οβεῃ- 

ἄθτα, αβρί πια]]απι οδῦ ἆαπιπιπ. ᾖὍδρι ααίοπι ἆαπιπαπα 

ῬραΏπιισ 1Π ορετε απο, ποπ ϱδί ταΏο Παροπάα εοτάπι 

αι ἱπιργιάρηέος οβοπάυπέαν, ὍὉέ Ιρίέαν οβοπᾶαέ αποᾶ 

Ώουις ϱἵί εἴ πιατῖς Ὠοπιπις, ταῖς Ῥοείταπι αι το]αῦ 

βίαΐεγοπι εκ οτο Ρίβεί. Τϊβείπις Ἠϊο εὖὔ πιγρίεναπι 

αιοάάαπι. ἈΝορίτα οπῖπι πηαίιτα εδ Ῥϊδοιν ἵη Ῥτοζιηπᾶο 

Ιπογοά Πα α5 παθγρβα: 5εᾷ αροβίοΠςσΒ 56ΓΠΙΟ οχἰταλΙξ ποΒ, 

οἑ ἵπ οἵ6 ποβίτο ΙἹηγεπῖέ βἰαίοτεπι, εἰοαμῖα ΤὮοπιῖπῖ, εἰ 

οοπ/{θβδίοπαπα ΟἨτ]β. ΎἈΝαπι απ ΟἨηδέαπι οοπΠίθείατ, 18 

βἰαΐοτοπι Ἠαρεῦ ἵη οτο, βίαίοτοηπι ὅπο ἀἱάτασπια ναἷσπ- 

ἴοπι: αυῖα οἳ Ομτ]δίας ἆααςδ παίυτας Παλβεῖί, Ποπιο δχΙβίαπΒ, 

αο Ώου». Ἠῖο Ισίέαν ρίαίον ἁαίας ορ ΟἨτϊδία5 Ῥτο ἆπο- 

Ῥα5, Ρτο ο αάεεῖς εί ἄεπάβρας, Ῥτο 1545 οἱ Ροσσαίογῖριβ. 

Οιοά ϱἱἵ οἱ αγαγαπη ααοπαρίαπα γιάοτίς πΙμ1] αΠιά Παβεῃ- 

ἴθπι 1η 916, ηῖδί αὐγαπα δεὐ ατσοπίαπι, Ώσππο Ἠαρο Ῥτο 

Ρΐδος, ἵπ παπί Ἠα]ας σι παίαπίετα: αὖ αΏί Ἱπγεπίας 

{αοτῖό Ῥταοθρίου, απα]ῖς Ῥοεΐταςδ, αι παϊθίαξ Παπχαπα 1Π 

πηβχς, 15 επῖρῖεί οκ οτο Πας απγαπα οὐ ατροηίαπι, Ῥίᾶ- 

ἵεγεπα αιἱάαπι Ῥιαίαπέ Ἱαρίάσπα Ῥργοίίοβαπα ἵη Βγτία, αἲ 

γοτο αχασΊαπα, αατίαπι ρατίετα πιπηΙβηλα{Ι5. 
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ΚΕΦ. ι’. 

Εν ἐκείνη τῇ ὥρα προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ 
Ἰησοῦ λέγοντες' τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ 

βασιλεία τών οὐρανῶν :] Ἐπειδὴ εἶδον τὸν Πέτρον 

τιµηθέντα ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ἐτιμήθη γὰρ οὗτος προσταχ- 

θεὶς τὸν στατῆρα δοῦναι ὑπὲρ Ἀριστοῦ καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, 

διὰ τοῦτο ἔπαθόν τι ἀνθρώπινον, καὶ φθόνῳ δακνόμενοι 

προσέρχονται πλαγίως ἐρωτώντες τὸν Κύριον, τί μείζων 

ἐστίν; 
χ ’ -- 

Ὑγ.ο- Καὶ προσκαλεσάµενος ὁ ᾿Ἰησοῦς παι- 
/ λ / - |) 9 

δίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτών, καὶ εἶπεν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε 
ὡς τὰ παιδία, οὐ µη εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανών. "Όστις οὖν ταπεινωσει ἑαυτὸν ὡς 

| -- ων ’ . ’ α- 

τὸ παιδίον τούτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ 
/ -- ᾿ - . ᾽ ] 3 ε ’ έ 

βασιλείᾳ τών οὐρανών.] Ἰδὼν τοὺς μαθητὰς ὁ Εύριος 

Φιλοδοξίας πάθει κρατηθέντας, καταστέλλει αὐτοὺς, δεικ- 
’ . - Ν ὃν Ὁ ’ [ή ’ ε ’” 

νύων αὐτοῖς διὰ τοῦ ἀτύφου παιδίου ταπεινοφροσύνης ὁδόν. 

Δεῖ γὰρ ἡμᾶς κατὰ τὸ ταπεινὸν τοῦ Φρονήµατος εἶναι παι- 

δία, οὐχὶ κατὰ τὸ νηπιῶδες τοῦ λογισμοῦ: καὶ κατὰ τὸ 
/! . . . Ν . / Δ 4 ο. η] 3 - 

ἄκακον, οὐχὶ κατὰ τὸ ἀνόητον. Τὸ δὲ ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε 94 

εἰπὼν ἔδειξεν, ὅτι ἀπὸ ταπεινοφροσύνης ᾖλθον εἰς φιλοδο- 

ξίαν. δεῖ οὖν στραφῆναι πάλιν ἐκεῖσε, τουτέστιν, εἰς τὴν 

ταπεινοφροσύνην, ο ας ἐξήλθετε. 

Ψ.5,ό Καὶ ὃς ἐαν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται. Ὃς ὃ᾽ ἂν σκαν- 
δαλίση ἕνα τών μικρών τούτων τών πιστευόντων 

εἰς ἐμὲ, συμφέρει αὐτώ, ἵνα κρεμασθῃ μύλος ὀνικὸς 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν 
- ’ -- / - 

τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. Οὐ µόνον, φᾳησὶ, δεῖ 

ὑμᾶς ταπεινοφρονεῖν, ἀλλὰ κἂν ἑτέρους ταπεινοφρονοῦντας 
[ή .) εΦ.ὶ λ / κ. | Ν ’ ο 

τιµήσετε δὲ ἐμὲ, μισθὸν λήψεσθε" ἐμὲ γὰρ δέχεσθε, ὅταν 
9 / ’ 4 ’ / 9 

τὰ παιδία, τουτέστι, τοὺς ταπεινόφρονας δέχησθε. τα 
ο. Ν κ / Δ ϱ/ υ]  Ἀ ’ 

καὶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου φησὶν ὅτι, ὃς ὃ) ἂν σκανδαλίσῃ, τουτ- 
/ { / νά - - ’ - ε 
έστιν, ὑβρίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων, τουτέστι, τῶν ἐαυ- 
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Ρ0Τ ΧΥΤΠ. 

ΝΤ ία Ίιογα αοοθδδεγιπέ ἀῑδοῖριιζί «Ἴεδι, ἀἰσεπίες: ΘΟι- 

παπι πια]ογ δέ ἴπ ΥΕ7πΟ οαίογιπι{] ΟΩσπῖα νἰάεταπέ α 

Οµηϊρίο Ῥείταπα Ἠοποταβαπα (Μοποταίας οπῖπ ενα Ἱῖο 

ἁαπάο βἰαίετεπι Ῥτο ΟΠἨχπὶβίο εὔ Ῥτο 56) Ρτορίετοα Ἠππια- 

πα οαυάάατα ραδδῖ, Ιπνιάϊααιο αΠαοίί, οῬ]αια αοοεάιπέ 

Ἰηίριτοσαπίες Ὠοπιῖπαπα, ααῖς πια]οΥ οςί 2 

Εί αοοθγβἰέµπι αἆ δε ραγυιζωπι θἰαἑιωῖέ ἔτι πιοζϊῖο {Ιίογπα, 

.. οἱ ἅἰωίέ: πιει ἄῑσο υοῦΐςθ, ΙΝἱεὶ οοπυογδὶ Τιογλίς, οἱ ε[ιοῖ- 

απαϊπὲ δἰσυέ ραγυιζί, ποη ἴπφγοαϊοπιϊπί ἔτι γεθπίπι οωΙογιπι. 

Θϊθφιῖς ἐφίδιιν Πιπζζϊζαυεγτέ δεἴρδιωπι δἰσιιέ εδ ραγυιιζιβ ἐδίο, 

Πσ οδέ ἐῖο ππα]ογ ἴπι ΥΕΦΠΟ οωίογωπι] ΘΟσααπι γ]ᾷ]δδοί ᾖ6- 

βι5 ἀἰδοίρι]ος Ιπαπῖ5 ο]οτῖε νο ἐεηστῖ, οοπιργεββίέ 608, 

οδίεπάεπς 1] Ῥογ ραεγαπ {αδία5 αχροτίαπι ἨιπαΠἑαξῖς 

γία, Όροτίεί οπῖπι ποβ ἨαπαΠίαίο πιθηΕῖ5 ρΙθγος 6556, 

ΏΟΠ 66η5α ριοσῖ]ε5: εὐ Ιπηποσθηδία, ηΟΠ Ἰπβιρίοπίία. ΤΡ]. 

οεΏΒ απίεπι, ΝδΙ οοπγογί Γαογᾳς, Ιπάϊσαξ ααοᾶ αἲ Πιπιῖ- 

Ἠίαίε ἵη βαρογρῖαπα γεηπετ]ηξ; ορι5 ορί Ισίέαν Ἰέθγαπα 1]]αο 

οοηγεσ1, Ἠου ϱδί, ἵη ΠαπαΠίαίοεπι, α απα οσγεβςὶ ος[15. 

Σί φιῖ γοοῖρίαί πιπι ραγυιζιπι {α[εηι πι ποηιῖπο πιο, 

πιο γεοερῖί. Οιῦ αιίεπι ο[/επάεγὲέ επτιπι ού ριδὶ[[ὶς ἐδίές φιὲ 

πι πιο ογοεζιµπί, οπρεᾶί εἳ ιί διιδρεπάαίωγ πιοία αθπαγία ἴτι 

οοἴζιωπι «ιδ, 4ο ἀεπιεγφαίι πι ϱγοΓιπάιπι πιαγί.] Νοπ 

βοίαπα, Ιπαυῖό, οροτίεέ Υοβ Ἠαπι]]ος 6556, 5εἆ οἱ οἱ α]οβ 

Ἠαπαῖ]ες Ρτορίασ πε ἵπ Άοποτο Παβασγί{15, πιργοσᾶσπι αοοἵ- 

Ρε. Με οπῖπι αοοϊρῖᾷδ, αἹαπάο Ῥιςτοςδ, Ίοο ορί, 

Ἠαπαῖ]ες βιβοἱΙριᾳς. Ὠεϊπάο εἴ α οοηίτατΊο, ΙπαπΙό, Οι 

οὔεπάστῖέ, ος εβί, Ἱη]πτία αβεοστῖέ, ππιπι οκ Ἠϊ5 Ῥι- 
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τοὺς σµικρυνόντων καὶ ταπεινούντων, καΐτοιγε μεγάλων ὄν- 
των, συμφέρει αὐτῷ ἵνα μύλος ὀνικὸς κρεµασθῇ εἰς τὸν 

’ 5 - 9 Δ Δ ν 5 Δ ’ 

τράχηλον αὐτοῦ. «Αἰσθητὴν γὰρ κόλασιν οἷς τὸ µέσον 
’ ’ - ςϱ Δ ε ’ 

παραγει, βουλόμενος δεῖξαι ὅτι πολλήην υὑποστήσονται 

τιµωρίαν οἱ τοὺς ἐν Ἀριστῷ ταπεινοὺς ὑβρίζοντες καὶ σκαν- 

δαλίζοντες. Σὺ δὲ νόει ὅτι κἂν τὸν κατὰ ἀλήθειαν μικρὸν, 

τουτέστι, τὸν ἀσθενῆ σκανδαλίση τις, καὶ μὴ πάντα τρόπον 

ἀναβαστάση, τιµωρηθήσεται. Ὁ μὲν γὰρ µέγας οὐκ εὐσκαν- 
δάλιστος, ὁ δὲ μικρός. 

ο ὦ - / 9 Δ - ’ 

γ.7 Οὐαὶ τῷ κὀσµω ἀπὸ τών σκανδάλων' 
Ὠ / / εἰ) ν ᾿ -- Δ / Ν 

ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα" πλὴν 
” - / . ον λ / 

οὐαὶ τῷ ἀνθρώπω ἐκείνω δι οὗ τὸ σκάνδαλον 
/ ς - « / Δ ’ . / 

ἔρχεται. ] Ορηνεῖ ως Φιλανθρωπος τον κὀσμον, ὡς µέλ- 

λοντα βλαβῆναι ἀπὸ τῶν σκανδάλων. ᾽Αλλ᾽ εἴποι τις ἂν, 
Αα. ο ηες ο / ο . . 4ο οταν ος 

καὶ τί δεῖ θρηνεῖν, δέον βοηθῆσαι καὶ χεῖρα ὀρέξαι » ἐροῦμεν 

οὖν ὅτι καὶ τοῦτο αὐτὸ [βοηθείας ἐστὶ, τὸ θρηνεῖν τινα. 

Ἰ]ολλάκις γὰρ οὓς παραίνεσις ἡμετέρα οὐκ ὠφέλησε, τού- 
ο) - ο λεω] 3 ων / 3 / 

τους ὠφελοῦμεν, ὅταν ἐπ᾽ αὐτοὺς θρηνήσωµεν, εἰς αἴσθησιν 

ἐρχομένους. Ἰαὶ εἰ ἀνάγκη, φησὶν, ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, 

πῶς φευξόμεθα ταῦτα; ἀνάγκη μὲν ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγκη 
9 ’ ελ Ν 3 ’ - / 

ἀπολέσθαι' ἔστι γὰρ ἀντιτάξασθαι τοῖς, σκανδάλοις. 

Σκάνδαλα δὲ νόει τοὺς ἐμποδίζοντας πρὸς τὰ καλά: κόσμον 

δὲ τοὺς κάτω ἀνθρωπους καὶ χαμερπεῖς, οἳ καὶ εὐκόλως 

ἐμποδίζονται. 
2 Δ β Ν / 

Υ.8.ο Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἤ ὁ ποὺς σου σκανδα- 
/ ᾿ Δ λ / - 

λίζει σε, ἔκκοψον αὐτον, καὶ βάλε ἀπο σοῦ" 
/ ’ Ε 3 - 3 κ Δ λ 2ἡ 

καλὀν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν χωλὸν ἢ 
4 η ’ - νν ’ / / - 

κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι 
3 4 - λ / Δ 3 ε Ε / 

εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰωνιον. Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
/ ”/ λ 4 / -- 

σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτον, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ' 
/ πο. / 3 Ν Ν ” 

καλὸν σοιί εστι μονόφθαλμον εις την ζωὴν εισελ- 
6 -- λ ὃν . θ ) / θη 3” Δ 

εἲν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
/ ”- / .. - Ν Φ) Δ ᾿ Δ 

έενναν του πυρός.] εἾρα καὶ πὀὸα καὶ ὀφθαλμὸν 
λ / ῃ Α 39 ῃ ην ΑΛ 5 

τοὺς φίλους νόει, οὓς ἐν τάξει μελῶν ἔχομεν' κἂν οὖν τοι- 

οὔτοί τινες ὧσιν οἱ Ελάπτοντες ἡμᾶς, τουτέστιν οἰκιακοὶ 
/ - - 3 - ε ’ - 4 

φιλοι, δεῖ καταφρονεῖν αὐτῶν ὡς σεσηποτων μελῶν καὶ ἐκ- 
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ο]]ής, ηος ε5ί, εκ 5 αι 56 ΠιπαηΠαπέ εξ Ῥασγος Ριίαπέ, 

{απιείθὶ πιαρη] βἶπό: εχροάΙί εἶ αέ πιοί]α αθιπατία 5Ἱ8ρεή- 

ααίις ἵηπ οο]]απι εἶας. ῬΒοαπδῖρί]οπι θπΠΊπι Ῥ6ΦΠαΠα Ιῃ 1ῃ6- 

αἵσπα αβετί, νο]επ5 οδίεπἆστα ππυ]έ5 5αρρ]ος οἈποχίος 

ααῖ ἵη ΟἨγϊςίο Ἠαπαῖ]ος Ἱπ]ατία α[Ποϊαπέ εξ οβεπάπηί. Τα 

απΐεπα Ιπίε]]σο αποᾷ οαἰδῖ ααῑδ τεῖρδα Ῥατναπι, Ἠος ϱ5ΐ, 

Ἱπβγππππα οπεπάοτῖί, οὗ ποπ οπιηῖ]θα5 πιοᾷῖ ραξΙοπίου 

ουπι θα5ΗἡπαστΙί, ρυπ]είατ. Ἀαπι ααῖ πιασηα5 ο5ὲ, Παιά 

{αοῖ]ο βοαπάαΠσαίατ, 5εᾷ Ῥατνις. 

Τα ππιιᾶο αὖ ο[/επαἰσι[δ. «Ίεσθβδε επἶπι οδί μέ υεπἰαπέ 

ο[επάϊσιία, υεγπιίαπιει υῶ Πιοπιϊπί εί εν φτοπι ο{[επιαῖ- 

σιζωπι νεηζ.] ἸΤπισεί αί παβετῖοοτ5 ππππάαπα Ῥτ οΠεῃ- 

αἰσα]5 ἆαπαιπα αοοερίιταπι. Αἲ ἀἰκετίν ααῖδ, Ωπἷά οΡοζ- 

{εί Ιαετγπιατῖ αΏῖ ορα5 5µςσἳττετθ, εί πιαΏάπι Ροιτῖροτε 2 

Ῥιοΐπιας Ιρ]ίαν ααοά εἰ ἵρειπι Ίασετο απεράαπι ]αγαπς1 

βρεοῖθ5 50. Ώαρο οπῖπι αιἶρας αἀπιοπΙπο ποδίτα πΟῃ 

Ῥτοδιέ, 115 Ῥτοβιπια5 ἆππι ϱο8 Ίάσαπια5, απο βΘΠβΗΠα 

πΙΘΗ βυῇ αοοϊρῖαπί. Ἐν 5δὶ ποοθβδςε, Ιπαπῖέ, αί εγεπ]απί 

βοαπάα]α, αποπιοάο εβασῖεπιας ϱα2 Ἄοθοςββο αιἶάεπι εδ 

τί εγεπῖαπί: 5εᾷ ποη πθοθββο πό ηο Ῥοτάαπί. ἛῬοβει- 

πηΙς οπῖπ εί οΠεπάϊοαΠς οῬ]αοίατι. ἛῬετ οβεπαιου]α 

Ἰπίε]]σε ϱο5 απῖ Ῥοπο οἈρίαπί: ρου πιαπάιπαι αιίθΠι, 

πηππάαποβ Ἠοπαῖπθες, εὖ Ἠιπῇ τερεπίθς, απῖ {αοῖ]ε 1Π1ρε- 

ιππέα. 

ΟΩμοᾶ αἱ πιαπιιδ {μα υεῖ 65 ἴιιδ ἐδῖ οὐβδίασιίο Τιογτί, 

αὐθοϊπάο εωπι, οἱ Ῥγο]ίσο α ἴθ. «Ώοπιπι οδί ἐεδὶ αἆ νἰέαπι 

ἴπογεαί οἴαμάιπι αιί πιιϊζωπι, Ώοίῖµδ ΄μαπι ἄιας πιαπιις 

υεῖ ἆμον ρεᾶες Πιαῦοπίεπι πιδ(ὲ ἴπ ἴφπεπι φίεγπιωι. «Ἐέ αἳ 

οοιιῖιιβ ἔμιιβ {ο ο[]επαί, ετιο σωπα, οἱ ργο]ίοο αὖθ ἐο. «Ώοπιπι 

εδ εθί τιέ ἴωδοιδ ἐπίγερ ἵπ υἰίαπι, Ροΐΐιδ φμαπι αἱ ἆμο 

οοι[οῦ Ἰιαῦεπβ πιίαγίε ἴπ Φε]εππαπι ἰφπῖς.] ΈῬοετ πιαπαπι, 

Ῥοάεπι, οἳ οοἱ]οβ, Ιπέε]]σο απ005, 41οβδ ΠΙΕΠΙΌΤΟΤΙΠΙ 

Ίουο Ἠαβοαπφιας, Ἐίοπίπι ϐἱ Πϊ {α]ος {ιατῖηέ, αἱ ποβῖβ 

ποσθαπί, Ἠοο ϱβί, βϱἱ {απματες απαϊοϊ {ποτιηζ, οροτίεε 
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κόπτειν, ἵνα μὴ καὶ ἄλλους βλαψωσιν. "Ὥστε ἐκ τούτων 

9ῆλον, ὅτι εἰ καὶ ἀνάγκη ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, τουτέστι τοὺς 

βλάπτοντας, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγκη ἡμᾶς βλαβῆναι. ᾿Εὰν γὰρ 
’ ε - ε ’ . 3 ’ 3 3 ή - 

ποιήσωµεν ὡς εἶπεν ὁ Ἰύριος, καὶ ἐκκόψωμεν ἀφ ἡμῶν 

τοὺς βλάπτοντας ἡμᾶς, κἂν ὦ άμ ώσιν, οὐ βλαβησόμεβα, 

Ῥ. του 11 Ὁράτε, μη καταφρονήσητε, ἑνὸς τών 

μικρών τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι 

αὐτών ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσω- 
ο. -- -- α λ 

πον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ᾿Ηλθε γὰρ ὁ 
ει -”-. / -- 4 3 / 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σώσαι τὸ ἀπολωλός.] ΠΠαραγ- 
γέλλει μὴ ἐξουδενεῖν τοὺς νοµιζοµένους μικροὺς, τουτέστι, 

τοὺς πτωχοὺς τῷ πνεύµματι, τοὺς μεγάλους παρὰ τῷ Θεφ. 

Τοσοῦτον γὰρ, φῃσὶν, ἀγαπῶνται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀγγέ- 
” : ’ 3 ᾽ π εν ’ 

λους ἔχειν ἐπιστάτας πρὸς τὸ μὴ βλαβῆναι ὑπὸ δαιμόνων. 
ο’ 4 - - - Δ . [ή ε 3 

Έκαστος γὰρ τῶν πιστῶν, μᾶλλον δὲ καὶ πάντες οἱ ἄνθρω- 

ποι ἀγγέλους ἔχομε. ἸΤῶν δὲ μικρῶν καὶ ταπεινῶν ἐν 
- ευ - ’ 3 3 - ” -- ο 

Χριστό οἱ ἄγγελοι τοσοῦτόν εἶσιν οἰκεῖοι τῷ Θεῷ, ὥστε 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντὸς ὁρῶσι, ἔμπροσθεν αὐτού 

ἱστάμενοι. Ὀαίνεται δὲ ἐκ τούτου, ὅτι εἰ καὶ πάντες 
3 / ” 9 . ε - μά - 5 ο 
αγγέλους ἔχομεν, ἀλλ οἱ τών ἁμαρτωλῶων ἄγγελοι ὥσ- 

περ αἰσχυνόμενοι διὰ τὸ ἡμῶν ἀπαῤῥησίαστον, οὐδὲ 

αὐτοὶ ἔχουσι παῤῥησίαν ὁρᾷν τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, καὶ 

δέεσθαι τάχα ὑπὲρ ἡμῶν: οἱ δὲ τῶν ταπεινοφρονούντων, 

οὗτοι ὁρῶσι τὸ θεῖον πρόσωπον, διὰ τὸ ἔχειν παῤῥησίαν. 

Καὶ τί λέγω, φῃσὶν, ὅτι ἀγγέλους ἔχουσιν οἱ τοιούτοι ; 
3 . ᾿ - ο α ’ βλ Δ ᾽ 3 8 

ἐγω διὰ τοῦτο ἦλθον ἵνα σώσω τὸ ἀπολωλὸς, καὶ τοὺς παρα 

τοῖς πολλοῖς νοµιζοµένους οὐδαμινοὺς οἰκειώσωμαι. 
; -- -- ” Ἰ / / 

Ὑ. 12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; έαν Ὑένηταί τινι ἄν- 

θρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῃ ἓ ἓν ἐξ αὐτών, 
οὐχὶ α εἰς τα ἐννενηκονταεννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, ώς 

θεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν 
αὐτὸ, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον 
ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα τοῖς µή πεπλανηµένοις: 

οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς 
- - -- -- / / ων - 

ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται εἲς τῶν 
”- ’ 

μικρών τούτων.) ἘΤίνι ἀνθρώπῳ ἐγένοντο ἑκατὸν πρό- 
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οοηίσεπΙηθτο 605 αἱ πιοπιρτα ριὐτ]ιάα, εἰ οχδοσατθ, Ἡθ ο 

α]ῆῖς ποσοραἩπί. Αίαιπο Ἱία οκ Ἠϊ5 πιαπϊ{αβέαπι οί, Ποορί 

Ώθοθββο βἵέ ονοπῖτο βοαηζαἷα, Ίου θ5ῦ, απῖ ποσυθαπ{έ, ηΟΠ 

6956 {απιοη ηθοθβθο τί ποοιπιθηίΙπι αοοἰρἰαπηΒ. οἱ 

οηῖπι {δοργῖπιας αιιοπιαάπιοάσπα αν Ὀοπιήίπας, εὐ αὐΏςοῖ- 

ἀθτῖπιαβ α ποδῖς 605 απ ποσθΠέ, α]απηθῖ απαϊοῖ Γαθγῖης, 

πΙΠΙ] Ιπάο ἀαπιπὶ αοοϊρΙοπα1θ. 

γΦείο πιο οοπίεπιπαίέΐς μπιιπι εΦ ]ις ριςζζὲ. Ιίσο οούπι 

νοῦῖ φιιοᾷ απφεῖ Θ0ΥΊίΠι ἴπ οαᾖὶ δΕΠΙΡ6Υ υἰάεπί αοῖΐοπι 

Φαΐγίῖς πιο φιιὲ ἴπι οωζῖ εδ. ἨΤεπῖέ οπίπι Πῆζις Ἰιοηιϊπίς 9αἷ- 

υπ Τασσγε φιοᾷ Ῥεγίεγαί.] Ἐταοϊριν ηο οοπίοπιπαπέασ 

-.μί απὶ Ῥατνί ρυαίαπίαιΣ, Ἠοο ϱβέ, ῬαιρενεςῬ βρὶτῖία, πιασηϊ 

αἀθεπι αραιά Ώοειπι, Αἀάθο απῖπι, Ιπαιήζ, ἀῑΙσαπίατ α 

Ώοο, παύ εξ αησε]ο5 Ἠαροαηπό Ῥταδίάςς, πο ἄαπιπάτα 1116 

Παῦ α ἀἆθπιοπΙδάδ. Όπιπο οηἵπι Ἠοπ]ΠθΒβ, οὐ πιακίπιθ 

Πάο]θΒ, 5105 αηΏσε]ος Ἠαραεπί, Ῥιβδί]ογαπα απέοπα οὐ Ἠιιπαϊ- 

Ἱππα Ἱπ ΟἨτὶδίο απσο], πδααθ αἆθο {απήϊματος 5αηῦ Ὠοο, 

αἱ {αοῖεια ο]αβ βεπροτ γιάεαπό «ΟΙαΠΙ 1ρ5ο βἰαπίθς. Α}- 

ρατεῦ αιίεπι οκ Ίος, ααοά Ποεῦ οπΠ1ΙΠ68 απσο]ο5 Ἠαθαα- 

ΠΠ, ῬεοσδίογΙπ ἴαπιεη απρο] αααθὶ οοη{αςί αιῖα ΏΟΒ 

Πάποῖα «αγεπη5, 1ρ5ἱ ᾳποαϊιιο ΠΙΙΠΙΙ5 Πάεηίες βυπέ, ποαιιθ 

Ῥοβδυπύ {απα Ἰρετο ν]άετε {ποῖεπι Ὠοαὶ, εξ ρτοσατΙ {οτβΙίαἩ 

Ῥτο ποβῖδ, ἨπαπαίΠαπα απίοπα αηΏςθο], Ἡϊ 86προγ ν]άσηέ 

Το] {ποῖεπι, ρτορίοτθεα αιιοά Πάποῖαπι ΠαὈεαπί. Ἐδ ααϊά 

ἀϊοο αοά Πϊ απρε]οβ Παροαπίζ οσο Ῥτορίετθα γεηπῖ, αέ 

ΒΟΓΥΕΠΙ οααοά Ρεγ]εταῦ, εί παὶμῖ γΙπάϊοςπι 9058 αῖ α Ρ]οτίθ- 

απςθ Ρρίαπο πΙβ!] ριίαπία. 

ΟΩωίζ υοῦίς υἱάείιν ὁ δὶ Πιογύπέ αἶίοιέ Ἱιοπιπὲ οθτιέµηι 

ουε», εἰ ογγαυεγζέ ια 6Ἡ οἶθ: ποηπιο γεἰοίῖς ποπαφἰπίαπουεπι 

πι πιοπίτθιδ, υαάϊέ εί «φιαγτέ οαπι φιῶ ογγανεγαί{ Είὶ οἱ 

ἑοπέἰφετῖέ μἱ ὑπυεπίαί 6απι, απιοπ ἄἱσο υοδΐ8, φαιᾶεί 511ῤεΥ οα 

ππαφῖδ, φἹαπι διΡΕΥ ποπαφἰπίαπουέπι φιῶ ποπ εγγαυεταπέ. 

ίό ποπ οδέ υοζιωιίας οογαπι αΐγο υεδίγο φιῦ ἔπ σω[ῖδ εδ, αἱ 

Φεγεαί τιπι8 ο ριμδ{ἱ8 ἐδίίς.] Ουαῖ Ποπαϊπὶ Εαεταηῦ οεπέατα 

οἵνεβ2 ΟΠτιρβίο. Οπιπίβ οηἵπι ΤαΙοΠαΙ5 οτθαίιτα, {απι 
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βατα; τῷ Ἀριστφ. Πᾶσα γὰρ ἡ λογικὴ κτίσι ἄγγε- 
λοί τε καὶ ἄνθρωποι, τὰ ἑκατόν εἰσι πρόβατα" ὦν ποιμὴν 

ὁ Χριστὸς οὐ πρόβατον. Οὐ γάρ ἐστι κτίσµα, ἀλλ υἱὸς 

Θεοῦ. Οὔὗτος οὖν ἀφῆκε τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῷ οὐρανῷ: 

μορφὴν δὲ δούλου λαβὼν ἦλθε ζητῆσαι τὸ ἓν πρόβατον, ὃ 
. εν [ ’ Δ / ι.. Ἀ ’ Ά οἱ. Ἀ . 
εστιν 4 ἀνθρωπινη φύσις. Καὶ χαιρει επι τουτῳ, η επι τῇ 

. 3 / διά [οὸ ο) ΤΙ ῤ 

τῶν ἀγγέλων στεῤῥότητι,. Τοῦτο συλληπτικώς αἰνίττεται, 
ς ε . 3 - ” . - - « - 4 

ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιμελεῖται τῆς ον τῶν μον καὶ 

χαίρει ἐπὶ τούτοις μᾶλλον ἡ τοῖς μόνιμον ὄχοιον τὴν ἀρετήν. 

Υ. το] Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός 
σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξύ σου καὶ αὐ- 

τοῦ μόνου" ἐαν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν 
σου. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι 
ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ῆ τριών 

/ 

σταθῇ πᾶν ῥῆμα᾽ ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν. εἰπὲ 

τῇ ἐκκλησίᾳ" ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούση, 
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.]. Ζφοδρὸν 

κατατείνας κατὰ τών σκανδαλιζόντων λόγον, νῦν καὶ τοὺς 

σκανδαλιζοµένους διορθούται. Ἵνα γὰρ σὺ ὁ σκανδαλιζό- 

µενος μὴ παντελῶς ἀναπέσης, ὡς τοῦ σκανθαλίζοντος τὸ 
9» ο Δ ή λ Ν / Π / οὐαὶ ἔχοντος, φησὶν ὅτι σὲ τὸν σκανδαλιζόµενον, τουτέστι 

ό /3 . / Ν 3 [εν / 3 

Ελαπτόμενον, βούλομαι ἐλέγχειν τοὺς ἀδικοῦντάςν σε καὶ 

βλάπτοντας, ἐὰν ὧσι Χριστιανοί. Όρα γὰρ τί λέγει" ἐὰν 
ς ’ 9 μ. ε α) ’ ’ ε μ 3 

ἁμάρτη εἷς σὲ ὁ ἀδελφός σου, τουτέστιν, ὁ Ἀριστιανός. Εὶ 

μὲν γὰρ ἄπιστος ἀδικεῖ, τότε ὑπεξίστασο καὶ τῶν προσόν- 

των σοι: εἰ δὲ ἀδελφὸς, ἔλεγχε τοῦτον" οὐ γὰρ εἶπεν, ὕβρι- 
σον, ἀλλ᾽ ἔλεγξον. ᾿ἜἘλάν σου ἀκούσῃ, τουτέστι, καταγνῴ 
[ ων 58/ Ἀ / - Δ ς / » 
ἑαυτοῦ: ἰδίᾳ γὰρ θέλει πρῶτον τοὺς ἁμαρτάνοντας έλεγχ- 

θῆναι, ἵνα μὴ ἐνώπιον πολλῶν ἐλεγχθέντες ἀναιδέστεροι 
/ Ἐ 4 δὲ ΑΕΛ δύ / ο - . α γένωνται. ἂν δὲ καὶ ἐπὶ δύο μαρτύρων ἢ τριῶν ἐλεγχθεὶς 

μὴ δυσσωπηθῇ, τότε ἐπὶ τῶν τῆς ἐκκλησίας προέδρων δηµο- 
, Δ α 9 4 Δ 9 / - ’ Ἀ 

σίευσον τὸ πταῖσμα. ᾿ἘἨπεὶ γὰρ οὐκ ἤκουσε τῶν δύο ἢ 

τριῶν, Καίτοιγε ὁ νόμος λέγει, ἵνα ἐπὶ δύο μαρτύρων ἢ τριῶν 

ἵσταται, τουτέστι, βεβαιοῦται πᾶν ῥῆμα, ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 

λοιπὸν σωφρονισθήτω" ἐὰν δὲ οὐδὲ ταύτης ἀκούση, τότε 
3” 3 ’ ς 4 ” 3 / . 3 - ἔστω ἀπόβλητος, ἵνα μὴ τῆς ἰδίας κακίας µεταδῴ καὶ τοῖς 

| 
| 

| 
ι 
: 
ι 

| 

9 
Ό 

τα. τω, 

μμ. 

Μὔωῤοι..... 
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πηςε], απαπα Ἠοπ]ῖποβ, οεηίέαπα 9765 βαΠ{, 4ΠΟοΓΙΠΙ Ῥαδίου 

οί ΟἨΠτῖδία»δ, ποπ ον. ἈΝοπ οπῖπ ϱ5δ6 ογοαίιτα, 5οἆ 

Πας Ὠει. Ἠίο Ισίμαν τοΠαιΙέ ποπασἹπίαπογεπι ΙΠπ ος]ο, 

{οττηα αιίεπι βαν] αβδδιπηρία, Υεπ]ό ᾳἩστετο ΟΥΕΠΙ Π]απι 

ἀπῖσαπα, αι οδί Ἠππιαπα παίπτα, εξ σαιᾶεί 51ροτ Π]α 

πηασῖ5 παπα ἵη απρε]οταπα Εγπηϊίαίε. ΊΤπ βΠππια απέθπα 

Ἠος Ἰπβδιπιαί, ααοᾶᾷ Ώεις ουταπῃ αρ]ς οοηγυογβῖοπῖ5 ρουςσα- 

{οταπῃ, εὐ. ϱαιάεῦ 51ρετ 115 πιαρῖ5 απαπι Εῖ5 απῖ βίαδΙ] 

γΙτέαέα ρτοράῖα θυπ{. 

δὲ αμίεπι ρεοσανετῖέ ἵπ {ο ]γαίεν {μιμβ, υαᾶς εἰ αγφιιο 

"ἴζωπι ἐπίεν ο οί ἐἶζιπι δοίμπι. δὲ {ο αιιώεγῖέ, ζιργαέις 68 

Γραΐγεπι έωιπι. δὶ αιίεπι ποπ ατιάἰογτέ, αδτιπιθ ἰοοιπα αἄ]ιο 

Ώπιήπι υεῖ ἄποδ: μέ ἴπ ογο ἄμογιπι υεῖ ἐγίιιπι ἐεδέίμπι εἰεί 

ΟΠΙΠ6 οογδιπι. Οιιοᾶ δὲ ποπ αιαϊἰεγίέ ἐοςδ, ἅὶο οοο[οδίω. 

ῥΟζπ οοο[εδίαπι φποφιε ποπι αμάἰθγτί, ἳέ ἐἰδί νεζιέ εἰ]ιπίοιι εἲ 

ΦΡιδζίσαπιιθ.] ΘΕΙΠΙΟΠΕΠΙ οοπίτα οβεπάἹοι]απι ἆαπίθς γα]άε 

οχἐεπάσταξ: πυπο οἳ οο5 απἱ οβοπά πέν οοττῖρ]ζ. Ὁ{ επῖπι 

ία απ οβεπάετῖ ποη οπηπῖπο τοιῖθβοας, αυῖα ο επάσπ{ 

(ποι 591) πια]ε {αίπταπα οδί: γνο]ο οἱ {ο απϊ οβοπάοτῖς, 

Ίος οςί, Ιωάθτῖς, αχσιιογα ἑο5 αι {6 Ἱπ]υτῖα αβιοϊαπέ οἵ 

ποσρηέ, ἱ {απετῖπί ΟΠτίςάαπι. Ὑιάα οπῖπι απ]ά ἀῑσαί, Βί 

Ῥοοσανετῖέ 1π {ο {Παΐοετ {αας, Ἠοο εςδέ, Ολτ]βήαπας. Ἐ/ο- 

ηῖπα βἱ {ε αιϊάαπι ποῦ Ῥαρβσαίις Ἱπ]υτῖα αἰΠεῖαξ, ἔαπο αἲ 

ϱο {ε 5αράπσα5: Βϊ απίοπα {γαΐ6τ, αγσιο Ἰ]απ. Ἀοπ 

επῖπι ἀῑχῖς, οοηνἰοίατα, 5εᾷ ατοιο. ϐί ἴο6 αιζ]οτίέ, Ώος 

. 68, οοπάεπιπατῖο βεϊρβαπι: Ῥτίνα πι επῖπα γα]έ ρτῖπιαπα 

Ῥεοσαπίθς αγρι, πό πο ϱΟΓαΠΙ πιυ]15 τοατσι{1 Ἱππριμάση- 

Ώοταβ παπί. Οποά δἱ ἆποθας γε] ἐτῖρις ἑοεάρας τοᾶατ- 

διίας ποπ οοπ{απάαίαχ, ἴαπο οοο]οδῖοα ργριάῖδας Ἱηνυ]- 

ΡαΥο6 Ῥεοσαίωαπι. «Ουσία επῖπι ποῦ αιάΙ; ἆπος νε] Ίος, 

απαπανί5 Ίεχ ἀῑσαί αἱ ἵηπ οτο ἆπογαπι νο] ἑτίαπα ἑαβθπα 

βιὈβ]ρίαί, 1 οβί, Ετπιθίιγ ΟΠΙΠΟ ΥΘΤΡΙΠΙ, αὓ οοο]οεῖα, 

Ῥοβίθα οαβδσοίατ. ἍΊ]απι απίεπι δἱ ποπ απαϊετῖς, ἔππο 

αὈ]ϊοϊαίατ, ης 51 πια] ρατβοῖρες {αοῖαί αἷῑοδ. Αβεῖ- 
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ἄλλοις.. ἹΠαρεικάζει δὲ τοῖς τελώναις τοὺς τοιούτους ἀδελ- 

φοὺς, διαβεβλημένον γάρ τι χρημα ὁ τελώνης" πἀρᾶμυθία 

δὲ τῷ ἠδικημένῳ τὸ τὸν ἀδικοῦντα τελώνην ομίζεσθαι καὶ 

ἐθνικὸν, τουτέστιν, ἁμαρτωλὸν καὶ ἄπιστον. Τοῦτο οὖν µό- 
/ 3 - 3 9. ο . » 3 . - Φα) 

νον κόλασις τοῦ ἀδικοῦντος; ο, Αλλ᾽ ἄκουε καὶ τῶν ἑξῆς. 
ε/ »Ἀ / Εν ᾿ 

Υ.18 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὕσα ἐαν δήσητε ἐπὶ 

τῆς γῆς, ἔσται δεδεµένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν 
λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανώ. 2. ] 

᾿Εἰὰν σὺ, φησὶν, ὁ ἀδικηθεὶς ἔ- ἔχην ὡς τελώνην καὶ ἐθνικὸν τὸν 

ἀδικοῦντα, ἔσται καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ τοιοῦτος. Ἐὰν δὲ λύσης 

αὐτὸν, τουτέστι συγχωρήσης, ἔσται καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ συγ- 
’ 3 8 ή ς/ ’ .. - 3 

κεχωρημένος" οὐ Ύαρ µόνον ὅσα λύουσιν οἱ ἱερεῖς εἰσι λελυ- 
/ ο) 1 μμ - ε 1) θέ λ ὸ - Ἀ / 

μένα, ἀλλ᾽ ὅσα καὶ ἡμεῖς οἱ ἀδικηθέντες 3} ὀεσμοῦμεν Ἰ λύομεν, 
. - ” / Ἀ / κἀκεῖνα ἔσται δεδεµένα 1 λελυμένα. 

Δ / -- / ὰ ’ Ὑ.10.2ο Πάλιν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐαν δύο 
-- [ή ε] στ -- λ 

ὑμών συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντος 
πράγματος οὐ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς 

παρὰ τοῦ πατρός αν τοῦ ἐν οὐρανοῖς" οὗ Ύάρ εἰσι 

δύο ἢ η τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἶμι 

ἐν μέσῳ αὐτών. ] Ῥυνάγει ἡμᾶς διὰ τῶν τοιούτων ῥημα- 

των εἰς τὴν ἀγάπην" ἐπεὶ γὰρ ἐκώλυσεν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ σκαν- 

δαλίζειν ἀλλήλους, καὶ βΒλάτπτειν καὶ βλάπτεσθαι, νῦν λέγει 

καὶ περὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους συμφωνίας. Ἄυμφωνοῦντες δὲ 

νοοῦνται οὐχ οἱ ἐπὶ κακῷ συνερχόµενοι, ἀλλ᾽ οἱ ἐπ ἀγαθφ. 

Ὅρα γὰρ τί εἶπεν" ἐὰν δύο ὑμῶν, τουτέστι, τών πιστευόν- 
- . ’ ’ 3 . ” . .” 

των, τῶν ἐναρέτων. Συνεφωνησαν γὰρ καὶ Άννας καὶ ἸΚαϊά- 

φας, ἀλλὰ ψεκτῶς: ὥστε διὰ τοῦτο πολλάκις εὐχόμενοι οὗ 

λαμβάνομεν, διότι οὐδὲ συμφωνίαν πρὸς ἀλλήλους ἔχομεν. 

Οὐὖκ εἶπε δὲ ὅτι ἔσομαι' οὐ γὰρ μέλλει οὐδὲ βραδύνει, ἀλλ᾽ 
εἰμὶ, τουτέστιν, αὐτίκα ἐκεῖ εὑρίσκομαι" νοήσεις δὲ ὅτι καὶ 
ή / ῃᾳ Δ Δ Ν - . Α. ο .. Ν 
ὅταν συμφωνήση ἡ σὰρξ καὶ τὸ πνεῦμα, καὶ μὴ ἐπιθυμῇ κατὰ 

τοῦ πνεύματος ἡ σὰρξ, τότε ἐστὶν ἐν µέσῳ ὁ Κύριος. Ἔυμ- 

φωνοῦσι δὲ καὶ αἱ τρεῖς δυνάμεις τῆς ψυχΏς, τὸ λογικὸν, τὸ 
ΔΝ Δ .ἳ 

θυμικὸν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ παλαιὰ καὶ ἡ 
ε ’ - ε ’ .] 9 ’ . κ. 

νεα συμφωνούσιν αἱ δύο, καὶ ἐν µεσῳ αὐτων εὑρίσκεται ο 
Δ πα ο ’ 

Χριστὸς, ὑπ ἀμφοῖν κηρυττοµενος. 

3 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΒΙΟΕ. ΟΑΡΟΤ ΧνΙΠ. 289 

πη]αῦ απίοπι Ῥριρησαπϊς ἰαὶος {αίτος: ΙΠ{αΠΙΙ5 θΠΙπα 

165 δὲ ριρ]σαπις. Οοπβο]αίο απίοπι Πὀ οί θπβο, αἱἱς- 

{οτοπα Ιπ]ατῖο ῬιρΗσοαπαπα οχἰδππατί εὐ οεηΏ]επι, ος 

ο5ί, Ῥεοσαίοτεπι εέ Ἱποτοάσ]απ. ἈΝαπαιῖᾶ αιίεπι θο 

βο]α Ἱπ]ατίαπι {αοἴεη5 Ῥωπα πηϊηϊίπα. Ῥεά αιάϊ εἰ 

ασ 5οᾳιηί{α). 

πιοη ἄῑσο υοῦΐδ, φωΦοιπφιο αἰἴφαυεγτέϊς 511β6Υ {εγγαπι, 

εγιπέ ἠἰφαία ἴπ οωῖο: εί «ιιΦοιπφιιο δοζυογτέΐ8 δτέροΥ {εγγαπη, 

ογωπέ δοἰμία ἴπ οωῖο.] οἱ ἴα, Ἱπααῖς, οὔδηδα5 Ἠαῦθβ οἵ1πχ 

αυΙ {6 Ἱπ]ατῖα αΠαοῖό οἷοις Ῥιρ]μοαπαπα εί αοπί]επι, ετ]6 

Ί]ο εί ἵπ οσ]ο ἰα]ς. Βδὶ ααίοπι 5ο]νετῖ οἵ1πι, Ἠος ο5ἳ, 

“16ΠΟΥΕΣΙ5, ετΙό οἳ αἳ ἵη οσ]ο οοπάοπαέαπι. Ἅοπ οΠῖἵπα 

βο]απα αµς5 Μο]ναπέ βαοργἀοίθΒ, 5απέ βο]αία: 5εά απεροιῃ- 

ααςθ εἰ πο Ἰπ]ιτία αΠεοί νε] Ἡσαπιιβ γε] 5ο]νῖπιας5, εί 

Ίρεα ετιηί Ἡσαία γε] 5ο]πία. 

1Μ1γ6ι:6, 4ππεπ ἄἱσο υοῦΐ8, φιοᾶ δἱ ἆμο ο υοῦῖδ ο0Ίι86ΠΦ6- 

γἱπέ 811ρ6Υ ἴεγγαπι, ο οπιπί γε φμαπιοιπφµο ρείϊεγῖπί, [εί 

11 α Ῥαΐγθ πιο φμῦ δέ ἴπ οω[ῖ. Ὁδί οπῖπι δτπιί ἄιιο υεῖ 

ἔγεδ οοπᾳγεφαζῖ ἴπ ποπιῖπο πιθο, ἀῑίίο δωπι πι πιεάῖο ἠζίογπη.] 

Οοπάιοῖξ ποβ Ἠϊδοο γοτρῖς αἆ οἨατιίαίεπι. Οωαῖα οηῖπα 

Ῥτολϊρυϊέ πα πιίααπα οβοπάετοπχΙβ, παπο οἳ ἆο πππίτα 

οοποοτᾶῖα ἀῑοΙΙ. Οοποοτᾷθ απίοπι ἁἀἰοπηίαν ποῦυ αι 

Ἰη ππα]άπα οοπγοπϊῖαπέ, δε αιῖ ἵη Ῥοπαπ,. Ὑϊάςο εηῖπι 

ασιά ἀῑσαξ: 9ἱ ἆαπο οκ νοβῖβ, Ίου 6βέ, ογοάεπῖρας εὖ νΙτ- 

ὑπΐζο ῬτοράΙας. Οοπβριτανετιπό οηίπι 6ὐ ΑπΠππΠαΡ ας ϱαἶ- 

Ῥ]ας, 5εἆ πια]θ. Ἐν Ῥγορίετθα 5ε0ρο Ρτοσαηίες5 ΏηΟΠ αος]- 

Ῥίπιαβ, 6ο ααοά πιπίπα οοποογάῖα οατ6ΠΙ1. Ἀοηῦ ἀῑχις 

αωίθπα, 6ΥΟ (ποηπ οπῖπι ἰατάαί, νε] ουποίαίατ) δεά 511Π], 

Ῥος αδί, Ίαπα 1]]]ο Ἰπγοπῖουγ. Πηέε]]σας Ιίεπι ααοᾶ απαπάο 

οοπβρῖτανοτῖηέ ϱρῖτιέας οὐ οατο, ο ποπ οοποιρϊ]γετῖ6 «ΟΠ- 

ίτα, βρῖτίθαπα ϱ.ΤΟ, ἔαπο ογῖς ἵη πιθάϊο ὮΏοπιαϊπαβδ. Οοπβρί- 

ταπί απίσοπι οἱ {τος νΙτέαίος αΠΙΠΙ69, ταοπα]15, Ιταβοϊίῖνα, 

οἱ ἀεριάρταῶνα. Ῥοαά οἱ γαίαξ αο ηογύα Ἱεραεβ οοπβρῖταηί, 

αίαᾳαο Ἱπναπϊέασ 1π πιθάϊΙο ἵρβαταπα ΟἨτΙδία5 αἨ πίτασαθ 

Ῥταά]σαίας. 

19 
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-- « γιοι, 20 Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε' 9) 
ἑ 

Κύριε, ποσακις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, 
καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; λέγει, αὐτώ ὁ Ἰη- 

σοῦς: οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾽ ἕως ἑβδομη- 
κοντάκις ἑπτα.] Τοῦτό ἐστιν ὃ ἐρωτᾷ ὁ Πέτρος, ποσάκις 
ἐὰν ἁμάρτῃ, εἶτα προσέρχηται καὶ αἰτῇ συγγνώμην µεταµε- 

λόμενος, συγχωρήσω αὐτῴ; προσέθηκε δὲ τὸ, ες ἐμὲ ἐὰν 
ς ’ 3 8 8 1 ς ’ . ) . ες [ή ’ 

ἁμάρτῃ, ες γὰρ Θεὸν ἐὰν ἁμάρτῃ, οὐκ ἐγω ὁ ἰδιώτης δύναμαι 

αὐτῷ συγχωρεῖν, εἱ µήπου γε ὁ Θεοῦ τάξιν ἔχων ὁ ἑἱερεύς. 
ἘἨ Δ δὲ η] 8 « ιά ο) 3 ’ .) ών ΝΕ . / 

αν ὁὲ εἰς ἐμε ἁμαρτη, εἶτα ἀφήσῳ αὐτῷ, ἔσται ἀφειμένος, 
Ἀ 5 / μας ος α 3 φν μ η ’ Ν το ε . ’ 

κἂν ἰδιώτης εἰμὶ ἐγὼ, καὶ οὐχὶ ἱερεύς. Τὸ δὲ ἕως ἑβδομηκοντά- 

κις ἑπτὰ εἶπεν, οὐχ ἵνα ἀριθμῷ περικλείση τὴν συγχωρησιν, 

ἄλογον γαρ ἐστι καθῆσθαί τινα ἀριθμοῦντα ἕως οὗ ποσω- 

θῶσι τετρακόσια ἐννενήκοντα, τοσαῦτα γὰρ τὰ ἑβδομηκον- 
’ « 4 9 4 Αν 9 - / ε ο] 3 

τακις ἑπτα, ἀλλὰ τὸ ἄπειρον ἐνταῦθα σηµαίνει" ὡς ἂν εἰ 

ἔλεγεν, ὁσάκις ἂν πταίσας µετανοῆ, συγχώρει αὐτῷ. Τοῦτο 

γὰρ καὶ διὰ τῆς έξῆς παραβολής λέγει, ὅτι δεῖ ἡμᾶς συµ- 

παθεῖς εἶναι. 
4 -- / [ή - ε 

ν.23 Διὰ τοῦτο ὠμοιώθη ἡ βασιλεία τών οὐ- 
-- Ε / --. «ἃ 3} / {ὼ / 

ρανών ἀνθρωπω βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνάραι λόγον 
Δ -- / ς 3 -- ε 4 ” Αα. αν 

μετὰ τών δούλων αὐτοῦ.] Ἡ μὲν ἔννοια τῇ παραβολῆς 
διδάσκει συγχωρεῖν τὰ εἰς ἡμᾶς παρὰ τῶν ὁμοδούλων ἆμαρ- 

Τανόµενα, καὶ μάλιστα ἐὰν καὶ συγχωρήσεως ἐκεῖνοι χρή- 
/ ΔΝ λ Δ ’ 9 - 3 ζοντες προσπίπτωσι. Τὸ δὲ κατὰ µέρος ἐξηγεῖσθαι τὴν 

παραβολὴν µόνου ἂν εἴη τοῦ νοῦν Χριστοῦ ἔχοντος" πλὴν 

ἐπιβαλοῦμεν καὶ αὐτοί. Βασιλεία ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, ἀλλ᾽ 
α - - ωὶ 

οὐ μικρῶν τινων βασιλεία, ἀλλ᾽ οὐρανών. Ὡμοιώθη οὖν 
ω) ο) / ω ο αν Α 0 « / 

οὗτος ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, σαρκωθεὶς δύ ἡμᾶς καὶ ἐν ὁμοιώματι 
3 [ή ’ / Δ ψ 8 - / 

ἀνθρώπων Ύενοµενος" συναιρει δὲ λόγον Μετα των δούλων 

. « 5 Δ / ) - . ᾿ ια) ’ ’ 

αυτου, ως ἀγαθος κρινων αυτοιῖις. Οὐ γαρ ακριτως κολάζει, 

ὠμότητος γὰρ τοῦτο. 
Ε / Ν Ε - ῥ γ. ο 20 ᾿Αρξαμένου, δε αὐτού συναἰρειν, προσ- 

ἠνέχθη αὐτώ εἲς «ὀφειλέτην µυρίων ταλάντων" μὴ 

ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτον ὁ 
κύριος αὐτοῦ πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 

κ / ε/ ω) Δ -ν 

τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. | 

| 

| 
ἱ 

| 

| 
! 
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Τιμιο αοοεᾶεπε Ἠείγις αἆ οπι, αἰσῖέ: Ιλοπιίπα, «φιιοίῖεδ 

εεσαδιέ ἴπ πιο ]γαίον πιιβ, οί γοπιίαπι οἱ Ότι αδγιο 

δερέἰερζ «Ὠὶοῖί ἐῆί «Ἰεδιδ: ΌΆοπ ἀἶσο δὲ τδγιε δορέΐεδ, δεᾷ 

ίδφµο δερίιμαφἰε» δερίϊε.] Ἠοο οδίέ ααοά Ἱπέεττοσαῦ Ῥείτας, 

αποίᾷθΒ, 5ἱ Ῥοοσεί, οὐ ἀεϊπᾶς αοοθἀαί οἱ Ρρείαέ γοηῖατπι 

Ῥαπιζεηίία ἁποίαβ, οοποεᾷαπι αἱ 2 ΑάάῑάΙί, ἵη πιο ϱἵ Ῥες- 

οαγετῖ: Ίπ Ώεαπι οπῖπι ϱἵ Ῥοοσαγοετῖέ, ποπ 65ο, ααῖ 

Ι1οΐες ας Ῥγϊναία5 5απαι, Ῥοββίπα δἳἵ τοπ ξίογε, πῖςῖ {οτία 

Ἐεἱ οτάἵπεπι Παρθαί βαοθγἆο5. ᾖΒΙ απίαςπι ἵΠ πιθ ρθοοςί, 

«ο ἀεϊπᾶς τοπ]ῖδετο αἳ, οτῖέ βο]αέας, εἰῖατα 5ἱ Ρτϊναϊτιϐ 66ο 

ΒΙΠ1, 6ἱ Ώηοη βαοθρτἆοδ. ΟΩποά απίαπι δερίιασῖας 5ορί]α5 

ἀῑκιί, ποπ οοπο]ιᾶ1ξ γοηΙαπι ΠΙΠΠΘΤΟ. ΑΏρθατάιπι θπΠῖπα 

βοἆοτε εὐ πΙπιετατα πδαια ἅαπι αααάτιπσεπία ποπαρ]ηία 

Ἠαβεας ({οῦ οπῖπα {ποϊαηό βορίαασῖες 5ορ{ϊο8) 5εᾷ ΙΠΙΠΙΘΠ- 

βΙΙΠΙ ἨΠΙΘΓΙΠΙ βἵσπαί: αιαδῖ ἀῑσαί, Ωποβᾶες απαῖς Ίαρεις 

Γαοτῖζ, οἱ ραωπϊζεπαπι ασαί, οοποθᾶο αἱ υαπίαπι, εὖ 1 

(ααοᾶά εἴ ρεν 5εαπεηίεπι ραταβοίαπι ἀῑοΙθ) απῖα οροτίεέ 

ηο5 οοπιρα{6]θηίες ο559. 

14εο αθθἰπιλαίιπι οδί γοὔπΙΠι οαίογΊπι Πιοπιϊπὶ γοφὶ, φιῖ 

υοζαῖέ «οπ]ΕΥΥο γαξίοπεπι οππι δεγυῖς δί.]  ἨΜεηδ Ῥαταβο]α 

ορ, πό γαπῖαπι ἄεπιας οοηβουνΙ5 ἵπ πο ἀεμπαιπεπᾶριας: 

Ῥτορβοτίϊίπι ϱἱ 11 γεπῖίαπι απίο ηοδ Ῥτοοϊάςεηίθς Ρείαπῦ, 

Ῥαγίοπ]αίπα αἰπσα]α οκαπαῖπατα, οἶας Γαοτῖς ἑαπίαπι ααὶ 

πηθηίεπι ΟΠτὶςΗ Παρεαί: 5οἆ ασοτεζἹαπιιτ εὐ πο. ἈἨες- 

Ώππα εβί ῶ6ἳ 56ΥΠΙΟ: οὐ ποπ Ῥατναπ αποάάαπι τασπΏπι, 

βεᾷ οα]οταπ. Αβεϊπι]αίας ο5δὲ Ἱσιίατ Ιδίο Ἠοπιῖπί τορ]: 

Ἱποατπαίας5 οδύ οπῖπι Ῥτορί6υ πΠοβ, οἳ ἵπ Ιπαίαάίπεπα 

Ἠοππαπα {αοΐιδ. Οοη{ετί αιίεπι ταοπεπι ΟϱΝΠι βετγίβ 

βιῇ5, απ Ῥοπι8 ]απάΐσοαπς. Ἄοη επῖπα αὔβαιε ]πά]οῖο ριπῖΐ : 

ηος επῖπι ογαάεΠίαξς {οτεῦ. 

Σέ φωιπι οωρἰδδοί σοπ/εγγ6, ουϊαίμς οδί εἲ τὔπιιδ φιὲ ἄεῦε- 

ζαίέ ἄεοεπι πηία {αἴεπίοτιπι. (Φίεγιπι φιτίηι {8 ποπ να[εγεί 

βοἴυεγα, }ιβαῖέ ειπι )οπιῖπιβ νοπιιπά αγά, εί 11άογοπι 6], οἱ 

Τἱ06γος, οἱ οπιπία πώ Ἰιαῦεῦαί, οἱ Πονὶ δοζιίοπεπι.]. Ώοεσσπα 

19---9 
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Μυρίων ταλάντων χρεωφειλέται ἡμεῖς, ὡς εὐεργετούμενοι 
λ ϱ τε 4 Αα. 5 λ . διδό αν. Θ - 

μὲν καθ ἑκαστην, μηδὲν καὶ ἀγαθὸν ἀντιδιδόντες τῷ ΘΟεῷ, 

Μυρίων ταλάντων χρεωφειλέται καὶ οἱ προστασίαν λαοῦ 
ὸ / 3 3 ’ ω ος 8 ”/ εξάμενοι καὶ ἀνθρωπων πολλῶν' ἕκαστος γὰρ ἄνθρωπος 

τάλαντον, κατὰ τὸν λέγοντα, µέγα ἄνθρωπος" εἶτα μὴ καλῶς 

κεχρηµένοι τῇ ἀρχή. Τὸ δὲ πιπράσκεσθαι τὸν χρεώστην 

σὺν γυναικὶ καὶ τοῖς αὐτοῦ τέκνοις, δηλοῖ τὴν ἀλλοτρίωσιν 

τὴν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ: ὁ γὰρ πιπρασκόµενος ἑτέρου δεσπότου 
’ / 4 4 Λ ς Δ « / ω) - γίνεται. ἸΜήποτε δὲ γυνὴ μὲν ἡ σὰρξ, ὡς σύζυγος οὖσα τῆς 

ψυχῆς' τέκνα δὲ αἱ πράξεις αἱ ἐνεργούμεναι κακῶς ὑπὸ τῆς 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος; κελεύει οὖν τὴν σάρκα δοθῆναι τῷ 
. 3 3)’ ή ’ .Ἀ / / 

Σατανά εἰς ὄλεθρον, τουτέστι, νόσοις ἢ πάθει δαίµονος πα- 

ραδοθῆναι" ἀλλὰ καὶ τὰ τέκνα, λέγω δὴ τὰς ἐνεργείας τῶν 

κακών, στρεβλωθήναι. Όλον, ἔστι τινὸς χεὶρ κλέπτουσα; 
’ « Θ Δ / Ἀ / ὃ / ὸ / 

ταύτην ὁ Θεὸς ξηραίνει, ἢ στραγγαλίζει διά τινος δαίμονος. 
Ἰὸ ] - « ον [. α . Ν ’ 3” ο / ο οὐ οὖν ἡ γυνὴ ἡ σὰρξ, καὶ τὰ τέκνα, ἤτοι ἡ ἐνεργεία τοῦ 

κακοῦ, παρεδόθησαν τῇ κακωσει, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ: οὐκέτι 

γὰρ ἐνεργήσει κλεπτικώς ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος. . 
Δ . -- ’ - Υ.26,27 Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ 

/ / ’ 3 Δ Δ / 

λέγων: κύριε µακροθύµησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ πάντα 
/ Δ Ν / -” 

σοι ἁποδώσω. Ὑπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ 
/ / / λ 4 Δ / 

δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτον, καὶ τὸ δάνειον 
ε ον 3 τος ”/ 4 . / ν] 4 8 4 
αφήκεν αὐτῷ. ] Ίδε τὴν τῆς µετανοίας ἰσχὺν, καὶ τὴν 

Φιλανθρωπίαν τοῦ Ἐυρίου. Ἡ μὲν γὰρ μετάνοια ἐποίησε 
Δ ὸ . - 3 Ν . / « Δ « / / 

τὸν δοῦλον πεσεῖν ἀπὸ τῆς κακίας, ὁ γὰρ ἱστάμενος βεβαίως 

ἐν τῇ κακίᾳ οὐ συγχωρητέος. Ἡ δὲ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ 

συνεχωρησε παντελῶς καὶ δάνειον, καίτοιγε ὁ δοῦλος οὐ 
συγχωρησιν παντελή ἐζήτει, ἀλλὰ προθεσµίαν. ἸΜανθανε 

, 9 ε λ Α ῃ ; Φ 3 , » 
τοίνυν ὅτι ὁ Θεὸς καὶ πλείονα δίδωσιν ὧν αἰτούμεθα" ἐπεὶ 

/ 5 8 ε ’ 5 . ς/ τν - ΔΝ 

τοσαύτη ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία αὐτοῦ, ὥστε καὶ ἐκεῖνο τὸ 

δοκοῦν σκληρὸν, τὸ προστάξαι πωληθήναι αὐτὸν, οὐκ ἀπὸ 
/ ο) 3 . 6 ΄ Ν ο] 4 

σκληρότητος εἶπεν, ἀλλ᾽ ἵνα καταπτοήση τὸν δοῦλον, καὶ 
ῤ . Λ ] ε [ 3 / 3 ’ πείση αὐτὸν πρὸς ἑκετείαν καὶ παράκλησιν ἀποβλέψαι. 

2 Δ λ -- -- ὡσ ή ς 

Υ. 28--ο ᾿Ἐξελθων δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα 
- ’ Ε -- « / 3 -- Δ 

τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν 
ας η 3 , ο 7 ά / 
ὀηναρια. Ἰἵαικρατήσας αὐτον ἔπνιγε λεγων' ἀπὸό- 
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παπι {α]οπίοταπι ἀαρίίοτεδ πο βΙΠΙ15, απ αποἰάϊα 

πι] Ῥοπεβοῖς αίΠοίπιατ, εὲ πμ] Ῥοπὶ τοροπάΙπιας 

Ὢεο. Ὄουσπι παῖ]α ἰα]οπίοταπι ἀεβίίοτες 5απέ α6 αιῖ 

Ῥορι]1 ρτορ{θοίαταπα βαβοσρεταπίέ (απαθαιῖδααθ εηΊπα ΠΟΠΙΟ 

{α]επίαπα ο5έ, βοοαπάαπι 1]απα απ ἁ1οῖί, Μασηα τος ο5ύ 

Ἡοπιο) οἱ ἀεϊηάς ποπ Ῥοπε {απσιηίασ ρτϊποϊραία. Ὑοπάϊ 

αΠ{εΠΙ οππα πχοτο εἰ {απιίᾗα, βἱσηπαί αΠεπαίίοπεπι α ὮΏθο. 

Θπ1 οηῖπα γοπάίατ, αἰἰοτῖας ἀοπιϊπϊ Πΐί. ΑΠ ΠΟΠ αὐίθηι 

Ἡχοχ, σατο, απ βοϊ]οεί οδὲ οοπ]ακ απΠἴπιο: εὔ ῬιοΓῖ, 

οροτα, 4εθ πια]ο βαπέ α ΟϱΟΤΡΟΤΟ οἱ απῖπια 2 ο αρεῦ Ισ]ίθατ 

οατΏθπι ἆατί Θαέαπαρ ἵπ Ἱπέατίέαπα, Ίος θ8έ, πιοτρῖς νο] 

Ῥαββῖοπϊ ἀαπιοπῖς: αἰπη]]ίον οἰ Π]05, ορεταίῖνας ἀῑσοο 

γΙγέπ{θβ πια]οτάπῃ, Ησατί: 6 δἱ οδύ παπι α]ἴοα]ας {ατίο 

ἀεάϊία, εαπι Ώεις ατιάἆαπα {αοἵῦ, γε] οοηβἰτ]ηρ]έ ρε ἆσ- 

ΙΠΟΏΕΊΠΙ αΠαπεπ. Έσσοο πιπ]εγ οατο ϱ5ί, αἱ ΕΠΙ, βἶνο 

ορεταίοπθΒ ππα]α», ἱταάιπίαν α[Πιοίϊοη], τό βρ]τΙέας βα]γε- 

ἴατ. ἼἌοη Ῥοΐεξδύ οπῖπι ἔππο αἆ {ατίιπα οοορετατῖ Ἠοπιο 

119, 

Ῥγοοϊάεηπς αιίσαπι δογνιβ {ο αζογαδαί ἀἐἶζιπι, ἀἶσετα : 

1λοπιίπο, εδίο Ῥαΐϊεης εγφα πιθ, εί οπιπία ἐδί γεάάαπι. «Ηί- 

δεγίις αιίεπι ἀοπιίπιςδ θδεγυῖ ἐῑίῖιις αὐθοζυῖέ σι(πι, οί ὤ5 αζἰστιιηι 

γοπιϊαῖέ αἶ.] Ὑϊάο ραπ]οηο τοατ, εὖὐ παϊβετιοοτάῖαπα 

ἀοπαϊπῇ. Ῥαπιίοηπία οπῖπα {6οἵξ βετΥΙΠι οαἆστο α πιαΠίία, 

αι οπίπα ροτβῖςζ ἵηπ πιαΠίία, γεηῖα ἀἴσηαςδ ποπ οί. Μ[βο- 

τιοοτάία απίσεπι Τοἱ ἀῑπιϊθιέ οπιπΙπο ἀεβρίίαπι, {απιείβι 

Β6ΤΥΙΙ5 ποῦ οπιπῖα τοπη]({1, 5οἆ ρτοτορατῖ ἔοπιρας ρείοτεῦ. 

ῬΏ]βοῬ Ιρ]ίατ ααοᾷ Ώοις ρ]ατα ἆαῦ Ύπαπι ροέπηας: απία 

ἰαπία εξ παδεγίοοτάῖα Γοπαῖπί, αίέ εἰ 1 ααοά αἀπιοάιπα 

ἁπταπι γιάεραίωχ, π6πιρθ ααοά 11ς816 1]απι γεπά], ποῦ οκ 

ατα ἀἰκετῖέ, βοἆ τὸ ρετίουτείασστοί 5ετνπα, οἱ ρογβᾶ- 

ἀετεί ΠΠ τί αἆ Ῥτεςσθς 5ε οὐ οΏβεογαίίοπαπι οοπγοτίετοῖ. 

Έσγεβδιθ Ό6γο 8ογυιβ [ο ἐπυεπίί πι ἆθ οοπδεγνῖδ, γιῖ 

ἀεθεῦαί εἰδὶ οεπίιιπι ἀεπαγίον: εἰ ππ]εοεία ἴπ επι πιαπιε, 

οὐέογίο σο]ζο ἐγα]ιεῦαί ἀἄἶσεπδ: |δοΐυο φιοᾷ ἀεῦον. «Εέ γοεῖ- 
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δος μοι εἴτι ὀφείλεις. Πεσων οὖν ὁ ) σύνδουλος αὐτού 

εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων µα- 
κροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. ὍὉ 

Ε) , 3 Ν λ 3 
δὲ οὐκ ἤθελεν, ἆλλ᾽ ἀπελθωὼν ἔβθαλεν αὐτὸν εἰς 

Ὡὶ -- / Φυλακὴν, ἕως οὗ ἀποδώ τὸ ὀφειλόμενον.] Ἐξελθων 
ε .. οό / Δ ’ .) . 3 3 αν 

ὁ συγχωρηθεὶς οὕτω πνίγει τὸν σύνδουλον" οὐδεὶς γὰρ ἐν τῷ 

Θεῴ µένων ἀσυμπαθὴς, ἀλλ᾽ ὁ ἐξελθων ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀλ- 

λότριος ἐκείνου ὤν. ΤΓοσαύτη ὃὲ ἡ ἀπανθρωπία, ὥστε τὰ 
’ ’ / 8 ’ 9 ον - » / 

µείζω συγχωρηθέντα, τάλαντα γὰρ μύρια, ἐπὶ τοῖς ἐλάτ- 

τοσιν, ἑκατὸν γὰρ δηνάρια, μὴ συγγνωµονῆσαι ὅλως, μηδὲ 
ο) αν - / ς / Δ οἱ 1. / 

ἀναβολὴν δοῦναι, καίτοιγε ὁ σύνδουλος τὰ αὐτὰ ῥήματα λέ- 

γει, ἀναμιμνήσκων αὐτὸν δὲ ὧν αὐτὸς ἐσώθη" µακροθύμησον 

γὰρ, φησὶν, ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ ἀποδωσω σοι. 
2 Δ -- Δ ’ 

Ὑ.αι Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τα γενό- 
μενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφη- 
σαν τῷ κυρίῳ ἑαυτών πάντα τὰ γενόµενα.] Οἱ ἄ ἄγ- 
γελοι µισοπόνηροι ἐντεῦθεν καὶ φιλάγαθοι φαίνονται" οὗτοι 

Ώ ε / ὸ ο 7 6 3 . δὲ - κ / -. 

γὰρ οἱ σύνδουλοι. ὐχ ὡς ἀγνοοῦντι δὲ τῷ ΤΚυρίῳ ταῦτα 

λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἵνα σὺ µάθῃς ὅτι ἄγγελοί εἰσιν ἔφοροι ἡμῶν, 

καὶ ὅτι ἀγανακτοῦσι κατὰ τῶν ἀπανθρώπων. 
/ Δ 

γ. 0-4 Τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ κύ- 
᾿ -- ή. -- - Δ -- 

ριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ' δοῦλε πονηρὲ, πάσαν τὴν 
3 ) 2 / 3 - / Ε |) / / 

ὀφειλην ἐκείινην ἀφηκα σοι, ἐπει παρεκαλεσας µε᾽ 
/ 1 δν 9 -- κ ο, / 

οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύὐνδουλόν σου ὡς καὶ 
3 / Δ 4 / - 

ἐγώ σε ἠλέησα; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρ- 
λ -- αν “/ ον αν. 

έδωκεν αὐτον τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδφ 
- ν ; - 

πάν το ὀφειλόομενον αὐτῷ.] Ἰξρίνεται διὰ φιλανθρω- 
’ ε / λ Δ αν ϱ/ / α 3 τω 

πίαν ὁ δεσπότης πρὸς τὸν δοῦλον, ἵνα δείξη ὅτι οὐκ αὐτὸς, 
3 3 ϱ 3 / ζω /΄ α) ’ . ᾿ ᾽ « .} 

ἀλλ᾽ ἡ ὠμότης τοῦ δούλου ἄνατρεπει την δωρεὰν και ή ᾱ- 

γνωμοσύνη. Τίσι δὲ βασανισταῖς παραδίδωσι; τιμωρητικαῖς 
’ / ο 9 ’ / ΔΝ 3 σα ο 

τάχα δυνάµεσιν, ὥστε αἰωνίως κολάζεσθαι: τὸ γὰρ ἕως οὗ 
9 ὃὸ - λα Ἆ, / - / ϱ ὰ ’ ἀποδφ τὸ ὀφειλόμενον, τοῦτο σηµαίνει, ὅτι, ἕως τότε κολα- 

ίέσθω, ἕως οὗ ἀποδφ' ἀλλὰ μὴν οὐδέποτε ἀποδώσει τὸ 

Μρεήμσιαν,,Ἡ Ἴτοι τὴν ὀφειλομένην καὶ ἀξίαν ος ο ὰ αεὶ 

ἄρα κολασθήσεται. 
4 / 

Υ.Δ0ὔ Οὕτω καὶ ὁ πατήρ µου ὁ .... 
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ἄεπις οοπιδεγνιιβ οἷιι α ρεᾷεδ σ]ιιδ γοφαῦαί επι ἀἱςεπδ: «Γείο 

Ραΐἰεπδ εγφα πιθ, οἱ οπιπῖα γεάᾷαπι δὲ. «4ἱ ία ποζεῦαί, θεᾶ 

αθὺῖέ, οἱ οοπ]εοῖέ θιπι ἴπ οαγΟΕΤΕΠΙ, ἄοπεο γεάάεγεί ἀεὐιζιπι. ] 

Έργορριις Ί]]ο αιὶ γοπίαπι ορπιοταῦ, βἰταπσι]αί αο ρτο- 

πη]ξ οΟΠβοΙΥΗ. Νια]αςδ επῖπι αι ἵπ Ὠθο πιαπαί, οοπ- 

Ραββῖοηϊ5 6χροτ5 ο5ί: 5εᾱ Ί]ο «στοβ8α5 οταῖ, οἱ α Ώ6ο 

Ώυπο αΠσπιαβ ογαί. Ταπίς απίσπι εταῦ οτι εΠία{1ς, τὸ οἶιπὰ 

655οηῦ οἵ ἆθοσπι πηῖ]]α {α]οπίοτάπι τοπ]θβα, 1οη56 Ραιι- 

οἴοτα, οοηίιπι βοϊ]οσοί ζἆσπατΙοβ, ΟΠΙΠΙΠΟ ηθο τοπ]{ίςτο, 

ηθο ῬΤΟΤΟΡαΥΘ {σαταριι5 ἀἰπιπιεταπά] γα]]εί, {απιείβδί ο0Ἡη- 

β6υνις οπάσπι Υοτρα ἀῑοστοί, α πε οἱ Ί]]ο αἆ ἀοπίπιπῃ, 

 παπβογ]οοτάῖαπα ἆοπαϊπί 1Π ΠιθΠΙιοτῖαπι 1] τοάµσσης: ἀῑχις 

επ]πι, Ἡδίο ραίἹεης ετρα πο, εὐ οπιηία 8151 τοάαπι. 

Ῥογγο απ. υἱάἱδδεπέ οοτιδεγυῖ ε]αδ «μα Πεδαπέ, ἐπαο- 

Ἰωογιωπέ ναϊᾶο: οί υεπθγωπί, αρεγιαγιπίφγιε «ἀοπιῖπο 80 

οπιπία φιια Τασία Πμεγαπί.] Ὑἱάεηίαν Ἠϊ οοηβαοινῖ ο556 

αΏςε], 950Γ65 πια], οὗ απιαπ{θς Ῥοπί, ποΏ αιοᾶ Ισποταπ{ῖ 

ἁοπιῖπο Ώσο ἀἰοαπί, 5δεά παί έα ἀἴδοας αποᾷ απσε] ποβῖ 

αἆ ἐαΐέα]αια ἄαίι βἵπί, οὗ ααοᾶᾷ ἹπΠπαππαπίς οὐ ΙΠΙΠΙΙΡΟΥΙΟΟΙ- 

αἴρας ΙπάΙσπεπίαν. 

Ίπωπο αοοεγεϊυζέ ἰζωπι ἀἄοπιῖπιιδ 5118, εἰ αἲέ εί: δεγυο 

δοε[εδίο, ἰοίωπι ἀεὐζίωπι Μῑζιαᾶ γοπιϊδ εδ, «ιιιπι οὈθεογαδδθΒ 

πιο: ΊΝοππιο ορογ{ιῖέ εί ἴε πιῖβεγεγἳ οοπιδεγυέ {μῖ, θἶσιιέ οί εΦο ἑιξ 

παϊθεγίμς ογαπιζ Τέ ἱγαέμςδ αοπιῦπιιδ 6] ἐγααίάϊέ ειπι ἔου- 

ἰογίδωβθ, φωοαάμθφιε γοάαεγεί ἰοΐιπι φιοᾷ ἀοὐεαέι κἰδί. ] 

Τη Παάιοίαπα Ἱπίταῦ οπα 86ΥΥΟ ἆοπαῖπας Ῥτορίαου πηϊθοτ]- 

οοτΘΙαπα: πό οδίεπάαί ααοᾷ ποη 1ρ86, 5δεᾷ βατνῖ οτιζθ- 

Πίας εὐ Ἱποταθίιάο ἀοπαίοπαπῃ παπι Ἱτγίαπι {ποῖαῦ. 

Ωπἶρας απύεπι θοτίοτίριας ταδιάϊιδ Ἐοτίο Ῥοίέαείαᾶριας 

ρυπϊπΙοῖρς, 1ΐα, αῦ Ῥετρείπο Ῥιπ]τείασ: παπα Π]αᾶ Φποιβ- 

αας τοάἆαῦ ααοά ἀορεραίας, Ώου βἱσηϊ]βσαί, ααοά ἑαπιάΐα 

Ῥυπαίατ, ἆοποο τοάἆας: παπαᾳααπα απίεπι τοάἁεί ααοᾶά 

ἀεβρεραί, νιάε]οεί ραπαπι Ύπαπα πηθγαεταῦ: 8ΟΠΙΡΕΣ 6Υσο 

Ρριπ]εέαγ. 

Φδίο εί βαίογ πιο σα[εδίίς ]αοῖοί νοῦΐθ, δὲ ποτ γοπιθογ{έἶ8 
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ο / :ε - 2 αν λα ε/ - δελ ώ 
ποιήσει υμῖν, έαν µη άφητε ἕκαστος τω αὐ φᾳ 

5 .ν μη - -- τακε» αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιών ὑμῶν τὰ παραπτωµατα 
3 σι ο) ο) ε Ν Εν ετα 5 "5 / 

αὐτῶν. | Οὐκ εἶπεν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ὁ πατηρ µου. 
. / ’ 3 ε -. / 3” Δ ΟΘ ’ 

νάξιοι γάρ εἶσιν οἱ τοιοῦτοι πατέρα ἔχειν τὸν Θεόν. 

᾿Απὸ δὲ τῆς καρδίας Βούλεται ἀφιέναι, ἀλλ᾽ οκ ἀπὸ χει- 
’ / / 4 . ’ ΔΝ « / ϱ/ 

λέων µόνον. Ἀόησον δὲ καὶ πόσον κακὸν ἡ µνησικακία, ὅταν 

δε τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἀνέτρεψε' καίτοιγε ἄμετα- 
Τη. ΧΙ. Οὺὐ. 34 τα 

µέλητα τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὅμως ἀνε- 

τράπησαν. 

ΚΕ; Φ. ιθ’. 

ΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
τούτους, µετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ 

ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδα- 
νου’ καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, καὶ 
ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.] Πάλι τῇ Ἰουδαίᾳ ἐπιδη- 
μεῖ, ἵνα μὴ ἔχωσι προφασίζεσθαι οἱ ἀπιστοῦντες τῶν ἐν τῇ 

Ἰουδαίᾳ, ὅτι οὐ συνεχέστερον ἡμῖν ἐπεχωρίαζεν, ἀλλὰ τοῖς 

Ταλιλαίοι. Πάλιν οὖν μετὰ τὴν διδασκαλίαν καὶ τὸ συν- 

τελεσθῆναι τοὺς λόγους, ἀκολουθοῦσι τὰ θαύματα. Δεῖ 

γὰρ ἡμᾶς καὶ διδάσκειν, ἀλλὰ καὶ πράττειν" ἀλλ᾽ οἱ ἀνόητοι 

Φαρισαῖοι τὰ θαύματα ἰδόντες, δέον πιστεῦσαι, οἱ δὲ πειρά- 

ζουσιν" ἄκουε γάρ. 

Υ. 4-6 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι πει- 
ράζοντες αὐτὸν, καὶ λέγοντες: εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω 
ἀπολύῦσαι τήν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πάσαν αἰτίαν; 
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς: οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ 
ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θήλυ ἐποίησεν αὐ- 
τούς; Καὶ εἶπεν: ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄν- 
θρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ 
προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται 

οἳ δύο εἰς σάρκα µίαν. Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, 
ἀλλὰ σαρξ µία. Ὁ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄν- 
θρωπος μὴ χωριζέτω.] Ὢ τῆς ἀνοίας ᾧοντο ἐπιστο- 
μίσειν διὰ τῶν ἐρωτήμάτων τὸν Χριστόν" ἐὰν γὰρ εἴπη ὅτι 
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φιΐθφιμεο Ίαίγὲ 8μο ἄε οογαἰδις υεδίγῖ ἀε[ίσία ἐίογιπα.] 

Ἄοη ἀῑπῖέ, ραΐου Υορίετ, 5εἆ Ῥαΐεγ πιοιδ: ΙπάΙσηϊ οηΙηχ 

βαπέ ἰαῖος αιῖ Ώσαυπι Ἠαρθαπί Ῥαΐτεπ. ο οοτάῖριαβ 

απίεπα γα]έ τοπ] {81, ποη ἆθ οτο ἀἁππίαχαϊ. Οορῖία Ιρ]έασ 

απαπίέαπα πια]απι ϱἵς γιηα]οίοα ουρ]ά]ία5, απαπάοαι]άεπι 

οίῖαπι ἀοπαίίοπεπι Ὠοαϊ τονοσαῦ οἱ Ἱγπίαῦ: {απιείςδί οπἶτπι 

ἆοπα οϊ ος 5ἱηῖ, 4ΠοΓΙΠΙ ηΟΠ ρωπ]ίεαῦ 1]απι, τεΥοςαη- 

ἐαν {αππσπ Πας ταίῖοπο οἳ Πιηπίέ Ἱτγταία. 

ο 1ΗΡὁΤ ΧΙΧ. 

Τ' Γαοέηπι οδέ φἩιπι οοπδιπιπιαδθοί «Ίέδιιδ 86ΥΠΙΟΠΘΕ 1108, 

ἀεπιϊσγαυϊέ α «αἴίώα, αἱ υεπῖέ ἔτι ]πεδ «Γιάσα ἔγαπα 

εογάαπεπι: εἰ δεοιίω σιιπέ θιιπι ἐωγύα πιωίω, εί οιγαυῖέ 6058 

νι] Τίεταπα γετδαξυσ 1η ο αάερα, αἲ πΙμΙ] ργερίεχοτο Ρο8- 

Ιπό ααῖ ποπ ογεάεραπί ἵπ ο αάφα, ααοᾷά ποπ {Πεαιεπίαβ 

αραιά 1ρ9ο8 γετραταίατ, δε αραἀά (11ος. Τέεταπι Ισ]έατ 

Ῥοβύ ἀοοίτῖπαπι οὐ ο«οηδυπηπιας 5ογποπῖρας5 5εαπαπίασ 

πηχαου]α. ΟΡροτίεί οπῖπι πο οὐ ἆοοετε, εί ορετατ!: αὖ 

Ιπβϊριεπίος ΙΙ Ῥ]ματίδερ απαπα γ]δῖδ πατασυ]ϊ5 οροτίεραί 

ογθάσρτα, ἰεπίαηῦ, Αιαϊ οηῖπι, 

Εέ αοοθβΒδεγιπέ αὖ οειπι Γ]αγὶδσὶ ἰοπίαπίος ἐἶίωτα, οί 

ἀἰσεπίεα: «Ι.ἰσείπο ]ιοπιϊπί αἀῑνογίϊμπι ]ασεγο οωπι 149Υ9 δια 

φια[ἰθεί ου οαµδαζ ΟΘιῦ γεδροπάεπε αἰί εἶδ: πι ποπ [ερὶςίϊς 

φιοᾶ ἐς φιωζ 7εεῖέ αὖ ἐπίέίο, πιαδοιίιιπι οἵ Γαπιίπαπι 7εοῖέ 08 ᾖ 

Τί ἀἰωέ: Ῥγορίεγεα ἀθδεγεί ]ιοπιο Ῥαΐγεπι διέτίπι εί πιαίγεπο, 

εί ααφ[ωπαθίέιη τιωογὶ 8115, οἱ ογωπέ ἅμο ἴπ 6αγπο Ίωπα. 

Πίαφμο Ίαπι ποπ δωπέ ἆμο, 8εζ μπα οαγο. ΘΟιοᾷ 6Υ0ο ει 

οοριζαυνϊέ, Ίιοπιο ποπ δεραγεί.] Ο Ἱπβιριοπίίατα 1 ορίμαβραη- 

ἔαν απεοδΗοπίραθ ους ΟἨτϊδίαπι 8ο οοπΓ{αίΙΓΟΒ: ΏαΠ1 βἳ 

π 
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/ ν ον δν . / ν » νά ἔξεστι κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ἀπολύειν τὴν γυναῖκα, ἔξουσι 
’ .] - - - ολ / .] ’ .) ι 

λέγειν αὐτῷ" πῶς οὖν εἶπας ὅτι, µὴ ἁπολυέτω τις εἰ µη 
Δ (ὸ / 3 δὲ 3/ ς 3 ” 

τὴν µοιχαλίδα µόνον" εἰ δὲ εἴπη ὅτι οὐκ ἔξεστιν 
Ρειί. χχῖν.]. » - - ο τ νσκ . ” 

ἀπολύειν τὴν γυναῖκα, διαβαλοῦσιν αὐτὸν ὡς ἀντι- 

νομοθετούντα τῴ Ἰωσεῖ. Ἐκεῖνος γὰρ ἐκέλευσεν ἐκβάλλειν 
Δ - Λ . 3 / νε / - ε κ 

τὴν μισηθεῖσαν, καὶ χωρὶς εὐλόγου αἰτία. Τί οὖν ὁ Ἆρι- 

στόο; δείκνυσιν ὅτι τοῦ πλάσαντος ἡμᾶς ἐξ ἀρχῆς ἔργον 
9 Δ λ / ε / 3 κ) - Δ Δ ἐστὶ καὶ νοµοθεσία ἡ µονογαµία. Ἐξ ἀρχῆς γὰρ, φησὶν, 

ἕνα συνέζευξεν ὁ Θεὸς μιᾷ' ὥστε οὐ δεῖ ἕνα ἄνδρα πολλαῖς 
συνάπτεσθαι, οὐδὲ µίαν πολλοῖς, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀρχῆς συνεζύ- 

γηήσαν µένειν, μὴ διασπῶντας τὴν συνοίκησιν ἀλόγως. Οὐκ 

εἶπε δὲ ὅτι, ἐγὼ ἐποίησα ἄρσεν καὶ θῇῆλυ, ἵνα. μὴ πλήξη 1οο 
- 4 3 Ν / ε / ϱ ο] . 

αύτους, ἆλλ αορἰστως, ὁ ποιῆσας. Οὕτως οὖν, φησι, περι- 
/ ’ 9 [ο . ” / 3 Δ ο 

σπούδαστόν ἐστι τῷ Θεῷ τὸ τῆς συζυγίας ἀγαθὸν, ὥστε 

καὶ τοὺς γονεῖς συνεχωρησεν ἀφιέναι, καὶ κολλάσθαι τοῖς 
3 ’ - . ια) . - ΄ ή 

« ἀνδράσιω. Πῶς δὲ ἐν μὲν τῇ Γενέσει γέγραπται 
ειι αν, οὲ, 9 ο. ν 4. ο ωρα] ο / / Ελ 

ὅτι ὁ ᾿Αδὰμ εἶπε τὸ, ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄν- 

θρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, ἐνταῦθα δέ φησιν 
ε . ε λ ω ιό ’ / .] 

ὁ Ἀριστὸς ὅτι ὁ ΘΟεὸς εἶπεν, ἕνεκεν τούτου καταλείψει, καὶ 

τὰ ἑξῆς; λέγομεν οὖν ὅτι καὶ ὃ εἶπεν ὁ ᾿Αὸὰμ, ἐκ Θεοῦ 

εἶπεν. ὥστε ὁ τοῦ ᾿Αδὰμ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐστιν. ᾿Επεὶ 
/ / Δ 3 ’ Λ Δ Δ [ . ) 

τοίνυν µία σὰρξ ἐγένοντο, καὶ διὰ τὴν µίξιν καὶ τὴν φυσι- 

κὴν στοργὴν κολλωμενοι, ὥσπερ ἐναγές ἐστι τὸ τὴν οἰκείαν 

σάρκα τέμνειν, οὕτω καὶ τὸ διασπᾷν τοὺς συζύγου. Οὐκ 
εἶπε δὲ, μὴ χωριζέτω Μωσῆς, ἵνα μὴ ταράξη αὐτοὺς, ἀλλ᾽ 
5 « - ’ Δ ’ - ’ . 
ἄνθρωπος ἁπλῶς, δεικνύων τὸ µέσον τοῦ συζεύζξαντος Θεοῦ 

καὶ τοῦ διαλύοντος ἀνθρωπου. 
; ας πα μοός - Ὑ.Ἴ--9 Λεγουσιν αὐτώ' τί οὖν Μωσῆς ἐνετεί- 

-- / / Δ ον 

λατο δούναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι 
3 / / 3 -- «/ -- Δ Δ 

αὐτήν; Λέγει αὐτοῖς ὃτι' Μωσῆς προς την σκλη- 
/ -- / α- ε -- Δ 

ροκαρδίαν ὑμών ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολύσαι τὰς 
-- -- αν μ 4 «/ γυναῖκας ὑμών' ἀπ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 

/ ἡ αν ε/ Ὀ] λ] ’ Δ -- 

Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐ- 
-- λ Δ / |) , / μας τοῦ µη ἐπὶ πορνεία, καὶ γαµήση ἄλλην, μοιχάται" 
χ / / -- καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαµήσας μοιχᾶἄται.] Οἱ Φαρι- 

σαῖοι ἰδόντες ὅτι ὁ Ἰύριος ἐπεστόμισεν αὐτοὺς, ἠναγκά- 
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ἀῑκιββδοῦ Ίϊοοτο απασππαιο ἆςο οαιδα ἀἰπιξζίθτο πχοτοπι, 

Ροίιϊβεοπέ 1Η ἀἴσετα: αποπιοάο Ισίαν ἀῑπκίδί, πο απῖΒ 

ἀἰπαϊθίαί, ηΙθΙ αἀι]ίσταπα βοἶαπα 2 Φἱ αιιίοπι ἀϊχιβδδοί που Ἱ]- 

οεΓα ἀἴπι]έίετο πχοταπι, ατριβδδοπί ουπο αἱ αἀγετβατίαπα 

ΜΠοβί: ἴ]ο οπῖπι 1αβεῖιῦ αέ ἀἰπθίθοτείασ οῖο Παδίία, εἲ 

4Ώδαιο ταβοπαΡΙ οϱαἼδα. ΟΩπίά Ισίίατ Ολτϊρέας 2 οβίεη- 

αἷξ ορα5 εὖ Ἱεριδ]αίίοπεπι α]ας απ ηΟ5 α Ργϊποῖρίο Γογη]ᾶ- 

ν]ξ, 6956 πιοποραπηΊαπη. ΑΡ ΙΠπΙΠο οηἵπι ΠΠ οοπ]απχῖό 

Ώοις υπ]: αἴααο Ἱία ποη οροτίοεῦ ππαπα γίταπα οοπ]απο] 

πηυ]15 πιπ]θιῖραΒ, ποσα παΠθτοπι ππαπα στ πα] 15: 

β6οἆ ϱο5 βἱοιῦ αὉ ΙπΙ{1ο οοπ]αποῦ {ααεταπέ, πι8Πςτθ, πες 

πΏδαιο οαπδα οολαΡίαξίοποπι ἀἴνε]]οτο, Ἀοπ ἀῑοΙξ ααίεῃι, 

Έϊσο {6ο πιαδοι]απ εὔ {ωπιῖπαπῃ, ηθ Ρρία5 905 εχαδροτοί, 

βεᾶ, 15 αι {6οῖς, Ἱπάαβπῖία. Αίαᾳαθ Ἱία ἀῑοιν πιακίπιο 

οπτ {π55ο Ώεο οοπ]αρῃ Ῥοπαπα: παπάς Ῥουπα]θῖό οίῖαπα 

Ῥατοπίες ἁπη(ει, εἴ υὶτῖ5 αἆμωτοτα. ΟΩποπιοάο απίεπα ἵη 

εποεβῖ βοπρίαπι οδί, Αάαπι ἀῑπίς, Ῥτορίετεα ἀθδετεί 

Ἠοπιο ραΐτοπι 5α1Π1, οὐ παίταπι: Ἠϊο αιίεπα ἀῑοΙν ΟἨτῖς- 

{18, Ώεις ἀῑχιί, Ργορίετεα ἀθβετεί, ας ορθίεταῦ Ἐἱοῖπιας 

Ἰσ]μιγ ααοά οἱ 1 ααοά Αάαπι ἀῑχίδ, εκ Ώο6ο ἀῑπκιο: αίααε 

Πα 8ΒΕΙΠοΟ Αάθ ΤὨεὶ ορ. Ἰσίαν αιῖα ππα ϱατο {αοίί 

βυηπ{, εἰ ρτορίετ οοἵίαπα οἱ παίπτα]θΠ1 ΑΠΙΟΓΘΠΙ Ο6ΟΠΘΟΤΘΠ- 

ἰο5: ῖοιιέ Ἱππρίαπα οδῦ βΠαπι ϱαΓηΏθπι ἀῑνιάςτα, Ἱία οἳ οοἩ- 

Ίασοςβ ἀϊνει]σετε. Ἀοη ἀῑσίς ααίαπι, Νάο βερατεῦ ἸΜοβ6ς, 

ηθ {ατρατεί 1]ο5, 5εἆ Ἠοπιο βἰπιρμοϊίοτ: οδίοπάεης απαΠ- 

ἔτι Ιπέοιθϊέ Ιπίέεν Ώοιπα οοπ]πησθηέθτη, οἳ Ἠοπήπατη βο]- 

γεηίςηῃ, 

Πσωπέ εί: ων ἐφίέω Ἴοβεν )ιβαῖί ἄαγο {ἱβείζιπι 

γεριανί, οί ἀϊπιϊίογε οαπιζ Ἅ«ἱί ίε: οβο αἄ ἄιγλίαπι 

οογᾶίς υεβίγί ϱεγπιεϊκίί υοῦῖς γοριώἰαγο 1120768 υεδίγας, ο16- 

γι αἲ πιο ποπ Γιῖέ Μο. «ίσο αιίεπι νοῦῖβ, φιοά φιῖ- 

σπφιο γεριάἰαυεγῖέ α.ογοπι δἹίαπι, πϊδὲ οὗ δίηργωπι, αἱ αἴϊαπι 

ἀιιωογόέ, {6 οοπιπιέέέ αἄιιίονίπαι. «Εί φωῦ γοριαάἰαίαπο ἅτιη- 

ογἰέ, ἐς αἀιι]έεγίιπι οοπιποΜέέ.]  Όααπι νιάϊβδεπί ῬΠατίβεορί 

απσά Ἰ)λοπήπιβ 1ρ5ο5 οοπ{αίαββεί, οοασῖ {αεγαπύ Ῥοβίεα 
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Δ . 3 ’ ει ά 8 ΛΙ .. 3 σθησαν λοιπὸν, καὶ εἰ, µέσον ἄγουσι τὸν ἡωῦσην ἀἄντι- 
Α - ον ο - νομοθετοῦντα τῷ ΔἈριστῷ' καί φασι, πῶς οὖν Μωσῆς 

ἐνετείλατο βιβλίον ἀποστασίου δοῦναι, καὶ ἀπολύεν» Ὅ 
- -- 3 

οὖν Γύριος περιτρέπων τὸ πᾶν τῆς κατηγορίας εἰς τὴν 

ἐκείνων κεφαλὴν, ὑπὲρ Μωσέως ἀπολογεῖται, καί φησιν, οὐκ 
- - - - - 3 Δ 

ἐναντία τῷ Θεῴ ὁ ἸΜωσῆς νομοθετῶν τοῦτό φησιν, ἀλλά 
- α 

πρὸς τὴν ὑμετέραν µοχθηρίαν τοῦτο ἐνομοθέτησεν"' ἵνα μὴ 
οὐ 3 / / κ εἶρ - 5 Δ ὐ ἀκολασίαν θέλοντες ἑτέραις συνεῖναι, ἀνέλητε τὰς προ- 

- - Ἀ Δ τέρας γυναῖκας. ᾿Απηνεῖς γὰρ ὄντες ἐφόνευον ἂν τὰς Ύυ- 
- 3 3 [ή ’ 3 / Γωὸ Δ / 

ναῖκας, εἱ ἠναγκάζοντο κατέχειν αὐτάς' νῦν δὲ βιβλίον 
- Δ - 

ἀποστασίου προσέταξε διδόναι ταῖς µισουµέναις παρὰ τῶν 

ἀνδρῶν. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, φησὶν, ὅτι τὴν πορνευθεῖσαν 
- Δ 4 

γυναῖκα καλὸν ἐκβάλλειν ὡς µοιχαλίδα". ἐὰν δὲ τὴν μὴ πορ- 

νευθεῖσαν ἐκβαάλῃ τις, παραίτιος αὐτῇ γίνεται µοιχείας. 
Νό Δ 3 - ς/ ε / οκ / ΑΔ 

| όει δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ὁ κολλώµενος τῴ υρίῳ ἓν 
1ο η. ο : κ 9 α  ΕΑ -4 

πνεῦμά ἐστι, καὶ συζυγία Ὑγίνεται τῷ πιστῷ πρὸς 

Χριστόν. άντε γὰρ σύσσωμοι γεγόναµεν αὐτῷ, καὶ 
/ 3 ’ -” ᾗὉ - Ὁὶ Φ ’ ’ 

µέλη ἐκ µέρους Χριστοῦ ἐσμεν. Ἰαλῶς οὖν οὐ δύναταί τις 
λ Δ 

χωρίσαι τὴν τοιαύτην συζυγίαν, κατα τον τοῦ 
’ / φ / « ον / 3 Δ 

Ἰ]αύλου λόγον λέγοντος" τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ 

τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ: "Α οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, 
”/ ”/ ” « ’ / ” ”/ 

οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε τις ἑτέρα κτίσι, οὔτε ἄγγελοι, 
ή 3 Δ 5” 3 / ε ε ζωὸ / [ή οὔτε ἀρχαὶ, οὔτε ἐξουσίαι, ὡς ὁ Παῦλός φησι, χωρίσαι 

Ἐοπῃ. ν]Π, 95. 

δύνανται. 
’ ε] - ε 4 ) ρὰ 3 

Ὑ.το Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" εἰ 
/ 2 3 / -- η / Δ -- 

οὕτως ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρωπου µετα τῆς γυ- 
λ Γιο ” 

ναικος, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. ] Οορυβοῦνται οἱ 
« ῃ πρ 9 λ - ’ 9’ 9 

μαθηταὶ, κα Φασιν ὅτι, εἰ διὰ τοῦτο συνήφθησαν ἵνα ἐν 
- ἃ 1ὸ / / 1... Δ / ς/ Ἀ 
ὧσι καὶ ἀδιάσπαστοι µένωσι παρ) ὅλον τὸν βίον, ὥστε κἂν 

μοχθηρὰ ἄλλως ᾗ ἡᾗ γυνὴ, μὴ τολμάν ἐκβάλλειν αὐτὴν, οὐ ΤΟΙ 
’ - ’ 8 4 -- 3. ΔΝ ’ 

συμφέρει γαμῆσαι' κουφότερον γαρ μὴ γαμεῖν, ἀλλὰ µα- 

χεσθαι καὶ παλαίειν φυσικαῖς ἐπιθυμίαις, ἢ πονηρᾶς Ύυναι- 

κὸς ἀνέχεσθαι. Αἰτίαν γὰρ ἄνθρωπου μετὰ τῆς γυναικὸς 

τὴν ἀδιάσπαστον ἔνωσιν λέγει" τινὲς δὲ καὶ οὕτω νοοῦσιν, 

ὅτι εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρωπου, τουτέστιν, εἰ 
4 ” ΔΝ λ ” /' σ ε 3 4 αἰτίαν, ἤγουν µομφὴν καὶ καταιτίασιν μέλλει ἕξειν ὁ ἀνὴρ 

/ 
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Ἱηπ πηθάίαπαι αΏοντο ἸἼοβεπ οοπἰταᾶϊοεπίεπι ΟἨτΙδίο: οἳ 

ἀϊουπί, ΟΩποπιοᾶο Ιρ]έαντ Μο5ες πιαπάανίέ ἆατο Ἠβργαπα 

τεραά, εὲ ἀἰπηίίετεξ ἸΤοσίαν Ώοπιῖπαβ Υγδτίεηπβ ΟΠΙΠΘΠΙ 

ποοιδαοπεπα ἵη Ἱ]ογαπα οαραί, Ρτο Μοβο τοβροπᾶεύ αο 

ἀῑοῖέ, Νοπ οοπίτατία Ὠοο Ἀ[οςο5 οοης{1 16, 5οἆ αἆ γοδίταπα 

ἁωτιατα Ώου ρτοπιποϊανῖέ: πο Ῥτορίες Ιπζεπιρεταπ{ίαπα 

γο]οπίες α1ῖ5 οοη]απο], οσοϊάσετοίῖς ρτῖπιας πχκοίθβ, Ἄαπι 

απσπι οθβδεπύ Ἱπῃπαπιαπϊ, οσοϊάΙβδοπό Ἰχογθβ, αἱ οοαοίῖ 

{αἱβδεπί 5ετγατο Ί]]ας: πιπο ααίοπι Πρε]]απι ἀῑγογεαϊ 1ββῖέ 

οατῖ Ἠῖ5 απςξ α γιγῖδ οἵο Ἠαρεραπίαν. Ἐσο ααίεπι ἀῑσο 

νοβῖς, Ιπαπῖέ, ααοᾶ Ῥοπίαπα θδὲ ππογαεπι ᾳ.σ {ογηϊοαία, ο5έ 

εἸίοετα, {απαααπα αἀι]ίεταπι.. Βδί απαῖδ απίεπι ε]αοετῖό 

αΠαᾳααπα απ ποη οδί {οτηϊσαία, αισίοτ Πέ 1] αἀυ]ίοτῖϊ, 

1η{ε]ῆσο αιίεπι ααοᾷ ααϊ αἆποτεί Ώοπ]πο, ππις βρἰτ]- 

ἴα8 ερ, εἰ οοπ]ασίαπι οξύ Πάε]ῖ5 οπι ΟἨτΙβίο. Όπιποβ 

εηΊπι Ἰάσπι οοτραβ {ασ 5ΙΠΙ15 ΟΙΠΙ 6ο, εὔ εκ Ρατίο 

πηΘπηρτα, ΟἨτδα βαπ]α5. Ἄοηῦ Ισῖίασ τοοίο απ Ῥοΐορέ 

βερατατί α οοη]ασ]ο {α], Ἱαχία ΦΕΓΠΙΟΠΕΠΙ Ῥαν] ἀῑσσπ{ϊς, 

Φα ποβ βεραταβΙέ α ἀῑεοείοπε ΟΠτίδαδ Θα Ισίας 

Ώειβ «οπ]απχῖζ, πεαὶθ Ἠοπῃο, ηθΘαΙΘ α]α ογθαίυτα, ηδαιθ 

αηρε], Ώηθαιε Ῥτϊποϊραία5, πηεαιο Ρροϊθρίαΐέε» (αὲ Ῥαυ]ας 

ἀ1ςΙθ) 6ερατατο Ῥοίΐετιηέ. 

1ἰσιπέ εἰ ἀἰθοῖριιζέ οἷω»: δὲ αἆ ἑδίιπι πιοάμπι ]ναδαί 

σατδα Ἰιοπεπῖς οιπι 11076, ποπ επρεᾶἰέ οοπίέγα]εγε πιαίγΊπιο- 

πζωπ.] Τατραηπίας ἀῑδοῖρι], εε ἀῑσιπί, Βί Ῥτγορίετοα 

οοπ]αποί θυπέ, πέ πάπα ἰπί, εἴ πάν] πιαπεαηί Ῥου 

ΟΠΊΠΘΠΙ γἱίαπα, αὸ αὔαπαθί ἵπιρτοβρα α]οααϊ ϱἵς πππ]ατ, 

6αΠ1 ε]ἶοεγε ποη Πσεαί: ηοη εχραᾶ16 πιατϊπιοπίἁτα 60Π- 

Ίπαπετα. Τ,ενῖας {αογῖέ πια {τΙπιοΠΙΠα πΟἩ οοπέταµοτα, 5εἆ 

Ῥάρπατε εἰ οετίατο ουπι παίιταµρας οοποιρίβθοθη/{115, 

απαπα βαβίίπετο πιαίαπα πηι]θτοπα. Όαιδαπα οηῖπι Ποππί- 

πῖ6 οἵππα πλα]εταο ἀῑοῖι ρεγρείπαπα οὐ Ἱηδεραταρί]επι ππῖο- 

πεπι. Νοπηυ] απίεπ οἱ δἷο Ιπίε]Ησιπί, 8ἱ δἷο ο5ί οα1158, 

Ποπιπῖς, Ίου εδῖ, δἱ τερτεμοεηβίοποπα εἰ οπἱραπι Παρίέι- 
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ὡς ἐκβάλλων τὴν γυναῖκα παρανόμως, οὐ συμφέρει Ύα- 

μῆσαι. 
ε μ έν 3 -- 3 ψ - 

Ὑ.αττ Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' οὐ παντες χωρούῦσι 
τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται.] Ἐπειδὴ εἶπον 
ο] 3 ο - [ή 3 Δ 8 3 [ή - 

οἳ μαθηταὶ, ὅτι κρεῖττόν ἐστι τὸ μὴ εἷς γάμον ἐλθεῖν, φη- 
Ν - / ο! / 4 Δ - / - 3 3 

σιν ὁ Ἰξύριος ὅτι μέγα µεν το τῆς παρθενίας χρῆμα, ἀλλ 

οὐ πᾶσι κατορθωτὸν, ἀλλ ἐκείνοις µόνοις οἷς συνεργεῖ ὁ 
Θεό. Τὸ γὰρ, δέδοται, ἐνταῦθα κεῖται, ἀντὶ τοῦ, οἷς συν- 

ο ος εργᾶ ὁ Θεός. Ἐκείνοις δὲ δίδοται, τοῖς αἰτοῦσιν" 
πας. ΧΙ. ώ. μι 

αἰτεῖτε γὰρ, φησὶ, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. 1ᾶς γὰρ 

ὁ αἰτών λαμβαάνει. 
3 λ η 5 - ε/ ε / Υ. 12 Εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας µη- 

ν] / / λ 3 Δ - / 

τρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω, καὶ εἰσιν εὐνοῦχοι οἵτινες 
/ χ -- / ι - 

εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦ- 
ς / Δ ΔΝ 4 / 

χοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν 
-- -- ’ -- -- 

τών οὐρανῶν' ὁ δυνάµενος χωρεῖν χωρεῖτω.] Ὀλί- 
] 5 4 8 ’ - -- ’ αι εὰ 

γων, φῃσὶν, ἐστὶ τὸ κατόρθωµα τοῦτο τῆς παρθενίας. Εισὶ 

γὰρ εὐνοῦχοί τινες ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῶν, τουτέστιν, εἰσί 

τινες ἐκ φυσικῆς κράσεως ἀκίνητοι µένοντες πρὸς τὰς μίξεις, 
Ὀ] Αλ δῶ - Ῥὲ Ἀ 4 ε . / ε 8 

οἳ καὶ ἀκερδῶς σωφρονοῦσιν. Ἠὴσὶ καὶ οἱ εὐνουχιζόμενοι ὑπὸ 
3 ΄ ς Δ Δ ) / Δ ] [ή - 

ἀνθρωπων" ἑαυτοὺς δὲ εὐνουχίζουσι διὰ τὴν [βασιλείαν τῶν 

οὐρανῶν οὐχ οἱ ἐκτέμνοντες ἑαυτοὺς, ἐπικατάρατον γὰρ 
- 9 ) εκ / [ή μ Δ [ή 5” 

τοῦτο, ἀλλ οἳ ἐγκρατευόμενοι. Ἰόει δὲ καὶ οὕτως: ἔστιν 
5 . 5 Δ ’ ς α λ Ν / 4 3 

εὐνοῦχος ἀπὸ φύσεως ὁ διὰ τὴν φυσικὴν κράσιν μὴ εὐκίνητος 
3 9 / ε Δ πλ.) ’ 3 [ή ει 9 

εἰς ἀφροδίσια: ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων εὐνουχίζεται ὁ ἐκ διδασκα- 

λίας ἀνθρωπίνης ἐκτεμὼν τὴν τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας πύρω- 

σιν" ἑαυτὸν δὲ εὐνουχίζει ὁ μὴ ὑπ ἄλλου, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 

διδαχθεὶς, καὶ αὐτομαθῶς πρὸς σωφροσύνην ἀποκλίνας. Οὔὗ- 
Φ . 5 δι 9 ε . 9 Ὀ νε αι η λ 

τος οὖν καὶ ἀριστός εστιν, ὁ μὴ ἄλλῳ αλλ εαυτό ὁδηγηθεὶς 

πρὸς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἱ]ροαιρετικῶς δὲ θέλων 

ἡμῖν ἐνεργεῖσθαι τὴν ἀρετὴν, φῃησὶν, ὁ δυνάµενος χωρεῖν 

χωρείτω" οὗ γὰρ ἀναγκάζει παρθενεύεν οὐδὲ τὸν γάμον 
’ 9 ᾿ Δ / / 

καταλύει, ἀλλα τήν παρθενίαν προτίθησιν. 
/ / ε) -- [ή / Ὑ.τβ,14 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα 

χ - - - |) / ε λ τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται" οἱ δὲ 
/ ει -- Δ -- 9 μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖ.. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν: 

Ἱ 

η Ὢ ο να 
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ταβ οδί νῖτ, ααοᾷ ΙΠ]ασ]θῖπιο ο]ϊοῖαῦ αχκοτθπι, ποπ αχροᾶἶό 

πηα{τΙπιοπῖαπα οοπίταῄετο. 

4ὲ ία αἰαίέ ἐς: Λίο οπιπες οαβασας διιπέ Ίνιγιις ἀῑσίί, 

«ο οιῖδως ἀαίιπι εἰ. Ῥοβίαααπι ἀἰκεταπί αροβίοΙ, 

πιεΠς 6956 ποπ νοπίτο αἆ παρίας, ἀῑοῖν Ώοπιῖπαβ πιαρ- 

Ώηαςπα 9556 γΙγοϊη]ζα(ῖς ῬοββθβΡΙΟΠΘΠΙ, αὖ 64Π1 ηΟΠ αἲ οπιπ]- 

Ῥα5 τοοίαο βογνατὶ, 5εἆ αἲὉ Ἠϊ5 ἀἁαπίαχαῦ, απογαπι 900Ρ6- 

ταῖον ορ Όσις. ἈΝαπι ος Ἴοσο, Γαἴαπι θ8έ, να]εί, ααἴριιβ 

οοορεταίατ Ώαθις. ὮἨΠ]5 απίαπα ἁαίας, απ ρείαπί: Ῥοεβίο 

οπῖπι, Ιπααῖ6, δἐ ἀἁαδίίαν νοῦῖδ. Οπιπῖς οπῖπι, Ιπα 16, απὶ 

Ῥοαίαέ, αοοϊρῖῦ. 

διπέ οπῖπι αιπιιο]ί, ηωῖ ο πιαίγῖς αίογο δῖο πιαὶ δέ : 

οἱ θιιιέ σιπιιιο]ᾶ φιῖ ]αοίὶ διιπέ οιπιιελῖ αὖ Πιοπιπίδις: εί 

τοπ οτπιιο]νὶ φιμξ 8εῖμδος οαδίγανεγιπέ Ῥτορίεγ γεηιηπι σῶζο0- 

γωπι. ΘΟιμὲ Ῥοΐοδέ σαφεγο, οαρίαί.] Ἑααοοταπι αδέ, Ιπαπ1έ, 

γ]τοϊη]ίαῖς υϊτίας. ΘῬαπί οπῖπι οπηιοΠΒῖ εκ πίογο πιαζτῖς, 

Ίου οί, 5απύ αα]άαπα αιά Ῥτορίεσ παίατα οοπβδ αάοποπα 

αἆ οοϊίαπι ποῦ βαηῦ Ιάοπαί, απ οἳ οἶἵπο αδΠίαία οαςΏ 

ϱιηέ. Βιπό αι οἱ εππαοΒΙ Εβαπὲ αἲ Ἠοπήπίρα. ΟΙ 

αι{θπα β6ἱρ5ο5 ΘΙΠΊΙΟΠΟΘ Γαοϊαπέ Ῥγορίει ταρΏάπι οΦ]ο- 

τυπα, πο βαπέ Ἡ απῖ γετοπάα β1ΡΙ 1ρ8ῖ5 απιριίαηό (πια]θ- 

ἀἰσίαπι οπῖπι Ἠος) 5εά απ οοηπεπίες βαη6. Ιπίε]]σα 

απέθπα οὐ δἷς, Ἐδί ειπποβι5δ α παίυτα απῖ ργτορίου παίιΓα- 

Ίοπι οοπΙΡΙΕΣΙΟΠΕΠΙ ΠΟΠ πιογείσ αἆ Υεηετεα. ΑΡ Ποπὶ- 

πῖριαβ απίαπα επισης Ηἱ, απῖ οκ ΠΠΠΙΩΠΟ Ῥγοροερίο οαἵ- 

ηβ]15 οοπομρίβορη{1οο Ιποσπαάϊαπι οχβοϊηάΙδ. Θοαΐρδαπα αἱ- 

{οπι οαβίταί, ααὶ ποη αὉ αἩο, 5εἆ α 5εἴρ5δο ἀοοίπς ορ, οὐ 

βαα βροπίο αἆ οοπ]πεηίίαπι ἹποΠηαίαιν. ἩἨϊο ϊρίίας εί 

ορίπιας ορί, απ ηοη αΏ α]ο βοαά α 5οΐρ5ο ἀαάπείας αδί 

αἆ ταρΏιπι οΦ]οταπ. Ὑοἶεπβ απίαεπι βροπίε ΠοΡ ορετασὶ 

νἰτέαίατα, Ιπαυῖέ, ΟΩπἵ Ροίεδύ οαρετοα, οαρίαί. Ἴοι οπἶπα 

οος16 γιγρΊηθπα 65956, πθφΆο παρίία5 ἀεδίταϊέ, δεᾷ υ]γοϊη]- 

ἑαΐεπι Ῥτοβ{οτῦ. 
Τιωπο οὐζ[αέὶ διιιέ αἳ ραγυιζὶ, ιέ πιαπιι ἐῑ[ς ἱπιροπογεί, 

εἱ ογαγοί. «Ιὶβοϊμιὶ αιίεπι ἴπογεραθαπέ 608. «έδιδ ΌΕγο 
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ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν 
πρός µε" τών γαρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τών 

οὐρανών. ] Π]ροσέφερον μητέρες τὰ τέκνα, ἵνα εὐλογηθῶσι 

διὰ τῆς ἐπαφῆς τῶν χειρών. ᾿Ακόσμως δὲ καὶ τεθορυβηµέ- 

νως προσήρχοντο, καὶ διὰ τοῦτο κωλύουσιν οἱ μαθηταὶ, ἅμα 
3 . ” 3 - ο - / 3 

καὶ οἰόμενοι, ὅτι ἐλαττοῦται τὸ ἀξίωμα τοῦ διδασκάλου ἐκ 

τοῦ τὰ παιδία προσφέρεσθαι. ὍὉ γοῦν Ἀριστὸς δεικνύων 
ή ο ὁ α . ’ λ / Δ ’ 

ὅτι τὸ ἄτυφον μᾶλλον ἀποδέχεται, φησὶν, ἄφετε τὰ παιδία, 
- Δ ’ 3 .] - .) - . - 

τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Οὐκ εἶπειο» 
3 4 - ’ ’ - ο / 

τούτων, ἀλλὰ τῶν τοιούτων, τουτέστι, τῶν τὴν ἁπλότητα 
. - η) / - . ’ ο] / / 
εχοντῶν, των ακακωγν, των απονηρῶγ. Κάν διδάσκη δέ τις, 

καὶ προσέρχωνταί τινες αὐτό παιδικὰ ἐρωτήματα ἐρωτῶντες, 

προσδεχέσθω τούτους, καὶ μὴ κωλυέτω. 
” - 4 - 

Υ. τρ--1]. Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας ἐπορεύθη 
Β --  - Δ πο) Δ ᾿ ” - 

ἐκεῖθεν. Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθων εἶπεν αὐτῷ: δι- 
) ο - ν Δ ; / "/ ὰ λ 

δάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθον ποιήσω ἵνα ἔχω ζωήν 
’ ε Δ - -- ή 

αἰωνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" τί µε λέγεις ἆγαθόν; 
Ε Δ 3 Δ ” Δ τ « / 9 Γ ’ 

οὐδεὶς ἀγαθος, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός.] Οὐχ ὡς πειράζων 
προσῆλθεν οὗτος, ἀλλ ὡς θέλων μαθεῖν, καὶ διψῶν τῆς | 

αἰωνίου ζωῆς. ΠἩροσῇῆλθε δὲ τῷ Κριστῷ ὡς ἀνθρώπῳ ψιλῴ" 
καὶ διὰ τοῦτό φησιν ὁ Ἰύριος" τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς 
3 . . ᾽ - ε ’ ’ 3 « - - 

ἀγαθὸς εἰ μὴ εἲς ὁ Θεός" τουτέστιν, ἐὰν ὡς ἕνα τών διδασ- 

κάλων µε λέγεις εἶναι ἀγαθὸν, κακώς λέγει. Ούδεὶς γὰρ 
΄ ’ ’ ο) .] ϱ/ 4 ο ο 9 ’ ἀπ.) 

ἀνθρώπων κυρίως ἀγαθὸς, ἅμα µεν ὃτι καὶ εὐμετάβολοί ἐσ- 

µεν ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τρεπόµενοι, ἅμα ὃὲ ὅτι καὶ συγκρινο- | 

µένη πρὸς τὴν τοῦ Οεοῦ ἀγαθότητα ἡ ἀνθρωπίνη, πονηρία | 

νοµίζεται. 
. / -- λ 

Υ.τ]--1ο Ἐϊἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωην, 
’ .) / - 

τήρησον τὰς ἐντολάς. Λέγει αὐτῷ": ποίας; ὁ δὲ 
-- . Δ / ’ 

Ἰησοῦς εἶπε' το, οὐ φονεύσεις, οὐ µοιχευσεις, οὐ 
κλέγεις, οὐ γευδοµαρτυρήσει». Τίμα τὸν πατέρα | 

Ν 

σου καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτόὀν. ] Ὁ Τύριος ἐπὶ τὰς νομικὰς ἐντολὰς 

παραπέμπει τὸν ἐρωτήσαντα, ἵνα μὴ ἔχωσι λέγειν οἱ Ἴου- Ι 

δαῖοι, ὅτι τοῦ νόµου καταφρονεῖ. Τί οὖν: 
/ - / 4 -- 

Ὑ.σο Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος' πάντα ταῦτα 
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ἐπφωῖέ οἷς: «δπῖίο ραγυιιζοβ, οἱ πια Ῥγο]ηθοαἑἰς ϱ9ο8 υοπίγε αἆ 

πιθ: ἑαἴζμηπι δέ επῖπι γεὔηιίπι οΦίογωπι.] ΑΠετοῦαπί πηαίτες 

Ῥαεχος, αὲ Ῥεπεάίοετεπίιις ΠΙΠΆΙΙΠΙ ΙπροβῖθῖοηΏθ. ΙΠοοπι- 

Ῥοβῖΐο απίεπα εὲ ἱγερ]άᾳ αοοεἀςραπί αἆ επι, οὐ ργορίογθα 

Ῥτολμίρεπί ἀῑδοιρι], βἵπια] οίαπα ααοᾶ εχἰδπιαγεπί Ίος 

ἄετορατο ἁοοίτῖπα εἶαςδ αιιοογ](α1, 5ἱ οβοεγεπίαγ εἰ ραἵ- 

τυῃ. ΟἨΠτιδίαβ αιίθπι οδεηάεης αποᾶά α {αδία αἱίαποβ 

πηαρῖθ απιεύ, ἀῑοῖθ, ΒιΙπίίο Ῥατνι]ος5: {αμαπι εβ επἶπι 

γερηΏαπα οα]ογιπ. ἌἈοῦπ ἀῑσιί, Ποταπα: 5ο {αΜαπι, Ώου 

οδί, βἰπιρ]οϊίθίε ργβράἰίοτιπα, Ιπποσθηπα πια]Ι 6χΡροί- 

Ώταπι, Ἐδαπι Ἠοάϊο βδἱ αοοθάαπί αἆ ἀοοίοτεπι ποππι]]1 

Ῥιθτί]ες «αιιθθβίίοπεΒ Ιπίειτοραπίθς, ποη Ῥτομῖροαί, 5εᾷ 

᾿βιφοϊρίαί. 
Εέ φωπι ἐπιροβιέθεεί ἐΠΙί πιαπις, αὐῖέ ἐίίχπο. «Εί εσσε 

Ίήπιι αοσεᾶεπςδ αἲί ῑΙί: ΙΜαφίείεν Φοπο, φιῖᾷ Ὀοπὶ Γασοΐαπι ιΐ 

Λαῦεαπι υἰίαπι αίογπαπιί Οωὶ αἰωί εἳ: «τι πιο υοσᾶΒ 

ὕοπωπιζ Ἅ«ὈΝιζις οδὲ θοηπιβ, πδὶ 118, ΠΕΠΙΡε εις.) Νοπ 

πέ ἑαπίαης νοπῖε 16, 5οά ταὲ ἀἴδοοτο οἀρίοπς, οἳ βἱήθπβ 

γΙ{αηα οβίθτπαἸη. Αοοθβεῖζ αιίσοπι αἆ ΟἨτ]δίαπι αααδὶ αἆ 

Ῥύυταπα Ποπ]ῖπεπα: εξ Ιᾷοῖτοο ἀῑοῖΙέ Ὠοπιῖπα5: Οσαἷά πια 

νοσββ Ῥοπυπι2 ἈΝαας Ῥοπαβδ, η]δί πημ5 Όαιςδ: Ποο ορ, 

5 αιαβῖ ΠΠ εκ Ῥγορορρίοτίρα5 Ῥοπαπῃ πιο ἀῑοῖς, πια]α 

ἀῑοῖ. ἈΝαϊας επῖπι ΠοπιΙπαπα Ῥτορτίαο Όοπιβδ: Ραγίϊπι 

αποᾶ πιπίαρῖ]ες 5ΙΠΙΙ5 α Ῥοπο ἵπ ππα]Ιπ: Ῥατίίπι ααοά 

ὨἨοβίτα Ῥοπ]ϊίας αἆ ἁῑνίπαπι Ῥοπ]ιίαίεπι οοἸ]αία, ππα]ία 

ερῖ. 

ΟΦιοᾶ δὲ υἱ5 αἄ υἴίαπι ἴποφγεαί, δεΥγυνα πιαπᾶαία. «Ὠἱοῖέ 

ῑΙὲ: Οι κ«θδι αµίεπι ἀἰωιέ: Ίοπ Ταοῖος Πιοπισάζωη, 

πιο οοπυπιέεο αἄιιζίογζιηπ, πο Γαοῖεν Γωγέιι, πο |Γαἴδιπι 

ἀῑσερ ἑοθέπιοπζιπι, Ίνοπογα Ραΐγεπι ἔιιιπι εί πιαίγεπι, εί ἁλζὶ- 

σε5 Ῥγοσίπιωπο ἔιπο μέ ἰεἰρειωη.] Ὀοπαίπας αἆ Ἱερίδ π]αή- 

ἀαία παΙζ16 τοραπίεπι, ηθ ο ιάεοῖ ἀἰσαπό αιοᾶᾷ Ίοροπ οοΙ- 

ἰοπιπαῦ. Οτπῖά 1ρίύατ 

Λὶοεῖέ ἐὶ αἀοίεδόεπα: Οπιπία Ίιωο δεγυαυὶ α Γαυεπίωίθ 

20 
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ἴ , Σά / πτ ' μσνς 
ἐφυλαξαμην ἐκ νεὀτητος µου. Τι ἔτι ὑστερώ ον 

Τινὲς ὡς κομπαστὴν καὶ ἀλαζόνα διαβάλλουσι τοῦτον. 

Ἠ]ῶς γὰρ κατώρθωσε τὸ ἀγαπῷν τὸν πλησίον, εἴγε πλού- 
σιος ἦν; οὐδεὶς γὰρ ἀγαπών τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλου- 

[ ”- 3 - ’ - 4 ”/ [ 

σιωτερὀς έστι τοῦ πλησιον' πᾶς δὲ ἄνθρωπος πλησιον. 

Τινὲς δὲ οὕτω νοοῦσι τοῦτο" ὑπόθες, φῃησὶν, ὅτι ταῦτα πάντα 
) / Ρ / - 

φυλαξαίμην, τί µοι ἔτι λείπει 5 
3 α- ” ’ ά 

γ.οι,2» Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' εἰ θέλεις τέλειος 
τν / [ή / Δ ’ Δ Δ 

εἶναι, ὕπαγε, πὠλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ ὃος 
- «/ λ υ -- ᾽ -- 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρον ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
3 / / λ / / ἀκολούθει µοι. ᾽᾿Ακούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον 
3 -- / ιωὶ Ν ”/ / / 

ἀπῆλθε λυπούμενος" ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλα. ] 
Ὅσα μὲν, φησὶν, εἶπες κατορθώσαι, ταῦτα Ἰουδαϊκῶς κατ- 

’ 9 4 / / ’ Φ4 Α΄. 
ὠρθωσας"' εἰ δὲ θέλεις τέλειος, τουτέστιν, ἐμὸς εἶναι µαθη- 

τὴς καὶ Ἀριστιανὸς, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, 

καὶ δὸς αὐτίκα ὁμοῦ πάντα, μὴ παρακρατῶν τινα ἵνα ἀδιά- 

λειπτον ποιῇς τὴν ἐλεημοσύνην. Οὐ γὰρ εἶπε, δίδου πτωχοῖς, 

ἀλλὰ ὃδὸς ἅπαξ καὶ γυμνώθητι. Ελτα ἐπεὶ εἰσί τινες ἐλε- 
Γον ] ’ 4 [4 [ή α) [ [ ” .] 

οὔντες μὲν, πάσης δὲ ῥυπαρίας ἀνάμεστον βίον ἔχοντες, φησὶ, 
. - . ’ ’ Δ α 5 [ω 

καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι, τουτέστι, καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν 
3 4 ” ϱ ’ / 3 ’ 3 ’ 4 

ἀρετὴν ἔχε. Ὅ μέντοι νεανίσκος ἐλυπήθη: ἐπεθύμει μὲν 
’ 3 - . ’ Ὁ « - ον [ι ΄ Α 5 . 

γαρ" καὶ βαθεῖα καὶ πίων ἦν ἡ γῆ τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἀλλ 

αἱ ἄκανθαι τοῦ πλούτου συνέπνιγον" ἣν γὰρ, φησὶν, ἔχων 
/ [ή ε . 8 9. / ῤ 3 ε / ’ 

κτήματα πολλα. ὍὉ μὲν γαρ ὀλίγα έχων οὐχ ὁμοίως κατέε- 

χεται τοῦτοι. Ἐν γὰρ τοῖς πολλοῖς τυραννικώτερος ὁ 
δεσμός: ἐπεὶ δὲ πρὸς πλούσιον διελέγετο ὁ Κύριος, φησὶν 
ο ” 9 9 - Δ 3 ο ’ 4. 
οτι ἕξεις εν οὐρανοῖς θησαυρὸν, ἐπει φιλοχρήματος εἰ. 

Δ -- ορ [ο -- -- 

Ὑ.20,24 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 
3 λ / ε «/ ’ / ευ , 

ἅμην λέγω ὑμῖν, ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσε- 
2 Ν [ -- ”- / Δ 

ται εἰς τὴν βασιλείαν τών οὐρανών. Πάλιν δὲ λέγω 
-- ’ / / 4 

ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάµηλον διὰ τρυπήµατος 
« / ῶ, 1] [ή 3 Δ 

ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἲς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.] Ἔως ἂν ῇ πλούσιος, καὶ αὐτὸς 
μὲν ἔχη περιττὰ, ἄλλοι δὲ οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα, οὗ μὴ εἰσέλθη 

3 Δ / - . - 4 / α) 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἐπειδὰν µέντοι ἀποτι- 

[ή ’ / 3 ’ αν Ν / 

νάξηται πάντα, τότε οὐ πλούσιος, καὶ λοιπὸν εἰσελεύσεται. 

1οῦ 

ο ουσ ο νο ο στ ο τα 

--- 

πο σσ στ --υ ”- 

ο... πο... 
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πια. Ομ αἄ]ιιο πιἰ]ά ἄθεδίὅτ] Αἀο]οβδοσοπίεπι απἰάαια 

πό βπρετραπα οὐ αιγοσαπίοπι αγοιιη{. Οποπιοάο απῖπα 

ἀοαχ]βεεί τὶέε ρτοχίπιαπα, αἱ ἀῑνος εταῦ2 ἈΝα]ας επῖπι 

ἀϊῄσεπς ρτοχίπιαπα τὸ βαἵρβαπῃ, α1ΐου ο5 Ργοχῖπιο: οπηηῖ5 

απίοπα Ἠοπαο ργοσῖπιας. Οπα]άαπῃ δἱο Ιπίε]Ησιηί, Ώα, ᾳαοᾶ 

Ἠθρο οπιπ]α βετνατῖπα, απῖά αἄλιαο παΠῖ ἀθορί 2 

αἷί εί «Ίεδις: δἱ υἱδ Ρεγ]εοίις 6956, ναᾶς, υεπᾶο φιῶ 

αῦςβ, οἱ ἆα ραιρετίδις, οἱ Πιαδεῦίς ἰ]εδαμγιπι πι οΦῖο: οί 

υαπῖ, 8εΠιιεγο πιο. ϐΘ)µιπι αιᾶίδδεί αιίεπι αἄοί[εβοθης οτι 

ΦΕΥΊΊΟΠΕΠΙ, αὐτέ {γϊδδ. «Ἰγαί οπῖπι Ἰιαῦεπδ οββεβῖοπες 

ποιζέας.] Οπαεδοιπαπςε, Ιπαπ1έ, {οοϊδᾷ οροτα Ῥοπα, αζαϊσο 

ΊΠΟΤΘ {6οἱδίῖ: βἱ αιίεπι γὶ5 Ῥεγίαοίαβ, Ἰοο οί, πιθις ἆἷς- 

οἴρυ]ας 6559 εἰ ΟΙπίβήαπας, ναᾷς, νοπάο οπιπία ασ 

. Ἠαῦςς, οἱ ἆα βίαΐζϊπι βἵπια] οπιηῖα, ηι]]α, ΤοβοἵΥαΏ5 τὸ οοἩ- 

Ὥπαατα {αοῖας οΙθεπποδγηαπι. Ἀοη οηῖπι ἀῑχιέ, ραπ]αῖτα 

ἆα ραιρετῖριβ, 5ο ἀῑκιί, Ώα 5επια], οὐ παάιας ορίο. Τοἵπ 

απῖα δαπέ πα] παϊβογιοογᾶςβ, νΙίαπα {απιοη οπιΏί ππαΠδία 

Ῥ]επαπι Ἠαρεπίας, ἁῑοῖί, Ἐέ ναοπί 5εαπογαο πια, Ίος ϱ5έ, 

ΟΠΊΠΕΙΑ ααπα αποαπθ σΙτίπίοπι Ἠαῦθ. Αάο]εδοσης Ισ]έτιγ 

Ἱπάο]ιόδ: ἀθριάεταραί εἰοπῖπι, εὐ ἵεττα οογα1ς 1ρδῖας Ργο- 

ζαπάα εταί εἲ ρίησαῖ5, 5εᾷ βρῖπες ἁἰγιπαταπι αῇοσαΡραπ{. 

