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me Vuattenfcbue uiro preclaro , liberaliter mobis 
fuppeditante . Porrà ne líbellus bic enchírídij firma 
excederet,uitas argumenta; atq; id genus aduenticia 
um apparatum omnem amouimus. Tamet[t Yoanz 
mis Oecolampadij theologi noftri docta ac piaad 

s  Chriflianum lectorem fit adiecta exbortatiumcula , 
- 7 le liber prorfus ἀκέφαλος -exiret: -Kwbécnoftré 

qualíaciiq; aupicía boni confule,lector caudis 
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ἂν T TE PrEAI ow KATA 
MA. T e: AI O-N. | 

1 di xps be. been 

f s40z ute 
» 9 Ἰκσδ aereo, 

13 E 3656, p t2 
ila 

τ) τας XON TES γγύνκος του Ἰούε 

DES τοὺς ἀβολθοὺς αὑτό. Ἰούδα δὲ, eye 

d τὸρ φαρέᾳ, 1j Top Jogd;! ἐκ τῆς θάμιαρ, doe 

| ede doo Top ἐσφώμ, tego δὲ, va 

σε TOU ἀφάμ ἀςς ἀμ δὲ, yos τὸν ἀμιναδάδ, 
ἀμιναδὰ P 25 eyénos qOJ) νασύσῶμ, ναχασωμ )» 
ξγζύνισε τορ σαλμκῶμ. σαλμὼμ δὲ vno T 

βοοὶ ἐκ οδὴ Sex. 60015 eyes TOU oid, 

“ἔκ τής δούβθ, oid d, t ἐγγύνασε τορ Ἰεοσοιζ . Ioa 
. σαὶ δὲ, eyes Toy δαθ id m TOJ βασιλέα did j 
᾿ δὲ o βασιλεύς, Εγγύνεσε TOU σολομιῶνα, ἐκ Tie 

dac OE M EET € τῷ 



: ETAFTEAIÓN | 
τῷ over. σολοίκωμ  δξγύνισε TOp $06 o4. co 7 
: od δὲ cows ε Top &pid. & Diac δὲ ; owe : 
acd. ἀσὰ δὲ iine T Ἰωσαφάτ. ἰωσαφάτ' 
5, vyyowos Tou? ἰωφάμ ἴω edu. 5 aV TE ΤῸμ δ᾽ 

Zap. ota E T ἰωάθαμ 1o ilo d. 

yes TÜp ἄχαξ. α Xa j JUAN N7'€ TO) ἐξεκία 
«p . Sex too δὲ owe Top Atos eaae 
δὲ εγψύνασε Top Xu. Gl. ἀμκὼμ inne Top T 
e foy. cla 5, eypnes Top Ἰεχονίαμ, Mo) του 

ed οὐ αὐτὸ, £7H 95) Ascot las Bap vAG 

voc. mado δὲ TlU) ἀατοικεσίαμ βαβυλῶνος, 723 

Χονίαο γγύνκσ'ε Top σαλαθιήλ. σαλαθιήλ 5,00 

Vues Top 20g06& «A , oco «A δὲ Yos 

TOp ἀριοί', ἀβιουδ δὲ . eyjüwes TOJ) ἑλιακίᾳ, 
EAnGCIUA 5 ἐγθύνασε Tóp αἰώς. Atos dt yov 
T σαδώκισαδωκ 5, e ypowo's Top ἀχίμ. xp 5, 
ξγγύνησε Top ἑλιούδ', ovd. δὲ ,Ἐγψύνεσα TOp Ἐπ 

Medios. Ἐλεᾶφας δὲ, εγγύνκσι T ματθάμ, ματα 

Bep. δὲ οἘγγύνκσε Top 1x96 «Ἰακὼβ δὲ id 
σε T0p ΠΣ δεν ,TOp ddga μας IX , pic τ ἢ 

Ἰνσοῦς,Ὁ Xv vong A15 0G. "S GLO OU "ai οὖδαὰ 

| V&oU 7p ga. Ἐῶ δαβιδ', yeso exorto e 

c'ae0. 192) ἀφ» δαρ : τωρ qo) μετοικεσίας θα: : 

fAGVoG; Ἡνεαὶ ἧς κατέσσαρεο, (QU) ΧΡ qO) uim 

vOIxe 



KATA MA TOAIOR, 5 

τοικεσίαο βαβυλῶνος img τῷ dero 3 'Ywsat 

Pexoeréasesec vo) X ἢ ingov λβιδοῦ H γγύνασὶς 

οὕτως KJ. "Ὁ μνκσόνθεϊσαβ D Q9) ματρὸς αὑτοῦ 

ἑλας (ας δ Taco, LE H bip iis λθϑυ αὑτους, εἴα 
tet 

I qu Γγάϑει ἔχουσα Ἐκ C issuer Qa ὃ ayuu, 

Ἰωσὴφ δὲ ὃ ἀνὴρ αὐς δ)» δίκα Gp, itg) HT cas 

| λωμ αὐτὰρ Zadar iran, ἐβουλήθη λάθος 
P V. 

EMIL αὑτήμ. ταῦτα 5 αὑτοῦ θυμαθέντος, 

ἜΣ tW κυς [oU Xa oiag EDT αὐτῷ λέα 

"yep. Ἰωσὴφ ἧσο fad OU. H ἰφοβαθῆς ἡρϑλαθᾶμ 

μαφιᾶμ ala yovatcsca σοῦ. T0 y c4 αὑτῇ ye 

ép ἐκ πνεύματός £S1p ἁγίου. τέξεται e δὲ ἡ jo. | 
καλέσξιο TO ὄνομα, αὑτοῦ ING^OU αὐτοῦ 

nen Top λαμ ἀυτοῦ ατὸ Τὴν ἂρ ἜΝ EC 

τοῦτο" ὅλομ Uy bye], fua. πλιρωθὴ τὶ 10 ὄκθεμ m 

TOU κυς συ, δια τοῦ. Ato dit gu: λέγοντίθ)ν, 1dov 

Ay0vge d qi yssgr se) TéÉecou Jost) κα 
λέσουσί τὸ ὄνομα aie pA IOURA ὃ E Ss: 

tonio iato, es ip ὃ θεός. ΟΝ φθεις δὲ ὦ, 
Ἰωσήφ αὐ Vt) 8, MEC δ᾽ ποοσίταξ «pota 

^J 

. τῷ δάγελθ. κυφίου. «0 7n ἀφέλαβε lo γυνας 
€! δὸ vero 

v 

zs (scr) οὐκ ἐγίνωσκεμ, alu εῶρ οὗ ἔτεκε 
. ME 
"c 

| jop αὑτῆς, δ ἀξωτότοκορ, € Θλξεκάλεσς TO QVO- 
μα αὐτοῦ Ἰκσοῦνγ, τοῦ δὲ Ἰκσοῦ γγννηθέντοο ς 

» 

AE MEAS αὴ 



AC OEYATFPÉAION 
TIT ETE ἰσδαίαο, d cA Ap. tedte eode T Dot 

| σιλέωρ, Hol ιάγ ἀπὸ 0 eia πὼς εγγύοντο 

«10 Ἱεφοσολυμα,λέγνντες, "So τεχθειϑ Pe 
exe ὅ' ftovd'at pss td'o X) 93 αὐτο TOp ἀδέςα, 
ῳν τὴ ἀνατολῇ, Οιἡλθομβυ προσ κυνῆσοις αὑτῷ, 

ἀκὅσαρ 5 λφώδηρΣ ὃ βασιλεῖς, τα Sex Dx ἢ τ -αἃ 

σα Ἱεφοσόλυμα, UT GUT. X9!) Fus yay ἡ πάν 
"TOC UG &exisedio y) | Y euh creto T Aoc, t UU 

ϑάνετο ay «viv, c5 6 38/508 poa. οἵ δὲ εἶ 
- "toy circa. e PutossuceO reae, οὕ τωρ γουῇ 
γέγρατῆ]οαι δια πῷ προφήτο. 19 σι βκθλεέμ 

γὰ ἰούδα, bud oq. Go t tAXXISN el qM TOTO ἡγε 0s 

ep TIPPS. 5 γὰς 44.01 δελεύσετι ἡγέμδιος, 

ÓC "ic wot Lote Tp λαόμ. ἑκοῦ Top. ἰσραΐλ, τόης 

Ἰφώδας Adde: καλέσαο TOUG κάγ vC, ἱκφίδωσε 

ὧν c Tip TOp Aóvop. f octvoptiis a ἀδέφος. 92] 

Eu té od T0v6 εἰς: Qx0A& ἐμ περ. τοόφδυθένα 

“ες ἀκριβῶς, dr eris am. spi. τὸ παιδία. ἐπέὰρ 

δὲ εὕρητε παγγείλατέμιοι, ὅτσωρ κἀγω Ἐλθ op 

προσκυνήσω αὐτῷ.οἹ 5 ἀκδσοντες, τὸ βασιλέ | 

ὡρποφεύθασαμ. γὴ ἰδοὺ t ὃ kei oy εἰδομ ᾧ d τῇ 

ἀνατολῇ, meon o αὐτοιο, τως ἔλθωρ, t ESx Ἐπάνω 

οὗ 8] τὸ wroud top. Ἰφόγτερ δὲ Τὸμ ἀαΞέφα, Ἐχάφκε 

στὰ Ata ay HR di pe ἐλθόντες εἴ 



X ATA '/MA'TOAIOWN, $5 
πὶὼ οἰκίαμ, «veop τὸ τ oud lop μιετιὶ pxelco 960 

Nina αὖ τον. (07) ποισντεο asta αὖ 

τῶν ἀνοίξαντεο οι θασαυςοῦςς cir yngocie 

νεγκαμαυτῳ δῶρα, guo pon λίβαν oii "νὴ ru: 

yay, C Ago uo tme. καὶ Ὄναφ iud acti 

Lot προς Ἰφώδαμ, dic EAE: 0d à ἀνεχώςησαι 215 

ato) χώφαρ αὑτῶμ.. peque 5 KS, 
᾿δουχγίελος xvers φαΐνεται κατ oves Ὅδ Ἰων 
οὐφιλέγωμ. ἐγερθεὶς, rete T» ax ond rop wl 

vrlà» ματέρα αὐτῷ, 59) φεῦγε 16 eic yvTijop, QN 

199r Ex d, τως ἀμείπω σοι. μέλινει. γουῷ ἡφώδας 

| qni To τραιδίομ, δὶ ἀπολέσαι αὐτό: ὁ de jeu 
θεῖς ἡρέλαβετὶ 70: τοδιδίομ, 92) ab; ) ἀμτέφα aue 1 

A VUX TOC, Mop) Gs X exa s) εἰς oi yi on: Mo) ὁ 

Ἢ ex, ἕως τὴς τελδντὰς Ἱφώδου να ὦ eco Bn | 

τὸ δαδερὶ Uze JS κυρία; διὰ T Fayoofieu. λέγοντος. 

| dE ολ γύτο᾽ Ἑκάλεσα Top jon j.OU τότε ἡφώδα 

᾿Ἰδωρδ ὅτι querat xs UP * Up a eyop, ἐθυμώθη 
λίαμ,ιοὴ ἀποσείλαο NOUIS πάντας τοὺς ws 

| d'ac Tue du βαθλεέμι χρὴ q^ ai τοῖς: ogion. 

eimi, Guo  d'isToUe , C κατωτέφω, κατὰ ἐμ Δρ 5 
vop $ 9p Ἰκφίθωσε da Tp ̓μάγωμ. τὸτε ἐπλης 

φώθν T irte v7 Ἱερεμία Ἐποοφήτο,λέγούτος.- 

ed S] yx a ouod, θοῦνοφ, X) sAav8 uoc 9 

« τ κὸν 



KY ATIESMGOCO UN 
ὀδυςμιδρ TP. ξαχὶλ κλαίθσα τὰ τέκνα αὖτ, 
x) ovx NA fn üyou , δ ἃ οὐκ «Ic Ip. T «Ava 

τήσοντος AT hie Gd e ἡ δου ἄγγελος κυξίση χατ 

Ove φαίΐνεη δ Ἰωσὶφ t at γύτῆῳ Afyep. ys 

θεϊο, ποάλαβε τὶ TO rad top , V) wj alui ἀντέφα aT, 

y) ?Pee Us εἰς γϑρ σφαίλ. τεθνήκασι yo σι ζητῶν. 
«6 lo) ψυχὰρμ ἵ παιδία, € ο3 ) ἐγερθεὶς, ϑέλαβε 

το eral foy x) σἰὼ ur ἔφα E, νὴ) ἤλθεμ εἰο γὺρ 
dc Qoa oco δὲ, 0 c ag χίλαοο Bases ἐπὶ 

T idiot ἀντί hecod'ou 7 ssacrpoc ς cit » toG 
£x& cm a éip. gni J κατ ovas ἀνεχώ 

φησεμτιο τὰ «tex go) yeu ottace MU) ξλθώμ,κα 

TGKXo'SyJ «lo πόλιρ Acus ya2aet0 . oro 
τληςωθῆτο c δηθε ἐμ διὰ τῶρ προφχτῶμ, 0d doo 

ea. g^ UNE; |^. Ey δὲ roc iu.igata iz 

κείνοις, πδαΎ fuer ou Ἰωάννης ὃ bcm SRG Sx e Ua 
Cc qi τῆ φήμιῳ τῆς Ἰουδαΐας, 92) λέγωμ. ἀκα 

τανοέξίτε. Aye y) βασιλεία Ta οὐφανῶμ, ous 

τοῦ γᾶς tgp D ῥαθεῖο υ2 coo τῷ agoqiive, λέ 

ουτοο. φωνὴ βοῶντος A τὰ teo, ὑτοιμιάσατε 

πίον ὁδὸμ κυςιου,εὐθείας γριξίτετας τρίβους aUa 

τὸ αὐτὸς δὲ οἸωάννκο ei xs τὸ ἐνδυρια aU TOU GTP 
s kou. » V) Ἰώνημ δες ματίνημ τ TOi aio 
ὀσφυμαντδ, 8 5 &oqiavTg m agde, C "o 

Gg!0p 



KATA MATOAIORN. 7 
5» E. / " Jj A A, 

Ἄγριομ. τότε δξεηρφενετο 7ie0c av TOU íeeoc 0AUs 

μια, MU) τ root i retd'ouioc, Mo) τοᾶσα i io TX cogoG 
» / Ν 7 , 2 Qoo) / ce y 

το oed Gy, w) t Dorm] i20v10 v Ὁ foed &yy U7r αὖ 

τοῦ ,στομολογούμϑυοι TGQ Quo lato. αὐτῶμ. 
» ἢ 1 M e : ΄ ^ ^ s 

1d'àp δὲ τρῆλους TOp φαφρισαίωμ, νὴ σαδδακοίε 

€op te xod ac Ἐπὶ Go] uaatrcs, εἴπῳ ad 
^ / ^ ^) PG ΑΝ Ne 

T0106 , νήματα tX1d yay »,τιούπεαξεμ UATU 

dq uy&p à? clie js sao oe yii s oe nia ome οὖμ 

x9 5006 &2 i206 TRO ετανοίαο, CN μὴ δόξκτελέα 
p Ww 4 ^» Li “1 Ν €. , s, 

γάρ ᾧν £u To To zr £go EX ouo Top & eot. λέ 

eyo 59S ὑμῖρ, δὰ davon ὃ θεθοῖκ TI λίθωμ τού 
σῶμ Ἐγξίφοι τέκνα G0 ἀβοαάμι. X9) νὴ ἢ ἀξίνα 

προς 7l» 613a «fy δένδοωμ κᾶται. «p ovy 

d 'éyd'e op μὴ ?P100 p ep καλόμ, Ex xoi e], W) 
$16 τοῦς βαλλεῖας. γὼ A, boc] 10e ὑμᾶς qu Ua 

d'a εἰς us T&yotay ,0 ὃ ὑποίσω 4X8 texouduoo, 
! 74 4/ φῶ T. iy E c Yc 

4XXve Tee 00 ἐλό SI. ov οὐκ εἰμὶ Ἱκανὸο T U7Pa 

δήματα Dots taa. αὑτὸς ὑμᾶς βατῆίσει ef) as eU 

μαὰ δ γίῳ Yo) aver. οὗ ὦ 7]Vop A τὴ χερὶ «vs 

"T92,9) διακαθαριεί σἰὼ A Govt UT, πο σιμάξᾳι 

ep σῖτομ αὖ ἴ εἰς τήμ aO To 5 ἄχυφομ και 
τακαῦσᾳ τυρ᾽ ασβέσῳ. τότε ἀϑαγίνετοι ὃ 1«a 

e Boa? ὃ γαλιλαΐας eret T0 oed wp m906 Τὸμ 

daa yir» T6 Doxcrr]io3 ew ὑτὲ oT.0 7) Ἰωάννης die 
| 4 itj κώλυεβ 
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a Aut) αὐτὸν, λέγωμ. tyo gero ἔχω; Ὁ σοῦ 

βατῆ! δϑῆναι, κοὴ συ ἕς χῃ πρός με; ἀποκφιθεὶᾳ, 

δὲ o ese eim 71906 crc op. ἄφες ἄςτι, οὕτω γὰ 
azeez'op 6i iuc Ἰυγαλὴς Boat v Gap δικαιοσῦ 

V4p.ToTe & Oli ip αὐτόν. W) βα πηι δλεῖος 0 INC B, 

ανέθᾳ «Bue QT T ὕδατος. Lo Ἰδοῦ ἀνεῴχθας 

σαμ αὑτῷ οἵ giugno MET ἰδερ ὃ ὁ πνεῦμα t cts 
aca ool vop ἃ Gol τεξιδερ e iex outpop' tT 
eirróp. 9) 1d'ov Qoi £x τῶμ οὐςανῶρ,λέγουσ'α. 
οὗτοο ὄξιμ à joo κου ὃ ἀγαπῶ, d) G sud a 

xkca, τότεοινσδο ay On ero lu) € tex 4cop 

V7 τῷ «Ve Vj. Toc πειραθῆναι vro τὸ dtabos 

A9.W) vise ὑσὰς acta Tasog ἄκοντα ἡ) νύκταξ 

τεόσαφάκουγα, ὕδεφομ Ἐπείνασεμ. οὐδ πξοσελθὼβ 

αὑτῷ ὁ τες ἀϊωρ εἴπερ «£t joe el [τῷ 36, εἰπὲ 

ἵνα οἵ λίθοι οὗτοι ἄς Tol Xoevq.t b αρκξιθεῖς 

εἴπερ. γέγκαπα, οὗνκ ἐπάςτῳ ἀικονὼ esa; ἄνα 

666700, αλλ ἐπὶ v OTI Tourn tesop tod . 

νῷ διὰ σόμαῖος ϑεδο τότε ἄφαλαμ βάνᾳ arm ὃ 

διάβολος εἰς TU αΎΪαμ. πόλι, «90 iswctp αὖ 

Top: ἐπὶ ὃ πηεςύγιομ TO ἱεφδ ,"οὴ λέγφαυτῷ..εἴ 
joo εἶ τὸ 938,6 σεαυτὸν κάτω. voe] 
XS. óTI τοῖς ἀγγέλοις, αὖ τοῦ cA ra Tp e$; 
«9U) ἐπί χερῶν ἀφοῦσίσε' E e 



»: A 

"/PATA: MATYOALON. el. 
| móc Alüop. Tu s odxc'e. equ ἀυτῷ o ix oo. E 

: i γέγφαη]οι, οὔκ ἐκποςάσαβρ κύςιομ Tu 3*2 

ὄμσου, v up Ay eaux ire «UT ὁ διάθολος 

10 ὕφος ψηλὸμ λίαρ, Ο δείκνυσιμ αὑτῷ ord 

'δαρτας βασιλείας T0) κόσμο, ν ali Φόξαμ αὖ 

τῶρ C Ay] αὐτῷ, reU reo ἄντα δώσω ep 
ἱ ; f£ ; Cc T ! ^*^ 3 νῷ & 2 

“Φεσῶμ 7I€00 X UV Hg" G 401, CO T€. λέγει χυτῷ 0: 1€ 
^ 7. Wr, UspiP 7 T " αν rod GM 

σοῦς ὕπαγε σατανᾶ «γέγφατηοι S KRUSLÓD E 
2 Ay AZ , , - 

sop σου προσικαρέσεις, CN αὐτῷ μόνῳ Aces Us 
eec. τότε Ge uei rep ο΄ διάβολοο. X) id'ov& cy 

γελοι agoc iA op,td) d'nacovey ew, ὦ Ἀκοιᾳ 

σαο d eie rcr Ιωᾶννκο ἄρεδόθα Jae X gua eg 

eG ci γαλιλαζαμ. 3) καταλιπὼβ alo vodaec8, 

Ἐλθ 2 or] oua «IG. Kate guod) 7l) amy ode 

λαύδίαμ, ᾧν ὁρίοις debe ap. M9) Y νεφϑαλίμι ἵνα 

veo TO inBep διὰ Ἡσαΐου τὸ) προφήτο,,λέ 

voe “δἹαβθλωμ QV ve e oA. od op ϑαλάσε 

σις, τέφαρ τὸ Ἰοφδάνε, γαλιλαζα Ty ἐθυῶμ, à 

A080 καθήμδυος (σκότει, εἶ δὲ φῶρ μέγα, C 
τοῖο καθημᾶψοιο cq χώρᾳ νὴ σκιᾷ ϑανάτο, poe 
ἀνέτειλεμ αὑτοῖο. ἀτ τ ὅτε AD 0 INO'SG ΚἈΞ 
gare kg] λέγεμ, UA τανοᾷξῖτε, ἤγγικε YS Ἡ fas 
σιλεία Tp οὐφρανῶμ, | Βεριπατῶμ δὲ ὁ ἐμκσδα 

"ow DU: $. γαλιλαζαξ sidkp δυο αδὲλ 

é )y dove, 



yo EYATTEAION 

ᾧους ,o 14e ya Tp λεγόμϑψομ πέτφομ, 19) Qua 
dip "y αδελφὸμ eyT9), 6 ἄλλονϊας & ιΦιθλμα 
Syop: εἰς alo) ϑάλασαμ. ἦσαν you) ἁλιᾶς. νὴ λές 
"yet αὐτοῖο. δεῦτε ὁπίσω 43,3) - οιήσω ὑμᾶς ez 
2u&e αγθςώπω. oi δὲ χφέντεο εὐθέως Ta δι κτυα, | 
concra «irs C "o βὰς ἐκέθεμ,εἶδε y As 
λους δύο ἀδελφοὶ, | iaceo Bop Tip τοῦ 1« Psd'ou at, 
e Ἰωάννη μ Pp ἀδελφὸμ ai 9 qv GO πτ-λοίῳ Uis 

TC ἐξεβεδοζο τὸ ̓ ταῦρος αὐτῶμ, Koccagetla 

ταῦ τὰ δίκτυα αἱ cry, X02) Ἐκ ἄλεσεμ αὐτο. ot 
δὲ εὐθέωο ἀφέντες τὸ ὭΛΟΙ͂ΟΡ e TO mo eg ocodr 
"Dp, ἰκολδθησαμ αὐτῷ πῳὴ e yep OA «p "lul 
γαλιλαζΐαμ ὁ Ἰνσόο,διδάσπκω I eH TO g'uvenya 

ey. e αὑτῶν, C καφύοσωμ τὸ εὐαγγέλιομ «9 Paz 

LUUD Q ϑεφαπεύωῇ p eco νόσομ, "οὔ wa 

| up ἱαλακίαμ qu o λαῷ. IU) ἀπῦλθεμ ἣ ἀκοὴ 

αὖ T9 eie ὁ λὴμ τί) συςίαμ, νὴ προσήνεγκαμ Ga 
| τῷ -άνταο τουο κακῶρ Ἐχονΐας, ποικίλοις νό 

| €'0I6 492) βασάνοις c't xo puero) d'aLjkova 

Move p" σεληγιαβομδα G bt ἀραλυτικοιὶ, 

«o2 ἐθεφἀπόνσεμ αὐτὅς καὶ ἐκολὄθασαμ αὐτῷ 

ὄχλοι 9.01 jx? PONE JexamróAs og; 

49) Ἱεφοσολύμωμ,( , € rovd'azac , νὴ e igap T7» 

$ Ἰορδάγα, Ιδὼμ δὲ τοὺς ὄχλουθ, QVE ON eG s 
| 0606 



XATA NM A TO AI O Ν. 

09064) xat  ίσαντος αὐτο 2 προσίλθομ abad o3 

p.a cad αὐτι χοὴ ανοιξαο τὸ βόμα αὐτὸ); tdid'ua 

exsp αὑτούς, λέγωμ. .μακάξφιοι 0t "exor (Ὁ 

risu xac, δ᾽ ἃ αὐτὴν ὄξιμ ἃ Θασιλεία Tp οὖφρας 
. ^J ^ x 

| VO. μακάριοι ΟἿ τοενθξντεο,δ ἃ αὐτο! πδακλκα 
P à 7 ess C; 5 Ν 

ϑέσονται. μακάριοι 01 πραξίο δὰ αὐτὸ! κληφος: 
ὦ LU ^; / ^ *- 

vou. aci Tip ^y Sy. ακᾶςιοι Qi w'ayoyr eG 97 

δυψὥντες τὴμ δικαιοσύνα, σὰ αὐτοὶ yog rait 

CoyTo, δακαςιοῖ 01 Aso veG, σὰ αὐτοὶ Ἐλεκα 

θήσονται “μακάς οὶ 91 καθαροί TH ἐκαφδίᾳ, S αἱ αὖ 

τοὶ Του θεομ ὄψονται. μακάςιοι ΟἹ εἰφηνοτριοῖ, 

ὁ ἀ αὐτοὶ ἣ joi 0c κλχθήσοντ. ἀκακάς οὶ οἱ δεδιω 

"y puoi eencep d'ixoto σύνας δὰ αὖ Ὁ api ἡ Gact 

λεία Ty oue Gp. μακάριοι σὲ, τ ἂμ Ὀνειδίσω 
c'ip μᾶς, Wo?) διώξωσι,, δὴ εἴπωσι ap τοονμα 
gop eHucac καὶ wp ψδυδόμϑυοι,ἐνεκεμξεμοῦ, 

"cat ese 39) ἀγαδοιᾶς, 0 6 0 μιδϑὸς ὑμκῶμ 

πολύς qv Too ovg «oig . οὕτω you ἐδίωξαρ 
τοὺς προφήτας ^ τοῦς "$0 Wap. V4.Go tse τὸ 
ἅλας ῳϑδὴ γῆς. tap δὲ TO ἄλαορ μωρφανθῇ,, qu 
τινι Gud o erat s d οὐδὲμ ἰσχύει ἐτι E εἰ μὴ 
βληθῆναι ἔξω, τοὶ κατατσαταίάθαι i ὕπο ὧν 

αὐνδεώτωμ. ὑμεῖς Ἐσε τὸ que τῷ κόσμον. OU 

. δύναται τοόλιο κφυθῦνοαι tario 0g0uG ke. 
οὐδὲ 

Yi 



Σ᾽ TYIATTETAISOÓIN:. 
oU δὲ καζουσὶ λύχνορ, x) τιθέασιν cepit d 7p | 
μόδ len ARAS ἐπὶ TU) λυχνίαμ᾽, CN λάμπει πᾶσ 

TOlo qu T οἰκίᾳ. οὕ τὸς λαμ άτω s φῶς ναῶμ 

ἔμποσόϑερ Ὁ αυθρώπωμ,δπωο Ἰφωσιρὶ voa Ta 
καλαὶ ἔφγα, e d'o E ct τατίς ά V 4x OT S 

"TUiC ovgeyote. μὲ νομίσντε, ὅτι δλθου πααλύᾳ, 

δος Toy LU τοὺς meodutas. oV. ἦλθον: xoa 

ταλύσοι, ἀλλα τλιφϑσδ. ἀμὴν γϑλίγο ὑαῖν; 

ἕως ἂμ Ay eA AW G ὁ οὐρανὸ ea yl ἰῶτα: ep ata 

πβαία, οὖ μὴ dpt τρόμο, tg GV 
voypoittot. ὁ ἑαμοῦμ λύσῃ μία Tp ἐντολῶρ | 

TU TIV ἔλαχι SO. X) διδάξῃ οἱ οὕτως τοῦς να 

θφώπος ἐλάχιϑος XOU ec ou cA τῇ ἢ βασιλείᾳ 

TA? ουφανῶμ: 06 Jy coto 92) διφάξι, οὗ τοᾷ 

ἁκέγας UC o s? eA τὴ ἡ βασιλείᾳ τῶμ ove. 

λέγω γὺ vui E dpud πριόσεύδη vix p fuco 

&'ok AE] Tp S Uude ep W) qagicafa p, 

oU μὰ cot ONT Viger Gaz A fei O Veoq ue 
| ἠκόσατε ὅτι ὙΜΩ͂Ν τοῖο ag xoig oit φονεύσᾳρ, 

| o d'a Φονεύσῃ; ἔνοχος ἔδᾶι. πῆ κοίσ ἐγώϑὲ. 

τ Me wp, ii x6 o ὀφγιζόμϑιυοι, 6) xs 

$G «VT εἰκὴ VERO XOE" tsot]8 xehc.06 Ap εἰπτὴ 

JS) xd Aq UT ζακα, ἔνοχος ἴσαι δοιοιδείῳ, 

68 Ap VIG H ess ΩΝ ἔσο εἰὸ τἰμνγέενναρ | 
7 3 v900, 



XATÀ MATOALON, . xg 
T wueóg Xa op προσφέφῃς ὁδῷ góp. cutus 
Svetasiísiop tke ELLE Ο ἀδελφό ὅς σᾷ 

Ἐχατι κατα v3, kso Exe Τὸ δῶφόνο σα ἔριφοι. 
dày τὸ Suc ieSagiov, e πάν εὐτς ατορις dice 
apt δ ἀδελφῷ c, Moy có ἔλθω n πρόσφερε 

T δῶφομ σοῦ. 197 evo d ifc σου Toe 
οχύξως στοῦ εἰ qui ὁδῷ μα QUT, αἰ ποτέσς, 

"ado arid ntes: τῷ κριτῇ, Qo κριτής σεσα 

$od à td t Vii cad £16 φυλακὴμ βλιθήσῃ, c δὴ 

ἀὴρ λέγω σοι, ov quu dee e ἐκᾶθεμ, ἢ ἴω ἂμ 

απσοδῷς Τὶ τοι ἔλατο kodsá &vmp. ἰκὅσατε ὅτι Ἐφ 
Sg τοῖο ἀφχαίοις, οὗ μοιχεύσειο. Ey δὲ λές 

γὼ VA Ty T1960 ᾿βχέπωμ aso cct πρὸς 2 Τό 

Ἐπιθυ λάσρι c atug y (oW Ἐμεοίχθισεμ αὐτὰρ cA) τῇ 

καρδία αὖ QUT. ΟΣ δὲς [^ ὀφϑαλμός σᾷ ὃ δεξιὸς σποΐ 

| Punt 655 ἔξελε rra). βάλλε &7P σξ, "V4 
| φέρε γάς có ἵνα amo] ep 7lv 46g σου, 
ΩΝ 4 OA Op TO σῶριάσου ΘΆΜΔΗ tO γὙέενναμ, M92) 

«1h δεξιάσου Xe σκανδαλίγει σε, Soto op αὖ 
ij: Tip ;3) ec TP 075, συμιφέρει γάς σ᾿ο! ἡ fuo χὰ 

y πόλμται sp VH. qut p σου, C HE ὅλομ. τὸ σ᾽ ᾧ2 

μα &ov Ῥλκδὴ εἰ «IQ γέενναμ. A δὲ οὖς ἂμ ἀ 75 

᾿ς λύση u γαράζκα αὐτο), δότω. αὑτῇ. Gr 0S&ts 

eiep, vyo X Mya Uu Tus oci 06 ἂμ ἀπολύσ' τὴμ 

uod 



14 ETATPETTOM 

ey LOU KOC αὑτῷ ysagenTuc λόγε ποςνείαθ Tá | 
αὐτί» u.orx Goo . won oe tap ἀπολελυμένα 
"y Aog οκοιχᾶται.. Sup Ἰκούσατε, δ ἃ eda 
φέθᾳ τοῖς ἀφχαζοις, οὐκ ἑπιος κήσεις χ ἀποδῷ; 

T δὲ S Ico TOUC ὕφκους σου. vyo 5 λέγω 

VT] uH $4.00 QU ὅλωο , Uie cH TO οὐφανῷ, 0 

Seóvoc G1 T 93 , αὐτε ᾧ τῇ γῇ, ὁ ἃ ϑτρπόδιόμ 
ἄξι TV, vod Gp αὖ TO) , μεήτε εἰ Ἱεροσόλυμα, ,δε, 

ἃ τσόλιο ὅξ) TO) μεγάλα βασιλέως. m3 qH TÉ 

κεφαλῆ σου Ὁμιόσῃς, σὰ οὗ δοασ'αι aa "fh 

χα A Susp ὦ H aSAdL va τοι ἴσοι, ἔσω δὲ o A02 

T VJ.Gp , Vat ναὶ, οὐ oU «ὁ ̂ ) ποεφιοσὸμ τούτωμ» 

Ἐκ TO wo wies tsi, inciso" acm 0 Kid od 00a 

pop ἂντι ὀφϑαλάξ, νὴ ὑδόντα ἀντὶ Ὀδοόνϊοο, 
ἔγω 5 λέγω υμῖμ, ἀκ ἡ ! ἀν ἀσῖναι Gg TV e αλᾷ 

6 odo σε φατσ σε Ἐπὶ Tl δϑεξιάμ σου σιαγόνα, 

Sei op αὐδὸ' (o) aluo. (o) 69 JeAoVTÉ 
σοι x eit vou v) T χιτῶνά σου Ax Pep, ἄφερ αὖ 

τῶ νὴ ὃ ἱκιά ἀομ.νὴ óc tc σε αγγαρεύσει μίλιομ 

ἐροὕπαγε js αὐτο δύο G9 οὐ τοῦντί es δίδου, 

X9) TO θέλοντα ἃ7 σοῦ d'eyela toG μὴ ἀφρϑῷχα 

qs. ἰκὅσατε δὰ ἐφξεθκ,ἀγατήσᾳς Top wANZ 

efop σου » "tg u.c sag τὸμ Vx Üeop gov iy δὲ 

λέγω ὑμῖρ, ἀγατ ἅτε τους ἐχθρους UJ, «Ux 

λογέίτε τούς καταρωμῆψον G v.e, xA 6 ποι 
ee 

- ᾿Ξ 
ICE OAM. . 



i X ATA M A'T OÓAIÓN, I$ 

em τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, τοῦ πεοσεύχεσνα | 

big T) emigead yop i U4A 6, 9), διωκόντωμ 

ὑμᾶς , 095 000 γγύκονε ἢ fjo£ τῷ τσατρὸς υμκῶμ,τῷ 
e owgoqolo, à δὰ τὶ ui ἵλιομ αὕτο ἀνατέλλει πὲ 

' τοουχς οὐς X) rye oU, (o2) βεέχαξ ἐπὶ ̓ δικαΐθᾳ 

πο ἀδίκους. tap ys c yc we τοὺς ἀγαπῶνα 

ταῦ vada, τίνα pudxropt ἔχετε; οὐχὶ 4) οἵ «AG 

ναι ὁ αὑτὸ worse ; 92) t&p ἀασάσε ϑε τούς 

ἀδελφοιο ὑμιῶρ ἁκόνομ TI wseloop vole Ts: 

ow x1 νὴ οἵ Te Bot οὕ τώο soci ; ἔσ᾿εὖϑε οὖμ 
e ou , c/ c 1,4 "^ €&$ 9? P" » 
UJ.Go τέλεσι, 66719 ὁ πρατὴρ ὑμκῶμ,Ὁ cf) TOT G OUS 
ξανοϊο τέλειός (áp. προσέχετε σἰιυἔλεκμο 

| evi P uL Sp μὰ TP μ ἐμ πφοῦνεμ Ὁ ἀνθρώπω, 
πρὸς 19 θεαθῆναι αὐτοῖς. eiducieys , auddop οὔκ 
ἔχετε aai Ὁ πατρὶ ὑμῶμ, (5) d οὐφαγοῖς. óT 
ἂμ οὖμ woo ἐλεχμιοσύγημ, n. σαλπίσὶς ἢ ἕλια 

προσϑέμ g^, GS οἵ ot V?PxcerTau πσοιδσὶμ eA T OLG 

σαυναγωοαϊ, α,γὴ cf) Ἰοῦς ξύμομς,ὅττως d'o£x o9 
ep ὕπτὸ € ἀνθρώπωμ.ἀὴμ λέγω ὑμῖμ, ἀπέχῃ 

c T uA o9 op αὑτῶμ.σ Ὁ j ?PlO V VG t As H4A.0C QUK], 

μὴ γνώτω 7 ἀφιδεφά c8 τί 2010 k δὲ ξιά σσ,όττως 

ἢ σῷ N EASNULOGUUN GÁ) τῷ EDT πατήρ σφ. 

ὃ βλέπωμ v» 69 Ἂς υτηὼ Q Xi TG ἀπωδώσει cot cu 

GÀ φανερῷ νὴ δ ἐὰρ προσ & XH, OU ἔσῃ ὧς πὸ οὗ 

ϑ7Ρ6 



1 SDOSYATTIETADPON: 
| T irai 60 Φιλοῦσὶυ ej TL 7'abonyiyoli Gs 
' 400) c4 cote etate T πλαταῶμ «sommo προ 

| σεύχι ἅλα ὅπως y φανῶσι τοῖο ἀνθρώτρια τ 

μὴρ λέγω ὑμῖρ, δὰ ἀπέχοσι τὸρ μαι &op ev TW. 

eu óc a προσεύχῃ; εἰσελθς «1o TO ταμϑόμ 

od, M02) κλείσαο alu). θύφαμ σου,ηφόσιξαι. τῷ 

wee [σου ὁ c/ cw τῷ κρυτήῷ, 9) D lai: σου 

οβλέπωμ τν guts: &vrod zd σοι τῷ 

Quies a. 7902800 poto ΕΣ Pe] 0A "yo WTé, | 

eo: oi&Üvikcor. dox Sor S y ovi irc Ww oOAUAOA 

γίκοὗτῶμ s ἐισακθό)ήσονται, μὴ οὖρ ὁμοιωθὰα 
' τε αὐτοῖς, οἶδε, 300 "marie ὑμῶρ jp. Meo 
ἔχετε; 730 τὸ ὑμᾶς οἰτήσοκ circ op. οὕτως οὖ. 

| προσεύχεσ) εν aic. Juimg VALGy, 0 cV TOTO ovea 

0165 &yia dd τὼ TO OV, eov, SA Tto 4 βασι: 

λεία cov. γγνθάτω͵ EU σδυγῶς si euge. | 

VO, (C) tr Q9]"y Uc. TOp dg Top ἡμῶν, TOJ) ἐπίιούα 

c'iop fog way σήμαξομ. (E 1qse Rec Tp τὰ boe 

λήκατα Ἧι δρῶ 19) Nc cp re do τοῖς ojda 

λέτοις Ἡμκῶμ. IU] n eins yeso HIA. LC crG [3:2 

gara. 0j 3 GN e gveati NU. G &7P τὸ eoyngoV, bra 

e δ ὅδ) 6) ἣ βασιλεία, 9) Ἧ MUR H δόξα, 

vie τοὺς ou ye. QI, sep E ἃ quie TOTO E 

—4PI6 τὸ T CT] ACE αὐτῷμ; ἀφίσε I9) via 
D «eris. 



ΚΆΤΑ MA TO AIO N, 17 
15 ^J D 

| ὁ ewig ὑμῶμ 0 οὐράνιος. tap 5 μὴ X cT τοι G 

ἀνϑς ὥφρις T« Lec nacre αὐτῶμ,οὺ qut Rx 

τὴς VIA GJ ἀφήσα τὰ ταφατηωματαὶ υμῶμ. 

&p δὲ νκϑεύκτε,κὴ γινοῦλε; e) ΟἹ Vang IT 

exvigorei, ἀφανί ουσὶ y) Ta πρύδωττα αὐτῶ; 

OT GC Φανῶσὶ τοῖς ἀνθφ ὦπτοις veo Tec, ἀμὴβ 

λέγω ὑμῖμ,σὰ. ἀπέχοσι T uic) o op αὐτῶμ ὃν δὲ 

E ἀλειψαί. σου alu κεφαλή, X92) * πρός 

σωπόμσου νίψαι, ὅπως μη φανῇς τοῖο ἀνθοῴά 

7r0!G Wiss op, ἀλλὰ 19 πατρί mou » GÀ qu c Gs 

κρυτηῷ, (9) o wur σου o βλέπωμ qu) κρύα 

T]G , χποδώσει σοι qy τῷ φανεφῷ. , Mul θησαυς 

ζετευμῖμ θασαυςουὶς 1 tw go) Yyue οὐ σὴς tj | 

βεῶσις χφανίζει, 9U) OTOU κλὲ m2 δ iogasdett, 

Ig) erp Ii. θκσαὺυς icem j UT θκσαυφουρ 

νοὐφανῷ, ὅσ οὔτε cg oT Deoz'io à ἀφανίξ εἰ, 

9À) 07r xAmi]at o οὗ Pioglasouein, οὐ δὲ κλέπηϊονε, 

eu. ὁπ Y ὅξιμ ὃ θασαυφὸς ὑμῶμ ἐκ Ἐδο 3) 
δ καρδιαυμῶμ, ολύχνος τῷ σώματός ὄξιμ ὁ 02 

φθαλμός. sep οὖμ 0 ὑφθαλμός Yu. » dod 

Mop ὃ σῶμα o^d φωτάνορ ἔσο, tu δὲ o od 0xAs 

ἀκόρστθ πους i, ὅλομ v cou d δ᾽ ὃ cXoca Vop 

&so, u οὖμ 19 (p 36 Ὁ cJ σοὶ, 0190 58 ,79 cX070 

φόσομ; ; 036 d'au os δυσὶ καρ foc d'a p. 

b "yg 



τῷ EYATTEAION 
2 YS TOp €Voc jte fed , (9 Top ἕτερ op ἀγαπήσει; 

ἢ ἐνὸς αυϑέξοται oL) T0) erégu κατα govíca, 

οὐ d'auadde 9«8 δολεύφμ νὴ uuo v. διὰ τῶ) 

τολέγωμῖμ, μὴ μεφινᾶτε τὴ ψυχὴ Vp rt 

φάγετε, Wy τί τοίντε 9 μὴ δὲ δ᾽ σώμα VA Gp τῇ 
qid Vende. οὐχ ἡ ψυχὴ e A&op ὄξὶ qo) τφοφῆο: 

"οὶ ὁ σῶμα τῷ Φδύματος; ἐμιβλέψατ e 

τα τ te TO) οὐφαν ὅτι οὗ ασειφ στρ, οὐδὲ θα 

geri οοὐδὲ cuni yscip «10 ἀποθήκας, M9) g 

-τατὴς vu Gp ὁ οὖς ἄνιο θ,ξέφά αὑτά. οὐχ vu.&e 

JG op διαφέρετε a TO p; τίς δὲ dei ὑμκῶμ usg 

q.v Gp δια aeo yat, Ἐπὶ loo Ἡλικίαμ αὖ τὸ) 
ποῦχυμ ἕνα; o2] τοὶ ᾧδύματος τί μεριμνᾶτε; 

καταμάθετε τὰ κρίνα τὸ ye, o αὐ 2d. οὗ 
κοπιᾷ, οὐδὲ vila. λέγω δὲ v Tu, ὅτι οὐ δὲ σολοα 

u.c ᾧ πᾶσα τῇ δόξῃ αὑτὸ πἰδιαβάλετο ὧς Ep 

APVT. st δὲ τὸρ χόφτορ T ἀγροῦ, σήμεφομ ovTo, 

A9) αὔφιομ εἰ κλίβανομ βαδὰ ὀμῆψομ, ὃ 3eoc ov 

τῶν ἀμιφιξννυσιμ,οῦ 25:02 Q 4. Op ὑμιᾶο Ὀλια 

γόπιδοι: κὴ οὖμ μμεφιμινήσκτε,λέγντεο. τ φάγω 
USUS c 19 co uu Ji τ ποιδαλώμκεθα; πάντα γὼ 
ταῦτατα ἔθυκ ἐπι "ΤΕ οἶϑερ γϑ o aree Up 
Ó οὐςάνιος, ὅτι χρήψετε TO Tp eeráv Top. CNTEITe 

δὲ e Tu βαστλείαμ T ϑεδ, νὴ Tu) dio 02 

g'aoxy 
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στῶνῃ αὑτῷ » 92) ταῦτα πάντα προστεθίσεταξ 

voip. pi. oU p seu VI ero Tl) atero p. Ἡ you 

ota μεφιμνήσε τα ἑαυτῆς. ἃς κετὸμ TN hia 

κακία αντῆο. MH κρίνετε, ἵνα μὴ ἐκφιθᾶτε, “ὦ; 

à y? "T JT κφίνετε,κςιθέσεολε. W) qu & μέτρῳ 

μετζείτε, μιατζηθήσεται ναῖμ. τί δὲ βλέπάοϑ 

καρφὸρ Ὁ qv So ὀφθαλμῷ τὸ ἀδελφὅ cS, alas 

δὲ ᾧ δ᾽ σῷ ὀφθαλμῷ d'oxop oU κατανοξίο: [ 

2500 ἐρᾶρ ἀδελφῷ σύ, ἄφεο ἐκβαλῶ τὸ κἄφ 

ῷος G?P T Τυφθαλμϑ ET JW) 1d oV h d'ox oc ΟΝ Oz 

φθαλμῷ σῷ; VoPx errat Ex oU e meae là) d'o 
xoptx ΤΟ) ὀφθαλμιόσον, (o) τότε διαβλέψεια 

tx ba T κάςφος Ἐκ TO) ὑφθαλαδ TO &dXAa 

$8 σύ. μὴ d Om ὁ ἃ ἁγιομ τοῖο κυσὶ, μὴ ἢ βάλλε, 

τε τους μας γαςίτας vu. Op Yu. προόδεμ τὴν xot, 
ῥωμ,ήποτε καταπατήσωσ!ιμ αὐτούς ᾧ τοῖο 

roc αὐτῶ, 02) SguoerTeo 9E (c p ὑμᾶς. o2 

j vé i) δοθάσεηὶ υμῖρ. "ζητέίτε, (92) εἰς ήσετε. | 

κρδετε, "οὐ ἀνοιγήσεπ. vip. wo S ὁ αἰτὼμ 

Aou. Dave ACUE ὃ 37 εἰς Ice, (92) 69 xgSovi 

ayoryicen. j.ivie Kp δεὶ UA. ἄνθρω 79, Op tap 

oi τῆήση Ὁ jog emo ag Top. , (AH Alo ξπιδώσει 

αὑτῷ; ; M9 ap rxBvp ot τήσῃ, x ὕφιρ Ἐπιδώς 

ga αὐτῷ; I ovp Wdo τσονηφοῖ. Ὄντεο , οἴδατε 

rd ἢ δ ἢ φόμκα]α 



20 ETATTEAION 
δόμαϊα ἀγαθὰ d'id'üyau τοῖο ὁ TÉxVOIG ὑμκῶρ, το 
c't AO Ὁ were ὑμιῶμ 216 s ΤΟΙ͂Ο οὐφανοῖς, 

δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιμ adrróp ; πάντα ovp 

ὅσαἂμ ST ἵνα ὑσοιῶσιμ υμῖμ οἵ ἀνὰφώστοι, 

οὕτω W) ὑμέϊς woiem αὐτοῖο. οὗτ γάς ὄξιμ 

Ὁ νόμος 69] ΟἹ προφῆται εἰσέλϑετε die 99) Ss 

vie v UAMC.O πλατέϊα Hw VAN v) εὐρύχωρος H 

6d'og & ἀπάγουσα το TlU ere o νὴ τ 0D 0t 
«Ic o1 cio sex ouo δὲ αὐτῆς. ὅ ἃ S«VR R GS UAN 

Wy τεῦλιμ uuu, od'oG  ἀπάγσσα «16 Tic) (egi, 

X) ὀλίγοι εἰσὶ οἱ εὑφίσπκοντερ aT Kp. προσέχες 

τι δὲ o2? τῶ φθιδοπροφκχτῶμ, Oir νες te x ova? 

πρὸς ὑμᾶς c tud Vtt ago rop jicosp δέ 

εἰσι AUXOI ἃς παγερ. TP T xaeTrOp crap Ἐπις 

ey vog «dde αὐτούς, μήτι συδιἐγουσιμ c7P acc owe 

θὼμ σαφυλήμ; ἢ ΑἹ “ζιβόλωμ σῦκα; οὕτω -ἂμ 

δένδοομ ἀγαθόμ, καφριὶς καλοιὶς το οἱ Εἴ .τὸ 5 σα 
πρὸρ δένδςομγκας πους sro vig aue 1:018. οὐ dz 

volo d'évd'eop χγαϑομ κας τοῦ τρονκφοὐς ποι 
εἰμ, οὐδὲ δένδοομ σαπεὸμ καρπούς καλου vot 
ep. -ἂρ δένδρου n wor xe Trop xoA op, kie | 

κότηεται. ἡ) cio τοῦς βάλιεται. ἄράγε oe Ἔ 
καρπῶμ αὑτῶμ ἐπιγνώσεοσθ)ε ati TO Ve . οὗ vto ὅ 

λέγωμ μοι κύςις κύφιε,ισελεύσετ εἰς TU Ga 
σιλ-Ιαμ 
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es Tx Tp οὐφανῶμ , GA 0 wol 7 θέλκμα 

T0) πατρόρλιου. TO cA) aügriola wol : ἐφοῦσι 

ἀκοι Á) ἐκείνη τὴ Hu eget , κύρις US it 00 (G9 σῷ o2 

νόμαὰ προεφητεύσαμβῳ ; eU) δ᾽ σῷ n $127 

δαιμόνια dts béo ud; "οι A G9 σῷ ὀνόμαζ dus 

νάμιεις ποδλὰο tar otc 'auR ; Wo?) τότε 04.0À02 

γήσω αὐτοῖς, ἃ οὐδέποτεἔγγω p παν 
d ἀτῇ MAD 01 ἐφ γαζόμᾶνοι Tl ἀνολκίαμ, τᾶς 

οὔ T ax d ὁ τοὺς λό γυο τούτους, νὴ -οιέί 

QU TOVO (ὁμοιώσω αὐτὸ, audet φρονίμῳ» ὅράο 

ὡκοδόμασε TIU) οἰκίαρ αὑτοῦ ἐπὶ Tl) τέτραμ 
ἡρκατέβκ) ἢ δφοχὴ 3) ἔλθου 0t ποταμοὶ, GU) 

Ἐπνόδυσαρ o οι ἄνεμοι ,Mo)) προσέπεσαμρ τῇ οἰκίᾳ 

ἐκείν, No?) οὐκ ἔπε nib τεθεμκελίω TO yo tmi Tli) 

ποέτραρ.ν) τοᾶο Ὁ χπκούω κου TOv6 λόγονο τούς 

τους , Y) X8 ποιῶ ρ αὐτούς, ὁ μοιωϑήσετοι xd e? 

μωςῷ, ὅς ἂς dxod'ouruesp lo οἰκίαρ αὗτο ἐπὶ 

al ἄμ μκορ,νοὴ kc £6 βροχὴ, νὴ) ἔλθομ οἵ axo 
Tool MOD ἐπνόνσ᾽αμ οἱ ἄνεμοὶ, 02) προσέκος 

Joi τὴ οἰκίᾳ Ἐκείνη, woo) tmc ep, vo) xpi τῆῶσις 

QU μκεγάλκ. WO) ἐγγύετο, ὅτε ἐτέλεσεμ ὁ IN DG 
τους λόγος το Urso, ξετλήσοντο ΟἹ ὄχλοι Ἐπὶ 

τὴ διδαχῇ αὐτο. ἐμ v διδάσκω μαύτους (QC dt 

idi ἔχωμ, Ἴ οὐχ ὡς οἵ γραμι ματι. 

b ij κατα 
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9 Καϊαβάνά δὲ αὑτῷ à7P T0 ὁφουρ, ἠἰκολδθης 

c'aj αὑτῷ oxAo1 0201.) Id'ov λεπρὸς ελθὼμ, 

προσεκώει arc AE yc p. xd ere ep ϑέλῃς διῶα 
σαΐζ με καθαφίσομ. Wo? ἐκτείνας "Tl χέρα ἅψας 
τὸ αὐτο 0 1&8 So AE ycop. ϑέλω,καθας [69 κἀ, νὴ εὖ 
ϑέωςρ Ἐκαθαφιῦϑν αὐτὸ kh λέπφα, oU) λέγει az 
τῷ οἰκσοῦ. ὅρα μηδενὶ er H0, à ὕπαγε,σες 

αὐτὸ d&2op G9 Ἱεφέϊ, 9) προσένεγκε ? dus 
eo , o προσέταξε μωσῆς, «IG ἐμιαςτύςιομ «us 

ποῖς. Εἰσελθόνα δὲ Gd )κσοῦ εἰ «10 καπεφναοῦμι» 

“ϑοσῆλθεμ αὑτῷ ἑκατόνταρχος , Gago oA 

αὐτομ , «0/) λέγωμρ. κύριε, 0 soto μου βέβληε 

ται cf) τῇ οἰκία τοαφαλυάκὸος δεινῶς βασανι δ 

eos. tto?) λέγε αὑτῷ oiNc'oUC. ἐγὼ ἐλθὼρ Jez 
ςαπεύσω αὐτό. W) &moxgibug ὃ ὃ ξκατόντας e 

^06 , ien. gts, οὐκ «lut Ἱκαγόρ ἵνα μου ὑπὸ 

elo) SEyxp ἀσέλθας , € e óvop ἦπε λόγομ 1 

y) Ἰαθήσεται ὁ eo. μου.) γϑεγω δ ἀυθφωπόφ 

εἰμὶ υὴ d Lovc ap , ἔχωρ τὲ t.c Top See 

TO »"0) λέγω τούτῳ »τποφεύθκ, πο τοςεύς 

ται, o2) 73.0; xe Xov, GU) ἔφχεται 9) G9 o 

. At 4.00 5 τσοΐκσου TTD A) ποιξί. ἀκούσαο δὲ 

Ὁ ἰκσ᾿οῦς " ἐθαύμασε, gU) εἰπε 1910 ἀκολουθοῦε 

cip. Guy λέγω νμῖμ, οὗ δὲ qu 6o 7 ἰσφαΐλ τοσαύε 

THp 

* 
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TA) WISI «igop. λέγω δὲ ὑμῖμ, ὅτι τοοδὰοἱὶ az 
ἀνατολῶμ (QU δυσμῶρ ὁ ἥξουσι 92 ἀνακλιθή 2 
σονται uso αβζαᾶμ πολ ̓σακκ 19) Ἰακὼβ qu 
TN ἢ Θασιλείᾳ ἦν ουφανῶμ ,01 δὲ ἥ ol ΧΩ Θασὶλεία 

«c Ἐκβληθάσοντοι slc Τὸ abite δερώπεομ, 

ξκέϊ ἔσαι ὃ κλαυθμὸς (o) ὁ fe U'yj.00 τῶμ οδὸν 

ΤΩΡ. κοδ εἴπερ ̓κσοῦς δ ἑκατοντάρχῳ. V v7 

Yet9) GO ἐπίβθισας aidera. ELE Ó 

maio auTO) i τὴ ὥρᾳ Ἐκείνη. (97) £0 ὡμ oso 

«1 G lo orkiep πέτρου,εἶϑεμ To) τσενθεφ αν. αὖς 

τῷ Θεβλεμβμημ Mop) τουφέσουσαμ. πο) ἡψατὸ 

95) «aede αὐτῆο MOD) pice acu rip o πσυφετόο, 

μολλγέφθη, νὴ d κκόνει αὑτοῖς. Οὐ ἴαο δὲ γγνομκές: 

VK, προσήνεγκαμ αὑτῷ δοιμκονι ομϑμονο πτολ 

| Aot6, X) ὄεέβαλε τὰ τπονεύμαϊα λόγῳ, » máy. 

ταρ TUVO κακῶς ἔχονταο ἀθεφἀπόνσεμ. ὅστῶφ 

τσληφωθῃ τ ὃ uc δια Ἡσαΐου ΤΟΊ Lagopitraw Ass 

Ὕντος, αὐτοο τὰς aod «sta T udin ἴλαδεμ, (92) 
τάς νόσονο ἐθάδασεμ. Id'op δὲ ó'inc'ov6 0A 
AoUGO AEG τοὶ aV TOU ἐκέλδυσεμ ἀπελθέϊ εἷς 
ὁ a teu.) προσελθὼμ εἶο γοαμῥιατεὺς εἶπεμ 

αὐὐῷ.διδάσκαλε cox Olio σοι ὅπ Ec ἀπτέρ 
Aui λέγᾳ αὐτῷ δὐκσϑο.αἵ ἀλώπεκες φωλεοιὶρ 
Exe νὴ τὰ τεετάνα ἦ οὐρανδ καϊασκανώσές 

b ἰῷ od 
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ὃ δὲ oc TO ̓ ἀνθφώτου, οὐκ ἔχει τοῦ Vl «tae 
λὴμ κλίνῃ, ergo δὲ Y μαθκτῶμ αὖ τον εἶπτεμ αὖ 
τῷ. κύφιε, enint d op i ke iai msg ἢ 

ϑάψγαι δ τατεςαλιου, 0 ᾿ Ἰπσοῦφ εἶπτεμ αὑτῷ. 

GLO 401 νὴ Ge τοῦς Veg oue Seat τοὺς 

tav τῶμ νεκφούς. x) tu βάνά αὐτῷ εἷς ὁ wAols 

ορῥἐϊκολδθησαμ αὑτῷ o1 μαθκταὶ ατοῦ, X) Ἰδοῦ 
σάσμος μέἔγαο er cV τῇ Oe toon ee TO 

τ λοῖομ καλν TIT oJ v7? TA κυμάτωμ, αὐτοῦ δὲ 

ἐκάθόνδερ. W) a$07 940 ὄντεο 91 brad iae αμ 

αἰτὸρ λέγοντες, κύς rin rop ὑμᾶς Ter puso 

V9?) λέγει αὑτοῖς. τι δειλοί t5t ὀλιγόπιϑθοι, τότε 

Ἐγεφθεΐς, ἐπετίμησε τοῖς ἀνέλκοια δὴ τὴ ἢ Oo oz 

σ hog Ἐγγύετο VIT. ἀεγάλκ. οἱ δὲ nsvire 

ἐϑθαύμκασαρ, λέγοντες, τοταπός y οὗτος, ὅτι 
ie) οἱ Ce 4.01 X) 8 ϑάλασα t Vmraocóovzip QUTO 

0) ἐλθόνὰ αὑτῷ eio ὦ wégap, «IC xc gap Tip 

eyse'ysa kV Gp , υπήντησαμ αὑτῷ δύο d'aux.ovi£ ὅς 

ὠλϑνοι ex. TÉ AM cst eo δξερχὄμᾶνοι yx oA emot 
Map, ee Uu Ἰόχύειμ τινὰ A968 διά τ ὁδοῦ ξε 

μείνης, n id'ov ὑκφαξαμ,λέγντερ, n Ἡμῖρ xot σοι 
Ἰκσοῦ ἧς τὸ ὅ «oU. Mie ὧδε m καὶς δ βασανίς 

got ijo s ip δὲ μακφάμ Qr αὑτῶμ ἀγέλη χοίε 

φὼμ τοολλνῶμ βοσκομϑν. οἱ δὲ δαίμονες Tox 
Aovp 
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AS αὐτὸν, λέγοντο. el ἐκβάλλεις ἡμᾶς serrage 

Jor! xs amsA Sep εἰ εἰς lU) C ἀγέλαμ T χοίφωμς 
WU) € rry αὐτοῖς, Ure yvn. ot δὲ Jis oro, ia 
Trio εἰ lU) c ἀγέλαμ TÉ xoigep. 92) ἰδοὺ 
egenos τοᾶσα H oye τῶρμ xolgep κατὰ T0 

XQNAAVS «1G 700 θάλασσαμ, νὴ ἀπέθανομ ᾧν τοῖφ 
ὕδασι. οἱ δὲ όσκοντες, €q vyop. 9) ἀπελθόντες 

εἰς Tl e OX, Cc" edo arr ors (9D) τὰ Tp 
δοι μογιλομδίωμ. X) Ἰδοῦ πᾶσα h -πόλιο δρῖλε 

θεμ εἰο cuoc Totg τῷ Ἰκσοῦ. νὴ ̓δόντες id 
ἀρεκάλεσαμ, d 0 0509 2 usa QT? Tp o TT Qa 

Tüp. καὶ ἐμβὰς sic Ὁλοῖομ διεπέφασεμ, 
Y) AS e «iG Tto) ἰδίιαρ τὸ λιν. 3) 1d'oV προσέφε: 

gop αὑτῷ ἡϑαλυτικὸμ,εττὶ κλίνης κῶς γέ 
y) δὼ ὃ ixeSc alo eistp avrà, εἶπε Gd Ta 
λυτικῷ, ϑάφσει τέκνομ, ἀφέωνταΐσοι αἱ ἀμαβα 

T lou. QS, (9) ἰδοὺ ἄνες τῶρ og acria «p 

Ψ εαυρῖο. οὗτος δλασφημέί, Ἴ ̓δὼμ ὃ δ᾽ σϑο 

τὰς ἐνθυλιήσει αὐτῶμ, εἴπερ. ἵνα τί UjAGlo ἐνθυς 

q. 3e τονηφα qf) ταῖς καρδίαι ὑμιῶμ; τί γάρ 
ép εὐκολώτεςομ » «TE , ἀφέωνταζε σοι αἱ «e 
μας cla, ἡ παρ, ἔγαφε, ») τοεριπάτει: Vo δὲ «fe 
dT c OTI ewe apt eX Ó jos Τὸ) ἀνθφώπου ἐπὶ ὃ 

| iic ἀφιέναι t Qu oer. τότε λέγει d zs ποαλυὰ 

ὃγ xà 
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DT: ἐγερθεὶς, ἄφομ σου rl») xA yip, tQU) ὕπαγὲ 
εἰς Toy oix óp σϑ, δὴ Ἐγερθεὶς » ἀπῆλθεμ elo TO 
οἶκομ αὑτο) ἰδόντες δὲ οἱ οἵ ΟΧλοι; ἐθαύμασαμ, ν) 
&d'o£ac'ay i το δεὸρ , Top δόντα dto voip TOlXV2 

Ty TOÍG  ἀνθφώποις, καὴὶ gaedryop δἸησοῦς is 
xGcp,si dy ἀνθφωπτομ καθήμβυομἑ ἐπὶ τοτελώϑ 
νιον , u.c Oatop λεγόμϑμομ, (92) λέγει αὑτῷ ἀ« 

κολὅθει μοι. ἀνασὰς . HOA UO No αὑτῷ. νὴ 

ἐγγύετο αὐτῶ) a voace ufu ὧν τῇ οἰκίᾳ. καὶ Ἰδοὺ 

«5023.01 τελῶναι W) ἀμαςτῶλοι [Ἐλθόγτες, σας 

vexd vTo (99) ἢ TEES » Y) τοῖς ur o.c αὐτῶ. 9) e 

δόντες ot φάφισαζοι ,εἴ7Ρ τοῖο μαθκταῖο αὕτο). 

διατί μεῖα δῇ) ᾿τελωνῶμ eU) ἁμιας TAG «OR 

6 ὁδιδάσκαλος V Vis ;0 δὲ Ao Si ἀκόσας £e 

&UTOIC.0U gea xS οι Ἰϑεύοντεο ἰατῷδ; ἀλλ 

Oi κακῶρ ἔχοντ, τος δυθέντες δὲ e bene τί 

ὄξιμ,ἔλεος ϑέλω,μοὴ οὐ ϑυσίαμ. οὗ γον ἤλθομ 

καλέσω d'iou e 6 4X Gu. ote Tt OUG «16 M] vot 

ep. τότε πτροσέφχοντοι αὑτῷ οἱ paiT act Ἰωᾶνε 

νου,λέγντεο. δια lo νὴ οἹ φαρισ᾿οῖοι vies uo 

QS πολλὰ, οἵ δὲ μαθαταΐσα ov Vise στρ; o?) 

εἶπε αὐτοῖο 0 Ἰκσξοι μι d ato rou οἵ Vor τῶ VUA. 

dt voe τσενθέιμ Ἐφ᾽ ὅσομ μετ' αὑτῶμ ὄξιμ ὃ Vu 
99^ ἐλεύσοντοι δὲ Ἡμέφοι στ ἂμ χπαςθὴ car 

αὐτῶμ - 
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αὐτῶ ὃ vu QI , νὴ τότενκσεύσουσιμ. οὗ δεὶρ 

δὲ Exi baa Ἐπίρλημα ξάκους ἀγνάφονυ͵ Ἐπὶ 

ἱματίῳ 2 «X0 Q diga ys T ui auTO da 

7? T9) Ἱμιατίου GU) xeigop χίσμα γίνεται. ovde 

βάλλουσιμ olVop op e1G ἀσκοὺς ᾿σαλοκούς. 
εἰδὲ μήγε, φέγνυνται οἵ ἀσ'κοὶ,νὴ ὃ οἶνος tX Xs 
ToU aU οἵ ἀσκοὶ cro oU yr ou διὰ βάλλουσιμ 

οἶνομ véop «1o ἀσκούς καινοιο, νοῦ αμιφότερα 
συυτκροῦντοαι. Ταῦτα ai T9 λαλοῦντος αὐτοῖο, 
ἡδοι ἄρ x op Ἐλθὼμ προσεκύνει αὑτῷ AC yop o; 
ἡ ϑυγάτας κου ἄρτι τελεύτκσερμ. o c ἐλθὼμ 
emis alu xesá σου tz? aval) » (90) ξίσετας, 

(QU) vysgeutet 0 1NO'OUG ? ἐκολούθασεμ αὐτῷ, 49) 

οἵμκαθκται αὐτῶ). 94] 1d'ov γυνὴ αἱμοξξοοῦσα 
d'o xoc ἔτα,πφοσελθόσαῦ O70) sp, (paro T ξεν 
exdov TO) ἰῤμκατ Fd αὖ τον. λεγε y ᾧ ἑαυτῇ κὰμ 

ἐιῦνου o] eju ot T0 Ἱματίου αὖ τον,σωθήσομιαμ, 

ὁ X 1uc 5c ἢ ἐπιθφαφεὶς, 9) day arto (SETS 

ϑάρσᾳ ϑύγατες ἡ avis to σὰ σέσω κέσς, "οὴ σώ 
uh γυμνὴ ΔῊ οδὴ ὥρας Ἐκείνκο. νὴ λθωρ ὃ 1h56 
«ἴο lu) οἱ κίαμ τῷ ἄφχοντοῦ ,w)) Ἰδωὼμ TOVG «vau 
TG) Τοχλὸμ ϑορυβόμδνομ ,λέγά αὐτοῖς. ἀνα 

χωφ είτε, OU y) ἄπέθανς ὁ κοςἄσιορ,ἀλνὰ καθεῦ 
d4 νὴ κατεγέλωμ αὖτ ὅτε 2 ) δξεβλήβκ: 0 OXA00, 

uci 
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dedi ἐκράτησε 95) xegoc αὐτῆς, 9) wytge & 
* κοφασιομ. (7) dosi H QN QUT εἰς Pug 

erlà) γὴμ v. εἶναι. 94 ) eco ἐκεῖθεν Gg 1 inco, 

ἱκολόϑησαρ αὑτῷ δύο τυφλοὶ κφάγοντερ, ἡ) λέ 
JYTOS Ἐλέμσομ Ἡμᾶς τ ufa, tA80v4. 5 εἰς lU 

οἰκίαμ, 719003ABop αὑτῷ oi TUA o MU) λέγει aus 

τοῖο 0 1 o'OUG . z31SUXTE OTI d ouo. "T 379 "asorlia 

σοὶ :λέγουσιμ αὑτῷ, ναὶ κύρις τόπ HA, TO TJ 

6d o0 Gp «UT, λέγωμ. κατὰ σἰιὼ wisi VA 
γγυκϑήτω υμῖμ. v) eco X.duo'ay αὑτῶμ οἱ 0cp 09 
pof. 92) ἐνεβφιμήσατο αὑτοῖς O Ἰησονα,λέγωμ. 

φᾶτε audeas γινωσκέτω. δὶ δὲ δφελϑόντες, d'izs 

φήμισαυ αὖ τομ c^ ὅλη Ti yu Ἐκεῖνα, αὖ τῶμ 2 3 dts 

€? X opio ,Id'ov προσήγεγκαμ αὑτῷ ἄνϑρωτρμ 

xc odop s δαιμόνι ojSuop, wo?) x PAS éyc (^ τῷ 
δαιμονίου AA uo κωφόο. o2] ἐϑαύμασαρμ 

ΟἹ ὀχλοι,λέγοντες, σὰ οὐδέποτε ἢ OTT οὕτως ὟΝ 

τῷ ἰσφαίλ. ol 5 φαςισαῖοι SAC qu Gd ἃ ag Xova 

T! Tàp δαιμονίωμ ix Aa τα δοιμόνια. καὶ 

τις ἄγεμ 0 [KC"OVG τὰς πόλεις -άσαρ 2 (92) TG 

| κώμας, δὌ δάσπωμ ᾧ ταῖς σαυαγωγάϊς αἰντῶμ, 

Y) καφύσσωμ. ix ὠαγγέλιορμ 99) βασιλείας N M9) θε: 

φαπεύωμ πᾶσαν νόσου W) τοᾶσαρμ μαλακίαμ T 

[25] EUM δὲ ToUG ὄχλους e apAaty ori ws 

| el «V TOU» 



KATA MATOBMLOWN, 29 

οὶ αὐτῶν 3 E: "RH Ἐκλελυῤζθοι 92) tout uturot 

SET ̓ πρόθατα d ἔχοντα ποιμῆψα. 01€ λέγα 

τοῖς μιαθκταῖϊς αὖ T9), ὃ mnn θερισκος πολυο.. ot 

δὲ ἐφγάγαοι Ὀλίγοι, de due ovg TO) Xue tov Τὸ) J€a 

ICA, ὅπως £x βάλῃ Ἐφ γάταο slc T Jselo 0g - $ , $ $ p 
QUT), Καὶ ̓ προσκαλεσ᾽άμῦνος TOVO δώδεκα 

μαϑιτὰς ev το) δώκεμ αὐτοῖς δουσίαμ κατὰ 

τγϑιμιάτωμ ἀκαθάς τῶ. ὥρτε ied ep αὑτὰ, 

!9U) ϑεραπεύαμ vga vózop,t) mco (4. ota 

κίαμ. TOpd€ δώδεκα ἀποδόλωμ τὰ Ὀνοματᾷ 
Sup Tay] e, πρῶτος σίμωμ 0 λεγόμῆμος fos, 

X) ἀνδφέας ὁ ἀδελφὸς ai τὸ. co ooo 6 T9 152 

βεδαίου, 9) 10V UNC ὁ ἀδελφοῦ au T9. Qu mr oc 

ἠρὴ βαςθολομκοῖϊο C. ey. 6,M9U) ματθαϊοο ὅτε 

λώνκοιἸάκωϊβοο ὁ TO GA poo, oo) AsP eot ὃ 

tmu c Soddoitos. cato Ὁ Katy fT M6 y 

ovde 1 ἰσκαφιώτας, ὃ x9) ἥφαδους di αὑτόμ. Tola 

qbvc ToUG Φώδεκαϊς ἀπέσελεμ δ᾽ησοῦς., πδαγγεία 

AG αὐτοῖς,λέγωμ. ὟΣ od'op Bv “ἡ απέλθ τς 

Wo^) «1o τὸ ὅλιρ g apuog rra (XH εἰσέλθατε, osi 

ὅδε δὲ καλλομ 706 τὰ aoo τὰ ἀπολωλᾶς 

τα οἵκὸ Ἰσφαΐίλ, 'avoge υόμᾶψοι᾽ 5 καρυσσετε,λέγου 

τες, (LR yy ce Ἦ bas it Tp οὖς ανῶμ. ἀἀγενὸν 

ταο ϑεφαπεύετε; A70 Vo Kov ote Cem, νεκφούς 

— Ἐγείρετε 



38 EYArFTÉAIÓS 
ἐγείφετε, δαιμὀνιαῖ ἐκβάλλετε, δωφεμ deer | 

δωρεαμδότε. μὴ κτήσκανε Meo L p xdt ἃ - 
φομ, 4Xxd€ χαλκὸμ «Te τὰς Avec UJ. Gp, Κη τίς 

gap «106 od op , μικϑὲ δύο χιτῶναο, μηδὲ ὑπτοδιί. 

ματα; μηδὲ ῥἄβδορ. ἄξιος o0 ig γάτα Q9) 

vpodiic αὖ Τὸ) ὄξιμ. «16 hp δὰ ἄρ “πόλιμ H RUNI 
ἀσέλθκτε, δξετάσατ τίς τ αὑτῇ ἄξιδο ὄξιμ,. 

"οὴ txd μείνατε £60 ἂμ ὔέλθατε. dese χόμβυον: 

és τς Ti) ohcfap , (a o x09 € αὐτάρ, Ἰοὺ tap 
p καὶ ἢ οἰκία αϑία; ἐλθέτω Ἧ εἰς Wy p er αὖ: 

Tet δὲ μὴ καὶ ἀξία," enn UJ Gp πρὸ ουμκᾷᾶο 

ἐπιδφαφήτω. 92) 00 tap Hu id é£vrou V UA GO, J.A d. 

ἀκούσῃ τοὺς λόγος VAL G ; ὄξερχόμϑμοι 99) ola 

πίας ii ὃ τοὔλεως Ἐκείνκο, ἐκἀνάξατε T κονιοφτὸμ: 
7 «od Gy V p. ἀμὴρ λέγω ὑμῖρ : yero 

ἔσο ys ἢ σοδόμωμ i) oue qV Ἡμέφα «gia 

d 390, ἡ τὴ πόλει Ἐκείνη οἾδου ἢ ἐγὼ αποσέδαλω Va 

μᾶς ὧο πρόβατα qi μέσῳ λύκων. ense οὖμ 

φφ ὄνιμιοιὶ ὧδ oi oqec, tg) ἀκέφομοι Gai weise 

eat. προσέχετε δὲ ΧΡ TO ἀνθφώπωμ. ὅσας αὐδ'ώα 
σουσὶ "T UJAXG «lO e'aotd eu, E c^ ταῖς σαρα 

yeydte αὐδῇ Masinycoa sio ty ὑμᾶς, (o!) Ἐπὶ ia 

yu ὅγαο δὲ νὴ Pacco Go Boso e es x ἕλον, 

410 μας CU Sto au T0106, w) “570 tOvso tp. στ ἂμ ̂ j τὰ 

φαδιδωσὶρ 



ΚΑΤΑ MATOAION, 31 
φαδιδωσὶ y UJ. y μὴ E ἥσκτε "ir H τί Aca 

— 2dfe ws δοϑήσετοι y» wey cU Ἐκείνη τῇ ὥρᾳ τί | 
λαλῆσκτε. OU yS ὑμέίς Ἐσὲ οἱ λαλοῦντες ἱ 227. 

ὁ πνεῦμα TO πατρὸς Up TO AxAB c^ VULTUS 

madre δὲ ἄδελφ ὃς ἀδελφοὸμ «lo Sávocrop νὴ 
wr τέκ vop» X) teas oy] τέκνα ἐπὶ que 

véla,x) oui ari αὐτούς. ») £o's09« ἀἰσούμα | 

νοι." eáymop διὰ τὸ Ed 448. ὃ δεῖ υπόορας [2 

ναὸ ἠρτέλος, οὗτος σωθήσῃ ὦ 0T ἄρ 5 διώκωσι 

ὑμᾶς “τῇ πόλει ταύτη, φεύγετε e/o etie ἄλλημ, 
CAL HU y? λέγω voip, OU JH τελέσητε τὰο «Aag 

τολσξαίλ, fog ἂρ ἔλθη ὃ 0 ἡδς TO ἀνθςὥπου. οὗ» 

£s! μιαθατὴς Voie Top διδάσκαλομ oU δὲ δοῖε 

Sai ὑπὲρ Top κύφιομ αὖ Το). agnero V nari, 

ἵνα γγύντοι (oO ὃ διδάσκαλος αὖ Το), ὁ δοῦλοο 
ὧσο κύξιος αὐτῷ. d TOU οἸκοδεασόταμ δεελύες 

βουλξ ἑκάλεσαρ πόσῳ μᾶλλομ᾽ τοῦο οἸκιακουᾳ 

edi T9) 5 μιὰ οὖμ qofxtim αὑτούς οὐ dep γᾶς ἄξ) κε 

Re lujo p οὐκ ατρκαλυῷ Bir], x i «gu p 

ὁ οὐ γνωσϑέσεται. ὃ 0 λέγω voci qi τὴ σκοτίᾳ, 
εἴπατε ST τῷ φωτί, W) Q YT τὸ οἷς C KOUSTE ,XN2. 

φύβατε ἐπὶ TOU d'ou. c Top. ποὺ 448 φοϊβαθῆτε ἃ» 

TW ἀποκτανοόντωμ τοσῶμα, “ἰὼ δὲ ψυχὴμ "ni 

δϑυυαμάμωμ aox eva, :qofitim δὲ MR op. 
Tun 



i EYATTIEAION δι 

"OU δαυράμδιυομ "οὴ alu Jet I9) τὸ σῶμα E 
ἀπολέσαι QU vett. ovx | δύο Sgutía ἀρσαφίου 
τοωλέϊτ αἱ:νο) 3T 7t oi αὐτῶ OU πεσεξίτας Ἐπὶ alia 

"yl, av Το) τσατρθο ὑμῶμ , Vj Gp. δὲ πολ αἱ que 

X6 qO| κεφαλῆς [19298771 ign n pif at azi 1g. μὴ 

οὖμ φοίβαθῆτε, 20. Gp Ses resp διαφέρετε υλκέϊς, 

πᾷς οὖμ ὅσὰς ὁμολογήσει y uno ἴαχον τς, 

τῶρ ἀγθρώπτωμ ,δμιολογήσω κἀγὼ τ» αὐτῷ ἔμ 

ράσο, TO) τατος 4.0 U TO) CJ) ουςανοῖς. ὅρτιο dV 

ἂμ ἀφνήσνταί dá τὰ πφοόλεμ TJ ἀνϑφώπων 1 

ig o αὐτὸρ κἄγω Ἰρισιφοῦθεν TO) πατρὸς 

; uos, τὸ cA ovgayoie. Nut νομιήσττε,ὅτι ἤλϑομ Bote 

AG agríunp ἐπὶ Tl) γῆρ. οὐκ iABop βαλξίμ εἰς ἐς 
vip yt κάχοιςαρ. ἤλθομ 598 διχάσοι ἄνθοως 

"rop xoc Τῷ τσατρο5 αὑτὸ, Yo) θυγατέφα oca 
τὰ 99) UT p06 QU TRO ; (9| VU D «Ll 99) wv 

ϑεφᾶς αὑτῆς νὴ x Oeor Το) ἀνὴρ ὑπ οἱ οἰκιακοῖ 

αὐτο). ὃ φιλὼμ πατέρα ἢ μιατέςα ὑπες ἐμ, otn 

£5! i zug. «9j 0 QIAGp jo H vyacrégaci ὑπὲς 

ἐμὲ, οὐκ δι 40 ἄξιοο, "οὐ ὃς OU λαμβάνᾳ Top 

Stop αὖ; Τὸ), (02) GXOASA oTriato μι ,0UX ES | 
ἐλὸ 2100.0 «Ue Gp Lum ψυχὴμ αὑτὸ), ἀπολέσᾳ au | 

τήμινὴ) ὁ απολέσαρ lu) wx ip αὐ ἐνεκερ SuAE, | 

εὑρήσει cuv iQ ὁ δεχοόμᾶνος ὑμᾶς eue Φέχετ, 

qw) 



KATA. MA T.O AT ON. 5$ 

E iut  ϑεχό μος, δέχεται τὶ Top ἀποδείλανά 
Té «ὃ δεχόμῆνος προῷ Ed el OVo 4a. 1e02 

dT, uuo) op προφῆτο Jui] «72.9 ὃ δὲχ ὄλκενοῦ 

φίκοιομ clo Ὄνομα δικοζο 4109 ου δικαίῳ Ai ez 

TOU. Y) Op tp: ποτίσῃ «νὰ τῶν ATQ Ἰδτωμ 702 

τήφιομ ψ vagou ἀιόγορ,ς ὀνομα uu TOU, c uui 

λέγω Vu Tp , ot μὴ ἀπολέσῃ TOp tod op eU TO, - 

καὶ ξγφύετο ὅτε ἔτέλεσεμ ὁ 140 8G διατάσσωμ 
τοῖο δώδεκα sabio αὖ το, με £u exeo io T δὲ 

᾿δάσκαμ ν) sag ὕσσειμ qu Toi. πόλεσιμ αὐτῶ. Oo 5 
ἰωάννησ' απκούσ'αο Οὗ dte e Tio τὰ td T 

855, πέμψας dvo μαϑατῶμ αὖ Το), εἴ περ αὖ 

τῷ σὺ εἰ ὃ δ φχόμδιος, ἢ emgop ̓περοσδοκῶμϑυ; 

(9) ἀποκφιθείε ὁ INO'EG, εἴπερ αὐτοῖο σοφευθέν 

TO ἀπαγγείλατε Ἰωάννη, ἃ c sere νὴ DA Ere Te, TU 

| φλοὶ &yo Aem rip, χωλοὶ (SHE tr To tA 

7:01 I| καθαφίζονται, ἡ κωφοὺ ico vet eco 

tysteovrou , 9) τῇωχοὶ εὐαγγελίϑοντας. νὴ μια 
x&ei 0G ep og tatg 7 coude qu κοί, TOU 
TU δὲ τορθυομϑίωμ, ng £a TO ὁ 140" 5C Aeyap τοῖο 

Ὄχλοιο 78! Ἰωάννο. τί Ideen «10 Tl € Egon 
βεάσαϑϑαι: :κάλαλκομ Ὁ» ἀνέμου σαλόνόμδυομ; : 

Go TI Lei ten dy js ormrop ᾧν μαλακοῖς 
Ἑματίοις ij. Oto uTufop s id'oV οἱ τὰ μαλακὰ doa 
- c — eng 



34 PEYATTEFAION 
φοῦντεα, cW τοῖο οἴκοιο τῶμ δασιλέωμ «10 fj. Ae 

Ac TI dote 1 ety; πϑοφήτημ ; ; Va A £y c ὑμῖμ, 

«) τσεφιοσότεφομ προφήτυ. οὗτος γάς && περὶ 
οὗ ὑ γέγραηαι. δον 1 ἐγὼ arose o TOJJ ἀγγελόμ 
ῥλου πρὸ angor om &'0v,06 κατασκόνάσε αἰ 0a 

dp σου "ngo £p σου. Gu p λέγω ὑμῖμ, οἷν 
Ἐγείγερται S "Ypovu TOTO "y 00 3U μεϊζωμως 

ἄννου τοῦ βαπηῆιδου. o δὲ aug omegog c^ vibus 

ela Tp οὖς αν ΠΝ Mx op αὑτοῦ sip. ἀπὸ δὲ 
TU npsg op Ἰωάννου τῷ Parr σοῦ toG ig βα 

στλεία τῶμ οὐφανὼρ βιάγεται; νὴ βιαδσαὶ ἀςπᾶ 

ἡουσὶμ αὑτάμ. τοάντερ "y ot eod? νὴ ὃ VO4A 06$ 
$00 1c Vs προεφήτουσαμ. νὴ εἰ θέλετε δέξασι, 

αὐτός ὄξιμ Ἡλίας ὃ μέδλωμ ἔφ χεόϑαι. ὃ ἔχωμ 
ὦτα ἀκδάμ,ἀκουέτω. τίνι δὲ ὁμοιώσω αἰὼ ots 

ἂμ ταύτημ; ὁμκοία Si exoud'ag ίοις qi ἃ γοραζζο κα 
θημᾶμοιο, X) προσιφωνῶσι τοῖο Ἑταΐφοιο xv, νὴ 

Acystotp UA o CU34 Uu Tp, W) οὐκ ὡς xig tod e ea 

Be xvi o uS υμῖρ,ν) οὔκ €x 04, dO s. λθε γυγωάν 

Ww ἀλῆτε EX eo p JA T πίνω, λέγασιμ, ὅτι dat 

p. OVI OV eX. ἤλθεμ oo Tc ἀνθρώπϑ tdxiop y 93) wi 

vop, (9) Aeyscip, id'ov ἄνθρωπος q&oo νὴ οἶνο 

πότιο »τελωνῶὼμ d IA.0G,W) 04. ce Tt Gp, M) td'x og 

ὦθα k σοφία αὖ τέκνωμ cu .core ἤφϑατο ovid 

«eU 



ΚΑΤΑ MATOAIORN, 536 

eap τὰς πόλεις qoa 8 εγγύοντο αἵ Ad sou d'va 

νάμκάς «UTD, ὅτι οὐ μετενόκσαμ. οὐαὶ σοί χορα 

qui ovt cot ̓ δκθσαϊδιαμ ,ὅτι εἰ εἰ τ τύφῳ δ) σιδῷ 

v ξγγύοντο αἱ διωάμες ai γγυόμᾶνοι Sy uci, 

πάλαι ἂμ s σάκκῳ QU) auod à ματενόνσαμ. 
πλὴν λέγω ὑμῖμ, τύφῳ ») σιδῶνις ἀνεκτότεςομ ta 

SU. c/) ἡμιέφᾳ telo el ὑμῖν. ἡ συ oC VOU A, 

iig το) οὐφανδ ὑψωθέσα, t too  ἀδ' καὶ aoro 

ede oci «I ἕν σοδόμοις ἐγγϑοντο αἵ διωάμες 

eio REP S zof, ἐμένα c ἂμ ἀκέχϑι Ὁ) cusa 

gone Ap Ayo Wwcipsri yn Ἰσίοδιόμι " ἀνενότα 

€op [m S hue κφίσεως " σοί. Ey ἐκείνῳ [CN 

xou q ἀφρκξιθεί c OTwr oer mrsp. τξ ομολογόμαξ 

col «Tee XU gis T οὔρανϑ 9) ? γῆο, oct ἀπέκρυς 

Jac ταῦτα o7? σοφῶμ νὴ a" ws TOL, νὴ ἁπεκάλυ 
a αὐταναπτίοις ναὶ ὃ πατὴ 94071 οὕ τῶ t'y JUS TO 

εὐδοκία Eu. m9009 £p o'i πάντα ot TS ed Ox Ὁ T 
τρατρός 45.4) οὐδεὶς riy ka T ops uuo 
wal ,οὐϑὲ T πατέφατιο emriynoo kd, εἰ uuo 

fjo6, V) à tap fs) ὁ jog ἀποκαλύψαι, Δεῦτε 

419064. πάντες οἱ κοπιῶντες, ἢ πεφος Ga μῆμο!» 

κἀ γὼ ἀναπαύσω VJ. ἄρατε T ζυγόρμ μια Ἐφ᾽ a 
μιᾶο, ἢ μάθετε ατέε δ ὅτι T9006 εἰκαι, νὴ τατος 

V05 Til κας δία, νὴ «uoa v ανάπταυσιμγαάίς vxo 

c ij ὑμῶμ. 



} 
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NY. 36 ^ ETATTEAION: 
ὑμκῶμ. Ὁ 6S ζυγός μου agSda » 9!) τὸ Φοςτίορ 
ἐλὸ ἐλαφφόμ ὄξιμ. Ep ἐκείνῳ G9 kou ea ἔπος 

gei o 1K0 5G ΤΟΙ͂Ο σάβθασι διά τῶμ αϑοςίμωμ. 

οἱ γι μαθνταὴ at Τα) ἐπείνασαμ, «92 ἤςξαν TlÀs 

Ap Sá uo x) sodiqp. οἱ δὲ φαςισαίοι dore, 
«1700 αὐτῷ ἰδοὺ οἱ ibd σου σοιδσιμ ὁ οὔκ 

ἔξεδι ποιᾶρ σαββάτῳ ε 6 δὲ c mep αὐτοῖς. οὐκ 
ἀνέγνωτε τί emo INC sp dfafud. ore ἐπείνασερ αὖ 
Po νὴ 0i μετ αὐ τὸν ; ; 80 εἰσῆλθεμ «ho τὸρ oL Kop 

τῷ 35,407) τοὺς ἄρτου οδὴ προθέστως Ἐφαγεμ, 

οἵο oUx διὸ y in αὑτῷ φαγᾶϊμ,οὐδὲ τοῖς μετ XUa 
τοῦ, μὴ τοῦ οἹτφεῦσι ἐκόνοιρ «ἢ οὐκ ἀνέγνωτε eu. 

νόμῳ, ὅτι τοῖς σἀβίδασῃ οἱ gelo wu I 

T ἐσάρβατομ βεβιλδδι : κοῦ αναΐζτιοί εἰστμ; 

λέγω ἢ ve, ὅτι Ὁ ISP ῥκεῖζομ ὅξιμ d.d δὲ to 
Ὑνώκέτε, τί ὄξι SA 3a, ἡ oU j ϑυσίαμ oun 

ἂρ κατιδικάσατε τοις ἀναχτίας. κύφιος y&g 6r 

Y) TO c'a ore o oc T Σἀνθοώπο, Kou ̓ματαβὰς 

ξκέθεμ, ἔλϑερ c10 l3 σμραγωγάρ αὑτῶμ. X) is 
δου ἀνθφωπτοξ ἤρ,σίὺ χείςα ἔχωμ ξκρφάμ, νὴ zr 
φώτισαμ αὐτὸμ λέγοντες. , Ser: Tio σάββασιμ 

᾿ϑεφαπεύφρ;ϊ ινα κατηγος ἐσ adr αἷν Ταῦ. 0 δὲ εἰ περ’ 
«UTC: 'C. τίς tsou δεῖ υμιῶμ ἀνθςωτρο ̓  0G ἕξει 702 

n tp, (QU) £e p τμιπέση τῦτο τοῖς σάβῤῥασιμ. 
S V ET εἴ 

Es 



». . ἐν 
.XKATA MATOADION, 57." 

«lo Ῥόθωυομ, οὐχὶ κρατήσᾳ αὐτὸ νὴ ἐγερεῖ; -πὸ 
σῳ ovp διαφέξει ἄνθρωτπτος προβάτυ; ὥστε ἴϑε: 

si τοῖο σα βασι oA 36 ποιεῖ. τότε A£yd GO" ἂν 

θρώπῳ. Ἐκτάνομ vl xig σδ. X) UE as 

πεκατεδάθαϊ υΎ 10 ὡς H OM. οἱ 5 φαξισαζοι ὄϊς: 

«λθόντεο, συμβὅλιομ ἔλαβομ κατ αὖ τοῦ, ὅπτως 

αὐταφρλέσωσιμ. ὃ δ 14056 γνούο, ἀνεχώφησεμ 
x , παὴ ἠκολὄθησαμ αὑτῷ Ὄχλοι τοολλοὶ, 

Ἴ sg ἀπόνσεμ αὐτους “πάντας, i2] ἔπετ ipe 

σερ αὐτοῖο, ἵνα uud φανεφὸρ adm ssoifetogTy. 02 

7G agn T je διὰ ἵσαΐο T περοφήτυ, 

λέγνϑο. 1d'ov 0 «x16 μὰ Op eT 00,0 ἀγαπκε 

“τόρ μι, sic op sudóxxo'sph ψυχῆ axe. dioc “ὦ 

“πνεῦμά od. ETE e TOp M92) x σὶρ τοῖς ἔθνεσιμ aca 

“παγγελέϊ οὐκ ke σει,οὐδὲ κραυγάσᾳφ,οὐδὲ ἀκούε 
σει ἂς ᾧ) rote -λατείακο 713) φωνὴμ xv. κάλα 
pop σαστεδιμιμᾶμομ ov Xa Te E M02) ATvop τυφὸ 

top ov σβέσει, ἕως ἂρ tx Dau sto Vioc 703 
x$ Ic'ip , X92) ard ovd uotl «v TO) X Vx Ἐλττι5σιμ, 

τότε προσηνέχῦν αὑτῷ deukoym opus, TU 3 

ᾧῷλοο ") X006 5 (92) ἦθες ἀπτόνσεμ αὐτὸμ,ὥρτε T 

τυφλὸμ ν xq ops) AA νὴ GA ezret p.v) ὅς! 

σαντο τάντες ol ὄχλοι " (02) SAeyp. ἐκήτι οὗτός 

ὄξιμο ἡ ἰὼ duds oi δὲ φαρισαῖοι ἀκὅσαντες, εἶς 
ANE NE. 



58 EYATTETATON';'*2 
"roy. οὗτοο οὐκ Ἐκβάλλα τὰ d'ou μόνια » dad ᾧ 

B) βεελλεδουλ, ἄς χοντι Ὁ δαι μονίωμ. ἀδϑὼς 5 
0 1x0 86 T C.G ξυθυμήσᾳςο αὖ τῶμ, ms p αὐτοῖο. το 

σαθασιλεία userdd ga καθ᾽ tavT7EO Ee NU STO. 

V9) τοᾶσα as 0246 ,ἢ OE κία μιεφισϑείσα kac ξαυ 
7k6,0V Sa fcn. X) «16 σατανᾶς Τ᾽ σατανᾶρ ἘΚΖ 
£i Xp αυ το, ése [03 x. -τῶς οὖμ βαθήσετῃ 
Wi Dato As f αὑτοῦ: ; 9) T ἐγὼ qu δελζεβουλὶ ἐκ2 

βάλλω τα δαιμό wei joi Way qu τίνι κθ άλε 
Met ;dic τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶμ trovi] «errat. Ὗ δὲ 
tyo ST πνεύμαῦ 0c Ex D o τὰ d'ou. ó ὄνια, a 

ga ἐφθασεμ ἐφ᾽ vuoi βασιλεία TO «5, il τοῶς 

δωυναταί τιο εἰσελθέϊμ εἷς Tip orictoqi 7 19cu955,4) 
τὰ σκεύκ αὖ τῷ διας toot eap μὴ πρῶτομ d'au 
"T 19xueÓp , v) τότε Ub oi lay aT. διαρτπτάσει ; ὃ 
ἠῶ μετ Eu uon Eu ὄξι, νὴ ὁ μή σωωάγωρ 
μετ εμδ,σκορτί) 4. δια τοῦτο λέγω ὑμῖμ. τ: 
σα αμαρτία 9) Pac qua ἀφεθήσετ τοῖο ἂν2 

θφώποις ἡ δὲ T πνεύματος βλασφημία, οὔκ s 
ditio s TUiG ἀνθφώποις. (QU) 06 tap ert λόγμ 

«cro T Jes T0)  ayégirm t peli αὑτῷ. 86 δὶ 

ἂρεϊπη xor oT πνεύματος τὸ ἁγία, οὔκ ἄφες 

θήσετ αὑτῷ ,οὔτε qfi τόὅτῳ (G9 αἰῶνι οὔτε dv so 

μέλον .. προιάσατε τὸ δένδοομ «oA Op,M99) TO 

καρπὸμ 

* 



IPOXATA MATOAION, 59 
ato πὸ p αὑτῷ καλὸμ ; ἢ τροιήσ᾽ατε ὁ δένδοομ σας 
πρό; Ytxag7hp αὖ To) c'e op. tx p T0) καρ 

πὸ τὸ δένδροομ ivo. γγυνίμαα Ἐχιδνῶρ, 
πῶς δαυαῦς ἀγαθὰ Ac. τσσνηφ ol ὄντες: "Ἐκ 

Ὁ ποισσεύματος ὃ καρδίας 79 σόμκα λαλέί. ὃ 

ἀγαθὸς ἄνθρωπος Ἐκ τὸ ἀγαθδ ϑησιαυρδ ὃ xag 
δίχο tx Dé Ta aya ac.) ὃ τσονκφος ἄνθρω ρα 

Ἐκ θασαυςφ aeg US τρνης, λέγω ὃ uz 

ἐἵρ,οτι zr δῆμα àgyopt ὃ ἐὰν Mic ari οἵ ἂν 

| θφωτρι,ἀτρδώσυσι τοὶ αὐ λόγομ SEDIT. «sf 

co. Ἐκ yoUp TW. λόγωμ σου δικαιωθήσῃ,, VoU) 

Ἐκ τῶμ λόγωμ σου καταδικαδθάση. τότεατπος 
κοίθασάμ ἄνες τῶρ γραμικατέωμ oO) pag ra oia 

ὡρ,λέγοντιο. διβάσκαλε, ϑέλομθυ «πὸ σου σ᾽ κα 

p. doy 1d ép. ὃ ̂  aro xeibso yr αὐτοῖο. γενεὰ 

"GOV C Mo?) ora o" Bop eei, (oU) σε 
qu&op oU δοθήσεται αὐτὴ «tui ὃ ou Bop Ἰωνᾶ 
τῶ προφήτου. Gao γὺ lip ico vta eM τὴ κοιλίᾳ T 

κήτος τρές Ἡμέρας νοὴ afe νύκτας, οὕτω ἔς 

.Sat ὃ joe 79 aV Odor s uri καρδίᾳ ὃ Ὑῆο γφέϊς 

Ἡμέραο W) τρᾶϊς νύκτας, ἄνδοεο νινδνῖτοι QyasH 

er] cA TH "j 106 μεὰ ὃ ἡνεᾶς Ἰαύταο,ι) xoja 

ser ip αὐτὴ, ὅτι ἀιεϊενόασαμ ££ ὃ κάξυγμα 

ἡωνᾶ,ν) δου λξομ)ωνὰ δε. βασίλισσανότου 
c ἰῇ tygs 



40 ^ fTYATTIPBAION ̂" 
Ἐγεφθάσεη ᾧ qu τῇ κοίσει μέτα t oO ἡγυεᾶο ταύτῃς, 
492) κατακςινᾷ eb) , ὅτι ἥλθεμ ἔκ τεφάτωμ 
65) γὰρ ecco ou l9) σοῷ (ap σολομιῶντος. WÀ) Ἰδοὺ 

τλέίομ σολομῶντος ὧϑε, ὅτ ἂρ δὲ P ἀκάθας Top 

πνεῦμα VEO ὃ &7P T0) algae diis erat d» 
ἀνύδφωμ τόπωμ, (TS C ἀνάπαυσιμ, y) οὐχ εὑς 

ex. τότ λέγᾳ, Ἐπιβφεψῶ OT T OLX Óp M5 ὅθεμ dt. 

$ABop. "οἱ AB p se tee KoM&tovra, GPs ὼς 

pop wo?) κεκσσ' uox plurop, τότε roger at «o 

Tee fé “κοῦ ἑαυτῶ 7a τ eTea πνεύματα 

-σονκφῦτερα taU TO, νὴ εἰσελθόντα κατοικέί ἐκ, 

το) γίνεται τὰ Exec τὸ ἀγθφώπου Ἐκείνου, 

Χείφονα ἣν πεώτωμ. οὕτως ἔδαι 9j TH yw 

ταύτῃ τῇ sona. Eri δὲ αὑτῷ AaASyTOO τοῖς 02 

χλοιο, δου h μήτας νὴ oi ἀλδεφοὶ αὖ T0? ΕἸ ΘΗ ΚΕΙΖ 
ga Ἐξ e) DT ντεο αὑτῷ λαλῆσαι. εἶπε δέ ἀς ave 

τῷ Ἶδου ἡ μήτες c8.) οἱ ἀδελφοί σου 1202 

SHXQGC 1p , υυιτοῦντές σοι λαλῆσαχ. Ὁ dtes 

0c, εἰπε 6g εἰπόντι αὑτῷ , TIG cC hy: AAT 

eov, tgo] τίνες cielp oi ἀδελφοί μου: "οὴ ἐκτείς 

vao l3 x ego auTO ἐπὶ τους u.a race αὖτο), "s 

περ. idit ἣ img 4.0U Mog) οἱ 1A qot xov. fel 
oou ἂμ moiety T JEAN u.a TO ταῦρος Med Τὸ ᾧ | 

ki. raisin 07 &Adkq 06 νὴ adXA qd κοῦ ea 

τὴς ts!l. 



ΚΑΤΑ MATO AIO N, ^1 

τὶς ἐδ. Ep δὲ τῇ Ἡμέφαᾳ Ἐκείνη dco ὃ 

Ἰησοῦο ΧΥ 98) orci y iO TO pe ali ϑάλασξ 

c'a,, 9) σαυήχθασαμ πρὸς auTop 0X A01 25001; 

ὥστε αὗντὸβ εἰς ζω wAoiop μιβάντα x aoo ou , νὴ 

wo 6 ὄχλος t7 τὸρ οὔ γιαλὸρ Ἐδήκει. 192) tA 

ÉL αὑτοῖο πολλὰ qu " τοαφαθολαϊς ] e yop. ia 

δον ὔρβθλερ t Ó cie p t axsie(p o7) ἡ qu G8 coste 
fep αὑτορ,ἃ E ida Sonibsé dp y νοὶ) ἔλθε 

τὰ wereva, X) κατέφαγε p αὑτά «ἄλνα δὲ ἔπε 
esp Ta tva pid ὕπε οἱ οὔκ εἶχε yl ποδλὴμ; 
y) εὐθέως δξανέταλε δια μὴ Xx dp βάθος vias 

ἡλίου ̂j &vorrslA oW TOO, xou uoc 109 κ,νὴ διὰ τὸ 4 

EST ξίλαρ,θκφάνθα, ἄλλα 5 Eros Ἐπὶ τὰς ἂς 
κἄνθας, X) ἂν ἐβασαμ αἵ Qc ow Oa , v) ümrémviEana 

αὑτά, Na 5 Ems Ἐπὶ rl γὴ p là καλὴμ, ν 

Ἐδιίδου καςπόμ, 0 [os Ἑκατομ ὃ Xt Ku κοντα, ὃ 
“ριάκοντα, ,Ὁ ἔχωμ ὦτα Q0 Vap ̓  ἀκσέτω. 

“φοσελθόντες oi μαθηταὶ, εἶ πομ αὑτῷ. διὰ τίς 
Aye oAato λαλέϊο αὐτοῖο; ὃ δὲ ἀποκιθείβ εἶπεν 

αὐτοῖς. ὅτι Ὁ μῖρ δέδογοαι γνῶναι τὰ μυδήρια ο δὴ 

Cac Asiae “ἦν οὐφανῶμ, ἐκείνοις δὲ οὐ φέδοτακ. 

eerio VS Ἐχει»δοθήσετοι αὑτῷ, (02) wseioxóvs 

θήσεται, ὅοτιο δὲ οὐκ ἔχει, wo) οἔχε,ἀρθή σεαξ 

7^ αὐτὸν. διῇ τοῦτο cj area oA a.c αὐτοῖο λα 

c y NN 

1g 



4: ETYTAFTEAION- 
A ὅτι βλέφδντες ov βλέποσι, ἡ ἀκδοντες οὐκ 
ἀκδο QUT tjo ὑδὲ captae, 92) ace] t7 Us 

qUÍcR ;πεοφκτεία. ficia r λέγσσα. απ ΟΝ ἀκὅσς 

T9 οὗ 448 σιωυῆτε, wo?) Ὀλέποντες eA pm, 9 
OU μὰ ̓ δατειεπαχοῶθν γϑὰ xag δια T9. λαοῦ τού, 

τὸ Pig) τοῖς ὥσι ̓ Ραφέωρ ἤκουσαμ νὴ τοῦς ὁ453 

θαλμιοῦο αὐῷ ἑκάμμυσαμ, μή ποτε Ἰδωσὶ τοῖο 

ὀφθαλμιοῖς,ηο) "io ὠσὶν ἀκόὅσωσι, νὴ τῇ E 
δία συσιῶσι ΩΣ ἐπιθέψωσι »""οὺὴ fto euo, a 

τούς. ὑμῶμ᾽ 5 ἐεακάφιοι ot ὀφθαλμοὶ E ὅτι Θλέπο 

etg) ταὦτα ὑμῶμ, ὅτι ἀκδαιἀμήμ ys λέγω 

ὕμῖμ,ὅτι τοολλνοὶ προφῖτὶ "οὐ δ δίκαιοι ἐπεθύμιν 

vin áp ἃ & βλέπετε, MU) οὐκ «idop, oU ἀκῦσιας 

e ἀκδετε,μαὴ οὐκ ἤκουσαὰμρ . υμᾶς οὖμ ἀκούσατε 

eri τταςαβολὴμ T9 ασείς οντος. παντὸς ἀκούονε 

τοῦ TO λόγο 99) Baile gU μὴ σαμριέντος, 

ἔφχεται ὃ «wg oc, Moe c2 aga * ἑασας μέ 

Vop cu τὴ ἕκαςδίᾳ αὐτο), οὗτός ὄξιμ ὃ Ad «là o 

d'op ασας είς. ο᾽ ἐπι ̓ ταπεξώδε ασαςφε 8. οὗτός 

ὄξιμ, ὃ τὸρ λόγμ ἀκούωμ, 97) «Vo μετὰ χας 

φὰς Aag aye «i TOp,oU $x45 etjap τ ἑαυτῷ, 

cU. πρόσ'καις ὅς ὄξι, γγρομβμκο δὲ ϑλίψεως 
᾿διωγαιϑ δια Τὸρ λόγομ,εὐθιυὶς σκανδαλίφεται. 

- édésio τὰς ἀκᾷνθας ἀσαφεῖς, οὗτός ὄξιμ, ὃ τὸμ 

| Aoyp 



κατὰ MATOAION, 43 

AOyop X 0UGJ MO) ἣ μὲς "ἀνα TO? at voc τούτου, 

"6. ἢ ἀπάτη TO) πλούτου cuya Top AO ops 

190) ἄκας πος 5 γίνεται. ὁ δὲ Ἐπὶ alio yip ria κα 

λὴμ απαφεἰς, οὗ τός ὄξημ,0 τὶ T0p λόγο ἀκούωμ "οἡ 

σῶμ, 06 δὴ ka ποφος (92) ποιεῖ, o (uff cate 

q0p,0 5 «ξἥκονϊα,. 5 διάκονγα, o «p ἄνα βολὴμ 

“ποέθκκ ἐμ αὐτοῖο “λέγω p. ὡικοιώθκἣ βασιλεία Ὁ 

οὐφανῶμ ἀνθφώπῳ ασείφονὰ καλὸμ ασέρμα qu 
τῷ ἀγοῷ αὕτο. quA Ὅδ᾽ καθεύδεμ τοῦς ἀνθρώ: 

σπου HAÓ«p αὖ Το ὃ ἔχθοος, oJ) ἔασεςε ζιζάνια 

ἀνὰ μέσομ τῷ σίτου , Mob) ἀπῆλθεμ. ὅτε δὲ e oA te 
Scu ὃ χό eT60 5 oU] Kagrop ἐποίνος͵, τότε te 
φανκνὴ ca edi. προσελθ ὄντες δὲ οἵ δοῦλοι T 

οἰκοδεανότου, εἶπομ αὑτῷ. κύριε, οὐχὶ καλὸμ 

exigua ἢ Nonegus qv GÀ σῷ ἀγοῷ ; wodq οὖμ 
ἔχειτα UL ὃ δὲ ἐφκαυτοῖο. ἐχθρός Lie 

7r06 Τὸν TO éroino'sp. ot δὲ δὅλοι sirop, αὑτῷ. dés 

Ade ov] ἀπελθόντεο συλδλέξομϑυ αὑτά : o δὲ ἔφη, 

οὔ. μή ποτε συδλέγντεο τὰ 210 viet, ἐκοιϊῶς 

ewe ἅμα αὑτοῖς TOp σῖτομ. ἄφετε σ᾿ασαυβάνες 

exo ἀμφότερα etg T ϑεφισμου; ἡ qu xous 

go TO wi I0 4. 0U toO τοῖς ϑεριδαίς. coto 

πρῶτον τὰ! ζάνια, it δάσατε αἰτὰ «io δεσα 

ἐμὰς πρὸς τὸ κατακαύσας αὑτὰ, Top δὲ σῖτομ 

g Vota 



o υς 

(44  ETATTEAION. DES 

e uoo ye Te εἰς TU) Gro dac ἐλου, up Td | 

βολὲμ eg αὐτοῖς, λέγωμ. ὁμοία 48 x 

Ἡβασίλεια τῶμ οὐρανῶμ κόκκῳ σινάπεωρ 0g 

λαδωὼμ ἄνθρωπος eaae sp qu to ἀγρῷ «UT, 0 

gas ἵπφομ μὲμ ὅξι το ἀνίωμ TG) απεφμιάτωμ. 
6T ὰρ σὲ «VE "θῇ, μιξίξομ τῶμ λαχάνωμ ἄξ), νὴ γί 
ἵεται δένδφομ, ὥςτε Ἐλθέ τὰ werava τὸ οὗφα 
νοῦ, Wo) acra 'XxyoUp ᾧ τοῖς κλάδοις «VT . ἅλα 

λυρ ἀφαβολὴμ EAdA MC eI αὐτοῖς διμοία ipu «t 
σιλεία τῶ οὐςφανῶρ Ja.) Hp λαβοῦσα "yum i ἐγέ 

xj vLsp «a ἀλεύφε σάτα afia, ἕως οὗ ἐζυμώθᾳ 

ὁλομιταῦτα πάντα V Ap ὃ Ἰκσδο qu ἥφαὶ 

βολαῖϊο τοῖο ὄχλοις, «9 xot Q “ϑαβολῆς oU OUM, 

ἐλάλει αὐτοῖς. ὅπως wAXeo0H τὸ ὄκθεμ διὰ τὸ) 

προφήτου, λέγοντος. ἀνοίξω s τραφαβολάϊς ὼὸ 

σόμα μου, ieu OU. 0. ἀτσοκεκουμ uic &TP 1 κα 

ταβολῆς κόσιμου. τότε ἀφεὶς τοὺς Οχλύς jme 

θερ cic Tl» oL lap ὁ Ἰκσξο. N92) προσῆλθομ as 
TG οἵ μαθκταὶ αὑτοῦ, λέγοντες. φφάσομ HT 

Tl a6 ολὴμ Tp Δι ανίωμ TU 285. ὃ δὲ πος 

ugiat 6, binis αὑτοῖς. Ὁ ἀσειςὼμ T καλὸρ avig 

μα, ES 1p 06 Τανθρώπου ὃ δὲ ἀγρός ὄξιμ,ὁ xà 
σμιορ.τὸ δὲ καλόν απέρμα, οὗτοί εισιμ, oi jor o9) 

| PAL. τὰ δὲ ECT RAI y jo! TOU τος 

NAT ναφοῦ 

i 

B 

" "hM *,. 

m" 

T ur 



ΚΑΤᾺ MATOArIO | 
viov . ὃ δὲ tx eoo ὃ ἀπείρωμ αὑτὰ, ἀξ) ὃ διάε 
BoAX0c.0 δὲ ϑερισιμκὸς , σαυτέλεα τοῦ oLOVÓG 

ὄξιμ. οἱ δὲ ϑεφρισαὴὶ, ἄγγελοί ἐἰστὶμ. ὥρπες οὖμ 

συλλέγεται τὰ γιζάνια,νὴ evel κατακοίεται, 

ὀστω ESO c/) τὴ σωρστελεία T otGyoo τούτου. 

ἀποϑελϑ 0 06 T9) s drrrov τους αγγέλουο αὖ 
f, «92 eA e£ovetp 1 €x. qO) βασιλείας αὑτοῦ 

“ἀντατὰ σκάνδαλα, (2) τοὺς ποιοῦντας lu» 
yop, gn) peii avTOVo «Io al) κάμινομ 

TOU πυοῦο. Ἐκ toot Ó κλαυθμὸς 1) ὁ βρύγε 
and ὑδόντωρ.. τότε οἱ δίκακοι ἐκλάμψους 

ep ὧς ὁ ἥλιος QJ τῇ ἢ Bota IA toc ΤΟΊ πατρὸς avi. 

ὁ ἔχωμ ὦταἀκούαμ, ἀκσυέτω. wp ójkot aie 

sip βασιλεία τῶρ οὐφανῶμ rag κεκφυμς 
pluie quIO ἀγφῷ, Oy εὐφῶμ ἄνϑφωπορ ex gun, 

(92) Won «7? q) xa$ ἂς αὑτοῦ ὑπάγαε; 9) -ανταῦύς 

σα ἔχε Ae QU) ἄγος ζει TOj ἄγφορμ ἐκᾶνομ, 

πάλιμ ὁμοία ὅξ! μ hi βασιλεία τῶν οὐφανῶμ ya 

θφώττῳ ἑμπόςῳ,Ἰκτοῦνά καλοῦο pug γας τας, 

OG sugap Vot πολύτιμιομ Lag yas Frup uid 

3p πέπρακε: πάντα ὁσα είχε, «o2 yoga 

&UT Op. excu p Ojko tx ὄξ!μ & βασιλεία ὧν ove aa 

vay σαγήνῃ βλαθείσῃ «16 TU) δάλασαμ; "οδ)ὲκ 
παντὸς γύους σαναγαγονσε, Hj ὅτε ἐπληφώθν 

VASE ἄναξ 



p ODEUNCC 

A6 ^ ETATTTAIO:'N 
s NE url TO) ratcyiaA dp) καθίσ᾽ανα | 

τι σαυέλεβαμ᾽ τἀ καλά εἶο ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ 
120 Ἐβαλομ,οὕτοοο ἔδαι cJ) τῇ συυτελείᾳ T0) οἱ 

νος, δϊελεύσοναι o ol ἄγγελοι, (97) cc oer σἸ τοὺς 

πογὰς oue Ἐκ μέσο Ty δικαΐω) J 3) Bo ry aUa 

τοῦς 1G αἰ x Guo T arug og excl tSou 0 μάν 

θμος νὴ ὁ βρυγμιὸς τῶ ὑδόντω “λέγει αὑτοῖο ὦ 

turo e'ubf κατε ταῦτα Tra :λε ys αὑτῷ, 

ναὶ κύς!ε. ὁ δ εἶπερ αὑτοῖς, διὰ τοῦτο τ ἄο 28e 

ἑλατεῦο μαθκτόυθεἰρ εἰς τἰιὺ βασιλεία μ τῶρ οὔ 
φανῶ, δμκοιός ὄξιμ ἀνθφώπῳ οἸκοδε αὐσότῃ, o6 0g 

ἐκβάλλει Ἐκ τὸ ϑησαυφοῦ αὐτοῦ xot vot Won) ας 
λόκά Wo) Y US TO 0 Te τέλεσεμ 0 140 UG τάς yt 
φαβολάς ταύταρ, ἐλετῆρεμ Ἐκέίθερ. "οὴ tA m 

εἰς Tl) τσατφίδα αὗτοῦ, ἐδίδασκεμ αὐτου quy m 
σαμαγΎωΎΝ αὐτῶμ,, ὥρτε Ex Ada] «od ou. αὐτοιᾳ 
52) Af£yap. wóüep τούτῳ ἵ; σοφία αὕτῳ, (97) αὖ 

δαυάμαρ; οὐχ οὗτος ὄξιμ o T9 τέκτονος ἣδ5 5 
οὐχὶ Ἡ. μήτις av TO? λέγεται exa IS 0l a 

δελφοὶ αὐτο rco boc "ρὴ Ἰωσῆς δ) σίαων 9!) 

Ἰούδας; X) αἱ ἀδελφαὶ αὐτο) οὐχὶ πᾶσαι πρὸς 

WU. εἰστρμ; τοῦθεμ οὖμ τούτῳ ταῦτα πάντας 

νολεσκανδαλίζουτο eir αὑτῷ, ὁ δὲ Tur OUI Tr 

«UT 19. 0/1 651 προφήτας GCCIAAOG εἰ QU ef) Cil ast. 

γζίδε 



ΚΑΤᾺ MATOAI ON. 47 

po cU TO, W) ᾧν τῇ οἱ clot aU Τῷ). νὴ οὐκ ἐποίησε 
txt d Φαυάλιας πολιὰς διὰ us mi δίαμ Tp 

Ep ἐκείνῳ 9 xà xa ἤκουσε ἡφώδας ὃ Hed ΤῊ 

"(és χη alit ἀκοὴ naro, fg)er eg Tid toda 
e "p LO s 

cIp αὖ T2. οὗ τὸς ὄξῃ iyw ὃ Se] sie á «VTOQ 
[νόμους piura t 

jeysebn &7P τῶρ Verg p » Καὶ did Tov di due 

μεῖς dig γοῦσιρ ᾧ qu αὑτῷ. ὃ jo) ἡφώδεης x gua 
τίσας Tp Ico VH , ἔδησε; " αὐντὸρ ο"ϑὴ ἔθετο 26 
QUAD διὰ ὡςωδιᾶδα Tli? yao Φιλίππ 

T2) ἀδελφοῦ αὐ Το). ἔλεγε γουὴ αὑτῷ ὃ Ἰωάννα, 

οὐκ ἔξε SI σοι ἔχαν αὐτήμ. 9 ̓ϑέλωρ Top RT. 

κτεῖναι οἸφοίδήθν T XA Op οὔτι ὧδ᾽ προφήτημ «Us 

δ ἄχομ. j, yy op δὲ ἀγουμάψωμ ἢ iedid'ov oe xt 
σ᾿αῦ» À ϑυγάτας QO) ἡφωδιάδος ὦ GP atro, iy 

ἤξεσε ud Ἰφώδι, t ὅθε MAS O ὕφκου ὡβιολόγασεμ, 

αὐτῇ d'ovvau ὃ ἔαρ aL τ ίσκταιἣ δὲ προ βιβασδες 

σα Ve 99) dTpoc ago δός Jot pup ὧϑε Ἐπὶ 

LET Tl) Keep 1 ἰωᾶννου Τὸ Baisa. ἡ) tA 

“πήθκο ράσιλεύς. διὰ τοὺς ὅς κους,γὴ τους quoa 

νακει δας ἐκέλόυσε δοθῆνος αὑτῇ, Y) πέμψας 
ἀπεκιφάλησε τορὶωάννην d τὴ φυλακῇ, νὴ ἢ VÉ 

Anh κέφαλὴ αὐτὸ Ἐπί iyi, ν) ἐδόθη GO κοι 
φασίῳ, W) ἔνεγκε τῇ auti αὐτὶ ν προσελθόντες 

«447. p pe an {- y δ 

9) 

^ rus(ta 

" 
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wg) ἐλθόντες ἀπήγγαλαρ G9. iua νὴ ἀκούσας. : 
Ó Bo ἀνεχώφασεμ exe és di soe εἰς tex 
D m & » 85 wA Rs 

xo TÓTO κατ * Ἰδίαμ, νὴ aco fg aco. 0t οχλοι, 
Dude 

ἠκολούθασαμι αὑτῷ to c [Emo τῶρ "op. «oU| 

dL Bap t 0 1056 sidtp: πολυμ ὀχλορ,νὴ rp 

Xvid: t αὐτοῖς 2 W) ἐθεξάπόυσε τού ἀφξξώδους 

ei, o1 IG j vro pue ago ial op ὠτῷ Ol κα 

Ox Tau αὐτῷ, λέγοντες. ἔφνμός ὄξιμ ὃ τόπος ) ii) | 

ho eed Nd ais »ἀπόλυσομ τοῦς ὄχλους ,iyac 

ἀπελθόντες «oT ce exc joy gno δ Ξαυτοῖς - 

| ᾿οώμαϊα. o δὲ ino o εἶπεμ αὕγρῖο. οὔ ἀβείαρ ἔχ 

cp απελθ di, δότε αὐτοῖο ὑμεῖς φαγᾷμ. ot δὲ λέ 

"sep αὑτῷ, οὐκ Ἐχορῖν ὧδε εἰ el μὴ πέντε ἄςε 

eue?) δύο ἰχθύας, 0 δὲ tre. φέφετέ uxor αὖ 

τοὺς ὧδε, τ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀγακλιθῆνος 
ἐπὶ TOUO Nie fiios (9) λαβωὼμ TOVG wtyTe ag 

Toc, 3 τούς vo ἰχθύας, ἀναβλέψας εἶ eic ὸμ οὔ: 
φανομ; eA yis) κλάσας, ἔδωκε τοῖς yn. 

θκταῖο ToUG e TOU0;01 δὲ xor ou τοῖο ox A016. 

Ago φαγο τοάντες, "οὴ ἐχοςτάδλκσαμ. Mo) iz 
gon m Tray eop Tp κλασμάτωμ; δώδεκα xoz 

Qiyse πλής δ. oi δὲ ἐόθίοντες κα ἄσαμ ἄνδοες σ᾿ Εἰ 

πεντακ | χίλιοι χωρὶς C usata p Ὁ ταιδίωμ. 

X) εὐ EGG ! ̓νάγκασεμ ὁ ησδο Τούρ μαθητάς qua 

Con τὸ 
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"TR τϑυ 

TÜ ἕαβῆναι [6 5 wAOT Top) προάγαμ αὖ )Top «10, 
T igop ὺ ἕως οὗ T0 τους ὀχλθς. (92 705 

AUc'XG TOUG ὀχλύρ d Sex εἰς Ὃ 0goc κατ * dd toi 

agoc eaa οψίας δὲ ̓νομένας,ικόνος ἢ Hp )ixd, 

$5 Ὡλοῖομ JW aero J 95) θαλάσσης ip Germa 

£opfJop vze τῶμ Xv 1. TO p γυῖ ἐναντίος ὃ ἄᾳ 
nuo πτάρτι JisquAax i ES ὕυκτος απῆλθε 

706 rovs! ὁ 1X0'OUC , wegrmocrüp Ἐπὶ al 9s 

Aat , (92) Ἰδόντες  αὐτὸρ δι μαθχταὶῚ ἐπὶ "ls 
dA asap Snrqeemvrme, ἔτας ἄχϑασαμ, ἔγον 

πο, OTI φάντασμά Y ὄξι, !) &7e T0 poo ἔκφας 

£ap. εὐθέως δὲ ἢ ἐλάλησεμ av τοῖο Ὁ Ἰνσδρ,λέγωμ. 

ϑαφσέίτε, Ἐγὼ εἶμαι, μὴ q066 s, c ἀπο ιθεΐο δὲ 

αὑτῷ o Θετίος,, wp. gis, ei σι εἰς SA uc óp 

m πεὸς gs ἐλθέ ὦ ἐπὶ τα ὕδαῖα, 6 7j s. ἔλθέ. 

W9)) καϊαβὰρ à ἃ 2 Τὸ) a Aoldo TET(OGy EGIT 

TRO'éD tT dero EA Gp πρὸς TOU inp. Bes 

Tp ^j TOp ἄνείκομ 1o ueop po oiÜx, woo) ἂς ξάε 

ὠᾶνοο καταποντί εάϑαι, ἔκφαξε, λέγωμ. κύριε, 

σῶσόμ με.ευθέωρ 5 ὃ moo ἐκτείνας rl χᾶςα, 

ξἘπελαάβετοαὺ το), 92) «ep αὐτῷ. oA γόπιϑε, 

«iG TI ἐδίδασας; "οὴ $4 βάντωμ αὐτῶμ uo τὸ 
324 

wAoiop, ἐκόπασε Q ἄνεμος. οἱ 5 cu TO wo, 
pm Ln tm 

 Ἐλθόντες προσεκαυνσαμ αὑτῷ, λέγοντες. M 
d θὼρ 
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0556 ϑεοῦ ἦσο «i. X) διατί σαντες, ἤλθομ d do τὴμ 
γὰρ γγυνκῖας θ, 9): ἔπιγ νόντες Top ot vies 

τῶτόπου EXsIVOU »ἀτοέβελαρ εἰς ὅλημ loy eres 
Si xcgop ἐκείνη, «92 agoc ts ya αὐτῷ ys 

Tee τοὺς κακῶρ ἔχοντας » 9U παξεκάλο Up «Ve 
€ »o( P 

Tp je μόνομ rau TO κφαασέδου μὰ ΤΌΣ, 

τίου αὑτοῦ. Ἴ ὅσοι ἅψαντο, δεσώδισαμ. εὐ 

τότε προσές χοντοαι Gg" 1Nc'OV οἱ ἀπὸ ἵεφοα 

σολύμωμ. γραμματεῖς «9/) φαρισαζοι ολέγονα 

πιο. διὰ τί οἵ ῥαθαταΐ σου «ago batvovet Tl) 

wajddocip. τῶρ πρεσθυτέφωμ; ov y virrjove ! 

TOL τὰρ X&gac αὑτῶμ ὅταμ ἄς Top $69 foc'ip, a o 

δὲ amoxgióute , «(mp αὑτοῖς. διὰ τί I9 TEST 

ποαφαβαΐνετε rl ἐντολὴμ “τὸ ϑεοῦ διὰ al) eret 
gádocip V4 Gp ; ; δ yop Je0G ἐνετείλατο »λέγωμ, 
τίμα TO) πατέζα Ἰοὴ τἰὼ ἀντέφα, igi) 0 καῈ 
κολογΎ πατέρα erige, ϑανάτῳ πλόντάα 

τῷ. vé δὲ λέγεϊαι. 0C ἂμ εἴπῃ τ πατρὶ ἡ τῇ 

ματρὶ, δῶρομ ὃ Ο tam de ἕλκον V ὠφεληθῇο,νὸ οὗ μὰ 

Quia τ Toy πατέρα αὑτῷ i Tl ἀατέφα αὐτῷ, ») 

ἐκυφώσατε Ti» à ἐντολὴ τὸ 35 διὰ alu) weg ta 

docipi ὑμῶμ, ὑηρκφιταὶ, καλῶς προιφήτόνσε. ws 

el υμῶρ noia Ac yo p. twua 401 ὃ λαός oU eG 

[^ vss QV TO » «92 τοῖο χείλεσί κε τιμᾷ, 

ud 
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ἡ δὲ xad ai Ty τοόῤῥω ἀπέχει acr Ἐλκοῦ, 1d 
Tip ἢ σέδονταΐ με, διδάσκοντες dide xoa, 
ἐντάλμαϊα ἀνθςώπωρ. Καὶ προσκαλεσάμδνος 

TOU OXAOJ »εἰπεμαῦτοῖο. ἀκούκτε πο σ᾽αυίετε, 

οὗ τὸ εἰσεφ χόμᾶμομ «εἰς τὸ σόμα κοινοῖ τὸρ ἄνε 

θφωπομ "ἀλλὰ ὃ ἔκπος θυόμθρορ Ἐκ Τὸ) σόμακ 
τος, τοῦτο κοινοῖ τὸρ ἄνθφωπομ. τότε Ἀνόσελα 

θόντες οἱ x ONT αὐτόν erro αὐτῷ, οἶδας ὅτε 

οἵ φαξισαῖοι ἁκούσαντεο Top Aó*yp te'xowd'«s 
λίδγησαμ; 30) ἀποκᾳιθεῖς sémep. πᾶσα φυτεία, 

"My οὐκ ἐφύτδυσε arare μου ὁ ovecvi Qu ,Ἔκρια 

ζωθήσεται. ἄφετε αὑτούς, ὁδηγοί εἰσὶ τυφλοὶ 
τυφλῶμ. τυῷλοο δὲ TUQAOp tap odWyi, ἀμφός 
Tor eto βόθαυομ πεσοῦνται. ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ τέτρος, εἴπερ αὑτῷ. φφάσομ ucl πὶ) «sas 

gaBonip ταύτη. . Ὁ δὲ Ἰκσοῦο jT. QXJAND νὴ 

UG e as 761 az νοξίτε δὰ πᾶν ἡ ἦσα 
πσορθυόμᾶνορ εἰ εἰ ὃ S04A& ,«1 6 Tl) κοιλίαμ X os 

e& , «95 εἷς ἀφεδοῶναἐκβάλλεται; τὰ δὲ Ἐκπτος 

φόνόμϑυα s €x TO δόματος , Ἐκ οὐ) κας δίας δςέφε 

χεται «κακέίνα κοινοῖ TOp ἄνθρωπορ. Ἐκ eU 

92) xagdiag δ ξές χονται διαλογισμοὶ ὍΟΥΝ 2 

gol » pOVot , μοιχέίαι, τος νίαι ; κλοπαὶ νψόν: 

d'ojkae Tus lou , Do duos , ταῦτά ὄξι τὰ κοι 

d ij νοῦντα 
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νοῦντα Top ἄνθρωτσομ. ὁ ϑὲ ἀνίπῆοις soot ate 
γξίυ,οὐ κοινοῖ ΤΌρ ἄνθφωπορ. Καὶ δκελθώμ κα 

θεμὸ ἡησϑε, ἀνεχώςησεμ eT aig τύφου 19) 

eid vog. . 492) Ἰδού “γυνὴ καναναία à ap τῶ, Ota 
cop Ἐκείνωμ δξιλθόσα, ἔκφαζεμ αὐὑτῷ,λέγουσα͵ 

Ἐλέκσόμ με κύριε, ἧς ? dag »ϑυγάτης κου xa 

κῶς δοιμκονίζεται, ὃ δὲ οὐκ χπεκοίθη αὐτῇ A oa 
*yop . Y) προσελθι óVT€G οἵ satira αὑτῷ, ἰφώτωρ 
αὐτορ,λέγοντες. ἀπόλυσομ cárrip : ὀτικφάξαι 02 

mpi ἐξα: ὁ δὲ ἀφρκφιθεήρ, εἴπερ. ovx ied 

ANp τὶ μὴ edo τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκϑ 

T ULM δὲ ἐλθοῦσα TIQoc eX COKo sp «UT Q,Ae"ys 

σα. ker, oia kot. ὃ ϑὲ ἀτρκφιθεὶρ, εἶπε. οὐκ 

ἔδσι καλὸμ λαβέίμ TO) TA TW ΤΈΚΕ "οὐ. Paz 

AGp Toc wawa tois ἣ δὲ εἴπερ. vou κύριε 399) y) 

τὰ καθάρια όϑιει à T ἐυχίωμ ἣν wovrop 

Q:7P Q9) Tfemtou 3 Tp κυφίωμι αὐτῶ. TOT ἃ 752 

xgibuct 0 Ἰησοῦ, εἴ TT S) αὑτῇ. ὦ ̂yQuat μεγάλ 

σου Ἡ τπίσιο, γηυκθήτω σοι ὡς JéA30. πολ! x ἣ N 

ϑυγάτες αὐτῆρ ἃ οὐ) ὥρας Ἐκείνκο, Καὶ ἀκεῖα5 

βὰς Ex cp 0 1«o o NA 0s δα χίιὼ ϑάλαοσσαμ oO) 

γαλιλαζαο. γὴ ἀναβὰς um ὄφος Xxx TO tx &, 
494) T9078 op προς αὐτο, OX AO! τοολλοὶ ἔχον 
πο μεθ ἑαυτῶμ χωλοῦο , τυφλούς, κωφούρ; 

KUAMOUS, . 
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xv ove, 92) Ἑτέφους πολλούς. ἡ) eder] ap αὖνα 

τοῦο pe TOUG πόδας τὸ Ἰνσοῦ", w) ἐθεςαττόνσερ 

αὐτούς, ὥοτε TOVG ὄχλους θαυμκᾶσομ, βλέπονα 

Tato κωφουρ λαλόντας, κυλλους νγιέίο, χωλουὶς 

τρεξιπατουγας " τυφλουὶς βλέπονϊας. (95) td'oa 

ζασαρ τὸρ ϑεόμ ἰσφαίλ,. ὁ δὲ Ἰκσονς πφοσ' kae 
σάμβϑμος τοὺς μαθατὰς αὖ Το), εἰ περ. αὐλαγχνί 

ζομκοι Ἐπὶ τὸρ οχλορ,ὅτι KOW Ἡμκέφας bela “προς 
σιμᾶμασί μοι, (o) οὐκ. ἐχόσι τί φάγωσιμ. «o 
 &apA aou cu Too Veo οὐ ϑέλω, κάποτε £k v2 

^ ^ . 2 vw * 
θῶσιμ ὧν τῇ ὁδῷ, op) λέγοσιμ αὑτῷ οἱ μκαθχται 
αὐτό. πόθερ [TIT V gua ἄς τοι termo, ὥρτε 

Χοςτάσαι Ὄχλορ τοσῦτομ; 3) λέγε αἰντοῦο ὃ Ἰκα 

σοῖο. ποσός ag Tovg TX 501 δὲ «rop. epa 

ολίγα ἰχθύδια. "οὴ ἐκέλόυσ'ς τοῖο ὄχλοις Quota 
Tsc'&p Ἐπὶ aluo yip . 9) τοὺς 7] ἃ age 

τουο X) τυοϊχθύας, εὐχαςιδήσας ἕκλασς, M9!) 

do x« TOI G Jof "τοῖς αὖ τὸ), οἷ 5 a wr ou "Go o 02 

χλῳ. Y) ἐφαγὸ πάντες oU) ἕχοςτάσϑησαμ. ν 

ἄφαρ τὸ τί ιοσεῦομ τῶρ κλασμάτωμ ,t7f« aovgie 

δας τλήφειο. οἱ δὲ Eod Hoy eo ricca Terpecirdaut 

is m χωρὶς γαμοκκῶμ W) 2d top. (o2) ἀ7ρ: 

λύσας T VG Ὄχλους , ἀνέίδη εἰς ὃ ́λοῖομ, νοὴ 

ἦλθεμ εἰ τὰ Ogre καγδαλά, καὶ πφοσελθ ὅν: 

T d ἢ «6 
16 
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4€6 οἱ φαξισαζοι 00) σαδόουκαῖοι., ταφάζονα 
7C trig TI'o αὔτομ,σημξίομ, Ἐκ T οὐζανοῦ 

d'&2ou αὖος .Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ,sUmep αὐτοῖο, 0a 

ἡ ἴας γγνοιμδύκς, λέγετε »εὐδία, τυξξάνεαι ὯΝ o 

οὐφανὸς ig?) 299 [| » σίμεφομ X eu. ep » ise 

P γοῦ ὁ οὐςανός δυγνάξωμ. ὑποκςιταὶ, ἡ us 
πρόσωπομ T9 οὐφανοῦ γινώσκετε διακοίνεμ,τὰ 
δὲ ow Ea τὴν Kate Gp oV διώσασϑε ; γγυεὰ ro Va. 
gc "οὐ μοιχαλὶς σπμξίομ ἐπήντεί, ὦ c'44. Cop 

OV δοθήσεη αἱ αὑτῇ y εἰ μὰ τὸ o kj Pop Ἰωνᾷ TO πϑο 

φήτα. I9? «creda αὐτοὺς, ἀπῆλθε. W) ἔλα 
θόντες 01 μαθκταλαὺτοῦ εἰς To  τρέφαμ,ἐτελάθον 

TO ag ru λαβέ. 0 δὲ ̓κσοῦο εἴπερ αὐτοῖς. ὃς ἅτε 

(9) προσέχετε αὐ 90) λύμκο Th φαφισαζωβ 
"οὐ σαδδουκοαίωμ. o1 δὲ διελογίλοντο qu tact 
τοῖο, λέγοντες, ὅτι ἄςτους οὔκ ἐλάβομᾷν. γνοιὶς 

δὲ Ó Inc ovo , el re p αὐτοῖς. τι | διαλογίζεδ)ε ᾧ eu 

Ἑαυτοῖο Ὀλιγόπιδοϊ, ὅτι d ἄρτους ovx Ἐλάδεπ 

οὕπω νοέϊτε, OU δὲ μνημονεύετε Ῥιὶς τοέντεφα 

του ἣν wy Too XA TG, ἡ) τόσους κοφίνϑα 

ἐλάβετε; οὐδὲ τους ἐπ]α ἄρτους Ὁ πεξακικιλίωμ, 

3) τόσας ασυςίδας Ἰλάβετε; wr CoU VOR , ὅτι 

oV 7b! GeV Trop vj Tpymgoo ex Te ῇ qO) λα 

4G dH mon «q) ead dovere ; τότε 

c uo 
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e'uoijkag y OT: οὐκ εἴπερ προσέχαμ ἀ7 o5 oU» 

quo Τὸ ἄφτου, ἀλιὰ ἀ Q5) διδαχῆς div qagta 

σαίωμ νοὴ σαδϑουκαίωμ. Ελθὼμ δὲ ὃ ἰισοὺς εἰς 

τὰ μέρη xat casia φδ) Φιλίππτου εἰρώτα TOU 

μαθυτὰς αὖ το), λέγωμ. τίνα με λέγουσιμε δι ua 

θρωποι εἶναι Τὸρ jp T) ἀνθρώπου; οἱ δὲ shrrop. 

oi uU , Ἰωάννημ T0) Parii Sly , ἄλλοι δὲ, Ἡλίαμ, 
ξτεφοι δὲ, πξεμίαμ ,ἶ «να δ» 1 agoqup. As yt 

αὐτοῖο. vj. δὲ τίμα us λέγετε εἰναι ἀφ, 

θεὶς δὲ σίμωμ τοέτρος εἴπερ. σὶ εἶ ὃ γβιδὸς ὃ 

jos τὸ 3«5 0 λῶντος. χρὴ ἀποκριθεὶς δ᾽ ING C, 

vin αὑτῷ. μακάς ig εἰ Cj. βας 1 Ἰωνᾶ, 

ὅτι cast 1192) αἴμα οὐκ ἀπεκάλυψέ Pt αλλ 

o xp Μου,ὃ ᾧ τοῖο οὐς ανοῖϑ. κἀγὼ δέ σοι 

λέγω, ὅτι σὶ εἰ τρέτζος, «92 Ἐπὶ ταύτῃ τὴ ws 

qa οἰκοδομήσω μου ἰὼ Y ἐκκλησίαμ, “"οὴ mv 

Aou aov OU κατισχύσουσιμ αὑτῆς. 9) δώσω 

col τὰρ XA&o 99) βασίλεϊαο TI ove aep í 167) 

de δάσῃς ἐπὶ Q vile) es ou Adutirop cA τοῖς 

οὐρανοῖς. 9 Ὁ ἂν λύσῃς ἐπὶ ΧΩ "yi, tsou Asa 

λυμᾶψομ ew τοῖς οὐςανοῖς. τὸτε δις σεΐλατο τοῖς 

«καθχταῖϊς αὖ τον ἵνα μικϑενὶ ermocty , ὅτι αὖ a 

τὸς ὄξιμ iwcoUo ὃ agisOc. ἀ7 τότε ἴίφϑατο 
6 Ἰησοῦς δακνύεμ τοῖς μαθκταῖς αὑτὸ), ὅτι 

; u ὦ 
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dé αὐτὸρ απελθέμ ἰφιεφοσόλυμα,ν coa πὰ 

θέ ἀξ τῶρ πρισβυτέφωμ, (92) ἀφχιεξέωμ ἡ 

γεαμματίω μ᾽ Ἴ ἀτρκτανθῆναι, Ig) Ti τρῖτ TH 

hase eyes Divan, 492) προσλαβόμᾶνος αὐτου ὃ 

πέτρος, E ud ἐπιἀμᾶμαὶ αὐτῷ, λέγωμ. Ἱλεῶρ 

σοι κύρις, οὗ μιὰ ἔδαι σοι τῦτο. 0 X σραφείο , sla 

“περ τὸ wee. ὕπαγε ὀπίσω di σ'αανα σκάν 

δαλόμ μου εἶ ,0T1 οὗ ogovéic τα t τὸ δεοῦ, αδλὰ 

τα TU ἀνθφώτωμ, τότε ἰνσοῦς εἶπερ "e iG μια: 

θχτοῖο αὑτοῦ. «τιο )έλει orig to μιου ελθέίμ, ἂς 
^0 c 4 ν 2 7 X 1 € 

Aux o ἑαυτομ, Y) ἂς dera Tp saugop av Τὸ), 

9 ἀκολουθείτω 4.01. 0G You $i eau Ti) dus 

Xii aU TOU σῶσαι, ἀπολέσει αὑτήμιος δὶ ἂμ ἀ702 

Ac τὰ ψυχὴ αὖ τὸ) ἐγεκεμ Ἐμοῦ, gioi cis 
THp. Ti yo ὠφεληθήσετοι ἄγθφωπος Ν iip TOU 

κόσμομ ὅλο κες δή σΉ , alu) δὲ ψυχὴμ αὖ Τὸ Que 
poi; ἡ τί δώσει ἄνθφωπος αντάδιαγλια o9) 

Δυχῆο αὐτοῦ; μέλε γα ὁ joe T) ἀνθςώπου 

ἔφχεόϑαι ᾧ αν τὴ jdót TO) πατρὸς αὐτο) Jc ὰ Τὴν 

αὐγέλωμ αὑτὸ). 90) τότε ἀποδώσει" ex ou καϊὰ 
alu πρᾶξιν αὐτὸ), aquai λέγω ὑμῖν , εἰσὶ T IQ 

UE ἐδώτωρ : órree OU μὴ γεύσοντοι ϑανᾶτον), 
ἴωφ ἀρ ἸδωσΊ Top jop τὸ) ἀνθςώπτου ἐφχόῤϑμομ 

i7 qv Ti βασιλεία qUTO. καὶ μεθ᾽ iugo 

ὥ ας (9 
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τραραλαμ βάνει ὃ Ἰκσοῦᾳ "T πέτρομ Y) Ἰάκω Pop 
WÀ) )ωάνναρ Top αδελφομ. αὖ T9», νγ)αναφέφει αὖ τους 
εἰ 0eoo V. κλὸμ xav Id ap . (9) μιετεμιοφῳ c0 
tun) «p av TO , (92) ἔλαμψε 70 πρόσωπομ 

qUTO ὡς ὁ ἅλι)., τὰ δὲ tria αὐτο ἔγγύετο 
λόυκα ὡς τὸ Qoo, "9 id'ou ὥφθκσαμ αὑτοῖς 

06 "οἱ MAIO, μετ᾿ αὖ τὸ σιυλναλούντερ, ἀκα 

| moxgibsg δὲ ὃ πέτγος, εἴπερ Gg INC'OV , ire, 

xo Op ὄξιμ ἢ ἡμᾶς ὧϑε sat, el ϑέλας,οιήσωε 
po S4 τρέϊς σ᾽κκνᾶο,σ οἱ μίαμ, W) μιωσὴ AT - 

W) iac ufo. ἔτι UT λαλοῦντος, ᾿ἰδουνεφέλκ φω 

τάνη Ἐπεσκίασερ αὑτούς . gr) Ἰδου φωνὴ Ἐκ Qo) 
νεφέλες,λέγουσα. οὗτος ὄξιμ ὁ ἥδο μον ὃ ἀγα: 

πκτοο, δ εὐφόκεσα, αὐτο ἀκ οὕετε,"οὴ ἀκούε 

σοὐύτεο οἵ μκαθ "ταὶ, ἔπεσομ Ἐπὶ πρόσω πορμ P 

τῶμ. (92) ἐφοβήθησαρ σῷ ὅδφα, (QU) agar 

θωμὃ geile i am cri » X) εἶπῳ. ἐγέφθατε, 

γὴ ἐἀὶ φοβείωνε. ἢ trdquutig δὲ τούς ὀφθαλμοῦ 

αὖ τῶμ,οὐδένα εἶδορ y Sl UU τὸμ nro μιόνομ. L 
καταϊβοκνόντωμ αὑτῶμ tx ἢ ὁφσο,Ἐνετείλατο αὗα 

τοῖς o Ἰκσοῦς,λέγωμ. AXI εἴπκτε ὁ ὅφαμα, 

ἕωρ οὗ 010 79) ἀνθφώπτο ἔκ νεκφῶμ QVXSH . 92) 
tmigumo αρ αὐπὸμ 01 μαθκταὶ αὑτῷ,λέγοντες.τί 

QVp οι γραμιῥκατεῖς λέγουσιμ, ὅτι Ἡλίαρ δέϊ tA 
d ν 86m 
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: Bep πρῶτον; ὃ 5 Inc Sc ἀφρκφιθείς εἶπε αὐτοῖδ, 

Ἡλίαο ut T Xs? 9510), X) ἀγρκαϊαδ ἥσει τάν 

TG. λέγω j ὑμῖμ,ὅτι Kc X ἔλθω, 9) οὐκ Ἐπέ 
γνωσαμ αὑτορ, ἀλλ Ἐτρίκσαρ qur air, ὅσα θέα 

λησαμ. οὕτως ἂν Ó jos T ἀνθφῶπο αϑλναιπτάχάρ 
ὑπξαὐτῶρ. τότε σωυΐκαρ οἱ μαθνταὶ ὅτι πο] 10 
ἄννο τὸ ar S15 «sy αὗὑτοῖο. Καὶ "a Bóvmop as 

y πρὸς T ὄχλομ $ gor iiA esp αὑτῷ ἄνθφωπτὸς 
TIG γονυπετῶμ αὑτῷ »"οὴ λέγω. κύφιε tang 

eques T fjop , oci eowidder, 9!) κακῶς v Xa. 

wo e "2 wp d eG wg Ἰοὺ πολλάκις 

&jc ὃ ὕδως. W) προσήνεγπα αὐτὸμ τοῖς u.a x ToU 6 
σου, Y) ob. ᾿δαυήθεσαμ αἱ αὐτὸμ ϑερατεῦσαι ἃ α 7}. 

κριθεὶς δὲ Ὁ TRO εἴπερ. ὦ ὦ γγνεὰ c q71500 à dies 

Spoe udin, ἕ Bee" τότε ἔσομαι use i UE $00 

αὖτε ἀνέξομιομὶ ὑμῶρ: esseri, μοι αὐτομ dx. 3) 

$7VT dp αὑτῷ ὁ iwr'ove QU) dot j ἀτὶ αὖ 

τοῦ ὼὸ δάεμοον !ops*) ἐθεφαπεύθα t Ó roi ἀπο Q5) 

ὥρα Ἐκείννο.τότε προσελθὸ ome 01 Ἰμαθκται Ὁ 

ἐκσοῦ κατ ἰδίαμ,εἶπομ. διὰ τί ὑμεῖς οὐκ ἡϑαυκε 

θκμϑυ cba Gig αὑτὸ; δ dt 1 ἱκσρῦξ «rep αὐτοῖς. 
διὰ alui € ατσιβίαμ ὑμῶμ. QUAND you λέγω VA TD, 

tp ἔχητε ποίδιρ ὃς κόκκομ σινάπεως; ee ere Gi 

oga τότῳ 2e weit $K€& γυὴ ἀααθήα 

σετο- 
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 exrat. i) oid ἀδωραϊήσει V Tp. T TO ὃ γγύος 

᾿οὗκ ἔκποφεύφιοι y εἰ μὴ qu προσθυχῇ 3) ws. 

&yoSg ipo don δὲ αὖ TÀp qu TN [γαλιλαίᾳ; «is 

"ar αὑτοῖς o Ihc'ove , u.a oc T9 ἀνθρώπου. 

“δαδίδοσν εἰ 17. χᾶφαρ ἀνθρώπω, W) ατρκτενοῦς 

σὶμ ai TOp,9) τῇ τρίτῃ aa cie 9) tAv 

᾿πήθασαρ σῷ ὅδφα. Ἑλθόντωμ᾽᾿ 5 αὐτῶρ εἰς καπονα 

᾿οὐμι,πφοσῆλθομ ΟἹ τὰ t δίδφαχαα λαμβάνοντες 

(GO αἰ ΠΡ ; I9) trop. ὃ διδφάσκαλοοῦ U AG οὗ. 

qXA& τὰ d Ide oc μια; Ay d vct. νὴ ὅτε edo A De wo 

«lo Orta j “τοέφ θασεμ «UTOp Ó (uo 5G AE yc. 

τί σοι d'ox& σίμιωμ; οἱ βασιλέϊο 7 γῆς ap τίνωμ 

λαμβάνοσι τὰ TÉ li κῦνσομ ,&gp d) opcs 
Tp, M 7e TW Aoi P; λέγε αὑτῷ ὃ πέξος, 
ἀ ὧν eot fo. b αὑτῷ ὃ iNc'OUO. ἃς ἄγῳᾳ 

ξλεύθες οἱ στρ οἱ ἥοί να δὲ μὴ σκοαυδαλίσωμδυ 

αὐτου, τοοφθυθεἰς εἰς alu ϑάλασαμ, Po s ary 
kISgop, 19) Top ἀναβάντα ἘΠῚ iX OUp c ἄρορ, 
itg) ἀγοίξας T δόμα αὖ τῶ, εἰς (σας βατῆξα, ts 

&&yop λαβὼρ,δὸς αὑτοῖς ἀντί $4.00 (oJ) σοῦ, 
.Ep Ἐκείνη TH ὥρᾳ agociAdop οἵ μαβθηϊαὶ Go 

ὑνσξ,λέγοντες. τίς ἄρα uel op ἀξ] ej) τῇ δαστιλείᾳ 
* οὐφανῶμ; 5 à) προσκαλεσά uos ὃ Ἰχσοῦρ ταξ 
δὲ οργθησεμα αὐτὸ quesee αὐτῶ, νὴ οἱ πε p. aula 

Atye 
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λέγω buy ip μὰ ϑϑραφῆτε 3) γγύκοϑε Go τὰ 
τοοιδίᾳ͵ οὗ μὴ εἰσέλθητε εἷς «rus βασιλεί dp TÉ 
οὐφανῶμ. ὅφτις οὗμ ταπάνώσῃ Ea TO (06 τὸ Gy au 
διίομ τον, οὗτος ὄξι μὲ 0 quei yop ὧν τῇ Θασιλείᾳ 

τῶν οὐφανῶμ. 9) ὃς top δέξνται τοι δίομ Τῦις 
οὔτο ἐπὶ Ὁ Ὁ ὀνόματί /4.0U 4 &4.€ dex aos ὅ 0C Ap 

σκανδαλίσῃ ἕνα τῶμ qup τούτων Tüp wis 
ϑθυόν τωρ εἰς ἐμὲ »συμφέφα αὑτῷ, ἵνα κφεμιαα 

Jii μύλος ονικὸς Ἐπὶ Top τράχαλομι αὖ TO, 9 
καϊαπου χαϑῇ q q^ τῷ τοιλάγει o9) ϑαλάσις, οὐαὶ 

Ὅῤ κόσμῳ t &7P ΤΩΡ σκανδάλωμ. ἀνάγκκ γουβ 
λθᾶϊμ τὰ σκάνδαλα, τελὴμ οὐαὶ τῷ ἀνθφώπῳ 
di οὗ ὁ σκάνδαλομ ἔς χεται, εἰ ὃ ἣ χείς σουὴ Ὁ 
z50U6 σου σκανδαλί ja σε, &Xxo-.] op αὐτὸ; (9) 
foU «dro o9. καλόμ σοι Ay εἰσελθᾶίμ εἰς Tl 
Aoip "X CAO 'κυλλομ ἰ δύο  xéigac i i δυο πόδας 
ἔχοντα, βλκθῆναι εἰς τὸ τοῦς ὦ οἰώνιομ. (sd 

ὀφθαλμιδρ σὰ eod ada σερέξελε αὐτὸμ, 1t) 

βάλε ἀπό σόικαλομ σοι éd μονόφθαλιμομ TC 

alo Ἰωὲμ stosABéip , 1 δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 

Θλκθῆναι εἰς τὼ Ὑέενναρ T πυρός. ὃς ἅτε μὴ κα 

ἡαξ φρονήσατε Ἑγος τῶν (agp τούτων. λέγω "yd 

ὑμῖρ,ὅτι ol ἄγγελοι αὐτῶμ ᾧν οὑφανοῖς διὰ -ον 

Toc ῥλέπόσι ὁ ποόσωτρμ το cT ( 06 jd τῷ QU 
οὐφανοῖς- 
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οὐφανοῖς. ἦλθε LL 0 06 T3 agam σῶσολ Ὁ as 

πολωλός. τί vii δοκέει: -ξὰμ Yyórraz τιν! aye 

ὑφώπῳ ὃ ἑκατόμ ngo baro ÀJ) τλανκθῇὴ s ἐμ 24 as 
τῶν, οὐχὶ "pere Ta Ἐννενηκοναενν eo Ἐπὶγας 0QH, 

τος διθεῖς uri T τλανώμαδνομ ; W) tap Weg 
εἰς δίρ αὐτὸ »ἀμὴμ λέγω VJ. Ty ,0TI xaisga t7 aUa 

TO AUN OQ X Ἐπὶ ποῖα ἐννενικούαεννέα 2970, μιῇ 

τεπλανκ vor. οὕτω οὐκ t5! Eun at $1605 

oup T» πατρὸς vp TO) ᾧ οὐφανοῖς, ἵνα tr 02 

Ted ep τῶμ eng τούτωρ. kay j ἀμας τήσῃ dT. 

σεὸ ἀδελφός oe ὕπαγε W) Ἰλεγέομ αὐτὸν (xs 

£Va'8 τὴ αὑτῷ μόνου. &p σὰ (cS y, exte drag 
TOp à «Ac Op σαι kat ̂ ) ui ἀκόσῃ, ἀϑάλαβε ues 

τάσουξτι ἕνα ἢ d Vo, ἵνα Ἐπὶ οὐμαῖος δύο μαρτύ 

ps M ἜΡΟΝ, σαθὴ wap ῥῆμα. tap δὲ ἡϑακὅσῃ 

αὑτῶμ, εἰπὲ τῇ Ἐκκλκσίᾳ ξὰρ δὲ νὴ τ excu tag, 

ἥφακδσ, ἔσω σι ὥσπῇ t ὁ ἐθνικὸς X) ὁ τελώνκο. 

quay λέγω ὑμῖμ, ,ὅσα id δέσκτε πὶ qo) Ὑὔς» 
ἔσχι δεδεμῆμψα qu (9. οἱ ουφανῷ.. X) ὅσια ξορ λύσκε 

Té ἐπὶ qO) "yia Esau λελυμίμα quy G9 οὐφανῷ τᾶ 

λιμ λέγω V4 p ὅτι ξαρ δύο ὑμιῶμ συμφωνήσω 

ei t7! gO) yia, 7i παντὸς πράγματος,οὗ tap 

οἀτάσωνται , γἡγνίσεται αὐτοῖς Aye τὸ πατίός 

0v τῷ cA οὐςανοῖς, οὗ Yég εἰσὶ dvo ἢ τξές συε 

"yo 
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wyblifoide τοῦ top ὄνομια;, ixl εἰ κὴ ὦ ues y 
αὐτῶ. τότε προσελθὼμ αὑτῷ o πέξος, εἴπερ. | 
κύριε, -ποσάκιο αμκαφτήσει elo ἔμε 5 ἀδελφόρ 
ἁκου, «t9 ἀφήσω αὑτῷ ;ἕως ἐγηάκις λέγει aus 

TG 0 ING'OUC.OV λέγω σοι ἕωο tz oue XX τως 

$ d'ou amcorréxie $7]. διὰ τὅτο ὡ μοιώβθκ fi Gat 

σιλεία AJ οὐρανῶμ ἀνθρώπῳ βασιλέϊ, 06 ita 
AxC'e συ άφοι λόγομ μετὰ T δούλωμ αὖ τὸ), aea 

ξαμῆψου δὲ αὑτῷ σιυμαΐφαρ, meoc'ubtx 0x. aua 

τῷ «ie ὀφειλέτεο ἀλυφίωμ ταλαντὼμ ὲ n ἔχονα 

τοῦ δὲ αὐτοῦ ἁποδοῦνοι X exta sp crop ὃ κύα 
gioc auTO πραθήνοι, ἡ τὼ yea αὖ Το), 9) 
τὰἀτέκνὰ, rM) σαντα ὅσα εἴ χεμ, κοῦ απτοδοθὴ 

Vou. τοεσ᾿ὼμ οὖμ ὃ δοῦλος, προσεκύνει αὑτῷ,λέ 

γωμ, κύριε; ῥιακφοθύμησομ ez? £44.01, V92) - ya 

τασοι ἀποδώσω. Ay xvid «io δὲ ὃ κύριος T 
δούλο ἐκείνου, ἀπέλυσεμ a Top X) ὁ δάνειομ χφῇ 
xsp ovr, δξελθὼμ δὲ ὃ δοῦλος txé&voc , svo 
ἕνα fy. σωωδούλωμ eU T,06 ὥφελεμ αὑτῷ κα 
qop d'véteta , 49D) κρατήσας αὐτὸ μ ἔπνιγε Asa 
γωμιαπόδος μοι ὅ,τι 0&1 λάοιπεσων οὖμ ὃ σώ 

δόλος αὖ, enda αὑτομ,λέγωμ. μακφοθύμιν 
cop t7 ἐμοῖν I) wavIo ἀποδώσω σοι. ὃ ̂ j οὐκ 

ἀριλὲρ «A ἀπελθώρ, t os αὐτὸμ εἰς quA 
KHps 
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Xy, ἕως ou χτδῷ TO ὀφελόμϑυομ. Ἰδόντες 5j ot 
e' Gud Aot αὐτητὰ yo0 uua, ἐλυπήθησαμ 798. 
jg, "(9) ἐλθόντες dise qur ay τῷ κυρίῳ 

tate , : 

τῶρ πάντα τα ἐγγυόμδιυα. τότε ago ooi dis n 
νος αὐτὸρ 0 κύφιος αὖ ΤΟΊ, λέγη αὐτῷ «Φούλεπο 

wt; w&coep Tt ὀφελὴρ ἐκείνη ἀφῦκά σοι,ξα 

7 "mage áo [A & OUK, ἴδε I) g' Ἐλεῖσιοι T 

σαὐδουλὸμ e'ov,co8 ἡρὴ Ἐγῶ σε AEn og) Oe'yla 

us: 0 κύφιορ αὐτοῦ, de καρ αὐτὸμ τοῖο Patet. 

νιαζς, ἕως οὗ αποδῷ πᾶν T ὀφελόμϑιομ c αὑτῷ. 

οὕτω ̓  ὃ πατίς ἐκου ὸ πος ἄνιοο γριήσει ὑμῖν, 

tap “ἡ ἀφῆτε ἴκαϑος (Ὁ ἀδελφῷ a T0) ἀπτὸ τῶμ 

καφδιῶμ i ὑμῶμτα ἐ ταφαη]ώματα irr A 
καὶ yov t 0T€ ἐτέλεσεν οἸησοῦο TÜUG Ada 19 

"yoUG τούτους, Ur sp ἀπὸ THO γαλιλαΐαο , 9») 

ἤλθεμ «1G τὰ ὅρια QO] Ἰουδαίας, as top T9 Logd 
Vt. 49D) noA od du ap αὑτῷ ὄχλοι πολλοὶ, νὴ ἐθε 

φἄπδυσερ cic €x&. νὴ προσἥλθομ αὑτῷ οἱ φα 
φισάίοι,, πεῖς ἄζοντεο αὑτομ, W) λέγντεο αὐτῷ, εἰ 
ἔξεσιμ ἀνθρώπῳ αγρλύσομ Tip γαυάϊκα αὖ γι 
"drap αἰτίαμ; Ὁ j ἀφρκφιθεὴ εἶπε αὐτοῖο. οὐκ 

ἀνέγνωτε ,ὅτι ὃ atii ac ατγῇ ag Xe ,ἄφξερ W) 05A 
Ἐηρίησεμ GVTOUG ; 3) εἶπεμ. trexcp τούτου XOT Xs 
λείψει ἄνθφωπορ To] πατίφα, ἡρὴ Tlo ματέρα, 

| 94 
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"σὴ προσκολλαθήσεται τὴ γιωυοχκὴ αὑτῷ, I] 
mre: οἵ δύο slc σάρκα μίαμ, ὥςτε oUx ETI ἀσὶ 
f. 5: cas ula. ὃ οὖμ 0 0G euo Vu£epsitue 

9720 JI X Gell TOo. λέγουσιμ αὑτῷ.τί οὖμ HE 

c io ἐνετείλατο d'évoit i A top rosas Te , νὴ ἀ7Ρ 

λύσαι αὑτήμ 5 λέγᾷ αὐτοῖς, ὅτι μιωσῆο προς τὶ 
“- ec ^ 5 : c. ἐμ À Α 4, 

c'xAxeoxaed'iap voGy ἐπέξεψεμ VAT. a7? AU 

5 di 
i 

4 "R£ Bb. 

4 “Ὁ ξς ^ 3.5292 ^j "ep ’ὔὕ J ep . 

τας γωραίκας Uo a7 ae χης de ov "yeyovepouw — 

qto6 . λέγω δὲ Vj Tu, ὅτι 06 ἂμ oerroA e i lo) γυς 
^) EE E UR o ὦ v / s / 54 

VoL aC UTI ἐπὶ 09 VeIOCMO/) "you. a oa 

Axp» oV X GT]. δὴ δ co e Av URN γαμήσαρ, 0d 
^ : ^J yp Phe, c7 

aes λέγουσι αὐτῷ oigo Tou erras. el ovn : 

Xsip ἡ oir lo Το) ἀνθρώπτος uela e) γιραικός, οὗ 

cuu Q éd yeu. Ha" oU , ὃ δὲ εἴπτερ αὑτοῖς. oV πάντες 

χωφδσιτὸρ λό yp τούτομ, RV οἷς δέδοται. e 

ci ̓ γϑεὐνοῦχοι; οἴτιγες Ἐκ κοιλίας ἐιχξος eov 
θησαμ οὕτωο. 9) εἰσὶμ εὐνοῦχοι, οἵτινεο εὔνους 

"ido we ap ὕπο «ly ανθφώπωμ. wo) εἰσὶν εὐνοῦς 
? c Lh. V , 

^k0L, OIT ινεο ivi ἑαυτοῦυο δια alu) Dacis 

«p TW oug ota. ὃ φωυάμδνμος Xes&pxescira. 

τότε προσανέχθν αὐτῷ παιδία (ἵνα τὰς χέφας | 

Ὀπιθὴ αὐτοῖς, 90) πϑροσεύξκται.. οἱ δὲ μαθηταὶ 

Ἐπετίμκησαμ αὐτοῖς. 0 d€ 1 ing sme. ἄφετε τὰ 

“σολδια, 497) μὴ κωλύετε αὑτὰ eA der πρὸς 2 
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Ti γο τοιδτω, ἀξ! ὃ 8 βασιλεία TV. οὐφανῶμ, 

ΓΟ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χέϊςας roget exa 

sp, ποὺ) "id'ov εἷς προσελθὼμ, εἰπε αὑτῷ. fd. 

σχαλε ἄγαθε,τί ἀγαβόμ ποιήσω Al VA. ἔχω tok - 

᾿οἰώνιομ; Ὁ δὲ «trs αὑτῷ, TA λέγεις aya oy; 

οὐδεὶς anyx0 00 εἰμὴ εἷς ὁ θεόο. τ; 5 ϑέλειο σελ 

e&pd sc alu Josp »τήξασορμ τας Ἐντολάς. λέγαι 
αὑτῷ. wr oio 50 ὃ ἰνσοῦς περ. δ οὐ φονεύσῴο, 

οὗ μοιχεύσεις, οὐ κλέψας ,0U ἐδιδομας mie 

σέο, τίμκα Top πατέρα 192) alui ἀκτέρφα, 92) as 

γαπήσεις Tp τλησίομ c5 toc σεαυτόμ, λέγε αὖ; 

TG 0 vsct ἰσκος. wéiTa ταῦτα ἐφύλαξ & Ἐἔκνεόε 

χετόο μου. τί ἔτι εὐδεφῶ; ἐφηαῦτῷ 0 146006 , «f 

ϑέλειςς τέλειον. stvaz , ὕπαγε wA áp cov TX 

UzráexovI« , €) δὸς πω x olo , νὴ «£c Juc'augop 

cu οὐφανῷ, x) δεῦςο ἀκολούθει μοι. ἀκὅσαρ &o. 
νεανίσκος TO) λόγο ἀπῆλθε λυφρύμβυος ἡ ἐμ 9 

ἔχωμ κτήματα γιά. δὲὶ iw to simi τοῖο μα 
xac ctu TO. up λέγω Ulp, ὅτι S Aovc' (o^ 

δυσκόλως εἰσελεύσεται «16 Tl) Doo ela TA 

οὐφανῶμ à «99, coup λέγω ὑμῖμ, εὐκοττώτες óp 

A κάμηλομ διὰ Ἐνπήματος ξαφίδος διελθείμ, 

ll πλόσιομ €16 7l βασιλείαμ 10) J€5 εἰσελθέίμ, 

ἀκούσαντι δὲ οἵ δκαθεταὶ auTO, δξεπλή σον τὸ 

€ σφόδρα, 
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N 

C 
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σφόδοα, λέγοντες. τίο ἄρα δϑιώαται σωθανοῖς, 

J ἐμβλέψας: δ 0 1nc'oU6, εἶπε αὐτοις ἥν C ἀγθφῶ 

20 

706 TÓTO ἀδιυατὸμ ὄξι, me Jv wjfadva 

νατά ὄξι. «τότε ἀπτοκριθείο c Ó πετρος, «Tp aUa 

TG. Ἰδοὺ udo  depficot uidi rro ; 9! icoAove 
θέσαμβσοι. τί d tSou na Tus ὃ ) Ἰησοῦς up 

αὑτοῖο. SAT IT λέγω VAT), ὅτι VJ&lo 01 ἀκολεθή 
' ἰ 2 v V, ^" p ΔᾺΝ "n 

σαντες μοι cA CH παλιγγνεσια, 0T ἀμ καθισᾷ 
ς 3 ? 1 / 

o )à6 TO) ἀνθρώπου ἐπὶ ὃς ὁνϑ d'o£xo αὐ Τὸ), xaÜE 

σεοῦῦ)ε (92) ὑμξίς ἐπὶ δώδεκα ὃς ὄνϑο, κρίνοντεᾳ 

πὰρ δώδεκα φυλὰς T9 Ἰσφαΐλ, νὴ πᾶς 06 ἀφ 

x«p οἰκίαρ, ἡ αδελφούο͵, αδελφάρ, πατέρα, 

ἢ ματέρα, ἐ γυροχκα, ἡ τέκνα, IE ἀγρούς, SUE XC 
τῶὐνόματοο σ,εκατονταπλασίονα A A €Tou 4 

492) φωΐμ οἀώνιορμ hi o ip 2:00 ^ £c'oy 

7 date ἔσχατοι, γ᾽ τᾶτοι πρῶτοι ὸ Ομιοία 

γᾶς Gp i βασιλεία τὴν οὐ οὐφανῶμ αγθφώπῳ οἴκο 

δεασότῃ, og TIG σφβλθεμᾶ ἄμα πρωΐ esr S 

toyara«o ὙΠ TO ἀμιπτελῶνα αὖ T9, 0" VJ. cp cVHo'a. 

δὲ μετὰ τῶρ ἐφγατῶμ ex δαγας tov atr ἡμέφαμ, 
᾿ἀπέσειλεμ αὑτουὸ εἰς τὸν jede αὖ Τὸ), x9) 

d ελθὼρ 22 Tu) T FTH ὥφαρ, εἶδ ἄλλους ia 

SGT cA τῇ ui ας ους " 9D) ἐκείνοις, «eme. 

ὕπαγετε πο) ὑυμέίῳ «IG TOU αριπτελῶνα, MOD o tap 

8 δικοιομ 
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$4 δίκαιον ϑώσω ὑμιῖμ. οἱ ami op , cup δὲ 

σ᾽ ελθὼμ τοτο  ἔκταρ W) ἐννάτηρ Geop Ἑποίκσερ 
ἊΝ - € € 2j] j Goa TtoC τοὶ ̂ ) TLU) ἐνδεκάτημ ὥφαρ d cA D op, 

sUesp a ovo €5GT«6 ag y ove, (o) A cya αὐτοῖς, 

Ti ὡδεξσήκατε OAXp alu) Mu E eo &eyol ? λέγους 
. Y ca^. ct » OM. Oa" qu 4 2 2 
στρ αὑτῷ, ὅτι ovd eie Ἡμᾶς Ej129 Gg OCTO A E^yet 

αὐτοῖο. ὑπάγετε Ὁ ITI. ete TO] ἀμπελῶνα, 

πο)ὸ ἀρ δίκαιομ, λήψεσθε. δίας δὲ γγνομὲς 
νκο, λέγει o κύφι TO) C1. À GV OO V) ἐπιτρόε 

Tro αὐτὸ). κἄλεσομ 155 Ἐς γάτα," ἀπόδος 
Sr ὦ M ἃ. δ ’ M " 4 αὐτοῖο τὸρ 4105 0p , ας 2 μβνος 7P dy τκάτωμ 

- X7 e Á ^ 4 , c Ἃ c 

“τῶ Τῶμ πρώτωρ. QU) Ἐλθόντιο οἱ τορι! Tl ἕνα 
2 κ ’ 

δεκάτεμ ὡραμξἔλαβομ ἄνα d'uyterop . Ἐλθόντεα 
δὲ δι πρῶτοι , Ἐνόμισαμ ὅτι πλξομ λήψονται, 

* 5! VA $2; / ;, 
Wo?) £A bop πο αὐτοὶ ἀνα d'uv&eiop , λαβόντες 

᾿ ΄ A 
δὲ Ἐγογγυΐομ κατὰ τὸ οἰκοδεαπότου,, λέγονα 

c; ἘΣ € γ / c/ 5 , 
πιο 5 071 OV TOL Οἱ ἐζχατοι μκιὰμ ὥφὰμ €7r01N "QI 

49) ἴσο vo RAT αὑτους Ἐποίκσαο,τοῖο Gas toon 
* s " 1:3 

40 G&eoc qO) ite » (QU 10p καυσωνα. ὁ δὲ χα 
Ν᾿ ἂν i iw v.d ^ 2 di 

ποκριθει ο»εἰπτερ Svr o Tp . &coLes , οὐκ cd ix 
σε οὐχ d'hyaelou ate oak e uot ;ἄρομ τὸ 

* δ !» mv cop, wg) ὕπαγε. ϑέλω δὲ τούτῳ G9 ξαχάτῳ δ 2 
΄ 2 i ! — , 

Vat GG καΐσοι, ἢὶ οὐκ E2«514A01 xoti ot 0 θέλω 
? - ^ 3«2 2; “2.65 

τς φ τοῖς $1.016; ε 0 οῳϑαλμιός c'ov avovxe fo Ger, 

e i ὁ τὶ 
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ὅτι ἔγω ἀγαθός εἶμι; οὕτως tro yr ott oi ἔσχατοι 
πρῶτοι," οἱ T9601 ἔσχατοι. ππολδοὶ yog ecl 

κλκχτοὶ , Ayo) ἐκλεκτοί. Καὶ ἀναβαζνωρ 01N5 
C'OVG eG Ἱεφοσόλυμα, ταξέλαβε τοὺς δώδεκα 

qr ate, κατ id faq f qui j od, εἰ wm αὑτοῖς. 

id'oy ἀναβαίνομδι stc Ἱεφοσόλυμα , 300g TO 

ἀνθρώπου τοαφαδοθήσεται τοῖο ag χης εῦσ,"ὴ 

γβαμμιατο Uc'tMO?) κατακς νου σῚ p αὑτομ Jaya 

τῷ , oJ) παραδώσουσιμ «vTOp τοῖο XÜvsc"ip εἰς 

P ἐμ παῖξαι, I) μαϑδι γῶσοι 3 "οὴ See, 

ν᾿) τὴ api ἡμέφᾳ ἀναδήσεη. τῦτε angor Asp 

αὑτῷ ἡ ATQ τῶ, op φεβεδαΐου ῥεῖα ΔῊ ἥῶμ 

rmi προσκιυδσα (97) oLTOUg Ti ἥδ᾽ αὖ το). 

o δὲ εἶπε αὑτῇ. τί ϑέλεαο: "λέγεις αὑτῷ. «Iz iac 

καθίσωσιμ οὗτοι οἱ δύο ἣ joi μιδιεἶο Ἐκ δεξιῶμ σῷ 
γὴ εἴ det ἐνωνύμωμ cH TH |! βασιλεία σου. Q?Pxcel 

6o δὲ ὃ ἰκσοῦς, eI. οὐκ οἴδατε τί οἀτεῖοϑς͵ 

διαοϑε wi&p τὸ τρτήςιομ, Ἐγὼ μέλλω πίνειρ: 

x) T Geri] eo tyo Sen] (COH. Sari o9 Byous 

λέγουσιμ αὑτῷ. Δαυά μεθα, X) λέγει αὐτοῖο. δ ín. 

πσοτήςιόμ M.0U τίςδϑε, (92) ὃ βάπγσμα,ἕ ὃ Ἐγὼ 

βαπη]ίξομαι, Dorm] od io s o9 €, Ὁ 3 καθίσοι ἢ ἐκ n» 

ep, Ls Y) [a ἐνωνύμιωρ μι, οὔκ Esip Ἐμκὸμ d'a 

VOU 4 Δ οἷο ATO IAS OR U7P. TO) ταξός 40v QU) 

ἀκόσαντεο 
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ἀκὅσαντες ot δέκα, "γανάκτησαμ eset cy d Vo 

ἀϑελφῶμ.ἢ 0j ἰνσοῦς προσκαλεσάμδρος o TOUG, 

sns. οἸδατε ὅτι Οἱ ἄρχοντες  εθνῶμ,κατακυ: 
QisUoUg Ip a TO 49) 01 μεγᾶλοι κατεξουσιάς 

βδυσὶῃ αὑτῶμ. οὐχ οὕτως ἔσο  ὑμῖρ , QA 
06 tap JA ᾧ qu ὑμῖν ue yate Yweosau t0 JL Gp 

διάκονοο. - UJ Og tay JEAN qi ὑμῖρ εἰναι ἀθιΣ 

τῦο , £50 UT δοῦλος. 6 Semis ὃ jos T ἀνθρώ 

που οὐκ ἔλθε διακονκθῆναι , ἀλλὰ διακονΐσιι, 

ποἱ δοῦνοι 7l) ψυχὴμ αὖ το ATpop ἀντὶ 0A» 
AGp . Καὶ ἐκπος uo udujeap αὑτῶμ «Ὁ» ἱεφιχῶ ,Nz 

κολούθησεμ αὑτῷ oXAoc πολύς. καὶ Ἰδοῦ δύο 

τυφλοὶ καθήμανοι παρὰ loo ὁδὸμ, ἀκόσοανψτες 

ὅτι 1NG'OUG vx ate "ye, ἔκφαξαρμ λέγοντες, Ἐλένσομ 
ἡμᾷᾳ κύτφιε, ἧε d'afid . ὃ δὲ 0x06 tTETIJANCSD 

αὑτοῖοινα σιωπήσωσιμ, οἵ δὲ μιξίζομ ἐκφαϑαμ, 

λέγοντεο. SAND Ἡμᾶς S ἦέ δαβιό. 9) 

Sao ὁ INC'OVG ἐφώνασερ αὑτούς, 9) hr. τι [δὲ 

λέτε τοιήσω ὑμῖρ ; ὑλέγουσιμ αὑτῷ. κύρις, νὰ 

ἀνοιχθῶσιμὶ hU. Gy οἱ od Oo uot. αὐλαγχνιδϑ εἰς 

δὲ o'Inc'ovc , ἥψατο Tu ̓ὀφθαλμῶμ atu Ty, "οὐ 

ε«ὐθέωο ἀνέβλεψαμ «Tip. ot oq Bod uorJMQU } HKO 

λούθασαμ. αὐτῷ. Καὶ ὅτε ἰγγισαμ εἰς 19000 

λυμα, "9j ἤλθορ ero βκθφαγᾷ "$06 v Ὅρος fV 

c iij SA ou Gy. 

ΣΙ 
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ξλοκῶμ, τότε Ἰκσοῦς emt Sas δύο καθκτὰς Ata 
yo αὐτοῖς. τοόφεύθητε eg ido scu np πὶ «e 

révo c ὑμῶμ,, νὴ εὐθέωο τὺς ἔσετε Ὄνομ διδεμέε 

Vip τοῶλομ ME αὐτίς, λύσαντες ἀγάγετέ 

4-01. M) top Tt GT) rm τὶ teem, ὅτι Ο ὁ κύφι( 0), ; 

αὐτῶμ agio ἔχε, εὐθέως δὲ ἀποσέδλει c τούς. 

TOTO δὲ ὅλομ γέγονεν , ἵνα τολκιφωβν» ξαθέμι διὰ 
τὸ προφήτου "λέγοντος «εἴπατε τῇ ἢ ϑυγατφρὶ c'e 

ey, td'ov ὃ βασιλεύς σου tex «rau σοι $09, 

Ἐπιβεδκκὼς πὴ ovop νὴ τοῶλομ Jop ὑτρϑ)υγίσ. 

ποοφόυθένπεο δὲ οἵ uocat ,"οὴ -ποιήσαψτεο κα 

θῶ προσέταξεμ αὑτοῖς ὃ ̓ μισοῦς, γαγορ σπἰμων 

QJop , Νὴ τὸρ τοῶλομ , νὴ em £x Ἐπάνω auTO 
ταὶ μάτια αὑτῶμ, νὴ Ἐπεκάθισαμ Ἐπάνω αὐτῆξ. 
ὁ δὲ τλέϊδος οχλοῦ ἔβρωσαμ ταυτῶμτα ἱμάτια 

qu τὴ ὁδῷ. ἄλλοι ὃ ἐκογῆομ κλάδους αὖ ἡδὺ δὲν 
d'ecp ον) ἐβϑώννυομ qu τῇ οδῷ οἿ 5 oXAoi ΟἹ προ 

ἄγοντες νὴ ol ἀκολσθῦντες ἔκραΐομ «λέγοντες. ὡς 
ἀννατῷ ἥῷ d'aide vA o yu uoo ὃ ἐς χόμυος cu 

ὀνόμαζᾷ κυφίῳ, ὡς ἀννὰ qu veio V) sore.) εὐσελε 

θόντος xU TO «ig Ἱεροσόλυμα, Sl dO πᾶσα ἣ 
-«σὁλιο,λέγουσα. τί ὄξιμ οὗτος ; οἱ δὲ OXAO! ta 
λεγομ. οὗτός ὄξιμ ἰνσοῦς ,ὃ προφήτης ὃ à 7e 

aget q9) γαλιλαίας. καὶ sa EA 0s ὃ ἰκσῦς «e 
'iseop 
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m Ἱεφόρ τ SEES) Wins - c jlac i rario 
τὰς Y) ἀγοράζοντας qu Go ἡ 3,92) τὰς τραπέ 

ζας dy κολυβιϑῶμ κατέθφεψεμ, ) τάς καθές 
, E db diy πσωλο ὕντωμ τὰς ario se de, 9 λέγ 

αὑτοῖο. γεγξατῆαι, δοϊκόρμου, οἶκος ipe 

olio κλιθήσεται. vu. eio δὲ carro ἐποιήσατε σαί, 

Aotop Aus p. y) προσῦλθομ αὑτῷ τυφλοὶ Y) χω "ἢ 

Aoi qu τῷ Aeg, go) ἐθεφάπόισῳ αὐτούς, ἐφόνεο 

δι ἄς χιες εἴς Y) οἵ γραμιματέίς τὰ ϑαυμάσια o 

TONG sp, A92 ToJ6 παῖδας xgédovros qu GÀ ise 

$8,19 λέγοντας, Gio ἀννὰ (o) ἥ ἡῷ j«pid,i i^a 

νάκτασαμ, 4g) sirop αὑτῷ. ἀκούεις τί οὗτοι λές 

eyouc'ip 5 ὁ δὲϊκμσοῦο λέγεαυτοῖς. vou . οὐδέποτε 

ἀνέγνωτε, ὅτι Ἐκ σόματορ νεττίωμ "οὐ ϑηλαξ ὄν: 

TU καπιοτίσω «dvop ; καὶ καταλιπὼρ αὐτοὺς 
d EAD p ἔξω 29) πόλεως εἰς βαθανίαρ "ἡ UA 

ó3»tx&., πξωΐας δὲ ἐπαγάγωμ εἰς σἰ τοῦλιμ, 
ἐπείνασεμ. 99 id'op c'vidip pip ἐπὶ soi odo, 

CUTE er abri, "οὐ od p εὗφεμ eh αὐτῇ, εἰμὴ 

φύλλα μόνομ," λέγει αὑτῇ, μακέὰ Ἐκ σοῦ καρ 

706 γόνται τις Tp az aya, 92 δας άνθα τας 
φαλθῆλια Ἧ συκῇ. «(QU ̓ δόντεο οἵ μκαθκταὶ saa 

μασαρ , λέγοντερ. aa τραφαλβῆκα Ἴρκφάν « 

θη ἡ συκῇ »ἀγρκφιθεῖς ^ 0 1g 0UG I zr) αὐτοῖς. 

e (jj ^u 
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ἀὴρ λέγω ὑμῖρ, tap ἔχατοι T5109) μιὰ dots 
x giBi es oU 4 óvop ἢ οδ) συκῆς ποιήσετε, δὰ νὰ 

£o [Co oed τούτῳ fmm e Du X) LL 

eh θάλασσαμ,γ σεται. νὴ τ ἀνταὅσα ἂμ aa 
τήσκπτε, cJ) τῇ προσθυχῇὴ πεισεύοντες, λή ες, 
καὶ £A80y& αὐτῶ «1c ὃ Ἱεφομ, προσῆλθομ αὑτῷ 

διδάσκοντι οἱ ἀρ xise do Wg)) 0t πφεσθύτεφοι T0) 
λαοῦ λέγοντες. ᾧν ποίᾳ δρασίᾳ ταῦτα 0&0; 
πολτίς σοι ἔδωκε Tio) dto υσίαμ ταῦτ: : ἄρχει 
θεὶς δὲ ὁ ἰισοῦς imp αὐτοῖς. tgo ὑμᾶς 

κἀγὼ λόγο ἕνα, ὃμ tap εἰπατέλιοι, κἀγὼ ὑμῖμ 

8 qt πτοία ὕξοσίᾳ ταῦτα 703, ὦ βάπηισμα 
ἠωάννο ποῦθε Kp; dt og νοῦ H dE ἀνθφώττωμ ; e 

οὶ δὲ διελογίζοντο zy ταυτοῖο,λέγοντεο. arp εἴς 
mou de οὖς νοῦ, sed υμαῖμ, διὰ τί οὖμ OUx ts 

πισεύσατε αὑτῷ: ;iap 5 cimo δ ἀνθφώπωμ, 
φοβούμεθα τὸρ ὄχλομ. πάντες yoUD εἰ χορ TOJ- 

Ἰωάννα ἊΝ προφήτημ. (o) ἁποκς ιϑέντες $9 7 Ixz 

cov; rop. οὐκ οἰδα δι. ἔφη αὐτοῖς "οὐδ cirróe. 

οὐ δὲ Ὦ ἐγὼ λέγω Vj Tp ον ποίᾳ ὀξασίᾳ ταῦτα 

wol TI δὲ Vp δοκέί "ἄνθρωπος εἶχε τέκνα 

δύο, X) προσελϑὼμ [^) agre, εἴπερ. τέκνομ, 

ὕπαγε σήμεφομ Ἐφγάϊο c^ ζῇ à ἀμπελῶνι! μα. 

ὃ δὲ ἀποκφιθεὶς, εἴπτερ, οὗ θέλω, Vssoop δὲ ute 
TOUS 
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| Tek θεὶς ̓  ἀπῆλθε. 9) προσελθὼρ 6d δεν 

τές εἴπερ ὡσαύτωρ. ὃ δὲ ἀποκφιθεῖς εἰπε. 

ἐγὼ κύτις. ποὴ οὐκ ἀπτύλθεμ,τίς Ἐκ ἣν δύο ἐγρί 
κσ΄ς 79 ϑέληλια T9 τσατρός ; λέγουσιμαυτῷ. ὃ 
πρῶτος. λέγε αὐτοῖο ὃ Ἰησοῖ. QLALH λέγω Vs 

μῆμ, ὅτι οἵ TeAGVOU It) αἱ coquat ago vri 

ὕμιᾷο slo Tl) βασιλείαμ το Je oV, KA Ox "2 πρὸς 
ὑμᾶς Ἰωάᾶννκο eA. ὁδῷ δικολοσωκο, δὴ οὐκ Ἐπις 

δεύσατε αὑτῷ, οἱ δὲ TA GVoU 49) ei s oevau trie 

S Gc'op αὑτῷ, ὑμέϊς δὲ 14 0VT«G , OU JA T4. 5A One 

"&Vsseop TO 'aSsvo'a αὐτῷ. 2p wogaboz 

Asp ἀκὅσατε. ἄνθφωπό 6 TIG ip οἸκοδεασότης; 
bf: T!GC ἘΦ ὑτευσεμ ἀμπελῶνα, (9 Φφαγριὸμ «Ua 

TO ᾧ ποεριέθκκεμ ; 97 ὥς ὑξεμ qu αὑτῷ λυνόμ, νολ 

ὥκοδόμασεμ πούφγμ, Wo dL for. ᾿αὐτὸρ Yeoga 
ye, 3) ἀ΄πεδήμησεμριὅτε δὲ} (γερο ὸ καιφὸς ἣν 

κας πῶμ, απέϑσελε τοις δούλας αὖ Το πρὸς τους 
γιωφγους,λαβᾶμ᾽ TUO κας ποὺς irm, ») λαϊβόνο 

m ΟἹ γεως γοὴ TUO δὅλες αἷν το), μ upU ἔδφραμ, 
Op δὲ ἀπέκτειναμ, 0p 5 £200 βόλκσαμ, πάλι ἜΣ 

iQ QN uo δόλθο πλείονας δ πεώτωμ, 3j 
ὑποίασιαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕϑεφομ δὲ ἀπέϑελε 
πρὸς αὐτους T joy αἷν Το), λέγωμ. ἕν Ἰζαπήσονηῇ 

τὸρ jp μι, οἷ δὲ Yves δόντες Toy jonsiwan 
e» dq 
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εἰν ταυτοῖς οὗ τός ὅξιμ 0 xXANeoVO4A00, δεῦτε ἀπο 
πτείνω μῶν αὐτομ, νὴ ) καταχῶμβυ rtis 'Oagovas 
pap αὐτῶ. W) λαβόντες «UTOp , δεέβαλορξ ἔξω 
τῷ ἀμπελῶνος, 9) ἀπέκταναμ. ὁτ' ἂρ ovp AO 
ὁ κύς (0. το ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς yvoga τς 
“οῖο κείνοις; λέγουσι αὑτῷ. κακοῦ κακῶς Qa 

“τολέσει αὐτοὺς, (9!) TOp αμιπελωνα ἐκδόσεταξ 
(X οιο γεωργοῖς, οἵτινες ἀποφώσουσιμ αὑτῷ 

ἝΩ; ᾿ ^o 2n ex 5 
"TOUG Xe rove y T0IG X oL eorg auTO ; λέγει «Uus 

ποϊοοϊισοῦς. οὐδέποτε ἀνέγνωτε e) τοῖς "eaa 
^ dd / c! » /, € 3 ^ 

epaLe, Aidop op ἁπιδοκίμασαμ οἱοἴκοδοικοῦνα 
"e ol roseo x €lG κεφαλὴμ γωνίας. θα κυ 

gov vyyoeTo αὕτη M) Ἐδι ϑαυμαδὶ cA ὀφθαλμοῖς : 

hus p; ; ; διὰ ουτολέγω Vp , ὅτι αφρθέσεϊοε O ἀφ᾽ 
VALOR Baci Ια T0 Jeov "Mo Mee] ἔθνει τοῖς 

δὰ τοὺς κας ποὺς αὑτῆς W)) ὁ πεσὼμ Ἐπὶ Top Afz 

op ToU 0p; σωω)ϑλασλήσετ, Ἐφ᾽ 0 9p d'&y ππέσῃ, 

λικμήσει αὐτόμ. νὴ ακὅσαντες ot ἀρ χιεφεῖς (t2 

οἵ φαφισοῖοι τὰς 719a oA ate αὐτῶν, ἐγνωσαμὅτι 

wel αὑτῶμ λέγει. κοὐ 1»τοῦντες αὐτὸρ XeaTH2 

ea. γφορήϑισαμ τοῦτο ὄχλο UC, Ἐπειδὴ ὡς πα: 

dX TR airop εἴχορ. Και ̓ ἀποκριϑεῖς c οὐκσδᾳ, | 

πάλιμ seq αὐτοῖο cA παφαβολαῖο i λέγωμ. 0s 

μκοιώβᾳ ἡ; βασιλεία Τὴν οὐφανῶμ av deor Gat. 
AGs 

v Ad 
"A 

| 
E 
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A&, 00 TIG Ἐποίησε γάμκους Go. 7G ocu 92,462) a 

qréseAs move δούλους cU TO) , καλέσαι TOU XsHOUM 

piove «ie TovG γάμους , v) οὐκ θελομ Ἐλθᾶμ, 

C52 VIT ἀπέϑειλε p ἄλλους d'ovAove , λέγωμ. eta 

“πατε τοῖο κεκληῤῆψοιο,, Ἰδοὺ ὦ IS Op 4.0U Ke 

ποίμασα,, οἱ ταῦφοί μου 192) τὰ σιτισὰ mus 

3a. , 3) τοάντα ἕτοιλκα, δεῦτε «1G τούς γάμο, 

οἱ δὲ ἀμελήσαντες, acm Bop 0 MU «ἧς τὸρ td ts 

op a"yeóp, o 5 elo r1) ἐμιποφίαρ αὑτὸν. οἵ δὲ λοῖε 
7701 gareovmo. OUO d'oVAove eU τῶ οὕδρισαμ 

Wo) ἀπέκτειναμ, ΧΊΟ ὕύσαρ δὲ δ Ó βασιλεύς, ὼς γία 

edu, I9) πέμψας τὰ Spare uera αὐτὸν, ἀπώ 

λεσετοὺς qovéic Ἐκείνουο, νὴ Tl πτόλιν αὐτῶρ 
Ἐγέπρησεμ, τότε λέγει τοῖο δδλοιο αὑτὸ). ὁ M, γά 
p.06 ἕτοιμός ὄξιμ,οἹ 5 xxu iioi οὔκ ἴσαμ ἀϑί 

o! Aog siccae. οὖ ἐπὶ τὰο : διεξόδος Thu od p, 
M9) ὅσουο ἐὰρ e "τε,καλέσατε 410 τους γάμος, 

μα) LL ουτές ΟἹ do i ἐκέϊνοι ε10 TGO 6d'ovo, 

e 'uofeyacyop πάντας ὅσουο sigan » WOVMeoUG 
7 WQ)) ayadove, » ἐπλήσϑκ 0 γάμου ἀγακειμκέ 
νωμ.εἸσελθὼμ 5 ὁ βασιλεις ϑεάσαοϑ οἱ TOVG aac 
κέρβυύσο, ddp i exe ἄνθρω Tp οὐκ ἐνδεδυμβαίορ 

Ἐνδυλια γάμο, λέγφαυτῷ, ὑταῖςε, ποὺς tci 

θες ets nm Tk dv erigens ὃ dk ἐφιμώθα, 

τότε 
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τότε εἶπῳ ὃ βασιλεὺς τοῖο Φιακόνοιο. δέσαντες 
αἷντο) τὸ ὁδαο 9) χϑας, ἢ Ἐκβάλδλετεοο 79 σκότος 

7 ὁ δξώπιρομ i tx& tsou ὃ κλαυθμκος «(QJ ὃ ὁ Bus 

γὙμὸς TH od vay, 450701 γάς εἰσὶ ANTI, Oa 
Atyol 5 Ἐκλεκτοί. τότε τος δυθέντες à οι φαςισαζοι 

συμβόλιορ Ἐλαβομ,ίόπτως rop παγιϑεύσωσιμ 

qu Aóya. 90) &?PS tSc αὑτῷ τού μαθκτὰρ 

αὑτῶμ μετὰ Ty Ἐρωδιανῶμ,λέγντες. διϑάσκαα 
As, oid auf ὅτι ἀλνθήο εἶ, 192) lu» od op τὸ 95 

eH αληθ «la διδάσκας, 9) οὗ μέλε σοι τ oidts 

vóc. E ὑ youp βλέπας 410 πεόσωπομ ἀνθφώπωμ, 

emi οὖμ ἡμῖρ,τί σοι δοκέϊ; ἔξεσι δοῦναι κῆνσομ 

καΐσαφ!, " οὔ γνοὺς δὲ ὃ Ἰκσοῦο l2) «ovii 

eU TO, « πε p. TÍ "ins agile ὕπτο κριταί; T5 

δείξατέ 101 VOU.IC A. τῶ κήνσον. οἷ δὲ προσ 

veyxop αὐτῷ δανάφιομ. 49) λέγει αὐτοῖο. τίνος 

Ἑεἰκὼμ αὕτη, *) ἣ eme αφή; λέγοσιμ αὐτῷ, και 

σαφου. τοτελέγει αὑτοῖς. ἀπόδοτε ovp τὰ xata 

σαξος,καίΐσας!. "ἡ τὰ T0) Soy, (69 ϑεῷ, Ἰοὺ qa 

κούσαντες ἐθαύμασαμ, W) ἀφέντες αὑτὸμ QA S 

op. Ep Ἐκείνη τῇ iusso προσϑλθομ αὑτῷ c'ad'd's 

καὶ 0l, οἱ λέγοντες n. «t Vou ἀγάδασιμ,νρὴ ἐπαφώ 

κω αὑτὸ βυλέγόντες. did Zoos ocio «tre, 

ξάν rio ἀποθάνῃ μὴ EX op τέκνα; ἐπιγαμ Pesto 

σε ὃ 



κατα MATOALON, ^ 77 
σε ὃ αδϑελφὸς αὖτοῦ τὶ "yao xoc ei T9, δὴ ate 

sica ασέφμα Sg αδελφῷ avT9, σαρ δὲ T Ha 

iip epo ἀδελφοὶ, νὴ ὃ πρῶτε γαμήσαο Ἐπλεῦ 

Thic'&, νὴ μὴ ἔχωμ ασέρμια, ἀφῆκε τὶ γυράϊκα 
αὐ Gp &dtA po «iT δ μοί Ge ν ὃ δεύτερος," ὃ pt 
q00, ἕως * Fija. V VSsgop δὲ τοάντωμ ἀπέθανε v) 86 
vobi. qu τὴ oup ἀνασάσει, τίνος diy τ]ὰ ἴσαι 
ἡμκοί; πάντες Jod Ἰοχομαύτήμ. ἀποκειθεὶς δὲ 
ὃ ἱισοῦς, εἰ περ αὐρῖο. GA € y μὴ adóne 

τὰς γραφάς, μὴ δὲ ali) διώασμιμ τῷ Θεοῦ. qf 

5» τὴ ἀνασάσει οὔτε "you So tu oU Te X "yo d ova 
TOL 07M. ὡς ἄγγελοι τὸ ϑεοῦ ᾧν οὐρανῷ Slo 1j. 
περὶ δὲ οδὴ ἀνασάσεωςρ τῶμ νεκφῶρ οὐκ ἂν ἔγνως 
T ξαθερὶ ὑμῖρ ΧΊΡ " 3*5, λέγοντος. ἐγώ ΠῚ 

ὁ Joc MIA , ÀJ) 0 Με οἷ Ἰσαάκ, v9àt 0 «oc ἴα 

κώβ οὐκ d ὃ Sog θεὸς νεκφῶμ, διὰ Ἰώντωμ. 

Wo)) ἀκούσαντεο 0i ὄχλοι σξεπλήοσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὖ τον. οἱ δὲ φαρισάζοι ἀκούσαντες ὅτι 
ἐφίμωσε τοὺς σαδδοκαζους, συσήχθησαμ Ἐπὶ 

| d αὐτο, (90) ἐσσχφώτησεμ εἰς δίς αὐτῶ νομικόᾳ 
τις » ἀσειφάψωμ αὐτομ, 2) λέγωμ. διδάσκαλε, 
«ola tV TOM ML ST [ νόμῳ; ὁ δὲ / ἰησοὺς 

| εἰπεμαυτῷ. ἀγαπήσας κύριομ Τὸμ δϑεό βσου qu 
ὁλῃ καφδίᾳ σου; γὴ ὧν ὅλῃ ψυχῇ σον, Mo) cj ὅλῃ 

διαγοίας 
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: διανοῖα σου. αὑτά δξὶμ πρώτῃ Wo?) 4. y OA ἐντός, 

λή, δδυτέρα δὲ, ὁμοία αὐτῇ, “γαπήσεις wu 

σίομ σα Go o'sxu T Op. cf ταύτοις rotto d'uzt Ἐν 

qOAdLG ὅλος 0 νόμου, πο 01 2190 plc o Xe eu. oua 

Tot, σαυσκγμυϑμωμ δὲ δῇ" qogicatcp , tried TRA 

e'sp αὑτουο ὃ Ἰνσοῦς, λέγωμ.τί υμῖμ d'oxét exea 

ei 79 sov ; «τίνος ἣδο ὄξιμ; ; λέγουσι αὑτῷ, 
τὸ d'a id, My αὑτοῖς. πῦο οὖρ d'a prd v s πνεῦ 
m stop αὑτὸ καλέϊ λέγω; «rep ὃ κύριε 

οὐ (& κυρίῳ μου, κἄθου ἐκ δεξιῶμ μου, τως ἂμ 

θῶ τους ἐχθρούς σόπτοποόδιομ Tiv τοοδῶὼρ σου, 
ε} oin d'a. ford uve rop od rop καλέί,πτῶς ἧσο ccr TOR 

ts! ; 9) oud'yo διώσατο αὑτῷ ἄποκς idu ded Aóa 

yop. οὐδὲ à ἐτόλμησε, TIG τὲ ἐκείνας δ: iuge 

3 Ἐπεφωτῆσοχ αὑτὸρ οὔκ ἔτι, τότε Ó 1Nc"OUC ta 

λάλησ'ς ΤΟΙ͂Ο Ὄχλοις (2| "»ἴο μαθκταῖς atu T09,À€ 

ὝΩωβ. ἐπὶ q9| (ooo καθ ἐόφαρ ἐκάθισαμ οἱ 

γραμιματές i9) οἵ φαρισιιοι; πάντα oup 0g' 

ἂμ εἰπωσὶν VAT "sep, ταφξίτε IU) Sx 0I& T€, κα 

Ta dE τὰ ἔργα av Tp μὴ ποιξίτε. λέγουσι γουβ 

γὴ οὗ worst, δεσμεύουσι ὙΝ φορτία βαρέα νὴ 

δυσί άδακϊα, νὴ Ἐπιτιθέασιμ Ἐπὶ τους Co Ὦ 

ἀνθφώπωμ,ζρ ἡδακτύλῳ «irri οὖ JéXSc' ula 

vig'az ad c& πάντα δὲ ταΐς γα or Tp voro dt 

«90g 
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“πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. τλατύνουσι 

“πὰ φυλακτήρια ταυτῶμ , (to?) M YyoAvyovct TOC 

κράασεδα τὴν Ἱματίωμ αὐτῶ, φιλοῦσί πτὰς 

πρωτοκλισίας d τοῖο δείπνοις igi): T&G aon 

xasdei Tode qi TOO σαυαγω γάϊο, "») τοὺς χασος 

σίκλους c^ TOLO ἀγοφαζο,γ) Xo God au ὺ U7P TW C ανε 

| ϑφώπωμ ξαβθεί. ὑμᾶς δὲ μὴ κλκθῆτε ῥᾳθβείς 

410 γάς ép VJ. Gp ὃ xo wyuT HG ὁ λϑιδὸς , 8s 

τῷ 5 veia ἀδλφοί ἕσς, 3) πατέφα ai καλέσκά 

X ὑμῖν ἐπὶ o5) iio. εἰς γᾶάς ὄξιμ ὃ πρατὴς ὑμῶμ, 

Ó e Tic ougaoic UA. YT καθ γκταί, εἰς 
γουῦ UG Sip ὁ καθκγκτήο, o λβιδός, ὁ δὲ usta 

fep sp σοι VG διάκονος οἷ .06 τιο δὲ vos 
€ li £XU TOU, ταπάνωθησεται, y) ὅςτις Toca eu doo 

$XvTey οὐ ψωθήσετ, οὐαὶ 5 wap γραμμαϊξο o) 

qagirato ὑποκφιταὶ, ὁτι κλείετε σίω) βασιλεῖς 

ep TW οὐφανῶμ Ἐμκπροσῦϑεμ TO ἀνθφώπωμ. i Us 

μιῖᾳ you οὔκ ἀσέφχεό)ε, οὐδὲ τους eo Se X Os 

piove ἀφίςτε ἀσελθέίμ. οὐαὶ ὑμῖν "eau t.e 

veo 90 φαςισαζοι ὑποκριταὶ » ὅτι κατεσθίετε 
τας οἸκίαα τῶρ Xue, 99) πξοφάσει pc 

area dix o Sor, δια τοῦτο Du «3 τοτριοσότω 

e op xe i.a " οὐαὶ ὑμῖμ γραμῥκατέίο «02 φαρι 

σαϊχοι ὑποκειταὶ, ὅΤΙ ποτε ζΎετε Tu) ϑάλασαμ 

3) Tl) 
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x9 alu) 2«gap, ποιῦσοι ἵνα προσήλυτορ οὗ ον 
a Xorcat , worm «vTop jjop venu, διπλός 

"op ὑμῶμ. οὐαὶ υμῖμ Od Wyor τυφλοὶ, οἱ ιλέγονε 

«6,00 ἂμ 04.6 8 cV GÀ voco ovd £y Sip , 0c d à ap 

OA 0C'N [E E T) ναοῦ ,ὀφεΐλα. μωροὶ ") 

τυφλοὶ TIG P μείω Sip, t ὃ λβυσός, M o vog 

ὁ ἀγιάϊωμ TOp 48 vo^ ; 49€ ὃς tap 01407 cA 

Buc'iasxe ἰῳ,οὑδὲμ ἄξιρ,δς δὰ ἂμ d: vi dd 

go δ᾽ Ἐπάνω αὐτό »ὀφείλα. μωροὶ 90) τυφλοΐ, | 

Ti you «lop, TO TGsop, à Ἡ Ὁ μέρ πεν. vus 

γιᾶξρρ τὸ d'aigop L ovp ὁμάσας qu (69. θυσιας 

σὴς fo ja ᾧ αὑτῷ, Wo) s eet τοῖς Ἐπάνω 
αὐτὸ). X) 0 ομιόσας v τῷ ναῷ, ὁμνύα qv αὑτῷ 
το ὦ; τω ᾧ xor SVG αἱ αὑτόμ. (92) 0 04.0 g'«G d teg 

οὐφανῷ, ὀμνύει qu τῷ ϑφόνῳ τὸ θεοῦ, 9) qu ( 
xax uico Ἐπάνω αὑτῷ. οὐαὶ Up TQ γραμμκατεῖᾳ 

92) φαξισιᾶοι ὑποκριταὶ οὔτι ἀποδεκατοῦτε 15 
ἡδύοσιμομ, X) TO ἄνκϑομ, γὴ ὃ κύμινομ, IU] αφῇ 
κατετα : borea τῶ νόμκον, alo K$ ἰστμ "οὔ τὸρ | 
Asop νὴ lu sisip, ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κακξίε 

να ul αφιένακ, 0d yo! τυφλοὶ ,01 ΦΙυλίγοντεο Ty 
κώνωπα clu) δὲ xu uAop. καταπίνοντες. οὐαὶ 
ὑμῖρ γραμματεῖς νὴ φαφισαῖζοι ὑποκριταὶ, ὅτι 
καθαρίζετε τὸ ἔξωθεμ T0) ovo THe T t9?) 99] io. 

δος; 



ΚΑΤᾺ MATOAION. et 

δος, ἴσωθεμ ἡ, γέμο Uc"Ip du ας ταγὴς W) ἀκφασί 
ae. pagiealis τυῷλε, καθάφισομ πρῶτομ 7t ἐν 

Taomgiov W) o5) sogod dos, tva γγύκται ἡοὴ e 
ξκτοο αὐτῶ καθαθό p. οὐαὶ Vj TU 804i ikamig νὴ 

pagie'od oi ὑποκριταί y OTI Ay op oie τάφοις 

κοκονιασιμῆμοιο, οἱ οἵτινες Roto m φαΐγονταξ 

. ὡφαϊοι; ἔσωθεν δὲ γέμθσιῃ 0Stcp VexeGp i) wd 
e'«G ἀκαθαςσίαρ, οὗ TO νὴ ὑμέϊς, ἔϑωθεμ ΠΝ φαξ 

ETSI τοῖς ἀνθφώπτοις δίκαιοι yero dtque Sot 

t5 ὑηρκφίσεωρ τ) ἀνομίαρ. οὐα! Vj TO γραμμάς 

τέϊς Y) pote t'a. oi ὑηρκοπαὶ δά δικοδομτε τοῦο 
τάφους T/v. ποοφκτῶμ, (9?) xoc JA. eiTe τὰ nu 

μέία TW dria op, gi) λέγετε, εἰ de. cA) ταχὰ 

hj égato TÉ) es ocrée cop Nep, οὔκ ἂμ o x ót 

νωνοὶ αὐτῶμ sr ed αἵματι τῶβ b προφηντῶμ. οΤὲ 
μαςτυς τε tav TOTO , ὅτι jo! tse T Φονδυσ᾽ἄντωῤ 
Ὥυὸο προφήτας. tg ὑλκέίο τοληρώσατε τὸ Mta 

7fop Tl ̓πατέζωμ ὑμῶμ. ὀφειρ,γγυνήλιατα xt 

| δνῶμ, πσῶρ qiyim ΧΡ QD) te ἰστωρ τὴς γεῖννας; 
διὰ τοῦτο Ἰδοῦ Ἐγὼ ἀποδέδνω 7960 ὑμᾶς a0 

φήτας W9) σοφούς X) πο απο; GU ) δ αἱ αὐ 

τῶμ cox ye wg?) Ξαυφώσετε ; γοὴ ἢ cima 
μαειγώσετε ὧν ταῖς σιμά γῶογαι δ VJ. Ἰοὴ 

διώξετε o 2P το 0A 0C ε)6 τοόλιμ., 07r 96 CAO t 
E V X 
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ὑμᾶς ap od juo δίκοκομ, ἐκχαυσόμῆμομ Ἐπὶ q9) 

δ, &7P ΤΟΊ οἱ μια T06. ἀβελ ΤΟ) δικαίου ἕως ΤΌ) 

αἵματος ἐαχας οὐ ἢ jov V BxeoXtov op ἐφογεύσιχα 

τε UJ. vr a2 Τὸ ναοῦ (0 TO) θυσιαδαςίου up λέ 

γωΐϊ VATI, ie ταῦτα ey coc emi TU) Ys Tod ' 

τηριἱερσσαλήμοιες σσαλῆῥι, (7 κτείνοσα τοῦς 

προφήτας 5 W) λιθοβολσα τοῦς & so oue : 

πρὸς αὑτὴν ἐπ σάκις NOD «c rris apocyavyétp 

τὰ τέκνα σου, 0| J p 2gózrop CRI UDCYR EIE TÉ 

νοσσία ἑαυτῆς U?P τὰς τῆ: dà yag , 9) ovx ̓ θελήίσα 

Te; δου à ᾿ἀφιεται vci ὁ οἴ κοῦ Wap Sg MuEbG, λέ 

eye 3$ ϑαῖμ, οὗ μή με LOT ace dg Tied Ap ele 

πτε, εὐλογημδμος 0 ἐς χόμϑμοο cf ὃν ὅμαᾷ x uz 

a4 οἴου. Καὶ δξελθὼμ ὃ Iuc'oUg Ἐποςεύετο απὸ 

Tov ἱεροῦ, ΓΟ angor Bop ΟἹ xara αὖ τον ἕπτ! 

δέξαι αὑτῷ τὰς οἸκοδομάς 7 Ἱεροῦ .ὁ δὲ cse | 

εἶπεν αὑτοῖς. οὗ βλέπετε: τοάντα ταῦτα: QUAD 

λέγω υμῖμοον μὴ ἀφεθὴ ὧδε λίθος à ἐπὶ λίθορ, ὃς 

DU JH ἱκαταλυϑήσετ,. Kandi ̂ XUTOU Ἐπὶ TOU 

ogovg ἦν ἢ Ἑλοκῶμ, πϑοσῆλϑομ αἰντῷ oi μαϑκταὶ 

κατ "i fps NET. εἶστε Ἡμιῖμ, τότε To) rt σοι; 

93) τί ὃ ca. eop 99) σῆο eogove ta, «) οὗ gts 

τελείας To o y06; W) ἀποκφιθεὶς o moo eis 

αὐτοῖο. λέπετε, ἡ τιο μιὰς A I, τοολλοὶ 

" 
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*youn * Ἐλεύσονται Ἐπὶ feo c ονόμιατί μου, λέγονα 

πὸ, Ἐγώ S14 ὃ λβιδόρ. W) γῬδουο AV OU, 

M. sore δὲ ἀκούει zroA&u. ove (02) ἀκοὰς O04 . 

λέμωμ,, ὁρᾶτε μὴ θφοξίόϑε. d& γο τὰ πεάνϊα 
γγνέοϑαι , αλλ οὕπω ὄξὶ αὶ τέλος. £^ yea ec otc 

y? ἔθνοο Ἐπὶ ἔθνοο.νὴ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαμ, 
μολίσοντοι λιλκοὶ Νὴ λοιμοὶ, QU σεισμοὶ καϊὰ 

τόπον. e VT a ταῦτα a xu ὡδιίνωμ. τότε ἄδα 
d'ocwciw vue do θλίψιμ X) ἀτρκτενδσιμυμᾶς, 
3,92) ἔστε μισούμδνοι ὑπὸ ποάντωμ ὧν ἐθνῶμ 

διὰ τὸ ὀνομκᾶ μι, νὴ τότε σκονδαλιόϑῆσον τ) 76. 

λοὶ, ἡ αλλνήλος ἡγαδώσουσιμ, wo) uita acia | 

COMMA SG. 0207 Ὑ δυο πρσαδται Ἐγεφθήσον 

TOU X) sonos t γρδλούο, νὴ διὰ τὸ τολιθαυθῆα 

vau Tl QVO. ras) υγή c) H ἀγάπα T TOO. ! 

Ὁ ̂ j ὑτρμείναο v1 τέλος οὗ TOG σωθήσ'ετ W) xou 

eec THTO T εὐαγγέλιομ “ὃ βασιλείαο cA ὅλα 

τὴ ot ce US s G Urt d pzr&cy 7916 ἐϑνεσὶμ, 

Y) Tóm Hi T9 16A 06.6 ἂρ oup TdWTe ὃ δδέλυγμα 

$i ἐξκμώσεωρ, ὃ ἦκθεν διὰ δανιήλ 7 προφήτου, Ἐς 

soc qi τόπῳ ἀγίῳ, Ó ἀναγινσκωμ,νγοε ra, τότε 

οἱ qu τῇ Tad ata φ(ὑγέτωσαμ ἐπ T oq 0 Ἐπὶ Ἐ 

δώματος, μὴ καϊαβολνέτω ἃ τοι τι Ἐκ 9) οἰκία 

«ra. M92) Q 0 qu GO c Gy QN tmISee-] eo ὀπίσω 

f dj ἄρα 
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| deat τὰ Ἱμάτια αὖ το) οὐαὶ δὲ τοῖο qu γαϑοὶ ka 
χούσομο v) ταϊο ϑιλαϑούσαιο τὺ ἐκείνολο Ta.g 
Ἡμέραις. προσεύχεσθε δὲ, ἵνα μιὰ γϑύκται ἣ φυ 

ys UA Gp χειμῶνος atat ᾧ σαδβάτῳ. ἔδσοι γὺ 
τότε ϑλίψις MAS YEA 010t OU γέγονερ Qc7r agile 

x 0g 3 $coo ΤΟΊ yup, oUd οὗ μιὰ ̓ γα. 192) «1 μἧ 

Ἐκολοβώθκσαν αἱ uu EgoU. ἐκείνοι, οὐκ ἂρ Ἐσώβθᾳ 
«oa σᾶςξ. διο δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοίβωθής 

σοντοὰ αἱ ἡμέραι ἐκείνοι Joni ἐάντις UA TU eITH, 

1d'oV ὧδε ὃ 3815 06H ὧδε, μὴ πισεύσπτε, tyselita 

σονται 93 ψδυδόχρισοι (o) ἡ θυδοπροφῆται, Νὴ 
δώσουσι ex. Gat μεγάλα νὴ τέφαϊα, ὥστε λας 

vao au , el διωατομ, νὴ TU Oven, id oU "$0 

sigo VAT. tap OUD sI7rG"Ip ὑμῖμ οἶδου q i TH 

ἐφήμῷ 8i, (XH ὶ δ έλθκτε, 1d'oy c τοῖο ταμείοιρ, 

AN τοισεύσ'κτε, ὡρτῷ You H ἀθφαττὴ ἱ διές χεται 

2 ἀνατολῶμ, «92) qatverat $00 δυσμῶμ, οὔε 

τῶῦ £st ki “οουσία TO ἣον “τῶ ἀνθρώπου, ὅττου 
Ὁ ταμὴ ὃ ἡγῶμα, Ἐκέί σαυαχθήσονται οἱ aea 

τοί. «ὑθέως δὲ μετὰ ado) JA, ip ἣν Ἡμιερῶμ ts 

κείνωμ ,0 (Ai^ σκοτιοϑήσεται, Mo?) ἣ σελήνᾳ 
οὐ δώσει φέγγος «TAG, πο 01 ke £C G0 V2 

τῶι &7P T9) ove aov, v) αἱ δαυάμιεις TO) oveavap 

c'aA SVO ico vct. . (o2) τότε φανήσετοι τὸ oj la 

oy ΤΟ) 
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Op TO) jov T2) ανθρώπου GU ὧδ᾽ οὐρανῷ, πολ τότε 

κόψονται τ ᾶσακαι φυλαὶ Q9) γὅο, 19) ὑψονϊας 

τὸρ ἢ δμ πο) ανθφώπονυ, Ἐς x o μῆνομ ἐπὶ τῶρ νεφε 

λῶὼμ Τὸ οὐφαγοῦ μετὰ δαυάμεως νὴ δόξης 7ρλ: 

λῆο,νὴ ἀποσελέί τους ἀγγέλους αὖ TO μετὰ o 

πίγγος deii μεγάλκο, ποὺ rto uod 2 o'i ToVG 

Ἐκλεκτουρ o τοῦ tx τῶμ τεοσάφωμ ἀνέμωμ, acze 
ἄκρωμ οὐφανῶμ ἕως ἄκφωμ αὑτῶμ. ἀν δὲ οδὴ «va 
xiic μάθετε γί wogafoonrip. 0T &p (Wo κλάδος 

αὐτί γγύνται ἀπαλος : (97) τά tuat Ex uii s 

γινώσκετε ὅτι two T 9éeoc. OVTU) X) vj. Cic 0T. 

ἂμ Ἰδατεπἀάνταταῦτα, γινώσκετε ὅτι Ἐγγύο te 

Sip Ἐπὶ ϑύφαις. ἀμὴμ λέγω ὑμῖμ, οἷ Jd τταρέλ 

6u 5 'Yoocet αὕτη, ἕως ἂμ τοόῦντα ταῦτα γγόκται. 

Ó οὐφανός "ou "yl παφελεύσονται;, οἱ δὲ λόγο 

: 4A0U QU μὴ ἱπαφέλθωσι. ael 5 99)! Dis txslz 

νη 0 "οὐ e ὥςαρ οὐδεὶς οἴϑεμ, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι Ὦ 
οὐφανῶμ, εἶ A ὃ πατήρ μου μιόγος, ὡς πὸ δὲ αἵ 

δ μέροι τῷ VOS, oVTtG ἔδοι Y) i τταφουσία τὸ Tj 

τὸ ανθρώστον : (ate y "at ST τα οἩ μιέφαιο 

TOLO πρὸ τῷ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες 102) vt 

νοντερ, γαμιοοῦντεο Y) ἵκγαμί φοντεο; A6! ἧς Ha 

μέφαρ εἰσῆλθε νῶς «Jo TU) xu beTop, gà οἱ OUX £2 

Line $090 NA cu t 0 κατακλυσμός MO) íi esp Qa 

f ἢ πωΐας 



£6 ETATTEAION 
rudidizn οὕτως ἔσοι νὴ & “ϑουσία Τὸ ἣ jov T» ἀνε 

᾿θρώπο, τότε δύο € Ἔσσντο qu Gd à ἀγρῷ,ὁ εἴθ esa 
gua Poen] à 9) 0 96 ad Ie TOU, δύο GO u(O so o cA 
Mo») μύλων! s a ιἤφαλαμ iren à τ, Μία ἀφίείας, 

yeuyoeem οὖμ, ὅτι οὔκ οἴδατε aso lc ὥρα ὃ κύφι: 

00 Vu. Gp ἔρχεται. Ἐκέϊνο δὲ γινώσ'κετε, ὅτι εἰ ἢ 
dao οἰκοϑδεαυότιρ, πτοία φυλακῇ Ó xAETI]uG d 

*xslat yt ἘγφκΎόφησεν ἀρ ποὺ οὐκ ἂμ εἴασε doge 
χθῆνοι l0 οἱ lap aU TO. διὰ τοῦτο c2 UGG yt 

eod « €T014.01, ὅτι f E οὗ δοκᾶτε, ὁ oc τὸ) &e 

θρώπου ἐφ ΧΦ. τίς ἄφα ἄξὴ)ν ὁ w1506d ὅλου MG t9] 

φς ὀνιμκοβ, δὴ; καϊεθασεῳ Ó κύς 0 erri 99) Ὧν τὴ 

relato αὖ τοῦ, διδόνοι I alu) τροφὴ ᾧ xou 
[s "μακάφι ὁδόλου Ἶ ἐκέίνος » Ó QUE ὁ xti 

€106 αὐτὸ), εὐφήσει -πποιοῦντα οὕτω. Q AH λέγω 

ὑμῖμ, ὅτι ἐπὶ τοᾶστι ἴο ὑπάς χουσὶμ αὐτο κα 

Ἰασήσει αὑτόμ, ξὰρ δὲ «rmi ὃ κακὸς δοῦλος ἐκέίε 

Voo cA) τὴ xod ia αὐ), ἀϑονΐζει ὃ κυςιὸς ῥκου £X 

8,99) ἀφξντε Trap TUO a'Uod'oU UA daa ui 

δὲ πο) e vay uda ἣν ἀκεθυόντωμ, ἥξει ὃ κύφιορ 

«τῷ δούλου Ἐκείνου cu Ἡμιέφᾳ H OU προσδοκᾷ, νὴ 

ᾧν gat οὗ γινώσ' κει, og) διχοτομήσει αὐ TO p, νὴ 
T0 μέφος αὐτο) μετὰ Δἴ ὑποκοιτῶμ “λήσει, tue 

ἔσακ o xA. 0G «(02) ὃ βρόμϑε ἣν ὑδογτωμ, ̓ 

TOT 
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τότε 04010 ito sTou & Θασιλεία TA. οὐρανῶμ 

δέκα Ὅσας θέγοις αἱ τινες Aa soo το Au. Tta 

Pao αὑτῶμ, dei Mop εἶ «[0 cmt TR tp TD) νυμφίου. 

-ἴντε j Las dt αἱ adi Tio 4. gat νὸς «i πρέντε ὡς ὅς 
VIO. αἱ τινεο uoa λαβόσοι τὰς λαμ πάδαρ 

ἑαυτῶ »οὐκ Ao op μεθ ἑαυτῶμ ἴλαχομ ̂  αἱ δὲ 
φρόνιμοι ἔλαθορμ ἔλοχορμ ci τοῖς ἀγγείοις αὐτῶ 

pero Y P Auer ad ap, Aso oVTOG ἢ 57 νυῤιφίπ», £2 

νύσαξαμ τοᾶσοι oU Ex Gud op. μέσ'κς δὲ νυκτὸς 
κραυγὴ γέγνεμ, Ἰδοὺ 0 vu p A ἔφ χε, δϊξέρε 
Xs TO cm Tuo 1p αὐτῷ. τότε ἰιγέφθασαμ wc 

σαι αἱ ἱ ἀρθένοι ἐκξίνοι, y) ἐκόσμασαμ τὰο λαμε 

πάφαο αὐτῶμ. αἱ ̂  d "ταῖς φφονίμιοιο eate 

dore huip ἐκ T λοΐο ὑμῶν,στι λαμπάδες B Gp 

e'6érvu ἀπεκςίθησαρ δὲ αἱ φρόνιμοι A£you 
eat. a 2P T€ 0UX ἂς κέσῃ ἩλαΊμ νὴ Vip, tege eoe 

5 μάλλομ 7900 TOUG “σωλδύϊας, νὴ ἄγος ἀετοῦ tau 

Tolo Aio x opp: 5 av Tp ἀγὸς do di, ἴλθεμ ὃ ὸ 

VV4.Q 100,4) αἱ Ἑτοι 4.01 ei iA op μετ αὖ «/G TOUG 

γάμος x) £X e 10d N ἢ Sea, VSeg op 5 ἀφ χόνπὶ y) 

αἱ a Aero πρθένοι, λέγασαι, ere aet, ἄνοιξορμ 

Ἡμῖμ. ὁ 5 arenis, jim. quip λέγω ὑμτρ οἷν 

οἰδαῦμᾶο. γβλγο τε oup δὰ οὐκ οἴδατε ado at 
φαμ, οὐδὲ adu) cogo, qu à ὃ ἥὸς T f ἀνθφώπον xen. 

| [dj deg 

1$ 
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B * 

ES x RYETTENTON 

| (oque Un ἀνθρωπός T10 ἁποδημκῶμ 4 ξκάλεσ'ς 

τούο ἰδίους δόλος) τ onc αὐτοῖς τὰ ὑπτάςς 
χοντα αὐτοῦ gU à ᾧ ui ἔδωκε "we τάλαντα, 

& δὲ δύο, ὃ δὲ ἐμ,ἐκάσῳ κατὰ τί to dave 
Qi) X) ERR εὐθέως. τοσοδυθεὶς δὲ ὃ Ta 
πσῖντε τάλαντα λαβωὼμ Ν εἰφγᾶσατο di αὑτοῖς; 
Y) €7rOlKG tJ Cac τοῖντε vécue 0^ Tt30 

ὁ va dWo,txéedo's νὴ etu 0G co δύο, δὲ ὃ ἐμ 

λαβωμ, ἀπολθὼμ ὥρυϑεμ ᾧ τῇ γῇ; νὴ ἀπέκφυς 
δε MAG Op TO) κυφίου αὖ τῶ). μετὰ δὲ agovop 

op xv Ó κύφιος Y d'sAoyp i exe nya) συ 

valga UT aT A oy. ») a02'5A0 p ὃ τὰ wm 

τάλαντα Ao) y Treo c Vs ys s ἄδαλα πέντε Tta 

λαντα,λέγωμ.κύςις, πέντε τάλογηιαά (^01! Toto 

xa, Id ἄλλα zr Te To A ow Tat ixfe dXo*a ef) αὐτοῖο. 

tox 5 αὑτῷ ὃ κύφιορ αὐτο), εὖ δοῦλε ἀγαθὲ νὴ wt 

Sce! λίγα lio 91500, Ἐπὶ ττοδῶμ σε κατασή 

σω«εἰσελθε 410 σιὼ χαφὰρμ τὸ) κυρίου σου. 71602 

σελθωμ δὲ νὴ ὃ τὰ δύο τάλανταλαβὼμ, elu. 
κύριε, δύο τἄἅλαντά uot παρέδωκας οεἾδε ἄλλα 

δύο τἄάλονια ἐκέφδαησα ἐγ αὑτοῖς Aq αὑτῷ ὁ XU 

e^ αὖτ. εὖ δοῦλε ἀγαθὲ νὴ ise, Ἐπ oA I yat 

d: «1506 , Ἐπὶ 02 Gp σε κατασήσω, τίσελθο 

«ic Tlo) «gap T9 κυςίου σον, πϑοσελθὼμ δὲ γὴ 
. (ἃ 

0t 



| 
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6 70 ἐμ T dA ow TOp λαβὼμ, εἴπερ. xügre ny σε 

ὅτι XUSXe OG εἶ ἄνθρωπος, Ücet1op ὅπου οὔκ ce 

ἀσειφαρ, t) σαυάγωμ ὅθεμ ov διεσκὄρτσισαρ, 
3) φοθαθεῖς ἀπελθ opens υψα ὁ τἄἅλαντόμ σου 
s τὴ γῇ; "dst ἔχεις ὁ σόμ, ἀποκριθεὶς δὲ 6 κύριος 

αὐτο, εἴ πτεμ αὑτῷ, oe y δοῦλε » ὀκνηφέ ἴδει 

ὅτι ϑεφί)ω ὅπου OUX ἔασειφα, 497) σαράγῳ 00s qp 

oU διεσκός πίσα, ἔδει ovp σε Day v ̓ἀφγύςιόρ 
ἑλου T τῴαπεξίταις, M90) ap: ἐγὼ Mid 
(^p Gp T ἐμιὸμ συμ τόκῳ, ἄφατε οὖμ ἀτπξ αὑτὸ) ὁ 

τἄλαντομ A9 δότε [ ἔχονά τὰ δέκα τἄλον: 

ra, Go oup Cx oV, παντὴ δοθήσεται, 0D) ares 
οιοσδυθήσετοι. ΧΡ δὲ τὸ μιὴ ἔχοντος, t9] 0txd 

ἀρθήσεται P αὑτῷ. 192) TO) ἀλϑέίομ δὅλορμ ta 

βάλλετε εἰο τὸ σκὄτοο "ὁ δζώτερομ , £«& ἔσοι ὃ 

κλαυθμὸς 497,0 βουγμιὸς T bd'oyTUy 0T ἄμ 

δὲ ἔλθῃ ὃ j0c τῷ ἀνθρώπου v) τῇ δόξῃ αὑτοῦ jM) 

“πάντες 01 Ἅγιοι ἄγγελοι μετ αὐτοῦ, τότε Xa 
Bia d ἐπ᾿ ϑρόνου δόξες αὑτο,, γ᾿) v oec Dos Tote 

Vp. eodd «p αὑτοῦ τπτᾶντα τὰ 3H , oU ἀφοειξί 

αὑτούς ἀτί fa j ames Ó τοι μὴν «osi ja 
Ἰὰ πρῦθατα c ἐφίφωμ, ἡ) σήσειτα tug πρός 

Pera ἐκ decia «UT V , rx AS ἐξίφια dL «υωνύς 

pop. τότε ted ὁ θασίλευο τοῖς Ἐκ δεϑιῶμ αὑτοῦ, 

f» δῦπ 



9o EYATTBSAIOÓN 
δεῦτε οἵ εὐλογκμῆψοι Το) πατρός ἐἀου , XÀKeoyoa - 

uaa Te T1) Ἡτοιλκασ μα pUJA&yp βασιλείαμ TP 

καταβολῆο xc us. Ἐπείνασα YoUp QU] ἐδώκαΞ 
T£ μοιφαγέξιμ. ἐδίψησα, "οὴ Ἐποτίσατέ με. εξ 

Voc Xp, (92) σαυκγάγετέ μα. "y UI 00,492) τος 

φιεβάλετε μς, ̓ δϑένκσα, Mor) ems e tod € με, 

cJ) φυλακὴ A MJ 5 97) ἤλθετε 2:906 Us .TOTe P2 

κριθέσοντοι αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντεφ, κύφιξ, 
5507€ σε εἰδομδυ τοἀφνῶντα o2] ἐθοἐψαμῆυ, n der 

ano ἡ) Ἐποτισαμᾶν; τ ὅτε δέ σε Mo μὲν ξένομ 

κοὴ σαυκγάγομᾷν, i yu vo τοὺ ποιεβάλομβ; 
τοῦτε δέσει 2 Ἰδομᾷν αοϑ νὴ," cA) φυλακῇ,ν A O02 
Up» πρὸς c6; ob) ἀγρκφιθεὶρ ὃ βασιλειίο, Eee αὖς 

ποῖο. A. Mp) λέγω ὑμῖμ, ἐφ᾽ 0009 Ἐποιήσατε VE 

τότωμ Ὁ ἀδελφῶν ues ἣν ἐλαχίσωμ,Ἐ οἱ Ἐποι 

ἥσατε. τότε Ee 8l (92) τοῖς dt εὐωνύμκωμ. τροφεύς 

cs ἀτὲ Ἐμοῦ οἱ κατήρα μῆχοι εἴ τὸ τοῦς TO od cV 

op, A TOL" Uy o p Teo διαβόλῳ W) τοῖς ta 

λοιοαὗτον. Ἐπείμασα "yd, v) οὐκ δώκατέ μοι pat 

ey ep d poo) οὐκεποτίσατέ us. 2 6000 LI, 
uj OV g'amyeyert us. γυμνός, » ov zo s Ass 
TÉM. &.3 «wig X) eV φυλακῇ, 9) οὐκ ἐπεσκέψα 
e3& ai, τότε ἀφρκφιθή GOVT αὑτῷ νὴ ctu TOL, λέγον 

TG. gie τότε σε vid 'o oJ) πφἀνῶντα, ἢ δι ST 
ἢ ξένομ 



XATA MATOSAION, 9t 
P, ξένομ , y wu Op. cc wi At φυλακῇ, Mo?) οὐ 

δικκονήσα μδυ coi ; τότε ἀγρκοιθήσετ, αὐοἴο, Ac 
ey cop. gp λέγω νμῖμ,εφ᾽ 000] οὐκ ξτριήσατε ἐς 

VI τότωρ Τῇ) ελαχίσωμ,οὐ δὲ Ἐμοὶ cap tho ace. Νὴ 
᾿ἀπελεύσοντ, οὗτοι «1G κόλασιμ atop, 015 δ 

Xou0! «LG Cop οζώνιορ. Καὶ τγγύετος oT ἐτέλες 
esp ὁ Ἰκσοῦο ποάνίαο τούο λόγου TOUT UG , ἧπῳ 

7916 uu. ONT o. c αὑτϑ. οἴδατε d ὅτι usa duoi Ἡμέςας 

T TX *'y 82 MQU) o jc τὸ) ἀνθοώπο aed ido 

fou «1o Ὁ δαυξςωθῆναι. τότε vani Buca ot ἄφχιε 

e&o X) οἱ γραμματέϊ νὴ οἱ πρεσβύτεροι λαοῦ 

«io alo) αὐλὴμ T ἀφχιες ἕως, τοῦ λεγομδο v καϊά 
Qa Y) gU EA sU o QU TO, Voc TOJ up B ARIA de 

c dA QU Q7PKTE IVO I. Svp 5, ud qu Tite 

occi, να p | Qógvfboc Yo s TG λαῷ. T » wc 

"poo Sura eu βεθανία, cf οἰκία σίμιωνος TOV Ac» 

75,760 8A0sp αὑτῷ γωυὰ αλάβαϑφομ μύρα ἔς 

euo a δαρυτίμ, νὴ καϊέχεερ Ἐπὶ αἰὼν κεφαλὴμ 

αὑτῷ avoocesua, Ἰδόντες ^) οἵ μκαθηϊα αὑτῷ γα 

νἄκτησαμ »λέγοντεσ. «lo τί ἀτοώλεια αὕτη; Hid Vs 

νατὸ γὴν τῦτο τὸ Bep πραθῆναι τ oA) d'ou 
ναι πίω x eis. γνους: 50 inzoUese imr αὐτοῖο, τι κὸ 
που sog Exe τῇ γιυαικί: : *eyp γοὺ καλορ 

φογάσατο Hg ἐμέ, Gym oup τους τ]ωχοὺς 

ἔχετε 

26 
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EXT μεθ ξαυτῶμ,ξμκε δὲ ov way T ἔχετε. Data 

λοῦσα 00 αὕτη τὸ (4. Ue o τοῦτο Ἐπὶ τὸ σώμα 

TOC ἀθρπρος ὃ ἐνταφιάσαι με ποῖσε. quip 

λέγω υμῖμ, od tcp κηφυχαλῆ Ὁ sic yeArgp Ts 

"TU T 0A 2365) κόσμῳ, λαληθήσεται νοῦ 0 Ἐποῖίς 

Scc) αὕτη LG eus ó op αὕτῆο. τότε aeu Q 

sio T δώδεκα, t 0 λεγόμῆνος Ἰούδαο o Ἰσκαφιῶε 

περ πςὸς τὺς agde, εἰ περ. τι | CAT E μοι 

δούναι, s καγὼ ὑμῖν ἡφαδώσω ar op oi | d Esa 

Js αὑτῷ τριάκοντα ey Veit, V) ΧΊΡ τότε ἐζήτα 

vincat ety ἵνα αὐτὸ, wagod a Ti" δ πρῶτῃ TW ας 

ϑύμωμ πφοσῆλθομ οἵ xa xTo (G9 ios "λέγοντες 

αὐτῷ. τοοῦ JE Ἔλεις ὑτοιμάσω UR cot φαγξίμ ὃ 

πάσχα :ὃ δὲ εἴπῳ. ὑπάγετε ἐς l2 τούλιμ πρὸς 

ty dva, νὴ εἴπτατε αὑτῷ. o διδάσκαλος λέγει. ὃ 

καιρὸς κου Ἐγγύς ὄξιμ »Ἴρὸς σεποιίῷ ὁ πάσα 

psa TJ) μαθατῶμ ἀκου. 2) Ἐπο fro ot ios 

Ta) Go σὰρξ erofep αὐτοῖο 0 IKC'OUG, "οὐ HTOlM.Gta 

eo 29 aoa. οὐ tac δὲ γγνομᾶχας : ἀνέκειτο pn 

τα οἷν δώδεκα. ») rovg arr serre. 221 
λέγω VT , ὅτι εἷς dti UJ. Gy τοαφαδώσει ps, νὴ 
λυπδρῆᾶμοι σφὸ d'a ἰἴφξαντο λέγάμ αὐἹῷ τκαδος 

αὐτῶ. τι Ἐγώ εἶμι adis; : o δὲ ἑ ἀποκς θεὶς εἶς 

περ, O t Boa MAT EQAOU GU τῷ ᾧ τρυβλίῳ clu 

χᾶςα 



XATA MATOAION, 95 
Y Geo οὗτός με τραφαδώσει ὁ μιῆν doc To ay eoa 

που ὑπάγει, καθὼς γέγρατηγοι aser αὑτοῦ. οὐαὶ 

5 59) ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δὶ οὗ ὃ foc p ἀνθφώπσπα 

eadid'orau. καλόμ ἐμ αὑτῷ ,et ov ἐγγυνθήκ 0 ἀνε 

6 φωπορ Ἐκέϊνος. &roxgibut δὲ Ἰδαο, ὃ σας αδὲ 

δούς αὐτομ,κἶ περ. μήτι Vy εἶμι E Atya 

αὑτῷ .σιυ εἴπας. Ἰδλιόντω, δὲ «Tp ἣ λαβὼμ t 9 

Ἰκσοῦο TOj Qe TOp, Ig) εὐχαξιδήσας TIAE X) 

Ἐδίδου τοῖο dora , ÀJ) «7$. λάβεπ, φάγετε, 

τοῦτο ὄξὶ τοσῶμά μου. δὴ λαϊβὼμ 2 ποτήςιορ, 

402) εὐχαςιδήσιας » ide od αὐτοῖς ; Afyep. 51s 

"a αὐτὸ) τοάντες. TOU TO γάς ὄξι ὁ ad p dt jov ὃ 

95) κοινῆς διαθήκκο, ὦ ποι mop! EOD Ede 

vop eic Qeon ἁμαφάῶμ. λέγω & ULT , OU d 

τοίω ἀτὶ ἐ dedi ἐκ τούτου TO) "Iovi oco o9) auris 

A06 φδ)λιμέξας tXSIVKG0 T ἂμ αὐτὸ mu ny: 

ὑμῶν noutop qu τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός 4.0, 
καὶ ὑμνήσαντες, Zo op Με ὃ ogoc T sAoLOp, 

τοτελέγά αὑτοῖς ὃ Ἰησοῦς. πάντες ὑμᾶς: e'x owd'« 

Aud to «das cH tuor cV τῇ vox Tl ToU TH Jyeyeoa? 
γϑισατ ἄϑω TO) τοι (jo) διασικο gmidriovig 
τὰ πρό βαῖα qoi V OlAAVKG ῥεῖα δὲ a Ἐγεςθῆνοξ | 
ma προάξω UJ. &G icto γαλιλαίαμ. . ἀπόκρις 
θεὶς δὲ ὁ πέτρος εἴπερ «VT Gs] νὴ τοάντεο σκαν 

δαλιε 



^ PA: EYATTEAION 

d'oQu dd σον Ep σοι εγὼ ὃ οὐδέποτε σκανδαλι | 
ὁλήσομιαι ga αὑτῷ ὁ ἰμσους. χρή λέγω σοι, 
ὅτι Sur ταύτῃ TH VUXTI aei ἀλέκτορα Φωνῆσιαι» 

τρὶς ἀπαφνήσῃ ἀε . λέγει; αὑτῷ ὁ πέτρος. ja 

d'y es σ᾽ (ὦ) σοι ἀποθανξῖ , 0U μήσ'ε ἀπ ας νη 65 | 

TT IPTE Yt: μου] πάντεο οἵ μαθηταὶ «rop To 

τε Ἐς χετοὰ μμετὶ a TOU Ὁ Ἰισοὺς «10 χωρίομ λε 

"yoptuop sb, «(QU) Afya τοῖς u.a roto. 

καθίσατε ot T9) £c ο οὗ ὑ ἀπελθὼ p προσεύξομαι t2 

x& . 497) τταφαλαδὼμ TOp s a(op (CR τοὺς δύο 
joie Teesdauov, died Avzr&od ou νοῦ) 0.) WX. 02 

véip. τότε λέγε αὑτοῖο οἸκσ'οῦο. ess ἰλυπτός ὄξιμ 

ἣ ψυχή μουξωο ϑανάτου. μιεἴνατε ὦϑε iQ s 

^ ) ὁς εἴτε μετ ἕδλοῦ. i9) προυλθὼμ μικφομρἔπτεα 

esp ἐπὶ πρόσωπομ aU TOU πϑοσε υχόμϑυος, ioo) 

λέγωμ. wdTee μου, εἰ διυατὸμ Gp , aae 
θέτω ἀξ μοῦ τὸ πτοτήφιομ τοῦτο. τολὴμ οὐχ ὧς 
Ἐγὼ έλω, ἀλλ ὡοσύ, (02) fexsvrau 706 τοῦς 

quarc, X02) εὐρίσκει cu TOV καθεύδονταο, «97 

Atya 6d se. OV Τίδο ovx Ἰχύσατε μία ὥρα 
γϑλγος ἴσοι ur £4.05 δος yere i90 προσεύε 

Xs, ἵνα μα d ̓ σέλθατε «1C περασμόμ. ὃ uiu 

[235319711 ago cop 5 c'ae2 aera. πάλι p £x 

δευτέφου ἀπελθώμ, προσπύξα λέγωμ, το τες 

νον 
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Q.0U , €] OU διώαται TOUTO 79 τοοτήςφιομ woes 

DE ἀτέ Ἐμοῦ, Ἐὰρ κιὴ αὑτὸ vico ,γγυκθήτω ὁ X ea 

λκμιάσονυ. X) ἐλθωὼμ, εὺς ἰσκει αὐτοις Gp κα ᾿ 
θεύδονταο. ἔσαν You αὐτῶμ οἱ ὀφθαλμοὶ βεβα 

puoi . 492) ἀφεὶς αὐτοὺς : ἀπελθωμ so : 

προσαύξατο Ἐκ τγίρυ, TOU iron Aó"y op εἰπώμ. 

τότε te χεταὶ 7e06 qvo u.a roc eU TO, 92) Aa 

ey& xo TG καϑευύδιετε 19 Aorzrop νὴ ἀναπαύεοϑε, 
1d'ov i^yixsphi ὥφα, 3) 0306 το) ανθοώπο arae 
δίδοται εἰς x eaa ἀμαφτωλῶμ, Ἐγείρεῶς, ἄς 
"ye, Ἰδού Ἰγγικεμ ὁ το cod 'id'ovo ue, νὴ ἔτι αὖ 
T) λαλδντος, 1d'ov 15d «te εἰς TIU. δώδεκα ἤλθεμ, 

W) ἀκετ' αὑτοῦ 0XAo6 woAve uda JU. cou e Gp δὴ 

ξύλωμ Qc?P TH] ας χιεφέωμ 9) πρισιβυτέφωμ TO 
λάον.ὁ δὲ dx spl trop : Ἰσωκέρ αὕτοῖο c'« 

Μείομ,λέγωμ. Op ἂρ φιλήσω, αὑτὸς ὄξιμ, «go 

τήσατε αὑτό p V9) εὐθέωο gorda e 169 7 hot, 

εἴπερ. xeiss ῥαββεί. t καῦεφίλησερ αὐτό. 
6 δὲ Ἰκσοῦς εἴπερ, αὑτῷ. erdies, Ἐφ᾽ Swáge; τό 
qe προσελθόντες trt ἐβαλομ τὰς xac Ἐπὶ Top 

ἰκσϑμ,νολὶ ἐκφάτησαμ αὔτ ep. Y) id'ov slo T μετὰ 
140 3, Ἐκτείναο TU) χέίςα, απέασασ“ TlU) M exa 

gd arcs) πατάξας T " δοῦλομ T ἀφχιξέωρ, 

&Q eA αὐτῷ ὁ ὡτίορ,τότελέγφαὐτῷ 9 Inc'oUG. 