Έταί οπῖπι, Ιπαπῖς, Ἠαῦεης Ῥοββεβδίοπθς πηι]ίαςδ. Ἴαπι 

αυῖ Ῥαυσας Ἠαδεί, ποη ία αἲ 15 ἀααπείας: ἵπ πηι](15 

οπῖπι ἀῑν1{115 νιο]οπίῖας οξύ υΙποι]ατ. ΈῬοττο απία ἁῑγιά 

Ἰοᾳπαραίιγ Οµτ]βίας5, ἀῑοσβραί, Παβριίαταςδ ο {ΠοβαΓΊΙΠΙ 1Π 

οσ]ο. ἀἁἰνιατυπα εηΊπι απια{ίοΥ ογαῦ. 

«εδ αιίεπι ἀἰσπιί ἀἰθοϊρι[ίδ διῖδ: «πιει ἄἶσο υοδΐς, 

ΐνες ἀἰ[ιοιῖο ἐπίγαὈέ ἵπ γεὔπιΊι οωΙογιπι. «Πίεγη αιίσηι 

ἀἶσο υοδΐς, ]αοἰ[ίις οδί οαηιεῖιπι ῬεΥ Γογαπιεπ ασιιδ ἐγαπδῖγε, 

φμαπι ἀῑνίέεπι ὅπ γούπµπι Ποῖ ἐπογοάί.] Οπαπιάῖα ἀῑνες εδί, 

εἴ 1ρ5α απϊ]άεπι Ἠαδροεί βαροτῆσα, οὗ αΏ] ποπ γε] πθοθβρασία, 

ποῦ Ἱηρτοθϊίαν ἵη τερπιπι οΦ]ογαπ. Ῥορίαιαπι αιίθπα 

6χκουδδα 5απί οπιπῖα, ἔαπο πηοῦ αβδὺ ἀἴνες, εἰ ροδίαα Ἱπίτα- 

20----9 
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᾿Αδύνατον γὰρ πολλὰ ἔχοντα εἰσελθεῖν, ὥσπερ καὶ τὴν κα- 

µήλον ἀδύνατον διελθεῖν διὰ τρυπήµατος βελόνης. δε οὖν 
- .] ’ | δύ λ - Δ 3 λθ - 3 0θ δὲ 

πως ανωτερω Μεν υσκολον ειπε το εισε ειν, ενταυσα ε 

ὠδύνατον παντελῶς. ΤΓινὲς δὲ κάµήλον οὐ τὸ ζῶόν φασιν, 

ἀλλὰ τὸ παχὺ σχοιωίον, ᾧ χρῶνται οἱ ναῦται πρὸς τὸ ῥίπ- 

τειν τὰς ἀγκύρας. 
/ Δ 4 -- 

Υ. 20,26 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ έξε- 
/ ”/ ’ 

πλήσσοντο σφόδρα λέγοντεν" τίς ἄρα δύναται 

σωθῆναι; Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" 
παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ 

- / ] 
Οεὠώ παντα δυνατα.] Οἱ μαθηταὶ φιλάνθρωποι ὄντες 

ἐρωτῶσιν οὐχ ὑπὲρ ἑαυτῶν, πένητες γὰρ σαν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
, . ’ ε Ὀ , / Α νο 

πάντων ἀνθρώπων. ὍὉ οὖν Ἐύριος διδάσκει μὴ τῇ ἀνθρω- 
/ 3 / - ο ” 3” 3 - - - 

πίνη ἀσθενείᾳ συμμετρεῖν τὴν σωτηρίαν, ἀλλὰ τῇ τοῦ Οεοῦ 

δυνάμει. ᾿Εὰὼν γάρ τις ἄρξηται μὴ πλεονεκτεῖν, προκόψρει 
Δ Ὑ ϱ ἁ Δ . κ Δ - .] 

καὶ εἷς τὸ τὰ περιττὰ ἀπαντλεῖν, ἀπὸ δὲ τούτου καὶ εἰς τὸ 

τὰ ἀναγκαῖα κενοῦν προβήσεται, καὶ οὕτως εὐοδοθήσεται 

συμµαχίᾳ Θεοῦ. 
/ 4 / νὰ -- 

γ.2η Ίοτε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αυτώ 
ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα. καὶ ἠκολουθήσαμέν 
σοι" τί ἄρα ἔσται ἡμῖν Στ] ἩΕῖ καὶ δοκεῖ ὁ Ἠέτρος μὴ 
ἀφεῖναί τινα μεγάλα ὡς ὢν πτωχὸς, ἀλλ᾽ οὖν γίνωσκε ὅτι 

- ν Δ 3 - . 3 ’ .ἳ .ἳ ’ ’ 

τῴ ὄντι πολλα αφῆκε καὶ αὐτός. Ἰαὶἳ γὰρ σχέσιν πλείονα 
” εν Ε) - -ν/ 5 ο 3 - 
ἔχομεν οἱ ἄνθρωποι ἐν τοῖς ὀλίγοις' ἀλλὰ καὶ πᾶσαν κοσ- 

4 ο. [ή ε - κ ’ Δ 3 Δ ο) 

μικὴν ἡδυπάθειαν ὑπερεῖδεν ὁ Πέτρος, καὶ τὴν πρὸς τοὺς 
- / Ῥ ο) 3 8 [ή 9 / 8 

γονεῖς φιλοσαρκίαν. Τ αὔτα γὰρ τὰ πάθη οὐ µόνον κατὰ 
/ Ν ἃ 4 ’ 5 ’ / ο ς 

πλουσίων, ἀλλὰ καὶ κατὰ πενήτων ἐπιστρατεύε. Τί οὖν ὁ 

ΓΚύριος; 
Δ - - - λ / 

ν,. 28 Ὁ δὲ Ἰησοὕς εἶπεν αὐτοῖς" μην λέγω 

ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ πα- 
λιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίση ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐ ἐπὶ 
θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δω- 

δεκα θρόνους, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς τοῦ 
Ἰσραήλ.] ρα καθεσθήσονται; οὐχί: ἀλλὰ τὴν ὑπερ- 

βαάλλουσαν τιμὴν διὰ τῆς καθέδρας ἐδήλωσε. Ἰαὶ ὁ Ἰούδας 

οὖν καθεσθήσεται; οὐχί. Οἱ ἀκολουθήσαντες γὰρ εἶπε, 

Μ 

ο το ή 
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Ῥϊ6. Ἱπιροβδϊρῖ]ο εδέ επῖπα πιυ]ία Παρεπίεπι Ἱπίτατο, βἷοιιό 

οἱ οαπιε]απα Ιπιροβδίβ]]θ Ῥογ {ΟΓΩΠΙΕΠ αοιις5 {ταηβίτο. Ὑἱάε 

αιΐθπι αποπιοᾶο ααοᾶ βαρεγῖας ἀῑκιο ἆἁπβοῖε, Ἠϊο ἀῑοῖῦ 

ΙππροβδΙρῇθ. ἈΝοππι]] αιίεπ ἀῑοιπὲ οαπιε]άπι ηΟἨ αΠ]- 

της] βἱση]ῇσατο, 5εἆ ογαδβΙπι ααεπάαπι {ΠΠ6Π1, 41ο παιίος 

υἰππέασ πό Ῥτο]ϊοϊαηῦ αΠΟἨΟΓαΡ. 

Αιαϊέίς αιίοπι Ἰιῖς ἀἰθοιρι[ί επρανεγιπέ να[ᾷο, ἀἰσεηίες : 

Οωΐς εγφο ᾖοΐεδί 8αΐυιι Πες Ἅπίωίμς αιίεπι 105 «Ἴ6διιδ 

αἰατέ εί: «Αγριᾶ Ιιοηιῖπαν Ίιοο ἐπιροδειυιῖο ἐδί, αριᾶᾷ Ώειπι 

"αιίεπι οπιπία Ῥοδδϊδεία δι.) ὨὈϊδοϊρα] ταύ παβοτίοοτάθς 

ηοῦ Ιπίετγοσαπέ ϱτο βαῖρβῖ5 (ραπῬρετος5 επῖπι Πιεγαπθ) 5εἆ 

Ῥτο οπιπῖραβ Ἠοπαιπίρας. Ώοπιῖπις Ιθ]ίατ ἀοοεί ηοἨ 

Ἠππιαπα Ἱπβτηπίαίο πιθϊεπάαπα βα]αίεπι, 5δεά ἁῑνίπα νΙτ- 

{πίθ. Ναπι ϱἵ ααῖ5 οαρετ]6 ποη 6956 αΥαΓα5, Ἱία Ῥγοβςϊεῦ, 

πό εὐ 5αρετῆυα εχλαιταί, εὐ Ῥοδίεα 6ο Ρτοστεάϊείατ ταέ 

οίῖαπι ποοθβρατία ογασιεῖ, εξ 5ἱο Ῥεπο Ρρτοβρεταδ]ίέας αἁ]α- 

γαπίο Ώοεο. 

Τίμιο γεβροπᾶεπα Ροαΐγις αἰωίί 1: Ίσσοο πο γοζφιῖ- 

ππιβ οπιπῖα, οἱ δεσιὲ δωηιις ἴο: φωῖά ἰφίέων ογἰέ ποδῖς {] 

Ταπιείβϊ νιάεαίατ Ῥείτας ποη ἀῑπιϊβῖθδδο ππασηα, αΠαια, 

πξροίθε ραἩΡεσ, αἰίαπιεη ἀἴδοςε ααοά τεῖρδα πι]έατα είῖατη 

1ρ8ο τοΠαιαετΙό. Ἐθεηϊπι αἱ Ῥατναγαπι ΤΕ6ΓΙΠΙ ΊαρΏα 

{αποεπιαγ αΠθοίῖοης, 5ο εξ οππθΒ νο]αρίαίθς Ροαίτας τε]]- 

ααἴί, εἰ οατπα]οπι αΠθοίαπι ετρα Ῥαγεηίθ. Ἠ]α επῖπι 

αΏοοβῖοπθς ποι βο]ηπι οοπίτα ἀῑγίέος, 5οᾷ δὲ οοπίτα ραι- 

Ῥετθς πηΠίαπύ. Οτπ]ᾶ 1ο]; Ὀοπαῖπας 2 

έεδιθ αιιίεπι αἰωῖέ ἐίί: «πιει ἀῑσο υοῦῖδ, φιοᾶ υνο8 φιιὲ 

θοσµέὲ οδζ Πιθ, ὕπι γεβοπογαίίοπο φιιπι δεοντέ Π[ζι Πιοπιπϊς 

ὑπ θεᾶε οἰογία ει, θεζεδίίῖ οἱ υ08 8ιρεγ ἀμοάεοῦπι δεᾷςΒ, 

ᾖιζϊσαπίος ἀιοδεοίπι ἐγίνι ἸΙεταεῖ.]  Ναπι βεάεριπί 2 

Μπίπις, 5δοᾷ οχοε]]οπίαπα Ποποτεπα Ροι βεάεπι ΙπάΙσαν]ῦ. 

Ναπι οἱ ο αάαςδ βοάοριιδ ἍἌοπ: ἀῑοῖν οπῖπι, Οἱ 5θοιὰ 
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τουτέστιν, οἱ ἄχρι τέλους, ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἄχρι τέλους. ᾿Αλ- 

λως τε, πολλάκις ὁ Θεὸς ὑπισχνεῖται ἀγαθα τισιν ἀξίοις 

οὖσιν: ἐπὰν δὲ μµεταβληθεῖεν καὶ ἀνάξιοι γένωνται, ἆφαι- 

ρεῖται αὖτα. "Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν σκυθρωποτέρων, πολ- 

λάκις ἀπειλεῖ καὶ οὐκ ἐπάγει, µεταβληθέντων ἡμῶν. Ἱ]α- 

λιγγενεσίαν δὲ τὴν ἀνάστασιν νόει. 

γ. 20 Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφοὺς ἢ 
ἀδελφὰς, ῆ πατέρα. ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα, 
ῆ ἀγρους, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου, ἑκατονταπλα-ιο 

σίονα λήγεεται, καὶ ζωήν αἰώνιον κληρονομήσει. ] 
Ἵνα µήτις ὑπολάβη ἐπὶ µόνων τῶν μαθητῶν ἁρμόζειν τὸ 

οσα, ἐπλάτυνε τὴν “πο ἐπὶ πάντας τοὺς ποιοῦν- 

τας τὰ ὅμοια. ἝἜλξουσι γὰρ ἀντὶ μὲν τῶν κατὰ σάρκα Ἱ- 

γενῶν τὴν πρὸς Οεὸν οἰκειότητα καὶ τὴν ἀδελφότητα, ὁ ἀντὶ 

δὲ τῶν ἀγρῶν τὸν παράθδεισον, καὶ ἀντὶ τῶν ἐκ λίθων οἴκων 

τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ. ᾽Αντὶ μητρὸς τὰς ἐν ἐκκλησίᾳ πρεσ- 

βύτιδας, ἀντὶ πατρὸς τοὺς πρεσβυτέρους. ᾽Αντὶ γυναικὸς 
πάσας τὰς πιστὰς γυναῖκας, οὐ γάµῳ, ἄπαγε, ἀλλὰ διαθέσει 

καὶ σχέσει πνευµατικῇ καὶ τῇ πρὸς αὐτὰς φιλανθρώπῳ 

κηδεµονίᾳ. Οὐ κελεύει δὲ ὁ ἸΚύριος χωρίζεσθαι, ἁπλῶς ἀπὸ 

τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ὅταν μπουίεωαι πρὸς εὐσέβειαν" ὥσπερ 

καὶ ψυχῆς καὶ σώματος κελεύει καταφρονεῖν, οὐχ 
ο ες) ’ ε / ο’ δὲ ο! μ) λ λ 
ὥστε ἀποκτιννύειν ἑαυτούς. Όρα οὲ ὅτι ἀγαθὸς ὦν 

Ίο. 1κ. 94, 

ὁ Θεὸς οὐ µόνα ταῦτα δίδωσιν, ἀλλὰ καὶ ζωὴν προστίθησιν 
- - ’ ’ 

αἰώνιον" σπούδασον οὖν καὶ σὺ πωλῆσαι τὰ ὑπάρχοντά σοι, 
- - ο ”- 3 

καὶ δοῦναι τοῖς πτωχοῖς. Ὑπάρχοντα δέ εἶσι, τῷ μὲν ϐθυ- 
Φ ε Δ Α-. 4 αν ὃε 4 ὸ (Θ -- δὰ 

µώθει ὁ θυμὸς, τῷ δὲ µοιχῷ ἡ µοιχευτικὴ Οιάθεσις, τῷ δὲ 

μνησικάκῳ ἡ µνησικακία. Πώλησον οὖν ταῦτα, καὶ δὸς τοῖς 

πτωχοῖς δαίµοσι καὶ παντὸς ἀγαθοῦ ἐστερημένοι. ᾽Αντί- 

στρεψον τὰ πάθη τοῖς τῶν παθῶν θημιουργοῖς, καὶ τότε 
Δ Α Αν ἕξεις τὸν θησαυρὸν, τουτέστι, τὸν Ἀριστὸν ἐν τῷ οὐρανῷ . 

’ η.) τε α. .[. .) ΔΝ ᾿ ” . σου, τουτέστιν, ἐν τῷ ὑψηλῷ σου νοῖ. Ὀύρανὸν γὰρ ἔχει ἐν 
« - ο 

ἑαυτῷ ὁ γενόμενος οἷος ὁ ἐπουράνιος. 
1 λ / ον ”/ λ Ὑ.βο Πολλοί δὲ ἔσονται πρὠτοι ἔσχατοι, καὶ 

”/ -- - τ 

ἔσχατοι πρώτοι. | Τοὺς ᾿]ουδαίους ἐνταῦθα αἰνίττεται 
ο μὴ Γ σι η α ” ” . ) 

καὶ τοὺς ἐθνικού.. Οἱ μὲν γὰρ πρῶτοι ὄντες, ἔσχατοι ἐγέ- 
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Ίπς {αοτίηζ, Ἆος ο56, απῖ αδαάο αἆ βποπα: ἴ]α αὐἀίοπι πηΟἨ 

πδαιο αἆ παπι, Ὑε] αΐαετ: Βεορο Ώοις Ῥο]οσίας Ώοπα 

αιάριβάαπα ἀῑρηῖ5: απαπἆο αιΐαεπι εχοϊἀοτῖηῦ, οὗ Ἰπά]ρηϊ 

{αοτ]πί {αοῦ1, αι{ογῦ οα. ῥῬϊπαϊΠέου {αοῖῦ 1π α5δροσῖ5, β6ρο 

πηϊπαζασς οἱ ποη Ιπάποῖῦ, 6ΟΠΥΘΥΒΙ5 ΠοΡῖ. Έ6γ τοβοποΓα- 

6ἴοπεπα απζεπ], ταβιγγοοβΙοησπ) Ιπ{ε]Ηρα. 

Εί οπιπί φιωζ γεζηιεγῖέ ἄοπιοδ, αιίέ /αἴγεδ, αιιέ 80ΥΟΥ68, 

αιὲ ραΐγεπι, αιέ πιαίγοπι, αιέ άοΥ6Πι, αιέ ᾖῇἱοβ, αιιέ αΦΥΟ 

Ὠγορίεγ ποπιθι ΠπΘιΠι, οοπέιρία αοοἰρῖεί, εί ου αίεγπα 

Ἰαγεαλίαίέεπι θογἑείιγ.]  Ἆθε αῑς δαδρϊοείέας αποά ἁοίατα 

ο8ὲ 5ος ο«οπργπογαο ἀῑδοῖρι]ς, ἁῑαίαῦ ργοπιϊβδίοηπεπι αἆ 

οπιπθς αἱ αἰπα]ία Ειοϊππέ. Ἠαροδιπέ οπίπα ργο οαγηα]]- 

υπο οορηα 5 {απηατ]ίαίοπι οἱ ΓΓαἰογπϊζαίοπι ουπι Ώοο, 

Ῥτο αστῖς ραταάϊδαπι, οί Ῥτο ]αριάςῖς οοάϊραδ βρογπαπι 

Ἠιϊοθγιρβα]επα, Ῥτο πιαίτα απας αἩξδ βαπί Ἰπ οοο]αβῖα, ΡΤο 

Ραΐτο ῬτθβΏγίθγοδ: ῬΙο Ἰχοτο ΟΠΊΠ66 Πάεῖθορ πη]Ιογεβ: 

πηοηι πυρ{15, αὈβῖό, δε ρίγα αβεοίοπα, εἰ πϊβοτ]- 

οοτᾷςε οἵσα 66 ουτα. Ἀοηῦ ]αραῦ αιίοπ Ομηϊβίας βοραγατῖ 

βἰπιρ]ϊοίέευ α. {απήΠατῖρας, 5οἆ απαπἆο αἆ Ῥϊοίαίεπι οΏβῖδ- 

ἰπηί, Ῥϊο οἴῖαπι οοτρα5 εὐ απίπιαπι ]αροῦ οοηΙεΠΙΠΟΤΕ, 

ηΟὮ αἱ ας βεἵρβαπα οοσϊᾶαί. Ὑϊάς αιέοπι αιοᾷ Ῥοπαβ 

Ώεμ5 ποῦ βοἶππι Ώσο ἆαέ, 5οἆ οὐ γΙίαπι αρροπῖό είετηαπη : 

ουτα Ισίαν αὸ οἱ {απ γεπᾶας {αου]ίαίες {παΡ, οὐ 45 Ῥαι- 

Ρετῖρας. Ἐποι]ίαίος αιίοπι βιηῦ, ἱασυπάο {ατος, αάπ]- 

ἔετο αἀπ]ίθταπάϊ οαρίαϊίας, γΙπάϊοία αγἱᾶο νἰπάϊοαπάϊ 

οπρίᾶο. Ὑσπάο Ισίέατ πο, εἴ ἆα Ῥαπροτίρας ἀεοπιοπ]- 

Ῥα8 οί οπιπῖ Ῥοπο Ρτϊναβῖ5: οοηνετίο αΠεοίίοπες {παῬ 

Ίπ αΠαεοβοπαπι αποίοτοδ: δὲ ἔππο Ἠαδοαρίς {Παβααταπι, 

Ἠοο ορ, ΟΠπϊδίαπι 1π οσ]ο ἴπο, Ίοο οδί, ἵηπ ΒΙΠΙΠΙΕ, 

πηοηίο {μα. Οα]απι οηῖπι ἸαρὈαῦ 1η 5αἱρδο απἱ {αοίιβ 

οΡί οα]αβί]β. 

Λωζέέ αιιέοπι ογωπέ Ῥγὐπιὲ πουϊθεἰπεὶ, οἱ πιουϊθοϊπιὲ ῥγζπιῖ.] 

Σαᾷφορ Πάο Ιπαίηπαῦ οὐ επ{0Ρ. ΊἈαπι αι ρτϊπαῖ οταηῦ, 

΄ 
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ε τ ος . ” ω / ὴ . 
νονγτο" οι δὲ ἐθνικοὶ εσχατοι ΟΥΤες, πρωτοι κατεστημµεν' και 

ο ζω) [ῤ ἎἍ ’ 9 αι . ο « ’ 

ινα σαφῶς µαθης τὸ λεγόμενον, ἐπισυνατπτει και την εποµέ- 

νην παραβολήν. 

ΚΕΦ. κ’. 
’ -- - 

ο ο γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τών οὐρανών ἄν- 
θρώπω οἰκοδεσπότη, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ 

µισθωώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελώνα αὐτοῦ. 
Καὶ συµφωνήσας μετὰ τών ἐργατῶν. ἐκ δήναρίου 
τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελώνα 
αὐτοῦ. Καὶ ἐξελθών. περὶ τρίτην ὥραν, εἶδεν ἆλ- 
λους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορῷ, καὶ ἐκείνοις εἶπεν" 
ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελώνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ 

δίκαιον, δώσω ὑμῖν. οἳ δὲ ἀπῆλθον. Πάλιν δὲ ἐξ- 

ελθων περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαυ- 

τως. Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθων εὗρεν 
/ ε - 3 / λ .. 3 -- ο ἄλλους ἑστώτας ἀργούς. Καὶ λέγει αὐτοῖς" τί ὧδε 
ἑστήκατε ὕὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; λέγουσιν αὐτῷ" 

ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς] ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς" ὑπάα- 
γετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελώνα, καὶ ὃ ἐαν ᾗ δί- 
καιον, λήψεσθε. ] Ὁ Χριστός ἐστιν ἡ βασιλεία. τῶν 

οὐρανῶν, ὃς ὁμοιοῦται ἀνθρώπῳ, καθ ὃ μορφὴν ἡμετέραν 195 

ἔλαβεν: οἰκοδεσπότης δὲ, ὡς δεσπόζων τοῦ οἴκου, τουτέστι 

τῆς ἐκκλησίας. Οὗτος οὖν ὁ Χριστὸς ἐξηλθεν ἐκ τῶν κὀλ- 

πων τοῦ πατρὸς, καὶ μισθοῦται ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα, 
5” - 

τοι τὰς γραφὰς ἢ τὰς ἐντολας. ᾿Ἡ ἕκαστον μισθοῦται εἷς 
Δ 3 ’ .] 3 - ” Δ 3 / ’ 

τὸ ἐργάζεσθαι τὸν ἀμπελῶνα, ἤτοι τὴν οἰκείαν ψυχήν. 

Μισθοῦται δὲ τὸν μὲν τὸ πρωῦ, τουτέστι, κατὰ τὴν νεαρὰν 
ηλ ’ : Ν δὲ 3 . / Αα 3 [ή ε 

ἠλικίαν" τὸν 9ὲ κατὰ τὴν τρίτην ὥραν, τὴν µειρακιώδη ἡλι- 

κίαν" τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἕκτην καὶ ἐννάτην, ὅτε εἴκοστου- 

πέμπτου εἴη τις ἐνιαυτοῦ, ἢ τριακοστοῦ, καὶ ἁπλῶς ἀνδρικῆς 
ε / . . 4 ες ά ) ’ .) 3 

ἠλικίας' περι δὲ τὴν ἑνδεκάτην τοὺς γέροντας" πολλοὶ γὰρ 

καὶ γέροντες ἐπίστευσαν. "Ἡ καὶ ἄλλως, ἡμέρα λέγεται ὁ 
ο 94 3 ο] Α " .) ή [) 9 ε ’ ι] [ή 

παρὼν αἰῶν, ἐν αὐτῷ γὰρ ἐργαζόμεθα ὡς ἐν ἡμέρᾳ. ᾿ἜἙκα- 

λεσεν οὖν ὁ Ἠύριος τῇ πρώτῃ ὥρᾳ τοὺς περὶ τὸν Ἐνὼχ καὶ 

1 ἡμᾶς ἐμισθώσατο.] Ώεεβί ἡμᾶς ἵη θᾱ,. Ὑοδπθί. 
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{πο δυπέ πονϊβαϊπαϊ: (επί]ος αιέοπι, απῖ οἵαπωας πονῖς- 

βἰπῖ, Ῥτϊιπαϊ οοπδθα βαπ]ά5: εὐ τα πιαπϊεείε ἀἴδοας 

ααοά ἀῑοϊίας, οοαρίαῦ οἴῖαπι 5οᾳαθεηίεπα ραταβο]απι. 

σαΡῦΤ' ΧΧ. 

ΙΗΙΙ.Ε επίπι εδέ γεὔπιπι οσίογιπι Πιοπιϊπῖ ραΐϊτὶαπι[ίαθ 

αι οπἰέ ϱΥίπιο δίαίἶπι ἄῑζιιοιῖο αἆ οοπάιιοεπάος ορετα- 

φῖοῬ ἐπ υἰπεαπι δµαπι. «οπυεπίίοπο αιίεπι Γαοΐία οµπι ορεγα” 

γὐῑς ἔπ εἰπφιῖον ἀῑες 6η ἀεπαγῖο, πιὶεῖέ 608 ἴπ υἴπεαπι διατι. 

Έέ εὐγεδδις οἰγοῖίεν Ίιογαπι {εγέίαπι, υἱάῖέ αἴίον δίαπίθθ {πι 

/ογο οἱϊοβοξ, εί είς αἰωτέ: Πίο εί ”ο8 ἴπ υἴπεαπι πεαπι, εί 

φποάσωπφιε ιδίωπι Πιογζέ, ἄαδο υοῦΐ. Ἅ«Πζί αιίεπι αθίεγιωπέ. 

Πέεγιπο φωιιπι οπϊθβεί οἴγοα δεφίαπαι 6ί ποπαπι Πογαπε, δἴπαϊζἐέετ 

7εοῦ. «Οἶνοα απάεοίπιαπι υ6ΥΟ Ίιογαπι εαωΏί, οἱ ὑπιυεπῖί αἴίον 

βίαπίος οἱίοβοβ, εί αἰαῖέ ἐίίδ: «η ο δἰαξῖς ἐοία αῑο οὐἰοδὶ 

Πσιπέ ἐῑΙὲ: Θιίΐα πιιζζς πο οοπᾶιιωζί. Ιίαωῖέ ἐς: 4θίίε εἰ 

νο ἐπ υύπεαπι: εί φιέσηιά Γαβέτιπι Πιεγῖέ, αοοϊρίείἰε.] Οτῖς- 

{ᾳ5 οί τασΏπι οα]ογιπα, απ αθθϊτοι]αίασ Ποπαῖηϊ, 56Ο ΙΙΠ- 

ἅσπι ααοᾷ Ἠππιπαπαπα αοοερῖθ {οτπιαπι: ραζετ{απα]]αβ αἱ- 

επι, απῖα Ὠοπαῖπας αδ ἆοπιἨ5, πος ϱβδί, εοο]εβῖα. Ἠίο 

Ἰσίέατ Ολτῖδίας οχΠί ο Ππῖριβ ραζετηῖς, εί οοπάασΙέ ορε- 

ΤΑΤΙΟΡ ἵπ γΊπθαπι, Ίου θβί, βογΙρίαταβ, γε] πιαπάαία. Υε], 

ππυπααµεππααε οοπάασίέ πό ορετείας γίπεαπι, Ἡος ε5ί, 

βΒπαπι απΊππαπ. Ουπάιοϊυ αιίεπι αΠαπι ααϊάεπα ΡΕΙΠΙΟ 

ἀποπσ]ο, Ίος εδ, ἵπ ριαθγήῖα: αΠαπι απζεπι Ἠοτα {ετίῖα, 

Ίος ϱε5ί, αἀο]εξδορηίῖα : τΙτδ5 α1ἱο8 βεχία αἱ ποπα, αααπάο 

απῖς νισιπαπἵπααθ {αθτῖς αΠΠΟΤΗΠΙ, γε] ἐπιρ]πία, εἰ Εἶπι- 

Ῥ]οϊέεγ ἵπ υΙτΙ ορίαίε: Ῥοττο οἶτοια ππάθΕΙΠΙαΠΙ, 86Π68, 

Μαϊ]ά οπῖπι εἰ 56πΠπ65 ογεάιάεταπί. Ὑεὶ αἩζεντ, ὉὨϊες 

ἀῑσϊίαχ ρτερβοπς 5ερου]απῃ, ἵηπ 1]ο επῖπα ορεΓαπαασ βἰοιέ π 
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Ν 9 . / 4 Δ Δ ) η ο 3 τὸν Νῶε" τῇ τρίτη τοὺς περὶ τὸν ᾿Αβρααμ: τῇ ἕκτη τοὺς 
περὶ τὸν Μωσέα": τῇ ἐννάτῃ τοὺς προφήτας: τῇ ἐνδεκάτῃ, 
5) - / ο .Ψ Δ ευ) Δ ἡ ὃν 8 ἤτοι τῴ τέλει τῶν αἰώνων, τοὺς ᾿Ἠθνικοὺς, οἳ ἀργοὶ ἦσαν 

/ ο) ΄ 3 ᾽ ΔΝ 3 ἃ » ’ ο 

πάσης ἀγαθοεργίας: οὐδεὶς γὰρ αὐτοὺς ἐμισθωσατο, ὅτι 
δὲ 3 ’ [ή 3 4 - 

μηδὲ ἀπεστάλη προφήτης τις εἰς τὰ ἔθνη. 

τά Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ Κύριος 
τοῦ αμπ ελώνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ" κάλεσον τους 
ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν µισθον, ἀρξάμενος 

απο τών ἐσχάτων ἕως τῶν πρωτων. Καὶ ἐλθόντες 
οἱ περὶ τὴν ἐνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 

Ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα λή- 
4” Ν 2 α δ / ψονται. Καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον' λα- 

βόντες δὲ ἐγόγγυζον͵ κατα τοῦ οἰκοδεσπότου λέ- 
Ύοντες ὃτι, οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, 

καὶ ἴσους ἡμῖν. αὐτοὺς ἐποίησας, τοῖς βαστάσασι 

το βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. ὍὉ δὲ ἆπο- 

κριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτών' ἑταῖρε οὐκ ἀδικώ σε. Οὐχὶ 

δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἆρον τὸ σὸν, καὶ ὕπαγε. 
ὴ] Θέλω δὲ τούτω τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί" ἢ 

οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς ; εἰ ὁ 
ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγω ἀγαθός εἶμι; : 

Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρώτοι, καὶ οἱ πρώτοι 

ἔσχατοι. Πολλοὺὶ γάρ εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκ- 

λεκτοί.] ᾿Ὀψία, ἡ συντέλεια. "Ἐν γοῦν τῇ συντελείᾳ 
λαμβάνουσι πάντες ἀνὰ δηνάριον, ὅ ἐστιν ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύ- 

µατος χάρις, ἀναμορφοῦσα τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ κατ εἰκόνα, 
. - / ’ ” / 4 3 / 

και ποιουσα θείας φύσεως κοινγώνοΟγ. 1Γλέον δὲ εκοπιασαν 

ε 4 -. - 8 ’ μι] ” ω / οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπιδημίας, καθ᾽ ὃ οὕπω ἦν τότε 

ὁ θάνατος λυθεὶς, οὐδὲ ὁ διάβολος συνετρίβη, ἀλλ᾽ ἔτι ἔζη ἡ 
5 [ή « ον ᾿ ’ - Ν - ; 

ἁμαρτία. Ἡμεῖς δὲ χάριτι Χριστοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος 

δικαιωθέντες, δύναμιν λαμβάνομεν εἰς τὸ νικῆσαι τὸν ἀντί- 

παλον ἡμῶν, ἤδη καταβληθέντα καὶ θανατωθέντα ὑπὸ τοῦ 

Χριστοῦ. ᾽Αλλὰ καὶ κατὰ τὴν προτέραν ἑρμηνείαν, οἱ νεώ- 

τεροι πιστεύσαντες πλείονα κάµατον ἔχουσιν ὑπὲρ τοὺς ἐν 

γήρᾳ προσελθόντας" ὁ μὲν γὰρ νέος τὸ βάρος τοῦ θυμοῦ καὶ 

τὸν καύσωνα τῆς ἐπιθυμίας βαστάζει, πολεμῶν τοῖς πάθεσιν, 
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ἀἱδθ. Ὑοσαν1έ Ιρ]έας Ὀοπιίπας Ρρτῖπια Ἠοτα Έπος] εἰ ος, 

{ατα ΑΡταμαπῃ, βεχία Μοβεπ, ποπα Ῥτορλείας, απάθεῖπια 

απίθπα, Ἠοο ορ, ἵπ οοπβιπηπηαίοπο βεροµῃ, ἄσπίϊ]ας, αιιῖ 

οἶ]οβῖ {πεγτυιπί αὉ οπιπῖ Ῥοπο: πιυ]]ας επῖπι 605 «οπάιχε- 

τα, Ώθαι1θ πα]δβ5 οδί Ῥτοβ]εία απῖ5 αἆ (αοπίςς. 

ο Θωωπι αιίεπι υ6βρεγα Γαοΐα οδοί, ἁἷωίέ ἀοπιίπις υἴπεα 

Φγοσιγαίοτὲ διο: οσα ορεγαγίοδ, εἰ γεᾷᾶε 1 πιεγοεᾶεπι, 

ἐποίρίεπβ α Ροδίγεπιῖθ Ίδια α ῥΥἱΠιο. «Εί φιπι υεπῖδδεπέ 

φωῖ οἴγοα ιπάεοίπιαπι Ἰογαπι νεπεγαπί, αοοερογιπέ δἴπφιζὲ 

ἀεπατίωπι. ὙΤεπἰσπίες αιίοπι εί ῥγιπιϊ ατγοϊέγαίἰ θιπί φιοά 

Ρζιδ εδδεπέ αοοερίιγῖ, εἰ αοσοερεγπέ 1ρδὶ φποφιε δἰπσιὲ ἄεπα- 

γζωπι. «Εί φωπι αοοερἰβδεπἰ, ππιγπιαγαδαπί αἄνεγδιδ ραΐγεπι 

Γαπιϊνας, ἀἰσεπίεν: ΕΠ πουϊβεϊπι παπι Ἰιογαπι Γιογιπιέ ἴτ 

ὀρεγε, αἱ 1ος Ῥαγεξ ποῦὺῖς 7εοϊε, φιὲ ρογίανϊπιιδ Ροπάιςδ 

ἀῑοί οἱ αδίιπιῥ «4ὲ ἰ[ῖο ΥεδΡοπάεπδ απῖ 6ο” πι, αἲί: «4πιῖςς, 

ποπ α[ιοῖο {ο ὑπ]ωγία. «Ίοππο ἀεπατίο ραοΐιδ 68 πιθοιτι ἓ 

ἑοῖ[ε φιοᾶ ἔππιπι εδί, οί αὈὶ. Τοΐο αιίεπι ]ιµῖο πονϊδδίπιο ἄαγο 

εἶσιέ οἱ ἐοὶ, «Απ ποπ ζῑσεί πι] φμοά υοῖο /αοεγο ἴπ γεῦις 

ππεῖς ζ απ οσµζιβ ἔωιιβ πιαζιβ οδί, φιοᾷ ἐΦο ὃΌοπιδ οἶπιζ δίο 

πουϊροίπεῖ εγιπί ϱγἱπιῖ, εἰ ϱγζπιῦ πουϊβαϊπι. ΜΗ οπίπι θιποί 

νοσαξἰ, ραιμοὶ αμίοπι εἰεοί.] Ὑεβδρετα οδί οοπβυπΙπΙα/{Ιο: 

Ἰπ πο αιίαοπι ἀῑεῖ οί οοπβαπιπιαίΊοπο αοοϊρῖαπέ οΠΙηΘ8 

βυππα ἀεπατίαπῃ, απϊ οδὲ Βρ]τίέας βαπο σταίία, ἔταπδίοί- 

ΤΠΔΏ5 Ἠοπαῖπεπι αἆ ΘΗΠΠΙ ΘΧ6ΠΙΡΙαΣ, εὐ {αοϊεηπςβ ἀῑνίπορ 

ηβίτες Ῥαγοίρεπι,. Ῥ]α5 ααίεπι ΙαῬοταγετιαπό ααϊ απίθ 

Οτι αἀνοπίαπι {αεταηέ, ϐο ααοᾶᾷ απο ποπάσπαι ογαῦ 

ΤΊΟΥ5 βο]πία, πθααε ἀἰαβο]ας οοπτῖέας, δεᾷ αὀλιιο γ]νεβαῦ 

Ῥεοσαίαπι. ἈΝο5β ααίεπι οταίῖα ΟἨτὶ5Η Ῥες Ῥαρίίδπιππι 

Παββοαία, νΙτέαίεπα αοοϊρίτηις αἆ γΙποεπάαπα αἆγογβατίαπα 

ποδίταπα, Ίαπι ἀε]εοίαπα οὐ οοοἴδαπα α ΟἨπῖδίο, Εὺ Ιασία 

Ῥτίογεπα Ἱπέεγρτείαίοπεπι απῖ Ίάγεπος ογεάιάστε, τηα]ο- 

Υ6Π1 ΊαΏοταοπι Παβοηίέ, αἀαπα ἨΙ απϊ ἵπ βοπεοίαίο αἆ Πάσπι 

«οοθββετιπί{. Αάοϊεξοεπ5 οπῖπι Ῥοπάας Ίγα, αἱ εδίέππι 

οοποιρίβορη{1ο ρερίαΐ, οετίαηπ5 οἶπι αεοίοπῖραδ: 56- 
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ὁ δὲ γέρων ἐν γαλήνη γίνεται" ἀλλ᾽ ὅμως πάντες μιᾶς ὃω- 
- - ΄ ’ ’ .] Α Δ ὸ ’ - ε - ε 

ρεᾶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀξιοῦνται. Διδάσκει οὖν ἡμᾶς ἡτού 

παραβολὴἡ, ὅτι κἀν τῷ γήρᾳ ἐστὶ μεταγῶναι καὶ τῆς βασι- 

λείας τυχεῖν" τοῦτο γὰρ ἡ ἑνδεκατη ὥρα. Οὐ φθονήσουσι 

δὲ οἱ ἅγιοι τοῖς τὰ ἴσα λαβοῦσιν, ἄπαγε, ἀλλὰ τοῦτο δείκ- 

νυται ἐντεῦθεν, ὅτι τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα εἶσι τὰ διδόµενα 
- ’ ” 4 οά 3 / - ’ 

τοῖς δικαΐοις ἀγαθὰ, ὥστε καὶ φθόνον κινῆσαι δύνανται. 
4 3 ΄ ε 5 -- 3 ε / 

γ.τη-οι Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσό- 
/ 8 8 ’ 

λυμα παρέλαβε ᾿ τοὺς δώδεκα μµαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν 
ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ἴδου ἀνα[βαίνομεν εἰς 
Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἄνθρωπου παραδοθή- 
σεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατα- 

-- λ / / 

κρινοῦσιν αὐτον θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγώσαι καὶ 

/ 

σταυρώσαι, καὶ τή τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 

Τότε προσήλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου 
μετὰ τών υἱών αὐτῆς, προσκυνούσα καὶ αἰτοῦσα 

τι παρ᾽ αὐτοῦ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ" τί θέλεις 5 Λέ- 
γει αὐτῷ" εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο ας μου, 
εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ 
βασιλεία σου.] Ἐνόμιζον οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, ὅτι ἐὰν 

ἀπέλθῃ εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἐύριος, βασιλεύσει αἰσθητὴν βα- 
/ 1 4 ο) ο - ’ αῤ 3 ’ σιλείαν. "Ἡκουον γὰρ αὐτοῦ συνεχῶς λέγοντος ὅτι ἀναβαί- 

3 ε / ” - 3 ’ ’ . 
νοµεν ες Ἱεροσόλυμα. Έπαθον οὖν ἀνθρώπινόν τι, καὶ 

- λ ’ ’ 9 . 3 ’ 9 αν 

προσελθεῖν την μητέρα πείθουσιν, αὐτοὶ εὐλαβούμενοι ἐν τῷ 
[ο - ’ 4 αν . 3 3 ε ε 

φανερῴ προσελθεῖν' κρύφα γὰρ προσΏλθον καὶ αὐτοὶ, ὡς ὁ 

Ἰάρκος λέγει" φησὶ γὰρ ὅτι προσπορεύονται αὐτῷ 
Ματο. Χ. 95. ο. ιο . ης 4 Αν .. Ῥ ε ϱ ρα πα 

Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, ἀντὶ τοῦ λάθρα καὶ ἰδίᾳ 

προσέρχονται. 

Ὑ.22 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν" οὐκ οἴ- 
δατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὸ 
ἐγω µέλλω πίνειν; ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγω βαπτί- 
ζομαι τος λέγουσιν αὐτῷ, δυνάµεθα. ] 
Τὴν μητέρα καταλείψας τοῖς υἱοῖς διαλέγεται, ἵνα δείξη ος 

9 ) / ο 9 8 /' . / . 3 

οὐκ ἠγνόησεν ὃτι αὐτοὶ προεβάλοντο τὴν μητέρα, καὶ φησὶ 

πρὸς αὐτοὺς, οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, πῶς ἐστι µέγα καὶ τὰς 
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ποκ απίαπι 1π {ταπαι]]]ο οβί: αἰίαπιθη ΟΠ1ΙΠΘΒ ΠΟΒ ΙΠΙΙΠά 

ἁοπιπι ορῖσιίαδ βαποίῖ αβδοηιήπαν. Ὠουεί Ισίίας ποβ 

Ῥαταβο]α, ααοά ἵπ 5οποοίιίο αἰῖαπι Ἰοεί τεβίρῖδοςτα, οὐ 

ΥΘΘΏΙΙΠΙ οΦ]ογαπι αββδθαπ. Ἠσαο επῖπι απάθεοῖπια Ἠοτα, 

ού. Ἀοη Ἱπν]ιάεραπό 5αποῖ 5 ααῖ Ρρατῖα αοοϊρίαηί, 

αὐδῖέ, 5εᾷ οδίεπα1ό Ἠϊο ααοά {απία οἱ {α]ῖα βαπί Ῥοπα, αι 

ἁαπίας {αδς, πό εὐ Ιηνιάϊαπα οχοἴίατὶ Ῥοββίηζ, 

Σέ αδοεπᾶεπδ «έδμς ΠΗἱεγοβοίἴγπια, αδδιπιρεαιέ ἀμοᾶεοῖπι 

αἰθοῖριιζοβ 8108 δοἶος ἵπ υἶα, εἰ αἲί ἐῑ[ίδ: Ἔσοο οοπβεεπάἴπιιδ 

1Πἱεγοβοίήπια, οί Π[ίις Πιοπιϊπίς ἐγαάείιν ῥτποϊρίῦιδ 8ασε- 

εἰοέμπι ασ δογτθῖς, οί οοπαεπιπαθιπέ ει ππογία, εί ἰγαάεπί 

6ιπι φοπέῖσις αἄ ἐιαεπάωπι, εἰ Παφε[ϊαπάιπι, οί ογιοἰῇσετ- 

ἄτπι, οἱ {εγέίο ἄῑαο γεδωγφεί. Ἴωπο αοσθβθῖί αἄ 6ιπι πιαίο 

Πἴίογιπι Ζεδεάσί οτι ΠΠ θιῖς, αάογαπα εἰ Ῥείεπς αἴϊφιϊᾶ 

αὖ εο. «ἀἱ είε αἰαωιέ εἰ: Οιίᾶ νἱ Ἅ«ἀῑέ εί: ΙὈίς 

φεάεαπέ ιά ἄμο ΠΙί πιεὶ, τίπις α ἀεπίγὶ {ωίδ, οί αἰίον αἄ 

αἰπίδίγαπι ἔπαπι ἴπ ΕΠΟ ἔμοι] Οριπαραπίατ ΠΠ Ζερεᾶσδοί 

ααοᾷ γαἆαςπς Ἠίοτοβο]γπια Ὠοπιῖπας τορηαίατας αββοξ 

χθρπο αποάαπι {επιροταῇ. Αιάϊεγαπῦ απῖπι Θ11πι 5ρο 

ἀϊσοθπίαεπα, Οοπβοεπάἴπιας Ἠϊετοβο]γπια. Ῥαβαῖ αιίεπα δαπ6 

Ἠαπιαπαπα αὐῖᾶ, εἰ αά πιαίεγ αοοεἀαῦ Ῥετειαάεηί, 1ρ8ῖ 

τεγετ]1 ἵπ πιαπϊεξύο αοσθἆστα: οαποι]ο 6ΠΙΠι 4008886- 

ταηέ εἰ 1ρ8ῖ, αἱ Ματοις ἀῑοῖ6. Αοοεάιπό οπῖπῃ, ΙπαπΙέ, αἆ 

6 πι {αοοῦΙς εξ ᾖοβηΠθΒ, Ἀος αβδί, Ργϊναζῖπι εί 86οΓβΠα 

αοοεάιπύ αἆ επι. 

Πεβροπάεπβ αιίοπι «Ίεθις αἰωίέ: Λεδοϊς φιᾶ {ρεύβ. 

Ῥοΐεείῖς Ὀΐδεγο ροσυίμπι φιοᾶ εφο θἰδίέωγιδ δη, αιέ δαρίϊἝπιο 

«πο εΦο δαρίίσου, δαρίίκαντ ὁ Ἠίσοιπί αἳ: Ῥοβδιπιμθ.] Μαίτα 

Ῥτορετίία βΠ19 Ἰοαυέασ: αἱ οδίεπάαί ααοά ποη Ι6ΠΟΓΑΥ6- 

τς αἳὉ 1ρ8ῖ5 Ργορπαίββαπη ΠΙΒίΣΕΠΙ, εί ἀῑοῖε αἆ 11ος, Νεβοῖας 

αιἱά Ροαξϊς, ααοᾶᾷ πιασηιπι ϱδί, οὐ απρε]σας νυἰτίαίθβ 
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- ο) / [ή 3 Α Ὁὶ 3 / .) 4 

τῶν ἀγγέλων δυνάμεις ἐκπλῆττον. Ἠίτα ἀπάγων αὐτοὺς 

τῶν τοιούτων λογισμῶν ἐπὶ κινδύνου μᾶλλον προτρέπεται. 
-. - - Ν Ἐρωτά δὲ οὐκ ἀγνοῶν, ἀλλ᾽ ἵνα ἀναγκάσῃ φανερώσαι τὸ 

ἕλκος διὰ τῆς ἀποκρίσεως, καὶ σπουδάσωσι πληρώσαι τὴν 
ε ’ π . Δ / [ή τ) Δ 3 δύ / 

ὑπόσχεσιν. 1 οὔτο γὰρ λέγει, ὅτι ἐπεὶ οὐ δύναταί τις γε- 
ΔΝ - - - 

νέσθαι κοινωνὸς τῆς [βασιλείας µου, εἶἰ μὴ καὶ τών ἐμώῶν πα- 
ιά θηµαάτων γένηται κοινωνὸς, εἴπατέ µοι, εἰ δύνασθε τὰ ὅμοια 

ο. ῃ λ , Ν / α΄ -ν φ ελ 
παθεῖν; Ἡοτήριον γὰρ λέγει τὸ μαρτύριον καὶ τὸν οἰκεῖον 

[ή νά 4 / ο 3 / 5 ο! ΔΝ 

θάνατον, ἅμα μὲν δεικνύων, ὅτι εὔκολόν ἐστιν, ὥσπερ τὸ 

πιεῖν ποτήριον, καὶ δεῖ λοιπὸν καὶ ἡμᾶς ὡς εὐκόλῳ τούτῳ 
/ 3 ο/ δὲ ὸ - ο Ν 9 ροέ, / 

προστρέχειν’ ἅμα ὃε δηλών, ὅτι καὶ αὐτὸς ἡδέως προσίεται 
Ν / ο/ ιν / / »λΩ/ η. / 

τὸν θάνατον. "Ὥσπερ δὲ ὁ πίνων ποτηριον εὐθέως ὑπνωττει 
/ . 

καταβαρούµενος, οὕτω καὶ ὁ τὸ τοῦ μαρτυρίου ποτήριον πί- 
9 λ - / ’ ο ἃ / ἕ 

νων εἰς τὸν τοῦ θανάτου καταφέρεται ὕπνον. Ἰαὶ βάπτισμα 
δὲ 9 / Δ [ιά 9 - « Δ ” [ή ᾽ 
ἑ ὀνομαζει τὸν θάνατον αὐτοῦ, ὡς καθαρτικὸν ὄντα πάντων 

ἡμών. Οἱ δὲ ὑπέσχοντο, οὐκ εἰδότες ὃ ἔλεγον, ἀλλὰ µόνον 

πρὸς τὸ τυχεῖν ὦν ἤθελον, πάντα εὐκόλως ὑπισχνούμενοι. 
2" |) / 3 -- μἳ Δ / / ὙΥ.2 Καὶ λέγει αὐτοῖς' τὸ μὲν ποτήριόν µου 

πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγω βαπτίζοµαι, 
βαπτισθήσεσθε᾽ το δὲ καθίσαι ἐκ δεξιών µου καὶ 
ἐξ εὐωνύμων µου οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς 

/ Ν - / ΑΡ ἠτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρὀς µου.] Μαρτυρήσετε 
Ν ο) ο) 3 »./ ’ .τ/) Δ ᾿ 

μὲν, οἶδα τοῦτο: καὶ ἐξέβῃ πάντως. Ἰακωβον μὲν γὰρ το7 

Ἡρώδης ἀπέκτεινεν, ᾿Ἰωάννην δὲ Τραϊανὸς κατεδίκασε μαρ- 
ο .. ’ - 9 / Δ Ν / .) ” 

τυροῦντα τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας. Τὸ δὲ καθίσαι οὐκ ἔστιν 
Εν νν ὸ Αα 3 3 ωὶ « / ’ ΑΝ. ε θή 

εµον ὀοῦναι, ἀλλ οἷς ἠτοίμασται, τουτέστιν, ἐὰν εὑρεθή τις 
Ν - - Ἴ 

µετὰ τοῦ μαρτυρῆσαι καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν ἀρετὴν ἔχων, 
5 - ’ 3 / η) - Δ « / ” ἐκεῖνος λήψεται τὴν δωρεάν. Ἐκεῖνῳ γὰρ ἠτοίμασται τῷ 

/ ο Ν » 2 . ε / « ’ 
κοπιάσαντι. Ὥσπερ καὶ τοῖς ἀθλοῦσιν οἱ στέφανοι ἑτοιμα- 

ζονται" ὥσπερ οὖν ἀγῶνος δρομικοῦ προκειµένου, καὶ ἀγω- 

νοθετοῦντος τοῦ Βαριλέκν ἐὰν προσέλθῃ τις µηδόλως ἀγω- 

μαμα, καὶ εἴπη: δὸς ἐ “μοί τὸν στεβανόν ώ ἀλωοθετα 

τῴ μὴ αν μήν εἴποι ἂν αὐτῷ ἐκεῖνος' οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
ω δοῦναι κατὰ χάριν τὸν στέφανον, ἀλλ᾽ ᾧ ἡτοίμασται, τουτ- 

/ . / . [ή ϱ/ 4 3 - / 
έστι, τῷ δραµόντι καὶ νικήσαντι: οὕτω δὴ κἀνταῦθα φησιν 
ς ΔΝ α . 3 . ) [ή ’ Αα ε - 9 

ὁ Ἀριστὸς, ὅτι οὐκ ἐγὼ κατὰ χάριν δύναμαι δοῦναι ὑμῖν τὴν 
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σοποιζΙθοΏΒ, Ὠοϊπᾶς αὈάπσοσης 11ο αἲ Πι]αδηιοςϊ οορ]- 

ἰαΜοπῖρας, αἆ ροτίοσῖ]α πασϊ5 Ποτίαίαν,. ἸΙπίειτοσαῦ αἲι- 

ἴθπι, ηΟἨΠ Ι6ΠΟΥάΠΒ, 5οἆ παί οοσαξ πιαπ]{οδίατο αἶοις Ῥοτ 

ΤΘΒΡΟΠΡΗΠΙ, εὐ διιάσαπό Ἱπιρίοτο ὮΓΟΠΙΙΒΦΙΟΠΟΠ. Ἔοο 

οπῖπα ἀῑοΙέ, Οπῖα ποη Ροΐοδύ ααῖδ Πατ ρατβσοαερ5 ταση] 

πηθὶ, η]δΙ ϱὔ ΠΙΘΑΤΙΠΙ ΡαββΙΟΠΗΠΙ ραγΏοαθρ5 Παΐ, ἀῑοιίο 

ΩΙΗΙ, ΠΠ Ῥοββῖδς βΙπη]]α ραα2 Ῥοου]απι οπῖπι 1οῖν 

ππατγτίαπα, οὐ βπαΠ πηοτίαπα : β πια] οδίεπάσπ5 αιιοἆ Ίενγα 

βἴί, {απαιαπα Ῥοοι] Ῥοίαο; εὐ ἀἆεοίαταη5 αποά 1ρ5α 

βυιαν]ζον αοοεζαί αἆ πιοτίαπι, οί οηἵπι Ῥϊροπ5 Ῥουι- 

Ίάπα θἰαΐΐπι ἀοτγπαῖέ οταναίας: δῖο οἱ απὶ πιαττ] ροο]άπα 

Ρ1ΡΙΕ, ἵπ πιογῖς Β6ΟΠΙΠΊΤΙ «ἀοίοτίαν. ἙῬαρέίρβπια αᾳποᾳαςθ 

ΠΙΟΓΊΕΠΙ ΒΙΑΠΙ ποπαϊπαί, ααοᾶ πο οππο5 Ρριτῖβσοεί. ἩἨϊ 

γετο ποβοϊεπίος αι]ά ρτοπαὔέεγεηῖ, 56αἆ βοἶαπι βρεοίαπ{ος 

αἆ 1ά ααοᾶ οιρίεραπέ, οπιπῖα {αοῖ]ο ρο]Ποσραπ{αγ. 

4ἳί είς: Ῥοειίωπι φωϊάεπι πιοιπι Ὀϊθείϊα, εἰ Ὀαρίίεπιο 

4ιιο ἐ0ο Ὀαρίϊσου, δαρίϊεαδἰπαεϊπϊ: 8οᾷεγο αιίεπι αἆ ἀεπίγαπι 

πιοαπι οἱ θἰπίρίγαπι, Ίιοπι οδίέ πιθιπι ἄαγε, δεᾶ φίδι ραγαίέωπι 

εδ α ραΐγα πιοο.] Βοῖο απϊάεπι γος {αββοαίατος, ἀῑχϊϊ : 

αἴααο Ἱία οπιπΙπο τος αγοεπῖς, οἱ ογεπὶοπί Ίσο οιηπίπο. 

;αοοραπα επῖπι Ηετοάςβ οοοΙά1έ, ᾳοαπποπι απίσπι Ττα]α- 

Ώις οοπ(σπιπανΙό Ῥγοράϊοαπέσοπι γατριπα γοτ]ἰας. Ῥοττο 

βοἄςτο ποπ θδὲ ΠπΘΙΠι ἆατο, 5οἆ ααῖραξ ρταραταίαπι οςί : 

ο Ἰπίε]]σο, 91 Ἱπγεηπίας {αατῖέ απ5 οαπι γογ]αῖς ἑοραΠ- 

οαΐ1οπε, οπιπῖ α]ῖα υιτέαίε Ῥτοράϊέας, 1]ο αοοϊρῖεξ ἄοπιπῃ, 

ΤΠ εηῖπι ρταραταίαπα ο5ί, αιϊ Ιαροτανοτῖέ, βἶοπί οἱ οοἵ- 

{απίραδ «οΓοΠΕΘ βαπέ Ρτερραταίς. ΟΩιαεπιαάπιοάσπα ος- 

βι5 οργίαπαῖπθ Ργοροβίΐ{ο, αο τοσα οργίαπαϊπΙς ρτωρ]ζς, οἱ 

αωἹδρίαπι ααὶ ποπ οοετίαδεεῦ ρτοᾶραί, οὐ ἀῑσαί: Τα παῖμΙ 

ΟΟΓΟΠΑΠΑ ΠΟἨ ΙΠΡΥΘΘΒΟ δίαἁἴαπα, ο οργζαπαϊπῖς Ργ99565, Παῖο 

ταβροπάφταο πθαιο Π]α ροΐανῖς: Ἄοπ οδὲ πιθΙπ ὅἆατα αἆ 

οταΔἹαπα ΟΟΥΟΠΑΠΗ, 564 αιάρας ρταραταίαπα οβ6, Ἆος ορὲ, Ἠ]5 

απ οπουττοετ]ηέ οἱ ν]οστϊηίέ. Ῥϊίο αιίοπ δἳ Ίος Ἴοοο αῑοῖέ 

ΟἨε]δίᾳ5, Ἐσο ηοΠ Ῥοβδπῃ αἆ οταξῖαπα ἆαγο γοδίβ βοάεπι α 
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ἐκ δεξιῶν µου καθέδραν: ἄλλων γὰρ, τῶν κοπιασάντων ἐστὲὶ, 

καὶ ἐκείνοις ἠτοίμασται. Ἐρωτήσεις οὗν, ἃρα λοιπόν τινες 

µέλλουσι καθεσθῆναι; µαθήση δὲ ὅτι οὐδεὶς ἐκεῖ καθήσεται. 

Μόνης γὰρ τῆς θείας οὐσίας τοῦτό ἐστι. Πρὸς τίνα γὰρ 

δις, τῶν ἀγγέλων εἶπε, κάθου ἐκ δεζιῶν µου; ᾿Αλλὰ 
ευ. 1. ὔ. τς 

τοῦτο εἶπεν ὁ Ιχύριος πρὸς τὴν ἐκείνων ὑπόνοιαν' μὴ 
’ 4 ϱ/ Δ -- ο ’ ’ Δ 

νοήσαντες γὰρ ὅτι τὸ καθεσθῆναι ἐπὶ δώδεκα θρόνους τὸ 

δοξασθΏηναί ἐστι δι’ ἀρετὴν, ἐζήτουν τοιαύτην καθέδραν. 
/ / 

Υ. 2-28 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν 
Ἱ -- 

περὶ τῶν δύο ἀδελφών. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλε- 
σάμενος αὐτους εἴπεν᾿ οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τών 

ἐθνών κατακυριεύουσιν αὐτών, καὶ οἱ ́ μεγάλοι κατ- 
ε ουσιάζουσιν αὐτών. Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν] 
ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται 
ὑμών διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶ- 
τος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος' ὥσπερ ὁ υἱἷος τοῦ ἀνθρώ- 

ει σε - 

που οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλα διακονῆσαι, καὶ 
-- 4 .] ε] - / 3 λ σν 

δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλών. ] 
Ὅ {ὸ ε δέ | δύ 3 ’ 3 - ν 4 

τε εἶδον οἱ δέκα τοὺς δύο ἐπιτιμηθέντας παρὰ τοῦ Ἆρι- 

στοῦ, τότε καὶ αὐτοὶ ἀγανακτοῦσι, καὶ ἔδειζαν ὅτι καὶ 

προήχθοντο ἐπὶ τῇ τούτων τιµῇ. Ἔτι γὰρ ἦσαν ἀτελεῖς" 
ε . 3 / - ’ ε Ν 3 ’ - 

οἱ μὲν γὰρ κατεζανίσταντο τῶν δέκα: οἱ δὲ ἐφθόνουν τοῖς 

δύο. Ἐπεὶ οὖν οἱ δέκα ἀκούσαντες ἐθορυβήθησαν, προσκα- 

λεῖται αὐτοὺς, τῇ κλήσει πρὸ τών λόγων αὐτοὺς καταπραῦ- 

νων. Καὶ γὰρ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου ἀποῤῥαγέντες τῶν ἄλλων 

ὁμίλουν αὐτώ: πᾶσιν οὖν κοινῶς ὁμιλεῖ: εἰδὼς γὰρ τυραννι- 

κὸν τὸ φιλόπρωτον, καὶ σφοδροτέρας δεόµενον πληγῆς, βα- 

θύτερον αὐτῶν καθικνεῖται εἰς τὴν τῶν ἐθνικῶν καὶ ἀπίστων 

μοῖραν αὐτοὺς ἀποῤῥίπτων, εἰ φιλοδοξεῖν θέλοιε. Ἰαὶ 
ο 9 ) 3 ’ / ε . 3/ Εά 

οὕτως αὐτοὺς ἐντρέπει φάσκων, οἱ µεν ἄλλοι ἄνθρωποι, 

διότι ἄρχουσι, λαμπρύνονται" καὶ τὸ ἐρᾷν τών πρωτείων, 
- . - 3 ’ ε ) . . ᾽ 3 Δ ’ 

γῶν ἐθνικών ἐστι πάθος" οἱ δὲ ἐμοὶ μµαθηταὶ ἀπὸ ταπεινώ- 

σεως τιμῶνται" ὥστε καὶ ὁ μείζων θέλων εἶναι ὀφείλει δια- 

κονεῖν τοῖς ὑποδεεστέροις" ὅπερ τῆς ἄκρας ἐστὶ ταπεινώ- 
) 9 Α- 4 - / ο) εά Ἀ . 

σεως. Ἐν ἐμαυτῷ δὲ τοῦτο δείκνυµι, ὃς ἄρχων ὧν καὶ βασι- 

λεὺς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἐταπείνωσα ἐμαυτὸν, διακονήσων ὑμῖν 
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ἀοχίτῖς πιεῖς: αΠογαπι επῖπι αβί αι Ιαροταγοτῖηί, εἰ Ι]ί5 

Ῥταραταία α5ἰ. Ἠοσαβῖς Ιρίίαν οοπβεαιθπηίετ, απ ααϊ 

βεββυγῖ οἶπέ Ὠΐβοας αιέοπι ααοά πα]]ας 1δί 66885 αδί: 

Ἠοο οπῖπι βο]ἵιας ἀῑνίπα παίατα οδ. Αἆά απθπι απῖπα 

πησε]οταπι ἀῑκίε, Ξεᾷο α ἀρκίαῖς πιεῖδὸ Ὑσδγαπ Ἠοο 
Ῥοπιίπας ἀῑσιέ ]αχία 1Ποταπα ορίπῖοπεπι: αποργοραπί εηῖπα 

Ἠαπςο βαἆσπι, ποη Ιπίε]Ιροπίαος5 ααοᾶ 5εάετο 54ρεγ ἁποάς- 

οἵπι 5οἆ65 οἳέ σ]οτϊῃσατῖ Ῥτορίοσ υΙτπίεπι, 

Εί σµήπι αιμαάἰδεεπί ἄεσεπι, ἰπαίϊφπαίὶ διπί ἄε ἁποῦιιδ 

Ἰγαίτίθις. «εδιδ αιίεπι υοσαυῖέ ϱὐ5 αἄ 86, εί αἲί: δοἰίζῖδ 

φιοᾷ Ῥτίπείρες φεπίίιπι ἀοπιϊποπίιγ ία: εἰ φιωῖ πιαφπὲ 

δέ, οΐεδίαίειι επογοθαπέ ἴπ 605. Ίοπ ία εγῖέ ἐπίεγ νο, 

δε φιωϊσππφιο υο[πογῖέ ἴπίεγ Όο8 ππασπις Πεγὶ, εί υεδίεν 

φπὐπίδίεν: εἰ φιωῖ υοἴμεγῖί ἴπίεν νο Ῥγίπιιιδ 6856, ϱιτέ υεδίεΥ 

8εγυις: κἰσμέ Πέις ]ιοπιῖϊπϊς ποπ υεπῖέ ιέ εἰδὶ πιϊπἰκίγατείαγ, 

δεᾷ μέ ἔρεο πιπἰδίγαγεί, αίφιε ἆαγεί απίπιαπι δµαπι γεζεπιρ- 

Μἱοπεπο Ἅγο πιιζΐε.] Ὀδρι νιάεταπέ ἆεοεπι ἆπορβ ἴ]ο α 

Οµτ]ιδίο Ἠοποταίοςβ, {απο εἰ 1ρ8ἱ Ιπάϊρπαα εαπΐ, εἰ οδίεη- 

ἀετιπέ 56 οοπιπιοίοΒ οὗ Ιδέογαπα Ἠοποτεπ. Αάλαο επῖπα 

εταπί Ἱπιρετ{εοί: παπι 1 αἄνετδας ἀεσεπι Ιπδυγρεβραηέ, 

Ἠϊ νοτο ἆποβρας Ιπνιάεραπί. ἸῬορίαπαπι Ισίίαν ἄεοεπι Ἠϊ5 

αιά115 {ατραίΙ {αεταπέ, ατορββῖέ 11195, γοσαίῖοπε αηίθ 86Γ- 

ΊΊΟΠΕΠΙ 605 ἀεπιμ]σρηδ. Ἐοπίπα ΗΙ Ζοβοᾶερί αγα]θῖ αἲ 

α]ῖς οοπγεγραραπίας οπι 1ρβο. Οπιπῖρας Ἱίαααο αἴπιι] 

Ἰοαπΐέαν. Βοΐεηπς οπῖπι απαπα οἳέ ἐγταππῖσα, εί οτανῖ Ἱπά]- 

Ρεαί τορτε]εηδῖοπῖς ρ]ασα απιΏ]{Πο, αοτῖα5 ϱο5 Ῥοτβίτιηρ]ζ, 

οἱ αὈ]ϊοϊέ ϱο5 ἵπ ΙπβάεΠαπα εὲ (ἀαεπαπα Ῥοσίίοπεπι, ϱἵ 

Ἱπαπῖ ρ]οτίε οἰιάετε γο]αθτῖπί: εί βῖο ϱο5 αἀλοτίαίας, 

ἀϊοσπδ: ΑΙΠ απϊάθπι Ἠοπ]πεςδ, απῖα τοσιηῦ, οἶατί βαπέ: 

οἱ αππατα Ρτϊππαίαπι ἀεπαπα οδέ αΠεοίο: ΠΙΕΟΒ απζεπα 

ἀἰδεῖρι]ος Ἠιπιμίας οοπιπιεπάα{, εέ ΠἩοποταβῖ]εβ {ααῖί : 

αἴααθ αἄθο απῖ πια]ο; 6556 γο]αοτῖέ, ἀεραί 5 απϊ ορα5 

Ἠαβεπό πιϊπϊδίατο; 1 ααοά Ρτοροῖρις» ΠιπηΠίαθίς α5ί. 

Ἐν Ίου ἵπ πιεῖρβο οβίεπἆο, οππα εΠΊΤα Βἵπ1 ΡΓΙΠΟΘΡΣ είτεα 

οσἸοβίίαπι, ἨαπαΠανΙ παιεπιερεαπι, ία αό ΥοῬίβ παηῖβ- 

21 
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εἰς τὴν σωτηρίαν' καὶ τοσοῦτον δουλεύσων ὑμῖν, ὥστε καὶ 108 
Ν 4 - ’ .] Λ ” ’ ’ 

την ψυχὴν δοῦναι λύτρον αντι πολλών, τουτέστι παντων. 

Οἱ γὰρ παντες, πολλοί. 
4 -- Δ Δ 

Υ. 2-4 ἸΚαὶ ἐκπορευοµένων αὐτών ἀπὸ Ἱεριχω, 
; -- / ; ) / ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. Καὶ ἰδοὺ δύο 
Ν / Δ Ν λ ’ ε/ 

τυφλοὶ καθήµενοι παρα τὴν ὁδὸν, ἀκούσαντες ὅτι 
ὧν / / / / - 

Ἰησούς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες' ἐλέησον ἡμᾶς, 
’ ελ / νο” ο Κυριε υἱος Δαυίὸ. ὍὉ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς 

«/ / ς Ν -- ”/ / ἵνα σιωπήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, λέγοντες' 
Ὀ κας ας εξ εν / ῃ ο] 
ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε υἱὸς Δαυίδ. Καὶ στας ὁ Ἰη- 

---- / : 1 . 5 / / 7 
σοῦς ἐφωνησεν αὐτους, καὶ εἶπε' τί θελετε ποιήσω 

ο) / 5 - ε/ -. - 

ὑμῖν; Λέγουσιν αὐτῷ: Κύριε, ἵνα ἀνοιχθώσιν ἡμών 
ς / λ - / οἱ ὀφθαλμοί. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο 
- ε -- ε - 3 β 

τών ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐ- 
ον ς [ή -- 

τῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.] ᾿Απὸ 
εν }. ε Δ ’ Δ ’ 9 [ή - 

τῆς φήμης οἱ τυφλοὶ γνόντες τὸν Ἠύριον, ἐδράξαντο τοῦ 

καιροῦ, ἀκούσαντες μὲν ὅτι παρέρχεται τὴν ὁδὸν, πιστεύ- 
φλ ο .) α εἰ / α μι 3 ’ 

σαντες δὲ ὅτι Ἰησοῦς, ὁ ἐς σπέρματος Δαυὶὸ τὸ κατὰ σάρκα, 

δυνατὸς ἣν θεραπεῦσαι αὐτούο. Ὡς δὲ ἄγαν θερμοὶ περὶ 
η ῃ 53 5 , 9 , 9 η Π ’ 

τὴν πίστιν, οὖδε ἐπιστομιζόμενοι ἐσιωπων, ἀλλα καὶ πλείω 
ο 4 »4ἱ λος ν 9 / 9 9 λ 
ἔκραζον" ὅθεν οὐδὲ ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἰ πίστιν ἔχουσιν, ἀλλὰ 

τί θέλουσιν, ἵνα µήτις νοµίση ὅτι ἄλλα βουλομένοις ἄλλα 

δίδωσι. Δείκνυσιν οὖν ὅτι οὐχ ἕνεκεν τοῦ λαβεῖν ἀργύριον 
ἐβόων, ἀλλὰ τοῦ ἰαθῆναι" ὧνάμενος δὲ θεραπεύει, ἵνα µά- 

θωμεν, ὅτι πᾶν µέλος τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκὸς ζωοποιὸν καὶ 

Θεοῦ µέλος ἦν. Ειὲ δὲ ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Μάρκος ἕνα τα ρα ν 86. 
ἃτο, κ. 46. . λ α » - «ἨἨ  λέγουσι τὸν τυφλὸν, οὐδὲν τοῦτο διαφωνεῖ: ἐκεῖνοι 

γὰρ τοῦ ἐπιφανεστέρου ἐμνήσθησαν. ἝΑβλλως τε, ὁ Λουκᾶς 

λέγει ὅτι πρὸ τοῦ ἀπελθεῖν ες Ἱεριχὼ ἐθεράπευσε τυφλόν" 
ὁ δὲ Μάρκος, μετὰ τὸ ἐξελθεῖν ἀπὸ Ἱεριχω. Ὁ οὖν Ματ- 

θαῖος φιλοσύντομος ὢν περιέλαβεν ἐν ταὐτῷ τοὺς δύο. 
ἸΝόησον δὲ τυφλοὺς, τοὺς ἐξ ἐθνῶν, οἳ ἐκ παρόδου ἰάθησαν" 

.) 8 ’ - ε Δ ΔΝ ) 3 ο) 

οὐ γὰρ προηγουμένως ἦλθεν ὁ Ἀριστὸς διὰ τοὺς ἐθνικοὺς, 

ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐξ Ἱσραήλ: ὥσπερ δὲ οἱ τυφλοὶ ἐξ ἀκοῆς 
5” Δ κι - ς 4 ε 9 .] . 3 - ’ 

ἔμαθον περὶ τοῦ Ἰησοῦ, οὕτω καὶ οἳ ἐθνικοὶ ἐξ ἀκοῆς πί- 
ς Δ 5 / 3 ) 3 [ή Δ 

στεως' οἱ δὲ ἐπιστομίζοντες τοὺς τυφλοὺς μὴ κράζειν τὸ 
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ἔοπι αἆ δα]αίοπι: οὐ ἵπ ἰαπίαπι ππϊδίτετω νοῬβς, αί εί 

ΞΠΙΠΙΔΠΩ ἨΊΘάΤΑ Ῥοπαπῃ τεάεπιρΒοποεπα Ρτο πια]15, Ἠος οβί, 

οπιπΙΡα5: ΟΠΙΠ6Θ οπΊπ πα]. 

Εέ εγγεαἰεπέῖνιις ἐῑ α Ἠἰογίσ]ο, θεοµία εδί θιπο {πιγδα 

ππιµία. «Ἐί εοσε ἄιιο οσοῖ δεᾷεπίον δεοµΒ υἴαπι φιιιπι αιιζζδ- 

βεπέ φιοᾷ «Γεδις ἰγαπεῖγαί, εἴαπιαυεγιωιί ἀἰσεπίος: Ηἱβεγεγθ 

ποδίγῖ, Ιλοπιύπο ΠΠ Πανιᾶ. Τιωτύα αιωίοπι ἐπογεραθαί 908 ιΐ 

ἴασεγεπί. «ἱ ἐΠί πιαφίς οἴαπιαῦδαπί, ἀἰσεπίεδ: «ΙΗἰἱβεγεγε Π08- 

ἡγὶ, Ποπιΐπε Πὲὶ Ιλανία. Εί εἰείῖί «Ἰεδμς, αο υοσαυῖΐ 905, εί 

αἲί: Οιῖᾶ υιζί ιἱ Γαοΐαπι νοῦίς” Ιἰσωπί Ιί: Ιοπεῖπς, 

μἱ αρεγίαπέιγ οσµ[ζ πιοδίγ. «Ἠηίδετίιδ αιίεπι ΕΟΥΙΗΠ «εσιιδ 

ἐεϊφῖέ οσο ΘΟγιη, οί οοπ]εδίίπι υἱδιπο γεορεγιπέ οσι[ῖ 

ἀΠίογιιπι, εἰ θεοιέὲ διιέ εωπι.]  Έαπια αρπογεταπί οεεοῖ Ὦο- 

πηΙπτα, οἳ οὐβεγτναβραπέ {επιρας απππ αιζἱβδεηύ ααοά 

Ῥταίοτϊτεί,.  Οτεάιάσεταπέ ααίεπι οααοά ὧεδα (αι εκ 

βοπηπο ὨΓανιᾷ βεοιπάιπα Ο4ΓΠΘΠ) Ῥοββδεί ουταχε 1]ο5. Ἐν 

Ῥίαπα πα]έυπα {ετνεραπί 46, πεααθ ἆππι ἴασετε ]196- 

τεπίας, αἰ]εραπί, δεᾷ Ίοηπσο απιρ]ας οἰαπιαραπύ. Ὁπάς 

ηοη ΙπέεττοσαγΙέ 1]ο5 απ. βάεπι Παβεαπί, 5εἆ απἷά γεΠεπί: 

ης ααῖς εχϊςσᾳπιεί ααοᾶ αΠα ἀεί αα γο]επάβριας. Μοηρίταῦ 

1σ]έαγ ααοᾷ ποη Ρρεουπῖε σταία αἆ 5ο εἰαπιατίπί, 5εᾶ α{ 

ουτεπίέιτ, Τασΐος αιίεπι οιταῖ, πΐέ ἀϊδοαπιαςδ οπιπ]α 56αης- 

{5 οαγηῖς ΟἨτίΙβΗ πιαπιστα, υ]ν]πσα, εἰ οί πιεπιστα 6559. 

Φποά αιίεπι Τμιοβς αι Ματοιςδ πάπα ἁῑοιπό ο8βοΙΠα 

{μ996, ποῦ αἳ Ἠϊ5 ἀϊδεοπαί. ΤΠ επῖπι ΙπβῖρηΙοτῖ5 Ἠπεή- 

Ώοπεπι {εοργαηί, Ὑε] αἱίετ, Τοας ἁῑοῖι ααοᾶ απίθ- 

παπα γοπῖτοί ἵη Ἠτετίομο, ουτανΙ{ οββοάπα; Ματοις αιίεπα 

Ῥορίασαπαι εχϊνΙο ἆς Ἠιοτίοπο: ἸΜαίίλαιβ γετο Ῥτενιία{1ς 

απηδέος ατα] πίταπιααθ οοπιρ]εχ5 οδί. Ἰπίε]Ιϊσε αιζεπα 

Ῥευ «59905, οο5 αι οκ αεπάραβ, ααῖ βεοις γίαπα οιταᾷ 

βυπΐ, Νοἢπ οπῖπα ργεροῖρας γεπῖς ΟἨτ]δίαςδ Ῥτορίες ροηί{ςΡ, 

βεἆ Ρτορίετ Ιβταε]μία». ΟΩπεπιαάπιοάσπα απίεπα «εεοῖ αἰι- 

ἀϊεπᾶο ἁἰάϊορτυπέ ἆε «ορια, δἱο οἱ σοηίος εκ αιάϊίιι Πάεῖ. 
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” ο) - οι ε - ’ , ον ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, εἰσὶν οἱ διῶκται τύραννοι, οἳ ἐπειρῶντο 
/ « / Δ 

ἐπιστομίζειν τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλ᾽ ἐκείνη πλέον ὠμολόγει το 
η - 3 ’ Δ - . 

τοῦ Ἀριστοῦ ὄνομα": διὸ καὶ ἰάθη καὶ βλέπει τὸ τῆς ἁλη- 
[ή - ’ Ν ᾱ - -. - 3 Δ 

θείας φῶς τρανώτερον, καὶ ἀκολουθεῖ τῷ Ἀριστῷ, κατὰ τὸν 

βίον µιμουµένη αὐτόν. 

ΚΕΦ. κα 

ΑΙ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς 
Βηθφαγὴ πρὸς τὸ ὄρος τών ἐλαιών, τότε ὁ 

Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο µαθηταὰς, λέγων αὐτοῖς' πο- 
ρεύθητε εἰς τὴν κώµην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὖ- 
θέως εὑρήσετε ὄνον δεδεµένην, καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς. το 
Λύσαντες ἀγάγετέ μοι” καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπη τι, 
ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτών χρείαν ἔχει" εὐθέως δὲ 
ἀποστέλλει αὐτούς. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 

πληρωθῃ τὸ ῥηθὲν δια τοῦ προφήτου λέγοντος" 
εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιὼν, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς: σου ἔρ- 
χεταί σοι πραῦς, καὶ πιο. ἐπὶ ὄνον καὶ πώ- 
λον υἱὸν ὑποζυγίου. ] Ἐκάθισεν ἐπὶ τῆς ὄνου, οὐδεμιᾶς 
3 3 / 3 ] - ” Ν / 

ἄλλης οὔσης χρείας, εἰ µῆ τοῦ πληρώσαι την προφητείαν, 
το / : α - -] - » - ) 4 03 

καὶ ἵνα δείξη ὑμῖν ὅπως δεῖ εὐτελώς ἐποχεῖσθαι"' οὐ γὰρ ἐφ 

ἵππου, ἀλλ᾽ ἐπὶ ὀναρίου εὐτελοῦς ὠχήθη. Πλῃηροῖ γοῦν τὴν 
/ . αλ.ς / 3 Δ κ) / προφητείαν καὶ καθ ἱστορίαν καὶ κατὰ ἀναγωγήν' καθ 

ἱστορίαν μὲν, ὡς ἐπὶ ὄνου καθίσας, τὸ ὁρωμενον" κατὰ ἄνα- 
α δὲ ο δι. Ά - / ο - / 3 ὸ 

γωγήν 9ε, Οτι καὶ ἐπὶ τοῦ πώλου ἐκάθισε, τοῦ νέου καὶ ἆθα- 
’ - - 0 ’ 'Ἠδέὸ δὲ . κ δ. 

µαστου λαοῦ, τοῦ ἀνυποτάκτου. έδεντο ὃε καὶ ἡ ὄνος 

καὶ ὁ πῶλος ταῖς σειραῖς τῶν οἰκείων ἁμαρτιών. Δύο δὲ 
3 -- 

ἀπεστάλησαν λύσοντες, ὁ μὲν Π]αὔλος εἷς τὰ ἔθνη, Πέτρος 
δὲ 3 4 4 / Δ μ] ὸ / τς Δ ’ 

ε εἰς την περιτομῆν, τουτέστι τους ᾿]ουθαίους. αἱ μέχρι 
δὲ - - δὺ λ Π ο - 9 8 - « .. « ᾽Α ” 

ε τοῦ νῦν ὁύο λύουσιν ἡμᾶς ἀπο τῶν ἁμαρτιών, ὁ ᾿Απόστο- 
] / η 

λος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Ἔνρχεται δὲ ὁ Ἀριστὸς πραῦς, οὐ 
8 - - Δ / 9 .. / / 

αρ ἠλθε κρῖναι τὸν κόσμον ἐν τῇ πρωτη παρουσίᾳ {οδη. Π, 17. ἐν δη . ρ ὡς ο... ς ρ ολα 4: 
ἀλλὰ σῶσαι. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ μὲν ἄλλοι βασιλεῖς 

- Γν ] Δ 

τῶν Ἑβραίων ἅρπαγες ἦσαν καὶ ἄδικοι, ὁ δὲ Ἀριστὸς βα- 

σιλεὺς πραῦς. 
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Ἠιϊ αιίοπι απ βΠεπίίαπι Ἱπιρογαπέ οεροῖδ, πο οἰαπιαπᾶο 

Ἰηνοοεπό ΠΟΠΙΘΏ ἆσθδι, βαπ6 Ῥογβδοοιίοτες {ἐγταππῖ, αά 

{εηίαπί οοσ]εδία ο5 οῬίπτατα: 5εᾷ ἴ]α πιπ]ίο πιασῖ5 9ΟΙ- 

Βίοίαχ ποπιοπ ΟμγῖςΗ: Ιᾷοἵνοο βαπαίιτ, αἱ ν]ιάεί γοτιία(1β 

Ίαπιεη οἶατίας, εὲ 5οᾳπἶέαν ΟἨτϊβέαπα, γΙέαπι οἶας ἱππϊίαπάο. 

4ΡύΤ ΧΧΊ. 

Τ' ουπι αρργορίπφιμαβθεπέ ΙΠἱεγοδοϊυπιεῖς, εί υοεπίςεοπέ 

| Λεί]ρ]ιαρε αἆ πιοπίεπι ΟΙίναγιπι, ἔπιο «Ἴεδμς πιϊφῖέ ἄιιο 

ἀἰθοίρι[ος, ἀἄϊσεπα ἐίδ: Ιΐε ἵπ Ῥαφιπι φιοᾷ οοπίγα 0ος εδέ, 

εἱ οἰαίίπι ὑπυεπίείϊς αθίπαπι αἰφαίαπι, εί ᾖιιζωπι σιπι θα: 

φοζυΐζίο, εί αζάιοῖίο πι]: εέ αἱ φιῖς υοῦίς αἰἴφιωϊά ἀἰπεγαί, 

ἀἰοίίε: Ιοπιΐπις Ἰμς ορι6 Ἰιαδεί: εἰ οοπ]εείῖπι επιδέῖέ 608. 

ᾷοο αιίεπι ἰοίμπι Γαοΐμπι οδέ ωί ααἰπιρίεγοίιγ φιοᾷ αἀἰσίιτν 

6δέ ρε’ ῥγορλείαπι ἀἰσεπίεπι: «ϊοίίο Πίω δίοπ, «Ίσοο τοῦ 

ἔωιθ υοπῖέ ἐθὶ πιαπδιοαίις, 8εᾷεπδ δῤεΥ αδίπαπι, αἱ Ίριιζζιιπι 

Πζιπι φαζ]ιφαζίς.] ῬΒεαάῖι βαρεγ αβΙΠΑΠΙ, ποῦ ἵπ πα]]απι 

ααπα πδαπα, απαπα αό Ἱπιρ]ετείας ρτορῃείία, εὖ πό οβίθῃ- 

ἀετεί νοβρῖδ αποπιοάο οροτίθαῦ νι]ίεν γεΒῖ: ποη ΘΠΙΠα 

εσαμο, 5εᾷ αξδε]]ο νΙἩ νεοίας5 αδί. Ἱπιρ]εί Ισίέαγ Ῥτορ]ο- 

Ώαπα εὐ ]αχσία Ἠϊβίοτίαπι, ϱοἳ ]αχία απαφοσεῃ. Ἀαπι ]ασία 

Ἠϊβίοτίαπα γἱδΙΡΙΗ αδῖπο Ιηπβοά16: εὐ ]ασία απασοσ6η απο- 

ααθ, απία οὔαπα ρα]]ο Ιπ8εά16 πογο, Ἱπάοπ]ίο, οὐ οροαάῖ- 

θη{16» ποδοῖο Ῥοραίο. Πήρα αιίεπα εγαπί αδῖπα οἱ ρα]]ας 

οα{θπ]β ΒΙΟΤΙΠΙ Ῥεσσαίοταπ. Όπο παῖβαῖ ϱαπί αἆ βο]ναι- 

σπα, Ῥαυ]ας απϊάεπι αἆ σεηίθ5, Ῥείτις Υθγο αἆ οἵτοιιπι- 

οἵβΙοπαεΠ1, Ἠος ε5ί, αἆ «αάςοβ. Ἐέ πδαᾳιο 1η ΠοάΙογηιπα 

ἀἴαπι ἆπο πο βο]ναπό α Ῥεοσαίῖ, ΑΡρορίο]ας οί Ἐγαπρο- 

παπα. Ψεπῖέ απίεπι ΟἨτῖδέα5 πιαηβδαείας. ἈΝοη οηίπι γαπῖς 

τὸ ]αᾷ1οοί παππάππα ἴπ Ῥτῖπο αἀγεπία, 5οᾷ τέ κα]νοί. 

Ἐί αἲΠ ααἰάσπι τορθΒ «Γπάσροταπα Γαεγαπῦ ταρασθς οἳ Ἱπ- 

Ἰαδα, ΟΠτϊείας ααίεπι τος πιαηβιείιβ. 
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Υ.6,7 Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ, καὶ ποιή- 
σαντες καθως προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ἤ ἤγαγον 
τὴν ὄνον καὶ τὸν πώλον, καὶ ἐπέθηκαν, ἐπάνω αὐ- 
τών τὰ ἱμάτια αὐτών, καὶ ἐκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. ] 
ὍὉ μὲν Λουκᾶς καὶ ὁ Μάρκος ὑποζύγιον µόνον εἶπον, Ματ- 

θαῖος δὲ ὄνον καὶ πῶλον, οὐκ ἐναντία λέγοντες' ἀγομένῳ γὰρ 
τῷ πώλῳ συνηκολούθει καὶ ἡ µήτηρ. ᾿Εκάθισε δὲ ἐπάνω αὐ- 

-ν Αν. ἳ - ’ ε / 3 Δ - ε ’ υ] ” 

τῶν, οὐχὶ τῶν δύο ὑποζυγίων, ἀλλὰ τῶν ἑματίων" ἢ πρώτον 
ω Νο 9-8 - ἓό ο) στ - [ή μ. Λ μὲν ἐκάθισεν ἐπὶ τῆς ὄνου, εἶτα καὶ ἐπὶ τοῦ πωλου. πεὶ 

καὶ πρῶτον ἐπανεπαύσατο τῇ τῶν Ἰουδαίων συναγωγή, εἶτα 

τῴ ἐξ ἐθνῶν λαφ. 
. - ”/ ”/ - 

Υ.89 Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν αὐτών 
τὰ μάτια ἐν τῇ ὁδῷ: ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους 
ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. Οἱ δὲ 
ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον 

/ ε λ - εν / 3 / « λέγοντες' ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ" εὐλογημένος ὁ 
/ / / . Δ 3 ο ’ 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου" ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψί- 
. 4 4 ε ’ 3 η 3 / κ 

στοις.] Κατὰ μεν τὴν ἱστορίαν πολλὴν τιμῆν ἐμφαίνει ηᾗ 

τῶν ἱματίων ὑπόστρωσις, καὶ τῶν κλάδων ἡ τομὴ, πανηγύρεως 
νά Δ 4 3 Δ [ή [κό λ Ἁ οι ο 
ἔνδειξις: κατὰ δὲ ἀναγωγὴν µάνθανε ὅτι μετὰ τὸ ἐπιθεῖναι 

τοὺς ἀποστόλους τὰ ἑμάτια αὐτῶν, ἤτοι τὰς ἀρετὰς αὐτῶν, 

τότε ἐπικάθηται ὁ ἸΚύριο. Εὶ γὰρ μὴ καλλωπισθή ἡ ψυχὴ 

ταῖς ἀποστολικαῖς ἀρεταῖς, οὐκ ἐποχεῖται ἐπὶ ταύτης ὁ Θεός. 

Οὲ οδὲ προάγοντές εἶσιν οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ σαρκώσεως 

προφῆται" οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες οἱ μετὰ ταῦτα μάρτυρες καὶ 

διδάσκαλοι, οἳ τὰ ἱμάτια αὐτῶν στρωννύουσι τῷ Ἀριστῷ, 

τουτέστι, τὴν σάρκα ὑποτάσσουσι τῷ πνεύματι" ἱμάτιον 

γὰρ καὶ κάλυµµα τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα. "Έστρωσαν οὖν ἐν 
α {τν ’ 3 . - . Δ / 3 9 

ο τῇ ὁδῷ, τουτέστι, ἐν τῷ Ἀριστφ. Ἔγω γάρ εἰμι ἡ 
1ο8π, αϊν.θ. ον ; ο ὰ ας : : ! '  ΜΜά 

ὁδὸς, φῃησίν. ᾿ἜἘὰν γὰρ µή τις τὴν σάρκα αὑτοῦ 

στρωση, τουτέστι ταπεινώση, ἐν τῇ ὁδῷ, τουτέστιν, ἐν τῷ 11Ο 

Χριστό µένων, καὶ μὴ αἱρετικὸς ὢν, οὐκ ἐποχεῖται ἐπὶ τού- 
ε ’ Δ 4 6 4 ε 4 / ϱ ϱ/ Ἀ 

του ὁ Ιύριος. Τὸ δὲ ὡσαννὰ, οἳ μὲν λέγουσιν ὅτι ὕμνον ἢ 

Ψ/αλμὸν σηµαίνει, οἱ δὲ, ὃ καὶ ἀκριβέστερον, σώσον δή. 
Μ ’ 9ξ λέ ε πυύ ε ὸ [ή 4 ρχόμενος δὲ λέγεται ὁ Ἠύριος, ὧς προσδοκώµενος παρὰ 

τοῖς Ἡβραίοις ἐλθεῖν' οὕτω γὰρ καὶ ὁ Ἰωάννης λέγει" 
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ο Ἑωπίο αιίεπι ἀἰδοιριωὶ /σοσγιέ σι ϱγώσερογαί εί 

ει». Εί αἀάιπεγωπί αείπαπι εί ριζωπαι, οἱ ἐπεροδιθγιπέ 

8ΙΡεΥ ϱ08 υεείἰπιεπία δα: εί οοπβεᾶέ δαρε ἐία.] 1 αςαβ 

αυἶάεπι εί Ματοις βΏ]ασα]επι βο]απι ἀἰκεγυπὸ;ς Μαί- 

{λλορα5 αιίεπα αδίπατα οἱ Ῥρυ]απι. Ἀοηπ ἀἰπετιπέ οοηίτα- 

παπα, ἀποεπίες οπῖπα ραπ βδοπία οδέ πιαίοτγ. ΟοηβαάΙέ 

απζεπι βρες Ί]]α: ποηπ 5αρεγ ἆπο Ἱαπιεπία, 5οἆ 5αρατ 

νορίε». Από Ργπηπι απ]άθπα 5οά1ξ 6αροΥ αβἴπαΠι, Ῥορίαα, 

βαρες Ῥρι]]απα: απῖα εἔ Ῥτππἁπι απϊαενίο ἵηπ ο ιάσοταπι 

βΥηασοσα, ἀεϊπάς ἵπ απ Ῥρορα]ο. 

Σ[ωγίπια αιίεπι ἔιγθα δίγαυεγιιπέ υοδέἰπιεπία δια ἴπ υἷα: 

αἰῖῖ νεγο οφάεθαπέ γαπιοξ ἆθ αγζοτῖθδις, εἰ δίεγπεδαπέ ἶἴπ υία. 

{ογγο {ιγύω φιῶ ῥγαοεᾶεδαπί εί φιιῶ φεηιεδαπέιω, οἴαπια- 

ζαπέ ἀϊσεπίες: οβαππα ᾖΠᾷῆίο ανά: δεπεάϊοίις φιὲ υοπέ 

πι ποπεῖπο Ιλοπιύπέ, Ίιοξαππα ἔπ αἰεθαπιϊς.] «ο αχία Πϊδέοτῖαπα 

πη]έππα 1π 5ο Ἰιαραεί Ἠοπογῖβ γερίο5 βίτανῖβρο, οὐ ΤΑΠΙΟ5 

ορ]εοίαδςο, ἵπ αιήθας αβί {εεία ἀἁαπιοπρίταίιο. Αἲ Ἱαχία 

8ΠαΡΟΦΕΠ ἀἶδορ ααοᾷ Ῥοβί(παπι αροδίοΗ βαρετροβαεγαπέ 

γεβίϊπιεπία βαα, υιτίαίθς ἵπααατα 8µᾳ5, ἔαπο β1πρεγ ἴ]αφ 

βοα1ς Ώοπιῖπας. ὝἼαπι ηῖθί απηίπια ηοβίτα ογπαία {ιαοτῖς 

αροβἑο]ἱοἵς νιτίααρας, ποηῦ οαιΠ{αδΙέ 6απα Ὀοπαῖηας. Ῥτας- 

οαεπίαες, βαπί Ῥτορῃεία, απῖ απίο Ἱποαγπαίαπι ΟἨτβίαιπα 

{αθτα: 5εαιεπίος αιίοπι, ππατίγτας οὐ ἀοοίοτθς, ααὶ γαβ- 

ΏΠπιεπία 5αα, βίετηαπί ΟἨτὶδίο, Ἠου ϱ5έ, οαγπαπι βαο]1οῖαπέ 

βριτι σα. Ὑεδβπιεπία οηῖπα εξ {οσιπιθηία αΠΙΠ129, οΟΤΡΙΒ, 

Βίτανοτιυπί Ισ]έατ 1η νία, Ώου α5δί, ἵη ΟΠπὶβίο. Ἐσο οπῖπι 

βήπ. γἵα, Ιπαυῖε, 9 οηῖπι απῖδ ΟΔΤΏΘΠΙ 8ΙΠΔΠΠ ηΟη βίΤα- 

γοτῖξ, Ἆοςο α5ὲ, ἨιπιΠαγοτίέ, 1π νία, Ἠος 6δὲ, ἵπ ΟΠτῖδίο 

ΙΠΑΠΘΗΣ5, ϱἳ που Πατοίϊοις οχἰδίθοηΏς, ΏηοἨ ΙηδΙάεΡΙέ 1π ϱο 

Τοπαπβ. Ἡοβαππα απίοπι απἶάαπα ἀῑσοαπό ααοά Ηγπιπαπα 

νε] Ὦβαίπιαπι βἰσπ]ῃοεί, αἲΠ αιίοπι, 1 ααοᾶ αοοιτααβ, 

Ῥα]να οὔρβεοτο. Ὑεπίατας απίεπι ἁἰοϊίαν Ώοπήπαςβ, απῖα 

οχρεοίαραίαν αἩ Ἠερταίβ γεπίμγαθ, ο επῖπι οὗ οὧο- 
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ε 3 4 - 9 / 3 8 Γ ος [ή 

Μαι χι. συ εἰ ο ἐρχομενος» αντι του, ο προσδοκωµενος 

ἐλεύσεσθαι. Ἰαὶ ἄλλως δὲ λέγεται ὁ ἐρχόμενος, ὡς καθ 
ἡμέραν προσδοκωµένης της δευτέρας αὐτοῦ παρουσία" δεῖ 

ω) ο μι η ὃν / 4 / Ἀ δια 9 / 

οὖν ἑκαστον ἀει ἐλπίζειν τὴν συντελειαν, καὶ ἀεὶ ἐρχόμενον 
ΔΝ ’ ας / 

τὸν ύριον, καὶ ἑτοιμάζεσθαι. 
] ’ - 3 / 

Ὑ.το 1 Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόολυ- 
/ -- / ’ ’ ωὶ 

μα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα: τίς ἐστιν οὐ- 
« ν ”/ ο ο ψ » 5 - ε 

τος; Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον' οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ 
/ λ Δ -- / προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαία».| Οἱ 

ὄχλοι ἄδολοι ὄντες καὶ ἄπλαστοι οὔτε ἐφθόνουν τώ «Ἆρι- 
ο , 4 / λ κο ρίς 

στῴ, οὔτε παλιν την προσηκουσαν περι αὐτοῦ ὑπόληψιν 
3. Δ Ν 4 - , 9” Α ’ / λ 
εἶχον. Διὸ καὶ νῦν προφήτην αὐτὸν λέγουσι. ἸΜηποτε δὲ 
3 .] Δ - 39 3 ε ’ ’ - 

ἐπεὶ μετὰ τοῦ ἄρθρου φασὶν, ὁ προφήτης, δύναται νοηθῆναι 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ προσδοκώµενος προφήτης" ὃν εἶπε Μωσῆς 

ὅτι, προφήτην ὑμῖν ὁ Θεὸς ἀναστήσει" οὗ γὰ εἶπον. 
Ῥου. ανῖη. 15. ο, 4 ρ 5 

᾿ 4 ο) 5. ’ ’ 

οὗτός ἐστι προφήτης, ἀλλ᾽ ὁ προφήτης, τουτέστιν, 

ἐκεῖνος ὁ ἐλπιζόμενος. 
, .] ωὰ [ος ἡ 

γ.12,1 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν 
-- - χ σος» / / 4 - 3 4 

τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέβαλε πάντας τους πωλοῦντας καὶ 
Ε] / ε μα κ -- ἃ Ν ῤ -- 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ τὰς τραπέζας τών 
- 4 λ λ / . κολλυβιστών κατέστρεψε, καὶ τας καθέδρας τών 

/ Δ / 1 / -- / 

πωλούντων τὰς περιστερᾶς. Καὶ λέγει αὐτοῖς' γέ- 
νὰ ω . / 

γραπται, ὁ οἰκός µου οἶκος προσευχης κληθήσεται: 
-- ) χ / ῤ -- 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστών. ] Ὡς 
/ ο. Ὁ κ. ο σε ον ἈδοΕ . 4 - 

δεσπότης τοῦ οἴκου, ὃ ἐστι τοῦ ἱεροῦ, ἐξέβαλε τους πωλοῦγ- 

τας" δεικνὺς ὅτι τὰ τοῦ πατρὸς καὶ αὐτοῦ εἶσι. Τοῦτο δὲ 

ἐποίει, ἅμα μὲν καὶ της εὐκοσμίας τοῦ ἱεροῦ φροντίζων, ἅμα 

δὲ καὶ τὴν µετάθεσιν τῶν θυσιῶν σηµαίνων" ὃὺ ὧν γὰρ ἐξέ- 

βαλλε τοὺς βόας καὶ τὰς περιστερὰς, προεμήνυεν ὅτι οὐκέτι 
’ - λ / 3 Δ - « 4 α ϱ 

χρεία ζωοθυσιών η σφαγίων, ἄλλα προσευχΏς" ὁ γαρ οἰκός 

µου, φῃσὶν, οἶκος προσευχῆς: ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε αὐτὸν σπηή- 

λαιον ληστῶν. ἘἜὶν γὰρ τοῖς σπηλαίοις τών ληστών γίνου- 
9 Δ ε / Ὁ 3 3 4 ’ 

ται σφαγαὶ καὶ αἱματεκχυσίαι. Ἡ καὶ διὰ τοὺς καπηλεύοντας 
τη) ’ . - ιά ”- 5 ΄ 

καὶ ἀγοράζοντας καὶ πωλούντας, σπήλαιον ληστών ἐκάλεσε 

τὸ ἑερόν" τὸ γὰρ φιλοκερδὲς Ἀηστρικὸν πάθος ἐστί. Ἐολ- 
λυβισταὶ δέ εἶσιν οἱ παρ᾽ ἡμῖν λεγόμενοι τραπεζῖται" κὀλ- 
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πηπθς ἀῑοῖΙί, Τα ο5 απ γοπέπτας 652 Ίος ο5έ, αιῖ 6χρος- 

ἰατῖς ἱ γοηῖα». ὨὈϊοϊίαν εἰ α]ίεν γοπίπταςδ, ο ααοά 

αἀνεπίας οἶαβ βοοιπάα5 ααοἰὐάϊᾳ οχρεοίείατ. ὮΏεβεπιβ 

Ἱρ]ίατ οἳ πο ΟΠΙΠ65 οοπβυπηπΙαΘίοπσπα παπάϊ εὔ αἄγοῃ- 

ἔαπι ΟἨτὶβ οχρεοίατο, ας ρτοραγασ]. 

Σέ ουπι ἠπίγαβδεί Ηἰογοδοίψπια, οοπιπιοία οδέ τπῖυεγδα 

οἴυίίας, ἀἰσεπδ: Οιῖς δέ ον Τιωγδῳ αιίεπι ἀἰσεῦαπί : 

Ἠίο εδὲ «Ίεσια 1ο Ῥγορλεία α ΔΝαζατεί]ι (σαβίσα.] Τατρορ 

βπιρ]ῃοςς εἐ οαπᾶάα πεαιθ Ἱηπνιάεραπί ΟἨτῖδίο, ηεαιθ 

τυγδα5 ορίπΊοπεπι ἄἀἴσπαπι ἆε ΟἨτῖδίο Ἠαρεραπέ: 1άεο εὲ 

ηππο Ῥτορλείαπι Πάπα ἀῑοιπῦ. Νδί ζοτίε (ᾳπαπάοαιΙάεπα 

οσα αγοι]ο ἀῑοιηί, ὁ προφήτης, Ῥτορβοία 116) Ῥοβεῖέ 

Ιπ{θ]]]σΙ αιποά Ι5ίε 5ἱέ απ οχρεοίαδαίαν ρτορηῃοία, ἆα απο 

ἀῑκΙξ Ἴοβ6β, Ῥτορμοείαπι νορῖ Ώεις εκοϊαβρῖ. ὝἌοπ 

οπἵπι ἀἰκοταηπό, Ἠϊο οδι ρτορῃεία: 5εᾷ, Ετορπεία 1]ο, 

Ἠου αβί, 1]]α απ εχρεοίαίγ. 

Εί ἐπίγαυϊέ «Ἰεδις ἔπ {οπιρίωπι 1αὶ, οἳ ο]ἰοίεδαί οΏΊΊι6Β 

υεπάεπίες αἱ επιοπίες ἴπ ἴοπιρίο, Πιεπβαδηιιο οοἶζηδἰδίαγιιπι εἰ 

σαί]εᾶγας υεπζεπίζωπο οοἴωπιδας ευεγἰέέ: εί ἀἰαῖέ είς: δογζρ- 

ἔωπι οδέ, Ί2οπιμς πιεα ἄοπιιιδ ἀεργεσαξοπῖς νοοαδζίαγ: αἱ υ08 

7εοἰκέίᾳ ἐῑίαπι βρείωπσοαπι Ἰαΐγοπισι.] Ταπαπιαπι ἆοπιῖηπτβ 

ἄοπιας, Ἆοο ορ, ἐεπιρ], ο]εοῖῦ γεπάρπίες: οβίεπάεηβ θα 

ασ ραϊτῖς βιπέ, εί 5αα 69556, βἶπιπ] εἰἴῖαπι Ἠοπεεία{ῖς 

{απιρῃ οπταπι Παβαπς, 5δεἆ εὖ πππίαθίοποπι 5αογΙΠοΙογτα 

βΙσπίῇσαπς, 6ο ααοά ο]οϊεπᾶο Ῥουος οἱ «οἴππιρας ρτοβῖρ- 

πανΙέ που υ]ίτα ορας 6556 απῖπια Μπα βαοτ]βοῖο ααί ΙΠΙΠΙΟ- 

Ἰαίοπα, βδεᾷ οταΏοπο. ὮοπιΠβ οπῖπι πιθα, ἹπαυΙξ, ἆοπιαβ 

ἀερτοσαἑ]οπῖς αρ: γοῦ αιίεπι {6οῖςίῖς Ίἶ]απι δρε]αποααι 

Ἰαίγοπιτα, Τη ερε]αποῖδ οηῖπι Ιαΐτοπαπα Βαπό πιαοία{1οπςβ, 

εὖ βαπρυ]πίς οῇβΙοηθΒ. Ὑε] εἰῖατα ρτορίετ ποροἰα{οτεβΒ 

επιοπ{θς εξ γοαπάρηίος, βρε]αποαπ Ιαΐτοπαπα γοοανΙε ἴθπι- 

Ῥ]απι. Αγατίῆα οπῖπα αὐ Ιαοτί οἀρ]άῑίαβ Ιαΐέτοπαπα πιοτραβ 

ερ. ΟοΙ]γβῖβίο αιίεπ βαπί απὶ αριιά πο ἁἰοππέαν πΊεη- 
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λυβος γὰρ εἶδός ἐστι νομίσματος εὐτελοῦς, ὥσπερ ἔχομεν 

τυχὸν ἡμεῖς τοὺς ὀβολοὺς { τὰ ἀργύρια. Π]ωλοῦσι δὲ πε- 
4 Ν « ΔΝ τν . 3 , θ 3 λ, - 3 

ριστερὰς καὶ οἱ τοὺς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις βαθμοὺς πωλοῦντες 

τὴν γὰρ τοῦ πνεύματος χάριν, ὃ ἐστι περιστερὰ, πωλοῦσιν 
. / ο 3 / 3 «νο. ο] Δ . / 

αὐτοί. Ὃθεν ἐκβάλλονται ἐκ τοῦ ἄνω ναοῦ, καὶ τοῦ κατω" 
8 / 3 « ’ / η Ν 4 / Δ 
ἀνάξιοι γάρ εἶσιν ἱερατεύεν. Ἑλέπε δὲ καὶ σὺ µήποτε τὸ 

ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, τουτέστι τὴν σὴν διάνοιαν, ποιήσης σπήλαιον 

ληστών, τουτέστι τών δαιμόνων" γενήσεται δὲ σπήλαιον, ἐὰν 

ἔχωμεν λογισμοὺς φιλοῦλους, πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας 
ην [ή νά . 9 - - [ο / - 

καὶ φιλοχρημάτους, ἄχρι καὶ αὐτών τών κολλύβων ἤτοι τῶν 

εὐτελῶν νομισμάτων συνάγοντας" καὶ ἐὰν πωλώμεν δὲ καὶ 

ἐκπριώμεθα τὰς περιστερὰς, τουτέστιν, εἴτι ἐν ἡμῖν εἴη 

πνευματικὸν δόγμα καὶ λογισμὸς τοιοῦτος, σπήλαιον ληστῶν 

ἐποιήσαμεν ἑαυτούς. 
Δ [μι -- |] 4 | Ὑ.τ Καὶ προσήλθον αὐτῷ χωλοὶ και τυφλοι 

ε] ο ε -- Αα 2 / Ε ’ . ' 

ἐν τῷ ἱερώ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.] ᾿Ἐξ ὧν θερα- 
/ 4 9 - ὸ / ϱ/ ’ 5 η - - 

πεύει τοὺς ἀσθενεῖς, δείκνυσιν ὅτι Θεός ἐστι καὶ καλῶς ποιεῖ, 
3 / 3 9 / 3 . ”/ 3 αν ᾽ 3 / ἐκβάλλων μετ ἐξουσίας ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ τοὺς ἀναξίους" 

δηλοῦται δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι μεθ’ ὃ ἐξεβλήθησαν οἱ Ἰουδαῖοι, 
ς α ’ λ - / [δα « Δ οἱ τῷ νόµῳ καὶ ταῖς ζωοσφαγίαις προσέχοντες, οἱ τυφλοὶ 

καὶ χωλοὶ οἱ ἐξ ἐθνών προσελήφθησαν, θεραπευθέντες ὑπ 

αὐτοῦ. 
[ά Δ - κ Ὑ.τρ,τό Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµµα- 

-- Δ εν / Δ Δ - / 

τεῖς τα θαυμάσια ἆ ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας κρᾶ- 
ζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ 
Δαυὶδ, ἠγανάκτησαν, καὶ εἶπον αὐτῷ ἀκούεις τί 

οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς' ναί" 
{ / 4 / / | 

οὐδέποτε ἀνέγνωτε, ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ 
/ Ωω - 

θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον,] Οἱ Φαρισαῖοι ἰδόντος 
8 λ) ’ - - .] ο - 3 

τοὺς παῖδας προσφέροντας τῷ Ἀριστῷ τὸν ὕμνον τοῦ Δαυὶδ, 
Ὡ] ὸ - ε [ή - . ” - / αν 

ὃν δοκε ὁ προφήτης τῷ Θεῷ ἀναθεῖναι, διαπρίονται τῴ 

φθόνῳ, καὶ κακίζουσιν αὐτὸν ὡς ἀνεχόμενον τὰ τοῦ Θεοῦ ἐπ᾽ 

αὐτῷ λέγεσθαι: ὁ δὲ, ἐπιβεβαιών μᾶλλον, φησὶ, ναί. }οσ- 

οὔτον γὰρ, φησὶν, ἀπέχω τοῦ ἐπιστομίσαι τοὺς λέγοντάς µοι 

ταῦτα, ὥστε καὶ τὸν προφήτην παράγω μάρτυρα, καὶ ὑμᾶς 
3 / Ἀ 3 - Ἀ / 3 κ ις, ᾿ ϱ 

ἀποδείκνυμι ἢ ἀμαθεῖς ἢ φθονερού. Οὐκ ἀνέγνωτε γὰρ, ὅτι 
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βατ. Οογρας επῖπι δροοῖοΒ ορ νΙ]5 πιπαϊβηια{15, βἱοιιῦ 

Ἠαβοπιις οὐ πο οῬο]οβ απέ ΠΙΠΙΠΙΟ5 ατροπίθοβ. Ὑεπάυπί 

απίθπι οοἴαπιρας αὐ Ἡϊ ααῖ ἵη οοο]εςδῇς5 σταάας γεπάιπί. 

Βρϊτ]ία5 οηπΊπι σταξῖαπι, ααῖ ο5δύ οοἶαπιρα, γαπάυιπί 1ρ8ῖ: 

ππάς ε]οϊππέίαν εκ βαροιπο οὐ Ιπίετπο {επαρΙο: Ἰπάῖρπϊ 

θπῖτα βαπέ βαοετάοίο Εαποὶ. Ὑϊάαε αιίαεπα εξ {π πο {οτίθ 

{επαρ]απα Τε], οοσἹίαάοπεπι {παπα, {αοῖας βρε]απσαπα Ιαΐτο- 

Ώπτη, 14 αϱὺ ἆθπιοπίοταπῃ. Ἐϊοί απίοπι βΡε]πησα, δἱ Παβιθ- 

τῖππας5 οοσ]αβῖοπος οαγπα]Όας τεβα5 απηῖσας, γεπάεπίες εὖ 

οπιαπ{ίθβ, εἰ Ἱία Ιποτ οαρῖάας, αἱ εί οο1γρος εἰ να 

πιυπηϊρπηθία οοηρτοροπ{. Ἐί βί γοπάιάσετῖπααβ εἰ 6ΠΙΘΤΙΠΙΙΒ 

οοἴαπιρας, ος εδ, 5ἱ ααοά ἵηπ ποβρῖ {παν αρϊτία]ο 

ἄοσπαα, εἰ Ἡπ]αδπιοά1 οορ]α{ῖο, βρείαποαπα Ιαίτοπιπι {6ο]- 

ΤΩ15 ηΠΟΒ 1Ρ508. 

Ἐὲ αοεοβθογιπὲ αἆ οπι οωοὶ οἱ οἶαιᾶί ἐπ {επηρίο: εί 

Φαπαυἰέ οο».] Έετ ΙπβΥπΙοΡ απο οιτανΙέ, οβθεπάϊω ϱε 

Ώομπαῃ 6059, αἱ Ῥσπο {ασςτο, ο]ιοῖοπ5 οππι αποἰοτιίαίο ο 

ἆοπιο 5πα ΙΠπάΙσΠοβ. Τοοἰαταίατ είῖαπι Ἀος, αποᾶ ε]θοίῖβ 

πάρα, απῖ Ἱαορσι οἱ αππιαΠαπι πιαοία]οπῖ αἀά1οῖ οταη{, 

οεροῖ εἰ οἰαιά1 ος σεπ ας αβδαπιρΏ {αετῖηΐ, δαπαᾷ αὉ ϱο, 

Οωπι αιίεπι υἱάἱβθεπέ γἱποῖροβ δαοεγάοίωπι αἱ δογἱθ 

φαἰγαθι[ία φιῶ Ἰοοεγαί, αἱ Όιογο οἴαπιαπίε ἵπ {επιρίο εί 

ἀἰσεπίες, ΊΠοδαππα Πίο Παυιᾶ: ιάϊφπαίϊί διπέ, οἱ ἀἰσογιπέ 

εἰ: Αιιάϊς φιωᾶ ἐδίῖ ἀἰσιωιί { «θδις αιίεπι αῑοιέ εί: ἴσεῖ- 

φπο πώπφηµαπι {εφὶεί, Έα ογο ἐπ]απίῖωπι εί ἰασίεπίΐζµπι ῬεΥ- 

7εοἰκέὲ ἴαιάζεπιδ] Ἐλατίβαϊ οτι γιάετεπό Ῥιθτοῦ Ἠγτι- 

πυπα Ώαγιά οβετεπίες ΟἨτὶξίο, απαπα γιάείας Ῥτορ]εία 

Ώοο ορίιᾳββα, ἀϊβδεοαπίυν Ἱην]άϊα, οἱ Ιπίετρε]]απί 1]]απῃ, 

ααοᾷ Ῥογπη(ίαί ἆε 5ο ἀῑοί ασ; 5ο] Ώεο ἀερεπίατ. ἨΠ]α 

αιΐεπα πιασῖ5 αρρτοΡβαπς αἀῑοῖν, Ἐματι, ἘΤαπίαπι αροξί αἱ 

ορίατεπι οτα {αλα ἀἰοσπίίαπι, πό εὐ ρτορΏοίο {θβίῖπιο- 

ηΊαπι αἀάποαπι, οὐ Υοῦ οβδίεπάαπι γε] ΙπιρετΙ{οβ νο] Ιηγ]- 

4οβ. Απ που οπῖπι Ἱορίβίβ ααοᾷ εκ οτο Ἱπίαπῖαπα οἳ 
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3 ’ ῃ 4 / /{ τοσα ἐς στόματος νηπίων καὶ θήλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 
/ ε / 3 . - ο νο ζλ 30) / κατηρτίσω δὲ σηµαίνει ἀντὶ τοῦ ἄρτιον καὶ τέλειον ἐ είξω 

ς/ .λ 9 4 ὧν .) - - 4 « / 5 4 9 
ὕμνον, κἂν ἐκεῖνοι ἀτελεῖς δοκώσι τὴν ἡλικίαν. Οὖὐ γαρ εκεῖ- 

νοι ἔλεγον ἃ ἔλεγον, ἀλλὰ τὸ στόµα µόνον δεδωκότες τῷ 

Ἠ]νεύματι, ὄργανα ἦσαν ἐκείνου. Διὼ τοῦτο οὖν φησιν ἐκ 

στόματος νηπίων, αἰνιττόμενος ὡς οὐ τῆς αὐτών διανοίας 

ἦσαν τὰ ῥήματα, ἀλλὰ µόνου τοῦ στόματος θείᾳ χάριτι 

κινουµένου: ἐσήμαινε δὲ τοῦτο ὅτι καὶ ἀπὸ τών ἐθνών τών 
/ 3 - , στ : δν 

νηπίων καὶ μωρῶν εὐλογηθήσεται. Ἰαὶ τῶν ἀποστόλων δὲ 
/ ω - ϱ/ / ᾽ 5 - / Ἀ 

παραμυθία ἣν τοῦτο, ὅτι δοθήσεται καὶ αὐτοῖς λόγος, κἄἂν 
ο) - - Ν 4 α δε [ῃ α / 5 ο) ἀφελεῖς ὧσι. Ἰαὶ σὺ δὲ ἐὰν νηπιάζης τῇ κακίᾳ ἄκακος ὧν, 

καὶ θηλαζης τὸ πνευματικὸν γάλα, τὰ θεῖα λόγια, τότε γε- 

νήση ἄξιος τοῦ ὑμνεῖν τὸν Θεόν. 
4 Δ Ἀ -- ”/ -- 

γ.τ] Καὶ καταλιπων αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς 
/ 3 / ’ -- - 

πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ πὐλίσθη ἐκεῖ.] ᾿Αναχωρεῖ 
3 Δ / «9 5 / .  - 9 / ΔΝ ε 
ἀπὸ τούτων ὡς ἀναξίων, καὶ ἔρχεται εἷς Ῥηθανίαν, ὃ ἑρμη- 

νεύεται οἶκος ὑπακοῆς, ἀπὸ γὰρ τῶν ἀνυποτάκτων ἐπὶ τοὺς 
ε ’ ο) - / . 9 / 3 3 [εν κεφ ο ὑπ ακούοντας αὐτῷ μεταβαίνει, καὶ αὐλίζεται ἐν αὐ- 

εν. ΧχΧΤΙ. . - 

τοῖ. «Φησὶ γαρ' ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπε- 

ριπατήσω. 
σ4 Δ 2 ’ η αν | / Ύ. τβ--μο Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν 

9 / (9 λ -- / 2 | - « -”. 

ἐπείνασε. Καὶ ἴδων συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν 
ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ οὐδὲν εὗρεν έν αὐτῆ εἰ μὴ φύλλα 

μόνον’ καὶ λέγει αὐτή" μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γέ- 

νήηται εἰς τὸν αἰώνα”.καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ᾗ 

συκῆ. Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγον- 
τες πώς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;] Ἐπειδὴ 
συχνὰς ἐποίει θαυματουργίας ὁ Ἐύριος πρὸς εὐεργεσίαν 

πάσας ὁρωσας, οὐδεμίαν δὲ κολαστικὴν θαυματουργίαν 
9 , 4 ὰ / , 3 » 4 , 
ἐνεδείζατο, ἵνα μὴ νοµίσωσί τινες, ὅτι οὐ δύναται κολάζαιν, 

δείκνυσιν ἐνταῦθα καὶ ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν, οὐκ εἰς 112 
ο] η / ’ 3 ια] 3 ’ [ή 

ἀνθρώπους καταχρησάµεος ταύτῃ, ἀλλ εἰς δένδρον ὡς 

φιλάνθρωπος, ὥσπερ καὶ πρὸ τούτου εἰς τοὺς χοίρους. 

Ἐηραίνει οὖν τὸ δένδρον, ἵνα σωφρονίσῃ ἀνθρώπουο. Θαυ- 
/ 4 « 3 ώ Ψ - 4 Δ / 

µάζουσι δὲ οἱ μαθηταὶ, εἰκότως" τοῦτο γὰρ τὸ δένδρον 
ς ” ’ 9 Λ ” ’ λ ων ς ’ 

ὑγρότερόν ἐστι, καὶ μᾶλλον δεικνύει τὸ θαῦμα, ὅτι ταχέως 
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Ἰαοίεπίίαπα ρογίθοϊςα Ἰαιάεπι Ῥεγίεοϊδᾶ αίεπι β]ρη]- 

Ποαί Ῥετί{εσίαπα οἱ αὈδο]ιίαπα οδίεπά1δίῖ Ἱαιάσπα, οἴῖαπι ϱἱ 

ἩΠ ρτορίοτ αραίαοπα Ἱπιρετίεοί εί νο γιάεαπίατ. Ἄοπ 

επῖπα 1Η ἀῑορραπί ασ ἀἰοεραπί, 5οἆ ο8 5οἶαπα ΔΟΟΟΠΙΠΙΟ- 

ἁαπίες Βρϊτια], ογδαπα οἶας {πεταπζ. Ἐδ Ιάοῖτοο ἀῑςῖε, 

Ἐκ οτο Ἱηίαπάμπι : ΙΠΏΙΘΠΡ ααοά θϱα Υοτρα ποπ αἲ 1]ο- 

ταπα πιοπίθ Ῥτοσεάετεπί, 5εἆ αιιοά ος βοίαπα ἁγίηα στα{ῖα 

ππογετοίιτ, βΒιρπϊβοαίασ Ἰίοπι αποᾶ α ροηπβραδ, ας 

βἹπρ]σοθς εἰ βἰπ]ία εταπύ, Ῥεπεάιοσπάις ο5θδεί. Ἐταί 

απίεπα εἰ Ἆοο αροβδίοΙς οοηβο]α{ο, ἁαπάαπι εὐ βἱΡΙ 86:- 

ΊΠΟΠΕΠΙ, {απιθίβι Ῥογαιαπα γηες {ογεπύ. Εό {ία ΙΠπΠποΟςΘΠΒ 

β1 {αοτῖς, αο πια ία ρατνα]α5β, βαχετῖδαιθ βρϊτ]έπα]ε ἁῑν]- 

ποτυπα εἸοαπίοταπα Ίας, {απο ἀἱρηιβ ατῖς απῖ Ἰαμάςς εὖ 

Ῥτωάῖςες Ώειπῃ. 

{έ γεζἰοίἰς {ῑ[ίς επί ο οἴντίαίο πι Βεί]λαπίαπι, εί ἀΐνεογεα- 

ἔμς οδέ ἐίοι]  ΒεοεάΙῦ αἳ 15, αἱ αἲ Ιπάϊσπϊς, ϱὐ γοεπῖέ ἵπ 

Ῥοίλμαπίαπι, Ἠος α5έ, ἆοπιαπι οῬοάϊοπίία. ΑΤΡ Ιπορβεάῖ- 

επρα5δ οηἵπι αἆ οροαάιοηίθς 5ο οοη{οτί, οἱ Ιπίογ 1]]ο5 τατγ- 

βαΐαν,. ὨὈιοῖιί οηἵπι, ΠαβιίαΏο 1π οἵδ, οἳ απιρι]αθο ἵπ οἳς. 

΄Μαπε αιίεπι γευεγίεηπ ἴπ οἴυαίεπι οδιγΏί. «Εέ οι 

νἰαἰβεεί Ποὶ αγθογεπι παπι ἴπ νία, υεπῖέ αἆ εαπι, εί πλ] 

ἠπυεπῖέ ἔπ θα, πὶεῖ Γοῦῖα ἰαπίωπι, εἰ αἲί ἠῆί: Νε Ῥοδίλαο εἩ 

ἴο γιοί παδοαίιγ ἴπ φίεγπωπι. Εί αγείασία ἐδί οοπέϊίπτιο 

ουδ: εί 60 υἶδο ἀἰδοίριωζὶ πιῖγαίἰ δωπί, ἀἰοεπίες: Θιοπιοᾶο 

οοπέίπιο επαγωῖί Ποιςξ] Οπαοπίαπι Ώοπίπας {γεαιοεπίογ 

πήτασπ]α ορεταίας εξί, εὖ ἵπ οπιπῖραβ Ἠου βρθεοίανΙέ τό 

Ῥεπείασετεί, πα]]απα απίεπι οβίεπᾶΙ6 απο Ῥιπ]τοί: το 

Ῥυίατεπί ααοᾷ ποη Ῥοβδεύ ριπῖτα, οβίοπάϊέ Ίου Ίοοο εξ 

Ἠαπο βατ Ῥοΐθρίαίοπα: που 1ηπ Ἠοπ]ποθς 1]]α πίεῃς, 5εᾷ 

1π αΤΡΟΤΕΠΙ, π{ροίθ παβετῖςοτ5, θἶοαί εί απηίθα 1π Ῥοτοοβ. 

Ατοίαοϊε Ισίίαγ ατῬοτεπι, πό επιεπᾶεί Ἠοπ]πθβ. ἜῬοττο 

ἀϊδοιρυ] πιθτῖίο αἀπήταπίατ. Ατρουτ οπίπα Π]α Ἠαπαϊά]ου 

ορί, εἰ πια]ας ορίαεπά1έ παϊτασι]απα, 9ο ααοά βἰίαίῖπι εχατι]ζ, 
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ἐξηράνθη. «Σημαίνει δὲ κἡὶ συκῆ καὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων συν- 
4 : ’ 5/ / Ν / 

αγωγὴν φύλλα µόνον ἔχουσαν, τουτέστι, τὸ Φαινόμενον 

γράμμα, οὐχὶ τὸν καρπὸν τοῦ πνεύματος. ᾽Αλλὰ καὶ πᾶς 

ἄνθρωπος, τῇ γλυκύτητι τοῦ παρόντος βίου αὑτὸν ἐκδε- 

δωκῶς, συκῇ ἀπεικάζεται" ὃς καρπὸν οὐκ ἔχει πνευματικὸν, 
υπ] - 3 - ” / 4 ’ Λ ’ 

ἵνα πεινῶντι τῷ Ἰησοῦ δῷ, φύλλα δὲ µόνον, τὴν πρόσκαιρον 

φαντασίαν καὶ καταῤῥέουσαν. Οὗτος οὖν κατηράµενος ἀκούει" 
’ Δ . ε ’ 3 . - 3 . . 

πορεύεσθε γαρ, φησιν, οἱ κατήραµενοι εἰς το πύρ" ἆλλα και 
’ 3 ’ Δ 3 -- 3. - 

αίνεται, ἀποτηγανιζομένου γὰρ αὐτοῦ ἐν τ 
Τμ. ανἰ. 54. ἕηρ αν κ α ζομ ο ο 

Φλογι ζηραίνεται ἡ γλὠσσα αὐτοῦ ως καὶ ἡ τοῦ 

πλουσίου. 
| 4 ”-- ιω -- 

Υ.21,22 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' 
, / κε 1 / / π λ 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν. ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ δια- 
- / Δ -- - 4 4 

κριθῆτε, οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἄλλα 
- 3 , »/ / η / κἂν τῷ ὄρει τούτω εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι 

Ν / / ἀ [ή / 

εἲς τὴν θάλασσαν, «γενήσεται, καὶ πάντα ὅσα 
1" ’ -- - / / 

ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῆ πιστεύοντες, λή- 
ψεσθε. ] Μεγάλη ἡ τοῦ Ἀριστοῦ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
.) / Λ . ο» - ’ 9 3 - 

ἐπαγγελία, τὸ τὰ ὄρη μµεθιστᾷν δύνασθαι, ἐὰν μὴ διακριθῶ- 

µεν, τουτέστι διστάσωµεν' ὅσα γὰρ αἰτοῦμεν ἀδιστάκτως 

πιστεύοντες τῇ τοῦ Θεοῦ δυνάµει, λην,όμεθα. ΊΝαίΐ φησι, 
η »ἃ . ’ ’ 9 ’ ’ .] 3 . ς/ 

καὶ ἐὰν αἰτήσωμαί τι ἀσύμφορον, πιστεύω δὲ ἀνοήτως ὅτι 

δώσει µοι τοῦτο ὁ Οεὸς, ρα λήψομαι καὶ ἐκεῖνο τὸ ἀσύμ- 
Ξ να ; ε . 2/ Αλ ιδ ῃ 

φορον; καὶ πῶς φιλάνθρωπος ὁ Οεὸς, εἴγε τὸ ἀσύμφορόν 

µου αἴτημα πληροῖ; ᾿Άκουε οὖν" πρῶτον μὲν ὅτι ὅταν 
3 ’ / 3 νΝ . 3 ’ 3 Δ 3 ” - 

ἀκούσης πίστιν, οὐχὶ τὴν ἀνόητον, ἀλλὰ τὴν ὄντως, νοεῖν 
3 / . 4 3 / 3 Δ ’ 3 

ὀφείλεις' καὶ προσευχἠν ἐκείνην, τὴν τα συμφέροντα αἴτου- 

µένην, ὡς ὁ Γύριος παρέδωκε, λέγων, μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἷς 

πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, καὶ ὅσα τῆς 

τοιαύτης εὐχῆς ῥήματα" ἔπειτα ὅρα καὶ τὴν λέξιν τοῦ, δια- 
- ε 4 ᾳ / - -  ἃἅ Ἀ Δ ταν 

κριθῆτε. Ὅ γὰρ ἠνωμένος τῷ Θεῷ, καὶ ἓν ὧν πρὸς ἐκεῖνον, 
Ἀ 4 . . λ -- λ 9 ’ .] ’ 

καὶ μή διακριθεὶς καὶ χωρισθεὶς, πῶς ἄν τὸ ἀσύμφορον αἰτή- 

σοιτο; ὥστε ἐὰν ἀχώριστοι καὶ ἀδιάκριτοι ὦμεν τοῦ Θεοῦ, 
/ 4 / 3 ’ . / 

τότε τὰ συμφέροντα αἰτησόμεθα καὶ λην/όμεθα. 
4 νυν / - 4 

ν.20--]. Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν, προσ- 
ῥαύ -- / -- 

ἦλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ- 
ιό - π ’ -- 

Βύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες' ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
. 
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Οπίεταπα Ποις «πάδροτυπι βἱσηϊβοαί 5ΑΥΠασοΡαΠΙ {ο]ία 5οἷα 

Ἠαβοπίαπαι, Ἠου ορί, αρρατεηίεπι Πίθταπι, ποη {γποίαπα 

αρἰτῖέα5. Θδεᾷ οἱ οπιπῖ5 Ἠοπιο 6χροπεηπΒ 5ο ἀθ]ιοῖῖς Ἠ]α5 

γϊαο, Που οοπιραταίατ : απία {Γαοίαπα ποη Ἠαδρεῦ ϱρῖτιέαα- 

Ίοπι, τό αβιγ]εη{1 ᾗ6δι ἀεί, 5εᾷ {ο]ῖα ἑαηίέαπη, εἰ {οπιροτα- 

Ίεπι αο ἀεβιεηίεπι αρρατοηίϊῖαπι. Ἠιίο Ιρ]ίαν πια]οάϊοίας 

αιαϊεί. Το απῖπι, ΙπαΙέ, πια]αᾶΙοίΙ ἵη Ίρπεπ. Θα εί 

αγθδοεί: παπα ἆαπι ογιοϊαίαγ 1π Βαπτπα, αγθδοῖς εἶαςδ Πῃ- 

βαα, οἷοιέ οἱ ἁῑν] ες. 