ἀπόθρε ρ 



o6 IfYAFTTEAIÓN 

ἀπόθρεψό ὄμσου σἰιὺ ἀἄχοιφαμ 5: Top τόγῇ αὖ 
τάς, πάντες y? ot. λαμβάνοντες gata cu 

μαχαΐφᾳ ἀπολοῦνται. H ̓δοκέίς ὅ ὁτι οὔ δαυαμας 

aeri eroe errat TOU «ar éedt (-0 U,W) magasit 

σε κοι “λείους | δώδεκα λεγεῶναρ ἀγγέλωμ: - 

v 06 οὖμ Panpulong. αἱ γξαφαὶ ὅτι οὕτως d '& 
γνέϑαι; s tieu τῇ ὡφα εἴπερ οἸκσοῦο TIG 
OXAoIC. ὧς Ἐπὶ ληϑὴμ δξίλθετε usta (LUCAS eT 

y) ξύλωμ ev ety ui iuge πρὸς ὑμᾶς 
nodi Ou K διδάσκωμ q SECO / hse, ν) ovx tX eos 

τσατέμι. τοῦτο δὲ ὅλομ "y£yovep y vocare os 
ϑῶσιμ αἱ γραφαὶ TA προφκτῶμ.τὅτε 0 1 a oct 

τοάντες » ἀφέντες odi TO ἔφυγομ. οἱ δὲ ecccía ous 

τεῷ TOU "140 0Up , ἀπήγαγομ 1906 καϊάφαμ Topag 
χικρέα, ord ΟἹ γβαμιματεῖς 3) οἱ qp ὕτεροι συ 
νήχθησαμ. ὁ δὲ πέτροο ἢ ἱκολούθα αὑτῷ ἃ2Ὁ iue 

κρόθεμ ἕωο qO) αὐλῆς TOU ἀφχιέφέως, W) due 

c'e Ex To μεὰ τὴν ὑπκροτῶρ idéip 1? T£A00, 
οἱ δὲ ἀς χιες ic 3) οἱ ἥφεσιβύτεφοι νὴ ὃ σαιρεός α 
op Mop t féroup ψδιδομκας vog fo καῖα τοῦ Ἰησοῦ» 
ὅπως αὑτὸμ θανατώσωσιμ,νὴ) οὐχ € εὗφορ, νὴ) 0A 

Mi ψδιδομαςτύφωμ πϑοσελθόντωμ,ουχ εὗφομ, 

ὕβεφομ ἢ 5 gearya Jovr«o δύο ἡ δυδομιάς: JU$s6, ela 

πομ. οὗτος ἔφη, d'ou od kc aot. TO yop 

τοῦ Je 
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το Soi, W) διἀηριῶρ à MASS Gp orcod oj irat QUA 

TÓ p. «) ἀναδάρὶ b ay xig Ve 5 TET αὑτῷ, ovy 

ἁποκς i ; τί οὗτοί σου καταῤκας TUS OVID : ὃ δὲ 

Ἰισοῦς ἐσιώπα, Mo) ἀποκςιθεὶ ὃ Ὁ ae χιφφειὶ, εἶα 

gei αὑτῷ. δίοςκίϊω σε κατα TO iov TO) TT 

πος; ἵνα Hep Imre, doy εἰ ὃ ὃ Asi 00 0 joe: TO α)ᾷ 

οὐ, λέγε αὑτῷ ὃ ἰχσοῦς. συ εἶπας. Alp At ἐγὼ Us 

μῖρ, cz? ἄφὰ o^ «09 « Top ἥδμ τὸ ἀνθφώπου καϑᾷ 
ὠϑυορἐκ δεξιῶμ οδγδωυάμεως, (99) το χόμνομ 

ἐπὶ TW esca Το) οὐφανοῦ. τότεῦ ἀςχιεζ ες 

δυξφζνβε τὰ ἹΜάτια αὐτοῦ λέγωμ,ὅτι paar oio 

jac . τ τι Ἄρεα xou μαςτύφωμ; sid'oy vu 

Ἰκούσατε luo λάσφ! "μία, αὖ τᾶν, τὶ Uu p Tox 

οἱ δὲ αποκς θέντες sirop. ἕνοχοῦ eadem t5, 

τότε Ἰνέτηυσαμ εἰ εἴς TO προσυ σοι αὖ το, "ου) Ἐκόά 
λάφισαμ αὐτόμ. oie à ἐῤς ἀπισαρ, λέγοντερ, πϑὸ 

φηήτευσομ Ἡμῖρ λειδεοτίς ép ὸ «orae σε; Ὁ δὲ 
έτος ἔξω ἐκάθητο cJ TH UAM, 90 πϑοσῆλθ ῳ 

αὑτῷ μἰα παιδίσπκι, λέγουσαι,νὴ στ ic ot μετὰ 

ix oy TO) γαλιλοίου. odi; igicaTo fU. 2002 εβ 

το mop, λέγωμ. οὐκ οἶδα Ti Acyac, στελθόντα 

δὲ αὐτου εἰς Ταυλῶνα 1 εἶδεν αὐτὸρ GA, ἡ λές 

Ύει τοῖς XC, νὴ οὗτος μ μετὰ Ἰκσοῦ ναβωφοίζες 

δὴ Wap keVÁG (TO κεν Ὁ ὀφκου» ὅτι οὐκ οἴ δὰ TOU 

ὁ ἄνθρωρβι 



o9 EYATTEfAIO!, 

ἀνθῥώποβ. μετὰ Μικῷ op δὲ πφοσελθό "ma οἵ £4 

Sama , rop Gg shi is ἀληθῶς καὶ σὺ ' ὅς αὖ 

τῶ εἰ. πο 3 Ἡλαλιά σου δῆλὸμ σε σοι. τότε 
o neca e acria tp I9) bp yep οὅτιοὺκ 

οἶδα τὸμ ἄνθφωπομ. W) εὐθέως ἀλέκτως Ἐφώνῃε 

di y) LE j wiTpon TO CX T0G ἐκσου εἴς A 

κότοο αὑτῷ,ὅτι 791p ἀλέκτοςα φωνῆσαι, elo χα 

παρφνήσῃ | ἀκα. W) dL e ἕξω, ἔκλαυσε τσικφῶ 6, 

πρωΐας δὲ YXyuo uds »συμιβούλιομ EA op 

-ἄντεο οἱ ἀφ χη είς 4) ot πρεσβύτεροι το λαοῦ 

κατὰ τὸ) ἱκσοῦ, ὡοτε θανατῶσαι αὐτόμ. νὴ διε 
σαντες αὐτὸμ, ἀπή γαγομ κοῦ Mies cd 'oxap αὐὸμ 

“σοντίῳ πιλάτῳ ΟὟ ys. τότε Ἰδὼρ Ἰδαρ 

O ὁ τας αὐδιδους αἱ αὐτορ, OT! karen idv, ματαμελκ , 

θεὶς, ἀπέθρεψε τὰ τριάκοντα ἀφγύφια Tic isa 

χιεφεῦσι (0) τοῖο ; πρεσιβυτέφοις, λέγωμ. iae 

Top yaregod ove ad a.a ἀθῶομ. o δὲ εἰ εἰπτομ, τί ἥφος 
jo s συύψε. A) ξίψας τὰ ας γύφια S (S9. ναῷ 

ἀνεχώφασε : x9) ἀπελθὼμ πῆ γέατο. ot δὲ aes 

Xuseete λαβόντες τὰ ἀφγύρια, sop. οὐκ Essi 

βαλέϊμ αὑτὰ eta Ty xXoe βονᾶμ, i ere ἀμ α Xu. xa 

τὸο 631 , συμιβὅλιομ δὲ A ov Teo iy ὄρασαμ dt 

oi Tp TOp ἀγφορ τὸ κεφαμκκέως, «1o ταφὴμ τοῖα 

βενοιο. διὸ ἐκλήθκ ὃ aye oG Ex V 00, 0G uota 

108» 
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"66 , ἕως 9) σήμεφομ, τότε ἔπτληφώθη T ex8-p 
διὰ Ἱερελκίου τὸ προφήτου ; λέγντοο ; (92) ἕλας 

' / 2 ͵ 1 1 £opr« διάκοντα ἀργύρια lu TA το TEILE 
δου, op eri ay To Gap (5p t o'ecti,, νὴ d oa 

. n ; / καρ αὑτὰ «iG Pp àeop T9) κεφαῤλίεως, Xafoo 
, i , ς | Com »! σασεταξὲ κοι κύφι( 7. ὁ δὲ Ἰκσοῦς tentia 

OMEN 3 WX . ἥν 

, KE RE Ν ow? ΄ € 5 ὧν Aye. σὺ sl ὁ βασιλεῦ 7 Ἰουδαΐωμ; ὁ δὲ Ἰκσΐξο 9! ELM ub ἀνὰ 2 190) : ^ * 0r ἐφν αὕτῷ,συ λέγειο, νὴ Ὁ X Th *yoe LoT αὐτοὶ 
ὑγ Ὁ ἀρχιερέωμ νὴ τὴν πρεσιβυτέφωμ οοὐδὲμ ca 

/ ^o ^J 2 πεκρίνατοι τότε λέγᾳ αὑτῷ ὃ πιλάτος, οὐκ cedo 
σοσα σό s xcu oe Tue oggi s νὴ οὐκ G7 exellu αὖ ^v 2"e«s (ἡ *u QU , Τῷ "1906 οὐδὲ £p ξῆμια, ὡοῖς av. dap T Ἡγεμκὸ 

ri PNE ' 37 Ξ bos / Vat Act. καῖα 7) τοφ τὴ} εἰώθει ὃ H'y$.6 αγρλύφμ «, 150) » ' τὰν σὴ xi Wi e £V ὦ OX Ac δέσκιομ, Op NEA Op. £X OU δὲ Toe 
" Ι 

Ὁ δέσμιιομ Ἐπίσκμομ »λεγομῆνομ βαφαβ, Py. cu 
Vieyodujop ovp. Tp , εἰπτεμ αὐτοῖς ὃ GIAGTOO, 
τίνα θέλετε ἀγρλύσω ὑμιῖμ, βαφαββᾶμ," Mc Vw 4 : 4 27 Δ ν.“ A Pa T λεγομᾶῆνομ asiS Cp 3 id d 9 oci διὰ φθόνομ τα 

Lio E£oM:5 ? / φέδωκαμ αὑτόμ, καθκμῆμε ^ ati t7 4 uiuo 
r, Eoo ς M 5 τος, ἀπέδελε 906 αὐτομὴ γυνὴ αὖ TO) A ̂v oa, 

uxd p σοι νὴ Go datio ἐκείνῳ, r0 o yo Ex 
» “357 Γ Ws € .3 ^) Bop σήμιεφομ xev ovoe d XT Óp. οἱ ὃ Xe ΧΙ c, 

γὴ ΟἹ πϑεσϑ ὑτι 991 ἔπει σαι τὸ Vc OXArQ να OUR 

8 4 e 



100. ^— EX AT P EATON 

σωντοῖ T0 Saga bap, Top δὲ] ἱη σοῦ χπολέσω 

cip. ἀποκφιθεὶ 650 Hoy eU OD, ere p αὑτοῖς. τινα 

θέλετε αὐ ν᾽ δύο ἀπολύσω VA; ; ΟἹ δὲ ei rop. 

fea Bap, λέγει αὑτοῖς ὁποιλᾶτος. τί oV y ποιΐα 

σω Ἰνσοῦμ 93 λεγοόμῆμομ aes p A ydo αὑτῷ, 
wore, σαυρωθήτώ, ὃ δὲ Ἡγιμκωμέφκ, τί 9 κα 
xop Ἐπτοίασεμ; ΟἹ δὲ το εφιοσῶς Ἐκφαϑομ, λέγοντερ, 
Sueco Tto , 1d y δὲ ὁ τοιλᾶτος, ὅτι oU Xp Gods 
λέ, ἀλλὰ GONop. ϑόφυβος γίνεται, Ax bap Vs 

d'oe ἀπενίψατοτας χᾶφας ἀπέναν τῷ ὄχλου, 
λέγωμ. ἀθῷο «turco το αἴλκατοου 70 δικαΐου 

τούτου οὗ μιεῖς oe. I9) ἀποκςιθείς ede: ὃ λα 

06, dw. Ὁ d Ao αὑτοῦ ἐφ᾽ C νὴ ἐπὶ τὰ τέ 

μνὰ RA Gy. τότε πέλυσεμ αὐτοῖο T Gate De dns 

"op dé 1n ip φοαγεδλώσαο, αφέδωκεμΐνα Sou 
eco0n. τότε οἵ Seo erc ou T Wysu.oyoo τοαφαλας 

ovo ὸρ Ino Sy εἰς 79 | πραιτώςιομ 1 cani yaten 

ξγξαυτὸρ ὁλὴῃ A) απέξίφαμ.νὴ ἐκδύσοντεο αὐτὸμ, 

ipie αὑτῷ χλαμύδα koX for) πλέξαν 

τὸ σέφανομ dt ακανθῶμ., Ἐἐπέθακαμ ἐπὶ l1 $2 

φαλὴμ αὑτοῦ, νὴ «6A op ἐπὶ lu) δεξιὰμ αὑτοῦ, 
9) γνυπετήσ᾽αντες ἔμ. πφοόλεμ αὖ ΤΟ) οἸνέποκζομ 

αὑτῷ »λέγντεο. xciss o δασιλευο τὴν Ἰαδαζ GU, 

3) ἐμκτηύσαντες εἰς od Top bop Top κάλαμιομ, 
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Wo) ei]op vie σὶρ κεφαλὴμ αὐτο). 407) 6 T€ t Ves 

Trou 2 ey αὑτῷ, σι ἔδυσαμ αὑτορ lu) χλαμύδα, 

γὴ ἐνέδυσαμ αὑτὸρ To: μάτια αὖ 7, νὴ ἀπήγαγρ 

αὐτὸμ «εἶς 7 βαυςῶσαί, desex olor δὲ vügop αν 
θφωπομ κυφαναῖομ, ονόμαζ σίμω να, TT) iys 

γάφευσαμ,, νὰ ἄφῃ Tj) " Sau eop at TO. W ἐλθόντες 

419 Tó Pp A«^yó uSyyop γυλγ otc o 61 λεγόμϑμοο 

xeaytou τόπος, ἔδωκαρ αὑτῷ wie 0206 “μετὰ 

χολῆς μεμνγυᾶνορ. v) γϑυσάμᾶνος, οὐκ  ίϑελε 

wwiep , σαυφρώσαντες δὲ αὐτομ. διεμερίσαντο τὰ 

“μάτια αὑτοῦ, βάδδοντεο κλῆφομ (ἵνα ue obi 

T ξηθερὶ ὑπο T) προφᾶτου. δες μεφίσαντο τα κά 
τιᾶ (48 ἑαυτοῖς,γ) ἐπὶ T κασι μι δ P, es ἔραλομ 

imis d io Kai or ἢ ὑτήφουμ aV TOU ἐκᾷ, I2) 

πέθκκαμ Ἐπάνω 99) κεφαλῆς αὐτοῦ lo οἀτίαμ 

αὖ Τὸ) γεγραμι Sur ; οὗ TOO é ipi ixc'oUG ὁ (βασι: 

λεὺς ΤΥ) ᾿σφαΐωμ. τότε σαυς οὔντῃ σὺν αὐτῷ δύο 
λησαὴὶ, εἶς Ἐκ δεξιῶμ,ν) εἷς dt εὐωνύμωμ. δι 5j πα 

. φαπος δυόμϑμοι eA pice αὐτὸμ , κινοῦντερ 
τὰς κεφαλάς αὐτῶμ; 9 λέγοντες. ὃ καταλύωμ 

«Op VXOp, (c ᾧ Tfuc1p hj. teouc ood opp, o 
c'op σταυτόμ. «) o6 & TO) soU ,καταάβκθι αὐ T 
δαυφοῦ. 64.0100 (07) οἱ ας Xi&e&o £U.7roU 10VT€G 

(5T. Τὴν γεαμιματίωμ Wo) eso βυτέρωρ,ἴλω 

8 ἢ γι. 
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3$ ἄλλους ἔσωσεμ, ταυτὸρ OU δαυατοὶ o oa. 

εἰ βασιλεὺς Ἰσφαήλ ὄξι͵, καταβάτω VUp aT TO 

Sae gn wissis oU αὑτῷ. web ἐπὶ TO 
Asop, ric agit νῦμ αὐ τ΄, εὐ ϑέλει αὐτόμ. εἰπε γα 

ὅτι JS d ud ἡός. τόδ᾽ αὐτὸ 3) οἵ Assay Οἱ σι) 

δαυφωθέντεο αὑτῷ, teyeldi2 op cUTÓD . ἂν δὲ ts 
T ἮΝ ΄ 5 z , A ^y * ^y 

X746 (0906 σκότου £'YpUS TO ἐπὶ vay ato'au TU ^fi, - 
ε; c/ 5 FgÓ- a hj] " Ν 5 7 c7 2 

cag ὡς αα ἐνμάταρ asl. δὲ alo ἐννάτημ ὥφαρ ἄς 

ws Gore 0 1 4G"OUC φωνῇ μις vy, λέγωμ. kel, 

ἐλεὶ, Adj σαβαχθανί. ToU ἔσιμ, ϑεέ μου, se 

μου, ἵνα 1448 Ἐγκατέλιπεο ; τινὲο δὲ TA). exe 

$5 TU) QXOUG QU/T«G » £A yop »óTI kA Tot φωνέί 
e WE vC ἃ c ^ A. ns S 

QU? 6. να] «UOtcc d'eau. ap «10 dt αὐτῶμ » λα 
Y , / * uU 

pop C 0^W Op ) ὥΛλησαο T€ o£0vG » Mou web 
, 2 / 3 f * (t UE 

καλάμῳ, Ἐπότιΐζεμ cur op. οἱ δὲ Aorzrot £Asyopl. 

ἄφες, ἴδω μϑυ εἰ ἐς χετοι Ἡλίας σώσωμ rop. 

o δὲ Ἰκσοῦς τοάλιμ κράξας φωνὴ μεγάλῃ, αφῆκε 
Ὁ νεῦμα, Mo) δου ὁ καταπέτασμα TO) ναοῦ 

£910 «1o d'Vo , 7? dyes ως κάτω ; Woo) ἢ yü 

£g«I03N » x) PT πτέτροι 9C Tod xor, «(0j τὰ (V2 

qu lo Ἀνετ:ύχθκσαμ, νὴ wo σώματα TA WeX0L 

p.xplluep &ytep Ἡγέφθησαμ, von) σξελθόντες ex 
ὧν UII μετὰ Tiu ysec'ip αὖ TO) , &Lo A. 

Qop εἰς arl oy lap τοόλιμ, go) Ἐνεφανίὅϑασαμ 

-«ολδλοῖο, 
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7 à. €t. n.€ e ^. € $275 
"507 016 . 0 δὲ εκατονταφχος Voo) οἱ Asc αὐτὸ) 

Tie oUvTeG τὸν Ἰκσοῦμ, ἰδόντες TOp ceto" j.0p to). 
4 , ͵ 

- τὰ νόμϑυα,, ἐφοίβήθασαρ. e ód eA ey «8. 

ἀληθῶς Jo 505 Hp οὗτος. ἔσαμ δὲ Ex γαυοῖα 

καρ πολλαὶ, ΑΥ u.c 00s p ϑεωφοῦσοι, αἵτινες 

ἠκολούθασαμ (ac. 170 X7? qO) γαλιλαζας,, δια» 
^ CO MS MESSA E. oh * 

σ(ονουσ αι αὐτῷ » ew od a Kj og Toc μαγδαλκνή, 
* €, / ^» ^y “ * 

392) ag foc T0) 19 Bou , or) Ἰωσῆ μἥτῃς ,νοὴ 
ἡ ome vv ἡδργεδεδαΐον. οψίαο δὲ poo, 
-— 3 3 ὦ “3 ). x 
ἥλθερμ ἄνθρωπος A ovc' (g^ ΑἹ αςιμκαθαΐαο, ὁ 

ὀνομια 1 G0 lip ,00 (2) ai Too ἐλκαθήτευσς G^ ἦν 

σοῦ. οὗ τοῦ προσελθὼμ δ “πἱλάτῳ οἡτήσατο 29 

σῶμα τοὶκοοῦ, τότε ὁ τολᾶτος ἐκέλόνσεμ cz 

δοθῆναι τὸ c Gato, 107) Ao Pop ὁ σῶμα δἰωσίφ, 

ξνετύλιξεμ αὐτὸ σινδόνι! xoxo t y Moz) ἔθακεμ 
2 τὸ M^ € FO O05 4 2 
φῳν Ο κοάνῳ αὐτὸ VN S1, 0 £AOCCO4LNO I) CU 

TN ποέτρᾳ, oU) 4907 xvAIc'aG λίθομ μέγαμτῇ 

ϑύρα τὸ jV MWatov , ἀπῆλθε. Kp δὲ Ex€l κκαφία 

8 μαγδαλκή, (oU) GN Mae la, , καθήμᾶναε 
2 [ p» 7 δι. 202 c; LET X 

ἀπέναντι τ τάφου. τὴ 5 er &erop, H τιο ὅδ) μιεῖα 

eru) Sec x up, g'UUi x kcu Qi ἀρχίτρέϊς W) ot 

φαρισαῖΐοι προς WIAGTOp, λέγοντεο. κύριε JE AVR 

OX Au , στι Ἐκέξίνος ὁ πλάνος εἶπεμ ἔτι 28, 
e NW X 

g Uj μετα 
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μετὰ Té ἡμκέφας ἐγειςοικβα, x £A vo'op ovp Qa 

eqxudhivat T0) τάφομ ἕως Q5) Θίτῆο k Ἡμέφαρ, 

μή ποτε λθόντεο οἱ oO ero αὐτοῦ κλέψωσιμ αὖ 

qp) εἴπωσι δ λαῷ, Ἰιγέφθκ δ TV vex ap. 

πο) Ἑδοὶ Ἧ &OvG TR VAM XsIe cy 9S) ae TG. ta 

φκαῦτοῖς 0 πιλᾶτος. ἔχετε κα σωδίαμ, ὕπάγεε, 

τε,ασφαλίσασθε Ὡς οἴδατε. δι 7) πορευθέντες, 

Hoo c «y To ΤῸρ τάφομ, σφραγίσαντερ Τὸρ Af 

θομ,μεῖα 99) καδωδίας. ol ὅσαβ βάτωὼμ 

τὴ Ἐπιφωσ ὅσῃ τῖο is fap σαββάτων, AB A 

era i καγδαλκνή, νὴ HOO ῥλαφία,, ϑεωφῆσοι T 

τάφομ. QU (d'oU σεισιμιὸς ἐγγύετο μέγας. ἄγε 

Ao6 you) κυρίου καταββράὰο ὄϊ οὐρανοῦ, 7iQo0' Aa 

θὼμ ἀπεκύλισε T ArBoy P Q0) veo, Mo?) xà 

(To Ἐπάνω αὑτοῦ, ip δὲ i Ἰδέα αὖ το ὡς SQ, 

4o), ὃ ἔνδυμα ctu Mio (90 el χιώμ. δὲ T 
φόβου αὖ το) ἐσείάθασαμ d οἱ τής οὕντερ, νὴ ἐγγύονα 
τὸ ὥσ εἰ νεκφοί i ἀποκριθεὶς δὲ o ἄγγελος , «7 

TG i yutat e μὴ qo edd «Vue . οἶδα X ὅτι 

(4G 0Up, TOU) tsaveaudton QT 6T , οὐκ ἴδιμι ὦϑε, 

ἐγεξθν χὰ καθὼς «mp. δεῦτε Ἰδετε voy τόπου 
πὸ Ἐκεῖ ὁ xci". X92) ταχυ τος δυθξϊσ'οι vta 

παῖ τοῖο μκαθηαχο kv TOU OTI iryégük ΧΡ ἢ Ve 

E CTULY do προάγά ὑμιᾷς εἰς TU) aea, 
*«d 
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Vxd αὐτὸμ ψεῶϑε, 1d'ov i zrop Voy. wg do A83 
σαι ταχῦ ἀπὸ τὸ μνημείου μετὰ φόβου νὴ χα 

ede ἀκεγάλκο »ἔδφαμομ ἀπαγγέλαι TOic («2 

Üxra.o e T9.66 δὲ Ἐπτος εὔοντο ἀπαγγείλοι τοῖς 

μαθκταῖς αὖ τον, won) 1δοὺ Ἰκσοῦς ἀπήντασεμ αὖ 
τοῖς, λέγωμ. xe es mod δὲ προσελθόσοι, ico 
Τασαρ drm? TOVG πόδας i i99) mgors apio ag αὖ 
τῷ. τότε λέγειαυταιο ὁ 1MC'OUG. JAN ἰφοβαῶε, 

ὑπάγετ, ἀπαγγείλατε τοῖο ἀδελφοῖς μου. ἵνα 

ἀπελθωσημ εἰς 7l γαλιλαίαν, xax με ὀψον 

"ToU yog Svo uSafcop δὲ op, Ἰδού τινεο q9) κου 
εωδίαο Ἐλθὸ γτε εἰο Tl τ ὅλι μ»ἀπήγγελαμ τοῖο 

ἀςχπρεῦσιμ ἅπαντα τα yo pua. «(0)) σιωαϑ 

χθέντεο μεῖα δὴν πϑεσθ υτέφωμ, συμβούλιον T€ 

λαβόντεο. ἀφ γύςιαἸκανὰ Ἐδωκαρμ τοῖο ϑρατιώς 

ταῖς, λέγντερ. εἴπατε ὅτι οἱ μκαθκταὶ αὑτοῦ νυ 

x 'PeltA0dUfse, ἔκλεψαυ oT Ric Gp xot. co Auot. 

49) ap κου ἢ τουτὸ Ἐπὶ TOU d Voc , NjAela 

τοτισορϑω αὗτορ , W) ὑμᾶς ἀμεςίμνους τσοιήσος 
pu οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια, ἐποίασαμ $e 

- &did tx nca . νὴ MUSAE ὃ λόγος οὗτος mc 

Ἰουδαζοις eoa! Q9) σήμεςομ. ΟἿ δὲ £y xa 4.0 

ται ̓Ἐποφεύθασαμ εἰς quu γαλιλαΐαμ ἜΟ T9 ὄφος 

οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς 0 Ἰησοῦς. Xo?) Ἰδόντις αὑτὸμ 

e» 9- 
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“προσεκύνεσαμ αὑτῷ, οἱ δὲ Ἐδισασαμινὴ aeos 
θὼρ 0 Ἰησοῦο Ados αὐτοῖς, Ayo pd dn uot 

ecu duca q cu ous ἴον Ἐπὶ Yi «πορόυθέν 

πιὸ OU p μαβκτεύσατε ὑάντα τὰ X0vx, Das 

77: ἰζόντεβ αὐτοῦ Ὁ elo T ὀνομια τῷ ὅσος 
τῷος «o2 ΤΟ) jou W) τοῦ ay πυεῦς 

ὠἑατοο, διβάσκοντεο αὑτους 

τὴς ἐμ πάντα ὅσα ἔνε: 
τελάμημ υμῖμ. νὴ 
Ἶδου Ἐγὼ μεθ 

Vy Op εἰμὶ 

-ἄσας To Ἡμέφας 

$00 οδὲ σαυτελεία 

«Go Τὸ) I 

vog. 

LJ 
[. 

ΤΕΛΛΟΣ ΤΟΥ͂ ΚΑΤΑ 

MATOAION EYAIs 

Fr B A 1 Or 



υυσυν  ΞΞ--- 

EXArIEAION K ATA 

πα ΘΝ 

^5 

m PXH Τὸ ξυαγψελ! xu 
c4 ἘΞ ^ c ^ ^J ^) € 

τι 553 χοισοῦ ἥοῦ τὸ «5, (6 "y£2 
ὃς ESSI γοατῆαι ᾧν τοῖο Tode 

PAN Ξ 3 i3. 23 / 
οὐ Were AM. TOUG. Id OU £^y 00 QCC0S £22 CO 

3 ΖΞ j ἡ ὃ ὶ 
des ὧὸμ ἀγγελὸμ μα πὸ. 702 

: / e £C 
ἢ σώπου σου, 06 xad xov 

| ἱ c'a alu ὁδόμ σου £u-z$07 
ὅδ dy σου. φωνὴ βοῶντος cA τῇ Eel. co, Ἑτοικάσα 

* € 1 , 3 , : ^^ ^ / 

7& lu) cop suere, εὐθείας ori Tera Tfi ove 
5 yd Ἂς t ᾽ / f ? *v 5 ZA ov 

αὐτὸ. Ἑ adds i o&yyxe Porc eur ke u.c, W) 
: " , 

zug Voseop G ἀτήισμα μεανοίας εἷς ἄφεσι» u.a 
^o vi “ 1 $2.8 a c» 

τιῶμ. Y) δξεποφεύοντο πξος «u?9p πσᾶσαἢ foe 

᾿δαία χώρα, Wo) οἱ Ἱεφοσ᾿ολυμῖται, o2) € baci] ta 
ζοντο τοάντεο cA τὸ Ἰορδάνῃ -““οταλκῷ ὑτὲ auTO, 
5 7 Er. , e ' meat: cy . 

σςομιολογούμϑμοι τὰς ἀμαφτίαο αὑτῶμ. ip δὲ 
« » y 2 L4 ͵ ͵΄ὕ * 

ὁ Ἰωάνγκᾳ ονδεδυμᾶμος TUVX&G6 καῤῆλου , WU] 

Τώνλμ δερμκατίνεμ περὶ THU οσφῦμ αὑτΤο). «o 

o9 ic p cxg Ida Y) μέλι ἄγφιομ,, ἡ) Ἐκήφυοσε» 

λέγωμς χετοῖ ὃ ἰσχυρότερός μου ὁπίσωμου; 
2 

Qv 
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οὗ οὐκ S141 Ἱκανορ κύψας AUG OU TO LAO TOUR 
Wrrod uu. drop err, ἐγὼ uu e i ioo ὑμᾶς qu 
d'a erue ^ βαπη]ησειυμᾶο eA TUS. cc, ἁγίῳ, 

καὶ ἐγρύετο A) Ἐκείναιο τοῖα Ἡλκέραια, ἤλθεμ ̓ κα 

σοὺς ΧΡ ναΐαφεϑ (X) γαλιλαζας MU) tGo7]iodw 

ὕπο Ἰωάννα quy 6o Ἰοφδάνϑ. M02) εὐθέως kv oa 

| wop Q7P TO) ὕδατος À ddp «tdouduse τοῦς οὐρα 

νου, 0) τὸ πνεῦμα ὡσεὶ τεφισεφαρ xara foa 

M t ̓αὐντόρ, (o φωνή epe ἐκ x Tüp οὐφανῶμ, 

σὺ εἶ ὁ jjoc uo aryamiro, qv à εὐθόκησα, νὴ 

sUJ cQ TO πονεῦμια cruTOD €x oia εἰς 703) Eos 
4xop. X92) ip Ex qu τῇ ἔφρήμῳ Ἀμκέφας τεοσαφάκον 
τα, 7rágaqo uos ὕπο τὰ σατανᾶ, πὴ ἐμ μετὰ 

τῶρ θης fp , Wo!) δ᾽ ἄγγελοι δικκόνομ αὐτῷ, Mee 
τὰ δὲ τὸ παφαδοθῆνοκ 1 c CU yup , ἦλθεμ ko 5G «IG 

rl) γαλιλαίαμ, κκούσσωμ τὸ εὐαγγέλιομ τῆρ aca 
cA ie τὸ eov, W) λέγωμ, ὅτι τεπλήφωτοι ὁ 

i06, 90) ymo & βασίλεία ποῦ ϑεοῦ, μετα: 

voee W) 1 19XUSTE c d t ἐυαγγελίῳ. πες τατῶμ 

δὲ ay TH ϑαάλασσαρ 96) γαλιλαί «e , εἰδὲμ σία 
ἐλωνα δὴ ἀνδρέαρ ὃμ ἀδελφὸμ αὑτῷ, βιάδὰ οὐας 

ἀμιφίδλκϑρα qu τῇ ϑαλάση, ice 9 ἁλιέίο. νὴ 
eT αὐτοῖο ὁ iN SC, δεῦτε πίσω 4x dM) πποιΐ 

σωνμιᾶς γγυέόθωι ἁλιξίς ἀνθφώπωμ. X) εὐθέως 

ἀφένπο, 
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ἀφέντες τὰ δίκτια αὑτῶμ; ̓ κολούθασαμ αὐτῷ, 
MJ προθας ἐκᾶθῳ ὀλίγο ip ἰάκωβομ Toa 

του 7 γεβεδαίον, o2] Ἰωἄννκμ Top ἀδελφομ αὐτὸ, 
M9) αὑτους qv GÀ wAolc emen dovlac τὰ δὲς 

κτυα, NU) εὐθέως Ἐκάλεσεμ αὖτο Ve. (9) ἀφέντερ 

TO) πατέρα αὐτῶμ Ξεβεδοαζομ cj τῷ -λοίῳ με 

τατῶμ ui D o TÀI  πῆλθομ Ὀπίσω irm S. x o ὧς 
ασοφεύοντοι «16 καπερναούμ.. Wo?) succo τοῖς 

c&GGacip εἰ σελθὼμ εἰς 0) συυαγωγήμ, d ida 

c'«sp. 49) δτεπλήοσοντο zl τὴ διδαχῇ αὑτοῦ. 
Bp γα διδϑάσκωμ αὐτούς ὧς δςασίαμ ἔχωμ, νὴ 
OUX. ὧς δ! γοαμματεῖς, oU) ἐμ cf) τῇ σιωχγωγῇ 
αὐτῶρ ἀνθφρωπτος Sh πνεύματι ἀκαθάςτῳ » (9) 

&yéxgoce Ayo Ea, TI help Ko σοὶ Ἰησοῦ V vada 

φηνέ; ἤλθεο ἀπολέσοι DELE C E σε τίς «1,0 Qs 

*yio6 το sov. 9) ἐπετίμησεμ αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς, 

λέγωμ. φιμῶθκτι, Wo?) EA s Jt αὑτὸν. νὴ Gazae 

φάξαμ auTop τὸ πνεῦμα τὸ ἀπκάθαςτομ; πο) κράς 

ξαρ φωνὴ Ms yn, dL Asp Jt αὑτῷ. "οὐ £a. 

idus ap τοάντεςρ, ὥοτε συϊετεῖρ 7190 G αὕτους,λέ 

quies. τί ὄξι TT ; TIG ἣ διδαχὴ ἡ κοινὴ αὕτα; 

ὅτι κατ ̓ δρυσίαμ 9») τοῖο πνεύμασι οἴς ἀκαθάςε 

ines emrráora NU ὑπακδοῦσιρ αὑτῷ; ; ὀξῆλθε 5j 

hi ἀκοὴ αὑτοῦ εὐθυς εἰς ὅλλὴμ Tl sel x egop qo) 
"yas 
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γαλιλαζας, W) εὐθέωο ἘΚ hai e'apocyovyiic ὄξελα | 

θόντες, λθορ εἰ eo clo) οἰκία σίμκωνοο ν) ἀνδς ἐξ ; 

psa Laco s Y) jo Vs. δὲ τοιυθερὰ 7 14. GV0G, 

κπατέκει τουφέσσοσα ; "ἡ εὐθέωο λέγεσι p ca 

τῷ περι αὑτῆς, (QU) eoo AD p ἔγειφεμ orci 

κρατήσας o] χεφοο αὑτῆρ, v)) ἀφῆκεμ αὑτὴμ ó 

GUeeTOQ εὐθέωο, QU d'inxóva αὑτοῖο, o iae δὲ 

poo δας ,»οτεῖδυ ὁ ἥλιοο, ἔφεξομ πρὸς αὐτὸρμ 

τὸ ἀνίαρ TovG Rai ἔχοντας, Mo) TOVO eue: 

qouSujovo. w) i το ὅλιο GA &rcig tW y [UU ἢ Hp πρὸς 

alu ϑύφαμ, i Ἰθεφἀπόνσε πολλούς κακῶς t2 

Χοόνταρ ποικίλοις νόσοιο, 2) δοχμόγια $02 

Ac t ὄρεθαλε, vg "οὐ οὐκ Ken Aeg τα ὁ δαιμ ὄγια, 

ὅτι gd o ap αὐτόμ. καὶ RR Six op λίαμ γα 
sae dois, "οὶ MALE ὁ 1N0 5C elc tengo τὸ 

πόμ, κακέϊ προσκύχετο, νὴ κατεδίωϑαμ αὑτὸμ ὃ 

σίμκωμ, 9 ΟἹ PT αὐτό. y) ἐυφόντερ. aire Me 
"ysc'ip αὑτῷ, ὅτι τσάντες ἡντοῦσι σε. W) As ye «Ua. 

p ἄγω μῶν dc τὰορ ἐχορίας κωῤλκοπόλειο, 

ἵνα 90) txe E εἰς T5310 y) RE «) 

FIT καφύσσωμ c^ TOLO σαραγωγαῖίς au TG) »&lG 02 

ληρ τὴρ ̂ y xA arp, 9) τὰ δαιμόνια ex b op 
"οὐ ἔφ χεται πρὸς αὐτὸμ Mng96; eoa p αὖ 

TOp,Y) γνυπετῶμ αὑτῷ, Y) λέγωμ Mee. » | 

τ ῖς 
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ϑέλεο δεῴασαξ με xou ἴσια, ὃ δ 140000 αὐλαγ 
χνιόϑείς, i ἐκτείνας lu χέϊρα, ἔγατο «uo, "οὔ 

λέγε αὑτῷ, ϑέλω, καθαφίοϑκά. ω εἰπόντος cda 

T9) , εὐθέως ἀπᾶλθεμ a^ αὖ τὸ H Aénga v) tx 

ELLE ν᾿) Ἐμιβφιμασάμδιος αὑτῷ, εὐθέως ta 
ebay αὑτομ, νὴ λέγει αὑτῷ. Og uud er n 

dp εἴπιο, αλιὰ ὕπαγε, σεαυτὸμ δεῖξομ (6) ica 
ςα, νὴ προσένεγκε wel ΤΟ) καθαφισμον σου, 

ἃ προσέταξς μκωσῆο sic ῥκας τύφιομ αὐτοῖο. ὃ δὲ 

dL eA tp , gato καϑύσσειμ v0», (2) διχῷης 

Δἰζεμ τὸρ λόγο οὥρτε μκκέὰ ad Top d'aoad at 
φανγες ῶρ AT wo Sins Be » &AX ἔξω SETS 

(016 τόποιο zm 2 tg) ἵφχοντο πρὸς cU TO) 7T Os 

TOXO ὅθε. Καὶ τράλιμ εἰ iia d kd- aie ros 

QUA. DT Ἡερῶμ, COLLE ὅτι SIG ol "e Si, y) 

εὐθέως σἀσάχθασαμ πολλοί, ὥςτε μηκέτι χὼς 

φἔϊρ,μικδὲ τὰ προς alu) deb Y) Ἐλάλει αὑτοῖοα 

τορ λόγο. !t9) ἐξ Xovrat πρὸς auTop EAE 

φέφοντερ, ateé qiio p V7? τεσάφωμ. W) » 1 duos 

ἡδυοιπροσεγρισοι αὑτῷ διὰ ἮΝ Ὄχλομ ,απεϑία 

γασαμ ἰὼ σέγκμ ore. 8p, Y) o t oeuf OU TKG καλῷ 

ci T κράβββατομ,ἐφ᾽ ὦ ὃ ποαλυτίκοο καϊέκφν, 

1d'op 56 1ko 56 Tl) 1S1 αὐτῶμ 4 A£yq [n σα 

φαλυάἀκῷ Ἰέκνομ ἀκ φέων] οἷ σοι οἱ χρκαςτίαι στ, 

ἐδὼ 

Δ 
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sig δέτίνες δὴ; Yeux c cop tx καθ pipa, à 
9) διαλογιλό νοι ᾧ cV ταὶς κας δίαις αὑτῶμ , τί 
οὗτος ΟΥ̓ ΤΩ λαλέϊ Eod «uae s τίς d'au a Qt 

you ἀμαςτίαρ, εἰμὴ εἰς 0 ϑεός; d) εὐθέως ἢ ἐπὶ, 
γνοιὶς ὃ Ἰκσοῦα Ὁ πνεύματι αὑτοῦ. ὅτι οὕτω 
διαλογίφοντοι qu Ἑαντοῖο, εἶπεμ αὑτοῖς. τί ταῦ 

ταδιαλογίξεσθ)ε q cA Tac καρδίαις Vu. aps τι dup 
τὐκοπώτεςομ ety Ὧῤ' ταραλυἀκῷ ,ἀφί (ων αξζ 

σοι αἱ oae clot» 1 πέρ, eyags Vor ἄφομ σοῦ 

TOI κφάββατομ X99) esemára; ; y δὲ εἰδῆτε ὑφ 
τι δρσσίαρ t exe 0109 TOU V αυθφωπουὸ ἀφιέναι ἐπὶ 

95) eyliG ἀμαςτίαρ, λέγα [45] τραφαλυτικῷ, cor 

λέγω, ἔγαφε i ἀφο TO) χφάββατοι σου, Y) 

ὕπαγε [6 Tüp οἰκὸμ σου. W) hyt gor ἰθέως , y 

ἄφαθ Toy κράθ Ga'TOJ Zo 1 ἐναντίομ s oTt, 

ὥστε doisadtat ar ya) δοξάϊνειρ Top Soy, 

λέγοντας οὔτι οὐδέποτε οὐτῶς ἰδομδυ . x) HAS 

sp π-άλιμ au cl SA aos 4 W) ext ὃ ox qe 

Hg χετο πρὸς αὐτομ. X ἰδίδασικεμ αἰντούς . Ko 

τοαράγωμο ΙΝ σοὺς ; dd λευεὶ TOU TOU SA pats, 

καθήμῆσομ Ἐπὶ ὁ τελώνιομ, QU) λέγει αὑτῷ, ακο 

λούθει μοι. Y) αναδὰς ἐκολδθασεμ αὑτῷ. νὴ ἐγγύς 

το E τῷ xoxo ou αὐτὸρ τ τῇ οἱ κίᾳ αὐτοῦ, 

ig!) «50ol τελῶναι Y)) ἀμιαφτωλοὶ σαυαψεκανα 
| TO G9 

uj 
-T 

act € 
** 

* ! x 

ἢ 
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πο δ᾿ INO OU 492) ῬΊΟ μαθηταῖς αὖ Τὸ). ἴσαμ you 

30/01. ; W) ἐκολόθασαμ αὑτῷ. I9) Ot γραμι u.s 

T&1G Y) ΟἹ φαρισιζιοι Ἰδόντες αὐ TO) £09 loyra a 

τὰ ὧδ Baie) IU) Lo OA » tAe'yop 2916 
ἀκαθεταῖϊο αὐτο). TÍ, ὁτὶ ἑἔλετὰ UT MAR 4g 

: ἀμαφτωλῶμ 09 la xu t) "i X) ακούσαο ὃ 1Nc50 

λέγε αὑτοῖς. οὗ gel SXovcip οἱ ἡογύοντε 1 ΙΖ 

(Ἐς ἀλλ οἱ κακῷ 6 EXCoVTeO ovx. ἵλθομ καλέσας 

δικαΐζους à ἀλλὰ ἀμαςτωλουὺς «t6 μά τάγοιαμ. «NJ 

dia. gi μαθκταὶ 1 Ἰωάννου πο) oi Ty φαρφισαζωμ 

UN Ss VoVTeO 3 y) Ἐφ Χονται, (GU) λέ youc'tp αὑτῷ; 

διατί οἱ μαθαταὶ] Ἰωάννου, i92) ol TV Φαρισοίέ 

eU ναδεύσυσιμ; 0i ? σοι ̓ μαθαταὶ οὗ νκϑεύουσι ; 

ποὺ εἶπεν αὐ τοῖβ ὸ Ἰησοῦ, , ex d aoa vot. οἵ jor 

τὸ νυμιφῶνορ, qUuGó VG! Q^ ἀεὶ «vTüp 58 

WssVap 5 ὅσομ χβϑόνομ μεθ Ἰαυτῶμ ἔχουσι τοὶ 
νυμιφίομ. ov δώσανται νκϑεύειμ. Ἐλεύσονται δὲ 
Hip £go , ὅταμ Gra θῇ ατὸ αὐτῶμ δνυμφίρ"9, νὴ 

“πότε ναδεύσουσιμ QU ἐκείνοι ἃ ταῖς ἣ μέρακο, itg) 
λ 5 ͵ 2c. ? 

οὐδε! ἐπίρλιμα i αγνάφου ezieczfa 
Ἐπὶ Ἱλλατίῳ eAoLO.e δὲ κι, adgc ποσλίςωμα 
ét Τὸ) 19 x uo μ τοὶ a CoU OU "οὐ Xeopz M 

γίνετώ,. (τ οὐδεὶς S οἶνον νέομ τ ἀσῆους 

παλαιούς. «4 δὲ μὴ, Codi d OlVOG ὃ νέος τοῦς ἀξ 

b σπου} 
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σκοῦο, YO οἶγος ixi rat, I9) i$ oar alls 
λοῦντ. QU ot otyop νέομ ste ἀσκοὺς κοινοῖ Due 

τέομ. Won) τγγύετο ὅραξαπτος εὖς od ou dy: τοῖς. 
c't Sac διὰ d) ax αποφίμωμ: (92) ἔφξαντο ot 4X 

θκταὶ αὐτὸν od'op asor&lr , T UN ov TG τούρ SX va 
«G6, Wo) 01 «page eot ἐλεγομ αὑτῷ . 1d τί τποοῖδα 
c'ip y τοῖς σά oot ,0 οὐκ 2«51 : νὴ αὖτοο ἕλε 
"ysp αὑτοῖς. οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί erroe δας 

£d. om een ἔχεμ, M97) Ἐπείνασερ «TOC QU) ot 
(RT αὐτο; "πῶ εἰσῆλθε d «[0 tolxop T9 θε Ἐπὶ 

αἰθιάθας τὸ ἀρ X reo £0, νὴ evo dec οΟἹ 2900€ 

σεως ἔφαγε ,ovG οὐκ &2«51 φαΎΕΙρ εἰμὴ τοῖς I 

φεῦσι,ν) ἔδωκε νὴ τοῖς συμ αὐτῷ οὖσι 5 ν) Ἐλεγεμ 
αὑτοῖς. τὸ σιάθθατομ διὰ T X 0e o 2e p ἐγθύετο, οὐκ 

ὁ ἄνθρωπος διὰ ὁ σάββατομ. ὡρτεκύριδο CT 

0ijoo To αυθρώπο νὴ τὸ cubfru. καὶ εἶα 
σῖλθε πτάλιμ εἰς lu) σαυαγωγήμ, νὴ ἂμ ex e ἄνε 

θρωπος σξκφαμ μευ ἔχωμ Tl) χέϊφα, v) τας 
gerig up «VTOp sl τοῖς σάββασι ϑεφαπεύσει ou 

M ἵνα prose ay TO. Y) £y T6 ἀνθφώ 

[I VX oV Tli χέρα ἔγειε 

«1o Ὁ μέσομ. δὴ λέγει αὑτοῖς :2«51 τοῖο a o foot 

g'ip αγαθοποιῆσ'οι, 1 κακοπτοιῆσοι ; ψυχὴμ σῶς 

σαι, ἡ CTTOXTeT VOU. ; 01 δὲ Ἐστώπουμ X) περιρλε 

ψάρμϑνος 



ΚΑΤΑ MAPKON, i4 
d &ufyoo αὐτυο "m. ὀργῆς »συδὰ vs uuo Ota 

τὶ τῇ jwegóca Q9) κας δίας αὑτῶμ, λέγε (6) ἀνε 

ϑοώπῳ. Ἶ ixrerop us χᾶςά σου. 92) ἐξέτεινε, 4 
ἀπεκατεϑάθη ἡ χεὶς αὐτὸ) ὑγιὴς (00 NOR X. qo) 

dL «ABóvTe oi Οἱ (age aol, εὐθέωο uera ΦᾺΣ! ἥρω 

διανῶρ συμ βούλιομ ἐπτοΐσμ κατ αὖ το), ὅπτως oU 

τὸρ «πολέσωσΊ. XQU) ὃ Ἰκσοῦο ἀνε χώφισε μετὰ 

«A uot T αὖ τοῦ “θοὸς alu) ϑάλασαμ. «o2) 170 

λυταλῆθος ἀπὸ qO) γαλιλαίας κολούθκσαμ aue 

τῷ, νὴ ἀπὸ oO) f ουδαζαρ, νὴ απὸ Ἱεφοσολύμωμ, 

X) ἀπὸ 99) δουμιαΐας,γὴ πτέραρ το 10ed Gre, v) ot 
zi τύς op 9) ew ya, An Bog πολυ, ἀκούσαντες 
ὅσα ἑποιειίλθου T1900 αὑτόμ. Wt [περ τοῖο Acta 

θκταῖΐο αὖ το ἵνα “πλοιάςιομ A egovag out Ua 

τῷ die T Tóp Ὄχλομ, να καῇ. i JA IG o'Ig αὑτόμ. τοολ, 
λους γῇ ξθες ἀπτόνστμ T em Tap αὑτῷ, 
γα αὐτο) ἅψωνται, ὉσΌΙ εἶχον ἀιάδιγας. «το 
τὰ “πνεύματα τὰ ἀκάθαςτα, 0T ἄμ αὐτὸμ Ἐπ 
θεώρει ; προσέπιτηιρ αὑτῷ, 9) ἔκφαξε λέᾳ 
gera. ὅτι σὺ εἰ ὃ joo. T9 sov, 0) oA tris 

τίμα αὐτοῖς, ἵγα μὴ od qowse oy ?Puií eo, καὶ 
ἀναβαίνει e1G 9 Ὅφοο "ἢ "gor oA ei, VG ideals 

QT ó 6. Y) ἀπῖλθορ πρὸς αὐτό. (92) ἐποίησε dio 

δεκαρίνα ὦ ὠσὶ DAT au T9249) ἵνα απτοσέδλνη αὐτου 

ἢ ij — wxgvoxdp 
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καρ ύσσειμ, o) Exp dro tot θεφαπεύεμ TdoVós 
σῸ "ὁ, dbi 6 p τα datu να, !t9 Ἐπέθηχε τῷ ct 

Act ὄνομα τοέτρομ. μιδὴ taco Bop T Ξεβεδαζο, 

VÀ) Ἰωάννκμ τὸμ eA op τῷ tou bovW) Ἐπτέθκε 

κὲρ αὐτοῖο ονόμιατα Θοαν:οΎ ἐρ, Ὁ ὄξιυ, ἥοὶ Peoy 

TG.) ἀνδοέαρ,νὺ ζίλιππομ, δὴ »αρθολοιμκαῖζομ, 
)) aoc ot op, δὴ θωμκᾶμ, VoU) Ἰάκωΐβϑομ Top T αλ 

dou ov, w) Gad daLop,x) o 1.639. TOU) κανανίτημ νὴ 

ἠουδαμὶ ἰσκαςιώταμ, 06 V) 7 fg dons αὐτόμ. (gy) 

S Xorrau εἰς οἴκοβ. ν ἀμμενμω [En 0XA00, 

ὥρτε uS ϑωαΐϑδοαι αὑτουο ἀιήτε ἄφτους φαγεῖμ. 

ko) ἀκούσαντες 0i ἦν αὐτῷ , d LA Bop κρατήσας 

ci op. ἘλεΎομ yeup» ὅτι UY I9) οἱ go 

ἐκατεῖς 01 aro πφοσολύμιωρ καταβάντες, Ἶ Az 

*yop, ὅτι βεελζεβουλ Exc , νὴ ὅτι qu τῷ ἄφχοντι 

dy Φαιμονίωμ ex Doa τὰ δαιμόνια, o?) 70 

σκαλεσάμοενος αὐτούς, qf) τραφαθδολαὶς EA sys 
αὕὑτοῖρ. τοῦς δώυατοι σατανᾶς σατανᾶμ ex oA. 

AepsWg)) tap βασιλεία Ἐφ᾽ Ἑαυτὴμ μεφιοθ ἢ οὗ 

διώατοι σαθῆνοκ i Potato xl yv.) kac ortae 
tq εαυτὴμ 445910) f, οὐ d'aoccou σαθῆνοικ ἡ οἰκία 
ἐκείν. V) «i ὁ σατανᾶς aes Ἐφ᾽ ἑαυτὸρ wor) ἀκε: 

jx. &erSau. , οὐ διώστοι soot , GM x τέλος xat. 

ov δώνατοαι οὐδεῖο τὰ σπκεύκ Τὸ Tv OU, εἰστὰλξ 

θὼμ 
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θωὼμ εἰς τὴμ οἰ κίαμ αὐξ, διαρπᾶσοι e y μή 1968 
τορ TOyIécve op d'y, νὴ τότε τὴρ οἰκίαρμ αὑτῷ d'ia 

eg mice. QA λέγω ὑμῖν, ὅτι τάντα ἀφεθήσε 

ται τὰ ἀμαφτήματα τοῖς ἡοῖς TV ανϑς rm) 

CA Wa αι , 0c'&tG ἂρ δλασ᾽ QN uid itp ὃς σὲ 

ἂμ Po chulo «To ὁ Tr VEU Lot 29 ἁγιομ,οὐκ Eyed 

ἄφεσιρ eic Tp οὐῦνα, ἀλλ᾿ ἔνοχός ὄξιμ oL oyloU 
κοίσεωρ,. ὅτι £A yop, τονεῦμκα ἀκάθας TO p x «νὴ 
ἔρχονται D edm UO Wo! ἀδελφοὶ, Ὁ} $ qo 

tein n ἀπέσαλαρ πθορ αὐτὸρ Ἐν cua 

Top , o7) ἐκάθκτο ὄχλος iU aU TOU, «ἰπτομ δὲ eta 

τῷ ido Ἀμήτας σου Woo or ἀδελῷο! σ᾿ ἔξω 22 

τδσί σε, Wo) ἀπεκρίθη αὐτοῖς , λέγωμ. τίς ὄξιμ 
qué Tue μου νὴ οἱ ἀδελφοί μου; MU) τοτριδλεψάμε 

τοῦ TOVO κύνλῳ Sel αὑτὸν ἀκαθκῖὰς xou ustos | 

- λέγει Ἰδοῦ ἡ ἀήτας ἀλου δὴ σ᾽ XA pol κου. 328 

ἂμ worck ὁ ϑέλεμλα τῷ ϑεοῦ,, οὗτοο ἀδελφὸς 

“κου, Y) ἀδελφή jov νὴ uem £51, Ka τὸ ἄς 
Aup ἤφϑατο διδάσκερ sage ϑάλασαμ. 9) 

cuoi x On πρὸς αὐτου 0XA0G wOAJO , ὥστε cU TOU 

ἐμ θάνγα «e TO πλοῖομ, καθῆον ᾧ ῳ τῇ θαλάσσῃ,γὴ 
-πᾶο 0 0 XAo0G προς "là ̓θάλασσαρ ἐπὶ gO) γῆς HU. 
39) td id «o sp drug e^ wogaSoAdie r0 oc, M) 

Ἐλεγεμ αὑτοῖς cA τὴ — αὐτὸν. ἀκούετε . 1d OV 
. dii λθεμ 



OM uos ETATFTEAIÓN 
ZB t o cares cop Τὸ) GegaL , M99) ξγψύετο ᾧ 

Gd ὦ aveieap, o us Ὁ ἔπεσε sag Tiàyodep, «(92 
ἥλθε τὰ weruye τὸ οὐφανοῦ ἡρὴ κατέφαγεμ 
αὑτό, ἄλλο δὲ ἐπεσεμἐπὶ τὰ werpodx, ὅπου 
οὗκι εἶχεν ὙΡ τολλὴμ, 9) εὐθέως δξανέτιλε 
διὰ τομὴ Ex ap βάθος "iio , Ἰλίου δὲ GyacreiAoute | 
700 , ἑκαυματίόνα, ou) δια T μὴ Tap 9 egt, 

DE 492) QNO Ems ep εἰς τὰς ἀκάνθας, W) 

ἀνέδασαμ αἱ ἄκανθαι, νὴ e'«oémura oq cir T0 4) καρ 

πὸμ οὐκ ἔδωκε « νὴ ἄλλο Ἐπεσερ εἰο vip γὴρ αἰὼν 
καλὴμ, νὴ δίδου xagmeop ἀναθαζνοντα X) αὐξάς 

Ee, W) tees ep τριάκοντα, x) DT ἑξήκοντα, 

Y) ep κατόμ. W) ys αὐτοῖο, ὃ exo ὦτα ἂς 

κούειρμ , ἀκϑέτω, ὁτε ῦ ἔγγύετο καταμιόναο, ἠφῶώς 

Tice αὐτὸρ οἱ πρὶ αὐτομ σὺν τοῖς δώδεκα αἰ 

ἀραδολήρ. A4) ἘλεΎεμ αὐνοῖς, V jap δέδοτῃ γνῶναι 

qo μυβήφιομ qo) Bac Ae lote τῷ vo ,tx«ivoro δὲ 

τοῖς ἕξω οὖ ταφαβολαΐς τὰ πάντα γίνεται fuat 

ξλέφρντεο Θλέπωσὶ Y) s ! td" Νὴ ἀκδοντιο ἀκ 

ὡσὶ δὴ ἀκὴ δθρίωσι ,U. Sx OT emiSpe oot, iod M 

Φεθὴ αὐτοῖο τὰ ἁμαςτήματα. y) λέγει αὐτοῖς. | 

ovx, οἸἴφατε "rlu) το αφαδολὴμ ταύταμ; νὴ ποῦς το 
σχο τὰς ταφαδολὰς γνώσεϑε ;Ó QUt ίφωμ, TAO | 

yp pug 2, οὗ τοι δέ εἰ σὶρ orga voi doy ὅπ 
σεις. 
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ἀσείξεται Ó λό γα, M92) óc ἂμ ἀκούσωσι ; εὐθέ 
€6 texsrou ὃ fruto , 9!) diga ' TO) λόγο Top | 

taro μδμίομ ef s rac καφδίαις αὐτῶ. i οὑτοίεἰα 
gu ὑμιοίως Oi tz] TOt apod τὰς ὀμῆχοι, οἷ 

ὅταμ ἀκούσωσι Tp λόγομ, εὐθέως μετὰ xod 

λαμβάνϑσιῳ αὐτὸν, Ὁ οὐκ ἔχϑσι erp c ταυς 

τοῖο, ἀδλὰπ πρόσκοιφοί stp , «ta Ὑγνομᾶμηο 

SAI eco ἢ H duty yk av διὰ τὶ τ, λόγομ, ἰθέως go 

δαλίζοντ). X) οὗ το! dem , Οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας ἀπτεῖς 

φόμδνοι,οὗτοί εἰσὶ i Top λόγο ακούοντερ νὴ αἵ 

eigo TO) αἰῶνος Toto, ἡ ἀπάπι ἢ πλξ 

του," οὐ) αἱ zi! τὰ λοιπὰ ἔπι viet lavog Gron 

Vau o vu. TV r"y eet TOp A "yop, oU) ἄκαρπος γίνε. 

9) ot To! LE οἱ Ἐπὶ alo) Ysp Tw καλὴμ ayagty 
πιο, OIT LG ἄκδουσὶ μὸν λόγομ (QUÀ ἡραδέχοντῃ, 

μοῦ xe tog eei, p τριάκουϊα , 92) ep Ἑξίκου 

τα, πο) tp ἱκατόρ. 92) ἘλεΎεΡ αὐ ῖο. Ba óAU 

^x VOG καίετο, ἵνα U7P. TOJ JJ. Od lop τεθῇ, it 7 lu) 

XA] τουχ ἵνα ἐπὶ Tip λυχνίαμ ἘπηΠεθῆ; ov γὰρ 
eap τι ἰκφυτῆομ,δ tap n. ids cs El ἐγζύετο 

ἀπόκφυφομ , λιν νὰ εἰς qaveop ἔλθῃ, εἴ τις 

ἔχει ὦτα &Xo ὕεμ Ἢ ἀκουέτω . τοὺ ἔλεγεν αὐτοῖο, 

δλέπετε τί ἀκούςτε. qu & ut ἔτῥῳ usé , Sa 

ap 8o scat υμῖμ, A9) πϑοστεθήσετοι. vip TOiG 

i ἀκδουσΊρ, 



20. ETATTEAION 

ἀκούσσι, 0G E ap ἔχει; δοθήσεται αὑτῷ. 19) 

98 οὐκ ἔχα, ν) O Ἔχει ἀρθήσεται ατὶ αὑτῷ. Y) ἕλε 

γερ. οὕτως Ἐδὲμ ἡ βασίλεια τὸ Sov, c: tap dye 

Ores βάλῃ Top axogop ἐπὶ 9) "l8; D καθεύα 

d'y Xo) Ἐγείςκτοι νύκτα QU hen sgom Jt) 9 απὸ 

goc Past o) UK UVKT? ὡς οὔκ oi y αὐτός. 

ei T4. TH YP* yl «atezroc oed , πφῶτομ Xo, 

εἴτα σάχυμ, εἶτα GAsek c 'TTOp cU Sa Xv, oz 

Tap δὲ ἡδαδῷ ὁ κας2ρο, εὐθέως oS CRM v δοέ 

TXJOJ , ὅτ! τραφέδηκεμὸ ϑεφισίλκόρ, MOD ἕλε "yt, 

τίνι ὁμλοιώσομϑυ al βασιλείαμ TO ϑεοῦ 5 dU 
Ji mago Go ἧς aba GuPy ercip ; (oc κόκκομ 

δινάπεωρ, 0G 0T. ἂμ mbi) Ἐπὶ ̓ ΟἿ᾽ yo mg ὅτε 

$06 Ty To TH axsep ento tsi Τὴν Ἐπὶ Q0] Yes 
Wo) oT ἂρ τας ἢ, &yot eau ye , 19) γίνεται πᾶν: 

ΤΩΡ TW λαχάνωμ TECTUM (02) aoi xA&d'ove 

μεγάλους, ὥρτε διυαοϑ at, varo lu) σικιὰμ αὖν το) 
τὰ πετεινὰ τὸ) οὐφαγοῦ κατασκαγοῦμ. ov) τοιαύ 

τοῖς Ay eode wo dic ἐλάλει αὑτοῖς T» λό: 

γμ. καθὼς td'avavTo« ̓ακούειμ. x oe te δὲ τσαφας 
βολῆς οὐκ λάλει αὑτοιο, ocn "id tay δὲ oi. "É 

ταϊο αὐτῷ ἐπέλυε τάντα, νὴ λέγϑξι αὑτοῖο c^ ἔκεί 

yu τῇ haga ὁ ἴχς γγνομζωνᾳ. d'iA Oeo Uy εἰς τὸ 
qisap. 4!) ἀφέντες TOp 0XXop , e ao aqu. βάς 

Voci 
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youcip αἰντὸμ ὡς ἂμ eu) Ὅδ᾽ ταλοίῳ, τὴ ἄλνα ὃ 501 
ὅρια iius T αὐτοῦ. Vo "y iro Aot xac], ἀνέμου 
ἐιεγάλα, τὰ κύματα ἐπέβαλε e 9 T «Ao P 
ὥστε αὐτὸ OW vsu iedru ) ὁ ἣμ αὐτὸς Ἐπὶ Τὴ πού 
p Ἐπὶ τὸ προσκεφ ἄλαιομ καθεύδω. Wo) διε: 

yen «VTOp , 92) λέγουσι αὑτῷ. διδάσκα 

As, οὗ μέλει σοι, ὅτι ἀπολύμεθα: I9) διεγιφθεὴ 6 

Ἐπετιμίασε ΟἿ ἀνέμῳ, "6 εἶπ τὴ ϑαλάσῃς 

σιώπα , εφίλωσο. i? ἐκόπτασεμ 0 ἄνεῤλιοο , 

9) τγφύοτο γαλήνν μεγάλε, 9) cime αὐτοῖς. 

τί d Ao! tss οὕτωο ; τοὺς OUX ἔχεται τ ISID 5 νὴ 

tqoPiüncap. φόβου aya , X) EA yop πρὸς &A 

ARAQUS. T6 ago οὗτος erp, 9 ὅτι «o2 ὁ ἄνεμος 9) | 

ἡ ϑάλαοσα ὑπακδουσιμ αὑτῷ, καὶ ἰἦλθομ εἴς 

το τοέφαμ 95) JoA caue sto τὶ χῶφαρ TIy γαδα 

gnip. x) deed αὑτῷ Ἐκ T9 wAolov , εὐθές 

Co 26 ἀπτήντησεμ UC COR TR Aq ep ἄγθφωτρς 

ὦ πνεύμαϊ ἄκαθ ϑάςτῳ; ὃς 7l κατοίκησιμ £a 
χε GA τοῖς JA VK A Slt G M90) οὔτε αλύσεσιμ οὐδεὶς 

᾿δώυατο trop δῆσαι, διὰ 49 αὐτὸρ τοοδλάκις τοί 
d'ouc 3) αλύσ᾽εσὶ AME »νο) διεταυᾷόϑοι Vae | 

τῶ τὰς ἁλύσεις ; ») T&6 widwo σαυτετφίφθαι, 

19) ovde G rro ἴχυσε δαμάσαι. «00 dix παν 

τὸς VUXTOG 492) Ἡμέφας cH τοῖο Ὀρεσὶ Ἴ S T0lG 

by p gota 



CT " - os ἢ} COUPE TPBERT T TAN 

FT DOS ÉTATTEAIOÓN. 

μνήμιασιμ ἣν xeddop , v) καϊακόηγωμ ἑαυτὸμ λία 
oic. ᾿δὼμ XT Ingo acp Aag 00 sued goes) | 

προσεκυνασεμ αὑτῷ, Y) κφάξας φωνὴ μεγάλῃ, 

εἰπεμ.τί ἐμοὶ καί σοιϊκσοῦ fe T0 35 T Uis ss 

ὁξκίζω σε Top 3«o pat ut Θασανίσηο λεγε Ὧν 

αὑτῷ. ἔξελθε T τνεύμια ὃ ἀκάθαρτομ Ἐκ Τῷ ἂν 

θρώπο. (9o) Veigurra irop. τίσοι OVOJ.X 40D) 

ἀπεκξίθα, λέγωμ. λεγεὼμ ὀνομιά M. 015 ὅτι $93. 

Aol top. 190) ἡρεκάλᾷ αὐτου 50 ,ἵγα καὶ 

αὐτοὺς χτρϑείλῃ E200 07 χώρας. ἂν δὲ exa πρόργα 
PIT rye AN χοίρωμ Ay XX ooo ufus. «62] 7s 

κἄλεσαμ αὑτὸμ πάντες οἰδαΐμονεο, λέγοντες Ἀ 

viu op iue «lg τὰς xoisue Iva «10 αὑτοιὶφ 
εἰσέλθωμῷυ. o7) ἐπέτρεψε αὐτοῖο εὐθέως ἃ 01M 

σους. «0 δφελθόντα τά πνε ὕματα TX «ακάθας 

TO εἰσ’ Ao «1G τοὺς Χοίφϑ. «9| guck) Ἡ ἀγέ 

As κατὰ ΤΟΊ ngu vs εἰς τὶ ϑάλασαμ. joda δὲ 

629 διοχίλιοι. (9) ἐπνίγοντο qf) τῇ ϑαλάσσῇ « 01 δὲ 
βόσκοντες τους χοίφἐο,ἐφυγομ,"οὴ ανήγψέλαμ 

€1 σι) τόλιμ to2) «te TOVC ἀγρούς, Mo?) σξῆλθομ 

1d &y Ti ὄξι P γεγονόρ. (05) ἐφ X013] πρός nis 

y) ϑεωφδσι TOp δαιμονιζὸ yop xadd ufo p t) 

axcrig go ps) rod ovii too a Top As 

yy , (9) ἐφοϊβήθκσαμ. ἡ δικγήσοιντὸ xv τοῖς 

οἱ ἰδόντες 
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oi d'oymo , πῶς ἐγγύετο ὁ δοιμιονιομδφ,ν). 

uer) xoigap. ἼΩΝ Meum. ἀφακαλβ αἱ Ups 

ἀπτελθέίρ ἀπὸ TL c 6e Iop ay TO. 9) ἐμβάντοβ 

αὖ Το) eie τὸ «λοῖομ, ie Hip cirrop 0 d'ot 4.0 

yid εἰς, ἵνα καὶ κετὶ αὖ τον. Ὁ δὲ Ἰκσοῦο οὐκ ἀφῆκεμ 
2 * , r. J Γ΄, » Ἂ To 
«UT, Vs λέγε αὑτῷ. ὕπαγς «6G TOD —— 

σου πρὸς τους σους, μον) rye op αὐτοῖς, oca 

c'o10 god STONE 192) ἐλέκσέσς. (9) QTEA 

69) eae sug tasa qu τῇ φεκαπόλει, ὅσα Ἐπ 

ποία στρ αὐτῷ οἰκσοῦο, 9) woe M op. 

Καὶ ̓διαη άσαντος * T Inc'oU ὧν Ve πλοίῳ wA 

με wea «σαυήχθκ ὄχλος WoAUG ἐπξαὺ ὧμ, 

3) iip aet σἰὼ ϑάλασσαμ. 9) Ἰδου ἢ $$] εἰς Tf 
(ce X10 Lot y y top, ὀνόμαὰ 1 tae e oc, oU) "de αὖ. 

τορ,τοίτῆε πρὸς υο modus αὐ Τοῦ, Y) παφεκᾶλθ 

αὐτὸρ wo, λέγω, ὅτι 7 ϑυγάτγιδ 4.0 tz 
Χάτως ἔχειμνα Ἐχθωμ Ἐἐπιθῆο αὑτῷ ας χᾶξαρ, 

ὅπως cobi 9) γίσεται. 402) «πῆλθε μετ᾽ αὑτοῦ). 
Wo) ικολούθε αὑτῷ ὄχλος τολύς. "οὐ guste 
Pop αὑτόμ. 407) yap Ti οὖσα cA) Svee QA T0G, 
ἔπι δώδεκα, 407) oM wat ovca. Q.7P 507 p 
Ἰατρῶρ, Wo) δαπανήσασα τὰ ξαυτῆρ τοάντα, 
89) ἐπ δὲρ ὠφελιβένσα,, ἀλλὰ (Op uc? 

χᾶφομ Ἐλϑοῦσα, ἀκούσασα ποιοὶ TO Ἰκσοῦ, 

tA0sca 
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124 IYAÉrTFrEINLION -— 
ἐλθοῦσα qu so) ὄχλῳ Orid) ey J X-] aco το juo re 

αὖτο). ἔλεγε ys, κἂν VAP ᾿μμιατίωμ αὐτὸ d oz 
dcos, σωθήσομιακ, μὴ) εὐθέωο δριφάνθαϊ παυγὴ 

10) αἵματος αὑτῆς, W) tyVvo A σώματι, ὅτι Ld 

TO GP 9O) ux &Sryoo. Y) εὐθέως o Ina c ἐπιγνούς 

τ ἑαυτῷ, TU d 4 aU T9) apap dt «2.0 oU. οὔσαμ,ξα 

πιδφαφεῖς δῦ ox, ἴλεγε. τίς di Koo T. 
Ὡμκατίωμ; νὴ ἔλεγομ αὑτῷ οἱ μιαθκταὶ αὐτο). βλέ 

πεῖς ὁμοχλομ συυθλίθοντά σε, Wo) λέγ:6»τ1ς 

"m ἥψατο; ; Y) τοεριεβλέπετο dép τὶν T0UT0 τς 
ποινκίαμ. Ἧ δὲ γΝ φοβιθέϊσα "οὐ τρέμεσα, 

εἰδήα ὃ Ο eye o? αὑτῇ, ἄλϑεμ Y) προσέπεσε 

αὑτῷ ; "οὴ «ep αὑτῷ wüsap aio ἀλήθααμ. δ 

δὲ εἶπεμ αὐτῇ. ϑύγατερ, ἣ τίσις σα σέσωκέσε, 
ὕπαγε εἰς εἰφήνκμ, Νὴ) [69 ἐὉ γηΐᾳ x7P. o5) κάἄσιγδο 

σον. ἔτι αὖ T0) λαλδυτοοίςχονται &7P T0) ἄφχις 

συσαγώγθ, λέγοντες ,OTLH ϑυγάτες σου απῖθα 

Ve, τ ξτι σκύλλεις τὸρ διδάσικαλομ:; ὃ δὲ Ἰησ᾿οὔο 
εὐθέως c ἀκὅσας Ἂμ λό yop λαλούμϑμομ : λέγει δ᾽ 

ἀρχισυυχγώγῳ . 44 060U , ux. yop ποιϑσόυε. W) 

οὐκ ἀφῆκεμ οὐδένα αὑτῷ σωρακολαθῆσ'αι, εἰ μὰ 
πτοξτῴομ 0) Ἰάκωδρμ νὴ Ἰωάννκμ Top &dA 4 dp 

| 4X6 fos. 4g?) Ἐςχεται elc Tg οἴ κομ TO) ce XI UA 

φαγῴγον; M90) ϑεωρξί ϑόρυθορ νὴ κλαΐοντας νὴ 
ἀλαλάε 
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GAcA ovra πολλὰ, à) εἰσελθὼμ λέγει αὐτοῖς, 
τι | Sogu6 os QU) κλαίετε; ὃ matdiop οὐκ ἀπά 

θανεμ,αλλα καθεύφει. ν)ὴ κατεγέλωμ αὐτῷ, ὃ δὲ 
ἐκθαλὼμ ἀπονΐας, τραφαλαμ βάν Top τρατέρα 

τῷ το αι δίου νὴ du) u.c eet οὐ τοῦ Ms T αὑτοῦ, 

V) εἰατοςεύξίαι ὅτρυ ἐμ ὁ ποαιδίομ avoue pop, 

νὴ) κρατήσας o5). χάςος τοῦ zraud'lov, λέγει αὖ τῇ. 
ϑαλιθὰ, eu, ὃ ὄξι ἐαθεφμκυθυὸμᾶμομ, Toe 

c'iop , σοὶ λέγω, Vyees, νὴ εὐθέως ayesu ὃ κοφά 
c'iop, X) zipiezracrq . ἐμ γονὴ ἐτῶμ δώδεκα, νὴ, dre 

Sxc'a VxSac^ip JU ̂y o p. δὴ διεθείλατο or TOT 7ΡᾺ 

Ad. ἵνα μκδεὶς γνῷ τοῦτο, νὴ εἶπτε δοθῆναι αὐτῇ 
φαγέμ. Καὶ σξῆλθεμ Ἐκᾶθεμ, (92) ἤλθεμ εἰς 

σὶ atri o αὑτοῦ, X) ἀκολϑθοῦσιμ αὑτῷ 01 μα 

θεαταὶ αὐτοῦ, ν) γήνομβμου cap ors εἴφξατο c^ 

TM σαυαΎ ΟὙγὴ διδάσκει j 8) $502.01 0 ἀκούοντες 

d ξεπλίοο ντὸ 9 λέγοντες. πόθι τὅτῳ ταῦτα - ὃ 

3) cie σοφία ἡ δοθξίσα αὑτῷ; νὴ δαυάμκειο τοις 

αὕται δια τὴν "x^ φῶρ αὑτῷ γινούακ; οὐχ ot có 
ὄξιμ ὁ ὁ τέκτωμ, ὃ fj05 ἀκαφίαβ, ἀδελφὸς JEfaxe Cs 

μὴ Ἰωσῆ νὴ 1 oUd'x y) σίμωνος ; ; X) οὐκ εἰσὶ αἱ 

ἀδελφαὶ αὑτὸ ὧδε προς ἡμᾶς; δὴ ie kod'uA joy 

τὸ cJ αὑτῷ « EAS ye δὲ ev TUTO 0 fo OUO , ὅτι οὐκ St 

προφήτκο ECC OG y 6144 τ τῇ exoc Tidi αὐτὸ, νὴ 

qv vie 
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eU) τοῖς συγγενέσι, νὴ ᾧν τῇ οἰκία αὐ T. ou kia 
νατο ΚΕ οὐ δὲ ufa δούαμκι ποιῆσιοι, εἰ κὴ OA a 

9e ἀξξώδοις ἐπιθεὶς τὰς χέΐφαρ, Ἐϑεράστόυσε, 
y) ἐθαύμαζε διὰ τὴμ Gris faq) αὐτῶμ. Καὶ eerie 
^y Ta(G κώμας κύκλῳ »διδάσκωμ, 49?) προσίαα 

A&ou τοις δώδεκα 3) ἤρξατο αὑτούς o2? SEX erg 

δύο d Vo, wo kd Ida cimo dtu ia Ty πνϑυμιά 
τῶμ Y. axo oTt, 3) ἀϑήγγειλεμ αὐτοῖο ta uas 
δὲμ οἄφωσιρ eta od'op , εἰμὴ ξάθδομ μόνομ, ual 
πσήραμ, μὴ ἄςτομ, μὴ εἰο CH) d yxp XO0£0) a 

V2P de Jt Auf ac a owd Gau X) edes δύο χᾷ 

Τῶναθ, Y) ) ἔλεγε αὐτοῖα, ὄπα t tcr «σέλθκτε «10 οὗ 

κίαμ, exe d use e £06 ἂμ dL Our ex Cep. νὴ c ὁσιαῖ 

OG μὰ δέξωνται ὕμιᾷο, uud ἀκὅσωσι μ ὑμῶρ, 

ἐκποφδυόμδυοι ἐκαιθερ,ἐκτινάξατε Top XYep TOU 

ὑπὸ κάτω T Ὁ ποδῶμὶ UU GU LG μας τύφιομ αὐτοῖο. 

equip λέγω ὑαῖ, μενον: να tsot σοδόμοις i Ἢ 

γιόφζοις Y iuga κείσεωφ »ἢ τὴ τὸ Ad Ἐκείνη, 

62) dts 00 VT€G ἐκίφυοσομ tu ματανοίσωσι tgo] 

d'ou pdt eoo: d φέθαλορ, (to) λειφομ ξλαΐῳ 

-«οὔδλουοα ἀῤζώσας, "ἡ ἐθεφάπόνομ. καὶ incicep 

ὁ βασιλευς Ἰφώδαρ. qos gop jo ἐγένετο ? 02 

νομα αὖτ, ποῦ ἔλεγιμ » ὅτι Ἰωάννης ὃ Gaczr] ioo, ᾿ 

ἔκ νεκφῶμ irysgUx » x90] διὰ τῦτο ἔνες γοῦσιμ α΄ 
dia 
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ϑαυάμεις ᾧ αὐτῷ. ἄδλοι Ἐλεγομ; ΤΙ NA fato ssp 

cor δὲ EAsyop , ὅτι 7e0díimo Sip 4 oo «ig 
τῶρ aeo xTGp . ἀκούσας δὲ ὃ ipod Wo, cim. op 
Ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννημ, οὗτος ὄξιμ, o Toe 
Ἰγέφθα Ἐκ νεκφῶμ. αὐτὸο γουὺ ὁ ἡφώδας ἀποσεία 
λας, ἐκφάτησε τὸμ Ἰωάννημ , WoU) OWc'ep αὐτὸμ 
qu τῇ φυλακῇ, διὰ Ἱρωδιάδα cp "y uso oc Φια 
λίπιτου τὸ ἀδελφοῦ αὐτῷ,ὅτι αὑτὴμ ἐγάμκε 
σεμ. ἔλεγε you ὁ foo τῷ Ἡρώδῃ, ὅτι οὐκ ἔα 

ξεδί σοι ἔχειμ cup γωράϊκα τὸ ἀδελφοῦ σου. it 

δὲ Ἡρωδιὰς ἐνδίχερ αὑτῷ, 9 ἤϑελεμ «VT Qa 

mox Tiva, "οὐ ovx. ᾿δωυατο. ὃ "yd Ἡρώδης Ἐφοα 

δᾶτο Top Ἰωδνναμ, εἰδὼς αὐτὸμ cud eo δίκοκομ 
gi: Gyl0y 5 i9) guperige auTop , 92) ακούσαρ 

αὑτῷ πολλὰ Ἐποίει, WoP) Ἡϑέωρ αὑτοῦ ἴκουεμ, 

πολ Yo υϑλας Ἡμέφας ὑκαΐφο, ὅτε Need Ng τοῖς 

Yer torg «v TO d'vvyop tola τοῖα μεγιδάσι, 
X) τοῖς χιλιᾶς x oto 3) Τοῖο πρώτοις. ἢ γαλιλαίαο, 
Ἢ εἰσελθούσκἢ Q9) θυγατρος αὕτῆο 7 Ἰφωδιάδος 

y) ὀρχησαμϑμκο,νὴ à &gecéwa TO ἁφώδε,ν) τοῖο 

σαυανακειμβμοις., εἶ περ Ὁ βασιλεῦ τῷ xogas 

σίῳ. QLTHGC ÓJ 44.50 tap 6e, νὴ δώσω σοι. » A 

4^00'&y αὐτῇ δ ἃ ὃ Q tap (^ αἰτίσμο, ώσω σοι ζῶο 

HTTP ETT 
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Ἡλιῖσο ue 95) βασιλείας Mast. i δὲ ὄξελθοῦσα, εἶ; 

περ TH avg αὑτῆς. τί ot τήσομκαι s D) eme gu 
(Tl) κεφαλη μ᾽ Ιωόννου TO Pes. W) εὐσελθοῦ 
σα εὐθέωὸ uero aoud'io 7906 TOJ βασιλέα οἷ τή 
σατο λέγουσια, ϑέλωϊἵνα 4.01 d'a 2 d cawTuo ἐπὶ wt 
νακι σιὼ κεφαλὴμ Ἰωάννου Το) βαηπσοῦ. x) ΤΥ 
φίλυπος ηγυόμδμορ! ὁ βασιλεύο, diat To: Je ὅφκους 
Y) Tovc' σαρανγουκει βίους οὐκ iB sg αὐτὴμ dz 
θετὰ « 492) εὐθέως ἀποϑείλαο Ὁ βασιλεὺς Gut 

κυλαάτωφα; ἐκέλθυσερ &Vex Üitvou loo κεφαλὴ 
αὐτο). 0 δὲ ἀπελθωὼρ,ἀπεκεφάλισεμ αὐτομ qui 
φυλακῇ , X) ἵνεγκε 7l) Ke pan αὖ To? ἐπὶ [I 
νακι, W) Ed v καρ αὑτὴ (Go) κοφασίῳ » XJ τὸ κοςά: 
ciop "Si eme αὑτὴμ TH od αὐτί γὴ x5 QW 

Tee οἱ ἐκαθκταὶ αὐτοῦ, ἄλθορ W) igo ὃ TI] gat or 

Τὸ), (Qu) ἕθνκαμ αὐτὸ ᾧ QUAS, καὶ ̓σαυάγοντῇ 

Οἱ ἀπτόϑολοι προς TOU) Li » €) απτίγγε eA xus 

τῷ "ascrco tg!) ὅσα rro lc aq) 000 &2 doa. 
«) «rep αὐτοῖς, δεῦτε Vj. elo αὐτοὶ κατ' δία εἰ eG 
Ago) TÓ mop, (97) ἀναπαύσασ)εολίγομ. ἐσομ 

y οἱ $99. dot Qi οἱ ὑπάγοντες eol, oU 

δὲ φαγξίμ εὐκαίΐςορ. (QA ἀπῆλθε «6 φημ, τὸ 

nop o πλοίῳ κατ "id rp, W) εἶδομ auTOVG ὑπάγον 

ταροὶ Kis W) prose αὐτὸμ aro/Xyor 492) 

uid 
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su α» τασῶμ TIy τό λεὼμ e'abédgaqiop exe 
(9!) προῦλθομ αὐτοὺς, κοῦ σαρῆλθομ προς αὐτόμι 

Wo) διελθὼμ ddp t 0 Ἰησοῦς τσολὺμ ὄχλομ, 1192) 

tapAary yid Ἐπὶ αὐτοῖο ; ὅτιῆσαμ ὧρ πρόθατά 

4 ἔχοντα τοοιμϑία, Won) ἤφξατο δι o ey αὖ: 

τοὺς «5023 c.) KY ὥραρ a0 2G vo UY4s6 πρὸ | : 
σελθόντεο αὑτῷ οἱ uiro! αὐτο), Ae y top, Tl 

t 4, M c 
Xexu.óg ὄξιμ ὃ τόπος 5 Mg?) (δα ὥρα πολλὴ, ἀπτός 
λυσομ αὑτόῦνο, ἵνα ἀπελθ ὄγτεο «1C τοὐο κύκλῳ ai 

"yeovG X) κώμας ἀγοφάσωσιμ ἑαυτοῖς ἄφτους, 

τί you φᾷάγωσ!ιμ ovx Ἐχουσίμ, o δὲ ἀποκφιθει c, 

εἴπερ. αὑτοῖς « φότε αἱ αὑτοῖς ὑμεῖς φαγέϊμ. νὴ λέγ 

cup αὑτῷ. ἀπελθόντι ὦ ἀγοφἄσωψεμ διακοσίωμ 

δαναφίωρ € ἄφτουρ , dus αὑτοῖς. φαγᾷϊ; :0 δὲ 
λεγεαὐτοῖς. σοσουο ἄφτους ἔχετε; ὑπάγετε Y) 

ἴδετε, δ γνόντερ, λέγουσι. πέντε, νὴ d'Vo Ἰχθύαει 
Y) ἐπέταξερ αὑτοῖς αναγολεθῆνοι τσάγίαθ,σ wt 

στα συμπόσια eT (oo) χλωφῷ xógre. 8 ἀγέπει 

exp ageciat meae lat ye X oCTOJ Y) ἀνα wa 

κοντα, Y) Ax bap tc τοέντε ἄςτου 9) τοὺς δύο 

Ἰχθύαο, ἀναβλέψας εἰς τὸμ ougamop VA Oy 065 
* , Wri2J δ di Le dii 

ἢ κατέκλασε TO G6 G9 T0 V6, "97 $d id ov 570 μιαθη» 

ταις αὖ Τὸν ve areae αὑτοῖς ; .M) τουο δύο 14 

χθύαρ tois wes, 9) ἔφαχμ dy Te s. τοῦ 
"T3 5 Y ΐ ν᾿ Ἐχοφτας 

7E 
vt A 
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Ἐχοφτάδθασαμ, "ἡ fgup κλασμάτωμ δώδεκα ; 
κοφίνους sage, 9) ἄπο TA PX OUcop . "οὴ iz 

σαμ διφαγόντες ὡσεὶ πενϊακιχίλιοι &d eso. wor 

εὐθέωρ ἢ ἰνάγκασε τοῦς Jo rato αὐτὸ) suc Pirat. 

ere Ὁ WAXBIOD, It) προάγαμ, edo τὸ siga πρὸς 

βηθσαϊδα, ὼς αὐτοο arro? wo tp ὄχλομ. o7) 

ἀποταξ ἄμϑνος αὑτοῖς, “πῆλθεμ id T ogo8 $0 

σεὐξασϑαι. (92) οψίαο γγνομᾶψας i in i: τλοῖσρ 

s HET i91 oA asuG , 4) αὐτου μόνους ἐπὶ oO) 

"yc 2 [2 tp αὐτους Barato pou ᾧ ζῥ' 

ἐλαύνει, p UD ὃ ἄνέμιος ἔναντίθν αὑτοῖο. 19) 

ΩΣ τετάς τι Φυλακήμ qo νυκτὸς Ἐφ χεῖαι πρὸς 

αὑτούο, wi "πατῶ Ἐπὶ Q5) ϑαλάσσας, 9) Nes 

λε ταφελθείμ, αὑτούς. οἵ δὲ Ἰδόντεο cirrop [i 
πατοῦντα ἔπι qO) ϑαλάσσας, Ἰδοξαμ φάντασμα 

εἶναι gd) ἀγέκφαξαμ. πσάντες UD αὐτὸρ εἶδομ, 
ναλέετας ἄχθκσαμ. "ἡ εὐθέως Ἑλάλασε μετ αὖ΄ 

"TU 9 (9?) λέγει αἰντοῖο. ϑαφσεῖτε 3 t'yc eL LL, AH 

Qo dos. «(Q2 Xvé προς «vTOUG εἰς τὸ τσλοῖομ,, 

w9)) ἐκόπασεμ ὁ ἄνεμος. μῳλλίαμ ἔκ .τσεριασ ὟΣ 
ἑἙαυτοῖο διίσοαντο, χοῦ εθαύμαΐομ. ou 328 9 (Ula 

x ap ἐπὶ τοῖο e TOLG. p 22 αυτῶμ H ἡ καρδία GT 
Qo pA . X) d'icrég ato our 5 8ABop | ἐστὶ lu ἢ 

γγνκσαρεθ,, wg) προσωςμήδδασαμ, 92) ὄξελε. 
ovr B 

-— 
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ϑόντωμ ciu Tp ἔκ το A0 fov, εὐθέως ᾿πιγνόντερ 

αὐτὸμ,τσεφιδοαμκόντερ ὅλκμ Tl) πες Te togo p txt 
Vkp » e£owTO t7 τοῖο κφαβδάτοις τοὺς Koo aeta 

ovra τοις φές dps ὁττ KXSop ὅτι Ἐκᾷ tS!, "9 

o7 ἂρ ὠσεποφεύετο, T XO. , ἢ πόλεο, H ἄς 

γοούς qu τοῖς ἀγοραῖς ἐτίθομ τοὺς αὐϑενδνταρ, 

μοὶ τοαφεκάλομ αὑτὸμ ἵνα xq) τοῦ κφαασέδο Τὸν 
"occa αὐτὸ c) vv, X92) ὅσοιὰμ ἅτῆοντο αὖ τοῦ, 

Ἰσώξοντο, καὶ σαυαγοντῇ πρὸ c «UT οἱ qua 

φισαζιοι,καίτινες Ty γραμματίω p ελθό VT*O ΧΡ 

Ἱεφοσολύμωμ, "t2 idórreg Tet d'y μαθκτῶρ αὖ 

«9 κοιναῖς χερσὶ, ToU ἐδιμ,ανί τοις 3:69 Toyo 
ἀρ ϑο; ἔμ ψαντο. 01 "yd φας 1070.01 νὴ τ ἄντες οἷ 
ῥαδοῖιοι, Ἐὰρ 448 τουγμῇ νίψωντ τὰς χϑραρ,οὐ"κ 

ἐδλίασι, κφατοῦντες τὰν Ay éd'ocip ἣν age Pu 
τέφωμ. Υὴ ca? ἀγορᾶο,ξαμ μὴ Pari Io"co νη οὐκὶ ia 

od fc, W) QN OCTO c 681 p UIS Oafbop κφ οὔ » 

βατῆισιμούς στης cop X92) ὩΣ SO «^ χαλκίωμ 

I2, "up. teta ἐπεφωτῶσι αὐτου οἱ T 

σαϊοι "ο) ot aqq διὰ τί οἱ arat ce 

ov “ἰριπατῆσι καϊαὰ lo ἡγάδοσιμ TA asse ua 

Tígo p Jove: dd Xsgerp t9 fuc TO) de TOU; 

o δὲ ἀποκςιθεῖς εἰ περ αὑτοῖς , 071 καλῶς 7903 

«φήτόνσεμ i Ἰσαΐαο wel ὑμῶρ CIV rmoxgrüp, 

i ἢ ὠς γία 
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G6 "y yeoti]at . οὗτος ὃ ActóG τοῖο “χείλεσί μις τί 
(Gh δὲ καςδία ci Ty πόξξω ἀπέχει T EU. OU, 
(Rp δὲ σέβον!αζ us διδάσκοντες διδασκαλία 
αο,κυϊάλριαϊα ἂν θρώπωμ, ἀφέντεο YS TA *Wroa 

λὴμ 7E θεδ,κρατεῖτε L0 aste éd oot a Oe ozreojr, 

£e] σμούς 2 «5G Y) S UTI. [co p,x) QU w δά 

μοια τοιαῦτα πολλὰ πτοιξίτε. 402) SAeysp αὑτοῖρ, 

καλῶ, ἀθετεῖτε τί ἐντολὴμ 09 Svo IVa τ wa 

ςἀδοσιμὶ Nan rg fent. uU. 8G "you εἶπεμτία 

μα τομ πατέρασου, 9 cl) μιατέφα σου . (92) ὃ 
κακολογῶμ πατέρα i μικτέξα, ϑανάτῳ πέλόυτά 
Τῶ. ὑμᾶς δὲ λέγετε. tup eT N ἄνθρωπο, [e 

aui ἢ τῇ ματρὶ Kop δῶρ, t ὃ 661 »dgopo Q Wi d ta 

M0 SPON (gi οὗ ἔτι &QRT ede ovg 

-σοιῆσοι 69 πατρὶ αὑτοῦ ἢ τῇ μικτρὶ αὑτὸ)» uid 
φοῦντερ ?»j λόγομ Τὸ ϑεοῦ τῇ τοαφαδάσει Uu. Gp i 
“οιδῴκαϊς, νὴ) ἀϑόμλκοια τοιαῦτα 650230: ποιξίτε, 

«9J) προσκαλεσάμϑμος e reat 0p 0 xp , EA 
2 ^» 2 , , ΄ * , 2 

*Y«p «U'TOIG. ἀκδετε μου πταντέο Y) σλιοτε, OU 

δέμ Gap ἔξωθεμ τοῦ ἀνθοώτπτου ctavoeóvo μῆνομ cre 
αὑτὸομ, ὁ δεώαται αὑτομ κοινῶσαι, Xo. rà woe 
φὐνομιδλνα acz? αὑτὸ ἰκέῖνά ὄξὶ τὰ κοινοῦντα TOj 
ἄνθφωπομ. e rH χα ὦτα ἀκούαμ »ἀκουέτω. ἽΝ 

07€ So TAUTT «IQ oi «op ἄπο TO oy mig rag 

«yop 
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αὐτὸμ ὧι μιαθνταὶ αὖ τῷ axe! o5) woeo6 ολῆο, v)) 

λέγει oirrblc . οὕτως Wo?) ὕμιξϊς Ge'tovo! Ἐδε; Ola 
πὸ VOE Te 01 τοὰρ Ὁ €2 o0 «p εὐασοφόνο μϑ)ομ εἰς 

. op ἄνθρωπομ, οὗ δωυαται αὐτομ κοινῶσαι ,ὅτι 
οὐκ ασοφεύετοι αὐτῷ εἰς TU xod Tag, 6X εἰς 

fr) κοιλίαμ, ν ele Τὸν epe gov tremog eer] ita 

xodiogidog πάντα τὰ δρώματα; ἔλεγε δὲ, ὅτι e? 

Ἐκ TO ἀνθφρώπο ἐκπος Guo pdurop, s tx&yo κοινοῖ ἢ' 

ἄνθφωπομ. ἔσωθεμ γὺ ἐκ Q9) καρδίας ἥν ἀνθρώς 

Tp οἱ διαλογισμοὶ o οἱ κακοὶ Ἐκτρφεύοντο , (^. 0la 

^x Gau, woeveau, cpóyot, κλοπαὶ, VS ASOVEÉIOU, Pz 

yxelot 4d0A00 , &ke'£Ayeit , 000.06 ovii oc, 

βλασφημίαι, ὑπερκφανία, ἀφροσοῶν. πάντα 
ταῦτατα copio ἔσωθεμ Ἐκπορεύεται, X) κοι 

voi Top ἀνθρωπορ. καὶ ἔκᾶθεμ ἀνασάς, ἀπῆλθεμ 
c/c τὰ ἐκεθόρια τύρου νὴ c'id'Gyoc. 9) σελθὼμ εἰς 
orx loy», οὐδενα ἤθελε γνῶναι, νὴ οὔκ ἐδωυήθν Aot 
θέ. ἀκούσασα You ey oH wel αὐ Το), ka εἶχερ 

δ δυγάξιορ αὐτῇ O5 VEU ALOC ἀκαβαφῖ Tp, t2 scat 
προσέπεσε 7:900 TOVG «0d '«o αὑτοῦ. lip δὲ) ἣ Yee 

y iu » συφοφοίνιοσα δ γύα. W) ἰφώτα αὖ 

Tp, ἵνα ὃ δοιμιὄνιομ ἐκβάλλῃ Ἐκ ὃ ϑυγαῦος αὖ 
7C. 0 δὲ Ἰνσδς εἶπτερ αὑτῇ. ἄφες “φῶτομ Χοφτας 

δῦναι τὰ τέκνα,οὗ γὺ καλόμ ὄξι,λαβεμ m Top ga 

ἐ dj δὲ 
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TU) T) T ἐκνωμ,"οὴ) βδαλέϊμ τοῖο κυυὰς ἴοι, δ 

venei ἴθ, νὴ λέγειαὑτῷ. ναὶ κύριε, » yo rà «uod 
eio V7? κάτω QD) τραπέζης Ἐσϑιει a7P T ψυχίωρ 

“ἣν «ode. W) up αὑτῇ. διὰ τοῦτο p TAO Xv 

ὕπαγε ἰξελήλυθε τὶ τὸ Jot. ono Ἐκ 99) ϑυγαξός 

es. 9) ἀπελθῦσα εἰς p oi xop αὑτῆς, «ugs ὁ d'a 
μμόγιομ δξελεηλυθοός » X) TiO) ϑυγατέφα βερληκέε 

"p Ἐπὶ ὃ κλίνκο. Καϊ πάλι δφελθὼμ tx T δρίωμ 
Ties y) eid voe, Abs πρὸς σαὶ θάλασσαμ "ὃ γαλι 

λαίαρ, ἀνὰ ̓μέσομ T 0g Icop δεκαπόλεωρ. 102) o 

mn p αὑτῷ κωφὸ p Aor Mop , Y) ἡφακαλδσιρ 

αὐτομ ivo emi αὑτῷ σἰὼ χέρα, wo?) απολάϊβόα 

ὠδνος αὐτὸ, &7P TO ΟΧᾺΣ κατ "id eq ἔβαλε τοὺς 
δακτύλοο αὑτῷ ε)ο τὰ ὦτα αὖ 75, (o9) τῆν ὕσας, (5 

“ατο 2 γλώσκο αὑτῷ, νὴ ἀναβλέψαο «o οὐρα 

Voy, ἐδέναξε, à) λέγειαυτῷ, φφαθα, o à, d'iayot 

! Xe "d. M92) εὐθέως d'invorx 0 isa αὖ TO) αἱ χκοαΐ, 

49) ελύθκ ὃ δεσμκόρ ὃ γλώσσας αὐτὸ). 3 tA&Ad 

οφθῶς. ») διεσείλατο αὐτοῖο ἵνα μικϑενὶ εἸπωσμ. 

ὅσομ δὲ αὐτὸς αὑτοῖς διεσέδνετο, X RUN op 71050 

peu ξκήφυρσο p. X) Wr megtadie δεπλίήσσοντο, 

λέγο VT«G. Καλὼξ -«ἄντα WV7PINXCE, (Qo) τοῖο X2 

Φοῦς void ἀκδαμ; oU] Tov &AQASG AcAC. 

00 Bp'eestyoue Tolo ἡ μέςοις rag oy 90 
QV, 
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Ὄντοο, I9 αὶ ἘΧχόντωρ TI φἄγωσὶ » TEE 

e'& uS yoc ὁ Ἰκσοῦς τοὺς μαθητὰς αὖ το), λέγει αὖ 

"eio. αὐλαγχνίβομιαι i ἐπὶ Τόχλορ, 6 ὅτι ΠΟ ἡ 

e«6 Dist agoc fee μοι» ἡ) οὔκ Exe τί [φά 

*yec . ποὺ tap ἀγρλύσω αὐτοιὶ VÁ (sce eG οἷ Xon 

eirrGp ἐκλυθήσοντ d ᾧν τῇ ὁδῷ. τινέο ΝᾺ αὑτῶμ 

feos 00ep xoc. 499) veg ἰθεσαὰρ αὑτῷ οἵ ux 

θεταὶ αὐτὸν. το ὅθε» τούτος διωῤσεταῖ Tte ὧδε 

χοζίάσαι agTop! t7 ἐρημίας τ ἐπιφώτα αὐτο, 

Q5 00 UC ἔχετε ἀςτῶς; oi E «Tp. era. X) wee 

2s ὁ ὁ voe yero Cip ἐπι ' 95) γῆο. 492) Aa 

τοὺς €7]at ἃ ag τς; εὐχαριδή σαο £x Aac'e 99) [T7 

d'u Tolo μαθκνταῖὶς αὑτὸ); ἵνα ἡφαθῶσι, Y) adve 

Xy (6) o ox Ag, Y) e x op ἰχθύδιας ὀλίγα Mg &UAOA 

γήσαρ,εἶπτε Tad uad 9) αὑτά. ἐφαγὸμ 5 W) $Xog 

τάἄσϑησαρ 5 ob) ἄφαρ πίδιοσεύμιατα κλασμκάτωμ 
ἐη7α cave ida. Hic" ot j οἵ φαγόντερ ὧδ τεδακιλε 

Auot » I9) ἀπέλυσεμ αὑτούς. καὶ εὐθέωο tuuGacG 

εἰς T pohep jx To thy μαθκετῶμ ecu To? JB «1e 

τὰ μέρα δαλμανοθά. (92) d c8 λθομ oi qae ic'etor, 

Wo) lig £oU/TO συλατῶρ αὑτῷ, λιτοῦντες wag auTO) 

exu &op o7? τὸ οὐφανοῦ, πες ἀ Ἴοντεο auc op. (92) 

ἀναϑενάξας (6o). πνεύμαζ αὑτὸ »λέγα. Ti ἡ γε2 

νεὰ αὗτε CEACOD ἐπικτέί ; QUUD. λέγωνκιῖμ, 

í (ἢ sido 
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e d'ota cou ri Yos ταύτη exu elop. oU) à pue 

ἀυτοιὶς βὰς ex aA ete «Aolop, ἀπῆλθε εἰς ὼὸ 
srigp GU) ἐπελάθοντο Ao Dép ἄρτους, 9) D 
ἕνα de Top οὐκ EXOp MAT QUTD tp G9. πλοίῳ. » 

dissi eo a τοῖο, λέγωμ. oe Te, DAE o7? 99) 
Quse y. φαρισαΐωμ, WD) «δὴ 2uu.xo ie did'ov, 
3) διελογίοντο “πρὸς αλιήλαο,λέγντες, σὰ ἄρ 

Ῥυο οὐκ ἐχομᾷμ.νὴ ^y voVe ὁ Ἰησοῦς, λέγει a) TOTO, - 
τί διαλογιζεδν e,0 ἃ ἄρτους οὐκ ἔχετε. οὕττω νοξί: 
τεροὺ ̂  σαυίετε; τὰ memogo psp ἔχετε Ti) κας 
διαρὶ υμκῶὼρ; oq Bea oue ἔχοντερ οὗ βλέπετε,νοὴ 
Gro ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; OU) οὗ μυκμιονεύετε; 
ὅτε τους τοίντε ἄρτους ἔκλασα εἰς TOUG τοεντακια 

αίλίουρ τ oc d κοφίνουᾳ wAÁeuo κλασμάτωμ 

ἔφατε; λέγουσιν αὑτῷ, δώδεκα. ὅτε 5 τοὺς ἐτῆα 

εἰς τοῦς τεξακιδιλίους, wó Tep ατυς δὼ [X 
φώμιατα κλασμάτωμ ἔφατε; οἱ δὲ εἰ εἶπομ. ema. 

Y) SAvysp QuTiC. [Xara οὗ VO Εἴτε; καὶ ig Xa XT 

βκθσαΐδαμ,νὴ Φέφουσιμ αὑτῷ τυφλὸ, 9) aras 

goxa Ao ip αὐτομ ΐνα αἷν τοῦ) copa . 92 ἐπιλαθός 

pSuoc Q9) χερὸς TV V, ὄϊς έγαγεμ αὐτὸμ 

ἕξω gO) 4.46 . iQ") "vrac d ue TX ὄμματα Us 

τον, y) Exi roc Xx gat. αὑτῷ eme dra cus 

Sep eri βλέπε «ἰοὺ ἀναβλέψας, ἔλεγε, ῥλέπω : 

τοῦ 
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TOUG ἀνθφώτρυς, σὰ 6 (20 δένδρα t w» ὦ τί πτατοῦνε 

T0. el roce uy eren τὰς χᾶςας Ἐπὶ του 04 

φθαλλιονο αὐτῶ, «) Ἐποίνσεμ αὐτορ αναδλέψ QU. 

y) ἀπεκαπϑάθη, tgo) διέβλεψε τιλαυγῶς ἅπαν 
ταρ. τοῦ ἀπέδαλεμ αὐτὸμ «1o TOJ οἴκομ αὐτοὶ, λέ 

Ayer. μηδὲ εἰ εἰς Tij MK) εἰσέλθηο uade € mie 

τινὶ di τῇ koe. nt ELT 0 1kc'oUc 92) 91 μια 

θκταὶ αὑτὸ «re τὰς κώμας καϊσαφίαρ 99) QUT 

qu. γὴν tii ὁδῷ Ἐπιφώτα τοῦο uera αὐτο); 
λέγωμ αὐτοῖο. τίνα με λέγουσιμ ΟἹ ἄνθφωρι εἶναι; 
οἱ ἀπεκς ἰθησαμ, i Ἰωάννη τὸμ δα 5ὴρ,νο) & daa | 

A0! ker, Qi E ἕνα T) πϑοφατῶμ. "οὐ αὐτὸς 

λέγει αὐτοῖς, ἡμεῖς δὲ τίνα m λέγετε «yas Gate 

webs jo πέτρος,λέγὰ αυτῷ σὺ εἰ ὃ apis 6, yy 
Ἐπεβκκσεμ αὐτοῖς (ἵνα μηδενὶ λέγωσι i94 αὖ τὸν. 

Woo) ἤρξατο διδάσκει ἀυτούς, δὰ d£ ἐμ ijo τὸ 
ALIE voa παθέ, W) αποδοκιρκα θῆναι 

Q7 TH πρισθυτέφω C, ἀφ χιξέωμ, Y) gon» 

ματέἕωμ i Χο ἀτρκτανθϑνοί, o) μετὰ δέϊο Ἡμέα 

φὰς QtyotS you 92] wed one ia TOy λόγου τλάλει, y) 

προσλαβύμδμιος αὐτὸ Ὁ τοίτῥοο; "sé ατὸ Ἐπιτις 
| μᾶρ αὑτῷ.ὁ ^ ἐπιδφαφείς, νοῦ ida τοῖο ἀκαθμα 

τὰς αὖ Το) ἐπετίμησε [C5 erp AE yp. ὕπαγε 

enico μὰ σαχταγνὰ; ὅτι οὗ φφονξίς τὰ ΤΩ θεῖ. 

ἐγ VÀ 
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ἀλλατὰ dA ἀνθφώπωμ. ΚΑῚ ̓ προσκαλεσάμϑιγος 

Τὸρ ὄχλομ συμ "οἷς μαθηταῖς αὖ ΤΟΣ , emp aa 

τοῖς. ὃς ric δέλει origo MET ἀκολοθέίμ " Ape 

eoo: ἑαυτὸμ,ηοὴ ἀφάτω TOp Stueop αὖ Τὸ) »"ο) 
ἀκολοθήτῳ μιοι, ὃς 9 xp ϑέλῃ us ψυχὴ «tu T) 
σῶσαι, ἀπολέσε «reip Oc d' ἃ ἂμ ἀπολέσῃ ^ Tl 

(o ψυχὲμ evo ένεκερ ἐμ νὴ τὸ εὐαγγελί, οὗτος 
σώσει «vri τί 0002 ὠφελήσει ἄνθρωπος Jta 

κερδίσῃ Top x0c'jxop ὅλομ, νὴ QuxioOg bo) us 
χὴν αὐτοῦ ἢ τί δῶσε ἄνθφωπορ ἀντάλλαγμια: S 
duxie αὐτο: ὃς YS ap erra xovtl nu 92) TOV 

£4. 0UC AOve S τῇ Ys ταύτῃ τῇ μοιχαλίδῃ 

Wo) ἁμας τωλῷ, 3j ὁ joc TO) ἀνθρῶπο ἐπελωυθή 

στ αὐτὸ, στ ἂμ ἔλθη c τῇ s τὸ apos αὖ 

τὸ "ev ΧΙ αγγέλωμ Tp ἁγίωμ. W) As ysp αὖ 

τοῖο. ἀμοὶμ λέγω ὑμεῖμ., ὅτι εἰσί τινεο δῆ) ὧδε τα 

SWX0 Tp , Οἵ τινες OU μὴ γεύσοντῃ ϑανάτου ἕωβ 

ἀμ Ἰδωσὶ rli xo As Ta το δε 5 ἐλκλυθύαμ eU δὺ 
νᾶμα. καὶ μεῦ Ru teo e£ παραλαμβάνει ὃ 

1c Bo τομ πέθδομ 99) δ Ἰάκω op νὴ TCp Ἰωάνναμ, 

μοῦ) ἀναφέρει αὐτους εἷς Ὄφος νῴκλομ xx. tdi 

xv ag. νοι) s Te4.0e φωθκ Eu προῦϑεμ αὑτῶμ,νὴ 
τὰ Ἱμάτια αὐτοὶ ἐγγύετο σίλβοντα, λόνκα λίαμ 

$08 χιώμ,οια γναφεις ἐπὶ qO] ydo οὗ δώ τ Ave 
xU, 
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xyot 3) eq αὐτοῖς NATO c'Up oci Mod) ἧσαρ 

| συλλαλξντες GO 1 1405, Y) ἀφρκφιθείο 0 ποέξος,λέ 

ts $91 1o. 6a 6er καλό E 61 n à «Vat, 

«9j ases cavete γγᾶς,σο xia, "os 

σὴ ax fani, νὴ) kA oc quati. ou 928 s τὶ λαλήσῃ. iis 

J eap y exeo] βοι. X) "ypuero νεφέλν Ἐπισκιάζεσα 

αὐτοῖς, "οὐ iA «p φωνή ts οὐἹ νεφέλας; λέγουσα, 

οὗτός ὄξῃμ ὁ ἣδο ov ὃ ἀγαπατὸρ » αὐτὸ docere. 

M97 ἡ eee: 76A ἄμϑροι, οὐκ ἔτι οὐδένα εἶ εἶς 

d'oy, ἀλλὰ Top Ἰνδοῦ μόνου us εαυτῶμ, καταῖ 
facyórmoy δὲ αὐτῶμ ἄπο τὸ ὅφουβ, διεσείλατο 
αὑτοῖς, ἕνα μαδενὶ δι γήσωντωι ἃ Σεῖδομ,εὺ μὴ δ τ 

ἂρ ὃ jos TO) ἀνθρώπος ἐκ feb ἀναδῇ. W) TOp λό 

yp ἐκφάτεσαμ πρὸς ἑαυτουὶς, συζατόντες, T! [ὅξι 

Tix νεκφῶμ ανασῆναι. 39) ἐπαφώτωμ. αὐντομ» 
λέγοντι. ὅτιλέγοσιμ 01 3504445048 δ óri KAIz 

ep dé Ἐλθέ πρώτου; ;o δὲ ὲ ἀποκφιθεῖς εἴπερ αὖ 
τοῖο. NA ILC Ajo Ἐλθὼμ ag rop, conos dy 

TX, itg) 7560 γέγκαπ]οὶ Ἐπὶ Top ἣδυ τῶ di 
TS ? "lat 8:029. ct. "as On 192) dt ουϑενωβθῇ, à: λέ 
"yc Vi Tp Loci RAT ἐλήλυθε, «toj ἐποΐασαμ αὖ 

τῷ ὅσα ἀθέλησαμ : καθῶς Ὑέγφατοι χα αὐτόμ, 
καὶ ἐλθὼρ προς τοὺς μαθητάς ; cidp OX Aop 

d 0A περὶ αὐτούς, «07 γραμματεῖς cts 

TOv vate, 
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τοῦνταο αὑτοιο. 3) εὐθέως 6 ὁ ὄχλος Td p αὖ 
Top d eso. foe o9) προσξέχοντεο , aud lorTo 

αὑτόμ. ν) ἐππαζώτησε τοὺς 18 IMEECISI, τί dés 

7T πρὸς αὑτούς: (92) ἀποκςιθεῖς eic £X. TO 04 

χλου, εἴπερ. d'id eo o Ve ^y cot ἢ ̓ἣδ p 4o πρῦς 
σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλομ, "οὴ OTrOU p αὐτομ 

καταλάθι, ase αὐτὸμ, νὴ agile í 9) a τοῦς 

ed óvrato emo | engazverat. y) «mro τοῖς UA 
ÜnroLo cov , ἵνα αὑτὸ ἐκβάλωσι, «t9 οὗ; IAxua 

σαμ. 6 δὲ χγρκριθεὶς αὑτῷ, λέγε, ὦ γύυεα «mte 

S06, ἕωο τοῦτε 906 V4. Eo 04.00. 5 ἕως ποότεανέ 

ξομαι ὑμῶμ; φέρετε o TO]. 71900 μι. WU] Ue ya 

xop αὐτὸρ πρὸς ciróp.Wgn Hd ep αὑτομ,εὐθέωρ ὦ 
πνεῦμα ἑαυάφαξερ αὑτομ. 19 irap ἘΠῚ οδὴ 
"ye cA fero ἀφφίβωμ, «02 ἐπηφώτησε ὃν wot 

ga αὖ το). $0706 ás0voQ ὅξ)μ, Ὁ »ὧρ TÓTO γέγονε 

αὑτῷ; ο δὲ em τοαιδιόθεμ, "οὴ τποβλάκις αὖ 

τὰ "οὐ «lo τοὺς ἔβαλε, νὴ εἰς ὑδαῖα , ἵνα χηρλέσῃ, 

ec op αὐδᾶν «t ΤΙ d'ou "βοιθασομὶ xs a ay 
*cvidd uo ἐφ᾽ luto. 0 dE mo ouo εἴπερ αὑτῷ, TO et 

διώασαι τποισεῦδος. "aS IT ac δαυατὰ [^ wis 

ova. «(073 εὐθέωο κφἄξας ὃ πατὴς TO σαι δία e. 

τὰ idee up , ἔλεγε. G19SU0 κύριε, Boi. ados 

τὴ ἀτοιδίᾳ, ἰδὼμ δὲ ὃ Ἰκσοῦᾳ γ τι ἐπισ'αὐπρέχει 
OXA08, 
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ὄχλου, ἐπετίμασε [CORSI ὕύμιατι (ΟἽ ἀκαθάςτῳ, 

λέγωμ αὑτῷ «ὁ πνεῦμα ὃ ἄλαλομ tg) κωφὸν» 

yo cot ἐπιτάσω, ἔξελθε ὅς αὖ τὸν, (92, XXX ETE 

εὐσέλθαρ «f 6 αὑτόμ, v) Kg feq; tg?) w0/Md aoa 
φάξαρ irap, dois. μοῦ ἰγγύετο à ὡσεὶ νεκξός, 

ὥστε πολλοὺς λέγει; ὅτι πέθανε. 0 d Ἰησοῦ 

κρατισας αὐτὸν qol χες ὃς, yes αὐτομ, x) € 

νέθκ.νὴ eoe A D OUTo ct TOJI εἰς of op oi Ed αὖ 

TO UK G TOU are κατ "Idiot. Ὁ ÓT1 ἡμεῖς οὐκ δὼ 
MA tx aA Gp αὑτό; X) εἰ περ αὑτοῖς. TET (s 
'Adoc qv οὐδενὶ booa δ ξελθέϊμ 1 ud qu προ 

σδυχὴ (o2) νκδείᾳ. Kod ex e0sp dte 8óvTeG ἄδεια 

“πορεύον:» δια Q5) γαλιλαζαο, M7) ovx θελεμ ἵνα 

τίς γνῷ. ἐδίδασκεν Ῥυο Jour to αὖ τῶ, "9 

ἔλεγεμ a?916, ὅτι ὃ 100 τὸ & 0g ὥπου πραδιδοτ, 
εἰς X eeac ἀνθρώπωμ, νὴ aczrox Twovc'ip αὐτὸμ,νὴ 
am ox cow Uso, c τρίτῃ ἡμιέςα ἀνασήσεται. ἡ δὲ 

iryióeg T qaa) ἐφοϊβδιῖο αὐτὸμ tris GYrÜc-oU. 
Καὶ A Bsp Wc καττεφναούλι. Y) qv τὴ οἰκίᾳ Moos 

Voc, ἐπηφῶτα αὑτούς. T! so τὴ ὁδῷ προς ἑαυτονρ 

διελογίγεόϑε ; . οἱ δὲ Ὦ ἰσιώπωμ. πρὸς αλλνήλους 
you δελέχθασαμῳ s τὴ ἡ ὁδῷ TiO PAN 2 cop, IU) X od 

θίσας E QOUNO S τους ϑώθεκα, I) λέγει aVTOIO. 

Εἰ T6 ϑέλᾳι T6106 εἶναι, ἔσο τ αὐτῶμ Soros, 

") ὉΣΑΥΤΩΝ 
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3) ym διάκονος. 3)) Ao Dp aud op seen 
QU μέσῳ αὐτῶμ; 19 Ἐναγκαλισάμᾶψος eu,ua . 

7r αὐτοῖο. Oc tatp ip τῶμ τοιούτωμ woud'iop dz 

SATUS eT "GP t OVOAK ACTI (A0U, ἕω : δέχεται. "οὐ 

o8 tap τας ἐ δέξατο , οὐκ Ἐμιξ δέχεται EY. 

zy αποπείλοντά u.s. ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ἰῳἄννης, 

λέγωμ. διδάσπκαλε, δου τινα sf τό ς ὀνόμκα 

τίσου ἐκθάδλοντα dato at, 06 ovx ἀκολουθξϊ 

Bp, QU) tx werd ciriop ὅτι οὔκ ἀκολουα 

eai ÉD 0j InroVa dro κωλύετε αὐτόμ. gu 

δεῖο γᾶς ὄξιμ, ὃς ταοιίσει d'au Ἐπὶ ' ζῥ' ὁνός 

ματί λλου, (Qu) δαυσίσετοι cox κακολογῆσοιξ 

μα, 08 γονὴ οὐκ si καθ᾿ ip, vreee Ἡμῶμ Sp. 
00 002 &p xov ic'y vj. aoíetop ὕδατος qi 0» 

νόματίμιον,, ὅτι χηιδοῦ ἐσὲ, CAM p λέγω Vui 

QV μὴ ἀπολέσει p μιδϑὸμ αὑτὸ. oU ὃς cp σκαν 

δαλίσῃ ἕνα Tp dung p T τοιβόνόντωρ do tus, 
καλὸμ ὄδιμ αὑτῷ μιζδλνομ 5,..} περικαται λίθος 

OG περὶ τὸρ τράχηλομ, αὐ c8 , op) έδλκ 

ται εἰ Tl) θάλασαμ. e tap o'xowd'a 1i σε ἣ 

xsigrov, amroxo op «wváp. καλό μ σοι ὅξ! IP 

λὸμ «1o 10) Ἰωὴρ dre, L vao δύο χείρας ta 

χονταπελθέϊρμ εἰς alu) γέενναμ,, εἰς T0 τοῦς τὸ 

«a C30) y 00V ὃ σκώληξ «V TÓ οὐ τολόντα, "ἢ 

᾿ τὸ 
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Ὁ τοῦς oU σϑέννυται. 07) ξὰμ ὃ πούς σου e'xow 
δαλίγησε, ἁπόκοψομ αὑτόμ. καλὸμ Ἐπί σε i2 

σελϑέμ εἰς Tl ξωὴμ χωλὸμ ji ve δύο τοός 

δαο ἔχούϊα Θλκθῆναι εἰς o γέενναμ.,εἰς 7 τοῦς 

τὸ ἄσθεδομ , TOU Ὁ σκώληξ αὐτῶ, oV RAT, 

"δὴ $ τοῦς ov σθέννυται. "οὴ ap Ó οφθαλε 

μός σου σκοανδαλίγ os , Ex o0 αὑτόμ. καλόμ 
σοι ὄξὶ μοονδῳφϑωλιιομ εἰσελθξίρ «Io lu) Gac'is 
Asl. θεοῦ, δύο ὀφθαλρκους ἔχοντα Θλκεθῆα 

yay εἰς αἰ) γέενναμ τοῦ τουφός, ὅπου ὃ σκώλπξ 

αὑτῶμ οὗ πλόντᾷ, Mo) ὁ τοὺς οὐ σθέννυται. 
τς ys τυρὶ God ic «vat , 497) πᾶσα ϑυσίᾳ 

QAI ἁλιόϑήσετοι. καλομτὸ ἅλας, tap δὲ τὸ ἅς 

λας ἀναλομ γϑύκται, ὧν τίνι αὐτο ἀρτύσετε; ἔχε 

πῳν av? To. ἅλαο, (92) εἰφανεύετε cA) αδλνάλοιο. 

κακέϊθεμ yas ἔς χετοὰ do τὰ ὕφια q9) 

Ted ao die T9» wigap v rogd trs , M9!) συμ 

πορεύονται v AUD ὌΧχλοι πρὸς αὐτὸν, ἡρὴ tog 

εἰώθει x oup ἰδίφασκεμ. αὑτούς. καὶ προθαλᾳ 
θόντεο φαφισαζοι x ἐπαφώτισιαμ arp 8&4 tbe 

ἀνδς γυναϊκα arm 0A o ou X wegddorro airróp. 
6 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε αὑτοῖς. τί ὑαῖῃ Ἐνετείς 

A«ro μωσῇς s οἱ δὲ «mop. ῥωσὴς ἐπέτρεψε 

βιδλίομ 



!4A4 - ETATTEAION : : 

GiBouop arosao'Ta γράψαι 2 9 ἀπολύσαι. "οὗ | 

| &roxeitule t ὁ iKc'OUG , «Tre p αὐτοῖο. «πρὸς l3 

σκλας οκας δίαμ ὗ ὑμῶμ Seer vod p alo ἐντολὴμ 

Tc rip χπὸ 5 ag xis: x Tto «030 agri τὴ θῃλυξεποὶ 

M06) αὐτοὺς ὃ 300 , ἔνεκεμ τούτο καταλείψειν 
Üccozroo ?9p τοατέφα αὐ T9), νὴ alu 4 TÉQotX)) προ 

σκολδκθήσετοι πρὸς arl03 "y uox αὖ τοῦ; X) ἐς 

σονταῖὶ oi δύο «10 σάςκα exta , ὥοτε OUX Et σὴ 

δύο, da μία σάρξ, ὃ oup 0 jac gue ἐβόνξερ, αν 

θρωπὸο ud χωφἠέτω. ποῦ qi τῇ οἰκίᾳ τὰ ἄλιμ οἵ 

qao! αὐτοῦ vs e τοῦ αὖ τοῦ Ere OTRO αὑτό, 
49?) λέγε evtelo . δοξὰμ ἀπολύσῃ 00) "y toot 
αὐτο), Ἰοὺ "your E Aor org tu αὑτῆμ. 

V9?) &oc p ̂y tuoi ἀπολύσῃ τὸρ ἀγδς α αὖ LEE 1) ys 
ἀνθ OX 00 , μοιχᾶται. καὶ πφοσέφεφομ αὑτῷ 

med ἵνα d rau αὑτῶμ. οἱ δὲ eara i $74 

τίμωμ τοῖο Ἰπφυοηρεζθοιν : dup ̂0 ducots, N^yot 

νᾶάκτησεμ; 9) em αὐτοῖς. ἄφετε τὰ παιδία t ἔφ 
^od out πρὸς αν (A κωλύετε αὑτά, δῇ Y τοι 

"tp ὄὅξ) μ᾽ βασίλεια τοῦ sov eui λέγω Vu, 
66 kot μὴ δέξκτ lu) βασιλείαμ τοῦ ϑεοῦ G6 "oy att 
d'iop , οὗ κκὴ εἰ σέλθῃ ero αὑτήμ, νὴ ἐναγκαλισάμεα 
toc αὑτὰ, Oso vato χᾶφας re αὑτά, VA Oy ko eg 
αὑτά, καὶ ἐκπορδνομᾶψου αὐτοῦ e o od'op, προσ: 

| d'ecquop 



ps 

τς κι ον ἐν μον κυ ἐδ δά, ' 

XKATA ΜΑ͂Ρ Καὶ Ο Ν, 145. 

δραμὼρ «16,497 γν ὑπετήσας αὐτου, ἐπηρώτα 

αὐτό dido xoa ἀγαθε,τί γιίσω ἵνα Ἰωὴμ ata 
ὥνιομ κλαφογομήσω; * 0 5 Ἰνσοῦο emp αὑτῷ. τί 

με λέγᾷς ἀγαθό Op; οὐδεὶς ἀγαθόο, «ἢ » c o 0e 

óo.Jatc Ἰντολάς οἴδαρ, ἡ μοιχεύσῃο, μὴ Φονεύα 

σης μὴ kV HC UH [ψόνδομαςτυς ἔσῃ, μὴ ase 

φἤσῃο. τίμα T πατέρα σα Yu ἀντέφα, Ó 3 Q7? 

xeibu'o εἶπτερ αὑτῷ. διδάσκαλε; ταῦτα τάντα 
ἐφυλαξαμκρ᾽ tx wómróo μον. ὃ δε ixc'ovo i tu 

βλέψας αὑτῷ »ἠγάπεσεμ αὐτὸμ, (92) Uc αὖ 

τῷ. ep σοὶ υϑερεῖί, ὑπαγεὗῦσα ἔχειο πσώλασομ, 

I9): δος τοῖς τ]ωχοῖς, (9) ἕξᾷς θησαυφὸ s cA οὔ 

ξανῷ ; : "9 dugo ἀκολὅθει μοι; ἄρας TOJ Save Op. 
ὁ δὲ δυγνάσαρ ἐπὶ δ λόγῳ, ἀπῆλθελυπούμιεε 

νος. iip y9 ἔχὼρ κτήμαϊα v0, νὴ weiss 

ἡ cjuguoe o inc'ovc ; Afyd ?ie μαθκταὶς αὖ τον, 
Rh dd ᾿ Ὁ ΑΝ ς N αἱ 

0G δυσκόλως 0i T & Ag oer Ex ovTeo «16 τὶ» 

Bao IAstaq) τὸ) 9€ 5 εἰσελεύσονται. οἱ ὃ μαθκεταὲ 
ξθαμιθῶντο ἔπι τοῖο λόγοις αὖ το). δὲ καοῦοτ dia 
λιμβ ἀποκειθεῖς, λέγᾳ αὐτοῖς; τέκνα, πῶς δύσ'κο: 
λό p && TOVG τπςποιθόταο tmc τοῖο agua elg 

al βασιλείαμ TO) ὅτου εἰσελθείμ. εεὐκοπτώτεςό p 

ὄξι REANO διὰ Q9) τρυμαλιᾶο τίς ξαφίδος εἰς 

διλθέρ; 2. ἢ τλούσιομ 7 ato Gag rop Τὸ) Jeou 

ἔ (σελθέμ: 



14.6 EYÉATFIÉEAIO!N | 
εἰσελθεί, οἱ δὲ πριοσῶς δξεπλήστοντο, λέγοντες 

“πρὸς ἑαυτόύο. ε10) τίς δραϊαι σωθῆναι ; €. GAS 
ac δὲ αὐτοῖς Ó c , λεγή. EE ἀνθφώτρις αϑύ: 

νατομ, &AX oV 7r: & G9. ϑεῷ τοάντα y9 d'aver 
ὅξι προ 69. ϑεῷ, AQ ἤφϑατο ὁ a € boG Ac ydp aUe 
τῷ , id'ov Bj. &o χφήκαμεμ τσάνϊα, κοῦ Ἰκολϑθη 

| casu σοι. ἀποκριθεὶς δὲ ὃ Inc , εἴπερ. auf 

λέγω Wc p,o ὑδείο Grp, og € aps oda | XXA, 
qove, i ἀδλφας, ἢ H πατέφα," teg yuoXL2 

κα, ἢ τέκνα, i ἀγφοῦς ἕνεκ £4.0U QU) ΤΟ) Uy. 

γελίου, tay μὴ AdtGy. Ἑκατονταπλασονα,νῦμ eA 

TO xou Q TUTO, οἰκίας ν᾽ ἀϑδελφοιὶ, gU) ad As 

qs, (9) ἀκτέςαθ, "οὴ τέκνα j (9?) Q'yeove 4&2 

τὰ TIS wg) eA 69 αἰῶνι G9 texoutum 

Coli. QU GVIOJ. 30.01 Xt ARA Ager FAT; 

| Wo) ΟἹ Ἑσζατοι πξῶτοῖ. ἴσαμ δὲς cu τῇ ἡ ὁδῷ ἀναδαξ 

E «1G ἱεφοσόλυμα, (o2) np "$0 yop auTOve 

6 INc'OVG 92) &Oa A Go TO Mor] ακολοθδντεο tos 

Gv ; (9) πϑαλαβὼμ ὁ Ἰησσο ποάλιμ TOVG d'a 

δεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγάμ τὰ μέλλοντα αὑτῷ 
συμιβαίνεμ., ὅτι td'oV ἀναϑαζνοικεμ eta" πφοσόλυ 

μα, MoU) ὃ ἣδο t ανθρώπο πϑαδοθήσετ τοῖο ἀφ. 

XRgeos ,W) T0106 gu nace. καϊακςινδσιμ 

au Tp θανάτῳ, “ραδωώσσσιμ αὐπὸμ τοῖς ἔθνεσι, 
IQ) De 



XATA MAPK ὃ N, 14} 
fo?) turo E SI αὑτῷ, νὴ μασιγώσ"ΘοῚμ αὑτομ 

n9 scri Uc cip avri) ἀποκτενδσιμ crop) 

TN ye ἡμέρᾳ ἀναδησετοι. 9) "eoa tov 

TOt αὑτῷ 1039 oc νὴ Ἰωάννκο 01 ἢ ζεβεδαΐσ, 

λέγοντεο. διδασκαλε ,ϑελομεμὶ ἵνα ὃ exp oria 

σωμεβ, τριΐσῃς VAT. ὁ 5 εἶ πὸ αὐτοῖο. C! ἐθέλετε 

ριϊσαζ ἀκε VAT 5 οἵ Ἱ δὲ simrop αὐτῷ. δὸο Ἡμῖρ,ἵν 

sic ex δεξιῶρ σϑ,μοὴὴ εἷς 1e εὐωνύμων σου Ken 

€ OUS ᾧν τῇ dde: σου. ὃ δὲ Ἰκσοῦρ «mp αὑτοῖο, 

οὐκ οἴδατε τί αἰτεο)ε, διυαόδε τ είν. ὁ worka 

φιομ ὃ ἔγω πίνω : ; o? βάηγισιμα, ὃ O0 ἘΎΩ Dota 

Tli iind. Boricua ; οἱ δὲ sirop αὑτῷ. d'uudia 
Eee Ὁ 5 TN 50 7r p αὐτοῖα. ? uU ποτήςιομ 

ὃ Ἐγὼ πίνω V τόϑε, M92) 7 Geri aat ὃ 0 ἐγὼ [bota 

s Tij doacaz Per] idd Wo eode, τὸ δὲ καθίσοι Ἐκ δέξια 

ὧμ un X) d εἰ εὐωνύμω. Ud, οὐκ δι ἔλιὸρ δόναι, 

ἀλλ οἱοἩτοίμασαι, (o ἀκὅσαντεο 01 δέκα} Nea 

tay ἀγανακῖέϊμ ποὶ 1x69 X) rave .6 5 ἡμα 

σδὅο 1900 Koo USuroo ei Tovo λέγει αὑτοῖς. Ola 

δατεῦτι οἱ δοκῶντες Ge cep Y VG p, xorracugta 
εὔουσιμ αὑτῶμ, νὴ δ᾽ μαφγάλοι ei TA, κετεξασιά 

Ἴσστρ αὑτῶμ. οὐχ OV Tto ̂) ἔσαι qf ὕμῖμ. ἀλλα 
ξὰμ ὑμῶμ θέλη «to m ἔγας cV VA Ty, ἐδ αἱ dia 

«0V0G JG, Y) 0C ἂν θέλει UA GO YautoJj MM 

Eu S24 



149 EYAEFrTTIEAION 

Ysox τοάντωμ d'oUAo6, νὴ oup ὃ 0c τὸ xv0g dm 
οὐκ ἄλθε διακονκθῆνοκ, aX a διακονῆσ᾽οι , v) d'a 

vou 7l) ἡυχὴν αὖ Τὸ) »λύτρομ ἀντὶ soap. 19 
ἔφχονται. 10 Ἱεριχώ. (oU) ἑηστοςὀνο δου αὐτὸν 

Ω» Ἱεριχὼ, ἡ) ὧν μιαθκτῶμ αὔτον, νὴ 0x Ac. ἵκας 
VoU , ἥδοτικαΐον βαςτιμαῖος ὃ Ó τυφλὸς ἐκάθκτο 
sega cl od'oy aoc at Tip. μοῦ ἀκδσαρστι fia 

σοῦς Ó ναϑαφαῖζός. ὄξῃμ : ἴφξατο «gap W) λέγψμ. 
Ó jos d'aGid 1no'od AEn ux. πο Ἐπετίμωμ 

αὑτῷ πολλοὶ, ἵνα σι GR, ὁ ̂  πολλῷ a Op 

ee» je : d'a pud, toin ἀκα, δὴ 9x6 ὃ 1&5, 
vem ary φωνκηθῆνας. W) φωνδσιμ Top τυῷλομ, 

λέγοντες αὑτῷ, ϑάςσᾳ, e yd gos paved σε. ὁ δὲ χα 

robo δ μάτιομ αϑ το) , ἀναδᾶς AB πρὸς 

ὸμ ̓ ησοῦμ. I9) ἀποκφιθεὶς Ae αὑτῷ ὃ ἰνκσους͵ 

τί ϑέλφο τοοιήστω σοι; 0 δὲ τυφλὸς εἰ 4 περ αὑτῷ. 

gue Bou, (Vac ineo, ὃ 1 Kg'OUG εἴτι αὑτῷ. 

ὕπαγε ,H τίσις στό σέσωκέσςε. «"οὴ εὐθέως ayez 

festo!) iXxoA 0a τὸ; Ἰησοῦ cA TH ἡ od Q. 

| καὶ ὅτε &'wrlovo't) εἴα Ἱεφασαλὴμι, vro Dus 

φαγὴ νὴ Θκθανίαμ 7606 τὸ 0e06 Τῇ» Ἐλοκῶμ, χπος 

SOM δύο τῶρ μιαθκτῶμ αὖ τοῦ, (97) λέγά αὐρῖς. 
ὑπάγετε εἰς 102 κώμιιμ 10). κατένανἃ UA p, W) 

᾿φυθέωφ ἠασοφόνόμῆνοι εἰς adrcip » εὑρήσετε e a 

Aop 
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Aoy δδεμῆνορ xo, 9p ovdi ἀνθρώπω κεκάθε 
Xsp , λύσαντες αὐτου ἀγάγιτε. 9A ii TIG Ud Ty 

€/71H y τί 0I Te τοῦτο ; ἔἴπτατε, ὅτι ὃ κύς (Θ΄ αὖ 

τὸ aero ἔχε; 2 Mod εὐθέως eU TOp ἀποσελάϊ ὦδε. 
ἀπῆλθομ 5 νὴ εἶφομ τοῶλομ δεδεμῆμομ 96 UD 
δύὐφαμέξω m] τὸ ἀμφόδου, W) λύουσιν αὑτόμ. 
καΐτινες Tp Ἐκ ἐδηκότωμ; Ayo αὑτοῖς. τι 761 

eT AV oye Top mop I2 δὲ εἶπτομ αὑτοῖς. καξ 
STATS ἐνετείλατο οἰνσδοι , Ἰοὺ apio αὐτούς. "οὴ 

Wyacyop Tüp Aon πρὸς Top Ἰκσοῦμ, "οὴ tib 

λομαυτῷ τὰ "él αὖ αὐτῶ ; 97] ξκάθισεμ Ἐτὲ 

αὑτομ.πολλοὴ δὲ τὰ ἱμάτια αὑτῶμ Xseec'ap sTo 

mo 6dép. e. οι δὲ sibi ac exo Tipo Ἐκ Tp δέν 
d'eop , V) ἐϑρώννυομ εἰς l3) ὁδόμ. νοὴ o1 προάϑ 
γντπο; (02) oi χκολαθοῦντεο, Ἐκφαΐομ, AST" 

GG kv, εὐλογκμῶψοςὶ 0 ἐρχόμϑυος ᾧ qu evo 

κυρίου; ὐλογημδυκ) N Sgxopdu βασιλεία q s VO 

uci κυςίου 0) πατρὸς Tar δαθι4', ὧς ἀννᾷ 
cU τοῖς ὑψ iSotc. Καὶ ὠσῆλθεμ «jc Ἱεφοσόλυῤια ὃ κύ 

φιο6 X) «1G τὸ «e op. νὴ &se16 As] μῶμος τοάντα, 

04 Ito KW οὔσ'κο Q9) ὥφαο, d A Bey εἰς PB oyiou 

μετα Tp δώδεκα, wo?) τῇ Ἐπὲ αὔφιομ ὄτελθόνε: 

TUI ̓αὐτῶ TP βαηθανίαρ , Ἐπείνασε,. M7) Way 

ees ἐκακς ong » EX 0uc'oq QUA, BADsp εἰ dea 
lij «ve ἥσει 



FTEAION 
sigo σειτι τ ctr.) EA o) zt αὐτὰρ οὐδὲ petes 

εἰ μὴ QUA. οὗ y y) ἵν καὶφος σύκωμ. ἊΝ üoPngte 

θειο 014056 , e re αὑτῇ. μακέτι Ἐκ σοῦ eG TOp 

eu oye udo Xoezrop φάγιι. 402) ἤχου ot xoa 

ται αὑτὸ Καὶ Eo xovcou «Io Ἱεροσόλυμα, νὴ εἰ 

σελθωρ ὃ Ἰκσοῦς «1o 7 ἵεφομ, ἴφξαν tx bo (p 

ποις πτωλδνταςρ, δ) ἀγορά  οὐας qu G9 Ἱερῷ, Ὁ 
τὰς τζαπέϊας [y κολυθδισῶμ, νὴ τὰς καθέδραρ 

Τὴ τοωλούγτωρ τὰς wserss edo κατέθρεψε, o?) 

ovx Xepisp οἷνα cto διενέγκῃ esu διὰ τος. 

μὰ δίδασκε , λέγωμ αὐνῖο, οὐ γέγφαπ]αι,ὅτι 

Ὁ oixaG jX OU οἶκος πξοσθυχῆς Ἀληθήσεοὰ τ στ 

τοῖς Ἐθυεστρ; νμιϑῖς δὲ Ἐποιίσατε ocu p. aA atop 

AUSOJ, 1t) ἡμουσαμ Οἱ γξαμιματεῖς νὴ θη ᾶς xe 

t0, «(9 agioup bis ἀὴρ ἀπολέσουσιμ qo 

βρόντο νὰ αὐτομ ̓  ὅτι wc ὃ ὄχλος σζωπλήσσε 

0 zl τῇ διδαχῇ αὐτο), wo ὅτε oye VVTO , ἐς 
ξυποφεῦε ἕξω 98) ττόλεωρ . Y) πρωΐ πϑατροόυό 

exo, «id'op Tl σὺ κῆρ d ege iif tx δῶμ. 

Y) aquae ὃ 0 wtoc ,A&yQ αὐτῷ. quur, 

Ts h συκὴ p κατης ἀσῳ δὄφίςανη. γὴ ἀφρκφιθεῖς 

6 1kc'0U8 , A&'yd αἰντοῖς. ἔχετε τοίσιμ ϑεοῦ, QU 

λέγω ὑμῖμ ,ὅτι ὃς Gp εἴπῃ ὦ oed τούτῳ, des 

(uà y 9) βλιθκτι εἰς τίν θάλασσα, 107) αὐ d'a 

«x eidn 
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KATA . AO x. Ιςῖ 

ἀκριβὰ qu. τῇ καφδίᾳ αὐτοῦ, M o τοισεύσῃ ὅτι 

e λέγει γίνεται , 5SoU. αὑτῷ Q tay eI, διὰ T0UT8 

Ayo WuTp. τοάντα ὅσα ἂρ 2190760 x 00301 ota 

Tio, το δεύετε ὅτι λαμβάνετε, X9) tSaU ὑμῖυ. 

wg) o7 up σήκκτε προσθυχόμϑιοι, € αφίετὲ εἴτι 

Ἐχετεκατά τινος , Tot Wo?) ὃ saris UJ ,0 cf) 

ἸΟΊο οὐφανοῖς ,»ἀφὴ υμῖρ τὰ ἐτσαφαη]ώμιαταὶϊ V2 

M. Καὶ ἔρχο ycou (352) elC φοσόλυμα, (Q2) 

ᾧ δ ἃ EI WeenmOTOUVTOG αὕτου, ἔφχοντας 

A «i Top ot à$ xusg elo (99) οἱ γφαμματεῖς X9) 

οἱ asc βύτες οι; χοῦ M92) λέγουσι αὑτῷ ᾧ» ola ἘΞ 

Ξουσία ταῦτα τσοιξίς ; 9) τίᾳ σοι 719) dori 

TOUTR ἔδωκε ,Ἱἵνα ταῦτα wolle ; ὃ δὲ 1uc'ovG 
ἀπτοκφιθεὶβ εἶπε y αὐτοῖο. ἐπεφωτησω. ὑμᾶς t0] 

Ἐγὼ ya A Oy «oU ἀγρκοιθκτέ λκοι, νὴ £e V4xTp 

ποία d Luca ταῦτα ποιῶ, ὃ βάτηισμα 1o 

ἄννου dt Queayou 8), Jt ἀνθρώπω; ἀποκρὶ uz 

TÉ 4401. 197) £Ao"y i ζοντο πρὸς tav TOUG, λέγοντες. 

Eo emp, jr οὐφανϑ, Sé διὰ τί ov p ovx ta 
πιδεύσατε aT Q αλλ tap e ITA 9 ὅς ἀνθςώε 

πω jig οβδντο ὧν λαόμ. ἅπαντες 8 M Xcop T 

Jo UK, ὅτι OV TOC προφήτηβ 1. ποὴ ἀποκρις 

θέντες, λεγουσὶ Ὁ 1 Ἰκσοῦ, οὐκ OI GAS. «92 

ὁ ἰνσοῦο ἀποκριθεὶς, λέγει αὐτοῖο. ovd ἔγω 

LE d λέγω 
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λέγω VAT] cJ) ?P Lot drea" lo To rot wo, "Xa 

Ἰρξατὸ acte jo waea ολαϊςλαλᾶμ. ἀμιπελῶα 

να ἐφύτδισεμ ἄνθρωπος 3 192) τεςιέθακε ῷφας 

yep, i (oe vp ὑπολήνιομ ,itgà φκοδόμασε. 
τούς D δξέδοτο αἱ αὐτὸρ Yeogyoa, (o?) xr«d ie 

(40$, y) QUT £SeAc πρὸς TOUG veo ode δ καὶ ouz 

eG d'EAop, ya arae ot τῶμ γεωφγῶμ λάβη ἃ ΤΟΊ 
xe 75 70 ἀμπελῶνος, οἱ δὲ λαθόντες αὐτομἔδει 
p 5 9A ἀπέϑαλαμ K&VOJ , 3) τάλιμ απέσειλε 

7906 αὑτοῦο ἄλλου δόλομ, 9) ἐκξίνου λιθοξολῆα 

CoU T&G ἐκεφαλαΐωσαμ, 19) ἀπέδαλαμ ATI ALMAE 

Vop. Ww) wA ἄδλομ ἀπέδαιλε  ακέΐνομ απέκτεις 

ναμ» 99) πολλούς &Xove , Toe A$jU δέφοντεο, 

T0vo δὲ ἀπτοκτείνοντες.. fr! οὖμ ἕνα op Ἐχὼμ às 
ey cm WS αὖ T) ,ἀπέϑειλε (02) au προς αὐτοιὶς 

ἙἜχατομ : λέγω p, ὅτι ἐνξαπήσονται τὶ Top op Mes. 
Ἐκέίνοι 5 01 γεωφγοὶ εἴ πομ πρὸς ἑαυτούς ὅτι οὗ 

τὸς iip 0 Mo cde , δεῦτε à ἀποκτείνωμεν αὖ 

"p, "δὴ ἡμῶν Ἔϑοὶὶ Ἧ κλλφονομία, μοὶ λαθόντερ 

ei TO) , amen Tena, "οὶ σξέβαλομ ἕξω T0 Quz 

πελῶνος. τί οὖμ ποιήσει ὃ κύς ((} TO. Gum AG 

νος: ἐλεύσεται "οὐ ἀπολξσει TOUG γεωφγοῦο ,W) 

δώσει T ἀμπελῶνα orc, οὐ δὲ alo ygoepip ταύ 

fu viis λίθομ o 0p ἀπτεδοκίμασαμ οἵ ortos 

δομόντις, 
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ϑομοῦντες , OU TOO vyyofr e elc κεφαλὴ γωνίας, 

τραρὰ xvgiov vypoemo αὕτη. ἡοὴ ts ιϑαυμασὴ qu 

ὀφθαλμοῖς i HALO . X95 Ἐἰίτουν αὐτορ κρατῆσαι. 

92) gj) Ἐφοίβήθασαμ Top 9X Aop. Vyvoc'ap e: ὅτι 
706 avTove lu) ταφαβολὴμ emt. : X9 αφέντεο 

eU TO) ἀπῆλθομ. 3) Q7PSEAN SO πρὸς αὑτόμ ἄνα 

diu φαφισαζωμ V) T fF φωδιανῶμ, tva crrop ἀγφεύα 

σωσὶ λόγῳ. 015 Ἐλθόντες λέγασιρ αὑτῷ, διδάς 

σκαλε »οἴδαμεμ ὅ ὅτι &ANÜNG «I, 10) OV μέλει σο! 

“ἰὴ οὐδενός. οὗ y) Ὀλέπαο slo πφρόσωτομ ἀνθφώς 

πωρ, ἀλλ ἐπὶ ἀληθείας τί od oy τὸ ϑεοῦ διδάα 

σκᾷ. ἕξεδι κῆνσομ καίσαρι φαναι. ἢ oU »δῶμεμ, 

H μὴ ἰδῶμεμ; :ὁ 5 εἰδὼς αὑτῶμ loo ὑπτόκφισιμ,εἶς 

T: αὐτοῖς. τί aus sagi; φέφετέ “λοι dwégi 

op, ἵνα Ἰδω, 01 ; Mysy xay. δὴ) λέγ αὑτοῖο. τίνος, 

Ἧ e op αὕτη X) ἣ emendis. οἱ 5 repara. Xo 

cg'aeog. x ἀηρκφιθεὶ 60 1N0 56 , Wm αὐνηοῖο, ἀπ᾿ ὅς 

δοτετὰ καΐσαρος καΐσαςι; X) ταῦ DESC) θεῷ, 

Y) eig ἐπὶ αὐτῷ. Καὶ $$ xov] σαδδοκαῖοι 

πρὸς Top, ofriveG λέγδσιμ, ay Soo m εἶναι, 

γὴ emi Thay αὐτὸμ,λέγοντες, διδάσκαλε, κω 

c'ilo yox] «p * NUT, ὅτι tp doc ἀδελφὸς ἁποθά 

ΝΗ) 9) καϊαλείπη uoo. X) τέκνα μὴ aq hoa 

λάθῃ ὃ ἀδελφός, αὖ TO) 103 “γωυσοϊκα αὐτὸν, 97) 

Ey ἐξαγάδήσῃ 



τς 4. ἘΥΔΥΓΕΛΙΟΝ 

| d owas i σῇ αὐσέομα T ἀδελφῷ αὐτο ἐτῆα αϑελ 
φοὶ ἧσιαμ,νὴ δ΄πρῶτοο ἔλαθε γιυαῖϊκα νυ) evil 
σκὼμ οὐκ αφῆκε auteua . νὴ ὁ δεύτεφορ ἔλαβε 

αὐτὴμ ,νὴ ἀπέθανε, ν) οὐδὲ ad 2o ἀφῆκε ang tot. 
νὴ ὁ bio ὥὡσαύτωο. νὴ AG op αὐτὰρ οἱ ἐτῆὰ ,νὴ 
OUx pico ασές κα. eaedem δὲ os ἀντμ ἀπέθανε 
Wh yan. si TN op. asma, 0T ἀρ ἀνασῶσι, τί 

ἴσῃ irr sou γαρνί; οἱ » emp ἔχομ αὑτὴ γυς 

Qo κα νὴ ἀφρκριθεὶς ὃ ina oo SETS αὐτοις. ov διὰ 
TOUT λανᾶσος, us ἀφότεο το γραφάρ , Aude 

elo) δα μιμ T «5507 ἂμ S ex vexe Gp ἀνασῶς 

ejl, οὔτε γαμϑσιμ ,οὔτε "you o oV 72 ax ἀσὶμ 

ὡς ἄγκλοι ot s τοῖς οὐφανοῖς. πο δὲ T νεκφῶβ, 
6T! vydigor] , OUX. ἀνέγνωτε c τῇ Θιόλῳ κωσία 

qs ἐπι T Bou oc wis αὑτῷ ὁ ϑεὸς »"λέγωμ; - 

Ἐγὼ ὁ Soc € ᾿ἀθραάμι, Y) ὁ ϑεὸς Ἰσαάκ, νὴ ὃ ϑεθᾳ 

ἐακωβ, οὐκ €sip ὃ θεθρ vec po 0soo Tip, 

ὑλιξίο OU) ποολι τπλανᾶϑϑε. καὴ πϑοσελθ ὧμ εἷς 

x γραμματέωμ, ακὅσ'αο av TO c'vivc Sy Taste 

δως ὅτι xo GG αὐτοῖς ἀπεκς 0o Ἐππρώτπισεμ αὖ 
τόρ. τρία Sip πρώτα τοάντωμ ἐντολή ; ὃ ἢ 1k 
come in αὑτῷ, ὅτι πρῶτε -ασῶμ Ὁ ἐντλῶμ, ἄς 

τς ig god, κύρι 0 θεῦο Vj Gy, κύφιος εἷς éd, 

499) ἀγαπήσει κύφιομ Top ϑεόμ σα d'o ὅλκα οδὴ 

| Kad ako 
1 

E 
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καρ δίαρ στ, v) do ὅλης go ψυχῆς cà, 3 det ὕλις 
Q9) διανοίας σα, W) dL o 0AxG go toG σῷ , αὕτα 

πρώτα ἐντολή. » MiTo ὃ ὁλκοία αὕτη, a'yemíc de 
Ὑτλισίομ σϑ 6 σταυτόμ. usi og TTD QUNM 

ξυτολὴ OUX ESI . W) εἰ TS αὑτῷ 0 γεαμ ματεύς, x 

x d'id ta uos ez? αλλθείαο ei Tr ὅτι T 8 ἄξ᾽ Oe 

6, 49!) ovx sip ἄλλος τολὴμ αὖ το), νὴ T0 , ἀγας 

πᾷμ αὖ TO) dtt cAX8 Q9) xaed taco, νὴ " διρῦ Ano ὃ συ: 

νέστω ον) 24 ὅλνο ὃ ψυχῆς," dtt ὕλης T Ἰχύος, 

X) ὃ, ἀγαπᾷμτϑμ e AG" Top (0 Sot TO ̓ πλέόμ 

ὄξ; yup ὧν ὁλοκαυτωμάτωμ; X) Tiu 3uc'ie 
Gy. 9) ὁ inco ἰδὼμ οἱ »ὅτι νεὼς ἀπεκείθκ εἶς 

περ αὑτῷ, οὗ ἀιακφαῖμ εἰ ΑἹ XN βασίλείας 7T ei 

9 ovd! c οὐκέτι ἐτόλμα αὑτομ Ἐπεφωτῆσ᾽αι- 
καὶ Pig θείς C 0 Ἰησδς ἔλεγε, διδάσκωρ ᾧ δ 

E 100 Aeydctp ΟἹ γραμματεῖς, ὅτι ὃ λβιδὸρ 

Σ ὅξι δᾳρίδ; ; Too y? d'aGid «i ssp τ πνεύμαα. 

τι αγίῳ. εἶπεν 0 ὃ κύφιος Gd κυφίῳ dy tx δε 
ΕΝ μα, ἕως ἂμ θῶ πιο Ἐχθοὅρ σῷ ὕγρπτόδιομ 

diy sod Gy σα, αἰνὸς οὖμ δαβ δ λέγε αὐτὸμ κύ 
- euop, νὴ πτόθεμ ἧσο αὖ T0 ὄξι 244 0 γελι ὄχλος Xa 

κιϑεμ αὖτ Ἡδέως, γὴ ἔλεγεμ αὑτοῖς qu τῇ διφαχῇ 
αὐ, δλέπετε Ὁ T γεαμαζέωμ, Ὁ θελόνγωμ : 50 

λας "Push, Y) ἀασασ μους qu Tate ἀγοραῖς, 

JU] 29706 
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1$6 ÉYATTÉAION 

(92) πρφωκαθεδοίας e ταζο σαυσαγω γαῖα "ἢ 
“φωτοκλισίας cJ τοῖς δείπνοιο. O1 κατεδ)ίοντεο 

τὰς οἰκίας ῥ᾽ "Xue Gp) προφάσει μακρὰ — 

σθιχόμϑροι οὗτοι λήψ oyr ou 7i91030T€9 0p X 70.3 

Καὶ καθίσας o Ἰησοῦς κατέναν à τὸῦ γαλοφυλας 

πκίου, ξθεώρει «60 ὄχλου βάλλε χαλκὸμ eic τὸ 

γαϊοφυλάκιομ. oU) ey 201 πλούσιοι € oU op 

“πολλά. oU Ἑλθοῦσα utat χήφα, τῆωχὴ ο«Ἔθαλε 
λετῆα do! 0 ὅς] κοδφά ἀντήο. 19 προσκαλεσιζε 

ἀλδροφ᾽ τουο axi ae αὑτὸ), λέγει αὑτοῖς. quip 

λέγω υμῖρ,ὅτι χήρα αὙΤῊ M Te X, TAG OU τᾶν 

i^ βέθλκκε ὧν βαδὰ ὀντῶμ «fo 79 γαϊοφυλά: 

X109. πάντες you tX τὸ τοτριοσεύοντος αὑτοῖς 
« 4 Ww. 7 

Ἐβαλομ, avr δὲ Ἐκ o5) ὑδεφίσεωρ cV THO πάντα 

σα s xs toAsp, oAopTop Drop «UTKG. . 
15 ^» ^ Á, 

Καὶ Ἐκπτορ GojAlyov αὑτοῦ Ἐκ TO) tee oU, λέγε 

αὐτῷ do TW μιαθκτῶμ αὐτο). διδάσκαλε ἴδε 
πτοταποὶ λίθοι AK τοταπαι! ̓οἸκοδομιαί. 9 ὃ 

| ᾿κσοῦς ἀποκειϑείς, εἰπτὲμ αὑτῷ. βλέπας ταύταρ 

τὰς μεγάλας οἰκοδομάς 5 οὗ μὴ χφεθὴ λίθος ᾿ς 

πὶ λίθου, 0c οὗ μιὰ καταλυθῇ, Καὶ sco uou αὖ 

τοῦ sio ὦ ojo T VE κατένανά TO got, ἘπῊ 
germ αὐτὸν κατὶ ᾿δίαμ τέτρος,  οῦ Ἰάκωβος, 

ig fede y (9) αὐδφέαφ, dme VuxTp , τὰ ὅτε 
ταῦτα 
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ταῦτα E501 5490) τί τὸ Gk μιξίομ ὅτ ἂρ Jd Tru 
ταταῦτα σαυτελθοθοι: δὲ Ἰκσοῦο ἀποκειθεὶς 
αὑτοῖς ie ξατολέγειρ. βλέπεπναί τι ὑμᾶς λα 

νήση,τοολδλοὶ γο Ἐλεύσονται Ἐπὶ " Go c ονόματί 

ἑλου, λέγοντεο, στε ἐγώ su , (9?) 3 0/NoUG Ace 

νήσουσιμ. ὁτ' &p ἀκούσκτε πολέμους M92) ἄκος 

ἀρ πολξ Ap » μὴ θφροξίό)ς. ΠῚ oU γγνεόϑαι, 

ἀλλ οὕπω τὸ τέλος. Ἐγεφθήσε γὺ ἔθνος Ἶ Ἐπὶ ἐ2 

106,1) βασιλεία πὶ Brock . X) £c'oyr au σε 
po " κα]ὰ τὸ )TOUD, 02) tc'oyr ou λιμοὶ W) Texas 

gai. ἀρχαὶ ὥδίνωμ ταῦτα, βλέπετε ̂) ὕμξοξαυς 
TOVG ̂ οαδώσουσι y v UA Q.C «1G c'uoéd'eia Ww) «10 

σαυαγωγάς. δας σεσθε,γὴ ἐπ ,νγεμ ὄνωμ s) Ga 
σιλέωμ ἀχθήσεσθε t SED t4X0U VIO nag τύφιομ 

αὑτοῖο. I9) £16 πάντατὰ dep ΠῚ πρῶτομ καφυα 

ex Olivo τὸ εὐαγγέλιομ. OT ap. δὲς ary ey cip υμᾶς 
zio id Teo μὴ mgojasg αγᾶζτε Ji λαλίσατε,μνα 
st (A SÀST GUT, CI O ἰάμι d'ou vui Tp tp xsv τῇ 

ὡς TOU TO AQ ETC oU "ye tss vjGo 01 λαλοῦντες, 

ἀλλα ὁ VS ATO Cy LO wagadva & xA. 
| φόφἀδελφομὶ 0 θάνατομ ; 9A wai réxop. νὴ 
Ἐπαναθήσοντοις τέκνα τ yx , 9) ovo 

σουσὶμ αὐτούς. Ἰοὺ ἔσεονε μισούμενοι ὕπο τῷ ἄγ: 
T GJ διὰ ὁ Ὀνομιά μι. ὃ dE ὑγράκείναο «Ἶο τέλος, 

ἱ οὗ τος 
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οὗ το σωθήσεται, ὅ' ὅτ᾽ ἃ p ἴδητε τὸ Θδέλυγμα 
ἐφκμώστως, τὸ εἴθε ὕπο δανιήλ Τὸ προφήτου; 
$500 04Pv oU δέ, o ἀναγινώσκωμ, νοείτω. τότεοι 

*p TH Ἰουδαίᾳ, φευγέτωσαμ εἰς τὰ Oe. ὃ δὲ mI 

τὸ φώμιατος 444 καταβάτω ero τὴμ οἰκίαμ, ἀκ 

δὲ εἰσελϑέτω ἄραι τι ἔκ 90] οἰκίας αὖτον. or] ὃ | 
«16 TOp cy9o p Gp μὴ Ἐπισφεψάτω eto τα Ὀπίσω, 

deou TO Ἰμάτιομ αὑτῶν. οὐαὶ δὲ ταῖς &p "yasgt 
Ex oUc'ato . QU) TOLG ÜkAatoVc'oLo tp txsVoLg 

τοὺς Hu.seou o . προσεύχεσθε δὲ ίνα αὐ γγύκται 

Ἧ φυγή VJ Gy xeuavos. tc'OVr ot "2 ai "ue 

$x e Vou eA; Ol OV “γέ Vas τοιαύτη cz? ag Xa 

X Clo «6,6 EX TO €) ὁ θεδο ἕωο “ΟῚ νῦμ. G2 OU μὴ 

ovra ? «92 14H κύριοο ἐκολόδωσε TOO 12 

φαο, οὐκ &p ἐσώθη πᾶσασάφξ, a a διὰ τοὺς t2 

XASKTOUG, οὺς δκελέξατο, ξκολόξωσς τὰς HuUta 

gae. «to0) TÓT ἐάν τις ὑμῖν Emu. 1d'ov ὧδε ὃ Xe 

goc, 1d'oV €x € JU ISTE, ἐγεφθήσοντοι oU 

J eud'óasisor ioo) ψευδοπροφῆται," ὴ δώσουσι 

eu. ea δὴ τες ἀτὰ αψον To anon Aye, «t d'uvae 

Tbp,o) τοῦς ERARKTO VQ. VA. Glo δὲ Θλέπετε, Ἰδοὺ 

προιίςκκα ὑμῖν πάντα. OM ὧν exeat TOLG 

Rute oe Ju. sfa alo) exp i exeun ὁ ἥλιου σμοτίε 

δδήσεται νὴ ἣ esum ov δώσει ὁ φέγγος «ugo), 

492) οἱ 
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Wo3oi&steso τὸ οὐφανοῦ ἔσονται ἐκπίπηοντεο, 
ηρὴ αἱ Φυυάμεις ett Ἐμ τοῖς οὐφανοῖς,σ᾽ αλευθήσον 
TOL.W) τότε ὄψονται τὸν ἥδ μ΄ T9 ανθο που tex 
UXyoptp νεφέλαις 4S T O' td'uozuusmg soie 192 

δόξ κα. "οὐ τότε auo σελεί TOvG ἀγγέλους &vTO, 

"9j ἐπισαυάξα τοὺ d ἐκλεκτοῦ αὐτὸν Ἐκ ἣν τισ' 

σἄφωμ ἀνέμωμ, cz? ἄκρου "vllo τωρ ἄκρου oUgogs 

νοῦ Ὁ δὲ οδἹ) συκῆς μάθετε TU ἡφαθολήρ T. ἂμ 

ἀυρ δι) ΠΟ κλάδος ἁπαλὸς γγύνται Mg) ̓κφυΐ 
τὰ φύλλα , γινώσκετε OTI two Τὸ θέφος | TTA 

) οὕτως (9): ὑμᾷς 0v ἂμ ταῦτα "dw γινόμενα, 

γινώσκετε ὅτι εγγύς ipd ἐπὶ gate aqu λές 
yo vein eri OU 44H P IOUE ἣ pec Sgt. eiiis 

οὗ τάντα ταῦτα γένηται. ὁ οὔφαν (90) A γὴ 

uie , οἱ δὲ λόγοι μου οὗ μὴ anas 

, τορι! δὲ Q9) ἡμέφας EXslVAG , I9) 99) ὥρας 

οὐδεὶς οἶδε, ov δὲ οἱ ἄγγελοι οἱ tp ougaya , OUs 

δὲ ὁ joo τλῆ ὃ πατίς . βλέπεπ, ἀγφυπνέϊτε, 

M9 70 σεύχεονε, οὐκ οἴδατε 3, τότε 0 xata 

góc ὅξιμ. (00 ἀγθφωπτος ἀποόδημκορ ἀφεὶρ τὴμ 

δικίαμ αὐτὸν, (2) fous τοῖς d'oVAoie ouv TO alu) 
ὀϊουσίαμ, "νὴ ἰκάσῳ τὸ ἔνι &vTO. ποῦ [2 

edge tUe T€ 1A TO να γρηγορῇ. γοκγοφᾶτε οὖμ, 
οὐκ οιδατε γουρ, πότε ὃ κύςιος τ οἰκίας "X81, 

. os 
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| epe Ἡ μεσονυκτία ἢ ἀλεκτοςοφωνί &6, H ago. 
n. ξλθὼμ διαζφννς, «ig ὕμᾶο καθεύδοντας, & 

δὶ ὑμῖρ λέγω, ei λέγω,γ5 gem, Hp d 
TO πάσχα, 92) τὰ ἄζυμα ματα t voi huéga. iJ 

Ἐχέτουρ ol 2g Xisedto «9U) 01 γϑβαμῥαταις ,00 

&vTOJ ᾧν δόλῳ; d τήσαντεα ἀποκτείνωσιμ. ἕλε 
Yn dt, μά tp τῇ ἑορτῇ, S 0TE θόφυδος ἔσο TO) 
λαδ,νὴ ovr 00 αὐτῷ ep ϑαθανία Ὁ τὴ οἰκία σίμω 

voo TO) λέπφον ,»κατακειλιένα αὖ Τοῦ KA cy γωνὴ 

ἔχουσα ἀλάβαξφορ μύφου νάρδου wisidle γρλυΖ 
πλοῦς; 9D) c" I^] ασαὰ τὸ ἀλάθαθρομ, κατέχες 
£p ocu TO? «dfe go κεφαλῆς. ἴσαν δέ bari ἄγαγαα 

κτοῦντερ πρὸς ἑαυτοιὶς i) λέγοντες, εἰς TÍN IM 

Ada ἄυτα TO? ug γέγνερ; ;Ἰἰδϑωατο 7$ τοῦ τὸ 

“ἀϑαθῆναι Ἐπάνω θιακοσίωμ dwag fep, δοθῆ 
uat τοῖς τηωχοῖς, Ἰοὴ Sec TH . ὃ δὲ κα 

cov mp. ἄφετε αὐτάρ. Ti αὐ τῊ κότρυφ Texte 

Tes ἢ Καλορμ fe yop εἰςγάσατο εἰᾳ ἐμέ. τ ἄντοτέ 
C7 »»* 

γοὺδ τους πηωχουοῦ ἔχετε T sev Tp?) dei 

ϑέλκτε d'aoadxs αὐτούς εὖ 7P Hoo y £4. € δὲ οὗ πᾶν 

TOT ἔχετε εἶ χὲρ ἄντα ξγρίησε, τφοΐλαδε avg 

eau. Xov τὸ σῶμαείς Toy ἐνταφιασίμόμ. αἰλὰμ λές | 

^y o ὑμῖρ, ὅπου ἐὰρ καφυχθῇ T ἐὐαγγελιομ τοῦτο 

ξιο 0AOp ὧμ xoc M. op, 92) D VPINg SU QU TR, λαλκε 

θήσετας 
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δέσεται c εἴ ἀκνηῤιό ὕσιωομ αὑτῇ. Ἴ 0 ἰού δας s ὃ 

Ἰσκαφιῶτας; TTE δώδεκα; ἀπτῆλθε πρὸς τους 
ἀρ χιεφέίς yia τσαφαδῷ αἱ αὐτὸμ αὑτοῖς. 0i δὲ esa 
πο μῆς Ἐχάφησαμ; (oU) ET WIADTO. αὑτῷ φᾷ 

Ὑύςιομ δοῦνοι. it) euírd , 006 εὐκαΐφως αὐτο 
a dien Καὶ τῇ πρῶτῃ Ed TA & quao JU, 64 
πε τὸ τοάσχα ἔθυομ, λέγουσιμ αὑτῷ or μιαβκταὲ 

αὖ Το). ποῦ Ode ἀπελθόντες $TULA. ἄσομεμ, yo 

φάγῃς s πόδα; 2 192) ἀποσέλλει δύο ἦν pus 

pr αὐτο); Ἰοὺ λέγει αὐτοῖς. ὑπάγετε dg alui πὸ 

Alp 5 Y02) απο τῆσει VA Ty cy Oed roc κερα κιοβ 

ὕδατος βαδάτωμ,χκολαθήσατε αὑτῷ, (QU) ποι 
tap εἰσέλθῃ; ὄπατε [^) ol κοδεασότῇ , 0110 δι2 

δάσκαλος λέγ. τοῦ ὄξι ὁ κατάλυμα, ὅπου τὸ 

voa pire TN ἐκαθητῶμ (oU φάγω » M02) αὖ 

τοῦ ὑμῖμ δείξει ἀνώγεομ μέγα: ἐβρωῤβμορ E á 

"Toljxop , €k& eTOLA Go oce hup . καὶ d iAgop ot 

μαϑαταὶ αὐ Τὸ) ; I9) fA Bop «IG TlUJ πόλιρ, i 

εὗφορ καθὼς εἶ mj) αὐτοῖο. Yo) Waco TO adc 

*X«. καὶ oia ἡδυοῤρδμποῖ REPE ἀλετα' Στὴν δώ 

Pu. LO ence po αὖ Tij δ) Ἰδϑιόντωμ; T 

περ ὃ Ἰμσοῦο. e. Hp λέγω. ὑμῖν ἃ ὅτι «e σε UG 

“σαραδώσει ut s Ll E ot δὲ erp 

τὸ Avo s 5} ἡ ἐγέμ αὐτῷ 5 $16 καὶ 16, ji 

! ' ἀ ἐγώ $ 



162 ESATITATO:N 

τι Ἐγώ; ; M6) ἄλλος, μή τιξγώ so δὲ ἀτρκοιθεὶᾳ, 

εἶπ αὑτοῖς. «εἷς tx Τῶρ δώδεκα, ὃ ἐμιδαηγόμιεα 

νοῦ sem $4.0U εἰς τὸ δυϊῥλίομ. ὃ M, foc T ἀνθρώε 

πουὑπάγα καθὼς γέγραπται τοὶ αὐτο). οὐαὶ δὰ 
G9 ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ d οὗ ὁ ἧσο τοῦ ἀνθρώπ'Β sa 
ead dom), aA op ἐμ αὐτῷ, er οὐκ yon auo ἄνα. 
dgtPo £x voc. Καὶ ̓ Ἰάϑιόντωμ carro aon 01M. 

co ἄς τὸν . εὐλογήσας ἔκλασε, "οὐ Ἰδωκεμ αὖ 

τοῖο, νὴ εἶπε. λάθετε,φάγετε,τοτό ὄξη τὸ o Gu. de 

pes.) Asp T s sorgen, εὐχαφιθέσαρὶ ἔδωκ 

αὐτοῖο. W) Ἐπιομ ὅς αὐτὸ πάντες. 19) EET αὖ 

τοῖο. τοῦτο ὄξι τὸ οἱ μιά μι 10 2 xou vllo διαθήκκο, 

q0 τοὶ 282p ἐκχωρόμϑδυομ. up λέγω μῖμ, 

ὅτι OUX ἔτι OU μὴ wo Ἐκ ΤΟ) γγυνήματος αμιπέ 

λύφξωφ so ἡ μέφαρ Ἐκείνκο, ὃ T ἂμ αὐ πίνω καξ 

Vop ᾧ TH ἢ βασιλείᾳ T O«3 . Καὶ ὑρινήσαντεο ἝΩ 

θομ εἷς ὃ 000 τῶμ Sou Gp. ποὺ) λέγει αὑτοῖς 01H 

σὅο, ὅτι τάντο o'owd ouod aso e ον Ἐμοὶ qu 

τῇ νυκτὴ ταύτῃ, ὅτι γέγραπτ, ταϊάβω T 714 € 
να, X) διασικοφπισθ σε Tt προβαῖα, aat μετα 

τὰτο Ἐγερθῆναί u.s προάξ c v4.&o εἰς Tl) γᾶλις 

λαίαμ. 07) τέξος ἐφκ αὑτῷ. νὴ εὐ e GV Teo eoa 

δϑαλισθήσοντ, aXX οὐκ ἐγῷ . )) λέγ αὑτῷ δ᾽ a 

σοῦο, & kp λέγω σοι, στι σήμεςομ cf) Tl νυκτὴ 

ταύτῃ, 



KATÀ MAPKORN, 1:65 

ταῦτα πε i | δίο ἀλέκτοφα Φωνῆσοϊ, τρὶς A 

ξονήσῃ 5.0 ex "gus ἔλεγε, Hop ξάμ Je 

δέῃ σ᾿ υλαπτοθανέιίμ σοι, ov μή σε iere ilo o Meo 

ὡσαύτως δ ταάντες Ἐλεγορμ. νὴ te Xov] eI Xo 

giop oU 1S ὄνομα γεθσκμανεί. 3) λέγά τοῖς uote 

To eV ικαθίσατε odstoo ἀπελθὼμ 7 πφοσούξω 

pou X) zo oou. Gud ἢ T mégop W) T 10.0060] W) Ιω 

ἄννημ με Saut SW) ἔς ξατο Ἐκθ e X680) νὴ ἀδκμο 

v&p. ν) λέγει αὑτοῖς, ποίλυπός ὄξιμ ἢ ψυχῆ μου 
ἕως ϑανάτι, μείνατε ὧϑε νὴ γοιγος δΐτε, νὴ reos 
θὼμ qumgo pem MO) "yiíc uy ago σχύχετο, 
Ἱνα ὦ δωυατὸμ ὄξι ease d αἷντῦ) ἣ cogat . Xov) 
SA s ysp. αρβᾷ o saris ,π“ανταδαυναϊά 'otyapos 

yup origiop Q7 Ἐμοῦ τοῦτο, GM. οὐ τῇ 

Ἐγὼ ) ϑέλω, ἀλλὰ τί σύ, ἡ "οἱ Ἐφ ΧΕΤ9 3) εἰς ἰσκᾷ 
αὑτούς καθεύφονταο. 9 λέγ (59) See. cia 

ep, καθεύδες ; ; OUX FX va'ao axo ὥφαμ gy 

etío'ou ;γονγφέίτε W) πϑροσεύχεσιε, 1 να 4X εἸσέλ 

θητε «iG πειρασμόμ, ζω uS πνεῦμα πφόθυμομ, 

ἢ δὲ ces aeg tg) πάλι ἀπελθὼρμ προσ Ua 
Et, Tp drop AÓ yop ἐϊπώμ. W) ὑποσφέψας sues 

αὑτοὺς «ép καθεύδονταο. σαν y? οἱ oq aaa 

μοὶ αὐτῶρ βεθαφκιδύοι , À) οὐκ tid woo τί αὐτῷ 

ἀποκοιθῶσι, v) te X «7j TO Tf /T0p,9) λέγά αὑτοῖς. 

Dd κκαθεύδετο 
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καθεύδετε T A.OI7PJ νὴ ctus. ἀπέχα. ἴλθεμ 
o ὥρα. Ἰδοι eagad tdaJoz c ὁ 506 τὸ) ανθφώπου εἶ 

TAG χέρας T ἀμαφγωλῶμ. £^ γείφεά)ε κἄγω su. 

᾿δον ὃ wagadidoy UG με ἴήγγυκε. Mo) εὐθέως e ἔτι QUA 
τῷ λαλδντοο ποαγίνοτοι Ἰούδαο, εἷς ap^ diy δώ. 

δεκα A Y) AKT αὖ TO) ὄχλος τοολύο usa "Xx ona 

eap 3) Ξϑύλωμ πρὰ TI Ge X r9 &o p v)) τῶμ oua 

ματέωμ νὴ τῶμ πτεσθυτέφρωμ. δεδώκει δὲ ὃ oa; 
φαδιδους a0) σύοσκῥκομ αὐτοῖς͵, λέγωμ. Op ἂμ 

φιλάσω,αϊντὅς ὄξ;. κερατ σ᾽χης iron Y) ἀπαγά 
ΘᾺ ἀσφαλῶς, 9) oy, εὐθέωο meon 2T 

αὑτῷ "λίγ αὑτῷ. ζαβϑεῖ, Sa B Bs. τὴ κατεφίλιε 
d αὐτόμ. οἱ δὲ Ἐἐπεβαλομὶ p cim TO χέϊραρ 

αὑτῶμ ,(97) Ἐκφάτκσαμ αὔτόρμ. εἴς d€ cio ἄδεδκ 
XóTUOp exa e μϑμος alo) idxotgo , ἔπαισε ἫΝ | 

δόλο TO) a χιεφξωθ,νὴ αφέίλεμ ctu ΤΟ) ὃ ὡτίομ. 

x9 ἀπτοκφιθεΐο ὃ Ince, εἰ περ αὖ τοῖο. Qo Ἐπὶ AH 

SHy dc AB «τεῤκετὰ M poa p νὴ δι UAc συδλαα 

G&p 4s. καθημέφαμ ων πρὸς Udo wei ise 

διδάσκωμ; W) οὐκ ἐκφατήσατέ wa QV να 5A 

ee cip αἱ ygxpat : 3) ἀφέντες αὐτου πσᾶντεο Ez 

dp vyop. to?) «1o T1 νεαν aod Ἰκολὅθει M M ME o 

6s Booutufo σινφόνα Ἐπὶ γυανδ, W) x gocce p ay 

του οἱ νεανίσκοι, ὃ * καταλιτεὼμ TU) σινδόγα, | 

| γυμνὸς 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡ ΚΟ Ν, τός 

γυμινοοῖ ἔφυγε aer eimi. καὶ ἀπήγαγομ Top 
Iu oU προ 6. Top ag xus ἔα. γρδ)σιωές x ov Ta αὖ 
TG ταντεο Ol ag χιες εἴς M92) ol πρεσβύτεροι 9 

e: 2801.6 . κοῦ ὃ Ws Qc 7P Mans ὅθε; J Ha 

X0A0 ύθκστῃ αὑτῷ , €0G ἔσω «JG. TL) αὐλὴν T0 ἂρ 

Χιφέως 499) Hm συγκαθήμϑυος μετὰ τῶμ ὕπκα 

φττῶρ,"οὴ ϑεφμιαινό νος πρὸς ὁ $96.01 δὲ ἀς 

χιερέίς 492) ὅλομ τὸ σωυνέδειομ ἐζήτουμ κατὰ τὸ) 
Prov pg mg cq, da ὁ ϑανατῶσιαι «TOJ , I9 
οὐχ εἰς σκομ, γρδνο! P2 e Adonagsiguy Kot 

αὐτὸ), W) ̓ἰσοὰ αἱ U.Xxe Tue tau. οὐκ ἴσα. κα τινε 

ἀγαδάγτερ tud oio τύς ap xac tu TO) »λέγοντεῷ, 

ὅτι Ἡλιβίο incóo dy αὖ TO) λέγοντος OTI yc κα 

ταλύσω τορ acp του. TO ειφοττοΙ ΚΤΌΜ 5 «o7 

διὰ Ep Lee Gp avo &xegovrotifop orxod'oa 

pco. I ουδὲ οὕτως Io" 0. i αἱ μιαφτύς τοῖς aUa 

Tip. «9: ἀναδὰς Ó ἂς XhsgsuG εἰς ὃ xut mop , €TM 

φώτησε Top Ἰησοῦμ, λέγ GH. οὐκ toG Ova 

d; τί oU ei σου καταικας geri; $6 δὲ triam, 
Y) ovp ἀπεκςνατὸ "πάλιρ 0 ἀξχιτς ες ἐπαφώα 

τααῦτομ, (02) λέγῳ αὑτῷ. σὺ el à agisoe ὃ T 

“τὸ εὐλοΎκτον 50 δὲ (4706 εἴπερ. Ἐγώ εἶμι, 490] 

οψεὅϑε Top jjop τὸ ανθρώπονυ καθήμϑνομ Ἐκ δεξι: 
ὧμ 99 ϑαυάμιτως , νὴ Ἐς χόμϑμομ uda TÍU νεφε: 

ι dj δλῶὼμ το 
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^p T οὖφανδ. 0 ἀφχιεφευς διαξξέξας τοιο ΧΙ | 
τῶνας «VT , λέγει. τί ἔτι Sua) EXOHAU μας τύ 

gen κκούσατε o9) βλασφαμίας, τί ὑμῖμ qatwe | 

7&; οἱ δὲ πσάντεο κατέκφιναρ αὐτὸμ «iyau Sroxop 
θανάτου. Ἴ) se Eourró TIV&C aT] Veg αὐτῷ, 9) 
zio δικαλύτερ τὶ τὸ πφόσωτρῃ αὖ τον, "σὴ κολαφ dp 
αὗὐτομ, W) λέγερ αὑτῷ. προφήτευσομ. δ δεύπι 

ecrou  φαπίσ᾽μασὶμ ry 56x op. 3) Ὄντος ἢ τί 

109 sui αὐλὴ κάτω, te xv μία ταιδισ'κῶμ 

T Gg χρέως ) 92: Ἰδῶσα τὸρ πέδον θεφμιοινόμα 

Vop, Ἰαδλέψασα αὑτῷ Acya «νὴ σι μετὰ τὸ να 

ζαρηνδ tho nda 50 7j AQUIS λέγωμ. οὐκ οἷ: 

d'a , οὐδὲ Ἐπίδαμκαι τί λέγειο. v) ἢ d rA ἔξω «l0 

το προαύλιομ. oJ) αλέκτως Ἐφώνκσε. Yo) ἢ arat 
δίσκν ἰδὅσα cip yeu p e Eco Ay qp τοῖς τα 
φιδικόσῃρ , ÓTI οὗτο C ὅς αὐ TÉ T o δὲ wo 

Neve, y) ματα Je op exu gl πρεσῶτες ἕλε 

yp [5 sepe. αληθῶο dt αὐτῶ εἰ 40) γϑγαλι 

AQL(G «i NC ἣ λαλιά σου δμοιάλε. ὁ δὲ Ἰίφξατο 

ἀναϑεμιατίαι "νὴ og.y ep ; ὅτι οὐκ oid Top ἀνθφω 
op. TOU TOJ) op λέγετε. μῳὴ Ἐκ δόντέςο à ἀλέκτωφ 
ἐφώνησε. A9): QV&JAVILOD M ὃ ἀσέτζος TO δήμιατος 

οὗ eme αὑτῷ ὁ ἐκσοῦο, ὅτι πο ἀλέκτορα oos 

vias dV ,&mogvio qs ?(!6 , τοῦ Ἐπιβαλὼμ 
Ἑκλοίς 



XATA MAPKXON, 167 
ἔκλαις. . Καὶ φτὐθέως Ἐπὶ τὸ πρωΐ Φυ βού 

λιομ ποιήσαντεο οἱ ας χης Εἴς μετὰ ΤῊ) πρέσβυς 

τἔφωμ 402) γεαμματέωμ, MG) OA 0p TO o'uUt2 

d'erop, δήσαντες Top Ingo Up TQ yidy "οὐ τας 
gi nap τὸ eer. 400) Ἐπταφώτησεμ ron ὃ 

“πἰλάτρο, CV εἶ ὃ βασιλεὺς A ioudaep c o δὲ 

ἀποκριθεὶς, εἶπ αὑτῷ. .σι λέγες, 9 XT N2 

. *yogoup αὐτῶ 0i ἀφ Xie eio 02M ,Ὁ δὲ τοιλᾷα 

» TOO "Góp ἐπηρώτασεμ auTop , λέγωμ. οὐκ 

αἀποκφίνῃ οὐδέμ; Ἰδετσόσα σον καταμκαρτυφοῦα 
cip . Ὁ δὲ Ἰκσοῦᾳ ovx ἔτι ovde ἀπε: gián, ὥρτε 
Satu. dde ib ποιλᾶτομ. κατὰ δὲ Ὁ tog τὴ Tria 

λυερ αὑτοῖο ἕνα Φέσμιομ, Oy arie HTOUVTO . Em 

δὲ ὁ λεγόμῆνοο βαραβδᾶς, μετὰ τῶμ συδας 

σιασῶμ δεδεμβμος, οἵ τινε e τῇ σάσει φόνομ 
Ἐπεποιδκάσαμ, νὴ αναδοΐσαο ὃ 0X2.00 ,᾿ίφΞατο 

οὐτσγαι, καθὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖο, ὁ δὲ wis 

λᾶτος ἀπεκρίθη αὑτοῖς, λέγωμ. ϑέλετε «πολύ 

σω Vai ?»y βασιλέα TO Ἰουδοζωμ; ἐγίνωσκε 
γον, ὅτι διὰ φθόνομ παφαδεδώκασαμ αὐτὸμ ot 
ἀφχης είς, ΟἹ d&agxrnséic ἀνέσεισαμ TOp ὄχλομ, 
ἕνα (078 op τὸρ δαφαδᾶμ ἀπτολύσῃ αὑτοῖς . 0 

ot πλᾶτος mong icu Sup ,εἶπερ αὐτοῖο , 

τί οὖμ AW wolle γὃμ λέγετε βασιλξα τῶμ 

ἶ l üij iovd'ou op; 

1$ 
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13d a oys o1 δὲ ay Quy fxea£ap.sades'op αὑτό με 

ὁ 5 τοιλᾶτος Ἐλεγεμ αὐτοῖς. τί γουβ xac op erroe 

σεμ; δι δὲ ποιοσοτέρως ἔκφαξαμ, σαύφωσομ αὖ 
τόμ. Ὁ ὃ πιλᾶτο βλομᾶμος o ὄχλῳ ὁ ἵκας 

νὸμ -τοιῆσαι, ἀπέλυσεμ αὐτοῖο Tp βαφαδδᾶμ, 

γοὴ zo éd exe TOU 1kc Sp φραγεδιώσαρ, [ἵνα Sua 

φωθῇ. οἱ δὲ spacia] απήγαγομ αὑτομ ἔσω δὴ αὖ 

λῆς, 0 ὅξι agatrag rop, σνγκαλδσιῃ Sup αἰ 

ασέίς αν » Gif fri cU TOU τος d gap) 7a 

τιθέασιμ αὑτῷ πλέξαντες ἀκάγθινορ σέφανομ 

y) Ke£owWTO ee αἱ αὑτόρμ. χαΐφε βασιλεῦ ἣν 

fadatooy, «923 emrmr]op αὑτῷ lo) xou xo ta 
4.9, WU νοῦ) ἐνέτηνομ αὑτῷ, τοῦ τιθέντες τὰ γόναϊα 
προσεκύνουμ αὐτῷ νὴ στε serat £a αὐτῷ, ee 

δυσαμ αὑτῷ τὴμ τρορφύφαμ νὴ Ἐνέδυσιαμ αὐτομ 
τὰ (p.i τὰ δια, 3) dt érysoi p αὑτομ, ἵνα Sua 

φώσωσι p αὑτὸ p. (97) ἀγγαφεύοσι Ὁ πράγοντά ἄνα 
σίμωνα κυφηναίομ; ἐφ xouduop? ΧΡ xe, T wa 

τέρα ἀλεβ ἄγδοῦ νὴ Cove, tva dou Τὸρ σαυφὸμ au 

TÉ. (9) psg dai p ert tol yos TOTPp ,0 Gef 

ἐμκεθεφμχνδμῶνορ, κρανί τ τόπος. 9) td'id'ouo 

αὑτῷ παιξίρ ἐσιμυφνισιμῆνου οἶνομ.Ὁ δὲ oi οὐκ ἕλας 
βε. 492) δαυφώσαντερ edm, διε μέφιξου τὰ iude 

Tix orm, ed AVoVmo κλῆφομ Ez αὑτα, τίς τί el, 
ἐμ δὲ ' 



. XKATÀA MAPKXKON, wo 

ip δὲ ὦ ὥρα atm 9) ἐσαύφωσαμ αὑτόμ. i92) dip D: 
Ἐπιγφαφὴ qb) αὐτίας αὑτὸ Ἐπιγεγφαμι αν ὦ οβα 
σιλευς δὴ Ἰεδαίωμ, I9) συμ αὑτῷ sauer δύο 
Asie, a Ἐκ A pg) «νὰ dt εἰ εὐωνύμωμ cte 

49^ ἐπλιφῶθκ ἡ γϑαφή, Ἡ λέγσσα. (92) μεῖα ἀνό 

Mop Ἰλογίάνν, tg) ol ἡγαπορόνόρμϑμοι £6Axc'z 

qigcsp αὐτομ,κινᾶγτες τὰς κεφαλὰς αὐτῶμ, W) 

AtyTeG, οὐαὶ ὃ καϊαλύωμ TO Vctoy : (o2) cA Te! 

[p δ μές οι orcod'ojk Gps Ga'op σεαυτὸμ, δ) «ta 

| TÉ bo c7 τῶ Saves. 04.010 νὴ οἱ ἀρ χιες Clo tua 
arai qo VT€G 700 QNA i £Toc 8 "YS. 4. 60 o 

As yop. ἀλλο ἴσωσεμ,ξαυτὸμ οὐ d avo] o Goat, 

ὃ ΕΣ t βασιλεὺς TO ie go καταδάτῳω yv 

edi TO Seis, ἵνα Hout) ὭΣ τοιδεύσω py. "οὐ 

ΟἹ a uossorug apo viii &oyeid top αὗτομ. Γένος 

υϑύκο 5 ὥφας ἐκτήο, κότος ἐγγύετο ἐφ᾽ CANI τὴμ 

γῆρ coo ὥρας Ἐυνάτης, Ἰο) τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ 
Ἐθόκσεμ ὸ INo eG ovs ἀεγᾶλῃ, λέγωμ. Ἑλωΐ, 

ξλωὶ λαμκὰ σαβαχθαυι, 0. Gi TOUT TER 

Vop ,0 Occo uu , 0 θεός μου,ῖο τί μεξγκατέλια 

C. (0?) τινες ΤΥ τταφεσκκότωμ ἀκόσοντες XA 
Ύ. rd oU RA erp Gov. d e ouo 5 sto, x) Yun ἰσαᾷ 

ccóyog ogue, es θείς τε καλάλκῳ e r0 CIE sp αὖ 

TAS yop, ἀφετ; Ἰδωμβν vit ἔς ΧΕ ἡλίαο καθε 

Ó * Ag, 
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. ὅν £. 2: en ^ » ' t , : λεῖμ αὐτόμ. i δὲ ἰησοὺς &qu qo yhp ἀιαγαλημ, 
διέπυδυσς. W) τὸ καταπέτασμα Τναου Ἐκ Ν 
"0 d'UO.Qt7P 2r et uw. AS ME / τς d UO 7 ἀνωθεμ τως κάτω Ἰδὼν 7) 0 κεντυφίωμ, 

ε Sh 1 5 , 2 C7 c4 7 . 

6 πϑεσκκωὼς d e eyouTia αὐτο), ὅτι οὕτως κφάξας 
3f. 3 » — €&2 e 5 d Lez viuo, εἴπερ. Quo ὃ &y0eco7ec οὗτορ 108 
Np θεοῦ, tic'otp ^) νὴ γαυοζκερ, GP. μακφὄϑεμ θεω 

QoUc'au, cW αἷς ἣν Ὦ μαρία μκαγδαλκνὴ, v) μαφία 

᾿ακώθου Το) μικφοῦ, (97) Ἰωσὴ ux Tue 292) gos 
e M ca oem ^ SF ooi ’ ΕΣ 

ἀλν) αἱ OU) ὅτε HJ GU τῇ γαλιλαίᾳ ,κκολδθουμ αὖ 

TO. MO fumcóvep αὑτῷ, νὴ aX. oU. «oat αἵ συ 

ναναθᾶσοι αὑτῷ εἰ οἿεφοσόλυμα, καὶ OW οψίας 
Yo Uc ἐπεὶ ἢ prae ασ'κθυῃ, 0 ὅξι προσἄδθας 

τορ,ἤλϑεμ Ἰωσήφ ὃ χπὸ ἀφιμαθαΐας svo 

βαλδϑυτῆο, 0c o) αὐτου Hy aoc dex opSuoo qi» 

βασϊλείαρ T ϑεδ,»λμήσας sIo'ADs 1906 τιλᾶς 
T0], 92) "τήσατο τὸ a Gt τὸ 18075,0 δὲ τοιλᾶτος 

ἐϑαύμασεμ, εἰ (OW τέϑυκκε, oU) reo Koen ta 

Ro c Top κεντυρἰωνα επεφώτασεμ cip, εἰ τοά 

Aot ἀπέθανε. (9?) "yvove ατὸ τὸ κεντυφίωνος; Ἐδὼ 
φήσατο ὃ σῶμα ὁ ̓ ὼ o'i.) αγοςάσαο c Wd os 

yo X) καθελῶ av Pp Ἐνείλκσε τῇ σινδόγι, Won) x 
/ 3*1 2 ftoo*6. " 

τίθχκερ αὐτὸρ GA) MAH Ue Ii. KJ ASA OCTO. KU RUOD 

ἔκ iba. M09?) πφοσεκύλισ'ς A0 op ἐπὶ lu) Ove 
gap T. μνεμαῖσ ὃ δὲ quoa i μαγδαλκνὴ vod) 
ι μαρία 



ΚΑΤΑ MAPKON, 1t 

q.ueic ioci tÜsed up τοοῦ τίθετο, Καὶ δια 
γνομδα T0 c'aG6acre dagio Ἧ μαγδαλανὴ , v) 

naga Taxes.) mui, ἡ, γόφασαμ. ἂς det 

yo ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιμ αὑτόμ. "οὴ λίαμ "πρωὶ E 
7152- σαδδάτωμ᾽ t xorrat £T τὸ μιν eo as 

τείλοψτοο T5 RAÍO v2) fAvyop πρὸς ταυτάρ,τία 

ἀποκυλίσει Ἡμλῖμ τὸμ λίϑομ Ἐκ qO) ϑύφας TÉ MUN 
qAstovs i9) ἀναδλέψασαι, ϑεωφοῦσιμ ó ὅτι ἀποα 

- κεκύλιδας ὁ λίθου xy 9283 ἀέγαρ σφόδεα. «9j 

εἰσελθοῦσαι sIG ὁ JJ Vk. lop std op veowia op κα 

Of pop cu τοῖς δεξιοῖς, οιθεδλιμῆψομ σολὴμ 

λθυκὰρ, Ig?) desta Gina ὁ δὲ λέγει αὐτοῦς. 

μὴ Exo Delos, Ἰκσδρ ζχτεῖτε το ναΐζαφανομ T 
ἐδαυφωμδομ, ᾿γέφθα, ovx ἴδιμ ὧδε, ἴδε ὃ τόγρο 

ὅπου Sirac circ p. QM ὑπάγετε, eT τοῖς 

μαϑκταῖς αὑτῷ "οὐ τ τῷ see, ὅτι “πξοάγε Vs 

p. X6 εἰς Tl) γαλιλαΐαμ, ἔκᾷί αὐτὸμ ὄψεῶε, Kos 

63 dme Up Tp. X9 διελδοῦσαι. ταχὶ Ἰφυγομ 

ἀπὸ τὸ Pase, «xp δὲ αὐτὰς τόμος It 

Ἐχϑασίο, 192) οὐδενὶ οὐδὲμ εἴπτομ, ἐφοθόντο γάς. 

Ayasac δὲ πρωὶ πρῶτῃ σαδθάρυ, ,tQ&ys ρῶς 

του qae lac TH poc ἀφ᾽ Wo Ἐκβεδλήκει 

ena d'ou ovt. Ex eT γροδυθείσας ἀπήγγειλε τοῖο 

iT αὐτὸ γγνομδίοιρ τουυδοῦσι ἡρὴ νδιοιζουσι, 

κι κθίγου 

16 
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| xàx&yoi QSO"QU/T&G, , ὅτι 2i Y) Ücün Uz? αὑτῆο, 

Ho ἰδισαμ. μεῖὰ δὲ ταῦτα δυσὶν de, αὐτῶρ ig te 
mors ip Ἐῷ ανεφώθα ς qu ἑτέφα ἀοφ pito frog te 
Vor εἰς ἀγοόμ. κἀἄκβίνοι ἀπελθόντες aman 

τοῖς λοιτρῖς, οὐδὲ ἐκείνοις Ἐπίσόυσαμ, V See oj χα 

τακαμϑοις αὐτοῖς τοῖς ἐνδεκαΐ ἐφανερώθη : "ἡ 

ὠνείδισε l3 crei S rx crus) g'xAugoxagd fous - 

ὁτὶ τοῖο ϑεασαμάγοις αὐτὰρ ἘΎΝ Yes ufopsov t t4 

πιδόνσαμ. W) εἰπεμ αὑτοῖς. τργθυθέντες a vio TX0s - 

€'4.0y Crouja , ἈῊΡ ὕϑατε τὸ εὐαγγέλιομ το Or τῇ 

κτίσει. ὃ πιστεύσας Y) Dopo o σωθήσετι, ὃ ) 
ἀπισήσαο Kot ettet cero aeo 5 τοῖς wiSWa 

σασιταῦτα ἡφακολαθήσᾳ, ST (Ὁ ὀνό καῖ! ἀκου 

δοχμιόνια Ἐκβαλοῦσι, γλώοσσαλο λαλήσ' σοι cotta 
voL.o , od de ἀρδσΊ, κἂμ θανάσιμιαμτιπείωσιμ,οὺ 

gu αὐτοῖο δλάψει Ἐπὶ ἀῤξῥώσος xa eo &zriüia's 

ct, À) καλῶς ἐξσιμ * O δὰ oU] κύφιος με] ἀ 09 Aot 

Adlo'ou ctu Tolo , ἀνελάφθκ slo "T: οὗφανομ, X) ἐκάθιπ. 

esp ἐκ d£ ip Ὁ ϑεδ, Ἐκένοι 5 σζελθόντες, Ἐκία 

ξυξαρ exo Tox 5, T0) κυς (α σιωυεφ γόνος , Y) τὸρ 
λόγο βεβοκδντος διὰ τῶρ Ἐπακολοθδντωμ T's 
pito. 

TOY ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ἘΧΑΥΓΈΛΙΟΣ TBAOX 



E cpATTEZAJON K AT A 

HEIAHPEP πολλοὶ ἔπε 

χείς Kg'«uy ἀνατ᾽ἄξαους dia 

|| yncip vot τῶρ τοεπληροα 

Φοφκμϑψωμ ey ἣμῖμ aea 

E ^| yu de Tools xac wactd os 

PRU cop kp oi az? ἀρχῆς ava 

| ica: τόπῆαι Mo?) varies Yyoós 

pX9oi 10 λόγα ϑοξε κακοὶ ̓ πονκολυθηκότι a χα 

νωθεμ πᾶσιμ,ἀκριδῶς κοδεξυος σοι γράψαι $e. 

τιδεθεόφιλε ο,ἵνα Ἐπιγνῷο τοὶ ὦ dap κατηχῇ (Bie λό 
"yop τί ἀσφάλειαμ, Ἐγψύετο ᾧν ταῖς ἡμέροις. 
lied e Ὁ βασιλέως ὃ ᾿Ἰσδαίΐας, Ἱερεύς ἀρ ὀνὄμιαε 

τι doxes dt ἐφημιεφίας c διά, νὴ ὃ γυνὴ αὖ 

TO X τῶμ ϑυγατέφωμ € cote p, 199) τὸ you au 

Τῆς ἐλισάδετ, ἦσαμ ἢ δίκαιοι ὁ 4 óTegot tua 

mp τὸ Sev ,ssogfro udo qi πάσαις τας ἕνα 

"dig A02 dicata TOU κυςίου ἄμεριτῆρι, 

Y) οὔκ p αὐτοῖο τέκνομ , Xa OTI ἣ ἐλισάδετ ἢ Kp 

Nye SS τ 

, 

v εὖ ler E - 

νι ρας 

ἊΣ 

XENTUE 
TEE € 

La el: 
M . 

S&ga, X) ἀμιφότεοι 7106sfoiicoTeo qi ταῖς Hui 
eate 



174. EYATTEAIÓSM | 
eoe αὑτῶμ ἤσαμ, ἐγγύετο δὲ qu δ᾽ Ἱεφατεύερμ αὖ 
TO) Ti τάξα 9S) ipKpse ίας αὐτοῦ Eu ou ἃ T9) ϑεοῦ, 

καϊὰ ὃ ἔθος gor ἱεφατείας * ἴλαχε TO) ϑυμιάσαι, 

τὐσολθοὶμ cre ἐμ Voto p 70) ku CR 19 pop ? wA 

θος τὸ λαοῦ iip ngos vx ó udo £20 τῇ ὥρᾳ τὸ) 
ϑυμιάμιατορ, ὥφθκ δὲ αὐτῷ Woo κυρίου, 2. 

505 Ἐκ d'e£rsy τοῦ ϑυσίαδης ἴον ΤΟ) ϑυμιᾶματος. 

Wo) trog xn ζαχαφίαρ Wap, "ἡ oboe! tía 

peu tT aT Op. εἶπτε δὲ πρὸς αἰτὸμ ὁ ἄγγελος. 
n φοθοῦ ζαχαξία; διότι εἰσκκούδοι hi déuc'ig 

σου, "ρδ)ὶ yuok cá ἑλάβετ Yieq op goi) 

καλέσεις ὁ Ὄνομα αὑτῷ Ἰωάννκμ, IUe sou χαφά ᾿, 

c'oi δὴ yate X) oor Ἐπὶ τῇ ἡννήσει 

GUT ? xagfcoiToz. ES o B μέγας ἐνώττισμ Kei, 
X92 oivop wor) σίκεξα OU JA. πίῃ, 92) πνεύματος, 

ἁγίου πλιά) vr] € ἔτι Ἐκ κοιλία ἀντίος αὐτό), 

492) πολλούς ἣν vj Jap je goi imisgela προσ κι 
gop Top AÀsoy αὐτῶμ .X) au o προελεύσετ ta 

710p αὖ TO) sd mr veau 9) δωᾶμαὶ Ἡλίσ, ἐπιδρί 

jou Ko diua πατέρω μ Ἐπὶ τέκνα,γ) απειθέίο qu 

φρονήσει δικοζωμ, το! tot κυφίῳ Ao κατε 

σκόνασιμβγομ. W) εἶπε 3Ξαχαρ ας πρὸς TO ἄγγεα 

AOp . κατὰ τί γνώσομαι ττο -γω γᾶς Meat 

(x Cu THO, (92) H yao Md ago6 serai c^ ταῖς 

Ἡμιέφοις 



XATA AOTKXKAN, - 17$ 

Ἡμέραις αὑτῆς. νὴ αποκφιθείο ἄγγελος, «Ts 

αὐτῷ, ᾿ξ γώ εἰμκι γαθριηλ ὃ Tesco ἐνώπιομ T» 

3B, νὴ ἀπεσάλημ λαλῆσαι πρός σε, νὴ εὐαγγελε 
Ἰασϑοζσοιϊαῦτα, νὴ id'ov ἔσῃ σιωττῶμ, νὰ μὴ δὺς 

νάμϑνος λαλῆσαι Gast WO Ἡλλέφαρ Yu) ταῦτα, 

ἀνθ᾽ RT οὔκ ἐπίβάϊσας τοῖο λόγοις ἀου; ói Te 

SAM oro εἰς T Kato p aur «10) «y ὃ λας 

óc προσδοκῶμ fp φαχαςίαμ »"ρ) ἐθαύμαξομῳ S 

V9 asovítep Top qued xa. Via δὲ ovx is 
δώνατο λαλῆσ᾽ ou αὐτοῖο. X) tat γνωσαμ,ῦτι oTj«« 

σΐαμ ἑώφακεμ qW Gd) ναῷ ον) cu Toc b διανεύωμ αὖ 

τοῖο. y) dinde X000 . X) vyyóemo, ὁ ὡς Ἐπλήσθκα 
dot αἱ iua égat ὃ MODEM αὐτὸ »ἀπῖλθεμ d «e 

T οἱ X op αὐτὸ). ado 5 ταύτας τὰς ἡ κέφαο συ έα 

λάβεν uber H aos av gU) "ip réxgvésp t tes 

TH 44 VG we, AS eysca, ὅτι OUT OC 4.01 περί 

K&po κύξφιος qu ἡμιέφαιᾳ, αἷς ez&dvut eA TO 
oyad'oc τῆς «ἀνθρώ 710. Ep δὲ G9 μιν (69 € εκ]ῷ 

ἀπιδσάλκ ἄγγελος γαβδριήλὺ T 9«8 εἰ tia woAu 

Q2) γαλιλαίας, ἣ " ὄνομα ναξαφεθ ; προς S θένομ 

ἐκεμνκδόν μᾶναμ adero οὗ ὄνομα fecto, d to ots 

dard, 9) τὸ ὄνομα se ay sre μαςιάμ.. "οὶ ela 

esABaypt 0 ἄγγελος πρὸς αὑτὴν ; eemsp. Xoes Καᾷ 

agro AUN y e Q "sig μετὰ σου. εὐλογημία 

gv qa 



176 ECOEPPENRIONAA 

€'V cf) yunnet Wu ἡ δὲ ἰδοῦσα »διεῖας exer ἐπὶ δ᾽ 

λόγι «Q αὖον, Y) TeaXoyrets, ὍσοταῦΡο εἴη O Qa 

c .00 oV Toc . d) εἴπερ ὃ ἄγγιλος αὑτῇ. UM dos 

Gou Poi. ἜΤΗ y? xét dme ῥ᾽ ϑεῶ, 14og 

eA q cA Yesgr, 9) τέξῃ jon ; 92) «aed 
s QVO 4. αὖ ΤΟ) TOES οὗτος tsou sry jo 

ὑψίδου κληθήσεται, (92) δώσει αὑτῷ κύφιος ὁ θέ 

06 TO) ogcvop δαβι $ τῶ πατρὸς αὐτο, X02) Doa. 

σἸλεύσει Ἐπὶ p oiicog 1096 εἰς T0UG οἀῶνας, νὴ 

go) βασιλείας αὐτο oUX ἔδαι τέλος. εἴπερ δὲ Mut "ἃ 

E371 πρὸς Tp ἀγμλομ, τοῦ ἔϑαι τοῦτο, ἐπεὶ 

ἄνδρα οἱ OU γινώσκω: : τοῦ engine t 0 ἄγγελος, εἶα 
“περ αὑτῇ. πνεῦμα yia p ἐπελεύσετ TIC x) 

δώσαμιο υψίσου᾽ emite σοι, διὸ νὴ e Ya 

eusvop ἁγιομ,κλκθσ᾽οτ 1 ἥος θε5. 3) toj ser 
Ἧ συγγενής σι, W) αὐτὴ σωρεληῶν τὰ jop c^ vga 

«V TRO. QU 0V106 (48, £x 96 GG] ἢ αὑτῇ τῇ xod | 

VH Sega, ὅτι οὐκ ἀδαρατήσει δα td ϑεῷ v t 

eiua. eT) 5 μας!αμ. δον i d'oVAx κυς σ,γγύος 

τό μοικατὰ τὸ Sia σῶ. κοῦ coria. ar αὐτὴ | 

Ὁ ἄγγελος. Ayasxc'a δὲ μαριάμ. cA τοῖο ἡ μέφοχρ 

ταύτοις »Ἐπορεύθκ «1o Tl) ogtuip did t arudiid 

&1Q sop Ἰούδα, 402) εἰ σίλθεμ 16 T0] 010p data 

«as fd QU) Ἰασάσατο 7122 £Xr] 36er. 8) ἔγύύετο; 
ὧς Hi og eu 



ΚΑΤᾺ ΔΟΥ͂ΚΑ Ν, ΓΝ 

m nove ἐλιζάδετ a ἀασασιμοὶμ Q5) μιαφίαξ, ; 

iexiemos ? ed: ᾧ τὴ κοιλίᾳ αὑτήξ. 3) Ἐπτλήξ 
e πνεύματος ἁγίου H | ue 6:7 (QA ἀγεφώνμα 

σε φωνῇ μεγάλῃ, νον εἴπερ. εὔλογκ θυ συ s 

γαραιϑὶ, 49) εὐλογημῆνος ὃ Ο ag πος 96) κοιλία 

αοσου. Ἴ Mene 401 TOUTO, ἵνα EA ON ἣ iir 

τῷ κυςίου μον πρός mx: ἰδοῦ ὩΣ ὡσ᾽ εγγύετο ὃ ̓ 

φωνὴ τῷ ἀασᾶσμοῦ covtio ὦτά ἀιόυ;, ἐσκιςτκα 

cip ty aycu ὺ βείφος tp τῇ κοιλίᾳ AOV. 
49) μακαρία 8 πιδεύσασα, 9 ἴσαι πελείωσιᾳᾷ 

τοῖς Ax odore αὑτὴ "EST di Fn. W) εἶπε (^a 

φιάμ, μαγαλύνα H yuxá ἐκ τὸρ x Velop. ») ys. 

λίασ'ε τὸ πνεῦμά μου Ἐπὶ GO θεῷ o0) σωτῆρί ijs. 

0d vri Asp t Ἐπὶ ui ταπεϊνωσ' ip (d δούλας αἱ ἄνά 

τοῦ ἡδοὺ »o &7P TO) vup μακαφιοῦσί͵ A& got 

αἱ yXyosat ὅτι ἐποικσᾷ (ad μεγαλέξία 0 d'uveTo6; 

V) eC yop τὸ ὄνομα αὖ νὴ τὸ ἔλεοο αὐτὸ; ui Gyyosa 

ep orsa, τοῖο o ys uSuoic ἀὐτόμ. £2PINO'& 

κράτος S7 Geox fovi αὐξ, διεσικὄς πισεμ Vaud 

Veo διανοίᾳ καφ δίας αἱ av , καθέίλε H διυᾶθας c à 78 

θφύνωρ, y) ὕψωσε ταπεινούς, πςενῶνταρ Ἐνέπλκε 

σεμ αγαθῶμ, Wy s θογγας dress 58s κενούρ, 

e TA ox TO ἰσφαϊλ ποιδος αὐτὸ), (ROT UA tá 

Move adiac: Ἰλάλησε πρὸς fyc πατέρας Ἡμκῶμ, 

fü ζρδ cog ate 



(17$ |. — EYATTEAION | 
| (Ὁ à eat 92) δ GI Ée κατι αὐτοῦ «ἢ C Top ἀῶ 

γα, ἔμεινε δὲ μαφιὰμι σύμ αὐτῇ ost μῆνας Ce, 

ποὴ ves es sp «16 τὸρ οἴκορ αὑτῆς. τῇ δὲ andis 
δετ SLE Ó ἀβόνορ Τὸ; TX. em αὑτὴμ »"οὐ) vy 

wis jov. τοῦ; ἤκσσαμ οἱ σσεςίοικοι κοῦ οἱ συγ 

| "ys αὑτῆς ὃ OT LES y UD X 19 As 0G αν 

ATO) d αὐτῆ , iQ) σαρέχοιςορ αὑτὴ, I] ἐγξ 

νετο cA τῇ ογδόῃ ἢ huie ̂ ἤλθομ wie ieaM τὸ 

ται διομ,μο £u GAS αὐτὸ Ἐπ "Go ονόμαὰ Tw 

£00 αὐτὸ Ἰαχαςίαμ. d) ἀτρκειθέίσα ἣ μήτης ata 
. 708, dup. οὐχὶ, MN Queen] Ha NE, "οἱ 

i emo p "yog QU-THJ , ὅτι οὐδεὶς ὄξιμ ᾧ φν τὴ συγγες 
E. νειὰ a", 0G Xa eT? GO ἃ ονόλκατι τούτω. Ἐνένόνομ 

5. 69 ταδὶ αὐτϑ,ὑ,τί ἂρ θέλοι καλέ) αὐτόμ, 
ἡ οἀτήσας τοινακιδιομ ἐγφαψε,λέγωμ, Ἰωάννας 
$i 10 Ὀνομκα αὕτο). (92) ἐθαυύμασαμ e XVTeG. ἂς 

νεώχθη δὲ ὁ σόμκα tu T) Ti eeu oc), ἡ γλῶσσα 
αὐτο, 490) ἐλάλει εὐλογῶμ τὸμ ϑεόμ. νὴ tos TO 

ἔπι woo Φόθορ τοῦ τοτριοικοῦνταο αὑτούς, 

WÀ) qu ὅλη τὴ ὀρεινὴ Ἰουδαίαο διελαλείτο πάντα 

τὰ Sero ταῦτα. κοὐ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκοίία 

σαντεο τ τὴ diieicio aU TOU »λέγοντες. Ti ἄρα TO 

«oud'top τοῦτο ἔσαζ: "Μοῦ Χεὶς κυρία p ART aU 

"TO. V) αχαςίαο c Ó erus QU TO) EA OON νεύων 

| ἑλατος 
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ματος ἁγία, it? προεφήτευσε »"λέγωμ. τὐλογιά 
τὸ κύφιος ὁ 0s06 0) ᾿Ἰσφαϊλ, οὔτι emet ἀρ wj 

tT'OlMg' AU βωσὶ (6o) λαῷ tu το). πο) γέρε κέφαφ 
σωταξίας []7w/T qu GO. oie aei? TO) axoud'oc αὖ 

TO, καθὼς τλάλησς διὰ βόματος TW c Qty 1p Te 

ἀπὲ at voc προφατῶι J αὐ teoria 4E *AOyep 

ἡμῶβ, Woo) Ἐκ xeeoo τσάντωμ TÀp μισδντωμ iis 

p XO, -σοιῆσοι λε oC μαῖα fy πατέρωμ Ἡμκῷμ, 

V9?) μνκοϑῆνοι διαθήκκο α ΎΙας QU . ὅφκομ o 

094.00 € 7e06 Great iu. TÜy πατέρα NA, W) dea 

vou hu Tp, qp o Bx tx χάρος Ty £x Ogop hu. Gi 
Quad éffac , AxExvap αὐτῷ qi 6c't0 tX νὴ dix ouo 

σύνη ἐνώπιομ αὐτοὶ πάσας Ἰὰς ἡκές ἀρ qO) Ἰωδα 

MAG . πο συ «x oud top προφήτας UA Isov κλλθήξ 
΄ M ) ar ; 

0H 47 $07T06eUO'N Ὑο "A60 “ζοσῶπου XUGIOU J 

ἑτοιμκάσοι od'ovo αὐτὸ), 19) d'oU Vou. γνῶσιμ g'Ga 

ταςίας Gd λαῷ αὖ ΤΟ) , ῳ cc σι QU. ny τι αὐ 

T&yp .διὰ αὐλάγχνα ἐλέους ϑεοῦ Ἡμκῶμ, GU) oie 
ἐπεσκέψατο hu ἀνατολὴ dt i ὕψους, ἢ ἐπιφάα 

VoL τοῖο ὧν σκότει (02) σκιᾷ ϑανάτου xata 

νοιο,, TO) xoccÓv On vou. τοὺς «odo ἡμκῶμ «6 Oa 

dops. εἰφήνκο. TO dE ποσὶ Mop ΠΝ 19) ἐκφατοία 

ove πνεύματι, Ἰοὺ) Kp qu ταῖς LE toa 

fij ée ao met αν τὸ) 709 Top ἰσφαΐλ, 

m ἢ Ἐγζύετθ 
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εγρύσο" 2 tp ταῖς Ld tXel VOLO VUA 

δόγμα παρὰ xaicagog ἀυγούδου, ἀτργεᾶφες 
ὅϑαι τοᾶσαμ cup οἰκουμέναμ. αὕτη Ἧ ao eye 

agr eypeero ἢ ἡγε ογεύοντος Q9) συςίας KUQNs 

vis, » Ἐρρεύοντο το ἄντες aei ela, , X008 
tQ Tip 1d i sop. &y€Gx ̂) νὴ Ἰωσὴφ αῷὸ ὃ γας 
AA caen q0AÀs60 vadagsb , «Ig Tip ̓σδαίαμ,εἰφ 

πόλι p δαβδιδιἕτιο καλθτοι βυθλεεμ, διὰ τ Ὁ suyo 

αὐτου δ o. oid ν) τσατρίας fad »ἀπογεάφελ 
συ naga. τὴ MASS Suy avro as $ 

QUON yi yis To 2 δ τ ei εἰναι αὑτονο ἑκέ,ξα 

πλήσϑκσαμ αἱ quee ou. τὸ τεκέίμ odii) ἔτεκε T 
jo αὑτῆς T πρωτό τόκομ, νὸ ἰαταφγάνωσεμ is 
Top,X) aive αὑτὸμ cj τῇ φάτνη,διότι οὐκ iip 
αὐτοῖς τὸ 709 qv ad A 9) woe 

ἦσαμ q^ Τὴ χώρᾳ TÀ αὑτὴ ἀγφαυλδντερ νὴ (p vA&o 

c'oyT«o c vA«xaco οδ)νυκτος Ἐπὶ T3) πο LAND αὖ ᾿ 
τῶρ. 3) 1d'ov ἄγγελος xugfas tTÉSN αὑτοῖς, X) dos - 
2a κυρίου τἰδιέλαμ sp rovs ̓ "οὐ ἐφοθήθασαμ 

φόβομ μέγαμρ. (92) «IT p αὑτοῖς ὃ ἄγγελος. μιὰ 

φοβξίοϑς. Ἰδοὺ YR ἐυαγγελίζομαι 1 ὑμῖρ xegap 

μιεγάλαρ,ἕτις tSat wow " oo) λαῷ, ὅτι ἐτέχθα 

ὑμῖμ σάμεφομ σωτὴφ ,ὅο 681 χριδὸς κύριος, qu 

voa d'«fid. νὴ τῦτο Wa Tp ὦ σαμιξίομ. εὑρήσετε 
βρέφος 
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δφέφος ἐασας γανωῤλδιομ, : Kel Au ομ τῷ dicit. 

Y) δςαίφνκοὶ ἐγγύετο ep. τῷ ἀγγέλῳ woo S$« 

Tide ovgavía, οἄνδντωμ T cop, 9) λεγόντω). d'o 

2« qu ὑψ ἴδοις θεῷ 3) Ἐπὶ γῆς agio, ἀνθρώτρις 

εὐδοκία, κοῦ t00«T0 GG mriaBop QE Tap dc 
οὐφανὸμ ot ἄγγελοι, νὴ οἱ ἄνθρωποι ot ποιμϑψες 
sirop πρὸς Ria. διξλθωμᾶν δὰ t end 6x02«z 

£4, "οὐ Ἰδωμδυ τὶ τὸ I τῶτο τὸ γεγονός, 00 XU 

Ps ξγνώρισεμ NU TU. 19) Aon ayer oum : t) 

&VsVeop TK τε καριᾶμ. νὴ 9p 10, "οἱ ὦ βεέ 

ῷος κείμϑυορ ὧν τῇ φάτνῃ. Ἰδόντεο δὲ »διεγνώφια 

ἐλ wel τῷ δάματος, τὸ) λαληνθέντος αὐτοῖο ποι 1 

T woudis τότε, s) πάντες 01 ἀκ ὅσαψτεο ἐθαύμια 
ca 7S Y T A«AxBEyTtp ὑπὸ δὴν τριυϑϑωμ πρὸς 

αὐτός, ^ TEC πσάνϊα caue ea τὰ βήμαϊα 

Terra, Twp. Boa cA τῇ καρδίᾳ aima. y) ὑπέ 
Spejapo 0i φριμῆμες »δοξάϊοντες x) αἰνοῦντες! TO) 

θεὸμ ἐπὶ wácip οἷς Mss a (o) «id'op, καϑὼς 

& A oQUE ON 726 αὑτούς. καὶ ὅτε ἐπλίδ)εσαμ ὃ 7713 

got OxTO τῷ τοιτεμεμ ὁ asaud'o y X) ἐκλήέθκ τὸ 
ὄνομα αὑτῷ Ἰνσδο,τὸ XAxÜep ὑπὸ T ἀγγέλο πρὸ 

TÉ συλδικφϑῆνοι aT. qj) τῇ κοιλία, καὶ ὅτε 2A 
ὅϑησαβ di ἡμέςοι T) xafagia ju αὐ κατὰ TOU 
νομοῦ (^9 $96, eV yacyop Vp T [£eo7 0AvAL.Gt, 

mij  T7y«sjcot 



382 ÉYATTEAION " 
ἡγασῆσαι Gg κυρίῳ »καθωὼο γέγφαηγαι cA νόμῳ 
κυφίου ὅτι GG ἄςσεμ διανοῖγομ μήτραμ, ΑΎΙΟῚ 
(^5) κυς ίῳ κληθήσεται. Ἴ το) δοῦναι ϑυσίαμ 
κατα dign dujoy c; dV ὕόμῳ κυςίου, dud, Dis 
γόνωμ, 3t δύο veoosove πἰριδεφῶμ. 9) ἰδὸν Xp ἄνα 
θφωπος d cA fegua dui, ἃ & 0V04.Q σιμεώμ. «(9 b, 

ἄγθρωτπτος οὗ TOG δίκαιο Y) νὴ εὐλαδής, meon d eX 

Mio πϑάκλισιρ Τὸ) ̓᾿σφαῖλ, «9o πνεῦμα ΧΎΙΖ 

Ὁ Hp Ἐπὶ αὐτό. μοῦ j: αὑτῷ agir pop 

U7P τῶ νεύματος τὸ Gy LOU , μὴ 1d C ϑάνατου; 

| πον Ἰδὰ TOp ASISOp κυρίου . W) KA cp eH ἴδ᾽ ανεύ 

«i elo ὁ Ἱερόμ. Mo) qu Ὁ εἸἰσαγαγέξϊμ τούς 

νέο ὁ τοοιδίομ Ἰκσϑμ, 0 esos o. αὑτούς κα 
ταῦ elus ujoy TO νόμου 791 aU TO £19) auTOG 

ἐδέξατο αἱ αὑτὸ εἶο τὰς “ἀγκάλας αὐτό), 9) «UA Os 

| ACE Toy δ ε0 Js (92) t Imsp. yup ἀπολύεις τὸν δ: 

| Aóp σου déazora xar a ὃ Sd σου suelo. 

OT! «id'op di ΟἹ ὀφθαλμιο! μου ὃ gumigiup σου, Ὁ 

Ἑτοιμασας sor] ac πρόσωπορ πσάντωμ TW Ap, 

φῶς εἰς αποκάλυψιμ ἐθνῶμ, ou d ó2eqp λαδσου 

| οἰσφαΐλ, (ca ip ὁ wai S [G2 trig av'T9 θαυς 

p.a ovTee Ἐπὶ τοῖς λαλύμδμοις 7i αὐτο). (0?) Ua 

δον «yTOvG CAS CDU τοὺ εἰ στὸ Ao ἐλάφι: 

ἂμ, alu) pega αὐτο). Ἰδοὺ οὗτος xe] «10 7] ὡς 

cp, 49 
^^ 
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σ᾽.» (9) ανάδασιμ 02 Gp. ey τ Ἰσφαὶλ »"ρὴ 

εἰς σπμέίομ αὐ ἀλεγόμϑνομ. καΐ σου δὲ αὑτῆς 
eii  υχὴμ διςλεύσετοι ξομιφαία, ὅπως QJ) Gta 

“πποκαλυφθῶσιμ ἔκ τποολδιῶμ xagdiGp dicor a 

σ᾿ μοί, τὴ ἣμ ἄννα προφῆτις ϑυγάτηςφ φανοῆλ Ἐκ 

φυλῆο c'e. αὐτὰ qe06s co cA) KiAée QUO 50A 

λαϊο,Ἰήσασα Eu μετὰ iud eoo €t 7? qO| ἄδα 
θενίας αὑτῆρ, νὴ) αὕτιε χήφα Ὡς ἔτῶμ ὁγδοήκοντα 
T&05 te opi οὐκ αφίδατο ΧΥ TO) τες VS Fa O Y) 
δεήσεσιλαδεύσσα νυκῖα νὴ ἡ μέφαμ.νὴ) αὗται αὐτῇ 
τὴ gares os fto oy re $9. ugiat) £x 

Addis αὖ πᾶσι Toi aoc dex ouais λύξω 

vip S ieguouM Y) c SA & zrowTot Τὰ κα 

Ἴὰ Τ' voscop κυρία vm esee] op sto rli) γαλιλαζε 

CURT τούλιμ av T vage €0. TO A yaatd top kUÉcUS 

X) Ἐκφαϊακδτο πυτύμα, mA we su Tuyop σοφίας, 

χάρις 35 Hp πὲ αὑτό, καὶ ἐπορεύοντο Οἱ γον Εἴ 

αὑτό κατ᾽ ἔτ εἰς Ἱεφσαλήμι τῇ τος ]ὴ T πάσχα, 

92) ὅτε ἔγγύῶο erp δώδεκα,χναδάντωμ αὖ Tp 
«10 Ἱτφοσόλυμα x dfe 1 X006 7 t0? 7, VÀ) τελεωσάν 

τωρτάς ha gos gru ὑγεϑρές ᾧ αὐτου, rtu 

vp Ἰκσδς Ὁ ταῖς S figo) οὐκ ἔγνωσαμ. 

οἱ γον 9 αὖτ, yoga owe j αὐτὸρ qW τῇ σωσοδίᾳ 

siot Aog i Ἡμέφας od'op , wo) ἀνελήτουρ «TOU 
m uj qv τοῖς 
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ᾧ dT συγγενέσιμ, I2] τοῖο γνωϑοῖο. "οὐ m. 

εὐφόντες αὐτορ : ὑπέθφεψαμ εἰ eG ieguoMiu. X 
τοῦντες αὑτόμ. 9) Ἐγζύετο moa qaa τᾶς, 

εὗρομ αὐτὸμ cA [^0 d aoa. ὁ Xon d «ὦ κέσῳ E 

διδασκάλωμ, I9) ἀκούοντὰ arri, M9) tma 
τῶντα αὑτούς, δϊξίσαντο δὲ ye Οἱ KO ὕύοντες 

αὐτο Ἐπὶ τὴ c'uvéc'& W) TOLG &roxgio aig αὖ ΤΟ). 

Jr Ἰδόγτερ αὐτὸ δξεπλάγισαμ. "οὴ πρὸς avs 

Top ἀάτηφαῦτο εἶπε. τέκνομ , τί Ἐποίκσας Has 

&Jip οὕτως: Id'oV ὃ arie σὰ κάγω ὑδαυώμψυοι 

eum μα σε. (o) εἶπε πρός, ᾿αὐγούς. τί ὅτι te 

πῖτίέ ἐμε; οὐκ ἤδέτε, € ὅτι cV τοῖο TO) τρατρῦς unn 

δέ siva£ με; μου) αὑτοι οὗ gai T s giat ὃ ta 

λάλκσεμ αὑτοῖς. 9): KoCT ON μετ αὑτῶμ, "92 4A 

6xp ero ναϊαφεθ, 497) ἐν ὑποταστόμδιος αὑτοῖο. H 

δὲ μήτης αὖ τοῦ δις τά íga παντατὰ φήματα ταῦς 

τα qu τὴ δ καφδίᾳ αὕτη. MOL) ̓ κσιοῦα προέκοτῆς cos 

φίᾳ νοὴ Ἡλικίᾳ νὴ cer re a θεῷ γὴ ἀνθφώφριρ, 
Ep ἔπι δὲ τοιντεκαςδεκάτῳ 99] ἢ γεμονίαρ 

ΤΙΒΗ loy xXouc'aeoo . ἀγεμονεύοντος πποντίουπὶ. 

λάτου ηοδ)γ!ουδαίαο, (97) τετῥας χῦντος Q9) γάλιε 

λαζαο Ἰφώδου 3 Οιλίππτου δὲ τὸ ἀδελφοῦ αὑτοῦ 
τετῥας χᾶντος 9) ἐτουραΐας «9)) τραχωνίτιδορ 

Χῶφας à 197) Avc'owiou Q9) ἀδιλαγνῆς τετραχοῦνε 

T06, 
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τὸς er ἂς χιεφέωμ ἄννα "od καϊάφα, vyyoero 

aua θεοῦ Ἐπὶ ἰωἄγναμ τὸμ 72) Ἰαχαρίου jon qu 

τὴ grace . 92) ἦλθεμ εἰς cap Tl) we ἔχω: 
gop Τῷ | togd ov , Kg ὕοσωρ Pie ua utate 
ἀρεῖς ἄφεσιν ἀμαφτιῶμ , GC γέγξαπται qu Ds 

6Ao λόγωρ᾽ Sce T0 a$oits, λέγντος. oo 

yi GoGyteo cy τῇ ξφήμῳ, £TO I.T. σἰὼ od og 
κυρίου» «UÜs fac word T€ τὰς τρίθους αὖ τὸ , τᾶ 

σα φάραγξ τολκφρωθήσετ,, X) wy Ὅφος X) Guyog 

ταπάνωθάσεται. X) ἔσαι τὰ σκολιὰ «To εὖθε fap» 

Wo) αἱ ! poc ela εἰς od'ove λείαο, 3) orat Ts 
σα σὰρξ T σωτήςιομ τῷ 3«ov, | vy ovy τοῖς 

Ἐκποφόνομϑλίοις ὄχλοις βαπηγσϑῆναι ὑτέαυτῶ. 
γυνήμιαϊα ἐχιδνῶμ »Τίς ὑπέδᾳξεμ᾽ ὑμῖμ φυγέᾷ p 
Χο) μελλούσας 0e Ὑὴς; 3 »ριήσατε οὖμ xag PV 

ἀξίους qO) μιετανοίας. (gU) 448 ἄς Exod « Af'yap qu 

ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεμ Top a Beo. λέγω γὺ 
Vp, ὅτι d'avecrat ὃ ϑεὸς Ἐκ TW. λίθωρ τούτωρ te 
γξίφαις τέκνα Ὁ x eat. (δὰ 5 νὴ ἢ ἀξίνα πρὸς 
eiu: S dep τῶμ Je κἄται arp οὖμ δένδεομ 
μὰ ποῖδμ xag op καλόν, ἐκκότηεται ἂν «c τὺς 
βάλλεται. X99 ἐπαφώτωρ auTop οἱ ὄχλοι; λές 

Laws τί οὖμ γιήσομεμ ;αποκφιϑεὶ e 5, λέγει αὖ 

τοῖς, $*xoy δύο KITGVa ; εταδότω GÀ. μὰ 

my xo, 
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| Ἐχονὰ, G2) 0 tcp βρώματα, 0401608 γιείτω, 
ἦλθον X (9) τελῶναι βατήολήνοι, W W) «TP ngog 
ayráp. διδάσκαλε,τί γιίσορμδμν:; ὁ δὲ εἴτε πρὸς 
αὐτούς. uud ry πλέομ S τὸ διατεταγμϑμορὶ Us 

exu πράσσετε. ἐπαφώτω p δὲ αὑτομ νὴ ϑϑατευόμιες 

yo! »λέγοντερ. Y) fiu. &lg τί 20100 085 Νὴ εἰ πε προς 

αὑτὅς, ud vot διασ᾽είσκτε, ux X ovo patrio ke 

ταν Gexeode Te οψωνίοιςυμῶμ. προσδοκῶν: 

τὸς δὲ τῷ λαοῦ, o0) διαλογιϊο υϑδωμ τάντωρ 

τῷ; ταϊς καρδίαις αὑτῶρ «er T0) ιωάννου,, μῆς 

ποτε αὐ7ϑο E14 ὃ χφίδθο οἀπτοκοίνατο 0 1:0 tV KG Ste 

πασὶ λέγωμ. rye). δ Vd δα ηγγω ὑχκκᾷς, ἔφ χες 

jou 59 Ἰσχυφῶτες 06 μὐδροὺ OUX 1I (X00 Q AU "OU. 

τορμάντα Tv. υποδεμάτωμ ocu TO? xU TOG ὑμᾶς 

&xz]ied &p πυεύματι ἁγίῳ ποὺ τυφί, οὗ τὸ τῆ Vop 
qU χάρι αὖ 799 ,9) διακαθαριέί cip ἀλῶνα ἀυτο),νὴ 
σαυάξα ey oie εἰς τὴρ «ποθήκημ αὖτ, τὸ δὲ ἄς: 
A ug op κατακαύσει τυρὶ ἀσξέσῳ. πολιὰ Au. 

οὖμ νὴ €Tecat πϑακαλῶμ, εὐκγγελί)ετο τῷ λαῷ, ὃ 

δὲ ἀφῶδας 0 τετφάφχηρ »Ἐλεγχόμϑμος ὑπέ αὖ ΤΟΊ 

iod ̓Ἰφωδιάδος SO) yauauxoc TO ἀδελφοῦ as - 
T9 , MC?) sel ey ὧμ ὑποία ope ap 0 Hia 

ewe, a$oc ts τ τοῦτο Ἐπὶ τ σι » 3) κατές 

κλασ'ε Tp ico Ux Ἐμ τῇ φυλακῇ, p diy 

Mv uc &d Baie 
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ow βαγηιόϑενοι ἃ απαντα Tp Axes , Wyixc'ov Pas 

dime V9?) προσευχομκένε, ἀνεῳχϑέναι op 
^ "s ^ ^ 

cugexicop x) xara iva τὸ τεῦ μια ὃ ̓ ἅγιο σῶς: 
«ιατικῷ de cost wes t7 aVTOJ, πρὸ ee 

; vip δὶς οὐφανοῦ γγνέάδαι, λέγουσαμισν εἶ ὃ joe 

ἀκου δ ἀγαπατὸς ἐμ c'ol ̓  τυδόκκσα Mg αὐτὸς κῃ 

C INC'OUG ὡσεὶ ἑτῶμ Ἰριάκοντα ἄφχόμϑρος ἃ Oy, 
λ 

ὡςξνομ [φεῦ ἡ ἥος Ico τῷ kAs! , TO ἀκαθατ,, Τὸ) 

Jsur4 TO usAxI, TO ]αγνὰ, τῷ Ἰωσὴφ, τῷ μιαταῦ 

Bis 0 ἀμὼς, τῷ ναουύμ.., τῷ Ἐσλὶ, T9 ναγγὲ, 
1 

τὸ ua, τῷ κιαταβίο v, T8 σεμεῖ, T0 197 Ry T0) 

᾿ούδα,τοϊωαννᾶ, ζ S peint Ξοςοβάξελ, T σαλαΞ: 

6:39 νεις 79 μαλχί, τῶ add 1,10 κοσά μι, 70 

Aude us T0 8e. T 1xc'G τῷ Ἑλιέσες, ΤΩ] GOL, 

E “Τῷ ὠἐατθα. τῷ λευεὶ, TO) σιμεὼ p yr Ἰούδα, τα; is 

i v1, Ἰωνάμ το BA CK L4. , Τα) MAS ASOT UL SI OUA., 

"qi? uoa acp, 92 vada p, T9 d'« Bd r9 feared , τὸ 

yad'a p, T9 ἀφ μν, TO tc e μι, τὸ qaecc T9 15d. 
τῶ Ἰακοὺξ, T Ἰσαὰκ »ζαβτζαάα, ϑαξτᾶ, T5 ya 

᾿ χῶς σαφουχ jt ζαγαῦ, φάλεκ, T eee, T T Cus 

Ad xoi yap T8 ἀφφαξάτ, τῷ oia Σνῶς, T TAa 

BEX T T μαθοσάλα,Σ ἐνῷ Y 4T T lxec0,7 P καλελεῖῆλ, 

“τῷ καϊνὰρμ,τῶ ἐνὼς, τῷ σἐθ, τῷ à auc, T0 ϑεοῦ, 
iic ovo 
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| Iuo*6 ^j πνεύμαρο ἁγίου zAexG, ὑπέθρεα 

Jp ze Tiogd ey oysTo qii τῷ πνεύματι εἰς 
er) e k4xop y Hj eoo τεοσαράκοντα aegro ta 

γος ν T διαβόλο. «97 oux φαγερ ovp ᾧν 

ταῖς ἡμέφαις Ἐκείμαίο, i) M rude ded. αὖ 

Up , sigo p Ἐπτείνασεμ. εἶπε δὲ αὑτῷ ὃ διάβοι 
χε. εἰ ἣος «t τό θεοῦ, εἶπε : Τρ λίθῳ Tre, ἵνα 

"yeux rou ἀφτόρ. X) &cmsxelük 14'0UG 706 «i Top, 

λέγωμ. γέγρατήαι, 06 οὐκ ez? ἄφτῳ μόνῳ Tasa Á- 
ται ἄνθρω», ἀλλὰ ἐπὶ τοαντὶ eiat θεοῦ, w7) 

ἀναγαγωμ αὑτὸρ ὁ διάβολος «lo oeoo V] 4A Op, - 
Pic sp αὑτῷ ποάσαργας δασ᾽λείας d obes dura 
qu Sy gos, εἰπεραυτῷ ὁ d'ixG σλος, mot 
δώσω σἰιὼ δξασίαμ Taucxp ἄπασαμ A9) THp jo 

£a αὐτῶ, σὰ ἐμοὶ ipod edo], v) ὧ Wd θέλω δ 

Peu αὑτήμ, oU ᾿ οὖ tap προσκαρήσῃρ ἢ ἐγώττιδρ 
M, Sou o^ erre X) ἀποκριθεὶς αὑτῷ 7$) ὃ 

inge ὕπαγε ὀπίσω d e'ajaya. yagamtg ΣΝ 

τφοσκυνήσεις, sero T op g^, Y) αὑτῷ ETT 

λαξεύσες. δ ἔγαγεμ αὑτορμ εἰς πφύσαλὴμ; Ἰοὴ 

tonos αὐτὸμ Ἐπὶ τὸ Tig yop TO) Ἱεροῦ, "αὴ uz 
περ αὑτῷ, el ijoc εἶ τὸ θεδ, βάλε σεαυτὸμ tyre 
p κάτω, «γέγξατηαι oU δὰ τοῖς ἀγγέλοις αὖ 

τῷ TAG re πες! σον, T9) διαφυλάξαι σε, Wo?) 

ἐπὶ 
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Ἐπὶ Χεςῶμ ἀφοῦσί σε ; μή PT προσκόψῃς πρὸς 

λίθου Top wod'a.c'ov , wg) ἀποκς θεῖς εἶπεν «us 
TO 0 ἐκσοῦο » ὅτι eie Kr au . OUX. ἔκπεις σεις xus 

qrop Top ϑεόμ σον, 9j σωστελέσας vs Toc o deat 
σμομ ὃ διάβολος, GzréSx ατὶ cT Gast oues.) 
vatseej.«po Ἰκσοῦς qu τῇ δαυάμει TO 25 VV ts 
τοῦ εἰς lu) γαλιλαΐαμ, "ἡ p d A0 καθ oz 

2uc 7 πριχώρο περὶ αὐτῶ. νὴ αὐτὸς td Ida cp 
τ ταῖς σαυαγωγαῖϊο e TO, δοξαϊόμδμος ὑπὸ 

τοάντωμ. 9) 8A0sp εἰο 7l vaZaec0, οὗ ἐμ τεξαμκ 
δος, νοὴ siae. κατὰ τὸ 10006 αὑτῷ cf τῷ 
iig TA σαδδάτωρμ «16 lu) σαυαγωγὴμ » 192 

rus ἀναγνῶναι. 3) Ἐπεδόθκ αὑτῷ & διβλίομὴ σα 
tov t πεοφήτα, 9) ἀνατῆύξας ὃ διβλίομ, devt 

Tómop,: οὗ My Yeyeou yop. τονεῦλια κυρίου EE 

Ἐμε, οὗ [TP TIT ἔχρισέ DX iere gas Tex oic. 

ἀπέσαλκέ ἐ tlie τους σωπεξιμι μος Tl 

καςδίαμ, xxeU2o0u οἀχιαλώτοις ἀφεσΊμ, νὴ Tue 

φλοῖο ἂν ABA up , Cose ou Tgaue re ὟΝ 
ἀφέσᾳ,καςυξαχὴ ενιαυτὸμ κυς δεχίόμ. 9) πῆύξας 
τὸ διδλίομ. ,ἀηδονύς Gg V prs £TH ἐκάθισε. 9) 

v yr c ᾧ τὴ ἰσιωαγωΎΝ δ᾽ 0d Bou ἡ fra Qa 

vuijores αὑτῷ. Mao δὲ Myep προς αὐτου, 

ὅτι σήμιεφομ Wwe Ἧ γραφὴ αὕ ΤῊ ᾧ τοῖς 

Gcip 
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d: VJ , "το wee ἐμαςτύςο up αὑτῷ X92) | 

t θαιϊμαζομῇ ἐστὶ To λόγοις Q9) χάςιτος, τοῖς Ἐκ: 

ποςενομβοις €x TO) σόμκαῖος αὐτὸν; W) Ay. 

ovx οὗτός ὄξιμ Ὁ joe foro; 92) εἶπε ego ce 
τούς. πτάντωο Ἰφέίτέ (κοι τὴμ πϑαθολὴμ ταύτηρ. 

Tope θεφάπευσομ σεταυτόμιδσα ovo eU γενό 

eoo qu τῇ noces eto se Inc op νὴ od qc πὰ 

E1dh σισ,εἶττε 5, cip λέγω vida, ὅτι οὐδεὶς 73 
dicio δεκτοόσ' ὄξιμ ἔμ τῇ ταξίδι αὖ To. ez MA 
θείας δὲ λέγω vulp IX ou χῆραι ἦσαρ ᾧν TOLÓ 

Ἡμέφαις RA Sp τῷ Ἰσςαΐδλ, ὅτε Ἐκλείσθ ὁ οὐφας 

Voo Ἐπὶ ἔτη δία νὴ μῆνας $2 0 ἔγένεϊο 2444.00 κέ 

γαρ ἐπὶ τοἄσαρμ πἰὼ "yj x) πφός οὐδε κίαμ are 

ἐπεμφθν A foto εἰμὴ «1G σάφεφθα σἰὼ σιδῶνος 

πρὸς andit χήφαμ. 3) 20201 As 701 c aq ἘΖ 

πὶ Coro T προφήτο CE iegonA, ") ovd 

er "eed in, el MH qup ὃ σύςος. 9i) tcAX4 

d irap a yTeC duisi cA τ TH σ᾿ ϑα yer ἀκὅον2 

τς TOU cac. Y) yore ὕξέδαλομ αἱ αὐτο ἕξω Q9) 

τοόλεωϑ G4 W) tyocyop aT $0 ὀφρύος T edo ἐφ᾽ 

οὗ li πόλις αὐτῶμ OX0d 0. i TO ες ὦ κα]ακφη μιν 

σι αὐτόμ. αὐτὸς δὲ διελθωμ διὰ eor αὐ Ὁ opa 

geo καὶ καϊελθεμ AT καπῷ ναοῦ πόλιμ ὃ γα j 

AI χίαο; X) Hu διδάσκω, p au TovG qv τοῖς σάξξαε:᾽ 

σιγὴ 
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KATA AOYK AN, τοῦ 
v1) σ΄ επλίοσοντο Ἐπὶ τῇ d'id ooi crt oci qu ta 

E dem Er d 53,» «452. ^ A 12.) 
e στο Kp 0 À0»yoG CUT, W) ων τῇ σω) ΎΟΘΥ  Ἡμ aue 

θφωπος EX p νεῦμα δαιῥκιονίσ ἀκαβάςγδ, 9) 

ἀνέκξαϑε Φωνὴ MAY yop. "on HaT καὶ 

σοι Inca S ναλαφανε; ἄλθεο ἀγρλέσοι "μιᾶς; οἶδά 

σε τίς εἶ, ἅγιος T 9s. ἡ) Ἐπετ Ipae e αὑτῷ o 

TRO 3G Any cop. φιμιώθ κὰ , νὴ ἔξελθε δίς αἱ QUT. W) | x) eis 

ψαρ αὐ Τ' 29 d'ou μόνιομ sf uico, d eA Bep Q7? CU 

0,4dt p Θλάψαμ αὑτόμ.νὴ ἐγρύτν θάμβος ἐπί 

"ya , y) σιυλάλομ προς αδιήλσο, λέγοντες. 

τιοολό yo0 οὗτος, ὅτι Ὁ") ὕφασίᾳ ἡ) δαυα μα wis 

Tao τοῖο ἀκαβάφτοις πνεύμασι, 9) ὄξέρχονη;: 

νὴ δ᾽ εσρφεύετο ἦχος Ter «VT «16 coa TO7Pp ὃ 
ποιχώφο. Αναδας ux quberyurylo dou Bep 

εἰς Tli) o1 lap σίμμιωνος, Ἧ τσενθεφα ᾿ ̂T o 144608 

Hip c'Uos/x o ud) τουρῷ ue yo X) Ἰρώτκασαμ 
auTop πρὶ αὖτ Ay ἔπιδὰς ἐπτάνω αὖ, ere Ho. 

Ε υφετῷ, 107) apis αὑτῆμ. MU) ἀϑαρφῆμα 
ἀνασᾶσα διακόνῳ αἱ αὑτοῖο. δώσοντοο ̂ TO Ἡλι, δα 

παντεο ὅσοι εἶχον ἀάλενδίϊας νόσοις Ῥρικίλαις, 
ἤγαγομ αὕτούο aoc αὑτόμ. ὃ δὲ sy exse αὖ 
Ἰὰς Xéigae Ἐπιθει, ἐθεφάπόυσεμ αὑτούς. Ἐξ Sexe 
τὸ "νὴ Φάχμονιαῦ ΧΡ beni 5 kg toi W) λέγον 
Tes T σιςἶ ὃ 28:5 060 jo T Fée. W) ἐππιμκῦμ, οὐκ 

era αὐτὰ λαλείμ,στι tidem T asi op xU εἶναι͵ 
GV Use 
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revo δας δὲ iuste Leda am ἐποφεύθα ej «6 tos | 

διὸ} TóTp, (92) οι OXA0! e pimoup cup, 9) Aa 

op co cu TO? . «"οὴ ka op dirti τὸ JN eges 

&oX ou απ αὐτῶμ. ὁ δὲ εἶ πε πρὸς QUTDVG, Ὁ δὰ «9 

TOLO ἐτέφαιο πσόλεσι εὐαγγελισαόϑαξ μὲ dé 

τὴν βασιλείαρ τῷ θεοῦ δά. εἰο τοῦτο ἀπέσαλε 

po. "οὐ ἥμ καρ ὕσσοὼμ &p TOC σαυαγωγαις QS) 

γαλιλαίας, Βγένετο 5 HN [E TOU Ὀχλομὲ £712 

«Xa L αὑτῷ, τὸ ax oua Tp λόγο το θεοῦ »" | 
ai'T0o Xp tsuQ Ae TH) λίμνην yendageh. 3) εἰς 

ὅς δύο λοῖα εσῶτα Aye Tip λίμιναμ" 01 δὲ Gta 
&oc ἀηρδάντερ. cr arp erem cupa τὰ δίκιυα, 
ἔμιϑας δὲ εἰ εἰς ἐμ τῶμ «λοίωμ , ἂμ το σίμωνος, 

ἐφώτασερ QUTD 7 τ γῆο ἐπαναγαγέίμ Ὀλίγομ. ὶ 
Y) καθίσας Ἰδίδασιερ ἐκ τὸ) πλοία τοὺς oxnue, 
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶμ, εἶπε πρὸ 0 Ty σίμωνα, 

ἐπανάγαγε ὡς ὼὁ βάθος, x93 χαλάσατε τὰ δε 

xruc vis Gp εἴς ἄγφαμ A9) ἀφρκφιθεὶς ὃ ὃ σίμωμ, 
εἰπερ αὑτῷ. ἐπισάτα, δὲ ὅλα 95) Vx TOG κοπιάς 

jore ovp ἐλάβομϑυ ἐπὶ: 3 [T c" χὰ 

λάσω τ δικτυομ. A99) τοῦτο τριΐ σαντερ,σαϑέκλει 

c'ay πλῆθος ᾿Ἰχθύωμ πολυ, διεφίγνυτο δὲ τὸ d'fz 

xTUop av TO. W) κατένευσαμ ΤΌΪΟ μεϊδχοις,τοῖς 

ἐρ τῷ irte σσλοίῳ Τὸ ἐλθόντας συλγαδέσϑακ, 
αὐτοῖς 



KA'TÀ . AOYKAN, rc 

αὑτοῖα. (92) A Bop . Moo ἐπλισαρ ἀμφόπρατὰ 
«sola 46e Du 1:075 αὐτά, 140p δὲ σίμωμ τέ 

06, προσέπεσε τοῖς “γόνασι το 160700 , λέγωμ, 
Ἐξελθὲ τὶ $4455, 0TI ἀνὴς αλιαρτῶλό 6 H4 κύρις, 

ϑάμβος γὺ 79 ιξοχεμ αὐτὸμ, 9» τσάντας τοὺς συμ 

αὑτῷ ἐπι τὴ ἄγφα τὴ ἰχθύ op, 7 σαυέλαθομ, 
| ὁμιοίωρ δ νὴ Ἰάκωθομ ν Ἰωᾶννκμ ἥους ζεδεδαίίο, 

οἱ Jio κοινῶνοι ! δ᾽ σίμωνι, 0) εἶπε πρὸς TOU 
σίμωνα 0 7N0 5C. ΔΝ Qo cnt T D cag oneva 
ἘσΉ Joygan. 39) καταγὰγό ντες τὰ τ λαῖα ἐπὶ 

um γὴμ, ἀφέντες ἅπαντα : ἰκολδθ Pica αὑτῷ. 
Καὶ ἔγζύετο qua) εἴ «t Vou αὐτὸμ eU μιᾷ τῶρ ere 
ep» 19 id'ov« wig πλήν λέπρας, ἡο) ifa T 

ANC OUJ , wap ἐπὶ πρόσωπο , Ἔδεήθκ αὖ το), 

λέγωμ.κύφις, tap θέλῃς, d'auae'a με καθαρία 
σαὶ. 3) Ἐκτείναρ l0) x Cie, i) ἀτὸ αὑτοῦ, zog, 
ϑέλω, καϑαςίὁϑ ici. W) εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεμ 
ἀπ αὐτό). i92) αὐτός magi eas αὑτῷ, pudkut 
emelp. » QM. ἀπελθωὼμ d'é20p σφαυτομ ig , X) 
προσένεγκε "I το, τὸ) dioi us σύ καθὼς 7902 

σέταξε μωσῆς «IG μας Tg rop αὐτοῖς. διής χετὸ 

δὲ μᾶλλομ o λόγος wii αὖ Τὸν, κοὐ) pauca 

P oy v0 ol ἀκδαρ,γὴ Dem εὐεάγαι ὑτῇ αὖ 

ποῦ αὐ TW ἀδλεναῦῶμ αὖ rp αἰγὸς ὃ sp ὕποχω 

3 φῷμ 4 

.΄ 
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eap Y ταις Seiko » 19) πφοσδυχό, u$poe. «y 

Ἐγγύετο qu uu τῶρ Ἡμεφῶμ, ἡρὴ αὑτὸς ip d'id ta 
σκωμ; ἼΩΝ fap. xo uso: qae Io" ROI ») vor 

διδάσκαλοι, Οἱ ica Ἐληλυθότεο Ἐκ ay cto ko κῶς 

δὶς ο ΟἹ) γαλιλαζας à) ἰαδοζα "οἡ Ἱεφουσαλῆμι, 

492) δεώαμιιο κὺςίου ἦν de v? 13 3t au ToO. "Uy 

ἰδοῦ yd eso φέφοντερ ἐπὶ κλίνη. ἄνθςω πο 06 
FIT ᾿τραφαλελυμῆνος , (92) δλίτουμ αὐτὸν εἰσεγεγα 

x &ip , 492) θδίνοι ἐνώπιομ αὖ τὸν, wo?) ut εὑρόντες 

διὰ τοοίας ἰσεγεγκωσὶμ «bp διὰ τὸν Ὄχλομ, 
yo Games ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράμῳ p καθῆς 

xc«p cT σὺρ 6g Xvid fo ste TO Ασομ s mgos 

eO «p τοῦ Ἰκσοῦ. Mg?) Wap Tli) eis αὑτῶμ à j sls 

περ αὑτῷ. ἄνθρωπε, ἀφέωνταξ σοι αἱ uote Tlate 
σου. WOU Qt) ἴφξοντο διαλογ [σεν au Οἱ γραμιλζαϊεῖς 

Wo) ol φαφισαζοι, λέγοντες .τίο erp οὗτος , 0G 

λαλέὶ Ρλασφ »μίας; τίο d'uoatfou c ἀφιέναι e: 

τίαρ »εἰλλὴ μιόνοο 0 θεός S Ἐπὶ γνὼμ δὲ c Ὁ ἰνσοῦς | 

τοῦς διαλογισ᾽μίονο et TO) Xerevgiüt CASE T πρὸς 

αὐτούς. τί δϑιαλογίθεοϑε cjr Too καρδίαις V Ops 

τί ὄξι p εὐκοπῶώτεςορ ei πτᾶμ,ἀφέωνταῖ c'oi αἵ Gta 

ῥιας τίου σ᾿, ἢ «ITE, Ἐγάφαις 3) arra s tyocdt 

εἰδῆτε, ὃ ÓTI σουσίαμ ἜΧΕΙ o ijoc TO ανθς που £a 

“πὶ qo γῆς ἀφιΐνοι ἁμαρτίας, εἶπε δ "woes 

ολυάκῷ,. 



XATÀ ΘΕ AN, ἐᾷ 
λυάκῷ.. σοὶ λέγω ἔγαςαι » X) ἄφαρ τὸ κλινίδια 

ép σου τσ εύου «lo Tóp οἰκὸμ σου, i) "aeo 
μα asco ἐνώπιου αὐ τῶμ,ἄς ας ἐφ᾽ οκατέκέᾷτο, 

mies τῷ TOJ C140] αὐτοῦ, δοβάϊωμ 7 Toy ϑεόμι 
«9 Ἐκδβασὶο ἔλαβῳ € ἅπαντας ᾿ i9) δόξβαῖορ, 

τορ ϑεῦμ, (02) ew Red eap φόδου "λέγοντα, t ὅτε 

εἰδομᾶν τσαφάδοξα σήμέςορ. καὶ ker a ταῦτα 

διῆλθε, OU ἐθεάσατο AM ὀνόμα Avr, 

καθήμϑυομ ἐπὶ ὁ πιαλώνιομ Nelson αὑτῷ. χα 

κολούθει p. (9?) καταλιπώμ. ὅπαντα ; aya 

Sao ἱκολούθασεμο αὑτῷ, i) Ἐποίησε δοχὴμ ἀγα 
Ju λόνεϊο αὑτῷ e τῇ οἰκίᾳ To , Y) «p ὄχλος 

x v0AÀUG , o2) Cop ot ἦσαν si Ua 

Tip κατακείμδυοι, ἠῶ) Ὀγογγυῖοι 01 yeu 

τἄς «92 ói φαξισαοι 7igoG TOUG μαθχῖας αὐ Το], 

Ay. die ct μετὰ τελωνῶρ (0) exa tA Gig 

tiere I2) πίνετε ; 99) ἀποκχ θεὶς ὃ Ἰησοῦς, 

εἶπε πρὸς αὐτούς. OU οϑείαρ Ἐχουσὶμ 01 νγιοιία 

νοντεο ἰατροῦ, ἀλλ οἱ Xo Go ἔχοντ. οὐκ λα 

λυθα xe ioo δικαίους , ἀλλὰ iprdpente 

εἰς μετάνοιαμ. οἵ de sop 4906 circep. διὰ τί 

οι μαθκταὶ Ἰωάννου ἡαφεύουσι πυκνά, to) d «fa 

cce “ποιοῦνται, ὁμοίως 9 δὶ τὴν Φαφισαίωμ,. 1 

7j σοὶ sod iem 1 Y) το NS Ip, ὁ ἢ εἶπε πος αὐτου. 

3 dj μδώσαἥε 
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| udi Φωραῦϑε Tovo jov Σνυμιφῶνοο, dU & o VAR 

$g- μετ avTGp ir, wsoltaou νκσεύειμ ; Asa 
c'oyap δὲ TET 7: » 49 eT ἂμ crore 03 az? αυτῶμ ὃ 

"aoo, TOT. e Sel octp cA ἐκείναις ταϊ φῆ 

μέφαις. ἔλεγε 492) τσαφαβολὴμ πρὸς αὑτούο, 

ὅτι οὐδεὶς ἐπιολημαὶ “ματίου κοινοῦ ez bod 

ἐπὶ Ἱμάτιομ eoo op . ὠδεμήγε , 9) ὁ xata 
Voy Xie, δὴ € -ππαλοχῷ οὗ GV dove ὃ ἐπίδλ 

un ἀπὸ TO καινοῦ, «92) οὐδεὶς GG οἶνον νέορ | 
ς ἀσκοὺς eaa, εἰδεμίγε " ξήξει ὦ 0 V£oQ 012 

νος τους ἀσκούς, o2) αὖτοο πκχυθήίσεται , 49) 

οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦντ. ἀλλὰ οἴνου νέσμ «to ἀσκοὶ 

xou VoVa ϑλητέομ, 9?) αὐλῷ ὁτέςοι σαωταςφὄνται, 

"t οὐδε stay moto , εὐθέως ϑέλανέομ. 

λέγει 00; ὁ WaAOLOG 38NSÓT«e 0c éSp. ΩΝ 

EyootT0 δὲ queo bero Pérmgoneóro d's 

αποφεύε Δ αὐτὸμ διὰ dy αποςίμωμ, νοὶ eris 
Aop ot μαθκταὶ αὖ το) TOVG βάχυας, "αἡ ἤδλιομ, 
exor τοῖο E τινὲς δὲ τὴν φαξισαζωμ 

εἰπορ αὑτοῖς. τί πποιξίτε, 0 οὐκ ἕξεσι τοιξίρ Y 

τοῖο σάββασι; (92) crow eise πρὸς αὑτοιΐς,« is 

περ o Ἰησοῦ. οὐδὲ TOv TO ἀνέγνωτε, ὃ ἔποίπσ'ε 

d'a oid, ὁπότε ἐπείνασεμ αὐτός, Wo?) Ot μετὰ odia 
τὼ oye , Ὡς via ὕλθεμ εἰς TOp oi op τῶ) AB, uon 

Y 
τους 



Ex r 
Κατα AOYKXKAR, Ig? 

| "'bvG ἄρτους 99) προθέστωρ! ἔλαβε 492) Spore) 
ἔδωκε M92) τοῖο QT αὐτὸν, OUG οὐκ ἕξεϑι φαγέίμ, 

situ TET: τοὺς Ἱερέίς 3X) ἔλεγεμ αὐτοῖο, OTI xU 

gie yt ὁ oo TO) ἀνθρώπου "ο) T0 σαβϑάτο, 

Εγΐύετο δὲ (op) qu ἑτέρῳ σαββάτω εἰσελθέϊμ αὖ 
Ty £6 7l σμυαγωγὴμ y) διδάσκερ. (o) saxi 

ἄνθφωποβ, gj 02) xs!s av TO) Ἡ δεξιὰ ji ip ege. wx 

gerígo up δὲ αὑτὸρ 0! γοαμματᾶϊς "9 ot qagra 
σαῖοι, «ἢ e (ΟἿ σαδβάτω psg υσΉ, ἵνα «Veto a 

e κατιγοςίαρ X&T αὐ αὐτοο ὃ ἴδει τοῖς διαλος: 

σλχονο αὐτῶμ νὴ rep ρὲ ἀνθφώπῳ Ὁδ ξηγὰμ 

ἔχονά alo Xe ἔγοςε. ὶ ποῦ 5:6 εἰς τὸ μέσομ 
o δὲ ἀναδας᾽ *SH. περ οὖμ 0 juo $e πρὸραὑτούς, 

Ἐπερωτήσωῳ υμᾶς, TI ['£2«51 τοῖο σάββασιμ,α γα 

θοποιῆσοι 3i κακοτειῦσοι, ᾧ υχὴμ σῶσαι ἢ ατρλέ 
σαὶ; (9) οι As ἀμᾶνος το ἀὐας αὑτους,εἶπεμ 

ἀνθρώπῳ. ἔκτεινομ lo» χέϊς  σϑ, ὃ δὲ Ἐποί 
NO'&., ἡ Cr OX o TES ἣ xig αὐτὸ) ν΄ γιέο ὡς Ἦ GA 

2u , ctu To! δὲ ἐπλήσϑκσαμ ἀνοίας, WoD) διελάλουμ 
προς αὐλήλσο, TI ηριήσειαμ [^5 INO .E Yee To 

δὲ quoe Ἡμκέφαις TU TOUG , δ ῆλθερ ec To 0g0Q 

areoc wi Ex0JT 2 ἣν £p διανυκτεφεύωμ cA rü ἥφοσόν 

χῇ TQ Js, 3) om ejfe To Ἡμέρα, προσεφώνησε 

τονοὸ μιαθ iras QUT , (92) Ἐκλεξ ἀμβνος ἀπ αὖ Ty 

"dj δῴδεκα 



198 2 de 3 ̂ rt EA. ro N ; 

op 19) ὠνόμασε πέτρομ, jg) indi Ap is ES 

(poji αὑτὸν, Ιάκωδορ Ito) Ἰωάννα» QUA PRA ὯΝ κῷ 

Θαφθολομιζομ 4 (ιατθαζομ 92 ϑωμῶμ, " Ἰάκωα, | 

Gop Top τὸ) Ἁλφαίου, Y) c 144.6: Vac TOU Koo uem 

Vop (covip., loddep 1639629, X) ἰὅδαρ doxeióe — 

qup ,00 v) εγγύέτο προδότας. Kot XoccaGacG JA t 

eT ACS A Ἐπὶ τόπο wsdiyoU, W) oxAoe jak T 

cit) λῦθοο πολὺ ἔλα ἃ7 w koc ? Tad ola 

ας Y). πφυσαλμονὴ (i AyoA a mg) σιδῶνος, οἵ 

Ἰλθομὶ (X 50 0t αὖ Τοῦ, κοῦ Ta Vou Ὁ “ἦν νόσωμ 

αὖ Τῷ p) οἵ οχλόμϑλιοι V7? Ve. ἅτωμ ἀκαβάφ 

ΤΩΡ . Y) ἐθεραπεύοντο, ἡτσᾶο o X206 εφήτα ce 

ὌΡΟΣ αὐτό), τι δύναμις ΩΣ aT. Joíexen; 

Y) 1C TO “σάντας., «92 αὐτο ἔπάφαρ τον d 0xA - 

| qu0UG αὐ 16 τούς καθχτὰρ ἔλεγε, μακᾶἄριοι οἵ 
7ωχοὶ, ὅτι ὑμετέρα ὅξ) ἃ βασιλεία T A2. uoa 

᾿πάριοι οἱ πο ἀνῶντες VU, oi Xograco io eod e, μα 

κάφιοι 01 κλαζοντες VUp, ὁτι γελάσετε. μακάριοι ΄ 

ι9ὲ,. 6 ἂμ μισήσωσιμ ὑμᾶς οἱ ἀνθφωτρι, o7) 

ἀφορίθωσι ὑμᾶς, 9) ovad'ig ooi, νὴ ex eot. 

4D OVO 4. ὑμῶν ὡς τσονὰς ον elect TO) ἣοῦ τὸ 

ἀνθφώπου. χαίςετε cA EXSIUM τὴ iege W) Logs 

x4c qm ,1d'ov y 0 4109 06 WA πολύς qM τοῖς 

οὐφαγοῖς, 
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Cr ccs n 

gatio "o. κατὰ ταί ταῦτα γα tmrorep TOl6 ϑοφής 

μὰ '&£0«0 αὐ, wWAHD οὐαὶ ὑμῖρ τοῖο πτλό 

σίοις, Ὶ ὅτι ἀπέχεπι alo ποάκλησι p ὑμῶμ, ovg 

T | ὑμῖμ, ot ἐμπεπλασίμβίοι, δὰ πάνάστιε. οὔκ Va 

| qp oi γιλῶντες νῦμ, 671 πενθήσετε V) κλαύσετε. 

Quad Vj Tp, 0T Ap καλῷ ὑμιᾶς εἰπωσὶ πάντες οἵ. 

ἄνθφωτρι, κα ἃ ταῦτα 7S x70 sp τοῖο ἡ δυδοπροα 
φήταιο οἱ dro eso PU dS VA VAT, λέγω τοῖς ccs 

ουσ»; γαπᾶτε T9 VO Ἐχθρους VAGA GO 7f ia 

€ τοῖο uto o Wy υμᾷς,ὑλογξῖτε τοῦς Iotgga , 

E psc price, πϑροσεύχεσ)ει ὕπτες T δ ἐπιρεαξόυ 
"Teo Vj. Gio, [o5 τύ ον]! σε ἐπὶ πἰὼ σιαγόναητάε 

ἼΩΝ ») alu c gp. ἡ α T Ὁ atgoiTóg gd Ἱμάτι 
ops) T χιτῶνα 4X XA o, eowt ̓ d& Gd" αζτοῦν 

τί σε δι 9X) αὐ T oteolTog τὰ σὰ, μὴ απαϊτά. 

9) καθὼς θέλετεινα ποιῶσιμ ὑαῖρ οἱ ἄνθς oci) 

ὑμιξίς γριξῖτε αὐτοῖς ὑμιοίωρ, QU: e ἀγαττᾶτε τους 

ἀγαπϑνας υμιᾶρ τρία Vulp χάςιεὗ Ἐδι; νὴ 75 ot 
ἁμαρτωλοὶ TOVO ἀγαπῶας αὐτου ὸ ἀγαπῶσι, 

«9 tap ἀγαθοτριδτε τοῦο ̓ ἀγαθοηριζγηας ὑμᾶς, 

πσοία vein Xégie tsi 5 M07] 98 οἱ JL ἃ ῥιαφτωλοῖ e 
az apis. ν) ip Jovi er T ὦ ap EAT QSTE C Xx 7P 

JoBé "ποία ὑμῖρ χάρι tsi y) γυὶ ἃ μαφἸωλοὶ 
euxoe τωλοῖς d'ayet σὶρ sro ctt AR ooi Τὰ ἰσα, 

n dj — wp 
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τλὶρ ἀγαπᾶτε ToUC ἐχθροιῦ Vas ipo?) ἄγαθον E 
' πποιξίτε y) δανείζετε uu xd y ἀπελπίλοντες νοῦ 

ἔδαι ὃ uiae VA Sp πολύς, x) ἔσεῦϑε Jj jor TVf 
σου, ÓTI aU TOC ἀθηθὸρ &&y x TOUO αχαρίϑϑο y) 

τοονηρούς.. "ylys Od « οὖμ οἰκτίρμονες, xao νὴ 

Ó wore ὑμῶμ ofxrieu.cp €S1 . μὴ κρίνετε νὴ οὖν 

UA κοιθῆτε, μὴ καϊαδικάγετε, νὴ οὗ jJ καϊαδικα 
OOV , αγρλύετε, νὴ ἀγρλυθ Ho «dore, δίδοτε, νὴ d'o 
θήσει υμῖμ. Ae Tpop xo op, vise uiyop, "χὴ 

dirt udo D. 19) Vr eoo udyop δώσασιμ 

«o T X 0A) V/A GU. τὸ γο αὑτῷ eiTe o ̂2 

£e, ἀνάμετριϑήσεη i vai. εἶπε ὃ ἡϑαβολὴμ 
αὐτοῖς, un dou τυῷλος τυφλὸ ὑδργδίμχαὶ Us 

ΧΙ ἀμφότεροι «ic δόθωμορ τεσ τῇ; οὐκ £st μὰ 

«rici ὑπὲς T δι δᾶσκαλομ αὐ, κατι ἀσιμίος ἢ 2 

τᾶς ἴδοι "ὡς ὁ διϑάσκαλου αὖ το), τί δὲ δλέπες 

* κάρφος x c Go c od 8o à ἀδελφδσο, ru 3 2 

δοκὸν πὶ ᾧ ἀρ δίῳ ὀφθαλμῷ, ου κατανοέϊίο- 

ἢ ds. d'aeto'ou λέγεμ δ ἀδελφῷ σου, dA 

qt, ἄφες Ἐκξαλῷ Ὁ κάφφος τὸ cu o c oc o0 uo 

σου αὐτὸς ab) ᾧ τῷ ὀφθαλμῷ σοὺ δοκὸμ oU 
βλέπωρμ; ὑποκοιτὰ,, ἔκθαλδὲς πρῶτομ lu) δο2 

Kop Ἐπ TO ὀφθαλαοῦ gd » 492) τότε δια βλξ 46 

WS τὸ κόψφος TO ᾧ) t oq θαλμκῷ τὸ) αδὲλ 

| oV σου 
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qo σου. οὐ γᾶς ὅξι d'évd'eoy καλὸμ ; wor καρ 
Tp σαπεόμ. οὐδὲ dédgop σαπϑὸμ., worsp xag 

Tp καλόμ. tas op yous δένδοομ Ἐκ τῷ 1d ov καρ 

?7PU "yncoox£fau, οὔ y» jd cx ou Op συλιέγοσι 

σῦκα, οὐδὲ Ἐκ Drev τρυγῶσι σαφυλήμ. Ὁ ἀγα 

θ6ο ἀἄγθξωπτορ tX TO) ἀγαθου ϑησαυςδ o9) καρ δὲ 

&g αὑτοῦ προφέφᾳ Ὁ ἄγαθόμ. νὴ ὁ Ὅσουνφορ ἄνα 

θφωπος ἐκ 70 wowgs θκσαυφδ 7 καρδίας αὗ τοῦ 

προφέρει τὸ sroigóp. ἘΚ YR TO esq οσεύμιατος 

c5) xegd Ιαρ A«AG τὸ σόμκα αὑτο.τί δέ ἐδ καλές 

τι κύςις κύςιε, W) OV soie & λέγω. τᾶς ὃ ἐφχό 

βου πρός ΠΟ ΟΣ ἀκούωρ ἊΝ TI λόγωμ," ἢ 

τριῶρς αὐτοῖο, ὑποδείξω νμῖμ τίνι Sip óuxoie. 
04.0106 ὄξιμ ἀνθςώπῳ οἰκοδομιοῦνα οἸκίαρ, ὃς 

ἔσκαψε QU £60 uos , wo?) ἔθκκε ϑεμέλιομ ! ἐπὶ 

κι τίτραρ. τληκκαύφας δὲ γγνομᾶψιες, amos 
Mi ὃ ποταμός τὴ οἰκίᾳ Ἐκείνη» "οὐ οὐκ 

ἴχυσε σαλεῦσοι αὐτὴμ » Tes. £t TO γου ἢ Ἐπὶ 

el t bap. o δὲ ἀκὅσας, νὴ uut γριέσαο, ὁ μιοιόφ 

ὅδ ἀνθφώπῳ δικοδομήσανά δικίαμ ἐπὶ loa 
bs χωρὶς ϑεμελίε,, ἢ H προσέῤξηξεμ Ó T T0400, 

Y) ὐθέωρῦ emos, QU) voro TO ὀέγμα oS) 0JXts 

es ἐκείνας μέγα. Ἐπεὶ dt 1 ἐπλήφωσε πάντα 

τὰ ἀξέματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τὸ λαοῦ ,ἀσἣλ 

: U v θεμερ 



g202  .EYATIFI'f &KLO*N 
Ésp εἰς καπερναούμι. Ἑκατοντάρχου dé roo δα, 

Aoc κακῶς ἔχωρ, ue TACTO , 08 Xp xus 

τῷ tiTIjoC . ἀκούσαο δὲ wer TO) 1Nc'0U , ἁπέα 
SdAs πρὸς αὑτὸμ aso Gurteovo “ἤν Ἰουδαΐωμ, 

Ἔρωτῶμ αὐτὸρ, ὅπως £20 p διασώσῃ Top δοῦα 
Aop αὐτο). οἵ δὲ exoceocyygo d bot πρὸς τὸρ 187 5] 
πταρεκἄλουμ αὑτὸμ «σουδάΐως ,AfywTe . ὅτι 
ἀξιὸς ὄξιμ ὧ waer2d τῶτο -χΎαπα oun τὸ ἐα 

vos hoy, «92 Tl) σαυχγωγὴμ αὐτὸς cxod'éz 

pios uad. o δὲ ̓ κσοῦ ὁ ἐπρφεύετ a) αὐτοῖο, 
καν δὲ αὑτοῦ οὐ ἑκακφὰμ. «πέχοντος ro. gate 
κίαο, ἐπεῤιᾷε 7:906 αὐτὸμ σεκατόνταρ X 0G Qs 

λους, λέγωμ αὑτῷ. κύριε, , Ud σκύδνοσ, οὐ γάφ 

τἰκιτκανοο;ίνα ὕπο luy Se ys p μου ἀσέλθες. διὸ 

οὐδὲ ἐμκαυτὸμ A3 1oo'a πρός σε ARM , o x ες 
T Ayo, "οὐ ta Bí eras ὁ Xo, κου, MOD) γουὴ 

yo) ἀνθρωπτός εἰμι mro σξουσίαμ ταοσόμϑμος, 

ἔχωμ τὶ tuuc TOU) σραἀώτας, Igi λέγω τούτῳ, 

aogeU On » «QU GPS US TOU, (oo) GR. ἔς χους 

πὸ ἐς χύτοι, gi) Gd δούλῳ μον, προίκσομ rS» 

πὸ, 49) πσοιεί ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ Ἰκσοῦρ 5 te. 

θαύμασερ αὐτόμ, won) Sese ΜΟῚ ἀκολουθᾶν 

τι αὑτῷ Ὄχλῳ εἶπε , λέγω υμῖρ »ουδὲ qu ao mo 

£«jA τοσαύτηρμ Axis! p εὗφομ . (9) ὑποσφέψαντεξ 

| | ei eu 
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ΟἹ πεμφθέντες uc TOU) oixoy οεὗρομ T G0) «Vos 

ταφοϊλομ! ὑγιοίνοντα. «9 ἐγγύετο qu 1 ἑξῆς 
ἐπορεύετο τὶς πόλιμ, XO OU JSURJ. ναεὶμ9 "97 

σωυεποφύοντος αὑτῷ oi 1 μαθηϊαὶ αὖ Τὸ) icol jf) 

QXAo0Q wo. c6 δὲ ἤγγισε τῇ το UAM E πολι: 

ὡβ. 2) 1d'ov I eexopitero τεθνηκὼς ἣ ἥος μογογῆ 

Vio τῇ eap αὐτῷ. A9 cU T fip xiga X) ὄχλος 

«9l wóAsco 1xavoo e'Vp αὑτῇ. 9A ἰδὼρ αὑτὴμ 
Ὁ κύφι ξαυλαγχυ!ἀϑκὶ t7 αὐτὴμ; ho) εἴπερ 

αὑτῇ. Διὶ κλαῖς. Ἴ πϑοσελθὼμ iid ἥψατο Q9) c'o 

eov, οἱ δὲ Gascovme ἔδασαμ ; Ἰοὺ εἶπε, νεανία 
15 , 001 λέγω, ξγέφθντι « 492) ἀνεκάβισεμ ὃ sa 

1606 » Mo?) ἤφξατο AA Gp , o?) ἔδωκεμ αὗτὸρ τῇ 
ματρὶ avT0 , ἔλαθε δὲ Φῦδορ τοάντας, VoU) ts 

δόξαϊομ Top ϑεὸμ, λέγοντες, ὅτι προφήτκο μὲν 

"yate ἐγάγεφτα,͵ qi hUTISNOD) τι ἐπεσκέψατο ὃ ὃ 
Sog TOU λαμ αὑτὸ. I) UE 0 Aye. οὗ 

7^6 qu ὅλῃ τὴ Ἰουδαίᾳ esed αὐτο, 1g) si wg 
TH $$ (xe. Καὶ acm Wear Ἰωᾶνν οἵ μαβθκε 

ταὶ αὖ τ) περὶ τάντωμ “ύτωμ “πο aig 

σάμϑμος do rue ἣν ἀιαθατῶμ αὐ Το) ὃ Ἰωάνε 

ws » ἔπεμψε πρὸς τὸμ Ἰκσοῦμ., λέγωμ. σὺ εἶ 

Ó tex opio , H G2 op aor dox ud ; js 

« g'ystó oi δὲ 7 08 «vTop οἱ Gud eso Atm. 

(TY TT. 



(£94 ETATYTEAION : 
Ἰωάννας ὃ βατηισὶς ἀπέσαλκεμ ku.dto πρός ee, 
ACyop. σὺ εἶ δἐρ χόμῆνος ; LL προσδοκῶ», 

eX αὑτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ, tco o ἄπευσε πολλούς αἹ 

νόσωμ, W) μασίγωμ, Y) τονευμἄτωμ 7I Gp y 

hdtdide 7? oo exa ἰσατὸ "ἡ Θλέπειμ X) cte 

Slo 91 roo ima αὑτοῖς. wogvBévivo din c 

Ὑγείλατε dodi, ἃ ἔνδετε wor) Ἀκούσατε, ὅτι T va 
φλοὶ ἀναϊβλέφρυσι, χωλοὶ ποιπατοῦσι j λεπροὶ 

καθας σνται,κωφοὶ ἃ κούίδσι, νεκροί Ἐγείφον 

ToU y] x or suas A oy] y M92) μακάριός ὅξ᾽ nA 

OG tay μὴ σκανδαλιόθὴ &p o, «πελθόντωμ δὲ 

τῶμ GC WW EA p Ἰωάννου, ἴφξατο λέγειμ πρὸς τούᾳ 
OXAove πες I1 ἄννό,τί σξελελυϑατεῖιο THU eua 

4xop Ded σαδϑαι;κάλαμομνὴ ἀνέμου σαλδυδε 
ὠϑμομ 5 xa τί d cou bore ̓Ιδξίμ;ἄνθφω Pp £p 

μαλακοῖο Ἱμκατίοια ua ez udujoy std'ov οἱ ἐμ ἵμκα 

Tiri tyd'o ξῳ "ο) τρυφῇ ὑπάρχοντες , Ἐν τοῖς 

δασίιλεϊοίο Ἰισίμ. GNI δρελκλύθατε Ἰδέ; 103 

φήταρ; γα! λέγω voip, 190) ποεριοσότερομ Toe 

φήρυ, οὗτος ὄξι “ἰοὶ οὗ "yea παρ δον ἐγὼ ae 

SON o Top ἀγγελόμ us $0 προσώπου σου ὃς 

κατασκδυὰσᾳ τὴμ od'op cd Eu. 9009 £y o5. AC ye 

γι à Py pA op ὝΡΉΗΣΕ γαυσικῶμ TeoQR 

bons pese T 7 bo]iso οὗ δὲ [6 ét 0 j URS mg 2e 
qu τῇ Das 



ΚΑΤΑ ΔΟΥ͂ΚΑ Ν, 264 
d τὴ βασιλείᾳ Ἐθε δ με ζωμ αὖ To? 621. νὴ πᾶς ὃ 

λαδὸ axo νὴ οἱ τελῶναι ἐδικαζωσαμ T cop, 
7 . A M Gaio éymeo 79 Θζτῆϊσμα Io eua. 0 L7) φαςισαζα 

οἱ δὴ οἱ Vopuxor τὴμ Pyexip τῶ θεοῦ ᾿θέτκσαμ εἰς 
$a TOVO μὰ Gocr]io9 ἐντες ὑπξ αὐτὸ, εἶπε δὲ ὃ xVe 

2 πε δὰ / ὶ 

φιος. τίνι oU) ὁμοιώσω 19 UG ἀνθρώπους o5) 0t 

ἄς ταύτηο, τὴ τίνι 1071 p ὅμοιοι; 04X0101 171 Tr s 

d'loic Τοῖς S &yoe& xau uS 016,9) 7T60c doc D 

GN (Aote A) λέγουσιρ. κὐλήσαμβῳυ Vj Tp, VoU οὐκ 

ὠςρχήσασ)ε, 0g nif uu VT.) οὐκ ἐκλαύσαα 
5 4. ι.» ᾽ὔ €, 1 7] 27) ET 

ποι λήλυθε S Γωάννης ὃ Goczi]iSi S.T ἄς Top Ἐν 
09 (cop uere οἴνου e No» v) λέγετε. d'ou μι óviop, E 
et AO ul ὁ 0g T ἀνθρώπο ξσϑίωμ νὴ πίνωμ, 
X) λέγετε οἾδον ἄνθρωπος φάγοο νὴ οἰνοπότης, 

(0 ἰρᾧ L Tr t ^o 5 / « 

τελωνῶμ φίλος τὴ χλκας τωλῶμ.νὴ £d xoc w ἣ 
σοφία à?» τῶμ τέκνωμ αὐς δ) v Cy TO. Hera 

͵ ) ym ͵ 
δετιο αὐτὸμ T5) Φαρισοαίωμ,;,ἵνα qp ἄγῃ je T aa 
v e β $n Ja WT UEATS, A0 T νου εἰσελθωμ εἴ THp Ota T cocer out ov Xx ts 

κλιῦᾳ. νὴ 1d'ov "yon ἐμ τῇ πόλει, ἥἵτιο Kp ἀμκας Tua 
LU ^ ς “ λος, ἐπίγνουσα ὅτι ἀνάκειται p τῇ οἰκίᾳ T. epos 

P4 , 3 7 ’ " tgo ϑρκολκισασα X AG Seo μύρῳ Ὁ 
AE UN ^n 5. δ᾽ 2 ἜΝ 5 Ais m & 10UC ΤῊ M M O7rIG'G) XAot soe, Ἡρξατν 
ἐςέχαρ τούο "rod «c αὐτὸ) τοῖς δάκρυσι," ταὶς 

ς “Ὁ ἢ 2 s 5 , 69i£1 οὐ) X «po uU δ) d e aos (gi) Kod lA 

τοιὰ 



Σοό - FYAPFEATONM 

Τοῦ -πόδαο T0969) ἴλεφε V ug Q, May Γ 

Ó "ip don eda καλέσαρ αὐτὸ εἰπε S Ku 

AC yop. Ms d m προφήτας, yv ἄρ, τίς 

ἡρὴ πόταπὴ ἡ yup, ἵτις ἀτῆεται αὐτο), ὅτι Gta 

μας τωλὸς 681 x) χτρκοιθεὶρ ὃ IR 0UG εἶπε πρὸς 

aic Op. o LA top, ἔχω σοι T£ εἰπτείμ.ο δέ φησι, d Ide 
σκαλεκῖϊπέ. δύο χρεωφελέτ aro d'easii cul, 

6 «lc ὥφαλε δὴν diera πεντακόσια, ὃ δὲ ἕπεφου πὲν 

τίκοντα, μὴ ἐχ ὀντὼμ jail ἀγρδοῦναι pupa 
τέφοις Ἐχαφίσατο, τίο ovp αὑτῶμ εἶπε ἐπλξίο p αὖ 

τοῦ ἀγαπήσει; ρκε θεῖς δὲ ὃ ipia, εἶπεμ. ὑ7ρα | 

λαμβάνω, δὰ à TO wAGop ἐχαςίσατο. ὃ δὲ εἶα 

πεμ αὐτῷ. ὀρθῶς t ΠΡΟ «9| ϑϑαφείς ag08 nip 

ey 0L OC, Ὀῤ᾽ σίμωνι t ἐΦη, βλέπειο TOU TRO THU 

γαραῖκα; εἰσῆλθ op σὴ εἰς τὴμ οἰκίαμ, Vd vae Ἐπὲ 
τοὺς vx όϑας λιου οὐκ ἔδωκαο, cU rk δὲ τοῖο d'a 

κρυσιρ ἔδφεξέ κου τοις τὸ ὅδας, (o2) ταῖς θριξὶ 

δ apo io o5) δξέμαϑε. φίλημά μοι οὐκ ἐδὼ 

καρ, αὕτη δὲ ἀφ᾽ Ho ἀσήλϑομ,οὺ διέλειπε κατας 

φιλοῦσά ἐλου τουο -πτόδαο .λαΐῳ THU κεφαλήμ 

xou οὔκ ἔλεψας, αὕτα δὲ ue co Ἰΐλειψέ κου τοι 

πόδαο οὗ χάριμ λέγω σοι; φέωντοι αἱ αμκαρα 

Ἰίαι αὑτῆς αἱ τ οὐδλαὶ, ὅτι ἐγάπησι γρλύ,. ᾧ δὲ 

ὀλίγο ἀφίετοι, CAT YO p ἀγχπῷ, qs δὲ αὐτῇ. 
ἀφίωνταί 



X ATA AÀOrKAN, ^ aogz 

ἀφέωνταί σοι οἷ Pc di fou. 92) ἔφξαντο οἵ c't 

νακείμδυοι λέγειν sp tav TUiG. TÍO οὗτός up, ὃς 

x9 ἀμαφτίαρ ἀφίνσιμ: εἶπε δὲ ἐ πρὸς cip "y coo 
xa, iorisie σου σίσωκέ σε, 7t eov «IG εἰ φάνη, 

Καὶ Ἐγένετο qo Go) καϑεϑῆο, μὴ αὐτὸς dia 

δευς κατὰ τούλιῃ νὴ κώῤκημ,κκρύσσωμ νὴ εαγε 

γελήσμυθυοο vip. Baci Το θεοῦ, μοὶ οἱ δώς 

δεκὰ σύμ αὑτῷ, νὴ uic Xo τινὲρ αἱ «cogi Tees 

games plua a ἃ πνευμάἄτωρ "tuse p δ E 

νει ὧμ Aot TET PATUIT. βαγδαλν Wis ficd'az 

uxo ene ὀϊξελνλύθα, 19 Ἰωάννα yov Xe via 

Nonae Ἡφώδου oJ) σουσἄννα »Ἰϑὴ mgor 

πολλαὶ, οἱ αἱ τινε δικκόνουμ αἱ αὑτῷ qp τῶρ ϑπσαρε 

χοντὼρ αὑταῖς. σασιόντορ δὲ OX AOV Tou, 

μὴν κατὰ πόλιμ Ἐππιπος δυο μδύωμ πρὸς αἶα 

Τὸ, εἶπε δια ἦϑαβ oig eA Kp 0 ανεΐςω p T GUSE 

Us TO Gxóeop «TO , πο s ΟΝ Gs leen adi TOp, 
Ὁ ἔπεσς ΩΝ THU od'op , 199) κατετρατήανν, 3) 

TO wey τὸ οὔφαν οὔ κατέφαγεν αὑτό, νὴ T6 

φομ ἐπεσεμεπι τὴμ πέτραρ , W) Qty δξχράνθα, 

d'a 0 μὴ ἔχαρ᾽κριᾶδα, W) τπεφομ ἔπεσεμ STET 
σῷ τῶρ exa, "συμ velc'au- ai dao tau 

ἀπέπυιξαμ αὐτό. 9j *Tegop Ἐπεσερ ἐπὶ THp 

"yip THU Qcryonp 1192) dep, $0 0/Ag'& κας TOM 

$xO Us 



10$ 1 — BTATTÉATION 
ξκατοαπλασίο yat, Ta Tat λέγωμ tooy o Exp 
ὦτα ἄκδεμ, ἀκοέτω. ἐπαφώτωμ δὲ αὐτὸμ oi μια 
xau αὐτοῦ, λέγοντες, TIG «ΠΝ H qeigat. ολὴ αὐτή, 
ὁ δὲ «imp νμῖμ δϑίδφοτοι γνῶναι τὰ aues 

οὐ) βασιλείας TO) στοῦ, τὸ Tg 9€ λοιποῖο v que 

βολαΐο ἵνα δλέποντες 4H ̓ βλέπωσι, (go) ἃ ἀκὅα 

ovtic uH Vbi, tsi δὲ av m à παραθολή. δ 

ασόφος ὄξὶμ ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ. οἱ δὲ πταφὰ σἰιὼ oa 
δὸμ, εἰσὶμ οἱ ἀκούοντος, sivo e xr a ὁ dido 

Ao , (97 αἴφει Top Ao^yop 7? 9G] καφδίαρ ccr, - 
ἵνα μὴ ide didi. σωθῶσιμ. d δὲ ἔπὶ q9) mis 

q«0,. 0107 ἂρ css ματα χαρᾶς δέχοντῇ 

τὸρ λόγομ y 3) oV TO! Seo οὐκ ἔχουσ} 9 οἵ πρὸς 

κοιρὸρ τοιδεύουσι, tg) qu Xoueó θξασίον ἀφί 

σανται. τὸ δὲ «Io τὰο ἀκάνθας πσεσομ , οὗτοί εἶΖ 

cp οιακούσαντεο, 192) Ὁ ἀεφιμινῶμ (9) -λὅς 

TU (oU hd'oyisp τῷ Pra γβφϑυόμᾶνοι mw TF YO 
τοῦ; το QU πλεσφος σι . ὁ δὲ ᾧ τῇ καλὴ γῆ» 

οὗτοί sfo'1) » οἵ τινες «ἢ» καρδίᾳ καλὴ 9) ἀγαθῇ, 

ἀκὅσ'αντερ Top λό Yop» κατε ἔχο υσΊ» 49) 2p pies 

φοροῦσιμ cV ὑπομιονῇ. οὐδεὶς δὲ λύχνομ ἅψας, 
καλύτηει αὑτὸμ σκεύει, i ὑποκάτω κλίνης τίθκα 
σιν, ἀλὴ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθασιμ οἶνα οἱ εἰ τσοα 

φόνόμϑνοι Θλέπωσι T QOG » QU γάς ὅξι «guion 

ὁ OV Qoysa 
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ὃ oV qayseop γγνήσεται. οὐ δὲ ἀπόκφυφορ, ὃ οὖ 
γνωσθήσεται, Wo) sia. powseop ἔλθῃ. Θλέπετε 

οὖμ GGG ἀκούετε. OQ YOUD ξαμἔχη, δοθήσεταξ 

αὑτῷ. πω) OG Ἐὰρ μὴ XV, W) ὁ δοκέί ἔχεμ, ea 

θήσετοι ατὶ αὑτὸ). τοαξεγγύοντο δὲ πρὸς cup ἡ 
pce I) ol ἀδελφοι αὖ ΤΟ) . (2 οὐκ kd'tooy TO 

cavmixeip αὐτῷ διὰ TOp 0X Aop Wc "οὐ ἀπηγέλθκ 

αὑτῷ ̓ λεγόντωμ. N JE CH σου ») 01 ἀδελφοί σὰ 

ἐσήκασιμ ἔξω, id ép σε θέλοντες. ὁ δὲ ἀποκοιθεῖο, 
Wu 700 αὐτούς. Pii: μον νῷ) ἀδελφοί e 

οὗτο! εἰσ , 0! Top Ao TO ϑεοῦ &xoyrec "ΟΣ 

moro αὐτό, Καὶ ξγγώετο qu ΩΣ MM sz 
gap» W) αὗτὸς QV £N Wc tsMilagis «02 οἱ μαθεταῖὶ 

αὐτὸν. (QU) «πε πρὸς αὑτούς. διέλθωμεμ εἰ wc T 

τίζαρ $9) Alpine, W) QM ἰχθασαμ. QAO us μ δὲ 

αὑτῶμ αφύπνωσε,ν) κατέβα Aou o] ἀνέμου εἶα 
Tl») λίνημ, πο) σιωφπλκρδντο γὴ ἐκινδωυόνομ. 

Δξοσύλθογπο δὲ διήγειραμ aie, λέγοντεο. t4 

σάτα, Ἐπισάτα X GP usa. C ὁ δὲ &'yscÜcto ta 
aeri Mo s (o c QE. Co τὴ 69 κλύδωνι TO) ὕδατος, 

Mg) Ἐπαύσαντο, νὴ εγγύετο γαλήνκ. εἶπε δὲ ata 
τοῖς . τοῦ ὄξιμ Ἡ τοίϑιο ὑμῶρ; quete δὲ ta 

θαύμασ Xp “λέγοντες πφος αὐλήλσο, τίς ἄφα οὗ 

τὸς ὄξιμ; ὅτι γὴ τοῖο ἀνέμοιο Ἐπιτἄσει 22 69 

o ὕδατι 
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210 EYATTEAION 
cj Vp 

— Vd'eri, 9) vrrakovsoty αὑτῷ; Καὶ κατέπλόυσαμ 

c Tl χώφαμ TW. γαδαφηνῶμ, ἥτις GSip ἀνε 
^ ^o 3 * 

τίπερα QO] γαλιλαίαρ. δξελθόντι δὲ αὑτῷ Ἐπὶ 
αἰὼν *y!lp , ὑπάντεσερ αὑτῷ ave τιο Ἐκ Q0) δα 

WM τ ΤΩ , c τῷ * 
λεὼς , 06 «IX d'ou 4. 0Vix ἐκ ae oV cop ray Sp . oU] 

Ἱμάἅτιομ οὐκ ἐνεδιδύσκετο, wor) ὧν οἰκία. οὐκ £a 
2, X .9 ^^ Á) 2 A E M 3 » Arp XX ον Ῥἴος μνήμασι. Ἰδωρ 5 T0p Ἰκσόμ, 

"οὴ ἀνακφάξας πφροσέπεσεμ αὑτῷ, wor) φωνᾷ 
c , ’ ^c ^P 

ῥα γάλη εἶπε τί εκκοὶ καὶ σοι ING'OV je T δὲ 19 

visu; δέομιαΐ aa μή με Barato yo. ποήγγολε 
/ Q 5 ^. E 

y 8o) πνεύματι Goo) ἀκαθάρτῳ δξελθέϊμ "2 

TO ανθρώπο. -οὐὰοῖο ys αφόνοιο σωωκοπτάκει 
5. δ V 5 A^ c 4 2 7 ' 

eU TOU 4) £d'ec JA TO Ga eot, V) τοΐδοκο φυλασ’ 
f . auf 5 

σόμᾶμος, wo?) dix oos p τὰ dco uat , Ἰλαύνετο 
^ P4 2 . ? ns 

07 TO d'o£j.ovoo «tc Teo telo ) ἐπηρώτησε δὲ 
Σεῖς ᾧ d$ , 4 »» M ες ἌΣ 
αὐ οἸκσόο ,λεΕΎΩΡ. τι σοι ὅδ). 070/150 3 εἰς 

πε, λεγεώρ. ὅτι d'ou oV τολνὰ εἰσῆλθεμ εἰς 
EXT δ / 085 € 40 / » 

αυτομ. Wo) τοαφεκάλομ αὐτομ, τινὰ uu eri TEN αὖ 

τοῖο εἰς ali» xGvosop απελθᾶμ. ἐμ δὲ Ἐκέϊ αγέλκ 
/ c ^7 , 4 Q » . 

«ote op roto Goa'xo uSuyrcp cA (0) og& , Wo ea 
, 3 C DEB 5 ! 3 m" » 9 / 

e ex dX p auTO, ro erre e pu αὐτοῖο, ες ἐκεῖνός 
» ^» MA. J 3 ^ 3 [4 i 

«10 &AG8tp . Woy) &r&T(e «p αὐτοῖς. dL «A0 ὀγ7α δὲ 

τα δαιμόνια aca? T0 ἀνθρώστ δ, εἰσῆλθεμ «16 τόνο 
͵ * cC/ € τῷ 7 ^ ^o A019 56, gU oe (AG JR ἀγέλκπαταὰ T KNOT 

εἰς 709 

«be 
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vie lo λίμγεμ "θ᾽ OTT Tr VÍ^yN, 1d'oy «c δὲ οἵ 1 βόα 

vxore qo γεγγυκμδύομ, t ἐφ vy) ἀπήγραλαρ 

vig l3) πόλιμ,, M9?| εἰς τους ἀγφούς. d XA Dog 
dt 1d ep τὸ γεγονός, νὴ ἤλθομ πρὸς τὶ Ἰκσδμ, ἡ) εὖ 
€op καθήμϑνομ τὸμ Oe ep, ἀφ᾽ οὗ τὰ fate 

νια δεελαλύθ d οἵ μαάσμῆμο p (0) σοφφονδντα, 

ἤναι τοῖο τοῦδαο T Iu) ἐφοδήθασαμ. απήγγᾳ 

λαμ αὐτοῖς "οὴ 01 ἰδόντες τής Ἰσώθκὸ d'ou v.a 

vid3 «16. c) ἡφώτεσαμ cO crap ὃ πλῆθος go 

Tserx oes Τὴν γαδας asp, mA Bep 2 ἀπ αὐι ὅτε 
obe μτγάλῳ σασείχοντο, Αὐτὸς δὲ iura 

τς € ]λοῖομ,ὑπτεσφεψεμ. δέ» 9 αὖ τὸ) 0 vig, 

ἀφ᾽ OU TUE TX t δαιμόνια εἶνοι σὺ αὑτῷ, 

ἀπέλυσε δὲ  αὑτὸμ 0 ἰνσοῦς, Ae yp, ὑπόθρε yos 

| sic TO oixóp σου, δὴ δικγοῦ ὅσα Ἐποίκσέσοι 
ὁ 06. 9 ἀπῆλθε καὶ ὅλα Tlo) -παόλιμ x 
quao ὅσα Ἐποίησε αὐτῷ 0 Ἰπσοῦο. Βγγύετο 

δὲ ua ὑποθφέψαι TOU incon γαπεδέξατο αἱ aUa 

y o ὄχλος. Hoa 200 ev ETE 
τε αὐτόμ. s) dou ἤλθεμ c ἀνὴρ , ᾧ ovo aiia 

$99» 9!) uinea ἄς xtop o5) ΤΌΝ C ὑπῆς χε; 
192, πισὼμ "aee τους τοῦϑαο Τὸ) Ιπσοῦ ; tage 

| κάλει αἷνγὸρ εἰσελθέξίμ. id T9) οἶκομ αἵ ΤΩ) , ὅτε 

— μιονογϑνῆο ἔμ αὐτῷ ὧς Ἐ T δώδεκα, 

o ἢ Y) αὖται 
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v) cc ἀπέθνκσκεμ. τ d G9. ὑπτζγειρ aiTop ot 
ὄχλοι σαυέπνιγομ odrcop . (o7) "y«ol οὖσ'α QA) lia 
c'& aij TOO o7P. ἐτῶρμ δώδεκα, ἅτις εἰς Ἰατῷο Ue 

προσαναλώσ᾽ασα 0A op ?»p bloprs οὐκ Ἰχυσεμ ὑτὲ 
oudwoo 8 Osgerm Oui you " προσελθόσα 5 om) tp, 

fpem 1 T κρααυέδου τῷ Ἱμιατίου ei T9), νὴ ἄξαφαν 

d ἘΘΚῊ glove TO) aJ. T0G aU TNG, (9) e περ 

Ὁ Ἰησοῦς. τίς ὃ ἁψάμθυός ἀκου ; Pg uon δὲ 

warren, εἶπε 0 e epo.) οἵ AST αὐτό). tria 

σάτα, οἵ ὄχλοι σωμέχ dai σεν) ἀηρθλίξσι X) 

λέγει, cio ὃ ἁψάμβυόᾳ μα S0 δὲ Ἰκσοῦς εἶπεμ, 

ἥψατό μου τίς. Ἐγὼ you ἔγνωμ δια μιμ δξελ 
θξσαμ ατε Ἐμοῦ. Ἰφοῦσ'α δὲ ydo, ὅτι οὐκ ἔλα 
6s, τρέμουσα ἦλθε, «9 προσπεσῦσας αὐτῷ df 

HD tci ἵψατο αὑτῷ ἀπήγγελεμ αὑτῷ ἐνώπις 

.op vo 76 T0 λα, W) óc 100x ἀραχοῆμια c o δεεῖ 

msp αὑτῇ. ϑάφσει ϑύγατες, hi ποίσις σου σέσωκέ 

-g'syavogsU a εἰο εἰφἤνημ. Ἔτι αὖτο λαλϑντος, ἔφ: 

“εταΐτιο vaga τὸ ἀφχισαυαγώγου; λέγωμ αὖ 

τῷ ,ὅτι τέθνηκεμ i. θυγάτας σου, ΜΗ RUE 

qty διδάσκαλορ. ὃ δὲ Ina ἀκούσας, ἀπτεκρί 
θη αὐτῷ, λέγωμ. μὴ φοθοῦ,, μόνομ eise, tor) 
σωθήσεται. ἐλθὼμ δὲ sig alu olia, οὐκ apis 

καρ εἰσελθξίμ οὐδένα, εἰμιὰ ipo ἡ) Ιάκωβομ 
ἡ) e AD, 
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πο) Tx VM νὴ TO τατέφα so) voud'oc νὴ vb) 
min SX qLop δὲ σταντεο "0 Ἑκότηοντο αὖ: 
TJ. ὁ δὲ εἶπε. μκὴ κλαζετε, οἷνκ RPM AQ E 
καθεύδει. (9 κατεγέλωμ αὑτῷ, «1d OT€o ὅτι χπέ 
e αὑτὸς δὲ ἐκβαλώμ᾽ ἔξω wyrae, ie Kga 
τήσας S χάος αὐτῆς, ἐφώνασε, λέγωμ. Ἧ παῖς, 
tysieu. X) ἑπέθρεψε τὸ νεῦμα αὐτής, M9) ἀνξε 

Sk Cogo x eh. 2] διξταξεμ αἱ αὑτῇ δοθῆναι qas 
γέϊμ. νὴ ὀϊξέσκσαμ oi 01 yovéo aU TAC. à δὲ τοαρίγα 

γείλερ αὐτοῖο uud ey ἐϊπίμ τὸ γεγονός. 

— Συγκαλεσάμμος ^j τούς δώδεκα, ἔδωκ 

αὑτοῖς d'ou Wo) dto ft zr] τοάνα τὰ d'ou 

ἀκόνια, νὴ voce ϑεφαπεύαμ, νὴ aczréSeA ep tU TOVG 
κιρύσσεαιρ Tl) ϑασιλείαμ T ϑεοῦ, Y) ) 1395 τοὺς 

ἀσλενοῦνταρ, νὴ εἶπε πρὸς αὑτούο. μιν Ep αἴρετε 

eie lu ὁδομ, ἥτε ἂς γύφιομ, τε 6x d ops μήτε 

πήφαμ μήτε ἄφτορ μήτε ἀνὰ δύο χειτῶνας ἔχ dp. 
9 cic Hp ἂμ odi xp εἰσέλθκτε, x &l μάμετε, νὴ) Ext 

θεμ dL Cox dde X) ὅσοι tcp μὴ δέξωνηυμᾶς. 

οτεςχόμϑυοι απὸ οδὴ ποόλεως Ἐκείνας, w92) τὸρ 

ΚΟνΙΟΦΤῸΡ αν eod Gp υμῶμ ἀτράνάϑατε εἰς 
dog τύφιομ᾽ ἐπξαὑυτούς. δες x puo δὲ διής χονε 
τοκατάταο κώμαο,εὐαγγελιγό. UX got 9) "e 

πεύοντες G3 QU/T CX OU . Hic δὲ ἡφώδες ὃ τεδάρ 
o lij  xwe 
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Δ Ν ὃ τα γιὸ δρᾶμα Ve αὐτο τοάντα » "2 duros 

a, διὰ δ λέγεσγακὶ ὑπό TIVO 9 ὅτι)ωάννηρ ey 
"yse cou x. eats np, νπότινωμ δὲ, ὅτι ἡλίαο ἐφά 

Vx, ἄλλωρ δὲ, ὅτι προφήτας co T c aS xaiop 
eyes, ig) sire Ἡφώδας, ἰωάνγναμ ἔγω dirus 

Qé&Axc'a , τίς d áp ome, egi οὗ Ἐγὼ ἄκδω 
τοιαῦτα 5 M9?) ἐζήτει ᾿δξίμ atur op. Καὶ VzroSge jou 

"7&6 Οἱ wat δινγήσαντο αὑτῷ ὅσα Ἐποΐμε 

cap 49D) seo aS op αὑτούς, ὑπεχώφασεκατ' 
4d lay eG Tor op ἔφκμιομ τ ὄλεωρ xov u Ryo 6x02 

c'od d, δι δὲ 0x A01 γνόντες, κολούθησαμ αὑτῷ. 
πο) δεξ ἄμϑνοο avTOve , Ἐλάλει αὑτοῖς περὶ oS) 

ξασίλειας T9 ϑεοῦ κοῦ TOUG αϑείαρ ἔχοντας X 

φαπείας, 1G. dE ἢ ἀμέφα, ξξατο κλίνειμ . 790: 

σελθόντες δὲ di d'ódsxa ;smrop αὑτῷ, ἀπόλυσομ 

Top ὄχλομ οἵνα ἀπελθόντες εἰς το κύκλῳ κῶς: 

PI dc (o) τοὺς ἀγφους s καταλύσωσι og) (02) εὐφωσιμ 

ἐπισιτισμὸν ᾿ ὅτι ὧδε qu sg. τόπῳ teu. 

εἴτε δὲ E προς αὑτούς. δότε αὖ τοῖο ὑμᾶς φαγέξίμ. 
ὃὶ δὲ εἴπομ. οὐκ εἰσὶμ Ἡμῖρ πλείω ἢ πίντεᾶςε 

τοι, Vg) δύο Hx Quse εἰμιίτι ποςθυθέ ἔγτεο Hj. Clo. 

hi ἄσωμεμ εἰς πάντα Top Acto) TOY TOU ϑρώμας 

TX. ina oup. ὡσεὶ ἄνδρες πεντακι χίλιοι. εἰ2 

πε E qie0g τούς μαθκτὰρ αὐτῶ. κατακλίνατε 

«vv 
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αὐτου κλισίαο ἀνὰ πεντήκοντα, «97 ἐποίησαμ 

οὕτως. M99 κατέκλιγαρ ἁπαναρ. Ao oc ^ τοῦρ 
πέντε ἄφτους, X) rave δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας 

sc TOy gigatóp je JSUAO "yup αὐτου, V) κατέκλας 

ei «(Q2 Ἐδίσου Τοῖο μαθυταῖς τσαφα ἀθένοωι Ὁ 

OX. κοῦ) ἔφαγρ, t ποὴ Ἐχοφίάσθηασαμ πάντες. 

49) Mex T τεριοσεῦσαμ αὐτοῖς os Tta x 

diyor δώδεκα. καὶ voire c^) &d* sn «you αὐτὸρ 

A107 6/0 uSpop καταριὄνας »σαυῆσαμ αὑτῷ οἱ 

ἐκαθκεταὶ, (2) ἐπαφώτασεμ αὑτουο,λέγωμ. τίνα 

"m λέγουσιρ, ΟἹ ὄχλοι εἰναι; οἱ δὲ ἀπτοκς θέν 
πιο εἰπομ. Toti y δατῆηισήμ, ἄλλοι δὲλ Ἡλίαμ, 

ἄλλοι δὲ, ὅτι προφήτας τις TH c aexetitop ἀγέα 
SH. dm αὐηοῖο, Velo δὲ τίνα e λέγετε "νὰ 

Vou ἀποκριθεὶς δὲ τέγος οεἶπο. τὸρ λθισῸρ 

τὸ ϑεοῦ .ὁ δὲ 3 ἀπαττιδιίσιοι αὐτοῖο, Sri 

podvur «dap τοῦτο, ὠπὼμ,, 9nd & ep lop τὸν 
ede ώπου woe wee, 92] αποδοκιμιαῦθῆα 
you ἀπὸ Tj πρισιβυτέφωμ μαὴ ἀφχηξέωμ (9 
γραμματίωμ, κολ α΄ποκτανθὴ Vou » oU) τὴ afia 
TE Ἡμέρᾳ eyes iau . ἔλεγε δὲ 7906 τάνταρ. 
£f TiG ϑέλει Ὀπίσω κου ἐλθᾶμ, aqui a 
aum , I9) ἀφάτω T Sxugo αὑτὸ καθ᾽ [y 

exp » (QU ακολουθείτω (4.01, 06 YS tap EAS 103 

o dj ψυχὶρ 
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ψυχῆμ αὖτο σῶσαι, ἀπολέσει αὑτήμ. 00 Á ἂρ 

ἀπολέσῃ lo ἡνχὴρ o T0» cues Ἐμιϑ,οὗτος σώ 
c'& circi. τί you) ὠφελέίται ἀνθφώτπτορ, κεφ δή 

σας τὸρ xó ἕω ὅλομ »ἕαυτὸρ d c ἀπολέσας, i 3 

$«o8sie ; 00 γουῇ ἂρ Vip qicss ἀἐλε, 9) τούς 

Ἑλκοῦο λόγου, TOV TOR ὃ jos T0) ἀνθςώπτου 732 

Χιωθέσεται, v ἂμ ἔλθη qu τῇ δόξῃ αὖ το, QU) T 

uTo6, νὴ ἣν αγίωμ αγγέλωμ. λέγω ái bas 

αλιθῶς, ci TiUsG TV ὧϑε SN XÓTOJ), O1 OU nm. 

γεύσονμαι ϑανάτο,έως y idc" là) Θασίλείαμ 

a SV. E Yyosero 5 Aera TOVG λόγους τουτους 

ὡσεὶ hi4 6g od ὀκτὼ » VÀ) sages ap Top wíbon- 

Wc?) Ἰωάννεμ νὴ tà oGop , ἀνέϊθκ εἰς T0 0906 7i$04 . 

ae su£a 03 QU , or) vypoeTo dy Gg aor xat 

up,ro εἶδος Το) προσώπο αὖ Τὸ) eme$op,YQU) ὃ 
14.174.006 αὐτοῦ λθυκὸς δζαθράτηωμ. πο id'ov 

«deg δυο mao avs αὐτῷ, 0l τινες Ho" κω 

c'e W) "λίας zl οφθέντεο qJ) d'o£y ἕλεν luta 

£od'op αὐτό), ἕν ἔμελε euge e^ πεφσσαλήᾳ.. 
e 7j πέτῥος 3) οἱ συμ αὑτῷ joo ee bagned iot Us 

σνῳ, διαγξαγος ἔσιαντες ἢ 5«id'op rli δόξαι UT, 

μολγους δύο ἄνδρας ovo σωρκδῶταςρ αὐτῷ. oU 

| e «TO y (So) dua ko gré Mn αὑτονο ae XU TO), 

«περ ὁ τοῖτρορ 71606 Τορ IkG'OUJ . ἐπιδάτα, κα 

λὸμ em 
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Adp pio ὧϑε εἶναι, Wo)) ποιήσω μὴν cius 

Veo τᾶς » (loq) σοὶ, 92) 4.000€ μιίαμ, «97 Jit 

WAsfat . X εἰδῶὼρ 0 λέγει. ταῦτα δὲ ai TO λέγονα 

τὸς, Ἐγγύετο νεφέλκ, νὴ Ἐπεσκίασεμ αὑτούς. Ἐπ 
φοββέθασαμ. & du GÀ. ἐκείνους εὐσελθ ép ere lo) 

νεφέλαμ. "φωνὴ τγγύετο Ἐκ νεφέλης, Ay 

σα. οὗτος ὄξιμ ὃ ἥδᾳ μου ὃ ἀγαπιδβ, αὑτὸ dcs 
κὅετε. τοὺ ᾧ δ γρέϑαι πὶ φωνήμ, LUE δ 

ἡκσξο μόνου. νοῦ αὐὑτοῖ ἐσίγασαμ, «921 οὐδενὶ 

ἀπήγγελαμ cu ἐκείναις ταῖς διαέφοις οὐδὲμ, p 

Ἑωφάκασιμ. ̓Ἐγγύετο δὲῳ iq τὴ εξῆς ἡμιέφᾳ, κατελα. 

θόντωμ αὑτῶμ c2? T9) 0g0v6 , σαυήντασεμ αὑτῷ 

ὄχλος τοολύς. W) Ἰδοι ἀνὲς à T9 ὄχλου ἄνες 

Θόκσε,λέγωμ.διδάσκαλε, δέομαί σον, Ἐπίθλε 

“αἱ Ἐπὶ τὸρ ἥόμ κου, ὅτι μονογψυὴς S1 μκοι, X) 

Ἶδου πνεῦμα λαμβάνει αὑτὸρ., νὴ σξαΐφνκο xe 

3e, 9j) απας ose «UTOD μετὰ ἀφο, νὴ ἐλόγιᾳ 

ἀποχώρέι ατῇ αὖ Τὸ) sirtompibon αὑτόμ. νὴ dea 
Honp τὴν μιαθκτῶρ σον ,,ἵνα ἐκβάδλωσιμ αὐτο, νὰ 

οὐκ ᾿δωρίθασαρ. ἀποκριθεί δὲ ὃ dues dm, 

€ ὡγγνεα ἃ ἄπιϑου νὴ δὲ «Sea. νη," ἕως τότε ἔσοα 

μοι πρὸς Vo , να) ἀνέξομαι UA Gp 5 προσἅς 

γαγε ὧδε Top jjóp σου. ἔτι δὲ προσερ χομᾶῆμον 
αὐτο , ἔῤῥκξεμ αὐτὸμ Τὸ Φοκμιόνιομ, να caos 

0o y ασάφαξεμ. 
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«σάφαβεμ. Ἐπετίμησ'ε dto Ἰκσοῦς Ὀδ ανεύματι 
τῷ ἀκαθάρτῳ, 7 ἰάσατο TOp wou.d'«,, ἡ ἀπέδωα 

κερ αὐτὸρ ΟἿ eap auTO. deer Masoymo 5 ̂ wy 

Teo ἐπὶ τῇ μιεγαλειότατι θεοῦ. TUO de ava 

ndórap ἐπὶ πᾶσιμ οἷς opium «noe TOUR 

μαθιτὰς «Uto. ϑιεαϑ)εὶ Lid ὡς ταῶτα υμκῶὼρ 

τοὺς λόγους TOU TC. ὃ Jof jjoc 7 δ ανθφώπο μέλε 

λει dad ido cou ste χᾷξας ἀνθοώπτω p.0i δὲ ἢ ἐγνό 

— TO a TOU TO , X) Rp peat un aa So € Qr 

αὐτῶμ, ἵγα JH aL roy] αὑτὸ. 3) ἘΦοβοῦντο seo 

Tüc'at aV TOy ew T Jal τούτου. Ἑισῆλθε δὲ 

διχλογισιμιὸσ' d eA armo, τίς μιν μκεἼωμ cte 

τῶρμ.ὁ δὲ Ἰκσοῦ o 1d p Tp διαλογισμὸρ ὃ καρδία 
et αὑτῶμ, Ἐπιλαβόμῆψος προαιδιίου, ἔσκσεμ αὐτὸ 
T ἑαυτῷ, νὴ εἶπε p αὑτοῖς. 6 cp δέβκτοι τοῦτο 

T παλδίομ twi τῷ Ὀνοματίμκου, Ἐμὲ δέχετ,͵ 

«p 0G tap tuc δέξκται, dex] Top QE Ss AO 

TÉ με. ὃ I aug ὄτεφος qU a toi VAT Umdgs 

Xop, οὗ τοο ἴσαι μέγας. ἀφρκφιϑὼς dto Ἰωάνα 

νη, εἴπερ. ἔπισάτα, Ἐιϑομῆμ τινα Ἐπὶ (G9 ὀνός 

pueri oou ἐκβάλλοντα ταϑφαιμόνια, "οὴ txXoe 
λύσαμϑυ αὐτὸρ οὔτι οὐκ ἀκολουθέϊ με ἣ up. 

πο εἶπε πρὸς dirmi 0 Ἰνσιοῦς. JH. κω AUTE, ae | 

you οὐκ ἔϑι wa Ἡμλῶμ, ὑπὲρ Ἡμῶρ ὄξιμ. Εγένεε 

τὸ δὲ 
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το δὲ qu Gg συμιπλκφοῦ ὅσαι τὰς ἡλλέφαθ 99) ἂς 

ναλήψεωρ αὖ τὸ), πο) auTO “ὁ 7100 G'7r0p αἷν TO 

&siei2« TO) τοοφεύεον QU. εἰς Ἱερουσαλήμ... OP ca 

7ríSdAsp ἀγγέλους πρὸ προσώπου «TO . (90i 
πποφδυθέντες οεἰσῆλθομ «1o xGAND ca. ter, 

ὥρτε ἐρϑιμάσαι αὑτῷ. (oJ οὐκ Ἐδέξαντο αὐτὸμ, 

ὅτι τὸ πρόσω» p αὐτο ἐμ πος νόμο sig isgave 

σαλήμ. idi ντες δὲ οἱ aderat airo ἰακωθος Ww) 

tedwxo,stmrop. κύφιε, θέλφς εἰπωμκεμ gi x fat 

Ghivou ac T oveays , à ἀναλῶσαι αὐτούς, ὧδ νὴ 

Nat Ἐγρίησε sasgaeue δὲ lucc, ἐπετίμασεμ 

αὐτοῖς » δὴ εἶπερ. οὐκ οἴδατε Oe πνεύματός tss 

Uj.Go.0 "y) oc ἢ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰρ ἀνε 

θφώπωρ ἀπολέσαι, ἀδὰὰα σῶσαι. καὶ ἑπορφεύθκ. 

σαι 610 τές ay κώμιμῃ vypoen. dt τος topo 

αὑτῶμ qu Til ὁδῷ, «qs Tio πρὸς αὑτόμ. ἀκολαθά 

σω σοιοπὸ ἂμ ἀπές χῃ. W) eis αὑτῷ Ó 1x0 "50. 

αἵ ἀλώπεκεο φωλεους exert ; Lr τὰ uL T 

οὖςανϑ κατασκανώσειρ ὃ 5 joa Fáagóm: οὔκ. 

ἔχει σον TU κεφαλὴμ κλίνῃ, εἶπτε 4 πρὸς Ἐτε2 
φομ. ἄκουλοθαι μοι. ὁ δὲ εἶπε. κύφις» Mun iud 

op μοι ἀπελθόντι agro ϑάψαι Top πατέρα 

μκου.εἶπεϑὲ αὑτῷ οἸκσοῦο. Gea TC νεκφουᾳ 

ϑάγαι τοὺς ἑαντῶμ νεκφοῦο χ)σιὶ δὲ ἀποτιλϑὼρ 
dices 
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διάγμλλε σὶρ ϑασιλείαμ τὸ Sxot . «ims δὲ A93 
met, ακολοθήσω σοι κύφιε, πρῶτο δὲ ἢ erige 

Joy cot avrov oua T9lG ere. 799 οἷ κόμ "i «εἰς 
7 : πρὸρ αὐτὸν ὁ 1Hc'0UG , οὐδεὶς Ἐπιδαλωμ ata 
χέρα αὑτοῦ t7? ἄς 700}. X) δλέπωμ «lo ra oT! 

σω, εὔθετος ὄξῃμ εἰς rl) βασιλειαμ TO) Sov, 
Mera δὲ ταῦτα ἀνέδεξεμ ὃ «ii^ d) Tta 

eovO Ἰϑδομήκοντα, (og) ἀπέδέλῳ αὐτοὺς ἀναὶ 
δύο πρὸ προσώπου αὖ τὸ cl y Gio) τοῦλιμ o 
Tomo) οὗ ἔμελλεν αὑτος ἐφ χεάθοι, ἕλε Y ovp 

προς αὑτούς. Ὁ up ϑερισίκος woAvG , οἱ δὲ Ἐφ: 

γάᾶται ολίγοι. dfe ovp τοῦ κυς 3 TOU Agi μα, 

ὅπως ἐκβάλλῃ Ἐρ γάτας «1o TOD ϑεφισικοὸμ «va 

0) . ὑττάγετε. 1d'ov ̓ γὼ ἀποσέλνω ὑμᾶς ὡς ἄφ 

E qu μέσῳ λύκωμ. μὴ βαπάζετε foo et op , 

μὴ πίραμ, μικδὲ ὑποδάματα, "ποὺ ad ya καϊὰ 

eli od'op xan&owo3s . «to ij δὲ dy ovcferp εἰσές 
Adds » πρῶτομ λέγετε. εἰφήυκ (69. οἴκῳ τούτῳ. 

y) top mr αὶ tx& )oG εἰφήννο, Ἐπταψαπταύσε τῇ t7 

ai Top i el eux ὑμῶρμ. ὠϑδεμήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄνας 

κάμψει. ᾧ" arci δὲ τῇ οἱ xfac ue Ἰάϑιοντες 3) 

τοινοντεο τὰ so αὑτῶρ. ἄξι 00) ὃ tes 

τὰς T» Lm αὖ TO 61 uu | JA T a Got Ve T€ o 

yl εἰς οἰκίαμ.Υὴ erg Wp ἂμ τ óAup 5:5 ii 

3) d éxevraz 
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190) δέχωνται Vj Go , tie Te τὰ ἡγαθέμδνα 
VATI Y) θεφαπεύετε τους qi αὑτὴ acd «wee, νὴ λέ 
γετεαῦηῖο, H^WIXS τῷ ὑμᾶς ἣ βασιλεία τῷ ea 

^ » &Q mo 7 2 . Cor OV. εἰς Hg d' ἂμ TrÓA Ip 10 $9 X 09 € ,W) μὴ δέχων 
^ / 2 ; 9 r9 TOL VjAGG , σξελθόντες εἰς τὰν τολατείαο αὐτῆο, 

εἴπατε, (97) τὸρ κονιος TOp 5. τὸρ κολδκθέντα usa 
2 F, c Ὁ » / c ^e £X οὐ) €0A*06 UJ.GU 4 aro x00. Üx υμιῖμ. 

AND τοῦτο γινώσκετε , ὅτε Mix ἐφ᾽ ὑμᾶς M 

βασιλεία τῷ «oU, λέγω VAT], ὅτι σοδόμιοιὸ τ 

τῇ Ἡμέρα ἐκείνῃ ἀνεκτότερομ ἴσαι, ὶ τῇ πόλα 
5 ' ' » 5 * fee. ἢ 
ἐκείνᾳ . οὐαί σοι χοφαζεμ, ovo σοι Θεθσαϊδα, 
ὅτι Vl qu τύρῳ 199) σιδῶνι toro αἱ δαυάμεις, 
«i γηυομίαι cA! Vj Tp, τὸ AU. ἂμ ᾧ σάκκῳ I) 

ατοδῷ καθέμαναι, μετενόκσαμ. τολὴμ τύφῳ Wo?) 
σιδῶνι ἀνεκτότεφομ ἴσοι ᾧν τὴ agire, ἢν μῖρ «νὴ 

᾿ συ καπεργαουμ, , 8 τῶρ τὸ οὐφανοῦ ὑψωθέϊσα, 

ἕως ἅδου καταβιδαδϑήσῃ., ὃ ἀκούωμ VJ GI i 

μοῦ ἀκούει. μα) ὁ αϑετωμρυμᾶς, tu€ αθετέϊ. ὃ 
(A o Xa mw ^ 4 2 ͵ 7 ug 

δὲ tue ἀθετῶμ, αθετει 79p ἁἀποσεϊλαντά με. ἴπε 

Syepop δὲ oi ἱ Ἑοδομέκοντα M. STO xad i λέγον 

πο, κύρις » «92 τα ἀ δαιμόνια ὶ UzroT &o€Tou ὑμῖῃ 

ᾧ (δ ὀνόματίσου. eT j «imei Bug, Tou 

σατανᾶμ GO asgocrip Ἐκ ΤΟ) οὐρανοῦ πεσόντα. 

id'ov δίφωμι Vip τἰὼ) δξονσίαμ T9 τποατέϊμ 
Ἐπάνω 
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Ἐπάνω oce gU) zog rito , (9) Ἐπὶ alode 

THp d'apauy T9 ἐχθροί, 19 οὐδὲρ ὑμᾶς ou 
μι αδικήσει. GARD i τούτῳ XN Χαίφετε; ὅτι 

τὰ πνεύματα ss ὑποτάσεται. Χαΐφετε δὲ 

I op » OTI τὰ ὀνόματα vp ἐγφάφκ. X 

τοῖο οὐφαγοῖς. Ep αὑτῇ τῇ ὥρᾳ Hoyo ito TO 

πνεύματι ὁ ἰησ'οὔς 2 «oJ «epe. ὄξομολοι 

lina σοι sing ὶ κύφις Το) τ γμῶς "οὔ 99) 

"yo ὅτι ἀπέκφυψαρ ταῦτα ἀπὸ sog Gp χρὴ συ 

VET GJ "οἱ TX AU Le αὐτὰ νκεπίοιο «ναὶ o 

πατὴς , ὅτι οὕτοοο Ἐγένετο εὐδοκία Eu. πφοῦϑ ἐμ 

σου. πάντα τραφευδόθα ἀκοῖ ὕπο “Ο) wants 

ro. I9) οὐδεὶς γινώσκα τίς ὅξι ὃ jos Jj eun 

ὃ πατὴς A) τίο S ὃ wore, V JM ὃ o6 » (92 a 

tap βούλκτοι o joo αφρκαλύψαι. πο sgupue | 

71906 τούς μαϑκτάς, κατΊ fagi εἰ «7r. ,μακάξιοι ot 

ὀφθαλλιο! οἷ ῥλέφοντεο ἃ ὑμέϊς Θλέσετε. λέγω 

200p VAT y OT! Tor Teod rau 92) βασιλέίς 

HO Exc" idipc & Vj.&o βλέπετε, x9) οὐκ εἶδομ, 

Ἴ ἀκοῦσαι go Te) οὐκ ἵκουσαμ. (9) 12 

δου νομκικόοτις ανέϑα; boropégie iron ΚΟΥ 

λέγω p. doxes, τί ιίσας doip iuo Aa 

φονομάσω; ὁ δὲ εἰπε πρὸς αὐτόρ. cA τῷ νόμῳ. τί 

Ύ ἐγφαπησι, e 96 ἀναγινώσ'κειο:0 δὲ ἀποκφιϑεὶς 

eT 
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sc. ἀγατίσῴο κύριομ τὸρ θεόμ σου A t UT 

Q2) καρ δίαρ cosy) δ, Ax 6 qO) ψυχῆς σου, «9 

ὄϊς ὅ ἔνε: ? ἰσχύος σου 3) Jt OAXG $9 διανοίας σέ, 

$92) PywAxciop σους σταυτόμ. εἰπε δὲ αὑτῷ, 

ὀρθῶς ἀπεκς θη, τοῦτο πποῖ 3 9) Wen. o δὲ θέλωμ 

d'ixouovpsav p, εἶ τε πρὸς τὸρ ing ovy. X) τίς ὄξῃ 

μου πλεσίομ:υπολαθὼμ δὲ Ἰκσοῦα,εἴπτευ. ἄνϑρω 

Tr08 T6 κατέβοκνεμ 7 Ἱπφουσαλὴμι «e Ieerxo Ν 

"οὴ ληϑοῖς τἰδιέπεσεμ, οἵ "οἱ ὅς δυσαμ αὐτὸμ, 
Wo?) πλκγάς ἐπιθέντες, acm op : ἀφέντες He 

avs τυγχάνοντα. καϊὰ PF rap j Ἱεφεῦς T!G 

᾿ κατέβοινεμ qu τῇ od Q Ἐκείνη, νὴ 1d ep auTop, ἄνε 

τιχούλϑεμ.. Ouoioo δὲ Wg)) AsVITHG γινόμες 

νος κατὰ p τόπομ, Ἐλθὼμ, v) id ap , ay ci As 
6« . σαμαςίτης δέ τιο ὁδεύωμ ἄλθε xaT αὑτὸρ, 

Yo») ̓δωμ αὐτὸρ SLE Xo) agoosa 

eap κατέδησε τὰ τραύματα αὖ τὸ) , Ἐπιχέωμ 

Ἑλαζορ 9^) oivop. ἐπιβιβάσας δὲ αὐϑὸρ Ἐπὶ τὸ 
Ἰδιομ κτῆνος, ἔγαγεμ αὐτὸρ eta moqdox op, «o2 

Ἐπεμελήθκ auTO. τοὺ ἐπὶ THU ἄνφιομ dea, 
Ἐκθαλὼ p δύο δανάρια € £c 'eoxs Sg) πανδοχέϊ » (o2 

εἶπερ αὑτῷ. Mos (Unc t cu τὸ) Xj] ὅ,τι Xp "0c 

d'ezayícue , Ἐγὼ» ταν [^ ἐπανές χεάϑαζ no 

ἀποδώσω σοι, τίς οὔμ roVTGp. 44 τριῶμ do 

κέ σοι 
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x& σοι πλησίο p γεγονέναι T Ἐμιπεσόντοο ua 

τς scio; 5 AFP ὃ γριίσιαρ 1o ἔλεος ματα αὐ 

εἶπερ οὖν αὑτῷ 0 Ἰ'κσοῦο. γρρεῦτ, à) συ ?£L& ὅμοί 

CO, Εγξνετο. δὲ ὦ ἊΝ τῷ eges αὕτουο, W) au 

«/0 BÀ /3€J €10 RAN τινά. yop L TIO 5 ὀνόμαζ 

μᾶς θα, ὑπεδέξατο αὐτὸμ «1G TO) οἶκου eis. 92) 

τὴδε ij Hp αδελφὴ xod ufui μας [Qt y ἣ LE ἤφακας 

θίσασα να τους ποῦδαρ TO ἱνσ τοῦ, fes TO) λό 

Ὑ αὐτο). i δὲ κάφθα gian To περὶ op 
διακονίαμ,ἐπισᾶσα δὲ εἶπε. ier, OU ἀκέλει σοι, 

δ ἡ & Ais JU. GUN] με X OCT EA GUTES διακονξίμ; 

εἶπ: οὖμ αὐτῇ να nr σαυαντιλάβδκτ. ἀφρκριθεὶ G. 

δὲ εἶ περ αὐτῇ 01Nc"0UC. μάςθα,μάςθα 2 Mii pud 

vto, 92) vue bau aser 792. , voc δέ ὄξι χρεία, 

qxaglot τὴμ ἀγαθὰμ ugid'a δξελέξατο , KTIG οὔ 

ἀφαιφεϑήσοτ Poison. καὶ Ἐγένετο ᾧ 

! «vat ci TO) ᾧ τόπῳ τινὶ προστυχόμϑυον » ὡς 

ἐπαύσατο εἰπέ ἂς τῶν ἑιαθκτῶμ αὖ τὸ) πρὸς αὖα 

τὸ p. κύρις, δίδαξομ Hye πφοσε ὑχεολβ,καθως x) X) 

Ἰωάννας ἰδίδαξε τοῦο μαθκτάο αὖ τον) εἶ πτε δὲ Xu 

qUÍo. 07 ἂρ 900 sU x NOD e A yere. πάτερ WA po 
ci τοῖς oveavoic, Gtyrotdd- Tt) TO VOU σου. Ada 

τῷ &. βασιλεία σου. γγυκθήτω τὸ θέλκριά σου,ὼς 
qu οὐφανῷ y) ἐπὶ τ γῆς. ep ἄς τορ Ἡμιῶμ Sp Ἐπιδε 

cop 
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'e'op did'ov à "m Ὁ καὶ ὁ ἡμέφαρ. 9) ἄφες ST 

τας ἀῤιαςτίαρ Ἡμῶμ. νοὶ ed cU TOI ἀφίεμεν 

vxouT] φείλον ἃ Ἡμῖμ. X99) us εἰσενέγκῃς Ἡμᾶς 

"eic 'regae i opea Scot ἡμᾶς πὸ) woyWz 

eov. καὶ εἶστε προραὐτούς. τίο Tt u UJ.) qe Qa 

Aop» toU (2) mo προς airo μεσονυκτίου, 

πο) εἴπ αὑτῷ. q Ιλε »AsHÓp Mot τρεῖς ἄς τους, 

Ἐπειδὴ o ἴλοο δον mage yero ὅς od πρὸς 5 

497) οὔκ ἔχω 0 ᾿ σαφαθή o'Q &VTO . ἀκκένος Eg os 

6zp ἀποκριθεὶς εἴπη. μή R01 κόπουο πάρεχε, 

ἸδῊΝ ϑύφα Xx Ads 3 492) τὰ wotd lo us used 

$4.00 1G T0) κοίτηρ «1o 1j , OU διώσχιαι Xvasaà 

δδιαΐ σοι; λέγω ὑμῖμ, εἰ νὴ ov δώσει αὐτῷ ais 
σἀς, διὰ τὸ εἰναι ctm qr ops diy ἰὼ ἂν αἰφᾷς 
ep auTO Ἐγεφθεὶο , δώσει αὑτῷ ocop χρή ζει, xac 

γωμῖρ λέγω, οἀ τέϊτε νὴ δοθάσεται vj Tp, Ἐκ 
TG νὴ εὐρήσετε,κς δετε 0D) ἀνοιγήσεται VIT. 
πᾶς y50 o τῶρ λαχιθάνει, νὴ ὃ διτῶμ sugí (eid, 

Wo) δ xgotiovat yore at, τίνα δὲ ὑμκῶρ Top 

ψατέρα οὐ TÉ o8 Ὁ jo ag TO». μὴ λιθοῤ ἐπιδώσει 

αὑτῷ ::} MO νοῦ) ἰχθὺν, judi ἀντὶ ᾿Ἰχθύος oqip tT 

δώσειαυτῷ ; i I9) tp οἀ τήση op , μὴ ἐπιδώα 

σεαυτῷ σκος πίορ; εἰ ovp vju.&o S oUigol ὑπάςα 

ἄχοντες » Old Te C ἀγαθὰ δόματα d'id'ovos τοῖς τέ 

p Ἀνοϊὼ 



226 EEGSETS μεθ Ν 

xXVole VA Gp ̂ τὸ ὅσῳ £0 op 0 πατὴς 0 ὁ dC οἷ οὗφας 

νοῦ δώσει τονεῦμκα ἅγιομ τοῖο οἀτοῦσιν αὑτὸμς 
καὶ Hy c BR cop δοχικόνιομ, νὴ αὑτὸ ἐμ κωφόμ. 

ἔγύθετο 5 TO) d'ou. ovre fes Bc, ἐλάλησεμ. 0 

κωφόρ. ») ἐθαυμκασαμ oi οἱ ὄχλοι. Τινὲς ὃ j ὅς αὐτῶμ 

εἰ 2085 ᾧ βεελζεθουλ ἄς χονά * δαὶ μιοονίωμ xz 

δαλδλᾳ τὰ δαιμόνια. € £T€eo! 5 πφφάγοντες, σπκα 

op mag αὐτὸν ἐζήτομ dt οὑφανδ. avroo δὲ i εἰδὼς 
αὑτῶμ τὰ διανοήματα, εἶ περ αὑτοῖς. πᾶσα δα 

σιλεία $ ἐφ ἑαυγὴρ διαμεςιδ)ξίσα: igi, δὴ οἷς 

X00 Ἐπὶ οἴκομ πί TRY d ^ «) 0 σαϊαναοῚ e ἑαυὸμ 

διείκες lod κ,πῶς sofíc'«a? i ἡ Θασιλεία αὐτὶ ὅτι λέ 

"ys T€ eA) OA «60 VA ἐκβάλλει p us Ta d'ou Jovia ὦ 

δ ἐγὼ qu Pisa t«oovA ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ot 
ἧοὶ VG qu τίνι ex 6 Geo : dia T5610 Xe "ταὶ Ue 

M. op αὐτοὶ Ἔσο vj. εἰ 5 qu δακτύλῳ 055 £x 6x o 

τὰ Φοιλιόνια, ea Eq ac ep ἘΦ ὑμᾶς ἣ βασίλεια 

τῷ ϑεοῦ. ὁτ ἂμ o 1Xue 06 κεθωπλισ μῆχος dua 

λάσσει πὶ) sau TO? αὐλή ̓ 3 εἰφήνῃ ἀξ) τὰ ὑπάρε 

χοντα αὐτο). ἐπέ ap δὲ 1 ἡκαφότεος αὖ τοῦ) tms 

6p νικήσῃ cT , us sao do «uT9 oed , 

ad H i ἐπεποίθει, gU) τὰ σκύλα αὐτο) διαδίδωσιμ, 

ὁ μὴ Gp AST ἐμοῦ, κατ᾽ Ἐμοῦ ὅξιμ. χρὴ 0 συ 

νάγωμ μετ ἐμοῦ ,σκοςπίζει, OT ἂμ ἀκάθαρφε 
τὸμ πσνενα 
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EL DESTEMTES Leg &2P τὸ ἀνθφώπου, dixe 
d wid gcop τόπωρ; ἡκτοὺμ à ἀνάπαυσιμ, X9 “ἡ 

suele xap λέγει. ὑποθφέψω «1G τὸρ οἰ κὸμ Lice 

ὅθεμ d sABop., 107] tA 5 εὑρίσπει σεσαφωῤξα 

yop X) κεκοσμκμδομ. τότε ποφεύςτ ,"οὴ 7s 

Aa Géayd &7r]oc ἕτεφα πνευμιαῖα τὸ οὐκφ ὅτεφα ἕξαυς 
79) , νὴ ἀσελθόντα κατοικέϊ Ἐκέί. wor) γίνεται τὰ 
Ἐσχαῖα T ἀνθ ὦπα Ἐκεῖνα Χείςο να τὴ πρώτωμ- ^ 

Εγζύετο᾽ j δῷ λέγε x αὐτὸμ ταῦτα, ἑπάφασά 

T6 yai φωνή Ἐκ TO) ὄχλου; Mid αὑτῷ. λα 

κας lo Ἧ κοιλία Ἧ βασάσασά Tu) ῥαδοὶ οἷς t0ía 

λασας. αὐτὸς ϑὲ εἶπε. ἀκενοῦνγε , t. ence OI o? 

ἀκούοντες τὸμ λόγομ τὸ Θεοῦ, Wo) φυλάοσον « 
τε αὑτόμ. ἥν δὲ ox Acyp ἐπαθροιομβωμ,, ἴρα 
Ξατὸ Ayep. ἡ γγυτὰ oV c τοονκοά ὄξι, anu. Gon 
jwr&, κοὴ σπμιξίομ ov δοθήσετοι αὑτῇ, «luu v 
σπμξίομ Ἰωνᾷ τῷ πεοφήθυ. καθὼς γα ξγξα 

νεῖ» Ἰωνᾶς σπῥκξίομ τοῖς νινόνιτοις,, οὕτως sou 

Woo) ὁ ἥδς το) ανθφώπου τὴ γγυεᾷ ταύτῃ. βασία 

λιοσα vo TO ἐγεφθήσεται c) τῇ κοίσει μετὰ ΤῊΣ 
αὐνδοῶμρ 9) γνεᾶς ταύτκο, 192) κατακςινέί aUa 

τονο, TI nA sp £x Thy πεφάτωμ QO) γῆς axouc'at 
al σοφίαρ σολομῶνος. Ἠρὴ td'ov Ao c'0a 
λομῶνος ὦδε, ad eo νινόντ]οι ἀναδήσοντ, e TH 

P ἢ κρίσᾷ 
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"S cé usce οὐ) Ypsdio ταύτης, Y) erc Ww 

αὑτὴρμ,ὅτι US T Ou Cty eic T xe U^y A. Ἰωνᾶ. i9) 

Ἶφου πλξιορἸωνᾷ ὦδε, οὐδεὶς λύχνιομ caeso 
xeu7;]oy ciüxc'ip , οὐδὲ vro Top μιόδιορ, ἁλὶ ert 

vp λυχνίαμ ἵνα οἱ εἰσιζεφρδυδμϑνοι ὦ φῶς GAS 

πωσι. ὃ ὁ λύχνος T σώματός ὅξ; p ὃ οφθαλλιός. 

cc ἂρ oli 0 Ὁ φθαλμός σου aA i ἧς » M ὅλο 

τοσῶμά σου φωτεινόμ ὄξι. ἐπ ἂρ δὲ πσονκφοο καὶ, 
Wo) ὁ σῶμά σα σκοταινὸμ di. σκόπει οὖμ, uui ὁ 

φῶς ᾧ σοὶ, σκότος ttp «εἰ οὖμ T σῶμιά σου 
ὅλορ φωτάνομ » 8 ἔχορ τὶ μέφος σκοτάνομ, 
[12041 φωτεινὸμ ὅλομ, GG ὅτ᾽ ἄρ ó- λύχνος TH asp 

“τὴ φωτίγει σ΄. Ἐ δὲ 9. λαλῆσαι, ἰφώτα αὐτὸρ 

φαρισοιθ}" τίς, ὅπως isi woe αὑτῷ. εἰστὰλ 

θωμ δ ἀνέπεσεμ. ὁ δὲ qQagicoi(g- 14 y ἐθαύμα 

σεμ,ὅτι QU ngon tor] io me T0) agtsov. 

εἶπε δὲ ὃ κύςιος 708 αὑτόρ. VU ὑμκέίο 01 bns 

e'cLoi τὸ £2 0c p 0) "oTH$lOU κοῦ TO) τὸ ἵναῖος 

καθαρ! ἥετε,τὸ δὲ Ἰσωθεμῖ ὑμῶρ γέμει ἀφπαγῆς X) 

woVxe fae : Gp eoveo, οὐ χα ὁ ποοιήσ'χο TO ἔξωθεμ, 

μοῦ) τὸ ἐσωθερ ἐποίκσε; τολὴμ τά ἐνόντα, δότε 

Ἐλεκμιοσύναμ, δ) 1d ov το ἄνα καθαρὰ ὕμῖμ ὄξι ΠΕ 

ἀλλ οὐαὶ Gp τοῖς φαςισαζοιο,, ὅτι αγρδεκαῖδε 
τὶ τὸ kd Voc 4X.0ps gU] τὸ τσ ή γανομ , Woo) xi) Ads 

«xQ«vop, 
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Χανομ, X99) τας ce Xs miU κφίσι p 19) THp Ga 
γάπερ T2) ϑεσ,ταῦτα Ἔδει moet, ἀακᾶνα uua 

ἀφιέναι, οἰναὶ Vu Tp τοῖς φαφισαζοις, ὅτι "yate 

πᾶτε alu) πρωτοκαθεδοίαμ ᾧν ταῖς σιυαγω 9 
γαῖϊᾳ, νοὴ τοὺς χαξασμούς eu ταῖς ἀγος αἷς. 

2 M. €, ^ ^ ^ ^ Ὁ 

ονυα! UgAIp "yeu. u.occeo Wo) Φαςισόίοι vzroOXera 

ταὶ, 67115: ὧς TG uy Pac τὰ ἄδηλα, νὴ δὶ ἄνε 

θφωποι τοεφιπατοῦντεο ἔτ ἄνω οὐκ οἴδασὶμ. ἄς 
ποκριθείς δέτις IV. vog , λέγε αὑτῷ « δὲ 

δάσκαλε, ταῦτα λέγωμ (c2) 4u.&o VGelZac. Ὁ 

δὲ εἶπε. "αὐ VATI TOI C VOX. 010 ova ,OTI coes 

Ti]er TOVo, ἀνθρώττθο φορτία δυσθάδακτα, γὴ 
αὗτοι εν ᾧ d'a TUA cop V je: ov προσψανετε τοῖς 

φορτίοις, οὐαὶ VA Ty y ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ ue 

pea TA. προφκτῶμ, 91 ὃ warte e vu. Gp ἀπέκτᾳ 
ναμ αὑτούς. dec ἐκαςτυς εἴτε gt) σαυδυδοκέίτε 
τοῖς eye T exei UJ. USO T: αὐτοὶ μϑ ἂς 
πέκτειναμ αὐτούς, ὕάκεις δὲ orKod'oj Cors. αὑτῶμ. 
πὰ ju Vu ea, διὰ τοῦτο (Q0) ἡ σοφία τῷ ϑεοῦ εἰς 
περ. ἀποσελῶ εἰο «t TOV προφήτας μὰ (7r0502 
206, VoU) d p αὐτῶμ &TOXTeOUC W) διώξοσιμ, 

ἵνα tx Kc x05 ὃ α΄ i» τοάντωμ τῶμ προφατῶμ, 
τὸ ἐκχωρόμδμορ ὦ ἄπο. ᾿ καταβολῆς κόσμου, απὸ 

oO ἡγνεᾶς ταύτης͵ πὸ τον ἀίματος OSA coc τὸν 
Ῥ uj αἴμκατος 
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τὸ αἰ ματος Ἰαχαςίσ, T FieroAopitfe usce EU TOY js 
θυσιαδαφίου (0) τοῦ οἴκου.ναὶ λέγω UJ Tp, ex la 

τηθήσ αι ace 95) γυεᾶς ταὐτκοιουαὶ ὑμαῖμ τοῖο 

νομικοῖς , OT: ἤφατε l3) «AG δα ς᾽ γνώσεως, 
αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε » QU τοὺς ἐισερ χοιβιουᾳ, 
Ἑκωλύσατε, λέγοντος δὲ αὐτοῦ ravra 71906 αὖτ᾽ 

“υς, ̓ ἤφξαντο 01 νολκικοὶ (02) οἱ φαρισαζχοι jas .| 

νυῶς ἐνέχει," &zrosoju dap αὐτὸρ eer AGO. 
Up 9 ἕνε δ εύοντες αὐτορ,ζετοῦντερ θαφεῦσαι ΤᾺ 

ix "TO δόματος αὖ ΤΟ), ἵνα καϊηγορήσωσιμ αὖ ΤΟΊ. 

Ey οἷο emie'atoa x Bac Gp Tj u-vetád cop Το). 

ὄχλου, ὥοτε καταπατέϊμ ἀλλήλους, ἴρβα λέ 

"yep πρὸς τοῦς jo rote αὖ T0? ; 790p. προσέε ; 

^e sTe ταυτοῖς à? oO) φύμικο δῇ φαρισαζωμ,ἅτιρ 

ὄξ!μ ὑπτόκις σὴ . οὐδὲμ δὲ, συγκεκαλυλι ομ | 

ép 0 οὐκ ἀποκαλυφθήσεηι, X99) «e u7]op ὁ oV 

Lcd ανϑ Gyp ὅσα cf) τὴ TXOTICVHTUN] 

cA. τῷ qoi ̓ἀκουδϑήσεται. (gr) Ὁ ' πρὸς ὁ οὖς 

Ἐλαλήσατε GJ) τοῖο ταῤιείοιο sag vx Bioverac ἐπὶ 

TV. δωμιατωμιλέγω δὲ Vj τοῖς φίλοιο μον, μὴ 
Qo ἄπο T]y ἀποκτανόντωμ τοσῶμα, 

ποὺ μετὰ ταῦτα μὲ Ἐχόντωμ τποεριοσότεφομ τὴ 
«olli au, ἀποδείξω δὲ Vulp τινα qoGkO Te. cpoa 

exbij e Top TOIT 7 ámnoxr you d recap x avTo 

Ἐμβαλᾷμ 
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Ἐμβαλέξιμ ἐς rl yémop ναὶ λέγω ὑμῖν , T5 
T0) φοβηθῆτε. οὐχὶ το ῖντι Sula πσωλέῖτε σ᾽: 

σαςίωμ dvo; Tt p dfe oir οὐκ Ἶδιρ Ἐπιλελνα 

e μένομ toas 10 p T 3 65 αδλαὰ νὴ αἵ τρίχες ? κε 

φαλῆο ϑμκῶμ τοᾶσαἱι ie 1 uy qu οὖν φοδξϊίοϑε, 

wo Gp Sesüfep διαφέρετε. λέγω δ Vip , τᾶς 
ὁοὰμ ὁμολογήσῃ qu ἐμοὶ Vu meood ep TW. αν: 

θρώπωμ, (92) 072670 ἀνθρώπο ὁμολογήσᾳ c 

αὐτῷ tu. ποοῦϑεμ δὴν ἀγγέλωρ T9 35,0 δὲ ees 

vxo quoc uis Ἐνώπιομ τῶμ ἀνθρώπωμ, eK 
θήσεται ἐνώπιομ τῶρ dio) T ΩΣ, 10) ws 
06 ἐφ Ap «1 Top jor T0) ἀνθφώπε, αφεθήσε 

TOL αὑτῷ. [^2 δὲ ec To ἅγιομ νεῦμα βλασῷχε 

μήσανα, οὐκ ἀφεθήσετ 0T ἂρ 5 περοσφέςωσιμ 

ὕμᾶο Ἐπὶ τὰρ σιωαγωγάς, X9) TOC ἀφχας ? 
30) Tap δξασίας,, au ἀεφιμνᾶτε, erae ἡ τί ἀ7ρ4 

λογηθήσκοῦς, it τί εἴ πκτε, τὸ you Gylop else 

μα διδάξει ὑμᾶς ey αὐτῇ τῇ ὥφα, ἃ dé ἐνπτᾶρ, 

Εἶπε δέ cie αὑτῷ ἐκ τοῦχλου. dide ae , 

ἀπὲ δ᾽ ἀδελφῷ μου tassi ac at μετ ἐμοῦ 

ero κλιφονομίαμ. ὁ δὲ εἴπερ αὐτῷ. ἀνϑφως 
7 ΕΥ̓ με κατέθκσς δικαδὴμ ἢ Ἡ μα φιδὲῃ Ἐφ ve 

p.e εἶπε δὲ πρὸς αἰρύρ. ὁρᾶτε 107) φυλάσσες 

ὁδὶ πὸ ἡ πλεονεξίαο, ὅτι οὐκ si GÀ τιρισεύαμ 

p iij τινὶ R 
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τινὶ ἡ I αὐτὸ ὄξιμ ex τῶρ ὑπαφχόντωμ αὖ τὸν, 
εἶπε δὲ σαφαβολὴμ πρὸς αὑτονο "λέγω. ἀνθρώ, 
που τινὸς τολσσίου εὐφόφασεμ Ἧ χώρα, 4 δια 

Ae ζετο qu εαυτῷ, λέγωμ. τί πτοιήσω » ὅτι οὗν. 

ἔχω τον capo. τοῦς καφπτούς (4005 199) εἶπε. 

τῶτο ποιήσω, καθελῶ μιον Tag ἀποθήκαο, QU) 

ust ovato οἰκοδομήσω.Νὴ σαωράξω tx& waa 

γγνάματά μου, WoD) τα ἀγαθά μον, 07) ἐρῶ τὰ 
Yexi (A0. ψυχή, ἔχεις. πολιὰ ἀγαθά «ipo 

410 ETK wo, ἀναπταύου, φάγε, WE, sioga£ | 

νου. εἶπε δὲ αὑτῷ ὃ ϑεός. ἄφφομ, ταύτῃ τὴ yva 

κτὶ al xin σου ἀπαιτὅσιμ πόσου, & δὲ 
ἡτοίμασας x) ἔσαι ; οὕτως ὃ ϑασαυς Heap: £aUa 

τῷ, μοῦ. μὴ τὶς 3«op λοντῶμ. εἶστε δὲ προς γιὶς 
ἐιαθχτὰς αὑτῷ. διὰ τῶτο ὑμῖν λέγω, μὴ asgia 

emer ἢ ψυχῇ Up τι φάγκατε, pdt Go σώ 

ματι τί evd io dd. ἃ ψυχὴ αλϑόμ ὄξι o) τος 

qiie, Lo: σῶμα τῷ ἐνδύματος. κατανοήσατε 
TUVO κόφακαρ οὔτι 0V ἀπείρουσιμ ουδὲ ϑεξίϊουε 

cip 4 0G οὐκ ESI Tog oy οοὐδὲ ἀποθάκκ. 92) o 

Sog τρέφε a TOUG . πόσῳ μκᾶδλομυμέίο d tots 

qisTe TA) πετανῶρ 5 τίο δὲ Zt uM png 

d'aba, 19009 vo. Ἐπὶ 1l) Ἡλικίαμ XUT wp 

ἕνα; e οὖμ οὔτε &AxciSop δαυαόϑε, τί ποτοὶ ἐξ 
| Aor Gp. 
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Aorz Gp μεριμνᾶτε; καϊανοίσατε τὰ κρίνα axe 
- yd anb 3 "ὦν ^ "Δὲ "| E δι᾿ M ΕῚ 

αὐξάνει, oV κοπιοί. ουδὲ νήθει. λέγω ^ υμῖμ.ονα 
ν ^ 2 ^) ; 

δὲ σολομκῶμ SW τοάσῃ τῇ δοϑη αὑτὸ eei As 
S 0 / » qt Ln ? τὼ 5» ^ 

A&TO (0G £p πούτωμ. «! δὲ 79D "X 0e TO cA S6) ἀγρῷ 
, 57 ω ) 5 / , 

ei seop oyra, Woy aUerop εἰς XX »oyop 62 09. 
pop, xoc οὕτως αμφιέννυσινπόσῳ μᾶδλομ 

"»ν 2 / ' ^ ^» sn 

ὑμιᾶς oJuryortSo! 97) ὑμκξϊᾳ μὰ γιτ ἴτε τί pita 
ὝΜΤε, "C13 EAT, M02) μὴ κετεωςίε ες ταῦτα γυὺὶ 

b» 9$ —w ^ ^» * 

ππάντατα ἔθνη ΤΟΊ κόσμου επιίντεί, V4LG δὲ ὃ 
AUN 1 c; , , à ^ 

worHe old «p, ὅτι Ael ]vTe TOV TO . 2p. ice T 
^ ^ A ^v : 

Tl Pto IA sro T0) AsoU, ἡ ταυταὰ «áo. 71002 

Tila vr ou V μῖμ. μὰ φοβοῦ τὸ Juxeop ποοίμνιομ, 
€; 5 / c ' c ^u ^ c AS * 

OT! sUd'oxnc's 0 vxacrie. ὑμῶμ d'ovyou UJ T πἰυ» 
/ , i! | ^J * 

Gag Asa. τοωλήσατετα ὑπάς χοντα υμῶ p 
4 ΄ ν L , 

δότε Ἐλεκῥκοσώρμμ, ποιήσατε $a TOT G oux tac 

qu es ooo Surat, 3g aug p ἀνέκλᾳτηομ «fr τοῖς 
di, 7 " , ^ oveayolo,ozrov κλέπῆ]κο οὐκ &wida , οὐδὲ σὴς dia 

RAM. 4 ἔν, c 07€ προ 5 ^ 
αφθειφει. ozrov γὰς ὄξιμ ὃ ^a'atue oe Ug. oy tice 

πο) à καρδία Up Gp Esau, &scor qp Vj Gp αἱ ὀσφύ 
, VOTe 4/ * 

£e seis joo λοις M 49" 01 λύχνοι X 00 A501 V) 
€ d c7 2 ἊΨ; ΄ * 

v4.& ὅμοιοι ἀνϑρώποιο 7reo0c de x ou Suyoi τὸμ 
es a 5 Ὁ € 

κύριομ αὐτῶμ yo 0Te ἀναλύσει ἔκ T] γάμωμ, Hac 
b . ͵ 2 2 τ 

Ἐλθοντορ Mo!) κφουσοντος, εὐθέως αὐοίξ ὡσ αὖ. 
^9 fv ΡΥ ^o CA 3 4 

τῷ «μακάριοι οἱ δοῦλοι Ἐκέϊνοι, oUG AD p ὃ X Ve. 

pov Ὁ 
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e^ «ueic'a eost. ἀμὴμ λέγω ὑμῖμτι 

τὸ ἠώσετ, tg) ἀγακλινεί aUTOVO , τοῦ ἀφελθῶρ, 

διακονήσει αἱ oiii. "οὐ tap ἔλθῃ qu τῇ ϑόντέφας 

(UA ac, νὴ ᾧ τὴ τρίτῃ φυλακῇ Ἐλθῃ, νὴ εὔρη oU 

τῶξ; μακάφιοί εἰσ! οἱ δδλοι Ἐκέίνοι, ΤΟΤΟ Η ̂s 
νώσ'κετε , ὅτι «1 Hd el ὃ οἰκοδεασότας «ola aqu ὃ 

κλέπηκο e teX TOU, tyeryóguep kp, 90) οὐκ p 

epus Tog v'yiivaz τὶ Top oixop αὗ TO. W) ὑμξς OU - 

γίνε ὁϑεξτοιμοι, ὅ ὅτι ἧ riga ov d'ox&m ὁ oo T &ys 

θφρώπε xem. e UTE γαὐτῷ 0 n: bot. κύριε πρὸς | 
ἡμιᾷς Tlu) δαβ oXuip ταύτη λέγφο JN (o2) 7908 

él ; εἴτε j 0 κύςιος, τί ἄρα ἄξιο 0 $50t ola 

κονόμκος Νὴ ᾧφ ὄνιμιος 40p xaTasizd ὃ κύριος err? 

7 θεφαπείας αὖ τὸ), T did'oyou qu καιφῷ τὸ σιτοα 
pi Elop ; μακάριος o δόλος ἐκέίνος, ὃμ,λθὼμ ὃ 

κύριοῦ αὐτῶ. εἰς ἔσ' οι γριντα οὕτως. ἀληθῶς λία 

γω ὑμῖμ, oreet tot τοῖς Vr e xou αὖ" TO? 

καϊασήσᾳ αὑτόμ, eap δὲ εἴπη δὅλος ἐκέϊνορ qu 
τῆ xag δία αὐτῶ), ἀβονίχε ἀμ ὁ hi xo, 

Won) ae £x "TP τοὺς τοοῖϊδας Yo) τάς πταιδέε 
σκαρ ,09 tap τε 9) «s iva W) μεθύσκελλ ἕξ «€ τὸ κύ 

ἐδ T9. δφέλσξκείνα qu sea NOU προσδοκᾷξ νὴ 

d eget H OU γινώσκα »"ο) διχοτομήσει αὐτὸρ ») 

ὁ μέφος αὐτο μιε]ὰ T χπίσωμ dica. txevoc 5o 

d'3Ao0g 
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δοῦλος ὃ γνοὺς ὁ 9E ua τὸ κυφίου auTO, o7) 

premo doa, μηδὲ τοοιέσαρ πρὸς T0 ϑέλκμια 
αὖ T9, δαρήσετοι τοολδλάς. ὃ δὲ μιὰ γνούς, ποι 

ἥσαο δὲ ἄξια τλιγῶμ, δαφήσεται A yt, eras 
τὶ Gin τοολυ, πολὺ rro Tou sa αὖτ). 
49) ὥ τας ἔθεντο πολιὶ, τιοσότεφομ oi cerit 
airóp .wUe 4ABop βαλέϊμ «ol γὴμ, (9 τί 

ϑέλω €] Hd'k αγήφθα; efie uo δὲ ἔχὼ δα τ] 0) 
vat, o2) wo σαυέχομιαι ἕως οὗ TXÀco I δος 

κέίτε, ὅτι ef UND ποεγγυόμαρ d'évot. erri γῆ 

οὐχὶ λέγω ὑμῖμ,αλλ Id lagi sei top ἔσονται 
y? ΧΡ T9) Vp cim c^ οἴκῳ tJ dits tei μέ 

Vor » fée ἐπὶ duety, νὴ δύο ἔπι Ὑισίμ. baee 

Sia evrat warie id ja » νοὶ joo Ἐπὶ up, 
ἀκήτας Ἐπὶ vyepr, Vo) ϑυγάτις 5 ἐπὶ exse , 

πενθερὰ Ἐπὶ ali νύμιφημ αὑτῆς, W) Wu ἐπὶ 

Ali ταενθεφαμ αὑτῆς «ἔλεγε δὲ Yo) τοῖς ὄχλοις, 
σὲ ide ἰὼ νεφέλημ ἀνατέδλουσαμ &ab d'us 
σῶμ εὐθέως λέγετε, Ὄμέρος Xe x «rau M9) "yis 

νεται οὕτως MJ) ὅτ᾽ ἂμ VOTO vs VEoV Tc, λέγετε, 
ὅτι καύσωμ tsot , Wo?) "ylvevou ὑτρκοιταὶ, τὰ 
περόσωπορ ? "yo γὴ TO oveayoV. οἸδατε δοκιμκᾶ 
jap, T δὲ xou eop TO TOp Ge ov d'oxii coe TL. 

9) ἀφ᾿ τανῦ οὗ xe lise τὸ δίκοκομ; ὡς yd Vzraty à 
| TA T 
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ἀιετὰ τῷ oy ἀδίκου σου ez? ἄρχοντα qu τὴ ὁδῷ, 

δὸς Ἐργασίαμ zoe ou απὸ xv Τὸ. μά ποτε 

κατασύφῃ σε πρὸς τὸμ xe rra.» woU) ὁ κριτής σε 
τοαφαδῷ Go πράκτορι9 (97) ὃ πράκτως σεθάλε 
A εἰς Φυλακήμ. λέγωσοι,ου μὴ dt Aye tXds 

θεμ͵, £c οὗ 92) τὸ &XtTOp A«7r]oy aczcod o . 

Παφῆσαμ δέτινεο (ὦ αὑτῷ So X ou eó aczeatye 

γέἕδλοντεο αὑτῷ exse! aIv. γαλιλαζωμ, ὧμ τὸ ci» 

μα τϊλᾶτος ἔμιξε μετὰ ἦν ϑυσιῶμ adr T νὰ 
ἀποκφιθεο οὐησοῦς, εἶπεμ αὑτοῖο. Φ0 κέίτε oTt 

ΟἹ γαλιλχίοι οὗτοι ἀμιαφτωλοὶ ax τ ἀγαο TOV 

γαλιλαζους ἐγζύοντο, στι τοιαῦτα -σεποόνθαστ; 

οὐχὶ λέγω ὑμῖμ, AX τὰν μὴ μετανοῖτε τὸ ἄν 2 

πο, ὡσαύτως ἀπολέϊὅ9ς, αὶ Ἐκέϊνοι οἱ δέκα. "οδ 
ὀκτὼ ,ἐφ cUG ἔπεσεμ ὃ πούς γ96 cu δ σιλωὰμ.;. 

"αὴ χπέκτεινεμ αὑτούς, δοκείτε, ὅτι οὗτοι Os 

λέτοι ξγγύοντο τταρὰ τοάντας ἀυθρώπους τοῦς, | 

xa 71X0UVT«G qu iseo υσαλήμι; 0 Ux λέγω Vip, | 

ἀλλ εὰμ μὴ μετανοῖτε "a C T€G, 04.0100 ἀπολέί: 

ὅ)ε. ἔλεγε δὲ rdi mp THp ἥϑαξολήμ., συκὴμ εἶχέ, 
τις ᾧ τῷ ἀμπελῶνι αὕτο πεφυτευμῆμεμ, «97 

ἄλθεκαρπορμ. ζητῶ" ci αὑτῇ, Ig) οὐχ εὗρεμ. εἰς 

7: δὲ 7906 TO) ἀμ πελουφγόμ. Ἰδοῦ τρία fTM 
Sexoman. 3TOp xag? p : TÉ συκῇ TOUT "οὐ 

ουχ 
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οὐχ εὐοίσκω, ea op cis ἵνα τί «09 Tp "yug 
xacrate^y& ; o δὲ ἀπτοκοιϑεῖς,, λέγει αὑτῷ. κύρις, 
ἄφεο αὑτὴμ W) τοῦτο ἡ ἔτος. ἕωο στὸ σκάψω πε 

er aci, X) βάλω XO elg xc ΓΝ γριήσἢ παρε 

TÓp.S/ δὲ μέγε,εις ὃ UE Op ἐκκόψεις Th. "n 

δὲ did e cop qu a T m'apie yy ("τοῖο c'&Gs 

βασι. X) id ov yas ἦν Au ἔχουσα O09 ενεία 
ας ἔτι δέκα 2) ὀκτῶ, 97) i συγκύτηουσα, (91 
5s iuvet ανακύψοι τς τὸ ava, "de p δὲ 

αὐτὴρ 0 Ἰησοῦς ; προσεφώνασε Ἰοὺ sip αὑτῇ, 
γύναι, ἀφρλέλυ σοὶ ΑἹ 5) koe σον. Νὴ Ἐπές 

Oise αὑτῇ τὰς x electo) ϑαλοῆμα ἀνωφρθώθᾳ zT 

LOL TOp Ma ürxgidele δὲ o kexia uoc 

γωγος,ἀγανακ τῶρ ὅτι TO σαββάτῳ Vigente 
esp 0 5 Iveco eye Go Ὁ SK. £2 ἡμέραι stop [$7 

αἷς d'& Ἐφγάβούναι Α ᾧ ταύτοις OV ἐφ χόμϑνοι 

θεφαπεύεονε, x9 μὴ TÜ ἡμέζᾳ τὸ σαββάτου. 

mets op αὑτῷ ὃ κύφιος,. X) εἴπερ. ὑηρκφιτα, 

ἵχαϑος ναῦν Gg σαδβάτῳ οὐ λύει Tp βοῦμ αὖ ΤΟ) 
i Top ὄνομ ἀπὸ φϑὴ φάτυκο, πο ἀπαγαγὼμ 782 

Tll85 ταύταρ δὲ δ ϑυγατέφα ἀβφαάμι οὗσαρ, WU ts 

dWosp o σατανᾶς Ἰδου δέκα wo)) ox rà Ecx οὐκ 
ἐδειλυθῆνοι 7 Τὸ δεσκοῦ τούτου τὴ Ἡμέφα ΤΟ 

cage v; W) ταῦτα λέγοντορ αὖ Τὸ occi Uo TO 

: wee 



233 ἘΥΑΥΤΕΛΙΟΝ | 
' πσᾶντοο Ol trenes uuo αἱ αὐτῷ. πο wo ὃ ὄχλος | 
Sxotge ἐπὶ πᾶσι τοῖο LOU TN τοῖο γινομές 

νοις ὑτέ UTE. ἔλεγε δέ, τίνι δμοία ἀξ ἡ part 

λεία τό θεοῦ, "οὔ τίνι ὁμιοιώσω GT HI 5 04013 

681 κόκκῳ σινάπεως, Op Aag ἄνθρωπος ἔθαα 
Asp elc κῆπτορ ταυτδ» 9) nuÉ med ) τγγύετο «Jo 

dé gop μέγα," τὰ πετεινὰ τὸ ougays KaTee 

pio qt τοῖς κλίδοιο αὑτὸ, 90 πάλιρ εἶπε, 

τίνι ὁμοιώσω l3) Dao τῷ θεοῦ ; ὁμοία 

ὅξ] Mot, Hp AG oU gat γαυὴ tergo sp εἰς αλεύα 
eu era pias veg οὗ Ἐξυμκώθα 0AOJ. (9 διεῦρα 

φεύντὸ κατὰ τῦλ᾽ e 90) κώμαο, διϑάσκω op tgà) 

eogeiap sors uluos «1G Ἰεφουσαλήμ.. εἶπε δέ 

τιο αὐτῷ κύςιε, εὐ Ὀλίγοι δι o 20/0! 50 δὲ εἶπε 

πρὸς αὑτούς. ἀν γωνίζεσθε εἰσελθέίμ διὰ sullo 

πούλκπο, ὅτι γρλλνοὶ, λέγω UJ Tp, γκτήσϑσιμ eta eX 

Bp, οὐκ ἰοχύσσσιμ, ἀφ᾽ οὗ ἂμ ἐγερθῇ o οἶκος 

dkavoT80,V) acte lo'W TI θυς αμ,νὴ ἄς ξκόϑε ἕξω 

ἐσάνοι νὴ «eap doa ϑυφραμ λέγοντες. κύριε κύριε, 

ἀνοιξομ Vp . Y) &7Pxeidero teet V4ATU ,0UK οἶδα 

ὑμκᾶο τοῦθεμ ἐσέ, τότε MATE: Afyqu. ἔφ Kyu 

tuo mi0po d 4) zr 10448 » X) ᾧν τοῖς A c Te ou G 

kA Op ἐδίδαξας. (o0) e&t , λέγω vusdp , οὐκ oid 

VAA.&G πτόθεμ ἐσέ, GTTOSNTE OP £4.00 πάντες Ἐργαςσ 

To 
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rat o5) addet. exe £sou ὃ xAavÜu.oC Ww) ὃ ῥφυ: 

γάλος Τὴν οδόντωμ,ὅτ᾽ ἂρ o-] «09€ G eot Ὁ, 

Ἰσαὰκ (07) Ἰακωώθ, 4o) wàllac TOvo προφήταρ c 

τὴ βασιλεία 7T θεοῦ, ὑμᾶς dé sx Go opfurto ἔξω, 

νὴ 2ucip ac? ἀνατολῶμ woo d'ug Gp νὴ ϑοφξᾷ γὴ 

Voce, (97 ἀνακλιθήσοντοι ST τὴ Dacis (ac Oe, 

:) 1d'ov εἰσὶν éxocror οἱ ἔσονται “πρῶτοι, QU) ste 

σὴμ πρῶτοι οἱ ἔσονται ἕχᾶτοι, Ep αὑτῇ τῇ Ἡμέφα 
προσῆλθ ὃν τινες Φαρισ'τοι, λέγοντες αὑτῷ, ἕξα 

ελθε νὴ τοφεύα Ἰἐντεύθεμ, ὅτι ig ocv θέλει σε απο 
xr élyou.. v) «ip αὐτοῖο. sog ὀυθέγτες τ᾿ εἴπατε τὴ Ge 

λώπεκι ταύτη 1d oU Ex Gd co δοχμόνια, νὴ Ἰάσεις 

Ἐπιτελῷ qigsgon W) ieroy X) TN τρίτα τελειοῦς 

qa ont d'éi με σήμεφου (o) αὔφιομ 92) τῇ 

tXoURus eges ca au, t ὅτι οὐκ ἐνδέχεται, Προς 
φήτημ ἀπολέσϑ) οἱ £2 co ἐερρυσαξλήξι, Ἱερουσαλήμ. 
figovc oua. JH ἀποκτείνουσα τουὸ πξολύτιὸς 

t9 Aldo βολοῦσα τοῦς ἀπεσαλμῆμουο προς au 
THU " ποσάκις μθέλασα ἐπισαυάξοι τὰ τέκνα 

σου; op Ἰφόπομ owe alu) Ἑαυς δὴ νοσσιὰμ Vzrd 
TOO egvyac r QU. οὐκ Ἰθελήσατε. Ἰδου c adis 2 
Tat Vjip 0 0106 ὑμῶμ ἔφαμιορ. λέγω dv αἴροῦτε 

οὐ; κί μιεἸφατε,έως ἂμ WEN ὅτε ἕιπτατε, εὐλογκριές 

Vogo ἐρχόμϑυος qu Ὀνόματι κυςίῖσ, καὶ tta 14 

νετὸ 
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veo ᾧν (6. ἐλθᾶμ αὐτὸμ «Te oixóp τινοο τῶν ἀξ: 

| xovrop Tp qag ratiop c'aS Sd ro φαγέῖυ de 

| TOU, 490) «iTOI ἦσαμ Ao oct eo Udo αὑτόμ. «93 

Ἰδοὺ ἄνθρωπός TIG Hp ὑδφωπικὸς ἐμ περόνες αὖ 
79. δ eeigibure 0 Ἰκσοῦς Is 21900 Tuo vouta 

xoUG W) φαφισαίους,λέγωρ. e €f2«Sip cA τῷ cata 

βάτῳ θεφαπιύειμτο δὲ ἢ eV xara, «92) tmiAxD?s 

δου Ἰάσατο αὖ Pp» (QU) ἀπέλυσε. M9!) wmawgta 

θεῖ προς αὐτου. εἶπε. τίνος UA GI ovoo it boue 

«te $etag t ues ea 1) MO?) οὐκ εὐθέωο ἀνααχασᾷ 

eve qu τὴ Ἡμέφα τὸ σαββάτου; oU οὐκ ἴθχυς 

cap yrocPirlinot αὑτῷ 706 ταῦτα. ἔλεγε δὲ 

πρὸς T0V6 X&xAx Au do πραβολὴμ οἱ Jemen πῶς. 

τὰρ ἐν ogia tie σφυλέγοντο, λέγωρ πρὸς «uz 

TUG.ÓT ἂρ κληθῆρι Ὑπὸ TiVOO «lO γάμουφ, μὴ ide 

τανκλιθὴς dip πφωτοκλισίαν $ AA TPTE rtu 

τφός. σου ἡ ἢ κεκλημῖμος ve αὖ TO. Xi eA Bop t ὁ σὲ 

9!) ot 9p καλέσας, ἐξ d sor do τούτῳ TÓTOp x) 

TOT ἀφ δ, aet od V ING TO) SXcTO T0j 7Pu) κατέ 

Xp. &AA OT Ap xig, ἢ arguet ο ἀνάπεσομ «ἴα 

Ty XOeactep TOP, tac ὅτ᾽ ἄμ ἔλθη ὁ κοζλακώς 0'&, 

ἴιπη σοι» φίλε, προσανάθιθι, ἀνώτεφομ. . τότεΐσακ 

σοι δόξα! ἐγώπισμ ΤῊΝ σὰ ρανακει ϑωρ σοι Ὅτι. 

as ουψομεαυὸμ, ταπενωθήσεται, 97) ὃ τας: 

TéVOD 
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qrevap ἑαυτὸρ, ὑψωθήσεται. ἔλεγε δὲ 3) 9 ta 
X2 vt ei TOp. 0T ἂμ το 0I8G Grersop ii d czrvop ἢ 

qva ToUG φίλους c'e udi δὲ lai. ἀδελφούς σῷ, 

uj 5 TOUc' συγγενξῖς g^d, JN 5 γείτονας πλοσίσο, 

pt ποτε νὴ αὖτοῖ σε arci oA eo ctp) γγύκταξ 

σοὶ ἀανταπόδομα,κλᾺ OT ἂμ ?piti foxip, X AG 

7i] x oVe ἀναπήρ o χωλούς, τυφλοῦ UG, W) κακἄα 

gio ἔσῃ δὰ οὐκ ἔχοσιμἀνταγδοῦναζ σοιιἀνταα 
ποδοθήσετ γάς σοι cj τὴ ἀνασάσει T δικαΐωμι 
ἀκῦσας Φέτιο τῶ σιιραγακειμδνωμ ταῦτα, «ia 

dvi αὑτῷ Juego "6 φάγε dep q^ τῇ Gao 

λεία T θεοῦ, δὲ εἰπε " αὑτῷ, ἀνθφωπός τις Ἐτρίκα 

σε δέξίπνομ μέγα NoD ἐκάλεσε πεοδλούς, Yo) ce 

πέσφλε p δοῦλομ αὖ τὸ τῇ Geo. τὸν δείπνον, εἶα 
περ τοῖο aeuo ἐἔφχεόθε, OTI fdwerou e 

631 aco y) ἀφξαυτοί ΧΡ Μιᾶς ἡφαιτεῖάναι πᾶν 

πο. Ὁ fttoiToc εἰπτεραυτῷ, cy eop iyógacr' j 192] 

Ἔχω Qu yx kp disp δ) id ép «ie pyeeoTaa σε, 

Yxs ut Ayrripuiop. πο) *mgo6 εἶπε, Qe U"yk Gods 

᾿γοφασα πέντ, «(QU τοορεύομκοαι d'oxij cto ou. ava 

ταῤςωτῶ, σε χε US Amo. A) emeeoc εἶπε, 

eyubdi co ἔγημια, WU) δια τοῦτο οὗ δοώαριοι Aa 

θέϊμ. (97) προλουόρθυσε: ὁ δοῦλος, ἀπήγγειλε (So) 

κυρίῳ αὕτο ταῦτα,τόπ be^yicd «to ὃ olx odas 

qd Tem 
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76 , dme δὅλῳ αὖ τὸ. ἔξελθε ταχέως εἰς Ἰὰρ 
λατείαο M92) SUp.xG 99) πόλεως, (97 (o2) τοῦς zie 
Y ova M9) &vcmíue » XeAove ") τυφλοὺς εἰσά 

γαγε ὧδε. I9) εἴπερ Ó ὃ δόλος, kiere, γέγονε poc 
ἐπέταξας, «97 tT! TÓ4£6 tSI. 19) e I7r 8) Ὁ κύφιος 

706 pd - Aon. £2«A0« «10 TXO ὁδοὺς (92) qeas 

ὝΜους » X) oy 2 xac op εἰσελθείμ ἵνα "ye u.109 8 
ὁ 01XOC 4.0. λέγω γα VA Tp, ὅτι οὐδεὶο δῇ» ἂν 

δοῶμ txstyop dv o0 prop. γεύσεταζ CL. 

δείπνου. Evite εύοντο 3 «VIG ὄχλοι πολλνο 
spa εἶ τε πρὸς αὐτούς. el | dot SECHS πρὸς. 

DIA κοῦ οὗ ἀκισ'Εἰ Top τατέφα αὖ τὸ), 490) Tl ΑΝ 

τέφα, "ἢ Tli γαραῖκα, "οὴ τὰ r£) τοῦς χα 

δελφοῦς, IQ) τὰς αδελφαάο ἔτι d y). TlU) ταν 

T0) xp οὐ d'avacrat μον μαθητὴς cya, (QU) 

ὅατις οὐ βαπάξαε TO] S«ue op aV TO, (90 (QU ἔρχεται 

ὀπίσω λλου y OU ὑ δώναται ἀλου εἶναι uarie, τίς | 

γϑσο wp, ϑέλωμ Sep οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ 

age καθίσ'αο eo Hà lo d'ecmvsqis xd τὰ 

πρὸς ἀρ τισμὸμ ὁ ἵνα κή ποτε ϑέντος auTO) Ü« 

ἀλέλιομ, ὍΣ "m Ἰόχύοντος ἐκπλέσαι, mima Ot 

ϑεωφοῦντες ἄφξωντ᾽ tu Trou ap αὑτῷ »λέγντες, 

ὅτι οὗ του ὁ ύμοποσι ἤφξατο 9 mod'ojcéip, gà οἱ οὔκ 

Ἰχυσεμ ἐκτελέσαι; ii τίς G.A sU «oe vou uog 

σνμαβαλβμ 
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συμθδαλέιμ Ἑτέφῳ βασΊλειί T V3 0A S0] A οὐχὶ 

καθίσας πρῶτομ Θουλεύεται, εἰ d'asorc oo Kip qu 
φέκα χιλιάσιτιμ ἁπαντῆσοι GO μιετὰ εἴκοσι xta 

λιάδωμ Meoplya ur αὑτόμ; “δεμίγε , €T1 QU 

TO) τόφξω ὄντος , aer Glo ἀποσείλαο seeds 

τὰ ag06 argon οὕτως tp το 9r i pn ) ,0Q 

οὔκ ἀἁποτἄσσεται vci TUI C ταυτῷ) Ur YS adi i 

οὗ dara μου εἶναι toov fc. καλομ 10 ἄλαο, 
tap ὃ τὸ ἅλας Aou , qu τίνι aervüoer; 73 οὔτε 

εἰς "yip 9 οὔτε «1o κοπρίαμ εὐθετομ ὄξιμ,, ἔϑβω Θάλ 
Auct αὑτό. ὃ ἔχωμ ὦτα ἀκδεμ,ἀκονέτω. 

Ησαμ 5 Ἐγγίλοντες αὑτῷ ποάντεο οἱ τελῶναι 8) 

Οἱ Guia TAI ἀκδει eT . Wo?) διεγδγρυλομ ot 
φαρισαῖοι Y) ΟἹ yeu μαϊέξίς, λέγντες, ὅτι οὗ 

105 ἀμαςτωλους προσδέχεαι, W) e'uosod ia aua 

τοῖο. sims ἢ 06 αὐτου iu Ages du Temp, 

λέγωμίς ἀνθφωτρο Ἐξ da ὑμῶμ exep ἑκατὸμ πρός 

Goo, W) ἀφρλέσας tp ἢ αὐτῶμ ον καϊαλε tret τὰ 

ἐνενκκονταεννέα cU TN teu. " 49) TE Q&US. T? ἐπὶ 

d» ἀπολωλόοτως εὕρῃ αὐτό; (02) s Uecop Ἐπτιτίθης 

c'ip Ἐπὶ τούς ὥμιους tat TO χαΐφωμ, νὴ) SAO cop εἰς 
T οἶκομ συγκαλέι TOVG QiASO W) TOVO "y: lTOVaQ 

λέγωμ αὑτοῖρισυγχαφκτέ 40150 T1 εὗρομ ὃ πρὸ 

Bro ps τὸ ἀτρλωλόο, λέγω ὑμῖρ OTI οὕτζο 

4 ij Χαρὰ 
N 

Ig 
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xa tson qu 86 οὐρανῷ tr] ενὶ oto TA Ate 
“τανοοῦντι," Ἐπὶ Ἐἐνενεκονταεννέα δικαίοιο, Olcta 

νε OU χβείαμ ἔχουσι μετανοίας, ᾿ τίς γιυὐ docs 
xus eto ἔχϑσα δέκα ἦαρ ατΡλέσῃ get n aie, 
ovx) 'crfa λύχνομ j 9) σαφοῖ THp οἰκία, v) τὴ ζΖκ4 

Té ἐπιμελῶς ἕως rou tugot , W) τυφοῦσα σ᾽ υΎκαΖ 

λέίτοι ve φίλαο X) τὰς yefevag λέγουσα, ἰὼ 

Xx gré aot, δ ἃ εὖ, εὗφομ THp Jg ; Hip ἀπῶλε 
σα,οὕτωο λέγω υμῖμ "χαρὰ yen ξνώπιομ τῶμ᾽ 

ἀγγέλωμ TO ϑεοῦ ἐπὶ εὐ ̓ἀμαφτωλῷ ματαγοδνε 

τι,εἶπε d, ἄνθρωπός τιο εἶχε δύο joue, νοῦ εἰ 

περ ὁ ντώτεφος αὑτῶμ G9) τρατφί πτάτες, d'àe μοι 

τὸ Ἐπιδάλλομ 906 99) οὐσίας, νὴ διξίλεμ αὐτοῖς 

τὸμ flop x) «T ov πολ lij tono σαραγΎωγΩμ. 

παυταῦ νεώτεφος ἥδο, απεδέμησεμ εἰοὸ χώρφαμ 

pax ἀρ.) ix διοσκόφπισε cp οὐσία αὐ τὸ), 
Gp ἀσώτως. δατοανήσαντοο δὲ αὑτοῦ πάντα, 

byte: Aj oC 1&cueog κατὰ cip X ga £XSIUK]J, 

49) oT06 ἠφξατὸ U5:e oJ . X) παορόυθεϊς ἐκολδνής 

Just. δὴν τοολιτῶμ Q9] χώφαο ἐκείνκο, νὴ Ere ua 

p αὐνηδμ so TOVG ἀγφους QUT Boc ap Xotgous. 
woo) Ἐπεθι S γελιίσιοι THU κοιλίαμ αὖ τὸ) à, 7P TJ 

siga ipa op KA og oi oi Χοῖς οι. (92) οὐδείς ἐδίδου 
αὑτῷ εἰο ταυτὸμ δὲ Ἐλθωμ,εῖπτε, το όσοι leor 

τοατρόφ 
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af0c m ΜΕΥ Jared ip ignápioyd 5 λιμῷ πολ 

Avo, Gy xs«o τοοφεύσοικοι πρὸο τὸρ πατέρα 

(0v, VOD) φῶ αὑτῷ, τοάτες, ἕλλας TOU εἰς τὸμ οὐ 

φανὸμ Wo?) Ἐνώπτιδρ σον, o?) οὗκ ἔτι εἰμι ἄξιος 

κλκθῆναι ἥός cd, song y us Ge ya TA puc te 

&y σου, (97) ἀναδᾶς, ads προ TOU wariext Seu 

τον «(ἔτι δὲ αὐτὸ μακρὰ ἀπέχοντος, εἶδεν cya 

Top ὃ seriis αὖ ΤΟ) »"οὴ ξαυλαγχν! ὅλη, ic d'ea 

ei ἐπέπεσερ ἐπὶ c τράχηλομ αὐτοῦ ἈατεΞ 

φίλησεμ αὐτό, sim 5 αὑτῷ L oc. reg ἥμας 

του τι Ty οὔφανομ νὴ ἐνώτειορ σου, "οὐ ovx ἔτι 

ἐμὲ GEI κληθῆναι ἥδε σον. εἶπε δὲ ὃ war 

πρὸς TOVo Φὅλονο αὑτῷ. δξενέγκατε πὶ) Soup 

«io πρώτα, 92) ἔνδύσατε orig y πο δότε δα 
eno «6 7l) Xéga αὖ Τὸ) (X92 ὑποθέματα 

εἸο TOVG -πούδαο 2 δὴ νὴ) ὀξενέγκαντες τ 79D n. ód«op Tu 

erréven Sire, φαγόντες εὐφφανθῶμεμ,ὅτι 

οὗτος: ὃ jjóc n νεκς ip πα VE qoe νὴ 74 

AGAG E y» «(92 εὐρέθν, «92 MeEou/TO dij eau 

iip δὲ o ἥδο αὖ τοῦ 0 1:990 6 U 1906 qu ἀγφῷ, (97) oa 

ἐφρχόμᾶνος wies τῇ οἰκία, ἤκουσε "VU. GOV ίαρ 

wo) xog&p. . QU) προ exeo uuo da TA aval 
dupo αὖ τὸν» €rr0Ü yero c1 εἴν ταῦτα. o δὲ εἶπεμ 

αὑτῷ, ὅτι 0 ἀδελφὸς c'ovkxa, 1102) ἔθυσεμ ὃ xac 

4 üj πτήφσου 
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τής σου Top M. o9cop 19 p a'rróv?9y : órrvyazvoiar 

QUT απτέλαίρεμ, gy io δὲ, 97) οὐκ ἄθελεμ dz 

vM lp, € Ó οὖμ axaTHe ot Τὸ) PLUS p ero exo 

αὑτόμ. οδὲ ἁποκοιθεΐρ, εἶπε δ eap .idov 

τοσαυτα ἔτι δόλεύω σοι, Mo?) ovd ege e ἐντολὴρμ 

σου wogiadop , (o) Ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας tere 

φο» »ἶνα aveva UA QUA p κου εὐφφουθῶ, ὅτε δὲ 

ὁ ἥδο σου, οὗγ»ο ὃ καταφαγώμ o8 δρ Prop Me 

τὰ ἌΘΩΝ Asp, ἐθυσχο αὑτῷ TO) ae Xon ΤῸμ 

σιπευτόμ. Ó δὲ εἰ εἰ πὸ αὑτῷ, τέκνομ; συ παάντοτε 

"ns ἐμοῦ εἰ . i92) woyra τὰ iua σὰ t Gp. εὖς 

φφανθῆνα ; 2) Xe ivar ἔδει, 9x10 ἀδελφόο c'e 
οὗτος us $06 Hp, QU) ἀνέζησε, γα) ἀπολωλὼς 

il 12) εὐφέθα., Ἔλεγε δὲ 9 πρὸς TN ἑκα 

Dre αὐτὸ. ἄνθφωπός do ἢ Hy πλὅσιος ς 00 εἰς 

Χμ οἸκονὸ /-0p 5 i9) oia d'isGuüu αὑτῷ, ὧδ 

διασκοςπί ζωμ τὰ ὑπάςχοντα αὐτο). gl qois 

σας αὐτομ, εἶπεν αὑτῷ, τί τοῦτὸ ἄκδω πρὶ σοῦ; 
ἀπόδος v Ao yop ὃ οἰκονομίας σα. ov γυ δαυία 

c' ἔτι οἰκονοῤξίμ. erre ἢ qu ταυτῷ ὃ οὐκονόμιορ, 

τί τριήσω,στι 0 κύριδο μιὰ ἀφ εἴτῇ al) οἴκονο 
qup XE $4.00. c'Xa (πάρ οἱ OU Ἰχύω, ἐπτοτείμ ois 
O (020442. ἔγνωμ τι γριάσω ο,͵ἵνα ὅτ ἂρ ἀεαϑαθῶ 

ὴ οἰκονομία, δέ οὐοζ ἀκα sig Ῥύς δἴνκκσο eT. 
* "T 
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τοὺ. προσκαλεσάμδιυος cya Ἑκάϑομ Thy MEA cai 

λετῶμ ΤΟ) κυρία αὖ ΤΟΊ, Syst [^y πρώτῳ. ̓πόσομ 

ὀφείλας G9 κυςίω dd. 0 δὲ sims. s exact ξάτϑς 

Ἐλαίου. (2) «ep αὑτῷ. δέξαι σου τὸ γράμμα, 

γὴ καθίσας ταχέωρ γεάψορ πεντήκοντα. , Ἐπᾷε 

᾿ me trigo εἶπε. σὺ 5 mco ὀφείλας: μ 0 5 «mp. 

ἑκατὸ κόρφο σίτου. πο λέγε αὑτῷ, δέξο, c"d τὸ 

γράμμα : (92) γεάγον Ὀγδοήκοντα, "t THUS 

tse ὃ κύφιος δ΄ οἰκονόμου T ἀδικίας »ὄτι ρος 

νίμως mois. ὅτι ΟἹ jor TO) αἰῶνος τούτου peo 

Wa mego, mig TUVO joue T Qo do al Yusap 

LE ἑαυτῶμ Εἰσὶ. ἀαγὼ υμῖμ λέγω. τσοιήσατε 

Ἑαυτοῖο φίλουο 5 €x. TO) 4.4. VC QO) ἀδικίας εἰ ἵνα 

$7 ἂρ Ἐκλίπετε, δέξωνται ὑμᾶς sio TG oio 

νίους σκανάᾳ. Ὁ τοιϑὸς s Actis gl) ᾧ τολε 
AG wiS06 ὄξι. 19) 0 s ἐλαχίδῳ ἄδικοο j πο) eu 

$02. ἄδικός wp. st οὖρ s (99 ἀδίκῳ frais 

νᾷ τοιδοὶ ovx yes, TO XAxÜIvOp τίς ὑμῖν 

᾿ππισεύσει; 3 ἡ εὖ ον [Ὁ ἀλλοτρίῳ v5150l οὐκ Ἐγία 

νεῦϑς, τὸ ὑμέτεφομ TIG ὑμῖν δώσει: "οὐδείς οἰκέε 

της δϑώατ d'vz Ip κυφίοιο δολεύειμ, iiy τορ ένα 

paco ds M9U) T ἔπρορ ἀγαπήσει, svo ἀνθέϑετ, 

γλ TO ἑτέφου καταφρονήσει. οὐ διώασ)ε ϑεῷ d'a 

AsVap ko) μαμωνᾷ, Kxovop δὲ ταῦτα σαντα 

4 ij νολοὶ 
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Ww) ot φαφίσαῖοι φιλάφγυςοι ὑπάς xovma,9) dee 

μυκτῆς Ἴορ αὐτόμ. εἰπε αὑτοῖς. VJ. elo $58 
οἱ δικοκοῦντες ἑαυτούς ἐνώπιομ τὴν ἀνθφώπωμ, 
Ὁ δὲ ϑεθο γινώσκει ao καφδίαοῦ μκῶμ,, ὅτι τὸ e) 

ἀνθρώποις υῴκλομ T δδέλυγμια Ἐνώπιομ T0 soU 

ὄξιμ. 0 νόμιοφ᾽ Wo or προφῆται ἕως Ἰωάννου, 

ΑἹ τότε βασιλεία τὸ ϑεοῦ εὐχγγελιίεται, 97] 

em de drip διάζεται, εὐκοπτώτεςου δέ 6S ὃν 
coge 192) l3 "yip M IE i το) Vo d ean 
κας αίαμ mee. ks 0 απτολύωμ Us yandic 
αὐτο), (9) γαμῶρ ἑτέραμ, μοιχεύει. «(02) wo 

ὁ G2PA SAU AUN] cc7P &vd'e 0Q γαμῶμ; ἀλοιύχεῦει e 

ἄνθρωπος dé vic ip sAS1(g2, X) tsdid Vaso 
τοορφύφαμ νοὴ Boop, «ve otvojSuoe καθαμιέ 

gap Aa 56 , Tex δέ τιο m ὀνοματιλάζα 

ςο6, 0c «GE ouo πρὸς TO) v VAGVa αὐτο ἥλκωξ 

qoos , voL) ἐπιθυμκῶμ χοφρταόλῆναι aa? ὧν pu 

᾿χίωρ ἐϊν τιτηὸντωμ ἃ: ὃ βδαπέϊκο τῷ Ac T8, 

QU d νὴ 0 κύνεο ἐς x o JU Or ἀπέλειχομ τὰ ἕλκε 

αὖ τὸ). t εγγύετο 5  ἀποβανέίῃ Top T]oxop 3) Ta 

vex eiua aU TO) νυ» AJ ἀγγέλωμ AT TOU κόλπομ 

agat. απέθοανε δὲ 4) 0 wAZCI00, 3) ird, 

49) c^ Veo) Gd Ni ἐπάφας τοῦς ὀφθαλμούς αὐτῶ), 

ὑπάφχωρ qu βασάγοις ὁρᾷ TU] o Deae. ἀπὸ 

μακφόθεμ 
«. 
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duos bs , 02) λάϊαφο D oy τοῖς κόλτποϊο οἷν το), 

"οὴ αὐτοο φωνήσας, εἰπε τες ἀβφαῦμ Ἀλέε 

Ἡσὸμ /4& 5. δὴ τέο λάξζαφομ ἵνα dts τὸ ἄς 

xeop ἢ δακτύλου αὖ Τῷ ὕδατος νὴ καταψύξῃ πὶ» 
γλῶσσάμ Ji. OV, ὅτι ὁδυρῶ κοι e τῇ φλογὶ ταύα 

TH. εἶπε δὲ αβραάμ, τέκνορ,μνίοθ κα τι ἀπές 

Aso τὰ ἀγαθ & σου ᾧν τὴ φωῆ σου, Wo?) A c qas 

306 δμκοίωο τὰ κακ ἅ δὴν δὲ odk ταφακαλέ ῖ vat, 

συ dt οδαυᾶσακ, τοῦ ἐπὶ wt TOUTOIG μεταξὺ 

Ἡμῶμ νὴ UJ χάσμα μέγα tsieiTou, ero ot 

3éAovTéo διαβῆναι ἐντεῦθεμ ago Q ὕμᾷο, uut dva 

Varro p. xd& oi ἐκέίθεμ πϑος ἡμᾶς διαποῦ aet 

εἶπε $t ἐρωτῶ οὔμ σς ane, ἵνα wéupte QUTD 

cT orco TO) ὑσατρός MS, ixe 3) cám ade 
ουο, Ὁ πῶς διαμας rogue] tu TOTO jt Voc μὴ DI αὐτοὶ 

Ἐλθωσὶμ eG T TOT TUTO S Gacys .Asvyaou 

TO ἁϑφαάμι, exse μωσέα t9?) τοῦο προφῆταρ, 

ἀκασάτωσαμ irri. 95 eme. οὐχὶ πάτες aga 

221967 VE idp 4G à à? ven iip CAL πρὸς αὑτοις, 

μια τανοίσθσιμ. εἶπε dE αὑτῷ, el anon io v) civ. 
προφατῶμ ovx dioi 5: οὐδὲ ὦ dT gt D VexX e p 

CyaSPwadoJWcoVT. ἘΪπε 5 πρὸς TOUG jou 2 

τάς. ἀγένδεκτόμ CC BETTY: vA ép T ἐσκάνδαλα, 
οὐαὶ δὲ di οὗ ἐφχετ. λυσιτελξί αὐτῷ, εἰ 4408 

d y QUK Ó& 
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- MUYPLOM. , 3 

9VIOG COS ΚΕ τοῖς "eel τὸρ τφάχηλομ αὖ το), "οἱ 
9!9C€ * 2 "Y AS »c 

$eermr]ou 16 ala ϑάλαοσσαμ, i ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα 
τὴν μικφῶρ τούτωρ. πφοσέχετ ἑαυτοῖο τὰρ δὲ ἃ: 

΄, Y hebr o | 
(AXeTH εἰοσεὺ ἀδελφός σου επιτίλικσομ αὑτῷ, 

ἜΝ , 2 δ. τῶν EI D / 
W) £a.p ἀκετανοήση ἄφες αὑτῷ, oy ap ἐπηάκιο ὃ 
€ / ΄ ? NON , 5 

Ἡμκέφας αλκάρτα εἰ m 6,x)) err ooue Q5) Rucéga Ἐπὶ 
Sec] επί σε,λέγωμ, μετανοῶ, dorado αὑτῷ, 
W9))) εἰπτομ oi ἀπόδολοι τῷ κυρίῳ, πρόσθ «o Ἡμῖμ 

πίσιμ. εἶπε δὲ ὃ κύριος, εἰ ἔχετε Trip ὡς κόκκομ 
, » ^) 5 

σινάπεως, λέγετε ἂμ τῇ συκαῤίνῳ TOU CH ex ete 
e! * / » “ / C / 

ζφῶθκτι νὴ φυτεύσκτι eu τη θαλάσσῃ W) Uc σεμ 
Jio ^» / 1.3 G. ^o ^ 4344 2 ^ 

αν υμῖρ « τίο δὲ dt ὑμκῶμ d'óAop *xcy ἀφοτοιῶνγε 
͵ H ^9 5 ^s 

Te api AOV T 1,00 εἰσελθόντι Ἐκ TO) αγΎϑΘ δ teet, 
' V 2? 5 ^ à 

εὐθέως πϑελθωμ ἀνάπεσαι, αλλ οὐχὴ e αὖ 
-e € ΄ / 4 * / 

τῶ, €TO1 44.0070] τί δειπνήσω, τὴ rero o ut goo, 
, c / M , ^ λ ^ 

διακόνει κοι ἐῶ φάγω Y) πίω, 00) Λετὰ ταῦτα 

φάγεσαι δὴ πίεσαι σύ; μιὴ x el ἔχε Veo φὅόλῳ 
P , Ky LN / A / » ^ 2 

ἐκείνῳ, 0T! Ἐποίησε τὰ διααχθέντα αὑτῷ; oU d'o 
EM ve ^o N / , 

XO. οὕτῶσρ νὴ V4ACEG,0 v ἂρ ?7PIKO KT παντα τὰ διὰ 
ς ^ 4 ^ ^e d 

ταχθέντα ὑμῖμ, λέγετε, δὰ δοῦλοι χχρξῖοί tote 
ερ,δ ἃ 0 ὀφείλομιμ τριῆσ'αι,, πετριήκαίκεμ.. Kod 

2 u 7 1 * 

Ἐγζνετο qu ὁ 1E ess 0JS cV TOU εἰς fep ia oA. » νὴ 
“ 18 ; ^ zd * gr 

αἰνὸς d'ife x TO διὰ μέσ σαμιαρίας νὴ γαλιλοαίς 

Q0, X) 
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αδ νὴ ξισεοχομᾶμο αὖ εις τινα κώμαμ,απήντκα 

σαμ αὑτῷ δέκα λεπροῦ dese, Or tour móoqo 

δες ἡ) αὐτοὶ ipaq qo yip λέγοντες, ἐνσδ &ris&ra, 

ξλέκσου lico.) Wiper αὐτοῖο. aPg θυιθέντες 

ἐπιδείξατε tay TOU" τοῖς ἱερεῦσι. νὴ ἐγένετο ᾧ [^5 
ὑπάγεμ adTovo, ἑκαθαςἰὅϑασαμ, do δὲ d^ αἱ  αὑτῶρ 

"id'op 041 ἰάθκ,ὑπέθφεψε, μετὰ φωνῆς εγάᾶλκο 

δοξάζωμ τὶ TOp θεὸμ,ν) ἔπεσεμ Ἐπὶ πεόσωπορ c 

τούς πόδας ἀνθ χαρῶ, αὑτῷ. Mt 9 au? sp 
| σαμας rio. ἀποκριθε δὲ ὁ Ἰασοῦβ, εἴπερ, οὐχὶ 

οι δέκα Ἐκαθαρίσθεσαμ; δὲ δὲ ἐννέα ποῦ ; οὐχ ευφέ 
Orca ὑποθφέψαντες dov vyou δόξαρ [C B du 

o Mole oU? 0. νὴ εἶπερ GUTO ιἀναδας γρρεύσ, 

Ἧ πίδις σῷ σἐσωκέσς. Ἐπιφωτηθεὶς : 5 v7e Ὁ deer 

σοαζωμ,πότε 59x ἣ βασιλεία δ θεδ, ἀπεκς iu 

| αὑτοῖς, WÀ) «LT. 0UX dex ἣ βασιλεία T θεοῦ μιξ 

τα  ἥφατηφήστως , OU δὲ ἐφοῦσιμ, ἰδοιὶ Gt “ἰδοὺ 

ixd. Ἰδοῦ ὩΣ ἡ βασίλεια Ὁ θεοῦ ἐντϑο Wap ὄξιμ. 

εἶπε δὲ 71900 TG μαθητἄς εἙλεύσουτι iu gat, 

ὅτε Ἐπιθυμήσετε μία m npe Op TO) jo qui ανα 

θφώπο Ἰδέξιμ,ηὴ oux. o edis. (92) Ἐφοῦσιμν μῖμ, 

Ἰδοὺ ὧϑε, 1d'ov *x&. uu ̓ ἀπέλθητε, δὲ διώξητε, 

(Gute oup ἣ ἀϑραπὴ l ἀβράτηγουσα Ἐκ o5) vae 
Ὀυφανὸρ, vig THp ντὶ οὔφανομ AduA7rd , οὕτῶς᾽ 

Ss 
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$Ssoto fjoc τῷ seg ὥγρυ I id avTO . ρῶς 

70p δὲ ὅς [αὐτὸν γρδλὰ eap , i Qd OW puta 
e3 vou. Ὁ δ Yyostc ταύτης. x) xb Ἐγένετο sv 
TOLO ἡ λέροις Το) νῶς,οὕτωο ἔσαι Y) c^ TG D^ 

qauc τὸ jou τογανϑρώτρυ. oO rop jerry o] y oy dta 

ἄκου "»θἘ :γαμίζοντο, ἔχοι ἧς ἡ κέρας eio A Dep VOS 

eto. τὴμ uoc p, V) ἦλθεμ ὃ κατακλυσμκόο, νὴ ae 

πώλεσεμ ἀπανταρ ὁμοίως Y) ὡς ξγένει» c) τοῖᾳ 
Ἡμέραις Arc. odio emVopiryog αἴομ,ἀπτώλουμ, 

ἐφύτευομ X φκοδόμουρ ,ἶ ἣ δὲ Ἀμιέςᾳ dej AGT 

&7? c'od'óu.o ρήβφεξε we i) 3élopt Qr "olgays, 

9 ἄπώλεσεμ C TOC TOO κατὰ ταῦτα ἔσο ἢ DTE 

qacó joo τὸ) ανθρώτρυ ἀτρκαλύτηεται perg 

viiuasge, 06 £50, Ἐπτὶ TO) δώματ, 9) τὰ ewe 
αὖ τοῦ cA T οἰκίᾳ μὴ i| καταβάτω ἄς αἱ αὑτά, 

& s qug: x99, ὑκοίωρ nm. emsged &Tt5 «IG τὰ oz 

πίσω. UV OUS US T€ δὲ 1 "yupau x00 AG T. 96 | tat Qu 

TÍoW τὴρ ψυχὴμ otio o Garou, ἀτρλέσει αὑτήμ. νὴ 
06, τὰμ ἀπολέσῃ eti TH p, Teo yov e' αὑτήμ. λέγω 
Voss ταύτῃ τῆ νυκτὶ ἔσονται d'a Ἐπὶ κλίνκο 
το, slo ἡδαλκφθήσετῃ ἢ ? ἕτερος ἀφεθήσετ. 

δύο ἔσονται ἀλήθο voa Ἐπτὶ Ὁ XU, H Udo ἥφγαλια 

φθήσεται. νὰ ἣ ὑτέφα ἀφεθήέσετ. W) ἀποκειθέντερ 

λέγ σι, αὑτῷ τον κύς γεγο 5 «LT αὑτοῖς. ὁπ 

i. τὸ σῶμα; 
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T0 C OU. a El c'avotx 04 σον y) οἵ ἀετοί. Ἑλεγξ 

δὲν) τραφαξολὴμ αὑτοῖς “πρὸς “ὁ δξιμπτάντοτε 7190 
Cx 0) 6,4) μὴ eoo A yep. κριτής τις ἂρ tp 
τινι το λει, 9) θεὸμ μὰ φοβούμανοο, Ἴ ἄνθρω 

4* / Hur. f 4 ^ 2 
TrOJ μη SV Tee ro ADUOG χήρα δέ τις Np cf) τὴ τὸ - 
Ad LAC Kex v 71906 aU Top λέγουσα xdi, 

nic óp as &47P τὸ ἀντιδίκου Tene, Ἰοὺ οὔκ i EAE 

esp Ἐπὶ agóvop. uera δὲ ταῦτα εἰπτερ cU εαυτῷ, 
si It) 19 Üsop OU gofotbes, 192) cg comrop οἱ OVX 

ἐντρέπομαι «ιάγε τὸ aS EXep d κόπου τὴρ χά 
eap ταύτημ, ἐκδικήσω αὑτὴμ » iva ad τις τέλος 
Sg xo dus ὑπτοπτιάϑῃ Ms ALTS δὲ ὃ κύριος, ἀκούσας 

τετὶ ὁ πριτὴρ oO) αδικίαο λέγει. o δὲ θεό οὗ μι 

«oic τὴμ exdixcip τῶμ Ἐκλεκτῶμ odo τῶμ 
βοώντωμ “πρὸς αὑτὸμ Ἡῤμέφαρ νὴ vy 296, to) κα 
x eo uu. Sp ez αὐτοῖς;λέγω UM TU, ὅτι ποοιΐσει τὴμ 

end hore rp aam ) s τάχα. wp. ὸ jos τὸ ἀγθφώ 

που T digo tug Ha'a THp disip Ἐπὶ qO) vis Eiz 

πε δὲ καὶ πρὸς TiVo ουο πεποιθότας ἐφ᾽ tau 

τοῖς ὅτι εἰσὶ δίκοχοι, ηρὴ δξουϑενοῦντας τοιΐρ 
λοιπούς, τὴρ πραδολήῃ ταύτῃ. ἀνθφωποι δύο χα 
ji de T 'iseop 7 onse a ὃ εἰς ag idi 
65 Lo) 0 ἕτερος πλώνκο, ὃ φαςισαῖζος βαθείᾳ; 

ie tavep ταῦτα προσηύχετο, 0 6:00, εὐχαβ 

φΙσῷ cr, 
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ξιδῶ got, OT! οὐκ εἰμὴ (06719 01 AO UL ἀνθφώα. 

vns ἄςπαγες, Gd xot Mox ol, 4 «(97 ὧο οὗτοσ 

ὁτελῶννρ. νη δεύω do T0 σαββάτου, αγρδεκατῶ 

Syra σα κτῶμιακ. μοῦ ὃ τολώννε (Xo eo deg 

$996, OUx HÜeA«p οὐδὲ TOvG ὀφθαλμο Vc εἰς T OV2 

φανὸμ trrateolt ἀλλ UL: εἰς τὸ silDoo eU T9,A€ 
yep o oc ID τί μοι δ c gx ag a λέγω 

ὑαῖρρκατέϑα οὗτος δεδικαιω μῆχος εἰ de vp οἴκομ 

eU TO , i 806 . ὅτι σσᾶο 0 ὑψῶμ ἑαυτομ, ταπεις 

νωθήσε ὃ 5 vere serons ob rer. Itgoa 

σέφεφομ γλαυτῷ ἡ) τὰ Ge&pu tu Tp epe. | 

ἡδόντεο 5 οἵ μαθηταὶ jer au αὑτοῖς. ὃ ἢ is 

σῶς προσκαλισάμϑνος αὑτὰ, εἴπερ, ἄφετε τὰ 

πραιδία ee xxoJ$ πρός με; (QU) μὴ κωλύςτεαυτά, 

δ ὙᾺ τοιδτὼμ Gel p i Posi slot T9? θεδ,ἃ κκὴμ λέ 

γω vj, 00 au μὴ δέξκη T1) βασιλείαμ T 05 

ὡς ὁ axoud lop , oU μὴ εἰσέλθη εἰο THp. Καὶ ἔππ 

φώτασέ TIG ᾶς X cop αὑτὸ; APYi p. διδάσκαλε xa 

γαθε,τί ποιήσας ζωμῃ atop κλκφονομήσωΣ 

εἶπε δ αὑτῷ ὃ Ius. TAS λέγφς ayalipibidvlg 

any ooo d ut εἰς 0 ϑεός. τὰς ἐνϑλας οἶδαο , AN 

μμοιχεύσειο s μὴ φονεύσεις i μὴ κλέψειο, ἰὴ ψόνα 

ϑομας τυς ἥσειρ, τίμα Tp seria σὴ lU) Ja 

τίρασο, ὁ ὃ δὲ εἶπε, ταῦτα τοάντα Ἐφ υλαξ ἄμα 
Ἐκ νεότητος 

ἡ 
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Ἐκ νεότητς js ἀκούσαο δὲ ταῦτα 6 κσξο, «ia 
πέρ αὑτῷ. ἔτι tp σοι λείπει. πάντα occ ceo 
ποώλησομ "ἡ διάδοο π]ωχ οἷς i 192) ἕξειο ὅκα 

σαυφομ τ οὐφανῷ, wor) δεῦςο ἀκολούθει μοι, Ὁ δὲ 

ἀπκούσ'αο ταῦτα, τες teo yero, y8 τλξ 

ei^ σφόδεα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸμ ὁ 1nc'oVo περίλυε 

"up YXyooutwop , εἶπε. OC δυσκόλως ot τὰ 

βήματα ἕχοντπο, εἰσελεύσοντοι εἰὸ πὶ Das 

σιλείαμ το θεδ. dino mms op γάς && κάμηλομ 
δια δυμαλιᾶο 6 ead id'o c ἄσελθ ep) eAScIop de 

ai ϑασιλείαρ 0 65 εἰσελθέι p. sop 5 ot ἀκ 
c'e. νὴ cte δια τ) Tj c't01y045 0 5 εἶπε, τὰ ἀφ 

νατα ape dyBg atio d'uoeer ἅ ὅδ᾽ ma Τρ ϑεῷ. 

εἶπε δὲ 0 ost το. 1d'ov? had αφήκαμεμ «a, 

X) οἰκολαθήσαμϑι σοι. ὃ 5 εἰπε αὐτοῖς. equip λέ 

γω ὑμῖμ,ὅτι οὐδείς ὄξιμ 0G αφῆκερ οἱ κίαμ » H "yo 

V&le ji αδελφονυο," γαυαϊκα," τέκνα ἕνεκεμ 7 δα 

cs tat T2) θες ὃ 0G OU μιὰ αγρλάθῃ -ππολδλΛαπλασί 

ονα qi δ καιρῷ Tir cV) quad αἰῶνι Go ἔρχου 
pe Conn al ówop . Pag odvaGoop ' ̂  τοὺς δώδεκα, 
εἶπε πρὸς αὐτούο δου ἀναθαινο μῶν 410 Ἱφοσόλυ 

μκα,.ὴ TEA&« OU HG «Ἢ παν]αγὰ γεγφαμ μία διὰ 

πεοφατῶμ G9. fj Τανθρώπο. πϑαδοθήσετ, 9g 

τοῖς ἔθνεσι γυ) Sema Oase) Y) υβριοϑάσεη, 

Ig 56^ 
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49) πο) ἐμιπηυδλήσεται, £2) μαδιγώσαντες ἀπος 

κτεγοῦσιμ αὑτὸμ , "οὴ τὴ τρίτῃ τῇ ἡμέρᾳ Qa 

βήσεται, ((9)] αὐτοὶ "oup τούτω vus. 19 

ip TO gua TOTO kexgupdiyop ὦ Q7? αὑτῶρ ? 197] 

οὐκ Ἐγίμωσκομ. τὰ λεγόρδυα. Βγύϑετο δὲ qe o 

£wilap αὑτὸ eic Ἱεριχὼ , τυφλὸρ τιο Ἐκάθκ15 

ad alos ód'oy, πϑοσολτῶμ.. ἀκὅσαρ δὲ οχλου 

διατρουομβιΐα, erra ye To τί ἐκ τῶγτο, oz Wat 

λαμ δὲ αὑτῷ, ὅτι 1&6 ὃ vedo (9^ ἀδέφχετ,. 
9) ἔδόισε, λέγωμεκσδ ἢ je d'apid, Ἐλένσδμ με: 
(9) o πφοἄγοντερ ἐποτίλλωμ αὑτῷ ,ἷνα σιωπή 

cu, αὐτὸς 5 209 A 8 op ixgatsp. ἥεδαβιδ', 
ξλένσομ με. σαθεΐς δὲ ὃ ἐκσοῦο, ἐκέλδυσεμ αὖ 

TOU ἀχθῆναι πρὸς αὐτό ἐγγίσαντος δὲ αὖ τὸ) t2 

T$ GOTHOS rp , λέγω. τί σοι ϑέλες LEY 

ὁ δὲ «t9. eie, ἵνα ἀναβλέψω, δ) 0 1 o'8G «mig 

αὑτῷ. ανάβλεψομ ,H τοῖσις σουσίσωκέσς. «t9 

ἀϑαρβῆμα aes » Ἰρὴ Ἀκολούθει αὑτῷ, d'os 

βάϊωμ Tp ϑεόμ. QU) da 0 λαδρίδωρ, Ἐδωκερ 
αἴνου Go J«Q. Καὶ ὠσελθὼμ δυίς χετο vla 
Ἱεριχώ. (9) δου i ονόμαά καλού; Mog «s 

xoa G^ , (oJ) «v?96 iip ag xr, tg) οὗτος 

Hy πλοιύσιος : tg) eara ideip TD bip τίᾳ ὅδι, 

H9 ovx. ̓δωγατος Go TQ Xd γῦτι T ἡλικίας 
4x gog 

| 
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jugo ip. Wo προδφαμὼ AT Suengodo qn, ayez 

utri συκοῤιοροζαμ, ἵνα ἴδῃ aim , OTI Pi tela 

νκο S2 € διὲς xeórau. (^^ GC Ἰλθερὶ ἐπὶ Tp TO 
TOU, ἀναβλέψας ὃ 0 NC 56, I idep «V TOp , πα εἶπε 

7:€00 αὑτόμ. -Ἰαχαῖε, απεύσαο κατάξιθι, σήμε 

gop X0 du'üd οἴκῳ cu d us μένοι, "οἱ Gu U 
eap) X oT £6N X) ὑπεδέξατο αἱ αὐτου χαΐφωμ. W) 'δόν 

πο ἅπαντες διεγόγγυῖομ, λέγοντες » ὅτι παρα 

ἁμαςτωλῷ ddr «ἰσῆλθε καταλῦσαι. βαθεῖς δὲ 
Joi, εἶπε 7900 Tp xVetop , 1d'ov τὰ iio 

T ὑπας χόντωμ. m κύριε, δίδωμι ῖο τηωχοῖο, 
πολ el τινος. τὶ ἐσυκοφάντησα, emodid onu τῷ 

τφαπλὅ,. εἶστε δὲ προς αὐτὸρ ὁ ̓ νσϑο, ὅτι σή 

ἐλάφομ σωτηςία Gg) o οἴκῳ τούτω Ἰγγύετο, καὶ δ ὦ 

499) αὖ ὡς fjoc ἀδφαάμι, ὄξιμ. ἄλθε γο ὃ 406 T0) 
᾿ ἀγθφώπτα ζητῆσαι νὴ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Aus 

óy Top δὲ arri ταῦτα, gods εἶπε magaGo 

Asp, διὰ ὲ Ὁ ἔγγνς αὐτὸμ εἰναι πφουσαλὴμ,ηοὴ δο 

x&y aiTOUC ,ÓTI AS ease μέλλει 8 βασιλεία T 

ANS aep, rg ovy. ἄνθρωπός τι εἰ γε 

vifo Ἐπορεύθη «7c χῶραμ poo erp, Ac oet ἑαυτῷ 

βασ᾽λείαμ, πο ὑποθρέψαι. καλέσαο δὲ δέκα δᾷ 

λουρ tU ΤΟ) εἴδωχερ αὑτοῖο δέκα μνᾶς » o) εἶς 

75 πρὸς αἴνούο, πραγμιαϊεύσασθεξωο e Χο μια, 

| Y ἀ δὲ 
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Οἱ δὲ ποολίται aiio eui oup αὐτὸμ, o) Qüstsda 
λαμ 7 πρεσβεία! οπτίσω tU TO? »λέγντερ, οὗ θέλοα 

psp τϑτορ Sacris cou ἐφ Ἡμᾶς, Wo εγγύετο qi 

Gd erousBéip αὐὑτὸμ λαθόντα a) βασιλείαμ, 

19) εἴ τε φωνηθάναι αὑτῷ Tovo d ovi τούτον, 
οἷς ἔδωκε ἃς γύφιομ ο,ἵνο γνῷ, τίο τί διεπραα 
γματεύσατο. meg UNO. δὲ ὁ πρῶτος, λέγωμ. 

| xig ie, A3 σ 1 πϑοσειςγ roro δέκα uvae. 102] 

Add αὐτῷ εὖγε χγαθὲ d'8A«,0 0 ᾧ ῳ ἐλαχίδῳ᾽ πί 

600 vy, Ἰόσι δζοσίαμ t ἔχὼμ ἐπάγω δέκα πόλε 

ep.) ἴλθεν. Ο ὀδεύτεφος, λέγωμ κύριε οἷ ux e 

Ἐγρίεσε o EV TE oo. «ims^j ») τότῳ. νὴ σι γίνου 

᾿ξ πάνω wUTe πόλεωμ. (9) ττεφος Ἰλθε,λέγωρ, 

κύριε; Ἰδοῦ h μνᾶ cosip «Xon. &rroxa pun ᾧ S 

esdagi ἰῷ» ἐφοδδμαρ γάφσε, ὅτι ἄνθρω ?PG αὖ SM 

eogl digec 0 OUX, £ÜNx t, W) Seg fte ὃ 0 οὐκ ἐχπᾷ 

e«c. ,. λέγει αὑτῷ. Ἐκ Το) σόματὸς σ᾿ Ὁ epum c 702 : igi, eo, rii cya Og ΩΡ αὐδηςόρ SIL, 

| ois cop 0 OUX £Üxx «t , QU θεςἤωρ € 0 ovx ἔσσεφα,νὰ 
δια τί οὐκ ἴδωκαρ ὃ ἀφγνφιθρ ἐκου ἐπὶ THU τά 

Tre jap »W) &yo JA Bep A τόκῳ ἂμ ἔπραξα αὐτό; 

tg) τοῖο τοαφεβῶσιμ εἴπερ. ἄφατε Q7P αὐτὸ) αἰὼν 

— pvp SX) δότε Οὗ voc δέκα p.e ἔχονα, 492) iiu 

πορ αὑτῷ, κύςιεγέχει δέκα μυᾶο,λέγω S υμῖμ, 
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ELENCO) ἔχοντι δοθήσεται. ΧΉ δὲ Τῷ μὰ 
ἔχοντος, Ig) ὃ Ἔχα,ἀςθήσεταις ατῇ αὑτὸ). τλ ̂ g 

TOVC Ἐχθφούς ἐλου ἐκεῖνο, τοῦο μὲ θελήσοντάς 

Qus δαστλεύσοι ez? αὐγοῦς, ἀγάγετε ota καΐας 

᾿σφάξατε ἐμ-προσϑέμ μα, καὶ erp ταῦτα, Ἐ7Ρ 

φεύετο ἔμυπροόνερ ἀγαϊβαζνωμ εἰς Ἰεφσσόλυβα, 
Y) Ἔχε à C wie sp «1G βηθφαγὴ κοὴ Θηθανίαμ 

᾿ πρὸ P Όφος ὃ καλδιωδνομὶ Ac pietas dvo 
ἣν Lodi αὐτὸ), εἰπτώμ. ὑπάγετε «16 πἰὼ κα 

τένων ἃ KCOJAKJ » SU H ἣ elavoeGvo μῆνοι, εὑςἤίσετο 

᾿ποῶλομ δεδεμδνομ, ἐφ op οὐδεὶς πτώτοτε ἀνθρώ 
πὼρ Ἐκάθισε, λύσαντες ei T0p ἀγάγετε M) eor 
TIG ὑμᾶς teer, διὰ τί λύετε, οὕτως Ἐφ ὅτε «Ua 

| TO, ὅτι ὁ κύςιοο αὖ T2 ? aseo fxa. ́ ἀπελθ ὄντες 

“ δὲ οἱ dms ot, εὕρου καθὼς εἴπερ αὑτοῖο. 

᾿ λυόντωμ 5 αὑτῶμ To mGAop,si cep οἱ ite tot αὑτὸ) 

7100 aUTeUG . τί λύετε Ty πῶλομ ΟἹ δ «t7Py. ὁ xu 

gio «UT? ace loq ΧΕΙ. ν᾽) ἔγαγομ cimo πρὸς Top 
inc. W) ἐπιςς ψαντες ἑαυτῶν 11:377 5244: ἐπί s 

τσῶλομ, ἐπεβίδασαμ Top IH σῶμ Aeg ronis * ̂ j αὖ 

" τουπεξφωνυυομαὶ κἄτια αὑτῶμ qu Τῇ ὁδῷ, wt 

1ovTeo ἢ αὐτῷ Ἰδει πρὸς τῇ καταβάσᾳ ἢ ὅρος € 
τλοιῶμ, ἐξ ξουτὸ crap τὸ πλῆθος Ὁ μμαθχ ora 

- goo ot Vélp T θεὸμ φωνῇ μεγάλε St ara Gy, 
"o op 
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co 
c «id'op d'up&u sop , λέγοντες. εὑλογκμῆχος Ὁ 
$e Xépoe βασίλευο cA ὀνόματι κυρίου » SIQRUR 
qi οὐφανῷ, τοῦ δόξα q cH V fsore Καί τινες TAR 
Φαφισοζωμ ατὸ τὸ Ὄχλου εἶπτορμ πεὸς avrop .d't 
δϑάσκαλε, ETITIANC OD τοῖο μαβαταῖς σου. 9 

ἀποκςιθεῖρ » &UT&U αὑτοῖς. λέγω UA ,ÓTI dap 

οὗτοι σιωπήσωσμ, 01 λίθοι κεκς ἄξονται, 49) ὡς 

ἤγγισεμ. ido p qiu) τῦλιμ ; Ἐκλαυσεμξ VT αὐτῇ, λέ 
ey , 511 εἰ ἔγνωθ "οὴσι, xoi γε ᾧ τῇ "μέςᾳ 

σὰ ταύτῃ, τὰ πρὸς, εἰφήναμ σώ. vup Kt ἐκφύδα qs 

πὸ op o Gp oce, ort ἕξουσιμ Ἡμκέφου Ἐπί ge.) 

“ἴο βαλδσὶμ σι Ἐχθοοί σὰ x tec oot, δὴ τίρικυ 

κλῶσασ! σε, νὴ caves ct σε τοάντοθεμ,γ) δα 

οὔστ σε ᾽ τὰ τέκνα σου qu σοί. 9); οὔκ ἁφή 

coup ᾧ σοὶ λίθομ Ἐπὶ λίθῳ,ανθὲ Ἦν οὐκ Ἐγνωφ 

τοῦ Xoteop οὐδ) Ἐπισ'κοπτῆς "B, Καὶ ̓ σελθωρ ες 

τὸ sgop » οἷς ἑατο tx Do ap Tove woAsvrag qu 

αὑτῷ X9) yg ἄζοντας, λέγωμ «uie. γέγξα: 

"pa, ὁ οἰκός μιὰ οἴκορ προσθυχῆς ὄξιμ, Uude 
δὲ αὐτὸρμ ezroifc'aTe GxíAato p Asp. QU «y dis 
δάσκωμ 7 xag Ἡῤιέφαμ cu so ssa. οἵ δὲ ἃ ἄρχις 

g& X) ot Yeussuarec taire VT ἀπολέσαι, 

9) οἱ Laon T Acts » δὴ oUX. εὐςισκομ,ὸ, τί. "Pilz 

g 1.0 λαὸς 8 ἅπας δξεκοέ ἐμιατο,αὺ Το ἄκδωμ, 
καὶ 
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Kc) εγγύετο d ea TR Ἡμερῶμ Ἐκε fycop dia 

δάσκοντοο αὐτὸ T Ao cA [Co $a ̂ W) εὐαγγε 

λιβομάε, i ἐπέσασαμ oi ἄφχιες Εἴς «92) Loci 

Té συμ - πρεσθυτέφοις x) TU πρὸς αὐτομ, 

λέγοντες. εἰπὲ [771 [RS ep ioc d Leica ταῦτα ?Pia 

&o5 "τίς CT ὃ o δούς σοι TU) σξουσίαυ ταύταμ É 

ἀποκειθεὶς ᾿ διεῖπε πρὸς αὑτούς. ̓ φωτήσω ὕλιᾶα 

ἠἰᾳγὼ ἵνα λόγο $ (99: πατέ 4.01, ὦ βάπησμα 
Ἰωάννου ὅς ovg aou hp ἢ dL ἀνθφώπωμ:; ; οἵ δὲ 

σαυελογίσαντο πρὸς ἑαυτου! λέγοντες, ὅτι tan 

εἴπωμαμ, οῖς οὐφανδς, διὰ τί ovp οὔκ Ἐπιδεύς 

σατεαυτῷ; ξὰρ δὲ ἐπωμεμ, δίς ἀνθφςώπωμ 40 G 

Ὁ λαὸς καϊαλιθάσει A.X. serae lujo γάς ots Ρ 

Ἰωάννημ προφήτημ εἰναι. 9 ἀπεκςίθασαμ, μὰ 

εἰδέναι τοόθερ. Mc) ὃ Wet εἶπεν αὑτοῖς. ov δὲ 
Ἐγὼ λέγω Wu sp wol do υσίᾳ ταῦτα erigi, 

ἤρϑατοῦ πρὸς T λαομλέγειμ 713) “Ζδαβολὴμ ταύ 
Ἴ. ἄνθφωπός "dc ἐφύτϑισεμ αμπελῶνα, 92) | 

dLédoro αὐτὸρ Tissot 2 i) amid guis M 

vac ἱκανούς, W) Ju "m ἀἁπέσειλε πρὸς TOUG "yia 

ὠφγοῦς. δόλο, t us c7? TO) ) κας πὸ T ἀμιπελῶγος 

dri ai αὑτῷ. οἱ 5 Yeogyot d "ard «UTOy, deae 

“πίσειλαμ «yop X) προσέθετο ἔτι τοέμψαι ἕπα 

φομδόλομ. 1 5j ἀακβίνομ δείφαντες νὴ) ἀτιμιάσαν 
| r dj — W6, 

ΣΟ 
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τε» δζαπέδελαμ κενόρ. πο προσέθετο πἰμε 

Aou vprrop. οἱ δὲ W) τῦτορμ φαυμιατίσαιντες, δέ 7 

βαλομ. εἶπε δὲ ὃ κύριος TO) ἀμπελῶνος, τίποι. 

σω, πέμψω Tg ἣδμ μου τὸρ ἀ γαπκτόμ . 668 

τοτορμ Ἰδόντερ ἐνδαπήσοντι . Ἰδόντερ δὲ αὑτὸμ ot. 
Ὑτωργο, διελογήοντο 1908 au TOV6 , λέγυντεο, 

οὗτός erp ὃ κλαφονόμος, δεῦτε χτρκτεινωῤκεμ αὖ 

op, tet tsp Yon Ἧ κλαφονομία, οὐ) t aA da 
XO αὐτορ ἕξω. T ἀμπελῶνος, απέκτειναρ. τι οὖμ. 

piae αὐοῖς ὁ κύφιορ T ἀμπελῶνος ; ded 

γὴ ἀγρλέσει TOVG γεωφγος Tr sol) δώσει T au. 

πελῶνα ἄλλοις, ἀκδοοιτες sio. "n γγύοιτο. 

ὁ 5 tu AE Lao αὐτοῖς, εἶπε. τί 0Up ὄξι ὁ "y yen. 

pop τατο,λίϑομ op. ἀπεδοκίμκασοαρ οἵ οἴκοδος 
μιᾶντες, οὗτος ey 0s ἐἰο κεφαλὴμ γωνίαρ; πᾶο 
Ὁ wap tT ἐκᾶνομ TOU λίθορ 5 auod iens 

ἘΦ Oy διὰ ap mío Aquae αὑτόμ. W) Ἐβίτασαμ ot ot 

ἀφ χιες εἴς νὴ oi γεαμματεῖς tri body tz erp 
τὰς χέϊξας cA) αὑτῇ τῇ ὥρᾳ " 19) Ἐφοιβέθασαμδ. 

Aoc. Vyvoc op y9,9T1 7:908 αὕτους πὶ) ἤϑαδος 

Δῆμ TOU TA eT, (02) Aog i dés on. à dois | 

ἐγκαθέτουο, Varig ϑαΐθς Ὁ ἑαυτονο d'ixau do «ἴα, 

Vou , Ἵνα ἐπιλάθωντν αὖ ΤΟΊ λόγῳ, “10 Ὁ dada 

vod αὐὑτομ τὴ &exH Y) TH dro υσίᾳ TO) Ἰγεμόνγος,, 

«9)) t7Ha 
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Mo) Ἐπικφώτασαμ αὑτομ, λέγοντες. διδάσκαλε, οἵ 
δαμε, ὅτι ὀρθῶς λέγφο νὴ διδ᾿άσκάο,νὴ) ov 2 

βάνεις πρόσω ?P p αλλ. Ἐπὶ ἀλεθείαο alu od'op TO 
95d id ae. SEeSIp T dd o ogop δδ2 

vat, i οὔ; xa mayo a 5 αὐτῶμ vip πανϑρΎαμ, 

εἰπε προς αὑτούς. τί με wagtkm; Ἐπιδείξατέ 

m δανάφιομ, τίνος ἔχ ὦ exo να 3) ἐπιγραφή; do 

φρκειθέντες ep. καΐσαζφος. 0 EL «oic. ἀπό 

δοτε TOV UE τὰ καϊσαφορ,καζσ᾽αρ!, X) τὰ τῷ Oe, 

(^5) θεῷ. νὴ οὐκ 1 Χχυσαὰρμ Ἐπιλαθ ἐδ αὖ φήμλατος 

ἐναντίοι T Aoc, Y) θαυμάσαντες ἔπὶ τῇ ἀγρκοίσει 
αἷντον, yc '“πφοσελθό ὄντεο δε Tee ἢ * codd 

καίΐωμ, ΟἿ αν]ιλέγοντες ανᾶϑασιμ μὴ εἰναι, tmo 

quoa et A yoyTeo did to o uri teo] ey 

AMT td TIO &d'sAqoc ἀφρθάγῃ ἔχωμ γαραε: 
xc) οὗτοι ἄτεκνος ἀγρθ άνῃ;να λάξδῃ ὃ kd vA pog. 

QUT T Tl) yuootiscot y) δξανασέσῃ Ue Su. Teo) ἀδελ 
Md «UT. ἐπα οὖμ ἀδελφοὶ ἥσαρ JW) ὃ πρῶτος A« 

δῶμ "y coo. kot, aem &O ous p dere oo) EA ep ὁ δεῦ 
τάφος αἰ) ^y oed , x) οὗτοο ἀπέθανε ἄτεκνος, 
«d 6 Eros; Ἰλαδεμ aT Np. ὡσαύτως j Νὴ οἱ eme 

y) oU xor p τέκνα, *) ἀπέθανομ. ὑσίφοι p πάν 
Τὼμ ἀπέθανς νὴ ἢ yu. cU Ti οὖμ ἀνασάσ 74Tiog αὖ 

T T γαμή; οἱ γὺ ero ἔθχομ odi cip γαυαίκα, 

r iij «(9 70s 
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itg) ἀφρκειθεὶς, «imr αὑτοῖς δἸκσοῦο. di ἥοϊ τοῦ 
oL GVoG τούτου γαμοῦσι ποῦ ἐκγαμιίσικοντοι ; οἵ 
δὲ καταξιωθέντες τὸ) evo ἐκεῖνο τυχεῖρ á (92) 
E aya Sato soo qO) ex νεκφῶρμ, οὔτε γαμδσιῃ, οὔτε 
ἐκγαμίσκονται, οὔτε γο ἀγρθανᾶρ ἢ ἔτι δαρανε 
ται. ie wea Yégs εἰσι » M) 01 jot εἶσι τοῦ τοῦ,» 

95) c aS dra jor ὄντες. Lily ὁ Οἱ Vez 

κρο οὶ ἀωσῖς £4.N V UG D Ἐπὶ | 90) βάτου, ὡς λέα 

eye κύριομ T Ücop o Gea. νὴ oj θεομ Ἰσαάκ νὴ 

Top Bop Ἰακώβ. Jxog δὲ ovx esi Veo Sp, ἀλλα QV 
TU, v5 GV TG γον αὑτῷ λῶσιμ. ἀτρκριϑέντερ δέ 
τινερ Τῶρ γβαμέκατ top,erop . - διδάσκαλε,κας 
λῶρ sac. οὐκ €T1 5 ἐτόλμωμ ἐπεφωτὰμ. αὐτομ 

οὐδέμ. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούο, mag λέγουσι TOU Me 

sopijop dapi «i εἰ γάρ: «07 αὐτὸς d'aGI d λέγει qu GI 

βλῳψαλμῶμ. εἶπον ó κύριος Xue ἰῳ A.0U X&a 

60v tx δεξιῶμ Jd eco ἂμ θῶ TOUG ἐχθρούς σὺ V?P 

πόδιομ “ἦν td Gp σου dard ot κύφιορ αὐτομ 
καλέ, (9) τοῦς fjog αὐτὸ ὄξιυ; ἀκδοντος δὲ πανα 

ἐς τόλαου, εἶπε τοῖς μκαθκταῖο. αὖ T9, προσέχει 

τε Δ IE γραμματέωρ Τὴν θελόντωμ ποιπατέϊμ 
cA βολοῖις ; Y) φιλούντωμ 77 μους qu ro χα 
γεαϊς;, "οἱ πρωτοκαθεύςίας ᾧ cV τοῖο σιωαγῶα 

γαὶς , (QU) πφζωρ κλισίας cy τοῖς δείπνοις. οἵ καθ 

πιῶ σι 
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| Sxod eio T ato οἸκίαο ἣν χηρῶμ,νὴ προφἄσει uas 

46d ποσεύχονται. οὗτοι λήψονται τ ιοσότεςοΡ 

κρίμα, Αναβλέψας δὲ εἶδε τοῦο EXON ovre 

τα td sa αὑτῶμ εἰς τὸ γαῖοφ υλάκιομ πλουσσο, 

εἶδε δέ τινα νὴ χήςφαμ πε wage Bc eap s us: 
δύο λεηγα a εἰπερ ἀληθῶς λέγω ὑμῖρ ) δὰ ἣ xis 

each 7r] to xc tmi rA Kop πιάντοομ € Go sp. ἅπαντες 
2oUp οὗτοι Ἐκ TO) πἰδισσεύοντος, αὑτοῖς ἔβαλομ HT 

τα ἐδῶρα τὸ θεοῦ, cir δὲ ἐκ T υδερή ἀλατος ago) 
ἅπαντα 9p βίομ t OJ) Pep ἔβαλε. Καὶ τηομλας 

γόντωμ περ TO ἱεροῦ, δὰ λίθοιο ἜΗΝ 09) Gy 

A uae κεκόσμικται,εἶπτε. ταῦτα ἃ ἐϑεωφέτε, t t3 

λεύσοντοι ij éqot ᾧ αἷς οὐκ ἀφεθίσεται λίϑος 

ἐπὶ λίθῳ ὃς oU καταλυϑήσετοι, Ἐππρώτασαμ δὲ 
, αὐτὰρ λέγοντες. διδάσκαλε, w0Te oU] ταῦτα Es 
501549!) τί τὸ &'&jx &op 0T ἂρ μέλλει ταῦτα γίνε 

ὁ) αι Aim. βλέπετε JH s AUN OE Te, »)λοὶ γὰ 

ξλεύσοντοι Ἐπὶ τὸ: ὀνόματί (^ 0U, λέγοντες 3 σά 

Ἐγώ εἶμι. (92)0 xaugog ἔγγικε, 44 οὖμ τοοφευθᾶτε 
ὀπίσω αὐτῶμ. ὅτ up δὲ ἀκούσετε πολέμους wor) 
ἀκαταπασίαρ, ἢ π]ονβῆτε. de γα ταῦτα να 
o3 ou ae rop xA X οὐκ εὐθέως Τὸ τέλος, τότε ἕλε 
γεμ αὑτοῖς, ἐγ εφθήσετοι ἔθνος ἐπὶ ἔβνορ, tg?) βα 

σιλεία ἔπι βασιλείαμ, σεισιμιοί τε μεγάλοι: κατὰ 
ry τόπους 

PA 
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τόπους, "οὴ λιμχοὶ : 9) Aon ot Éc'oyrat j φόεκδά. 

τερον &'kj.Clac ἀτξουςανοῦ μεγάλα Sat . ar qo δὲ 
τοὐυτώμ τοάντωρ Ἐπιραλοῦσιμ £d υμιᾷς τὰς ee 

gat αὑτῶμ, oz) διώξουσ᾽ι πδαδιδόντες εἰς auos 
γωγαὰς oO) φυλακάς. ἀγορμᾶψους ἐπὶ βασιλέίᾳ 

νὴ Ἡγειμκόνας ἕνεκεμ T. ὀνόματός μου. ἀπτοδήσε 

ται 5 υμῖμ εἰ uer Ulo. Edge ovy eG TXC καρ : 

διίχο V Gp, μι προμελετὰρ tco Ao "yx Ova, Ἐγὼ, 

γὐϑώσω ὑμῖμ σὐμανὴ σοφίαμ, & ov d uofoovT? 
ἀντειπέμ, οὗ ̂  ἀντισῖναι πάντες 01 ἀντικείμᾶνον 
ὑμεῖρ. ἀραδοθάσεσθε δὲ νὴ varo γινέωμ o) ἀϑελσ 
φῶμνὴ συγγενῶρ νὴ φίλωμ, νὴ) θανατώσουσιμ dt 

UA G3). x) ἔσεόϑε μισούμϑμ)οι Uzro as &y Toy διὰ TO 

670,1. UB. MY BerE Ἐκ P κεφαλῆουμῶμ οὗ μὰ χα 

πόλδαυτος τῇ ὑπομονὴ Vu p κτήσαϑϑετάς 02 
χὰφ Vp. ὅτ᾽ ἂμ δὲ ἴδατε calf ὑπὸ Spxs 
τοπίδωρ CJ ἱεφ ουσαλάμ., τότε γνῶτε, ὅτι Wie 
καρ Ἡ Ἐφάμιωσὶο αὑτῆς, TO Te οἱ cA) τῇ Ἰαδαία,φόνγέ. 

τῶσαρ «16 τὰ ὄφιν, YOU οἱ cA) Je" αὖ). ex X os 

esl Toc a,4) 01 qu τοῖς x goto, μιὰ εἰσες χέόϑως, 

g'ap «1c αὐτήμ. ὅτι Ἡμκέφαι ἐκδικήσεως αὗταζ tla 

σ᾽ 5.1) τολκφωθνοιι πἀπατὰ γεγραμ joda οὐαὶ 

δὲ ταῖς qu "yaSel Ἐχούσαις, Woryraio θελαϑούα 

σοῖς efi ἐκείναις τοῖο Ἡμιξςαι ES OU. γουρ OU. 

UA YA 
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ἐιε γάλι Ἐπὶ οΟ) vile » 3) oe y ii λαῷ τούτῳ: 

M9!) τοεσοῦντοι Sopa acad So «00 αὔχ putt 

λωτιόϑ σονται sto τοᾶντα τὰ ἔθνκ. oo) ie eco 

Jui ux ἔσο oTov jus U7P ἐθνῶρ dosi halt Qus 

καὶςο! Xv. i92) sou σημιξία V Ἡλίῳ Y) ) σελήνῃ 

») ἄϑροις, πο) er! ! oO γὃο σαυροχῇ tvi cA α7 

φίᾳ ἐχούσας ϑαλάοσσπο It) c'&X28 , ατρ᾽ υχόντωμ 

ἀνθοώπωμ ΧΊΡ φόδο ign προσδοκίας 4 TN Pape 

xo uon τὴ orceoSus.od 1S δωυάμας ἣν ouga. 

yàp σαλδθυθήσονται. ((Q) τότε 5l ovv ou ὃν op 

T ἀνθφώπου tex ópop qi νεφέλῃ μετὰ duode 

q.soc Wo)) d'ó2 «6 e 06 . ἂς χομδύωμ δὲ TUTO 

γἱνεάλαι , ἀνακύψατε itg) trdoame TG xvpae 

λᾶς Up » διότ) eye ἢ 7 ἀφρλύτρωσις ὑμῶμ. 
itg) eT my aoi αὐτοῖς. Ἰδὲτι THU c'UX BU !97] 

πᾶντα τὰ déyf ea, 07. Xp προδάλωσιτρ ἴδοι, DA$« 
ποντεο aq ξαυτῶμ «γινώσκετε, ὅτι KO twi TO 

θέφοο tSIp . oUTQ0C 1192) ae ,0T Gp IdWTe ταῦτα 

γινόμϑιυα,γινώσικετε, ὅτι ita erp i ἢ βασιλεία 

τῷ θεοῦ. Bp λέγω Up Tp ὅτι οὗ μὴ TEAM ἢ γε 

υτὰ αὕτη, ἕως ἂμ τοάντα "yevx 7.0 oU eatyoo νὴ ἡ γῇ 

“δελεύσοντ, $ οἱ δὲ λόγοιμου QU "T. 79 £A tct, 

προσέχετε δὲ Ἑαυρῖο ud 20€ βαφαυθῶσιμ VA.Gp 

qu. xad'tou cf eot a n νὴ μέθῃ oZ) ἀμεφίμναις, 

βίω 
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; ^ 4 : 

faerriato, νὴ a vid tog ἐφ ὑμιᾶς Vrae uade | 
gei Ἐκείνη, GG 7ratylG PE ἐπελεύσετῃ Ἐπὶ πάντας 

τοὺς καβεμϑουοὶ Ἐπὶ πρόσωπο, πάσπο 9) ΟΥ̓ 

ἀγρυπνυξίτε oi cU ey Pang ouo: ἵνα κα 
ταξιωθῆτε ἔκφυγᾶμ ταῦτα πάντα τὰ uova 

τα Ύ]νε δ, 97) σαθῆνοι Ἐμιπροῦϑεμ τὸ jov T9 — 1 
2 , " ve 2 5 wt. ^» Nh4 2B 
ἀνϑφώπου. Ημ δὲ τὰς Ἡμέρας ᾧ τῷ Ἱερῷ didka — 

cue, τὰς δὲ νύκτας δξεφχόμϑνος ἰυλίξερ uc 

Ὁ 0g0G TO καλούμνου Ἐλοκῶμ. ΧΟ] woo A«0G 

ὥρφθριζε 7e0C ceps δ ἱερῷ ἀκούειμ cT». 

Hye UT togri 1T c ἀξύμωμ,; ἢ Ayo ux Tra 

χα. ν) tuit ot aexieeeloY) ς ΟἹ γραμιματέϊς, 

το,πσῶο ἀγέλωσὶμ cur ,&p06 οὔν Το γϑ Top λαόμ. 

«ic A 0c * 5 σατανᾶς «lo Ἰούδαμ Top trix is udo 
Ἰσικαφιώταμ,οντα ἐκ Τὸ ἀφιθμδτη; dodo. Mor) 
ἀπελθὼμ συρελἄλκος τοῖς ἂρ χιερεῦσὶ W) Sees 

ον, τοῦς αὑτὸρ rod 3 αὐτοῖς, νὴ oed uai, 

Wo) σαυέθεντο αὑτῷ ἀς γύφιομ δοῦναι. νὴ σξωα 

0A 07yko's 9) Eire. cuicoue tog) T9 πραδοῦνοι αὖ 
δ" auTO TG «e ὀχλδ. Ηλθςε PL iA gets T ̓ ἀλύμωμ, 
si ἡ ἔδει θύον exe. W) ἀπέσειλε πίον, (92) 

tot n εἰπώμ. οτος υθέντεα Ὁ eri ero suci 

T7 exa "ἵνα φάγωμεμ. ΟἹ  δὲεἶπου αὑτῷ, ποῦ 

θέλες Ἑτοικάσω 4p 5 0 δὲ εἰπεμ αὐτοῖς. 1d'oU día 

σελθόντωμ 

^ L 

᾿ 
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σελθόντωμ vea p eG THU πὸ Aupym uoo T Ho ὑμῖμ 

ἄνθφωπος nego ὕδατος βαδάλωμ,ἄκολο υθήα 

σατεαὺτῷ εἰοτὴμ οἸκίαμ οὗ ἐιαποφεὔεηῃ, ») teda 

«o οἰκοδεασότῃ οϑ)οὐπκίαρ. λέγε σοι ὃ didis 

οκαλοο, πον ὺ e; τὸ κατάλυμα, ὅπου ὃ πάχα 

μετα dh exorta n φάγω yn voo 0i At 

£d ἀνώγεωμ «κἔγα ἐβρωλιένου ; tx& £TOJ. Goa 

τοι απελθό "e δὲ εὗφομ xoa eig αὐτοῖο , 9) 

ἡτοίμασαμ TO 2G, t9) ὁτὲ yt N ὥφα, ἀνέα 

πεσε; "9 oi δώδεκα χπόϑολοι c'Vj orc... νὴ da 

πε πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμκσα τοῦτο TO 

exa φαγέξίυ E ὑὸν πρὸ T0 ἐμὲ woféip. λέ 

γῶ you) ὑμῖρ, δὰ οἱ OUX ἐτιοὺ μιὴ φάγω jt αὐτὼ 

ὅτου πλκφωθᾷ di τῇ Θασιλείᾳ τῷ θεοῦ, itg) dts 
ξάμηνος ποτήρςιομ A εὐ χαςιδέσας εἶπε. λάξετα 

TOU 10,492) διαμεςίσατε ἦς ἑαυτούς. λέγω γ55 Ve 
Apo Tt οἷ; μιὰ τοίω 7e T0 γγυνήματου 9 uere 

te jo6 00? t βασιλεία T0) θεοῦ ἔλθη, Wo) λαβὼμ 

ἄςτομ : εἰνχαςιδήσας ἔκλασε, "οὐ ἴδωκῳ αὐτοῖο, 

λέγωμ,τουτὸ ὄξι T end ἀϑνὉ ὑπὲς ὑμῶμ dido 

pxvop me ποιξίτε lo Tit tcp QVO. NC I. ὥσαϑ 

{2}. 9 TO ποτήςιομ μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέἔγωμς 

τῦτο τὸ ποτήςιομ 8i καινὴ διαθίκκ qu i ER 
τί μι), ὁ Ung VA GU tang Wop «rud Ἰδοὺ ἢ 

xus 
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rs "Ὁ 5 “τῷ : 

X19 T ἀραδιδόντοο AS AST τ ἐπὶ T γραπές 

KL Mu jos T Sube Teeeden] κατὰ ὼς! 

e ϑομ.πτλὲρ οἱ οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ Ἐκείνῳ d οὗ Ve 
d'idor,. νὸ αὕτϑι ἤρξαντο. TU p 706 tcrTOUG, e, 

Ttc c dg YN dt au 0 τῦτο a Ep agdosips ἐγξυς 

τὸ δὲ τὰ φιλονεικία, ᾧν αὐτοῖς, τὸ, τίς αὑτῶμ d'ox& 
siVou ἐλεἰγωμ,ὃ δὲ εἰ eeu αὑτοῖς. δι βασίλειο TH. $2 

θυῶμ κυξινύσσιμ aUTIV. ») οἱ Ἐξ ὅσιαλοντερ αὐτῶ!» 

εὐες γέτη καλουνῆ. ὑμκέίο δὲ οὐχ οὕ τωο » ἀλλο 

MAS e τυ VJ TU y Yp&d e oe ὃ regat) oWyotie 

μδνος, ὼς t 0 διακονῶμ.τίς y? με opo ἀνακείμε 

ὧν Ho διακονῶρ: : οὐχὶ ὃ ἀνακείμᾶνοο 5 yc jd 

&//A. QU) (4.6000 UL. GG ὃ διακονῶμ. v^Godt€ δε 

ΟἹ i διαμεμδυκκότες ετ ἐμοῦ ον τοῖς maga dia 

(iS xnyo d'ieccibs uou ὑμῖρ,καϑὼς διέθετό xol o 

πατήρ ἐκὸ Gao Map, [Vo EO: DT νὴ os ICT ἔπι E: 

preme nme sh τὴ Θασιλείᾳ μι, MU) καθισκόνε 

il θφόνωμ Kg ἵνοντες ταο φώδεκα o vA«o T ἰσφα 

ἡλ.Εΐπε δὲ ὁ κύφισρ, d LA.) σίαωμήδου € ὃ σατας 

νᾶο d ewrícoTo t ὑμᾶς, T0) σιωσιάσοαι ὧς TO σῖε 

Top, ya) δὲ Sung essel o5, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ Ela 
σι σου: ν) σι PT misse ac,sigitop τοὺς αδὲλε 

φΦὅς o'd,0 7j εἶπερ αὐτῷ, κύςιε, μετὰ σῷ Ἑἑτοιλκὅο 

εἶμι Y) εἰς φυλακὴμ go) erc θάνατομ τρφεύρον ὃ 
δὲ εἶπε, 

———— 

-———— — — ———O|———"——— 
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A Sj εἶπε. c yo σοὶ πέξε, οὗ n. φωνήσε víusgop 

| ἀλέκτως, πρὶ i δος ἀπαςνήσῃ ὦ ΔΑΝ εἰδένοι qe , δὴ 

οἶπεβ αὐτοῖο. 07x απίσφλαῦ das Tg foo or iet 

Y) πήφας y) Vzrod We, μὴ τινὸς ὑδεφήσατενοῦ 

δὲ εἰγοριοὐθενός, εἶπῳ οἷν αὐτοῖο. Xo: νῦμὸ ta 
* cp Ga TID ἀφἄἅτω 04.0160 G W) weap, v) ὃ ΠΤ 

Ἐχωρ,πωλκσάτω TO ἵωμιάτιομ adi T0,3)) ἃ γοφασ᾽ ἅς 

709 JA x oueap. λέγω ys ὑμῖρ,ὕτιξα τοῦτο τὸ de 

eot. pduoy da To you. s ἐμοὶ Pt) “ετὰ 

ἀνόμωμ SLICE ἡ) τὰ mgl oU, τέλος 
Ἐχαιοἱ 5 sirop. κς IS, vr ἀάχαις οι ὧδε difo.b 

δὲ εἰ εἴπερ αὐτοῖο. Ἱκαγόμ ὄξη Καὶ doo t ἐπορεύθη 
κατα τὸ Ἐ300 εἰ se τὸ Ὅφορ TV i £AQU Gp . Ἡκολούθκα 

σαρ δὲ αὑτῷ i) οἵ Joc dr ott. Ypoo duo dt) 

| qÓTOV ETSI αὑτοῖς. πρδσεύχασνε »ἀλὴ εἰσελθέϊμ 
sic sega top. ἡ) αὑτὸς Q7reGU oJ di αὐτῶμ 

ὡσεὶ λίθου δολήμ. M9) θείο τὰ γόνατα 790 KU 

το,λέγωμ. arocree ct βούλει, zo Ve "yx Cip ὁ ποτά 

eio] TOU TO Gi Ἐμιοῦ, τα λὴμ μὴ TO θέλκμιά ov XA 

λὰ τὸ c'Op γινέσθω. ὥφθκ δὲ αὑτῷ rye oo ἀπὸ 

οὐφανοῦ Ἐνιθχύωμ αὑτόμ. Wo?) γινόμνϑμος ᾧν ἂς 
νγωνίᾳ 5 ἐκτενέδερομ προσκύχετο. Ἐγένετο δὲ ὃ 
ideae. ctu το) ὡσεὶ ϑφόμθοι αἰμκατοο καταϊβαΐνον 

τις Ἐπὶ T EQ "yip. Ἰοὴ ἀναθὰρ a7? οδὴ προσευχῆς, 

ἔλθωρμ 
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tudy πρὸς τοὺς μαθκετὰσ oT? jtigsp αὐτοιὶᾳ 

xoi uo ujove t ΧΡ $9 λύπης, I0) εἰπὲ} αὐτοῖς, ! 

τί καθεύδετε; ἀνασάντεο προσεὐχεόνε » Ἱνα μὴ 
εἰσέλθατε εἰς τσαφασιμόμ. fri δὲ αὐ Τὸ) Aaa y Toe, 

td'oy ὀχλορ, νὴ) 0 λεγόμϑμος Ἰὅδαο, «ic ἢ δΦώδιεα 

κὰ, ago χετὸ a Typ, d) ἔγγισε (6): Ἰκσδ Φιλῆς 
σαὶ αὐτόμ. «6/5 ̓ κσξο εἴπῳ αὑτῷ. ̓ ὅϑα,φιλήμαζ 

τορ jov: TO ἀνθρώπου wajad dog; $ idóvne & ot 
"II αὑτορ ὁ ἐσόμβρομ, εἰπτορμ αὑτῷ. us εἰ σα 

τάξομδι eA μαχοΐφᾳ; W) ἐπάταξε εἷς τὴρ ὅς 

αὑτῶμ Top δόλομ TO) ag χιφέως, 3) M αὖνα 

"10 ὦ ov6 79 d'e£ióy. tmoxgibsio δὲ 6 1uc'0UG , εἶς 

περ. ξᾶτε ἕωρ τούτον. X) ἀψά ἄγος TO) ὦτίσ αὖ 
τὸ, Ἰᾶσατο αὐτόμ. εἶπε 5 ὃ Ina'G 4900 TOUO ἧδα 

Ὑγνομδυουοὶ Ἐπ αὐτὸρ,ἀφχιεφ εἰς νὴ spinge Το) 

ἱεροῦ," πϑεσβυτέςσο. ὧδ Ἐπὶ Au SHp deed 

θατε μετὰ cx τὼ πο € ὕλωμ 5 καὶ Hu eec 

ὄντος ΠΥ MAT V/A. p ᾧ ἴδ᾽ sg, οὐκ σρετείνατε 

τὰς χα Ἐπ ἐμέ. ἀλλ QU TR ὑμιῶμ ὄξιμ i H ὥρα, 

1o) ἡ δξασία τὸ σκότους. Συλλιαθόντεσ': 2 αὐτὸμ 

"ik ἢ I9) ἰσγαγομ αὐὑτὸμ eo TO) οἰ ΚΟ τὸ) 

ἄἀρχηρέ ὡο .ὁ δὲ τέτρος ἐπκολούθει ἐμακφόϑεμ. 

ἁψάντωμ δὲ τοὺς qu μέσῳ 99) αὐλῆς , W) συγκα 

fic àv Top «VT end nTO C Q mé o0 dá QW μέσῳ QUT 

Ἰδόσα 
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ἰδοῦσα δὲ iron woud'iowu τὶς καθ μῦνορ πρὸς 
τὸ φῶς A χα) ατενίσ᾽ασα αὑτῷ ,εἶπε. «97 οὗτος 

σὺ αὑτῷ ip. 0 5 ἀφνήσατο αὐτομ "λέγων. yaoat, 

οὐκ οἶδα αἱ αὑτό. y) μετὰ βραχύ ὅ e€T«eoG "dep di aUa 

qTOpJEQA. "οὐ συ ὅς αὐτῶ €, Ὁ δὲ πέος «mi. 
ἄνθφωπε, OUX. $1.1.) διασάσκς Ὡσεὶὥφας μιᾶς 

ἄλλος ἂς διϊαυςΐλετο, λέγωμ. Ἐπὶ ̓αληθείαρ gi) 

οὗτος μετ αὐτο Mo?) 398 γαλιλαζός ὄξι εἰπε 
5 ὃ senos. «ἀνθφωπε,οῖῆς οἶδα ὃ Aya. W) πὰ 

gea fri Ae vro avr ST c'e) ἀλέκτως, 

y) ϑραφεῖς 0 gro, ἰνέδλεψε εἴ ete. 3) va 

gods c ὸ τέξος ζ T λόγο “πὸ gie, GC sep ava 

τῶ, στι aep ἀλέκτοξα φωνῆσαι, arro vau m 

ajie. «νὴ LL ἔξω Q 9 m$ Boc, ἐκλαυσε πικςῶρ, 

3) οἱ | ἄνδρες οἱ 01 σωρἔχοντες T nep ἀνέπαιζομ 

αὐτῶ, δ ξ ἐφοντες Ἰοὺ) esed mee crop, tTU 

170} αἷντῦ) T0 πρόσωπομ, "οὶ mg Tuy αὐτομ, 

λέγοντες. πφοφήτονσομ, c i6 ὄξιμ o πραΐσ'αο στ; 
X97) €reg at πολλὰ Θλασφκημκοῦντερ EA "yop εἰς atia 
Top. (97) 6 ἔγγύετο ἡαΐφα, mao os TO aec s 

Tigtop 40) λαοίϊ,αφχιες δίς M9) γφαμματέϊς, 9) 

ey yero rp sic Τὸ cuxidgiop Tap s λέγονα 

τερ.ε συ εἰ ὁ ὃ γφιδός;εἰπε HUTy, WT 5 αὐτοῖο. up 

ὑμῖρ WT, οὗ Afi isse NT. , tap 23) naL 

$ QU A. 
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? 1s — r' » 3 ' AD MET OK - OU ΑἹ TUNE TS 4.01 χπτολύσητε, 78 ΤΟΊ VI — 

sou o joo ΤΩ) ἀυθς ms xotg εκ deii eu 

διωᾶμεωρ 70 τσ, εἶπορ δὲ πάντες. σὺ ovp «i ὃ 

ἧσο τὸ 6:550 δὲ 1906 αὑτούς ἐφκιῦ μιξίς λέγετε, 
€«? 5 5 ral m. 4» 4 34... ὁτι ΎΩ €Ij41, OL δὲ εἴπομ. τὶ ET! χφείαμ E200 45 

ἑκὰς τυφίαρ; αὑτοὶ 323 Icio oui αὐ "t δόματος 
αὐτῶ. Καὶ ἀνασὰρμ ἅπαμ τὸ πλῆθος «TOU, 
Wyocysp e TOp r1 TO] "5i A TOI. (e 2 οντο ὃ «TH 

γε δ αὖ ΤΟ) "λέγοντες TovTep εἰφομιερ διαδφέφου | 

τα ὃ 50106, κωλύογϊα κοΐσαρι φόςορ διδόνοι, 
λέγοντα ἑαυτὸμ λοιϑὸμ βασιλέα εἶναι ὃ δὲ ar AGE 
0 ἐπαφώτασεμ αὐτὸρ,λέγωμ. σι «i ὃ βασιλειο 

ἣν ἰαϑαζωρ; » ὁ δὲ ἀγρκφ θεῖς αὑτῷ, ἔφη. συ Ata 

Ύγεῖο. ὃ δὲ σιλζτο εἶπε πρὸς TO &e Xie eto "οὔ 

TOUG 0XXUG 8.οὐδὲμ εἰ εὑρίσκω rio wed E 

7 TOUT (3.01 οἱ δὲ ἐπιοζυομ,λέγοντεο» ὅτι ἀνασ΄ίει 

Sy λαὸ pf Φάσκωβ καθ᾽ ὕλῃ οδὴ Ted aao e£ d 

Mos t &7P Q5) yoA A odaco € ἑῶρ ὧδε. BUE δὲ 

ἀκὅσαο γαλιλαζας Jas ke GO TRO S Al ὃ ἄνθρωπος 

γαλιλαΐϊόο ὅξι, 9? ἐπιγνοῦς. ὅτι ἘΚ a doscts 

«e gode Si P» ἀγέπεμψεμ αὐτὸμ pi ἡφώδαμ, 

ovra ἡ arp c κφοσολύμιοις ᾧ ταύταις ταὶς 

hagoue. ὁ δὲ ἡφρώσας ᾿δὼμ Tp Inc pede Ala 

&p, Hp you AeAcp de ἱκανοῦ 1d € αὐτὸμ, διο τὸ 

ἄἀκδαμ 
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QoS p πολλὰ arse! αὐτο), νὴ Ἰλπτιγέ τί Xu. eop 

1d Up ὑπὲ αὐτο γυνόμβδμομ. Ἐπεφώτκσε δὲ cr 

ᾧ λόγοι! κανοῖφ. αὐτὸς δὲ ov dy χπεκφίνατο οἷα 

τῷ. εἰδήκεισαμ δὲ o1 ἀ χιτρέίο πο oi yea uat 

τἝοςευτόνωο κατηγοροῦντες αὐ Τὸ). δϊςαθενίσας 

δὲ αὑτὸρ 0 Ἡρώδης συμ Ῥῖο Sea u.c συ Το), 

πολ exco 9.6.» we "βαλὼμ Top ξϑῆτα Acus 

πρὰμ, &yéo s pep αὐτὸμ T8). πιλάτῳ. ἐγγύοντο 

5 Φίλοι ὅ,τεποιλᾶτος Y) ὁλφώδας τ" αὑτῇ Τὴ ἡμέ 

ῥα μετ αλιήλωμ, πϑρούπῆς ΧΟΡ γα qu Ἐχθρς 

OVTXG πρὸς ἑαυτούς, πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμες 

νοο τους ας χες, 9) TOVC ἄς ovra, I9 To 

Aa Op si Tre aoc αὐνύς. προσχανέγκατε (401 TO 

ydg rop. TOVTOD , 9G &roSgtéqorra TOJ Ao p, 

o) 1d'oV ἔγω ἐνώπιομ wap yagiyae , ovdtu 

εἶφου qv GÀ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιομ, ὧν ΚαΤῊΞ 

ym XaT αὑτὸ). αλλ οὐδὲ ἡφώδαρ. ἀνέπτεμι: 

Ja you ὑμᾶς 7:06 aT, 9) 1d'ov ovp: ἄξιοι 
ϑανάτου 6j ngay uiuo αὑτῷ. τοοιδεύσαρ 
οὖ auTop ἀπολύσω. .ἀνάγκιμ δὲ sl ἴχεμ ἀπολύειμ 

αὑτοῖς xoa ἑορτὴ ἵνα, ἃ ἀνέκφαξαμ δὲ σα πλια 
θεὶ λέγοντες. «ies TOVTO j ἀπόλυσομ᾽ 5 hup P« 
φαδθάμ. ὅστιο ip διὰ σἄσιμ τινὰ Ypoouiivp ᾧ eu 
τῇ G0A, 49) φόνομ Θεβλημῆψος εἰς φυλακέμ, 

s ἢ wA 
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TRA ot ὃ τσιλᾶτος πεοσεφώνισε,9 ἔλωμ moa 

λῦσαι 1p inco. οἱ δὲ s ἐφώνουμ,λέγοντες. Saa 

gec'op evT0y.o δὲ spo εἶπε πρὸς αὑτούς.τι P 
κακὸμ Viana 0106; ovde aL Tip ϑανάτου εἷα 

eop ct αὑτῷ. τσακϑεύσαο ov p αὐτὸν ἀπολύσω οἵ 
δὲ Ἐπέκαντο ξωνοῖο μεγάλαιο, οἀτούμδμοι αὖ 

Tp sug ὠϑῆνοκ, (oU) κατίχυομ, αἱ φωναὶ cU T νὴ 
T ag xe top. o δὲ πιλᾶτος  ἐπέκεινε yat ? at 

TR. o P χπέλυσεϑ αὗτοις ὃν διὰ βάσιν X) qos 
vop PsGXx ui op εἰς τὴμ φυλοκμ,θμ ἢ τοῦντο,τομ 
δὲ τεσοῦμ δέδωκε d θελήματι αὐτῶμ. M92) ὧδ 

ἀπήγαγμ αὑὸρμ, Ἐπιλαβόμδμοι σίμωνόςᾳ τινος 

κυφανοζου Ἐς χομᾶψον ze ἀγροῦ, Ἐπέθκκαμ αὖ 

τῷ bp βαυφὸμ φΦέρεμ ὁπιόϑεμ T9 140700 , oA Sa 
δὲ αὑτῷ τοολυ τολῆθος TO λαοῦ, I9) γαυοικῶμ, 
οἱ pad ἐκόηῆοντο X9 t9gfvoup αὑτόμ. spa 
δὲ πρὸς αὑταὰο ὃ Ἰνσοῦς εἶπε. θυγατίέςες' Mos 

AU UA QU ST ἐτὲ tu.c o Alp Ἐῷ ἑαυταο κλαῖε: 

πτεροῦ) Ἐπὶ τὰ ré vo UA Gp. ὅτι Ἰδου fex ovra is 

agat sh oto ἐφοῦσι, μακάριος αἵ 5εἶφαχ νὴ Kola 
λίαι αἵ ovx Ἐγέννασαμ, » (t) ato ot ovx. Ἐθήλας 

c'ap.róTe ἀςϑοντοῖὶ λέγει τοῖς gent, τοέσετε ip 

iuto» NOU) vic βοιωοῖς,καλύψατε HIA.XO OTI εἰ ido 
[COE V)$9 ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσι, qr ego τί 

γένηται; 
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γένκται; γοντο δὲ woryereeot δύο κακοῦςγοι συμ 
αὑτῷ cou ge ua, Καὶ ὅπ amio ἐπὶ TOJ τό 

PICO ) καλούμδιομ κφανίομ ei ἐσαύοωσαμ αὖ 

TO), ) τονὸ κακούς γους ὃ, yp AX Ἐκ δεξιῶρ,δμ δὲ 

ὅς agis p. ὁδεϊκσοῦς ἔλεγε. πάτερ ,ἄφερ ας 

τοῖς, οὗ oU oid'ac't τί ηριουσὶ. διαμαριό pot 

δὲ τὰ Ἰλάτια αὐτο) S ooUX Op xASeop. 90] εἰϑήκει 

Ó λαὸς θεωςῶμ, σξεμυκτῆςιδου δὲ ποῦ οἱ ἄς Χονα 

is σὺν αὐτοῖς, λέγοντες. ove? ἔσωσε »σωσάτω 

Ξαυὸρ,ἢ οὗτος ὄξιμ ὃ X xgisoc,e T 0s5 ἐκλεκτός, 
teat top « δὲ αὑτῷ 9), Οἱ podio πρόσες χός 
plor, 90 ofoc προσφέροντες αὑτῷ, πο) λέγονε 

a τι συ εῖ ὃ ὃ ϑασιλευς TW Ἰουδοζωμ, σ᾽ rop σεαυ 

Tóp.sip δὲ χοὴ Ἐπιγφαφὴ YS μένα Ἐπὶ αὑτῷ 
γεάμμασιμ᾽ eani 3 (92) ζωμαϊκοῖς, (E ea 

Bgaixeic, οὗ τὸς ἄξιμ o Gaz iMd T Ἰουδαίωμ. εἰς 

3 δ δ n gua έγτωμ κακούς yc ἔβλασῷ fd αὖν 
τομ,λέγωμ. εἰσυ εἰ o X$1526,7 cop σεαυτομ Ij 

ἡμᾶς ἀποκριθεὶς δὲ ὁ $T900, ἐπετίμα αὐτῶνλι 

"yep. οὐδὲ φοβῇ συ Top sop, c " ὅτι c^ δ᾽ αὑτῷ gr 

pti si s v) Heo AU δικαίως, ἄϑια y5 à p Ἐπρά 

gun ἀπολαικδάνομιμ οὗτος δὲ οὐδὲρ ἄτοπομ 

Ἔπφαξε."ο) ἔλεγε ἢ 1XG'OU. JA. VÁ σϑατι 1e] κύριε, 

61 ap £A05G ᾧ τῇ ἢ βασιλείᾳ ca, ὍΝ εἰπε αὐτῷ ὃ 

ς uj — ixc'ove, 



δια 6 ἢ EYArFrFEAION 

ἠκσοῦο, χμὴμ λέγω σοι, σήμιεςομ μετ Ἐμου EH 
S ΟὟ ἀϑαδείσῳιἣμ ἢ oo ὥρα £X CK. W) σκότος 

ξγψύειο p ὅλὴμ σἰιὺ "yip Ἑως ὥφας Ἐννάτκρ. Wo] 

Ἐσκοτίδθκ 0 (B^ . νὴ $9xi dx ὁ καϊχπετασκα 

TD) VoC5 ̓βιεάσῃ: κοῦ φωνήσας Φωνῇ ΜΕΎ ἄλῃ 0 75 

σοῦθ,εἰπτειπτάτες J€IO Χέΐςας a^d o4 4g'0 JJ. at 19 

πνεῦμά J-3. X) ταῦτα err pd e ἐπνϑυσεμ. ap 

dto Ἑκατό yrag x o8 T γγνόμδυομ, ἐδόξασ᾽ Ti TOp 
θεὸμ,λέγωμ Ὄντως Ὁ gere οὗτοο δίκαιος ἃ hU. 

Wo) τοάντες δ᾽ συμιπαφαγγυόμῆνοι ὄχλοι ἐπὶ - 

(TU) ϑεωφίαμ otc xp , ϑεωροῦντεο τὰ 00 xt, 
τύπτοντες, ξαυτῶρ τὰ SK 9i, vmesge pay . SS d a 
gay ̂ j πάντες 01 “γνωδοὶ XU TO μακφόθεμ, 3) γυς 

viis αἵ σαυχκολαθήσασοικ αὑτῷ a7? 99) γαλι 

λαΐαο ὁρῶσαι ταῦτα, Wo) id'oV ανὴρ iaa ἴω 

ci, G3 rro ure X p ἀνὴρ αγαθοο νὴ δίκας 

06 , οὗτος οὔκ ἣν συγκατατεθειμῆψος τῇ Θαλῇ νὰ 
τὴ πράξε αὐτῶρ,ἀ7 ἀφριμιαθαζας πόλεως ἣν τὰ 
δαίωμ, 06 νὴ ihid 1 X) cu T06 lu) βασιλεῖ 
e TO) 3«ov, dis προσελθὼρ Gd SAGT, ἡτῆς 

σατο τὸ σῶμα T. 18975, V) καθελὼν αὐτὸ Ἐνετύλις 

Ξε} αὑτὸ σίνδονι» νὴ ἐθχκερ αὑτῷ γε ληνοῦ λα 

pure οὗ οὐκ 8) οὐδέπω οὐδεὶς κεῖ μύγυος. γῇ 

μέρα ip v agao vi, πο σάδϑαρ μὲ Wee 

κατακος 



XATÀ AOTEAN, - 792 
κατακολοθήσασοι δὲ v) "yeso , t τίνεο Ha 

c spusduaeduar αὑτῷ Ἐκ γαλιλαία, Ἰθεάς 

σαντο τὸ AK A. XO X) Go rx TO σῶμκα xit το 

Sep ac'ou dE "τοίμιασαμ ἀφώριατα νὴ μύρα, νὴ 

T 480 σδβατομ Ὡσύχασαρ κατα ἰὼ ξντολήμ. 

τῇ δὲ uud TA σα βάτωρμ Ὀφθφου Bat£G, 

ἔλθου ἐπὶ 79 μινῆμα,φέφεσοι ἃ Ἡτοίμασαμ ἀφρώ 
ματα, xai T Ive σὺμ eT o0, sigo p δὲ ep A10op 

ἀγρκεκυλισ puo QJ2PT Ax qa) εἸσελθδσαξ 

ovx su eop 2o Aia TO) κυς Ino. τὴ ἑγγύετο df qu 

[C διαπος ον αὑτὰς gr τούτου; πο) Ἰδου δύο 

ἀνδφερῚ ἐπέσεσαμ αὑταϊο eA) ἐῶ ἤσεστμ asp] ὅ 

c'ou6. exd oPop δὲ γγνομδύωρ iTi, (QU) » κλιε 

ique T πρόσωπο vo Tl vii , «Top 2908 
αὑτάς. τι [ἐκτᾶτε, Top ἠωντα μετα roy " νεκφῶ; 

οὐκ to ὧδε, c aAA aryégbu. ἀλνήσδθιτε ὧς Ἐλάλκε 

esp we ,ETLGU ᾧ τῇ γαλιλαίᾳ,λέγωμ, ὅτι. dd 

τὸρ jjop τὸ) ἀνθρώπο Spade θῆναι cic χέϊφας ἀνε 
θφώπωμ ἁμαφτωλῶμ, τ) σαυρωθήνοι, X) TN τρί 

T ἡμέρᾳ GV SBVOU , W) ξμκνήδθσαμ Ὁ Narr 

«i2. viesgepacau ἃ ΧΡ TO) A VIUA ST OCT wee 
λαμταῦτα ττάντα τοῖο τυδεκα,νὴ τοᾶσι τοῖο λοι 
arie. ἣμ 5 ἢ ἀαγδαλανὴ μας ἰαρηοδ 16 QV ioc) Hr. 
ela 1:39, W)) t λοιπταὶ cp aro yat. Ay 

$ itij die0G TOVG, 

24 



2.5. BYATTÉAÍON 

“πρὸ o τοῦς imos Nue ταῦτα. Ac) ἐφάνησαμ Ἰνώ 

ΤῊΝ αὐτῶμ ὡσεὶ Migog ταζήματα Ti, «02 

ἐπίβουμ αὐταῖς, ὁ δὲ τεέτῥος ἀναδαρ ἔδφαμερ 

Ἐπὶ ὃ ἀλνηβκξίομ, νὴ saec i aos βλέπε τα 000 

yat κείμῆνα μόνα,χοὴ ἀπῖλθε,πῷὸς ἑαυτὸ 9 θαυ 

p.a p T γεγονός. 192) Ἰδοῦ δύο ὅς αὖ τῶ irap 

vx oe6u dj uo: ᾧ c) αὑτῇ τῇ ἡμέφῳ «0 κώμνμ, C ἀπέ 

rins sod fuc Ἐ ἥκοντα. ἀπὸ Ἱεφυσαλήμοἱ ἧ ὄνος 

: REX ἑμιμιαρύς, X) eto ̓ ὡμίλομ a$96 QNA SO τς 

e! wéyTop T συμθεδηκότωμ τούτωρ. "») eye 

hi cu eo c ὀμιλέιμ «V TOVG y) coire, "οὔ. αὐτὸς 

ὁ Ἰησοῦο vwiloe g'uoemrog emo E ΟἹ δὲ 02 

φθαλμοὴ αὑτῶμ Ἰκφαῖοντο TO) uu ἐπι γνῶναί αὖ 

τόρ. εἶπε δὲ πρὸς αὑτούς. τίνες οἵ λόγο! οὗτοι, 

oV ἀντιβάλνετε πρὸς QM SG τίριπτατοὔντες, 

μα) isc Pe 201) ἀποκς θεὶς δὲ «ie, Ὄνομα 

κλεόπας, εἶπε 7806 circ óp. cu 4. VoQ πϑοικές 

cJ ise aita) οὐκ ἔγνως T ἐγγυόμδυα ᾧ V aua 

Τὴ cA ταῖς ἡμέφαις ταύτοις iQ) Wmip αὐτοῖο. 

τα 50i δὲ sirop αὑτῷ, τά egi Ἰησοῦ TO) vitate 

φοίου, ὃς t'Vovro ανὴς προφήτηο, δαυατος qi 

ἔφγῳ M90) λόγῳ ἔναντίομ τῶ Os, ἡ) παντὸς T 

λαοῦ, ὅπτωρ T€ σσαφέδωκαμ αὑτὸμ οἱ ae χιερϊο, νὴ 
οἵ Gg x oves Gp elo κφίμα ϑανάτο, go) sod 

ςωσομ 



XKATÀA ΛΟΥ͂ΚΑ͂Ν, τοῦ 

| φωσαμ αὐτόμ. ἥΕΙο 5 MT EO USQ OT! CUT ὃς e. 

D aya λυτρϑον τὶ τὸρ ̓σφαῖλ. QU γε σὺν wa 

σιτούτοις Ioui vat rip Mia Eg ἀΎΕΙ σήμεςομ, 

ἀφ οὗ ταὐταξγϑύετο. διὰ (92) γαυάϊκέο τινεῷ 

σε. Ἡμκῶρ δ ἐδχησαμὶ c ; γγνόμϑυαι Logügraz i is 
πὶ τὸ ἀνημιξίομ " (92) n eugiat ὃ} σῶμα αὐτο), 

Ἄλθομ, λέγεσαι, I2] ὀπηασίαμς αγγέλωμρ togata 

κέναι, οἷ Ἱ λέγουσιμ αὐτὸρ pip. 9) απῆλθο " τινὲς 

ἣν cup x] Ἐπὶ ὁ ̓ἀιναμξίορ , Y) eigop οὕτως 29 

καθὼς "οὴ αἱ uocis simrop. ; αὐτὸμ δὲ οὐκ εἰς 
d'op 97) αὐτὸς «ire πρὸς αὑτούς. ὦ ἀνόντοι I9) 
god ea TH li agde T2) τοιδεύειμ ἐπὶ τᾶσιμ, οἷς 

ἐλάλκσαρ οἱ πφροφῆτοι. οὐχὶ ταῦτα ἔδει «ofi 
τὸ 4850 p,9) εἰσελθεϊρ cle aro Φόξαμ a5 o 
ἀφξά uoc 1 μωσέως νὴ aT? váy Tp CIV πο 
dq TÀp» δικρλκήνδυεμ αὑτοῖς cf evo o6 T o.c 9 

φαῖς τὰ ee! $auTO) . 9D) ἴγγισαμ ἐς αἰὼ κώα 
ΩΣ οὗ Ἐφρφεύοντο ,WÀ)) xUTOG “προσεποιξιῖτο wods 

| ἑξωτέφω roges Ago as Br uro rro p Ae 

ym. ἀιξίνομ use HALO, ὅτι ago6 Sar go | Si P» 

V) κέκλικεμ ἢ Rug ot) εἰσῆλθε T μιξίναι σύμ αὖα 

τοῖς. QU) ἐγγθετο s τῷ καϊακλιθῆνας αὐτὸν κέ 
αὖ' Bp AG p ag Top SUA y kc, NGU) XAdc'X0, 

Vrsd'id'v Tolo αὐτῶμ 5) δικνοίχθασαμ oi ὀφθαλ 

RoNc (0H, 
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μοί ἐπέγνωσαμ αὑτὸ y. ») αὖτος ἄφαντος ἐγέ | 

V TO zi TO . νὴ «i rop ̓ πρὸς LE οὐχὶ τ 

καφδια ij Gp κακομῆμη Hp cM ἡ μῖμ,, ὡς ἐλάλει He 
^ ? 'v € nef^o 4c ΄ ὟΝ Ἢ 3 

Ey ον τῇ ὁδῷ , Wo) ὡς διήνοιγεμ Rudy cto "yes 
φάς;νὰ ἀνασάντες αὑτῇ τῇ ὥρα, Ur esee oq ero ie 
gc oA) eigo p σαυχθςοισ pure τούς ἕνδεκα; 

Y) tUe σαὺ αὐτοῖς, λέγοντας, Ὁ ÓTI ἐγέφθκ ὁ ὃ  κύφιορ 

oiTc, o) ὥφθα σίμωνι. 19) αὕτοὶ foy γοῦντο, τὰ 
0 ὁδῷ, à dé MAL αὑτοῖς qi THXAXcaT dg 

το, ταῦτα 5 αὐῇ λαλδντωμ,αυτος 0 [40 30 ἔσα τ 

μέσῳ αὐ, νὴ λέγει αὑτοῖς. ere FUN υμῆμ. π]οκθέντες 
5 90 S4. oGor "yo juo! ,&d'ox ep τονεύλια θεως 

gen. 3) εἶπτερ xv Tolo. τι [τεταςαγμβιοιῖ ἐσὲ, νὴ διὰ 

τί διαλογισ᾽ιλοὶ ἀναδαίνοσιμ ey roo xagd toto 

VJ.Gy ;'idvTe τὰς x Ceo ud νὴ του το od ao us, 

ὅτι αὐτὸς ἐγώ «14, ψηλαφάσατέ με νὴ ἴδετε, ὅτι 

πνεῦμα σάφκα νὴ oso οὐκ ἔχει καθὼς Ἐμέθεως 

gem Ἐχογῖα, QU) τὸν εἰπὼ μοϊδαξεμ αὑτοῖς τὰς 

χέφας (92) TOVG πόδας ἔτι δὲϊ ἀπιδδντωμ αὑτῶμ 

ΧΊΡ 8 χαφᾶς WU) θαυμκαβόντωμ; εἴπερ αὑτοῖς. 

ἔχετέ τι βφώσιμορ ἐνθάδ; οἱ ὃ ἐπέδωκαμ αὑτῷ 
ἰχθύος ὁπῆου μέφορ, X) X) αὉ M. sMOSTS καςίσ. "ἡ 

λαϑωὼμ ο᾿νώπιο Op aV TO) ̓ φαγεμ. εἶπε δὲ αὑτοῖς. 

οὗτοι 01 A0 yet, ouo ἐλάλησα πρὸς 10715133703 ὧμ σαὺ 

υμῖμ 

- D 

— ον "-— —"w£ÉEmE-—— — 



COEUNT UAR ΠΧ ΟΥ Y RERO. M. 
VJXT9 9 (L4 6E τολλφωϑῆναι πάντα τὰ "ys y eoa 

να ᾧν δ νόμῳ μιωσέωο, νὴ προφήτακο Mop ζαλ 

uolo πσεφρὶ Ἐμοῦ. τότε διήνοιξεμ αὐτῶμ ὸμ νοῦμ 
τὸ σαυιένοι τὰς "yeocdp&g . MU) «E zrsp αὑτοῖα,, ὅτ! 

οὕτωο γίγφρατηοι ,MoP) οὕτως ἔδει πταθέϊμ Top X ete 
sop, "οἱ ἀνασῆνοι Ἐκ νεκφῶμ τῇ τρίτη Ἡμιέφα, Wo) 
κερυχθῆνοι Ἐπὶ [45] VO Kot αὖ Τὸ) 4S T 0L VOLOQI δὴ 

ἄφεσιμ Q4. TIG] elo πάντα TX Sv, X e£ "1.2 

vop ἀφτριεφρουσαλήμι. ὕμέϊς δὲ tsc Uu. &eTuesc τούς 

Uy. (92) Ἰδου Ἐγὼ &mrost e 03) ἐπαγγελίαμ T 
axabóc μου ἐφ ὑμᾶς. ὕμέϊο ^) καθίσατε qu τῇ πό 

λειἱεφουσαλή τως οὗ γδύσικόϑεδϑαυαμιμ δ Va 
ἡ σο.Ἐξἤγαγε ἡ αὐτούο EE c oo «o δηθανίαμ, (qo) 

Ἐπάξζαρ τὰς χέρας au TO, εὐλόγκσεμ αὑτούς. Y) 
Ἐγένετο qu sg «ὑλογΎεϊμ at TOp 'aVToUG, d'iésu ἀτὲ 

auTO M9U) ἀνεφέφετο εἰς 2p ougayop. (go) rol 
qoc Uoc "ayTee adip , ὑπέθρεφαμ er6 1eeova'ats 

λήμ μετὰ χαρᾶς μεγάλκο, νὴ ἄσαμ δια 

παντὸς ᾧ) GO. Ἱεφῷ,οἰνοῦντες 

492) εὐλογοῦντες TOJ 

Oso. As, 

IU AO XmSOETYXOATPTPEAIOY 

KATA AOrIXKAN, 



N ἀρχῇ ἂμ 9 λόγο, 1970 

λόγο Ep πρὸς Top θεὸμ, 

"οὐ 6 θεὸς ἥμ ὃ λόγς. οὗ: 

τος Hp i QeXH πρὸς Top 
ϑεόμ. τοᾶντα δὲ αὖ τῷ γέ 

ἢ νεῖν», τοὺ χωρίρς «UT Ἐγέα 

νετο ov& Ἐρ, δγέγοντ. d 
αὑτῷ ors fp tois 0.001 ip? φῶς TAI ἀνθφώπτωμ 

κοὴ τὸ φΦῶο ον τὴ σκοτίᾳ Φαΐνει, W) 8 σκοτία As 

τὸ οὐ κατελαθεμ, ἐγένετο ἄνθρω 706 ἀπεσαλμβιος 
ox ϑεοῦ, ὄνομα αὖ αὑτῷ ἰωᾶννκο οὗτος fA sie 
μαςτυς fp ; ἵνα Mica ud T0) φωτός ἵνα 
τράντες τσισεύσωσι dt αὐδ.ο Ux Ep ἐκέίνος τὸ $86, 
ἀλλ ἵνα Aog gon egi T9 φωτός, HD TO φῶς | 

τὸ ἀλαθινόρ, ὃ φωτίζει πάντα ἀνθφωφρρΐ ἐφ χόλος : 

Vop «1G Tp κόσμιομ. ἐμτῷ κύσμῳ Kp, «9 ὁ xXós 

σμος δὲ αὐτοῦ PIS 190) ὃ κόσμος irap οὐκ 

ἔγνω «ἧς τὰ ἴδια KADo N07) 01 Id lo ct TO OU “ϑέλα 

βοριόσοι δὲ ἔλαθο " αὐτὸρ;ἐφώκεμ αὑτοῖς δροσί: 
αμτέκνα 
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ἂμ τέκνα «3 γενέσ, τοῖς τοισεύσσιμ cro Τὸ OVO 

μααὺ το), οἷ Ux. dc, αἱ μιάτωρμ,οὐδὲ Ἐκ θελήματορ 

σαςκὸς, οὐδὲ ἐκ ϑελήματος &yd eoo, QA Ἐκ 0cis 

"n ὭΣ Ó Aye c'Xe£ eyyovro n)! toxin 

voc p qu vay, W) ἐθεασάμεθα loo d'ó£ap αὖ" ΤΟ), 

d'ó£ap og ῥιονογγυδς ape παάβος, ̓ πλής ες χάρι 

τοῦ 9) asia. IosyexG ἐαφτὺς Εἰ esi «Tm, 

Wo κέκφαγε Afycp. ovt Hp Op «ops ὀπίσω 

OU $e x ónifiuoc : ἐμ πφοόλεμ ἑλου γέγνερ , OTt 

“πρῶτός λον ἐμ. Wo) tx TO τλκςώμιατος aT» 

Ἡμεῖς eye eA bouep, Mon) χάφιμ ἀντὴ xáge 

*T06. ὅτι ὃ νὄλλος διὰ μωσέωο ἐδόθη, Ἧ χάρις νὴ 

ἡ ἀλήθεια vx 1805 χοιδοῦ ἐγρύετο,θεομ οὐδεὶς $45 
φακε πώποτε μκονογγυὴς 106,0. GJ elo p καλ 
vrop TO τοατρος, Ἐκέΐνος δξκ γήσατο. ποὺ αὕτα 
(dip ἣ μας τυςία TO 16 tU y v. ὅτε ἀπτέδειλαρ ΟἹ ἴσα 
d'atoi d 4 ἱεφρσολύμιωρ tege I) λόνίταο, ἵνα 

ἐφωτή g'ec eU TJ, συ TIG εἰ; κοῦ i PARC: 

9) οὔκ ἀφνήσιατο. 99) ὡμολόγκσεμ, ὅτι OU εἶα 

m ἔγω ὃ λϑιδός. W) ἀφώτασαμ auTop T! oip;iA de 

«o εἰ σύ; 399) λέγει, oun. dat. ὁ πξοφήτς εἰ σύ; 2 

X9 Gre Iu , οὗ, εἶπομ οὖμ αὑτῷ, τίο εἰ, fV χα 

πόκςισιμ dius TUÍG πέμψασιμ à HU. τί AES 

"ye wer σεαυτοῦ); Ἐφ, Ἐγὼ φωγὴ Θοῦγτδο y TH 

ἔφήμῳ 
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gings: εὐθύνατε arl dop κυρίου, καθὼς εἶπεμ 
ἡσαΐαοῦ προφήτας, Kad οἱ ἀπεδαλ μοι κα das Ἐκ 
ἣν φαξισοζωμ. y) ἰφώτασαμ aye, ν a iae αὖ 
Τῷ.τί op βαπήιειο, er συ οὐκ el ὃ ἀϑιδόβ, οὔτε 8A 
αθοοὔτε ὃ πφοφήτπο;α reel αὐτοῖς ὃ Ἰωάννη 6,, 

λέγωμ, Ἐγὼ GTI loo ὧν ὑδαά, μέσου δὲ υμκῶμ 

$5 n 0p VjX€lo οὗν οἴδατε, αὐτός ὄξιμ ὃ ὀπίσω 
"a ἐφ χομῆμοςρ, 06 Ἐμι 16009 £y 40V "ye yos, OU 

Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἀξ (0), ἵνα λύσω ctu T9? τορ ἱῥιάνϊα 

? ποδάμιτος. ταῦτα ᾧν bx ote: type TO ut 

gp τὸ Ἰορδάνου, ὅπου ἐμ ἰωάννας 5 xf op. TH 
Vmaigrop foAezrd o Ἰωάννκο To Lr ἐφχόμϑυομ 
πρὸς cU p) λέγε . Id'e Ó αμνὸο TO aii ὃ oa 

gap Tu SL Tia TO) κόσμου. οὗτός ὅδ wie 
οὗ ἐγὼ εἶπο u. ὀπίσω Jd t xen dg, ὃς bia 

dip (oU γέγνῳ , Uri πρῶτος κου Np ἀαγὼ 

οὐκ gday aUTOJ , ἀχὸ ἵνα φανερωθῇ [52] Mega, 

dia T m Ao! ἐγὼ qu [Ὁ Vd ei δαπΤιζωρ. (QU) £2 

dog guo ep 169 vo A "y ep50 ὦτεθέαμκακ ὁ πυεῦ 

ex καϊαθοζνορ ὥσ'φ! πϑιδεραρ dt οἱ οὐφανδ, » £2 

pup ze αὐόρ,ἄχγω οὐκ "4 n iT AA ὁ Té. 

e Ht Boca ᾧ c Vd ac , txevóo 4o: εἴπερ. τῷ 

Op ἀμἴδηο τὸ τονεῦλια καταββάζνομ νὴ uSujop ez? 
αὐτὸρμ,οὗτ ὅς ὄξιμ ὃ Gcr] og cA Ve oL χγίῳ, 

ἀαγὼ 
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ἀκ γὼ Ἑώρακα γὴ μιεἀκαρ τύρκκα, ὅτι οὗτός ὄξιρ 
6 ἥος T9) ϑεοῦ, τὴ Ἐπαύριομ τοάλιρ εἰ δήκει Ὁ Ἰως 
ἄννκας, (9?) Ἐκ Tv. μαθκετῶμ αὐτο δύο͵, wor) tua 
δλέψας (o) ἰκσοῦ τοιριπατοῦντι; λέγα. Ἰδε 0 ἄς 
p.06 712 ϑεοῦ. tg) ἤκουσαμ αὐτὸ o1 δύο xaxa 

T 'λαλοῦντς, M92) Ἰκολούθασαμζ 1Hc'OU, Sea 

esc dto io'ove , 9) Sv uluoG UTOVG ἄκος 

λουθοῦντας, λέγει αὑτοῖς. τι ἐκτάτε; οἵ δὲ εἴ εἶς 

Tp αὑτῷ ιδαββεὺ ,Ὁ. λέγεται ἐρμιανόνόμδινομ, 

διδάσκαλε, τοοῦ μᾷᾶψεο ; ̓λέγα αὑτοῖς. ἔς χε 

ὁ) ε 19) ἴδετε. ἄλθομ νὴ εἶδομ τ oU puja , (97) 

wa αὑτῷ uev Tl) Wien Ἐπκείναμ. ὥρα δὲ 

jp (0C δεκάτῃ. «p ayd'e£ae ὃ ἀδελφὸς σίμωνος 

STU. «io tx Τὴν δύο Ty ioni saga 
Ἰωάννου «94 ἀκολουθασάντωμ αὑτῷ. εὑςίσκα 

| οὗτος ZI TOU TO Sd qot tp Idvop σίμωνα, 

ἼΝ λέγει αὑτῷ. "εἰς έκαμιεμ Top ἀμερσίαρ , 0 EG 

esse pondo uuo , οδιδῦς. 90) Fyeryep αὐτορ 
“909 Top Ἰνσούμ. ta BAG an αὑτῷ 0 Ἰησοῦο τα 

πε. σὺ εἰ σίμωμ ὃ j? Ἰωνᾶ 3 συ κληθήσῃ ἈΝ 

dono , ὃ ̂  Gain sevpog. ΤῊ mra erp iz 

miis 0 Ἰκσοῦο δρελθδρ «c eru γαλιλαζαμ Ξ » 

εὐςίσκει QI mop, W) λέγει αὐτῷ, ἀκολὅϑει 4xot. 