1εβΡοπᾶσηΒ αιέεήι «ἴεδιις αἲί εί: «πιει ἄϊσο υοῦῖθ, δὲ 

Παυμογιίϊς Ἰάεπι, εί ποπ ]ιωβιίανογλῖς, ποπ, δοἴιτπι Ίιοο φιοᾶ 

αεοἰαἰέ Ποωῖ, αοἰείῖς, υογιπιοίίαπι οαἳ πιοπέὲ ]ιωῖο ἀἰσοεγιίς, 

Τοἱἴεγα, εί ϱγο]ίσο {ο ἴπι πιαγε, Π6ί. «Εί οπιπία φσοτπηιθ 

ε(ἱεγιίῖ ἴπ ἀεργεσαίίοπο ογεεπίεβ, αοοϊρἰαίϊς.] Μασηα 

ΟἨτιδή απαπῃ ἀἰδοῖίρα]ς ἀαῦ Ῥτοπαϊβῖο, ααοᾶ Ῥροββίπιαβ 

πηοηί{θς {χαηρδίεττο, 5ἱ ΠΟΠ αποθῖσυϊΙ ΓΠαατίπιας Πᾶ6, εί Παρβῖ- 

{αγετΙπιαδ. (ΟΩΠούπααε επἶπι Ῥεθϊνογίπια5 οἴίτα Πορβιία- 

Ώοπεπα Πάεπίος ἀῑνίπορ υΙτίαα, αοοϊρΙεπηΒ. ἙἘάαπι, ΙπαΙέ 

αλα αἶδ, βἱ Ῥοίϊνετίπιας οἱ ααοά ποη οοπάποϊρ]ε, ογθᾶαπι 

αιΐθπα Ἰπβϊρ]οπίετ ααοᾶ Ίου πμ] ἀεί Ὠοπιῖπας, αοοϊΙρίαπ]- 

πο Ισέαν εἰ 1]]αά ααοά πῖΠῖ πηοη εχρεάΙ(2 Όοις Ισίίαν 

αποπιοάο ππβοτΙοοτ5, βΙᾳπίάθπι Ἱπθαπι Ῥαίδοπεπι, ασ 

πΩΙΠΙ ποπ Ῥτοάςςί, αἀἰπιρ]εί2 Αιάϊ εΓσο. Ἐτίπιαπα Ο1ΊΠχ 

αιαιθτίβ Πάεπαι, ποῦ βέπ]ίαπα 1]]απι Πάοπι, 5οἆ θαπι ας 

τεγοτα Πάες αεβί, ααοἴρο, εί ἀεργεοαίοπεπι 1]απι ος 

τά Πα Ῥε[ῖέ, ἶοιό ἰταβιάτν Ὠοπαῖπαβ ἀἱσςπβ, Να Ἱπάπσαβ 

ΏΟΡΒ 1η {εηίαίΙοπαπα, βοἆ Ίβοτα ΠΟΒ α πΙαΙο: οἱ ας ἵη εα 

οταίΊοπε βαηὲ νετρα. Ίπβδαρος νιάε εἰ νετραπα 1], Περρὶ- 

{αγοετΙιά». ἈΝαπι απά απῖέας {αοτῖί Ώοο, εὐ απι5 αδέ οτι 

1ο, οἱ ποηῦ ἀϊδοτοίας εί 5εραταίι5, ααοπιοάο Ρεΐεέ ααποᾶ 

Ἱπαβ]αε ορ Ἰπάο βϱἵ Ιπάϊνϊδί οὐ ΙπᾷΙβογείϊ {ποτίπιας α 

ὪΏεο, οοπάποϊρῖ]α Ροίεπηις α 6ο, εί αοοΙρΙεπΙἩ8. 

Εέ σι(πι υοπἰδδεί ἔτι {απιρζιΠι, αοθθδδΕΥωπί αἄ στι ἆοσεπ- 

ἔοπι Ῥγίποϊρες δάοσγάοίιµπι αἱ 86ΠΙΟΥ68 Ροριζί, ἀϊσοπίον: ΈὋμα 

αιοἰογτίαίο Ίιώο ]αοῖς ; εί φις ὑθὶ ἀεῶῖέ ἐδίαπι αιμοίογίία- 
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ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 
᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς" ἐρωτήσω 
κάγω ὑμάς λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι, κἀγω 

ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. Τὸ βάπ- 
τισµα Ἰωάννου πόθεν ἦν : ἐξ οὐρανοῦ ῆ ἐξ ἀνθρω- 
πων; Οἱ δὲ διελογίζοντο παρ’ ἑαυτοῖς λέγοντες" 
ἐαν εἴπωμεν ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διατί οὖν οὐκ 
ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώπων, 
φοβούμεθα τον ὄχλον. Πάντες γαρ ἔχουσι τον 
Ἰωάννην ὡς προφήτην. Καὶ ἀποκριθέντες τώ Ἰη- 
σοῦ εἶπον' οὐκ οἴδαμεν. ὌἜφη αὐτοῖς καὶ αὐτός' 11: 
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. | 
Φθονοῦντες οἱ νομοδιδάσκαλοι ὅτι ἐξέβαλεν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 

τοὺς καπἠλεύοντας, προσέρχονται ἐρωτῶντες αὐτὸν τοιάδε 

τινὼ, ὡς τίς σὺ ἐκβάλλεις ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τοὺς πραγµατευο- 

µένους; ρα ὡς ἑερεύς; καὶ μὴν ἑερατικὴν ἀρχὴν οὐκ ἔχεις. 

3Αρ᾽ οὖν ὡς βασιλεύς; καὶ μὴν οὔτε βασιλεὺς εἶ, οὔτε ἐὰν 

ὑπῆρχες, ἐξῆν σοι τοιαῦτα ποιεῖν' οὐ γὰρ ἔξεστι ταῦτα τοῖς 

βασιλεῦσιν ἐν ἱερῷ πράττει. Ἡρώτων δὲ ταῦτα τὸν Κύ- 
ριον, ἵνα ἐὰν μὲν εἴπῃ ὅτι ἐν τῇ ἐμῇ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ, 

διαβάλλωσιν αὐτὸν ὡς ἀντάρχην, καὶ ἰδίαν ἐξουσίαν ἔχειν 

λέγοντα: ἐὰν δὲ εἴπη ὅτι ἐν τῇ θείᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ, 
ἀποστήσωσιν ἀπ᾿ αὐτού τοὺς ὄχλους τοὺς ὑμνοῦντας αὐτὸν 

ὡς Θεὸν, δείξαντες τοῖς ὄχλοις ὅτι, ἰδοὺ οὐκ ἔστι Θεὸς αὐ- 
1 τὸς, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐξουσίᾳὶ ταῦτα ποιεῖ ὡς δοῦλος. 

/ - « ΔΝ ς 3 ενω, [ή ᾽ 

1 6ας. 1, 19, Τί οὖν ὁ Χριστὸς ᾗ αὐτοσοφία; ὁράττεται τους 
2οῦ. Υ. 19. λ 5 ο Π » 5 9 . 

σοφους εν τή κακουργιᾳ αυτων, και ερωτᾳ αυτους 

. αν τν ’ Ν ο ς/ ..: η / ϱ/ . Ἡ 

περὶ τοῦ Ἰωάννου τὰ ὅμοια, ἵνα ἐὰν μὲν εἴπωσιν ὅτι ἐξ 

οὐρανοῦ ἣν τὸ κήρυγμα τοῦ ᾿]ωάννου, εὑρεθῶσι θεομάχοι, ὡς 
λ / - Σε ιᾱ 9 ’ ϱ᾿ 

μὴ παραδεξάµενοι τοῦτο" ἐὰν δὲ ἐξ ἀνθρώπων εἴπωσι, κιν- 

δυνεύσωσιν ἐκ τοῦ ὄχλου" πάντες γὰρ ὡς προφήτην εἶχον 
Δ .) [ή / Ἀ. 3 . { / ος - 

τὸν Ἰωάννην. Δείκνυσι δὲ ἐντεῦθεν ὁ ΙΚύριος, ὅτι τοῖς κα- 
’ 3 - ο) ” 3 / 1 3 5». . . 

κούργως ἐρωτῶσιν οὐ δεῖ ἀποκρίνεσθαι. Οὐδὲ γὰρ οὐδ' αὐτὸς 

ἀπεκρίνατο τοῖς ἐρωτῶσιν αὐτὸν ᾿]ουδαίοις ἐν δόλῳ, καίτοι 
.ὶ . ” 3 / ο Δ ’ σα Λ . 

οὐκ ἠπόρει ἀποκρίσεως. "Άμα δὲ µανθάνοµεν ὅτι καὶ τὸ 
ε ΔΝ ” / 3 ” 8 .ά / ἸἼὸ Δ Ὁὶ ε 

ἑαυτὸν ἐγκωμιάζειν οὐκ ἔστι κατὰ «Ἀριστόν. ο) οὖν ὁ 

1 τοῦ Θεοῦ ἐξουσίᾳ] Τία οοᾱ. Ῥαΐαν. Ἐ. Ὑοη. τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσίᾳ. 
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{επι ἍΠεβροπᾶεηπς αιέεηπι οἴεσιις αἰχτί εἰς: Ιπίεγγογαῦο υ058 

εἰ 9ύο φιωᾶάαπι, φιιοᾷ εἳ ἀἰπογΏ(ῖς πι], εἰ εΠο νουῖε ἀἰσατι 

σια αιιοίογτἰαίε Ίιωο ]αοΐαπι. Βαρίϊεπιιδ «οαππίςβ πᾶθ 

εγαί ᾗ ο οωΐο, απ 6 Πιοπιπίθις «Αί ί οοφαθδαπί αριᾶᾷ 

86, ἀἰσεπίες : δὶ ἀἰπεγίπιις ϱ σαζο, ἀῑσεί ποδίε, Θιαγο ΕΥΦΟ 

ποπ ογοαἰαζἰεέὶς ιδ δίπ αιμίεπι ἀἰπεγίπιις, 6 Ἰιοπιῖπτοις, 

Μἴπιεπιις {αγθαπι. ΟπΙΠΕΡ επίπι ιαδεῦαπί «Ἰοαππεπι μέ ῃγΥορ]ιθ-- 

ίαπι. Εί γεεροπᾶεπίες «Ἴεει ἀἰπογιπί: εβοπιις. «4ῑί ἐς 

εἰ ἔρεε: Ίεο εγο ἀἶσο υοῦί αμα αιιοίογζίαίο Ίιωο Τασίαπι.] 

Πηνιάεηίες Ἱεσῖρετ]ϐ εν αδα ααοᾷ ε]αοῖςδεῦ ο {επιρ]ο περο- 

Ὠαπίας, αοοθβεοταπέ αἆ οπι, εἴ {α[α απεράαπα τοβαγθ- 

ταπί, ΟΩπ15 ε5 {ία απ 6 ἑαπιρ]ο ε]ῖοῖν πεσοβαπίεςὂ ηΠ- 

αυπῖά Ίου {αοῖ πό βαοετᾷο52 Αἲ ία απἱάθπι βαορετάοία- 

Ίεπι ἀῑσπιίαίεπι ποπ αρα. Ἀαπι Ἠοο {αοἶς πό τες 

6ΠΙπΙγετο πεαιθ τοχ 65, ηθαΙθ βἱ 65565, Ποσγεῦ {4151 Ἠαρο 

{ποετο. Νοπ οπῖπι Ποεί τοσΊρας 1π {οπιρ]ο Ἠαδο α6976. 

Ἰπίειτοσαβαπί αιίεπι Ἡρλο Τοπαἵππα, 0 51 απϊἸάεπι ἆἴσθ- 

τεί, ἌΤεα Ροίερίαίο Ίαο {ασἵο, αοοιδαγεπό οαπι πό τορε]- 

Ίεπι, εἴ Ῥτορτίαπι Ῥοίθείαίοπα 5ο Ἡαβετα ἀἰοεηίεπα:; δβἷπΠ 

αιίθπα ἀῑσετεί, ἀῑνίπα Ῥοΐρείαίο Ἠαο {ποῖο, αθάποετεπό 

αὉ 6ο {πτρας, απ 1]απα αἱ Ώσαιυπι Ιαπάαραπέ, πιοηβίταπίας, 

Έσοςρ εαδας 1]ο ποπ οδί ῶΏε6ι5, 5δοἆ Ῥοίέοεδίαίο Ὦ6ϊ Ἠαθο 

{αοῖξ αὲ β6τνι5. Οµαἷά ΙἸσιίαν ΟἨτϊδίας ααϊ οδί Ίρδα ραΡρί- 

οπίαδ Οοπιρτεπεπά1έ ςεαριεηίθς ἵπ γετβιίῖα ε5πα, εὐ Ἱη- 

{ριτοσαί 605 ἆθ οαππο Ιππία, αέ 5ἱ απϊάεπα ἀῑορτεπί, Ἐὶ 

οσ]ο {αῑέ ρταρᾷΙσα{1ο  οαπηῖ5, οοπιρτορατεπίασ Ώεο αἆνει- 

"Ρατ!, αποᾷ 1]απι ποη βαβοθρῖςεεπί; βἵ ααίοπι ες Ποπιϊπί- 

Ῥα5 ἀῑοετεηί, ρετιοΠατοπίας Ῥτορίες {πτραπ,. Όπιπε 

οπῖπι πέ ρτορμείαπα Παρεραπέ :οαππ6πι. ΟΡίεπάϊέ αιέεπα 

Ίου Ίοοο Ὠοπαίπς, ααοά πια]σπε Ιπίειγοσαπάίβρα5δ ηοἨ 

οροτίεαί τεβροπάετα, Ἅαπι που 1ρ5ο «πάς ἀοΐοδε Ἱπ- 

ἰειτοσαπΏθας ταρροπά1ξ, απαπανί5 π]]α τεδροπάεπά1 ἁπβῃ- 

ου]ίας οβθεί. ΤὈ]βοῖπιας απίαεπι Ἰπέατίπα απο βεπιαῖρβιιπι 

Ἰαπάατο ποπ αβῦ Ἱαχία Ομτὶςα ἀοοίτίπατα, Έσσε Ώοπιῖπ5 

22 
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Κύριος δυνάµενος εἰπεῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖ, οὐκ 
ον ο 4 / « Δ ε) / εἶπεν, ἵνα μὴ δόξη ἑαυτὸν ἐγκωμιάζοαιν. 

-- -- αι / 

γ.28-- Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχε τέκνα 
Δ ” { αν / / 

δύο' καὶ προσελθὼν τῷ πρώτω εἶπε᾽' τέκνον, ὕπαγε 
/ 2 / ε εν ον β [4 ο 

σήµερον, ἐργαζου ἐν τῷ ἀμπελώνί µου. ὍὉ δὲ ἄπο- 
. / «/ α) 4 

κριθεὶς εἶπεν: οὐ θέλω": ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς 
ο ον 3 λ - ὃ / 5 ε / ἀπήῆλθε. Καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρω εἶπεν ὡσαύ- 

Ν λ . 3 Δ / λ 

τως. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν. ἐγὼ Κύριε, καὶ οὐκ 
Ε] -- / 2 - / 3 / Δ / - 

ἀπήῆλθε. Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε το θέλημα τοῦ 
/ / ” -- ”- / - 

πατρός; λέγουσιν αὐτῷ, ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς 
-- Ε Δ / :ς - «/ « -- η « 

ὁ Ἰησοῦς' ἁμην λέγω ὑμῖν ὃτι οἱ τελώναι καὶ αἱ 
/ / - 2 Δ / -- 

πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς την βασιλείαν τοῦ 
- 5 Δ λ -- / - Θεοῦ. ΄Ηλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαι- 

/ λ 3 / 3 - Δ - 
οσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ" οἱ δὲ τελῶναι 

/ / -- α- λ. 3 / 

καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς δὲ ἰδόντες 
/ ς -- -- - 

οὐ µετεµελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεύῦσαι αὐτῷ. ] 
Δύο τάγματα εἰσάγει, ἓν μὲν τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποσχομένων, 

οἷοι ἦσαν οἱ Ιουδαῖοι εἰπόντες, πάντα ὅσα εἶπεν ὁ 
Ἐχοᾶ. κχῖν. 9. τι Ἀ μις [ ῤ Ν - 

Θεὸς ποιήσοµεν καὶ ἀκουσόμεθα" ἕτερον δὲ τῶν 
ο) [ή ω δὰ Δ - 3 Ν Δ ἃ α 3 
ἀπειθησαντων, οἷον πορνῶν καὶ τελωνῶν, ἀλλα δὴ καὶ τοῦ ἐξ 
[ - - δν 79 . .ν 4 « ’ - / . 

ἐθνῶν λαοῦ, οἳ ἐξ ἀρχῆς μὴ ὑπακούσαντες τῷ θελήµατι τοῦ 

Θεοῦ ὕστερον µετέγνωσαν καὶ ὑπήκουσαν. Ὅρα οὖν τὴν 
’ - - ) ΣΩ] 3 . - ο) 3 - ο 

σοφίαν τοῦ Χριστοῦ: οὐκ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, 

κρείττονες ὑμῶν εἰσιν οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι" ἀλλὰ προ- 

κατέσχεν αὐτοὺς καὶ ὡμολόγησαν ὅτι ἐκ τῶν δύο υἱῶν ἐκεῖνος τ: 
’ ς / λ / .ν / 2 ς 

πειθήνιος, ὁ ποιήσας τὸ θέλημα τοῦ πατρός. Ἠθ) οὕτως 
ο ιά 5 / 3 ’ ή ω 3 ’ 9 « . 

ὁμολογησάντων ἐκείνων, ἐπήγαγεν ὅτι ἦλθεν Ἰωάννης ἐν ὁδῴ 

δικαιοσύνης, τουτέστιν, ἐν ἀμέμπτῳ βίφ' οὐκ ἔχετε γὰρ 
. - ς/ 3 / - .) - ε ’ 9 9: « ιά 

εἰπεῖν ὅτι ἐπίψογος ἦν αὐτῷ ὁ βίος" ἀλλ᾽ ὅμως αἱ πόρναι 

ὑπήκουσαν, ὑμεῖς δὲ οὔ: διὸ καὶ προάγουσιν ὑμᾶς, τουτέστι, 
’ « ο) 9 / 3 Δ ψ ο ο. 

πρότεραι ὑμών εἰσέρχονται ες τὴν βασιλείαν. "Ὥστε ἆγω- 
’ ας α.. 4 Ἀ - 9 δλδ 3. λ 

νίσασθε καὶ ὑμεῖς, ἵνα κἂν γοῦν μετ᾽ ἐκείνας εἰσέλθητε καὶ 
ευ) ἃ / ΣΑ λ Ν ’ 20» ϱ 5 

αὐτοὶ πιστεύσαντες' ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσητε, οὐ» ὅλως εἶσε- 

λεύσεσθε. Πολλοὶ δὲ καὶ µέχρι τοῦ νῦν ὑπισχνοῦνται μὲν 
- . . Δ Δ Δ ” Ἀἃ ε . 8 λ 

τῷ Θεῴ καὶ πατρὶ μοναχοὶ τυχὸν ἔσεσθαι ἢ ἱερεῖο, μετὰ δὲ 
3 ε ’ ς . 4 4 ὦ 4 Ἀ 

τὴν ὑπόσχεσιν ῥαθυμοῦσιν. Έτεροι δὲ µοναχικὴν μὲν ἢ 
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ουῖπι αὐΙ Ρος ἄἴορτο αια Ροΐερίαίο Ίσο {Ἀοσγοέ, ΠΟΠ 

ἀῑκ]ίέ, πο δεἱρδαπι ]αμζᾷαγο νιάστοίαν. 

ΟΩωῖᾷ αιίεπι υοῦῖς υἰάείων Ἅ«ἨἩοπιο φωάαπι ]ιαθεῦαί 

ἄιος λῆίοδ: οἱ αοοεᾶεπε αἆ Ῥγίογεπι ἀἰαιέ: Τί, υαᾶς ]ιοᾶΐς, 

ορεγαγε ἴπ υἶπεα πια. «Πίο αμίοπι γοδροπᾶοπθ αἲί, ΙΝοῖο : 

Φοδίεα νεγο ραωπίοπίία πιοέις -αὐ. «4οοεᾷεπς αιίεπι αἄ 

αἰέεγ πι αἰαῖέ εἴπιιζίεν: αἱ 1ο γεδροπᾶοπθ αἰί: Ἔο Ἰοπιίπε, 

εἰ ποπ αθϊθ. «Ὁτίεν ο ἄμοῦιις Γεοί φιοᾶ υοϊωῖέ ραΐενς «Ἠί- 

οιμιέ αἳ: Ἠγῖου. «Ιὶοέ 1 οεδις: «πιει ἀῑσο νοῦΐς, φιιοᾷ 

Ριδ[ϊσαπᾶ εἰ πιογείγἰοςς ῥγαοεάιμιέ νο8 ἔτι γοσππι εἰ, Ῥοπιέ 

επῖπι αἆ υο8 «Γοαππε ρε υἰαπι ιδία, οἱ ποπ ογοάἰώϊθεῖς 

εἲ: ριὐσαπὶ αωίεπι οἱ Πιεγοίγῖσες ογεάἰάεγιιπέ εἰ. Το αι- 

ἴεπι ο πι υἱάἱβθείίς 6ιπη, ποιο Γιϊςες σοπιπιοίῖ ρωπϊζεπέϊία ορί- 

εα αἱ ογεζογείῖς αἳ.]  Ὅπαον οτᾷῖπες Ἱπάιοῖόδ, ππαπα Ρτίη- 

οἳρίο ρο]Ιοεπίαπα, απα]ος Γαογαπό ο πάσα ααῖ ἀῑκετιπέ, 

Οπιπῖα απεοππααα ἀῑσιςώ Ώομς, {αοϊίοπιις εὐ αιάΙοπα1ς : 

β]έοταπα 6ογπα απὶ ποῦ δέαζἴπι Ῥογβιαςῖ βπέ, απα]ος δαπῦ 

ππργείτῖοες οἱ ρυρΠΗσαπϊ, αἴααο εκ (σπΠαπι Ῥοραίο απ 

αὉ ΙπΙΠο ποη οροάΙεταπό γο]απία ἀϊγίπο», Ρρορίοα απίοπι 

ραπιζιάϊπε ἁποί οροαάΙεγαπό. Ὑϊάο Ισίίαν βαρίοπίῖαπα 

ΟµτὶδΗ, ἌΝοῦ ραπ α Ῥεϊποϊρίο αἀῑκις 1]μςδ, ῬΜε]οτες 

νορῖ5 ραρΗσαπῖ δαπῦ εὔ πιεγοίχῖοθς: 5ο Ρτγῖας οαρῖέ 1Ρ8Ο, 

εἳ «οπ{6β5ῖ δαπ6 ααοᾷ οκ ἆποραςδ Π]15 1]]ο οῬΏοεάϊαις {ιιοτίζ, 

αι {εοστῖς γο]απίαίεπι Ῥαΐτῖ. Ῥορίθα Ρί Ίου οοη{εβΒΙ 

Εαετιυπῦ, βιρά1ά16 γεηῖδδο /οβηπα6πι Ρος γῖατα ]αβϊα», Ώοο 

οδί, ἵη γ]ιία ἹτγερτολεηπβίΡΙΗ. ὝἼοη ῬΡοίέθβῖς επῖπι ἆϊορτα 

γΙζαπα ο οαηπί5 {πϊδεο τορτελοηβϊρί]οπι: αξίαπαθΏ πιθτείτ]- 

ο65 εἶ οροεάϊεγιπί, γο αιίεπα ποπ: Ιᾷοἵτοο οὐ ργαοεζ η 

ΥΟΒ, ηος ϱεβύ, απίθ γο5 ἹπρτοςΙιπίαν 1η ταση οΦΙογΠΙ. 

1αροταίοε Ἱίααιε οὐ νοβ από βα]ίειη ροςέ ἴ]]ας Ιηίτοίᾶς οἱ 1ρ8ἱ 

οτεάσπίες: βἱ απίεπα Ιπογαύ ια] {αθτΙς, παπα παπα ΙηίταΡ]- 

0. Μι] αιίεπι εἴαπι Ἠοάϊο ρο]ορπίαν Ώεο ραΐτῖ, 

ΊΠΟΠΦΟΊΟΡ 5ο Γαίατοβ {οτίθ γα] βαοαετάοίθδ: Ῥο5δῦ ρτοπ]]ϐ- 

ΒΙΟΠΘΠΙ αιιίθπα πηορρ]σοηίος 5ιπύ. ΑΙ ααίεπι πιοπαββῖοαπα 

22---9 
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ἱερατικὴν διαγωγὴν οὐκ ἐπηγγείλαντο, μοναχικῶς δὲ καὶ 

ἱερατικῶς διάγουσιν" ὥστε οὗτοι τέκνα εὐπειθῇ, οἱ πράτ- 

ποντες κἂν μηδὲν ὑπέσχοντο. 

γ.23 ”Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε' ἄνθρωπος 

ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελώνα, καὶ 

Φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ λη- 
νον, καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν 
γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.) ”Αλλην παραβολὴν αὐ- 
τοῖς ἐπιφέρει, δεικνύων ὅτι καὶ µυρίας ἐπιμελείας ἀξιωθέντες 

οὐκ ἐβελτιώθησαν. Άνθρωπος γὰρ οἰκοδεσπότης ὁ ζξύριος, 

ὁ διὰ τὴν φιλανθρωπίαν ἄνθρωπος προσαγορευόµενος. Αμ- 

πελὼν δὲ ὁ λαὸς τῶν Ἰουδαίων, φυτευθεὶς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐν 

τῇ γή τῆς ἐπαγγελίας: εἰσαγαγὼν γὰρ, φησὶ, καταφύτευσον 

αμάν, αὐτοὺς οἷς ὄρου ἁγιόν σου. Βραγμὸς ο μου 

ουκ εων αυὐντους επιµιγΊναι τοις ἔθνεσιν' { οι αγιοι 

ἄγγελοι οἳ ἐφύλαττον τὸν Ἰσραήλ. Ληνὸς τὸ θυσιαστή- 

ριον" πύργος ὁ ναός" γεωργοὶ δὲ οἱ διδάσκαλοι τοῦ λαοῦ, 

Φαρισαῖοι καὶ Τ ραμματεῖς. ᾽Απεδήμησε δὲ ὁ οἰκοδεσπότης 

Οεὸς, ὅτε µηκέτι ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρὸς αὐτούς. ᾿Ἡ 

ἀποδημία τοῦ Θεοῦ ἡ µακροθυµία: δοκεῖ γὰρ καὶ ὑπνωττειν 

καὶ ἀποδημεῖν ὁ Θεὸς ἐν τῷ μακροθυμεῖν, καὶ μὴ παρὰ πόδας 

τῶν ἀδικημάτων ἀπαιτεῖν τὰς εὐθύνας. 

Ύ. 84--.ο "Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρ- 
πῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς 
γεωργοὺς, λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λα- 
βόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδη- 
ραν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλ- 
λους δούλους πλείονας τών πρώτων, καὶ ἐποίησαν 
αὐτοῖς ὡσαύτως. 'Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐ- 
τοὺς τὸν υἱὸὲν αὐτοῦ λέγων ἐντραπήσονται τὸν 
υἱόν µου. Οἱ δὲ γεωργοὺ ἰδόντες τον υἱὸν εἶπον ἐν 
ἑαυτοῖς' οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" δεῦτε ἀποκ- 
τείνωµεν αὐτὸν, καὶ κατάσχωµεν τὴν κληρονομίαν 
αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ 
ἀμπελώνος, καὶ ἀπέκτειναν. ] Ἴγγισεν ὁ καιρὸς τῶν 

καρπῶν κατὰ τοὺς τῶν προφητῶν χρόνου. Δοῦλοι γὰρ 
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νε] βαοετάοία]επα υἹίαπα Ρο]]]οῖΕ ποη Φαηΐ, οἶοιό πιοπας]ῖ 

{απιθη γε] βαορτᾷοίος ν]νιπέ: αίαᾳαα Ἱία 11 από ορεᾶί- 

επίες Ῥιοσῖ, αιί {ποϊαηί αἴῖατι ϱἵ πμ] Ρτοπηδοτῖηέξ, 

-4ἴἶαπι ραγαδοίαπι αιᾶ{ίο. «Ἠοπιο φωἰάαπι εγαί ραΐεγζα- 

πιτζίας, φιῖ }ἰαπίαυϊέ υἶπεαπι, εἰ 86ρεπι οἴγοιπαεάιέ αἱ, εἰ 

7οαΐΐ ἵπ ϱα ἰογοιίαν, εί ααϊ[οαυϊέ {γγέπι, οἱ Ἰοοαυῖέ 6αἨι 

αργὶσοζῖθ, αο Ώέγεγγε ῥγο/εοίιμς εδί.]  ΑΠαπι ραταβο]απα οαἵς 

αΏετί, οβίεπἆεπ5 ααοά Ποεῦ βάπηπ]α ἀΙοσοπί]α οἳἵς οο]]αία 

β16, ποῦ ππε]ογθς {αοί {αογῖηῦ, ἩἨοπιο επῖπι ραξαγ/απη]- 

ας ΤὈοπιίπις ορ, αιὶ Ῥτορίες πηϊβογιοοτάίαπι Ἠοπιο 

αρρε]αίατ. Ὑίποα απίεπι, ρορυ]α5 ο; αάοτιαπι, Ρ]απίαίας5 

α 6ο 1η ἵεττα ῬγοπϊββΙοηῖδ, Ιηπίτοάισασης απῖπι, Ιπαπσῖέ, 

Ῥ]απίαΡί5 605 ἵη πιοπίο βαποίο {ἴπο. ὮΒ6ρθ6δ αιίαπι Ιες, 

ΏΟΠ ΑΊΠπ6εηβ 605 ἀεπίῖρας παϊδοργῖ, τε] αησεΠ οιιδίοάἹεηπίθς 

Ἰβταε]. Τοτοσ]ασ, αἰίατα: ἜΤΓιττῖδ, {απιρί]απα: Αρτίςο]ο 

γοτο ἀοοίοτεξ Ρορι]1, ἘΠατίδα! εὐ βογῖρα.. Ῥτοίασίιιδ ορ 

απέθπι Ῥαΐετ[απῖ]ας Ώειςδ, απαπἆο ποἨ αππρῃας 1Π ϱ0- 

Ίππιπα, πα βρῖς Ἰοᾳαεβραίασ εἵς. Ὑοἱ ροτορτίπα{Ιο Τς6ἱ, Ίοή- 

ραπ]παϊίας εἶας. Ὑϊάείαν οπῖπι Ώθις εἰ ἀοτπιῖτα, εἴ Ῥοί- 

εστο Ῥτοβοῖδεϊ, ἆππι Ἰοπραπ]π]ῖς ορί, εὖ ποπ ο γοβίϊρίο 

Ῥεοσαίοταπι Ῥαωπας εχἰσ]ζ. 

Θωμπι αιίεπι ἴεπιρις γιοι αρργορίπφιιαδδεί, πιςτέ 

86γυ08 8μο8 αἆ αφγἰσοζαθ, αἱ αοοἰρεγεπέ Ἰιοίμς ἑραῖι. Τί 

αηγὶσοῖω αρργε]ιεπδὶς δεγυῖς ε]ιδ, αἴίμπι οεοϊζεγιωιέ, αἰἴἴιπι 

νεγο Ιαρίάανεγωπί. «Πίογωπι παῖθῖέ α[ῖο 86Υν05 ῥἴωγε ΡΥἱογί- 

δις, οἱ Γοοσγιιέ ἐΠία οἰπιιδέον. Λουϊθαῦπιο αιίεπι πηϊσίέ αἆ 

ο Πζιπι θμιίπι, ἀΐσεπδ: «ουεγεῦιωπίι Π[ζωπι πιει. «4θτῖ- 

οοἷα αιίθπι υἱδο Πίο ἀἰπονιπέ ἰπίγα 5ο: «ΠΗὶο ἐδί Ιιγεβ, 

υοπῖία, οοσἰζαπαιιδ επι, εἰ οεσιίρεπιις ]ιαγεάίαίεπι ]μδ. «Εί 

αρρτε]ιεπδιηη εωπι «]εοσγιιπί ο υἶπεα, αἱ οδσἀεγιπέ.] ΑΡΡΤΟ- 

Ῥϊπαπανί6 ἔεπιρας Γαοίααπι, ῬτορΠοίαταπα ἔαπιροτῖριβ, 
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ἀποσταλέντες οἳ προφῆται, οὓς καὶ ὕβρισαν διαφόρως οἱ 

γεωργοὶ, τουτέστιν, οἱ κατὰ καιροὺς ψευδοπροφῆται καὶ 

Μψευδοδιδάσκαλοι. Τὸν μὲν γὰρ ἔδηραν, ὥσπερ τὸν Μιχαίαν, 
3 Α 9.4 ’ / λ η 

πατάξαντος αυτον επι σιαγονα Σεδεκίου. Τὸν δὲ 
3 Ἠερ. κχϊ]. 24. 
9 ρατ. κχῖν. 5]. ἀπέκτειναν, ὥσπερ τὸν Ζαχαρίαν, μεταξὺ τοῦ ναοῦ 

- . 

καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. ᾿Ἠλιθοβόλησαν δὲ, ὡς Ζαχαρίαν τὸν 11 
ελ ο) Δ Δ » ή ο μι .λ / « εἰ - 

υἱὸν Ἰωδαὲ τὸν ἀρχιερέα. "Ὕστερον δὲ ἀπεστάλη ὁ υἱὸς τοῦ 

Οεοῦ, ἐν σαρκὶ φανείς. Τὸ οὃὲ ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου 
Ὡ 3 9 - 9 ” μα 9 ος 9 4 4 

εἶπεν, οὐκ ἀγνοῶν ὃτι ἐµελλον αὐτον ἀποκτεῖναι, ἄλλα το 

ὀφειλόμενον γενέσθαι σημαίνων. ᾿"Έϊδει γὰρ, φησὶν, εἰ καὶ 
ι / . . 4 ε ο ασ. νο . 

τοὺς δούλους ἀπέκτειναν, ἀλλὰ κὠν τοῦ υἱοῦ τὸ ἀξίωμα έν- 
» ε οἱ 4 το 9 3 Ὁ Αν 

τραπΏναι. Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες αὐτὸν εἶπον: οὗτός ἐστιν 
ε ” ο 3 [ή 3 / . 8 κ ν 

ὁ κληρονόμος, δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν. Ἰαἳ γὰρ οἱ Ἴου- 
- « , ς/ ο ) Ἡ) « Δ ” - αλ 

δαῖοι οἱ λέγοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Ἀριστὸς, ἐκεῖνοι αὐτὸν 

ἐσταύρωσαν. Ἐξέβαλον δὲ αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ἔξω 

γὰρ τῆς πόλεως ἀπεκτάνθη ὁ Ἰχύριο» ᾿Αλλὰ καὶ ἐπεὶ ἂμ- 
ο δν -ν Δ λ ” αυ Ὁ - 

πελῶνα ἐλέγομεν εἶναι τον λαον, ἔξω τοῦ μυ τουτ- 

έστιν, ἔζω τῆς τοῦ ἀδόλου λαοῦ γνώμης, αὐτὸν ἀπέκτειναν 

οἱ Φαρισαῖοι, οἱ πονηροὶ γεωργοί» 

γ. 49, 4Ἡ Ὅταν οὖν ἔλθη ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελώ- 

νγος» τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν 

αὐτῷ" κακοὺς κακώς ἀπολέσει αὐτοὺς, καὶ τὸν ἅμ- 
-- ’ / -- ε/ 

πελώνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἄπο- 
/ αν Δ ) -- -- - 

δώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρπους ἐν τοῖς καιροῖς αὐτών. ] 
ΌὉ ἕλ ςς εν πο . - ὃ , φ ὂπα ῃ : 

ταν ἔλθη: πότε; ἄρα ἐν τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ»; Φαίνεται 
4 νι - - ος . ο) Α ῃ 

μεν καὶ τοῦτο νοεῖσθαι. Π]λὴν κρεῖττον οὕτω νοηθῆναι: Ιύ- 
Α 3 - ε . 3 Ν ο) φ / Δ 

ριος τοῦ ἀμπελῶνος ὁ Οεὸς καὶ πατηρ, ὃς ἀπέστειλε τον 
εἰ ς - Δ 4 / μα 9 ο) Ὀ [ο 

υἱὸν αὑτοῦ, τὸν καὶ φονευθέντα ὑπ αὐτῶν. Όταν οὖν οὗτος 

ἔλθη, τουτέστιν, ὅταν ἐπιβλένψη ἐπὶ τὴν ἀνομίαν, ἣν ἐποί- 

Ίσαν οἱ Ἰουδαῖοι, τότε κακοὺς κακώς ἀπολέσει αὐτοὺς, τὰ 
Ῥ ὰ. ’ 3 ’ κ . ΔΝ ο - 

ωμαϊκὰ στρατεύματα ἐπιπέμψας. αἱ τὸν ἀμπελῶνα 

αὑτοῦ, τουτέστι τὸν λαὸν, ἐκδωσεται ἄλλοις γεωργοῖς, τουτ- 

έστιν ἀποστόλοις καὶ διδασκάλοι.. Ἀόησον δὲ ἀμπελῶνα 
Δ 8 / 4 . ω Δ / 5 Δ / 

καὶ τὰς θείας γραφας, ἐν αἲς φραγμὸς μέν ἐστι τὸ γράμμα, 
ΔΝ - 

ληνὸς δὲ ὀρυχθεὶς τὸ βάθος τοῦ πνεύματος, πύργος δὲ ἡ θεο- 

λογία, διηρμένη καὶ ὑψηλοτάτη οὖσα. ᾿Γαύτας οὖν τὰς ρα- 
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Βουν] οπῖπα πηῖςεΙ {αθγιπέ Ρτορµοεία, 4ποβ γατής αΠεοστιπό 

Ἱπ]αγῇ5 αργῖοο]ε», Ίος ορί, αι ἔππο εταπύ {α]ί ρτορβῃείς, 

οἱ {α]δὶ ἀοοίοτοδ. Ἐδ αἰἴαπι απ]άσπι ρεγοιβδεταπό, τό 

ἸΠιομεραπι: Βοάρθολίαςδ οπῖπι οππι ἵη πιαχ]]]απι Ῥοτοιβαῖθ. 

Ἅ παπα απίοπι οοοϊιάσταπέ, αἱ Ζαοματίαπι Ιπίεν {απιρ]απα 

οἳ αἰίαταο. ΑΠππι γοτο Ιαριάαγετιπί, αἱ Ζαοματίαπι ΒΗαπαι 

Γοἶαά ροπ{ίβοσπι. Ῥορίοα παῖβεας αςὲ βις Ὠεἳ, ἵη οαγπ6 
4ΡΡΩΤΘΠΒ. Οπος απίεπα ἁῑσῖί, Ώενετερυπίέαν ΒΠαπα πιθπι, 

πΟΠ Ίσποταπβ ἀῑοΙὃ ααοᾶ Ἰ]απι οσοϊβαπ εβδεηί, 5εἆ βἱρηῖ- 

βοατο γο]επςδ αιῖά {αποετο ἀερετεπο. Οροτύεραί οαπῖπι, 

Ιπαυῖέξ, Ἰοεί 86ΓΥο5 οοοϊἀατίηίέ, οετίε Ε]Παπι τεγετετ. 

Αρτίοο] αιίεπι ΥΙ5δο 1ρ5ο ἀῑκογιπό: Ἠϊο ο5δύ Ἰτες, 

νεηπῖίο οοοἹάαπιά5 οαπ. Είοπϊῖπι ο πάερ αυῖ ἄϊοεραπί, 

Πιο αδὲ ΟἨνϊδέας, 1ρ8ῖ Π]απι οτιοϊαχεταπί. Ἐ[εοεγατπί 

αιΐθπα εµπα οχίτα ΥΙπθΘαπι: παπι αχίτα οἰγ]θπίαπι οοοἴδας 

οδύ Ῥοπῖπαδ. Ῥταίσετεα απῖα Υίπθαπι ἀϊοθραπηιις ο556 

Ῥορυ]απι, εχίτα γῖηπθαπα, που ϱρίέ, ρτερίογ ἰπαρ]οϊ5 ρορι]1 

βοηίαη{απι, οοοϊάθγαηέ οἱ Ῥ]αγϊθοςί, πια] αστῖοο]ο». 

(ωπι εγΦο υεπεγῖέ ἀοπιίπις υἴποα, φιϊῖᾶ Γαοῖεί αφγἸσο[ῖβ 

ἀῑΙίδρ ΙΠἱσιπέ εί: Ἰαἴὶ οωπι εἶἰπέ, πιαῖε ρεγᾶσί ἐζος: οἱ υἵποαπι 

δμαπι [οσαδῖέ αἶξίς αφγ{σοξϊς, φιῖ γεάάεπί οὗ |γισοίωπι ἔπ {θηι- 

Φογίδις αμῖς.] Όαπτα γεπασῖθ. Ωπαπάο ἈΝαπι 1 βεουπἆο 

αἀνοπίιδ Ὑἱάσέις ααϊἸάεπα οὔ ος βοπ{1τα, γεταπίαππθη 

ππε]ίας οἷο Ιπίε]ΠσΊέατ: Ώοπιίπαβ γίπεο», Ώειςδ Ρραΐου, αῖ 

παϊςϊ βΗαπα 6πάπι αἲ 115 οοοἵδαπι. Όαπια Ισίθαγ νοαποτίζ, 

Ίος εδ, οππα 1ρ56 ταβρεχοσ]6 Ἱπ]αιζαίεπι παπι {εεεταπί 

1 αάεεῖ, έαπο πια]ος πια]ο ρετάςαῦ, π]ῖ66ο Ώοπιπαπο εχετοῖζα: 

οὗ νῖπθαπα 6ΠΑΠ1, Ίου θβέ, Ῥοραίαπῃ, ]οσαΡῖό αλῖς αρτ]οο]ῖς, 

Ίου ϱ5ῦ, αροβίο!ς εὖ ἀοοίοπραδ. ἸΙπίεΙϊρο 1ζεπι Ῥεγ 

γίπεαπα ἀῑνίπας βοτ]ρέατας, ἵπ αιΙρας5 56ερο5 απ]άεπα ΗἨέέετα 

οί: {οτοι]ας ααίεπι ἀείοββατα, ρτοαπάας ορῖτίας: ἴασ- 

τῖ αι{οπι, {]αο]ορσῖα, απ βαρΗπαῖς οδί οἱ ἁῑνίπα, ας 

Ἡααμο βοπϊρίπτας Παροεβαπῦ Ρρτία5 πια] αστῖοο]ο», ἘΠατίδαο: 
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ν 3 4 ’ ἃ 3 ε - .ο/ φας εἶχον µεν πρότερον κακοὶ γεωργοὶ, οἱ Φαρισαῖοι: ἐξέ- 

ὅοτο δὲ ἡμῖν ταύτας ὁ Θεὸς τοῖς καλῶς γεωργοῦσιν αὐτας. 
 ἓὴ - α) . Δ ’ 3 / Ἐν -” Ὁ - 

κεῖνοι γὰρ καὶ τὸν Κύριον ἀπέκτειναν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, 

τουτέστιν, ἔξω ὦν ἔλεγον αἱ γραφαί. 
; -- -- ’ / 

ν. ϱ2--μ Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" οὐδέποτε ἀνέ- 
γνωτε ἐν ταῖς γραφαῖε, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς ᾿κεφαλὴν γωνίας" 
παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; δια τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθή- 
- ’ -- -- 4 / 

σεται ἀφ ὑμών ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθή- 
”/ -- χ -- 1 

σεται ἔθνει ποιοῦντι τους καρποὺς αὐτῆς. Καὶ ὁ 

πεσων ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον, συνθλασθήσεται’ ἐφ᾽ 
ὃν δ᾽ ἂν πέση, λικμήσει αὐτόν. Ἶ Λίθον ἑαυτὸν ὀνο- 
μάζει" μιά κοῖς δὲ, τοὺς διδάσκάλους τῶν ᾿Ιουδαίων, οἳ ὡς 

δέ ρα] ἀχρεῖον μὲν αὐτὸν ἀπεδοκίμασαν, λέγοντες, Ἔαμα- 
0οαἩ. τΗΙ. . κ 3 

ρείτης εἶ σὺ, καὶ δαιµόνιον ἔχειε. «Αὐτὸς δὲ ἐκ νεκ- 
- 9 ι 3 ’ πο ] ’ ’ η 

ρῶν ἀναστὰς ἐτέθη εἰς κεφαλἠν γωνίας, τουτέστι, κεφαλη 

τῆς ἐκκλησίας ἐγένετο, συνάπτων τοὺς ᾿]ουδαίους καὶ τοὺς 
υ. 4 .) ; ’ ο 4 ε / « 4 / 
ἐθνικοὺς εἰς µίαν πίστιν. ᾿ωσπερ γὰρ ὁ λίθος ὁ τὴν γωνίαν 

ἐν τῇ οἰκοδομῆ ποιῶν συνέχει τὸν ἔνθεν καὶ τὸν ἐκεῖθεν τοῖ- 

χον, οὕτω καὶ ὁ Ἀριστὸς εἷς µίαν πίστιν πάντας συνέδησεν. 
ἛΜ ’ δν ” 3 Δ λ κ , .) 

γωνία δὲ αὕτη θαυμαστή ἐστι, καὶ παρὰ Ἰυρίου ἐγένετο. 

Ἡ γὰρ συνέχουσα ἡμᾶς ἐκκλησία καὶ ἑνοποιοῦσα τῇ πίστει, 
4 δη 3 ’ ον . ό ’ ία ’ - απ 

παρὰ Ἰυρίου ἐγένετο, καὶ ἔστι θαύματος ἀξία πολλοῦ, διὰ 

τὸ καλώς οἰκοδομηθῆναι. Ἱαὶ ἄλλως δέ ἐστι θαυμαστῆ, 

διότι τοῖς θαύµασιν ἐβεβαιώθη καὶ ἐκραταιώθη ὁ λόγος ὁ 

τοῦ Χριστοῦ :. ὥστε ἡ σύστασις τῆς ἐκκλησίας θαυμαστή 

ἐστιν. ἜἨρθῃ οὖν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

τουτέστιν, α{ οἰκειότης ἡ πρὸς ΘΟεὸν, καὶ ἐδόθη τοῖς πιστεύ- 
ε ἃ ’ -” [ή . ιά 

σασιν. Οἱ γὰρ προσκόπτοντες τῷ λίθῳ, καὶ σκανδαλιζόµε- 
ο - - -- ’ . κ” ο ’ 

νοι ἐπὶ τῷ Ἀριστῷ, συνθλασθήσονται μὲν καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ 
/ 4 85 - 3} / κάν 3 - 

παρουσίᾳ" πλὴν καὶ ἐντεῦθεν δη ἐλικμήθησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, τουτ- 

έστι, διεσπάρησαν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ὥσπερ ὁρῶμεν νῦν 
νο. ῃ Ὁ / ... 5 3 λ / 

τοὺς ἀθλίους Ιουδαίους. Τ οὖτο οὖν ἐστι τὸ λικμήσει, τουτ- 

έστι, διασπερεῖ αὐτούς. 
’ - 4 « 

Ύ. 40, 4 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φα- 
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Ἰοσαν]έ ααίοπα πορῖς5 Ώ6εις οα5 Ῥοπο οοἰεπίῖρας. ΤΙ οπῖπι 

ἁοπίπαπι οσοϊάεταπό οχίτα γΙπεαπη, ος ορέ, Ρτορίοτ ]18- 

βυπα Θοταπι απσρ ἀἰοεραπί δοτἱρίαγ»». 

Πὶοῖέ ἐῆΙίΕ «Ἰεδιδ: παπι [οφίθέίς πι δογέρέιω8: ].α- 

Ρίάεπι φιιεηπι γεργοδαυεγιπιέ «φαϊ[σοαπίες, Ἰῖο ασξιβ ϱδὲ ἴπ 

σαριί απφιωζ: α ἀοπιῖπο Γαείμπι οδί ἐδίια, εἰ εδέ πιϊγαὈιῖθ 

ἴπι οσιζς ποβίγίαζ Ἅ«Ιάοἴγοο ἄἱσο υοῦίς, Αιεγείαγ α υοῦδῖς 

γεσπιιπι Ὠεὶ, οἱ ἀἁαὐϊίω' φεπίῖ Γαοϊεπίί Ἰγισίμθ ο]. «Ἐί 

φιῖ οεεϊᾶεγέ διρεΥ ἰαρίάεπι ἠδίωπι, οοπ]ἰπφείιγ: 56 

φπεπι αιίοπι οοοἰζογτί, ἐἶζιπι οοπίογαί.] 1αρίάεπι 5οἵρβαπα 

ποπλπαί: οάϊβοαπίες αζεπα πιαρ]δίτον «ο πάεδοταπῃ, α ιά 

Ἰ]απα αααθὶ Ιπαβ]οπι τερτορανοτιηί, ἀϊοθηίθς, βαπιατίίᾶ- 

ηις 65 {π, εὖ ἆεεπιοπΙάπ Ἠαῤρος. Ίρ5ε αιέθπα οµπι 5ΙΓ- 

χεχῖβςεί εκ πιοτία5, ροβῖίέας ορέ η οαραῦ αποπ]1, ηος 5, 

οαραύ εοσ]εδίο» {αοΐις ο5ῦ, οοη]απσθη5 ο αάςος οἱ ἀεπΙ]εβ 

Ἰη Ὅπαπα Ώάεπι. οι εηῖπι ]αρῖ αποπ]απι 1η ἆοπιο 

{49016Ἠ5, οοπ/{Ιποαί Ὠαο οὐ Ί]αο πΙΠταπῃ, δἷο οἳ ΟΠτίδέας πο 

ΟΠΙΠΘΒ ἵπ παπι Πάθπι οο]]σανΙ. Αποπ]ας5 αιίεπι Ί]]α 

αζπα]ταβ]]ς ος, οἱ α Ὀοπιπο οδί {αοία»δ. Ἐοο]οξῖα θΠΙπα 

ΏΟ8 οΟΠ{ΙΠπΘηΣ ας Πᾷο οοπ]απσεης α Τοπιῖπο {αοία εςί, οἱ 

οδύ πιασηα αἀπιϊταίοπο ἀἶσπα, 9ο οααποά ρυ]οεμτο αράΙ[- 

οασία οἳῦ. Ἐδί απίοπα οἱ αἷία ταίοτο αἀπιϊταβ]]]ς, ϱο ααοά 

πηϊτασι]]5 Πτπιαίις ο5ύ εὖ οοη{οτίαίι5 56εΙΓΠΠο ἁοπιϊπΙ: οὲ 

Ἱία, οοσ]εβῖς αποαπο οοηπδΗ(αάο αἀπιϊταβρια. ΑΡ]αίαπι 

Ἰσ]έατ οδὲ τεσΏιπα Τ6] α ο ιζεεῖς, ηος α5ί, ρεσυΠατίίας, αιια 

Τοϊ Ῥτορτ! οταπίέ, οἱ ἀαίαπι αδὲ Ἠϊ5 ααϊ οτεᾷιάστιηέ, 

Οἱ οπῖπα Ἱπρ]πσιιηί 1η Ιαρίάσπι, οἱ οβεπάιπίέατ ἵπ ΟἨτῖδίο 

σφι, οοπ{ησεηίατ απἰάσπι 1η 5οευπ(ο αἀγεπία: γεταπ- 

{απιεη οἳ Ἠϊο οοπ{γΙ εαπό αἩ 1ρ5ο, Ἠοο ϱε5δί, ἀἱδροταί 

βυπὲ αρίααθ {θιταταπι, βἰοιῦ γΙάεπαΠβ ΏΙΠο ΠΙΙΡΘΤΟΣ ο]τ- 

ἀεο5. Οοπίοτεί, Ἆοο α5ί, Ἱία οοπίετοί, 6 ἀἴβρογσαί 608. 

"Εέ ουπι αιαἰεξοπί ϱγϊποῖρε Φαοεγάοίµπι ασ βΡ/αγὶδαϊ 
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-- Δ Δ ε] -”. ε/ { 

ρισαῖοι τᾶς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ 
αὐτών λέγει; καὶ ζητούντες αὐτὸν κρατῆσαι έφο- 
βήθησαν τους ὄχλους, ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν 
εἶχον. ] ΤΤαλιν ὃ ὅρα, ὅτι ὁ μὲν ὄχλος ὁ ἄδολος καὶ ἅπλα- 

στος ἀκολουθεῖ τῇ ἀληθείᾳ, οἱ δὲ νομοδιδάσκαλοι κακουρ- 

γοῦσιν. ᾿Αλλὰ καὶ µέχρι τοῦ νῦν ζητοῦσιν οἱ Ἑβραῖοι 
- Δ . - 3 3 3 των . Δ λ) . 

κρατῆσαι τον ]ησούν, ἀλλ᾽ οὐ κρατούσιν αὐτον, οὐδὲ νοοῦσι. 

Τὸν γὰρ ̓ Αντίχριστον κρατήσουσιν, καὶ ἐκείνῳ προσκυνήσου- 
ε μα Δ 3 ΄ δ ’ . 1 

σιν" ὁ δὲ Χριστὸς οὐ ληφθήσεται, ἤτοι νοηθήσεται παρ 
ο λοβ 

αυτωγ. 

ΚΕΦ. κβ. 

κά ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν 

παραβολαῖς λέγων' ὠμοιώθη ἡ βασιλεία τών 
οὐρανών ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους 
τῷ υἱώ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ 

καλέσαι τοὺς κεκλήµένουε εἰς τοὺς γάμους" καὶ οὐκ 
ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους 
λέγων" εἴπατε τοῖς κεκληµένοις, ἰδοὺ τὸ ἄριστόν 
µου ἠτοίμασα, οἱ ταῦροί µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυ- 
μένα, καὶ πάντα ἕτοιμα' δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 
Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον 
ἀγρὸν, ὁ δὲ εἰς την ἐμπορίαν αὐτοῦ" οἱ δὲ λοιποὺ 
κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ 
ἀπέκτειναν. Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠρ- 
γίσθη, καὶ πέµψας τὼ στρατεύματα αὐτοῦ ἀἁπώ- 
λεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ την πόλιν αὐτῶν 
ἐνέπρησεν. ] Καὶ αὕτη αἡὶ παραβολὴ τὴν τῶν Ἰουδαίων 

ἀπείθειαν ὑποσημαίνει, ὥσπερ καὶ ἡ τοῦ ἀμπελῶνος, ΠἨλὴν 

ὅσον ἐκείνη μὲν τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ, αὕτη δὲ χαρὰν 

γαµηλιον ἤτοι τὴν ἀνάστασιν δηλοῖ. Δείκνυσι δὲ αὕτη καὶ 

χείρονα πλήμμελήσαντας τούτους τῶν ἐν τῇ προτέρᾳ παρα- 

βολή. ᾿ἘΕκεῖνοι μὲν γὰρ καρποὺς ἀπαιτούμενοι ἐφόνευσαν 

τοὺς ἀπαιτητάς: οὗτοι δὲ εἰς γάμους καλούμενοι τὴν µιαι- 

φονίαν ἐπεδείξαντο. ᾿Ανθρώπῳ οὖν βασιλεῖ ὁμοιοῦται ὁ 
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Φαταδοῖας σἶιθ, οοφπουθγιιπέ φιιοᾷ ἆο ἐρείρ ἀἰσενοί: οἱ φιῶ- 

φεπίος ἐἴζιπι οοπιργε]ιεπᾶςγθ, ἐποιιθγιπιέ ἔπγῦας, φοπίαπι {ατ- 

Ύμαπι ργορλείαπι επι Ἱιαδεδαπί.] Ἰέεταπα νιάε αποά {πτρα, 

αι]άεπα βἰπιρ]ες οὐ {ποῖ ποδοῖα, 5ααιΙ (αγ γοτίαίεπι, Ἱαρ]ς- 

Ρετῖια αιζεπα πια Ίρηςο ασιηύ. ἩἨέδ πδααο ἵπ Ἠππο σπα 

αιοργιπὸ Ἡορταί ᾖοδαπι οοπιργεηεπάςστο, 8εά ποια ϱΟΠΙ- 

Ῥτολμεπάισπό, ποσαο Ιπίε]Ησαπί, Απομτισύισι ΘΠΙΠΠ ΟΟΠΙ- 

Ῥνε]ιοπάσπέ, οὐ Ίρδιπι αἄοταριπί: αἲ ΟἨτϊβίαβ πο 

οαρίέαχ, Ἠος δέ, ποη ΙπίεΙΙσείαν αὉ εἶς. 

σ4αΡύΤ ΧΧΙΙ. 

7 γοβροπᾶεπϐ «Γεδις ἴέεγιιπι αἰωῖέ εί ρε ραταδοῖας, 

ἄἰσεηδ: Φπιϊζο Γαοΐιπι οδέὲ γοὔπιπι οαίογπι ]ιοποϊπιὲ 

φεσὲ φωῦ 7εοίί πιωρίίαθ Ἰῆίο ει, εἰ εποὶδέ 86Υν08 5108, ταέ 

υοσεαγεπέ ὑπυίίαίον αἄ πιρίίαθ: οἱ ποζεθαπέ υεπέγο. «ΙΠἴεγιιπο 

οπϊςὲέ αἴῖον 86Υυ08 ἀῑσεῃς: Ιὶοϊίο ὑπυλίαίϊς, Έ σος ῥγαπάϊζιπι 

πιοπι ραγαυῖ: ἰαιιγὶ πιοὶ οί αἰε[ία πιαοίαία βιιπῖ, αἱ οπιπία 

Ῥαγαίΐία: υοπζίο αἄ πιιρίία. ΙΙί αιίεπι πεφίεπεγιιί, οἱ 

αδίογαπέ, αἶδις πι υἰἴαπι 8µαπι, αἴζιβ υογο αἆ ποφοἑἰαϊίοποεπο 

δπαπι : γεἰφιξ υ6ΥΟ {επιιθγιιπιέ 86ΥνΟ5 Ε7ις, ο οοπέωπιε[εῖς α[[ος- 

ἴος οοοἰζοεγιωπί. ᾖεῦ αιίεπι οµπο αιῶίθβεί, ἐγαίις οεί, αἳ 

πιῖςθίς οωογοἰῦις κι ρογαιᾶϊέ Πιοπιϊσϊᾶας 11198, οἱ οἴυϊίαίεπι 

ἐογιηι θιοοσπάΒ.] Ἠῦ Ἠθο ραταβο]α ο απάφοσγαπα Ιποροαςῖ- 

οπίίαπα βαρ]πα]σαξ, βἶοιῦ εὖ βαροατίο; ἆθε νῖπεα. ὙΎδγαπα 

β]οιί Ί]]α πιοτίαπα ΟἨτ]βΕ, Ἱέα Ἠθρο παρίία]αο οσαιάἵππη, Ἆος 

ο5ί, τοβιτγθδοίίοηπθπι ἀθοίαταί, Ο9δίογαπι 9ο Ῥραταβο]α 

παοηβίγαξ παυ]ίο αἰτοοίοτα ασ ραΐτατιηύ 11, 4παπα β1ΡεΓ- 

1οΥ. ΠΠ επῖπι, οππι οχἰσογεηίιν {Γαοίαβ, οοοϊάεραπύ 6ο5 

απἱ οχἰσομαπό: Ἠ] ααίεπα οππι γοσατεπίύασ αἆ παρίῖα5, Ἡο- 

πηϊοϊάΊαπα {εοεταπί, ἩἨοπιϊπϊ Ισ]έαν τορὶ β]πιῖ]]ς οδὺ Όσοι, 



948 ΤΗΕΟΡΗΥΗΛΟΤΙ ΙΝ Β,. ΜΑΤΤΗΑΣΟΜ 

ωωὶ - Λ ” 

Θεὸς, οὐ γὰρ φαίνεται οἷός ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον δεῖ πρὸς ἡμᾶς 
’ ς λ - ς 5 3 θ [ή - 

φαίνεσθαι. "Όταν μὲν οὖν ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκωμεν, τοῖς 
3 / 3 ’ « / ε 3 Π 
ἀνθρωπίνοις ἐλαττωμασιν ὑποκείμενοι, ὡς ἄνθρωπος φαίνεται 

ε α ε / ϱ 1 « Ν - / ἡμῖν ὁ Θεός: ὅταν δὲ ὡς θεοὶ περιπατῶμεν, τότε 
9 ε Δ ο ο θΘ - ο ω) ολ ἵσταται ὁ Θεὸς ἐν συναγωγῇ Θεών: ὥσπερ οὖν καὶ τΙ7 

- - - Λ 

ὅταν ὡς θηρία ζῶμεν, γίνεται καὶ ἐκεῖνος ἡμῖν πάνθηρ, καὶ 
”/ - / . . - / 

ἄρκτος, καὶ λέων. Τοιεῖ δὲ γάμον τῷ υἱῴ αὐτοῦ, συνάπτων 
ο ΔΝ 

αὐτὸν πάση ψυχῆ ὡραίᾳ. Νυμφίος γὰρ ὁ Ἀριστὸς, νύμφη 

δὲ ἡὶ ἐκκλησία καὶ ἡ Ψυχή. Δοῦλοι δὲ ἀποσταλέντες πρό- 
ε . ᾿ / ’ πα ω ” 3 / [4 

τερον οἱ περὶ τὸν Μωσέα εἰσὶν, οἷς οὐκ ἐπείσθησαν οἱ 
ἛδἛ - 3 .] ’ ΔΝ θ Ν 3 ”- ᾗὉ [ή 

βραῖοι, ἀλλὰ παρεπίκραναν τὸν Όεον ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσα- 
’ ” 3 .) 3 / Δ ’ -- ᾽ ι 

ῥράκοντα ἔτη, καὶ οὐκ ἠθέλησαν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 

25. Ἰχχχ!. Ἱ. 

3 ’ 4 ’ - . / 

χαρὰν παραδέξασθαι τὴν πνευµατικήν. Ἠῖτα ἀπεσταάλησαν 
/ . - Λ | 

ἄλλοι δοῦλοι, οἱ προφῆται' ἀλλὰ καὶ τούτων τοὺς μὲν 
α) ’ ε Λ 3 ... 4 κ - 6 
ἀπέκτειναν, ὡς τὸν ᾿Ἠσαΐαν, τοὺς δὲ ὕβρισαν, ὡς 

τὸν Ἱερεμίαν, εἰς λάκκον βορβόρου ἐμβαλόντες: οἱ 
Δ 

δὲ µετριώτεροι παρητήσαντο, ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρὸν 

ἀπελθων, τουτέστιν, εἰς φιλόσαρκον βίον καὶ τρυφηλὸν 
- ᾽ Ἱ 

ἀπονεύσας' ἀγρὸς γὰρ ἑκάστου ἴδιος τὸ σῶμα" ὁ δὲ εἰς τὴν 
ο) / .] .. / 3 Δ α / εξ 8 

ἐμπορίαν αυτού, τουτέστιν, εἰς τον φιλοκερδῆ βίον" οἱ γαρ 
” ’ ’ ῃ ο 
ἔμποροι Φιλοκερδέστατον γένος. Δείκνυσιν οὖν ἡ παρα- 

- Α ’ 

βολὴ, ὅτι οἱ ἀποτυγχάνοντες τοῦ πνευματικοῦ γάμου, καὶ 
- Ν Δ / ο τ} / ῳ δύ - 

τῆς πρὸς Χριστὸν συναφείας καὶ ἑστιάσεως, διὰ δύο ταῦτα 

Ἠ]ϊεχ. χχχν]ΠΠ]. 

ε 5 8 λ - . / Ἀ 4 Ν ἡ 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποτυγχάνουσιν" ἢ διὰ τὰς σωματικὰς 

ο] - 3” λ 

ἡἠδονὰς, ἢ διὰ τὸ τῆς φιλοκερδείας πάθος. "Αριστον δὲ 
9 - . ’ ’ . - ὸ - ο. 8 

εέσσε ἐνταῦθα ὀνομάζει, καϊτοι ἀλλαχού οΟεῖπνον αυτο 
ας, Χ1Ν. Ἅ ο ῃ 

λέγων, οὐκ ἀλόγως" δεῖπνον μὲν γὰρ, ὡς ἐν ἐσχάτοις 
- - [ή . ΔΝ 

καιροῖς τελείως φανέντος τοῦ τοιούτου γάμου, καὶ προς τῇ 
5 ” ”’ - / ο 9”/ 5 λ τὰ ας 
ἑσπέρᾳ τοι τῷ τέλει τῶν αἰωνων" ἄριστον δὲ, διότι καὶ ἐν 

- ... : 3 8 4 . ν 

τοῖς προτέροις αἰῶσιν ἀπεκαλύπτετο τὸ µυστήριον, αἱ καὶ 
3 ’ - Δ η Δ ς Δ μη. ’ 
ἀμυδρότερον. 1αὔροι δὲ καὶ σιτιστὰ ἡ παλαιὰ καὶ ἡ νέα 

[ή ε 4 Ν Δ 9 ’ 8 - ’ 

διαθήκη. Ἡ μὲν γαρ παλαια ἐμφαίνεται διὰ τῶν ταύρων" 
Λ 4 Δ - - ”/ 

ζωοθυσίας γὰρ εἶχεν: ἡ δὲ νέα διὰ τῶν σιτιστῶν' ἄρτους 
- - Ν γὰρ προσφέροµεν νῦν ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οἳ ἐτυμώτερον ἂν 

- ’ - / κληθεῖεν σιτιστὰ, ὡς ἐκ σίτου συνιστάµενοι. Ἰδαλεῖ τοίνυν 
- [ Δ -- - - 3 Ν 

ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἵνα φάγωμεν καὶ τὰ τῆς παλαιᾶς γραφῆς ἀγαθὰ 
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Ἄοη επίπι αρρατεί αὀ ο5έ, δοᾷ απα]επι ἆεοσέ αὲ ποδῖς 5ο 

οχηΏ]ρεαί. Ἅδαπι απαπάο α{ϊ Ἠοπαπας πιογῖπαας ἨἩαπιαπῖς 

Ῥεοσαίῖς ομποχ!ϊ, πέ Ἠοπιο πορί5 αρρατεξ Ώεας: απαπάο 

απίεπι, α{ απ απιθα]απιας, ἔαπο βία Ώοθις ἵη βΥηασοσα 

ἄεοταπα: βἶοιέ οξ απαπἆο {δταταπι παίπτας αβειπαΙπιας, Πέ 

εί Ί]ε ποβρῖς ραπίπετα, αἑ γδις, εἰ Ἰεο. Ἐποῖς αιίαπι 

πυρίίας Β]ο 5αο οορα]απβ θπι οπιπῖ {0ΓΠΠΙΟΡΟ απἴπῃες. 

Ῥρουδις οπῖπι ΟἨγϊδέας, 6ροηδα αιίεπι εεε]οδῖα εέ απίτπαα, 

Βετγ] Υοτο ῥργῖπιάπι πα]ςαῖ, ἌΠοςες οἱ αἰΠ, απ]ραδ ηοῦ ϱΓ6- 

ἀιάεταπί Ἠεῦται, 5ο οχαςρετανεταπί Ώεαπα ἵπ ἀεδοτίο 

αυαἀτασ]ϊπία αηπῖ5, οί πο]αεταηό Φ6ΓΠΙΟΠΕΙΩ Τα] αἱ εἶατί- 

ἰαύεπα βιςοΐροτο ρίτίέπα]επ. ΤὨεϊπάο π]βαῖ 5ιπί 56ΓγΙ 

α)Π, Ῥτορπεία: 5εᾷ εἰ Π]ογαπι αποξάαπι οσοϊάσεταπέ, τό 

Ἐραῖαπα : αποβάαπα οοπίαπιε]ή5 αΠεσετιαπέ, πί Ἠιεταπαίαπι, 

απεπι 1π Ίασμπι Τα Ἱπ]θοεταπύ. Οπϊάαπι ααίεπα παπα 

πηΦΗ οΦπαπι τεσιβαγετιηέ, 5οᾱ ας απ]άεπι ἵηπ Ῥτορτίαπα 

4οτηπα α Πέ, Ἆος 656, Ιπά]διέ ἆεΠοῖῖς εὲ νο]λαρίαᾶρας νο 

(απΙαβοπ]άδααα επῖπι ασογ εδ «οτρα8) αΏπς ααίεπα ἴἵπ 

πεσο(Ιαίϊοπεπι βἱαΠ1ι, Ἠοο αρδί, ατατΙάς ἀεάῑίας {Γαῖθ, 

Νεσοβαίοτγαπα οπῖπα ϱ6εη5 αναταπα ο5ῦ, εί Ἱποτί ο«αρῖάϊς- 

ΒΙΠΩΙΙΗ. ΟρΡίαπά!1ζ ΙσΙέατ Ῥαταβο]α, αιοά αιῖ α βρῖτιπια]]- 

Ῥα5 παρΒῖς εἰ οοηγ]νΙο οἱ ΟἨτῖ51 βοοϊείαίο ἀαθθέυυιπίατ, 

οὗ Ίας ἆπας ροδϊβείπιαπα οα1δα5 οχοε]αἁιπίατ, γε] Ῥτορίες 

οοτροτα]ες γο]αρίαίες, γα] ανατῖζοο πποτραπα. Ἐταπάϊαπα 

αιίσπα Ίος Ίοσο ποπι]παί, απαπιγῖ5 α1ο Ίο0ο οΦπαΠΙ 64Π1 

ἀῑκοτῖέ, πος Ἱπερίθ. Όασπαπι οηίπι αρρε]]αί, απἷα πον]ββῖ- 

πῖς {απιροσίοας τἱάπαα αρρατεριπέ 1]ε παρα, εὖ αἆ 

γθβροτυΠ1, 5εα αἆ πεπι βεου]ογαπα; Ῥταπζαπῃ απίεπι, 90 

ααοά ἵηπ Ρρπίογίρας οσοι] τεγε]αέαπι ΕΒΗΠδ παγδίετίαπη, 

ἐαπιείςί οΏβουτίας. Ταιτί απίεπι εὐ αἰά]α νείας εξῖ εὖ 

πούυπα Τορίαπιοπίωπι. Ὑείαδ αεπῖπι βἱσπαίιγ Ῥετ {α1ΤοΒ 

(απΙππαΗαπα επῖπα πηαοἰαἹοπεπα οοπ περα) πογναπα απΐεπα 

Ροτ αἰε]ία, ῬαπεῬ επίπι οβογίπιας πωπο ἵπ αἶίατε, απὶ 

Ῥτορτίο ἀῑοίῖ βιιπύ σιτιστὰ, προίε εκ αιρίριας οοπ{εοίῖ, 

οσα Ισίίαγ πο Ώοις τὸ οοπιθάαπηΙς ε6 υοείοτῖς ἱερία- 
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- ἃ : 

καὶ τὰ τῆς νέας. ᾽Αλλὰ καὶ ὅταν ἴδης τινὰ ἑρμηνεύοντα τὰ 
- - - Δ 

θεῖα λόγια σαφῶς, γίνωσκε τὸν τοιοῦτον σιτιστὰ βρώµατα 

διδόναι" οἱονεὶ γὰρ σιτίζει καὶ ἐμβρωματίζει τοὺς ἅπλουσ- 

τέρους ὁ σαφῶς διδάσκων. Ἰητήσεις δὲ ἐνταῦθα πῶς λέγει 
’ Δ / 3 ή ολ - ” 

καλέσατε τοὺς κεκλημένους" εἰ κεκλημένοι σαν, πῶς ἔµελλον 
, ον ΙΒ . , 5 ο 9 ε , 

πάλιν αὐτοὺς καλεῖν» µάνθανε οὖν, ὅτι ἕκαστος ἡμών κέκλη- 
3 Ν / 3 ΔΝ Ν « 9 . ’ Νο / 

ται ἀπὸ φύσεως εἰς τὸ καλὸν, ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ ἐμφύτου 

διδασκάλου καλούμενος" ὅμως ὁ Θεὸς καὶ τοὺς ἔξω διδασκά- 

λους πέμπει, ἵνα τοὺς ὑπὸ τοῦ λόγου κεκληµένους φυσικῶς 

καὶ οὗτοι ἔξωθεν καλέσωσιν. ᾽᾿Απέστειλε δὲ ὁ βασιλεὺς τὰ 

στρατεύματα αὐτοῦ, τουτέστι, τὰ Ῥωμαὶκὰ, καὶ τοὺς ἄπει- 

θεῖς ᾿Ιουδαίους ἄπωλεσε, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε τὴν 

Ἱερουσαλὴμ, ὡς καὶ ὁ φιλαλήθης Ἰώσηπος λέγει. 
/ / - / . -” ν Ὑ.8--Ἱο Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ" ὁ μὲν 

/ / ’ ΄ « λ / 5. 

γάμος ἕἔτοιμός ἐστιν, οἱ δε κεκλημένοι οὐκ ήσαν 
/ 5 / θ ον εἰ 4 Δ ὃ ὃ -- δν) - 

ἄξιοι' πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τας ιεξὀδους τών ὁδών, 
α κρ Δ ε/ / 3 Δ ο 

καὶ ὕσους ἐαν εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γαµους. 
4 -- θ / ε ὃ - 3 -- 2 λ .ὃ Δ 

Και ἐξελ ὀοντες οἱ ὀούλοι ἐκεῖνοι εἰς τας ὀδους συν- 
’ ’ / ο ’ ) 

ήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἄγα-ττθ 
Ν |) ᾿ / ε / . / 3 πι 

θοὺς, καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων. | Ἐπειδὴ 
« / ὃ αν « λ η! ’ ο ε . ο 3 

οἱ πρότεροι ὁοῦλοι, οἱ περὶ Μωσέα καὶ οἳ προφῆται οὐκ 

ἔπεισαν, τότε ἄλλους δούλους ἀποστέλλει, τοὺς ἀποστόλους, 

οἳ τοὺς ἐξ ἐθνῶν ἐκάλεσαν, οὐκ ἐν τῇ ὁδῷ τῇ ἀληθινῇ βαδί- 

ζοντας, ἀλλ᾽ ἄλλους ἀλλαχή µεµερισµένους, καὶ ἐν ὁδοῖς 

πλείοσι καὶ δόγµασι διεσχισµένους, μᾶλλον δὲ παρὰ τὰς 

διεξόδους τῶν ὁδῶν ὄντας, τουτέστι, πλάνη πολλή καὶ ἄνω- 
/ . Δ . 3 Λ ΔΝ ε Δ 3 / Λ 

µαλίᾳ. Ἰαὶ γὰρ καὶ αὐτοὶ πρὸς ἑαυτοὺς ἐστασίαζον, καὶ 
ο ᾱ Ην πώ 9 η λ « , αν ο ία 

οὐκ ἐν ταῖς ὁδοῖς ᾖσαν, ἀλλὰ παρα τας διεξόδους : και ἐκεῖνα 

ἐστι τὰ δόγματα τὰ πονηρὰ ἃ ἐδογμάτιζον, οὐ πάντες 

ἔστεργον ὁμοίως, ἀλλ᾽ οἱ μὲν τοιῶσδε, οἱ δὲ τοιῶσδε. ἵΜή- 
. / ᾽ ” - ε ’ 9 ε ’ ε - ’ 

ποτε δὲ βέλτιον καὶ οὕτω νοηθῆναι: ὁδός ἐστιν ὁ βίος ἑκα- 

στου καὶ ἡ πολιτεία, διέξοδοι δὲ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, τὰ δόγματα. 

Οἱ γοῦν Ἕλληνες ὁδοὺς ἔχοντες πονηρὰς, τουτέστι, βίους 

ἐπιψόγους, ἀπὸ τῶν βίων τῶν πονηρῶν ἐπὶ τὰ δόγματα 
3. / Δ 5” ων 3 4 ς / / 

ἐξέβησαν τὰ ἄθεα, θεοὺς αἰσχρους ὑποστήσαντες συνηγό- 
- / 3 ’ - ε 3 / 8 - 

ῥρους τοῖς πάθεσιν. ἐξελθόντες οὖν οἱ ἀπόστολοι ἐκ τῆς 
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παοπ{Ι Ῥομα, εἰ πον]. Ε48 ἴα ᾳπαπᾶἆο νιάατῖς ᾳασπιρίαπα οἶατα 

Ἱπζετρτείαπίεπα ἁῑγίπα εἰοααῖα, βοῖαδ ουπι αααςθὶ {Γαρὶ- 

Ῥα8 αἶοτο οὐ ο1δῖς {αγοῖτο αιπιρ]οῖογος Ρρογρρῖοιο ἀοοεπάο. 

Θααῶτος απίσοπι Ίου Ίοσο, ᾳποπιοᾷο ἀῑσαξ, Ὑοοαίο Ἱπνῖία- 

ἴο5: δἱ οπῖπι Ἱηγ]ίαϊ ογαηῖ, αποπιοᾷο ἆσπιαο βιΠέ γο- 

οππᾶ1 2 Βοῖας Ἰσῖέαν οπηΠ65 α παίητα γοσατῖ αἆ Ῥοπιαπα 

Ῥες Ιηβίίαπι ἀοοίοτῖς νῖοος ταοπεπα: αἰίαπιοη Ώοις εἰ 

1]]ος αχίογπο5 ἆοοίοτθ παϊθαξ, αἱ αι ΙΠπίΙβ α ΒΟΓΠΙΟΠΘ 

ηαΙΤαΙ γοοσαβί διπί, οὐ οχἰτίιηπβοοις5 νοοσρπίέατ. ἨΜΙδΙ6 

αιζεπι τεκ οχοτοῖθι5 5105, Ώοο ο5ί, Ἠοπιαπο5, ααϊ Ἱπ- 

οὐαάϊεπίες «οπάφος ρεντάιάετιπέ, εξ οἰνιαίοπι Ι]]ογαπι 

Ἠιετιδα]επα βιοοσπᾶετιπέ, πό γετΙαῖβ απιαέοΥ {οβαορ]α5 

Ἱπημ1 6. 

Τίμιο αἀἰοῖί 8εΥυῖς ειῖθ: ἡιρίίω φιωϊάεπι ραγαίώ διωιέ : 

δεᾷ φιωξ ὑπυϊίαίὶ ογαπί, οτι Τιογιπί ἀἰφπ. «Πίο εγφο αἄ 

επῖέις υἱαγωπι, εί φμοίσµπφιε ἐπυεπογίέῖδ, νοοαίε αἆ πιρίϊία». 

2 εφγεδθὶ βογυὺ ῆὶ ἐπ υἶαδ οοπφγεφαυετιπέ οπιθ φιοίφιοί 

ἐπυεπεγιμπί, πια[οδ ρατγτίεν 6ἱ Όοποςδ: αο ἱπιρίείω κιηί παρέα 

αἰθοωπιὐεπίῦιωι.] Οποπίαπα Ῥτίογοβ 5εχνἰ, ἨἼοβο5 οὐ Ρτο- 

Ῥηείε» ποη Ρετβιαβδοτυηζ, αΠοβδ 4ποααθ βογγο5 απο πα(έ1έ, 

αροβίοΙοβ, ααϊ ἀεπ{Ι]θ5 νοσατιπί 1η γῖα γετα ποπ Ἱποθᾶεῃ- 

{65, 5εᾷ αἷῑος αΏο ἀῑνίδος, εὐ ἵη νῖῖς ρ]ατῖριιβ εὐ ἀἆοσπιαίῖς 

ἀϊβδοοτάες, πιο οκἰθέεπ{έες Ἱαχία οχἰέιιθ γαταπα, Ίου θέ ἵπ 

ειτοτο εί ἹποραπαΠίαία ππ]ία. ΎἈαπι εἰ 1ρ8ῖ Ιπέογ 56 ἆἱβ- 

εἰάεῦαπί εἰ ἐππιυ]παραπίασ: εί που ἵηπ γής οταπί, 5δεἆ 

οχίτα, γίας, εἰ ἵ]α δαπί πια]α 6οτΙπ ἀοσπηαία αᾳπδ ἆοοο- 

Ῥαπ{. Νοηπ ΟΠΙΠΘ5 ἀισοραπό ορᾳπα]ίετ, 5ο αἲΠ Ίος 

πηοᾶο, αἲΠ αἩο. ΟΩι]ἆ βἱ βἷο ππο]ῖας Ιπίε]Ισαίατ 2 για ορί 

γῖία υπ]αβου]αδααο εὐ νι ταβο: αεχίαβδ α γῖα, ἆορτηπα, 

6επᾶ]ες Ισίίαν ααὶ νία5 Παρεραπό τηα]α5, ηοςυ ος, γΙίαπι 

τερτο]μεηβίρ]]θπα, αὉ οα τπα]α ία οχἰοταπίέ ἵπ ἀοσπιαία 

Ἱπιρία, {ωᾷοβ βἱὈῖ Ώ6οῬ οοπβδΗ(ποηίε5 Ρ8ίΤΟΠΟΒ νΙοσαπῃ, 
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Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τὰ ἔθνη, συνήγαγον πάντας πονηρούς τε 

καὶ ἀγαθοὺς, τουτέστι, τούς τε πάσης κακίας πεπληρωμέ- 

νους, καὶ τοὺς μεπιφεηρός, ἔχοντας, οὓς καὶ ἀγαθοὺς ὀνομά- 

ζει, ὡς πρὸς σύγκρισιν ἐκείνων. 
Ν / Ῥ. ττ---τή Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι 

-”. 3 

τους ἀνακειμένους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυ- 
µένον ἔνδυμα Ὑάμου, καὶ λέγει αὐτῳῷ' ἑταῖρε, πώς 

εἰσῆλθες ὧδε, μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. 
Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις" δήσαντες 

αὐτοῦ χεῖρας καὶ πόδας, ἄρατε αὐτον καὶ ἐκβάλετε 
3 λ / α 5 / 3 α- 3 Ν 

εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµος 
ατα κ -- 5 ’ ό Δ ’ 3 

καὶ ὁ βρυγμὸς τών ὀδόντων' πολλοὶ γάρ εἰσι κλη- 
} 9 / λ ε / ε 4 9 Δ / . ρ 

τοι, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. | Ἡ μὲν εἰς τὸν γάμον εἰσέ- 

λευσις ἄνευ διακρίσεως γίνεται" χάριτι γὰρ µόνη πάντες 
9 / 3 ’ Α / ῃ ν ] λα - -- 

ἐκλήθηµεν, ἀγαθοί τε καὶ πονηροί: ἡ δε ζωὴ μετὰ ταῦτα τῶν 

εἰσελθόντων οὐκ ἀνεξέταστος ἔσται, ἀλλὰ καὶ πάνυ πολλὴν 
5 ’ - ε η] α . Δ αυ] - .] η 

ἐξέτασιν ποιεῖται ὁ βασιλεὺς τῶν μετὰ τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

πίστιν ῥυπαρῶν εὑρισκομένων. Φρίξωμεν οὖν ἐννοήσαντες, 
ς/ 3 1 / . 594 99 9 -. να 

ὃτι εἰ μὴ ἔχοι τις βίον καθαρὸν, οὐδὲν αὐτὸν ὠφελεῖ ή πιστις 
/ 3 / 4 3 / 4 ζω) / η.) . . ] 

µόνη, οὐ µόνον γὰρ ἐκβάλλεται ἐκ τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ εἰς 
οκ ζωνὸ , / /” :ε ε κε ατος τὸ πῦρ ἀποπέμπεται. Τίς δέ ἐστιν ὁ ῥυπαρὰ ἱμάτια φορῶν; 

ὁ μὴ ἐνδυσάμενος σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, χρηστότητα, φιλ- 

αδελφίαν' πολλοὶ οὖν ἑαυτοὺς ἐξαπατώντες κεναῖς ἐλπίσι, 
[ή ή - / - 3 - 9 ’ . 

νοµίζουσιν ὅτι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανών ἐπιτεύζονται, καὶ 

παρεμβάλλουσιν ἑαυτοὺς τῷ τών ἀνακειμένων χορῷ, οἰόμενοι 
Νοε . ’ ’ 3 ὃυ / Δ 

περὶ ἑαυτών μεγάλα. Δικαιολογούμενος δὲ ὁ Ἰύριος πρὸς 

τὸν ἀνάξιον ἐκεῖνον, δείκνυσιν ἡμῖν δύο ταῦτα: ἓν μὲν, ὅτι 
/ [ή 5 ο Δ ς κ. Εξ όν - ] 

φιλάνθρωπός ἐστιν, ἕτερον δὲ, ὅτι καὶ ἡμᾶς δεῖ μὴ καταγι- 

νώσκειν τινών, κἂν Φανερώς ἁμάρτωσιν, εἰ μὴ ἐλεγχθώσιν οἱ 
ς / ’ Φ ε ’ - φ, } / 

ἁμαρτόντες.. Λέγει οὖν ὁ Γύριος τοῖς διακόνοις, ἀγγέλοις 

τιμωρητικοῖς, δήσαντες αὐτοῦ χεῖρας καὶ πόδας, τουτέστι, 

τὰς πρακτικὰς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ δυνάμεις" ἐν τῷ αἰῶνι μὲν 

γὰρ τῷ ἐνεστώτι ἔστι πρᾶξαι καὶ ἐνεργῆσαί τι, ἐν δὲ τῷ 
µέλλοντι δεσμοῦνται πᾶσαι αἱ πρακτικαὶ δυνάμεις τῆς 

ψΨυχῆς, καὶ οὐκ ἔστι ποιῆσαί τι ἀγαθὸν εἷς ἀντισήκωσιν τών 

ἁμαρτιῶν. Βρυγμὸς δὲ ὀδόντων, καὶ τότε γενησοµένη ἀνονή- 
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Ἐρτοββί Ιρ]έαν αροβίοΗ αἲ Ἠϊεγιβα]επι αἆ ρεπίθς ΟΟΠΡΥΕ- 

Ρανετυπέ ΟΠΙΠΘ5 {απι ππαΙοβ «ΊιάΠ1 Ώοποβ, Ἠοο ϱβύ, οπιηί 

πηαΠέ]α ταρ]αίο», εξ πα]ηΙβ ΠΠαΙΟ5, 4108 δ{ Ῥοποβ ποπαῖπαῦ, 

βἵ α]ςδ οοπ/{εταπ{γ. 

1πφγεβεις αιέεπι γεῦ τι υἱάεγεί ἀἰεομπιδεπίες, υἱάέ ἐῑ[ία 

]ιοπιίπεπι “Ίο υεδίέωπι υοδίο πιρίέϊαζ, οἱ αἲί ἐῑίί: «Απιῖσθ, 

“Φμοπιοᾶο Ίνιο ἐπίγαθίὶ ποπ ᾖαδεπα υεδίοπι πιρίαίεπι ὁ «4 

ο οδέϊσιωί. Τιωιο ἀἰαίέ γεᾳ πιπθίγϊτς: φας ρεάϊδιςδ 

οἱ πιαπἰέῦιθ 68, {οἰζέο 6ιιπι οί ε)ιοίο ἴπι {οπεῦγαθ 6ΦίθΥΤΟΥΕδ : 

ἁθί ονἰέ Παίις, εἰ εἰγίάον ἀθπίζωπι. «Μιιζίί οπιῖπι ιιέ υοσαξὲ, 

Ῥαμοί υεγο εἰεοί.] ΊἹπρτεδβειςδ αἆ πιρίίαςθ βἶπο ἁ]αάϊσα- 

Ὥοπαο Πἱ. ἄταβα απῖπι 8ο] ΟΠΙΠ65 γοσα ΒΙΠΙ1Θ {απα 

Ῥοπί α παπα π]α]1: αὖ γῖία εοταπα αιὶ Ιπρτοαβςί {αετῖηξ Ῥορί- 

Ἠας ποηπ Ιπάϊρααϊβίία ατῖόθ, δεοᾶ ΘχΧαπιεπ γα]άς πιαρΏαπα 

{αοἷεί τεκ εοταπι απ Ροβῦ Ιπργθββαπι αἆ Πάσπα ἵηπ βογάϊάο 

αλρίέα Ιπγοπϊοπέαγ. ἩἨοιγαπιι5 Ἰο]έας οορ]ίαπίαε5, απ]α 

π]βΙ απ] υιίαπι ἨΠαροαῦ Ῥυταπι, πΙμ] αἱ Ῥτγοάςετέ πιιἆα, 

Πάε5: ποηῦ βοἶαπα επῖπα ο παρ{15 ο]ϊοϊζασ, 5εἆ εἰ ἵπ Ίσηεπι 

πααίατ. Ουῖς ορί Τ]ο βοτᾷῖιᾶα γοβιπιεηία 5εγεηςδ2 16 

αυΙ που Ἱπάσύας εξὺ γίδοετα πιδεταβίοπΠ1, {Γαὐετηϊίαύεηι, 

Ῥεπϊσπ]ιίαίετι, Μια] Ισ]θαν 56εἱρ8ΟΒ Υαηα 5ροθ ἀεοῖριεηίαες, 

Ῥυίαπί ααοά τοαρηΏαπι οα]ογαπα αδδοφιεπίιχ, ϱεὐ 56 1Ρ508 

βΙπιι] Ιπιπι]δοοπῦ ἀἱβοιπιροηπίαπι ο9ΠοίΓο, βεπθϊεπίος αἆθ 

βοϊρβῖς πἹασηα. ἨΠαβοηεπι 1ρ]έας ΒΙΠΙΕΠ5 ΤΏοπιίπα5 αἲ 

απάϊσπο 1ο, πιοηδίταί ποβῖδ ἆπο Ώθρο; ππαπ1, ααοᾶ πῃβθ- 

ΤΙΟΟΙΒ βΙί: αἰίθταπι, ααοᾶ οἱ ποβ πΙ]]ο οοπάςεππατα 

ἀεβεπατι5, εἰῖαπαδὶ πιαπ]{εδία Ῥεοσεηί, η]δὶ τεάατριαπίας 

Ῥεοσαπίθς. ὨὈ]οῖῦ Ισ]έας Ώοπαῖπιβ πηη]βίτῖ5, απηρε]ῖ {ος- 

1οτῖρα8, Τσαῖς πιαπῖρας εὐ ρεάἴδας, 1 αρ, ορεταθϊνῖ5 

εἶας νιταάριας. Τη βοοι]ο επῖπ ργοβεη{Ι ορετατῖ Ροβρι]- 

ΤΩΙΡ, ἵπ {αίπτο απίοπα βθου]ο Ἡσαπίαν οπιηθς γΙτπ{εβ 

αΠΙΠΙΞ οροταΊνα, εὖὐ ποη Ῥοίοδῦ Πατ αλαιά Ῥοπί ἵη 

αὈ]αοπεπι ρεοσαίοταπι. Βιάουν ααίεπι ἀεηθίαπα ραπ]- 

{επίῖα ο5ί, ας» {απο βμ]ία εί Ἱπα]έετ ΠΒ. Μια]α ααίεπι 
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τως µεταµέλεια. ἸΙολλοὶ δέ εἶἰσι κλητοὶ, πολλοὺς γὰρ τ19 

καλεῖ ὁ ΘΟεὸς, μᾶλλον δὲ πάντας" ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ, | ὀλίγοι 

γὰρ οἱ σωζόµενοι καὶ ἄξιοι τοῦ ἐκλεγῆναι παρὰ Θεοῦ: ὥστε 
- 4 - . - . 4 3 8 ’ “Ἀ 3 

τοῦ μὲν Θεοῦ τὸ καλεῖν, τὸ δὲ ἐκλεκτοὺς γενέσθαι ἢ μὴ, 
ε ’ / 3 Δ / / 4 ὸ 4 8 ο { ὸ / 

κετερον εστι. εικνυσι πτοινυν. οτι ια τους ουοαιους 

ἐλέχθη ἡ παραβολἡ, οἳ ἐκλήθησαν μὲν, οὐκ ἐξελέγησαν δὲ, 

ὡς μὴ ἀκούσαντες. 
: / - 

Ὑ.τρ,1ό Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συµ- 
/ ”/ Π 9 ᾱ / Φ βούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν 

/ Ε) ’ - κ] Χ λόγῳ: καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς µαθητας αὐ- 
τών μετὰ τῶν Ἡρωδιανών.] ᾿Επιβουλὴ ἣν τὸ γινό- 

--.- διὰ τοῦτο καὶ ὁ Λουκᾶς ἐγκαθέτους τοὺς 
6. ΧΣ. 20. ε - 

τοιούτους ὀνομάζει, ὡς ὑποπεμφθέντας ἐπὶ τῷ ἐπι- 

βουλεῦσαι Χριστώ. Ἡρωδιανοὶ δὲ ἦσαν ἡ οἱ τοῦ Ἡ ρώδου 
πα Ὁ ε / « ’ ΓΩ) Δ ’ 

στρατιώται, Ἰ οἱ νοµίζοντες Ἡρωδην εἶναι τὸν Χριστόν: 
9 3 3 η. ’ - 3 ” . ὃ 3 « ἐπεὶ γὰρ ἐκλιπόντων τῶν ἀρχόντων ᾿]ούδα ἐβασίλευσεν ὁ 
Ἡῑ ) Φα 9 3 ά 3 ε .- ’ Μ, 

ία ης, ενοµισαν οτι αντος εστιν ο ριστος. κ άΗ 

τοίνυν οἱ Ῥαρισαῖοι μετὰ τούτων παγιδεύσοντες αὐτόν. 

Ἔβκουε δὲ πῶς ὁμιλοῦσιν αὐτῷ λέγοντες” 
Ν 

Ὑ.τό-- Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ο 
καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳα διδάσκεις, καὶ 

Π / 3 / Ν / 3 / 

οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός: οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρὀσ- 
5 / λ εν -- 4 -- 

ωπον ἀνθρωπων. Εἰπε οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; 
ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καΐσαρυ ῆ οὔ; Γνους δὲ ὁ 
Ἰησούς τὴν πονηρίἰαν αὐτών εἶπε' τί µε πειράζετε, 

/ / 

ὑποκριταί; ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόµισµα τοῦ κήνσου. 
Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. Καὶ λέγει αὐ- 
τοῖς: τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφη; λέγουσιν 

Ε] -- / / / -- ε) / αν. αὐτῷ: Καΐσαρος. Τότε λέγει αὐτοῖς' ἀπόδοτε οὖν 
ΔΝ Ξ / / λ Δ - - -- - 

τὰ Καΐσαρος Καΐσαρι, καὶ τα τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῶ. 
’ 4 ε / 

Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν 
ἀπῆλθον. ] ἹΝομίζοντες µαλάξαι αὐτὸν καὶ χαυνώσαι τοῖς 
3 / ’ ο 8 3 [ο 3 ὸ - ὸ ὸ / 

ἐπαίνοις, κολακεύουσιν, ἵνα χαυνωθεὶς εἴπῃ, ὅτι οὐ 9εῖ ὁιδόναι 

τὸν φόρον, καὶ ἐκ τούτου κρατήσωσιν αὐτὸν ὡς στασιαστὴν 
Ν 9 [ο Δ Δ 1 . / 8 - 

και ανασειονγτα τον λαον κατα του ἸΚαίσαρος. Διὰ πτουτο 

1 ὀλίγοι γάρ] Τία Οοἆος Ῥαΐαν. Ἠαροί Ἐά. Ῥαχ. καὶ Ῥτο γάρ. 
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βαπό γοσα{ῖ, πιπ]έοβ οπῖπι γε] Ῥοβ5 οπ1ΠθΒ γοσαῦ Ώεις: 

Ῥαιοῖ γοτο εἰεοίῖ, ραιιοῖ επῖπι απ] βα]ναπίατ, εὐ απῖ ἀῑσηϊ 

πέ εΠσαπίατ α Ὀεο, Ἱέα τὸ εί αι]ἆσπι βἵέ γοσαγε, εἶεοίοβ 

αιζεπι Πατῖ, γε] ποἩ, ποδίταπα ϱϱ0. Οδίεπά1έ Ισῖέαν αποά 

Ῥτορίες ο αάφον ἀῑοία βἱό Ῥαταρο]α, ααὶ γοςαᾷ ααϊάσπι 

Τᾳ6ετ6, πο απίεπι ο]θοί, 9ο ααοά ποπ αιάΙετιηθ. 

Τιωπο αδειπίες Β]ιαγίεΦὶ οοπδΏζπι οερογιέ μέ ἐζαφιιε- 

αγεπέ ειπα ἴπι 86ΥπΙΟΠΕ: εἰ αὖ ἀἴίωπι επιθέέιπιέ ἀἰδοῖριι[ος 81108 

σι Ἠεγοβίαπί.] Έεν ΙηβΙάΙ88 Ἠθεο Περαπέ: Ῥτορίετεα 

εἰ Τπισοας ΙπβιάΙαίοτος 11ο νοσαΐ, {απαμαπι ΠΠΙ66Ο5 1π 

Ἠου ταὐ Ιπβιάιεπίασ ΟἨτῖείο. Ἠετοιαπ απίαπι ογαπέ νε] 

Ἠετοάᾶβ παῖ]έες, γε] αιῖ ρυίαδαπέ Ἠετοάεπι ΟἨτϊδέαπι. 

Ωποπῖαπα επῖπι ἀεβοϊεπάρας Ῥτϊποῖρίθας οπάα τορηανΙέ 

Ἠετοᾶςς, ατὈ]ταραπίύαν Ίρβαπα 655ε ΟἨτϊδίαπ, Ὑεαπίαπό 

Ἰσ]έπιγ Ῥματίςεοϊ ουπα 1115 Π]αφιεαέατῖ επι. Απάϊ οπῖτα 

αποπιοᾷο Ἰοαμαπίατ ἀῑσεπίας, 

Μαφίρίετ, δοΐπιας φιοᾶ νεγαΏ ες, εί υἰαπι Ι)είὶ πι υεγί- 

ἰαΐε ἄοοεαν, πρηιο ομγαπι ]ιαῦεας οι/μβηιαπα: ιο επίπι γ6- 

αρὶαϊν Ῥεγβοπαπι Πιοπαῦϊπιπι. «Ὠἱο ϱγᾷο ποδῖς, φιωίᾶ ἐῑδέ υἱᾷε- 

ἔωνὃ Τοεί ο6πδιπι ἀαγὶ (σθαγὶ, απ ποπ (Οοφπίία αιίει 

«Ίεδμβ πιαϊία οχι αἴί: ΟΘιίάᾷ πιο ἰεπίαίῖθ, ]ηγροογίέα 

Οείοπᾶίίο πιό πιπιῖσπια οοπθι. -4ἱ ΠΠί οὕέιϊογιπέ οἱ 

οπαγέμπο, Εί αἰί αἱ: «ι}ιδ εδέ πιαφο Ίισο εί ἐπβογέρέϊο ῥ 

1ἰσιπέ εἲ: (αβατῖ. Ίωπο αἲί ἠΙίδ: Πεᾷάῖίο Ίο φια 

επί (αβατῖρ (αδατὶ, εί φις διπέ εί Ίο. Εί Πῖς αιας 

ππϊγαξὶ δέ, εί ΟΠΙί88ο ϱο αὐίογιπ.] Ατβιζαα 5ο ἀεπιπ]- 

βΗγος Π]απι Ἰααάριας, αἀμ]απίατ, α0 Ιαοίαίις ἀἶοαῦ ποῃ 

ἀεοτί Οαεατὶ ἐπραέαπι, εὲ Ιπάς οοπαρτοηεπάαπέ Θἶπι 

{απουαπα βεάΙάοβαπα, εὐ οοπιπιογοπίαπι Ῥορυ]απι οοπίτα, 

Όαεβατεπα: αἱ Ιᾷείτοο Ἡετοάίαπος βεοιπι αἀάιοιπέ, ααΐ 
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καὶ τοὺς Ἡ ρωδιανοὺς ἐπάγονται, ὡς τοῦ βασιλέως ὄντας, 
ο ’ 9 Ά ε ’ οὐ λ / δὲ 
ἵνα κατάσχωσιν αὐτὸν ὡς νεωτεριστῆν. ὐ λαμβανεις δὲ 

, 4 / δὲ “λ ”/ Δ / ΤΙ 
πρόσωπον, φασὶ, τουτέστιν, οὐδεν ἂν εἴποις πρὸς χάριν 11ι- 

λάτου ἢ Ἡρωδου: εἰπὲ οὖν ἡμῖν, ὀφείλομεν καὶ ἀνθρώποις 
ὑποτελεῖς εἶναι, καὶ φέρειν αὐτοῖς τὸ τέλος, ὥσπερ καὶ τῷ 

Θεῴ τὸ δίδραχµον, ἢ µόνῳ τῷ Θεῴ τελέσωμεν; οὐχὶ δὲ καὶ 

τῷ Καίΐσαρι; Τοῦτο δὲ ἔλεγον, ὡς ἔφην, ἵνα ἐὰν εἴπη, ὅτι 

οὐ δεῖ τελεῖν τῷ Καίσαρι, συλλάβωσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτεί- 
ε ᾽ . κν  ..) / ερ ’ 

νωσιν, ὡς τοὺς περὶ Θευδᾶν καὶ Ἰούδαν, τοὺς λέ- 
Αοι. ν. 56 ἃ΄ Δε , ε ι δι. 9 δι ο αι 

Ὕοντας μὴ δεῖν θύειν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἱαί- 
ε Να Γω 4 ω] 3 α Γη ’ 

σαρο. Ὅ δὲ Ἰησοῦς διὰ τοῦ ἐντετυπώσθαι τῷ νοµίσµατι 

τὸν Καΐσαρα, πείθει αὐτοὺς ὡς δεῖ τῷ Καΐσαρι ἀποδιδόναι 

φὰ ἑαυτοῦ, τουτέστι, τὰ ἔχοντα τὴν αὐτοῦ εἰκόνα" καὶ ἐν 

τοῖς σωματικοῖς καὶ τοῖς ἔξω ὑποτάττεσθαι τῷ βασιλεύοντι, 
3 .] - ” 3 - ” - - . ᾽ ϱ 

ἐν δὲ τοῖς ἔσω καὶ πνευματικοῖς τῷ Θεῷ. Δεῖ δὲ καὶ οὕτω 

νοεῖν, ὡς δεῖ ἕκαστον ἡμῶν τὰ τοῦ Καΐσαρος, τουτέστι, τὰ 

τοῦ δαίµονος τοῦ τῶν κάτω κρατοῦντος, αὐτῷ ἐκείνῳ ἀποδι- 

δόναι καὶ προσρίπτειν. Όζον, ἔχεις θυμὸν ἀπὸ τοῦ Καίσαρος; 
ε/ - . Ὁ δω / 3 9 - ον υ 
ῥίψον τοῦτον ἐπ᾽ αὐτὸν, θυµώθητι κατ᾽ αὐτοῦ: οὕτω γαρ 

δυνήση καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῴ ἀποδοῦναι. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ 

διττοὶ ὄντες ἡμεῖς, ἐς ψυχῆς γὰρ καὶ σώματος συνιστάµεθα, 
- . ’ « / 3 3 . 

τῷ μὲν σώματι ὡς Ῥαίΐσαρι ὀφείλομεν διατροφας καὶ σκε- 

πάσµατα, τῷ ὃε ἐν ἡμῖν, θειοτέρφ . ἁρμόδια. 

Υ.22--28 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ 

Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες" διδάσκαλε, Μωσῆς 
εἶπεν ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, έπιγαμ- 

βρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ 
ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. Ἠσαν δὲ 
παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοὶ, καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας 
ἐτελεύτησε' καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυ- 

ναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ: ὁμοίως καὶ ὁ δεύ- 
Τερος, καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτα. Ὕστερον δὲ 
πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, 

’ -- 4 /! 4 / ”/ 
τίνος τών ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον 

ει . ’ - / 3 -ε 

αὐτήν.] Ἠπιστομισθέντων τῶν Φαρισαίων σὺν τοῖς Ἡρω- 
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τος εταηί, πὲ οοπιργε]απάστοπ ]]απι αἰιαθὶ τόγαπ πΟΥ8- 

Ίοτεπι, Ἅοπ τεβδρῖοῖ Ῥθγβδοπαπι ο]αδαιαπα, Ἱπαυῖιπό, 

ηου αδί, πλ] ἀῑοῖς ἵπ οταῦίαπι ἩἨοτοαίς από Ῥ]]αξ. ὨὈϊο 

Ἰσιίαγ πορῖς, Ώοροπιαβ οἱ Ἠοπαπῖρας ἐτιραίατή 556, αὖ 

ὅατοα αἳἵς οεΏβδΠι, βἷοιί οὐ Ὠοο ἁϊάγασμπααπι, απ 8ο] 6ο 

ἐτιραεπιι5δ πιπαιά ααίεπι ϱὐ Οπβατι2 ΈἨοο αιίεπι 

ἀἰοεραπί (5ιοαέ ἀῑσι) πέ δἱ ἀῑσοαί ααοά ποπ οροτίθαί ἐτῖρι]- 

Ἔαπα εὐ Οαρρατῖ Ῥεπάςτε, οοπιργεπεπάαπί επι εὐ οοςῖ- 

ααπὲ: ἱοαέ Τποιάαπα οἱ ααάαπι, απϊ ἀῑοθραπό ηοῦ βαοΓ]- 

Ποαπάιπα Ῥτο ποπαῖηπθ (Οᾳθβατῖβ. «ἆθβα5 απίεπι Ῥετ Ίος 

ααοά Πουταίπιπ εταῦ πιπ]ίθη]α Ιπιαρῖηπο ΟεβαΓῖ5, Ῥογςιᾶ- 

ἀεί 1] ἀεβθετι Οερβατί ΎἩσ οἶις βυπ6, Ἠοο ϱβέ, ας 

Ἠαβοηί οἶας ΙπιαρΊπθπῃ. Ἐν 1η οογροτα ιβ οἳ ἵηπ οχἰογη]β 

ορεάΙεπάιπι οδὲ τοσο]: 1η Ιπίεγηϊς απθεπι εὲ βρΙγιζαα ρα 

Ὥεο. 14οεί απίεπι εἰ βῖο Ιπέε]Ιρετο, αποᾶ οροτίεαῦ 

ἩΠΙΠΠΩΠΘΙΠΙΠΙΘ Ποβίταπη θα απ βδαη6 Οερβαγί5, ου ϱᾳί, 

ἀπρπποπίς, ἵπέογποτιπι Ῥεϊποϊρϊς, ΠΠ 1ρ8ῖ τοάάετο, οἱ οΡ]]- 

οετα: αέ εχεπαρ] στα]α, 8ἱ Ἠαῦ6εβ Ίταπι α Όαβεατε, τε]οἙ 

.θδπα ἵῃπ Ί]απα, Ίχαβοετο οοπίτα ἵρδαπα: βδἷο Ῥροΐετίς οἱ οα 

ασ βυπύ Ὠοὶ, Ώο6ο τοάᾶετθ. ἸΤίαπι απῖα ἀαρ]οςρ 5άπγά5 

Ἠ08, οκ απἶπια οὐ οοΓροτο οοπβμ, οοσροτῖ οἶοος εὔ 

απηϊοίαπι πό Οββατί ἆεροπιαςδ: ἁῑνιπιοτί ααίσοπι ποβίτο 

ρατ, ας εὖ ΠΠ] οοπρτιπηῦ. 

1π {ο ἄῑοθ αοοθδδεγιπέ αἲ εωπι δαάάμοαὶ, φιῖ ἀἰσιωπί 

ΙΟ; 68986 γ6διΥΥΘοίίοπεπι, εἰ ἐπίεγγοφαυεγιιπέ ειπι ἀἰσεπίες : 

Μαφῖείεν, ἸἨοψ6ος αἰωῖί, δὲ «ιῖς πιογέωις Τιιεγζέ ποπ ᾖναῦετδ 

Πϊζωπι, ἄιιοαί Ἰγαίεγ εἶιβ Ἱιῶογοπι ἐς, εἰ διιδοἰέοί δΕΊΙΕΤΙ 

αἰγὲ 8µο. «Ἰγαπί αμίεηι αριιᾷ 08 δερίοπι ]αΐγεδ, εἰ ῥτῖ- 

118 11Φ0Υο ἄιιοεία ἀθ]ωποίμς οδἰ: ἄο ποπ ᾖαῦεπθ δεπΊετι γεζῖ- 

ο ωῖέ ΦΟΥΕΠΙ 8ιαπι }αἰγὶ 8µο: δὐπιζίε εοπάιις εί ἐενέζις, 

χἰθγμο αἆ δερέϊππωπι. «Λουϊβδῖπιε αιίοπι οπιπέμπι ἀεγιποία εδί 

απο: ἔπ γοβιγγοοίίοπο ἐφίέιν, οµ]ιδ ϱ θορίεπι τί ον τέ 

1140 Όπυπερ οπίπι Ἱιαδμεγωπί εατι.] Οοπ{ιπίαΙς Ῥλατί- 

5ορ]ς υπ Ἡσργοάίαπία, Ιέ6γαπα βαάἆμουρ] ἰοπίαηί. Ἡστορίς 



968 ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΑΟΤΙ ΙΝ Β. ΜΑΤΤΗΣΌΜ 

- - 4. όλ 

διανοῖς, παλιν οἱ Σαδδουκαῖοι πειράζουσιν. Αΐἴρεσις δὲ ἦν 

τούτων τοιάδε: οὐκ ἐπίστευον οὔτε ἀνάστασιν, οὔτε πνεῦμα, 

οὔτε ἄγγελον, ἀπεναντίας τοῖς, Φαρισαίοις διακείµενοι. 

Π[ρᾶγμα οὖν συντιθέασι μὴ γενόµενον. θΘὲς γὰρ ὅτι οἱ δύο 
Ἅ Οδ Να ον / - Ἀ ε / 1 3 / 

ἔλαβον αὐτὴν, καὶ ἀπέθανον' πώς ἂν ὁ τρίτος οὐκ οἰωνίσατο 
5 / λ / - πα νι ὃ θ κ ΤΙλ ῃ 

καὶ ἀπείπατο τὸν γάµμον, τοῖς πρὸ αὐτοῦ παιδευθείς; 11λάτ- 
1 - 9 Δ Δ 3 . ’ 9 - 

τονται ὃ) οὖν οἰόμενοι τὸν Χριστὸν εἰς ἀπορίαν ἐμβαλεῖν, 

ἵνα τὴν ἀνάστασιν διαβάλλωσιν" καὶ τὸν Μωσέα τῷ πλάσ- 
ο μν Π ’ Ἑ 4 δὲ ω) 

µατι αὐτῶν συνήγορον παραλαμβανουσυ. πτὰ δὲ εἶπον 
- Δ - 

εἶναι τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα ἐπὶ πλέον κωµφδήσωσι τὸ τῆς 

ἀναστάσεως µυστήριον" καὶ τίνος αὐτῶν, φασὶν, ἔσται ἡ 
5 5 κ» ο, γυνή; Εἴποι οὖν ἄν τις ὦ μιαροὶ Σαδδουκαῖοι, τοῦ πρωτως 
ε) σα 

γεγαµηκότος ἔσται ἡ γυνὴ, εἴγε συγχωρήσωµεν, ὅτι καὶ ἐν 
- 3Ὁ ’ ’ α) [ή ε 4 3 ε - ν 5 

τῇ ἀναστασει γάμος ἐστιν" οἱ γὰρ ἄλλοι ὑποβολιμαῖοι, ουχι 

νόµιµοι ἄνδρες. 
λ λ - ο, -- 

Υ. 20---- ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς: 
- .] 3 / 4 λ ο Δ ΄ 

πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφας, μηδὲ τὴν δύνα- 
-- - Δ - / ”/ 

µιν τοῦ Θεοῦ. Ἐν γαρ τη ἄναστασει οὔτε Ύα- 
- / / ”/ - 

μοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ 
- 2 4 λ - ’ -- 

ἐν οὐρανῷ εἰσι. Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τών νεκ- 
-- ’ η ε Δ -- Ἡ ο ” / 

ρών, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθεν ὑμῖν ὑπο τοῦ Θεοῦ λέ- 
ο Ε / 3 ς λ Ε Δ λ « ) 

γοντος" ἐγω εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ, καὶ ὁ Θεος 
|) Δ / / Δ Δ Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακωβ; Οὐκ ἔστιν ὁ Θεος Θεὸς 

-- Ε] . λ | 3 ’ ε ”/ 

νεκρών, ἀλλὰ ζώντων. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
3 / 2 Δ -- -- 3 -- ’ . 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.] Δείκνυσιν ὁ 
ΖΣωτὴρ ὅτι καὶ ἀνάστασις ἔσται, καὶ οὐ τοιαύτη σαρκικὴ ὡς 

πλανῶνται, ἀλλὰ θειοτέρα καὶ πνευµατικωτέρα. Τί γὰρ, 
. [οἱ " 9 ’ 4 Δ . .) ’ 

φῃησὶ, πλανάᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν 
- ας 3 Δ ᾽ 4 ο 3 ’ Φ-.ᾷ 

τοῦ Θεοῦ; Ἐιὶ μὲν γὰρ τὰς γραφὰς ἐγινωσκετε, ἠπίστασθε 

ἂν ὅτι ὁ Θεὸς οὐκ ἔστι νεκρών Οεὸς, ἀλλὰ ζώντων" εἰ δὲ 
4 δύ - ο - σι . [ή .λ α/ - Θ - 

τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ ἤδειτε, ἐγινώσκετε ἂν ὅτι τῷ Θεῷ 

πάντα δυνατὰ, ὥστε καὶ τοὺς ἀνθρώπουε ὡς ἀγγέλους ποι- 
σαι πολιτεύεσθαι. Ὅρα δὲ τὴν σοφίαν τοῦ υρίου" ἐκεῖνοι 
3 λ - φ 3 ΄ ’ 8 - 3 ΄ 

ἀπὸ τοῦ Μωσέως ἐσπούδαζον περιτρέψαι τὸ τῆς ἄναστά- 
/ . ω) 3 Δ - / ιά ’ 3 ’ σεως δόγμα, καὶ οὗτος ἀπὸ τοῦ Μωσέως πάλιν πείθει αὐτούς. 

᾿Ἠγὼ γάρ εἶμι, φησὶν, ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ, καὶ 



"ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΒΙΟΡ, ΟΑΡΟΤ ΧΣΠ. 909 

απίοπι Π]οζαπι εταῦ Ἠπα]αθπιοςΙ: πθαιθ ταδιγΓγΘοίΙΟΠΘΠΗ, 

ηθφιθ βρΙτΙζαπ1, ηθαιθ απρε]ος ογθάεραπί, ἄἴνοιρα α. Ῥ]α- 

α]βορῖς βοη/Ιθηίθδ. Έεπαι βποιπί, απξο πυπ(απα οοπ{]σῖζ, 

Ἔοπο οπῖπι αιοά ἆπο αοοεροτίπ ἵρβαπι εἰ ποτ βἷηέ, 

αυἵ Πετὶ Ῥούυϊό αἱ {ετίῆιδ ΟΠΙΕΏ ΑΥΘΙΡΑΠ5 πηπωρίία6 ΏΟΠ 

γεοιβανετῖ{, Ῥοτίοι]ς5 ρτοροεάεπέίαπι αἀπιοπῖθαςδ ἍὨἘππ- 

συπί Ιρ]έας, αααθὶ ΟἨτϊδίαπι ἵηπ ἀαρίαπα ἐταοθατὶ, αὐ Τ6βΙ1Γ- 

τθοβίοηΏεπι αποιαπέ, οὐ Μοβοη Βρπιθηξο Αιο Ραΐγοπιπα 

Γαοἰαπῦ, Θερίεπι ἀῑκοταπί 9556 {αΐγα65, απο πιαρῖς Ἱγτῖ- 

ἀετεπί ταριτγθοῖοπῖς πιγβύθτῖαπι: ο6 οπ]α5 ος 15, ἀῑοιηζ, 

ος πιυ]ετὸ ΤὨϊοετοί απῑδ, Ο οοπίαπαϊπαϐ Βαάᾶιοςβί, 

Ῥτϊοσῖς αι ἄμπεταί πχοσ απῖέ, οἸᾳπϊάθπι οοποθᾶθ{σπηις 1π 

ταβυγτεοίίοης πιρίίαβ {οτα: αἲῃ οπἵπι ποη γοχῖ, 5ο υἱτῖ 

εγαηῦ αοοθβΒΟΓΙ1. 

1ιεβροπᾶςπς αιωίθπι «Γεδις ἀἰωῖί ἐΙίε: «Ἐγγαίίς, ποθοἰσηίαφ 

δογἑρίιγα»θ, ποφιο υἱγίμίοπι «ο. Ἅπ γεδιγγοσίίοπο ϱπῖτι 

πθηιθ πια(γπιοπύιπι οοπέγα]νιπί, πθηιιθ εἴοοαπίωγ, δεᾶᾷ διιιέ 

δίουέ απφεζὲ Ι)εὶ ἵπ οωῖο. ο γοδιγγοοξίοπιο υ6ΥΟ πιΟΓέιΟΥΊΗΤΟ 

ποπ 1εἱ8ὲΐ8 φιιοᾷ υοῦῖς ἀἰοίιπι δὲ α Ὠοεο: Ίφο δωπι σεις 

Αὐταλαπι, Ίδεις Ίεααο, εἰ Ώσειςδ «αοοῦί ΊΆΝοπ οδέ Όειις 

ππογέµογµηι οι, εοᾷ υἱνοπίζιπι. «Εὲ οι αμαάἰδδεπέ ἔωγδα, 

Φίπριογιωιέ ἄο ἀοοίγίπα οἷμδ.] ΟΡίεπάϊὐ βα]ναίος εἰ το- 

βυττασοπεπα {αίπταπα, εὔ ποῦ ἴα]οπι οαΥηΠα]θΠα, απα]θπα 

λαλαοϊηαπίατ, 5οᾶ ἀῑνίπίογεπι οἱ βρϊγΙζπαΠοτεπ. «πιά 

οπίπα, Ιπα 6, ογταδῖς, πεβοϊοηίος βοπρίιτας, εἰ Ῥοίεπίῖαπα 

οἱ 2 Ναπιη βἱ βοτϊρίιτας βοϊταίῖςδ, οτεάετείῖς πῆσᾳαο Ώειπι 

ΠΟΠ 60956 Ώοθιυπι ΠΙΟΓΟΠΟΓΗΠΩΙ, 56 γΙγεηδΙαπ, ΘΟποά οἱ 

γιταίεπα Το βοϊτείς, οοβποβοοτείῖ5 αὐ]ᾳιο Ώεο οπιηῖα 

6559 ροββῖρ]Πα, εὐ Ῥοβ5ε Ώουπι {αοςγο αῦ Ποπαῖπεβ γ]ναπε 

βοιί απρε]. Ὑπάς αιέεπι βαρϊεηίαπι Ὀοπαϊπί. ΠΠ ρου 

ἼΜοβεηπ οοπαραπίας ἄορπια ἆθ τεβιττθοίοπε 5αργετίοτε, 

οὐ Ὠοπιῖπας ρου ἸΜοβεπ 15 Ιέοτιπι Ῥετβιαάεῦ. Έρο 

επίπα 6µπα, ΙπαΙέ, Ώεάδ ΑΡταµαπα, εξ Ίδαας, εὐ /αςοῦ. 



960 ΤΗΕΟΡΗΥΗΛΟΤΙ ΤΙΝ β. ΜΑΤΤΗΣὉΜ 

Ἰακωβ. "Ο δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν" ὁ Θεὸς οὐκ ἔστι τῶν 
1. ψ 8 .] 8 - ε / α 9 Ώ3 α 

μὴ ὄντων Οεὸς, ἀλλὰ τῶν ὑφισταμεένων καὶ ὄντων: οὐδὲ γαρ 

εἶπεν, ἐγὼ ἤμην, ἀλλ᾽ εἰμί. Βὲ γὰρ καὶ ἐτελεύτησαν, ἀλλὰ 14Ι 
” / - 3 ’ - ο) ια | Α. - - 

τῇ ἐλπίδι τῆς ἀναστάσεως ζώσιν. Αλλ έρωτάς, πῶς οὖν 
. - 5 . [ο . ’ ’ 

ααοὴ αλλαχού φησιν, ὃτι καὶ νεκρών και ζώντων κυριεύει 5 
. ΧΙΥ. ὦ. 

ἄθε τοίνυν ὅτι νεκροὺς ἐκεῖ λέγει τοὺς ἀποθα- 
νόντας μὲν, µέλλοντας δὲ ζήσεσθαι: ἐνταῦθα δὲ ὁ Ἠύριος 

Χ 4 ς - [ ᾿ / / 

πρὸς τὴν αἴρεσιν τῶν Σαδδουκαίων ἐνιστάμενος, δογµατιζόν- 

των μὴ εἶναι τὴν Ψψυχὴν ἀθάνατον, ἀλλὰ πάντη διαφθεί- 
. ϱ . ε Δ Ν - ’ 

ρεσθαι, φησὶν ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρών, τουτέστι, 

τῶν ὡς ὑμῖν δοκεῖ διαφθειροµένων παντελῶς, ἀλλὰ τῶν ζων- 

των, τουτέστι τῶν ἀθάνατον ἐχόντων τὴν ψυχὴν, καὶ ἆνα- 

στησοµένων, εἰ καὶ νῦν νεκροί εἶσιν. 
λ - [ή / ’ Ὑ.04--.ο Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφί- 

λ / ’ 4 λ 

µωσε τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 
[ή ων 3 - Δ / καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτών νομικὸς, πειράζων 

ΑΝ η ε / / Ε 4 / 
αὐτὸν, καὶ λέγων: διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ µεγάλη 
Ε ο 7 |) -”. 3 3 ο / 

ἐν τῷ νόμῳ: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ' ἀγαπήσεις 
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλη τῇ καρδία σου, καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ ψυχῆ σου, καὶ ἐν ὅλη τῇ διανοίᾳ σου αὕτη 

/ 

ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ι ̓ὁμοία 
αὐτῇ" ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐν 
ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ 
προφῆται κρέµανται.] Εξ ἀμέτρου φθόνου πρόσεισιν 
« / 3 3 Δ ω) / 4 
ὁ πειράζων" ἐπεὶ γὰρ εἶδον καταισχυνθέντας τοὺς Σαδδου- 

καίους, καὶ ἐπαινούμενον τὸν Εύριον ἐπὶ τῇ σοφίᾳ, προσίασι 

πειράζοντες, εἰ προστίθησί τι ἐντολῇ τῇ πρώτη, ὡς διορ- 

θούμενος τὸν νόµον, ἵνα εὕρωσι λαβὴν κατ᾽ αὐτοῦ. ὍὉ δὲ 

Ἰύριος δηµοσιεύων αὐτῶν τὴν κακίαν, ὅτι οὐ διὰ τὸ μαθεῖν 

ἦλθον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ μὴ ἔχειν ἀγάπην, διὰ τὸ φθονεῖν δὲ 
- . - / 4 9 / ε ’ 

μαλλον καὶ ζηλοτυπεῖν, δείκνυσι τὴν ἀγαπην υπερεχουσαν 

τῶν ἐντολῶν, καὶ διδάσκει, ὅτι οὐ µερικώς δεῖ ἀγαπᾷν τὸν 

Οεὸν, ἀλλ᾽ ὅλους ἑαυτοὺς διδόναι τῷ Θεφ. Τρεῖς γὰρ ταύ- 

τας περὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψΨυχὴν κατανοοῦμεν διαφορᾶὰς, τὸ 

φυτικὸν, τὸ ζωῶδες, τὸ λογικόν. Ίαθ᾽ ὃ μὲν γὰρ αὔξεται 

καὶ τρέφεται, καὶ τὸ ὅμοιον γεννᾷ, τοῖς φυτοῖς ὁμοιοῦται" 
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Ἠοο αιίθπι ἄἴοετο νυ]ί, Όοιςδ ποπ θβε 6οταπι Ώοθις αι 

ηοἨ δυηΐ, 5ο αι βαβιδέιπό οἱ δαηί, ἌΝεαιο οπῖπα ἀῑσ1ν, 

Έσο 6ΓαΠΙ, 5δδἆ Απ. ΎΝαπι απαπαγῖ5 πιοσύιϊ Επί, 5ρα 

{αππεη τεβιγγεοῦ]οπῖς γ]νιπῦ, Τηέετγορας απθεπι, ααοπιοάο 

Ἰρ]ίαν α]ο Ίοοο ἀῑοῖε, Μοτίποταπα οἱ γιγεπᾶαπα Ώοπαῖπας 

ορερ Ὀϊδοο Ισίίαν ααοᾶά πιοτίέαος ἴ]ος ιο ἅῑοΙε ἀείαπο- 

ἴο8 απϊάεπι, γΙοίιτος αιίεπι: Ἠϊο Υετο Ώοπιῖπας τΘ6βροΠ- 

ἀθί Ἰαγθβί βαάάιοθοταπα, ἆἀοοθηΙμπι ΠΟΠ 65956 ΑΠΙΠΙΑΠΙ 

Πππποτία]επα, 5εά οπιπίπο οοττιπιρῖ, ἄἴοεηπς Ώδυπα ποἨ 

6559 ΏΌοεπι πιοτίποτπη, ηος α5ί, 51οαό Υος ρι{α{18, οπιπΊπο 

"ρετευπσπα, θεά γἰγεπαπα, Ἠου ϱοί, Ιπιπιοτία]επα Ἰαβεῃ- 

Ώυπα απῖππατη, εἰ τεβιτσεη ατα, α]απηδὶ ποτέ {αοτ]ηῦ, 

Ῥ]ατϊκαὲ αιίεπι οιπι αιαϊἰδδεπέ φμοᾶ αἰζεπέίωπο {πιροδι- 

ἐ86ί δαάάισσϊς, οοπυθπεγιωπέ ἴγο πµπι, οί ἐπίεγγοφαυῖέ τν 

εὔπιι ϱ2 οἳδ Τις Ῥογίίμθ, {επίαπβ ειπι, εἰ ἀἱοεπδ: «Ἠα- 

οἱδίεγ, εοφωοά «δέ πιαπάαέιιπι πιαφπιπι ἵπ εφεί Ἅ«Αἴέ ὶ 

«εις: Ὠιζίσες Ποπιπωπι Ίλεμπι ἔιμηι ἴπ ἰοίο ο0Υᾷ9 ἔπο, οἱ 

ἴπ ἐοία απῖπια ἔια, εί ἔπι ἰοία πιεπίθ ἔμα. Ἅοο ἑδί γπιιπι 

οἱ πιασπιιπι ππαπάαίιπι. (δεοιπάιπο ἐδέ αιωίεπι κἴπιτῖο Πνιῖο, 

ζίέφες ϱγοαύπιπη πω θἶσιέ {εἱρθιιπι. «πι Πῖς οπῖπι ἄιιοῦιθ 

πιαπᾶαξίς απέυογθα ἴθα οἱ Ργορλεία ρεπάεπί.] Ἐκ Ἱπιπιοᾶῖοα, 

Ἱπν]ά]α, αοσθαᾶ1ξ ἰοηίαηςδ. Ουῖα οΠηΙπῃ γιάρταηί Ββαάάισοθοςβ 

οοΠ{ΙΦΟ8, εἰ Ἰαιάαίαιπι Ὀοππαπι οὗ βαριεηίαπι, 8006- 

ἀαπέ ἱοπίαπίες 5ἱ αρροπαί αΠαυ]ά πιαπάαίο Ρρεῖπιο, ααθί 

Ίθσοπι οοττῖσοῳΒ, αίὸ Ἰηγοπίαπό οοηπίτα 1β8ΙΠΙ ΔΠΒΕΠΙ, 

Ῥοπαίπαβ ααὔεπα Ἰηγι]ραηπβ 6ογΙπα πηαΗαπι, ααοᾶ Ώηοῃ 

αἆ ἀϊβοοπάιπι γοηϊββοηξ, 5οἆ γαοιΙ οΠλατ]ίαίο Ἱπνιάθαηέ 

Ῥούῦ ιβ οὲ απιι]οπέας, οδἑοπᾶ1έ ομαν]ἑαέθτα Ἰπέας πιαπζαία 

Ῥτωοε]ετθ: ἀοοείαᾳαε ααοά ποπ εκ Ῥατίο οροτίεί ἁπῖ- 

66το Ώειπι, δεἆ ηοΟβ8 {οῦο ἆατο Ὠθο. Ττ6ῦ οπῖπα 1η 

απῖπια ἀἰδοῖπιας 6556 ν1τ6β, Ρ]αηίαίίναπι, αηΙπηαΙθπα, οἱ 

ταὐιοπαίεπ. Ῥθουπάιπι ααοᾷ οτοδοῖς οἱ πιυἰτ]έατ, οἳ 

Αἰπή]ο σοποταί, Ρ]απίίς αβειπ]αίαγ: βοουηπάμπι ααοά 
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καθ ὃ δὲ θυμοῦται καὶ ἐπιθυμεῖ, τοῖς ζώοις" καθ ὃ δὲ δια- 
- Ν ’ ς/ Ὁ) . Α ’ 

νοεῖται, λογικὸς λέγεται. Όρα οὖν ἐνταῦθα σημαινόµενα 
α 9’ ο” 

ταῦτα τὰ τρία" ἀγαπήσεις τὸν Θεόν σου ἐν ὃλῃ τῇ καρδίᾳ 
σου, τοῦτο τὸ ζωῶδες µέρος τοῦ ἀνθρώπου" καὶ ἐν ὅλη τῇ 

- - ελ ΄ 3” ] 8 / αι 

ψυχή σου, τοῦτο τὸ φυτικόν' ἔμψυχα γὰρ τὰ φυτά" καὶ 
5 ς/ . ὸ / α Δ / ϱ/ 8 - 

ἐν ὅλη τῇ διανοίᾳ σου, τοῦτο τὸ λογικόν. "ὠστε τὸ 9εῖν 
α) - Ν .1 ον ’ . ’ 5 Δ Δ ’ 

ἀγαπᾷν τὸν ΘΟεὸν ὁλονύχως, τοῦτό ἐστι, τὸ διὰ πάντων 

τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν καὶ δυνάμεων αὐτῷ προσέχει», αὕτη 

πρώτη καὶ µεγάλη ἐντολὴ, εἰς εὐσέβειαν ἡμᾶς γυμνάζουσα" 
’ 4 ε / 3 Αν 3 4 8 3 ’ / 

δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, εἰς τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια 9ιε- 
/ ’ ιά α) 4 3 5 , ’ ’ 

γείρουσα. Δύο γαρ εἰσι τὰ εἰς ἀπωλειαν φέροντα, δόγματα 
4 ᾽ / ὸ ’ . . Ὁ Μα. ’ 

πονηρὰ, καὶ βίος διεφθαρµένος. Ἵνα μὲν οὖν μὴ ἐμπέσωμεν 
9 ’ 9 - ο 8 - Λ , 6 1 9 9 ς 

εἷς δόγματα ἀσεβῃ, δεῖ ἀγαπῷν τὸν Θεόν" ἵνα δὲ μὴ εναν 

βίον διεφθἀρµένον, δεῖ ἀγαπάν τὸν πλησίον. ὍὉ γὰρ ἀγα- 
πῶν τὸν πλησίον πάσας τὰς ἐντολὰς πληροῦ, καὶ ὁ πληρῶν 

τὰς ἐντολὰς λακᾷ τὸν Θεόν. ὥστε ὃδὺ ἀλλήλων ον αὰ 

τοῦνται καὶ συνίστανται αι ἱ 9ύο αὗται ἐντολαὶ, καὶ περιέχουσι 

πάσας τὰς ἄλλαν ἀντολά». Τις γὰρ ἀφααίοι τὸν ΘΟεὸν καὶ 122 

τὸν πλησίον ἡ κλέψει, ἢ ἢ µνησικακήσει, ἡ μοιχεύσει, ἢ φο- 

νεύσει, ἢ πορνεύσει; οὗτος δὲ ὁ νομικὸς ἐξ ἀρχῆς μὲν πειρά- 

πα μή ζων ᾖλθεν, εἶτα ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀποκρίσεως 

Βελτιωθεὶς ἐπηνέθη, ὡς καὶ ὁ ΝΠάρκος φησὶν, ὅτι 

ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ]ησοῦς ἠσπάσατο αὐτὸν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

οὐ μακρὰν εἶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ύ. 41-16 Συνηγµένων δὲ τών Φαρισαίων, ἐπη- 
ρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων: τί ὑμῖν δοκεῖ 
περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν 
αὐτώ, τοῦ Δανίδ,. Λέγει αὐτοῖς πῶς οὖν Δαυὶδ 
ἐν πνεύματι Κύριον αὐτον καλεῖ λέγων" εἶπεν ὁ 
Κύριος τῷ Κυρίῳ µου, κάθου ἐκ δεξιών μου, ἕως 
ἂν θώ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τών ποδῶν 
σου; Εἰ οὖν Δαυὶὸ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πώς υἱὸς 
αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἀποκριθῆναι 
αὐτῷ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς 
ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.] Ἐπειδὴ ψιλὸν 
ἄνθρωπον αὐτὸν ἐνόμιζον εἶναι, ἀνατρέπει αὐτών τὴν δόξαν, 
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Ἱταβοϊίατ οἱ οοποιυρϊβοῖς, ἘῬτιδβδ οοπιραταίας: βεοππάαπα 

ααοᾶ Ιπ{ε]]σ16, ταϊιοπα]5 ἁῑοϊέαν. Ὑιᾶο Ισῖίαγ Ώου Ίοσο 

ααοςᾷ 1]]α {σα βἱρηϊβοεπίατ: Ὀϊ]σες Ώειαπι ἔπαπα 1η {οΐο 

οοτᾷο {πο, Ίο ορ Ὀτπία!ς απἴπι ρασ5: εὖ ἵηπ {οία 

απῖπηα ἴπα, Ἠθρο ορί Ρ]απίαῖνα νιτίαςδ, απ]πιαίορ επῖπι βαπό 

Ρ]απία»: εἰ ἵη {οΐία πιεηίε {μα, Περο ο5ί γἱ5 ταΙοπαἩς. Εδ 

βίο οροτίεί Ώσθειπι ἄΠρετο {οία απῖπαα, Ώος δέ, οπιπῖβια5 

Ῥατάρας εἰ νιγαάραβ απἴπαε εἱ αἆπατετο. Έοο οδί Ρτῖ- 

ππστα ϱ{ πιασηπα πιαπάαίαπα, αἆ Ριείαίεπα ΠΟ5 6ΧΕΥΟΕΠΒ. 