ἐμ δὲ 
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sp 55 eo ἰλιππτος ΧΡ διθσαϊδαῖκ Q9) πόλεως ἂν 

dec £ov 19) τέγφου. eue ἰσ κει Φίλιτπτοῦ τὸν ναθαΖ 

να, I0 λέγει αὑτῷ, OD ἔγραψε κω σῆο um 

νόμῳ » o7) οἱ προφῆται, eig caus Ἰκσοῦμ Tou 

jjop τῷ Ἰωσὴφ Του GP ναϊαφέθ. 192) eL7r&p) αὑτῷ 

ναθαναήλ, Ἐκ vagas £0 δωυατοί τι ἄγαθομ εἶναι | 

| Aya. αὐτῷ 042 rmroc. Sexo Ig) 1d. sidept 01a ἢ 
eo Top ναθαναΐλ tx opio προς ary, 3) Ae 1] 

"ye esi au T0, Id c ἀληθῶς te ga mo, cu ᾧ δά: : 

oe ovi tsi, λέγα αὑτῷ ᾧ γαθαναήλ ee óbep uU γινῶ β 

σκαρ; ἀπεκρίθκ o iuro, 90) εἶπε αὑτῷ, «$9 T9 | 

σε Θίλιππομ φωνῆσαι oca ὑπὸ UU συκῆμ, εἶπ᾽ 

d'op cw amens (Ox vada N27 λέγά αὑτῷ, ξαδ 

βεὶ, οἱ «εἶ ὁ jjog τὸ JsoU ,0'V εἰ E βασ᾽λειῖς τὸ 

Ἰἰσφαίλ. ἀπεκς θα Ó Inz'oUG QU) εἶπεμ αὑτῷ, ὅτι 

εἰπτὸμ σοι»εἰδόρ σε U7P κάτω ὃ συκῖρ yaisuhio, 

μείζω" TOU TUO opa A99) λέγε αὑτῷ, ui ἀμὴμ 

λέγω ὑμῖρ,ἀτὲ ἄςτι 0-09 s τὸμ ovgato p ἀνεῳγό 

τα, (9?) τους EG τῷ ϑεοῦ ἀναϑαίνονταρ νὴ 

καταβαζ νοντας, Ἐπὶ "rop je p Τὸ ἀνθφώπου, 

Καὶ τῇ juega: TH DE γάμος ἐγγύετὸ c 

xoa o9) γαλιλαίας. 9) ἣρ em TO Ixc"5 kx. 

ξμλῆθν δὲ ἡ) ὁ Ἰησδο (07) οι gnat auTO «LG T 

γάμομ, , ἀρ νϑεφήσοιψτος οἴνου, λέγε Ἦ μήτις 

τῷ [009 β 

ddl dili. manti inen an loi mm ol n Él 

———————€——— 
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τῶ Inc πρὸς αὐτόμ. oiop ovx euo. λέγει odia 
Tl O ING'OUG, τί £4.01 ἡ σοὶ γώυχι; οὕπω VRCCLM 

ὥφα qe λέγε à μήτης αὖ Τὸ) τοῖο διαπκόνοιο i 

ἂρ λέγε ὑμκῖρ ποιήσατε. Jic δὲ £x & ὑδοίοι A 

θινοα e£ xe AU XL κατὰ op Bf urrqenm To tou 

ϑαίωμ,χως ὅσοι ανα t usbnTas δύο, i &&o. λέγᾷ 

xL 01x00. γεμιίσατεάς isi loto Vd oco.) Ἐς 

viuo αὐὰο $60 ἄνω. Ww) λξγά αὐτοῖο. ανϊλήσα 

Te Vip, Y) eise o ἀφχιτρικλίνῳ, νὴ Ἀνεγκαμ, 

ὡς δὲ Ἐγεύσατο ὁ ἀφχιτρίκλινος τὸ ὕδως a: 

γεγγυνμδιομ, v) οὔκ nda το όθεμ ὄξ)μ, οἷ ὃ διάκο 
Vo sdac'op oi οἵ yr Aux óTeG τὸ ὕδως, pav TOJ νυ μα 
φίομο ag xinOuvoc, v *) λέγε αὑτῷ, we ἄνθρω 

ποο 7I 10p Top καλορ οἴνομ τιθκοὶ, 93): T ἂρ 

μεθυδϑῶσι,τότε "T τλάσω.σῦ τεϊήςκκαρ TOU xA 

Adp οἰνομέωρ ἀρὰ, ταύταμ Ἐποίησε αἰὼν ἀρ χὴμ 
Vf) σεμαίωμ Ὁ Ἰκσοῦς τ κανᾷ oO) "you oor sy) 

Ἐφανέφωσε πίω δόξαμ αἰντο), ἐπ σόυσαμ «10 αὖ 

TD) οἱ κκαθκταὶ ou TO e coc TS T0 κατέβη «76 κα 

7rseVao Ue tuc v) i JC kg αὖ τοῦ, Y) οἱ ἀδελφοὶ 

eU T0,9)) 01 αθκταὶ αὖ 09) exc et ue ya οὗ 792, 

Ace ἡμιέφας, Καὶ Ἐγγι ἣρ ? πάχα δὴν Ἰσδαίωμ, 

| 3) CX VEGN ιεἰρεςοσόλυμα 0 ἡησῶο, ν᾿ sie sp qu Go" 

^58 τοῦο ποωλόντας βόας νοὶ πρόβατα 9)7 τρις 

t ιεράο, 



" 
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5:916, V) τοὺς κεφ κατισὰρ xai oSuove. να πε 
ἥσαο φβαγέλιιομ 1 £X Xorop,m&vrag d έβαλεμ' 

ἘΚ TO) Ἱεροῦτά τε περόβατο τοῦ TOVG Góoa gl] 

Ty WoAvPiSGp δρέχεε τὶ 10 κέφμα » QU) τὰρ Tes 

πέζας ἀνέθφεψε. 9 τοῖο τὰς τεφιβες ἀρ πωλδ 

cip εἴπερ. ἄφατε ταῦτα qnis, X9?) 4. τοις 

Εἴτε τὸρ o fxop TO τατζός ἐκον, oixop Ἐκ α, 

$44. VR O9 Kc'aq ' 5 oi κκαθαταὶ armo, eri Yogi 

vop &ip,o o QAO T9 οἴ κ σὰ κατεφαγέ uS. ἀπε 
τἰφίθασαμ ovy ot Ἰαδαζοι, tg) i rop αὑτῷ. τί σ᾽ 

eo δάκνύεις 5 ai οὔτι ταῦτα ποιέίο ; ἀπε 

xgióx 0 1Nc 56, QU) εἶπερ αὑτοῖς, λύσατε Top " 

op τὅτομ. I9) ὧν σπζισίρ ἡμέξφοις Ἐγεφῶ αὑτόμ. 

«i Trop ovp o1 Ἰουδαῖοι. τεοσαφάκοντα 9) $2 Ure 

cip ὡκοδφοῤκήθα o yaoc oU T0Q , (92) συ cA aquel 

hu teu tyse Εἴς αὑτόμ ; ἐκέϊνος 5 ἔλεγε 791 709 
“Ὁ 09 7 CA €) Fu. ! * ^o 

να T σώμιατος αὐ7ό. ὁτε OU|) ji^yt eH ἐκ νεκφῶμ, 
€ A € ^ 4 

Ἐλινήσθκσαρ οἱ jaro αὐτὸ). ὅτι C510 EAS ys 
? Σ vu Kd ^v P RONE C ST ce * 

aiios) MdigPuds e τὴ 38e) τῷ λόγῳ Q ela. 

περ δἰνσοῦς. o δὲ ἢ KD eA φοσολύμοιρ ᾧ id 

πάσχα φῇ τος ἢ tol ὑπ βόνσαμ. εἰς τὸ ὄνομα 

| irm, θεως ὄντες αὐτὸ) τὰ exu eo & tola . aUa 

196 3 Ὁ inco οὐκ Ἐπίδδνσεμ i io αὐτοῖς δια ὃ 

«Top ινώσ'κειμ τὸ ἄνϊας » v) οτι οὗ a5 a eX 

J | ἵνα 

b. 
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"iot τὶς tog Tug ient “ἴοι τὸ ἃ goes. αὗτοο ΟΣ 

Ἐγίνωσκεν τί Sy SECO ἀνθρώπφ. Ry δὲ ἀν 

βφωπορ ἐκ TV qae ισαΐωμ D νικόδαμιος ὦ ὀνομια, 

dg xc TH Ἰουδαίωμ. οὗτοο KA De 799 C TO) Inc sp 

νυκῦθο, ποὴ εἶπερ αὑτῷ, CP Ber ; ὄδαμο ὁ ὅτε: 

ΔΊ θε5 Ἐλήλυθας διδάσκαλος. oud dc γου ταῦ 
τα τὰ c't. ea δώυαϊαι wor, ἃ σι προιξίο, tay 

quil καὶ ὁ ϑεὸρ Jue? o TO. crecen o 1u0 0, 107) εἶα. 

περ αὑτῷ, αμὴρ αμὴμ λέγω σοιζεαρ μή ἀρ γῦυνπ 

θὴ ἄνωθεμ, οὐ δώυατ 1d Gp Tl δασιλείαρ 7E θε5. 
λέγει πρὸς «VT ονικόδηῤκοο. 25 C δωαπγανῦρο» 

706 γγυνκθῆνοι γέφωμ ὧρ; μὴ d'avocrg εἰς rro) xo? 
λίαρ ? μαθὸς «VT δεύτες op εἰσελθέϊμ,ν) yov 

vou 5 ἀπεκφίθα ὁ 1o 56, αμλὴμ αμὴμ λέγω d'or ta 

dy μή ἂς Ypousti ὅς ὕδατος νὴ πνεύμίατο, οὐ δύ 

να εἸσελθᾶμ cire alU Θασιλείαμ T θεδ. ὃ γγν 

vo: £X f eagxot, cst 63. 9) τὸ Yer T1: 

vop Ἐκ T πνεν ματος me aL 2, μκἢ θαυ. ἄρ" δ, 

ὅτι εἶπόρ σοι ,ὁτι dU ὑμᾶς γγυνκθένοι ἄνωθεν, 

ὸ πνεῦμα ὁπὸ θέλει πνξί νὴ a1) qevip: d Qs 

eoo οὔκ οἶδας το 00st tX V1], V; πὸ ὑπά γέ, 

οὕτωο 6i πᾶς Ὁ γεγεννηλδνοο Ἐκ T πνεύφκατοο, 

&mexgión vx ed x00 νὴ εἰ eR au. πῶς d t; 

ποῦτα 9 seo ment 10x 1 ἡησδο, y) erp αὑτῷ, 

tj cU wq 
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οὐ εἶδ διδάσκαλοι τὸ 1 c'e. "οὶ ταῦτα οἵ γί 

Vac κει e; p ἀμ λέγω σοι; ὅτι ὃ οἴδαμεμ λα 
AUi pu) ὃ ἑωφάκαμερ aae τὸς oui, x9) cip 

eo mogia iex οὐ λαμβάνετε, εἶ τὰ ἐπίγεια εἰς 

πορ ὑμῖμ, 0?) οὐκ Ἐπιδεύετε,, Trio tay tro τὰ 

eaput, τοιβεύσπτε; o7) οὐδεὶς ya G Ec p εἰς 
"Sp ougato JR, 4A ὁ EX TO) e V καταβάο,Ὁ ἥ joe 

τὸ! ἀνθςώπτου, c ὁ ὧμ quad οὐφανῷ. ν) xo0o6 uoa 

c ονψωσ᾽ε TOU ὑφιμ c) τῇ ELS οὕτως νψωθῆς 

νοι d'& ὸρ ἥδ μ΄ τοῦ ἀανθφώτρυ ἵνα τοᾶο ὃ τοιδεύωμ 
3 ’ ' 2 / c2 

€IG UC Oy » U.C CAT] JA 2C EXCH Ἰωὴμ QU GV L0 3. οὐ 
dede € 1 ’ὔ 

"It96 )yoU2 ἡ γάπησεμ o 600 TOJ) X 0c'.0p , ὥστε 

"y ἥου αὐτο τὸρ 44-0 o" ἐδωκερινα esto ὃ τοῖς 
. : ΄ 5 " 

Ss UG p XT QUT» »κὴ ἀπόλατοι, αλλ EXP foli 

αὐώνιομ. OU You ἀπτέδάλερ ὃ θεὸς Top ἥδμ αὖ: 

T0) «10 Tbp óc pop , itat Kg TO] κόσμομ - ἀλλ 

“να σωθῇ ὃ κὄσιμκος δὲ cU το). το 15 V cop εἰο αὐτομ, 
2 ' € Ἂν ! ͵ » ' TE εἰς 

οὗ κρίνο. ὃ δὲ μιὰ τοιδεύωμ, OW κέκριτ,, ὅτι JUI 
: A57 DP 

-σεπίσευκεμ εἴο TO ὀνοίκα 19 μιονογενοῦς ἥοῦ Τοῦ 

θεοῦ, ava d Etsi ἣ κφ σὶρ, ὅτι τὸ q GG ἐλήλυθεμ - 

εἰς Top óc jon, toU) Wy Moaq oi ἄνθφωπτοι, A 

Aop τὸ σκότου," TO φῶς, ἣμ P γρνηρὰ αὑτῶμ T 

seyn. we y o φαῦλα πράσσωμ, μισεῖ τὸ Φῶς, 

X97) οὐκ Ἐφ ΧΟ 71906 1? 68e DT. ἐλεγχθῇ «vt 

τὰ Ἐς γα: 
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ταῖΐργα, ὃ δὲ 2PIGp cip αλήθααμ, Vere rot πρὸς 

τοφῶν (ἵνα Φανερωθῇ αὖ ΤΟ) ταΐφγα; σὰ qu dea 

ép dg γασιμβύα, μετὰ ταῦτα Ἰλθερὶ ον σονο 3) 

ΟἿ iara αὖ Το) «1G Tip Ἰουθαίαμ Yi κοῦ «καί 

διέξιδε μετ αὐτῶ , ἢ z s Bi φεμ,ἣμ δὲ "οὐ 103 ty 
vxo Pozrt top ᾧ ἄνω Ἐγγύρ TO σαλεί Jo, OTt Ud 

TX 2023 o: ἐμ id. 40) ἀρυγίνοντο i) tbe] aola 

τοιοὕπω o0 ET DA elo τὴμ φυλακὴν ὃ 

te tuse. Ἐγένετο ovy λίτισι ὃ ἐκ ὧν uod "Τὼ fco 
ἄννο ματα ἰουδοίωμ Susi 'καϑας ἰσλκοῦ, δὴ ἴλθομ 

προς, q0p ἰωάννκμ;, 192) eI7r0y αὐτῷ, ῥάδϑεΐ, 68 zm 

μετάσου υτσέφαμ TO Ἰοςδάγε, & σιὶ μεριαρτύρκα 

καρβῖδε οὗ οὗτος βατῆίζε, v γὴ τοάντες Sexo au πρὸς 
αὑτόμ. ἀπτοκφίθκ Ἰωάννκς, U s. ov d uo, ἄν- 
iode Ax ἄναμ᾽ ovd , eap nra 4 δεδορϑιΐου 

αὑτῷ Ἐκ 70) οὐφανοῦ, αὐτοὶ vido n nem, oTt 

εἰγρμ,οἷνκ eu Ἐγὼ ὃ 381508 XA c OTI QUSS Ez 

Voo du Ep. meo ep exsly ov, οἔχωρ Tp νύμιφαμ, 

νυμφίος tsp , ὃ δὲ φίλου TO? νυμφίου Ó tema 
yg!) aac αὖ TO? ) »χαφᾷ χαΐφε δια vip φωνὴμ T 
νυμφίου. QUU TR cip H χαρὰ H ἐμὰ Brea adi, 

&xelyop d'& αὐξ yap, Ἐμε δὲ ἔλαττοῦ ὅδ ou, ὃ ἄνω: 

ésp ἐφ χόμδνος ἐπάνω πάντωμ ts1p.0 ὧμ Ἐκ qO) 
"yis » vit ὅξι 497) Ἐκ 9O) γῆς λαλέϊ,0 x τὸ 

t dj οὐφαγδ 
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pn ὀυςανοῦ ἐφ χόμιυος , Ἐπάνω τάντωμ Ἐδί, tg) 
" ἑώφακε 92) i Uo'v , TOTO μιαςτυς Gi) alu 
ῥκας τυφίαμ «i0? οὐδεὶς λαμιβάνα. ὃ λαβιὺμ ete 
τοῦ τὶ μαςτυρίαμ, Ἐσφφάγισεμ,στι 0 Seo λα 

Guo ὄξιμ, op 9n ἀπέθελερ 0X00 , τὰ dé 

"τὸ 35 λαλεῖ. oU »ou) ἘΚ amps διδωσιρὶ 0 θεὸς 
τὸ νεῦμα. Ὁ uris ἀγαπᾷ Top op, 9 τάν: 
τα δέδωκε dj cA τῇ χεφὴ αὖ T9. ὁ το ιϑεύωμξιο To 

ijop » X ζωὴν οζώνιομ. ὃ δὲ rip 69 ἥ jj οὐκ 

o erat ζωήμ, αλλ ἣ ὃς γὴ T9 ϑεοῦ μᾶχψαει tz aus 

τὸμ . Ὧ0 οὖμ ἔγνω ὃ xigiog 5 OTI ipcócap ot 

φαρισοῖιοι., t , ὅτι "Noe πλείονα ju. oxTatG w0&, 

3102) Pcr] 106 , ii Ἰωάννκο, κα TOI γε 1n 5G αὖνα 

τοῦ οὐκ Ἐβάτηνερ, ΑΚ οἵ μαθκταὶ αἰντῶ,, ἀφῆς 
κε σἰιὺ Ἰαδαζαμ, (97) ἀπῆλθε τοάλιρ e16 «rU "yea 

λιλαζαμ. ἔδει δὲ αὐτὸρ διέρ x scr ou δια 95) σας 

ἐλαφίαρ. ἔρχετοὰ οὖμ eo τπόλιρ qO) σαμαρίαᾳ, 
As you Su c'Ux cg ; 7ÀXG'I0p TO) χωρίῳ ,0 td'az 

κε} Ἰακὼβ Ἰωσὴφ [o ἥῳ αὐτὸν. Hp δὲ $x& aus 

yh τοϊακῶώβ. ὃ οὖμ Ἰκσοῦς κεκοπιακὼρ eu S9) 
d od 'ormogiag τκαβίγετο οὕτως Ἐπὶ τῇ παγῇ. ὥρα 

Hy Gre €xTR. ἔφχεται yaoi Ἐκ «a9 σαμαςίας αν 

TAUC'OL ὕδως λέγε αὐτῇ οἰ σδο. d'óo μοὶ ιέίμ. 

ei oun uxo ico «UT. χπελκλύθάσαμ slo us 
wo 
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wp ἵνα τροφὰς ἀγφάσωσι. λέγει OU) αὑτῷ 

H aci Ἧ σαμαφᾶτις. πῶς συ nidi c AT , 

παῤ t wie αἰτεῖς, οὔσπο "yox Oo σαμαςεί 

ἄδος; οὗ y evyasovi] Ἰοδαϊχοι σαμας εἴταιρ. 

ameti jo C 499) εἰ περ αὑτῇ. eI sd'ac lu d'o 

.gsap 9) A, Mo) τίς ὄξιμ Ὁ λέγωμ cor, δός uot 

vip, σὺ ày fiue prs o7) éd'oxsp aq σοι Va 

Mar T6y. λέγει αὑτῷ Wk γωυή, κύριε, οὔτε ἄντλκε 

qux ἔχας; νοῦ) ὸ φρέας δὄξὶ Pav , πόϑεν οὗὖμ tz 

xee TO ὕδως τ To ξῶρ; : μή συ μείζωμ εἰ τὸ) τας 

ως NA Gp Toa o, 06 Ἐδωκερ i BUT Us φφέας, « 
. αὕτοο ὅς αὐτο) ἔπιε, 9» ot jor arm, ) τὰ θρέμ 

audis αὖ Το); ats [θη o inciso, 492) emp αὑτῇ. 

τοῖς ὃ weg Ἐκ Το ὕδατος τὅτου διψήσει wá 

2up. 06 ἢ ἂμ asit Ἐκ τῷ Vd'octeo οὗ Ἐγὼ δώσω αὖς 
τῷ, οὗ μὴ δι μίση εἰς Top ot Get . X at ἡ Vd oe ὃ 

δώσω αὑτῷ, y polo e eA) αὑτῷ τοκγὰὴ vd erToG As 

λομᾶμο «ic Ἰωὴμ οκώνιομ.λέγει 7606, αὐτορ ἣ "yv 

Ti x eie d'oc 44.01 τὅτο ὃ Vd'og Jit μὴ δι ὦ, μὴ 

δὲ t ἔφ χῶσαι ξυθάδιε & TAG. λέγει αὐτῇ ὁ iugo. 
ὕπαγε; qvis op "Pad ea σου, I9) tA0c φυθάσς, 
creng ibn H γι , I9!) Wm αὐτῷ, οὐκ ἔχω ἄν: 

d'ea, λέγε αὑτὴ ὁ IKc'O ve. καλῶο εἴπαο, ὅτι ἄνε 

.d'ea οὐκ ἔχω, τοέντε you &yd eae ἢ £6, X9 κοῦ VU 

t iij  optixec, 
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ep Vea; οὐκ ἔσι σοὺ ὃ ἀνής. τοῦτο GU cc € agua, 
λέγε αὑτῷ H "yaoi. exe, θεως o ὅτι 710 φήτηρ el 

σὺ, οἱ σατέφες iua Gy qv Ὁ o ood τούτῳ προσ'εκύς 

Vsg ey X) νάλέίο λέγετε, ὁτι cH Ἱεφοσολύμιοις Sip 

ὃ τόρ ὅτου da 3 agoexuveip. λέγει αὑτῇ 0 1c, 
γύνοι, τοίβευσόβ 4.01 , ὅτι Eg X ToU ὥρα ὅτε οὔτε, 
s Toc) Ὁ ̂3 τούτῳ, οὔτε cA ̓πφοσολύμοις oae: 

vio'ers Go) voa Tel . Vuelo agorxwem ὃ ovi oid'ate 

Tue Bo aoc vy pue 0 ̓οἴδαριεμὅτι N ΡΝ fat 

vCT "réd'étop ' t5 1p. QM. 59x] ὥρα W) νῦμ DESIT E 

ὅτε Οἱ ἀλαδενοὶ προσκυναταὶ πϑοσ'κυνήσουσὶ 

πατρὶ cA! τανεύματι νὴ aure rox. v) XB 0 marig 
“ιούτουο ὁ κτέιϊ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόρ. πνον 

ἀλκὰ Ὁ θεσο,γ) τοῦο προσκυνοῦντας aps TU 

pt i2) & Asl d Me inen λέγε αὑτῷ ἣ 

yas. οἶδα ὅτι usos ἔρχεται, 0 λεγδμῆθσα 
251500.0T ἂμ [ANTE &xClVOG eo ye AG ITVIT cae 

ταιλέγει αὑτὴ 01407. Ἐγώ &IJA.1 ὃ AA GO] σοι, νὴ 

emi TO ro ἔλθ op ΟἹ μαθηταὶ αὐτοῦ, gU ελλαύμκα 

σαμ; OTI ματα poncaog λάλει, οὐ ες utu τοι 

εἰπε, τί enis HUI λαλείς, υκτ αὑτῆρ; plis p οὖμ 

Ti) ὑδρίαν QU TÁG H γυνὴ X) acre εἰ τὴμ τοῦς 

Ap MG, λέγε τοῖο ἀνϑφώποι. δεῦτε iden ἄνθφωα 

4P 06 εἰ τέ μοι τὸ ἀνταῦσα &?P ING (CS (f (à οὗ τὸς 

NE 
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ip c 0 $506; j d'ejj op οὗ ovp €x Q9) 10A£ 00 , «o? 

Hg XoVTo 7:900 αὑτό. qv δὲ G9 ματαξι gern 

αὐτὸ ol ncdired , λέ Core. $a68u φάγε. o δὲ 

ti eU Toro. E^y co fgGews tO qoryepyiy ὑείῳ 

οὐκ ὄἴφατε. ἔλεγομ οὖμ οἱ καθκταὶ πρὸς ἀλλή 

λους. Ju. τις Kus yxp αὑτῷ φαγέμ ; λέγει aus 

τοῖο Ὁ 1kc'oUG. t j.0p βοῶλια ὄξὶρ, Wo e 018 ὁ δὲς 

Mua TO) sip ourróG ὡς δ πλεώσω αὐτῶ 10 

ἔφγορ. OU ϑῤκέίο λέγετε, ὅτι ἔτι τεξἀμιανομ "2A 

πο) ὸ δϑεξισίμος Ἶ XV ; ido λέγω ὑμῖμ:. ems 

jan τοὺς ὀφθαλμουοὺ wap, «92 Je&c ade rto 

χώρας οὅτι AÓUx ot ε)σὶ 7106 θεφισκομ idw (ΝΟ 

Ὁ sel dco] uo 0p λαμ βάνει, νὴ σαυάγει cog Pg 

sic Ἰωΐμ ooout0p y ἵνα νὴ ὁ απείφωρ ὁμοῦ χαΐφῃ, 
νὴ) ὃ Jef£ep . cJ 28 τούτῳ ὁλόγος ὄξ)μ o ἄλπθις 

νὸς, ὅτι ἄβνος ὄξ)μ 0 GUSIeto SMOD) C 0G 0 δὲς [2 

Zo. ἔγω ἁπέσειλα VG δες ἤει. ὁ οὐχ VA. ClG 

κεκοπιάκατε, QUOI. κεκοπιάκασι, νὴ V/A CLG ἐς 

yp κόπομ αὑτῶρμ ἐσελκελύθατε. Ἐκ δὲ 95) τὸ ὅλεα 

ὡς exellXG πολλοὶ Ἐστίδόυσαρ 416 αὐτομ ἣν σας: 

μαφειτῶν διὰ Top λόγο A) γυυαικὸ guo migis 

CK 40TI εἴπτε ἐκ! -«πἄντα ὅσα ἐποίνσα, Ω6 οὔμ KA 

Bop πϑὸο «voy οἵ σαμας dap je Tt «V Top 4X& 

Vou. wa αὑτοῖς, or) € jx. e eq excel δύο Ἡμέφας, Mog) 

ἐγ O00 
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$5076 πλείους Ἐπίσόυσαμ διὰ δ᾽ λόγο αὑτῷ. τῇ 

τε γαυοικὶ tA yop, ὅτι οὐκ ἔτι διὰ elo) cip Ads 
Auc wo Js p arro 02: ooo on Ofz 

δαμερ ὃ »ΟΤι οὗ τός fep ἀληθῶς ἃ ὁ c'e T X078. 
Ó asisóc, μετὰ δὲ T&O δυοὶ kg eeu LE ἐκέία 

esp c amr esp τ eG Tl) γαλιλαΐαρ. αὐτοῦ γα 

"TET: ἐμιας τύφασεμ, ὅτι προφήτης cu τὴ δίᾳ. wa 

“δ l TIAM οὐκ Y. ὅτε οὖμ ἴλθεμ εἰς lu) "y ote 

| λαζαρ,ἐδέϑαντο αὑτομ oi γαλιλαϊζοι,π ἄνα Sco pat 

κότες, ἃ tTrOINO'S) ςυἹεφοσολύμοις UJ τὴ ἑορτῇ. 
Wo?) αὐτοὶ γοῦν NABop «1o li τος τήμ. ἄλθεμ οὖμ 
Ó ineo cup dT Tl κανᾶ γαλιλαΐας; ὁπτὸ t 

ποίμσ'ε TO ὕδως otVop. "οὐ Kp τίς βασιλικὸς, οὗ ὃ 

ἡὸς kod éye qu καπτερναούμ AA. oU TOO ἀκούσαο, OTt 

100UG ἡκει Ἐκ 90) ϑϑαίας «to. ala γαλιλαζαμ,ἄω 

πῆλθε ngos adrróp, od) Ἰφώτα o 19 p (ἵνα xor aH, 
M92) 107 Tot αὖτ τὸρ jop. Vane you αποθυΐ 

cep. εἶπ οὖρ ὃ Ἰκσιοῦς aec ei op. t Jk σκα 

Ja ν) Τέραϊα ἴδατε, oU μὴ πεισεύσκτειλέγει πρὸς 

avTop ὁ βασιλικόρ, κύρις, κατάθαθι πρὶ απτοῖλαα 

3 vep τὸ παιδίομ μου λέγει αὑτῷ οἰκσδοιπορεύα, 

Ὁ ó ijoc cé ji. I) ἐπὶ ἰδϑυσερ Ο ἄνθφωπτος [5 λόγῳ 

εἶπεν αὑτῷ ὁ Ingo) ἑποςεύετο. Ἷ» 5 αὑτῷ 

κα]αβοαίνοντος; 01 δὅλοι αὐ To: ἀπτήντησαμ αὑτῷ, 

90 

—CrTe€Xt ERI Ts PEN 5. 
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-Mo2) ἀπήγγαλαμ,λέγοντερ, ὅτι ὃ «dis σου a Ἐπύς 
"JeTO OU oüp ̂y αὐτῶμ TU ὦ doge i ἢ ko, ότεφομ 

xs. "αὐ Mid αὑτῷ, ὅτι X Üco ὥ ? ga sed dup dx 

φῦκεμ ἀὐτὸμ 0 regere. ἔγνω oin 0 muris, OTI ᾧ 

ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ κυ 7 «map αὑτῷ ὃ Ἰνσοῦς, 00 de 
σου ζῇ πολ' ἐπί σευσεμ αὑτος SW) H ΟἹ κία αὖ TO) AX. 

τοῦτ» τοάλιμ δεύτεφομ σκμιξίομ Ἐπτοίκσεμ o Ἰκστοῦρ 
ξλθωὼμ Ἐκ οδ)ουδαζας cic lo» γαλιλαίαμ, 

μετὰ ταῦτα ἣμ τορτὰ Τὴν Ἰουδαζωμ,ν)ὴ ἀνέθκ 
6 Ἰησοῦς εἰς Ἱεφοσόλυρια δὶ δὲ ᾧ) τοϊο'εςοσολύε 

por ἐπὶ τὴ aieo ecc icol κολυιθήθφα,ἢ tT you. 

νη Goods! βηϑεσδα,πέντε Sao tx uoa d) ταύ: 

ταῖς κατέκάᾳτο ταλῆθοο 7PÀVU τὴν ἀσϑενούντωμ,τυ 

φλῶμιχωλῶμ, ExcSp tad exo pep ali; i des 

τος κίνησιμ. ἄγγελος ^98 κατὰ καιφὸμ κατέβοια 
Vep qu τὴ κολυῤιθδή ga) ἐτάἄφασσε P ides. ὃ oup 
πρῶτος tu. βας μετὰ αἰὼ ταςαχὴμ T t Vd'ormoG, s 

γιὶς Ἐγένετο, ᾧ δϑήτρτε κα τείχετο νοσήματι. «p 

δέ τιο ἀνϑφωρο ἢ ἐκέ, τριάκοντα (o2) ὀκτὼ ἔτεα 

ἔχωμ qu Τὴ ac «via. τοῦτομ 1d p 0 iae, καϊακεί 
pop, γνούς, ὅτι oA wp Ἀδὰ aeovop Exe Acyq 

eir θέλεις ὑγιὴς 0607 ; ἀπεκοίϑκ αὑτῷ ὃ qs 

o3 «yo. κύφιε,άνθφωτπτορ οὐκἘχω να ὅτ ἂμ ταφα 
x? Vd'og , DXX qus elo τὼ) oA VA foíégay, 

| quad 
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57 & ὃ Ἰφχοίαι ἐγω ἄλλος ago tA 0U καταθαΐα | 

va Aye αὑτῷ ὁ Ιησοῦθο, Syagat igo TO) ag 5G 

τὸν σου, (o?) mere, μὴ εὐθέως t ἘγίνεΤΟ νγιὴφ᾽ 

o ἄνθρω: 766, V) "ge Top 'φάβρβατομ αὖ T9) , δ) πτέρις 
πάτα. ip δὲ σάδθατομ cA ἐκείνῃ τῇ Hua ee at. Asp 
ovp oi Ἰουδοῖζοι (So τεθεφαπόνϑϑῳ. σάββατόμ 
ὅξιρ,οὐκῖ id σοι! eot Top «eb barn . mega 
Üx αὐνῖο. ὃ ?PI oko με vyiii «V 0G ἐμοὶ id 

ὥἄρομ 7 «eac6 ατὸμ σου (QU) cerra. ᾿φῶτης 

ea ovp αὑτόμ. τίο ὄξιμ o ἄνθφω 708 ὁ E ray) "0L, 

ἄφομ ?»p sedo Bocróp σον, νὴ e«ermáraso δὲ Ἰὰς 
Sui ol iid'et τα ἄξιμ. ὃ LEA δϊεένθισεμ. Ὁ2 
Mns OVTOG cA τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα eue lo" dà αὖ 

Tp οὐησοῦο ἴδ᾽ $8; W) sme αὑτῷ Id e U ὑγιὴς 
γέγοναρ, μκκέτι ἀμάφτανε, ἵνα αὐ X Cieop τί σοι. 

9737 1977352 3 PV. TES ἄνϑρωτρς, 097 ἀνήγγειλε TUiG 

Ἰουδαζοις οὔτι f4c'0UG ὅδι; ὃ τσοιήσ'ας αἶντορ ὑγιῆ, 
ἢ διὰ τοῦτο ἐδίωκομ zy ἰκσοῦμ oi Ἰουδαῖοι, 

Ἴ Ἠρλὴ £0 vv αὐτὸμ αγρκτεναι, ὅτι ταῦτα ἘφΡίει qu 

σαββάτῳ. ὁ δὲ ἑησοῦο ἀτσεκς ίνατο αὑτοῖοι πα 
τῆς μιου o0 Tu ἐργάζεται, καγὼ ἐφγάβολιαι. 
δια τοῦτο ous A op εἰήτουμ irn oi 1o vd'atot 
ἀποκτεῖναι. ὅτι οὗ ἀκόνομ ἔλυε σάδβατομ,ἂλε 

Ad (g)) τατέρα ἴδιομ ἔλεγε "T ϑεομρ,σομ ἑαυτὸρ 

“σοιῶμ 
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KS V9. 9x8. ἀπεκφίνατο οὖμ o 1uc'0UG Wo?) sia 
περ αὐτοῖο, Guy ἀμεὲρ λέγω ὑμῖμ,οῦ d'cciocrae 

6 joe γριξίμ c tav οὐδὲμ, tx κά ἃ βλέπῃ T 
πατέφα ποοίδντα. ἃ γὺ p tx€lyoc vole , ταῦτα 
KL jc ὁμοίως πσοιξί. ὃ 29 wur φίλξί Tp 

jop, 3) ποάντα δείκνυσιν αὑτῷ. ἃ αὐτὸς 15018, 

πολ μείζονα τούτωρ δείξει αὐτῷ ἐφγα να vele 
Aa etre στὶς ἡγοῦ ὃ τατής ξγείρει TOUG Ve 
κρους νοὶ Cont fé, οὕτως " 0100, οὔ 9£A& 103 

ποιξί, οὐδὲ ^y) Ὁ πρατὴρ κφίνει οὐδένα; CS oc lo 

xe icip hg δέδωκε ἡ 5G, tva "ymo Qu 

ct To) fjop ; xac TAG TOJJ πατέρα , Ὁ AA τίς 

pp Top ἥδμ, οὐ ἀμιᾷ Top τοατέφα T πτέμ ψονϊα 
αὑτόμ. ἀμὴμ ἀμιὴμ λέγω ud, o τὸρ λόγομ μον 
ἀκδωμ,γὴ τοισεύωμ Go as £u rrt με exa Toy 

οἰώνιομ, VoU) τἰο κοῖσιμ οὐκ ἔς x VT), ἀλδλιὰ μιετας 

Gc ous Ἐκ τὸ ϑανάτο) εἰς TU φέρ, p rud 
- λέγω ὑμῖμρ,στι tex] ὥρα,ῃὴ νῦμ ὄξιμ, ὅτε οἱ ve 

κροὶ ἀκδσοντ, o) φωνῆς TO) ἥοῦ ἴ θεῖ, νὴ οἵ cos 
ue Jicovraz. ὥφπτερ E 0 mari Ἔχε ζωΐῃ 
e) ἑαυτῷ »οὐτως ἔδωκε (92) G9 ἥ a Teo à ἔχε S 
ταυτῷ, "α) δ δ᾽ ασίαρ ἔδωκεμ αὑτῷ v) κε ίσιμ 201 
ey, oT! τὸς Gy Oe mra &51p. μὴ θαυμιάγετε τοῦτο, 

ὅτι ἔς χε ὥρα, ᾧν Has ἄντεο 01 q/) τοῖς μινκμείοις 
ἀκόσογτ» 
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ἀκδσοντι ἡ φωνο αὖ το), νὰ Ἐκ γρφεύσοντῇ ΟἿ τὰ 
ἀγαθὰ ποιίσαντεο. LG ἀνάθασιῃ Toiie;ot δὲ τὰ 

φαῦλα πράξαντες, «to airo ty κρίσεως, oU fva 

ναμαῖ ἐγὼ aerei QC7P Scu ovd ép . adiac o 

κδω, κρίνω; «Q7 ἣ κφίσιο 8 EUM i δικαία Ἶ tS1J. OTI 

ov ἡμτῷ τὸ θέλεμκα τὸ top Ot τὸ θέλημα τὸν 

πέμψαντός m ταβός ἢ tcp Ἐγὼ uoce Tie rod 

ξμκαυτοῦ, Ἡ «xe TUe [ot μι οὐκ tip xAMÜKG . 0G, 

ὄξὶμ 0 ip e 7791 kB) oida 9 c duoi ὄξιν 

H dug rug laci uae Tied πο ἐμ, UGG aT SA 
κατε a$06 1o VN, V) μεμιαφτύφηκε Τὴ ἀλαθεία,. 

Ἐγὼ 5 OU Ape i LE "lu (Aag Togo Aag Gite 

voa ταῦτα A£^yo ινα ὑμκέίο cai. ἐκεῖνος 

Hy 0 AU X VOG ὁ xao uoc W) patio ἐς ὑμϑς 5 te 

θελήσατε Qty oU Xo B V oU Tog Cat eu (G6)" cp cs (qos 

πὶ aV yo 5 ἔχω alus μκαρτυρίαρμ μείϑω T. Ἰωάν 

ve. τὰ γυΐφγα a Ἰδωκέ μοι ὃ φατὴς ἵνα τιλειώ 
co αὗτα, αὐτὰ τὰ Ἐφ γὰ & tyo sti, aó mgl 

wel tus, ÓTIO *aTHg κε ἀπέσαλκε, W) ὃ πέρι. | 

Lou n πατὴς αὐτὸς ἀαμας TUS ICE ael tu, 

οὔτε ovp QUT ἀκκκόατε πώτρτε,οὔτε εἶδοο qua 

TO) $c ox ace, x) T AÓ yop αὖ τὸ) οὐκ ἔχετε μένον. 

τα cii υμῖυ, δ 6 0p ἀπέδαλεμ ἐκέίνος,τῦτο Vj Ela: 

οὗ ποισεὔετε εἘφεύννατε τὰο γραφας, ὅτι Udo 

| δοκξίτοῳ 
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δοκέίτε ᾧν αὑταῖς doy οἀὠνιομ ἔχειμ, NoD) cela 

Va sop od μκας τις ὅσιοι πο ἡ Su Mn) ov θέλετε 
ἐλθέ πρός κιε να Top ex Te δόξαμ zc ἀνθρώ 
πὼμ οὐ λαμιβάνω, ἀλλ ἔγνωκα ὑμᾶς,ὅτι 7103 
ἀγάἅπαμ τὸ δε οὐκ ἔχετε q ἑαυτοῖς. Ἐγω Ἐλή 
λυθα qu S ὀνόματι Το) πατρόο 4A 4X)) οὗ Aou 

Θάνετέ με. tap ἄλλος ἔλθῃ qu δ ὀνόμαᾷ G9 12 

δίῳ ἐκθνομ λήψεοϑε. τοῦς d'auctod s vu. do visa 

c'atd o£ap To QR Aog Aou foto «c w) 103 

δόξαμ clip ἄδα Τὶ jx ovs θεῷ οὗ 2 cé 5 μὴ d'oxet 
ποότι Ἐγὼ καταγορήσω ὑμιῶμ 7I06 T πατἕφα; 

ἔσιμ ὃ κατήγοφῶμ Vj ἀκωσῆς ὡς Op ὑμξίο λπέ 

κατε, el γ» Ἐπ ISSUSTE (4. G0 E, ἐπ ISSUSTE ἂμ ξακοὶ, 

791 y) Sus Ἐκέϊνοο ἔγφαψερ. εἰ δὲ τοῖο Ἐκείνου 

"yea. u.a I οὗ zr Se US T, πῶς 1516 ἐμοῖο eraot 

TiSsUc'vTS | N«Toc Ἰαῦτα cri ep o 14050 πέραμ 
“ὁθαλάσκο ὃ γαλιλαΐαρ ὃ TiGse rd'oo Νὴ cos 
64 αὐἹῷ OXA02 TPAUG 0 ἃ ἑώρωρ «v Ta c ky. oco 

oed ἐπὶ Ὁ αὐϑενδνϊωμ, ἀνῆλθε ὃ εἰς ὁ Og0Q Ὁ 1M 
c 56, X) &x € Ἐκάθκτο μεῖὰ E cau. αὖ 7) ey 

γυο τὸ roc ἑορτῇ € Ἰοδαΐίω "ἀπάρας cup o 1x 
co τονὸ οφθαλμιοιὶς ,X) θεασά μος δὰ ?PAUO. 

ὄχλος ἔρχετ πρὸς aT AE yd πρὸς Tr Φίλιππον, 
πόθερ ἀγςάσομεμ ae Tec ,ἵνα φαγωσιμ οὗτοι ; 

| τοῦτο 

6 
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^ Y 2 o $8 7^ 

TOV TO δὲ ἔλεγε es ao drop αὐτόμ, αὕτος "yov tide 
71 ^4 ? z / d^ 4 Δ᾽ 

TIE SS VOICI, αττπκο θη αὐτῷ Οίλιτπτοο, dia 

ἀκοσίωμ d'hyotg fcop ἄρτσι oU X arg xcao ip αὑτοῖο ἵνα, 
3:500 αὐ TOI βραχύ ἃ Ad Bog. λέγει αὑτῷ εἰς Ἐκ 

τῶμ «of "τῶμ etu T), ds ἕας ὃ ἀδελφῷ 06 σ᾿ κα 
VoG ποέτρου. tsi ται δάφιομ ἐμ ὧδε ὃ tX τοέντε 

ἄςτους κφιθίνας, 492) δῴο ὑψάφια, QU ταῦτα 

“ΤΙ (ἄδιμ εἶ 7: 0n TOU6 ; εἶπε d t Ἰησοῦς. ποιήσαιτε 

TU ἀνθφώπος oco tp. HU X X og T0 v o0AVG 

A) τόπῳ ιἀνέπεσομ οὖμ οἱ tud ese s T cei con 

ὡσεὶ τποεντακι χίλιοι, ἔλαβε δὲ TOVG ἄφτόυο 0 iia 

σοὺς, 92) εὐχαριδήσας διέδωκε τοῖο μαθηταῖς, | 

οἱ δὲ καθκταὶ τοῖο ἀνακειμβύοις ,δμοίως μὴ ec. 

dI οἡγαφίωμ ὅσομ ἔθελομ. ὧς δὲ eye ul wars 

λέγει τοῖς μιαθκτοῖς αὗτο) συυαγάγετε τὰ rea 

erase ara κλάσματα ἵνα κάτι ἀπόλκτῃ. c'Ua 

νἴγαγρ oi, vy op δώδεκα A - Y Ada 

€ 1. C TUI £x ἣν cim ἀφτῶμ T E κριθίνωμ " e ἐπε 

/ - 4 Cow 5. »χῚ7 
etosóvo'e τοῖο βεδοωκόσμ, οἱ ovp ἄνθρωποι ᾽δὸν 

πιὸ 0 ἐποίκοις σηῤξίομ ὃ Ἰησοῦ, Ἐλεγομ, ὅτι οὗ 

466 p ἀλκθῶς ὁ προφήτης ὃ Ἐφχομῆμος «lo Tp 

κόσμιομ.Ἰησίδο οὖμ Ὑνουϊφ ὅτι μιξλνουσιρ ἔς χε 

ὅσο, I9) ας den αὐτὸρ ἢ ἵνα ποιήσωσι vro 

βασιλία, ἀνεχώφησε τοάλιρ εἰς ὃ 0908 αὗτος, 

“κόνος, 
Ww. 

Ἶ 
] 

| 
| 
| 

2» 
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μό νοῦ. 9 5 e fa εγγύετο, καϊέθησαμ ΟἹ μαβκταὴὶ 

αὐτο Ἐπὶ al) ϑάλασσαμ, (97) Ἐμβάντες ὡς τὸ 
τ λοῖομ ,ἴίφ,χοντο το ἐφαμ o9) ϑαλάσσκε so κατ 
ναούμι. Ng) exorto: KW ξατγό νει, o) οὐκ 5A 

6a πρὸς αὐ τους ὁ 1NC'OUG . Ἡ τε ϑάλαστα C ἀνέμου 

μεγάλου πνέοντος dwysgero. ἐληλακότεο OU) 

ὡς sod fac «TO ray CUTE ἢ τριάκοντα; ϑεωςοῦσι 
7p inroup περιπατοῦντα Ἐπὶ ΧΩ ϑαλᾶσσπο, 
ἔγγυς" T τολοῖου von 'A 190) ἐφοϊβήθεσαμ, 

o δὲ λέγε αὐτοῖς. ἐγώ εἶμι , UH ἰφοδείόε. ἤθε2 

λορ ovp Ao ép «vay εἰς TO solo. itg) «y0goo 

A wAcop tyjose Ἐπὶ qO) "ylio ste Ep ὑπῆγομ. Τῇ 

ξπαύς i096 0 XA00 0 ἐσχκῶρ wieap? ϑαλάσσηο, 

«dp ὅτι ττλοιάριομ ἄλλο οἷνκ Sp Ἐκέϊ, «Tu ἐμ ta 
x&yo εἰς ὃ Ἐνέβασαμ οἵ μαθηταὶ c T9? , oO) ὅτι 
οὗ c'aueo iA Os τοῖς UL: αὗ το o ἰνσ᾿οῦς «c Ὁ 
Ὡλοιάφιομ. , Qe μόνοι ol 1 μαθκταὶ αὖ τὸ απὴλα 
ϑου, ἀλλα 5 ἦλθε "gold: tt Ἐκ τιβεφιάδος 1 t'wua 

τῷ τόπου ὁπὸ ἐἔφαγορ - TOU) dg τορ srx aisi 

τος TO) κυς τ. ὅτε oin sidept ὃ Οχλορ, ὅτι INC 3G 

οὐκ ἔδιμ ἐκέϊ οὐδὲ o1 μιαθκταῦ oT, ἐνέδασαρ νὴ 

αὐτοὶ εἰς τὰ Argi, «92) iA op «10 καπεξναα 
οὐμ. , ψιτοῦντες Top ing'p. "οὶ sug ὄντεο αὐτὸρ πέ. 
gp ῳῷ) Ναλάσσμο γείπομ αὑτῷ, ῥαδθεὶ, τοότε 

«wed 
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αμὴμ Gp λέγω Vip, γκτᾶτέ με, οὔχ ὅτι εἴς 
δεῖε σημιξία,ἀλ' ὅτι ἐφάγετε Ἐκ ν᾽ ἄφτωρ VoU) 
Ἐχορτάσϑητε, ἐργάζεσθε μὴ TU) βοῶσι vip χα 

(Ao UAR, QM. lo plug «1G Voip oot 
op 0 06 T ἀνθφώπο vaa ip δῴσε, TÓTOp X8 ὃ 

mure ̓ σφφάγισεμ 0 θεός. εἶπομ ot 7106 oia 

Ἰόμ.τί "eas Va ἐφγαϊώμεθα τὰ ἴφγα T9 05; 

exer ὃ 0 Lr eem αὑτοῖς. τότό ὄξι ve 
uM Τθεδοίνα TIS «Uc WI εἰς op eres tXeVvoo. - 

«1700 op air G.Tt ovp τρις σι ew βίο να, ἰδωάις 
καρ δὴ riso eo jul) σοι;τί tir ol παῖξς ες i ia 

p.p ὁ μάννα ἔφαγε VALE ἐφήμιῳ; xoc & ys 

2694. ufo ps e τορῚ CT gugayst 5 d (Kt p αὑτοῖο dat 
yep. TIU otp αὐτοῖο 0 Ἰκσδο Di: udi Aya 

VA , οὗ κιωσῆς d'éd'oxsp Vai T ἄφτομ ἐκ οὔ, 

φανῶ, ἀλλ᾽ πατῆής μιὰ δίδωσιμ ὑμῖρ T &erop ex. 
δ οὐφανδ ἣν aen áp, ὁ γῦἄφτος "t θεδ ὄξιν 0 καῖα 
δαΐνωρ᾽ tx T οὐς νοῦ," yop Aid'ovc Gg κόσμῳ; 

ΠΩ op προς αὐτόμ. κυξιεροσάγτοτε d og u d) qe. 

bd TOTOJ «πε δὲ αὐτοῖς 0 ἰκσδ : ἐγώ eta ὃ 

ἄςτος T ζωΐς. ὃ ἐφ χορίνος πρός MR OU αὶ [CY 

νάσῃ Νὴ ὁ πιδεύωμ εἰς 4€ οὗ 4X8 d'en W τπτώτρτε, 

GO ἰτρρμῖμ,ὅτι νὴ τωράκατέ ues νὴ QU TISSU 

ΦΤί, 

Cua νὰ. 

* 
: * 

- 7 

| 

Al Q3 fa; ΑΝ e dS. 1 o^» nv M n 
ὡσὲ γεγνας; czrexe 108 atu TO TG Ὁ 140 50, Ww) eres. 



ΚΑΤᾺ IOQANNHN, 3507 

sre wá O ὃ δίδωσί μιοιὶ 0 seris, Te ἐμὲ X22. y) 

T $$X0 ? USuop "πρὸς ἀκε οῦ un ἐκβάλλω ἔξω. σὰ Kot 

Ἰαδέδκκα Ἐκ T οὐφανδ, οὐχ ἵνα γριῶ ὁ θέλκμα ἃ 

ξχκομ,αλδλὰ 19 θέλκμα T wu Lowlóe κεῖτο δέ 

ὅξι τ θέλαμα T πέμψοντός με παδοοΐϊνα πᾶρ 
δέδωκέ jor ju χγρλέσω dt QUTD) 0X. c aas 

σω αὐτο τὴ Ἑκάτη Ἡμέρα, τοῦτο d'é ὄξι ἢ θέλκιε: 

μα Τπσέμψαντός με;ίνα τὸ Gto ὃ θεωφῶμ τὸμ OU, 
(2: Wiss eG αὐτορ ἔχῃ ζωὴ αἰώνιο, μοὶ ἼΣΗ 

Vasco «TO tyo τῇ ἐλάτῃ Ἱκές ᾳ, ἐγόγγυϊομ 

οὖμ οἱ éd doro αὖ τον, ὅτι εἶ πτεμ ὅτι Ἐγώ sla 

4.1.0 ἄφτου Ὁ καταβὰς Ἐκ τὸ) οὐφανδ. νὴ Ἐλεγμ. 

οὐχ οὗτός ὄξῃμ ὃ Ἰκσιοῦς,0 ἧσο Ἰωσήφ, οὗ RUCIG OF - 
daas p Terr ig (QU) TU) ἀντέφα; τοῦς Up λές 

ΎΞ οὗτος οὔτι EXT ̓ οὐφανδ καταδέβ cime g iy | 

oin οὐησοῦο, Y) eI αὑτοῖο. ἀκὴ γογγύϑετε μετ 

αὐλήλωμ. οὐδεὶς διώατοι Ἐλθέίμ “πρὸς με, ka 
po πτα]ὴρ o πέμψας με Ἑλκύσῃη errop E) ἐγὼ 
QoS c co «i TO] ᾧν τὴ ἐχάτη [EET γέγραμα 

 piufop cy τοῖο aod rote Mop) ἔσονται πσάντεο 

διδακτοὶ 9 ϑεοῦ. exe ovp ὁ. ἀκούσας saga. T0) 
ὥατρος I9) axo pee xerou πρὸς us. οὐχ ὅτέ 

Tp πατέρα τὶς tege dq 0 ep sage T Us, 

εὗτος ἑώρακε ἢ T πατέρα, QA GA p Aye ὑμῆμ, 

ii ij ὃ πισιύωμ 

- 



508 EYAFrFEAION 

᾿ 6 ποιδεύωμ εἰς Ἐμὲ» ἔχει ζωὴμ aL OVIOD « Ἐγώ αἱ 
ὁ ἄφτοο 15 oio. οἵ ττατέφες UJ Gp ἔφαγον τ μιάν 
να s τὴ tg. ,QU) ἀπέθανομ. οὗτός erp 0 ἄρ2 
760 tx T)» οὖς ανοῦ ἡ καταβαζ vp, ἕνα, τίς 7L aie 
T5 Qdyu X) nt ἀποθάνῃ. i ἐγώ e ἀκ Ὁ ἄςτος 0 ζῶμ, 

o tx. TO) οὐρανδ καταβάς tip ἂς φάγῃ ἐκτὅτο 

TO ügmo, Ví erou εἰς Top αἰῶνα. (QU 0 ἄςτος δὲ 
Ὁ ἔγω δώσω ,ἡ σάφξ μου Sp ji , HJ) ἔγω δώσω 
ὕπερ 99) τὸ κόσιψμκου Jose. t4 X OVTO OU 7:906 

ἀλλήλους οἱ ovd aor »λέγοντερ, τοῦς d δώαταξ 
οὗτος heap dvo τἰὼ σάςκα φαγξίμ: : εἶπ οὖμ 
αὐτοῖο ὃ ἐκσδο. Lo quy λέγωϊ UT , top μὴ 

φἄγκτε σάςκα TO) jou T0) ads, 9) mis 
κτε &U TO) 79 Gd A. c οὐκ ἔχετε ζωὴ e ξαυτοῖς. ὃ : 

“φώγωρ d) al σᾶφκα,γ) τοίνωρ μου Ὁ αἶμα, 
Exe Joi αἰώνιον , 92) ἔγω &yaSHc'o αὐτομ TH 

Ἐχάτῃ ἡμιέφᾳ. W γὺ σάφξ μου ἀλχθῶς é3 6g 
c6, (Q0) ὁ αἷμα μον au 0 GG 51 w0c16,0 (aa 

Yop μου Tl σάρκα: : iod τίνων ἀλου τὸ αἷμα, 

p. 

qusaxor pua , ἀαγὼ qy αὑτῷ. καθὼς ertseAt 

iso nsn wocris Any 18 διὰ Top πατέρα. 9] 

ὃ spy Με. ἀακέίνοο ζήσεται dtu, ovTÓG 

ὄξιρ 0 ἄφτος Ὁ ἘΚ TO οὕφανον V καταβας,οὗ καθωὼφ 

Ἐφαγομ οἵ grigio VA GU T μιάνγα W) ἀπέθανομ. | 

Ὁ “ζὠγὼμ | 

ooo o Umrmmm— REPERI 



XATA rOANNHN, $09 

ó "pe yop ToU Tb TOp ἄς Top, 3ic'a εἰς Top αἰῶνα, 

ταῦτα «Tr eJ) c'upocyayi ἡ διδϑάσκωμ τὺ xig 

ναοῦύμι. c5 02 OF ovy X 250" 0U/T&0 Ἐκ δὴν u.a "Τῶβμ 

αὐτῷ ,εἶπορ. σκλκρός ὄξιμ οὗτος ὃ λόγος, τίς 
διώαται αὐτο &xovep ; ἡδὼς δὲ οὐκσοῦο τ) eau 

τῷ, ὅτι "reet τοὶ τούτου οἵ μαθαϊαὶ αὐτὸ), 

εἶπε αὐτοῖς. τοῦτο ὑμιᾶς σκαυδαλήει; ey οὖμ 

᾿ ϑεωρῆτε op jog T0 0e coms ἀναθαΐνοντα ὅπ 

up τὸ agmen; ὁ πνεῦμά ὄξι ὁ Jeomo !oup JH 

cos οὐκ ὠφελεῖ εἰ ovd ey, c ξήματα & Lys A2 

AG ὑμῖρ νεῦμα t éd ") (CTI Ky αλλ elc ly 7 

ὑμῶρ τινε ΟἹ oy τισεύσσιμ. uda P2: dt c a$xiie 

Ó Ἰασονς, τινές εἰσὴ 9l a τοιδεύοντες, 2 τίς 
ὄξιμ Ὁ τραφαδώσωμ ci op. 94 Ae ys, διὰ τοῦτο 

signat ὑμῖρ »ΟΤΙ οὐδεὶς Japan] tA Bet agóc TA 
tap “ἢ καὶ δεδομῆψομ αὑτῷ ἐκ τὸ πατρός, KT 
τούτου τσολλοι ἀπῆλθομ δὴν μκαθκτῶμ αὖ τὸ de 
τὰ ὀπίσω, or οὐκ ἔτι J.T. αὐτο) "iere Sp, sta 
περ ovp 0 1ko 56 τοῖς δώδεκα. n. "οὐ ὑάκέία θέα 

λετε ὑπάγαμ;ἀπεκρίθα οὖμ αὐτῷ σίμωμ πέξος. 
κύριε j πρὸς τίνα ἀπελδυσόμεθα; s gitur fotig 

αἰωνία exec. 19) MAG Gers Md 9) ἐγνώ 
xA, ὅτι σν &I ὁ » λβδὸρ 0 jjcc TO Ax T JayToe, 

ἀπικοίθα αὐτοῖο 0 ἱκσϑο,οὐ κ᾿ ἔγὼ UJ T0706 Φώ 

uu d dw 
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: dx δμελεξάμικ, (92) δευάῶρ ἃ do διάβολός 

ὄξιμ; ἔλεγε 5 ὀρ ὅϑαυσίμωνος ἰσκαφιῶταμ. οὗ. 

t6 S Kuss αὑτορ saeadid oyau , εἰς ὧμ Ἐκ’ 
3D ^s / M i] 

qi) δώδεκα, Καὶ Gero INTSG eT 
e^ 2 "v 4 » A 2 ^v 

ταντὰ GU τὴ γαλιλάκα, οὐ "you ἤθελερ ST τὴ Iova. 

δαία περιπατεῖ "τι Ἐλάτου αὐτὸμ οἱ 15d xot χα 
ποκτέϊνοι ἣν δὲ i ἐγγὺς Ἡ τος τὴ T ἰσφαίωμὶ i avi 

νοπηγία, εἰπτομ οὖμ a$6 αὐτὸμ oi ἀδελφοὶ at, 

μεῖαδκθι ἐντεῦθεμ , to?) ὕπαγε εἰς loa tado, 

ἵνα (97) 01 uai o σὸ θεωφήσωσι τα ἔργα ow 

Τριάς. ovd*u'c γὺ qu «gum φριεί, νὰ irri αὐτὸς 
cA τραφῥησίᾳ εἰναι. ὦ ταῦτα ποιξίς, φανέφωσιομ 

σταντὸμ Gd. κόσμιῳ. ουδὲ P ΟἹ ἀδελφοὶ eu | 

Ἐπίσόνομ «to auTop . λέγει ovp αὑτοῖς ὃ 187006. ὃ 

xag oc 0 £4LOQ οὕπω mágssipy: δ καιρὸς 0 δαξτε 

φορ πάντοτε : ὄξι p ἵτοιμος. ov διαται o κὄσ᾽μκοα 

S ὑμᾶς, sus 5 uice on ἔγω ἐαφῆνφῳ πρὶ 

αὐξιστιτὰ ἔς γα aV γονκρά t ὄξῃμ.υ μκέϊς ἀνάδντε 
» ^c 1 ͵ 5 M. δ 3 ΄ 2 

εἰο lu) Sog C Hp ταύτημ. ἐΎΩ οὕπω αναϑαίνω εἴς 

rip τοφτ ἡ μ7αντημ ὅτι ὃ XoUe06 Ὁ $4.06 οὕπω 7€ 
7 ^ A |. A μῶν δὲ 4$ LO 

VrAs ec 7). Toy cot") εἰπτὼμ tu TOI, Lee D cA) T8 γα 
TREAT, A 9" ww e 2 3:9 F 

AA oL a.c 7) ay& Doa οἱ ad eA dpol aV T9, 7 ὁτε νὴ 

αὐτὸς aye «ic: iu τος τάμ , OU φανεςῶς ΤΩΝ 

ὡς qu κρυπτῷ, οἱ ovp fovd eor] ovy αὐτὸν qu τῇ. 
ἑορτῇ, 

ῃΨῃ. ν πὰ νον T" - -—-e—— acm —————————————— CHEER 



ΚΑΤΑ ἸΩΆΝΝΗΝ, 51: 
Ξοςτῇ, "οἱ eye ποῦ vóbpt ἐκέίνος ; χοῦ) yoyve 

€'4.0G ἀσολύο περὶ αὐ Τὸ) T cA τοῖς 0 XA010,01 P^ 

Ἐλεγμ,ὅτι ἀγαθός 621 p, dX 01 7) EA yop, od, διὰ 
5A TOJI 0X Aop.ovd s c uS τοι τοαφῥασίαᾳ ελᾶ 

Ad ποὶ αὐτῷ διὰ Top φόθομ τὴν Ἰουδαΐωμ. ἰδ δὲ 
Ὁ) tog τῆς μεσξσκο,νέθα ὁ ἰκσδς «IG Τὸ I&eops 

10) ἐδίδασκε a) ἐθαύμαζξου o1 Tid ooi "λέγ ντεο, 

qo οὗτοο γάμματα οἶδε μὴ Aie ua ioco - 

ἀπεκρῖθκ aU TO1G 0 140 56M) «Tp t8. Φιδαχὴ 

OV eot uu 0X ec T πέμψαντος με κάμ ἂς θέλῃ 

d θέλκμια αὐτ' ?P161 "»γνώσετ 791 d διδαχῆορ,πὸ 

qeeop'e τὸ 35 Ger py Ἐγὼ ἀπέ ἐμαυτῷ λαλῶ ὃ 

ἀφ ἑαυτὸ Ao yp τί δόξαρμ τή μ᾽ δίαμ 1er 61.0 δὲ 
ἐμτῶρμ σίμ) δόξαμ T) miu To αὐτὸρ,οὗτος Xa 

2x0c a, «QU, ἀδικία cj ψν αὑτῷ οὔκ &SIJ. OU μμὼ2 

.e li δέδωκεμὶ Vui Toy νόμο » (Q2) oud'sIo δ i Uz 

p. qoid Τὸν νόμομ; ̓ τί με preme a rox ava 

ἀπεκείθα D 0x06) e 7$, fat μόνιομ ἔχῴορ!ς σέ 

ὑτά ἀπτοκτ είναι; meia t 0 14 $0, W)) οἰ πτερ αὖ 

τοῖο ἐμ ἘφΎΡ Ἐποιβσ'α,. ττἄντεο θαυῤμιάφετε.διὰ 

eine μωσῆς δέδωκερ ὕ μεῖμ Tl aye TOU Bp oU X, 

ὅτι Ἐκ τὸ μωσέωο ὄξῃμ Q0. ἐκ πρατίρωμ,νὴ 

cy) cae Ger o "Srt Quae ἀνθρωπομ, €1 τί τοριὴρ 
λαμβάνει &y0e ero6 quy σαββάτῳ , ra ἀκ, λυθῇ 

u {ἢ Ο νόμος 
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- 6 νόμος μκωσίζωο μοὶ χολᾶτε, ὅτι OA Op ἄνθρω 

| epp yii Ἐγρίκσα cA) σαδδάτῳ; μὴ κρίνετε κατ 02 

Jp at τὴρ δικαίαμ κφίσιμ κρίνατε X2 yop οὖρ 

τινὲ Ἐκ Tf Ἱεφοσολυμιιτῶμ. οὐ X. οὗτος ὄξημ op 

ἐκτοῦσιμ ἀποκτεῖνοι: No) 1d παῤῥασίᾳ Al, νὴ 

ovdtp αὐτῷ λέγουσι, μάγρτε ἀλκθῶρ ἔγνωσαμ of 

ἄρ χοντερ, δ οὗτός ὅξιν ἀλκθῶο ὃ 3850053 CTS 

T oid easy πόθεν tsip.0 δὲ «1506 07. p 8X, 
οὐϑεΐᾳ γινώσκει πτόθεμ esty . Ὄφαξερ, οὗμ 014080 
cu 6o sea, διδάσκωμ νὴ λέγωμ. καὶ ἀλεοῖδατε, 

y) οἴδατε 7r00 «p £t 1,9) απὸ ἐμκαυΐ οὐκ ἐλήλυθα, 

&AX sip ἀληθινὸς ὁ τοέμιψαο ues op νάλείο οὐκ Of2 

dom, Ἐγὼ δὲ οἶδα ct T0 TS GUTO εἰμὶ, XXX 

VÓG με ἀπίσαλεμι ξζήφυμ oU p oT τοιάσοι, νὴ οὗ 

δεὶρ Ἐπέβαλεμ tz? Tp τὰς χέρας, ὅτι οὕτσω 

TOv Oa ἣ ὥρα, αὖ τὸ). wool δὲ ἐκ T ὄχλου tis 

5cUG'CU τ αὐτορ,"οὴ yp» ὅτι ὁ ἀϑιδὸς OT ip 

AU ; Af τι πλείονα cw τούτωμ XL MET 

οὗτος £2P ING S5 Ἡκουσαμ Οἱ Φαρισαιοι TO) OXAOU 
* 32 ^^ * c 

ey ἰοντος τις αὑτὸ ταῦτα, (90) ἀπέδελομ οἵ. 

φαςισαῖοι 922 Οἱ ἀρχιε ὅς ὑπαφέτας ἵνα "Gli 

ca οὐτόμ. εἶπεν ot αὐτοῖς Ο Ἰκσοῦς. ri S 

xgop χϑόνομ μεν JA Gp εἰμὶ, (9) ὑπάγω 21908 

ἐμ πέμψαντά Ms )κτάσετέ (46, Y) οὐχ cuello ea 
Te, (9?) 

| 

} 

| 

] 
| 
| 
| 

: 
| 



ΚΑΤΑ IOQAN NHRKN, 515 

T. c) o ὅπου etd ἐγώ, ὑμᾶς οὗ δώσ) Ἰλθᾶίῃ, 

εἶπομ οὖμ οἵ Ἰουδαῖοι pud ταυγούς, γρῦ οὗ τος μέλ 

Ad "ποφεύεό, ὃ ÓT! ἡμᾶς οὔ Χ tug ope circóps 

pu εἰς TD διααπος ἂμ ἣν «διήνωμ μέλει tg 

dat, gU) διδάσκει τούο τδνκναο : ; τίς ὅξιμ οὗ τος 

Ó λόγος δ, εἰπερμτήσετέ 45,9) οὔ Χ' τυφήσετε, 

"ἢ ὅπου eu t Ἐγὼ »ὕμέίς οὗ δωγαδ)ς ἐλθέ; Ep 

δὲ τῇ ἐσχάτη p dg oc τῇ μεγάλῃ Q9) ἑορτῆς, ἰδῆς 

xao Ἰησοῦς W) gate A yop Ἐάμ Tic δι γᾶ, ἐρχέ 
ὅγω πρός me ») πινέτω, ὃ πισεύωμ eC ἐμεκαθὼς 

εἴπερ ἡ, γραφὴ ,οταμιοὶ Ἐκ 96) κοιλίας aT ds 

σουσὶμ ὕδατος φῶντορ. τοῦτο δὲ εἰπε weg T πνεύ 

ματος, οὗ £ USO λαμβάνεαμ 01 πσισεύοντεο «JG. 

ar op.oVarco 78 Hj πνεῦμα ἅγιομ, ὅτι οἸκσοῦᾳ 
οὐδέπω Wdof. δ), πολλοὶ οὖ, Ἐκ τὸ ὄχλου ἀκ 
σαντεο 7p A^ EA yop. οὗ τὸς ὄξιμ ἀληθῶς ago 

QI THO, GOLA EA, oUTÓG EL ó λβισῦς, ἄλλοι 7j 

Ἐλεγομ. n PE ἐκ T γαλιλαίας ὃ d: Ἐφχεη; 
οὐχὶ H γραφὴ dep » ὅτι b» T7) aote ματος d'a 

63,926 ἀν uA «eu. 99) κώμας ,.ὅττου hp da6id, 

ὁ λϑιδόὸς ἐφχεέται; ἢ σχίσμα οὖμ qu 69. o OX yt 

Vero δ᾽, αὑτόμ. τινέο δὲ soy d/ ς αὑτῶμ vertit 

aS XXX οὐδεὶς ἐπέθαλεμ᾽ ἐπὶ cU mp τὰς x eene, 
Ko ctp δὶ ὑπες ἔτ πρὸς TOUG ἀφχιτ eio v) Φαφι 

uv σαοΐζους, 



514. OOETATTEAIÓN 
- σαίουο, Vo?) εἰηρ αὑτοῖς ἐκᾶνοι. διὰ τί ok lrydta 

γέτε arr op 5 ἀπεκρίθησαμ oi ὕττηφ ἐρ. οὐδφέτρτε 

δυτίοα Ἐλάλησεμ ἄνθςω 706 , (6 οὗτος ὁ ἄνθξωο 
?6. ἀπεκφίθησαμ οὖμ αὐτοῖς oi φαφισαῖοι. ad 

(92) ὑμᾶς πεπλανκοῦς; ; ad τιο Ἐκ TJ ἀρχόνε 

τῶβρμ emisso eg XL αὐτου » i ἐκ ἣν Φαξισαίωμ; 

&AXo ὄχλος οὗτος δ μὴ γινώσκωμ ΤῸρ νόμκομν 

ἐπικατάφατοί εἰσὶ, λξγει νικόδαμιος πρὸς αὐ 

τους, ὃ Ἐλθὼμνυκῖδο 7900 ip , «to Gp dt aus 

Tp. μὴ ὁ νόμος up κῷ là TO dug tp, tap 
"m. ἀκούσῃ ΩΝ αὖ Τῷ agó nop; uy γνῷ τί w0l&; 

ἀπεκφίθασαρ, 9) sirop αὐτῷ. μὴ 9 σὺ woo 

γαλιλαζας τ; Ἐφούνησομ 49) "dX ὅτι προφήτας 

Ἐκ Qo) γαλιλαίας OUK iei, 9) V7PesUON 

€X000 ua To οἴκομ αὐτῶ. ——. Ixc'oUG δὲ Ἐ7Ρ2 

φεύθν εἰς τὸ ogoc T Ἐλοκῶμ. olg δὲ oup προς 

γἔνετο «1G ὃ 1690] ἢ «Go λαόρ ife odds agce 

aVTOp , » X97 καθίσας ἐδίδασκε αὑτούς. .φέφουε 

et δὲ οἱ gue y) 01 date te'üor πρὸς αὐτὸρ 

γαρικα ef) μοιχεία, καταλκφθ eara, νὴ σήσανα 

| 4&6 GUT Hj cJ) μέσῳ, λέγουυσιμ dir Q.d δάσ'καλε, 
αὐτὴ "yu καταλήφθα ez? αὐτοφώρῳ μοίχενος 
pis. cy G9 νόμκῳ ioci Ἡμῖρ ς"ετείλαν» τὰς 

| τοιαύτας λιθοβολβον, συ OV TI λέγε; τοῦτο δὲ 

e 

"a TV NMBV. 

ET. 

u 



—— PP 

καὶ ΑΓ IOGANNHN, ᾿Κ51ς 

Ap τσειφ ἄξοντες eU TOU ἵνα ἔχωσι κατχγος 
αὐ το)..ὃ dX. "ova κατακύψαβ, AS) δακτύλῳ κατέ 

y eae elo τὴρ "yiip. ὡς δὲ ἐποέμϑμομ ἐρωτῶντες 

coy, X)y ἀνακύψας, εἶπε πρὸς αὑτούς ὃ ἀναμιἄφ: 
78106 ὑμῶμ πρῶτοο TOp Mop τὰ αὑτὴ βαλλέε 

Tt», V) πάλιρ κατακύψαρ ἔγραφε T THp yip. 

οἱ δὲ ἄκονοντεο Joe χοντο εἰ εἷς καὶ «c, ag quse 

υοι ΧΊΡ TA πρισδυτέφωμ , 9) Xo'T€Às Hep On μόνορ 

Ὁ Ἱσ᾽ο 6,19 ἯἩ γυνὴ cA) μιέσῳ esit ἀνακύψας 5 

o Ἰησοῦ," eux eva θεασάμζυος Mp qoi yv 

Vaux 06 εἶ περ αὐτὴ "y QUON y ποῦ deip Ἱκένοι ot 
κατήγοροι eu οὐδείς σε | Ker éxgr epo δὲ «imp. 
ovde igit, εἶπε ὃ nce, οὐ δὲ ἐγώ σε κατακεῖ 

νω,γρεύου W) AKETI QA. terae , πάλιμ οὖμ 0 |M* 

co UG αὐτοῖο τλάλεσε,λέγωμ " Ἐγώ 37711 τὸ φῶρ T 

κόσμιϑ, 0 ἀκολοαθῶμ Ἐμοὶ, οὐ μὴ ποιπατάσει c^ 

τῇ σκοτίᾳ, XXX £26 T0 φῶς 1 ζωῆς. εἴγε μ oUp «U^ 
τῷ di qagirato . CU sel σεαυτῷ μιαςτὺ géc ji 

pag rugio "d ovx sip ἀλκθήρ,απτεκς fon 1 1u3 50, VW) 

s 7r aveic. κἂμ ἐγὼ μας regia. περὶ OUT X 

θής ép ἣ μαςτυςία, ἀιου, ὅτι οἶδα eil ἴλθομ, 
309) τον υπάγω à ὑμᾶς δὲ οὐκ oda ποῦθε 

S9xonat μοῦ) atu ὑπάγω. 771513 κατὰ THp σάφα 

κα κρίνετε» Ἐγὼ οὗ κρίνω οὐδένα. (QU) tap κφίνω 
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3tyoji κφίσιςὴ ἐμὴ awe Xp , ὅτι μιόνορ οὗκ 
εἰμὶ, ἀλλ i ἔγω QU) 0 πέμψας ἐς anie. W) c 

GO νόμῳ δὲ d ὃ ὑμετέρῳ ye yeocrr ou y ὅτι do 
ἀνβρύπτωμ ἧ ἡ xag muro GAxDio ὄξιμ, Ἐγώ stu ὃ 
pagg περὶ Ἑλκαυτοὺ, νὴ ἐαςφτυς d UO! toU 

ὁ πέμψας MA wars. ἔλεγομ olia αὑτῷ. το 5 ἄξῃμ 
Ó πατής σου; ̓ ἀπεκε θα eti. οἴτε ἐμὲ οἴδατε, 

VT TO) πατέρα ἀκ. εἱ ἕλιξ fene, 90) Top -« 

τέρα ue Tere ἂμ, ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλκσημ 
ὁ Ἰησ' ova. c τῷ γαβοφυλακίῳ, διφάσκωμ qj A [ΟἿ 
teg. 9) ovde miae yep rt οἴπτω *ÀWA 
θει ἣ ὥρα αὐτο). εἰπὸν οὖμ πιἄλιμ αὑτοῖς 0 Ἰκσοῦβ. 

᾿γὼ ὑπάγω (o2) Wrfesre Hn I) ᾧ τὴ xe 

τία UJ Gy acmo0ayaods. ore tys ὑγχτάγω, ὑμέϊς 

οὐ δίυασϑε Ἐλθέϊμ. ἔλεγομ ovp οἱ fovd tor , μή ὦ 
ἀποκτενεῖ ἑαυτὸμ,, ὅτι λέγει, ὅτι ὅπ ἔγω Urs 

γω,Δὑέίς οὐ διωας ἐλθέ; (97) εἶπῳ αὑτοῖς, 

ὑμᾶς ἔκ Τῇ κάτω isi, Ἐγὼ er ἣν ἄνω ταί. Ua 

μέϊο tx TO κόσμου τούτου Ἰδὲ γὼ οὐκ qut ἐκ 

TO) κόσμου τούτου. trop op acp , ὅτι 7? cta 
ved qu τοῖο ἁμαρτίαις ὑμκῶμ. &atp B est ct 

σεύσκτε, Y Vy εἶμι, ἀποθανείά)ε qu ταῖς χα 

μαφτίαις VAS . Scy οὖμ αὑτῷ. οὐ τίς TE ; 

| 9) « rq αὑτοῖς οἸπεσοῦς «πἰὼ exorto ὅτι wor) 
λαλῶ 

ΚΑ Ὗ 
"n : 

[ 
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λαλωυμῖμ. τοοδὰ ἔχω asser ὑμῶμ λαλέϊμ 492) 
xe ép, AX o πέμγας me ἀλκθής ὄξ, κχγὼ ἃ ka 

κουσα ν᾽ αὑτοῦ), ταῦτα λέγω «IG Tp κόσιμομ. 

οὐκ Ἐγνωσαμ ὅτι Tp παϊεφὰι αὐτοῖο ἔλεγε. «περ 

οὖμ αὑτοῖς O 140 0.0. &p ὑψώσατε τὸν jop TO) &y* 

θρώπου;τότε γνώσεσθε, ὅτε Ἐγώ εἴλαι, o7) ατῇ Ἐς 

alid 2018 ovt p o καβὼρ Ἐδίδαϑέ uus 0 πα 

τίϊς μου,ταῦταλαλῶ AG) ὃ hu «c Hr ̂ &T t2 

μοῦ V ὄξιρ. οὐκαφϑκέμε ἐκόνου ὃ wor ὅτι yo 

τὰ Gees αὑτῷ ποιῶ wr Te, ταῦτα eU) λας 

λούντος, 07072. οἱ Ἐπίδευσαμ εἾ0 αὐτόμ. Aene p. 

οὖμ Ó ἰκσοὺς πρὸς τους τοεπιβευκόταρ αὑτῷ 192 

ὅδαίους. t tap V4X&lo dim quTG ue [E 1M 

χληθῶο μαθηταί μου $c, 49) "y voce ode τὴρ Qa 

AK deo, τοῦ ἡ ἀλήθεια ἐλόι θεφώσαϊ ὑμᾶς, msg 
(scopi αὐτῷ. αὐές u.a agat. eeuhe ἐμ. E Uds 

V δεδολεύκαμεμ τοώτετε, πῶς σὺ λέγειο, ὅτι te 

λεύθεςοι Ywíesóns; ἀπεκεί θη αὑτοῖς o tweoig. 72 
pup αμὴμ λέγω υμῖμ,στι SR. 0 2Ριῶμ TH ἁμας 

τίαμ, δουλός "CE auxa$ cia. 95 δοῦλος οἱ OU Ea 
vé qu Ti οἰκίᾳ εἰς τὸρ αἰῶνα. ὃ ἧοᾳ eus a YT Tp 

οἀῶνα τὰ oipi Ó jos ὑμᾷς ἐλόυθερώσ, ovTog ia 

λεύθεφοι t ἐσέ, οἰδφαστι ἀϑέφμα agat tse, 67 € 

yit [4$ GTPKTETVOU 0 T10 λόγος Q £44.06 OU χωξ 

TE 
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e& qu υμῖρ. ἀγὼ ὃ ξώφακα. ΩΣ τῷ eraot μου»: 

λαλῶ, (QU) VJ. Go 2 OU 2 τωφάκατε παρὰ ἰδ ὍΝ 

τ ὑμῶμ, τοοιξίτε, ἀπτεκο Our aq "οὔ drop ca 

τῷ «ὁ eris ἡμῶν ἀβφαάμ. && . λέγει αὐτοῖς ὃ 
inre et τέκνα T. Ταβφαὰμ ἡ ἥτε,τα $$ vo TOSe 

ἀμ errorem. νῦν ̂  wrüct je αρρκτέίναι ἄνθρω 

| "Tr0ps96 αἰ αλήθειαρ ὑμῖμ A Aat S p oceano 
ὥρα τὸ 38, τὅτο o beata. οὐκ Ἐποίκσεμ. Vj Cl 

qPI& Te τὰ ἐς γα T παδὸς Vu p. s 270p οὖμ αὐτῷ, 
HAGO Ἐκ πορνεία o οὗ γεγγυνάμεθα, ἕνα msgigá 

EX oJ TOJJ Seóp. εἶπεν αὐτοῖς 0 mc. εἰ ὃ θεός i 

ralis V4 GJ) p, γαπᾷᾶτε ἂρ 3713 (— εκ. 
6c5 dL UABop Y) 3) ἥκω, οὐδὲ yd ατὲ ἔμκαυτ' Τελήλυθα,. 

Qe Ἐκᾶνόο με ἀπέσειλςε. διὰ τί 100 λαλιὰμ. 

"lu Rui οὗ lh νώσικετε; 9 ὦ οὐ d'apxcds ἀκδάμ ἄδ΄ 

λόγο 2p Ἑμιόμ. ὑμᾶς tK πατρὸς t διαθόλο tse, 

» τὰς &mriüv tao T Parcvpoo ὑμῶμ θέλετε "tiep. 

£x&yoo ἀνθρωπτοκόνος x ἣμ ἀτὲ ἀρχῆρ, M02) cA TH 

QW J'elat οὐχ €x «9,0 c1 OU X. 's1p αλήϑεια qf αὖ. 

TG. ὅτ᾽ ἂρ λαλέϊ ὁ 4 εὔδος x € 14 Ep λαλϑί, ὅτε. 
“εύσις Sip) O sais oT γὼ 7j ὅτι Tl ta 
Gaap λέγω, οὗ πιδεύεῖέ porto dti Wap ἐλέγχα | 

a: egi αμιαρτίαρ 5 s δὲ ἀλήθϑαν λέγω, dix vt 

ὑμᾷς οὐ TrIS&VS]E 4.015 0 Gp Ἐκ T Os yo: er potat. 

| T0 στον. 



EU 
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*T) ϑεοῦ ἄκδει. διὰ τοῦτο Vj Cle οὐκ ἀκούετε, ὅτε 

Ἐκ TO 93 οὐκ tst, ἀπεκεί ϑασαμ οὖμ οἱ Ἰουδαῖοι, 

Wo?) εἶπορ αὑτῷ. OU καλῶς λέγον) ἩλΕίο, τί 

σαμιαφεἴτηβ d ci, datcoviop* NT ἀπεκεῖ 

uL nac. ξγΎω  δοι μόνου οὐκ ἔχω ἀλλὰ tips T 

seria US (92) V4A.GlG ἰτιμιάσατέ Us , yc) δὲ 

ev eco Jota μου. δι ὃ QN fap "οὐ «gis 
icis QAM ἀμκὴρ λέγω UAt ip» ξάμ τιο Top Ap T 

ἐμὸ p τιρίσῃ doct οὗ μὴ διεωρήσᾳ εἰ εἰς T oL Ga 

να, WTOp ovp αὑτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, νῦμ ἐγνώκαμεμ, 

ὅτι dativo tX. ἀβφαάμι ἀπέθανε, ΟἿ 730. 

φῆταὶ, M9 σὺ λέγας ; dy ἀρ ὲ TJ Aa Ja Ths 

Sos y OU JAN γεύσετοι ϑανάρου «1G TOU) αἰῶνα, 

Jg ps dep εἰ TO) ὅατρος Ἡλλῶμ a Beau ,0Q 

à c ἀπέθανε; wor Woz) oi προφῆται ἀπεθανομ Τίνα σε: 

abe more; ἀπεκρίθη 1o 8, Song t'y d'o £&s 

o ἔμιαντὸρ ̂  δόξα μὰς ovd ep ὄξιμ, ep 0 ws 

τῆς; "CE δοξάϊωμ Ux op UALClo λέγετε, ÓT! 0sog 

ὑμῶμ ἄξ!. "9 οὐκ Ξγνώκατε αὐτὰρ, tyo ) δὲ οἶδα 

αὐτόμ. 3) tap eizro, ὅτι οὐκ οἶδα mop, d 
64.0108 VA Op Jeisse, ἀλλ οἶδα αὐτὸ, νὴ TAOy 

αὐτοῦ τηφῶ. & Gg ὁ πρατὴρ ὑμῶρ yan rra 

0, 1d y Tii ἡμιέφαμ alu pip, P «id y) y) ἔχάς 

: amid ovp oi léd eor προς αὐτόμ,ποπήκοντα 

Ὁτή 
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Ἔτη οὕπω ἔχε etg) ἁρραάμι ἑώρακας; εἶπεν «ἢ ἢ 
Té 0 187" OUO. kg qui) λέγων ὑμῖρ,πεὶ p aga 

eu foeda; ἐγώ ἐμ, igo οὖμ λίθους t ἵνα βάλω 
cip Ἐπὶ αὐτό, Ἰασοῦς δὲ ἐκφύβα »AU 37 66 t εκ 
τῷ Ἱεροῦ. καὶ Z9 yop o Ἰνσοῦς i ud cya 

ecrop τυφλὸμ ἐκ γγνετῆο, W) ἐφώτησαρ, αὐτομ οἷ 

acra aim, λέγοντες. ἑαββεὶ, τίο ἵμκαςτεμ, 

οὗ 6 ΟἹ yes αὖ τῶ), ἵνα τυφλὸρ Yyorsti GT 

xgio c 0 ἰκσοῦφ, οὔτε οὗτος ἵμαςτερ,οὔτε ot γνξίς ' 

αὐτοῦ; ἀλλ ἵνα φανεφωθη τὰ Ἐφγὰ 79 0g qu αὖ 

τῷ. Aus "s SY qs τὰ ἔς γα τῷ ctu Larroe | 

TEXTE ἡμέφα tip. Ἐφ χε νυξ ὅτε οὐδεὶς Ping 

ig ydo. s OT ἂρ qu ζὸ κόσμῳ S , φῶς du T 

κόσμον, ταῦτα εἰπώὼμρ, Ἐπήυσε χαμαὶ, ἘτΡίκσε 

aA Op £X ΤΟ) τῇ Uc" xt TOO. j X) TEM I7€ Tp παλὸρ | 

Ἐπὶ τοῦς οφθαλμιουὶ TO) τυφλοῦ» νὴ εἰπεμαὺτῷ. 

ὕπαγε,νίψ οι εἰς cp κολυμιβήθοαμ τῷ ci ds 
εις 7 2 ΄ 2 “Ὕ» Ex - 
0 £64. VcUs TQ , απεσαλρῆσος. ἀπῆλθερ ovp QUA 

ἐνίψατο, (97) ἦλθε BA crop . οἱ ovp γείτονες V) OP 

θεωρὅντες αὑτὸμ τὸ 7901€ opi oT 1 7] X06 R9, ἕλε 
EM. £95 c 7 κ c 

Ὕειουχ οὑτὸς tSp ὁ xa05 u$u00 Ww) προσοκτωμ; 
22 » cz c um ΡΥ, ᾿ cz 77 

QUA 01 Ἐλεγομ, ὅτι οὗ τόρ ἐστ μ,αλνοι δὲ » ὅτι ὁμιοιος 

αὐτῷ tsi Xx &lvoG CA ysp,o ἃ ἔγώ εἰμι ἔλεγο ovg 
αὑτῷ, τοῦς QUéoXxOx7 GU σον οἱ Ὀῳθαλιρκοί; χπτεα 

Kein 
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κοίθν Ἐκᾷνος, ca sm. ἄνθφωπος λυγόρϑυος, 
Ἰκσοῦς,τσνλὸμ ἔπτο INC ; e^ tt xe ἑκου TDUO, 

ETIAM Y) εἶπέ xot. ὕπαγε «16 «la XOU 

£xBecp "TO, σιλω a4 MODI "as. ἀπελὺ A δὲ w
on 

| νιψάμϑνος,ἀνέβλεψα. εἴπτομ 0v αὑτῷ, τὸ ὅδ! 

Ἐκένος ; λέγά. οὐκ οἶδα. dryove'tp αὗτομ 7408 

TOVG φαφ!σιοΐους τὸμ c0T* τυφλόμ. Ny dig σάδϑας 

ToU a epi tTrOIMOAD ὃ ἸκσῸ eso ἀνέῳς 

£«p αὑτῷ τοὺς od cO uoo. πτάλιμ οὖμ Ἰιρώτομ αὖ 

TO (9) οἱ φαςισϊοι, aso aue As ἐμ. δὲ xm 

αὑτοῖς. Tr 4AOp Ἐπέθηκέ κοι Ἐπὶ TOv  Ὀφθαλλιο VC$ 

Mp) ἐνιγάμαμ ). βλέπω. Ἐλεγμ οὖμ. tx TA da 

gir aiop Tic. OUTOG Ὁ ἄνθρωπος oUx Xsi Aye 

ϑεοῦ, ὅτι τὸ σα βίβατϑμ οὗ 74e 8, ἄλλοι δὲ ἔλεγομ, 

(506 dece] ἄνθρωπος ὃ qug TIC Q τῦιαυτα O'H 

ἀκξία πποιξίμ ; X9) χίσιμα 5 c^ αὐτοῖς. λέγουσι 

i) τυφλῷ πάλι. cvi λέγας ese aV Tori liz 

vog σ᾿ TOUC ὀφθαλμούς; ó j e T$, 0T1 2509 

7G tsip. ovx rris Sura ovy ot Ted aoi πες! Va 

το). ὅτι τυφλὸς ὁ ip 199) ἀνέθλεψεμ ἕως δ OTOV ted 

yic'ap τους γονεῖς αὐτο T Τἀγαβλέψαντος. ν ἰφώα 
Tucap αὐτούς, λέγοντες. οὗτος ὄξιμ ὃ joo vip, 

w 

. 9p V4. €(G λέγετε, ὅτι TUGAOG vyovr Ou ; exo oV 

ἄςτι βλέπει; ἀπεκοίθησαμ αὑτοῖς οἵ oves αὐξ, 
ζ x ἡρὴ 
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3) εἶπορ. ord qu sp ὅτι οὗτός ὄξιμ ὃ joo fu pav) 
ὅτι τυφλὸς ἐγψυνήθν, πῶς δὲ vp βλέπα,ουκ Ola 

δαμεμ, TIG rore αὖτ τοῦο 0: γθαλλιους juae 

οὐκ odas, αὐτὸς Ἡλίκίαμ 9x1 2 ἐφωγήσατε, 

«iro mpi ctv TO λαλήσει, ταῦτα eT) ol γνέίρ 

αὐτοῦ, ὅτι ἘΦοθὅντο τους ἰϑδαίους δὴ Ὑ musta 

τέθεντο οἱ ἰυδαϊοι;ίνα tp ἂς αὑτὸμ ὁμολογήσῃ 

λϑιδὸμ,ἀποσαυάγω yo yp 7 πη. διὰ τοῦτο οἱ Lon 

v&o αὖ Το) εἰπτομ, ὅτι Arca ἔχει,αὐτορ ἔφωτήα 

σάτα, tpi ovp Ἐκ  dévrégu ἢ T ἀνθφωπομ, c 0G 
ip U4A26,3) «trop αὐτῷ, δὸς δόϑαμ θεῷ ἡ μέίᾳ 
ot eques ὅτι t ὃ ἀνθφωτρο οὗ τος μια φωλὸφ ὄξιρ. 

demexg οὖμ ἐκένος, X) εἰ περ. ἀμαφτωλός ta 

Y à οὐκ οἰϑα,δῃ οἶδα ὅτι τυφλὸς 3p, det GAezO. 

sirop οὖμ αὑτῷ eA. τί Ἐποίησέ pi πῶς Mot 

£& σου TOUG ὀφθαλμιούς; ; ἄπεκρ In αὐτοῖς. εἶπτομ 

ὑμῖν HOY) οὔκ Ἰκόσατε Mr πάλιρ θέλετε ἀκδαρς 

ἀκ Νὴ Vel θέλετε eut T μαθκταὴ YWoutoJ$; t£Aoid'à 

gue'ap OV ron, X) εἶπομ. σὺ ἐ μαθητής TTA 

uo d P μωσξωοισ JU μαθκτοῖ qu. elo o 1d ota 
pss ὅτι oi AGAS 0 0c00, TS TOy ̂  οὐκ dla 

d'ou v ó0«p tsiy. ἀπεκρίθη ὃ ἀνθρωπτορ, νὴ cia 

περ αὑτοῖς. qu y Tcro τὸ θαυμιαδ op Cori Va 

Jo οὐκ Cid are το όθερ ὄξὶ QU) ἀνέῳ ξέ μιου TOUR 

οφθαλμούς 
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ὀφθαλλιούς,οἴδαμερ δὲ,στι aux mono θεῦρ 

οὐκ GX 259,6 AX. Ἐάν ἐς Sore $ $, 9) T SAM uot 

αἴντο πο ἢ, τότου ace xc T ot Gyoc οὐκ Iasoo x, 

ὅτι Hot ὁ ἂς οφθαλμους TUDAS γυναι us. 

€f μὴ Np οὗτος id γε, οὔκ d 'auacTo "ore οὔα 

| d. ἀπεκςίθασαμ 9) mop αὑτῷ. eV ἀμιαρτί Aug 

συ ̓ Ἐγγυνάθκος 0AO0CW) c'U 'διδάσκες ἡμᾶς; ; ἡ) ré 

tos AUTO Ἰξω ΐκασεμ ὃ 1c'0UG ὅτι dtt Beo, " 

αὐτὸρ ifo, Ἰοὺ εὐφῶρ od Top, sire p αὐτῷ. σὺ τοις 

TS εἰς Top op t 9«0V 5 ἀπεκς Ἱκέίνορ, ἡ 

εἶπε. ΩΝ τίς ὄξι κύφιερίνα πισεύσω εἰς αὑτόρ; εἰς 

7 5 αὑτῷ ὁ Lad Y) ἑώφακας QUTOJ, Vj D inti 

μετά σου ἐκέίνός ὅξιρ.ὃ ὁ δὲ ἢ ἔφη, τοιδεύω κύφιε, 
*) Toc ex Vie sp αὑτῷ, i) εἰπερδ Ἰκσοῦς. ἜΣ "gt 

n. ἐγὼ «ic T kc 1. 0p Tv) ἄλθομ, ἵ ἵνα οἵ 4X4 δλέ 

ποντεο ϑλέπωσι "ον οἱ ϑλέποντερ τυφλοὶ Yoon 

TOU. Ko ἴκουσαρ ἐκ ἣν qos Ig" co μταῦτα, ὃν 
7&6 MAT αὐτο, 92) eimop αὑτῷ T. 99) ἡμεῖς 7 TUA 

qo to uf; εἴπερ αὑτοῖς ὁ Ἰκσῦᾳ. εἰ τυφλοὶ ἦτε, 

οὐκ &p ἐἴχετε αμιαρτίαμ. VUD δὲ λέγετε, ὅτι BA es 
TO) ἢ OU) ἀμαςτία νακῶμ uie. Ay χα 

4p λέγω ὑμῖμ,Ὁ μὴ ἐἰσεφχόμϑυος διὰ o5) δύ 
qa «16 Tl) αὐλὴμ προξδάτωμ.ἀλιὰ ἀναξαΐνωμ 

ἀδλαχόθερ, ἐκένος κλέη]ες $51 wo) Asso. o. δὲ 

x dj —sesexoe 

IG 
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; diese x ouo dix Q9) ϑύφαρ yero ui 6m T 7 a2 

βάζτωρ. τούτῳ ὃ ϑυφωφὸᾳ ἀνοίγει tg) τὰ πρόϑα 

τα qol φωνῆς αὖ Το) NAE) τὰ 1d πρόβατα. 

καλᾷ κατὶ ὀνομκα,"ῳὴ σξάγαι αὑτά, κοῦ 0v ἂν: 

τα ἴδια πρόβατα Ἐκβάλῃ; suengodhsp αὐτῶμ. 

προς εύετν νὴ τὰ digas αὑτῷ axo e ὅτι Ola, 

δασὶ lo Φωνὴμ avt. Ἑιαλλοτγίῳ᾽ 2 OU jun EU C 

g'ocip, αὐλνὰ φεύξοντι az? «t oTi οὐκ ord at Te A 

&oTpiop τὺ ewig. ταύτημ alo) ἀροιμίαμ st d 

T αὐτοῖο ὁ Ἰκσδα εκξίνοι 5 οὐκ Ἐγνωσαμ; τινα
 ἡ dign 

ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. εἶπτερ ovp oup αὐτοῖο 0 IN 550. 

Quo acp A eyo ὑμῖν ὅτι ἐγώ «μι ἢ θύφα TAR 

πϑοθάτωρ. πάντεο ὅσοι πρὸ tus fA Bopyc erat 

gel (9)? Ago 8A οὔκ das αὑτῶμ τὰ "$02 

ξαϊα try oo 1a i θύρα, d ἔμδ Soie εἰσέλθη,σω 

Gic en] ἢ εἸσελεύσεϊαι, E T) yop 

εὑφιίσει.ο xij οὐ. Sex» εἰμὴ ἵνα κλέψη 

Seis) ἀπολέσῃ. tyo ἴλθομ, ἵ να d tXOCt, 

92) "iore X ΧΩσῚμ. Ἐγῴ eL O φριμιὴμ ὃ καλός, 

Ὁ Pecud ὁ καλὸ Tl) ψυχὰρ αὖ Τὸ) videi V2 

T To προδάτωμ. ὁ 1109 0096 ̂ ) δὴ οὐκ p "PIA, 

οὗ οὔ». εἰσὶ τὰ Σ πρόβατα ἴδια Sage Aio! ἐς 

x ὄμϑιυομρ, ὴ ἀφίμσιτα πφόθαϊα,ν) | φεύγᾳ,ν) ὁ λύ 

ποῦ cerae eirca, e'xoe πίει τὰ πρόθαταν 

ο δὲ 
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ὁ 5 μιόϑωτοο φεύγει,στι μιάγωτός Carp, Wo) ou 

μέλε αὑτῷ 7l Tf προ βάτωγ Ἐγώ εἶμι 0 Gola 

py b καλὸς, γινώσκω τὰ ἐμὰ οὴ T (93.02 

Mw. ot Vie tap cab γινώσκε m ὁ 5 πατὴρ, 

ἀαγὼ γινώσκω τὸρ πατέξα. W) eiu) exci ἐλου 

Ἰίθαμι πες T προδάτωμ. X) ἄλλα ποόϑαϊα χω; 

& oux sip ex 13 αὐλῆρ To mic. Ko eva ὡς d et aa 

Yyeyep,n 2 qo viG aov QX157 c A2 Were 

μία σοίμινα, εἰσ ποιμιίμ. διὰ τὅτο ὃ wong M. € 

ἀγαπᾷ, ὅτι ἴγὼ T Oui 100 oxeig. ux, tua πάξ 

Ap λάβω αὐτή. ovd'ug cree αὑτὴμ ae 3311-52 VN 

Ἐγὼ τίθκμι αὑτὴμ ἀτὲ Ἐμαυτο). d dort ἔ ἔχω 0& 

yat αὑτὴμ,") σ᾽ οσίαμ ἔχω πάλῳ λαδμ circi, 

ταύτημ “ἰὼ cA TOM EA x bop ad T παῦθὸς 4-9 

Σχίσμα οὔμ πάλιμ ἐγζύετο s τοῖς ἰάδϑαίοιο d ix 

τούοὸ Aóyda TUO. 22 ^ 7r 0/A 0I ὅς auTO. 

δοκλκόνιομ Ex d X) A LT] yr αὐτο ἀκ ST 5 GÀ 

λοι As yop. TU rat τὰ ei qkotac oux esi δοιμονιζο 

Xs. μὴ δοιμόνιομ d'aoocr] τυφλῶμ ed xau ove 
ἀνοίγει; Ἐγγύετο δὲ va Ἐγκαίνια qv Ἱεροσ᾽ολύε 

ἑοῖο; € 4.0) ἣμ, νὴ τοιεπάτει 0 κσξο ὧν G9 

1x6 qu Tii Sod σολοριῶνος Ξκύκλωσαμ ovp αὖ T* 
oi Ἰόδοαιοι, v)) EA&yop αὑτῷ «teo πότε 700) ψυχὴμ 

BU. OU «tede; qcvV εἰ ὃ 500 εἶπε DETWIT [a 

| X d E 
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- "ea, zai αὐτοῖο δ᾽ 'μσοὔο. εἶπο p vd) οὗ 
Uy 1S& Ue Te, τα ἴςγα ἃ ἔγω ποιῶ ᾧ Gg TTE E 
deis 4.0U, ταῦτα Meyugn wel λον, αλλ 

vA. do οὗ τποιδεύετε, ὅτι οὐκ is: vum ,Ἰϑοδάτωρ 

TR ταῶμ,καθως εἶπορ way. τὰ πρόϑαϊα TX 
μὰ ὃ d oVEG Md ἀμ ει Kay γινώσκω αὐτά, 

ἀκολοθδσί κοι, aya toin αἰώνιου δίδωμι ae 
Tio) QU i ἀπόλωνται Vo Top a Gar, 9) ovx 
ἀφπάς e τίρ αὑτὰ Ἐκ 95) χᾶς ὅς 4.0V,0 worriís 
M oe δέδωκέ Pot uid op S Tap tgl. » QJ) ova 
δεῖς duc; τὶ ἀφπάξερ Ἐκ Q0) xeteoo T9? τατρό ς 
ἐκ Ἐγὼ νὴ ὃ τσατὴς ἐμ £o My. ϑάσασαμ ovg πά 
λιμλίῖθσο οἱ Ἰουδαζοιϊνα λιθάσωσημ αὑτόμ,απτεε.. 
κοῖθν αὐτοῖο οἐκσϑε.ποδνὰ καλα ἔς γαΐδειξα Ue 
exp Ἐπαβὸς ua, d'ici τῖομ Tp ἐργωμλιθά 
3€T& ss arzrvxcelünc'a αὑτῷ οἱ fed'oor, λέγοντες, 
“πο  καλδ toy ov Au0d toI R as AX. et 791 βλαε 

eu fai, 90) ὅτι σὺ ἄνθο ὦπτορ ὡμ,τοιξίο σεαυν 

09 τόμ. ἀπεκείθα αὑτοῖς Ó ἰκσοῦς. οὐκ tS! 'yts 

go . oo ; cA ζΡ' và VoU. C ὑμῶμ, γῶν ες tras Jof 

£5 5 LL εἶπε ÜsoUG , πρὸς οἵ ὃ λόγος, τὸ 

θεδ t owe, i99) oV dauer Avüifyat H yeso. ὃ 

scili Ἡγίασε W) ἀπτέδσειλεμ d 6 ' T Kod Log, [UST 

λέγετε OTI βλασφημᾶς, ὅ ὅτι Wd? joG τὸ «oV 

εἰμεΐ 
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&14.5 εἢ OU O1 TG ie'ya τῷ πσαθόο μου, μὴ Trl 

δεύετέ μοι. εἰ δὲ -σοιῷ κᾶν ελλοὶ px “σἰσεύκτε, 

τοῖς 5 yuo πσιδεύσατειινα γνῶτε,,ο πιβεύσικτέ, 

OTI cA nol ὃ seris, ἔᾳγω YT αὑτῷ. ἐξίπειμ πᾶ 

AI aU TO πιζσαϊι.δὴ d LAO" Ἐκ Xeon αὐτῶ, 

νὴ ἀπῆλθε τάλιμ τοέφαρ 4 λορδάνο εἰς ̂ " τοτρρ, 

ὅπου Np Ἰωάννκο ὃ πρῶτου βαπΊωρ, x Sacer 

ἐκᾷ. δὴ πολὰ οἱ iiA θομ οἷν αὐτομ, 021 ἐλεγομοὔτι 

Ἰωάννας uso exeo VTrOING SU οὐδὲρ, πάντα δὲ 
ὁσα εἰ Tru Ἰωΐννας μὰ Trovit ἡ 8p. δὴ exc 1S SV 
σαρ wool tx& εἰς αὐτόν, — Hpd€ Goode 

Vop Adeo &.7P Pu owe Ἐκ o5) X0ANC qu. aglae 

y) μιάφθας ἀδελφῆς αὐτῆς. ip aagioci ἀλεῖ 
Jaca τὸρ κύφιορ aeo, τοῦ) ἑκα ἄξασα τοὺς πὸ 

δας QUT) τάϊο ἀφ ξὴ ty mica Ὁ ἀδελφὸς λάϊα 

$06 Veg eua. misa ovp cq ἀδελφαὶ ov πρὸς 

αὐτὸρ,λέγασαι. κύριε, ἴδε ὁ op Qo dra. Qs 

σαρ io 1 ἰκσοῦς,εἰπεμ. αὕτη ἀὐσϑένεια οὐκ Xst 
“πρὸς θἄνατομ, QAA ὕπε ἐφ φδηδόξας “Το) eausa 

dotodiiit Ó jjo6 τὸ θεῖ d αὐτῆς, iyd ma^ 61480: 

Τὰ μᾶςθαρ 9) lu) αδελφὴμ armia x) Ὑλάβαρομ. 
ὧς php. (ido ὅτι αόϑενέί, τότε I^ See S 

& ip τόπῳ δύο κέφαρ. ἐπεῖα usc τὅτο λέγει 

τοῖς ῥαθηταϊς,ἀγωμεμ DI lu ἰσδαίαρ πάλιμ. 

x [ἢ  λέγόσιμ 

1I 
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, Aéyove'y αὑτῷ οἱ καϑυταί. $66 » yup timi 
σε λιβάσαι oi Ἰουδοῦοι, GU) πάλι " ὑπάγει ixd; 
Garni 0 1NG"OUC. οὐχί ̓ δώλκα grip ὥφοι gor 
i.e «6; Ἐάμ TIG s*srmaré c^ τῇ huxigat oU | ac 

cxiie s τι» φῶς TO) kr 5 τούτου Θλέπα, tay 

δέ TIG gere ᾧ τὴ νυκτὶ , πϑφοσκότηει, ὅτι τὸ 

Φῶς ovx £S1p cy αὑτῷ. ταῦτα dr μετὰ τοῦς 

τὸ λέγει αὐτοῖς OMS. ὃ Φίλος kp κεκοίμκα 

TOL Rx "eroe Uo got plua δξυπιάσω αὑτόμ. «ia 
Trop ovp ot uoc αὐτῶ, κύφιε; e KSKOLANT OL, 

cx osea . tiec δὲ o mo'oUc "ose T2) θανάτα 
αὐτὸ exeo δὲ ἐ ἔδοξαμ, ὅτι πές! δ) κοι AG «6G T- 

ὕπνου λέγε, τότε οὖμ εἶπερ αὐτοῖς 01sg'oUG maga 

ϑησίᾳ, λᾶζα $06 ἀπέϑανε,ν) eise d Vue , yat 

τοιδεύσατε, T οὐκ ΠῚ] Ἐκέ αλλ Gy COL SD πρὸς 

QUT Op.si rej οὖμ Sepe t Ó λεγόμος Φιίδυμιοο, 
τοῖς μαϑυταῖς, ἃ Vip 97 H4. &lG ἵγα teda 

hi MT αυτό. eap οὖμ ὃ (TRITT diro 

τέσσαφαρ ἡμεφαρ Ἰδιέχοντα qu ed nsus. Em 

5 8 βιεθανία yu T fegoroucap (0 &7P Sad foy 

δεκαπέντε, δ) 792 01 ἐκ P ἰϑδαΐωμ SA Bare 

πϑὸς τὰς τες! tap M07) μαφίαμ ἶνα ἤφαμυα 

Gio coy cat αὑτὰς τες! 7E ἀδελφοῦ carp, W οὖμ 

e.g da, 08 i ἤκουσεμ ὅτι Ὁ 1Nc'0UG iex] ,νπήντης 

c'sp 
^ 
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1 ) ^ ὁ 9) τι ^ i 

“47. αὐτῷ, λας ta δὲ qi Go orco ἐκαθέζετο, «{π| 

οὔμ Ὁ μκᾶρθα πρὸς τὸμ ἱκσοῦμ.. x eie d ἧς ode, 0 
3 e M $9 . λὲν E » Ὰ S Υν )ὲ * 

ἀδελφὸς q.v ovx ἂρ ἐτεθνήκει, CX ec o2) vu ota 
Ch t EY CAT πιὰ χὰ ' Tes c Áo d'aoci ὅσα t p ott io 829p 0o p, δώσει c'o10 θεῦς, 

; 4 Det» ^ E ifa e "i 

λέγει αὑ τῇ 0 ING'OUOG . ἀνασήσετοι 0 ἀδελφὸς "3, 
/ ue 2 9n «V.» ? $^ ^5 

λέγε! αὑτῷ μιάρθα,οἱ δα ὅτι ἀνασήσετοι qu τῇ a 
7 "CE. £ c 7 35 m» ^re. d: 

νασᾶσει c) CH. €XCGCCH ἤῤκὲφ Qt elzrv D αὐτῇ οἿνΝ σός: 

td tiui ἣ ἀνάδασιο Wo) i ζωΐ,6 τειδεύωμ cre ta 
μεικὰμ Qt θάνῃ ,ϑήσετολ."ρὴ woo φῶ Wo) T2 

b : 1 3 ^ 

δεύωμ «16 $44»0U JI αγρθάνῃ εἰς v9] a GV. 7r S SUa 
-- r4 V Ἃ ' 

εἰ τοῦτο; λέγει αὑτῷ, ναὶ κύριε, ἔγω rrt Ux ot 
* 1 c ^C & 

ὅτι συ εἶ ὃ XeiSog 0 109 TO) θεοῦ, ὃ «19 TOp xOc's 
5 7 Ab E, ano E -— E] "v " 

4XOp Ἐς oc 0 03U)06 MU) ταῦτα ἡποῦσα, χπῆλϑε γὰ 
: / : , ONE. c a» 
ἐφώνκσε μιαρίαμ TED ἀδελφὴμ αὖς δ) λάθρα ὁπ 

à L4 k ^o 

c'a,o διδάσκαλος τοᾶςε5] , νὴ qové σειξκείνκ Go, 
Ἰκουσερ, yt! eva TOU, W) te Xs "$06 αὐτόμ, 

οὕπω δὲ wA Bar o ἐκσοῦ οἷς τὴμ κώκκημ,λλ m 
5 τὸ u c, "T. ἈΠ KxX€ / c 
ων S£ τόπῳ; 07PU ὑπηντησεμ αὑτῷ ji λιάςθα,, or 
s meo 4 οὖμ Ἰουδαῖοι οἱ OVT€G 44.7 αὖ) τὺ τῇ οὐ κία, «QU 

" 3 1 J Li ) c 

“ναμυθούμαμοι αὐτὴμ, ἰδόντες τὴμ μαρίαμ, ὅτε 
P4 2 ΄ . 227 αν : "E 

ταχέξωρ ἀνέϑη νὴ d LA οἠκολούθασαμ αὐτὴ, 
7 δα τε μὴν Y ^ ! 

λέγοντες 0 C1 ὑπάγει «LG τὸ (AU GLO ἵνα κλαύσῃ 
Rho ec ἂν Kl P c EIE. 66 RR $x€t,N οὔμ Mate it ὡς HA ep ὅπτον Ny o Ἰκσοῦο, δός 

dp 103 t ? "» : 7 

σα αὐτορ εττεσεμ αὐτο 700 TOVG τοόδαρ,λέγσθα 

᾿ | | X Yy σααὺρ 
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$50 EYATTEAION 
c'a avro. egi, eria ὧδε, oux ἂρ ἀπέθανέμμου 
Ó ἀδελφός. 1 iuc e οὖμ ioc ddp aT Hp κλαΐασαμ, | 
νοῦ T9UG σαυελθά νῆας αὑτῇ 18d'otc uic κλαζοναρ, 
n μκήσατο Gd) “πνεύματι, "oJ ἑτάφαξερ $otUa 

του," εἶπε. τοῦ τεθήκατε αὑτόμ; λέγοσιμ αὖ 
TG. soie exu v) 1d. ἐδάκφυσεμὶ ὃ ive e. SA 
οὖμ τϑδοῖίοι, 15k wc Ἐρίλα αὐτόμ. τινὲο δὲ 7t αἱ αὖ 
τῶμ «iro. ovx ᾿διώρατο οὗτος ὃ ἀγοιξας τϑύρ ὁ: 

θαλμκουο v5 τυφλοῦ, rotg οἵνα νὴ οὗ τος μὰ à 
opas woo οὖρ πάλιν seus aevo S τὰν 

τῷ ἐφ Xj cQ τὸ ANULO. HDI 5 ασήλαμιομ, W) Ala 

θος ἐπέκειτο ἐπ᾿ αὑτῷ. λέγε ὁ Ἰκσοοῦς, ἄφατε TOU 
λίθομ. λέγει αὑτῷ ἡ ἀδελφή T0 «Uk Κότϑο μᾶς θα, 

κύςιερῆθα eje, τεταρταῖος γάς ὄξι͵͵ A£ya αὑτῇ à 
1HO'OUG.OUK εἰ πὸμ σΌ!». o τὸ € ctp πιδεύσς 7 oat cip 

δόξαρ ἢ T ϑεον; ἡ ἤφαμ; oup Ὑλίθομ, οὗ ipo τεθνηκὼς 
κείμανορ, ὁ δὲ 1uc'oUG ge TOUG ὀφθαλμοιὶς ἄ ἄνω, 

νὰ εἶπε “πάτερ , εὐχὰς σῷ σοι, ὅτι ἡκουσἄς μου, 

ἔγω δὲ sep, ὃ OTI Gy Oy TTE 40V axo Vac a διὰ 

TD) oxAop ToU "ipresora «120p ο,,ἵνα mis: Irc, 
60 cV 4.& ἀπέδελας M98 ταῦτα εἰπτωμ, φωνῇ Ht 

γάλι ἐκφαύγασε. Ades, Ago ifa, 0) A Casp 
ó re3unaag Ad ipduag τους «0d eG 9)T«e X&igaa 

κεις laco 1) i o-o αὐτῷ σουδαφίῳ agisd édero, λέ: 
"Ya αὐτοῖς XA o τὰ , 



ΚΑΤΑ IGOANNHN, 551 
γέ αὑτοῖο o'ig'ouc. λύσατε LU p » νὴ ἄφετε ὑπάς 

qe. τον οἱ οὗ p Ἐκ Thy Ἰουδαΐωμ ot 1 ελϑό "s 

πρὸς THU μαφίαμ ; 19) Bea uio ἃ  Ἐρίησερ ὃ 

(X0'0UG ἐπίβευσαμ eo αὑτό "p. τινὲς 2 EE auTO cca 

vri op προς τοῦς qagiraíove Ig) {Ὁ} αὑτοῖς, 

eorum s 0 140'OUG . ZUR yocyop ovp ol ἀςχις 

9, ol φαρισαζοι σαυέδςιομ » (0) ey. τί 7Pls 

QUIET , ὅτι OUTUO ὃ ἄνθφωπος co» σημιβία 

ποιξὶ 5 koc ἀφῶμεμ crop οὕτωο, ποᾶντες GS19x Us 

RAM eG rop ἐλεύσοντοι oi ἑωλκαᾶοι ; Y) 

Qeovcip BAG WoP) 7p τόπορ; "ο) Ὁ ἴθνος à dia 

dé τις dfe αὐτῶι καϊάφας i ἀρχιερεῖς Bp TO Via 
QUT) Ἐκείνου, εἴ τε, αὐτοῖς. v4.Go ovx. οἰδατε ots 
δερ,οὺ δὲ διαλογίες, ὅτι συμφέφει hip ἵνα 

sig ἄνθφωπος Gro dy i um TO) AOV A9) n 

Ὁλομ 4 ἔθνος ἀπόλκται. τρίτο δὲ gita? οὐκ εἶς 

περ,αλδνας ae ΧΙ ἐφεὶς Gp ἐνιαυτοῦ ἐκείν, Πρ9:5 

φήτευσεμ,, ὅτι Eus sp ὁ ἐνσοῦρ ἀποϑυήσπκειμ 

ὑπτὲρ τοῦ ἔθνος, νὴ οὐχ ὕπες T ἔθνους μόνορμ, ἀλὶ 
uot Y)) τὰ τέκνα TO θεοῦ τὰ d'ise'xogmiz ὅα,σ'υς 

ναγάγῃ «iG Ἐμ. ατὸ ἐκείνας οὖμ ὃ igo. cux 
δουλεύσαντο » iV ἀτρκτείνωσιμ αὐτό ; ἱκσοὺς 

οὖμ οὐκ t ταφῥησίᾳ πες επτάτει «V τοῖς ἦουε 

δϑαίοιο , 78 ἀπϑλϑεμ Ἐκβίϑερ εἰς THp χώφαρ 
ἐγγύς 



12 
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eve o5) $ ig εἰς teat ux λεγο ufui J $oAps 
Xx Ἵ διέτγιδε μετὰ ΤᾺ) uod rg αὖ 199.9 7) ̂y 
γις τὸ mé TU ἰσδοζωρ,γολ ἀνέβησαμ 0As 
Aor ες Ἱεφοσόλυμαΐ ἐκ ad. χῶραβ "$0 τὸν ws 
o. ἵνα yir erp tatu TOUO, eyiroup 05) Top To 

5p, ΓΟ EA yop His * MAU, ᾧ cu (5o 1 Ice tSNa 

κότερ. τί dox& ὑμῖμ ὅτι ov μιὴ ἔλθῃ cfe TU toes 
τήρ; ἐδεδῴκασαμ ἢ νὴ o1 ἀρχιεφΐο to) οἵ φαφι3 
σαζοι φυτολὴμ,ίνα edu ἄς γνῷ iis ὅξι, μιανύσῃ, 
ὅπως πιάσω zip αὐτόμ. O ovy Ines πρὸ ξξ 

: BUS TO) το ἄσχα ἴλθεμ εἰς xD oio , ὅπον jx 
λάφαρφορ ὃ τεθνηκωφ,ομ} W'yeesp Ἐκ νεκφῶμ, Erro 

e'«p oup αὑτῷ d Είπνομ xd, νὴ 5 uela δικκόνει; 

ὁ δὲ λάφαφος εἷς ἣμ Τῇ» ἀνακειμψωρ σύμ αὑτῷ; 
ἡ ovp μιαφία λαβοῦσα λίτραμ aues vagd'a zrists 

κῆρ πολυτίμου, ἰίλειψε Tov G πόδο G τὸ 140 5,402). 
- I ^2 λ C. mb 1 ͵ 5 &. 

d ipte Tt «LG Jei2i p«u7AG "TOUG «dao αυτό), ἢ 

δὲ οἰκία Erg DON Ἐκ QC] 0c uio τὸ) Ue S. λέγει 

ovp co tx VW. μιαθατῶμ ov τον, Ἰούδας σἵμκωνος 

jag Tuo, o "Jia αὑτὸν Apod d dy, διατί 

TET τὸ tgo οὐκ ἐπράθη ξιακ oria dug 

Vo? td'odx τηωχοῖς; εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ 
TA π]οχῶρ᾽ ἔμελερ αὐτῷ, αλλ' ὅτι (AT TUN 

"! TO γλωσσοκοίκου εἶχε, oU] ce t oU oua 

£pasod«p 

PS VI δ» 
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᾿δάδαϊῳ sime οὖμ ὁ ko Eo. ἄφεο αὐτὰρ εἸᾳ Tig 

Ἀμιέφαν Το) sire Io μοῦ ἐλου Tere ap αὑτό, 

τους τὶ Toxic jou wy T ἔχετε TCU METTE OST 

: ius ̂ OU τ ἄντυτε ἔχετε. ἔγνω οὖμ ὄχλορ T'OÀVJG 

Exc Iud atop, ὅ ὅτι ἘΚΕΙ͂ orto) ἄλθομ ou διὰ ἢ" 

ino poop ΧΆ. ἵνα 99) τὸρ λάϊαφομ Ἰδωσιβ, 

ep γί Ἐκ νεκφῶμ, ἐθουλεύσοντο δὲ οἱ ἄρ χις 

eee, ἵνα 9) T0) A&qxgopc QTOKTeH UG IU, OTI ΡΛ, 

λοὴὶ δὶ α auTop ὑπῖγορ ἦν tovdaiop, x 9) twisfuop 

«iG Top ine oup, Τὴ Serie p ὄχλος τοολυς ὃ Ἐλα 

θώμε eie Tl togrip » QKOUG QUT ὅτι ἴφχεται o 

tuc'ouc εἴο ἱεφοσόλυμα,ἴλαθορ τὰ βαΐα ΤᾺΣ qot 

νίκωμ » W) dA Bop ὦ εἰς ὑπτάντησιμ αὑτῷ, Y) ἐκφαὰ 

doy. ὧς ἀννᾶ,ευλογκμῆνος ὃ Ἐρχόμῆμος ᾧν ovo 

quate κυς τ o βασιλειὶρ TO Ἰσφαίλιεὐφὼμ δὲ 0 κα 
σοῦς Ὀνάφιομ, ἐκάθισεμ ez? αὐτὸ, καθώς ἄξ) γες 
χοαμιμᾶμομ, μὴ φοβοῦ δϑυγατες σιὼμ, Ἰδού o Ge 

σἸλεύο σου ἐς χετ καθήμδμος Ἐπὶ πσῶλομ Ὄνου, 

ταῦτα οὐκ Eyre a ot ud κταὶ αὑτὸ) τὸ πρῷ 
τορ ἄλλ ὅτι ἐδοξασλκὶ Ic "3T OT Ἐμνήσθεσαμ, 
ὅτι ταῦτα HJ ez? αὑτῷ γιγβαμ δα, Mg) ταῦτα 

£P Dior) αὑτῷ eae τύφει ovp Ó ὄχλος Ó Gu MAT 

«U'T3,0T€ T0] Ace op ἐφώνασεμ tic μνημείσ, 

V7] ἤγαφερ aX p ἐκ vexg Gp, διὰ τῦτο (97) ὑπήνα 
ΤΗσ ἢ 
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334 ETATYEAIÓN 
Tuc'5) αὐτῷ ὃ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαμ τοῦ» “αὐτὸν Té 
T'OINX EVO. TO G" KJ. lop . οἱ op qogi tor TOU 
προς ἑαυτούς, ϑεὼς ὅτε, ὅτι OUK ὠφελέϊτε ovd 'éys 
δε ὃ κόσμου ὀπίσω ei T9? ἀπῆλθε, ἦσαρμ d τια 

Veo Rast ἐκ TV "Gad χινόν τωμ;ίνα πφοσ'κυνῆς 
σωσὶμ Gf) τὴ Ὡσοτῇ. οὗτοι οὖμ προσίλθομ Oa 

πῳ Gd c &7P βηθσαϊδα 2 γαλιλαζας, 99) ἰφώτωμ 

αἰγὸμ,λέ εγντερ,κύς τε, θέλοικεμ T T y tdélp/s tea 

«1 Φίλιπιτος X) λέγει ζὸ ανδοέα, 390) wp 

ἀγδφέας W) QD TI-06G Aeysirt (59); INo 5, 0 5 ῥισᾶς 

ἀπεκρίνατο αὑτοῖς, λέγωμ. Ἐλέλυθεμ ἣ ὥρα » 

Ἱνα δοξασθῇ 0 og το) ἀνθρώπο υ, G.M] GARD Aca 

'yco Up , ag μὴ ὃ κόκκος TO σίτου "soy dla 

Tli) ^y ip ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος ifuja, ξὰμ δὲ ca 
7r00 'yg ex oA] καρπομ φέφει. ὃ Φιλῶμ lo) va 

οχὴμ cU TO), ἀπολέσει αὑτήμ. o9 ὃ μκισῶμ ld ψυ 

χὴρ αὖ Τοῦ cV δ᾽ κόσμῳ τούτω. «ἴο Top ot cite 

Op φυλάξει αὑτά μ".Ἐαμ ἐμοὶ διακονῇ τίς Ἐμοὶ 

ἀκυλοθείτω. 407 ὅπου εἰμὶ Ἐγὼ ἐκ oro διάα 

xoyoc ὃ 4.06 ἔσοξ, VOU) € τις $4.01 διχκονὴ, dta 

μκήσει oi TO p ὃ scere νῦμ ἡ Apu xi s πτάφακτ. 

y) τί εἴπτω; jeu rico TX 8 gag ταύτης. 

ἔλα διὰ τοῦτο ἵλθομ do lu ὦ ὥφαμ vot mp, vw 

τὸς δόξασόῃ σῷ ὁ ὀνομια,ἔλθεμ ovp φωνὴ x TO. 

οὐφανδ, 



—— m wc — “που. ον 

| XATÀ IQANNH Ν, E. 
οὐρανδ. "οὴ ἰδόξασα, Y X) wd?up δοξάσω. ὃ οὖμ o^ 
X Ao6 Ὁ $506 Wo) Q0 00, ἔλεγε GgoiTip ̂y&^ "νέα 

ναι 2 ot EAVyp, ἀγγελος αὑτῷ λελάλακεμ. QUT 

«gib t ὃ ἡ ισδρ,νὴ «mp. οὗ 41 € aT à Φωνῇ vé 

yov QM & di Vj Gre. vp κείσις & T κόσμο τού 

TOV.UUD ὁ d$ Xp T0 xoc. d TSTOU κθχεθήσοην 

Ἰξω,κᾷγ, ὦ top ὑψωθῶ ἐκ ὃ "rie, πτάνηαρ ἑλκ ύσω 

πρὸς Ἐμαυτόμ. τῦτο δὲ ἐλεγεισκμιοΐνωμ ποίῳ 

θανάτῳ μεδινεν ἀποθνήσικεμ. ἀπε oon αὑτῷ 

6 0XA0C. nua Ἰκούσαμδι ἐκ T9 νόμου, ὅτι ὃ 

agrsó je d «dg p od yat Τοῦ ππὡοσῦὺ λέγει, 

δά ὑψωθῆναι TOJ) jop TO ἀνθρώπου; τίς ἄξιμ Oba 
TO ὁ jc τὸ ἀνθρώπου ; simsp ovp αὑτοῖς 01Nz 

σοῦς . Ert passo agóvop ὼ φῶς μα ὑμιῶμ ὄξι. 
πιρτοτᾶτι $00 10 que ἔχετε γ) να us c'KoT ia 

ὑμᾶς καταλάβῃ. 5.0 0 τις πτατῶμ cW τῇ σκοα 

τίᾳ, ovx οἶδε παοῦ ὑπάγει. ἕω το φῶο ἔχετε,τοι 

σεύετε εἰο 7» φῶς, (Va jor φωτὸς "y ey M OO e, ταῦτα 

ξλάλκσεμ 0 Ico vo, «02 ἀπελθωμ exe igit ατί oa 

TU. τοσαῦτα αὖ το) σπῥκέξία πεποικκότος Tus 

03s «ut ovx rris Soy εἰς αὐτόμ. ἵνα 0 λό ye 

ἡσαΐα τὸ mods πλαφωβθῆ, ὁμεῖπε. sr ria 

tmisÓvosTi à ἀκοὴ ies 2 0 Geocxcfeop Xuerd Tia 

εν «πεκαλύφϑα; διὰ TUTO οὐκ ud ao ave πιϑεύειβ, 

ὅτι 
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ὅτι SAI εἶπεμ ἡσαΐας,τετύφλωκεμ αὐτὸ TOVO 

ὀφθαλμούς, (gl (92) τουπώφωκεμ αὐτῶμ σἰιὼ καρ δέ, 
TUNE ya X8 idea ct "510 ὀφθαλμοῖς, γὴ Vo Gat TH 

κας δίᾳ, 199) Ἐπιβραφίση, Và) 1:26.02 αὐτούς, 

ταῦτα eire ἡσαΐας, ὅτε δε τὶ Jota αἱ αὖ Το); 

Ἴ tA OS eer cuo». 04400 usi TOI Y) Ἐκ ΤῊ 

ἀρχόντομ woo! Ἐπίσόυσαμ εἴ αὑτορ, κῶς 
διὰ τούρ φαφρισαΐθο οὐχ ὡμολόγουμ, ἵνα μὴ χη 
σαὐάγωγοι γίνωνται, ὑγάπασαμ y 103 δόξαμ 
TV C agro GR op ἴω «loj δόξαυ T0) Jeov. 

ἄκσονο dt ἔκφαξε W) «me. ὃ πισεύωμ €IQ Ἐῤκξ, οἷν 
τοιϑσεύει εἰο ἐμὲ, AM o T0) πέμψαντά ues. νὴ 

ὁ Aste Op Ἐμὲ, ϑεωρέί Dp τοέμῴαντά με, yo 
dq Go slc τὸρ κόσιμιομ Ἐλέλυθα, [ἵνα τᾶς ὃ ar sa 

μεῖς t€, cJ τῇ σκοτίᾳ μὴ E e ind 4G 

ΜΘ ἀκούσῃ ἣν 6 ᾿δαμάτωμ,γὴ Mit σσισεύσῃ ἦγω oU 

κξίνω αὐτόμ. OU » Mop, νὰ og feo T KO AO, 

eU. (yet σώσω "p κόσιμομ. o ἀθετῶμῇ 6,0) 

ΔῊ iua Born τὰ S guerra J.0U, ἔχει TO] sg ivoVa 

τααὐτόμ. ὃ λόγος op ἐλάλκσα elo κρινξι cua 

TO) GA τῇ EO EN Ἡμεῖς t, OTI Ey) ΧΑ ἐλκαυτο) OU 3€ 

£A Guo, CXV. ὁ τοέμψαο us wodie, αὑτό 4.01 

tym ἔδωκε,τί εἴπω 19!) τ᾽ λαλήσω, νὴ οἰδα, 

ὅτι ἣ ἐντολή αὖ T9? 68 οζώνιδρ ὄξιυ, ὁ ovp λαλῶ 

ἔγὼ, 
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ἔγω, καθὼς Viene oro πατὴρ, οὕτως λαλῶ, | 

-Tieo δὲ 6) oer io τὸ) τοάχα sid oo Ὁ Inc'oUG, 

σὰ Ἐλήλυθεμ αὐ Τὸ ἣ (Giga: οἶνα μεταθῇ tx τὸ 02 

€'4.0U TOV TOU “πρὸς TOU τπατίφα; eye σαο TOUG 

idiovc TG qu oo) κόσμῳ, «IG τέλοο Ἰγάπιησεμ 

| αὐτούς Wo!) δείπνου γγυομᾶμου, τῷ διαβόλον Yid 

| βεθδλκηκότε εἰς τὴρ καρδιαμ᾽ιούφα o^ Lu.covoo 17 
7 « 3 ji vo? Sep WU e rep ͵ 

IG T 8l yc ecu TO p παφαδῷ, εἰδὼς ὁ 18056,0701 πτὰν 
' c L] ^ ^o s 

Ta δέδωκεμ ovr o πατὴρ «1o τας χέϊφας, 021 

P1 Q.7P c dL A 0,407) 71900 Top θεομ
 ὑπάγε », 2 

γείξεται Ἐκ τὸ δείπνου, I) τίϑασι τὰ Ἰβιάτια; 

ἡλαβὼμ λέντιομ; διέξωσεμ: $aUTÓ p.si T βάλ 

λει vd'ee «io op νιτῆῆφα, |o) E vizfap τοὺς 
mr aab gU ἐκμιάσει (Ge. λεντίῳ, ἃ & ἂμ 

dioc plos. Ἐρχετ οὖμ προς σίμωνα τέτφομ, 

γο) λέγει αὑτῷ Ἐκέίνοο. κύριε, σι πε: yimjec τους 

-ύδαο: ἀπτεκα Δα Ine δ νὴ εἶπ αὑτῷ. ὁ ἔγω 2 

πσοιῶ,σν OUX οἶδαο à agni γνῶσε 5 μετὰ ταῦτα. 

λέγε αὑτῷ ἀέρος. οὗ αὶ ire τοῦς τσ ὅδας d 
410 op Qi γα. ἀπτεκςίθα αὑτῷ ὁ ἰκσξξᾳ. εἴα Ac Via 

jo σε,ουμ €2 «ac. Αέφος μετ tus, λέγε αὑτῷ cia 

u.c ssenpoc. κύφιε μὴ τούς τοῦόδαο μιου βιόνομ, 

ἀλλὰ E τας χέϊραρ νὴ) Tip xtd αλήμ, λέγά aua 

τῷ οἸκσοῦς, 0 λελουμᾶμος Qv χρείαμ ἔχει ἢ τοις 
, y .wód«g 

"5 
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«0d «t6 iacu αλλ 9i καθας og 0A00. ποῦ 

ὑμξίς καθαροὶ ἰ ἐσὲ, αλλ οὐχὶ τοάντες. sida 39 7 
τραφαδιδόντα αὐτορ, διὰ τοῦτο sims, οὐχὶ τᾶν 

τες καθαροί ida ὅτε OU) ἔνιψε TOUG sródas aV fs 

t9! ἔλαδε τὰ Ἱμάτια αὐτὸ ἀναπεσὼ P» cup 

εἴπερ αὑτοῖς. γινώσκετε τί Wero vp 5 Us 

ue qevéré "m διδάσκαλος "οὶ xe) 

X096 λέγετεκελαὶ γᾶς. «1 οὐμ γὼ top Up 

τούς τῦϑαο o κύριος γῳὴ ὃ διθάσκαλος, w97) ὕΖ 

“είς οφείλετε COS HA op νίτῆειμ τούς τ ὅδαο, ὑπὸ 

δεγια γα ἔδωκα vs Tp, ἵνα καθὼς ἔγω trol 
χσα vais νοὶ υμέίς τοοιῆτε. Qu. ἀμιὴμ λέγω 
ὑμῖρ, οὐκ £st δοῦλος μιείζωμ TO) κυρίου αὐτου, οὗ 

δὲ ἁπόϑδολος ῥκεϊζωμ Τὸ) πέμψαντος αὐτόρ. d 
ταῦτα ο dere ancien tse ip ὍΣΟΙ T€ αὑτά. oU 

d ταντωρ ὑμῶμ λέγω, tyo oid'« oi oue fees 

ξάμαρ. ἀλλ ἵνα ἣ γβαφὴ Ted 0 τρώγωρ 

ἀἐετ Suo τὸν ἄς τὸρ S emesp ζω tue alu) τῆτες: 

ep αὐτο). τὸ eu λέγω ὑμῖρ ago TO) γνεόλαι, 

ἵνα OT ἂρ γγύνται, πιδεύσητε, ὅτι ἐγώ eU. oa 

pup ἄμὰρ λέγω veio λαμβάνωμϊ P Tiv i7 

jo, $us Anu Diva. ὃ dte λαμβάνωρ, Acta 

eva TOp ἀποσειλαντάᾶ eS. YU mt eO ὃ INo o. 

rog cxx [ECT ὑμαὰ 3 «(9| $4406 τύξησε, tz) 

TESTE 
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sim. QUAND qup λέγω ὑμῖμ, ὅτι εἶς δι υμῶρ 

πραραδώσει με. ἔβλεπομ οὔμειος GR KA Ove Ol μια 

Éxrau, roe oU iuo! περὶ τίνος λέγει. &p δὲ &yota 

πειρῆνος εἶο Δ μαθετῶμ αὐτῷ qu GO. κόλπῳ 

ποϊασοῦ, Op "γάᾶπαο Ἰκσοῦς. νεύει ovp τούτῳ c't 

uo πέδος τουθέδϑαι, τίς ἂμ «In eel οὗ λέγε, 

ἔπιπεσὼμ δὲ Ἐκέϊνος Ἐπὶ ὦ 58006 T9 14007, λέα 

γει αὑτῷ, κύριε, τίς ὄξιμ; απτοκφίνετοι ὃ 1o 56. 

ἔκέᾶνός ὄξῃμ, à Ἐγὼ Ga. Lato τὸ ψωκκίομ ἐπιδώσω, 

V9 $4.6 ἄψαο τὸ ψωμίομ, did ocip'iovd'a σίμιως 

νος Ἰσπκαφιώτῃ, ἡο μετὰ e ψωμίομ T ÓTesio A 
Sep εἰς Ἐκέϊνομ ὃ σατανᾶς. λέγει ovp αὑτῷ ὁ 
Ἶλσονο. Ὁ ποιξίς, σσοϊκσομ τἄχιομ. τοῦτο δὲ OV 

d εἰς ἔγνω 7 ἀνακειμβωμ 7:06 TI εἴπεμι αὐτῷ, 
τινὲς γυ d'oxo pend TO "'yAc 050 KOgK0p e XSp. D 
Ἰούδας, ὅτι λέγά αὑτῷ ὁ ἰκσοῦς,ἀ.γόφασομ οὧρ 

ago EX oup: v6 Tit ἑοςτὴρ, ἢ veio Te xoig i Vot 

τὶ δῷ AG ovp T ψωμίορ ἐκᾶίνος, εὐθέως 5 LA 

ep. up δὲ νύξ, ὅτι οὖμ Pee, λέγει O1u0 5C, "p 

&dogaóhw i jog T ἀνθςώπο νὰ o θεός ἰδοξάδδκῳ c^ 

αὑτῷ.εἰ ὃ oc ἐδοξάδλι ῳ qu αὐτῷ, γὴ 0 /Jeoc fos 

ξάσε αὐτὸμ eA sari, X) due δοξᾶσε αὑτόμ, 

Tecta ET! dugop Pix ULLG eL. QNTM "P 

TÉ μα; «92 xadoo sFarop τοῖς 1ovd aoi » oTi 

) d ὅπον 
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ὅπου ὑπάγω Ἐγὼ, Udo ov d'avaod« £A 08 192] 
ὑμῖρ λέ iy GTI. υτολὴμ κοινὴ j ̓ δωμεὶ vecipstie 
ἀγαπᾶτε αλδλιήλουρ, καϑὼς ἡγάπεσα UJ GS IUE 

πο) ὑμκέίς ἀγαπᾶτ ἀλλήλους . ᾧν τούτω γνώε 
gon πάντες E ἐμοὶ guai at oed p ἀγάπκμ 

Som qi ἀλλήλοις. λέγει αὑτῷ σίμωμ τέτρορ, 

igi gps ὑὑπάγᾳς; ἀπεκς fs αὑτῷ 0 Mc'30.0TrOV. 

yo ὑπάγω, ov d'auac'ot μκοι νῦμ ἄκολο υθῆσαζ, 

VSteop 5 ἀκολουϑήσειο μιοι, λέγει αὑτῷ ὃ πέθορ. 

x Vei διὰ τί OU δαυαμκαζ σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; 

THp ψυχήμ μου ὑπὲρ σϑ θέσω, ἀπεκρίθκ αὑτῷ ὃ 

ἐκσοῦᾳ. τὴρ ψυχήμ σὰ ὑπὲρ Ἐμοῦ θήσεις; Gp ἄς 
ἀὴρ λέγω σοι,οὐ μιὰ ἀλέκτωρ qoe sco οὗ ἀπ 

“ονήση m apio. Καὶ εἶπε τοῖο u.a coto ata 

τον c ragaasédda via p H κας δία, GIS&USTE d 
T ETT εἰς Ἐμὲ τιδεύετε. ip τὴ οἰκίᾳ ij παξός 

poU bs OV 02 OU. εἰσι. d 5 M, TET ἄρ UL 

tog Lt ἑτοιμάσαι ὑμῖρ Tp. 9) tap 7Pa 

eóv88 t ἑτοιλλάσοι vod compu Ἰφχοβιδᾷ à) 

oui Logos i UA. GG 706 ξμαυτομ, ἵνα 07PV 3771) 
5 “τς ur ΟΡδΝ * ὁ) ΕῚ πο / » N 

Ἐγω δὴ νάκείο N Te. W)) 07PU. ἐγω UzrX^y a » 0 Id Te, V) 
57 , ^v / 

τὴρ od'op οἰδατε λέγει αὑτῷ Octo. xU ee , οὐκ 
»εὭ"υ-ς / * ^ P 14 

oid auus τοῦ Vrrony à , (gU) τοὺς δασάμκεθα Tj δα 
. [ 2 -. Καὶ 14:273 /. 2» 

dap ddéyau; λέγει «V τῷ ὃ ᾿κσδᾳ,ξ γώ sje i ὁδὸς 

X9) ἃ 
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JL H ἀλήθεια W) 8 ζωή. οὐδεϊρΥ Sexy πρὸς Toy T4 
TÉeo τιμὴ ̓ δὲ $a. e ἐγνώκατέ, 71 A93 Top τας 

E. Jégo 40v ἐγνώκατε ἄμ, » Qc7P ἄςτι γινώσκετε αὖ: 
δ μ,νοὴ ἑωφάκατε αὐτόν. λέγά αὑτῷ Φίλι UD 

κύριε. δείξορὶ Nur. τὸρ serie, 102) agi sexi. 
λέγ αὑτῷ ὃ fic'OUG. τοσοντορ Agoop us vta ip 

| sino) οὔκ ἔγνωκάφ. με;φίλιπατε., ὃ τωφακὼφ 

ἐμεώςανε Toy τατέκα, 40) v5 06 σὺ λέγας, de 

ξομὶ πὴ Top τυατέφα;οὐ ποιϑεύεο, τι ἔγω q^ ῳ 

Siret j oU 0 mari STI ἄξι; τα φήματα, δ 

ἐγὼ λαλῶ VAT? £a TO OU λαλῷ. o 5 πατὴς 

Ὁ qu Ἐμιοὶ Sue, &v e void τὰ eye. πιϑσεύς: 

τί μοι,ὅτε ἐγὼ qu 69 πατρὶ 1 o2) o erg qu tz 

pol G1 p 4€ iode τὰ eye αὑτα τοιδεύε!έ aot, 

ἀρκὴμ QU p λέγω υμῖμ,ὁ σσιϑεύωμ «1G tue Jac! tQ2 

eyot 2t Ἐγὼ ποιῷ, ἰακθν()- wr oraret , νοῦ xs ova 

τούτωρ τοοιήσει, ὅτι Ἐγὼ 1906 "T τοατέφα κου 70: 
φεύομιαι. ἡ) ὅ,τι ἄρ οἀτήσκτε qu Ὁ ὀνόματί 

poU, T0 ποιήσω να Pofadiiit 0 were ᾧ [Ὁ 

yap ἃ οὐ τήσκτε τυ G8 ὀνόμιατί κου, ἐγὼ γι 

σωλάμ ἀγαπᾶ χτέ ME £T OC cA TOÀ TG tu.xe TH 

φήσατε. to?) γὼ bci oin Top "πσατέφα, V αἱ ἄλε 

"T €: pec Aca bu du, ἵνα px. jus Vis 

εἰς "T ok OV, νεῦμα 90] αλιθείαο ὃ ὃ x07 ἀλορ 

J ij ^ ouc l'apac? 
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L4 ^ e ^. hj , v» 

ov d'áoeratt λαβέ, ὅτι οὐ ϑεως auTO , οὐ δὲ γί. 
4 ? 2 € ^w " / Suus EE ? 

νώσκει αὑτό. ὑμιξίο δὲ γινώσκετε αὑτὸ, ὅτι πδ΄. 
€ ^ 2 ME Lm $5.73 / eor 
Ug Tp μϑϑει Mov) ew VT £o . οὐκ ἀφήσω ὕμας 

ὀφφανους, tex oua πρὸς ὑμᾶς ἔτι μικφὸμ, νὴ, 
C, P4 3 5I t € ^» δ ^" [P 

ὁ X07'4A0G μὲ OUX €T1 «cel, ὑμκείς δὲ ϑεωφειτέ 
c, ΟΣ τ . AC “Ὁ ; SD ὦ , “ἧς 

ἀλε,οτι Ἐγὼ 39.) velo Zia sod e e) EX ell ΤῊ fia 

μέφᾳ γνώσε, ode weg, yo uu mbi un, 

νὴ ὑμεῖς cA μοὶ, X90) vyo cA vani. ὃ EX TOO 

cA TOÀ LG ME δὴ τηρῶ αὑτάς. Ἐκᾶνός dip c 0 Mur 

TJ με. 0 X c ἀγαπῶ με, your VAPT 

τσατρύς M3, W) ἐγὼ ἀγαπήσω sirop gà) binos 

νίσω αὑτῷ ἐμαυτόμ. λέγέ αὑτῷ Ἰούδας, οὐχ 0 

Ἰσκαφιώτες. kis. JUI γέγονε ; OTI Hua lp uiae 

tepida y σταυτομ (9) οὐχ! ᾿ τ κόσμῳ; ἄπτε 

κρίθκο 0 iur'ouc y 497) εἶπεν αὑτῷ, τάμ ἀρ ἀγαπᾷ 

ΓῈ πρὶ TO) λόγομ oS τηφῆσει, μὴ 0 vcre ἑκου te 

γαπήσει αὐτὰρ, ,γο πρὸς αὑτὸμ [ACUTE Y, 

ἑκονὴμ za αὑτῷ τριήσομιερ. ὃ μὴ ἀγαπῶμ M, 
τοὺς λόγους μου οὗ της Εἴ, νὴ ὁ λόγος Op ἄκδετε, 

οὐκ Esp $4.06 , d t το Epor ὁς JA ax 00, 

ταῦτα λελάλκκα ὃ μῖμ vae Vip uy. o ὃ πα 

φάκλητος ὃ πνεῦμα es ἅγιομ 2 sin. Ja 0 τᾶς 

τὴς cA [CON ονόμιατί ani Ἐκέίνος ὑμᾶς διδάξαι 

5 ye, (90) Tro. Viía & UA. iG τοάντα ὅσα uL 

Vj. Tg 
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ὑμῖρ. Mi TIT ἀφίνμι ὑμῆμ, εἰφήναμ rl cip δια 

δωμιεὶ υμῖμ;, οὗ καθὼς ὃ κόσ' μος δίδωσιμ γὼ δὲ 

δωμιυμῖμ. μὴ ἱταφαρσέδθω | ὑμῶμ Ἧ xagdia. jai 

δὲ d'eou Too, ̓ κὅσατε, ὅτι ἔγω εἶπτορ VAT ipsum 

9e (9) S xod. πρὸς VJAXO. € ἰγαπᾶτέ nm 

exem ἄμ, ὅτι εἴπου οτος ὔομιαι πρὸς T wa 

τέςα, ὅτι 0 τατῆς psi eo μι t5, M90) VUD εἰρκκα 

! ὑμῖν πρὶν YyotoJ ἵνα ὅτ' ἂρ Men, τα δεύσκτε. 

οὐκέτι πολιὰ λαλήσω μεθ᾿: Ve p. exem you 

ὁ κόσμο τὅτου Ge cp) cA! £4.01 οὐκ Ἐχᾷ ovs 

δϑέμ. ἀλλ να γνῷ ὃ κόσμος, ὅτι ἀγαπῶ τὸμ πὰ 

τέρα, νὴ καθως φυετείλατ Ó μιοι ὃ varie, οὕτω 

25010. ἔγείφ το e, ἄγω ep υτεῦϑεμ. Eyó et 
Hi H GJ TTE AOG H ἀλαθινὴ, 3 ὁ sucio ud ὃ γεως 

γός ὄξι. τοᾶρ κλῆμα A Ἐμοὶ μὴ φέφομ Ka tp 

eed αὐτὸ, νὴ zr p τὸ xa ?Py φέφομ καθαίφει airo, 

ἵνα τλείονα xag 7p d ees. aW VjAClo καθαρ οἱ 65e 
διὰ T Ad yop, 9p λελάλκκα ὑμῖμι μείνατε GA Ἐμοὶ, 

κάγω ef) VA Tp. xoc τὸ κλῆμα οὗ d'uvaa] xaga?p 

φέρίἐμ ἀφ sav ξὰρ μὴ μείνη τ τῇ ἀμπέλῳ, oV 

τῶο οὐδὲ Uj.ClG EQ μὴ CA) E401. MS TUNTE ^y 10 14 

8 GUT «A06 , UJ.&o τακλήματα. ὃ pie y Y 

Ἐμοὶ, καγὼ qi) αὑτῷ, οὗτος φέφει xag rop aos 

λυ, ὅτι χωφὴρ Ἐῤκοῦ οὗ d'auxoJ « τποοιξίμ ovd ep. 
ass 2 ' 

Jy uf epp 

1$ 
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tcy μή $7 ῥιείνῃ cJ ἑμλοὶ SG Ou ἔξω 620 T9 κλὴΖ 

ἀλλα X) ὅξαςάνθι, 3) suodry ócig circa yl) εἰς τὺς 
βάλλουσι, Y) aie up ausim e^ ἐμοί τὰ 
δήματά 40V CA) δὰ ἐκείνῃ, Ο tcp θέλντε οἀτήσςε 

ὅ)ε,ν) "pui eT? Vu. e) 129069 ἐδοξάσθκ Ὁ πτατήρ 
c/ A" ^ 7 * 7 ᾿ς ΟὟ * ἐπ s IC aee 7PAUD (pEex Te, w) Y punc eod e 1.01 

, ιν» 7 7 ς Y 2 Y» 
ἐκαθκται, καθὼς κι αττΑσ' € us 0 rare ΧΎΩ Wa 

/ ce ^v / o ona / ^v» p 
γαπησαυμιαςρ. μμεινατε cA) TH ac yczeu TH μη, e oc) 

N 5 7 ^^ ^2 τας φυτολάς μι τηφήσκτε, MJ CIT GA) τῇ ἀγάπῃ 
M5 A s " ! Q3 Kao 6 γὼ τὰς ζυτολὰς t πατρός μῦ τετή 

^ , ^; / ^ : 

φηκα,γὴ Sie atu TO) eA) τῇ αγάπι.ταῦτα λελάλκ 
"IE. b ^ * 

xac vro ἢ χαρὰ ἣ Eu ef) VATI elu, νὴ cat 
ic ^s ^u e; Rr— τῇ ' 

€x VL Gp aAxeci. αὕτη ὄξ!μ N φυτολὴ Ἧ uu ua 
^J ͵ 3-3 ΄ ^v 

ἀγαπᾶτε αὐδλήλσο, Kao ἐγάπασαυμἄαο. μεί 
Ἵ i r i] 

Toyo roti cie ἀγἅάπαμ ovd «1G Exe, (yc τὴ αἰὼν ἀν 
€ t6 eec V. ὩὩἑΣ ᾽ ; ^ 

"cup UT JJ U7re - φιλωμ UT . Vj. CG φίλοι Hi 
M^, EPA “Ὁ c7 , $ 3 ! C x 5 

€5c tX] σοιῆτε σα £^yc) GT £20.00. VAT, οὐκ 
e i τα ! δι ς ς “ 5 r 

Ἐτιύμᾶο λέγω δούλσο,στι 0 d'oVAOG οὐκ Old TI 

voll ACE xig Q^ . v.c δὲ εἴξηκα φίλους, 

ὁτιτάντα ἃ ἤκουσα πϑὰ ΤΟ) πατρός ἑκου yis 

eia VJ Tp» οὐχ VA GG με σμλέξαϑε, αλλ i ἐγὼ 

de astu 4.690]: ἐθκκαὶ ὑμᾶς, ἕνα ὑμᾶς ἋΣ 
Ty, tgo Xa Tf φέφητε, «92 o xag?PG ὑμῶρ | 

eun ἵνα ὅ,τι ἂμ αἰτήσητε Τὸρ τατέρα qv G9 ὁνδ 

px 
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KATA  IDANNHMN 354g 
ματί μου, δῷ vudp. ταῦτα ἐντέλλομαι VT, 

. Ὁ ΄ c ^s ^s 

yat ἀγαπᾶτε ἀδὰ AG. el ὁ κόσμου ὑμιᾶρ M10 6, 
2. Na τς; 5 Ν ^o c ^ ͵ 

*y Wc K&T€ ; ΟτἹ £U.€ "TG ΤΟ νὼ " ἐλ SULLOTWKRD, 
?». L ky i rJ » c1» MT 

εἰ ἐκ T2 X00 8 HTC, 0 X00 JX06 Gy 79. id'iop «C128, 
- : ᾿ " n 4 

ὅτι δὲ Ἐκ τὸ κόσμου οὐκ δε,αλλ ἐγὼ σξελεξά 

qug Guo Ἐκ τὸ do us d'io τὅτο ac. Vue ὃ 

004.00. JV ALOVSUSTE. "TO λόγου 3 οὗ ἐγὼ εἶπορμ 

ὑμῖμ. οὐκ «51 δοῦλος Msi E cop T9) κυρ Ιου αὑτὸ). «f 

uc Ἰδίωξαμ νὴ ὑμᾶς διώξοσιμ. εἰ 1 λό ytb 40v 
trino ap ΕἾ Top ὑμέτεφορ τὴς ἔσ᾽ασιρ. ἀλλα ταῦ 

τα πάντα ποοιΐσουσιμ Vudp διὰ τὸ ὀνομιά ὅλου, 

ὅτι οὔκ οἴδασι E τέρμ ψαντά Us. εἰ n. (aBop, νὰ 

ἐλάλασα αὐτοῖς, aua cfr OUK «εἰ ixop. yup 3 πρὸ 

Φασὶμ οὔκ Ἐχύσι πρὶ THO ἀμας ας αὑτῶμ. ὁ Was 

guo Gps T πάϊεφα ἀκ uo εἹ To ἔργα μὴ TP Iu 

σα s αὐτοῖς; & οὔδεϊο ἄλλος περρίακερι μας τί 

ep ovx εἶχ cop. yup δὲ 3) teedxac i) M. eC HC OC 

gts) ius τὴ T0p πατέρα n ἀλλ ἵνα suoi 

ὁ λό y D Maie iduos s s 9 νόμῳ «imp, OTI 

Ἐμίσκσάμ με deese. ov ἂμ δὲ ἔλθῃ ὃ Ay oO 

τοῦ, O] Ἐγὼ σέμψω Vip AN TO) oa πρός, τὸ 

“πνεῦμα Q2) ἀληθείχο, ὁ m ̂10) Ὅρος ΣΥΝ 

φεύττοι; tx&voo uas vgl 7 tov, 3) D 

δὲ μαςτυς ἴτε; OTI ατῇ ἀφ χῆς τ t t5€, 

) ο ταῦτα 
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54.6 ETATTEAIÓN , 
ταῦτα λελάλκκα VT ,ἵνα μή σκανδαλια 

ὅϑῦτε. ἀγρσ᾿ὐαγώγος ποιήσασι ὑμᾶς, ἄλλ 

ἔρχεται ὥφα;ίνα τᾶς 0 ἀτρκτείναρ ὑμᾶς, OE M 

λαδείαμ προσ φέφειμ (99) ϑεῷ. 4) ταῦτα aora 

cip VA Tp, ὅτι οὐκ ἔγνωσαμ τὸμ πατέρα, οὐδὲ te 
μέ. αδιὰ ταῦτα ASA Aoc UJ Ts ot oT. ἂρ EA ON 

ái ὥρα, μινημιονεύκτε αὖ TJI ὅτι Ἐγὼ e op Ua 

μῖμ. ταῦτα δὲ ὑμῖμ dL &exilo ovx εἴπομ, ὅτι 
μα Vu p up. νῦμ δὲ ὑπτάγω “πρὸς τὸρ το μια 

JowT& u.s, οὐδεὶς dt ὑμιῶμ tee Td με, Vr 

eye ἀλλ ὅτι ταῦτα λελάλκκα ULT) AUTEN πε 
TA eco Up τἰὼ καφδίαμ. ἀλλ᾿ ἐγὼ 10) ἂς 

λήθαχμ λέγω Vus ovd ἐρᾷ ὑμῖμ ἵνα Ἐγὼ ἁπέλ 

θω. top y? μὴ ἀπέλθω,0 πϑάκλκτος οὐκ Ἐλεύα 

eT] πρὸς ὑμᾶς kay δὲ πσοφδυθῷ,τέμψω αὑτορ 

πρὸς ὑμᾶς.νὴ ἔλθωμ Ἐκέϊνος ἐλέγξει δ᾽ xs" Joy 
“οὶ Gu. acer foto oU) 710 1 δικακοσώσμο νὴ 791 κοί 

στωρ. οι Gu. ate T toco δου ἃ oU πισεύσσιμ εἰς Ἐμκέ. 

“οὶ d'ixatoc'aoxG δὲ,στι πρὸρ TOp πατίφα ὕπτ Oz 

γω; νὴ οὐκ ἔτι θεωρ τέ με, τί! δὲ κρίσεως, ὅτι 

ὁ ἄφχωμ Τὸ) κόσιμα τὅτου κέκριται ἔτι πολιὰ 
ἔχω λέγαρ ὑμῖμ, c. οὐ δωυασϑε pxsilap ἄς 

ἃ. στ ἂρ 5 ἔλθῃ &xélvoo ὁ τονεῦμα οδὴ Asta, 

o δι γήσφυ μᾷς cc o ono 033 ἄλήθεαμ. οὐ 325 
λαλήσει 
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ΚΑΤΑ ISOANNEÉRN. 547 
λαλήσει χῷ eau T0900. ὅσα ἂμ ncs Ao ote , 
«9/) τὰ iex capu ἀναγγελέί υμῖμ. ἐκεῖνος tr 
Jofáea ii CT ES Aperi) Rare Vu Ty. 

vd Tot ὅσα ἔχε ὃ το ας πμά ὄξι, διὰ τὸν tpe 
ὅτι Ἐκ TO) $4.5 Aide] X) ἀναγγελέϊ wp. μικρὸ p 

νὴ ov Ssogéiré aus) eA pug ep. W) dd 
4&0 TI t^yo ὑπάγω πρὸς δ παϊέφα, Mal ovp ἔκ 

^. μαθετῶμ xv πρὸς ἀλλήλερ,τι ἄξι TS T0,0 λέ 
"Yd hU poet rg op W) ov θεωρᾶτέ, A898) πάλῃ ἐκ 

xgopi ἐλ οψεσϑέ ἐε,γὴ Ti Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς TOJ 

τατέςα; TAvyp οὖμ T5 τί ὄξι i9 "λέγει, ἐλ 4 

xg óp;oux οἴδαμεμτί λαλεῖ, ἔγνω οὗμο o noe, 

ἤθελομ «iT ἐξ Ἰάσ᾽αε x) dup αὑτοῖς. 9t τὅτου 

πᾶτε (ART Min, ὅτι eI Pps GOD W) ov sz 

ὡφεϊτέ usu) πάλιμ μικς ὸρ νὴ o-J «09 € jus. qu 
QAI λέγω ὑμῖμ,ὅτι κλαύσ'ετε (QA Oen eme ὗς 

μιξίς, ὁ ὃ κόσμος χαφήσε εὑμιξιᾳ δὲ λυπαθήσε 

ὅϑε, αδλὰ AUTE V4XG eie xagap γϑυήσεη ἢ yu 

νὴ OT Gp TIT Are ex dort ἤλθεμ ἡ ὥρα αὑτῷ δ τὶ 
ἂμ 5 γγυνήση ὃ ποαιδίομ, οὐκ Eri. μινκμιονεύει τὸ 

θλίψεως διὰ vl) χαφαν, ὅτι ξγγυνήθη ὃ ἄνθφωγρῳ 

T Ὑκόσμομ. W) veg ὧν λύπη d νῦμ ἔχετε, 

πάλιμ j Gap o uat Vig) Xajfíaen] i p H κὰς | 

δία, νὴ TD χαρὰμ ὑμκῶρ οὐδεὶς αἴφει ad υμῶμ, 

I9?) ᾧ 



548 EYATTEAION Ὁ 
8) situs Ti iua Se oria οὐκ ἐφωτήσετε οὐδέμ, 

αμὴμ Qc AH λέγω voip, ὁτιῦσα ἃ ̓  oL To wTe TOU 

wur ea cu Ga) ὀνόματί n Jágq ἫΝ p.e dou 

οὐκ "τήσατε οὐδὲμ qu G9. ὀνόματί μον. αἰτεῖτε, 

492) d pe etu ἢ χαρὰ vu Gp 8 ayemA Meo UU, 

ταῦτα cj πϑοιμίαις λελάλκκα ὑμῖμ, Sees] ΧΕ 

φα ὅτε οὐκ ἔτι ὧν ποοιμίαις λαλήσω ὑμῖρ,αλνὰ 

e ϑ μόν τοὶ TO) "uTpog ἀναγγελῶ vp. eu 

ἘΚΕΙΝΗ TH Eid SECO ὀνόμιατί αὐ at isses) 

ov λέγω ὑμῖρ,ῦτι Ἐγὼ ξφωτήσω Ὑπατέφα Te 

ὑμῶρ,αὐτὸς 9 ὁ wurle φιλέί ὑμᾶς, ὅτι UO 
ue ποεφιλήκατε, V) πεπισεύκατε,σ ἃ ἢ ἐγὼ ) Tod T T 

65 doit op. Lio ἀρὰ τ T παξος, νὴ τλήλυθα 

εἰς ἢ κόσιμομ, up ἀφίκμκι Top κόσιμομ,νὴ 782 

φενοχιάι 206 T "wage, λέγουσιμ αὑτῷ ot uw 

ταὶ eu TO. 1dx vp wa oMG1Q Joa, tg) aola 

eap ουδὲ dag Acyag. VU οἴδαμαμ, d ὅτι οἶδαρ 

πάντα, 9) οὗ aero d " ἵνα TIG σε ἐφωτᾷ, 

cA) τούτῳ 19s VoU dur , ὅτι ΧὉ ϑεοῦ dL so; QT 

xg iu αὐτοῖς 0 1c '0UG . ἄςτι τοιδεύετε, 1d oV toe 

TO ὥρα, [0 vU ἐλάλυθερ » fua 08 πιοϑῆτε Ea 

X506 eg τὰ Ἰδια, I2) TE "tovg dpt 19) 

oux. equ αλόνος 2 ὅτι ὁ marg ux ελλοῦ t9Í. 

ταῦτα λελάληκα UA Ty, Ἵνα ᾧ ἐμοὶ εἰρήνημ ἔχκα 
? 

το, cA) 



ΚΑΤΑ IOQANNHN, 349 
T. ᾧ d κόσμῳ SA pero ἀλλὰ Saec'&iTe, 
Ἐγὼ νενίκηκα Top. κόσμο D. τΤταὐταξλάλεσε p 

οἸκσοῦς, 197 ἔπῆςε τονο oc OA uve cir «a 

TOU oUeayOp » ig) εἶπε. eng xb Ἡ H ὥρα; 

δόξασόμ, σου τὸρ ἥδ» ἵνα (9?) o óc σου δοξάσῃ 

σε. xao ἔδωκας αὐτὼ σξασίαμ πάσκς cages 

κόρ, ἵνα τοᾶρ ὃ ἔδωκας αὑτῷ, δώσῃ αὐτοῖο ζω: 

ἐμ αἰώνιομ.. ota δέ ὄξιμ ἣ αὐ ovi Votis tva γινῶε 

᾿σπκωσισὲ T. μόνομ,ἀλπθινὸμ ec, Wo?) Op créa 

Se moy χβιδὸμ ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ ὃ γῦρ, 
τος γ πελείωσα, ὁ δέδω κάφ 4.01 vacas oto e. 
Yo) VU doge óp ἐλᾷ, σὺ ems ad σεαυτῷ τὴ 

δόξι, " «xo a$0 T T0J) K0c 4.0] s Va 79d σοι. 
ἐφανέρωσά σου 10 Qvo uia TOlG ἀνϑς ώπτοις, οὖς 

δέδωκάς uoi Ἐκ Τὸ κόσμου, col ia, «(92) ta 

4491 αὑτούς δέδωκας, wg) Top Ad yop σου τετὴρ Ka 
Xa1,VUp ἐγνωκαμ,ὅτι πτάγ]α ὅσα d'éd κάρ aot, 

Tib σον ksip, ὅτι τὰ CHA OCT & d'éd'exdta wor, 

défoxa αὐτοῖς, tg?) Ἢ αὐτοὶ Ἐλαβομ, gU] ἔγνω σαμ 
ἀλκθῶς, ὅτι δα σον Y δεἴλθομ. τοὺ Ἐπτίβόνσαμ, 

ὁτισύ με ἀπτεδείλας ὦ Ἐγὼ περὶ arma ἐφωτῶι, "m 

vel 10) κόσ'ῥκου τρωτῷ, Qa wel Gy δέδωα 

xe μοι, ὅτι σοί εἰσι, oU) τα μιὰ πάγϊα σά ὄξι, 

δ) τὰ σὰ ἐμὰ δὰ δεδοῦασίκοι quu αὐτοῖς. (o0) οὔκ 

tT 
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50  — ÉYAFTÉAION | 
15 ri NER. 39 ASAP ^ 

ἔτι μὴ qu δ᾽ κόσμῳ, νὴ οὗτοι ᾧ GO κόσμῳ εἶς 
Ν ^ 1 

σ᾽ "οὐ to “πρός σε ἔρχοίκαι, eo creo ἅγις,τήςη 
j 2 " / «Δ f 

c'op αὑτούς ον GO ὀνόμιαῖ! στ, οἷς δέδωκάς μοι, 
ε; x 4 3€ τω 5 3 δὼ οὖν 
iyot ὥσιρ p καθως ὑμκέίο, ὅτε XJ) μετ αὑτῶρ ν 

^o 4, E IT ^S TO κοσίκῳ yo Ἐτήρομ αὐτου ᾧ τῷ ὀνόματί 
c P4 ta df i959 2 λ 276^ 

σϑιοὺς δεδωκάο kot Ἐφύλαξα,ν) οὐδεὶρ ὅξ eife 
; /, : «e ἴω] » ἁπωλετῦ, εἰμὴ 0 106 TG ἀπτωλείαρ » Dot ἡ γραφῇ 

"Voc n 4, τ * ^ 

πλκφωθηγὺμ δὲ 71900 σε ἔς x oot ,X)) ταυτα λας 
^v t 4 c οἵ ^ 3 5 

AG ᾧ δ᾽ κόσμῳ y Tua Ox oct Tl) χαφὰμ πίω ea. 
|. e 9 c ^ » λ απ 3 

JH πεπληφω μῆμημ cf) αὐτοῖς . ἔγω δέδωκα αὖ 
enr ' ͵ s 7 , X 

ἴα 19p λόγομ σ᾽, 0 κόσμιος £4.10 ka') αὐτούς, 
2 » ,»] ὃ 

ὅτι οὐκ εἰστμ Ἐκ Τὸ) X00 A3, καθὼς Ἐγὼ οὐκ εἶμ 

£X τὰ X Og". 9. 0UK $e c Τῷ, ἵνα Ge uo aU TOUG Ἐκ 7 KO 

gue να Theo io aU TOVG kx T 7PVK QS ex T XO 
3 p. Lx | 5 i v ^4 3 »5 ^c 

σ᾽“ οὐκ εἰσ! καθὼς €^yc) Ἐκ T X00 μιὰ οὐκ & 1.1. 07 
, 3 "v2 4 4 2 

Ὑἱασομ αὑτονο c/J τῇ αλπθεία σον, λόγος ὃ σὸς ἃ 
/, uc Ms ^k $3» 7 » A 7 ' 

λήθεια st, καθὼς ἐλῖς ἀπτεσείλαο εἰς τὸρ X090], 
» V» / 3 3 * , ^ Y 

xà'yo ἀπέδειλα αὖ τους εἰς τὸμ κοσίκομ, νὴ ὑπὲρ 
^^? c Lj e 

αὐ ἐγὼ ἁ γιάζω ἔμαυτορ, ἵνα νὴ αὑτοι Qiu ἣ 
", 45 , 5 ^ , (5 “Ὁ 

γιασμῆμοι cA) αλπθεῖᾳ, οὐ esset TOU TOO δὲ eco TO 
» NS CU. , ἃ ΄ 

«λόνομ, Xa νὴ περ’ Ὁ τοιδευσοντομ δια T0) A02 
T2 ΝΥ , « ONE gr ! N 
^ov αὐτῶρ «lo ἐμιε, ἵνα τοάντερ € p Got, καθως σὺ 

, |. Ἃς * , ET. 

πράτες ᾧ ἐμοὶ, καγω eA σοι ἵνα (o7) αὐὑτοῖ cA 
c ^ c Wt 

HD ep cop 2 ἵνα 9 K0c 0G QIStUTH 5 OTI gU ut 

ἀπίϑαλας, 



WIL M E 4 

ATA I2 AN N RN, 5st 
ἐπέσαλαρ ag) ἐγὼ τὴρ f'o£ap i Hp δέδωκάς xot 
δέ cona dirimie, ἵνα dep TA καϑῶς ἢ uec ἐμ te 

c p γὼ cU) αὑτοῖς, WoD) σιυὶ ᾧν E01 Vo. ὦσι T2 
P4 $& € ^ €/ , c / €; 

Tee uoi «f o ἐμ, W) IVa γινώσκῃ ὁ κόσμου, ὅτι 

C'U 4J.& ἀπέΞξειλας,ν")ὴ ἐγάπησαο αὑτουρ,καθῶο £z 
ν΄. 7 / CN , / ; « 
με γάπεσαρ. πάτες,ους δέδωκάς μοι,ελωΐνα 
ὅπο τιμὴ ἐγὼ,κἀκϑνοι Got μετ᾽ ἐμδρίνα θεωφῷ 

σιτὴμ dógop cip jp, ip ἔδωκάο μοι, oct γάα 

qrho'&6 u.s 710 xaaGoAlio κόσμοι πᾶτε d Inoue, 
c "^ a Aut , 5 n! οἱ ὡς dd 

W) ὁ xoc 1.06 σε οὐκ Ἐγνωφεγω δέ σε ἐγνωμ.νὴ οὗ 

τοι ἐγνωσαμ,στισῦ με χπέσφλαο 92) ἐγνώρισα 

αὐτοῖς τὸ 0V0/A σον. Y) γνωφίσω;ίνα h ἀγάπα Hp 
ἡγάπκεσ e με, e) αὐτοῖο ἃ. καγὼ cJ αὑτοῖς. 

ταῦτα εἴπὼμ ὃ N06, d LEA Os σὺ τοῖρ μαθκε 
TOLO αὖ τὸ; πέρα, τὸ) χθμάφξου Tp κέδφωμ, 

ὅπου Hy xao slc op Ἐσῆλθεμ «VG κοῦ Οἱ t.e 

ταὶ o 79).54'a ὃ "οὶ Ἰούδαο o wagadidov UG eTOD,, 
T τόφρῃ OTI πολλάκις σαρήχθα ὁ Ἰησοῦς Ἐκέϊ 

μετὰ τῶρ t orig αὖ T9) . Ὁ οὖμ Ἰούδας Aa op 

TD avágop, χορὸ £x ὧν C ag X ise "οὶ Φαρις 
σαΐωρ ὑπξέταρ , ἔρχεται txd μετὰ deua " 

y) Aer ep νὴ ozrAcop. ϊκσοῦς ovp td oc πάντα 
τὰ ἐρχόμδνα ἐπὶ ci TOp, d AB oy, elm αὑτοῖο, 

τίνα ετᾶτε; acre Ina orci nc Ep τὸρναϑω 

geLop 

I$ 



| y 

d» WT d^ 105 Ἰούϑαρ ὁ eoi αὐτου kon TOV, 0G 
^ 2 4 — eb αὑτοῖς » ὅτι ἔγω £I amio Bop τῷ 

ὀπίσω "οὶ ἔπεσομ X ouod. up otp aiToUg, ΕΞ 
παφώταησς, τίνα Qc GT s οἵ Ἱ δὲ (rop. fund TO 
ϑοΐβωφαύομ, ἀπεκφ θα o Ix. mop vac ὅτι tz 
γῶ εἶμι. εἰ οὖμ ἐμὲ ἡντᾶτε, ἄφετε τούτους ὑπᾶσ 
Yep. Ἵνα 7 ἜΜΑΘΕΝ 0 λόγορ Qj sim, ὅτι οὔο ϑέδω 
καρ e οἱ Οὗ ἀπώλεσα dt auTO οὐδένα, σίμωμ 

οὖν πέτρος exp d. y tieap coco arcis) 
ἔπαισε Tp TO) ἀφ x reg étog. Tono, (o?) ἀπέκοψεμ 
αὖτ τὸ ὡτίομ To δεξιόμ. ὁ «p δὲ ovo s.a [^5] δούλῳ 

μάλχορ. mig op ὃ ko io Ὁ erp. βάλε alu 

ἁκάχοιςάμ σὰ «iG luo θέκημ. τ ποτάριομ ὃ da 

δωκέ 4401 ὁ πατής, οἷ" μὴ aic «Uo 5H oUp ασξίρα 

Yo?) 0 χιλίας xoc 19) oi ὑπαφέτ T rédacop συ 

νέλαδορ T ACA ἴδασαμ αὐτὸ » o2 Mess 

*yop αὑτὸμ προς ἀνναυ πϑῶτομ. ἥμ γὺ swüsgoc ἢ τ 

xatd occ oL, ὡς mm ἀφχιεφεῦς το) ἐγιαυτῷ Ἐκεινώ, ip 5 

καὶ Mapas 0 συῤιβολεύσιαο τοῖς ̓ σδαζοις, Ὁ συμ. 

φέρει ya c ἀνθφωτπτομ ἀπολέσῃ at ὑπτὲρ τὸν Axio 

λούθα δὲ Q9 rcs 5 c1 τσέτρορ, GU Eo HU 

Juvo ὃ δὲ μκαθκτῆο ἐκείνου ti yrosog τῷ ea 

Xuseet,u) c'upag ias Gg 1 Ἰησοῦ «1G THU αὐλὴμ T0) 

ἄφχι ta 



DIÓANNIHYN. 555 
δὶ  τέτρος ἐσήκει πρὸς TH $evee "e 

tow dpt ὃ dnos c 0 700506 ἥ Ρ Ὑνωθὸς 

ἄς χες, 1 Wm τῇ Ove coe G., πὴ ἐσήγαγε ἐμ 

τοἐγρομιλέγαι clip M exoudio Xu H θυφως ἐς (69 Té 

$o. n itg) σι ἐκ TW ἐἀπθυτῶν. εἰ T9) ἀνθφώπου 

τούτου; λέγει ἐκέϊνοο, οὐκ ἀμί. εἰϑήκεσαμ δὲ οἵ 

δοῦλοι (QU Οἱ ὑπηρέται, ἀνθρακιὰρ τοττριηκὸ TG, 

6T] xoc T 9 ἐθεφ μαΐνοντο. np δὲ μιε τὶ aUa 

τῶν D ous :500 νοῦ. δϑεφλιοινό μδαι} .ὗ ὁ οὖμ 

agregue igómes TOp Ἰπσδμ yit A pati 

αὐτο," wegen 99) διδαχῆς αὖ τῶ). ἀπεκείθα Qa 

T0 1x6. Ἐγὼ was io ξλάλησα [Ὁ κόσλκῳ, 

Ἐγὼ τοάντοτε ἰδίδαξα e cu τῇ σι γωγῇ, ἡ) vro 

ied, O7PV ποάντεο 0110 Ud c.OI gU e x oV c oU X) e 

κρυπῆῷ ἐλάλησα οὐδέμ. τίμια ἐπιφωτᾷς ;: Ἐπε2 

φώτησομ TUVO ἀκκκούτας τί ἐλάλησα αὐτοῖς . Id 

óUTOI ἐοιδασι ὃ & εἰ 70 p ἐγώ. ταῦτα δὲ αὖ Τοῦ) εἰπτόνε 

ETE umugerp Tesi ἔδωκς e ςἄπισμα 

τὸ; iis oU εἰπώῶμ. οὐτοος gigi (9. c ἀφ XIse8; 

ἀπεῆς LO αὑτῷ 0 ING"50.€1 κακῷῶο ἔλάλησια , XQ 

TUexc'op wel T κακοῦ. ,&l δὲ καλῶο, τί Jt ἐν 

dec; Ααέϑελεμ αὐτὸν o ἄννας ded uo προ | 
καϊάφαμ T ἂς χιεφξα, i δὲ σίμκωμ τι πέγρος isse 

492) ϑιφιιοινόμδν ἢ, sizrop οὐμαυτῷ, μὲ νὴ σὺ 

zo Ἐκὴν 

ἘΚ. 
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Ἐκ ἣν xar E & :ἰρνήσατο tX vo, 62) 

εἶπε. OUX eua. λέγει AL Ἐκ δούλωμ τὸ) ἀρχις 

ἐφέωρ, συγμενηο p οὗ 6 ἀπέκοψε τέτρος τὸ itla 

ομ. οὔκ ἐγὼ σε «id'op de) κήπῳ ART «Tm; 

«Ap οὖ ἠρνήσατο ὃ πέτρος. 19) εὐϑέωρ ἀλέα 

T ἐφώνασεμ. dida ovp Top IU p απὸ TO 

καὶ ipa «16 7o agar ógrop . HD i^ aoo. 97 αὖ 

τοὶ οὐκ sosavdop «lc Τὸ agatrós tosta n. in 

ἂν J&cip, a9 ἵνα φάγωσ! T τά «a. SERA Bsp οὖμ 

0 GIACTOG πρὸ αὐτους ἔξω "05 εἶπε, τίνα XA TRA 

"yog rap poseer κατα T9) ἀγϑφώτρυ τούτου ; ἄττα 

Ny jx " ΡΟΣ 

^ 
A Y PELIS. οι - 

r - A EN IM T 

tbe, "eU εἶ γρμαῦτῷ,, εἰμὴ HJ οὗτος
 κακοα 

«50106 ; οὐκ ἂρ σοι Ay dnos ircóp. εἶπεμ 

ov p αὐτοῖς ὃ πἰλᾶτος. At ers diy i ̓ tg?) 

κατὰ Toi νόμιομ UG 51 nya αὑτόμ. εἰπτομ οὖμ 

αὑτῷ oi Ἰουδαῖοι. hui ovx. Ἐξεδιμ ἀταύκτεῖνοιξ 

. οὐδένα να ὃ λό tie. TO) Ἰησοῦ 5A oO , Oy εἶπε, 

σημαίνω τ σσοίῳ θανάτῳ goo doi. ὁ 

cim sp ovy τις τὸ agat có rop πάλῃ 0 τποιλᾶξ 

T06 , cA ἐφώνησε TO] Ἰπσοῦμ , wo?) εἴπερ αὑτῷ, 

gu XE βασιλεῦο TH Ἰουδαίωρ ἀπε θε Ó ως 

σοῦο. ἀῷ «αὐτὸ σὺ TOTO λξγεο; ἢ ἄλλοι σοι εἶα 

ὍΟΡ ποι ἢ ἐλκου; ; omen ὁπιλᾶτος. nix ἮΝ 

Loris duse voc ὦ cop X) οἱ ἃς χιερ eto ia 

δωκάϑ 

2. 
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d'oxdp σε Ἐμοί.τί vain ; meg fü 0 Inz'oUe. 

Ἧ δασίλεία ἡ E4AH οὐκ ἴδιρ tx TO) κοσμῷ τούτου. 

Ἐκ τὸ κόσιμιου τούτου ἥμ ἡ βασίλεια h equ 01 TTG 

e£ ἂμ oi ἔμιο! yov ovo; ἵνα μὴ ἀφαδοθῶ Τοῖς 
| Ἰουδαζοι, νῦρ δὲ ἢ βασιλεία ἡ H ταὶ οὐκ. εἶδι, Ts 

esp. εἶπεν ovp αὑτῷ ὁ πειλᾶτοο. οὐκοῦμ δασΊλειο 

el σύ;ἀπεκς θαι 0 Ἰπσοῦο, σὺ λέγεις, ὅτι ξαστλεύα 

εἰ κι ἐγώ, Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγξυνκῥκας, νὴ 1G τοῦϑ 

τὸ Ἐλήλυδα εἰς TOJ κόσμομ yia μας τυφρήσωτῇ 

ἀληθεία. πᾶο Ὁ ὧμ. Ἐκ οὐ) αληθείαρ,, ἀκούει ou 

«o! Φωνῆο, Me αὑτῷ ὁ πιλᾶτος. τί ὄξιμ ἃ ἀλήθεια; 

407) τοῦτο εὐπτωμ,τσάλιρ dot πϑὸς τοῦς Ἰοδαζ 

ove; i λέγε αὐτοῖς. Ἐγὼ ovd ad acria ΩΣ 
elato qu αὑτῷ si δὲ euo (Beta vj Ty οἵνα ἕνα ὑμῖμ 

ατρλύσω qur πάσχα, βούλεσθε ovy υμῖμ απο: 

λύσω Top βασιλέα vfu Ἰουδοίωρ 5 Ἐκφαύγασαμ 

ovp wA wyTeG λέγοντες οἀκὴ. πτοῦτομ, QV C 

«^p βαςφαθᾶμ. iip δὲ ὃ βαφφαβᾶς Asso. τότε 
oU p ἔλαξεμ ὃ τειλᾶτος Ty 14007 py 0D) Ἐἐμασίγως 
c'&. 0?) οἱ sgocciGrrat τολέξαντερ δέφανομ ὅς ΩΣ 
xay op ὑπέθακαμ αὖ το) τὴ Spei "οὶ ̓κιἅτια 

cp "wojqugoup S vont &VTOJ 5 Mo?) Sy. 

"c9. ὁ Goo revo τὴν Loud ou cop. W) ἐδίδομ αὐτῷ 
ξαπίσματα, Ἐξῦλθεμ οὖμ τοάλιμ ἔξω ὁ πιλᾶτοο, 

κι 04 

19 
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3) λέγὰ αὐτοῖο ἴδε ἄγω ὑαῖρ αὗὑτομ ἔϑω να "y Ga 

τε, ὅτι τι αὑτῷ ovd eura οἰτίαι «Ve [0X0 , st Ae 

6s oup 0 Ἰνσοῦᾳ ἴξω, qogaip ey αἀκάνθινομ σέφας. 

VopsMo/) T0 4 ?Ped υφοῦ μὴ Ἱμάτιο y. Ἰοὺ λέγε αὑτοῖφ, 

id'ov o c0 eo? c. ὅτε oup εἶδομ αὐτομ οἱ ἄς Χίος ἐφ 
Yo) οἱ ὑπὸ rou ἐκφαύγασαμ, λέγοντες. siga 

c'ops Sigo c'op. λέγε αὑτοῖς, ὃ πιλᾶτος. λ ἄβετε 

ei Top ὑμᾶς, itg) saved. £^yc) P OV ὡς! 

- ext» cf) arr αἰτία. ἀπεκξίθασαμ αὑτῷ Οἱ Ἰου 

- deor. i. elc VO qA.Op TX OUS. a) κατὰ Τνόμομ ἯΖ 

μῶρ ὀφείλᾳ ἀφρθανέϊμ, δ᾽ ἑαυτὸν T op Ücts op IM 

gp. oTe ovp iaceo ep o mA Tp VEA y pu A 

λομ ἐφοθηθκ. i) εἰσῆλθεμ V3 T πραιτώριομ πᾶς 

Ap) λέγᾳ τῷ ἐκσδιπόθερ εἰ συ; δὲ Ino Sg mra 

grip οὐκ. fisse αὑτῷ. λέγ οὖμ αὑτῷ o λᾶς 

06. 54.0] 0U λαλξιο:οῦκ, οἶδας d OTI! dee fap t exc 

sag Ge c) drove iat ἔχω ἀφλύσαι σε; ἂς 
met 0 Ἰκσοῦᾳ. OUx eX sG dto Vo" loq) οὐδὲ eia 

κατ $4, εἰ μὰ Hj σοι δεδομβϑομς ἄνωθεμ. διὰ τι 

Ὁ πραδιδούς (O01 μείζονα αμαρτίαμ ἔχει. Ἐκ 

τούτου εϑήτει 6 σιλᾶτος ατρλύσαι αὑτόμ. οἱ δὲ 

Ἰουδαῖοι Ἐκφαῖομ: λέγοντες. tap geiérop Q"T0ÀVe 

σὲ, οὐκ εἰ φίλου T καΐσαςορ ag Ó βασ᾽λέα αἱ eu 

| TOp ποιῶρ ἀντιλέγει τ τῷ κοίζσ'αρ!, 0 oup TAG 

ἀκούσας 
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ἀκούσας TOU TOp T AO yop yocysp ἴδω τὸρ THo 8p, 
ΓΟ κάθισε Ἐπὶ Φ βἥμιατος εἰο τογρρ,λεγόμεε 

vop λιθόσρωτομ, Θφαϊσὶ δὲ γαβιβαθᾷ. ip δὲ zs 

σκόνη T Trot oet δὲ Gc'sl exc ; 4 λέγει τοῖο 

Ἰουδαίοις. ἴδε ὁ βασιλεῖς vp οἱ δὲ Ἐκφαύγας 

σαμιἄφομ, deop,saveec'op «rop. λέγει αὑτοῖς ὁ 
πιλᾶτος Top βασιλέα Uu Gp σαυρώσω; χπεκφίθας 

σαμ ot ἀρχιερεῖς, oU x ἔχολιερ βασιλέα, vL κα 
σαφα.τότε οὖμ ἀϑέδωκεμ αὐτομ αὑτοῖς ἵνα Sea 
φω δῇ, παφέλαδορ δὲ op Heotps "οὐ πη γαΎ9 

492) Pasa op Top δαὺς ὁ p AUTO , Jp c Lite To 

λεγόκδινομ κρανίου τόφρμ,ὃς λέγεῃ ἑθςαῖ Si bs 

γοϑὰ oov αὑτὸμ ἰδαύφωσαμ, «ton UT αὖ ΤΟ) 

ἄλλους δύο ἐντεῦθερ 19) STA , 4. £c'oy δὲ T 
140" OUJ. ἔγραψε d δὲ (9) ̂ τίτλομ 0 GIAQGTOC, ig) * τ 

νεῖ ἐπὶ T9) δαυφον, Hy 5 γεγεαμι δορὶ o'ove 

6 vo]oeatLoc o βασίλευο Ty Ἰοδαίωμ. TOTO οὖμ 

| τιτλορ πολλοὶ ἀνέγνωσιαρ div ἰουδαΐωμ. ὅτε 
ἔγγυς ἣυ o] τούόλεωρ ὁ τόπος͵ ὅπου Ἰἰδαυφῶθβη ὃ ὃ 

Ἰησοῦ. "οὴ ny γιγραμι ojo ἑβφαϊσὶ, US VISL, 

UTI : EAs yop oi (6) -ππιλάτῳ of ae χιες ὅς 
du Ἰουδοζωμ. "m. γράφε, 0 βατιλεῦο ty Lovd'otz 

CTUNGZ ME OTI tx&voo care, ac iis ε «[Δκὶ TWO ιου 

δοζωμ, eene UN 0 τοσιλᾶτορ, ὁ Ὑεγμαφαϊγεγεαε 

E 1 ῷα , oi 



τ ETAPTEAION 
ec s ^ €F 4 / : . ἂν τάνιο- 

c. ol - spera oTe DOTT τοῦ — 

Ἐλαδ ei τὰ lecta αὐ τ, 9!) erronea τέσσαρα | 

Piin ἄσῳ 5ζαἀώτῃ μέφος, Y) Toy χιτῶνα. Kp A 

δὲ ὁ χιτῶμ ἄξαφος, ὶ x TOU ἄνωθερ ὕφαντος d? 

es. simop ot p 2906 2i ove. "m Χίσωμεμ αὖ 

Tp, αλιὰ λάχωμεμ περὶ αὐτῷ τίνος Sou. ἵνα 

Ἧ γραφὴ uei 8 λέγο voa j ruso τὰ 

Ἱμάτιά δου ἑαυτοῖς "9 Ἐπὶ 299. Ἰῤλατισι μα óp ΠΕΣ 

Ἐβαλομ Κλῆφομ. δὶ δὰ vi seta ταῦτα ta 

Tira. Εἰ βέκεισ᾽αμ δὲ 7X (9. s 7 Inc ἣ 

qme αὖ το), 3 kd e p Q5] μικτρὸρ αὐτοῦ uota 
€ lo i τὸ) κλωπτὰ Q2) ἀκαςίὰ i μαγόδαλενή, 18a 80 
oup idop TU) ἀατέςα W) T xoc ἡφεδῶτα, 
op ἐγάπα, λέγει τῇ μητρὶ ru T0), γωαι ἰδοιὶ ὃ Ó 

joe σδιεῖτα Mya Gd uxori δου ἢ ics cd, 

τὴ ἀτὲ Ἐκείνκο τὸ ὥρας XA ot bsp ὁ μαθκτὴς αὑτὴμ 

zio τα Ἰδια, κοτὰ τοῦτο €1d toG ὁ Ἰεσδο, ὅτι τονε 

To (OW τετέλεσται , loc τελειωθῇ ἣ γραφῇ, λέγα, 
διψῶ. σκεῦος οὖμ ἔκειτο oec μεϑόμ. οἱ δὲ τολής 

o 0WT«G ασόγγομ o£ vc y) ὑσώπῳ τίδιθέντες, Teo» 

circo αὖ TO) oe) S.A. X, 0T€ οὖμ Ἑλαξς v 0£00 

6 ING 0, εἶπε, TT SÀ& SOUL, Ἰοὺ κλίνας alU) κεῷ ας 

ἈΗΡ ἥδίϑωκε ὁ To γεῦμα, ΟἹ oy Ἰουδοῖιοι, Ἐπεὶ 
τραφασκόνᾳ Hp NTC ἀκὴ μεείνῃ ἐπὶ τὸ) βαυφοῦ τὰ 

σώματα 

| 
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σώμιαϊα qv 6o" σαββάτῳ, p γὺ Uy A ἁλιέφα 

Ἐκεῖνα 10) σαθθάτυ,Ἰφὠτήσαμ Top παιλᾶτομ ἵνα 

Nerei αὑτῶρ τὰ exea, i9) ἂρ θῶσιμ. HA 

op dip 01 i ϑραἀῶται νὴ Τὸ) ἮΝ dT κα τέαξαμ 

σκέλκ,γὴ T ἄλλο τῷ συδαυς θέντος αὐτῷ. emt 

δὲ τὶ τὸν ἰασοῦμ kAB Oy Teo, 6 «ido «voy oW Le 
κότα , OU κατέαξαμ αὖ τὸ) τὰ 0 K€ÀN 4X de TA 

Sea; TO λόγχει αὖ τοῦ lu) es Ave ep Xyu Ee s) 

εὐθυο δϊῆλθερ dena X) ὕδως. 4) o τωρακῶς ea 
pag τύςκκε, 2] ἀλκθιυὴ c TO? ἄξιμ ἃ à ας mug lot. 
κἀκέίνος oid egy ὅτι OR λέγει, ἵνα νὴ GE w 2 

SW o'KT , VyyoeTO y) Ta Tai Vech [ gei mgr 

6», oss OV σιρπφιδήσετε ατῇ UT. νὴ πάλιμ ὑτέφα 

γβαφὴ λέγει, óyovaj eG Op δφικώτασαρ. μετὰ 

5 ταῦτα ἰφώτησε ὃ ποιλᾶτομ οἸωσήφῳ ὁ ΑἹ eet 

μαθαΐας,, ὧμ μαθκτῆς T9 14078, xexevu woe 

7j διὰ ὸμ φόβορ fv. Ἰοδαζωμ;ινα ἄφῃ ὁ σῶμα Ἐ 

808. Xy emt Es. psp ὁ τοιλᾶτος, ἅλθε 5 νὴ vixód e 

μος δ Mp πρὸ TOU ἱκσοῦμ νυκτός, Ὁ om 

φέφωρ ILI. ago W) ἀλοῖς ὡσῖ ALD bac €x 

τόρ. SA bop ovy ὁ oa T INC 3) td Wo" rep aue 

Ὀθονίοιο uiia Ῥάφωμ ἀτωμ,καθως Ἐθοο ὅξ) τοῖο 

᾽ϑδαίοις Wie pié£ap. Sp Ez 3 qu GO τό TOo7 ὁπ ἶϑαυ 

φώθκ,κβτρο 2 Y) qo κήπῳ ἀἀνμάκξίομ KU OUS A 

χ "ἢ Q οὐδέπω 
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ὦ οὐδέπω ovd lo ἐτέθκ, ex& ovp διὰ l5) wsageta 

᾿ Ὁ ^ 7 E ^y Ν x σκόυλμ τὴν ἰΙουδαΐζωμρ, ὅτι eye: HJ T0 AKA. OQ, 
| tona lu ovp. — Tl ud Lu σαδϑάτωμ 
nei Ἧ ἐιαιγδαληνὴ t δίχα πρωὶ 3 σκοτίας ἔτι 

OUG'G , εἴο ὃ JAVA. Cop, o2) Βλέπαᾳ Toy AB op ie 

Py tx T2 uM ov. Tf exa op, τοῦ ἴς XT 

71900 σίμωνα πέτγομ, «QU προς TO) dO μα 

θμτὴμ c op tQ/Aa 0 ἰνσούς, 90 λέγε αὐτοῖο, igo 

TO) gro i TO) MURUS, 9!) οὔκ ordei πο 

ἔθκκαμ αὐτό. ὄῆλθεν οὗ m ὃ τοῖτρος 197) 0 ἅλα 

Ao6 ua weite, W) iy xov «1o TO (A USTOD Eme 

χορ δὲ oi dvo c ΣΕ "οὐ D do ἀκαθητὰο προῖ 

d'eaus τάχιομ TO) ep, δ) ἅλθε 19600 εἰς τὸ 
ἀιναμλεῖομ. Ig) ϑακύψας Bend xiu τα δα 

θόνια 9. οὗ X TOI LLL ἴφχεται ovp σίμωμ 
τσέτφος ἀκολουθῶμ αὑτῷ, (C2 εἰσῆλθεμ ero TO 

Usu eop, x9) fug τὰ ὀθόνια xi guo gà 5 

e'sdágiop, ὃ 0 Kp Ἐπτὶ Qo) κεφαλῆς αὐτὸν, OU μετὰ 

ΟΠ ὑθονίωμ κείμᾶνομ, ἀλλὰ χωρίο φυτετυλιγμκέ 

Vop «rg ἕνα τόπομ. τότε οὖμ εἰσῆλθε πο 0 ἄδδλνος 
xo cie ἬΝ ἔλθωμ πϑῶτος «76 τὸ ἀλνημιξίομ "ἡ 

εἶ δὲ νὸ emisse. οὐδέπω P ἔδασαρ σὶρ gets 

| qn, ὅτι d'& aire Ἐκ νεκφῶμ aat Vau, ἀπτῆλθομ 

οὖμ wap 7906 ἑαυτοὺς οἱ AQ XX TCI βαφία δὲ 

«sia 



KATA I (YANNHN. $61 

eisia πρὸς τὸ μναμιξίορ Kal seo E [n ὡς ovp ἘΣ 

κλοις »σαφέκυψευ εἰς 79 μνημξίομ, 19) ϑεω φαΐ 
δύο αγγέλους yi ica ade Joe τ ἕνα 71608 

τὴ xaX gU ἕνα ποθ τοῖο ποσὶ pom a 

τὸ Pi TO iNo'5. 92) λέγσσιν αὑτῇ ἐκᾶνοι. γί 

Vau, τί κλαΐας; λ ἔγει. αὐτοῖς, ὅτι ἴφαρ Top xógióp 

MS , 192 ovx οἶδα τοῦ Scop irc óp. πο) ταῦτα 

εἰποῦσα Sedo u εἰς τὰ Daria to , Wo?) decet Tp 

Ἰησοῦμ $S rat, wo?) oUX δει ὅτι ὁ I4c'OUG SI. Aca 
ye αὐτῇ o INg'O . ydoaz, τί κλαξες; τίνα pré o5 
ἐκεῖνα δοκὅσα ὅτι ὃ καπτοὺς ὅο ὄξι, λέγα αὑτῷ, 
κύρις, €x σὺ Ἐβάϑασας αὐτορ,εὐπί na τῷ αὖ τὸμ 
Eure, κα γὼ αὐτὸρ Qo, λέγει αὐτῇ ὁ 1k 56. μὰ 
εἴα, Spec ΐσα Ἐκείνη, λέγει αὐτῷ, ξαβ βονὶ, ὁ λέ 
"yero. διϑάσκαλε. λέγει αὑτῇ ὁ ἰκσδο. μή μου 

ἄτγηου. οἴπτω γουὺ ἀναβέβκκα πρὸς τὸμ τοατέφα 
μιθιπτοοφεύς δὲ πθ66 τους ἀδελφούς μι, δὴ erre 

] αὐτοῖς. Qvo Gai yo 7:606 TOJI πατέρα, ἥν: 9) ΟΖ 

τῖφα ὑμῶμ, (07) ϑεόμ μια Wo?) ϑεὸρ ὑμῶμ. ἔς χε, 
TOL ἐκαφία ἢ D μαγδαλανὴ,ἀναγγέλνασα TOÍG κα 

Orale, d oT! τώφακε Toy κύςιομ "0 ταῦτα imp 
αὑτῇ. οὔσπο οὖ RAP. τὴ Ἡλκέφα EX e/UH τὴ μιᾷ 

d σαβθάτωμ, x) τῶν Juega κεκλεισ uo poor 
igo. οἵ μαθηταὶ a wow youre διὰ Top φόξομ fv 

& Y dao, 
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Ἰσδαίωμ οἶλθεμ ὁ Ἰκσοῦς, Wo δα co ὃ μέσομ» 

μοὶ λέἐγεαῦτοῖο. εἰφήνα VAT. Mob) τοῦτο drop, 

t x) αὐτοῖο τας χέϊφας "οὐ lo) Aga ca 
TO x itc o οὖρ οἱ aatia Ἰδόντες Ὑ κύξιομ. 

sims iéls αὑτοῖς 0 ἰησδς soup. d vip. κα 

co ἀπέσαλκέμε ὃ τσαϊής, καγὼ πέμψων ἄρ. 

y) τὅτο ὠπωμ,Ἐνεφύσκσ:ε, νὴ λέγει αὑτοῖρ,λάθεα 

TE TVA ot ἁγιομιὰμ yep ἀφῆτεϊὰς Que riae, 
ἀντ αὑτοῖς. μ᾿ ἀνωμ κφατλτε,κεκς ἄταν 7. Θὼ 
μᾶς 5 «io tx Y δώδεκα, ὃ λεγόμαυος δίδυμος, 

οὔκ ii) d αὐτῶρμ ὅτε ἄλθεμὸ ᾿κσδα. Vy ovp 

αὑτῷ 01 ἄλλοι μκαθκταί, ἑωράκαμιβυ Top κύριομ. 

oc «iT «TOTO Eat Ji "Id o ᾧν τοῖο χερσὶ atre 

010p τύτρμ Ty ἥλωρ νὴ βάλω Top δάκτυλὸμ 

. 440U εἰο TOU τύπορ €. ἥλωμ, νὴ βάλω lo x&e& 
s A , *. 

μι εἰς TU τολδυφαμ αὐτοῦ, οὗ μιὰ ποιδεύσω. Vor) 
/ 5 1 ^ 4 μεθ Ἡμέφας ox TO wo ἥσαμ ἔσω οἱ uocat 

x. A^ 0x ^v 5 e» pu 

eU.) coute μετ αὐτῶμ, ἐφ x erat 0 /N0^0 VG TAR 

Qugo ὡμ xac ae lup, 02) ἔσκεις ὃ μέσομ,γο 

«mp. p.sigis vu . εἰτὰ λέγαι; ᾿θωλκᾶ, φέςε 

Top δάκτυλόρ cu ὦ δὲ Νὴ 19x τὰς Χαρῶς μα, Νὴ 

eptee li χέϊς c c'e "ἡ Go ee alo τλόνς ἄμ 
μι, δὴ uu Ὑίνου ἄπιδος, ἀγα παιδός. ἀπεκςίθι 

0 Jo. X6 . πο «msg αὐτῷ, ὃ xVeroG κου, (92) ὃ 

| Δεῦρο 



KATA IDOANNRN, 565 

ϑεῦρ μου. λέγει αὑτῷ ὁ Ἰκσοῦς «ὅτι τώφακάς 
Mus ϑωλιᾶ, τοεπίσόνκαο, ἐκακάριοι οἱ μι Ἰδόντεο 

49) τοισεύσαντερ. τοολδὰ δὲν oup 07) ἄλδνα σ᾿κα 

p. Ga ἔποίμσεμ o 14000 tvoi0p ἦν μαθκτῶμ 

αὖ τὸ. δὲ οὐκ δι γεγραμμῆνα τ» βιθλίῳ τού: 

τῷ. ταῦτα δὲ γέγφατη]αι, Ἱνα τοιδεύσητε; ὅτι 
Ἰμσιοῦς dip o λ8ι506 0 ἥδο TO) Sov, 92 ἵνα τ! 

δεύοντες pong! NTC CJ) GO c ὀνόματι αὖ Το). 

μετὰ ταῦτα Ἐφανέρωσεμ ξαυτῦμ πάλι 0 fKe 

d tT eO] θαλάσσας ̓  τιθεφιάδος, ἐφανέφωσε 
5j οὕτωο, ἥσαμ ὅμκοῦ δίμῳρ τέγρος 3 θωμκκᾶς, ὃ 

s'y 6,0306 διδυμιοο,νὴ ναθαναήλ ὃ ἀ7 κανᾶ QS) 

γαλιλαΐας, νὴ οἱ T ζεδεδαΐου,ν ἀδλοι Ἐκ κα 
θατῶρ αὐτο) δύο, λέγε αὑτοῖς cien wiqpo e. 

ὑπάγω ἁλιεύειμ. λέγουσι y αὑτῷ, ἐφχόμεθα (o) 

Ἥμέξίο σύμ σοι. -ὄχῆλθομ W) ἀγέθισιαμ «6 ?9 τλοῖ: 

op εὐθύς. Y) qu Ἐκείνη τῇ νυκτὴ erro ap ovd ép. 
πρωΐας 5 Ἰδαγγνομδιες sut ὁ 1kc 5G «1o Tp αἰ: 

γιαλομ,οὺ "i qoi tid'eic'ap 0t λκαθηταὶ, ὅτι} ἰκσδς 

a. λέγει αὑτοῖο Ὁ Ἰισδᾳ, παιδία, μή à προσφά 

yop ἔχετε; ἀπεκείθησαμ αὑτῷ, οὔ. ὁ δὲ εἰπε p 
αὑτοῖς, βάλλετε εἰοτα saa ἀκέφν TO πσλοίου τὸ 
δίκτυομ, το) εἰς ἤσετε, foo OUJ, (c ovx Ect 

αὐτὸ ελκύσοι ἸΧυσαμ ΧΡ Ἐτπλήθος T Ἰχθύωμ, 

Aya 

21 



364. ETATTEAION 
λέγει oUp ὁ μιαθατὴς exelyoo Op ̓ "γάπα ὁ MT OUQ, Ὁ 
[c αἱ τρῳ.ὃ κυφιός GST. σίμλωμ οὖμ τέτρος ἀκ 
σας ὅτι ὃ κύςιο Q Gel Tp ἐπενδύταρ διζώσατο, 

up YS γυμνός, o) Dp tau T9p εἰς al ϑά: 

λάύσαρ; οἵ ̂  ἄλλοι menn " (oo) náave; ίῳ fad op. 

οὗ you ἦσαμ xoc ΧΡ qO) ii , UM. ὡς ΧἹΡ 

exp διακοσίωμ, σύςοντες v δίκτοομ Th ̓χ5 
θύωμ. ὡς ovp ἀπέθεσαμ ὡς σἰὼ "yip , Ὀλέποσιμ 

gcc e udtukp , 92) Stop. ἐπικείμῆνορ 
Wo ἀφτομ. λέγει αὑτοῖα Ó ngos. ἐνέγκατε cca? 

δῇ agio p Gy Ἐπιάσατε Vv p. aye pow σίμωμ πσξα 
406 , QU] ἵίλκυσε τὸ δίκτυομ ἐπὶ qO) γῆς, μαδὸμ 

ἰχθύω y As y ag euam σεν nint tJ 

τοσούτωμ ὄντωμ , οὔκ dod, τὸ δίκτυομ. λέγει 

αὐτοῖο οἸκσοῦο, δεῦτε ἀφιδέσατε. οὐδείς dti ἐτόλ 
μα τἶν μαϑατῶμ δτετάσαι αἱ αὐτὸ » σι τίο εἶ; εἰς 

δότοο, ὅτι κύριδο ὄξιμ. £e χεταῖ oUp ὁ Ἰκσ'οὔρ, νὴ 

λαμθάνα Top ἃς Top, «02 Jdorip αὐτοῖο, gn (s 

ὀψάςιομ᾽ ὁλκοίωο, τοῦτο ON TITOD ἔφα νεφώθα ὃ ὃ 

Ἰκσός τοῖο Jo «roo aU TO , Ἐγεφθειοἷ ex ACE 

oTt οὖμ ἐφίδυσαμ,λέγα (So) σίμωνι πέξῳς ΟΝ σδο. 

c Ap Ἰωαγνᾶ;, ἀγαθοῖν Nu wAdop γούτωμ; Aca 

eya auTO . ναὶ ideis s συ οἶδαο ὅτι φιλῶ σε. Aca 

γεαὺυτῷ, βόσπκε τὰ ἀρυία μι, λέγει αὐτῷ wa 

λῳ deu 



- ΚΑΤΑ IOGANNHMNY, 566 

Am δεύτεςομ. uto Ἰωαυνᾶ.. ἀγαπᾶς με; λέγά 
αὑτῷ, ναὶ κύριε, συ ̓οἶδας ὅτι Φιλῷ c, λέγε da 
TG. TOO τὰ “ϑὸ Ga & δ λέγει αὑτῷ τὸ 

τορι. σίμωμ Ἰωαυνᾶ, Φ,λέξίο μιε;ελυπήθκ ὃ ae 6, 
σὰ εἶ ies αὑτῷ ὃ τρίτορ Gic "ss x) ἐπε αὖ 

τῷ κύςιε, συ πάντα οἶδας, συ γινώσκεις ὅτι 014 

λῶσς. λέγει αὑτῷ ὃ Ἰκσοῦο, βόσπετὰ πρόβατά 

μου p Gu lp λέγω σοι,ὅτε HG νεώτεφοο, ἐῶν 

VUsC σεαντὸομ, x) περιεπάτει ὁπτ ἤθελεο, OT ἂρ 

δὲ γιφάσῃο, ἐκτενξίς τὰς χεϊςάς σου; ρὴ ἄλλος 

σε Ἰώσα,μο) οἴσει ὅπου OV θέλεις, τοῦτο δὲ εἶπε, 
exactio ποίῳ ϑανάτῳ δοξάσᾳ τὶ TOU θεόμ. 192) 

TUTO ümop, λέγει αὑτῷ. ἀκολούθει 1x01, tmISpe | 

qus δὲ ὁ τέγρος; Θλέπα zy do wrspsop ἡγᾶπα 

οἰκσοῦο, ἀκολουθοῦντα, 0G "οὔ ἀνέττεσεμ VE 

δείπνῳ ez τὸ σῦθορ αὖ 729,3) sI7r,xVere, τίο ὄξιμ 

ὁ ποαδιδδο σε; τοῦτο μ id p ὃ πἵτρος,λέγε ὁ Ik 
σοῦ κύρις οὗτοο δὲ τ; λέγει αὑτῷ ὁ Ἰπσοῦο í tap 

αὐτὸμ θέλω jfi ἕως e x ouo gTi πρός σε;σι χα 

κολούθει 4.01. ἐξῆλθερ οὖμ ὃ λόγος οὗ τος εἰς τους 

ἀδελφούο, ὅτι 0 μαϑετής Ἐκέίνος οὐκ ἀποθγής 

exa. Wo! οὐκ εἶπερ αὐτῷ οἸκσοῦς , ὅτι οὔκ fa 

θνήέσπκᾳ, QV ἐὰν av θέλω fure τωρ ἔρχομια, 

τί πρός σι; οὗτος sip o μαϑητὶς,0 μας in 
79! toVa 



566 ἘΥΆΑΥΓΤΓΈΕΈΛΙΟΝ | 

nU "TOU rtp, o9) yes] ao ταῦτα, 19)o ἴδαμδν,. m 

OTI aeg ὄξῃμ Ἧ μας τυςία, «Ta. 1s) 

K9)) ἄδλα 60): ὅσα £7r01Na 1 

G'&y 0 1«c'0U G0. Τινὰ 

tap γράφη 
"ox 

καθὲμ,οὐ 

δὲ αὐτὸομ οἵ μιαὶ TOU 

κόσμιομ χωφῆῦσας τὰ eus 
φόμϑνα Bia 

GAla. 

ΤΈΛΟΣ TOY ETA Ys 

FEAIOY ΚΑΤΑ 

ἘᾺΝ δ Ἐπ ΝΑ 5 



Wi S 7, AS Tm. £— ESQ uv i 
ze o Bg £4 LE Me 

d E ar ον 
E ul Ξ Ξ γος δὴν τς 

A Ime 

IA ΞΊ ΕΙΣ ΤΩΝ 
"E τῷ. f» ^» 

AROZTOAOR, 

ON M, aep "λόγο Uta 

"σάμαμ περὶ τάντωμ ὦ 

θεόφιλε, ap ἵφξατο 0 ἸΜΔ 

1 W eo τοοιέίμ τε a d'id'a 

sd odo e fie Ἡκέφας, qa 
cpu ταλά μυὸς τοῖς ποσός 

Mn 
τονεύματος ἁγίου οὖς διελέξατο, a 

ol : 9) ἐσήσεμεαυτορ ζῶντα μετὰ 

T0 πάθει ias qo v0 οἵο͵ Tenaxgforg d à Nea 

eo ἜΡΩΣ οντα ὁτῆαν vo A uoG αἱ αὐτοῖο. 9): Aca 

Yep TG A cHER (P βασιλείας ἢ T «5,9 σαραλι ins : 

vot. Se A&p αὑτοῖς o7? Ἱεροσολύμωμ n ἡ χω 

ens «oat x Lio eiua Tu ἐπαγγελίαμ TO) 

τσατρος p Ἡκούσατε de M τῆς αδῖ Ἰωάννα p toa 

7ihosp ὕδατι οὑκεῖς δ fori OX fa sod € cf s eyes 

ect c αγίῳ 9 QU μετὰ eoag ταύταο iua Sgt, 

ΟἹ uS οὖμ σι FUA Ie eig TU imo 05 2: λέγν 

T&K Ue Ios T [^0 28016 τούτῳ ἀποκαλιδάνα 

«iv ξασιλείαμ "s I7 9a; εἶπε δὲ 7:06 αὐτούς. 
9 

ονχ 



| $68 ΠΡΑἝΞ ΕΙΣ 
cix ὑμῶμ ὅξ) γνῶναι ϑόγους χοροῖς; OUGO — 
UT le ἔθετο ὧν τῇ ἢ TH Ἰδίᾳ Προυσίᾳ, ἄλνα τὶ 
d ape uror: TX) &'yio τνεύμιατς id Ua 
XO, 9) Ἰσεό)έ 40! jeg TUO C Ep 7 Ἱεφουσίαα 
Ad αἵ S πάσῃ τῆ; 10 uda con guasto) 

ren 

dt SA IDU Q9) γῆς. 5. Ἰοὴ ταῦτα. dT nie SAeTr0Ve 

Tap cU TU Vno iot NOU peu ὑπί) «Pe αὐμὸμ 
απὸ T iota αὐτῶ. "οἱ ὧδ ig ἀτενίζονπεθ., 
ἥσαμ vC TOU οὐφανὸμ 7s arg fuo ptf αὗτο, (9) Ἰδοὶ 

dic δύο ἥδαξέκεισί. αὑτοῖο τ ἐσθῆτι Andi, 
oi i02) drop. ἄνδςεθ γαλιλαῖωοι, τί ἐσίκατε ἔα : 

βλέποντεο «ἴο Tj) οἰφανόμτοὗτος οἸνκσοῦο, δᾶγα. : 

ληφθεὶς ἀφ Ujk Gy εἰς T ovgoop οὕτως vovg 

Op Tóm Ἰθεάσασϑε αὐτορ aeg Guó drop si ζω ToU 

φανόμ, τότε VES Y vlc Ἱερουσαλήμ ΧῊΡ ogus 

τὸ καλα δα ο ἐλαιῶνορ, Κ΄ | ὄξιμ ew regum 

c6 Gru EX OD od'op. y) ὅτε x : ἀγέθισαμ 

cie TO iig op, οὗ ize καταμήζοντες ὅ 04T€ τοῖς 

o6 (02) Ἰάκωβος," 1o VK G QU αὐδρέας, is 

Arrow) ϑωμᾶς, βαφθολομιαίος (QU) ματϑοῖα, 

ορ,ζάκωθος ἀλφαΐου ω σίμωμ 0 DAT, o] 

pos jo oou oU TOI πάντες ἦσαμ ἥφοσκαφτεα 

owns opuolsi ado τη ll 907 8r I2 τῇ à deo 

συμ y «0x21 197 ἡ xag tac TH Hs Ql TO ΤΉ Ὁ 9,9) 

: συμ ΤΟΙ͂Ο 

β 

* VIT tw. 

a^. TU τ, 5, 
* 3 LJ 



- ΠΝ AROZTOAQON  :/369 
evp τοῖο αδλφοῖς αὐτο), Καὶ qj τοῖο Ἡμέραι 

ταύταϊς ἀνασας πέτρους vt d pr patres 

rpm Ὄχλοςρ QVO JG TU) ἐπὶ Τὸ αὐτὸ toG Ἑκα 

Ὧϑ} τἸκοσὶρ. tides ἀδελφοί» ἔσει πληςωθῆναι. σὶρ» 

| sed Np Ta TH , Hp 7 a6 σε Eb: πανεῦμκα TO Gy OD 

Joi : neis fait, eel gode. τ T) yevopduav 
τον 

$dwyov τοῖς συλλαθουσι Top IKg" OU) PEU κατα 

φιθανμῆμος ED σὺν Ἡμῖμ, »Y9) Aoi TOp ρκλῖφορμ x. 

qoi ὅ διακονία ταύτκα .. οὗτος μϑὰ οὖν ἐκτήσατο 

*x'Gelop tx TO) uds ex) αδικίαρ » Νὴ ἰὸν s an 

vépiuoc tis air 0053) € exo τοάντα τὰ 

αὐλὰ να αὐτῶ), to?) ue p ἐγένετο τσ 11016 

κατοικοῦσι "gira, ὃ 656 T€ XA VOU TO X G2 

elop Ἐκέίνο τῇ idi ict διαλ αλέκτῳ adr Tip ἀκελδαμαὰ, 

πουτέσι,χωρφίομ αἴας, γέγρατηοι PAR. cV Pra 
βλῳ Sana Sy Jyemgert t H Peau ἀν ΤῸ) Ἐφ ΠΗ χη 

3) μὴ ἔσω ὃ ictor τ αὐτῇ, οὐ vip trio oa 
mp. αὐτο) Ac fyoi €rego 0 , d &i οὖ cux ovra i Ἔ 

ep p ad p ᾧ τωτὶ ove, cA Q S eI EAD ἡ) La 

BAÓcp τῷ 37152 ὃ κύς!ος ἰκισοῦς 2 ἀφξάμδυορδ à P 

TO) θα]! σματος Ἰωάννου £o 2991 μαΐφας, 0 yea 

Audi co On ἀῷ ἡμῶμ, Aga Q9) ἀνασάσεωο αὐ το 

γενξόϑαι συμ hup ἕνα rov Top . (97) tena do, o 
"s TOp Ko oU uWop βαφσαβᾷμ. OG toas 

A 100500, 
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370 δ RA 28 he 
foisoc gi) μαβίαμ. «o2 μας τ ὌΝ 

συ ᾿ κύριε καρδιογνῶθα τ πάντωρ, ἀνάθειξομ Op 9 
᾿ ϑελεξωτκ τὅτωρ δύο, ἕνα Aa Bay τὸρ κλῆρο dod 

διακονίας ταύτηρ 9 opsoxie,/. Ἐ AG AS 13. ΚΗ 

δ᾽ ag, arog δυθᾶνοια εἰς T τότρρ "p td'iop. 4) ἔδωκαρ 
κλήςο v6 a. erp nere o ὁ κλῆφος Ἐπὶ μιαθίαμ, 

γὴ sepia x sro P syd'exa à ἀτδόλωμ." 
Kar qi [^5 cura cio Tli Ἡμιέφαμ΄ ἥπενς: 

κι κοϑῆς ἔσαμ cay ὁμοθυμαδιὸρ Ἐπὶ Ὁ αὖ 

^ro. 9. 3) Sy eis Zio τα το d TO) gygevs d OCC ke 

φεφομίμκο s ALL Biatac, κοῦ ἑπλήφωσεμς ὅλορμ 

T) οἰκορ,οὗ ἄσαμ καθήμίγυοι. » IS t 

Pass ju ju Sy ou "y 0504 cel τούτον , xd d 

τε ἐῷ να ἕκαϑορ αὐτῶμ,ν) Ἐπληόλασαρ d ἅπαντες 

πνεύματος ἁγίου, (9?) MS EourTo λαλείμ erígaua 

γλώσσαι ς»καθῶς ὁ ανώμιαῖδιδο αὑτοῖς ἄπο ἄπος 

QU eod . ἔσαρ br Me κατοικοῦντες 

dud alo uie τος εὖλ εἰς αὉῬπταν VEG tÜyzo T v7 

τορ οὔφανόρ. Coran δὲς ΚΥ ΤΣ | S is MTue 

viA& T wA fboo. , «92 σαρεχύθη, e x ovOp se 

£xasoG TH adi rfe d διαλέκτῳ λαλδντωμ αὐτῶ. ὅτι 

CDS j πάντεο ἢ ̓θαύμιαξομολέγοντες πρὸς ἀλε 

λήλους. οὗ» 1d ov το ἄντεο οὗτοι εἰσὶμ 01 λαλδντεο 

γαλιλαῖοι; Wo) τοῦς Ἡμιξίς ακούο μδυ xasoe τῇ 

idi 

avari 

ΑΒΕΣ 



ΤΩ͂Ν AnROZTOAZSZN. S7rt 
em ik ̂ «nediee ii i. 

Ἰδίᾳ διαλέκτῳ Bp quà LIT wieoa 
X) ux. d'or, W) £A cu T77 , νὴ οι κατοικόντες TY usc 

πο]αιίαμ. Ἰοδαζαρ τε νὴ καταγαδοκίαμ, sóvTo 
WÀ) lu) a.c req) yogu'yiap τε Y) σαμῷ υλίαμ, αἴγυα 
zijn, de pig qo. λιδύκο δκαταὰ RUSKUND y 3) ot 
Ἐπιδημδυτέ ς ζωμαζοι; Ἰουδοῖιο! τε (oU) προσίλα 

τοι, xgimo o9) ἄξαβες, inotoudy λαλούντομ 
αὑτῶμ ταῖς NusTégauo 'yAGoyou c T Μεγαλέᾳ Ἐ 

"sov. dfe ίσαντο δὲ wm, I2) διαπόου,; ἀλα 
AoQ πρὸς QUOD λέγοντες, τί τί ἂρ ϑέλοι τὅτο εἶα 

you 5 ἕτεροι δὲ Χλθιάλοντερ, ἢ AS; τι γλεύκος 

psussopSuot εἰσί, Σταθεὶς 5 GT συμ τοῖς 

ἕνδεκα ἐπτῆςε πὶ φωνὴ αὖ ΤΌ), W) ἀπεφίγξαιϑ 

αὐτοῖο. dvd eec 1 jo υδαζοι, 92) oí κατοικουτερ Ls 
σαλήμι ς ἅπαντερ, τοῦτο Vj TU yresóp ἴδω, igi] 

tieirigo s dn Ue τα ζήματά μα ἀκου. οὗ YU Ὡς ὑμιᾷς 

ὑπολαμβάνετε, οὗτοι axe cvi tsi γούῇ ege 

spi 99) ἡμέφας. ἀλλὰ τοῦτο Gi, τὸ εἰφημιένομ.. 

διὰ προφήτου Ἰωήλ, νὴ £SoU. So τάς, τάτοαιο ἴα 

ἱμέφοις ,λέγει 0 ϑεὸς x ἐκχεῶ GP T TU ὑμαῖός, 

ndis tcl πᾶσαμ σάςκα, W) πφοφντεύσ᾽θριμι οἱ jor 

vL p.) ai εθυγαῖές ες wap) Οἱ νεανίσκοι ὑμῶμ 

ὁςάσες Ἔζονται τς (9) οἱ asse former t VL ενά 

TV ξυυπιια δ) σονται, xa£ τοι ἐπὶ τούο διούα 

A ἢ λόοίκου 

7, 



BUE C UONOR WOXABEDBUELT 

— Aue us 3) Ἐπὶ τὰς διὅλαρ μι V T OLG ἡλιέφαῖϊς 

Ἶ ἐκείναις Ἐκχεῶ ΧΊΡ T0) πνεύματός HS , δὴ Es 

φπτεύσουσι, Ag) δώσω τέζατά qu τῷ οὐφανῷ. X2 

yo, nU) M Ἐπὶ ES yi: XOT, , C1 κα X) sve, 

νὴ &7 J.id & καπνοῦ. ὁ ἕλισᾳ μεταθφαφήσετ eG 

σκότοο," Ἡ σελήνη SIG od umet ἢ Ἐλθέ T3) 

HAS OQ κυςίο σίι Js y XI.) eret qui. νὴ 9ott, 

v ὃς ξὰμ Ἐπεκαλέσκτοι τὸ Ojo 4o vera o toli 

σεται. ἄνδε ἰσφαηλῖταοι. ακὅσατε Τοῦο λόγους 

τούτους. Ingo TOJ) να τίως lop » &yd eat ἀπὸ τῷ θεξ 
eco dec try bdujop Jc i hes d'uoxu sc i9) τέφα; | 

eg ποῦ. C'K/A&1016, 01G Ἐποίκσς d' 1 αὖ τὸ) ὃ ϑεὸς qu 

μέσῳ Va ὑμκῶμ,καθὼς I9?) cro οἴδατε »τουτομτ τὰ, 
ὡρισ LAU H Bud oU) agoyvóra TO) 0c dom, 3" 

pÁ67Ó085.»*v» 

| λαβόντες die ἐχαφῶμ αν dip πφοασήξοι αὐτές eso 
λετε, 01 0 ὃς 09 ἂν ἀγέδασιε ,“λύσαο Tae Ad fyae e Y as 

νἄτου xar οὗ οὔκ Kp δαρατομ gat αὐτο 
5... )γὲε.-Ὁ 

U7 UTE, Jod Y» Afyq ue &U'T Op, 28009 31.Ap 

T xÜetop Ἰνώ ὑπιὸρ μι διὰ ξένος j on tu δεξιῶμ 

jx ἄξ)ρ ἵνα uai σαλευθῶ d τὰ rco εὐφφἀνθχ  καξ 

δία ov, X) ἰγαλλιάσατο i 8 γλῶσσά μιϑ τὰ 5 Y) 

c'&e2 μι κατασπηνώσει ἐτὲ PO dtr οἱ ovx eyxe 

Ταλαιλεῖς σὶρ vx μα ste ἀδου, οὐ ἢ dose T 

ócióp a'aid ép Is θοφρὰμ TE yvégio de αὶ «^01 οδουᾳ 

jo6; 



TORRENT A AROZTOAOSN. 575 
io dm 

Tolo Ag ocac nu sUdpgoc QoNG p μετὰ TO: 

σώρυσου. ἄνδρες ἀδελφοὶ, top SEIS nie 

παῤξκασίαρ πρὸς ὑμᾶς τ meg TO) πατριᾶς xov je ip 

v 

€ m 

eid oci (02) Erw Th7 e, 092) dn » i97) TO due 

ἀκα αὖ Τὸ) Sip ῳ qu hp E 99) ! iuatgaa TeVTG« 

jos ovp img xp) εἰδὼς ᾿ ὅτι ὅρκῳ ῶα 

ers αὑτῷ ὁ J«00, ἘΚ RAS v eol bc'QVoe αὖ TO 

καθίσαι Ἐπὶ τοῦ ϑφόνου αὐτο), τὸ κατὰ σἄφκα, 

MNA TOj as! Op, agis a Dow: zer n 

yascoeoo Τὸ) ASIS0U ὅτι οὐκ ἐγκατελείφθκ ἣ ἥ 

ψυχὴ T0) εἰς ἀδου, οὐδὲ σας αὐτὸ e id δ gos 

φθοςἄμ.τοὗτομ. ΤΊκσοῦμ ote ὁ Uso 4,οὗ πάν: 

τι i ἔσμερ ἐκάφτυξςες. τῇ dina οὖν τοῦ sz 

ον σὺ ϑεὶο »τήμ τε eeu Wero τῷ ἁγίου Gea, 

Medos λαβὼμ ze T0) — oQ ; ὄρέχίς “τοῦτο d 

γῦμυκμέϊς βλέπετε «1027 ἀκούετε, ov 9 dard eve 

€x «I TOV οὐρανούς, λέγει δὲ cic óc.sizrsp ὃ κύς) 

oc G9 κυφίῳ μου,κἄϑου Ἐκ d21&p κου (ἕως ἂρ 
θῶ τοὺς ἐχθφούς σου y ϑηρπόδιομ τὴν δῶμ σου. 

ἀσφαλῶς οὗ oup γινωσκέτω wg οἶκος io gai, 

OTI i gtop i2) sop αὐτὸμ 0 θεό 1 £7PIMO'* , T9Ua 

TU) *pii Ikg'oyp QJ UGG texup dram. Xo ὕὑσάντεᾷ 

δὲ κατ yea τῇ καρ Ts róp τι προς δ Top TÉ 

τον. (92) τονς λοιῖρυο Qa σόλουο. τί wollic'os 

A dp μνᾶν 



$524 "m PA Er X 

ep deg ἀδελφοί; Pus ag tox πρὸς αὑτούο. 

: μιεταγοίσατε 97] eai HTU) | ἵκαθος ὑμῶν tz? 

ζὸ: OVOAXXCTI 1Nc'0U Aes elc Qc pec'ip ἀμαρτιῶμ, " 

A9) pec THD δωφεάμ, τὸ) α,ΎὙου πνεύματος. 
ὑμῖν yag ὅξι b Ἧ emos ui τοῖς τ τέκνοις Vu Du, es, 
95 wc 2d eta apii pa ̂ i94 ἂρ ad 

σῷ κύςιρο 0 θεὸ Ἡλκῶμ, ἐτέρφοιο τε λόγοι πλεῖο erg nigri rfe M 

Id 

V e" 37 

joe τύς MN V); "ecu M Yan σώθκτες mum, 

99) γγρκδο $ T 'oxouoto ταύτης. οἵ μιὲμ οὖμ ἀσιμιέα 

Voo ἀπδεξά uos t Bp λόγο αὐτο), Ἐβαπηιάλνα 
σαμ χρὴ) π' πρόσετε MUT TH Hp ee ἐκείνῃ υχαΐ 

C7 el τριχίλιαι, ἴσαμ 5 vago E τῇ dis 
δαχὴ Tiv c aceSÀAop 97) TH καινῶν αν) τῇ xA da 

c'a T9 ἄς ΤΟΊ, 94) TOO aoc s dli , Ἐγένετο δὲ 
"σάση ψυχὴ φόβος , 80A Té τέφατα "οὐ σης. 
ἐξα διὰ τ SCENA. ἐγένετ, wayne δὲ δ᾽ τοις 

δεύοντες fep ἐπὶ cimo, ) χορ ἅπαντα ΜΟΙ5 
υα,ηοὴ τὰ κτήματα I9) τὰ ὑπάρξεις enfe 
σκομ νὴ δι τι έφιῖομ αὐτὰ τᾶσι,καθόξι gr. aM Asst 
TTETET καὶ ἡμέ eor T apo xaT ou ums ὅμορα 

θυμιαδοὸμ qu s se, ve en τε κατ᾽ OL Kop ἄφε 

Top Miei barvop τροφῆς, cA ἀγαλλιάσει 19) 

ἀφελοτατι καφ δίας αἰνοῦντες Top θεό, 9) t2 
^(0VT€G χάριμ πρὸς OA.OJI TOU λαόμ, ὃ δὲ κύφιοο 

*n—$0c'&s 

/ r7 



ΤΩΝ AROZTOADN 375 
(Seng 474 9 κ' 
agorrita τοῖο cato fout n xe ipie Tix 

κλισία. . Ἐπὶ τὸ αὑτὸ δὲ ὙΕΊΤΟυ 9) Ἰωάννκο 
t se ——— c 

&véG oL vop εἰς 10 iegop Ἐπὶ lU) ὥφαμ ἐν (oa - 

χἣρ elo» & ἐννάτημ. καζτιο aie χῶλοῦ Ἐκ κοιλίας 

μιαρός, αὖντὸ) ὑπάρχωμ ; τε ΟΝ Ομ trop 

xag i μέ 7 og Tiu θύραμ TO Ies Τὸ λεγομέα $ p 75 (o cat QUEE 
(e / ̂. 

Vp ὥρας aL, T alc: Deiusoz don pl doa 

gouo pco p oT ὦ εφόρ. ὃ 0G Ἰδὼρ τέτρορ, ἡ) Ἰωάνα 
Vip μέλλοντας τ e/o 15V olt «ἢ 46 10, TO Ig op 1 ἰφώτα SAM 

4.07 (x λαβέ. δόλον ἢ δὲ ὩεΊρος ὡς up 

cup (69 1 Gg ie ct, εἶπε, Βλέψορ εἰς εἰ μιᾷο. ὃ ἢ eri 

X WU'TOIG, "reo d'oxcp τι πας Tip aep. 

εἶπε j y πέξος ἂς ylgrop x 3) χρυσίομ ovx ὑπάρχει 

4.01, 0 δὲ Ἐ Ἔχω, τοτο σοι δίδωμι. qu GÀ. o ονοῤλατι 

mus Muss T0 να Dp» Ἐγέιφαι, er) πϑιπάτα, 
M92) s κραζῆσαῦ αὖ DA xegoa, iyagt, 

iE δὲ ξ ἐσερεῶ δὰ x) αὖ Τὸ α! Θά 9 ἢ τὰ 

σφῦξά. x 9/2 een óuguoc SH κοὐ wigremire, 

6) do TAGS c συμ αὑτοῖς τις τὸ i«eop sermo TO 

9) SOR 408 (9): oto mp 2 Seo. (9eidur 

αὐτου woo λαὸς τϑιπατόντα » οἀνοῦντα Top 

Ocóp A ἐπεγίνωσκὸμ τε αὑτομοῦτι οὗτος 0 71:00 

dy: CASNULOO ONU καθ ἐρβωοοῚ Ἐπὶ p aps πυλῃ C 

4 I9 5.) ear Ao arcc dd Cove Y) Ex Sito tog tar? 

A πὴ (Ὁ συῤι8 

« 



576 AME UBL For 
9 συμβεθικόά, αὑτῷ, ELT δὲ τὸ] aM | 

' "0G XA TOJ) weTpop x97 ἰωάννερ,σιφίδφἀμο αἱ 

“πρὸς atu 9 vo 136 0 λαὸ ἐπὶ TÉ isi τὶ TH καλού E 

VH es een idxip δὲ wéTQ05, Qe 

x ela? 7€06 T λαόμ. cd e«o ̓ Ἰσφανλῖται,τί θαν 

μιαγετεϊ πέτδτῳ,Ἱ uy τί ἀτενήετε, ὡς 1d oc δὺ 

νάμει "ευσεθδεία ποετρικκόσι ΤΟΊ πσεριπατέιμ αὖα 

τόρ; ὃ ὃ 9«00 E v) Tota «9 axo b, à Bee 

ὃς δὲν τσατέφωμ HU OUI Ἰδόξασε τὶ τὸ "ay od x αὖ 
Ἰισδμ, δ " ὑμεῖς aped oorr 19) igif s d αὐτὸρ 

κατὰ “Πξόσωφρμ᾽ GIACTU, κρίναντος Ἐκείνου αΊΡ2 

λύεμινμές σα top νὰ d neuop iguicud ae Mg, ἢ 

icio a3 « iyd at dora Keg ion UA Tu T ^) ag ) 

"My op ἡ ζωὺς ἀπεκτείνατερδμ ó 0soc i ἤγεφεμ £x 

νεκφῶμ,οὗ PTT μάςτυφέρ MADE Ἐπὶ τῇ τοί 

Sd T f Ὀνόματος Xp αὖ τον Yoiteg óp θεως rex) οἴδατε, 
kecgtdos T» ὀνολια αὖ οΝὴ ἢ wise 8d" «TOi 

ἐν 

“ον 

δ Kt αὑτῷ ᾧ Tu ὁλοκλῆς fa τἄνταμ ἀπένανα 

τσ Tu ὑμῶμ. (Q7 VU) ἀδελφοὶ οἶδα, ὅτι κατὰ ; 

ἀγνοιαμ vaga ξατε, ὥρπῇ itg) οἱ ἄς χοντες ὑμῶμ, 
o δὲ 0:06 ἃ προκατήγγελε διὰ δὐμκατορ amp | 

qv προφητῶμ αὐτὸ) ? ,mraféip ἐμ λ8|50μ, ma 

ters τ} οὕτως ̓ μφτανοῆσ᾽ ace [27 (90) ̓ἐπιδφέψαα, 

τι (9 τὸ d Loi od. V Vna t &G ἀμαςτίας,, 

| 0T 9G, 



ΤΩ͂Ν DEUS ΎΘΔΙΣΝ, 577 

ὅπως ἂρ ooi ἡ ngo ̓ἀναγύξτως P προσώρ ; 

ποῖ κυςίου; W) GTr0S AH T9 προίκα uy Ee 

ὑμῖρ In MIS Op , p ; ὃν δ δᾷ οὐ ανομ un δε dat 

ET asóvop oriirrasdiruog ποάντωμ , m tA ta 

Axc'sp o 0soc διὰ δόματος -ἀντωρ any: ep auTO 

| agoqx Tip QE oi vos. μωϊσῆς μδὺ γοβ προς 24 

TUVO ττατέφας εἶπε, ὁ τὶ προφῆται vecip t tas 

ei Liugrog o 0 Jvog VG tx τῶμ αὐ AQ ὑμῶμς 

Geta. αὔτο ἀκούσεο)ε κατὰ ττἀνταῦσα ἂρ 

λαλήσῃ ngog ὑμᾶς σαι, πᾶσα ψυχὴ ia ἅτ Ο ἂμ 

44 ἀκούσῃ “τῷ προφήτο Ἐκείνου, δ! ολοῦς δ 

c1) £x. τῷ λαοῦ, Y) Qs άντερ δὲ οἱ οἱ - οφῦται, ac ΧΡ 

σαμουὴ AS) Tiv nadie a "nen ordre) va xata 

τήγγειλαμ τὰς ἡμέφας ταύτας. ὑ κέϊο ἐσὲ jo. T. 

aod Tp) δ διαθήκκο, kc διέθετο ὃ θεθο πρὸς 

τοὺς werigac 771 Gp, λέγωμ Ζξ00 ἀβφαάμ, "οὴ 

c ζὸ δ exte σου ευὑλογηθέσοντοι a teat αἵ 

παΐγιαὶ c5) γῆς. υμῖρ πρῶτο, 0 δε 0 ἀγάϑήσας 

Tp «oud'a αὐτο) 18600] pa rise αὐτὸρ εὑλοα 

γόντ τα ὑμᾶς qr Gd iorsee dep ἵκαϑομ rr ὧν 

hcc Up Gp. ib ,Λαλούντω p δὲ curi 7906. A. 
MUT S Nc'C «VTOIG Οἱ £e €tG , (07) ὁ )óspm 

“γος ^9 ig s, 92 οἰσαδδοκαζοιρδια ?PVOVU got 

διὰ ὁ διδάσκου αὐτου T λαμ, νὴ Rocco ed 
A y qu 

rt 



578 δ ῬΑ ΚΞ ΤῈ 
| SECO Ikc'ov Tl) 0 ἀγαδασιμ τσὶ εκ Weng op, 3) tnt 

Pao erroe: τὰς X&igac, 9) ἔθεντο εἰς τῇ exci 

εἰς 7l αὔξιορ. Np γοῦ τασέφα δα "πολλοὶ δὲ 
ἀκόσαντωμ TOU λόγον ἐπίδθσαμ , gU) » QU) εγγυήθη o 
ἀφιθμὸς TA &yd sp ὡσεὶ χιλιάδερ πέντε. Βγῶ 
vv δεπὶ lii o; adigtop savait αὐτῶρ τοὺς ἃς 

χονταο "οὴ πρεβυτέφους (92) Yyeoua. uar eG «16 

 "&eoug' Oui ue, ML) ἄνναμ TOp ἀρχις ξα, (o) xai ca 

φαμ,"οὴ to yup) «AE owd eo ., o2) ὅσοι ἦσαμ 
ἘκΎσο ἀφχπραάκοῦ, «oU ϑέσαντες αὑτους qu 

μέσῳ κπιυθάνον», vi γρία διωάμᾳ,} qU γρίῳ 

ΜᾺ ἐποιήσατε το ὑμξς;τότι bs. ὍΛΗ 

δϑεἴο πνεύματος αγίσ,εἴπτε πρὸς αὐτο. ἄφχον 

ΗΝ TO) λαῦ 97 πρισθύτεςοΙ" TO Ic ru Xd δε 

σήμιεφομ &yooxg rogi dac Ἐπὶ ! εὔες γεσίο, —- Jess 

πὸ aevo qo τίν τίνι οὗτος σέσωπαι,γνω n 5o 

τ ἀσὶ p ὑμῖμ, oU) wXUTI "Go λαῷ! Ἰσφαϊλ, OTI ᾧ 

τὸ ovo λϑιδοῦ TO) ja agatou op ὑμᾶς 

ξσαυφώσατε, 0p o θεσρὶ Fyegspt tX vene Gp, qt τ τούς: 

το) οὗτος epe ἐνώπι op ὑμῶμ υγιής. οὗτός, 

ἄξιμῸ λίθος c 0 Auosdentds t ὑφ ὑμῶμ T oi xod'o» 

HOS Tton, D "opos s. ὯΙ κεφαλὴμ γῶδνιαρ, χρὴ 

vx tsip P Go οὐδεν! 8 σωτηρία. οὔτε 98 0 νος 

px sw fT; op Ὁ d sd'ouop ᾧ qu dvo aro qua 

a δεῖ cus 



T ÓN AHOZ TOAQON, 579 

dé σωθᾶν οι ἡ Ἡλιᾶο, ϑιωροῦντες δὲ αἰ T9 πτέα 

Ἴξου sa fician 92) Ἰωάννου, 19) καταλαϊδό 

λοι, τι ἄνϑοωποι ἀγφράμιζκατο! εἰσι Mop) 1d 18 

Grau οἐθαύμαξομ j ἐπεγίνω σκὸμ τε αὑτους, ὅτι 

συμ LE Ἰπμσοῦ Heap x δὲ ἀνθφωτσομ Θλέπονε: 

τς συμ αὑτοῖς tsGra Ty région οι , Ova 

dp «i xop avceza dip x . πελεύσαντεο ἢ αὐτοὺς ἕξω 

τὸ c'uxd τίου ἀπελϑθεῖρ, ς σαῤέβαλομ « πξὸς az 

λήλουο , λέγοντες. τί τοοιήσομδι τοῖς ἀνθοώς 
ποις τούτοις 5 ὅτι AU γουῷ γνωπὸμ σκμξίομ γία 

γονς δὲ αὐτῶμ, τοᾶσι τοῖα κατοικουσιμ Ἱεφουσας 
AU. qe op ov δυυάμαθα ἀρνήσασϑ ou, 

QC Wat N^ ἐπὶ e RE "oy λαόμ, 

Gore ἀπαλισόμεθα αὐτοῖς, A. Nx A AG Ἐπὶ 

Go ογόματι τούτῳ u.xdsyr ἀνθςώπωμ. VoU) καα 
| λέσαντες «yTOVG » πὸ To weAo αὑτοῖο, 9 καθόλου 

Er MT διδάσκαρὶ ἐπὶ GO ονόμιαΐ TE 

inco οὗ δὲ  πέτρος (9A Ἰωάννκο ἀποκςιθέντες, 

πεὸς αὐτοὺς sirop. εἶ δίκαι δι ὄξιμ ὃ ἐνώπιομ T0 
S«oV , Vj. Gp pose 18 0p Ἡ Τὸ ὅτου, ἊΣ wem, 
OU ὑ δωυάμεθα you [311 T0: Lade CAO 1492: .KOUC Ote 

Jp » 448 ARA . οἱ δὲ προσαπελεσα uon? cot 

λυσὰμ αὖ irme, εἰ eg σκοντες, σῶς κολᾶς 

doi αὖ αὐτόν διὰ τ τοὶ «op ,0 σὰ TTG ἔδοξ ξαΐφομ 

ξ | τὸρ 0soyu 
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7 c» * 56] 4 * 
Vc τεοσαφάκοντα o ἀνθφωπόοο, «d op eys'y ova 9 

e'&A op τοῦτο qO) (&o'so0 . ἀπολυθέντες δὲ NAA Á- 

op πρὸ c τοῦο dove, gl ἀπήγγαλαμ, ὁσα πρὸς 
αὗτους οἱ ἀρχιξρ εἴς 40] ot πρεσιβύτεφοι eProps. 