Βεουπάασπι απίεπα αἴπαη]α ο5ύ ΤΠ, ααοά ποβ εχοϊίας αἆ 

{αοϊεπάάπα απο ϱαπέ Ἰ]αδία Ποππί. Ὅπο επῖπι πο Ἰπ 

Ἰπίρτϊίέαπα ἁποιπί, πια]α ἀοοίτίπα, οἱ οοτταρία υιία. ὍὉϊε 

Ἰσ]ίαγ ποηπ Ιποϊάατιας ἵπ Ἱπρία ἀοσπιαία, ἀἰΙσεπάας ο5έ 

Ῥειβ: πο απίεπι ἳό υ]ία Ῥεσνοειρα, ἀισεπάας ορ ρτοχῖ- 

ΠΠ, ΘΟαἵ οπῖπι ἀῑῃΠοῖέ ρτοχκίπιαπι, οπιηῖα, πιαπάαία, ἵπι- 

ρ]εί: εἰ αι Ἱπιρ]εί πιαπάαία, ἀῑῃμσιι Ώευπι: αίαᾳαε Ἱία 

πο Π]α πιαπάαία Ιπίετ 5ο οολατεπύ εἰ οορα]απίατ, εἰ 

οοππεπό οπιπῖα αΠα ππαπάαία. ΟΩιῖ5 επῖπι ἆίσεηπς 

ῬΏοευπι εἰ Ῥτοχίππιπι γε] {αταίατ, γε] γιπά]οίεε ανγ]άας εσἒ, 

γε] αἀυ]ετίαπα οοπιπα] 16, γα] βοοτίαίατ, ναί οσοοιάτς 2 

Ἠιο απίεπα Ἱεσιδρετίίας Ῥτϊ]ποῖρῖο αι]άθπι γεηῖέ {εηίαης, 

ἀεϊπάς ταβροη5ο ΟἨΠτῖδά επιεηάα{ῖος {αοΐαβ, Ιααάαίας ο5έ, 

ἰοιί εἰ Ἱατοις Ιπαιῖό, ααοᾷ βροείαπ5 επι ο; θβι5 απι- 

Ῥ]εχαίας αἵς 1Παπι, εί ἀῑκιὁ εἳ: Ἀοπ Ίοησε 65 ἃ ΤθρΡΠο 

Ρε]. 

6οπογεφαίῖε αιίεπι Ρ]αγὶθαϊ5, ἐπίογγοφαυίέ ϱ08 «Ἰεδιιβ 

ἀἰσεπβ: Θωϊά νοῦυῖς υἱάείωγ ἄᾳ ()ιγὶδίο 2 οσι]ις Π]ίις εδ 2 

ἱσιιπέ εἲ : Πως Ιλαυία. Ἅ«ῑί ἐΙίδ: Θ)μοπιοᾶο εΥφο Ιλαυὶζ 

π εαρίγλέι νοσαί εωπι Ἰλοπιίπωπι, ἀἶοεπς: «ΙΠἰπίέ Ιλοπιίπιιβ 

οπιύπο ππθο, δεᾷε α ἀεπίγίδ πια, ἆοπεο Ῥοπαπο ὑπίπιίσος 

άμον θιὐθε[ζίωπι ρεάιπο ἔιογπι δὲ ΕΥΦο Ι)αυιᾶ υοσαέ 6ιπο 

Ποπιὔππη, φιοπιοᾶο ἸΠίῖις εἶις οέζ Ἅ«Ἡί πεπιο ροίεγαί οἱ 

γεββοπάεγε νεγύωπηῃ, πθημθ αιδιθ Γιέ φιβ(ιαπα 6 ο αῑς ετέηη 

απιρ]έις ἐπίεγγοφαγο.] ΟΩποπῖαπι ράταπα Ποπ]ήίποπι ΟἨτῖβ- 

ἔτπα 6956 Ῥυίαραηί, βαΏγεσί16 6ΟΓΙΙΠΙ ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΙ, δὲ ἀἆοοοεί 

. 
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. - ο” 

καὶ διδάσκει τὸ ἀληθὲς διὰ τῆς τοῦ Δαυὶὸ προφητείας, ὅτι 
3 Κυ ’ 9 Ν ” 3 ε -” Ὁ ’ Ἐ 

καὶ Κύριός ἐστι, τὴν θεότητα τὴν ἑαυτοῦ ἀνακηρύττων. ι- 

πόντων γὰρ τών Φαρισαίων ὅτι υἱός ἐστι τοῦ Δαυὶὸ ὁ Ἆρι- 

στὸς, τουτέστιν, ἄνθρωπος ψιλὸς, φησὶ, πῶς οὖν ὁ Δαυὶὸ 
, 9 3 3 / Ξ λ ) ε ο ῃ ον 5 

Ἰύριον αὖύτον ὀνομάζει ; καὶ οὐχ ἁπλῶς Ἰύριον, ἀλλ ἐν 

πνεύµατι, τουτέστι, διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος ᾿ἄπο- 

καλυφθεὶς αὐτόν; Οὐκ ἀρνούμενος δὲ τὸ εἶναι υἱὸς Δαυὶὸ 
- ’ 9 8 - ’ ϱ/ 3 ” . ”/ 

ταῦτα λέγει, ἄλλα τοῦτο δεικνύων, ὅτι οὐκ ἔστι ψιλὸς ἄν- 

θρωπος, ἐκ µόνου τοῦ Δαυιδικοῦ σπέρµατος καταγόμενος. 
- ἂν ε) α- ε Κύ ε λ Α.«δ  ὐ ιό 9 ζδ. 

Ταῦτα δὲ ἐρωτᾷ ὁ Ἰύριος, ὡς ἂν Ἰ εἰπόντες ὅτι οὐκ οἴδαμεν 

ἐρωτήσωσι καὶ µάθωσιν, } εἰπόντες τὸ ἀληθὲς πιστεύσωσιν, 
- - ’ 

ἢ μηδὲν ἔχοντες εἰπεῖν καταισχυνθώσι καὶ ἀναχωρήσωσι µη- 

κέτι τολμῶντες ἐρωτῆσαι αὐτόν. 

ΚΕΦ. κΥ. 
” ’ - ”/ |) -- 

ΟΤΕ, ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς 
-- -- / 4 -- ’ ή 

μαθηταῖς αὐτοῦ λέγων: ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέ- 
/ ε -- ἃ ε - 

ὃρας ἐκάθισαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι" 
/ αἱ / λ) / - -- - 4 

πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ 
- Δ λ ιτ 4 -- 4 - / 

ποιεῖτε, κατὰ δὲ τα ἔργα αὐτών μὴ ποιεῖτε. Λε- 
Δ λ - 

Ὕουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.] Ὅτε αὐτοὺς ἐπεστόμισε, 
καὶ ἔδειξεν ἀνίατα νοσοῦντας, τότε περὶ αὐτῶν λέγει: περὶ 

/ 4 . / ” ’ 3 3 ’ βίου δὲ καὶ πολιτείας διαλέγεται, διορθούµενος τοὺς ἀκούον- 

τας, ἵνα μὴ καταφρονώσι τῶν διδασκάλων, κἂν διεφθαρµένου 
’ - ι Α δὲ ὸ / ϱ . δὲ - / ε) -- 

βίου ὧσιν. Άμα οὲ Φείκνυσιν ὃτι οὖδε τῴ νόµῳ ἐναντιοῦται, 

ἀλλὰ μᾶλλον θέλει τὰ τοῦ νόµου πράττεσθαι, κἂν οἱ ταῦτα 

διδάσκοντες ἀνάξιοι ὧσιν' ὅσα γὰρ, φῃησὶ, λέγουσιν οἱ ὃι- 
ὁάσκαλοι, τὸν ωῦσῆν νομίζετε ταῦτα λέγειν, μᾶλλον δὲ 

τὸν Θεόν. Αρ’ οὖν πάντα ὅσα λέγουσι δεῖ ποιεῖν, κἂν κακὰ 
ώσι; Λέγομεν οὖν πρῶτον μὲν, ὅτι οὐδὲ τολμήσειέ ποτε ὁ 

διδάσκων προτρέψασθαί τινα εἰς κακόν" ἔπειτα εἰ καὶ δῶμεν 

τοῦτο, ὅτι ἔσται τις εἷς κακὸν βίον προτρεπόµενος, οὐκ ἀπὸ 
-- / / ε .. 3 4 ” / / 

τῆς Μωσέως καθέδρας ὁ τοιοῦτος, οὐδ' ἀπὸ τοῦ νόµου φθέγ- 

1 ἀποκαλυφθεὶς αὐτόν] Ἱμερεπάυπα γἰἀείαχ ἀποκαλύψας αὐτὸν, απῦ 
19]6 αΠααἷά. 
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γετϊίαίεπι Ῥετ Ταγνίᾶ Ρτορµείίαπι, ααοά Ὠοπιῖπις ο5έ 

ἀῑγ]πϊίαίεπι βααπι Ῥγοράίοαπς. Ἐϊοεπίριας οπῖπι Ῥ]ατί- 

5οοῖς, Ἠ]ις εδ Ὠανιά ΟἨτῖβέβ, Ίοο ϱβέ, Ἠοπιο Ῥαγ18, 

ἀῑοῖέ, αποπιοάο Ιρ]ίαν Ὠανῖά Ὠοπιίπαπα θππι ποπιίπαέ ὃ 

εἴ πο ἰπιρ]οϊῖύετ θπα ποπαῖπαῦ Ὠοποῖπαπα, δἆ 1π ορ]τίέα, 

Ἡοο ορ, ρε; Βρϊγιές οταθῖαπι ἵρδαπι ταγο]αγίέδ Ἄοπ 

αιίεπα Ἠερο ἀοεπάο περαῦ 5ο ΠΠαπι Ὠατὶά 6556, 5εᾷ πἹοή- 

βίταῦ αιοά πο βἷς Ῥιγαβ Ἠοπιο ος 5ο]ο Ὠανίάϊοο βεπιῖπα 

ἀεβοεπάεηπς. Ἠσο απίαπι Ιπίεττοραί Ὠοπιῖπαβ, αἱ ϱἱ 

ἀἰσαπῦ 5ο ποβοῖτε, Ιπίεγτοσεπύ αο ἀῑδοαηί, γα] ϱἱ ἀῑσαπό 

γοτϊζαύεπι, ογεᾶαπί: γε] ϱἱ ηϊμΙ] ροββῖηὲ ἄϊοετα, οοπ{1Π- 

ἁαπίας εὖ βεοεάαπί, ποπ αιἀεηίθ πίτα Ιπίειτορατθ 

1]απι, 

σ4αΡύΤ ΧΧΙΠ. 

... ͵ «εδις ἰοοιέιφ οδί αἆ {ωγῦαςφ οἱ αἆ ἀἰθαίρι[οφ 

6108, ἄἱοθπδ: Ίπ οαἰ]οάγα Ηοψεὶς εεώεγιωπέ (δογίθα οἱ 

Τ]λαγίθαϊ: οπιπία «ΊΦο «φισοιπφμο /ιβδεργίπέ υ05 86Υυαγο, 

δεγυναίε εἰ [αοίίε: δεοωπιάωπι οΏεγα ν6ΥΟ 6ογωπι ποἶέίε Γαοςγε : 

ἀἰσιωιέ επῖπι, οἱ πο ]αοίωπί.] Οιαπᾶο 9ο5 οοη(έανΙό, οἱ 

οβίεπάϊό Ἱπουταρ]]ίου εοοτοίαπίες, έαπο ἆο 1ραῖς ἀῑοῖε, εέ 

ἆε γα ας πιοτῖρας Ἱ]οταπα ]οᾳυ ασ, αάπιοποπϐ αιιζΙ{ογθβ, 

ης οοπηίθπιπαπύ ἀοοίοτθΒ, εὐ]απιθὶ οοιγαρίας ν]ζορ οἵπύ. Ο56- 

ἐπά]έ Ῥτορίετοα αιοά Ἱαρὶ ποη βΙ6 αἀγειρατίας, 5οἆ πια]ῖ6 

βογγατῖ ἑα απο Ἱερίς διπύ, αμαπιγῖς ἀοοίοτθς Ιπάϊσηϊ ρ]πό, 

Ωἱβουπαιο οηῖπι ἀῑοιπί ἀοοίογες, Ί]α Ἴογβδοπ ριαίαίο 

ἀἱσθτα, Ίπιο Ὄθυπ. Ἐαοϊεπάαπο Ἱρῖίας οπιπία αἩςρ 

ἀϊσιηῖ, εἰϊαπαδῖ πιαία {αετιπόῦ Ὠϊοίπιιβ Ιρίίας Ῥηίπάπη, 

αποᾶ ἀοοίοςτ παπα ππασαπα ααᾶεί αἁΠοτίασ ἵη πια]απι. 

ΤῬοϊπάε α6 ἆεπιας ος, αἱ ααῖς ἵη ππαίαπι γΙίαπι Ιηποτίθ- 

{πτ, ΏΟὮ ἔππο α Μογβίς οαπεάτα, πθσαε ε Ίεσο Ἰοᾳπἱέαν. 

΄ 
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γεται. Ὁ δὲ Κύριος περὶ τῶν ἐν τῇ ἹΜωσέως καθέδρᾳ κα-το 
θημένων λέγει, τουτέστι, τῶν τὰ τοῦ νόµου διδασκόντων. 

Δεῖ οὖν τῶν διδασκόντων τι ἀπὸ τοῦ θείου νόµου ἀκούειν, κἂν 

αὐτοὶ μὴ ποιώσιν. 
’ ΔΝ / ” 4 ὃ 

Υ.Φδ :Δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσ- 
/ λ / ” ο 

βαάστακτα, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τών 
3 θ / . ὃ λ ὃ / ” -- ο) θ / .ν 
ἀνθρωπων, τω 9ε ὁακτυλω αὐτων οὐ ὔελουσι κινησαι 

/ / λ Δ ή -- - ΔΝ Δ 

αὖτα. Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι προς το 
- - / [ή Δ 

θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις.. Πλατύνουσι δὲ τα φυ- 
/ -- 8 / Ν / 

λακτήρια αὐτών, καὶ µεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα 
- / - 

τών ἱματίων αὐτών.] «Φορτία βαρέα ἐπετίθεσαν οἱ 
- / - Φαρισαῖοι, ἀναγκάζοντες τοὺς ἄνθρωπους τὰς ἐντολὰς τοῦ 

νόµου ἐκπληροῦν, λεπτὰς οὔσας καὶ δυσφυλάκτους. ᾿Η καὶ 

πλείω τῶν ἐντολῶν τοῦ νόµου ἐβάρυνον, παραδόσεις τινὰς 
/ 3 ’ [ον ’ 3 . 4 - 3 

παραδιδόντες ἐπέκεινα τοῦ νόµου, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐ- 

τῶν μὴ κινοῦντες, τουτέστι, μηδὲν αὐτοὶ ἐνεργοῦντες, μηδὲ 

πλησιάσαι τολμῶντες τοῖς τοιούτοις φορτίοι. Όταν γὰρ 
ε / . ΄ ’ 3 9 . ’ - ἓ 

ὁ διδάσκων οὐ µόνον διδάσκει ἀλλὰ καὶ πράττει, δοκεῖ συµ- 

βαστάζειν καὶ συνεργεῖν τοῖς διδασκοµένοις" ὅταν δὲ ἐμὲ 

μὲν ἐπιφορτίζῃ, αὐτὸς δὲ μηδὲν πράττη, βαρύνει μᾶλλον 
5 4 , Π ο . οὐ ο ε οσο , 9 ' 
ἐμὲ, δεικνύων ἐξ ὦν αὐτὸς ἀμελεῖ, ὡς ἀδύνατόν ἐστι κατορ- 

θωθῇναι ἃ λέγει. Ἐγκαλεῖ τοίνυν ὁ Ἠύριος τοῖς Φαρισαίοις, 
ε 4 / ή ΔΝ - 9 - ο 

ὡς μὴ θέλουσι συμβαστάζειν τα βαρῃ τῶν ἐντολῶν, καὶ 
/ 5 / Δ 3 τα ον ὁ 3 Λ 9 ΔΝ Δ συμπράττειν' οὐ µόνον δὲ οὐ ποιοῦσί τι ἀγαθὸν, ἀλλὰ καὶ 
[ « - / Ἀ 3 ’ 3 . Δ 

σχηματίζονται ὧς ποιοῦντε.. Ταίτοι κἂν ἐποίουν, διὰ δὲ τὸ 

θεαθῆναι ἐποίουν, ὑφηρεῖτο ἂν αὐτοῖς τὸ κέρδος" νῦν δὲ πό- 
/ Εά σ ” - Δ ιά 

σης καταδίκης ἄξιοι, ὅταν οὔτε ποιῶσι, καὶ θέλωσι δοξα- 
« - / α . Ξ ’ 3 

ζεσθαι ὡς ποιοῦντες. Τί δὲ ποιοῦσι; πλατύνουσι τὰ φυ- 

λακτήρια αὐτῶν, καὶ µεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἑματίων 

ονμήα αὐτῶν. Τοῦτο δὲ τοιοῦτον ἣν" ἐν τῷ νόμῳ ἔκειτο, 
ευ. τι. ὃ, - 

ἐφάψατε ἐπὶ τῆς χειρὸς ὑμῶν, καὶ ἔσται ἀσάλευτα 

πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν. Έγραφον οὖν ἐπὶ δύο 1διφερίων, 
τουτέστι, χαρτίων, τὰς δέκα τοῦ νόµου ἐντολὰς, καὶ ἐτίθεσαν 

1 διφερίων] Ὑθτθος αἱ Ίο τος αἶίαβ τοροτῖαίατ. Ἰδασοπάππι 
ατρίίχου διφθερῶν: ἘΤαΐτεβ θπἶπι διφθέρας αρρε[μαραπέ πιοπιρταπας, 

Ῥταφοτέίπα ϱα5 ο ααἴδας ἵπ οοο]εεῖα οαπεῦαπ{. ΟΙ. Ζοπαχ. αᾱ 0αποἩ, αγ. 
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Ὦοπαῖπας απίθπι ἀῑοῖι ἄαε 5 απ ἵπ οαίλεάτα Μογβίβ 

πεάρπί, πος ο5ὲ, Ἠῖ5 απῑ ϱα απεε 1η Ίοσο Παροπίας, ἀοοθηπέ. 

Έος Ιρ]ίιν αἱ ἆοοεπέ ἁῑνίπαπι Ίεσαπι, ααπιςῖ 1ρ8ῖ ποπ 

{αοϊαπί, απάϊτο οροτ{εῦ. 

(οἴζίφαπέ αιίεπι οπεγα σγανία, αἀἰ[ιοϊζίαφιε ρογίαέι, εἴ 

ἔπαροπιμιέ ἔπι ΠΜΙΠΙΕΥΟΒ Ἰιοπηύπιιπι, οσίεγωπι ἀῑφίίο 5ιιο πιοζιπέ 

θα πιουςγο. Οπιπία νεγο ορεγα δια ]αοϊιμπί, μέ Ερεοίεπέιγ 

αὖ Ποπιϊπίθις,. «Ὠιίαίαπί αωίεπι ϱ]ιγἱασίετῖα δα, εί πιασπἰ- 

Ἰοαπέ Ππιογίας Ῥαζίογιπε βμογιι.]  Όπετα ρτανῖα Ιπιρο- 

περαπί Ῥπατίδε, οοσεηίες Ἡοπιίπθς αέ Ἱπρ]ετεπό πιαή- 

ἁσαία Ἱεσῖς, απαπινῖς βαὈΗ]ία οββοπέ, εὐ ἁπ[ιοῖ]ια οΏεδοτναία. 

ὙΎε] εἴαπι οπετα Ῥί]ατα παπι ]εσί5 πιαπάαία αἀάεβραπέ, 

ἱταάιάοπαες απαβάαπι πίτα Ίασοπῃ {ταάεπίεδ, αααςθ 1ρ5ῖ 

ἀῑδ]ίο 51ο ποη πιογεηό, πμ] 1ρ8ῖ ορεταπίες, πεαπε αἆ 

ἴα]α οπετα Ῥτορῖαβ αοοθἀεηπίθ, ΘὨΩιπαπάο οπῖπι αυῖ 

ἀοοεῖ, ποη βοἶαπι ἆοσοεί, 5εᾷ οἱ ορεταίας, γιάείατ οἴπια] 

σπα Ἠϊ5 απ ἀοορπίατ ]αῦοτατα οὐ ορετασῖ. Ότπι γοτο ἴ]]α 

1ηθ οπεταῦ, 1ρ56 αιίετα πΙΒΙ] ασ1ζ, πιαρῖ5 πῃθ ρταναῖ: Ιπᾶᾷε 

ορίεπάαεπς ϱα απο ἀῑοῖν Πετῖ ποη Ῥοβ8δ. Ατοσυί Ισιέίαν 

Ῥοπήπας Ῥματίδερος, 9ο αιποᾶ πο]απέ πια] σορίατο ΟΠεΤαᾶ 

ππαπάαίοτωπα, εἳ οοοροτατὶ. ἈἌοἩπ βοἶαπι απίεπι ηΙΠ]] 

Ῥοπ1 {αοϊπηπί, 5εᾷ εί αἰπια]από αιααθὶ {ποϊαπι Αίααὶ 

οϊαπις] {αορτεηῖ, 5ἱ {απιεην αῦ νιάετοηίιτ {αορτοπ{, α{ΘΓ- 

τοίαν ασια Π]οταπα Ίπετοθ5: πιπο απίεπι απαπία ϱ0Ἡ- 

ἀαπαιπαίῖοπε αἰσηῖ, ᾳπαπἆο πααπε {αοϊαηζ, οἱ νιάετῖ γο]απέ 

αυαθῖ {ποϊαπί. Οσαῖά αιίεπι {αοϊαπιῦ ὨὈλΠαἰαπί ΡΗγ]ας- 

{ατα β1α, οἱ πιασπῖβοαπί ΕπαὈτίας γοββίαπι 5ΠαΥΙΤΗ.  οο 

αιΐαπα Ἱία 5ε Ἰαροραί. Τπ Ίεσε Παρείαντ: ΑΙσαβιας θα 

Ἰπ παπα νεβίτα, εταπίαἁθ Ἱπιπιοία απο οσο Υθβίτος. 

Ῥοπροραπί Ἱσίίαν 1π ἆπαρας οπατία]5 ἀεσα]οραπι ]εσῖς, εὖ 

ΟοασἩ: 1,404. Διφθέρας ὠνόμασαν, ἃς ὁ κλεινὸς Παῦλος µεμβράνας ἐκά- 
λεσεν (5 Τΐπα. Ἱν. 19.) Υἱά. Βαΐσοτ. Ἰμος. Ίπ τοςθ Διφθέρα. 
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3 ω Ὀ] ασ. ” ΄ αν λ το 3 ’ Φ Ἡν 

τὸ μὲν ἓν ἐπὶ τοῦ µετώπου αὐτῶν, τὸ δὲ ἕτερον ἐκρέμων ἐπὶ 

τῆς δεξιᾶς' τὰ δὲ κράσπεδα ἐποίουν ἐπὶ τῶν ἄκρων τῶν 

ἑματίων, ὑακίνθινά τινα ἢ κὀκκινα Κλώσματα οἷον κροσσούς. 

Καὶ τοῦτο δὲ ἐν τῷ νόµῳ εὗρον κείµενον, ἵνα ὁρῶντες αὐτὰ 

μὴ ἐπιλανθάνωνται τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ Θεὸς οὐ 
- ) / . 8 . 4 ” λε { - ΔΝ Δ 

τοῦτο ἐβούλετο, ἀλλα τὸ µεν ἔχειν ἐπὶ τῆς χειρος το φυ- 

λακτήριον ἐσήμαινε τὸ δεῖν ἐργάζεσθαι τὰς ἐντολας: τὸ δὲ 
/ .ν 4 [ή Ἀναι ο ”- ε - Ὀ] 

κόκκινα εἶναι τὰ κράσπεδα ἐθήλου ὅτι δεῖ ἡμᾶς τῷ αἵματι 

τοῦ Χριστοῦ σημειοῦσθαι. Ἐλκεῖνοι δὲ ἐποίουν τά τε φυ- 

λακτήρια μεγάλα καὶ τὰ κράσπεδα, ἵνα δόξωσι νομοφύλακες 

εἶναι τοῖς ὁρῶσι ταῦτα. 
κ» λ 4 / -- 

Υ.67 Φιλοῦσι δε τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς 
Δ -- δείπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγω- 

-- Δ λ -- 3 -- 4 

γαῖς, καὶ τους ἄσπασμους ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ κα- 
-- τα - ’ ε ᾽ / 

λεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββὶ ῥαββί.] ἈΒαβαὶ 
οἷον λέγει; διότι γὰρ φιλοῦσι, διὰ τοῦτο κατακρίνονται. 
Ἐ] δὲ ὁ µόνον φιλῶν τὴν πρωτοκλισίαν Ψέγεται, ὁ καὶ 

πάντα πράττων ὑπὲρ ταύτης τίνος ἄξιος; καὶ τὰς πρωτο- 
καθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς: ἔνθα μᾶλλον ὤφειλον καὶ τοὺς 

ἄλλους ὁιδαάσκειν ταπεινοφρονεῖν, ἐκεῖ αὐτοὶ ἐκεῖνοι διεφθεί- 

ροντο. ΤΙαάντα γὰρ ἔπραττον ὑπὲρ δόξης καὶ ταῦτα 

πράττοντες οὐκ ἐπησχύνοντο, ἀλλὰ μᾶλλον ἤθελον καλεῖσθαι 

ῥαββὶ ῥαββὶ, τουτέστι, διδάσκαλοι. 
-- Δ Ν - ε 4 Έτ / Υ.δ--12 Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββὶ, εἷς γαρ 

” « - ε Α ε / / Λ ἐστιν ὑμών ὁ διδάσκαλος, ὁ Ἀριστός' πάντες δὲ 
ε - Ε] / Ε] 4 ή Ν /{ 

ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. Καὶ πατέρα µή καλέσητε 
-- 4 αν -- ων ΐ - 

ὑμών ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γαρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμών ὁ ἐν 
ο) [ο 4 - |) ο» ιά 

τοῖς οὐρανοῖ.. Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταὶ, εἷς γαρ 
-- ΔΝ ιά Δ [ή 

ἐστιν ὑμών ὁ καθηγητὴς, ὁ Χριστός: ὁ δὲ μείζων 
- ”/ -- ’ «/ Δ ὑμών ἔσται ὑμῶν διάκονο. "ὍΌστις δὲ ὑψωώσει 

ἃ ’ ὴ «/ / 

ἑαυτὸν, ταπεινωθήσεται, καὶ ὃστις ταπεινώσει 
ε Δ / - ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται.] Οὐ κωλύει ὁ Χριστὸς τὸ καλεῖ- 
σθαί τινα διδάσκαλον, ἀλλὰ τὸ ἐμπαθῶς θέλειν καλεῖσθαι, 

.) ΄ ΄ ’ 3 3 - ΔΝ 9 

καὶ πάντα τρόπον σπουδάζειν εἷς τὸ κληθῆναι. Τὸ γὰρ ὃι- 

δασκαλικὸν ἀξίωμα µόνῳ πρόσεστι κυρίως Θεῷ. Πατέρα δὲ 

μὴ καλέσητε λέγων, οὗ κωλύει τὴν πρὸς τοὺς γονεῖς τιμήν. 
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Ῥοποραπέ παπι 5προτ {οπίεπι, οὗ αἰίεταπι βαρας ἀοχ- 

ἔτατα βαβδροπάεραπί. Ἐἰπιστίας απίοπι {ποϊεραπί ἵπ 6ΙΙΠ]- 

παῖς γαρδθῖριις, νιο]ασαῖς οἱ οοοσ]ποῖς οἰατῖ. Ἠδ Ἠου ΙΠΥο- 

πεταπύ ἵπ Ἴεσςα, πό νιάεπίος Τ]α που οΡ]νϊδοργαηίτιΓ πἸαΠ- 

ἀαίοταπι Ὠσαί, Αίἲ Ώοις Ἰος πο]οραί, 5δοᾷ Ιιραπᾶάο {εττο 

βπροαγ ΠπΙαΠΙΠα ΡΗγ]ασίετίαπα, βἱσηϊβοατο γο]εραῦ πιαπάαία, 

ορογατὶ 605 οροτίετο. ΈῬετ οοσσῖπεᾶαςδ αιὔεπι Ππιρτῖαβ 

ἀεο]αταραῦ ααοᾶᾷ οροτίθαί ηο5 βαποιῖπο Ώοπαϊπϊ βἰσπατ. 

ΤΠ νογο {αοϊεραπί Ῥ]γ]αοίετῖα Ἱ]ασπα εὖ Επιρτίας, τί 

νιάεπβρας Π]α αρρατεαηί οῬβογγαίογες ο55ο Ἱερῖφ. 

πιαπίφιο Ῥγίπιος αοοιιδίέιθ ἴπ οωπῖς, οἱ Ῥγίπιας οαί]ιο- 

ἄγας ἵπ υπαφοοίς, εἰ δαἶωίαίίοπον ἴπ Ίογο, οἱ υοσαγὲ αὖ 

Ποποϊπίδιως Παῦδὶ, Παῦδι] Έαρα αιά ἁῑοῖιρ Ἰάσίῖτοο 

οοπάεπιπαπίατ, ααῖα απιαηί. Οιοᾶ βἱ βο]απι απ]απς Ρτ]- 

ΊΠΟ5 αοοιβ]έας οοπἀφπιπαίατ, αἱ η] ποη {αοῖῦ Ῥτο 

118, ααα οοπἀεπιπαθῖοποα αἴρηαςὸ Ἐύ ρτῖπιας οαίμεάτας 

ἵῃ βγπασορῖς, πὈί πιαρῖ5 ἀερεραπέ ἄοοετο α]ος Παπ έα- 

ἴθπι, 6ο Ἴοσο ΙΙ 1ρ8ῖ πια]οτ {αδία οοιγαπιρθραπίας, 

Οπιπῖα οπΊπι Ῥτο ρ]οτῖα {αοϊεραπί, πο Ῥριαάεραῦ ϱ08 

Ἠερο {αοςτε, 56 νοσατ] πια]οραηπύ Ἠαβῦδι, Ἠαβδι, Που ο56. 

ἀοοίοτθς. 

ὔο8 αιίοπι ποζνίε νοσαγὶ Πιαὐδὲ: απις δέ οπίπι πιαφὶδίετ 

υο8ί6Υ, ΠΕΠΙΡΟ (ιγἰθίιςδ, οΠΙΊΕΒ αιίσπι »06 ᾖαίγος οδέΐ. «Ἠί 

Ῥαΐγεπι πο[ὑίθ υο6αγο υοῦϊθ διρεΥ {εΥγαπι: πιβ οδί οεπίπι 

φῥαΐεγ υεδίεν, φιιξ ἴπι σΩῇὶς οδί. «ΊΝεο νοοεπιπὲ πιαφϊδέγὲ: επιιδ 

οπῖπι οδί πιαφἰθίεΥ υεδίογ πσπιρο Ογθίιδ. ΘΟιῖ πια]ογ εδἰ 

φοδίγἹπι, οτί υεβίογ ππϊπϊδίον. Οι αιίόπι 5ο οἵα[ίαυεγτξ, 

Ἰιπιὐζαδίέωγ: εξ φιὶ 8ο Ἰυπιζίαυονέ, οπαἰαδίίιν.]  Ἀοπ 

ῬτοϊΙρεῦ ΟἨτ]θίας νοσατὶ ααεπιρίαπι ππαθΙδίγαπα, δαοᾷ 

ἰαπία, αΏθοίῖοπο νο]]ο νοοαγΙ, εν οπιπΙΏι5 πιο οτατο 

πό Ἱία γοοδίατ. Ώοουσπάϊ 6ΠηΙηι ἀἱρη]ίαβ Ρτορτῖο 8018 

εδ Ὠοεί. Ῥαΐτεπι απ{θπι ηθ γοοςθίϊ5 ἀἱ6ΘΠΒ, ηοη Ργο]μ]ρού 

Ἠοποτεπι ρατοπίρας ἀερίίαπα, απῖα νι] πο γεηοτατὶ 
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Ἐπεὶ θέλει ἡμᾶς τιμᾷν τοὺς γονεῖς, καὶ μάλιστα τοὺς πνευ- 
3 ’ 3 4 Ν Ν Δ 5 - ’ . 

µατικους πατερας, ἄλλα προς το τον ἀληθῆ πατέρα επιγι- 

νώσκειν, τουτέστι τὸν Θεὸν, ἐνάγει' κυρίως γὰρ πατὴρ ὁ 

Θεός: οἱ δὲ σωματικοὶ οὐκ αἴτιοι τῆς γεννήσεως, ἀλλ᾽ ὑπουρ- 
Δ Δ / ’ Δ Δ ’ ο) γοὶ καὶ συναίτιοι. Δεικνύων δὲ τὸ κέρδος τῆς ταπεινοφρο- 

σύνης φησὶν ὅτι, ὁ μείζων ὑμῶν ὀφείλει εἶναι ὑμῶν διάκονος 
ν΄ 4 ο Δ ε / ε Δ .) 3 στ καὶ ἔσχατος. "Ός γὰρ ρκσνς ἑαυτὸν οἶηθεὶς εἶναι τι, τα- 

πεινωθήσεται, ἐγκαταλειφθεὶς ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 

ο αβ Οὐαὶ δὲ ὑμῖν Γραμματείς καὶ Φαρισαῖοι 
λ 

ὑποκριταὶ, ὅτι κατεσθίετε τας οἰκίας τῶν χηρών, 
η / / Ν ερ. καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόµενοι" δια τοῦτο 

’ ’ ’ ε ᾽ ’ λήψεσθε περισσότερον κρίμα. ] Υποκριτὰς τούτους 
- ε . 3 / " φ] 

καλεῖ, ὡς ἐπαγγελλομένους εὐλάβειαν καὶ μηδὲν ποιοῦντας 

ἄξιον τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ προφάσει τοῦ προσεύχεσθαι 

μακρὰ, τουτέστιν, ἐπὶ πολὺν καιρὸν, κατεσθίοντας τὰ τῶν 

χρῶν χρήματα. Τό ὄντι γὰρ ἐμπαῖκται σαν, καταγε- 
- - Δ 

λῶντες τῶν ἁπλουστέρων καὶ ἐκμυελίζοντες αὐτού.. ΑΔιο 
8 ’ / [ή ’ [κά β ο) καὶ περισσότερον λήψεσθε κρίμα, διότι ἅπαντα τὰ τών 

χηρῶν κατεσθίετε, αἷς ἔδει μᾶλλον ἐκχορηγεῖν, καὶ τὴν πε- 

νίαν αὐτῶν διορθοῦσθαι. Γαὶ ἄλλως δὲ, περισσότερον ἔσται 

τὸ κατακριµα, ὅτι διὰ προσχήµατος ἀγαθοῦ ἔργου, τοῦ 

προσεύχεσθαι, πονηρόν τι κατεργάζονται, τὸ κατεσθίειν τὰ 
τῶν χηρῶν" πλείστης γὰρ κα ἄξιος ὁ διὰ προσχή- 

µατος ἀγαθοῦ δελεα ζων εἷς τὸ κακόν. ' 
Ἡ - ε 

γ.τ Ονὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο- 
{ / λ / -- - 

κριταὶ, ὅτι κλείετε την βασιλείαν τών οὐρανών 
4 - / -- λ 2 / 

ἔμπροσθεν τών ἀνθρώπων": ὑμεῖς γαρ οὐκ εἰσερ- 
ο η λ 3 / / 3 -- 

χεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. | 
Οὐ µόνον, φησὶν, ὑμεῖε ἄπιστοί ἐστε, καὶ τὸν βίον διεφθαρ- 

’ εν ῤ 3 Δ α ε ’ ὸ ὸ / Ν ’ ο) ιν 

µενον ἔχετε, ἀλλα και ἑτέρους ὀιὸόάσκετε μή πιστεύειν ἐµοι, 

καὶ διὰ τοῦ βίου τοῦ ὑμετέρου καὶ τοῦ ὑποδείγματος δια- 
/ 5 4 ε Ν ε - ω ”/ 9 

φθείρετε. Ἐίωθε γὰρ ὁ λαὸς ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι, καὶ 

μᾶλλον εἰ πρὸς τὸ κακὸν ῥέποντας ὁρᾷ τούτους. Πάς οὖν 
Ν / Δ 3/ « / / / - ΔΝ πονηρὸς διδάσκαλος καὶ ἄρχων ὁράτω τί κερδαίνει, ὅτι τὸ 

οὐαὶ, ὡς διὰ τοῦ οἰκείου βίου μὴ ἐῶν τινας προκόπτειν εἰς τὸ 

ἀγαθον. 



αἱ 

ρατεηίθς, οἱ πιαχίπιο βρ]γ]έα]ος Ρραίΐτοβ, 56οἆ Ἱπάποῖς αέ 

ΥΘΤΙΠΙ Ρ8ίΤΕΠΙ αΦΏΟΒΟΔΙΩΙ5, Ώου ϱςί, Ώδιπι. Ώοθι5 οπἶπι 

Ῥτορτίο Ραΐετ ορδ0. Οατπα]θς απἶπι ποπ βπί αμοίογε5 

ποαϊν](αῖς, 5οἆ οοοροτατ! οὐ πηϊπϊφίτῖ, Ῥοτγο Ἱπογαπα 

Ἠυπη Μία ας Ιπάίοαης ἀῑσῖέ, Οἱ πια]ου οδὲ νορίταπι, ἀεροί 

665ο νορίον πιηϊδίον οὐ τι] πια. ΟυαΙ οπῖἵπι οχα]ανοτῖό 

βεπιθίίρεπα, αλα υῖά 56 6559 ταίας, ἨαπαϊΠαρ]ιέαν ἆθτε]ῖο- 

ἴᾳ5δ α Ὠοο. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΙΡ. ΟΑΡΟΤ ΧΣΧΙΙΠ. 971 

γα αιίεπι υοῦῖς δογδω αἱ Ρ)αγὶδαϊ Πιροογίίω, φιῖα 

εοπιεάῖ ἄοπιος υἱάμανγιπι, ἄιπι δι Ῥγασίεωίι ᾖγεοϊδις 

Φτοϊϊωϊς ῥγεοαπιϊπϊὶ: Ῥγορίεν Ίιοο Ίῖιδ αοοἰρἰειἰ ἆαπιια- 

τοπί.] ἩἨγροοτῖίαβ Ίο νοσαξ, πὲ Ρρτοπιέοηέος Ρὶθία- 

επι, εἰ πμ] ργοπαϊβοίοπο ἀϊσηαπα {αοϊοπίο»: 5δεᾷ ρτᾶ- 

{οκοπίθς 5ε Ρρτγοσατῖ Ἰοηραπῃ, Ἠοο ϱβί, πηπ]ίο {θπιροτε, 

ἀεγνοταπῦ γιάπαταπα {αοι]ίαΐθς. ἎΏο απίεπι ἴρδα 11118ογ6β 

βιηό, αο ἀετιάεηῦ βΙπιρ]οῖοτθδ, οἱ εχδασιπί 605. Ἐέ 

ρίαςδ οοπάοπιπαθΙοηπῖ5 αοοϊρΙο{ῖδ, 6ο αποά οα ααθ νὶάι- 

αγάπα οοπιε(115, απ ρα5 ορογίεραῦ πιασῖ5 βαρραάῖίατα, οὐ 

1ρβαγΙπῃ Ἱπορίαπα βαΏ]ογαταο. Ὑεἱ αΠίετ, πια]έο ρ]ας ἆαπι- 

ποκ]οπῖς αοοϊΙρΙε{ῖ5, ο ααοά Ρτορεχία Ῥοπί οροετῖς ππα]άπα 

αυϊάάαπι οοπιπΙ 1015, ησπαρο ρτοσαηάο γΙάπαταπα Ῥοψμα 

οοπιθάεπίθε. Μα]οτὶ οπῖπι οοπάθπιπαξίοηθ ἀἶσηαδ, απ 

Ῥτερίοχία Ῥοπί 1η πια]απα ο] οἵζ, 

ὔα νοδῖς δετῖνα οί Ρ]αγὶδαϊ ΠηροογίίΩ, φιῖα οἰαιιαϊῖς 

γοΦπίπι οαἴογιιπι απίε Πιοπιΐπες: υ08 επῖπι ποπ. ἐπογοδύπιϊπέ, 

πεηιιο αἀνεπίεπίος αἰπτέίς ἴπογεα.] Ἅοπ βοίαπι, Ἱπαπῖέ, 

ΥΟΒ Ἱποτεάμ] ορ, αὐ υΙζαπι Παβοείῖς οοιταρίαπαι: 5ο οἱ 

α1ιος ἆοοςείῖδ πο τη]ΠΙ ογδάαπί, οἳ Ῥεσ υΙ{οβ γοβίτες 6ΧεΠΙ- 

Ῥϊαπα οοττυπρΙϱῖδ. βΒο]εί επῖπι Ρρορυ]ά5 Ρρτϊποαῖρίριας Πατ 

αἰπωϊ]]ς, αἱ πιαρῖς αἱ Ίο ἵπ ππα]απι γἱάδί ΡΥΟΡΟΘΠΡΟΡ. 

Οπιπῖς Ἱίαααα ππα]ας ἁοοίου εὐ Ρτίποεϱρβ γἰάεαῦ αιΙά 

Ἰαοταίμτ, ποπΏρθ Υῶ, 6ο αιιοᾶ Ῥογ 6ΠαΠ1 γΙίαπι ποὮ αἰπῖό 

81195 1η Ῥοπο Ρτοῇςςγ6. ρε 
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.1 Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
4 / ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε την θάλασσαν καὶ τὴν 

ξηράν, ποιῆσαι ἕνα προσήλντον" καὶ ὅταν γένηται, 
ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν, ]. Οὐ 
µόνον, φησὶ, τοὺς Ἰουδαίους διαφθείρετε, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ 

3 - / 3 .. / / 

εἰδωλολατρών προσελθόντας τῇ Ἰουδαϊκῇ θρησκείᾳ, τούτους 12 
4 ’ κ. ’ . ο 3 ’ 

γὰρ προσηλύτους ὠνόμαζον. Ἀπουδάζετε μὲν γὰρ ἐπιστρέ- 

ψαι τινὰ πρὸς τὴν Ιουδαϊκὴν ἀγωγὴν καὶ περιτομὴν, ὅταν 

δὲ Ἰουδαΐση, τότε ἀπόλλυται, διαφθειρόµενος ὑπὸ τῆς ὑμών 
/ ε1 4 ’ ε 3! ’ . 3 ’ ή 

κακίας. Ὑἱὸς δὲ γεέννης, ὁ ἄξιος ταύτης, καὶ οἰκειότητά 

τινα πρὸς αὐτὴν ἔχων ὥστε καυθῆναι ὑπ αὐτῆς. 

Ῥ. τό--2 (Ούὐαὶ ὐ υμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὺ, οἱ λέγοντες, 

ὃς ἂν ὀμόση ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν" ὃς δ᾽ ἂν ὀμόση 
ἐν τῷ χρυσώ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. Μωροὶ καὶ τυφλοί; 
τί γὰρ μείζων ἐστὶν, ὁ χρυσος, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων 

τὸν χρυσόν; Καὶ ὃς ἐὰν ὀμόση ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, 

οὐδέν ἐστιν: ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω 
αὐτοῦ, ὀφείλει. Μωροὶ καὶ τυφλοί" τί γὰρ, μείζον, 
τὸ δώρον, ἡ ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγίαζον τὸ δώρον: 

/ Ὅ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ 
Δ - -- ’ -- -- 

καὶ ἐν πάσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ: καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ 
-- ’ ΓΕ - 4 - -- ΄ 

να, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτον' 
-- - / ”- / 

καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανώ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνωῳ 
-- - Ν. Ἡ -- / 3 / 3 ο 

τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ καθηµένω ἐπάνω αὐτοῦ.] Τυφ- 
4 9 3 9 / ε 4 ᾽ / ὸ ’ 

λοὺς αὐτοὺς ὀνομάζει, ὡς μὴ θέλοντας τὰ πρέποντα διδάσ- 

κειν, καὶ τὰ μὲν ἐλαχιστότερα τιμῶντας, τὰ δὲ τιμῆς ἄξια 

δευτέρου λόγου ἀξιοῦντας. Ἰαὶ γὰρ τὸν χρυσὸν τὸν ἐν τῷ 
ναφ καὶ τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν στάµνον τὴν χρυσῆν προετί- 

΄ - - Δ Δ Δ ΣΑ/ 4 5. 
µων αὐτοῦ ναοῦ. Διὸ καὶ τοὺς πολλοὺς ἐδίδασκον ὅτι οὐδέν 

ἐστι τὸ κατὰ τοῦ ναοῦ ὀμνύειν, ἀλλὰ τὸ εἷς τὸν χρυσὸν τὸν 

τῷ ναῴ περικείµενον, ὃς διὰ τοῦτο πάντως αἰδέσιμος ἣν, ὅτι 
Αν Αν ’ . 4 - μ πο - 

τῴ ναῴ περιέκειτο. Ἰαὶ τὰ δῶρα δὲ τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστη- 

ρίου τιθέµενα τιμιώτερα ἔλεγον εἶναι αὐτοῦ τοῦ θυσιαστη- 
[ 5 . ς 2) ’ ε Φᾧ - ςϱ . 

ρίου" ὥστε καὶ οὕτως ἐδογμάτιζον οἱ Φαρισαῖοι, ὅτι ἐάν τις 
3 4 ” - / Ἀ λ λ / 9 
ὤμοσε κατὰ τοῦ χρυσοῦ σκεύους, } βοὺς  προβάτου εἰς Θυ- 

σίαν προσαχθέντος, εἶτα ἐπιώρκησε, κατεδικάζετο τὰ ἶσα 
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Τα υοῦῖε δογίθω οί Ῥ]ιαγίςωὶ η/ροογίίώ, φωῖα οἴγοιπιϊέῖ8 

-ππατο εἰ αγἰάαπι, αέ Γαοϊαίίδ Ίππο ᾖῥγοδεϊψέιη: ϱἳ οτι 

[ 

| 

Πιεγῖέ ]αοΐμς, Γαοἰέῖς σι ἸΠζίωπι «Φεεππιῶ ἆἄιμίο πιαφίβ 

σιαηπι νο8 οδέί».]  Νοπ δοἶαπι, Ιπαπῖέ, ο αάορος οουταπιρ]{1ς, 

5ο εἰ 9ο5 αιἱ εκ Ιάο]ογαπι ου]έα αἆ ο πάαῖοαπι τε]σῖο- 

΄Ὥεπα αοοθβδοταηέ: 98 οπῖτα Ρργοβο]γίος ποπαϊπαραπξ. Βέ- 

' ἀείῖς αιϊάθπι οοηγετίθγα αΠαιθπα αἆ ο πάαΐοαπα ΟΟΠΥΘΙΡ8- 

Ίϊοποαπῃ, εἴ αἆ οἰτουπιοίβίοπαπα: απαπἆο απίθπα ]απάσαϊσαῦ, 

ἔαπο Ῥοτίό γοδίτα Ἰηπ{εοίαδ πιαΠία, Ἐαδ απίεπι ϱ6- 

Ἠεπποα», αι] ἀϊσπας ο5ί Ί]]α, ουπι ατα {απαϊΠατιίαίεπι Ἠαβοεῦ 

Ἱπ 1]]α Πασταίιτις. 

ο γα υοδί ἄιισεβ οσοῖ, φωᾶξ ἀἰσιίίθ, ϐΘωΐσιπφιο /ιγαυεγζέ 

ΦεΥ {επιρίωπι, πι] οδί: αφιῖ αιίοπι /αγαυογῖέ ϱ6Υ αιγιπι 

επιρῆ, ἄεδεί. (δέιζὲ εί σφοἳ, φωϊᾶ επιπο πια] ἐδέ αιγιηι, 

αΏ {επιρίωπι φιοᾷ δαποίβοαί αωγιπιξ 3ΤΕί φωϊσιπιφιο Τι- 

γανυογῖέ ϱ6γ αἴαγο, πι] οδί: «αιωϊσππφμο αιίοπι Ἴγαυεγτέ 

εν «ἄοπιππι φιοᾷ οδὲ δε’ ἐῑο, ἀεδθεί. δι αο οφσῖ, 

φιᾷ επῖπι πια] εδ ἄοπιπι, απ αἴίαγεο φιοᾷ δαποἰῄοαί 

ἄοπωπιζ Οι ογφο Γιγαυθογί ρε αἴίαγαο, Γωγαΐ ρε ια, 

εί εν οπιπία φιῶ 5ηρογ 1ο δω. «ί φιῖ Γαγαυεγῖέ 6) 

ἐεπιρίωπα, }γαί 06) ἐῑι, οἱ ρου στι φιῖ Ἰιαὐίαί ἔπ {ρδο. 

Εέ οι Ἴγαυεγέ ευ οσίωπι, Ἴιγαί 6η {]γοπιπι εὶ, εί 

Φε ειίπο φιὲ θεῖεί 8ι1ρεΥ 1ο.) Όεεοοῦ 9905 ποπῖπαί, απῖα 

πο]εραπέ ἄοοσρταο ϱα ααβ ἄθοεραί, αἱ απ πιποτὶ Ίοοο 

ἀερεραπίέ οο], γεπεγαβαπίαχ, απο Ῥτοροίραα ογαηῦ, Ἰπ 

βοοιπάμπα οτ6ἵπαπι τοίοτοραπύ. Ἐοαηίπι απτάπῃ 1Π {θπι- 

Ρίο, εἰ Οπεταβρ!η, οἱ αμγεαπα πΓοθΙΠ ργορ{ογεβραΏηί {6πΙΡΙΟ: 

1ᾷεο οἱ πια]ος ἀοοθραπί ααοά πμ] βἶό Ῥεγ {επιρ]απι 

Ίπτατο, 5ο Ρον απταπα 1η Όεπιρ]ο Ί8οεΠ5, αποά {απιοη 

Ῥτορίθγεα γεποταδῖ]ε εταῦ, απῖα ἵηπ Όεπαρ]ο οοππεραίαγ. 

Ἐά ἆοπα αἩσ ἵπ αἰίατὶ ροπεραπίασ, ἀϊρηίοτα ἀἰοεραπό 

οΠατῖ 1ρ5ο: αίᾳαο αἆεο ῬΠασίεερί δίο ἀοοεβραπέ, αί ϱἱ ααῖΒ 

Πταββεῦ Ῥου απτθιπα γας, Υαὶ Ῥούεπι γε] οἵεπι οΡ]αίαπα 

1η βαοτΙΠοῖαπα, οἱ ἀεϊπάς Ρε]εταδδεί, βΙπ]]α Ῥοετβο]γετεῖ, 
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ἡ - - [ή ἷ 3 

ἀποτίσαι. Τὸ γὰρ δῶρον τοῦ θυσιαστηρίου προετίµων διὰ 
τι). - - ’ ια) . 4 - ον ’ 9 . 

τὰ ἐκ τῶν θυσιῶν κέρδη. ἩἨὶ δὲ κατὰ τοῦ ναοῦ ὀμόσας ἐπι- 

ώρκησεν, ἐπεὶ οὐκ Ἰδύνατο ὅμοιον τῷ ναῷ κτίσαι, διὰ τοῦτο 
. ’ δι 3 ’ ΔΝ 3 / ω) εαοσ ε 3 

ἀπελύετο" καὶ ἐδόκει λοιπὸν ἐλαφρότερος εἶναι ὁ ὅρκος ὁ εἰς 

τὸ ναὸν, διὰ τὸ φιλοκερδὲς τῶν Φαρισαίων. Ἐπὶ μὲν οὖν 

τῆς παλαιᾶς οὐ συγχωρεῖ ὁ Χριστὸς μεῖζον εἶναι τὸ δῶρον 
Αν / 5 κ - Ν Δ ’ « 4 Ἐν 

τοῦ θυσιαστηρίου" ἐφ᾽ ἡμών δὲ τὸ θυσιαστηήριον ὑπὸ τῶν 

δώρων ἁγιάζεται μᾶλλον" εἷς γὰρ τὸν δεσποτικὸν σῶμα 
.] Δ 5 - / ’ [ή ε ὸ Δ 3 

αὐτὸ ἐκεῖνο μεταβάλλονται θείᾳ χάριτι οἱ ἄρτοι' 9ιο καὶ 

ἁγιάζεται ὑπὸ τούτων τὸ θυσιαστήριον. | 
ἡ -- -- 4 -- 

γ. 23, 24 Όναι ὑμῖν Γραμματεῖς και Φαρισαῖοι 

ὑποκριταὶ, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὸ 
ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα 
τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν. 

Ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κακεῖνα μη ἀφιέναι. Ὁδηγοὶ 

τυφλοὺ, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάµηλον 
καταπίνοντες. ] Ἠάλιν ὀνειδίζει αὐτοὺς ὡς ἀνοήτους, 
διότι τῶν µει(όνων ἐντολῶν καταφρονοῦντες, ἐν τοῖς μικροῖς 
σο/ 4 5 / 593 4 ο Π μ 
ἐζήτουν τὴν ἀκρίβειαν, οὐδὲ τὴν τοῦ κυµίνου δεκάτωσιν παρ- 

ορώντες, ἀλλὰ καἀκεῖνο ἁποδεκατοῦντες: καὶ εἴ τις αὐτοὺς 
’ ες ” ’ ιά ς ” - 

κατεµέμψατο ὡς µικρολόγους, προέφερον ὅτι ὁ νόμος τοῦτο 

λέγει. Ἱρεῖττον δὲ ἦν καὶ θεαρεστότερον, εἰ τὴν κρίσιν καὶ 
Ν 3 . Ν [ η.) 3 - ο) / ή 

τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν ἄπητουν παρὰ τοῦ λαοῦ. Τίς δέ 
3 ε ’ 3 Δ 4 ή Νο. - ο) 4 
εστιν ἡ κρἰσις; το μηδὲν ἄδικον καὶ ἄλογον ποιεῖν, ἀλλα 

/ ’ . 4 ’ να 4 -- / πάντα κεκριµένως καὶ μετὰ λόγου. Αὐτίκα γὰρ τῇ κρίσει 

ἔπεται καὶ ὁ ἔλεος: ὁ γὰρ κεκριµένως ποιῶν πάντα οἷδε καὶ 

τίνας δεῖ ἐλεεῖν. Τώ δὲ ἐλέῳ ἔπεται ἡ πίστις' ὁ γὰρ ἐλεῶν 

πιστεύει.πάντως ὅτι οὐδὲν ἀπολέσει, ἀλλὰ πάντα λήψεται. 

ἝΑβλλως τε, δεῖ ἐλεεῖν, ἀλλὰ καὶ πιστεύεν Θεῴ ἀληθινφ. 

Π]ολλοὶ γὰρ τῶν Ἑλλήνων ἔλεον μὲν εἶχον, μὴ πιστεύοντες 
δὲ 3 Δ ω Θ Δ 2 ω) - / « ’ α 

ἑ εἰς τὸν ζῶντα Θεὸν οὐκ εἶχον τῷ ἐλέῳ ἑπομένην τὴν 
’ - - ιό - / 3 -- 3 

πίστιν. Δεῖ οὖν ἕκαστον τῶν διδασκάλων ἀποδεκατοῦν ἀπὸ 

τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, τουτέστιν, ἀπαιτεῖν ἀπὸ τῶν δέκα αἰσθή- 

σεων, τῶν πέντε σωματικῶν καὶ τών πέντε ψυχικών, τὴν 
/ 8 Ν 5) 4 4 [ Δ Δ - ο 

κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστι. Τὸ δὲ ταῦτα ἔδει 

ποιῆσαι, εἶπεν ὁ Κύριος, οὐ προτρεπόµενος ἐπὶ τὸ ἀποδεκα- 
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Ὥοπίπα εηῖπα α]ίατὶ ρτα»{ετεῦαπέ ρτορίετ Ποβίαταπα Ἰασγα, 

Ωποά βἱ απ Ρεν {επιρ]απι πταπς Ῥε]εγαδδεί, ποη Ῥοΐι- 

15αοί ἴπηῖ]ο {επαρ]ο εεἀϊΠςατο, ε{ ρτορίοτοα αὈβο]νεραίέας : 

νιάἀεραίιτααθ Ῥοδίεα Ἱενίας 9556 Ἰαταπιεπίαπα Ῥεγ {θπι- 

Ῥ]απι, Ῥτορίετ ῬΠαγίβδερογιπα αγατίμαπι, Ἱίασαο ἵη γοετῖ 

{εβίαπιθηίο ποπ Ῥοτπή(αῦ ΟἨτείας ἆοπαπι ππα]ας5 ϱ556 

α]ίατῖο, αριά ηοΡ απίεπι αἰίατίαπα α ἆοπῖς τηασῖς βαογαίαγ. 

ἜαποῬ επῖπι 1Π Υγ6ΓΙΠ ρβαπ ἀοπιπίσαπι οοτρας ἁῑγίηα, 

Ρταῖῖα οοηγετίαπίατ: 16ο εἰ βαποξϊβοαίασ αἩ οἳς αἰίατο. 

Τα νοδῖς δογῖθα οί Ε]ιαγὶκαϊ Πηροογτίῶ, φωία ἀεοίπιαίϊς 

πιοπί]ιαπι, εἰ απεί]ιωπα, εί οὐ πιῖπιπι, εί ῥγαίεγΏς φιῶ φγα- 

φῖογα κιπί Ἰεφί, {ιαϊοῖμπι αο πιϊθεγίοογάίαπι εἰ Πᾶάεπι. 

Εσο ορογίεδαί Γασογε, αἱ ἐῑία ποπ οπιβίογο. «Ίδισθ οασῖ, 

εποοϊαπίες οι[ίσαπι, οαππείαπι αμίεπι οζωεπίε».] Τίεταπι 

ορ]αγσαί 6ο5 πέ ΙηπβΙριεηί65, 9ο ααοά οοπίεπιπθηίθς π]αη- 

ἀαία ππα]οτα, ἵπ ρατνί5 ἁπΙσοηπίας οταηῦ εί ογπαϊπῖ ἀεοί- 

ΤΠΦΙΟΠΕΠΙ ηοἨ πορ]σεραηί, 5οἆ Π]ιά ᾳποααθ ἀθοϊπιαβαπέ. 

Έτ ϱἵ απἲς τερτεμεπά(δεεί πιό Ῥατσοβ, Ῥταίεχεβαπί Ίεσαπα 

Ἠοο ἆοσοςετα. ἨΜε]ιας απίεπι Επἱβδεί αο Ώεο ρταίῖας, 8ἱ 

Πααιοῖαπι εἰ παϊβογϊοοτάίατα εὔ βάεπι εχρείϊδβεπί α Ῥορα]ο. 

Οπἷά αιίεπι οδύ ]ιάΙοίαπα 2 ΙΒ] Ἱπ]αδίαπι εί αΏβατάαπα 

{αοςτοα, 5εᾶ οπιπία οἶπα ]αά1οῖο οἳ ταίΙοΏθ. ῬΡίαπι οηῖπα 

Πααϊοῖαπι οεαπϊέαγ αεὐ πϊδοτίοοτάῖα, ααὶ οπῖπι ἀῑδοτεία 

{αοἳς οπαπῖα, 5ος ε{ ᾳπο5β ἀεροεαί παϊβδετοτι, ΊΠΙΡΕΓΙΟΟΓ- 

ἅίαπι απίοπι 5εα ία Π46Β, ααὶ οπῖπι πβοτείατ, οτεᾶΙό 

οπιπίπο αποᾶ πμ] Ῥετάαί, 5εᾷ οπιπῖα αοοῖρῖαί,. Ὑε] 

α]ίετ, ΟΡροτίεῦ παβεγαεσῖ, εὔ οτεάετε Ώεο Υετο. Μια]α 

επῖπι Ῥαραποτπι πδογίοοτάε5 απἰάεπι {αεταπί, ποῃ 

οτοᾷεπίθς αιίοπι ἵπ Ώευπι γῖναπα ποη Παβιθταπό πη]θς- 

χ]οοτᾶῖο» οοπα]ίεπι Πάεπι. Οροτίεί αιίαεπι ππΙπΙ(πεπιααθ 

ἀοοίοταπι ἀθοίπατο α Ῥορα]ο 510, Ἠοςο ϱ5ί, Ῥείετο α 

ἄθοσπι β6ΠΒΙΡΗΙ5, Ώου ορ, α αιῖπααπο οοτροταρας, εί 

ααῖπαια απίπιαµδρας, αάϊσίαπα, παϊβογ]οοτάίαπα, οὐ Πάεπι. 

Ἠερο απ]άεπι οροτεραῦ {αοςτα, ἀῑοῖΙέ ΟἨτ]βίΗ5, ποῦ α- 
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τοῦν τὰ λάχανα, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξη ἀντινομοθετεῖν τέως τῴ 
ἹΜωσεῖ. Ὁδηγοὺς δὲ τυφλοὺς αὐτοὺς ὀνομάζαι, διότι αὐ- 

χοῦντες διδάσκειν καὶ πάντα εἰδέναι οὐδένα ὠφέλουν, ἀλλὰ 

καὶ μᾶλλον πάντας διέφθειρον, εἷς βόθρον ῥίπτοντες ἄπι- 
, ἃ -- η / ’ 9 / ε 

στία. ἸΤὸν κώνωπα δὲ διυλίζοντας τούτους ὀνομάζει, ὡς 

τὰ μὲν μικρὰ ἁμαρτήματα παραφυλαττομένους, τὴν δὲ κά- 

µηλον, ἤτοι τὰ μεγάλα καταπίνοντας καὶ παρορώντας. 
) -- -- |) .-. 

Ὑ. 20,26 Ούαι ὑμῖν Γραμματείς και -Φαρισαῖοι 

ὑποκριταὶ, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου 
καὶ τῆς παροψἴδος, ἔσωθεν δὲ Ὑέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς 

καὶ ἀδικίας. Φαρισαῖε τυφλὲ, καθαρισον πρώτον 
τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παρογψίδος, ἵνα γέ- 
νήται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτών καθαρὀν. ] Τὰς παραδόσεις 

τών πρεσβυτέρων κρατοῦντες ἔπλυνον τὰ ποτήρια καὶ τὰς 
/ / 4 / 3 αἲ . / . παροψίδας, τουτέστι, τοὺς πίνακας ἐν οἷς τὰ ὄψα τίθενται" 

5 9 Α μες ὁ ωὶ αι ΑΝ / Ἀ 3 

ἐξ ἁρπαγῆς δὲ ἔπινον οἶνον, καὶ ἐδέσματα ἤσθιον, ἃ ἐμόλυνον 

μᾶλλον αὖτά. Μὴ κτήση οὖν, φησὶν, οἶνον ἐξ ἀδικίας, καὶ 
, Α . ν - , , δ 3 

γίνεται λοιπὸν τὸ ἔσωθεν τοῦ ποτηρίου καθαρόν. "Ἡ οὖ 

περὶ ποτηρίων καὶ πινάκων λέγει, ἀλλὰ περὶ τῆς σωµατικῆς 

καὶ ἔξζω καταστάσεως, καὶ τῆς ἔσω καὶ πνευματικῆς. «Σὺ μὲν 

γὰρ, φῃησὶ, τὸ ἔξω τοῦ ποτηρίου, τουτέστι, τὴν ἔξω σου 
κατάστασιν, σχηµατίζεις ες τὸ σεµνοπρεπέστερον, τὸ δὲ 
” / ςϱ/ 5 / Δ βρώ. - - 4 ν 

ἔσω σου γέμει ῥύπου, ἁρπάζεις γὰρ καὶ ἀδικεῖ. Δεῖ δὲ τὰ 

ἔσω πλύνειν, τουτέστι τὴν ψυχὴν, ἵνα τῇ καθαρότητι τῆς 
ο) / Α ε4 / 

ψυχῆς συνεκλάμψη καὶ ἡ ἔξωθεν σεµνοπρέπεια. 
4 ο - - 

Υ. ο’, 28 Ὁύαι ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 

ὑποκριταὺν ὅτι παροµοιάζετε τάφοι. κεκονιαµένοις, 
οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ 
γέµουσιν ὀστέων νεκρών, καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 

Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώ- 
ποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ µεστοί ἐστε ὑποκρίσεως 
καὶ ἀνομίας. ] Καὶ αὕτη ἡ παραβολἡ ὁ ὁμοίως νοεῖται τῇ 

’ 3 ’ 3 Ν α ” / προλαβούση" ἐσπούδαζον γὰρ τὴν μὲν ἔξωθεν κατάστασιν 

σεμνοὶ φαίνεσθαι, ὥσπερ οἱ τάφοι οἱ κεκονιαµένοι, τουτέστι, 

τῇ γύψῳ καὶ τῇ ἀσβέστῳ λελευκασμένοι, τὰ δὲ ἔσω πάσης 
ἀκαθαρσίας καὶ νεκρών καὶ σεσηπότων ἔργων ῆσαν πλήρεις. 
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Ἱοτίαηβδ αἆ ἀθοϊπιαπάσπα Ἠθγβρας, 5οἆ πο νΙάρτοίινγ {τπο 

᾿οοπίτατῖας Μογβι. ὍΌιοσθδ απίεπι 653005 605 ποπι]πα{, 6ο 

ααοᾶά ρἸοτιαραπίαν 5ο οπιπῖα βοΐτο ε{ ἆοσστα, πι]]αιιο 

Ῥτοάρθταηί, δεά ΟΠΙΠΘ5 Ῥούῦι5 οοιταπιρεραπέ Ἱπ Ῥατα- 

ἔηταπι Ιπβάεμίας ρτο]οϊεπίας.  Οι]σεπι αιίθπι ϱΧοΟΟ- 

Ἰαηίο ϱο5 ποπιπαί, ταίό Ῥατνα Ῥοοραία οΏβογναπίθἙ: 

οαππε]απι απίεπῃ, Ἠοο εδ, ππαρπα ἀερ]αδεηίες εἰ ἀδερῖ- 

οἰεηίες. 

Τα νοῦῖθ δογίδα οί Ρ]αγὶδαϊ Πιροογίία, φωία ϱιγφαίΐῖς 

εωἰογίογεπι ρουμ ραΐϊπαφιο Ῥατίεπι, οΦίογωηπι ἐπέις ρίεπα 

δυπέ ου γαρῖπα εἰ ἐπίεπιρεγαπίία. Γ/ατγίδΦο οσο, Ῥιγφα 

Τγζιθ φιοᾶ εδέ ἐπίγα ροοιζωπι εἳ ραΐζΐπαπι, μέ εἰ οπίογίογεΒ 

ΠοΥΊΙΠΙ Ρατίεξ ρυγα γεάάαπίων.] Οπαἵ ἰγαδϊᾶοπθΒ Β6ΠΙΟΓΊΙΠΗ 

οββειγαβαπί, Ἰαναραπό οα]ϊοϱ εἰ ρατορδίάςς, Ίος ο5ί, 

Ῥαβπας, ἵπ απῖοις ορδοπῖα Ῥοπαπίατ: οκ ταρίπα απέθπα 

Ῥϊρεραπί νίπαπι, εξ οοπιεάεραπέ οἵθοβ, απῖ πιασί οοἵπ- 

αὐπαραπ{. ὨὈ]οῖις Ισίαι, Να Ῥοββίάθας γίπιαπι Ἱη]αδίο 

Ῥατίαπα, εἰ πιαπᾶας αῖατα Ιπίας οα]ῖα οτί, Ὑε] ποπ ἆο 

οαΠοἴριας εί ραηῖς ἀῑοῖί, 5εᾷ ἆε εχίεγπα οί οοτρογα]1 

Παβιαάϊπε, εξ Ιπίετπα εὖ βρἰγήιαΗ. Τα οπῖπι, Ἱπαπῖζ, 

εκἰετίοτθΒ Ῥοομ]ῖ Ῥατίες, ηος οςί, εχίοτΙογοπι {παπι ΠαΡί- 

{αάϊπαπα, Ώ]σαβ, αέ εἰεσαπίίοταος αἶπί: Ιπίαςδ απίοπι {6 

Ἱπρίες βοτάϊρα5, Ἠοο ο5έ, ταρῖπϊ5 οἱ Ἱπ]ατία αἶϊος αβ]οῖς. 

Οροτίεέ αιίαπι {6 Ιπίας Ἰανατί, Ἠοο εδ, ἵπ απῖπια, τα 

Ῥυτιίαίε απἴπαι οολοπεβίείατ αἱ οχἰοτῖοτ ἀῑσηϊίας. 

γα υοδῖς δοτιθω εί Β]ιαγὶδαὶ Ιηγροογίέ, φιία οὐπηξ[οῦ 

οδίζν δριι[ο]ιγὶς ἀεαϊθαίϊς, φιιῶ επίγῖπδεσιδ φιϊάεπι αρραγεπέ 

θρεοΐρθα, ὑπέι αιιέεπα ϱεπια διπιέ οδθῦιδ ΠιΟΥέτΟΥΙΗΠΙ, οπιπζ- 

φιε δριωγοϊϊία: εἶο εἰ 008 επωίγῖπθεοι οφιίάεπι αρραγοίῖς 

Ποπιϊπίῦις Γι, ἔπίις αιωίεπι ϱίεπὶ οδἰῖ Πούίοπε εί ὑπίφιϊ- 

ἰαΐε] Εν Ώδο Ῥραταβο]α αἰππϊ]ίες Ἱπίε]σείαν τό Ῥτοςς- 

ἄεπβ. ΤΏαραπύ οπῖπι ορεταπα τό αχίοτιοτ Παριαάίπα 

ἀθεοοτῖ νιάετεπίαν, βἰοιό βερι]ομτα «ἀεα]ραία, τπἰροία 

ΘΎΡ5ΞΟ εἰ αξρεξείο ἆθα]ραί, Ἱπίι5 αιίεπι οπιηΙ οὗ ΠΙΟ: 

ἔποτιπα οἱ ραἱτιάοταπα ορεταπα Πππππππζ ία, εγαπί Ῥ]απί, - 
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-- - 4 κο Ἡ 

Ύ.ο0--ί Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
/ ” -- Ν ’ -- 

ὑποκριταὶ, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προ-127. 
/ 

φητών, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τών δικαίων, καὶ 
λέγετε' εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τών πατέρων 

ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτών ἐν τῷ αἵματι 
«/ -- -- / τας 

τών προφητών. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υιοι 
ἐστε τών φονευσάντων τους προφήτα». Ταλανίζει 
αὐτοὺς οὐχ ὅτι οἰκοδομοῦσι τοὺς τάφους τών προφητών, 

τοῦτο γὰρ θεάρεστον, ἀλλ᾽ ὅτι προσποιούµενοι ταῦτα, καὶ 

δῆθεν καταγινώσκοντες τῶν πατέρων αὐτών, χείρονα ἐκείνων 
ἐποίουν, καὶ ὑπερηκόντισαν ἐκείνους τῇ κακίᾳ, Ψψευδόµενοι 

προφανώς ὅτι, εἰ Ίμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τών πατέρων ἡμών, 
» .λ .) / 4 , . Δ 4 Δ . 

οὐκ ἂν ἐφονεύομεν τοὺς προφήτας. Αὐτοὶ γὰρ τὸν τών 
- / . ’ . 4 / 

προφητών δεσπότην ἐλύττων φονεῦσαι" διὸ καὶ φησιν" 
λ -- / λ / - 

Υ. 45, 34 Καὶ ὑμεῖς πλήηρωσατε το µέτρον τών 
/ - / ΄' -- -- 

πατέρων ὑμών' ὄφεις, γεννήµατα ἐχιδνών, πῶς 
/ Δ -- / -- / 

Φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης:] Οὐκ ἐπιτάτ- 
των αὐτοὺς, 1 συνωθῶν πρὸς τὸ φονεῦσαι αὐτὸν, λέγει τὸ, 

πλήρώσατε τὸ µέτρον τών πατέρων ὑμών, ἀλλὰ τοιοῦτόν τι 

λέγει" ἐπειδὴ ὄφεις ἐστὲ καὶ γεννήµατα τοιούτων πατέρων, 

καὶ εἰς τοσαύτην κακίαν ἐξετραχηλίσθητε, ὥστε ἀνιάτως 

ἔχειν, συντοµώτερον σπουδάσατε γικῆσαι τοὺς πατέρας ὑμῶν" 
- 9” δε ος ’ 3 4 ο. , 

τούτο δὲ ἔσται, ἐὰν ἐμὲ φονεύσητε' αὐτὸ γὰρ τὸ ἀκρότατον 
- [ή ’ ...) 4 9 , - [ή 

τῆς κακίας καταλήψεσθε, έαν την ἐλλείπουσαν τοῖς πατρᾶσιν 

ὑμών µιαιφονίαν ἄναπληρωσητε" πώς οὖν τοιοῦτοι ὄντες, 

φύγητε τὴν κόλασιν ; 
ι -- ) ᾿ Ν / ἃ ὝΥ.24 Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω προς 

-- ’ 4 Ν 4 - 

ὑμᾶς προφήτας, καὶ σοφοὺς, καὶ γραμματεῖς' καὶ 
- - 4 / |) 

ἐξ αὐτῶν αποκτενεῖτε καὶ σταυρωσετε, και ἐξ 
-- ’ 3 [ο -- α- 

αὐτών µαστιγωσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμών, καὶ 
/ Ν / α / 

διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πὀλιν.] Ἐλέγχει αὐτοὺς 
ψευδώς εἰπόντας, ὅτι εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τών πατέρων 
ς - 3 ο] . ’ ν) ’ .] 4 .ὰ 

ἡμών, οὐκ ἂν ἐφονεύομεν τους προφήτας. 1δοὺ γὰρ, 
α] 3 4 3 /' ’ .] ) Δ 

φῃσὶν, ἐγω ἀποστέλλω προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμ- 
- 3 στ ο 3 - .) ’ Δ Λ ” .) 

μµατεῖς, ἀλλ. ὅμως ἀποκτενεῖτε αὐτούς. Περὶ δὲ τών ἄπο- 
/' - ’ 8 4 νά - Ν 

στόλων ταύτα λέγει" τὸ γὰρ ἅγιον ΠἩνεῦμα, καὶ διδασ- 
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Τα νοῦίἱ δοτίδα εί Ε]ιαγὶδωὶ )ιηροσγίίώ, φιία σαϊβοαίίς 

δερι[ο]γα ῥγορλ]είαγιαηι, εί θΥπα(ἰδ πιοπιπιεπία /ΓβίογιΠ, ασ 

αἰοῖεῖς, δὲ Γιµΐδδεπιις ἴπ ἀἰεδιδ γραΐγμπι ποδίγογιπι, Ίο 

Πιϊδεεπιιιδ δοοῖῖ ϱογιπι ἴπ δαπφιῖπο Ῥγορλείατιππῃ. «Παφιθ 

Μεβέϊπιοπίο εδέῖς νοὐϊἱθπιεί{ρεῖδ, φιιοᾷ Πε εἴέῖς εογιιπι φιῖ 2Υο- 

Ῥ]ιείας οοσἰᾶεγιιέ.] Μϊδετος ἀῑοῖε 11198, ποπ ααοᾶᾷ βερι]σῃτα, 

εοιβοαπέ Ῥτορπείατιπι (που οπῖπ Ὦεο ρταίαπι) 5δεᾷ 

ασία Ἱία εἰπια]αραπί, εὐ ραίσες 5105 οοπάεπιπαβαπί, ἀείε- 

ΤΙΟΥΘΡ 115 αχΙςίεπ{θς, πια αασαθ ϱο5 βαρεταηί{ίθς πιεη{ῖθ- 

Ῥαπίαγ πιαπ]{οδίο, ουπι ἀϊορτεηίέ, ϱἱ Γαϊβδαπιαςδ 1η ἀἴαριι5 

Ῥαΐτιπι ποδίτογυπα, Ῥτορμείαβ ποῦ οοοΙάΙβδεπιΙς; 1ρδῖ 

επῖπι Ῥτορλείαταπι Ὀοπαίπαπα ταβ]άϊ οσσϊάετο οἀρίεραπ{. 

Ἰάεῖτοο εἰ ἀῑοῖε : 

Γο8 φμοφ ιο ἐπιρίείο πιεπδιγαπι Ραΐγιπι υοβίγογιη. (δεΙ- 

Ῥεπίθα, ΊΆγοφεπίεο υἴρογαγιπι, «φιοπιοᾷο ε[αφῖείϊς /}ιάἱσζιτι 

Φεἶιεππω {] ἍἌοπ Ἱπιρεγαί, αιέ οοπιρε]Η{ 1]οθ ταὐ 5ο οςεςῖ- 

ἆαπε, ἄἶοθπς, Ἱπαρ]είε εἰ Υο5δ ΠΙΕΠΞΙΤΑΠΙ Ῥαίταπι γεβίτο- 

τπα: 5οᾷ Ἠοο αδὲ αποά ἀῑεῖί, ααῖα δετροεηπίος οβΜῖ5, οὔ 

{αΠαπα ραίιαπα Ῥτοσεηῖθ5, εὐ ἵη {αηπία Ἰηπδαπία ορβπα 

ορίῖς, πό Ἱπουταρῖ]ος οἶᾶδ: απο τεΠαιάπι εδ οΡεΓαΠΙ 

ἀαία, υέ ραίΐτες Υεβίτος γιποαβ5, Ἀοο απίεπι αετό απαπάο 

πηθ οοσο]άες. Ἔαπο θΠἵπι ΦΗΙΠΙΠΙΗΠΑ ΠπΗς γοετίῖοσπα 

αρρτεμεπάαίβ, ουπι οπήββατι α ραΐίτιρις νερίτῖ οσθάεπι 

Πππρ]θεβριής. Όαπι Ισίίατ ἴαιες βἱά5δ, αµοπιοάο Ῥπαπα 

εβισιείῖς 2 

1εο «οσο 4ο πιϊίίο αἆ 0ο Ῥγορ]ιοόίας, εί δαρίεπίες, εί 

βογῖθας, οἱ ἐίογιωπι αἴϊφιοί οοοϊᾶείϊς, ογιοἰῇφοείϊίεφμθ, οἱ 1ῇῖο- 

γπι πιοππιιίῖος Παφε[ιαδιέϊς πι δυπαφοφίβ υεδίγ{δ, 6ί 2εΥ8έ- 

απεπιἰπέ ἄε οἴυίίαίε π οἴναίεπι.] Ατριϊῦ Π]ος πιεπάαςεί!, 

ἀιοθηίες ααοά 5ἱ {βδεπα5 ἵπ ἀῑεριαβδ ραίγαπι ΠοβίτοτΠι, 

ηΟηΏ οοοἸάϊββεπιις Ῥτορβείαδ. Έσσο επῖπι ερο, Ιπασῖέ, 

πηΙξίο Ῥτορμείαβ, εἰ βαρίεηίθς, εἰ 56ΓΙΡ88, αίίαπιεη Υο8 

Ἠ]ος οοοιἀείῖ, Ὦε αροβίο]ς απίεπι Ἠθο αἀῑοῖί αποβ 
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καλίαις αὐτοὺς κοσμῆσαν, γραμματεῖς ἐποίησε, τουτέστι, 
η ον ΄ 4 ’ . β / 

τοῦ λαοῦ διδασκἀάλους, καὶ προφήτας καὶ σοφίας πάσης 

πεπληρωμένου. ᾽Αποστέλλω δὲ εἶπε, δεικνὺς τὸ τῆς θεό- 

Τητος ἐξούδιασπικόν. 

γ. 20» 86 Ὅπως ἔλθη ἐφ' ὑμάς πάν αἷμα δίκαιον 
ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γης ἀπὸ τοῦ αἵματος ̓ Αβελ 
τού δικαίου, ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου. υιού Ῥα- 
ραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τού ναοῦ καὶ τοῦ 
θυσιαστηρίου. ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει ταῦτα 
πάντα ἐπὶ τὴν γενεαν ταύτην. Ἵ Ἐπὶ τοὺς τότε ὄν- 

τας ᾿Ιουδαίους φησὶν ἤξειν πᾶν αἷμα ἀδίκως ἐκχυθέν' χεῖρον 

γὰρ τιµωρηθήσονται παρὰ τοὺς πατέρας αὐτῶν, οἱ μηδε 

μετὰ τοσαῦτα παραδείγµατα σωφρονισθέντες' ὥσπερ καὶ 

ὁ Λάμεχ παρὰ τὸν Μάῑν πλέον ἐκολάσθη, καίτοι οὐκ ἄδελ- 
λ 9 .] / 3 3 [ή - 8 . ΄.. ε 

φὸν ἀνελὼν, διότι οὐκ ἐσωφρονίσθη τῷ κατὰ τὸν Ἰαϊν ὑπο- 

δείγµατι. Ηξει οὔν, φησὶν, ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα, ἀπὸ ”Αβελ 

ἕως Ζαχαρίου. Ἐιὐκαίρως δὲ ἐμνήσθη τοῦ Αβελ:' ὡς γὰρ ὁ 

”Αβελ διὰ φθόνον ἀνηρέθῃ, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς φθονηθείς. 

Τ]οίου δὲ Ζαχαρίου ἐνταῦθα µέμνηται; οἱ μὲν τοῦ ἐν τοῖς!2δ 

δώδεκα προφήταις φασὶ συναριθµουµένου: οἱ δὲ τοῦ πατρὸς 
- ’ ή Δ ῤ 4 δ ας ς [ή 

τοῦ προδρόµου. Λόγος γὰρ ἔχει παραδοθεὶς ἡμῖν, ὅτι τό- 

πος τις ἦν ἐν τῷ ναῷ, ἐν ᾧ ἵσταντο αἱ παρθένοι. Ὁ τοίνυν 

Ζαχαρίας, ἀρχιερεὺς ὧν, καὶ μετὰ τὸ τεκεῖν τὸν Χριστὸν τὴν 

Θεοτόκον ἔστησεν ἐν τῷ τόπῳ τῶν παρθένων: ἀγανακτή- 
σαντες δὲ ἐπὶ τούτῳ οἱ Ιουδαῖοι ἀπέκτειναν αὐτὸν, ὡς μετὰ 

- ’ ’ - ’ 5.1 . τῶν παρθένων τάξαντα γυναῖκα γεννήσασαν. Όνὐδὲν δὲ θαυ- 
μµαστὸν, εἰ καὶ ὁ πατὴρ τοῦ προδρόµου εἶχε πατέρα Βαρα- 

’ 9 ο ας - / / χίαν ὀνόματι, ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τοῖς δώδεκα προφήταις ΒΏαρα- 

χίου λέγεται υἱός" εἰκὸς γὼρ ὥσπερ τὰ τούτων ὀνόματα 

συνέδραµον, οὕτω καὶ τὰ τών πατέρων αὐτών. 

Ύ. 41-90. Ἱερουσαλημ, Ἱερουσαλημ, ἡ ἀποκτεί- 
λ ’ - 

νουσα τους προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἄπε- 
/ ἀ ’ / 

σταλµένους προς αὐτὴν, ποσακις ἠθέλησα ἐπισυν- 
- Λ / ελ ’ ’ ”/ αγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις 

Δ / - ε 4 4 ’ λ 

τα νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθε- 
/ Ε λ ο αλ ε - ς . ε, νν ”/ 

λήσατε; Ἴδου ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος". 
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ΒρϊγΙέα5 βαποίις ἀοοϊτῖπα 1ρ505 αχοτηαπς βοτῖρας {αοίξ, 

ηος ϱ5ὲ, ἀοοίοτεςδ Ῥορυ]1, εἰ βαριοπζία οπιπὶ εὔ Ῥτορλείία 

ογηανΙί. Ἐπιηξίο απίοπα, Ιπαυῖθ, ἀθοίαται5 5110. ἀειίαζῖς 

Ῥοΐθβίαίθηι. | 

ἴί υοπίαί 5ι1ρ6Υ νο8 οπιπῖβ δαπφιῖς δές φιοῦ ε[ιπαάϊέων 

814ρ6Υ {εγγαπι α δαπφιῖπο 49εῖ Γιςδή, αδγιο αἄ δαπφιύπεπι 

Ζαο]αγία ΠΠ Βαγασ]ιία, ο μεπι οσοἰαἰςέῖς ἔπίεν ἐεπερίωπι εί 

αἴίαγα. «πιο ἄἶσο υοδΐβ, φμοᾷ υεπῖεμί Ίιασο οπιπία 8ΙΡΕΥ 

Φεπογα(ίοπεηι ἐδίαπι.] Βαρεσ «αάςθος Ί]ο αι απο εγαπί, 

ἀῑοῖέ, γοπ]θξ οπιπῖ5 βαπσυῖς Ιη]ηδίο οΏαδας: Ῥίαβ οπίπι 

Ῥυπίεπίας, παπι Ρραΐτος βυ. Ἀαπι πθεαια ροβδί ἰαπία 

αχοπηρ]α επιεπάα{Ι {πογαηπέ. Βϊο οπῖπι εὗ ΤαπιθςῇἩ ροδῦ 

Οαἵη Ῥρ]α5 ρυπῖέας {Γαί, αααπαγί5 ποῦ Ιπθετοπιϊςθεύ {α- 

{παεπα, «ο αιοᾶ ποη {δεί αἆ εκοπιρ]απι Οαἵη ΘΠΙΘΠ- 

ἀαίιβδ. Ὑοεπῖιεί Ισίνατ, Ιπαπῖόθ, 51ρεΓ ΥΟ5 οπιηῖς 6αΠ- 

διῇ5, αΏ Αὐεὶ πδαιο αἆ Ζαοπατίαπ.. Ορροτίαπε απίοπι 

πηθπηϊηΙ6 Αρα]. Βϊοιῦ εηῖπ ΑΡε] Ῥτορίος Ἱπν]άϊαπι 

Ἱπέρτεπιρίας αεί, Ἱία εἰ ΟἨτϊδία5. Οσ]α5 ααίεπι ΖαοΠατίορ 

Ἡοο Ίοοο πιεπαπΙοῦ ΑΠ ἁῑοιπί 1]απι Εβδ παπι ἆθ 

ἀποᾶςοῖπι ΡτορΠείβ, αΏ ραΐτεπι Ῥτοουγβοτῖς Τοπαἱη1, 

Ἠαδροαί οπῖπι ἵέα παγγαξίο ποβῖς ἐγαςῖία, αιαοᾶᾷ Ίοσις απ- 

ἅαπα Ίπ ἔθπαρ]ο {αεγῖέ, ἵπ απο βίαραπί νυιηρΊηθ». ᾖΖασμα- 

τῖας Ἱρ]έιν οπι ο55δεύ Ῥοπίί{αεΣσ, Ρορίαιαπα ΤΏοεΐρατα Ῥρε- 

Ῥετῖβθεῦ ΟἨτϊδίαπι, βἰαυαῖς ἴ]απα 1η 6ο Ἴοσοο: ππᾶᾷθ Ἱῃ- 

αἰσπαῦ επι οπάςφι οοοϊάεταπί ααοᾷ οτι γιγσϊηῖριαθ 

οο]]οσαβδεῦ ππι]ετεπι απ Ῥεροτεταί. Ἀοη αδί θηῖπι 

πηταρῖ]α ααοά οἰῖαπι ραίετ Ῥγαοιτβοτῖ5 Παριθτιξ Ῥραΐγοπι 

Ῥατασλβίατη, ἷοιύ οὐ 15 απ οχ ἀποᾶάθοῖπι οταί, ἁῑοϊίαν 

Ῥατας]μῖο Πας. Ὑαγιβιπηι]ο οπῖπα ααοᾶ βἷοιό ΠΠ {αεταπί 

οοδηοπιῖπος, 1 εὖ ραίτεβ 1ρβόΓΙΠΗ. 

ΕΠογωβθαῖοπι, Πἰογιδαίεπι, φμῶ οοσοἰάἰ ᾖγορ]ιοόας, εἰ 

Ἰαρίᾶας 908 φιὲ αἆ ἐε πιῖθδί διπέ, «φιιοίῖε υοζυξ οοπΦγ6Παγθ 

Πῆΐος έπος, φιοπιαζπποάμπι φαἰίπα οοπφγεφαί Ῥι[ίο 5.108 διιῦ 

αἶας, οἱ ποζυϊσίίςὁ «Ίσοο γεπφιωϊίων υοδίε ἄοπιιβ υοβίγα 
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λέ Δ Φα μ 3 / ἴδ Φ, ο. «/ Ε] 

έγω γαρ ὑμῖν, οὐ µή µε ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι, ἕως ἂν 
/ [ή ’ ’ 

εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνοματι ζυ- 
/ ’ 4 ” - ε ο - 

ρίου. ] Διπλασιάζει τὸ ὄνομα τῆς Ἱερουσαλὴμ, ἐλεών 
- .) 

αὐτὴν καὶ ἀνακαλούμενος συμπαθῶς' ὥσπερ γὰρ πρός τινα 
’ ᾽ - - ᾽ Α - 

Φιλουμένην μὲν διακακῶς, καταφρονούσαν δὲ τοῦ φιλοῦντος, 
3 - ’ 3 [ή 4 / . -- ᾽ 

ἀπολογεῖται, µέλλων επάγειν την Κὀλασιν" αἰτιάται γαρ 
3. 8 ε 4 Ν ο ’ / α) ο κ» - 

αὐτὴν ὡς φονικὴν, καὶ ὅτι πολλακις θέλοντος αὐτοῦ ἐλεῆσαι 
’ . . 3 .) /' τα Ν α. / 3 4 

ταύτην, αὐτή οὐκ ἠθέλησε, ἀλλα τό διασκορπίζοντι αὐτην 
’ / ᾽ 3 [ή . . - 3 ’ ο 

πειθοµένη διαβόλῳ, καὶ ἀπάγοντι ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἥτις 
« ’ .. Αν. .] ’ ’ . η / 

ἑνοειδές τι χρῆμαά ἐστι, τὸν συνάγοντα Ῥύριον οὐκ ἐδέχετο. 
991 3 ο / . Δ - « ς , ϱ/ 

Οὐδὲν γὰρ οὕτω σκορπίζει ἀπὸ Θεοῦ, ὡς ἁμαρτία" ὥσπερ 
- ΔΝ 

αὖ συνάγει πρὸς Οεὸν τὸ ἀγαθὸν συνειδόε. Τὴν φιλοστορ- 
’ νε ’ Δ ο. ο ης / 

γίαν δὲ ἐνδεικνύμενος τὸ τῆς ὄρνιθος ὑπόδειγμα τέθεικε. 
Δ - . 

Διὸ ἐπεὶ οὐ θέλετε, ἀφίημι τὸν ναὸν ἔρημον" ἐντεῦθεν δὲ 
’ ιά 4. ωὴ . . ) 4 ε ’ 

µανθανωµεν, ὅτι ὃι ἡμᾶς κατοικεῖ καὶ τοὺς ναοὺς ὁ Θεός" 
- δὲ ε - 3 ” ω ” . ε ο ’ 

ὅταν δὲ ἡμεῖς ἀπεγνωσμένοι ὦμεν, τότε καὶ οἱ ναοὶ ἀφίενται. 
- Α Λ 

Οὐ μὴ οὖν µε ἴδητε ἄχρι τῆς δευτέρας παρουσίας" τότε γὰρ 

καὶ ἄκοντες αὐτὸν προσκυνήσουσι, καὶ ἐροῦσι τὸ, εὐλογημένος 
ε 3 ’ Ν . 3 3 “/ 3 ᾽ - Ἱ ᾽ 

ὁ ἐρχόμενο. Τὸ δὲ, ἀπ᾿ ἄρτι, ἀντὶ τοῦ μετὰ τὸ σταυρω- 

θηναι νόησον, μὴ µέντοιγε τὴν ὧραν ἐκείνην καθ ἣν ταῦτα 
ο - / - 

ἔλεγε. Ἐδον γὰρ αὐτὸν ἀφ οὗ ἐλάλησε ταῦτα πολλάκις" 
4 ’ Δ - 9 Ὡ) λεν) 591 1ὸ 

μετὰ µέντοι τὸ σταυρωθῆναι οὐκ εἶδον αὐτὸν, οὐδὲ ἴδωσιν 
Εά Λ .) σε / 3 - 

αχρις ἀν ενστῃ [ή παρονσια αυτου. 

ΚΕΦ. κὸ’. 

[ ΑΙ ἐξελθων ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, 
λ σα 3 - ς χ » ” ” 

καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐπι- 

δεῖξαι αὐτώ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. Ὃ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς βλέπετε ταῦτα πάντα; ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθο», ὃ ὃς οὐ κατα- 
λυθήσεται. ] Ἠξελθὼν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἔδειξαν ὅτι ἀπὸ 

τῶν Ἰουδαίων µεταστήσεται. Ἰαὶ καθὼς εἶπεν ὅτι ἀφίεται 129 
{ς κ ε .ν δν ών ” α 8 Δ - . / 
ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἐρηµος, οὕτω δὴ καὶ ποιεῖ. Γαὶ προλέγει 

τὴν κατάλυσιν τοῦ ναοῦ τοῖς μαθηταῖς: ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι 
’ . . Δ / - . / 

πρὀσγεια φρονοῦντες περι τά κάλλη τῶν οἰκοδομημάτων 
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ἀεβεγία. «Ὠΐσο επἰπι υοῦῖς, Πιαιιάφγιαφιαπι πιο νἰζεδέέΐς ροεέ- 

Ἰαᾳ, ἄοπεο ἀῑσαίῖε, επεάϊοίιθ φιῖ οεπΏέ ἔπ πιοπιῖπε Ιοπιϊπί,] 

Ἠϊ6 ροπῖῦ ποπιεπ Ηίἰαγιρα]οπι, παϊθοτίας εἶας, εξ πιασηΏα, 

ΟΙΙΠα ΟΟΠΙΡ8ΡΒΔΙΟΠΘ Θ4ΠΙ Τ6ΥοσαΠΏ8. Όαπι ϱα 6ΠΙπι, ααβΙ 

οπα απαάαπα γελοπιοηίεν ἀῑδεοία, αᾳπξ ἀισθπίοπι 9Ο0Π- 

{οπιπαῦ, εκροβίι]αί Ἱπάιοίαταδ Ῥωπαπ: ατσιῖς οπῖπι 

Ἰ]απι αιαθὶ βαησιήπατίαπι, αἱ αιοά 5εαρία5 γνο]επίο 56 

πηϊβετετί ας, Ίρεα, πο]αστίέ, 5ο ἀἰαρο]απι Ρροβῖας αά1θ- 

τῖέ, α 4πο ἀἴδρειεα, οὐ α γετ]ιαίθ, πες απ]θπ1 γῖπα Ἠαδεί, 

{αετό αρἀποία, οοπστοσαηίεπι αιίεπι ΓοπῖπΙπα ΏΟΠ β18- 

οδρετῖς. ΝΙΗ] επῖπι δἱο α Ώεο ἀἱδροτρῖέ, πό Ῥεοσαίαπι : 

οἱ πΙμ] ία αἆ Ώεαπι ασστεσαί, πὲ Ῥοπα οοηβοϊθη{]α, 

Οβίεπάεης αιἴεπι παϊβογ]οογάίαπα αγ αχοπιρ]απα ῬοηΜ. 

Τάσῖτοο απία πο]αϊςεῖς, τα]πα ιο {οπιρ]απι ἀθβοτίαπι. Ἠοο 

Ίοοο ἀἴδοαπιας, ααοᾷ Ρτορίεν πο Ώοις εξ ἑοπιρία Ἰπ]α- 

Ρας: ααοᾶ 5 πο τεργοραί {αθγῖπια5, {ππο τεΗπαπαπέας 

ε{ {οπιρ]α. ἈοηἨ Ισ]έασ πιο γΙάθεΡΙ{15 πδαιθ αἆ βεοιπάαπι 

αἀνοπίωπι: ἔαππο οΠΙπῃ οὔῖαΠι πο]οηίας οἳπι αἀοταβριαπί, ο6 

ἀϊοθηί, Ῥοποάϊοίαςδ ααῖ γαηῖό. Ῥορίπας απαίαπι, Ιπίε]]ῖσο, 

Ῥορίαιπαπαι ογισοϊαχας {π16ετο: ηοη επῖπι ᾳθ Ἠοτα απα ως 

ἀἹοεραί, Ἰοααϊέατ: παπι Ῥορδίθα δορίας απ νιάετιπί: 

ροςδῦ ογιοϊβχίοπεπι αιίεπι πε(μασπαπα, πεο νἰδιτῖ βιηί, 

ἆοπες Ιπβίεί αἀγεπίις ε]ις. 

σ4αΡῦΤ ΧΧλΙΥ. 

Τ' εγγεσσιις οεδις ἀἰκοεαεδαί α {επιμίο. «Εί αοθθβδεγιπὲ 

αἄ σιπι ἀἰδοϊρι[έ ο]μβ, έ οδίεπάεγεπέ εἰ αἰγιοίιγαδ 

ἐεπιρζί. «σεις αιίοπι αἰωίέ εί: Άίοππο υἰάεξίθ Ίιῶο οπιπῖα { 

πιεπ ἀἱεο νοῦίβ, πιο γεἰἰπῳιιείτ Ἰο [αρῖς 5ιῤρε’ [αρίάεπι, 

φαξ ποη ἀεδίγιείμνγ.] Ἑστοεδεις α {επιρ]ο οδίεπάΙέ αποά α 

φαάσῖς παργαέαγας οἳε: οἱ εἰοπέ ἀῑσί6 αιοᾷ τεβπααέας 

νοῬῖς ἆοππαβ ἀεξοτία, Ἱέα οἱ {πο Ῥταδιοῖέ αποαιιε ἀἱδ- 

οἱρα]ῖ ἀθείταςίίοπαπι {απιρῃ. Ῥαριεραπῦό οπίπι ϱὗ 1Ι 

ἔειτεπα, εὐ οίαρεραπέ ορά]Ποῖίοταπι Ῥρια]ολπέαάϊπεπι, οἵ 



984: ΤΗΒΟΡΗΥΙΙΑΟΤΙ ΙΝ Β. ΜΑΤΤΗΑΣὉΟΜ 

ἐπτόηντο, καὶ ὡσανεὶ ἐδείκνυον τῷ Χριστῷ, ἴδε ποίου οἴκου 
κάλλη ἀφίης ἔρημα, ἀπάγει αὐτοὺς τοῦ μὴ προσηλῶσθαι 

τοῖς ἐπιγείοις, καὶ ἐπὶ τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ παραπέμπει, οὐ 

μὴ µείνη, λέγων, ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον. Τοῦτο δὲ εἶπε, τὴν 

παντελῆ ἀπωλειαν τῆς οἰκοδομῆς αἰνιττόμενος, καὶ ὑπερβο- 

λικὸν τὸν λόγον ποιούµενος. 
/ Δ ε --. ϐ - - Υ.α Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τών 

ἐλαιώῶν, προσήῆλθον αὐτώ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ 
΄’ ἀλνὰ - / |) 

ἰδίαν λέγοντες' εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ 
.] - -- -- [ή Δ κ. 

τί το σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς συντε- 
λείας τού αἰώνος; ] Ἰδίᾳ προσέρχονται, ὡς περὶ µεγά- 

λων µέλλοντες ἐρωτῆσαι. Περὶ δύο γὰρ ἐρωτώῶσι πραγµά- 

των" πότε ταῦτα ἔσται, τουτέστιν, ἡ κατάλυσις τοῦ ναοῦ 
4 ος - ην ’ . ο ’ Δ - - 

καὶ ἡ ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλήμ' καὶ ἄλλο, τί τὸ σημεῖον τῆς 

σῆς παρουσίας. 
| -- ” -- 

Ὕ.4 ὅ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς: 
’ ῃ - ) Δ / 

βλέπετε µή τις ὑμᾶς πλανήση. Πολλοὶ γὰρ ἐλεύ- 
9 |) - ' 3 / μας κ 2 / κ ε σονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου λέγοντες «ἐγώ εἰμι ὁ 

Χριστός" καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.] Πολλοὶ, φη- 

σὶν, ἤξουσιν ἀνακηρύττοντες ἑαυτοὺς Χριστούς" καὶ γὰρ 

Δοσίθεος ὁ Ἀαμαρείτης ἔλεγεν ὅτι, ἐγώ εἰμι ὁ ὑπὸ τοῦ 

ου. ἹΜωσέως προαγορευθεὶς προφήτης, καὶ Σίμων δὲ ὁ 
. τι. 10, : 

αµαρείτης μεγάλην τοῦ Θεοῦ δύναμιν ἑαυτὸν 

ὠνόμαζεν. 
ή 4 ’ [ή 4 Υ.6-θ Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ 

3 Δ / ε -- 4 -- - 4 λ ἄκοας πολέμων. Ὁράτε μὴ θροεῖσθε' δεῖ γὰρ τα 
/ / η ” ”/ 3 λ Δ / τ . παντα γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὕπω ἐστὶ τὸ τέλος. Ἔγερ- 

θ / Δ ἔθ 3 Να) ν λ / 3 |) ἤσεται γαρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βα- 
” 

σιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ, καὶ σεισμοὶ 
Δ / / λ -- 3 Ν 2 / ϊ 

κατὰ τόπους. Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. | Τ]ο- 

λέμους τοὺς ἐν Ἱεροσολύμοις λέγει τῶν Ῥωμαίων. Οὖὐ µόνον 

δὲ πολέμους λέγει γενήσεσθαι, ἀλλὰ καὶ λιμοὺς καὶ λοιμοὺς, 

δεικνύων ὅτι θεήλατος ἔσται κατὰ τῶν Ἰουδαίων ἡ ὀργή. 

Τοὺς μὲν γὰρ πολέμους ἔχοι ἄν τις εἰπεῖν ἀπὸ τῆς τῶν ἀν- 

θρώπων ἐπηρείας γινοµένους" λιμοὺς δὲ καὶ λοιμοὺς οὐδαμόθεν 
δ/ Ἀ 3 λ ” [ιά Ὁ) ο ο / ο 

ἄλλοθεν ἦ ἀπὸ Θεοῦ πάντως. τα ἵνα μὴ νοµίσωσιν ὅτι 
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αααθῖ ΟἨτὶδίο πιοηβίταραπ{, Έσος απα]επι ἆοπιππα το]- 

αμῖς ἀθδετίαπι. Ἰπάο αράιοῖε 1]ο5, πο αζλΠατεαηί {ει- 

χοηῖ5, εἶ αἆ βπρεγπαπι Ἠϊετγαδαίεπι {ταδπθαί, ἀῑςεπς, 

ἈΝειαιαπα πιαπεΡίέ Ἠ]ο Ἰαρῖ5 5αρετ Ιαρίάεπα; Πῖ5 ααέοτι 

γετρῖς αἱση]βσοαῦ {απάϊέαβ Ροτέαταπα ορζβοίαπα, ἨΥΡετΡο- 

Ἠοο ΒΕΓΠΙΟΠΕ 11518. 

Φοζεπίο αιιέεπι ϱο {πι πιοπίε Οἰϊναγιαπι, ασοεδδεγἹιπί αἆ 

εωπι αἰθοῖρμιιὲ δεογείο, ἀἰσεπίεν: «ίο ποῦῖδ, «φιιαπᾶο Ἰιῶο 

εγιωπί, εί φιοᾷ εἰσπωπι αἀνεπίις ἑμῖ οί οοπβιπιπιαἰοπῖς 8- 

ει] Βεογείο αοοεἀυπί, αἱ ἄε πιαρη]5 τερις Ιπίθγτοραᾶ- 

{απ. ὈὌοε ἆαποραβ οηπῖαι τοσαηί, δὲ απαπἆάο Ἠθρο ετιαηέ, 

ΏΕΠΙρθ ἀθβίτιοί]ο {επαρ], οκρασπα οσα ΗΙετιδα]επι : εὔ 

ααοά βίσηυπα 1ρθί18 αἀγοπίις. 

ΤΕ γεβροπάεπ6 «εδις ἀἰαωῖί εἷε: Υἱάείε πο φιῖε 008 δεάι- 

σαί. «Οιζίί επίπι υεπίοπέ ἔπ Ποπιῖπο πιεο ἀἰοεπί6δ, Έφο δµΠι 

ΟἨγίδέως, πιιΠίοεφιο δεζιοεπί.] Μα], Ἰπαπῖί, γεπ]επέ 

Ῥτοράϊισαπίες 5ο 6556 ΟἨτῖβίο5. Ἀαπι Ὠοβίίμεις Βαπᾶ- 

πήαηιβ ἀἱοεραῦ 5ε Ῥτορᾗείαπη α Ἠο5ε Ρρτοράϊείαπα, εξ 

ΒΙπιοη ΒαππαΓΙαΠΙ5 πῃασπαπι υΙτέαίεπι Ὠεὶί 5ο ποπηῖ- 

παΡραῦ. 

4μαάϊζιγὶ εδ δεῖία εί ΤΊΠΙΟγ6Β Ὀεἰίογαπι: υἰάείο πθ 

ἔιγδεπιϊπὲ: ορογίεί επῖπι οπιπία Πεγί, θεᾷ ποπάιπι οδέ Ππίδ. 

(οπειγφεί αιίεπι φεπς οοπίγα φοπίεπι, εί γεηπιπι οοπίγα Γεῦ- 

πιιπα, εί ογιπέ ρεδἱζεπίίω, εί απιες, εἰ ἰεγγωπιοίμς αἴπφι[ίβ 

ἴοαΐ. Ἠσο αιίεπι οπιπία ἐπῖέία διιπέ ἀοϊογιωπ.] Ῥε]]α ἀῑεῖε 

ῬἨοπιαποσυπα 1π Ἠιετοβο]γπαῖ. ἈΝοπ οἶαπι αιίεπα Ῥε]]α 

ἀῑοῖε {πίπτα, δε εἰ {απιεβ οί ρερίε5: απαπάοσφυ]άεπα ἴτα, 

ὨΤεϊ ἵη ζαάφορ οτί. Ῥε]]α επίπι αΠαιῖς ἀῑκοτῖε Ποπηί- 

ΏΝΠα ΙΠΟΙΥΒΙΟΠΘΡ, {απ1ι6πΙ αιίεπι εὖ Ῥεδίεπι Ἠππαπαπα 

Παπάς Ῥτογνοπίτο αµαπι α Ὠεο. Ὠεϊπάε πο Ριζεπί 

25 
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. ἃ ’ / « [ή α) 3 πρὶν ἡ κηρύξωσι συντελεσθήσεται ὁ κόσμος, φῃησὶ μὴ θορυ- 
- ” 8 ε /΄ 941 ωἳ ο [ο] 

βεῖσθε. Οὕπω γὰρ ἡ συντέλεια" οὐδὲ γὰρ ἅμα τῇ κατα- 

σκαφῆ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ κοινὴ συντέλεια ἔσται. "Έθνος 

δὲ ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλείαν ἐπὶ βασιλείαν ἐγερθήσεσθαι λέ- 
4 αὶ ) ’ α ὃν / ν ά Φ.Α τ] 3 γει, διὰ τὰ ἐσόμενα τοῖς ]ουδαίοις κακὰ, ἅπερ εἰσὶν ἀρχὴ 

ὠδίνων" ὥσπερ γὰρ αἱ ὠδῖνες γίνονται τῇ τικτούση, καὶ οὕτω 
τίκτει, οὕτω καὶ ὁ παρὼν αἰὼν μετὰ τὰς συγχύσεις καὶ τοὺς 

πολέμους ἀπογεννήσει τὰ μέλλοντα. 8 ώ | 
Ῥ.ο--Ἱ Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιιν, 

-- -- ”/ / ΔΝ 

καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμάς' καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ 
-- 3 - ΔΝ ΔΝ / / / 

πάντων τών ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά µου. Ἰαὶ τότε 
/ 4 ’ σκανδαλισθήσονται πολλοὶ, καὶ ἀλλήλους παρα- 

ὃ / |) ΄ 9 / ὴ |) 

ωσουσι, καὶ µισήσουσιν ἄλλήηλους' και πολλοι 
τν / ’ : 

ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσι 
/ Δ Δ λ - λ 5 ή 

πολλούς" καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν γυ- 
, - -- λ ν 

γήσεται ἡ ἀγαπη τών πολλών. ὍὉ δὲ ὑπομείνας 13ο 
» / χ /΄ 

εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.] Ἡρολέγει τὰ συµβη- 
σόµενα κακὰ, παραθαῤῥύνων διὰ τοῦ προλέγειν τοὺς µαθη- 

ῃ Πιὸ κ.” ᾗ / ι . . νι 
τας. Τὸ γὰρ ἀπροσδόκητον εἴωθεν ἐκφοβεῖν καὶ ταράττει». 

Ἡροομαλίζει οὖν τὸν φόβον διὰ τοῦ προαγορεύειν τὰ μέλ- 

λοντα δεινὰ, τοὺς φθόνους, τὰς ἔχθρας, τοὺς σκανδαλισμοὺς, 
4 ’ Πω] ’ ] ΄ α- 

τοὺς ψευδοπροφητας, οἳ πρόδρομοι τοῦ ᾿Αντιχρίστου εἰσὶν, 

ἀποπλανῶντες τοὺς πολλοὺς, ὥστε πρὸς πᾶν εἶδος ἀνομίας 

ἐκτραχηλίζειν αὐτούς. Διὰ δὲ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν 
5 αν ῃ ο) / ] ’ ε ” ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ᾿Αντιχρίστου, ἐκθηριωθήσονται οἱ ἄνθρω- 

ποι, ὡς μηδὲ πρὸς τοὺς οἰκειοτάτους σώζειν ἑκμάδα τινὰ 

ἀγαπης, ἀλλὰ παραδίδοσθαι ὑπ ἀλλήλων: ὁ δὲ ἄχρι τέλους 

ὑπομείνας, καὶ καρτερικῶς φέρον, καὶ μὴ ἐνδοὺς πρὸς τὰ ἐπα- 

γόµενα, σωθήσεται ὡς δόκιµος στρατιώτης ἀναφανείο. 
/ η 1 / Ὑ.τᾳ Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο το εὐαγγέλιον 

- / / -- Ε) ΄ ε) / 

τῆς βασιλείας ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένη, εἰς μαρτύριον 
-- ον ο Ἡς ων κ ε/ ν Ἅἱ / οὐ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. ] ὐκ 

3 ηλ . Ν ι, «δώ. / 
ἐμποδισθήσεσθε εἷς τὸ κηρύττειν, θαῤῥεῖτε. Ἰηρυχθήσεται 

γὰρ τὸ εὐαγγέλιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, εἲς µαρτύριον, τὸυτ- 
έστιν, εἰς ἔλεγχον, εἰς κατηγορίαν τῶν μὴ πιστευσάντων, 

. / ϱ Δ 9 Α ” / 3 4 - π 

καὶ τότε ξει τὸ τέλος, οὐχὶ τοῦ κόσµου, ἀλλὰ τῆς Ἱερου- 
τν σσ παπι ο 
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ααοᾷ Ργϊαδαµαπι ῬτοράΙοαγοτίηέ, οοπθυπηπηθίας παπάς, 

ἀῑσῖέ, Νε ἐατραπαϊπΙ. Νοπάαπι θηἵπῃ οΟΠΒΙΠΙΠΙΔ{1Ο, ηθαιιθ 

ουτα θα Ώγετβῖοπα Ἠίετιαρα]οπα οτῖέ σοποτα]5 οοηπβυπηπηα{1ο. 

επίεπι γοτο οοπίτα σεηίεπι, 66 ταρηαπα οοπίτα ΤΘΦΠΙΙΠΙ 

οχδυγγοαοίυγαπα ἀῑοῖι Ῥτορίες Ἱπιπποηπίία ο αάσίς πια]α : 

ασ Ἱπ]δῆα βιπίέ ἀο]οταπ, Βίοιέ επῖπι ρατίιτίεης ἆο]εε, 

εἰ βῖο ρατῖς: Ἱία εί ργτβεηβ 5εου]απα ροδί οοη{αβίοπες οὲ 

Ρεῖ]α, ρασῖε {αέατα. 

Τιωπιο ἐγαᾶεπί υο6 ἴπ α[Ποίίοπεπι, εἰ οοσἰζεπέ Ό0ο5, εί 

«ον ὑπυῖεί οωποίῖς φεπϊῖθις Ῥγορίο” ΊΟπιεπι πιθιπι. «Εέ 

ἔωπο ο[[επάἑσιζωπι ραΐϊοπέι πιιέῖ, εί αἰξις αἰἴωπι ἐποίσεπι 

{γαᾶεπί, 8εηµθ οϊο Πιαδεῦιπέ ἵπυίσεπι, οὗ πιιζίὲ ᾖδοιιάοΡγΥο- 

Ῥλείαω κιγσεπί, εἰ δεάισεπέ ππιιίίο: οἱ φμοπίαπι αδικιάαδίέ 

ὑπίφιέας, γε/Υἐφεξοεί ο]ιαγτίαθ πιιΠίογωπι. Οι αωίεπι ει- 

εευεγαυεγῖέ αθΠιο ἵπ ᾖπεπι, Πίο δαΐυµςδ εγτ.] Ἐτοαϊοῖς 

εγεπίττα τηα]α, απἴπιαηβ ἀἱξοῖρα]ο5 Ρεν Ίου ααοά ρτανάῖ- 

οἳ. ἈΝαπι Ἱπαχρεσείαία {εττετο ο {ατρατο οοηβενοτιπέ. 

Ἐταπᾶραῦ Ισ]ίας Ώπιοτεπι, Ργεράϊοεπάο {αίπτα στανῖα, 

'οᾷἷα, ΙΠπΙπΙΙοΙΙαβ, οΗεΠΘΙΟΠΘΡ, Ῥβδειιάορτορ]οίας, απῖ ρ5β- 

οἱΓβοτθς απ Αποημιισι, δοάποσηίθς ππιι]{ος, ία τὸ ἵπ 

ΟΠΊΠΕΠΙ Ἱπ]ᾳιΗ{αίεπι 6058 Ργοροϊριζεηῦ. Οµία απέθπα τωπΠ]- 

ῬΙοαΡρ]θας Ἱπ]αυ]ία5 Ῥεγ Ἱπιροδίιτας ΑπΟΙτΙΦΗ, θχαβρο- 

ταριπίασχ οὐ εβοετί οτιαπό Ποπιηςθβ, Ἱία 6 ηθααθ οτι 

{απαϊΠατ]ββΙπηῖς α]]απα βοτγεηπύ οἨατιίααβ ἨΙπιογαοπῃ, βαᾶ 

πηπέααπα 5ο ἱχαάαπί. ΘΟπἵ ααίοπα πδᾳιθ αἆ Ππαπι Ῥ6ίβθ- 

γετανοτ]ί, εὐ {οταίετ. {π]θτΙά, πθαιθ ορββοτΙ Ἠ5 ασ 

Ἱη{ετυπίας, ἔπηο βα]νγας ετῖς, αέ ααἱ οοπιρτορείαν βίτεπαα5 

1η]]65, 

Μί ῥργαάϊσαδίέι Ίιοο ευαπφε[ίωπι γευπὲ ἔπ ιιυ6γδο ογῦο, 

πι {εδέζπιοπζιπι οπιπίδις φεπἰῖθως, οἱ ἔμπσ υοπίοί οοτδιτι- 

ππαίἰο.] ἍοἩπ ετῖ νοβρῖ ρτφάἰσαπᾶϊ ομβίασυ]απα, οοηΠ- 

ἀῑίαθ. Ἐταδιοαριίας εηἶπι εγαηπσαεΙΠαπ ἵπ οπηπίθιι5 ϱοη{]- 

Ῥα58, ἵπ ἑοβπιοπίαπι, Ώου α5ί, Ιπ ταρτθΠοεηΒΙοΠΘΠ οἱ ο0η- 

ἀαεπιπαοπσοπι θογΗπ απϊ ποπ οτοᾷιάσταπί: ο ἴππο 

25---9 
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σαλήμ. Πρὸ γὰρ τοῦ ἁλῶναι τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκρύχθη τὸ 

μμ εὐαγγέλιον, ὥσπερ καὶ ὁ Παὔλος λέγει": τοῦ εὖαγ- 
ΟΙ1058Β. 1. . 

γελίου κηρυχθέντος ἐν πάση τῇ κτίσει τῇ ὑπ οὐ- 

ρανόν. "Ὅτι γὰρ περὶ τοῦ τέλους τών Ἱεροσολύμων λέγει, 

δῆλον ἀπὸ τών ἐξῆε' φησὶ γάρ" 
/ . / ΔΝ / - ’ 

Ὑ.1 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆς έρημω- 

σεως, τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιήλ τοῦ προφήτου, ἑστως 
ἐν τόπῳ ἁγίω" ὁ ἀναγινώσκων νοείτω. ] Ῥδέλυγμα 
τῆς ἐρημώσεως, τὴν στήλην λέγει τοῦ τὴν πόλιν κρατήσαν- 

τος, ἣν ἔστησεν ἐν τοῖς ἀδύτοις τοῦ ναοῦ" ἐρήημωσεως μὲν 

οὖν, διότι ἐπορθήθη ἡ πόλις" βδέλυγμα δὲ, διότι τὰς στή- 

λας καὶ τὰς εἰκόνας τῶν ἀνθρώπων, βδελύγματα ὠνόμαζον 

οἱ Ἡϊβραῖοι, τὴν εἰδωλολατρίαν μισούντες. 

Υ. τό---18 Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 
ἐπὶ τὰ ὄρη" ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω 
ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ 

᾿ / / ιο Ἀ ες ’ -- 

ἐπιστρενψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. Τὴν 
- - / ε . 3 ” 4 ο 

τῶν συμφορών ἄφυκτον ὑπερβολὴν αἰνιττόμενος, φησὶν ὅτι 

χρὴ φεύγειν ἀνεπιστρόφως, μηδενὸς φροντίζοντας τών ἐν 

ταῖς οἰκίαις ὄντων, μήτε ἱματίων, µῆτε ἀλλοίων σκευῶν. 

Τινὲς δὲ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸν ᾿Αντίχριστον νο- 

οὔντες, ὡς ἐπ᾽ ἐρήημωσει τοῦ κόσμου καὶ καταστροφή τῶν 

ἐκκλησιών ἐσόμενον καὶ καθίσοντα ἐν τῷ ναῴ, νοοῦσι καὶ 

ταῦτα οὕτως, ὅτι ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος, τουτέστιν, ἐν τῷ 
ς/ - . - Ὁ] . / 3 εἰ -” ο - 

ὕψει τῶν ἀρετών ὢν, μὴ καταβάτω ἀπὸ τοῦ ὕψους τῶν 

ἀρετῶν, ὥστε ἆραι τὰ τοῦ σωµατος" οἰκία γὰρ τῆς ψυχῆς 

τὸ σῶμα" δεῖ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ ἀναχωρεῖν, τουτέστι 

τών γηΐνων, ἀγρὸς γὰρ ὁ βίος, καὶ μηδὲ τὸ ἱμάτιον αἴρειν, 
Ν Δ ’ Ὡ] 3 ’ 

τὴν παλαιὰν κακίαν ἣν ἐξεδυσαμεθα. 
τοι λ -- 3 3 Α |) Ὑ.το Οὐαὲὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ 

-- / 3 3 ηλ Αα ε / ε 4 

ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. | Αὲ μὲν 

γὰρ ἔγκυοι οὐ δυνήσονται φεύγειν τῷ φορτίῳ τῆς γαστρὸς 
’ ε . ’ 3 3 Δ 4 ’ 

βαρυνόμεναι' αἱ δὲ θηλάζουσαι διὰ τὴν πρὸς τὰ τέκνα συµ- 

πάθειαν, μήτε ἐᾶσαι αὐτὰ δυνάµεναι, μήτε μὴν Ῥαστάζειν, 

καὶ σὺν αὐτοῖς ένο οὐκ ἐκφεύξονται τὴν τότε ὀργήν. 

᾿Ἡ καὶ τοῦτο αἰνίττεται ὁ Χριστὸς, τὴν τεκνοφαγίαν. Λέ- ι6τ 
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νοη]αῦ οοΠδΙΙΠΙΙΠΔ{ΙΟ, ΠΟΏ πηΙΠά1, 5ο Ἠϊετιδαίοια,. Ἀαπι 

απίε οαρίαπι Ἠϊογιρβαίοπι Ῥτγαάϊοαίαπι ο5δὺ οΥαηραΠΗ τη, 

βΊοιέ εἰ Ῥαπ]ας ἀῑοῖξ, Ἐναπσε]ῆ, αιοᾶᾷ Ρταάϊσαίαπι ορί 1η 

οπιηῖ απ βαῦ οσ]ο ογδαίητα. ΎἈαπι αιοᾶ ἆε ἄπο Ἠίετο- 

βο]γππογιπα ἀῑσαί, πιαπϊΙ{οδέιπα ο5ῦ οχ 5εαιεπΙΡι18. 

μπι εγΦο ἔπφιέ νἱζεγῖ(ῖς αδοπιϊπαίίοπαπι ἀεβο[αίοπῖς, 

φιιῶ ἀἰοία εδ α Ιλαπίείε Ῥγορλεία, βἰαπίεπι πι οσο δαποίο, 

φωὲ Ιεφίέ, ἐπίείφαί.]) ΑΡοπιπαοπεπα ἀεεο]αί]οπί5 ἁῑοῖό 

εἰαίπαπα οἶας απ οἴγιίαίεπι ἹπιρετανΙό, παπα ετοχῖς ἵπ 

πάγας ἰεπιρῃ. ΤὈοβδο]αξϊοπῖς απίεπι ἀῑοϊίατ, 6ο αιοᾷ 

επρισπαπᾶα ο55εύ οἰνίίας. Α)οπιϊπαξϊο γετο, 6ο αποά 

εἰαίαια5 εί Ἱπασίπθς Ποπιπαπι Ἠερταί αβοπιπαΙοπθΒ 

γοσαραηί, οῖο αιάο]ο]αίτία». 

Το Πῖ φῖ ἐπ ὁμάσα σιπΐ, Πιιφίαπέ ἔπ πιοπίεδ: 15 φιῦ 

ἴπι {θοίο, ποπ ἀεδοεπᾶαί μέ ἰοῖ[αί φιίοφγμαπι ἄε ἄοπιο δια: εἴ 

5 φιῖ π αφγο, ποπ γευεγίαίιγ ιιέ ἐοῖίαί υεδίος μα». 1ηεῖ- 

ΠΠΒΠΒΘ 5ΙΠΗΠΙΑ Ῥοτίοι]α ααθ εναᾶϊῖ ποηπ Ῥοββδυπί, Ἱπαιαῖθ, 

ααοά οροτίεαῦ {ραογο ποη τεβρἰοἰεπάο πθααθ οιταπάο 

αιιά 1π ἆοπιο βἵ6, γε] υορίας, τε] αἶα Υαδα. Οπαϊάαπι 

αιίεπι αροπήπαοποεπι ἆρβο]αίιοπῖς απ{Πολτ]δίαπι οχὶςί]- 

ππαηΐθ5, ἑο αποά ναξίαίατας πιαπάαπα, αἱ 5ΙΏγοαγβιγας δἷς 

οοε]εβία5, ας β655ΗΓΙ5 η {επιρ]ο, Ιπε]Ισιιπέ εί Ιδία εἷο, 

αιοᾶ απῖ ἵπ {εσίο ε5δί, 1 αδί, εχοε]εῖς5 υϊτίααρας Ρτορά]- 

{α5, πο ἀθδοεεπάαί α δαπηπαῖς γΙτίααρα5 αἱ {ο]]αῦ ϱα αρ» 

5αηπέ6 οοτροτῖ. Ώοπιας οπἶπι αΠΙΠΙ ΟΟΤΡΙΞ. Οροτίεί 

απίεπι εἰ αΏ αΡτο 5εοθἆςτε, Ίου ϱ5έ, {εττεπίβ, (αβ6Υ εηΊπα 

γιία) πααιο υθρίεπι {ο]]οτο πιαΠΙα, 4 πας γείας αςύ γοςίῖ5 

παπι αχ ΙπηΙ6. 

γα αμίεπι ργσσπαπίέίδιθ οί Ἰαοίαπέιδιις ἔτι εί ἄῑεδις.] 

Ῥτερσπαπίες απ]άεπι ποπ Ρροίετιπί {πρ6γ6, 9Π6Τ6 γοηἰτϊϐ 

σταναίε»: Ἰαοίαηπίες απίεπι Ῥτορίες «ΟΠΙΡ8ΒΡΙΟΠΕΠΙ εγρα 

Ῥπθτος. Ἠ]οῦ οπῖπι τεΠπααετε πθαἹθιπί, ηθαιθ 86ΟΙΠΙ 

Ῥοτίατο εὖ βἴπιπ] βαἶνατα Ῥοββυπί: απατε ποπ εβαρ]εηό 

Ίταπι. Ἐοτίαβείς ΟἨτῖδίαβ Ἱπβῖηπαίῦ ααοᾶ οὲ οοπιεᾷοτῖπέ 

Ῥπςχοβ, Τ]οῖί οπῖπι 1οβερηιβ5 ααοᾷ οππι εββεί {αΠ1ο8 
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κ εοτ, ” 9 η η : 
ει γὰρ ὁ ᾿Ἰωώσηφος ὅτι λιμοῦ ὄντος διὰ τὴν πολι- 

Βε]]. αμάν]. 8. ά γ ρ Ἰφ ΄ α . ώ 

ορκίαν, ὥπτησε γυνὴ τὸ τέκνον αὐτῆς, καὶ ἔφαγε. 

Ὑ. 2ο Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγἡ 

ὑμών ἐν χειµώνι, μηδὲ σαββάτω.] Ἐν προσώπφ 
- 3 / να, / ο” ) ε 4 . ’ 

τῶν ἀποστόλων πρὸς Ἰουδαίους ταῦτά φησιν" οἱ γὰρ ἀπό- 

στολοι προέφθασαν ἐξελθόντες τῆς Ἱερουσαλημ. ὮἸ οἳς 
.) / Φ ’ η ος ] ’ ε 3 - - 

Ἰουδαίοις οὖν λέγει εὔχεσθαι ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ αὐτῶν 

ἐν χειμῶνι, διὰ τὴν δυσκολίαν τοῦ καιροῦ μὴ δυναµένων ἄπο- 

δρᾶναι, μηδὲ ἐν σαββάτῳ, τότε γὰρ ἀργοῦσι κατὰ τὸν νό- 
Δ .) ΑΝ 3 / - -- η] 4 . ο 

µον, καὶ οὐκ ἂν ἐπιτολμήσαιεν τῇ φυγή. 3Σὺ δὲ καὶ οὕτω 
’ ή - εν ά ας ο / ς 4 ε - α Γὸ 

νόει, ὅτι δεῖ εὔχεσθαι ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ἡμῶν ἐκ τοῦ 

βίου τούτου, τουτέστιν ἡ τελευτὴ, ἐν σαββάτῳ, τῇ ἀργίᾳ 
α - ’ Να» - -” Ὁ ’ -. 3 

τῶν καλῶν πράξεων, µηδε ἐν χειµώνι, τῇ ἀκαρπιᾳ τών ἄἆγα- 

θῶν, ἀλλ ἐν εὐδίᾳ ψυχῆς καὶ ἀταραξίᾳ. 

ν. 21,22 Ἔσται γὰρ τότε θλίψις µεγάλη, οἵα 
οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ̓ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ οὐ μὴ 
γένηται’ καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, 
ας ΩΙ Ν - / κ ον κ τα Ν΄ 

οὐκ ἂν ἐσώθη πάσα σάἀρξ' διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κο- 
/ / -- 

λοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.] Θλίψις ἀφόρητος 
τότε ν' ἐκελεύσθησαν γὰρ οἱ τών Ῥωμαίων στρατιώται 

μηδενὸς φείδεσθαι. ᾿Αλλ᾽ ὁ Θεὸς διὰ τοὺς µέλλοντας πισ- 
’ 3 α) Αν .λ . ’ 3” 3 3 - 

τεύεν ἐξ αὐτών, ἡ καὶ πιστεύσαντας ἤδη, οὐκ ἀφῆκεν 

ἄρδην ἀναιρεθῆναι, ἀλλὰ καὶ τὰς θλίψεις καὶ τὸν πόλεμον 
3 ’ 3 4 . ’ . 4 ’ ε ή 

ἐκολωβωσεν: εἰ γαρ ἐκράτησεν επι πλέον ὁ πόλεμος, πάν- 

τες ἂν οἱ ἔνδον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ διεφθάρησαν. Τινὲς δὲ περὶ 

τῶν τοῦ ᾿Αντιχρίστου ἡμερῶν νοοῦσι ταῦτα" οὐκ ἔστι δὲ 
Δ ο.) ’ - 3 3 . - 5 ’ - 

περι τοῦ Αντιχρίστου ταῦτα, ἄλλα περὶ τῆς ἁλωσεως τής 
Ἵ ν [ή ᾿ δὲ . - ΑἊ / 3 ” ” 

ερουσαλήµ. Ἰ1ὰ δὲ περὶ τοῦ ντιχρίστου ἐντεῦθεν ἄρχ- 

εται" ἄκουε οὖν. 

γ. 22---2δ Τότε ἐαν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ 

Χριστὸς, ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε' ἐγερθήσονται γαρ 
ψευδόχριστοι καὶ νψευδοπροφῆται' καὶ δώσουσι 

-- ’ - ει) 

σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι εἰ ὃυ- 
Δ Δ ’ Δ / -- νατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. | 

Ἐιπειδὴ δύο προσήνεγκαν ἐρωτήσεις οἱ μαθηταὶ, περὶ τῆς 

ἆλωσεως τῆς Ἱερουσαλὴμ, καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Ἰδυρίου, 
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Ῥτορίεγ οἈβιάίοπαπι, ππαΠεν οοχοτέ ἨΠαπι βαυ1α, οἳ 

οοπιεἆετῖέ. 

Ογαίε αιίεπι πο Τα υεδίγα [αί Ίή/επιο, πεηιιε δαδδαίο.] 

Τα Ῥδγδοπα αροβίο]ογαπι αἆ «ο αάςος Ἠςο ἀῑοῖΙδ: αροβίο]ϊ 

οπίπα Ρτῖας5 εστοβεῖ 5υπέ εκ Ἠίετιρβα]οπι. οιάερῖς Ισίας 

ἀῑοῖε πέ ργεοθηίιιγ ηο Ίπ Ἠγεπιο Παῦ {αρα βια, 6ο ααοά 

Ἱπουπιπιοᾶσπι ο16 115 ἐαπιροσίρα5 {1φεταο; πεαιθ 1η ϱαΏ- 

Ῥαΐο, {απο επῖπι ]αχία Ίεσαπι οίοδῖ δαηπΐέ, εὗ {ασεχοθ ΠΟΠ 

ααᾶασπέ. Τα απίστα οὲ οἷο Ιπίθ]]Πσ]έο, ααοᾶ οροσέθαξ Ρχθ- 

οατῖ ης Παΐ {πσα πορίτα εκ Ἠαο ν]ία, Ἆου 65 ἨΙΟΙ5, 1Π 

βαρραίο, οὐοβῖ ποβρῖ α Ῥοπῖς οροσῖρας, πεαιθ Ἠγεππο, 

Ἱη βοτ]μίαίαε Ῥοπογαπῃ, 5εά ἵη βογοη]ίαίο αΠΊπῃα», 4169 ΏηΟηΠ 

ἑατρείαγ. 

Αγῖέ επίπι ἔππο α[Πἰοίίο πιαφπα, οφιμαζςδ ποπ Τωζ αὖ 

ἑπτ(ίο ποιπιάὰ α Ἴιου πθημε {επιρις, πεφιο εί. 1έ πὶδὲ αὖ- 

ὀγευϊαίὶ Γμΐβεοπί ἆἱοδ ἀῆ, ποπ ᾖεγεί 8αΐῖυα οπιπῖθ 64γο: 

Φγορίεγ εἶεοίος αιίεπι αὐὐγευίαδιπέιγ ἀἱες οί.] ΑΠΙοίΙο 

Ἱπί{ο]εταβ]]5 {απο οταῦ. οσιβ8ῖ βαηέ απῖπι ἨοπιαπογΙπῃ 

πα]]έεθ ης ουαῖ Ῥαχορτοπέ: βεᾷ Ώοιφ Ῥτγορίες ογααΙέαγοβ 

εκ 118, νο] εο5 αι απ ογειάσταπὀ, ποη Ῥογπιϊθῖς ατα] 

ΟΠΠΠΘΡ οοσῖάΙ. Ὀοθουτίανιέ ααίοπι αΠϊοΠοπθ6Β εί Ῥε]]α : 

Ώαπα ϐἶ Ῥε]]απα ἁἰαίατηῖας {αρδοί, οπηπες ααῖ Ἱπίας οταηῦ, 

{απις Ῥογήβδεηί, Ωπϊάαπι ἆο απομεῖςίί ἀῑερις Ίο 

πίε]Ησιαπέ: βδεά ποπ δαηῦ Ιπε]ρεπάα Ίο. ἆε απί]- 

οἩτϊβίο, 5εᾶ ἆθ «εαρθνιαία τρ Ἠιεταξα]επι.΄ Θα αἆ 

αηοἩγϊδέαπα Ῥογάπεπέ, ηος Ίοσο Ἱποϊρίαπί, Απάϊ Ιρῖμας. 

Ίο Ίππο αἱ φας υοῦῖς ἀἰωεγῶήί, Έσοε ως ΟΠιγὶδέμς, αιΐ 

ἀῑΙία, Πιοζίέε ογοάενο. διγΦεπέ επίπι δοιιάοσ[ιγὶδέὲ εί Ώδειάο- 

Αγορλεία, εἰ ἀαῦωπέ εἶφπα Ίπαφπα εί ῥγοᾶϊρία, ἔία μέ ἴτ 

6ΥΥΟΥσΠι ὑπάιισαπέι είίαπι εἶεοίῖ, δἳ Που ροίθδί. «ἜΈσσε ργᾶ- 

ἀἰωέ υουΐ.] Οποπίαπι ἀῑδοῖρι]ϊ πας απεββίίοηθς ΙΠίΤο- 

ἀπκοταπέ, ππαπι ἆθ οπρ8ναίαο Ἠίοετιβα]επι, εἰ αἰέεταπι 
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9 . ᾽ - [ 9 - ” ᾽ - ε -” 

εἰπὼν περὶ τῆς ἁλώσεως, ἐντεῦθεν ἄρχεται περὶ τῆς ἑαυτοῦ 

παρουσίας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου. Τὸ δὲ, τότε, 
» - 9 / νά 5) ᾽ ἃ ϱν ο 4 ἹἽ 

οὐ τοῦτο ἐμφαίνει, ὅτι εὐθὺς μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν Ἱερουσα- 

λὴμ, ἐάν τις ὑμῖν εἴπη, καὶ τὰ ἑξῆς, ἀλλὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον 

ἐμφαίνει καθ’ ὃν μέλλει γενήσεσθαι" ὥστε εἶναι τὸ λεγόμε- 
’ ’ , ο /΄ εν 

νον τοιόνδὸε, τότε, τουτέστιν, ὅταν μέλλΗ ὁ Αντίχριστος 

ἐλθεῖν, ἔσονται ψευδόχριστοι καὶ Ψευδοπροφῆται πολλοὶ, 
3 / / / ] - ε ’ 3 ἐκ φαντασίας δαιμόνων διαπαίζοντες τοὺς τῶν ὁρωντων ὀφ- 

θαλμοὺς, πρὸς τὸ ἀπατῆσαί τινας" ὥστε ἣν μὴ νήφωσι καὶ 

οἱ δίκαιοι ἀπατηθήσονται. ᾽Αλλ᾽ ὑμῖν ἰδοὺ προείρηκα, οὐκ 
” ή ’ Δ κ 3 - 

ἔχετε πρόφασιν' δύνασθε γὰρ μὴ ἀπατηθῆναι. 
3 λ έν ”/ ε - ” Ν 2 - Υ. 26-28 Εὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τή 

ἐρήμω ἐστὶ, μὴ ἐξέλθητε' ἰδοὺ ἐν τοῖς ταµείοις, μὴ 
/ 

πιστεύσητε: ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ 
ἀνατολών, καὶ φαίνεται ἑ ἕως δυσµών, οὕτως ἔσται 

ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρωπου" ὅπου γαρ ἐὰν 

ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.] ᾿Εὰν 
ἔλθωσι, φησὶν, οἱ ἁπατεῶνες, λέγοντες ὅτι ἦλθεν ὁ Ἆρι-133 

λ μ) ».ο κ πι πα ) 4 ’ Φιν 4 4 Δ 
στὸς, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστὶ κρυπτόµενος, ἢ ἐν οἶκίᾳ τινὲ, 

καὶ ἐν τοῖς ταµείοις καὶ ἐσωτέροις τόποις ταύτης, μὴ ἆπα- 

τηθητε: ἡ γὰρ τοῦ Χριστοῦ παρουσία οὐ δέεται τοῦ δεί- 
η] Δ 4 ” - ο , 

ἕοντος, ἀλλὰ καταφανὴς ἐσται πᾶσιν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀστραπή. 

Καὶ γὰρ αὕτη καὶ αἰφνίδιός ἐστι, καὶ πᾶσι κατάδηλος: οἵ- 

τως οὖν κἀκείνη πᾶσι τοῖς ἐν τῷ κόσµῳ ἔκδηλος ἔσται" οὗ 

γὰρ ὥσπερ ἐν τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ ἀπὸ τόπου εἷς τόπον 
µετέβαινεν, οὕτω καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ 

παρέσται. Ἰαὶ ὥσπερ ἐπὶ νεκρὸν σῶμα συνάγονται ὀξέως 
ον ἃ ε - ὸ δὴ 4 κ 3Ά ”/ « Δ 

οἱ ἀετοὶ, οἱ γῦπες δηλαδὴ, οὕτω καὶ ἔνθα ἂν εἴη ὁ Ἀριστὸς, 
9 ’ / ε ϱ ε κε Ν / Αα οακ 
ἐλεύσονται πάντες οἱ ἅγιοι, οἱ τὰ ὑψηλὰ πετόµενοι, καὶ ἐν 

ταῖς νεφέλαις ἁρπαγησόμενοι ὡς ἀετοί' πτῶμα δὲ πάντως 
ε 4 Δ ὃὸ 8 ΔΝ - ε ω σσ νυν . ν - 

Ἱμεή αι ὁ Ἀριστὸς, διὰ τὸ πεσεῖν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀποθανεῖν. 

Ὡς καὶ ὁ Συμεὼν λέγει: οὗτος κεῖται εἰς πτώσιν. 
/ λ Δ α / -- -- 

Ὑ.29 Εὐθέως δὲ µεταὰ τὴν θλίψιν τών ἡμερών 
/ ϱ/ [ή 4 ’ 

ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ 
δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες. πεσούνται 
απὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάµεις τών οὐρανών σα- 
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ἆο αἀγεπία Ὀοπαῖπῖ: Ρροβίαπαπι ἆε οαρϊνιίαία ἀῑχιέ, Ιπάα 

οἱ ἆα 5ο αἀγεπία ἄἴσοθρτο Ἱποῖρίό, αο οοπβΙπΙπΙα(Ίοηπςθ 

βοουΠ. Οσπι αιαίεπα ἀῑοΙέ, Ταπο, ποπ Ίος α1Ρί γα]έ, ααοά 

βίαΐϊπα Ῥο5δύ οαρίαπι ἨΗϊογαδα]απι, 8ἵ απῖς γορῖς ἀῑσαί, διο. 

βοᾷ {ίεπιρας Ι]]αά ἀθο]αταῦ απο Εαίαταπι οδὲ: Ἱία αί 1ά 

αποᾷ ἁῑοϊίαντ Ἠππο Β6ΠΒΙΠΙ Ἠαβεαί, Ταπο, 1 οί, απο 

{θπιροτα γοπίυτας5 α5ί απθϊομτϊδίας, εγαπὀ Ρρβδοιάος]μγὶβ{Ι 

εὐ ρεειάορτορΠεία πια], απ ἵπ ἀἆθρπιοπαπι αρρατίᾷοπο 

{α]]οπέ νὶάσπίαπα οου]ο5, πὲ αποβάαπι ἀθοῖρίαπε: αέαᾳια 

αἆθο, ηῖθὶ να]άε βορτή αἶπί, εὖ Ιαδᾶ 5εἀιοαπίατ. 9δεά 

6σσς Ῥγοράϊαϊ γορῖ. Ἀοη Παρείς οχοιβα{ΙοπεΠι, Ῥοίεξ- 

5 επῖπι ποη ἀδθοῖρῖ. 

| 9 εΥσο αἰωογῖπέ νοῦῖθ, Έσσο ἴπι ἀεδεγίο δέ, ποζίο εωῖγε : 

6606 ἴπ ᾖεποείγαϊίῦιδ, πο[ίε ογεᾶεγο. «σι οπῖπι Γι 

ουϊέ αὖ ογἰεπίο, οἱ αρραγεί δημο ἴπ οοοἰάεπίεπι, ία εγΏέ 

αἄνεπίις ᾖΠῆῖ Πιοπιῖπί. «Ὁὐὶ οπῖπι Γιο οαάαυεν, ἐλίο 

οοπᾳγεφαδαπέωγ εἰ αφιϊίω.] Βὶ νεπετῖηέ, Ιπαπῖέ, ΙΠΙΡΟΒ- 

{οτθβ ἀἰοσπίθς, ΟἨτ]βίι5 ναη]ζ, 5ος ἵη βο]Πζαάϊπο ο5ῦ οοοι]- 

{π8, νε] ἵπ ἆοπιο αιιαάαπι, να] ἵηπ ργοπιρέαατ]ῖς οὐ Ἰπίετο- 

τῖρας ]οοῖβ αἶαςδ, πο ἀθοῖριαπαϊπ]. Αἀάνοπίας οπῖπι ΟἨτῖςά 

Ώηοη ορ5 Παρορίό απορίαπι αιῖ ἴ]απαι ἀεπιοηδίτεί, 5ο4 

πηαπ{εβίας ονἵὸ οπιπῖθαβ, αἶοιό εἰ {π]σιν, ΎΝαπι βἷοιό 

Ἱ]αά τερεπήπαπα οδί, εί οπιπῖρις οἶαταπι, Ἱία εἴ 1ρ5ο 

οπιπΙθ18 1π πιαηπάο πιαη]{θβίας ο. Ἄοπ οηῖπα βἶοιί ἵη 

Ῥτῖπιο αἀγεπία ἆε Ίοοο ἵπ Ιοοαπι ἰταπβῖν]έ, Ἱία οἱ ἵπ 

βθουπάο, 5εᾷ ἵπ πιοπιθηίο οσοι] αἀθτῖο. Ἐί ῖοαί αριᾶά 

πΠΟΤ(ΠΙΠΙ οαάαγον οοηρτοραπί{ατ βίαίῖπι ααυῖ]α, απο νπ]- 

{απθς βαΠ{, βἷο 6ἳ ΟΠΙΠΘΞ βαποῦΙ γαπ]αοηῦ 6ο τβί ΟΠτὶβίιιβ 

{αοτΙί. Ἠϊι οηἵπι ἵπ ΘΙΠΙΠΙΑ γυο]απί, οὐ ἵπ πιθαες ταρῖ- 

οπίασ, ἷοιξ αααϊ]. Οαάανειτ αιθεπι ἁῑοίίας ΟἨΠτϊδίαβ, 

απἷα Ῥγο ποβῖβ οθο]άἰξ εἰ παιοτίαας αδέ; οἷοιί εἰ ΘΥΠΙΘΟΠ 

ἀῑοῖξ, Ἠϊο ροβῖζας εξί ἵη ο8ΙΙΠΙ. 

δίαϊΐπι αιίεπι οδέ ἐγιθιζαίίοποπι ἀἰθγιωπι ἐἴογιπι δοῖ 

οὐθοιωαδίέιωγ, εἰ ἶωπα ποπ ἁἆαδίέ (ιπιει διπι, οἱ δἰε[ῖα 

σαᾶεπέ ὧε οα]ο, εί υἴγίωίοῦ οσ[ογιπι οοπιπιουεὐωπία.]  Ῥο5δυ 
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/ - 
λευθήσονται. ] Μετὰ τὴν τοῦ ᾿Αντιχρίστου, φῃσὶν, 
ε) ο ᾽ [ - ν η 3 - ο] 

ἔλευσιν, ἥτις ταχὺ λυθήσεται, τοῦτο γὰρ διὰ τοῦ εὐθέως 
ια) / ε ο. [ή 9 4 -” ᾗ3Ὁ ’ 

ἐδήλωσεν, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, ἀντὶ τοῦ ἀμαυρωθήσεται, 
3 ο) ’ 3 3 / ων - ο] - 

οὐκ ἀφανιζόμενος, ἀλλὰ νικωµενος τῷῳ της τού Χριστοῦ 
’ / ο .] .ν .”/ πα [ / 

παρουσίας φωτί: ὥσπερ καὶ τὰ ἄστρα καὶ ἡ σελήνη. Τίς 

γὰρ ἔτι χρεία τοιούτου αἰσθητοῦ φωτὸς, νυκτὸς οὐκ οὔσης, 

καὶ τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης ὀφθέντος; ᾽Αλλὰ καὶ αἱ ὃυ- 

νάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται, τουτέστιν, ἐκπλαγή- 
3 / ε . ἃ / . ’ . 

σονται και φρίξουσιν, ὁρώσαι τὴν κτίσιν ἀλλοιουμενην, και 
’ ΔΝ 3 . 3 Ν / ” 3 ’ ’ / 

πάντας τοὺς ἀπὸ ᾿Αδὰμ µέχρι τότε ἄνθρωπους ὃωώσειν µέλ- 

λοντας λόγον. 
4 ’ / λ - - 

Ὕ.2ο Καὶ τοτε Φανήσεται το σημµεῖον του 
ε - αν / -- -- 1 / / 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανώ, καὶ τότε κόψον- 
-- « 4 -- -- Δ ! ΚΙΝ 

ται πάσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱἷον 
-- ι / / 3 |) -- -- .ν 

τοῦ ἀνθρωπου ἐρχόμενον ἐπὲ τῶν νεφελών τοῦ οὐ- 
- λ / 4 / - ε Δ 

ρανοῦ, µετα δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς.] Ὁ σταυρὸς 
/ 3 ’ . ο) 9 .- ε 4 Δ ς/' ” 

τότε ὀφθήσεται ἐν τῷ οὐρανῷφ ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμπων, 
λ . Τ ὃ / Ὥ ῃ ὃ / νι 

πρὸς ἔλεγχον τών Ἰουδαίων. σπερ γάρ τι δικαίωµα µέ- 

γιστον ἔχων τὸν σταυρὸν, ἔρχεται κατὰ τῶν Ιουδαίων ὁ 
Ἰύριος: καθαπερ εἴτις λίθῳ πληγεὶς ἐπεδείκνυτο τὸν λίθον. 

Σημεῖον δὲ λέγει τὸν σταυρὸν, ὥσπερ τι τρόπαιον καὶ πα- 

ῥράσημον βασιλικόν. Τότε τοίνυν κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ 

τῆς γῆς αἱ Ἰουδαϊκαὶ, θρηνοῦσαι τὴν ἑαυτῶν ἀπείθειαν. 

Καὶ πάντες δὲ οἱ τὰ γήϊνα φρονοῦντες, εἰ καὶ Χριστιανοί 
3 / Δ 4 α . - 9 κά 8 - εἶσι, κόψονται" φυλαὶ γὰρ τῆς γῆς λεχθεῖεν ἂν οἱ τοῖς 

γηΐνοις προσκείµενοι: εἰ δὲ καὶ μετὰ τοῦ σταυροῦ ἔρχεται 

ὁ Ἠύριος, ἀλλ᾽ οὖν καὶ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 
|) ο -- λ Ε / . - 

Υ.ᾳ0ι Και αποστελεῖ τους ἀγγέλους αὐτοῦ 
λ { -- [ή λ / 

µετα σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι 
Δ Δ - -- ’ 

ποὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τών τεσσάρων ἀνέμων, 
ή -- ε/ ”/ -- τα 

ἄπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτών.] ᾿Αποστελεῖ 
τοὺς ἀγγέλους ἐπισυνάξαι τοὺς ἁγίους, καὶ τοὺς ἐκ νεκρῶν 
ἀναστάντας, ὥστε ὑπαντῆσαι αὐτῷ ἐν νεφέλαι. ἘΓιμᾷ οὖν 

ο αὐτοὺς καὶ τῇ ού ἀγγέλων κλήσει. Εὲ δὲ καὶ ὁ 
655. 1Ν, 1. 

Παῦλος λέγει αὐτοὺς διὰ νεφελών ἁρπαγήσεσθαι, 133 

οὐκ ἐναντίον τοῦτο" συλλεγέντας γὰρ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων 
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αἀγεπίιπα, Ἱπαυῖέ, απθιοἩτίδα, απὶ Ῥτονϊ βο]νείατ: Ίος 

οηῖπι ἀαο]αταν]έ ρα Ἆοο αιιοᾶ ἀῑοῖί, βἰαίπα: 5ο] οῬίεπε- 

Ῥταρίέας, Ἆοςο ο5έ, οΏβοιταβίέασ, πηοη ἀἴδρατεπς, 5εᾷ ΒΙῤεΙ- 

αἴαςδ Ἰαπαιπο αἀγοπίας ΟΠτῖβΗ, αααπιαάπιοάαπι εὐ 5ίε]] 

οἱ Ίαπα: αι]ᾷ οπίπι Ῥτορίοτεα οριι5 ατῖξ Ἠι]αδπιοςΙ 5εηβ]- 

ΡΙ]1 Ἰαπ11ης, οἵἳπα ΏΟΠ οτ16 ποςσ, 5εᾷ αρρατοΡῖέ 5ο] Ιαβδαος 2 

Οαἵπ εἰ τνιτμίο οΦ]ογαπι οοπιπιογεβυπίατ, Ώου οϱ5ί, 

ομβίαρεδοθπέ οὐ Ἡοττοβοεηίξ, γιάεπίες ογεαίτταπι ΙπαπΙΙΙ- 

{ατῖ, οὗ ΟΠΙΠΘΡ αὉ Αάαπι π5δααε αἆ 1]αά ἔεπιρα5 Ποπιῖπες 

ταΏοπεπι ἀαίπτοβ, 

Εέ ἔιιο αρραγεδῖΐ θἐσπιυπι τί ]ιοπιϊπϊς ἴπι οσο, εἰ ἔμπο 

Φίαπφεπέ οΠΊπι6 ἔγίσιδ {ειγα, εἰ υἰάζεῦωπέ Πίωπι Πιοπιπῖς 

υοπἰεπίεπι ἵπ πιαθίνις οα[ὲ οιπι υἱγέμίο οἱ φἸογία πιιζία. ] 

Ότακ ἔππο αρρατεΡῖς ἵπ οσ]ο βπρτα βοίαπ {ἱςεπβ, αἆ 

ατραθπάος οιάφος: Ὑαηῖεέ οηῖπι ΟἨχὶδία5 οοπίτα ο αάεροβ 

Ἠαρεπςβ ογµοςΊα, από πιασπαπα Ἰαβαβοαπάϊ πιαζετίαπα εὔ 

{οβΙπίοπῖαπα: νο]α ϱἵ απῖςδ Ιαριάςο Ῥογοιδεις οβίεπάαί 

Ἰαρίάρπι. ῬΒίσπαπι απίεπι ἀῑοῖ, ογΠςοθΠι, {απαπαπι {το- 

Ῥ]οραπα οἳ Ἰηβῖρηπς τορῖωπι. ἜΤαπο ϊρίέαχ Ρ]αησαεπί ΟΠΙΠΕΡ 

ἐῖρας {θττο ο αάαίου», Ἱασοπίθε 5ααπι Ιπορεάϊεηίίαπα εἰ 

Ιποταάυ]ἑαΐίοπαι, εὐ οπιπθς απῖ {ἵεττεοπα βαρίαπί ρ]απσεπέ, 

οἴῖαπα 5ἱ ΟἨτ]ςΙαπῖ βἵηί. Ττῖριας επῖπα {εττορ αιουπίέατ Ἠ1, 

απὶ ἔθιτεπα, βαρ]αηί. Οπαπηγί5 αιίετῃ οππι ογαος γοπῖαῦ 

Τοπαίπιβ, γεη]θί {απιεη οτι σ]οτία πηι]ία εἰ νϊτιίο, 

Εέ οπηέέεί απιφε[οΒ 8ο οτι {δω νοοε πιαφΊα, εί Ο0ΠΦΥ6- 

σαδωπέ εἶεοίο οἷας α φιαίμογ νεπέϊς, α διπιπιῖθ οῶζΐ8 δᾳτιθ 

αἆ {εγπιίπος οογιπ.] Ἐπαϊεί απΠπρεΙο5 8105, πό ΟΟΠΡΤΕ- 

βεπέ βαΠοΐοβ, οὐ ϱο5 αι εκ πιοταῖς τοδυγγεκεταπί, Ἱέα 

πέ οοουτταπέ 1ρ8ῖ ἵπ παβῖρα8. ἨἩἨοποταί Ιρ]έαχ 9ο5 οἰῖαπα 

Ῥεν απΠσεΙοΓΙπῃ γοραβοπθπι. Οπαπινί6 απίεπι Ταυ]ας 

ἀῑσαῖ Ῥογ πιοθς ταρ]επάοβ, πο αδύ Ἠϊ5 αἀγοτβαπ. Οο]- 



996 ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΑΟΤΙ ΙΝ ΑΒ. ΜΑΤΤΗΑΣΙΤΜ 

ἁρπάσουσιν αἱ νεφέλαι'. ἡ σάλπιγξ δὲ πρὸς πλείονα 

ἔκπληξιν. 

Ύ. 85, 88 ᾽Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παρα- 
βολήν" ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς, 

καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε, ὅτι ἐγγὺς το 

θέρο». Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὕταν ἴδητε πάντα ταῦτα, 
γινώσκετε, ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. ] Ὅταν, 

φησὶ, ταῦτα πάντα γένηται, οὐ πολὺ ἔσται τὸ µέσον τῆς 
/ 4 - ποσα / / 4 / Δ 

συντελείας καὶ της ἐμῆς παρουσία. Ὀέρος δὲ λέγει τὸν 
/ 9 ϊ ’ Ἀ Δ - 5 Δ - ὸ 

μέλλοντα αἰῶνα, καὶ γαλήνην ἀπο χειμῶνος, ἄλλα τοῖς ὁι- 

καίοις" ως τοῖσγε ἁμαρτωλοῖς χειμὼν καὶ ταραχὴ μᾶλλόν 
ι 9’ Ὁ 4 ο . η / π Δ 
ἐστιν. "Ὥσπερ οὖν, φῃησὶ, τῆς συκῆς τοὺς κλάδους καὶ τὰ 

/ ε ο ’ 5 / ο 8 ΔΝ - 3 - 

Φύλλα ὁρῶντες, θέρος ἐλπίζετε' ούτω και τα σηµεῖα εκεῖνα 
«Ἀ ω) κ ον Δ ο Ν 4 / 5 ’ 

ἆ εἴπον ὁρῶντες, τον ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἀλλοιούμενα, 

τὴν ἐμὴν προσδέχεσθε ωμή ὁ 

γ. 34, 56 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθη ᾖ 
Ύενεα αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται’ ὁ οὐρα- 

ἀ 

νὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ 
/ 9 3 - ’ 3 4 (ῤ - 

παρέλθωσιν. | 1 ενεὰν ἐνταῦθα λέγει, οὐ τὴν τότε οὔσαν, 
3 Ν ᾽ ” - « Δ - / 3 Ώ 

ἄλλα την τῶν πιστῶν' ὡσανεὶ τοῦτο λέγων, οὐ μὴ παρέλθη 

ἡ γενεὰ τῶν πιστῶν, ἕως οὗ ταῦτα πάντα γένηται. Μὴ γὰρ 
5  Ὁ ’ 4 . 4 / ς « Α 
ἐπειδὴ ἀκούετε λιμοὺς καὶ λοιμοὺς, νοµίσητε, ὅτι ἡ γενεὰ 

τῶν πιστῶν ὑπὸ τούτων τών κακών φθαρήσεται, ἀλλὰ πα- 
- . 5.1 5. ’ , λ Δ ΔΝ 

ῥαμενεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῆς κρατήσει δεινόν. Τωὲς δὲ τὸ, 

ταῦτα πάντα, περὶ τῆς ἁλωσεως µόνης τῆς Ἱερουσαλὴμ 

ἐνόησαν, οὐχὶ καὶ περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας" ὅθεν οὕτως 

ἑρμηνεύουσιν" οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη, τουτέστιν, ὑμῶν 

τῶν ἀποστόλων ἡ γενεὰ ὄψεται τὰς τῆς Ἱερουσαλὴμ συµ- 
’ [ω . 3 ο ’ 8 ο .) ’ ρ 3 

φορας. Ῥεβαιών δὲ τὰ ῥηθέντα φησιν ὅτι, εὐκολωτερόν ἐστιν 

ἀφανισθῆναι οὐρανὸν καὶ γῆν, τὰ πεπηγότα ταῦτα καὶ ἀκί- 

νητα στοιχεῖα, ἡ τών ὑπ ἐμοῦ ῥηθέντων διαψευσθῆναί τι. 
|) Δ ον ε / ε / 4 -- ο” 

Ὑ.86ό Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῇ ὥρας 
οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανών, εἰ µή ὁ 

πατήρ μου μόνος. ) Διδασκει τοὺς μαθητὰς ἐνταῦθα, μὴ 

ζητεῖν µανθανειν τὰ ὑπερβαίνοντα τὴν ἀνθρωπίνην γνώσιν. 

Ἐν τῷ εἰπεῖν γὰρ οὔτε οἱ ἄγγελοι, ἐπέσχεν αὐτοὺς τοῦ νῦν 
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Ἰθοίοβ οπῖπι Ῥρεγ αηρε]ος ταρῖοπὲ ππῬθΒδ, Ταρα ααἴθπι 

ἁἰοϊίαχ αἆ ΠΙΒ]ΟΓΘΠΙ {6ΥΓΟΤΕΠΙ. 

4 ᾖοι αιίεπι ἀῑδοίο ραγαδοίαπι. «ιωπι Ίαπι γαπιιβ 

6) {επεν Γογζί, οί Γοῖία Τιιογίπέ επαίἰα, δοἰῖς φιιοᾷ ΊΆγορε 

δέ αθίαδ. ἍΙία εί 008 οπι νἰζεγΏίϊδ οπιπῖα Ίνως, 8οἱίοίθ φιιοᾶ 

Άγορο οαἳέ ἴπ ]ογίθιφ.] ΟΩμαπάο, ΙπαπΙξ, οπιπία Ἠεεο Ποπ, 

ηοπ Ῥτουα] αὈεσῖΙό παθιι αἀγεηπίας οἔ ]έπια πιαπάΙ 90Π- 

ΒΙΙΠΙΠΙΔΟ. «ΟΔρδίαίεπι αιίαπα ἀῑοῖς {πέαταπα βδοµ]απι, οἳ 

Ρορέ Ῥτοσε]απῃ, βδετοηϊίαίεπι ας ατῖς ]αδάς; Ἱππρίς οηἵπα 

Ρεοσαίοτίραςθ {επιρεβία5 εὖ {πτραο πια]ογ οτί. Ὠϊοῖέ 

Ἱσ]έας, θίοιῦ γιάεηίες ταπιο εὐ {ο]α Ποιβ, ερβίαίεπα 8Ρ6- 

τας: Ἱία οἱ δἵσπα, Ί]]α γιάεηίας, πέ ἀῑκὶι εοἶεπι οἱ ἵάπαπα 

Πποπαυίατί, ΠἹΕΙΠΙ εχροοίαίο αἀνοπίέιτη, 

πιοπ ἀἱσο υοῦῖδ, Ίο ργαίεγὶδίέ Ίιῶο φεπογαίῖο, ἄοπεςο 

οπιπῖα ία ᾖαπί. (αζμπι οἱ ίεγγα ργσίεγίδιιπέ, νεγῦα αιωίθπι 

πιεα ποπ ργωίεγιδιπί.] («αεπεταοπεπι Ἠος Ἴοοο ἀῑοΙὃ πο 

6απι ας {απο εγαί, δεᾶᾷ Πάο[απι: αααβῖ Ἆος ἀϊῑοςῃπςδ, Νοη 

Ῥτορέετϊρῖέ οεποταθο Πάε]απι, ἆοπεο οπιπῖα Ἠσο Παπέ. 

Νοη επῖπι αὐῖα αιάΙς {απιοπι οἳ ροβ]εηίίαπι, οτοᾶσα{ῖ5 

ααοά ραπεγαθο Πάε[ιπι Ἠϊ5 πια] Ιπίετθαί, 5εᾷ Ρροί- 

ππαπορῖς, εἰ ηΙΠΙ] ΠΠ Ῥτερνα]εβῖί. Βαπί απ Ἠδο οπιπία 

ἆᾳ βο]α οαρθνιίαίο Ἠίογαδα]επι ἹπίεΙαεχετιπέ, θοἳ ποΟἨ 

ἆο βεοιπάο αἀγεπία: απἀάα εὐ δἷο Ἱπίεγρτείαπίατ: Νοἢπ 

ῬτορετιρΙῦ ϱοπεταίίο Ἠτες, Ίος ϱ5ί, Υγαδίτα αροβίο]ογαπα 

Ροποταί(ῖο γιάεΡιό Ἠιετοβοίγπιοταπα οα]απηίαίθ». ΟοπΠί- 

ΙΠΦΠΡ απζθπα ἁῑσία, Ιπαπῖξ, Εαοϊμας εδί ἐταπβῖτο οσΦ]απι, εὖ 

ἵετταπι αρο]θτὶ, ἤτπια Ί]]α εξ Ιπιπιορῖ]α οἰεπιθπία, α παπα 

π{ ααοάάαπι εκ πιθῖς ἀῑο[ῖ5δ πιεηάαςσ βἵί, 

ο αῑε αιίεπι 1ῖο εἰ Ίιογα πεπιο βοῖΐ, πθημο απφεζὶ φιαί- 

ἄεπι οαἰογιπι, πιθὶ ϱαΐογ πιθιδ δοίμ».] Ὠοοοεῦ Ἆος Ίοοο 

ἀἰδοῖρι]ο5, πέ που αιιαταπύ ἀἱδοετο Ἠππιαπαπα παίΙΓΑΠΙ 

ἰταηδοεηάεηίία: απ οΠπι ἀῑοῖέ, πεαιιθ απρθ], αἀπιοπεί 
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ω 4 .ι εν . α 5 δδ ωὸ 3 ω 
μαθεῖν, ὅπερ καὶ οἱ ἄγγελοι ἀγνοοῦσιν' ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν 

ὅτι ὁ πατήρ µου μόνος, ἐκώλυσεν αὐτοὺς καὶ τοῦ ζητῆσαι 

μαθεῖν εἰς τὸ μετέπειτα" εἰ γὰρ εἶπεν, ὅτι οἶδα μὲν, οὐ 

θέλω δὲ ὑμῖν εἰπεῖν, ἐλυπήθησαν ἂν, ὡς 9ηθεν καταφρονού- 
ἑ 9 » - - οὰ .) . 3 - ς/ δὲ « ελ ο. 

µενοι ὑπ) αὐτοῦ: νῦν δε ἐν τῷ εἰπεῖν, ὅτι οὐδὲ ὁ υἱὸς εἶδεν, 
ι] 1 4 ΄ ’ 9 4 - 1ο ο 

εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος, κωλύει αὐτοὺς ζητεῖν' ὥσπερ καὶ πα- 

τέρες πολλάκις κατέχοντές τι ἐν ταῖς χερσὶν, εἶτα ζητού- 

µενοι τοῦτο ὑπὸ τῶν παίδων, καὶ μὴ θέλοντες δοῦναι, κρύπ- 

τουσιν αὐτὸ, λέγοντες" οὐκ ἔχομεν ὃ ζητεῖτε' καὶ οὕτω 
παύονται τὰ παιδία κλαυθμυριζόµενα. Οὕτω καὶ ὁ Κύριος, 
πμ , νο τῷ / / - ον ον γ. 
ἵνα παύση τοὺς ἀποστόλους θέλοντας μαθεῖν περὶ τῆς ἡμέ- 

ῥρας καὶ τῆς ὥρας, εἶπεν, ὅτι οὐδὲ ἐγὼ οἶδα, εἰ μὴ ὁ πατὴρ 
ὍὋ Δ [ή Δ 3 ΔΝ 4 ο 8 4 ε ’ 

μόνος. τι γὰρ γινώσκει καὶ αὐτὸς τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡμέ- 

ραν ἐκείνην, δῆλον μὲν καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν: πάν- 
2081. ΧγΙ. 15. . 2 ς : κ ο τα. ι . 

τα γὰρ ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ, τοῦ υἱοῦ εἶσι" καὶ τὴν 134 

γνῶσιν δὲ ἔχει της ἠἡμέρας, καὶ ὁ υἱὸς ἄρα ἔχει ταύτην. 
Ῥ ὸ. λ ’ δὲ 9 0ὸ - 3 3 δέ 5 - ᾽ 

κδηλότερον 9ὲ ἐκ τοῦδε' πῶς γὰρ ἐνδέχεται ἀγνοεῖν τὴν 

ἡμέραν τὸν υἱὸν, ᾧ τὰ πρὸ τῆς ἡμέρας οὕτως ἔγνωσται; 
« Ἀ 5 4 λ ’ ο) 4 / [ο 8 3 ’ 

ὁ γὰρ ἐπὶ τὰ πρόθυρα ἀγαγὼν, πρόδηλον, ὅτι καὶ τὴν θύ- 
9 / Ἂ λὰ ” .) ή / 3 ραν ἠπίστατο. λλὰ συµφερόντως οὐκ ἤνοιξε ταύτην" οὐ 

Π Δ 5 ἃ 9 / ε α 3 
συμφέρει γὰρ ἡμῖν τὸ εἰδέναι πότε ἡ συντέλεια, ἵνα μὴ 

ῥαθυμήσωμεν. Ἡ γὰρ ἄγνοια διεγηγερµένους ἡμᾶς ποιεῖ. 
/ λ ε / -- - / 

Υ. 07-30 Ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νάώε, οὕτως 
ή Δ / - -- --. / ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

/ 4 .. -- / -- Δ - 

Ὥσπερ γαρ σαν ἐν ταῖς ἡμεραις ταῖς πρὸ τοῦ κα- 
- [ά Μἱ ’ - 

πακλυσμοῦ, τρωγοντες και πἰνοντες, γαμούντες 
λ / ή πο / ς .. -- 3 

και ἐκγαμίζοντες, ἄχρις ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νώε εἰς 
λ |) 4 / ςὰ 

τὴν κιβωτον, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατα- 
λ Αν ε/ . / / } 

κλυσμος, καὶ ἠρεν ἅπαντας' οὕτως ἐσται και ἡ 
η -- ρα -- 5 / 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.] Ἡρὸς βεβαίωσιν 
τών ἀψευδῶν αὐτοῦ λόγων, κέχρηται τοῖς κατὰ τὸν Νώε 

γενοµένοις" ὥσπερ γὰρ τότε χλεύην ἡγοῦντό τινες τὴν τῆς 

κιβωτοῦ κατασκευἠν, ἕως οὗ ἦλθε τὸ παθος καὶ ἠφάνισε 

πάντας, οὕτω καὶ νῦν χλευάζουσί τινες τοὺς περὶ τῆς συν- 

τελείας λόγους" ἀλλ᾽ αἰφνιδίως, φησὶν, ἐπελεύσεται ὁ ὅλε- 

1 ὥσπερ καὶ πατέρες κ.τ.λ.] Τηάῖσπα Ἠσο γίτο ΟἨτϊδίίαπο 5οπίε- 
ὧα απιοίοτοπα ΠαὈυ]ν Οµτγβοείοπιαπι αρ. Ἡοπι], 1. ἵη Αοἲ. Αροβῦ. 
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606 πο ἀἴδοετο αἰίοεπίοπί Ἰά αιοᾶᾷ απσε]Π Ἰσποταηπί: 

εξ οτι ἁῑοῖί, ραίΐετ πιαις 5οἶα5, ρτοβῖρεί ϱο5 απηϊ(ῖ τό 

ἀϊδοαπί Ῥορίθα. ΟΩιποᾶ βἱ ἀῑπιβεοί 6εἵς, Φοῖο αϊάεπι, γορῖς 

απίθπα ἄἴοετο πο]ο, οοπἰτϊθέαῖ οβ5επέ αὔατς, απαβῖ ἆ6- 

βροοίῖ αὉ 6ο. Ἀαπο απίαπι οππα ἀῑοΙέ ααποᾶ πααιιο Ε1118 

πονῖέ, η]θί Ῥαΐετ βο]ᾳ5, ρτομῖρεέ πο Ἱπαιήταπέ: β]ουί εἴ 

Ῥαΐτθῦ 56ρο οοπέϊπεπίέ απ]ά ἵηπ πιαπίραβ, ἀεϊπάς απαίετα 

ἅσπι απεργαπό Ίου ΠΠΠ, ο ἆατα 1ρ8ῖ πο]απί, οσου]ίαπί 

ἀϊσθηπίθς, ποη Ἠαβεπιας ααοᾶ απονῖς: εἰ δῖο Ρ]οταπίες 

ΠΠο5 οοπιρεαβουπ{. Τία εἳ Ὀοπιῖπις αἱ «οπιρε8οαῦ αΡο- 

βίο]οβ πο ἀἴδεετε γε]ιπὲ ἆε ἆῑςα 1]ο αἰ Ἀοτα, ἀῑπιέ, Νεααια 

βοῖο 659, πῖδι ραΐετ βο]α5. ῬΒοῖῦ οπῖπι εὖ 1ρ5ε Ἠοταπῃ, εὔ 

ἀἴθπι 1]απι: 1 ααοά εκ πιπ]15 αἰῖς αοδί πιαπΙ{θβίτπη. 

Οπιπῖα οπῖπι ᾳποβοαπαπε Ἠαδεί ραΐοτ, ΕΠ δαπέ: βδοϊεηίῖαπα 

απέεπι Ἠαρεί (ραίοτ) ἀῑεῖί Ἠπ]ας, Ῥτοϊπάε εἰ ΕΠαςδ 1]]απα 

Ἠαθαί. ΜαπήαεεΗις απίαπι εκ ος: αποπιοᾷο οηίπι Ῥοβεῖ- 

Ῥι]ο οδὲ βΠαπι Ίσποταταο επι Πάπα, ο θα απςθ απίο 

επι ἄἶεπι οοππρεηέ, Ἱία οορη]ία απ ΊἈΝαπι αυἵ αἆ 

ναςαρα]απαι ἆποῖς πιαπ]εδίαπα αποά 5 οἴῖαπι ]απιασπα 

βοϊαῦ. Βεᾶ υΠίετ Ἠαπο ποη αρετυῖξ: ποβῖδ οπῖπι βοῖτε 

ηοῦ Ῥτοᾶςεέ απαπάο ετῖ οοπβδιπιπ]α{ο, πο Ισηανί 8ΙΠΙ115. 

Τσποταπί{ῖα, επῖπα πο {αοῖῦ αἶασγες. 

5ο εἰοιέ εγαπέ αῑες Άοε, ία εγτί εί αἀνεπέιις ΠΠὲῖ Πιοπιῖ- 

πίβ. δίσμέ επίπι εγαπέ ἵπ ἀἰεδις φιῖ ῥγΦοεβδεγιιπέ αἰζιυζιπη, 

ο επίες εί Ὀϊδεπίες, οοπἰγα]ιοπίοβ πιαίγζπιοπῖιηπι, εἑ πιρέµτο 

ἀαπίεα πιδγμο αἆ ἀῑεπι φμο ὑπίγανιέ Ίοε ἴπ αγσατα, εξ ΊΟΊ 

οοσπουεγωπέ ἄοπεο υεπἰβδεί ἁλζινυίωπι, εἰ διιδίέι{ἱβ8οί απῖυεγδΟδ: 

ία εγὶέ εἰ αἀνεπίις ΠΠ Ποπιϊπί] Αἆ οοπβτπιαβίοπεπα 

ΥΘΤΙΡΘΙΠΙΟΤΙΠΙ 5ΙοτΙπα ἀῑοίοταπι βίας Ἠῖ5 αι {ἔεπιροτα 

Νοε βαπὲ {αοΐία: έαπο Ἱτπιάεραπί ποππαΙ ατοθ ρταραΓ8- 

Ώοπεπ], ἆοπος γοπῖταξ α/Π]οίῖο, οἱ Ιπγο]γετεῦ 9ΟΠ1Π65. ο 

οὐ πσπο α[ααί Ἱτίάεπῦ ΒΘΓΠΙΟΠΘ5 ἆο οοηβιπηπιαοπθ 

βοομ]!, 5εἆ τερεηίο, Ιπαα]ζ, αἀγεπῖεί Ιπίθτϊέαθ. ΟρΡίεπά16 
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θρος. Δείκνυσι δὲ ὅτι τοῦ ᾿Αντιχρίστου ἐλθόντος, ἡ ἡδονὴ 

κρατήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἷς γάμους καὶ τρυφὰς ἄπο- 
κλινοῦσιν ὑβριστικωτερον, ὥσπερ καὶ οἱ ἐπὶ Νῶε γίγαντες. 

Ὑ.4ο,41 Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς 
παραλαμβάνεται, καὶ ὁ εἷς ἀφίεται. Δύο ἀλήθου- 
σαι ἐν τῷ μµύλωνι, µία παραλαμβάνεται, καὶ µία 
ἀφίεται. ] Τότε, φησὶν, ἀμερίμνων ὄντων πάντων, καὶ ἐρ- 

γαζομένων τὰ οἰκεῖα ἔργα, ὁ μὲν εἷς παραλαμβάνεται, τουτ- 

έστιν, ὁ δίκαιος, ες ἀπάντησιν τοῦ Ἰυρίου εἰς ἀέρα" ὁ δὲ 

εἷς, ὁ ἁμαρτωλὸς δηλονότι, ἀφίεται κάτω. ᾽Αλλὰ κἄν δοῦ- 

λοί τινες ὧσι καὶ ἀλήθωσι, καὶ ἐν τούτοις οἱ μὲν παραλαμ- 

βάνονται, ὅσοι ἄξιοι, οἱ δὲ ἀφίενται, ὅσοι ἀναξιοι" ὥστε 

µανθάνοµεν καὶ ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ δοῦλοι καὶ θήλειαι οὐκ 

ἐμποδίζονται πρὸς ἀρετήν. 

γ.42--μµ Τρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποία 
ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμών ἔρχεται. ᾿Εκεῖνο δὲ γινώσκετε, 
ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης 

ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυ- 

γῆναι την οἰκίαν αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γί- 

νεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρα οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρωπου ἔρχεται. ] ̓ Αγρυπνεῖν ἐπιτάττει καὶ ἐτοιμαάζεσ- 
θαι, Ἴτοι ἔχειν τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα προτεθησαυρισµένα, 

ἵνα ἐπειδὰν ἔλθη ὁ Ἰύριος, ἀπαιτῶν τι ὧν θέλει, ἔχωμεν 

διδόναι. Ὅρα δὲ πῶς οὐκ εἶπεν, ὅτι οὐκ οἶδα ποίᾳ ὥρᾳ ὁ 

κλέπτης ἔρχεται, ἀλλ᾽ οὐκ οἴδατε: κλέπτην δὲ τὴν συντέ- 

λειαν ὀνομαάζει, καὶ τὸν ἑκάστου θάνατον" αἰνίττεται δὲ 

ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ νυκτὸς ἔσται ἡ παρουσία αὐτοῦ. ὍὭσπερ 

οὖν ὁ κλέπτης ἀφανώῶς ἔρχεται, οὕτω καὶ κα ἐμὴ παρουσία, 

ὥστε μὴ ῥαθυμεῖτε, ἀλλὰ νάφετε. Ἐὲ γὰρ ἤδειμεν τὴν 

τελευτὴν ἡμών πότε ἔσται, ἐκείνην ἂν µόνην τὴν ἡμέραν 

ἐσπουδάζομεν παν. τῴ Θεῴ: νῦν δὲ ἀγνοοῦντες, νήφο- 

µεν ἀεὶ πρὸς τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα. 

γα. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δούλος καὶ 
φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ Κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 
θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν 
καιρῷ; Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθων ὁ Κύ- 

οθιή 
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αιίεπα ααοᾶ οµΠΏ γαπετῖέ Απομιϊσίας, νομαρίαᾶρας οναηό 

Ἠοπαῖπος ἆθάϊα, εἰ αἆ παρίας οὐ ἀε]οῖας ΡΓΟΡΕΠΒΙΟΤΕΕ, 

βἴοιί 1η {οπιροτο Ἀοθ ρἱδαπίςς. 

Τμιο ἄμο αγιπέ ἵπ ασγο: ἵωπιθ αδθωπιδέω, οἱ αἴίογ 

γεϊϊπφιίων. «Ίλια πιοίεπίε ἵπ πιοία, πα αδδωπιέιγ, εί 

αἴίεγα γεϊὐπηωδίιν.] Ἔαπς, Ιπα 6, ουπα ΟΠΙΠΘΡ 8ἶπο 5ο]]]- 

οἴἵίμάϊηπε, οὐ 58 οροταᾶ {αοτίηέ ορετα: πας οπ]άθπι 

αβδδυπζασ, ]αδίας 5ο]]οεί, ἵηπ οοοσδαπι ΟἨτῖδα 1η 8ετεπη: 

α]ίετ αιίοεπα, Ῥθοσαίοτ νιάε]]σοθί, Ἱπίτα τεἨηπαυϊέατ. Ομπ{η- 

εἴῖαπα δετνῖ α]αιῖ {αθτῖης, εἰ πιο]απί: εὐ ἵπ Ἠ]5 ΠΠ αιΙάσπι 

αβδυπιπηπέαν αἱ ἀῑρηϊ, τεπαπαπέας αέθπα αι Ιπάϊρηί, 

Αίααο Ἱία ἀῑδοίπιας εκ ηος Ιοςσο, αποᾶ εἰ 5ετνΙ εὔ πιαΠετας 

α υΙτοαίε ποη ἹπιρεάΙαηδαγ. 

γ1σιίαίε ἰφίέι, φωῖα ποδοϊέθ φωα Ίνογα Ιλοπιῖπιβ υεδίαν 

υοπέιγιι6 εδί. «ΙΠζιά αιίεπι βοἰίοίθ, φμοᾶ δὲ δοϊξθοί ῥαΐετ]α- 

πηἰζίας φιια Ίιογα ιν υεπίιγις Γμΐςθαεί, υἱφιίαςθαί υίΐφιια, εί 

ιο ρεγπιἰείδεδεί ]οᾶἱ ἆοπιιιπι δἹαπι. «ἈῬγορίοεἨ Ίιοο 6ἵ υ08 

εδἰοίε ραγαίὶ, φιῖα «φιια Ίιογα ποπ ᾖιίαξίδ, Π[ίιθ Πιοπιπίς 

νεπῖεί.] Ὑϊσιατο ]αραί, οἱ ργερατασῖ, Ώοο ϱ5ί, Ἡαρετα 

γΙτααβ οΡροτα, αααβῖ 1π {πθβαιτο ααοάαπι τεροβίία, τό 

οἶπι γοποτς Ὠοπήπας τεροίεης 1 αποά τα], ροβδῖπαις 

ατα. Ἠιάε αιίοπι ᾳποπιοᾶο ποπ ἀῑκοετῖί, πεβοῖο απα 

Ἠοτα {ασ γεπίατας βΙί: 5εά ποβδοϊᾷδ. Έπτοπι αΠ{επι 

ππΏᾶΙ οοπβυπηππαΠοπθπα ποπιῖπαέξ, οὐ απΙαδου]αδαιθ ΠΙΟΓ- 

τοπ. ΈῬοττο ἹἸηβίπιαί Ὦος Ίοςο ποοίε αἀγεπίαπι βαάπα 

Γαίατυπα. Βϊοιῦ Ιστ {ασ οἶαπα γεηῖζ, Ἱέα δὲ πιεις αάνεῃ- 

118, αί περ]σοπία ηοη 8145, 5εά βορτῖ εὖὐ υἱρι]αηίςς, 

ἌΝαπι ϱἳ βοἵτθπαιι5 απαπάο {αίατα ο5βθοξ ΠΙΟΤ5 ποβίτα, 1]ο 

βο]ο ἄῑε ἆατεπιΙβ ορεταπα αιποπιοάο Ῥἰασετεπιάα5 ΤΏοεο: 

Ώηυηπο απ{θπα ΟΠι ΙΦΠΟΤΑΠΙΗ5, 8οῦγή ΒΗΠΙΗ5 ΒΕεπἹρετ αἆ 

γΙτέαζατι οροΓα, 

Θωΐσπαπι οδί Πάε[ί 8ετυιδ οί Ῥγαᾶςηδ, «μεπι ϱγΦ/εοῖί 

ἀοπιῖπις Γαπιιζίς δις, αἱ ἄαί ἐς οἰδωπο ἴπ {επιρογεῖ Ἅ«Όεα- 

ἔβ 8εγυιι8 116, φπέεπι οπέπι υεπεγτέ ἀοπιύπιιθ σ]ιι, ἐπιυεπιεγτί δίς 
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- ’ -- «/ 8 / 

ριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοὔντα οὕτως. ᾽Αμην λέγωτβο 
-- ε/ -- -- -- 

ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ κατα- 
[ή 3 / - τς / / ” « Δ 

στήσει αὐτόν. ] Διαπορεῖ ὁ ἸΚύριος τίς ἔσται ὁ πιστὸς 

δοῦλος καὶ φρόνιµος, ον κατέστησεν ὁ Πύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 

θεραπείας αὐτοῦ, ἵνα δείξη ὅτι σπάνιος καὶ δυσεύρετος ὁ 

τοιοῦτος. Δύο δὲ ἀπαιτεῖται πᾶς οἰκονόμος, πίστιν καὶ 

φρόνησιν" εἴτε γὰρ πιστὸς μέν ἐστι καὶ οὐδὲν κλέπτει, 
’ Δ 9 ε [ή 3 ΔΝ ’ 3 / 9 τ9. 

φρόνιμος δὲ οὐχ ὑπάρχει, ἆλλα µάτην ἀπόλλυσι τα χρή- 

µατα, εἴτε φρόνιµος δῆθεν ὢν κλέπτει αὐτὸς, οὐδὲν ὄφελος. 

ὍὉ τοίνυν εὑρεθησόμενος τότε πιστὸς καὶ φρόνιµος, ἐκεῖνος 
. - ’ 3 / ’ 3 - [ή 

καὶ τῶν τελειοτέρων ἐπιτεύξεται, λέγω δὴ τῆς βασιλείας 
νι. . - ιά . -- . ” ο 

τῶν οὐρανῶν. Πάντων γὰρ τῶν ὑπαρχόντων τώῴ 
ΈΏοπα. νΙῆ. 17. μ ρ 5 μό ση ρχ: ατα 

Θεῷ κληρονόμοι ἔσονται οἱ ἅγιοι. Πιστὸς δὲ δοῦ- 

λος καὶ φρόνιµος, καὶ πᾶς διδάσκαλος ὁ ἐν καιρῴ διδοὺς τὴν 

πρ τροφὴν ἑκάστῳ τών ὑπ αὐτοῦ διδασκοµένων, οἷος 
ΟΥ. 111. 2. 

ὁ Παῦλος: νῦν μὲν γάλα ποτίζων, νῦν δὲ σοφίαν 

λαλῶν, πιστός τε διάκονος ὢὤν, ὁ πρότερον βλάσφημος, καὶ 
’ « 4 5 - λ Γ -”. ᾗὉ . ε) Δ 

φρόνιμος, ὡς µη ἀγνοῶν τα νοήµατα τοῦ ἐχθροῦ. Αλλὰ 
Ώ - ε « - Δ - Δ ”/ / 5 

καὶ πᾶς ὁ ὁτιοῦν παρὰ Θεοῦ λαβων, εἴτε χρήματα, εἴτε 

δυναστείαν, εἴτε ἀρχὴν, ὀφείλει καὶ πιστῶς καὶ φρονίµως 

διοικεῖν ταῦτα, ὡς λόγον δωσων. 

Ύ. 48---οτ Ἐὰν δὲ εἴπη ὁ κακος δοῦλος ἐκεῖνος ἐν 
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ Κύριός µου ἐλθεῖν, καὶ 
ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους, ἐσθίῃ δὲ καὶ 
πίνη μετὰ τών µεθυόντων, ἥξει ὁ Κύριος τοῦ, δού- 
λου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκά, καὶ ἐν «ὥρᾳ ᾗ 
οὐ γινώσκει, καὶ διχοτοµήσει αὗτον, καὶ τὸ μέρος 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτών θήσει' ἐκεῖ ἔσται ὃὁ 
λ ϐ ) 4, λ -- ὃ / Φ {ας -- 

κλαυθμος καὶ ὁ βρυγμος τών ὀδόντων.] Ἐἰπὼν πῶς 
, ε ᾿ - -- ’ - ’ ε 

τιµηθήσεται ὁ πιστὸς δοῦλος, νῦν λέγει πῶς κολασθήσεται ὁ 

πονηρόο. Ἐν γάρ τις οἰκονομίαν τινὸς χαρίσµατος πιστευ- 

θεὶς καταφρονῇ τοῦ ἐκεῖθεν δικαστηρίου, καὶ λέγη ὅτι χρο- 
/ ε / / / 3 Δ / Δ .α/ 

νίζει ὁ Ἐύριός µου, τουτέστιν, οὐ παρὰ πόδας καὶ εὐθέως 
Δ / 3 [ή Λ 4 ν ’ - νι ὦ 

τὴν τιµωρίαν ἐπιτίθησι, καὶ τὴν ἀνεξικακίαν τοῦ Θεοῦ ἄφορ- 

μὴν πονηρίας ποιῆται" καὶ τύπτη τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 
. Δ / . ’ 4 ’ ν - Πα 

φημὶ δὴ σκανδαλίζη, καὶ τύπτη τὴν συνείδησιν αὐτῶν" οἱ 
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Γαοϊοπίει. «πιει ἄἶσο νοδΐθ, φμοπίαπι 5ιΡεΥ οπιπία Όοπα 

δια οοπθέτέιιοί οι. Ὀυδιίαί απ Εαίατας ος Βάε]ς απῖδ 

εὲ ργιάεπς, αααπι οοπβΗἑπῖς Ὀοπαῖπας εἶας 54ρετ {απιυ]]- 

παπα 6απι, αξ οδεπᾶαῦ αποά ταγιβ ία]ις οἵές, εὐ Ἱηνοπία 

ἀμπΠοϊ]λς, ΌὭιο οπῖπι αχὶσυπίας αὉ οπιπῖ ἀἱβρεηβαίοτε, 

βᾷς5, εἰ ρτιάθηίῖα, Ἀαπι ϐἱ απἰάεπι Πάε]ῖς αἶέ, εὖὐ πμ] 

{ατείατ, ρτιάθης απέθπα ποῦ 8ἱΐ6, 5εἆ ἵη γαππα ἀἱθρετάαῦ 

ορες: γα] οἱ Ῥτιάθης Γαοατῖέ, οὐ {Εατείττ, πΙμ] ρτοάςτίό. 

Τοϊέαν ααπῖ έἔαπο Ιηγεηίαις Ρααετῖό βάο]]ς εί ρταάεπς, ἴ]]ε εὔ 

πηυ]έο Ῥίατα οοπβδδαιείαχΣ, ταρπΙπα ἄἱσο οΦ]οταπ. ὝἈαπι 

οπιπῖαπα απς βυπ6 Ὠ6εί, Ἠαναεάςς εταπό απο. ἘῑάεΙΙ5 

απ{σπι 5ετν5 οἱ ρταάεπ5 οπιηῖ5 θίαπι αδέ ἀοοΐοςτ, απῖ ἴπ 

ἔθπιροτο ἀαθάιε οἴραπα ἀῑδοῖρα]ϊς: οἵοαό Ῥαπ]ας πιπο αὐ]- 

ἄεπι Ἰαοίο Ρροίαπ5, παπο απίεπι βαριεηίες Ἰοᾳπςπς., Π4ε[ῖβ- 

απςθ ππ]βίέετ, απ Ρνῖις Ῥ]αδρμεπιΙβ, εί ρταἆςπβ, αῦ ηοἨ 

16ΏΟΤΑΠΒ οορ](αίϊοπθς Ἱπ]παϊο]. Θεά εί οπιπῖδ απῖ α Ώεο 

αοοεροτῖέ γε] ορ6ς, γε] ροίεηίῖαπι, νε] ρτϊποϊραίιπι, ἀερεί 

οὐ Πάε]ΐεν αἱ ρταάεπίοτ παϊπ]δίτατο ϱα, {απαιαπι ταβίο- 

ηεπι τεάάἹζαγας. 

ΟΩιοᾶ οἱ ἄἰπεγτέ δεγυις ἐῑῖε ππαζις ἵπ οογᾶθ 51ο, (ωποία- 

ἔν ἀοπιῖπις πιεις υεπίγε, οαρεγίίφιε ᾖῬεγοιίεγθ 60Ίι86Υυ08, 

ἔπιο οὔεγε εἰ Ὀίθετο οωπι εὐγτίδ: υεπῖεί ἀοπιίπις δεγυῖ ἐῑίίιςδ 

ὑπ ἀῑο 4μο ποπ επρεοίαί, εί Ίιονα φμα {φπογαί, εξ ἀϊθθεοαδίέ 

ειυπι, εἰ ραγίεπι ο]Ἡ5 Ῥοποεί σιπι ]ηγροογ{ῖδ: ἀῑίαο αγτέ ρίογαίις, 

οἱ θἰγίᾶον ἀεπέίωπι.]  Οποπῖαπι ἀῑκίδ ᾳποπιοάο Πάε]ῖ5 8εἵ- 

γαβ Ἡοποιθς Παρίέατας θοβέ, παπο ἁῑοῖι ααοπιοάο ριπ]δέας 

ππα]α5. ἨἈαπι ἱ απἱ5 ουἵ βαπί οοπογεᾶῖία ἀἱδρεπβδαοπῖβ 

ἄοπα, οοπίοπιπαῦ Παάοῖαπα 1]αᾶ, εἰ ἀῑσαί, Μοταίαν ἁοπιῖ- 

Ώας πιθι5, ους 656, πο δία(ϊπι εξ ϱ γεβίϊσ]ο Ῥῶπαπι ΙΠΙροΟ- 

πῖξ: οὐ βαπιρία οοσαδῖοπο οκ ἸΙοπραπ]πα]ίαίο Ὠεἵ, Ῥοτοι- 

ἰαῦ ϱΟΠΒΘΙΥΟ5 5105 οβεπάεπάο 5οαπάα]ς, εἰ Π]ογαπι 

οοηβοϊοπίίαπι γοιροτοίῦ (αά1 επίπι γιάἀεπίος Ῥτϊποῖροβ 
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. ] / / ν | 3” 1 ’ 

γὰρ ἀρχόμενοι, βλέποντες τοὺς ἄρχοντας κακῶς χρωµένους 

τοῖς δοθεῖσι, πλήσσονται σκανδαλιζόµενοι, καὶ βλάπτονται" 

ὁ τοιοῦτος οὖν διχοτοµηθήσεται, τουτέστι, γυµνωθήσεται 
- - ’ [ο] 

τοῦ προσόντος αὐτῷ χαρίσµατος, καὶ τότε φανήσεται οἷος 
5 « , 9 λ , , η λ 9 - 
ἣν, καὶ βληθήσεται εἰς τὸ σκότος. Πρώην μὲν γὰρ διὰ τοῦ 

[ Ὀὶ - ο 

προσχήµατος ἠπάτα, οἷοι πολλοὶ τῶν ἀρχιερέων, ἅγιοι δο- 
- . . 3 / ’ η 3 ’ μα) 3 κά - 3 

κοῦντες διὰ τὸ ἀξίωμα: τότε δὲ ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτῶν ἡ 
’ . ι ε . ’ ”/ ” . 

χαρις, καὶ ὡς ὑποκριται κολασθήσονται, ἄλλο ὄντες καὶ 
/ 

ἄλλο φαινόµενοι. 

ΚΕΦ. κε. 

η τε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τών οὐρανών 
/ / ε/ -- Δ / 

δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπά- 196 
5 -- 3 - ”- / 

δας αὐτών ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυµφίου. 
9 2 ] - / Ψ Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν Φρονιμοι, καὶ αἱ πέντε 

ε - / 

µωραί. Αἴἵτινες μµωραὶ, λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας 
3 - 2 ”/ » ε -- ”/ « ΔΝ / αὐτών οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον" αἱ δὲ φρό- 

ῃ ᾗ) -- 3 -- Ν 

νιµοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ 

τῶν λαμπάδων αὐτών. Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυµ- 
Ε) [ή ο) - 

φίου ἐνύσταξαν πάσαι, καὶ ἐκάθευδον.] ᾿'Ἐπὶ τοῦ 
προσωπου τῶν παρθένων σχηματίζει τὴν περὶ ἐλεημοσύνης 

παραβολὴν, ἵνα ἐπειδὴ µέγα πρᾶγμα ἐστι, μὴ τοῦτο µόνον 

κατορθῶν τις ἀμελῆ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ 1μανθάνη ὡς τῆς ἐλεη- 

µοσύνης χωρὶς, κἂν παρθενίαν ἔχης, μετὰ πορνῶν ἐκβληθήσῃ. 

Ἠκότως δὲ ὁ ἀσυμπαθὴς καὶ ἀνελεήμων ἐκβάλλεται, κάν 

παρθένος εἴη: ὁ μὲν γὰρ πόρνος πάθους ἠττήθη τυραννικοῦ 
3 ” ε Ιλ .) ’ / ο - ε ἵδ 

τε καὶ φυσικοῦ" ὁ δὲ ἀνελεήμων χρημάτων. Ὅσῳ οὖν ὁ ἀν- 

ταγωνιστὴς ἀσθενέστερος, τοσούτῳ ἀσυγχωρητος ὁ νικηθεὶς 
ε Δ οὸ ο) / / μ Δ ... 
ὑπὸ τοῦ τῆς φιλοχρηματίας πάθους. Ἰαὶ µωρὸς δὲ ὁ τοι- 

οὔτος δι αὐτὸ τοῦτο, τὸ νικῆσαι μὲν φυσικὴν πύρωσιν, ἡτ- 

τηθῆναι δὲ τοῦ μικροῦ πάθους τῶν χρημάτων. ἈΝυσταγμὸς 

δὲ, ὁ θάνατος" χρονισμὸς δὲ τοῦ νυμφίου, τὸ μὴ συντόμως 

γίνεσθαι τὴν δευτέραν παρουσίαν. 
/ δὲ Χ Ν / ” κ] Υ. 6--ι Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγή γέγονεν, ἰδου 

« / / 9 / 3 ’ ν 

ὁ νυµφιος ἔρχεται, ἐξερχεσθε εἰς ἄπαντησιν αὐτοῦ. 
1 μανθάνῃ] Ἐ. Ὑθι. µάνθανε, Οοᾶες Ῥαίαγ. µανθάνοι. 
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ἀοπῖ5 Ὠσί πιαἰο τί, βοαπάαΠσζαπίατ, εὐ ἄἆαπιπαπα αςςοἳ- 

Ῥϊαπϐ) απ Ισίίαν {α]ᾖς, ἀϊδδροαδίέατ, Ίου α5ί, 5ΡροΠαΡῖ- 

ταχ ἆοπο 5ο, εἴἳ {απο αρρατεΡῖέ απα]ᾗς εἶς: εἰ πα θεία 

Ἱπ ἴεπερχας, απ Ρρτας ϱυῦ Πσιτα απαάαπι ἀεοῖριοραί : 

βἶουί πα] Ῥοπββουπα βαπο υ]άεηίαγ ρτορίαν ἀῑσπιία- 

αμα, {απο αιζεπα θο]είτατ αΏ εἰς σταίῖα, εὖ 51οιῦ Ἡγροογ]{έος 

Ῥυπϊεπίαν, Ἀαπι οσα αΠΠ οἷηί, αΠΙ αρρατοη{. 

ὤ4ΡΟΤ ΧΧΤΥ. 

ὌΝσ αθοϊπιαδίέωγ γεπµτι οΦίογωπι ἄθοεπι υἱγσύπίριις, 

σωμα διπιρίϊς ἴαπιρααϊῦιβ διῖδ επίειιπέ ἔτι οσσιγδιΤι 

8ΡοΠςο. ΟΘωΐπφιε αιίοπι οἩ ἐς εγαπέ Ῥτιαάεπίαξ, οἱ φιῖπφιε 

Ιαΐίιω. Θια εγαπί Γαΐια, αεοερἰ ἰαπιραᾶϊῦιι δις ΊΟΊι 

ασοερεγαπί οἴθιιπι 8εσιιπι: Τγιαάεπίθς νεγο διπιρεεγαπέ οἴειπι 

ἴπ ναςὶς δ1ΐ8, πα οµπι ζαπιρααϊδι. Ἰαγάαπίο υ6ΥΟο 6Ώοπςο 

ἀογπιίαυσγιωπέ ΟΠΊΠ68 αο ἀογπιϊογιπί.] Θα Ῥείδοπα υ]τοὶ- 

ΏΠΤΠα Ῥτοροπί6 Ῥαταβο]απι ἆᾳ εἰεεπιοδγπα: πί αποπῖαπι 

τασηΏπι ορ οδὲ νἱτοἰπίέας, πο αιῖς Π]αά ππαπα οπταπς, 

α]ῖα πορῃσαί, δε ἀῑδοαί ααοᾷ αΌδαιο εἰεεπιοβγπα οίῖατα 

γιχρῖηθϐ ουπα 5οοτῖς ο]οϊοπίαν. Μοτο απίοπι απαῖ 

οοπιραββῖοπο οατεῦ εἳ πϊδετίοοτάία, α]οίέατ, αἰαπι 

γΊτρο αἶθ. Ῥοοτίιπι εηῖπι αῇαοίῖοπο {ἐγταππηῖσα αχριρΏᾶ- 

ταν οἱ παίιτα], ΙΠΙΠΙΙ56ΓΙΟΟΙΡΘ αιίοπι ἀῑνιαϊ. ΟΩπαπίο 

Ισ]έατ Ἱπβτπήις οιἵ οβ]ασίαπάμπα, ἑαηπΐίο παϊποτί γεπῖα 

ἄϊσπιις αβὲ αι εχρισπαίιγ ανατῖζο» πἹοιρο. Ἐν θἐπ]έας 

αυ]άσπα αδί, ααῖ υἰποῖῦ παίιτα]ο Ιπερπάῖαπι, εἰ γιποῖίασ 

Ῥαΐτνα ρθουπαγαπι οωρ]άΤίαίο αο ΠΟΤΡΟ. Τοτπία{Ιο εδ 

ΥΩΟΙΑ. Μοτα απίεπι βροηθῖ ἁῑοῖίαν, απῖα πονπ βίαια 

βοουπάα5 αἀγεηπίας Εἲ. 

ογτο πιεζίο πιοοίίῖ οἴαπιοΥ Γασοίμς εδί, σος 8Ώοπδιδ υοπτέ, 

εωίε οδυίαπι εἰ. ΊΓωπο διΥγεπογιπέ ΟΠΊΊΙ6Ε υἱγφίπος ἐῑίω, εἰ 



406 ΤΗΕΟΡΗΣΙΙΑΟΤΙ ΙΝ Β. ΜΑΤΤΗΑΤΜ 

Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ 
ἐκόσμησαν τὰς ᾿λαμπάδας αὐτών. Αἱ δὲ μωραὶ 
ταῖς φρονίμοις εἶπον: δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμών, 
ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. ᾿Απεκρίθησαν 
δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι" µήποτε οὐκ ἀρκέση ἡμῖν 

καὶ ὑμῖν" πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦν- 
τας» καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. ᾽Απερχομένων δὲ 
αὐτών ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι 
εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάµους, καὶ ἐκλείσθη 

ς / 4 

ἡ θύρα. "ὝΎστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρ- 
ε Δ 

θένοι λέγουσαι" Κύριε Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν. Ὁ ὃὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν" ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ 
τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.] Με- 

’ - . Ν ’ Δ ’ ς ”. ιν 

σούσης τῆς νυκτὸς λέγει κραυγὴν γενέσθαι, ἵνα δείξη ὅτι 

ἀνέλπιστος ἔρχεται ὁ Ἰύριο, ὥσπερ µεσονυκτίου πάντές 

ᾖδη καθεύδοµεν βαθεῖ ὑπνῳ. ᾽Αλλὰ μετὰ κραυγῆς ἔρχεται, 
’ λ πμ, 3 . , ε , ’ 

σαλπιγξ γαρ ἠχῆσει ἐν τῇ δευτέρᾳ παρουσιᾳ. Δαμπαδες 

δὲ, καὶ αἱ ψυχαὶ ἡμῶν, καὶ ὁ νοῦς ἑκάστου λαμπάς ἐστιν" 

ἥτις τότε ἀνάπτεται, ὅτε ἔχει τὸ τῶν ἀρετῶν ἔλαιον καὶ 
3 ες / . να 3 ε / Δ ο 

τὴν ἐλεημοσύνην. ἸΜωραὶ δὲ ὄντως εἰσὶν αἱ παρθένοι καὶ κατὰ 
ο Λ , .ς/ ... ω] 9 ν Δ ι 

τοῦτο, καθὸ τότε ἐζήτουν τὸ ἔλαιον, ὅτε οὐκέτι καιρὸς πραγ- 
’ ε 4 ’ [ή 3 3 ’ ἑ' κ 

µατείας. Αὲ δὲ φρόνιμοί φασι" µήποτε οὐκ ἀρκέση ἡμῖν 

καὶ ὑμῖν". ἡ γὰρ ἀρετὴ τοῦ πλησίον µου μόλις ἀρκέσει ἐκείνῷ 

πρὸς ἀπολογίαν, µήτι Ύε καὶ ἐμοί: ἕκαστος γὰρ ἐκ τῶν 
5” 5 .- ὸ / 9. - - ’ .Α- . 
ἔργων αὐτοῦ ὁικαιωθήσεται, οὐχὶ τῶν τοῦ πλησίον. λλ᾽ 

αἱ μωραὶ πρὸς τοὺς πωλοῦντας ἀπέρχονται, τουτέστι, πρὸς 
) ’ ἀἁ Δ ’ - ή 3 / ε 

τοὺς πένητας. “Ὁ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστι" µεταμέλονται αἱ 

μωραὶ διότι μὴ ἐποίησαν ἐλεημοσύνην, καὶ νῦν πρῶτον γινω- 

σκουσιν ὅτι ἀπὸ τῶν πενήτων ἔδει ἡμᾶς τὸ ἔλαιον ἔχειν. | 

Τοῦτο οὖν ἐστιν ὃ λενε ὅ ὅτι ἀπῆλθον πρὸς τοὺς πωλοῦντας 127 

ἄγορᾶσαι νλμιοη τουτέστιν, ἀπᾖλθον τῇ διανοίᾳ πρὸς τοὺς 

πένητας, καὶ ἐνελογίσαντο οἷον ἀγαθὸν ἡ ἐλοθα ος ἀλλὰ 
3 3 ’ 9 - ε ’ / ων ο / 

γὰρ ἐκλείσθη αὐταῖς { θύρα" µεταμελείας γὰρ καὶ ἐργασίας 
ΐ 9 ” Ν . ’  Ἡ ’ ε - -” ’ 

καιρὸς οὐκ ἔστι μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀποβίωσιν. ὍὉ γοῦν Ιύ- 

Ριος λέγει αὐταῖς, οὐκ οἶδα ὑμᾶν. Ὁ γὰρ φίλάνθρωπος καὶ 

| 
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αρραγαυσγιιπέ ἰαπιραᾶες 8µαδ. Γαΐμαφ αμίεπι Ῥγιζεπέϊῖδις 

αἰπεγιωιέ: Ιδαίε ποὺῖς ἄε οἴεο υεδίγο, αῖα ἴαπιραάᾶεβ πιοδίγα 

επὐιφιωπίων. «Τί γεδροπάεγιπέ ῥγιζεπίες ἀἰσεπίες: Ἀεγιια- 

σμαπι, 18 πιο δι[οῖαί ποῦῖβ. οἱ νοῦῖδ: δεᾶ 1ίε ροΐΐζωβ αἄ 805 

σι νεπάιωπέ, οί επιϊῖίε υοδῖθ {ραίθ. Ῥογγο ἄιπι ἐγοπέ επιρίωπα, 

υεπῖέ 8ΡΟΠΔΙΒ, εί φιιῶ ραταία εγαπέ, ἐπίγαυεγιαπέ οιπι εο αἆ 

πιαρίίας, οἴαιθαφιο εδ Ίαπια. Ῥοδίεα νεγο υεπῖωπέ οἱ γεζἷ- 

σι υἱγφίπες, ἄϊσθηπίες: Ἰλοπιῖπο, Ιλοπιῖπο αροτὶ που. «ΐ 

1116 γεδροπᾶσπς αὖί: πιεπι ἀἄἶσο υοδῖδ, ποπ που νο. τἰφῖ- 

- ταίο ᾖίαφια, φωῖα ποβοϊῖς ἄἶεπι πεγµο Ίογαπι «μα Π[ΐιδ 

Ἱνοπιϊπί υοπῖεί.] ἩΜαᾶῖα ποοίο ἀῑοΙρ οαπιοτεπι Ποσί, αό 

οβίεπάαΐξ αποά βίο Ἱπεχρεσίαίαβ γεπῖαῦ Τοπιπα5, απαβὶ 

πηθάῖα πουίθ ΟΠΙΠΘΡ ἀογππῖαππις Ῥτοίαπάο βοπἹπο. Αίἲ 

οἵπι οἶαπιοταο υοη]έ, {αρα οπῖπι βοπαβΙς Ιπ βοοιπάο αᾱ- 

νεηπία. ΤιαπιραἆθΒ αι{θΠ1, αΠΙΠΙ6» ποβίτο», εὐ υπῖαδοι]αδ- 

ααε Ίπεης Ίαπιρας ορ: αι {απο αοοεπαϊέατ, αααπάο 

ἨΠαροαί οἶεαπι νΙτίαέαπα, οὐ παδοτιοογάίατη. Ἐαίαες αιι{επα 

γρΊπες Ἰάεο αιοά {απο τοφιϊταπέ οΙειπ, οί Ποη βἴέ 

ποροΒαηά1 {επιριδ. ἜῬοττο ργαάεπίες ἀῑσαηπί, Νς {οτία 

πος βηβῇοἷαί ποΡῖς εἰ γοβῖ. Ὑπτίας οπῖπι ργοαϊπαϊ πιεί 

υϊικ βιήΠοῖεί ΠΠ αἆ ἀα[εηδίοπαεπι, {αηίαπι αρεδί αἱ εὖ 

χη]ΕΙ. Ἐκ βιῖ5 οπῖπα απἶααα ορετῖρις ]αδήΠοαὈιπίύας, ΠΟΠ. 

Ῥτοχίπιοταπι, Βεᾷ {αΐας αἆ γεπάεπίες αὈειηῖ, ος ϱβί, 

εἆ ῬαιροΓθβ. Οερίεταπι αιιοᾷ ἀῑςο Ἠαπο Β6ΠΒΙΠΙ Παβεί: 

Ῥαπιίάίπο ἁποιπέαν {αίαεε, 9ο ααοᾶ ϱἱθεπιοβγπαπῃ ΠΟΠ 

{αοθτ]ηέ: ϱἑ πιπο ΡΙΙΠΙΠΠπΙ βοϊαπό αιοᾷ α ραιρετῖρας 

οροτίεαῦ ποβ οἶθιπι επ]θθα. οσο Ἱρίέατ εδ αιοά αἀῑοῖί 

αὐῖτο αἆ γεπάσπίος αὲ οπιοτοπέ οἶσιπι: Ἠοο θ5έ, πιθπίθ 

αὈϊθετυπέ αἆ Ραπροτος, οὐ βεοαπι οορἹαγαπέ απα]ε Ῥοπίαπα 

Βἲέ εἴεεπιοδγῃα, 5οἆ οἶαιδα ο5ί οἵδ Ίαπια: Ῥοδύ γΙίαπι 

οηῖπα Ιδίαπι ποη ορ {οπιρας ραωπιζεηθίαπι αρεηπάί εὔ 

ορθταπάΙ. Ῥτοϊπάε Ὠοπαῖπαβ ἁῑοῖέ 115, ἸἈΝοαβοῖο Υο8. 

1Μ{Ι6οΥΙ6ΟΥ5 οηῖπι οἱ πηβοταίου Ὦοπαϊπαβ ποθβοῖς Ιπιπ]]βοτ]- 
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ἐλεήμων οὐκ οἷδε τὰς ἀνελεήμονας. Πῶς γὰρ τὰς ἀλλοτρίους 

αὐτοῦ καὶ ἀνομοίας; Τίνωσκε δὲ ὅτι καὶ πᾶσα ψυχὴ λαμ- 
/ . Δ 9 -” 59 ΔΝ - 3 / 3 πάδα καὶ φωτισμὸν ἐκ Θεοῦ ἔσχε, καὶ πᾶσαι ἐγείρονται εἷς 

συνάντησιν τοῦ ἸΚυρίου. ΠΠᾶσαι γὰρ ἐπιθυμοῦσι τοῦ συναγ- 

τῆσαι καὶ συναφθῆναι Θεῷ' ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ δόντος φωτισ- 
μὸν καὶ λαμπάδα, αἱ μὲν φρόνιµοι διὰ τῆς ἀγαθοεργίας 

ἐπιβάλλουσι ἔλαιον, αἱ δὲ μµωραὶ ἐῶσαι τὰς λαμπάδας ἀνε- 

λαίους ἀποκλείονται, μὴ ἔχουσαι ἀγαθὰ ἔργα δι) ὧν ἀνάψει 

τὸ ἐν αὐταῖς φώς: ἐὰν γὰρ μὴ τὰ καλὰ ἐργαζωμεθα, ἐσβέ- 

σαµεν τὸ ἐν ἡμῖν φώς τοῦ Θεοῦ. 
«/ α) ”/ 9 -- ΄ / Υ. τᾳ--ι Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἁποδημών ἐκά- 

Δ 29/ ι, 4 ’ -- ) 

λεσε τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τα 
’ -- -- Δ / ’ / ὑπαάρχοντα αὐτοῦ, καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, 

ὁ δὲ δύ ὦ δὲ ἓ ε / Δ Δ ἰδί δύ 
ω οε ουὐοΟο, ω ΟΕ ΕΝ, εκαστω κατα την ιοιαν υναμµιγ, 
. 4 2 / ῤ 3 ή ς λ Δ ε λ / 

καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. Πορευθεὶς δὲ ὁ τα πέντε 
/ Δ / Γ - . α / 

τάλαντα λαβων εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν 
η / ’ / 4 4 / / 
ἄλλα πέντε τάλαντα ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρ- 

5 λ / / Ἶ Να λ 

ὃήσε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο" ὁ δὲ τὸ ἓν λαβων ἄπελ- 
Δ / -- - λ / λ ή 

θων ὤρυξεν ἐν τῇ γῆ, καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον 
ας ) - } 9 ῃ λ / 

τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μετα δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται 
’ -- ’ ’ |) / 

ὁ κυριος τών δούλων ἐκείνων, καὶ συναἰρει µετ᾽ αὐ- 
τών λόγον.] Ἐϊπὼν ἄνω ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν ὅτε 

ἥξει ὁ Κύριος, προστίθησι καὶ τὴν παραβολὴν ταύτην, δεικ- 
’ ς 3 / ’ . 3 4 Εν ά 3 3 νύων ὅτι αἰφνιδίως ἐλεύσεται: ὡσανεὶ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδη- 

μών, οὕτω δὴ καὶ ὁ Ἰξύριος ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ 

τάδε καὶ τάδε αὐτοῖς διέθετο. ᾽᾿Αποδημεῖν οὖν λέγεται ὁ 
ὃύ ἡμᾶς γενόμενος ἄνθρωπος Ἀριστὸς, ἢ καθὸ ἀνέβη εἷς 

οὐρανοὺς, ἢ καθὸ μακροθυμεῖ, καὶ οὐκ εὐθὺς ἀπαιτεῖ τὴν 

ἐργασίαν, ἀλλ᾽ ἀναμένι. Δοῦλοι δὲ αὐτοῦ, οἱ τὴν τοῦ 

λόγου διακονίαν πεπιστευµένοι, οἷον ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διάκο- 

νοι, καὶ χαρίσματα πνευματικὰ λαβόντες, οἱ μὲν μείζονα, οἳ 

δὲ ἐλάττονα, ἕκαστος κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, τουτέστι, 

κατὰ τὸ µέτρον τῆς πίστεως καὶ τῆς καθάρσεως. Ἐν γὰρ 
- 5 , Φ ’ 5 4 - φαν ο. Ὁ 3 » : τῷ ἀγγείῳ ᾧ δώσω ἐγὼ τῷ Θεῴ, ἐν ἐκείνω ἐπιβαλεῖ µοι τὴν 

δωρεὰν αὐτοῦ: εἰ μικρὸν δωσω, ὀλίγην, εἰ µέγα, πολλην. 

Ἐνὐθέως δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν, ἀπελθων εἰρ- 
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οογἆθΒ. ΟΩιοπιοάο οηῖπα ἀἱβειπ]ϊ]ος δὲ αἴοπαξ α 5ο ηο5- 

5εἱ2 ῬΒοῖϊίο ΙπβαρεΓ ΟΠΙΠΘΠΙ αΠΙπιατα α Ώ6ο Ἠαβετο Ἱ]]ας- 

ἱταίίοποαπα οἱ Ἰαπιραᾶεπι, εἰ ΟΠΙΠΘΒ βΙΥσς6Γθ 1ΙΠπ ΟΟΟΙΙΥΒΙΙΠΙ 

ἨΏοπαῖπί. ΌπιπθἙ οπῖπα ἀεεδιάεταπί οοοιττετο εὐ οοπ]απρῖ 

Ώρο, 5εᾷ ὨὭεο ἁαπίο Ίποεπὶ οὲ Ἱαπιραάεπι, ρτιάςπίας 

αιϊάεπι Ῥεπε ορεταπάο οἰεαπι Ἱππηίαπέ, {αΐπορ αιέοπι 

παπί Ἰαπιραάεπι βἶπο οἶθο. ἈἘκο]αάαπίας Ιρ]ίατ ποη 

Ἠαρεηίθς Ῥοπα οΡροτα, Ῥτορίες αἱθ αοοθπάαίαν ἵπ 1] 

Ίππιεη: πῖςί επῖπι Ῥοπα οροτα {βοἴαπιαδ, αχ]ησι]έαν 

Ίαπιεη Τεϊ ἵη ποῬῖβ. 

σέ επῖπι Τιοπιο φωϊάαπι εγεσγε Ῥγοῇοίδοεπδ, υοσαυἰέ 

8ΕΥΌ08 81105, εί ἐγααϊαϊέ ἐῆί θοπα δα, εί ]ιωῖο φϊάεπι ἀεαιέ 

φωΐπφιε ἰαϊεπία, αἴϊὲ αιίεπι ἆμο, αἰδὶ νεγο Ἡπιπε, υπιἰσιίφιιθ 

δεοιπιάκίπι Ῥτορτίαπι Γαοιμμαίεπι, εἰ Άγοίεοζιςδ εδέ δἰαξίπι. 

αδΙδέ αιίεπι φιῖ φιζπφιο ἰαϊοπία αοοερογαΐ, οί ορεγαξιιδ οδἰ 

ἵπ αἷθ, εἰ οοπ]εοίέ αἴίεγα φωΐπφιο. υδύπι[ίεν οἱ οι ἆμο 

αοσερεγαῖ, ἴισγαίμβ οδί οί ἔρεο ιο αἴίονα: αιὲ αιέεπι πιηι 

αοσερεγαίῖ, αὐῖεπα οάϊέ ἴπ {εγγαπι, οἱ αὐθοοπᾶίέ Ῥεσιπίαπι 

ἀοπιϊπί διῦζ. Ῥοδέ πιιἰέιπι νεγο {επιρογίδ υεπὶέ ἀοπιίπιι 8εΥ- 

νογιπι ἐίογωπι, οἱ οοπ/ογί γαίΐοπεπο στι εἶα] Όαπι ἁϊκ- 

1986 5πρτα αιοᾶᾷ ποδοϊαίαν ἆἱδβ απαπᾶο γοαπέατας αἲέ 

ῬΏοπήπας, αρροπῖέ εξ ραταβοίαπα Ίαπο, οδίεπάςπς αποά 

τορεπίε γεπίυτας βἶό, Ἀἱοιιῦ οηῖπι Ἠοπιο Ῥετεστο Ρτοί- 

οἴδεςης, ία αἳ Ώοπαῖπις γοσαν]ζ 86ΓΥΟΒ 81108, 6{ Ἠερο αίαιια 

Ἰθία οοπιπαϊς]έ 1116. Έετεστο αιέεπι ργοβοίθοῖ ἀῑοίέας, ααϊ 

Ῥτορίες ποβ {ασίας εξ Ἠοπιο ΟΠτβίΗ5, γα] βοουπάσπι 

ααοά αβοεπάῖέ 1π «0195, νε] βαοιπάαπι ααοᾷ ]οηπσαπ]παϊς 

οί, εὐ ποηπ βίαίῖπι οαχὶρ]ό οΡρι5, 5δεᾷ αχρεοίαἰ. βοτνὶ 

απίοπα 1ας5, απἴθας οοπογαᾶἹέαπα θϱ8δέ βογπιοπῖ5 πϊπϊθέο- 

τῖαπα, αέ ερῖδοορῖ, βαορτάοίςς, ἀϊασοπὶ, εξ ρϊτΙέια]α, ἆοπα, 

αοαϊρῖοπίες: 11 ααϊάσεπι ῬΡ]ατα, Ἠϊ γοτο πποτα, ππαβα]β- 

απο βεοιπάἁπι Ρτγορτίαπα {αοι]ίαίαπα, Ἆος ϱ5έ, βδοιπάτιπα 

πῃθηβυταπι Πάεῖ οὗ ριτ]βοαΙοπῖς, Τη νας επῖπι ααοᾷ οσο 

ἀαίυταβ βαπα Ώεο, ἵπ Π]αά παϊθέεί ἆοπαπα παπα: βἱ ραγ- 

γυπα ἀεάετο, ρατναπι ἀαβῖί εὖ Ίρβο ἆοπαπι: βἱ πιαρηΏππη, 

ππασΏαπα 1ρ59 ᾳποααθ ἀαὈῖξ. Ῥίαζϊπι απίοπι απϊ απίπααθ 
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γάσατο. Όρα τὴν ἐντρέχειαν αὐτοῦ, πῶς οὖδεν ἡἠμέ- 

λησεν, ἀλλ᾽ εὐθέως εἰργάσατο, διπλασιάζων ὃ ἔλαβεν. 

Ὁ γὰρ μὴ µόνον ἑαυτὸν ὠφελῶν, εἴτε λόγον ἔχοι, εἴτε 
πλοῦτον, εἴτε δυναστείαν παρὰ βασιλεῦσιν, εἴτε ἄλλην 

οἱανοῦν δύναμιν 1 τέχνην, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους θέλων ὠφε- 

λεῖν, ὁ τοιοῦτος διπλασιάζει τὸ δοθὲν αὐτῷ. Ὁ δὲ χωώσας 

τὸ τάλαντόν ἐστιν ὁ τῆς ἰδίας αίώςς ο φροντίζων, 138 

καὶ μὴ καὶ τῆς τῶν ἄλλων, ὃς καὶ κατακρίνεται. ᾽Αλλὰ 

καὶ ἐὰν εὐφυῇ ἴδῃς καὶ ἐπιτήδειον ἄνθρωπον, τῇ εὐφυῖᾳ 

εἰς πραγµατείας καὶ δολιότητας καὶ γήϊνα πράγματα κα- 

ταχρησάµενον, τὸν τοιοῦτον εἰπὲ κατορύξαι τὸ τάλαντον 

εἰς τὴν γῆν, τουτέστιν, εἰς τὰ τῆς γῆς πράγματα. Μετὰ 

28. ΧΙ. 6. ὰς 

λόγια αὐτοῦ" ἀργύριον γὰρ πεπυρωµένον τὰ τοῦ 
δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ δοὺς τὸ ἀργύριον, ἢ τὰ | 

| 

Θεοῦ λόγια. ᾿Ἡ ἁπλῶς πᾶν ὁτιοῦν χάρισμα, λαμπρὸν καὶ 

ἔνδοξον ποιοῦν τὸν ἔχοντα, ἀργύριον λεχθείη. Ἰκαὶ συναίρει 

λόγον ἀπαιτῶν καὶ λογοπραγών τοὺς λαβόντας. 

Ύ.2ο--ο Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα 
λαβὼν, προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων: 
κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας" ἴδε ἄλλα 
πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς, Ἔφη. αὐτῷ 
ὁ κύριος αὐτοῦ: εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ, ἐπὶ 
ὀλίγα ἧς πιστος, ἐπὶ πολλών σε καταστήσω' εἴσ- 
ελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. Προσελθων 
δὲ καὶ ὁ τα δύο τάλαντα λαβων, εἶπε᾽ κύριε, δύο 
πάλαντά μοι παρέδωκα», ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα 
ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ" εὖ 
δοῦλε ἀἆγαθὲ καὶ πιστὲ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστὸς, ἐπὶ 
πολλών σε καταστήσω": εἴσελθε εἰς πὴν χαρὰν 

τοῦ κυρίου σου. ΠΗροσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαν- 
πον εἰληφως, εἶπε" κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς ε 3 

ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων 
ὅθεν οὐ διεσκόρπισας᾽ καὶ φοβηθεὺς, ἀπελθων ἔ- 
κρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῆ' ἴδε, ἔ ἔχεις τὸ σόν. | 
᾽Αποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτώῷ' πονηρὲ | 
δοῦλε καὶ ὀκνηρὲ, ᾖδεις ὅτι θερίζω ὅ ὅπου οὐκ ἔσπει- 
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ἰα]επία αοοθρεταῖ, αθΠύ οὐ ορεταία» ορ. Ὑϊάς βοάυ]έα- 

ἔεπι Πας, αποπιοάο πμ] πορ]εχῖέ, 5οἆ βἰαίῖπι ορεταίι 

εδ ἀαρ]σαπς αιιοᾷ αοοθροεγαί, (ΟΩαἵ οπίπα ποπ βοἶαπα β1ΡΙ 

8ο] Ρτοάςςί, οἶνο ργιάεπ{ίαπι Ἠαβθαί, αἶνο ἁῑν]ιέίας, βἶνα 

Ροίεπ{ῖαπα εἰ αιοἑοτ]αΐίοπι αριᾶ τ6Φ65, 5ἶνα αΠαΠΙΟΙΠά1Θ 

α]ἴαπα γε] ατίεπα γε] {αοι]αίαπα, 5ο εἰ αῖς νυ]έ Ρτοάθβςο. 

5 ἀαρ]σαῦ ααοᾷ αἳρί ἁαίαπι οδί. Οι αιίαεπι {α]οπίαπι 

{ο16 1η {ετταπη, 15 οδύ αιῖ 5102 {απίαπι αΠέαῖς οπταπα 

Ῥαδεί, εἰ ποη αοταπα, ααἱ οὐ οοπἀεπιπαέατ. Ἐν βἵ Ώοπα 

πηεη{ῇς εἳ ςἰιάϊοδαπα Ἱοπαῖποεπα γ]άείῖ5, απ ΙπσθηΙο 510 αἆ 

περο{Ια{ΙοηθΒ, ἄο]ος οὔ ἴθττοεπα ορετα αραβίις, ἆς Π]ο 

ἀἶσας ααοά ἀαίοᾶςατιέ {α]επέαπι βααπα 51Ώ ἔσττα, ος εδί, 

η Ίθιγτεπα ορετα. Ῥο5δί ππ]ίαπ ααίεπι {επιροτῖς νγεπῖό 

Ῥοπήπας ααῖ ἀεάεταί αγσεπίαπι, γα] εἰοαπῖα βπα. ΑΓ- 

θεπίιπα επῖπα Ίσηο Ρτοραίαπι, εἰοαπία Ὠοαἳ: γε] αἰπιρ]]οί- 

{εγ οπΊπς ἄοπαπι ααοᾶ οἶαταπ οὐ ἸπδῖσΏσπω {αοἵς Ποπῖ- 

ΏΘΠΙ, ατρθεηίἁπι ἀἰοίαπι αδί. ἩἨί οοπγοσαῦ 1ο, τό 

ταίίοΏησπα αὖ Ἠΐ6 αιϊ ἰα]επία αοοερεταπέ, αιά1αί. 

Ἐὲ αοοθᾶοπ ἵν φιῖ φμίπφιο ἰαΐσπία αοοορογαί, αέίι]ὲέ 

αἴία «φιϊἴπφιμο ἰαίεπία, ἀἴσεηπδ: Ιοπιῖπαο, οφιωἴπφιμο ἰαζεπία 

ἐγααιαϊκέὲὶ πο], «οσο αἰίογα φιἴπφιο ἰαζεπία ἰμογαίμς δωΊι 

ΦεΥ οα. -4ἱί ἠί ἀοπιίπις εως: «ΈἘιφο 8ΕΥῦο Όοπο αἱ ἸζάεΙί», 

βρε ραμοα Γι Πάεζῖθ, δµργα πιωίία ἴο οοπβζέμαπι, ἐπίγα 

ἵπ φαιαάζωπι ἀοπιϊπᾶ ἑωῖ. «σοεᾶεπε αιίεπι φιξ ἄιο ἰα[οσπία 

αοοερεγαί, αἲί: Ὠοπιῖπα, ἆμο ἰαϊεπία ἐγααίαϊείί πι], εσσθ 

αἴία ἅμο ἴμογαίμθ δΙπι ᾖεΥ οα. «ἲΐ εί ἀοπιπις εἶις : 

Έιφο 8εΥν6 Όοπο εἰ Πάεἴῖδ, 5ῤεΥ ραισοα Γι Πάε[ίς, δργα 

πιιίία {ο οοπδίϊέµαπι, ἐπίγα ἵπ φαιαάζιπι ἀοπιῖπϊ ἑω. «6οθ- 

ἄεπα αιέεπι εί ημξ πι ἰαζεπίιπι αοσθερεγαίῖ, αἲί: Ιοπιῖπο, 

πουεγαπι {θ φιοᾶᾷ Ἴιοπιο ἄιγιβ 8ἱ8, Πιθίεπς ιδ Ίιοιι δοπι- 

παφεῖ, εί ὑπᾶε οοπφγεθαπδ αὈἳ ποπ δβαταῖδέῖ, ας ἐεγτίίως αθτί, 

αὐδοοπαίφμο ἰα[οπέωπι ἔωιιηι ἴπ {εγγα : «608 ναῦεδ φιιοᾶ ἔιιπα 

68. ἸΙεβροπάεπς αιίεπι ἀοπιπας ο]ις ἀἰαῖί εἳ: 5εγνε πια[ε 

οἱ Ῥἱφευ, δοῖεῦαδ φιοᾷ πιείαπι πιθί ποπ δεπιπαυνϊ, εί 6ΟΛΦΥΕ- 
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ρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα᾽ ἔδει οὖν σὲ 
βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλ- 

ἃ 

θων ἐ ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκω. ”Αρατε 
”/ 

οὖν ἀπ αὐτοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι 
Δ / / ” Δ ή η / 

τὰ δέκα τάλαντα. Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσε- 
η) / Δ λ] ο ” ται, καὶ περισσευθήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, 

καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται απ᾿ αὐτοῦ. Καὶ τὸν ἀχρεῖον 
δοῦλον ἐκβάλλετε εἷς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ 

ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τών ὀδόντων.] Οἱ 
μὲν ἐπεργασάμενοι τοῖς δοθεῖσιν ἐπαινοῦνται ὑπὸ τοῦ δεσ-- 

ρ ε ’ 3 ” ω] [ο να . . .] ε ’ 

πότου ὁμοίως ἀμφότεροι, εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ, ἑκάτε- 

ῥρος αὐτῶν ἀκούων. ᾿Αγαθὸν δὲ ἐνταῦθα πάντως τὸν φιλάν- 

θρωπον, τὸν ἄφθονον νοοῦμεν, ὃς τὴν οἰκείαν ἀγαθότητα καὶ ρ 3 α 2 

τοῖς πλησίον ἐφαπλοῖ. ᾿Επὶ ὀλίγα δὲ πιστοὶ φανέντες ἐπὶ 
- - ’ 

πολλῶν καθίστανται" καὶ γὰρ εἶ καὶ ἐνταῦθα χαρισμάτων 
3 ’ σ 9 ’ 3 -- Δ 9 / 3 , 

ἀξιούμεθα, ὅμως οὖδέν εἶσι ταῦτα προς τα μέλλοντα ἆγαθα. 
νά 3 δὲ - ’ « 3/ 9 ’ Ὠ] ” ε 9 ΔΝ 

αρα ὁε τοῦ κυρίου, ἡ ἄληκτος εὐφροσύνη, ἣν ἔχει ὁ Όεος, 
3 ” 3 ς - ε 3 - 9 ο: Δ ιὸ 

ΝΕ εὐφραινόμενος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, ὡς ὁ Δαυὶ 

λέγει. Τοιαύτην οὖν εὐφροσύνην εὐφραίνονται καὶ 

οἱ ἅγιοι ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὥσπερ οὖν οἱ ἁμαρτωλοὶ 

λυποῦνται ἐπὶ τοῖς οἰκείοις ἔργοις, καὶ µεταμέλονται" καὶ 
Δ / λ [ο 5 επ το ’ αλλων με 

τὸν ἸΚύριον δὲ πλοῦτον ἔχοντες οἱ ἅγιοι, χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ. 
“ δὲ ϱ/ Ας Ν / [ή 4 Ανα ἀ ὁύ ν 
Όρα ὃὲ ὅτι καὶ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν, καὶ ὁ τὰ οὖο, 

τῶν αὐτῶν ἀγαθῶν ἀξιοῦνται. "Όταν γάρ τις, καὶ ὀλίγατβ9 

λαβὼν, ὅμως τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν, κἂν μικρὰ εἴη, καλῶς 
3 [ή 3 4 3 [ή - ’ 3 / 

οἰκονομήση, ἴσην τιμὴν ἀπολήψεται τῷ μεγάλων ἀξιωθέντι, 
. ’ ιό . 3 ο λ - ͵ 

καὶ κατορθωσαντι" ἕκαστος γαρ καθ ὃ ἔλαβε, κατὰ τοῦτο 

καὶ ἄκρος δοκεῖ, ἐὰν κατορθώση. ᾽Αλλ᾽ οἱ μὲν εὐγνώμονες 
υὴ - ε .] Δ 3 3 Δ 3 3 

δοῦλοι, τοιοῦτοι" ὁ δὲ πονηρος καὶ ὀκνηρος ἄλλως ἄπολο- 
- Λ [. ον ον.) / νλ Δ 9 ή Δ 

γεῖται, καὶ ἑαυτοῦ ἀξίως. Ὑκληρὸν γὰρ ὀνομάζει τὸν δεσ- 
’ ” . -- . - ” ’ 

πότην, ὥσπερ καὶ νῦν πολλοὶ τῶν διδασκόντων λέγουσι, 
/ 3 Δ - Ἁ 3 [ ε Δ ω 5 

σκληρόν ἐστι τὸ ζητεῖν παρὰ ἀνθρώπων ὑπακοὴν, οἷς οὐκ 

ἐνεποίησεν ὁ Θεὸς τὸ ὑπήκοον, οὐδὲ ἐνέσπειρεν αὐτοῖς τὸ 
9 ’ - 3 ο Ρ 3 ” ο) - ” 

εὐπειθές: τοῦτο γὰρ αὐίττεται διὰ τοῦ εἰπεῖν θερίζειο 

ὅπου οὐκ ἔσπειρας, τουτέστιν, ὥᾧτινι οὐκ ἐνέσπειρας τὸ 

εὐπειθὲς, ἀπαιτεῖς, παρ᾽ ἐκείνου τὸ εὐπειθέ. ΔΛέγων δὲ 
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Φεπι ἐῑίίπο δὲ ποπ δραγεὶ: ορογέωῖέ 6ΥΦο έε οοπιπιέέεγο Ῥεειι- 

πίαπε Ίπθαπο πποπθαγ{{9, οί υοπίοπθ 640 γεσερίθδεπι αέἴφιιο φιοᾷ 

(16 ἐ8ί, ΠΟ διγα. Το Μίαφιο αἲ ϱο ἰαϊοπίμπι, αἱ 

ἄαίο εἳ φιὲ ]ιαῦεί ἄεσεπι ἰαΐεπία. Οπιπὶ επῖπι Πιαδεπίὶ ἀαθί- 

ἔωγ, οἱ αὐιπάαδίέ : φιῖ υ6γΥο ποπ ]ιαῦεί, εἰίαπι φιοᾶ Ἰιαῦεί 

αιΓεγοίω» αὖ ϱο. «ἘΕί ὑπιίζεπι 8ογνιπι θ)ιοῖίο ἴπ {επεῦγας 

επἰεγίογεδ: 1ίίο εγτέ Πείις οί ἰγίάογ ἀἄεπίζιπι.] Απιθο 

Μϊ απἲ ἵπ οοποτεάΙᾷς ορεταπί”σ, ἸΙαπάαπίαν α ἀοπιπο 

οοἆθπι πιοᾷο, Έπσε 5οτγο Ῥοπο εέ Πάο]ῖ5, αίεταιο αιά1θ, 

Ῥετ Ῥοπαπι αιίοπι Ἠῖο οπιπῖπο ἹπίθΙΙσίπιας παΙβαγῖοοἵ- 

ἄαοπι εὖὔ Ἰρετα]οπι, απῖ βπαπι Ῥοπ]ίαίοπι εἰ Ῥτοχϊπαϊς 

Ἱπραταί. Ου απίεπι 61ρ6ς Ῥαυσα Πάε]ες αρρατεπέ, 

βαρεχ πιυ]ία οοηδΗἑπαπίασ: παπα Ἠσεί Ἠϊο ἆοπα 90Π856- 

απαπαασ, εα {απιεη οτι Γαἰατῖ ποη ϱαπύ οοη{ετεηάα. 

(απάϊαπα ααίεπα Γοπαηῇ, ΙπορθβραΡ!]15 Ἱερθίία, αααπα Ἠαβεί 

εις σαπἆεπς ἵπ ορεσῖρας ϱα15, δἷοιί Ώανιά ἀῑοῖί. Τα] 

Ιρ]έατ σαιάϊο σαιάεπῦ βαηοᾶ ἵηπ ορετίριαβ βυ15 Ἱερίαπίες: 

βομέ οἱ οοπίτα Ῥεοσαίοτθς ἀο]επί ἵπ ορετίριβ ΡτορΓΙΒ: 

Ῥτερίοτεα, Ὠοπαίπαπα ἁἰγιδίας Ἠαβεηίες βαποίῖ, ραιάεπί ἵπ 

Ἠ]ο. Ὑιάα ααίαπι ααοά αἱ ἵ5 απῖ ααἵπααπε, εί ἶ5 απῖ ἆαπο 

ἰα]επία αοοεροεταῖ, εαἆεπι Ῥοπα οοηδεαπαπίατ. Οπαπάο 

οπῖπα απῖς είῖαπι Ῥαισα αοοθροσῖέ, αὐ ἁαίΐτπα 5ἵΡΙ ἆοπαπι, 

Ἠοθῦ Ῥατναπα 8ἳ6, Ῥεπο ἀἹδρεηβαγίέ, 684 πα]επι Ἠοπογεπι 

αἀερίυτιβ εξ ουπα ϱο απὶ ππαρπα Παρι1ζ, εξ {εοῖ. ὍΌπις- 

ααἴβααε οπῖπα πέ αοεεροτῖέ, Ἱία εὐ εχοε]ξας νιάερίέατ, βϊ 

Ῥοπο ερετῖό. Ῥοττο βετνῖ ϱγα(1 Τζα 5ε Παρεπί: αἱ Ρεγυειςιβ 

εἔ Ρῖσετ αΠίεν τεβροπάεί, εὖ πό 5ε ἀϊρηαπι οί. ΌὈπταπα 

οπῖπα ἀοπιίπαπα ποπαϊπαί, δἶοις εί ημηπο πια] ἀοοίογαπα 

ἀϊουιπί, Όιταπι απ]άσεπι τααιίτετο αὉ ΠἨοπαιπίρας οὐοαςῖ- 

εηίίαπα, αυῖρας Ώειξβ που ΙπάΙάΙέ οβέεπιρεταπίίαπα: Ἡοο 

οπῖπα Ιπβῖπιαῦ ἀἄἴοεηςβ, ΙΜείϊς αΏί ποη βοπι]παβί], Ἆος οβέ, 

ου ποη ἀθάϊδα αέ οροεάϊτεί, οχὶσῖ αὉ 1]ο πέ ορεάᾶῖαῖ, 

Ὅϊοεπς αμίεπα ἁαταπι ἀοπαιίπιπα β6γΥΗ5, βοἵρβυπῃ οοπάσθπι- 
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Δ Δ / « . ε Δ / 9 4 

σκληρὸν τὸν δεσπότην ὁ δοῦλος ἑαυτὸν κατακρίνει" ἐπεὶ 

γὰρ σκληρὸς ἦν, ὤφειλε μᾶλλον ἐπιμελεῖσθαι, ὡς σκληρὸν 

καὶ ἀπηνῆ ἔχων δεσπότην. Βὶ γὰρ τὰ ἑτέρων ἀπαιτεῖ, μᾶλ- 

λον τὰ ἑαυτοῦ ἀπαιτήσει" ὥστε ἔδει καὶ σὲ πλεονάσαι υ] 

ἔλαβες, καὶ ποιῆσαι μαθητὰς, ἀφ ὧν ἀπήτησεν ἂν τὸ ὀφει- 

λόμενον. Τραπεζίτας γὰρ τοὺς μαθητὰς ὀνομάζει, ὡς ὃο- 
’ Ἀ 3 ὸ ιά ΔΝ / ’ τ» - 

κιµάζοντας ἢ ἄπο οκιµάζοντας τὸν λόγον" τόκον δὲ ἀπαιτεῖ 
. Δ - - 4 - ” Ρ « 8 
παρὰ τῶν μαθητῶν, τὴν τών ἔργων ἐπίδειξιν. Ὁ γὰρ µα- 

θητὴς, λαμβάνων παρὰ τοῦ διδασκάλου τὸν λόγον, ἔχει μὲν 
. 9 9ο. νο) ς / λ διὸ δὲ 

καὶ αὐτὸν, καὶ ἀποδίδωσιν αὐτὸν ὁλόκληρον" προσθίδωσι δὲ 

καὶ τόκον, τὴν ἐργασίαν τοῦ ἀγαθοῦ. Αἴρεται οὖν ἀπὸ τοῦ 
. Δ 9 - / Δ / ε Ν Δ 

πονηροῦ καὶ ὀκνηροῦ δούλου τὸ χάρισμα. ὍὉ γὰρ λαβὼν 
/ [ή 3 ΔΝ . - 3 . Λ / 

χάρισµαά τι εἰς το ὠφελῆσαι ἄλλους, καὶ µη κεχρηµένος 
’ ᾽ 3 Δ 3 ’ « 4 ’ 4 ’ 

τούτῳ, καὶ αὐτὸ ἀπόλλυσιν' ὁ δὲ πλείονα σπουδὴν ποιησά- 

µενος, πλείονα ἐπισπᾶται καὶ τὴν δωρεάν. Τῷ γὰρ ἔχοντι 

σπουδὴν, δοθήσεται πλείων ἡ χάρις, καὶ περισσευθήσεται" 
» Δ . - Δ 5 Δ Δ Ν [ή Ὀ] - 

ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος σπουδὴν, καὶ τὸ χάρισμα ὃ δοκεῖ 
” ) / ς 8 " δὴ / ς 

ἔχειν, ἀρθήσεται. Ὁ γὰρ μὴ σπουδὴν ἔχων, μηδὲ ἐπεργα- 
ῃ 4 5 9 ”/ η Πῃ » ος μις 

σάµενος οἷς ἐλαβεν, οὐκ Έχει τὸ χαρισµα, ἀάλλα δοκεῖ 

᾿ἔχειν" ἡμαύρωσε γὰρ τοῦτο διὰ τῆς ἀμελείας. 
«/ ν / Δ -- ᾖ / 

γ.αι-- Όταν δὲ ἐλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι 
μετ] αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξηε αὐτοῦ, 
καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ 
ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ 9 
ποιμὴν ἀφορίζει τα πρόβατα ἀπὸ τών ἐρίφων, καὶ 
στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιών αὐτοῦ, τὰ δὲ 
ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.] Ἐπειδὴ ἡ πρώτη παρουσία τοῦ 

Κυρίου ἐν ἀτιμίᾳ γέγονε καὶ ὕβρει, φησὶ τὸ, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ 

δόξη αὐτοῦ: ἐν γὰρ τῇ δευτέρᾳ μετὰ δόξης ἐλεύσεται, μή» 

μ.. ων. αὐτόν. ἹἩρῶτον δὲ φήμον τοὺς 

ος. ἀπὸ τῶν μμ ἁπαλλαάσσων αὐτοὺς ἁγωνίας, 

καὶ ἵστησι, καὶ τότε φωνεῖ πρὸς αὐτού. Ἰρόβατα μὲν οὖν 

καλεῖ τοὺς ἁγίους, διὰ τὸ ἥμερον, καὶ ὅτι καρπὸν ἡμῖν ὃι- 

ὁόασι καὶ ὠφέλειαν ὡς τὰ πρόβατα, καὶ ἔριον χορηγοῦντες 

ἤτοι σκέπην θείαν καὶ πνευματικὴν, καὶ γάλα, τουτέστι, 
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παῦ. Ἀαπι αποπίαπα ἆατιας εταῦ, ἀερεραῦ πιασῖς ἀἰΙσοπβ 

6556, πέροίαο ἆπταπι οὐ ογαάε]επι ἀοπιίπαπι βογβ(β. 

Ναπι δἱ αΠεπα εχὶσΊέ, πιπ]{έο πιαρῖ5 5α οχῖσεί: αίαιε ία 

οροτίεραί εί {ο πι]ρῃσατο 4ἱδ 4οοθροτα5, εὖ {αορθτο 

ἀἰδοῖρα]ο α οαιάδας ἀθιίαπι τοροίοτθΒ. ἈΝαπιπι]ατ]οῬ 

ααΐεπι ἀἰδοεῖρα]οβ ποπιῖπαξ, {αηπαμαπα ϱο5 απὶ ρτορεπί από 

τερτοροπί Β6ΓΠΙΟΠΘΕ. οτι πδυταπα εχ]ρ]ί α ἀῑδοῖριι- 

Ἠβ, ορεταπα βοϊ]οεῦ οχΠΙρΙοπαεπι. Τϊδοίρα]ας επῖπ α 

ἀοοίοτε 86ΓΠΙΟΠΟΠΙ αςοἱρίοης, παρεύ ααϊάεπα 1]απα ε{ τοά- 

ατῦ Ἱπίεργαπα, αἀάῖς ααίαεπα ε{ πδήταπα, Ῥοπί ΟΡΘΕΓΑΔΙΟΠΕΠΙ. 

Το] έασ Πίαφαθ α πια]ο οὐ 5εσπῖ 66ΥΥΟ ἀἆοπ!Πι, (Οπἵ οπῖπα 

ἄοπιπι οαΠααοά ἴπ αΠοταπι αθΠίαίεπι αοοθρῖθ, πες ϐ60 

υδπθας, Ἠ]αᾶ εἰϊαπα ρετάΙξ: ααὶ Υετο πια]άρῃσατε »ἐιιάεῖ, 

πηα]οχθπα αἳΡὶ οοποΠαΡίέ στα ξίαπι. Ὠϊσοπίέίαπα οπίπη α- 
Ἠϊρεπα ἁαὈίέατ τηα]οτ οταίῖα, ία αἱ αραπάεί, ῥΒπάἵαπα 

απίθπα ποἨ αἀμίρεπς, εὖ ἆοπο ααοά νγιάείατ Ἠαβετο ρτῖγα- 

Ῥήατ, ὙΝερ]Πσεης οπΙπῃ, εἴ αιϊ ποηπ ορεταίατ ροτ εα αμςθ 

αοοθρῖς, Ώποη Ἠαρεί ἆοπαπι, δε γΙάείαν Ἠαβογε: ηαπι 

ρετάιά1ς 5αα πορ]σεπίϊα, 

ωπι αιίεπο οεπεγίέ Πίως Ἰιοπιϊπίς ἴπ φἰογτία δα, αἱ 

ΟΠΙΠ6Β βαποίῖ απφε[ῖ σιππ 6ο, ἔπιο δεάεδῖέ 811ῤ6Υ δεᾶεπι οἴογία 

διιῶ, οἱ οοπφγεφαδιἔι’ απίο 61Πο ΟΠΊΊ65 φεηίςΒ, εί δεραγαῦίέ 

05 αὖ ἰπυίσεπι, «φμεπιαάπιοάμπι ῬαδίΟΥ δεηγεφαί ουε αὖ 

Ἱωαίς, εἰ δίαἑμεί φιϊάεπι ουες α ἀεπίγῖς 88, ᾖιαάος αιίεπι α 

θὐίδίγίθ.]  ΟΩποπίαπα ρτίπιας αἀγεπίας Τοπηϊηϊ 1η 1σηο- 

παϊπῖα, {πῑξ εἰ ορρτορτ5, ἀῑοῖξ, αυτα γεποετῖό ἵπ ο]οτία 5υα, 

Τη βοοαπάο επῖπ ουἵπα ρ]οτία αἀθτῖζ, αησε]Ις ραπ ραῃ- 

Ώρας. Ῥτίπιαπι απίεπι βοραταῦ βαποίοΒ α Ῥεοσαίοτίρα5, 

Ἡβεταηβ 605 α Ίαροτο, εὖὐ βίαἰιζ, εί {απο Ἰοαᾳυϊέαν οἵς, 

Ἱίασααθ οΥθβ γοσαί 5αποίοβ, απῖα πιαηδαεῦ βιηέ, οἱ {Γιο- 

ἔαπα ποΡβῖ5 αο αὐΠίαίεπι ἆαηί, πέ 9Υ6Β, Ιάπαπ} βαρρεάῖ- 

{απίθβ υιάο]ιοεῦ ἀῑνίπαπι εὐ αρϊτιια]ετι αποίΙ: ο 
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τροφὴν προσήκουσαν" ἐρίφους δὲ, τοὺς ἁμαρτωλούς" κατὰ 

κρημνῶν γὰρ βαδίζουσι, καὶ ἄτακτοί εἰσι καὶ ἄκαρποι ὡς οἱ 

ἔριφοι. 

Υ. 04---ο Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιών 149 
αὐτού: δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός µου, κλη- 

ρονοµήσατε τὴν ἠτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 

καταβολῆς κόσµου. Ἐπείνασα γὰρ, καὶ ἐδώκατέ 
μοι φαγεῖν" ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ µε' ξένος 
ἤμην, καὶ συνηγάγετέ µε" γυμνὸς, καὶ περιεβάλετέ 

με᾽ ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέγασθέ µε' ἐν φυλακῇ 

ἤμην, καὶ ἤλθετε πρὀς µε. Τότε ἀποκριθήσονται 
αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες' Κύριε, πότε σε εἴδομεν 
πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν; ἢ διψώντα, καὶ ἐποτί- 
σαµεν; πὀτε δέ σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγο- 
µεν; ἢ γυμνὸν, καὶ περιεβάλοµεν; πὀτε δέ σε εἴ- 
δοµεν ἀσθενη ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρὸς σέ; 
Καὶ ἀποκριθεὶς ὸ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς" ἁμὴν ο Ἄν 
ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφών 
µου τών ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.] Οὐ πρότε- 
Ρον τιμά ἢ κολάζαι, πρὶν ἢ δικάσηται" φιλάνθρωπὸν γάρ 

ἐστι. Καὶ ἡμᾶν δὲ τοῦτ) αὐτὸ παιδεύει, μὴ πρότερον κο- 

λάζειν πρὶν ἂν ἐξετάσωμεν. Οὕτω γὰρ ἀναπολόγητοι μᾶλ- 

λον ἔσονται οἱ μετὰ δικαστήριον κολασθέντες.. Εὐλογημέ- 

νους δὲ καλεῖ τοὺς ἁγίους, ὡς ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀποδεχθέντας" 
κληρονόμους δὲ αὐτοὺς ποιεῖται τῆς βασιλείας, ἵνα δείξη ὅτι 

κοινωνοὺς αὐτοὺς ποιεῖ ὁ Οεὸς τῆς ἑαυτοῦ δόξης, ὡς υἱοὺς 

αὐτοῦ. Οὐ γὰρ εἶπε, λάβετε, ἀλλὰ κληρονομήσατε, οἶονεί 

τινα πατρῴαν περιουσίαν. ᾿Αδελφοὺς δὲ ἐλαχίστους καλεῖ, 
} τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς, ἢ πάντας ἁπλῶς τοὺς πένητας. ΠΠάς 

γὰρ πένης ἀδελφός ἐστι τοῦ Ἀριστοῦ κατ᾿ αὐτὸ τοῦτο, ἐπεὶ 

καὶ ὁ Χριστὸς ἐν πενίᾳ διήγαγεν. "Όρα δὲ καὶ τὴν τοῦ 
Θεοῦ δικαιοσύνην, πῶς ἀνακηρύττει τοὺς ἁγίους. Ὅρα καὶ 

τὴν ἐκείνων εὐγνωμοσύνην, πῶς δι) ἐπιείκειαν ἀρνοῦνται τὸ 

θρέψαι: ἀλλ ὁ Κύριος τὰ ες τοὺς πένητας γενόμενα εἰς 
ἑαυτὸν ἀναδέχεται. 

Ψ. 41-16 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων' πο- 
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Ίας, Ἆου οςί, οἵθαπι οοπρταύπα: Ἠσωάοβ αιίοπι Ῥεοσαίοτθς: 

1η Ῥρτεβοθρ5 επῖπα γαάυηί, οἱ Ιποοπιροβί βαπΐ, οὐ 5ίετῖ]ες 

πό Πως]. 

Τπο ἀῑσεί γεὮ η φι α ἀεωίγί δἱδῖ εγιπὲ: Υεπῖίε Όετέ- 

αἰοίὲ ραΐγῖς πια, οδδἱᾶείε γι ἔπι ιωγεάδίαίεπο ραγαίτιπι 

υοῦῖς αὖ οπογᾶίο πιιιᾶὶ. «Εδιγτυὶ οπίπι, εἰ ἀεάίςί πιϊ]ιῖ 

εὔενα: ο ζυῖ, εἰ ἀεάίδίίς πιτ]ῖ Ὀἱδεγε: Ἰιοβρ6ς εγαπι, εί οο[ζο- 

σἰδίῖδ πιο: πιᾶμθ, οί ορογιἰδέῖδ ιθ: ἴπᾖγπιμδ, εἰ υἱδίίαδίϊῖα 

πιο: ἴπι ϱαΥΟΕΥε εγαπι, αἱ υεπϊδίϊς αἲ πιο. Τιπο γδβροπᾶε- 

Ῥιωπέ αἱ {ιιαέῖ, ἀἰσεπίεν: Ι)οπιῖπθ, φμαπᾶο {6 νιάϊπιις εδιιγ{εῖι- 

ἴεπι, οί ραυΐπιις ὁ αμ εἰίεπίεπι, οἱ ἀεάϊπιις ἐδί ροΐιπι 

φιαπᾶο αιίεπι υἰάΐπιι Ἰιοδρίέίεπι, οί οοἰ[οφίπιι {εί αιίΐ 

πιιάιωη, οἱ οοορεγιπιµς ού Ἅ«μί φιαπᾶο ο υἰάϊΐπιιι ἴπ]γ- 

ππιήπι, αιιέ ἔπι σαγσεγε, οί ὑεπῖπιις αἄ {οἱ «Ἐί γεδροπάεπθ γεῦ 

αἰσεί ἐῑ[ὲ: «πιει ἄἰσο υοδΐβ, φιιαίοπιι Τεοϊδέῖ ιιπῖ ἄε [ης 

ᾖαἰγέδιις πιεὶς πιππιϊς, πι]νὲ 7οοϊθέϊ.] Ἀοπ απίεα ργαπιῖο 

αῃοῖέ νε] Ῥωπα, αααπα ἁ]αάϊοεύ. Μϊδετίοοι5 οηῖπα ο5ί, εί 

ηο5 ἀοοεί 1 ἵρδαπι, ααοᾶ ηοη απίεα ἀἆερεαπιιβ Ῥριηῖτο, 

α παπι τοπ ἀἰδοιββογίπια. Θὶο εηῖπι εχουβαίῖοπθο πιαρῖς 

οατοριπό, απῖ Ῥγεσεάεπίε ]μάϊοίο Ῥυπϊαπίαγ, ΈῬοττο 

βαποίοβ γοοαί Ῥεπεάᾶ]οίοβ, πό α Ῥαΐτε βΙβοθρίο8. Ἠστε- 

ἀεβ απίαοπι 1ρ8ο5 {αοῖί τερηῖ, οδίεπἆεπβ ααοά Ώειβ «05 

Ρατιαῖρος {αοῖεῦ σ]οσῖε» 8159, πῦ Π]Ιο8 6105. ΊΝοη θΠΙπα 

ἀῑσῖέ, αοοῖρίίε: 5εᾷ, Ῥοβδβῖάείθ ἵη ΠεργεάἹίαίεπι, πό Ραίου- 

ΏΦΏ δαΏρίαπίίατι. ὅαπι {αίχθες ΠΙΙΠΙΠΙΟΒ οσα, Υε] 5105 

ἀϊδοίρυ]οβ, γε] οπαπ6ς ἰπηρ]]ο]ίθτ ῬαιρογθΒ. Οπιπῖς οπίπα 

Ῥαμροες {αΐει εδ Ομ απαίεπας ρα"ρετ: απαπάοαυ- 

ἄεπα εἰ ΟἨτῖδίας ἵπ ορεβἰίαίο υΙκι0. Ὑἱϊάο ααίεπι αἱ 119- 

Οἤαπα αποπιοᾷο ἸΙααάςῦ αο Ρτορᾷϊοεύ βαποίοδ. Ὑἱϊάρο Ιέεπα 

οἱ ἹΠογαπα οαπάοσεπα αμοπιοάο ρτορίεσ πιοάθβίίαπι περεπῖ 

ϱο Ί]]πα Ῥανΐῖρρε: 5οἆ Ὠοπιῖπαςδ εα απ5θ ραυρετίρας βαπέ 

{αοΐα, 1η β6πιΘΒΡδΙΠ βιβοΙρῖζ. 

Τιωιο ἀῑσεί εἰ Ἰς φωΐ α δἰπίδίγῖς ογωπί: «Πἰεοεάίίε α 

27 
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ρεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηράµενοι εἰς τὸ πῦρ τὸ 
αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς 

ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα γὰρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ 

μοι φαγεῖν" ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με: ξένος 
ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με᾽ γυµνος, καὶ οὐ περιε- 
βάλετέ µε" ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ 
ἐπεσκέψασθέ με. Τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ 
λέγοντες" Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα, ἢ δι- 
γώντα, | ῆ ξένον, ἢ γυμνὸν, ἢ ἀσθενη, ἢ ἐν φυλακῆ, 
καὶ οὐ διηκονήσαµέν σοι; Τότε ἀποκριθήσεται 
αὐτοῖς λέγων' ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιή- 

/ -- / ἀ λ 

σατε ἑνὶ τούτων τών ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιή- 
’ τα 3 / πα 

σατε' καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κὀλασιν αἰώνιον, 
« μ / 2 Ν ο θν ο 3 9 3 ’ 3 Δ οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.] Τοὺς ἐξ εὐωνύμων εἰς τὸ 
- 3 ρῇ Μα κ / - ὸ Ἐ) . 3 3 

πῦρ ἐκπέμπει, ὃ ἠτοίμασται τῷ διαβόλῳ. πεὶ γὰρ ἄσυμ- 

παθεῖς εἶσιν οἱ δαίμονες, καὶ ἀπηνῶς διάκεινται καὶ ἐχθρωδῶς 

πρὸς ἡμᾶς, εἰκότως τῆς αὐτῆς τιμωρίας ἀξιοῦνται οἱ τῆς αὐτῆς 

γνωµης ὄντες, οἳ καὶ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτῶν ἔργων ἐπικατάρατοι 
» 9” . 9 ᾽ αλ ρ ε λ σα δι αν, 
ἐγένοντο. Ὅρα δὲ ὅτι οὐχ ἠτοίμασεν ὁ Θεὸς τὸ πὂρ τοῖς 

ἀνθρωποις, οὐδὲ τὴν Κόλασιν ἐποίησε δύ ἡμᾶς, ἀλλὰ διὰ 
Δ ’ .” -ἳ Ν - 3 Δ Α / ; ε / τὸν διάβολον ἐγὼ δὲ ποιῶ ἐμαυτὸν τῇ κολάσει ὑπόδικον. 

Φρίξον δὲ, ἄνθρωπε, ἐννοήσας ἐντεῦθεν ὅτι ἰδοὺ οὗτοι οὔτε 

ὧς πόρνοι, οὔτε ὡς ἅρπαγες, οὔτε ὡς ἄλλο τι πλημμελή-Ι41 
λ [ή 3 .] ε. . ή 3 ” 

σαντες κακον κολάζονται, ἀλλ᾽ ὡς μὴ ποιήσαντες ἀγαθοόν. 

Τά ὄντι γὰρ ἐὰν καλῶς σκοπήσης, ἅρπαξ ἐστὶν ὁ πολλὰ 
” Δ ο - Ἀ ο 3 ’ ’ ο 

ἔχων καὶ μὴ ἐλεών, κἂν μηδὲν ἀδικήση προδήλως. "Όσα 

γὰρ ἔχει περισσότερα τοῦ δέοντο, ἥρπασε πάντως ἀπὸ 
τῶν χρηζόντων μὲν, μὴ λαμβανόντων δὲ ἐξ αὐτοῦ. Εἰἰ γὰρ 

εἰς κοινὸν ταῦτα κατέθηκεν, ἦσαν ἂν κἀκεῖνοι ἀνενδεεῖς" νῦν 

δὲ ἐπεὶ ἀπέκλεισε ταῦτα, καὶ ἰδιοπουίσατο, διὰ τοῦτο πέ- 

νονται ἐκεῖνοι" ὥστε ὁ ἀνελεήμων ἅρπαξ ἐστὶ, τοσούτους 
. - ο) 3 - 3 ’ . 3 9 / ο 

ἀδικῶν ὅσους εὐεργετεῖν ἠδύνατο, καὶ οὐκ εὐηργέτησεν. "Όθεν 
3 ’ - 3 . Λ ’ [ή 

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς Κόλασιν αἰώνιον καὶ µηδέποτε λή- 
ε λ / 3 4 9, ο νο ε 

γουσαν" οἱ δὲ δίκαιοι εἷς ζωὴν αἰώνιον. Ὅσπερ γὰρ οἱ 

ἅγιοι ἄπαυστον ἔχουσι χαρὰν, οὕτω καὶ οἱ ἄδικοι ἄπαυστον 
κόλασιν, κἂν Ὠριγένης φλυαρῇ λέγων ὅτι ἐστὶ κολάσεως 
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πιο πιαἰεαἰοιὲ ἐπ ἐσηεπι αίεγπαπι, φμὲ ραγαέμς εσἰ ἀἰαδοῖο, εἰ 
απφεῖὶς οἶι. «Ἠειγυὶ οπίπι, 6ἱ Ίο ἀθαἰφέίς πιἰ]έ οἰθιωπι : 

δε(ζυὲ, οἱ ποπ. ἀθάϊείίς πι] Ῥοίιπε: Ἰιοθρθς 6Υαπι, εξ ΠΟΠ πιο 

σοζοφίέί: πάς, εί ποπ ορεγιϊδέὶς πιο: ἐπβγπιιις οἱ ἵπ 6αγ- 

σεγε εγαπι, αἱ ποη υἰδίίαδίῖς πιο. Ἴωπο γεδροπᾶεδιπέ εἰ εί 

{ρεί ἀἰσεπίεν: Ὠοπιίπο, φιιαιᾶο υἱζἵπιιβ ἐε οδιγἐεπίοπι, αιιέ 

ζεπίεπι, αιιέ Ἰιοδρίίοπι, αι πιάωπι, αιιέ ἐπῇγπιωπι, αιμέ ἔτι 

6αγσεγΕ, εί ποη πιὐπϊείγαυίποιιδ εδ ἍΊιο γοβροπάεδίέ ἐῑΙί5 

ἀἰσεπθ: «πιει ἄἰσο νοῦῖε, αιαίοπι ποπ Τεοἰδέὶς τπὲ ἆθ 

ποὐππιές 8, ιθο πηἰ]ῖ εοϊδέῖς. «Ἠέ ἐδιωπέ Πὶ ἴπ κιρρζἰαοιηι 

ΦίεΥΠΊΗΠΙ, δέ 9ΕΥΟ ἴπι υνἰίαπο φίεγπαπι.] Ἐο5 ααϊ α βἰπ]δίτῖς, 

1η Ίρπεπα πηθαέ απϊ Ῥτορραταίας οβέ ἀἰαὈοίο. (ΟΩμαῖα οηῖπα 

οοπαραβεῖοπῖ5 εχροτίες βαπί ἀἱαβο]ῇ, εέ Ποδ]ίέετ εὐ Ἱπῖ- 

πηῖςς ετρα πο αβαοί θαπ6: πιθτῖξο Ἰάθπι ςαρρ]οἵαπα 

Ἠαρεπέ, αιϊ ε]αδάεπι γο]απίαίίς βυπ{, απ εξ Ρτοργῇ5 οΡο- 

τῖραβ πια]εάΙο {πο οαπί. Ὑιάο ααίεπι ααοᾷ ΌΏοιι5 

Ίσηεπῃ ηΟη Ῥτορραταν{6 Ἠοπαίπίραδ: βαρρΗοΙαπι ΘΠΙΠΙ ΠΟΠ 

Γεοῖῦ Ῥτορίει ηο5, 5δεᾶ Ῥτορίογ ἁἰαβοί]απι: «σο ααίΐεπα 

πηεπιεῄρβαπα βαρρ]]οῖο {αοῖο ορποσϊῖωπ. Ἡοττθεος 1ρ1έατ 

ο Ἠοπιο οππι οοσἸίαγοτίβ ος, ααοά ΤΠ παααε πέ βοοτία, 

πεαιε τή Ἰαΐτοπθς, πθεααε αέ απ ϱΊανο αΠιά Πασιάυπα 

Ρρετρείτατυπ{, ρυπϊαπίασ, βεᾶ αί Ἠϊ αἱ Ῥοπαπ πΟη {6- 

οργιπύ. ἘῬτοίθοίο ϱἵ Ῥεπο οοηβΙάθταβ, ταρίος δρ αι] 

Ὠηιημ]ία ἨαὈεί, οἱ Ώοῦ ΠΠΙΒΘΟΓΘΙ{ΙΣ, ο{]αΠιβδΙ ἨΠΘΠΙΙΠΘΠΙ ΠιαΠῖ- 

{ορία οοπίαπαθ]α αβιοῖαί. ΟΩμπῖα οπἵπι ααθάαπι Ἠαροεῦ 

ααῖρας ποπ Ιπά1ρεί, ταρῖό ΟΠΙΠΙΠΟ αἲ Ἠϊδ αιἵ ερεηί, εἴ 

ΏηΟΠ αοοϊρῖαπῦ αΏ 1ρ5ο. Ναπα Βἵ ἵη ΟΟΠΙΠΙΗΠΘ Θα ροβι5ροί, 

{αϊβεεπί πίαιο οἱ ΙΙ ποηπ ΙπάϊρθΙ: ηππο απίεπι απία 

τεο]αθῖέ, οὐ ρτορτία {εοῖέ, ρτορίετθα 111 εδατίαηπέ: αίᾳιο 

τα, εἳ ταρίοι αδὺ ααὶ ΙΠιΠΙΙΒΕΤΙΟΟΙ5, {ού Ἱπ]ατία αβιοῖοης, 

ααοῦ Ῥοεπεβοῖῖς αΏπορτε Ῥούμό, εὖ ποη αβεοῖζ. 1Ιά9ο 1ριπό 

Β1 ἵη δαρρ]οίαπα οβίετηαπα εὖ πηππαμαπα Βπιοπάππα; ]αθά 

Υ6το 1π υΙίαπα εβ{6ΓΠαάΠ., ΎἈαπι βἷοιί βαπο ΙἹπορβραρ]]α 

Ἠαῦαεπέ ραιάῖωπα, 1έα Ἰη]αδ Ἱπάθβιπεηίεπα Ῥώπαπ: {απι- 

εἰδὶ Οπίσοπες παςείαχ ἀἱοεηδ {οτε βαρρΗοϊοσαπα Ππαπῃ, 

27- -θ 
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τέλος, καὶ οὐκ ἀεὶ τιμωρηθήσονται οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἀλλ 
” ο) 9 Ν - ὸ / / ολ. / ὸ ) - 
ἔσται, ὅτε εἷς τὸν τών δικαίων τόπον ἐλεύσονται, ὁιὰ τῆς 

κολάσεως καθαρθέντες. ᾿Ελέγχεται γὰρ ἐντεῦθεν φανερώς, 

τοῦτο μὲν, ἐν οἷς λέγει ὁ Εύριος κόλασιν αἰώνιον, τουτέστιν, 
- ᾽ - / ] 

οὐδέποτε λήγουσαν' τοῦτο δὲ, ἐν οἷς προβάτοις μὲν παρει- 
’ 3 [ή  ᾳ ᾽ η] ε ’ ο 

κάζει τοὺς δικαίου, ἐρίφοις δὲ τοὺς ἁμαρτωλούς' ὥσπερ 
3 ” 9 / .) / α δὲ ε 

γὰρ ἔριφος οὐκ ἄν ποτε Ὑγένοιτο πρόβατον, οὕτως οὐδὲ ὁ 
ς . ’ ’ ιο [ ’ ο ” 

ἁμαρτωλὸς καθαρθήσεταί ποτε, καὶ δίκαιος γενήσεται. Ἔκό- 
ω 3 ΄ Δ ες) - Λ - ’ ια 

τος δὲ ἐξώτερον, τὸ ποῤῥώτερον τοῦ φωτὸς τοῦ θείου, καὶ 
ὃ 4 - ᾽ / - 3 1λ Μ δὲ 
ιὰ τοῦτο καὶ χαλεπωτέραν ποιοῦν τὴν Κόλασιν. στι δὲ 

Ώ ο» / 9 - 3 - ε « Δ πμ. - 

καὶ αἰτίαν τήνδε εἰπεῖν εἰς τοῦτο, ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἐνταῦθα 
4 ’ / 3 4 - - ὸ ’ ῑ / εἰ . 