οἱ 5 axo Tec, ὁμκοθυμκαδὸμ ἢ igo φωνή πρὸς 
*0y θεὸ p»X9 vsop. δέαποτα, συ o 000,0 wot 

σας Tp oveaop Wo) «o "yip wo) τἰὼ θάλασσα, 

πο πάντατὰ u arr die , 0d σόμιατοο d'aGid 

ET σου «las Gp. ac τί [ἔφφύαξαρ ἔθνκ, νὴ λαοὶ 
tusAd nica κενά; ϑέδασαμ oi οἱ βασιλείᾳ a9] vie, 

2] ot ἄς x ovmea σαρέχϑασαμὶ ἐστὶ τὸ αὐτὸ κατὰ 
ΞΕ, ἜΡΑΣ ταν 

τῷ κυφίου » 49) κατα ΤΟ) ARISoU au ΤΟΣ. σαυΐχθηε 

da Yep tz? ἀλκθείας Ἐπ! TOD ἅγιομ ταϊδάσου 
ἐνσοῦμ, op ἔχθισαρ; ἡφῶδας τε (9))) πόντιος τοις 

ΑΒΕΒΡῚΣ Ἔτι 

λᾶτος cup £3Vsc' «9! λαοῖο Ἰσφαήλ. -πποήϊσίοῖ 
eg 9 ne 

ὅσα ἣ χεῖς σους 9) à ἢ ipd σου πφούρισε 
| γγνέδϑαι. πνοὴ cat νῦμ κύφις ἔσιδεςπὶ τὰς ἀπᾶς 

Ace αὐτῶμ ; gt δὸς τοῖς “δούλοις σου μετὰ 

ταῤζασίας το ᾶσ'κς Ane Top Ay σου; τ (59 

elu χέίςά σου ἐκτείνει σε ες ἸασΊμ νὴ ciis 

9) τέφατα yis daz. διὰ πῷ ὃν oj ecco 0) aylou 
παδὸς σϑλησον, W) d'ex (Samo cir er Xn 

ὁ τόπος qu àiieap c'wov^y Mor, V) ἐπλήσθασαμρ 

erae 

e 

του Üsop Ἐπὶ 68 γεγονότι. ἐτῶμ 00 ἐν aA dos 

| 
! 
3 



ΤΩΝ ATOZTOAON 39: 
ἅπαντες πνεύματος αΎίου. Y) Ἑλάλουμ τὸμ λᾶς 
yop T2? J«oU μετὰ τα φζησίας, τοῦ dx Asin 

TW τοι δόνσιάν CNET ἣ d, Cis e 402) 4 J xi κακία, 

V9) oues slo τὶ ὕπας χό ντῶμ αὑτῷ, Ἐλεγερ 

atop si vat 82 ἢ Lp αὐτοῖο ἀπτανῖα κοινά νὴ μωγᾶ 
AH διωωάμει ἀπελίδουμ αὶ i μας migiop οἵ 01 χπτόσολοΐ 
«δὴ. ἀναδάσεωφ T0) sug ἰνσδ,χάςις T τε μεγάλκ 

jT Ἐπὶ τάνταο «vTUG. οὐδὲ | Sy iid τις vmig 

Xp di αὐτοῖς. Ὅσοι You κτήτοςες ΠΩΣ i ofa 

κιῶμ U7re X op , 50A T&6 | ἔφεφομ rdg TAG T 

tsraga opp, DUE Ἐτίθουμ so dor τοόδας 

T ἀπτοσόλωμ. fd doro ends κα xot ο,τι iy ὡς 

agsieq eX Sp. ̓ ωσῆς 5 Ó ὃ enis f βαφρνάθαρυ U2P 

TJ CE SOAG |I, 0 031 1jjos πϑακλήσεως, Mime, 

κύποι Q^ Ὅς γῦθα; οὑπάς Xo V796 αὑτῷ ML πω 

λήσαο ἤνεγκε, ὃ o.c, tg) tüuxs 7a PIU τοῦς 

δας TIy ἀπο σόλωμ. Ανὴς δέτιο ἄνανίαο oz ς 

νόμαὰ, vy σαπτφείςῃ τὶ goat oT) Ἐπώλῃε 

AE tyo σϑϊσατο T. 2 ἀ μῆς, a 'dida- 
δίας y) 89) γασαικὸς αὐτο). νὴ φνέγκας «toa 

Ti vaga τοὺς τοόϑας TlV. € ἀποδόλωμ ἴθακερ. εἰ2 
σε δὲ τοέτρος,ἀγανία δε τί ἐπλιφωσεμὶ οσᾶτα 

νᾶ alu) ogd'iap σο υγψεύσασθ αἴ O'& 79 "GU «U JA. 
v "T «(g) νοσ Qu«09 e c'& Qe Q9) ἀμᾶς τῶ. 

«gius 

Mpense^s 



(382 ΠΡΑ͂ΞΙΣ. 
ωρίσ; οὐχὶ iis voi tulis; τὸ itg) galt do qd | 
x DAT Vig xe; TiÓTI ἔθου d/ qu τὴ ἢ καρδίᾳ g^ 

πὸ πράγμα τῦτο; oux sere ἀνθφώτριφ » Cac 
T6 θεῷ QC 5 αναν!αο TG Abo TS ir. | 

σὼμ Tee υξεινὴ t γγύετο Φόθϑοο μέγας ἐπὶ πᾶν 
ταῦ τους  ἀκδοῦτας ταῦτα. ἀναδάντεο. δὲ oi Mas 

Tégot σύρε übtseAqq itp, ὍΣ ὀξευύγκωντες ἔβας. 

op. Vijormo T0 δὲς (Ὁ agp Tfi διάσκμα, 9j ἣ 

ὝαΟΝ αὖ τοῦ μὴ edo τ Tv γεγονός; εἰσῆλθεμ. αττες 

κςίθα δὲ αὑτῇ ὁ méme e «fat xat, d Too TOU “ὃ 
Xegrop ἀπίδουϑε 5| ἡ δὲ εἶπε. ναὶ, τοσὅτου. 0 δὲ 
τσέτζος εἶπε pu: αὑτήρ. τί ὅτι LUE ὕ2 

(Xp πταρᾶσοι T9 πνεῦμα xugiov; :1d'ov οἱ τόδε, 

TH θα ψάντωμ ὃ "p uda σῷ Ἐπὶ τὴ j θύρᾳ νὰ ὄδτοί [2 

coU T o^. ἔπεσι 5 XR uoc παρα" τοῖο πόδας 

αὐ ΤΟΣ, i0] δξέψυξῳ. εἰσελθόντεο 5 οἱ νεανίσκοι, 

εἶφορ irri νεκφρ, 92) δϊξενέγκοντες ἔθαψαρ 

$06 TO) yd ga XUTNO. «a vyyoemo i ὄβος μέγας 

ἘΦ oAup 710) oQuelag » (92) ἐπὶ πάντας TUO 

ἄκδονυταο ταῦτα. Ar δ΄. ἣν χαφῶμ dj) T0504 

A.cop vyyuemo 0^4. Cot τ τεξαφὴ qu [^ λαῷ 6 0À* 

A& (99) σιὰμ o4 cose an, 4 ἀπταντίο qvi εἰν ΑΘ, 
σολοιμκῶνοο. Τῶμ ἢ λοιπτῶμ, οὐδε ovdsic | ἐτόλμα κολ 
λᾷσλοι αὐτοῖς,αλλὶ Vac yd a αὐτους ὃ λαός. 

Moo 
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NGA Op δὲ asado τοιδεύογτες Gd κυφίῳ 

το λήθη LUPTLU TE X9) vba Goto πκατὰ τὰς 

τλατιίας ἐκφέφα τοῦς ἀσϑενᾶς, 9 τιθέναι Ἐπὶ 

KA Y Les d Ἵνα Ἐφ χομένου Ou τοΐτρου 

xp ἢ σκιὰ Ἐπτισκιᾶσῃ Ἢ τινὶ ὁ αὐτῶμ. «σαυήςχετο "δὲ 
Ü τὸ SAUAJOG TN etg τούλεωμ d £10 ̓ εφυσαλῆμι, 

φέροντες a eye δὴ ὑχλουμάνονο U7ro πνόυμκά 

TU ἀκαθάς Top ct TIV&G ἐθεφαπεύουτο ide. 

. Ayasao ἢ &exisesiG νὴ ox ἄντερ οἱ σὺ o TG, Moe 

σα αἴφεσις TW σαδϑουκαίωμ en A uere jos, 
| S) πέβαλομ τὰς xégas αὑτῶμ Ἐπὶ τοι. &?P S0» 

Aove, tg) ἔθεντο αὐτου V Tes ἴσα δέμοσῖᾳ, ὃ ya 

"ysAoc 5) κυφίου διὰ 5) νυκῖδο roe τὰ τὰς Bveao ὃ 

quao ὐταγαγώμ τε αὑτουο, κεῖ Tt, feris, 

9") σαθέντες λαλέίτε cA (69 7 is TO λαῷ πάντα 

τὰ ξήματα T T do ταύτης. ἀκούσαντεο ^, ducis AR 

Üop v7? 7p EE «1610 sg op, eU mua, mx 
verogdyoc δὲ o ἀρχιερεὺς 9) 01 συμ αὑτῷ die 

κάλεσαρ T σαυέδι ορ Ὁ) πᾶσαμ THU vesc ia P 

^F op ἐν σφαὴλ, y) ἀπέϑελαμ ἘΠῚ τὸ δεσιμωτήριομ n 

iua αὐτούς. οἱ de i Vane πναγγυόμυοι͵ 

OUX. sU cop αὐτούς c τὴ φυλακῇ. ἀναθφέψαντες 
δὲς ami weno, λέγοντεο, ὅτι τὸ uo δεσμωτής, 
op fUgojksp κεκλεσμῆψομ q qi «cu ἀσφαλείᾳ, 

ἠρὴ τοὺς 
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| 1g) τοὺς i φύλακας. ἕξω ἐϑῶτας 790 ὧν egi. Er 

| ἀγοΐξαντες τες δὲ, ἔσω ὀ ένα εἰ εἰς ομερ. ως δὲ κου 
eo τούς λόγους τούτουο 0, τε Ἱεφευο ΠΝ ὃ o Sgaa 

τέγος τὸ γερο y) ΟἹ ἀρχιερεῖς, δικπόφουρ Ὁ wis 
el αὐτῶμ 3 Ti ἂρ γγύοιτο τοῦτο, τσαφαγγυόμενος 

dé Tie ἀπήγγελερ αὑτόϊο, ὅτι Ἰδον οἵ ἄνδρες, οὔδ 

τρεῦῦς qu) τῇ φυλακῇ, dein qv &9 Ἱερῷ t5 Tee 

x9) διδᾶσκο ντεο Pp λαόμ, τότε ἀπελθωρς Ο s 
ταγὸς c'Up τοῖο ὑτκρέταιο, ἴγαγεμ αὕτους οὗ 
qusc βίας. ἐφοϊβοῦντο oU) τὸρ Xon , ἵνα αἱ 

A uc. ἀγαγόντες δὲ roue sua ay ST 

[^] c'upxd efc. «(92 ἐπηςώτασερ αὑτους ὁ ἀρχιξ 

φεύρ,λέγωρ. OU A cado ἥν γυλαμερῖ vay, 
pH ides ἐπὶ δ᾽ ὀνόματι TOU TO ; ; to ἰδοὺ 
τεπλαςώκατε σὶρ) Jg WO MEDI διδαχῆς V Us 

Jig , Ἰρὴ Ρβούλεσϑϑε | Md. td ὑμᾶς τὸ 

αἵ μια 12) ἀνϑφῶπτου τούτου. ἀποκριθεὶς δὲ ὃ wea 

4(06 X9) 01 ἀπόϑολοι , εἶπομ. caSaexéip dà 

ET nop, ἔ ἀνθρώποις. 6 ϑεος τῆ πατέα 

φὼμ hp p yagsp mmroup. , op Gu. doe diexagie 

cad. ν Lgs ἀσαντερ p ξύλου - Τοῦτο, 0 Jia 

ce beXxoryop 192) cer ice Mos TH δεξιᾷ ie 

τό). d'owat μετανσιαμ τὸ ἰσφαῖλ,, LES 

dco i αὐλαςτιῶμ, 492) GG uu) αὖ τοῦ 

ἀάς τυζες 



TON ἈΠΟΣΤΌΛΩΝ,  Ssg$4 
μάςτυςες TH) SALE τούτώμ, (02) τὸ πνεῦμα 

δὲ τὸ  yiop, ὃ Sexy 0 PUE TOTO jo gevag xoVott we 
αὑτῷ οἱ δὲ ἀκούσαντες Anger; Ἐβουλεύονα 
7^ yep αὐτούς, ἀνασὰς δέ T1G cA Ὧρ᾽ eudelay 

qaia c ονόματι "you UA, νομοδιδάσκας, ὦ 
AOG τίμιος ταντι ΧΟ λαῷ, ERA Buc" ἐξ C) Bede 7 

τι 10UG αγρϑόλονο wolicot, εἰπέ T€ πρὸς αὑτούς, 

cud eso togae A agb xen ἑαυτοῖς Ἐπὶ τοῖο 

ἀνϑφώτρις »ύὕτοις, τί | LET aedosep. πὸ P 

To Top ̂ ΩΣ ἡμεφῶρ ἃ ἀνέσκ θευδᾷᾶο,λέγωμ εἶναζ τι 
να ἑαυτὸ ,»ὦ b avocats ἀφιθμιὸς ede Gp à ) 2 

csl ̓τεπφακοσίωμ ὗς, MGE 19 wv 0c'0l ta 

πείθοντο αὑτῷ, δες nap M92) t'y tVOVTO «]G OU 

Pip. uera TUTO is ̓ούδαρ ὁ γαλιλοῖίος ᾧ 

ταῖς B i χὰ ἀηίγραφϑο,"οὴ ἀπέσκος λαὸμ 

1xayo p ὀπίσω αὐ τον κἀκεῖνος ἀπώλζϊτο, νὴ πᾶνε 

"6 ὅσοι ἐπείθοντο αὑτῷ rag πίόϑησαμ. o2) 
πὰ νύ λίγω vci »ἀπόϑητε GTP Tp gimp 

τούτωμ,"οὴ tiro αὐτούς. ὅτι ἑάρᾷ idt ἀνθρώ 

Tp 8i GovAM , i τὸ ἔν τοῦτο, Boe 

εἰ dé*&x θεοῦ ὄξιμ, ov δι αδϑε καταλῦσαι dirro, 
uem W) θεομάχοι τυρεθῆτε. emm δὲ aa 
τῷ," οἱ) προσκαλεσα luo τους ἀποδόλου ς,δεία : 
gavT«G LN " δὲ λαλείμ 1 ἐπί "9 2 ὀνόματι 

Β τὸ coU 
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4 : ; Dus rp. ES 

T oS, ἀπτέλυσαμ αὐτούο. οἱ δὰ ovp ezroesVoVIO — | 
χαΐφοντεο ατὸ πφοσώπο τῷ g'aukd efe, mi ὑπτε 
t6 5 7 5 eMe λένε «7 δὴ -οἹ fem PN 

T ὀνόματος CUTO κατηξιωθησαμ ἃ Mod vau. 
TE €. OM Poe Too c5 di 3 3 τ 
πᾶσαάμ Te huie ap ey GO fs9 5, W) κατ oix Y QUX ts 

* 1 oon 4 d "n 3 “Ὁ 

παύουϊο διδάσκοντες, 9) εὐαγγελιὁ μοι Tio 
δ ͵ δε e Te. 0.02 t - ΔΦῸΝ E 
(asSop. — Ep) ταις MjAteouc ravrotG GNU" : 

νόντωμ Ὁ axo rp e yos TO MOTTA. Y UNMG 
^ 1 Tid » c7 Ir aeta MOL. 

ViSoyp 71900 79uo $6904 86,071 7r eoe aUTO cJ b 
e epe. : ^S 3a 00 WV Aa 

διακονία τῇ xo kaselvH od x leou UT. oca 

dli A à deca ux λεσάμϑαιοι δὲ οἱ dod «a 79 w A026 7^ uox ZA 
E m e EM" ri MU 

eI 7r0p.oUX essop ÓSrp, Nu. ocG κα]αλειψ ανταρ 1' 
͵ ^» ^ ToS 9 AS 

Aoyop T θεσ, διακονειμ δαπεζαϊο ἐπισκέψασθε 

οὖμ ad «Aq οὐἄνδοαο δίς Vu Gp μαρτυςαμϑνος ta 
: 1 7 4 nk. 1 4 * / c^ 

πα, λίςειο TVA LAGTOR Qoyrd W)c'odoixo,oUG κα 
/ ? ' 7, Td c AH ANC ECT 

τασήσο μὴν Ἐπὶ ὃ χρείας Tac Ko. Ku.ClG 7) τῇ 7190 

σευχῆ. W) τὴ διακονίᾳ t λόγο προσκαςτερήσος 
dont don Ba, c " » f ! M » 
px.) esos ὁ λόγος ἐνώπιομ e oVTOG T0) 29206 

*»x— 5 ! ΄ 27 / , 

6s6.M07) ὀτελέξαντο σεῷανομ ἀνδφα T'AHON 7'I5€ 

cQ X) τπονεύματοο ἀγίδ,ν.ὴ CLA op, Y) 7169 x02 
x * * ^ s 2 

eop,x) vricvogat, s) τίμκωνα, X) πὸ AUS) Vnco 
» CN 34 » 

λαομ προσίλυτομ ἂν ἀοχέα, οὖ tswc'ap ἐνώτπτιομ 
5 7 * P4 ? / ? x 

* c oc'«v2 α μᾶυοι ἐπεθηκαμ αὐτοὶ 5 ΚΠ τ Χμ us s ex EP Y " a ii ἧκε 

ταῦ Xeeae.w) oA006 T Oczsuv2 Oye, wy ἐπληθώυε 7 2 
(v^ ^^ , ζ 

τὸ ὃ ἀφιθμκορῖ μαθηῦ qu Ἱερυσαλὴμ. σφόδρα, 

πολύς 
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APA de " Ὄχλσρ * sgécop δ μόνον T τὴ πτί ει. 5.2 

Φανοα * "Aiewe πίσεωο ν d'isd ios vriaTega 

TX I9 σημξία μεγάλα cA [Ὁ λαῷ. ἀνέσασαρ δέ 

τινε T £x ὃ σαραγω γῦς, ὃ Ayo λ' βιφτία 

Vopy) sug uva) A αλεβ owd eso 2») * ἃ κιλε 

siotG V) ἀσίαο, ejes τὸ σεφάνῷ, X) οὐ Ia 

Χυομ ἀνιιδῆνρμ τ τὴ ἢ σρφίᾳ, τω ᾧ πνεύμαὰ ὦ CO ἐλά 

Ad, τότε ὑπέθαλου ̓ἀγδφας, λέγοντας ὅτι ἀκακός 
eus QUT λαλδντρ δήματα BA quaa ὦ 4,0 daa 

cip (7) Tp sop . MALI τε Top Aaop (9) 

τοὺς qs Pues naue γϑαμμιατέίς, gt ἐπ ς 

σάντεο σισήοπασαὰμ adiTop, «02, Y"yocyop ero TO συ 

νέδε ορ ἔδησάμ T μάςτυφας ψῶδέίς, λέγνταρ, 

o ἀνθφωρο οὗτος οὐ erede] HaT βλάσφ a: 

A«AGp κατὰ T0) TOT d TO Gyld TY TU το T» 5 

eov, aon ó oue p y αὐτῷ λέγοντος, ὅτι ὃ inco 

ὁ vago o ov TO καταλύσε TÓp τ γρμ Tóm, 

(9) ἀλλχάξα roto ἔβη, ἃ ἃ πσαρέδωκερὶ Vu “κωῦσδϑο, 

ἀπενισαντες e1G αὑτὸμ d τσαντες οἵ καθι λό nt? 

νοι qf τῷ ᾧ σαυεδξίῳ , sid'op ΩΝ πρύσωπομ αὖ Τὸ) 
Gol πρόσω ὦ, à Qu. Εἶπε Xr Ó ἀρχιερεύς, 

« ἄφα ταῦτα ὀστῶν xe; 0 d à LX, &vd'eso &dAa , 

qol W) mra ge ἀκόσατε, Ὁ θεός ἡ $ dot ENG ANTRO 

wp [TERT PT PITT qu TH (488 0E TatQcs 

B ij 7j 
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pi i | acida a aUa) qi Xageapi,w) εἶπε πρὸς 
* 

QUT Op. VEA! ἐκ Q9] γῆς σου, Je Ἐπ qO) ey s 

P pee) δεῦ 60 «1G iu i a ἀμ σοι 1 du£o, τότε 

ὁϊοελθὼμ ἐκ c γῆς Χαλϑφαζωμ κατῴκισεν di χαᾷ 

τ diei μετὰ T ἀγδανέμτ Εἰ: τὸμ πατίφα αὖ 

T5 , eT oC cimo «qo lU vip ταύτη » 16 
ΠΝ puel vip κι κατοικέιίτε, νὴ ἢ οὐκὶ Hosp αὑτῷ κλκ 

φονομίαμ ς cA) αὑτῇ. gute Gi "arod'ó 109. νοῦ eMe 

γείλατο αὑτῷ d'ou Vou. «16 ner xem y riy, 9) 

τὸ ais et auTO MT αὑτὸμ 2 οὔκ "AE αὑτῷ 

τέκνο. EA dos σε δὲ οἱ οὕτως 0 Asc (00,071 ἔξαι ὁ aig 

" ἀκα αἱ; Τὸ) τὸ gágaixop dy cA yit d ἀλλοτρίᾳ, to δουλώς: 

IDA da os qu) UC"! TUE T ακόσια, gU] 

cs Yovoc 6 C 3 tap ὁ Φουλεύσωσι, uon xgno ty, «7r ὃ 
dissi 

θεόο. X9) μετὰ ταῦτα As eieorn, νὰ λατρεύα, 

σασ' μοι Gf) (6) τόπῳ το Ure.) ἔδωκε αἱ αὑτῷ 

dali: 73 T0, | κοῦ οὗτος typis Topica 

eo) dpréreasp αὖ «yop τὴ ἡμέρα TH Fidi 

6 caa x τὸρ Ἰακὼβ, 9) ὁ Ἰακὼβ, τού δώδεκα ^ 

τρατριάς exeo. 9d. ot ope xat Vlde 

Top Ἰωσήφ, ἀπίδον» sie αἰ γυτῆομ, (90) ip ὃ Osa 

EI (AGE UTI), (9) δ εἰλετοαὶ crop ἐκ indios ἣν 

Suas pa αὐτο, πο) £d ox p αὑτῷ χάρι «92 co 

φίαρμ ἐνάντίομ φαφαὼ βασιλέως οὐ γύτῆηου, νὴ 
κατέθησεμ 
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κατέδασεμ j αὐτὸμ Ἰιγοὐιβνορὶ eT αἴγυτῆομ, wo?) 
ὅλομ TOp οἴπκομ αὐτο AB δὲ λιῤκδο ἐφ ὅλα τὰ 
γῇ αἰγύτηου 3 X) Χαναάμ, Y) ϑλίψις μεγάλα, νὴ 
οὐχ sigioop χορτάσματα ΟἹ οἱ πτατέφερ Ἡμκῶμ. 

ἀκούσας δ᾽)ακωθόντα dra qu SU yiip, Let 

SéAs TOVO πατέρας HU. em 7196 T0p, (02) ST τῷ “ἢ 

Teo ἀνεγγῶς οὐχ role TOÍG ἀδελφοῖς armo) 

qase op vyjoero G9 qageca τὶ dl γος TO Ἰωσήφ, 

ἀποδείλας 5 Ἰωσὴφ μμετεκαλέσατο Ὁ TD) πατέρα 

αὖ τῇ Ἰκκώθ, νὴ τὶ voa T leu yevaan qo ψυχαίς 

Ἑβδομῆκοντα, ποῖντε, Kr UA δὲ Taxe εἶ ὡς αἴγυ 

Τ]ομονολ ἐπλεύταστῃ ad αὐτὸ y) ot παϊέφερ, Ἡκῶμ, 

9) perire «1G συχέμι; 9) ἐτέθεσαμ ᾧ 

RE ὠνήσατο ἀθραάμι Ταῖς ἀφγυρ [2 wx 

$e T/y Wo 0g το σαυχέμι. saa δὲ WWISUO — o 

λβόνοῦ $i ἡ ἐπαγγελίας ic ᾧ ὥλλοσεμ ὃ θεὸς (o) c Gea 

eu n . »ἴυξισεμ 0 Aa0G «99 Dre OUVON gi qu οἰγύτηῳ, 

dio οὗ àLVESH βασιλευς ἕτερος, δ ovx ἴδει Δ’ faz 

cid. οὗτος κατασοζισάμϑυος T γχύος δ HQ, 

Ἑκάκωσς M ide ας ἡμῶμ, τῷ o eli ἔκθετα 

τα eed αὐτῶμ . εἶα TO n iJ dozyré qu à τ xil 

go yv aolizio, 9) Hp ase(g" 69 θεῷ, o6 

aeri ps τρᾶο qo 9 ὁ οἴκῳ TO) aps, 

ἔκόπθεντα 7 aov p ἀνείλετο αὑτὸμ ἡ θυγά Τῆς qe 

B lj Qa, 

, 
veQHpormmms 
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φαὼ, M02) ἀγεθφέψατὸ coro ταυτῇ clo jp . "οἱ ta 

rou d'euÜüx μωϊσῆς ue σοθίᾳ at yvi rop , "ip 

δὲ E δαυατὸς ᾧ eu Ἐφ γι X9) cA λόγος. à iiu 

φοῦτο αὑτῷ τεοσάφακονταντῖο αβόνοςρ ᾽ ἀνέδην 

ἐπὶ σἰὼ xagd p αὐ ΤΟΊ, ἐτοῖν, ΤΟ ΝΑ τοῦς ἀδελ 
φοὺς αὐτο TOUS ἡους Ἰσφαίλ. : Ngoc δῶμ τινα ἀδι 

κούμῆνορ, ge UV TO, (QU T t7rolx c'ep Cu hos "(td 

ximo io τὐατάξας Τολγύπηορ. tou 

ἧς X c'oi aL τοις ἀδελφοῖς QUT , ὅτὶ ὁ dog 

διὰ χάρος αὖ ΤΟ) δίδωσι αὐτοῖς miei οἱ δὲ 
OU σαρδκαμ, τῇ τε ἐπιούσῃ σὰ ἡμέφᾳ ὥφν αἰποῖς 

cx opo t6 s Voy; on σωρίλασεμ αὐτοὺς ee dgís 

Vp, sirop. ud ssc, ἀδελφοί tse UJ. Clo, Vat τί ας. 

δικόν aiU 1 o δὲ add Tp «ANO IOJ, Ga 

πώσατο αὖτ, mp. τίς c'& κατΈδασεμ gcc 

νὴ Zip tp wA Rs da ἀνελέϊμ u.s V θέλεις, 

agre y véase xe Totyi "ion; ;Épuys ὃ uU 

σὴς ὧν τῶ λύγῳ TUTO, 9 vyjoemo πἄφοικος 

i py ἢ μαδιὰρ,οὗ ἐγγύνεσερ ἥονο δύο. «) siqua 

ῥέντωρ eria πιασαφάκοντα, cox αὑτῷ qu τῇ 
£e. co TO) ogoug cya ἄγγελος κὺς iov Y qAoyt 

υφορ βάτου. δὲ μ A. Vaio 1 d'y, Ἰθαύμασε ds 0s 

goin a meos Xopuis δὲ αὖ τὸ κατανοῆσαι Ἐγξ 

γετο φωνή xXuglou “πρὸς αὑτόμ, Ἐγὼ ὃ Sac TR 
πατές e ὃ 
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werte p σου ,0 Sxoc ἁδφαῦμι, νοῦ ὁ /J«o6 ἸσὰΞ 

ἀκ, 9) 0 «00 ̓ ακώδ. ἔνγζοζισς 3 γγνόμενορ 

q.i , OU X ET AA. κατανοῆσαι. εἴ πε δὲ Ua 

τῷ ὃ asp. λύσορ jd ὑπζδιμα Τὴ, 02 

σου. ὃ oup τόποι s ᾧ ἔσκκαρ, γὙὴ ἁγία ie
u 

NO Y ΠΡ 
Ἰδὼρ «id'op Tl) κάκωσιβ᾽ Τὸ λαοὺ 440v TO

) ᾧ ota 

γύτπ|ῷ; «92) mn σεϑαγιιοῦ arma ἤκουσα, 99)
 κα 

NI τῇ DET αὑτούς. (o νῦν δεῦςο, I
Q) ἄς 

ποϑελθ Y σε «lc dryvitfop Top ΤῸρ eolit, op 

ἐρνήσαντο «ππόντερ, τίς gt Kor ÉS
 kg «Jl ἄρχοντα 

E ὃ dits ip, " TÉTOp ὃ 3«08t ἄφχοντα 9 A vi
s 

THp &oiseAq drkesi: QW EAS τ MULA αὑτῷ 

τῇ βάτῳ. οὗ T0G  δςάγαγεμ αὑτο
ύς, monct 

τέρατα, Y) σχμιξία yi TH ἢ οὐ γύτηῳ, "οὶ c^ ἐρύδρᾷ 

ϑαλάσηῃ; x9) qoc ἐφήμῳ tm τευσαφάκοντα, οὗ 

τόρ Sp ὃ 0 ju. ootio , 0 drop τοῖο joie ̓ σφαὶλ, 

ago. vip ἀνασήσει κι ig": 6 Ocoo t vu. p ἐκ 

6 ad A Op ὑμῶμιὡς ἐμὲ UT a0 09 e. οὗτός, 

ét 0 γγυόμϑυος qu Ti ἐκκλησίᾳ cjr Ti t iro is ! 

τὰ τῷ αὐγέλου τὸ λαλοῦντος αὐτῷ gu Ὁ o ója 

eon Cl τατέφωμ nup, 0G ἐδέξατο λόγομ 

ἐῶντα δοῦναι RATIO) οὐκ ἢ dA op ὗ' ὑπτήκοοι yy 

νεῖ ὁ οἱ weisse haa Bp A ἀπώσαντο W) ispde 

φησαμ τῇ καρδίᾳ xu Tp εἰς αἴγυτη]ομ, εἰπόντες 

B uij [^ Gate op. 

epu at 
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G ἀαρώμ. "solkcop ὑμῖρ θεοιῖς, ol ἡ ποότρφεύσον 

TOL ἡμῶμ. 0 y0U (c lio Ov 106,00 δφίγαγερδε Hz 

I. X6 x "ylic Eten) SU graue Ti γέγονεν αὖ 

τῷ, «92 ἐμοόχοτξοίισαυ ᾧ TOLG ees uua 

Vo46, » 192 ἀνάγαγορ » θυσίαρ GO. ej evo, £Uz 

φφαΐνοντ qu τοῖο ἘφΎΟΙΩ T xegap aU TOU. ἔϑϑεν 

ἦς cto θεός, 9) eogsdoxsp αὐτούς λατφεύαρ τῇ 

βϑαάᾷ T0) οὐςανοῦ, καθὼς Ὑ γέγξατηαι ᾧ e^ BIB... 
Th) moi Tip. n. UE ae QU) θυσίας apos 

ey? 4400 ET ἐν 15 αφάκο VT cU TH rium οἷς 

xoc Ἰσφαΐλ, (gi ἀνελάδετε a σι) cip τῶ 4.05 

Ax xj dSyop τὸ «oV V Up ξεμφαμ,τοῖς ὁ 
τύπος οὖς tonno aoc aeg «u'TOIG., «92 Hn 

ικιῶ ὑμᾶς ἐπέκανα βαξβιλῶν oc. B σκανὴ T xe 

τυξίου Hp k «L5. [o1 τατράσιρ UG ᾧ τῇ ἐφίμῳ, μας 

636 διετάξατο € E: λαλῶρ ὦ na oic ot «ys 

Tip κατα, Top T ἑωξάκα, Mp W) defen. 

διαδεξάς (οἱ. Qi τρατέφεο hug sra "IRo^0U. ῳ 

TH ἡκαταλέσᾳ i4 ἐθνῶρ op ἔξωσεμ ὃ 39«06 a7P 

προσώπου τ TA τατέςωμ᾽ hu ἕως TOU hase 

δαριδ, c 06 sue exeun. ξμμόπιομ T9 365,90) ἢ ἡτῆς 

σατο ps σκήνωμα Go ϑεῷ Ἰακώβ. CONUS, , 

δὲς ῳκὸ κοῦ pjLNC s p αὐτῷ gj ixop ἀλλ «QA οὐχ ὃ visa 

c χάφο ποιήτοιο ναοῖο xcacrorce dio € 0 προφή 

TNG Aya, 
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Tác λέγει. o οὐφανὸς ΔΛΟΙ ϑγόνος δὲ "Yl Viande 

dion TN «od Gy “κου. σοῖο oikop οἰκοδομήσε: 

τέ ἐοιλξγαι: xig Tio τόπος qO) καταπαύ 

σεώς μου: οὐχ Γὴ P ἰχεῖς ux Ἐποίκσε ταῦτα o5 d 

ταὶ σκλὴς φοτράχλλοι. W) ἀπερίτμητοι: τὴ ἡ καρδίᾳ 
, TUM 

99) τοῖς ὦσι, ὑμκέϊς asl e VEU LOL, [or ἁγίῳ ἂν 

τιπίπ)ετε, Ὡς Oi πατέςερ [Un s "ΟΣ ὑμεῖς, τίνα 

| ἣν mop οὐ κ᾿ I oi giwarisse v eps 

réx re yay TOU, αταγμείλαντας set yg) ἀπέκτεναρ disc Rim vue du MS 

οδὴ ἐλεύσεωο Τὸ δικαίου; οὗ νυμ Glo προδόται 

«9. qeVis qty dos, di τινες ἐλάβεπ τὶ 70) yos 

exop εἰς Q réryeta i WEAo p, Nod c οὔκ Ἐφυλ aS T€, 

&xoloymo δὲ ταῦτα d frcdislove τί τοῖο καὶ δίας 

αὐτῶ; 9) teguxop TOUQ ὀδόντας αὐτῶ Ἐτὲ αἱ 
born ὦ 

TÓ p. ὑπάς x cop dt : eoe xG τονεύματος ἀγίσ, ας 
Tale aS 410 Top oveayop ; ad δόξαμ θεοῦ, τὴ is 

σοῦμ Ἰδῶτα Ἐκ dern TO ἢ toU, (92) «sp. dos 
θύρα TOUR ουφαγοιὶς QV Gy TA Y) TOJ) jop. T 

ἀνθρώποϊ ἐκ δεϑιῶμ ἐσῶτα 79) ϑεοῦ, x5 αντες ἢ 
LR adedaluuen Mc den . Ἐ)7 το eere 

QoS Fey du capt xop T« gra αὐτῶ, gd) Qs 

posa δμκοθυμιαδομ Ἐτ ἐν ἑαὑτόμ. A90 Ἐκθαλό VES . 

t20 ἡ παύλεωρ Vue Ao. 3) ot a emugeG kxE 

θεντο τα turi eh TOUG τόδας νεανίου Kata 3 

λύμϑμο σαύλο » Y) ἐλιθοβόλομ T σέφανομ ἘπῚ2 

B wy καλόμβγομ, 



394. nD/p3A OG UBI UE 

xoXXS udo νὴ λέγοντα, fus Ic Ἰκσϑρδεξαι τὶ TOTUM 

AK μϑ. Sus 3 5, τὰ γδιατα,ἕκφαξε Φωνὴ μεγάλῃ. 

xig Síc yo tuTolo Thy Rocio To mp. «tg? 

τοῦτο πω, Aoi. SALE 5 EU c'u0Xd'os 

XOT ζἀναιςέσα αὐ», Ἐγένετο 5 Φυ ἐκείνη τῇ (uid 

ec διῴγμισο aya ἐπὶ THp ᾿Ἐκκλασίαμ τὴ Tip qu A 

φοσολύμοις ,. πάντεο τε er Mpeg κἄτα M. 

Xeno S Ted oua v) Ww) σαῤιαφ είας zd A Y. &koPSOs 

Acop. ous κόμισαρ d Top δέφανομ ἄνδφες εὐλαα 

βξίς,νὴ Ἐγριήσαντο iir oii) ξγαμ Ἐπὶ αὑτῷ, cay 

Aoc! 5 ἐλυμαίνετο THU ἐκκλνσίαμ, κατάτουο OT 

x'uc dates 06, σύφωμ τε τ dud gg x) uoa 

EC Sede «lg φυλακήμ.Οἱ δὰ οὖν διασπαρέντες 
! dif doy iecweau? outror rop AÓyop. iuam ge 3 

κατελθὼμ T: πόλι 95) σαῤιαφείας ἡ ἙκΗρ ἜΣ sp αὖ 

τοῖς Top ἀβιδόμ. " . προσεῖ X OD T€ οἱ ὄχλοι ἐν: 

ejos ὅν V?  Φιλίππιτου ὁ μοθυμιαδορ ᾧ cV τῷ ἀκδα 

epa QU Je) Aene TÉCXL c'«4xelat loc oc yoPie . ERG 

y χόντωμ πιρύματα ἀκάϑαρτα, θοῦ οῶντα με 
γάλι φωνῇ, A. ΚΟΝ ? 3 peeing 4) 

aei ἐθεράπεύθασαμ. 9») Ἐγένετο χᾶρφα MAS yan 

TH πόλει ἘΚΕΊΝΗ «Δνὴρ d'é iG ογόμα |. 

Me φῦ inr μαγεύωμ, à A 

ἔθνος ὃ σαμαςείαο,λέγωρ εἰναζτινα ξαυτὸμ eie 

yap, 



TON AHOZTOAQON 395 
e cd. κα προ ; , 

"yc πϑὸοσείχομ C78 Ue £606 μεγαλδ,λεγον 

τε οἷός ὄξιμ ἣ δώαμις T θε5 ἃ AS YR. a$07& 
Xop δὲ av & αἱ αὑτῷ, διὰ τὶ το ἱκανῷ λϑόνῳ τάϊς μαγείαιᾳ 

Piper tS ai TOVG. OT d ἐπίδευσαρ [( Φιλιπὰ 

7o diano dope τὰ περι | ἡ βασιλείας Ir θεῦ, 

9) TO) bVojXa T0G TO Ἰκσοῦ ss sea] ovo ἃ cya 

desee X) "y coou. art o δὲ T νὴ α αὑτος Ἐἐπίσευ 

0$) Porc «6 Xp ) ἡἠλοσκαςπῶρ δ φιλίπ 

πῷ. » θεωρῶ τε δαυᾶμες X) e x44. dat γινόμϑυα dti 

£r rr meh C 5 οἱ s Ἱπφοσολύμοις ἀπόθολοι; 

ὅτι δέδεκται ἢ σιδῤίάφαα T λόγῳ T (Jes or 

SéAcp qp. 2606 αὐτοὺς Ty webop 3) ἰωάνναμ,οίτινες 
e μας ipee adt —— D ait ὅπως λάθω 

e τνεῦμα ἅγιομ. οὕπω y sp LET οὐδεν ν! αὖ ἔπι, 

me fonde, 4koVop 5 βεξα ZUM Vie χορ «ug 

τὸ OV0,4. T agisou Ἰκσοῦ.τ ὅτε tzerio τ τὰς xe 

qao tz? αὐτου, &A d. Gato vt n v ἅγιομ. "Je 

σάμδμος δὲ ὁ δσίμωμ, ὅτι δια τὸ PETAT jor. Txe 
góp * aat σὅλωρ did'om τὸ πὶ πνεῦμα 79 ἄγισμ, ago 

c'Áy'yx sp αὑτοῖς eara, λέγωρ, δότε καμοὶ 1S 
d rove icq ταύτη j ἵνα & tap Ἐσι e ὁ τὰς ἐχέίφας, 
λαμβάνῃ πνεῦμα ἀγιομ.. T2001 δὲ εἶπε πρὸς. 

αἰπόμ. τὸ ἀφγύςιόμ σου ep σοι IN τα kr eni, 

ὅτι 41d) δωφεαμ τῷ θεοῦ Ἐνόμισας διὰ χεεμιάτωμ. 
κταάδ Qs 



896 — IJ'p X zu T 

xr. ovx st σοι μεφὶς οὐδὲ Afgog dit sr 6 Ads 

*yG τούτῳ ἣ «S κα δα σου οὐκ ES 1p εὐϑᾶα q γνώ 
mop 7 T θεοῦ. 4€ τανοησομ OV | aczP gO| κάκίαο σου 

ToU Tuo) nv TO) θεοῦ, ἄφα ἂς χ To; «a'«Tou. gor, 

ái &oiyoia o9) καρ δίαο c'o vd. yo xoi a αἰκοίας, 

κα) «9 σύνεσμο 4.op ἀδικίας ὃ o oda ge ovra. αλρκρια 
θεῖς δὲ ὃ σίΐμωμ, WT «ὁ desk Sel UJ.ClG sums ἕο 

ἐφ TO κύφιομ, ὅπως 8 μικϑὲμ DA UT tus OD 
PT TN 

εἰφήκατε, οἵ Ls οὖμ διαμαςτυφᾶ uot "οὴ λαλής 

σαντεο ΤῸμ λόγρμ T0) Xugiou, οὑπέσρεψαμ «fo Ἵερου | 

€ HA. πολιάς τε κώμας Tiv σαμαξφειτῶμ ye. 
γελίσαντο. ΔΎ λορ, j κυρίου ̓ Ἐλάλισε $08 Qi oi 

ATO pAyop. bs 6i, x) γφεύδ κατα eiu: 

Gela ἐπὶ THp dri Sora Bali ουσαμ &7P ἵεΖ 

P ua τ T: γάξαμ, αὐτιὰ ὄξ) μ ἐς "TE (9) ἀνα 

sie eras, οἱ Ἰδου ανὴ οἀθίοψ, sivo Uoc d'a 

ΕἾ κανδάκχς βασιλίσιξ αἰϑιοπωμρφὃς καὶ D. ἐπὶ 

'πάσις "T: vite αὑτῆς, 00 ἐληλύθει: προσκυνήσωμ 

ὟΣ iegovc adiu, "p τι EET » καθημνος 

Ἐπὶ TO) ἄρματος αὐτο, "οὐ ἀνεγνώσκε TOU 10590 

eírxy Ἰσαΐαμ εἶπε δὲ Τὸ πνεῦμα Gd Φιλίππῳ, 

πρόσελθε, coii tg ἃ gua TTG. s. mor 

deo vc Hp φίλιπῃτοο, 1 i(icovo'ep αὖ ΤΟ) ἀναγηώς ' 

σκοντος TO πφοφίτημ ἡσαΐαμ: (9Uj εἰ περ. dodo 

ys γινῶα 

"os 

D 
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la γινώσκαρ ὃ αἀναγινώσκας:Ὁ 0 δὲ «l εἶπε, wooyy. 

ἂμ dace d μή τι iyi ἢ 4.55 spud 
σέτε "Py φίλιπιτομ ̓ ἀναδάνα «καθίσαι συμ αὐτῷ, 

$8 δὲ mox $ γε αφῆς 1 ἀνεγίνωσκε; Kp GUT, 

toC vid ) poto xa ἐπὶ 1 g qe Hoe » » M9 Q6 xia 

&yayriop τον κείροντος αὐτὸμ eo^ ) org 

οὔκ ivoiya “ὁ σὅμια α αὐτοῦ. qi τὴ ταπενώσει αὐτῷ 
9:3, NL Avevo ας. 

H nitas αὑτοῦ E us Y: γδαρα αὑτον τίς dita 

γίσεται56τι οἴφετοι ΑἹ oO) "ytio jos cis. πο 

xgioslo 50 δ εὐνοῦχος ζῇ Φιλίππτῳ, εἶπε. δέομαξ 

σου, τες! τίνος, ὃ egoqirio λέγε τοῦτο, τε φὶ rn 

t T9, weg Ἑτέφου τινός; ἀνοίξας * 50 φίλιπιτος 

τὸ σύμλα αὖ TO) » δὴ ἀφξάμϑυοο. ΧΡ ὃ γα φὴς ταύ 

TAG, SW σατὸ αὑτῷ To Ἰησοῦ. c6 δὲ ἐπορεύα 

οντὸ κατ Tip od'op, ἸλθομἘἐπί τι ὕδωρ, νὴ φκσὶμ 

Ó εὐνοῦχος. 1d'ov ὑδως, τί κωλύα με δα τ] ὀλ νοι; 

εἶπε δὲ ὃ Φίλιππτοο. -, misso dt t 00 9| ἘΜᾺ 

διαο. Ses. ἀπόοκφιθεις δὲ Wm. c 15sUO TOJI jon 

T9) ϑεοῦ εἰναι p Ἰησοῦμ λριϑόμ. W) Ἐκέλευσςε Sla 

Vau ὁ ἄς μα, (t2) κατέβησαμ c αμιφότες οἱ «1G ὦ Va 

δως,ὅ, JT φίλιπτορ «9 ὁ εὐνοῦχος, Mo? ἐδ ἄπ] 

ci αὐτόμ. ὅτε δὲ ἀνεβκσαμ᾽ Ἐκ TO Ud 'aTOG , vo Ves 

mo. πυφίου φησὶ tp qArmcop » Ἰρὴ οὐκ «d 

ai T0p οὐκέτι Ὁ «UE X oc. Erogo γὺ cr ipod'op 

auTO? 



398 π δ ἘΞ EE τ: : 

cT? τὸ xad cy. CIA rmroo δὲ "or ἴθ foto] 

διὰ χό o0, SU Wi dero TG πόλεις τπάσαο, 

tod T ΤΣ τλθᾶρ αὖ’ T εἰς καισάςε o ο δὲ σαῦλοσ 

ἔτι ETE ET rao δὴ ova ε}0 τοὺς αθατάο 

τὸ) κυρία, προσελθὼμ [COE ας xuse el rca o cae 

αὖτοῦ 7180 «6 16 δαμκασκὸμ q0Q TG os 

"yc yea ὕπωρ p ἄγας seu τ ὁδ δ ὄντας ἄνδφας 

τε ON ey ooi ace, dx uS yov c ἀγάγῃ dg Ἱορῦσα 

Ag. qo δὲ 6 ποοφεύε ον, VyLOCTO αὑτορ vyitap 

τὴ dog gt) δροίφνις πριήξξαγεμ αὐτὸρ 

φῶρα T οὺς αγδ νὴ πσεσὼμ eret Tl Yüpytcárs 
φωνὴρ,λέγασαρ. αὑτῷ. σαουλ σαούλ,τι us Φιώ 

καιρρεί πε δέ, rio εἶ xus; 05 beer ums, Ἐγώ ὟΣ 

pl εἰκσδρ δι συ ! διώκειο, oA on σοι ! πρὸς κένξα 

Acca el). πέμω, τί (à θά "s mass εἶπε. κύφιν, τί 

us 086 ποοιῦσαι; 92) ὃ κύφιορ πρὸς αὑτόμ. ta 

véswin QU) ela vA0« ug lu) τό Jp» νὴ λαλπθήσε: 

τοαζσοι,τί o's d 1 φσοιξίμ, oi ἢ ἄνδρες ol σαυοδῳύ 

ονῖεο αὑτῷ εἰ ἤκαισαμ γὰρ Ue ἀυκξοντες j j^ T que 

vio uud éyoc δὲ BeogSvme. yit 50 σαῦλοο ἀρ 

P yc fea y ap Te T/y. oq 0o. p αὖ τογ,οὗα 

δένα GA err. χάφαγωγῶντερ δὲ αὐτὸμ, eto γαγορ 
cie d'oquao po] ἣν ̓  μέφας δέϊ2 μὴ BA Emp, 

49) οὐκ ἔφαγερ, οὐδὲ ἐπιεμ, ip φέτιο aai 
c δας 



TON AROZXT OA Ν, 399 
δ ασκῷ, ὀνόμιατ! ἀνανία εἶπε o ji ax vpn 6» AE 7$ ς 

eiTop b κύςιος ἐν δεάμαζ, ὦ ανὰν Ια. 0 5 εἶπερ. ἣν 

δου tyo xves. o δὲ κύςιος e αὑτόμ. ἀνασὰς 

ege sen tw 710 6 jon T3 xcOve ufu/& y εὐθέαμ, 

«9 QWTuc"op qu ot« iocis d et, σαῦλορ ὁνόματιτας 

σέξα, id'ov y? προσεύχεται. 3) εἶδερ qi qu Oed att 

— 

didga ὀνόμαΐι ἀγανίαμ ero 0 pres) ἐπιθέντα 

αὐτῷχᾶςα, Ὁ πῶς ἀναβλέξε. ἀπεκς θα δὲ ἀνας 
νἱαρ.κύςις, ἀκήκοα τὸ τοοδῶρ aser T9 ανδοὺς 
τότο., ὅσα κακὰ Ἐποίεσ: τοῖς αγίοις c^ siriegou 

σαλήμ.. MOD). ὧδε ἔ exe δξουσίαμ τραρὰ τῶμ ag 
χιτφέωμ, Foam πάντας τοὺς trix oov oiu so τὶ τὸ 
ὀνομιᾶ σϑ, εἶπε 5 πρὸς «TO ὃ κύφισρ, Pee, ós 

ü grapo ἐκλογῆς μοι Cip οὗτος, Ὦ βαξἄσαι τὸ 

ὀνομκά i ἐνώπιου εθνῶμ 9 ϑασιλέωμ k jóp Té 

siga. tyo y) V2Fd «£o αὑτῷ, oca dà ire Us 
πὲς Σονόματου κι τσαθείμ. ἀπῆλθε δεῖ ἀγαγίας 

sc EAE εἰ εἰς Ty οἰκίαμ, Υὴ ἐπιθεὶς ἐτὲ αὐτομτὰς 

Xs, εἴπεισαουλ ἀδελφε,ὃ κύριος ἀπέσαλκέ 
et »ὃ od θεΐο σοι qu TH ἢ οὐ Q k He XOU ,0 7rGoC &yaGA£ 

56,3) Auot TV VAL TOC ἀ γί. à) εὐθέως ἀπέ 

7T*0 OU ΧΡ T 0d θαλκῶμ QUO) ὥσ΄ει ̓ χεπιδεριαγέ 

eism. Qc ἀγασαςρ Gaz] 109 9 V) Aaa "podia 
&yId Qua sp. Fem δὲ οσαῦλος μετὰ Y qu ϑαμιαα 

σκῷ 



409 m P A ἘΠ 7 m : 

σκῷ Mol wrap ἣμέφας τινάς, o?) εὐθέωᾳ ᾧ ταῖς 

σαυαγω γα icf νον TOj) λϑιδὸ pori οὗτό ς ὄξιμ 
Ὁ ἣδς TO) θεοῦ. δϊξίδαντὸ δὲ τράντεο c oi ἀκούοντες, 

«QU EA. οὐχ, οὗτός ὄξῃμ o πορθήσας q qu ieu | 
eua. τοὺς ἐπικαλο cio v ora ὦ o OUO. C105 19) 

ois 410 Tm) ἐχήλυθεμ lua δὲδερῆμψονς αὑτούο ες - 
γάγῃξ ἐπὶ 1 τοῦς ἀρ xe πρξίᾳ 1 σαῦλος δὲ oy £2 
V ma 9) g'uU& Xx uus TOVO Ἰουδοζας, τοὺς 

᾿κατοικόνταο cA 'δαμασκῷ,συμι ; "βάζω ὅ ὅτι οὗ« 

TÍ Sp ὃ δ TO ὡς δὲ Ἐπληφοῦντο ἡμέφαι «a 

: D SEES ας ot loud aot ἀνελέξίῳ MUTO, 

Ἐγνώσνα δὲ ὦ σαύλφ. Ἡ ἘπΊΘΟ UA αἱ αὐτῶ. bsc 

Tigoup T€ τὰρ πύλας ἡμέφαρ τε "0 yUX TOC, br 

πῶρ αὐτὸρ ανέλωσὶ. λαβόψτερ δὲ avo οἱ tgo 

ταὶ νυκτὸς j natia diam E T4XS0, χαλαάσαν 

T&C ᾧ" eagid. pegeionp 26 ὁ δὲ ὃ ὁ σαῦλοο cA) Te. 

ξουσαλ Nue ἐπτεις τ X07 Τοῖς λιαϑαταῖβ. W) 

πσάντεο ἐφοίβδντο αὐτὸν. 4A πις εὔογτες, ὅτι ÓSI 

μκαθητής, δας νάθας δὲ ἐπιλαξόμῆνοςρ αὐτορ ἰΐγα 
γε πρὸς τούς πο »σόλθρ,"ο δινγήσατο αὑτοῖς, 

we dy τῇ ὁδῷ εἶδε p κύρφιομ ji) ὅτι | Dues 
αὑτῷ, Wo?) o c δαμασκῷ à ἐπαφζισιάσατο 

do ὧδ᾽ ἀνόματι τὸ ἢ ἡησον. » Ep μετ αὐτῶ E. n | 

vrogóvo (jog sic 190000 04A. , V) ταδτησιαζῦα 

eoo 



m 
ἡ TON ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Aot 

auos qu δ QU ὀνόματι TO κυςίου Ἰκσδ, Ἐλάλει τε 
M97) σαϊχγέτει gà S58 τους τλνανι5άς. οἷ οἱ δὲ zr a 
gow αὐγὸμ &yeA ip. ἐπιγνόντες δὲ oi αδελφοὶ,κα 
τήγαγο αὐτο dc var de ὄταπέ SerA aq 

αὐτὸ ὟΣ rage óp. αἵ "e oup €XXKANG- ToU. καβόλης 

φδ))ουδαζας κνὶ Y) γαλιλαΐας 3) σαμαςείαρ εἶχον 

ὐρήνημ »οἸηοδομυδιηαιι oU. o0) τοφδνόμᾶναι t9 φὸ 
60 T9 κυ lou) TH ἢ πρακλήσε t T αγίου πυεύμιας, 

τος tror γένετο d d£, b wtopop διέξχομε 

yop διὰ πάντων, κατελϑανρ νὴ W) 5408 τού δ, γίδο, 
“τοὺς κατοικῶντας λύδδαμ. εὗρε δὲ txà d ἀνϑ φως 

τόν τινα g ἀγαΐαρ ὀνόλιατι, dt τῶ Ὁ. ὀκτὼ ὁ κατα 

κείμβμορ ἐπὶ κραββάτῳ, Oc Hy peo UG, 

0) ssp αὐτῷ ὃ ΩΣ οὐνοία " i&r ou σε δ κα 

σδο agis óc. ἀγάδνθι,ν) ϑρῶσο; p σεαυτῷ, νὴ εὐθές 

GG VES. (9) sid'op αὐτὸμ ám 0l κατοικοῦν S 8 λύδϑαμ Y y) T EA, ΟἿ τινε ἐπέθρεψαρ 
emi TU) κύριορ. Ej Ἰδπι de iQ ἐμ ἀοϑήτρια c Os 

νόματι ταριβὰ, ἢ Inga λέγεται d'oga 

κἄρ. a Tm T aeu ἀγαθῶμ 5 ἐφ γῶν W) Ἑλενμοσυ 

νῶν ipt Vra εἰ γένε» ^ qu ταῖς DUTET quie ἐκείνοι ο, 
ΩΝ t 

ἀδϑενάσασαμ αὐτὴ amos op. λούσαντεο ^ αὖ 

| Tips D e vasgen. eye δὲ oe ke Avo d'uo τῇ 
1 jail oir ou ἀκούσαντες, ὅτι τέτρος iip 

C qu αὑτῇ 



Io 
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c αὐτῇ, ἀπέδελαρ πρὸς αὐτὸμ,τταφακαλοῦντες, 

ps Ὀκνῆσαι t δικλθέϊρ ἑῶς αὐτῶμ. eom δὲ wis 

7f08, c'upi Bep dad 6 Op sog dot ὀμνορ ἀνέ. Via 
vA vef e 

Ye MT. bi ὑπο, 192) παρ ioi a αὑτῷ wx 
cau αἱ xiigau Abra tg] Ἐπὶ επκνύμναι χα a. 

TOC IQ) Ἱμάτια, σα ἘπΌΙΕΙ MART armi οὖσα 

8 ἡ δοςκάρ. ἐκ κβαλὼρ δὲ ἔβω πάντας 0 wiTpo0, 

δεῖς τὰ γόνατα προσήυξατό. I9) ἐπιϑφέψας 
πρὸς ὸ σῶμκα » «εἴπ, ταδιθὰ,ἀνάδηθι . H δὲ ἤνοια 

 £sTUG ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, νὴ δ δοῦσα τὸν TOU πέξου, 
2€ f «69 ν.- 

ἀνεκάθισς, δούς X αὑτῇ χείρα, ἀνέϑησεμ rcp, 

φωνήσας δὲ τούς ἁγίους (9) τὰς χήρας, waot 

Sxc'sp αὑτὴμ Ἰῶσαμ, "yvosop δὲ &yyosTo καὶ 0a 

(7 δὲ dark ,, oU) 02.01 ἐπί βευσαμ m) Top 

κύςιομ, vyyoeo JE, ἡ μαέφας iota qx ἀκξίνοι rp 
cu lómc voted τινι σΐμωνι βυρσαι. Avi δέ 

τιο p qi qu καισαχείᾳ,, οὐνόματι κορνῆλι(}" y xata 

ἐντάς χῆς ἘΚ ασεῖφμς 99) seOvoviauiwe 1 Ἰταλικῇᾳ, 

εὐσεδις "οὐ φοβούμβυος TO) θεὸμ σι μ exowrt 

G6) οἵ ΟἾΚΟΣ αὖ Τόν, eror Te Ἐλενλλοσταο πολλὰς 

ῷ Aa, W) δεόμῆζος τὸ Soy διὰ τρανός. εἶδὲρ 

s eget (pause s ὥσ'εἰ ὥρα Ἐγνάτημ "Op 
Y 5 

uso i ἄγγελορ τὸ J«oU «εἰσελθόντα "$06 «va, 
p dus 

TOp, (e) εἰπόντα αὑτῷ, κορνήλις, o δὲ ἃ ἀτενίσας, 
αὑτῷ, 

org el 
^" ἘΦ 

» 
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αὑτῷ, κοὴ ἔμφοβος Yos, εἰ εἶπε. τί 6) κύ 

gnis X αὑτῷ «αἵ προσῶχαΐ σου (o) αἱ ἕλος 

qp. 00" (0300. σου dd «ic aux or coop ty 

op “τῷ θεοῦ. wo) yup σέ op εἰς 16m kp yd eate, 

90) ῥετάπεμ - ou σίμωνα Top Ἐπικαλούμϑνομ 

-σέτρομ. οὗ τος εοΐξται ἃ παρά τινι cipe Guea 

σξί, à ὄξιμ οἰκία estet θάλασσαμ. οὗτος λαλήσει 
σοι, τί σε d'& ποοιξίμ. ὃς δὲ ἀπῆλθεμ ὃ ἄγγελος 

Ó oap Gg xog uo, penc δύο dy ous 

-— αὐντο,Ιρὴ sys imp «Uo «6H TH) πϑοδκάρτο ^ aC 

φούντωμ αὑτῷ, 0) doeyic i o6 αὐτοῖο Ca 

TW, »ἀπέδελερ gimus: εἰς Tl) 1 omen. τῇ δὲ 
Ἐπαύφιομ sop ὅδοιπτο ogguymap toy. ἡ τῇ πόλει 

Ἐγγιϑόντωρ, E πέτγος Ἐπὶ τὸ pane Tgog sd 

ξαόϑοι,, περὶ gap Ὡς EXTA . Ἐγγύετο δὲ goose 

E ἤθελε γεῦύ cda παφασίς δια ὄντωρ δὲ 

Ἐκείνω ρεπέπεσεμ ἐπ αὑτομ [t m Y) θεω δ 
Tp ougotop ἀνεῳγωδμομ, y) καταιβαϊνομ £7? avs 

Tp σκεῦός ἂς C26 ὑθόναμ μεγάλον,τέσαςσιμ aga 

χαῖς ἃς de ufo "οὴ vail eT e yi. qa 
Er 

φ & ὑπῆς χ πάντα Cra Tepáro δα φδὴ γὅο 9!) τὰ 

θας iac) τὰ E PEOR 3) τὰ aerea "e ovgaya, 

τοῦ) Ἐγγυετο Φωνι 71906 αὐτόμ. ἀνασᾶς wt FS 

ΜΈΡΗ Y) φάγε, 0 5 7606 | στ, ead euo κύρις, 

ς ἡ OTt 
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€) 547 " “Ὁ ἊΣ ΤΉ. τες Ὁ ὁτι οὐδέποτε ἐφαγομ τσᾶμ κοινὸμ i ἀκάβαφτομ, 

s 1 7 » f L NNLLA A CU 
Wo?) φωνῇ ποάλιμ ex δόντες 5 πρὸς avro. & o0€ 

0C ἐκαθάς £400 JH κοίνον. T το δὲ ἐγγύετο Ἐπὶ 

τρὶς ,"οὴ oup ἀνελήφβθα τὸ ὃ σκεῦος eG TóD 0Us 

φανόρ. ὡο δὲ φυξαντῷ διαπόςει δ Ó p id: »τιὰρ 

ET. ὅφαμια ὁ εἶ δὲ 495 Ἰδοὺ οἱ οιἄγδφες ὁ Oi cro 
uio: Q?P TO) XO νηλίου,διξο ΤῊ, ἐφωτ σαντες αἰ inm 

“7. 41479 — 

eq σίμῳνος, eren ay Ἐπὶ "Top πυλῶνα, 9 do 
- urn m ng 

Vita ow Te, ἐπαυἄνοντο el 'σίμωμ Ὁ mno open. 
d PP ME 

νος τοέτρορ ἐνϑάσε Euler. τὸ TO δὲ πέτρα £VÜus 

pov us iol τὸ ὑφάματος, εἶπε, αὐτῷ ὃ πνεῦ 

ἀκα. Ἰδοῦ ἄνδρες Simson. 0,00 O kyasig κατάα 

βυθι 92) πορεύου c'Up αὑτοῖς, dg dicendae 

voc, διότι Ἐγω ἀπέδαλκα αὑτούς. καταβὰς δὲ 

τοίτρος πρὸς τους ἀνόφας τοιὶς ἀπιδαλμίψους 

ΑἹ τῷ κοφννλίου πρὸς αὑτορ, simi Jdov t ἐγώ 

εἰμιὸμ Kc ete. τίς ἣ οἱ τία δ᾽, Hg TM 5:5 01) εἶα 

mop. κοφνήλιορ ἑκατοντάς χς ἀνὴς δίκαι 

19) φοβούμϑμος "Op Ósop , μας TuSoU A 097. , 

U7P ὅλον “τοῦ ἔθνους Ὧν Ἰουδαξωμ Jogutarida 

V7? ἀγγέλου ἁγίου; μεταπέμαὐαΐ σε IG Tp 

οἶκομ «UT, «QU cosa Si ματα red σοῦ. «10's 
“ἴσο ἊΨ "m 5 
ae alios ovy αὑτούς, dz &VIg'& , τὴ δὲ Ἐπαύ 

€rop b wT(00 σζῆλθε συμ αὑτοῖς, oU. “ἄνες Δ᾽ 

αἀδελφῶμ 

A 22 



ΩΝ AROZTOA(ZdN δ4ος 

αδελφῶμ q[V ἀπὸ Ἰότπιτκο σωωδλθομ αὑτῷ, 9) 

τὴ ἐπταύςιομ ὠσῖλθομ εἰς lo κοισάςφααρ. ὁ δὲ 

κοςνήλιος Hm πϑοσφοκῶμ αὐτουβ, συγκα αλεσᾶμε 

νοῦ τοὺς συγγενέϊο αὐτο) X) ts ἀναγκαζους Je 

Aovc,too δὲ Vypovro «ose TOU wTpop, , quo 

τίσ αὐτῷ ὃ Ó κορνήλι.". c E ἐπὶ τους τ ὃ 

δας προσεκοώνσεμ. o δὲ τέτρος αὐτὸμ ἵγεξε; 

λέγωμ, ἀνᾶσπθι; κἀ γὼ αὐτὸς ἄνθφωπό δραῖμι. νὴ 

aoo ja Gp aires, "οὐ εἰς ἰσκει σ ἀρετὰς 

λυθότας ποοδρύο, ἔφη τε πρὸς αὐτούς. V/AGG £z 

aoa. ἃ ὧδ fori ἀραὶ ! ἰσϑαΐῳ AE 
exo aoo tex at à td YR ) ἐμοὶ ὃ 0s 

Oc ἔδαξε, μηδένα κοινομ i | ἀκάθας Top Aeyep | ἄνα : 

θρωπομ,7ιο ) ᾶναν $$ moo «op Peto es ; E 

φϑείο. ταῦθα Ryo uat OUJ JC II λόγῳ μεππέμε, d 

Ja ἊΣ (9) ὃ κοφνήλι ga à ipu T3 πετάς τῆς 

Ἡβκέφαςρ "ud ταύτης 99) ὥρας [J777 PORUM W) 

alui à ἰννᾶταμ ge προσθυχόμδρος d qu ζρ o. οἴκῳ 

μου v a xg: Ἰδοὺ c ἀγὴς t5H Ἰνώπτιόμ ὅιου qu t9 00 

λαβπεᾷ 3 19 φησί à κοφγήλιε, elo wx oo COUR 

agocórxs (92) eG Aeon toot od Sg VOS eram 
Ἐνώπιομ τό 0sov . top οὖμ εἰς 10 CN, 49) 

ματακάλεσοι σίμκιωνα,00 €THIKXXAG TOU x 00, 

οὗτος «vl ]er au qu οἰκίᾳ σίμιωγος Dueatec 7o 

C i θάλασαμ, 

t4 Peri 
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δάλασαμ, 0G φαράγφυόμῆνος, λαλήσει C'0t, δ, 

αὐτῆς οὖμ ἔπεμψα πρός σε; σύτε XQ. G0 ἐποῖμα 

σαρ τοαφαγγυόμϑμος, νῦμ οὔμ τοάντες Ru.Clo tuc 

7ri0p “τὸ JU y wégec uo , ἀκοῦσαι τοάντα τὰ 
aoc rot la σοι U7P T2) ϑεοῦ, ἀνοίξαο δὲ τέ 

7(06 is δόμα, εἴπερ. eT ax Osrace καταλα δά 

void, ὅτι OUX €SI ὁσωπολίπηις 0 Ὁ θεός, ἀλλ 

cJ τπαντὴ ἔθνει ὁ φοδούμϑλιος αὐτὸν (9) ἐφγαῖό 
(Xo diaLoc cop , dex Too. αὐτῷ ὄξι, Top A02 
"yop 0p ἀπέδειλε τοῖς Woic Ἰσφαΐλ, εὐαγγελιόμις 

νος τις NUN δια Ἰκσοῦ χρισοῦ, οὗτος 61 τὰν TQ 

xvgi(B-^ . Uj.&la οἴδατε 7 "yu o op. ξῆμα καὶ 

ὅλης ὃ Ἰουδαζας,ἀφξά op cap sol γαλιλαίαρ, 

ea T eei] quce 0 eges. Ἰωάννα, ING TOU 

L7? vedagst, T Sep xiTop ὃ δεὸς gue | 

ey κοῦ. δασάμκει Ὁ OG LAM «υες HOM W) /«z 

δος πάντας τοὺς kacrod'auos Ge εδώ ἢ U7P 

το διαβόλον, ὅτι ὁ Suc καὶ Ji UT αὑτῶν. νὴ nae 

to ufu ἐράφ πιὰ “πάντων ὧμ Ἑποιησεμ ip τε τῇ 

χώρα Εν e ioyc "δαίωμ (QU cu ἱεφασαλὴμι, Op aeta 
Aop κφεμιάσαιντες t7 ξύλου. τότομ Ó Seco ií Hyd 

ec τῇ ous RALEGQ. 19) fox sp arp $4. UB 
γὴν ET οὖ πσαντὶ 98 λαῷ, ἀλλὰ μιᾶς τιμαὶ τοῖο 

πεοκεχάφοξυυμμμοιςὶ υ7 τὸ θεδ Ἡμῖμ, οἵ τινε 

σω νεῷ is 
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| uox pino udo τοῦ σαρεπίομϑυ αὑτῷ, μετὰ ὁ 

- lneivot nx. Ἐκ νεκφῶμ. 02) παφήγγαλεμ᾽ D» 
udo καφύξαι Ὧδ' λαῷ A99) διαμιας τύς «ὅλοι, ὅ OT 

αὑτὸς óc ὃ agre uoc U7P τὸ Je5 xerciio 20V 

. "Tp Y) νεκφῶμ. τούτῳ τοάντεο 01 πφοφῆται puc: 

τυφοῦσι : ἀφεσιμ iaeag Aa Bp dia T9 ovó 

qu. ote o αὖ Τοῦ πάντα TOU τισεύοντα eG αὑτόμ. ἔτι 

λαλοῦντος TO τέτρου τὰ φάματα ταῦτα, tz 

πεσε πνεῦμα To Qi^yL OD Ἐπὶ πάντας τουο ἂκξ 

Oy Tp λόγομ. "ἡ de S Ng'y Ji Ἐκ ἐμῆς δος 

μῆς isl, ὅσοι σαυῆλθου Gd we, ὅτι riga 

tu tox $ Ἡ δωρεὰ τὸ) ἁ γἱου να βλατος ἐκκέ 

ura. AL. ἴκονομ YS arp λαλούντωμ γλώσαις 

» μεγαλιωόντωρ τ TOp θεόμ. τότε &zsxeil ὃ τί 

“τορι κάτι 0 vds κωλύσαι ὦ d'avaToat τις, T0) n. 

Goc7r]io3 vou τούτειο, Of τινε 79 τονεῦμκα τὸ ἅγιον 
Ἐλαβομ καθὼς M07) Ἰμρ;προσέταξέ τε ME 

βα πηι δ vou ᾧ Gg ov ὀγόμιαὰ TO κυρίϑ, τότε igóm 
TO aU TOU Ἐπιμιδίναι Léger ἀγάς, Ἡκόσαμ * 5 

οἱ χπόσθολοι δὴ οἱ 1 αὐελφοὶ oi οἱ οντες ada Ty reda 

eu, ὅτι i) τὰ Ἐθυκ ἐδέξαντο" τ λόγο T θεδ, W) ὅτε 
ἀνέβη πεῦρος «c Ἱεφασόλυλια,δηεκφἴνοντ 7 7:900 
αὕτομ 01 Ἐκ τὶ τομῆς, λέγοντες οὔτι προς ἄνδρας 
Qxgopusiap ἔχοντας εἰσῆλθες, (9)) c't aye 

C i αὐτοῖς, 

It 
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408 ἢ ὦ ἸᾺ Bp oc* 
CN REM ust A ς r op κα SET S. 
αὐτοῖο, xe? ot u49906 7) o τοέτρος, 7t eriüero avTOlo 
ers ταὶ gr 7 

xac ic AUycp. γὼ Ru NJ cA) πόλει Ἰότατῃ aos 
σευχό δος," «id'op c ἐκϑάσει Oeo. ot ortae 

"Ὁ ^P, LN. » Lit J 2 

GoLvop σκενὸς τι t6 Ὀθονὴμ ἀκ  γΎαλὴμ , τεοσαρς 
2 (n ΄ » 2 ^o * o3 

cip &ex ote καϑιε δ kp Ἐκ τὸ ουφανοῦ, Y)) SAO sg 
mí S 7 n o» a p) 5 σωστὰ os ' 
ἀχοια Ἑλκον. «10 Hj) OCTeJIG OG, KXCT€70 3) δὴ «id Op τὰ 

Li ^v * * 

τετράδα oO) "yii or co: uela, v) τὰἀτοπετα, 
* A ^ ^v 5 KK "wu , 

y) τὰ πετεινὰ TO) οὐφανον ἤκουσα 7) (eve As ys 
uU T * , εὐ 

G6 μοι,αναδας πξτρε, θύσομ Wo) φάγε. sirop — 
^ 7 7 M. 3x 

δέ, μηδαμῶς x ere ὅτι s Gu κοινομ x ἀκάθαφτομ 
2 ͵ » vw * * 4 P , , 

oUd é7PTe εἸἰσῆλθεμ «IG 79 δόλια μον, QS QUT δε 
4 ᾧ J 5 t t ^ CN C A9 

401 Φωνη Ἐκ δεντέφου ἐκ T οὐρανον, αοθεῦρ €xxa 
- 8 5 M b ÜXei 0 μιὴ κοίνου, τοῦτο 7) Ἐγένετο Ἐπὶ τρις, ἢ 

, 7 A , ^ 

πάλιμ ayeauaced & ἅπαντα eG T0 οὐρανόμ. 
» A25 ^» 25 5 p $ * i » 

d'ou Jr xvgo) τῴεις ἄνδρες ἐσπτέσησ αμ ἐπὶ τῊμ Ola. 
, pun 3 HIA. X 4 

κίαρ QA B HAND 4 πεσαλμᾶσοι 7 κολσαρφειας 
* 1 1 c we DS. "3 

"606 "—€— δὲ £01 τὸ τνευλκα,σ 4082. Jetp aus 
» Y *r , .a7 d iw 

τοῖς J.Kd Ep δίάκοινομδνορ Ao δὲ συν Ἐμιοὶ δὴ 

οἵ 2 ἀδελφοὶ οὗτοι, νὴ εἰσήλθομῇν ἐς TOp o1 op 

T9) Vd e ὅς ἀπήγγειλε το ΑἹ μ σῶς εἶδε Top ἄγγε 
ἐν , e^ HZFC vis 

Aop cA τῷ οἴκῳ αὐτο, αὐτῇ. o W) εἰπόντα αὑτῷ, 
2 7 ^ T S i 2) * 7ὔ 

απόϑειλομ εἰ Loa Np aud ea , w) μετάπεμψαξ. 

σίμμωνα Tp ἐπικαλούμδμου τοέτρομ,ος λαλήσει 
ς 4 E E ἢ "v doge * "T 

ξέματα $060, qu οἷς σωϑησεσι,, (gj) arae ὃ 
$? 4 

οἰκὸς 
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οἶκός σον. yi δὲ 69 ἄςξασδαζμις λαλέϊμ , Ἐπέα 
πεσε τὸ πνεῦμα ὁ ἅγι Ομ tz αὐντούο, ὥσ'τὶρ νὴ € ig 

πᾶς Ee E pn T«p δὲ τὸ ςήματος κυφίου 

Go As yeu. Ἰωάννκο δὰ ἐβάτηισεμ ὑδαὰἱ ue 

δὲ  δαηηδϑήσεσ)ε q S UE ay, τ οὖ Tia. 
ἴσχρ δωρεαμ ἔδωκεμ αὑτοῖς 0 θεός, ὦ ὡς M9) iucip 
τοισεύσασιρ᾽ ἐπὶ | TO erp a Jug p asso, Ἐγὼ δὲ 
TIG AX dacciüs Kem Qt Ty sop; ᾶκο ὑσανα 

7X6 δὲ ταῦτα οὐσύχασαυ δὴ ἐδόξαζομ Top sop, 

à λέγοντες. ἄρά γε κοῦ τοῖο Ἐθνεσιρ c 7 θεός αἰὼ Lr 

T yore ἔδωκερ ero ζωΐμ, toD) oi δὼ cip. διάκσα, 
φέντες ace δὶ ὃ θλίψεως Q9) Ypoouluis ἢ tm! σεφάς 

vo AP Bop τω τω Φοινίκαρ QU) κύπφο i ἀνάοχεΐ 

«o , ἐαιϑενὴ λαλῶντεο TO λόγομ, εἰ μὴ ἀλόγου love 

δαίοιο. lira δέ τίνες d. αὐτῶμ ideo κύπριοι 

W97) signor, oi τινες εἰσελθόντες «1o ἀνάόχεα 

CTUM VAGA oup πρὸς TOUC Risa, φαγγελβόμε 

νοι TO) κύφιομ Ἰκσοῦμ. on ἂρ χεὶς Xue fd (tT αὖ 
Tür, mro τε ἀριθμὸς τιδεύσας ἐπέσρεψεμ t ἐπὶ 
TOU κύςιομ. "md δὲ ὃ λόγος qo ὦτα φϑ ts 

κλησίαρ, οἷ᾽ ὦ sgg oiu. org yop ἡ &V TO, (oi 

δεαπέσαλαμ βα Βαφγάθαμ diae s $e ἀγάοχεία 

ΚΣ ταφάγγυό ἀδρ.ς, ἡ fp Tiu χάρι T0 

θεοῦ, ἐκάςκ, 9) ) Sd os eráycao, TE ἢ προθέσή ^ 

C. γ QQ) XXea 
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9) καρδίας πξοσ αν τῷ κυφίῳ, σα ὴμ αγὴς da 

"ya:306, X) giu. πνεύματος QU y lou x) 7ri5€000, 

«90 προσετῖθα Ὄχλοςρ Ἱκανθο eo) κυφίῳ. , dei 0e 

δὲ cro ταςσὸμ 0 βαφνάδας, ἀναζφιτῆσιαι σαΐλομ: 

n9 «ved ary j Wyocvsqi adrrop ee ἀντιό oXeop,,,.. 

Ἐγένετο δὲ aU TOVG ἐϑιάντομ ὅλομ vane EVO τῇ 
Ἐκκλησίᾳ, "οὐ διδάξαι c ὄχλορ. inco agna e | 

σαι τι ms c^ ἀντισχείᾳ τοὺς μαθη7άς que 

νοῦς. Ep ταύταις δὲ roto ἡμέραις, war Bop c dd 
Ἱμρφσσολύμι e» προφῆται ἼΣ ἀντιδχέιαμ. ἀναθὰρ 

δὲ ro Av αἱ αὐτῷ ῥνόμα ἄ Misco ol A. oe διᾳ TO) 

mroluane v) uy nae iov yq $ Aw 

Tip ofk ov. oe Tte 492) Ἐγένετο ἐπὶ κλαυδπ 

xar goo T dk toria xx Joao ἰυπόφειτσ ἃ ; 

Ge 120) ἕκαδορ αὖτ eie διχκονίαμ πέμψαι ὌΝ 

κατοικοῦσιμ qu τῇ ἡ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖρ, ὃ νὴ taP Ius 

σαμ,αγροείλαντερ 71906 TOUG πρεσβυτέρους, διὰ 
χειρὸς βαφνάβα. (Q)) σαύλον, καὶ ἐκᾶίνομ 

δὲ τὸ e, p Ἐπέβολερ ἡρώδαο o βασίλειρ "rae 
χᾶφας xoc eoo τινας Thy TP «| touc fag. 

ἀνϑίλε 5 Ἰάκωϊβομ TOU ἀδελφό p 1e Wo καχαΐ, 
) Ἰδὼρ ὅ ÓTI ἀφεδὸρ ὅξ) τοῖο ἰουδοίοις, $04 

pe τὸ συλλαδϑρ "οὐ, τ op igi An ἡμέφος 

δ) ἀζύμωγμιθμ (QU) i.c X6, τθεῦ «10 φυλακὴμ, 

zipad'ovo 

M 
L 



| TàÓN ἈΠΟΣΤΌΛΩΝ, 4n 
SH. c μὲς efle... 9- ᾿τααραϑους τέσσαςσι melon spat itp ie 

λάσειμ erp , βουλόμᾶνος ματα ὃ dX ἄνα: 
,, Yeu oim [^2 λαῷ, ὁ ux οὖμ vnideng) ἔτη εἴα, 

^m qol φυλακῇ. ngos ác δὲ iip ἐκτενὴρ ju vot 
-— 07 9B) tac" co πρὸς ὧν Svópi ὑπὲς ava 

«ὅτε δὲ Spp αὐτὸν προἄγεμ, ó DIM 
TH VUX TI ἐκείνη ἣμ ὃ wéTfo Ἢ oun | 

£v δύο spar, dt uoo c Mri δυσὶ φύ. 

| λακέο iie 96) ϑύυφαρὶ erHgoup lu) φυλακήμ. 

δου ἀΎγελος κυφίου put (QU) φὼς ἔλαχε, 

ra su) XT WNUN πατάξας δὲ ἰὼ τ Mvgdu 
"Io πέτρου, W'yeesp αὐτὸρ , λέγω ἫΝ &vása d 

τάχει. M92) δρίπεσομ ci d «i aec! £X TA LX 

s. εἰπτέ τεῦ ἄγγελος 4:906 αὑτόμ, το λωσα, "ἡ 
ὑπόδησαι τὰ TOM σου «Ἑποῖκσ'ς δὲ οὕτως. 

itp) λέγη αὑτῷ. ποιδαλοῦ 7? Ἰμιάἀδῃ σου, ν᾿) X0 

λούβει gor 3) deo ap! HOO λούϑει zv IU οὐκ 

ifa ,S ὅτι gut ὄξ, ὁ γίνόμάνομ διὰ wee 
20v, ἐδόκα δὲ Y og a.a BA map. Add Vc dx πρῶ 
Thy φυλακὶμ! «97, dérrégap, ἴλθορ 1 ἐπὶ Tl a 
ΔῊ Tl) 3 σιδαφᾶμ, gua φέφουσαμ «lo Tl πόλιμ, xin 
ἥτιο irme iol ari. 3) διελθόντες 790 AU 
ciao QUAD eap, 492) εὐθέως πέσε ὃ drea 

Aog zt QUT.) ὁ πέδου γρυόμῆνος qu ecu TG sire. 
| νῦμ 
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Up oi d'a ἀλεθῶς, ὅτι ὕζαπέδαλε κύφι ὃ γε 
v ouai a TO? »XQU) δφείλετό κε EX χάρος ἡφώδου, 

«0j | deo? td aos Tor Oxta T9 λαξ δ᾽ Ἰϑδϑαζωμ, 
σαριφώμ τε KA sp Ἐπὶ luo οἰκίαμ μαφίαρ o m 
a6 Ἰωάννῳ TO) ema ulrav Uu. eu, οὔ "σας 

"neut σὰ ἰσαωκθροισιμδμΐοι "οἱ προσόυχόμᾶροι. εκῷ 

σαντος δὲ 79 πέτρου aha Sigon TO) GU ἄγος; 

προσῖλθε πτακδιίσκα ἜΣ MR, MA NS ἐόδα, 

κοὴ ἐπιγνοῦσα rl φωνγὴμ 79 wiTpov » X7? 95) 
χαρᾶς QUX, ἤνοιξε Top πυλῶνα, ὀσδφαβοῦσα 
cri wee ἐσάναι , ΤῸ τε ato 7. προ, T ρυλόνοβ, 

ot IRE πρὸς αὐτὴν εἰ πορ, ἀκαΐνῃ ἡ δὲ διχυςῆςτο 
οὕτως Exep- οΟἱ dE E SAsop, ὃ ἄγγελος αἷν Τὸ) sip. 
ο δὲ τέτροοί into gon. dois ym - δὲ «ls 

d op αὐτὰρ tg d Atsvcig.: atras she's δὲ αὑτοῖς 

τὴ xag! ̓σιγᾶρμ.δινγήσατο t Toa , eG ὃ κύριος 

αὕτορ δξήγαγῳ Ἐκ 95) φυλακἕρ, εἶπε δέ, χπταΎ 

γεϊλατεϊακώδῳ 90 τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. tg) 
des ἐποφευθι ig ἕτερον τόγρμ, Yyoo pluie 

δὲ. ἡμέφας, Jig τάφαχος οὐκ Ὀλίγ00 T Toic Spa 

ὦταις, τίἄρα ὃ έτος εγγύετο. ied) JW δὲ Ἐπιε 
ζιτήσας αὑτὸρ Y) rs ἐεὐφωρ,ἀνακφίνας TOVG qi 

λακαρ ἀκέλθισεμ ἀπαχθῆναι, y) κατελθὼμ 

Q9) υδϑαΐας ὡς πὶ καισᾶς ιαρ,διέτριδερ. Ea 

ὁ iedWg 
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Je 

6 lig cod We θυμομαχῷμ gp τι ίοις d) c'id'ovíoic. 6, δὴν o» 
θυμαδὸμ δὲ ταξῆσαρ 7 ἀρ πρόφο «imp, (9) «1o Qa 
τες PAasop Ty τπὶ [τῷ κοϊτῶνος TOU Bas Mag, 
ἡτῶντο s] τ εἰς ἤνημ yc δια v γρέ «day arp T2) x0 
eap ac? de qo) ϑασιλικῆο. τακτὴ δὲ ἡ D ὃ ἡφώδης 
tudkd'v Soc tod Tra. βασλικὶρ, 05 κι καθίσας em 
TO) Bate d wawyóga πρὸς αὐτούς. o δὲ Jas | 

(00 Ἐπεφώνε; θεοῦ qol, oU OU, ἀνθφώπο. τος 

φαλϑήμα δὲ ἔλάταϑεμ αὑτὸρ ἄγγελοο κυρία, ἀνθ᾽ 
ὧμουν κἴδωκε d'o £a [^ As 5,8) uo μος cx 

Quei ec ; ἐψυξεμ. ó 7j AG TO 0s: υξανε 

ἡο) Ἐπληθίώετο, δαρνάβας δὲ κω “παύλοο ὑπέα 

See]. εἰς Ἱερασαλήμι,πσληφώσαντες Tlu) διάκο 

νίαμ,συμιποαλαθόντες ποὺ Ἰωάνναμ., Τρ zr OU 

θέντα μάφκο. Ἡσαμδέτινες cf ἀνάοχεία 15 
κατὰ πἰιν οὖσαμ ἐκκλκσίαρ προφῆται "0 διδά 
σκαλοι,ὅ, τί βαφξνάθας QU) σίμμωμ καλού μος 

Vi'yse X) λούκιος Ó ὃ κυφαναίορ, μαγαΐῃ τε Ἰςώδου | 
τῷ τετράςχου σείγτροῷ 065g") aas, gAnrug 

γούντωμ δὲ αὐτῶ [ κυφίῳ, V) ) wstVormap, «14 
πε πνεῦμα ΔΎΙΟῚ ἀφοῦ Iro di (κοι "P Gage 

váeap, tg) TO) vo Ap εἰς T te "ud ὃ aoc ciue 

440, X TOVG. τότε νηδεύσαντες 92) προσευξάμε, 

νοι, W) ἐπιθέντες τὰο χέρφαρ αὑτοῖς, em 

οὗτοι 

4^7 
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οὗτοι uS οὖμ ἐκ ποκιφθέντοο VT T πιούματος 
TO) ἁγίου, κατῆλβομ εἰ al) σελεύκ ep. κακέία 
θεμ δὲ ἐπέπλδισαρ d εἰς πἰμ) κύπφομ. πο) Ywous 
Vot ᾧ σαλα ATL, κατήγγελομ "Ado TO θε5 qu 

ταῖς σαυαγωγάῖις TI d rro υδαζωρ. exp δὲ Ἴ 

Ἰωάννα Ure nein. Φιλθόντες δὲ σιὼ νἷσορε Get 

τάφο αὗφορ τινὰ AL yp udo πφοῷ Rp f TÀ | 

op, ὄνομα βαφικσοῦ,δᾳ sp cup [^27 ὑπάτῳ 

ese γίῳ πραύλῳ ayd'er σαυετῷ. οὗτος προσκαλεα 

σάμδνος βαφνάθαρ QU σαύλομ, M LAE Ota 

κούσοι Top λόγον 70 095, ay isotro * 5 αὑτοῖς £AUa 

ΠΣ ῥκάγος,οὕτοοο y) asque * ὄνομια 

eU, KT διαθρέψαι ἢ T ay v recep α ὃ πίβιως. 
σάυλοξ δὲ ὁ 9) ταῦλορ, AD eG. τονεύμιατοο Xa 

fe) ἀτενίσας «a αὐτὸ, εἴπερ, ὦ 2 mig uo τὸ Ws 

τος δόλου Wo) os ἄστκ ξαδιας γίας ἢ VE : διαβόλου; 

Ἐχθρὲ πᾶσπς druatLos ao ot παύσῃ διασρέφ cop 

TO ὁδοὺς kg TO εὐθείας. 8) vp Ἰδοῦ els T 
κὺς fa Ἐπὶ T) Ἐσῃ τυῷλος μὰ βλέπωμ᾽ T ἵλιομ 

ἄχρι ugs, ἥϑαχφῆμμα dis ἔπεσεμ ἐτξ xU TO] dte 
afe Pd ^*^ 

χλῦο v) σκότος jl) "igi yeop Ἑ jíra χάἀραγωγδϑ. 
τότε apt Q ἀνθύπατος το γέγονος, ἐπίϑόισαμον 

ἐκπλμοσόμθυσοῖ ἐπὶ τὴ j διδαχῇ * xg fd Ava? ty 
4&6 dx Q7? 7 τάφο οἱ "17191 TOU ey AO, fA Bop vie 

wey 
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my Q9) wou.dvAlae Ἰωάννα δὲ kroxogi 

σαο ἀτέ eripe gels «1C Ἱεφοσόλυμια. ayer - 

δὲ διελθόντεο , Χ7Ρ QO) we yn τραφεγζύοντο «to 

ἀνάδχειαμ 99) «tc id lao) νὴ εἰσελθόντες το 7133 

σαυαγωγὴμ TH Fisco Ti σαδθάτωμ, i ἄθισαμ, 

μετὰ" Tb ἀνάγνωσιῃ t Vou. d 9) Y πϑροφητῶρ 

mind oi ἀφχισαυάγωγοι 700 αὑτοὺς οἴῳ, 

πες. Gud eso c ἀδελφοὶ, dt £51 λόγος S vip ὁ 

resp rp Top " Agop, Ae yere &yasac δὲ cava 

A06 Y) κατασείσας ἘΡΧΘΆΡΡΕΡ. &yd ese icq 

XA fro, νὰ o1 1 φοθδι ϑυοι. ΤῸΡ oup locnm 0 0s2 

0G 7 λα TT TOU dug taro mue ὃ GT mug HUI, | 

Ww) Ἴλαομ ὕψωσμ qu Tu ἢ προικίᾳ d φν γ᾽ αἱ γύτῆῳ, 

WÀ) μετὰ ὀφαχίονορ VAS δςγαγεμ aUe ὅς 

oj 746. à) ὧδ Bhairgux cU με λϑόνομ ἐτροτρῳφός 

gicsp αὐτου SE d ἐφήμῳ καθελωμ ἔθνη Ἐτηὰ 
qu γῇ χαναὰμ ; xaTa govó pvp αὐτοῖο τὶν) 

γὴμ αὑτῶμ. νὴ μετα ταῦτα (ὡς ἕτεσΊ "ieiuna 

016 W) πεντήκοντα, ἔδωκε κριτὰς ἕως σαμοὶλ 7T 

προφήτο. xal ἡτήσαντο βασιλέα,» ἐδωκερ 

αἰντοῖς ὃ θεὸς τὸμ σαουλ ἣδμ do, ge EX φυλή, 

βενιαμὶμ, ET τευσαφάκοντα. "9 ματαθήίσα E. 

αὐτορ ἠΐγειφεμ αὐτοῖς T? dad slo βασιλέα ὦ 

WgJ) εἴπει jag Toe aaa, εὗφομ δα βι vop T sanat, 
ἄνδρα 
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dude κατὰ lu κας δίαρ, μου, 0G ποιήσει TVA - 
τα τὰ θελίμκατά ἐλου, τούτου ὁ, 3«0o ΧῊ T exis 
ἀλατοο κατ' emo eA eq yy id 1 ἰσφαὶλ σΏΤΗ β 
got INO UJ, oce iV Eayme] Ἰωάννου mo προσώ : 
ποῦ QO) Ld 0v αὖ Το) Pn 2px μὑτανοίας Gg 
ic goa, Go δὲ ἢ ἑπλήφου ὁ ὃ Ἰωάννα Tp δφόμομ, 
Ἐλεγεῆινα M ὑγρνοξῖτε sna; οὐκ stu ἐγώ, QA 

ἰδοῦ ἔρχετ μετ $4.8 ,00 οὐκ εὐλαὶ 2194 ὁ ὕπός 

δαμα Τὴν ayod Gp λύσοι, ἄνδφες ἀδελφοὶ, ἢοὶ γέ 
vec & De etat. , M9?) oi qu vj Tp φοβδμᾶμοι T0) Je 
ὃ νοῦ μῖυ ὃ λὸ 6 Q9) coi fac ταύτης ἀπεδάλκ, 

01 B Xa 1KOUVTEG p. Ἱερσαλήμι, A9) Οἱ ἄγχον 

πὸ XU TO TOT ES, τὰς φωνὰς TV 

προφντῶμ, τὰἀςφρκατὰ wp σάβϑατομ ἀναγινῳα 

σκομᾶψας, x giam Er ovi gap, Y) ux xd eig 

οἀτίαμ! θανάτα εὐ φόντες ἡτήσαντο πιλᾶτομ, ἀνα 

δεθῆναι αὑτόμ. oo δὲ ἐτέλεσαρ ἁπαντατὰ Tl | 

αὖ TO? Yeygu podes nat ἐλόντεο s? τὸ ξύλου, [ 

Onxtotp εἰς an lop. ὁ δὲ ϑεὸς i"yesp sirop ta Ἐκ 

Vexe 8,00 ὡφ TER Ἡμέρας πλείουο τοῖο c'.U0ots 

ναβάσιρ αὑτῷ απὸ δ) γαλιλαίας Hs ἱεφουσιχα 

Mi. i τινὲς dei μιάς τύφες αὖ ΤΟ) πρὸς Top λαόμ, 

Wo) en V4 o εὐαγγελιζόμεθα rl) πρὸς το 

πτατέφας Ἐπαγγελίαμ γενο ulus y ὅτι rou mp ὃ 

θεὸς 

m 



TON AROZTOAQON τῷ 
TN deo adeo - 

θεὸς ἐκπεπλήςωκε τοῖο τέκνοις c TO Ἡμιῖμ, ns 

νασήσαο ἰκσοῦμ,ὡς "οἡ qu τ᾽ enim τῷ XP 

τῷ γέγεατ]α, ἢ ἥδε (κου e συρξγω σήμεςομ "ys 

γγύνκκὰ σε. «ὅτις δὲς ἀνέδησεμι eu Toy Ἐκ νεκ ap ,U-H 

xfTI atari Wespiqep εἰς ἘΠῚ Bo. οςὰρ, οὕτως 

finc. oci d'Oc' V ὑμῖμ Tet óc 1a δαδιδ τὰ mis. 
διὸ 4o!) quy ἑτέρῳ λέγει. οὐ δώσεις τὶ TOp Seip. σου 

idéip διαφθος ἄμ, δαδιδ' uou yo 1d o. usati U7H4 
φετήσαρ, τῇ T0) es G9AH Exclu (84,92) aoc iie 

P πρὸς 7976 τατέςας etu To? X) εἶδε διαφθος μ. 

ep δὲ ὁ 3«oc X yes, ovx. si x διαφ ϑοςά ἄμ. γνῶ 

Sp οὖν ἔσω ὑμῖμ ἄνδρες adt por ὅτι διὰ τότε 

ὑμῖν ἄφεσις eg dip kocrocyes 31 gU) ἃ» 

“πάντωμ,ὼρμ οὐκ Ton t uu νόμῳ HIDE 

d'ixatcoUiyot., ef TITO Xo πιδεύωμ δικοαιϑη, 

βλέπετε οὖμ μὰ ἐπέλθῃ! d ὑμκᾶο, ὃ τς κρδομ 

qu) τοῖς e ngodiraus. UG. 0i καἀταφφοίκτα, ug) 

Bani ἀφομίδλατε,στιἴ A p ἔγω ἐφγάα 

E s S TOO Aio hu teouG ὑμῶρ,ῷς οὐ qu T'IS&UG' Ka 

Te, tp ἂς bd anys τοι Vip . ὄξιόντωμ, δὲ ἐκ ao) 

eunecyeryig ΣᾺ Ἰὐδαζωμ, πρεκάλορ τά Sus, «1G 
T qi. σάδθατο X TOU AoÜ d you αὑτοῖς τὰ UT. 

τα. λυθείσικο δὲ ὃ συυσαγωγῆο, ἐκολδθασαμ 7ΡᾺ 

λοὶ $T alis uda 93) 4 σεβοιμήψωμ προσαλύτωμ 
D 

« (f 



418 mopTE Ww» Ἐ 
τῷ, wA 3 [n βαφνάβα.οἵ τινες πφοσλαλδν 
^n zraop avaeve erue p TH P χάριν T 0c5, τῷ 

và Tg xoutufo σαβϑάϊῳ Χεδὸν πᾶσαἣ OA CU e. 
νήχθκ co" o TOU λόγομ t Y «oU, ᾿δόντεο δὲ οἷ ἴοι 

δῖοι τους oye, Ἐπλήσλεσαμ XA. wo αυτά 

Neyp,Tol U7P t TrxVAS pentdibon todo 

3) BA quura. eraoeuot ec S90 δὲ ὁ wayg 

A06 νοὴ 0 βαφνάθας, εἴ ttp. υμῖρ ἂμ ἀγαγκαῖορ, 

πρῶ ϑμ λαληθῆναι T λόγο T0 0:8, ἔπει ὃ veo | 

θές rip t) οὔκ &2 10 Adis ene ἑαυτοιὶς 99) ' 

Qu coy ta οἷς, id 1d'ov ϑφεφοῤεθα εἰ «lc τὰ ἐθνν. οὕτως 

yop ἐντέταλται als oxi. oi $44 ; 

φῶς evan TO) «od cx εἰς σώϊης foqi ἕωρ EA 

Q5) yiie- ἀκούοντα δὲ τὰ Ἐθνηρεχαιφε,ν 3) nii rn 

2 0p ToU λόγορ το κυςίου, i2 ἐπισόυσαμ 0 Oc" OI Jis E 

cx πταγμᾶνοι εἰς ζω Ἢ αἰώνιον. ise e δὲ 

Ὁ ΔΟΎΘΟ τῷ κυςἴου di AG o5) x gato. οἵ δὲ ovs 

ϑαϊοι be σον τάς σεβομζμας "y uoce 

νοὶ) Ta εὐδρίμονᾳς, (6, QU) Ὁ) mmus, "Lotus 99) τσ ὅς 

Asta, 402) trrifyegap ip dieu μ ἘΠῚ Top τραῦλομ 
γὴ Top βαφνάβαμ, W) ) deban αὐτοὺς ἀν ὦ T oet 

cop αὐτῶμ. ot : δ ἐκάιάξάι o Tuovogrü ὃ Y πο 

δῶμ av Ἐπὶ aToUG, ἔλθομ εἰς Ἰκόγνιομ. 21 7j ἑκὰς 

θκταὶ ττληςδντὸ Χχαφᾶς 97) πνυεύματοο ἁγίου. 

Ese 



TON AROZTOAQN. Ato 
Ἐγγύετο δὲ qu Tovto κατὰ τ αὑτὸ εἰσελθᾶμ 14 

| &UTbVO εἰς Tu ATuba'yonii τῶρ Ἰαϑαίωρ, νὴ Ata 
λήσαι οὕτως, en πιδεῦσ'οι Ltd oto τι Y) MES j 

veo "λυ πλῆθος. oi δὲς ἀπιύουντες "red'atoi 2 Ἐπήςα :28 

γείφαμ v) Ἑκάκωσ'αρ TO ψυχαρῦ T εθνῶρ κατ ὩΣ 

qu ἀδελφῶμ. enim po OV y agóvop διέτο αι 

παξζησιαλόμδυοι e " (o) κυρίω,τῷ ᾧ μας ug Bie 

λόγῳ ςδ) χάριτος av TO, διδ)6 νὰ eX. ea 492] 

τέρατα γίνε! διὰ Ὁ χες y αὑτῶμ, OE ̂ τὸ 

τολῆθοο c5) πλέων 0l i uio s ἐσαμ σύμ γ»ἴο 10U 

ϑαζοις, δ δὲ σι τοῖς Grat 50A 01. ὡρ ἧ VOTO c og 
Ui Ὁ εθνῶμ τε νὴ edo o p cup τοῖς ἄς χουσΊμ αὖ- 
Τῶβ9 incola αὑτὸ " ruo eee 

πο Xa Ced Uyoy «10 τὰς τὰς qo q9]A AU ὑκασνίας Ad 

Sea νὴ bL Np tg: ali) sisi δχωρομ, i ἥσαμ 
εὐαγγελιϊόμϑμοι. Ko T6 EST Aspotc. &d'auoc 
τος mie ποσὶν ἐκάθκτο, χωλός Ἐκ κοιλίχο ua 

ρὸρ αὖ Το ὑπάςχω U,oc οὐδέτρτε τίιπτεπταϊήκ 4, 
οὗτοο iiis T ταύλο λαλδνπρ, o "6,06 d ἀτενίσας αὐτῷ, 

") fap t ὅτι wisip xe t DE ta rm ἀεγάλᾳ 
τὴ φωνῇ «ἀνἄσαθι Ἐπὶ τούς «ode σ᾽ Τφθός, v) kA 
λετο ig) τριεπάται. οἵ δὲ 0x Aot 1d vec ὃ Soon 
esp 0 πταύλοο, ἢ meat lu; Φωνὴ αὑτῶρ AHGGR 

WISI, λέγοντιο, οἱ ϑεοὶ Suit ἔντες ἀν ὃς ὥπτοιρ 

D ij κατέ 
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— πρὸς MG . Ἐκάλουμ τε 1p "n frage 

αρ, δία, ρ δὲ παῦλομ ες μὔρ,ἐπαδεὴ αὐτὸς Hp 
Ó bnadoo TO » λόγου, od I&esuo T9 d'ioG , T Va 
τὸς 380 S9) πόλεως i auTO» ταιύφους y) ϑέμιμιαα 
'ταϊπὶ TÜvG πυλῶνας ἐνέγκας, cip τοῖο OXAote. 
ἤϑελε θύειμ ἀκούσαντεο δὲ οἱ ἀπόϑολοι GagvaGag 
"93 s: παῦλος, diajoi£avmee TG μάτια αὑτῶμ, or 

ote»: E. i 4 

Tr, rr «lo TOJI ὀχλομ,κῷ ἄξοντες λέγον: : 

nc. sso ri ταῦτα γριξίτε 5 νὴ GG ὁ A 

3doe tous DUTY ( ἄνθφωῦρι s soya ul yuor ὃ Uz 

a o, ip TOV TO) E ecce ἔπι 5j pep tr) Top 

θεὸμ τὸ Top Ἰῶντα, OG Ἐ7Ρ ΙΝ Top ovgoop 9| TH 
yip WT i A Aa0saq , 2X9 rra, τὰ qu αὐτοῖς͵ 

o8 qu cde Speuifane yj Yposoto Eee ns ite 

τὰ ἔθυν teft τ ταῖς os olg arp . καὶ clt 

οὐκ, ts gig rigo) y E ἀφῆκε ἀγαϑοτριῶμ οὐα i: 
φανόϑεμ ὃ uA Ty Uspva διδουο, 1) καιφοῦς καφττοα 

φόφους, "enr TA Gp τροφῆς! x) εὐφςοσκῶνᾳ Td, 

xag d'toc | eA p. X9!) ταῦτα λέγοντεο μόλις κατέ 

"UO" τοὺς ὄχλους T0 4.4 θύειν αὐτοῖο, Ezra 

θορμ δὲ ἃ» ἀντιοχε IG 6) Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, o7 

2 ioa ye TOVG OXAovG , W) λιθάσαντες TOJI παῦε 

| Aop Jc ggop ἔξω 99) τ LE νομκείσαντεο αὕτομ 

πιθνάναζ. κυκλωσάντοβ δὲ αὐτὸμ 4v MACH, 

QVaS ao 

διοπτας 92 
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ἄνασχο εἰσῆλθεμ εἴ THU τόλιμ. 492) τὴ Ἐπαύς iiA 

dro 9s σὺ [ΟἽ βαφνάβᾳ εἶ T figi ΘΗ}. εὐαγγελισά 

ῥδμιοῖ τετὴμ τοόλιμ ἐκείναμ, W) adire yes ia 

κανοῦ, ὑπέθϑεξαμ ud Tl) A spo v) Ἰκόνιομ v) 

&yrióx dap, Ἐπίσηο Το Τίουτες το ψυχάς TA Mna ua 

τῶμ,"οὴ) ἡφακαλοῦντες £u pap τὴ wise) ὅτι 

διὰ o Gp θλίψεωμ Té udo εἰσελθᾶρ «c αἰ) 

βασΊτλείαμ το) θεοῦ, Kegoteyig are ^ αὑτοῖο "$€ 

σθυτέφουρ κατ ἐκκλασίαμ, πφόσευξά μννοῖα mo» 

TX tuu Gp re ἔθεντο αἱ αὑτούς G9. κυρίῳ eG Op aea 

«xis wice a. 02) d'is 3 ov Teo 03) aste id foi, Aa 
op «1o o4. υλίαρ. 3) λαλήσαντεο cf) wigyn Top 

A yop ccr: xarépuo'ap 16 [o ἄλθαμ. io esp ars 

Area di «0 aofTrd x equ, ὅθεμ M πϑαδεδομῆοι 

TH ἤχάς Ὁ T θεοῦ «iG TO by 0 ἔπλήρωσαμ, mug 
| ysvo uot j y) συμ γαγόντες aru $ ἐκκλιησίαμ, 

ἀνήγγελαμ ὅσα Ἐποίησεμ o θεός μετ e TO. QU] 

δὰ; ἴνδιξι τοῖς Ἐϑνεσὶ Sugar $15:00, AéspiBop j 
xe agóvop οὐκ 0ÀI ἐὰν συμ τοῖς μαβνταῖο. 

Καί τινεο κατελθόντερ s a P9) ἰουδαίαο dva 

δασκο "τοις ἀδελφ 0U05 0i ταμ μὴ ἐ περιτέμιυμι ὯΝ 
ἐδ γε ὡσέωσ, οὗ διώυασνς σωθῆναι, YXyoojdu Q 

οὖμ σάσεως γὴ ᾿συζετίσερνς οὗν Ὀλί πο τῷ priua b 

λῳ νὴ τῷ βαφρνάβαᾳ 7606 αὐτου era aq dcc boda 

D ij Vap πσαν 

Ig 

i 
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454 τπσαῦλομ M92] Gague βαυ,καζ Tyco QN HG A 

αὑτῶμ, πρὸς τούς ἀγϑόλος Y) ager Guciqua da 
Lo JO. 

iseuo eau. UU T Ἱτήλιατος TÉ. . oi uia oup 

μὲ ἐμήν κε νρε κυ. V?P 1 oO wo tate, δήφχοντο 13 

φοινίχαμ y) caua ge lacdweySuiuo τὶ al Ἐπὶ 
Seodur 4 εθνῶμ. v) errore Xo a asy πα 

σὶ τοῖς ἀδελφοῖς, UTE 5 «6G iegurae 
Maecen 07 ὃ ἐκκλησίας X) € ἀτθϑό 

pov en Media JA 

Nap -) T πεεσουτέςωμ, ἀνίγγαλαμ τεῦσα ὃ dea 
»»υῶ νὸν 

ec Vitis μετ c αὑτῶμ. Ἐξαγέδασαρ δέ τινε Thr 

«7? 96) αἰφεσεως (TA. φαρισιαίωρ * τς πιϑόνκ os 

OO; λέγοντες, ὅ τι δ αι eere veg αὐτούς, ety 

| cen τι τῆς Gp Ἰνόμορ ωσέωο. rabido 

| 5 οἱ ἀπόϑολοι W) oi aso Pu Teeoit dip 7o T T AO 

| yu τῦτα. πολλῆς δὲ συφετήσεωρ TT VITATE 

ἀγαδας τέτρος εἰ dT πρὸς αὔφούο, vo ἄνδρες id ἀόδελε 

qol, weg MASS ME ὅτι ἀφ Hec Gy dg x aieo δ᾽ 

300 d qu [TT δ: LeA£2 (T0 Pi TO) SOM. XT óG (^08 

ἀκοῦσοι ἔθνκ Top Ao yop τὸ εὐαγγελίου," ἡ τίς 
δεῦσοι, (910 καρ διογνώδας ΝΣ ἐμιας igne 

αὑτοῖς; d'ovo αὐτοῖο ὃ πιεύμα T T ἅγιομ, καθὼς 

ug wal, X) οὐδὲμ fées usu HIA τε (c) 
| αὑτῶρ,τῇ τίσει μαθαςίσαρ Tog. καφδιαρ αὑτῷ, 
VUp oup Ti ϑεφάξζετ Top Ósop 4 emücuaz ζυς ! 

yop ἐπὶ 



ἘΩ͂Ν AROZTOÓAGZSN 42 
eyop ἐπὶ τὸν NQOApA Tiv μαθκτῶμ . οὔτε οἵ 

erige HQ ,OU T€ Ἡμεῖς Icio o uio βασάσαις; 

| € διὰ qo x tgo τ “τὸ) I Im imo λα ον! an (o 

sop σωθῆναι ual Op Ὁ τρόπο p κακείνοι. ἐσίγα 

᾿σεδὲτᾶρ 79 923000 X)! i βαξνάθα W) τραύξ 

Aou δ «γου play d ὅσα ἘΡίασερ 0 ϑεὸς cq et 

9) prieere ᾧ 1916 ἐθνεσὶ di αὐτῶμ. aera (LIS 

γῦσοι αὐτούς, amo oni ἰάκωθος, ἔγωμ. dde: 8 

ἀδελφοὶ, ἀκούσατέμου. σὺ Cups Joryisomo, 
καθῶο drin ὃ 3«0c * ἐπεσκέψατο Aa Gp dt £2 

θνῶμ Acop t "oo ὀνόμαὰ αὖ Τὸ) ,W) TÉTO n 

d evouc'i οἷ λόγοι TA ago Tap, xo Yos 
aL. usce ταῦτα ye Lo homo ομήσω 

seu exxiap δα, MET (92) τὰ Ka 
πσκαμιμᾶμα αὐτῆς &yorcod ojo e, V) ἀνορθώσω 

αὐτὴν, ὅπως ἂμ ἐκβατήσωσι : οἵ κατάλοιποι Tr 

ἀνθφῶπωρ Tp κύφιομ, γ σαντα τα Ἐθυννεῷ οἷς 

ἐπριξλλησὶ τὸ ὀνομά AS t αὐτονο "λέγε isi. 

06, 0 ?PL GJ! ταῦτα WT. yl So à oi vos ct 

[2 θεῷ & weil τὰ ἔφγα αὖ Το). dio Ἐγῳ ΣΟῚ νω μὰ 

ἀοχλαμ τοῖς ἀη T Moos ἘΠῚ Ξ Su p "Ἐπὶ: 
cR 

ΟΝ ΠΟ: 2:207 αὐ ποῖος, T0) ἀπέχει ἀφ 8 
jo Pri ffe uus 

ouo" ys D m τῶν ud Mop, ge qOp woguetag, 

o3») Té i SX TO) & dip. TOC. 44.00 li γὺ Ἐκ Yus 

D [ἢ ag X ot 



414 ΑΨ ΑΞ EI Z | 

ἀφχαΐωμ: κατὰ πόλιμ τοὺς καφύσσοντας αὖ TOy £z 
Xeon" ταῖς σϑαγω vio κατὰ cura σάδϑατου | 

ἀναγήωσικό ἡμᾶψος. τότε ἴδοξε, τοῖο χποσόλοιο 

3) τοῖς πρεσβυτέροις συμ ὅλῃ τῇ exco foc exe 

ξαμῆμος ἄνδφαρ δ αὑτῶμ ere ou gie yao Xd 
αμ συμ a UA c «(9 βαφνάβᾳ, rod ay TO €7r1K ota 

Ayo Datec'o ty, oU (92) σίλαμ,ανδφας d ydus 

νου CJ) τοῦ αὐ ἀδελφοῖς, γεάγαντες διὰ Xagoc αὖ 

Tip P or οι ἀπόδολοι o2] ol πϑεσθύτεροι "οὐ 

ei ἱ ἀδελφοὶ, τοῖς κατὰ 033 ἀνἀόχεαιαρ νὴ δὺς fou 

μοὴ κιλικίαμ αἈλφοῖς τοῖο. d t0yop , ot eep. 

&7reid ii ou tod ca plur, ó ὅτι τινὲο MATE δ ελβόνα 

πο, ICT ὑμᾶς λόγοι, ἀνασκθνάγοντεργὰς 

ἡυχὰς ὑαῶμ λέγοντες τὸ ἰριτέμνεονν, dy τηρεῖ T 

VO4X0p,01G οὗ δες σαλάμεβα, Wet Huy Yyooucte 

Volo δικοθυμαδομ, ἐκλεξαμβαΐους ἄγδφας cua 

Lou πφὸς UA CO, σύμ irs ἀγαππτοῖο Ἧ κῶμ ep une 

νάξδα X90 ταύλῳ; ἀνθ θφώποις ἥδαδεδων Qo de TOO 

ox: crap ὑπὲρ T ὀνόματος τῶ rU. ura 

1Xo'0U So V, ἀττεσάλκα δι οἱ oup Ἰὅδαμ d 3) σίλαμ, 

ΠΟ αὑτούς διὰ λόγου ey Porra τὰ αὑτά, 

io y Se ἰδ ἁγίῳ sett , (QU) UT. i 

«“λέομ vmIT! Eun "ui | Bdgogs oA qo 

VC yX«G TOVC GJ, ἀπέχε odo Ba idelsldron «9 

QIJXTO0s- 
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αἵματος, γα) v5 VIX TOU , oJ) πσοφνείας, dt ὧμ δὲ 
ατάφουντες, Ξαυτοις, εὖ πράξετε. Ἐῤξῥωσϑε, ὧι uu | 

ovy ατρλυθέντες, KADop «1o ἀνἀόδχειαμ, M92) cüsg 

γαγόντεο 49 93A5006, ἐπέδωκαμ «li ἐπισολήμ. 

ἀναγνόντες δὲ, Eee noo ἐπὶ τῇ ἀδακλήσειϊοῦ 
δας δὲνὴ σίλας͵, o7) αὐτοὶ προφῦται orm, διῶ 

λόγου τοοῦλον τοαρεκάλεσαμ τους GA dove, 
X) ἐπεϑήςιξαμ, τοοιήσαντες δὲ χρύνομ, χπελύθ 4 
e'ay μετ εἰφρήνκο αἿ ἦν αδελφῶμ πρὸς τους Ge 

7r0S0A0v6. ἐδ οϑε δὲ [^5] σίλᾳ ἐπικθνος αὖ Το). 
δον ἐς , PT oreapetmr ar. d , 

«vA o0 ̂) Νὴ βαφναδαςρ d'iéqpiop qu ανἀοχεία, 

διδάσκοντεο (97) εὐαγγελήόμβϑοι μετὰ X) ἑτία 

$ep o2 Gp Top Ad yop τῷ κυςίσ, μετὰ δέ ἀνας 

Ἡλκέφας εἶπτε πραῦλορ 7106 βαφρνάβαμ. Ἐπιδρέε 
ψαντες δὰ Ἐ am μεθα τοὺς ἀδελφους Ἡμμῶρ 

κατὰ τοᾶσαμ τοόλιμ, ᾧ αἷς καταγγείλαμδυ TO 

λόγομ τὸ ? κυς lov iie ἔχουσι. "S νάϑας δὲ s 
λευσαϑ jit de etp τορ Kov kp, Tp καλδ 

pop μιάφκομ . τραύλος δὲ &2Tov,Top ἀποσάντα 
ατί o TÉ ἀτποαμφυλίας, πο ut σασελθόντα 

αὐτοῖς εἰς ? te^ » 48 Cuzco xS τὅτομ, 
typos ovy Kon CNRC NE. er SS vau 

αὑτοιο Qc? αδλήέλωμ,τομ Tk βαφνάξαρυ oA oy 

TO TOJ JA Geop ἐκπλεύσοι εἰς κύπφορ. τοαῦλος 

D y δὲξπις 



4:6 H PA X EI E 
5 ἐπιλεξάμθρος σίλαμ, d Ae Shofobcle χὰ ; 
gri T θεοῦ U2P df ἀδελφῶμ.. Mfg χετο δὲ σἰὼ συ: 
ςίαμ 9) κιλικίαμ,ἐπτιδὶς (2cop τὰρ Ἐκκλησίας, 

ατήντασε 5 dec de Pup νὴ λύξραμ νὴ δον μα 
| Ari TIG HU ἘΚΕΙ͂, ὀνόμαὰ τ τιμὄθεος, jj Σ Yoga 
Ae τίνος, kso wi9ligymabog Xt Aog. c OQ ta 
᾿Μαςτιφᾶτο ὑστὸ ἣν qu λύξροιο x) ἰκονίῳ ad «Aa 
e op. TOUR NOE MG'ey c Ó παύλος συμ αὑτῷ δίελε 

i X) λαβὼμ περιέτεμῶν αὐ" διὰ τούς reda sg 
τοι ὄντας c TTG τόποιο ἐκείνοιο Hd'e "oq y) &a 

παντεο TOU πατέρα XV ὅτι £2 xp ὑπῆφ x s.c δὲ 
isseeslormo Tas πόλεις, ἦς εὐ δον αὐιρῖς ᾧ φυλάσ' 

cac δόγματα, τὰ eng dua ὑπὸ T ἀγρούς 

λὼμ τὴ ἢ πρεσθυτέφωμ ἡ TM ῳ SV Ἱεφασαλήᾳ,. ee DM ^ uu 

o Up EX x ANO TOU 9t «TOT Ti 1S & νὴ ἐπερίοσόνομ 

69 ἀριθμῷ xa i kp Eg “διελθόντες ̂) aluo φευγί 

ep νὴ 713 γαλιτικὴν χώφαμ,κωλυθέντεα v7? T0) 

ny lo τνε ὕματος λαλῆσοι τὸρ AO yop ew τῇ ἀσίᾳ, 

Ἰἐλθόγτες κατὰ Tl μυσίαμ πείζαξομ κατὰ t lU) 

βιϑυνίαμ Pee sod, τὴ οὐκ eap. αὑτοὺς τὸ πυεῦ 

μια, ἥφελθό ὄντεο ^ j T3 ἀυσίαρ,κοϊέθισαρ «c Bod 

i 3) ὅραμα διὰ νυκτὸς ὥφθκ (o. eo Aq aig 
τιο Ny poat t500 ἀδακαλῶμ aire) λέ: 

γωμ,διαβὰφ τἰρ paced ov fagi Go noo p ἣ μῖμιὼς 

δὲ ὃ 
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δὲ ὁ gae «idw, «vüc ἕως € eye auia δρελθᾶμ 

«ic alu) ἀιουαδονίαμ »συμβιδάγοντες, ὅτι agone 

κέκληται Ἡλιᾶο Ὁ κύφιορ dioe αὑγούρ, 

ἀναχθέντεο ovp Ὁ Ῥωάδος «v0 υδοομκήσα δ 

410 σαμοῦς καρ; τῇ τε ἐπι ὅσῃ 1G νεάφρλι pila 

θέμ τε «16 Θιλίππτους, iio ὅξὶ a$óm 99) Usgla 

δου q9) axaxsd ova πόλιος, κολώνια, nud δὲ 
| cA αὑτῇ τὴ πόλει διατρίθοντες 8 Ἡλκέφαο τινὰ ρ,τῇ 

τε Ἡμέρα ἦν aS bio 5o Bo py ἔξω δ) πό 

λέως παρὰ πποταμοὸμ, οὗ ἐνομκίμετο ngog Grxci 

εἶναι, 492) καθίσαντες Ἐλαλοῦμβυ TOLO O'GUeAa 

Bovc'ato γαροιξί .. Καΐ τιο γι ον ὅμαὰ Aud iat 

ποορφυφόπωλιο πούλεωο θυατείρωρ a c'«Po SUM 

τοῦ cep ἴκουσεμ, ἧς ὁ x ve^ διήνοιξε. TlU) xag 

dip aoc xep τοῖς Aca puujonc V U7P 7 παύλο. 
ὡς δὲ € Semi v 4o Mis: ci THG τραφεκάλεσε 
λέγουσα. el κεκφίκατε με wISkp Go κυξίῳ εἰνο, 

εἰσελθόντες εἰο Top οἱ Op μὰ μιείγατε, νὴ Ts6i 
σατο Ἡμᾶς. Ἐγγύετο δὲ woe&vou je p iu p elo 
aos Arx hp, το δίσκημ τινὰ Ἐχουσαρ πνεῦμα 
“ανθωνδο "οὐ πουτῆσοι Ἡμῆρ ἅτιρ £e γασίαμ 7ΡᾺ, 
Ap Sage xe τοῖο κυρίοις αὐ Τὴ txourróro puis. 

Qu TR κατακολουθίσασα [Ὁ aA Ἢ Hd : ts 

ket λέγουσα, οὗτοι δὶ ἀνθφωποι δοῦλοι T ϑεξ 

τῷ ν 158 



4:8 mPUE UucoWp o» 
1^ C |j Y T Visov stel, οἵ τινεο καταγγέδλουσιμ Wk Tu δα 
d'op σωτηρίαρ, τοῦτο δὲ Ἐποίει Ἐπὶ voa μές 
ea. διαποναθεὶς Ὁ 0 πταύλορ (oy Ἐπί ϑρέψας, ζ 

Ka iL εἶπε. aye σοι cuo c ὀνόματι 

Tug'oU Iss ALTE Gr "avo. 402) dL Dep αὖ «us 

τὴ τὴ exa. ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αἷὐνο δὴ, ὃ ἃ doi be 

8 ἐλπίο ἡ t teyac'lato auTO emAa Goo T caus 

λορ y)T e oqrlAxum aq «to TJ) doge tz τοῦς 
ἄς χοντας, Y) je σαγαγόντεο αὐτου τοῖο les 

oie εἰ ?P p. OUT OI ἀνθφώποι ἐκταφάσσοσιμ HL 

πόλιμ ἰουδαῖοιν WINS OPES (92) καταγγζδνου 

ein Ox , & οὐκ tfesip Bep wagadexsas οὐδὲ 

"τὸ fep, eouotiorg oli) c'QUeTÉSX Ὁ 0 XA00 κατὶ 

αὑτῶρ. νὴ οἱ φϑατηγοὶ wel $e iEameG αὑτῶμ ταὶ 

dx eric ect vog ξαδλίβαμ. τποοδάο τε ἐπιθέντερ 

αὐ fo wu ds ee μ 610 φυλακὴμ, ἡφαγγείλαν 

Tc Gd δεσμιοφύ UA tI oto" dp a AG τάξει αὐγὅο. OQ 

Tien op τοιαύτημ dANQO , ἔβαλεμ αὐτους 

sic Tl! éerrégap  oAoacilp, gg] τοῖς πόδας αἱ aUa 

τῶ ̓σφαλίσατο eic τὸ ξ VAop. κατὰ δὲ τὸ μεσ 

νύκτιομ -“σαῦλοο ito) σΐλαο προσευχόμδροι V. ὕ 

ἐινου, TO) Oso. | i Led j αὑτῶμ οἱ φέσ᾽μκιοι, 

ἄφνω δὲ σεισμὸς Ἐγένετο μέγαο,ζς τε σαλδυθᾷ 

vau Ta θεμέλια Τὸ δεσ κω τὴς ον, co x Dno cq τε 

ἡφαρφῆμα 



TÓN AROZTOA(GÓN 4:9 
τοα φαλοῖλια αἱ i ϑύφαι πάσας, Ἴ τὸ y T τὰ 

dto jk ἀνέθκ. Ἐξ υπνοο δὲ cuo eXuuoa c 0 δεσκοῷύς 

22, 9) 1d p &sc"y ufo τάς Vea o5) φυλα 

XHo, αὐσασά uoo ἀιάχαιςαμ, Spe ἑαυτοββ 

ἀναις θρ,νομμίξωμ ἐκπεφόνηύαι 1906 dtc. fao, 
ξφώνησε 5 Φωνῇ μεγάλῃ ὃ τραῦλος,λέγω p.42 

dtp πράξῃς σεαυτῷ κακὸ J. Cr OUT γᾶς d 

φυθάϑε. οἀτίσαο δὲ φῶτα, εἰσεπήδασε. wo) ἔνε 
βέσμιος γγνόμνος προσέπεσε ὧδ τοαύλῳ "οὴ 

σΐλᾳ. Ἴ πεοχγαγὼμ auTOv ἔξω, ἜΦΗ, XVa 

gioi, Tl s del sore, Ἱνα σωθῶ, οἱ δὲ εἰ "op. «le 

Biveop: ἐπὶ Ὁ κύφιομ net, 9) ca θήσῃ σιὴὶ o2) o 

οἶκός σ᾽ ἃ, (92) £A GA "oq αὑτῷ τομ λόγομ τὸ X. 

gov, νὴ τοᾶσι zio c τῇ οἰκίᾳ αὑτὸ), Wo?) roa 

Gp αὐτου qi Ἐκείνη τῇ ὥρα οδ) Vu T06 , λουσεμ 
ΧΡ a jy SAY Gp. à) &Gocr] ia αὐτὸς, Ü ΟἹ airo) 
mmo, “δαλφῆμα, ἀναγαγώμ τε αὐτου εἰς TOU 

o1xop «T9, πταςέθηκε τζάπεζαμ,") Hye MU, 

axoyoixd τεπισόνκως G9. Js. ἡμέφαρ δὲ νος: 
Mise em tse ol senior τους jab S xe, 

λέγντες. ἀπόλυσομ 7 UG ἀνθςώπους 1 ἐκείνου. χα 

πήγγελε δὲ c Ó δεσιμοφύλαξ TOUO λόγους, τούτους 
7906 TOJ) πσαῦλομ , OTI ἀπεσάλκασιμ οἵ SPaTME 

eol, ἵνα ἀπολυθᾶτε,νῦμ ovp d τελθόντερ, τροφεύς 
Js ὦ 
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ὅδε qu ἀφήνῃ, ὃ δὲ τοαῦλος tox πρὸς οὑτούο. δεία 
φοτες Ἡμᾶς δε μοσίᾳ,χκατακοίτος a Oeo | 

ξωμοζδρ ὑπάρχοντας »Ἔθαλομ «lO (pu Acci) 

νῦμ λάθρα Ἡμᾶς £x DXX ove ts οὗ γον; UR xtA 

θόντεο αὑτοὶ δςαγαγέτωσαμ. ἀνίγγαλαμ 5 τοῖο 

σρατ γοῖο Οἱ 'φαδδοῦχοι τὰ ζήμιατα: ταῦτα. 9] 

Ἐφοδάθησαμ, G ἀκούσαντεο ὅτι βωμοῖσι elg ἐς πολ 

ἐλθόντες Gee GA Sc OQ αὐτοὺς, κνὴ σζαγαγόντες 

ied TD σελθέξμ 99) πσόλεωρ. JL fre δὲ tic 

c5) φυλακῆς, εἰσόλθομ «t6 7i Audiap . i9 1dou | 
T«o T0V6, X deApove axe ex A eoram aV TOVO, MU) ta 

EWAÜop. Διοϑεύσαντεο δὲ ad ἀμ έτελιρ Xy 
, Ὁ ; 3 απο λνων!αμ,ἤλθομ εἰς τευσαλονίκαμ, ὅπτου HJ 

^2 44 ^ 1 E σαραγω γὴ ΤᾺΣ Ἰουδαΐωμ. κατὰ d v ἐἠωθὸς Ὁ 
ποαύλῳ εἰσῆλθε πρὸς avo , (9) Ἐπὶ σάθθατα 

L ͵ 9 εξ, Ὁ ! 392m ^ £5 
τρία διελέγετο αὑτοῖς ἀπὸ τῆν "yea ey » διανοί 
"yo p νοὴ “φαἀθέμϑυος, ὅτι τὸμ assop ἔδει wa 

θέίμ,"ολ avxsiivat Ἐκ ve ep, oU) ὅτι οὗ τὸς ὄξιμ 

ὃ λφιϑὸρ κσοῦα, Op yc ROCCO eco VATI . καξ 
vise ὅς irap Ἐπειόϑησαμ, 97 προσεκλιφώβᾳ 

cap Ὅν -παύλῳ 92) 69. σίλαᾳ ΚΟΥ τε σεδομᾶψωμ 

ελλήνωμ φρλὺ silo y auatx Gp τε jV πρώτωμ 

οὐκ ολίγος. Pocos eure δὲ o; ἀπιθοῦντες ous 

dior, 92] προσλαβόμδυοι ἣν ἀγοφαζωμ τινά, 

ἄνδοας 
» 

odi ΝΥ. oos 1AVÉM NN, 
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ἄνδφας πσογαφοιὶς νὴ ὀχλοηριήσαντες, Ἰθορύθομ 

alo τοόλιμ. Ἐπὶδάντεο T€ τὴ οἸκία Ἰᾶσογος ̓  ta 

tup αὐτου ἀγαγξίμ εἰς τὸρ δῆμομ. μὴ εὑςόντερ 
5 αὐτοὺς Ἔσυρφομ τὸν Ἰάσονα καΐζ τινας ἀδελφοὺς 

tt τόνο πολιτάρχας, βοῶντες, ὅ ὅτι Oi τίμ) οἵ 

. κουμᾷμεμί ἀναδατ ὡσοιντίο οὗτοι;γὴ ἐνθάδε wd 
cip ove ϑηρδέδεκτ ἰάσωρ. W) οὗ τοι τοἄντες απ 
yo ἢ T δογμάτωμ καΐσαφος agas σΊ βασιλέα 

λέγοντες ἕπεο p εἶναι, ἱισοῦμ. ἑτάφαξ ap δὲ voy 02 

ΧλΟρ 9) Tovo φρλιτάφχας ἀκδοντας͵ ταῦτα. (023 

λαβόντες 29 1xayop zio 7. Ἰάσονος νὴ € λοιπῶμ, 

ἀπέλυσαμ αὐτούο. οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέωο διὰ o5) 

VUXTOO δξίπεμψαμ Tóp τε παῦλομ V) TFofiap εἰς 
βεφξοιαμ. ὁ οι τινεο τραφαγγυό μᾶμοι, εἰ εἰς Tli; cua, 

γωγὴμ ἀπήεσαμ δ νὰ δαίωρ. οὗτοι ὃ fre sys 
νέδεφοι 7 qu δεοσαλονίκῃ, ol τινεο ἐδέξαντο t T λόα 

ΎὝΡ μετὰ τάσις πφοθυμιίαρ,τὸ Xa i Mrtjap Qa 

νακξίνοντερ, τὰς γξαφας » ἜΧΕΙ ταῦτα οὕτως. 

50 ol μδὺ cvy dt αὐτῶμ ἐπίσόνσαμ, νὴ fy. $As 

λινίδωμ γυναικῶμ “ἦν sU 0Vop , νὴ ἀνδοῶμ 

οὐκ Ὀλίγοι. ὡς ἡ ἔγνωσαρ οἱ ἃ ? θεσσαλονίκκα 

Ἰσδαϊοι ὅτι τοῦ s τὴ δεφςοίᾳ xoci U7P 420 

quA ὃ λόγος ἔθεον, ἴλθορ, κακέί σαλεύοντεο 

TG ὀχλός, εὐθέως δὲ τότετομ ταῦλομ στα πέα 

S3Acg 
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£452 RupeA& Bl X4 
σόλαμ οἱ Gd XA por asogw«oJ$ ὡς ἐπὶ 703) ϑάλασ' 
'σαμ. ὑπέμδμομ δὲ 9, τε σίλας wor) ὁ τιμιὄθε 
ἐκᾷ, οἱ δὲ καθιδῶντερ τομ πταῦλο pocyacyop αἰτὸμ 
ἕως ἀθανῶμ, x) λαβόντες ἐντολὴμ πρὸς Top σίλαυ 
y) τιμόθεομ νας ὡς τἄχιδα tAB oc! 7906 αὐτὸμ, 

dera. Ey δὲ τοῖς avoue td xo ujov αὐ 

"TOVO T2) τσαύλου, "IO GE GUSTO 7 19 πνεῦμα αὐ Τοῦ qu 

αὐτῷ, ϑεωφοῦν ἃ κατείδωλομ οὖσαμ 0 τοόλιμ, 
διελέγετο μὴν ovp qu τῇ σαυαγωγῇ τοῖο ἰουδοξ 

CIO τοῦ) τοῖς σεβομίύοις ,WÀ) e τὰ ἀγορᾷ κατὰ 

-ἄσαρ Ἀμιέφαρ πρὸς TOVO ταφατυγχάνοντας. 

τινὲς δὲ δῇ ἢ ἐπηκσφείωμ 9 TW Soap λον» e. 

σόφωμ »σαρέδαλομ αὑτῷ. κοί [ aeg tA yop. τί | 

ἂμ έλει ὃ απερ μολόγος οὗτοο λέγεμ; οἱ φέ, fe | 

yop δοχμιονίωμ δοκέί καταγγελεύο «LVou. ὅτι 29g | 

TT Up νὴ aoc QVO αὖ ΤΟΙ͂Ο εὐ γγελίγετο ἐπι | 

λαθόμϑμοί τε αὑτοῦ, Ἐπ T0) geo p e ocyop γα 

γμολέγντες. δαυάμεθα γνῶναι, τίς oun ocu 

7H, 8i U?P σοὺ AX O dd dM; ; ξενίλοντα yag 

τινα ἀσφέφεις eG T&6XoXG Ἡμῶμ. : GA dedi 

oup γνῶναι, τί up θέλοι ταῦτα εἴνακ, aO nuoto?) 

-πἄντεο 9 "οὐ o ἐπιδημοῦντα ξένοι, εἰς οὐδὲμ τ ca 

T&e 0p dnas sp, i Ayap. τὶ "οὔ eoe X oL VóT€ 

eop. σαθεὶς ̂j 0 ταῦλορ qu μέσῳ T agus πάγου, 

ἔφη, 
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ios. ἄνδρες cO xyaL oi, V L| πάντα ὡς d'aeid'oujo 

| νεδέφους ὑμᾶς θεωρῶ, Pesto γϑνὴ & vasa 

viüp TX ἐσεβάσματαῦ ὑμῶμ, eigo X) ϑωρκορ τ 

ὦ Ἐπεγέγρατηο , ἀγνῶθῳ θεῷ. 0j ovp ἀγνοδγτες 

εὑὐσεθέιτε, TOU 9p Ύω Σκαταγέλλωϊ UA TU. 0 ϑεόο ὃ 

τοοιίσας Top κόσμου y) τοάντα τὰ s αὑτῷ, οὗα 
τος οὐ ανδ νὴ γῆς κύςιος ὑπάς χωρ, οὐκ Gf) Xego 

qeu TOIG vato TG κατρικέί,οὐ ἢ νὴ xegep ανθςώπτω T 

θεφατσεύεται, προσδε ὅμδμος τινὸς, αὐτὸς Φιδους 

πᾶσι ζωὴμ νὴ τονοήρ κατὰ πάντα, Ἐγρίεσέ τε d T 

ἐνὸο αἴμκατος wp ἔθνος ἀνθρώπωμ,κατοικᾶρ i2 

πὶ wy τὸ πρόσωτρῃ gol γὺς,οςίσας πξοτεταα 
γώϑύους  καιφους XQ) τὰς ὁφοθεσίας Q9) Κατοι 4 
κίας rr Tel TOp xgiopd ἄραγε ἐλάφι 
catp αἰτὸρ » eigorsp : καζγε οἱ οὗ anos p ἀπὸ $a 
Voc $x4Sovhu Gp ὑπάρχοντα, qi αὑτῷ ys ζῷε 

asp Y) κιυούμεθα ) tcARdU, oo καί TG TW καθ 
ὑμᾶς ποικτῶρ εἰφέκασι, TO 328. Y) γένος to pi. 

γένος οὖμ ὑπάς χοντες T0) toV oux οφείλοχδυ 

νομεῖς ep 9 28vr 4 ἀργύρῳ, Ἡλιϑῳ Χαφάγμιαϊξ 

τέχνες 19) ἐνθυμιάσεως gir τὸ θξου εἰνοὶξ 

O4L.010p «τους pu ovp λϑόνους 99) ἀγνοίαο ὕπτερ 7 

d'ap o «oc ,T& νῦμ ποαγγξλλει τοῖο ἀνθρώποιρ 

πᾶσι τανταχὅ ῥετανοξίρ, διότι ἔδεσερ Ἡμιέφαμ» 

E ἡ μελ 
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d H ae sera $ 0! veo cA δικακοσύνῃ, E 

cA &vér ᾧ à resist y mago y πᾶσιρ,αναϑία, 

σας αὑτὸν Ἐκ νεκφῶρ. ἀκὅσοντες δὲς ἀγάθασιμ Ws 

xe Gp,ot δὰ ἐχλεύαϊομ, οἱ: 5 «170p acci js Dd c 

-άλιμ τοι TT.) OUT 0 τραῦλσρ dL 5A sp te 

pics a Ty. τινες 5 ἄνδρε κολδδαθέγτεο αὐτῷ, ξἘ 5. 

misuse, qu otc Y) διον ύστος Ὁ agora SQ. 

cy ἐὐνόμαά . δάμαξις,"οὴ € Ξτέςοι cup αὕὑτοῖο. 

μετὰ ἢ ταῦτα χωφιόϑείς € Ó  τραῦλος £x T aua 

VapyiAOsu d «c x ogni B op) εὐρῶμ ἀγα Fed'otop,ovo 

pat ἀκύλαμ,ττο Vix op 69. θα, προσφάτωρ t t2 

ληλυθότα απὸ FT GIOCO SY) πρίσ'κιλναρ yas 

κα avt δια ὃ διατεταχέναι κλαύδιορ Josie 

-“ἄνταο τοιο Ἰουδοῖ ova Ἐκ Q9) ἑώμας,προσῖλε 

0c p αὑτοῖο, 4) διὰ ὃ ὅμι ὀτεχνορ εἰναι je nds Toyo 

αὑτοῖς Wl) d$'y&ceTo. ἔσεῳ y8 σκανοποιοὶ τὶ) 

TEX VA. διελέγεν 5 ᾧ τῇ σαυαγωγῇ xj πᾶρ 

σάββατομ., eat τε Ἰουδαίους I9) € uva . 

Qe δὲ xaTiABop a? qG) u.cxcsd'ovtao 0 , T€ o Ie, 

ναὸ 6 TJ 00 0 UU Xe T0 [^ EE 07XU 

Aoc fag. τὺς ὀῤδιιος τοῖο Ἰόϑθαζοιο τὸρ Assop 

Ἰκσοῦρ. ανἀταοσομδμωρ δὲ αὑτῶρ (92) € SAT Qu 

ῥκούντωμ, t ἐκτιναξάμῶνος s T& IJ. XT IX, ume 708 

αὑτούς. ὁ αἷμα Vj 3p Ἐπὶ 003 κεφαλήρ ὑμῶμ, 
καθαρὸ 
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xaaeog Ἐγὼ ἀπὸ Τὸ νῦρ εἰς τὰ ἔθνη τοορεύσο PE 

qxau 9D) aca oae kx els , ἔλθερ crc o1x ap τις 

νος Ὀνόμιαζ ToUSov , σεβορῆμου Tp sop , οὗ 

Ἧ οἰκία ky σαυομοφοῦσα TÉ σιυχγωγΎΝ. κοῖς 

apo δὲ ὁ ἀςχισαυάγωγορ᾽ Ἐστίοὔυσ'ε (So) κυρίῳ; 

σὺν ὅλῳ ὍΘ, o. ΟἸΚΏ «UT , N92] τοολὰ οὐ ΤΣ — 

Sp ἀκούσαντες ἐπίϑθυορ I9) tBorTidovro, si sa 

πε ὃ κύςιορ d'i ὁφάμλατορ cA) VUX TI 8o) exe Ac. 

judi Φοθοῦ, o Aet, QU) μὴ σιωπήσης, Φιότε 
E "OH b ^ ^ 20 i] - A ^ 

; Ἐγὼ εἰῤκὶ μετα σον. μα ἡ ov Juro erriüto eros σοι 

40) κακῶσαί σε, διότιλαος $51 μιοι τοολυς GA τῇ 
πούλει ταύτῃ. ἐκαθισέ τεξνιαυτορ (o) μδναρ $2, 

διδάσκωμ αὑτούς T λόγομ, τῷ Jxov. Γαλλνίωνος 5 

ἀνθυπατεύοντοο oO) ἀχαΐας, xoTezésuc'au 04.0 

θυμαδὸμ ΟἿ Ἰουδαϊχοι [^5] πσαύλῳ, πολ i yop 

QUTOp Ἐπὶ ὁ βῆμια, λέγοντες ,OT1 gae TOp yoa 

μι μ οὗτος ἀναπείθει τοῖο ἀνθρώπους cipue 

τορ θεόμ, μέλλοντος δὲ τὸ) rax AS GO yap ?sàÓ 

μα, εἶπεν ὃ γαλλίωρ 706 TOvG ἰσυδαίους. Y A 

οὖμ p acd bouuec TE δ αδιούς γπλκα τοονκοου, ὦ F3 
^ x WAS 4 c 2 E n 

d'üoi, καῖα iae ἄμ "i a VG ys1 Ὁ γ{τκα 
3 A ἢ S * » 

MSN aytei., pem ys γὼ τότων ov € 
diei. At 

A040 siot, 3) ἁπήλασεμ αὑτονο a7? 7 δήίματοοὶ 

BE W ue 
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Ἐπιλαξό μῆψοι δὲ τοάντεο οἱ ἕδληνεο σωοϑένημ 

TOp &e x t'a ye yop, ἐτυτῆομ eu meo 3 «p τὸ Ga 

ματος, o) ou dtp τὅτωρ GÀ" "yc for jq 
ὁ δὲ πταῦλορ ἔτι προσμείνας Ἡμιέφας ixay«a, 

τοῖο ἀδελφοῖς ἀἁποταξάμᾶμος, δξέπλα «c Tl 

c'ue fap, (9) e'Up αὐτῷ aeo NO !92) ἀκύλαρ; 

xea uoo lo) κεφαλὴρμ c^ Ks^y «010. «ἰχεγὺ 

εὐχήμ. κατήντησε δὲ εἰς ἔφεσομ, tg) Ἐκείνους 

x accums οὖ τον. αὐτὸς δὲ εἰσελθωμ ere T3 συα 

ναγωγὴρμ, διελέχθκ 7916 Ἰουφαίοιο. teo TOV TU i 

δὲ αὑτῶρ Ἐπ! πλείονα ago Vop Je you, asa? αὐτοῖς 

OUX Ἐπενόνσεμ, QE CzVrá£onm αὑτοῖς, erm. 

d'& με máy TG TY tog cip TY &ex ouf 2erülasote 

do ie goc oA ty 7rd p 5 ἀνακάμμψω πϑὸς V/A X0, 

τῷ 3«3 ϑέλοντοο. νὴ ἀνήχθη Χ7 99) &qptc'ov, νὴ 

κατελθὼμ εἷς κακσἄρειαμ,ἀναίθαςρ ἡ ἀαυσασᾶμαε 

voc “Δικκλησίαμ,κατέδε εἰς ἀνάδχειαρ.νὴ aso 

ἴσαο χβόνομ τινὰ d rA Os, dise χόμδμος καθεβϑᾳ 

elu) γαλακὴμ χώφαρ W) Qe vylapszisuelQop 

«dao TOVo μιαθκτάς. Ἰαδαϊος δέ τις emo ae 

ὀνόμαὰ »ἀλεξανδοεῦς [^) Ya , ανὴρ λόγι», 

καϊήντησερ «o ἔφεσομ,δαατος AT S TOLO yex 

cpoo. οὗτος p. κατεχημᾶμος «boo od'op ? vetat, 

M97) ἡξω p Go a UV Mot, Ἐλάλει, 92) ἐδιδασκεμ 

᾿ἀκριδῶρ 
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axei& Oc τὰ "er TO) κυς [α ἐπτιδά μος ὄνομ ὁ 

fiic σμα Ἰωάννδ, οὑτός τε εἴς ξατο cae Jd 
ὅδ αι ᾧ τῇ σαρσαγωγὴ. ἀκόσαντεο δὲ αὑτοῦ ἀκύ 

λας ἢ ποίσκιλια, προσελάβοντο αὗτομ, δ &xele 

βέδεφομ αὐτῷ σξέθεντο lio το ϑεοῦ od dp. ov 
Aopty/ov δὲ αὖ τοῦ dy«A0 Gp sto loo ἀχαΐ ap,meo« 
qp t μῆχοι oi ἀδελφοὶ ἔγφαψαμ τοῖο μιαθηϊαϊο 
MM aT op. 0c Ay cywc uiuos, cuota 

λε» πολὺ τοῖο τςπισθυκόσι διὰ ἃ x roc. εὖς 

τὄνως You) τοῖς Ἰουδαίοις d δακατηλεΎχετο, jV 
μοσίᾳ, ἐπιδεκνιυρ διὰ δὴν γεαφῶμ, εἶναι TOp adt 
sop "INC", Eos TO δὲ qv 6o T * χρῷ eva 

c κοφίνθῳ,τσαῦλομ διελθόντα τὰ ἀνωτερ Dux AE 

gio tABdp 410 ἔφεσομ, Y) eig op TiVo μαθηταο, 

εἶπε 706 αὐτούς. αἰ πνεῦμα ἅγιομ Ἑλάδετε σις 

σεύσαντε; δὲ δὲ sirop πρὸρ αὖτ ép. αλλ οὗ δὲ εἰ 
γέμα ἅγιο: iy, ἰκόσαμβν, εἰπέτε προς αὖ 
τούς. εἰς τί οὖ ἐθαπηίόϑατε; οἵ οἵ X εἶ op. εἰς TO 
Ἰωάννῃ G&7]foua εἶπε δὲ τραῦλορ, Ἰωάννη /W 

ξ6 ἀπ] lg Per 101. μετανο fat [^7) λαῷ λέγωμ 

εἰς τὸμ ἐς χόμδνομ μετ αὐτὸρ ,ἵνα Sissi act, 

TOv TÉSIp 4 G ΤῸμ ASI S OD ̓κσϑριὰκόσαντες ^) ρα 

mi nra τὰ τὸ ovo 4o, TO) Xugfa 1N7OU. e? eTIs 

θέντος αὑτοῖς T τοαύλο τὰς χϑρας, Ads « “Ὁ GV 

E ἡ «8 

I9 
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EU oylop [rs av TOvG j SA GAO up Te γλωσαῖίζο, 

γὴ προεφήτευομ, ἔσαμ δὲ δ᾽ πάντες dud eso ὡσεὶ 
δεκαδύο, ἐἰσελθὼμ 5 ἐς Ὁ σαυαγωγὴμ,ἔπταξςκ 
σιάζετο Ἐπὶ μῆνας feta , / Jrveryóulyoo 9) aet 
Ocop τὰ 701 ὃ βασιλείας Y 05,00 δέ Quse | Sox AK 

φιώοντο γὴ irri p $ Ko 0X0 "y 5VT&G iy od op t tV Oa 

Top T πλήρεις ἀηρσὰς az? αὑτῶμ, ἀφώρι σε τους 

quadro eat ἡ μκέςαρ διαλεγό μος q ἢ» τὴ Xo» 

AU mueve duae. T5TO dk vyjoem t ἐπὶ rx d Uo, ,2Q 

τι yr TOUG κατοικοῦντας quc ἀσίαμ, ἀκοῦς 

σοι T Aó yop ΤΟ) κυς Id 1025, Ἰσδαζους τε δὴ £a 

ναο.δαυάμειο τε οὗ Ἰὰς τυχὅσας vela 0 0«26 διὰ 

vy ee p asa Ad coo Te νὴ ἐπὶ τοὺς ἀδϑενόντας 

Entp£esoJ GP T As T00 oy TO? σουδάρια," σἌῤμι 

scudo, νὴ ἁπαλὸ 307 cz? αὑτῶμ τὰς νόσους, 
τἀτεπνεύματα τα sog d Li xS a7 αὖ 
TO. ἐπεχείςκσαμ δέτινες ΑἹ ἦν τϑιες xou 

Vo ioud atop δοςκισῶμ, ὦ von dde Ἶ emi 7a tz 

Χουταρ τὰ πνεύματα τὰ ewe, 19 Qvo. Xu 
giu Inca λέγοντες. ὁφκιί ο δα ὑμᾶς TIKO UO ὃ 

τραῦλος καρύσσει. cap δέ ἄγεο ἣ jor σκευὰ rid at 

ἀρχιφζως eria TÓTO ποιούντεβ. ἄφρκριθερ δὲ. 

qo πνεῦλκα ὃ γρνφόρ, εἶπε. Top Incip γινώσκω, 

8) τὸν e «V Ao ETT ÍSOq4 04 UGG δὲ τίνες ἐσέ; (00) 
| $qoQ 

ΤΙ 
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toO ójjuoc t7 αὑτοὺς ὃ ἄνθφωπος d qu ὧ "i e 

15 U&U Ja 79 τροναφὸμ 99) Narr ovg c'«G αὑτῶμ, 

19xva'« xat T GUT 4006 T€ γυμινουο γ᾽ Tel ecu uoti 

c Uff do ἐκφυγέϊμ Ἐκ T οἵκα Ἐκείνο, τὅτο ἢ CY ea 

79 "yuesoy πασιμἸσδαζοιο Te νὴ ελλησι τοῖο κας 

ποικδσι TY Eq sop, W) Ἐπέπεσε q0606 Ἐπὶ το ἀν 

ταῦ αὑτοῦ , W)) $4. ̂ y A GUSTO 79 ὀνοίκα Τὸ κυς ἴα 

duo, τοολλιοί τε T τοεπισδικότωμ ἤρχοντο dto 

«κολογῶμϑυοι νὴ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξει αὖ 

τῶρμ᾿κανοὶ ἢ Ὁ 7ὰ τίς Ιεφγα πφαξαντωμ,σμκνέγ 

x owT«o τὰρ Οἰδλθο κατέκαμομ ἐνώπιομ πάντωμ: 

Y) cum ieu ray τὰς ἀμὰς aV TO , W) eigop ἄφε 

vu fj μυςιάδας ποέντειοὕτοος κατὰ κράτος ὁ λὸ 
Ὕς T us K(u2 cus 9) "acusp, Ως ὃ erue ob ταῦ 

TO, Us TO 0 πταῦλοο qu Τῷ πνεύυμαὰ, διελθὼ e Ty 

μακεδονίαμ 19) ἀχαΐαμ, γρρεύεους εἰς Ἱεφουσιαα 

Missi OTI μετα τὸ γγυέόϑλαι ἀκε Ἐκέί, δ με 

3) ζώμιν p id '&p.&aPssiA«G 5 «1G l5) d. ocsd'ovtoq 

δύο T d'icacoyvTtp αὐτῷ, d όθεορ x) Moe 

τος ἐπέλε a6óvop «e 1c ἀσίαμ. Ej me το ἢ xaTà 

καιφ ον ἐκέῖνορ Ἰάραχος oUK ὀλίγος πίοὶ D od G. ̂ s 

μάσζιος γᾶς ἂς ονόμα, AQ 'yueoxo 2,71 op νὰ 

ova ἂς vugso agIéud og, ἡφείχεν vio τεχνίταις 

Ἐφγασίαμ QUK Ὀλίγεμ. οὖς συναθροίσας νὴ Tot 9 

E in 79i 



445 ἔς τὰ δὲ κε 
we τὰ τοιαῦτα te^. ἄτας εἴπ. aye t ἐπιθας 
09e, 00, Ἐκ ταύτη: 9C] te γασίας ἣ πος ία hu p 

é N92 θεως ἴτε W) xo lere, uL οἱ QU μόνομ ἘΦ ἐσ, 

αλιὰ ὁχεδὸμ τάσις Q9) c ἀσίας 0 ὅσαῦλος οὗ T0G 

πσεῖσαο » AS TES NO 8) 1xay op 0 XAop, λέγωμ δὰ 

οὐκ εἸσ Oso] δὶ διὰ χειφῶμ γινόμϑνοι, ov μιόνομ 

δὲ τοῦτο κινδωυεύει ἡμῖν T μέφος «IO GT SA Sa 

"yop ελῦ ἄρ ἀλλα X9 τὸ 99) vy &Auo, θεᾶοῦ es 

vipudoc' I&eop εἰς οὐδὲμ Ao'yidd vat. , aep Té 

itg) xtdoug oos πὶ μεγαλειόταετα og ὅλα H 

ἁσία 192) ἡ oTov MIX σέβεται χκούσαντερ ^), νὴ 

γγνόμδμοι αὐλίψος ϑυμοῦ Ex goo λέγοντες «use 

γάλι ἡ gue ἐφεσίωμ. I9!) mAKcO x ἣ τοόλις δα 

λν τ συγχύστως, ὥςμησάμ τε ὁμιοθυμαδὸμ re 

τὸ θέατρο μ.σαυαρπάσαντες γάϊομ 9) &eisaga 

ΧΟΡ 4xaxd'óvao o usd u.ovo TO) ταύλου. TOU 

5 τοαύλου Θαλομᾶμου ἰσελθέϊμ «To T d'a. op ovx 
efcop oy p οἵ corr ate , rio δὲ νὴ € acria x Gg, 

ὄντες αὑτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸ e «VT, ay end 

λουμ, μὴ d'éyou ὃ auTop «ig TO θέατρομ. ἄλλοι JU 

οὖμ ἀλλο τι Eg oc] Ομ. hip γϑὴ ἐκκλησία OMA MM 

348,92 δι ταλείους οὐκ ἡ εισαμ τίνος ἕνεκεμ aru 

VAR Uaec ay kx δὲ T0 ὄχλου πφοιδίθασαμ ἀλέα 

| £avd eop, προβαλόντωμ αὐτὸμ T Ἰουδαΐωμ ἐδ δὲ 

ἀλέξανα 
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᾿ἀλέξανδοος καϊασεἴσας viu χᾶςα, X 0sA«p apa 

λογξον δ d qu d. ἐπιγνόντου δὲ δ ὅτι Ἰουδαῖος 

ἄξ) φωνὴ ξγφύετο μία Ἐκ τράντωμ, co ἐπὶ cea 

δύο κραϑόντωμ, ἐκεγάλκ ἣ ἄφτελιιο Ἐφεσίωμ. κα 

ταπείλαορ δὲ ὃ γραμματεὺς TOJ OXAOJ ; φησί, 
ἀνδοεοῖ ἐφέσιοι,τίς γάρ toin ἀνθ $9706, 0c οὗ γι 

vio xe τὼ ἐφεσίωμ τοόλιρ,νεωκόςου οὖσαμ qf) 

ἀιεγἄλας θεᾶο  ἀφτέμιδοςρ (92) TO διοπετουο χα 

vou φξήτωμ οὗ οὖν VT τὅτωμ; δέομ ὄξὶμὺ ὑμᾶς 
κατπεραλμβρους ὶ ὑπάς xe ΠΕ (9) ux. xoxp πεοπετὲς 

πράσσειρ. iy ys γα τοῦο ἀνδφας τότϑο,οὔα 

ais dd υ, c οὔτε DAac'd μμιοῦνταρ alo) Sap 
ὑμῶρ. εἰ Ἰμϑὰ οὗ οὔμ dap v) y) or συν αὑτῷ Tes 
χυΐτοι πρός τινὰ AO EXO υσιρ,ἀγοφοῦοι ἄγονε 

TOU , δὴ ἀντύπατο! simi, ἐγκαλείτωσαμ, ie 

AoiG., ὦ dé Q IE ἑτέρωμ emirrém à ᾧ τὴ qvos 
p. Ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεην «ποὴ γον κινδασεύο 
(A ἐγκαλέϊονᾳ σἄσεωρ πρὶ 9o) σήμεξομ, ἀλη δες 

νὸς οἀτία ὑπάφχοντος, "i01 οὗ διυυκσόμεθα δα 
Vou λόγο S c'USPod lio ταύτης, νὴ ταῦτα εἰπὼμ, 
ἀπέλυσε T) Ἰκκλησίαν,. μετὰ ἢ ὃ παύσασ)ζ 
TO θόφυθομ, προσ xk ose uoo 6 το αὔλος τοὺ 
qaaa Qd ἀασασάμᾶνος, EA τος ὀυθέναι 

ἧς du μακεδονίαμ, διελθωρ δὲ τὰ μέφκ ἐκᾶνα, 

Εν ἤθὴητα: 

ΣΟ 



44 ΠΡΑΞΈΓΣ : 
) Wo?) ἀϑακαλέσας αὐτούς λόγῳ φρδιὼ, ἦλθεμ «a 

si cade , γριήίσιαο Te μιῆναο «ρᾶς, puo die 

αὑτῷ Ei βουλῆς v7 ἣν ἰουδαίωρ μέλιοντι t Qtz 

veysddaz € ει alU) c'veiap , Ἐγένετο yb τῷ ἢ 
ὑγρεφίφειμ διὰ Μακεδονίας. σαὐϑείτσετο δὲ αὐτῷ 
eas οὐ). acia mmo Tto Ced eoratLoc " Us RA, 

νικέωρ δὲ ἂς Iso xoa Wgj| σεκοῦνδος y (oU) «kie 

oC ϑεφθαζος » QU) τιῤλόθεος, ἀσιανοὶ δὲ mms 

9^ “γόθιμος. οὗτοι πϑοελθόντεο y EAKSUOJ nia 

cA) T$ cadi ἡ λκέίο δὲ δςεπλεύσαμῆν “ετὰ τὰς 

Ἡμῖφας TV ἀξύμωμ GTP Φλίππωμ, 9) ἤλθοα 

"Sv πρὸς αὕτους «Ic "lUo (oda & dac Msg ip 

7riUTE, QU j dieta Ἡμέφας «τὴά . ᾧ δὲ τὴ μιᾷ 

δ σαββάτωρ, σαὐκγμδμωμ TW p.n Tp KA 

c'oU eo , ὁπαῦλορ διελέγετο αὐτοῖο, Dep 

Οτιἔγαι τῇ ἐπαύριομ, ἀρέτενέτε τὸρ λόγομ μὲς 

A8! ἀκεσογυκτίου, liora δὲ λαμι-πάϑες ἱκαναὶ ety 

Gc" ὑπερῴῳ οὗ ἥσαμ σωωκγμᾶμοι. καϑήμανοο 

δὲ τιο νεὰνΐαρ ὀνόματι Ἦἴντιχ Q^ ἔπι φ ΟἽ θυρίς 

δος, καταφεφόμϑμος! ὕπνῳ Poe »διαλεγοίδου 

τὸ τποαύλου, ἐπὶ AG Op xoTox Se V? TO) Vs 
πιο Us Ἐπεσεμ, x2? TO) DU t A9) igi Uta 

xe 06. ka axo δὲ ὃ waVAoG to eren sj) αὐτῷ, νὴ) 

eum iabups eua BogvGéto2e; ) Ἡ You lus 

xà «v TO 



TON ἈΠΟΣΤΌΛΩΝ, 445 
xd cu qu αὐτῷ 631 p ἀναβὰς 5 W) κλᾶσαρ ἄς τορ 

γὴ γευσάμϑιυος, 1 ἱκανόμ Te ὁμιλίσας ἄχρι ati 

γῖς, οὕτως dL aep. ἴγάγμ δὲ ἡ p παϊδα GU» 

τα," ἡϑεκλήϑασαμ οἷ oU μετρίως, Ἡμκέίο δὲ πο 

ελϑόντες | ἐπὶ τὸ τλοῖομ,ανέχθαρδυ ἐς alo ἂσε 

σομ,Ἐκέίθεμ μέλλοντες ἀναλαμιβάνεμ ἐμ ταῦ 

λομ «οὕτως 002 ip διατεταγμῆψοο, a Xcop. αὖ 

T0G wx) wap.oc δὲ σαυέβαλεμ hup elo 003 ἄσα 

c'op, ἀναλαβόντερ αὑτὸρ, ἔλθομῶν ἐς uam wr. 
κακέίθεμ ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐτσιούσῃ καταντῆς 

co ἀντίκρυ xov, τὴ δὲ ἑτέρᾳ “οεδάλομϑυ 

το σάμομ, δ) μείναντεο ᾧν o "yu oT XOU 

vy Aou ἧς μίλετομἔκςινε "y ὃ παῦλος rag 
Oso at. “δ φεσομ, ὅπως μὴ "yeu, αὐτῷ χβονὸ 
“ιδῆσοι cji τῇ xo Toc ζασευδε yo εἰ δωσατὸρ ἐμ αὖ: 
τῷ γπὶ Ἡμέφαμ πιντηκοοῆς γγνέονν sic goa 
A u.a, 7p δὲ ὃ μιλήτου πέμψας Hg ἔφεσομ,μεε 

πεκαλέσατο τοὺ πρσθυτέφους. Ὁ) ἐκκλησίαρ, 

ὡς δὲ ἡγεγένοντο πρὸρ ait , ded αὑτοῖς. Us 

p.&o ἐπίσασϑε ae τφώτης hpc ) ad Wo torte 

fy €i6 πἰὼ ἀσίαμ, τοῦς μεθ ὑμῶμ Ty πάντα: 

aao vop t Ἡγνόμαρ,δο υλεύωμ [^5] κυφίῳ μετὰ πάς: 

σῷ ταπενοφφοσύνας, SU) τσολνῶρ d'oxevop w) 

φεειφασμῶμ, Thy συμιϑάντωμ μοι ᾧν Ταῖς vri 
AO.G 



44 " PA Ξ ΕΓ Y 

λαοῖς TfV ἠουδαΐωρ,ὼς οὐδὲμ mese dux TM 
συμιφεφόντωβ, TO μὴ eua wei at VUA TU, 92) δια 

δάξοι ὑμᾶς δημοσίᾳ νὴ κατ οἴκους, dieu Tte 

qoo c rádlatoro τὰ νὴ £X «c't, σὶρ «io Top «op 

λιετάνοιαμ , Μὴ το ίσιμ 153 εἰο τὸμ κύφιομ ku. p 

duco Up M99) υῦμ 1 oU ἐγὼ Je dx ufo o δ᾽ τονεύμα 
τι, ?Pe«UOJX.04 «1G Ie do QAM. rac eA αὑτῇ a" a 

τήσοντά μοι μιὰ cd o , τολὴμ OTI ὁ τονεῦμκα ὃ 

&^ylop κατα τοόλιμ dique Tio], λέγορ,ὔτι δες 
σιμά μενὴ ϑλίψεις μδΐόσιμι XXX oudtyoe λόγομ 
πσοιουμκοι, ουδὲ ἔχω li). ψυχήμ μου Thi Ἐξ 
MUTO, ὡς τελειῶσοι τὸρ δροόμιομ μιου μετὰ χα 

φᾶς "δ alu) διακονίαμ hp ἴλαθομ Te ΤΟΊ gi 

éto^oU » droga róg aS ̂  εὐαγγέλιορ Q2) χάρις 

τὸς T0 ὥὄςξον. 19) νῦν Ἰδου | γὼ 3 οἶδα, ὅ ὅτι οὐκ ἔτι 

οψιδ)ε $ πρόσωπόμ 40V ,ὑμιξίς τοᾶντες Gf) oie 

Puaop, καφύσσωμ τί βασιλείαμ τὸ ϑεοῦ, διὸ 
eig iSo pa ὑμῖν s τὴ σήμαςου ἡμέρᾳ, ὅτι κα 

ϑαςός Ἐγὼ à7P Τὸ αἴμκατος τσάντωρ. οὗ γὴν ὑπες 
σέλάμαμ Up τὸν μιὰ ἀαναγγθλωι τοᾶσαρμ TY Gua 
Aui T9 ϑεοῦ, προσέχετε οὖμ ἑαυτοῖς Mol) τοαντὶ 

ποιμνίῳ,» μιᾶς T πνεῦμα 7 ἅγιομ 

ἔθετο Ἐπισικότρυο ποοιῤκαίνερ lu) Ἐκκλκσίαμ 9 
ϑεοῦ, Hp τποτριτποιίσατο διὰ τῷ ἰδίον αἵματος. 

ty 



E ^ 

| TQN AROZTOAQON. 44$ 

γὼ y οἶδα τῷ», ὅτι εὐσελεύσοντ μετὰ T3 

ἀὐιξίμ μου λύκοι eio «to UJ.GiG μὴ φεδόμιες 

νοι TO ποιμνίου. νὴ d e Vu Gp err Tp ἀνασίσοντῇ 

&yd eco »λαλδυτεο διεσφα uuo τοῦ 78 G0Q) TOUR 

μαθκτὰς Ὀπίσω αὑτῶρμ. διὸ ewe eT, jx uos 

νεύοντεο, ὅτι τριετίαρ υύκτα νὴ iue ap οὐκέπαν 

σἅμημ μετὰ δακφύωμ νοθετῶρ ἕνα ἕκαϑομ, v) 
τὰ QU) “ϑατίθκαι ὑμᾶς ἀδελφοὶ τὸ J«Q X) Τῷ 

λόγῳ τ χάριτος αὖξ Tà δαυαμῆψῳ ἐποικοδομῇ 
σας X) d'svou VAT Κληφονομ. Iq) Sy Tie ἡγιασμκέ 

. Volo "aic tp. ας "very aevo f Lotus μι οὐδὲ 
νὸς ἐπεθύμησα, αὐτοὶ ὃ γινώσκετε,ὅτι τοῖο χρυ 

QU μου Wo2) τοῖο οὖσι μιετὶ $4.OU ὑπηρέτασαμ cti 

χέρες αὗται. τοἀντα ὑπέδειξα VA Tp, ὅτι οὗτος 
— κοπιῶντας δέ ἀντιλαμιξανεο!  χοϑενούντωμ, 

μιναμιονεύειμ τε “ν᾽ λόγωμ τὸ κυςία Ἰκσοῦ, OTt 
αὑτος εἰπε κακάφιόμ &$1 d'id'óyou jx Xv op ἢ Ae 

G&y& p.92) ταῦτα εἸπὼ μ5θεῖς τα γῦ νατα αὐτο), 

c'p τοᾶσιμ αὑτοῖς προσ υξαῖο. Ἱκανὸρ δὲ Ἐγγύες 

Ῥ κλαυθμὸς vy TO MU) ἐπιπεσόντεο Ἐπὶ TOp 

Tp X op τοὶ wav AO, κατεφίλομ αὐτομ,οδυε 

νώμϑιοι μάλιϑα Ἐπὶ Ὁ λόγῳ, ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκ 
ἔτι μέλλουσι τὸ ποόσωπομ αὐτο θεως ἐμ, προέ 
τσεμιπομ δὲ αὐτὸρ «6 τὸ wAoToy, Ως δὲ t€ 

γετὸ 



4.45 Hipo'w- mur 3 
VeTO ἀγαχθῆναι ἢ lip. tQ ἀφραυαάγέγτας à ἀτὲ ads ; 
«ὐθυδφομήσαντερ; «Ao μὰν si «1G l0) XO pri 5 selle 

eG lu) $0d'op, κἀκέϊθεμ «to πάταξα. W) εὑρόντες ; 

πλοῖομ διαπτεφῶμ εἴα potios ἐπιβάντες ἀνήχθη 
pu. ναφανένοο δὲ ὃ κύπρσ,"οὴ καταλιπόντες. 

arci εὐώνυμο pemrAtogtltu «1G συφίαμ » X) κατήα. 

XOxpd εἰ «0 τύφου. Ἐκεῖσε Ἂ Sp τὸ πλοῖομ αρρφος, | 

Tio μδμομ Tp γόμομ. τὴ ἀνευφ ὀγτερ ῥκαθυτάρ,ξ4. 

πειείναμβυ αἱ αὖ hu fgaa ere 0I T!V€O Tad παύλῳ | 

TAcyop διὰ T πνεύματος, μιὴ ἀναϊβαΐνεμ ere ἧεφοα | 
σαλήμι τε 3 Ἐγένετο H ALLG σξαρτίσοι τὰς Sus 

προ : deo ντίο We en πϑοπτεμιπτόντωμ »1 

hu Xg πάντωμ o" Up yusutt 9) Τέκνοις ἕως tfo 

πόλεως͵, νὴ θέντες τὰ γόνατα Ἐπὶ TOU ai yr oy 4 

πφροσευξάμεθα, νὴ ἁασασά μῆυοι αὐδιήλος, πέδας 

Uo ste 7 πλοῖομ. £x eoi δὲ ὑπέϑρεψαρ εἰς τὰ ἴ2 
δια, ἡ udo 5 TO πλοῦ διανύσαντες ὦ ΧΡ "ss, Xa. 
qure qid τ &G τ]ολεμαΐδα 3 19) ααπασά luo 

τοῦς X dA pole, Ἐμκείνα uU ἣ ECTETEDST TS Ug 

τοῖο. τὴ δὲ vro erop ὄξελθόντερ Οἱ πτεφὶ τὸμ πταῦα 

Aop,KABop εἰς xoto eai. X) ὐσελθόντες ἧς T ofa 
x.0p QIALmTT S το) εὐχΎγελιδου ὄντοο £X, TI t7]je, 

Ἐλείναμυ 7r. αὐτῷ, τούτῳ δὲ ic'ap θυγατέρες 

πὸ ϑένοι τέσσαφεο, , προφητεύσσακ, erro T 
A μκῶμ 

dn ὍΣ 

ἃς 



T ÓN AROZTOA!DN 447, 
δὲ Wu Gp Ἡμέφας τὐλείουο , κατῆλθέ τιο ἃ qO) 

Ἰουδαίας προφήτιξ, Ὀνόμαὰ ἄγαξος. 9) 9e 

3p πρὸς Ἰμᾶς,νο) aoo Tl Jowp TO TUAM, 

d'c"oto τε αὑτῷ τὰς Χόφαςρ I0) 10 Vo v d'ao , εἰς 

πε, τἄδε λέγει T πνεῦμα T» ἁγιομ. "p ἄνδεα οὗ 
ép i H qw αὐτῇ οὕτως δήσουσιμ τ) ἘΝ | 
Alu. Tod oLot, Wo) τραφαδώσοουσιμ εἰς x eco Ἐπ 

0G p. ὡς δὲ coUe au ταῦτα, τταφε o OUO 
c “Ὁ € à 5 4, 

NJA.€lG τε νὴ ΟἹ ἐντόπιοι, T0 44. & yo Go ver oci Top 
€IG Ἱερουσαλήμ, deze e OH τε 0 o5 UA OG. τί Gol Ca 

πι,κλαίΐοντες Y) a'uo0e ὑπῆοντέρ ues T καςδίαρ; 

Ἐγὼ you) οὗ μκόνομ δεθῆναι, 6X oc (o?) ἀτρθανξίμ 

eic Tee ovo A. T0! JU.0C ἔχω ὑπερ T Ὀνόματα 

T κυρίου tho , uu παθορῆμου δὲ αὐτοῦ. iov da 

coul, εἰττόντεο. τὸ ÜEAM c τὸ) κυρίου γγυξόϑω, 

μετὰ ἢ τὰς Ἡμέφας ταύταο &^7Pc κθνασά μϑυοι» 

ax ouo uu MIT Ἱεφουσαλήμι. enu δὲ (o2) 

T qa ap ΩΡ καισαςείαρ σὺμ Bp, ἄγονε 

Το wo$ ᾧ Esvidd μῆν, vest. τινι κυπρίῳ; 

ἀφχαίῳ μαθητῇ. τενομᾷυωμ δὲ $ way «lo Ἱεροα 

σόλυμια,, ἀσμβύως ἐδέξατο ὃ ἡλκᾶς 01 ἀδελφοί, 

τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῆει ὁ πταῦλοςρ cvp Ἡμῖμ 206, 

᾽ἀκωθομ,πάντες Te παφεγγύοντο 01 πτεσθύτεροι, 

X) ἀαπασάῤκενος αὑτούς, γᾷ Ὁ καθέρ ἕκάξορ, 

ὧμ Ἐ7 (koe 



44$ n?A x fr Σ ^1 
ὧν Vmrotie'ep ὃ 00g ᾧ τοῖο ἔθνεσι, diat 93, διακο | 
νίας αὐτόν. οἵ δὲ ἀκούσαντες; ἐδόξαϊομ Toy xa 
gropsstimdp Te XU T QD, Sog eio ἀδιλφὲ,τ όσοι (Au 
φιάλς σὴ; ἰουδοίωμ ἣν emis nmn; (9 
"wo ιλωταὶ TO) VO Mov Vase Χουσί. Kyo ] 

Vidi δὲ ἰὴ σοῦ, ὅτι ἀπῸ5 xr ap διφάσκας ΟΥ̓ 
μωσίωρ, τοὺς κατὰ τὰ OU sofa  Toud'a£ tg, 

λίγωμ, μὴ wegrr tuya αὐντους τὰ τέκνα, μὴ δὲ 

τοῖς kso "irme. τί oU 551; ary TQ dà πλῇ 

θου σωρλθᾶμ. ἀκόσονται yo rie vag, Tia 

7? oUp oin op, σοι Ayo Uu ero ip ἄνδφες 

Ἰίσαρις εὐχὴ Ux ova ἐφ ἑαυτῶμ, τότος To 

λαβὼμ ; ἁγνίδ νά o'Up αὐτοῖο. tU] δϑαπάννσομ 

ἀπέ αὖ τοῖς, ἵνα υφήσωντοι elu) κεφαλή, νὴ γνῶ 
σι ὅσάντερ, ὅτι ὧμ κατήχηνται weg ἰσοῦροὐδέμ 
ὄξιμ, 908 t σοιχεΐφ πο αὐτὸς Tp νόμομ φυλάσα 
o'oopearee δὲ Ὁ υπὶ σϑυκότωμ tOVOp ἡμεῖς ἔπεα 
σείλαμιεμ, Κφίναντεφ,, ἀιηδὲμ τοιοῦγομ τὰ p ata 

του, μιὰ QUA E030) cu TOV τό, τε ἀφωλόθυομ 

(97) ὃ αἵμα, (9d) πνικτὸρ, (92) ττοφνείαμ, τότε ὃ 
“σαῦλορ τοαφαλαβὼμ TOUG ἄνδοας,τῇ voco uf 

Wa keat σιὴν αὐτοῖς enyvidd uo, sot εἰς 2 ise Op, 
διαγγύλνωρ loo ἐκτολήφωσιμ ἘΝμεφὼμ T arytre 

σμόγίως οὗ 900 WV Cx Ox V πὲς vog cea αὐτῶρ 
N 70s 



| yordleop ὧν Gp" 16960, σωυίχιομ πάντα Top 0a 
χλομ, "οὐ vn pao p τὰ χείφαρ vi! alrmop, κφά 
2oyn4 , μη μὰ Heg tou Gonien, om ὀϊὴμ ὃ 
ἄνθφωπος, κατὰ Τὸ λαοῦ 9/79 νόμου Wo e 

| σπόπου τούτον πάντα προυταχοῦ 4 idi Yay 
᾿ ἄτι το νὴ Urat ig ἐγαγερ t TE ὁ Vigopy) κί 
j κρίνωκε τὶ τὸ ἅγιο, τό 7} TP, M y apt 

ETLT πόδιμον τον ἰφίσιομ qu riam dX συμ dd 
τῷ L ἐγνόμιζομ, ὅτ εἰς ὁ LU ἐν ὠσήγαγεμ ὃ 

a" * ππαῦλος, ἐκινήθη τε πόλι ὁ AnjMoL) Vyjuovro gun 

— dq0pl τὸ λαοῦ, "ἡ ὑπιλαβό jo T ag ADU, 
voy ero py ife T pol , W) εὐβίωφ 1 VCM 10 M 

eap di Agen , we ovyrtop δὲ αὑτὸμ Goo wild, 
| ét φάσις Tu) χιλιάφχῳ o4 ἢ ατείφας $ Ti "A 

p oevysixum'sg leoi v 0G d Lai Apta 
ϑραϊώταρ v) bemrágxs ve, κατέδφαμῇμν T 
αὐτούς, Οἱ δὲ M ym To) χιλίαφχομ I) TOV € fa 
τιώταφ Jem ayo rini Toyma τ ΤῸμ aiio  γγία 
σαῦ δὲ ὃ χιλίαφχου Vm puro αὐτῶ, 99) uda 
λθυσε δεθένα Gs δυσὶ ; τὴ τσ uo yum τίᾳ 

ο ἂμ vin Mg τί δι τυποιικώς, ἀἌνοι δὲ o ὦ 
Mivy qu dp o 0X Qus ΜῊ iud pon δὲ γνώνγοι ? 

r Qo quA 

ν 

|^TON ATOXTOAnDnH A449 
3 Wagon ogd. i (90 δὲ Vua op αἱ vnm Dd quy 
᾿παλέίδ) ot οἱ ἀπὸ Oy ἀσίας Ἰουδαάζοι vir dina 

ub. 
"t 



4$0  — Tp A'*"* RT $* 
ἀσφαλὲς διὰ Top ϑόςυβομ, tx CA vo cp did αὖ. 

τὸρ εἰο rl) "rag su. Go. ὅτε δὲ τ ὑετοὶ ἐπὶ TOUG 
ἀγαβαϑριοις, δ UE Gk Gasa Ee) αἱ αὑτορ V TV 3 

ἀωτῶρ,διὰ al Giap TO) ὄχλου. ἰκολὅθε γ Lid 

τολῆθος τὸ λαδ,κ top, ad e« etc op. i ON op τε 

cle &ysoJ εἰς σί wa gea. GoAlp | ὃ τταῦλος ,λέγᾷ 

Vj χλιάφχῳ, d eu Ἐξεδί μοι ἧπαρ πρός, γι. ὃ δὲ 

ἔφη, Ἑλληνισὶ γινώσκας ; ; οὐκ ἄφα σι εἶ ὃ οἰ γύα 

70650 πρὸ τὅτωμ div ) NASgG ἀναδατώσιας Y) 

δξαγαγων d εἰς Tl t To τοῦς Tees fug 

ἄνδρας TN cixatg ica v Σεῖπτε δὲ ὃ τραῦλος, Ἐγὼ ἂν 

θφωπος plus eiut Tovd'ot (3^ aget ἐφ, 98) κιλια 

κίας οὐκ ἀσήμου πολεωρ πολίτης, δέομαι δᾷ 

δου enge Óp p.01 XA oou πρὸς τὸν λαόμ, ἔπιε 

αρέψαντος δὰ «irm, τσαῦλος 1500 ἐπὶ τὴν ἄνα 

Qa uc Gp, κατέσεισε τὴ xag Go) λαῷ, ur 0 iic δὲ 

σιγῆς ao υϑιίκς, προσεφώνα τὴ ἡβραΐθι διαλέ 
κτῷ; λέγωμ. Αγόφες ἀϑελφοι X) πατέρες, 

ἀκούσατέ L9) πρὸς V4X&G νῦμ ἀπολογίας." 

ἀκούσαντες δὲ, ὅτι εἰθφαὶ δι διαλέκτῳ προσφωκ 

v6 ai TOTO ju. OX op ἀδέχομ xov x faq. καζφκοὶμ. 
yo 93 «iua ανὲς Toud a (^ , "yeypovuuSuog qu. 

ταφσῷ ὃ κιλικίας, ἀνατεθ Qua. ᾶμος δὲ ex τὴ wo 

Aa ταύτῃ T TvG uod xg ey 4 GO rs gr ou dk υ- 

eoe 
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ΤΩΝ Απο ΣΟ ΔΩ Ν, 7 
ἀϑιΐος κατὰ &xelGaxp TO τρατρῴου νόμον, js 

Acris Vmág xe y τὸ 0s, xa Doo wá υμιξίᾳ 

Ἐσὲ σήμεφομ, 0G ταύτκρ TY ὁδὸμ ἐδίωξα ἄχοι θα 

TOV, δεσιμεύωμ 92] sagas M ovs 410 Φυλακὰς 

ἄγδφας τε 9) yunoliac, ὧς y) ὃ ἀφχιφευφ μας 

Tue (^01, Y92) πᾶμ πεοσδυτέςιο p, cae Gp νὴ 

ξπισολας δεξάμδμος πρὸς τούς ἀδελφούς, εἰς 

δαμιασκομ erroe Vo AM, ἄξωμ νὴ τοις Ἐκξίσε ou 
Tac dk uS zo εἰς πεφόσαλλα, ἵνα ἀμωφκθῶσιμ, 

Ἐγγύετο δέ μοι 29e odio Y) ewitoia TH ἤδαριαα 

σχῶ; τοὶ usw gra ὕςαίᾳ Wa tX T οὐφανδ πὰ 
ς)αϑράψαι Φῶρ ἱκανορ ΩΣ $4.5 Jet ea Op τε «10 à 
Ἔδαφοο, v) 9») Kx atat φωνή, λεγούσ'κο μοι, bre 
σᾳούλ, τὶ es διώκεις; ἕω ; δὲ ἀπεκρίθη. τίο ἢ 

ἐν sensit Te πρὸς AA ἐγώ qua ἐκσῦς 0 Valgo 

06,0] cU | διώκεις. oi ὃ συμ ἐμιοὶ ove, T M φῶς 

᾿Ἐθεάσαντο,νὴ 4. (po Got ἐγγύοντο, ἡ δὲ Φωνὴμ οὔκ 

Ἰκάσαμ τῷ λαλδντός (a &imrop déc 1 ot uo co a 
gio δὲ κύφιος 7156 με. ἀνασὰς gs «c δαμα 

σπκὸρ,κακβ σοι Adde 7l 7r Ttg ep τί 
: τακΐοζ σοι "roii au dog ὃ oix ἐνέθλεγρμ ἀν d d'a 
£x6 7 φωτὸς Ἐκεῖνα, χἀραγωγδμῆμος ze Ὁ συα 

νόντωμ 4x01 8ABop «1o δαμιασ'κόρ. ἀνανίας dx Gro, 
aie «ve'sGllo aT ἃ TOp νόμομ, uote Te ὅ μᾶγος wap 

F. ἢ τἀντὼμ 



441 οἱ ng 0p ACN Xr ᾿Ξ 

πάν Τῶν T s&ctToncovy Tap Ἰουδοΐωμ, ἐλθὼμ πρός 
ἀλε 92 MC Met σαούλ aA qe -ρανάδλεά 

yov. κᾷγω αὑτὴ ΤῊ ὥρᾳ ἀνέβλεψα e 610 αὐτόμ, 05 
οἵπερ, 0 θεὸς ἦν τατέςωμ Ἡκιῶρ προυχεςήσα 

τόσε yi Siva TO Sex qua carm) 1d &(y τὸ δίκαια 

op,ton) Gato Φωνῇ Ἐκ TO σόλατοο αὐτὸν , ort 

Xu μάφτυς αὑτῷ 7900 πάνηας ἀνθρώτρυς,ὧμ τῶ 

goutte (92) ἕκουσας, πο νῦρ τι ! ER; ; ἀνασὰς 

for σαι Y) T OAOUG OU. τὰρ ὃ GJ. Xe fce σου; επί 

καλεσά μος. τὸ ὄνομα T κὺς Io v. Ἐγένετο δέ μιοῖ 

Vost Meet «18 1«o0 uas QD πϑοσευχομέα | 

Vu ἀλου ACE ἱερῷ, "ysvE0Jf μς ef) ἐκσάσει,, 192) 
ide aVTOp λέγοντά μκοι. ασεῦσομ "οὐ ἔξελθε d qu 
τάχει dt isgove cina. διότι oU Apad e£ ονταῖ σᾷ 

eo basgte Ἐπ τες Ἐμοῦ. My eI7Pp. gre rus " 

τοὶ ἐτείδανται, ὅτι Ἐγὼ μὴ sp φυλακίζωμ W) δέ 

eop κατὰ τὰς σαιυαγω γα, TOUG E ta 

πὶ σε. Νὴ ὅτε πὶ rex τὸ τὸ αἷμα βεφάνδ τὸ ue | 

"gie σου X9) aiTOG Ἰμκὰμ Ἰφεδὼς 19) e'to6vd'o 
ap TH eyateéca αὖ ΤΟ). φυλἄσσωμ τὰ Ἰμκάτια T 

ἀναιςὄντου αὐτόμ. 8 εἶπε φός μεισοςεύα, δὰ 

ys «iG Sx aoo ga deae c'e, ἔκονομ ὃ αὖ 

«τὸ ἄχοι τούτου T) Aye) erga σι φῳνήρ 

αὐὑτῶμολέγντεο. auge &7P qO)'ylo τὸμ τοιοῦ TOD, 

ov y3 
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οὐ y) καθᾶκομ cron Q Rp. κφαλόντωμ δὲ av Ty, νὴ 
διπ]όντωρ τὰ Ἱμάτια, 9) κονιος Top Go OV TCÓDI 
sie Tàfen., ἐκέλόυσεμ grep 0 χιλίας χορ ἀγεοὺς 

e/o "ro AS SL Bop : map ἀιάβιξιμ veces 
espe ἐπιγνῷ di. Wy at Tia οὕτως ἐπεφῶνο up 
αὑτῷ. ὡς δὲ προέτανεμ αὑτὸμ τοῖο ἱμιάσιμ, ume 

7:06 Top tsoT« ἑκατόντας Χορ 0 πσανλοῦ. d ἂν: 

6gotpé δωλκαζου i)) ἀκατάκφιτου Ἐξε5ι8 υμῖρ 

μαϑιξειμ;ὰκούσας δὲ ὁ ἑκατόντας χορ, goo sd» 

θώμὸ ἀπήγγειλε G9 χιλιάρχῳ λέγωρ. ὅξα; Ji MEX, 

Acc 01850 5 ἄνθφωπος οὗτος δωλκοῦός ἄξι. 

τοξοσελθωμ δὲ ὃ χιλίας χορ, εἰπε αὑτῷ. λέγε 
eobst gu ξωμαϊίος εἰ; ὃ δὲ ἐφκιναί. ἀπεκς idm τε 

"- χιλίας xoc. ἔγω ) 0700 κεφαλαζου zT oA 
Tela Ta Tip £X TRO GJA.Nj.0 δὲ τοαῦλορ Ἐφ. ἐγὼ 
δὲ 102) γὙεγέννκμκακ. εὐθέως οὖμ ἀτοέβησαμ QT 
«V2 οἷ MAE oV TG αὐτὸμ ανετάξεμ, QU) 0 χιλίαρ 

Xo6 δὲ ἐφοββήθα ἐτοιγνούς, o1 ς datio eig) 

ὅτι ἣμ ἀυτομ Ados, τῇ δὲ Ἐ ἐπταύφιου βουλόμε: 
yoc γνῶνοκ T ἀσφαλές, τὸ, τί kc yog εἶται Aye 

TW Iovd'ad ops ues αὐτὸν Q7 TW. Jte acp. QU 
Ἐκέλδισῳ AXE V6 agxueeio 9) ὅλου τὸ στωοέ 

δοιομ aci p.) καϊαγαγῶὼμ τὸρ τοαὔλομ; ἐδησεμ 

tig αὐτούς, Ατεοιίσας dvo παῦλος GO σαυος- 

E dj — dy 
15 



| λαλήσαντος, ξγύύετο scie Hy φαφισιαίωρ o7) 

| del οἰῳ, εἶ περ. Gd eec ἀδελφοὶ ἴγὼ wc Δ ̂ 

dicac ἀγαθῇ D eme on (69. θεῷ, ἄχρι ταύτη, . 
T Ἡέςας. o δὲ ἀς χιέφεῖο ἀνανίαο ὑπέταξε" τοῖς, a 

wee sc" αὑτῷ, τύτῆαρ αὐτο δόμα. τότε ὃ 

ὑταῦλοῦ πρὸς duTOp εἶ πε. Tw T]ay σε uma 0 θε: 

ἐς τοῖχε xax ovi urs. οὐ συ x On s efc p με κα 

τὰ T Vo4Xop X) “τοαυοικῶμ κελεύειο ae TIT] OU 65 

δὶ δὲ Z5 GrTo size p ἀρχιερέα T 0c λοιδορξίο; 
EQ Te 0 waUAO0C.0UX lid ép adXAqol ,oritsty &ga 

αι o, γέγρατ])αι γὺ, ἄς χογῆα T9 Aoc σύ οὐκ 

edo κακῶρ. γνουο ἢ ὁ ποαύλοο,στι Pip μέςος 

ὄξὶ σαδδουκαΐωμ, ὁ δὲ ere op φαρισαίωμ, | ἔκφα 
E qued σαρεδείῳ. ἄνδεεξ ἀδελφοὶ ἐγὼ Qe 

φισαϊός εἰμι ῆθρ qagiatov, wel ἐλπίδος 19) 

ανασάσεωρ Vete Gp Ἐγὼ κ € Ivogx.0u., τότο δὲ αὖ τὸν 

TW σαδδακαί, ἰωμ,"οὴ VXIOD τὸ τολῆθορ. σαδδᾷ 
soot Uf "you? λέγοσι μὴ «Vou ἀγάθασιμ, Luo 
δὲ Gy sop , uf Te νεῦμα, agio dior δὲ 04.02 

λογοῦσι τὰ ἀμφότερα, Ἐγζύετο δὲ xgauyll uen 

γάλκ. o2) ανασάντες γραμῥκατεῖο TO) μιέφουρ 

dd dogiaio βυδιε μάχοντο, λέγντες: οὐδὲμ κα 

x op εἰς ίσκο edu ᾧ qu (Go ἂν θρώπῳ Ἰότῳ. ^) τνεῦ 

qua λάλεσεμ αὑτῷ ἡ ἄγγελος μὴ θεομαχῶ RA. 
bios. 
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ΛΑΌΣ, AHOZTOAQS2N. 49$ 
70i δὲ γγνομῶνδις σἄσεωο, εὐλαβκθεὶς Ο xs 

Alagxoc Jti διχατα σῇ ὁ πραῦλος ὑπξ αὐτῶν, ἐπέ 
λόνσε T SP dT (Aa καταβῆναι 49! ore moco'ate 

«UTOU tX μέσου αὑτῶμ,ἄγειμ τε «1G αὶ ugeu 
GoA(p . τὴ δὲ Ἐπιούσμνυκτι ez526 αὑτῷ ὃ κύε 
φιθ΄»εἰπε, ϑάφσει τραῦλε, ὡς youp διεμιαρτύ 

φωτὰ στρὶ ἐμοῦ εἰς 1«e oug oj. οὕτως c'« δξϊ 

ΟΝ «iG ῥώμῃ xag Tug ja Yo urs δὲ Ἡμιές 

φαρ, το ίσουτές τίνες ν᾽ Ἰουδαζωμ συθφοφὴμ, 
ἀνεθεμάτισαμ: ἑαυτουδ, λέγοντερ, μή τε φαγέίμ, 

p τε σιέιμ , ἕω οὗ ἀποκτεϊνωσι TOU WVAOp. 

ἔσαμ δὲ πλείους Τεοσαφάκοντα, οἱ ταύτηρ vip 

G'U064.06" lat πσεποιμκότεο, OL τινε : προσελθὸν 

T€G 1916 Qe XISeSUT | W) ΤΟΙ͂Ο Manor τέφοιρ, εἶ ΟΝ 

ἀναθέματι ἀνεθεματίσα, ΠΣ ξαυτους , ἀκδενὸα 

γεύσασθαι, ἢ $00 οὗ ὁ ἀποκτείνω μων Top «yAOp. 

VU OV) νάκξίο ἐμιφανίσατε, τῷ χιλιὰς ΧΩ ἡ ἴδ᾽ 

gas ele, ὅπως αὔφιομ αὐ καταγάγῃ ρος Wa 

μᾶς, ως μέλλοντας διαγινώσκευ gi Biéssgo T 

τὰ 21 αὐτο ἡ μιξίς δὲ πρὸ TO) vica Tops 

ἕριμοὶ ko [Tur T eA cirráp. ἀκούσ'ας ἢ ὃ ἣα 

oo ὃ ἀδελφβρ GaAs ὃ ἴνεδφορ, πραγγυόμδυος 

49) «ἰστλθ ἊΝ 410 σιὼ πσαφεμιθολὴμ 2 ἀπήγγειλε 

| F ij G9 
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A66 f Im P P. ΕΞ EI pe od “ἢ b 

Ὧν ay A 65. προσκαλεσ᾽ἄ μῆνος δεῖ 0 eouAog. ἕνα | 

qv s SX TOV Te Χωρμ,ἔφκ. TOy νεανίαμ ον TOU Gm 

γαγε 1908 0p Χιλίαρχορ. ἔχει γάς ἃ ἀπαγγξι 

λοακαὐυτῷ. ὁ uo OV) ὅσας αλαδὼ p ou TO ἔγαγε | 

71908 τὸμ Χιλίας χορ tot queip, o d'ég'u100 7r 

Ao προσκαλεσάμβιος E ἰφώτισε TOUTOJ Top 

νεανίαν. ἀγαγξιμ πϑὸς σε. ἔχοντά ἃ λαλῆσοξ 

σοι, τπιλαθ ὄμϑυος δὲ qO) Xeg ὃς XU TO ὃ χιλίαρ 

"005 9o] αναχω giros κατ 1d rau ; ἑπτιυβθάνετο, 

τί ὄξιμ ὃ Ἔχεις ἀπαγγθλαΐ UL εἶπε δὲ, ὅτι οἵ 

ἐσ δαζοι σέθεν». T ἐρωτῆσοζ σε,όπτωρ eto 

sic τὸ c'uvtdeiop καταγἄγμῃο τὸρ τταῦλομ , 

μξλδιοντέρ τι ἀκφιθέδεφομ τοιυθάνεοϑ at περὶ 

αὐτο). οἰ᾽ ovp μιὰ erac io αὐτοῖξ, usd esu dot 328 
edrTop dt αὑτῶμ ἄνδρες ταλείϑο τεοσαφάκοντα, Ót 

τινε ἀνεθεμάτισαμ ξαυτούφ,μκάτε φαγξίμ μή, 
τε τοιξίμ,ἕως οὗ ἀνέλωσιμ αὑτόμ. νὴ νῦμ Ἑτοιμκοί 

ici 1900 dx opSuot lio age σοῦ Ἐπαγγελίαμ. ὃ 

es οὖμ χιλίαρχος. ἀπέλυσε τὸρ νεανία, aye 
"yt [AG »ἐκηδενὶ Ἐκλαλῆσοι, ὁτι ταῦτα Ἐνεφάνια 

σας 7606 Us. MU) 2 πϑροσκαλεσά ίγυσς δύο τινὰο 

7: T τκατοντάς χωμ εἴπερ. eripere spera 

d'icicoroug yt , O76 τσορδυθῶσιμ ̂  ἕως Kog'aeela 

eC s itg) tar &g s6d'ojutxovro, νὴ X£ioA& ova 

διακοσίσο, 



TON AmROXTOAQO2N, 457 
' 7D^' x a c . 

d'icoo fac 7 τρίτης ὥφας οὐδ) νυκτος. xri τε 
zio esca, ἵνα emifoi oa curTeo TO τπραῦλομ d'i&e 
σώσωσι προς φήλικα TOJ. Ἡγεμόνα, γεἄψας ta. 

c 1: * "Ὁ / 

πισολὴμ 7I Ee") TOU TUTO τότομ. πλαύδια 
“τ , c ,, ͵ F4 

o6 λυσίαρ GO xeoccisq Ἡγεῤλκόνι φίλικι x oz eer. 
* $4 ^ a" . 

qp ἀνδφα τότομ συδικφθέντα voe τὴν Ἰουδαξ. 

epo ἐκέλλνονϊα cyoued oJ vv? eT ἀπισὰς cp 
" X X / c 

(ΟἿ Ξφατεύμιαά dt eA d.n y αὕτομ, ux. eoop ὅτι eo 
ἊΣ pu 9 n ^ * E uA 

ἑκαιλός ὅξι, βουλόμδυος δὲ “γνῶναι lu» atria, 

δι Ep ἐνεκάλουρ αὑτῷ, κατήγαγομ αὗτομ εἰς “ὃ 
es e - M σαυέδοιομ arp . p sieop Ἐγκαλούμϑνομ τί! 

7 ͵ 32 C9 * 27 3 

ζετεμκάτωμ TO Vou. 00 αὐτῶ » 4Axdxp 210p «s 

y v, i dec up EyY2U EX ovra , psy v Oso ko, 
δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς ὧμ ἄνδοα μέλνειμ ἐσεόϑ ας 

Q7P A) ̓ όὐδαΐωμ, Jt QUTHG C71 A dot πρός σεγπτα 

φαγγείλας Y) τοῖς κατε γὅφοιο λέγεμ τὰ 7606 αὖ 
Ec» 2 3! ΕΣ € Pak e y Q0, 3| ̂ "0p Ἐπὶ σου ἐφοωσο, οἱ δ oV Sea Garou xac 
A] P4 5 ^ » Á, τ e^ 

“Ὁ διατεταγώδομ αὑτοῖς,αναλαϊβόντεο 799 exo 
97 ^ ! 

λομ, Keyocyop δια qo vvieTOG «1e luo ἀνἀπαγρίδα, 

τὴ δὲ ἐπαύςιομ ξάσοντερ τους "vmm &l ποος εὐςοὺς 

συμ οὐτῷ ,ὑπτέθρεψαμ «o “ἰὼ πραρε μβολίρμ. ot 
» "^ 4 2 * 7 4 2 J τιντο εἰσελθόντες «1 6 lo) κοκσἄφειαμ, νὴ ood oy 

τις 10) Ἐπιϑολὴμ τὸ Ἡ γεμκόνι,, τταφέδασαμ wor) 
ι ^ no ζω * Li - 

Tp τοαῦλομ αὑτῷ, ἀγναγνοῦο δὲ ὃ ἡ γεῤλὼμ wol 
F 3 ἐπιζως 



RA 

᾿ τόμως τῇ σὴ ἐσιεικείᾳ. sue irm 900 To &yd ea 

ποῦτορ λοιμκορ, "ο κινοῦντα σἄσιμ wc τοῖα 

d Ἰουδαίοις τοῖο κατὰ Tl) οἰκου pdf, πρωτοσάες : 

4&«$ 0"n PA omo 

ἐπιφωτήσας Ἐκ wOlG ἐπαρχίας. LC X9) πυθδε 

de σὰ αὖ κιλικίαθ, διακούσομιαζ σουζεῷκ, 

στ ἂν ") οἵ κατήγοοί σου ἀφαγένωνται, Ἐκέλδιυα | 

ciTe aimo WT agam Ito good 'a φυλάσεδ, 

μετὰ δὲ τοῖντε Ἡμέφας κατέϊοκ ὃ ἀφ χιεφεὺς 

ανανίας ματα dy πϑεσβυτέρωμ W) φάτοφος, τέρα 

τύλνου τινὸς, δ τινες ἔνεφ άνισαρ (G9. | hys. on XX 

τὰ TD πραύλου,κλαθέντος δὲ ins Loa κατα 
yep o Τέφτυλιος,λέγωμ. 70. sie (ud τιγχά 

voyreg διά σου, M97) κατοςθωμάτωμ vno tio ! 

τῷ Ἐθνει τούτῳ dic τῆο e'ie προνοίαᾷ, πσάντῃ T 
"οὴ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κφάτισε Qiu, 

μετὰ w cuo εὐχας δίας. εἷνα δὲ μὴ ἐπὶ ̓ὥλέίομ 

σε ey κόπηω,πἀφακαλῶ ς ακοῦσ'αἴ σε ἡμῶμ σ᾿ δᾶ 

ι TO ναϑωφαΐωμ αἷς σε 00,08 "οὔ τὸ is Ὡς 

góp Ἐπείφασε! βεβχλῶσαι, t oJ δὴ ἐκφατήσάμεμ; 

W9) κατὰ Top Ἀλκέτεφου νόμο, ̓ θελήσαμεμ Xela 

yep SIX e δὲ λυσίαο ὃ Χιλίας Xog,uere 9 0AX 

Aic ei [98 Ἐκ TW xegap M4. Gp aw yoryep, κελεύ 

cp b κατχγόφουρ cy TO? Ἐς χεσλοκ ἔτσι σε, ἦν 
οὗ ὁ Γωυΐσῃ αὐτὸς ἀνακςίνας περὶ v Ty τούς 

Ttg 



TON ἀποστολαπ 459 
Toy ἐπιγνῶναι, ὦ puce κατηγοφοῦμιεμ αὐτόνσυ 

νέθεντο δὲ wor) οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα Ola 

τὼς ἜΧΕΙ. erai δὲ ὃ τραύλος ,νεύσαντος, ove 

T0) τῷ ἡ, γεμιόνος λέγε. tx τοοδῶμ ἘΤῶμ ὄντα 

σε xerrip δ᾽ ἔθνει τούτῳ ἔτισάμϑνος, ὑϑυ 

μιότερομτὰ ποιφὶ ἐμαυτόν GTPA oy 0 04.04 , δίας 
piov σου γνῶναι, ὅτι oU λείους εἸσίμ μοι is 

| qa got 1 Jexod o ᾧ tio yc exp προσκυνήσω, ᾧ 
Ἱερουσαλήμ. "ρὴ οὔτε dv Go 1 ἱερῷ sv eop me τὸς 

τινα διαλεγόμδμομ, ἢ H Ἐπισύπάσιρ. τσιοῦντα E? 
χλου,οῦτε qu TOO σαϑαγωγοῖιο » Οὔτε κατὰ πόα 

λη! ,9 οὔτε ἡλασῆσαΐ Hc δεώανται, περὶ à ̓ rade 

Ὑφουσί (oU. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σ'ΟΙ 5 στικατὰ 

Ὁ od ap; λέγουσιμ gemi, οὕτως λατζεύω u 

aT [ἢ Asa » "Sissi wc! τοῖο κατὰ 

Τνόμομ W) τοῖς προφήταις Yeygous plora aa 

qid t ἔχωμ «0 τὸμ Geo pip X) αὐτοὶ οὗτοι wor 
δέχο νται,ανάδασιμ aep Y «09 oU. νεκφῶμ, δὲ 

καζωμ T€ Wo)) αδίκωμ. ὧν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ, 

durqooxowop συνείδαεσιμ Cxap woo TOp δα 
dp νὴ rovc ἀνϑφώπους διαπαντός, δι ἘῸ δὲ πλαό 

νωμ ἡδεγγυόμου, Ἰλεκμοσιῶας atii op «1G T, 

8voc μι W) προσφος ἄς. qu oie εἰφόρ 9 yino te 

op qui) ἱερῷ οὗ u.a ox A ou 7) μαῖα θοφύδου,. 

TUR 



460 - "PB A ΡΤ ΒΥ X | 
2, * "0 Ἢ c ^ 1 ^ c 

TUcG δὲ à Qo) ἄσίαο Ἰουϑδαϊοι 3 OUG dà Ἐπὶ σοῦ 
^) δ ᾿ ^) 2/ »! ’ὔ bl 

ὍΣ ας Cou. 9 X UTR yog CU x1 τὶ &XCOI&D 77600 Mt, H 
MA e. D 2 «UTI οὗτοι ἡ πάτώσαμ,κ! τι εὗφομ eA) Sor ad Takes 

ἀκα, σάντθο μου Ἐπὶ TO) σωνδοίον,, il περὶ uade 

ταύτης φωνῆο, ῃο ἐκέκραξα ἐδὼ qu αὐτοῖο, δ ἃ πε 
Y ^2 A , 64 ἀναδάσεως exe p yc xg Nous σήμεφομ Ud 

XE iisen 2 F " ^ c ^ δ. νὰ 5 

V4. ακοῦσαρ δὲ ταυτα ὁ uAI2 , ἀνέδαλε aUa 
: ΄ E A" / 

του χκριδέσεφορ εἰδὼς τὰ «e! o5) οὐδ, πῶμ. 

61 ἂμ λυσίας ὁ χιλίαρχος καταθδῇ, διαγνώσος 
— quot rd καθυμᾶς, διαταξά uude το GO" Ἑκατονα 

. TÓg X Gà CkeCl ox ou 109 eo UA Op, CX e p τε iron, v) 
ὃ U ? “5647 2) δ-ς. d A 

— quud éya icon wap τὴν Ἰδίωμ ev Urkeerelp, 4 2190 
P LNPTA. M ͵ ι ἢ ᾿ς esexsoJy αὐτῷ, μετὰ δὲ Ἡμκέφαο τινὰρ ἀδαγγθόα 

Qoo ὃ φῆλιξ σύμ δφουσΐλιν τῇ γωωαικὲ cro 
ouo Ἰουδαΐα, μετεπέμψατο p παῦλομ. (92) is 

xovc'sp od T9) «9! QC) «1G aetS Op τοίσεως, διαλεα 

"uS a δὲ αὐτὸ ases! δικοῖο cone νὴ Ἐγκφατεῖς 
^ * 

|. (65 M9 τὸ κοίμιατος TO μέλλοντος 5o 0) 4.00 

— Goo poo juoc ὃ φῆλιξ, ἀπεκρίθκ, τὸ νῦμέχομ ?P 
ςεύου,κολοο p 5 ATA βὼρ μετακαλέσολκοιξ σὲ, 

ἅμα δὲ "οὐ Cr op,9 6 χρήματα δοθήσεται αὖ 

τῷ ὑπὸ τὸ τοαύλο, ὅπως λύσῃ αὑτόμ. διὸ NoD) τυ 
κυότερορ aT] μιεταπερμιπόμδυος GA αυτῷ, 

δμτίας δὲ τοληφωϑείσηο, As διάδοχομ ὁ qiia. 
| E: [e 
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2u2 wóexiop Qiisop . θέλωμ τε χάφιτας καταβέε 

— dau Tote ουθαΐοιο ὃ (BAIE, κατέλιπτε TOJ Gea 

Aopékdkuüop. Φῦϑος οὖμ ἐπιδὰς Tit iC, 

μετα Ῥέΐο ip. ἴφας &y£Cx (ele τοσόλυμα c7? xat 

σαφείας: Ἐνεφάνισαμ δὲ αὑτῷ ὃ ag Xe (9) ot 

πρῶτοι TIU. Ἰουδαίωμ κατὰ τὸ τεαύλο vy) eec 
Aovp αὐτο, οἷ τού μοι xen xaT αὐτὸν, ὅπσως 
C petam tu ται αὗτὸμ «16 Ἱεφουσαλήμι ; ted gap 

ποιοῦντες ἀνελξίμ αὑτὸμ κατὰ 103. od 0p . ὃ μὴν 
oV qisog eren (Wi yog ἐδ οι AT ποαῦλομ qu καὶ | 

σ᾽ας είς, ταυὸμ δὲ μέλνερ qu τάχει Ἐκπτορεύεουν, 

οἱ οὖμ φώσατοι qu iip, quel, συγκαταβάντερ εν, 

i$ 

τί ὄξιμ qv δ iod τούτω »καταγοςείτωσαμ QUT. 5 

διατγίψας δὲ sio αὐτοῖς διμέφας ἀσλείουθ H denm, x EC 

καταβας εἰς καισάφεαμ, τῇ Ἐπαύριομ᾽ καθίσας — 

tz T βήματος, Ἐκέλδυσε τὸρ ὑσαύλομ ἀχθῆναι, d 
aS enyoo piane δὲ oV T7 IES uo a οἵ ΧΊΡ Ἱεροσολύ ES 

qcop καταξεθεκότες fed'olorymro2 aw) Boetooe — 
J AS 3 ^ 

τιάματα d £e oV Teo Κατα T τεαύλου, ἃ ovx 1) xv op 

ἀποδξξαι,χπολογουμϑμου αἷντον, δ ἃ οὔτε $1 G CT 

νόμορ qiu redo ὡμροὔτε εἰς 79 1&0 0], OUTC εἶρ καζ 

c'ae t ἃ ἡ ἡρβιαφτομ. ὦ 0 φῆσοο δὲ τοῖο Ἰουδαζοιο és 

Ac χάς» kae EA ἀποκς θεὶς [5] ) τοαύλῳ, 
εἶπτε,θέλειο 40 1:600 0A uA. ala Gao 5 ἔκεί περὶ TU 

TU xe 

^us » 

Ν ἐν Ὁ 

δὰ 

"€. 0. 5 
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"tap κείνεθ κι εν tum. δὲ β παῦλοο, Ἐπὶ ΡΝ 

ἁκατος καΐσαφος $560 e 14A OU λα δεῖ agis. Ιου 

d'au sio οὐδὲρ id nona, ὦ GG W)c'V κάλλιομ ἐπιγινῶ 

c6. 1 A γου ad xg!) &2Iop θανάτου wi 

70x X & Trou γοιτοῦμο τ ὼ ἀπθανέϊμ. ei 5 oud éy 

ὅξιμ ὁ Gp οὗτοι κατε γυοῦσί μου. οὐδείρ μα favor] 
αὑτοῖο χαρίσαν, καϊσαφα ἐπικαλούμαι. τ ὅτε ὃ 

φῆδος συδιαλίσας μετὰ συμβουλία, CT KE 

£x xotg VTIXEXANCOLS Ἐπὶ καϊσαφα τποορεύς 

cu ἀμαφῶρ 5 dino utu τῶν à ἀγρίτπταρ ὃ 

; βασιλευς X) δεφνίκα, κα τήντησαμ ὟΣ καισάφααμ, 
, apos ó uiuo 'ydisop.og ἢ mAsísc Rega διέ 

Ei6op? t£x6,0 Qisoc τὸ βασιλᾷ ἀνέθετο τά κατὰ 

Τὸρ πταῦλομ,λέγωμ.. &vfe τιο 6S1 καϊαλελει μῆχος 

ὑπὸ φήλικος δέσμιος, περὶ οὗ γῇνομᾶμα ἀκου τς. 

Ἱεροσὄλυμια, ive p ota aq ot ae xiseeo "οὴ Οἵ 71992 

σϑύτεςοι TT ovd ao p, ot τού puo: κατ᾽ αὖ τὸ) δὲ 

xp, πρὸς oue ἀπτεκςίθαμ, ὃ OTI οὐκ toip ἔθος ἢ Se 

ῥκαίοις, Ed τινα ἄνθφωπομ εἰο ἁπῶλει: 
αμ,ποὶ pH ὃ κατχγοδμᾶψος κατὰ ποῦσωτρμ Ya 

^01 TOVG κατκγόφους,τ ?Pp τε ἀπολογίας λάθοι 

“οὶ ΤΣ εγκλήματορ.σ υνελϑόντωμ οὖρ αὑτῶμ ἔνθά 
δε, ἀναθολήμ μικδὲ μίαμ ποικσάμϑμος,, τῇ Ἑξῆς 

καθίσας Ἐπὶ ᾧ Θήμαρε,εκέλευσα αχθᾶναι T ἄνα 

ὅξα 
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Pes) ov i δαθέντερ Ol XGTH D. οὐδὲ mo oli 

ἂρ emiqegop op ὑπενόθμ Ἐγώ. Ῥντήματα δ ἄνα 

περ! "S Idae δεισιδαιμονίας εἰ Xop πρὸς sirop, 

y) πο τινος 1K70V τεθνκκότος, p ipae sp 0 παῦ 
Aoe Cip ee udoc δὲ ἐγὼ al περὶ τούτο e c 

Tur ip, EA γτ| ! βδλοιτο ose εἰ «0 Ἰεφουσίαα 

( JUL. KOC E E) περὶ τούτωμ. T0) δὲ παύλου ts 

“σἰκαλεσαμένου, m θῆναι αὐτὸμ «1G lo) ni ge 

Basov διάγνωσι p» ἐκέλόυσα x τὰς eo αἱ αὗτορ, foc 

οὗ πέμψω αὐτὸβ "$00 καίσαφα. ἀγφίπτας δὲ 

ξος Top Qsop ἐφ ιβονλόμκμ Wo?) or 0o τὸ) ἂν 
θρώτοου ἀκοῦσαι. δὲ Gverop xo, ἀκούσῃ as 
τον. τῇ ovp Ἐπταύφιομ ἑλϑόντος T9? αγφί arca V) qO) 
Cs evricxG μετα 2926 φαντασίας, Wo) «ἰ σελθ ὃν 

τῶν εἰ ὁ ἀκροατήφιομ σύμ τε τοῖς χιλιάφχοιϑ 
io) ἀνδράσι τοῖς κατεξοχημ οὖσι qO) πόλεως, 

καλεύσαντος TO oso, FX JuC ὁ τ“παῦλος, aL 

φισὶρ Ὁ φῦθος. ἀγφίπιτα βασιλεῦ, Wo) τοάνε 

**& 0i συῤλιπσαφόντες Ἡμιῖμ ἀνδφερ, Sce Ge 

TOU TO p, το τοὶ οὗ τοᾶρ τὸ τολῆϑορ Τὴν loud atcp te 

νέτυχόρ ἐλοι;ὲμ τε Ἱεφοσολύμιοιρ Wo?) ἐνθάδε, Ἐπι 

βοῶντες μὴ d'€p. 98p aep μακέτι. Ἐγὼ δὲ xao 

ταλαβδόμυος px dep trop θανάτου tu Tp creme 
xam, 4) αὐτοῦ δὲ τὅτον ἐπικαλεσαμϑον ἢ Toa 

ees op 
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τι ye ]au GÀ κυφίῳ ovx ἔχω, διὸ aeo yao 

avTop td) Vp , or) μάλιϑα ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ, 

ἀγρίτατα, ὅπως qO) &yaxe σεως γγυομϑκο, 9e 

τι γράψαι, ἄλογο γᾶς μοι δοκέί erigat cx δέ 
^ » i ^ 

σ᾽ ἐιορ μὴ Ww) τὰς Xa T αὑτοῦ OLTIao TKIAGU XE, 

Δγείτπιτας δὲ 7900 Top τραῦλομ ἶ ἔφ, ἐπιθέ 

πεταΐζ σοι Ve σεαυτο) λέγαρ. τότε ὃ πραῦλος 

Gr Oye ἐκτείνας Tl x dex doc ay TO 

| Gp Ἐγκαλοῦμκαι UP Loud eio p βασιλεῦ ἀγφί "T, 
Kay HU. QU e poor TO μακάφιομ;, μέλλωμ ἀπολογξι 

ὅϑαι Ἐπὶ σοῦ σήμερομ,μάλιδα γνώδημ ovra σε 
, "4 M2 ^ 2 A^ * F 

ay TOU TW κατὰ loud tovc, H0 oy τε νὴ ζητημιᾷ 

qup. διὸ δέομαί σον, κακοοθύμως ἀκουσαὶ μά. 

τέο με ἄνωθεμ,ξαρ Μελωσὶ μιαςτὺς εἶ, oTt xaja 

aiu exce Gio eR αἱφεσὶμ o] ἢ ᾿δμετίς ας ϑρασκεί 

«5» ἔχασα, qegicai Ge. wy Vup tz? Ἐλπιδὲ ὃ πρὸς 

TOVO wurteo ἐπαγγελίας γενομῆμηρ ὑπὸ “τὸ 

S«oU e suo. κοινό μῆυος, εἰς tip ὁ δωδεκάφυλομ 

fiu p qu ἐκτενείᾳ νύκτα γὴ eoo) λατρεῦομ,ξλα 

"tlla xxt ou Ti eos essel iG Ἐλπίδος ry Late 
GaciAsV 

e ' p es 2 Basoy ex erv& etuer x Top. asser οὗ χσφαλέξ, 

9 x V. “ᾧὋὮ» , , j 2 3 

elis A ovp Giocip μον Tx νεότητοο, TÉ QT 

ἀρχῆς "yyoopSur«p qn 5 ἔθνει κου qu Ἱεφοσολύα 

μοις , Ta'act τοάντες 0t Ἰουδαῖοι, πϑογινώσκοψ - | 

7 



ΤΩΝ AHOZTOAQ2N, δός 
Θασίλεῦ àyelaira , vae ὧν Ἰουϑαίωμ. τί ἄπιθομ 
κρίνεται 7m" VA Tpsst ὃ θεὸς νεκροὺς Ἐγείφει; γὼ 
uxo ovy td'o£a ξμκαυτῷ 71906 10 0VO4.q. 14000 ΤΟ) 
ναζωφαίου d'élp τὰ ἐναντία πρᾶξαι 9 γὴ Ἐγρίκα 
σα φερ οσ᾿ολύμιοι, Wo?) P? UG G'ylop ty 
φυλακαῖς κατέκλασα, Tl) Tc T ἀφχιεφρέωμ 

dto υσίαμ Ao boy, &voutes Sujco p Te αὐτῶρ,κατής 
γεγκα ψῆφομ, Y) κατὰ ortae τὰς συυαγωγὰβ 
ππολδλάκιοτιμιωφῶμ «TV ,νάγκαξομ βλασφπ 

μιξμ,τεριοσῶς τε E4010 μᾶγος αὑτοῖς, ἐδίωκομ 
$00 (97) er T6 ἔξω ποόλειο. cf) οἷο (Q2) τοοφευόα 

δος sie πἰιὼ deo kp μετ dL ovatae W) tria 
ξοπῆς rio wag« “ἦν ας Χιεφξωμ,πμιέφαςρ TET 
βασιλεῦ, κατὰ ali ὁδὸμεἶδομ οὐρανόθεμ Voce 
“Ῥιλαμπρότοτα τοῦ ἡλίου ποεριλάμψαρμ ace poe, 
497) τοῦς στὴ &4x01 τοορόυο μδουο. τοάντζομ δὲ κα 

 παπεσόντωμ Ἡμκῶμ εἰς σἰι "yg y ἴκουσια Φωνὴμ 
λαλοῦσαμ πρός 49,9?) λέγουσαμ τῇ «Best δια 
λέκτῳ.σαουύλισαουλ,τί IET διώκειο; σπκκλκοῦ poor 

πρὸς κένξα ACT (ep. e^o) 7j εἰπσομ.τίς εἶ κύριε, 
ὁ δὲ sip. yo eL a iNg'006,91 συ διώκαο. ἀλιὰ 
ἀνᾶϑεθι gU) 5830 er? τοῦο τόσας σου. εἴ. τοῦ» 
ys ὥφθημ σοι,προχά h [a'a.o a c'& Vas x φέτημ "χῇ 
(e Tea op Tesidko, GU τὰ ὑφ io o d σοι, dta 

G αἰρφούμιενόδᾳ 
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eueod μδιρδς c's'ix τῷ λαοῦ wor) Tv ἐθνῶμ,εἶο οἵᾳ. 
Vup e roS os ἀνοῖξαι ὀφθαλμοῦ c TOUT. 
ἀποσφέψοι ἀπὸ σκότου vc 8o, νὴ ὃ δφασίαρ 

το σατανᾶ Ἐπὶ Top θεὸμ, τὸ λαδείμ αὑτούς Xa 

cip ἁμιας p » 492) κλῖφορ qf) τοῖς Woyrocr μοι, 
visa τῇ εἰς ἐμέ, θεν βασιλεῦ elm oou vye | 

νόμημ ἀπάθιο τῇ oue ot foo O7r]aa fat aX oc τοῖο eU 

δαμασκῷ πρῶτομ ̓ I9?| ἱεφοσολύμισις το ada 

ey τε τί) X eot con ovd afa 3) ΤΟΙ͂Ο Ἐθνεσιμ 

Gray Uno p μαετανοδμ "9 ἐπιθρέφαμ Ἐπὶ ΧΟ 

ϑεόμρ ἄξια ὃ μετανοίας ἔρ γα πράσσογτας. «νεκα. 

τότωρ 4s οἵ Téd'otoi cuoio d S [2] Ἱεφῷ» 

Ἐπάρῶντο διαχες ico) emere οὖμ τυχὼμ (3 
SD T0) ecd (E Ἡμέφαρ ταύτης €SX κα ίκας TUA. 

soris aga (δ TE I) ny oUdty $x 6 λέ | 

"y cop» ὧμ T€ 01 προφῆται Vua 40 VTL 

γίνε δ, νὴ 4 aiio «t wax ὃ ae500, el apu 

τοο dv ἀνασάσεως νεκρῶμ φῶς TEN xac. | 

AG "Ὁ λαῷ cU, τοῖο Ἐθνεστίταντα δὲ αὖ ΤΟΊ) ρα 

Aoy? υϑιΐου, ὃ Φῆϑου «t γάλι τὴ φωνῇ ἔφκ,μαζα 

V8 αν ὕλε, τὰ ποδιά σε γράμματα ὟΣ aie. 

ποι ἐπε. ὁ 5,0U oa $0) κφάτιδε φῦσι, » 

à ot ἀλκθείχο 19? σοφφοσώνες rr απος 

φθέγγομαι, Ἐπίσατοι oS wel τούτωμ ὁ Pacta. 
δεῦρ, 
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A«v/6,7€06 0p M9) ead exc iQ 00 uoo λαλῶ, λὰν 

θάνειμ yd ad Top τὶ τούτωμ,, οὗ ποείθομκαι ovd ep. 
οὖ γᾶς ὄξιμ qu γωνίᾳ πεπραγμῆμψομ Tomo. Tru 
ee βασιλεῦ ἀγφίτιτα τοῖα προφήταις ; οἰφαὅτί 

wissUac.o δὲ χγοί ara πρὸς "T τεαῦλομ Eu. qu 
OA γῷ us πτείθειο AgISIQ OD Youd0J.5 δὲ πταῦλορ 

sire eU EO Aq) ἂρ (99) θεῷ νὴ qu ὀλίγῳ νὴ qu γλ 

λῷ, οὐ μόνομ σε, G7 oc νὴ τοάντας τοι χκδογάοα 
WS ou seo, γγυέοβ τοιούτδο, 07PToG καγώ ca 

qatyz9xcT06 f dec Gp m rop.) ταῦτα εἰπτόνε 
doa T9 ,xVESu ὃ βασΊιλειϊο γὴ 0 Ἡγεμὼμ,ἕτε fxe 

qiii) ot συγκαθήμϑμοι αὑτοῖς, νὴ cocco elato 
πιο. AGAS p 71900 ἀλλήλους, λέγντερ,στι οὐδὲμ 

ϑανάτου ἄξιομ 4 δεσιμιῶμ πράσσει ὃ ἄνθρωπος 
οὗτοι. ἀγφοίτπιτας δὲ &* φήσῳ ἔφκ. ἀπολέλυ 5 

ou ἐδώατο 0 ἄνθρωπος οὗτοο, εἶ AA Ἐπεκέκλκο 

τὸ καΐϊσαρα, Ως δὲ Ἐκοίθκ τὸ ἀποπλέιμὴςκ 27 

μᾶς εἰς 1) Ἰταλίαμ., τταφεδίδουμ rop τε waa 

λομκαίτινας Ἑτέφας δεσμώτας ἑκατουτάφχῳ, 

ὀνοῤκατιὶϊουλίῳ, GUxieNQ a'&foosio . eri Dymo δὲ 

πλοίῳ ἀδοαμυπινῷ, uA EA oVTeG πολέ τοὺς soos 
ali) ἀσίαμ τόπους, QV x xul) , ovt cU a 
pig &eisae xov μακεδόνος ϑεοσαλονικέωρ. TH 

δὲ ἑτέρᾳ kac X ORA vie σιδῷνα, φιλανθφώς 

| G d 7'G6 τὲ 
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"7r c Τὰ ὃ Ἰὅλιος (Ὁ παύλῳ ἀβασάμενος, ἐπέτγε 

ἦε πρὸς τοῦς Φίλους τοφθυθέντα, Ἐπιμελείασ. 

TUX Ep . κἀκέίθεμ ἀναχθέντερ,, ὑπεπλεύσαμεβμ 

“ἰὼ κύπρομ, διὰ τοὺς ἀνέῤκουο SL VOX. SU OUT TG. 

τό,τε τοίλαγοο 29 κατὰ t T3 uxo W) mou 

Map διαπλε urea kr dopo εἰ elo μύρα SAU 

κίας. κακέί siga 0 ἑκατόνταρχος τλοῖομ da 

λεξανόῳ, op» τλέομ «to lU) Feo an , tuc i Das 
στρ HjAG εἶο αὑτὸ. «Ὁ Ἱκαναῖο δὲ 5 Ἡμιέφαις ῥφα 

δυπλοῦδντεο ο"οὴ oC "990 oot κατα Ὁ, X Vis 

d'op, ui προσεῶντοο Hle τοῦ ἀνέμιου, ὑπεπλεῦ 
eau «loi ng TI κατὰ σαλμώνμ. μόλις τε 
aS sy μοι cT ἴλθομϑῳ εἰ «70 τότρῃ τινὰ, 

καλδμᾶνομ xo ovo pae ,O to xy πόλι 
Aaa. Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγζυομῆψε, νὴ ὄντος 

ἤδη Ἐπισφαλοῦς τὸ τσλοῦρ, διὰ 7 πὴ 1) via 
St fot «aX πϑελλλυθ ἔνα »Ὅδ ας ἥνει ὃ τσαῦλοο, λἕε 

᾿γῶμ αὐτοῖο. ἄνδεερ, vog ὅτι μετὰ ὕδφεωρ "» 

ΠΟΥ ΤΣ ζιμίας, oU ἀκόνομ τοῦ φόρτου 192) ,0 

πλοίου, ἀλλὰ QU τὴν ἐνχῶμ 8 hA Gp μέλλει ἔα 

c'soJ$ Top ABp. ὃ δὲ ἑκατόνταρχος GÀ κυΐδεφα 

νήτῃ (92) δ᾽ ναυκλήφῳ ὑπείθετο A.U op 9 τοῖα 

V7? τῷ way AOV As'yojSwore . ανδυθέτου δὲ τὸ) λια 

ὠᾶμος ὑπάς X 0VT06 909 ταφαχειῤιασίαρ » οἵ 

GAOIUS 
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-σλείους ἔθεντο GovARp. ἀναχθῦναι κἀκέϊθεμ » «ra 

aoo d'avouyTo καταντ σ᾽ eu Teo «1o φοίνικα σὰ 

φαχήμιάσαι, Mua οὐ) ugirua , θλέποντα X«2 

TG Ai&o νὴ κατὰ χῶφομ. ὑηρπνεύσοιτος δὲνότο, 

δόξαντες o5) πφοθέσεωο κεκςατηκέναζ » Agnum 

ἄσομ, ἀφελέγοντο ali) κρήτκμ. μετ oU πολὺ δὲ 

Ἔδαλε xav αὑτῆο ἄνεῤκοο τυφωνικῦς, 0 καλδῥιε: 

voc εἰςφοκλύδωμ. σιυϑαφττασδέντος δὲ τοῦ wot, 

ΠΟ A d'uvequYuov αγτοφθαλμιέίμ ΟἿ ἀνέμῳ, 

ξπιδόντεο ἐφεφόμεθα. νκσίομ δέ ϑηρδφα μιν: 

T0 401 AU o p κλαύδεμ, μόλις Tou πε 
gicgocrio no£0 oO) σκάφπο, y deowTeo » boue 

θείαις ἐχρῶντο, ὑτρζωννωωτεο τὸ wA olo poss 

Vol τε μὴ εἰς T) σύςτιμ ἐκπέσωσι, χαλάσαντεο 10 

σκεῦοο, οὕτως ἐφέφοντο. σφοδφῶς δὲ χειμκαῖος 
bep MAS, τὴ $£llo ἐκθολὴμ ξγριοῦντο, 19) Ti 

I o αὐτόχεςες TU) ide. TO πλοία ἢ S AT 
ἐδ. EET Ἡλίου, p. τε dSpup. emipotióymop 
ξπὶ “σλείοναο Ἡλιέφαρ ; Xe GG T€ οὐκ ὀλίγου 

VrrixQufuov, Aorep vio igediro πᾶσα Ἰλπίο T σώ 
ζεόϑαι li to. 07M lo δὲ ἀσττίαο ὕπαρ χούσς, 

TÓT€ Sos o 0 παῦλοο GJ) μιέσῳ αὖ τῶ, εἴπερ. eda 

pv ὦ «vd esc Gale χήσαντάς Lot ac yia 

dJorQ Qa? δ) κφίταο ) wgdicar 1X alii VGeip ταύ 

G ij cv» 
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8p ) 0o 34 uet, νὴ τὰ νῦμ 719 0G ὑμᾶς «uus 
uL. ἀποβολή oup Axio οὐδὲ κία ἔδαι d'o s 

(Gp, a Ap T πλοίσ, "asco ἐδκ γάρ μοι τῇ νυκτὶ 
ταύτῃ ἄγγελος T ϑεδ,οῦ ἐμὴ, ὃ νὰ λατφρεύω,λέ 
γωμιμ qoos παῦλε,καϊσας! σι δξί πὸ «Spot, 
νὴ 1d'ov «versat σοι ϑεὸρ πάντας Tuo τλέσ 

οὐτας μετἄσου. d'io εὐθυμάτε dud eso. -σἰσεύω 

2 Gd) θεῷ, ὅτι οὕτως ἔδοχ,καθ᾽ op τρότρμ λελά 

urat xot, slo νῆσομ δέτινα dij timeo el 

eo δὲ TLasog ee catt δεκάτη νυξ ἤγετο, διαφεφος 

μδίωμ 1 suc 1 τὸ ἀδείᾳ κατὰ μέσομ o9) vue 

vcrbo, οὑπτενόουμ οι ναῦται προσἄγαμ ἀνὰ αὐτοῖο : 

| x Gear.) δολίσαντερ,εὗρομ ὀρ γιὰς «koci, 6eot 

^v δὲ διασήσαντεο, W) τ Au βολίσαντες,εὗρομ Ε 
ὀργιἀρ δεκαπέντε. Sip oed μὰ ὦ, Te μή OCIO. 

Sax ec Tone ἐκπέσωσι μοῖκ πρύμνης en ou T€. 

ἀγκύςαρ τεύσαφαρ, ἰΐυ ον,» Sap Yt Y δὲ 

vou TO ξντόντωμ φυγέίᾳ Ἐκ T υὐλοίο »ἣ Xo 

c ifo y ὡ σκάφηρ ει “ἰὼ θάλασσαμ,πιφοφ ἄσᾳ 

G6 ἘΚ πρῶφας USD OVT Cop ἀγκύςας, ἐκτείνει εἶσ 

περ Ó σαῦλορ τὸ ἢ tneTov YS MM W) ΤΟΊΟ sque 

T ako dp μὴ οὗ τοι μκεἰνωσιμ cJ) G9 πλοίῳ, UO 
πες οὐ δϑωυαδς. r0 oi ππαττῦται ἀπέκο 

ἡ αμταὰ Kona BS σκάφκο, νὴ τἰιασαμ αὑτὴμ exor. 
g'&y. 



| TON AROZTOAQON ATI 
od. gt δὲ οὗ KU Ἡμέρα γίνεόθ αι, recie 

Aa ὃ πσταῦλοο ἅπανταο Aera p προφῆς,λέ 

Ὑωμ.τευσαφεσκολδεκάτημ o (seo iu. eoo “θ02. 
σδοκῶντεο ἄσιτοι διατελξιτε y ἀκεδὲμ προσλα 3a 

epo διὸ opua ὑμιᾶς προσλαβείμ τροφῆς. 
του Un πρὸς qv] waertgae σωτηφίνο vmiga 

"x e.oudkvoo eU υμῶμ θριξὶ tH i «spei i52 

c Cra. ἐπτὼμ δὲ ro coton) AG op ἀφτου,εὔχα 
φίσησε Ὁ ϑεῷ ἐνώπιομ τοάντωμ, (2) κλᾶσασ, 

Wi OM tóiep . εὐθυμκοι δὲ γγυόμϑγοι Te, 
Wo) oU TOI ̓προσελάβον pode. DES SECO 

πλοίῳ αἱ aso ot ψυχα! διακόσιοι t6d'ouumcova 

To£2.X09V09 €yTeG δὲ apodo Exsoprqop ὃ wAols 

o» ἐκθαδὰ ou$uoi 2p σῖτου sig ala Δάλασαμ, 
ὅτε 5 ἡμέρα ἔγγύετο, τὶ). vip οὐκ Ἐπεγήνωσκομ, 

κόλπορ δέ τινα xoc deu JE Xov a οὐ γιαλὸμ,εἴο 

| Óp εἰβρολεύσιοντο sl 1 d'asocroy, dt Gau “ὁ wAoloy. 

M97) τὰς ἀγκύφαρ τοεφιςλόντερ, οἴω, eG 1j) δά 

| λασσαμ,ἄλιαι ἀνέντες TGG Ἰθυκταφί αὐ TA? πκδαλί 
| ep») Ἐπάφοντες TOp ἂς τέμονα TH πνεούσῃ, κα 

τἄχομ v6 TO αἰ yiip «τος πτεσ'όντερ δὲ de 

πόπομ διθάλασσομ Eme Tl) Voy » Mo?) 
& uU πρώφα ἐφείσαδα » ἔμεινεμ ἄσἄλόιτος, 

| Ἧ * πρύμνα ἔλνετο UP Q2) T TW κυμάτωμ, 

| G *iijj TO δὲ 
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dy δὲ SeerieTp βουλὴ Ἐγένετο lvo eva δεομιώ 

ταῦ ατρκτείνωσι, ἐκ TIO ἐκκολὺυμιθίσιαο διαφύα 

yt o d ἑκατόνταφ X 0G βουλόμϑμος διασῶσοξ 

T0J τοαὐλομ:εκώλυσ'εμ od ToUe τῶ DovA Rua T6, 

Ἐκελόυσέ τε τους d'une μῆμψους κολυμιβᾶμ,ἀποφε 

ξίψαντας πρῶτο ve Ἐπὶ TU) Ὑμ dt iuo » À) τοῦς 
ἢ εχ à JEN * 7 εν 5 ? no 

Aoi2PUG0UG AU ἐπὶ c'aio tp, oUG δὲ ἐπὶ τινὼμ 7 

δ t wAols. νὴ οὕτως εγγύετο τοἄνϊας διασωθῆα 
. 0 EY M t γι, X 

Va mid γῆμ. καὶ διασωθέντες, Τότε ἐπέγνω 
c7 Kies hs e Sw 7 

σαμοῦτι 4ASAITR 8 vlla 00 καλειτας, οἱ δὲ βάφθαφοι 
ϑείχομ οὗ ali τυχοῦσαμ Φιλανθρωπίαμ uai. 

4, λ 

ἀνάψαντες youa τουφὰμ, προσελάβοντο πάνταρ, 
€ ^ AUR CR. x MÀ ^» * (CX UR 
8/4. X0,d ic ?9p VsT9p α΄ ἐφεσῶτα, νὴ δια τὸ Ju x06. 

συθρέψαντος δὲ τὸ τοαύλο φφυγάνωμ «Aio, 

Mo) ἐπιθέννοο Ἐπὶ 03) S vea, Ἐχιδυαὶ εκ 9o) θέφε 

ΟΠ ἄἐλπο δφελθοῦσα,καθλψε 99) xegao αὐτο). 6G 5 ela 

d'op oi βάς βαχοι κρεμά μᾶνομ τὸ ϑαφίορ ἢ £x qO) 

χορὸς αὖ το) ἐλεγομ πρὸς ἀλμίλους. vy TOC qo. 

νεῦο ὅξιμ ς ὁ ἄνθρω 7ρ6 0V106,0p διασωθέντα ἐκ TG 

θαλάσσκο Ν᾽ δίκη Sip. οὗν τἰαστῃ, ὁ μιν οὖμ ατϑτια 

νάξας 1» θκοίομ sio τὸ ws , mra. Je οὐδὲμ κακόμ, 
ei mgocd Gxcag «iT ep wing | ota 

vocas Ur] ἄφνω Ve eóp. a. 4PA ^) o TQ προσ" 

d'oxQV my à X97] θεωφούντωμ μκϑὲμ ἄτυπομ εἰς. 

E «eg 
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᾿ς Top γινόμῆσομ » μεταξαδιόμῆμοι λεγο Os 
erp εἶναι. qi ϑὲ τοῖς περὶδ τόπομ ἐκξνομ,ὑττὴρ 
χε χωρία [ΟἿ πρώϊῷ 2 νήσ,ονόμαὰ TOTAÀÍG,0R 

ἀναδεβάμῆνος ijo 7p 66 ἥμέφαρ, Φιλοφςφόνωξ. 

dL Arias γένετο δὲ Top πατέρα ἢ mo mf πυρεα 
τοῖο νὴ δυσεντεοίᾳ συυσεχόμδομ. κατακξί 6) ats 
1906 Op ὃ παῦλος εἰσελθὼμ νὴ προσευξά o0, 

Ἐπιθεΐρ τὰς X Giao αὑτῷ, Ἰάσατο ary. τούτου 

ovp γγυομμένου, δὴ οἵ λοιποὶ οἱ ἔχοντες O9 ενείαα 

qu τῇ νήέσῷ, προσίς x ova, νὴ ἐθεραπεύοντο, οἵ γὴ 
Tro do τιμαῖς Ἐτίμκσαμ 8A. 0,9) ἀαναγομβψοις. 
Ἐπέθεντο τὰ 7900 Tl) AS loq . Ara δὲ (8G Ma 

Vote, acu x 0494) cy πλοίῳ roo eeu oto TI CA) τῇ 
νήσῳ,χλεξ ανδ οίνῳ, ϑασήμῷῳ διοσκὅφοιο. νὴ kae 

ταχθέντεο εἶο συρακὅσαρ ἐπεμειναμῆν Ἡμέρας 

Ὅξίο, ὅθεμ περίολθόντεο Xo TR cc cud) το ξήγιω 

oj) uia ἀκίαμ ἡ μέφαμ Ἐπιγρυομῆνο νὄγα,δευτε 

ραζοι ἤλθομῇυ «to ποάἀόλους, οὗ εὑρόγτεο ads 

dpovo zio «xu Ok Suy tz? αὑτοῖς ἐπιμιξίνοι ἢ μέφας 

$78.) οὕτως ὡς TY eau A Doj sp. κἀκ C0 Gi 
ἀδελφοὶ ἀκούσαντεο Τὰ πὲς lig an,d ADop cte 

ἀπτάν]ασιρ Ἡμῖμ, ἄγριο ἀπιτίου og) τριῶμ τα 
βερνῶμ,οὔὐοἰδωὼμ 9 παύλορ εὐ χαριδήσας (θεῷ 
Ἐλαξε Νάςσος, 976 δὲ A OMS εἶθ QUANDO Ἑκαα 

TE G y τὸν 



47À UOWON NUM Up) ON 
τόνταρ χορ ἡϑέδωκε τοῦς de uito δ spes 

δάρχῃ. τῷ ὃ παύλῳ repa uA καθ᾽ atop, 
σὺ τὸ φυλάστονα αὐ T0) ϑξατιώτῃ, Ἐγένε» 5 M. 

τὰ ἥμεφαρ δέϊο, συ yero τ Ty es ai AO TUVO 
 Ovrae δῇ» ἰϑδοζωρ πρώτου. c'uosA D oy Ttop δὲ ad 
TÉ ἔλεγε προς αὑτούς, ἄνδοες ἀδελφοὶ,ε γὼ ou 

dp Ἐναντίομ γριίσας G9 λαῷ X 710 ccr τοῖο πιὰ 

ξῴοις, δέσμιος dt gota ον magid ow 410 

Toc χέρας * ζωμαζωμ,ὀἴτινες ἀνακς νανγὲρ μα. 

Ἑδόλοντο aae Arat die ἢ μικδὲ μίαμ oii rior θανά 
τὸ ὑπάρχεμ S Auot AE PO 2 TW ἰουδαξ 

ὡμϑναγκάσθεμ eric eaa A6 καζσ᾿ιαφα,οὔχ ὧς 
τὸ ἔθνϑς μου ἔχωμ τὶ κατηγορῆσαι. διά T oU TRO 
ovp «rij atc ποικάλεσα ὑμᾶς, 1d fp νὴ προσ’ 
λαλῆσαι. ἕνεκ y? δ) ἐλπίδος το gait u^ 
cae Tau THp ege uot. oi δὲ πρὸς αὐτὸμ εἶς 

πορμιδι μέίς οὔτε γράμ ματα περί σου ἐδεξάμεθα 

ΧΥ͂ 95) tou δαΐαο, οὔτε “δαγγυόμδυὸς τις “ἣν ἀ- 

δελφῶμ ἀπήγγειλεμ if Ἐλάλησέ Ti περί σου τος 
wig op Elan j Td σου ακϑσαι ἃ φφονξίᾳ, 7T 

e M, y? Q9) αἱφέστως ταύτῃηο γνωδὸμ Spi boc. 

δὰ πανταχϑ 5 At yen. . Taf : cuo: δὲ αὑτῷ Ha 

siga ἧκον ΥΣ αὐτὸρ εἰο ὦ ξενίαμ τολείονεο, 

οἷο 3 "φετίθετο "MR i elo) oxo eto 

το θεὲ 
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TON AROZTOAZGN 475 
* δϑεδ,πείθωμ τε αὐτούς τὰ “ἴοι T ING ἀπὸ τ τῷ 

" νόμ(8 ἑκωσίως Ν T προφητῶμ, QUT? πρωΐ o6 to 

Gu£eao. ἡ) 01 M, ἐπείθοντο Ῥῖς As^yoJSuj016,01 " 5 

imrissp. ἀσύμφωνοι 5 Ὄντεο πρὸς αλλιΐλος eme 

λύοντο, εἴ πὸ TONS τῷ Tra AS Sao eem καλῶς 

ὁ πνεῦμα 79 ἀγιομ SA Quos δια iocis TE προφή 

TOv 71900 τους τοατέφαο Ἡμῶρ, λέγωμ. 7e ecu On ὦ 
“πρὸρ "T λαὸρ 9p), νὴ εἰπέ, ἀκοῦ ἀκούσετε, οὗ 

«ἡ σαρῆτε,ν δλέφρντεο δλέψετε,νὴ οὗ μὴ TOT. 

Ἐπαχοθη 998 i καρδία ̓  λα csv) τοῖς ὡσὲ 
᾿ βαφέως ἤκσσαμ,νὴ) του ὀφθαλμιοιὶς αὖ ἐκάμε 

μυσαμ, terrore ἴδωσι τοῖο ὀφθαλμοῖς,» τῦῖς ὡς 

ci p aacso e ct MOD) τῇ ἢ κας δίᾳ eov ») mista 
Joctnj Ἰάσωμιοι αὐ7ὅς. dyosep οὗμ ἢ iso vei, 

ὅτι τοῖς reip απτεσάλκ Ὁ δωτήξιορ T 065, αὖ: 

τοὶ Y) ἀκδσοντ. W) Tavra «T Ἷ ὀπόντος, ἀπῆλθορ 

οἱ i Ἰώ ϑοῖοι, τυ £X OVT&G qi Ξαυτοῖς συζήτησις 

ἔμεινε δὲ ὃ πραῦλος διετίαμ 02up cA Ἰδίῳ uud a 

᾿μαὰ νὴ ἀπεδέχετο Lu τοῦο ὡσηρςθνομξα 

vao 7106 crop sore ύοσω pT Ὁ βασιλείαρ T ϑεδ, 

9) δϑιϑάσκωμ τὰ 761 7 κυρία Ἰκσδ μετὰ πάσπα 
πραφςησίας ἀκωλύτως, 

EMEN. HP AERE 1N 

DEXÓSE.. 



ΑΙ ΤᾺ TOT ARBRO:ZTOs 

γὼ ,»κατὰ σάςκα,ΤΟ) m id trToG 1109 3:8, d qu )dua 

νᾶμα, κατὰ S VU Aot feylog 530,2, ἃ QVO «0 | 

νεκρὸ, Ἰησοῦ Agisov τὸ rà iai [ESO tA 

eui Xégip 02) ἀὐβδολήρ,: dc ὑπτακοὶμ πίσω 

; ον πᾶσι τοῖς Seri ὑπὲρ T0) ονδέκατοο jer. 

Ww oic οἱ tsc I) ὑμᾷ d o, KAXTOL Iug'OV A8ISOV. ect 

τοῖς οὖσι p Y ζώμῃ,ἀ γαπκτοῖς de» KANTOIG Ga 

ΔΟΧΗ͂ ΠΡΟΣ ΡΩΜΔΙΟΥΣ 

ἘΠΙΣ ΤΟ ΔΗ, 

ΑΥ̓ΛΟΣ δὅλος 

12 ASISOU, ΚᾺΝ 

Εν ἄπο )50A06 xi 

»ε EIN eiogio lios d ec 

SEA YA | εὐαγγέλιομ Ae, 

Eod 2n ri A 

SERE] τοδιὰ V meodua 

τῶμ αὐτὸ qu ye 
EN ΊΞΕ τ uM q d.e διγίοι sms 

" τῷ jou E τὸ ᾿ϑγγυομῆου. υ ἐκ ασές ματος δα 

ΣΟ ΚΣ 

Ades adiu ili. m. 

Yen, χάρις Vy (92) V eR VA ἀπο δτοῦ πατρὸς β 

BAG, 
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Ἡκῶρ 6) κυρίου Ἰησοῦ λβιβοῦ. πρῶτομ (δὰ da 

xesis a τῷ ϑεῷ μον, δια o A8ISOV, ὑπὲρ T) 

TU ὑμῶμ, ὅτι ἣ wisi ὑκῶρ καταγγέλλεται qu 

ὅλῳ G9; X 0c 44.9 4.9 TUG γᾶς it ἀξ) μ o ϑεδο, ᾧ 

: | λατρεύω ἴω qv δ πνεύματί eS, ᾧ τῷ τθαγγελίῳ 
"1:5" 

TO) ἢ 5 αὐτο): (20 dios . D Gp Vi Gy 2PiS 

d τοἀντῦτε Ἐπὶ ago Sica δ, deouuoe, 

«ToC dw wOTt sirofolro idt d ων τὸ θελήμκαζ 

“τῷ ϑεοῦ Ἐλθέῖμ πρὸς. ὑμᾶς. titolo you 1d € 
ὑμᾶς, ἵνα ἃ μεταδῶ ὁ χάξισμα ὑμῆρ -ππνδυμιατις 

χορ, εἴο 79 "Svr δ᾽ ὑμᾶς, 510 dé ξ,, "Age 

παφακληθῆναι cA wap, διὰ o) S αϑλήλοις πίε 

6:0 6, UJAG τε (0) ἔμ. οὗ θέλω δὲ vu Xe ἄγνος 

δ ἀϑελφοὶ, σὰ πλλᾷκις ao Bui Bp πρὸς 

ὑμᾶς, ἐκωλύθη ὁ Q RI Td egg να καςπόμ, 

τινα 9X6 iQ τ vai, καθωο (92) qv Tio Aoi 

tOveo'tp . £2 cl τε IQ) βαφθάροις, » σοφοῖς T ») 
tvoíro ὑφϑλέτηε d dni. οὕτως Δ κατ ἐμέ, πρός 

θυΐμομ, (Q9) v ὑμῖρ τοῖο d Sut τ sic weato ads. o8 

5 erro 91001. τὸ suc aro τὸ ss. δύε 
Voto y3 35 &à p PT basi fap cott ' 9) cis 

ScVoy 4, ἰουδαίῳ τε p iio W) £A, δικοχοσύᾳ 

Vx you 3e i αὑτῷ ατρκαλύτηετοι tx πίβεως 
«Ig «isi. καθως γέγφατγαι.ὁ δὲ δίκαι}. ἔκ πί 

$:08 
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S$€00. Weg: ̓ἀρρκαλύτῆετοι y c ὁς γὴ A8 ατὲ | 

oM 

οὐφανδ, ἐπὶ τᾶσαμ ote p?) Gd rior x9 ανθφώ 
Top, f αἰὼν αλήθειαρ ᾧν id. ioc κατυχόντωμ. διό 
T$ yresop TO) ϑεθ,φαιεφόρ denn ᾧ qv αὐποῖς. ὃ 
γὺ θεός αὑτοῖς, ̓Ἰφανέφωσε, τὰ Your ἀόφατα ela 
T ΧΊΡ κτίσεως κόσμου, Toe ποιϊμιασὶ T 

EE LL e 

να χαϑορῶτῃ ἥτε αἷδίος αἱ αὖ ΤΟ) δύναμις «97, 0&2 
arre o nd 

07A6 ; 21 TO εἶναι αὑτους ἀναφῦλογήτουι UG». διότι 
τ τ 

γνόντες τὸμ soy οὐ ὃ Spo θεὸμ ἐδόβασαμ, E sux 
gis aA ἐματοκώβησο Kg ὦ» τοῖς ̓ δαλογι: 

σ᾽ κοῖς αὐτῶ, ΓΟ ἐσκοτ δαὶ T ἀσῴξτοι αὐτῶν 

καφ δία, d φαάσκοντεο «i VoU σοφοὶ ̓λμιωφάνθησαμ. νὴ 

Oa ἀμ rb d'o£ap τὸ ἀῷ γθάφτου ον θεοῦ, di 04X012 
Gant). εἰκόνος φθαςτό e ὥττου » (Q2) ca 

Vp to) τεϊζαπόδωρ "οὴ ἵςπετῶμ. διὸ πο) Tes 

δω ud αὐτου o Jo d rt riot Ἐπσιθυῤιίαες TT T καφε 
PM. E 

diy αὑτῶμ » /G ἀκαθαφσίαρ, τὸ ) ἀτιμιάϑεῦγα 

τα σώματα oi Ty) ῳ ἱαυτοῖς. ΟἿ τινε Ae TÉ ta 
luphst 3c UE 

PUT alu) αλήθει ap αὐτοῦ cJ Guias ng?) Ἐσεβάς 

duro νοῦ ἐλάτρευσαυ παρ τὰ κτίσει, ἧς Ta T "p κτί2 

σαντα, ὅς ép ὠλογγτος, «10 τους ou Gate, Rp 

fid τοῦτο gag ἐδωκερ i cova ὁ xJeoo slo mk. 

QT JA TOC , αἱ T€ yos θήλειαι tU TOU μετήλλαξαμ 

αἰὼ φυσικὰ agi ip, «qe prse φύσιμ,ομιοία 
o6 Τί 

4 



"T OY Z. NU φολῳ στ ^79 

^to T (o) οἵ doit ia red v φυσικὴμ agis 
up q9) ϑαλείαρ, δϊξεκαύϑησαμ d qu τῇ ogc£e az 

"Tp «εἶο αδλήλους,, age S derer TlU) &a 

Sr oc COND κατεφγαξ ὁ μῆνοι, "οὴ Tl) ἀντιμια 

δ ἰαροἩμ ἔδει oO) s AGING ry, qu ἑαυτρῖο, qPa 

λαμιβάνοντε. (92) καϑῶς ovx ἘδῸ Rz τὸν 

Δεόμρτ ἔχῃ i ἐπιγνώσει; wogid ox p αὐτουὶς ὸ 
«0c dlc A TA tem VOUJ , τοιεῖμ τὰ μὲ καθή2 

ποντα; woe oulyove πάσῃ ἀδικία, τσοφα 

νεία οτσονποίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακία, ἐμε5ουο φθόᾳ 

γου,φόνου ,ἴς ιδορ δόλου,κακονθείας ,ψιθυς icta, 

καταλάλους,θεοσυγέῖς,ὖ Perso ὑπτεφκφάνους, 

ἀλαϊόναρ,ἐφευφετὰς κακῶμ,γονεῦσιμ ἀσεβεῖς, 

ἀσιυέτους,ἀσ᾿υθέτους, à &sogyvo , &avóvd'ove, 
ἀνελεήμιοναβ. ΟἹ τινες TO δικαζωῤλκα τῶ θεοῦ rta 

γνόντες, 0 ἃ οἱ τὸ τοιαῦτα πράσσοντες »ἄξιοι θα 
νάτου εἰσὶν , OU ῥκόνομ αὑτὰ Soo, 22: (07) 

'δαυευ δοκοῦσι To agdoso VCI, — Aló oca oA 
emo rtf a 

Ὑλτοῦ εἰ ὦ di 7T τᾶς 0 K νῳ 
; : 5, δρῶν, We o0 

κεξίνεις ὃν τεφορ,σταυτὸμ κατακρίνες, τα oU) 

ÍÉ— 

» vu mm 

7e ia πρᾶἄσσειο 0 κϑίνωμ. odes E. xis | 

ἀκα T θεῷ δξ) κατὰ ἀλή (Beto Ee] TOUG τὰ Τοιαῦτα 
πράφονταρ ao is ΖΝ τοῦτο ῳ ἄνθρωπε, ὃ ng licop 

ve τὰ 



490  EHRIZTOAH ππὸ 5 : 
" uM s^ 5 * ^) 5 1 νῷ, 

τοῦς τὰ τοιανταὰ 71905 OV T CO, Μὴ ?Prco αὑτα,ὁ 
5» , . - ^ M Y ἢ yt T : gu s ἜΤΟΥΣ τ ΝΣ ΠΝ φᾷς τὸ Educ g9) 

«812070, T09, αὐ ΤΟ) oU] 99) axo cue, NÓU| q9 aaaareo 
ure us yeo,ax^yvo GO d 79 Q8HSOD T 0c*$ 

«Ie JS Tol ae γει; κατὰ δὲ 0) exu oT. 
V2 “θα γάλαν uii 2 ^" FH p /] ὶ 

C'OU Moy) QUA. may ὄντομ Med faq Duca verteo cou 
τῷ ὀργὴρ qi Ἡμῖς ac 0g γῆς, oU) rox aO coo δὲ 
xüLoxeto ta. τῷ θεοῦ, 06 ἀποδώσει $xáso Xo 

"P5 IER T, 3 d ἘΦ 9 e P^ LS Rf) 3! 
τὰ Tg ἕξγα αὐτο), τοῖς, νυ καθ ὑπόμλονημ sey 

αγαθδ δόΞαμ Wo?) τιμὲμ νὴ ἀφθας σίάμ Q4TOUCT,, 
ἊΣ n , s “- c Ὁ κατὰ 

Qon oit OVID , T0106 2: C terti 6» (2) tere sot 
- 0 Did 4 "za Nri. " E nr 

ἐδῶ τῇ odo etacmraBopdore 7j τῇ ad cto 0vico6, 
* 1 4 oet Wd wig aT ) 

Wo) e^ 0A. 3io MU] σεν οχωρία, Ἐπὶ os me ἡυ 
2 m 

xp ἂνθο που o Karo yat oJ Auf τὸ κακομ;94 

δαΐου τε πρῶτομ Wo) εδλκνοο δόξα δὲ, νὴ τιμὴ, 

Wo) «Teu τοαντὴ ὁ Ἐφγαϊομῆμῳ ὁ ἀγαθὸμ,Ἰ5 
δαίῳ Te 29 829p v) £3 vi. oU γάς ὄξι es qoc cor o2 

Jio τὰς & TQ δϑεῷ ὅσοι 2S ανόμως ἕμιαςτομ, ace 
i * ^o ^ ᾽ 4 

νος νοὴ Qzr0A0V Vj WU) ὅσοι tU νόμῳ Kaka 

Top, διὰ νόμου κριθήσοντῃ. ou γουὴ οἵ A M 
oe et9 qa. ̂ o 5 SE. 44 À 

τὸν νόμου δ ἱκοίοι gage τῷ θεῷ, 0 ΟἹ GOTT ee 
qo / di. Ὁ 0-1 A LU ἕῳ 

"v VO4XOU φικαζοθήδον τι OTT Gp γου ἔθυν τὰ mi : 
" A 9 M ri ΓΈ. .. 

ὐδμιομ Ἐἔχονα, φύσει τὰ τῶ νόμκου "oiii οὗτοι νόξ 
ς ^» ? / € 

440p μὴ E OUT S TTG τισὶ νόμου Qi Gs cid eta 

«vuU 



ΤΟΥ͂Σ POMAIOYZ, ^41 
s Ae rM 

κναυτοι To te yop TOY TTE γφα τον s cA TOC κας 

| diaug αν αὐτῶν, συμιμας ToU MG αὐτῶν δὴ versi 

dico 9659, eraty GA GOD ̂ "A A0 ig eer) κα 

sys Wo, 7 8) ἀπολογου uj op y At ea OT 

xg ie δ ϑεος τὰ ogni TW ἀνθφώπωμ, κατα 

| τὐαγγέλιόῃ 40V ὁ διαϊνσδ, iS oV Ide cV iovfdiog. 
moro) ἐπαναπταῦμ ἢ νόμῳ," xa 

χᾶσαις qu θεῷ, μοῦ). γινώσκειο : T θέλκρια, 02) d'o 
Py. ^ P 

xuka jas. τὰ διίαφέφοντα, καπικούμῇνος εκ T) 

νόμου, έποιϑάρ τε σεαυτομ od oi'yop sivo Tue 

QAO, (Go τὴν cf y exóreyatJerip t ἀφφόνωμ, 

διδάσκαλομ ναπίωμ ἔχοντα αἰ) μόςφωσιν oO) 

γνώστως "ἢ 92) ἀλαθείας vr ed νόμκῳ. o ova δὲ 

ϑάσκωμἕ ἕπεφομ, c'eavTOp οὗ διδάσκεις οὗ ὁ xig Ug" 

σωμ μι κλέη]εμ, κλέπγας, ὦ ὃ λέγω n (orci 3 

ἐμρἰκουχενας. ὃ ὁ ῥ δελυοσόμᾶνορ τὰ εἴδωλα ἷς Bor Ll 

e'uyAio OG νόμῳ καυχασαι, d die HQ wo iam 

σεως TO) Vo(u s Tp Jeop rico. E y5 VOX. 

τὸ JvoV δὲ υμκᾶς Bata xac] qu τοῖς ἔθνεσι, 

xad og γέγεατ]αι. T$ el τοι I^ γ9 ὠφελεῖ, td 

γάμου πράσσῃο. tap δὲ ϑρφαβάτες νόμο ἧς γἷι 7r 

goi σον ἀκφόβυθία Sur ees $a οὖμ ἣ cupesd 

six T& t δικοιώματα TO) νόμου φυλάσσμ,ουχὶ H 

xe o Dusia αὐτοῦ sl G S eel TOU HD Ao'yi23 ia '& co 5 

H (Qu 



4$. EmrzZ TOAH ΠΡΟΣ 
M99 xqueia ἡ Ἐκ φύσεως ἄκφοῦ υδία, ΤΌ, νόμιομ τ 

λουσ'α , c Tp διὰ γράμματος NOU) $€e1294.10 

aa Pacmy vo, bo^. οὗ 3 0 qu τῷ ἜΤ δος 
OG ἄξὶρ,οὐ δὲ h qu τῷ φανεφῷ e σαφκι proud, 
ἀλλ δῷ τῷ ἐκφυπῆῷ "v 0, δὴ Lgs ΙΤΌ Δ xage 

zn φώπωμ, ἀλλ ἐκ T soU, ἐν δ, τι οὖμ 2. [o ἀτῷ 

c'op TQ lovfaze; ἢ ἡ TIG Ἧ i ὠφέλεια δ) exero; ̂  

T0 κατὰ πάντα ἡψόπομ. ἀδοταν ΓΝ YR» 
Emp τὰ λόγια τ ϑεοῦ, τί p » 8i Ha 
πίδησἀμ΄ ἄνες 6; Jl P ἀτοιδία αὐτῶμ alU) τοίσιμ “τῷ 
9s κατας γήσει; αὐ γφοιτο. γινεόδω dio θεὸς 

ἀληθήο, τᾶ δὲ ἄνθφωστος jguswa ; καθῶς yia 

yexrr]ou. Gurcag ἂμ ἂμ δι ἡ καϊωβῆς o qu τοῖς λόγοις σά, 

Y vico tie QV G9 xc xe ἰνεύϑαζσε. εἰ δὲ ἢ adici Ια α ite 

tnis , θεοῦ Pitosiig ς caos, , i i 'gotusps ἢ 

ἐκ ἄδικος ὃ 0:06 ,0 ἔπι ven. pli opyitis κατὰ 

ἀνθφωπομ λέγω . "n. yXpoore. mw Q0 xeie d ὃ 

θεός τὸρ κόσμορ; εἰ γϑὴ ἀλήθεια TO) θεοῦ qv ed 

ἐμῷ Velo meet SN p d εἰς Ὁ δόξαρ αὑτδ, 

“τί ἐτι καγὼ (90 rutore TA 06 κφίνομιοα ; W) Ak κα 2 

63s Ger arque clic xad aoi diei Au. Xe 

λέγει. ὅτι νον γάβα αὶ τὰ κακα,ίνα Ode ᾽ 

6 Gp Ὁ κοῖμαϊνο ixop ὄξι,τί oipyngoex uela 
οὗ 



Torz POMAIOY- 423 
er Fi ^ ΩΣ Adis" 

οὗ πάντως. προιδιασἀμτα y) / Ἰουδ αἴας τε W) tA 

Ju vote exa lo ὑφ ἀ μια τίαι y εἶναι, καθ οὐδ γέγφρα 
fe δον 

"iot. οὐμ tS! fixatoe, ol οὐ δὲ εἰς, οὐκ b 0 c'UUt 
Δ δ E «( s ero m 

p, oUX ES Ip ὃ ex "ΤΩΡ T θεόμ, πάντεο ὁ ξέκλιναβ, 
“Ὅν 

ἅμα ̓ ἰχϑοώδεσαμ, οὐκ ter psrorup. sois NUR » 
^f t ^p, ^n 

οὔκ tsp τωρ ἕνόο, τάφοξ ΑΨ ΤᾺ Q^ AdA ἈΣ 

ὧν αὑτῶμ, ταῖς γλώσσαις ἀὐτῶμ ἱδολιβσαρ, 

| tcs ἀαυίδωμ i VO τὰ d M αὐτῶμ Gp TO σόα 
κὰν δέκ κρασιὰ 

agde A92, τίκρίαθ γέμει i, GER o1 τρόδερ dua 

τῶρ Ἐκχϑαι MC, iac di Gaii το T«ÀoO a 

mogia i ταὶς ὑδοῖς αὐτῶμ, Wo) od'op «ga 

ὑκο οὐκ ἔγνωσαμ. οὐκ tst φόβος ϑεοῦ ἀπένανζ 

TW ὀφθαλαῶμ, αὐτῶμ. οἰδαμᾶν δὲ, ὅτι ὅσα ὃ 

| νόμος λέγε; ye» τοῖς cA Jd. γόμῳ A«AG ? ἵνα τῶν 

σόμα egy, ) Uzród ixoc γγύνται wig κα 

g'uo6 69 θεῷ. διότι δε yop và νόμου oU d'ixata 

| eüfa'scat σᾶσα σαφξ mro αὐτοῦ. διαὶ Ad) Y 

νόμου ezrlyyoo oua ciao 6. yop δὲ χωρὶς ya 

(oU δικοκοστν Aou πεφανέφωται » dag ταν T 

gov duin ὕπο το) νόψλου 10) TA πϑροφητῶμ. δι: 

κοχοσύωκ δὲ JeoU διὰ τίβεως ἱκσοῦ ἀϑιϑοῦ 

TE eyrag , 90) ἔπι πάντας τούς τποισεῦονα 

ταρ. οὗ γάς mr d'iasoM. τοάντες γα ἥμαςα 
Top , wg) 49) vespouycoa q0) δόξιᾳ τὸ ϑεοῦ, 

H ἢ dix 



484. EHIZTOAR Dposx 
va fid 

δικαιούμϑμοι d'oetay TN «UT * xdg, fix δ TEAM 
P rep oy 

Tpos eo 50) qu ais ἰκσοῦ, 0g gol c 

MER τ: ), dz δὲ wI5s00 ey ζῇ αὖ ΤΟΣ ματι, 

410 ἐν CAT. pz dixquoc aos αὖ Το), d ix Lalo wig 
rrr yf o2 e 

gp Th Tu προγεγονότων Suae m τημιάτωμ, ᾧ) τὴ ἀνο 
^d TO οϑεοῦ, πϑὸρ teg c) ) δικαιοσώνᾳ αὖ Τὸ), 

cV G9 vy E Wy » καφῷ εἶα REMIT αὐτὸρ δίκώομ,οὴ t 
"M Mat Toy Ἐκ wisvug Ἰκσοῦ. τοοῦ oup ἡ καύξ 

er f o xL 

Sois ὄξεκλείῶν, διὰ αὐοῖθι Vou. s TA t t$ "Yo; 
t sr bI 

οὐχὶ, vA dd v νόμον wisst, λογιλόμεβα οὖρ 

wísa d'ixat3) αὐ ἀνθφωττομ χωρὶς Ἰφγωμ νόμου. 
H toud'adop t 0 θεός eco; ovx δὲ (Q2) ἐθνῶμ; ναὶ 

μοὶ) evi. eng i do 0 ϑεός, 0g δικαιώσει ΠΝ 

E ETE βιωρ; (9?) ἀκφοβὺ say Siap διὰ D) wa 

| xmi νόμιομ ovp κατας yu d E 96) τοίσεως; 

μὰ Yom. Va νόμομ ἱσῶμῶρ, ; pee οὖμ sgou 

po aget. TOJ waren [14231 de Vou κατὰ 

σάς κα; « Pk ἁθφαάμι σε τ τε μι etie 

M 

| JXAX oU c Toy 0 MC καύχαμια,; αλλο 706 p εόρμ. τί γουῇ hene Ϊ 

Qu λέγει; ἐπίσόνος δὲ & eau. (δ 3.8.) tAOa 

yid δ» τὰ τῷ εἰ «0 ὁ 9 d noit oc QN, ̂ 9 5 ἐφ yadoutye, 

ὁ uid àG oV Ao*yt («T a κατὰ χάριμ, ἄλλα κατὰ 

T op A6 G9 SE ent "ἐς γαζομδίῳ, ποισεύον 

δὲ Ἐπτὶ τὸρ gu m τοῦ GG «Gl, λογίζετοι ἣ ποία 

51G Xv TO 



TOrZ POMAIOrTZz, 4985 
516 αὖ τοῦ εἰς ἐμκδοφίοιμ. κα img 9?) fa9id 
λέγει ὥμμακα z^ 4.00 τὸ) ἀνϑοώπονυ, Go ded 

λογίϊεται duc ἡμῶν χὼς 5 ird JU, E 

e hi &odbire d ἀνομίαι, 4 ἐπεκαλύφθαε 
cay xi ἀμιας riot. ads (^ ἀνήρ ὦ OU XN λογία 

στοαὶ κύφιος ἁμαφτίαμ.ὃ μακαρισιμιὸς οὔμο οἷ᾽ «d 

τοο, ἐπὶ Tl) argo 9 ἐπὶ Tl) ἀκφοδυσι 

ap AE Up 28» οὔτι SAO Inn [6 60 ἀβφαΐα Ἡ πὶ 

S: «ic / Ebro ap, wx, οὖρ ἰλογίάϑα; d CU τρια 

τοι i. i! cA ἀκφοθυπίᾳ; οὐκ cA περιτομῇ, ἀλλ 

eu x. ousiq , 9?) σελκείομ ἔλαβε περιτο κα, 

σζξαγθα 99) δικοιοσοωνς TRO wisst, mca TN | 

ἀκφοθυδ᾽ α3410 εἰναι αὐ TO) erige τοάντω" T 

wisévoymop δὺς &weoGvSiaa,viG Ὁ Ao'yrdd Huou νὴ 

αὐτοῖο lu d'ixotoo dk. V πατέρα elTe AR “δες 9 pw) $ gae bo, ANS 

τυῖο οὐκ Ἐκ τες μόνομ,α διὰ (o) τοῖς SOl2 

“χοῦσι τοῖς Ἰχνεσ 139 πίδεως C9) ST SuguPuseE 

T) ἢ τα τρος H4. GJ ἀβφαίμ. οἷν oup δια tioni N 
| ἐπαγγιλία G9 aga τῷ ας μα αὐ ΤΟ), τὸ 

κλπφονόίκομ αὑτὸρ J εἶναι το κόσμου; Qa διὰ 
d'ixoLocaovo ἐ τύθεος, E You ΟἹ Ἐκ γόλεου Mee 
νόμοι, vocato T ay H wisic QU) KOC iS oy cou M 

ἐπαγγελία, ὁ DP νόμος ὃς γὴμ κατε ya dem. οὗ " 
y οὐκ XSI V04A.00,0U δὲ παράβασις. διὰ τοῦτο 

Η iij tK Wi 
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| fret 
Ἐκ 71560 οἵνα κατὰ xéeip, eic ὃ εἶναι [2A 

d aliii ἐπαγγελίαμ παντὶ ἜΤΙ reg uut ov GÀ 
Ἐκ τῷ VOALOU 4.0Vop , 2975. ποὺ τ à £X πίσω Ga " 

δραᾶμι, oe Gor marie wávTop ip . καθὼς γέ 

genaue OTI etg v0 ἐθνῶρ τέθεικά σε, 
κἀτίνανά, οὗ ἐπίβόνσε θεοῦ, um Ὁ fogmrorüymo 

τυ Ue GOUG, y) p τα ht ira, ως GG ofa, 

66 G9 Ἐλπίδα ize "XmridY τα ἰσόνσε qp, τ|0 T Ὑτα 

νέϑϑαι αὑτὸμ ταϊέφα wo Gp ἐθνῶν ,κατὰ ὦ 

siguop οὕτως ' ἔσο T9 ασέξμκα σου. ἼΩΝ M 

ie eis ac τὴ "iSd ,0VU κατενόνσς e$ auTO σῷ. 

p. Xd eve ge uto pt ἑκατονταέτηρ του υὑπάς 
poe m —9 

"xp » v) TU) verga ip 4D qo) nme apo dto DT 

él err yea o pm 9s «oV οὗ ἦν διοις ἰθκ τὶ τὴ ce 
δια; αλλ edannudis A. ἘΣ ova d'o£ FE ap 8 

0:3.) πλιφοφοφαθεῖς, ὅτι ὃ ἐπάγγελται, δωυα 

τόρ ὄξι γὴ τοοιῶσομ, do (9?) Exo yid αὑτῷ sig 

d'ixcuoc'tunp, οὐκ ἐγράφκ δὲ δὲ ἰαὐτὸρ gov, ὅτι, 

£Ao'ylo3 x αὑτῷ, λα νὴ δὲ à "μιᾶς J oig : Ed λο 
vytkóoot, ie τοιδεύο vcip Ἐπὶ Prop vysleourra tia 

esp τὸρ XU eio p lua Gp xc νεκφὥρ ὃς 79d 00x διὰ 

τα Uie ecco HG, MOUS iy its διὰ ly dia 

setoc tioup AG. Δικοιωδέντες oup. tx wise 

Q 6e? IND EX OIN πρὸς TOp Ücop di τὸ κυς T 

BU 
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Mosi iuc ; garso", 4 οὗ $ wg) «l3 προσαγωγήβ 

Aout τῇ isa solu χάφιῃ ταύτημ quii Ἐπ 
scitu ig) adus tz? Qvid qO) δόξης 

"T: θεοῦ. Nikon gs, δὲ, λα G2 καυχώμεθα i Βα 

TG θλίψεσιμ, «iore y OTI H At ον πομουὴμ 

κατες γὰ ter ot, ἣ δὲ ὑπτομιονή δοκιμὴν «ἡ 8 δὲ δοκι 

ἀκὶ ἐλπίδα. ἣ δὲ ξλτοὶς o οὐ xtate: τῦτι ἢ ἀγά — 

TM TO) θεοῦ body cA ταῖς; καρδίαις ἡ ἡμλῶμ, 

διὰ πνεύμιατος ἁγίου T E φοθέντος τ iata. ἔτι γὺ ai 

500,0 TOI decis tod «yy κατὰ καιφῦμ, ὑπὲρ (a 

c'eboy ἀπτέβανε, bU: 5 y? UTC ὁ δικαίου τίο GP eo 

Boys ὑπες yo TO) ἀγαθό TEX i 92) ENT ἢ 

 eaPÜavap. e'toloxat δὲ alita ̓ ἀγάπιμ «/G 

| No ὃ δεῖς, ὅτι ἔτι ἀμαςτωλῶμ 0) τῶ Ἡμῶμ, 
as50G ὑπές Nap ἀστέθανε. a0 οὔρ AUOD. 
dix ιωθέντεδν up qU (8). cj aca αὖ τοῦ »γωθησόμᾷ 

64.45 UT) &T οὐ) ὦ ὉΦΎΒΟ, e y? exgor € ὄντε, καὶ 

τλάγκήν d θεῷ διὰ το θανάτου 7 B αὐτοῦ, 
-οολνῷ UNO καταδλαγένγτες σωβασόμιεθα 

cA τῇ 16 aU T0 , oU aóyop δὲ ἀλλὰ E καὺ χώ 

ϑυοι cv ὁ θεῷ ῷ diat κυςφίου m "No 04155, 

d? οὗ νυ, TluJ xara ἐλάθομεμ ὦ ia TÓT, 

&o759 διενθο ἀνθϑφώπου ἣ ἁμαρτία v8 T X Óc', "Ομ 

si AO, διὰ δὴ Ὁ ἁμαρτίας ὃ θάνατος, νὴ οὕτως 

H d ἐϊο πχάνταρ 
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610 rre ἀγθφώπος t Ó ϑάνατος 45585, ip ἃ ἢ 

πάντες ἕμαςτομ. dag! γα T cs quart faci ef) 

XOc 4.9, & aec ia ̂  οὐκ ελλογεῖται, μὴ ὄντος νό 

QS. OU. ἐδασίλδυσεμ 0 δάνατος ac ad equ. m^ 

A! 4.600768) "m n Spi dod a. Ἐπὶ 
G9 Sco quare 92) "S Ἰϑαθάστως ἀδαμι, ὅ 06 i τί 

vide Τα) ἐκε; Ἔνι, QS. οὐχ o6 τὸ ἡφάπηωμα, 

οὕτως ἼΝ TO χάξισιμα. d oun (9) TO) «VoQ [opc 

gemi. t p.a οἱ πολλοὶ ̓ ἀχτέθανομ, $07. nios: 

Ἧ χάρι Τὸ) θεδ, W) H δωρεὰς qu ἀριὰ, τὴ τὸ; Eo A 

ἀνθςώποσ, uci 95, τς τους € 02M OVG | eme Ios 

σθυσε «GU, ovx ὡς ὡς dl sVoo ἀμιαφτήσοντορ,ὁ δῶ 

guis. me as γα Dp dti $UOQ &IG κατάκρια 

pao, τὸ δὲ χάφισμα bios p sogno cT 
«iG δικαΐωμρια, εἰ γουὸ (G6) τὸ ἑνὸς παζαη]ώμιας 

τι ὃ ϑάνατος tac Ies ὁ διὰ T9 5y06 , 0280 

JA. X op οἱ 0o) wieso go Mxégrmc Y 4) 99) d'ez 

did 99) d'ou oc ov λαῤλδαάνοντες, qu der Boa 

cAsia^do δ ἃ TO? yoQ "ING" OU ansa. m οὖμ GG δ 

*Voc ὑυάφα ἡ ἀμαπὸρ εἰς πάντας ανθρώπος «Ἶ0 

κατάκειμα; Οὗ TUO 92) di $voo δικαιώλιατος εἰ 10 

πάντα ἀνθφώσττο € εἰς δικαζωσὶμ tese. Greg 

youp διὰ 99 gagoxoj HG "TO? toG ἀνθφώπυ, ἅμας | 
v 

τολοὶ κατεδάθαμεμ 0i a0 ol, οὕτως (92) διὰ 

e 
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T ὑπακοὺς TO) ἐνὸς δίκαιοι καϊαθαβάσον ὁ 01 ηρλ, 

λο!, νόμος δὲ moque Aust ἵνα GAS OV N ὁ we | 

ςάπηωμα, οὗ ὑ δὲ Ἐπλεόνασεμ h ἀμαφτία, uméeme 

e laxóvo'su i χάφιο᾽ινα ὥσ'πῷ Gata TA Bv «p i Gag 

τία ὦ τῷ ϑανάτῳ,ουτως Q^) ἡ X &eio βασιλεύσῃ 

διὰ j ftem εἰς Ἰωὴμ οἱ GIO. δια: Ἰησοῦ Ale 

σοῦ. τί OU ἐφοῦμιεμ ἐπιῤϑυούμιεμ τὴ Quia 

TÍ& Ty. N à χάςιο Ὡλεονάσῃ: : μὴ oerte; οἱ τινες 

ἀπεθάνομεῃ τῇ TH Suae ie, "O6 tTI Weopay qu 

αὑτῇ: ἢ ἀληοεῖτε, ὅτι ὅσοι toii usp εἰ aot 
So ἰκσοῦμ, 10 Top yocp αὑτοῦ Got] 1 ris 

eae c o xus oup « αὑτῷ διὰ T T t βαηίσματος εἰ «1G 
Tp Séyerop , 1 ἵνα ὥσπερ yir adiso6 Ἐκ Ves 
κρῶμ, d δια Tk6 δόξκο Το παβὸς ; οὕτω QU, ἡμεῖς 
s xot yó τη ὦ ζωδο wigreerig aieo el you! σύμ. 

φυτοι γεγόναμερ (69 c ὁμιοιῶματι τὸ τὸ ϑανάτο αὖ 

τὸ, et I9) E ἀνασάστωφ ἐσόμεθα, TOV? "yiz 

; ϑώσχοντερ ὁτι ὃ παλαιός sua y ἀνύφωσπτος συς 

7 ραύς ὥβμ n iac c Kerrog vul 2] T σῶμα 99) bag ríat, 

“το AN X ETI τί feeder i HU GG τὴ ἀμαφτίᾳ. 0 YS c ας 

ποθανοὺρ,δεδικφμωταιι απὸ ἊΝ ἁμαςτίας. τ δὲ 
emo uus σ᾽ λϑιδῷ,τοιδεύομεμ, ὅτι M9) σι gs 

ἰίσομεμ αὑτῷ, eid óreG , ὅτι χρισθο ἐγεφθειοὶ ἘΚ 

νεκφῶμ γοὺκ ἔτι ἀποθγήσκει, ϑάνατος αὐτῷ οὐκ 

H y n 



490 EXRIZTOAH rf 
ἔτι κυζιεζα, ὃ 0 γι ἀπέθανε, τὴ ἁμαςτίᾳ απίε 

θανεμΐ td ἅπαξ. ὁ δὲ Qi 1 [^ «6. οὕτως "οὴ 

ὑμᾶς Voy fade € TOV O »νεκφουο M εἶναι τῇ 

ἁμαρτίᾳ, ζῶντας MICE Je τ ere Ἰνσοῦ 

κυςίῳ ip "m, οὖρ βασιλόνέτω ἡ ἢ ἁμαρτία ᾧν 

(65) ϑυντῷ υμῶμ σώματι, ἐς τὸ ὑπακούαμ αὐ αὑτῇ 
Ψ τάϊς ἐπιθυμίαις αὐτῷ, μηδὲ worse τὰ 

"^n ὑμῶμ, ὅπλα ̓ἀδιυκίαο τῇ ζδμαςτίᾳ, ἀλλὰ 

wagasiiz ome ἑαυτούς τῷ θεῷ, ὡς Ἐκ νεκφῶμ γῶν: 

"T 6.0, MO "οὐ τά. mov. ὑμῶμ, ὅπλα δικοχοσιώνᾳ 9 

A«G. ὁ ἁμαφτία ΧᾺ ril οὗ κυριεῦσαι, OU "yág 19€ ὦ 

ὑπὸ νόμιομ, QV ὑπὸ χάρι. τί οὖμ; ἅμαςτίσο 

μεμὅτι οὔκ ieu ὕπο dapes QU. ὑπὸ ̓ χάφιρ; 

ul γγύσιτο, οὔκ οἴδατε, ὅ ὅτι 0 τας δάγετε ταυτους 

δούλους «iG Vraxolp, “δοῦλοι ἰδέ, (p ὑπακούετε, 

ἤτοι. ἁμαρτίας «o ὁ)άνατομ . ἢ ὑπακοῆς, «IG δια 

KALOT GUN; χάρις δ τῷ θεῷ; ὅτι dr Φοῦλοι e 

ἁμαςτίας, ὑπικοίίσας ὁ "AK EM καρδίᾳ e d «iG op 

ταρεΐσθατε ̓ Trop διδαχῇ. ἰλθυθεφωθέντες δὲ 

ἀπὸ LE ἁμαςτίας, Ἰδουλώθητε τῇ ἢ rotor doy ; 

ἀνθφώπινορ λέγω, διὰ alu) a fuera ? σαφκὸς 

ὑμῶμ. rmi orb φαγί ines τὰ JA VJ. op 

δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ ι 492) τὶ ἀνομίᾳ ; εἰς 7l) 

do ai, οὕτω νὴ νῦμ ἥδασήσατι τὰ μέλι ὑμῶμ 
δοῦλα 



EU 
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ϑοῦλα τῇ δικαιοσιών, I ἁγιασ᾽μόμ, T »» M 

λοι ἴτε 19 ἁμαρτίας ; ἐλεύθεροι ἐπι τῇ 4 rotos 

e τίνα lip kagmop ἔχετο τότε idi J dic V Vp 

mou eu A; m τὸ γον τίλοφ ἐκείνω βάναῬῳ. 

vuoi δὲ ἐλδυθεφωθύ QT«G ἀπὸ : ἀφ ματίαρ ,δουα 

λωθέντε δὲ G0 ϑεῷ, CC VT Top Magmó) ὑμῶμ de | 

ἁγιασιμόμ, τὸ δὲ τίλος £ chip αἰώνιομ. τὸ y ο4 ro 

ἡώνια 9) sag iaa , θάνατος. ὁ δὲ χάρισμα 

το θεοῦ, ζωὴ din" ; » qi χεισῷ Ἰησοῦ Υ 69 κι 

φίῳ ἡμῶν 20008 ἀγνοεῖτε E E ; 

e yeu VJ. 0p λαλῶ Miri 0 VÓ4.0Q uera T a^ 

θρώπου up ὅσο, λβόνομ (UP A yu, ὕπιδφοξ" ἣν ἤν 
"yt, Go βῶντι agi δέδεται m ; tap δὲ da 

rol yu c 0 ἀνήρ . κατήφγιται πὸ τ Wis TE τῷ ἂν 

δός, ἄρα οὖμ )ῶντου TO dg ds 0, noix us; ΩΝ 

ματίσέ, ̂p γγώκτοι ayer t trie. tap δὲ ros 

θάνῃ Ó e »Ἰλθυθέφα ὄξ) c ἀπό; P2 νόμῳ, τὸ μὴ 
[ udi da 4 ^ 

εἶνοι cdrclip μιοιχαλίϑα, Woo ἃ MI e τέφῳ, - 

ὥς τι qo! μὴ ἡ ὑμδῖς πθ aln (79) V 

διὰ τα operc IT uS εἰς, P? LORI UL. d. sí 
acre 

φῳ, 59) tH Wong p vy fa nagd opio o gi Ps 

(9) θεῷ, ὅτε "y lup ᾧ τῇ σαφκί τὰ πὸ moque * 

€ ἁμαφ Mis. διὰ E vd uu niger qu τοῖς " 
^u 
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pA fase ] λεσὶμ HALGJ y €1G τὸ vog ir φορ σαι (ΟἿ Sibi x 

vuol δὲ καπις Yin py c ἀπο T9 νόμλκου, cat ow Va 
Τὰ £y à Karen, (OG TX d'ovAsvep ὃ Ἡμᾶς s 

xou Vó TN ἃ πνεύματος » 2) OU doté γράμ. 

ἐἑλατοο, τί οὖμ Ἐροῦμϑυ 5 c 50 νόμοι ἁμαρτία 5 n. 

ygpormo. ἀλλὰ TS ἀμιαφτίαμ οὐκ Yvon, εἰμὴ διὰ 
νόμου. lu) δὲ yog ἐπιθυμίαι οὔκ fep, aus ὃ 
νόζλοο ἔλεγε, οὔκ ἐπιδυμήσειρ,, ,ἀφος μὴρ ̂  λα 

Govc'o à quo rias d ua 3) ἐντολῆς κατάς γάσατο 

e ἐμοὶ oben ἐπιθυλιίαμ. χωρὶς yp νόμου, 

ἁμαρτία exea. Ἐγὼ δὲ tion Χωρὶ νόμον 7f »ρτέ, 
ἐλθούσας δὲ τα Ἐντολῆο, aper D. uae, ts 

γὼ δὲ ἀπέβανομ. 97 gti p.01 ἣ ἐντολὴ eG ἴω 

Hp, aU TR «ro θάνατομ. & yo ἁμαρτία ἢ ἀφὸς idt λα 

βοῦσα διὰ q9) ἐντολῆς ? ὄξιπάπισέ ME a «92 δὶ 

αὐτάς mex. ὥστε ὃ usi v0 0G &yrQu, 19?) 

Ἡ ἐντολὴ ἁγία 9) δικαζα 92) ἀγαθή. TO οὖ vy «X 

Bop ἀμοὶ γέγονε, θάνατος: μὴ γήϑοιτο. Qa Has 

μιαρτ σον ἵνα φανῇ ἁμαςτία, διὰ τὸ ἀγαθοῦ μοι 

xe y x opui Séwetiusi ἵνα γγύκται κα x. 

βολὴμα ἁμαρτῶλος H v ἀμαφτία διὰ 95) ἐντολῆο. ot 

δαμῆν γον, ὅτι ὃ νόμιος τνόνμιαὐκύς Sip. à γὼ 

δὲ ἐσαφκικός A. wt ̓ πραμμμοοὶ ὑπὸ Tuc ἀμαφ 
- τίαρ, O E καπιφγόϊομοι οὐ γινώσκω, οὗ you 

| οθέλω, 
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0 0c. ,T T0 πράσσω, c αλ 0 μισῶ, τῶτο διῶ, εὖ 
7j 9 ov θέλω, τ TO ποιῶ »σύβφκα δ νόμῳ, ὅτε 

καλοοινυρὶ δὲ δὲ οὐκ τά dE ἐγὼ KT y OU QU. imo, 

CAX RB οἸκοῦσα si ἑλιοὶ Qu. agria. οἶδα γοὺ, OTt 

οὐκ οἰκξί qu ἐμιοὶ οἱ (τότέδιμ cV TH B ragxi κου 

eya op. χω » T dial n ἀκοὶ : ̂  d TG 

"y& «09 ὃ καλὸμ ) οὐχ, εὑρίσκω, OU XS c 0 ϑέλω 

«3010 aya op; ἀλλ ὃ ov θέλω κακομ,τῶτο agi 

σω, τῇ 5 ὁ οὐ θέλω € ἔγω, τῦτο ποιῶ, οὐκ ἔτι ἐγὼ 

κατες γάλομοι αὐτὸ, GA A οἸκοῦσα cf) £44.01 ἂς: 

μας]ία, sve IK ga Tp νόμου (59 θέλονζ᾽ ἐμοὶ, | 
—- ^ 

S me, a b 

ποοιξίρ ὁ kA Op ὅτι £40] ὦ κακὸμ παράκαται, 

σαυίδομαι ys [^) νόμῳ τῷ θεοῦ κατὰ TOp ἔσω 
᾿ ἄνθρωπομ. δλέπω δὲ ere op νόμομ τ» τοῖο μιέλεε 

ci μου yx βατέυο, Mop δ νόμῳ τὸ νοῦ μι, 
| μα iy iore TC νόμῳ 95) ὁ Qu. 

pene (^) OV. ᾧν τοῖς aeri 4X0. ταλαΐτοζος 

tyo ἄνθφωττος, τίς με Movit tx ΤΟ) σώμιατος t 

θανάτου τούτου ; »εὐχαφιδῶ [^ Ael διὰ Ἰκσοῦ 

agisoU TO) κυφίου Map. Great oup αὗτοο Ἐγὼ 6g. 

nm νοὶ δουλεύω νόμῳ θεοῦ , τὴ δὲ σαφκι νόμκῳ 
" ἁμαρτίας, οὐδὲμ & ἄγα νῦμ καϊάκφιμα τοῖς cA) 
a5 Ἰκσοῦ μὴ κατο σάφκα περιπατοῦσι, αλ 

Ad κατὰ τνεῦμια, ὃ P2 104.08 TO) νεύματος 

so) 

L^ dd 
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93) 130 cu ARIS Ἰκσοῦ ἰλδιβἴφωσέ ue umo T 
νόμου Q9) c ἁμαφτίας, Ἂ 4g m τὸ) θανάτου. ὃ γοβ 
ἀδώυατορμ TO) vous Ju ὧ kd tva διὰ 2 σαφκόρ, 
Ó θεὸς Tp ἑαυτοῦ jop LS TTR Y cA 04.0103 xu κά σας 

κὸς ἀμαφτίαρ, 1) 7016 ug Tfag κατέκρινε τς πίων 
euo T qr τῇ σαρκὶ, ἵνα ὃ "δικοί (24A. T VO A 
"Axe c0H c/ CA ἡμῖρ, τοῖς μὴ κατὰ m gue: dgemotio 
cune κατα πνεῦμα, o ΟἿ 28 κατὰ σάρκα να 

mera jS σαρκορ eger. Οἱ ΠΧ; κατὰ SUL, 

τὰ T πνεύματος. is γο Φφόναμια (3 canoe, 

θάνατος. ὁ ὃ Φφόνμμα TO τανεύμιατος» jos v) sa 

giu. διότι e φφόναμια ὴἣ epos 0 ἔχθρα εἰς be 
τῷ γὺ νόμφ᾽ τῷ θ 65 οὐχ ὑγρτάσσετ, οὗ 3 2j δώ 

ναται.οἵ ^j qu coqui Orne θεῷ id iine ov d'aoay 

TO. ue δὲ οἱ οὐκ £52 c cag ἀλλ cA τνεύμιαα 

τι,είστερ πνενμα 55 οἵ κα ᾧ wapa dd dc TW 

μα 41500 οὐκ ἔχει,οὗτος οὐκ Est αὖ, εἰ δὲ χεισθς 
cu Dici 7 μυ σῶμα yexeop δὲ ἁμαςτ (a1, 79 δὲ 

- eque Ἰωὴ ὅ διὰ δικαζοσῷνμ. εἰ δὲ ὃ πνεῦμα 

“ταὶ bysigourmoe Ἰησοῦμ ἘΚ νεκφῶμ ΟἸΚΕΙ͂ «ἢν ὑμῖν $2 

Ἐγείςαρ Ty AaISÓp : €x νεκ esp ἡῳσποηίσει (o2) τὰ 

θυκταὰ σώματα ὑμῶμ,δια τὶ TO tonc GUT) πνεῦ. 

μα q^ vip. ἄφα OV ἀϑελφς οὐ od εἰλέται eeu, 

QV τῇ σας x1, τηκατὰ σᾷρκα Sup, ὦ you Acre 

σάρκα 
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σάρκα Dre iie orrovk ze. τ δὲ X evel iae | 

T! TQ πράξας: τῷ σώμιατοο θανατοῦτε, ret 

ὅσοι ve νεύματι X A«oV d yy] οὗτοί «ici fot 

θεοῦ. οὗ 9o ἐλάβετε MIN Lcx f'ovAs tac πάλι 

€iG φόβομ, αλλ ἐλάδετπ Nis gott cH m 

xe&lopdyo ἀββᾶς Ó uri, αἱ αὐτὸ πνεῦμα — 
siia ^ * 

ἐιαςτυς e I) 103277752740 δαῦρ, ὅτι uo τέκνα 
I, XANQ0V 04.01 025. εἰ δὲ τέκνα; oJ) Xie ovo κληςον iot JR / 

v» wr rt tet 

ϑεῦ, συγκλλς να 04401 δὲ ! dE χοισοῦ, d i gupemáexcos 

ἐϑδυ;ίνα 9) τὴ eudos dad: λογίγομάι 5; οὐτέ 

οὐκ did LG τα παθήματα; T ? νῦμ καὶς 5 s »πρὸρ lil 
^ Pad 

4. EX ove" ap δόξαμ ἀποκαλυφθῆναι ἐἰ 19 Ἡῤλιᾷο, B 
Ρ" 3 C yy 

y) ἀτρκαφαδοκία go) VaL EAM ἀφρκάλυψι» 

T V op T f es ἀπεκδέχεται guy ἡ 378 naut 
y κκῴῶν 

Ἧ κτισίο Varr e yi, οὐχ Ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ TJ Vs 

ποτ τἀξονταϊ t^ Ἐλπιδε, ὅτι W) αὐτὴ ἣ κτίσιο EA AV 

(7 βεφωθήσετοι &7P oO) δουλείας q^ 98g , «1G 
ἢ alu Visgrap M d T τέκνωμ ἀβρεον, 
Ϊ {τ-- - 

et4 a ud oup» ὅτι πᾶσα ἣ xriciG e'uscy dla 
soci a dt tup. οὗ Avon δὲ,αλλα X) αὑτοὶ 
Ty ἀὴρ Xp T “τανε ὕματοξ ἔχοντες, o Haec e αὑτοὺ 
cJ) Ἑαυτοῖο sudtouidu. jobvriay ἄπεκδεχόμ UJyot, 
dT ατρλύξωσιμ T T g'G44 102 Hu. p, TH y9 Cvrridir 

&c'os Au, 

AT, nn 
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Foros σάν’ 

Ἰἰσώθα μι. Veit 2: GA«7r0 Uii, oUX top m uc 

Ὁ ys βλέπει τίς,τί cg) aerea εἰ X ὁ ov y GAezro | 

pose! joedu, δὲ υπομιονῆςρ recetas , 

ὡσαύτως δὲ! x Lune cgo oi Gier 

To em ὁ ταν Gp. T 000 TI | aor 6 dogs | 

x oo d'é , οὐκ oid qui , &AX αὐτὸ ὑτὸ TS τνεύμαῦ να 

perry xat us HAMO saucia SO VoDUi ΘΙ. Ὁ 

Ὁ δὲ dva τὰς καρδίας, οἶδε τί τὸ qgovusa T 

πνεύματος, ὅτι κατὰ JO D φντυγχάνε ὑπτὲρ Gta 

vio . 01d ogg δὲ δὲ , 0T! Tio ἀγαπῶσι Top Deo 

“σαντα σιαῦες γε εἰ ug ig try abd » τοῖς κατὰ fiu 

cip Quei οὖς ovc'tp . ὅτι οὔο αφοξηνω zig) ΤΡ 

φισεισυμμμιόφφουρι qo) Ol sicóuos TO) jov αὖ" Το), uo 

^ etat αὐτὸμ πεωτότοκομ ᾧ ?P κοῖς ἀδελφοῖς, 

οἵᾳ δὲ ἡφοώφισε, τότους 92) ix ἑκάλεσε " «t92) ove 

ξκάλεσε,τὅὄνυς I9) ἐδικαζώσε, οἵᾳ δὲ ἐδικαζ, 
QC, τούτους "οὐ ἰδόξασε. τί οὖρ ἐφούμῶυ πρὸς , 

ταῦτα; εἰ 0 θε05 ὑπερ e TIG καὶ ἢ wap 0Gz 

qu Ἰδιου 09 οὐκ ἐφείσατο, αλλ ὑπες sup 

wap Pes £d cox p αὐτου, «00 ovx 9: συμ, ὲ 

αὑτῷ τα aya [37V1T UXxasg qum; ; τίς ἐγκαλέσαι. ; 

κατὰ Ἐκλεκτῶμ ϑεοῦ; ; «060 d'ikouy. TIG ὃ κα E 

Tagtiop; 8508. p ἀρθανωμ, paid δὲ tois Zu 
augue ἡλ ὄξ)μ ᾧ qu e£ TO) MOV , 00 92 ἕνα | 

τὺ γχάνα 
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Uy x&va ὑπὲρ Ἡμκκῶμ. cou M Go χωρία ἃ Χ7 q9) 

ἀγάπης τῶ θεοῦ: 3 SAL pio ; N SsVO χωρία; i διως 

(C"yixÓ6 Σ ἢ | Aug. 5H γυμινότας 5 1H κίνδαυου 5H dta 

“χαιφα; καθὼς γέγφατῆοι ὅτι ἕνεκά σου βανατὅ 
quoc ὅλημ a0) Ἡμέφαμ, &Aony OD jus ὡς πόδα 

τα σφαγῆς. αλθὲ τῷ τούτοις τὸ ctp ὑπερνικῶα 

ἀκ}. διὰ τῷ Gyon ow TOO Ἡμᾶς. τοΐπεσμιας 
: ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωὴ, οὔτε ἄγγελοι, οὔ 

T7 ἀφ χαϊ, οὔτε δαράμᾳς, οἷ οὔτε dis ὥτα, οὔτε i 

λοντα, οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτέτις κτίσιο 

ἑτέρα δαυήσετ ἡμμᾷς “χωρίσαι ατὸ o5) ἀγάπερ 
τὸ θεοῦ, ΟΝ) cA aged iuo Go. κυφίῳ RAO. 
Δλήθειαμ λέγω ὧν agtsa, c oU ὑγεύδομοι,σομμας 

τυφούσχρ (0t 92 cucad ioco κου, CA GS Let. 
"τι ἁγίῳ 0, OT! AU a μοὶ 2] ἀεγάλν, τοὶ ἀδιάλεια 

ajoc od ow τὴ ἡ καδύᾳ ἑκου, iv CEN you auToO 
yo ἀνάθεμα εἶναι ap TO ἀϑιϑοῦ ὑπὲς V a xA 
qp, μου, ἣν συγζινῶμ ον κατὰ σ᾽ ἄς: κα, οἵ τι 
νές εἰστμ ἰσξακλῖτοι » ouf ἥοθεσία ,1} Jo ojos 
το) οἵ διαθῆκαι, 02) ἡ νομιοθεσία,νολ ἢ h λαγρεία, 
49?) rus goat op οἵ τταέφερ,νὴ d^ ὧν ὃ gat 
Só "e, κατὰ σάςκα, ὃ y tT πάντω τῶ E: "m 0G $UAOa 
-yxT06 «to Του avo qao, οὐχ, otop A ken tKa 
“πετηωκεμο ὑλόγς͵ Τὸ Oso, οὗ γ}) το άντες Oi du 

" I ἰσφαίλ, 

- 
- La aw nm 
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ἰσφαΐλ, οὗ τοι ἰσφαίλ, oid ὃ ὅτι εἰσὶ lh αὐέφι! « Lol 

ἀμ wma τέκνα, αλλ d Ἰσαὰκ κλιθήσεψαζ E 

c'ot ιασές μια, τουτέϑιμ, ov τὰ id 9S) P. 085 j 

ταῦτα τέκνα T0) coU, αλλά T τέκνα 2s «πΑΎ. 

γιλίας,λογίξεϊαι ug Gg romeo PL. à 

Λόγος οὗτος. κατὰ p iis oU Top ἐλεύσοα ^^ 

pat, o0] ἔθος τῇ σάφοα ἡδς, οὗ μόνο δὲ, A 
Wo) S Beers Aves; Ko TR ἴχουσι sided Ἰσαάκ ΤΟΙ 

waTpog ἡμῶμ, μήπω you Wonder , ui δὲ 
id c TO τὶ ἀγ apap ἢ H κακὸ ὁ να xot. ἔκλοα 

yl, 665 πρόθεσις, ty, οὔκ c 5g Yep ἐκ 

τὸ καλῶντος ἐφξηθε CUTH.OTIO asi yop δυλεύσᾷ | 

9 ἐλάσσονι. καθὼς γέγφατγαι. Top Ἰακωβ 1 iyd 

THO TOU δὲ ἥσαν ἐμίσησα, τί ovp ἐφοῦ AU 5 qud 

E: «Aii zog 67; μὴ γγύοιτο. Ὅδ᾽ ὃ ori 

Y ἐλεήσω i up USO, 92) ὀϊκταρήσω Op ἂρ ofa "m 

τείρω. ἄφας οὖμ, οὖν T2) θέλοντος , οὐ δὲ τοῦ τφέχον 

τορ, χλλὰ ἢ T Ἐλεῶντου θεδ, λέγει »B H yea Gd 

Φαραώ, ὅτι : εἶο «y? τοῦτο doi vega σε,ὅπωῦ cÁ 

ϑείξωμαι qu σοι VÉ doen μα, D ὅπως fuya p 
γελὴ Ὁ ovo μεν eo orto τὰ "yi ἄςα ovp op θέα 

Ad tA, DT 5 θέλει σκλκούνει. teda oli uxor mE ἔτι 

E S Bua αἱ αὖ ΤΟ) A3 ἀνθέθακε;; ^a 

μιεννγε ὦ ἂν 0e 70 V TIG TAS ἄνταπ' 0x xenon ἘΣ 

vog 
Φ 

Ι Η 
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voc ΟἿ θεῷ; μιὰ Ἐρεῖ ὃ πλάσμα τῷ ́ λάσοανά, 

4 2 / (7 M 2 5 M 5 7 €. τι με &7r0INg'XG οὕτῶο; ἢ οὐκ € ουσίαμ ὁ κε 
πῶ στο ὅπ Ὁ 5 "j E Ka sous, M, . $4&yG TO) TTHAS, EX 4 &U'TO) cp vea u.ono ?P IN O0, 
£! ^ 5 d [| T Ἵν 25 2 Ξ "meg rot, as ξ οἶα sio τιμκὴμ σκεῦοο, ὃ δὲ εἰς acr fois εἰ Aces 

» NC IS p νυν... Ac ὃ coc tvde £c go ogyip, Xo?) γνωρίσαξ 
T» δαυατὸμ αὐτῷ, ἴνεγκεμ E 7P 2M μιακοοθυῤιίος 

' -Ὁ dr, b DTE de σκεύν Do ye, pnis σα εἰς ἀπώλφαμ νὴ ἵνα | 
*yVoglo'] Top τολστομ,οδὴ δόξης αὐτο, ἐπὶ σκεύς 3 O^". AY ΟΝ S , CV s. 3 V$ca sez. $A£0U6, 760 KT. o" p εἰς δόξαμ ,0UG νὴ ticae 

. esp μιᾶς, οὐ μιόγορ dc Ἰουδοΐίωμ, aoX.a tg de 3 
à a ΜῈ Mendes £0vOp. Go νὴ qu Go Gg'ke Aeyd.xaA £a T oi λαδμ 

419, Aa) Ax, νὴ “ὦ οὐκ rye Tx AU yore ba 
s c i ?x3c À E 3 is d yxp» X) ἔδαι qu Gg Tow oy ἐῤῥήθη αὑτοῖο, οἷ; doa 

«x00 Vj Go Ex & Duillcorcox jjol θεοῦ ζῶντος, Xa 
Fd " ESSA. A » PER CIS SRL Y LO " σαΐας δὲ κράζει vie Τὸ) ᾿σφαίλ,εαρ καὶ ὁ ἀριθμὸς 

ἣν J8ple QouA 5 G0 H ἄμιμκος cl dx cose, ὃ x«a 
egt ,F P c ΠΤ ΟΣ * τάλεαμμᾳ σωθήσεται, λόγομ ys σὠὐτελὼμ «0 

e UL om v béo 

5 , c * iri 

σωστέμινωμ eu d'ncot og aot ὅτι Aó*yop σαυτεται 
LA 7 7 2 1 ^ * t p pXuop ποιήσει κύφιος Ἐπὶ “ὃ "ylio. 97) xa 0030 7904. 

L4 x: * ' : VA 3 P Tu P sri 
sieux sp Ἡσαϊαρ.εἢ 4x κύρι(6.) σαβαωθ κατίλε, 

δὲ, , HESSEN A MEUS ir r9 ea περ HAT p Go$e μα ὼς σόδομα ἂμ εὐήθεις 

COUPE A dom rt pe S NS yoQ ἘΜῈ. τί οὔμ £eoU 
"G4 s "e $5 "Dei e e , pj " — Meus Oct Ovx τὰ μὴ διώκοντα dixo oc aoxy ad 

Z -d οἷος ἢ 5 ' A«6s d'inotog onp d'ou Qc QUNU ^) TY ἐκ πίδεωρ, 

: MM d ig gat, 

NS 



(0  ETIZTOAM ΠΡῸΣ Ex 
4c eat, δὲ dip e νόμιομ ϑιυκαιοοιχονς ; εἰς νδα 

ἀλομ d'iotteciox ob οὔκ ἔφθασε. ^. did τί; 0T τι oui is tX 
M ὅς σε μον νόμου. noz ola 

ys G9 λίθῳ Το) προσκόμματος, καθὼς γέγραα 

zijox. ἰδού ciüsuu qu eiep λίθομ dA. 
το) ̓ϑεῖχαυ σκονδάλδ. glos 0 SOIT 

Io αὐτῷ σὶς A wüdzer at. Aor à n i^ 

εὐδοκίας xs) t480 καρδίας, 3) ἣ facic] 4 71906 τὸρ 

«op; mee TO 1c 90 A 81 p [Te eoi Jag 
eo yp αὐτοῖς, oTt £N Mop ϑεοῦ Ἐχουσιμ;, αλλ οὗ 
xaT ἐπὶ ΟΝ vyvos ym Yoyp lu) τοῦ δε δὲ 

XoLoc qo, o9] «toy Ἰδίαρ Jti dong Wr zi 

Sao. ry δὶ d (odo tci TO) θεξ oU ὑπεϊάγησαμ,, 
τέλοο "d λθιδος ere δικοακοσασκμ ey OUI TE 

i [on τιφεύονά. u.c P  γεάφα m TU) δικοῖοα 

στοῶν y um “τὸ νόμου ῦτι ὃ ποιήσας αὐτὰ ἄν 

θφωπτος, ίσετν cH αὑτοῖς, ἃ .H dix wi5«oo δικαξ 

OJ'QUN imag Aya. μὴ ΕἸ 780 ᾧ τῇ κας δίᾳ “ἯΙ 

A .Zi& ἀναδήσετ au εἰς του οὐφανόμ; ; τοτέδι λϑισὸμ 

καταγαγέϊμ. it, τίς καταβήσετ εἰ τι alu) c a voz 

gs TÉ TESI sop Ἐκ νεκφῶμ ἀναγαγᾶν od 

τί [λέγε; vwis σου ὁ δῇ μά ὄξιμ v ἰδ σόματί 
gov, 49) s TE ἢ xagd io σου. veris ὃ τ eius go 

wiSio0, 0 ! Xue VOTO UA . ὅτι top ὁμολογήσῃρ ᾧ | 
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TOTZ POMAIOTY:-. eot 

τὸ Tra f] σου κύφιομ ἰασοῦμ, 192) τοιβεῦσπο cA 

Tj καρδίᾳ σου ,ὅτι ὃ 3«oo αὐτομ iyd £x Uta 

κρῶμ,σωθήσῃ. καρδίᾳ ΩΣ τσιδευετν «o d IX 00s 

eor, Só ax δὲ ὃ δμολογᾶται «0 σὼ meia. λέ 

eye γ᾿ γραφή, τᾶς ὃ ὁ τισεύωρ ἐπ᾿ αὐτῷ, ,0v κὰ 

ται θήσεται, οὗ ᾿ γάς ὄξι διαδολῆ Ἰουδαζο τε 

9) uoc. ὁ γὺ αὐτὸς 6 κύφι τἄγτωμ, λους 

τῶν ete πάντας τοὺς ἐπικαλουμῆμους airo. 

“ἂς γϑῦς. ἂμ trae] e ὄνολια κυφίου, σῸ 

θήσετ. «oo ovp ἐπικαλέσιοναοτῖς Oy οὐκ ἐπίϑϑυ 

cay; σῶς δὲ τοιδεύσουσιμ οοὗ οὐκ Ἀπκόσαρ; πῶς 
cb) παν 

δὲς ἀκούσουσ! χωρὶς χλφύσδοντος ; Α τρῶς δὲ xig 

ξουσιρ, Ἐ tap μὴ G2 SoA Go; καθωφ. Yos ifo. 

Go Gea oi 0i 150ote TA εὐαγγελιζο LS deis 

hp » ἣν εὐαγγελιβομδωμ τὰ ἀγαθά. ἄλλ ou 

-σἄντες Vr o UO" OQ [5 εὐαγγλίῳ, Ἡσαΐαρ ydg 

| Aye. κύρις, τίο ἐπί σόνο"ς τὴ ἀκοὴ ἡ ἡμῶρ; jx ea 

wisis ὅς ἀκοῖς ὁ ἢ δὲ ἀκοὴ διὰ ξήμματο 3x00. 

λὰ λέγω, μὴ οὐκ Ἰκόσα τ καλέ pre eto eG wüsap — 

αἰ) γρ Join Pu D φθόγγος αυτῶρ, δὴ εἶς τὰ wi 

gara qo)  δἴκουμδὰ ne; τὰ ῥάματα αὑτῶμ . c 

AEyc 0 QUX €^yVO /c* ῬαήλΣ 19e (Og lio At: 

iyo d vss Ts οὐκ dein" poma t ori T 
δαρέτῳ τσαφος γιῷ ὑμᾷο, ἥσαΐαο d χηρτολέ -:5.- 

I O^ μᾷ, 

ud, us. 



iT 

$01 FEIZTOARM ῬὍΠΟΣ 
cp 4 

t. χρὴ λέγει sg τοῖς ἐμὲ μὲ duoi us 

qois po Op τοῖς μι μὴ ἐπεφωτῶσι, πρὸς 
eM 

Tp ἐσξαδὰ λέγει ' ὕλῃ Tio Ἡμέφαμ τῶν ἡ 

TO χέϊς ἄς (40U πρὸς; λαὸμ ἀπαθοῦντα X yita 

λέγντα, λέγω C) 4X8 The cede 6 00 TOU 

Acop auTO ; n γἥοιτο. y) 300) ἔγω ̓ σφακλί τη 

ITUR απξς ματος ἀβφαάμι 3 φυλῆς Gewoqalpe 

οὐκ ἀπώσατο 0 soo T λαομ αὐτὸ; op agotyia. 

"οὔκ ui ffo T! | Aye ἥ γραφή; toe ως: 

κχχᾶνει Q9 βεῷ κατὰ T0) ἰσφαΐλ, λέγω, κύριε, TOUG 

“ξοφήτας σὲ c3 Up T » υσιαδής, ά σα 

ycocr doo ons ya ὑπολειφθῇ μιόνοα, 39) ἐκ 

τουσὶ Ti» ux (00. et τί aipa αὑτῷ ὃ χοή' 

μαῖσιμϑα; 3 κατέλιπομ Sco TG ᾧ Ἐπ]ακιλιλίους 

ἄνδφας , δι tse οὔκ ἔκαμα αν Ὑ γόνυ τὴ άαλ, 

οὕτως οὖμ "οὐ τ τὸ vu up p xou Aaa κατ ξ2 

κλογὴρ χάς τς Ὡς γέγονε. «f δὲ χάς ιτι, οὐκ τι 

dit cUm Ἐπεὶ ἡ χάρις, οὐκ €TI γίνεται χάρι, 

&! δὲ δῖ ἐφγωμ,οὗκκ er 6ξ) Ἴ χᾶς!ς.Ἐ ἐπεὶ m ey 
ovx Ert Sip ἐφγομ. τί οἷς 0 Ἐπὶ men ἰσφαίλ,τοῦα 
TO οὐκ ἐπέτυχε ἢ ἐκλογὶ Ἐπέτυχερ ,0l P 

dmm 

λοιποὶ ἐπωφώθασαρ Κα aac Ύ 8 γέγξαπίαι. , d'oxsy 
αὑτοῖς Ὁ 306 πνεῦμα «κατανύξεως ; ὀφθαλμούς 
"109 JN ̓ βλέπαμ, (t2) ὦτα TO UJ. ko Vepiog q9) 

chu. &eop 

Q^ 
^2 ^ 

— 

Ob 



| TON Ῥωμαϊ οἵ Σ, "R03 

σήμερον Agata or) |f? λέγει. oor H 
τράπεϊα αὐτῶμ so ipti, "9 sf Aígap : dy 

e/o σκάνδαλομ, ἡ τις αὐαπό o ju. τος αὐτοῖς. σκο 

τιδϑήτωσαμ δ οἱ ὀφθαλμιοὶ αὐτῶμ 4 T μὴ βλέπᾳρμ, 
νὴ s νῶτόρ αὖ ἀὐτῶμς διαπαντὸς c loy nc op. Ay ΩΣ 

cip 'emouc a ENS WU opis " Yo Imo. QN 

τὸ αἱ αυτζὸ rege ἢ σωτήφία ΤΟΙ͂Ο chin, 

510 "apa αὑτούς. εἰ δὲ τὸ dos 7i] ecac aUa 
“Ωρ τλδτος Xo MO T mE αὐτῶμ AST 

ξθνῶμ,τ ὅσῳ μᾶδνο p ?  πλήξωμια αὐτῶ. ὑμῖμὰ 

λέγω Τοῖο ἐθνεσιμ ἐφ Oro Tm ἀγὼ ve εὐνῶμ ac da 

πόσρλορ, Ὁ ficere αι pue "gts yel TTG πὼς Apad 

λώσῳ us iy c'e xtX) σώσω νας ὅς αἱ αὐ «ἢ à k 

a 2 GOAL «UT V καταδλαγη x0 048 s TiG H i907 

| ies "αἰ αὐλοὶ ἐκ £x ngon 3h xi c Gy fac, Y) 

T. φύφαμα, WÀ) τ" ἣ ἼΔΩ, &'y fet) ol i κλάδοι Ju T1 
Vies T κλόδωμρ fex Map σύ 3 ἀγφιέλοαχος 

ὥρβνοχεν eU PET cl ir E συγκοινωνὸρ 2 ei "eua. 

£XG ἢ ἡ Τὶ dmm “Δελαζαο eyes kdaxo d. 

T κλάδωμ. 4 j RT GP G0 OV G'U d etdoq 

| εἀξάνο, ἀλλὴ erja gt, ἐρεῖς οὖν, reru 

κλάδοι "να ΐ £y exami a. καλῶς T8 ἀπιδίᾳ ὃ 

Sx RO) xc σὺ 5 wisQ «ska. uu iv.) Weogod 

&A« QoGS, τὰ ὃ θεὸς ὃ y Hl φύσιμ κλάδωρ οἱ οὐκ 

I ἰὴ ἐφείσατο, 



504. τ ἘΦ ΙΣ τὸ λ D ΠΡῸΣ 
ἐξοίσω, ας τῶ οὐδὲ c g'ov φείσατοι, ΩΝ οὖμ wt 

σοτατά νῷ) 19) ἀτρτομίω «ep δεοῦ ἐπὶ AS τοὺς WV 
τας, ἀρ τοι ode δὲ σὲ ̓λφιϑότατα, Ἐξ [7,4311- 28 

LU) fa β τ QNS ὅτητι. ἔπε V loxomác. (95s 

x yo dt,exp ALMH ἰἘπιμεἰνωσὶ τὴ ἀπιϑία, Ἐγκενξε 

ϑέφοντοί, δυνατὸς γὰς Sip c 0 0G τάλιμ vys 
xsyaeic au αὐτούς, e γὰρ σι Ἐκ 2o) κατὰ φύσι 

dts Ἔρις aei SX OOV, M2) cae Φύσιμ E 

$036 sio Kos atop, man AR. op οὗτοι κα: 

τὰ quzip A τγκεγτριόλέσονται τὴ ̓δίᾳ Ἐλοία; 

οὐ γᾶς θέλω ὑμᾷο ἀγυοϑρ ὁ ἀδελφοὶ 19 μυδήρφιομ 

KE nt HT CAN Δ ξαυτῶϊο φεόνιμοι, δ go 

v6 Ὁ ἐκέφϑο (SO 1 Tox αὐλ yere »ἄγϑις οὗ ὃ 

TANG CoL ot svp viz 6A On) οὕτως 3 τᾶς Ἰσφαὶλ 

σωβήσεη, xa0oo c yeygaoa. ἢ ἵξαῖ tx ci ὃ quos 

diuoc y: ΕΣ ἔα Basbsiag t ate ἰακώβ X) αἱ αὕτη 
αὑτοῖς ἢ (was tus 3 drei ἢ jT xp ἀφέλωμαι τὰς 

eg τίας cua, κατὰ [^ T εὐαγγέλιομ, ἐχθροὲ 

él ὑμᾶς »κατὰ dii ἐκλογὴ ἀγαπητοι dig τουρ 
πρατέφας, ip De POETAE χ γὰς τὰ Χαςίσιματα,, 

Wo) oo κλῆσις" το θεοῦ, ὥς πὸ 00) νὰ vio ὥστε 

irae Je ap δὲ ἰλείθντε τῇ τότωρ δε xa 

edes oli "οὴ οὗτοι dp Mdb ig USA 
Lr ^ «ὦ -.-- p 9 

τίφῳ ἐλέει y lac NoD αὐτοὶ Ἐλτήθ Set, σιζυϊκλήσε npa 

d γὰς 



" ΟἿΣ P5 MAPOYX 595 

γὰς ὃ θεθο τοῖο πάντας «9 sig: saa ya τοὺς 

πάντας XA vio. ὦ C) βάλος τ λουύτου v 99 σοφίας 

Y) γνώσεωο ϑεοῦ, ὃ ὡς ἄγε εὐνκκτα τὰ κρίματα 

, αὐτο, "ρὴ ἀνέ χυίαοι αι ὁδοὶ αὐτο). . TIG tia 

ἔγνω νοῦ ia ἴου 5} Hi TIG σύμθουλος αὖ Τὸ) E 

τὸς i τίο πξοΐδωκε Kp eic.) ἀὐγαηρφο reca 

αὐτῷ; ὅτι Jt eUT, ») δὲ αὐτὸ, M57 «10 αὐτου τὰ 

τσάγτα, αὐτῷ kdo ξα «lo τοῦς ot Goto yif. 
"E 

παρακαλῶ op ὑμκᾷς ἀδελφοὶ, διὰ δῇ oido y » fs 
τοῦ 05 Ayasifal τα θματαὶ UA, E 
φαρ, δ γίαμ, εἰάφεϑομ πη θεῷ, αἰὼ λογικὴρ᾽ | λαὰ 

vp V/A Gy. 492) μὴ evite τῷ [CO ou ovt 

τούτῳ, 72222 neris φουάδετ it pen ad 

"TO νοῦς ὑμιῶρ,τῖς ὁ Tof di uad, TE GO d 

μα T0) θεοῦ, δι yap) Su isseop ) τέλει ἫΝ 

λέγων διὰ qo) χάφιτοο 1 TNG δοθείσης AOL SS OWTE 
GO ovà ᾧ s ὑμῖρ, ΠΣ ὶ ὑπέφφονερ, παξ ode dX 

νϑρ,λιὰ V φφονξίμ,ΕΙς (x od gore ndso ἃ QC ὃ 

θεὸς i ἐέξισε, ἐγρομταίδεωρ, καθᾶπες γοὺῇ d 
£V Lr ἀ μέλ κτΡ)λα E ἔχομεμ,τὰ 5 4820 wy 

τα οὗ Tli: οὐ αὐτιὰ Tx i agar, οι OV TUSG OI jolta 
e Gu. So o) qu ad 50,0dt LAT. Jta 
λκιἔχοντερ δὲ χαξίσματα κατὰ τὴμ χάριμ uu. 
A ea λόφος σφαυ VIT προφήτεϊαμ κατ 

1y ^"- 



go6  EnIXTOAH MP 
og ry» Wii, V4 ith e es T T ναλογίαρ ἡ ταίσεως, ἐἶτε διακονίαρ τ) TH 

κονίᾳ , eIT€ ὃ εὃ διδάσκωμ d cu τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὃ. 
Án 

ακᾷ QU ον τὴ ἢ ἀρακλίσα, οὐ ἀεταλιδοὺς d ke ua d 

WAT, f agolsd Rud qu αὐοδῇ,ο t yep. -* : 

ovdi. Coon 

srongdp co bier (d a5» σγαθῷ , “τῇ Ἡ Q1AcdtAs 

οκ ὦ το Moo Φιλόσδςγοι, » Τῇ iust Move 

ποδι τὴ S uflpor τῇ God y uut !oxcrlieor, τῷ πυεύμα 

τι ζέοντερ, τῷ xot e! δαλεύοντες, τῇ Ἐλπίδιχαζ 

φοιτες, τῇ A144 Vos iioc, πφοσδιχῇ προ 7902 

ex τὰς τεφῦγτερ,τὸ τοῖχο Δϑείαις TW € Qrytaop κοινωνόν 
πον ὦ. φιλοξευϊαρ ϑιώήον ει ὐλογᾶτε τοῦο fie 

f. m quA ὅὲ 4f nea m rip 

ovra ὑμᾶς, εὐλογᾷτε,ν) p ἡ Res xa£ 

ον ird Χαιφόντωμ; 9) 5 κῆς ἐμ μετὰ κλοχόνε 

τωρ ὃ αὐτὸ «fO c Ato de AE zen dus 
φφουδιγερ,ἀλνα τοῖο Ἰαπφνοῖς σιυαπαγὸ 

πὴ yir φρόνιμοι παῤ ἑαυτοῖς Ἰρρμκκδενὶ Kop 

ἀντὶ s xoc ἀγρδιδόντες, “ἰρονοδιμᾶμοι XO X, tua 

"cio Ὁ πάνω ἀνθρώπωμ.εἸ i danois, E v ὑμῶν; 

ματα τοάντωμ ἀνθρώπωμ᾽. εἷς KUsUOVTCO, ἐκὴ ata 

Tis ἐκδικόντεο C ἄγαπκατοὶ ; ἄλλα δότε τη μ τῇ 

ἀπο μὲ αν ἀγάπες ἂν τνγτεύκρ τος, dope moo 

ὡς γῆ, γίγφατηηοι &. ἔμιο! ad haie γώ ἀνταΡ. 
δώσω. "λέγε κύριος, ἐὰν οὖμ πες D, ἐχθφόρσύ, | 

piter, 
γψώμισε αἱ αὐτόμ, tap δι} Gy oT αὐτόμ. ττο ὃ 

PIG, 



"TY POM ArIOYZ $67? 

| atop, gota gos σωφεύσας ἢ ἐπὶ al) «soa 
up αὖ TO) 4. νικῶ υ} τῷ κακδιχ)λάνίκα dv ed 

ἀγαθῷ ὁ κακόμρ, πᾶσα ψυ xi id tovc'tauc U^ 

"S Exiratc errato, οὐ γᾶς ὅδ). t£ ed 
μὴ &aP «s. ed 2 ovg'ou € ἐξωσίαι, U7P sS TOyAE 

vou εἰσί. dero 0 Ὁ ἄνατζο; asópyog τῇ sur tyr T 

6c fidlayiit TIS ot ) i08 axes ymo, I 1 - 

xeu Mor. o! jS t ἄρχοντες οὐκ de! 'Qipos 

7. ἀγαθῶμ Xe yep S a κακῶμ, ϑέλεις δὲ αἱ 
Φοβείόϑοι el) δξουσίαμ: ; 79 ἀγαβθὸ oy 0 fa, tg) 

rad ἐπόνομ ὅς αὐτῆ, 055 YS Φιάκονδο | tS; 0'0f 

i6 P ayabép: tap 5 κακὸμ ?PiWG $065, ov αὶ ela 

Cu T δ κάχαιζαμ $og8. 0&8 S διάκονος Foy 

x08 56 0 0 Np Τῷ ὃ κακοὸμ πράσσονὰ διὸ à cj yia 

ὑγρΊάοσε 5.0 οὐ  μιόνομ διὰ 4c Ὀφγὰρἀλλανὰ 9). due 

* oux Cty, ) fia το» ἃ kc] qóguo TAI. λα 

TEES ἃ δι θεδ eie ip cio αὖ T5TU goo s: ἀρ τίφϑνα, 

7X6, ἀπόδοτε οὗμτ πᾶσι Πὰς ode co. [Y T φόςομ, 

δι φόρορι ὁ ὃ. T τέλος, ἃ τέλος. d ) ἃ φόβο, φὸ 

Pop "GÀ dS dudp,fs τιμήμ. - auda WI μικδὲμ ci 

λετε τιμαὶ T acycm ap à aec. t 08 ἀγαπῶμ T ta 

"Xeop »νόμομ " ποπλήζωκεμ, τὸ γον ,0U μοιχεί 

σεις, οὐ Φονεύσάς ,»οὔ κλέψας » OU Jsdopage 
πυρήσεις, οὐκ Ἐπιθυμιάσειρ 4 (92) e TIG Ἑτέρα ὟΣ 

- TOÀN, 



£08 frrfTOAR ΠΡΟΣ 
ex zys- 

"024 , qu “ τούτῳ (Ὁ λόγῳ ἀνακίφαλαιδται, d qi 
anc te pw? 

τῷ ἀγαπίσας τὶ TOJ χισίορ e σῷ GG ἑαυτόμ, i Qa 

γάπε jn τλιστομ κακόμ οὔκ Ἰφγάξεται, wa 

$a o TTA ε ἀγάπα, «02 τὅτο ἀϑότεο, πὶ τὸῦῦ 

xougop ) OTI ὥρα αἿμιᾶς NOM dt V yr ἐγερθύναξ, 

Vvp AS t VwiTgop Ἡμκῶμ H σωτήξ!α,, ἢ ὅτε ἐπιδεῦς 

OA. H "e προῖκα TAS Ἰμέςα Ἰγγικεμ. 2p 
θώμεθα ovp τὰ teya τὸ σκότους 05) Ἐνδυσώ κα 

θα τὰ ὅπλα Τὸ φωτός. G0 di W iaceo WA uda 
ver “5 

vec 28 τῷ πατήσωμερ, μὴ κώμοις Vo «(QU m: T 

XoITOLG "95 am eO y latas 5e WÀ) 2A, A 

Ἐνδύσασθε τὶ Top κύς top Tuo p Aeusóp. «δ ὃ σαφκορ 
EN 

14 pns H oid ὦ «Ie ἐπιθυμι di. τὸ Ρ δὲ χα 
t f 2 

δδειθνταὶ τὴ $154, 7 προσλαμβάνεάθε, μὲ εἰ εἰς dk δια 

κείσες Φιαλογισμῶρ, € . 08 jS we eua | Qocyép τὰν 
τα, 00 δὲ ker Af aua kdo la. ὃ Ἐσϑίω ΠΝ Top 

pua éd ovra (AH  δίραϑενείτω. γὴ ὃ δὴ Ἰδϑίωμ, pM 
εολίοντα p xgnéma. 0 Aog γῇ yer Tgooue 

AG eO. οἱ Tid $1, ὃ xg ap QM Ó vfuop gemis ; 

τῷ icio κυφίῳ δήκει ἢ Fea, soie trat δέ, d'us 
vamus γᾶς ὄξιμ ὁ δες Sa" oU αὐτόρ. OG (Uu gta 
va iuga ΩΣ ipee op, 00 δὲ κρίνει τ τρᾶσαμ M44 a 

eo. ἕκαδος d? GO. Ἰδίῳ vot τλίςοφοφείαγω, ὃ ὃ 

φξονῶμ Ta ἢ έφαρ, κυρίῳ φφονξί, 9) D ed Qgos 

vp 

^ dx 



ΤΟΥΣ POMAIÓTZ,  $og 

yop ato Ἡμέφαμ, κυφίῳ οὗ pm ὃ Ἰ6θΊωμ,κυα 
gio" tea εὐχαςιδεῖ PX) ̓θεῷ, ὃ ὁ μὴ £03 fea] 
xugie. οὐκ £09 fei) εὐχας set (6) 025 . ou dre yd 

ἡμῶμ, ταυτῷ X, ποῦ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει, 
top Te T γα E NO κυρίῳ Ἰῶμεμ, 8 io τε cm 

| Guíesconasp, a κυρ Ico otv ous. Ἐάμ τε οἷ 

ἴῶμε, Ἐάμ τε ἀποθυάσκωμεμ, TO) κὺς fd Ἰσμέμ, 
| eiG T5010 ye λβιδος iU) ἀπέθανε, 402) «vis x, νὰ 

ejes , IVa tgo) Vexe ap 492) Ξώντω; ) p xogriirg, 

- ey δὲ τί τί κξίνειρ τῸμ ἀδελφόμ σου 53 νὴ) σὺ ΤᾺ 

duelo τὶ τὸρ ἀδελφό Oy σοὺ 5 πάντ γὺ a 

σόμεθα Gd βήματι TO) λθι55. γέγφατῆαι eir τω 

ἔγω λέγει κύριοο, ὅτι Ext κά | κάμψει τοᾶμ γόνυ ̓  γῇ 
πᾶσα ^vi δβοἰϊόλογίσεται d [05 S85. c .ἄφα 

oip* [ naso ἡμῶν ETE ἑαυτὸ SAY robes τ θεῷ 

ἀλπκετὶ ovp QUAS LIEU I TÓTO κείνας 

τ uS opy Τὸ μιῇ τιδένακ agr ota qua" τῷ Ὁ ads 

93, Ἡ | σκανδαλομ. οἶδα [δὰ gà] crac πεύμώ d qi KVa 

A 1uc 8, ὅτι οὐδὲμ κοινὸ ννὸμ δὴ ἑαυτῷ juni τῷ Aos 

vituli τὶ κοινόν «VoU, siio sonyóp . εἰ δὲ διὰ 

[DTE ὁ ἀδελφό o8 σὰ λυπεῖ οὐκὶ ἔτι xata ἃ Qty 

THU Trmfeic. nd τῷ ᾧ βφώματί gd Ἐκέίνομς GA 

AU, ὑπέρ οὗ eso ἀπίθανος, μὰ ἐλασφικεδῳ 

evp νμῶμ τὸ ἀγαθόμ, οὗ γάς Grp i βασιλεία τῶ 
As 



ζο. ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ nbpox- 

θεῷ Gg "οὴ wócic ie dixatoraow d 9) defa 
UN (o2) χαρὰ, qu erga EY ὁ y? e ἡ τούτοις, 

δϑουλεύωμ τῷ d τῷ θεῷ ; WoAdoue | 
ἑκος ΤΟΙ͂Ο ἀνθρώποις. ἢ T VL oiu ταῦ ὦ ἐἰφήναᾳ διώκω 
üsp ig) τὰ TX 96] diode MM QUAMAOUG 
DT. iex ep ϑφώματος καξάλυς τὸ Ἧ» TO JV. c 

Syra us καθαρα XN, X xax op τῷ ἀγθρώπῳ, 
(ΟἿ διὰ aerae tore dp ὁ ὃ μὲ φα. 

γέ κρέα, μηδὲ "δὲ τοιείρ οἴνομ 40.43 ᾧ quà ὁ &dtAa 
φός cà arie, 1 ' σκονδαλίξεται,᾿ ST E 
σὺ ism ixee καϊα gam ἔχε "mop T TO, 

μακάφιος c ὃ AN LO μὴ κρίνωμ ἑαυτομ ὦ ὦ Joana. 

o δὲ vang νδμῆνος, | PT φάγῃ; rats. » OTI. 

οὐκ Ἐκ τείδεωρ, ey δὲ ὃ οὐκ Ἐκ wise, 3, ἅμαφα, 
qmm oq nt 

viatisip. ον οΦείλομεμ δὲ λμξίς οἱ ξάρατοί, τὰ 
«eo pais 

ἀσγενήματα ἣν ἀδιωάτωρ Pasado, *(92) M Sa 

|. «VTUIG ἀφξέσκαμ. ἴκαδος You Nut Gp [cy GANcC'Ia 

Op ager ET «o TO cya op 7906 otxod'o exin, "οὔ | 
γα ὃ λϑιδὸς οὐχ ὃ ταυτῷ eser aat καθὼς γέ 

3eeipon. οἵ bveld ΧΙ ὀνειδ' ovmop σε» ἔπεα 

πεσομ ἐπ μέσα γὺ aoc edu «o 710) (TÉ 

go fidera 7 ) 2 yov yea sia δια S UzPuLoVliG, 

X) 29) oio σεως E )g«pon σιὼ Ἐλπίδα ἕ vd 

pup. ὃ ἢ θεὸρ 1 VIP UL oVlG νὴ "i Aid Mr aos du 

υμῖμ 
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Uu τὸ αὖ ον Ey ἀλλήλοις καϊὰ αβιδὸμ T 

σϑδρ,,ἵνα Ric e qu tyi "Sénat t δ΄ 

— Beo, παϊέρα T κυφίσ HG INO S ass. do $00 

λαμιδάγεσ)ε ἀλλήέλσς,καθὼς 9) ὃ  ϑι5ὸς angor 

A&G«TO Ἡ μιᾶς εἰς δόξαμ O5, λέγω ) ἰκσδμ Aj 

διάκονορ γέγενγαναι Ὁ τοις τοῦς ὕπες uana 

0s, do ΤῸ βεδαίῶσιαι τὰρ ἐπαγγελίας ὃ T πατέα 

ferra t δὲ ἔθνη ὕπτὲρ ἑλέσς δοξάσαι T ϑεόμικαα 
θὼς γἔγρατῆαι. διὰ τῦτο δξομολογήσομαξ coi 

cu) ἔθνεσι, νὴ [C ὀνόματί σ᾽ ὃ γαλῶ, νὴ πάλιν Aa 

"ye. ddghli: Ἔθυκ ματὰ T Aot a T5, W) πάλι Og. 

οἰνᾶτε τ του κῦς rp πάντα ro Bui) s ἐπταινέσατά 
aim -ἄντεο oi λαοΐ, Mo? I9) σάλι MP Ἰσαΐας λέγει, μ᾽ 

$SoLH ζίξα τον I 0301), 9) Ὁ ἀγιδάμῆμος Axe je 

- ξθνῶμ ἐπ au T d'eux ἐλπιδσρ. 0 δὲ 3«dc qe tATÉ 

d'oc, τλιφώσαι, ὑμᾶς πᾶσκο Χαρὰ 3) defune, 
qo Gg s S«vep «o ὁ aigtessiep UM. VaEur AT Ía 

δε, eu δαυάμιι τονεύμκατος ἁγίου. ̓ : Trao: ftot δὲ 

ἀδελφοί "μὸν soo, αὐτὸς e ἐγὼ wel VIA Gi cr 9 

αὑτοὶ 44501 ἐσὲ : nya ὁσίως, πεπλιςομῆνοι πᾶ 
qu6 ve γνώσεως fuv Mor 192) αϑλήλουο vouOcs. 

τἄμ. ἸΘλμικφύτοςορ, e] tea a ae GdxA Qo à md 
TET TNT tT OUO. Aston ὑμᾶς, διὰ 1$ Xés 
eip alo) d'ood ξισάμ μοι ὑπο  ÜsoU, so ὁ εἶναΐ nm 

Aa ue 



ΕΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 
λάτόςγὸ eyop Ἰκσοῦ λβΙ5οῦ cic τὰ Ew, "gau vata 

To εὐαγγίλιομ T TO ἢ θεοῦ ἵνα Y: ἣ ood 

ga Tr k0vG p πρόσθες, yc ile c^ vd 
abs ἁγίῳ, Eco oup καύχασιμ S 58 incar 

«eoe € θεόν. OU yp TA o λαλξίμ τι ὧρ οὗ καα 

πἰςγάσιοϊο eso δὶ £u ov, «16 ὑπακολμ vig, 

λόγῳ τοῦ Ἐργῷ, δωάμα cwn 92) Td 
Op, δωυάμει τανεύματος θεοί θεοῦ, ὦ (06 τε JA ἀπτὸ 

“κφουσολῆμ ποὺ xin 445081 το Vereor 

TANCG KE da TO sva eio qo) τό) 241900. οὕτως δὲ 
Q1Aou. ἱιούμῆνου dece hag. » OU X ὅπτου ὧγο 

EAST 28506 , ἵνα E ἀλλότριορ Sed Se, iDuon 

οἰκοδομῶ, Qe καθώς γέγς τῆι, οἷς οὐκ iy : 

Y v sel auTO? ὄψονται," ΤΣ | oi Qux CU Rt,y 

σι βσουσι. διὸ wg Sad Jn D T τὰ w 02d T9) 

€208p πρὸ V, ὑμᾷο, uut 3. d τόπομ xp ᾧ e 

τοῖο κλίμασι τούτοις, ἐπιποδίαυ 
Jt eau τῶ τὰ ἘΝ 

MIS 6p "$061 V/A o a2? "oM pt TOU, 6 tap wogsu 

"a. “0 D QC ἰαρἈλεύσομοι 7:908 UJ. GEO ἘΔ 

πίω YS d'ecrcogáu rusty O0 5 Wisadyart ας VJ. GG.) 

vj ὑμῶρ agone ero ἐκξ, ἢ T ὑμῶν πρῶτομ. 

(:7P μιέφους tama. να Vor δὲ: ABO OL AL ει cote 

gove eaux, ,διακονῶμ TG ἁγίοις. cud bag jy 

ἐκακεδονία ἡ) cadis κοινωγίαμ τινὰ τοι ἴσα 
«'0 TOVG 
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| se "evo i] x ove ! ἁγίωμ Tip τ y egeat, 
gectov 

sud éco PX! QU) ὀφφλίταϊο αὐτῶμ εισίμ, e yo 
his DE ML TIT 

τοῖς πυδιματικοῖς aU TO tX ONT QU τὰ ἔθυε, 

ὀφεϊλοσι y) e^ τοῖς patnolc λετους γῆσαις, αὖ 

τοῖα. TÉTO ovp tm tra "οὐ « σφφαγισάμῆυος 

αὐτοῖς T Kag Trop TOT, ἀπελεῦσο ἀρ dii ὑϑναν 

eG Tiu) ασανίαμ. οἶδα δὲ, ὅτι ἐφχόρυος a πρὸ Q Uz 

μιᾶς, T τληφώματι εὐλογίας τε says fs τῷ 
c i 

d duh SAU oua παζακαλῶ δὲὺ ὑμᾶς ἀδελφ ol, 
διὰ τῷ sug RA Gp INS c5 ago, oU dr διὰ α ΤῊ αγάς 

€ v. 

TAG T IE ατος, itery iral jt eu τοῖς. 

agri b mius προς TOJ) 9eop,' (Vac $98 

α 4M C ἀπαθούντωμ, c^ TH ̓Ἰοδαίᾳ, "οὴ ἵνα ἣ dias 

olli H εἰς ἡἐφυσαλίμι, ὐπρόσθεκτός ΞΟ e ypoxag 

»ἴς «γίοιο, ἵνα ᾧν χαφᾷ Ἑλθω πρὸς ὑμᾶς, διὰ θε 
"ἐξ. 

Juice Bees, X) σωυρανατταισιοικαι V VALIU.o δὲ soc 
vce ; qs ss 

90 εἰς νας, Inr: ey Tap UJ Gy potui. Eua 

SH Xv UTI φοϊβυρ, τὼ ἀδελφη ἃ Aa , otra 

διάκονόμ 9 OQ) Ἐκκλησίαο 9o] ST χρλραις, ἵνα αὐ 

Tipo d iude d qu xig, ἀξίως Τῶρ ἁγίωμ ») 
Le 

yn «UT H qu Q ἂμ yrs J ΩΝ πράγματι, n) 

200) QU TH agir mop Ἐγγσῖθα, Lo αὑτὸς 

&£44.0U , ἀαυάσασθε, πρίσκαμ 397) P τούς 

᾿σιωρργούς μι qi A915 IK 05,01 τινες ὑττέρ Q9] ψυ 

E | Xii 



$14 ἘΠΙΣΤΟΛΗ mb oz TEN 
xio Vds Top ξαυτῶμ πράχιλορὶ emi, ἧς 

οὐκ Ἐγὼ μκόνος εὐχαξιδῶ, Gt M9?) τᾶσαι οἷ 
τὴς “το Ἐκκλησίας τὴν ἐθνῶμ, Wo?) ali) κατ οἶκόμ αὑτῶμ 

ἐκκλισίαρἀασάσαδ)ες ἐπονετομ. ἣ ἀγαπατὸμ 

ἑκου ,00 dep y Xd do) ἀχαΐας c) χριδῷ. χατά 

cao « ἐαφιαμιἶτις -ποὐλὰ ἐκοπίασε εἶ εἰς Ἡλιᾶσ, 

ἀασυάσαονε &yd e ovo EO Io vía, roue συύγγίῳ 

veo uy g'amat x μιαλώτους M35 ot τινές AE j 

ἐπίσημοι Si τοῖς X 2PS0A01G 01 399) 90 μοῦ για : 

γόνασιμ τιν χρισῷ,ἀασάσαὐϑε ἀμπλίαμ τὸρ ἀγα 
πετόμ μου cA κυφίῳ. aco a Od s οὖς βανόμ, τὸμ | 

σώρες γὸμ HUAG ej) (qq asd xp T ̓ἀγαπκτόμ 
τι 3, χασαάσαὐϑες reip, Pu. "ip QUACUE S V gas. 

nus eins) 7. 

Cao o"ao9 € τους EX TIU. &e1SoDo oia aate | 
a a LY 

ds ἡφωδίωνα m TOJ ceni au. ἀασάσασϑε τοι, 
Ἐκ τ νας κισσο, TOUG ὄντας qi κυςίῳ, ἀιυάσαῦδο: 

΄ις- nnl Vn de 

squat ναμ 0) τρυφῶσαν, τὰς ποπιώσαξ ον 
κυρίῳ, C CU" t) € Ux σιδα nr ἀγαπκητὴμ ἥτιο, 
πολιὰ ἐκοπτίασεμ τυ XU$ Io, xao oto adds ὃ joUpop 
Tp tXxAex TOp qu κυξίῳ , Y) viu) ἀατέφα αὖντοῦ νὴ 
ELS ασασαδδεῖ i V yis AS yrs eg μᾶμ, 

qae fap sip M92) τους cup αὐτοῖο ἀδιλφὅς. 

ἀασάσασδε φι)λὸλ oy» 19) "OUA LO vugéc gn] | 

alu) ndi: dit ὑλυμπτᾷμ,νθὴ τους "E 

αὐτοῖο 
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αὐτο -πἄνταρ ἁγίους. ἁαυάσασϑε ἀλνήλας o 

φἰλίμας c αγίφ, QC cO" OV T ot V/A. GC αἱ OX iaE 

T) agSov, SpaaxG δὲ vue ἀδελφοὶ, σποπταμρ. 

τους τὰο Pros f It É ora σκάνδαλα, woed 

alu dovooip, i " Uj.Co iudicem, πποιοῦντας ; 

μοῦ. Wo?) Ἐκκλίνατε ἀπε αὑτῶν. ol 000 TOIOU TOI, (69 κυ κυ 

SUY 1u7'0U A58 oV φουλεύουσιμ, αλλ ὰ τῇ i 
€n32. € Are. NEL 

Tp κοϊλίᾳ, 1927 διὰ o9) λφιολόγ las i) εὖλο 
᾿ yas ὄξαπατωσι. c1 τὰο od lo ἣν à kdo. Ἧ 

bv air . MA Vac 
2o. vx ὑπακον εἰς τσάνταο ἀφίκετο. Xa 

e ovy ὴ τῷ υμῖρ. ϑέλω ω d V ὑμᾶς σοφούς μδὸ 

εἰ νοι €10 τὸ ἀγαθομ ; ἀκεφαίθυς δὲ «fc TO κακόμ. 

$ δὲ 3«0c o5) dgHiG c σι [Le Τὸν Curia V7? 

τούς αὐδαουμῶμ, qu τάχα. T χάξις TO) κυφίφ 

ἡμκῶμ Ἰκσοῦ χοιδοῦ με ὑμῶμ. ααπάσονται va 

ἀρ τιμισθε(ο- ὃ ode 1n μου, » 2 Ac AoUxIo6, 

(99) 1t Gp, 19) ἡ σωσίτσατρος " ot ev'ysicia un 

Gro opua ὑμᾶς ἔγω riga, ̓ 0 γεάψας alu 

ἐπιδολὴμ qu κυφίῳ, ααυάζεται ὕμᾷο "y&i(G- 9 

ξένος κου "ϑὴ 99 tot ANT IG E αανάξετας 

ὑμᾶο ἴφαθος, ὁ οἰκδγόμιος 95) πόλεως M97 Kia 

e$ T06 ὁ ὁ ἀδελφός. ἣ χάρις TX κυρίου Ἡκκῶμ ᾿κσοῦ 
dirus e avTtp ὑμῶμ. equip. τῷ δὲ d'uvas 

Pu U 4. GG She f£oU κατὰ TO εὐαγΎγ : “λιὸμ 40U 5 

κ ἢ s 

Lehr. xad 
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86  ETIZTOAMH For x 
mM uet 7a ἥν n * 

49) ὁ κίφυγμα᾽κσοῦ οϑιδοῦ. , κατὰ ἀποκάλιν ᾿ 
Jp ῥκυδκρίου, χρόνοις euo ioig cw E 

γημᾶλου, φανεφωθέντος. 
δὲ νῦμ,διά πιὶ ye 

dq op Ks 

᾿φκἀκῶμ, x«T tz 
μον ἡ 

πιταγημ τῷ οἰωνίου ϑεῦ, Ὑ 
€iQ ὑπακοὴμ wiswag εἰς πάντα τὰ 

Ἐθυκ γυνὼφιαδέντος, μόνῳ vóqip θεῷ, δια} jugos 

λϑιδοῦ, ᾧ ἣ hi δόξα εἰς τοις ot oae, Q4 

πρὸς TO ξωμιαζίους. 

Εγφάφη αΥ κορίνθου διὰ 
φοίβικς 6) διακόνον 

gO| ὧν κεγλβιοζ 9 
Ἰκιλησίαρ, 



ΠΝ ΤΟΥΣ Κα Ὁ δ. ΝΡ 

ororz nPQOTH. 

A Y A O Z XX TOO. 

ἀπτόϑολοο Ἰησοῦ 

χριϑοῦ διὰ θελα 

ματος θεοῦ, 192) 

σωσ)ένμο ὃ qs 

X206 , τὴ Ἐκα 

xAuc'ia. Τὸ θεοῦ, 

ΟΣ ἄν αλέλεξ ιν ἡ |" τὴ οὔσῃ τ κος ίν 

NUT NPSSPTE θῳ,, γιασωᾶμοις 

e aS!9 ᾧ [00V ,KAXTOIG Gn ylotG»o"U)) vw ct PIG ts 

πικαλουμᾶψοις τὸ 0y oot T9 κυρ Lou Hop Ἰισοῦ 

28190 e) παντὶ τόπῳ,αὺ TÓ τε (0) NA. Op . Xs 

eto ὑμῖμ Wo) εἰφήνη ατὸ θεοῦ τοατρος Vu Gp, νὴ κυ 

|. φίου Ἰνσοῦ χριδοῦ. εὐχαριδῶ Go θεῷ μὰ o TUS 

(0 T sel VALDE τῇ x eri T0 θεοῦ, τὴ δοθείσῃ 

ο΄ ὕμῖρ ᾧι χορισῷ ἐκσ᾿οῦ,, ὅτι ὧν τοαντι ἔπλοτίόϑπτε 

᾿ cU αὐτῷ, παντὶ λόγῳ,μο) ext M "yv ooo d, xoi 

0:6 ὁ u.a Tug LO) TO) χοιδοῦ Ἐβθεβχιώθκ cU ὑμῖμ, 

4067€ μιᾶς p. usse 09 o. cA) ἀν Ἀνὴ χαφίσμα, 

EK ame» Ive 
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pe $nrETOAR προ CON 
ἀπεκδιχομδιίους, alo) ἀποκἄλυψιμ T) κυφίου ui 
iu p Ἰκσοῦ χριδοῦ, $0 i2) βεβαιώσα! t ὑμᾶς $0 

τίλσο,ἀνεγκλέπυς cA TH nga TO) xuerd sup 

dKc OU ASISOV. G1S0G 00«20,41 οὗ ἐκλήθητε €1G κοι 

νῳνίαμ 99 ἥοῦ αὖ τοῦ Ἰησοῦ ASI$ 3 T0) κυφί KA. 

ποαφακαλῶ δὲ ὑμιᾶς & eA ol διὰ τὸ) oV 0j. T0G 

T2) κὺρ ἰου Ἱμῶμ᾽ Ingo χϑισοῦ, ἵνα ὁ αὑτὸ λέγκτε 

πάντες, "οὐ "TT t Wap inea δὲ κατης | 

Tic uoi «p GO" αὐτῷ voi 2 (9A cA) τὴ αὑτῇ γνώ: 

qul. ἐδηλώθη γάρ μοιπσερὶ VJ. Gp αἈλφοί μου, 

V7? TOU χλόκο, ὅτι ἕριϑερ ἐρ VjATp ὦσι, λέγω δὲ 

τῦτο, ὅ,τι ἕκαδος UA GJ Aeyvt. ἐγὼ uti ITE 471 

Aov ἔγω jd ἀποῖλιὼ Ἐγὼ 5 καφᾶ, γὼ δὲ A55. 
μεμέφιδαι 0 λβιβόρ; JAN τταῦλοο ἐσαυφῶθᾳ ὑπὲρ 

ὑμῶμ; ἢ εἰς τὸ ὄνομα τποαύλου xbazrTIog T€ 5 εἰ 

“αςιϑῶ [25] θεῷ, ὅτι οὐδένα VJ Gy Ἐ6 &T]i 1g 6144. H 

κξίασομ 192) "y&iop, tva μή τιρ ἐπε, ὅτι ες τὸ t2 
p.p ὄνομα ἐβάη]σα. ἐβάτηισα δὲ wg) Top Ste 
φανᾶ οἴκομ. λοιπτοῃ οὐκ οἶδα, τινα Np fox 

Ii a. οὗ 28 &mréseAt ue χριδὸς Par]idap, aw. 
εὐαΎγελι Ie, οὐκ cJ σοφίᾳ A04. ov, ἵνα αὐ κε- 

voi ὃ βαυςος TO) χρι5οῦ.ο Ad*yoG 0 ὃ ΤΟ) saves, 

τοῖο μδὰ ace X v pSuyote ως ία 88, τοῖο δὲ eos 

pXaoig nau δα μις θεοῦ ὄξι, γέγφατῆοι γάς. 

QT 0A0 
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3üà TOrZ KOPINOÓIOTZ «$9 
ἀπολῶ arl) σοφίαμ Tv. coc Gp, νοὴ τἰὼ caos 

ctp δἰ c'uvsTOp ἀδετήσω, τοῦ σοφός ; aou 
γοαριμκατεύο; τοοῦ συϊκτατὴο τοῦ oL OV OO τοτϑ; 

| οὐχὴ Ἐμκώφανεμ ὃ ϑεὸς l3 σοφίαμ τὸ óc 4.00 

ἱ ̓ τούτου; Ἐπειδὴ 00D ᾧ τῇ σοφίᾳ T9 θεοῦ,οὔκ da 

ΠῚ νὼ ὃ κόσμου διὰ 99) σοφίας τὸρ θεομ, sud'oxwe 

στρ 0 θεός, διὰ o9) (Aog ίχο ΤΟ) κιφρύγμιατος σῶς 

c'at τους τοισεύονταρ. Ἐπειδὴ νὴ ἰυδαχοι σκμιξίομ 

οἀ τ σι, νὴ ono σοίίαμ Ἱκτοῦσ᾽".. Ἰαξίς δὲ κκ4 
φὐσσομῖῳ ASISOp ἰδαυφω pdufop, i d'a£ore ἡ δὶ σκάν 

δαλομ, At δὲ ἀιωφίαμ. αὑτοῖς δὲ τοῖς κλκτοῖδ., 

.. Fovdatorc τε Vo (07) £e, Ao1SOp θεοῦ d'auaups x) 

Ἷ Q'«oU σοφίαμ.στι τὸ κως ὁμ τὸ) ϑεοῦ σοφώτεφομ 

(00 Wy. ἀνθρώπωρ 68,97) τὸ ἀσθενὲρ τὸ Jv5 19xvgo 
"xeop TA) ἀνθφώπωμ tst. βλέπετε S TY κλῆσιμ 

ὑμῶμ ἀδελφοὶ, ὅτι οὐ r0? OI σοφοὶ κατὰ c'e 

3101,00 8x02 0I d'UDoUI 1 ,0U 770 2.01 &U^y «VEG OU 0: 
τὰ μωφὰ 7 κόσμο δξελέξατο 0 θεσου ἵνα του σῸ 

φούς x (Tou Oe tow δὴ τὰ aro sii τὸ) XO 04-8 des λέ 

E ὃ Ücoo jv soto τὰ Ἰσχυφά, γὴ)τὰ ἀγγυνὴ 

T κόσ᾽μιϑ; δι τὰ δροθεκμθύα ὄζελέξ ατΌ ὃ θεσϑ, 

νὴ τὰ nm ὄντα , Va TX OyT& καῦας γήσῃ. ὅγτῶο μὴ 

xoxo) πᾶσα cag? ἐνωπτιομ αὐ dt av TO) 5 

VA. GG tst ASQ 140 3,06 Ἐγγυνήθα) iru Ty σοφίᾳ 

K [ij 025, 



6:0 OBAUDEUPO KOH TP SorE 
2 US ^J 7 ^c ] 1 δ 2. a 

ΑἹ θεσ,δικ ot oc'tog τε Wo) &yta o6, MU απο 

λύξωσις ἵνα καθῶο γέγρατηαι, ὃ κα χώμδμορ, 
| Si κυρίῳ καυχάϑδιω, καγὼ Ἐλθωὼμ 7108 Us 

4&6 ἀδελφοὶ, 4A Bop oU xa S ὑπεροχὴμ λόγου it 

σοφίας, καταγγέλδλωμ Vj Tp τὸ μιαφτύριομ  €5. 

oV 598 ἔκρινα τὸ ἀδέναι τὴ cJ Vj, εἰ UJ 14g 00] 
a8 '5opMQU] τὅτομ Miis uSyop. Wo?) toy qi xod e 

Lx, 99) qu φόβῳ, X) c^ πρόμῳ "0 ἐγγνός 
Mp πρὸς ὑμᾶς,"οὴ ὸ Ao*yo0 ἀκ, X) ὼὸ κάφυγμιά 

ἀλου, οὔκ cA) πειθοῖο ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοι; 

αλλὶ cu ἀποδείξει πνεύματος νὴ Φωσάμεως ἵνα 
ἡ τίσι V, μὴ καὶ (» σοφίᾳ a Oe C zrtop A ᾧ» 
δωυάμει ϑεοῦ, σοφίαμ δὲ λαλοῦμεμ qu τοῖς τελεῖς 

016,7 0cptap δὲ ov το οὐ ὥνος τότα,οὺ δὲ Τὴν ἀφ« 

Χχόντωμ TO) o1 Gyoc τούτα. Ὁ κατας γυμδωμ A. 

λὰ λαλοῦ A0 σοφίαμ θεοῦ qu υδχφίῳ, alc ἅπτο 
κεκφυμδύημοὴῃ προώρισε ὃ θεὸς πρὸ fU. σχῶ 

yop, do δόξαρ sa Spip ovde TI ag χόντωμ T» 
οἰῶνος τούτου ἔγνω "n 4! γ9 ἔγνωσαμ, oux ἂρ 

TO) κύφιον ἡ d'o£uo t eso goza, ed καθὼς 215 

γξατῆαι ἃ Qt 0c 0 4.06 οὐκ εἶδε, y) οὖς οὐκ HM 

σε; (02 Ἐπὶ xad lap ἀνθφώτρυ οὐκ aeo, ἃ Ἡτοίε 
μασερὸ ὅς τοῖς ἀγαπῶσιρ aic óp . jT δὲ ὃ 

S«do ἀπεκάλυψε διὰ T τονεύμιατος αὐτοῦ. ΤΌ 

yop 



TOYZ KOPINOIOZZ, gi 
2» πνεῦμα πάντα Ἐφόυνᾷ, tgo] τὰ Gi0x τῷ θ ἐδ: 

. TIG y) oidkp ἀνθφώπωμ,τα T ἀνθφώπῦ, diga T? 

3 V& U JA.0t Τὸ) ἀνθρώ T ᾧ αὑτῷ ; οὕτω νὴ τὰ TO) 

vov, οὐδεὶς Lol poeti τὸ νεῦμα T Üsov, iude 

δὲ οὗ ὦ τονεῦμια TO κόσμου £A OTT Na ὃ 

πανεῦρκα τὸ Ἐκ TO) ϑεδρίνα eld us τὰ V7P T δὲς i 

AXag icd ércac up, ἃ (92) λαλοῦμεμ, οὐκ ᾧν διδα 

κρῖρ ἀνθρωπίνκο σοφίας λόγοις, , αλλ qu d'id Ge 

ἈΊΟΪΟ πρεύματος ἀγίσγτανδυματικοῖς τνόνμια: 
ἀκα guyx givoree. Juxixog 5 «iege 700 OU δέχε 

ται τὰ τῷ πνεύμιατοο “το θεοῦ, ἑκωρία γὰ αὑτῷ 

&$ gn) οἱ OU dava] γνῶναι, OTI πνδυμιχἀκῶο ἃ cs 

yaae fuer au. o d τονόυματικὸς ἀνακφίνει M, ary 
Ta, iT0G δὲ ὑτὲ οὐδενὸς ἀνακείνετ. río γὺ ἔγνω 

νοῦμ κυφίσ,θρ συμίθιδάσαι oci rop 5 ju. €i δὲ νοῦμ 

αβισοῦ ἔχομαμ, Καὶ Ἐγὼ αδελφοὶ ,οὐκ᾽ιδυ 

νέθημ Acto oU ὑμεῖμ, G6 τνόνμκατικοῖο,, ἀλλ ὧς 

σαφκικοῖρ, ναπίοιο ᾧν χριδῷ, "y Ax Uo TO 

τισα,ν)) ov ἱδοῦμια. οὕπω 328. Ἰδιωα e, XAX. ovs 

τεῖτι νῦμ δωυαδϑε, ἔτι 23 σαςκικοί Ese omm γυὶ 
qu vip 18A06 12) fcio , (92) δι᾿ χοδασίαι, ovx t 

σαφκικοίἔδε, Wo) κατὰ ἀνθρωτομ ποιπατάϊτε; 

ὁτ ἂρ γοιδ λέγῃ τις, ἐγὼ μᾶμ elut o AOV, ETE 

eoe δὲ γὼ ἀποδνὼ, οὐ χι σας κικοί 55s 5 τί οὖμ 

K y ὅξ 



$::2  EDnIZTOAH mUHpox | 
cM ^ (2 , Ἢ 2. 631 -ππαῦλος : τίς δὲ χποδδνώο ON ἢ Φιάκονοι 
ΖΦ ᾿ * cC j 

δι Gy Ἐπισεύσατε, (92) «$0 ὡς 0 κύριϊ)») ἔδω: 
1 A9. f 3 M5 / 2 € 

Xp .&^yco ἐφύπυσα, ἁπούλως €7rO TII) 4 αλλὸ 
mor c7 28: € , “Δὰν Ἑ e Ba. 

θεος itv2 asp. coge οὔτε ὁ φυτεύωμ £51 τιροῦτε 0 7P 

Tikop, QV. 0 αὐξάνωρ ϑεός, 0 φυτεύωρ δὲ, «92 
€ ' Eu» «“ UT WAT: ' 6 wOoTI Tp, p εἰστμ. excog δὲ Top Idiop. juro op 

. N ?»! ^ ^ » ὦ 

Af-] Tou korr ot Top 1d top κὅπομ. ϑεοῦ 'y&e &c' ud 

e'a&eyol. ϑεοῦ γεώφγιομ, ϑεοῦ ofxod ou ἔδε,κας 
LI hj d ^v 

τὰ ly dep τῷ 9:0 , liy 4Φοθξϊσάμ μοι. ὡξ 
1 [i 2 ! 

éodo0o ἀςχιτέκτωμ, JeusAop τέθεικα, ἄλλος 

δὲ ero mod'oud. ἐκασος δὲ λεπέτω wo mola 

xod'oud ., ϑεμέλιομ γα ἄδλομ οὐδεὶς d'uoae 

TOL ϑάναι, wea TOJ xA yop , 6e Geip 1Nc'0UG 
, ? n! 2 ^ 5 M. E J 

asiSóc. «ἴδε τι €ro1kod oj ἐπὶ TOp de AO 

τοῦτομ, χουσὸμ, ἀφγυφομ, λίθους τικίονυς; ξύΩ 

λα, X 9e TOJI; KG dU. ἐκἄάϑου 7? ἔφγορ qase op 
"Yooko vrou. ἣ oun a eg δηλώσει, ὃ ὅ,τι ip wugr 

ἀποκαλύπηεται. «τοὶ Ἑκάσου τὸ 5g yop o'GoTop 

65, τὸ τοῦς δοκιμάσει. ci τινος τὸ $eyop iura, 

ὁ ἐπῳκοδόμισε, μισθὸμ A-|ecou.st τινος 9 
ἔφγμ κατακαήσετοι, δ μκιωθήσεται, αὑτὸς δὲ 

, Au ve 2 ^ 
σωθήσεται, οὕτως ^ ὧς διὰ τουφός. οὐκ od Té» 

ÓT! VX08 JvoU ἐσε,κοῦ τὸ νεῦμα τῷ δεοῦ οἰκέϊ 

Ῥ Sa ; εἴ 718 T0p yop TO eov qs tee , φθεφέί 
TOV TOU 



pU ΝΣ "E" 

TOYZ XOPINOIÓYTZ e$; 

Then δ δες. E ? 00 ναὸς TO) ϑεοῦ dyióo ὅξιμ, 

δΐ τινες ἐσὲ ὑμᾶς. μικδει εἶ ἑαυτὸ δεαπατάτω. 
| I TIC δοκέί σοῷὸο εἰναι cA) υμῖμ, qv G9 zw TZ 

TO 1908 γγνέσγω,ίνα γγύκται σοφόϑ. Ἡ γϑσο 
Quia “τὸ κόσμου τούτου, ἑκὼς fat be : S9" NH 

ὄξι. γέγραπται γάς.ὁ d'qetosó μϑμου ovo c'oq ove, 
? D" , 2 (M * / / 

€) TH πσανουφγιᾷ αὑτῶμ. δ) e oup , xUer( γ5 
"n" pe X 2 * 

νώσκειτονο διαλογισμούς Thy. c'op poc εἰσὶ 
/ OE Y 4 ^ , 3.1 ; 

[T0401 606 T€ JU. Nd 4 καυχάσθω eV ἀνθρώποιρ, 
/ AW DA 2 Ἵ - ?J 3 -σάντα γονῇ υμκῶμ δϑδιμ,ἔἴτε πσαύλος, εἴτε ἄπολα 

Ace eI TE XN, «ITE X02 I. 0C CIT Teo, εἴτε ϑάνα Xe ὀρον 
q0G , {πτεϊνισῶτα, εἴτε κέδλοντα, τοάντα VA DI 
é&y , ὕμιξίε δὲ a8/50U ,asiSog δὲ Jvov. 

c/ € occ n! 27 c. c , 

Οὕτως Ἡμᾶς Ao*yrje03 c ἀνθφωπος, ὡς ὑπηρξε 

ταῦ A4!SOV , 1192) οἰκονόμους μυδκρίωμ X«oU , ὃ 

δὲ Aoi OU ζητεῖτε y τοῖο οἰ κονδλκοιο ἵνα πσισός 

τις «ὐφεθῇ, ἔμιοί δὲ εἰς ἐλάχιδόμ ὅξι Ρ οἵνα νῷ Ua 
δῶρ ἀνακειθῶ, ἩὉ7Ρ age frio Ἡμέφας , αλλ 

οὐδὲ t.a Top ἀγακφίνω.. οὐδὲμ You ξμμαυτῷ 

e'aootd'a , ἀλλ ovx quy τούτῳ δεδικαίωῤκαι. ὃ 

δὲ yang opi Ux,  κύς δ ὄξιμ, ὥοτε μιὰ πρὸ 
καὶςοῦ τί κρίνετε y a ἂμ ἴλθῃ c 0 king , ὃ 0e 
n9). φωτίσει τὰ agir] τὸ σκότους. I) qae 

νεφ ὥσει Tag βουλὰς d/V καςδιῶμ, νοὴ τότ ὃ 

Ἐπολνοθ 



“4 OERIZTOAR προ ἢ 
ἔπαινος γηυήσετοαι ἐκ iso ἀπὸ τῷ θε5. ταῦτα δὲ 

ἀδελφοὶ eoo rima εἰς Suo, Wo) ἀπτολ 

Adi ὑμᾶς, va x ἡμῖν ame, T a ὑπες 0 γέ 

γρατησα φφονδίυ, ἵνα καὶ, εἰ ὑπερ τον ενὸς JAN φυ | 

c'ioUo3& κατὰ τῷ €r6e 3 . τίς γᾶς σε διακοίνει s τί 

δὲ ἔχεις, ὃ οὐκ ἕλαδες ; ὦ δὲ "ϑλέλχβις, τί ava 
χᾶσαι,ως μὴ λαϑώμ ; £X κεκοφεσμῆχοι ἐ5:, W 

ξπλστίσατε,χωςὶ εἰ μῶμ ἐβασιλεύσατε. 0a 
Φελὸμ γε ἐβασιλεύσατε,ινα νὴ HG υμῖμ συμ 

δασιλεύσωμκεμ. φοκῶ ^) ὅτι 6 τόρ Hj, TUO 

ü7r050A 6 toc TOv e x med 'a£ey (o6 ezr.Üxyacioue, 

ὅτι Jeabop vy Bx. o X 0c 1.04) αγγέλοις, 

μου) ἀυθοώπτοις NTC φρο d'ix Aes Op εὑ λές 

δὲ φρόνιμοι cA χοισῷ, Ru. Co αὐϑενέίς, ὑμέϊο δὲ ta 

Αυφοί. ὑμᾶς ἔνδοξοι, Ἡμιξίο δὲ ἄτιῤιοι, ἄχρι ὃ ag 

T ὥφας "οὴ Gaye, 92d Bua, M90) Yea 

TA O/L5), «62 κολαφιξόμεθα, X02) &ScTOU 0,97) 

κοπιζλκεμ,ἐς γαϑόμῆμοι τοῖς 1d loue xe t. Aota 

δοφδιυᾶμοι, εὐλοΎΞ ΜεΙ. διωκόμίυσι» ἀνεχόλκεθα. 

Baz Qua duo cO us à πσερικαθάφ5 

perro τὸ κόσμε ἐγγυάθαμερ utut 70 uat 
$00 ἀρὰ οὐκ ἐνγρέπω p μᾶς γράφω Ta cot xA 

(00 τέκνα κου ἀγαπκτὰ νϑθετῷ, ocu oup tug te 

ους aou oy eye € x KT ST Aso , XÀAX QU τολα 

λούρ 



αι «ἱ 

TOTZ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, δ;ς 
λοι πατέρας, ᾧν 7B ASISQ Ἰησοῦ διὰ το s Cat's 
eye i γὼ ὑμᾶς ἐγγύνασα, “ρακαλῶ οὖμ υμᾶο, 

AMANT OU μου "y eo e. διὰ τοῦτο ἔπεμψα VAT) ἃ 

ἐλόθεομ, oe ὄξι XV oj Ax ov ἀΎαππτορμ wyssiSo p qu 

XUe1c,06 ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς od oVG μου,τὰρ «9 

35158. καθὼς τρανταχοῦ ὧν cy Ἐκκλησίᾳ δὲ 
déc xe. too μὴ tex ojdujov δέ ov 700 Up GC, ta 

qve icüsc ép τίνες. ἐλεύσολιοι δὲ Ta x £o 7reog 

ὑμᾶρ κὰμ ὃ κύριος Seíc't V) γνώσομαι ov Tp 

λόγο δ) τοεφυσιωμβμωμ, αλλά rd) d aou. 

οὗ γὺ qi λόγῳ i δασιλεία τὸ ϑεοῦ, ἀλλ qu Φαυά 

Lj 

que, τί θέλετε ; e ξάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, i qu 
ἀγάπῃ πνεύματιτε πφαότητος; ολωρ ἀκὅ:. 

εται UJ υμῖμ v5 06V It 4G) τοιαύτῃ τοορνεία,ἥἕτιο 

OV XX qu τοῖς ἔθνεσιμ ὀνομκάϑψετοι, ὥςτε "yo x 
τινα τὸ) τσατῴορ ἔχαμ. νὴ ὑμέϊς τοεφυσιω tuor 
Ἐδε, (9) οὐχὶ 49S op Ἐἐπενθάσατε;ϊνα δ} ἀρθῇ ἐκ 
geo ov Vj. O0 TO &e^yo] τον τοοιῆΐσιαο. ty) uu 

8,06 αὐτῶ Τῷ Guerra op 5 Go πνεύμαΐ, 

Kd κέκρικα ὧρ τραρῶμ, TOp οὕτως T STO κατέρα 

γασάμϑμομ, eA) 0 ὀνόμαᾷ τὸ κυρία NU.Gp T9755 
a8!50V , a'uoe x 8 v tp Vj Gp (QJ) TO £4.00 wide 
ἑκατυς oi p τὴ d'uodqxa T9 κυρία up Ἰκσ οἵ a8 
S00, "road oUvou Top τοιοῦτομ Gg σαταν ic εἰς Ass 

0e oy 



E COM MET τιν 

436 ὙΠΙΣΥΟΘΑΝ Ὁ ΡΟ ΤΠ 

θφομ 95) σαρκός, [ἵνα τὸ τονεῦψκα σωθῇ qu τῇ Mta 

qa το xvuefa Ἰεσ, οὗ καλὸμ ὁ καύχεμα VULG 
οὐκ οἴδατε, ὅτι μικρὰ ζύμη OA Op ὁ φύραμα qua 

4401 5 ἐκκαθάφατε οὖμ 3) rr LK KT 
V£op φύφαμια,καθως Ἐσὲ ἀγυλιοι Y) S ὁ τάχα ἧς 

qp ὑπὲς ku. Gp Ἐτύθα χοἰδός. ὥϑε Ἑορτάϊωμερ, 
εὐ τ ἡύμα τοαλακᾷ, μικδὲ τ qug κακίαρ γὴν 

ςίας, αλλ cJ) ἀγύμοις εἰλικφινείαρ W) αλκθείας, ἔα 

yea o Vj. Ty cJ τῇ ETISOAN, μὴ σαυαναμίγνυσὶξ 

πόρνοιο X) OU πάντωο τοῖο 7r0QVoIG T xo cus 152 

τὸ, li τοῖς τολεονέκταις, ll ἄρπαξιμ,}" Id oA 0A ka 
τοι C. ἐπεὶ ὀφείλετε ἄφα Ἐκ T0) κόσμε PETIT 

ναοὶ ὃ yea o oup quat ou ow i^y vu oS. ξάμ te 

&d X). 06 Ὀνομαϊό μου," zr) e voG y S ASOVEKTNOS 

" «1d eAoAa TQh6 λοίδοςος," ἀιέθυσοο, ἡ ἀρπαξ, 

(6) τοιότῳ μιαϑὲ σωυκόϑίειμ, τί γάρ κοι (o) τοῦδ 

ἔξω κρίνει ; οὐχὶ τους ἔσω ὑμέϊς κρίνετε; τοι δὲ 
Ἐξω 0 0coc xe ίνει. o2 σξαφέίτε TOU qw OyXe op dt Uz 

popevTOp. —ToA4GG τιο VA Gp, 7:6 "y u.a Exo 

πρὸς τὸρ ἕτεφομ, xg νεόϑ au Ἐπ᾿ Tp ἀδίκωμ, «oj 

ovx! Ἐπὶ Tp αγίωρ;οὖκ οἴδατε, ὅτι 01 ἁγιοὶ τὸμ 

κόσμιομ κρινοῦσι: (QU) εἰ qu ὃ μῖρ xetts Tot o xóe 

c 4x06 ἀνάξιοι ἐπε x e rTRg Iop EA c X IScop oux od 'ata 

T0 0 αγγέλο vG Kee utc ys ξιωτικα; Bud 

κα (A £y 



pou | ; 
| TOXYZ KOPINOIÓTIZ $27 

μα μὲν cip κριτήφια tap Ἐχκτε,τοῦο d ουϑερας 

ἴαυς at τὴ ἐκκλεσία,τούτουο xai 7900 ᾧξο 

πὴμ VAT) λέγω . οὕτωο οὐκ tSip cA UTD σοῷοα, 

οὐδὲ εἴο,δς δωυίσετ διακοίνοι ανὰ μέσομ T. ἀδελ 

φοῦ aU Eja à ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ Κρ νοῦ» 

νὴ τοῦ» Ἐπὶ αποισωμ; δα μϑὺ OV] ὅλως ὕήκμα A 
€& ^» »2« C ͵ $51 nc es A r] 

Vulp &Sip,oTt κοίμιατα ἔχετε μκεθ ταυτῶμ, δια τῇ 
OUXT M. OX op ἀδικέει ς; διὰ τί οὐχὶ Mop &?R 

S:e&lod « ;20 a νάκέίς αδικέίτε, νὴ αἀποϑεςεῖτε, Wy 

Ἰαῦτα ἀδελφὅο," οὐκ οἸἴδατε,στι ἄδικοι Dao (Ast 

e θεοῦ oU XAMeoyog Kio wont ; UH -λανᾶσϑε. οὔτε 
͵ ᾿ ?/ E 7 2) ἣ 5) 

wOgUOt , οὔτε ἰδωλολάτρῥοιζ,ουτε μκοῖχοι , οὔτέ 
᾿ ' 9 7 »ν 2/ , 3) 

᾿ς μαλακοὶ ,οὔτε ἀφρσενοκοῖτοι , οὔτε κλέτηοι, οὔτε 
: f PE 4 ? / ? 

qGASOVEX TOM , οὔτε (4&3 UC OI , OU Aoi? ogot ; οὐχ 

| ἅςπαγες, Gate Delo θεοῦ οὗ κληφονομιἤσασι. ν 

ταῦτά τινεο ἅτε, διὰ ἀπελο ὑσαό)ε, QUÀ at ἡ γιάρ 

dm, αδλὰ ἐδικαίώθκτε p (6). ὑνόματι 79 κυε 
ΜΝ, » mix (So) H JS A4 7c o^ Aa , 

ere i&c'oUw) £p SUA T θεσ Mpunp. 7rayI a 

(λοι ἔξει ἀν OU πάντα συϊμφέφα, ἄντα μοι 

Ἐξεδι μ"ἀλλ οὐκ Yyo  δασιαάϑέσομιαι U7rO ) QVO, 

Je Gg eouadTo τὴ X oua X) 8 κοίλια TOI C δρώμασι μὰ 

Ὁ ̂  &oc X) ταύτη X) ταῦτα χασξας γύσα, ὁ ἡ σῶ 

ὠκα, οὺ TH "ETHICA: [^ κυφίῳ, W)o Κύριος ὧν 

gu a. 



ONCE MEET. 

ps crrIZTOABonTOPFT 
c i.c, ὃ δὲ «de «t0 Top κύς Oy Myess, X) ἡμᾶς c 
d eye διὰ A) δαυσάμεως cri T9. οὐκ Old ace, € ὅτι 

3 / : TX σώμαϊαν UJ. Gp AK EAMK ASISOV V as i5 ἄφας οὖμ τὰ 1 

ἀκέλκ TO λϑι5ου τριήσω τούφναθ μέλκ; : ex γγύοιε 
το. il OU Ord cT , ὅτι Ὁ xoig. τὴ argu, JM 

σῶμά erp; ἔσονται "ye pka'ip, οἱ δύο d T σάφ: 
κα μία, o δὲ κογλώμϑυος [^5 κυξίῳ, ep πνεῦμα : 

ξϑί φεύγετε TLUJ 7e e Vela. es Cp) Rute TNI. OGO. 600 

qoi y ἄνθρωπος, txT00 TO) σώματός CC TUR δὲ 

ποοςνεύωρ,εἰς ὁ Ἰδιορ σῶ μια ἃ μαρΊάνει, ἢ οὐκ OE 
δατε, ὅτι ὃ σῶμα V Gu vao “τῷ cA υμῖμ ἁγίου 
πνεύματός ὄξιμ͵ οὗ ἔχετε ἀπο θεοῦ, Wo) οὐκ tc 
ταυτῶρμ; ἴγος o9 WT XP TI/ABG “δοξἄσατε δὰ τὸμ 

Aso wr) 6 0. o, υμῶμ, VoU) AN πνύμαᾷ 

V/A Gy) τινά ὄξι το θεοῦ. Βερί δὲ ὗ i Ἐγφάψα 

τέ μοι, καλὸρ ἀνθρώπῳ ,γαραλκὸρ μα ἀπ]. 

διὰ ̂  τὰς τεφνείας, ἕκασος 7l Sav. γαυχίκα ta 

iren XS TOJ Ίδιομ ἄνδςα Ἐχέτω. τὴ γαῦσας 

κὶ ὃ ἀνὴς ql) ὀφαλο δια εἶ εὑνοιαμ ἀποδιδότω, 

044.0166 δὲ It) ἡ γαρὴ So) ἀγός. H uot TO) Ἰδίου 
σώματος οὔκ drove, αλλ ὃ aie. 04xoic0 δὲ 

Y) ὃ ανὴς T9) 1d tov σώμιατος οὔκ TA υσιάζει, V 

joy uod. ui &zroSse e Te GOMA UG , εἰ μή τι τὰμ ἔκ 

συμφώνου πρὸς Kou eo il) (vot Χολάϊκτε τὴ νκσείας, 



gp" d 

CAMTAPE NN. S € IT A 

CVM qp—ÓÓmrvPPU 3 

New v 
»- 

D -".* 

ιν SS. 

' TOT KOPINOIOTZ 429 
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y) τὴ προσευχῇ. à wA em τὸ QT? G'UUde^ew 
o9 va "m. mégeqi V4cG ὁ σαθανᾶο dic T1053 0 daga. 

eiap υμκιῶμ. τοῦθ δὲ λέγω κατὰ συγνώ ἐκημηοἷν 
κατ᾽ ̓ ἐπιταγήμ. θέλω y5 τσάνταρ "ἀνθῶν uc «a 

vato 92) aui p. ἀλλ ἵκαδος 14 ἐῶ xdg σα 

τχαῖκ θεῖς, 06 n OV TIO , 08 δὲ οὕτως, λέγω δὲ 

Τοῖς γάμοις νὴ Ταῖς Χήςρ»κολομ αὑτοῖς ὅξ) P, 

tap μείνωσι 620 κἀγώ. εἰ δὲ οὐκ ἐγκφατεύοντι, 
γαμησάτωσαμ. xgélayop. γάς 6$ γαιῦσαε ji wu 

: φσάϑοι τοῖς ' 5 γεγαμακόσι gone οὐκ Ἐγῶ; 

QM κύριος y "y dL kot ΧΡ &yf eoo ne Χωρισϑϑα 

νχι. dp dE won cogi, evite ἄγαμος 1 ζῥ' 
ἀνδρὶ καταδεαγήτω. νὴ éd ety uoodaca ut Qa 
ἐγαε.οἴς δὲ λοιπτοῖς γὼ λέγω,οὐχ ὁ κύριος, εἴς 
ἀδιλφὸο γαυάϊκα ἔχει ἄπιδομ, νὴ αὑτὴ σασευδο 
κα oiélp AST OUT SUL αφέτω ἀὑτήμ, CA γι, 

ἥτις Ἐχα &yd ea ἄπι5ομ. Y) οὗτος c'ausvd'ox& οἵα 

xe Per Eod αθιέτω αὐτό, Ἰγίασοι Yy5 ὃ δ 

ἄνὴς Ὁ T1800 S TÉ yanouxd , Y) ἡ γίαθαι T (yao 

ἡ ἄπιδος qu δ᾽ &yd et. ἐπτεὶ ἄφα τὰ τέκνα vus 
ἀκάθαρτά ὄξι, νῦμ δὲ c ἅγιά δξῃμ. εἰ dX o ἄπιδοῦ 
χωφίμεται, χωφήΐέσθω, ou δεφούλωτοι ὁ αδελα 

ΦΟΘῊ ἣ ὁ ἀδελφαί £p TOTG τοιούτοις tp ug κέ 

nic NA ὁ θεύρ, τί γο οἶφαρ γύναι, ὦ Dy 

j ! L-. ἄνδρα 



Ὁ 

do ἘΠΙΣΤΟΛΗ mPos 
dudo erae; ὙΠ [οἴδας ΠΤ ΑΝ ^ dy ydo. σῷ, | 

c'écsst use κἄσω (00 ugs ὃ Beo ἑκαδομὗ e ; 

X HAN κε ὸ κύριος, οὕτως τοῖς πατεῖ Τὼ i 492) οἵα, 

Tt36 ὧν ταὶς Ἐκκλκσίακο το ἄσοις διατάἄσσομαζ, ᾿ 

τι τετιμη δαίος TiO ἐκλήθη μὴ ἔτ ασάσϑω, ον. 

Gg o6v sia Tie τῆλ (usual τοεφιτεμιγέόσθω ἡ Ἡσερις, 

τομὴ οὐδέρ ὄξι "οὶ ἡ ἀκςοβυσία, ovd y C TN 

Aa ríe «oio ἐντολῶμ θεδιέκαθος cf) τῇ κλήσει," ta 

XAR dx e ταύτῃ μενέτω δοῦλοο ἐκλίθκο: μή σοὶ 

ὠἐελίτω. QM c Mo) d'aoto*ou Ἐλεύϑεφοο "Ruta 

OX QUU. GUR.Oj ASH" OU. P2 ᾧ κυξίῳ: wu. δῷ 
. A06, ατσελεύλεςοο xug Qu tSIJ . 0440 100 (9 Ota 

λεύθερος κᾺΝ ϑείο, δοῦλοο éd] ARISOV. Tita ipe 

enis ) 4x8 γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώτσωμ. ἕκαδος, 

c à Ὁ Ἐκλήθκ “ἀδελφοὶ, qu τούτῳ edere d θεῷ, 

| [ales ! δὲ Τῇ πὸ ϑένωμ ἐπιταγὴμ κυςίου οὐκ xe, 

ὑπό δὲ δίδωμι,ῶς λοιμοῦ ὕπτο κυρίου ταί. 

S06 € «ou. νομιίω οὖν TUTO 300p Varie Xep διὰ 

NE ἐνεσῶσαμ GC yXAy , ὅτι kao ἀγθφώπῳ, T 

οὕτωο εἰναι. δέδεσοι Legis m λίτει Me. λέ 
λυσαῖ ἀτὸ γωσαικός; μὴ ra y uooxat , cy δὲ 

Yo) "y uy oU ἥμαρτες. 92 tot SL ida 

νος, οὐχ Kiko AXALyip δὲ τῇ σαρκὶ Ἑξουσὶμ δἱ 

τοιοῦτοι, Ἐγὼ δὲ UG φείδομαι. τοῦτο δὲ Qu 

' &ot 2a 

) 
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id TOrz YOrFVINOIOY x, κεῖ 

Alois  καιφὸς ees. od 
$1j, lv 9!) οἱ ἔχοντεο γιροΐκαο, ὧς 448 Ἐχονα 

366 c't, 19) ol κλαίοντες $ eC nm κλαίοντερ. "on 

οἱ Χαΐφοντερ ETE Χαίφοντες , 40:1 ΤΌΪ ἀγοφάϊονα 

πτοία LAM κατέχοντερ. . (97) οἱ i agoudoo χὰ XA - 

gut τούτῳ GG uu καταλθώμᾶνοι ,. ἀϑάγει 200) 

τὸ 91 Aat TO) xóm uou γούτου, ϑίλω dit ὑμᾶς cuia 

| φίμινους εἰνοι ὃ ἀγαῤλοῦ Rea τὰ T) Xue ἘΠ 

τοῦς ἀρέσει τῷ κυρίῳ. o δὲ γαρκήσιαρ uso iu χηὰ 

T0) Kira, ΣΟ ἀφέσε τὴ ey Don KL. AS, uteis ot H 

yai IJ] H i πρθένος οὗ H ἄγαμος pres lese τὰ T9 

κυρίου; ἵνα καὶ ἁγία (o σώματι y) πονειλατι. ἡ δὰ 

γαμήσασα ἡβαφίμινα τὰ t k0g4 $00 ἀφέσει 

Ὧρ' ἀνός!. ον πρὸς τ ὁ VA Gp ei Ty συμφίφομ 

( Ἀέγω,ουχ ἵνα GeoXop υαῖρ ἐπιβάλω,αλδιὰ 7 762 ὃς 

T? UOCHq4.0p νὴ singorsd'eop 69" xvero alla 

5036. el δέτιοϊ ROO OVE g tT LS aig evo cua 

aae e E 
νομί ea καὶ ὑπέφακμκοο, νὴ οὕτως οφείλει "yea 

075,9 ϑέλει ae is Tto, οὐχ oT uet, y oue Vrtog or 

965 ἔδηκερ ἑδραῖος qu τῇ καςδίᾳ, μὰ ἔχωμ ades 

"yX4 5 de ovoriep δὲ ἔχει Gel T 13 40v θελήματ» 

9o?) τοῦτο κέκξικερ qu xagd ior αν Τὸ)» TD) msc 

qi) $a T) ἤφϑενομ, , XGÀGQ γριέί, δε ὃ ξκγα λα 

jo) καλῶο woId ,0 δὲ A Ἐκγαμίζωμ «geasop 

| L i qud 



4 ᾿ νὰν εἰς". 

632 H1ZTOAÀAH πρὸ πὸ 
Tbe yat "e VOU, Ec rop asop?H Ode — : 
vig eus) tcp δὲ y) X 0LU.NOR ὃ dig cUTRO λόυθέα | 
ex Sin ᾧ & θέλει γαιαθῆναι, 4.0 yop c) κυρίῳ, κακὰ 
ξιωτέ ῥα δέ &&y , ξάμ οὕτως qun, κατα 7103 c2 
(xt UE δοκῶ δὲ καγὼ — Des € Xs 
had dT εἰδωλοθύτωρ οἵ old sp Tt wámg 

"yuan Ex ous x γνῶσιο φυσιοῖ, ᾿ δὲ anys ofa 

x09 04x. δέ τιο d'ox& εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲμ 

Ἐγνωκεμ,καϑὼρ d'&. γνῶναι. ὦ δέτις ἀγαπᾷ ?u 
Ücop ov 0G ἔγνωσαι ὑτί αὖ Τὸν. το τὴ o5) 69000608 

ovy Ὁ ἀδωλοθύτωμ Ord eese T: οὐδὲρ ἐἸδωλομ qu 
X07 1.6, τὴ ὅτι οὐδεὶς soc *T€e00 εἰμὴ εἷοινὴ "y 

time delAvy ajo θεοὶ, siTe co οὐφαγῷ, εἴτε ETE 
T γῦς; ὥσπερ ξισὶ θεοὶ qol, (to) κύφιοι oA 
AOI ἣ Bin «ta θεός, 0 Sani; δι οἱ τὰ πᾶνε 

Tag) SE εἰ αὐτορ, oj Tc κύςιος Ἰπσοῦο es 

$9671 oV τὰ errato) ij. d 1 αὖ το αλλ ovx 

C/! τεσ ἧι γνῶσις. τινὲο δὲ τῇ σωρειδήσει ΤΟ cta 
d'GAov ἕως ἄςτι; Ge ἡδωλόθυ rop to fovet, à 

e'uvstdWeto αὐτῶμ αόϑενῖο οὖσα, μιολύνετωι, βρῶ 

qx δὲ Ὡμκᾶς ov agis e) θεῷ, οὔτε γα tapQ& 

TyGAS] , τοεριοσεύομεμ, οὔτε ρ μὴ φἄγωρεμ, 

ὕδεςο fusa. βλέπετε δὲ ̂ al $00 H δξουσία Ua 

e Op «UTR 7$ UC KOJA A9 γένετο τοῖς adir p, 

ΠΝ 

pu TOURS 



TOYZ KOPINOIOYZ, :;53 
ξαὰμ γᾶς Tio 1d σὲ, TOJ ἔχοντα "yuGa' ius cA ἀἰδως 

λείῳ Xocrostjsuop , οὐχὶ no wostdWoto αὐτῷ oa 

oJ«VovG ovg $ οἰκοδομι θήσεται «c0 τὰ cds 

λόθυτα ἐσθίει s 9) cro d cou. ὃ God wap ade 
φὸς, ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δὶ oy acc ἀπέθανεμ. 
οὕτως δὲ ἁμαρφτάνοντερ εἰς τοὺς ἀδελφούς, "οἡ 

Ἴύτηοντες oci TO 102 o* oid ko ip co" ϑενοῦσαμ, εἶς 
28150p Qao ras Te διό πτερ «d 6g Lo aud eta 

Zap ἀδελφὸμ μον, oU μὴ φάγω κρέα sta τὸμ 

, e Gaya μιὰ τομ ἀδελφό μου σκανδαλίφω, 
οὐκ cru] ἀπόθολος; οὔκ εἰμὶ Ἐλεύθεφος;οὗα 

xi ̓ησοῦμ MS? p Top sero ἡμιῶμτώςαν oov Τὸ 

toy JL.0U WAGG tsz Sy κὺυς Ic e ἄλλοις οὐκ s [4 

el 'cmróS oA 002 & γε Wai dut. ἡ you vasos 

"ye Q6) $.llo ἀτοοϑολῆο, Vj.Co ἐσὲ τ κυρ ίῳ «μι 

ἀπολογία τοῖς Ἐμὲ ἀνακςἐν ouo'ip αὕτη t5í, ἐκὴ 
οὐκ ἔχομεμ δζουσΐαρ φαγεῖμ 192) ép; n oix 

XOU δρουσίαμ ἀδελφὴ γυνάϊκα [T 

"yep, 0 πολ οἱ λοιποὶ χπόσολοιϊ, 192) οἱ ἀδελφοὶ 

τοῦ κυρίου, νοῦ ia; ᾿ μιόν(6).. ἔγὼ Wo] Dacos 
νἄθας οὐκ £x 0s) d Love Y ui Ἐςγάσεσλοι; 

τίο φφατεύετοκ Ἰδίοιο οι γωνίοις WOTÉ;tIG dva 

πύα uta AG) £X TOV Ka τοοῦ αὐτοῦ οὔκ Xe 
ὁ Τα τίς τποιμιαίγα ποίμνη. Ἰρὴ ἐκ τοῦ "yide 

L [ἢ A«xTOM 



O44 Ca a0*96x «n. c 
λακτῦο 99] SEUQAUAG οὔκ £09 f& ; ; uu κατὰ ἄνθρω I. 

7r0j ταῦτα λαλῶ 5 ἢ οὐχὶ 99) ὀνόμκος ταῦτα AC 

γα; cA 28 NN, νόμῳ γέγφαπγαι. οὗ e 

«d dis βοῦμ ἁλοῶντα. "TE VA βοῶν TEE CIC 

«9; di Ἡμᾶς τοἄάντως λέγει 3m hi. cC XP! t2 

γεάφν, ὅτι £z? Ἐλτδὲ ὀφείλει, ὃ ἀφοτριῶμ, X 

τρᾶμ, 19) ὃ ἁλοῶμ; 9) vuridog CUT usta 

Xe» t7 ἐλπίσι, εἰ lec dip τα ὲ τυϑυμια κα 

$ GU ele e, μέγα, e [JO f: UJ C τὰ σαρκικᾶ | 

ϑερίσομεμ 3&1 Mor οδὴ d'eoveag V/A Gp. μετέα 
δύσιν, οὗ 1808 op H μεῖς; GÀ οὐκ Ἐλβησάμιε 
" TÀ δρουσίᾳ ταύτῃ, UG πάντα S yq 

γα ul τον τινὰ δῶμεν ig εὐαγγελίῳ T0) 

αϑιδοῦ. οὐκ οἴδατε» ὅτι οἱ τὰ «ed ἐργαϊόμῆμοι;, 

Ἐκ ΤΟ «e oU ἐδ ουστ 5 οἱ G θυστασιφίῳ ago | 
δρεύοντεο, G9 Quo IXSh eio συμιμεφίξζονται; oU 

T6649) ὁ xiei(^ erase) τοῖς τὸ εὐαγγίλιομ 

καταγγέδλουσιμ , Ἐκ TO) suo ye our 0 », Ἐγὼ δὲ 

οὗ δενὶ 1 SECUTA μη, τούτωμ. οὐκ yea: 5 ταῦτα, 

"uc οὕτως yporrat si $4.01. kao γάς ἀκοι X 

Aop &mroBaycty εἶ τὸ καύχηλκά ide ἵνα TIG X&2 

Voc . tay "2 eicweA Hong οὐκ ES! (AOL κα 

ACA, ἀνᾶγκι γάρ qot Ἐπιίκειτοας, be " fé μοι 

óSip,idp μὴ wey ωμαι. er Ὑ δ tx Gp τοῦτο 

Teo, * 



j T ΟΥΣ XOPINOIOYZ ες 

ADUENTU 4 OE "LN D EE 

"oso y μιάϑομ ἕ ἔχω. εἰ δὲ ἃ ἄκωμ, οἰκονοιμίαμ 

“επί σϑυ jou. τίς οὖμ uot 6S1) 0 μι dX δοΐίνα εναΎ 

γελήσμῆνος ,χδάπανομ ϑήσω T? suy crop ΤΟ 

aniSoU , εἰς “δ, μὴ xoc aria tod ou. τῇ dt ova'lac 

U.ov ὧν G εὐαγγελίῳ, ἐλεύθεςος "2 p tx "ar 

TOU XI) ἐμκαυτὸμ ἐδούλωσα, (ya 1900 τολείο 

νᾶρ κες δήσω. νὴ) Ἐγγυόμαρ velo Ἰαδαζοιο,ο rad ot 

08 ,ἵνα Loud'oovo κερδήσω, το ὑπὸ vouxop, Ὡς 

ὕπονόίκομ ,ἵνα τούς ὑπὸ ψόμομ κεςδήσω, τοῖο 
ἀνόμοις, Ὡς ἄνομος, μὴ ὥρμάνομος ϑεῷ, GA 
9! ^ €X/ ΠΝ 2 L4 5' J 

Ἐννοίλος ASI9C γινα X90 000 QVOJKOUG , £^yw0s 
-Ὁ D » € A] 

jp τοῖο ἀοϑενέσιμ Gao) «vio y fyc τοῦς iode 

-v&g κεφδίσω, τοῖς τοᾶστ γέγονα τὰ πάντα , yat 
ΤῊΝ 7] ^ 4 ^2 ᾿ 

-άντωο TWXC σώσω, τοῦτο δὲ wol διὰ ὦ «Us 

αγγέλιομ ̓ ἵνα συγμογωνγος αὖ" TO? γγύωμαι. οὔκ 

οἴδατε, 0 F1 ΟἹ qu sad'ico πγέχοντες, ππἄντερ uia 
πείχουσιμ » τίς δὲ λαμβάνει ὁ GgaGelop ; ; οὔ 

7*6 τρέχετε , iva καταλάξβρατε. τᾶς δὲ ὁ ἀγωα 
͵ a, s AM ; Ma 

νι μῶμος τοάντα ἐγκφατεύεας, ex Cl yot uf οὖμ, 

ἵνα φθαρτὸν βέφανομ λάβωσιμ nad G δὲ ἀφθαρ 

Tp. yo τοίνυρ οὕτως "rex, (oO οὐκ xd AG, 

οὕτως τουκτεύω,, ὧρ οὐκ ge δέρωμ. ἀλλ Vo 

᾿ποπιάγφω μου τοσῶμα, (97) δουλαγωγῷ, μά 

πῶωὼρ ἄδοιρ μπγυξαθρανς ἁδόκιμιος ἥθωμαι, 

q iij οὐθέλω 



$56 EnIZTÓAMH ΠΡῸΣ 
οὗ βέλω 5 ute ἀγνοέιμ ἀδελφοὶ, ὅτι οἱ πὰ 

τέφες TET τοάντες V7? 7l νεῷ ἔλκμ ἥσαμ, Mo?) 

πάντες διὰ oO) ϑιαλάσκς d'iiABop, νὴ) τοάντες εἰς. 
᾿ s ^» ͵ - ? ^ JL. Me M 

70) ἑκωσὴμ € δαπηισον ον cH νεφέλῃ VOU) S CH 

θαλάσσῃ, 1192) τοᾶντες τὸ αὐ ὁ βῥοῶμα πνόνματια. 
j| ? & ». 71 4 ς 

xop ἐφαγομ; νὴ) τοάντεο 29 αὐτὸ πόμα πνδυμαΐα, 
1 Οὗ 3? j 42 ν » a ́ 

x0op Ἑπίιομ, £7rlyop γὺ ἐκ τονδυλκατικῆς ἀκολόῦδ 
. ? c ῃ 7 ες ΑΝ - r, 3 ἂν 3 

cuo ετραρ ,ἢ δὲ ortT(o ip ὁ χριδόρ, ἀλλ οὐκ 
^» ex 2 l 

εἶν τοῖο πλείοσι αὐτῶμ εὐδόκησεμο 3x00, κατε 
Wi P. ^5 ^ Ag. wu cvm ^ 

βφώθασομ 778 ci τῇ Eel c. ταῦτα 5 TUTP LR UR 
L-] P (0 iis ? * 1 2 c ^9 » θ nS b. 

εγζυβθησαμ, sro T9 (AH slyou Woo eil ceto 
“ν X 5 Fs / 4 , 

κακῶώμρκαθως κακείνοι ezesD va ota. ut δὲ etd o 
ζ΄ $ " συ ' 

A OAG OO γίνεοϑε, καθώς τινε αὐτῶμ,ως ^y £^ eot 
"iat . Ἐκάθισεμ ὃ λαὸς φαγξίμ won) esit, νὴ ἀνέα 
δησαρ τοοϊζγειμ. μὰ δὲ τοσρνεύω κερ»καθ ὡς τινες 

αὑτῶμ two νϑυσαμ, v) Errem op e μιᾷ Reo eta 

κοσιτρέο χιλιάδες, μὰ ὃ oerregd dos TO) 6t 
S op, xao καζτινες TOU ars feato'oupi, Mode 
div ὀφεὼμ ἀπώλοντο, μὲ ϑὲ "oy tere , καθὼς 
καὶ ἄνες αὖ τῶμ Ἐγόγγυσαμ, v) ἄἀπωλοντο UP 29 

Ὁλοθοθντοῦ. ταῦτα δὲ τράντα τύποι o'coé Douvog 
κείνοις, ἐγεάφε δὲ πρός νοθεσίαμ iu Gp, «r6 οὔα 

τὰ TÉ τῆν οἀώνωμ corri Ta eg. ὥστε ὃ dox Gp 
«σάνοι, βλεπέτω μὴ ario. τοειῤασ x00, ὑμιᾶᾳ 
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 *OrZ ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ, 637 
οὐκ £IANQ SJ » εἰμι ἀνθρώπινος. ποιδὸρ δὲ 0 «065 

00 οὐκ Ἑάσει ὑμᾶς mega uat πες 0 d'una e, 

QU e: ποοιήσει ovy τῷ uuum «99 «lux Dots 

cp, Τὸ) d os UJ. XO ὑπιρενεγκβίμ. διόπερ αγὰ 
'πατο! μουν φεύγετε ΧΡ ὃ εἰδωλολαθίας, ὃ (6 eo 

VIA. 016 λέγω, κφίνατε UMEIG ὁ qua. τὸ ποτήῆς ion 

οδὲ εὐλογίαρ, ὃ SUA asp olet κοινώνια TO? di 

pacc Τὸ υϑιϑοῦ V ὅξ!:τομ ἄς τὸμ 6p κλῶμερ,οὐχὲ 

κοιγωνία TO) c uxo TOU λξι55 ὅξιμ; ὅτι εἶθ ἄς 
τος»ἐμ σῶμα οἵ 2502801 £o" UJ. 01 γὺ cov TG Ἐκ 
τῶ νὸς ἄςτου μετέχομεμ. βλέπετε τὸρμ 1c QA 

κατὰ ἐσᾶς κα, οὐχὴ οἵ ἐδϑίοντες τὰς ϑυσίας, xot 
νωνοὶ T f δυσιαϑαςίου vi «Ἰσί; τί οὖμ Φαμ ὅτι ἰδὼν 

Aóp τι (ip; ; «Hori ἰδωλόθυτόμ τί ép; ; aAA 
óri& θύει τὰ ἔθνη, d'a κονίοιο θύει, "οἱ οὐ θεῷ, οὗ 
θέλω δὲ Vo κοιγωνοιὺ ἦν d'az uo yap oris. 

οὗ δι αδϑε το οτήφιομ κυφίου τοίνειμ,"ο) ποτῆρι 
ep ϑολμιονίωμ. οὗ διυασϑε τραπέλις κυρίου μα 
TÉXep » X) ἡ) τραπέϊις. det pov. H DR 

T0) » Veiop; "n. ἘΚ ΟΊ ΤΟΙ αὖ Τοῦ E ; πάντα 

nor Ἐξεσιμ,αλλ CV C VT συῤιφέςα, πσάν]άα 102] 

ἕξεσι, αλλ οὗ τάντα οἰκοδομεῖ. μκαδεῖο P ictus 

T2) arcem, Nc T Τῷ ἑτέρου €x50G . eA τὸ 

qu μακξλνῳ wo Sup ere ux dtp ἄνακς 

| L y www, 
( A 



63$ | ETIZTOAH nDPOZ 
yovTo , διὰ liy συυεἰδησίμ. τοῦ 395 κυρίου ἣ γῆς, 

ἡοὴ τὸ τλήφωλια αὐτῆ, οὐ δέ τις καλέϊ uj de 

ἣν ἀπίσωρ νὴ θέλετε γρφεύςν, πὰρ T πσαφαζα 

θέκϑυορ ὑμῖμ,, O9 fere, μινϑὲμ ἀνακφίνοντες διὰ 

d uos der rp, ξὰρ δέ ἂς ὑμὴμ ὕπι, τοῦτο «id eos 

λοθυτόμ G5 χκὴ o9 rere δ} Ἐκᾶίνομ T δικνύσαντα, 
4) Ty σιωείδασιμ. 7 γὺ κυρία ἢ γῆ, o2) 9 τλήφω 

μα QUTNO. c'üóYgty j λέγω, οὐχί al ἑαυτοῦ, 
ἀλλα TT ἐτέφο ἵνα τί καὶ ἡ Ἰλόνϑερ! rat pn X9 ver] 

ὃ» dx σωυεδηστωρ : «t d Py χάρι utis 

x9, Ti | Xe i die ὑπίς οὗ γὼ SERUNSS 

«T oli £09 [VT CI T€ G5 IUVTG, εἰτέτι τσοιξίτε, τσ ἄνα 

τὰ εἰς δόξαμρ 0:5 γριξῖτε. ἀπρόσκοθρι γίνεδ)ε,γοὴ 

dudatorg n) Vot) τὴ Ἐκκλησία T 0:9. καθὼς 

κχγω -“ἄΠὰ πᾶσ᾽ à eee xta LN WWTOy 79 ἕλκαυν» 

TOU συμφέςφομ, 275: PATH] πολχῶρ,ἷνα σωϑῶσι, 

“ MIAXCOU κου γίνεῦδε,καθὼρ κἀγὼ ἀϑιδοῦ, β 

ἐπαινῶ δὲ ὗ UO ἀδελφοὶ ,ὅτι πάντα ἀου Ms 

νηῦς, "οὐ καθὼς 7 dexat VA Tp, τὰρ τσαρφας 

δώσεις κατέχετε, ϑέλω 5 ὑμᾶς «Id Eyou 0H πον 

T00 tad gos 4 κεφαλή, 0 E &ày κεφαλὴ δὲ γυ 

vacoso ἀνήρ. κιφαλὴ δὲ λβΙδοῦ,ὃ 000, πᾶς ἄς 

"n vig πεοσϑιχόμϑιο CH a$0q »τεύωμ,κατὰ κεφα. 

οἴ χἠοίχωμ,, κατοικχωε To κεφαλὴμ «UTC; de Ὁ 
σα δὲ 



UDINE se 
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TOrZ KOPINOIO TZ, ς39 

L5 "yos, πφοσιθνχο Uu 7 ἤφοφ "τεύουσα ἀκὰ 
τακαλύτης Ὁ) ΤῊ ἤκεφαλ' ἵρκατοι σσοίςι T3 κεφαλὴρ 

᾿ξαυτῆς ἐν γάς 1 y) τὸ av τῇ ὄυφαρμϑύ &l yy 

οὗ ματακαλύ' "pe yuoito) καφάσϑω, εἶ δὲ ote 

Scop γαυαικὶ T κείφα δ} ἢ ἢ ξυρᾶοῦ, κατακαλυ- 

ἡγίόϑω, ἀνὴρ uo ὸ οὐκ οφείλει κατακαλύτ]εοιᾳ 

“δ κεφαλίμ,ἠκὼμν V) δοξ a θεδι ὑπάφχωμ. y uo ̂ 

δόξα ἀνδφός ὄξημ,οὗ γᾶς &&ip c ἀνὴς Ἐκ γωροιηός, 
2" yon i d TE 3) ὃ οὐκ ἐκτ i09 c cg διὰ 

| “δ y ud ac 09 et "yup dort ἄνδφα, διὸ mU 02 

φείλει ἣ γανὴ d'estoo ἔχομ ἐπὶ ὃ κεφαλῆς, di 
«UG ἀγγέλουο,ττλὶὶ! οὔτε ἀνὴρ χω cl "yUUOUXOQ, ᾿ 

οὔτε "y oll χωρὶς ἀνδρὸς qu vela. G7 SH γυ 
νὴ tc? ἀνδοῦρ, οτος νὴ ὃ &vile διὰ ἡ oyuvouxó0, 

τὰ 5 “πανα Ἐκ T cr, cA Vy αὖ τοῖο κφίνατε, met 

"aep ὄξ), yo x κα ἀκαϊακάλυτηομ G9. θεῷ ποοσεύ 
ΧΕΙ , ἢ οὐδὲ aucti ἢ φύσιοφιθάσκί ὑμᾶς, ὅτι 

Quite M ta x04. 5, 0 μία αὐτῷ 65 γι δὲ top 
“κορα, δόξα cu ὄξῃμ; ὅτι ἢ κόμᾳ ἀντι (Tig iG 

QU Mor. «1 dé ἀς d'ox& φιλόνεικοο εἶναι ἡμᾶς 

zie Tp o" uoo da οὐκ opu ou δὲ οὗ owe fou 
“τὸ 02, T T0 ἢ Tow op οὐκ trao ,0 à οὐκ 

«Ic ὁ xe] y, ἀλλ eto ὁ ir] yr'uote xod e. mer Y) 

P8 σωωεφχορμϑμωρ vj Gp ᾧν 1 ἐκκλησίᾳ ,ἀκδω 
2 | Oy ig" p. rft 



$40 *nTITTOAH ΠΡΟΣ 
dio gcc i ὑμῖν ὑπάρχει, 492) ἀιέφος τὶ τοῖα. 

S«o ,d& γὼ ») digérag ᾧ ὑμῖρ εἰναι ζίνα οἵ d'à 

api qousgot νων s ὑμῖρ. eus xoti 

ovp ὑμῶρ ἐπὶ aye ; ovx £51 κυφιακὸμ δθίπνομ 
φαγέίμιέκαϑος y τὸ Ἰδιορ δείπνομ προλαμιβά 

va qe) qeryép. 9) 0G ny orava,oo δὲ μεθύᾳ, 

gu γὺ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἴς ἢ 09 fj) πο) rives 

8i ςΟ)ἐκκλησίαο T9 θεοῦ καταφτονξίτε,νὴ κατας 

“χώσετε τοῖο μιὰ E ovr aos TT ὑμῖμ εἴπω; Ἐποινξα 

0 GO UJ. 5 ᾧ τούτῳ οὐκ Ἐπαινῶ. Ἐγὼ y? sage 

Ax Eop c 7p TO) xg fov, (92) wagtdo κα ὑμῖρ,ὅτι 
Ó «eig INc'oUe c τῇ νυκτὶ ἣ ἡτσαφεδίδοτο, ἔλα 
θιμό ag Top, 192) ὑχαρισήσας ἔκλασε, (9j: εἶπε, 

λάξετε,ιφάγετε, τοῦτό μου G1 ὁ oOx, ὑπὲς 

ὑμκῶμ κλώμᾶνομ. τῦτο ποοιξίτε εἷς Tl eu χε 
νάμινησιμ, ὡσαύτως (97) 7 πποτήςιομ μετα TS 

δαπυῦσαι,λέγωμ. τῶτο ἢ aoTfetop ἣ κοινὴ δια 

αθήκα ὅξι qva) £4.00 ciat, τοῦτο τ οιξίτε, ὁσά | 

XIG ἄμ wir so Tl i 4D ἀνᾶμινισιμ. ὑσάκις | 

200 &ptó frm T Ty ἀρτὸμ TOTO) , "οἱ τὸ ποτήςι 

Op V9 τοίνητε, 7p θάνατομ τὸ κυρίου καταγγέλ. 
^ €» sf c7 Cc» 5 E... 9- 2 
λετε, ἄχϑις οὗ Gy A88, ὥςτε ὃς ἂμ £09 ἢ 79] Ge TOQ 
TOUTOJ , Hi πτοίνῃ ὁ τοοτήριομ “τῷ κυρίου ἀναβίωρ, 
rox oc tok TO) o Gi T0G νὴ ματος το κυςΐσ, 

$ 0X! Ae 



-" iT |—— mors KOPINIOTE v4 
δοκιμαξζέτω δὲ ἄνθφωστος ἑαυτῦμ, 9) οὕτως ἐκ 
40) ἄςτου Eo DIETO ,W)) Ἐκ Τὸ ro The OV τοινέτῳ. 

ὁ γα Ἰάϑίωμ I9) ivo αναξίωρ »κείμαξαυτῷ 
ecd τ NOU τίνει Ju ̓διακφίνωμ ὃ T σῶμα. T og. 
διὰ τοῦτο dA) wap 202 οἱ ἀσθενεῖς 3) ἀφξωϑοι, 

W99) κοιμῶνται ἱκανοί, el 002 ἑαυρυς Prexefus 

03 » οὔκ ἂμ eng " ὄμαθα. κρινόμενοι δὲ V7? κυ 
ςίου τοαιδόνόμοεθα «ἵνα μὰ σύμ GO κόσμῳ καα 

τακροιθῶμκερ. ὥρτε ἀδελφοί κου σωωεοχόμϑμοι 

«1G 7» paye a KAovG xd Ex «os, εἰ δέτις πα 

V, quU) oti ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰο elucet cuoco xc 

cs. τὰ δὲ λοιπά mo ἀμέλθω, διατάξομιας. 
Περὶ 5* Try SU oco Gp ἀδελφοὶ, ov θέλω ὕμᾶο ἃ 

γυοξίμ. οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθυν ἥτε, πρόοτάειδωλα τὰ 
ἄφωνα,ως ἂμ γεσθε ἀπαγόμϑγοι, διὸ "yy ito 
Vui, ὅτι 0Udt/e qu τονεύρια ἃ θεοῦ λαλῶμ, λέγα 
ἀνάθεμιαἸκσοῦμ, Wo] οὐδεἰς d'atoocrou εἰ πέμ κί 
Qrop Ἰκσοῦμ, 144 e) πονεύμα ἁγίῳ. διοιφέσεις 

δὲ χαρισιμάᾶτωμ εἰσί, ὁ δὲ αὐτὸ τνεῦμκα, wor) δὲ 
οἀφέσεις διακονιῶμ εἰσὶ M92 ὁ «vicus (G^. 97) 
διαιςέσειο Ἐἐνεργημάτωμ εἰσὶ, δὲ αὑτὸς Ge 
6:06, tee yp τὰ yr d «cip, Ἑκάπῳ δὲ 
dido i f φανέφωσιφ T yan noc τὸ συμ. 

φέφομιᾧ s uo yg διὰ T πνεύματος dido λό ye 
σοφίαο, 

Iz 



$42 Ἐπ Dr οὐ δ v πα 
| vo ioc Aa 5 λόγος γνώσεως, {Ὁ ὃ αὐτὸ dr 
de Siga δὲ eisie qu (G9 αὐτῷ iih GO 
5 χας ta" μαϊαλαμκάτωμ, c) (89. αὐτῷ Sy AL, 
27 ^? 4 n y 3 ! 

ἄλλῳ δὲ Veo ̂ y tt A. ecc δωυάμιεωμ ,αὔλῳ δὲ 90M Ἂς: : 
γι ἂν Ὗς ᾿ £F 6 "n P ; 

Teo. GA δὲ διακο oet τονδυμκάτωρ ,ετέφῳ δὲ γὙξ 
^ 27] € , n4 T N:ann vi γλωοσῶμ,λνῳ ἐφ ἀκ νεία, ye 0x, σάντα δὲ 

ταῦτα egy (s ip (9) τὸ αὐτὸ asp on ep 

TTE ἑκάσῳ, καθὼς βούλεται, καθά πὸ oup τὸ 
σῶμα Sp ὄξι, νὴ “μέλι ἔχει τοοὰ ἀ, πάντα δὲ τὰ 
νιν AAT ORT -7 BE ^ 

MEAN  σῴματος “τῷ $06, 783v c o cot, €) ὅξι σῷ 
c; MAS "d a (UM eus ἡ CARET 

ἐκα,οῦτο QU ὁ A910 0.W) ὙΝ «V tW πνεύματι Na ^ 
fe / 2 c ^ ; , ; ?/ 3 

ἀκξίο τα ἄντεο εἰο ἐμ σῶμκα SS acr] δ) ήμαμ είτε LOUA 
“Ὁ rd) i9 2 ^v ? " * 

d'oot εἴτε ONIS GEI TE δοῦλοι, «rT& ἐλεύθεροι m1 
4 A ^ 3 " *. " LN 

πσᾶντεο εἰμ e) πνεῦμα 70 T0) NU. sp. νὴ Ὑ τὸ σῷ 
9$. 1 cN , » ^ FK) WX 2] c 

Δα OUX £SID ἐμ μέλος, QU/ANVOC 7P2NOC , τὰρ err ὦ 
^ 2 * $^4yr V 7 “ῥά, 

ρυο,ὅτι οὔκ SM JA χεῖρ, OUX εἰμι Ἐκτ' σωματόο, 
? N ^ ? 2 P * 

oU πϑα TRU? οὐκ ES!p ἐκ σώματα 5 νὴ Sot eT 

Ὁ οὔο,στι οὐκ «1441 0t Oo 0G ,0UX εἰμὶ εκ T0) σώ 
3 λ ^ 3! , 

4106400 πα τοῦτο OUX S19 Ἐκ τῷ g 44. OCTO SRE 

ὀφθαλμός, τρῦ ἢ ἀκοί; εἰ ὅλομ da 
"e γὼ dbi ἡ Nx C * 3! ᾿ hi 

ΜΟΙ, ΡΥ ἢ οσιφφησίτοξνυν! δὲ 0 θεῖο ἔθετο τὰ [A XU, 
€* c/ 34 λυσων 3 ^s A 1.73»  ; ? 

€p £X 050p CU'TO cf) Teo σώ ματι,καθὼς 10 EAM ae 
* &^3 b e Ain Da ^ D 

εἰ δὲ sura πάντα! ip ἀκέλορ 5 τῦ τὸ σῶμκα;νῦμ δὲ 

27221137 (LEM Su δὲ σῶμα, oU d'avan] δὲ ὃ δα 
qb da 



E. φθαλκος eren τὴ χειρὶ, χϑείαρ Vp οὔκ ἔχω: [ 

᾿“πάλιρ δ᾽ κεφαλὴ τοῖς 261, yate VA Gy οὐκ *x9- 

ἀλλα 2028 asado & φοκοῦντα μέλκ T Frau 

106 ἀσϑενέδεφαὶ mágica ρ»λναγκαϊίά 6.3) ἃ δοα 

ISTA ατιμιότεφα εἰνας T σώματος »τούτοι ο Tt " 

ποτριοσοτέφαρ 79 rc(Üe ike p. w)) τὰ ἀσχήμονα RA p, 
vUdQNu.oc"toxp zr9raso teo ἔχε.τὰ δὲ ὦ σχήμονα 

Ru Gp,oU χρείαρ xc. αλλ o θεός σωυεκέφρασε 19 σῷ 
μα Go) ὑδεφοῦντι πὸ δ σοτέςαρ df'ove Tus parva uit 
ἢ c 4x qv o σώματι ona To αὐτὸ Vr: B QMÉ 

Aop Msg μαγῶσ᾽ τα μέλκ, ποὴ εἴτε w ova ἐμ μέᾳ 

λους, συῤιπάσχει τοᾶντα τὰ 46M. «Te δοξάγεη ἃ ἐμ 

406,7 Vy x ga πάντα τὰ MEAN, UjGo d ise 

σῶῥκα X81500. WD) ἀκέλη Ἐκ λκέφονᾳ. πολ oUC T 

ἔθετο ὃ («o6 qu τῇ ἐκκλησία, πφῶτομ a?PSoAoVO, 
δεύτεφομ προφήτας, Top διδασκάλους, E ἐπειτὰ 

δυαυάμαο εἴτα Xegicucra ἰαμάτων,ἀντιλήψει» 

κυ βερνάσειο, γένυν Ὑλωοσῶμ, μὴ το ἄντες ἀπόδος 

λοι 3 μιὴ ποάντες τοοφῆτοι; μὴ τοάντες διδάς 
σκαλοι;κὴ "ary Teo δαράμεις ; m Xt 

ςίσιματα exeo vip ἰαμάτωμ 5 448 ποάντεο γλῶσα 

σαζο λαλοῦσί ; ; (4M ποάντεο  Pisgpa joue; £u 

λοῦτε δὲ τὰ χαξίσιμαται τὰ xeerifova, (53) Ἐτι 

καὶ Vasefboadu od'op vip δείκνυμι, 
Eiy 

T ΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ 545: 
“᾽ ἐξ 
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644 ET: ΣΤΟΛΗ͂ ΠΡΟΣ. 
E ταῖς γλώσαις VA ἀνθρώπω λαλῶ à rm 

Th c Rio ",»,χγάπημ δὲ μὴ ἔχω;γέγνα χαλπὸρ 
ux Sp. y μέρες. ἀλαλάζον, i99) tap ἔχω ἐν να 
Qr, tg ed τὰ use πάντα, V) wc M 

αἰὼ γνῶσι, νὴ exp exe τσᾶσαμ Tl) 154), ὥρα 
Tc G0 sl iS dup y ἀγάπαρ δὲ μὰ ἔχω, ovd és cia 
pt. M92) tay ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά ue, 

"οὴ) tap πδαδῶ τὸ c A μιϑ ἵνα καυθήσω uu ott t 

ey&mup 7j αιἰἔχω,ουδὲρ GOAT aU, ἣ γάπε μα 
xol 4. & as KSsVe rau. i ἀγάπκ οὗ ξκλοῖ ἢ αγάπε 

OU z56 περεύετ,ου φυσιοῦται, oux aO ovd, oU. 

£xr& τὰ ἑξαυςδ)νοὺ προξύνετοι, οὗ AoryrdeT] τὸ κα 
xóp,oU χαΐφει Ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳκ,συγχαΐφα δὲ τῇ χα. 

ληθεία, “ἄντα βἔγά πάντα το σεύει, πάντα Art 

gesta vro Ufa; coy cr οὐδέποτε Ἐἐκπίτηει, 

εἴτε προφντδίοι καταφγΎκθήσοντ, ,εἴτε q— 

τοαύσοντὶ, εἴτε γνῶσις κατας γηθἥσετοχ . Ἐκ ἀκές 

ςους YS yace conso) £X a. goug πφοφντεύο 

psp. órap δὲ ἔλθῃ ὃ τέλεομ Ξ τότε τὸ tx μέφος 

καταφ γιθήσεται. ὅτε ἴω νήπιος; ὡς νήτσιοο t2 

λάλουμ,ὡς νήπσιοο ἐφφόνουμ, ὡς νήπιος ἐλογῆ ὁα 

pp. ὅτε δὲ γέγονα ανήρ ; κατής ys τὰ Τὸ) Ves. 

Ceu ys ou fiérort]goo qu αἰνίγματι, τὸς 

Te dt 7 δὲ πρόσωτρῃ 7$06 πρόσωτεμ, gt γινώσκω 
Ἐκ Léa 
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Ἐκ μέφους, τότε dx ἐπιγνώσομαι, «aac νὴ ἢ ἐπ 

id. νυνὶ δὲ uSXya aisi to ἀγάπα; τὰ 

ἰχ ταῦτα, Msi (op δὲ τούτωρ li ἀγάπη. 

— Αἰιώκετε  αγάπαμ, 1A oV Te δὲ τὰ wy Ovi. 

τικαά, uU op δὲ ἵνα zgodpwrevie . 0 328. AA Gp 

γλώσσα, οὐκ ανθφώτρια λαλέϊ, αϑλα G2) θεῷ, οἷν 

δϑεὶρ & ἀκούει; πνεύματι δὲ λαλέϊ κυδήςια, ὃ δὲ 
προφκτεύωρ,ανθς τρις AcA& οἰ xod ojuip, X) zr 
eoe ip » (o » (92) τας o. u Ota . 6 λαλῶμ γλώσσῃ, 
ταυτομ οἰκοδομέί .0 δὲ προφατεύω potioQu io of 

x0d'oj.&., θέλω ' ^ πάντας ὑμᾶς AG Gp "yAG 050.05 

p. op dE tv προφντεύκτε, LU. EI Veo D y o$0dH 

πύωμ,} ὃ λαλῶμ γλώοσαιο, Ex T06 εἰλλὴ d I«g4xxo 

νεύη να ἃ Ἐκκλησία or icod opidi A B. νυνὶ δὲ αδελ 

φοὶ, tap ἔλθω πρὸς VIAGG γλώσσαζο λαλῶὼμ » τί 

ὑμᾶς Ge osa μὴ VIT λαλήσω ̓ cJ χποα 
καλύει,}} cf) γνώσει, ἡ e) προφκτείᾳ, ἢ qu dida 
Xil 50490 τὰ ἄψυχα ovp διθόντα, dre ata 
A00, εἴτε κιθάρα, ap διασολὴμ τοῖο φθόγγοις κι 
δῷ τῶς ^y ὁλάσετοι τὸ αὐλον yop, ἡ τὸ κιϑὰ 
ςἰόμᾶνομ ; o2) 9 £a. ἀδαλομ Φωνὴμ σάλπιγξ 
δῷ, τίς fae Guo eras εἶ «0 πόλεμο 850 ὕτως μὴ 

ὑμιέίο διὰ ὃ γλώοσκο tap 4H SUO K JA. OU λόλομ δῷς 

16,806 γνωσθήσεται τὸ λαλούμνομ; Ἰσεοϑε γὺ 
3 M τς 

I4 
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περ atea λαλοῦντες. Tbc'o Tac eI τύχοι » 'y8Uk qos 

| Vp ἄξιμ q q κόσμῳ, νὴ οὐδὲμ αὐτῶ ἄφωνομ. ἀμ 
οὖν 4H Sd 5 ὦ denen cu φωνῆς Er oua ζῷ λα 
λδντι βάἄφθαφορ, W) ὃ λαλῶμ, eu E401 ' βάφξαφορ, 
οὕτως WÀ) V4AGlG , Ἐπεὶ "ATO à tSc πυθυμάτωμ, | 

πρὸς Ty oi od'ou y S toOto ἡητεῖτεινα 7i to* 

σεύκτε. διότ, ὁ λαλῶμ γλώσσῃ προσδυχίάνω jfi 
διες μανεύ - S mgoc sti ott γλώσσῃ, τὸ πνεῦ 
μά 4d προσεύχετ 50 ̂ voUc je ἀκας πόρ 63 . τῇ 

οὖρ 6; προσεύξομαι YS yel. προσεύξομαξ 

5 Lu. νοΐ ψαλῶ ὁ πνεύματι,ψαλῷ ὃ νὴ Τῷ νοΐ. 
Σπσεὶ CUT «VAO"yHc 8G TO πνεύμαϊ, οὐ αναττληφῶμ. 

y τόπομ τῷ Ἰδιώτου,ττῶς ἘφΕΙ τὸ cuu, Ἐπὶ τῇ 
σὴ ὠχαρισία; ἐπειδὴ, τὶ λέγεις, ow οἶδε. στὶ u.s 

29: καλῶρ cix agiseio, ὁ ἔπος ovx 01X0d 0s 

p.e. εὐχαφιδῶ τοῦ θεῷ μιου, πάντωμ Vj. Gy |o 

Aop γλώσομε λαλῶμ. QM ᾧν ἐκκλκσίᾳ θέλω 
TÉ λόγους διὰ 7 vo06 κου λαλῆσας , tac 3) «A2 

Asc KOCTR X KG" Go, H (Ave [30 λόγους du γλώσπ. αδελ 

φοὶ, μι sou dia γίνεσθε Too φφεσὶμ,χλιὰ τῇ κα d 

κίᾳ mié dere Ia.o ̂ ) eso τέλειοι γίνεῦϑε, eu 

νόμιῳ γέγραπηγα ὅτι ὧν Ἑτεφογλώσοιο νὴ ᾧν xia 
Ascip $rígoie λαλήσω δ᾽ λαῷ τούτῳ, UE oid οἵα 
UG «τἰσακούσοντοι 40V »λέγει κύριος. ὥστε οἷ 

ΤῊΝ eo 
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, C 2 E. d » b] ^» ͵ 2 

C *yXOX0X0X τ 6 σΉΛΚΕΙΟΙ &I01940U τοῖο πιϑευδοὶμ , OON 

λαοῖς &zrisot0. ^j προφκτεία oU TTG ἀπίσοιο,αᾺ 
Aa τοῖο 7r1SsUBa Ip. Ecc p οὖμ o "U0SAÓH hoo iat ὅ2 

AK Ἐπ reU TO, X) πᾶντεο "yA« yo ouG λαλῶσιμ,εἸστλ 

θωσ ἢ Ἰδιῶτῃ i ἀπιδοι, οὐκ Ἐφοῦσιμ,στι κκαζνεῦϑε; 

᾿ξαρ ἢ πάντες προφκτεύωσιμ, εἰσέλθη δὲ τιο terria 

* soc i if ieu ἐλέγχει νὴ Tr TU ,(ἀνοριοἴνετας 
- ἐν» πάντωμ , X) οὕτωο Τὰ κρυτῆὰα 2 καρδίας QUT 

. * Ἐν 3 65 “]ὔ 

Φανεφὰ "ylvsT , νὴ οὕτως πεσὼμ Ἐπὶ πρόσωτρμ, 
/ Toc) baud 3 ἐν «€ «€ & (4 

πτοσπκυνήσᾳ (99) θεῷ, Gczrocwe23 opo! ὁ 000 ova 

τῶς qu Vii ὄξι,τί οὖρ ὅξι ἀδελφοί; ὅταρ συυές 2 
c c d EU nod eS 0G Vj Gp ou. op Ex ets διδαχὴμ ἔχει, 

^ 5 7 ; 5! γλῶσαμ ἔχει, ἀτρκάλυψιμ Exe Seu isla ἔχει, 
1 3 ' J ? i] 

vx Giro. 71906 01 kod'o ip γινέόϑω, εἴτε γλώσσῃ τὴς 
^a “1 ^ ^v 4 j 

| A aA ada d'Vo i 10 7A& 50} δείς, νὴ ἀνά teo, 
* e J ὃ A * Mx (Y ' 

τὴ $e di κκανδυξτω,, o0 7) ἀλη κα dise au NV OUTEO ota - 
/ : , eo δι * : ^ 

γάτω GA) Ἐκκλησίᾳ » ταυτῷ 5 λαλείτω νὴ o θεῷ, 
» » ? ^ | * 2 

agodpia] 5 δύο i £88 λαλειτώσαμ,ν) οἱ ἄλλοι διχ 
' » «d 2 ΔΝ ὕ 

κρινέτωσαμιταρ 5 ἄλλῳ αὐγκαλυῷϑὴ xox uc, 

ὃ πρῶτος σι γάτω. δύνασθε & καθ᾽ ἕνα πάντεο ved 

φατεύαμ;ινα πᾶντεο μανθάνωσ᾽ι,ν) πάντεο ἥϑακα 

λῶν ον πνεύματα 1909 x TÀp 7906 (T ato ὕπρα 

τάσετοι. οὗ "ydg ὄξιμ ἀκαταδασίας ὃ θεὸς, XV" 

I TITRE qi Trio ouo. Ἰώζο ἐκκλησίακο T αγί Gp, 
pato M ij αἱ "yauotis 
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ecl "y toOto Vp Gp cA) τοῖο Ἐκκλκησίαιο cry oc Toss 

c'ay.cv 52S Ἐπιτέδατῆαι αὑταϊο λαλξίμ, αλλ vag 

τἄσσεοῦς,καθως νὴ ὃ νόλκος λέγαε,εἰ dé vt og 
θέλουσιμ, cA οἴκῳ TOve ;d'tovo &yd eate twtooTs 

πώσαμ. aix op yég ἀξ) yosoitin c Ἐκκλησία 
AA, 7 dij ὑμῶμ 50 λόγορ᾽ T d LA Osp; ἢ ἢ εἶδ 

ὑμᾶς μόνας κατάντασεμρ!; €i το δοκεῖ προφήτις 

tiia ἱτανδυμιατικὸς Enos σκέτω ἃ ST Ve 

ἐλτμοῦτι κυςίου εἰσὶμ φυτολοῖ εἱ dé τιο Q^ vod, as 

γνοείτω.ὥσε ἀδελφοὶ, ζελοῦτε τὸ προφκτεύειρ, 
Ὁ τὸ Aoi γλώσαις μὴ κωλύετειτοάντα sU X a 

(4.0060 9) κατα τάξιμ γινξόγω, rvogi Vag U Us 

exp ἀδελφοὶ τὸ vow EA Top ,0 εὐκγγελισάμαρ Vs 

μἴμ,Ὁ νὴ ASA Bere qd ᾧ à "9 iso, d οὗ i) 

eder λόγῳ! ὐνγγελισ dux ὑμῖμοῦ κατέ 

XsTe Exe qu εἰκῇ Ἐπισεύσατε. παφέδωκα yo 

Vui Tp S πρῶτοις ὃ (Q2) ἀφέλαβομ,ὅτι λβιδὸρ ἀπέ 

| θανεμ i ὑπες TW à ἀμαςτιῶμ ἡμῶμ, κατὰ τὰρ γρα 

edet) ὅτι ἐτάφη, 9) T1 Ἐγήγες rat τὴ ἢ τοῖς | 

ute κατὰ τὰς γαφαςονὴ OTI d X4, *t 

τα τοῖς δώδεκα , mera Gd ἢ ἐπάνω πέντακος 

σΐοιο αϑλφοῖς ἐφάπαξ. οὔ ὧν ol τλείουο m^ 

Vovc'Qy ἕω GTI, TIveG δὲ WU) ἐκσιμιήθασαμ,ἕ tras 

τα O4 9s Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς &7PSOAOIC δι. 

ἘΧατομ 
«. 
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Xe 5 ay Ton ou "Go: ἐκτρώματι ep 0x 

κἀμοί; ἐγὼ » εἰμὶ ὁ ἰλάχιδος * T QT0S0A0J,0G 

οὐκ εἰμὶ Ἱκαυδο Xo CIO à Χο σόσολοο ^ dióritd ioa 

£a Tl) ἐκκλησίαμ τῷ θεοῦ χάριτι δὲ Θεοῦ εὐλιι,Ὁ 
εὐμκι, νὴ R χάρις aX TO ἣ εἰς ge, οὗ κενὴ Eos OM, 

ἀλλὰ ποτριοσότεφορ «UTD τοάντω» Ἐκοτσίασα, 
οὐκ ἔγὼ δὲ, αλλ ἡ χάρι TO) ϑεοῦ, ἢ συ Ἐριοΐ, εἴα 

T€ οὔρξγω, SIT EX 101 OU TOO X KQUOXO LU. |I νὴ οἵα 
TG ἐπισεύσατε. «f δὲ anis OG XReUG e TOU , ὅτι Ἐκ 

Vix eap ἐγήγιςται , a λέγουσί τινες GA) ὑμῖμ, 

ὅτι &y&Soc'i Ve ep οὐκ ἔσιμ;εἰ δὲ ἀνάδασιο ee 

κφρῶμ οὐκ, oip οὐδὲ λβιδὸς Ἐγήγες ται, ὦ δὲ aq 
δὺς οὐκ Vyfyegr] cio dg TO κίς υγίκα Ἡλκῶμ9 
κενὴ δὲ to) 8 wISIG ὑκῶμιτυςισκ ὄμεθα δὲ ἡ W) iste 

δομάς meis τοῦ ϑεου, OTI Sog Tug oq s κατὰ 
πο θεοῦ,ὅτι ἤγειφε Top aSop, 6p οὔκ ἵγαφεμ 

x ἄφα νεκροὶ οὔκ Ἐγείξοντα, €t γονὴ νεκροὶ οὔκ 

Ἐγείφοντοι 5 οὗ δὲ χριδὸρ ἔγήγες τοι, εἰ δὲ χριδὸο 

οὐκ ἐγήγερται νἑκαταία ἣ πίδιο ὑμκῶρ. ἔτι tSc qu 

TOLG ἁμαρτίαις ὑμῶμ, ἄφα πο) οἱ κοιμκθέντες 
ὦ χεισῷ, ἀτσώλοντο, εἰ ᾧν τῇ ζωΐ ταύτῃ XXI 

κότεο [CU TET Y ASISQ M. OVOp , Ἐλτανοτέροι τὸ ἄνα 

τῶ ἀνϑεώπωμ Ἐσμέμ. νυνὶ δὲ χριδὸς Ἐγήγεφε 
τοι κνεκφῶμ, dara xci TIU. eot HA cop ἐγέω 

M dj vom. 
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V& TO, &zrad i you δὲ ἀνθρώπου t 0 ϑάνατδο, Ng): s 

: Qudsomov t &Vasac'te νεκφῶμ. oig yeu ded 
αδα μι wey Teo ἀποθνήσπκο υσῚ 9 οὕτω G X) S CON 

PIE wáyTeo Qeo7rotiiÜkc'oya. $xaSoc X quo 

1d fo τάγματι, ἀπαρχὴ aotS 06, ἔπατα ot T0 SE 

S00 cJ τῇ wrote uio lac αὐξιεῖ ca ὁ τέλοο, ὅτ ἂρ πώ 

φαδῷ T) θασιλείαμ Go ϑεῶ νὴ σα δὶ, ὁ t.p κατὰρ 
γέσῃ πᾶσαμ ας χὴμ,νὴ πᾶσαμ d ξασίαμ,νὴ d'au 
pup. δε & &vTOy Gao IAsUap , ἄχριο οὗ ἂμ θη τοᾶν 

ταῦ τούς tx Beovo Vzro TO UG πόδας αὑτὸ X9 oc T08 

Vx 006 καταςγϑτοι ὃ ϑανατος.τοάντα γυὶ ὑπε 

ταξεμ v7? τοῦς τοῦδαρ αὐτο). OT ἂμ dX erm , ὅτι 

πάντα vzovtraxTou ,JWAoVéQ, ἔκτοο τῷ ὑποτᾷ 

ξαντος αὑτῷ τὰ πάντα, στ' ἄγ. δὲυποταγῇ αὖ 
τῷ τὰ -πσᾶντα, τότε μοῦ) αὑτὸς Ó jos ὑποταγή 

ero, δ ὑποτάξανῆ αἱ αὑτῷ τὰ etymo, ἵνα καὶ ὁ 

(coc τὰ w dye eu "wc. ἐπεὶ τί ποιήσουσιμ; 

oi Gc] or Vig Ὁ Vexe G,et ὅλωο νεκροὶ οὐκ 

᾿Ἐγείφονται; τί o7) Gei]iovag ὑπὲρ «y vex eas 
τί X) Ἡῤιξίς κινδασεύομιεμ πᾶσαρ gap; καθ᾽ a 
diga ἀποθνήσκω; νὴ ELS, ἡμετέφαμ καύχασιμ, 
sp ἔχω qu χοιδῷ Ἰκσοῦ Gg κυφίῳ ha p. d κατὰ 

ἀνθςώπομ Ἐθκφιομκάχησα τ» Ἐφέσω, τί (X01 τὸ 

ὀφέλος; s No οὐκ VysieoV rau; qiyoutu QU) 
Sii. 
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v5 oisi adieto p YS ἀποθνήσκομεμ. μὴ es Agata 

e. φθείς ουσιμ HON ih σὰ ὑμιλίαι κακοζ. x Ha 
ψαπ δικαίως A 9) n ἁμαφτάνετε. ἀγνωσίαμ 

Ὁ ϑεοῦ τινέο ἔχουσι. mgo6 Ἐντροπὴμ ὑμῖρ Afa 

ye. QM tee TIO , σῶς ty eigoyr au ΟἿ ἱ νεκςοἱ; 

«oro δὲ σώμα ἐφ χονται; ἄφφομ. cv o a»ugag 
οὗ Joomorétraz, ὃ tay 448 ἀποθάνῃ, «ποῦ ὦ ὃ ασείφειῷ, 

οὗ ὁ σῶμα ὁ γηγνκσόμϑυομ ασείφεις , GUN "yva 

ἀἀνὸμ κόκκομ,ὦ τύχοι, στα  ἄνος δὴν Aormay. 
ὁ δὲ (oo αὑτῷ δίδωσι σῶρμια,καθως iue ea) 

Ἑκάσῳ ἣν ασες άτωμ v id'ioy σῶμα, oU πᾶσα 

σάρξ, i ἡ αὑτὴ cage, QUA GE QUK E cae2 ἀνθρώ 

πωρ,ἄλνη δὲ c'e. κταενῶμ, QUK δὲ ἔχθύωμ,(λ 

Au δὲ sr] «v. σὥματα Ἐπουςφάνια,νὴ) σώμαϊα 
Ἐπίγειὰ, αν ἑτέρα AUR TV. Ἐπουφανίωμ δόξα, 
Ἑτέρα dh Ty ἐπιγείωμ, 3x δόξα Ἡλίου, gg] 

ἄλλη δόξα σελάνκο, 490) QN do2« kStecp Qs 

Sie you &steoo διαφέςει qu δόξῃ. ovre wg) 
&ayásactio T/V Vexg Gp . ασείφετοι cf) φθοφᾶ, ta 
γείφετακ S ἀφθαρσία. απσείφετοι T GTI, Ἐς 

γείφεται (δόξῃ, ασείρεται qu ἀσδϑενεία,ἐγείφε 
vou qu δαυάμει, ασεΐφετ σῶμα ψυχικορ ys 
φε ἢ a GA. τνόυμκαά κόρ. 6S1 à GJ. ψυχικομ,νὴ 

[E σῶμα πνῶμαϊκόμ, οὕτως 9?) γέγρατῆαι. 
M dg — ty 



' BRE weder vus 

$2 ETIZTOAH HPOZ' 
Ἐγγύετο ὃ πρῶτος ἄνθρωτρε d'au ἐς ψυχὶὴρ ζῶ. 
capo ἕδχατος ad au. elo τνεῦλκα 160 vsoiaVip, QA 

οὐ πρῶτομ ὸ πυδιματικὸ p, ὃ ψυχικόμ, 

zT τὸ τνόυματικόμ. 0 πϑῶτος ἀνθφογᾳ t ex 

ic xoi κόρ. 0 δεύτεφος ἀνθφωτσος, € Θ κύςι 0.) Jt 

οὖς αι. οἵα ὃ χοΐκος, τοιοῦτοι i) ol xoixoi, y) 
'eioQ ὁ moveo, Τοιοῦτοι "οὐ Οἱ ἐπουράνιοι. ἫΝ 

καθὼς ἔφ οςέσαίψ. τὶ εἸκόνα ΤΟΣ χοϊκοῦ, φοα 
géropisp 9) c ἀκόνα τῷ ἐπους ανίου, ῦτο δέ. 
κι χϑελφοι,, ὅτι cag Wo? od Ja βασιλείαμ 

θεοῦ κλαφογοικ σοι oU d'ubowrat , ουδὲ ἣ φθορὰ 

eiu ἀφθας c tap κλυφονομῖ εἾδοῦ ἐκυδίφιομ. Va 
ly λέγω, e TEC M οὗ κοιῤλθασὄμεθα, Tra 

περ 7) ἀδιαγησόμεθα, ἀτόμῳ, erm ὀφθαλ 

Mo V, T Titre σάλπιγγι. σαλπίσέει you » 92] : 

oi ego ̓Ἐγεφθήσονται ἄφθαςτοι,"οδ)) ἡ μκθίς ἀλο 

λαγησόμιεθα, d YS TO φθαρτὸμ τοῦτο ἐνδύσασ 
eau αφθα gra, I0] ὁ θνκτὸμ τοῦτο yd Vo'toJS 

ἀθανασίαμ.ὅτ' ἂμ δὲ ὃ φθαςτὸμ τοῦτο ἐνϑύσν τῷ 
ἀφθαφσίαμ, o2 τὸ θνκτὸμ τοῦτο ἐνδύσκται cac 
yao fau, T0 Te "yo éTo. Ὁ Ayo ὃ "ye yea. μᾶμορ, 

κατεπόθη ὁ θάνατοι slo νίκος. «ποῦ σοῦ θάνατε T9. — 

κέντζορ; ; τοοῦ σοῦ ἀΟῊ τ νῖκος; τὸ 7j κέντρον τῶ 
θαψά Vie αὐῤκαρτία, ἣ δὲ d'auagug τ QUAS TI. 

ὁ νόμος, 
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νόμος. GO δὲ θεῷ χάρις, (ὁ did Ova ἣμῖμ τὸ 
^» * P] C t0 3 ^ e C/ 2 2 

υἵκορ δια T κυρίου Ἡλκῶμ Ἱκοοῦ 3I SOV. GG Gc 

δελφοί μου χγαπετοὶ, Sd edo γίνεσθε, μετας 
' J τ τὸ T ΄ ’ XIUNTOL, πστφιοσεύοντερ τ GO Ἐφγῳ "t ug lá avos 

τοτε εἰδότες, ὅτι ὃ κόπου UJ.OJ οὐκ δ: κενὸο GJ 

κυρίῳ, Περὶ δὲ qo] λογίας ? cio τους &"yf56, 

Gero διέταξὰ ταῖς ἐκκλκσίολο ὃ γαλατίας, oU 
. € ^s / Ἅ £; 

Τῶο δὴ V.C ποοιάσατε. κατά μίαμ σα ββάατὼμ, 
$X«SOQ ὑμῶμ vae tavcQ ὦ θέτω, cave iz con 

ὅ,τι ἂρ sod Gag ἵνα μιὴ Ov. ἂρ ἔλθω,τότε λογία 
, €/ 3 »* ^ , c^ o» * 2, 

γινωντ  ὁτ ἂρ δὲ “ϑαγφύωμιοι,οὺς tay δοκιμκὰ 

qued? ἐπισολῶμ, τούτους τέμιψω ἀπενεγκέίρ 
elo) x lp Vs Gp εἰοὶεφουσαλίμι. Sap δὲ καὶ ἄξιομ 
τὸ καμὲ «50e eU coJ f σύμ Ἐμιοὶ πορεύσονται. ts 

λεύσολιοι δὲ πρὸς ὕμιᾶο, 0v. ἂρ μιακεδονίαμ δὲ 

ἔλθω, μκακεδονίαμ γον διζφρχομαι, me06 μιᾶς 
δὲ τυχ Op τοαρα μενῶ, if (or) ἀδαχεμάσω y fuac Va 
4.86 με προτπτέμψκτε, οὗ oq τοορεύ ὠῤκαιϊ. οὗ dé 

Ao YS ὑμᾶς ἄςτι qu τοαρόδῳ Ἰδέμ. Ἐλπίζω δὰ 
ζ΄ LI ^ ; ^u * agóvop τινὰ &zrij Glo 1606 Vj Go, αν ὃ eio 

9 2 » ^? Nw 225 / cJ Ἐπιτρε πη, ἐπτιλλενὼ δὲ cf) Ἐφέσῳ $90. Q9) τον τάς 
Κοϑῆρ, θύφα γάς μοι ἀνέῳγε μεγάλκ (oU) eve 
*ytles (92) ἀν ἀκείμϑθνοι aro ol tati δὲ ἔλθῃ τιμδα 
θεος,Ὀλέπετεϊνα qo Doc γϑύκτος 1906 Vj di. 

M» — ?9y 
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spp oc EIC O AU πο ΟΡ. 
T 30 5g yop κυρίου ἐργάφεται, (6 (yd. 
μιῇ — οὖ αὐτὰρ d Lo υθενήσῃ, προπέμψατε᾿ 5 αὖ 

Top. cV εἰφήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός μιε. ed Expat yo 

aiT0p μετὰ ἣν à vA p Op. aee δὲ ἀπολο τὸ 
αδελφοῦ.. wo τοαφεκάλεσα αὐτὸμ, [ἵνα ἕλε 
θη προουμᾶομετα y αδελφῷμ. (Q)) το ἄντωφ. 
οὐκ ἦμ ϑέλημλα, Ivo νῦμ ἔλθε. ἐλεύσεται δὲ, o 
&p εὐκοαμιρήσῃ. eig τε, σήκετε ᾧ τῇ τίσει. 
᾿ἀνδοίγεσϑε, κφατοκοῦσϑε, τάντα vj Dp eA ary à 

T γινέόϑω. plo aM δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ, ofa 

δατε lu οἰκίαν σεφανᾶ, ὅτι c ἀπας χὴ oO) 
xdg 3 de διακονίαμ τοῖο &ryloiG tra£apr 

ξαυτοὺς » ἵνα (to) UJ.&o νποτάοσμοϑε τοῖς τοις 

— 19!) wong ' (99 mur yo 4) κοπιῶνα. 

᾿ Χχοΐφω δὲ ἐπὶ τῇ eagoveio Sepa, 9): 
dinis ; (97) αχαϊκοῦ,, 0T: 7 UU. USs. 

gus οὔτοι αγεπλήφωσαμ. ἀγέπαυσαμ γοῦν τὸ | 

£JL0p nedum, 9)? wap. ἐπιγινώσκετε οὗμ. 

TOVO TO:0UTOUG. ἀαυάλονταιὶ WA αἱ ἐκκλησίας 

go) «a ας .ἀασάξονται vie q^ κυφίῳ, πολιὰ 
ἀκύλας πο πρισκιῆνα, συμ τῇ κατὶ οἴκομ «us 

τὼμ ἐκκλησία, ἀασάγοντῃ υμᾶς οἱ ἀδελφοὶ es ity 
πο. α υάσασϑϑεαϑλλήλους ᾧ GIN ἁγίῳ, 
e 3 L ^» ^v M 7 7, 7 ; 
ὁ C Z^X94.00 τῇ £48 χέρι τσαῦλον « εἰ τι 07 Cs. 

^o 

: AG Tp 
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P TO) xigtopi Ἰκσοῦμ Mise P» Kt ἀνἄᾶθεμκα a X0 

ξαγαθά ἡ xés iG Το) )xvgis Ἰπσοῦ AGt5OV ὙΠ 

: τον κὺρ LH ἀγάπι gto IT 

| wey TESTES 

| aS Inc S, | 

4 dr. e ᾿ς 
dii: og. 

Πρὸς Κορινθίους πϑῶτπ 

Ἐγφάφκ Ὁ Φιλίπτωμ διὰ σεφανᾷ v) 
φουςτουνᾶτου, 1192) ἀχαϊκοῦ;, 

IQ) τιῤοθέον, 



ΠΡΟΣ TOIZ KOPINe 
OIOTIYZ AETITTE PA, 

ἐλ. ΠΝ Aoc Inc'ov χριδοῦ 

| s τ διὰ Jour 

7 

. : p CO 1777»; Y 

ams, A re 2l 4 m PX AC zy 

p3- 4 Ὁ, : N ^" C , EE dec Up τοῖο αὙ! A ed 

ΕΣ Ξ c -- 4 
— A Ex YS 

-—n D 
ἕω δ am. 

τοατροο lij Gy, oJ] κυςίου Ἰκσ᾿οῦ χβιδοῦ, εὐλογκε 
Ἰοοόθεορ, (92) πρατὴρ T9 xuelou Ἡμιῶμ Ἰησοῦ aot 

σοῦ, ὁ τρατὴς Τὴν οἰκτιφμιῶρμ νὴ θεος -ππάσπο was 

φακλήσεωρ, 0 arae tc Dp. uote ἐπὶ ccu TH 

SArpja hu Gps o? d'aoaoJS ἣμᾶς vago, 
"VG uU πάσῃ λει διὰ 99) τραφακλήσεωρ; Ho 

τοαφακαλούμεθα αὐτοὶ V7P T2) ϑεοῦ. ὅτι Koo. 

ποτριοσεύε, τὰ τραθήμκατα Το χριδοῦ εἰς JA, OV 

τοῦ dic a8'SOU vw égtoyeUd WQU| ἣ τας ἀκλησΊο Ns 

eo. 

«4016 v Xg'L,TOTG οὗ 
, NEM T Tm IIT ^c 

ἄφιο ὑμῖρ νὴ sies ac? θεδ 
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p.p. εἴτε δὲ ϑλιβόμεθα ὕπὲρ o5) va p wagae 

κλίσεως, "οὐ com iae » 99) egyoupse ᾧ 

ὑπομιονὴ df ̓ αὐτῶ τοαθχμᾶτωμ, ὦ op «92) iu &e 
5155 2] 132 8 εἴτε ταφακαλούμεθα V ὑπὲς d ὑμῶρ 

ποακλήσεωςρ "οὴ σωτηςίαο 2 «o2 H ATH G HA 

βεβαία ὑπὲρ ναῶμ, eid o Teo, ὅτι ὥσ' πὸ κοινωνοξ 

. iss ἣν τοαθκμκάτωμ ,οὕτως Wo] οδὴ τραφακλήα 

σεως. οὗ you) θέλομϑυ ὑμᾶς ἀγνοξίμ dt por, 

ὑπὲς T SAjjstoc Ἡμκῶμ, ἢ γγοομδλίκς aci si TH 

ἀσίᾳ, ὅτι καὶ ὑπερξολήμ $6 agi Ov uae ὑπὲς dia 
vaio δζαποςκθῆναι ὃ MIA GG «o5 TO) 3p. XA 

Ac αὐτοὶ GA ἑαυτοῖς ; ἡ ἀπόκεςιμα τὸ ϑανάτου 

ἐκήκαρβυ,;ινα μιὰ τοεποιθότεο GU ἐῷ ταυτοῖο, 

ἀλλτπὶ G) ϑεῷ τῷ Ἐγείφονᾷ τού νεκφοιᾳ, 9g 
ἔκ THOU cS ϑανάτου Ἐῤῥύσατο Ἡμᾶς, Wo?) CUu 
TO. «1G op ἐλπίκαμερ, t OT! τηρῶ Ἐτι ξύσετοι, c'us 

vore γούντωμ Wo) VALG Umsg Map τῇ δείσα, 

ἵνα Ἐκ 0G προσώπωμ, ἡ ὃ εἰς "μιᾶς χάρι 

σμα, διὰ aso AG excog IS ὕπὲς iu Op. i γῇ 

καύχασιο Hu. Gp αὕτη δξ),,. τὸ μιαςτύςιομ QD] συυᾷ 

ϑάσεως up , ὅτι qu mA! TG (92) SiAixguistac 

ϑεοῦ, οὐκ ᾧ σοφίᾳ σαφκικῇ, αλλ qu χάριά θεῷ 

ἄνε dup ὦν δ᾽ κόσμῳ; τις στοτέφως δὲ 

πρὸς VIGO. οὗ yoQ QA γεάφομεμ VT SN 
3 «ἃ 

Ἐξ 



(f$ ArrTErFPA mTPOZ  /— 
ἀλλ᾿ ἢ ἃ αναγινώσκετε," νὴ Ἐπιγινώσκετε. Ama 
de δ, στινὴ ἕως τέλος Ἐπιγνώσεσθε,καθοὶς νὴ ta 

“πέγνωτε Ἡμᾶς ἃ tese τι καύχημαυμῶμ t 

e u.s) oar νὴ ὑμιξίς uU, τῇ Ἡμιέφα ἔ XU 

ere ho^, νὴ ταύτῃ τῇ ποετριθήσει SOSA Op πρὸρ 
ὑμᾶς Ἐλθεῖρ πφότεφομ, ἵνα δευϊέφαμ χάςιυ ἔχκτε, 
9) δὲ va Gy διελθέϊμ εἰς μκακεδονίαμ,ν) πάλιμ re 
μιακεδονίας Ἐλθέ 906 Uu to. νὴ V? vj Gp πο 
πειφθῆνοι ἐς “διουδαζαμ, cse ovp βουλθυδμιε 

νοο,μκήὰ ἀφςα τῇ ἔλαφοία $AGNO GANDIA & βουλεύ 

0j. xd σάφκα βουλεύομιαιλίνα καὶ 7r. $4.01 τὸ 

ναι ,Vad νὴ τὸ οὐ, οὔ, 1500 δὲ ὃ θεός, ὅτι ὃ Ao'yoG Ke 

qp ὃ πρὸο ὑμᾶς οὐκ Ἐγένετο ναὶ, γὴ οὔ, ὁ "yd τῦῦ 
ϑεοῦ ἥδς Ἰνσοῦς χριδθ 6, 0 cA) Vj T3 δῚ Ἡμκῶμ καφυΖ 

A065 515 (Q9) c'IAovaVoU W) T!/4.08€0v οὐκ te 

γένετο ναὶ νὴ 0U,272& ναὶ cA αὑτῷ γέγονεμ. ὅσιαξ 
γ)" ἐπαγγλίοι «oU yc) αὑτῷ τὸ ναὶ, Y) ᾧν αὐτῷ 
T0 qup, ὁ θεῷ πρὸρ δόξαμ δὲ hup. ^j Θεθακα 

&y kj. συμ νμῖμ εἰς χριδὸμ, X) χρίσας ὕμιᾷς, Os 

06,9 νὴ σφφαγισά μϑμοο Ἡριᾶο,νὴ d'ove Toy Xeon 

βῶνα 7 πνεύματοο cA! ταῖϊο καρδίαις Vu p ἐγὼ 

δὲ ug Toga TOJ θεὸμ Ἐπικαλοῦμιοι ἐπὶ lo) ἐμκήμ 

ψυχὴμ, τι φειδόμδυος υμιῶμ, οὐκέτι ἤλϑομ εἶα. 
κός νϑομριοὺχ ὅτι κυφιεύο AU VJAGy «Oy ταίδεωβ; 
Ἢ | EET v. 

T -.— —— 



^ usi, Lal im 

ἸΟΤΣ ΚΟΡΙΝΘΟΘΙΟῈΣ, eso 

ἀλλὰ euoxeyol to" με} 99) Χχαφᾶς vu p. τῇ » si 
58 ἐϑήκατε, ,Exgna δ E τοῦτο,το "TE 

ain Ἐλθ eip s λύπῃ πρὸς μᾶς. ΛΕ: Ἐγὼ λυπῷ 

ὑμᾶς," τίς ὄξιμ ἃ pe εὐφφαΐνωρ ἀκα 9 «ἰὴ ολυγρῦ 

ὠδυος jr ἐμοῦ;γοὴ Ἐγκαψαὶ ὑμῖμ τοῦτο αὐτο, ίνα 

ἀλκὴ (AB 1 Mmrip ἔχὼ j ag ὧμ Ἔδει ΜᾺ xaigap. 

wwolboc Ἐπὶ ττάνταο UAGG ὅτι ἣ $4AH χαρὰ 

wy Top Vp ὄξιμ ex you 0 θλίψεως, νὴ 
ἐμοῦ χὰς xad lao ἔγραψα Up; διὰ S07. Giy fas | 
gap, o "Vo A vex OT , αλλά πίω € αγάπωμ ἵνα 
γνῶτε, μ ἔχω ποτοιοσοτέφως qG ὑμκᾶο. δέ rie 

Aem , OX eue λελύπκκε, QM ἂν n 

ἔνι, ἵνα ἀκ 'veiBaga πάντας UG, "KAyOp ΟἿ 

“ιούτῳ Ἧ territa rmi U7P TA -λειόνω p (59€ 

τοὐναντίομ I2 NT ὑμᾶς ate lora do ox , v) 7s 

καλέσαι, μάττως τῇ ποτριοσοτέρᾳ AUG κατας 

ποοθῇ ὃ τοιοῦτος. διὸ ipt καλῶ Vj. Gro x ve oou εἰς 

αὐτὸρ αὙάπαμ, εἰς τοῦτο γὺ Won ἔγφαψα,ίνα γνῷ 
eli Φοκιμκὴμ vj p , εἰ εἰο πάντα ὑπέκοοί tSz, 
ᾧ δέ τι χαφίζεοϑε, Wo) Ἐγὼ. X) γονὴ ἔγω εἴ τι κες 

χάφισμκαι, ὦ κεχάφισμοι, δὲ ὑμᾶς ἐμ meon ii 
[or A5I50U , ἵνα m ἘΣ AsOVEX ThÓG u.s 1 U7P TO) σα 

τανᾶ. οὐ oU etu TO) Te voi .ocrat αγνοοῦμεμ. £A. 

6ap ἢ εἰς Tl oda, ὡς ὃ εὐαγγέλιομ T χοιϑοῦ, 

"e : το 



db A EfTTÉDA ΠΡΟΣ «$60 
3) θύξαρ, 4401 sry uuo ᾧ qu κυφίῳ,οὐκ t9et da 
veri (59 πνεύματί μου, δ μὲ sug&ip ἐλ τῖτορ 
T ᾿ ἀδελφό Óp A832 ἀφταξάμδιυος αὑτοῖς, δίς. 

ἤλθομ εἴο ἐμακεδονίαρ, τῷ ὁ A3 χάςις, τῷ τάν 

τοτε grauior Na io quà λβιδῷ,γρῦ UE 02 

SUIT 39 γνώσεωρ αὖτῶ φανεφῦντι;, δὲ Ἡμῶμ 

παντὶ TÓTQ-OTI Aersov V εὐοδία te μκὲρ G9) 0:8, 

τοῖς σωλομᾶγοις, 492) cu τοῖο GP v pios. oig 

μὲμ OC μὴ θανάτου,εἧ θάνατομ. οἷο 3 ὀσμὴ Tol, | 

YT tofip. it) πρὸς ταῦτα Tio Ἱκανδο ; οὗ " γάς is 

€'4.5) G6 δὶ P207 ἀροβαύηννις ὧμ X0*p τὸ 
Seo αλλ ἃ QG Jt e εἰλικρινείας XX G ὧδ Ἐκ θεοῦ, oct 

Ἐγώπιομ T T Νεοῦ, διδῷ λαλούμεμ. Ag χόμε 
θα τοάλιμ sae Ue σιμλιδάγειμ εἴ μὰ d donsp ὦ (D Tt 

Vco συϑατικῶμ Monti ag08 ὑμᾶς , ἢ [Ἐξ Vi Gp 

eus ἡ Ἐπισολὴ ἡμῶμ,ῦμιβς tSc Weyeou 

Xs qu cato xaed'tazo ὃ Ἡλκῶμ, "ytyco cic o [UU Yo) 

ἀναγινωσκο δια ὕπο τσάντωμ ἀγὸς ὠπωμ;ῷανς 
φόροι, ὅτι tse ἔπιϑολὴ λϑιϑοῦ, d'exoywJéce, —— 

Vd Rp yeso uS οὗ J.A e XN t τονεύε 

| auxi sov 33v 106,0. di πλαξὶ λιθίνοκο, XX. eA 

wA ̓ καςδίαρ σαφκίνοιο. τσεηρίθησιῃ δὲ τοιαύξ 

ΤῊΡ EX OIM διὰ το) λβιδοῦ 7106 TO]! θεός οὔχ ὅτι 

xayoi ἔσκε! a Mii Ao'y soda T1696 dE te 

αὐτῶν 



(*O0T3 KOPINOIOTf2Z, sé 
δυτῶμ, αλλ’ Ἡ Ἰκανότας Spp. Ἐκ τοῦ («09,06 Wo] 
ἱκάνωσεμ Ru. διακόνους κοινῆς διαϑήκκο, οὔ 

γράμματος 5 0273 0c πνεύματος, τὸ VOU "yg uA 
ἀποκτείνειν d τονεῦμια 3ωοποιξί, εἰ δὲ Ἡ διακο 

Vrat T ϑανάτον ᾧ yeu, rennen cá 

Adoro foin ᾧ c^ δὸ ξεν ώρτε M d 'coo3$ 1 ενατεν ν 

g'ou qOVO ἥους dd A Ὡς T πρόσωπορ u.c e 

&0,d ie 1Md'o£ap Ὁ προσώπου cT) 1) Xara 

yov uti ar Go οὐχὶ 4A Go p ἣ διακονία 7 syed 

ἑκατος S00. ᾧν d'o2 sd ὙΝ ἡ διακονία 7 κατακς ' 

σεως δόξα, πολ JG op. πδισσεύει d'icacovíot 
q0) δικοκοστώκο ᾧ δόϑῃ, (92) γουῦ οὐδὲ δεδόξα 

σαὶ ὃ δϑεδοξασμϑμομ qu τούτῳ ζρ ugs ἐνεκεμ 

Q9) ὑπ δαλιούσας δόξκο, «1 2$ 19 κατας γούμια 
νομ. διὰ δόξας, τοοδῷ μᾶλλομ τὸ μῆχψορμ, qu d'à 
£y, ἔχοντες ovp τοιαύτεμ ἐλπίδα, τοολλῇ πραθά 

euet χϑώῤκεθα , κοὴ oU καθάπῷὸ μωῦσῆε trida 

xw ux emt P πρόσωπομ £«v TO, 71906 ὁ μὴ 

ἀτενίσαι τοῖς jjoUG Ἰσφαΐλ εις ὁ τέλος 7 καταῤ 

you, αλλ Eres oOx τα νοήματα αὑτῶμ, ca 

28! γα οδχσάμεφομ,τὸ αὐὸ κάλυλιλια ἐπὶ τὴ 

ἀναγνώσει o5) παλαιᾶς διαθήκπο μαι μιὰ ἀνα 
καλυτῆδμδνομ ὅτι qu Msn καταφγξί. ἀλλ᾽ 

$66 gi Aseo, ἡνίκα dnte ioc lo, Hd. 

) | : N AVAL 



(OARETTEZPATNPOS $ed 
λυμμαὶῖ ἐπὶ rl) ̓κας δίαμ e αὑτῶμ X Cir at ἡνίκα di 
ἂρ emspepy πρὸ C iS. IOj., τπϑιοὶφ ται 7 T KG | 
qa, ὃ δὲ κύριοο ὁ τονεῦ Ax STD . οὗ $ δὲ ἡ πνεῦμα, 

κυρ lov exe ελόνθερ fa Hk. Clo δὲ πάντες ἀνακεκα 

Av So προσώπῳ vli» d'ó2ap κυς lov κατος 

) “16 uot , Tl) αὑτὴμ εἰκόνα μεταμος φοῦς 

. gsÜec Ὁ d'O£uo cie δόξαμ, καθάπερ ἀφ κυρίου 

πονεύματοο. δΔιάτοῦτο ἔχοντεο Tl διακος 
Ἀν ΄ $3574 6; ^X. 

υΐαμ ToU THp xol o eO s, οὐκ eX X XO. e, 

GAX* ἀπαπάμεθα τὰ κρυτῆα οΟἹ ou 9«aox6, A re 

οιπαγοῦντερ ip sowovgytat, ἊΣ δὲ δολοῦντοο το! 
λόγομ το) θεοῦ, αλλὰ τῇ φανεςώσα 99) ἀληθείας, 

σαὐἹσῶντεο ἰαύτοὺς πρὸς τοᾶσαρ σαυείδασιρ ἄν 

θφώπωμ ,Ἰνώπιομ τὸ J«oU, εἰ δὲ Wo ἔδι κεκας, 

᾿λυμμϑμομ ὁ ὠαγγελιορ ku. Gp J&p τοῖς ἀπολλυ: 

oie KS κεκαλυλιμᾶμομ, &p oie ὃ θεὸς τῷ o3 
νος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶρ ἀπίδσωμ, 

εοὐ αἱ αὐγάσοι αὐτοῖο Top φωτισμὸμ τὸ εὑ 

αγγελίου soy δόξα τοῦ ἀϑιδοῦ» 0g. ὄξιμ εἰ eap τῶ 
θεοῦ. οὖ eU tau TOVO καφύοσομεμ, ἀλλὰ sop 

ixcoUp xugropJsetuTOUG ὁ δὲ δούλουςϊ ὑμκῶμ διὰ "ia 

σοῦμ . ὅτι ὁ 0«06,0 dap ix σκότουρ Go λάμ. | 

“αι, 06 Vaude t ip τοῖο xogd iac i ἡμκῶμ, πρὸς 
9 eric '4X0p οὐδὲ γνώσεως, ? d'ó£uo T$ θεοῦ £p o | 

eoa 

Mila amt 
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eómtoluod λ8:55. ἔχομε δὲ Top Üntc'atue op τοῦα | 

| Top S ὀϑφακίνοις σκεύεσιμ ἵνα ἃ Vig Goa 2 d'v 

νάμεωρ ἢ Ἢ τὸ) 0c » 90) [4H ide MA Op, YT wor 024 

eco 2 OU σενοχωρδιρμᾶνοι. ἀποφδρδυο!; 

ἀλλ᾽ οὐκ δξαπορδρίοι. διωκόμϑνοι, ἄλλ᾽ οὐκ 

ξγκαταλειπόμϑυοι, καταβαλλόμδιο! AX" οὐκ 

ἀπολλύμϑμοι. ποάνοτε T0) νἔκφωσι T κυρία T. 

σοῦ ᾧν GO. eiut, τδιφέφοντεο, ἵνα νὴ i ζω τὸν 

Auc S ᾧ G9 eua. Ru Gp φανεφωθῇ, χελὰ ἡλκέϊς 
δὶ ζῶντεο, do θάνατομ Tro Yd duce 0o διὰ ᾿κσοῦμ,.. 
ἵνα woo) ἣ ou T 145. φανερωθῇ τ» τῇ θυκτῇ cage 

κὶ Ἡμιῶμ. ὥρτεῦ δὰ θάνατος ᾧν Wap ἕνες γέίτῃ JR 
d Ἰωὴ qu ὑμῖμ. ἔχοντεο δὲ ὁ αὑτὸ πνεῦμα τ τοί 

Sc00 κατὰ τὸ "ys you pSurop, ἐπτισῶσοα, διὸ EA 

Axe, δ Hale eiscopis dto 9) λαλοῦμιεμ,εἰδὸ 
πιο, τι ὃ ἐγείςας Ty κύςιομ arp » W) hj dto διὰ 

(«coU ἔγτε e. o0] ἡφασίσε συμ Vip. τὰ γὺ πάν 

τα δἔ[ ὑμᾶς (ἵνα χάριο τολεονάσασα, διὰ TP 

τολειόνωμ l0) εὑ χαφιδίαμ, περι οσεύσῃ εἰς lo) dà 
2ap το) θεοῦ. διὸ οὐκ Ἐκκακοῦκεμ, &AX εἰ (9) ὃ 
ἔβω hj. Gp ἄνθρωπος διαφθείρεται, λλ' ὃ ἔσω 

᾿θεμ ἀνακαιϊνοῦτ Ἡμέφᾳ νὴ toa. ὁ δ πϑαυτί 2 
κα λαφςομ ὴ θλίψεως Ἡμκῶμ καθ᾽ ὑπο δολή,εὶς 
ὑπο oA. 'ak ovr Y G&goG δόξεις καϊεςγάζοτ ὃ Ἡμῖν, 

| N i pu eg'kos 



454. AETTEPA r5orv 
μιὰ σκοτπτούντωμ ἡμῶν τὰ βλεπόμῆνα, ἀλλὰ τὰ : 
n i Gier ódua. τὰ y βλεπόμϑυα πρόσκαιρα, | 

τὰ δὲ is ἰθλεπόμνα, αἰώνια, Οἴδαμεμ γ}» 

ὅτι kay ἡ ri'ya(g- Ἡμιῶμ οἰκία T9) σκήνους κα 

Ἰαλυθῇ, olo opui ἐκ θεοῦ ἢ EX onis o nda ἄχβά 
φοποίκτομ, οὔ ὥνιορ, cA ΤοῖΩ οὐφανοῖς. I9) y$8 d d 

TOV TO S£ oJAs p, TO οἸκατήςιομ ἡμῶμ e ὅς οἷ Ua 
aov, V, ezsyd Vera) ἐπιποθοῦντες. el γε "οἱ tVa 

dv σἄμϑμοι,οὗ "yv vot εὑφεθασόμεθα, 492) γὺ of 

ὄντες qu GÀ. σκήνει,πενάζομερ Bagov uot mae 

δὴ oU ϑέλομεμ ed Vra) OR trad éoaaS,' ἵνα 

καϊαποθῇ ὃ Swropi 07 ὃ δωΐο. Ὁ δὲ κατεζγασά 

d 8. GG uc αὐτὸ τοῦτο, «20 ὃ X) δους ἣ nig 

T à ἐξαδῶνα T τνεύματοο, θαῤῥοῦντες οὐμτοάντο 

TC, νοὶ εἰδότεο, ὅτι qi asm ᾧ Gd σώμα, 

ἐκδαμοῦμιεμ &7P T9) Xvelov, διὰ τοίδεως y) ws 
ξιπατοῦμεμ,οὺ δια cid'ove, θαῤῥούμερ δὲ 90 sua 

δοκοῦμερ μᾷϑλομ ἐκδεμῆσαεῖ Ἐκ T9 σὥμιατορ, 
Wo cA) d qu iio o πρὸς TOU κύςιομ. διὸ γ WW) QIA0Qta 

ἐπδμαθα,τῖτε sido vea ἐκδαμοῦντες d 

Q«50! αὑτῷ «εἰναι. τοὺς y? -ἄνταο H4 GG Koo id | 

θῆναι d'& ἔμιπφοῦνεμ T βήματος τοῦ λθιδοῦ,: ἵνα | 

κοριήσκτοι €Xa.So6 τὰ ἡ διὰ T0 σώῤκατοο, πρὸς a 

Vaga£qss Te rye Dope κακόμ, εἰδότες οὖμ TD 
Q obop 
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| 060p 70 κυρίου, ἀνθοώπους τα εἰθομιεμ,θεῷ δὲ 

*2 c4. CK SX 

- 5 , 
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ποιφονερώμεθα, vct dco δὲ νὴ qi roo e'uved oe 
cp V4 woe oJ , OU y) τπσάλιμ ἑαυτούς 

C'COIS CV O/A 9 υμῖμ., αδιὰ αφος μὴμ διδόντες Ua 

μιῖμ καυχήματος ὑπὲς KG ,ἵνα ἔχκτε πρὸς 

ποὺς tp προσώπῳ καυχωμῆμους, νὴ oU καρδίᾳ, 

εἴτε γὺ d'Léswu sp, 08, εἴτε σωφφονοῦ μεμ, U μῖμ. 

ἢ γὴν ἀγάπη Τῷ χειδοῦ σαυέχει uu o, κφίνοινα 

τας τοῦτο, ὅτι €I το ὑπτες τσάντωρ ἀπίθανερ,ἄςα 
oí τσᾶγτες ἀπέθανομ. 3) ὑπὲρ ay Tap ἀπέθανεμ, 

ἵνα ΟἹ jovis pueri ἑαυτοῖο ζωσΊἸμ ἀλλὰ Gd v Us 

πὲς auTO ἀγρθανόνα W) Ἐγεφθένα , GoTe hj eo 
» 5 ^ » n/ » ^ 7 8 ιν Q7 τῶ νυμ οὐδένα 01d ous] κατὰ σάρκα. εἰ δὲ γὴ 
p .;$ i! J ῖ 32 A ^ 5 

ἐγνώκαμκεμ κατὰ σάφκα ass op , ἀλλὰ νυμ oU 
, c7 LI ? 

ἔτι "y WOO OJ.SJ.G2 τε εἰ TIG D A615 Q ,KOUVM κτί 
2 ^» ^ ͵ A 

σις, TX ἀρχαῖα πρῆλθεμ » Id'oV γέγονε καινὰ τὰ 
“σᾶντα. τὰ δὲ τοάντα Ἐκ τῷ θεοῦ, τορκαταλδιά 

ξαντος Ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Ἰπσοῦ χριϑοῦ,, MU) δόγε 

100 hy Tp πἰιὼ διακονίαμ ὃ καταλδλαγῆο. ὡς ort 

θεὸς 41 qu 3315, κόσμκομ otro ost] ταυτῷ, 
μὴ Ao*yi£ó uiu oo αὐτοῖο τὰ ; τραφαη]ώμάτα αὖ 

T, μοὐ)ϑέμ υοοῖ ἐμ Ἡαῖρ τὸρ λόγμ S KXT«As 
Acc ylio. ὑπὲρ MSS oi ager Bstousp, t ὡς T9) θεοῦ 

i maii 41 ἡμιῶμ, δεύμαθα Vig χριδοῦ, 
N dj καταλε 



666 AETItT EPA πρὸ 
λάγιτε κά θεῷ. Σὰ μὴ Ὑνόντα ua eT, Unde 33 3 
UL G ἀμαςτίαμ ἔποίνσεμ ἵνα Ἡμᾶς "yes dat 

δικαιοσιῶν ϑεοῦ dq) αὑτῷ. Σαρες γοῦντες δὲ 

y) ἡϑακαλδιμερ,μὴ εἰ εἶα κενὸμ Ti xdg ip τῷ θε δ 
δέξαλπὶ ὑμᾶς. λέγά γϑικαιφῷ δεκτῷ ἐπίκοσά, 

σου; Y) ᾧ ἱμέφᾳ σωτης ας εἐβοήθκσά σοι, Ἰδοιὶ 

Vp iin ds iz Jwrog,ldoU vi yup iiu. £eat στα. 

βίαρ, μὴ 5 itaq cV μηδενὶ Φιδόντεο ae oo oni, 

"Voc i T H διακονία, ἀλλ ᾧ s “πο ὶ σαρισῶν ." 

e ταυτουο Goo θε διάκονοι," Vae uxo vi πολλῇ, ^. 

c E ἀνάγκαις, qu so Xcog iu f TÀM 

γαζο, SA (p VAGOLOU, C. GJ &X occa Sao" 100 yof) K07PIG, : 

CJ) aye uzrV Tot Gs eA) VKSSIOUO, GA) ἀγνότη, AI γνῶ 

σει» ᾧ) μακροθυμίᾳ, e ARIS TR OL, A) SUE Ot. 

ἀγίῳ, ᾧν ἀγάπῃ ayv?PxeITO , ᾧ λόγῳ ἀληθεῖ. 

«6, cV δωυάμει Soi διὰ Ty ὅπλωμ o9) d'cotos 

e'uoxc «Ww. d2i3)p I9) ἀφιδεφῶμ, διὰ fang 92 

ciu tac dioc δυσφκμίας "αὐ «Up ula. 0 τλά 

νοι, QU) ἀληθέϊο, ὡς ἀγνοζ μᾶνοι,γὴ ἐπ γι ᾿νωσκό 

puo. 66 ατρθνάσκοντες X) id'oy ξῶμεμ. ὧς wot 

d'óvo Jyoot,y) (A ϑανατθύ aiuot. Ge λυπόρϑμοι, 

(εἰ δὲ χαΐφοντες, GG τηωχοὶ, -“οὔλουο δὲ τλου 

TijovTeG . Ὡς μκϑὲμ ἔχοντες , NoD) πάντα κατέε 
ουντεθ. * 50,4. j.p ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς κορίν 

θιοι, 
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- ioi ἢ καρδία Ἡμκῶμ τουπλάταστας. ov Ssoxee 

és du Vj Tp, Swoxoed od'« δὲ ἐμ Τοῖο GUAG yz 

χύοις VAL Gp. T) δὲ αὑτὴμ ἀνὰ μιδϑίαμ Ὡς τέκνοιρ 

λέγω,πσλατώώθητε W)) 4 lo μὲ γίνεσθε Ἑτεροῦυς 
δντες ἀπίϑοιρ. 16 & μετοχὴ δικαιοσον Y) da 

νοῤλκίᾳ ;τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος: τίς ἢ 
συμιφώναησιο χεισῷ 71906 βελίαρ 5 ἢ clo μερίς πὶ 

X260 μετὰ απίϑου: TiG δὲ συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ 

ἷ - Mere Lad Ap; U.Clo ys ναδο δε t5s ζῶντος, 

καθῶο «m 0 θεός, rri ἐνοικήσω GJ amic) ia 

mrgrmocrís o, MQU) tc'04.0U αὑτῶρ θεός, (QU) αὐτοὶ 

Ἐσονταΐ μοι Acc, διὸ δεξλθετεῖ ἐκ μιέσϑ αὐτῶμ, 

492) ἀφοςίδϑντε,λέγα κύριος. QU) ἀκαθάς του us 
ἀηγεόϑε,κγὼς ἐἰσδέξομοιῖ V4, Y) ἐσοίκοι Ug 

exp sie πατέρα, X) ὑμεῖς ἐσεοῦ € μοι εἰς Wovo νὴ 

ϑυγατέφας , λέγει κύςι παντοκς τωρ, 
ταύτας οὖμ ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας yel, 

xofaei ig CQ. e) tavTUG Q7? TroUPo UL 0C US gae 

3£0G γὴ πνεύματος, TTTTEABV TO Gy Cj" OQ) S) φό 

$xo θεδιχωφίσατεν κᾶρ, οὐδένα dial eq sy ota 
δένα ἐφῦε is Qs oUd ya ἔπλε ονεκτήσαμεμ, OU. 
7:00 κατάκεισιμ λέγω. "πξοτίςκκα ἃ ὅτι t "' TOO 

καρδίοκς hup tse sio P σαυαποθανξῖρ IQ) συα 
diu , 02M μοι wegen 7:906 V4.0, πολλή 

N íüj quoi 
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poi καίχασιο ὑπὲρ VAL GU, Serial TN Page XN 

κλήσει, ὑπ TOSS UO U.C τῇ χαρᾷ ἐπὶ τοάσῃ τῇς 

Aja: Nap. Y) 28 ἑλθόντωμ i ὑαῶμ de μακεδοα 

νἱαμ οὐ δὲ ulap Sopaep Greca D cast NO, XV. 

CA) UTI ̓ θλιθόμυοι: ἐβώθεῃ μάχοι, toos) s | 

βοιιάλλ c D ἡφακαλῶμ τούς ταπεινούς, wagen 

i ΘῊΡ ἡλιᾶς ὃ θεὸς ST TN gov fa τίτου. QU "n? 

yop 5 S TH ἢ πϑουσίᾳ e T9 o0 e W) qu TH je | 

vel ποεκλήλν Eq V Tp xay OR cop Ἡμῖρ αἰὼν e 

p.p Ἐπιπόθησιμ, τὸρ VAL ὀδυφμιὸμ , "p V 

lop ὑπὲρ ἐμοῦ, δε (ks p. OX op χαρῆναι ὅτι εὖ 

Mo ia VJ. cU) τῇ ἐπιβολῇ οὐ AS TOUASAO 

ed W) μετεμηλόμαμ. βλέπω "you? ὅτι ἩἘπι50 

ἊΝ ἐκεῖνα 99) Te0G ὥφαβ; Ware UM. 6. γῦμ 

καΐφω οοὐχ ὅτι SÀUTTHOKTE GUN, ὅτι ἐλυπήθκτε 

€/6 μετάνοιαμ, ἐλυπήθατε v κατὰ eap ἵνα qi 

pad bra dm JL ἣ Aen. hi 93 κατα 0sop Ata 

TW Avr GO Iq T σωτηςίαρ ἀμεταμέλητομ pio 

᾿ηςφγάγεται ,ἣ δὲ το κόσμου λύπη ϑάνατομ qas 

qe "yer ou δου 32S αὐτὸ τοῦτο,το κατὰ θεὸμ λυ 
πηϑδνοι V A GLO, eO Np κατεις γάσατο υμῖμ aoou 

δμ,αλλὰ ἀπολογίαρ, ἀλκὰ ἀγανάκτησιμ, oe 

φόβορ,ἄλια ἐπιπόθασιρ ἀλλα op, OR ἐκδύε 

HOT, qu σαι! e wxsic'ae ἑαυτοιΐο Q y vove, εἶναι 

ψ 



WU 

P |» "OY ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ, 569 
E. sve) πράγμα, ἃ ἄφα εἴ Wo?) yea i V1], OU 

E Vote p T0) ἀδικίσαντο,οἷ δὲ clues p τοῦ αδικκθέν ᾿ 

100 4X elvat τὸ φανερωθῆναι vios «σουδὴμ Va 

Pr alo» ὑπέρ Nu. 71906 ὑμᾶς ἐνώπίιομ το θεῖ, 

διὰ 19070 πϑακεκλήμεθα ἢ ἐπὶ τὴ ἀϑακλήσει Ue 

μι ποιοσοτέφως δὲ uo tx iens ἐπὶ τῇ 

χαρᾷ τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται Τὸ τονεῦμκα αὖ Τοῦ 
αὖ wy TO VA. ὅτι εἴτι αὐτῷ ὑπὲρ VA Gp κει 

MO X HU, οὗ καϊεοχύνθεμ, αλλ ὡς πάντα cf Gta 
ληϑείᾳ ἐλαλήσαῤεμ Vj TI ovr 462) $i καύχησι 

Sp. Gp ἡ Ἐπὶ τίτου,αλήθεια rf oU, νὴ τὰ αὐλάγ 
᾿ς fot ecu To) πἰοιοσοτέρωρ 10 ὕμᾷο ÓG1 p VOI UR 

5 σκομδίου TU) ̓τοάντωρ UG ὑπακοήμρὼς μετὰ 
| φόθου 90) τρόμου ifa αὑτόμ. χαΐφω or! 
/—— qai δαφφὸ ᾧ eA cip. ^ Tyogi20U.tp LY» 
us ἀδελφοὶ, τίν χάριμ τῶθεοῦ, Ὧ δεδομκένημ 

cju τοῖο ἐκοιλκσίαιο 95) κακεδονίαο, ὅτι qi γλε 

n dowd θλίψεως ἡ aig uasa qol Χας &o rip i) 

Ἡ κατὰ βάθουο τω χεία αὐτῶ ior fosGuc'sp 418 

Op τολοῦϑμ 95] ἀτολότητος αὑτῶριὅτι κατὰ d Ve 
Vo). τυ, πρὴ Ute d'avaqup &vÜoueseer, 

μετά “ΠΟ 8G ἡϑακλήσεωφ dopo Ra Gp; alu 

*c&tetp νὴ aU κοινωνία ? διακονίας qo) se τοῦδ 

ἀγίονς, δ ££ ad ou i NIA G A) οὗ καθὼς ̓λπίσαμεμ, 
N ν δ" 



uu CARYTEPA ΠΡῸΣ 
6X ἑαυτοῦ ἔδωκαμ agro (69) velo, Mg) MB 
διὰ θελήφκατθο θεοῦ, sic 7 ἡφακαλέσαι ὁ Ἡμλᾶς TTA 

τομο ἵνα, καθὼς προενήφξατο,οὕτως 9 T TXAEG'H 

sic ὑμᾶς 9 T) χάς! p Tad Tp . αλλ aues qu ταν 

τὶ τοεςιοσεύετε wise, Ai'yt, γνῶσι, 94: wd 

cu ἀθουδὶ » Ἰοὴ τὴ LT VA GU eA Rp ἀγάπῃ ἵνα 
$9) ᾧ ταύτῃ τὴ χάςιτι πὶ ιοσεύχτε, ov κατὶ £7ris 

ταγὴμ λέγω, αλλ διὰ q9) i Ἑέρωμ avoud io, νὴ τὸ 

Q2) ὑμετέφας aya MG γνήσιομ δοκιμιάγωμ, γινῶ 
& ? ^» ^ Er. 