μεν σκὀτος Εχει, ἐκπεσων τοῦ τῆς ὁικαιοσύνης ᾿Ἠλίου, αλλ 
᾿ 3 / 3 - 4 - ) ” 9 ή 

ἐπεὶ ἐλπίς ἐστι μεταβολῆς, διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι τὸ σκότος 

τοῦτο ἐξώτερον' μεθὸ µέντοι ἀποθάνοι, καὶ ἐπισταίη ἡ τῶν 
’ 3 ’ ὸ δέ 3 Δ 1 . α ’ 

πεπραγμένων ἐξέτασις, διαδέχεται αὐτὸν καὶ τὸ ἐξώτερον- 
ἀ ’ ᾽ 3 ’ τὰ Αν 3 ] - ’ 

οὐκέτι γὰρ ἐλπίς ἐστι µεταβολῆς, ἀλλά παντελῆ στέρησιν 
- Α - α. - ’ 

τών τοῦ Θεοῦ ἀγαθών ὑφίσταται. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἐνταῦθα ἐστι, 
κἂν µετρίως ἀπολαύῃ τῶν τοῦ Θεοῦ ἀγαθών, τῶν αἰσθητῶν 

- / ’ .) -- -- - ε - - - 

τῆς κτίσεως λέγω, καὶ δοκεῖ δοῦλος εἶναι ὁπωσοῦν τοῦ Θεοῦ, 

ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ τῇ κτίσει ταύτη διάγων, καὶ ὑπ αὐτοῦ 
ή . ’ ’ . ’ Φ ’ 

τρεφόµενος καὶ διεξαγόµενος" τότε δὲ παντάπασιν ἀποκόπ- 

τεται τοῦ Θεοῦ, οὐδενὸς µετέχων τών αὐτοῦ ἀγαθῶν. Τοῦτό 

ἐστι τὸ σκότος, συγκριτικῶς λεγόμενον ἐξώτερον, ὥς πρὸς 

τὸ ἐνταῦθα, ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐξώτερον, ὡς μὴ παντελῶς 

ἀποκοπτομένου ἐντεῦθεν ἤδη τοῦ ἁμαρτωλοῦ. ᾽Αλλὰ σὺ 
” πω 

φεῦγε τὸ ἄσπλαγχνον, καὶ τὴν ἐλεημοσύνην ἐργαάζου καὶ 
3 - ν 4 3 9 . - Δ . 

αἰσθητῶς μὲν, πλήν ἀλλα καὶ πνευματικῶς" θρέψνον γαρ τον 

Χριστὸν πεινῶντα τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν’ ἀλλὰ καὶ τὸν 
- ’ φὴ ’ . / 5, 

πεινῶντα διδασκαλίας ἐὰν θρέψης καὶ ποτίσης, ἔθρεψας 
ή ] 3 5 ’ 6) .] 3 ” .. - κ . . 

ριστὸν καὶ ἐπότισας. γὰρ ἐν τῷ Ἀριστιανῷ Ἀριστὸς 

καὶ ἡ πίστις τρέφεται καὶ αὔξεται διὰ τῆς διδασκαλίας. 
. ΓἸ . - 

᾽Αλλὰ κἂν ἴδης τινὰ, ξένον γινόµενον τῆς ἄνω πατρίδος, 
’ - 

συνεισάγαγε, τουτέστι, σὺν τῷ καὶ αὐτὸς εἰσέρχεσθαι εἰς 
3 4 3 / . -- ) 3 ’ . ΔΝ . 

οὐρανοὺς, εἰσάγαγε κἀκεῖνον, μὴ ἄλλοις κηρύσσων, αὐτὸς δὲ 
3 ὸ ’ 3” ” . - 3 / ιά ’ 3 ον 

ἀδόκιμος ὢν' κἄν τις τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἱμάτιον ἀποβάλῃ, 

1 καὶ τὸ ἐξώτερον] ΟπιϊέΗέ ΕἘι. Ὑεη. τὸ, Οοἆθς Ῥαΐαγ. καί. 
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εἶ ΠΟΠ Β6ΠΙΡΟΥ Ριιπῖοπάο5 ῬοσσαίοτθΒ, 5εἆ {οτα ααπαπάο 

{απιρις, απαπάο ἵηπ ]αδίογΙπῃ γοπίέατῖ βἷπέ οοπβοτίαπα Ῥσ- 

Ρδαᾷ α ραπῖβ. Ατουίας αμΐαπι εχ Ἆος Ίοσο πιαπ]{οβέθ, ἔπα 

αυἷα Ὀοπαίπας ἀῑοΙέ, Θαρρ]οίαπα ορίθγηαπα, Ίος οβέ, ηΠ- 

απαπα ἀθβίπεπβ; ἔαπα ααοᾷ ονίδαβ οοπιραγαί ]18{98, Παάῖβ 

αιΐθπα Ῥεοσαίογες: βἷοιῦ εηῖπι Ἠφάας παπαπαπα Πέ ονς, 

βἶο ὨΙΠ(αΠ1 ρεοσαίος ρυτσαΡ]έαχ εἰ οτΙέ ]αδία. Τοθπο- 

Ὀχορ απίεπα οχ{ετΙοσθΒ, αξ ρτουυ] δυπόῦ α Ίαοο ἁῑνίπα, οἱ 

Ῥτορίετεα ΡΥΑΥΙΟΤΕΠΙ {αοϊιιπὸ Ῥῶώπαπι. ΈῬοβειπιας {οτι 

Ἠαπο ταβοπΠεΠι αῄεττο αἆ ἸἨθο, ἈῬεοσαίογ οπίπι ἵπ Ίαο 

νῖζα 1η {επερσῖς ο8ί, παπα οχο]ζ1έ α βοἷο Παβέ]έ]ο»: δεᾶ απἷα 

βρ68 εδ οοπγετβῖοηῖ5, Ῥγτορίθτεα ποηπ δαπῦ {θποργα 1ο 

οχίοτίοτθ5δ. ΈῬουτο ἩδΙ πποτέιας Εαετῖζ, ο ἹπδαίοτΙέ οχα- 

πηθη {αοΐοταπι, αοχοϊρῖαπίέ ΘἵΙΠ1 οἵαπι θχίοΓΙοΙΘΡ. ἨΝοἢπ 

εηΊπῃ υ]ίγα, οοπγετβῖοπηῖ5 ϱρος ε5ύ, 5εἆ β5{]πεί οπιπίσθηαπα 

ἁνιπϊ ερ]επάοτῖ5 Ῥγϊγαίίοπεπι. ΟΩπαπιάῖα εηϊπι Ἠ]ο ϱ5ὲ, 

εἰϊαπαβί Ῥοπα ΤὨεϊὶ ππαβ αρετῆπι βαβοιρῖαῦ (Ίοαᾳποτ ἄα 

βοηςΙρΙηρας οὐ ογεαΏῖθ) γιάδίαν 69556 αιιοάαπιπιοᾶο β6ΥΥΙ15 

Τοἳ ἄτπα ἵηπ ἆοπιο ε]α5, Ώοο ες, ἵη ογθαζατῖς ναιραίατ, αὉ 

Ίρβοααϱ αΠίαχ οὐ εἀιοαίατ. Ταπο ααίοπι οπιπῖθα5 τηος18 

α Ὀοθο ἁῑνιάίαντ, πμ] Ο«ΟΠΙΠΙΊΠΘ ο 1115 Ῥοπῖ5 Ἠαβοαπς, 

Ἠα βιπύ ρεν οοπιραταοπεπι αἆ Ἠαδ {οπερτε οχἰθγίοτας, 

6ο ααοᾶ Ἠϊο ηοη οπιπῖραβ πιοςΙ5 Ῥεοσαίοτ χαβοσαίαν. Αἲ 

τα {ασε Ιπιπ]βετ]ιοοτάῖαπα εὐ {4ο εΙθαπιοδγηας, οἱ α]ας 

αιάθπα βεηβΙΡ1165, α]ίαβ απίοπι δρ]τ]ίαα]θΒ. ΈῬαδοο ΟἨτῖβ- 

έαπα, απ εβαγῖό βα]αέοπα ποβίτατα. θεά οὐ οβιτϊοηίεπα ἆος- 

ἐτῖπας βἵ Ῥαγοεσῖ5 οί Ῥοίαγοετῖ5, ρανΙδα ΟἨτ]δίαπα οἱ ροΐαβίᾳ, 

ΟἨτ]δαβ οπῖἵπα αυῖ ἵω ΟΠτίδήαπο οδύ οὐ Πάες αΠίατ, οἱ 

ογοροῖς ἀοοϊτιπῖ, Βοά εὖ 5 υιάετῖ ρετθρτῖπιιπα α βι- 

Ῥετπα ραΐτία, {6οιπι εὐ οο]]σε, Ἆος ορ, ἆαπι Ἱπργεᾶςτίβ 

ἵη ο6]ο8 Ιπίγτοᾶιο οὐ 1]απα, πο ας Ῥγαάῖσαης, 1ρ8ο 88 

τερτοραβ. Ἐν ϱἱ απ Ιποοιγαρβοπῖβ ναβίεπι αβ]δοσθτῖέ, 
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” εἰ ] / 

ὃ διὰ τοῦ βαπτίσματος ἔσχε, καὶ γυµνωθείη, ἔνδυσον αὐτόν" 14: 
” Αν ε Γωὸ ’ 

καὶ τὸν ἀσθενοῦντα τῇ πίστει, ὡς ὁ Παὔλός φησι, 
Ῥοπῃ. χἰν. 1. μ . 4 ὃ : 8 τα 

προσλαβοῦ: καὶ τὸν καθειργµένον ἐν τῇ φυλακή, 
ο ο ο ο ’ 

τῷ σώµατι τούτῳ τῷ σκοτεινῷ, ἐπίσκεψαι, ὡσπέρ τι φέγ- 
Αα - μα -] 

γος αὐτῷ τὴν νουθεσίαν δωρούμενο.. Γαῦτα πάντα τὰ εξ 
Α. ω . 4 3 4 

εἴδη τῆς ἀγάπης ἐπιτέλει μὲν καὶ σωματικῶς, πλὴν ἀλλὰ 
Δ ” - 4 ” ο ων 3 [ων 8 / 

καὶ ψυχικώς" διπλῶν γὰρ ὄντων ἡμῶν, ἐκ ψυχῆς καὶ σωµα- 

τος, δύνανται ταῦτα διπλῶς κατορθωθῆναι. 

ΚΕΦ. κς’. 

2 / «/ αλά ο στα - [ή ΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας 
/ .” -- -- 

τοὺς λόγους τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐ- 
5 / νε 9) , 4 / / 

τοῦ. οἴδατε ὅτι µετα δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνε- 
-- ’ / 2 Ν 

ται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ 
σταυρωθῆήναι. ] Ἐπειδὴ βασιλείας ἐμνήσθη καὶ ἀνταπο- 

δόσεως, εὐκαίρως λοιπὸν καὶ περὶ τοῦ πάθους τοῦ οἰκείου 

διαλέγεται, μονονουχὶ τοῦτο λέγων ὅτι, καὶ οἱ σταυρωσαν- 
τές µε τοῦ πυρὸς ἀξιωθήσονται. 

« -- λ 

γ.ρ--5 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
-- [ή ο -- 

γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν 
4 -- -- / ./ |) αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊΐάφα, καὶ 

/ Ἶ -- / / 

συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλω κρατήσωσι, 
λ -- -- 

καὶ ἀποκτείνωσιν. Ἔλεγον δέ μῇ ἐν τῇ ἑορτῆ, 
ἵνα μὴ θόρυβος γέ ἐν τῷ λαῷ.] Τοῦ νόµου κελεύ µή θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῶ. οῦ νόµου κελεύ- 

ιό ω) 3 ’ Δ / ) 3 / » . 

οντος ἕνα εἶναι ἀρχιερέα διὰ βίου, πολλοὺς ἐποίουν αὐτοὶ 

παρανόμως, ἀμείβοντες αὐτοὺς κατ ἐνιαυτόν" διὸ καὶ πρὸς 

τὸν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἀρχιερέα ἔρχονται βουλευσόμενοι 

περὶ φόνου, ὅθεν ἔδει μᾶλλον τοὺς φονευτὰς κολάζεσθαι. 
.Ά. - δὲ ’ α) / 79. Δ » ’ 

ρχιερεῖς δὲ λέγει, τοὺς πεπληρωκότας ἤδη τὴν ἐνιαύσιον 

λειτουργίαν. Τὸν δὲ ἀνόσιον φόνον µέλλοντες πράξει», 
οὐχὶ τὸν ΘΟεὸν, ἀλλὰ τὸν ὄχλον φοβοῦνται. ᾿Ἐϊδεδίεσαν 

γὰρ µήπως ἐν τῇ ἑορτῇ φονευσάντων αὐτὸν, διεγερθή ὁ 

ὄχλος εἰς ἄμυναν, ἢ καὶ τοῦ προσάγειν τὰς νενομισµένας θυ- 

σίας ἀπόσχηται διὰ τὴν µιαιφονίαν αὐτῶν, καὶ ἀπολέσωσιν 
3 8 3 οὲ - / ” μ 3 ο) Δ κι οὉ αὐτοὶ τὰ ἐκ τῶν θυσιῶν κέρδη. Ἴσως δὲ καὶ τοῦτο ἐφοβοῦν- 
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απαπι ρος Ῥαρθίδπισπα ΙπάιΙ{, οἱ παᾶας βἶέ, Ἱπάιο 1]]απῃ, 

Ἐά Ἱπβτηχαπι Πάςο (αἱ Ῥαπ]ας ἆῑοΙθ) α8β8δαπ1θ: οὐ γΙποσπι 

Ἰῃ «.το616, Ίος θ5ύ, «οχροταθ 1ο {επεῦσοβο, Ἰπγίδε, 11 

αιιαδὶ απαπάαπι Ίπσοσπι αἁπιοπΙβοηπσπα ἄοπαπβδ. ΈἨαβ 6εχ 

εροοῖες οἰατ]ιίαϐβ ΟΠΙΠΘ8 Ἱπιρίο αι]άθπι οοτροταΠίοας, 

Ἱπιρ]ε αιύαεπι οὐ αρ]τιπαΠέετ; παπι παπα ἀαρ]οῖς παίατες 

ΒΙΠΙ15, αχ απῖπια οὗ ϱΟΤΡΟΤΕ, Ῥοβδυιπῦ Ἠαο εὖ Ῥματίαπα 

Ρετβς], 

ωΡύΤ ΧΧΥΊ. 

Τ' Γαοίιπι οδί, οιπι οοτιδιιπιΠιαδδ6ί «6δμβ 86ΥΊΙΟΠ66 1108 

ΟΠΊΠ68, αἰαῖέ ἀἰξοιριζῖς 5ωῖς: Φος φιῖα ᾖοδέ δίάιυπι 

Ἅαθο]α ᾖαί, αἱ ἸΠήζις Πιοηπιπίς ἐγαάϊίωγ ωΐ ογιοϊβφαίωγ.] 

Ωμαἵα τοσηῖ πιρπαϊπϊς, εὐ τοἰτιρα{Ιοπῖς, ἐοπιρεείῖνε 90Π86- 

απεπίετ εξ ἆθ ραβδῖοηπο 818, ἀἱδδοτΙό, αααβῖ ἀϊοθης, Ἠίαπα 

Βϊ απῖ πιο ογιαοϊβχοτῖη{, Ίρπο ραπ]επίαγ. 

Τιπιο οοπσγοφαξὶ διωπί ϱηϊποϊρες δασεγάοίωπι, 6ἱ δογῖδα, 

οἱ 8επίογ6ς ροριζὲ, πι αἰγζιπι ϱΥἰποϊρίς δαοεγάοίτιπι, φιιὶ ἄἱσθ- 

ῥαίωγ (αἰαρλια, αἱ οοτιδὲ[ζωπα ἴπίογιπιΐ ιωέ «Τεδωπι ἀοῖο {επεγεπό, 

οἱ οσοἰάεγεπέ. «Ιἰοεῦαπί αµίεπι: οτι πι αἄῑο Γεδίο, πο ἔιπιιιζ- 

ἔμς ᾖαί ἴπ ροριίο.] Όαπι Ιεςπ ργαοϊροτοί πό πάπα ἑαηύαπα 

Παροτοπὲ ῬοπΠοσεπα Ῥ6εις οπππο μας νΙί {επιριδ: 1] 

οοπίσα Ίδροπι τηπ]ίος {αοϊεραπό, αποξ αιπούαηπῖς πιπία- 

Ῥαπί: Ιάοῖτοο αἆ ροπΠοσπα 11115 αππΠϊ γαηπ]απξ ἆθ Ποπηί- 

οἵάῖο οοπβῖἩαπα Ἱπ]έατὶ, αΏί οροτιεραῦ πιαρί5 Ποπαϊοϊάας 

Ῥρυπϊπ, ἘῬπίποϊρθςθ απίεπαι βαοετάοίαπι ἀῑοΙξ 9ο5 αιϊ ].πΠχ 

ΑΠΏΙΟ ΊΠΠΠοΘΥΟ {απο {ασταπί. Οθίεταπι βοε]εταίαπα 

οεθάεπα ρετρείταἰὐυτῖ, ποῦ Ώθιπι, βοἆ {ατραπα πιεραηί. 

Τηπιαθτπηέ οη]πά ηΘ απο Ῥαοίο βἱ 1η ἀῑθ {δβίο ἴ]απι οςςε]- 

ἀετοπῦ, {ατρα, ἵπ αΠθίοπεπι εχοϊίατείασ, γε] εἴῖαπα Ῥτγορίες 

Ποπαϊοϊάῖαπα α. βαοτ]Ποῖῖς αὈβίθίογοί, αι ἴ]]ο {επαροτε Ἱερ- 

ἔἶπια οταη{, ρετάεγεπίαιθ 1ρ8ί Ἱποταπα αιοά εκ βαοτΙΠοῖ]ϐ 
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το, µήποτε ἐν τῇ ἑορτῇ Φονευθέντος, ἐπίσημος γένηται καὶ 

ἔνδοξος αὐτοῦ ὁ θάνατος" αὐτοὶ γὰρ ἠβούλοντο ἀφανίσαι - 
-” - ο Λ - 

τὸ µνηµόσυνον αὐτοῦ. ᾿Ἐικεῖνοι μὲν οὖν οὕτω πρὸ τῆς ἑἕορ- 
- / Ξ 4 ς 4 / « μ 

τῆς βουλευθέντες μετὰ τὴν ἑορτὴν τάχα φονεῦσαι" ὁ δὲ 
4 ο 3 ς 3 3 ) ή 3 ας κ 

δεικνὺς, ὅτι οὐχ ὅτε ἤθελον, ἀλλ᾽ ὅτε ἠθέλησεν αὐτὸς, 

πάσχει, συνεχωρησεν αὐτοῖς κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ πάσχα 
Ὃ η ο ὰ ᾽ ’  / , α΄ τν 

συλλαβεῖν: ἵνα ὅτε τὸ τυπικὸν πασχα ἐγίνετο, τοτε καὶ το 

ἀληθινὸν πάσχα ἐκβαίη. Ἔστι δὲ καὶ τὴν µιαιφονίαν αὐτῶν 

καταμαθεῖν. οἱ γὰρ μὴ [βουλόμενοι ἐν τῇ ἑορτῇ φονεῦσαι 

αὐτὸν, ὅτε εὗρον τὸν προδιδόντα, τότε φονεύουσι, κατα- 
/ . ”. / ϱ Δ / Φα. 

Φρονήσαντες καὶ τοῦ ὄχλου, µόνον ἵνα τὸ θέλημα αὐτῶν 

γένηται. 
- " - / ’ 

Ψ.67 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Ῥηθανία, ἐν 
ΝΑ; / -- -- - ” -- μ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ γυνή 

/’ ΄ ή / 3 / 

ἀλάβαστρον µύρου ἔχουσα [βαρυτίμου, καὶ κατέ- 
λ λ .] - ’ 4 

χεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένου.] ἘΤιὲς τα» 
- / - ᾽ 3 [ὴ Ν ’ - τρεῖς λέγουσιν εἶναι τὰς ἀλειψάσας τὸν Ἰύριον γυναῖκας" 

ὦν καὶ οἱ τέσσαρες εὐαγγελισταὶ µέμνηνται. "Άλλοι δὲ δύο 
’ 8 / 3 3 . Μ | [ή 5 9 .) 

ταύτας φασὶ, µίαν τὴν παρὰ τῴ ᾿]ωάννη, ἥτις ἐστὶ 
ο... λΜ ο πο” ὃ λ Α - Δ ’ ν ο νῤ, . ῃ 
Ίο, γἰῖ. 5]. αρία ας φἠ τοῦ αζάρο ν μαι τας κ ιταρς 

τῷ Ματθαίῳ µνηµονευοµένην, τις ἐστὶν ἡὶ αὐτὴ τή 

παρὰ τῷ Λουκῷ καὶ τῷ ἸΜάρκῳ. Τὸν δὲ Σίμωνα τοῦτον 
. / [ . / ω - / ἄ 

τὸν λεπρόν φασί τινες καὶ πατέρα εἶναι τοῦ Λαζάρου, ὃν 

ἀπὸ τῆς λέπρας καθαρίσας, εἰστιάτο παρ᾽ αὐτῷ. Λέγεται 
ΜΜ. | ελ ’ 3 - - 3 Δ 

δὲ ὅτι καὶ ὁ Ἰύριος εἰπὼν τοῖς μαθηταῖς, ἀπέλθετε πρὸς 

τὸν δεῖνα, καὶ δείξει ὑμῖν ἀνώγεον ἐστρωμένον, πρὸς τοῦτον 
1 ’ 3 ’ . / κ τα / ο Δ 
αποστέλλει αὐτούς' αμέλει καὶ ὑπεδέξατο, ὣς φασι, τον 

Ἰξύριον, καὶ παρ᾽ αὐτώ τὸ πάσχα ἐτέλεσεν. Ἡ γοῦν γυνὴ 
9 - Δ Δ ’ 3 νους ς αι ΝΑ Ἰ 
ἰδοῦσα τὸν λεπρὸν καθαρισθέντα, ἐθαῤῥησεν ως καὶ αὐτὴ 

- 3 / ’ .) , ἃ 3 

τῆς ἀφέσεως τεύξεται, καὶ καθαρισθήσεται τὴν ψυχικὴν 

λέπραν. Ἠίστιν δὲ πολλὴν ἐνεδείξατο, τὸ οὕτω τίµιον μύ- 
’ σε δή ” Αν 3 | δὲ 

ρον καταχέασα, καὶ ἀφειδήσασα τούτου" επι την κεφαλην ὁε 

τοῦτο καταχέει, τῷ κυριωτάτῳ µέρει τὴν τιμὴν προσάγουσα. 
. 4 [ον 3 ’ 4 νι Λ .. Ἱ 

Καὶ σὺ γοῦν εἰ λέπραν ἔχεις ψυχικἠν καὶ φαρισαϊκὴν, τε- 
’ ή 3 ’ ζω) / ΔΝ 3 ” 3 

τυφωµένην ἤτοι ἀποκεκομμένην Θεοῦ, δέξαι τὸν Ἰησοῦν εἰς 

τὴν οἰκίαν σου, καὶ μµύρισον αὐτὸν τῷ µύρῳ τῶν ἀρετῶν: 
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Παροραπί. Ἐοτίαβείβ αιέοπα ϱεἐ Ἠοο Επιπθγιπέ, πο {οτέα 

51 ἄῑο {ερίο οοοῖδας εββεί, Ι]Πὰ5δ πιο ποβρῖ]οτ δὲ οἰατῖου 

Ποταί: ορίαβαπύ οπῖτα πηεπηοτίατα ο]ας αὔὈο]οτα. ΠΠ Ισίίατ 

απία {αβίαπα οοπβίΠαπι Ἱπ]εταπί, ταέ γα] {οτίο ροδῦ ἀῑσπι 

{εβίιπα οοοϊἀάστοηί. Αὖἲ ποη αιαπἆο ΙΙ γο]αετιαπέ, 5οᾷ 

ᾳπαπάο Τρ5ε γο]α]έ ραΐῖ, 6ο οαρίεπάιιπι εἶς Ῥουπιϊφῖέ, ρεσ 

{επιρις 5ο]]σεῦ Ῥαβο]ᾖο», αέ ᾳααπᾶο ἐγρίομπα Ῥαδο[μα, ἔαπο 

εί Υεγαπι Ῥαδομα Ποτό, ΤὈϊδοστο απίαοπι εὲ ἴ]]ος οερᾶ1ς 

αγ]άοβ {1566 Ῥροβδυπια5: παπα απὶ πο]εραπό 1]]απι οοοῖ- 

ἆετε ἵπ ἆῑἜἘ {δβίο, οπῃ Ιπγοπθγιπέ ΡτοᾶΙέογεπα, ἔππο οος]- 

ἀεταπί οοπέεπιρία οἴῖαπι Ίπτρα, πιοᾷο γοϊ]απίας 6οΓΠά 

Πετεί, 

σωπι αιέεπι οξθαί «Τεσις ἵπ Ἠοεί]ιαπία ἐπ ἆοπιο δπιοπίς 

ζεργοβῖ, ασοοθδῖέ α επι πιιιζίεγ Ἱιαδεπς αἰαδαδίτιιπι τπφιιοπέὲ 

Φγοίζοδῖ, εί ε[γιαϊέ 6ιιρεγ οαρωί ἐἑρδῖις γεουπιδεπέίε.] Οπῖ- 

ἆαπι ἀῑοιπέ ἐτες 9556 πιπ]ῖοτος απ απχοατίπέ Γοπιίπάπα 

πησιοεπίο, απαταπα εἰῖαπι απαίπογ εναπρο]δίω πιεπΙῖηο- 

ταπῦ: απ απίεπι ἆπαδ ἁἰοιπὸ: παπι αραιά «οαηππεπι, 

απ οδὲ Ματῖα 8οτοτ Τιαζατ: απαπι, ου]άς Μαεριας 

Ώπηο πιρπαϊπϊέ, απο εαάεπι οτι Π]α απξβ αραιά Ματοιπι 

εὐ Τμασαπι. ΒΙΠΙΟΠΕΠΙ αιίεπι Ἠαπο Ἱερτοβαπι απϊάαπα 

ἀϊουπί {πῇ59ε ραίΐτεπι Τ,αζατῖ, απεπι ΟἨτῖδία5 α Ἱερτα Ῥυτί- 

ΠοανΙί, οἱ αραιά εαπι οσπατῖ. Ὠϊοϊίας απίεπι ααοάᾷ οί 

/6βα5 ουπα «ἰχοεταί ἀδοῖρι]ϊς ες, ΑΡΙίθ αἆ απεπάαπι, εἴ 

οδίεπάεί νοδῖ5 οασπαοι]απα θἰταίαπι, αἆ 1]]απι παϊδοτ]{ 605. 

Ῥεπίααε εὖ βπ5οερῖέ (αὐ ἀῑσιπί) Ὀοπιίπαπι: αι εί αριά 

]]απα Ῥετ{εοῖε Ῥαξομα. ἥΜαι]ίεν Ισῖθασ ουπι γ]ᾷ]βθεί Ἱερτο- 

βυπα Ῥατϊβοαίαπα, οοηββα εδ ααοά εἰ Ίρδα Ῥοοσαίογαπα 

οοπηβοαπορτείαχ Τ6ΠΙΙΒΞΊΟΠΕΠΙ, εἳ ρατρατείγ α Ἱερτα αΠΙπηΘ. 

ἹΜασπαπα αιίοπα Πάεπι οδίεπά1ζ, ααοά ἴαπα ργείοδαπα Ί1ῃ- 

ριεπίαπι δἳ αΌδαιε Ρατδιποπία ἵη οαραῦ εἶαδ εβιάΙε, 

Ἠοποίαπα οκΗΙΏ6ΠΒ πΙιΘΠΙΏΓο Ρτοροῖραο. Εά ία αᾳποααε ϱ 

Ἱερτα Ἰαῦοτας, εἰ ἘΠατϊδαῖσα Ἱορτα Ιπβαίας 65, απο α Ώεο 

βοραταί, 5ιβοῖρο εεξεαπ ἵπ ἁοπιαπ ἔπαπι, εὐ ππσο θπχ 

πηπσποηπίο υτίαέαπ,. Ῥοίεβ οπἶπι Ῥαπατο αποιθεηέυπα 
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δύνασαι γὰρ καθάραντί σε τῆς λέπρας τῷ Ἰησοῦ σκευάσαι 
’ Δ - - . -- / κ” δὲ ς 

µύρον, καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καταχέαι. Τίς δὲ ἡ 
ι ο ια) ως / μ.. λε α ο 

κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ; ἢ ἡ θεότης αὐτοῦ, πρὸς ἣν αἡ εὐωδία 

τῶν ἀρετῶν προσφέρεται" κατευθυνθήτω γὰρ, φησὶν, ἡ 

προσευχή µου ὡς θυμίαμα ἐνωπιόν σου Κύριε. 

Ἐύωδίαν οὖν τὴν ἐκ τοῦ πολυσυνθέτου µύρου τῶν 

ἀρετῶν προσάγαγε τῇ θεότητι τοῦ Χριστοῦ. ᾽Αλλὰ δὴ 
”/ 

καὶ εἰ μὴ µόνον ἄνθρωπον ψιλὸν αὐτὸν δογµατίζειο, ἀλλὰ 
. Δ ’ | . .] - ο ] / 3 [ή 

καὶ Οεὸν, τότε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἤτοι τὴν θεότητα εὐωδία- 

Σ5. οχ]. 2. 

σας, τουτέστιν, ἐθεολόγησας. 
/ } 4 - / γ.8--ιτ Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠγαναάκ- 

3 [ή / ’ 

τήσαν λέγοντες' εἰς τί ἡ ἁπωλεια αὕτη; ἠδύνατο 
ἡ -- Δ ’ -- - 4 -- γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι πολλοῦ, καὶ δοθῆναι 

- κ -- ωὶ -- / 

πτωχοῖς. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' τί κό- 
-- / ή ϊ ] 3 πους παρέχετε τῇ γυναικίἰ; ἔργον γὰρ καλὸν εἰρ- 

/ Δ Δ εν. 

γάσατο εἰς ἐμέ: πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε 
5» - Δ 1 ΄ ή 

μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ] Οὲ μαθηταὶ 

πολλὰ περὶ ἐλεημοσύνης ἀκούσαντες, καὶ πολὺν αὐτῆς ποι- 
’ ’ 3 ’ Δ - ε λ 

ούμενοι λόγον, ἐμέμψαντο τὴν γυναῖκα, ὡς μᾶλλον τὸν 
3 ω - - Ὁ 4 9 Φ , ς 4 
ἔλεον ζητοῦντος τοῦ Θεοῦ, ἢ τὴν εἷς αὐτὸν τιμήν" ὁ δὲ 
3 η - - ’ 3 ’ 3 ’ 4 

ἐπιπλήττει τοῖς μαθηταῖς, διότι ἀκαίρως ἐμέμψαντο τὴν 
- - Δ 3 Δ ς ν 3 - . - / 

γυναῖκα. Δεῖ γὰρ μὴ τὰ ὑψηλὰ ἀπαιτεῖν παρὰ τῶν ἄρτι 

προσιόντων, καὶ μάλιστα παρὰ γυναίου ἀσθενοῦς, ἀλλὰ τὴν 

µετρίαν γοῦν αὐτῶν πίστιν δέχεσθαι. Ὅταν γάρ τις προσ- 
’ - θΘ ο) δῶ 3 3 ’ 3 . δὲ [ή 

Φέρῃ τῷ Οεῷ ὁῶρον, μὴ ἀπόστρεφε αὐτὸν, μηδὲ κατάκλα 

τὴν προθυµίαν αὐτοῦ, ἀπολύων αὐτὸν εἷς τὸ διαδοῦναι πτω- 

χοῖς, ἀλλ᾽ ἄφες πληρῶσαι τὴν προσαγωγήν. Ἐλὶ µέντοι 
Βουλευόμενός τις συμβούλῳ σοι χρήσεται, πότερον δεῖ δοῦ- 

ναι πτωχοῖς, ἢ προσαγαγεῖν τῷ Θεῷ, συμβούλευσον αὐτῷ 
δοῦναι πτωχοῖς" μεθ ὃ μέντοι προσαγάγοι, περιττόν ἐστιν 

ἀποστρέφειν αὐτόν: δεῖ γὰρ τὴν εἷς τὸν Θεὸν τιμὴν προκρί-144 

νειν πάντων ἁπλῶς, καὶ τῆς ἐλεημοσύνης αὐτῆς. ἸΝ{ηδὲ γὰρ 
3 Λ .. ’ 3 ’ .) [ή 3 ε . λ 

ἐπεὶ διὰ φιλανθρωπίαν ἀναδέχεται εἰς ἑαυτὸν ὁ Χριστὸς τὸν 
/ ς - - - - λ Λ 

ἔλεον, νοµίσης ὅτι δεῖ καταφρονεῖν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἐλεη- 

μοσύνην µόνον ἐπιτηδεύειν' ἐπεὶ οὕτω γε καὶ ἱεροσυλεῖν δεῖ 

λοιπὸν, καὶ ἐκ τῶν συληθέντων ἐλεημοσύνην ποιεῖν. ᾽Αλλ᾽ 
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76, αὶ Ἱερταπα ἔπαπα ραχραν1έ, εἴ «αριαῦ ε]α5 ρεγυησογο, 

ΟΩιοᾶ απίεπι οδέ οαραύ ΟἨτῖςδα ὁ ἁῑνιπϊίας οἶας, οαῖ {τα- 

σταπβῖα υιτίααιπα οβετίατ. Ὀπϊσαίας, Ιπαπῖό, οταῖο τηθα 

ἶσιῦ {Ἠγπαίαπια ἵπ οοπβροσίι {πο, Ώοπ]ήπο. ΑΠετ Ισίέιν 

{τασταπίαπα πποπεη{ εκ πι] νΙταᾶρας οοπ{ίαοο ἁῑν]- 

η]ίαα ΟἨτΙ6. Οπιποαπι βἱ ποπ βοἶππι Ἡοπαῖπθιῃ Πάπα 

6556 ἀοοιοτῖς, 5ο ἀῑχοτῖς εξ Ώεαπι, {απο οαραέ αἶας, ηος 

οί, ἁῑνιπϊίαίεπι {ασταπᾶ ππσιεπίο Ῥετ{απᾶςς, Ἠοςο εβί, 

ἀῑνιηίαίεπι ρτοαάϊσαΡῖς. 

Ψἰᾷεπίες αωίεπι ἀἰθοίριπὶ ἐπαάίφπαίϊί διπέ, ἀἰσεπίεν: «4 

φιίᾷ ]αοίητα ]ιωοί Ροζέ οπῖπι ἐδίιᾶ τπισιεπίπι υεπι- 

ἄατῖ πιασπο, εί ἆαγὶ ραιρετίδις. Έο αιίεπι σοφπ{ίέο, «Γεδιιβ 

αἲέ Ιίδ: Θιίά πιοῖεδίὶ εδίῖ πιιζενὶ ζ Όριβ επῖπι δοπιπι 

ορεγαία οδί εΥφα πιο. Ίναπι 8ΕΠΙΡΕΥ αιρογε Ιιαῦείῖς υοῦ(8- 

σιπι, Πιό υΕγΟ ΊΟΊι δΕΠΙΡΕΥ Ἰιαδείς.] ὨϊδοῖραΠ ααοπῖαπα 

πηυ]ία ἆθ εἰαοπιοδγπα αιάϊεταηίέ, πιασηαπηςἱε 1]]πβ τα(ῖο- 

ΏΘΙῃ Ἠαριεταπί, τορτεηοεπάεταπέ πι]θγαεπα, {απαααπα Ώεο 

παβετιοοτάίαπι πηαρῖ5 τοαιϊτοπίε, αἰιαπι ἩΟΠΟΓΕΠΙ ΒΙΠΠΙ, 

Π]ε αιίεπι ΙποτερανίΙό ἀἱδοῖρι]οβ, 9ο ααοᾶᾷ Ιπέεπιροββνε 

πηπΠετεπα τερτεπεπάϊΙβδεηί, Ἄοη επῖπα ΦΙΠΊπΙα οχῖσοτα 

αἳὉ Ἠ]5 ααῖ παρεσ αἆ Πάεπι αἁάαοα βαπέ, πιακῖπιο αἲ ἵη- 

Ἠτπια πια]Ίετε, 5εἆ πιαάΙοστοπι θοτάπα Πάεπι δαβδοΐροτα 

οροτίεῦ. ΘΟιαπάο Ιρ]ίαγ ααῖδ οὔοετί Ώεο ἁἆοπαπι, ηθ 

αγετςοτῖ5 Ί]απι, ποααθ οοη/Ίησας αἰαοτιίαίοπα ο]ας, αράι- 

οσους ἴ]απα αύ ἀεῦ ραιροσῖραβ, 5οᾶ βἴπο Ίπιρ]ετο οῬ]α{ίο- 

πε. ΟΩπος βἱ ααῖδ οοπβῖ]ῖο {πο ΙπάΙσιοτῖέ αίταπα οροτίεαῦ 

{αςετε, ραιρετῖρας ἆατα, γε] οὔεττο ῶὮ6ο, οοπβα]α 11 πέ 

ἀεί ραιρειίρας: αἲ ουπι οβετί, Ιπάῖσπαπα ϱοδὲ αγετβατῖ 

Ἰ]απα. Ὠεοεί οπῖπι πό Ἠοπογεπι απεπι Ὠθο ἀἆθρεπιβ, 

Ῥταίετατηις αἰπιρ]οϊίετ οπιπῖθα5, ο{ἵαπι ΘΊΘΕΠΙΟΡΥΠΕΡ 1ρβ]. 

Νο οπῖπι απῖα Ῥτορίεν Ῥοπϊσπ]ιίαίετα ΟἨτ]δίας βαβοῖρῖέ 

πηϊφογϊοοτάϊατα ααθῖ αἱρῖ {ποία ο5θοῖ, αχἰδιπιατο αποᾶ 

οροτίραξ οοπίεπηπστο ΈΏουπα οἳ εἰαοεπιοβγπαπι {απίιπα 

οπτατε: απῖα βῖο εί βαοτϊοσίαπι {ποετο Ποστεί, εἰ οκ 

βαοτ]]οσῖῖς ο55ε{ εἸδεπιοβγπα ἆαπᾶα, Ὑεταπι ποπ βῖο Ία- 
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5 ” [ο 9 Δ 9 ” πα. ή ή - " 

οὐκ ἔστι τοῦτο" ὅτι γὰρ οὐκ ἔστι ταὐτὸν τὸ ἐλεεῖν πτωχους 

καὶ τὸ τιμῆσαι τὸν Χριστὸν αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ θεραπεῦσαι, 

ἄκουε' τοὺς πτωχοὺς γὰρ, φησὶ, πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, 
αν] 4 9 [ή ” ες - - - 3/΄ 3 3 Δ Ν 
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Ὁρᾷς οὖν πῶς ἄλλο ἐστὶ τὸ τὸν 

Χριστὸν θεραπεύειν, καὶ ἄλλο τὸ πτωχοὺς ἐλεεῖν, εἰ καὶ διὰ 
/ « μὶ 9 ς Δ 3 / Δ 3 ΕΣΑ 

Φιλανθρωπίαν 9 Χριστὸς εἰς έαυτον ἀναδέχεται τα εις τους 

πένητας γινόμενα. 
-- Ν «/ Ν ’ - 

Ὑ. 12,1 Βαλοῦσα γαρ αὑτη το µυρον τοῦτο 
4 -- / / ια. / 

ἐπὲ τοῦ σώματός µου, προς τὸ ἐνταφιάσαι µε 
/ ) / -- / Δ -- ΔΝ ἐποίησε. ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῆ τὸ 

’ - ε/ -- / / 

εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κὀσµω, λαληθήσεται 
χ ο / «/ 3 / -- 

καὶ ὃ ἐποίησεν αὑὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. ] Δι- 
- [ - 

δάσκει ἡμᾶς ὅτι κατἀ τινα θείαν κίνησιν ἐποίησε τοῦτο ἡ 
- ’ . . 

γυνὴ, προτυποῦσα τὸν θάνατον αὐτοῦ, καὶ τὴν τοῦ σώµα- 
, 3 Ν Ἀ ων ε / ’ κ 

τος ταφήν' οὐ γὰρ ἂν ἠνέσχετο ὁ Ἐύριος µύρῳ καταχρί- 

εσθαι, εἰ μὴ µυστήριόν τι ἐδήλου. Ὢς Θεὸς δὲ προεῖπε τὸ 
3 ” ο Ξ] ’ ο) ωξ ο /' - Α 

ἐσόμενον, ὅτι εἰς καύχηµα αὐτῆς μέλλει λαλεῖσθαι πανταχοῦ 

ὃ ἐποίησεν ἔργον ἡ γυνή. "δε δὲ τὴν τοῦ Θεοῦ Φιλανθρω- 

πίαν, πῶς ἀμείβεται τὴν γυναῖκα µεγάλῃ χάριτι' ποιεῖ γὰρ 
πο 9 / ὸ / ” 3 Δ 9 . 3 / 

αὐτὴν μνημονεύεσθαι διόλου, ἄχρις ἂν τὸ αὐτοῦ εὐαγγέλιον 

διασώζηται. 1]ῶς δὲ εἰς τὸν ἐνταφιασμὸν αὐτοῦ συνεβάλ- 

λετο τὸ µύρον; ἔθος ἦν τοῖς Ἰουδαίοις μετὰ µύρων ἐντα- 
/ 8 ’ « Δ 4 .) ’ » ’ Ν Δ 

φιάζειν τὰ σώματα, ὡς καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐποίουν, διὰ τὸ 
5 - . / [ή - .] ε 

ἄσηπτα τηρεῖσθαι καὶ ἄνευ δυσωδίας" δείκνυσιν οὗν, φησὶν, 

γυνὴ ἐκ τοῦ τὸ μµύρον καταχέαι, ὅτι τὸ σῶμά µου ἐνταφια- 
’ - ν ’ ’ - 4 8 ’ 

σθήσεται. Ταῦτα δὲ πάντα λέγει, δυσωπῶν καὶ ἐντρέπων 

τὸν Ἰούδαν, δι οὗ ἔμελλε ταφῇ παραδοθῆναι. ἸΝόησον δὲ 
. 8 9 4 . . - 3 3 λ Δ 

καὶ κατὰ ἀναγωγὴν, λεπρὸν μὲν εἶναι τὸν ἐθνικὸν λαὸν, Ύν- 
- . ς Δ 4 3 3 ο) ) Συ. / 

ναῖκα δὲ ἁμαρτωλὴν, τὴν ἐξ ἐθνῶν συναγωγὴν καὶ ἐκκλησίαν, 

ἥτις τὸ µύρον, τουτέστι τὴν πίστιν, εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ 
Δ / 4 φ 3 / ΤΙα λ ε ’ 

κεφαλὴν τοι τὴν θεότητα ἐξέχεε. ας γαρ ὁ πιστεύων 

Οεὸν εἶναι τὸν Χριστὸν, µύρον καταχέει εἰς τὴν κεφαλὴν 
- Χ - « δὲ 4 { 09. 2 / [ον . ϱ ο 

τοῦ Χριστοῦ: ὁ δὲ Ἰούδας ἐπιτιμήσας τῇ γυναικὶ, ὡς Ἰω- 
/ 3 / ᾿ ’ - ΤἼ ὸ / - ” 8 -- 
ἄννης φησὶ, τύπον ἐπέχει τῶν ᾿]ουδαίων, τῶν ἔτι καὶ νῦν 

γογγυζόντων κατὰ τῆς ἐκκλησίας. | 
/ 4 Ο -- / 

Ύ.14--ιό Τότε πορευθεὶς εἷς τών δώδεκα, ὁ λε- 
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Ρεί; παπι αποᾶ ποπ ορ Ἰάεπι, παϊδοτοτί ραπροετιπι, εὔ 

οοἶετο αο Ἡοποτατο ἴρβαπι ΟΠτϊδίαπα, αιάΙ. Ῥααροτοβ 
οπῖπι, Ιπαυ16, Β6ΠΊΡ6Σ Ἠαβοαίβ γοβίβοαπι, πηθ αΠίθπι ΠΟΠ 

Βεπηροετ. ὙΙάθβ Ιρ]έαχ ααοπιοᾷο αιά βἵς ουπταπα ἵπαρεῃ- 

ἆοτο ΟἨτίβίο, εἰ αἰαᾶ παβοτοτΙ ῬρααρθιΙραβ, {απιοίδὶ 

Ομτϊδίας Ρτορίετ Ῥοπϊσπϊίαίεπα βαβοῖρῖαῦ ρετῖπάο ας 8ἱ ἴπ 

βο οοἹ]οσσείατ, αιιοᾷ ρααροίρα5 Ἱπιρεπάϊίαν, 

ΟΩιοῦ επιίπο ιο ιπιύμοπίιι ]ιου πιϊδὲέ δΡΕΥ οογρµ8 Πιθιπι, 

αἆ δερε[ἰεπᾶωπι πιε ]ροί. «ΑΠιεπι ἀΐσο νοῦῖθ, ιιὐϊσιπφμο ργά- 

ἀἰσαίωπι Τιιεγέ Ίιου ευαπφεἰῖιππι ἴπι {οίο πιιωιᾶο, Ίιοο φμοφιμθ 

φμοᾷ Ίαο 7εοῖέ, παγγαδίέιγ ἴπ πιεπιοτίαπι ἐρδίιδ.] Ὠοοεῦ 

ΟΡ ααοᾷ πιπ]αγ Ώεσο ἀῑνίπο αααο πιούα Ἱπιρα]δα Ίος 

{οορτῖέ, ῬγτθρβῖσπαπΒ πποτίεπι 115, εἳ οοτροΓῖ5 δερυ]ίι- 
τα. Νοἢπ οπῖπα {]βοοί ΟἨτὶδίας απσισαπίο απο, ηῖθὶ 

πηγβίετῖαπα ααοᾶάᾶαπι βαὈ{μ1βεού. Ῥτοράϊκϊΐ αιίεπα {απαπαπα 

ῬΏουιβ, ααοά εδβαοί Εαέπταπα, ααοᾶ ἵπ σ]οτίαπα εἶαςδ αρίααα 

Ῥτοαάϊοείαν το παπι {δοῖῦ πιαῃΠετ. Ὑἱάε ααίεπι Ὦεἱ 

πηϊβογ]οοτγάϊαπα, ααοπιοάο πααΠετοπα πιαρηῖ5 ἀοπῖς ταπαι- 

ηθγαῦ. Ἐαοῖῦ οπῖπι ΘαπΠ πιρπιοταβῖ]επι βίας, απαπιάῖα 

βπάπι εγαησεΠαπι ἀυταίαταπι βἶδ. ΟΩποπιοάο απίεπι β6- 

ρα]έιτα εἶας Ρτερισπαίιγ ιηπριθπίο2 Μο εταί ο ιάσρίς 

ουσ Ἱηπσιθεηίο πιοτγίιοταπῃ «ϱΟΓροτα βερε]ίτε, βἰοιί εἰ 

ΑΑογρίϊ {αοϊεραπίό, πό Ἱποοτταρία πιαπετοηῦ, ηθο {ωΐ6- 

χεηξ. ΟΡβίαεπα1έ 1θ]έατ πα]]αχ, Ιπαπῖέ, εκ Ίου ααοά ἹἹῃ- 

δυεηίαπι εβιάτί, οογρβ πηθιιπι Ῥγουϊ δερεµεπάιπι. Ἠερο 

αιΐεπα οπιπῖα ἀῑοΙ6, αἱ ααάαπι, Ῥ6υ απεπα βερι]έατος ίτα- 

ἀεπάιβ οταί, ριάοταο αβᾳοῖαί αἱ τερτεπεπάαῦ. Ἰπίε]]σα 

Πθπα Ῥει αΠᾶρΡΟΡΘΠ, Ἱερτοβαπ α]άεπι «556 ρεη{]επι 

Ρορυ]απι: παΠθγοπα αἀέεπα Ῥεοσαίτίσοεπι, οοπρτερα{Ἱοηεπι 

οἱ οοο]ερίαπι οκ σεηβδριαβ, απ απριεηίαπι, Ἰοο ϱ8ί, 

Πάεπι, ἵπ ΟἨτ]β οαριΐ, ηος ορ ἀεϊίαίοπι εβαά1ί. Οπιπῖβ 
οηἵπι ογοάοης Ώσδυπα 6559 ΟΠτϊβίαπι, πποιεηίαπα εβιπάτό 

ἵη οαραέ ΟἨτ]δΗ. ο αάαθ ααίεπι ααῖ Ιποτερανῖέ πια]θγθπα 

(Βου ᾖοαππεβ ἀῑσῖθ) ἤριταπα {επεί ο πάερογαπ], απϊ πδαις 

1η Ἠππο ἄῑοπι οοπίτα οοο]αεδίαπι πια ιταη{. 

Τωπο αὐῖέ μπι ο ἀμοάεοίπι, αι ἀἄἰσεδαίωγ «Ἱιᾶας 15- 
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{ / ’ 1 Ν 9 -- γόµενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 
ιω] -- Δ ’ ι / ω 

εἶπε' τί θέλετέ µοι δοῦναι, κάγω παραδώσω αὐτόν; 
-- ’ Λ λ Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια' καὶ ἀπὸ 

3 «/ Ν [ο ο) 

τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν, ἵνα αὐτὸν παραδώ.] Ὅτε ἡ 
ἀλλοτρία γυνὴ, ἡ πόρνη, τοσαύτην ἐπεδείξατο τιμὴν, τότε ὁ 

μαθητὴς ἀπέρχεται προδώσων αὐτόν. Οὐ γὰρ µάτην κεῖται 

τὸ, τότε πορευθεὶς, ἀλλ᾽ ἵνα δείζη τὴν ἀναίδειαν τοῦ Ἰούδα. 

ὍὉ Ἰσκαριώτης δὲ προστίθησιν, ἵνα γνωριμώτερον αὐτὸν 145 
ποιήση' ἣν γὰρ καὶ ἕτερος Ιούδας, ὁ καὶ Λεββαῖος. Οδὗτος 

µέντοι ὁ προδότης ἀπὸ κώμης τινὸς ἦν, ἥτις ἐκαλεῖτο ᾿Ἴσ- 

κάρα. Οἱ δὲ ἔστησαν τριάκοντα ἀργύρια, ἀντὶ τοῦ συνε- 
/ ς) / - ο) « ε Δ [ον 3 Ν 

φώνησαν, ἀφωρισαν δοῦναι, οὐχ ὡς οἱ πολλοι νοοῦσιν, ἄντι 

τοῦ ἐζυγοστάτησαν. Ἐζήτει οὖν εὐκαιρίαν, µόνον αὐτὸν 
- 3 - 9 - Δ Δ εν Δ Δ παραδοῦναι αὐτοῖς ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν ὄχλον, καὶ διὰ 

τοῦτο ἐμισθωσαντο τὸν Ἰούδαν, ἵνα καταμηνύση αὐτοῖς ὅτε 

καταµόνας ἐστι. 

Υ. τ7---το Τη δὲ πρώτη τών ἀζύμων προσῆλθον 

οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ" ποῦ θέλεις 
ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; Ὁ δὲ εἶπεν" 
ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τον δεῖνα, καὶ εἴπατε 
αὐτώ: ὁ διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός µου ἐγγύς 
5 - - . 

εστι” προς σε ποιω το πασχα µετα των μαθητών 
/ 

µου. Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐ- 
- ο / τοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 1Πρω- 

- σς/ Δ Δ - τς λ ας Ὡω 
την τῶν ἀζύμων, τὴν πρὸ τῶν ἀζύμων φησὶν ἡμέραν. Όἷον 

τί λέγω: τῇ παρασκευῇ ἑσπέρας ἔμελλον ἐκεῖνοι φαγεῖν τὸ 
πάσχα, καὶ αὕτη ἐκαλεῖτο τῶν ἀζύμων: ὁ γοῦν Εύριος πέµ- 

πει τοὺς μαθητὰς τῇ πέμπτη, ἣν ὀνομάζει ὁ εὐαγγελιστὴς 

1 Πρώτην τῶν ἀζύμων... τὰ ἄζυμα] 1.6. πιαπάποκραί Ῥαδο]μα οἱ 
ἈΖγπΙΩ σοπιθἀεραῦ Ὠοπιίπας εἶπα ἀῑδοίρα]ςβ ἆῑρδ βοχίο, απῖ οταί ἀῑθΒ 
Ῥαταβοθιθβ βἴγθ ΑΖΥΠΙΟΓΩΠΙ, ΥθΕΡΘΓΙ, ἄἷο βοϊ]ίοεί ὑπειωιίο πῖ « αᾶάσοϊ οοπι- 

Ῥυίαραπέ: παϊιό αιίθπι ἀϊδοῖρα]ο αωϊπίο ἀἴθ, ααἴ γοσαραίας ρείπιας 
αΖΥΠΙΟΣΥΗΠΙ, αἱ απἱ αηίθ Ῥαπαβοεαοη βἶγθ ἀῑοπι ΑΖΥΠΙΟΣΗΤΑ ϱ6586ἱ. Ἠππο 
ἑοσίιπι Ῥχγο βριπῖο ποίαΐξ θἀϊθο Ὑοησία, αἹἴαπιααθ αἆ οδἱοσπι Ῥαρῖηςρ 
αΏετέ οοπιρ]ατίρας οοἁἱοῖρας θὐ τετείοπθ (Ἠοο]απιραάῇ οοπβσπιαίαπα: 
πρώτην τῶν ἀζύμων, τὴν πρὸ τῶν ἀζύμων φησὶν ἡμέραν. Οἷον τί λέγω" 
τῇ πέµπτῃ ἑσπέρας ἔμελλον ἐκεῖνοι φαγεῖν τὸ πάσχα, μεθ ἣν ἐπιφώσκει 
ἡ παρασκεύη. Ἡρώτη τῶν ἀζύμων ἐκαλεῖτο παρὰ τῷ νόµῳ, οἷα δὴ τῆς 
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οαγτοίθβ, αἆ ϱγϊποίρεβ δαοεγάοίιπι, εἰ αἰέ εί: Θωίά νι 

πεζή ἄαγε, οί εὔο υοδῖς ἐγαάαπι ἐἶζωπι { «ἱ δὲ οοπθἠέμεγιηιέ 

εἰ ἐγὶφίπία αγφεπίθο. «Ἐί εἩ ϱ0 {ΕΠΙΡΟΥε φιωγεδαί ορροτίτι- 

πἰίαίεηο τέ επι ἐγαᾶεγεί.] Όαπι αἶεπα πππ]]ας πιετείτῖχ 

{αηίαπα οχμῖροραῦ Ἡοποταπι, {απο ἀἰδοῖρα]ας αβξ Ρτοςί- 

ἔατας 1Παπι. Ἄοη οηῖτπι {γηδίτα αζ[οϊέαν, ἔαπο αξΠέ, δεᾷ 

πό οδεπάαίαν Ἱπιραάρηδία πάς. Αἀάάῑάις ααίαεπι Ίδοα- 

τ1οίθ5, πὲ ποίίογθοπι οτι τοάάετεί. Ἐταί επῖπι οἱ α]ἴας 

ο απάα», αι Τιερρεαρας ἀῑοεραίιγ: Ἠϊο γετο Ῥτοςἱίοτ οταῦ 

8 Ῥαβο αι ἀἰσεραέαχ Ίδοατα, ΠΠ απέεπι οοηςζἑαοτιπό 

ἰϊρ]ηία, αγσεη{θοβ, Ώου οδί, ἀεογεγετιπύ ταῦ εἶ ἀατεηπίας, 

ΏΟΠ αὐίεπι αὲ πι] ριίαηπί, αρρεπάεταπί. ΘΟΩπατεραῦ 

Ἰσ]έατ ορροτίυπ{αίεπι αύ Ἰ]απα βοἶαπι ἑταάετεί εἶς. ᾿Τί- 

πιθραπ{ οπῖπι {ατραπι, οἱ Ιάοἵτοο οοπάαχεγιπό οπάαπι 6 

Ιηᾷ]οατεί εἰς απαπἆο βδο]α5 ε5δεί, 

Λγίπιο αιίεπι αἄῑο αξγπιογΙπι αοοθθδεγιπέ ἀῑἰδοῖϊριωί αἆ 

«εβωπαι, ἄἰσεπίεν αοἳ: Ὁοὶ υἱ Ῥαγεπιις τδὶ αἆ εἀεπάιπι 

Ῥαρειαξ «ἀἱ ἐῑίο αἰωῖέ: Τί ἵπ οἴυϊίαίεπι αἆ φιεπάαπι, εί 

ἀἰσῖίο εἰ, ἨΜαφὶείενγ ἀϊοιέ: Τεπυριδ πιεµπι Φγορο εδί, αριιᾷ 

Γαοίΐο Ῥαθο]α οωπι ἀἰδοίρι[ίθ πιεῖ. «Εί ]εοργωπί ἀῑθοιριζὲ 

ἶσμέ οοπδέέιδέ ἐῑ[ί «Ίεθιβ, οἱ Ῥαγαυογιπέ Ῥαεε]α.] Ῥτὶ- 

ΤΠΒΤΩ ΑΖΥΠΙΟΣΗΠΑ ἀἴεπι νοσαῦ, απο ἀἴεπι αΖΥΠΙΟΓΗΤΠΙ Ρ108- 

οδᾶῖξ; τα βῖο ἀἴσαπι. Ὠϊο Ῥαταδοθγες γοβρετῖ πιαπάισα- 

ἐατῖ εταπ{ ΠΠ Ῥαδομα, εἰ Ώδο νοσαβαίτσ ἀῑδβ αΖΥΠΙΟΓΙΠΙ. 

Ῥοπαπας 1ρ]έας πα ἀἰδοῖρα]ο5 ἀῑα αιϊπίο, 4πθπι Πο- 

πη]ηαῦ ογαπσε]δία ΡΤΙΠΙΠΠΙ αΖΥΠΙΟΤΗΠΑ, αέαυῖ αηἱε Ῥατα- 

ἑορτῆς ἀρχομένης ἀπὸ τῆς ἑσπέρας καθ ἢν ἐσθίονται τὰ ἄζυμα. “Ὁ γοῦν 
Κύριος πέµπει τοὺς μαθητὰς τῇ πέµπτῃ, ἣν ὀνομάζει ὁ εὐαγγελιστὴς πρώτην 
τῶν ἀζύμων, ὡς πρὸ τῆς ἑσπέρας οὖσαν καθ ἣν ἑσπέραν ἤσθιον τὰ ἄζυμα. 
ΒΙ Ίαωο Ἰεοβο γετα ε5ί, ἀῑοϊνας Ῥαδε]πα πιαπάποδίαπι 6556 φμἰπίο ἀῑθ 

γοβροτῖ, Ἠου ϱ5έ, ἐπ ᾖπο φιϊπέέ ἀῑε. Τία ΟἨτγβοδίοπια5 αἆ Ἠωπο Ίοσσπι 
(Ποπι]. 1κχχ. ἵπ Μαίί].) Πρώτῃ. τῶν ἀζύμων, τὴν πρὸ τῶν ἀζύμων 
Φησίν' εἰώθασι γὰρ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀεὶ ἀριθμεῖν τὴν ἡμέραν' καὶ ταύτην 
μνημονεύει, καθ ἣν ἐν τῇ ἑσπέρᾳ τὸ πάσχα ἔμελλε θύεσθαι: τῇ γὰρ πέµπτῃ 

τοῦ σαββάτου προσῆλθον. Βεὰ πἴετααο {θσία 1άθπι {οτο {επιρι5 ἀθεῖσπαί, 
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πρώτην τῶν ἀζύμων, ὡς πρὸ τῆς παρασκευῆς οὖσαν, καθ ἣν 

παρασκευὴν τῇ ἑσπέρᾳ ἤσθιον τὰ ἄζυμα. Ἱροσέρχονται 

τοίνυν οἱ μαθηταὶ, καὶ ἐρωτῶσι, ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν 

σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; οὐ γὰρ εἶχον οὔτε ἐκεῖνοι, οὔτε αὐ- 
Δ ” 3 . Ν 3 4 Δ 3 4 

τὸς ἴδιον οἶκον. ᾿Αποστέλλει δὲ αὐτοὺς πρὸς ἄνθρωπον μὴ 

γινωσκόµενον µήτε γινώσκοντα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ὄνου 
᾿ ’ ὸ ’ 3 - σα / Α αλ Δ - . ’ ἐποίησε, δεικνύων αὐτοῖς, ὅτι δύναται καὶ ἀπὸ ψιλῶν ῥημά- 
των πεῖσαι καὶ τοὺς µηδόλως αὐτὸν γινώσκοντας ὑποδέξασ- 
θαι αὐτόν. Ἠθελε γὰρ τὸ πάσχα τελέσαι, ἵνα μὴ δόξη 
3 , ολ - / Δ ω 3 - 3 / 4 ἐναντίος εἶναι τῷ νόμφ. ἸΤαιρὸν δὲ αὐτοῦ ὀνομάζει τὴν 

4 . ἃ ’ 5” . .] - φοἳ ’ σφαγὴν, ὡς ἂν µάθωμεν ὅτι οὐκ ἀγνοῶν, οὐδὲ ἄκων σφαγιά- 
ζεται" προστίθησι δὲ τῷ, ὅτι πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα, 

ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ, τὸ μετὰ τῶν μαθητῶν µου, ἵνα ἀρ- 
- / ς ο) ε - / - 

κοῦσα γένηται ἡ παρασκευή, ως πολλών μελλάήρς φον. 

Υ. 2ο---22 Ὀγίας δὲ γενομένης, ἀνέκειτο μετὰ 
τών δώδεκα, καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν: ἁμὴν λέγω 
ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. Καὶ λυπου- 
μενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐτῶν" 

/ μήτι ἐγώ εἶμι, Κύριε; ].. Ἔκ τοῦτου νομίζουσί τινες 
ὅτι τῷ ἐνιαυτῴ ἐκείνῳ οὐκ ἔφαγε τὸ πάσχα ὁ Ἐύριος" λέ- 

. η ο) . ’ ” Δ 3 ΄ ε Δ Δ 

Ύουσι γὰρ ὅτι ἱστάμενοι ἤσθιον τὸν ἀμνόν' ὁ δὲ Ἀριστὸς 
ο ο εν ) , λ 9 ϐ 3 ἀνέκειτο, οὐκ ἄρα ἔφαγε τὸ πάσχα. Φαμὲν οὖν ὅτι ἔφαγε 
πρῶτον τὸ πάσχα ἱστάμενος" εἶτα ἀναπεσὼν παρέδωκε τὸ 
οἰκεῖον µυστήριον. Πρῶτον γὰρ τὸ τυπικὸν τελέσας, οὕτω 
τὸ ἀληθινὸν ἐπετέλεσε' προαγγέλλει δὲ τὰ περὶ τὸν Ἰούδαν, 
ἵνα διορθώ τὸν, αἰδεσθέ ἰ µή τι ἄλλ ) ὔ ρθώσηται αὐτὸν, αἰδεσθέντα εἰ µή τι ἄλλο, τὴν γοῦν 
κοινὴν τράπεζαν, καὶ γνόντα ὅτι Θεὸν μέλλει προδιδόναι, 

9 Δ ’ Ελ ε 4 . 9 / 3 Δ 

τὸν τὰς καρδίας εἰδότα. Οἑ δὲ μαθηταὶ ἠγωνίων' εἰ γὰρ 

καὶ καθαρὸν εἶχον τὸ συνειδὸς, ὅμως πλέον ἐπίστευον τῷ 
Χριστώ, ἢ ἑαυτοῖς ὡς ἐκείνῳ κρεῖττον εἰδότι τὰς αὐτῶν 146 

καρδίας. 
μ 4 .” ’ 

Υ.20--2 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν. ὁ ἐμβάψας 
- -- / Δ -- ω / 

μετ’ ἐμού ἐν τώ τρυβλίῳ τήν χεῖρα, οὗτός µε πα- 
/ Ν κ, -- ” ’ / |) 

ραδώσει' ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθως 
/ 4 - λ Δ - / / 

γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπω ἐκεί- 
3 πτακ ον ον τν / / ἳ 

νω δι οὗ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. Καλὸν 
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6ο6υοη οβ5εί, ἵη αιια Ῥαταδοσγνο γθβροσῖ οοπιεᾷεβαηί α2γπια,. 

Αοοθάιπό Ιρ]έαν ἀἰδοιριμ εἰ τοραπί, ὉΡΙ νυν ραταεπιΙ5 

ΠΡΙ αἆ οἀεπάιπι Ῥαδοεμα 2 Νοπ οηῖπι Παρεραπί πεαιθ 

ΠΠ παφια 1ρ586 Ρτορτῖας εἀθ. ΜΠΙίΠί ααίοπι ]ος αἆ 

Ἠοπιίποπι απῖ ποπ οοσποβδοθραίαγ ηθαιθ «οσποδοεβαί, 

᾿αἰοιξ οἱ ἆθ αβῖπα ἔοοσταξ: πιοπδίταπς Π]ης αιοᾶ Ροβοῖό 

ημᾶΙ γετρῖς Ρογ5διαάετο οῖαπα εἶδ απ Ῥίαπςθ ΠΟΠ ϱ0Ρ- 

ποβουπέ, αἱ 6υπῃ εχοϊρίαηθ. ὙΥοἰιῖό ααίοπι Ῥαδεᾖα Ῥετῇ- 

9616, πο Ἰεσὶ οοπἰτατία5 95956 γυἱάθεαίαν. ἜΤεπιρα5 Υθτο 

ΒΙΙΠπι ποπαΙπαξ Ἱπιπιο]αίοποπα: τπέ ἀἴδοαπιαδ ααοά πο 

ΙσηποταπΒ πεααθ Ιπγο]υπίατῖας Ιπιπιο]είαν. Αά 1ά ααοά 

οί, Αριάᾶ {ε {αοῖο Ῥαβδομα, 1 οϱί, ἵπ ἆοπιο {πα, αά]οῖέ, 

ουπι ἀδοῖρα]ς πιεῖς: τό ρατατείας αιπαπίαπι ϱδαῦ οδδεύ 

πηυ]5 ααἲ βἵπια] ορυτΙ ογαη{. 

Ψεβρετο αιίεπι ]αοίο ἀἰδοιπιδεῦαί οιπι ἄιιοάεοῖπι, εί 

οὔζεπιέϊῦιις είς ἀἰαῖέ: «4πιοπ ἄἶσο υνοῦῖδ, φμοᾷ επι υεδίγι 

πιο ϱγοάϊίωγι εδί. «Εί πιωδίῖ γεάᾶέέ υε]νεπιεπίεΥ, οαρεγιέ 

αἰπφιζὲ ἀἰοεγο εἰ; Ίωπι 60ο διιπι, Ἰλοπιίπε {] Ἐκ Ἠου ρυίαπό 

αυϊάατα ααοά Ἠοο 4Ώπο ηοπ οοπιθἀοτίἰ6 Ώοπιῖπιβ Ῥαδο[μα. 

ΤῬιουπί οπίπι αμοᾶ βίαπίθς οοπιοεάεραπύ ασΏιπ. ΟἨτϊίαβ 

αιΐέεπι τοουπιρεραί, 1ρ]έαν Ῥαδομα ηοῦ οοπιεάΙ6. Τ]οῖ- 

Ώ]Η8 Ἱίαααθ ααοᾶ Ρρτῖα5 Ῥαβομα βίαπθ οοπιθοἀσαεῖζ, ἀεϊπάς 

γθοµπιῃαηπς ἰταά]ά[ε βαπι βαοταπιεηίατα: ΡΕΙΠΙΗΠΙ εΠΙπα 

Ῥογ{αοϊς ἤρυτα]α, ἀεϊηάς γεταπι ῬετεοΙ, Ἐτεπιπςῖαῦ 

αιίθπι ἆᾳ οιάα, αὀ τανυοτίέαβ οοιτ]ραίατ, εὖ βἵ οὗ ηΙΠ]] 

α]ιᾶ, βα]ίθπι νο] οὗ οΟΠΙΠΙΠΏΕΠΙ ΠΊΘΩΡάΙΗ, να] ααοά βοϊγεύ 

β6 Ῥτοάέαταπι ΈΏεδμπι, οοτζα οορποβοεηίεπι. Τἱβοιρι]ϊ 

νοτο ἐωτραραπέατ: εἰ Ἰοδί Ῥυταπι οος Ἠαρεγεηί, αο 

ΒαΠΩΠ1 οοπβοἰεη{Ίαπα, αὐίαπιεη πιαρῖ5 ογοάεραπύ ΟἨτῖδίο, 

απαπι βἱΡί 1ρβῖθ, εο ααοά 1]α πε] 6αα οοτάα «ΟΡΠΟΒ- 

οσγεῦ, απαπα 1ρ81. 

4ὲ ᾖἴρθε γεβροπᾶεπς αἲί: Θμὶ ὑπέπαϊέ πιεσιπι Ίιαπιι 

πι οαϊΐπο, Ἰιο πιο ἰγααίέιγις οδ. Ἅ«ἉἨίίι φιιάεπι Πιοπιπῖς 

ναᾶῖέ εἰοιμέ θογέρέιιπι εδὲ ἄε ἐῆίο: Όῶ αιίεπι Πιοπιϊπί ἐῑὶ ΡεΥ 

ομεπι Πῖζις Ἱιοπιῦπίς ργοᾶ έν. «ΆΈοπιπι εγαί εἰ δἳ παίτιδ Ίιοτι 
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8 - ” / / -- 

ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. ᾿Απο 
ἃ λ / 1 5 Δ . ’ 

κριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν, εἴπε' µῆτι 
3 ο ο ε / / 3 -. λ ο. ἘῬ / ἐγω εἰμι ῥαββί; Λέγει αὐτῷ: σὺ εἶπας. | ᾿Ἠλέγχει 
φανερῶς τὸν προδότην, ἐπειδὴ κρυφίως ἐλεγχόμενος οὐ διωρ- 

θοῦτο" διὰ τοῦτο οὖν φανεροῖ αὐτὸν λέγων, ὁ ἐμβάψας μετ' 

ἐμοῦ, ὡς ἂν κἂν οὕτω διορθωθῃ. ᾿Δναιδὴς δὲ ὧν ὁ Ἰούδας 
, 3 ” 3 ζω [ή ”/ ’ Ὀ] ή 

ἐνέβαπτεν ἐν τῷ αὐτοῦ τρυβλίῳ, ἤτοι πινακίῳ. Ἠΐτά φησιν, 

ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου ὑπάγει καθως γέγραπται περὶ αὐ- 

τοῦ, τουτέστιν, εἰ καὶ προώριστο παθεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ 
’ ς Δ . 3 3 / ἀ . ή ς κόσμου ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ οὐ δήπου διὰ τοῦτο τιµητέος ὁ 

.) ’ 3 . δν 3 - 3 Δ ε - - - Θ - 

Ἰούδας, ἀλλ᾽ οὐαὶ αὐτῷ": οὐ γὰρ ὡς συνεργῶν τῇ τοῦ Θεοῦ 
Α - ” η] Δ 3 3 / [ή Φ ’ 

βουλῇ τοῦτο ἔπραξεν, ἀλλὰ τὴν οἰκείαν κακίαν ἐκθεραπεύων. 

Καὶ γὰρ εἰ ἀκριβῶς σκοπήσεις, οὐδὲ ἤθελεν ὁ Ἀριστὸς 
’ ” . ’ . - . νο 

προηγουμένως σταυρωθΏναι. ᾿Ἠμφαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ 

τοῦ ἀπεύχεσθαι τὸ ποτήριον' ἐπεὶ δὲ δει πρὸ πάντων τῶν 
... 5 3) 2 ΔΝ ο 4 3 ” Ν 

αἰώνων ὡς ἄλλως οὐ δυνατὸν σωθῆναι τοὺς άνθρωπους, διὰ 

τὴν κακίαν τοῦ ἐχθροῦ, θελητὸν γίνεται αὐτῷ τὸ προήγου- 
’ 3 / Δέ δὲ ος ΔΝ Ὀ) 3 3 . ’ 8 

µένως ἀθέλητον. έγων ὃὲ ὅτι καλον ἣν εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ 

ἄνθρωπος ἐκεῖνος, δείκνυσιν ὅτι ἡ ἀνυπαρξία κρείττων τῆς 
9 ε ’ « / ὍὋ δὲ 4 4 ’ τε [ή 
ἐν ἁμαρτίαις ὑπάρξεως. ρα δὲ καὶ τὴν λέξιν τοῦ ὑπάγει" 

ἐμφαίνει γὰρ ὡς ἀποδημία μᾶλλον, οὐ θάνατος ἔσται ἡ νέκ- 

ρωσις αὐτοῦ. 
/ 4 - Δ -- 

Ψ.26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὃ Ἰησοῦς 
Ν / λ / / , , 

τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασε καὶ ἐδίδου 
αν α- ὴ ών / / -- / 

τοῖς μαθηταῖς, καὶ εἶπε' λάβετε, φάγετε' τοῦτό 
ε λ ων ’ 8 - 

ἐστι τὸ σώμά µου.] Διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ, ἐσθιόν- 
των, ἵνα παραστήση τὴν ἀπανθρωπίαν τοῦ ᾿]ούδα, ὅτι ἐν 

τραπέζῃ καὶ τῶν αὐτῶν βρωµάτων κοινωνίᾳ, ὅτε εἰ καὶ θη- 

ρίον ἢν, πρᾳότερος ἂν ἐγεγόνει, τότε οὐδὲ ἐλεγχόμενος συν- 

κεν, ἀλλὰ καὶ τοῦ σωµατος αὐτοῦ γευόµενος οὐ μµεταμελεῖ- 

ται. ἨΤινὲς δέ φασιν ὅτι ἐξελθόντος τοῦ Ἰούδα, µετέδωκε 
- - 3/ - - ή 

τῶν μυστηρίων τοῖς ἄλλοις μαθηταῖς: οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς οὕτω 

ποιεῖν ὀφείλομεν, καὶ τοὺς πονηροὺς ἀπείργειν τῶν µυστη- 
’ . ω δὲ / / ΔΝ 5 ϱ/ μ 

ρίων. Ἠνὐχαριστεῖ ε µέλλων κλασαι τον ἄρτον, ἅμα µεν 

ἵνα καὶ ἡμᾶς παιδεύση µετ᾽ εὐχαριστίας τὸν ἄρτον προσφέ- 
οά Δ Νο / ς ) / 4 / . 

ρεσθαι, ἅμα δὲ καὶ ἵνα δείξη ὅτι εὐχαρίστως τὴν κλάσιν τοῦ 
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μἱφδεί Ίιοπιο 1ο. Ἅ«οεροπᾶεπς αιίεπι «Ἰιᾶας, φιὲ ἐγααίαιέ 

θιη, αἰατέ: «Ίιπι 6ύο διπι Πιαδυὲζ «Αῑέ εί: Τι ἁἰωὶςιέ,] 

ἹΜαπιίοβίο ῬγοάΙέοταπι ταρτο]απα(ξ: αποπῖαπι ΟΠ οἶαπι 

ταργεΠεπάοτείας, ποπ αεπιεπάαραίαν. Ῥτορίετεα πιαπ]- 

{ορίαΐ 1]]απα, ἄ1οσπδ, Οἱ Ἱπηχϊ6 πιοοιπι: Ἱξ νο] δἷο οΟἵ- 

τισαίατ. Ύεταπι οπάαςδ Ἱπραάεπς Ιπῄπσοραί ἵπ οοᾶεπι 

οαἴπο, 56ι βουίε]α,. ΤὨεϊπάο ἀῑοῖί, βΠα5 αιἶάσπα Ἠοπα]π]θ 

νασιί ιοιί βοπιρίαπα οί ἄε Π]ο, Ώου ϱςί, αἴῖαπι βἵ ργαἆο- 

Ππϊζαπα ϱἵς ΟΠεϊδίαπι ρα αᾱ βα]αίεπι ππαπά1, ποπ {αππεη 

Ῥτορίεν Ίου Ώοποτο ἀϊῑσπιςδ οιάας, 5εᾷ να 1], ἍΝοἩτ 

οπῖπα 6 «οοροταπ5 ἀῑνίπαρ γο]απίαϐΙ Ἠος {6οῖί, 5ο 5άαπα 

πιαΗ ατα Ῥετβοίθης. ἍΝαπι ϱἱ ἀῑΙσοπίον οοπβιάετανοτῖς, 

πο]υῖς Ολτῖδίας ρταοράρηίεσ οτιοϊβσὶ,. ἸΤηβίπιαξ ααίεπι 

Ἱ]]αᾶ Ῥετ Ἆος αποᾷ ἀερτγεσαίαγ ροοι]αίῃ. ΟΩποπίαπι απίθπα 

εοἹεραῦ αηία οπιπῖα 5οου]α αιιοά αΠίατ ποη ο55οί ροββϊρίῖ]α 

βα]νατί Ἡοπιῖηθβ: Ρτορίες πιαΠίίατα Ιπ]πι]οί γο]απίέατίαπα 

Πύ 1ρεῖ, ααοά ῥταοθάεπίον πο]αεταί. Ὠϊοσηςβ απίθπη, 

Ῥοπιπι ο55ο6 Ἠοπιποπα 1]]απαι ποῦ 6556 ΠαίΙΠ, οδίοηπα1ς 

αιοᾶ παίυτα ποη δαραϊδίοτα πηιε]ῖας αἵό, απαπα ϱαβιδίοτα 

Ἰπ Ῥθοσαίῖ. Όββθινα αιίεπι γοτραπι, ὙααΙό, οἸσηιβοαῦ 

οπἵπῃ ῬετοστΙπα{ΙοΠ6Ώι Ὠ]ασ]5 παπα πιοτίθπι 9556 518Πι 

οςςΙδΙοπεη). 

Υεεοεπέϊύιδ αιίεπι αἷθ, αοθερῖέ «Ἰθδιδ Ῥαπεπι, εί οτι 

οφἰεεεί ογαίίας, 1γεφῖί, ἀεαϊίφιο ἀἰδοίριΠίε, εί αἰαωῖέ: «4οοῖ- 

Ρίΐ6, οοπιοᾶἑίο: Ἠοο θδέ οογριδ πισυπι.] Αρροβιϊέ ααίθπα 

γεβδοεπᾶδρας, αἱ οδεπἀετεί ογιάσ]ίαίοπι ετάε απία 1π 

πηθηδα ε{ οοπιπιυπῖοηθ οἵῬοσιπῃ 1115, απαπάο ϱἱ ος {στα 

{αϊςςεέ, πιαπδιθίΙογοπι 56 οχ]ήραϊςςδέ, ἐαπο πΘ(ΙΘ ΟΠ 

ατσιετοίατ, Ιπέε]]οχῖέ, δεά εἰ «οτρΙ5 ἴ]]]ας σιδίαπ5 ποη 

Ῥωπαίθηδίαπι αροραῦ. Οµαἱάαπα απίεπα ἁῑσιππί ᾳαοᾶ 6Ρτ6βΒο 

ο αᾶα ἐταάϊά1ξ βαοταπιοηέαπα το]αιῖς ἀἰδαιριμᾗδ: Ρρτοϊπάς 

δέ πο βἷο {αοσγο ἀεβοαπιις, εὔ πια]ο5 α βαογαπαιθη{ῖς αἳ- 

4106186. (ταίϊας αποαπε αρῖς {ασίατιβ ραποπι, πὲ οἱ ηΟΒ 

ογηάϊαῦ οτι σταθίαγΙπα αοίοπο Ῥαπεπι οΠετοπάιπι, ϱ6 

πέ οβοπάαΐί 96 οτι οταΔίαγαπι αοἤοπο {γαοίοποπι βιῖ 
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, . 5/ 4 η / « 9 : 
οἰκείου σώματος, ἤτοι τὴν νέκρωσιν δέχεται, καὶ οὐ δυσχε- 

/ « αμ κκ ’ ᾽ Νο ας - ο ὸ [ή 
ραΐνει ὡς ἐπὶ ἀκουσίῳ τινὶ, καὶ ἵνα καὶ ἡμεῖς οὕτω δεχώμεθα 

εὐχαρίστως τὸ μαρτύριον. Είπων δὲ, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά 
ὸ ’ ς δν Δ - - Ις , 3 ο) ε ο ε 

µου, δεικνύει. ὅτι αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ ἸΚυρίου ἐστὶν ὁ ἄρτος ὁ 
ο ’ 9 - / . 3 3 [ή 3 

ἁγιαζόμενος ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, καὶ οὐχὶ ἀντίτυπον. Οὐ 

γὰρ εἶπε τοῦτό ἐστιν ἀντίτυπον, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά 
µου. ᾽᾿Αῤῥήτῳ γὰρ ἐνεργείᾳ μεταποιεῖται, κἂν φαίνηται 
ε - 5” 9 ] Δ 3 - υ) ιο 3 Ἀ 3 [ή 

ἡμῖν ἄρτος: ἐπεὶ γὰρ ἀσθενεῖς ἐσμεν, καὶ οὐκ ἂν ἐδεξαάμεθα 

κρέας ἐσθίειν ὠμὸν, καὶ ἀνθρώπου σάρκα, διὰ τοῦτο ἄρτος 
.] ε -α- / Δ .] -” 5 . ’ 

μὲν ἡμῖν φαίνεται, σὰρξ δὲ τῷ ὄντι ἐστί. τή 7 
1 Ἄ λ / ῇ Ύ. 21, 38 Καὶ λαβων το ποτήριον, καὶ εὐχαρι- 

/ 9 -- 4 Ε ” σα 

στήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων: πίετε ἐξ αὐτοῦ πάν- 
-- 4 κκ / Ν - -- 

τει. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμα µου, το τῆς καινῆς 
[ λ 4 - / 9 μη 

διαθήκης, τὸ περὶ πολλών ἐκχυνοµενον εἰς ἆφεσιν 

ἁμαρτιών.] ὍὭσπερ ἡ παλαιὰ διαθήκη σφάγιον εἶχε καὶ 
- ιά μις 4 ω ” . , 9 

αἷμα, οὕτω καὶ ἡ καινὴ αἷμα ἔχει καὶ σφαγήν. Περὶ πολ- 

λῶν δὲ εἶπεν ἐκχύνεσθαι, ἀντὶ τοῦ, περὶ πάντων" καὶ οἱ 
[4 ᾿ / . / λο 3/ ] 3 ω) 

πάντες γαρ πολλοί εἰσι. Τίνος δὲ ἕνεκεν ἄνω μὲν οὐκ εἶπε, 
λαβ ’ ’ . θ δὲ [ή . .] ” ας 

ετε, φάγετε πάντες, ἐνταῦθα 9ε, πίετε ἐξ αὐτοῦ πάν- 
Ἡ ων ” να σι ο 8. « 4 

τες» Οἱ µέν φασιν ὅτι διὰ τὸν Ἰούδαν τοῦτο εἶπεν" ὁ γὰρ 

Ἰούδας τὸν μὲν ἄρτον ἔλαβεν, οὐκ ἔφαγε δὲ, ἀλλ᾽ ἔκρυψε, 

πρὸς τὸ δεῖξαι τοῖς Ιουδαίοι ὅτι τὸν ἄρτον σῶμα ἑαυτοῦ 
ο κ - Δ 4 / να 3 4 ’ 

καλεῖ ὁ Ἰησοῦς: τὸ δὲ πόµα καὶ ἄκων ἔπιε, μὴ δυνάµενος 
[ὁ / δρ Δ ο ο 4. / [ή «ε πάντως κρύψαι αὐτό: διὰ τοῦτο οὖν εἶπε, πίετε πάντες. Οἱ 

δὲ ἀναγωγικώτερόν φασιν ὅτι τὸ μὲν τὴν στερεὰν τροφὴν 
[ 3 [ή . λ 3 4 - ’ ΔΝ ] 

προσίεσθαι, οὐ πάντων ἐστὶν, ἀλλὰ τῶν τελειοτέρων" τὸ δὲ 
/ / 4 - - 3 - ” / ποτίζεσθαι, πάντων" διὰ τοῦτο οὖν ἐνταῦθα ἔφη, πίετε 

/ ΓΡὸ λ 4 ’ ο ὸ , δέ παντες. ὁ γὰρ τὰ ἁπλούστερα τῶν ὁογμάτων παραθέ- 

χεσθαι, πάντων. 
δα Δέ δὲ ὑατ ε/ 3 } πίω ἁἀπ' ἆ ε 3.29 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐ μῆ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ 

- -- ε) ε. νι ς 

τούτου τού γεννήµατος τής ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέε- 
η / Δ / - ἀ - 

ρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 
ῃ -- / α ε 

βασιλείᾳ τοῦ πατρός µου.] Γευσάµενος τοῦ ποτηρίου, 
ἀποτάττεται λοιπὸν τῷ σωµατικ πόµατι" καινὸν δέ τινα 

τρόπον γεύσεως ἐπαγγέλλεται ἐν τῇ βασιλείᾳ, τουτέστιν, 
5 κο Φ / . 8 Ν ” Α ἂν [ο 

ἐν τῇ ἀναστάσει. ᾿Αναστὰς γὼρ ἔφαγε καὶ ἔπιε καινόν 
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οοτροσῖ5, Ίοο ϱ5ί, Ο0ΟΙΦΙΟΠΘΠΙ 8Η8οΐρ6Υ6, ποςαθ «Ώργο 
{εττα, ο6ι ἵη το πες ἀἱδρ]]οθαί 51δΙ, οἳ τιν ποβ οππι σταίο 

θΠΊππο πιατίγτίἁπα ασστοάἸαπηιν. Ῥοττο ἀἴορῃβ, Ἠος ορί 

οοτρι5 ΠΙΘΙΠΙ, οδίεπά1έ αιοᾶ ἵρδαπι οοτρα5 Γοπιῖπῖ εδ 

ραπῖς ααῖ βαποβοαίαν 1π αἰίατῖο, εἔ ποπ ταβροπάθηβ 

ἨΏσιτα. Ἀοηπ επῖπι ἀῑχῖέ, Ἠοο οδὲ Πσιτα, ϱεᾷ, Ἰοο ορ 

οοτρΙ5 που, Ἱπεβαρῆϊ οπῖπι ορεγαίίοπο {Γ8ΠΒΕΟΓ- 

πηθύασ, εἰ]απαδὶ ποδῖς νιάραίατ ραπῖ5: ααοπίαπι {πβγπαῖ 

ΒΙΤΩΙ5, αἱ αΡΠΟΤΤΘΠΙΙ5 οταᾷαβδ ϱΑΥΠΟΒ οοΠΙΘάθΓΘ, πιαχΙπ]θ 

Ποπαϊπῖς οαγπεπα: εἰ Ἰάεο ραπίς αι]άσπι ποβρῖς αρρατεῖ, 

βοἆ ΤΕΥΕΤΑ ο.Το ϱ5ὔ. 

Εέ αοοερίο ροομίο, (γα(ἰῖς αοξίς, ἀεαέ ἐῆΙίε ἀΐσεπα: Εἰδίέθ 

εᾳ Ίιοῦ ΟΠΙΠΕΦ: Πίο οδί επίπι εαπφιέ πιεμβ, φιὲ εδὲ πουὲ 

ἐεβίαπιεπ{ὲ, φιοὲ ργο πες ο[Γωπαάἰέι ἴπ γεπιἰβείοπεπι Άευσα- 

ογωπ.] θίοαί γείας ἐεβίαπιεπίιπι Ιπππιο]αίοποεπα Παβεραί 

οὗ βαηπριϊπεπι, Ἱία εὐ ποναπι ἰθρίαπιεηίαπι 5αΠΟΠΙΠΘΠΙ 

Ἠαβροαί, αο Ἡοββαπι. Ότο πιπ]018 αιιίοπι ἁῑοῖὲ εβιαπά1, Ώος 

ο5ί, ρτο οπιπῖριΒ. από οπἵπι 6ὐ ΟΠἹΠ66 παπ]ή. ΘΌΈπατα 

απίεπι 6αρτα αιϊῑάεπι πηοη ἀῑχί, Αοοαϊρίθ, οοπιθάΙέθ 

οΠΠΠΘ5: Ίος απίεπι Ίοσο, ΒΙΡΐΐ6 οκ 6ο οπιπαο52 Βιαπέ αι 

ἀϊσαπό Ῥρτορίεσ ο πάαπα Ἆοο ἀῑσίαπι. οπάας επῖπι Ῥάπεπα 

ποοαρῖζ, οί ποη οοπιαά1{, δεᾶἆ οσοι]ανῖέ, πέ πιοηβίτατοί 

1 π4ςρῖ5 αιοᾶᾷ ραπεπι οοΓρΙβ 5Η1πα γοςσαβδεέ «θβα5: Ῥοει- 

Ἰαπα απίθπι Ἱπνῖίας ΤἨΙΡίέ, ουπι ηοΟη Ῥοββεί οοου]ίατο. 

Ῥτορίετοεα Ίος Ίοσςο ἀϊσεθαί, Β]Ρϊΐοθ 9Π1Π6ΘΡΒ. οτιχία απ8- 

Ρορ6οπ απίεπι ἀῑσιπί, ααοά ποπ βἷν οπιπίαπι αοοθεᾷστα 

αἁ 5οΠάιπα οἴραπα, 5οἆ Ῥογίεοίίοταπα: Ῥΐρετο αιίεπι ΟΠΙ- 

παπα αἶθ, Ιάοΐτοο Ώοο Ίοσο ἀῑοεραί, ἨΒ1Ρίίθ ΟΠΙΠ6ΘΒ. 

ΒΙπιρΗοῖοτα επῖπι ἀορπιαία τεοῖρετε οπιπίαπι ϱ6ὔ. 

Πΐσο αιίεπι υοδῖε, φμοᾷ ποπ Ὀϊδαπι Ῥοδί]ώο εᾳ Ίιου 

ιοί υἱέἱ8, ω6φμο ὅτι ἀῑσπι ἐἴζωπι, οιπι ἐίιά θίδαπι νοὐίβοιπι 

πιουµπι ἐπ γεύπο ραΐγίς πια] Ῥαπαρίο Ρροου]ο τεπιιη{ῖαξ 

ἀαϊποθρς οοτροτα]Π ροβοπῖ. Ἀογαπα απίεπα Ῥτοπαϊ(16, 14 

ο8έ, πονυπα απθπάαπι πιοᾶσπα βιπρβΙοΠῖ5 Ίπ τορΏο, Ίος 

ορὲ, ἵη τοβδιχτοσίῖοΏθ. ΟΩπππα ταβυττοχῖ58οί οπΠῖπι, οοπιθᾶ16 
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τινα τρόπον" οὐ γὰρ ὡς χρήζων τροφῆς σωματικῆς γεύσεως 
΄ .] 3 ’ 3 3 .. - ’ ’ 

νόµοις, ἀλλὰ πιστούµενος τὴν ἀληθῆ τοῦ σώματος φύσιν. 

ἨἩασιλείαν δὲ εἰκότως τὴν ἑαυτοῦ ἀνάστασιν ὀνομάζαι" τότε 

γὰρ κατήργησε τὸν θάνατον, βασιλεὺς τῷ ὄντι φανεί. 'Ἡ 

καὶ οὕτω νοήσαις, καινὸν πόµα ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων 
- - Π] ’ 9 - ’ - - / 

τοῦ Θεοῦ, ἃ τότε ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν, ἐν 
. ’ / 3 [ 3 εν ά 

τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ ἀποκαλυφθήσεται, καινὰ ὄντα, τουτ- 

έστιν, οἷα οὐκ ἠκούσαμεν ἄλλοτε. 1]ίνειν δὲ ἐκεῖνα λέγεται 

ὁ Χριστὸς μεθ ἡμῶν, διότι τὴν ἡμετέραν ο. τροφὴν 

καὶ πόσιν οἰκείαν ἡγεῖται, 

Ὑ.0ο ἹΚαὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τών 
3 

ἐλαιών. | ἸΜεθ᾽ ὁ ἐδείπνησαν, ὕμνησαν, ἵνα µάθωµμεν ὅτι 
τες σοι [νά - ο . λ . . 3 -. 

καὶ ἡμᾶς οὕτω δεῖ ποιεῖν. Ἠίς δὲ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιών ἔρχε- 

ται, καὶ οὐκ εἷς ἄλλον τόπον, ἵνα μὴ δοξη φεύγειν' οὐ γὰρ 

εἰς ἄγνωστον τόπον ἀναχωρεῖ, ἀλλ᾽ εἰς γνώριµον τοῖς Ἰου- 

δαίοι» ἅμα δὲ καὶ ὑποχωρεῖ τῆς μιαμῤόγρυ πόλεως, ἐγκα- 

ο γς αὐτὴν, ἵνα ἐπιδιωχθῆ, καὶ ἐλέγχη αὐτοὺς ὕστερον, 

ὅτι καὶ ὑποχωροῦντα ἐπεδίωκον. 
-- α, «Ὁ ω) / 

ν. 01,22 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς" πάντες 

ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη- 
Γέγραπται γάρ' πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ δια- 
σκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίµνης. Μετὰ 

ἀ λ 9 -- [ὁ / ε ” 3” Ν 

δὲ τὸ ἐγερθῆναί µε, προάζω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλι- 
/ 

λαίαν. ] Ὡς Θεὸς προλέγει τὰ ἐσόμενα" ἵνα δὲ μὴ σκαν- 

δαλισθῶσιν ὡς κατηγορούμενοι ὑπ αὐτοῦ, εἶπεν ὅτι γέ- 
γραπται, πατάζω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ 

πρόβατα, τοῦτο αἰνιττόμενος, ὅτι, ἐγω συνεῖχον ὑμᾶς, τὸ 

δὲ ἐμὲ ἀπελθεῖν ὑμᾶς σκορπίσει. Πατάξαι δὲ λέγεται ὁ 
πατὴρ τὸν υἱὸν, διότι γνώμῃ αὐτοῦ, ἤτοι παραχωρήσει, 
9 ’ 9 - Δ / / ὃν) / 
ἐσταύρωσαν οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰύριον" δυνάµενος γὰρ κωλύ- 

σαι, εἶτα μὴ κωλύσας, λέγεται πατάξαι διὰ τὴν παραχω- 
9 ’ » λ , 9 ; 9 

ρησιν. Ἠΐτα λύων αὐτῶν τὴν λύπην, εὐαγγελίζεται αὐ- 
- ο 3 ’ 4 / ’ ’ 

τοῖς ὅτι, ἐγερθήσομαι, καὶ προάξω, τουτέστι, προφθάσω 

εἷς τὴν Γ αλιλαίαν ὑμᾶς, δεικνύων ἐντεῦθεν ὅτι τὴν μὲν Ἱε- 

ρουσαλὴμ ἐγκαταλείψει, εἷς δὲ τὰ ἔθνη ἀπελεύσεται" τὴν 

γὰρ Ταλιλαίαν ἐθνικοὶ κατῴκουν. 
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πο ΕΙΡῖέ πογο αποάαπῃ πποᾷο, ποῦ επῖπα απαβί {πᾷϊσοταῦ 

οἵρο, αἆ ΠΟΥΠΙάΠΙ «οτροτα]5 σιβίαοπῖ5 βαπιρβῖέ οἴδαπη : 

βοά αἱ ογεάστείασ Υοτα οοτροτῖ5 παΐίυτα. Ἑερπιπι απίεπι 

πηθΓΙ{ο 5παπα τοβυγγθεοξίοπαπα ποπ]παί: ἔππο επῖπι αΡο- 

Ἰενῖό παοτίεπι, οἱ το Ίρδα τθβεπι 56 οοπιργορανϊς. Ὑοα] 

εἴῖαπα ϱἵο Ἰπίε]ῆσας: ποναπ Ρροσσ]απι ταγε]αξῖο εδὲ βαοτα- 
πηεπίοταπα ΤὮεῖ, απο ἔππο ἵηπ χαᾳσπο Ὠεῖ, Ἠοο οδί, 1η 

βεομπάο αἄνοπία τενε]αραπίαν, απβδ γετοε βιηέ πούτα, 

αυα]α που απ Ινίπαας πβρίαπι, Οαρείθταπι εα Ῥϊρογε αἀῑσὶ- 

ταν ΟἨτδίας ποβίδομπι, ϱο αποᾷ ποβδίσαπα τΠέαίεπι 

οἴθαπι εἰ ροέαπα βαάπ1 οχ]πια. 

Σέ σιπι Η/ΠΙπΠι ἀἰπίβδεηί, επῖογιιπέ ἴπι πιοπίοπι οἴΐνα- 

μη.) Ῥοβδίαπατι οασπανοτιαπό, Ἠγπιπαπα ἀἰκετιπέ: τό 

ἀἱδοαπιας οὐ ΠΟ ϱἷο {406Υ6. Ιω πιοπίαπι ΟΙναγαπα γοπῖθ, 

εί ποι ἵηπ αππα Ίοσππι, πο Ριίατείιτ Γ1Φ6Γ6: ΠΟΠ ΕΠΙΠΙ 

ἵη Ισποίαπα Ίοσσπα 5οοθά1έ, 5εά ἵπ εππ αι ο αάµρῖς ποίας 

ογαί. ΒεοεᾶΙς απίοπι α βαπσυϊπατῖα οἰνιίαίς, απαπα τε]]- 

απΠέ αἱ ρογβεοιοπεπα ρααίΐας, εί ατριαῦ ἴ]ος Ῥορδίθα 

αιῖ εἰ οεάεηίεπι Ιπδεοία {αετῖηέ, 

ο Ἅπωπο ἀῑοιέ ἐῑ[ίς «Ἰεειβ: ΌπΙπες 08 δοαπάαζιι {αἑζοπιζηὲ 

Φ6Υ πιο ἴπ ἐδία ποοίο. δογρίμπι εδέ επῖπι: Ρεγοιίαπι ρα8- 

ἴογεπι, οί ἀἰερεγφεπίι' ου6ξ φγοφἰδ. «1 οδίφιαπι αιμίεηι γεδι- 

ΦΕΠΕΥΟ, γωοεάαπι νο ἴπ (αἴφαπι] Ἑπίατα ἵαπαπασπι 

Ῥεις Ῥγαάιοϊ, Ἐί 6 ποη οβεπάαπίαγ αιαδῖ αΏ 1ρβο 

αοτῖαβ αοομβδαί1, ἀῑκιί βοτ]ρίαπι 6556, Εοετουίίαπι ῬαδίοτεΠι, 

εί ἀἱξρεγσεπίαγ οΥ68 στορῖ», που Ππβῖπυαπς, Εδο οοπί{]- 

ΏΘΟ Υ08, πιθΙ5 απίοπα ἀἴδοθδδις Υος ἀϊδρειρεί. Ῥετοιίοτα 

απίεπι ἀῑοϊίαχ ραΐετ βΠπαπι, 9ο ααοᾷ νο]απίαίαο, Ώου ε5ί, 

Ῥειπαϊβεῖοπε εἶας ογιοϊβχεταπὲ ο αεί Ώοπαίπαπα: απῖα 

οπα 1ρ89 Ροββῖό 605 Ῥτομίρετα, εξ ποπ Ῥτοβῖρεί, ἀῑοϊέαν 

Ῥετοιίετε Ρτορίες ΡθγΠΙΙΒΑΙΟΠΕΙ1, Ὠεϊπάς βοἶγεπβ ΘΟΓΙΗΠΙ 

ἐϊβαβαπα εγαπρε]ιζαΐ εἶς, Ἡδβιτσαπα οἱ Ῥτοίρο, Ἠοο ϱᾳί, 

Ῥτοργεπίαπα νο ἵπ (αΠ]εραπι, ΙπάΙσαπ5δ Ίος Ίοςο τε]οίι- 

τπα 56 ἨΙεγαβα]οπῃ, οἱ αἆ σοηίες οοποββδυταπ: (αἱ]φαπα 

οπῖπι (επέ]ε5 Ἱππαριαπί, 
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Ύ. 49,94 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ: 
εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοῦ, ἐγὼ οὐ- 
δέποτε σκανδαλισθήσοµαι. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς" 
ἁμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ, πρὶν ἀλέκ- 
τορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήση με] Ὑπὸ πολλῆς 
αὐθαδείας ὁ Πέτρος µόνος ὑπισχνεῖται μὴ σκανδαλισθῆναι: 

διὸ εἴασεν αὐτὸν ὁ Χριστὸς πεσεῖν, ἵνα πείση μὴ ἑαυτῷ 

θαῤῥεῖν, ἀλλὰ τῷ Θεῷ, καὶ πιστοτέρους ἡγεῖσθαι τοὺς τοῦ 

Χριστοῦ λόγους τῆς οἰκείας συνειδήσεως" ἐπεὶ καὶ ὕπερο- 

ψίας γέμει τὸ εἰπεῖν, εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται, δείκνυσι 

γὰρ αὐτὸν ἀλαζόνα, καὶ μὴ ἐπιγινώσκοντα τὴν οἰκείαν ἀσ- 

"θένειαν. Ἠ]ρολέγει οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ τὴν ὥραν, ὅτι 

ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ, καὶ πρὶν ἢ ἀλέκτορα φωνῆσαι, καὶ τὸν 

ἀριθμὸν τῶν ἀρνήσεων, ὅτι ἐκ τρίτου ἁρήιτας 

γ. 46. 36 Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρου: κἂν δέῃ με σὺν 
σοὺ ἀποθανεῖν, οὐ µή σε ἀπαρνήσωμαι' ὁμοίως δὲ 
καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. Τότε ἔρχεται μετ᾽ 
αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεσημανὴ, 
καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς' καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ 
ἀπελθων προσεύξομαι ἐκεῖ.] Ὁ Πέτρος θέλων ἐνδεί- 
ἕασθαι ὅτι ρίας ἔχει διάθεσιν, ἀντιλέγει τῴ Σωτῆρι. 

᾿᾽Απαλλαγεὶς γὰρ τοῦ διὰ τὴν προδοσίαν φόβου, ἐ ἐκ πολλῆς 

ἀγάπης καὶ Φφιλοτιμίας ἤρξατο καὶ τῶν ἄλλων κατεξανί- 
στασθαι, καὶ τῷ Χριστῷ ἀνθίστασθαι: ἀλλὰ καὶ οἱ λοιποὶ 
μαθηταὶ ἀπὸ ἀγνοίας ὑπισχνοῦντο πρὸ τῆς τῶν πειρασμῶν 

πείρας, ἃ οὐκ ἔμελλον τελειῶσαι. ᾿Απέρχεται δὲ ἰδίᾳ προσ- 

ευξόμενος" σχολῆς γὰρ καὶ ἰδιασμοῦ δεῖται ἦ προσευχή, 

γ. 87--39 Καὶ παραλαβων τὸν Πέτρον καὶ τοὺς 

δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἆδημο- 

νεῖν. Τότε λέγει αὐτοῖς' περίλυπός ἐστιν γυχή 
μου ἕως θανάτου’ µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ 

ἐμοῦ. Καὶ προελθων μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον 
αὐτοῦ, προσευχόµενος καὶ λέγων" πάτερ µου, εἰ 
δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον 
τοῦτο. ἩἨλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ.] Οὐ 
πάντας παραλαμβάνει τοὺς μαθητὰς, ἀλλὰ τοὺς τρεῖς οἷς 
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1εεβροπάεπα αιίεπι Ῥείγις αἰαῖέ ἐὲ: Εἰςὲ οπιιος 8σαπ- 

ἀαἴίκαίὶ Γιογίπέ ἴπ ο, ἐ7ο ἵαπιει πιώπηιαπι βοαπάαζωπι 

Ρατίαν. Ιἱοϊέ ἐΙὲ «ἴεδιβ: πιεπ ἀΐσο ἐδὶ φιιοᾷ ἴπ Ίιας ποοίθ 

Ῥγίιδφμαπι φαἰζωδ σαπέαί, {αν πιο πεφαδί»] ΟΥ πιπ]ίαπα 

πεηζ]5 οοπβάεηίίαπι Ῥοίτας βο]ας ρο]]οεραίατ 9ο ΠΟΠ 

βοαπάαζαίαπι Ιπῖ, εἰ Ιάοίτοο ρετπαϊςίε 1]]απα ΟἨτῖδέαβ 

οαάετε, πό ἀοσοθαί πο απῖ ἵη βεἱρ5ο οοπβἆαξ, βοἆ ἵπ Ώεο: 

εί Πάε ἀϊσπίοτα οχϊςΙπιαπάα γετρα ΟἨγ]βΗ1, απαπι ποβίταπα 

οοπβοϊεηατα: αποπῖαπα ε6 δαρετΡρῖα Ρρ]επαπ εταῖ ἄἱσςτο, 

ΦΙ ΟΠΙΠ65 βοαπζα]ζαίί {αθτῖηζ. Ορβεπάϊέατ οηίπι θ556 

ΑΤΤΟΡαΠΒ, εἰ ΙσΠοταπς 5ααπ Ιπβτπλίαίεπι, Ῥτοδϊοϊί 1σ]- 

έαν Ὀοπηίπιις ΙΠϊ δὲ Ίοταπι, ααοᾶᾷ ἵπ Ἱ]α ποοία, οἱ Ρτ]αδ- 

απαηι ρα]]α5 οαηίεί: οὐ ΠΠΙΕΓΙΠΙ ΠθσαξΙΟΠΏΠΗ, ΏΘΠΙΡΟ, 

αιοά {ετ πεσαίυγας οἵζ. 

Τέσίέ {Πέ Ρείνιε: Εεαπιδὲ ορογέιιογζέ πιε πιογὶ ἔεσιπε, 

ποιίφιμαπι {ο πεφαῦο. δπαζίεν αιίεπι εἰ οπιπε αἰφοιρικὲ 

ἀἰσεδαπί. Ίωπο υοπῖέ «Ἰσβις οπι είς ἴπ υἱ[ῖαπι φιι αἀἰοϊζιι 

«ΦείΠδεπιαπε, εί αἰαῖί αἀἰδοϊριδία: Φεᾷείο Πιο ἄοπεο ναάαπι 

εί ογεπι ἠῆίοι] Ῥείτας ρεπιπαπι 5πάπι αΠεοίοπεπι ἆ6- 

οἶατατο γοΙεηΒ, οοπίτας]οῖΙε Βα]ναίοτίι: Πτοεταίαςδ οηῖπι α 

Ῥτοςἑ]οπῖ5 πηείπι, εΧχ πιασπο αΠποτθ εὐ απιρΙᾷοπο οαρί6 

εὲ οοπίτα 1ο ἵπδιχσετε, εἰ ΟἨπϊφίο τε]αοίατ: 5εᾷ εξ 

α1 ἀῑδοεῖρα] ποπάαπι εχρετίῖ {εηίαίΙοηθΒ, εχ Ιρηοταπ/ῖα, 

Ρο] οί βιπέ απ Ῥτερδίατα ποη Ῥροίΐπεταπό6, ἸΤταπβῖνίς 

αυΐοπαι ΟἨτϊδίας ἵη Ίοσμπι Θ6ΟΓΒΗΤΑ ογαζαταξ. ΟΔο επῖπι 

εἰ 5εαιεβίταᾶοπε ορι5 Παβεπέ ΡγεςθΘ8. 

Εί αβθιπιρίο Λείγο εί ἀιιοῦις Π1ἱς Ζεὐεάασί, οαωρίέ α[ίοξ 

ἄοῖογε εἰ σγαυϊβθίπιε απφ. Ίωπο ἀῑοῖέ ἐῑῖ «Ἰεδις: ἸΤγκίϊθ 

εδὲ απίπια πιεα Ίί8ήιιο αἆ πιοτίεπι. «Ἠαπείο Ἰς, οί υἱφίζαία 

πιθοιπι. «Ἐί Ῥγοφγεδδιδ Ριθϊζζωπι ργοσίάιέ ἴπι Γαοΐεπι διαπε, 

ογαπς εἰ ἀίσεπδ: Ῥαΐεν πι, εἶ ροδδἱδἰζο οδί, {γαπθεαί α πιθ 

σα]ία ἐδίο. Τεγωπίαπιεη ποπ δἰσιέ ἐῇο υοῖο, 8εᾶᾷ εἶσιέ ἴπ.] 

Ἄοη οπηπθς αβθατηῖέ ἀἱδοῖρυ]ος, δεᾷ {τοῬ {απίατα, απάθτιΒ 
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ἔδειξε τὴν δόξαν ἐν τῴ Θαβὼρ, ἵνα μὴ ἰδόντες αὐτὸν προσ- 
[ή ια - - 6’ Δ 8 

ευχόµενον καὶ ἀδημονοῦντα σκανδαλισθῶσιν. Όμως δὲ καὶ 
’ 3 / πα. . 3 [4 ’ 3 

τούτους ἀφίησι, καὶ ἀπελθων ἰδιαίτατα προσεύχεται. Οἱ- 

κονομικῶς δὲ λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ, ὅπως πιστώὠσηται ὅτι 
. -- ” ω - Π 9 , , 9 
ἀληθῶς ἄνθρωπος ἠν' τῆς γαρ ἀνθρωπίνης φύσεως το δει- 

λιών θάνατον, διότι καὶ παρὰ φύσιν εἰσῆλθεν ὁ θάνατος, 149 
- - ο 

καὶ διὰ τοῦτο ἡ φύσις φεύγει τοῦτον" ἅμα δὲ ἵνα καὶ λάθη 
τὸν διάβολον, καὶ ἐπιπηδήση αὐτῷ ὡς ψιλῴ ἀνθρώπῳ, ὥστε 

θανατώσαι αὐτὸν, καὶ οὕτω συντριβή. "Άλλως τε, εἰ ἐπε- 
δ) - θ / ε Κύ ἐὸ Ἀ - ο | ὸ / 3 πήδησε τῷ θανάτῳ ὁ Ἰύριος, ἔδωκεν ἂν τοῖς ᾿]ουδαίοις ἄπο- 

λογίαν, ὡς οὐχ ἥμαρτον ἀποκτείναντες τὸν ἐπιπηδήσαντα 
-- 1) πλ ’ δὲ ’ 3 3 Δ πα » 

τῷ πάθει. κ τούτου δὲ µανθάνοµεν καὶ αὐτοὶ μὴ ἐπιῤ- 
κ ε . 3 4 3 . ” ϱ - 3 

ῥίπτειν ἑαυτοὺς εἰς πειρασμοὺς, ἀλλ᾽ εὔχεσθαι ῥυσθῆναι ἐκ 
’ Δ ᾽ - 4 ᾿ 5 Δ ή ὸ / τούτων. Διὼ τοῦτο γὰρ καὶ οὐ πολὺ παρεζέρχεται διά- 

στηµα, ἀλλὰ πλησίον τῶν τριών μαθητών, ἵνα ἀκούοντες 

αὐτοῦ µνήσωνται καὶ αὐτοὶ πειρασμοῖς περιπεσόντες, καὶ τὰ 
ς 3/ ΤΙ , δὲ 9 ’ 4 (ϐ ολ ὸ Ν 
ὅμοια εὔξωνται. οτήριον δὲ ὀνομάζει τὸ πάθος, ἢ διὰ 

ν 3 ’ νά Ἀ ὸ ’ ) / 5 ἃ . 
τὸν ἐκ τούτου ὕπνον, ἢ διότι εὐφροσύνης αἴτιον καὶ σωτή- 

ῥρίας ἡμῖν ἐγένετο. Θέλει δὲ παραβιβασθῆναι τὸ ποτήριον, 
Ἀ ο ὸ / ο) ε 3 - ’ - - 
ἡ ἵνα δείξη ὅτι ὡς ἄνθρωπος φυσικοῖς νόµοις παραιτεῖται 

4 [ή ᾽ ι Ὁ ὸ ’ 9 ” - 

τὸν θάνατον, καθὰ προείρηται, ἢ ὁιοτι οὐκ ἤθελε τηλικοῦτον 
κ ΄ ς - 4 δ , οή ὸ .) 9 8 ” 

ἁμαρτημα ἁμαρτεῖν τοὺς Ἡβραίους, ὥστε οι αὐτὸ καθαί- 

ρεσιν γενέσθαι τοῦ ναοῦ, καὶ ἄπωλειαν τοῦ λαοῦ. Ἠλὴν τὸ 
[ - 

πατρικὸν θέλημα βούλεται γενέσθαι, ἵνα καὶ ἡμεῖς µάθωμεν 

ὅτι εἶ καὶ ἡ φύσις ἀνθέλκει ἡμᾶς, δεῖ πείθεσθαι τῷ Θεῴ 

μᾶλλον, Ἱκαὶ τὸ ἐκείνου θέλημα πληροῦν. 

γ. 4ο, 41 Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς, καὶ 
εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ' 
οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ 
ἐμοῦ; Τρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵ ἵνα μὴ εἰσέλ- 
θητε εἰς πειρασµόὀν. Τὸ μὲν πνεύμα πρόθυµον, ἡ 
δὲ σαρξ ἀσθενής. ] Ἐνπειδὴ θρασὺς ἦν ὁ Πέτρος καὶ οἱ 
ἄλλοι μαθηταὶ, ἐλέγχει αὐτών τὴν ἀσθένειαν, ὡς προπετέ- 

στερα φθεγξαµένων, καὶ μάλιστα τῷ ΠἩέτρῳ διαλέγεται. 

Οὕτω μίαν ὥραν οὐκ ἰσχύσατε ἀγρυπνῆσαι µετ᾽ ἐμοῦ; καὶ 

1 καὶ τὸ ἐκείνου] Τία Οοἆες Ραΐαγ. Ἠαροί Ἐ. Ὑοπ. ἢ τὸ ἐκείνου. 
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οδίεπᾷσταῦ οἸ]οτῖαπα ἵη πιοπίο ΤΠαΡοΟΓ: πο ουπι γιάΙβεδοπί 

θπ ογαηίοηι οἳ Ἰαογαπίαπι, 5οαπαΠσαγοηίαν. Οεείο- 

ταπι εἰ ἴ]]ος τοΠπαυ]έ, εἰ αθῖέ Ἱπ βαογο(ϊβείππαπα ]οοππῃ, 

αἴᾳια οταῦ. Ῥοττο ααοᾶᾷ πιωβίας ορδέ εί ἄο]οτε α[ῃοϊέατ, 

ρεγ ἀϊδρεηδαίίοποπι Πεῦαί, από ογαάσαίασ Υγετα5 9556 Ἠοπῃο. 

Ἠιπιαπορ οηῖτη παίυτες εδ {ἴπιοτα πιοτίθπι, ο αιιοᾶ ρτα- 

{εν παίιταπα Ίπργρβςδα α5ύ πιο», εὐ Ῥτορίετεα ἴ]απι Εαο1έ 

παΐυτα. Τίεπι από Ισηποτεῦ ἄἴαρο]ας, εξ Ἰπγαᾶαί οἶπτα τό 

ῬἩτιπῃ Ἠοπαίπεπῃ, απο πιοτσίο ἵρβαπι οοπΠοῖαί, εὐ 5ἷο ϱΟἩΠ- 

ἱεταίατ, Ὑεἱ αἱίαετ, ΘΙ Ὀοπιῖπαδ 1π πιοτίαπι Ιηβ]]158οξ, 

ἀθεάϊβδδεί «οιάσϊ εκομβαοπαεπι ααοᾷ ποη Ῥεοσαββεπέ, 

ααοά Ἱία οἴίτα πιείαπι αἆ πιοτίεπι Ῥτοβίµβεεί. Ἐκ Ίος 

Ἱέεπι ἀἰδοῖπιιαδ πο ηΟΡ 1ρ8ῖ ἵη ἐοπίαίίοηπεπα Ιπ]οίαπιας, 5εᾷ 

Ῥτθσεπαις αἱ Ἡβετετηιν αἲ εἷἶ, Ἐίέ Ρτορίετθα Ώηοπ Ίοπρα 

ἀἰδίαπβα α ἀἰδοίρα]ϊς ρτοσταΚιίαν, θεᾷ Ῥτορε {τες ἀῑδεί- 

ρα]οςβ πιαπεί, πό αιάϊεηίες 611Π1 ΠΊΕΠΙΟΥΕ5 βἶπί τό εἰ 1ρ8ῖ 

Ἰπ {οπίαβοπῖρας ἀε]αρθῖ Ῥτοεοεπίας βἰπῃ]θεντ. ΟαΠςεπι 

ΥΘΤΟ ῬαδδίΟΠ6ΠΙ ποπηῖπαί, γε] Ῥτορίευ ΦΟΠΙΠΊΙΠΙ (πςθπι 

{αοἳ{, νε] ααοά ]έ{1ε οαδα 816 αο ποδίγερ βα]α5, Ὑυς 

αιιίσπα ἐταπβίθττ] οα]ἱοςπα, Υο] τιέ πιοηβίτοί 56 ιιῦ ΠοΠΙΙΠΘΙΙ 

παϊυταµίον ἀορτεσατὶ πιοτίαπα, 5ἷοιῦ 5Ἴρτα, ἀῑοίαπι οδί: 

γε] αποά πο] πάθος {απι ϱγανο Ῥεοσαίαπι Ῥρεοςατε, 

Ῥτορίετ ααοά ἀθείταετοίαν ἑεπιρ]απι, ρεπίτείαᾳαε ρορα]αβ, 

γετυπίαπιεη Ραίθγπαπη γο]απίαίεπα Πατ να]ό: αύ εὖὔ ποῬ 

ἀἴδοαπιαβ ααοά 1σοοί παίπτα τε]αοίείατ, Ώεο {απιεη πιαρῖ5 

οῬίεπιροτατοα αίαιο 1]Παβ γο]απίαίεπα Ἱπιρ]ογο ἀἆεβρεαπις. 

Εέ νεπῖέ αῶ ἀἰδοῖρι[οβ, εἰ ἔπυσπῖέ ο ἀογπιζεπίς, εἰ αἰοῖέ 

Ρείγο: Αἄεο ποπ ᾖβοέμϊδίίδ «πα Ίιογα υἰφίίαγο πιθοιτι 

Μἰφίζαίε, εἰ ογαίε πε ἐπίγείῖς ἵπ {επίαίίοπεπι. δρήγέέιις φιιῖ- 

ἄεπι ῥγοπιρέιιθ εδέ, αἱ οαγο ὑπβγπια.] ΟΩποπῖαπι απάαςκ εταί 

Ῥοίΐτις, εἰ απ ἀϊδοιρι], ατριαῖς Π]ογαπι Ἱπβτπιίαίθπι, 

ααοά ἐθπιετατία {αατίπέ ]οομ: εὐ Ῥείτο Ῥτεβδογίάπα Ἰο- 

απέαν. Αάθο τιπα Ίοτα πο Ροΐὐαϊςῖς υίρῖ]ατο πποσπη 
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πῶς τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὑπὲρ ἐμοῦ θήσετε; ᾽Αλλὰ πάλιν 

ἐπειδὴ διὰ τοῦ ἐλέγχου ἔπλήξε, θεραπεύει ἐν τώ εἰπεῖν ὅτι 

τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυµον, ἀλλ᾽ ἡ τῆς σαρκὸς ἀντιπίπτει 

ἀσθένεια" τουτέστι, συγγνώµης ἀξιῶ ὑμᾶς, ὅτι οὐ διὰ κα- 

ταφρόνησιν ἀπενυστάξατε, ἀλλὰ δι) ἀσθένειαν" ὥστε λοιπὸν 

ἐπεὶ ἀσθενεῖς ἐστε, μὴ θρασύνεσθε, ἀλλὰ προσεύχεσθε ἵνα 

μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν µήδόλως. "Αλλοι δὲ τὸ μὴ εἶσ- 

έλθητε εἰς πειρασμὸν νοοῦσιν ἀντὶ τοῦ, μὴ νικηθῆτε ὑπὸ 

τοῦ πειρασμοῦ: οὐ γὰρ δὴ, φασὶ, κελεύει ἡμᾶς ἀπειράστους 

εἶναι, οἱ πειρασμοὶ γάρ εἶσιν οἱ στεφανοῦντες, ἀλλὰ τὸ μὴ 

καταποθῆναι ὑπὸ τοῦ πειρασμοῦ, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν κοι- 

λίαν αὐτοῦ ὧς θΗρίου τινὸς, τοῦτο κελεύει εὔχεσθαι"' ὁ γὰρ 

ἠττηθεὶς ὑπὸ τοῦ πειρασμοῦ, εἰσῆλθεν εἰς αὐτὸν, τουτέστι, 

κατεπόθη ὑπ αὐτοῦ. 

Ῥ.42--μ Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηυ- 
ξατο λέγων" πάτερ μου εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ 
ποτήριον παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, Ύε- 

νηθήτω τὸ θέλημα σου. Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐ- 
τοὺς πάλιν καθεύδοντας' ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἳ ὀφ- 
θαλμοὶ βεβαρηµένοι. Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς, ἀπελθὼν 
πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰ- 
πών. | ἸΜανθανε, ὦ ἄνθρωπε, συνεχῶς προσεύχεσθαι ἐν 

τοῖς πειρασμοῖς, ἀκούων ὅτι καὶ ὁ Ἰξύριος πολλάκις ηὔχετο. 

Ἠύρων δὲ αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας, οὐ διήλεγξεν, ἵνα μὴ 

λυπήσῃη, ἀλλ᾽ ἀφίησι, καὶ ἀπελθὼν προσηύξατο ἐς τρίτου, 

βεβαιῶν τὸ ἀνθρωπινον: ἀληθείας γὰρ ἐνδεικτικὸς ὁ τρία 

ἀριθμὸς, καὶ βεβαιώσεως. 

Ύ. 46,46 Τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθητας αὐ- 
τοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς' καθεύδετε τὸ λοιπον καὶ 
ἀναπαύεσθε' ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἂν- 
θρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλών. Ἐγεί- 
ρεσθε, ἄγωμεν' ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε.] 
Δεικνύων ὅτι οὐ χρείαν ἔχει τῆς παρ αὐτῶν ἐπικουρίας, ὅτε 

μέλλει παραδοθῆναι, φησὶν αὐτοῖς, καθεύδετε τὸ λοιπόν. 

Ἡ κατ᾽ εἰρωνείαν τοῦτό φησιν, ὡσανεὶ τοῦτο λέγων" ἰδοὺ 

Ἰγγικεν ὁ προδότης, καὶ εἰ ἀρέσκει ὑμῖν, καὶ παρέχει ὁ και- 

Τ6ο 

πμ μον. οτι... 
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εἰ αποπιοάο αΠΙπΙΑ5 γθβίταβ Ρο πιθ Ῥοπείς2 Βοᾷ Ιίθ- 

ΣΗΠ1 ῬοβίαΙαπη ταρτεμοηβῖοπθ 6056 αβϊχϊ{, οὐταῦ ἀἰοεπάᾶο, 

Βρ]ϊτιίας αιῑάἆσπι Ῥτοπαρίας εδί, αὐ οατηῖς ορ]αοίαίατ 1πι- 

Ῥεοι]Ηίας. Ἔοο οβέ, γεπῖα γος ἀΐσποτ, αιοά ποπ Ῥτορίες 

οοπίοπαρίέιπα οράογπιϊγετΙς, 5ο Ῥτορίεν Ἱπβγππίαίαπα, 

Ὅπάο Ρορίμας, απῖα Ἱπβγπαῖ οβ615, ΏΟΠ 81415 {απι ααάασθς: 

βεᾷ οταίςα ιἱ ἵηπ πι]]απα Ιπίγοίῖς ἐαπίαζίοηπεπι. ΑΠ απίεπι, 

Να Ιπίτεας Ἱπ (εηίαίίοποαπι, Ἱπίε]Ηριπί, πο γιποαπα]ηϊ 

ἰεπίαίίοπο. Ἄοηπ οπῖπι ]1Ὀεέ Ποβ βἶπο {εηίαίοηπθ 6556, 

ΏβΤῃ {αηία{ΙΟΠ6Β ΠΟ οοτοπαπέ, 5δοἆ πο {θηίαίίοπε αΏδοτ- 

Ῥεαπιας, εἰ Ιπίγεπιις Ιη γεηίτεπι ο]α5 αααθὶ Ῥορίϊ οι]1δ- 

ἆαπα, Ώου ΙαῬεῦ οἵατο. ἈΝαπι απῖ γΙοίας α5ύ ἰεπίαίίοπο, 

Ἱποτοασϊέαχ 1η Θ64Π1, ος ϱ5ί, αΏδοτρείατ αὉ εα. 

Έχει αἰέίεγα υἱσο αὈῦέ εί ογαυϊέ ἄἶσεπδ: ἈῬαίεγ πιῖ, 

ϱἳ ποπ ροΐεδέ Ίου ροσυίμπι ἐγαπβθίγε α πιο πὶδὶ θίθαπι ἐζιᾶ, 

Παίέ υοϊωπίας ίμα. «Ἐί υοπῖέ εί γερογῖέ 05 ἴέεγιωπι ἄογπιῖ- 

οπίες: εγαπέ οπῖπι οοιζῖ εογωπι ογανα(. «Εί γεσίϊς ἐς 

Μί6γιπι αὈϊω, αίφιο ογαυῖέ ἰεγέῖο σιὐιάσεπι 86ΥΠΊΟΠΕΠΙ ἀἱσεπδ.] 

16ος, Ἠοπιο, οοπ{ίΙημο ργοσασὶ 1η ἑεηίαΙοπῖρα5, αιάἶεη5 

οἱ Ὀοπήπαπι 5εραο οΓ88956. ΌΟυαπι απίεπι Ἰηγεη]βδεί 

1{ΘΓΙΤΗ ἀογπαϊθηέος, ηοἩ τερτεμεπαάΙ6, πο ἰ(π]ςάδία α{Πςε- 

τε, 56ἆ τε]α 16 οἱ αὐΠέ, αἴαιο οταν] {ετίο, Ο«ΟΠΗΓΠΙΠΒ 

βο ΠοΟπΙΙΠΕΠΙ 69560. Τετπασῖι5 οπῖπι ΏΙΠΙΕΓΙΡΘ γετίζαζ1β 

ἀαπιοηβίταίῖνας οἱ οοπβγπιαίΊνας ο5ὔ. 

Τίμιο υεπῖέ αὔ ἀἰδοϊριιζο 81198, οἱ αἀῑοῖέ ἐίδ: Ιογπιῖίθ 

Ίαπι οἱ γοφιεβοῖίο: «σοο αρρτγορίπφιαυϊέ Ίιογα, αἱ Πῖίιιβ 

Ἱιοπιπίς ἐγαάίίων ἐπ πιαπις οοσαίογωπι. δωγφΐθ, ἑαπιιβ, 

εοοο αρργορίπφμανἰέ φιξ πιο ἐγαᾶε.] Οβίεπάεπ5 αποά 

ΏηΟη ορα5 Ἠαρθαῦ Π]οταπα βαρθίάϊο απαπάο ἰαάϊίας αέ, 

ἀῑοῖξ 115, Ὀοτπιίο πμπο. Ὑεαἱ ροι Ιγοπίαπι Ώου ἀῑσίε, 

ααβῖ Ἱία ἀῑοργεί, Έσοεο αρρτορϊπαιανΙό Ῥτοάἴίου, εὲ ϱἳ 

Ῥ]ασοεῦ γοῬῖ5, εί ρετπ(αῦ {επιραβ, ἀοτπήίο. Ἐχεῖίαῦ 
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ρὸς, καθεύδετε. Ἑδγέρα οὖν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ τόπου ἐκείνου 

ἔνθα προσημίχοτο, καὶ προσέρχοται τοῖς µέλλουσιν αὐτὸν 

συλλαβεῖν, καὶ πρωπωτή αὐτοῖς, ὥς τι εὐφρόσυνον μα- 

λουσι δοῦναι αὐτῷ. Οὔὕτω καὶ ἐκεῖνα ἃ ηὔχετο, διὰ τὸ πι- 
’ 4 3 / ” Ν α - 

στωσασθαι τὴν οἰκονομίαν ηὔχετο, καὶ θέλων μὴ παθεῖν, 

ἵνα συντηρηθῶσιν οἳ Ἑβραῖοι ἐκ τῆς ἀπωλείας, Ἡ ἔμελλε 
’ . ο) Δ ᾽ 3 . . 6 , 

καταλήψεσθαι αὐτοὺς διὰ τὴν ες αὐτὸν ἁμαρτίαν. 
- -” 3 Δ / 

γ. αἴ--ο Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλούντος, ἰδοὺ Ἰου- 
Ὡ - / 5 3 2 2 - ” ἐ 

δας εἷς τών δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πο- 
Δ -- / Δ - ε / λὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τών ἀρχιερέων 

/ ος - λ λ καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. ὍὉ δὲ παραδιδοὺς αὐ- 
λ ”/” Ἂ εἰ -- -- / Ὠ] Ελ) / 

τον ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λεγων' ὃν ἂν φιλήσω, 
΄ / 3 ’ 5 / 4 ΄ 

αὐτὸς ἐστι» κρατησατε αὐτὸν. Και εὐθέως προσελ- 

θὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπε᾽' χαῖρε ῥαββί: καὶ κατεφίλησεν 
αὐτόν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" ἑταῖρε, ἐφ᾽ ᾧ 
πάρει; Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 
ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.) Ὁράς τὰ 
τῶν ἀρχιερέων σκεύη; ξύλα καὶ µάχαιραι" οὕτως σαν εἰ- 

ρηνικοὶ, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πρᾳότητος ἔχοντε. Τὸ δὲ εἷς 
- ’ Ὡ) ς 3 . / ιά [ή 

τῶν ὃωδεκα εἶπεν ὁ εὐαγγελιστὴς, θαυμαζων, ὅτι καίτοι 

ἐξειλεγμένος ὦν, καὶ μετὰ τῶν πρώτων ταττόµενος, ὅμως 

τῷ διαβόλῳ δέδωκεν ἑαυτόν. Ὥστε καὶ σὺ φοβοῦ, ἄνθρωπε, 

κἂν τῶν οἰκειοτάτων εἴης, µήποτε ἀποῤῥαθυμήσας ἐκπέσης. 

Ἀύσσημον δὲ δίδωσιν ὁ Ἰούδας, διότι καὶ νὺξ ἣν, καὶ οὐκ 

ἠδύναντο διαγνῶναι": ἄλλως τε καὶ οἱ ἐλθόντες συλλαβεῖν, 
οὐκ ἦσαν ἐκ τοῦ ὄχλου τοσοῦτοι, ὅσοι ἐκ τῶν δούλων τῶν 

ἀρχιερέως, οἳ οὐδ' ὅλως τάχα ἐγνωριζον τὸν Ἰησοῦν. ᾽Αλλ᾽ 
ε 3 / 3 - Δ ’ ι] - 

ὁ µαθητὴς γνωρίζει αὐτοῖς τὸν διδάσκαλον ἐκ τοῦ καταφι- 

λεῖν" εἶδὼς γὰρ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Ῥυρίου, θρασύνεται 
. - « . α) ’ εν .. - / ϱ/ 

καὶ φιλῆσαι" ὁ δὲ ἀνέχεται ἄχρι καὶ τῆς τελευταίας ὥρας, 
’ 4 - [ . Δ σ . 

σπουδάζων διὰ τῆς µακροθυµίας αὐτὸν κερθῆσαι: ὅτε οὲ 

. ο. οὐδὲ οὕτως ἐσωφρονίσθη, τότε ποιεῖ αὐτοὺς πεσεῖν 
ο8Ἡῦ. ντα]. 0. 