C'4&T& 7y)' TlU) X cep TO) XUeIOU WA GU INC"OU S55, 
«; ς ^v * / ᾿ ^ c "a ^ 

ὁτι d vo er] suos τλούσιος Oy , (ya 0/48 
τῇ Ἐκείνου π]ωχεία τολουτήσκτε. δὴ γνώμη 

P Διί ^ τ ἂν ' c; 

πούτῳ δίδωμι. TOU TO γὺ via συμιφέξει 40i τινε, 

οὗ ἀιὄνομ 7? 2Plilg oU X) TO M agosvie os 

Oca? πέρυσι νυνὶ d νὴ τὸ 2e rio ou ἐπιτιλέσατε, 
OT GO καθάπῷ ἣ H προϑυμία T 3: θέλειμ " OV R50 y) * 

ἐπιτελέσαι Ἐκ Το Excel. εἰ 28 H προϑυμία 190 
vou xao ξὰμ ἔχ τι εὐπρόσδεκτος, oU καθὸ οὐκ 

Ἐχα, οὐ yo ἵνα ἄλλοιο yr iG ipei δὲ θλίψις, αλλ 

dti Ic óTWTOG jt [2 νῦν καιφῷ 2 υμῶμ τοτρίοσδυο 

ps «6 TO ἐκείνω ὑδέφαλια, ἵνα 19) τὸ ἐκείνω τε 

φίοσευ κα yeu] εἰς TO V4 3) ὑσέφημια,, ὅπωφ γένκ 

ται ̓ σόπιρ,καθο 2g γέγφαη]οα . στὸ πολὺς οὔκ te 

w τὐνα, S 07] ὃ τὸ ολίγομφουκ Ἰλαήοόνκσεμ. xóm 

φιρ δὲ 



T d c» Bs.rneror£ CM 
E. ξις X ud θεῷ, τῷ διδόντι τί) averlio ασουϑὲρμ Us 

νῦν ο. ὦ. μι ἀν κα t , pe es 

τοῖς ὑμῶμ qu τὴ καρδίᾳ τίτου, ὅτι αἰ jsp "ds 
κλασὶμ ἐδέξατο, ατουδαιότεφος dtu ὑπάφχω patus 
θαΐφετος MN πρὸς ὑμᾶς. σωςπε A δὲ 

p^? αὖ τοῦ ὸμ αἀδελφὸ ὁμ,οὗ 0 ἔσσαινοο sre) d «υἁὉ 

γελίῳ διὰ vc p ΤΥ τἰσδιλναγῶρ , OU μιόνομ δὲ, 

ἀλλὰ wg) χαφοτονηθεῖς ὑπὸ ὧν ἐκκλασιῶμ συ 
VéxdWucoe up σύμ τῇ χάριτι ταύτῃ, τῇ διακο. 
νου μϑλ νῷ hup πρὸς alu) αὐτο 9) xvgiov δ. 
£«p»ttg) προθυμιίαμ vip. σελλόμδροι TOUT af 

16 Ἡμλᾶρ κω uio ro. cu τὴ ἀδφότητι ταύτῃ, τῇ 

διακονθῤλθλίῃ Ud iu Gp, πφονοῦ Aor καλὰ, οὗ μιὸ 
νομ Ἐνώπιομ κυρίου,χλλὰ νὴ ἐνώπιομ ἀνθρώπτωμ. 
σαυεσέμ ψαμϑυ δὲ αὑτοῖς ὸμ αδελφὸμ Ἡμιῶμ, Op 

ἐδοκικάσαμεμ eA τδαοῖς τρδλάκιο ασουδάϊομ 

Ovra.VuV? δὲ τρλὺ ασουδοκότερομ, τοττριϑήσει 70A. 
λῇ τῇ εἰς ὑμᾶς, «IT Vete TÍTOU , κοινωνὸ 651.08, 

62) WO?) εἰς ὑμᾶς σωκργὸς, ἴτε ἀδελφοὶ ὃ Hua ἄρ 

τοόϑολοι ἐκκλησιῶβ, δόξα agioov. alU ovp des 

£ip οδὲ ἀγάπες v Op) hc Gp καυχήσεως ὑπέρ 

ὑμκῶρ,κἰς αὐτου υδείξασϑε νὴ «lo πρόσωτρμ ἢν 
Bau e00 Bel S) γουὺ od διακονία 99) 

εἰς τυ G'ylovo πἰϑιοσό p ἀλοι Ck: TO ̓γεάφερ vp. 
oida & ὦ προθυμίαμ᾽ V4 Gp p Vzree Vj Gp καυχῶ 

9 



5: Arf TED a Tetoopues 
"axo. μιακεδο cw, ὅτι txt a P: P " € 
Quot) ὃ o dii ὑμκῶμ φῆλος ἐφέθισε TO “Ὡλώονας: 
ἔπεμψα᾽ 5 τοὺς QdXAq ove, 1 ινα tr. καύχεμα Ha 

p.p ὃ Vrig VU, Gp 9003 c Τῷ Jte τούτῳ ἵνα 
καθὼς ἕλε Jobs Aer Svo μοι ἃ ie, μήπως tap 
Ἐλθωσι συμ Jo! μακεδόνεο, μοῦ) τυφωσὶρ ὑμᾶς 

ἀὐλφασκθίάσους,καταχδωυθῶμεμ ὃ nao να JA 

λέγω Asp V.C ,qy τῇ ντρεάσει ταύτῃ δὴ xaus 

“ήσεως «ἀναγκοῖομ QV] Ἡγκσάμαρ,ποακαλέσοἴξ 
τους ἀϑελφούᾳ ἵνα πφοέλθωσὶμ εἰς Vio SW) ae 
WKTIe PiUoT alu) agoxoc we oun εὐλογίαμ 
Vx Gp foni mig $TOIJAN p «IVO OU TUSC ὧδ εὐλογίαμ, 

W) μὴ ὡς τῷ τολεονεϑ 1p. τοῦτο δὲ, 0 ασείφωμ dea — 

δομβλίως,φεδομδιΐως νὴ δες [σει.Νὴ o ασείςζωμ ἔτ 
εὐλογίαις er εὐλογίοις "οὐ Aela'a, ἕκαδος xoc 
θὼο ἥφοαις εἴτα τὴ καρδίᾳ, μι Ἐκ λύπη H I 

νάγκκοιϊλας op S d'omp ἀγαπᾷ ὃ θεός, δασατὸς ^) 

6 0«0c τᾶσαμ χάς ip Ms ιοσεῦσιαι «1o Vj, Wat e 

παντὶ era irri eap TX oV , Tiproselhre 
«1o ware yop yao óp. καθὼς - yeocrr]ou. ἰσικόφα 

q5 10$) Jd ox τοῖς bud »ἣ δικοκοσκῶκ. αὐτὸν 

pSwa ἧς y ot Gua. ) ditte og oy nisu Gg 

Gus igoVTi, Y) ἄς τὸρ ὟΣ Pgaoip xogwyle at, gi] 

esAxüUvau Top Geop 64 Gu SX) φυξήσιαι τὰ γυνή 
(0 ματὰ 



?. 

δὴ Ἡμιῶμ εὐ χαφιδίαρ Τῷ θεῷ, ὅτι ἡ διακονία ὃ λεία 
Ῥυφγίας ταύτμο OU μιόνομ A ngog aims δὲ 

ca T Usse (qur Th e Gy I0]! JN x W) ποιοσεύου | 

σα διὰ 02 Gy sxogistip G8 θεῷ, διαὶ 99) fosa 

|. gio διακονία aV TAG , d'o2a orm τί TOp θεὸμ iwi 

(. TH ὑποταγῇ 1 ὁμολογίας ὑμιῶμ εἰς ὁ υαγγέλι 
op Τὸ) βι5οῖ;, "ολάπλ ὅτατι ὃ κοινωνίας εἰς αὖς 

τοῦς Y) εἰς "avro » Y) αὐτῶν δεήσει Varie va Gp 
Ἐπιρϑού Wrap ὑμᾶς δια lo) v ὑπες GA ico χά 
en T t Oso i ep UJ TU. χάρις 2 3 9 θεῷ, ἐπὶ τὴ ἀνεζε 

ι δικγήτῳ αὖ ΤΟΣ δωςεῷ, Αὐτὸς X1 ἔγὼ τσαῦλος, 
“φακαλῶϊ νων δια Q9) πρᾳότητος (92) mte ag 
TD) 5900,06 κατὰ Aoosba rn Tezravóo s Ua 
ep» GT) δὲ Gags do ὑμᾶς, δέομαι δὲ ἡ n 
ao Saggüreu τῇ περριθήσει ἡ λογί joco "AE 
gaben Tiva TOVG λογιβομψους i UA G0 κατὰ 
σάρκα πϑιπατοῦνταρ. qi σαφκὴ yo πϑιπατοῦ! ὑψα 
τις οὗ κατὰ σάςκα sparen. £a, τὰ γο ὅπλα 
c5) sgetreiuo N/A GJ OU σαφκικὰ, ἀλλα δωυατὰ Go" 
θεῷ 2406 καϑαΐφεσιμ t οχυφωμάτωμ,λογι σικούᾳ 
"πα ϑομβουντερ,,) πὰρ ὑψωμκαὶ iut ) AUOy καα 
τὰ s& γνώσεωφ TO δεοῦ, (7 οὐ X490 Tí Toys 

T6 

M orf KOPINIOÓTI $75 
ματα CUBE vua y ᾧ παντὶ πλότι 5. 

υϑμοι,εἰς τᾶσαμ ἁπλότητα, τιο XoCTee ye de cate 

το 



$74  ARÍTIPA προσ, 

I€0 τσ ἂρ VON uot €i 0 T0) ὑπακοὴμ T9 391900, ἡ «ὦ 

£TOl c ἔχοντερ xd iio a πασωῳ ἡφακοὴμ,ὅ7αμ 

M TL UG ἡ ὑπακοί, τὰ κατὰ πρόσωρμ. 
βλέπετε; τιο side ἑαυτῷ d οἰναϊ TOU τὸ 

Ayo aA αῷ ἑαυΐξ, ὅτι καθῶδο αὐτὸς Asta 

oV, οὕτως 492) HAGO AaISOV, td T€ 00D (9) τ cta 

φιοσότεφόρ τι καυχήσωμοι 78! e δϊξουσίας ia 
| wipe δωκε t ὃ κύφιορ hui εἰς οἰκοδομὰμ, v)y 
οὔκ «IG καθαζςεσιρὶ V/A GU), OU κατοιφζυθήσομιαι, 

ἵνα JU. H ἰδόξω ἃ GO ἂμ Ἰκφοδέιυ Vue δια dI. Ἐπία 

utr ὅτι αἱ 4n ἐπιδολαΐ,φ κα bote Εΐοι W) ea 

gad js δὲ τταφρουσία τοῦ σώμανο aod wk , "οἱ o 

λόγος δφαθενκμδαΐος, τοῦτο Ao^yr£03 c ὃ τοιοῦτος, 

ὅτι 010! $0 JS ΟἿ λόγῳ δὲ VTISOAG ἀπόντεο, 

τοιοῦτοι 99) τραφόντες G9 ἐφ "yd. γα TOi 

psp ἐγκεοῖνοιι t συγκρῖναι ἑαυτούς τισι TÍy tua 

τοῦς σαυνιδανόντωμ y aX c. a TO! νυ Ἑαυτοῖο tous 
"οὐς μια τρούντερ "οἷ συγκξ νοντερ ἑαντους ἙαῦΖ 
«τοῖο, οὗ σ'ωὐιοῦστμ. Ἧι κΕῖο δὲ οὐχ! «Io τὰ ἐ ἄμετρα 

καυχησόμεβα, Gd κατὰ τὸ μέτρομ T0 κανός 

νθ΄ aig Sip.Tp ὃ de oc μέτρου Ἰρικέῶς 

d "οἱ ὑμῶμ, οὗ γὰδὸ ὡς » ἐφικνού utor εἰς 

Vis o ὑπτεςοκτείνολιεν ἑαυτούς. sl Jeu (92) Va 

TNT ut qu ΟἿ αγγελίῳ͵ τοῦ deteov, 

QUK 

— » ^ 

ὌΨΙ CE LV WU UNTRA In Ca pr S 



F ̂ wWbYz xOprINOIÓIYZ 57$. 

τς evxsTo va ἄμετρα καυχώμδροι cq ἀδιογφίοις ι 

κόφριο, :A arida, ἔχοντεο, αὐξανο θη oO) τίσει. 

toG ὕμιῶμ ᾧν ὑμῖμ, μεγαλυνθῆνοκ κατὰ τὸμ xata 

Voy. p.p, sto τοεριοσείαμ » «to τὰ Veseetite ac Va . 

ep εὐαγγελίσασδαι, οὐκ Gf) ἀλλρήζίῳ κανον! 
ὡς τὰ Pei καυχ fara au. δὲ xav y onu Qe, 

| ᾧ κυφίῳ καυχάδϑω. οὗ you t 0 Sep cupsp, | 
| ἐκᾶνός ὄξι δόκιμα, &AA op 0 κύρι᾽ cy 

᾿ς VISNDUD V OdsAOp tel xs (A0U M. IKQO]I 

Tii &pgosatog . ἄλλα κοὐ ἀνέχεδγέμου. ζιλῷ 

γα ὑμκᾶο θεοῦ ja. pedem yon Vo 

ET ̓ανδοὶ, ἀρθένομ ἁγνὴν ἡφαδᾷσιαι ( TER 

᾿ς φοβοῦμαι δὲ ̂ uim oo ἊΝ 0 0QJo εὔαρ dL μπτάτας | 

- esp qi τῇ τσανους γίᾳ T2 , ov Tt6 φθαρῇ re Vos 
| ἡματαυμῶμ,, ax oO) «πλότκτος oO) do Dp aste 

| SÓp.sl μιεμ oup o tex opdwog ἄλλομ Ἰκσοῦμ Xa 
easet, op οὔκ. tore Eos πνεῦμα Ἑτέρορ Ace 

βάνετε, 0 οὔκ ἐλάβετε, 1 εὐαγγέλιομ $Teeop , à 

οὔκ ἐδέξαδ)ε,καλῶς iex das. λογίζομαι γα 

nad US«ewxtvou TV i vais λίαμ ἀποσύλωμ, 
e δὲ 192) ἰδιώτας [^y λόγῷ, αλλ οὗ τὴ yr 

ga. xA ᾧν τοαντὴ φανεφωθέντεο ᾧν πᾶσι εἰς Ua 

μᾶς} Guo ctu eap Tur actu Top ταπεινῶμ,ίνα 

Go ὑψωθῦτε ; ὅτι Φωφεὰμ ὁ 7 θεσ ὐαγγέλιομ, 

εὐκΎγελι: 

^ Ec re An i. 7 s ae M EE 



($96 ΔΕΥΤΈΡΑ RMPOS. 
εὐκγγελισάμημ ὑμῖρ; vaa ξκκλησίαρ teft: 

σα,λαβὼρμ ὀψώνιον πρὸς CUTE ὑμῶμ διακογίαμ, ο΄ | 
i9) Too 7:06 ὑμᾶς, M90) ὑδεφαθεὶφ, οὐ κατενάς. 

xo οὐδενός. ὼ γὺ ὑσέρημά͵ («0v “πθοσονεπλήα, 
gue 01 ἀδελφοὶ, Ἐλθόντες GP d.ossd'oviag, ΝΣ 

p παντὶ eel UT) Sua ἑτήςφασα, Mg) τῆς 

ind sip ἀλήθεια ApoU p Ἰαοὶ, ὅτι ἢ Kauf co 

σὶο αὖ τὴ OU φοαγῆ σεται «Io tue qu τοῖς κλίλλασῃ 
4 2 t 3 fs. 3 3 ^ € -»ν c NL 

99 &Xedac. δια τι; oct οὔκ apu UM. 0 50 es: 

» 

66 oi kp . ὃ ϑὲ τοσιῷ;,. 19) woe, ἵνα ἱκκόψω 1 
ἀφοςμὴρ, δἰ θολόντωορ αφος μὴ, ἵνα ip ᾧ καυ4 
χῶνται sues d Gott , xao νὴ iuo, οἵ γονὴ τοῖα 

οὔτοι ψϑυδαπόϑολοι,:ς γάτοι δόλιοι, μα rota 
κατιὴ  μῆνοι εἰς ἀποδόλονυο ASISOU, Xo?) οὗ θαυ 

μιασόμ.αῦτοο *0 "9 σατ eco uro utn t uec out 

εἰς ἄγγελομ doó6.0U μέγα ovpsst Wo7) διάκονοε, 

αὖ Τὸ) MATO CART fora, ὡς διάκ ονοι d'ixoua 

eu, ope TÉÍAOG ἔσο κατὰ τὰ ἔφ γα arri 

wu λέγω; μάτιρ με δόξῃ à αφφανά εἰνοι, εἰ ἢ. 

μά γε, κἂρ ὡς ἄφρονα δέξασθέ ue, voc λκικρόνἄ. 

καγω καυχήσωμαι. ὁλαλῷ, oU λαλῶ κατὰ xu 
60} QM ὧο ὦ ἀφφοσιῶν, tp ταύτῃ TH ὑποσᾶ 

c'& (Νὴ) καυχήσεωθ. Ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶντ καὶ 

τὰ Tl) σάφκα, καγω καυχήσοῤκρα ἡδέως γἱὲ 
| ἀνέχε ὁ 

δου μὰ. α .. 



| A 

| — cT OYZ KOPINIOTYZ $477 
᾿ς ἀνέχεῶς 4j αφφόνωρ » Φφόνιλκοι ὄντες. ἀνέχει 
—— φϑεγύλείτις ὑμᾶς καταδουλοῖ, vicio κατεσθίει, 

ἐίτις Actu. Gy, er τὶς ἑπταίς erat, cr TIC ὑμᾶς εἰς 

πρόσωτρρ dea , κατὰ ἀτιμίαμ λέγω, (6 ὅτι H2 

μᾶς ideo aas. quod ἃ &p río τολ μιᾷ, ago 

es λέγω, eA κἀγώ, Ἑβροζοΐ c. eet xy. Ia 
quA TT aU εἰσι, oye. Ge 4.9 ecu. d ci cct, 

: διάκονοι λϑι5 6 3 dei pago λαλῶ Jum Ἐγώ- 

E κότρις πἰϑιοοτέφως, q^ mWyaLG V0 G0 ὄν 

T6, φυλακαῖς τὶ τοσοτίφως »ᾧν θανάτοιο 28A 

λάκιο. U7P Ἰσϑαίωμ Tuo masogéxcoiTa Tox 

| ep *Aa»op, afíc ρα βδιόθαμ, c Cra DU CET 

io ἐναυάγασα,νυχθήμερομ qi τῷ βυϑῷ aerei 

κα, ὁδοιηρο loo 22 KIG ἡ κινδωυοιο ἡῬῬταμῶμ, 

κινδοοῖο λιδῶμ,κινδαΐνοις ἐκ γένους, κινδιώυοις 

p. Jt Ἐθνῶμ,κινδούοιρ c πόλει avd'aooic i £p text, 

3d voie ῳ ϑαλάσσῃ,, κινδώυοις ᾧ s J6vd'ad éAz 
φοις,ᾧ, κόπῳ W) Axe qU c ἀγξυπνίοις vea 

(0 Xt) λιμῷ x dps, ej qo VKSsIouG 79 d due, 7 e 

 o«X8 3) γυμνότατι,χωφὴ ἦν τσαφεκτορ, H t7 Va 
' saco xov li xa i aS ga ji dé egt a eap DAR 

ἮΝ Ἐκκλλσίομ, τίς ad) «e o) οὐκ αὐϑενῶ; “το σμανδὰα 

3 A117] 3) οὐκ ἔγω ουφου asd Xav x à 0J$ d'& ;la 
A s &dJsxlag 408 καυχήσομοι, —O θεὸς w) 12 

O Φατῆρ 

E 

TUT"T WC VEM “ υὺ-΄-ς-“- 

"CEN w-——TwV-—— s. 

? ' 



ς-7 53. ΔΕΥΤΈΡΑ πρὸ Σ 
4 Ὁ ^ ^ ev t "Panda 

σατῆς T κυρίου NAAGp ANO AeISOU οἱ δὲμ, ὃ copsue - 
λογπτὸς εἰς ToVG o Gv, ὅτι oU «0d o xou, eu δα 
4.0 0 ὃ Ove xk αρἔϊα Ἰβασιλέω ΘἐΦ φὅφει ΧΑ] ὶ 

d'agir TONG πόλιμγτσιάσοι με θέλωμ, νὴ ficu 

εἶδος qi σαξ γάνμ! Ἐχαλάδνιμ διὰ 09) τείχους ἢ | 
δξίφ Vyop τὰρ Xie «UT. δ καυχᾶσδαᾳ δὴ ov cvi. 

oia qot sf opu ys ὡς oTjxe ia Y) ἄγρια ̓  
Avec κυρίου, οἶδα ἄνθρω 2. S agis 70 Tp : 

ϑεκατεσσάς ὡμ γἴτε v σώματι,οἶνκ οἶδα, dT tke 

q0C f ru. T0G Ux oda θεός οἶϑεμ,ςπταγένα 

τα Pp τοιίδτομ ἕως τίου οὐφανοῦον) οἶδα [μ᾽ τοι | 

ovo ἄνθφωφρμεῖ τε cu σώμιατι, {τι ἐκτὸς Tos 

(AX TOC J0UX οἱ ida, ὁ «00 oidtp oTi igi Modo Tu 

γάδεισομ,νὴ 1 HX OUG'«J) ἄξφιτα ἑήματα, δ οὐκ ta 

£o ἀνθρώπῳ λαλῆσ'οἱ, Umtg T τοιούτου καυχήσο ᾿ 

pou, ὑπες ̂  Saut OU X U/X HOO OU 1. μὴ QU TO.G 

co «veloug 4x0 υἱξάμ y) θελήσω xav X Ko'a0J$ oua 

ἔσομιοι ἄφφωμ,αλήϑειαμ y te8 . φείδομαι δὲ, 
IM Tic «10 tue λογίσικη ὑπὲρ ὁ ϑλέπει JS) κει 
τι dt: t 4.0U. W) τὴ ὑπερθολῇ δὴν ὃ amico jeep νὰ 
εὐ  ὑπϑαίφωμμαι, dod M01 oxóAo) Τὴ σαρκὶ γ 
ὙΠ σατᾶρμ ἵνα m κολαφίλ! t ἵνα JU. ὑπ asa 

(«t mig τούτου τρὶς ἴω κύφιορ Ayer ," » IVX 
ga si ἀνῇ ἐμκον 2 ἡ εἰγκκέ e. αφμᾷΐ σοι ἣ χά 

$/G MMQU*- 

- 



ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ «679 

διὸ μιουι ὃ διαμείς μὲσ cA & od aeta τολεοῦπ, a 
δισα op A.X Op καυχήσομοι cJ ταῖς ἀσδϑ)ενεία 

ete μι να Eri HV OO ἐγὲ ue V δώσαμις T MUI 

SoU,dià εὐδοκῶ ὧν αδϑενείακο, qu Vbetatp , qu e 

Vé-yxat 6 , e) διωγμιοῖς,ᾧ) σενοχωρφίαις Vrreg χρῇ 

σοῦ ota γυ ἀδϑενῶ,τότε d'apacróo εἰμι, γίγνα 
ἄφφωμ καυχώμϑυος ὑμιξῖς nc ἰναγκάσατε "γὼ 

y? ὥφελομ υφ ὑμῶμ e'avís«oJ$. ovde y5 t ὑπέρκα 

σα ὑπὲρ λίαρ χτρδόλωμ, εἰ νὴ oUd £p «f ul. t μὲμ 
^e 2 ΄ 7 ἥδε &. τλρ ? , 

c' kj. lat τὸ αγτροόλο Xocreteny Oto cA) ὑμῖμ cA πᾶ 
σῊ V?P 4.0 IL, GA) CK 4401 (97) τέφασι,, Y) δυυᾶ μια 

͵ Á, 9 «1c , c LU ^ 4 5 

ct,ci "y&e ὄξιμο wi[idwTe vzree rao λοιτσὰρ ta 

κλησίαο; εἰμὴ ὅτι αὗτος Ἐγὼ OU κατενάφκησ'α 
€ — ἃ»  - ͵ ^5 , , 2 ' 
VJ Gp5X aq Io'a.07 £9.01 πίω ad rela ταύτημ , 1300 
icy ἑτοίμως ἔχω tA0dp 7100 ὑμᾶς, μα οὗ 

καταναφκήσω VJ. Gp . οὗ yon £X TU τὰ UU, 

αλλ μᾶς. οὗ you ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς "olea 

— €t 3ue'avef2ap, αλλ οἵ ys »ἴς τέκνοις. ἐγὼ 
δὲ ἵδισα δατανίσω, 92) exd oca fono Ua 
wig TW ψυχῶμι υμῶμ, «t M92) 7S 'asófégeog ὑμᾶς 
ἀγασῶμ, Wiop ἀγαπῶμαι. ἔσω δὲ, Ἐγὼ οὗ 
xam ieu ὑμᾶς , &AX ὑτάφχωμ ayoüge 

"6 »δόλῳ i ὑμᾶς Ax op . Jf τινα cop ἀτοέδαλα 

κα πρὸς ὑμᾶς, d'l αὐτο ἐταλεονέκτησα ὑμᾶς: 
O ij TK a 

- 



T E δι o 

(90 A.E T T EP A nos 
J, EE. * , -Ν ΠΝ 

“σαζεκαάλεσα CCETOD , Ἠο σαυαπεϑελα TOJJ αδελα E 

(pop. μήτι Ἐπλεονέκτασεμ ὑμκᾶς τῖτβ ; oV GO" αὖα 

τῷ πνεύματι 7I term fads οὐ τοῖο αὐτοῖο [a 
XU miae p d'ox&rejoTi v iy ἀγρλογούμεθα;κατ 

ξνώπιομ 7 θεδ ᾧ ῳ ago λαλοῦμερμ, T δὲ πάντα 
ἀγαπητοὶ ὑπὲρ δ υμῶμ οἰκοδομῆς. φοδδμιαι ἃ, | 

«κήπτως Ἐλθωμ,οὔχ δίονς θέλω clfec ὑμᾶς, καγὼ 
εὑρεθῶ ὑμῖμ olop οὗ θέλετε, μήπως ἔρις, Aor Bu? 
μοὶ ἐς TIE. "καταλαλιαὴ » Ji8vei or, φυσιῶ: 

σειο,χκαταδσασίαι μὰ πάλι EA Joy at μιε ταπεία 
νῶώσῃ Ὁ θεός κου 7906 UjX.GC, X) πεενθήσω γρδδονο 

Δ προν A. t9 TR OTUD SW) t (AT o ONG CV TO rd 
τὴ ἀκαβαςσίᾳ,κνὸ 7Pe Vs oc) ἀσελγείᾳ ἐέπφαξαμ, 

|: Te ITOU TUTO *e ΡΝ πρὸς ὑμᾶο. iwl S 04.04 

j.xoo δύο 44g TUS p W) vprap sac diae] πᾶρ oie 

p. 908g ua W) 790A y 9,60 Top D dev Tegop* 

W) rop νῦρ γράφω τοῖς προηῤλαςτακ ὅσ» Νὴ τοῖς 

λοιτρῖο τ ἄσιτρ,ὅτι £x ἔλϑω elo T9 πάλιρ,ου φεί 
σομολιπεὶ δοκιμὴμ ἐντεῖτε, T qu Ἐμκοὴ λαλοῦντοα 

28 1S0U 0G εἰς ὑμᾶς οὐκ add «GL, ἀλλα δυαρατέϊ qu 

ὑμῖν. 9) o à ἐδαυρώθκ d't. ἀϑϑενείας, a o E ἐκ 

δαυάμεως θεοῦ, νὴ 3 Νέκέίς ἀδϑενοῦκεμ ὧν Us 

τῷ, αλλὰ Ἰισόμιεθασυμ αὑτῷ Ἐκ δαυάμεως θεοῦ 

εἰονμᾷο. ἑαυτουξ τρεῖς ἄγετε , εὐ Ἐδε qu τῇ τίσει, 
$QUTDUG 



ΠΟΥ XOPIN OIOTZI, $8I 
—. "avTov δοκιμάζετε, οὐκ Ἐπιγινώσκετε ξαυτουρ, - 

ὅτι ING λοιπὸς qu VA Tp ὄξιμ; εἰμί τι «ϑόκιμιοί 

,ξοελπίγω 7,0 T1 γνώσεσθε, ὅτι jk Clo οὐκ £o 

ἀδόκιμοι. SU xo 4.04 δὲ πρὸρ T cO p cH γριΐσοι Va 

: qe xoxop μαϑέμ, οὐ χὶνα Ἑμκέϊς φόκιλκοι pagis 

JS p, XXXX Ἱνὰ V. Clo ὁ καλὸμ γριῆτε, μεῖς 7) ὧς ἂς 

δόκιμοι aud. οὗ *yJ d'uod us Sá Ti κατὰ ὃ αλη δεῖ 

αο αν ὑπὲρ ἀλκθείας. χαΐφομδυ S 40 οὗταμ Hia 

qu. eo ἀσθενῶ μᾶῆν, Vj. Ge ἢ Φαυατοὶ ἥτε, τοῦτο δὲ y) à) 

εὐχόμεθα; "lU V Waisp κατάς τισὶ p. διὰ τοῦτο Java 

TO Tro γεάφω ,ἴνα (AH | TD C ἀγόμως d 

σωμιοὰ κατὰ alu) souche ἔδωκέ uot o κύρια 

οὐ εἰς οὐ κοδομκὴμ., δὴ ovx. εἾο καθαζφεσἸμ. Arp 

ἀδελφοὶ, χαίξετε,κατας τίθεσθε, gaxoAG de, 

| T0 αὐτὸ Φφονέϊτε, εἰς NUSUTE, ἡ) 0 θεὸς 95) ἀγάπκο 

itg) εἰφήνης ἴδοι “αν UO. ida &AAo 

qu ary feo φιλήματι. ἀασάλοντοι ὑμᾶς ol ἅγιοι 

“πάντες. M Χάριο τοῦ κυρίου Ἰησου aes oU, ἢ qz 

γάἄπι τὸ θεοῦ, νον) ἡ κοινωνία τὸ) Gy oU πυεύμιαα 

ποιμετὰ 5 o TU VAS. αμήμ. 

Πρὸρ κοφινθίους δευτέρα 

Ἐγράφα Q7 QULA) o5) κακεδονίαχο διὰ 

τίτου «97 λουκᾷ, 
H 

O iij 



ΠΡΟΣ TAAATAZ EII 

ZTOAH HAYA Or 

βφώπωμ, οὐδὲ δὲ 
ἀνθφώπο, dX 

E URP SPA Oi συν ἐμιοὴ wá) 

τι ἀδελφοὶ rdi ἐκκλησίακα 099) γαλατίας. χά 

416 ὑμῖν "οὐ dg a7? θεοῦ spon À : 90 xvgiov. 

fu. Gy Ἰησοῦ ἀβιϑοῦ, τὸ δόντος $ ἑαυτὸ, ὑπες q^ ὁ cs 

pag ap; HL GU ὅπως δξέλκτοκὴ 8JAQLG Ἐκ T0) $ Vs 

SOTUG o Gy o8 erongo κατὰ Ux dE T9) XsQu 

Lo πατρὸς DTI ἣ δόξα si «(0 TOUC αἰῶνας 

eiae. αμκήμ, ϑαυμάξω, ὅτι οὕτως ταχέως n 

Turis &7P T. καλ ég'QU/TOG Vj.&tG qu χάρι 2ϑε 

gov, Sregop cu weAnap, o oux ἔδιμ ἀλλο, μά ἃ 

UG «i0 1p EY ταφζοσοντες VA. X05 X97) 6A or Tec 12s 

va See od 



T ἂν "7r 
Iu “Α ΕΥ̓ΤΈΡΑ nPO*SZ 23 

"reset Lau ὁ εὐχγγέλιομ T9 χριδοῦ, Ga Y) tay 

Bu. &e ἢ ἄγγελος Jt οὐρανοῦ εὐαγγελι Q4] [TTA 
| € » » ΑΝ 1 γ 

᾿ς "wa ὁ εὐνγγλισάμαεβα va Ty ἀνάθεμα ἔσω, ὡς 
᾿ ν 2, Á/ /, C »ν 

dYeodieikouus » ἡ) ἄρτι πσάλιμ λέγω; τί τι ὑμιᾶςρ 
ε«ὐαγγελίθετοχ, ταθ 0 πταρελάβετε,, ἀνάθεμα ta 

δώ. ἄφτι γοὺβ ανθφώτσους τοείθω, X τὸρ ϑεόμ ; ἢ 
3T ἀνθρώποις ie epis εἰ you ἔτι ἀνθφ ποις | 
ἤφεσκομ,, as!S0U δοῦλος οὔκ ἂρ M4XNp , γνωρίζω 
δὲ ὑαῖν ἀδιλφοὶ, ὦ εὐαγγέλιομ ὀεὐαγγολιόνεμ 
ὑπ τμιοῦ, ὅτι οὐκ t5! κατὰ ἀυνθρωπομ,. οὐδὲ 0/3 

yo «eat ἀνθφώπου wagiAo op cUTO , οὔτε ta 

διδάχθαημ, ἀλιὰ δὲ ἀποκαλύψεωφ᾽ ING'OU agisoU. 

ἠκούσατε γὺ σιὼ 5 Sup avaSgodip ποτὲ tp [coy 

ἰσδαϊσμῷ, U ὅτι Xa S ὑπεζδολὴρ ξδίωκομ 702 ἕκα 

sO uio tag T Oves) ̓ ἐπόςθο Up od) τὴμ, X) πεοέκοτῆο p 

dy Gd Ἰοδαϊσμῷ ὕπερ τοοβλους σαρνλικιώτας 

«^ 69 γε μου, τοϊφιοσοτἕφωρ ἡιλωτάοῦν El 

χωρ τὴν τοατρικῶμ κου πραραδόσεωμ ὅτε ὃ sus 

d'oxkc'sp a θεὸς, ὃ αφοςίσας με Ἐκ κοιλίαρ μικα 

“ζὸς μα, καλέσας διὰ τ aetema αὐ, χηρκας 

λύψαι T op αὐΐ qu nobi να &UOW Au cogat aT 

qu τοῖο £Oysoi εὐθέως, oU ago G'ows Ox cogi 

y) dipuc, οὐδὲ avi op eie ππφοσόλυμα πρὸς γουο 

προ £435 ἀποθόλυς, ἀλλὰ &miA top erg ἀξαδίαμ, 

ο ij V9) T 



ETrTZTOAÀAR mnPo-rz EN Ἢ 73 

wo tup ὑπέθρεψα εἰ; δαβλασκόμ. ἔπειτὰ Mon Es, 

τα ἔτη ape Ato y «1G fegon Ava ἰσοφῆσοι πέ 

"top; πὴ ἐπέμανα 7906 αὐτου ἡμέφαρ δεκαπν 

τι. ὕτεφομ δὲ ἦν ἀγρδόλωμ οὐκ εἰδορ ἐμὴ κω. 0| 

βομτὸρ ἀδελφὸμ τὸ κυρίου, ἃ δὲ γράφω Vip, 

id'ov ἐνῶπὶ ομ τῷ AeoU,0T! OU ψεύδομαι. ἔπετὰ 

ἥλθομ εἰς τὰ κλίματα q5) cue tato 92) ὯΝ xA 

«o. τέρω δὲ ἀγνοῦ ϑῦος ζὸ προσώπῳ TOO tus 

κλησίαι8 99] Ἰουδαίας »τάχο τ eg. ἐκόνομ δὲ 
ἀκούοντεο ἥσαμ,ὅτι ὃ διώκωμ i ἡμᾶς ποτενὺμ εὖ 

ewe derat t Tl) misi, 4 «0€ ἐπόφθει," t2 

δόξαξορ ᾧ s Ἐμοὶ Top θεόμ. Eze διὰ δεκάς 
τεοσάφωμ TÀI πάλιμ ἀνέϑεμ εἰοἵεφοσὄλυμα (A 

τὰ βαξφνάθα,συμπαςαλαδωμ 9) τῖτομ. ἀνέδημ 
δὲκατὰ ao κάλυψιμ, 9) ἀνεθέμημ αὑτοῖς τὸ τ: 

αὐγέλιομ, ὃ καφύσσω qu τοῖο teer, κατ᾽ 1d a 

δὲ τοῖο d'oxovoi, κήποωρ slo xsyop τρέχω," i tdeo 

p.op. XXX. οὐδὲ vi T06 ὃ συμ $4.0 LA Kp Opis 

x09 v ror ju Vou διὰ δὲ τούς reete x Tovo v 

δαδέλφους,οἱ τινεο acido ) κατασκοπῆσαι, 

ali LIE HA AH ἔχομεμ S agi5a iio, 
“να μᾶς καταδουλώσω "m. οἷο οὐδὲ 7 πφὸς gap 

eI EOUASD τῇ ὑτεοταγῇ; ἵνα ἡ ἀλήθεια Τὸ sua eA t 

διαμείνῃ 21906 VA Go. ἀφ δὲ 41 δοκούντωμ. εἰναξ 
τι Ὁποῖλ 



| ΤΟΥ͂Σ TAAATAX τῆς 
τι, ὁποῖοί ποτε ἡσαμ,οὐδέμ μοι διαφέρει. πρόσω 
πομ ἀνθρώπου θεὸρ ov λαμβάνει, ἐμοὶ γᾺ οἱ δο. 

κοῦντεο, οὐδὲμ προσονψέθεντο͵ ἀλλὰ τουνατίομ, 

ἰδ ὄ υτες, ὅτι emis du pat ὁ εφαγγέλιομ ὃ ἄκφοβυ 
βίας yb τῦτρος ἡ πεςιτοιλῆς.ο ὃ ἐνεφγήσας 

wine εἰς meson Ὁ) σε το βς, ἐνέφγαησε 

402) Ἐλιοὶ €1G τα EDVN . 102) γνόντες alo xégi 1$ 

| d'otéio 4.01, Ἰάκωθορ 0? xai M9) Ἰωάννα, 

01 δοκοῦντεο βύλοι εἰνοχ δεξιὰ icta ἰδωκαμῖ t4L01 νὴ 

βαρνάδᾳ κοινωνΐίαο, ἵνὰ Ru. Go ero τὰ EVA aU TOR 

δὲ εἰς alu) Cd vop € 7o xGp ἵνα AM 
ἀιρνεύωμεμ,ὃ νὰ Ἰαυσούδασα αὑτὸ τοῦτο soria at. 

ὅτε ἢ ἴλθεμ τοέτζος τ ἀνἀδχεαμ,κατὰ πρόσω 

7rop αὑτῷ ἀντέδαμ, OTI κατεγνωσμδοο ἢ Hy jo 

49) γὺ Ἑλθέιμ τινᾶο αῬῬ Ἰακῶβο UA c] 47 ἐθνῶμ | 

cupio, ὅτε δὲ ion, ὑπέσελνε V) apogr 
Ξαυτομ,φοβούμνος TOUG Ἐκ το Se ITO 4G (O7) σὺ 

yumexg Dura αὑτῷ (9) 0t λοιποὶ Ἰουδαῖοι, iig | 
τι 99) Bogy& os σαυαπήχθα oUTE τῇ ὕποκς I σαι ἀλλ ὅτε εἶδομ ὅτι οἱ οὐκ ερθοποδοῦσι 706 1S 
ἀλήθεαρ τὸ) εὐαγγελίου ἶπτομ Gi ésto t £44 πο 
eap eri ymtap, εἰσῦ Ἰουδαῖος ὑπάς xp, ἐθνικῶφ 
3iíe, X) ovx fovd'o «Go, τὶ τὰ ἔθνκ ἀγαγκαλεις 1 T. 
ϑαΐζεμ) ἑμᾷς φύσει Ἰονδαζζοι, 107) οὖκ Za ἐθγῶμ 

O » Q^ 

de^ 



PA, doo 

διλαρτωλοὶ inc inno ducicicar i 7! C Ἢ 

ἽΝ | νόμου,διιὅτι οἱ ου d'ixouc 0c rout dtt £e"ycp nor 

So6 ἁμιαφτίας διζκονος 5 JA γγύοιτο, εἰ ny) ἃ Xe 

πέθανομ. , (ot θεῷ i bs " λϑισῷ cux sig opta | 

T ἀγαπήσαντος "TM 19) wagad rmog ὗ ter | j 

5. θανερ. Ω ἀνόντοι γαλάταϊ, τίς ὑμᾶς Ἐβάκ 

φωιδαίος. τοῦτο ἐμὄνομ ϑέλω uade ἃ M ip, 

(ατι»νῆρ geeo immAdds; Vector ἐπάθετε 5 3 

VY NS xa 
$86  EnIZTOAR δ 

dL tg yop νόμου » EG αὐ διὰ wiswog INg'OV. ἜΝ ἐν | 
SoU «Νὴ 44.€lG «lo γιὸ ἢ ἰκσοῦμ tme o Qus δας 
δικοιωθῶ μερὶ tx πίσεως χρισου ,W)) οὐκ Len T. 

Es V » 

ὦ 
εκ σασα σάςξ. «y δὲ θετοῦντες δικοκωθῆναιρ cA sU M. Ἢ 
"T τ τὺ ἔθημεμ Won αὐτοὶ toS Tto! »ἄφα Ms Lt 

y e 'τέλυσα, ταῦτα Alp. οἰκοδομῶ, wage di : 

" ξλκαυτὸμ σιωυίβαμι. Ἐγὼ y διάνόμου νόμῳ e 

ζῶ δὲ, ovx ἔτι ἐγὼ ; ci δὲ qu tuoi aeo. ο δὲ 

ΕΙΣ 3ῶ φ qu σαφκῖ, E wise 3ῶ τὴ “τῷ oV τοῦ Ü 95, 

ὑπέρ Ἐμοῦ. οὐκ αθετῷ 1X χάρι quu. , ὦ yg 
dia νόμου d'iwotoe'ttox , c dga 45506 ἜΠΗ, s 

C'XXV& » τῇ QUCO toC UU πείθεο νι; οἷ ole κατ breit 

ἑκους Ἰησονο λβιδὸς 790 eo , S vua t50Us 

Jtt 5$ yop νόμου ὁ πνεῦμα Ἐλάβετε, MH i tà ἄκοα e 1 

ἃς πίσεως;οὕτως QVONTUI [ἴδε tae e d ufuot TUR i W 

DT Es νὰ el ij. oup vro pata ? weg ΓΕ 



2o TÓY X d— 5A. AATAZ 597 
p. e Ta : im 
to "οὴ πνεφγῶρ δωυάμας d Wide t eg yep Vo 

(04400 SIE | dt. ἀκοῦς τίβεως; : καθὼς t aepo. Tria 
5 | isdues τὸ θεῷ » t9) Ἑλογ fd αὑτῷ εἰς δικοῖοα 

ἋΣ σῶκμ, γινώσκετε ἄρα, ὅτι οἵ Ἐκ 1990 ^ οὗτοι «ἢ 

cipi, fjot ἀδφαάμι. προΐδουσα δὲ ὃ & γραφὴ, ὅτι Ἐκ 
ποίδεωρ δικαιοῖ τὰ Ἐθνκὸ θεὸ ογπροξὺκγγελίσατο 

TX ἔθνκ, ὥοτε οἵ Ἐκ το 159C0C εὐλογοῦνται, d [65 

7S0 ̓ἀςθαάμ, ὅσιοι y? dt t £g Yep νόμκου ec 19 UT 

| κατάξαρ. got, γέγφαπ]αι γάς. ἐπικατάςατος 

150506 0UX €. πᾶσι τοῖς verga. to οι 

ι en Go. GIGA I ΤΟ νόμου, TO) "ax o1 QU, αὑτά oTt 3 

| φὐνόμῳ οὐδείς d'ikouSa) ἄνα GO. θεῷ, δύλομ,ὅτε 

1 0 dIxau(Q^ £x wissoo γήσετοι, ὃ δὲ νόμιοο οὐκ £a 

᾿ς Six wisuo0, ἀλλ o ποοιίσαο αὑτὰ ἄνθρω 700, 

ζέσετοι qu αὑτοῦδ, 28's? G UG dovyóguesp'ac 

EN»! κατάρας τὸ νόμου ρόμδμυος à ὑπέρ ὑμῶρ 
κατάρα, γέγφατῆαι γάς. "ἐπικατάφατος τᾶρ, ὃ 
AS xgusduyoc ἐπὶ ἔυλυ: ἵνα εἰς Τὰ ἔθνκ ἢ εὐλογία "7 

᾿ Agen. yov aa qu M53 io" 0U ἵνα To) ἢ ine 
γελίαρ 7 τονεύμιατος λάθω quip διὰ Q6) τίσι, 
ἀδελφοὶ, κατὰ ἄνθρωπορμ λέγω ὅμως ἀνθρώπῳ 

seniors E aere ,3 Ἐπιδιαα 
petens, 9 5 2 ἐφξέθασαμ αἱ ἐπαγγελίαι, 

E 
LA (s NS 

ig) 9. 

"69 à ἀβξαάμι. ὃ ὅτι VAM ep ᾧν σοὶ πάντα | 



[ EN M CS. 

EHRIZTOAH ΠΡΟΣ $$ — 
9) d) πές μαὰ αὖ τοῦ). OU λέγα 19) τοῖο gue E 

esas ἐπὶ φρλλῶρ, ἀλλ ὧς Ἐἐῷ tco) τὸ αὐἷῷ 1 
ἀκατί o'0v,00 di ἀϑιδός, τοῦτο δὲ λέγω, eo E 
——— p vro “τῷ θεοῦ εἶο MS op)o, μετὰ, E 
Ἐτκ τετξακόσια 119) τριάκοντα γέγονως νόμιος, 1 E 

οὐκ itt T τὸ κατας γῆσ'αι “ἰὼ troc Wwe TOI. : E 

£t γὺ ἐκνόμου f κληφονοικία, οὔκ τι dtt eT 

λίας, τῷ δὲ aga d ἐπαγγελίας «ex dis So 
οθεύο, τί οὖμ 0 νόμος; : ὧν wagobissop Xd Ju 

προσετέθν,ἄχοιο οὗ Ἐλθὴ ὁ αὐέςλια, ὧ trio 

ται »διατα γεῖς dtc ἀγγέλωρ qu xe! μασίτου. ὃ 
δὲ ὲ μεσίτης, vog ovx ἔσιμ,ὃ δὲ Jvoo «iG ipt οοὗὔ — 
901.06 κατὰ 1. ἐπαγγελιῶ 9 TO θεδ: κι ἐγύϑοιτο, ES 

«1 oS kd 00x νόμιος, o δϑωυάμθυος γϑωοποιῆσιοι, ὦ 

οὕτως ἄρ ἐκνόμου ip ἡ δικακοστῶν, à ec σαρᾷα 

x Aeto'ep ἣ exei τὰ wojT« UT 6 GU. te T fati, ἵνα 8 

vrai tx τίθεωρ Ἰκσοῦ Wem V δοθῇ τοῖς wrta 

S«UOUC'I. πρὸ τοῦ δὲ ἐλθέ Ὧ $151,U7P VÓU.Op ts. 

φφαφόμεθα,συγκεκλᾷ a'U3ajot «iG 1S p. EA soot 

vs ISIp ατρκαλυφθᾶναι, Goo T€ ὃ VO4X08 τοοιϑαγωα 

eyoo Wy γέγονερ «Ie aeiSop, ἵνα Ἐκ τοίσεως dia 

κοκοθῶμεμ, λθόσκο 7) ὃ πίσεωο, 0UX ἔτι UTP r0. 

| δαγω γόμ [297 EAR snp 8 Jor θεοῦ ξσὲ διὰ mri 

9:09 * A958 Ing'B, o'i ἃ ter ὅλ WT Aa rSOp ive 
δύσαῦ)ε, 



TOTZ TAÀAAATA Σ᾿ $89 
a n 1 d NS ^ . ^s 

- δύσασος, ovx &vt Tovd (G9 οὐδὲ Ἑδλλκμ,οὺκ ἔνι δ 

- Aog οὐδὲ ἐλεύθεφος, oux ἕν! oos p wor] θῆλυ, τάν 

πες γὺύμέϊο εἷς ἐσὲ qu χριδ Ik S. εἰ δὲ ὑμιξίο χορ 
| ^ Ἂ 7 Ἦν τῳ 4 

- φοῦ, ἄρα T ἀδρααμ ante κα ξδε,νγὴ κατὶ erac ye 
Li e- i dh MENS Υ , c 

. «p xAMeoVO4.Or. λέγω δὲ, tq oc'op agovop o 

κληφονόμος νήπιός ép, ovdty διαφέξει δούλου, 

κύφιος yup à dat ν᾽ Ἐπι τρόπος δ δ] v9 
οἰκονόμους oet cd προθεσμίας T  τρατρός οὔτ 

᾿ποὴ hee, ὅτε ἥμμεμ νάτπτιοι UT? τὰ sorx a τῶ πκὸ 
: δον ITE δεόαλω μῆμοι OTt 2 ἦλθε (ss πλήρωμα 

T ore, δφαπάσαλεμ t 0 θεθρ Tijop αὖ ΤΟ) νόμε 

yop Ἐκ "ytct 06, YXyoó Mpaop Ὁ νόμκορζίνα τοὺς 

U7P VO/.0] d cayo ot ji Iva lu). ἥοθεσίαμ ἁπολάα 

Sede ὅτι δέ tss joi d erts 00:06 ὁ πυεῦ 

μα T Ves QUT εἰς τάο xag δία) HALO, «ga lop, ap 

βὰ c Ó seri. (0G T€ οὐκ ἔτι εἰ 1 δοῦλος, αλλ jóe. 3 

^ joe κληρονόμος 025 διὰ ΔϑΙΘΌ,. ἀλλὰ τότε y 

OUX εἰδότες δεορῥδολεύσατ τοῖο μή φύσει οὖσι 

ϑεοῖο.νῦμ δὲ γνόντες 0«0p Xv op 5 γνω d tv 

VP ÜzoU , v 3o trriSPépeTe oup. ἔπι τὰ 6) εγῇ 

IB) xd sor, ea rang rods fasi 
θέλεπ; uc ee to rox TROC OU € (QU) μῆνας, Mor) καῖς 

* 5 A» ς c ^ 

-. €0UG, (QU ἐνιαυτούς. cpo DoVJX oU υμᾶς, μά τως 
3. 'v ? ? ς ^u (t 2 γ 

- εἰκῇ κεκοπίακα VIG ὑμᾶς, "yl Ve od e ὡς γὼ, ὅτι 
» 

Kyo 



$50 EnrzTÓAMH T0 ΡΝ ἘΠ 
καγοω ὡς ὑμκεῖο, a Acor, TRA UG. oy " m 
ud Ifc «Te, oid'e δὲ, OTI δ᾽ ἀδϑένααρ 99) c'aexog- " 5 | 

εὐκγγιλισάμηρὺ Vip T0 πρότερομ. t2) 
TOD wagua- n 

CJ. Óp κκου,τὸμ qf) τὴ σαρκί [A.U OU. em : 
Tt 4,0Udk Peer ὑυσατε,αλλ' (00 ἄγγελο p θεοῦ ἐδέξαα 

dias ὃς ΕΖ Inc Jie οὖν «po qoam dg 

ὑμῶρ;μαφτυφῶ γι υμῖρ,ὅτι εἰ δωυατὸμ, οι t 29 

Oc ovo U VLonp δεοςύξαντες ἃ Qty ἐδώκαϊέ ἀλοι. (05e - 

tX0eoct ὑμιῶρ γἔγνα, ἀλπθεύωμ UTI 5 juAovc ID | 

ὕμιᾶο οὗ καλῶς , UNO EX KA CoU ὑμᾶς θέλου: 

σι μοῖνα αὕτονς ψιλοῦτε. καλομ δὲ τὸ ληλούσθαξ., 1 

cA KA wy TT A evo dy Go wagevat : j 

nm πρὸς ὑμᾶς . τεκνία (κου, oUG ποάλιμ Gd'We,Xa 
ae! οὗ ὑ μοφφωθῇ asisec qW Vj Tp . ἤθελομ δὲ Ads Uu 

Vou πρὸς UJ e d$ τι.) ἀλνάξοι alo) φωνήῃ κου». 

Tr ope OU LOU ᾧ ὑμῖν. λέγετέ ἀλοι οἱ V7P Vj. 

θέλοντες «à Vott ,τὸμ ví. op οὔκ ἀκούετε; y oy paca 

S oTt ἀβφαάμ δύο ἣ jjovc Toesp, eve o] soud't 
σ᾿, ένα tx QC) ἐλδυθέφας. ἀλν' 0 μέρ £x ob) 

vxoud io 46 »xocro σᾶς κα γεγένατῇ, ὁ Ἐκ E AU 

0 egg fia q9) ἐπαγγελίας, carm o TE Gea 
ὠϑυνα. αὗται γάς εἰσι δύο d'y Vatt; uui up aa 
ρου cau G δαλείαμ γεννῶσα, ἥτις ὄξ)» ἃ drag, - 

T PR Us. ctim ὁφος ὄξ)μ qu τῇ «ectfola, e'vSora 

x8 δὲ 
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| "OrZ FrAAATAZ 59i 

E 5 TH voy ise ouo. ,d'o vAs ye X WOOD: DOW TÉ | 

3 νὼ, «iso. ἡ Ἢ ἄνω Ἱεφουσαλήμι ἐλδυθέςα ὄξιμ,19 

τὶς ἀξ) ume πάντωρ Ἡμιῶμ. recon ves. εὖ 
φφάνθητι silga οὗ τρΐουσα,  δῆξορ 492) Góncop 

 Bovx ὠδίνουσα, , ὅτι »»δλὰ τὰ τέκνα st ἐφήμιου 

r μᾶλλομ," φδ) ἐχούσας Tp dud gai ido δὲ ἀδελε 
à φοὶ καταῖσαακ Ἐπαγκλίαο τέκνα sou. ép . ἀλὶ 

- Gaps τότε ὃ κατά σάρκα "ypovi sto P ἐδίωκε Top 
κατὰ ντύμα, οὕτως MOD) VUj. a d TELA E "ye V "oe 
- Qi 5 ἔκξαλε Tl woud' lax xp (QU) Top jjop «v2, oU 

Ὶ 28 D IÜorgovo pui ὁ 40g q9) woud IgG “ετὰ 

' Tj ἐλθιθέφας. d ἄφα ἀδελφοὶ οὐκ Ec" j ep cud t 

poc τέκνα ἀλλὰ S ελδυθέφας. τῇ ἐλόνθεφίᾳ 
οὖμ ἣ χριδορ ἡ μᾶρ μλθυθέφρωσ'ε, Ξήκετε, νὴ ux rte 

2up Qu^y& δουλείας ἐνέχεοϑ s. 1€ Ἐγώ τταῦλοο Aca. 

— yo Vu Tp, ὅτι kc ποτριτέμνκοθε, χριδὸρ ὑμᾶς οὔ 
δὲμ ὠφελήσει, μκαφτύφομοαι δὲ ττάλιμ τοαντ ἀνα 

θρώπῳ τποτριτελυομδῳ,, ὅτι ὀφειλέτκο Sip, δ: 

λορ T νόμομ τοοιῆσομ.καταρ y KT Αἴ S19 3,0l 
qiio cu νόμῳ δικοι δός, ἢ χάριτος d'Lemto vm. ta 

peo & πνεύματι Ἐκ πίδεως ἐλπίδα δικακοσορκα 

- ἀπικδεχόμαεθα. qi ἡ χρισῶ Iac OU y οὔτε ZIQITOJAM 
ἀἸοχύει, οὔτε axgoCusia aA Ti ien δὶ &vy cmo ta 

προ μέμάξεχεν voici ὑμᾷς ἀνέκοψε Τὰ 

QA qud 
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^ E bis 
E Ya EL 

$92  ERIZTOAH προ * 
ἄλαηθεία ud uix; A crac uoi οὐκ tx TO κα 

| AOVVTOO ὑμᾶς ἀκα λίαν ὕλομ T φύραμα ed 3 

᾿μοῖ. Ἐγὼ τοέφριθα ἐιουμᾶς quU κυφίῳ, ὅτι οὐδὲμ 

ἄλλο φφονήσετε. ὁ ϑεταφάσωμὶ ὑμᾶς, βαϑάσε͵ É 
κρίμα, oaTiG à ἄρ! Κ᾿ ἐγὼ δὲ ἀδελφοὶ, εἰ, τιτομιὴμ 

μι κπρύοσω, τί ἔτι διώκομοι ῥᾶφα ker γαῖ τὸ 

| σκἄνδαλομ TO) δαυφοῦ. ὄφελομ I9) werid ortis 
οἵ ἀνασατοῦντες ὕμκᾶο. ὑμεῖς yo ἐπὶ ̓ἐλδυϑες foi Ἢ 

᾿ κλήθετε αϑελφοὶ, A. oVop μὴ “ἰὼ Ἐλόυθερ ίαρ εἰ «IC Qs 3 

φοςμὰὲμ τῇ σαρκὶ, xa διὰ οδὴ ἀγάπης d'aides ὦ 
7t ἀδλίλοις. 0 yg $2 νόμος T tV λόγῳ ho 

goi rax sf τ, ἀγαπάσειο τὶ TO wGAXc'Iop σ᾽ ig p 

αὐτόμ. s ; δὲ αλνήλους δάκνετε νὴ korea ere, ps : 
πετε μὴ ὑπὸ OX cop ἀναλωθῆτε, λέγω δὲ, πὶ 
ὁλατι "marem, 1192) zr vfq σας κὸς Eu. 

τελέσπτε. ἃ Ὑ σὰρξ ἐπιϑυέί κατὰ TO) πυεύμια 3 

06510 δὲ τονεῦλκα κατὰ qo) σαρκόρ, ταῦτα jq 

jixercóu αἰδνήλοιρ ζίνα μιὰ ἃ ἂμ ϑέλετεαῦτα Pla | 

γε ὦ δὲ πνεύματι ἀγεόϑε, oU 6S εὐ 7 νόλκομ, φα 
νεφὰ δέ ὄξι τα ἔξγα gO) σαςκός, & τινά ὄξι, μιοια — 

Xt ἰα,τρφνεία, ἀκαθαςσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολααι ; 

apu, φαςμακεία; Vx eau, | $916, £UAO! , Swaol, | 

Ἐριθέίαι, διχοδασίαι aig ἐσεις,φ νοι, φόνοι; με | 

$01) 1690401 , (97) τὰ 04A01a. TOVTIG ; & προλέγω 1 

| Uuip, 



| TOrZ FrAAATAEZ, 595 

E Voy d ag ὦ πεοδίηρρ,ὅτι ot τὰ τοιαῦτα πεάσ' 

P σοντερ,Θασιλεΐαμ θεοῦ ov κλαφονομῆσο V A ὁ 5 

καρ Τὸ i Vs Uo 00 ὄξιμ y ἀγάπι,χαρά, »ὐφένκ, 

μακροθυμία, agus TIG, αγαθοσ cow »αίδιρ,πφαῦ 

Tho yug era. κχία Δ TOI ST 2j) ovK €51 νόμος. 

οἵ δὲ “τῦ) λϑιϑοῦ, n σἄφκα Ἐραύςωσαμ σὺμ τοῖς 
πσαθήμασι,νοὴ ταὶς ἐπιθυμίαι. er 15/8 p πνεύ 

᾿ς μαὰ,ανεύμας κοὴ Ξοιχῶμερ. μὲ γινώμεθα κα 

᾿ς ψόδ οξοιγα δῆλος προκαλούμβμοι, Xo Oa - 

owe. . AA pot, id i99) προλαφθᾷ ἄνθρω 

E “ποῦ Ἐν τινι Apoc] agat, ὃ ὑμιεῖς 01 τονϑυματικοὴ, 

καταρτίζετε Tp τοιοῦτο q^ "oet act 7exOTHa 

| τος ,σκοπῶμ σταντομ, n (oU) συ τας αὐϑῇς ἃ CA 

λίλωρ τὰ δἅ x Pasce , M99). οὕτως ἄναπλκα 

ξώσατε TO νόμο T? ἀβιϑοῦ. . ὦ y δοκᾶτις εἶ 
EE 'uxdep p , ταυτὸ, φφιναπατᾷ. τὸ δὲ t ga 

| "yop ἑαυτὸ δοκιμαλέτω s y i509 QUA TOT sig ταῦ 

q0p μόνομ T Kat XO tfe ; κοῦ OVX. εἶς TOJ ἔτεα 

φομιξκαθος y? *'Idiop φορτίομ θασάσει, «ono 

νείτω δὲ o xoTXX oU 06 TOJ λόγομ » G8 κατκ 

xoa cA adc ἀγαθοῖς. αἰ τ λανᾷοος, ϑεδο 

οὔ ἀυκταςίζεται, D you sap aste ἀνθ i 

ποντο "92 δεςίσει, o OTI ὃ ἀσείφωμ εἴ 12). σάφκα 

αὐτο), Ἐκ T σαφκὸρ θερ Ig'e φθοφάμ ox ais 

p εἰς ἃ 



598 EEIXTOAHM πρό 
vo “ὃ Sev aL; τὸ πνεύματος θεφίσα A 

ὦνϊομ. Ὁ δὲ καλὸμ ποιδντεῦ nm tocan uae. κακά, | 

eG y idit Osofc'ouksp, ux ἐκλιυυόμϑροι, ἄρα οὖμ 

ὧς καὶ ὁ» ἔχομεμ;ς γαϊώῤκεθα τὸ ἀγαθὸμ meom 
’ὔ 7 ᾿ * NU 5 ' , i1 E. 

τσαυ]αθ,μάλιδα δὲ προς TOVG οἸ κειὸ ἡ πιδεωῤ, t 

ἴδετε πηλίκοις VT agar ἔχκαγα τὴ udi "ἈΝ 
χειρί ὅσοι θέλσσιμ εὐ προσωπῦσοι ed σαρκὶ οἷα ᾿ 

τοι ἀναγκάἄξουσιμ υμᾶς πἰδιτέμι eost νομὴ We oc 

Ud G9. "arm T ἀβι5οῦ διώκωνται. οὐδὲ op οἵ 

zig otio αὐτοὶ VÓ4XOJ φυλάσσουσιμ, ἀλλὰ 

θέλο vei ὑμᾶς τριτέμντονν 3 ἵνα ᾧ τῇ ἔν μετέφᾳ j 

σαρκὶ crine VT OX, Ἐμοὶ δὲ Jh Mor καυχος 

cat , st μὴ qug Sag Τὸ κυρίου RA Gp IxcOU —— 

aps, 4t οὗ ξ οὶ κόσμιος ἐσαύφωτῃ, κἀγὼ Gd E 

κόσμῳ .eu διδῷ Ἰκσδ οἴἶτε id Ti "Xe, 
οὔτε ἄκςο βυσία δὰ κοινὴ κτισὶ 6.92) Oc'ol 

κανόν! τ ὅτῳ 5οιχήσασιμ, ere z? αὑτούς Vor] 

Ἐλεσο, νὴ Ἐπὶ 7p Ἰσφαΐϊλ τὸ 95. T AorTroU κόπος, 
μοι μα δεῖς “πδαχέτω, Ἐγὼ γυτὰ Syd. eT TO 

xvgiov] Ixci5 τ Go σώματί μον Pasa od H Χάξις 

ΤΩ) κυςίου HO p 1Nc'OV agrsoV AT T0) τνεύμιας 

T06 Vj. Gp ἀδελφοί, ἀμήμ, 

sc. 

T9068 γαλάτας ἔγφάφᾳ ἀπὸ QOAANG s 
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᾿» — AU B MEA, MN, Κι RÀ, 4e, Ac 

μων Y 

- ide ἡμῶμ,νοὴ unes Nc 3 χροῦ. sVAo"yxTOG ὃ 
ἊΣ 92) bud TO) ! xui fou ἩμιῶμἸκσοῦ χοιδοῦ, 
: δεὐλογίσας ἷ ἡμᾶς so τοάσ εὐλογία τονδυμκαὰα 

x qu τοῖς errovgayiorc 38/56, xao o διελέξατο | 

77154: Si αὑτῷ de ̓καταβολὴς Mox kou » «VoU Ha 
μᾶς ἁγίου It) ἀμώμους κατ' ἐνώπιομ αὖ Τὸ) 
qu &y&miymgoogi ac ἡμᾶς «lo ἡοθεσίαμ διὰ 1&0 5$ 
asiSov εἰς «Top ,x«r« 7l εὐδοκίαρ τῶ «fa 
ware αὐτοῦ εἰς ἔποῦνομ | δόξης 95) χάφιηϑο ada 
Sila d H exagfTocsp Ἡῤλᾷς qu (69. H'yocm kd) e. 

P4 4à 



596 ἘΠΙΣΤσΛΗ προσ 
ᾧ ᾧ Xon lo c αγρλύτρωσιμ δια τοὶ ματος D 

αὐτο, τί ἃ ἄφεσιμ ἣν πφατγωμιάτωμ 1 κατὰ "s 
τολοῦτου ou Xdgren αὖ" ΤΟ), i ἐπεφίοσδυσερ εἰς 

ἡμᾶς, qi πράσῃ σοφίᾳ WoD) ᾧφο νήσει; Ὑνωςίσιας [7 
ipo ἀυθήςιου TO) θελήματος eoa as 
d'oxiap αὐτο» πφοΐθετο cf) αὑτῷ εἰς o1. ονομίαρ ἘΠ΄ 
τοληφώλιατος ΓΝ καιφῶρ,ἀγακεφαλαιόσαζθτι p 

πάντα EI 3, TT d τοῖς οὐφανοῖς, 9 9 : d 

τα tn οδὴ γῆς qi cir Got & ποὴξ Ἐκλη was, ; 
“προος!δ) ἐντερ κατὰ ὁ πρόδϑεσιμ,το T πάντα : ἔς. ) 

νεφ γοῦντος » κατὰ lu Gau τῷ θελήματος atia 
τὸν εἷς τὸ sivod Bua de ἔποανομ «Ou dene e «v. 

τοὺς rage qu 6) χεισῷ, quao gà A 

ἀκούσαντες ?p AO yp qe QI θείαρ "δ, viewOuop ἢ 

c5) σωτηφίαο VIA Gp, qu à (92) τοιδεύσαντεο, wes : 
yis G9 αυεύματι 9o) ἐπαγγελία 6 ὃ αγίῳ, 
ὅς ὄξ)μ adea Op ϑὴ κληρονομκίαρ Iu y, cl Pa 

λύτρωσιν 9o) "iratis εἰς too Q) δόξης 
ei T9, διὰ ToU κἄγως ἀκούσας Ὁ καὶ ὑμᾶο wt 
sip qv 6o nut ἰνσοῦ, 92) τἰὼ ἀγάπα al ὦ εἰς 
πάντας τοῦο 'ylo υοροῦ πραύομκακ SU χαφιδῶρ Us 
πὲς ὑμῶμ,ανείαμ᾽ V/A. Gy Τριού Luo cs ἐπὶ jV aga 
σευχῶμ μουρῖνα οθεῦο 7 kg foU hup Ἰησοῦ ét E 

ovo πατὶς ὃ d'o£no dni ve ip voL σοφίας 

| (gu) 



EU TOrz'"rzotzrlorx*X"' 99 
E We? & 4t ko soe eH emryigea αὖ τον, τοεφώτις 

] BeMo υς TDVG ὀφθαλμοῦ UO Qc) διανοίαφ i υμῶμ, εἰς 

- mo eid éyou ὑμιᾶς Τίς ὄξῃμ ἡ ελπτίο 95) κλήσεως αὖ 

2 T9439) τίς 0 τλοῦτοο L9 δόξῃς go) κληφονομίας 
δι τος qu 7916 ry lor) τί TO ὑπεςβάλιομ aye 

| o6 99) δωυάμεως au» eic ἡμᾶς, TOUG τοισεῦον 

τΤαρ | κατα Tl à ἐνέφγααμ To κράτους 2t ἰλύος 

αὐτο yen yip ua λϑιδῷ,ἐγείςας αὑτὸρμ ἔκ 
^ νεκφῶ ὥμ,ν) indien ᾧ cu d «To, cA ̂eio Ἐ7ρυ2 

E $ javiorg Ves Guo woe axes) δζουσίας » 

d'uodu.c0,49) κυφιότατορ X 3) τσαντὸς ὀνόματος 
Ὀνομιαξομδμου ,ov μιόνορ cy (Go) a Gy To reis 

E χοῦ ὧν ἀξ i ovr) πάντα ὑπέταξεμ vae 

| τοῦς τύδας αὐτῶ, Y) αὐτὸν ἔδωκε κεῷ ap ὑπὲς 

πάντα τὴ oou tot ,ἅτιο ἀξ) τὸ σῶμκα T9) , ὃ 
Vf Ax τῷ WV T& eA πᾶσι πληρουμᾶψου, 

καὶ ὑμᾶο ovrao Yexgove τοῖς ̓ϑαη)ώμασὶ 

πο τάϊς ἀμιαφή αι, Gf αίο ὥοτε pierre 

κατὰ ΤῸμ oj Ga 9? κόσιμου τούτου, κατὰ Tp djs 

χοντα o3) | Eovetao το) ἀέρος, τὸ) ὧν tipo, T 

| Vup tse ovt G cu τοῖο oio oO) crede , qu oie 

Woo) kdo o iu TeG ues gap up TTE 7ωῖς Ἐπ! 
δ) υῤκίαιο Q9) σαφκὸς MAG, τειοῦντεο τὰ Oa 

T&s9| σαρκὸρ , (9| ΤΥ Φιανοιῶμ » νοὶ ἥμεμ τέα 

p dj κυα φύν’ 

δ τος ας, ν΄. 



$958 ,EmnrsTOAR | OBPOZ 

o6 p ᾧ Ἰλέει δια T UE yin) av jlp Wyda 3 
| "CR ἥμκᾷς,νὴ oiTog N/A. CLG νεκροῦ "eic eem 

Jac tet uoto ογρίπσς GÀ" eis D. χάφΠι δὲ ouo 
e μβιοι,νὴ A19 σιρφκάθισε d qu viotms D. | 

| φανίοιρ qi χρισῷ inea, ἵνα qudel£w; qu TTG oie Y 

7o erigxonli/org τὸ τοι ὑπες Gd oV Tac πλοντομ Td 

χάςιτς αὐτῷ λβηιϑότατ!ἶ OTTICA aus "OU. T 

τὴ |y) χάξιτι ἐσὲ σεσωσ uluJoi διὰ ὃ τοίδεωρ EU 3 

Tm olx d i Wap. θεοῦ ὁ δῶφομ,οὐῆς det use 

“να ἐλήτις kou jglawig , αὐ Τοῦ ̓γής, SE TP INS. - 

XUI TG y aps o INc'OU Ἐπὶ eeyte ἀγαθοῖς, fa 

οἷο ΡΤ ng Ὁ θεός, ἵ a ip αὑτοῖς "rms τίς 

ep σαρκὶ, 01 λεγόμᾶνοι ἀκφοβυσία, U7P qol eye 1 
puse zgrmonsiio Ὁ tp magi χες ογριήτου, oct STER 
Ὧρ᾽ Kat gi Ἐκενῳ "Χωρίς agisou, V, X TX obi μοι 

99] 2P2uT«la.G τὸ) giis v) ξένοι ἦν dia Qc p ὃ 
ἐπαγμλίας, Ἐλπίδα ἐμὴ Ἔχοντερ ο΄ ») ἀϑεοι Gd 

3.00 M. Q2. VUV] δὲ Ὁ & χριδῷ Ἰεσοῦ υμέϊς, O1 γρτε OV T€G, 

p.axexp,eyw io vyyoíüxTe τι o) αἴμλατι T0 ASE, 

αὗτος Yes: ips agam lj. 40 γριήσιαρ τὰ ἀμιφό 

τεφα $p,Q7) T9 US" TO X OD T0) Qgocyacou λύσας, 

qiu) ἔχϑῦφαρ : £p TH σαςκὶ αὖ Το), T νὄμομ TS 

$VTOA OD 



ἐδῶ Νῶ," 

| TOt? ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ, 599 
«- 4 c ! * P 1 / 

 ρτολῶμ tp δόγμασι cce γάσαρ,να τοὺς δύο 

κτίσῃ qu ταυϊῷ elo ἕνα xou yop yep, PIG «f 
, , * 

φήνηρ, νὴ) Qr 0X CC 009 C2 τούο Q4. οτές ους &p ET. 

- σώματι Go θεῷ διὰ τὸ Save ov, ἀποκτείνας Tl 
| Ex X3eop tp αὐτῷ, Wo) EA cp ἐὐκγγελίσατο εἰςία 
; ^ m 3 * " , * 
- Xp 4A Tp TOTO uoce aco, Moo]. τοῖς Ἐγρύς, ὅτι δ) αὖ 

Ε. τῷ YO OUA clu) τπφοσαγωγὴὶμ 0i QA. ὅτεροι tp 
"o£ 4 J abiit PIU € ost. 

εὖ) πνεύματι 7:906 TOU πρατέφα, ἄφα οὔμ OUKETÉ 
9 - ’ . T 7 5 Ἁ ^s ^na 

-. &sc Ecyor Mg) τοάφοικοι, ἀδλὰ evo oA TT oU Ty 

- αγίωμ (9 οἱ κέϊοι “τῷ ϑεοῦ, &exorod ouo emo 

ἐπ d. θεμελίῳ TU ἀττοδύλωρ νὴ προφντῷ Ew (9 θεμελίῳ τὴν &w050Acp W) προφκτῶμ, 
ζ ἃ, 2 3 ^ c 5 ci ^^ 
-. oto ἀκφρογωνιαΐου odi To ἱκσ᾿οῦ A8!SOV Ep ὦ was 

σα oixod oj σώσας μκολογου δα, αὔξει ἐς ναὸμ 

ecytop kp κυρίῳ, tp à Wo) Ue συνοικοδομιξί9ε 

so κατοικκτήφιομ T0 Ósou ἐμ πονεύματι. 
- A ^ : , ^ 

τούτου χάρι ἐΎω σσαυλορ 0 δέσμιος T aSISoV i 
(C Aus € ^o n^? ^o ?/ Σ , 3 

c'oU Uzr£e VG Ὁ εθνωμ. εἴγε incon T oix ovo 
Nu J Ὁ ^ Es: » o£ ^ 

qiio ὃ χάριτος 7 0c0v,7 δοθεισκο κιοι do via, 
&) 7 323 / Y 4, ͵ ι 7 

ὅτι καῖα crow o vip ἐγνώρισε ἀκοι ἢ uS Hero» 
1 Π f r MT EN. «V C ΄ 3 

καθώς πφοέγφαψα ον ολίγῳ, πρὸς 0 δαυαῦδε ἄνα 

γινώσκοντες νοῦσοι Ὡσωωεσίμ μι qi Ὁ μυθκα " 
(oT v2 “γέ UAM VAL T 

| eo t 38155 ,0 qu £Jécou o. Ὑγνεοις οὐκ Σγνωφιοῦκ 
^ C w 2 Υ͂ ς ^ 8 ^^ 

ποῖς ἥοῖς qf ἀνθς πῶ, og Vp icm vp τοῖς 
P (jj ^yloe 



€6oo  ERfZTOAH ΠΡΟΣ, 
αγίσιοι ἀποσῦλοις αἷντοῦ Wo) προφήταις qu TVSU 

HEAT τὰ Ox c VyXAgovóua 9) e Vosa E 
μα, 49) συμιμιέτοχα ὃ Ἐπαγγολίαο oT) cJ (x 
2858 διὰ το εὐαγγελίου, οὗ ἐγγυόμαμ διάκονος 
κατὰ alu deest o6) χάριτος τὸ J«oV, Ty d'os 

θέίσάμ μοι καϊὰ roo ξνέφ y dap 99) δυυάμεως αὖ 
τοῦ. Ἐμοὶ G9 ἐλαχιδοτέρῳ asd TO ΧΎίωρ Ἐδό 
Ox i χάφιο αὕτη, ᾧᾧ τοῖς ἔθνεσιμ εὐαγγελίσ «οὐ ἢ: 

ἄνεξ ἐχυΐαϑομ πλοῦ ΤΌμ T0 λϑιϑοῦ ; «oU der iat 

"Erérrato,vio h κοινωνία T9 uv Suelo, TO GPKEs 

xev. ufljov dre T ot ὥνωμ qu TG θεῷ, GO τὰ es ty 
, A» ^ ^ €) «o^ . 

τα κτίσανὰ διὰ Ἰκσοῦ χριδοῦ ,,ἵνα γνωρισϑῇ νῦμ 

ταῖς ἂς χαὶς Wo) d'rovciouo ᾧᾧ τοῖς Ἐπτουφανίοια — 
διὰ q5) Ἐκκλησίας ,ἧ πτολυποίκιλορ σοφία τὸ | 

ϑεδ,κατὰ πρόθεσιν Τῇ οζώνωμ. Ἦμ Ἐπτοίησεμ cA 

ago Ina TO κυρίῳ Mx Gps qi ᾧ EXOMAp iy moe 

Suo lay 197) 7o agoca'yerylip c τοερριθήςει, τῇ 

διὰ τοίσεως αὖ Τα). διὸ at ToU pat 2 tiocicet 

e τάϊο ϑλίηεσι ἀκου ὑπτὲρ ὑμῶμ, ἅτιο ἀξ) δόξα 

ὑμῶ μυιτὅτου xégu: κἄμπίω τὰ ὲ γόναϊά us $06 

| Top πατέφα τῷ, i Lou RA inc λβιδοῦ Οἷς οὗ | 

-π“ἄσα «τρατριὰ tp οὐξανοῖς «92 ἐπὶ γῆο oVoJA. 

τοῦ ,ἵνα dn. ὑμῖῆμ κατὰ 9p τολοῦτομ e d'o£xe 

«v T9 d oda d κφατοκωθόνοι διὰ TO πνεύματος 

αὐτὸ), 



VUELOS PRESE RC 
: -^ AES: - 

B acea 

"TÓrs* ESBIÍXIOY:- £01 
δ * ; ^; 4 * - ed T9 do Top ἔσω ἄνθρωπομ, κατοικῆσ᾽οι TOU Ala 

"són διὰ οδὴ eissoG qv τοῖο xogd'icue xL qu 
ἀγάπῃ! teer] exor VoU) τεθεμελιωμδισι,, ἵνα fer 

«own xocroAa E cup vot τοῖς χ Ύγίοιο, TE 

᾿᾿η πλάτος 402) Λὕκου y) βάθος M91 Vo0,'yVGa 

ναΐ τε Ὁ ὑποοάλλσσαρ ? γνώσεως ay ep ΤΟΊ 
SH Ὁ e/ ^ 3 ^ 4 ΄. : z0 ^^ 

à5/55 yat o5 29 o0 yT€ «16 aot 79 πλήφωῤια T Des, 
" 7 WEE h ͵ὕ “ο2ὦ ς 3 s 

τὸ A d'uvequYufo ὑπὲρ τοάντα τοοιῆσαι ὕπτερ Ἐκ 

“Ἰδιοσδ,ὧμ οἀτούμεθα ἢ νοξμερ κατὰ σιὼ doe 
pup 709 ἐνεςγουμϑμερ ᾧ Ὁ μῖρ, αὑτῷ δόξα qu 
τῇ Ἐκκλησίᾳ qu χριδῷ Ἰκσοῦ,εἰο πάσας τὰρ γί 

eg T» οἴζνος Th) οἄώνωμ, αμήμ, παφακα 

δῶ ot VjA&G Ἐγώ ὃ dé tu (g^ qj ST xuglo xt fog πε 
Qro uou ἡ κλίσεωο,ἕο ἐκλήθητε,μκετὰ τσάσπο 
παπεινοφφοσιης W) πραότητος, ada ἐκακφοθυ 

1 tao, Sex euo ORA p qu ἀγάπε, απουδάς 
ζοντες ταρξίμ ἐν ὅτ ηα T3 τονεύμλατος gy G9 σιὼ» 
δέσμῳ 99) ὠφήνκο, ἐμ σῶμα νὴ ἐν πνεῦμα, xta 
θωο Wo?) exul Te cx μιᾷ EX g9) κλήσεωρ Ua 
exp. εἶο ngog μία foi ep Beza. eic 3e 
oc v) τρατής τσάντωμ, ὃ ἐπὶ bou 9 διὰ váy 
Top, oU) qu iod. vp. & δὲ ἑκάσῳ hp td'o 
6 χάςις Xo o ὁ treo ὑ δωρεᾶς 7 T λβιδῦ, διὺ 
λέγ, «vaa ero ὕψος ἢ Ἡχιιαλώτόνσεμ oL X μας 

P y λωσίαμ, 



do tni$TrÓOÓAM ^ Hpós$ 

Atoc op, wo?) ἔδωκε δόματα τοῖο ἀνϑρώ Tue ede 
ἀνέθιτί ὄξιμ εἰμὴ OT ἢ xc 6x πφῶτορ τις τὰ 

κατώτερα μέρα ΩΟἋὴ γῆο 5 ὃ καταβὰς, αὑτόὅο & M 

4o) Ὁ ἀγαθάς ὑπ ἄνω άντωρ 1 T oveay op, Tx 

παληφώσῃ τὰ πάντα. wg) αὑτὸς td vous, TOUG Jh d 
᾿ἀποσόλους,τούο δὲ προφήτας, ToUo δὲ svo Wes Ἢ 
Ausae, τοῦς δὲ axot fufco wo) διδασκάλσο ,TgoG 7 

τὸρ καταρ ἀσμὸμ δῇ» ἁγίωμ eie yop διακονία, Ὁ 
€6,«1G οἰκοδοικὴμ TO) σώματος ΤΟ ASISOV MEAE Ὁ 

καταντήσωκεμ o1 πσάντεο εἰς αἰὼν ἐνότετα ὃ τί 

«00, (07) qO) ἐπι γνώσεωο ΤΟ) ἥοῦ τογθεοῦ,εἰρ ἄν 

δρα τέλειομ, ὡς κέτρομ Ἡλικίαρ TO πιλαφώμα:, ; 1 
τοῦ τῷ A&I50V, ἵνα μπεκέτι oue p. νἥπιοι wd voyis ὦ 

ζόμϑυοι gi πεφιῷες ὀμᾶνοι παντὶ ἀνέμῳ q9) δὲ E 

δασκαλίας, ᾧν τῇ κυβεία TV. ἀνθρώπωμ, qU erat 

yag yia προς alu) μεθοδείαμ 23 πλάνας. ἀλαθεύου | 
το δὲ ὦ ἀγάπη, αὐϑή gap εἰς αὐτο, τὰ wüye 

T6500 ὄξιμ it κεφαλῇ, ὃ 8906, ὄ οὗ οὗ wa) ὁ σῶς 

ἑκα σίας 1x0 λογού Aog, 4) συμβιϑαλὄμῆνομ 

διὰ τοᾶσκς ἁφῆς di Ἐπιχοςκγίαρ, κατ ἐνέφγα 

eq q μέτρῳ vog eX SOU n sgovey Tub ERG IR T 
σώμιατοο mori rate oixod opp ἑαυ Τὸ) ᾧ γᾶ 

T. TOUTO oup λέγω X) p.t TU 044.00. cA κυρίῳ JAN 

κέτιυμῶο wsermarelp, καθὼς ἣν τὰ Aor &)UN 

Vela. 



B TOÓYY ἘΔ Ὲ T71:0YZ,  (6o$ 

wiserzrocr 6 ey μαϊολότκὰ τῷ νοῦς ot Tp xo xod 

. e'uoi cii διανοίᾳ. OVT«Q (moo Tp opor 99) 
"v ^ ? - 5 

qoo τῷ θεοῦ, διὰ eli) ἀγνοιαρ TU) ovo £p αὖ 

τοῖο διὰ Tl τ ὠφωσὶμ τῆς καςφδίας αὐτῶμ,οῚ! τι 
2 P € 1 / 23 

Vs ἀπκελγκκότεο, totu TOvO vae td xo) τὴ cov, 

γτία, εἰς ἐςγασίαμ ἀκαθαρσίας τοάσπς Ἐμ 65 «0 
τς Μιὰν ἘΠΕῚ ςὔ 2 / M" 1 27 

νεξιαιν εις δ οὐχ οὕτῶρ εἰμκάθετε T A5150p., εἰΎΞ 
RT 4 », * "«“ 

drop ncs Te 497) p αὐτῷ edid Cx xe xad e 
ὄξιμ ἀλήθεια ἐμ o Ἰκσοῦ, ἀποθέδς ὑμᾶς κατὰ 
τὶ προτέφαρ ἀναϑροφὴμ 1 ταλαι ὸρ ay Oe? p, 
qp φθεςὄμῆνομ κατὰ τὰς Ἐπιθυμίαο τῆς ἀπά 

: 2 e M J 4 $ «€ ^ ^ 
"TÀG, GVXUsOVOJ oU. ἢ [Ὁ πυούμαὰ T0) V00G UJ, 
1 * 5 P M 3 ^34 ? M i 
μὴ &Vd ve'a.3 ou. τὸρ ou vop ἀνθρωπομ,τορ καῖα 
E , / - ΄ ^c 4 r$ 

PNETOYT κτιόϑεντα GJ d'ixotoc'aut, VOU) Oc'I0TH TRG 

ἀληθείας. διὸ aco 0e udo: πὸ ψεῦδος, λαλξίτε ας 

λήθειαμ ἕκαδος μετὰ τῷ τπολισίομ αὖ το), ὅτι Ἐξ 
"nt 7 Li » r * A € 

CL £ αδλήλωμ KE. 0e "yla Od €, OU AH. roga 
7 € c * J » ^ τάνετε, ὃ KA B4 μαὶ Ἐπιδυέτω Ἐπὶ G9. ἥδοφγιν 

σμῷ νμῶμ, μήτε δίϑοτε τόπομ 89: διαβόλῳ. ὃ 

κλέτηωμ μκκέτι κλετήττω, μᾶλλομ δὲ κοπιάτω 
| ἐργαϊο μόνος ὁ aryabop Too oc «ea Tuo ἔχῃ με 
ταδιδόναι Gd xeslap ἔχον, τοᾶς λόγοο σαπφος 

Ἐκ T0) σόμιατοον μῶὼρ μὲ Ἐκπορδυξόϑω,αλᾺ cag 

ἀγαθός πϑὸς οἰκοδομὴ Q9) χρείας ἵνα δῷ x 
ep τοῖξ 



(o4 bEnIZTOAH ΠΡΟΣ 
οἷν τος ἀκούουσιμ. νὴ 4X λυπεῖτε ὃ τονεῦλμκα τὸ 

€yiop 10 θεοῦ,» ᾧ ἐσι'φφαγίοθ κτε εἰς Ἡμιέφαμ ua. 
“ρλυδώσεως, exco πικρία, "Νὴ θυμίδο,νὴ oe γῇ» 

3) κρανγή, X) Θλασφημία ἀφθάτω ἀφ vu p oup 
qc κακίᾳ, γίνεσθε δὲ εἰ QA OUO λϑιδοί, is - 

αὐλαγχνοι,χαφ δ ό gor εαυτοῖο, xo dog 9) o 5 4 | 

X06 ὦ ῳ λϑιδῷ ἐχαρίσατο ὑμῖρ, τινεῦῦς οὖμ μια. ἢ 

ματαὶ τὸ ϑεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητὰ, νὴ wert 

T Te cA) ἀγάπε, ooo (o?) A9iS00 ἡγάπαησεμ 

nj Go gU T ox ey Sap ὑπὲς HG xd c : 

gin W) θυσίαμ Gg) θεῷ AT ὁσμὴμ εὐωδίαο. πορνεία P 

δὲ νὴ πᾶσα ἀκαθας o fai πλεογεξία uud c Vo JL L3 43 
Ἰέόδϑω qu υμῖμ, xodae asma cy fore, gd) aixgom | 
τη 92) (4 agoAo'y [at spem a, T ovK ἄνα 

xoyre ihe 4480 Op eyxagisia. TU γᾶς tse γι 

νώσκοντες, ὅτι -:ᾶο πόρνος," dog roc 7TÀSO 

νέκπις ie ὄξιρ εἰδωλολάτρηθ, οἱ οὐκ ἔχε κλκφονοε 

pag ᾧ τὴ GxciAs TO) aereo (o?) θεοῦ, xd e 

UJ. iG ἀπατάτω K«yoio λόγοις. διὰ ταῦτα 73 ἕφα 

xev ἣ og yl | τῷ «00 ἐπὶ τοὺς ἡουὶς Do arabe 

αοι 44H οὖν yes συμιμέτο xol αὐτῶμ. ET vig. 

τε σπκότοο,νῦμ δὲ φῶς ᾧν κυρίῳ. ὧς Τέκνα ῷωτοο 

“Ἰριπτατεῖτειδ 9$ xog??G τὸ τονεύματος ei ro 
&ya0oc'auy νὴ δικακοσ ὦν v) qus foc oxt tov 

10) 

«ἢ 
à 



TOY? EGOEZIOTZ 60; 

περ,τί Tt ὧν άφεδομ Gd κυςίῳ. νὴ pu συγποϊνῶςε 

ve τοῖς ἐφ γο!9 τοῖς ἀκάς Thuc T σκότος, μᾶδλομ 

δὲ 9) ἐλέγχετε Ja 34 xe v ἤγιδιϑυαὺ vr αὐτῶ, 

οὔλς op ὄξι νὴ λέγερ. τὰ δὲ τάντα yx o uu 

97P T QoT6 φανες oa. mp & τὸ Φανεφούμϑνομ, 

φῶς ὄξι. διὸ λέτε έγερφοι ὃ asd op, X) ἀνάϑα Ἐκ 
7f vegGp, v) Ἐπιφαύσει σοι ὃ λβιδόρ, δλέπετε οὖμ 

τοῦς ακοιβῶο ποιπατεῖτε. μὴ ὧς ἄσοφοι, 227 

ὧδ σοφοῖ, δίξαιγος αἹό pXyoi Tp καὶς ὁμ,ὅτι "ITT784 

gat tuia dc t. diat τοῦ Ὁ μὴ yes ἄφφονες,Ὰ 

λὰ σαυιέντεβ»τί * θέλκμα τὸ κυφίου, I9) MAH uta 

δϑυσκεῦϑεο οἴνῳ,ᾧ, ᾧ id à ἀσωτία, ἀλκὰ τλις ὅς 
ὥεῷ QA τονεύμιατι,λαλοῦντες £a TOTO ψαλμοῖς νὴ 

ὕμινοις, ἢ Gd'a.o τονδυμκαγικοαῖς,, ἄδοντες νὴ X. 

-Aovreo y T8 «oed rac V Gp Τῷ κυρίῳ, εὐ χαριδόντες 

πάντοτε ὑπὲρ Tra TOU QU ὀνόμαὰ ἢ κυς α HALO 

105 peo 9 69 θεῷ W) mocselineacsó uuo QE 

Aot qf) φόβῳ θεοῦναὶϊ γισαίκες τοῖς Ἰδίοιο edge 

σὶρ ὑτρτάοσε δ) « 496 Τῷ κυρίῳ,ὁτι Vio 661 κεφαλὴ 
Ω γυνοικὸ 6,026 W) o gisoc κεφαλὴ eor tours 

96,8) αὐτός ὅδ) σωτὴρ T0) σώματος. QM ὥασες 

Ἐκκλησία ὕγρτάοσεται So Adis, οὕτως 99): at 

γαραζκες τοῖς Ἰδίοις αγδοάσιμ ᾧ cA παντί, οἱ ἄγα 
d'eso ἀγαπᾶτε τὰρ γωροίκας δαυτῶμ,καϑως (oo 

0 ea 



606 — ÉRITOAM nmnb?os 
ὃ λβιδόρ ἡγάπνος δ᾽ ἐκκλησίαμ,ν) ὃ ἑαυτὸμ δ 
XU ὑπτέρ agli atvaio c ἀγιἄσῃ, καθαφίσαρ ΩΝ 

λουξῷ Τὸ ὕδατοο ᾧ qu δίματι ἧνα mpasícu abel 

Sari tvd'o2 op ml Ἐκκλκσίαμ, ua Sida: Guía 
Aopi ὁυτίδα, τι ὧν Tor Tto p JG ἵνα καὶ Cyl, 
9)c GA 04400 οὕτως ὀφείλουσιμ ΟἿ dee c aye 

«a τὰς ἑαυτῶ γιά aug 6 τὰ serio c'da π᾿ 

ματα. 0 ἀγαπῶμ alu) ἕαὺ TO) yaudixa, ἑαυτὸ, χα 
γαπᾷ. οὐδεὶς γάς ?PT€ Ty ἑαυ σάφκα Wow 

ἀλλ ἐκτρέφε 99) θάλττει αὐτί», καθὼς ν 0 κύα 

φΙ09 7r) Ἐκκλησίαρ, ὅτι κέλν ἔσμκερ Ὦ σώμαθᾳ 

Tl) agar oU) aoro Bier πρὸς cl yvs 
νοῖκα tut, νὴ £a 072 οἱ d'Vo «εἷς σ'ἄφ κα fup, TO JAM v. 
Siglo] τοῦτο μ«λέγα Grp, Ἐγὼ δὲ λέγω sre MISOp», 

Y92) io rl Ἐκκλαησίαρ, πολὴμ or) ὑμιξίο οἱ κα 
ἕγα,ἕκασος 713) ἑαυ γωσαϊκα oU TUO χγαπάτω, 

Go auc op. δὲ γαυήγινα φοβῆται Top vd ea, 

τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς yos ip VA GU dy κυα 

gie. TUTO γάς 65 δι I o0p. TAG Tp waTeea σου 

9) alo aum eger iG Sip Wy TOÀN πρώτῃ du troc We 

Aia εὖ σοι "ysuTat,N) tcu ἀιακφογβόνιοα Ἐπὶ ἃ 

γῆο, δι pcc qu MIT: idsogyí]ene τὰ τέκγα yc 
QA 

H ἥ 

AM 

αὗτο), Ἐκ τὸ σαφκὸς or T9 οὐ Ἐκ TH c OSEcop αὐντον,, ἐν 

ἀντὶ τούτον καταλείψει ἄνθφωρο TOI máféga. ex 



"Or? ἘΦΈΣΙΟΣ 667 “ὩΣ E oe d 
RAN ἐκξέφετες αὑτὰ s exaudita ») νουθεστα sua 

| ξίου, o1 φοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρ ἰοιῷ xoTo σάφα 

και μαῖα φόβου νὴ ξόμου, cU ὡπλοταῖι ὃ καφδίας 

ὑμῶμ,ὼς (S9) λοιδῷ μιὰ κατ ὀφθαλμοδόλείαμ ὧς 

“ανθρωπάςεἐσκοι; ἀλλ ὼς δοῦλοι τὸ) ASI OU, "PI δ 

T&6 10 Üc2uuot T ϑεοῦ Ἐκ 3». χῆρ, As ἐὐνοίαῃ» 
«δουλεύοντες [ΟἽ ent. M9) οὔκ ἀνθ ώτρις ids 

, "nein ὁ Ἐάρ τι €kxS00 7Ριήσῃ nya Op, TOU TO «04 

| μιξίη aet T κυς fete δοῦλος, cime £A« ὕθερος. τ 

à», 
d 

oi κύριοι τα αὑτὰ φριέίτε πρὸς αὗτούς, ἀνιέντες 7 

ἀἁπαλὴρ , εἰδότε, ὅτι 492) UA GU máy Ὁ sión 

ὄξιρ ᾧ qu oveayoio,w) Toc o2? 1 fa oir ESI T aua 

TG. ὁ Aorep ἀδελφοί μου,ενδφωυαμιουσος ᾧ κα 
gc, «9, S [COM κράτει 9$) 1 «Voc cd T9. qud Ve ata 

ὃς αἰὼ τανοπλίαρ τῶ ϑεοῦ πρὸς τὸ d'avedatt 
Wd σἤνοι 700 T&6 μιεϑοδειαο T9 διαβόλου. 

ὅτι οὐκ ἐδ! hey H dn πρὸς αἷμα "οὐ σἄφα 
3.0, 07 πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰρ δεουσίας, 
706 TO VO xoc μοκφάτοςας T σκότους T αἰῶνος 

τούτου, πρὸς τα dau QS) πσονηφίας c τοῖο 
Ἐηρυφανίοις. διὰ τοῦτο CV Cs T Tl) τανοπλίαμ 
τῶ θεοῦ, ἵνα d'uo sÜtTe ἀντισῆνοαι qu Ti Macge TH 
4PVKe GL MOD) ἀπανῖα καπιςγασάμενοι SUVoU. Ξ τε 

9p, ion uot alu oc'q Up Vj. Op cx ἀλαθείᾳ, 
o9») SiVou 



e 

δος ἘΠΙΣΤΟΛ d m» o δι». τς 
9) ἐνδυσά wor ἃ τ θώφακα ? δικοιοσαΐνο rta " | 

— éXa'uSyot τοὺς πόδας d ᾧν ἑτοιμκασΐᾳ TO UO WS 

"As ? d «ex s »᾽ Ἐπὶ wc ἀναλαβόντες δ T T d 

T τοίδεωρ, qi & Φασήσε9ε πάντα τὰ DET τσ, i3 

wgoU τὰ bie υῆψα σβέσαι, «92 Ty "puede | 

λαΐαμ trois δέ dde , €) σὶρ; μάχαιξαμ "o E 

πνεύματος, 351 ξῆ μια Soli διὰ πάσης agoz'óus δ᾽ 
Xie 9) δεήσεως "go σθυχόμενοι ceu owl E 
ST τνεύμα, o) à ὡς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνῦντες qM 
qc πϑοσίκαςτες fa) dca zol why Ἔ T 

ἁγίωμ, 8) mig 45, in 4x0t Φοθείκ λόγορ qu da 4 

volta T ϑόματὸς di i eius ; rr LE 

fO. S -E 

Adicrot να ̂ ) ὀδῆτεκ X) waa Τὰ κατ eu. ἐντί —: 

σω,τάντα UT yrogica τυχικὸς ὃ ἀγαπατὸς E 

ἀδελφὸς it πιδὸς διάκονος dj s sug feo, Opi Urea 
Y«3 a$08 μιᾶς vio αὐτὸ τῶν, ἵνα γνῶτε τὰ ἐ τλῆ ia 
μῶμ,μοὴ ἡϑακαλέσῃ. τὰρ nad fo V V4 y. eg 
τοῖς ἀϑλφοῖς 3) ἀγάπα ματα τίσεωρ, &7P δεῖς 
vaboo γὴ xvi [2 Ng 2855. ἣ χάξις μετα πᾶνα 

Top T ἀγαπώντωμ TO] κύφιομ Ἡμιῶμ Ἰπσοῦμ e 

᾿δὸμ ey ἀφθαςσίᾳ. αμήμ. 

Ἐγφάφκ &TP 6/46 Π369 Ἐφεσίονο διὰ τυχικδ. 



ΠΡΟΣ ΤΟΙ͂Σ &é IAIDRRH 

ZIOTZ ERIZTOARH, 

ἢ Ατλὸς ig) 

pL 

UNT ἼΞι Ἷ μόθεος δοῦλοι 
Hi eret P 3 à , To" ,βι5ῦ,πᾶσι 

: j 
^» ? ΕΣ ΠῚ τοῖς ἀγίοις τ» 

t t NE x5 δ M? ν "s 23 i13 ΚΓ : o8150 IN0'5, ΤΌΙΟ 

οὖσιμ qu Θιλίπ' 
ποις, στμ ἔπιε. 

: : : σκόποιρ ν δια 
ἘΞ : A SM SES t. xóvore,x dg ie va 

ed p 19) εἰφήνα ΧΡ e woteds iip, ») kugíou 
da "σοῦ Ass. ti xagis a Gg θεῷ μου Ἐπὶ τσάσῃ τῇ 

| μνείᾳ ὑμῶμ »τσάντοτε ᾧ wc δεήσει κου ὑπὲρ 
x τράντωμ ὑμῶρ ; uera χαρᾶς alu) δέισῃῳ τσοιού 
qo 1 ἐπὶ τὴ κοινωνίᾳ ὑμῶρ: «ug τὸ εναγγέλιομ, 
ἀπὸ πρώταις ἡμιέφας ἄχρι TO) "up, πεποιθὼς αὐτὸ 
του. ὅτι ὃ 5 ἐναφξάμενος qu Vulp *eyop ἀγαθὸμ, 
Ἐπιπλέσει ἃ ἄλϑις ἡμέρας inco λβι5οῦ ̂ καθώς é 
pee ἐμοὶ, τοῦτο qgovéip ὑπες τρανωμὶ ὑμκῷμ, 
διὰ Sxaiusquri ἡ καρδιᾳὶ ὑμᾶς, p Te τοῖς δια 

Ε €40ig 

uoo Pg gla 7, 

- 707 τ i 729 : IM 2272 

L ] ΟἽΩ 

TT EX, 

Ἂ ζ rara 

A 



6o ^ ERISTOAH m$0Of-— 
᾿σιμκοῖο μιὰ, X) TR ἀπολογίᾳ y GeGoudiora T «voy 
δελίου, συγκοιγωνούᾳ iav Q3) χάςιτος vini E 

ὑμᾶς ovcac. μιᾶς TUG γάς μλου ὄξὶμ Ὁ θεὸς og t ta y. 

12806 πάνϊαο ὑμᾶς y αὐλἄγχνοις IM v: 

πο) τοῦ Τὸ "gor out Qu, Ἱνα Ἧ ἀγάπι ta Gp 

OUO X) ex Ap πϑιοσεύῃ cj ῳν ἐπιγνῶσα DI E (€ 

CH ous eer G Ὁ δοκιμάερὶ ὑμᾶς τὰ ML T ὯΝ io 

τὰ, ἵνα iT ex ena, W) Vengo oti εἰς Ἡμέφαμβ, 3 ; TA 

2855, enge poi καφπῶμ Potords 
| E 

διὰ 7 inc agisou «to d'o£ap νὴ ἔπαινομ θεοῦ." ynda 

e'xap 5 ὑμᾶς 65A ota ἁδελῷ οἱ, Τὰ κατ᾽ ἐμὲ, Q4 : 

μᾶλλου «1o προκοπὴμ * εὐαγμλίου ἐλήλυθε, p 
T€ TOV δεσ'μιούο μου φαινεφους ᾧν 28/58 Ὑ y ur 

qu 0A CO (So) Tea TG Ic, I9] τοῖο λοι2Ρ70 ΩΝ 7i. 

τοῦο πλείοναο 7 αδελφῶ eu cA κυρίῳ, emitóra : 3 

"TOiG δεσμοῖς κου, τοτριοσοτέςωρ TOU dv 

Go6 10. λόγο λαλέίμ. viec AU 9) dic q8óvoi 7n 
192) ἔφιρρτινες δὲ 02) d « εὐδοκίαμ f TU asop XNs 

| φυσσουσιμ. οἵ Ju dti ἐφιθείαρ τὸρ agisop KXTXy — 
γέδλοσι οὐχ, ἀγνῶρ, οἰ ὀμᾶνοι θλίψιν ἐπιφέρᾳ y 

᾿ quia θεσμοῖς (^ QU, oi δὲ δ ἀγάπης, εἰδότες ὃ ὅτι : 

«IG ἀπολοίαρ το) εὐαγγελίου, καμαι, ΤΊ γάς; 

| cp πον ὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει, είτε ἀληθείᾳ, E 

281506 xx TX Wee TOU, (QU) qi τούτῳ Χοΐζω di  H 

Aa 



| TÓY X ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΤΟΥΣ, éft 

λὰ νὴ) xotg to opt. οἶδα y8 , ort τοῦτό μοὶ Χ7Ρ2 

δήσετὸι sl o σωτηςίαμ, διὰ 99) ὑμκῶρ δείσεως νὴ 

ξἘπιχοφηγίαρ T πνεύματος 140700 χοιδοῦ,καῖὰ Ty 
* ^ J "3. M ὦ 

ἀτρκαφαδοκίαμ W) ἐλπίδα 4.0U ὅτι τιν οὐδεν! οἱ 
4, Bu ag 13 2; 2C 4, c /Á-C 

- (Ka iio"o 4.00 0. ey τοὰσῃ ey cte extat» Co "aS (CU 

"RIT 02) νῦν μεγαλαυθήσεται χει5 0G GJ) G) ca 

- ῥλατί xg ere διὰ £ ooi G IT διὰ θανάτου μοὶ γὺ 

ὁ lip χειδός, ἢ ὁ χτρθαν εἴμ κίς δος.εὐ δὲ ὁ dp kp 

σαρκὶ, T c0 μοι καφῦρο ἔργου, Mo) τί aig ifa opo 
οὐ γνωρίζω, σωέχομοι *y3 ex. tjv. dvo, πἰιὺ τα 

πιθυμίαμ ἔχωρ εἰς τὸ &yoO Wo QU. , νὴ e'Vp χοισῷ εἶα 

γακ, τρολλῷ μᾶδλομ κοθίσσορ. ὦ δὲ ἐπιμᾶμεμ Ἐμ 
"τῇ σαφκὶ ἀναγκοκότερομ δινμᾶο, W)) TOTO ws^ft 

4. de οἶδα,ὅτι UG νὴ συμῆϑα μηνῶ πᾶσιρ vi 
s. εἰς υμῶμ πϑοκοπὴμ δὴ χαφὰμ ? πίδε

ωρ, ἵνα “ὦ 

1 καύχηρια UA. Gp τίς 105808 Ἐμ χρισῷ Ἰκσ p. Ἐμοὶ, 
διὰ ὃ Eudio zia πάλιρ προς ὕμᾷο, όνομ ἃ 

“ξίωρ T εὐαγγελίο T χοισ τρλιτεύεοϑε, ἵνα εἴπ 5A 
Gap νὴ 'δὼμ Vu Resim gro, ἀκόσω τὰ 71 Us 

e € ͵ SAM Ls 4 » ^ "v 
| A301 SHXeTE ἐμ ἐν! πνευμκαά, μιὰ Au xii o0 c 

Ayo Τὴ πίει T εὐαγγελίσ, νὴ ex rue odor a 
pxdkr νὴ Ὁ ἀνάκαμῆμωμ, K ἂς αὑτοῖς μὲν ὄξιμ 
ἔνδειξις απωλείαο,, ὑμῖρ δὲ σωτηρίας, Woo) TOUa 

ἌΣ Νὴ OTI NN NU , Vu. ol Ἐς 
. 30 Q0. $0U ,0 (1 Ud ἔχαφιόδι Ὁ ὑπὲς λοιθοῦ, 
Deo Q, ἢ οὐ μόγομ 



éií — tTnrTTOAR RMPOT : 
ov ὄνομ ὁ ὡς αὐτὸρ Ti δεύερ, ἀλλὰ 9) ἠὑπὲφ 
αὐτῷ πάχει jT αὐτὸμ &Yy Got ἔχοντες oiop. "dT 
p Ἐμοὶ 9) νῦμ ΧΚδΕΤΕ τῇ tut. ΕἾ T!6 oli we 

φάκλησιο Y ἐμ A059 , el τι ππαραμύθιομ ἀγάἄᾶπηρ,: 

€f τιο κοινωνία τονεύμιατθο ,.:! τινα ασὐλάγχνα νὴ 

οἰκτιφμοὶ, πλιρώσατέ μου Tl xeg ap, yas τὸ 
αὐτὸ φφονῆτε, αὶ) αὑτὴμ «γάπερ ἔχοντερ,σύᾳς, M 

Ψψυχοι, t £p φφονόντες,μικδὲ p κατὰ ἐφίθειαμ i κε 

νοδοξίαμ, ἀλλὰ τὴ ταπαινοφφοσώνμ, AMAT 5, 

"y 4o: vri txoiTact ἑαυτῶμ. μὴ τὰ tea Tp txo. 
S06 g'A ome Te, NX I0) τὰ tergo ἕκαϑος, τοῦς: 

τὸό P2) φφονείσθω ἐμ wp, ὃ "οὐ i ES ἰισοῦφ. ἣν 
00 tp exog ΦΗ, ἡδϑεοῦν Vnde χωμ, οὐχ Ag racio [7 
γίσατο Ὁ εἰνοι ic'a À«Q , αλλ Ἑαυὴὸρ Me Y 

ἱκορφὴμ d'oVAov Ae ol » tp ὑμοιώμαῖ ἀνθρώ 

TO Yyoópiuoe ὶ 9^) Χέματι «s «c/o ὡς ἄνθφω 

906, Ἐταπείνωσερ xu TOp , γγνόμδμοςὺ ὑπήκοος 
μέλ! ἃ Jay&ev , ϑανάτου δὲ αυφοῦ. διὸ ») 0 3108 

αὐτου ὑπες óc ἐχας σα αὑτῷ ovoue, m 
ὑπὲς v5 Gy ὀνομα ,ἵνα ipi) OVÓM. A0, Ἰκσοῦ wp 

“γόνυ κάμη roug avia p, oU) Ἐπιγείωμ, νὴ καα 

ταχϑονίωμ; "οὴ voa γλῶσσα d Lot. oAo tpm 

ται οὔτι κύφιος ἰκσοὺς λριδὸρ ὙΠ δόξαρ θεοῦ τα 

aos. ὥφτεαγαπηρί μεθ, καθὼς τοάντοτε Veios 
σατε, 



ΤΟΙ͂Σ bIAIDNERZIOYZ δι 
φατε; μὴ ὡς QU τὴ τραφουσΐᾳ μου μιόνομ, QN 
νῦν πολλῷ μᾶδνομ ᾧ τὴ ἀπουσίᾳ μου; μετὰ 
φόβου i9) τρόμου αἰ ἑαυτῶμ Mni x fo κατες 
LAE 0 θεὸς γάρ det 0 juego stris gU) 

TO θέλερ,νοὴ Ὁ tyse yep ὑπὲς qO) εὐδοκίαρ, τάν 

τα 7P1 ET χωρὶς γγηυσμῶμ, W) διαλογισμῶμ, 

ἵνα γγύκοϑε ἀμεμτῆοι WoU) ἀκέφομοι, τέκνα ϑεοῦ 
ἀμώμεητα ᾧ ΐσῳ ἡνιᾶς a'XoM do ») died 

else , qu οἷο φαΐνεσϑε ὃ GG do sigss ᾧ κόσμῳ, 

Ap ΤΕΣ ἐπέχοντές xt 1C καύχημα 4.01 εἰς ἴα 

ἀλέφαρ χριδοῦ, ὅτι οὔκ τ κενὸμ d eoukop , οὐδὲ, 
εἰς κενὸν ἐκοπίασα, ἀλλ ὦ 97) απένδομαοι ἐπὶ 
τὴ ϑυσίᾳ, νὴ λάτους γίᾳ m τίδεωρ ὑμῶμ,χαξ 
go ναὶ συγχοΐφω wp wp. ὁ 5 αὐτὸ (92) 

ὑμᾶς XaigsTe, gU) evyxaissre (κοι. jm δὲ 

ST κυρίῳ Ἰκσοῦ,τικόθεομ ταχέως πέμψοι ὃ μῖρμ, 

ἵνα κἀγω εὐψυχῶ, γνο Ve τὰ be " wc. οὐδένα 

5t EXG 1c'04, υχομ ὅς ἂς γνκσίως τὰ 7 ὑμῶμ 

psguxvíic aol wvTeo S τὰ ἑαυτῶ roue ip, ou Te 

τῷ uod ἱκσοῦ. “ὦ δὲ δοκιμὲρ αὖ το) γινώσκετε» 

ὅτι ὧρ ταδὶ τέκνομ συμ εμιοὶ kd A Vesp ero sity 
έλιομ. T 570p δὰ ovp eXTr14 00 πέμψαι, ὡς ἂμ ἂς 

arido τὰ Tus d earns, «tia. dt qu κυς TOR 
ὅτι (9) αὑτὸς ταχέως ἐλεύσομοι, ἀναγκαΐορ δὲ 

Q, dj ἡνγησἄσ 



614 ^ ERTZiTOAH-mnPO ZZ: 

h'yuc Gui emo eód'rmop p &dxAq op) e'aveg 
*yOy M97) συξφα ώταρ ovv Uy δὲ απόϑολ op» 
3 λεῖος γὰρ o5) d τ “πέμψαι προρυμᾶς. 
radi emrrpUGp ἡ in -“ἄνταο UJ. νὴ αὐπονῶμ, 

διότι i ἐκούσατε,στι όϑεύκσ'ε. W) yo δ)ένησετσα 

qaare top θανάτῳ, ἀλλ᾿ ὁ θεὸς αὑτὸρ iA ENG e, 

οὔκ αὑτομ δὲ μιόνομ, a.a W) ἐμὲ ἵνα μὴ AU TEND 

Ἐπὶ λύπη σχῶ αὐϑδαι σεως οὔμέπεμ γα αὐνὸμ, 

ἵνα Ἵδόντες αὐτομ,πτάλιμ χαρῆτε,κἀγω ἀλυπότε 
go ὦ, προσδέχεσνς οὗ οὖμ Top qrigfo, μετὰ 

v5 C0'k0 χαρᾶρ, νὴ ToVo τοιότους EV T TA dO ἔχετε, 
ὅτι διὰ τὸ Xeyop τῷ χοιϑῦ μέλοι θανάτου ἴγγισεμ, 
v αβουλόνσάμϑυσς τὴ J.vxiistva πληρώσῃ e? 
ὑμῶρ νυσέφαμα 2 πρός "m Aerreg yag, τὸ λοις 

7Pp ἀδελφοί ecd χοΐφατε q^ κυρ! Ico, τὰ ci TX "ye 
dep υμῖμ Ἐμοὶ |, ovx. Oxkg op, UT δὲ ὁ ἄσφα 

A£6. Θλέπετε τοῦς xÜüVac, SAEI Te 196 κακοὺς Ἐς 

γάτας, ὀλέπετε T καϊατοῤκῆμ. HA CG γάς tos 

Ἧ πὸ ιτο μι οἹ Level at θεῷ λαξεύοντες, gU) xou 
"x udo: qu χβιδῷ In 5) οὐκ cV) σαρκι wwe 

τεο, Xo. τίς ἐγὼ Ex op. ποεποίθκσὶμ νὴ quy σαρκί. 
ὦ ἀρ δοκέί ἄλνος πετριθένοι qu σαρκὶ, Ἐγὼ αλ 

|. 20 py reda ὀκταήμεςορ C EK Ypose ἰσφαύλ,φυ 
λῦς ῥενιαῤιὶ!, t ἑδραῖος d ἙὩβροαζωμ,κατῶνόδμομ, 

φας 



E 
. 

^TOrX à&rAITEHZIOTE δὶς 
ebagio'cioc xaTa 1EAop διώκω p Ty aou o'i) Qt 

3 ΄ oec PES P δος ΣΟ ΟΥΝ τα d'ikouoc tox p αἰ» cJ) VO Jo γενό μδνος QS 

πος. αλλ ἃ ἀνά μοι ἂμ κέφδηη Ταῦτα ykp at δια 

^0) agro drop. No: ^ ovy X) WyoVdAat ay. 

τα Ἰκαίαμ εἰν διὰ ὃ vast EXOn 99) γνώσεως aat. 

LI κυςΐσ ua, d'1 ᾿ς τα πάντα t? ληῥιῶθαμ,. 

| v) ὑγόμοι σκύβαλα Hyatt luat χριδὸρ κερσιίσω, νὴ 

εὐφεθῶ qu αὑτῷ, αὐ E cop sup δικοκοσομμ 033 
£x Vóukov à T) διὰ πίδεως agrsot Ta tx 08s 

δικαιοσού)μ Ἐπὶ τῇ 15194 ,T0) γνῶνοι car TOp, oU 
“Ὁ ϑώασμῳῃ 99) à ἀνασάστεως αὖ 199,9) lu κοινων! 
«y Vi rad Top αὖ τὸ) »συμμοςφδιῦμιος "o. 

Ὶ ὁλανάτῳ αὖ Το), εἴπτωο καταντήσω εἰς i5 ϑξανάε | 

/Sacip d ^ vex Gp, ovx ὅτι KWtAa Bop, δὰ Tea 
T€ASIG) J.00., διώκω δὲ, «1 νὴ καταλάβω, Φ d à 

καπλήφθην Vzro T9 421500 ἰκσον. ὕι ἀδελφοὶ, ̓ yo 

ἔμκαυτὸμ οὕπτω Ao^y1£ 044.00. κατειλκφένοα, DT dt, - 

τα x SU c oria co &zriA ou vo 4006 τοῖς dX € £4. 71902 

ὅθεν &zrecravóuduyoc, κατὰ o'xoTrop διώκω, Ἐπὶ 

ὁ δφαθέίορ ἄνω κλέσεως T θεδ oy as iua s, 

ὅσοι oup τέλαοι τοῦτο φφονῶμέμ, W) ἐτιἑτέφζως 
qgovem, 192) C570 οθεδοὺ μῖμ ἀτρκαλύ Amo 

εἰς 0 ̓ἐφθάσαμιεμ, Gd αἰτῷ σοι Χμ κανόνι »ὦ αὖ 

τὸ Ὁ φφονᾶρ, GU ANTO (A0U LIES ἀδελφοὶ, 

E Q, dj σοπᾶπ 



616 PETER BPOZ 

| eiSiag τὰ αἰτήματα ὑμκῶρ γνωφεϑω 7908 "p 

νοῦ. σκοπῶτε Ῥύο οὕτως ριπαροῦντας, dde 

ἔχετε TU?E μᾶς. 790i B πϑιπατοῦσιμ, oUg - 

282 ἀκιο EA yop vip vop 2 ν᾽ κλαΐ qp λέγω, τοὺς 

Ἐχθφους. τὸ δαυφοῦ Το) xus, ὧμ ὁ τέλος cma 

Acc p ὁ θεσοὶ H κοιλία ^g! H δόξα ᾧ ων τῇ diam E 

αὖ τῶμ,οἱ * τὰ ἐπίγεια φφονούντες. ἡμκῶρ ys Ts ἜΝ | 

λίτευμια qi) οὐρανοῖς ὑπάρχέ, d οὗ "οὴ capu 
ἀπεκδεχόμεθα,κύρφιορ Ἰκσοῦμ χειδὸμ ,oG ματα 
dex jxocríc'a ὁ σῶμας5) ταπανώσετως AG, de 

ὁ γμυτὼϊ αὐὸ σύμμιορφομ (99 σώμα Q5) d'a 

3 AG dT, cero ao Weg yea, τῷ δϑωαόϑοι ας 1} 
TO) » ὑποτάξαι ταυζο τὰ τάντα, Ὡοτε aAA " 1 | 

φοίμου ἀγαπκτοὶ X) ἐπιπόθκτοι,χαςά 9) Step ig | 

VOG μιου,οὕτως SÍK«TE S κυφίῳ ἀγαπητοί. εὐοδία. 1 

ép Aena ; 92) σαυτύχαμ ἡφψακαλῶ, τὸ αὐτῷ 

φρονξίμ qu κυρίῳ. ναὶ ius κα σε σύϊυγι. Ya 

σις, συδλαμιβάνου αὑτοῖς αἱ τινες qv 69 εὐαγα 

γιλίῳ euo op μιοι, μετὰ νὴ κλέρδυτος 19) 

Ty Aorz op e'uxs yip μου,ὧμ τὰ ὀνόμαϊα e 6i . 

£Xo Jolie. χαΐφετε qu κυφίῳ τοάντοτε, 92] πάλιμ 

teo χούςετε. TO err ie eo Up "yva dd irt τοᾶστμ 

ἀνϑρώπιο.Ὁ κύριος Ἐγγύρ. μικδὲμ jcseruAM t Te 

e παντὶ TH ἢ προσευχῇ I τὴ δείσει μετὰ LS 

ϑεόμ, 
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ϑεόμιηολ * εἰφάνα τῷ κοῦ X ὑπεξέχουσα πάντα 

VOV], Φφουφήσε τὰρ καςδίας ἢ VJ Gp, 492) τὰ vos 

proc Uu pret χριδῷ inr. TO Ao 7P) ἄδελφ οἱ, o4 
| ece« ἄξῃμο ali ὅσα σεμνὰ ὅσα δίκαια» οσα ἁγνά, 

ὅσα «προσφιλῆ ονοσαεύφημια., τ TiO Gori (9) € εἴ 

TG ἐποίνοο.ταῦτα λογιεόϑε, ἃ νὴ ἐμάθετε,μοῦ 

x τσαξελάβετε,"ο) ἠκούσατε, 9) εἴδετε qu Ἐμοί, 

ταῦτα πράσσετε, νοῦ ὃ ὁ ϑεὸρ Q9) εἰφήνας ἔσαι μεθ᾽ 

ὑμῶμ. WX deny δὲ ᾧ ῳ κυξίῳ MAS yas OTI. ἸΘῪ 7P« 
τὲ ἀνεθάλετε ὁ ὑπὲρ ἐμ φΦρφονδίμ , d m (9) ts 

φφονᾶῖτε 3 ἀκαιςά)ε δέ. QUX ὅτι καὶ ὑδέφεσιμ 
λέγω. ἐγὼ γυξμαθομ, qu οἷς εἰμὶ, aU Tex KG εἶα 

ναι, οἶδα 3) ταπάνουόλαι, οἶδα 9) ποιοσεύεμ, ᾧ vi 

ead νὴ v i eet μαμύμμιαι μοὶ χοςτάψεσϑαι, 
9) «wa yap, o) πἰοιοσεύεμ, 49) δες dd dtes cie 
τα Ἰχύω qu τῷ d oou otii us χρισῷ, πλὴμ κα 

λῶο t ἐγριήσ᾽ατε,συγκοινω νίσαντέο μου τὴ jen. 

oid δὲ 9) UJ Glc Qm ctor ori qu ae xii TO 
εὐαγγελίου, ὅτε ὄϊλθομ ὁ &7P μακοδονίας.. οὐδὲ 

plot o ἐκκλησία Y EX OIVOVXO SJ) 410 λόγομ δόσεωφ 

μοῦ λήψεως ὁ μὰ V Elo μόνοι, ὅτι νὴ ὧν θεσσαλοα 
νίκῃ ἄτσαξ 3) dc «lo ali ἀϑείαμ 4.01 ἐπέμιψατε, 
οὐχ t ὅτι Ἐπ ξετί τὸ δόμα, GM ἐπι ητῶ Ty καρ 
Pp τορ τολεονάζοντα sio λόγο ὑμκῶμ. ἀπέ xo δὲ 

Ω, ν “ἄντα 



618 ἜΠΙΣΤΟΛΗ͂ np o£ | 

“πάντα 492) "Ib 05s UO. ἀτπλίήγωμαι Mns 1 

: To ἑπαφφοδίτο, τα UTD du υμκῶὼ p boy εὐωδία. i 

ec, Ovc tap der) εὐάφεδορ 6 θεῷ ,ὁ 5 «óc κα 3 

«λας ὥσει -ᾶσαμ Aio ὑμῶμ,κατὰ ΤῸρ πλοῦς , : 

"Op αὐτὸ! &p jo Bsp (gom inc'ou, 6) X θεῷ 5 (9 

np d RJ GU H δόϑα εἰ ni τους αἰῶνας Ty ou alie. 

uan. ado -ἄντα dion ip χοισῷ Ἰησοῦ, 

ἀαυάϊονταιὶ UJA&G οἱ et t4.01 ἀδελφοί, ααυάϊον, à 

TOU UJ AG πάντες ἅγιοι μάλιϑα δὲ οἱ 

Ἐκ οδὴ κοίσας OL KIC. χάς!ς T 
κυρίου hA Gp La αβιϑοὺ (sa E 

τὰ eret ὑμῶμ. OI 

E777 OMM 

Ἐγοάφκ ἀφ ξώμας δὲ 
trag eod f Tov, 



| ΠΡῸΣ ΚΌΟΌΛΑΣΣΔΈΕΈΣΣ 
. E£RIZTOAH ΠΑΥΛΟΥ, 

AYAOZ ἀπὸ 
) 90200 Ἰησοῦ ast 

X SOU διὰ θελήμιας 

Δ "T0G ϑεοῦ, MODA CE 

δ Ι: (4o 0soc ὁ s 

E t doo, (alic y xo? 
Ἡ hastis &"y 1016? 

$) νὴ sida αδέλα 
S qois ᾧ AS E 

χάρο ὑμῖν di) er Q7? ve τσαηγὸς Ἡμῶμ ; ν᾿ 

χυρίου, ἱκσοῦ age σου. εὐχας!5 oV Ls G9 ϑεῷ 192) 
πατρὶ Τκυρίου Ἡλκῶρ Ἰκσοῦ as! σοῦ, πάντοτε Gres 

gl wap προσευχόμυοι, c ακούσαντερ Tli τίς 

5: ὑμῶμ d$ S150 Ἰκσ 5. W) Ty ἀγάπημ Tu το πάν 

i TG ἁγίους » διὰ eri) ἐλπίδα Tl) ἀτρκειμκία 

VH VUA Tp qu τοῖο οὐςανοῖς Jig προἠκούσατε E 

λόγῳ ὃ ἀλκϑείχο 7T εὐαγγελίου τὸ mores d «o us 

μᾶφ,καϑωρ νὴ uy τοαντὶ Eu x67 16,0) fs! xag 

“ἐφοφούμδμομ ) Kao Y) qv ὑμῖρ,αφ iig ἡμκέφας 
Ἠκούσατε, 

NERA 



6:9 EBRIZTOAM ΠΡΟΣ 
ἀκούσατε, "οὴ ἔγνωτε τί χάριρ T9 θεῖς ᾧ AN 3 
θείᾳ, καθὼς "οἡ ἐμιάθετε zai ἐπάφζὰ T ity : ! 

TT e'aod Av i "μῶμ, 06 ὄξι wS ὸς ὑπὲς ὑμῶν. 

διάκονος, τῷ λβιδοῦ, ἡ μοῦ δελώσας hup τιιὼ Ve 
ῥιῶμ ry mk ᾧ πνεύμαζ, Φιὰ τοῦτο 9) heo 3 

cd HG iuto « Ἰκούσαμεμ, oV πραυόμεθα t ὑπες Us 1 

Mop προσδυχόμᾶνοι (9?) a τούμϑμοι,ἵνα mug — | 

Gic lo tTYyvyoc'ip T) θελήμιατος av TO quaa 

σῇ σοία νὴ σωυέσει τνϑυματικῇ, v ee rmrac TRO QU 
ὑμᾶς αξ [ωο τὸ) Xue t. 4 T. πᾶσαμ αἀφέσ'κφαμ » qu | 

wow! ἐφγῳ ἀγαθῷ Kg ?PpogoUyT«o M) αὐϑανό 

βυοι do “)᾿ πίγνωσιρ T ϑεοῦ, πάσῃ δυνάμα, 
δωραμδρδοι, καϊὰ * κράτος ὃ δόξεο αὐτοῦ, τς 
“πᾶσαρ ὑτρμονὴμ 3) κακφοθυμίαμ μετα (χαρᾶς, 

εὐχαρισδντες ζῤ' Tabl AC) Ἱκανώσαν Ἷ HIA εἰ 

Tto» usgida. TO xAWes τὴν ἀγίωμ qu VG) φωτὴ, 

06 ἐῤῥύσατο ἡμιᾶς Ἐκ QO) δουσίας τὸ σκότους, 

97) Ais TES Nep «io Ty Gao" T Tj v C ἀγάπα 
αὐτο) ἦν à Ὀχολιερ Tu ἀφρλύτρωσιρ διὰ T eiua 

| AE - «ctp τ’ Fakes ἀῶρ, ὅ 0g ὅξιμ εἰ cheap 4 
TOU T ἀοφάτου,πφωτότοκος πᾶσ'κο κτίσεωσ, 

ὅτι τυ αὑτῷ ἐκτίδϑκ τὰ τοάντα,τὰ qf) TOTO οὐφαα 
voles) τὰ ἐπὶ δ) Yit, τὰ δφατὰ νὴ) τὰ ἀδραϊα, 

n. εθρἀνοιρεῖτε κυριότητες ,τἴτε ας xad s εἴτε d rou 
g fau, 

EM. s, NUN 



"OY 2-KOAAT?TARIT é: 

οἷαι. τὰ πάντα. δὺ αὑτῶν, oJ) εἰς αὐτὸν eerie 

νὰ αὐτὸς ὄξι πρὸ eT, 3) τὰ πτάντα ᾧ αὑτῷ. 
συωέσικε, ν αὐτός ὄξῃμ ἃ κεφαλὴ τῶ σώματϑᾳ 

95) ἐκκλκσίας, 00 E «e XH πρωτότοκος. tx ἣν 

β νεκφῶμ. οἷνα γένητοι GA) ed qp αὑτος πφωτεύωρ, 

ὅτι ᾧν αὑτῷ εὐδόκκσε eap τὸ ̓πλήφωμα Kx TOU 

cat, gd] d av Το) ce xocro M Eau τὰ πάντα ἐς 
αὐτὸμ, εἰφανοτριΐσας δια ἢ αἴμιατὸς T SaugoV as 

τῷ δὲ[ αὑτὸ, ἴτε. ταῖπὶ «3 Yyllio , εἴποι τὰ ἐπὶ τοῖς 

οὐφανοῖς. Ὁ ὑμᾶςφηρτε ὄντας ἀπαδλοτριω udis, 

WU) ἐχθροὺς τὴ διανοίᾳ cA τοῖο te yore τοῖς γρυ κα 

Soie δὲ GP X OCC ESI qu Ὁ σώματι qo) 

σαφκὸς αὖ; τοῦ διὰ T9) desir ρασῆσιοι ὃ ὑμᾶς Qa 

syíove uS aoo, 9?) ἀνεγκλήτους xaT ἔνώα 

πίιομ αὖ τῶ). {γε emi τὴ τίει τεθεμιελιωκίᾳ 

νοι X) Ἑδφοῖοι, "οὐ ἀκὰ ματακινού μβροι ΧΊΡ οδὴ tÀ 

πίδος τὸ εὐαγγελίου, ἢ ἠκούσατε, TO) κηφυχθέ ἐν 

- ὧν cy τὴ κτίσει τὴ v7? TO οὐφανὸμ,οὗ tys 

yOJAMD ἔγὼῶ τραῦλος διάκονος νῦμ χαΐφω quy τοῖς 

magia. i ἑκου ὑπὲρ UJ Gp, νὴ ἀνταναπλκφῶ τὰ 

vss Tiv θλίψεωμ TO λ8ι5οῦ c^ τῇ cog 

μου ὑπὲς TO) σώματος αὖ τὸ), Ὁ ipi Ἡ eoowcia, 
$c εὐ)υόμκμ tyà διάκονος κατὰ σἰὼ οἸκονοῤκία 

«y τῷ 82,71 d'o3&c à M. 0l εἴς ὑμᾶς τληρῶᾳ 

cot Ty 



6:2. EBIZETOAR πο σ΄ 
σοι. Xoyop t θεοῦ, 10 κυ τής Ομ τὸ ἀτρκεκφυιας, ; 
pSuoy c GTP TV. atop: c T γγντῶμα νυνὶ 5 tpa ' 

vil τοῖς ἁγίοιρ αὖ T», orG ̓ θέλνσεμ ὃ dg Thon 
gícau, τίς ὃ πλοῦτου cO) δόξκο T oT μυδηςίου TTE Ὁ 
cu τοῖο Ἐθνεσμ ὅ 0p GS] A506 qu UA Tp,h. ἐλπὶς 
J'ó óÉNG,O0p ἡ Hu. eo. καϊαγγέδνομμεμ,νουθετοῦντες πᾶν᾽ 

τα ̓ ἄνθρ γε, νὴ διδάσικοντιο -πτάντα ἂν Üeco "Pp qu 
πτάσ' Hc odas iua ϑασήσωμε πάντα x ἀνθφωὴμ | 
TÉA&op qy ago ἰκσοῦ ες ὃ (9?) κοπιῶ »"ἀγωνῆδ' 
ἐδυος κατὰ t Tl | ty£e yea rro, ἢ ἰνεφγουμιέ 

| Vxp cH Ἑλλοὶ tp δαυᾶμα. Θέλω ὃ (77052- eid yat, | 

Kop αγῶνα eio d VJ. Gp, M) T Ἐμ Mod ns. 4 
» ὅσοι OUX. τωφάκασ᾽ x πρόσωπομ S ep σακςὴ, 2 

ἵνα Apnd Got αἱ αἱ κας δίαι αὐὑτῶμ,συμδιδαδϑέν 
τωρ &p χγάπη,γὴ εἰς πάντα πλδτομ exeo. 
giae $ g'axéo'cogssio Ἐπίγνωσιμ TO ἀυθαςίου πολ ὦ 
Θεοῦ, νὴ πταθὸς X) T0? 6155 Ep & «7 πάντες ΟἹ 0a 

᾿σαυςοὶ $ σοφίας νὴ ἢ γνώσεωρ ἀπόκρυφοι. τοῦδ. 

| δ λέγω, “νὰ cto μιᾶς φαλογίἠκ ias “πιθαμσα ι 

λογίᾳ. d 9 8) TH σα: κ᾽ reu & à Go πνεύ. 

μαὰ g'Up UA Tp 4A Xe Oe Cop W) δλέπωμ vy 1) 

TÓ21p,W) τὸ σεφέωμα δ εἰς ASISOJ πίστωρ VO. 

ὡς OU πρελάδετεν, λϑισομ Ἰκσοῦμ 9p κύφιομ y £p. 

αὐτῷ ποιπατᾷτε, ἔφυ ζωῤῆψοι νὴ korr odo usa 

vor tg 
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vor dT αὐτῷ ;ν ῥεβοκούμανοι t p τὴ ταί σει; καθὼς | 

Ἐδιβάχθητε, τὐλιοσεύοντες ἢ ἐν αὐτῇ tp εὐχαριδία, 

BATTU τιο ὑμᾶς ἔσαι ὁ συλαγωγῶμ διὰ τ" 

Φιλοσοφίας νὴ κενῆς ἀπτάτης ο»καϊα T) zd octp 
T ἀγθφώπωμριαϊατα: Sor lac T κόσ'μιου, νὴ οὗ κα 

τὰ γβιδόμ. ὅτι cf) αὑτῷ καρικέϊ wap ὁ πολήφρωμια 

Q9) Üs0TATOC co ucc eH) t9 T αὐἹῷ Tov AN 

φὠμᾷγοι ὃς ὄξιμ ὃ H κεφαλὴ asco KG &g χὺς y) Jte 

eio, qi ὦ (o! ziper quibm τ TOITOULN &xagosufa 

τῳ ᾧ cil ἀπεκδύσει τῷ σώματος TA) C ἀμιαφτιῶμ 

9) σας κὸρ ,(ι τὴ ἡ πριτό μι ἢ Τὸ) λβι5οὺ,Π σασταφῖνα 

"6 αὑτῷ vid. Parijie σματι, QW Co Q2) quse 

Qu διὰ οδὴ wisst τ ζ»εφ Ύείας το θεοῦ, Τὸ) Ἐγεΐ 

| €ayT0G αὑτορμ ἐκ Tv νεκφῶμ. ἡ) ὑμᾶς νεκρούς OV» 
T9 mig S ἀφαηγώλιασι X) τῇ ἢ ἀκφοβυίᾳ οδὴ coge 

x06 VJAG , g'uoeyooTrin σύμ αὑτῷ, χαρισἄςε 

| uoc Ἷ HB ττάντα τοὶ cogar] 6044.00 , d ola 

deem τὸ Καὶ ὃ B4 χες γφαφομ » ΤΟΙ͂Ο δόγμασιμ | 

0 up ὑπεναντίομ Nip) αὐτὸ !igucip ἘΚ TO 4. &0'0U, 

᾿προσκλώσας αὐτὸ So) σαυρῷ, ἀπεκδυσά μζιος 
τὰς ἀρχάς (9) τὰς διουσίας ἐδαγμάτισεμ ᾧ qu 

| posue ets θφιαμιθεύσας aVTOUG qu αὐτῷ. n οὖμ 

. ἘΠ ὑμᾶς κρινέτω S βρώσα, if cA) wócd, " ip 

μέρα τος Th νθρανίαρ ἢ σαθϑάτωμ; «ἃ TM σκιὰ 

Nis δῇ 



414 EÉnITTOAH ΠΡΟΣ 
IV dT, τὸ δὲ σῶμα τῷ χριδοῦ. μαϑεὶς Ve 
μᾶς καταβραβόνέτω θέλωρ ci rerevopeosuo 
Y) ϑφισκείᾳ TIU. αγρέλωμ, ἃ μιὰ Ἑώφακεμ Ἐμιθαα 
"UG, rx φυσιούμῆνοο ὑ T νοῦς o) σαρκὸς 1 

αὐτο, 49?) oU κρατῶρ 10) κεφαλὲμ, Jt οὗ wp T0 

σῶμα διὰ Ty &q Op) cuvd c i. op ἐπιχορκγοῦ 
Uy op,Mo)) συμβιβαφομδμορ(ἄυξει Tli GvÉNCID - 

τῷ ϑεοῦ αἱ ovp ἀπεθάνετε ovp G9 A058 ΑἹ TIU 
| Sorxsioop τῷ κόσμου! ὡς ζῶντες cJ) κόσμῳ d'O 

Ὑματίγεοϑε; ὴ Oc] μηδὲ γεύσῃ,, ud θύγηο, 5) 
ὄξι τσάντα ἐς φθοφραμτῇ αφρχρήσει, κατὰ τὰ qa — 
τάλματα,νὴ διδασκαλίας ἦν ανϑρώπωμ,τια, 

νά ὄξι λόγομ usp ἔχοντα σοφίας queXsAo0gus — 
σκείᾳ, νὴ ταπενοφφοσώ»", νοὴ ἀφεαδίᾳ aue — 

τος, οὐκ ᾧ τιμὴ τινιγπρὸς TAG 4X0) ὃ σαρκός, 
Ej οὖρ σωωκγέρθητε GO. χεισῷ,τὰ ἄνω quie Ta 

τοοῦ 0 χριδός ὄξῃμ ᾧν δεξιᾷ T9 θεοῦ xau uoo]. — 

ἄνω eoe me μὴ Ta Ἐπὶ TRO γῆς, ἀπεϑάνετε y, 
καλὰ ζωὴ ὑμῶμ κέκφυπη]αι σιμ τῷ χρισῷ dv) 

θεῷ, ὁταμ ὃ A&I50G Qaysea dE, H (m hu UT OTE X) 

$4.6o σύμ αὑτῷ φανεφωθήσεσθε ᾧ δόξῃ. νεκφώο 

cs dip τὰ μέλι ὑμῶρ τὰ nl 9) γῇο,τρρνείαν, 
ἀκαθαφσίαμ,τάϑος,ἐπιϑυμίαμ κακὴμ, Wo?) τἰὼ 

S AsovsE loqui v16 ὄξ!μ τΙϑωλολατρία, δ VOX 
: i oe yH 

3,9 ὧν 
4 * 

, 
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ἃ ὑφ γῆ T θεοῦ ἐπὶ τούς Jove Tia ἀπειϑείας, ci oid 

XN) ὑμεῖς πριαπαϊίσατέ ὥστε, ὅτε tum v ᾧ αὑτοῖξε 
TIT) δὲ ἀπόθεϑϑενὴ i ὑμές τὰ πάντα ὃς γί, θυ: 

E ρυκακίαμ; Baa udo, aL goo ya t. το) 
Θοματός ὑμῶμ. αὐ ψεύδεσθε εἶο ἀλλήλο Uc ἀπς 

. δυσάμϑμοι Top ̓ Φαλαιομ ἄνθφωτὴμ euy Ταὶς "eat 
£s ip αὖ το) νὴ ἐνφυσάμρδνοι τὸμ νέου, TÜJ ἀνακαξ 

vos plo «ὁ ἐπίγνωσιμ KT εἰκόνα τοῦ κα τίσανά 

οτος arp, του οὐκ ἔνι Ap "οἱ Ἰουδάϊος, “Ἰοιτοί 

μὴ νοὶ ἀκφοθδυδία; βάᾶξθας 26,7 9M , JoVAGé $ 

ἐλεύθερος, δια ὰ πάντα 33) cA o el àgisó, ca 

δύαασ)ε οὖμ ὧς Ἐκλεκτοὶ τὸ θεοῦ c ἅγιοι Wy "γα 
ruota ny x vot οἰκτιφμιῶμ,λοριδότητα, Τὰς: 

| "mévoq gae aon mg ames κακφοθυ μίαμ, ἀνεχό 

E OX Aag, gd Χαριζόυδνοι ἑαυτοῖς, isi ud 

“πρός τινα Xf μιομφήρρκαϑῶς d ἡ) ὃ ἀβιδὸς tkegi 

δατὸ ὑμῖυ οὕτως y) vélo ; ἐπεὶ xot δὲ Toit», 

«oc &y mw Jimi 651 σώ δε σιίκοῦ o) TCÀGO TH x 
Lo H εἰφήνν το) Joy βχαβϑνέτω Si toig καρδίᾳ 

αἱς V 4,16 pm i92; ἐκκλήθκτε cu ἐνὶ σώματι νὴ 

εὐχάξιδοι Ὑίνεόϑε, 0 25504 Τὸ Miser tyoricer Tta. 

eA vulp πλουσίως τ τοάσηῃ σοφία. διδά ἄφ κδυά 

᾿ἡκονὴ νουθετοῦντεο ταῦ του ἐ, ψαλμοῖς τὴ ὕμνοις 4) 

ὁ δάις τνϑυμιατικοῖο ὧν χάριτι d'or eA quU τῇ 

R καρδίᾳ 

Ἵ 

Ὁ ΑΙ ΓΝ 



6:6 — EnITYOAH mnrPo2- 
καρδία Vj. Gp τῷ sue ico Y) πτᾶμ Op ?PITe Ἐμ λύσις 

y qu ἔφγῳ, πάντα ἔμ ὀνόματι κυφίου 1&0 5, ela: 

agiscvreo Τρ θεῷ νὴ παξὶ δὲ xU T. yao X805; 
ὑγρά & To idi ved c 3. ^ ty xu. 

ἄσσεσϑε Ῥῖς ido ro, ἀνδφάσιμ,ως ovi ep icu. 

φίῳ, οἱ ἄνδρες,  γαπᾶτε Ἰὰς "yuootucac yv) x at: 

κραζνεόϑεπεοος αὑτάς.τὰ τέκνα, ὑπακούετε T1. 
^" M ΄ ^ gh » 4 ^». 

γνεῦσικατα esty cac. r oU γάρ ὄξιμ svégss op Ti. 
κυρίῳ, Οἱ τεατέφεο, μὴ tec ἤετε τὰ τέκνα UJ D a 

ἵνα μὴ ἀθυμιῶσιμ, δι δοῦλοι ὑπτακούετε κατὰ πάϑ: 
τα τοῖο κατὰ σἄρςκα MUCTOIG UR Ep ὁφθαλμοδου 

r e? 7 2 » qa: 4 
AtoU6 G6 ἀνθρωπάφεσκοι,αλλν cf) ἁπλότητι og 

δίαο,φοβού ujuoi Top θεόμινοὴ τοᾶρ δ,τε ξὰμ verb 

Tc ἐκψυχῆς key a0 so e GG Ὅδ᾽ veto) οὐκ Ve: 
ϑϑφώτριο, ὦ δότερ, ὅτι QL7P κυρίου αγρλήψεσθε alu» 

ἀνταπόδοσιμ q9) κληρονομία, G0 YS xvglo Ast. 
^o li & ^ 3 ^) “ €15 ἡ“ 

σῷ δουλεύετε. 0 δὲ ad ix op Κοῤκιξίτοι ὁ xd Ics, 

κοὴ οὐκ si προσ᾿ωτρληψία, ΟἿ eroi T de 
* . S c s - RÀ J xouop wg) 00) Ἰσόὅτετα τοῖς δούλοις ἀϑέχεϑε,, 

eid Tee OTI 9j) νμέίς ἔχετε κύφιομ ry 
οὐφανοῖο, ; 

τῇ προσευχῇ προσ'κατες τε, γραγοςοῦντερ cJ) αὖ 
“ 2 , c * 

τῇ V sux agis , 290080 X O40). ἅμα wo) τῷ Ü 

BG Sla ὃ θεὸς ἀνοίξῃ μῖμ ϑύφραμ τῷ λόγον,λαα 
χῆσ'αι “ὁ μιν δἤςιομ TO) λϑιϑοῦ, διὸ ποὴ δέδεμοι, 
ef F, 3 $* c ^ ̂ n Ὁ ἫΝ, 2 , 

(ra φαγνεφωσω GUT», 96 (As λαλεσος., ey σοφία 
d Py | "yrmat 

» Te ET " c buf 

ated 441 X92. 2 



ΤΟΥΣ KOAAZZAEIZ, 6:2 
αιτοριπατεῖτε πρὸς τούς ἔξω, TOp κοιρὸμ ὄζαγοφα 

δ μανοὶ, ὃ λόγος ὑμκῶμ τοάντοτε Ji χάριτι ἀλατὶ ; 
lig Tv" «1d €vou τοὺς d'&l ὑμᾶς Sul Sets co au 

“ρκοίνεο), τὰ κατ ἔμιε τοάντα γνωφίσει Vj Tp τύ 
χικορ 0 ἀγαπκτὸς ἀδελφός, (97) τοιδὸς διάκοα 

VoG o2) o'aud'ovAoe tp xveico,op ἔπεμψα 706 va 

qo εἰς αὑτὸ τοῦ TO LU γνῷ Τὰ τί 1 Vj Gp SW) πϑαα 

καλέσῃ TG καρδίαο υμκῶ pov p ὀνασίμιῳ Go ast 

δῷ ; ποῦ) ἀγαπιϊῷ ἀδελφῷ, o 06 és dti ὑμιῶμ, πάν 

Ta V Tp gegtévot τὰ ὧϑε. aa yer ot ὑμᾷς ag Ἵ 

Sag XoG ὁ cupo χμάλωτός μὸν, o4) (LagxoG d 

ἀνεψιὸς βαςνάδα , οὶ οὗ ἐλάβετε Sora tap 
ἔλθῃ 71906 ὑμᾶς, δέξασθε αὐτὸρ,νὴ ooUo ὃ As yo 
ὠϑυοςἸοῦσος,δι oVTeo, ἔκ ποιτομῆο, οὗτοι μιόνοε 

σωρςγοὶ «I πἰὼ βασιλείαρ τῷ θεδ,οἵτινες Vy 
(nop μοι ποκγὸςία, ἀασάϊετ ὑμᾶς ἐπαφοᾶς ὅ 
dL vp δοῦλος 3gISOU , πάντοτε ἀγωνιϊόμῆνος 

1 ὑπὲς UG qu coo πφοσευχαΐς, ἵνα οσἧτι τέλειοῖ 

«9 τύπλιφὼ doi ᾧ qur aav Aet TO) ov. 

sage p UT ,0TI ἔχει QiAop 0p Varig 
ὑμκῶρ ο"οὴ vA qu Mod ikea I9) T ᾧ isque : 

“σόλει . ἀαυάξεται i ὑμᾶς λουκᾶρο ἰατῴος ΧΆ 
γαπατος,"ο δημᾶο, χαυᾶσασϑε τουο qi A«ods 

xu ἀδελφοὺς ΚῚ VUA GC GI W) Ty κατ oixop αὐτῷ 

R ἢ tux 



6:5  EnIZTOAM RPMPO?* 
ἐκκλασίαριοὴ ὅταρ ἀναγνωσϑὴ 79 VupHtTé 

βολὴ, γριΐσατε, ἵνα νὴ cJ τῇ λαοδικέωρ Ἐκκλησίᾳ 
ἀναγνωδλῇ, (o) TUO). Ἐκ λαοδικείαρ, ἵνα νὴ Vuelo, 
ἀγαγνῶτε. WP) eraot &exi are, DA ene alus dias 

Χογιαμ ip ἡϑέλαβες ᾧ qu pi IQ, ἵνα αὐτὴν τληςοῖρ. 

ὃ QD oto" A. 0G τὴ tu χειρὶ -ππαὔλα, Ns 

μονεύετέ jov αν δεσμῶμ ἢ ἣ 
χάξις. ess V/A p. : 

QU. Re 

Y * αν 

Ἐγράφι ac ξώμαο διὰ TX OV. 
πο Ὀνασίμον. 



 .HBPOZS OESZXZAAONIKEIZ Ἐπ)!» 
ΣΤΟΛῊ HAYAOY EPQOTH. 

Y (9) κυρίω Ἰησοῦ 
185 P4 χριδῷ. Xágig Va 

OS P up νὰ egi ἀρ 
“πῶς DR 
e Tx T W [4 

PENES v* sov eerpe |? 

exp oU κυρίου Ἰνσοῦ MisoV. εὐχαςιδοῦμερ [Cy 

M wow sát v OV Tp Ua p , ἀινείαμ ϑμκῶμ 

γριούμϑιοι) ἐπὶ Ὁ Aj Χακοδια HO, ἀδιαλείπτως 

ἀλνκμιονεύοντες ὕμιῶμ τοῦ ἔργν Q9) wistoo Ww) T? 

XO^ U 3 ἀγάπαε, νὴ ὯΝ υτρ μονῆς 95) ἐλπίδος T 

xvgiov hp p Ἰησοῦ J λξιΞον , ̓Ἐμιπρούϑεμ T T «ou νὴ 
ππαδος ἱμμῶμ εἰδότες ἀδελφοὶ ἐνγγαττκῥδαίοι ἢ U?? 

θεοῦ lU) &xAo7y p V Gp , ὅτιτὸ «Voc Eu op Rp 
ovx Ἐγγυήθκ «io ὑμᾶς cA λόγῳ μιόγομ, QAM νὴ qf) 

Jassustg)] se T πνεύματι Αγ ig) qu wAx oe 

R τῇ gia 



:- 69. πΡΩ πη nbos | 
gia 2E i c oid «Te, οἷοι yo Onus qu Sup 

d ὑμᾶο. νὴ vo eade i ἡμιῶμ vob AE E 
κυφίσ,δεξά ϑυοι᾿ τλόγῃ qu "θλίψα πολλὴ ada 
χαφᾶρ πνεύματος ἁγίου, ὥρτε γινέδγαε i VAXO 

τύπους, "acl Tuis ποισεύουσιμ c τῇ ἢ μακεδονίᾳ, 
y ἀχαΐᾳ. ἀφ vet Gp YS δξέχατοιὶ ὁ λό "o0 TKUC 
gíowou μὄνομ s TH ἐμιακέδογίᾳ W) sacado d | 
$97) ST παντὶ τόπῳ Ἧ τίσις ὑμῶμ H πρὸς TOp 

6xop δφελήλυθερ a i ὥρτε "n. i agio HG tX&p λα 

AG p τί. αὐτοὶ γὺ creer ὑμῶμ ἀπαγγέλλουσιμ, 0s 

“ποίαμ sirodoy* EX OMS πρὸς υμᾶς, W)) τοῦτο eres 

δέέψατ πρὸς y θεὸμ Ὁ τὴν εἰδ dp Audi a 

θεῷ Ἰῶνά, y) ἀληθινῷ," dye pep ^ TOp jon. αὐτὸν. 

£x Tp οὐφανῶμ,ϑμ Kyegsp £x νεκφῶμ, ἐκσδμ TO 

ξυδμβιομὶ Ἡλι ΧὉῬ qO| ὃς ὙΠΟ TRO ἐφχομδμις., | 
Αὐτοὶ y? οἴδατε ἀδελφοὶ Ὁ ἐἰσοδομ i np p 

! Ty πρὸς VJ.GG ὅτι οὗ κενὴ ̓ γέγνερ,ἀλιὰ X) 2506. 

᾿παθόντεο Y) ὃ U Perd rre, καθὼς otd'aTe quy φιλίπ' 

700 ἐπαῤς yet sa SECO θεῷ ὑμῶμ,λαλῆα 

ca. πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιομ TÓ Üsov d^ «02M 

ἀγῶνι. Ἡ 328 rog adio nep OUX Ἐκ GAQCVK,. 

ovt dt c caa o taceo Te cA d'oAc, c αλλὰ aoo. 

δεδοκιμάσιμεθα U7P Ὧθε5 ταισθυθῖνοι ὁ εὐαγγία 

ni ? οὕτως βλαλρύμεν; οὐχ ὡφ ἀνθρώποιοῦ Gba. 

| ; gXOVTQ, 
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 UXOVG , Ga G9 3x8 , δ᾽ δοκιμιάϊοντι τὰς 

καρδίας opi, οὔτε "y ἄς ποτε ᾧν λόγῳ XoAoxt 

ectypo Oru.ep, καθὼς οἸδατε,οὔτε ὧν προφάσα 

“σλιουεξίαο, θεδο μάςτυς, οὔτε ne dt ava 

θρώπωμρ δόξα, οἱ οὔτε Xp ὑμῶμ , OUTE ἀτὸ Pop, 

δωυάμϑγοι cx Giga εἶν "s QC ASov ἀπόδολοι; 

αλλ εΎτνΗ (Dus ἵΐ ἩΤΣΊΟΙ ᾧ μέσῳ ὑμιῶμ,ὡς ἂμ ago 

φὸς θάλπη τὰ ἑαυτῆο τέκνα,οὕτωο xag aor 

ὑμῶμ, sud'oxoU Asp μεταδοῦνοι Ὁμῖμ, ov μιόνομ 

4 εὐχγγέλιομ T θεδ,αλιὰ νὴ Τὰο ἑἙαυτῶμ ψυχάς, 
^m 02 ^ τ᾿ , 

διότι ἀγαπητοί LTD γεγψύκοϑθε, μινκμιονεύετε S 

ἀδελφοὶ τὸρ κόπομμιῶρμ, κοὴ τὸρ μιὄόχθομινυ 
xTUo 5/5 νὴ ἡμέφας Seve ador mgon P uita 

πιβαςῦσοζ τινὰ ὑμιῶμ, ἐκηξύξαμερ «4G ὑμᾶς T 

εὐαγγέλιομ τὸ J«5, ὕμξίο ἀιᾶρτυφες "οὔ 6 0«06, 

ὧς ὁσίως X) δικαΐζωο, "οἱ ἀμιέμιπηοεῦ UU ip τοῖς 

τι εύδυσιρ ἐγενέθκμερ. καθάπῷ οἴφατε, ὡς ἕνα 
ἕκαϑομ va psg vraie τέκνα ἑαυτὸ), ἥφακαλδν 

TE vadis δὴ Au Bodo "Ὁ ux Tie Op uot | 
&lc T πριπατίσομὶ ὑμᾶς ἀξίως θεοῦ, τὸ) καλδυ 
τὸς ὑμᾶς εἰς alu ἕαυ TO Gxc'TA«fxy W) d'o£ap. διὰ 
το 4) udo εὐχαςισδμεμτῷ θεῷ ἀδιαλείπγως, 
ὅτι ἡφαλαβόντες λόγομ ἀκοῦς ταν ecl t 0c5, 
ἀρῶ oU λόγῃ ἀνθφώπωρ,ἀλ ὰ καθώς ὄξγμ 

R ig GA oe 
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κληθῶς λόγο 300,0 00 X) Wseyéiag qu ὑμῖμ τοῖξ 
τοισεύονσιμ, v4&o y HAUT OU ̓ἐγρυίθατε «XA | 

eo Lux eripi τῷ θεοῦ,τῶρ οὐσῶμ qu τῇ! fou 

d'a αἰ Cf) A515 Q 14g OV ὅτι ταυτὰ Ἐπάθετε 192) Va 

jc VP TG id fop συμιφυλετῶμ,καθωὼς Mg) αὐ 
τοὶ νὴ τῶν Ἰ ουδοιζωμγτῶμ v) Top κύφιου ἀποκτεῖ, 

γάντοορ ἰησϑρ,νὴ τους 1d Yo υς προφήτας, νὴ Ἡμιᾶς 
Ἐκδ Ιωξάντωρ, 497) θεῷ μὰ ἀφεσκόντωρ,νοὴ τᾶ 

ep ἀνθφώποιρ tyatrr fop $ κῴλυόντωμ ἡμᾶς. τοῖς 

Ἐθνεσιμ λαλ σαι," ἵνα ὀρθώσηῃς εἰς Ὁ aoc Ag 

σαι αὐτῶμ τὰς ἀμαςτίας πάντοτε, ἔφθασε: jur 

αὐτοῖο Ἑ ἐφ γὴ εἰς τέλοφ adio δὲ ἀδελφοὶ ἀπτορ 

day ire c qq UL Gp πρὸς Kaueop ὥφας 2902 : 1 

e maso καφδίᾳ, τ ιοσοτές ως Ἰσυσδάσαμεμϑ 
πρόσωπομ Vj. Gy dep s co Ἐπιϑυμίᾳ. dig 

H Ἰβελήσαμεμ Ἐλθέ πρὸς TER ̓ γὼ M ππαῦλορ, 

Mg) ἅπαξ x) δύ, νοὶ ἐνέκοψεμ ὃ ἡμᾷρ ὁ σατανᾶς. 
τίς PE Muy ἐλπίς ἡ χαρὰ yi σέφανοο καυχή 

C 590 AH οὐχὶ I9) ὑμεῖς (μι προόϑεμ TO κυςίου i Hz 

qp tig s xorSoU, cA τῇ αὐτῷ y daria; Vj Co γάς 

XSsH δόξα Ἡμκῶμ (o2) h xag, | Διὸ κικκέτι δέ 

γντες εὐδοκήσαμεμ καταλφφθβνος quy ἀθήνοχο 
davon "οὐ ἔἐπέμ p tap τιμιόθεομ TOp ἀδελφὸμ 
ὙΠ Bp) v τῷ) θεοῦ, gU) a'uvee yop koi 

qi T 

" 
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cU GÀ. εὐαγγελίῳ τοῦ 40500, ὡς ὦ σκρίξαι ὑμᾶς, 
"οὐ “νακαλέσαι 70 1- wel 99) τὸ 15806 HA Os 

τὸ μιαϑέγα eau Veo ou. cu ταῖς 0A ἱψεσι Ἰαύταια. 

αὐτοὶ o9 οἴδατε, ὅτι εἰς TOTO xeu s Oo! S 

ὅτε “ϑὸο μιᾶς NUS, Tes you. s VA Tao! TE? 

A0 sp SAIGUJ, καθὼς (92) Vus TO «92 οἴδατε. 

διὰ τοῦτο κχγὼω μκκέτι σέγωμ » emu εἰς τὸ 

γνῶναι 1) wis p υμῶρμ, μά πως Ἐπείςασερ Vs 

43 ὁ ποεφάϊωμ, Wo) εἷς κινὸμ "YyoxT] o κόπορ 
Ἡμιῶμ,ἄςτι δὲ Ἐλθόντος τιμκοθέου προς X6 αῷ 

V/A Gp 3) ὠαγγελισαμᾶμον Tp Tl) isis QU] 
erlex αγάπεμ Vp, (92) ὅτι ἔχετε μνείαμ ius Gp 

δ γαθὴμ ττάντοτε, Ἐπ! ποθοῦντες Ἡμκὰς (d Cip, κας 
θάπῷ 197) ja £o ὑμᾶς. διὰ τῦτο rg ex nus 

Q&A qo! qu vu duert τοάσῃ τὴ AI e, toD) ἀνάγε 
κα Ἡμμῶμ, διά 99) Vu. Gp $15906G , CTI VV QUAS, 

ξαρύμέί SíxsTe cu κυρίῳ, τίνα 3 εὐ χαφιδίαρ 
Φαυάμεθα G9 θεῷ ἀνταποδοῦναι τὶς ἐμκῶρ ἐπὶ 
πἀσητὴ χαρᾷ, ἢ χαίφομεμ δὺυ μᾶς ἐμιπξοα 

ὅϑεμ τοῦ θεοῦ Ἡμιῶμ,νυκτος X) ἢλιέφας UIS exces 
q1050U dk 04 Vor, cio τὸ id Cip ὕμιῶμ 7 πρόσωπομ, 

V9)) καταφτίσοι τὰ ὑδερήλκατα o9) το ίδεως Va 
μῶρ. αὑτὸς δὲ ὃ θεὸς wo) τρατὴς ἡμῶμ πο) ὃ κύ 
e^ Ἡμκῶμ IKG'OUO aSISOG κατευθώωοι ld) od Op 

| R » MAG 



δ πρῶτ ΠΡΟΣ. 
hin Op πρὸς ὑμᾶς. ὑμᾶς δὲ ὃ κύριος Asia, 
WO!) eros oou TH ἀγάπι εἰς αἸλήλους, 9) vj wo 

ππάϊαρ,καθάτίς Y) hao era ὑμᾶς,ες ὺ xil Ἵ 

ὕμῶμ τὰο καφ δίας αμέμιπῆους ᾧ eu &cy toc Lon [37 200 

909p τῶ θεοῦ "οὴ πατρὸς np cA Ta ἢ 70V E 

eia TO) xugiou Ἡμῶν, "ino s λϑι5οῦ, PAR dod τἄντωμ a 

T yip αὖ Τῶν. τὸ Aor OV) ἀδελφοὶ ὶ rd ; 

TOUS) [771 1- 99) παξακαλδμιεμ. eA "s ίῳ os, 

Καθὼς eee X6«Te wa iu Gp, πῶς d&t ὑμᾶς, 
πσεριπατξίμ, (9) ἀφέσικει θεῷ οἵνα ταερισσεύκτε 

e. Cop. οἴδατε γϑ»τίνας τοαφαγγελίας ones. : 

esp vip διὰ τῶ κυφίου Ἰισίοῦ τοῦτο "ye ὄξι θέε" | 

λημα ΤΟ) θεοῦ, ὦ 0 ἁγιασμὸς ὑμιῶμ. I ἀπέχεδθαι, 

ὑμᾶς ἀπὸ x) τοοφνείας. Σ ἀδέναι € e ὑμῶρ' Ἴ 

EQ TO) C'K&UOG κτὰ "EVTS cA αγιασμκῷ ποῦ TIAM, 1 

μὲ qu πάθεα ἐπιθυμίας καθάπες 9) τὰ ἔθνκ,, 

τὰ μὰ εἰδότα Top θεὸρ,τὸ μιὴ ὕττις Ὁ χίνειμ v) πλεῖ 

ονεκτᾶι ep Ὁ "Ig y ματι Top ἀδελφὸν αὐτῶ, 
διότι ΐίκδικος ὃ κύξι wg «y Ttop TOUT GJ, 

xac I9) προείπαμεμ ὑμῖμ νοῦ δικίκαφτυς ἄς 

pisa, ov 28 ἐκάλεσε Ἡμᾶς 0 Jsoo Ἐπὶ &XoU«e 

σία, XXX ᾧ ἁγιασμῷ. τοιγαφοῦμ o ἀθετῶμ, οἷς 

ὄνθρωπομ ἀθετθ, ce TOp Jop, qop διδὸν 

Ta ὁ πνεῦμα ὁ yp αὑτὸ εἷς VM ds, wot δὲ 
c5 Ol 
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e5) QA A Qao oU asia ἔχετε ye pe VT. 

αὑτοὶ 595 ὑμιέίς ϑεοδίϑακτοί io. cio ὁ ἀγαπᾶμ 

αὐλιήλους. Wo) 5^3 τοοιξίτε αὑτὸ εἰς τεάντας TOUO; 

ἃ δελφοιο, τους cA ὅλη τῇ μιακεδονία. πραφακα--- 

ASusp δὲ ὑμᾶς αδελφοὶ, grasp Mop 

| Φιλοὰ uera) Ἀσυχάϊεμ ἼΩ πρᾶσταρ ταῖδια, 

M52) ke ydf so) TOLc 1d atc χερσὶν ὑμῶμ,καθὼφ 

vay ἡραγγείλαμερρνα ws (TORT dra Quaó Vo. 

$06 τοὺς ἔξω " 9) ἀικδενὸς χρειαμἔχπτε. οὖ és 

λω δὲ μᾶς ἀγνοξίῳ ἀδελφοῦ "sei ΧΩ κεκοίμια 

| Bop , ἵνα 448 λυπῆσθε, καθὼς 493) δι λοιποὶ, 

τ Ψι νιν 

Gi μὰξχοντες Ἐλπίδα. εἰ YS τοιδεύομιεμ,ὅτι To 

- €'oUc ἀπέθανεμ (e ἀνξση, οὕτως νοὴ 0 J«06 τοὺς 

stor. Be erae διὰ T9 1 oU , ἄξει cup αὑτῷ... TOV 

ΤΌ you) ὑμῖρ λέγομμεμ ᾧ λόγῳ κὺρ fd, ὅτι NAR 

οἱ 1GyT€6 οἱ ποιλεπόμῆμοι sto lo) ziSovc'ta T 

κυρίου, oU Ju φθάσωμεμ τοὺς xorsÜcvrae,oTE A. 

αὐτὸς 0 κύφιος cJ) ks cuia, eJ φωνὴ ae xa ys 

γΐλου, WU) cM σάλπιγγι ϑεοῦ xocc torio sr au. ἀτέ 

oig sov , 2l oi. νεκροῦ cA ase αναπῆσον e 

TOL T$ TU , ἔπειτα Ἡλές οἱ Jove , Οἵ T - 

λαπόμδυοι, ἄμα συμ αὑτοῖς ἀφπαγισ Qus "! 

£a qu νεφέλαις ε)ς ἀπάντασιμ T0) κυρίου εἶδ 

C , θλούτως τποάνρτε σὶμ κυρίῳ ἐσόμεθα, 

, ὥςτε 
E 
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GT ἀρακαλᾶτε a ous Ὗ ἴω λό γ1 τόρίς.: 

“Περὶ 2 ) ἣν αϑόνωμ "οὴ T kat o p & A01, oU. 

agua ἔχετε ὑμῖν $e. αὐτοὶ & ἀκριβῶς o 

δατε,στιἣ ἡμέρα κυφίου,ῶς xen ᾧ ζυνυκτὶ, oU: 
706 "xem. oT Xp YS λέγωσιρ, ἐἰς να 9) ἀσφά 
Ac, T τε οἀφυιδίως αὑτοῖς ἐφίβασι Ὀλεθφοφ,ὥφ᾽. 

τς h Gd p τῇ qu γατρὶ ἔχδσῃ,νὴ οὐ μι Ἐκφύγω 
eip.vjA&o d€ αϑελφοὶ; οὐκσε qu σκότα,ἕἵνα XR 
págac v, io ὡς κλέηγις καταλάθη, τεάντερ ὑμιείθ 
ἡοὶ φωτός t5* , W) ἥοι Ἡλιέφαρ , OUX Eg Jp yuxTOQ 

ουδὲ σκότους ἄρα οὖρ 448 καβεύδωλκεμ,ὼς » ona 

Aorzrol ἄνα γϑηγορῷμκερ νὴ νέφω με. οἱ γὰ κα 

6 ὑδοντερ, νυκτὸς κἀθεύδασι, (02) ot ἐμεθυσκόμα, j 

νοι, νυκτοο ἀκεθύ ουσ᾽. Ἡῤκέίᾳ δὲ B Ἡμέρας QvTeG Vía L 

φωμερῥυδυσάμϑμοι. ϑώφακα -αἰσίῶο 92) ayx 

| πιο, G2) τιφικεφαλαξαμξ Ἐλπίδα σωταςαρ. ὅτ — 

οὐκ ἔθετο μμᾶο ὃ θεὸς «1G 0o ἐγ QA «IQ wi 

ποίκσιμ σωτκφίας διὰ T κυρίου Ἡμιῶμ Ἰησοῦ ge 

σοῦ, t ἀγτρθανόντος Vzree Ἡμῶμ, ἵνα εἴτε γολγοῶ. 

uere xa eudo(u uy, ἄμα συμ αὑτῷ Ἰέσωριεμ. 
dio myoxaAEm MA, νὴ οἰκοδο κέίτε ero τὸμ 
Ξνα,καθὼς QU πσοιξίτε. ἀφωτῶ uo δὲ ὑμᾶς αὐξλ.. 

᾿ «por ,sid éyau τοὺς Nnirue qu VT (Q2) Aoi 

 SxUdwovo Vu Gp qu x velt », V) νσθετοῦντας ὕμᾷς, 

α yo 



cCeTZZAAONIKXEIT — 6352 
) ἡγέιόϑαι αὐτου ὑπὶς ἐκηϊρισσοῦ cu χγάπῃ 

διὰ ὃ ey rtp eig em cA) atu TOTO reque 

λοῦμιερ δὲ ὑμᾶς αϑελφοὶ »νουθετέίτε TOVG ἀτά- 

κτους,,Ποαμυθέίόϑε τουὸ ὀλιγοψύχϑο, ἀντέχες- 

ὅδε T wp, oaov Che 7606 πάντας 0e 

TCU ἂς κακὸμ ἀντὶ κακδ τινὶ χηρδῷ αδλὰ πᾶν 

τότε ὁ ἀγαθὸρ διώκετε, νὴ sio ἀδλιάλους, MO «te. 
-τἀνταρι πάντοτε X o ese, ἀδιαλείτηως προσ 6a 

"S XD ΝΎ 

«09 €, cA) 7rou/ T1 εὐ χαρφιοθ εἴτε, TOU TO καὶ eA oc θεῷ 
cA a5153 105 so UJ. TO πνεῦμα μὴ c Dey UT, 

προφατείας n i dela. πάγα δοκιμἄξετε,ϑ, 

καλὸρ Ke TT. &7P vx oUTOG ed SG ong imi 
sos. adT06 δὲ ὃ asco 99] d sigue ἁγιάσαι ὑμᾶς 
Ὁλοτελέίο. W) λόκλαφομὶ VJ Gp ὦ πνεῦμα, (07 & 
ὑνχή, Ux T σῶμια ἀκέμιπῆως ᾧ c τῇ ay seio τὸ) 

κυς ἴα ἡμῶμ Tue Muss τής θεία « $1500 0 καλὼμ 
ὑμᾶς,ὃς πο ἡΡιήσει,ἀ δελφ οἱ, πῴοσε ὕχεά)ε πε 
οι Bax Gp. ean do'ao9 e TOUS | ἀδελφ OUO πάντας ᾧ o er 
Ap. atà. c ΧΎΙῳ, ogxidoi UJ. LG T κύφιομ, ἀναγνωσοῖ 

ναι Δ᾽ ἐπιδρλὴρ TCI vig ἁγίοις ἀδελφοῖς, ὦ χά 

gig TO) wet nep 189 35158 μεθ UG, QAI 

πρὸς condis πρῶτα ἔγοάφη χὴ αθανῶμ,. 



ΠΡΟΣ OEZZAAONIKEIZ 
ÉEHIZTOAH  AEITEPA, 

NN Aovayog X) T1 1 
: 4 "Le ἐλόθεορ, τῇ tX 

κλισία θεοσαλθ 
νικξωμ ᾧν ϑεῷᾷ 

dA qol καθὼς ἀξιόμ ὄξιμ,ὅτι ὑπεςαυξάνει 4 Wa 

Sip GAS, X) mrAsovoqa Ἧ ἀγάπκενοο ἑκάθου πάν 

τῶι UJ. Op ἐϊο MIA OvG » ὥδε Ἡμᾶς αὐτουο dX Ua 

up καυχᾶσθαι qu Tolo Ἐκκλκσίαις T θεοῦ, ὑπὲρ 

qO) Vat px. ovo υμιῶμ νὴ «51Ss00, cA t Got τοῖς διω 

γμοῖς ὑμῶμ, (o?) ταϊῳ θλίψεσι αἷς ἀνέχεϑε, 

Ἰνδειγρκα 95) δικαίας κφίσκωβ T0 θεοῦ, «1G τὸ Ka 

ταξιωθῆνος Vo δὴ βασιλείας 70) θεοῦ, ὑπὲρ 

ὃς (9 



00 UPESTAAONIEEIT, 6:9 
o) πάσχετε. ett d Inouop 792. θεῷ, ἀνταγρδϑναδ. 
iC QAI ὑμᾶς, PA ap y Uy τοῖα θλιδομμέ, 

| mes. ἄνεσιν us Ha pst τὴ ἀποκαλύψαι ἢ fiue 

| tir Qt οὐφανού, eT ἀγγέλωμ d'ou. eue QUT, 

e πυρὶ φλογὸόο, διδόντος Ἐκδίκασι p Τοϊου μὰ εἰ. 

dei θεῦμ,, δὴ τοῖο 4X ὑπακούουσι [^5] εὐαγγελιῷ. 

τῷ κυςίου HG Ἰκσοῦ χοιδοῦ,Οἱ τινε δίκηρ τίσ σα. 

| e'ipsoAsÜeop o LO ΧΊΡ προσώτρυ T «veio v, Mo? 

&7P Q5) δόξης oi Hioc αὑτὸ), ὅταρ ἔλθῃ ᾧδοα. 

£a vat ᾧ cV τοῖο ἁγίοις αὐτὸν, 97) ϑαυμα δ) νοις, 

cu τοᾶσι τοῖς wiSslovcip jon ἐπιδεύθα τὸ quaa 

τόρ ἩΔΚῸΡμ τῷ ὑμᾶς ὧν τὴ ἡμέρᾳ Ἐκείνη , Ἐ10 Ο. 

X) προσενχόμεθα πσάντοτε ἐτσερὶ UALG p,iua ὑμᾶς, 

ἀξιώσῃ q9) κλήσεωρ 0 608 HALO 9 9 wANe (a 

σῃ τπᾶσαμ sud'ox fq Χγαϑοσακα, o) Seyop πία 

| Suec qu δυυᾶμει,ὁπως φυδοξαδοῇ ? ὄνοίκα T Xu 

φίου iua p ING'OU ASIS5 qui Vj Ts νὴ Udo ip αὑτῷ 

κατα x alu) χάριμ T9 θεοῦ Ἡμκῶρ wor) κυρίου inci 

AoISOV. Eco TO sp δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ ὑπὲρ 

“οουσίαρ T9 κυς Tov Ἡλῶμ Ἰησοῦ χοισοῦ, Νὴ HALO. 
ἐπισαυαγωγὴρ tz αὐτομ,κἰς τὸ μὴ ταχέωρ σας 
χδυθῆναι t υμᾶς ΧΊΡ ΤΟ) νοός, eire ὑφ οξίαθαν » a 

- διὰ πνεύματα, μήτε διὰ λόγου, ἀκήτε δὲ Ἐπὶ 

-5ολῆς ἃ ὡς d'1449p , ὡς ὅτι ἐνέσακεμ ἡ uten τῷ 

. Ass 



646. A ETT EPA προσ, T 
ASISOU, uu M ὑμᾶς δξαπατήσῃ: κατὰ m x ' i 

opp, 9. oTt tap m [ZU NH χήροασια ng Sen.) d : 

καλυφθῇ o  ἄγθφ Tee 9$) c ἀμκαφτίας j ὁ ἥδ «Ol e q^ 
πωλείαρ, ὁ ἀντικείμμῆψος νὴ ὑπφολφόμδυος Y ἐπὶ | 
“σαντα λεγό joy ϑεομ," 'σέβασμα,ὥ (St dip | 

το τὸρ Va0p T3 θεοῦ, coo ϑεὸμ καθίσας, ἀγδεα ὦ 
κυύντα ἑξαυτὸρ ὅτι €! θεόφ,οὗ μινκμκονεύετε, OTÉ 

ὅτι Op πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα EAS op ὑατυ;νὴ νῦν TÀ | 

κατέχομ οἴδατε εἰς τὸ ἀτρκαλυφθῆνοαε αὐτὸρ 7 
G9 ταυτὸ cuo ᾧ.ὁ 39$ ἀυδήφιομ ἴδια esee rae ὦ 
$9 ἀνομι lx 010p ὁ κατέχωμ deTi eco d mrs 
γίνηται ) (QU) τότε GP ovp doe] 0 doJK08 , 

Op δ κύφιος ἀναλώσει (5 velat 70) SOU.XTOR. 

αὐτο, "οὴ κατας γή (σαι τῇ ἐπιφανείᾳ δὴ ἀϑουσέ, 
ae T, ov v iip Ἧ “δουσία xaT Weg yaap Toce 
τανᾶ cJ) τράσῃ 'δαυάμέ κοῦ g KJ 1010, δὴ Tégumt 

ψεύδους, toà) ᾧ eu act απ CON i ἀδικίαο cA τοῖς 

aT pror, αν op alas ἀγᾶπαρμ em) αληθείαφ 

οὐκ ἐδέξανν», εἰς "e νοι αὑτούς, 9 διοὶ τοῦα 

TO muda αὐτοῖο ὁ 0s0C ψνέφγααρ πλάνας, εις τὸ 

-σισεῦσαι αὑτοὺς Go ψεύδει ,ἵνα κοιϑῶσι πάντεφ 

ΟἿ μὴ πιϑεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, A εὐδοκήσανα ὦ 3 

τις ᾧ τῇ ἢ ἀφικία, iude δὲ ὀφείλομεν εὐχαςιϑεῖμ ^ 

(ΟὟ θεῷ πάντοτε 7S Vu Veg xd $AQ ol Wyxm iA ca 

(ct vae 
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OEZZAAONIKEIS  éA4I 
 yoiuz? κυφίου, ὅτι ξίλετο ὑμιδοῦ soo ἀνὰ ἀρχῆς 

εἶο c'e mio: ᾧ ἁγιασμῷ τονεύμκαῖθο 9) visa 

Qu Octoflel o ὃ Ἐκάλεσεμ vato διὰ Y. eie jye Ia ia 
epic "ITF inc p δόξες T κυφίου ἥλιῶμ Ἰηδον 
diss. ἄφα οὖμ ἀδελφοὶ, SÉx tT "οὐ κρατώτε: TOG 

ἀϑαδόσας ὃ &G οἰδιδάχβ "τε ἴτε διὰ λόγου , εἴτε δὲ 

ἐπιδολῆς Hp. avo δὲ ὁ Ó κύφιος NL 1uc'oUa 

λϑιδὸς 3) 9 ϑεάς νὴ wai nA SO α΄ γαπήσ'αο Ka 

49,0) d'ove TONG I ateov oq, t urrid e γα 

6p ᾧ ῳ χάς ἡφακαλίσακὶ ὑμκῶμ Ἰὰς καφδίαρ A) 

: βαφίξαι 771222 cA exe λόγῳ "οἡ Ῥφγῳ ἀγαθῷ, 

. TO λοι ργπφοσιεύχεο)ε adt qo v9 Ἡμῶμ, 

i ἵνα Ὁ λόγος TO) sugiov οἷ S XH W) dogyg og 

- $706 UG, νὴ ἵνα dv Gusp aae T αἹ ὅπωμ δ) | 
| TPVRS GU ανϑφώπωμ, οὗ y) ea Tap M πσίϑίο, T'S08 

δέ ὄξιμ ὃ κύςιοο, 0G sxgi£a ὑμᾶς 5) φυλάξά ἀτρ 
T 7 γεγαφοῦ, πτετρίθακεμ δὲ qu kugi o ὑμᾶς ri : 

ipe onis ὑμῆρονὰ γριξίτο νὰ TIG Te, t ὁ δὲ κύ 

βισθ καθευθύνοι t VAL Τὰς «agdiag εἰ «18 πἰὼ "y de 
παρ ἢ Oso, v) «ig T) ὑγρμονὴμ' το) D ots οὔ, πταφαγ4 
(ye oni δὲ ὑμῖμ Gd Apol, eu ὀνόματι T «ugiat 
BUM Ἰησον Ü χειδοῦ,σέλνεο ἃ UJ QCO ΧΡ avro Qa 

δελφοῦ ἀτάκτως 913 ιπίατου ὕντορ,νὴ uM κατὰ alus 
᾿ ὧδ ἀδοσιρὴ HU ag. A«Os "S HAC TT y? οἸ δίχα 

δὃ 7 «ag 

ü , tad M " 
i i a et . 

wo Meg SR cm 

el 



643  fEHnIZTOAM mnPOZ 
πιπτῶς d'& μιν ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ̓ ]ακτάσαμεμ 
τ ὑμῖρ οὐδε δωρεαμᾶ ἄφτομ Ἰλάβομεμ ex τινορ, 
QM ᾧ κόπω 3) μόχθῳ νύκτα νὴ ngu SOS 

Sópisionngo TO μὰ ἐπιβαφῆσαΐ τινα ὑμῶμ. οὔχ, 

ὅτι οὐκ £X Op. SJ) ὄδξουσίαμ,ἀλλῚ (ya Satu TOU G T ύτρμ 

disp V Tp erg τὸ Jug eo iuo. à) y» óTe με 
πρὸς ὑμᾶς, τοῦ τὸ παρκγγέλλομεμὺ UA TU OTI εἴτις 

οὗ θέλει Ἰφγάζεύ uu Ἰάϑιέτω, c 3044s p γάς Τι 

νας zorro ifa cA Vu Tp ἀτἀκτωο,μαδὲμ Ἐφγα 
Ἰουϑμους 923. e Sie yoclopfwove . τοῖς δὲ viola ὦ 
τοις 7o WEAR. 0 usq ἡ rotg oto us διὰ T κυρίας 
Si. Gp Ἰκσοῦ M1SoU, ἵνα μεϊὰ Ἡσυχίας Ἐφγαϊόμεα 
νοι, τὸ μ ἑαυτῶμ ἄφτορ ξόϑίωσιρ, Viele ἢ αϑελφοὶ, ὦ 
αὐ ἐκκακήσκτε καλοτριοῦντερ sd E τιο οὔχ Vzrka — 
κούει, ὁ λόγῳ Hu Gp,d ie qO) Ἐπιδολῆς τοῦτομ σα 
ἐκειοῦόθε, νὴ uui συυαναμίγνυσθε αὑτῷ, (να δας 
ari) μὴ ὧς Ἐχθοὸμ Ἡγεῖσ)ε, χαλιὰ yere ὥς 

ἀϑελφόμ. eo δὲ ὁ κύριος qO) cielo don Ug gr 
alo sigrixp διὸ rayo qu eain qpom G0 κύριορ 

quet aC -ττάντωρ UA.GJ . 0 ἀασασ᾽μιος τὴ ἐμὴ χειρὶ 

-ππαύλου,ὁ ὅξι σπιμιξίομ c/) axo y tTr1S0ÀH, οὕτωρ 

γράφω ἢ χάρις T9 κυρίου Ἡμκῶμ ἱκσ'οὗ χριδδ (Ata 
τὰ GOVT Vip au p. | 

EyekQxu ἃ ἀϑανῶμ, 



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

EHIZTOAH  IPOTH, 

655 

€ ν E4 Ὁ -- -" ς wo s v v Wu s ,, οὐ σας ΣΑΣ ΑΣΑ αν ) AY AO X ἀπόα 
- ET ZADE τ 3: SS SS ἣ 

ᾷ i Ἐπ «κῶς lj S0AO00 Ἰησοῦ [3 
7 c: 2 i M ds 

EU SOUXaT Ἐπιτας: 

A, ὡς yp θεοῦ σωτῆα 

EXE φος ἥμμῶμ,νὴ κυ 

Msi cou Ἰκσοῦ Asta 

S5, oO) tÀzcid'oo 

^ 

^w, $e LIES. per, jen, 

m—y! mJ 

8/27 | ANS IA 

VC e. 

7275 um 
zu e LI E ὙΠΠΓΤΗΙ th 

lil 

TAM WI 

4 

τσίβει, χἄριο, ἔλεος, εἰφίνκ ἀν θεοῦ τραδος Ka 

ἑκῶρ o2) κυρίου Ἰησοῦν αφισοῦ τὸ Xueiov Ἡλκῶμ. 
1 -“ 2 1 

καθὼς ποαρεκάλεσά σε προσμείνας cA tits 
a , 2 , c? 

σῷ , τσοςδυομβνος «iG μακεδονιαμ , Toc eroe nya 

"YA τισὶ μὲ Ἑπεφοδιδασκαλέιμ » 44d 7:000 62 

ΧΕΡῚ ἀκύθοιο, πο γὴνεαλογίολο ἀπερφάντοις, αἵ. 
» 7 ^» AU y / 

τινες ζκτήσεο τποαφεέχουσι JAOUAV OD. ἡ oDcod ojia 

ep θεοῦ alu) cf) vxisa. 09 δὲ τέλος 7 τοαφαγγελίας 
Sip yd Ἐκ καθαρᾶς «ated rco, 07) σι ados 

66 &'yo lio νὴ vris«og àvvaPxcer Te ou Tiv ἀσοχή 
| S à σαν Tto, 



ép ^ rbPurH B$or "Y 
| σαντες, LeEdomumap à IG ιααχολογίαμ θέλ οντεδ 

«yo voekodid Ge xo o tl νοῦντεο δ λέγοσιρμια 3 
τί τ ἡ Tlrop διαθεθαμοῦντῃ ord aug δὲ, ὅτι καλός. | 

ὃ νόμος ξἄμ τιο XU TG νομκίμωο A, ἀδῶρς τοῦ — 

το ῦτι δικαΐῳ νόμος οὗ Cir] ανόμιοις ϑὲνὴ Qva — 
atio xo Bet νὴ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις Wo) ὦ 
€x GA ot ,»σαξαλοίοκο νὴ μηξαλοίαιο, αὐδοοφόα 
voiomóguoie ἰκςσεγοκοίτοις, ἀγδῳ αἹρδισαῖρ, ψεύ 

5 αἱρ,ἐπιδςκοιρ νὴ aT ing on T8 ὑγιοινούσῃ δια | 
σκαλίᾳ Lyc e] κατα o eua Wein. $ datus T7) 
μακαρίου 0d5,0 tmiswnpi ἐγώ, Νὴ χάριν ἔχω Ja Ὁ 

φυδαυαμιώσανί n I ixo'3 GO κυρίῳ Au, 1 

ÓTI mS ἴω ἡγήσατ ,θέμῶνος ec διακονία, Τομ [ 

πρότεφορ oyca ϑλάσφημλιο py) δ ie Top) veg lí 
Sip 209 à νὴ Ἰλεήθημ,στι ὃ ἀγνοῶμ ἐγρίησα i ἀπε 

sia.VzpezAsoVo's δὲ it adoro TO) κυςίου Ἡμιῶμ 
esa τίδεως t2 ymo) qi χρισῷ Ἰησοῦ. 

τοιδὸς ὁ A0 y» πο wwe redox dig ἄξιος, ὅτέ 

ΔΘΙ500 Ἰνσ᾽οῦς AD ε)8 ἃ: κόσιμομ aeg Toug : 

σῶσαι, p πρῶτος μὲ Ἐγώ Oa διὰ ϑυτο IAEA 
θηρ ἶνας qu Ἐμοὶ πρώτῳ qutt Eder hi ova ABSOQ — 

ero) τᾶσαμ ata goBup faq πρὸς ὑρρτύπωσιμ δ 
OV TOU τιϑεύαμ᾽ τ αὑτῷ εἶα (Np atop, 

ᾧ δὲ faci " dion ἀφϑάφτῳ,ς ἀσφάτῳ, 

ooa 



ET. 
E. TIMOÓOEON, "o 4€ 

[ μόνῳ σοφῷ θεῷ τιμὴ, δόξα To τούς oto Th 

οἰώνωμ,ἀμήμ. TX TRI lU) AS ny Ayarides 
d σοι τέκνομ Tues, κατὰ τας προαγούα 

c'a Ἐπί σε πφοφκτείαρ,να Spore ᾧν αὑταῖς Ty 

: καλὴ ϑρατείαμ, ἔχωμ τοί 5:1} νὴ ἄγαθ ἐν σι Wa 
| ew, D TIG ἀπωσάμδοι mgl at wisi xus 
1 G'^yx 0*0 S65 áp ὑμϑίήαιος (92) aA ced gon , 0UQ 

Apex 6 σατανᾷ; “να -παιδευθῶσι μιὰ δλασά 

Que. Παφακαλῶ οὖμ » 7169/10) v VT oJ 

E axoi&iódot δεήσειο, T1900 'U X to cA) TU 2 2 eU Xa 

| gioiag ὑπὲρ πᾶντωμ ἀνθφώπωμ ὑπ βασιλέωμ, 
Y) τράντωμ Y qu ὑπροχῇ ὀντώμρϊνα ἵφεμορ W) lic 

"top Piop διάγωμαρ ᾧ cA) e to εὑσεδείᾳ νὴ σεμνό 

- qWT 1, τοῦτο ἃ Op νὴ ἀτπτόδεκτομ ἐνώπιομ ἔσω 

- qiieog Mu. Gp 0s00,06 πάντας ἄνθφώφρυς θέλεί σω 

- Oiiyou, νὴ) εἰς Ἐπίγνωσιμ ἀλκθείας ἐλθξίμ. εἴς dta 
- Óe εἶο νὴ μεσίτης θεοῦ wo) ἀνθφώπωμ, ἄνθρωγρᾳ 
χβι5ὁ ing'oUo,o δούς ταυτὸμ αὐἹίλυξομ ὑπὲρ πάν 

- Up, μιαρτύς τ καϊροῖς Ἰδίοιο,εἸο 0 KTEONQ ἐγὼ 

πήφυξ ποῦ ἁπόϑολος αλήθειαμ λέγω ὦν λοισῷ, οἷ 
δ εύφοριαι, διδάσκαλος ἐθνῶμ cU πίσει I9) Gute 

θείᾳ, βούλομαι op agoeefyS τούς Gd ea cA 

volt τόπῳλπαίΐφοντας ὁσίους Χέΐφας χωρὶς 
| 6e'yig WÀ) διαλογισμμοῦ. ὡσαύτωρ V) Tec γυραχε 

S iij καρ oA 

- 

^a c 



ὌΝ -. OE 

SOL al 
d ΕΘΝ 

é 46 rporH mbPo-z | 
καο d xXeTaSoAH Ἰ κοσμίῳ, μετὰ οὐ de νοῦ vo ! 

(90 cau κοσιμξίμ ἑαυτὰς, μὰ cA πλέγμασι, ; 

χρυσῷ ἡ μαφγαφίτοι Q ἢ Ἰματισμῷ TOÀVRAG, "d 

ἀλλο πρέπει "you E ὶ User Cy XO USuouc cocta. ; 

βειαρμ δὲ Ἐργωμ aya Gp. yao qu Ἡσυχίᾳ μιανθαα — 

VETUS ᾧ πάσᾳ νητρταγὴ.γαναικὶ ὃ διδασκὰμ ΑΒΕ - 
ἐπιτρέπω, οὐ δὲ αὐθεντέϊμ &yd eoe XAX εἶναι quiis 

συχίᾳ, ad'o uu. yo πρῶτος ̓ πλάσϑκ,εἶτα «va, 49) 

Gd & ux. οὔκ ᾿πατάθκ,ἢ ὃ γαυή ἁπατεθᾶσα e erat 

φαθάσει γέγνε,σω θήσετοι δὲ διὰ τ τεκνογονίαρ,. ἱ 

ἔαρ μείνωσιμ q τίσει νὴ ἀγάπῃ νὴ ἁγιασκῷ Ae 
τὰ σωφφοσιώυς. Iisoco λόγος ἜΣ ἔπισκο 

THO ὀφέγεη, kaAS ys ξπιθυμκᾷ, δ ovp τορ ἐπί Ἴ 

σκοπομ ἀγεπίλητηου clou y μιὰς γηραικος Tis 7 

δρα,νκφάλιομ, σώφρονα, X óc 0j. φιλόξενομ, 

dif eoo pud πάρφοινομ, μιὴ πλέκταμ, μὰ oL X0. 

κεφδῇ, αλλ ἐπιεικῆ, ἄμιαχομ, cp ἱλάς γυφου, τὸν. 

ἰδίου οἴκου καλῶς προ ̓βάμϑυομ, τέκνα ἔχοντα, 

ji ὕπο rai μετὰ πάσης σεμνοτ «100 , «1 dé ἀς 

1 id lov οἴκου “προσῆνοι οὐκ οἶδε τῶ! ἐκκλασίας 

ϑεοῦ ἐπιμκελέσετοαι; μὴ νεόφυτομ, ἵνα με TU Qaa. 

ϑεὶς ἐς κρῖμα τ μπέσῃ τὸ διαβόλου. d'& δὲ ata 

TOU 4) 4xate τὺς ίαμ καλὴμ Χαμ ΑἹ Τὴν Ἐξωθεμρίνα, 

μὴ ἐς oyadig op ἐμσπτέσ'ῃ νὴ τοαγιδα T διαβὅε. 
AOV, 

u " AM 
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λου, διακόνους ὡσαύτως C «4. VoUC, AN διλόγουρ, 
: μὴ ona ποιῷ προσέχοντας, μὴ αἰχφοκεςδξίς, | 

ἔχοντας TO uxuSfgtop QO) τρίσεωρ c καθαρ ἃ σ᾽ σα 

vad'c'a, y) οὗτοι δὲ do κιμιαλέδθωσαμ πρῶτομ εἶα 

τα διακονείτωσαμ,χνέγκλκτοι OV TG. "y t0 ote 

ὥσαύτοοο σεμινὰο, μὴ d'inGOA OU G KA SG yet 
S&6 qu exeo, διάκονοι ἔσωσαμ μιᾶς γαυαικὸς 

ἄνδοεο,τέκνωμ xo Ge προΐσά uUo, Wo?) ὧν Ιδὲ 
ὧμ 0/x60p.01 S καλῶς διακονήσοαντερ,Θαθμομ totu 
τοῖς καλὸρ τς ποιδυ 7? νὴ aso πσαῤῥασίαμ ey 
τίσει τῇ dy M58 100 V ταῦτά σοι yet 

 £op Bep agóc σε τἄχιομ. ξὰμ δὲ €ead'auo, ἵνα 
- sid'lio πῶς δέ qu οἴκῳ θεδ yas ép aJS it dc ὄξ)μ 

Ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, SUAOG ἡοὴ ἑδφαζωμμα δ) 

ἀληθείας, M02). διμολογου μϑιΐως ἶγα Sii) 
εὑσεθείας μυϑήςιομ. Je ἐφανεφώθα s cag, 

ξδικοκώθκ c) πνεύματι, ὥφι θκ ἀγγέλοις, txHg Üa 

On EDUC IJ , &7r1S&U M cJ s κόσμῳ, ἀνελέφθκ ᾧ s 
δόξῃ, τὸδὲτὐῦμα exTÓ0 λέγει» ὅτι ὧν VSez 

eoe καϊφοῖς ἀποσήσοντοιζ τινες QO) τπίσεως, 

“προσέχοντερ νεύμασι πλάνοις νὴ διδασκαλί 
ou d'au jovip, cr ϑηρκο Tod φδυδολόγωμ,κεκαυα 

uera Ule loo ido eos δησιμ;κωλυ ὀντοἧ 

ΧΩ βφωμιάτωρ,α c 0 6co0 irs, 

S i — gus 
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648 E. hon "S58 yos c 
€ig "EMI i ux Te xagistos τοῖς «96i, » 
ἔπεγνω; «tóc t 1l ἀλέθειαρ, c ὁτὶ πᾶρ κτίσμα θεδ WV 
: καλόμ iQ?) ov &ty ἀπόδλιτομ,μετὰ εὐχαριδίαφ, E 
Ae Sata Λῆσομ. ἁγιάζετοι yi διὰ λόγον δεῖ 9) 
ἐντεύξεως, ταῦτα UTOT cuoc τοῖο χδελφοῖο, 

2.02.06 ἴση διάκονος 1Hc'0U ggsots type ὄμδνος 

τοῖο λόγοις 9) το 15:9 0,49?) Τῆς καλῆο διδασκα Ἢ 
ada ἕ B TRO OU Nx xo, Ue δὲ βεθήλουο νὴ eda 

LL «Uéovg TOOL TO y M Ios δὲ σεαυτο, πρὸς 

«T ὑσέβεαμ. 7 e σωμακὶ γυμνασία πρὸς SM yp 

ESI GAIA 00; ἣ 5 εὐσέδεια p33 wyra ὠφέλι E 

Moo ὅξι poeseos ἔχουσα Zo 99i νῦρ to?) Γ᾿ 
69) 42 voUc ke. 150G 0 λόγορ,γ) τοᾶσκο ἀπο 
d'ox ii c ἀξιορ εἷς TOUTO yp i) κοπιῶμεμ v) bved'ta Ἢ 

36, αεθα, ὅτι Kt cqui ἔπι θεῷ ASTA ὃς ὅδ! gs — 

Tie es ay TU) E yero, Aso πισῶμ, ἥράγγελ 
λε Ταῦτα νὴ δίδασκε, μαϑεῖς σύ δὶ νεότητος κα 
ταφρογείτῳ, ἃ ἀλλὰ ἀ τύπος, Ὑἶνου T GISOp di Ada 

Yu ἀψαθφσφῇ, S Gy mr aA eye aat, s wis 

$85 qi e'yvelat . ἕως ἔφ X 04.01, πρόσυχε τὴ dae 

γνώσαι" τὴ ἢ πρακλήσει,τῇ διδασκαλίᾳ, uu ku ta 

Ad. τῷ cf g'of xc la Aa T0050 Ἐδόθη σοι διὰ πξοα 

φκτείαο aT ἐπιθέστωφ div "Xegap τῷ aser Gu 

ψερίφυ,ταῦτα μελέτα E τούτοις 1091, σοῦ 3 
7i$ox ol | 

ἡ 



" 
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JW) cp σώσει, πο τοῦς ἀκούοντάς σου, 
πρεσθυτέφῳ "m ἐπιπλήξῃο, ἃ GN ay ag acd 

λα GG τατέρα,νεωτέρους (6 adeAqove, zesc Gu 

τίφαρ (00 λικτέραο ; νεωτέρα ὧς ἀδελφάς qi 

᾿πσᾶσῃ ἀγνείᾳ, xag. us τὰς ovr oe χής αὐ. 
εἰδέτις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει ? qx. ow aue Tras 
co 796 0p ?»p Ἰδιομ oixop suc'sGelp , i93] QA 0É 
Bao &srodid óvou τοῖο agoyóvo τοῦτο γάς ὅξι 

1 καλὸμ τοὶ ἀποϑδεκτομ i ἐνώπτιομ το ϑεοῦ. ἡ δὲν 

3 Tus χῆφα «(o2) ἀκεῤκονω uj oris ἢ ἐπὶ ! Top 0sz 

3 €p, (92) προσ puja τος δεήσεσι. 497) τοῖς προς 

᾿ς exco νυκτοο 9) fite, ἣ δὲ ασαταλῶσα, 
ζῶσα Eyes 92) ταῦτα τραράγγεδλε, ἵνα ἄνες 

᾿πίλκτηοι ὥσιμ. ὦ δέτιο δὴν 1d icop Wo?) μάλισα 
aiv οἰκείωμ ov “προνοξί MUS v ISip HeVicou y Xo) 
$supn ἀπίϑου χείφωρ, χήρα Keri , UH Es 
es] ]op tTOp ££ikovca ,yvyovia sve, ἀνδρὸς an 
νὴ, c se ye καλοῖς ας τυ μα, εἶ ὦ ἐτεκνοτρό 
σε, τὶ ὄφενοδόχαστῃ Jl ἁγίωμ τόδαρ ἐν! 
Jp, εἰ ϑλιβομῆμοις ! Ἑπήρκεσεμ, εἰ τοντὶ ἐφγῷ 

ἀγαθῷ Ἐπκκολούβεσεμ, νεωτέφας δὲ χήφαρ arae 
φαὐτοῦ, ὅτ᾽ GJ γονῇ καταϑρινιάσωσὶ T9 χριδοῦ, 

S y γαμᾷμ 

ἘΠ MO 918 O-N, ὐπὸ 
᾿ meon φανερὰ si cf) cip. ἔπεχε σεαυτῷ (o 

τὴ διδασκαλία. mitius. αὑτοῖς. τουτὸ "2 ποία E 



| : "PÓóTB προ Σ᾽ T 

y ̂  You ϑέλουσιρ,ἔχουσαι κρῖμα, ὅτι li) adt 

$ A hp wisip Ἰθέτασαμ. ἅμα δὰ dg eg joe 1 

wierex udo τὰρ οἰκίαρ, οὗ μιόνομ ἢ agyol, — 
ἀλὰ ἃ wg) φλύαροι νὴ T9 fe'yot, AO UG a τὰ μὴ 
δέοντα, Θούλομιαι οὖμ WoTégag eui eps Too 

*yovétp,orcodkagoT Gp, ud μίαρ posui do 
va (59 ἀνἀκειυῆψῳ,λοιδοφίαο X às ἼΩΝ y&e ἃ: ] 

"n: d'arte ap omia TO) σατανᾶ. el TIOwWIS — 

506, «ISl ἔχει Xiao, trrateusiTt αὑταῖς, μὴ 
| Cxeeiód9o ἃ ἐκκλασία;ϊνα roto ὄντως χήφοιᾳ ta 
ποκέσῃ. οἵ καλῶς προεσῶτεο πρεσβύτεροι 9 δὲ 

᾿πλῆρ τιμῆς ἀξιούσθωσαμ,μιάλιδα OL κοπιῶντεξ 

cJ λόγῳ Yo!) διδασκαλίᾳ. λέγά yox N γραφή 

ub ἀλοῶντα oU Φιμώσει. 9), ἄξιοο 0 ἐφξγᾶταξ 

T 4410900 αὑτοῦ κατὰ ἐ πρεσβυτέρου καταγος tap 

m ied ecu erbe s ἐπ | do i spray μας τῷ 
eo " TOUG i unt τάνοντας ἐνώτπιομ παντωμ TAY 

PTS. c 0i λοιπτοὶ φόβομ᾽ € διαμιας τύφοι. 

| Mot tV 10D T0) θεοῦ ἣν κυφίου INo qs y) AP 

Ἐκλεκτῶμ ἀγγέλωμ » at ταῦτα φυλάξῃς χωρὶδ 

“προκφίματος 1. xd ep πσοιῶμ κατὰ Ted iugi. 

“χέφας ταχέως μκδενὶ Ἐπιτίθει uud κοινώνει 

ἀμαςτίαις ἀλλιοηγίαις, σεαυτορ αγΎν op τής d 

Wit — AX αἰγῳ ολίγω 258 ᾧ δια T S00. 

ux X Xp eov, 



|o o" I MO 6 E O ἘΝ; Ln Ων 
E xp go. νὴ τὰς πυκνάς σου ἀόϑενείαο, rui ἂν , 

: θρώπωμ αἱ ἁμαρτίαι πεόδελοί € ΕἸσῚ »προάγου 

᾿ς ea Sie κοίσιμ, τισὶ δὲ νὴ Ἐππακολουθϑσιμ. Gore 
τῶ 9) τὰ koe e γα 71900 YA& 63, νὴ τὰ ἄλλως 
ἔχοντα, κφυδϑν οἱ ovd'aveym. οσοιεσὶμ 
ξυγομ δδὅλοι, τους 1d ae δεασότας d ἀμῆς 

. ἀξίσς λγείσθωσαμεΐνα μὰ * vo qua 7 θεδ νὴ δὲ 
——.- δασκαλία SA quuin. ΟἿ 5 -σισουὸ ἔχοντες dka 

ασοῖας; μὴ taTacpeovel Tec opi,o1 ἀδελφοί σι, 

αὐλνὰ Go δουλδυέτωσαμ, ὅτι i501 εἰσὶ (o9) 
ἀγαπΆτοὶ, 01 99) &Use"yeo lato ἀνἀλαμιβανόμϑμνοι. 

- ταῦτα δίδασκε Wo) ἀδακάλει, εἸ τι ἐτεφοδιδαα 
E exXcAG, Ὶ AH προσέςχεται ὑγιαῖ νουσὶ λΟΎοΙΩ 

«οο τῷ κυρίου j.p 14c'0U χριδοῦ , δὴ τῇ κατ εὑ 

σέδεαμ διδασκαλία,τετύφωται, μυϑὲμ ἐπισᾶ με 
V0C, 42x Voc' Op ael ζετίσες 462) λογομαχίαθ, 

dL p γίνετοι φθόνος, X Ἐ610) βλασφημίαι, ὕπδα 

voro τρονμφαὶ, τας αδιατριθαι ̓διεφθαρμῆνωρ ἀν | 

θρώπωρ Top voUy , ) ἀπεδεςημῆνω p 99) ἀληθεῖ 

e νομιἸόντω y wogIe Loy εἶναι alo) εὐσίθααμ, 

ἀφιβασο a7? 1^ TU10 ὑτωμ XSI 2 &OgIg' i. 00 μέγας | 

$i εὐσέδφα μεϊὰ oi Tae elato ov dp d «ro wie'yxote 
psu slo T κόσιμλ, Ap σὰ oV δξενεγκξίμ τὶ d'u 

νάμεθα, ἔχοντες δὲ διαδοφάς νὴ σκυπάσιματα, 
τούθιο 
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PN ΓΕ ΠΝ TUS τοῦ δ ἀπ ΟΠῸΡ ἸΟΈΞΟ 
dst. “δύτοις ag κεοϑκσόμεθα,οἷ δὲ GovAO ugar τλὸ να 1 

^ 0 TOp P turilec sto egt quip τ παγίδα, -— 

Ἐπιθυμκίας wo2Nao ἀνοήτουο ἠρὴ ϑλαδεράρ, 

γεο δυθίζουσι ta ἀνθρώτπτοο εἰ «c Ὀλεθφομ, νὴ ὦ ἀπῶ 

λειαρ, ῥα 323 excu Tp TH) κακῶμ Gips QiAaa 

γυρία, ἕοτινὲρ ὀφεγόμδμοι,χποπλανίϑησαμ irs. 

2 οδπίδεως, ἡο) ξαυτοῦο ποτριέπειφαμ od auoua 
πσολλάϊα, συ δὲ ὦ ἄνθρωπε T0) θεοῦ, ταῦτα Φεῦα 

γε. δίωκε δὲ d'iouoeaony svo tGaog mista yx 
TTHU , ὕτρμιονὴμ, πραότητα. γωνίζου TOp καλὸμ 
ἀγῶνα s wi 5*6, Ἐπιλαβοῦ 95) οἀωνίου λωῆο, [ 

Ὕ [iT W) ἑκλήθας " (07) tot OM rynr eru) XoAND 4 

ὁμολογία ἐνώττιου «07 pag mig op. "ys ; 

yo σοι ἐνώπιομ TO) θεοῦ TOV ὕ ζωοποιδντος τὰ ; 

Ta, νὴ MISOU ἡκσοῦ,, TO) καρ τυρήσντος imb 
ποοντίον ποιλάτου TS καλὴμ 040A 0^yloqiy cella 
es τὶ Ἐἐντολὴμ ἀασιλομ, ἀνεττ λητῆομ, EMT Q3) 

Ἐπιφανείαο T9) 1 Ue ou Ἡμιῶμ Ἰεσοῦ A815 OU, ἣμ καὶ 

qoic 1d toig δείξει ὁ μακάριος δὴ ἁλόνορ d'an&sue, 
6 βασιλεὺς TIU βασιλβιόνπωμονὴ xig Q4 T κι 

φιδνόντωμ,δ, ἀιόνος TX αθχιασίαμ., c o οἰκῶμ 

ἀπφόσιτομ, Op εἶδεμ οὐδεὶς ls ὠπωμ,οὐ δὲ dé 

d'abocrou, ἢ τιμὴ "οὴ κεφ ἀτός οξώνιομ; ἀμήμ, "iQ 

-σλουσίοιο (ὦ G9 νῦμ o GUI eroe tw oe, ul Uu 

| Aodeov&gs 
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TUPUMOCO- 0-9 O' 5€, edu 

λοφφονξίμ,μιὶ ὑπ χυείνρ  Ἐλὶ πλούτου ἀδηλόα 
τη ἀλλὰ s 6G) ϑεῷ τῷ S ava, [6| τραφρέχοντι la 
uy τολουσίωρ τοᾶντα τὶς ἀπόλαυσιμ, ἄγαθοες 

"yep e AovTetp qi te yoro καλοῖς, speso oma εἰ da 

VoU X010 γικους ,ἀτοθασαυςίϑοντας! εαυτοῖο ὅτα 

. Akon καλὸμ εἰς τὸ μέδλνομ, ἵνα Ἐπιλάξωντοι ἃ 

οἴωνίου Ἰωῖΐρ ὦ τιρλὄθες TUA. σραξακαταβθά 
XH φύλαξομκτρεπόμβρος τὰς 6s 

βήλσο κενοφωνίαρ,γδ ἀνὰθ er do 

d υϑωνύμο γνώσει 

Qo,p ἄνες ἘπαΎ 

"y Uo! 2 

wie σἰὼ wisip ᾿ισόχκο 
gap, i χάρις 

μετὰ σοῦ, 
QAMII, 

Veios ΟὟ λαοδικείας,ἕΐ τιο ὁ) ἀιμηγρὸ 
πολιο Φεουγίαρ qO) ττακαζανῇῆο, 



HAYAOY AHOZTOAOY ΠΡΟΣ 

TIMOGEON .EHIZTOAH 

ἘΣ ΤῈ 

ΑΥ̓͂ΛΟΣ ἀπάσολορ "Weoy 

λρισς, διὰ θελήματος θεοῦ, 

AS xaT ἐπαγγελίαρ qoo ὃ qi 
Ad aus Ἰκσΐξ,τιμοθέῳ ἀγαππ 
d τῷ τέκνῳ, xdigte Aog, eir 

cmi —À vu aae dv πατρός, X) hs S 

1XG'OU 10) κυς ἰου nta ig. x ep ἔχω [^ θεῷ, ᾧ Ada 

Ῥεύω cp πφρογόνωμ qu καθαφᾷ c'uvad oa, oo ἀπ΄ 

διάλειτηομ ἔχω T 791 σοῦ μνείαμ qu. coto diae 
σΐ μου Vuyx o νὴ Ἡμέρας, Ἐπιφρθῶμ σε idein, uia 
puso σου € d'axgiieop,va χαξας πλιφωθῶ, 

ὑπόμιυκσιῃ λαμδάνωμ $ qucot ἀνυγρκείτου τί; 

βεωρ ἥτις dois πρῶτομ SB" GU UU c Act ': 

ϑι, τοὺ TH μιντέρι, σου SUVIXIU , vends M dort 

μοὶ ῳ co 2L Hy arta aro ética esuada 

πυρεμὸ χάρισμα Τ 0s, ὅ ὄξιμ Ay cot διὰ ὃ Ἐπὶ 

θέσεωρ ἢ χαφῶμ μου, oU y ἴδωκῳ i VT θεὸς 

νον 



YIMOOEPORN . δες 
νεῦμα δαλίας, αὐ ac d'un so, o?) ἀγάπκο, 

| M02) Gto QoVt eu. ov. n ovy rou 9cuv0 io ὃ us 

τύφιομ τῷ xve lou iu. Gp d Suas, p δέσμιορ 
αὐτο), αὐλλὰ συγκακοπάθκσομ (G9 «υαγγλίῳ κα 

πὰ δαῦαμι y θεοῦ τῷ σώσαντος huie 5 9) καλέ: 

σαντος κλήσει cy 10:,0U κατά τὰ ἴξ γα, HL, αλε 

(Ac xo? "id fap πρόθεσι p νοῦ xégip, alu) φοθξίσαμ 
WO ᾧ c A19 Ἰκσοῦ 790 a8 Ovcop QU cov iios pou 

φοθέίσιαμ δὲ νῦμ διὰ 95) Ἐπιφανείας τὸ) σωτήφος 
Ἡμκῶμ Ἰπσοῦ a9! S OU. νκατας γήσαντος 448g τὸρ X te 

| νατορ,φωτίσαντος, δὲ ζωὴμ, ἡ 92) &q Sage iap διὰ 
; TO) αγγελίου,ες ὁ ἐτέϑημ ἔγω κήφυξ 19 τὸς 

᾿Ξολος,"οὴ διδάσκαλοο eov, δι ἣν ot τίαρ (92) | 

j ταῦτα . πάζχω, QM οὐκ ἀπαιχύνομαι. οἶδα 

ARS ποεπίσευκα, IU) WT A0 OTI JuneTóg 

é alo ἡφακαταθήκημ, 4A 0U φυλάξαι 4c ἐκεῖ» 

Vxp αἰ ἡ λκέφαμ « ὑτοοτύπωσιμ ἔχε ὑγιοανόντωρ 

AG ya p.p ἦν tcs cda qu πίδει νὴ ἀγάπῃ; JH 

c gars 1805, καλὴ ἡϑακαϊαθήκαρ φύλαξομ 

διὰ πονεύμιατθο yf, ἔνοικϑυτορ ᾧ Ἷ kp. οἶδας 

Ἰστο, ὅτι ἀπτεσράφ xdg e “πάντες ol e TH σίᾳ 

ὧν 65 ̓φύγεϊδιος » Seukoctyuo. δεν ἔλεοο κύρια 

05 Τῷ ὀνκσιφδφο οἴκῳ df 292 IG 11 ἄνεψυξε; 

ἡ) α QA ug 1 ἐκὸ οὔκ ἐπτηχύνθη", ἀδλὰ γυόμϑνος 

qu Sg, 



vd * A ETYT/ERA nPO-ZX y5 

c $60 aovd'euó T 9p to Tho ἀλε, ke 

Φωκ αὐτῷ o κύριος ευφξίν ἔλεος 7x κυρίου e) ἘΦ΄ 

κείνῃ τῇ Hu Eo at. oA ὅσα do ipeo o funcéoies BA 
Tlop σὺ yuáews ig, Συοῦμ τέκνομ Ad, δα, : 
VoJA.0U eA) τὴ χάριτι, τῇ q^ do ἡκσοῦ, d) oc Kk. | 

σαο 7 tuo dia eX Gp μιας τύς patrc Toa 
Qov τειδοῖς ἀνθφώτις, 0! τινε Ἱκανὸϊ ἔσοντοι, δ 
Ὁέφους διδάξ αἰ. συ οὖμ κακοττάθασομ,ἕος καλός. 

αϑατιώτης 14075 χριδοῦ, οὐδεὶς σρατου ὁ UG μας 
πλέκει ταῖϊᾳ τῷ Glou ey aam auc ἵνα Gg — 

ar ylicar ἀφέσῃ. tat δὲ φῇ ἀθλῇ τιο,οὺ Sedo 
νοῦται. iip JE VORATULOG ἀθλήσῃ, foy κοπιῶντας 

Yeogyop δέ πρῶτομ ἣν καςπτῶρ μεταλαμιβά d. 

ve. vod ἃ λέγω. δών ys: σι ὃ igno o'toeci qM 

oat, μιυημόνεδυς, Ἰπσοῦμ λοιϑὸμ tyryseudyop. — 

Ἐκ Vex epe αὐΐς καῖθο d'x6rd*, κατὰ τὸ suo Wés 

Audp μου,ᾧν ᾧ κακοπταθῷ μέλι, dec X Gg eo xata : 

κοῦς γολλ ὁ 0 λόγος τῷ θεοῦ oU dfer. διὰ τσ 

τὸ vw To T uic διὰ UG ἐκλεκτους » iio ΗΟ 
αὐτοὶ σωτήξίας, CO) cA aps Ἰησοῦν uia 

τα t δόξνο αἰωνίου, $1506 0 λόγος. d I y σωυαπεα, 

ϑάνομεμ ,"οὴ ουϊήσομεμ. εἰ rro TUTO sql, «o0 4 

συ μιβασιλεύσομεμ. d àgyov as doc ioacétyoG agyía | 

στοὺς Meet e QTrIS QUAS) ἐκεί VoG wiSoG piuds 

ἀρνήσαννϑ 



T IMOO EON, ὅς 7 
— ἀρνήσασθαι ἑαυτὸρμ oU διωχταιαῦτα UoP4 E 
ἷ 5 e'x&,d loa Tug ὄρῆμνος ἐνώστιομ ὦ κυφίου , AM λοι 
| γιααχέίμ,ες oudtp agant Ἐπὶ καταθφοφῇ Y 

ἀκουόντωμ. ασούδασομ σεαυτομ δοκίμου 7 ἤρα 
δῆσαι τὸ Aet γάτιμᾶ yer oz deupTo P ὀρ oT02 

| Syra Tp λόγομ Q9) ἀληθείας, ταῦ δὲ eoo ug 

ἢ x&yo pero "iyrisaro ἐπὶ πλέίομ 9 agonc os 
— ep secas (92) ὁ λόγοο αὑτῶμ (QQ "yo gatio 

VOjXBp ἕξει, cop 6$; p vjuSot.oo νὴ Φιλητος, οἵ rive 

7i! TU covídeop ̓ 50 xp ; λέγοντες alo) ἀνάα 
peo NOW Yeyorivatt, gi) aom p enr ves THp unen 

? sisi. 0 ἀκέμ τοι σεφεῦο θεμέλιος TO) δεοῦ s teg, 
d ἘἜχωμ alu) σφφαγίδα ταύτιμ; Ἐγνὼω κύφιος τὸς 

"erre To? X) αγρϑήτω q7P ἀδικίας wg 0 Oy 
μιάωμ τὸ ὄνομα qe95. ᾧν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὖν 
tsi ovo C'K&ÜN ave 3) ἀφγυςᾶ, ἀλλα 9) 3 ύλια 

LT ὀϑράκινα, W) € sp εἰ Tip» & δὲ cla eria 

ue taqu «ap ovp τις Ἐκκαθάρῃ soup XP τούτωμ, 
«5o σκεῦος εἰς τιμιὴμ Ἡγιασιμῆμομ, sVASnSOD ΟἿ 

“δεαυότα, do rp Ἐφγ» aya op Ἡτοιμκασιμῆνομ, 
.  r&o δὲ Vcco Tee coto Ἐπιθυλκιίαρ φεῦ γενδίωκε δὲ dta 

KolLOg QN), I 1] coy aC TERQUE QRUM D Tat TU. [7 

λον pup Tp xVeiop £x καϑαρᾷο καςδίαρ, 

"τὰς dt u$ 0 NgX) χττοιδεύτον ὁ cio eto ἀρ ι, 
T «dae, 



ἐξ  AEttTTEPA mnf$orz 
eid eo, ὅτι yrs μάχας. Toon: 5 x Ue foy oU vdd D 3 

μάχελι, ΧΑ ἢ KTIOU el VoU 7eóQ ταάντας, διδακῖια, τ 

κορ,ανεϑίκακ᾽ ὦ πραότετι τοαιδεύοντα tis ἂν 
qid iof Oso Rrose κί 2eT& δῷ av TOTO ὃ (soo μετάἄνου. 

ep εἰς Ἐπί γνωσὶμ GA Oe foco, v) αγανήψῳσιρὶκ STO 
διαδόλου παγίδος ἀξωγφκμδμοιὶ ὑτὲ αὖ το) εἰς TD 

ξκείνου ϑέλκμα, τοῦτο δὲ γίνωσκε,στι qu [23 1 

c«&roto Nu.teouc ζυ5ήσονται xotgor χαλεήρίς ὦ 
ἔσοντοι 59 o1 ἀυθφωτρι φίλαυτοι, GIA "yugot, 
ἀλαδξόνερ ὑπερήφανοι, Ῥλάσ'φηλιοι, γονεῦσιμ ἀπ 
θέϊς,ἀ χάφιδοιγανόσιοι,ἄθος γοι,απονδοι, διά σα | 

VOLL Mob dee ,Y) TOVTDUG pues " Ἐκ "S 

TOVTtOp γᾶς slc tp οἱ sd avoyree εἰς τὰς οἰκίαρ, ὦ 

οὐ χιμαλωτεύοντερ τὰ γαραικάςια σεσως δυλιέα 

νὰ uas loto yu yo ) uo. eri v4. fauc φρικίλαις; 

ποάντοτε μανθάνοντα, κοὴ μηδέ TTE εἰς ἐπίγνωε 

cip αληϑεῖαρ EAD I dup qua. t DT aor 5. Ἰανα 

γῆ 92) 044 6eiG &IES xay UU d oU TOO X) OUz | 

τοι ἀντίσαντοι τὴ ἀλκθείᾳ, ἄν ϑ)φωθρι κατεφθαφα 1 

- foi τὸρ VoUp ad ov I4.01 πρὶ lu) WIS, οὗ 1 

90x 0^, ouc't ἐπὶ τολέίομ ἡ 8 vore: oria txs 3 

ὄχλος 
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᾿δίλος "isat τοᾶσιμ, Ge (o) i Ἐκείνωρ Ἐγένετο, σὺ 

δὲ ποκκολούθκκάς κκου τῇ διδασκαλία, τῇ yea 

yii , τῇ προθέσει, τῇ τοί σει,τῇ μιακφοθυμίᾳ, τῇ Ga 
γάπῃ. τῇ ὑτρμιονὴ, τοῖς διωγμιοῖο,, τόϊο τοαθήα 

1 μασιμ,οἱά οι Ἐγένετο cA ἀντιοχείᾳ τ Ἰκονίῳ; 
EN λύθφοιο, Οἴουο διωγμουαῦ ὑπήνεγκα.. 0} tic 

| τοάντωρ p ἐῤῥύσαν, ὃ κύςιος. j μὴ «ymo δὲ 

. δ θέλοντεο εὐσεβῶς Tip qu χοισῷ ἰνσοῦ, dix D 
Sncdes init M iX ἀνθφωτρι»γ) γόντες πεοκόψα 

cip Ἐπὶ τὸ χαφομ,σλαγῶντερ,. 199) een pone 

ev δὲ ἐκᾶνε ᾧ olo Eua «0 , 192 veis ONG : da 

| | dc wage τίνος ̓ ἀμάθερ,γὴ ὅ ὅτι ΧΊΡ βφέφας τῶ. 

U sega γεάμ μαῖα oid'ac τὰ Tuosaiyuc "i σοφίσαξ 

t M iG eamis iep dux πίδεως,ςδ) qu A515 Q INO, πα 

v^ gtot euo θεὄττνόνϑος X) ὠφέλιμος πρὸς διδαα 

σκαλίαμ,προς As "yx y, me06 Ἐπανόφθωσ᾽ ri, πρὸς 
-αἰδείαμ a0) quy δικαισσών ἵνα ἄφτιορ: αὶ ὁ T 

ὅϑεοῦ ἄνθφωτρρ, πρὸς mdp teyop Atya o oy dtigrta 

σμᾶχος. | Argus ig optat ovp Ἐγώ ἐνώπιομ 5 4 

1 So ,M9U) 09 κυςίου Ἰησοῦ ἀϑιδοῦ, di ME OV e 

E. ap βῶντας (oJ) νεκφούρ κατὰ σπἰὼ € ἐσιφάς 
᾿ Veo αὐτου, νὴ Tl) Pacis ia auTO, κήρυξομ Tog 

AÓyop. ἐπίβηθι εὐκαίφωρ, ἐ ἀκαΐςως. Ἐλεγξομ,ξπις 

τ ΕΠ amm MO qiu excog ἐκαπκροϑυλκίος 

δτυὸ | T à |» διᾷαα 



^ 
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9) dif. ἔσο ἃ κοχφδρ, ὅτε 9) ὑγιολνούσας Δ 

δασκαλίαρ οὐκ ἀγέξοντα, Qd κατὰ τὰρ ἔπιθυ. | 

ΠΟ τας ἰδίας ξαυτοῖο oce iid difaru& 

AOvO, κὐκϑόμνοι. al) ἀκοὴν. Wo) ἃ acp ev 

αλκθείαρ πὶ c xolg &rPSpe ove 2 Ἐπὶ X TUS 
p. ovc' twrpocriioo ντοι.οσυὐ δὲ vilae qu estet , κα 

xomádueop sg op Piveop εὐαγγελιδοῦ, σὶρ δια 

κουΐαρ cou πολχφοφόςησθμ. yo YS ἸδῊ απέγδο 

pato) ὃ κολςὸρ 2 ἐμῆς ἀναλύσεως Ἐφέσηκε," 

τὸρ cy oa δῇ «op Moy Ic" D. QU, TOp d'eójop τὰ 

Ἰέλεκα, TS wisi τετις νά; λοι ἀπτόκειτοξ hee 

πιῷ ceto αὐτοῦ, ἀσούδασου tABQp “πρός 44s Tas 
xoc. duda γᾶς με ἐγκαϊέλιπερ, ἀγαπήσας L3 

yup at vec) ἐπφεύϑε εἶ «fc ÜsosoA oV ug. xo ka 
I γαλατίαμ,τῆτος «fo δαλματίαμ. λουκᾶς "t. 

p.ovoc AT ἐμοῦ μιάφκου ἀναλαϊβὼρ ἄ ἄγε μετὰ 

ginis γᾶς μοι εὔλθηθος eic itio vto, TX 

xop δὲ ἀπέδειλα vio φεσομμὸρ Φοιλόναμ,ὁμ mé 

ty ὧν τρωάδι pd κάρπτφ,ξς χόμυος φέρεν, 
τὰ t βιβλία; dus Ta0 μαμιδφάναρ. ἀλέξανδρος 
Ó quain TP μοὶ κακὰ sdiEa TO , χηρδῷῃ 

αὑτῷ 

* 

: οὐ) δικοίοσ' οὔκ δέφανοῦ,δμ ἀγρδώσει μοὶ ὁ 94 »
 

goo qu Ἐκενὴ τῇ ἡμέςᾳ,κὁ δίκαιος: κῷ ντλο,
 οὗ μό T 

yop δεῖ £410] , ἀλλα νὴ es ceat v 1G iy ete oct “Δία Ἂν 

»1 

JU 

» i 
| 
| 
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P y MOOEROTN X οξιοόδόε 
ταὐτῷ ὃ δ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὖντοῦ » Gp Ἧ οὐ qva 

A&asov Aor xy ta ésuxs εἴς Ru. sTieotg λόγοις. 
E τῇ πρώτῃ, ἑκου ἀτρλογια οὐ ϑείς aot SUA EN 

"ys TO, ἃ 272. «iym nu vto Arp. pd αὑτοῖᾳ 

λογιάλείν ὃ δὲ κύριός (xot παφέδκ No?) cusd'utbia 

goct μεν ἵνα d'1 à ἐμοῦ τὸ lig voy Lo λας φοςφηθῇ, 
| νὴ ἀκούσῃ το ἄντα τὰ ἴθυκγὴ god i ix SOM. 

"TOC Move, gera Jt o κύριος &7P way 

gy atuigoU, KE σώσει «1o 13) βασιλείαρ αὖ Τὸ 
"i: emsgnop, GR δόξα do Ve arovac δῇ ox atta 
vp; μήρ. aao at flew W) ἀκύλαρ,γὴ ζω os 

νασιφόςου οἴκομ, ἔφαδορ EDTSDI οὔ) κορίνθῳ, πὸ 

Ολμομ δὲ ἀπέλιγρμ qu μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. «πού 

δϑασομ πρὸ χειῤιῶνος SAX Gp. axi er ot a's «UG 
A06, 90 TUO GN) λῖνος, Mg) jade), oi aA 
φοὶ πάντες. 0 κύριος Ἰησοῦς Aso UT T πυεί 

(A06 σου, f χάρις TD ὑμῶν; QA 

Ἐγζάφκ Δ» ζώμας «71900 τιμόθεομ δευτέρα; 

Cr id τσαῦλοςρ (0 καίΐσαςι vigas 

Wk δευτέρου πιάλιμ, 
T d 



ΠΡΟΣ TITON EHIXTO 
^H ΠΑΥΧᾺ ΟΥ̓́, 

] ΑΥ̓ΛῸΣ fov» 

LESS 5 λορ θεοῦ, ἀπό z 

SAM δόλος δὲ Turo 
A8S0U κατὰ xis 

νος 2 Sip Ἐκλεκτῶμ. 

CENE] 0E, νὴ Ἐπίγνω 

In cip ἀλκθείας, δ΄ 

"I 

f£ 

1 € ET -— 

ii f- u "1 4 

ZAR ORNA 1» NER 

ἣ ἐφ eT MY, c ἴω k A eS ΑΚ κέ. τὴ Hi LS [LIT HET E dn ε ΠΗ δὰ " 

S 

^ 

G ot 

M 

Ὁ Nu fw ΙΝ 

Jet , ἬΕΙ LLLA 

A 7, Y» v TTE VR με τ τον: 
, TU ἣν» 

üt 

Cn à 

Ive 

ΠΟ 

3277/0 

" FL mma C 
7 

2277 7 A IM 

M ? 2 
d (7 : ἄνες: T YS E ας, 

N 

OE RS Er M em EAwidy qus — 1 

UG Jp Ἐπκγγείλατο 0 cud io 3xo πρὸ 

A30 ey oiteyicops sepa éeco'e δὲ κακροῖς Ἰδίοιρ 2p 

Ἀόγομ ab qu κκρύγματι,, ὃ Ἐπιδεύθκμ Ἐγὼ 

κατ Ἐπιταγήρ τῷ σωτῆφος Gp θεοῦ, τίτῳ γυκ 
c'ig τέκνω κατὰ κοινὴμ το ίσιμιχἄφις, ἔλεος, εἴα 
ςἴγνν a7? Oe va. T9009) κυφίου ἰκσδ χριϑοῦ 7 c'Os 

τἱφοοϊ μῶμ.τότο x dei κατέλιπόμ oe ᾧ κοίτῃ, 

ἵνα τὰ λείγουτα Ἐπιδιορθώση, νὴ καϊασάσῃρ και 

τὰ τῦλιμ 290 Guriq uo ὡς Ἐγώ σοι dia: 
2; {! TIG 
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e Hie ἌΣ ἀνέγκλντος, XO γάμαϊκὸς tasa cxXyx 

Xxep WIS A cA Ke Th yoga QC GT IG, ἢ ̓ανυτπτόα 

— "raxra.d'é y τὸρ Ἐπίσικογρρ ἀνέκλκτορ εἶναι, ὧς 

6&5 οἶκον 044.0 4H o0: 273 ^ OgylAo Js 4AH Trot 

νομ, 4.8 τολήκίημ 5 ἀκὶ οὐ Sx eoxsed' , 0x QJAOfts 

vop GiAicyalop,e p gota, iatop,óe), ἔγκξα 
| si ἀντεχόμδνορ ? κατὰ ali did αχὴρ T1S00A02 

Ὑυρίνα δαυαὲς καὶ 8 X) ἡφακαλᾶρ d qu τὴ διδασκας 

λίᾳ τὴ V^yraz vola i, oU) τούς ἀντιλέγοντας Ἐλέγε 

xe. dct yo qol ἀγυπόϊακτοι,ν) μαῖαι ολόγοι, 

so) $ gain, ἐλἄλιϑα οἵ Ἐκ "breue, o. ove d'& 

ἐπιδομίβεμ,οἴτινερ ὅλὺς οἴκους ἀνατρέηρυσι, du 

dde koyTo & μὰ d ΩΣ κέφδουρ xág IU. εἶπέ 

Ἷ Tie dt αὐτῶ, id vog avT προφήτας; κρῆτες Oel e 

SaL ,xoxcat tse! fa yas tee &e "yat ἣ m. "y loc ocu TH 

dip axo. DE Hj atríarp ἔλεγχε αὐτοὺς ἀτρτός 
| Αωρ να υγιαϊνωσιμ GA! τῇ τα ίσει, LH προσέχον 

πος Ἰουδαϊκοῖο 1.0016 ,9)) cA AX. G ἀνθρώπωμ,χα 

“βορεφομδιΐωρ rl) χλίθααρ. τοάντα uS καθαφὰ 
"οῖς καθαροῖς, τοῖς δὲ μεμιασμδνοις, X) ἀπίϑοις 

| ovp καϑαφ op ἀλλὰ ἀκεμίαντῃ αὑτῶρ, Y) ὃ νοῦς 

Ἐφγοῖς ἀφνοῦντοι, βϑελυκτοὶ ovo αὶ ἀπαθέϊς, 

e) πρὸς vw Gp te»op ἀγαῆομ ἀδόκιμοι, 

T ij Συδὲ 



T BEEIZTOÓAH ΠΡΟΣ 1 
EU AD, ἃ metra τῇ ὑγιοιγούση Ads EN 

σκαλία πε Seo δ AQ TNI PODE «t VoU, σεβινοῦς, Ἢ 

σώφφοναο γιαΐνοντας τὴ wis, TH ἀγάπῃ, τῇ 3 

ὑπολλονὴ «πρεσβύτιδαρ t ὡσαύτω 8; kd xa'rasita 

xt t íeo0 (DTE i δΦιαδόλουο E ἐμὰ otv πολλῷ 

δεδολωρδίας, καλο διδασκάλους, ἵ IVa ago 

2071 τὰρ vé, iA ad eue Mi "λσἸέκνεις,σ'ὦ 
dj eoVat o yao, oiougous, ἀγαθάς, ὑηρταύσομᾷ 

νας τοῖο Ἰδίοιο ἄνδοάσ' Σινα μὴ ὃ λόγος τῷ Jxou 

6A«c' ox. l7). T0UO νεωϊέφσς ὡσαύτωο “ϑακάλαι 

σωφρφονξίμ, περὶ τοάντα σταυτὸρ ταφεχόμϑνος ὦ 
"του καλῶμ ἐφΎωρ S τὴ διδασκαλίᾳ, ἀδιαφθο,. | 

ςίαρ,σεμνότχτα,λόγο "γι. ἀκατάγνωδομἶνα * 
o dc ζενοντίαο ἐντραπῇ, ἐκηδὲρ EX cop cel we Gp Ἢ 

λέγειμ φαῦλομ. “δούλους ἰδίοις δεασότοαιοὺ Uca 

TOO at , qu IT εὐαρέδους εἰνακ,μὺ ἱ ἀνάλέ 

Ὕνταο, 4A voo'oprto uSyove 00x τοῖσι τᾶσαμ 

Ξυδεικνυμϑους aya s fuos 13 δι δασ'καλίαμ Το) 
σωτῆφος HG θεῦ κοσκῶσιμ ᾧν es dto tp. erre pdt 

vk 33 Ν χάρις TO ϑεοῦ ,h σωτήφι(., τοᾶσιμαν | 

θφώποις, παιδεύουσα 1771525 οἵνα ἀρνησάμϑμιοι 
el aeos i) τὰρ κοσμικὰς ἐπιθυμίας ne) — 
φφόνωρ «t?) δικαΐως Νὴ εὐσεδῶς γίσω αι qu δ᾽ 1 

νῦμ od Gv »προδεχόμδνοι «là μιακαςίαρ ἔλπίδα, | 
A ἐπιφάνειαμ 



T ! T Ó NX δός 
492) Ἐπὶῷ dye g5) δόξ yc TO) ἀιαγάλου θεοῦ, (gi) 

| σωτίφος RA ep Ἰησοῦ gatsov, 0G Ἰδωκερ ἑαυτό, Us 

πὲς ἡμκῶρ,ίνα Age? ἥμαο ΧΡ wc Vo 

pilot NoD) καθαρ [σὴ ταυτῷ λαομ πστριούσιομ, 9) κ 

A. rp καλῶρ ἔς "y cop. ταῦτα A GA a, Mor) erae ace 

Act, MOD ἔλεγχε μετὰ es dt o ὑπιταγῇρ, uude G 

σον 80$ OV Tto. — Ὑπομίμνησης αὑτούς, ἂς 

χαὺς 19) d'eowe tato VrordosscJS, τοαθαρχᾶμ, | 

"1906 wp teyop ἀγαθὰ ops STIJOUG eat, p.d voc 

βλασφημιξίυ,ἀ μάχυς «VoU s ἐπιεκξίο, mücap 

tudextu duo vo TX ÓTNTA πρὸς π-ἅἄνταο ἀνθρώ 

“του, EI γὰρ w07€ W) ἥλλέῖς ἀνδκθι, απειθέίς, 

Ac o »δουλεύοντες ἐπιθυμίαχο, o7) id'o 

VoLo γρικίλαις » SA κακία νὴ φθόνῳ διάγοντες, Su 
yrmt, Mc oUiTeo ἀλλήλους. ὅτε δὲ ἣ Agisó me 
H Φιλαυνθςωπία απεφάνν ΤΟ σωτήζος sip θεῖ, 

| οὔκ dE S Yep ἣν ᾧ ῳν δικοχοσιζο, ὦ y ἐποήσαμεμ 
Ἡμέίς, α)λιὰ καϊὰ τὸμ αὖ τον Ἰλεομΐ ἐσωσεμ ἡμᾶς, 
διὰ λουτγδ παλιγρενεσίας, M97) ἀνακοινῶσεωβ 
«σνεύμιατθο ἁγίου, οὗ Ek ἐΦ [m ᾶς wASocis 

,96; δια Ἰκσοῦ λβ|5 5 T9 o'o7Nc00 e Gp, to δικαξ 

᾿οθέντεο ΤῊ ἐκεῖν χάςιἀ, κληρονόμοι γγνώμεβα, 

κατ᾽ Ἐλπίδα ζωΐο οζωνίου τοισὸρ 6 λόγος, ποτοῦ 

τούτωμ θούλομιοιζ σε dios GatoU oJ, ἵνα φροντί 
T νυν 



666 "ER IZTOAM. discus ἡ ἢ 
ζωσ! κἀλῶμ᾽ 1s yop aoi ísadau ài MR 

/eQ. ταυτὰ t ὅξι τὰ καλὰ 9g) ὠφέλιμια TOTO. 3 

Dibodioio. μωφὰς μὴ aie aeq. ὙἩριαλογίας,, ἢ 

TONS Pt C 

| πολῖρις, v y) μᾶχας Vou ae πξιΐθασο, em b^ j y 

ἀνωφελᾶς 3) μάταιαι οὗφεδκὸρ ἄνθρω 7ὯΡμ με: 
τὰ μίαμ o) δϑυτέφαμ ναθεσίαρ porro dos 

ὅτι δ έφρατῆα ὃ 0 τοιοῦτος, a Lag ra MUT ca 

ToXecréxcermoe. στ ἂμ vé o eT πρῦς ο σε, 

δ  τυχικὸρ, ard oro t208ip πρὸς με slo νικόπτο 

Aip,*x& y κέκρικα TOC Xe. deat, q«v&p Top vo 

pco 9 ἀποδῶ ασουδοαζωςρ πρόπεμψομ, ἵνα 
(dy αὑτοῖς Ast. ἀιανθανέτωσαμ δὲ 2 ol fuste 

προι,καλῶρ ἢ ἔφγωμ agoísad εἰ εἰς τὰρ Ὁ 

ναγκαΐας aged fuc ua dip dogs 

ποι “ἀασάλονταξ σεο! μετ 

$4.0U πράντεο. ἀασασοκ 

To Φιλδνίαο ijo 

qu τίσει, 

ὃ χάφις μετὰ παᾶν 
TU VG, 

αμήρ. 