ὡς ὁ Ἰωάννης φησὶν, ἵνα κἂν διὰ τοῦ πεσεῖν ἐπι- 
- 4 9 . ’ ε μ λα] ο . / - 

γνῶσι τὴν αὐτοῦ δύναμιν. Ὡς δὲ οὐδ) οὕτως ἀπέστησαν τῆς 

θρασύτητος, τότε ἐκδίδωσιν ἑαυτόν. Ἑταῖρον δὲ τὸν Ἰού- 

ὃαν καλεῖ, κωμῳδῶν αὐτὸν καὶ διασύρων, ὡς δῆθεν ἑταίρου 
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Ἰρ]έιν 11ο α Ίοοο 1]ο α0Ώί οταῦαί, εὐ αοοθάί αἆ οο5 

αιῖ 1ρβιπι οοπιρτοµεηδυτΙ ογαηί, οὐ οοουνττῖς αἵδ αιιαδὶ 

Ἰερίαπα αι ἀρρίατα β1Ρί οὐ]αίατΙ γοπίτοηί. Βίο οὐ Ι]α ασθ 

Ῥτεσαίας5 ο5ί, Ῥγεσοαίας5 ε5ί αί οτοάΙριΠου ο55εῦ «ἱδρεπ- 

βαἴ1ο, εί ααοᾷ το]ι]ββθεέ Ώηοπ ραῖῖ, 6 βετναγαεπίαν Ἠσα- 

Ῥτερί α ρετάΙποπα, αςβ εἶς Ιπιπιῖπεραξ ρτορίας Ῥεοσαίαπι 

ααοά ἵπ ἴρβιπι εταπί ρετρείταξιτ. 

Σέ {ο αἄλιιο ἴοφιεπία, εοσο «Γαάας ίπιβ ου ἄιοάεσίπι 

υεπΏέ, οἱ οτπι ϱο {ωγόα πει[ία οωπι φἰαᾶιίς οἱ Γιβέέθις, πηῖςεὶ 

α ϱγὐποιρίῦιδ εαοεγάοίιπι αἱ δεπῖογτόι Ῥοριζ. 18 υεγο 

φμῦ ἐγαάεῦαί εωπι, ἀεαίέ ἐς κἰσπωπα, ἀἴσεηςδ: ϐεπισιπηιιθ 

-. οδοιζαίις Γµ6Υο, ἆρεδο εδ, ἰεπείο επι. Ἐέ οοπ]εδίΐπι ασοθ- 

ἄεπα α «Ἰοδιπι, ἀἰστέ: 4υε Παδῦοὶ, εἱ οβοιζαίως οδὲ ιπι. 

Πἰαίίφμο ἐ[ί «εειδ: «Απιῖσο, αἄ φωϊᾶ αἄεοῦ ΊΤιπο ασσεδ- 

θογιηΐ, εἵ πιαπάς {Πι]εσθγιιέ ἴπ «Ἰθβιπι, οἱ οορογιπέ ια] 

γπάεβ ατπα ροπββοιπι απαΠα ϱἰπίὂ στα, εἰ σ]αά11: Ἱΐέα 

εταπῦ Ῥαοϊβοῖ, εὖ βρῖτῖίαπα πιαηβιε{ιάϊπῖς Παροηίας. Ὅπις 

αυίθπα εκ ἀποάςοῖπι, ἀῑχΙς ογαησο]δία, αἀπιταιπβ ααοά 

Ἠοεί εκ Ῥτϊπαῖς οὐ εἰεοίῖς οαβδεί, ἀἴαροίο 5ο ἰταᾶια1ς. 

ὉὍπάο Ἡοπιο εἰ {αι πια, Πσοοί εκ {απαϊΠατ]βα]παῖς αἵς, πθ 

ππαααπα ἀθβῖά]ες γαοθ5, εὐ οχοῖάαξ. βσΏΙΠι απέθπα ἆθάῖε 

1πᾷαβ, 9ο ααοᾶ ποχ οταί, εί ποηῦ ροίεταπέ ΙΠΙΘΓΠΟΒΟΘΤΕ ; 

Ῥτερίετεα εοταπι απὶ γοποταπύ αἆ οοπιρτεπεπάσπάππι, 

Ῥ]ετίααα ποη εταπύ εκ {πτρα, 5εἆ εκ βετνῖ5 Ῥοπ6ίΠοιπι, 

ααϊ οπιηῖπο {οτίο ποηῦ οοβπογεταπύ «θβαπ. Θεᾷ ο αάας 

ποίαπα {αοῖς αἵς πιαρ]δίγαπι ο8ου]ο: Ἠηαπι οσπι βοϊτοί 

Ῥοπίαίεπι Γοππ1, αἀάεραῦ ἴ]απι οδοπ]ατ. Ἠ]ο αιίοπι 

{οτί πδααε αἆ πογϊβείπιατα Ἡοταπα δἰτιάσςης 5αα Ἰοπσαπ]πι- 

ἰαΐο 1]απι Ἱποτατὶ. Όσπι απίεπι πηθεςιο δἷο οπιεπζαίαβ 

ο5ί, {πο {αοῖί 1]]ος οαἆστα, ααοπιαάπιοάυπα ἀῑοΙξ {οαηπς», 

π6 γο] οαἀεπάο αρηοβοαπέ 1ρ8ῖᾶς υΙσίιίεπ, Ὁπάα ουπι 

ηθαιε βἷο ἀρθβαίετιηξ α βπα {επιετιίαία, απο βοπιθῖρβιπα 

οἵ οχροβδυῖζ, οιάαπι αιίετπι απηίοἁπα γοσαῦ, 1ΠοθβδθΠΘ 

οιπα, οὗ οαἵρ6Ώ5 {απαπαπα νιάε]ιοθί απαϊοϊ οβου]άπα Ῥγες- 
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Φίληµα δόντα. Τὸ δὲ ἐφ ᾧ πάρει, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ποίῳ 
- ῃ . - . ο ε / . 9 3 ἔὸ σκοπῴ πάρει ἐνταῦθα; ἄρα ὡς φίλος»; καὶ μὴν οὐκ εθει 

μετὰ μαχαιρῶν παρεῖναι'. ἀλλ᾽ ὡς ἐχθρός; καὶ πῶς κατα- 
-- 3 / / 3 Δ « /' 

φιλεῖς; ἐλέγχει τοίνυν αὐτὸν ὡς δόλιον. 
ος, αι] Ὡ -- κ. - / 

Υ. δτ--... Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας 
Δ -- / Δ - Δ 

την χεῖρα, ἀπέσπασε τὴν µάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πα- 151 
’ 8 - - / -- -” ταάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, ἀφεῖλεν αὐτοῦ 

Δ 3 / / ’ Ε -- -- ’ 

τὸ ὠτίον. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' ἀποστρε- 
/ Ν ’ Ν ’ - [ή 

νόν σου τὴν µάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς" παν- 
Δ / / ” / τες γὰρ οἱ λαβόντες µάχαιραν, ἐν µαχαίραᾳ ἆποθα- 

-- λ] -”-. / ή / νοῦνται. ᾿Η δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι ἄρτι παρακαλέ- 
Δ / 4 ’ ’ 

σαι τον πατέρα µου, καὶ παραστήησει µοι πλείους 
2 ὃ ὃ ”- 2 / Β πΠ -- κα θ - 
{ ὀωόεκα λεγεώνας ἀγγέλων; Πώς οὖν πληρωθωσιν 

ε χ ε/ ε/ -- / / - { αἱ γραφαὶ, ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι:] Ἠέτρος ἦν ὁ 
-ν τὴν µάχαιραν σπασάµενος, καθὰ Ἰωάννης φῃσίν. 

2081. χνΏ. 10, ὦ) ή , ε ” ο. ος , 4 χε δὲ µάχαιραν, ὡς ἄρτι τὸ ἀρνίον θύσας, ὃ 

ἔφαγον. Μ)ὴ ἐγκαλῶμεν δὲ τῷ Ἠέτρῳ: οὐ γὰρ ὑπὲρ έαυ- 
- 3 ατα 4 - ’ [ή -- ᾿ [ή 

τοῦ, ἀλλ᾽ ὑπερ τοῦ διδασκάλου ζ]λώσας τοῦτο εποίησεν. 

Ὁ δὲ Ἰύριος µεταῤῥυθμίζων αὐτὸν εἰς εὐαγγελικὴν πολι- 

τείαν, διδάσκει μὴ χρΊσθαι µαχαίρᾳ, κἂν τὸν Θεὸν δοκῇ τις 
ο κ ὰ μα κα. ε , ΄ / . 
ἐκδικεῖν. εμὼν δὲ τὸ ὠτίον ὁ Ἠέτρος δείκνυσιν ὅτι ἄνη- 

κοῖαν ἐνόσουν οἱ Ἰουδαῖοι" εἶτα καὶ τὸ τοῦ νόµου ῥητὸν 

τίθησιν, ὅτι ὁ φονεὺς ἀντιφονεύεται" ὃ γὰρ νόμος τοῦτό 

φησιν, ὅτι οἱ λαβόντες µάχαιραν ἐν µαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται. 

Αἰνίττεται δὲ ὅτι ὑπὸ τῆς τῶν Ῥωμαίων µαχαίρας ἄναιρε- 

θήσονται οἱ κατ᾽ αὐτοῦ λαβόντες τὴν µάχαιραν Ἰουδαῖοι. 

Οὐκ εἶπε δὲ ὅτι δύναμαι παραστῆσαι δώδεκα λεγεῶνας ἀγ- 
/ 3 ΔΝ ή 4 / 3 ιν 

γέλων, ἆλλα παρακαλέσαι τὸν πατέρα µου, οἰκονομικως 
α ’ 5 3” Δ ᾽ Φε. δὴ 3 ’ 1 

τοῦτο λέγων ὡς ἄνθρωπος, διὰ τὴν αὐτῶν ἀσθένειαν: πολλὰ 
Δ ω / 9 / . ’ 3 ε ”ν . ή γὰρ ἦν τότε ἐπιδείξας ἀνθρωπινα, τὸν ἱδρώτα, τὴν δειλίαν, 

καὶ οὐκ ἂν ἔδοξε πιθανὰ λέγειν, ἂν ἔλεγεν ὅτι δύναμαι αὖ- 
λ εί Ξ . . ὰ - , Ὀ 

τὸς ἐγω παραστῆσαι ἀγγέλου. ᾿Αντὶ τῶν δώδεκα οὖν, 

φησὶ, μαθητῶν παρέστησαν ἄν µοι δώδεκα τάγματα ἀγγέ- 

λων, εἰ ἤθελον. Λεγεὼν γάρ ἐστι τὸ µέγιστον τάγμα, 

ἑξακισχίλιοι ᾿ἱππεῖς' δεῖ οὖν, φησὶ, ταῦτα πάντα γενέσθαι, 

1 ἐππεῖς) Ίμαρεις οςί πορδίεγ; ἀεριθταί 5οτίροτθ ὁπλῖται. 
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Ῥεπίαπ, Οιοᾷ γοτο ἁῑοῖέ, Αά αιᾶ αἆσς, Ίος δ86, αια 

Ἱηίεηίοπα Ἡϊο αἆαςδ2 Ναπααῖᾶ αὐ απαίοις οδοᾷ ποΠ 

οροτίεραί ου ο]αά1ϊς αἀνεπῖτο. ἈΝαπαυ]ά αἱ Ππ]πιῖοιις 2 

εὖ αποπιοάο οδοπ]ατῖδὸ ατρυῖέ Ισῖθας οιπα αὲ ἀοἱοδαπα, 

Εέ οσσ6 πι 63 Πς φιωὶ εγαπέ οιπι «έσι, επίεπᾶεπδ 

ππαπιπι ο επιῖέ φἰαάίωπι 8, οἱ ρεγοιέίεις δεγυιπι ᾖΥπιοί- 

Φἱ8 εαοεγάοίωπι, απιρµέαυέ αιωγίοιζαπι οἶι. Ίιπο ἁἀῑοιέ 

θ1ζὲ «Ίεειιδ: (οπυοεγίο οἰαάέμπο ἐιτιπι ἐπ [οσιίπι δίηι: ΟἨΊ168 

επῖπι φωῖ αοοερεγῖπέ φἰαάζωπι, φἰαᾶίο ρεγίθωπί. «4π Ῥιίας 

φιιοᾷ ΠΟΠ /ροβθΐπι πΊιπο γοαγο Ῥαΐγεπι πιειπι, οἱ επ]ιθευίέ 

παζλῖ Ρήγα φμαπι ἀμοάςοῖπι [οφίοπος απιφεἴογιωπι 2 ΈΘ)μο Ῥασίο 

ἠφίέων ἐπιρ]εδιπέωγ δογρέιγΩ, φωῖα δὲο ορογέεί [εγὶ {] Ῥοΐτιας 

ογαῦ ααῖ ρ]αάϊαπα οχοπιθγαί, πὸ οαππθ8 ἀῑοῖ, Ἠαβρεραί 

απΐοπι ρ]αάϊππι, απο αρηάπα Ῥαβομαίοπι πιαοίαταἰ. ὙἎοα 

αΓσιαπι5 αιίοπα Ῥοαέταπα, ᾳαοπίαΏι ΏηΟΠ ῬΡΥο 56, 56 Ῥτο 

πηαρϊθίτο Ζε]ο ατάσηπς Ἰοο {6οῖι. ΤΏοπιπΙβ Υετο αἆαρ- 

ἴαῃΏ5 ουπι αἆ εγαηπσε]σαπι γἹίαπι, ἀοσεεῦ ποπ αθπάππα 

ρ]αάϊο, είῖαπι ϱἵ αι ΈΏσδυπι α]οὶδοί γιάθαέαν, ἜῬοττο 

Ῥείΐτυς απιρυαίαηβ απτ]οι]απα, οδίοπάΙς ο ιάερο5 Ιπορεαῖ- 

οηίῖα Ἰαρογατθο. Ὠεϊπᾶάε εἰ ἀῑσίαπι Ἱερῖ ροπῖέ, ααοᾶ 

Ἠοπα]οϊάα οὲ 1ρ56 οσοἰάϊίατ. Τιεκ οπῖπι Ἠοο ἀῑοῖε, ααοά 

ααϊ αοοθρετῖπέ οἸαάϊαπι, πιοπιαηέας ρἰαᾶίο. Ἰηβιπιαί 

απίεπη ααοᾶ Ἠοπιαπογιπῃ ρἰαάϊο Ῥοτϊθατὶῖ εββοπί ο άσσο, 

οοπίτα 5ο ο]αάϊαππι αοοϊρῖοηπίθ8. απ ποῦ ἀῑχίέ, Ῥοββιπι 

οχΏῖρετο ἁιοάςθοῖπι ]6ρῖοηθ αηΏροε]ΙογΙπ.: β5εᾶ, οἵατα 

Ῥαΐτεπι π]θΙπα, ἀἱδρεηδαίίνε ἀΐοεηβ βἶοιέ Ἠοπιο, Ῥτορίες 

6οἵύμπι Ἱπβγηίαίει, ἹΜι]ία οπῖπι ἴαππο εταηί αυἴραβ 

Ἠυπιαπ]ίας οβδοπἀαραίατ, αἱ βδιἆογ οί {πιοτ: οξ ΠΟΠ 

γῖδιςφ {ββεί γετ]ρϊπαῖ]]α ἀἱσετα, δί ἀῑσίβεεί, Ῥοβδυιπα ἴρ5ο 

εάάποετα απρε]ο. Ἔτο ἀποάςοῖα 1ρ]ίατ, Ἱπαυῖΐ, αΡο- 

βίος, αθβθεπύό πϊμΙ ἁποᾶςοῖπι εχετοῖία απΠοοΙοταπῃ, 

βἵ αμ]άσθπα γο]ιῄββαπι, Τ,αρῖο επΊπι ϱβῦ ΠΙΑΡΏΙΙΠΙ 4ΡΊΙΘΗ, 

ηεπηρθ βοχ ποῖ]α οαιΠ (απ, ΌΟροσίεί Ιρ]έαν, ἀπαυῖέ, Ἠο 

29 
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ὅπως πληρωθῶσιν αἳ γραφαὶ αἱ ταῦτα προαναφωνήσασαι. 

Οὐχ ὅτι δὲ προανεφωνησαν αἱ γραφαὶ, διὰ τοῦτο οἱ ]ου- 

δαῖοι κακοὶ, ἀλλὰ διότι ἔμελλον ἀπὸ πονηρᾶς προαιρέσεως 

ταῦτα ποιῆσαι οἱ Ἰουδαῖοι, διὰ τοῦτο ἐν ταῖς, γραφαῖς 

ταῦτα ἐτέθησαν ὑπὸ τοῦ Ἡνεύματος, 

γ. ϱ6, δύ Ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα εἶπεν ὁ Ἴησους τοῖς 

ὄχλοις' ὡς ἐπὶ ληστὴν ᾿ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρών 
καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε; καθ ἡμέραν πρὸς ὑμάς 
ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ Ἱερῷ, καὶ οὐκ ἐκρατή- 
σατέ µε. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθώσιν 

αἱ γραφαὶ τῶν προφητών.) Δείκνυσι τὴν ἄλογον αὖ- 
τών ἐπιχείρησιν, καὶ ὅτι οὐ τῆς αὐτῶν ἰσχύος Ὑέγονε τὸ 

συλλαβεῖν αὐτόν.  Ὅτε γὰρ μην, φησὶν, ἐν τῷ ερ, ἠθέ- 

λετέ µε συσχεῖν, καὶ διότι οὐ συνεχώωρουν ὑμῖν, οὐκ ἠδυνή- 

θητε" νῦν δὲ ἑκὼν προδίδωµι ἐμαυτόν. Οἶδα γὰρ ὅτι ἀδύνα- 

τόν ἐστι διαψευσθΏναι τὰς γραφὰς, αἳ προεῖπον τὴν ὑμετέ- 
! 

ραν κακίαν. 

γ. ῥό--ρβ Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐ- 

τὸν ἔφυγον' οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἁπή- 
γαγον πρὸς Καϊάφαν τον ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμ- 

ματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ὁ δὲ Πε- 
τρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς 

τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθων ἔσω, ἐκάθητο μετὰ 
τῶν ὑπηρετῶών ἰδεῖν τὸ τέλος. ] Οἱ μὲν ἄλλοι μαθηταὶ 
ἔφυγον: ὁ δὲ Πέτρος θερµότερον διακείµενος περὶ τὸν ι- 153 

ὁάσκαλον, ἠκολούθει µακρόθε. ἩἨὶ δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης 

ἠκολούθει, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς µαθητὴς, ἀλλ᾽ ὡς γνώριµος τοῦ 

ἀρχιερέως. 

Ύ. 59, 6ο Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ 
τὸ ̓ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν γευδομαρτυρίαν κατὰ 
τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώσωσι, καὶ οὐχ εἷ- 

ρον' καὶ πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων 
οὐχ εὗρον.] Ες τὸν Ἰαϊάφαν ἀπάγουσι τὸν Ἰησοῦν, 
ἐκεῖνος γὰρ ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου" ἔνθα καὶ οἱ 

λοιποὶ διενυκτέρευον, μὲ φαγόντες τότε τὸ πάσχα, ἀλλ᾽ 
5 / 4! » ῃ ἃ / λ ’ 
αναμειναντες, ινα αποκτεινωσι τον Κύριον, και παραβἀντες. 
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οπιπῖα Ποτὶ, αἱ Ἱπιρ]θααπίας βοτϊρίατα ΎἩ6 Ἠδο ργαάϊκ- 

οτιηό. ἈοἩπ αιοά 1άεο «ο αάερί πια, αία ῬργοράΙκοτιπὂ 

βοπρίυτα: βεᾷ απία ο πάς Ἠεο πια]α γο]απίαίο {αοῦιτῖ 

εγαηέ, 16ο Βρϊτῖέας Βαποίας σα φοτὶρθισίς Ργος{ά1ξ, 

1π εζα Ίιογα ἀἰσῖέ «εδιιδ {ιγδίς; Ταπφμαπι αἆ Ἰαΐγοπεπι 

εὐἰδέῖς ουπι φἰααϊϊς οί Γωβΐδις τἱ οοπιργε]οαπάαξίς πιοᾷ Θιο- 

ἐῑάέε αριά υο8 δοάεῦαπι ἄοοσπβ ἴπι {επιρίο, αἱ ΊιΟ πιο οορἰδίήβ. 

1οο αιίοπι {οΐιπι αοΐμπι οδί μέ οοπιρἰογεπίι δογἰρίέωγα 

Φγορλείατωπι.]  Οδβίεπαϊό οἰα]έαπα ἸΠοταπα οοπαζπι, οὔ 

αιοἀ ποη {οτιάϊπΙ5 ἹΠογαπα {αατῖέ, ἵρβαπα οοπαργαΏθηά!, 

Ωπαπάο οπῖπῃ, ΙπαπΙξ, θἵΓα1Ώ η {απηρ]ο, γο]εβαΔῖδ πιο ΟΟΠΙ- 

Ῥτελμεπάστο, οὐ αιῖα ποη οοποράςραπι γοβῖβ, ἔαπο ΠΟΠ 

Ῥούθγαίίδ: πιπο απίοπι βροηίο ΠπιαΙρβΙπι ΟΠθ6το: Ἠαπα 

Βοἵο Ιπιροββῖρῖ]ο βοπ]ρίπταδ, ας Υεβίταπι Ῥτράϊκοταπί 

πια] απα, πιθηᾷαοςβ 6556. 

Το ἀἰδοϊριιζὲ οΠΊΠ6Β γεἰἰοίο ϱο Γιαγιά, «4 ἐἱ οοπι- 

Ώγε]ιοηδµηι «Ἰεδωπι ἄιωεγωπί αἴ (αἰαρλαπι ῥΥγὐποῖρεπι 8αο06Υ- 

ἀοέωμπα, ιο δογτθα αἱ δοηίογΥεδ οοπυεπογαπί. «ὈῬείγις ατιίσπι 

δεφιεδαίι’ ειιπι ῥγοσιμῖ, δημο αἄ αἰγίιπι ϱγἱποῖϊρίς 8αοεγ- 

ἀοίωπι; οἱ ἴπφγεδδιδ. ἴπίγο, δεᾷεῦαί οτι πηἰδίγτδ, μέ υἱᾷεγεί 

ᾖπεπι] ΑΙΠ απἶάεπα ἀῑδοιρι]] {ασεταπύ: Ῥοίτας γετο {ετ- 

γοη{οτί εἴρα πιαριδίταπι αΠθοία, δεαιεραίαγ Ῥρτουι], 

ΟΩπαπινῖβ αιίοπι οἱ οαπποβ 5θοααθεβαίζατ, ΠΟΠ {απιοη τό 

ἀδοίρα]ας, 5εἆ τό ποίις ροπ/{1βο]. 

| 2 γζποῖρες αιίεπι δαοεγάοίιµηι αἱ δεπίογεδ εἰ {οίμπι οοτιδί- 

[ἴωπι φσγεδαπί Γαἴθιπι ἰοβίϊπιοπζιπι οοπίγα «Ἰθδιπι, αι πιογΜὲ 

ειυπι ἐγαάεγεπέ, εξ πιο. ἐπιυεπογιπιά: εἴ οιπι πιιιζέὲ Γαἰθὲ ἐεδίοε 

αοοθβδἰδδεπέ, Ίοπι ᾖἐπυοπογιωπί.] Αἆ Οαἴαρβαπι ἀποιπό 

1 6βΗπ1, ΏβΤΏ Ί]]α ογαξ Ῥοπί οκ απηϊ ας; ταξί οἱ τε]ῖαιῖ 

Ῥογποσίαβαπέ, ποῦ οοπιοἀσοηίθΒ {ππο Ῥαβε[μα, 5οἆ 6χΡρος- 

29-.-9 
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τὸν νόμον. Ὁ μὲν γὰρ ἸΚύριος κατὰ τὸν νενομισμένον καιρὸν 
ο” 3 - δὲ ϱ ’ 3 ’ ᾿ Ἱύ 

ἔφαγεν' ἐκεῖνοι δὲ, ἵνα µόνον ἀποκτείνωσι τὸν Ἰλύριον, 

καταφρονοῦσι καὶ τοῦ νόµου. 
/ Δ / ; 

Ύ. όο--6, Ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδο- 
/ 5 ε / ; - μάρτυρες εἴπον' οὗτος ἔφη, δύναµαι καταλῦσαι 
Δ τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τριών ἡμερῶν οἰκοδομῆ- 

σαι αὐτόν. Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτώ' 
οὐδὲν ἀποκρίνη; τί οὗτοί σου καταμαρτυρούσιν; 

νι 

ὋὉ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 
Ν - - - ον 

εἶπεν αὐτώ' ἐξορκίζω σε κατα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζών- 
«/ 

τος, ἵνα ἡμῖν εἴπηον εἰ συ εἶ ὁ Χριστος ὁ υἱος τοῦ 

Θεοῦ. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' σὺ εἶπας.] Ἑωδομᾶρ- 
ο. τυρες ὄντως ἦσαν οὗτοι" ὁ γὰρ Χριστὸς οὐκ εἶπεν 

7οαἩ. 1, 19. , κ . ο Ἡ . . 

ὅτι, δύναμαι καταλῦσαι, ἀλλὰ, λύσατε. Καὶ οὐκ 

εἶπε, τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸν ναὸν τοῦτον, τουτέστι, 
. ο βρ ι , 9 4 9 , . 5 το σῶμά µου. Ἰαὶ πάλιν οὐκ εἶπεν, οἰκοδομήσω, ἀλλ 

ἐγερῶ. "Ὥστε φανερῶς Ψψευδοµάρτυρες οὗτοι, ἄλλα εἰπόντα 

τὸν Χριστὸν ἄλλα λέγοντες εἰπεῖν. ὍὉ οὖν Ἰησοῦς παρά- 

νοµον εἶδως τὸ κριτήριον αὐτών ἐσιωπα" οὓς γὰρ σημεῖα 
.. 3 ολων 9 , ” ο ρα « 

οὐκ ἔπειθον, πῶς ἂν ἀπολογίαι ἔπεισαν;» ὍὉ δὲ ἀρχιερεὺς, 

βουλόμενος ῥίψαι αὐτὸν εἷς βλασφημίαν, ἐρωτῷ, ἵνα ἐὰν 
λ 9 4 5 νο « εἰ - - ε ’ 

μεν εἴπη ὅτι ἐγω εἶμι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς βλάσφημος κα- 

τακριθῃῇ" ἐὰν δὲ ἀρνήσηται, ἔχη αὐτὸν καθ᾽ ἑαυτοῦ µαρτυ- 

να ῥήσαντα. ᾽Αλλ᾽ ὁ Ἰύριος ὁ ὁρασσόµενος τοὺς 
οὗ. Τ. ο 

σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν, ἀποκρίνεται, σὺ 
εἶπας, ἀντὶ τοῦ, τὸ σὸν ὡμολόγησε στόµα, ὅτι ἐγω εἰμι ὁ 

υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 
Ν / -- ή / .. 

ὙΥ.6, Πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄγγεσθε τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήµενον ἐκ δεξιών. τῆς δυνα- 
µεως, καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τών νεφελῶν. τοῦ οὐρανοῦ. ] 
ή ὁ Ἔϊκ τῆς τοῦ Δανιὴλ προφητείας αὐτοῖς διαλέγεται" 

αἩ. νΠ. 18. 2. 
ἐκεῖνος Ὑάρ φησιν ὅτι, εἶδον ὡς υἱὸν ἀνθρώπου ἑρ- 

/ αν. ” - .] . 3 ος 3 ΔΝ 

χόµενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν. Ἐπεὶ γὰρ ἐνόμιζον αὐτὸν 

πλάνον εἶναι, ἐν ταπεινῴ φαινόμενον σχήµατι, φησὶν 
ς 5 / / Δ ’ 3 ’ ο 
ὅτι, ὄψεσθέ µε τότε μετὰ δυνάμεως ἐρχόμενον, καὶ 

συγκαθήµενον τῷ πατρί. Δύναμιν γὰρ ἐνταῦθα τὴν τοῦ 
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ἰαπίες, πί οοοϊάετεπέ Ὠοπαπαπι, εἰ Ῥτονατιοαραπίας 

Ίδρεπι. Ὠοπιήπιβ επῖπι 1ρ5ϱ Ἰασιήπιο ἴθπιροτεο οοπιθἆο- 

ταί, ΤΠ γετο οοπεπιπαπ{έ]θσαπι, πιοάο οοσοϊάαπὲ ΟἨτ]δέαπι. 

ουϊθεῖπιο αιίεπι υεπιεγιιέ ἄιιο Γαἶδὶ {εσίεΒ, εί ἀἰπογιπί : 

Σο αἰαίί, Ῥοδειπι ἀεδίγιεγο {επιρίωπι εί, εἰ ἴπ ἐγίᾶιο 

σφαάϊῄοαγε ἐῑιᾶ. ἍΕί ειγφεπε ϱγίποερε δασεγάοέιπι αἰαῖέ ἐῑΙί : 

ἠΥΜλιζ γοβροπᾶες ᾗ σι {εί αάνεγδωπι {ο {οδέϊπιοπίιπι ἀἰσιωιέ 

«εδιδ αιίοπι ἰασεῦδαί. Ἐέ γοβροπᾶεπθ γίποερα δαοεγάοέιπι 

αἲί εί: 4ἄ[ωγο {ο ρε; Ώειπι υἴνωπα, μέ ἀἶσας ποδίς απ δἳ8 

Ογέδέις Πως εί. Ιὶοῖέ Πέ «Τεσι: Τι ἀἰπίει,] Ύετα 

1]ῃ ογαπ{ {α]βί ἰοξίο5. ΟἨΠτ]δία5 οηπἵπι ηοἩῦ ἀῑκοεταί, Ῥο8- 

βυπα ἀεδίταστο, βεᾷ, φο]νῖίο: οἱ ποπ ἀῑχίε ἐαπιρ]ατα Τἵ, 

βοά {επιρ]απα Ἠοο, Ἰά α5έ, οογρα5 πιεαπ. ὮἘί Ιέθγαπι ΠΟΠ 

αῑκιί, ερἀϊβοαδο, 5οά οχοϊίαθο: οταπίααο ΠΠ πιαπ]ορία 

{α]51 {αρίε5, ααϊ ἀῑοεραπί ΟἨτίβέαπι αἶα ἀἴκίβδο Ύ παπι 

ἀκεταί. «εδ Ισίέαν οσπα βοῖτεί ]αάϊοῖαπι 6ογπι Ιπ]18- 

ἔαπα, {αοεβραί: απἴρας οηῖτα βἴσπα ΠηΙΠΙ] Ῥετβιαδοεταπί, 41ο- 

πηοάο Ῥεγβιαβῖβδεηί τεβροηβα 2 Ῥοττο Ῥοπβίεκ οιρίεπ8 

Παπ Ῥ]αβρβποπαιάπι ἀεε]ατατο, Ιπέειτοσαί, αῦ 5ἱ ἀῑκοτίέ, 

Έρδο βαπι βΗα5 Ὠοεἱ, {απαπαπα Ῥ]α5ρΏεπιά5 οοπάαπαιπείαγ: 

βΙ απίεπι περαγεσῖέ, {εδβοαίας ϱἵέ οοπίτα 5επιεάρβιπ, 

Αί ὨῬοπήπαδ, ααϊ οοπιρτεηεπάΙ6 ραριεηίες ἵπ νοτβιί]α 

β"α, τεβροπά!1έ, Τα ἀῑκὶςΗ, ου αδέ, ἔπαπι 98 οΟΠ{ΕΒΒΙΠΙ 

ο5ί αποἆ εδο 5απα βα5 Τεἱ. 

Τεγωπιίαπιεπι ἄἶσο υοῦΐβ, α πιοᾷο νἱάεδιέῖς Πΐέπι Πιοπιζπ{θ 

δεζεπέεπι α ἀἄεπίγίς υἰγίιέῖς, εί υεπἰεπίοπι ἴπι πιδίδιθ σωδ.] 

Ἐκ ΤὨαπῖε]α Ῥτορμεία 15 ΙἸοαᾳσίας,. ἨΠ]ε οπῖπαι Ιπαπῖέ: 

Ὑγπάεραπα αῖοιιέ ΒΠπαπι Ἠοπαϊπίς γαπ]οηίεπι ἵπ παρβίρας. 

Ἄαπι απἷα ραίαβραπύ Ιπροβίοσεπι 6956, ἑο αποά ἵπ Ἠαπα]ὰ 

γοββία αρρατεραξ, ΨΠάερῖέϊς, Ιπααῖό, πιο ἔππο οτι γΙχ- 
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πατρὸς λέγει" καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἀλλ᾽ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐρ- 

χόµενον. 

Υ. 6ρ, 66 Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια 

αὐτοῦ, λέγων ὅτι, ἐβλασφήμησε' τί ἔτι χρείαν 

ἔχομεν μαρτύρων; : ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφη- 
μίαν αὐτοῦ. Τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ δὲ ἀποκριθέντες 
εἶπον' ἔνοχος θανάτου ἐστίν.] ”θος ἣν τοῖς Ἴουδαί- 
οι, ὅταν τι ἀκαρτέρητον ἐπέλθοι, διαῤῥήσσειν τοὺς χιτώ- 

νας" οὕτως οὖν καὶ ὁ Καϊάφας, ὡς ἐπὶ βλασφημίᾳ δήλη, 

πρὸς ἀἁπάτην τοῦ ὄχλου τοῦτο ἐποίησεν, ἵνα δείζξη αὐτοῖς 

ὅτι µεγάλως ἐβλασφήμησεν, εἶθ οὕτως ἀναγκάση αὐτοὺς 153 

εἰπεῖν ὅτι ἔνοχος θανάτου ἐστί. Ἰλὴν κατάµαθε, ὅτι τὸ 

τὸν Ἰαϊάφαν διαῤῥηξαι τὰ ἱμάτια σύμβολον ἣν τοῦ τὴν 

ἀρχιερωσύνην τῆς παλαιᾶς διαῤῥαγῆναι. 

Υ. 7,68 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν οἱ δὲ ἐῤῥῥάπησαν λέ- 
γοντες᾽ προφήτευσον ἡμῖν, Χριστὲ, τίς ἐστιν ὁ 
παΐσας σε :] Ὅτε κατεκρίθη, τότε ἐνεδείξαντο εἰς αὐτὸν 

δη τὰ ἐπονβόσα, ο. ο αὐτῷ, περιβάλλον- 

τες, ὡς ἕτερος εὐαγγελιστής φησιν, ἑματίῳ τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ. ᾿Επεὶ γὰρ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον, 
διὰ τοῦτο ἐμπαίζουσιν οὕτως αὐτῷ. ἸΚολαφίζειν δέ ἐστι τὸ 

διὰ τῶν χειρῶν πλήττειν, συγκαμπτοµένων τών δακτύλων, 

καὶ ἵνα ἀφελέστερον εἴπω, διὰ τοῦ γρόνθου κονδυλίζειν. 

Ῥ. όο---Ἱρ Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ, 
καὶ προσήλθεν αὐτῷ µία παιδίσκη λέγουσα” καὶ 

σι ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου; Ὁ δὲ ἠρνή- 
σατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων οὐκ οἶδα τί λέ- 
γει.. Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἲς τὸν πυλώνα, εἶδεν 
αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ. καὶ οὗτος ἦν μετὰ 
Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. Καὶ παλιν ἠρνήσατο μεθ’ 
ὅρκου ὅτι, οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Μετὰ µικρον δὲ 
προσελθόντες οἱ ἑστώτ Τες εἶπον τῷ Πέτρῳ: αληθώς 

καὶ σὺ ἐξ αὐτών εἶι καὶ γὰρ ἡ χαλια σου δηλόν, σε 
ποιεῖ. Τότε ἤρξατο καταναθεµατίζειν καὶ ὀμνύειν 
ὅτι, οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 
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ἰωίο γοπϊθηίαθπι, οὐ αβριάοπίθπι ραΐτι. Ὑ]ταίοπι οΠΙπι 

Ἠ]ο ραΐτῖς ἀῑοῖξ: οξ ποπ α ἴθυγα, 5δοᾷ α οσ]ο γοπ]θηίθπι, 

Τιιιο ΆΥήποςρδ δαοεγάοέωπι ἀῑἰδοίαέ υοδέἰπιοπία διια, 

ἄἰσοιδ: Βἰαβρ]ιοπιαυίέ: φιίᾶᾷ ἔπδιρογ εθεηηιις ἐεσέέδιις ῥ Ἔσοο 

πιιιο αιιάἰδέῖς ὑἰαρρ]ιεπιίαπι εἶιςδ: φωϊᾶ νοῦῖς υἰάείων ὁ 4ἱ 

{Ιὲ γεδροπῶεπίες ἀἰπογιπέ: οι οδέ πιο. Μος οταῦ 

Πάρος, απαπάο αιῖᾷ Ἱπίο]εταβί]ο αοοϊἀεραί, ἀἴδταπιροτα 

γθρίθ». Θϊο εὖὐ Οαἴαρμας, απαδῖ πιαη]οδία Ῥ]αδρμοπαῖα 

6β5εί, ἀεοερίιγαξ Ῥορυίαπι ος {αποϊεραί, 6 οδεπάσοτεί 

1] ααοά οτανῖίον Ῥ]αδρ]οπιανίδοεί, {παπι Ἰαο ταῖοπο 

οορετεί 1]οβ ἀϊἴοοτο Ἠππο ταπι 6956 πιογρ. Ὑοτιαπιία- 

ΊηΈη ἀῑδοῖία, Οαἴἵαρβαπι ταπιροπίεπ γαβπηθηία Β118, β806- 

ἀοὔαπα γείετῖς Ἱερῖς ε55α ἀδγιρίαπι εἰ αρ]αίαπι β1οη]ῇ- 

οα16. 

ο πωπο οζριογιιέ ἵπ Γαοΐθηι οἶιμβ, οἱ σοἰαρ]ιὶ θτέπι οροῖ- 

ἀεγιωπί. «Πέ αιέοηη Ῥαΐπιαςδ ἵπ Γαοΐσπι εἶις ἀεαεγιωιέ, ἀσει- 

ίεδ: Ταἰοίπαγε ποῦδῖς, (γήδίθ, φις οδέ φι {ο ρογοιιδδὺί 2] 

ΦΩπαπάο οοπάεπιπαίας α5ί, {απο Ιρηοπαη]ο5α πιι]έα οοπίτα, 

ευπι {οσετιπέ, εὐ Π]ιάοραπί αἱ, ορίοσεπίας υορία (α6 ας 

εγαποεΠδία ἹπαΙθ) {αοῖσπι ο]ας. Ναπι αὐῖα αί ΡρτορΏοίαπα 

ούτω Παβοβαπί, 1ά6ο Ἱέα Π]αάεραπέ αἳ. Οοἱαρῃίζατο απέοπι 

"οδύ πιαπῖρας ρετομίστα, εἰ βἴπιπ] Ιπουχγαίῖς ἀῑρΙΙ5, ο, τό 

Αἰπιρ]οῖιι5 ἄϊσοαπι, ποᾷοΒο Ῥασπο ορρἆςτο. 

Ρείγι υεγο δεᾶεῦαί Γογίς ἴπ αἰγίο, οί αοοθβεῖέ αἆ 61ο 

ια αποϊία ἀἄἶσεπς: «έ ἔι οωηπι «ει («αἴίωο εγαςξ «4ἱ 

ἐῑῖο πεφαυῖέ οογαπι οπηῖῦις «ἴοεηδ: «Ἀεδοῖο φιά ἀῑσας. 

6πωπι αιιέεπι επἰςςεί ἴπ υοδἰδιιζιιπι, υἱάέ ειπα αἴίεγα απιοζία, 

εἰ αἲξ Ἰιΐφ φιὲ ογαπέ ἐὈὶ: Ἐέ Ἰῖο εγαί οπι «εδω ἸἈἼαξαγεπο. 

Εέ {ίογαπι ποφανῖέ οωπι γα Ππγαπᾶο: Ίοη πουὶ Πιοπιῖπεπι. 

Εέ Ῥοδί ριιβί]ζωπι αοοεδθεγωπέ φωῖ θίαζαπί, εί ἀϊπογιωιί Ρείγο: 

ὔεγε οἱ ἔι ϱω ἐς 65: παπι οἱ ἴοψμεῖα έια ἴο πιαπ{γεδέιπι 

Τααέ. Τιωιο οωρῖέ ἀείεδίατὶ οἱ /ιγαγο φιιοᾷ ποπ πιοβθεέ Ίιο- 
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χ / ’ - ε/) 

ἐφώνησε. Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰη- 
σοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, 

τρὶς ἀπαρνήση µε" καὶ ἐξελθων ἔξω ἔκλαυσε πι- 
κρώς. ] ᾽Απείρῳ Φόβῳ καταγωνισθεὶς ὁ Πέτρος ἐπελάθετο 

τῶν ὑποσχέσεων, καὶ τῇ ἀνθρωπίνη ἀσθενείᾳ δουλεύει, οἷον 
ἀποτεθνηκως τῷ φόβῳ, καὶ μηδὲ εἶδως ὃ λέγει. ἸἈΝόει δέ 

µοι καὶ κατὰ ἀναγωγὴν, ὅτι ἐλέγχεται ὑπὸ τῆς παιδίσκης ὁ 

Πέτρος, τουτέστι, τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας, τῆς μικρᾶς 
. ζω) ” ας ε 3 ’ ’ 3 3” 

καὶ δουλοπρεποῦς, ἄχρις οὗ ὁ ἀλέκτωρ Φωνησας εἰς αἴσθη- 
ας ε ) / δέ 5 « / « Φ Όμ 

σιν αὐτον Ίγαγεν. Αλέκτωρ ε εστιν ὁ λόγος, ὁ μὴ ἐῶν 
[ο ο - 3 / . Δ / - . 
ἡμᾶς ῥαθυμεῖν και καθεύδειν, ἀλλὰ λέγων, γρηγορεῖτε, καὶ, 

5/ ε θ δν) ΣΥ. Δ . λ, ’ / ή 
προν. ἜΎεραι ὁ καθεύδων. πὸ τοῦ λόγου τοίνυν ὥσ- 

περ ὑπό τινος ἀλέκτορος διὑπνισθεὶς ὁ Πέτρος, 
3 4 ” ” 3. ” Ὁ ’ ’ - 

ἐξελθων ἔξω τῆς αὐλης τοῦ ἀρχιερέως, τουτεστι, τῆς περιο- 

χο τοῦ πεπωρωµένου νοῦ, καὶ ἐκβὰς ἀπὸ τῆς ἀναισθησίας, 

ἔκλαυσε πικρῶς. "Εως μὲν γὰρ ἦν ἐν τῇ αὐλῃ τοῦ πεπωρω- 
΄ 3 3 ” 3 4 . ρ ε ’ ᾽ θυ 

µένου νοὸς, οὐκ ἔκλαιεν, οὐ γὰρ ἠσθάνετο" ὁπηνίκα δὲ ἐξῆλ- 

θεν, εἰς αἴσθησιν ᾖλθεν. 

ΚΕΦ. κζ. 
ο δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάν- 

3 ε] - 4 ε ’ -- -- 

τες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 
λ - - «/ -- Φ ὁ ἃ ; 

κατα τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε θανατώσαι αὐτόν καὶ δή- 
λ α ’ 4 / / 

σαντες αὐτον ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν Ποντίῳ 
Πιλάτω τῷ ἡγεμόνι.] Ἴδε τὸν διάβολον πώς ὅλους 
αὐτοὺς κατέσχεν, ἐν τοιαύταις ἡμέραις πείσας φονεύειν, ἐν 154. 

αἷς πολλών ἔδει θυσιών καὶ προσφορών, ὑπὲρ τών ἄλλων 
ς - Ώ ς / . / ε ω . - 

: ἁμαρτιών, καὶ ἀγνείας καὶ καθάρσεως. Οἱ δὲ καὶ δεσμοῦσι 
3 - / ) 4 ε ’ / ι] 3 Λ / καὶ ἀπάγουσι πρὸς τὸν ἡγεμόνα Πιλάτον, ὃς ἀπὸ Π]όντου 

. α ε ’ δν 4 - . / ε . - 3 

μὲν ἦν, Ῥωμαίοις δὲ ὑποτελών ἀπεστάλη ἡγεμων τῆς Ἰου- 

δαίας. Παρέδωκαν δὲ τὸν ἸΚύριον τῷ ΠἨιλάτῳ, ὡς δπθεν 

στασιώδη, καὶ κατὰ τοῦ βασιλέως µελετήσαντα. 
/ 39 λ η] / λ 

γ.δ-ύ Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτον 

ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριά- 
} κοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέ- 
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ππποπι. «Εί οοπἰῖπιο φαἰζω οαπίαυ. Ἐέ γεοογάαέιβ οδέ 

Σείγα8 υογδί «Ἴοδι, φωῖ ἀϊπεγαί εἰ: Βγήιδφιαπι φαΐζις οαπέεέ, 

{εΥ πιε περαδί8: εί ΕΦΥεΡΕιιδ /ογας Πευϊέ απιαγο.] Ίπιπιεηδο 

Ώπιοτο Ίαβοταπς Ῥείτας, ορΗίας ο5δῦ ῬτοπββίοπΆτι, οί 

Ἠππιαπο βουνΙό Ιπιροοϊ]Πία, αααθῖ πιοία οχαηϊπιαίιας οὐ 

πηθροῖαβ απἷά ἀῑσαί. Ἰπίε]]σαε απίεπι Ῥετ απᾶσοσςη, 

Ῥείτυπα αὉ αποϊ]]α τερτεΠεηβδαπι 6556 Ἠάπιαπος Ἱπβγπϊία {15 

εἰ βοτνῖ]ς αΠοοβοπῖς Ιπάϊαίαπι, ἆοπεο σα]]α5 οαπίαης 

Ἡ]απα τεοοτάατῖ {αοῖς. (α]]ας αιέσπα αδέ 86ΓΠΙΟ, απϊ ΠΟΠ 

ΒΙπΠΙ{ ποΡ {ογρετε εἰ ἀοτπιτα, 5οᾷ ἁῑοῖί, Ὑποι]αίο: οξ, 

Ῥυτοο απὶ ἀἆοτπῇθ. Βθγποπο Ιδίίας {απαιαπι οσα]]ο 

απορίαπι οχοϊαίας Ῥοΐτας, 6ρτθβδις ϱβδύ {ογας αἰτίαπι 

Ῥτϊποϊρϊί6 βαοετάοίαπι, Ώου ϱ5έ, απαΏίέαπι οχοσροαία» Πηθῃ- 

8, οἱ 65Υ655ΙΙ5 αἲ Ιηβεηβϊρ]Πίαία, Ποενῖς απ]ατθ. Οπαπιάἵα 

εηῖπι εταῦ ἵηπ αἰτίο εχοθροαίβ πιθη{, ποῦ ΒανΙέ, ηεαιια 

εηπῖπι 5επεραῦ: Ῥοδίᾳιαπι απίεπι εχ!ν1ξ, βοη{το οαρίξ. 

μυς ἄΧΕΠΗ.. 

4ΑΝΕ αιίεπι Γαοίο οοπθιζῖωπι ἐπίεγιιέ οπἼπος Ῥγ{πιοίρες 

δασεγζοίιπι εί 8επῖογοξ ροριζὶ αάνεγθιιδ υοδιπι, τιέ 6ιηι 

πιογ{ὲ ἐγαᾶεγοπί. Ἔέ υϊποίιπι επι αζάιιώεγιμιέ, οἱ ἐγααἰάογιιπέ 

Σοπίίο ἨΒϊϊαίο ργωκίά.] Ὑϊάε ἀἄἰαροί]απι αποπιοάο 1]οβ 

οπιπῖπο οσοσιρανοπῖ{, ρεγ5α επ εἶς αἱ Ποπαϊοϊάαπα {ποϊαηο 

1115 1ρ8ῖς ἀῑερας (Ῥαδοεμαραθ) ἵπ αραβ Ρρτορίον οερίετα 

Ῥεοσαία ορι5 111195 ο55δεί πιπ]15 βαογ]Ποῖῖς οἱ ορ]αθϊοπίριβ, 

βαποί]πιοπῖα εί ριτραίίοπθ. ΠΠ ααίοπα ;/οδαπ οἱ Πσαηέ, 

εὐ αἀάιοιπί αἆ Ῥήαίαπι ρτερδιάσπι, αμϊ α Ῥοπίο ογαξ, 

Ῥοπιαπί6 απθεπ {πιρυίατίας, εἰ αἩ εἶδ ο αάεθαπι ρτβθβ 

πηῖββις. Τταβιάετιηπίέ Πίαφαο Ὠοπιπαπαι Ῥηαίΐο, αέ βοςῖ- 

Ἴοβιπῃ, ορτίε εὖ γίταπα αιῖ οοπίτα Ἱπιρεταίογαπα ςἑαάετοί, 

Τίμιο νἰᾷεπθ «Ἱιάας φιῖ διπο ἐγαάἰάεγαί, φιιοᾷ ἆαπιπαίιιβ 

6986ί, ρωπύζιάϊπε ἄπιοίις γεἰιδῖέ ἐγϊφίπία αγφεπίοος γὐποὶ- 

Φιίῦις δαοογάοίωπι οἱ εεπίογίδιδ, ἀἰσσπδ: ΛΡεοσαυῖ, ἔγαᾶσηα 
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/ ι) οεὶ ”- 4 

ροι” λέγων᾿ ἥμαρτον παραδους αἷμα ἀθώον. Οἱ δὲ 
4 / Ν 

εἴπον' τί πρὸς ἡμάς; σὺ ὄψει. Καὶ ῥίψας τὰ ἂρ- 
γύρια ἐν τῷ ναῷ ἄνεχωώρησε, καὶ ἀπελθων ἀπήγξα- 
το.]| Ἐν ὑστεροβουλίᾳ γίνεται ὁ ούδας, καὶ µεταμέλεται 
μὲν, οὐ καλώς δέ. τὸ μὲν γὰρ ἑαυτοῦ καταγνώναι καλὸν, τὸ 

δὲ ἀπάγξασθαι δαιμονιώδε.. Οὐ φέρων γὰρ τοὺς ἐς ὕστερον 
3 ὸ .) « / ο α -- [ή ’ ’ . ὀνειδισμοὺς ὑπεξάγει ἑαυτὸν τοῦ βίου, δέον δακρύσαι καὶ 

ἐξιλεώσασθαι τὸν προδοθέντα. ἢΤινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι ὁ 

Ἰούδας φιλάργυρος ὧν ὑπελάμβανεν, ὅτι αὐτός τε κερδήσει 
ο ’ ὸ αν) το ΔΝ « 4 Ώ . . 

τὰ ἀργύρια προδοὺς Ἀριστὸν, καὶ ὁ Ἀριστὸς οὐκ ἀποκταν- 

θήσεται, ἀλλὰ διαφύγη τοὺς Ιουδαίους, ὡς πολλακις διέ- 
Ἡ ΨΦ δὲ ὸ η ) Λ ’ . ) ὸ 

Φυγε: τότε ὃε ἴδων αὐτὸν κατακριθέντα, καὶ Ίδη καταοι- 

κασθέντα ἀποθανεῖν, µετεµελήθη, ὡς τοῦ πράγματος ἄπο- 
β / .) ς ε λ [ή β ἵν ὸ ν Ἱ . 3 ΄ ο 

άντος παρ ὅπερ ὑπελάμβανε' διὸ καὶ ἀπήγξατο, ἵνα 
7- λ 16) 4 ώ | - ᾿ - τὸ ια. - / / ρολάβη τὸν ᾿Ιησοῦν ἐν τῷ ᾷδη, καὶ ἱκετεύσας σωτηρίας 

τεύξηται. Πλὴν γίνωσκε ὅτι ἔθηκε μὲν τὸν τράχηλον αὐ- 

τοῦ εἷς τὴν ἀγχόνην, ἀπὸ δένδρου τινὸς κρεµάσας ἑαυτόν: 

τοῦ δὲ δένδρου κλιθέντος, ἐπέζησε, τοῦ Θεοῦ θέλοντος αὐτὸν 

ἢ ες µετάνοιαν συντηρῆσαι, ἢ εἷς παραδειγματισμὸν καὶ 

αἰσχύνην. Φασὶ γὰρ ὅτι νόσῳ ὑδερικῇ περιπέπτωκεν, ὥστε 
ἔνθα ἅμαξα ῥᾳδίως διέρχεται, αὐτὸν μὴ δύνασθαι διελθεῖν. 

ΜΑ Ἠτα πρηνὴς πεσὼν ἐλάκησεν, ἀντὶ τοῦ διεῤῥάγη, 
οι, 1. 

ὡς ὁ Λουκᾶς φησιν ἐν ταῖς Ἠράξεσιν. 
ε ΔΝ Ε -- / λ ’ 

Υ. 6---το Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τα ἄργυρια 
ο 3 -- ” -- 

εἶπον' οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανάν, 
Εν χ Ν ε/ / 2 νὰ β  λ δὲ λ Φ 

ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι. Συμβούλιον δὲ λαβόντες 
5 / 3 3 - Δ 2 Δ - / 2 ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως εἰς 

μ α- / ς ὃ Ν Ε] 16 « 3 ) Ε - ταφῆν τοῖς ξένοις διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος 
λ ε/ «/ ο. / / 

ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήµερον. Τότε ἐπληρώθη 
ς Ν λ / - / λ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος" καὶ 

, λ ’ Δ - 

ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ τετι- 
/ ἡ β / πα ε- ν 

µηµένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ, καὶ 
κ./ Δ ” ν) Δ -- / λ 

ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τον ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, καθα συν- 
/ [οὺ 9 - .. 

έταξέ µοι Κύριος.] Ἰορβανᾶν ἔλεγον τὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
3 Ν - - - θησαυρὸν, εἷς ὃν ἔβαλλον τὰ προσφερόµενα τῷ Θεῴ δῶρα. 

Ὅρα δὲ πῶς ὁ Θεὸς µαταιοῖ αὐτοὺς, ὥστε φημίζεσθαι τὴν 
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Φαπφμίπεπι ἐπποαύιπι, «ΙΠί αιίεπι ἀἰωεγιιπί: Θιῖά αἆ ποῦ { 

ἔω υἰζεῦῖ. Εέ Ῥγο]εσίί αγφοπ{εῖς πι {επιρίο, γεοεβδί, εί 

αδίεπς ἴαφιεο 5δε διδρεπᾶξ.] Τατᾶς 8αροτο Ἱποῖρίό, εἲ 

Ῥωπῖέαεε απϊάσπι, ποη απέεπα τοσίο. Ἴαπι ΘΙΊΠΙ ρωπίέετα 

Ῥοπαπι οταῦ, 5αῇοσατΙ αιίθπι ἀἰαβοβοιπι. Ἐτοϊπάθ ΠΟΠ 

{εγοπς Ισποπαϊπίας ςαΏβοοιίπτας, βείρδπι ϱ γίίζα δαράασ!τ. 

Οροτίεραί Ιαοτγπιασὶ, εί 81ΡῖΙ ταοοποῖΠαταο επι αμῖ ῬΓο- 

ἁιίας {ιθταί, Οπἱάαπι ααίαεπι ἀἰοαπί ααοά ο πάαβδ οτι 

ανατις ο55οῦ, βρεταβραῦ Ῥτοάϊᾶοπα ΟἨτῖδ ποπ]έαπα ]αοτ], 

οἱ ΟἨτδίαπῃ που οοοἴθαπα Ιπ], δε αγαδΙταπ], θἷοιό 52ρῖα6 

εἰ απίοα: οτι απίθπι ἔππο υιάϊδδεῦ οοπάσπιπαίαπα τό 

πηογετοαίαγ, ραπ] έοπίία ταῖ ἁποίτπς α5ί, ααοά αΠάπι αµαπι 

οριπαδαίασ εχϊέαπαι τος δογβτείαν. ἸΤάοίϊτοο εἰ βε βίταη- 

ου]ανῖέ, αἱ ριανοπῖαῦ /6βαπα ἵηπ Ἰηίετπο, εἰ Τρί ογαπᾷο 

βα]ιίσπι αβδοααίατ. Ὑσοταπι 5οἵα5 αποᾷ Ῥορυ6 αιϊάσπι 

οοἶἹαπα 1 1 Ἱααπθαπι, 56 αἲ ατῬοτε βΗ5ρεΠάςθΠΡ, αἵ- 

Ῥοτο απιίεπι Ἰπο]ηπαία βαρετνϊαίς, Ὥεο γο]επίαο 1ρβιπα 

γε] ἵπ Ῥαωπϊθηβαπι ΟΟΠΡΟΙΥαάΤΕ, τα] ἵπ ἐταάποίίοηπεπι οὐ 

οοη{βίοηΏθΠι,. ὨὈϊοιηπέ οπῖπι ααοᾷ ΠΙΟΤΡοΟ Ἰγάτορῖσο Ἰα- 

Ῥοτανίέ, Ἱέα αἱ {παπηρῖτο ποπ Ρροίαοτῖ6 απα {αοῖ]ο ρ]αιδίτιπα 

ἐταηβῖραί, οἱ ἀεϊπάᾳε οεοϊἀϊδδο Ῥτοπαπι, εί οτοραῖδδο 

πηράἴωπα, Ίος ο5ὲ, ἀῑδγαρίέαπα 9556, πό ἀῑοῖε Τλιοα5 1η Αοἰῖς. 

ο Ῥγιποίρεν αμίεπε δαοογάοέτιπι αοοερίέἰ5 ατφεπέεῖς ἀἰπεγωπί: 

Λίοη ἔῑσοί 608 πιίέεγε ἴπι οογθοπαπι, αιία Ῥγείζµηι δαπφιζπῖθ 

δὲ. «οπδἰζίο αιµέεπι ἐπίίο επιεγιπιέ ο 1 ασγωπι Πσι 

η δεριζίιγαπι εγεφγίπογυπι: φιαργορίε’ υοσαίιδ δέ ἄαφεί 

1ῆΐ6, ασε θαποφιὐπίδ, 11δφµθ πι Πιοάἰθγπωπι ἀἰεπι. Ἴωπο ἴπι- 

Ρ]είιπι οδὲ φιοά ἀἰοίιπι εδ ρε Πιεγεπιίαπι γορλείαπι 

ἀἰσοπίοπι: Ἠέ αοορρεγιωιέ ἐγέφίπία αγφεπίεο Ῥγείίηπι «δίῖ- 

πιαΜὶ, φµοπι φείἰπιαίωπι οπιεγιµιέ α ᾖΠΠίε Ι5γαεῖ, εἰ ἀεάσγιπί 

608 ἔπ αθγτιπι Πφιί, οἰσιέ οοπθϊέμῖέ πη]ὲέ Ιλοπιῖπιδ.] Οοἵ- 

Ῥοπαπα ἀἰοοραηπίέ {]αβαιγαπι ἵπ {επιρ]ο, ἵηπ αἴθεπι τηϊξίο- 

Ραπέ ἆοπα απ Ώεο οβοεγεραπίαν. Ὑϊάο αιίεπι ααἀοπιοᾷο 

Ώοις Ιπίαίιεί 1198, πὲ ἑταάποαίαν πιοπς Π]ογαπ βαπσ- 
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/ . [ο [ή ιο ν Ἡ - [ή 3 

µιαιφονον αὐτών Ύνωμην' ἕως γαρ τῇς σήµερον, φησιν, 

ἀγρὸς αἵματος καλεῖται ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνοο, ὥστε πάντας ἆνα- 

µιμνήσκεσθαι ὅτι τὸν Γύριον ἐφόνευσαν. ἸΜάνθανε δὲ καὶ 
- ο . Δ - ὁ | ὸ / 9) ες / 

τοῦτο, ὅτι καὶ παρὰ τοῖς ]ουδαίοις τοσοῦτον ἡ φιλοξενία 
9 / 5 Δ - [ή 3 α] ” 

ἐσπουδάζετο, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις εἰς ταφὴν χωρίον τι 

ἀγορασθῆναι" αἰσχυνωμεθα οὖν ἡμεῖς, οἱ τελειοτέρου μὲντσ5 
/ - ω] ο) Λ ’ ’ ) 

βίου δοκοῦντες εἶναι, τοὺς δὲ ξένους παραβλεπόµενοι. Τὴν 
4 . ων ’ 3 ’ -- - 

τιμὴν δὲ τοῦ τετιµηµένου φησὶν, δηλονότι τοῦ Χριστοῦ: 
΄ / 4 ] ο ] ; . 3 . ο. . 3 

ἀτίμητος μὲν γὰρ ἣν, ἐτιμήθη δὲ ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ, τουτ- 
’ Δ ) -] -” ο ει 3 ο | | ’ 

έστι, τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἔστησαν οἱ ὑιοὶ ᾿Ισραὴλ, συµφωνή- 

σαντες τῷ Ἰούδᾳ δοῦναι τριάκοντα ἀργύρια. 
Δ -- ”/ ή - 

Ύ. τι. ὍὉ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ 
ἳ λ ’ λ Δ / 

ἠγεμόνος, καὶ ἐπηρωτησεν αὖὐτον ὁ ἡγεμων λέγων: 
ον Δ -- / λ - ”/ 

σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τών Ἰουδαίων; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη 
-- / Ι] -- - λ 

αὐτῷ' σὺ λέγει. Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν 
ΔΝ - / 1 -- ’ ] ὑπὸ τών ἀρχιερέων καὶ τών πρεσβυτέρων οὐδὲν 

3 / / ή , -- ε / Ι 

ἀπεκρίνατο. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος' οὐκ 
/ -- 4 ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροΐσι; Καὶ οὐκ ἀπε- 

’ - Δ α α ε. ε/ / 4 κρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν 
[ή 

/γεμονα λίαν.] Ὡς ἐπὶ δηµοσίοις ἐγκλήμασι κατηγο- 
’ 3 [ή Λ [ή σ ᾽ 3 - 3 ΔΝ 3 

Ρούμενος ἀπάγεται πρὸς Πιλάτον, ὅθεν καὶ ἐρωτᾷ αὐτὸν εἰ 
ολ λ 1 Ἀ [η νὰ.) [ή - - . ἐπεβάλετο 1 ἀνταρσίᾳ, καὶ ἐπεχείρησε βασιλεῦσαι τῶν Ἴου- 

δαίων;, Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, σὺ λέγει, ἀπόκρισιν δοὺς 

αὐτῷ σοφωτάτην' οὔτε γὰρ εἶπεν ὅτι οὐκ εἰμὶ, οὔτε πάλιν 
ο κ 3 νἹ ’ ” ] ’ - ᾽ ’ 

ὅτι εἰμί, ἀλλα µέσως πως ἔφη, σὺ λέγεις" τοῦτο γαρ δύνα- 
. ς/ - 5” 3 Ἁ Λ ’ . 4 ται καὶ οὕτω νοηθῆναι, ὅτι εἰμὶ καθὼς λέγει, καὶ οὕτως, 

ὅτι ἐγὼ μὲν τοῦτο οὐ λέγω, σὺ δὲ λέγει. Αλλο μέντοι 
δὲ ο] ’ 3 3 Δ , 3 Δ ’ 

οὐδεν ἀπεκρίνατο, Ἴδει γὰρ τὸ κριτήριον μὴ κατὰ λόγον 

προβαϊῖνον. Ἐϊθαύμαζεν οὖν ὁ Πιλάτος τὸν Κύριον, ἅμα 
4 ϱ - [ή [νά 4 / Ἀ . µεν ὡς καταφρονοῦντα θανάτου, ἅμα δὲ πῶς λόγιος ὦν, καὶ 

/ ” ή 3 4 ’ 303 3 ’ µυρία ἔχων προβαλέσθαι εἰς ἀπολογίαν, οὐδὲν ἀπεκρίνατο, 
ἀλλὰ τῶν ἐγκαλούντων ὑπερεωρα. Διδασκώμεθα δὲ καὶ 
« - 5 ” ς/ Δ / ῤ / 
ἡμεῖς ἐντεῦθεν ὅταν πρὸς δικαστήριον ἔχωμεν διεφθαρµένον, 

1 ἀνταρσία] εθείοπὶ: γοα πθορηέῖογ. Ἡαλροί ποβέοι ἀνταρτὴς, 
γεὈεΙ[ί5, εαρτα αἆ «αρ. ασ]. 25, οἱ αἆ 6οαη. αγ, 91; ἀνταίρειν γεδείαγο 
αᾱ ὅοαπ. κατ]. 99. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΒΙΟΡ. οΑρύτ ΧΣΤΠ. 461 

παχγία. Ὅδαιο ἵη Ἠππο οπῖπι ἀῑθπι, αἴξ, ἆσαγ Ἱ]]α ἁῑοϊέατ 

856Υ δαησιπί5, πό οπιπθ8 οἶπί ΠΊΘΠΙΟΥ65 ααοά Ὦοπήπαπα 

οοοιάετιπί, ὨὈϊβοςρ αιίεπι εὐ Ἰος, ααοᾶ εἰ αραά ο αάσος 

Ραθτῖῦ ἵη Ῥταίο ΠορβρϊίαΠίαςδ: ππᾶᾷο ἵπ βερι]έιταπα ῬεΓθ- 

ϱτίπογαπι αθταπα απ επηοταπύ. Οοπιπάσπιας Ισίέαν 

Π08, απ Ιω Ῥετ[εοίϊοτῖς γἰάεπιαγ 6559, εἰ Ῥογαστίπος 

ἀθρριοῖπια5. Ῥτείαπι, Ιπασῖέ, ορ8Ιπιαίᾶ, ου ο5έ, ΟἨτ]ςΗ! : 

Ἱπορβπιαβ]]ῇς οπῖπα Εαϊέ, οἱ ορβἑ]πιαίις οδύ α Β]ς Τετας], 

που ερί, ργεῖπα εἶας οοηβὑπεγιπύ ΒΠΙ Τ5γαε], Ῥραοίξῖ οἶΙΠι 

οτάα αά ἀατεπί 11 ἐτισιπία ατοαη{θοβ. 

6δις αιέεπι δἰείῖέ απίο ργαδίᾶεπι: εξ ἐπίεγγοφαυῖέ θιίτι 

Ώγῶ86β ἀἰοεπθ: Τω 68 γεὮ «Ἰωάσφογιπιί Ιὶοῖέ ἐῑί «εδις : 

Τι ἄῑσῖ. «Εί οιηι αοοιδαγείυ α ᾖῥγϊποῖϊρίθις δαοεγάοέιι 

οἱ θεπϊοτίδιβ, πι]υζ γοδροπᾶ. Ίπμιο αἰσίέ εῑΙὲ Ριαέις : 

Λοη αμᾶϊς φ«μαπι πιιζία αἄνετειςδ {ο ἀἰσαπέ ἰεδίϊπιοπίαΡ ΙΠί 

ποπι γοβροπάὀέ αἳ αἆ αἴζιπι νογῦιιπι, ἠία αἱ πιζγαγείιγ Ώγαῶς68 

νε]επιεπίεγ.]  Οπαδί οαρί(α Παπ ογΙπήπαπα ταις αἰθέιαν 

Ῥήαίΐο, εὐ Ἱηίειτοραίας πιπα τεβε]]οπῖ ορθγαπι ἀαάστίε, 

εί αἰθεπίατιό τορηατθ ο ιάαρς 2 «εβδαιθ ααίοπι ἀῑσιι 1], 

Τα ἀῑοῖδ: βαρίιεη{Ιβ8Ίπιο ΤΘΒΡΟΠΡΟ ἁαίο. ὝἌθαια οπῖπι 

ἀῑκιί, Νοη 5απ1: ηεο οοηίτα, Ἐδο βΗΠ1: 5οἆ πιθάΙο απο- 

ἆαπι πιοᾶο ἀῑσῖι, Τα ἀῑοί. Ἠοο οπῖπι Ῥοΐορί οἱ αἷο 

Ἰπίε]]ησ], Θπα οἷοιό ἀῑοῖ5δ;, αἱ δῖς, Ἐσο απϊἆσπι Ἆοο ποΏ 

ἀϊσο, ἴαπ απθεπι ἀῑοῖ. ΑΠιά γεγο τεβροηβΙπῃ ποη ἆεάΙῖ, 

βοἹεραί οπῖπα Ἱη]αδέαπη {οτα ]πάϊοϊαπα,. Ῥτοϊπάς αἀπαϊταίιαβ 

-οδί Ῥηαίας Ὀοπήπαπι, οξ ααοά οοπίαπιπεταῦ πιοτίαπι, οἳ 

απο {απι εἸοαπεπβ εὔ πιπ]έα Ἠαβοης αιι ταβροπάἆετεί, 

η] μ1] τοβροπάοτγεί, 5εἆ αοοιβαίοτο5 οοπίθπιηρτγεί,. ΤὨΐβοα- 

ΊΊΠ5 οὐ πο Ίος Ίοςο αποπιοάο ϱ96ΓεΓ6 ποβ ἆεβρεαπιας ἵπ 

Παάϊοῖο Ιπ]αδίο, πο απὶά ἀἱοαπιας, πο {απιπ]έαςδ πια]οΥ οΏο- 
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μηδὲν λέγειν, ἵνα µήτε θόρυβον πλείονα ἐγείρωμεν, μήτε 

κατακρίσεως πλείονος ὤμεν αἴτιοι τοῖς μὴ τῶν ἀπολογιῶν 

ἡμῶν ἀκούουσι. 
λ λ ἃ Αμ λ 

Ύ.1ρ-18 Κατὰ δὲ ἑορτην εἰώθει ὁ ἡγεμων ἄπο- 
«/ -”-. ο / ελ ”/ .. Ν 

λύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον, ὃν ἤθελον. Ἐἶχον δὲ 
τότε δέσµιον ἐπίσημον, «λεγόμενον Βαραββᾶαν, 
Συνηγµένων οὖν αὐτών, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος᾽ 
τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, Βαραββάν, ἢ Ἰησοῦν 

Ν [ή / 9 Ἴὃ λ «/ ὃ Ν θ ο 

τὸν λεγόμενον Ἀριστὸν; Ίδει γαρ ὅτι δια φθόνον . 
παρέδωκαν αὐτόν. ] Ὁ Πιλάτος ἐσπούδαζεν ἀπολῦσαι 

Ν Δ 3 4 ’ ω δέ ἔὸ 8 

τὸν Ἀριστὸν, εἰ καὶ µαλακώτερον τοῦ δέοντος" ἔδει γὰρ 

ἐνστῆναι αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ἀληθοῦ. ἹΠρῶτον μὲν οὖν ἠρω- 

τησε τὸν Ἰύριον, οὐκ ἀκούεις τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦ- 
ο [ ντ 9 9 Γ - - , 

σι; Ἡρώτησε δὲ ἵνα ἀπολογησαμένου τοῦ Χριστοῦ σχοίη 
3 ΙΙ Δ Δ 3 - 3 ” Ἐ) .] . .) 3 

αφορµην προς το ἀπολῦσαι αὐτόν. πεὶ δὲ οὐκ ἀπελο- 

γεῖτο ὁ Ἰύριος, γινώσκων πάντως, ὅτι κἂν ἀπολογήσηται 
) 2 / ».. ς0λ / κ / Ν 

οὐκ ἀφεθήσεται, ετέραν ὁδὸν τρέπεται ὁ ΠΠιλάτος, καὶ κα- 
’ Δ 9. Ἡ τα Μὶ - ’ 3 3 

ταφεύγει λοιπὸν επι τὸ ἔθος, μονονουχὶ τοῦτο λέγων: εἰ μή 

ὡς ἀθῶον ἀφίετε τὸν Ἰησοῦν, κἂν ὡς κατάκριτον χαρίσασθε 

τοῦτον τῇ ἑορτῇ. Ποῦ γὰρ ἂν ὑπέλαβεν ὁ Πιλάτος ὅτι 

ἀθῶον ὄντα τὸν Ἰησοῦν αἰτήσονται σταυρωθῆναι, καὶ τὸν - 
ε , Ανν αὖθ ; : 29 3 5 ο « ; » 
ὑπαίτιον ληστὴν ἀπολύσουσιν; Ἑίδως οὖν ὅτι ὑπαίτιος οὐκ 
Ελ ά - Δ ’ ιό 3 . . ’ ϱ 

ἔστι, φθονεῖται δὲ, τούτου ἕνεκεν ἐρωτᾷ αὐτού. "ὍὋθεν 

δείκνυται ὅτι µαλακώτερος ἣν" ἔδει γὰρ αὐτὸν προκινδυνεῦ- 156 

σαι τοῦ ἀγαθοῦ. Διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἄξιος κατακρίσεως, ὡς 

τὴν ἀλήθειαν συγκαλύψας. Ῥαραββᾶς δὲ ἑρμηνεύεται, υἱὸς 
- ’ 4 Δ « ελ . [αὺ 4 { ’ ε 

τοῦ πατρός" βὰρ γὰρ, ὁ υἱὸ, ἀββᾶς δὲ ὁ πατήρ. Οἱ 
/ . - Ν ετα - Ν ” ”ν - /. 

τοίνυν ᾿]ουδαῖοι, τὸν ὑιὸν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, τοῦ διαβόλου, 

ἐξητήσαντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἐσταύρωσαν" καὶ µέχρι δὲ τοῦ 

νῦν, τῷ μὲν υἱῷ τοῦ πατρὸς αὐτῶν, τῷ ᾿Αντιχρίστῳ, προσ- 

τίθενται, τὸν δὲ Χριστὸν παραιτοῦνται. 
λ - λ -- [ή Ύ.το--ό Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήμα- 

/ λ Δ λ - / 

τος, ἀπέστειλε προς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα" 
/ η -- / / Ν λ ” μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίω ἐκείνω' πολλὰ γαρ ἔπαθον 

’ / / Δ -- 4 

σήµερον κατ᾽ ὄναρ δι’ αὐτόν. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖε καὶ 
/ / λ / 6 » 

οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσων- 
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παίαχ, ΏηἘυο πηα]οσῖ5 οοπάεπιπα(Ιοπ]5 οοσαδίοποπα Ῥγαβοα- 

ΙΗ15 5 απῖ ἀθίοηδίοπθς ποδίτας ααάῖτα πο]ιπέ. 

1η 7εδίο αιίεπι οοπδιευεγαίΐ Άγαῶδες ἔιγδω αἰπιζέίαογα ιτ 

υἴποίωπι ϱμοπι υοζμϊβδεπί. Παὐεῦαπέ αιίεπι ἔμπο υὐποέιπυ 

ὑπδίφποπι, φιῖ ἀἰοεύαίων Βαγαῦῦας. «οπφγεφαέῖς 6γφο ἐς, 

αἰωίέ Ριαίμς: Θκέπι υι[έῖὶς ἀἰπιίίαπι νοῦΐς, Βαγαῦδαπι, ατι 

«εδιιπι φιωῖ ἀἰοίέιμ (ιδέα Ἅδοεῦαί οπίπι φιοᾷ Ῥγορίεν 

ἠπυίαίαπι ἐγαααἰεεεπέ δι.)  Ἐϊαίας εἰαάεραῦ Ολτϊδέαπι 

αΏβο]γετε, {απιείςί ]επίῖας5 απαπῃ οροσἰοραί, ἀεροβραί οπῖπα 

86 Ῥτο γεσ]ίαίο οὔ]σοσταο. ἘῬτίππαππι ααϊάσπι Ιπίοιτοσαβαῦ 

Ῥοπιίπαπι, Νοπ αιάϊς ααϊά ΠΠ οοπίτα {ο ἑοδάβοσηίέατ 2 

ΠηέειτοσανΙέ ααίσπι, τὸ 5 Ολτὶδίας 5ο οχοιδαγεῖ, Παῦοτοαῦ 

οσσαβίοπεπι αΏβο]γοπάϊ αυπι. Αξ οππι ποπ ἀεί[ίεπᾶοετεί 

5ο Ολτ]δίας, 5οϊἵεηπς 56 ποηῦ ἀἰπιίββαπι ΙΙ απαπέαπαγί5 5ο 

οχοιδατοῦ, αΠαπα γῖαπι Ιηγεπῖέ Ῥιαΐας, εὐ οοη{ασῖό ]απα 

αἆ οοηβιείιάϊησπα, αααβῖ βῖο ἀῑοστοί, ΒΙ ποπ από Ιπποςθῃ- 

{επι ἀπ ἑαας 6βαπᾳ, βα]ίεπι {απαπαη ἁαπιπαίαπα οΟΠᾷο- 

ηαῖο ἵρβιπῃ Ἠι]ο {Γθβίο. Οποπιοάο οπΙπ 5αβ5ρῖσατΙ ροίι]ββοῦ 

Ῥηαίας ααοᾶᾷ Ἱηπποσθπίαπι ;αβαπ αἆ ογιοϊιβσεπᾶάσπι Ῥοίθ- 

χεηί, εἰ τεΙΠπα Ιαΐτοποπι ἀἰπιιθθετεπί  Θδοῖεης Ιθ]ίαγ ηοἨ 

95506 ΤΕΙΠΙ, 56 Ἱπγ]άϊα ἱταδίαπι, 1άεο Ιπίειγτοραί 608. 

Ὅπάε οβίεπάϊ6 5ο Ῥ]αβαιαπι αᾳπππι γα ἨΠΙΟΙΙΟΤΕΠΙ : 

οροτίοραί οπΊπι Ῥτο Υετϊζαίο ῬετιολίατΙ. Τίααιαε ἀϊρηις 

ορί οοπάσπιπαοπε, {απαιιαπα γογ]ζα{18 ΙΡΡΙΘΒΒΟΥ. ἍῬα{- 

αΌρας αιέοπι Ιπέογρτείατί ααῖς Ροίΐοςδέ ΑΠππι ρασῖ. Βατ 

οηῖπι Πας, ΑΏρας απίαπι ραΐογ. «οιάρ Ισίίας ΕΠαπα 

ραΐτῖς ου ἀἴαρο] Ρροβδύπαταπί, οδυπι απίεπι ογιοῖβχο- 

ταηπέ: εὖ πδαιε ἵη Ἠππο ἄῑεπι Β]ο ραΐτῖς 5 Αποησισίο 

αἀλοτεηπί, Οµτ]βίαπι απίοτα αὈπεραπζ. 

Φεάσπίο αιίεπι ἐῑίο Ώγο ἰγτοιπα[, πιὶκῖέ αἄ θιΠι 110Υ 

εἶιο ἀἶοεπα: ΠΝι]ϊ (δέ οί /ιιδίο εί; πηνία επῖπι ραδδιθ 

δ11πι ]ιοᾶίε ἔπι βοπιπῖς Ργορίεγ εµπι. «Ὀγίποίρες αιιίεπι 8ασ6Γ- 

ἄοΐιπι εί δεπίογον ρεγβιαθογιωπέ ἐωγθῖς ια Ρείεγοπέ ἢΒατγαῦ- 

Ζαπη, «Ἱθδιπι υ6γο ρεγάεγεπί. «Ιεδροπάεπ6 αιίεπι ῥΥῶ8ες αἲί 
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χ -- χ -- / 

ται τὸν Βαραββάν, τον δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 
. . - / / 

᾽Αποκριθεὶς ὁ ἡγεμων εἶπεν αὐτοῖς' τίνα θέλετε 
-- - Δ . 

ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον' Βαραβ- 
ᾶν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος' τί οὖν ποιήσω 

-- Δ / ’ / - 

Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστὸν; Λέγουσιν αὐτῷ 
/ / ς α ος Δ ” ’ . 

πάντες σταυρωθήτω. Ὁ δὲ ἡγεμων ἔφη: τί γαρ 
4 / ε Δ -- / / 

κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσώς ἔκραζον λέγοντες' 
/ 2 λ εκ / ε/ 8 3 

σταυρωθήτω. Ἴδων δὲ ὁ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠώφε- 
-- Δ - / / Ἶ / 

λεῖ, ἄλλα μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβων ὕδωρ 
- | - 

ἀπενίψ'ατο τας χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέ- 
-/ εἰ η -- ’ -- / / 

γων' ἀθώός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τού- 
ε -- ”/ λ λ - ε χ του, ὑμεῖς ὄψεσθε. ἸΓΚαὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς 

ες Ὡὶ -- - λ λ / εἶπε' τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τα τέκνα 
ε -- / / -- Δ -- Δ 

ἡμών. Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τον Βαραββᾶν», τον 
3 -- / { / σα δὲ [ησοῦν φραγγελώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.] 

{) τοῦ θαύματος" κρινόµενος ὑπὸ ΠἨιλάτου ἐξεφόβει τὴν 
’ - . ΤΑ 4 κ οὖν 3 . Φ- Ν 

τούτου γυναῖκα. Οὐκ αὐτὸς δὲ ὁρᾷ τὸ ὄναρ, ἀλλ᾽ ἡ γυνή, 
2 / 3 [ή - αν ὴἃ ϱϐ ) “Ἀ 3 ’ 3 .) ἢ διότι ἀνάζιος ἣν αὐτὸς, ἢ ὅτι οὐκ ἂν ἐπιστεύθη, ἀλλ 
ἐὸ ολ ’ ’ . δὲ . 3 [ή Ἀ 3 

ἔδοξε πρὸς χάριν λέγειν" τυχὸν δὲ καὶ ἐσιώπησεν ἂν, αἱ 
Αν) ” ω λ ” ΤΙ / 9ὲ ” ο. ζμή, - 3 εἶδε τοῦτο, οἷα κριτῆς ὤν. Ἱ]ρονοίας δὲ ἔργον τὸ ὄναρ, οὐχ 

ἵνα ἀπολυθῇ ὁ Χριστὸς διὰ τοῦτο γενόμενον, ἀλλ᾽ ἵνα 
σωθῇ ἡ γυνή. Πῶς οὖν οὐκ ἀπέλυσεν; ὅτι οὐκ ἣν ἀσφαλὲς 

αὐτῷ ἀφεῖναι αὐτὸν, οἷα ἐπὶ τυραννίδι κατηγορούµενον. 

Αλλ) ἐχρῆν ἀποδείξεις ζητῆσαι, εἰ στρατιώτας κατέλεγεν, 
9 5 / - Λ ε - . Δ ’ 

εἰ Όπλα έχαλκευε' νῦν δὲ ὡς κοὔφος καὶ µαλακος παρασυ- 

ῥρεται. Διόπερ οὐδὲ ἀνέγκλητος: αἰτησαμένων γὰρ ἐκείνων 
Δ 3 / ’ ’ . Δ - 3 ’ 

τὸν ἐν κακίᾳ περιβόητον, δέδωκε" περὶ δὲ Χριστοῦ ἠρώτα, 

τί οὖν ποιήσω ᾿]ησοῦν; κυρίους ποιῶν τῆς κρίσεως ἐκείνους. 

Φδ ώρα Καΐτοι ἡγεμὼν ὢν ἠδύνατο αὐτὸν ἁρπάσαι, ὥσπερ 
οἳ. Χα]. ΧΣΧΙΙ. 

τὸν Παὔλον ὁ χιλίαρχος. Οἱ δὲ σταυρωθήτω ἔλε- 
. ’ 3 - 3 . ” 3 3 . - 

γον, οὐ µόνον ἀποκτεῖναι αὐτὸν βουλόμενοι, ἀλλὰ καὶ πονηρᾷ 

αἰτίᾳ περιβαλεῖν" ὁ γὰρ σταυρὸς τοῖς πονηροῖς ἀπέκειτο 

τιμωρία. ἸἈίπτεται δὲ, καθαρὸν δῆθεν ἑαυτὸν ἀποδεικνύων 

τοῦ µύσουςο, κακῶς φρονῶν' δίκαιον γὰρ ὀνομάζων τὸν Ἰη- 
- ιό δέὸ - - Οὲἑ δὲ ο η Με - 3 

σοῦν, ὅμως προδέδωκε τοῖς φονευταῖς. ἑ ὃε ἐφ᾽ ἑαυτοὺς 

ἀναδέχονται τὴν ἐπὶ τῷ φόνῳ αὐτοῦ τιµωρίαν, ἡ καὶ κατέ- 
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ῑί: «Όἴγιπι νι υοὺί ο ἅιμοῦις αἀἰπιίίαπι «4έ ἐῑὲ 

αἰπεγωπί: Βαταῦῦαπι. Ὠὶοῖέ είς Βἰαίμε: Οι ἐφίίιγ 

}αείΐαπι ἆθ «ἴεσι, φιῖ ἀἰοϊέων Ολγ]θίως «Ὠἰσιπέ οἱ οπιπες : 

ΟὙ-ιοϊβφαίαν. ΆΌγαςες αιέεπι αὖέ: Θιίᾶ επἶπι πια[ὲ εοέ ὁ 

4ἱ αἐῑΙὶ πιαφῖς εἴαπιαδαπί ἀἰσεπίες: Ογιοβσφαίων. Τίάεπε 

αιίεπι Πἰϊαίμς φιιοᾶᾷ πἰλζ ῥγοῇοεγαί, δεᾷ πιαφίἰς ἑωπιι]έις 

Ἰεγεί, αεεθρία αφια πιαπιδ αὐἴωῖέ οογαπι ᾖοριΐο, ἀἱσεα : 

1ΠΙΠΟΟΕΠ6 60ο δµπι α δαπφιµῖπε /ιδέΐ Ίιγις, νο υἰάεὈέί. Εἰ 

ΥΕΒΡΟΠάΕΠΘ πῖυεγδιδ Ῥοριίις αἰπίέ: δαπφιμῖ εἶιςδ 5ιρον 

108 αἱ 811ρ6Υ Πίο ποδίγο. ΊΤιωπο ἀἰπιῖείέ είς Βαγαῦζαπι, 

«εβμπι αιίοπι Παφειίαίωπι ἐγααϊαϊέ αἱ ογιοήφεγοίιγ.]) Ο 

πηϊτασυ]απι: απϊ ]αάϊσαίαν α Ῥήαίο, πποτεπι εἶας {εττοῦ, 

1ρ5ο αιίοπι πο γ]άεί βοπιπίἁπα, 5εᾷ πχογς, να] ααοᾶ 1ρ5α 

ἹπάΙσηις οταί, γε] αιοᾶᾷ Πάθ65 αἵ ποη {μῇ5θδεί Παδίία, 5δεᾷ 

γῖδυις εββεί αἆ σταῖαπι Ἰοᾳαῖ: Γογίαβεῖς εἰἐίαπι {αοιῖββοί 

{αμία, ϱἳ ν]άϊβδεί, οτι θ55εύ ]ιάοχ. ῬτονιάεπίΙρ αιἴοπι 

οριΒ βοπιπΊππα {αοΐαπι, ποῦ αἱ αρβο]ναίαν ΟἨτὶδίας, 5εᾷ 

υέ 5εγνδίαγ Ἡχοτ. ΟΩποπιοάο Ιρ]έαγ ποπ αὈβο]νϊέ παπα 2 

Ύπία Ῥρετῖομ]ο 5πο ἁῑπιῖθίσεεί 1]απα, αι ἆςᾳ ἰγταππ]άς 

αοουδαραίατ. Ὑσοτγαπι οροτίεραξ οαδας Ἱπαιῖτεγο Ἱ]απι, 

Ώιπα πα]]ίος οοΠηβογΙρογείξ, ΏΠΙ αΓπηα {αρτιοατοῦ: πιιηπο 

αυΐοπα απαδῖ πιο]]15 οἱ παππίι5 οαά16, οὲ Ιάοῖτοο ποη οατοί 

τορτοηΏεπβδῖοηθ. Ἀαπι οἵπα Ῥείοτεπέ Π] Ιπβδῖσηεπι Ἰ]απα 

πηα]είαοίοτεπι, ἆθάιί; ἆε ΟἨΠτίδίο απίεπι Ιπίεττοσαί, 

Ωπῖά Ιρ]έαγ {αοῖαπι ἆθ «σδι 2 116 ]αάϊσαπάϊ Ῥοΐεβίαίαπι 

Ἰαχρίοῃ5. Αίαπῖ ουπι ]αάεκ ερδεῖ, Ῥοΐίεταῦ ἱρδιπι γυί 

εἴροτθ, ο]οιῦ εί Ῥαυσ]απι ἐίραπας πηΠέαπα. ΠΠ ααίαθτι 

ἀϊοροραπί, Οτιοϊβσαίατ, ποη βο]απα οοοϊῖάετο γο]εηίθς 

Ἠ]απι, 5οἆ εἰ πια]ο οτἴπ]]πο αΏποετο: οταχ ϱεΠΙπι Ῥοββῖ- 

πΊογαπι 5αρρΗοῖωπα εταί. Έοττο Ἰαναίας, πό Ῥαταπα 56 

οβοπᾶαί αὉ οἆἵο, πια]ο βεη{16η8: ]ηδέαπα 6Πἵπ ΠΟΠΙΙΠΑΠΒ 

Ίεδαπα, Ποπι]οῖάϊς ἨΠ]απα ἱταδιάΙί, Αί ΠΠ ἵπ 5ο ραδοϊρ]απέ 

π]ήοπ6πι Ίου Ποπαοίάϊο ἀϊσπαπι, ααα εἰ ρτανα απ, 

90 
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λαβεν αὐτοὺς, τῶν Ῥωμαίων ἀφανισάντων αὐτοὺς καὶ τὰ 

τέκνα αὐτῶν. ᾽Αλλὰ καὶ οἱ µέχρι τοῦ νῦν Ἑιβραῖοι, τέκνα 

ὄντες ἐκείνων τῶν φονευσάντων τὸν Κύριον, τὸ αἷμα αὐτοῦ 
” 9 / Δ Δ 4 ᾿ Ν / 3 / 
ἔχουσιν ἐφ ἑαντούς" διὰ γὰρ τὴν εἰς τὸν Γύριον ἀπιστίαν 

διώκονται παρὰ πάντων. Ἰαὶ οὐδεμία παῤῥησία τούτοις 

διωκοµένοις δι᾽ αὐτὸ τοῦτο" ἐφραγγέλλωσε δὲ τὸν Ἰησοῦν, 157 

τουτέστιν, ἐμάστιξεν, ἡ αὐτοῖς χαριζόµενος, ἡ δεικνύων ὅτι 
/ .) 5 Ν 3 ΔΝ . ὦ αι αθ Β - 3” / 

κατεδίκασε καὶ αὐτὸς αὐτὸν, καὶ οὐχὶ ἀθῶον ἄνθρωπον µέλ- 

γι λουσι σταυρῶσαι, ἀλλ᾽ ἠτιμωμένον" ἐπληρωθη οὖν 
581. 1. Ὁ. 

καὶ τὸ, τὸν νῶτόν µου ἔδωκα εἰς µάστιγας. 
ιά -- -- ’ 

Ὕ.2]--.ο Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἠγεμονος 
/ Δ -- 3 Δ / 

παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώὠριον, συν- 
/{ Δ «/ - 4 ΄ 

ἤγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκδύσαν- 
λ ἕ α- ’ / 4 

τες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, καὶ 
/ / 3 ε -- 2 / ᾿ 4 

πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθώῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ 
η] Δ 2 -- / λ ΔΝ 

τὴν κεφαλῆν αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν 
-- / ή . ή 

αὐτοῦ" καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτού ἐνέ- 
» - / . - ς ] - παιζον αὐτῷ λέγοντες χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν 

ο ὃ / κ {ο ’ 3 ε λ ”/ Δ ουδαίων. Καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν 
/ | / ” ΔΝ Δ - 

καλαμον, και ἔτυπτον εἰς την κεφαλην αὐτοῦ. ] 

δρ. «κκφή.ο, Ἠλνταῦθα ἐπλήρουτο τὸ τοῦ Δαυίδ: ὄνειδος ἄφρονι 
αρ. Τ.ΧΧ. ὃ / ο ς δ) - ὦ αἰώὴ εἰ 

εοώκας ε. Π α στρατιωται ανγοητοι οντες µ ρ Ἰ 
εά 9 - ᾿ ’ Δ . Δ / ) . ’ 

ἄξια ἑαυτῶν ἐποίουν: τὴν μὲν γαρ χλαμύδα ἀντὶ πορφύρας 
ε ἳ ’ 9 "6 Δ ) / ” Φ 4 [ή 

ὡς βασιλέα ἐνέδυσαν, τὸν δὲ κάλαμον ἔδωκαν ἀντὶ σκήπτρου, 
Ν 

τὸν δὲ στέφανον ἀντὶ διαδήµατος. Ἡροσεκύνουν δὲ παίζον- 

τες" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ γονυπετεῖν, τὸ προσκυνεῖν. Ὅρα 
δὰ - [ω δέ. ο! ὸ ο θ Δ η ’ 

ἑ πῶς πᾶσαν ἰδθέαν ὕβρεως ιεζῆλθον, τὸ μὲν πρὀσωπον 
ὸ Δ - 9 / . δὲ 4 ὸ τν - [ή 

ια τῶν ἐμπτυσμάτων, τὴν ὁε κεφαλην ὁια τοῦ στεφανου, 
η] 4 - ΔΝ α [ή Δ . ο - Ν - 

τὴν δὲ χεῖρα διὰ τοῦ καλαμου, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα διὰ τῆς 
ὁ ν. Αα ὸ 3 - - ’ ε / 

χλαμύὀος, τὰ ώτα ια τῶν χλευαστικῶν λόγων ὑβρίζοντες. 
- - Ν 

Πλην εἰ καὶ ἐκεῖνοι παικτικῶς ἐποίουν ἃ ἐποίουν, ὅμως σὺ 

γόει ταῦτα καὶ μυστικώτερον ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ τελεσθῆναι. 
Ἓ Δ 4 4 « / Δ ς / ’ ἐδή 

µεν γαρ χλαμµυς ἡ κοκκίνη τὴν ἡμετέραν φύσιν εθήλου, 
ἁ ενα σον 9 τοσα ι 9 ῃ 5 , 
ἣν αἱματώδη οὖσαν καὶ φονικὴν ἀνελάβετο, καὶ ἐνδυσάμενος 
ε.κὀ ε 4 / εν α 3 - δι 6 9 - 

ἡγίασεν. ὍὉ δὲ στέφανος ὁ ἐξ ἀκανθῶν, αἱ ὑπὸ μεριμνῶν 
τοῦ Βίου β4 6 [ή εἃ 3 λέ . 3 / θ ΄ 

ίου συμβᾶσαι ἁμαρτίαι, ἃς ἀναλίσκει τῇ οἰκείᾳ θεό- 
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Ἠοπιαπ]ς 1ρ5ο5 οἱ 1ρβογΗπῃ Ῥποθγοβ ροτάσπᾶδρας: αξ πδαπο 

Ἰπ Ἠππο ἀῑεπι ο πάσα απ Π]οταπι δαπέ ΠΙΠ ααὶ Ὀοπαίπαπα 

Ἱπίετίαοστιπέ, αχροτϊιπέατ α 56 βαπσιῖπαπι 15 τοαι]τί : 

ηςΠΙ οϐ 5παπῃ ΙπογοςΠἑαίοπα Ῥεγδοσιίίοπαπι ραππίασ αἲ 

οπιπῖρα5 εὖ ππ]]α Ἠϊ5 Ώαο ἆθ οαδα Πδοτίας εϱί. Ἐ]ασε]- 

Ἰαγίό ααίεπα «/εδαπι, ου ϱα5ί, γετρεταν!έ, γε] Ι]]ς σταΙΠ- 

6.Π5, γε] οδίεπάεης αιοά εἰ 1ρ5ο Ί]]απι οοπάσοπιποῖ, οἵ 

ΏΟΠ Ἰπποσθηίεπα Ἠοπῖποπα οτιοϊβχιγῖ βἶπέ, βοἆ Ισποπιϊπία 

ποίαίαπι, ἸἹπαιρ]είαπα Ισῖίαιν οδὲ οἱ 1]αᾶ, Ώογξαπα πιθπα 

ἀεά] αἆ Πασε]]α. 

ΤἼωπο πι ος ῥγαείάϊς διιβοἰρἰεπίες «Τέδιπι ἐπ Ώγαίογῖο, 

οοπφγεφαυεγιωιέ αἆ ειιπι απίνεγδαπι οολογίαπι, εί οτι οτιῖς- 

δεπέ 6ιπι, οἰγοιπιζεάεγιιπί αοἳ ο]ιίαπιγάεπι οοσσἴπεαπι, 6ἱ Ο0ΥΟ- 

παπι ἆθ αρἰπίς οοπίεπίαπι ἐπιροβιεγιπέ 8ιρεΥ σαριέ ε]ις, εί 

αγωπάύιεπι ἐπ ἀθπίεγαηι ]ιδ, ο φεπιι επο απίο επι ἐ[ιιᾶς- 

θαπί αἳ ἀἰσεπίες: 4νε τεὮ «Γιάσφογιπι. Εί σιπι επριῖςθοπέ τι 

εωπι, ασθερεγιπέ αγιωιάἴπεπι, οί ϱεγοιάϊεῦαπί οαριέ εἶιδ.] 

Ἠος Ίοσο Ἱπιρ]είατ ἀῑοίαπι Ώανιά, Ορρτοβσῖαπα ΙπβΙρ]οπ{ 

ἀαάϊδε πο. ἨΜιιέος οπῖπι οππι Ἰπβϊιριεηίος εβεεηί, 5ο 

ἀἶσπα {ποϊεραπί, ΟΠ]απιγάο Ῥτο Ῥιτρυατα πό τεσεπι 

Ἱπάσεταπέ, οαἱαπιππα ρτο βορρίτο ἀεάεταπίέ, «ΟΓΟΠΑΠΙ Ῥτο 

ἀιαάσπιαίο. Αἀοταραπί απαίεπι Π]αάεπίε»: Ίου απἶπι 

αἰσπ]βοαί σοπιῄεοίετα, Ἆος ο5ί, αἄοτατα. Ὑϊάο αποπιοᾷο 

απαπι]θεί οοπίαπιε]ίο 6ρεοίεπα εχεγοιετ]ηέ, Ἱπ]ατία αῆεῖ- 

οπίες {αοΐεπι βρα{ῖ5, οαραζ οοτοπΏα, ΠΙΔΏΊΆΠΑ ϱ8ΙαΠ1ο, τε]ῖ- 

απαπα «οτρα5 οἨμ]απιγάα, απτας γοτρῖ5 ἸτῖδογῇῬ. ΎὙετιῃ- 

{απιθη οπιπῖα απο ΠΠ {αοϊεραπί, ρετ ΙΓΓΙΒΙΟΠΕΠΙ {αςἶθ- 

Ῥαπέ. Τα {απιοπ Ιπίε]]σα θα, ασ» πια]οτῖ5 βαπί παΥ5ίοτῖῖ 

αὉ ᾖσδι Ἱπιρ]οία {1ΐ96. ΟΠ]απιγ5 επῖπι οοσεῖποα παίτ- 

ταῖη ποδίταπα βΙση]βοαί, απαπι, ουπα δαησιπατία θ55εί, εὖὔ 

οτρᾷϊ5 τοα, βαδοερῖί, οὐ Ἱπάασπς βαποββοανϊΙ. Όοτοπα 

απίσπι οκ βΡρ]Πῖ5, Ροσσαία βαπέ εκ οιπῖς Ἠπ]α5 νῖίο Ῥτο- 

90----Θ 
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« / 9) 4 3 « Ν . - τητι ὁ Ἀριστόφ: τοῦτο γὰρ αἰνίττεται ἡ κεφαλἡ αὐτοῦ. 
« λ [ή - « ’ Δ - μι ] 
Ο δὲ κάλαμος τῆς ἡμετέρας σαρκὸς τῆς σαθρᾶς καὶ ἄσθε- 

νοῦς ἐστι σύμβολον, ἣν ἀνέλαβεν ὁ Ἰύριος, καθὰ καὶ ὁ 

Δανὶὸ λέγει" δεξιὰ ἸΚυρίου ὕψωσέ µε. Διὰ δὲ 
- ”/’ ὃὸ / 4 ὸ ’ ιά 8 

των ὠὦτων εξαμενος τας υσφηµιίας, ιασατο τον 

Ῥς. οχν]]. 16. 
Δρ. ΗΧΧ.. 

διὰ τῶν ὥτων τῆς Εὔας ἐπεισελθόντα τοῦ ὄφεως ψι- 

θυρισµόν. 

Υ. 6η, 85 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτώ, ἐξέδυσαν 
αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱματια 

αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 

Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνό- 
ματι Σίμωνα" τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρη τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ. ] Οἱ μὲν τρεῖς φασιν ὅτι Ἄίμων ἐβά- 

στασε τὸν σταυρὸν τοῦ Ἰησοῦ. ὁ δὲ Ἰωάννης αὐτὸν τὸν 

Ἠύριόν φησι βαστάσαι. ἨῬϊκὸς οὖν ἀμφότερα γενέσθαι" 

ἐξ ἀρχῆς μὲν γὰρ ὁ ̓ ]ησοῦς ἐβάστασε τὸν σταυρὸν, μηδενὸς 

θελήσαντος βαστάσαι: ἐν δὲ τῇ ὁδῷ εὑρόντες Σέμωνα, ἐπέ- 

θηκαν τούτῳ τὸν σταυρόν. -«Σὺ δὲ καὶ τοῦτο µάνθανε, ὅτι 
Ἄίμων ἑρμηνεύεται ὑπακοή: ὁ οὖν ἔχων ὑπακοὴν, ἐκεῖνος 

αἴρει τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ Κυρήνη τῆς 

Ἠ]ενταπόλεως οὖσα, δηλοῖ τὰς πέντε αἰσθήσεις, ἀναγκαζο- 

µένας αἴρειν τὸν σταυρόν. 

Υ. ϱ0--οΊ Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον 
γολγοθὰ, ὃς ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος, ἔδωκαν 
αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον’ καὶ Ύευ- 158 
σαάµενος οὐκ ἤθελε πιεῖν. Σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν 
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον, 
ἵνα πληρωθῃ το ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου᾽ διεµερί- 

σαντο τὰ ἱμάτια µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἵματισ- 

μόν µου ἔβαλον κλῆρον. Καὶ καθήµενοι ἐτήρουν 
αὐτὸν ἐκεῖ' καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐ- 
τοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμµένην’ οὗτός ἐστιν 
Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τών Ἰουδαίων.] Ἱρανίου τόπος 
ἐλέγετο, διότι φασὶν οἱ ἐς παραδόσεως πατέρων παραλα- 

βόντες, ὅτι ὁ ᾿Αδὰμ ἐκεῖ τέθαπται" ὥσπερ γὰρ 
1 6ος. αν. 22. , 9 - 9 ῃ 9 , 9 . αν 

παντες εν τῷ Αδὰμ ἀπεθάνομεν, ουτως εν τῷ 
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γοπ]εηίία, απα οοηβυπηῖς 5πα ἀθίίαίο ΟἨτῖδέα5: Ῥτωδὶςρ- 

παίαχ οπίπα ρεσ οαραί ἀεῖϊίας. Οαἰαπιαςδ ποδίσο Πασῖ]ς εὖ 

ΙΠΗΥΠΙΟ οαγηῖς βΥγπιρο]απα 65έ, απαπα 5αβορρῖέ ὮΏοπαπ1ς, 

β]οιί εἰ Ὠανιὰ ἀῑοῖ, Ὠοσίετα ἁοπαπί οχα]ίανΙέ πῃθ. 

Αιτίρας αιίεπα βα5οϊρ]οπάο Ισποπιϊπῖας, δαπαγ16 δετρεπ/{15 

βΙθ]]απα ρε; αυγες Ένα ΙΠΡΤΘΒΡΙΠΗ. 

Εέ ᾖοδίφµαπο ἐζιδίθθεπί εἰ, εὔιιγιπέ επι ο[ίαπιιᾶς, 

οἱ ἑπάιιεγιπέ οιιπι υοδίϊπιοπίϊῖς δις, οί ἄιιπεγιπέ οιιπι τί 

ογιοϊῇβφεγεπί. «Εκαπουπίες αιίεπι ἐπυοπεγιπί Πιοπιίπεπι (- 

γεπΦιµπι, ποπιπο ΦΙΠΙΟΠΕΠΙ: Ίο αἄεφεγιπί τΐ {ο[ίῖεγεί 

σγἹοεπι 6]. τε ἀῑοαπί ΒΙπιοπεπι Ῥοτίαδδα ογΠσεπα 

Ίθβα, ᾖοαηππες απίεπι ἀῑοῖε ἵρεαπι Ὠοππιπι Ῥοτίαςξςε : 

γετ]βῖπαϊ]ε οδέ αιπίέαεπα πίταπιααε {αοέππ. Ἑτίπχαπα ϱηἶπα 

ῬοτίαγΙό ὧεδιι5 ογισεΠ, ουσ ημ]]α5 Ῥοτίατο γε]εῦ. Τπ 

γῖα αιέοπι Ιπνοπίο ΒΙΠΙΟΠ6, ἱπιροδασταπί εἵ οτασεΠπ, Τα 

αιΐοπι οἱ Ἆος ἆϊδσς, ααοά βΙπιοπ Ιπίετρτείατϊ απῖς Ροΐθςέ 

ορεάϊοπέαπι. Οαἵ Ισίίαν ορεάΙεπίίαπι Ἠαδεί, 1]α6 οτι- 

οσπι ΟἨτ]ςΗΙ {ετί. Θεά εί Όγτεπε, ααθ ππα Ῥοεπίαρο]θοβ 

ερί, βἱσπ]βσαί απίπαπαε 5ΕΠ5Ι5 οοσοπἆο5 αἆ {εγεπάαπα 

οΤΙΟΕΠΙ. 

Εέ υοπεγιιέ ὧπ ἴοσιπι φιῖ ἀἰσίίιων (σοϊφοί]α, φιοᾷ εδέ 

(αἴναγίω Ἴοσιφ. «Ἐί ἀεάεγιπί αἱ αοείιπι Ὀίθεγε ατίπι Τε[ῖό 

ππἰωέωπι: αἱ οτίπι φιιδίαθεεί, ποϊιωῖίέ Ὀίδεγο. Ῥοδίφμαπι αιέεηι 

ογιοϊῄπογπέ 6έπα, ἀϊυϊδεγιυτιί νεδέπιεπία ε]ις, δογίεπι Πιζέέετι- 

ίθ8, μὲ ἱπορίεγείιγ φωοᾶ ἀἰσίιπο οδέ ρεγ ΡΥορλείαπι: «Ὠϊυϊθε- 

γωπέ εἰδὶ υοεἰπιεπία πια, εί 811Ρ6Υ υεδίεπι πιθαπι πιδογιμπέ 

βογίοπι. Εέ δεάεπίεν οὐδεγυναδαπέ θτπι ἐ[ίαο: εἰ ἐπιροδιεγωπί 

8ιρεΥ σαριέ οἷμδ σαµδαπο ἑρδίμδ δογἰρίαπι: «Ἠϊίο ἐδί «εδιβ 

γε «Γιάσογωπ.] Οταπ Ίοοις ἀῑοίτις α5έ, 9ο αιποά ἀῑοιπί 

ααὶ ἐταά{ῖοπες ραίταπα {επαπί, αποά Αάαπη ἴ]]]ο δαρι]έτις 

αἵξε, διουί οπῖπι 1ἴπ Αάαπι ΟΠΙΠΘΡ ΠΠΟΤΙΠΗΠΣΥ, Ἱία αἳ Ιπ 
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Χριστώ ζωοποιηθῆναι ἡμᾶς ἔδει. Μἠ ταραχθῆς δὲ ἀκούων 

τῶν εὐαγγελιστῶν, τούτου μὲν λέγοντος ὄξος μετὰ χολῆς 

προσενεχθηναι τῷ Ἠυρίῳ, τοῦ δὲ Μάρκου, ἐσμυρνισμένον 
- - Λο ’ ” Δ 4 Δ ε / 

οἶνον, τοῦ δὲ ᾿Ἰωάννου, ὄξος καὶ χολὴν μετὰ ὑσσωπου. 

Ἠολλὰ γὰρ ἐγίνοντο παρὰ πολλῶν, οἷα ἀτάκτου πλήθους 
ει . ψ 3” . ο) Ὁ κ Δ Φ 
ὄντος, καὶ ἄλλου ἄλλο ποιοῦντος": εἶκος οὖν τον µεν οἶνον 

προσφέρει», τὸν δὲ ὄξος μετὰ χολῆς. ΠΠολλοὶ δὲ θανάτου 
- ’ 5 4 - » ε Μα ντ 
ἦσαν τρόποι, ἀλλ᾽ ὅμως σταυρῴ θανατοῦται ὁ Ἀριστὸς, ἵνα 

Ῥρη / « ’  Φ ῃ η π [ 
καὶ τὸ ξύλον ἁγιάση, δι οὗ κατηράθηµεν, καὶ τὰ σύμπαντα 

5 , ῃ » Δ » 9 - 3 Π ͵ 
εὐλογήση, τά τε οὐράνια, ἅ δηλοῦται διὰ τοῦ ἀνωτάτου µέ- 

ρους τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ ὑποχθόνια, ἃ δηλοῦται διὰ τοῦ 

ὑποποδίου, καὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς, τό τε ἀνατολικὸν καὶ 

τὸ δυτικὸν, ἃ δηλοῦται διὰ τῶν ἐκ πλαγίου μεβῶν τοῦ 

σταυροῦ: ἀλλὰ καὶ ἵνα ἐκτείνας τὰς χεῖρας ἐναγκαλίσηται 

καὶ συνάξη τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισµένα. Διαμε- 

ῥρίζονται καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ οἱ στρατιῶται, ὡς εὐτελοῦς, 

καὶ μηδὲν ἄλλο ἔχοντον. “Ὃν δὲ εἶπεν ἄλλος εὐαγγελιστὴς 

τίτλον, τοῦτον ὁ Ματθαῖός φησιν αἰτίαν' ἐπέγραψαν γὰρ 
/ ιά 9 / α/ ε 4 - . / . 

τίνος ἔνεκεν ἐσταυρωθη, ὅτι ὡς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, καὶ 

ὧς νεωτεριστής: ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὸ, βασιλεὺς, ἐπέγραν-αν 

ἐπὶ διαβολή. Ἠλὴν ἡ µαρτυρία αὕτη πιστὴ, ὡς παρὰ τῶν 
᾿ - 3 - 4 / 3 ε ’ ολ ΑΝ] 
ἐχθρῶν εἰσαχθεῖσα. Ἡασιλεὺς γάρ ἐστιν ὁ Ἠύριος, ἐπ᾽ αὐτὸ 

- 9 8 ς ’ Δ .] / .] .] ν ε . 

τοῦτο ἐλθων ἵνα σώσῃ τοὺς Ἰουδαίους. ᾿Ἠπεὶ δὲ οἱ σαρκικοὶ 

Ἰουδαῖοι οὐκ ἠθέλησαν βασιλεῦσαι αὐτὸν ἐπ᾽ αὐτοὺς, βασι- 

λεὺς γίνεται τῶν πνευματικῶν Ἰουδαίων, τουτέστι, τῶν ἐξο- 

µολογουμένων: ᾿]ουδαῖος γὰρ ἐξομολογούμενοε λέγεται» 

Υ. 98-44 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λη- 
σταὺ, εἷς ἐκ δεξιών, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. Οἱ δὲ 
παραπορευόµενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν, κινοῦντες 
τας κεφαλας αὐτῶν, καὶ λέγοντες" ὁ καταλύων 
τὸν ναον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομών, σώσον 

/ ο ων Ὡ - - / Ἶ - 
σεαυτὀν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες 
μετὰ τών γραμµατέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρι- 
σαΐων ἔλεγον"' ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται 
σώσαι. Εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν 
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ΟµἨτ]ξίο οΠ1ΙΠ6Θ5 πος υ]ν]ῃοατὶ ορογίεραῦ. δε {ἐπτροσῖβ 

απίοπι ᾳποᾶ εγαησεΠςίεο ἀἰσαπί, Ι5ία απἰάσπα αοθίαπι οπα 

{ε]]ε α]]αίαπα ο55ε Ὦοπ1πο, δὲ Ματοις νίπαπα παγττλαέατα, 

1 04ΠΠΘΒ Υετο αοείαπι οὐ {ε] οτι Ἡγββορο. ἹΜα]ία επῖπι 

α πια]α5 Περαπί, τιὲ ἵη Ιποοπιροβίΐζα πω] ίαᾶϊπε α]ιᾶ αἶῑο 

{αοϊεηίθα. Ὑοτ]βϊπα]]ᾳ οδέ Ισίίας, αἴαπι απὶάθπα γίπαπα 

Ῥτοίπ]ϊθες, αἰἴαπα γοτο αοθίαπα οἶπα {6]θ. ἨΜα]ή ααίεπι 

ΙΠΟΥ{Ι5 πιοςΙ {ααγαπέ, αἰίαπιθη ἵπ ογαςσς πποτ]έατ ΟΠτ]βίαβ, 

πο εἰ Ἡσηαπα βαποΙβσοί, ραεν ααοᾷ ππα]αᾶ]οίΙ {αϊπιας ο{ 

οπαπ]α Ῥεπεάϊσαί, εἰ οα]ορίῖα, απ ρου ΒΙΡΓΕΠΙάΠΙ ΡαΥἔθΠχ 

ογιοῖ5, εἰ ἵεττοπα, ασ ρε; βαρρεάαπαιπη, εἰ Ώπος {εγτον, 

Οτιοπίθπι οἱ Οοοἰάεπίαπι, αι Ῥεγ {ταπβδυετβας Ῥατίες 

ογαςῖς βἰσηαπίατ: Ῥτερίοτεα αέ πιαπῖρα5 οχίαμςεῖ5 ἵη πἶπας 

βιβοῖρῖαῦ εἱ οοπρτερεῦ Π]ο Ὠεί ἀἱδρειβοδ. Ὠϊνιάιπό 

αυΐοπι γαβπιοπία εἶιις π]Π{65, τί {πραᾗς, εὖ ηΙΠΙ] α]ιά 

Ἠαρεηςς. ἘΤιήπ]απα απίεπι ᾳπθπι ἀῑσῖς α]π5 εγαποεΠσία, 

Μαίίπαιας ἁῑοῖι αοοιβαίΙἸοπεΠπ.. Αβοτιρεεταπό επῖπα οπ]α5 

θταίῖα ογιοϊπχαβ ε5δεί, ποπιρο πό τες ο ωάεροταπ, εί 

ΤΕΤΙΠΙ ΠΟΥΒίΟΥ. ΠΠ Ιο]έατ τοσα αβοτιρβεταπῦ Ῥτο αοοι]- 

βαΐῖοπο. Ὑσαγυπίαπιοη {ἰαβίπιοπίαπι ιά ΕΠάείΙε οἰϊατη 

αὉ Ιπ]πα]οῖ5 αἁάποίαπι. ἎΏεκ απἰάοεπι ορ Ὠοπιπας, ααῖ 

αἆ Ίου γοηῖέ, τὸ βα]νεῦ οαάφοβ. Ομπῖα αιίθπι οαΓΠαΙ65 

1 α46ρί πο]αεγαπέ 1]απι 51ρετ 56 Τ6ΡΏαΤ6, τεκ Πΐ ερὶτιι- 

Πάτα ο ιάθδογαπα, ποςο ϱ5δξ, οοπΠίθηΏιπη. «ασ οηῖπι 

οοπβίεης ἁῑοιίαν. 

. Τωπο ογιιοἰφιωπέιγ οιπι ἑο ἅμο ζαίγοπεδ, μπι α ἀεωέγῖς, 

εἱ αἶίον α αἰπίδίγί. «Ῥγαίεγειπίες αιίεπι οοπυζία ]αοἱθ- 

ζαπέ ὧι 6ιήι, πιουεπίε οαρίία δα οί ἀἰσεπίε: Τι φιῖ 

ἀεείγιεῦα» ἐεπιρίωπι, οἱ ἴπι ἐγίάμο αἀδήσαῦας, 8ετυα {επιείῖρ- 

δη: οἳ Πζέις ]εί ες, ἀεβοεπᾶο ἆε γιο. ἰπιίεγ εἰ ϱγῦ- 

εἶἴρες δαοεγᾶοίωπι ἀῑιιάσπίθ σι δογινὶς εί θοπἰογτύιιθ οἱ 

Ρ]αγίεαἰς ἀϊσεδαπέ: «4ἴίος δεγναυῖΐέ, δεπιεζρδιμηι ποπ ᾖ}οΐεδί 

β6γύυαγοξ δὲ γοῦ Ιεγαεί δὲ, ἀεδοεπᾶαί Ίπιιο ἆε ογ166, εί 

μα Ελ ὐ----------κ------- ----- 
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Δ -- -- 4 / - 

απο τοῦ σταυρού, καὶ πιστεύσοµεν ἐπ᾽ αὐτῷ. 
/ 3 λ λ ΔΝ « / - 3 4 2 Πεέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεὸν, ῥυσάσθω νῦν αὐτὸν, εἰ 

΄ - Δ « - λ θέλει αὐτόν. Εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. Τὸ δ᾽ 
αὐτὸ καὶ οἱ λησταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνεί- 
διζον αὐτώ. ' Πρὼν διαβολἠν τοῦ Χριστοῦ συστανρρΏ σον 

αὐτῷ δύο ληστὰς, Ἱ ἵνα καὶ αὐτὸς τοιοῦτος νομισθῇ παρά- 
ε 3 - ’ να ζω) - ’ - - νοµος ὡς ἐκεῖνοι. Τύπος δὲ ἦσαν οὗτοι τῶν δύο λαῶν, τοῦ 159 

τε Ἰουδαϊκοῦ καὶ τοῦ ἐθνικοῦ: ἀμφότεροι γὰρ παράνομοι, 

καὶ ὀνειδίζοντες τὸν Χριστόν: ὥσπερ καὶ οὗτοι πρότερον 
ε , 5’ α ε ον Ί 

οἱ λησταὶ ὠνείδιζον ἀμφότεροι, ὕστερον δὲ ὁ εἷς ἐπιγνοὺς 

αὐτὸν, ὠμολόγησε βασιλέα, διὸ καὶ ἔλεγε' µνήσθητί µου 

Ἰύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Οὕτως οὖν καὶ ὁ ἐθνικὸς λαὸς 
« / Δ Δ « αυ... 3 : υ .. Ἂ ὠμολόγησε τὸν Ἀριστὸν, ὁ δὲ ἕτερος ληστὴς, ὁ Ἰουδαϊκὸς 

λαὸς, ἐβλασφήμει. Ὁ διάβολος δὲ ὑπέβαλε τοὺς λέγοντας, 
3 εἰ - - - ’ .] . - - 5 3 εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἐρεθι- 

σθεὶς καταβῆ, καὶ ἀνατραπῆ ἡ πάντων διὰ τοῦ σταυροῦ 
” Ν ε Ν 3 ε/ 3 - - . 3 

σωτηρία. Διὸ ὁ Ἀριστὸς καὶ υἱός ἐστι τοῦ Θεοῦ καὶ οὐκ 
3 ’ - 5 ο αι 4 / σσ 3 - ” 

ἐπείσθη τῷ ἐχθρῷ, ἵνα καὶ σὺ µανθάνης ὅτι οὐ δεῖ πείθε- 

σθαι τοῖς τοῦ διαβόλου τεχνάσµασιν, ἀλλὰ τὸ καλὸν 
[ή Ἀ προς Δ ε / πράττειν, κἂν οἱ ἄνθρωποι πονηρὰν ὑπόληψιν µέλλωσιν 

ἔχειν. 
χ Ν ε/ / / / 

Υ. 4ὔ--ο ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο 
ἳ -- η) - / . / Δ λ 

ἐπὶ πάσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης. Περὶ δὲ τήν 
/ ε«/ / - 

ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλη 
λέγων: ἠλὶ ἠλὶ λαμα σαβαχθανὶ, τουτέστι, θεέ 
µου Θεέ µου, ἱνατί µε ἐγκατέλειπες; Τινὲς δὲ τών 
Ε -ε / ε / ”/ «/ ε / -- 
εκει ἐστωτων ακουσαντες ἔλεγον ὅτι Ἡλίαν φομ 

οὗτος. Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτών, καὶ λα- 
βὼν σπὀγγον, πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς κα- 
λάμω, ἐπότιζεν αὐτόν. Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον' 
” ”/”Ν ”/ / [ή / ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.] Τὸ 
γενόµενον σκότος οὐκ ἦν κατὰ φυσικὴν ἀκολουθίαν, οἷον 
3 Δ 5 / εν / - / ../ ν 
ἀπο ἐκλείψεως ἡλίου φυσικῶς γενομένης" οὐδέποτε γαρ 

τεσσαρεσκαιδεκαταίας οὔσης τῆς σελήνης, ἔκλειψις γίνεται 
ε / 3 ᾽ ’ ’ - ς ἡλίου. Ἔν δὲ τῇ σταυρώσει τεσσαρεσκαιδεκαταία ἣν ἡ 

σελήνη πάντων. Τὸ γὰρ πάσχα τῶν Ἑβραίων τότε ἐτε- 
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ὀγεάεπιις εἷ. «οπίαϊέ ἵπ Ίδεο, {ἰδογεί σιιπο Ίππο, δὲ υιιζὲ 

εωπι: αἰαῖί επίπι, Ἠζῖιις Ιδοὶ δπι. Ιαΐρεωπι αιίσηι εί Ιαΐγο- 

πθ8 φιοῖ ογιιοϊῇωϊ εγαπέ οι 6ο, επργοὐγαῦαπί εἴ.] Ίπ «οἩ- 

{απιθ]απι ΟἨτ]βία ογιοϊβμκογιηῦ οτι 6ο ἆιοβ Ιαίτοπας, τιῦ 

1ρ8ο Ἰπῖαυα5 οχϊςαπιδίασ οἵιπι 115. Ἐϊσιτα απίοπι εταπί 

ΠΒ ἁποταπα ρορυ]οτιπῃ, σαάαῖοῖ εἓ σοπΗΠς, ααἱ πίεταιθ 

Ῥτεργατϊοβίοτες εταπί οἱ Παριοδι, αἴαιο αχρτορταπίος 

ΟἨπ]βίο, βῖοιῦ εὐ ΡγΙπΙΙπα απ1Ώο Ἰαΐτοπες Ιπιργορεταβαπέ, 

αἰίετ αιίεπι ἆθπαπα τ6βῖρΙΒΟΕΗΡ, οοη{θβδα5 αβί τοραπι: 

1άεο αὲ ἀϊοθραί, Μεπιου δβίο πιθῖ, Ώ0π1ΠΘ, 1π τοςπο {πο. 

δἷο οἱ απ] ᾳποααθ ρορα]α5 οοηί{θβδΙς ορ Ολτδίαπη, 

αἰίεν απέαπα Ἰαΐτο, ααάαϊοις ρορα]α5, Ῥιαβρμοεπιαραί. Ό]α- 

Ῥο]αςδ αιίσπι οαρπηθεραί ἀἰσσπίθς, δί Πας ο5 Ὠοἱ, ἆο- 

5οεπᾶο ἆο οτισθ, τέ Ιποϊαίας ἀοεοεπᾶαί ἆο οταςς, οἳ 

Ἰπίοτραί δα]ας οπιπῖαπα ας θ5ί ρογ ογισοσεπι. Αί ΟΠτῖδίας, 

ααῖα β1ας οδί Ὠοσἱ, ποπ ορααϊνΙό Ιπ]πισο: αἱ εὔ {ία ἀϊδοας 

ααοά ποτ αἵς ἀἴαρολμ ἆο]ῖ οεάεπάσπαι, δε Ῥεπα οΡρθΓαἩ- 

σπα, αἰῖαπα 5ἱΙ ΠοπΙπαεβ πηα]α ἆο ποΡΙ5 βεπΙαπ{, 

4 δετία αιιίοεπι Ίιογα ἰεπεῦγαω Γαοίω διπιέ 51ΡΕΥ απῖυετ- 

8απι {εγγαπι Ίδμο αἄ Πογαπι ποπαπι. «ί οἴνσα Λογαπι 

ποπαπι οἰαπιαυίέ «6διβ υοσςο πιαφπα ἀἄῑἰοεπδ: «Πεζ, {νεζ, 

ἶαπια 2αὐασ]ι]ιαπῖ, ἸΊιοο οδί, Ίδειδ πιοιςδ, Ίδαις Πισιβ, οι 

ἀεγεϊίφιιϊθέέ πιο Οιωάαπι αµίεπι ἐῑίίο ἰαπέζιπι φιωπι αιι- 

ἄἱεεεπέ, ἀἰσεδαπέ: ἨἘίίαπι νοσαΐ {ἰδίθ. ἴίέ οοπέῖειιο οιιΥΥ6ΊΙ8 

τις 6Ἡ οεἶθ, μπι αοθερίαπι δροπφίαπι ἐπιρίεδεεί αθείο, 

ὑπιροβιῖί αγιωπαάϊπὶ, ἀαθαίφιο αἳ ιέ Ὀϊθεγεί. (ασίεγὶ οεγο 

ἀἰσεθαπέ: ΙΦίπο υἰάεαπιις απ υεπίαί Βίας [ἱθεγαίτιδ εωπι. ] 

Τοποῦτα {αοΐίε ποηπ οταπί Ἱαχία παίιτο οτάΙπεπι, αέ 

εκ οο]ραί βο]ϊ παξιτα]ίατ {αοία: πθαιθ οπίπι απαπ(ο 

οδὲ ἀαοϊπιααιατία Ίππα, Πἱ δο]5 ἀεμαπῖαπα: ουσ απίεπι 

οτιοϊβσογοαίισ, οπιπῖπο ἀεοϊππαφιατία Ίαπα εταῦ. Έαδοᾖα, 

οπίπι Ἡορτορογαπα ἔαπο Ποραί, ππάο 51ροί ΠΑ{ΙΤΑΠΙ {επο- 



4τ4. ΤΗΕΟΡΗΣΙΗΛΟΤΙ ΙΝ ϱ. ΜΑΤΤΗΑΔΙΤΜ 

ᾱ λ πα λ 
λεῖτο, ὥστε ὑπὲρ φύσιν τὸ πάθοο. Ἰοσμικὸν δὲ ἦν τὸ 

/ 3 Δ ο! ) Αὖ ’ ϱ/ ὸ θη α 
σκότος, οὐ μερικὸν, ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ, ἵνα Φειχθῇ ὅτι 

πενθεῖ ἡ κτίσις ἐπὶ τῷ πάθει τοῦ κτίστου, καὶ ὅτι ἀπὸ τῶν 
- - 4 -- 

Ἰουδαίων ἀπέστη τὸ φῶς. Οἱ αἰτοῦντες δὲ ἐξ οὐρανοῦ 
- ὸ - 1 ὸ - - / ΔΝ ηλ 

σημεῖον ἐδεῖν Ιουδαῖοι, νῦν βλεπέτωσαν τὸν ἥλιον σκοτι- 
/ ς/ δὲ ε ’ -” Ὁ [ὸ λ ν 

ζόμενον. Έκτη δὲ ἡμέρᾳ τοῦ ἀνθρώπου πλασθέντος, καὶ 
ο ς/ / 9 8 - / ο 4 .ν ’ 

ἕκτη ὥρᾳ φαγόντος ἀπὸ τοῦ ξύλου (αὕτη γὰρ τῆς βρωσεως 
« ο « κυύ 9 / ων 3 Δ κ 
ἡ ὥρα) ὁ Ἰύριο ἀναπλάττων τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸ 

/ 9 ρ νά « / το α .ν όλ, 
σφάλμα ἰώμενος, ἕκτη ἡμέρᾳ καὶ ἕκτη ὥρᾳ τῷ ξύλφ προσ- 

|. Ν πήγνυται. Ἡβραϊθδι δὲ διαλέκτῳ λέγει τὸ προφητικὸν, ἵνα 
ὸ ἕ ή 3 [ή ο λ πΠυὺ δὲ ε / 

είξη ὅτι οὐ μάχεται τῇ παλαιᾷ γραφή. ὁ 9ε, ἱνατί µε 
9 /' ως ο) « .ἳ ὸ / / 9 β - 

ἐγκατέλειπες; εἶπεν ὡς ἂν δείζη ὅτι ἄνθρωπος ἀληθῶς 
Φορ 4 . 4 / . 4 ε - ἐγένετο, καὶ οὐ κατὰ φαντασίαν' καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος φυ- 

3 ” ” - - / 5/ ώς ο] 
σικήν ὄρεξιν ἔχει τῆς ζωῆς, φιλόζωος ὢν. σπερ οὖν 

ἠγωνίασε καὶ ἠδημόνησε πρὸ τοῦ σταυροῦ, δεικνύων τὴν ἐκ 

φύσεως προσοῦσαν ἡμῖν δειλίαν, οὕτω καὶ νῦν φησιν" ἱνατί 

µε ἐγκατέλειπες; ἐμφαίνων τὴν φυσικὴν φιλοζωΐαν ἡμῶν" 
5 / Ὁ) -- 3 

καὶ γὰρ ὄντως ἄνθρωπος Πν, καὶ ἡμῖν τὰ πάντα ὅμοιος, 

χωρὶς ἁμαρτίας. ἩΤινὲς δὲ οὕτω τοῦτο ἐνόησαν, ὅτι τὸ τῶν 

Ἰουδαίων πρόσωπον ἀναλαμβάνων ὁ Σωτήρ φησιν" ἱνατί 
9 / Ν ἼΤ ὸ ... Ν ϱ. / ο / 
εγκατέλειπες τον Ιουθαϊκον λαον, ὦ πάτερ, ἵνα τηλικαύτην 

ἁμαρτίαν ποιήσῃη, καὶ ἀπωλείᾳ παραδοθῇ; Ὡς γὰρ ἐξ Ἴου-16ο 

Φαίων γενόμενος ὁ Χριστὸς τὸ ἐγκατέλειπές µέ φησιν, ἀντὶ 

τοῦ τὴν ἐμὴν συγγένειαν, τὸν ἐμὸν λαὸν, ἵνα τί ἀφῆκας, 
ῤ - - - 

ὥστε τοιοῦτον κακὸν καθ᾽ ἑαυτοῦ ποιῆσαι»; ἹΜὴ νοήσαντες 
δξ 4 4 ε -. ο / Εά Λι. - 1 

ε τὴν φωνήν οἱ τοῦ ὄχλου, ἄγροικοι ὄντες καὶ ἀμαθεῖς τῶν 
-- 9 ” σα ε [ή - 3 4 ’ « προφητικῶν, ἐνόμιζον ὅτι Ἡλίαν φωνεῖ". οὐ γὰρ πάντες οἱ 

.. ὸ - 4 3 ’ ς 5/ δὲ - ε 

ουθαῖοι τὰ προφητικὰ ἐγίνωσκον, ὥσπερ ἴσως οὐδὲ νῦν οἱ 
4 . / 4 - 9 λέ ὌωὪ δὲ α] / 

ριστιανοὶ πάντες τὰ τῶν εὐαγγελίων. ἕος δὲ ἐπότιζον 

αὐτὸν, ἵνα ἀποθάνη τάχιον πρὶν ἐλθεῖν τὸν Ἡλίαν βοηθή- 
. / 

σοντα αὐτῷ. ὍὋθεν οἱ λοιποὶ λέγουσιν, ἄφες ἴδωμεν εἶ 
” ἩἨλί [ 9 4 ’ 4 ’ φ 4 

ἔρχεται ίας σωσων αὐτὸν, τουτέστι, μὴ ποιήσης αὐτὸν 
- ο] - - 

ἀποθανεῖν, ὡς ἂν γνῶμεν εἰ βοηθήσει αὐτῷ Ἡλίας. 

Ύ. ῥο--α ὍὉ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνή με- 

γάλη, ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. Καὶ ἰδοὺ πὸ καταπέ- 
τασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως 
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Ῥταρ εταηύ. Ἐταπό ααίεπι ἵη {οΐο πιαπζο, ποη 1ἵπ ρατίο 

πιυπά!, ού ἵπ 4Ισγρίο: πό πιοηβίτείας ααοᾷ Ἰασεαί ἵπ 

Ῥαβδίοηπο οοπαΙοτῖδ οτοαίυτα, εὐ αιοᾶ α πάσα Ίας 

τεςεββετῖ6: ο πάσϊ 4ποᾳιπο Ρείεηπίθς βἵσπιπι 6 οσ]ο, παπο 

γιάεαπί βοἶεπι οῬέεπερτατΙ. Ῥεχία απίεπι ἀῑε Ἠοπιο οδί 

οοπάἴέας, ααῖ εἴ 5εχία ἆςθ Ἰϊσπο οοπιθάϊέξ: Ἆος οπῖπι οδί 

οοπιεβί]οπῖς ἵεπιρας. Όσα Ισ]ίαγ Ἠοτα Ὀοπαπα5 Ἠοπηῖ- 

ηθπῃ οοπάΙά1έ, οαάεπι εὐ ]αρβαπῃ ουτανϊό, Ῥεχία ἀῑε εί 

βεχία Ἠοτα ογιοῖ αῆχις ορ. Ἡερταίσο ααίεπι Ιϊοπιαίε 

ἀῑοῖς ρτορ]είίσιπι, τὸ πιοηρίτεί αποᾶά ποη ρασπεί ο 

γείετῖ βοπϊρίιτα, (Οιαοςᾶ ααίαπα ἀῑοῖέ, Ὁέ απϊά παε ἀετε]ῖ- 

αιδία 2 οβεπα1έ 5ο Ἠοπαίπαπα ΥθΓΠΗ, 66 ποπ ]αχία αρρα- 

τεηβατα, ῬΒιαᾳπίάεπα Ἡοπιο οππα γΙί 5 οαρίάας, παίτα- 

Ίεπι γῖνοεπαϊ Παδεῦ αρρείίέαπι, Βϊοπῦ οηῖπα ἵπ πιαβίι- 

ἀῑπο Ει6 αηέο οΓΠσοθΠ1, οδἱοπᾶσης πιογεπα Παἔαγες ποδίτα» 

οοπσγιεηίαπα, δῖο δἑ πιαπο Ἱπαυῖέ, Ὁέ αυιά πιο ἀετε]- 

ααϊδα 2 Ἱπαῖππαπς παίιτα]οπι νινεηᾶί οαριἀἹίαίεπαι. ἩἘί- 

οπΊπι γατα Ἠοπιο ογαΐ, ποβίῖδααθ Ῥοσ οπιηία, ΒΙΠΙΗΙΗ15, αΌδαιο 

Ῥεοσαίο. ΘΟπάαπι απίεπι Ἠοο ἹπίεΠοχετιπέ, ααοᾷ βα]- 

γαΐου 1π 56 Ῥ6Γβοπαπῃ ρεταῦ ἑαάρφοταπι, ε{ ἀῑσαί, Ὁί απῖἁ 

ἀετομααϊδα οπάαῖοαπι Ῥορυι]απι, ο Ῥαΐον, τὸ {απίαπι 

απ ξίαῦ Ῥεοσαίαπι, εἳ Ῥετάϊαοπϊ ἱταάαίας Ολεϊδίας 

επῖπι {απαιαπα οκ ο πάαῖς παίας, οτο]αι]ξί πιο ἁῑοῖέ, 

Ἠος εβί, πιθαπα οοσπα{Ιοπθπα, ππεαπι(αθ Ῥορα]απια αἱ απῖά 

ἀετεμααϊδίῖ, Ἱία τό οοπίτα βείρεαπα {α]ο παα]απι {αοῖαί 

Τατρο απίοπι οαπι ποη Ιπίε]]ασϊδβαπέ νοσεπῃ Π]απι, πεπιρα 

αστεβίθς, εἴ Ιπιρετίέ ρτορμοαίίοοταπα ἀῑσίοταπι, ραίαραπί 

ααοά ἘλΜαπα γοσατεί: Ἀοπ θΠΙΠΙ ΟΠΙΠΘΕΡ ο πάορ ρτορ]μείῖοα 

βοϊθραπί, βἶοαέ πεσαιθ παπο ΟΠτιβαπῖ ΟΠΙΠ6Ξ {οτίε εα 

ασε ἵῃ εγαπσε]]ς. Οεδέεταπι αοείαπα οἳ {π Ῥοέαπα ἆαβαπέ, 

πξ πιοτεταίασ Ῥτϊίαδασαπα γεπίτεί Ελας αἀ]πίατας επι. 

ΤΓπᾶς αἲΠ ἀῑοιπί: πο, γΙάθαπαιΠ5 ΏΠα γαπῖαῦ Ἐ]ίας Ἠῇ6- 

ταέατας θπα, Ἰος ϱβ6, 5ἵπο 61Π1, ης {αοῖαδ πιοτῖ, πέ β5οῖα- 

1ΠΠΦ απ Ἰαγείατ αἩ Ἐπία, 

«/768μ8 αιίεπι φιμήι ἐέεΥιι οἴαπιαβδεί νο6θ πιαφπα, επιϊθὲέ 

αρἰγζέωπι. Εέ εσοο υεἴωπι ἐεπερῖὶ βοΐβδιται εδὲ ἴπ ἅμαδ ρατί65 ου 
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/ ιν - / Δ ε ’ / 
κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 

ὴ Δ Αα. / ) Δ / καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεώχθησαν, καὶ πολλα σωµατα 
-- ’ Ψ 3 ’ . 5 / 

τῶν κεκοιµήµένων ἁγίων ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες 
-- / Δ Ἆ / 3 -- 3 -- 

ἐκ τῶν μνημείων µετα την ἔγερσιν αυτου, εἰσῆλθον 
2 Δ ε / / αν ὖδ / - 

εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.] 
Ἐράζει µεγάλη φωνῇ ὁ ᾿]ησοῦς, ἵνα γνῶμεν ὅτι ὅπερ ἔλε- 
γεν, ὅτι ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι τὴν ψυχήν µου, ἀληθὲς ἦν" κατ᾽ 

ἐξουσίαν γὰρ ἀφίησι τὴν ψυχήν. Τις δὲ ἦν ἡᾗ φωνή; 
- ” Λ 

πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθηµι τὸ πνεῦμά µου" οὐ γὰρ 
- - -” 8 

βεβιασµένως, ἀλλ᾽ ἑκοντὶ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. Ἰ1οὔτο γὰρ 
’ Δ / 3 / 4 . λ / .] ] 

σηµαίνει τὸ παρατίθηµι" ἐμφαίνει δὲ καὶ τὸ µέλλειν αὐτὴν 
- ’ 

πάλιν ἀπολήψεσθαι" τοιοῦτον γὰρ ἡ παραθήκη, πάλιν 
/ - 

ἀποδιδομένη. «Χάρις δὲ τῷ Μυρίῳ, ὅτι ἐκείνου ἀποθανόντος, 

καὶ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς χεῖρας τοῦ πατρὸς παρατε- 

θέντος, ἔκτοτε καὶ αἱ τῶν ἁγίων ψυχαὶ εἷς χεῖρας τοῦ 
- / 5 . ) 5 / Ἡ) - -” οὁ 

Θεοῦ τίθενται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς πρότερον ἐν τοῖς τοῦ ὧδου µυ- 

χοῖς" ὥστε ἁγιασμὸς ἡμῶν γέγονεν ὁ θάνατος τοῦ Ἀριστοῦ. 

Διὸ καὶ µεγάλη φωνῇ προσκαλεῖται τὸν θάνατον, μὴ τολ- 
- - . 8 / Δ 4 / 

μῶντα προσελθεῖν, εἰ μὴ Κληθείη. Τὸ δὲ καταπέτασµα 

τοῦ ναοῦ ὀθόνη τις ἦν µέσον κρεµαµένη τοῦ ναοῦ, καὶ ἄπο- 

τειχίζουσα τὰ ἔσω πρὸς τὰ ἔξω, οἷόν τι µεσότοιχον. 
Σχίζεται τοίνυν τοῦτο, δεικνύντος τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ ναὸς ὁ 
3 ε 5 Α κ λεν 5 ’ ν 
ἅβατος, ὁ ἀθέατος, οὗ τὰ ἐσώτατα ἀπετείχιζε τὸ κατα- 

’ ς ὸ ’ 3 ’ ς 

πέτασµα, οὕτω χυδαιωθήσεται καὶ βεβηλωθήσεται, ὥστε 

πᾶσιν εἶναι βατὸς καὶ θεατόι. ἘΤινὲς δὲ καὶ ἄλλας αἰτίας 

λέγουσιν: ἐσήμαινε γὰρ, φασὶ, τὸ καταπέτασµα σχιζόµε- 

νον τὴν τοῦ γράμματος τοῦ νομικοῦ περιαίρεσιν, καὶ ὅτι 

ἀποκαλυφθήσεται πάντα τὰ νομικὰ, ἃ πρότερον τῷ γράµ- 

µατι οἱονεί τινι καταπετάσµατι συνεκρύπτοντο, καὶ τὰ πρὶν 
3 Α 8 ] β [ -- 9 ΔΝ Λ 

ἀσαφῆ καὶ αἰνιγματώδη φανερωθήσεται νῦν εἰς τὸν Ἀριστὸν 
3 / 5’ 4 Λ - 3 - ς ” - ο 
ἐκβάντα. "Ἠστι δὲ καὶ τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι ἔθος ἦν τοῖς Ἴου- 

- 8 - 

δαίοις ἐπὶ ταῖς κατὰ Θεοῦ βλασφημίαις περιῤῥήγνυσθαι 

τοὺς χιτῶνας: καὶ νῦν οὖν ὁ θεῖος ναὸς ὥσπερ δυσχεραίνων 
δι] - - - ’ ε/ 3 ε κα. ἃ - 

ἐπὶ τῷ τοῦ Θεοῦ θανάτῳ, περιεῤῥήξατο τὴν ἑαυτοῦ ἐσθῆτα, 

τὸ καταπέτασµα. Ἰαὶ ἄλλα ὃ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν, ἀλλ᾽ 
» ’ - λ Δ - 3 ’ ς ω Δ 

αὐτάρκη ταῦτα. Τὰ δὲ στοιχεῖα ἐσείσθησαν, ἅμα μὲν καὶ 
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ἆ δΙΗΛΊΙΟ 11δήιιο α ἵπιμπι, εἰ ίοΥγα πιοία εδέ, εἰ βείγω δείδεα 

δπέ, εί πιοπιπιεπία αρετία διπῖ, 6ί πιι[ία οΟΥΡΟΥα βαποίο- 

ΥΠ φῦ ἄογπιῖογαπί, δγγοπεγιιέ; εί εηγεδδὶ 6 πιοπιιπιεπέῖς 

γοδίέ γεδιγγοοίίοπεπι ἑ]ιδ, υεπογιπιέ ἴπ δαποίαπι οἰσέαίεπα, εἰ 

αρραγιεγιπέ πιά. Οἶαπιαῦ νους πιασπα ἆ;θβιδ, τό 

ΒΟΙΑΠΥΙ5 Υ6ΓΙΠΠ 6556 ααοά ἀῑσιί, Ἐσο Ῥοΐεβίαίεπι Ἠαραο 

πέ Ῥοπαπ] ΑΠΙΠΙΑΠΙ ΠΠΕΔΑΠΙ: ΑΠΙΠΙΑΠΙ 6ΠΙπι Παπ Ῥοπῖ6 β1ᾳ, 

Ῥοίαερίαίο. ΘΈπα6 αιίεπι οταῖί γοχ2 ἈῬαΐοστ, ἵη πιβηι5 

{μαβ οοπιπιεπάο ΡΙτΙέαπα ΠΊΘΙΙΗ, Νοη οηῖπα οοαοίμ5, 5οἆ 

νο]απίατῖας επι]θ]ό αρϊτίτπα: Ἠοο οπῖπι βἰση]βσαί, 6ΟΠΙ- 

πιεπάο. ᾖἸηβίπιαί ααίεπι 5ο Ί]]απι Ίέεταπι ταοθερίΙγΗπ : 

ἀεροβίέιπι οπῖπι εὐ οοπιπιοᾷαίαπι Ἱέεταπι αβδΙΠΗΙ ΕΙ. 

αταίία ααίεπι Ώοπιῖπο, αποᾷ 1]ο πιογῖοπίε οἱ βΡρΙγῖξαπα 

βάπα 1π πιαηπΙς Τα οοπιπιοπάαηίε, εκ 60ο Ίθ6πιροτθ 

οἳ βαποίοΓΙΠ αΠπΊπις» ἵη ππαπια Ὦο6ἳ ροπαπίατ, εὐ ποἩ, πό 

Ῥτῖίας, ἵπ Ἱη[εγηϊ Ῥεπείταβρας: αίααο Ἱία που ΟΠτῖδαά 

{αοΐία εδ βαποΠσαίο ποδίτα. Ιάεῖτοο εὐ πιαρΏα γους 

ἀπο]απιαῦ ΠΙοΓ{ΘΠΗ, ΠΟΠ αιάεπίαπι αοοθἆςτο Π]5ί γοσατοίέιτ. 

γε]απα απέεπι {επιρῃ οτγαῦ Ππίασαπι αποάάαπα ἵη πιθᾷῖο 

{επιρ] Ῥεπάεῃς, ἀἴξοεγπεπδαιο αἩ 5 απαε Ἱπίτα, θα ας 

οχίτα, πε Ιπίαγδά ατα. Ῥοϊπαάϊίαν Ἰοο, ἀσπιοπβίταπίο 

Ώοεο ααοᾶ {επιρ]απι ἵπασοσθδδπα οἱ πππαιαπη γῖδαπι, ου]8 

Ἱπίῆπαα γε]απιεηπ 5οε]ιάσραί, βο]ναίατ εἰ ρτορμαποίας, Ιέα 

6 οπιπΙβς5 ος αοοοβδιὈ]]ο οἱ βροοίαθῖ]ο. ἈΝοππμ] αἶίας 

οαυδα5 αΠετιηί, εἴ ααοά τενε]επίαν οπιπῖα Ιοσα]α, ας 

Ῥτίας Πίτα τό γε]απιεηίο αποάαπι εταπὀ οοοροτία: εέ 

ασ» ρτῖας οΏδοιτα οταηῦ, ας ῬΡ]επα ερπῖρπιαθϊριις, πιαηΙ{6β- 

{οπίαγ Ὠμπο ἵηπ ΟΠτ]δίο Ἱπιρ]οεία. Τοεί οξ Ιδίιά ἄῑοετε, 

βἶομί οταῦ ἩΠΙο οιάσς ἵπ Ῥ]αδρμοπιϊϊ οοπίτα ΏΌσαυτα 

βοϊπάρτο νεβίος, Ἱία ηππο αποαᾳο ἀῑνίπαπι {σπιρ]απα 

αυαθῖ ε.στο {6γοης ΟἨτί5{1 πιοτίεπα, ἀῑδγαριό ναβίαεπι 5ααπῃ, 

Ἠοο ορ, γε]απ. Ῥοββδεύ ααῑδ οἱ αἰα ἀἄἴορτα: 5ο Ίερο 

β{Ποίαπί. Ἐ]οπιοπία Υετο οοπηπιοία ἀθο]αταπὸ οσα απ 
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4 ς 

δημιουργὸν ἐμφαίνοντα εἶναι τὸν πάσχοντα, ἅμα δὲ καὶ 
α [ Δ 

δηλοῦντα ὡς µετακινηθήσεται τὰ πράγματα" τὸν γαρ σεισ- 161 

μὸν ἡ γραφὴ ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων µεταθέσεως τάττει. 

ἘἨγένετο οὖν ἡ µετάθεσις τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπισκοπῆς ἀπὸ 
- . / κ ν΄ 5 Δ ς / 5’ « / 

τῶν Ἰουδαίων ἐπὶ τὰ ἔθνη" καὶ αἳ πέτραι, ἤτοι αἱ λίθινοι 
[ή - 9 - 9 / .. Ἐε / ΔΝ - 

καρδίαι τῶν ἐθνικῶν, ἐσχίσθησαν, καὶ ὑπεδέζξαντο τὸν τῆς 
5 / / 8 ε / - π / 

ἀληθείας σπόρον. Ἰαὶ οἳ νενεκρωµένοι ταῖς ἁμαρτίαις 
9 / 3 ο 3 4 ο κά 4 3’ ε 
ἐξανέστησαν, καὶ ᾖλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, τὴν ἄνω ἹΙε- 

Δ 8 3 / θ - λ - - ὸ Δ - 

ρουσαλήηµ, καὶ ἐνεφανίσθησαν τοῖς πολλοῖς, τοῖς ὁια τῆς 
’ ς ο] « ’ . ’ .] 3 πι 9 ’ 

πλατείας ὁδοῦ ὁδεύουσιν: ἐμφανισθέντες δὲ αὐτοῖς, ἀρχέ- 
9 - 3 [ή 3 - / 3 . « 

τυπον αὐτοῖς ἐγένοντο ἀγαθοῦ βίου καὶ ἐπιστροφῆς. ὍὉ 

γὰρ ἰδὼν τὸν πρωην νενεκρωμένον ὑπὸ τῶν παθῶν, ἐπιστρα- 
’ 3 τν ’ 9 η] 6 [ή 3 5 - / 

Φεντα καὶ ἀνελθόντα εἰς τὴν ἁγίαν ἐν οὐρανοῖς πόλιν, µι- 

μεῖται αὐτὸν πάντως, καὶ ἐπιστρέφει καὶ αὐτόν. Ταῦτα 

μὲν οὖν περιεργότερον ἐνοήθη": σὺ δὲ γίνωσκε ὅτι ἡ τῶν 

νεκρῶν ἔγερσις, ἡ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰυρίου γενοµένη, ἐδή- 

λου καὶ τῶν ἐν τῷ δη ψυχῶν τὴν ἐλευθερίαν. Ὄφθησαν 

δὲ πολλοῖς οἱ ἀναστάντες τότε, ἵνα μὴ δόξη φάντασμα 

εἶναι τὸ γενόµενον. ᾿Ανέστησαν δὲ οὗτοι χάριν τού ση- 

µείου" πρόδηλον δὲ ὅτι πάλιν τεθνήκασι. ἨΤινὲς δὲ λέγου- 

σιν ὅτι μετὰ τὸ ἀναστῆναι τὸν Ἀριστὸν, ἀνέστησαν καὶ 
Ὁ Α δν ον α δὲ 9 ολ) 9 ὃ Ξ 

οὗτοι, καὶ οὐκέτι ἀπέθανον' τοῦτο οὲξ οὐκ οἶδα εἰ οεῖ πα- 

ραδέχεσθαι. 
Δ / 4 ε -. 

Ύ.ρ4--ὅ6ό Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ 
-- λ -- » / Δ Ν 4 Ν 

τηροῦντες τον Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισµον καὶ τα 
γενόµενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες" ἁλη- 
θώς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. ΄Ἠσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες 
πολλαὶ, ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολού- 

-- - ΔΝ - / - 

θησαν τώ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι 
2 οι 9 ων . / ε λ 4 / 

αὐτῷ ἐν αἷς ἠν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία 
« -- ’ η. -- { α α / -- 
ἡ τοῦ Ἰακωβου καὶ Ἰωσῆ µήτηρ, καὶ ἡ µήτηρ τών 

δ΄ ών / [) . 3 Λ ε / 3 ἁ 

νιὼν Ζεβεδαίου. ] Ὁ μεν ἐθνικὸς ἑκατόνταρχος ἀπὸ 

τών σημείων πιστεύει σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν, οἱ δὲ προφητῶν 

κατακούσαντες καὶ νόµου Ἰουδαῖοι ἄπιστοι µένουσι" τοσ- 

οὔὗτόν ἐστιν ἡ πονηρία κακόν. Ἠαὶ ἐμαρτύρησε δὲ ὁ έκα- 

1 Καὶ ἐμαρτύρησε δὲ κ.τ.λ.] Τία ΟἨτγεοςί. Ποπιῖ]. τακκνπτ. ἵπ Μα!ῦ. 
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Ραοραίας, ορίΠοσπα 5π1 6556, οὗ {αέπταπι ΥΘΓΙΠΙ ΟΟΠ]- 

παοίΙοηΏσπι. βΒοτϊιρίατα αεπῖπι ἴθιτο πιοίαπα Τετάπ πηπία- 

Εοπῖ αρροπί{. Ἐασία Ισίίατ οδὲ πιπίαξίο νὶδιαξϊοπῖ αἱ 

α ο αζσρῖς ἵπ ἄαπίε. Ἐδ Ρείπο, ηοο ε5ί, Ιαρίάθα (επίῖ- 

Ἱππα οοτᾶα, ἀῑνίθε βαπέ, οὐ 5α5οθροεγιπέ 56πιεΠ γετΙα[ῇς. 

Εἰ πιοτέαϊ ρεοσα{ῖς βαγτοχοτυπέ, οἱ γεπεταπέ ἵη οἰν]αέεπα 

βαΠΟία4ΠΙ, ΦΠΡΕΓΠάΠΑ Ί]]απι Ἠϊοταξα]επι, αρρατιεταπίᾳπε 

πιυ]{15 Ῥογ Ιαΐαπι γῖαπι Ἱποράεπίίρα5, εἰ αρρατεηίθς 6ΧεΠ]- 

ρίαν 6 {αοξῖ βαπέ νέο Ῥοπο» αξ οοπγοτβίοπῖ5. Ίαπι αϊ 

νιάετῖξ απαπιρῖαπα Ρρτῖας αἲ αβεοοπῖρας δα]5 πιοτίπαπ, 

ΟΟΠΥΕΥΕΙΠΑ ϱοἳ Ιπστθβδιιπα ἵπ 5αποίΐαπα Ί]απα α ασ ἵω οεε]ῖ5 

οί οϊνιίαίεπι, Ἱππαίαν Πάπα ρεν οπιπῖα, οοπγοετίπτααθ 

εἴ 1ρ56. Ὑεταπι Ἠθο Ἱία Ιπίε]εχϊδο ουγῖοβῖας {Πιοτῖζ, 

Τα απίεπι «οσηΏοβδςς ααοά πιοτίποταπα τοδυτγθοίίο, αν 

{αοΐα ος ἵη ογαος Γοπα]πῖ, βἰσηϊβοατῖξ οἱ 6οταπ], απ ἵπ 

Ἰηίθγπο {αοτ]πέ, Πρεταοπεπι. ΑΡρρατιθγαηέ απίσπα πιπ]- 

5 απ ἔππο τεδυττεχετυπ{, πό πο ΡΠαπίαδπ]α 65596 ΥΙάθΓ6- 

ἴατ ααοά Περαί. ἨΠεξιττεχετιηέ ααίεπα 11 {αηίαπι β1σηῖ 

σταίῖα, πηαπὶ [οβέππαατιθ ού, ααοά Ιίθγαπι ποτέ βιπέ. 

Ωπιάαπι αιίεπα ἁῑοαπί ααοά Ροξίαπαπι ΟἨτῖδίας τεδτ- 

τοχῖέ, ταοβυτταεχοτ]π{ οἱ 111, πες Ῥοδίεα πιοτίαϊ βἶπέ: 5εᾷ 

πθβοῖο 4η Ώου βἵέ τοοϊρΙεπάιπη. 

(6απίιγίο νογο, αἱ φιεῖ σιπι 60 εγαπέ οιιδίοάἰεπίθΒ «Ἱεδιπι, 

φἶθο {εγγῶ πιοίι, εί ]ς φιιῶ Γαοία Τπεγαπέ, ἐϊπιιεγιιπί υα[ᾶς, 

ἀἰσεπίες: Ύτεγε ἸΠῆίις ΙὨεὶ εγαἰ ἐδίο. ἆἘταπί αιωίεπι ἐδὶ 

ππιιζίγεθ πιιίῶ ο ἴοπφίπφιο δΏεοίαπί6Β, φιῶ δεοµία Τιεγαπῖ 

«επι α (σαἶαωα, πιϊπἰθίγαπίε εἰ, ἐπίεν φας εγαί αγία 

ήαφᾶαϊεπε, εἰ ἨἩατία «Ιαοοῦὶ εί «ὦοδο πιαίεν, εί πιαίετ 

ΠΙίογιπι Ζεὐεάσί.] Οεηίέιτίο Ἠοπιο οἰληῖοαιςδ α βἱρηῖδ 

οταᾶΙξ ουπα Ἠῖ5 απ 6εοΙπι ογαπί: ο απάεεῖ απίεπι απ Ἰ6- 

Φ6πι οἳ ρτορµείας5 αιάἸεταηί, Ιποταάι] πιαπεπί: ἑαπύαπα 

πηθ]απα οδέ πιαἩρηϊίας. Ἐί πιατγτίαπα βαδῖέ Ῥοδίεα ϊδία 

΄ - ΄ ” 3 

δ2. Τωὲς δέ φασιν, ὅτι καὶ μαρτύριόν ἐστι τοῦ κεντουρίωνος τούτου, ἀν- 
- - / 

δρισαµένου μετὰ ταῦτα ἐπὶ τῇ πίστει. 
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[ή ο τα - ο - 4 

τόνταρχος οὗτος ὑπὲρ Ἀριστοῦ ὕστερον. Τυναῖκες δὲ θεω- 

ροῦσαι τὰ γενόµενα, αἱ μάλιστα πάντων συµπαθέστεραι" 

καὶ τὸ γένος τὸ κατακριθὲν ἀπολαύει πρῶτον τῆς τῶν ἀγα- 
θῶν θεωρίας. Ἰαὶ οἱ μὲν μαθηταὶ φεύγουσιν, αἱ δὲ γυναῖ- 

- ή / δὲ Ἴ / Δ .) . ’ 

κες καρτεροῦσι. αρίαν δὲ ᾿ἹἸακώβου καὶ Ἰωσῆ μητέρα, 
4 / ’ ε Ν 3 ’ 8 3 Αν - ᾗὉ 

τὴν Θεοτόκον λέγει" ὁ γὰρ ᾿Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς τοῦ ἸἸω- 

σὴφ ἦσαν παῖδες ἀπὸ τῆς προτέρας αὐτοῦ γυναικό. Ἐπεὶ 
- ς “ο ΕΡΜΗ) .. 3 4 9. . 

οὖν ἡ Θεοτόκος γυνὴ ἐλέγετο τοῦ Ἰωσὴφ, εἰκότως καὶ τῶν 

παίδων αὐτοῦ µήτηρ ἤτοι μητρυιὰ ἐλέγετο. Ἡ δὲ µήτηρ 

τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου Σαλώμη ἐκαλεῖτο" φασὶ δὲ καὶ ταύτην 

θυγατέρα εἶναι τοῦ Ἰωσήφ. 
Ψ. . τ, δτ--δι Ὀψγίας δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος 

πλούσιος ἀπὸ ᾿Δριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσὴφ, ὃς καὶ 
αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῴ Ἰησοῦ. Οὗτος προσελθὼν 
τῷ Πιλάτω, ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τότε 

ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σώμα καὶ 
λαβων τὸ σώμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν. αὐτὸ σινδόνι 
καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῴ αὐτοῦ µνη- 

µείω, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρα. Καὶ προσκυλί- 
σας λίθον µέγαν τῇ θύρα τοῦ μνημείου ἀπήλθεν. 
'ν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μα- ιό: 

-- / ρία, καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.) ᾿Εκρύπτετο 
’ / κ ᾱ 4 . 4 / νν ρὰ ο) 

μέν πάλαι ὁ Ἰωσὴφ, νῦν δὲ µέγα πρᾶγμα τολμᾷ, τιθεὶς 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τοῦ διδασκαλικοῦ σωµατος, καὶ τοσ- 
/ ” λ / ο) ὸ / 3 / ε 

αύτην ἔχθραν πρὸς πάντας Ἰουδαίους ἀναδεξάμενοο. Ὡς 

μεγάλην δὲ δωρεὰν, δίδωσιν αὐτῷ τὸ σῶμα ὁ Πιλάτος. Ὡς 

γὰρ στασιαστοῦ θανατωθέντος τοῦ Ἀριστοῦ, εἰκότως τὸ 

σῶμα αὐτοῦ ἔμελλεν ἄταφον ῥιφῆναι ᾽Αλλ' ὁ Ἰωσὴφ 
-Ὃ- λ ’ ο 3 5 Δ ἐὸ .Ἀ . ΤΠ / / πλούσιος ὢν, εἰκὸς ὅτι καὶ ἔδωκεν ἂν τῷ Πιλάτῳ χρυσίον. 

κ 8 Ν - ρου Ν ολ / - ᾿ Ὀὶ 

αἱ λαβὼν τιμᾷ αὐτὸ, καταθεὶς ἐν μνηµείῳ καινῴ, ἐν ᾧ 
9 ο μας, . νο ῃ ών ον 

οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. ἸΤοῦτο δὲ οἰκονομίας Θεοῦ ἣν, ἵνα μὴ, 
9 [ - Ίκ / ” η.) - ο 5/ / 

ἀναστάντος τοῦ Ἰυρίου, ἔχοι τις εἰπεῖν ὅτι ἄλλος πρότε- 

μνημεῖον.  Ἡ Μαρία δὲ ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, 
/ ε / ε ολ ’ 3 / .) - . 

τουτέστιν ἡ Ὀεοτόκος, ἣν ἀνωτέρω ἐκάλεσεν Ἰωσῇ καὶ 
Ἰ ’ ’ Φ « δύ , 9 ’ -- 
ακωβου Μητέρα, αὗται αἳ δύο κάθηνται ἀπέναντι τοῦ τά- 

η 9. 4 . ) 3 λ α Ὁ 4 Δ ᾖ 
ρον ταφεὶς εκει νεκρος αγεστῇῃ" ια τουτο ουν καινον το 
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Οεπἰυτῖο ρτορίετ ΟἨτδέαπ, Μα[στος νογο βροοαραηέ 

ἑα αυ Περαπί, π{ παίπτα οοπιραΠεη{Ιββῖπας»: εἲ βοχι5 

οοπάεπιπαία5 Ῥτίπας Επϊίας Ῥοποσαπα οοπίαπιρ]αίοπο. 

Έ/ ἀἰδοεῖρι] απἰάσπι {ασίαπέ, πια]]ογος απίαπα {οτίος 5η6. 

ἹΜατίαπα απίοπι παίτεπα οαοοΡῖ ο6 ἆᾖοβθ, Ὠοϊραγαπι ἀῑοῖε : 

1/αοοβας επῖπι ϱἱ ἆᾖοβθος ΠΠ ογαπί ο5δερη ο Ῥτίοτο ε]αβ 

Ὢχοτθ,. Ύεταπ απία Ώοϊρατα Ἱχογ οοδερη ἀϊοεραίπγν, 

πηθτϊίο εξ βΠοταπι ο]ας ἁἰορραίαγ πιαίετ, ος ϱβέ, πο- 

νθτσοα. Μαΐεν αιίεπα ΠΠοταπα Ζερεάςρί βαΐοπιο ἀἰοεβαίιιγ, 

αυαπι εί 1ρβαπι 1οβορΏ ΕΠαπα αἴηί, 

ὔεβρεγε αιίεπι Γαοίο υεπῖέ Ίιοπιο ἄἶνες αὖν Αγἰπιαίλαα, 

ιοπιῖπθ «Ἰοδερ]ι, εί ἴρεο ἀἰδοίριῖιι Γιογαί «εδ. Πίο αοσεδδῖέ 

αἄ ΓΕιαίωπ, αο ᾖοδίμζαυῖέ σοΥρι8 «εδμ. ΊΤιπο ΒΡἰαίμς 

Ζωβαῦΐέ γεᾶᾶί οογρις. «Ἐέ φωτιπι αοοθρἰδδεί σοΥρι8 «Ἰοδερήι, {πι- 

νοϊζυῖέ ἀῑζιᾶ {πι «ἰπάοπο πιωπάα, ᾖοδιϊίφμο ἐῑζιά ἔπ πιοπιι-- 

ΠπΟΠίΟ 8µο πουο, αιιοᾷ εωοϊάεταί πι Ῥείγα, εί αἀνοζιίο 8αΦο 

ὑπφεπέὶ αἆ οδέζιπι πιοπιπιεπέῖ, αὈἰί. Έγαί αιίεπι ἐ0ὶ αγία 

Μαφάαίεπο οί αἰίεα Ματία, δεάσπίε οοπίγα δεριογιη.] 

ὮΏοε]εβορραῦ ααἰάεπι ΟΠΠ /ο5ερΡΗ, ηιπο αίΕΠ ΠιασΏΕΠΙ 

ΤεΠΙ αιάεί, Ροπ6εΏ5 αΠΙΠΙΑΠΩ 8ΙΙΑΠΙ Ῥτο «ΟΓΡΟΓΟ πιαρ]ςίτῖ, 

ἰαηίαδαιο Ἱπ]πα]οϊβαβ ο αάςοταπα βα5οἱρίθηΏ5. ΆΈῬοττο Ρτο 

1ΠΠΦΠΟ ἆοπο ἁοπαίαπα οδί ΠΠ οοτρι5 ἆθδα: παπι οπι αό 

βεζΙοδα5 εβδεῦ οοοῖδας ΟἨτ]δίας, τα]Ιαααπα οταῦ 0 1Π66- 

Ῥυ]έας πιετ]ίο αὐ]ιοετείιτ. Ὑεταπῃ 4 1πα ἆοδορΏ ἀϊναρ 

οβςοί, γογ]β]παῖ]α οδί ααοᾶᾷ Ρ]]αΐο απταπὶ ἀἁοάςιτ. Ῥτοϊπάς 

οοτραβ ααοά αοοεροταί, Ἠοποτίβορ ἰταοίαπβ ἵπ βερΙΙ6Γο 

ΏΟΥΟ τοσοπαᾶἰά1ξ, ἵπ απο πυ]]ας ππαπαπω Ῥοβίίας εταῦ: 1ά 

ααοάἀ ἁῑγίπα ἀἱδρεπρδαίίοπε {αοίαπι, ης μπι τεβυγγεχῖβδοί 

Τοππιβ, ροβ8εύ απῖς ἀϊοοτο αποςά απ απίε επ δερι]- 

έας Πο πιοτέαας ταβυγγεχὶρθεύ: εἰ Ιάοῖτοο {αν πἹοπ- 

πηοηίέαπα Ἠποναπι. ἡΜατία απίεπι Μαράα]επα, εὐ αἰίετα 

ἹΜατῖα, Ἡος οαδ, Ὠεΐρατα, «παπι αργα ἀἰχεταί ᾖοβο οὐ 

0 αοοΏῖ πιαίτθπα, 4ΠΙ9οΡ αββθοἀοτιαπέ αἆ 5ερα]ογαπα: ία υέ 
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ὸ / ς 3 ’ νς / 5 λθ φου προσεδρεύουσαι, ὥστε εἰ παύσαιτο ἡ μανία, ἀπελθεῖν 

καὶ περιχυθῆναι τῷ σώµατι, καὶ µυρίσαι αὐτό. Περὶ τῶν 

ος ποιούτων γυναικῶν ἔλεγεν ᾿Ἡσαΐας' γυναῖκες ἐρ- 
Ἐκα, σχν!]. 11. . , - 5 ν ως. 5 χόµεναι ἀπὸ θέας δεῦτε' οὗ γὰρ λαός ἐστιν ἔχων 

σύνεσιν. Φανερῶς γὰρ περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τοῦ σταυ- 

ρώσαντος τὸν Ἠύριον λέγει, ὅτι οὐκ ἔχουσι σύνεσιν' προσ- 
3 Α , ο η « . 3 

καλεῖται οὖν ταυτας καταλεῖψαι μεν τὸν ἀσύνετον λαον, 
4 - 3 /΄ . 3 ’ 3 - 

προσελθεῖν δὲ τοῖς ἀποστόλοις, καὶ εὐαγγελίσασθαι αὐτοῖς 

τὴν ἀναστασιν. 

Υ.ζ2--όό Τῃ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν 
παρασκευὴν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρι- 
σαῖοι πρὸς Πιλάτον, λέγοντες᾽ Κύριε, ἐμνήσθημεν 

4 

ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζών, µετὰ τρεῖς 
ἡμέρας ἐγείρομαι' κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 

/ 

τάφον ἕως τῆς πρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ 
μαθηταὶ. αὐτοῦ νυκτὸς κλέγωσιν αὐτὸν, καὶ εἴ- 
πωσι τῷ λα, ἠγέρθη ἀπὸ τών νεκρών: καὶ ἔσται 

2 / / / ον / - 

ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτη». Ἔφη αὐτοῖς 
/ ὁ Πιλάτος' ἔχετε κουστωδίαν' ὑπάγετε, ἄσφα- 

λίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλί- 
4 ’ 

σαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ 
τῆς κουστωδίας.] Οὐὖκ ὀνομάζει τὸ σάββατον, σάβ- 

, 994 , Ὁ 9” 5 4 ην ’ - 
βατον, διότι οὐδὲ σάββατον ἦν, ὅσον ἐπὶ τῇ κακίᾳ τῶν 

Ἰουδαίων" τοῦ γὰρ νόµου διαγορεύοντος τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

σαββάτου µηδένα κινεῖσθαι ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, οἱ παρᾶ- 

νοµοι Ἰουδαῖοι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον Πιλάτον συνάγονται, 
κ) 4 - / / ον μ κ ο α 
ἀντι τῆς νενομισµένης συνάξεως. Αλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ὑπὸ τῆς 

ἑαυτῶν κινοῦνται πονηρίας εἷς τὸ προσελθεῖν τῷ Πιλατῳ, 

καὶ ἀσφαλίσασθαι τὸν τάφον' Θεοῦ δὲ οἰκονομία τοῦτο, 

ἵνα ἡ ἀνάστασις γένοιτο ὑπὸ µάρτυσι τοῖς ἐχθροῖς, καὶ 

ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου καὶ φυλαττομένου. ”"Αξιον δὲ 

ζητῆσαι πόθεν οἱ ]ουδαῖοι µαθόντες εἶπον ὅτι τῇ τρίτη 

ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται; οὗ γὰρ δήπου ὁ Κύριος εἶπε τοῦτο 

σαφῶς καὶ γυμνῶς. "Ἠστιν οὗν εἰπεῖν ὅτι ἀπὸ τοῦ 

παραδείγματος τοῦ Ἰωνᾶ τοῦτο ἔγνωσαν' εἶπε γὰρ ὁ 

Μαι. κ.ά Ἀριστὸς ὅτι, ὥσπερ Ἰωνᾶς ἦν τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ 
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οἵπι {ατου ο πάφρογαπα ορβδδατεί, αὈϊτεηύ οἱ απιρ]οοίθΓαῃ- 

ἴατ οοτρί5, ας Ἱπιηπρετεπί. ο 5 πιαΠετίρας ἀῑοεραί 

Ἐραῖας, ἨΤιμετος γοπῖοπίος α βροοίασοι]ο, γοπῖίθ, ΠΟΠ 

οπ]πι Ρρορυ]ας οδύ Παθεπ5 Ἱπίο]]οσέαπι, Μαπίβορέα ]οαᾳτ- 

{αγ ἆθ εἑπάαῖοο ρορι]ο, απ οτιοϊῃβχοταῦ Ώοπαπαπι, αποά 

ηΟη Ἠαρεαῦ Ιπίε]θοίαπ. Αἀτοσαί Ισίίανγ πια]σγας, ταΐ 

Ῥοριίαπα αὐΙάεπι Ιπέε]]οοία οατεπίεπι ἀετε[παιετοηπί, αἆ 

αροδίοΙοβ αιιίεπι αοοθᾶοτοπέ, εὐ 115 τεδυττεοίϊοπῖ5 6ΥαΠ- 

5ο παπι ργοράΙσατεηῦ. 

}οδίεγα αιίοπι ἄῑε φιιῶ δεγιηζέιγ ραγαδεευεπ, οοπιυθτιεγιιέ 

γήποϊρες δασεγάοίµπι εἱ Β]ιαγίεωὶί αἆ Ρἰϊαίωπι, ἀϊσεπί6ς : 

οπιΐπο, γεοογάαίὲ δΠιιδ φιοᾷ {πιροδίο: {ῑίε αἰωίέ αα]νιο 

υἴνεπδ: Ῥοδί γεν ἀῑον γεδµγσαπι: 0ο εΊΦο πιιιϊγί εοριῖ- 

ΟΥΗΠι «δφιιο {πι ἀῑοπο {ογέέπι, Ίό φιαπᾶο υεπίαπέ αἰβοῖριιζὲ 

ο] ιβ ποοία, οἱ Γγοπέιγ ειπα, ἀϊσαπίφιο ρζεδί, δηγεατέ α ΠΙΟΥ- 

ἔωῖς: οἱ ονἰέ πουἰβδίπιιϐ 6ΥΥΟΥ Ώ6]ΟΥ ΡΥἱΟΥ8. Ἅ«ῑί ἐῑ Ριῖα- 

ἔμς, Σζαδζοέίς οιιβίοάίαπι: 1ΐ6, πιιηῖίο δἶσιμέ δοἰέῖδ. ΠΠ αιέοπι 

αὐοιιπίοῦ πειιίονιιπέ Φοριίογιήπ, οὐθίφπαίο ἰαρίᾶς, αἁ]ιδίείς 

οιβίοᾶέθι».] ὝΝοπ ποπῖπαί βαρραίαπι, ςαρραίαπι: ϱο 

ααοᾷ ποπ ογαῖ βαρραίαπι απαπίαπα αἆ σπάεροταπα ἵηδα- 

πῖαια αἰάπεραί, Όταπι οηἵπι Ίεχ Ῥγεροῖρίαξ πο αμῖς 5ο 

πηογθαξ ἀῑο βαΏραίϊῖ α Ίοοο 510: ῬτοργατιοαίογοΒ σαᾶτοί 

ναᾶυπἰὲ αἆ αἸθπίσεπατα ῬήΠαίαπα, εὖ ποῦ αἆ «οπρτερα{ῖο- 

ὨΘΙΗ αιαπι αχ Ῥεγπϊθίοραί. Εί 1ρ8ῖ απϊάεπι βπα πιαἨίία 

Ἱπβσαπίας πὲ ναᾶαπί αἆ ῬΠαίτπι, οὐ πιαπῖαπί 6ερυ]ογαπ]: 

Ὠοσϊ απίεπι ἀϊδρεηβαίίοπο Ίος Γποίαπι, πό Ἡεβυττεςίϊο 

Ππ]παϊοῖς {αρ ῦας οοπιρτοροίας, ἅαππι βερα]οπαπα πηππΙ αν 

οἱ οιβοάἴέαν. ἸΙπίεττοσαξίοπα απίεπι ἀἴδηαπι, ππἆο οτ- 

ἆροῖ βοἵοραπέ ΟἨτ]δέαπα {εγζῖο ἄῑς ταβυτταοίιταπι ἈΝοή- 

ἆππα οπῖπι Γοπιῖπας πιάε εὐ πιαπϊαρδίο εἶδ Ίος ἀϊχοταί, 

Τϊοϊ Ῥοΐθβὲ ααοά α ἤσιτα 1οπθ «οσπογοσῖπ{, Ῥγεββογέῖπα 

οἵπι ΟἨτ]θέας ἀῑκοανίε, Θ9Ιοιὲ ἆοπας (ας ἀῑοας ἀἄερας ἵπ 
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λέ ή ’ ο . 3 3 3 - λέ ” ”- 

κοιλίᾳ τοῦ κήτους, οὕτω καὶ ἐγὼ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς γῆς. 
ΜΜ . .) ᾽ - ’ Δ Ν - ’ η 

καὶ ἀπο τοῦ, λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον: πρότερον μὲνιό: 
λ - / - 

γὰρ μὴ νοήσαντες τοῦτο, ἀλλὰ νοµίσαντες ὅτι περὶ τοῦ 
ναοῦ λέγει τοῦ Ιουδαϊκοῦ, κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ: νῦν δὲ 

’ ς ΔΝ 3 λ - πιό - . 

γνόντες ὅτι ναὸν ἔλεγε τὸ σῶμα τὸ ἴδιον, φοβοῦνται, καὶ 
’ . ΔΝ ] - ] Δ ’ 3 ’ 

πλάνον αὐτὸν ἀποκαλοῦσι, μηδὲ μετὰ θάνατον τὴν κακίαν 
’ 4 4 

λύσαντε. Ἰουστωδία δὲ λέγεται παρὰ Ῥωμαίοις ἡ 
Α 5. 9 3 - , ’ 

φυλακή" τοὺς οὖν ἐπὶ τῷ φυλάττειν τεταγµένους στρα- 
’ / 

τιωτας, κουστωδίαν ὀνομάζει. 

ΚΕΦ. κη’. 

δω δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσηῃ εἰς μίαν 
σαββάτων, ἦλθε Μαρία ᾗ Μαγδαληνἡ καὶ ἡ 

ο ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι τὸν τάφον. Καὶ 

δλις καὶ. ἰδοὺ σεισµος ἐγένετο μέγας" ἄγγελος γὰρ 
Κυρίου καταβας ἐξ οὐρανοῦ. προσελθὼν 

ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρα», καὶ ἐκάθητο 
ἐπάνω αὐτοῦ. ἓν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ, 
καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. ᾿Απὸ δὲ τοῦ 
φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηρούντες, καὶ ἐγέ- 
νοντο ὡσεὶ νεκροί. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε 
ταῖς γυναιξί; μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς' οἶδα γαρ ὅτι 
Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε: οὐκ ἔστιν ώδε: 

ἠγέρθη γὰρ, καθως εἶπε. Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον 
ὕπου ἔκειτο ὁ Κύριο. Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴ- 
πατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν 
νεκρών, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. Ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. Καὶ ἐξελ- 
θοῦσαι ταχὺ ἀπο τοῦ µνηµείου μετὰ φόβου καὶ 
χαράς μεγάλης, ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθη- 
ταῖς αὐτοῦ. | Τὸ ὀψὲ σαββαάτων, ἴσόν ἐστι τῷ παρὰ 

τῷ «Λουκά εἰρημένω, ὄρθρου βαθέος, καὶ τῷ παρὰ τῷ 
Μάρκῳ, λίαν πρωῖ, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου" ἥλιον γὰρ ἐν- 

ταῦθα νοεῖν ὀφείλομεν τὰς ὀρθρινὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς' ἀφ᾽ 

οὗ γὰρ καὶ ὀγδόη ὥρα τῆς νυκτὸς ἐπιλάβηται, ἔκτοτε ἡ ἀρχὴ 
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γοπίτο οαίῖ, Ἱία εὐ οσο ἵπ υοπίτο ἴθττα. Ὑεὶ οκ Ι]ο 

ααοᾶ ἀῑκιέ, βο]ν]έε ἐεπιρ]απα Ὦοο; ααοά Ρνῖαδ ποῦ Ιπίε]- 

Ἱοχοτιπέ, 5εᾷ ριἰαραπό ααοᾶ ἆο ἔαπιρ]ο {αάαϊοο 5εη{]τεί, 

οἱ 1άεο ἑαβπιοπίαπι Ἆου οοπίτα 6ππ Ῥτοίύι]εταπό: πυπο 

αιζαεπα αῬρί οοσπογετυπύ ααοᾷ βερι]ογαπ ἀῑχεταῦ οοτρΙβ 

ΡΤΟΡΣΙΙΠΙ, ἐἴπιοηίέ, οὲ ΙΠΙΡΟΡίΟΤΕΠΙ 6ππι οορποπιϊπαπί, 

Ώθοιθ ροβῦ ΠΙοΓίΕεΠΙ α πια ]ίῖα ορββδαηῦ,. Οεείεναπι οπδίο- 

ἀἷα ἨἩοπιαπιπα ΠΟπΊΘη οϱί: ία οπῖπι παΠίες αἆ οιδίοςῖ- 

επάπι οτάϊπαίοβ ποπαπαηῦ, 

σ4ΡΟΤ ΧΧΥΙΙΙ. 

ΕδΡΕΙΙΑ αιίεπι βαὐδαίογιΠη, «μα ἴιοεδοί ἵπ παπι 

βαὐδαίογιπι, νοπῖέ αγία ΙΜαφάαῖοεπο οί αἰίεγα Ἰἡανγία 

υἱ υἰάεγεπί δεριιίογωπι. «ά. εοσθ {6ΥΥΩ πιοίιδ Ταοΐιδ εταίέ 

ππαθπιΒ. «ἀποεῖωθ επίπο Ιοπιϊπὶ «ἀεδοεπάεγαί ἆθ οαῖο, εί 

αοσεάεπα γευοῖυεγαί ἰαρίάεπι αὐ οδ{ΐο, δεζεδαίφιθ δἩῤεΥ επι. 

Έγαέ αιίεπι αδρεοίις εἷις σἰσιί Γιΐφιων, οἱ υεδέϊπιοπίιπι 6]ιιδ 

οαπάἰάωπι αἶειιέ πἰίᾳ. ΆῬγα ἴἴπιογο αιίεπι ε]ιβ οοποιθδὶ διιπέ 

οιδίοᾶςΒ, εἰ ]αοίἑ θωπέ υεζιίὲ πιογίιη, «Ιεδροπᾶεπςδ αιίεηι 

αηφεζιας ἀἄἰαίέ πιιζενίδως: «ΛΔοῖζα ἐἴπιθγο υο08: δαῖο θπῖπι 

φμοᾷ «Ἰεδωπι φιωῖ ογιιοίίαιι δέ, φιιαγ{έθ: Ίοπι οδί Πο, δ1ιΥ- 

γεωῖέ απίπι, εἰομέ αἰωί. Ῥεπῖίο, υνἰώείο ἴοοιπι δὲ ροβΐέιβ 

εἵαί οπιύιιφ. «Ἠί οἰίο ειιιίοό ἁῑοιίο ἀἰδοῖριΠίς αἶιιδ φιιοᾷ 

διιγγοωὲέ α πιογέιζθ, εἰ εσοε Ῥγασεᾶίέ νο πι «αἰϊσώαπι: {ὐὲ 

οιπι υἱάᾷευὑίς: «εσσοε ἀἰπί υοδὶ. «Τί ἀἰφγεδδαω οε[ετίο 

ἅ πιοπιωπεπίο σιπι {ἐἴπιοο εἰ «φαιᾶίο πιαρπο οιγγεδαπέ 

πέ γοπιποίαγεπέ ἀἰδοίριίς εἶι.] Ὑσδδροτα βαββαίογαπι 

οαάσπι αδὲ οἵπι Ῥτοίιπάο οπεραδοι]ο ἁϊισοιΠ αραιά 

Τμσαπι, οἱ να]ἀο Ίπαπαθ δοἷε οπεπίε αριιά ἸΜατοιπα: 

βοἶοπα οπΊπα 6ο Ίοοο Ιπίθ]Ισατο ἀἆεβεπιάβ πιαζιΙπος 5ο]5 

ταᾶῖος: αἩ οοἴαγα οπῖπι Ἠοτα ποςβδ Ῥηποϊρίαπι εδ 

Φαατῖ αεί, εἲ πιαιηαπα γἱἀθίαγ αρρείετο. Ίππο 
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τῆς μµελλούσης ἡμέρας, καὶ ἡ πρωΐα δοκεῖ ἐπιλαβέσθαι. 

Τότε τοίνυν ὀψὲ μὲν ἦν σαββάτου, ἀρχὴ δὲ τῆς κυριακῆς, 

ἣν µίαν τῶν σαββάτων ὀνομάζει" σάββατα μὲν γὰρ ἔλεγον 
3 ε / ο « ) . : Μι ὃν 4 ’ ς/ 

φὰς ἡμέρας τῆς ἑβδομαδος. ίαν δὲ, τὴν πρωτην" ὥστε 

εἶναι τὴν κυριακὴν µίαν τῶν σαββάτων, τουτέστι, πρώτην 

τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομαάδος: πρὸς γὰρ τὴν πρώτην εὐθὺς καὶ 
ες ὸ / / ο) ε / Νεα « / ως ἡᾗ δευτέρα λέγεται, εἶτα ἡ τρίτη, καὶ ἑξῆς αἱ λοιπαί. ν- 
’ [ο ε ’ ” ζω) / 3 ’ ”- ΄ 3 

έστη τοίνυν ὁ Κύριος, ἔτι τοῦ λίθου ἐπικειμένου τῷ τάφῳ": 
ον Δ Δ . .. Δ ’ Ατ ει ” 

μετὰ δὲ τὸ ἀναστῆναι τὸν ἸΚύριον, καὶ ὁ ἄγγελος ἔρχεται, 
5 . / Δ ’ [ή / - . 3 ΔΝ 

ἵνα ἀποκυλίσας τὸν λίθον δώη πάροδον ταῖς γυναιξὶν εἰς τὸν 

τάφον. «Σεισμὸς δὲ γίνεται, ἵνα ἀφυπνισθῶσιν οἱ φύλακες, 

καὶ µάθωσι τὸ καινὸν τοῦ γενοµένου. ᾿Ανέστη οὖν τριήµε- 
ς ’ - πι ο) ε ι. Εε.κ τς 

ῥρος ὁ Κύριος" πῶς δὲ ἀριθμοῦνται αἱ τρεῖς ἡμέραι:; Έκτῃ 

ὥρᾳ τῆς παρασκευῆς ἐσταυρωθη" ἀπὸ ταύτης ἕως ἐννάτης, 

σκότος" τοῦτο νύκτα µοι νόησον. 11]αλιν ἀπὸ τῆς ἐννάτης, 
- - ε ’ 9 Δ ε ’ / ε ν - 

φῶς: τοῦτο ἡμέρα" ἰδοὺ ἡμερονύκτιον. Πάλιν καὶ νὺξ τῆς 

παρασκευῆς καὶ τοῦ σαββάτου ἡ ἡμέρα, δεύτερον ἡμερονύκ- 
ο Α / ο ῃ νε -. ξ 

τιον" ἡ νὺξ πάλιν τοῦ σαββάτου καὶ ὁ τῆς κυριακῆς ὄρθρος, 
. Δ - ’ [οἱ 3 ’ η] ’ 

κατὰ τὸν ἸΜατθαῖον, λέγοντα" τῇ ἐπιφωσκούση εἷς μίαν 
ῃ  Εὰ 4 α 3 Ἡ εκ «ο Α 

σαββάτων' ἀπὸ γὰρ τοῦ ὄρθρου καὶ ἡ ἡμέρα ὅλη ἀριθμεῖ- 
9 4 [ ε ’ Δ 3 Δ / 

ται" ἰδοὺ τρίτον ἡμερονύκτιο. Ἀαὶ ἄλλως δὲ δύνασαι 

ἀριθμῆσαι τὰς τρεῖς ἡμέρας. 1 παρασκευή παρέδωκε τὸ 
- , ϱ/ ὁ ». , ὃ - , 

πνεῦμα, µία αὕτη ἡμέρα. Τῷ σαββάτῳ ἦν ἐν τῷ τάφῳ, 

δευτέρα αὕτη ἡμέρα. Τή δὲ νυκτὶ τῆς κυριακῆς ἀνέστη" 
39 ν ’ α . - πα να) 3 3/΄ ο ο 

ἀπὸ µέρους οὖν ἀριθμεῖται καὶ ἡ κυριακὴ εἰς ἄλλην ἡμέραν" 
ο/ .] 4 - ε ’ . 8 . ο -- ” 

ὥστε ἰδοὺ τρεῖς ἡμέραι. Ἰαὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν κεκοιµηµέ- 

νων, ἐὰν ἀποθανη τις περὶ δεκάτην ὥραν τῆς ἡμέρας, καὶ 

ἕτερος περὶ πρώτην ὥραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἀμφότεροι ἐν 
Α 3 α ε ’ ’ Σ ” κ 3’ 

τῇ αὐτῃ ἡμέρᾳ λέγονται τεθνάναι, Ἐχω σοι καὶ ἄλλην 

αἰτίαν εἰπεῖν εἷς τοῦτο, πῶς τρεῖς ἡμέραι καὶ τρεῖς νύκτες 
ἀριθμηθήσονται" πρόσεχε οὖν. ἸΤῇ πέμπτη ἑσπέρας ἐποί- 

Δ - ε ’ 4 - - 3)’ [ή 

ησε τὸ δεῖπνον ὁ Κύριος, καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐλεγε, λάβετε, 
’ Δ - ή ο ή 9 α / - 3 ντε ζ - 

Φαγετε τὸ σῶμά μου’ ὥστε επει ἐξουσίαν εἶχεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

θεῖναι τὴν ψυχἠν αὐτοῦ, 9ᾖλον, ὅτι ἕκτοτε ἀπέσφαξεν 
« . 3 3 ο ὸ διὸ - 3 / - Δ - 
ἑαυτὸν, ἀφ᾽ οὗ διεδίδου τοῖς οἰκείοι μαθηταῖς τὸ σῶμα" 

3 3 Δ 3 [ή 33 3 / 3 ΄ 9/ 

οὐδεὶς γὰρ ἐσθίει τι, ἐὰν μὴ πρότερον ἐσφαγμένον εἴη. 
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Ιρ]έαχ γοβρογ εταῦ 5αρραίί, Ῥεϊποϊρίαπα απίεπα ἁοπαϊπ]οί 

ἀῑαῖ, παπα ππαπα βαρραίοταπα ποπιϊπαῦ: ϱαρραία επῖπα 

ἀἰοεραπέ ἀῑος Περάοπιαάς. Ὅπαπι απίεπ], Ἆος ϱ5ί, Ρτῖ- 

ΤΙΘΠΗ, Ἱέα, τί ἀοπιπῖοιβ ἀῑδδ τιπα, ἷς βαΏραίοτιπα, Ἆος 

εδί, Ῥτῖπια ἄπεταπι Ἠεράοπιαάς, Αἆά ρεῖπιαπι επῖπα β{α- 

{πι αἱ βοοιπάα ἁῑοίέαν, ἀεϊπάςε {ετίῖα, εἰ ἀεῖποερς τε]]- 

απ». Ἠοβιντοχῖέ Ιρσ]έας Ώοπιπας ]αριάε αἆΠαο β1ραγ 

βαρυ]ογιπι Ῥοβίίο. Ῥοβίαααπι αιίαπι τεβατγεχεσί6 Ὠοπηῖ- 

ΏἩ5, εὐ απησο]ας τεπῖς, αἱ ἀεγο]πίο ]αρίάε αοοθβδΙΠΙ Ἠα- 

Ῥθαπί πιπῃΠθγες αἆ 5οριυ]οταπι, ΕΙί ααίεπι {εττος πιοία5, αζ 

εχοϊεπέαγ οιδἰοᾶςς, οὐ ἀϊδοαπί πούαπα ααοά Περαζ. δΗ- 

τοχῖές Ιοϊίαγ Ώοπαίπας ἐτιάπαπαδ. Οπαοπιοάο αιζεπι {γε 

4ἱεΆ2 Βεχία Ἠοτα Ῥαχαβοενες ογαοῖβχας εδ: αἩ Ί]α 

πδαιε αἆ ποπαπι {αεταπύ {εποβτα, ρες Ἠας π{ῖαπε ηπος- 

ἴοπι Ἰηίε]ῆρας. Τίεταπι α ηοπα Ισ, που ϱ56, ἄῑε5: 9οςε 

ἄῑεπι οὲ ποοΐαπι. Τέθγαπα ποχ Ῥ8Γ886ς6Υ6Ρ, εέ ἀῑος 6αΏΡαί1: 

οσσς 5εοαηπἆο ἀῑσπι αἳ ποοΐοπι. Ἄοχα αποαπο βαῦραί, εἰ 

ἁΠπου]απι ἁοπαϊπίοο», ]αχία Μαίπεραπι, ἀῑοεπίεπι: Οα59 

Π]ποββοεραί ἵπ ππαπι βαὈραίοταπι. Α ἀ]ασοπ]ο οεπῖπι οί 

ἀἷος {οΐίαβ πιπιεταίαγ: ϱοος {ατίῖο ἄῑεπι αἱ ποοίεπι. 

Ῥοΐος οἱ α]ϊίοι ἔτεςρ ἀῑες ΠΙπΠΙΕΓάΙΘ. ΤΠ Ῥαπαδοεγνο ἰτας[- 

ατι αρῖτῖέωπι, 66ος πΠΊΠΙ ἀἶθπι. ἈΒαρραίο ἵπ βερι]οτο 

{ηϊέ, 9οος 5οουπάα5 ἀῑεδ, ἈΝοοίο ἀοπηήπῖσς τεβαγταχίό; 

, Ῥατία Ιρῖέατ πυπιεταύας εέ ἀοπιπίσα ἵπ αἨππα ἀῑεπα, εὔ 

Ἱία ἐτοῦ ἀῑοδ. ἨΜαπι οὗ ἆοε ἀοίαιποας αἀῑοϊπιαβ, ϱἱ απιβ 

πηοτ]αέατ οἴτοα ἀθοίπιαπι Ἠοταπα ἀῑεῖ, εὐ αἰίοτ οἶτοα ραῖ- 

πιαπα οἶας ἀῑεῖ, αποᾶᾷ πέεταιε εοάσπι ἅῑε βἶέ πιοτίέαΠΒ. 

Ῥοβρυπα ΗΡΙ οὐ αἰἴαπι «α11δαπα ἀἴοετο αποπιοάο {πες ῑςρ 

οἱ ἐτοῦ ποοίος πιπιθτεπέαγ: αοεπάο ἀρίατ. Οσππία 

γθβρετα {αοοῖξ Τοπαῖπιαδ «παπα, οἱ ἀἰδοιρα]ϊς ἀῑσΙέ, Αοςῖ- 

Ρΐΐ6, εἰ οοπιθά]έο «οτρας ππειπ: εί Ἱέα απῖα Ροίερίαίεπα 

Ἠαβοβραί Ῥοποτο απίπιαπι β1αΠ1, πιαπὶ{ερίαπι απο ἔππο 

Ἰπιππο]αγοατῖό βεΐρβιπι, αχ απο {ταις ἀῑδειρι]5δ οοτριβ 

ΑΙΠΙ: ΠΘΠΙΟ επῖπι αποφααπα εἰς πῖθί ρτῖας πιαοίαίτιπα 
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᾿Δρίθμησον οὖν' τῇ ἑσπέρᾳ διεδίδου τὸ οἰκεῖον σῶμα" ἡ 
ν - / - 

νὺξ ἐκείνη, καὶ ἡ ἡμέρα τῆς παρασκευῆς ἄχρι το ἕκτης 
ο » 1 ἃ ε ’ Ππ ’ ΔΝ 5 Δ - ϱ Γον 

ὥρας, ἰδοὺ ἓν ἡμερονύκτιον. ἆλιν τὸ ἀπὸ τῆς ἕκτης ὥρας 

σκότος ἕως τῆς ἐννάτης, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἐννάτης φῶς ἕως 
- ε / ὸ 4 ὸ / ε ’ Ἓ Δ / « 

τῆς ἑσπέρας, ἰδοὺ δεύτερον ἡμερονύκτιον. νὺξ πάλιν ἡ 
Δ Δ 4 λ ε ΕΙΡ .- / 9 4 

μετὰ τὴν παρασκευὴν, καὶ ἡ ἡμέρα τοῦ σαββάτου, ἰδοὺ 
/ ε ’ [ή 4 3 Αι 9 ’ [ή 

τρίτον ἡμερονύκτιον. Ζαββάτῳ δὲ ὀψὲ ἀνέστη' τρία ταῦτα 

ὁλόκληρα ἡμερονύκτια. Τὸν δὲ ἄγγελον, ὁ μὲν Ματθαῖος 

ἔφη καθῆσθαι ἐν τῷ λίθῳ, ὁ δὲ Μάρκος ἀποκυλίσαντα τὸν 

λίθον, ἔνδον τοῦ μνημείου καθῆσθαι ἐν τοῖς δεξιοῖς' ὧρ οὖν 
. α . 4. Α . ο 2 α 2 
ἐναντιοφωνοῦσιν; οὐχι. λλ' εἰκός ἐστι φανῆναι πρῶτον 

4 3/ ῃ 9 . / ο) 3 - - 

τὸν ἄγγελον καθήµενον ἐν τῷ λίθῳ, εἶτα εἰσελθουσῶν τῶν 

γυναικῶν, προάγειν τὸν ἄγγελον, καὶ πάλιν φανῆναι ἐντὸς 
- / / 3 - - Ὁ) Δ 8 Ν 

τοῦ μνημείου καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖο. Ἠἶπε δὲ πρὸς τὰς 
- Δ - ε - ’ ε 4 

γυναῖκας, μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς' τουτέστιν, οἱ μεν φύλακες 

ἄξιοί εἰσι φοβεῖσθαι, ὑμεῖς δὲ αἱ τοῦ Ἠυρίου µαθήτριαι, μὴ 

φοβεῖσθε. Μεθ’ ὃ δὲ ἀπαλλάττει αὐτὰς τοῦ δέους, εὖαγ- 
/ ) - Λ ο Ἡ δὸ Δ ’ » 

γελίζεται αὐταῖς τὴν ἀνάστασιν' ἔδει γὰρ πρότερον ἐκβα- 

λεῖν τὸ δέος, εἶτα εὐαγγελίσασθαι. ΌὉύκ αἰσχύνεται δὲ 
’ - τσ, 

ἐσταυρωμένον ὀνομάζων τὸν Μύριον' τῷ γὰρ σταυρῷ ὥσπερ 

τροπαίῳ τινὶ ἐγκαυχᾶται, πάντα τὰ ἀγαθὰ προξενηκότι 

ἡμῖν. 
λ ’ ”- - Ψ.οιιο Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς 

-- 9 -- | 2 Ν -- / 

" μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ὁ Ἰησοῦς ἀἁπήντησεν 
5 -- / . / ς ν) - αὐταῖς λέγων Ἀχαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι 

/ -- .) / Δ / 

ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν 
3 -- / ΄ 3 α. εν» μι Ν αν θ ὀ αὐτῷ. Τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς' μὴ φοβεῖσθε 

« ’ 2 / -- -- / ὑπαάγετε, ἁπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα 
εἰ) / 3 ΔΝ / -- / ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται. |1ό5 
Ἱ]ροσφωνεῖ ταῖς γυναιξὶ τὸ, χαίρετε" ἐπεὶ γὰρ τὸ Ὕυναι- 

- ’ » / « ’ Δ - . νι, 
κεῖον γένος λυπεῖσθαι κατεκρίθη, ὁ Κύριος διὰ τῆς ἀναστα- 

σεως αὐτοῦ τὴν χαρὰν προεξένησε τῷ γυναικείῳ γένει, καὶ 
3 ’ κ) ’ 8 5 - 3 ΔΝ - - ιο 3 8 

εὐλόγησεν αὐτάς. Διὸ ἐκεῖναι, ἀπὸ τῆς πολλῆς περι αύτον 
3 . . - Δ / ϱ) - - 3 9 [ή 

αἰδοῦς καὶ τιμῆς, τοὺς πόδας αὐτοῦ κρατοῦσι, δι᾽ εὐλάβειαν 

μὴ τολμῶσαι ἄλλου µέρους τοῦ σώματος ἄψασθαι, εἰ μὴ 

τῶν ἐσχάτων μερῶν τοῦ σωµατος αὐτοῦ. ἨΤινὲς δέ φασιν 
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{αατῖν, Ἄππιρτα Ισ]ίαγ: γεβρετὶ {ταᾷιάΙξ οογρα5 5ΗΙΠΠΙ: 

ΏΟΣ 1]]α οἱ ἀῑες ρατᾶβοθγεβΒ δαιθ αἆ βοχίαπι Ἠοταπῃ, 6οσθ 

ππαπα ἀἶεπαι εἰ ποοίαπι, Πίεταπι α βοχία Ἠοτα {επερτο» 

Ἡδαιςθ αἆ ηΟΠαΠΙ, εἰ α ποπα Ἱ]ᾳκ πδαις αἆ ΥΘ6βΒΡΟΤΑΠΙ, 6006 

βεουαπάαπα ἀἴεπι εἔ ποοίεπι. Τίεγαπι ποχ Ρροξῦ Ῥαταξος- 

γθαπι οἱ ἀῑος βαὈΏα{ῖ, 9σςθ {ατύαπι ἀῑοπι οὐ ποοίσπι. Βαῦβ- 

Ῥαΐο απέεπα γαρρετῖ τοβυγτγοχῖ{: οοος ἴτας Ἱπίεστί ἄῑοςδ αὐ 

ηοοίθδ. οὅαπι ααοά απσοε]απι Μαϊίμεας ἀῑκιι 5εάοτα 

βπρετ Ἰ]αρῖάς, Ματοιδ αιίεπι τεγο]αίο ]αριάς βεάετο ἶπ 

ἀασίτῖς Ιπίτα 5αερα]ογαπι, παπαυῖά Ιπίετ 5ο ἀἱβειάεηί 2 

Μιπίπιε: 5εᾷ νεγϊθιπι]ο ο5δέ αρρατιῖ55ο Ργῖπιάπι απσεἶαπα 

βοἀεπίθπι 5αρετ Ιαριάς: ἀεϊπάς Ἱπρτεάιεπάβρας πιπ]ετ]- 

Ῥα8 Ρταρῖτο απσε]απι, εξ Ιέεγάπ αρραγαῖθβα 5εἀεηίεπι ἵπ 

βορυ]οτο α ἀοχίτῖδ, Ὠικῖς αιίεπι αἆ πια]σγες, Ἂεα {θυ- 

τοαπηϊπΙ γο8: Ίου ϱ5ί, οαδίοἆες απϊἸάσεπι ἀἱσηὶῖ δαπί ααὶ 

{εττεαπίασ: Υος απίαεπι ἀῑδοίρα]α Γοπαῖπῖ, ης {ατγδαπα]ηῇ, 

Ἐί Ῥοδίαααπα ἨΡετανγίέ6 6α5 α πεί, εγαπσε]ζαί εἶδ τεςΙ- 

ταοοησεπι. ἘῬτίπιαπι 6ΠΙΠΙ 4ΙΠΙΟΥΕΠΙ ϱ]ϊοοτο οροτίεζαί, οἳ 

ἀεϊπάς οναπροζατο. Ἄοπ εταρεβοῖέ απίεπι ποπιῖπατα 

ΤῬοπαίπαπι οτιοϊἤχαπι,. (Ἰοτίαέασ επῖπι ογαςς ἑαπαπαπα 

Ίχοριςθο, 4πο ποΡί5 οπιπῖα Ῥοπα οοποϊΠαία η. 

οωπι αιίεπι ἰδθεπί αἆ γεπιπίϊαπάιπι αἀἰδαιριίς εἶις, 

εσςθ «εεδμθ οσσιηγτέ ἐς ἀἶσεπβ: «4υείε. «Πω αιιίεπι αο- 

ορβδογιπέ, οἱ ἰεπιιογιιπιέ ᾖεᾶθ ιδ, οἱ αἄογαυσγιπέ θτέπι, 

Τίμιο αἲί ἐς «ἴεδμς: Λοβίο ἐἴπιογο: {ΐ6, γεπιµηϊαίο Ἴγα- 

ἐγίδις ππεί, μέ εαπέ πι (σαϊώαπι, αἳ ἰδὶ πιο υἰδεδιπί.] 

Τιοῖς πιι]ετίριςβ, Ανοαίο. (ΟΩμποπῖαπι οπῖπι πιαΠερτο 5ο- 

πας αἆ ἰπ]βεθίαπι οοπάσπιπαίαπι Επί, ὨὈοπιίπαςδ Ῥοτ 

τοβΙτγεοΒΙοπεΠπι β5ΗαΠι σαμάΐαπα αθι]Πί {απαπθεο βοχιῖ, 

οἱ Ῥεποαάϊκϊέ εἷἶθ. ΘΌμπιατο ἴ]α Ῥτα πιπ]ία τενογεηί{ία 

οἱ Ίοποτε Ῥεᾶες εἶας {ἰεποπί, Ῥτορίες Ρϊείαίεπι ΠΟΠ 

πιάσηίθς α]απι οογροτῖς Ρατίοπι εοπίηςσετε, παπι εχκ- 

έτεπιας Ί]ας. Ομαἱάαπι αμίοπα ἁἱοιηέ ἀεάϊία ορετα Ί]]αβ 
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” 3 ν 3 ’ - - . - 6 ο) ’ 

ὔτι ἐξεπίτηδες ἐδράξαντο τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὡς ἂν µάθωσιν 
3 ο) - .᾿. αι] 3 Δ [ή 4 - ’ 

εἰ ἀληθῶς ἀνέστη καὶ μὴ κατὰ φαντασίαν, μηδὲ πνεῦμά 

ἐστιν' ὑπενόουν γὰρ ὅτι πνεῦμά ἐστι. Τότε μὲν οὖν αἱ 

δύο αὗται Μαρίαι ἤψαντο τῶν ποὸῶν αὐτοῦ" κατὰ δὲ τὸν 

; .. Ἰωάννην, ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία ἐπιχειρεῖ μὲν ἄνα- 
0α4ἩἨ. ΧΣ, 1/. 

σθαι, οὐ συγχωρεῖται δὲ, διότι ἤθελεν ἀεὶ συνεῖναι 
3 ” ο . / ΜΗ ο) ὸ . - ) 

αὐτῷ ὥσπερ καὶ πρὀτερον. μάλλον ια τοῦτο οὐ συγ- 
- ο/ αν 3 . Δ Δ . [ή ε ΄ 

χωρεῖται ἄψασθαι τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τὸν Ἰωάννην, ὡς περί- 
3 . Δ ο « ἍΤ - ϱ . ο 

εργος ἐπεὶ γὰρ, ὧς φησιν ὁ Ματθαῖος, ἥψατο αὐτοῦ τῶν 
. ϱ Α ” / / ο/ ο” ο ε 4 

ποδῶν, τίς ἣν ἔτι χρεία πάλιν ἄνασθαι; ὥστε ὡς περιττὴν 

οὖσαν λοιπὸν αὐτὴν ἀπωθεῖται. 
/ η ᾽ -- ᾿ , - 

Υ. τ---1ό Πορευομένων δὲ αὐτών, ἰδού τινες τῆς 
/ 3 / ει ΔΝ / 3 ’ 

κουστωδίας ἐλθόντες εἰς την πόλιν απήγγειλαν 

τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόµενα. Καὶ συν- 
αχθέντες μετα. τών πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε 
λαβόντες, ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, 

ῃ πι ε/ ε Π -- Δ 

λέγοντες' εἴπατε ὅτι, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς 
ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιµωμένων' καὶ ἐὰν 
ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσοµεν 
αὐτὸν, καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσοµεν. Οἱ δὲ λα- 

ἃ ο / 3 |) 

βόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν' καὶ 
’ / ων Δ / διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρα Ἰουδαίοις µέχρι 

τῆς σήµερον.] Οἱ μὲν ἀπὸ τῆς κουστωδίας ἀπήγγειλαν 

πάντα, ὅτι σεισμὸς ποσα ὅτι ὁ λίθος ἄρθη αὐτομάτως, 

ὅτι αὐτοὶ φοβηθέντες ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. Οἱ δὲ ᾿]ουδαῖοι 

οὔτε τὰ ἐπὶ τῷ πάθει γενόµενα θαύματα, οὔτε τὰ ἐπὶ τῷ 

τάφῳ μαρτυρούμενα παρὰ τῶν στρατιωτῶν δυσωπηθέντες, 

τῷ ἰδίῳ πάθει τῇ φιλαργυρίᾳ ὑπονοθεύουσι τοὺς στρατιώτας, 
” 3 4 Δ [ή 3 ’ / παραπείθοντες αὐτοὺς τὸ πάντων ἀσεβέστερον φθέγξασθαι 

καὶ ἀνοητότερον, ὅτι ἐκλάπη. Πῶς γὰρ ἂν ἔκλεψαν, ὦ 
3 ’ ε 3 ε Δ . ’ 3 / . 

ἀνόητοι, οἱ μαθηταὶ, οἱ διὰ τὸν φόβον ἀποκλεισθέντες καὶ 

μὴ τολμῶντες ὅλως ἐξελθεῖν; πῶς ὃ ἂν εἰ ἔκλεψαν, ἀπέ- 

θνησκον ὕστερον δι᾽ αὐτὸν, κηρύττοντες ὅτι ἀνέστη, καὶ ὑπὲρ 

τοῦ ψεύδους κατακοπτόµενοι; 
ε Α αεἩ 4 / Ύ. 16-2ο Οἱ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν 

5 Δ / ῃ χ / ο Ἱπα ον οι.» 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς το ὄρος οὗ ἐταξατο αὐτοῖς 
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{εοῖθδε, τὐ Ῥετίου]απι {αοετεπῦὸ πάπα γΥοτε βαττοχ]βεοί, 

οἱ παπι αρ]σῖέας δἷέ να] Ῥ]απίασια. Ἐκίθίπιαραπέ οπῖπα 

βρἰτΙέαπα 6956. Ἱίααιο ἴαπο ἆπο 1] Ματῖα {απροβαπέ 

Ῥεάες εἶαδ. Ὑσδγιπι ]ακία 9 οάηπα6πι Ματία ἨΜασάα]οπο 

αἰίοπίαί αυϊάεπι {αησετο Ῥαάᾶς5, ποη οοποθάΙίαγ απέθπα 

εἶ, ϱο αιοᾷ γο]εραί 8επΠρεσ 1ΠΩΠΟΘΤΘ Ο1ΙΠ 6ο βἶοιῦ Ρτίτιβ, 

γε] ροξις 1άεο ποπ οοποθαΙίασ αἵ {απρετο ᾖ6βαπ Ἱαχία 

;οαηπα6πι, ααοά ουτιοδαία, οταί. ΟΩιία οπίπι, δἱοιῦ ἀῑκίό 

Μαἰίμερις, {ἰείῖσεταῦ ρεᾶες ε]ιβ, αιἱά αἄμπιο ορις5 ογαί 

Πἴθγιπα {αησοτα ὃ οἱ Ἱία τερε]Πέας πα οιγῖορα, 

Θιιῶ οι αθϊϊθθεηϊ, εσοθ φωϊάαπι ο οιδίοᾶἰθιιβ υοπογιέ 

ὑπ οἰἴυλίαίοπι, αο γοπωπίαυεγιιέ ρηὐποϊρίδιδ βαοεγάοίιιπο 

οπιπία φως αοοἰάεγαπί. Εί οοπφγεφαίΐ οτπι δεπίογίῦτις, 

οοπδΏ{ίο Ἰιαδίίο, Ῥεοιπίαπο οορἰίοβαπι ἀεάσγιπέ πιζέῖθιις, αἲ- 

οσπίε»: «Ὠἰοῖίε φιιοᾷ ἀἰξοῖριωζί οἷιιδ ποοσίε υεπογῖπίέ, οἱ Τιγαἲξὲ 

απέ εωηι ποὐῖς ἀογπιζεπάίθιθ. «Εέ δἳ ου αιάἰέωπι Τον α 

Ργαεῖᾶς, πο ρεγειαᾶεὐίπιιςδ εἳ, εί 86ΟµΤΟδ υο8 ]αοϊεπιμς. «ΐ 

{ῆὲ αοοσρία Ώεουπία εοθγιωπέ κἶσοιέ εγαπί εἀοσίὶ: οἱ ἀῑυνιζ- 

σαΐμε οδί [ο 8ΕΥΠΙΟ αριιά «ΓιάΦος 6φιο ἴπι Πιοάἱθγπιιπι ἀῑθπι.] 

Οπβίοάςες αππιπαγετιπέ οπιπῖα, ααοά ἔθγγορ πιοίας {αοίας 

βἳέ, ααοᾶ ]αρῖ5 Ῥετ 5ο βα]αΐιις αἵές, ααοᾶ 1ρ8ὶ αυτί {αοίϊ 

{ιετῖπέ αααθῖ ποτ. Αἲ ο αάςθὶ ἰαηπίο πατασμ]ο πιο 

ΏΟὮ 5µη8, πθαιθ ἆςπιπ]θί παϊτασυ]5 απο» ἵη Ῥαβδῖοηθ Ο0Ἠ- 

Ώσοταπί, πθαας Ρ]ασα{1 15 απ {εδ βοαραπίαχ ουαδίοᾶςς, 

βοᾷ 5ο πια]ο, Ίου ϱβῦ, αγατ]ῖα, παΠζθς οοτταπιρυπ{, 

Ῥοτειαάσετο αιίθεπι οοπαηίατ, ααοᾶ οπιπῖαπη πηαχίπιο Ίπι- 

Ρρίαπα εἰ απ] βείπχαπα {αετό ἀϊοςτε, ααοά {ιτίο δαρ]αίας 

6556. (πο Ῥασίο επίπι, ο βΜ]1, {ατα οβ8επέ ἀῑδοιρα]:, 

ααῖ Ρτος πιεία Ιπο]αβί οταπ{ί, εὔ οπιηϊπο αεχῖτο ποη αιἆθ- 

Ῥαπῦύ2 ΟΩποπιοάο αιύεπι οἱ {ατίο αρβίι]βδοη6, Ῥορίοα 

Ῥτορίες 1Παπι πιοῬῖ γο]αῖβδεηό, ῬγοράΙσαηίες 1]απι τοβ- 

τοχῖββο, οἳ Ῥτο πιεπάαοῖο πια] αΠοοίί 2 

Ὀπαεοῖπι αιίεπι ἀἰδοϊριὶ αθίεγιιπέ ἵπ (αἴἰζώαπι ὧπι πΊοή- 

ἔσπι αὐὶ οοπσέζέεγαί ἐῑ[ί «εδι. «Εί οιπι υἰῶΐδεεπέ ἐζζυπο, 

οσο ο ποσα τσ οὪοο-.-----  μ---.. 
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α, Ἡ ” 4 ε] / ε] Ν ’ 3 

ὁ Ἰησοῦς. Ἰαὶ ἰδόντες αὐτὸν, προσεκύνησαν αὐ- 
- ε 8 ον/ 4 λ ε.τ4 -- 

τῷ' οἱ δὲ ἐδίστασαν. Καὶ προσελθων ὁ Ἰησοῦς 
. Ε -- / 32 / -- ε / 

ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία 
-- -- ’ / 

ἐν οὐρανώ καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες μαθητεύσατε 
λ / ] 2 λ / ἡ 

πάντα τα ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς το ὄνομα 
- η] 4 - εἶινς 4 - / 

τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 
’ Δ -- / 

διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
-- 4 Δ λ - / Δ / : 

ὑμῖν. Καὶ ἰιδοὺ ἐγω μεθ’ ὑμών εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, 
/ συ -- α- 

ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰώνος.] ΙΚατὰ τὸν Ἰ]ωάννην 
- / θ - - ε Ἶ - 9 Φ. 4 α,β όό 

πρῶτον ὠφθη τοῖς μαθηταῖς ὁ Ἰησοῦς, κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἡμέ-Ι 

ραν τῆς ἀναστάσεως, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων" εἶτα µεθ' 
« ’ 9 4 ο 3 ε [ωὴ 9 ’ -ἲ 3 4 

Ίμερας Οοκτω, οτε και ο Θωμᾶς επιστευσεν' ειτα ἐπειδὴ 

” α ’ 5 - ” 4 ’ ε - 

ἔμελλον εἰς Γ αλιλαίαν ἀπαντῆσαι, οὕπω ὃὲ πάντες ὁμοῦ 

συνήχθησαν, ἀλλά τινες αὐτῶν ἠλίενον ἐπὶ τῆς Τιβεριάδος, 
. ’ / - ο ’ / « 4 ο - - ο 
έφανη τοτε τοις αλιεύουσι κογοις, επτα ουσι. Νῦν ουν ο 

ε - ο ή 3 ο - Ν 

7081. αχ. εί φησιν ο Ματθαῖος, υστερον εγενετο, των παρα 

πο πῷ Ἰωάννη πρότερον γενομένων. Ἰ]ολλάκις γὰρ 
 ὁ 9 » ο ε - ’ η δν, μ4 Ες ὦ 
ἐφάνη αὐτοῖς, οὐ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ἐφισταμενος καὶ 

’ ’ . 

πάλιν ἀφιστάμενος, οὐ πάντοτε καὶ διόλου αὐτοῖς συµπα- 

ρων. Οἱ δΏν ἔνθεκα μαθηταὶ οἱ κορυφαῖοι, σὺν τοῖς λοιποῖς 
νά - - - ” 

πάντως ἅπασι τοῖς ἀκολουθοῦσι, τῷ Ἀριστῷ προσεκύνησαν. 
ε Ἡ ση 9 3 - αμ Ἡ ο 9 ν - 

Οὲ δὲ ἐδίστασαν, ἀντὶ τοῦ, τινὲς δὲ ἐδίστασαν. Εκὸς οὖν 
ο) θη . ' εσο ὸ θ μμ ’ 3 4 Τ | 

οὕτω νοηθῆναι: οἱ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰ τὴν 1 α- | 
/ ΔΝ / 3 . εσ ε Ν 3 4 - ἔ 

λιλαίαν, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ οἱ ἔνδεκα" οἱ δὲ, ἀντὶ τοῦ 
Ν 4 Δ 3 - ε ’ 5/ .. Αα. 

τινὲς δὲ, τυχὸν ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα, ἐδίστασαν περὶ τοῦ 
κ - α ’ 3 ’ 8 3 / Ῥ ] | 

ριστοῦ, ὕστερον μέντοι ἐβεβαιώθησαν καὶ αὐτοί. ινες | 
4 - / 4 - - - ’ 

δὲ οὕτω νοοῦσιν, ὅτι ὁ μὲν Ματθαῖος παρῆκεν εἰπεῖν τίνες 
- . / π] 4 - Ὁ) Ὁ) : 5» ’ 
ἦσαν οἱ διστάσαντες" ὃ δὲ παρῆκεν οὗτος, εἶπεν ὁ Ἰωάννης, | 

ο! Θ ο μαι ης ὸ / πι Δ δὲ Ν ’ 1 
ο ὅτι Οωμᾶς ἦν ὁ διστάσας. υχον ὁὲ καὶ πάντες 

Ίμο. κχϊν. 41. ας, οὗ . . . : . -. 

ἐδίστασαν" ὅπερ ὁ Λουκᾶς λέγει. Οφείλεις οὖν 
ς/ - νά 9 4 4 [ή 3 / , 

Ὀὕτω νοῆσαι, ὃτι εἰς μὲν τὴν 1 αλιλαίαν ἐλθόντες, προσεκυ- 
- - . - 

νησαν αὐτῷ" οὗτοι δὲ οἱ προσκυνήσαντες ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ, 
5 / . ὦν τε Δ ε α Δ οἱ 4 

ἐδίστασαν πρὀτερον εν τῇ Ἱερουσαλὴμ, ως ὁ Ιλουκᾶς φησιν. 
’ - - - ο - ἕ 

Ἐλλάλησεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι, ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία 
5 5 Αα κ ο Ά α 4λ - δὲ 9 8 9 4 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. οὔτο ὁὃε τοιοῦτόν ἐστιν" εἶχον 

Αρ. μάς λ Α ὃ λ λ . , , 9 ΗΒ 
μὲν ὡς Θεὸς καὶ ὀ]μιουργὸς τὴν ἐξουσίαν πάντων (τὰ σύμ- 
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αἄζογανογιιπέ οιπι; Ὀὶ αωίεπι ἁιθἰαυοεγιπί. }Γέ αοοοάεπβ 

ομιι ζοομέμς οδὲ εἰς ἀἰσεπδ: Ιλαία εδέ πε] οπιπί Ῥοΐεσίας 

πι οῶ[ο αἱ ἵπ ίεγγα. «Ἰιπίος ἄοοείο ΟΠιπες Φοπίςς, δαρίέϊραπίέες 

05 ἵπ ποπιῖπο ραΐγὶς οί ἸΠῆί οί ορϊγίέµ6 δαποίῖ, ἀοοθπίεδ 

08 8ΕΥΥαΥε οπιπῖα φπιΦσιπφιε Ῥγωσερὶ υοῦΐ. «ί εσοθ 64Ο 

υοὐΐδομπι δµπι οπιπῖθις ἀἰεδις δηιο αἆ οοπδιπιπιαέϊοπετι 

δσοιµι] Ῥεουπάιπι οαππαπι ῥρτίππαπι ἀῑδοιρι]ᾗς νῖδας 

ο5ί ἕεδας 1ρ5ο ἀῑε τοαριγγοοιοπῖς οἰαιβίς Ιαπιῖ5: ἀαϊπάς 

Ῥο5δέ ἀῑεδ οοίο, απαπάο εἰ Τποπιας οτθάϊάϊξ: Ῥοβίταπιο, 

ασῖα ἵπ (αἱ]θαπι οοοιγδατΙ ογαπηέ, ποπάπα απέθπα ΟΠΙΠΘΒ 

οοπργερα{1 εταπ{, 5εἆ αι]άαπι ρὶδοαραπίατ αραιά Τιροτία- 

ἀεπι, αρρατιῖό {απο ρὶδοαίοτίρας 5οἩ5, απῖ βαρίεπι οΓαπῦ. 

Ἅαπο Ισ]ίαγ ααοᾷ αἀῑσιι Μαιίμερας, Ῥορίοσῖιις {αοίαπι οδῦ 

ασαπι ἴ]α ααδ α οαηππο ἁῑοία βαπζ. ἈΏεροα οηῖηι αρρα- 

τοῖς αοἵ Ῥον ἀῑες αιαάτασιπία, αοοθἆεπς εἰ αμβοεᾶσῃβ, 

ΏΟΠ 8ΕΠηΡεΣ οἱ αρίαιο αἵς Ργ5ε;5. ἸὈπάεοῖπι Ισίίαν ἆἱδ- 

οἴρυ]ϊ 1Η ρτοροῖραϊῖ ουπα το]αιαῖς οπιπῖρα5 απῖ 5εααδραπίαν 

Ομπ]βέαπι, αἀοταβαπέ οσα. ἩἨϊ απίεπι ἁιδίέαταπέ, Ἠος 

οδί, απἰάαπι ἀἁαριίαταπί. Ῥτοραρίε εδ ααοά Εἷο δέ Ιπίε]- 

Ἡσοεπάυπα: απάθοῖπι αρϊεταπί η (αΠ]φαπι, εὐ απάθοῖπι 

αάοτανετιπέ 1]απα; Πϊ ααίαπα, 1 ο5ὲ, αλα], {οτίο οκ Ἠῖ5 

ααῖ οκ βερίπασ]πία εταηί, ἆο ΟἨτὶδίο ἁαριίαταπέ, ροδίεα 

απίαεπι οὗ οοπβγπια {αετιπὀ. ΝοππαΙ οἷο Ἱπίε]Ισιιηί, 

ααοά Μαίίπερας απἱάσπι ποη οχρτοβδοετΙ6 απἵπαπα ἁαΙίαβ- 

βοηπί: αιοᾷ αιίθειη Ιδίο οπιϊκῖέ, «οαπηθ5 ἀῑχίί, πεπιρθ 

ααοά Τποπια5 ο55εύ ἵ5 απ ἁπριζαταῦ. Ἑοτίε απίεπι εὐ 

οπιπο5 ἁπριαταπί, 1 ααοά Τιασας ἀῑαιο, ΏεῦεῬ Ιθίίασ 

β1ο Ἰπίε]ῆσοτα, ααοᾶ ουπι γοπὶβδεπέ ἵπ (α]Περαπι, αἆο- 

τανοτιπό οσα. ΠΠ ααίεπι απὶ αἀοταταπί ἴπ (α]]θδα, 

Ῥτίππσπα ἁιριίαταπό ἵη Ἠιοτιβα]απι, βιοας Ίμιοας5 αῑοῖζ, 

Τ,οοαία5 ορδὲ Ἱίαααα 115 ἆσφδας, Ὠαία α5ύ παῖμῖ οπιηῖ5 

Ῥοΐρρίας ἵη οῶ]ο οὐ {π ἵθττα. Ἠοο αιπϊάσπι Ἠππο βεηβπα 

Ἠαρεί: ἨΠαριϊὶ ααἱάσπι β]οαί Ώοεις εἰ ορίίες Ροίΐθείαίαπαι 
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8 . 8 Ν Δ . παντα γὰρ δοῦλα σὰ, πρὸς τὸν Θεόν φησιν ὁ Δανὶδ) 
ε) δν) ο « ’ ε Δ 5 τῇ φ) 3 ἀλλὰ τὴν ἐκούσιον ὑποταγὴν οὐκ εἶχον" νῦν οὖν 
µέλλω καὶ ταύτην ἔξειν. Ὑποταγήσονται γάρ µοι 

- - / 

τὰ πάντα, ἐπεὶ διὰ τοῦ σταυροῦ ἐνίκησα τὸν τὸ κράτος 

Ῥς, οχν!. 9]. 
αρ. ΙΧΧ. 

” - , λ , 9 ε ε νε 4 
ἔχοντα τοῦ θανάτου. Διττὴ γαρ ἐστιν ἡ ὑποταγὴ, ἡ μὲν 
3 ’ Δ / ὸ [ο - ο α 9. 
ἀκούσιος, καθὸ πάντες δοῦλοι τοῦ Θεοῦ ἐσμεν καὶ ἄκοντες, 

η Δ 

ὥσπερ καὶ οἱ δαίµονε" ἡ δὲ ἑκούσιο, καθὸ Παῦλος 
μα ω - , λ 5. «ον ᾿ , 

δοῦλος ἦν Χριστοῦ. Πρότερον μὲν οὖν τὴν ἀκούσιον µόνην 
ε 4 9 "ψ [ή 9 ε / 6 . « 3 
ὑποταγὴν ἐχόντων πάντων, ἐξ ἡμισείας ὥσπερ εἶχεν ὁ Σωτὴρ 

’ . 4 .] - 

τὴν πάντων ἐξουσίαν" μετὰ δὲ τὸν σταυρὸν, τῆς θεογνωσίας 

ἐφαπλωθείσης πᾶσι, καὶ τὴν ἑκούσιον ὑποταγὴν ὑποταγέντων 
[ή ο δω) .] ε Δ ς - - 

πάντων, εἰκότως φησὶν ὁ Ἀριστὸς ὅτι, νῦν ἔλαβον πᾶσαν 
4 Δ - - 

τὴν ἐξουσίαν' πρότερον μὲν γὰρ μµερικῶς προσῆν µοι ἡ 
λ 

ἐξουσία, ὡς ἀκουσίως µόνον δουλευόντων µοι, καθὸ ποιητής 
. . λ το 

εἶμι" νῦν δὲ καὶ μετὰ ἐπιγνώσεως δουλευόντων µοι τῶν ἀν- 
- 3 

θρώπων, πᾶσα καὶ ὁλόκληρος ἡ ἐξουσία ἐδόθη µοι. Παρὰ 
’ α ,5α ) -., ἊἎ ’ κε . - 3 / 

τίνος δὲ ἐδόθη αὐτώ; ἢ πάντως παρ) ἑαυτοῦ καὶ τῆς οἰκείας 
’ Ν ’ . ’ . 

ταπεινωσεως" εἰ μὴ γὰρ ἐταπεινωθη καὶ συνεπλάκη τῴ ἀν- 
’ 4 - - 3 .λ ” σ΄ ὧν ή Δ 

τιπάλῳ διὰ τοῦ σταυροῦ, οὐκ ἂν ἔσωσεν ἡμᾶς. "Ὥστε τὸ 
5 / 3 / ή / ια) - 9 / 3 [ή 

ἐδόθη µοι ἐξουσία, οὕτω νόει. Ἐκ τῶν οἰκείων µου ἀγώνων 
, , 

καὶ παλαισμάτων ἔσωσα τοὺς ἀνθρώπους, καὶ περιεγένοντότό7 
λ ὃ δν . ’ ’ Ἠ 4 - . ω) 

μοι λοιπον κλΆρος καὶ περιούσιος λαός. πι γῆς µεν οὖν 
” ᾽ . / ε ’ λ [ο « - ᾗὃ ’ 9 ’ 

ἔχει τὴν ἐξουσίαν ὁ Ἠύριος, καθὸ πᾶσα ἡ γῆ ἐπέγνω αὐτόν" 
- . ἐν) - - 

ἐν οὐρανῷ δὲ, διότι ὁ μισθὸς τῶν πιστευόντων αὐτῷ καὶ τὸ 
/ ια) 9 - ε ’ ΔΝ 4 9 ᾿ Δ 

πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. Ἰκαὶ γὰρ καὶ ἄλλως, ἐπεὶ 
’ ΄ - ο] 

ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἡ πρωην κατάκριτος, συνημµένη τῷ Θεοῦ 
λ / ϱ) ε ή . 3 Αν η) ε ”3 ςλ. 

όγῳ καθ’ ὑπόστασιν, ἐν οὐρανῴ κάθηται ὑπ ἀγγέλων προσ- 
’ 3 / ν ς 3 ’ οὐ 3 ’ 3 

κυνουµένη, εἰκότως φησιν ὅτι ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν 
5 ο . ΔΝ « κ) / ’ ε ’ ’ 

οὐρανῴ: καὶ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἡ πρωην δουλεύουσα, 
- 3 ο Ἡν 4 / - ή ς 

νῦν ἐν Ἀριστῷ ἄρχει πάντων. ἜΣυνελόντι οὖν φάναι, οὕτω 
/ 9 / [αν 3 / 3 4 ε 3 Δ . - 

νόει τὸ, ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία": εἰ μὲν ὡς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 
/ ς [αν 

λόγου λεγόμενον ἐκλάβοις ὅτι, ἐδόθη µοι ἡ πᾶσα ἐξουσία, 
ΔΝ ” ” 

καθὸ καὶ ἄκοντες καὶ ἑκόντες νῦν ἐπιγινώσκουσί µε Θεὸν, οἱ 
’ ΔΝ . - 3 - 

πρωην κατὰ τὸν τῆς ἀκουσίου ὑποταγῆς τρόπον δουλεύοντές 
3 . ή . ΔΝ - 3 [ή ’ / ή µοι" εἶ δὲ ὡς ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως λεγόμενον, οὕτω 

’ 9 ᾿ α, 8 ’ ’ ’ Ά .] 3 Δ 

νόει ὅτι, ἐγω ἡ πρωην κατακριτος φύσις, κατὰ δὲ τὴν πρὸς 
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οπαπΙαπαι: απία οπιπία βουν]ιπέ Ρί, ἀῑκιὸ αἆ Ώουπι Ώα- 
γιά: βεά νο]απίατίαπι ιρ]αοθίοπαπι που Παλβαῖ, α παπα 
ηυπο Παρίζατας θα. Θδαρ]θοία επῖπι ατιαπό πα]Πῖ οπιηία : 

απαπάοαιϊάσπι Ῥες ογἩοθπι γἷοί θαπι απ Ῥοΐθβίαίοπι 

Παβεραί ποτ. Ὠταρ]εκ επίπι ο5ὲ ορεά{θηίία οὲ 5αῇ]6ο- 
11ο: Ἰπνο]απίατία, βο]1οςί, βοοιπά πα 4 ΟΠΙΠΘΕ ΘΙΠΙΙ5 

βευν! Γεἵ, εὐῖαπι ην], απεπιαάπιοᾶιπα οί ἆφπιοπος 1ρβϊ : 
οἱ γο]απίατία, ααοπιοάο Ῥαπ]ας ογαῦ βετνι5 ΟἨτῖ5Η, Οσπι 
Ῥτϊας οπιπία βοίαπι οῬεάϊοπίίαπι Ιπγο]απίατίαπι οχΗ]ρο- 
τεηπί, εἰ βα]ναίου οπιπῖαπι Ῥοΐθεβίαίαοπι αμαβῖ ἀῑπιαϊάϊαέατα 
Ἠαρετεί: Ῥοβῦ ογπσσθπι, ουπι Ὠ6θὶ οοσηϊΠο Ἱπποίοβοστεί 

οπιπῖραβ, Παριέ εἰῖαπι νο]απίατία οΏοάΙεπίθς οΠ1Π65 απῖ 

βιρ]θοία {πογαπύ. Μσατίίο Ισίέαν οι ΟἨτῖδας, Ναπο 
αεοερῖ Ροΐεβίαίεπι οπἹπεπα: Ῥτῖας επῖπα ραγΒατῖα Ῥοΐορίας 

πΩΙΠΙ ογα{, ϱο αποᾷ Ῥτείεν γο]ιπίαίεπι ταῖμῖ νο]αξῖ οτθα- 
{ου βεινιεραπό: πππο ααΐοπι οπι Ἡοπιηπθς 5ροπίο εξ 
βοϊθηίες πιϊμΙ βοεγνῖαπί, οπηπῖ5 οἱ Ἰπίθρτα Ῥοΐθβίας πϊμῖ 

ἀαία εδ. Α απο αιίεπι ααία οδί 112 Οπιπίπο α βεπιθί- 

1ρ8ο Παριπέ, οὐ 5αα Ἠυπιμίαίο. ἨΝΙδΙ οπῖπι Ἠυπημαίς 
Γαἱβ8εί, εξ οοΏηΡΤΘΒΞΙ5 οἵιπῃ αἆγοιβατῖο Ῥο6υ ϱΓΗΟΘΠΙ, ηΟΏ 
βα]γαβςεῦ ποβ. Ἐί οἷο Ἰπίε]]σο, Ὠαία οδῦ παΠῖ οπιηΙΒ 
Ῥοίερίας, Ῥτοργ5 πιεῖς οεγίαπιϊπῖρας οἱ ΙαὈοτίρας βογγανῖ 
Ἠοπαῖπες, εἰ {αοᾶ δαπύ παϊἩΙ 1π βοτίοπι οὐ ρεοι]ίαγοτα 

Ῥορυ]απ, Ῥοπιηας Ἱίαααο 5ρογ ἔΈετταπι Ῥοϊρδίαίοπα 
Ἠαβεί, 9ο ααοά οπιπῖ5 {εττα ασπον16 Ί]απα: 1 οσφ]ο αι- 

ἴεπι, ϱο αποά ΊΠεΓοΘΘ αο πιππ]οϊραίι5 ἹΠοταπα αἱ ϱ916- 

ἁσπί, ἵπ οσφ]ο ο5δ. Ὑεὶ οἴαπι αΠίαοι, απία Ἠππιαπα 
παίπτα Ῥτῖας οοπάεπιπαία, ηυπο ππῖία ο] ΥγετΏο Ῥεγβοῃ- 

αΠΐοτ, ἵπ οσΦ]ο βεἀοί, ο{ αὉ απρο]ῖς αἀοταίατ, πιοτῖέο αῑοῖς, 

Ταίΐα ορί παῖΒῖ οπιπῖ5 Ῥοΐοείας ἵηπ οΦ]ο. Ἐλοηπῖπι Ἠππιαπα 

παίυτα, ρτῖαβ βογνῖεραί, ησηπο ἵηπ ΟἨτῖδίο Ἱπιρεταί οπιπῖριβ, 
ἙἘτονίίετ ἹΙσίίαν οἷο Ιηζε]ϊρο, Ταίΐα ο5ί παῖπῖ οπιπ]5 Ρροίθβ- 
{αδ: παπι ϱἳ ίαπαᾳυαπι α Ὠοεϊ Υετρο ἀῑοίαπι Ιπίθ]ΐρας, 
Ταίΐα οδέ παῖμΙ οπηπῖ5 Ροίΐθεία5, 9ο αιοά γο]επίαες οἱ πο]επ- 
{65 πιο Ώσθυπα πυπο αρποβοιπί, απῖ Ρτῖα5 πϊμΙ φογν]οραπέ 

Ἱπνο]υπίέατίε οδεάΙιεπ{ϊ πιοάο. 8 απίεπι ἆε Ἠππιαπα 
Ἠπίυτα, ἁἰοϊέατ, ϱῖο Ἰπίε]ϊσαο, Ἐσο Ῥτῖα5 οοπἀσπιπαία 

ησίιτα, οχ]δίοη5 αιίοη Ώοθι5 βοοππάαπα απῖοποπι αἆ 



3 9 [ή 3 / ιό - ε 3 / 

τὴν ἐξουσίαν κατὰ πάντων, ὥστε προσκυνεῖσθαι ὑπ ἀγγέ- 

λων ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς δοξάζεσθαι ὑπὸ τῶν περάτων 
/ ᾿ / Ὁ] 4 Δ πο. Δ 3 

πάντων. ᾿᾽᾿Αποστέλλει οὖν τοὺς μαθητὰς οὐκέτι προς τους 
’ 

Ἰουδαίους μόνους: ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάντων ἔλαβε τὴν ἐξουσίαν, 

πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἁγιάσας ἐν ἑαυτῷ, εἰκότως 
Δ ’ αι / 3 / ’ 3 3 

πρὸς πάντα τὰ ἔθνη πέµπει, ἐντειλάμενος βαπτίζειν εἰς τὸ 
- - - 6 - 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Ἠνεύματος. 
- 

Αἰσχυνέσθωσαν οὖν "Αρειος καὶ Ἀαβέλλιος: Αρειος μὲν, 
ΔΝ 3 Ὁ) ε Ρέ Δ .] Ν ςψαῖ» / 3 .) 

καθὸ οὐκ εἶπεν ὁ Χριστὸς εἷς τὰ ὀνόματα βαπτίζειν, ἀλλ 
3 ν ” δὲ αν . α ῃᾳ [ Φ ο 

εἷς τὸ ὄνομα" ὄνομα δὲ τῶν τριῶν ἓν, ἡ θεὀτης: εἰς οὖν 

Θεὸς τὰ τρία" Ῥαβέλλιος δὲ, καθὸ καὶ τῶν τριῶν προσ- 
’ 3 ’ « ’ 3 σι ’ ς ” - 

ὥπων ἐμνήσθη ὁ Ἠύριος, οὐχ ἑνὸς προσώπου, ὡς εκεῖνος 
9 / Δ / δν) Ελ . ω χ ’ 
έφλυαρει, τὰ τρία ὀνόματα ἔχοντος, καὶ ποτε µεν καλουµέ- 

νου πατρὸς, ποτὲ δὲ υἱοῦ, ποτὲ δὲ πνεύματος, ἀλλὰ τριῶν 
[ια ’ Ὡ] ” . / Δ / ωὶ 3 η 

μᾶλλον προσωπων εν Όνομα εχὀντων, το Οεός. Ετα ἐπεὶ 
3 3 - Δ - / 3 Δ - 9 / 

οὐκ ἀρκεῖ τὸ βαπτισθῆναι µόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ ἐργάζεσθαι 
ΔΝ 3 . Δ ’ . [ή 3 | 

τὸ ἀγαθὸν μετὰ τὸ βάπτισμα, φησὶ, διδάσκοντες αὐτοὺς 
- ῃ α .) / 5: 5 ἁ «λ / ο] 4 

τηρεῖν πάντα οσα ἐνετειλάμην ὑμῖν, οὐκ ἓν ἢ δύο, ἀλλά 
Γ- 

πάντα τὰ ἐντάλματά µου. Φρίξζωμεν οὗν, ἀδελφοὶ, ἐννο- 
- ο 583 Ὡ] ’ ε - 3 3 . / ω 

οὔντες ὅτι εαν ἓν λείπη ἡμῖν, οὐκ ἐσμεν τέλειοι δοῦλοι τοῦ 

Χριστοῦ. Πάντα γὰρ ἀπαιτούμεθα φυλάττειν. Ὅρα δὲ 
- ’ - ο. Δ ’ - 

τὴν τοῦ ἸΚυρίου διάλεξιν, πῶς ἀμφότερα τὰ κεφάἄλαια τοῦ 

Χριστιανισμοῦ περιέχει, θεολογίαν καὶ πρακτικὴν ἀρετήν. 
Ἐν ᾽ . ω [τά ὸ - / .] 8 ον - βλ ιὃ 

ἰπὼν μὲν γὰρ ὅτι δεῖ βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα τῆς ριαδος, 
3 ’ μ.ο. ᾱν ’ 3 Ν Δ / . Δ 

τὴν θεολογίαν ἡμῖν παρέδωκεν' εἰπὼν δὲ διδάσκειν καὶ τὸ 
9 - - 

τὰς ἐντολὰς τηρεῖν, τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν ἡμῖν εἰσηγήσατο. 
ΤΙ »ε/ δὲ 5 4 5 δν .) / μα 9 9 

αραθαῤῥύνων ἑ αὐτοὺς, ἐπειδὴ ἀπέστελλεν εἰς ἔθνη καὶ εἰς 

σφαγὰς καὶ κινδύνου, φησὶν ὅτι, μὴ φοβεῖσθε" ἐγὼ γὰρ 
” ,ε - εά - / - ... ο 4 

ἔσομαι µεθ᾽ ὑμών ἄχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Όρα δὲ 
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τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἀσύγχυτον ἕνωσιν Θεὸς οὖσα, ἔλαβον 

| 
καὶ τοῦτο, πῶς ἐμνήσθη τῆς συντελείας, ἵνα διαναστήση αὐ-ιόδ8 

τοὺς μᾶλλον καταφρονεῖν τῶν δεινῶν' μὴ δυσχεράνητε γὰρ, 
3 / σσ [ή 3/ 3 8 ωὶ . 

φῃσὶ, συντέλειαν ἔξουσι πάντα, εἴτε ἀλγεινὰ εἷεν κοσμικά, 

εἴτε ἆγαθα": ὥστε µήτε τοῖς ἀλγεινοῖς ὑποπέσητε, παρέρχ- 

ονται γὰρ, μήτε τοῖς ἀγαθοῖς ἀπατηθῆτε, συντελοῦνται 
. - 3 / - / 8 

γάρ. ὉΟὐ µόνοις δὲ τοῖς ἀποστόλοις τοῦτο ὑπέσχετο, το 
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βΠυπι Ὠδὶ αΏβααο παζιταγαπι ΟΟΠ{ΗΔΙΟΠ6, αοορῖ Ῥοΐορία- 
{επι 51ρες οπιπῖα, Ἱία, αῦ ε{ αἨ απρε]ς ἵηπ οσ]ο αἄοτατ, οἳ 
81Ρ6Σ {6εταπι αὉ οπιπίρας ΠπίραΦ ἔττερ ο]οτ]ῇοςτ. Οανίθ- 
ΤΗΠΙ ΔΡΟΡΙΟΙΟΒ ΠΟΠ ]απ} αἆ 89195 «άςρος ταϊ 6: 5εᾷ απῖα 

ΟΠΙΠΕΠΙ Ῥοίεβίαίεπα αοοθρῖξ, ΟΠΙΠ6ΠΊΙ416 Ἠιπιαπαπα παίι- 

ταπα βαπο]βοανῖς Ἱπ Βεἱρβο, πηθτίο αἆ 9Π1ΙΠ65 ϱοη{θς 
παϊμαέ, ρτερεῖρίεης Ῥαρίίσατε ἵηπ ποπαῖπθ ραΐτῖς οἱ ΒΙΠ οὲ 

βρἰγΙ{ιβ βαποῦ. Οοπ/απάαπίαν Ατίας οἱ Βαβοε]]ας. Ατίις 
απ]άεπα, «ο αποά ΟἨτῖδίας ποη ]ηβδῖέ ἵη ποπηπίρις Ῥαρίί- 
2418, 5εἆ ἵπ ποπ]ηθ. ΝΟΠΙΕΠ ααέεπα ἐτίαπα ππίπα, πεπηρο 
ἀεῖία». Όπις Ιδίίαν Ώειβ, 66. Βαβο]ῆις νοτο, 6ο 
ααοά ἑτίαπι ρεγβοπαγαπα πηθπαϊπΙξ Τοπαπας, Ποη ΙΙΠΙ118 
Ῥετβοπε», βἷοιῦ Π]ε πιασαίγ ἐγῖα ποπηῖπα, Ἠαῦετο οιπάσπι, 

εἴ πυπο γοςαΓΙ ραίΐτεπι, πηπης ΒΠαπι, πηάπο βΡΙΤΙἔάΠι 54Ώς- 

ἴππα: βεᾷ {γθ65 Ρ6Ι5ΟΠΕΡ ΠΠΊΠΙ Ῥοβῖας Παρεπέ ΠοΠΊΘΠ, Το] 

βοϊ]οδί. Ὠεϊπᾶάε απῖα ποῦ βαβΠοΙί Ῥαρεσατῖ {απίαπι, 5οἆ 
είῖαπα Ῥεπο ορεταπάωπι εξί ροξί Ῥαρίίσπια, ἁῑοῖε, Ώοσσῃ- 

{65 605 66γνατο οπιπία «4Ἡςβο"παιο Ῥγεοοθρῖ νοβῖθ, πο 

ἩΏἳΤη γε] ἆπο, 5εᾷ οπιπῖα πιαηζαία πιθα. ἩἨοτγοβοαπιις 

εἰ πιεατηιβ, {ταίτος, αιῖα ϱἵ ΠΠΙΠΙ ποδῖς ἀα[αοστῖξ, ποΠ 

βυπ]Η5 ρεγ{εοί1 5ενν! Ομ]. Οπιπία εηῖπι οχἰσαπέγ αέ 

βετνεπίατ. Ὑἱάε απίεπι Τοπιϊπί ΒΕΓΠΙΟΠΘΠΙ, αποπιοάο 
πάταπααιε ΟμτϊκΙαπ]ςπα οαραῦ εοπιρ]εσοίαίατ, ἐλεο]οσίαπα 
εί ρταοίῖσαπα γΙτίαίετα,. Ὠ]ϊοεπάο απἶάεπι ααοά οροτίεαέ 
Ῥαρ{ζατί ἵη ποπΙῖπε Τεϊπϊζα{1ς, {λιθοἱορΊαπα ποδῖς ἐγας]α1ε: 
ἀϊεεπάο απίαπι ααοά οροτίεαί ἀἆοσέθτο εί πιαπζαίέα έθηετε, 
Ῥγαοίίοσπι υ]γέαίεπα Ιπίτοάιαϊς, Οοπβτπιαξ 4ποᾳπο δὲ 
απ]πιαί 11198, 9ο ααοά πηϊθίαί αἆ σοηΐθς, οἱ ἵηῃ Πιογίθπι ας 
Ρρετῖοιυ]α, ἀἴσεπς, Νο]μίε πιετο, 660 επῖπι νοβῖδοιπι 6Ο 
πδαιε αἆ οοΠβΙπΙπΙαΠΟΠεΠΙ βεοι]Π. Ὑιάε αἱ Ιδίπά, αιιο- 
πιοάο ππεπιοτ Πιετῖς εοπβυπητηα{1οπ15, αὐ πιασίς ἴ]]ορ οχοῖ- 

{εί αἆ οοπίοπιπεπάωπι ρτανία. Να ρταναί(ῖπι {οταί[ῖς : 

Ώπεπηῃ ϱΠἵπι Παδριίυτα βαπέ οπηπία πηπηάβπα, 5ἶγο α8ροτα 

βἶηί, βἵνα Ῥτοβρετα: αίααε Ιάεο ηο βιοουπιρα[ς ἵη αἄνοι- 
αἱ: Ῥγορίογοιπέ επῖπι: Ώηθαιε Ῥρτγοβροτῖς ἀθοίιριαπαϊηϊ : 

Πποαπι οηΊπῃ Παλρ]ίιτα διπί. ἈΝοπ βοἶάπι αιιέσπι Ώος 8Ρ08- 

ἰο]5 αρί Ρο]]οῖίας, αοὰ οπῃ 1ρ8ῖ5 οί, 5εᾷ απιρ]οῖέεν ἆἱδ- 

92 
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- . - 9 Ν . - α. - - 3 ” - 
συνεῖναι αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς αὐτοῦ μµαθηταῖς. 

3 Δ ’ κ. ” 3 - / ” 

Οὐ γαρ Φήπου οἱ ἀπόστολοι ἄχρι τῆς συντελείας ἔμελλον 

Ὃν' καὶ ἡμῖν οὖν καὶ τοῖς μεθ ἡμᾶς ὑπισχνεῖται τοῦτο. 

Οὐκ ἄχρι δὲ τῆς συντελείας παρὼν, μετὰ τὴν συντέλειαν 
9. / 5 Δ ον / / 
ἀπέσται, ἄπαγε" ἔκτοτε γὰρ μᾶλλον συνέσται καθαρώτε- 

/ 4 Δ ” - 

ρον καὶ τρανότερον" τὸ γὰρ ἕως, οὐ τὸ μετὰ ταῦτα ἀναιρεῖ, 
” θ 3 ε θη / 3 -. - Ἐ) 9 Π 
ἔνθα ἂν εὑρεθῇ κείµενον ἐν τῇ γραφῃ. ἘΕὐχαριστήσαντες 

- - ” / - - 

οὖν τῷ Ἰυρίῳ τῷ ἐνταῦθα συνόντι ἡμῖν, καὶ πᾶν ἀγαθὸν 
χορηγοῦντι, καὶ πάλιν συνεσοµένῳ Ττελεωτερον μετὰ τὴν 

συντέλειαν, συντελέσωμεν ἐνταῦθα τὴν ἐξήγησιν' αὐτῷ γὰρ 
” ’ - 

πρέπει πᾶσα εὐχαριστία, καὶ δόξα, καὶ τιμὴ εἲς τοὺς αἰώνας 
- ”’ 1Α. / 

τῶν αἰωνων. µην. ς 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΠΕ. ΟΑΡΟΤ ΧΣΧΥΙΠ. 499 

οἴρα]5 φυῖς οπιπῖρας. Ἀοασιθ οπῖπι αροδίοἩ απδαιο αἆ 

Άπεπα πιαπάΙ γιου οταπέ: απάε οἱ ποβῖδ, οἱ Ἠϊ5 αιϊ 

Ῥοβέ πο οτγαπί, Ργοπι]θΙό Ἠοςο: ποπ αποᾶ πδαιθ αἆ «οη- 

ΒΙΠΩΠΙΑΙΙΟΠΘΠΙ ῬΓΕΡΡΘΕΠΡ, Ῥο5δῦύ οοπβδιππιαΊοπεπα ππηάῖ 

αρθαίατας οἵς, αὈθίο. ΈΤαπο οπῖπι πιαρῖ5 ποβῖβ αἀθτίί, 

οἱ οἰατίάβ, αἳ πιππάϊαδ. ΆΝαπι αΏῖ Ώοπθο νεὶ Ὄδαιο ἵηπ 

βοπ]ρίυτα, Ιπγθηϊζατ, ποῦ ααἰπαῖό αιοά Ρροβύετίαβ. ΎΟπο- 

οἴτοα οταία5 ασαπι5 Γοπαΐπο, αά εό πμηο ποβῖδοιπα ϱςέ, 

οἱ οπ1πθ Ῥοπιαπα βαρρεάίίαί, εὲ Ιέθταπι ποβίδουπα ετ]{ Ρεί- 

{οοίῖας Ῥοβδέ οΟΠΒΙΠΙΠΙΑΦΙΟΠΕΙΙ. Τίααιθ πο8β 4ποαμθ Ἠοο 

Ίοοο οπαττα{ίοπαεπι αὈβο]ναπαιας. Ίρβαπα οπἶπι οπΙΠΙ6 ϱΤ8- 

ὥατυπα αοίῖο, σ]οτία, εἰ ποποι ἀεοθύ ἵπ βεοι]α βεοιΙοσμΠι. 

Αππεη. 
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Α Π5Τ ΟΕ ΡΟΟΚ5 ΕΡΙΤΕΡ ΕΟΕΒ ΤΗΕ 

ΡΘΥΝΡΙΟΣ» ΟΕ ΤΗΕ, ΟΑΜΡΒΗΙΡΑΕ, 

ὈΝΙΥΕΠΡΙΤΥ ΡΗΕΡΕ, 

ΕΟΡΙΗΙΡΗΕΡ ΒΥ 0ΗΝ ἨἩ. ΡΑΒΚΕΒ ΑΝΡ ΒΟΝ, 

ΕΡΤ ΡΤΒΑΝΡ, ΓΟΝΡΟΝ. 

ΈΤΠΕΟΡΗΥΙΑΟΤΙ ἴπ Πταπρεϊώι . Μαλί 6οπιποπίᾶ- 
ἴμδ. Ἐατιεᾶ Ὦγ Ἠ. ᾱ. Ηυνρπαν, Β.Ὀ., Ιαΐο Ἐε]]ουν οἱ ΤτιπΙ{γ 0οΠερε, 

Ύ]σατ οἳ Νογί]ο]ξ, απά Ολαρ]αῖη {ο {λε Τιογά Βίδ]ορ οἱ Ἰοπάοη. Όείανο. 

145. 

Ἐεατύιμ1ανι Τα0τὶ τες, ἆε ιΦρεοίασιζί, ἆε Ιάο[οίαίγτα, 
ἄε (σγοπα ΙΗΗέΐ5, υνῖι Ἐπρ]ϊε] Ἰοίθς, απ ΠπίτοάαςσοΏῦ, απά Ιπάεχες, 

ὮΥ ινε Ἠεν. ἄποπσας Ουὐµπεν, Β.Ὀ., Ῥτεβελει αἱ {πε Οµατίεν Ἠουςε, 

Γοπασχ]γ Ἐε]]ουν απἀ Τπίου οἱ 8ί ζο]π”ς ΟοἼ]εραε. Οπου Οείανο, Τε. θᾷ. 

(ἀποτιῦΕ 6 «Γωγε Βοεἰ[ὶ εἰ [αοῖξ. νι ἴπο Νοΐες οἱ Βατ- 
Ῥεγτας απᾶά οίμει5; αοέοιπηραπ]εὰ Ὦγ απ αὐτιάρεά 'Γταηδιαίῖοη οἱ {ια 

Τεκί, Ὦν Ἠ. πενεα,, Ὦ.Γ)., Μαξίεν οἳ τιπΙγ Οο]]ερε, απά Ῥτοίεβδον 

οἱ ΜοταΙ ΡΠΙΊοβορΡἩγ ἵπ {λε Ὀπινειβίίγ. Τηῆτεο Ὑο]απηες, Οσείαγο. 495. 

(6ποτΙῦΒ ο {1ο Πυὶρλίς οὗ Ἠα απ εασο: απ αὐτιάρεά 
ΤἘταπβδ]αοῃ. Ἑγ Ἠπαπαν ἨΗΕΝΓΕΙΗ,, Ὦ.Ὦ., Μαρίετ οἳ Ττιπϊίψ (6οΠερε, 

απᾶ Ῥτοίεβδον οἱ ΜοταΙ ΡΙΠΙΙΟΡΟΡΗΥ ἴπ ἴΊε Ὀπϊνετείίγ. ἸΤπ οπε Ψο]αιπε 

Οοἴινο. 145. 

16 ΟὐΠἱφαίίοπο 6οπβοϊοπίίω ΥΩΙθοίίοπες Ίλεεοπι Οποπῦὲ 
πι δε]οῖα Τηροοφίοα Ἰιανίω Α ἨοΒΕΗΤοΟ ΒΑΝΡΕΗΡΟΝ, 3δ. ΤΠεο]ορῖαε 

Τρ]άεπι Ῥτοίοββοτο Ἠερῖο. νι Επρ]ρΗ Νοίςς, Ιπο]αάπρ απ αρτ]άρεά 

Τταπ»δ]αίῖοῦ, Ὦν Ἠ. Ὑπενεια,, Ὦ.ΕὈ., Μαβίει οἳ Ττϊπϊψ ΟομΠερε. Ός- 

ίαγο. 398. 

ΤπεορΗπα ᾖγἰεσορί 4 ίιοσ]ιεπεῖς 10γἱ 17:65 αὔ 41μίοίγ- 
οωπι. Ἐάϊάϊς, Ῥτο]εροπιεπίς Ὑειβίοπο Νοία]ῖς ΠπάΙά ας Πηδίταχ{ς υπι- 

ΕΙΝυύς Πο ΗυΝρμαν, 8.Τ.Β. ΟοΠερᾶ Ῥαποίῖρ. Ἐτίπ, αραιά Οαπία- 

Ῥηίρίειδο» αποπάαμι Βοσίαδ. Ῥορδὲ Οσίαγο. 65, | 



Ἠ)ουο εαίεα ΤοΥ ἐο δ/άΙόΒ 

Μ. Μινυοπ ἘΕΙΙΟΙΒ Οσίαοΐως. Ἔπε ἐεχί πεπ]γ τουῖδεὰ 
{οπι {πο Οτ]σίπα] Μ5. νη(Ἡ απ Επρ]ϊδη 0οπιπιεηίασγ, Απα]γαῖς, Ιπίτοάας- 

Ώοη, απά Οορίοις Ιπάϊοθ Ἐάϊιεά ὮΥ {πε Ἐεν. Η. Α. Ποιρεν, Μ.Α., 

Ἐε]]ουυ οἳ ΤστϊπΙ(γ Οο]ερε, απά Ψ1οε-Ρτιποῖρα] οἳ ΟΠεἹίεηπαπι (ο]ερο. 

ΟπουγΏ Οοίινγο. 95. 6. 

0319Α8 Μοπααν ον τε Ἰγπῖίψ οἳ Πἰαίο, απᾶ ο ο 
«μάσις, απιάἆ οὗ έλο ε[]εοίς λείο] απι αἰίαε]ιπιεπέ {0 ἐ]οῖγ ον λέἴπιφς Ἰαᾶ ρο 

ἔο ϱγϊποϊρίθ απά γοαδοπίπφς οἳ ἴιο Γαΐλογα ο ἐμο (Ολωγφίίαπι Οιγοῇ. 

Α πουν Εάβοπ, τονῖφεά ὮΥ Ἡ. Α. Ποιρεν, Μ.Α., Εε]]οι οἳ Τεϊπϊέγ 
0ο]]εσε. ΟΌτοπηΏ Οοίαγο, 49. 

Τα Ποπιῇῖος, πι νατίοις Ἠεαάιπος, απἁ {ια Ωποίᾶ- 
Ποπ {γοπ1 {πο Ἐαίμετς ρίνεπ αἲ Ἱεηρίῃ ἵπ {πε Οτὶσίπα] ῶαηραασθ». Εάῑιεά 

Ῥγ «. Ε. Οο8ΕΒΙΕ, ὮΤ.Γ., Μαείετ ο{ὔεδας 0ο1]6σε, απά Νοττϊδῖαι Ῥγοίεβδος 

οἳ ὈϊνΙπΙψ; Εκαπηπῖηρ ΟΠαρ]αίη {ο {πο Τογά Ῥϊδ]ορ ο ΕΙγ. Οείαγο. 

108. 6ᾳ. 

ῬΕΑΗΒΟΝ ο ἐλο 6ερᾶ, τευ]δεᾶά απᾶ οογτεοίεά ὮΥ ΤΕΜΡΙΕ 
ΟπΕνΑΙΙΙΕΗ, Β.Γ., Ξαυγατάρη οἱ ἐ1ο Ὀπινεχείιγ οἳ Ώατ]λαπι. Οοίαγο, 

125. 

1η (9 εάΙΗοπ {Ἡθ Γο]ίο οΓ1669 Πας Ῥεεπ ίαΚεπ ας {πε ρτϊποῖρα] πιοᾶε! οξ {πε {(εκί,ρεῖπρ {πε Ιαοςι 

θά 1εῖοη {ο Υηῖοϊι ΒϊςΠορ ἘΘαΙΡΟΠ Τηδάε αΠΥ αἀάῑίΙοΠ5 ΟΥ αΙ{ετα(ἵοηβ; απά {πε αμοίαοης ἔτοπα {πε 

Εαΐμεις Ἠανε Ῥθεη νετίβεά (Πτοιρποιί. ΤΠε Ραᾷβ5ᾶρε5 {τοπ {πε Ῥαυρίηϊσαὶ ππίάηρ απὰ 0Πα]άθε 
Ραταρῄχαςες Ὠαγε 85ο Ῥεεπ οατεξα]]γ οο]]αίεά. 

4γολδί6ΛοΡ ὉὈξδηςβης 48/26 {0ο α «εδω, πη οἴ]μαν 
Τταςίβ οη Ῥορειγ. Ἐάϊίεά Ὦγ πε Ἰαΐε Ώτοβεβδος ΡΟΠΟΙΕΕΙΕΡ,. Όείανο. 

18». θά, 

Ἠ/πιδον”5 ΓΙΓδίγαζίον ο ἐλο Ἰείλοά οἳ Παωρίαἰπίπφ ἴ]α 
Ίεω Τεοίαπιεπέ, ὂψ ἐλο εαγῖψ ορϊπίοπς ο) «7εωκ απᾶ (Ογἱδΐίαπιφ οοποεγηίπιφ 

Οµγέκ. Εἀῑιεά Ὦγ Τ. Τυπτον, Ὦ.Γ., Ποιὰ ΒΙδ]ορ οἱ ΕΙΥ. Οείαγο, 88. 

Έννδρενς είογίσαϊ Ἠπαϊσαίίοπι οἳ ἴλο Ονγο]ι ο 
Επρίαπά πι ροΐπέ οί δολίσηι. Ἐάιεᾶ, νι ἐπο Απαίλοις ΜΒ, (Οοττεσ[ίοης, 

ο ΡΥ ΕΝΟΙΘΡΘΟΓ (00ΒΗΙΕ. Οοσίανο. ἴΤα. 64. 



ο ἐμε (απιζγιάσο ὈΓπίυεγειέη Ῥγερε. 

},εοίιγεε οπ ΙΙπίπΙίη, ἀε]νετοά ἴπ {πε Ὀπινοτεϊέγ οἱ 
Οαπιρτϊάρε. ΒΥ ζομπ Ηεγ, Γ.Γ. ἘΤηϊτά Εάῑμοη, Ὦν Τ. Τυπτον, Γ.Ὀ., 

1,οτᾶ Βϊ5Πορ οἱ ΕΥ. Έντο Ὑο]απιες, Οείανο. 908. 

6απιυγιάφε «γε; απᾶ ΓΕποκη Τεδίαπιεπί, ἵπ Ῥατα]]α] 
Οοἴαπιπς οἨ {Ἡθ 8Β4ΠΙΕ Ῥᾶρο. Ἐάίίεᾶ ὮΥ ο. ΒοΗοΙΕΕΙΕΙΟ, Μ.Α., ]αΐο 

Ἠερίας Ῥτοίεβεος οἳ τεε]ς ἵπ {με Ὀπϊνετείίν. ἜΤηϊτά Ἐάιάοι. πια]! 

Οείατο. Τε. 64. 

(απιζυγιᾶσο «γαρ; Τεείαπιοπί. πια] Οεἴανο. ὃς. 6. 

{π Ργοραγαίίοῃ. 

Τε Ἠογάς οὗ Ί8ΑΛο ΒΑΕΠΟΥΥ, οοπιρατεά ση {ιο ΟτΙ- 
ρῖπα] ΜΡ5., απά επ]αγρεᾶ νυν Μαίετῖα]ς Ἠέ]λετίο απραρῃΗεῃηεά. ΊἈαν 

ΕάϊΠοπ, ὮΥ έΊε Ἠεν. Α. ΝαριξΕ, Μ.Α. οἱ ΤτῖπΙγ Οο]]εσε, Ὑ1σατ οἱ Η ο]]ς- 

Ἰαπα, Νοτίο]]ς. 

ΤΕΕτΌτΙΙΑΝΙ /.1067 ἄε Ὀγςογ{ρίίοπο Γαγ6ΓΙσΟ/η, υγε]ι 
Ιπίτοάποᾶοπ, Απα]γεῖς, απά Ἐπρ]ϊδῃ Νοΐες, ὃν ὔ. ὔ. Β. Ῥεπουνε, Μ.Α., 

Εε]]ου απάἆ (]αξεῖσα] Τεσίατετ οἱ 0οτρας ΟἨτίςΗ 0ο]εσο, 

ΟΗΙάΕΝΕΡ οοπίγα 6α[ςι, νι α τονιδεᾶά Τιαίϊπ Τταπσ]α- 
61οπ απά Ἀοίθς. 

ΟΗΠΥΡΟΡΤΟΜΙ 7,106 αρ Ιδαοσγοίίζο, Ὁη] Νοίος 5ε]οοίοά 
Ἀπᾶ οτἱριπα] Ὦγ ΕΒΕΡΕΕΙΟ ΕΙΕΙΡ, Μ.Α., Ιίο Ἐε]]ουγ οἱ ΤτΙπΙγ Οοἴ]ερε, 

Ἀαπᾶ Εάῑίοι οἱ ΟΠηνεοξτον΄5 Μοηιι[ίοβ. 

ΡΗΤΗ θε[θοί Ι)ἰδοσιγ9ϱ8, εἀτιοά ὮΥν Η. . ἨπππΑμς, 
Β.ΕὈ., Ἐε]]ουν οἳ Ἐπιππαπποί (ο]]ερε. 

ΤΗΕΝΑΕ05, δε[οσίοπς γοπι, εἀϊιεά Ὦ} {πε Τεν. Ἠ. Ἡ. 
Ηληνεν, Μ.ΔΑ., Ἰαΐε Ἐε]]ουν οἳ Ἠ1πρ (ο]]ερε, 

ΤΓΗΕΑΤΙΥ ο {ο (οπππιοπ Γ4ήο0Υ, οἀτιοά Ὦγ Ῥτοίθβδοτ 
60ο8ΒΗ1Ε, Ὦ.Ὦ., Μαρίοι οἳ «θβις Οο]]ερο. 



ὤτοοῦ απ αιύη ΟἸαρείος, το], Ἠηρηίο], Λίο», ο ο 
80 οὗ Ὀπίοογςζίν δίμάεπίς, ὂν «ευεγαί ΙΓάΠίογ8. 

4ἴγοαάν Πιζής]ο. 

ΟΠΟΒΒΟ ϱ20 ἸΠἱοπς6. ἘῬο5δῦ Οοίανο. 9. θᾳ. 

{1η Γορα»αἴῖοῃ. 

ἨΦΟΠΙΝΕΡΘ ἄοε 6ογομά. 

ΟΙΟΕΒΟ 229 ἨΜγοπά. 

ΟΙΟΡΠΟ ὤε ΟΠ[ἱοιῖς. 

ΤΏΕΜΟΡΤΗΕΝΕΡ αζοσγςδις Ι,ορίῖποη. 

ΏΕΜΟΡΤΗΕΝΕΡ οοπίγα ἱζἱαπη. 

ΏΠΙΡΙΡΕΡ. 

ΠομΕΒ, Τ16 Παζ απά Οἄψεεεν. 

ΗΟΒΑΟΕ. 

18οοβΑΤΕΣ. 

ΤοβΕτιύβ ἆεο Πογιήι Δαίηγα. 

Ονιρς /αςίῦ. 

ΡΙύΤΑΕΟΗ, δοίεοί Ὠἰοσγαγρ]ίας οἵ. 

ΦΟΡΗΟΟΙΕΒ. 

ΧΕΝΟΡΠΟΝ5 /07οεπίοα. 

ΧΠπΝορπον)’ϐ ΔΤεπιογαθί[ία. 

ΤΟΝΡΟΝ: 

ΡΏΌΡΙΙ1ΙΡΗΕΡ ΕΒΥ ὔ0ΟΗΝ Ἠ. ΡΛΗΕΚΕΗ ΑΝΡ ΒΟΝ, 

ΝΕΡΤΈ ΡΤΗΒΑΝΡΕΡ. 
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