E340 Ex νικοπόλεως qO| ax d'ovia, 



ΠΡΟΣ O$IAHMONA EIIIs 

| ZTOAH παύλοχ, 

AY AOZ δέσμιος χειθ ἵκε 
ΞΘ σοῦνὴ τιμόθεος ὃ ἀδελφὸς, 

452 φιλίμονιτῷ cya à vw) συ 

T2 3| νεργῷ Ru Gp) ἀπ᾿ Oa TH ara 
3. γαπηῆ, v) gx imo cu 

, * βραϊώτῃ ἢ hu Gp) TH κατ oi 
κόρ σὰ Ἐκκλισίᾳ, Χάρις VA TU I9À εἰςήνν ΔῊ θεῖς 

τραδὸς ἣ Hua p) xogie ἡησοῦ χριθδ. εὐ χαφισῷ ὦ, 

θεῷ μου, τοάντοτε Ανείαῃ σου solo pos; ἐπὶ 

fei νχῶμ ἐλου ἄκδω pos ΤΥ ἀγάπα 9T 1 € 

XR hp *xe G πρὸς T κύφιομ inz'op, 1) e τάνταρ 

τοὺς ἁγίου, ὅπως H κοινωνία aol wisuoo σὰ uns 

γὴς γύκη ᾧ ῳ ἐπιγνώσει moe aya 5,70 cJ) Ua 
Ulp εἰς ASISÓU inp. xégin S Ἐχομαμ op X) 

apro ip ἐπὶ τὴ ἀγάπη σ ὅτι τὰ ασὐλάγχνα 

T ykp ἀγαπέπαυτι διὰ o 5 ἀδελφέ. διὸ teu 

T poo ape je fag EX cop ἐπιτάσσειμ σοι "ὃ ἀνὰ 

κομ διὰ auc ἀγάἄπηρ ολνομ Agen τοιοῦτοο 
ὠμῶς τσανλορ πρεσβύτης, Voi E: : ποῦ) δέσμιος 

ἐκ σοῦ 



€668 YnrrfcoAW ΠΡΟΣ 
duc agiss. pK oAG ge Tert T ta T6 RIT ἐγέν 72 
Vx qu τοῖς δεσμοῖς ἀνθ, ὀνήσιμομ, T wort σοὶ 
ἄλβαβομ, Vapor j col X) Ἐμοὶ ies op, op VETE 
ζα,συ δὲ ἑ αὐὸρ, rures fat TP αὐλάγχνα 7900 — 
AaGou οὖν ἐγὼ Ἐβολόῤκῃμ πρὸς tuta TOU κατέα | 
"aps tuac ὑπέφ, gd διακονῇ (ol qu τοῖς δεσμοῖς T T | 
Sie WAR cog! 4 5 ἡ cle γνώμης οὐδὲμ ̓ θέλνα 
σα 7Pllic'at να μὲ ὼς κατὰ ἀγάγκηυ ὦ ἀγαθὸρ 
ed i x23 καϊὰ Ἐκ δσιομ Tox S διὰ τὸ» ἔχωφί 
eon πρὸς ὥφαμ fuat οἀώνιν αἱ am rex uo one to 

δολομαλχι U7ree dS op dA o op yam p ue 
λισα a "πόσῳ: i MU σοὶ v) eA g'ae xL) qu 
κυς fol oup tue txd6G KOIVcyo ὑμγνπφοσλαθδ αὐτὸν 

ὡς £4.€. ε ἡ δε ἀ ἐδίκεσέ σε; i ὀφείλει; τῦτο ἐμοὶ 

:λλόγαξγω φαῦλος ἔγραψα τὴ [7] Xe! f, Ἐγὼ 
ἀποτίσω: “να μὰ λέγω c't oTi "οὐ, σεαυτὸμ | Mot 

προσοφείλει. ναι ̓ ἀδελφέ: ἐγώ cd OV LAND qu xu 
eio. ἀγάπαυσ'ό p d τὰ αὐλάγχνα 7 fa lio. rta 

vilc τὴ ὑπακοῇ cs Ἐγφαψά σοι ὐδωώρ, δὰ X] W) V | 

πὲς ὃ λέγω ποιήσεις, ἀκα δὲ νὴ ἑτοίμιαϑέ ἐκοι ἀν 

υἱαμιξλπίζω P ὅτι νὴ dua t 71902 rx p υμκῶμ 
«ag to go pot V vip. ἀαπάξοναξ c σε ἐπαφφᾶς ὁ 
σωυα χμιάλωτός eS cH ago ἰκσδρμάςκος $ ἀφί : 

ϑαφχος, dua. Ge, Xdx 6, οἱ Ἰσιωβγο ΠΈΡΑ: ἱ χάρις 

τῷ κυφίσ ἡμκῶμ iuc A5 μετὰ τῶ 25 Ve U A. 0G, 

ὑμιῶμ, ἀριήμ, 

Ἐγφάφκ ace ξώμας δὲ ὀγκσίμια oremus, 
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ET Ue uu Pr τα Ὡς: αν MR τῶν ἘΣ o ex 1) c. Mey o 

(xor ATIOT DAYAOY AT OZTÓe " 

AOtf EHIZTOAH ΠΡΟΣ 

.COrzZ  EBPAIOIZ, 

Aot 0 006, λαλἅς 
: σας τοῖς τοατρᾶ 

1s 
£j φήτοις, ἐπὶ toc 

1 ν € m s τῶν ἣν Ἀμιεφῶρ 
zu Top Ἰλάλισεμ 

: Θ᾿ ΑΠΌ Hip ᾧ ηῷ, ὃ 

ἔθηκε κλιφονόμου πάντωμ » d* οὗ wor του os 
νας Yaroino'sy. 0G op ἁπαύγασμα 99) dá, ὀξκρ,νρὴ 

eg aatTiie o5) ὑποσάσεωρ αὐτο), Φέφωμ τε τὰ πᾶν 
eG) oaa 99] δωυάμεως αὑτὸν, d t eau TO) xo 
gré uuo voix ote uoo TV. ΟΝ Ἡκῶμ, T: 
θισεμ s cu dea qO| ux yo og 'aoxG ᾧν ὑψηλοῖς, Tua 
σούτῳ xgs] op γγυόμᾶνος d ἀγγίλωρ, ὅσῳ 
διαφος ὥτερφομ ταῤ αὐτοὺς κεκληφονόμιμιαμ ὃ OVO 
"m τινι pum τοτὲ * ἀγίλ e ἣός ἐκ εἰ σι 

ἐγὼ 



6. EBHIÉTOAH ΠΡΟΣ 
*yo m usgop γεγϑύνκκά σς, νὴ πάλιμ. wydtso 
gut au «re πραϊέφα νὰ αὐτὸς tsout Μοἠεῖς ἥόμ. 

07 ἂμ δὲ Lar σαγάγϑ T πρωτότοκορ «o Ty 
οἰκουμβιαρ,λέγά. πο προσ'καυχσάτωσαῃ αὑτῷ 

“σάντες ἀγγέλοι Oe. W) πϑὸρ M TOUG αγγέλσο λέ 

γε. πσοιῶμ TOUG ἀγγέλους ccu TO) τνεύμιαϊα, νὴ 

TOVOG AerTove^ove αὐ Τὸ) veo G φλόγα. πρὸς δὲ T 

ἥσμ.ὁ ϑρόνος σον 0 θεθ cg τὸρμ ot uo T ooo, 
ξάθδος svüutu To ἥ ῥάθδος T Gac'iAelate cs, ἐγᾶ 

ππσαρ δικακοστώημ v) uto hotte, ἀνομίαμ, δι 

τοῦτο Cc € σε 0 006,0 θεόρ δ tAouop yo Ie 
σεως ΩΝ τοῖο μετόχους cd Νὴ σύ κατὶ ἀρχὰς 
κύριε “ γὴμ ἐθεμελίωσας, ἢ iy T xegap σῷ 

eic P ΟἹ οὐφανοὶ,οἶντοι ἀτρλϑντ σὺ δὲ διαρδιΐας, 

y) τοάντεο (0C Ἱμάζομ τοαλακωθήσοντῇ, «92] Oc 

τὶ iGAatop euge αὐτου," ἀλλαγήσονπῃ, ga j 
«UG £j) τα τη σὰ οὐκ EX] 71.2906 τίνα 3 

ἣν ἀγγέλωμ diga ποτε; XO ἐκ δεξιῶμ uou, 
foc ἂμ 00 τοὺς vxo sse σου ὑποπόδιομ TH) 02 

δῶμ c5. οὐχὶ a3 V TeG εἰσὶ λατοςγικὰ τονεύμιαα 

TX eG διακονία (76S ὀρόμια, διὰ τοῦς μέλον. 

ταῦ »ϑοιφονομε p COT ὩΣ ὶ Διὰ τοῦ d 

wu ιοσαἸέφως NU. 6 RR excep τοῖς aicdod do, 

pi ποτε Apaéeu Busque γὴν ὁ δ) ἀγγέλωμ AO, — 
| (eo 

ii " 



"— wrowz ἜΒΡΑΤΟΥΣ, C71 
δὴ λόγος Ἐγγύετο GE botte γ᾽ qoc 7 acia 

νὴ πϑακοῆ ἔλαθεμ ἔνδικορμ μιιδϑατρδοσίαμ, eae 
lij. i ἐκφόνξ ojus Dt τιλικαύτηρ ἀμελήσαντες 

| c'e KX63H TIO & ex Hp λαθῦσα λαλέϊ AX διὰ τοῦ 

κυρίου, ὑπὸ dy ἀκοσάντωρ εἰς Ἡμᾶς Ἐδεθοκώε 
0x, σαυσπιμιας τυς οὔντορ Τὸ ὅϑτον C 'KjAsI01Q T€ γῇ 

| Tíeac'tu) ?P IXIA OUO d'apc se, «192) πνεύματος, 

ἁγίου μερισμοῖς, κατὰ 10) αὗ τῷ θέλεσιμ.οὗ γῷ 

ἀγγέλοις ὑχτέταξε ai) di cov pup. alo μιΐδιουνε 

- e'ay τοτοὶ ἧς AoA Susp. διεμαρτύρατο d' τοῦ ἄς, 

λέγω. vi ὄξιμ dyüeozroG,0T1 μιμνῆσ'και αὖ τὸν, 
ἀπ δὸρ ἀνθρώπου, ὅτι Ἐπτισ᾽᾿κέτη αὑτόμ ; λάπωα 
δας ai Top βροαχύτι ταῦ ἀγγέλους, δόξῃ Won) τε 
ἐκὴ ἐσεφάνωσας eT , νὴ κατέδκσας αὑτὸρμ ert 

τὰ ἔφγα ἣν χαρῶμ σα. τεἄντα ὑπέταξας VP» 

κάτω τῶρ rod p αὐτὸ), ey S GO. νποτάξαι odd 
TG τὰ Tolo, ov p &qixsp αὑτῷ ἀνυπότακτομ. 

yop. οὕττω 0e Dax ep αὑτῷ τὰ πάντα voe Tony. 
va Sp ἢ Geox ἃ παῤ ἀγγέλοεο᾽λαπωμδμομ,θλέ 
πομερ Ἰκσοῦμ,διὰ ὸ πάθεα T θανάτου, δ ὅϑη γὴ 

Τικἠεσεφανωμϑνομ, ó7reG χάριτι θεοῦ ὑπὲρ group 

. 0G γεύσκτολθανάτου, ἔπφεπε γα αὑτῷ, og 
τὰ παάγία,ν) d' οὗ τὰ τοάϊᾳ, τρδλουο joe εἷς d'à 

ξαρ χγαγόντα, T ἂς XN yop ? g'o τὴς (aC αὐτῶμ, 

fia wa 



3a ER" qe 
ἜΦΗ 

672 EHRISTOAR RPOT " 

διὰ παϑημάτωμ᾽ τελειῶσ'αι ὅτε XS ἁγιάίωρ ἢ E 
ei  γιαϊόμθνοι dti ἐνὸς ποάντες, di lp arie oW — 
emaV δύνεται χδελφοὺς αὐτούς καλέίμ, λέγωμ: 
Gros τὸ ovo. σοῦ TOiG ἀδελφοῖς μον, , du 
Ax Ec' Ἐκκλκσίχο ὑμνίσω σε 2) πάλιμλγο ἔσο 

qo sapi do tz? αὑτῷ νὴ παάλιρ, ,δου ἐγὼ νητὰ 

παιδία, aor ἔδωκεμ ὁ θεός Ἐπεὶ οὖρ τὰ esed iot 
κεκοιγώνκκε σας κὸρ νὴ οἱ μμαῖθο, X) cU TOO TOC 
0 IoG μετέοςς Τὴν αὐτῶρμ,ίνα διὰ τῷ ϑανάτου κα 
ας γήσῃ "y? emo ἔχοντα τῷ θανᾶτον, Του2 
Est, Sp dic oXop, wo) ἀπαλλάξῃ τούτους ,ὅσοϊ 
φόβῳ θανάτου διαπανὼὸς t. Sp ἔνοχοι ἤσαρ d'ou 

A«slato.oU γὴν δάγρου Χγρέλωμ ἐπιλαμβάνεται, AA 
λὰ Gig tono & Boat erra Btyerp δθεμ ὥφεαι 

As oc e τοᾶντα Ter ἀδελφοῖς δμιοιωθῆνάι, ua 

Ἐλεήμωμ γέναται «02 500 agregue τὰ πρὸς 

! Top θεὸ pela To Ados Tace aua τίαρ Το) λαδ, 

dia D y$ v éoPy Oc PIT de wagaduo, dann τοῖα 

ϑαφαλομδοις Bosüjcou, οθεμ ἀδελφοὶ Ga 

ΎΙΟΙ; κλήστως Ἐπουφανίου μέτοχοι; κατανοΐσα 

ὅε τὸρ αἰπόσολορ W) ἀφ χίεφέα οὐ) ὁἰκολογΐαρ fia 

ip Age ingoup,iSop ὄντα (69. γριήσανηι αὖ 
| 40p,9G «) ῥιοῦσ'ς S ὅλῳ (6o) o1 OIX) αὖ TO) Asia 

νος γἢ δόξκς οἷος ἄφὰ volgi ἐξίωται, καὶ; 
᾿ὕσομ 
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ὅσομ SA: foya LUE EX TO OIXOV 0 κατασικόνά 

σας αὐτό. τᾶς "2 οἴκοῦ κατασκόναϑεταιὶ ὕπο 
- ἄνους. 9 δὲ τα πάντα κατασκθυνάσας,ϑεος. Ij 

aieliciio Ν "sog A ὅλῳ Ὁ o1 OIXC) «v TO), 600 θεφά 

πωρμ,τὶς uxo τύ! TA λαλαθασομῆψωμ. λθιδὸᾳ 

δὲ ὁ EL joct Ἐπὶ TOp oixop αὐτο), οὗ οἴκος tc AU M a 

. Ade, ἄμ τὴς alo) vro ON tq) , V) ὃ καύχημα ds 

YArid'oc , TEST τέλους βεβαίαμ καταχῶμεμ. 

διὸ καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιομ, σήμιεφομ 

tay ? φωνῆς αὐτο ἀκούσετε, μὴ στλλφώυκτε τὰς 

καρ διαρ ὑμκῶμ, ὡς qu (G0 apex gae tid, κατὰ 

al: kien T rdg ασίκοῦ ὧν τῇ Egli 00 ἐπεί 
φασάμ Ms οἵ ποαϊέρες ὑμῶμΑδοκίμασάμ usa 

sid'op τὰ Egya ἐκ Tara ἄκοντα ἔτι. διὸ 7€00 2 
χθισα τὴ "post ἐκείνῃ, I9!) sirop, ἀεὶ πλανῶν 

TOU τὴ καρδία, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαμ τὰς ὁδούο 

44.0 600 ὥμοσα cA) τῇ ος γῇ μκον,εἰ εἰσελεύσοντ, 

«iG πὶ κατάπαυσίμ μου. θλέπετε αδελφο [40.4 

ποτε £SoU £9 τινι ὕμιῶμ καρδία τσονκρα ἀπιδίας; 

qu TG àroSiiya ἀπο θεοῦ ζῶντος, aX: c aqoa 
λδτεταυτους καὶ SXd Sup He ee ap ἄχρις οὗ ὁ σή 

μάφομ καλξίταιοινα ἐκ σκλεφαυθῇ τὶς do. ὑμῶμ 
ἀπάτῃ δ) ἁμαρτίας, μέτοχοι 7S γεγοναμῆν 

τὸ χοιδοῦ;εαμ τίς TU) ας Xy qo) ὑποσάσεως, A S 

V «3i τέλσᾳ 
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ast τίλϑο €« Go oq xor a UE), qu δ᾽ λέγε 35, 

eipsgop iip Q9) Φωνδο crm ἀκὅσητε, αὐ OKAN 
φοκτε T6 καρδίας EE Uu (Cr NA 

ids dco You ακούσαντεο “ρεπίκφαναρ, αλλ | 

οὐ «OG οἱ ἡ ὀϊελθόντες ὄϊς αὐγύτηου διὰ (ore 

(6, τισὶ δὲ προσώχθισε τοσαςἀκονταῖ ἔτι; ovxt 
τοῖς ἁμας τήσασι; Gp τὰ κῶλα ἔπετεμ qu τῆ a 

gigs τίσι δὲ ἃ ὥμοσε 1 ux clo sA«Uo's ὁ) aU «1G 4 

κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰλκὴ τοῖς χπειθίσασΊ ; ἡρὴ 

βλέπομεμ,ὅτι οὐκ lido nota) εἰσελθέμ δὲ ἀπι 
Sla. d $o6uD oue p οὖμ MA 0T xoc aeos 

xo ἐπαγγελίας ὠσελθείρ ko lU) xocr&zratua 
cip αὐτοῦ, δοκῇ τις d t VA Op ὑσεφακένοκο νὴ γὺ 
ξσ δὼ εὐκγγολισμβχοι, καθάπες κἀκένοι, αλλ 

οὐκ ὠφέλησε ὁ λόγος q9) ἀκοῆς ἐκείνους, Dd 

cvy alujoc τῇ τίσει τς ἀκούσασι. εἰσες 

χόῤκεθα y» da «li , κατἄπταυσιμ 01 ποιϑεύσανα 

7&6, καθῶο ele NK, ὡς Q/4.00"0t CA τὴ ὈφΎΝ 40V, 

e ὠσελεύσονται εἰς alo κατάτταυσιμ μου, καζ 

τοι Ty evo p ἄπο | καταβολῆς X0G'JAOU γγναθέν 

Tj. age γάς σου περὶ eoi ἑβδόμαις οὕτω. 

Ὁ) κατέπαυσεμρο vog eA τὴ cho TH ἡ ἑοδόμῃ 

Χ7 ox TUO ἘφΎωμ αὖ τοῦ, Ἰοὴ ὧν τούτῳ vA. 

ὦ σελεύσοντοι εἰς 4101 κατάπαυσίμ ues. d 
. οὖμ Ga 
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οὖμ Acher yr d eig'sADp «1o αὑτὴμ, 5) οἵ 

πρότεφου εὐαγγελιόϑέντερ,οὺκ «10 1A00 P dt amt 

ei ἀρρπτάλιμ ἀνὰ og it? Ἡμέφαρ σήμαξομ qv δαθι 

λέγωρομετα Toc Top agovop xao eeu] . σα 

p.e op tap ? φωνῆο αὑτοῦ ἀκούσατε, μὴ σκλιφύ 

VkTe τὰς καφδίας ὑμιῶμ. εἰ 93 αὐτούς Ἰκσοῦο κα 

τἐπαυσεμ,οὗνκ ἂμ πρὶ ἄδλης ἐλάλει δὰ ταῦτα 
Ἡμέφας ἄφα ἀτρλείπετοι ara 6 Gacrio 06 (6) λαῷ 
τῷ 0:3, ὙῈ εἰσελθὼμ vio. TY καϊάπαυσιρ αὐτο), 

X) αὑτοο κατέπαυσεμ x. TV te Yep αὖ τοῦ, ς πὰ 

ΧΡ. Ἰδίω p 0. «06. Godd oo uu ovp uc 96 

eio ἐκείναμ du) xacr &cmaue tutu μὴ qu G9" αὐτῷ 
τὶς νποδείγματι τοῖσῃ ςδὴ ἀπειθείαρ, 1p ὟΝ 

Ó λόγος TO ϑεοῦ,γὴ ἔνεφ γήο," χὴ τοικώτεφος Va 
πὲς πᾶσαμ (A aga δίδομομ,νὴ OVE 

, ἄχρι πετισμον V ψυχῆς τε νὴ τονεύζματο 3 , guia 

T€ M92) J.A Gp νὴ κφιάκος ἐνθυμάσεωμ i tVVOE 
; Gp xaed iae νοὶ οὔκ ἔϑι κτισίιο ἀφανής Ἐνώττιου y 

eT πάντα δὲ γυμνὰ νὴ τετραχελισμῆχα τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὑτοῦ. πϑὸς DT NATU λόγος. ἔχους 

"6 οὖμ ἂς x gea aya διςλιλυθότα τους οὖρα: 

νους incon T op ? T Becacgocrusp à ἧς ὁμολογίας, 

οὐ & ἔχομε p ἀρχηξέα μὴ δωυα og συ ema 

ca. Toc ἀδδενείαιο! HA S TrVzreoa Mop: 5 καϊὰ 

x wávcg, 
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wa C S koI TT χως!ς ἁμιαφίίαρ, πφοσες B. 

χώμεθα οὖμ μετὰ τσαφχκσίας [Ὁ θρόνῳ 99) χά | 
φιτος, ἶνα λάξωμερΐ tA sop) Xdgup εὔφωμερ εἴς 
εὔκοιφου BosSaay, πᾶς You kexisesug dt 
ἀνθςώπωμ, Anu uoc, vmig ἀνθρ πω p xs 

isocrou τὰ πρὸς Tp Ücop, ἵνα 7ieoc dieu δῶρα τὸ 
"οὐ θυσίαο U ὑπερ ἃ μας τιῶμ,μετριοπαθέμ fuot 

μϑνος τοῖς ἀγνοοῦσι W) λανω uote Jer u qUs — 

τὸς πϑίκαται ἀδλέναιαμ. κοῦ μοὴ διὰ ταύταρ ὀφείλει, ἢ 

xag eser TO) λαοῦ, οὕ TOC ν egi etu TO) 702 

σφέξαρ ὑπες autas rip. W) οὐχ ταυτῷ τὶς Acus 

βάνει Lo TUAM : aA: Ó καλού μέσος va TO 8s, 

xa dá zi (QU) ὃ ἀαρώμ,οὕτωβ νὴ ὃ agso6 OUX ξαυ8 
TU Ἰδόξασε γγραθέναι dg xieg iet. ὃ 0 λαλήσαξ 
πρὸς αὐτὸρ » joe 4A0U εἰ σὺ ̓ γὼ σέμεφὸῃ Ye 

yen, σεικαθωὼς 92 c^ trig Aya. cU ἱερεὺς | 

«10 TOp oat κατὰ lo) τάξιμ μελχισεδέκιθο c 

ταῖς ἡμέφαις, ῳδ[ὺ σαρκός αὖ το), δεήσεις τε νὴ ea 

7H fato a$08 TOp dao uyuop σώϊψαμ αὑτὸμ Ἐκ θαα 

νάτου μετὰ κξαυγῆρ Icugdte tU f'axg Vp aos 
σενέγκας, "οὴ ἰσακουσδεὶς ὦ &7P 99) εὑλαβείαο, 

καί τῷ Gp loea ὁ αῷ op ἔπαϑε σἰὼ ὕπακο 
ἡρονὴ πιλαωθείς ἐγένετο via νπακοψουσὶμ αὐΤῷ 

πᾶσιμ,αἴτιος c'e Tue o eov » angor aye δυθεὶς 

w7P 
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V7? 7 0c5 Go Xie e suo κατὰ T) τάξιν μελχισεδέκ, 

7l οὗ τῬλὺυς ἡμῖν 0Aó ye νὴ δυσες μιήνόντος λέα 

Ὑγάμοῖπει ἱνωθφοὴ γεγόνατι Todo ἀκοαῖς. W) yer 

ὀφείλοντες puo: : διδάσκαλοι διοὶ τὶ Top λβόνομ,τπτἄε 

Δ} " agua ἔχετε Td ιδάσκεμ i ὑμᾶς τίνα τὰ Sota 

χϑα a9) Ge XO Y λογίωμ τῷ θεοῦ, i γεγόνατε 

asset ἔχοντεο γάλακτος μοὶ οὗ σεφεᾶς τροφῆς. 

- wg γὺ ὁ μετέχωμ γάλακτορ,ἄπεροο λόγου δὲ 

κομοστώκο, νήπτιος γᾶς ὄξι,, τελείωρ δέ ὄξιμ ἡ Ses 

exa ξοφὴ ὧν διὰ alii £ip Ta οἀδϑκτήρια yeyvs 

BTE ἐχόντωμ πρὸς διάκςισιρῚ καλοῦ τε ν) 

κακῷ. Διὸ ἀφέντες TOy 99) exe T λβιϑοῦ Az 

"yos dy πλαότητα φεφώμεθα,μεὴ wp θεμκέ 

Atop καταδαλόμᾶνοι μετανοίας ΧΡ νεκφῶμ tea 

γωμ,γὴ τοίσεως Ἐπὶ ' Ocop,Gocrro p , διδαχῆς, 

ξπιθέσεώς τε Xae Gp, ἀνασάσεωο Te Vecea, on) 

κρίματος οἄωνία. νὴ τοῦ τὸ γριήσομεμφεάμ 7 t7a 

Ἑέπα οθεόρ. αδ'υατορ yg! ?9vG darauf qeridtve 

τας Ὑ υσαμϑους TE δ᾽ δωφεᾶς g9) ἐηρυφανίου; 
: 9) μετόχους γγνκϑέντας πνεύματί. ἁγίου, 

παὴ καλομ γευσαμᾶψους θες ξῆμα,δαυάμεις τε 

μιέδλοντος aoc v) ποαπεσόνταο, πάλιμ Gata 

xau rap εἰς κετάνοιαμ, ἀνασαυφοῦντας ταυτοῖρ 

τὸρ ἥομ 9 θεοῦ, y) πϑαδεγμιατίφοντας . "yii YS 
V dj Ἡτιοῦσα 
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Ἧ γριοῦσ'α Py ez aS op ente Ἰρχόμθρου, ετὸρ, 3 

Y) τίκτουσα βοἄνημ εἰθεθυ ἐκώνοις,6Ἐ} clo x Y) γε 
ὠφγάτ, καταλαμ Baie εὐλογίας à 7? θεοῦ, Ἐκα 

φέφουσα δὲ ἀκάνθας, νὴ ξιβύλους, ad OLOR X) 
κα͵άρας ἢ tva Ὁ 1£A00 εἶο καῦσιρ, es 7r 4€ 

θα δὲ E ἀγαπκτοὶ, τὰ «geni ova "οὐ ἔχὸ 

Muse σωτηςίας, εἶ νὴ οὕτώς λαλούλιεμιου M dd 

X06 0 «o6 ema, "TO? ἔργου ναῶρ,νοὴ T XÓ2 

2ευ οὔ) ἀγάπες," sided αὐϑς εἶο TO OV OA. QUT, 

δια: νήσαντερ Τοῖο &cylote Y) διακονοῦντεο. ria 
θυμοῦμερ δὲς ἐκαδομ ὑμῶμ arl2) αὐσπὶ» ζυϑείκυυ | 
o acosdiy προς Tài τλλξοφος fap 99) Ἰλπίδος | 

CSI VéAove;ii udi vea Oeo] imde aad 5 43e 

δια wiStoo y) μακφοθυλιίαθ κλπφονοιμούντωμ | 

τὰς ἐπαγγελιαρ. τῷ γυ' ago. ἐπαγγελάμϑνος , 
6 «0c ez κατέ οὐδενδο ux μείζονος ομόσος ὦ ἡ 

ἀλοσε καὶ scar AS yap, Jp εὐλογῶμ εὐλογήα ἡ 

σὼ σε, νὴ τλνθύνωμ πληθυνῶ σε. ̓ ποὴ οὕτως μκας 

xcov, s ἐστέτυχε Q9) tron ys tot. ἄνθρω γρι 

psp 098 καῖαὰ 7 μείζονος Ὀμινύουσι,νὴ re o otia 

«τἷς ἀντιλογίας πσέφας , «16 Dxfoorotp O0ekoQe 

cA ὦ "igioxóTeeop βουλόμᾶμος o θεός Ἐπιδεῖξοις 

τοῖς Ong ονόμιοῖς «Ὁ ἐπαγαλία τὸ ἀμετάδεε 

τοι 99) βουλῆς αὐτο ΜΕ ῳ 0gKQ, ἵνα διὰ. 

i δύο 



co e TRO ae (ERPATOTES 679. 

dos πραγμιάταμ ἀμεταθέτωμ; S οἷς ἀδουατομ 
ψεύσασθαι θεομ,᾿Ἰφζυφὰμ πϑάκλισι p £X op » Οἵ 

κααφυγ ὄντεο κρατῆσαι 3$ προκειμϑλίης Ἐλπτίδορ, 

Mp ὧς ἄγκυφαμ EX 0/18) ὃ ὑνχῆς,ἀσφαλὴ τερηθὴ 
«Gau Lei) simis X opSujuy εἰς τὸ 3g pieds p t καῖα 
πετάσιματος, ὅτου πρόδρομορὶ Ue RU Gg εἰσὴλ, 
9p! 1 Ng'0VG κατὰ alu) τάξιν μολχισεδὲκ, age 
esa γγυδμῆυοο vio τὸμ ἀῶνα,  — OsToG & ὁ £A 
χισεδὲκ DooiAsVO σαλέμι. IE T) ϑεοῦ T0) Va 
Visov,o σαυαντήσας & gota ; ὑηρθφέφοντι ΧΡ 
99 xomüo ὧν βασιλέωμ, 9) εὐλογήσας αὐτὸμ, 

à το) δεκάτεμ ἀ» σσάντωμ ute στρ oat, 
“πϑῶτομ ἀξ ἐρακανόυομϑψος βασίλενο dixozoc'ua 

Vk ἔπειτα δὲ κι νὴ βασιλεις σαλὴμ.» 0 ὅξι, Date 

G'AsVG sl $évwg » ἀπάτως s ἀμήτως δ ἀγγνιαλὸ 

auroc » UA T& ἀφ XH BAASQO , MET ζωῆς τέλος 

ἔχω ὲ ἀφωμοιω μος δὲ $9 5 ἥῷ τὸ) J«0U , κα 

và ieesuG de τὸ δικνεκέᾳ. JwseQdTe δὲ, w HAT» 

xo οὗτος͵, ὧ (c decer ἀβφαάμ. Sors ἔκ 
Tu ἀκφοϑινίωρ € 0 πατριάς χὰς ; "οὶ εἰ p.e Ἐκ 

ἣν jap λόυ! αἰ | ἱεφατείαμ λαμιδάνοντεθ, ia 

TUA J ἔχουσι!μ cuo. λκατοῦμ TO λαὸμ κατὰ 

τορνόμομ,τουτέσι, TOUG ἀδελφους αὐτῶ Ν καὶ 

τοῖς δῥεληλυθότας £X 7 ὁσφύοο Gg ato μι. ὁ δὲ ud 

| V uM γεαῦ 

! ro As ner 
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ἠνταλογούμβυος dt αἱ αὐτῶμ dude To «s Tp t 

Ggaus io?) TO) ἔχοντα τὰρ ἐπαγγελίας ὐλόγκ 
xtp.xoelc δὲ wácwo ἀνάλογίας, τὶ τὸ Seri] op Ὁ 

τῶ xeeiTovoo εὐλογέῖται. M97) à ASu δεκάτας 

ἀποθνήσκοντεο ἄνθρωποι aa Giove. txe δὲ 

μας mig uuo (UR ) Goo €?PG εἰπέίμ,διὰ ἀκ 

θρααμ W) Aut, ὃ Ó δεκάτας λαμιβάνωμ. δεδεκάτω 

TOL. STI 8 v τὴ ὀσφύϊ τῶ παγγὸς p» 0Te C'Us 

νήντασεμ αὑτῷ o μελχισεδέκ. s i uf otn τελείῳ 

eC διὰ o9) λδυιἀ kde Ἱβδοσιώνς f HU, 0 At0G XP: t7 

αὑτὴ νενο ἐκοθέτητο, TiGETI iat, κατὰ Ὁ τάξιμ 

ὐχισελεκτ ἔτεφομ ἀνίσαδϑαλιβεα, W) οὗ κατὰ 

alo rátipà ἀαφῶμ AcysoX ματατιθεμδιίκς y (d 

Ἱπφοστῶκς, de c ἀναΎκβᾳ v) νόμου μετάθεσιο γία 

νότοι, ἐῷ op S λέγεται ταῦτα, φυλῆς Ἑτέφας 

pci , ad io οὐϑεὶρ qeoatsxxs (GO θυσιαα 

Sxelo. 2660 YA op 98,91 d t Ἰούδα ἀνατέταλκεμ 
o xVeg^ hup , εἰς ip φυλὴμ οὐδὲμ ese? posu 
VG Joa HG EA o , νὴ τοτφισσότερομ ἔτι κατά 
dYA op GA, er κατὰ Tli) 00.010 T1 μελχισεδὲκ 
&- c * c ci 2 i] " 5 ^" í 
QVIS? ἐφ εὐ £T€608, 0G oU κατὰ Vo4cop £y TOAuG 

^) / 2 7 EM 

CO XIXUG ^ytyoVep, ἀλλὰ κατὰ δώαμιμ Colis da - 

καταλύτου, ἐιὰς ge )»οότισυ ἱερεὺς d G TOp o 

ὥνα κατὰ “ἰὼν τάξιρ users ἀθέτυσιο δὰ 

y 
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y5 γίνεται περοαγὅσας Ἐντόλῆο διὰ ὁ aV TNG ὧς 

ὅϑενέο (a2) ἀνωφελές, ov Xp 5 ἐπελείωσεμδ νὸ 

4.06 , eret any ey δὲ xgeri] 0V0G Ἑλπίδος, δὲ ke 

vy! for ΟΡ A, X) xo óc'op οὗ xegtt ógxos 

pocas, οἱ 1 ao S χωφὴ 6 ὁφκωμοσίαρ εἰσὶν Ἱεφέίς 

γεγνότες, ὁ δὲ ματα ὁρκωμοσίας διὰ 9 λέγον 

τοο 7:06 αὑτόμ, ὥρκοσε κύςι."»Μοὴ OV Ux 

2x0 c'e ou ,0'V | ἱερεὺς «ie TOj οἴῶνα κατὰ ial τᾶ 

ξιρ Μελχισεδέκ. κατὰ τοσοῦτο xgei] oyoe διαα 

θήκης γέγνεμ twv" iic Sox) οἵ uU] πλείονές 

εἰσὶ Ὑεγνότεο isses, διὰ ὁ ϑανάτῳ κωλύεσθαι 

ἥραμδψεμοο δὲ διὰ 4 jue αὑτὸρ εἶο Τὸρ αἰῶνα, 
em ἀδατομ ἔχᾳ Tlo) tboraonp es ἡ) σώζεμ ste 
τὸ ταντελέο d'utoecr au ,ToVG agocsexcopdiove δὲ 

air» 6d JG , πάντοτε Op «1G Ὁ ἐντυγχάνει 
ὑπὲς αὑτῶρ. τοίστος e TIT Ἐπφεπερ ἀρχηρειο, 

ὁσιοο,άκακορ, αλκίαντος. κεχωφισμδλος ze Ἔ 

᾿ἁμαρτωλῶμ, νὴ ὑψκλότερος Ὁ οὐρανῷμ γγυόμε 

νος, 06 οὐκ ἔχει xot. Ἡμκέφαρ ἀνάγκιεμ, coo τ οἱ 

ἀφ Xxiteda »,“Πρότεφομ ὑπὲρ TA id fog Gore ἀῶρ- 

ϑυσίαο ἀναφέφεμ; ἔπειτα. ἣἥν τῷ λαοῦ. τοῦτο y) 

| Ἐρίασεμ ἐφάπαξ ἑαυτὸ ἀγενέγκας. ὁ νόμου γὺ 

| ἀνθφώπος καθίδασιμ à dg xisg eos ἔχοντας adrén 

ap. λόγορ᾽ δ δὲ ὁρκωμοσίας gode TOU νόμιομ, 

V »y ἥδμεὶς 



68:  ETIZTOAH EPOZ 
fjop cic ἢ: oL va τετελάω μῆνομ.. κΚειφαλοζοβθ — 

δὲ ἐπὶ ΤΌΊΟ λεγομδψοις,τοιοῦτομ EX O4) Xe XIta 

géat,0g ἐκάθισερ qu degit τοῦ 0e dye ὃ μεγαλοσύ 
V^O d τοῖς ουφανοῖςρ, TW ἀγίωμ λειτο vg γόρ, "ἢ 2 
σκηνῆς «9) ἀλαθινῆς," ἔπκξεμ Ó 61$ , 9) οὐκ 

dibgores. T6 ἃ ἀρχιερεῖς clo τὸ ποσῷ ege δῶ 
ga y) Qu fag καθίδατῃ ὅθεν: ἀναγκαζομ exe [/ 

x9) τοῦτομ ὁ προσενέγκῃ. εἰ [A S ipi vlc, οὐδ 

ἂμ ip isgeye ὄντ T ipeo TA agoc qs ὀντῶμ 

κατὰ T Vojkop τὰ δῶρα, οἵ civ ὑγρδείγμκαὰ W) 

σκιᾷ λατρεύουσι Ty ἐπουφανίωμ. xac κε λοὴϑ 

μάτιδαι LX. GUG BG UL EN CO) "mA iy σ᾿κανήμ. 

ὅφα γάς Φησὶ, γρμίσηρ τοάγ!α κατὰ τὸμ τύπομ T 

δειχθέντα σοι qq G9. o oga. vui δὲ διαφοφωτέφαξ 

τέτευχε λατους για ὅσῳ ? (gd) x κφείηίονός ao δια 
αθέκηο ἀκεσ TYTRGSH TIGtTHI ̓ κφείηοσιμ ἐπαγγελία 

αἴθ νενο λο θέτμη εἰ y H πρώτα £xeIUN SU 5270373 

"ijo οὐκ ἂμ δϑευτέφας ejeiTo τόηρᾳ. μεῤῷ dues 
vog à αὐτοῖο λέγα, id'ov ἣ Ἡμέξαι *exorq λέγει xi 

| $1068) σαὐτελέσω Ἐπὶ n οἶκον cgo, y) er] ἃ 
O1X0p Ede iati ἈᾺΡ καανὰμ,οὗ καϊα TY διαθήκημ 

Np ἔποίκσα τοῖο πα ηγάσιμ αὐτῶ cfl ἡμέρᾳ ἔπ 

λαβομδιίου MS o) χάρος αὐτῶρ,ὀϊξαγαγᾶι αἱ αν 

τοῦς Ἐκ γῆς οἀγύτηου,ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναμ AJ - 

Ti διαα 
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"OYTZ.-: αὐ ἡ ὦ 
-* 
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τὴ διαθήκῃ μκου,κἀ γὼ ̓ μκέλεσα αὑτῶρμ,λέγει κύ 
φιορ,ὅτι αὕτα M διαθήκα Ἦμ διαθήσομαι οἴκῷ m. 

Ὡσφαΐλ μετα τὰς Ἀλιξφας Ἐκεῖναρ» λέγε ἐκύφιος, 

διδούς νόμου 40v «lo aru) διάγοιαρ αὐτῶ, (92) 
ἔπὶ καςδίαο oT ἔπιγφοάψω αὑτοιὶο,νὴ ἔσομας 

αὐνῖο εἰς θεομ, (97) αἰντοὶ ἔσονταΐ μοι εἰς A«Op. 

49) οὗ αἱ διφάξωσ᾽ιμ ἕκαδος τὸμ Ao top αὐτο), 
πο ἕκασος T ἀδελφομ αὑτὸν, λέγωμ, γνῶθι TOU 

κύφιομ,ὅτι τεᾶντες sid ia Uc μα ἀπὸ μικροῦ αὖ 

Tüp ἕωρ μεγάλυ αὐτῶ, ὅτι Ἱλεωοἴσομοι T 0G 

αδικίαις αὐτῶμ it) T ἁμαφ ἀῶμ «rry GU TS 

«vo pup αὐτῶμ OU μή cem ETI, Z2 λέγαμ 

X CLUB) o5 erra o ox T3 TY Te Mj τὸ δὲ won 

pipop W) agite op, te ἀφανισμ. ἘΪχε 

E ovp νὴ ἃ πρώτα nouit employ TO, τέ 

d'yto y κοσμικόμ, σκανὴ » xo To kSUcod x ἡ πρῶ 

Tisi HH TE AU XV να ga) i πράπεβα,ν)} 7 πεόθεσις 

X ἄγτωμ, ἅτις λέγε ἁγία, μετὰ δὲ ὁ Juro 

καταπέτασμα "MUN y ἣ ἢ λοεγομᾶψα ὃ αγία ΧΎΙΩμ, 

agua ip ex ovo'at θυμιατής 109,9) TY 66 T ὃ διὰ 
θήκης, ποεφικεκαλυμ μβλκμ τοάντοθεμ χρυσίῳ, 

ᾧν ἢ σάμνος agua ἔχουσα ἃ μάννα,νὴ ἡ ead og 

ἀαφὼ p Ἡδλασήσασα, VÀ) αἱ πλάκες ? διαθήκκο. 

ὑ πάνω ὃ ay CIT δόξκο καϊασ'κιάλοντα ὦ 
IAcsiietop 



"TOAR |» mPo*xX 

m ὶ Sv ovx tst νῦμλέγεμ κατὰ utt 3 
fbcana ϑὲ οὕτως nere lo ptusp, a μὲμ | 

VIXG TR C'KXVRU g "ie waymo elo" tat ot φᾶς, 

τάς λαξείας t ἐπιτελοῦντες "τς δὲ alu δευτέζαρ 
- ἅπαξ TO succu ΤΟ) ἀιὄνος Ó &gxrsgiti QU χωρὶᾳ 

«ὕιατος,ὃ προσφέςε ὑπέρ ἑαυτ),γὴ TIU 10) λαοῦ 

ἀγνονμιάτωμ. τοῦτο δι λοῦντοο T πνεύματος τα) 
Ὑἱου,μἤπω τοεφανερῶσνῇ Ὁ τ ἁγίωμ ὅδοὸμ, 
ἔτι 9) πρώτης σκηνὲς £X 0Vc'ke Ls ui πὸχο 
βολὴ εἰ sig τὸρ Xue 0p Tp V.S HK ÓT Q,Xac3 Op δῶρά 
τι 90, θυσίαι προσφέφοντοι, αὴ δαυά uS yo d 

' T&c'uosld Yo ip τελειῷσοι Top λαξεύοντα,, ἀκόνομ 
ἐπὲβρώμασι "οὐ το ὁμασὶ, X9) διαφόροις Pas 

"ipo 1i, QU) δικοκλκασι M xou Cou 

διοςϑώστως Ἐἐπικειμῆνα, χοιδος δὲ ἀοαγγυόμες 

Voc ἀφ χιρεὺς CA. μελλόντων αγαϑῶμ, διὰ οδὴ 

μκείζονος νὴ τελεισϊέρας σ'κανῆς, οὗ χεφοτριήτ, 

TUTÉSI pol ταύτας Q5) κτίσεωρ, οὐδὲ δ) αἴκατος 

τῴάγωμ (07) μόχωμ,δια δὲ τοῦ 1d ov αἴμκατοι εἰς 

σῆλθεμ ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, ai v Tac λύτζωσιρ 

sug ὄμϑυνος. εἰ y Ὁ αἷμα ταύφωμ;, (02) πράγωμ; 

«9 auod'oc δαμάλεωο c,eayrijovc'a TOVC κεκοινω 

piove ,acyicta πρὸς alu) φ) g'ae Κορ καϑαφότη 

ταισσόσῳ μζλλομ τὸ αἴμκα T χριδοῦ 0C διὰ πνεύα 

ματοᾷ 



Εν T". * d cia | € 
ΤΟΥΣ EB PA * orz ISBCS vos 

M. a T00 οἴωνίον Ἑαυτομ προσβνεγκερ Lao pop oS 

θεῷ ad agr TU) σωρεἰδασιμὺ υμῶμ c7? wexgop it 
Éeyoypssto ὁ λατρεύει θεῷ Ἰῶντι νὴ διὰ τοῦτο δια, 

Qe κοινῆς μεσίτις ὄξ)μ,ὅπτως θανάτου ἤσομς 

νου,εἴο ατρλύτρωσιμ TW ἐπὶ τῇ πρώτῃ dua 

Taie p, Tl ἐπαγγελίαμ λάβωσι οἱ κεκλκα 

pot, Q9) αἱ ωνίου κλκφονοικίας «ὅγρυ ὙΝ δια" 

κκοθάνατομ ἀνάγκη φέφεο)ῥ τὸ διαθεμῆχου, διικα 

Qo ὙᾺ Ἐπὶ νεκροῖς Goto erret uui 297€ Ἰσχύει, 
ὅτε δῇ ὃ διαϑέμβυορ, ὅθεμ ovd πρώτη, χωφὶρ ode 

μκατού Eryx X oU SOUL λαληϑείσκο y ako τα 

τολῖς κατὰ νόμορ VT? μουσέως παντὶ GO). λαῷ, 

λαξδὼρ ὁ αἷμα ὃ | op wo? τράγωμ, μετὰ Va 

δαῦτο "οὴ ἐφίου: κοκκίνου ἡ) ὑοσώρρυ, αὑτὸ τε 10 
βιβλίομ 99) τοᾶντα T A«op | ἐφράντισε, λέγωρ. 

ῦ Ὁ τὸ αἱ κα Q9) Pide , 46 φυκτείλαῖο 7 πρὸς Ue 

ἄς 0 ϑεδο,νὴ li exi p δὲ νὴ say Tac τὰ ox «UN 
ἡ λειτουργίας TG αἰμλατι 04.0106 ἐφοάντιξε, 9) Xs 

d'Op qu αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ Top Vos 

pop on Xowere GI Teo ua Tte oU γίνεται xps 

gio. ἀνάγκη oUp Τὰ ep ντρδε! γείατα Δἴ qu τοῖς 
δυο βυτοῦτοις "καθαρ ἐϑάθαχι αὑτὸ δὲ δὰ topu 

φάνια, uer] oc θυσίαις τραφαὰ ταύτας. οὔ γουῇ 
eG Xagort ίκτα ἅγια εἰσήλθεμ TET , ἀντίτι α 

maTAP 



Yo 

“ ral aA, gw ΓΝ. ' ^ ΕΟ αν ΤῊ Ψ 
686 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡΟΣ 
τα TA ax DAR εἰς αὐτὸμ TOU οὐφονὸρ,νῦρ. 
Ἐμφανιδθῆνοι [^ προσώπῳ 'TO) coU ὑπερ iua ap 

: οὐ δ ya πολλάκις προσφέφῃ ἑαυτό! p, tau | ὃ age 

Χαςευς εἰσέρ χετοι do τὰ ἅγια κατ eno Top qu 

etaed αλιοτρίῳ πὰ d'a αὐτὸμ τοολλνάκιρτσα 

Jéy a7P καταβολῆο κόσμιου. νῦμ δὲ ἅπαξ ἐπὶ 

σασπλείᾳ TIU. οἀώνωμ, εἰς ἀθέτησιμ ἁμαρτίας, 

διὰ 95) θυσίαρ αὖ τὸ) τοεφανέρωται, Wo!) καὶ oa 

cop ἀπόκατοι τοῖς ἀνθοώτριο ἅπαξ ἀτρθανέίμ, 

«ista δὲ τοῦτο κςίσιο , οὕτως oJ] ὃ χοιδὸς ἅπαξ 

προσενεχ θεῖο eio τὸ TP 2 OU ἀνενεγκέιρμ ἀμκαρτίς 
«GC ἘΚ δευτέφου Xeete &Xxeriao ὀφϑήσετοις 

τοῖς αὐτὸρ ἀπεκδεχομᾶνοις εἰς σωταφίαμ.. 
Σκιὰμ y EX op ὁ νόλκος CHF μεδιόντωμ yas 

θῶρμ,οὐκ etu) UJ εἰκόνα δῇ" πραγμιάτωμ,κατὶ 
ξνιαυτὸμ τοῖς αὑταῖρ θυσίοκο ἂρ “προσ φέρουσιμ 

€ic τὸ δικνεκέο, οὐφέτρτε ὁ υατοι ToVG Πφοσεῦχο 

(Jove τελειῶσαι. Ἐπεὶ οὐκ ἂμ Ἐπαύσαντὸ πφοα 

σῷες ὀμῆναι; διὰ τὸ jx X Uta Exe ἔτι σαυεία 

d'uc'ip ἀμαςτιῶμ τούς λατῥεύονταςρ » ἄπταξ {2 

καϑαρμῆμουο. αλλ «A αὑταῖς ἀνά μνεσις Gags 

TIGp x&v. ἐνιαυτόμ, ad avacTop Y αἷμα Tajecp 
Y) ξάγωμ axpoue ip ἀμκαφτίας. διὸ dose χόμενος 
«6 TOp κόσμομ, λέγαιθυσίαμ X) aeos Qoa olx 

᾿θέλησαφ, 



TOY EBPALIOTZ, 6487 

ἠθέλησας. σῶμα: δὲ κατιφτίσω μοι,ὁλοκαντώε, 

ἑκατα «92 πρὶ "Stag riae οὐκ ὑδόκηισαμςρ «τότε 

εἰτρρ ἡδοὺ ἥκω,» κεφαλίδι βιβλίου γέγς τας 
wig Ἐμοῦ, “τοῦ ἡριῦσ'οι 0 JvOG τὸ θέλκμκά, c Ov. Ga 

voregop λέγωμοὔτι ϑυσίαμ τοὺ προσφοφαμ,"οὴ 

ὁλοκαυτώματα, tto?) eg ἀμαςτίας οὐκ ἡθέλκε 

σας , οὗ δὲ «ὐδόκησας.. αἵτινεο κατὰ τὸμ νόμιομ 
“προσ φέρονται, τῦτε εἴρηκεμ. Md'ov ἥκω το aho 
σοι ὃ ϑεὸς τὸ ϑέλημιά σου,χνοκφξί τὸ "Te reply 
T ϑεύτεςομ Sic, ᾧν θελήματι iyrac ufo Ἐς 
qup, οἱ διὰ 99) προσφορᾶς TO σώματος, τῷ 
Ἰμσοῦ agio ἐφάπαξ, n9) τᾶς A ἱερεὺς ἔσκα 

κεκατ Ἡλκέφαμ Aem v ey op $ «92 TG arco 150A 

λάκιο qoc d égop θυσίας, αἴτινεο οὐδέ τοοτε δύε 

VayT o eei ep Gu. ater tate . eo δὲ κκίαμ ὑπτὲρ 

ἁμαςτιῶρ ἥφοσεν iare θυσίαμ,τίς v διενεκεο ta. 

κάθισε e^ Ap I. t θεοῦ, λοιτρῃ ἰκδεχόμυος, 
ἕως τεθῶσιμ Οἱ ex8gor αἰντο) ὑρρπόδιομ' Τὴν TP. 
d'üp αὐτο. Μιᾷ yd 1900 oe& τετελείωκεμ εἶο ὦ 

δικνεκῖο τοὺς κυνῶν μᾶψουο. pag má δὲ hu 
«9 qo γεῦμα T$ ἅγιο. μετὰ 002 qo isis 

xiyou . αὕτη ἢ διαθήκη, Mp διαϑήσομαι « πρὸς ais 

τούς, μετα τὰρ egere Ἐκείναὰς λέγά Mie, 

διδους νόκκονο μον ἐπί καρδίας αὑτῶμ, (9) ἐπὶ 

΄ T 
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dy διανοιὼμ irri ἐπιγφάψω αὐτοὶ, ἡ) ἦν ἃ &« ΕἾ 

μιας ἀῶρ » W) Tp Vo I Gp αὑτῶμ οὗ μὴ i eo ' 

ἔτι, ὅπου δὲ c ἄφεσιφ τούτωμ, οὐκ €TI προσφοφὰ 

περὶ ἀμαφτίας. ἔχοντερ, ow ἀδελφοὶ woe 4g! 

ap «iG 7l ἐἰσοδομ TW e ἁΎίωρ qi Go) - Ins 
σοῦ JE) ἐνεκαΐνισεμ Ἀμμ od'oy πρόσφατομ v) Ὁ 
eo διὰ τοῦ καταπετάσματος, Torr st, o) gae 

X06 crm ἱερέα ἀέγαμ Ἐπὶ Top oix op t. θεδ, 

προσεςχώμεθα μετὰ oA vil ace d fco ᾧν πλν 

φοφοςίᾳ πίδεως, ,ἐῤῥανάσ᾽ μῆψοι Ἰὰς καρ δίαρ &7P 
σαρειδέσεως ove, w) λελουμῆψοι ὁ σῶμα, 

Ud'act καθαρῷ, κατέχωμεμ el δμιολογίαμ δ £A. 
arido, χκλινῆ. τοιδὸςρ » 9 ἑπαγγελά μος. «92) 

xor yos QAO M T “ϑοϑυσ' μὸρ ἀγάπῃ, 

πο) καλῶμ tg yop ἐγκαταλιπόντες elo ἔπι 

σαϑαγω "yiip toT dioc ἔθος τισι μι ἀλλὰ πα 

goa OUT) 1 τοσούτῳ Max Op, d ὅσῳ βλέπετε 

Ἐγγίο uma ali 8 DUE ἑκουσίως y? ἀμαρτα 
νόντωμ Ἡκῶρ μετὰ ὁ Aa6elp al Ἐπίγνωσιμ τὸ 

ἀληθείας,ουκ Ἐτι περὶ ἅμα ip ἁπολείπετακ 

ϑυσία,φοββεςὰ δέτιο kxd'oxor "g ἰσεωβ, !t9)) cus 

goo Ζῆλοο Ἰάλιαρ, ἀλέδνοντοο τους ὑπεναντίους. | 

ἀθετήσας TIG νόμιορ μωϊσέω 6, χωρίο ocio 

μῶμ zi δυσὶ pii τρισὶ (Aog τυσὶμ ἀποθνήσκει. 
wóco 
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| τόσῳ T'oxém χείφονος αϑιωθήσετοικ τιμῶς ας, 

.. 6 Top ἥσμ τὸ θεοῦ καταπτατήσ'αρ . X) TO ci μια. go) 

- διαθήκκπρ κοινὸμ iryso'd ufjuoo,  ᾧ Ἡ γιάδϑκ,νὴ πὸ 

παυεῦμκα 99) χάριτος φυυθρίσας 50 1d CAS y Tp 

e πόντα,εμιοι ἐκδίκεσιο, γὼ avast d oo λέα 

γει X VeioG. Io) τοάλιμ, κύφιος eel Top Acóp ata 
TD. dqofxeo p TO AUTO IG χεῖρας xou ζῶν 

τοῦ oot uio eds δὲ rao πρότεφομ [TESTA 

cJ) αἷς qoid éyreoyero2Mlp. pump ὕπεμείνατε 

-σαθκμάτωμ, TOUT μὲμ,ὀνειδισιμιοῖο τε (92) θλίς 
—oJse 0sccE 12.0 μοι, τοῦτ δὲ, κοινωνοὶ aT οὕτζο 

ἀνασφεφομῆμωμ γγυκθέντες. νὴ 378 τοῖο δεσ' κοῖᾳ 
κου σωρεπαθίσατε, νὴ era ἀςπαγὴμ «Yu. Vox 
TU vé Gp ματὰ χαρᾶς πεοσεδέξαοος, Ὑινώα 
XOVG ἔχει ὧν ἑαυτοῖς xgun] ova ὕπαφξιρ qi οὗ 
φανοῖς ν᾿ ἀϑμουσαμ. un ἀηρδάλντε οὔμ σπἰὼ NA 
Sue ia UA Oy , ἥτις Exe €: M ys 

| AH. ϑτρῥκονῆο 00D ἔχετε aseo) y Tuo 09 ϑέλεμα 

T 3«0U τριίσαντες S katie noa alu) ἐπαγγελίωῳ, 

ὅτι y? jugo ὉσῸ ὕσομιὃ ἐφχόμδυος 9 Εἰ 5 "οἱ 

οἵ agone ὁ δὲ δίκοκος Ἐκ wisvog φήσεται. - Ἰοὴ 
ap VIP SANT QU, οὐκ sud'oxés N Juxs ἡκου QJ) Gs 

τῷ. hA 8 δὲ οὐκ kou irsoAli εἰς απτώλειαμ, 

ἀλλὰ wise εἰς τοεφιτρίησΊμ jux. 
X ^ Esi 



» 
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Es; δὲ wisi 9umitojSeop ὑπὸ SatoiG πραγμιάσ 

TUIS y X 06 ov βλεπομβψωμρ ᾧν ταύτῃ 8 Ἐμὰφ 

Tug ἤθασαρ ot πρεσβύτεροι, avisa νοοῦ μι κατηφα 
'J109$ τοὺς αἰῶνας ξέματι θεοῦ, εἶο τὸ μὰ Ἐκφοαίνος 

pop τὰ βλεπόμβῆνα γεγονένοι , τίσει πλείονα 

θυσίαμ ἄδελ τεαφὰ κάϊμ προσήννεγκε δ θεῷ, d 

Wo ttg TUPH AD εἶνοι d'ixouaG , ἁλαφτυφοῦντος tol 

τοῖο δώροις αὖ" Τὸ) "T9? θεοῦ , (97) d! «uo, aoa 

vp Eri AA .wisa Ἐνὼχ ἀκετετέθκ τῷ μὴ Ide 

θάνατομ, (92) οὐχ seta xem, διότι μετέθκκεμ aUa. 
T 60«0c. πρὸ & τ᾽ μεϊαθέσεως UT μαμιαςτύρκ τῷ 

εὐκρεδκκέναι (8). θεῷ, χωφὶς ἢ τοίσεως ἀδαυατομ 
εὐαφεδῆσακ. πιδεῦσοι 79S δᾷ τὸμ πφοσες χόμιεα 
yop GO θεῷ, ὅτι 5j, 49D) τοῖς Ἐκ ζ ΑἸ σσιρ αὐτὸμ quta. 

ὁδϑατεοδότηο γίνεταί, τοί 5ει αβηλιατιόθεὶο νῶε χες 
^ Ὁ . E E * t 

e ὧν μιδέτω DAsTP uU Ujco p, sU Os! G , xac 
.F 2 

σ'κεῦασ᾽ε κι bo Top εἰς σωταφίαμ T9) οἴκου ay Το)», 
oí ? 8 Γ * , 

δὲ iig κατέκρινε μ κοσκομ, MU) 99) κατὰ [21-10 

d'ineuocg tune Ἐγένετο κληφονόμιος . αἱϑει καλού. 

μῆνος &eacu. ὑπήκουσεμ δξελθέϊμ εἰς p 02 - 
* 

7Pp» Op js λαμβάνει sto κλκφονομκίαμ. Wo2] -- 

JLA Ss, udi ἐπιβάμιενος Q3 OU ἔρχεται, wisa Ts 

ὥκκσεμ ste γὴμ o9) ἐπαγγελίας, GC GM o Tp ra 2: 

qi edo κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ N97) Teac) D 
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TW συγκλκρονόμωμ Q9) ἐπαγγελίας o5) aug]. 

ο «Δ Ceo γὺ al τοὺς θεμελίους t xove'ap τα 
λιμ,ῃἕο τεχνίτας W) dWu.rs eyoo 0 0c 00. τίσει 9) aUa 

τὴ σάφξα διώαμιμ ὡς καταβολὴμ ασέφμιατορ Xa 

λαβε,νὴ προ 100 0p Ἡλικίαρ ἔτπεκεμ,, Ἐπεὶ sis Op 
ἡγήσαν τορ Ἐπαγγελάμϑμομ. διὸ νὴ ἀῷ Ἑνὸς ta 

γϑυνήθυσαμ,, νὴ ταῦτα νενεκφωμῆμψον, καθὼς τὰ 
 &Spa ΤΟ) οὐφαν Go πλήθει,ν) ὡσεὶ ἄμμος ἡ Tc 

ὁ χεῖλος qO) ϑαλάσσκο i kuote rd ToO κατὰ τί 

Stp πέϑανομ oer πάντεο 4 λαβόντες τὰρ ta 

παγγελίαρ 5 QM τό QUA aUe Ἰδόντεο 102) 

πεισθέντες, ,Wov) ἀαυσασάμᾶμοι δὴ Ὁμολογήσανε 

τες, ὅτι ξένοι WgJ) "rrr δα μοί slo ipei οδὴ γῆς. 
οἱ ὙᾺ τοιαῦτα λέγοντερ 2 ἐμιφανίουσιμ,ὅτι τας 

“δα Ἐπιφητουσι. (92) Wd Ue Ἐκείνχο Ἐμιυκμιόα 

vovoy ἀφ kc dL UA Sos Xop ἂμ καιφὸμ ἀνακάμι. 

Jot , νῦν δὲ κφείηονος ὀφέγνται; τουτέσιμ Ἐτρυ 

φανίσ. 6 ιὸ οὐκ trou uen] αὐτοῖο 0 θεός, Ücoc Ἐπε 

sta & JG at TU TO LU. os 28 αὐτοῖο πόλιμ, τοία 

Sa “φοσενήνοχερ Geta. "y Ἰσαάκ v éea]0,xe 

- y0Q,X) ?»p μονογγυῦ προσέφεφεμ,. Tac Ἐπαγγελί 

αο ἀαναδὲ ξάμϑυος,πρὸς Op ἐλαλήθν,ὁτι qu 16 ae 

X Audio ot σοι ασέο μκα,λογισάμβυοο, ὅτι νὴ Ἐκ 
vxo op tyseep d'aveTo ὃ θεὸς, ὅθερ av Top QU) cA 

| X d — "bou 
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-σαραβολὴ ἐκοῤιίσατο. τ σι TI usNoyrODSUS 
᾿ λόγησεμ '΄σαὰκ τὸμ dooco D X97) τὸμ Ἡσαῦ, (158, 
13106 ἀποθυήσκωμ, ἕκαδομ TH Jap reci εὑ 

A07 Hc) aga saos Ἐπὶ ὦ üxeop δὴ $&be 
ὅδἔου αὐτο), τοι σε Ἰωσὴφ τελόντῶμ, πρὶ qO) rod 

dy jap σφαὶλ ξμνεμόνθυσε, νὴ TL TV C oséanp 
αὖ τοῦ ἐνετείλατο, τέ, poco γγννεθεὴ 6, ἐκφύα 

€x τρίμανομ U?P τῶρ moie p αὐτογ,δειό τι sid'op 
ἀστῖομ ὦ axoudNoy,) οὐκ ἐφοδήθασαμ v diras 

"yx, τοὶ βασιλέωα. τοί 5ει,κωϊσῆς ἀκέγαο νος 

qiio ,ἰφνήσιατο λέγε) joe θυγατφός pagas, 
Mop ἱλόμϑνος TIEREN aJ (69 λαῷ Τὸ) 

θεοῦ, 3 790 σ᾿ KO go] X ep) μιαφτίας ἀποόλαυσιμ, 

μείζονα -τλοῦτομ Ἡγκσάμϑμος TI. eu οἀγύηγω, 
θκσαυρ ὥμ,ΤῸμ Ὀνειδισμὸμ TO) A8ISOV. απέβλεπε 

& do Tl) ἐιδϑατρδοσίαμ. visa κατέλιπε o yu 

τομὴ qo! fox0src τὸρ θυμὸρ ἦ T βασιλέως. Tp yl 

ἀδςατομ (06 Ὁφῶμ ἐκαςτέφησει δά τοεπτοίνμα πὰ 

“σἄχα μὸν «lay πρόχυσιμ τοῦ αἴκιατος, ἵνα μὴ ὃ 

᾿λοθρεύωμ τὰ πρωτότοκα; θίγῃ αὐτῶμ. τίσει δὲ 

διέδισαμ Ti» ἐφυθφ θάλασσαμ, ὡς διὰ ξ 9&6; 
BG τές αν λαβόντες οἱ αἰγύτηιοι, κατεπόθησαμ, 
«isa τὰ πΙΧΗ Ἱεριχὼ κατἔπεσε,κυκλωϑέντα 

Ἐπὶ tz] αἡμέφαρ,τ IER ξααθ i τὸ όφυκ OU σωωαπῶ 

λετο 
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ATO τοῖς ἀπειθήσασι, δϑεξα μῆχ τους κατασκός 

*TOUD μετ εἰρήνπο. ἡ) τ τι λέγω; ἐπιλείψει γάρ 
mo δικγούμβυομ ὃ ὁ χρόνου 7S1 γιδεῶμ,θαφάκ τε, 

307) σαμψὼμ,κοὴ ἱεφθάε, d'aGid τενὴ σαμουΐλ, 

νὴ Tp προφητῶμ, οἵ διὰ τοίσεωρ καταγωνίσαν 

Ὁ Gate IAslato εἰς ἄσαντο d'auto top em ET! x op 
ξπαγγιλιωμ;ἔφφαξαμ Ξὅόματα λεόντωμσθεσαμ 

B crue τυρός, Ed U*op σδόματα 4.0 X o goto Ve 

δαυαμιώθκσαμ αὖὟξ ἀἀϑενείας, ξγγυήθκσαμ 1e ug or 

| cJ) τοολίμῳ " 7O£46 0AcG XA GO aicp. 

ἔλαξομ "y uodxso dt ἀναπάσεωρ T"VG νεκρούς αὖ 

ἄλλοι δὲ Ἐτυμιπαν δ ισαμ,οὺ προσδεξάμενοι 
 “δἀτλύτρωσιμρ,ίνα κφείηονος aya aeo mix o 

c'ip.erego1 δὲ &uczrou y jy νὴ μαδσίγωμ τὸ deo ta 

λαθομ;ξτι δὲ deo Gp. νὴ φυλακῆο,ἐλιθάϑϑεσαμ, 
aeo) cay, ἐπεφάδλασαμ, qu φόνῳ μαχαίφας 
ἀπέθανυμ,πἰοιῆλθομ cA JA GT αἰ γείοις δὲς 

| μασιρ δες oor, θλιθόμδροι,κακοχ δ uor ὦ o 

οὐκ. ἂμ à108 ὁ XÓC'1.00, eu t eM JA T0UG SAU SS 

Vor) Ogsc'I V) .GUXA 016 , ἢ τοῖο 070. 7 γῆς. 

9») οὗτοι wiymo ἑκὰς τυφαθέντεο διὰ Q5) τίσεωρ, 
» y » , ^ ᾿ οὐκ Ἐκομκίσαντ 103 Ἐπαγγελίαμ, τὸ θεοῦ esset 

ὩἩμῶμ xe&i]óp ἃ ποοθλεψαμᾶῆψον ,ἵνα μιὰ xs 
οἷο Ἡμῶν τολαωθῶσιμ, . "Toryagsp wo) hue 

X ἰῃμ  Tocovrop 
ΙΣ 
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τοσ μ᾽ Ἔχοντες τικείμβυου s JT νέφος uoi E 

ξωμ,ΟΎΚκΟμ ατρθεμᾶνοι eoo) Ty ez IsXTOD — 

ἃ μαφτίαμ,δὺ Voeu.ovllo δέχοικεμ "T προκείμδνομ 
Ἡμῖμ αΎῶνα,ἀφ οφῶντες εἰς TOJ ὃ πίθεωο ἄρχκα 
"y op) Tei Tip 1x0 50,00 αΥΤὶ ὃ agoxe duis αὖ 

τῷ Χας ἄς, ὑπέμεινε Sog op, ETAT: καταῷφο 

νήσαο, cf) δεξιᾷ τεῦ θφόνε 7 7 0s ἐκάθισεμ. ἄναλο 

γίσασ)ε 5 1 τοιαύτη ὑγρμεμδυκκόταντ ἢ ἀα 

Mog T eA Gp «c | eUTOp ἀνἀλογίαμρίνα AH | XO TG, 

T OG ψυχαϊοὺ UA GO) ἐκλυόμᾶνοι,οὔπτω μέραις ar 

Dd: ἀνάκατέ ἐσητε, 71006 dye Gu. certa αὐαγω. 

νιξόμυοι, W) Ἐκλέλκοῦς E πφακλήσεωρ τι Us. 

pp o6 ἡοῖς διαλέγει. Jj pn μὴ Ὀλιγώρφει woua 

δείας κυρίου, μὴ Ὁ txAVS ὑπ αὐ ἐλεγχόμϑνος. 
op ἀγαπᾷ κύφισρ, woudwa. μαθιγοῖ δὲ «oT 

ijópop Ryad exea d Ἰ πολϑδείαμ voe dues ὡς ἡσῖς | 
ὑμῖμ προσφίφετ t 0 “τόρ. τίς γάς ὅξιμ ἣ joc,óp οὗ 

παιδεύει reique 5 Χωρὶς ἐδε ποι dele ἐς μέρ 

xot Yyevó yac'i τάγτες, dga νόθοι ἔσὲι v) ote jot. 

&iT TP VO uo S σαφκὸς Np waltea ἐχομαμ, 

-“σαιϑόνταο 492) ἐνεγτρεπόμεβα, οὗ $302. κᾶλα 

Aop ὑποταγασόμεθα Gd axe * τυϑιμιάτωμ, 
«9 Ἰέσομεμ; οἵ ^ S πρὸς ὀλίγας. [270 ἰφαρ,καϊα 

Ὁ δοκὅμ αὐτοῖς errato, τ Ἐπὶ ὃ συμφέφομ | 
410 TO 
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EE. μεαλαδέίμ qoe ἀγιότατος αὐ τον. πᾶσα δὲ 

παιδεία προς Ν T A op ol ov d'ox& χαρᾶς εἶναι; 

ἀλδιὰ λύπιο ὕσεφομ ^ xaez?p iei y eod t aua 
THO γεγυμνασμᾶῆμοιο χποδίδωσι fouoe uoo. 

διὸ τὰς ἀδειμᾶψας X Gee 5» Τὰ Aga lujo 

γόναϊα ἀνοςθώσατε, W) spoxtde Ὀφθας γριήσατε 

- τοῖο ποσὶ Vj Gps ἵνα μὴ τὸ Χωλομ ἐκξαπῇ, Ἰαθῇ 
δὲ καλλιομ,εἰφήνερ διώκετε uera esce, νὴ Top 
ἀγιασμὸμ ,οὗ χωρὶς οὐδεὶς o-] «) T κύφιομ, erra 

σκοπδντεο,μί ἃς ὑθερῶμ αΥ» ὃ χάριτος t θεοῦ, 

ἐκ (ἃς ξί)α πικρία ἄνω φύασα ἐνοχλῇ, ") διῶ 

ταύτας μιανθῶσι «0l, ny. [ἃς πόςνος ἢ Θέξν 

. Aoc Go Ἡσαῦ,ος ἀπὲ βρώσεως uie ἀπέδοτο τὰ 

πρωτοτόκια αὐτοῦ, σε ἃ, ὅτι νὴ κετέπεϊα ϑέλωρ 
κληφονομκῆσοι "rlu) εὐλογίαμ, «πεδοκιμάσθκ. 

μετανοίας 398 τόπομ οὐχ «Ves, xod τίῷ μετὰ δὰ 

κρύωμ ἐκζητήσαο aT. οὗ oU προσελκλύθα« 

T ἀκλαφωμῆψω TR «02) Kx uuo «uel (2) 

| DAP ἐὴ) σκότῳ, 9) ϑυέλι, 19) σάλπιγγος 
L - Axe» «9j Φωνῇ δαμάτωμ.. HG οἱ x9 ὑσαντίς ,o« 

eT ary TO "Τ᾿ προστεθῆνοι αὐ ῖο A Yoy. οὔκ ἘΞ: 

| egop ὙΝ ἢ dias AS uop,xxp Sueloy Siyg t 
ὁφος,λιθοδολκθήσεαῃ ji βολι δι καϊατοξόνθήσιεπῃ, 

νὴ οὕτως qoGieop iip ὁ φανταζομάνορ, «aig 
x dij sima), 
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606 ED IXTOAH TLTP?0*- 
| εἴπερ κφοβός stu Mo) ντφολιος, ἀλλα TXocks E 

15 

λκλύθατε σιὼμ ὀφα AN) πόλει θεοῦ Ἴῶνρα, ἢ tote 
c cU 2p υφανίῳ SY) Uu. ugrtentp ἀγγέλωμ τσανκ γύα 

ee) Ἐκκλησία πρωτοτόκωμ qj οὐφανοῖς caf yes 

γραμμῆμδωμ, νὴ κριτῇ θεῷ es ety TOS, Y) eye Lot 

δικαΐωμ τετελέω Δβυωμ,νὴ dio Dice veo μιεσίτα 

duc 00,497) αἵματι δαντισκοῦ, κφείηονα λαλοῦν 

τι To τὸ &6sA.. βλέπετε μὲ πϑακήσικόϑε ὍὋρλα- 

λοῦντοι, εἶ 00). £x ElVor οὔκ ἐφυγο , Top Ἐπὶ γῆρ 

ἀνοιτησάρβοι agunt jor, γνῷ Ap Hz 

μᾶς, οἱ ὃν τῇ οὐς oci ates geo, οὗ li oe 

νὴ 702» "yp Ἐσάλευσςε τότε,ρνῦμ δὲ Ἐπέηγελται, λέ 

γωμἔτι ἅπαξ ἔγὼ σείω, oU μκόνορ TY γῖμ, ἀλλὰ 
γοὴ) Ty ove atop. do dti ἅπαξ, δηλοῖ τὴν σαλὄνο 

pop Tl) ετάβεσιμ,ως sop IUS yep, tot usta 

Vg τὰ μὴ σαλδυσμᾶμα. φιὸ βασιλείαμ cet Avep 
Timo. βάνοντερ;ἐχωμερ χάφιμ,δἔὲι e λαδεύωα 
qi εὐαφέσως Go θεῷ μεῖα οἀδοῦς νὴ εὐλαβείας, 

Καὶ 25 ὁ 0x06 Ἡμῶμ τοῦς καταναλίσκορ. Ἧ 

Φιλαδελφία Uy Tt. o) Φιλοξενίαο μὴ Ἐπιλαυθά 

νεῦϑε, δια ταύτης y Ἐλαθόμ᾽ τινεο ξενίσαντες ἀαΎ 

γέλους. μιμινίσκεονε δὴν d'en M10) » Go o'tod es 
de ufjoi AW uina vu pac o αὐτοὶ ὀντες 

A σώματι,τίμιοο 0. γάμος GM τοᾶσι, Y) ὃ κοίτα 
ἀμ. 
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ἀμιίαντος, s Ogre 5 y) 4.0! X ovG x ee ὁ θεός, ἀφ 

λάς γυφος o onto esas uot vic 79 Scip.XU 2o ἃ 
& Ἰφιαμ,οῦ μή σε ἀνῷ, οὐ δ oU μή σε ἐγκαϊαλείπτω, 

σε θαῤῥδυτας ὃ ἡλκὰς λέγειμ,κύριορ Ἐμοὶ Θοκθό 6, 

y) οὗ φοδκθήσομκοι τί γριίσει uot ἄνθρω 7Ρ6. ua 

ἐκογεύετε dh; ἡγου δύων UA ,0i TiVeG ἐλάλησαμ 

VAXTD τὸμ Ao T T θεοῦ p ἀναθεως οὔντες Τὴμ ἐκϑ 
Gac'i 95) ἀναθροφῆς ut. 09s lU το for. Tuo 0 

221506 χθὲρ νὴ σήμεφομ,ὃ αὐτός νὴ «iG TG oaa 
Veo, διδαχαῖο γρικίλαιο W) £éyauo n ποιφέρφες 

oJ, ka op SX ili G«G ouo) TY «ated faq oU Geo 

fits quoi ovx ὠφελήθασαρ οἱ πἰοιπατήσαν: 
. ποέχομερ θυσιαδής Ομ, dL οὗ oU φαγέμ οὔκ EX 

cip δξοσίαρ,δι, τῇ o KV λαξεύοντες. ὦ p E ded 
992 166p τ cd xoc πρὶ uote Tiaco yao Ta ἅγια διὰ 

T ἀρχιςρέ G0, U TJ TG σώματα καϊακοζετ ἔξω 

d ποεμβολῖῆς. δι νὴ ἰκσδοιίνα oy rco διὰ Τ᾿ δίς. 

ec C T00. TO) λαὸ I» Ἐξ c7 πύλπο erae. TOI VUJ t» 

Ξερχώμεθα πρὸς αὑτομέξω ὃ 719€4. 0A jT oye 

d'ic'j.0p «V φέφοντερ, oU "yo ἔχομεμ ὦδε μῆμοε 

"i πόλι, ie Ὁ μέλο υσαρ ἐπιζητούμμ. di 

et ov ἀναφέφομεμ θυσίαμ οἄνέσεως διὰ παντὸς 

(65) θεῷ, TO Té π᾿ »Xa$ Pp XeAcap, ὑμσλογούντωρ 

ej ὀνόματι αὖ, oO) δὲ εὐγριΐαρ νὴ κοινωνίας uat 
Xy tThAUa 
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Ἐπιλανθάνεοϑε, vei rouo ὙᾺ Ovorlouo siagscing ὃ i 

6:00. 10:9 δὲ τοῖς ἡγουμβμοις Uu) ὑπείκε Ὁ 

τε αὐτοὶ y ἀγουπνδσὶμ ὕπτες IU ψυχῶρ VIA, 
ὧς λόγορ ατρδώσοντερ οἵνα με! χαφᾶς Ἰδτο 2014 
e^ L| / » Y N e ^ ^ 

Q01,9)) 4H Sed jov «o , αλυσιτελερ "y υμῖμ eus 

TO, προσεύχεό)ε icu iuc Gps πτιτρίϑαρμαρ yn , ὅτι 

καλὴρ σαὐείδησιν ἔχομεμ qu πᾶσι καλῶς θέλον 
T aSpE Qe. πϑιοσοτέρωρ δὲ ἡνακαλῶ τοῦτο 
ἡδιῆσ᾽ αἱ y ia τάχιομ ἀτρκαϊαδαθῶϊ wi. 05 9«0g - 

Q5) εἰρήνκο, o ἀναγαγὼμ Ἐκ vexg p 9p τιμᾶψα TF 
͵ H ' Ὁ € / 2 “φοβάτωμ ὃ. μιέγαμ eA αἴματι διαϑήκκο οἴωθ 

υἱου,τὸμ κύριομ jp Ἰκσοῦμ, καταρτίσαι ὕμιᾶᾳ, 

ᾧν τοαντ ἔφγῳ ἀγαθῷ, εἰς τὸ τριῆσιαι τὸ EA C 
, 6adoS eoa ASA a^ 3 * 

αὖ τον, ?7P.G p VAT τὸ «ὐάφεδομ ἐνώπίομ αὖ Τὸ), διὰ 
^ led —^ ὦ καὶ , » Ν 3 N 3 ἢ) 

ἡνσ᾿οὗ χριδου, ὦ ἡ δόϑθα εἰς τους ot ag “Ἶν outs: 

νωμ.χροΐμ, eroe t oA δὲ ὑμᾶς ad por, ἀνέχες- 

ὅϑε τὸ λόγου Q5) ἡδακλήσεως, πο Ὑ διὰ ogota 
^y Eco p tmíseAa VAXTD. γινώσκετε TO ἀδ' «λῷ op Ta 

qx onsop GPS vU USO a οὗ ep τἄχιομ tox 

ται, 04,0 o. UJ. co. χ«ασάσασϑε πάντας τους iy 

δύο VG vea p gi) wuvrao τοὺς &Yy loo. ἀαυάϊον 
ται ὑμᾶς ot à? Q9) ἡταλίαρ,ἡ χάριρ μετὰ τσᾶν | 

TU) V4. p. ἀμή, 

Eyed q7P roo διὰ τιλιοθέον, 
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"ES cR DITWHUIN, τ' 2 Ξ-- " 

EHIZTOAH TOZX, AFI 

Dr IA:KXB80 T, 

AKQBOZ 053) 
«uera Ἰησοῦ χρία 

$5 δοῦλος, Ἰοῖιᾳ 

δώδεκα φυλοῖο 

ταϊο cA) τῇ die. 

αποφᾷ, χαΐφειμ, 
πᾶσαμ χαρὰμ 
ἡγήσασ)ε dA. 
(pot μιου, ὅταμ 

τ ée a7 μιοῖς περι πέσητε σσοικίλοιο »γινώσ'κογε 

Asinio δοκίμιομ Vus ip Q9) τὸ 15400 κατες yis 

gerat ὑηρμονήμ. "δὲν Unt L0 bh τέλαομ Ἐχέ 

τω ἵνα ἦτε τέλειοι 92 ὁλόκλιφοι j gu p λεῖα 
“πτόμϑροι. vid € TIG UJ. GJ λείπεται σοφίας, ois 

TET) πραφὰ TO) διδόντοο ϑεοῦ -“σᾶσιμ ἁπλῶο, 

15) n ved jovros , (9) δοϑήσεταοι au ap) , οὖς 

T4 TU δὲ ὧν τίσει, μικδὲμ διακρινόμϑνος. ὸ yon | 

διακφινόμϑμος x ἔοικε XAud Gyr ϑαλάοσσηο ἀνελκιζοα 

Siro (9) διπιϊομβῳ, nm: yp οἰζόσῳ ἄνθφωπος 

ἀκᾶνος, 

τῳ CN 
^ T 

» 
21 
E ed -| 

"di 5 
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£X Coo ὅτι Mera ja pd τὸ κυφίου ἀγής. je — 
χος,χκατάϑθατορ YT πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὖ TO), 

Ntc as Xo Mai ὃς ὃ ταπάνός, qu E 

evT9, ὃ X «A716, qu τῇ ταπεινώσει αὖ T0) ὅτε 

ὧς ἄνϑος “χόφτου ἡρελεύσεται. ἀνέτειλε γον o 

ig^ σὺμ 9 καύσωνι, X) ὄςίρανετὶ ἴθ, χόςτορ, 

1 τὸ ἄνθος αὖ ΤΟΊ δςέπεσε,ν i H εὐπρέπεια T προς 

cómo cU TO) ἀπτώλετο. οὕτως πολὺ wAovci^ 

τὺ ταῖς woesauG αὖ τοῦ gag ouo sa). μακάριος 

ανὴς 0G vrrojATufa raga pop ,oc1 δόκιλιος Ywós — 
Q3/126 λήψεται Top σέφανομ 99) 2. lic, op ἘπκΎγεϊ 

A«T0 0 x Vei (g^ οἴς ἀγαπῶσιμ αὐτόμι μαδεΐο πα | 

φαῖο μᾶνος λεγέτω,ὅτι 7 ϑεοῦ weed ouo , ὃ 

8 Joe ἀπείφαϑός ὄξ! κακῶμ, τες ἄξει δὲ αὐ 
T0G οὐδένα. £xasoc δὲ τρεῖς ἀἥετοι, vie δ) Ἰδίας 

ἐπιθυμίας δξελκόμιϑιος u ϑελεαζόμῶνος, si «To 

8 Ἐπιθυλία συλλαβοῦσα τίκτει Quo to, & δὲ 

ἁμαςτία ἀποτελεόϑεισαα coxa. ϑάνατομ. JA 
-λανᾶσϑε αδξλφοι μου ἀγαπκτοϊ, πᾶσα δ ὅ2 
σις ἀγαθὴ," ὴ es δώρημα τέλεομ,ανωθέμ δξῃ 

καταξαΐνορ ἀπὸ TO anos TA qémapyuad à 

ovx ἔνι ag acyij " Tpomio roo xao" u.a. οὐ 

λυθεῖς ἀπεκύκσεμ Ἡῤλᾶε λόγῳ αληθεΐαο, εἰς 10 

εἰναι H^. HS τινα Ty αὐτῷ κτισμιάτωμ. 

(057€ 



D1E& Xn ΒΒ ΟΥ̓́, / 9568: 

- Gee ἀδελφοί 40v χγαπητοὶ ἔσω a o Oeo 7PG 
ταχὺς εἴς ὁ aacoo'ou Ge od Vo εἰς ὁ Aa Baa, eat 
δυο εἰς oeyrp.ogyi αὶ aud eoe, d'ixouoc'aonp ϑεοῦ 
OU κατεφγάγετῃ. διὸ ἀφρθέμϑροι wp evaragte 
ctp νὴ zT 405 loq κακίας, e 1:9 cU Ti d. d'é£ occ T ἐμ. 

ᾧΦυτομ λόγομ, δαυάμϑυομ σῶσαι Tat Jvx ao Ua 

ἀκῶρ.γἱνεόϑε 7j oPiK Todd λόγο, x μιόνομ Gkgoat 
ταὶ πραλογι ὁ μῆυοι ἑαυτούς, ὅτι 1 ἂς χκοοαϊὲς 
λόγο ὄξὶ v) oV PiTllo, οὗτος ἔοικεμ aud e! καταα 
νοῦντι “ὁ ποόσωτρμ ? γγυέσεως cT qu toán Dco, 

κατινόκσε & ἑαυτὸμ νὴ ἀπελήλυθε, v) cuÜccoo torta 
λάθετο Ὁγρῖοο Ny. ὃ 5 ποακύψαο DIT: VOJXOJ τέλαι: 

oy 1 3 λδυθερ [χορ SW) ἀϑαμείναρ οὗτος οὐκ ἀκ 

ατῆο ἐπιλησμκονῆς γγυόμϑνος, ἀνὰ aot THO te 
γου,οὗτοο μακάριος eu) τὴ ποιήσει αὐτο ESQ, ef 

Jic Φοκέι 0e oc εἶναι ὧν UjATU, M χαλιναγωΞ 

y Gp "y oso) o 792, λιὰ ἀττατῶμ καρδίαμ ai, 
qoi Tov μιάτομος ἣ θφασκεία. θφκσκεία καθαρὰ γὴ 
αμίαντοο ὅρα ἐδ θεῷ W) τρατρὴ, XU TK ὅξημ, ἐπί 

e'x£z]«oJ$ ὀφφανουΐ Xy χήφας qu τῇ θλίψει αὐ, 
ἄασιλομ ταυτὸμ TMe&p G7 T κόσμου, AdA oot 

μ᾽, μὴ QA) προσωτρλε 10.6 ἔχετε T τίσ xg 
eis Ἡμκῶμ Ἰησοῦ asso 7$ d'ou. tat & ὠσέλθῃ εἰς 

d) σαναγωγὴμ Via «yis auc od'ax πΐλιορ, » 
$098 



9er ERnIZTOAHM 
tori Axaed, εἰσέλθῃ δὲ ν᾽ ν) τῆωχὸς ᾧ cA ir 3 

$09 ri, "οὐ Ἐπιδλέψητε Ἐπὶ Tp Me TlU3 ta 
Aire ^l) A mea X) ez T€ αὐτῷ, σὺ κάθου 
ὧϑε καλῶς, ν᾿ [0 τηωχῷ ermyTe oU |! σῆθι 5x Lt 

κάθου ὧδε Vae. ὑποπόφιδυ μου, νὴ οὗ drexeta 

Oc cJ) tav TOTO, 190 os κριταὶ διαλογί 
eui initiis ἀκούσατε ἀϑελ qol μου ἀγαπε 
τοί, οὐχ ὁ 300 διελέϑατο τοὺς τῆωχονο Τὸ "T 

σιμὰ TOU TOV τολϑσίους cf) iS, W) κλιφονόμιθφ. 

| T ξασὶιλε foto ἕο Ἐπαγγείλατο TOlG ἀγαπῶσι αὖ 

τόρ; μέϊ 6 5 hugo T 7e X Op. οὐχ 01 τπαλούα 

σιοι καταδαυμαδεύουσιμ ὑμιῶμ,ν αὐτοὶ Ἑλκόσιμ 
ὑμᾶς ὡς κοΠέάρια; οὐκ αὖ τοὶ Θλασιφεμιδοὶ TP κα 

λὸμ ὀνομκα ὁ Ἐπικλιθὲμ d ὑμκᾶς; et d qti VÓz 

ἁκορ TAG TE Ga Duo κατὰ Τὴ γεαφήμ,ἀγαπίο "ἢ 

g'&G TOJi WANCIOJ gd GO σεαυτορ, καλῶς γριέξίτε, 

P πρόσω ΡΆμη]ε ee »ἀμαρτίαμ Ἐς γάξεσϑε, ta 

ΛΕΥΧῸ Sdyuori υ7 T0 νόμο Joc ἀφαδάται ouo ἃ [s 

6AOp T νόμιομ mgiiod maire 5 ᾧ «νΐ γἕγονε πάν 

τωρ ἔνοχος, D à day NT. ἐκοιχεύσῃβ,εἶπτε δ), αὐ 

φονεύσπο.ει ^) oU xoxo ya ovale » Yyeyo 

ναρ πφαθάτηρ νόμ. οὕτωο Ao UTC) οὕτω Pt 

&Te 4006 διὰ opus Ἰλϑυθεςίας έλδλοντεο κφίνεσί, | 

Ἧ γ» VS QVIA&GG T$ ex | aol o XV t £Ax0C. Vou) 

«oras 



ΙΑΚΩΒ ΟΥ̓ 705 
serrata x? ἕλεος xelo'soo. τί τὸ 0$sA06 ἀδελ 

| Lh 4 Pu Δι 
φοΐ μιϑ,εαρ πίσιμ λέγῃ Go ἔχήν,ἔργα 5 μὴ ἔχῃ; 

' ? c , εν » ξ΄ 5» à 

qul d'aoocrot & τίσις σῶσαι crop; «p δὲ ad vA» 
B» x ' ie τ . j 

$06 Gd «AQ "yv vot ὑπὰς ΧωσΊ, Y) Aerrco βνοι 

ὦσι S Ἐφκμέφου δοφῆρ, εἴπῃ δέτις αὑτοῖς d c ὃς 
p Ur rye Te JU εἰρήνη Oeo uo Von 3) χορ]άζε 

09,448 d'GTe δὲ avvio τὰ ἐπηήδεια σώματος, 
ξζν * , » M f 2 

τί ὁ ὀφελος; οὕτως νὴ h wisic, tcp μὴ ἔργα ἔα 

Χϑονεκοά 621 κα aU THI. XA X ted Jie,0'V vis 

ἔχεις, κἀγὼ ἐςγαΐἔχω, d'él£op μοι“ πίσιμ σου 

ix  ἐργωμ συ,κὰγω δείξω σοι Ἐκ T. Ἐργωμ μὲ 

P πίσι μι. συ πτισεύεις, ὅτι ὃ 0soG εἶ ὄξι;καλῶρ 

vxoiéio, νὴ τὰ δαιμόνια zr dct v) φοίοσασι,θέ 

λειο 5 γνῶνοι ὦ ἄνθρωπε XsV€ ,00. ἣ TrIS10 XerG 

"C ἐφγωμ νεκρά Gp; oe OA. ὃ πατὴς HAS οὐκ 

dL ἔς γωρμ Ἐδικοκώθν,ἀνενέγκας oai T ἥδ μ αὖ 
“δ᾽ 5" Na Y Pu c;O) € / / 

Σ ἐπὶ ἡ θκσιαδήριλ; δλέπειο, ἃ ἣ miS10 σ᾿ Ure "yel 
τοῖς ἔφ γοιο αὐτο, ἐκ 7^ ἘφΎωμ i πίδιο ξτπελειῶθα; 
V) Ἐπλκφώθα h γραφὴ, Ay soot eris dos ὃ Go 
NT ^ M , 32^ 9 ΄ "» 

ἀμ So) θεῷ ,W) ἘΛΟΎΙΟΣΗ αὐ7ῷ «cdi KOOG'CUONJ. νὴ 

Φίλος 0:3 ἐκλήθκιὁφᾶτε τοίνυρ σὰ ὄϊς ἐφγωμ dixo 
oV, Gy Oe co?Pc, X) οἷνκ Ἐκ τοίδεωρ ἀκόνομ; δικοίωρ ὃ 

€ Y € ͵ 2 3 “9 ^ "4 c νὴ Qa ki τοὐφνυκ, οὐκ dz, Xe'yep ἐδικοιώθα, vord'e 

Ea plus τοὺς ἀγγέλος ,γὴ ἑτέρᾳ od Q. Ἐκξαλᾶσα. 
» 2 

G7 



NSEC OE ROLRIECUECONR Ww 
| EU δ ? sena Χωρφίρ TU Lc νεκφόμ jy, : 

οὕτωο (9) ἡ 'aiSiG x oer TIU te^ycop νεκφάξι, 
Mili 202301 διδάσκαλοι γἱνεόνε αδελφοί 9, 

εἰδότες, ὅτι M. op ̂ S diee ληψόμεϑα, L2 28 

aijato sp ἀσταντεο εἴ ἂς ᾧ ῳ λόγῳ oU παίει, οὗτος 
τέλειοο ἀγὴς ,δαιυατος Kanon yy i9) ὅλομ | 

σῶμα Ἶδου τἶν 1 [amr ej TOUG “χαλινούο cio τὰ 

σόμαϊα 668 04471906 ὦ πσεῖθε Δ) aye Uo ἡ μῖμ, 
Y) ὅλομ τὸ σῶμα αὑτῶμ μετάγομεμἠδου ποὺ τὰ 
πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα, δὴ U7P σκλερῶμ EJ DI 

ἐλαυνόμϑλα,, μετἄγετ v?P ἐλαχίδου τοκδαλίσ,, 
O7PU ἂρ ἣ ὁρμὴ το) εὐθύνοντος GoVAwrott, οὕτζοο X) 

8 "'yA osa ἀκικρορ ἴλοο ὄξῃ, o2 ἀλεγάλαυχᾷ. 

1d'ov oA yop es Ue WA fc VA ἀνάτῆει. νὴ ἃ Ὑλῶσα 
σα TO σῦφ,Ὁ κόσμοι qO| ad ica, οὕτως K γλῶσ' 

σὰ xa d ISocrou cA) τοῖς μιέλεσιμ WA GU SR GOLAOUG'X 
ὅλορμ τὸ g 4o.) φλογίζουσια Τὸρ Ῥοχ Op oO ys 
νέστωο ,W) φλογήομϑψα v7P o9) Ὑεέννκο. ero 
*98 quac Üxeicop ew) τοετανῶμ, tezrerp τε (97) 

ξναλίωμ δαμάγετοι Wo)) δεδάμαποι τῇ φύσει τῇ 
ἀνθρωπτίνη. 103 δὲ γλῶοσαμ οὐδεὶς δωατοι aya 

| θρώπωμ d'au. ot axo rd X TO KOC Op ASH. T3 

θανατοφόφου. ᾧν αὑτῇ εὐλογοῦ AU τὸμ ϑεὸμ νὴ rat 
τέφα, νὴ ᾧν αὐτῇ καταφώμεθα τούς ἀνθρώφρυρ, 

᾿ς ποι 



| I.AETICX !DY γος 

F Tuc καὶ ὁλκοίωσμ ϑεοῦ γεγνότας. Ἐκ T aU so 

ῥιατος dede χοτ εὐλογία ὯΙ κατάςα, οὗ d QUA 
- $ol 49V" ταῦτα οὐ τὼς "rises, pu τι ἣ πεγὴ Ἐκ 

αὖτ ὁτοῦς Θρύει ὁ γλυκυ νὴ τὸ ποεικφόμ; μὴ d'aoacs 
τοῦ (XA dol μιου συκὴ Ἐλαΐαᾳ γριῆΐσιαι; ἢ ἄμιπεα 
λος σϊκαφοντωο οὐδὲ μία VH^yH ἁλικὸμ 199) γλυ 

κι γριῆσοι ὕδωρ. TiG σοῷ ὁς νὴ ἐπιϑήμωμ cA Vu ips 

δαξάτω ἐκ Q5) καλῆς ἀναθφοφῦς τὰ Sg yo αὖ ΤΟ), 

qo πραύτητι σοφίας. er δὲ QA op τοικοὸμ ἔχετε, v) 
tg lücop qu τῇ xagd'ia t υμῶμ, m κατακαυχ da 

du, 9) AE κατὰ g6) duse . οὐκ tow 

QU7N i σοφία ἄνωθεμ κατεφ xo TU, X. Ἐπίγεις 

| o8, Vrxiel δαιμονιώδας, ὄγρυ YS ζῆλου "οὐ : ts 
ς ἰθεια, ἔκέ ἀκατασασία, "οὐ wo Φαύλομ qa 

quias ἡ δὲ ἄνωθεμ σοφία, πρῶτομ uS c ἀγνή (Gap, 

᾿ ἔπειτα εἰφανικὴ emendi » &UTTCAHG , dd ἑλίουφ 

μολ κας πῶ ἀγαθῶμ,ἀδιάκφιτος I) ἀνυπτόκφια 
; o6, Kag?PG δὲ 2) d'ixatoo'auuo ᾧ qu zig rug aeigung 

v'ig τρίὅσιρ εἰφίνην. πόθεμ πόλεμοι νὴ κάχακ 

ὧν Uudp;oUx φυτεῦθεμ, ex δ Md'ovOp VA Op y Tv. 
Sea'Tev oj cop cV τοῖς μιέλεσιμ VALGp; Ἐπιθυκιέίε 

Te) οὐκ ἔχετε, φθονέϊτενὴ Ἰκλοῦτε,φνιο οὐ d'avos 
ὃς: ἐπιτυχεῖρι μἄχεο)ε 102) γρλεμκθίτε, οὔκ Vea 

Té, d i ὁ μὴ ood 0. Vj GG. o TET Té (o0) OU λαμ 

| Y ῥάνετε, 



: Du | frIiZTOAH * 
βάνετε, διότι κακῶς otis, ἵνα qu TOO A Ae 

^ 

volto UL. δαπανίσκτε. gp.orxol ἢ ἐκοίχαλίδερ,. 

οὐκ oid, omi 8 φιλία 70) κόσμουξχθφα" T0 sa 

OU tsip; 0o ἂμ βουλιϑδὴ φίλος εἶναι TO κόσιμῶ, 

&X 0e 06 τῷ δε καϑίσαται ἢ δοκξίτε,ὅότι κενῶς 
γεαφὴ λέγει; πες φθόνομ ἘπιήΡθΕ! ὃ πνεῦμα, ὃ ο 
κατῷκασε,, y nu ipsa dove δὲ διδωσὶ χάριμ, Ua 
ἡῬ»τάγετε oip (GÀ. ϑεῷ ,ἀντίδκτε Go. Pos) 

φεύξεται αῷ υμῶμ. ἐγγίσατε θεῷ » 90) ἐγγιεῖ 

ὕμῖμρικαθαςίσατε χέρας quts TOFU) ἀγνΐς 

σατε καρδίαο δίψυχοι, ταλοκπωρήσατε Wo?) osa. 

θήσατε, wee) κλαύσατε, ὃ YEA Gp Te we j 

Jo ματαςς αφήτω , on) ̂  χαρὰ e/G κατήφααμ, 

ταπανώϑατε Ἐνώπιομ T0) xvgiov » QU) E Ua. 

p. . μὴ καταλαλέίτε a2 fA cap ἀδελφοί .6 κα. 

Ἰαλαλῶμ ad eA pas) κρίνων zy ἀδελφὸμ QUTO, 

καταλαλέϊ νόμου,νὴ κρίνει νόλλομ. e 5 νόμκομ «gi 

V&O40UX cl twr νόμου, D κριτής, εἰ ὄξιμ δ. 

νοῤοθέτιο, 0 δωυάμδμος σῶσαι οὴ ἀφρλέσαι, 

c'V Tío εἶ, ὃς κρίνεις Pp ἔπφομ 5 ἄγε νῦμ οἱ λέγονα. 
πεο,σήμαφομ MoU) αὔφιομ ποορόυσωμεθα ere τάγδς. 
eru τσόλιμ " «97 πποιήσωμεμ txd Ἐνταυτὸμ ἕνα,. 

δ Ἐμιποφθυσ᾿ιὠμεθα, νηοῦ κες dita o μι 01 τινε. 

ovx Ἐπίσαθε 10 qO) ce rop, ποία, 248 Took UJ Gps 

ἀτιμίᾳ 
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ἀτμὶς ydg &y ἣ 7:00 CAT yop cou νου ur x eere 

δὲ ἀφανιϊομι ἔνε, χντὶ T A Cyep ὑλιᾶς jp o xverog 

ule 8,0 ζήσω sp, Vo) ario eo μερ τοῦτο Jl ἐκξία 

Vo.VUp δὲ καυχᾶσθε qu ταῖς ἀλαγονείομο VjXG 

τοᾶσα καύχεσις τοιαύτῃ φρνηφά ὄξιρ, εἰδότι οὖμ 

καλὸ τριΕἰμ,νὴ μὴ ποιοῦντι, χα μαρφτία αἰπῷ ὄξιμ, 
ΔΎ: WUp οἱ τλδσιοι,κλαύσατε ὁλολύϑοντεο tm] ς 

ταις ταλοιπωφίακο vjXOp Too Ἐἐπὸ x opduouo. ὃ 

wAOUO VA Gp σέσκπε, τὰ Ἱμάτια υμῶβσητόα 

Gera γέγνεμ.ὃ χρυσὸρ UJ.) ὁ ἄἀφγυφου xa 

τίω τῇ M9?) 0106 αὑτῶμ εἰς μας Tero p νμῖμ ἔδαι. 

δὴ φάγεται τὰς σάρκα ὑμῶρμ, ὡς πῦφι ἔθεσαν 

ςίσατε qu χάταιο iu. te αι .Id'ov o uud oe df 

te yop Ὁ ἀμασάντωμγας χώφαρ ὑμιῶμ,Ὁ ἀπε 
Sseuplujog ed VAGp κφάξζει, wo? αἱ oct T jy. Ger 

σάντωρ 46 τὰ ὦτα κυςίου σαβαὼθ VIO SANA UOS 

| gp. ἐτρυφήσατε £91 99) "yi 6 4MoU) ξασαταλήῆσας 

Te ἰθρέψατε τὰς καςδίας ὑμῶμ., ὡς cA ἡμέρᾳ 

σφαγβο. κατεδικάσατε,φονεύσατε τὸρ δίκαις 

op OU. &VTIT OST oU Vac Tp, κακφοϑυμήσατε οὖμ 

ἀδελφοὶ ἕως οδὲ τταφουσίαρ T9) κυρίου, id'oU ὃ 
ὙεωφγΎ96 ἐκδέ χετοῖ TOJ TIALIOU x ate 7e QQ) γῆς, 

ἑμακφοϑυμῶμ Ἐπ «v G9 ἕως λάθη veTOD πρώϊμομ᾽. 

Y 4 wj 
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9) ὄψιμον, μακφοθυμιήσατε (0?) 04.86, πυξίξατε E. 
τὰρ και δίαρῦ Véase ὉΤῚ ἢ ἥδουσία TO) Kug ίου ἴγγια | 

Xs, μὴ σενάζετε κατ Mun ἀδελφοὶ, ἵ να ἡ κα 

τακριθῆτε, 1d'oU ὃ κριτής πρὸ τῇ θυφῶμ SHE, 
ὑπόδαγμα λάβετε 7 κακοπαθείας ἀδελφοί Mx, 

V92 99) ἁκακφοϑυμίαρ τούς 160 pfi c a6,01 AGAS 

c'ap δ ὀνόματι κυρίου δον μακαρίζοικεμ Toug 

v2PUuSwovrac, 110) ντρμκονὴμ 1636. Ἰκούσατε, νὴ τὸ 

τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι φολύασλαγχνὸρ ὄξιμ ὃ 

κύριος Wo) oticc te κωμ. πρὸ wy Top δὲ ἀδελφοῦ 

μου μὴ 04V ὑετειμκή τε Top οὐφανόμ f τε Ὁ vin, 
μή (T op τινὰ ógxop. ἤτω d v vu Gp ὼ ya Vau s) 
τὸ οὔ OU. Vt μὴ €16 VzrOX GLO aeo k Te, Kock o cade 

τίο  υμῖ Ἰρ;προσευχεσσω «UO v; τίς; Lo TUS, 

αὐϑενέϊ TIG ᾧν ὑμῖρ;πφοσκαλεσἀάϑω του Di 

σβυϊέρους qb) ἐκκλισίας Y) προσευξάδϑωσαμ 

ἐσῥαύτορ, ἀλεί ψαντες αὐτὸρ ἐλαΐῳ cA [^y ὁνόμαι 

T κυρίου, H&UXH qO) πίσεωρ σώσει τὸρ κἄμινονε 

τα, Wo) Ἐγ:φέί αὐτομὸ κύφιος, κἂρ ἁμαρτίας 
τοεηικκῶς,ἀφεθήσετῃ αὑτῷ. Ἐξ ομισλογεῖδδα QA 

λήλοιοτα ἐἀρατηώματα,ν «Ux «ode ὑπτὲρ αὐλή 

λωμ,ῦπωρ iare, 02) cfe d'éuc'to dicia à iege 
eyou ufu. Atto ἀνϑθω7ρο HU δμκοιοπταθὲς ἡ nA TpSX)y | 

πφοσευχὴ προσ εὐ ξαῖθ T) μιὰ GeéE oU SW) οὐκ ἔδρες 

£s πὲ 
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Ow. 5s or" ^99 

£o ἐπὶ 99) γῆς. &yrecvTOVG dou tg) μῆνα «E MOD) 

πάλιμ “φοσνύξατο, ον) t οὐφανος Us 79 tdeo) 
H "yr Wa swoe rd κας 7Py cuo). αλλφοὶ, τάμ τις 

cJ) Vip τολανθῇ a7P 95) Axa, 492) Ἐπιβρέψῃ 
5 3. * , τ 7 c 

TÍG QUTOp, "yl Voc £705,071 ὁ €rriSee Loo ἀμιαρφα 

τολὸμ Ἐκ λάνκο ὁδοῦ αὐτο), 
σώσει ψυχὴμρ Ἐκ as 

νάτου, (97) 
xc 

Aja τλῆθοο Gs 

ῥμαφτιῶμ, 

"Tuo TO) ἁΎιου Ἰακώθου T2 

SOAjo τέλος. 



EHIZTOAH TOY ATIOY ANO 
ZTOAOY HETPOYf ΠΡΩΤΗ͂, 

a. ETPOEZ omos 

z NS S 
^ zx 

«| SOAOG Ikc'OU «sts 
S EXAeCPIG πὰ 

, φεπιδήμιοιο, δια 
αποςᾶς πόντου, 

/ x| γαλαήιαρ, κατα 
$308 2 παδοκίας,χσίαο ES á 7; W) ue X Os 

MA 

ir 

NI d uA 
| ous ἢ "ofi 

fov oos d di ἀγ usa πνεύματος, i ὑπακος 

ny (92) Suri up a1. A TOO Ἰκσ᾿οῦ agrsov. χάςις 

ὑμῖμ 9 εἰρήνη τολκϑυνθείκ, εὐλογκτος ὃ ϑεὸς, 

) sporrig. TO κυφίου [TIT Ἰησοῦ ap Sov , 0 κατὰ 

TO 2PÀV αὑτῷ SAsoB ἀναγγυνήσαςῇ Ἡμᾶς «/G SA Tria 

d'a ζῶσαρ δὶ &vasáesoo Ic oU agreol tX νεκφῶμ, 
| εἰς κληςονομκίαμ ae dag p 90) auia Ton , yas | 

ἐιάφαντομ, τεταφημιἕνημ ὧν οὐρανοῖς, εἰς ὑμᾶς, 

τοῦς, S δαυάμε θεοῦ M aeneo. διὰ ín 
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Q0 Ἐχάτῳ,ᾧ ᾧ ἀγαλὰ ιἄσϑε,ολίγομ ἄςτι, el δέομ 

ὄξὶ,λυπλθέντερ τυ τρικίλοις πειρασ' μοῖογίνα ὦ d'o 
πίλκιομ V/A Q9) &15«0 , ?PÀV τιμιώτεφομ asus 

σίου τῷ ἀρ λυ pujoss dia τὺς ὃς δὲ δοκιμαῖοα 
ἐλδυου,εὺς εδῇ e τς Erat yop 9) δόξαρ 07) τιμκὶμ, 
cA eodd 1 1NO'OU ! groov , Ομ οὐκ εἰδότες ἀγα 

: TITIO op agn "T. og avec arise ὄοντεο ^, γαλ 

Quod Xe ἀνεκλαλήτῳ Y) Jedogac Ufo ut 
ἐόμϑμοι τὸ τέλος 95) πίσεωρ ὑμιῶμ,σωταφίαμ ψυ 
χῶμ,τερὶ HG σωτηρίας dcs iuo oh, Mo) δ uesds 

ϑησαμ προφῦτοι » Οἵ πατρὶ qo) eta ὑμᾶς χάριτος 
προφητεύσαντες, p valvTio εἰο τίνα, H olop 

-πκοὺς op ἐδήλου, TO qi αὐτοῖς πνεῦμα λϑιβου, 7904 

ἑὰς Tg οὐ pop rado asiSóp τοαθήματα;,νὴ Τὰς 

μετὰ ταῦτα δόξας, οἷς aerea Miu ὅτι OU 

&avtmio , up δὲ διμκόνουμ αὑτὰ, ἃ VU) ayrys 

γίλι ὑμῖρ ; διὰ ὧν ὠαγγελισαμβιωμ ὑμᾶς i 

πνεύματι ἁγίῳ ἀποσαλέντι τὲ οὐρανοῦ , ac & 

ἐπιθυμοῦσι ἄγγελοι παρακύψοαι, διὸ ἀναβωσάε 

2 vor τὰρ οσφύαο qo διανοίαρ VA Gp, νήφοντες, 
: πλείωρ ἐλπίσατε Ἐπὶ 010) φεφομϑθεμὶ cip Xs 

E $n qu ανρκαλύγα ἡκσοῦ λϑιϑοῦ;, ὡς τέκνα ὕὑπαϑ 

1 κοῖο, (X. συχηματιξόμδυοι τοῖο πος ὄτεφομ᾽ s 

E ἀγνοίᾳ Vj. Gp. ἐσιϑυμίαις, 673. κατὰ τὸμ 

Y ἐμ καλᾷκ 



Opi copo xymin ΠΣ 
καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιομ,ν) ote? ἅγιοι ὦν πάσα Ὁ 
ἀναπφοφῇ youre dió rr γέγφαηγαι, ἅγιοι γγύε | 
ὅδερῦτι Ἐγὼ ἅγιός ejt. νὴ ὦ πατέρα Ἐπικαλξέ 

cds ὸρ ἀπροσωπολήτηϑο κοίνογία κατὰ δικά 
δου te^, qu poem Pp oO] ““ϑοικίας ὑμῶμ λοόα 
yop &yosecapme eid oT, ὅτι oU φθαφτοῖς agua | 
οἰ Hf χρυσίῳ λυ τρῶβθ ἅτε ἔκ οδὴμκαταζας ὑμκῶμ 

ἀναθφοφὴρ vrac Teo οαδοιυ,χλλὰ τιβκκίῳ PITE. 

ὧς QUAVOU ἀμώμου νὴ χασίλον ASISoU , πφοτγνως 

σμᾶμου μδὺ πρὸ καταβολῆς xou, φονβωθέν 
vo δὲ Ἐπ Scop TO χρόνωμ δὲ visio, τους δὲ 
αὖ τοι σεύονίας eie 0«op, Top ἐγείφαντα op Ἐκ 
νεκφῶμ,νὴ) δόξαμ αὐτῷ d'ovr ooo T τ ὦ τοί σιμῦα 
μῶμον) ἐλπίφα εἶναι ὧς θεόμιτὰς ψυχάς vu. 

SvyyicóTeo qu τῇ Vzroato 90) αληθείαρ διὰ eue la 
μαῦρο, εἰα Φιλαδελζίαμ GuvzroX e rop; ἔκ καθας 
φᾶς καςδίας XA ἀγαπήσατε ἐκϊενῶς νας 

γεγγυνεμῆοι οὐκ. Ἐκ ἀσοφᾶς φθαρτῆς, Qa 

exem, d io λόγου ζῶντος θεοῦ, νὴ μάψοντος ὡς T 

oua, διότι τοᾶσα σάφξ ὥς χόφιρο,ἣ πᾶσα δ ὦ 

£a ἀνϑφώπου oo ἄνθος X og TOv. dL ned ÁxóQa | 

T0649) τὸ ἄνθος dr imos To δὲ eua κυρίου uda 

«lc «t οκῶνα, r0 d €á1 ὁ φῦμα 09 «ὑαγγελισϑ eu 

«cVudg. Αποθέμϑμοι ovp axe κακίαμ, 

| EN πάντα 



* ; War dia cip 

prrrTPOT  FTPorTH 73$ Ὁ 
V9) τοάντα d'oAop, X) ὑποκςίσειο, 402) φθόνους, 
V) το άσας καταλαλιάο,ὧς ἂς ἀγγύνητα βρέφη, 

| P λογικὸμ ἄδολομ γάλα Ἐπιποθήσατε, ἵνα ᾧ) 
αὐτῷ αὐξμθῆτε. ἐἴπτερ Ἐγεύσασθε, ὅτι a9 506 ὃ κύ 

eG, 71900 [T 7210c':e xc ouo! AiBop γῶντα,υττὸ 

᾿ ἀνθρώπωμ AMA, ἀποδεδοκιμασ pop, δα δὲ ϑεῷ 
— Ἐκλεκὸμ Xv μομ, wo?) αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκο 
d'og. ico «,oixoc τονϑυμια ἀκ oo βάτευμα ἅγιομ, 
ἀνενέγκαι πυόυμαϊκὰς Duc fato εὐ προσδέκτους 

(69 θεῷ διὰ λκσϑ agiSoV, διὸ ὴ zit xa qu τῇ yea 

φῇ. Ἰδού viru qu erp λίθομ ἀκφογωνιοζομ,ξα 
κλευκτομ, ἐνάμομ.. τὴ ὃ ποισεύωμ ἐτὲ αὐτῷ, οὐ με 

. κατοχοχαυθῆ, ὑμῖμ ovy τι μιὰ τοῖς τοισεύουσιμ. 
ἀπειθοῦσι δὲ λίθομ op απεδοκίμιασ᾽αμ οἱ οἸκοδο 
μοῦντες, οὗτος Ἐγγυήθη εἰς κεφαλὴμ γωνίας, γὴ 
λιθοο προσκομματῦς , νὴ τσέτρα σκανδάλου, οἱ 

“περοσκότηουσι τῷ λόγῳ, πειθόντεο «lo ὃ νὴ ἔτέε 

Üuc'atp, ὕμιέϊο 3506 £xXAUcPp, Gao TAeOp ise deTeu 

ελαΐθνος d ytop Ao ὧς πριηρίκσιμ, 00566 τὰρ 

&ecrao διαγγείλκτε TO Ἐκ σκότους VjA&G καλξε 

σαντος «1 o? θαυριασὸμ αὐ φῶοοἱ ποτὲ αὖ λαε 

ὁο,νῦμ δὲ λαὸρ ϑεοῦ, δι οὐκ Ax ufujor Up δὲ Ax 
᾿ θέντες ἀγαπητοὶ or oco ὧς rone Y) arae ea 

qud edem so)e T σαρκικῶμ ἐπιθυμιῶμ,αία 

| Kk. γ. TIS 

2s 



crue ϑραπύονται imb E dodo ai esp 
op VA Gy ἔχοντες καλὴ qu τοῖς ἔθνεσι, ἵνα cf) 
& καταλαλοῦσιμ ὑμκῶμ GO κακοπτοιῶρ , tV 
RAD: yop ἐποπῆκίοντες ,δοξάσωσι Top θεὸμ 
ei hune ἐπισκοπῆς ὑποτάγητε otn vxo ys 
θρωπίνῃ κτίσει διὰ Top κύφιομ, εἴτε Paz AG ὧς 

: ὑπέχοντι, εἴτε ἡγεμόσι ὡς δὲ[ αὖ TO) STeUUNON 

pae , sio txd'iooip: μδὺ κακοποιῶμ, ἔπακνορ 
δὲ ἀγαθοτριῶμ. ὅτι οὕτως 12] ὸ θέλημα τῷ c5, 
ἀγαθοτριοῦν τας φιμοῦμ qi * again ἀνθρώ 
Top ἄγνω σίαρ,ως ἐλεύθ βοι,νὴ AX OQ ἐπικάλυμκ. 

Lp Ἐχοντεο ἡ κακίαρ τ Ἐλόνθ lay, c QA &6 d'ovs 

λοι θεῖ, τράνταο τιμήσατε, r3) dA pom cot xta 
γαπᾶτε,τομ θεομ cpoS&iad e, Top βασιλέα ἀμιᾶτε, 

di ofr ou. ὑποτασσόμᾷσοι e τσαντὶ φόβῳ τοῖφ. 

δεασόταιο.οὗ μιόνομ τοῖς χγαθοῖς νὴ ἐπιεικέσιμ,: 

ἀδλὰ ποῦ τοῖς σ'κολιοῖς, τῶτο 8 χάρις, εἰ διὰ 

σωκίδησιμ ϑὲδ ὑποφέρει τὶρ λύπαο τοάφζωμ xdv 
Κκωοιπσοίομ *yJ κλέοο, e ἀμαφτανοντερ (o2) κολα. 

Φιλοόμᾶνοι VTr0A AU C'T 5 αλλ εἰ ἄγαθοποιοῦντεο,, 

*9/) πάχοντιο VzPAUJUd Te. ci T0 093 χάφιο Ted 

θεῷ. slo τοῦτο y ἐκλήθκτε,στι X97) A915 0G Ezrate 
θερ ὑπὲρ hu p Jiu Tp ντρλιμιπάνωμ V?Poye aqua, 

(ya Ἐπακολουθήσητε τοῖς rxcvezip αὑτὸ), 06 Guo. 
| | | Tic 



ματι αὐτο). dc emend οὗν iii τῷ 
τ πσάλωμ οὐκ: χπείλει, wage id'ov δὲ δ᾽ x ἰνονὰ, Ve 

δικαίως. 0C τὰς ἁμαρτίας nua p αὐτοῦ ἄνένεγε «A 

KD eh ζρ' σώματι αἶντο) Ἐπτὶ τὸ ξύλομ, ἵνα Tio 

eu ag T roue ἀπογυδιμωνοι, τ ἢ δικομοσ᾽οῶνῃ ξίσων 

μαμ,οὗ Ὁ ἀώλωπι αὖ TO) Ἰἄθκτε. ἢ ET PAS eo as 

᾿βατα ὡλανώμϑυα, ἀλλ ἐπεβράφατενῦμ ἐπὶ ΤῸ 

-πποιρϑχα, v) Ἐπισκοπορ ἣν ψυχῶρυμῶμ. 
Ομκοΐωρ αἱ "yao x so υποταοσσὸ μᾶμοι τοῖο 1d orG, 

ἀνδοάσιρ ,,ἵνα 02) οἵ τινες acre ove Φ λόγω, 
dit P diy γαναικὼμ avasgoqiie ανῷῶ λόγου xs 

τ, δηθάσωνγαι, emori fear al ᾧ φόβῳ ἁγνήμ 

| ἀναθροφὴ tu psp ἔσω OU X ὃ o £e 1 ἐκ wA0s 
«Eo ax ip ; κοῦ τεφιθέστως ϑυσίωμ », ἢ ἕνα 

δύσεως Ἱματίωμ κόσμος, ἀλλ ὃ xgvz]oe οδὴ 

καφδίαρ ἄνϑεώπος qi Gg ἀφϑάςτῳ, T) no 

ag wg) Ἡσυχίου τνεύᾳ ατὸρ , 0 ECE Wogle 

op T soU. πολυτελές. οὕ Tto γάς ποτε (9) 

αἱ ἅγιαι γυναῖκες, ei ̓ξλπίζουσιαι | ἐπὶ Τὸρ Xa 

p, ἐκόσμουμ ἑαυτάς Ἶ ὑποταοσόμϑιοι τοῖο 

Ἰδίοις ἀνός ἄσιμ, G GG gag o ὑπήκο voe Go «Boe 
ἂμ, κύφιορ αὐτορ καλοῦσα, HG ἐγγνήθκτε Tís 

yx yof omroro Uc 049?) μιὴ poo urat, μυιϑὲ 
p. log 



"Tuv ἐξ ; abico boy WEFR x US. 07 VES ONE ki , RR T" X Ow Ld » €" ATO ODDS. eP 
n Ya ^: ἘΝ TRA A E TCR T e ded: j^ ΤΥ cr M D ut: AMA du i 

WO». »r:30029 | 
T eria "7o okety.oi 1 ἄνδοερ ὁμοίως σ᾿ ϑοικοῦντεο xo 

τὰ γνῶσιμ,ὡς adig σκεύει S9 yapatisio 
ἀπνέμοντεο τικὴμ ὡς Y) συγκλαςονόμοι χάρις 

τος ζωῆς εἷς τὸ μι aire, τὰς προσευχαῖς Ua 
py. $5 τέλος, o GV TO ὁμόὄφφογερ, συμπαθεῖς, 

Ουλάϑελφοι, ἰαυλαΎχνοι, φιλόφρονες, μὴ ἄγρα 

διδόντες κακὸμ αὐτὶ xaxov, it λοιδορίαμ ἀντῆλοι»- 

d'ogiae, τοὐναντίομ δὲ υλογοῦντες, εἰδότες ὅτε 

— sje τοῦτο Ἐκλίθητε,ίνα εὐλογίαμ κλκφονοκκήσκτε, 
ὁ γὺ ϑέλωρ φωὴμ ἀγαπᾶρ,ν) ιδξιμ Ἡμιέφας ἀγα: 
(ato je oto l9 "yA Gao αὖ TO) ατὸῪ xot o US) 

PIA αὖ τοῦ τὸ μὴ Ao: δόλομ ἐκκλινάτω Gt 
7? KaXX OU, V) γρικσάτω yo op. 1X Tho" TO) eigp, 
Wo) διωξάτω αἱ αὐτή. OT! Οἱ οφθαλμοὶ κυξίου ἐπὶ 
δικαίους νὰ ὦ ὦτα αὖ τὸ) εἰς δέκ cip irr. πρόσω 

2p δὲ κυρίου ez? γριοῦνταο κἀκά, καὶ τίο ὅ και ὦ 
κῶσωβ ὑμᾶς βαρ τὸ ἀγαθοῦ jugo "yeux dde; ὦ 
QM ε νὴ πάχοιτε διὰ ξ δικαἰ!οσιονμ,μιουκάφ!ο!, 
Top δὲ φόβο αὐτῶ μὴ φοβιθῆτε, Aat | Tage 

^x OrTe »κύς!ομ *j Op ϑεὸμ ἁγιάσατε qi τοῖο aga 

δίαιο t υκῶμ ἑτοῖμοι δὲ ἀεὶ 7900 ἀτρλογίαμ [oY-07 

TI (e o TOUVTI ὑμᾶς Ao ES 991 qu ὑμῖμ taa 

7ridoQ μετὰ πραϊτητὸς 92) φόβου » σαρείδασιμ 

ἔχοντες ἀγαθὴμ, ἵνα qu ᾧ καταλαλῶ cip υμῶμ, 

(06 κακοῖς 

* ἃ, - aos 
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x^ ς, πος 

“ἡ ) 

πΕΤΡὸΣ πρωτΗ͂Σ 77 
—— Ὡρ xoa eor coo euo Be οἱ ἐπαφεάτοντες 

Vu Op cip ἀγαθὴμ ᾧν asse ayeSeodfp, xe&afop 

ey ἀγαθοποιοῦνταρ. εἰ θέλα τὸ θέλπλια Τὸ θεῖ, 

παάκχεμ," κακοποιοῦντας. ὅτι 07) a:506 ἅπαξ 

mig ἀμαςτιῶρ ἔπαθεμ ,δίκαιοο ὑπσὲς ἀδίκωβ, | 

ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ δ θεῷ, ϑανατωθεὶς n3 

σαρκὶ, ζωοποινθεὶς δὲ GÀ πνεύματι, ᾧ ὦ πο 

τοῖς cf) φυλακὴ τονεύμασ᾽ι -πσοφόνθενο ξκήφυξεμ, 
τ; 5 J ^^ 

ura ioco xo oTe cra£ Jd Ld Ce vro ΤΩ sog 

quoa ov a. Toc, cy DIET TIT vox καϊασκαξζο puse 
^"^» «25.4! “ ϑι 3 4 * 

κιβωώτον, το Hp oATyot T0uT ESI 0x cO) ζυχαῖ δὲ 

«σώθησαμ δὲ ὑδιατος,Ὁ νὴ μας GTP. νῦρ σώ 
Ὶ " Υ͂ M E τ . Ἴ 

.16. Θάτηισιμια,οὺ σαφκος ἀπόθεσις ζύπον, Q7 
: / X e. ^" —* ΕΝ, 2 ἢ » 2 

σαυρεδήσεωο ἀγαθῆς Ἐπερώτήλια eo θεομ, δὺ ce 
ε΄ 2 ^ e Cj 3 ? ^) "» yoSo'«o0 IKC'0U A91S0U,0G OG) cf dk EIC το 095, 

woe OUO c/c εἰς οὐρανόμ, ὑποταγέντωμ αὑτῷ αΎΖ 

yop WÀ) δουσιῶμ X) δαυάμεωμ. Χφιβοῦ 
esp τααθόντορ ὑπὲρ ἡμῶρμ σαρκὶ, "οὶ ὕλιξίο αἰὼν 

eircip ἔννοιαμ 97700) ες, τι 0 πσαθῶμ cy σαρκὶ, 
“πέπαυται «μαρτίαο, εἰο Τὸ ῥικκέτι ἀνθρώπωρ 

tmi vaio G0 διλήματι θεοῦ ΚΙ ἐπίλοιπομ 

cj σαρκί ' βιῶσιοι χρόνομ. ἀφκετος yo ip ὁ τας 
| φελκλυϑὼς χρόνου T9 Prov y 7 θέλκκα TA M 
κατεφγάσασ)ομ; τοοςόνομάμους cu ἀσελγείομο, 

ἐπιθυμίαμο, 



Nc Coa&RuETOÓRB^o TM 

Ἐπιθυμίαιο,οἰνοφλυ "ytaue, κώμοις, πόριο, 9) 

ἀθεμίθιο δωλολατρίοια. eu ὦ ᾧ ξενίφοντοι, ΠῚ 

σαωπζεχόντωι T ὑμῶμε «1g Tl αὑτὴμ 99) ἀσω]ίας 
ἀγάχυση ),8Aac QNA SVTEo,0I cod coo dio λόγον 

69 : £T0IJ.00 ἔχονὰ epo Sorte W) vex eso, «iQ 

TUUS D X) νεκφοῖς SUM Wow, να κφιθῶσι δὰ 

κατὰ P ἀνθρώπους cogni UE 5WH θεὸν wel at 
τι, τσάντωμ δὲ ὃ τέλος ἤγγικαισωφς ογήσιατε ovp 
VU) vi om de τὰς Aper ϑυχάς. a0 τάντωμ δὲ E 
(rli) &16 ἑαυτούς ny cs kJ ἐκτενῆ ἔχοντες. ὅτι αγά 
πε καλύψει τολῆθος ἀμαρτιῶμι φιλόξενοι dco 

λήλουο ἀνόν "^W vo" p  $x&5006 καθωοΐλαβςε. 

χάρισμα, εἶο ἑαυτοῦο αὐτὸ διάκονο ὕγτες ὧς Xa 

Ao! οἰκονόμοι πσοικίλκο χάριτος θεοῦ. εἰ τι λα 

λέ ὧς λόγια θεοῦ. e1 ihi διακονέϊ, o ως Jt Ig, 

ἧς X ogu yel ó ὁ ϑεθρ ,ίνα qu τοᾶσι δοξαλκτ o 3«0g 

διὰ τοῦ Ἰμσ'οὔ 41500, ᾧ Grp fi δόξα X) κράτος. 

vig τουο oL GVaG Τῇ οἰωνωμ,χμιήμ. χγΎαπητοι, μιᾷ 

ξενήεόνε τῇ GA) ὑμῖμ "sve, πρὸς ταφασμὸμ 

vec yivo iSt. co ξένου vj To συμθαίνοντος, A 

Aa καθὸ κοινωνέίτε τοῖο ASISOV ὕ ταθήμασι; χοΐφε | 

το, ἵνα νὴ eJ) τῇ dai cipe 95) δόξκο αὖΐ χαρῆτε ̓ 

yao quon &t oyed i ed q qu PTT t AGIS, 

μακάριοιγότι ὃ δόξας X) ὁ τὸ 0:5 γεῦμα ip 

ὑμᾶς | 



||  mRETPOÓT nPOTH 7l» 
ὑμᾶς ἀναπαύετ 1 δὰ αὐτούς GA oe 4.1] 0t 
τὰ δὲ ὑμᾶς d'oE qe) μὴ "ydo iG Vj Gp τπαλζέτω 
ὧδ φονεύς JI xAETI] GE x 070100, ὧς SO DIS 

«πτίσκοποο. 1 δὲ G0 aste 0G y Ju ou xao to e y 

δοξάφετω δὲ p 3«Op qu ὁ μέρα Toro. oTt V) 
604900 "T ke Eco at ὃ κρῖμα απὸ τῷ οἴκου ΤΟΊ 
ϑεοῦ. ὦ 5 aeG p ἀφ᾿ Kup, τί ὁ τέλος Ὁ ἀπέ 

θούντωρ Ὅδ᾽ τὸ) Jeou εὐαγγελίῳ; Ἴ «1 o δίκοιζε 

O0 μόλις CE vr 0150 ἀσεβὴρ (9) QJ. S TUSA OC τ 

Qpowela] ; ὥςτε Mo?) 01 το ἄάδχοντες κατὰ τὸ ϑέλαμα 
τῷ θεοῦ, ὧς τοισῷ κτίσῃ “Πδατιθέόθθωσαμ raa - ve 

χαὰς QU TDI eH ἀγαθοτριῖ «. Πρισθ V]seuo TÜVO 

p uiip rea 9,0 e'v 71967 GUT e06 X) μιάςτύς 
TT TIE Trav ἅτωμ,Ὁ νὴ 7 MEN 0" G ἀγρκαλύ 

"1]«0J$ d é2 «e κοινωνός, τριμάνατε ὁ qu V Ts γε 
MT aes tI KOTSVTeG μὴ ἀγασκασῶς AV 
$u8c 100 Q LAN iX eoxd Gc, αὐλὰ πϑοθύμιωο,μικ β 

δὲ ὡς κατακυφιεύοντεο Ὁ κλήφωμ,χ λα TU7P1 "y a | 

γνδόμᾶμοι "7 2e VS. Y) φανβῥωθέντος τ ἀρχιρριμέ 

/ ψοο,κομιξίόϑε τ aote y yop ὃ δόξκο σέφανομ, 

Ὁκοΐωο νεώτεφοι υτρτάγκτε 7105" Durée oio, rta 

«6 αὐλήλοις VaET oto odor. TY Ἰαπάνοφοοσύνκμ 
 Ἐγκομβώσασϑε,στι ὁ (coc ὑπ αφάνοιο xiTrréass β 

ἸοωιΠαπάνοῖο ^ διδωσὶ χάς ip TeczrQvco 0uT7€ οὖμ 7» | 

Tixeas 



IE Ew ." 
UAE ^ 

Tg "22 
yen 

M" yio.  "'pmpEZ-OA NC $00 

xdg S, Gier Tl) Sut op ὑμκῶμ em Qwa. 
το 7E αὐτὸμ,ὅτι. αὑτῷ μέλει τερὶ UJ Gy, νίφψατε, 
γευγοφίσατε, ὅτι 0 ἀντίδικοο Vp διάθ ολοβ 

GG λέωμ x evo duoc eeraréi, ἡητῶμ τίνα Non 
ταπίῃ, ὦ ἂντίθετε d vümisaidüTeg τὰ αὐ ὦ 
ταῦ τσαθαμάτωμ τὴ cf) κόσμῳ Vp ἀδελφό 
τκὰ ἐπιπλέον, ὃ 0 δὲ θεὸς πᾶσπο xác, Ó καὰ 

λίσαο Ἡμιῶο ὧο alui. οἰώνιομ cu TO. d'ó£ay qu ant 

SQ ἱκσοῦ, Ὀλίγομ τραθόντας, cvTOG καταςτί σοΐξ 
ς ο.ον P 7 .4, ^5 ως r4 

ὑμαρ,Θηςιξαι,ϑενωσατοθεμελιῶσαι, αὐτῷ ἣ δὸ 

£e oe DT τους οἴῶνας δ΄" οἀώνωμ So p. 
διὰ οἰλϑανοῦ ὑμῖμ τοισοὺ ἀϑελφοῦ,ῶς λογίζοα 

pau d c ὀλίγωμ᾽ ἔγραψα, "rgo ip ἡ) vri 

τυςῶμ Ἰαύτημ εἶναι, a0 i χάςιμ t θεοῦ, «ro Hg fa 

SÉKTE . aad der at UGG s βαβιλῶνε 

᾿ς g'UUSKASXCTH, 93) p. exog 0 joo ἐλον- 

EE ἀλνίλερ qu θιλή: 
ματι αγᾶπκο. gis Ua 

pip ac τοῖς qu " . 

σῷ 1NO'OV, 

QUA 

| EE 
αἰὼ κραταιὰμ χέρα τῷ aolet ὅμᾶο ὑψώσῃ qu S 



nETPOÍ AHROZTOAOTI 

mess AEXTEPÀ, 

E37 YMEON eno6 foo W) 

NS ἀπόϑολορ Ἰησὸν λβιδοῦ τοῖς 

A ἰσότιμιορ ST λαχοόυσὶ eria 
' 3 : ἜΝ cA d'ixotocaoti Το) Siovt H2 

Ξ A μῶμ, 92) σώταφος juo Asia 

OU. ene or, χάξις ὑμῖν W) tiit TT ÀMN 

Buvcin di ἐπιγνώσα TO) θεοῦ, W) «cov 10) treo 

ha poe πάντα nci 99) θείας δαυάμεως aUT, 

τὰ πρὸς φωὴΐμ νὴ εὐσέθειαμ ϑεδως κμδκς, διὰ οδὴ 
Ἐπιγνώσεωρ τὸ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξας ἢ 
ἀρετῆς, δὶ Gp τὰ τί μια ἢ y "οὐ μέγιδαξπαγε 
γέλματα Mó ὡς KTou Sto, διὰ τούτωμ γένμονε θεί2 
νας κοινωνοὶ φύσεως, ere υγόντας 99] cA Oc Jc 

ὧν ἐπιθυμίᾳ φθοφᾶς, M9): αὐτὸ τοῦτο δὲ ασουδὲμ 

waa aye σένέγκαντεο, ἐπιχοςκγήσιατε qu τῇ 
visa uua p T ag eria, δὲτῇ ὁ agri 8 lu) yise 

gps δὲ τῇ γνώσει LE ἐγκφάταιαμ,ῳι δὲ ΤΆ di 

κφατείᾳ πὶ ü4P Xo VHp (νυ δὲ τῇ νηρμιονὴ ἡ Ὁ sima 

Gaap,qu δὲ τῆ εὑσεδείᾳ Ὁ QAI fap, qi 5 τῇ 

QUAa kA qixs Tl) ἀγάπαημταῦτα à ὑμῖμ varie 
Z «ora 



Tb BOR 1 TTOANHE -— 5 E 
χονταὰ !92) sov ovra ob ἂς γους ov dtc αἶσα de E 

xruc καθίσκσιμ «o TY TO xveia. Ἡμιῶμ IxcoU asta. 

S3 ἐπίγνωσιμ ὦ δ Λὴ Te Ἰαῦτα,τυφλόο 637, 
ἀιυοπάϊωμ,λήθαμ λαθὼν TO καθαρισμοῦ Y ws 

λαι αἱ ct ἀμαςτιῶμ. διὸ 148 op ἀδελφοὶ ασουδᾶ 
δατε GG Vu. p “Ὁ κλῆσιμ νὴ ἐκλογὴμ τριξία. 

δὶ Παῦτα y) γριδντεο OU μὴ "aie 7PT&, οὕτως 

"o Ὡλουσίως errixogiyidiovng ὑμῖν 4 εἰσοδοῦ. 

eG δώ atop βασιλεῖ fap T E. ίου ἡμῶμ 9) c'OTNa 

φος "INC'OU are. fio oux χμελήσω 377627 ἀεὶ v7fa' 

ixi wen iH τούτων, cat 7S Ὁ εἰδότας, X) ἐσ. 

φιγβθιίους τῷ τῇ ἢ προύσῃ ἀλκθείᾳ «Φίκακομ δὲ lie. — 

ούμαι ἐφ᾽ cop epu cf) TOUT Co d σκανώματί, 

diysisep UJ. GG cf) viuo, dd do, ὅτι ταχινά 

ép H ἀπόθεσιο TO) σκινώματόοςρ ἀκου,καθὼς Y) 

$ κύς (o6 Hag "INg"QUG λβιδὸρ ξδήλωσξ (οι. ασους 

φάσω 5 (02) ἑκάϑοτε EXep ὑμᾶς μετα Ta SD 

xEod'op alU τούτωμ ova 206 oS. ov S σεσ'ὸ 
φισῴδοις μύθοις d ̓ξακολαθήσαντες ὦ ἔγνως ἴσας 

P3 Vip alio ? κυρίου Na Gp 1h05 λϑιδοῦ d'avate 
ep Y) agovc aps Ἐπότῆαι "Rok θέντες ἡ Ἐκεῖ 

VOU μεγαλειότητα. λαδωμ S 794 θεοῦ waboo τι 

pup X) δόξαρ,φωνὶ C sex estne αὐτῷ »ιᾶσδεϊ Üs 

d TOTEM UG δόξπο, οὗτος Gi ὁ ἥδε n 
ὁ ü'yXa 



RETPOÍT ATETGUITBPOA OC ADU 

bt Syris. εἰς op Ἐγὼ Pu ira, νὴ ταύτην i» αἰὼ 

δ᾽ dist ὄντες qu δ o ὕγα "ws ἁγίῳ, 9) ἔχοῤκερ Gs 

θαι ómeg on TO mgodrrixop λόγομ. ᾧ καλῶς ριξία. 

τε, πφοσέχοντες »ὧρ λύχνῳ φαίνοντι cA) UC ML 

$8 τόπῳ,ἕωρ οὗ Ἡμέρα Trey Xo) φωσφόφος, 

ἀνατείλῃ qi TOLO xagd aug iim TUTO 7 πρῶτομ 

γινώσικοντεα, ὅτι “ἄσα προφκτεία gara, IdiaG 

Ἐπιλύσεως OV γίνε. OV "y Sq c ἀνθφώτε υ Hz 

VEX Ou 767: προφατεία,ἀλλν᾽ UTP πνεύματος αγίξ 

φεφόμενοι,ἐλάλασ!αμ ΟἹ ἁγιοι θεοῦ ̓ἄνθφωηρι, 

γένοντο δὲ v) ψόνδοπφοφϑτ qu 6&9. λαζ ὡς «(0A 
ep δαῖυ ἔσοντ {δυϑοδιϑάσκαλοι, ol Tirso Sac d 

Éug'ip αἱρέσεις ἀπωλείαρ, νὴ TOD ἀγοφάσαγα cua 

devo degno Tu ἀφνού A uor ἐ-πἄγοντες εαυτοῖο Tta 
Xwip ἀπώλειαμ 99) πολλοὶ διακολουθίσο σὴ 

ἀὑτῶμ "oie ἀπωλείαις,ΔὮἘ oUG h cd oo gu GAÀN Ss [2 

«o Pas Quan dos rat vcr) ᾧ q9 wAsovsE lc λα: 

δοῖς λόγοις [77354 Siemogeucoyrat s οἷο 10 ἶνες 

ἔκπαλαι οὐκ xgy8 ἡ ἀπώλεια αὑτῶμ oU γυ3 

βάζει. ἐὰ 0 ϑεὸς αγγέλωμ ἁμαρτασαντωμ οὐκ 

prenne σεις oto φόφου ταςταφώσας, πα 

φίδωκεμ d «d G xelo'i Terignpduove,i) c exor xóa 

c οὐκ Eqsio 005,328 & ocd oop vox P'ikauo'cixg 
: Ζ ij κάζυκαι 

* 

r4 

prx ὦ 

ν᾿ "t9 



7:4. BHIZTOAH 

&zrá2«0, X) πόλεις c'od'Ou.cop v) γοκόφξας πῳρώ 
σας κα]αςφοφῇ καϊέκφινερ,ὑπόδειγμα ue ova 

τῶρ aos G8 «Oeo. X) dao op AG T καϊατρνούα 
quo V7 q5) € ἀθέσμωμ ὟΝ ἀσελγείᾳ ἄναϑϑον 
φῇς, t d Sucre GAS μοῦ yo "ἡ ἀκοῦ ὁ δίκαιος 

ἐγκατικῶμ c^ αὐτοῦς hate dt ἡμέρας oxi 

δικαΐζαμ ἀνδμιοιρ Spy "Gato ctt jsp οἷ ὅς κύριος 

εὐσεθεῖς tX Tégac us Sos ad Io υο «s “Ὁ iua 

Ha κρίσετωρ κολαϊομδχους The ϑίρ,μάλι sa ^ τοὺς 
OT10'C σ'χρκὸρ ὧν Ἐπιθυμία tco oU γρρόνομκέα 

υσο νὴ κυφ! ΤΆ159 καϊαφφονόντας, TOM Tou, «Us 

θάδεις, δόξας OU τρέμ σι βλασφ, xvm. ὅπου 

ἄγγελοι [d W) δαυάμει sito νερ Ὄντες,οὗ; φέρϑε 

gt Perm av Te κυςίῷ GA ir npn gie m.olTot 

a T2]4 ἄλογα 19x φυσικὰ γεγφυκμᾶχα ste ἀλωσιμ 

Y) qOoeap qi oi χγνοῦσι Θλασ'φημοῦντερ ᾧ τῇ 

φθορᾷ αὑτῶμ καϊαφθαφήσοντρ,κοκκιούμᾶνοι uta 
dp αδικίαο , lovi Ἡγούμᾶμοι T quy ἡμέρα Dua 

φὴμ,αοῖλοι νὴ 44.01, ADU OVTeG cf) ταὶς ἀπά 

ταῖς αὑτῶμ, συυδυω x oU yuoi Vip op OA AoVG, 

ἔχοντερ 4.50UG ἀκοιχαλίδος, νὴ ἀκαταπταύσους 

eua vía, δελε ἄξοντες ψυχάς &sxe fx TOvo, καρ 

— δίαμ γιγνυμνασμβμκμτολεονεξίχις ἔχοντες, καα 

τάφας 

Δ Δα .᾿ 
e esL 

" 5 
& LI F 

| ur 

' ] 

. 3 

| 

sigo ἘΦ ὕλαξ ε,κατακλυσμὸμ κόσμῳ ἀσεθῶμ 



ΠΕΥΡΟΥ ΔΕΥΤΈΡΑ, 73:15 

᾿τάρφας τέκνα,καταλίπτόντες arl «v0 Clay od Op , ts 
zAcióxe e raoXlir e mea Τὴ ὁδῷ τὸ GXA ec 

ἂμ. T Goc'o 9,00 1034 adita γάπασεμ seas "ys 
fip δὲ €9csp 1d laco Savoia. ὑγργύγιομ c ἄφωνομ, 
eu ἀνθφώτου Φωνῇ φθεγξαμϑμορ, ἐκώλυσε, viu * T 
“προφήτου φαφφονίαμ . οὗ τοί εἰσι πικγαὶ Gus 
deor, νεφέλοι V7? λαΐλατρο Ἐλαυνόμϑνοι, οἷς ὃ ὃ ὅ 
Φοο T σκότυο «le o Go τεϊήφκ τ Um £g 0"yt S ῥα 

ται ὄτκτος φθεγξά (Quot, δελεάξζουσιμ qu ἔπιϑυ 
pilote σας κός ἀσελγτίοιο, UO OVTUG ατρῷ υγόν 

ταῦ ΚΝ cA AH ayaSes ἐφομᾶμους ; ἑλόιθεςίαμ 

αὑτοῖς ἐπαγγελλόμδινοι,αὐτοὺ δοῦλοι t ὑπάςχον : 
. ὅπ Q9) φθοςς ᾧ à γάς τίο ὙΠ imp, Tora 9) didus 

ste TS ἀγρῷ υγόντες τὰ μιάσματα ἵ Og eH 

ᾧν ἐπιγνώσει T9) xug tov) σω τῆφος 1000 X995, 
qoV 716 δὲ πάλιν &ucmAaxerreo Wi] Va] , γέγονερ 
αὐτοῖς τὰ ἔχατα χείρονα Ὁ πρώτωμ. xg d]op γὺ 

sy αὐτοῖς, μὰ Ἐπεγνωκένοι T) od op ? δικοιοσύς 

VKGH ἐπιγνοῦσιμ, errtSec. pou Ἐκ ὃ τραφαδοθείσπῳ 
αὑτοῖς ἁγίας «υτολῆρ. συμιδέβεκε δὲ αὖ τοῖο τὸ QO) 

αληθδο τσαφοιμιίαρ, κύωμ &misec) ato tr Δ idtoy 

δτέφαμα,γὴ ὗς λόσαμδμα «o X UALG L.X GoeGoe. 

ταύτημ ἴδει ἀγαπατοὶ δευγέραμ ὑμῖμ γράφω 

ἐπιδολὴμ qA αἷς διτγείφω ὑμῶμ «V Vots lta rd 

Ζ lij ETT 



$16 s ^ EÉnIZTOXkHos5$- | 
eue ἢ διάνοιαμ, ἀινκθϑ ἤναι 7 s : agoegniuiap S d E 

ἃ ey υ7 dy € ᾿ἁγίωμ προφητῶμ, ἡ 99) τα 752. 

| .SoAGp Ἡλκῶμ rro jt) κυφίου W) co T2007 ΓΝ 

τὸ πρῶτορ γινώσκοντες ,ὅτι Asso] d "Vx | 

ao 7v hase py emerat κατὰ Xo Ἰδίαο due — 
7p Ἐπιθυμιίαο zgóuó pon) λέγοντες » 2 ν v ép | 

ἐπαγγελία QO) ποουσίας aiti AG y οἱ πατέ 

: €«8 Ἑκοιμήθασαμ,τοάντα οὕτως δια ῆλίει ἀπὲ: ies 
“κῆρ κΙσεωρ λανθάνει 328 αὑτοὺς τοῦτο θέλοντας, 
"OTI ovg aol ἦσαμ Tecra ou A) γῆ, d elidoaeo i9) d δὺ 

| ὕδατος σωςπσῶσα Go) το θεοῦ λόγῳ, δ[ & op o τός: 

σε κόσμου ὕδατι acra veo el o ἀπτώλετο, 01 7) Vup 

- οἰνανοὴ νὴ Ἡ "yii QUT λό γῷ τεθν σαυςισιμδνοι ὠσὶ, 
. "wel ̓ τεφούμϑμοι εἰ «IC Hatgay glo eg y) ἀπωλείε, 

αὐ TI c ite ἀνθςώπωμ. ip 5 »οῦν μὴ λανθανέε 

|! t νμᾶς ἀγαπκρὶ, ὅτι μία Ἡμέρα πὰ κυρίῳ 

ὧς χίλια ETRSM) χίλια Ἐτα t6 Ἡμέρα μία, οὗ Peas 

d'ava ὃ κύςιος q9) ἐπαγγελίας, ὡς ruo Gead Tita 

"τα Ἡγούντοι, o ec qax eov ue ὡς Ἡμᾶς, μὴ Gua 

λόμδνοο τινας CAES wálag «c Users 
uota Χωφῆσιομ ἥξει εἰ δὲ ἣ ἡμέφα κυφίο v,56 κλέτηκα 
κι Vx cH qu i οἱ οὐφανοι ̓ Gor]ud'op φελεύσιουται, 
᾿δοιχεῖα δὲ καυσού [Sua λυθήσονπ, , v) "yl (9?) τὰ 

ᾧν αὑτῇ ἕςγα κατακαΐσεται, τύτωμ οὖμ τράν: 

| ΤΩΡ Auoa 



^ BpETPOY SAEYTEPA,. 7:17 

mp γλνομβύορ : ττατρὺς "Im ὑπτάρχειρ ὑχιᾶο qi 

᾿ ἃ γίοχς αναςϑοφοζις "ἡ εὐσεθείαις προσδοκῶν | 

"oue y) axsud ovrag elu) ov σίαμ o9) T 0:5 hut 
eae, disp οὐφανοὶ ̓ πουφούμᾶνοι λυθήσονγαξονν Sol 

χεῖα καυσούμδυα "race? xouvovo δὲ οὐρανούς νὴ 

"eylip καινὴμ κατὰ 9 ἐπγγελρια aic προσδοκῶς 
Asp. qu oio δικαιοσωωκ κατοικέί. διὸ ἀγαπκτοὶ 

ταῦτα προσδοκῶντες,ασου άσατε ἄατιλοι, δὴ ἂς 

MAGN TO1 αὑτῷ eU ee Olivau. τ εἰ φήνη, νὴ Tl) τῶ cuz 

fov ἡμῶν μακφοϑυμιίαμ,σωτηςία, Ἡγεῖοσε, xot» 

ὼς LE ὁ ἀγαπατου Ἡλιῶμ ἀδελφὸς τσαῦλορ ala 

"rio αὑτῷ ᾧ δοϑέίσαρ σοφία Ἐγεαμρὴ b up y c 
NS ᾧ τοάσαις τοῖς Ἐπδολάϊο λαλῶμ ᾧ rdi 

ael τούτω, qu οἷς ὄξ; δυσνόντά τινα, & οἱ ἄῤκαα 
θές 9) &siíe moi ϑρεδλοῦσιμ, G c 99) TQ λοιπὰς 

γϑαφάς,πφος au id te αὐτῶν ἀπώλεαμ. Velo 

.OUp ἀγαπητοὶ Ππϑογινώσκοντεο cp vA oss dX «ly 
qu τῇ τὴν αθέσιμκωμ τὐλάνη σωυαπαχθέντες, ics 

"r£c Te τῷ ἰδίου σκφιγΎμισ,αυξάνετε δὲ τυ χάρπι», 

192 Yyvóra TO) κυφίου Bg Q^) c mgog ἱκσοῦ 
ess. avrà ἡ δόξα tg?) vUp IQ) εἰς ἡμιέφαμ ote 

νος ἀμί, 

N ode ode az. 
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JOQANNOY AROZT OA OY 

EHIZTOAH HPQOTH, 

τς ΕἾ HN a ogxiie ; b) ἀκηκόασι 

ἢ 3,0 genu τοῖο 0a 
M| φθαλμοῖς Rp Op40 οεθεασά. 

t : usa, o?) αἵ χέίφεο HG 

: P ENDE angi FAY 

esce 8: ξ | 99] leo , «92] ζωή $ εφανς 

gói, rj ἕως dia spa) xag τυφοὔϊμιεμ γῆ, καταγ 
"YER sg V/A alo Qc Tip aiówop ,H τις Hy 
“τὸς TO πατέφα,ὸ ἐφανεφώθα aci. Q bold 

"ip 9) ἀκηκόαμερ, erre o tus υμῖρ ἕνα τ) ὃ 
pco olv Via EXT DAS H MA dip X92) ἡ κοινωνίαι 

δὲ ἃ ἡμιετέφα μετὰ TO ini du: κα) MAT TO oy 

αὑτῷ inco ἀβιδοῦ. X) ταῦτα γεάφ — vip, 

ἵνα Ἧ χαρὰ ὑμῶρ! H Creme oudin, νὴ E aV TR 

8 ἐπαγγελία, iq ἀκηκόαμεμ ατῇ αὖ το),νὴ ἀναγγέλ, 

λομερ Vjxip,oTi ὃ θεὸς φῶρ ἀξ, νὴ σκοτία qu ate 

τῷ οὐκ si) οὐδὲ μία, ξὰμ εἴπωρκεμ, ὅτι κοινωνῇ 

op ἔχομε μετ αὐτο, νὴ qu G9. σκότει zip rais 
μαρφ ϑθυφομεθαφνοὴ οὗ τοοιοῦμιεμ αἰ ἀλήθειαμ͵ 

tap 
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tay 5 qu [^5] OTI περιπατῶμεμ, 00 αὐτός ὄξιρ 

ὦ δ᾽ φωτὴ, κοινωνίαμ ἔχομεμ μετ αδδλήλωμ» 

να) P ipt ING'OU ASSOV TO) jov atu TO) καθαφ ἴα 

us ἀπὸ τσάστης qr ea ἐϊπωμεμ ,ἄιμας 

Tio οὐκ xc opis exu VO πλανῶμεμ, v) ἣ ἀλή (Beto 

οὐκ ES ip qi hex Tp. ea ὁμολογῶμεμ τὰς ἀμαρτί 

αο Rp ,ziSoo 62) νὴ δίκακος ,ἵνα apii Rap Tat 
ἁμαςτίας, "οὐδ καθας ἰσῊ Hj dro &zP τοᾶσπο ἀδικί 

ας a εἰπωμεμ,ῦτι οὐχ ἣμιαρτήκαμεμ, pep 

VEI sp αὐτὸμ,νὴ ὃ λόγος αὖ τοῦ οὐκ ἴσιμ cA ὑμῖν. 
Tex fot Ac ST rot γράφω V Tg siot μὴ ἀμιάρ 

TTC, 107) £d τις uude ra a og oW TO D Ex ons 

. πρὸς τὸρ πατέρα; 103) 34150] d'ioutop. v) αὐτὸς 
"Ito". 06 ὄξι "exse Ὁ uu.org Cop Hu p, oU τοὶ A 

ἡμετέφωμ ^j μόνομ,αλλὰ νὴ τί ἡ ὅλου TO x0 μι, 
νὴ  τόὅτῳ ^y nio opis, στι Ἐγνώκαλκεμ αὑτὸρ, 

CUT τὰς ἐντολάς αὖ" T2) E λέγω, ἔγνω 

κα sirop sto?) τὰς ἵντολας αὐτῷ μιὰ Τῆς πῆς Ld 

$0 $8, ᾧ «i τούτω ἀλήθεια οὐκ ἔδιμ. ὃς d ἃ κι 
Teil αὖ τοῦ Top λόγομ,χλεθῶς qu τότῳ ἢ ἀγάπε 

τῷ 65 τετελείω cA) τότῳ γινώσκομεμ, ὅτι QM 

αὐτῷ eu. ὁ λέγωμ ᾧ αὑτῷ ἀβιίμ,οφεῖλα xas 

036 1 xélvoo ποις πάτησε, (07) αὑτὸς οὕτως "s 
φιπατέϊμ. ἀδελφοί, οὐκ ἐντολὴμ xouiiy γεάφω 

5 y VU, 



750 "Ὁ SUÉTIZTO:AH 

Vp ky fUr Tra ot og, Ag el ee Te acre ἀρχῆς: 
Ἡ ἐντολὴ Reset d En o λό γς, Op ἡκούσατε ze 
& Xo. πάλιμ ἐντολὴμ Kou Vp γράφω υμῖμ,5 à 

&Ax0cc cu αὑτῷ 3) qu ὑμῖυ, ὁ ἃ & exofia Try, 

y) τὸ 8 ὁ AWO op OW ep αἴνει. ὁ A ̂ y cop qu G9 

φωτὶ εἶναι, 4o) Top ἀϑελφὸρ aU T9 puc Gp, dy τῇ 
σκοτία Sip ἕως ἄρτι. o ἀγαπῶμ Top ἀδελφὸμ 
αὖ τον, ὦν GO φωτὶ plua. (9) σκάνδαλομ ᾧν αὖ 

TG ovx ἔδιμ. 0 δὲ uu Gp Top XA Op au TO , cA 

τὴ σκοτίᾳ 651,492) qu τῇ σκοτίᾳ aregrzracc el oU] 

οὑκ oid wo S ὑπάγει, τιὴ σκοτία ἐτύφλωσε TOVG 
ὀφθαλμοὺς αὑτὸ). γράφω ὑμῖμ τεκνία, ὅτι ἀφέ 
οὐακυμῖμ αἱ GA. T EU. διὰ ὁ Ὄνομα αὐτο). "e t 

Qo ὑμῖμ πατέρερ, ὅτι ἐγνώκατε T0p az? ag χῆρ: 
γοΐφω ὑμῖμ νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε ΤῸΡ πσονκα 
€ Op. γράφω ὑμῖμ aou iat , ὅτι ἐγνώκατε τὸρ τὰ 
τίφα, ἔγραψα ὑμῖμ πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε TOD 
ἀπ ἀρχῆς, ἔγραψα ὑμῖμ νεανίσκοι, ὅτι Ισχυφροὶ 
ξσὲ, πο ὁ λόγος τὸ ϑεοῦ qu) ὑμῖρ υϑμει, μὴ Ves 

νκήκατε TOD 77 2VK e Op. μὴ ἃ γαπᾶτε TO] OG 4.0 p, 
μὴ δὲ τὰ qu GÀ κόσμῳ. áp τις ἀγαπᾶ τὸρ x 0a 

σίκομ, oux, sip. X ἀγάπε τὸ 'aracT (00 ᾧ αὑτῷ, 
ὁτι «dp? cu Go KOc'u.c ,Ἦ ἐπιθυμία o5) caes 

X06, (95) ἐπιθυμία t7) opo A y; (gu ̂  αλαΐο 
36:4 

ἡτία TOU 



| Io ΑΓ ΝΟΥ nPfüTNH -γϑῖ 

ela, T9» βίου, οἶνκ. ἔδιμ Ἐκ TO πατρὸς, ΑΛ Ἐκ Τὸ 

κοσμου tS1, «9 ὁ X0c'4.06 κοι ἀμνὸν » 492) Ἁ 

ιἘπιθυλία av To. 0 δὲ woiop τὸ ϑέλκμα τῷ ϑεοῦ, 

οὠβείεις Top oz Go, τραιδία, idet ὥρα ái QU) 

xac t Ἰκούσατε, OTIO ἀντίλξιδος ἔφρχετοῦ; 193 

νῦμ Be woo yen p .o0«p γινῶξ 

EMI; ὅτι Ov TH ga isip. δ ἢ HALO fei Bop, 

ὍΛΑ οὐκ Kcu zs xa» ud ou ἴσαι dr BAG, 

᾿μεμδυάκεσαμ ἂρ με Ἡμῶρ. αλλ ἵνα payee tos 

θῶσηρ, ὅτι οὐκ εἰσὶ τοάντες στ ἡ μῶμ. κοὴ vj Go 
! (gio λα EXT GTP T0» Q'y lU, M0?) οἴδατε τοᾶντα, 

- ovx ἔγραψα Vai ,ὅτι οὐκ οἴφατε T3) ἀλήθεαμ, 

" eXX ὅτι οἴδατε αὐτήρ. (02) ὅτι Gp ψεῦδος Ἐκ 95) 

ἀληθείας οὐκ ἔδι, τίς ὄξιμ ὁ ψεύσκο,ει μὴ ὃ ovis 

ὅλος, ὅτι Ἰκσοῦς οὐκ ES ip 6 χριδός ; οὗτός ὄξιμ 
ὁἀντίλοισος, 0 ἀςνούμϑιος τὸμ τεατέρα Mo) TOp 

djop.m ἀφνούμϑυος “: jop,oud TOp πατέρα 

ἔχε. ὑμεῖς STE ἀκούσατε ατῇ x$ Xii cA ὑμῖρ 

ueros tay cU Ἡμμῖμ ausi ὁ 7t ἀρχῆς nasse, 
τὴ vado ᾧ ζῶ ἡ JG) d [ER Jue. Y) «Va 

Ἰκδξ) ἡ ἐπαγγελία Hp αὐτὸς Ἐπκγγείλα Vj TU, 

dT Voip Ὁ αἰώνιο. ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοὶ dj 

οπλανώντωρ ὕμᾷς, 3) V/A&iG ὁ qgeuet 0 A dece 

Qt αὐ Τὸ 



752 ETIZTOAR 
3 » 95 * € ^^ / * 3 E e? v 

απ &U'TO) cA) U MED — 9) Ov Muay €XeT€,lyot TIG 

διδάσκεϊ ὑμᾶς, αν (0G TO XUTO aie a διδάσκει 

ὑμᾶς 791 ord TU αληθές 631 , νὴ οὐκ ἔϑι τὺ 
δου. à καθὼς ἐδίδαξε ὦ ὑμᾶς, υϑυξίτε ᾧ cA) αὑτῷ, 
"οὶ VUp Tex via tere q cA) αὑτῷ, [ἵνα ὅταρ φάνη ἣν 

07 "Exp s sse ieq, o?) μὰ i οἀσχυνθῶ μᾶν ἀπὲ 
αὖ τὸ cA τῇ χρουσίᾳ αὐτο Xo eid ire ort δικοκός 
I vvdóer o wo o γριῶμ “δ δικαιοσύνημ, 
3 » ; y E T T 

dt αὖ τοῦ Ὑεγέννη. τδϑτταπὴμ ἀγάπημ 
’’ ^» € * ^ ^c 

δέδωκεμ hip ὁ πατὴς, tu Ἰέκνα θεοῦ x2 0 uS. 

διὰ τοῦτο ὁ 00.00 οὗ γινώσκειυμᾶς, ὅτι οὐκ s 
» ws P ' ^ ^N * 

Ὕνω αὑτομ. γαπητοι,νυμ τέκνα eov £o δ, V) 

οὕπω ἐφανερωϑκ,στισόμεϑα, od uu) δὲ, ὅτι 
τα} ^ c * 0x 4 . αἴ. ἔαρ φανεφωϑ, ὁμοῖοι αὐτῷ σ᾿ μεθα,οτὶ 0-0 uta 

θα αὐτὸμ καθώς ὄξ!, X) τοῖς οὁἔχωμ “ἰὼ ἐλπίδα 
ταύτερ ἐπέ αὐτὸμ., ἀγνίγει av TOp , καθὼς Ἐκέίνορ 
δι γνός Gr τοῦ arg TlU uaa ría) lu) d | 

you ia τρια, μοῦ H ἁμαςτία SL 7 ἀνομία, X) ota 

d'aTe oTi Ἐκέίνοο ἐφανεφώϑα ,ἵνα τὰς ἁμαρτίας 

PITT αἴρῃ νὴ) ἁμαρτία c aUTG οὐκ ἐσιισ ἄς δ νὴ 
L d A ERO 4 we / ^"^ &C 2; 

αὑτῷ [Mute p ovx ἀμαρτανει, eae ὁ ἀμαφτάνωβ 

οὐχ ἑώφακερ o Sp,oUd€ ἔγνωκεμ αὑτόμ. τεκνία». 
pde τολανάτω ὑμᾶο.Ὁ τριῶμ T) dou og ak, 

δίκαιος 631, καϑὼς Ἐκέίνος φίκοκδοὔξιμ. 0 γριῶμ 
al 



IGQANNOI ΠΡΩῪ Η, 73$ 

eli ἀριαφτίαμεκ τὸ διαβόλου ip, ὅτι ἀπὸ ἀφ 
«iio ὃ διάδολος ἁμαρτάνει. sio τό Ὁ ἐφανερώθη 

6 joe τῷ θεσοἶνα λύσῃ rac te γα 9 διαίϑολσ, o dte, 
6 γεγγυνεμᾶμος Ἐκ τὸ «5, ἀμιαρτίαμ οὗ ποιξί, 

ὅτι σπέρμα cu TO) ᾧν αὑτῷ uiua, νὴ ov δαυαη ἂν 

ἁιαρτάνειμ,στι Ἐκ το 05 γεγγύνη. Ὁ rro qa 
νεφά ὄξ; τὰ τέκνα T Oc, o7) τὰ τέκνα τοῦ d'i« GO 
λου, axo Ὁ μὰ xotg δικακοσώνκμ, oUX ἔδιμ Ἐκ 

τῷ 025,3) 0 μὴ ayer p TRAAQ Op αὖ TO. O1 dé 

TK ipi ἢ ἀγγελία, ,ῃρ NYCG OCT ατὶ ἀφ χῆρ,ίνα ary 
TOS αὐλνήλος οὗ καθωρ xdi "Ἐκ Τῷ ewe UN 

x) ἔσφαξε Top ἀϑελφοὸμ αὖ T2. κοῦ χάριμ τίνος 

; ἔσφαξεμ αὑτομ; ὅτι τὰ ἔργα αὐτὸ) πονηρὰ ἦμ, 

τὰ δὲ τὸ ἀϑελφδ αὖ Τὸ δίκοια. "T. i ϑαυμάξετε 
ἀδελφοί μι, εἰ uto 6 ὑμιᾶς ὁ κόσμος. ij. Go οἵα 

δαμεμ,6τι sra eso ἤκαμεμ toT θανάτου de Ty 

Corp, om ἀγατοῦμεμ τοὺς αδελφούς, ὃ αὐ ἀγα 

TO T ᾿ ἀδελφὸμ, uiua ὧν Ὁ θανάτῳ. ind ὃ te 

eap ep &désAq op αὖ τῦ),ἀνθς ottiecóvoc ἢ £51, 2 of 

dan, óri vao ἄνθρω γρκτόνος οὐκ χε Ἰωΐμ oco 

Wop qoavTa plecap. D. τότῳ ἐγνώκαμερ iy 

ücyemip ori kx yog ὑτπτὲς hisp lu) vx sip αὑτῷ 

XOxxcc v) Ἀλιέϊς ὁδειλάμαν ὑπὲς T ἀδελφῶμ τὰς 

ἐυχας τιθέναι 8. δ᾽ &p ἔχη ep Díop τὸ κόσιμιξ, 
9) coe 

- * 



Wa ΕΥ̓ Χμ S 
9) Seagiir Top ἀδελφὸρ αὑτοῦ ἀβείαρ Xxorra, tg) 
κλείσῃ τὰ GJ coy X Vt αὖντο) ἀπὲ irrB mg ἡ ἀγάᾶ 
TT TO) θεοῦ μᾶψει &z? αὐτῷ ; τεκνία xov μὴ ἀγα 
TUA) Ayo δὲ Yos oc ἢ rto "οὐ kN 
θεία, v) QUU Tto γινώσικομιεμ, OTi Ἐκ qO) αληθεξ 
&G teo, ν) ἕαπφοόϑεμ αὖ Τὸν πείσομιεμτὰς xag 
Paci Ἡμῶμιῦτι tod καϊαγινώσκα ἣ tu Gp T ix, 
ὅτι J.«l ]top ó&ip ὃ 0:00 oO) καρδίας hi 3p, v) "ymo 
exa Ta. &yemimor, epi xagdia MAG μὲ καὶ 
ταγινώσκῃ Ri Gp ; σας: ̂N Gl X00. sp "906 TOD 

3«d opsx) 0 td atre Aeua Gi yotasp πα jv, 

ὅτι τὰς ξυτολᾶο αὑτοῦ τιφόμεμ,γὴ Ἰὰ ἀφεσα ἐνώ 

mop amo TP IAS QUT ὅς Sip | ἡ Ἐἐγτολὴ αὖ Τὸ), 

ἵνα πιδεύσωμερ ἊΣ ονόμαὰ 7T τ jov αὖ TO) Ἰκσοῦ | 

Aers sy Gy a mr UL SI ἀδλήλσο,καθωο ἔδω Κεμ ia 

τολήμ. ) ὃ THp τὰς ἐντολὰς αὐτὸ, S αὑτῷ us 

Vet) αὑτὸς qi αὑτῷ, νὴ quy τότῳ CIV KO Sj, ü 

pa quhiuip Ἐκ 9 τονεύματος, οὗ ἢ μῖρ ἔδωκεμ, 
(00 Αγαπητοὶ UA e out " TTUSU A C, τποισεύετε,χλ 

Ad δοκὶ μιάξζετι τὰ τονεύματα er Ἐκ τῷ θεοῦ Ge, 
ὃτι xol ψόνδοποοφῆται ὀφελελύθασιμ εἰ 

κόσμο, QA τούτῳ γινώσκετε ὃ νύχια T0 0e, 

τοᾶρ τονεῦμια ὃ 040A 0*y& ἰνσ'οὔρ Asso) S — 

xi £u wÉoT ac το θεοῦ OS1, QU) τον τνεῦμια ὃ 
μὴ 0,402 
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| μὴ ὁμολογξῖ Topinc oup Asc p ou σαςκὶ tA, 

Béras i 095 ovx tsi. W) τοῦτϑ ὅξ) 9 T Fiuligfeu, 

ὃ CX(OCOCTe OT I ἔς ΧΕ JW) "p q δ᾽ κόσμῳ ὅξ!μ 

Ἠδὰκέίο $ ἐκ Τ θεοῦ Ἐδε: TE VE t, Y) νενικήκατε atus 
^ , 2 c Eie mein DU As s τούς, σὰ Jt Ilo p 631p ὃ qu Vj TUE 0 ᾧν Τῷ XOo' [00s 

: ^ ἕ 3 ^ ^ 
GUTO! Ἐκ τὸ κόσμου εἰσὶ, δια τοῦτο Ἐκ τὸ) Xó« 
| | ^ * eX I rss 

C'J.0U λαλοῦσι,ν ὁ κόσλος aV T «xov. de 
" ^5 d. ovi F. ' $12 4 Ἐκ Το θεον vis 0 Mie d Tp θεομ, ἀκούοι 

Ἡμκῶμ.ο $ οὐκ te tct Oeo οὐκ ad NAA, tx T$ 

τό ye opis TO νεῦμα e ἀληθείας, (02) ὃ 

πνεῦμα ὃ πλάνης, ἀγαππτοῖ, αγαπῶμεμ As 

λήλους,ὅτι Wi ay rk Ἐκ Ὁ θεοῦ ὄξ), γὴ kde: O de: 
mp T T gea yefoveng) γινώσκει T θεό ὦ ὁ XU 

yen p, οὐκ ἔγνωτ' θεό δ ἃ 0 Occo ἀγάπα tsi ΙΒ. 
ῳ TÉTO ἐφανερώβκ i H ἀγάπη T 0e i £p VAT) Oct 

T ἥδ av. μονογγυὴ ἀπεδαλκεμ o soo eo ep xo 
: ci NM d $»-. δ ^? , 272^ € 5» P € 4.0p, Wat £a ous p δὲ αὐτοῦ, cJ) τότῳ 6S1 i ἀγά 

ππκιουχ σὰ i ACIO Ἰγαπήσαμιεμ T Ócop αλλ σὰ αὖ 
Lr ymo sp Ἡκιαο, 4) crises T jon αὐτο 1A 
σιμὸν ποι ἀμ mL ἡ HU Gp. &ryocmiet οὕτωρ 
ys Ἡμᾶς ὁ. «06 , (A ἡμεῖς οφείλομιεμ 
ἀλνίλους ἀγαπᾶμ. Joy οὐδεὶρ ποώγρτε manm, 

tap So ili QRV AUG, 0 3:00 c) cA) HA ip ee, 

"e ἡ ἀγάπα αὖτ Ten Ados tsm ᾧ ip. 

ὦ τὅτῳ 
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| d TT "rs ois c αὐτῷ à uon » » 

αὐτὸς soiadp, OT! £X, TO) τονεύμανο ev TO) d'ed'oa 
xp jp. "οὴ ilo most W) dag Tug o Vj sp» 
ὅτι ὃ παῖὴς ἀπέδαλκε T ὯΝ σωτῆζα ὅ κόσμου, 
ὡς ἂμ ὁμιολογήσψ ὅτι] ἱνσοῦς ep 0 j ὃς τῶ Ses, 

ὁ θεὸς qu αὑτῷ μᾶνα,νὴ αὐτὸς qu Τῷ θεῷ νὴ Rao 
ἔγνώκαμεμ 9») τεπιδεύκαμεμ, alu) ἀγάπαμ, iip 

. Yxa 6 6:20 s ip ὁ θεός ἀγάτωκ ἐσ νοῦ 0 μέ 

op qu τῇ ary rro (Sg θεῷ eSye, (92) ὃ θεὸς jy 
αὑτῷ. ᾧ TÉTO τοτελώωπι Ἧ ym Us Map, 

Aye mad oz io EX GA sp cA TH ἡμέφᾳ, ?, κξίσεωρ, 
ὅτι καθωφὶ &xelyóG ὅξι,ν ὃ Ἡμεῖς t Mu ὧν (S) κά 

σίκῳ τὅτῳ. φόβος οὐκ E519 cq) τῇ ἀγάπε,αλλ 

πλεία ἀγάπν £20 Cd a'T Q06y,ori0 Φόβος xà 

Aac'ip ἔχε. ^j o6 uoc oU τετελείω 7? qu τῇ ας 
γάπιδι μές ἀγαπῶ μδυ «VT , ὅτι cu TG πρῶτος 
ἐγάπκσῳ ἡμᾶς ep ἂς εἴπτη,6 ἃ χγαπῶ "T Üsop, 

δ. 3 » i € ^ , » f €& |! 
») TOJ αδελφ op αὐτοῦ qum, jute tSip.O y AH 

ἀγαπῶμ Top &dxAcop αὖ τὸ op ἑώρακε, Top θεὼ 

ὁμοὺκ τώρφακε, 100 fano à ἀγαπᾶρ; χρὴ Ta TH 

d ντολὴμ EX 0j. ἀτέ αὐτο), ἵνα ὁ ἀ γαπῶμ TO 
θεό, ̓ ἀγαπᾷ ") Sp ἀδελφὸμ αὐτὸ, πᾷ ὁ πὶ 

σεύωμ ὅτι iuro ὄξῃμ « 0 ET ut θεῦ γεγήνη 

TO. MOU (QU) «a 0 Q'yoro op TOU YpovíeaiTe γαπῷ 

(Qt 
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IQANNOT ΠΡΩ͂ΤΗ, 7:7 
X) Top γεγφυκμῆμομ dc αὐ qy τούτῳ "ydo xoa 
po TI ἀγαπῶμεμ τὰ T EQUoCT θεῦ, ὅταρ "T θεὸμ 
ἀγαπῶ 409 A) τὰς cA TOÀ &G αὐτῶ ie Guy, QU TH 

b. d ὍΛ Ὁ “γᾶς ὄξιμ ἃ ἀγάπκ T θεδ, να τὰς eA TOÀ AG GUT τα 
»ς-« Brita 5 027 ^^ , $. Eel ^ 

€ Gud.) αἱ φυῦόλαι oci δας eot οὐκ «Tot. 0 Tt roy 
, t^ ^J ^o * 

T γεγφονεμᾶψορ Ἐκ 7 05, vixi 29g xoc op. X) αὖ 
M C / € / ^ /, c / c 

T ἀξ! N VIC H VE OOo" TOU. X0 4.0] » ἢ 1916 Ha 
^ ; "e €. ^ & f, 2 ὦ ’ὔ 

op. io 651p o Vrxep ΤῸΡ XOC'(A0UeIAAH ὁ "iss 
c7 3 " v E... 26.4 ἐν δ τὰς 2 ς, 

eor: ἰησονο ὄδιμ ὃ ἧς τῶ θεοῦ ; οὗτος ὄξιμ ὃ 
» L| d c? * ce » ^v H j 2 

ἔλθω δι ὕὑδατοῦ δὴ αἰμλατος Ἰησονα a51506 9 οὔκ 
4 2, c7 «c ἢ 

€ Go ὕδατι μόνομ, x qu &). ὕθατι νὴ Go" aia 
^ 3 * ^J c * ^4 

ματι, )) ὦ GS US UU. ὅξι ὸ (tg τυ USO TI τὸ πνεῦ 
: ^) 

" me: C 5p ἣ cA Cea, oT 1 33 εἰσὶ ΟἿ ἐλαςτυςὄντερ 

5» "dou 1 24 * ino 

qu τῷ οὐρανῷ, oracle 0706,94) πνεῦμα Gi^ylOjls 

3) οὗτοι δι δέϊο £p «icr. νὴ τρέϊο εἰσὶ or jag Tus 
^ "»» 0*9 ^V ν C * RE 'φοῦντερ cJ) τῇ "yl os veu uXac, Y) Vd'oe, Wo) αἱμα,ν 

οἵ agde ὧς τὸ ἕῃ eitp.st l2 ῥλαφτυφίαμ Ty ἂν: 
/ / c P. A /- 

θρώπωμ λαμίθάνοκιεμ," μαςΊυςια T δε μιειζωμ 
] r a- MM ^J es 

XS 0901: QUT M Gn H («8$ TUS IQ T 0c Hp Mes. ueH 
E δ ἐν “τς 4 B" ες qd "v yf πε περί T ἡσ αὐτ. ὃ ποιδεύωμ «/G (T Vop T θεδ, £xal 

En... ' 2 C. n t ' / lm ar 

Alo» μιαρτὺς tJ Cu £aulo.o AH "IS eUCOD [45 ΧΊΟΝ 
4. ἢ i. c 3 

Jsusu y ποττρίκκερ XUTOp, OTI OU ποεπίϑε UX&J εἰς 1y 

μαςτυςίαμ., p. usurae cus icq ὁ Üsco πο, TO jou 

αὗτο). X)) αὕτκα 6S1 i μκας τυςία, ὅτι Ἰωὴμ αἰώνιομ 

A« — inp 



558 - BEnrzZTOAM: 5; M 
Xloxep t RI 0 9 δεὸς A92) αὑτηὶ Ἰωὴ s τῷ ἡῷ ᾧ cta | 

τῷ p.t 0 X Cop 7p ἡ ρ ἔχει “Ὁ Ἰωήμιὃ un EX E 
Ty Wop Τῷ θεοῦ, τὶ ξωὴμ οὐκέχει. ταῦτα ἔγρας 
ja ὑμῖμ τοῖς τοιδεύουσιμ ὧς ὦ Ὄνομα τῷ VoU — 

τοῦ θεοῦ να d dim ri Jof αγώνιομ ἔχετε, X) ἵνα 
“-σἰδεύκτε εἰς ὠύνορια 7 ἥοῦ T9) θεοῦ. νὴ t TR E 

LU wo ritui FAXO) a$o8 αὐνὸρ, ὅτι ἐάμ Tloa — 

τώμεθα κατὰ τὸ eausa αὐ Τὸ), ἀκού Ἡμκῶμ. ΝΣ 

tap οἰδαμᾶν ὅτι ἀκούει Ai Gp,o ἂρ οἀτώμεβα, θα | 
Papiu t ὅτι ἔχομῆυ Ἰὰ ἀτήμαϊα ἃ S recen dm 
eim xy τις Ἰδὴ τὲ Tp ἀδελφὸμ ci ἀμιας τάγογϊᾳ | 
ag rig μὰ πρὸς θάνατομ,οὐτίσε, 3) δώσει ata 

τῷ Jonp,oio ἀλμιρφγάνο ὑσὶ [AH πρὸς θάνατομ, sup 

| ἁμαρτία πξὸο θάνατομ, οὗ πο | ἐκεῖνα λέγω ἵνα 
ejapiog. τοᾶσα ἀδικία αμαφτία ESI), Won Sip 

-ἀμαρτία οὐ πρὸς 1 θάνατομ. oda ὅτι wo ὃ 
; γεγγυναμᾶμος 3 ἐκ Ὁ θεοῦ οὐχ, ἀμιαφτάνει, αν Ó 

γγρναθελο eX T T θεοῦ, mé: ctu Top.) ὃ ενηφὸς ovx 
ἄτηετοι αὐτῶ Ἰδα δ T1 Ἐκ τ f ϑεοῦ 40 M90) 

D Ó κόσμος ὅλορ ᾧ ed Tru xem. οἰδαμᾶν δὲ 
ὅτι ὁ ἥοο TO θεοῦ ἥκει,νὴ) δέδωκερ UU. Pi&yotap, | 
ἵνα γινώσκω Uy da αλκθινόμ M90) ic [fy qu i9 

ἀλκνθινῷ, qu GO ἣ ἥῷ «i T9) fu 2858. οὗτος UE | 
: &AxinyoG éco » Ἡ ζωὴ οἀώνιος. Tx foc φυλάξατε 
ἑαυτοὺς aa Τρ eid Ap. quip, | 
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πο ÁUuME- 

v ΓΟ 

Pr i —T 
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c- 
— 999299 

T OI ArIOY I (ANN Of EHI 

ZTOAH ΔΒΥΤΕΡΑ, 

Ij Tes GUTéeo0 5x Ace sva 
[4 v WE J 3, $/& Y) τοῖς τέκνοιο αὖ δὴ» 
.ὯΔ 5 A» ^ 0 2 OUG £'yt9. ἀγαπῷς" GAÀNa 

e e ΞΕ Η ΓΙ 
ν 25 i [E 2) οὐκ ξγὼ ῥμιόνοξ, ^ : | 

GUY) τοάντες οἵ Ἐγνωσ 
X κότεο lU) αλήθεαμ, διὰ 

UR EZ 

Ali ἀλήϑεαμ alio uSiove'ap. d NATU , (97) με 
- BAG tsot eio Tp οὐῶνα, Sot καϑὸ NA χάρις» 

Ἐλεοο εἰρήνη, τσαρα «oU τραγρός, νὴ θὰ κυςίου 
( NO'OU AsiSoU TO) ἥοῦ T σσαθοο, τ; ἀληθείᾳ 9) ἀγά 
vri τ χάφημ Alo, ὅτι εἴρκκα ἐκ ΤΥ Τέκγω pou ur 
πατοῦντας of) kA Oslo xod eA TOR) ἐλάξομῆν ET τοατῴῥόρ, νὴ Vp Ἐφωτῷ σε κυρία, οὐχ ὥς 
- ' 4 1 3 A ct » qUTOANp γξἄφω σοι xouylp , cO oC ἣμ εἴχοίκεμ 
ἀτέας XE6, ἵνα ἀγαπῶ Au QN AovG. "ἢ αὕτα 
ép i cy emi, oc ee τατῶ μῆν κατὰ alo) ὧν» 

" Zw x 324 c 2 1 AS , Auip αὑτον. αὐτὰ ÓS1p W GATOAOH καϑῶς KOC eT 
ἀπ ἀρχῆς , ἵνα sp αὐτὴ τοεριπατῆτε, ὅτι ηρ)λοὴ 

A4 ij λάγοι 



740 — ES d zT AH EM 

«Ado εἰσῆλθον τις T SL » ΟἹ n [C 

γοῦντες hie y esp ἐφχόμόμιου « cA σας κί. οὗτός |. 

ὄξιμ 0 τλάνοο UE ὃ  ἀντίγβιδος. ι(Θλέπετε ἑαυτου, — 

οὐ χρρλέσωμερ ἃ t ἐφγασάμεβα, No d 

πλήρη ἀτρλάδω μιν. τοῦς € Ó ἡφαδαζγωρ 9) A 

pep ᾧ ᾧ τὰ ἡ διδαχὴ (ΟἹ E Soy οὔκ exe. δ 1 

μϑύωμφῷ ᾧ τῇ id exi TO) λϑιδδ οὗ τος 92) ToU "T 
τίφα νὴ τὸν fjop UXe.st T!G Fexerat πρὸς YT E 

9) To cg διδαχὴ οἱ οὐ égal λαμβάνετε «Ua 

Top «IG ojiap, oU) xatsap αὐτῷ AH λέγετε. y) | 

λέγωμ χούςεμ,κοινωνξῖ τοῖο eye αὑτοῦ Τοῖς 7PÀ 

νης οἿο.Ρ)λια t ἔχὼμ ὑμῖρ γράφει ,οὐκ᾿ βουλάθαμ, 

διὰ χάςτου M92) ἐμέλανος. ἀλλὰ ἐλπίζω. vp 
πρὸς ὑμᾶς, δόμα πρὸς βόμαλαλῆσαι, | 

"fyc χαφὰ nA Gp 1 8 Y τετλιφωμίυήι . d 

αὐάγεταί σετὰ τέκνα q9) 0 X 

d*AQHe σου ὃ txAG 

KTlo. qud. C. 



TOY ATIOI IQCANNOI TOI 
OEOAOTOY KAOOAIKH 
EHIZTOAH  TPITH, 

πρεσβύτερος γαΐῳ δ ἀκ 
eo τὶ » A» ^» γαπκτῷ,ομ γὼ ἀγαπῶ 

l| ποάντωρ εὔχομιαῖ σε εὐος 
QE M d'ovaJS, wo?) νγιαΐνεμ, κα 

Ho cede  δὺ 9do «uodovrat σου iv 

xs "m y» qe exon OE «9 
| gk rues Tp σου τῇ ἀλεθεία,καϑὺς οὶ ef) ἀλκ 

δϑείᾳ τριπτατεῖρ. ἐκεοτέφαμ τούτωμ οὐκ ἔχω χὰ 
- eapslva ἀκούω τὰ ἐμιὰ τέκνα ᾧν ἀλκθείᾳ τϑιπας 

E- τοῦντα. ἀγαπητέ, ττιδὸρ γριξίο, ὁ Ἐαμ "ἐφ γάσῃ εἰς 

| 1 τοὺς ἀδελφούς N90 sre τος Es ξένους, οἵ ἔμας TUS 

T. σάμσουταγάπῃ Ἰνωπιομ ἐκκλησίας, ous Kata 
- ASQ ania ngo ép ἡ ας ἀξίως T9) θεδ οἵ ὅπερ γϑ 

᾿ ἃ “πο Ὀνόμιατος dL op, tdt λαμιβάνοντες ἃ» 

F Tiv wOvop . ! Ἡ λκξίς οὖμ οφείλομᾶν Q PA oua. Ga ve 

ἢ τοὺς τοιούτους, ἵνα σιωρες ̂ o! γινώμεθα τῇ ἀλκε 

: Aa ij — 3ua. 

y Au 

“ Ann y "n" 

? ᾽ N * 

qu αλλ ϑείχ, ^y C £470 

σαι, 



d bus 

242 EmrnIZTO A m T 

θεία, yea τὴ ἐκκλισίᾳ, OM ὃ ιλοπεωτεύε, 

Cop ̓αὐτῶμ διοτφεφής οἱ οὐκ ἐπιδέχεται ἡ ἡμᾶς. διὰ 
TOU T ὰρ ML din αὐτο) Ta ἔφγα & Tid, 

λόγοι ἜΜΙΟΩ φλυαφῶμ ἡμᾶς. (92) m. ἀφκούμεα. : 

νος Ἐπὶ τούτοις, οὔ πε αὑτὸς ἐπιδέχετοι τοὺς αδϑελο 

qoi, (9) TOUG βυολοιδμίους xA fasi) s ἐκ gO) t£xs 

κλισίας £x 607 e.c ἀγαπητὲ, 4.8 aun Ὁ κακὸμ, ὶ 

Ge τὸ ἀγαθόμ.ὃ ἀγαθοφριῶμ Ἐκ T θεοῦ ὄξιμ, δὲ 

κακοτριῶμ | οὐχ ἑώρακε TO) θεόμ. usage Mss 1 

quoe ierat U7P πάντωμ, Yo) ὑγξ ας) o9] Gus 

θεία gi "μᾶς δὲ μιας τυφοῦ uu ΩΝ oid'Te oTt — 

ἡ nog rug ἡμκῶμ ἀλκθής &Er.oP2.a «Xon ye&s 
φειμ,αλδ' oU θέλω διὰ μέλανος νοὴ καλάμιου σοι 

aiat τλπίζω δὲ εὐθέως ἰδέ σε, δόμα be Ἢ 
δόμα λαλήσο lu. diam σοιιὰαυάζονταξ ἡ | 

σε oi φίλοι. ἀαυάσου τοὺς 

Φίλουρ XOT 

Ὄνομα, 



TOY ΑΓΙΟΥ͂ ΙΟΥΔΑ  AnOZTOAOI 
BEIZTOAM KAOOAIKH, 

ΜΠ ΟΥ̓͂ΔΑΣ Ixcoy T δᾷᾳ 
4d Aog apo δὲ! ἰακώδου» 

"m. "τοῖς qu Jw πατρὶ iyi 

7 ἷ σμᾷμοις s μα, 1X0"0U A055 

au^ CSS Tere npluyois , Ἀλητοῖο. ta 

x 25 59 Mas ὑμῖρ W) Nux δὴ vy 

πε mE Aeyacm rel ar Gra axoud ip 7P10U. 
E tSuoc γεάφεμ Vulp ποδὶ QS) κοινῆς σωτπφίας κἀκ 
᾿ς γάγκημ top ye tot ὑμῖρ,πρακαλῶμ ἐπαγῶα 
u Vi2e2Jf τὴ ἅπαξ ̓ σαφαδοϑείσῃ ΤΌΪΟ ἁγίοιρ wis, 

! τραρασέδυσαμ vé τινες ἄνθφω ΤΡ τοάλακ 730 
γεγεαμι μοι εἰ de TOU TO TO κρῖμα, acea Tl) 
τὸ 665 M 5p χάρφιμ μετατιθέντε εἰς ἀσέλγααμ, 
X) Top j4óVop δεαπότημ Oeopax) xoi iq Gp TRO SUD 

2850} ἀφνούμδμιοι VIP Vii um ὑυλκᾷς ὅδλομκαι, 
ἀδότας ἃ ὑμκᾶς ἅπαξ του ; OTIO κύφιος; λαομ 1 ἐκ 
€) οἀ γύτηου σώσας,τὸ δεύτερο τοῦς pu wis 
g'«yT«G ἀπώλεσεμ. ἀγγέλοι υὸ τὰ TG n τχφήσαν 

τας T  ταυτῶμ ἀρχὴμ,ἀλια &?PA rcov Tace * Ἰφιομ 

οἰκατήςιορ εἰς xetoip μεγάλκο Ἡμέφας,δὲ σιμοῖς 
αἴδίοιο V7P 16 pop enin. ὡς σοδομα νὴ Yós 
μοξῥα sh «a τῷ αὐτὰς πόλες T ὅμιοιομ τούτοις 

Aa di πότῳ 



744 Ἂς. ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ LÍ 

vpórrop Ἐκτποφνεύσασαοι, à) kara ὑπίσω. 
σας κος ἑτέφαρ, πρόκαντι δόγμα υφος, olei 

δίκα ὑπέχοσαις ὁμοίως (Xf τοι νὴ οὗ οι ἐνυπνια 
ολβμνοι, σάφκα Í^ ἀαιαζνασιρκυφιότετα δ᾽ αθετὅα 3 

σι,δόξας᾽ 5 δλασφκιϑσιμ. 05 μιχαὴλ ὃ ἀφχάγ 
Ὕελοο, ὅτε τὸ διαβόλῳ διακφινό μος, d "λέγεις 

τὸ 791 7T κωυύσέως σώμιατος,, οὐκ ἐτόλμησε κοί 

gi ema yxelp βλασφημίας, ἀλλὰ εἴπερ;ἐπιὰς 

poa. σοι κύςιος. οὗτοι ὅτα Í^ our otf atgtt, δλα 

σφαμίδσιρ ὅσα 5 Φυσικῶρ ὡοτὰ ἀλογᾷ £c ta 

πίβαντ qi TY TUIC Φθείφοντ. οὐαὶ αὑτοῖς, ,6τὶ TH 

ὁδῷ 1 x&ip tore Or as) TH ἢ ταλάνμ T ? Bonet. P 

po) 5 d cei ἴλαις LX TH ἀν Ao*yi QC T κορς ἀπώ E 

AOV TO. οὗ τοί εἰσι» cJ) ταῖς ἀγάπαις Up, απιλᾶ Ὁ 

δεο,συυδνωχδρμᾶμοι χῳόδωρ ἑαυτούς τριμκαῖνον Ὁ 

τις, νεφέλοι eru e oru τὴ yeu. cop vri se 0 4 gd, 
déyd ea φθινοπωφινὰ ἀκ ὅπα, "Ur ἀγθανόντα, "ἢ 
Ἐκφιδωθ ἐντα,κύμιαγα ἄγρια Be tos οὗ παφς ! ον 
τα τὰρ 5 ἑαυτῶ aL cio, ἀσέςεο πλανῆτοχ,οἷς ὃ : 

Ἰόφος T σκότους,ε iG ou Ga τετήςιτ προεφήτευα 53 
σε" ἡ) TTG ἑόδομιος € Q2? ada ἐνωχυλέγωμ. 4 

1d'ov. ἔλθε κύριος ῳ ay Loo ἀυφιᾶσιμ αὐτὸ)» ΡΝ 

ca κφίσιμ! "p ré Tap tgo) g SAY οἱ πάγταρ | 

τοί x2«6 6o αὑτῶρμ το! τοάντωμ V ἐς γωμ acea 
βείαο 

1 



s ΠΟ ΟΥ̓ Δ A, “74:5 

Place sinis, op Ἰσέβισαρ, ν in v V TO) un 
᾿ς σκληρῷ Gp, ὧμ Ἰλάλασαμ κατ «UT Für C ace 
" GGoc.obtel ὦσι yw" Sad, με! [μοις οι,καϊα τόρ 

— ἐπιθυμίας αὐ T τροόνό μῆλοι, X) ὁ σόμα αὐτῶμ 
᾿ λαλέῖ ὑπέφογκα, ϑαυξάξοντες πρόσωπα xta 
λείας χάφιμινμάίο dc ἀγαπαοὶ; punc E Y : ia 

pump ὃ T agoeg plu p V7P TI. ἀποδόλωμ T κυ 

era Hp Tus xisssori EA yop ὑμῆμ,ὔτι qi to 

TO 3góvo σον τ Ἐλιπαίκται, κατὰ τὰς ἑαυτῶμ 

Ἐπιθυμίας ?Pe opor Y. ἀσεβεῶμ. οὗτοί «161g 

ól &ztd'toelTovm«o Jvxixor , πνεῦμα m ἔχοντερ, 

ὑμᾶς δὲ ἀγαπκτοὶ, τῇ «ἁγιωτάτῃ Vu. Gp wisa Ἐς 

“ρικοδομιῶντερ Soi TOV e, eA. πνεύμαὰ ἁγίῳ 908 

σθυχόμϑυοι, ἑαυτοῦ 6 τ ἀγάπῃ rou τας ἤσατε, 
ago dx élue ἡ T λεοο T κυρία nip Iia ast 
SOU, eG don eioviop . y) οἷς [^ Ἐλεξίτε digno 
ᾶροι, οἵᾳ δὲ qu φόβῳ σώξετε,, ἘΚ ταυςος ag más 

| jovre tue ore y) Top c7? 99) canon tarius 

op χιτῶνα. τ᾽ δὲ διυαμδύῳ φυλάξοι αὑτονᾳ 

ἀτηγαΐδους , νὴ Sücot κατενώπιομ ὃ δόξκο αὖ Τὸ) 
EU 5 P4 - Ax. / 4 ^o ^J D 

5 QAO SG GA) ἀγαλλιάσει, (4. 0yc σοῷ c θεῷ σώτη 

qus pd 02a (QU) M yo 0g QN, κράτορ W) dtu 

σία, νῦμ νὴ «/G τοᾶντας τοι οἀῶνας. ἀμήμ, 

Ád4 v 

Mu 



E art TOf ArIOY IQAN 

ΝΟΥ TOY ΘΕΟΛΟΓΟΥ͂, 

| δᾷ pure ὦ 

5) Λανεμ mosue - 

λας διὰ τὸ) ΔΎ 

γον coco; Nia αὐτο) ἴω VE, ὃς ἔμιας τύ ̓ 

exos Tóp X0 yop τῷ θεοῦ γὴ «lud exa rog a Ixc'oU 
agsov, ora Tesi, exei c Ó Soy op y 
οἱ &XOUJVT€O TOVO AO ove Q9) 2909 KTeIXO (9) 

τηροῦντες τὰ ᾧ αὑτὴ "yeye xu. Aura. ὁ γὺ καιρὸς 

ξγγύς. Ἰωάννες ταῖς ἐη]ὰ Ἐκκλκησίαιο TOLG ᾧ T — 
Qc 10. xdgia UA Tp 9) εἰφήυκ &z τὸ ὃ μι, νὴ ὃ ips 
9) E ἐφχόμδυος, It) &TpTW ena τυϑιμἄτωμ, 

ἃ oy ἐνώπιομ T 0góvs αὖ T9), νὴ aczro 1&0 38I93, 

ὃ prm ὃ 97506,0 πρωτότοκος Ἐκ ἦν vg, 
99 



AROKXAAY:TIZz. bo 

Wo ὃ dg xo ἣν βασιλέωμ sOrvie. [CE ἀγαπή 
δαντι ἡμᾶς, W) λουσαντι Ἡμᾶς ἐκ Tp ἀμιαςτι 

Gp ᾧ ὁ αἵματιαυοῦ, νὰ eTOINC Sp Wade δασὶ 
λές 6 (py gelo Ὁ JO y) bad αὑτοῦ, αὑτῷ ἣ 
δόξα (92) T xg «1o ToUc οἰῶναο τῶρ oL Vot, 
QA RU. idov € ἐφ X vro, μεῖα τῶρ νεφελῶμ,νὴ οὐ τῇ 
σᾶς ὀφθαλμὸς, νὴ οἱ τινε atop d εκέντισαμ. 

᾿ * 4 L^ ς 3 Ὁ 32 ; ἢ κόψονται est ou αἱ cp v?, αἱ q9) γϑο, vod 0 pe 
Ἐγώ εἶμαι τὸ να, νὴ 29 0, ἀρχὴ νὴ τέλος,λέγε ὃ KU 
$106, 0 Op Y ὃ Ny κα) ὁ tex oj Ujoo o acu TOx ote. 
τῶς ξγῶ f atyyuG ὃ νὴ ἀδελφὸς Vj. Gp νὴ συγκοι 
ὕωνοο qu τῇ ϑλί ἀ νὴ ᾧ» τῇ βασιλεία νὴ ὑτρμονῇ 

" Tug'OU χοισοῦ, Ἐγγυόμαμ cy τῇ νήσῳ πάτμῳ διὰ 

"Top λὄγομ τῷ ϑεοῦ Wo) τὶν μας τυρίαμ Ἰκσοῦ χα! 
$8. ἐγγυόμηρμ QA) s Ve oc, y τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, 
49) ἴκουσα ὀπίσω μκου Φωνὴμ s'y dA ὧς σἄλα 

7ri^WoG, λεγούσιο. Ἐγώ εἰμι ὁ «α,νὴ T9 9. ὃ πρῶ 
το E tXaoG. X) ὃ Θλέπᾷο 8 op ug διϑλίομ, 

9) τοί zop τοῖο ἐκκλησίομο, ταις cA ἀσΊίᾳ, slg 

ἔφεσόρ, Yos σιμύξςνημ; WÀ) το τέφγαμορ 92) 
| elc ϑυατείρας, 462) elc σάςδειρ," o) «e Q1Axd «A 

Qa; ic) €i λαοδικείαμ. (92) ἐπέθϑεψα δλέπαμ 
τἰωφωνὰμ οἵ τιο λάλησε Ms T ἔλιοῦ. 9) Ἐἐπιϑρέο 

E sdopi tT γέλα aque Gio » V) qu μέσῳ ἥν 

Axa 



748 ATOKAAYTTYIZ 
Av x yip ouxotop ἥῷ ἀνθρώπου, y kd v pop τος 

dex, νὴ aie doc Uo πρὸς τοῖο μιαδοῖς ζύνημ 

aguc ip ἣ δὲ κεφαλή αὐτοῦ, νὴ αἱ τρίχες Aluka, 
G4 tero] λδυκομ,ῶς χιώμ.νὴ οἵ οφθαλμιοὶ αὑτὸ — 

ὡς φλο3 τουφός, 4,902) 01 τοόύϑερ αὖ T0) 044.0101 0X 

κπολιβάνῳ, ὡς qv Kou. Teo. τοεπυφωρῆψοι, "οὐ οἵ 

φωνὴ αὑτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτωμ T0 Gp. MO exon 
cA Ti ἐδεξιᾷ αὖ Τοῦ χερὶ ἀϑέραρ ΣΝ ἐκ 7050 
^4 UT?) Soupe δίδομιος ὃ ὀξέα, excog d 

pA νὴ ἃ ode αὖ Τὸ), ὡς 0 ἅλιος Φαΐνει di d'ao& 
ἀκει OUT) . WC? ὅτε «don cti TOJ) , ἔπισα πρὸς TO — 

v 0d ato αὐτὸ Go νεκφός, νὴ ἐπτέθακερ ml δεξιὰμ A 

αὑτοῦ χέφα ἐπὲ ἐμκὲ, λέγωρ 4x01. μὴ φοβοῦ, ἐγώ, ῇ 

viu δ΄ πρῶτος νὴ ὁ ἔχατος, νὴ ὃ Zap, νὴ) ἐγγυόμήμ 
νεκρός, ἡ) Ἰδοὺ φῶμώμι εἰς τού αἰῶνας ὧν ὦ 

Vop, δ) ἔχω ae κλέϊς τοῦ ἄδου, νὴ τοῦ ϑανάτονυ͵ 
γροάψομα «1 o, νὴ ἅ ὠσιμ, νὴ ἃ μέλλει γίνεσϑας 
μετὰ ταῦτα. ὁ μυπήφιομ Thy ετῆα ἀδέφωμ, οὖς 

εἶδες Ἐπὶ 99) d'«&i&e d οὔ) τὰς «τῆα λιχνίαρ 

τὰς aucto, ol ἱ ξηγα ἀδέρφερς eor Y vn]aie 

κλησιῶμ «lol, Y) epa λυχνίοι Χο εἶδες sat X2 

xANcioL εἰσί τῷ αγγέλῳ qo) toe ine $x2 

xANGIXO gei óp.r&ds λέγα Ὁ κφρατῶμ τοῦο ema 

ἀδίφας qu τῇ δεξιᾷ o TOU, ὃ πσεςιπατῶμ Ἐπὶ ' ua 
σῷ TÀJ 



wr 

po AROXEXAATITE 749 L: 

ee y ἐπγα λυχνιῶρ TOU χρυσῶμι οἶδα Tte yat 1 

σου Νὴ τὸρ κόπομ σον » X) Tuis ὑπομιονήμ σου Νὴ 

| ὅτι οὗ d'a βαδάσαι κακοῦ, νὴ ἐπαφάσω τούς 

φάσκοντας εἶναι ἀτσοθόλους "δ οὔκ εἰσί, 9») T» 

e«6 au Tovo ψδυδές,, νὴ Ἐβράδασαςο, νὴ ὑπτομιονὴβμ 

Ἐχειο νὴ διὰ ὁ ovo; μα κεκοπίακαρ v) οὗ κέ 

Xu, αλλ ἔχω WP o0 0 Ὁ ἀγάπῃ σὰ TY 
πρώτιρ Q EX. ἀνημιόνθυε οὖμ πόθ qu ἐκπέη]ω 

Wes; Veo ok op) τὰ πρῶτα ἴς γα τσοίησομ. 

«1 5 μὴ ἐφ χομαΐ g'ol τάχα,γὴ κινήσω “ὦ λυχυΐ 

ey c'ovU Ἐκ TO τόπτου αὑτῆς, tap μὴ ἀΔετανοίσηρ. 

he to τοῦτο *xee » OTI ace τὰ ἔφγα TA νικοα 

K air, ἃ κἀγὼ Μισῶ, 0 ἔχω " οὖς CK OUO XTLÀ, 

᾿ς 110 τνεῦλκα Afya TOLG Ἐκκλησίαμο, [^y νικῶνά 

P δώσω αὑτῷ φαγέϊμ ex T0) ξύλου qO) φωδο, o ὄξιμ 
Lo φυμέσῳ TO παραδείσου τοῦ ϑεοῦ. νῷ GÀ ἀγα 

Ὑἵλῳ φογεκκλισίας σιμυζναίωρ γφάγομ. τάδε 

λέγει O 296/7069) ὃ Ἰλατορ, ὃς ξγύύετο νεκφορ,γἢ 

20 Ἐξζασεμ. οἶδά σου τὰ ἐς γα κοῦ i3 SAM rp ἡοὴ 
P. iu ἡ]ωχίαρ,αλούσι δὲ εἰ, Ὁ alu ὅλασφ " 

n 53 dip ἦν λεγόντωρ Ἰουδαζους εἶ εἰναι sou eve, o?) | 

οὐκ ὠσὶν, ἃ QU o σαυαγωγὴ τὸ σατανᾶ. uad 

φοβοῦ; & M. EDS dC aep. "d'ov i 3». Ga. elu dt 

ἡμῖν 0 pss «IQ qv AQUI οἵνα wagofire d) 

Sem 
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750 ATOKAAYTIZ, 

ἕξετε QA T: p use δέκα. Ὑγίνου wiS06 Gel due. 
νᾶτου, (0) δώσω σοι TOU σέφανομ Qo) ζωῆς. € X 

p οὗο ἀκουσάτω, τί τὸ τονεῦχια AC ya τοῖς exa 
xAwciouo ὃ νικῶρ οὗ μὴ xd noi Ἐκ τὸ ϑανάτου — ^ 
τῷ δϑυτέρου. χοῦ G9 ἀγγέλῳ S eu πεςγάμῳ 
Ἐκκλισίαρ γϑάψομ. τἄδε λέγει ὃ ἔχωμ abo e o4. 
φαΐαμ ero δίσομομ τὴ ὀξϑαρ. οἶδα τὰ eye 
σου, 402) πποῦ κατοιμέίο, ὅπτου ὁ θφόνορ. τὸ) σα2 

τανε νὴ κρατέίς ὦ Qvo p A00, (G? "ΟῚ οὐκ Ἰφνήσω 

qiu "sisi "d 192) s ταῖς ἡμέςοις ἐμαῖς αν 
τίπαοο Je TUG Uu. 0v ὃ 1506, 00 azrex Tay On cae L 

Wap, ὅπου xo Pixe ὃ σατανᾶς .ἀλλιέχωκατά — 

σου Ὀλίγα, ὅτι ἔχεις Ex el κρατοῦντας. τὶ) δια. 

Xy ϑαλαᾶμι δῷ ἐδιδασκεμ cA [C5 βαλάκ βαλξίρ 

σκάἄνδαλομ ἐνώπιομ cy ἡῶμ Ἰσραΐλ, φαγξίμ eta 
δωλόθυτα, νὴ το οφνεῦσαιε, οὕτως ἔχεις νὴ σὺ κρα 

“ὔντας σπἰὼ διδαχὴρ τῶρ νικολαϊ τῶμ, ὃ Uto G3, 
ἀκετανόπσομ, ἐδεμὴ, ἐφ xc og cot TOXU, Y) "wo 

As fato μετ αὐτῶρ e τῇ δομιφαΐᾳ τοῦ 5 ὁμιαϊδε 

μου ἔχωμ οὖς ἀκουσάτω , τί 9 wy oc λέγει 

ταῖς Ἐκκλησίαις, G9 νικῶντι δώσω αὑτῷ oa 
ey Gp ἄπο “τὸ voc το) xxgués jov » (QU) da | 

σὼ αὑτῷ Aipop λόυκὴρμ, won) ἐπὶ ados ψὴφ "a Qvo 

P. Kato. Yeygeouo udafo y ,Q xn G ἔγνω εὖ AX O 

Aa. aoi 



AROXAATITIZ 751 
λαμξάνωμ . X) ὧδ᾽ αγγέλῳ q9) ὦ ϑυατείραςο x5 

κλισίας *yeo- op , τἄϑε λέγε ὁ ἥδε τῷ ϑεοῦ ,0 
ἔχωρ Ῥιὶς ὀφθαλμους αὐτόγως φλόγα τανςός, 

V9?) 01 τοόϑες «T9 ὅμοιοι χαλκολιβαάνῳ.. οἶδά 

σου ra te Yat "οὴ 1) ἀγάπαρ, νὴ τί διακονίαρ, 

4o) rl as tSp, νὴ lo ὑποιμκονήμ σου, o7) ταῖς 
"ya σου, X) τὰ Aoc πλείονα TU ae TU. GA 

ἔχω κατὰ σοῦ ολίγα, ὅτι ξᾷο σἰὼ "y ootacot i dac 
£A al Af yo υσαμ ἑταυτὴμ ago Gp, διδάσκει b 

-X) aAoyaoJf, $u.0Uo d'oUAdio τρονεῦσαι, νὰ εἰ deos 

Ao8UTa φαγέμ. νὴ ἔδωκα αὑτῇ A&ovo μείνα 4e Tote 

νοήσῃ Ἐκ ? γρονείαρ αὐτῆ, νὴ οὗ μιεϊενδκσεμιϊ δοὺ 

E. Aya βάλχω αὐτὸμ sto κλίνκμ, νὴ τοῦς μιοιχεύονε 
. qa μετ RU? etc θλίψη μεγάλημφεαμ μὴ με α 
- yog ip Ἐκ Ὁ ἐφγὼμ αὐτῶμ,νὴ τὰ τέκνα acu TG 
᾿ατρκ]ενῶ cAj θανάτῳ .νὴ γνώσονται τεᾶσοαι αἱ exe 

s B € o». P e 2 ^ Ó s - SU foU 0T 1 ἘγΎΩ 1440. Ἐρόυνῶμ vecpeovo νὴ xoa 
* / E M ^o δίας, δώσω Vuiptx&so KL τὰ £o ya VUA. 

* » * ' * (^ ^e 2 , c, 

V4LTp δὲ λέγω vw) λοιγεῖς τοῖς qu θυατείραμο, ὅσοι 

οὐκ teat loo διδαχὴρ Tor ip, v) οἵ ἄνες οὐκ Xa 
: ^ 4, t^ ^ € 4 3 ^» 

γνώσαμ Toc δάθη 7 σαϊανα,ως A&ysoty,ov DA 
&.»— ὦ o» , * €13! ͵ 

τῷ ὑμᾶς αλιο βάφορ,τολημ 0 ἔχετε, κρατήσατε 
ἰ ἄχϑις oU ἂρ ἜΧΕΝ, 0 νικῶμ νὴ ὃ τιφῶὼμ ἄλοι τέλος. 

Ν.͵ d / 3^ / 5 Nx ἢ ^» 

- τὰ Ey VS, o9 αὐτῷ dto via Ἐπὶ P εθγῶρ, 

«92 7'0|* 



762 ATOXAXAYr)STÀA NC 
Y) 2ριζκανέι oU TOV C CAP ῥάδδῳ σιδηρᾷ, oe τὰ σκεύ — 

Ja sigan supleerou, AT κᾷγω dA ud ἢ 
“Τὸ τσατρόθ 000 MQU) δώσω αὑτῷ Top ἀδέξα" TD. 1 

πρωϊνόμ. «0 Exe οὖς ἀκουσάτω, τί τοτνεῦμα ὦ 
λέγει volo ἐκκλησίοκα. Καὶ "t ̂ W EA c) eo) 5 

ᾧν σάρδεσιρ Ἐκκλησίαρ γφράψομ. τάϑε λέγε ἕα J 
Ap τὰ πνεύματα TO) θεοῦ, oU τούο ema c Sta 

φαρ, οἶδά id τὰ ἔς γαρῦτι ὸ Ὄνομα ἔχας, ὅτι 2,65, 

i9 vengog d. γίνου γεν φῶ, y sigidop τάλοιε — 

πὰ, ἃ μέλνει ἀτρθανείμ «οὐ 323 sVewocaou ἔφγα 

weno uda ἐνώπιομ Τοῦ ϑεοῦ, ῥνημιόνδυς OU 
ποῦς ελαφας 192) I OUC' CO, 3) nga eetuyówa | 
€'op. tay οὖν μὲ yewyogle we, ἕξω i ἔπε! σε (oC xs E 

7]«e. x) οὗ JA γνῷς aei ὥφαμ ἥξω ἐπί σὲ ἔχας 3 

ὀλίγα. ὀνόματα 39) y σάς deo ip,ot οὔκ ἐμόλυε, 

vap τὰ 14.6 τια TOU oU) 7X ̓πτατήσουσιυ μα 

TET Moi jor à 01 εἰσ!μ.ὃ νηκῶμ, οὗτος 71 
βαλέΐται cA Ἱματίοις λδικοῖο, 9) OU μὰ RH 

* ὄνομα αὔ το) ἐκ βίβλου 99) clic (9) rd Γ 

“λογήσομιοι᾽ ἡ ὄνομα αὖ τοῦ ἐνώπιομ T) πατρός 3 
qo v9) Ἰνώπιου TW C ἀγγέλω p αὖ TO). ὃ TX op οὖς | | 

cde co ,TI T0 πνε ὑμα λέγει TOO tXXAXc TUO, 

πολ ὧρ᾽ ἀγγέλῳ qe s Φιλαϑελφία ἐκκλησίας 

aseo τάδε λέγε 0 0y106,0 QAWJIVOG, Ὁ — 



ἢ ΑΠπὸΚΑΛΌΎΥΈΙΣ. 753 

Ὁ κλέα T «614, t Ó Go foy cop, s) οὐδεὶς Asie, «) 

᾿ς sAde d) οὐδεὶς ὁ ἀνοίγει. οἶδά σου τὰ ἔφγα, "dou 
δέδωκα ξνώπιόμ σου θύςαι ἀνεῳ γωδιΐεμ, W) Ua 

- δεὶς δώση i κλέίσοι αὑτὴμ,ὔτι M ἔχες δύ 
Vou ap,x) ἑτήςησάρ ἐκον TO) Aoyop . W) οὐκ kevá 

σὼ ὦ ονόμά μον Ἰδοὺ δίδωμι Ἐκ 9) usua 
eytio T0) σατανᾶ Ti Asyó VT Oy avTOv 10 vd'asG 

E εἶναι, νὴ οὐκ εἰσὶν, ἃ ἀλλὰ ψεύδονται . id'ov soit 
σὼ αὑτοῦς , iva KEerip y) Aj gsespenmqic iva 

mop T TAM c5) γνῶσι ὅτι Ἐγὼ Ἰγάπησά 
- | σε; ὅτι οὐκ «e τὸρ λόγομ Q9) U7TOJA.OVNC 4A0U, 

: : κἀγώ ct τήφίσω Ἐκ q9) ὥ ET TO (— 93) 

D μοδιούσκο Ἐς χεάϑοι e Ἐπὶ TO oov podio t OAKG» 

| "wagkc'ou τοὺς κατοικᾶντας tr o5] γῆς. 1d'oU ἐρ 

Ac044.04 ταχύ, κφάτειο ἔχεις οἵνα ud ero λάβη 

qop σέφανόμ σου, 9 νικῶμ, ποιήσω αὑτομ SVACD 
qu&) ναῷ 0 θεοῦ μου, νὴ ἔξω oU jui δ'ςέλθῃ ἔτι, 
κοὐ γράψω Ἐν ctio]! τὸ ovo uot τὸ oV κιου,νμοὴ 
2 Ὀνομκα qO) τοόλεως TO θεοῦ μκου γ᾽) κοινῆς fes. 

Ἢ ςουσαλήμ. »ἣ καταβαζνουσαῖκ 10) οὐφανοῦ ἀ» 

1 τῷ 3x0 μου; τ) ὁ ὀνομά μου 79 xatyóp. ὁ Cx top 

4 * oie ἀκουσάτω, Ti? πσνευμκα λέγει TOLG tXXANz 

E 'σίακα. 9) 62. αὐγέλῳ 99) ἐκκλησίας λαοδικέωμ 

| τόν τάδελίγα,ἀ μὴμ o μιᾶς τυς Ὁ τοιδὸς I) 
Bb ἄληθινοο, 



ὦ ATOXAAXYIES. ΤῊ 
ἀλαθινὸρ, ὃ ἀρχὴ ὃ κτίσεως T oid σα τὰ [^ 

γαρῦτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οἴϊτε ς5ὸο, ooo ψυχβὸρ 

e/HQ ἢ í 1e 00. OU TUSQ ὅ OTI Χλιαφὸς i) οὔτε ψυχροὺς | 

οὔτε Jes oe σεὲ das tx T S0/AQ100 40, 

ὅτι λέγαιε, ὅτι πλὅσιδο ων X) een at, "06 

οὐδενὸς agir exa) οὔ οἷδαο rtrC'V εἰ ὃ τας 

λοϊζπτωφος Νὴ Ἐλεανὸς νὴ 7r] x 06 νὴ τυφλὸς νὴ "yu 

| uoo. vj. Aseo σοι ἀγοράσοι ἥδ᾽ ἐμ χρυσία 

Ομ τουπυφωμδιομ Ἐκ rug og fuot wASTÁOUG 2L 

p.a λόνκαΐ ἵνα 709 IG A) μὴ φανεξωθ ἢ H αἰ δύ 

ys T γυμινότητός cd A) «os rop M τοῦς 

ὀφθαλμὅς σ᾽, να GEO. Ἐγὼ ὅσους top Qd 

EA EyxXco , X) woudvie. Acc ovp νὴ μετ ανόκα 

σομ ἰδοῦ ἐσκκα Ἐπὶ alu) Oeo, X) eso. dp mig —— 

ἀκούσῃ THO Φωνθο u.ov, v) ἀνοί ξᾳ lo) JV eap, tta 
σελεύσομιαι πρὸ 6 rip) δειπνήσω A T. αὐτῷ, 

V9) αὐτὸς Js. ἐμοῦ, ὃ νικῶμ,δώσω αὑτῷ καθία. 

co μετ £4.0U "TS7362) θρόνῳ ἐκου. ὧδ κἀγὼ qa 

κησα, "οὐ Ἐκάθισα μετὰ TO) σατζός 4.0u qu δ᾽ 

θρόνῳ. αὐτῶ). ὁ ἔχω p ove ἀκουσάτω, τί τὸ GsVa 

μα λέγει coe ἐκκλκσίαιο. μετὰ ταῦτα εἶ; 

δομ, !9À 1d'ov θύςα ἀνεῳγμιένα qv ὦ οὐρανῷ, 3) 
B φωνὴ ἢ πρῶτα Nj HXOUG'QL C σάλπιγγος λαλού 

σις μετ Ἐμοῦ, λέγουσα, aud oo ὧδε, wd) δείξῳ | 
σοι «dá 



-.-ν 

ΑποκαΑλύίεῖ Σ. 75$ 

E σοι ἃ Φᾷ i γγυίάϑαι μετὰ ταῦτα. A90 εὐθέως ἢ t'yss 

νόμαρ S πνεύματι. W) 1d'ov θρόνος CX TU ᾧ [5 

οὐςανῷ, κω) Ἐπὶ τῶ θφόνου xaBiugu o. κοῦ 0 Κας 
4 θάμβος. KJ 04A010Q ógára λίθῳ Ἰααυσίδιε, "οἱ 

ἡ σας δίνῳ,"ο) ICI κυκλόθεμ T θρόνου, δμκοιος € óz 

᾿ φάσει σμαφαγδινῷ. κοῦ) κυκλόϑεμ T2) θρόνου θρό 

Vot, xd, να) ἐπὶ τοῦο θρόνους. xd', πρισβυτέφους 

καθεμῆνες, ποι εβλιμῆψους cA Ἱλιατίοις λόνᾳ 
^» S  ἠὰ * i C “ὦ 

X016 ,A9)) χορ tz τας κεφαλὰς αὑτῶμ Sup 

Vova aguc'oua » W)) Ἐκ T0 θρόγου ex ?PecUoVTO Gea 

πανὶ fbgoiTa X) φωναί, W) ripa λαμπάδες wu 

eó6 xat ou ot ᾧ mto T δφόνσ, αἱ εἰσι τὰ ena 

1 πυεύμαῖα T θεδ, νὴ Ἰνώτπιομ τ t 6g oye θάλασσα Vote 

"λίνα ὁμιοία Kus co.) cM μέσῳ 7 0e ovov,)) κί 

κλῳ 7 θρόνου τέσσαφα ξῶα,γέμοντα οφθαλμῶμ 

ἔμιπροόϑε,νὴ omi. πο τὸ Z8op τὸ agp δα 

| | Moro λέονγϊι, 9) TO δεύτεφομ 3p ato! ἀκόσζῳ "ἡ 

T τρίτον 180p Exo TO πϑόσωτρῃ 00 yg ot?) | 
^ τέτας p 1oop € OpA olo avr Q 7s TOTO δ ΤἸέσ' 

E σαφα Vip xa S ἑαυτὸ six y vor ἐφυγας i κυ 

i KAó0sp, Y) del γέμογῖα ὀφθαλμῶμ. WÀ) ανάπαυν 

3 a QUK. Socio iua £go W) νυκτὸρ λέγοντες, t ἄγισς, 

ἅγιος, ἄγιος κύριοο ὁ θεὸς ὃ Ó moyexeiros, ὁ Hi, 

9)o ὁ QpyX) € : ἐφχόμϑμος. Jor ἂρ Φώσοσιμ 
Ta 19x 

Bb ἢ “ἘΝ 



756 AT OKAATYIZ, ΤῊΝ 
. δόξαμ "οὴ rud, o2) εὐ χαρφιδίαρ S9 solius 
Ἐπὶ Τὸ θρόνου 69 ζῶντι doTUcoLavuo TA οὔ: 

νωμοτοεσοῦντολ οἵ, xd. πρεσβύτεροι cimo E 

xoi aSufou err? T9 θρόνου, Ὁ προσκυνοῦσι Sg 

ζῶντι εἰς τοις αἰῶνας Τῇ ὐώνωμ. νὴ βάλλουσι 

τούς σεφάνους αὑτῶμ ἐνώπιορ Τὶ θρόνου,λέγοντερ.. 
ἄξιος εἶ κύρις AGE ἰὼ δόξαρ νὴ vd» crudos) 
eri δοώα με, ἃ σὺ Ἐκάσαο τὰ πάντα, "αλ διὰ 

“ὁ ϑέλκμά σον εἰσὶ, νὴ ἐκτίϑισανρ. καὶ εἶα, 

δορμ ez ali) ϑεξιὰμ τοῦ xod μθλίου € τῶ θρόνου. ἡ 

Θιβλίομ γεγραρμιμῆμομ ἔσωθεμ νὴ ὁπιόϑεμ, κατε 

φφαγισιμϑψομ σφφαγίσιμ erar.) εἶδομ ἄγγελομ : 

19xug p κηφύσσοντα Φωνῇ μι εγάλι. τίς ὄξιμ ἄξιοφ | 

ἀνοῖξαι τὸ DifAtop, A) Aut τάς σφφαγίδας απ 
75953) οὐδεὶς ideo qv Gd οὐφανῷ,, οὐδὲ Em 

γῆς, (o0) υήρκάτω 99) γῆς ἀνοῖξαι τὸ διδλιομ,οὐδὲ 

βλέπεμ αὑτό. νὴ txAozop τρδὰ ἃ, ὅτι οὐδεὴρ ἄξιος 
εὐρέθν ἀνοῖξαι, νὴ ἀναγνῶναι τὸ βιδλίομ,οὔτε GA £s 
παρ αὑτό, X) «toy eso Gur fep λέγει μοι, μὰ ὦ 
κλαιε ϊδοὺ quic qi ὃ A cop ὁ à pix 99) φυλῆς 108. 4 

d'a ξίδα d'a prd ἀνοῖξαι τὸ Pi bAlop, wo) Ada 
τὰς er]a σφφραγίδας auTO. νὴ «ἰδομ,"οὴ Ἰδοὺ qi. 
μέσῳ το ϑρόνου,ν) "fv τεοσάφωμ Ἰώωμ, ὸ quae — 

σῳ Τὴν πρισθυτέφωμ ; &eViontsuxoQ ὡς ἔσφας- 

γμᾶψομ, 

T t. 



ATOKAAYIYTIZEZ, 797 

*yuSUop Je xop x£eora ipa) ὁφϑαλμουο τ]ὰ, 
0i sic! τὸ τὸ θεοῦ πνεύματα τὰ arm So USA 

τὴς πσᾶσαμ alo γὴμονὴ ἦλθε νὴ εἴλκφε τὸ βιδλίομ 
£x οὐ) δεξιζο TO καθκμῆμου Ἐπὶ τῶ θρόνου.νὴ ὅτε 

ἔλαβετὸ βιδλίομ, τὰ τέσσαρα 2o, πο) o1. xd. 
πρεσβύτεροι ἔπεσαμ ἐνώπιομ T9 ἀρνίου ἔχοντες 
ἕκαδοο κιθάρας, (9) φιάλας Asvc'o γεμούσας 

θυμιαμιάτωμ,αί εἰσὶ oct προσευχαὶ TW ἁγίωμ, 

- W9)) &d'oveip dip κοινὴμ λέγοντες. ἄξιος εἶ Ade 
- &ip τὸ βιθδλίομ,ηοὴ ἀνοῖξαι τὰρ σφφαγίδας ots 

L0 σο,τιϊσφάγπο, νὴ) ̓ὑγόρασας Ἡμᾶς qi GO αἵμα 
τί σου Ἐκ πράσπο φυλῖο, «92 "yAGX05 6, X) λαοῦ» 

τ μολέθνους, πο ξγρίησας Ro θεῷ Gp pacis 
E Aic v)iseéo, 497) βασιλεύσομβν Ἐπὶ Q9) γῆς. νὴ 

—.. *id'op, «92) ἤκουσα φωνὴμ αὙγέλωμ 79 Gp κυα 

κλόθεμ τὸ ϑρόνου νὴ Τῇ) ἰώωμ,"οδὴ πρεσθυτία 
€61,92) χιλιάδες χιλιάδωμ, λέγοντες φωνῇ μές 
γάλα, ἀξιόμ ὄξιμ ἀφνίομ ὁ ἐσφαγμῆμομ λαϊβεϊμ 

mio δώαμιμρ,ν) τολοῦτομ, νὴ σοφίαμ, νὴ 1p) 
"Tip X) Φόθαμ,μοδ εὐλογίαμονῃ s p κτίσμα, 

ép qu δ᾽ οὐφανῷ, νὴ qu τῇ γῇ, wo?) ντρκάτω oO) 
γῆς, WU) Ἐπὶ 99) θαλάσσης ἃ ὄξι, νὴ τὰ cfr αὐτοῖο 

«σἀνταῤίκονσα λέγντας. Ὅῤδ' καϑημῆνω Ἐπὶ τὸ 

θρόνου YÀ G9) ἀφνίῳ UA oy foc) Tuto) ἃ δόξα, 
Bb (ij "αλτὸ 
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xo? TO κράτος clo τους aye ἣν atop. Νὰ τὰ 
τέσαρφα fiac Ἰλεγμ ἀμ, «92 oi el κοσιτέσσαφες 

πϑεσθύτες οἱ ἢ ἐπεσαμ,γ προσεκύγησαμ ζῶνὰ e «6 

τους αἰῶνας TJ oL OV. Καὶ  eif'op,dTe ἵνοιξε 

τὸ ἀρνίομ $i tT coge ydop,g)jinovca ὃ ἐνὸς 
£x ὧν marge p φώωμ,λέγοντος, 600 qoc Ggovs 

Tiesto xs 9) GA 7r M) «doy. 4) δου ἵπιτος Ale 

x08,9/] 0 Xa J& uS oc tz? αὑτῷ ex cop τόξομ. ag) 

Ἐδόθη eU TG Sécpotyoe, M90) d rA νικῦμ, WO) ίνα VI 

xf. o0) OT ἤγοιϑε "lo σῷραγίδα Ὁ ̓δευτέζαμ, 

ἤκουσα τῷ δευτέρου ζώου,λέγοντος j Sg xov «0 
βλέπε. «2j Vejiisp (300 Hir oe τυξξός, 9») Ὁ 

καθημάψῳ ἐπέ αὑτῷ ἐδόθη αὑτῷ,λαβρθρμ TY cei 

νὰ} ac?? oO) "yl 6 x) να ἀλλήλους σφάξωσ᾽ι,νῃ kd'ós 

θκαὐτῷ μάχαιρα μεγάλα, 90) ὅτε ἄνοιξε dyapío 
cud σφφαγίδα,ίκου υσαῦ τρίτου Tóov, APO, 

ἔρχου W) GA rc. v) εἶδομ, ν) 1d'ov Ἱππτος  ἀιέλαρ, 
πο ὁ καθήμος zr αὑτῷ ἔχων 1υγ9 p qi τῇ xa 

€/ a T9). 492) ἤκουσα qpoviip cfr μέσῳ T Tego — 
δύων »"λέγουσαμ,χοίνιξ σΐτου óNvag fov M90) τᾶς, 

χοίνικες xeidiio δηγαςίου , QU) τὸ Aou op νὴ p. 3 
orvop as i d río o o2) ὅτε ἵνοιξε Tl) σφραγίδα. 
elo) τετἄφτημ, (cove'at φωνὴμ T9? πετάςτου Ἰώου,, 

λέγουυσαμ, ἔς xov Yon) βλέπε, 9) «id'op., 9) ido 
"rar o8 4 



αὑτῷ ὃ Séyoctoo, tg) ὃ &dWo &xoA S98 HAST ait, 
. y») £d'o0x αὐτοῖς δξουσία: αγρκτεάνοι ἐπὶ ὦ τέταρ 

TOp 2  γφ eu ou potía i) SY λιμῷ MG ᾧν Jays 

"TO , V7P Ὁ θηφίωμ o) vie. 499) ὅτε ἤνοιξε Ty πέρ. 
τῆν σφφαγίδα, εἶδομ ὑηρκάτω τὸ θυσιαϑαςΐου 
τὰς ψυχὰρ Ὁ ἐσφαγωδίωμ διὰ Tp Aó*y 7 Od, 
ν᾿ διὰ αἰ dog Tug fep psi xop,Ign ἔκφαξομ oo 
νη ἢ μεγάλη,λέγοτεο,ζωβ πότε 0 ὀξαποότηο ὁ &ct0G, 

μοῦ ὃ ἀλεϑινδρ, οὗ κρίνει wor) exd ceto 7 αἵλκα ia 

| qup αὖ ἶ καρικο ὕντωμ Ἐπὶ 22 γῇ; οὐ ἐδόε 

θασαμὶ ἑκάδαις SoA«! Ads i92) τς 71} αὐτοῖς, 
ἵνα α ἀναπαύσωνηἶ ὅτι χθόνομ tug opscng οὗ τλᾷ 

ςξώσονται I9)? σζώδουλοι αὑτῶμ , IJ. οἱ qdtÀ» 

qoi αὐ τῶμ,οἹ ἔδοντες ἀτρκτείνεδϑαι Goo νὴ αὖ 

τοίη οὐ εἰδομ, ὅτε ἵνοιξε Ὧσφ oryidua Tit Mis 

wo) Ἰδοῦ σεισμὸς μέγας Ἐγένετο, à ὁ ἥλιορ ἐγέ 

νε» "μέλας 600 σἄκκος δίχινος Xi) NR C'EAHUN eyes 

TU ὡς αἷμα X) ΟἹ ἀδέφερ T οὐςαν ἔπεσαρ εἰς 1 

"rip toc συκὴ βάλλει του ολύνθους αὖ, v7? με: 

γάλου ἀνέμου σειομᾶμε. Mo?) οὐφανὸρ ἀπεχωρίς 

du t (6 βιβλίομ eras ó AU op oL] cp ὄζος "οὴ 

Vilio"oo tx, TA τόπωμ αὐτῶ ἐκινήθησαμ, s) 9i Bate 
Ale 7 "yilo νὴ οἱ μεγιδάνεο,; 97) οἱ a Asc toL, νὴ οἱ 

Bb dj ΄χιλίαρε 

E 
E 

| AROXAA. YE 769 ** 9 
"lanroo χλως 09,492) 6 nei oc ἐπάνω οὔνομα | 
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χιλίαρχοι, v) οἵ δαυατοὶ, 92) τοῦς δοῦλος, Mo). E 

wo Ἐλεύθερος ἔκρυψαμ ἑαυφιυΐ εἰς Ta «σήλοια, —— 
εἰο τὰρ «tao Ty ὁφέωμ, W) λέγουσι τοῖς Ὀφ5 

c't νὴ ταῖς τοέγραις, πέστε d ἡμιᾶο, Y) κρύψατε 

Ἡμᾶοαπὸ προσώπου Το) καθημδουΐ ἐστὶ TOU ὑθςό 

yov, τὴ a7? oS) og γῆς T0) ἀφνίου, ὅτι LU T uasa 

φα ἃ μεγάλη qo og γῆς αὖ TO) . » ἡ τίς. διωατοι sa. 

jou; Καὶ μετὰ ταῦτα εἰ id'op. τέσσαφαρ ἀγα ; 

yeso ἐσῶταρ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας ὃ γῆς, 

κραρῦντας τοῦο τέσαφας ἀγέμο UG Ux) γῆρ, ἵνα ἶ 

μὴ τανέῃ ἄνεμος Ἐπὶ qO) γῦρ, μήτε πὶ τ oA — 
σκο, xir ἐπὶ s tp dvd eop. νὴ εἶδορ ἄδλομ ys | 
A.op ἀναδάντα ἀν ayocToAdo Ἡλίου,έχοντα ope 
γίδα «ov ζῶντος, νὴ ἔκφαξο φωνῇ εγάλῃ τοῖο 3 

Tíoyaec'ip αὙγέλοις ,oiGtd00« αὐτοῖο ἀδικῆσοις ὦ 

σἰὼ γὴρ νοῦ ὦ ϑάλασσαμ, λέγωμ. μὴ cd vla e 
αἰ» ὗμο μήτε To) θάλασαμ ὰ um Tad edge, 

s σφφαγίξωμεμ τους δούλσο TO θεοῦ hup 

ἐπὶ τῶρ μετώπωμ αὐτῶμ. νὴ ἔκόσα τὸρ ἀφιθμιὸμοὦς 

au σφ gary ue p.e Ud. χιλιάδες Ἶ te'eayla — 

c'USujot , Ἐκ τοᾶσκο φυλὴο ἥωρ ic eai, tx φυλῆς 
doUd'o .1 D. χιλιάδες ἐσ᾿φφαγισ μοι. Ἐκ qpvAG — 

Cou Dig. Ὁ. xiuddo ἐσφραγισ μοι, Ἐκ ua. — 
Alio "yad' 4G, χιλιάδες te peoryi plufor e ua ὦ 

AjokciQ — 



M 
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Aio Go lie αι, χιλιάδεο ἐφφαγισιμῆμοι , tX Ua 

Ado νδυφθαλὶ 14.16. χιλιάδες Ἐσιφφαγισμᾶμοι, Ἐκ 

Φυλῆς μανασεὶ 16, χιλιάδες Ἐσφφαγισ plor, 
Ἐκ φυλὴς συμεὼμ “1 5. χιλιάδερ ἐσφφαγισμέε 

νοι ἐκ φυλῆς AG? .1 6 χιλιάδεο ἐσφραγισμᾶμοι. 

Ἐκ φυλῦς Ἰσαχάς, 1 D. χιλιάδερ ἐσφφαγισ μές 

νοι, εκ φυλῆς JaGovAop .16 . χιλιάδερ Ἐσφφαγι 
c poor. £X Φυλϑο Ἰωσὴφ ; tfo. χιλιάδᾳο Ἐσῷφας 

γισμᾶμοι, Ἐκ φυλᾶς βενιαμὶν. τ. χιλιάδες t2 
σφφαγισμᾶχοι. μετὰ ταῦτα εἴδομ. (92) id'ov 02 
χλορ γελύς, Op Get 0o" ott αὐτὸ p οὐδεὶς d'au To, 

ἔκ παν ἔθνους v)) Aa Gp, Mo] γλωοσῶμ, ἐδῶτια 

ξνώπιομ 79? θρόνου, v) ἐνώπιομ T9? ee vtov, assets 

δεθλι ϑοι σολὰς λόνκαο, (92) φοίνικες ὧν voe 

χερσὶ αὑτῶμ, νὴ κράφοντες φωνὴ μεγάλῃ, Aca 
yorreo. hi σωταρία Ὅδ᾽ καθεμῆψῳ Ἐπὶ t θρόνου τῷ 
ϑεοῦ yp.) GÀ. ἀφνίῳ, toD) τοάντεο οἱ ἄγγελοι 

| ἐσήκεσαμ κύκλῳ τὸ Seovov : (o7) VA 7:6«0'6 υτέ 

ep , 9) ν᾽ τεοσάρωρ Ἰώωμ, νὴ ἔπεσαμ Ἐνώπιομ 

“τῷ θρόνου Ἐπὶ πρόσωπομ auTO, δὴ 1900 «0H 

eap δ ϑεῷ, λέγοντεο, Gui. εὐλογία,νὴ ἢ δ 

£o, (9?) t σοφία, νὴ ἡ εὐχαςι5ία,ν) ἡ τιμὴ, Wo?) ἃ 
d'apa uu) ἢ Ἰοχύὺς Τρ θεῷ MG elc TOVG οἀῶναρ 

Δ a. coup 4 aug, νὴ Grex e fn εἴς Ἐκ TÀI 

bb » σθυτέφωμ, 



762 ATOKAAYYIZ, T 

σβυτίφωμ,λέγων 4x01 , οὗτοι οἵ wig eA μῆμοι | 
τας βολὰς τὰς λθυκὰο τίνες; 492) τὸ θεμ ἴλθομ; ; 

3) ipu αὑτῷ, κύριε,σιυ 'oid'«o.X) εἰπέμοι,οἷ td 

εἰσὶμ ot $exó juo Ἐκ QO) θλίψεως P sry 
ἐπλάταυαμ τὰς σολὰρ αὑτῶμ, W) Vio S02 

Ado rip quad oiu.at t. eva dit οὔτό oi 
erro T Ὁ θρόνο TO θεδ 25] λαξεύσσιμ αὐτῷ μέ 

τ᾿ i: VUX TOG cA [ΟἿ ναῷ «vo». (9) 0 o καθήμϑνος 

| iT) T T coy, xa Vocat t7? QU TOUG. OU πτεινάσ᾽ου c 

ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιμ, ουδὲ μιὰ aria ez? ev? Ve ὃ 

ἥλιος, οὐδὲ SD καῦμα, ὅτι τὸ ἀρνίομ TO QUAE 

c'oy T θρόνο πσοιῤκανέϊ αὑτούς Wo?) od'woyíce au — 

Wo rri ζώσας πεγὰρ vd rop, M9?) δξαλείψε ó ἢ 

θεός wopd&xevopàzP T ὀφθαλμιῶμ αὐτῶ. 

καὶ ὅτε ἵνοιξε Ὁ σφφαγίδατὴμ Se pipes | 

ovy qi Τῷ οὐρανῷ ὡς aure y) eid'op* aede 
οἵ ἐνώπιομ T9? θεξ esito) Ἰδόθασαμ αὐτοῖο α΄ 

πὰ σάλπιγγες. W) doo ἄγγελος ἧλθς, ") tSXÜM : 

tO θυσιαδήφιομ;ἔχωμ λιδανω δμ aquest] ᾿ 

Ἰδοόθν αὐΤῷ θυμιάμαῖα euer δώση Tote "$0 - 

o'Üvx.oto Ὁ &ylep πάνϊωμ Ἐπὶ ὃ θυσιαϑήρφιομ τὸ 3 

Agua ep ὁ twermiopT θρόνο, τ) eve Ox ὃ καπνὸρ ΠῚ 1 

| Bopuraua ἀτωρ TOL areoc 0r x ato τὰ ἀγίωμ Ἐκ «eds 

τφὸς T ἀγγέλα rop OS o2] voip o ἄγγε 
Aog ὃ 
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λος ὃ Aio Pp ἐγέμισεμ αὑτὸ Ἐκ T πυρὸς T 
vct eft v) £60 sy εἰς T) "yp X) εγγύοντο Qo 

ved 3) BeoyTad X) &Seocrad νὴ eee 1.06, 90 ἐπ]ὰ 
$e ἔχοντες Tao [2 σάλπιγγας emicat 

ξαυτουο να σαλπίσωσΊ, gi ὃ πρῶτος ἄγγελος 

Ἐσάλπισε. ἡ) τγγύετο χάλαζα (92) πῦς μεμα 

γίδια Qi Aot. "οἡ tes ei vs alo "yup . "οἱ τὸ 

τρίτου TU déidy GJ κατεκάη y 19) τᾶς Χόςτος 

χλωρὸς κατικάκ, 490) ὃ δεύτεφος ἄγγελοι ξσαλ 

Tg "ἡ ὧδ Ὅφος μέγα πυρὶ atu pops eit 

sic li) θάλασσαμ, «92) ΟΡ * apiron ὃ θαλάσ᾽ 
ἊΝ αἷμα, X) ἀπέθανε ὼ pi. $ F κἀσμάτωρ » 

£p τῇ θαλάσε,τὰ ἔχονῖα ψυχάς. "οὴ T "prep v 

τλοίωρ διεφθάρη, y) o apos ἄγγλος teme 

v9) Ἐπεσεμ Ἐκ T) οὐςανδ ἀδὶς μέγας «ou δα 

eo ὃ Ὡς Acido) ἔπεσεμ Ἐπὶ τὸ τρίτου T ο 

Tau. ipM) Ἐπὶ τὰς TW 'ydo ὑδάτωμεν ν 7? νομκα T 

&S€e06 λέγε )αψινθος. ν γίνεται Τὸ af Hrop Ta 

ἄψινθομ, X) το οδιοὶ ἀνθρώπωμ ἀπέθανομϊ Ἐκ Top 

ὑδάτωμ ὅτι" Ἐπικρ ἄνθκσαμ. (02) δ τέτας τος d'y 

| po Ἐσάλπισε, X) Ἐπλήγη Τὸ s(rop τα ie 

λίου, "οὐ τὸ pimp 99) cune , M90) TO τρίτομ 

τῶμ aste cpiva C'KOT (098 ὃ τρίτον αὖ τῶ, μοῦ, a 

| λμέφα μὴ datu ὁ Εἰτομ αὐτή , X) & νυξ ὁμοίωρ., 

t9?) 
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Wo!) sdop,No)) Ἰκουσαΐνος αὙγέλου τττωμῆψου — 

. QW μεσουφανήματιν»λέγοντοο φωνὴ μεγάλη, οὐχ, ὦ 
οὐαὶ τοῖς κατοικϑσιμ Ἐπὶ q9) "ylio ex δῇ λοιπῶμ 

φωνῶμ o5) σάλπιγγος Δ app αγγέλωμ T μελ 

λόντωμ σαλπίζειμ. καὶ ὃ πέμτηος ἄγψελος 

ἐσάλπισε, (o7) sid'op ἀσέρα Ἐκ TO οὐρανοῦ 7rvrr]os 
κότα sio vl γῆμ,νὴ €dó98 αὑτῷ ἣ κλεὶς T9 det 

ατὸς 99) αϑύσσου," Νὴ tivo i£ c? Qetag g9] avos, 

W) &V€6x καπνὸς καμίνου μιεγάλκε , νὴ Ἐσκοτίς —— 

duo ἥλιος, νὴ ὁ ας Ἐκ 70 καπνοῦ τὸ) φφέατος, 
V9) ex τὸ καπνοῦ d LA Jop &xeldko εἰς πίω) γῆμ, 

v) ἐδόθα αὑταῖς d Lovci , ὡς ἔχουσιμ δξουσίαμ 
01 σκοςτῖοι 95) "lio, Wo?) ἐὀῥέθκ αὐταϊο, ἵνα μὰ Ὁ 
ἀδικήσωσι Top x 0e Top oS) "yo , οὐδὲ πᾶμ χλω« 
ςὐρ,οὐδὲ πὰρ δένδρομ,εἸ μιὰ τοὺς ἀνθρώτρυᾳ 50i a 

νες οὐκ ἔχοσι 13) σφφραγίδα Ἐπὶ ᾿ μετώπωρ 

γὴ ἐδόθκ et Toto iuo: μὴ cop xe uoc ty αὐτου αδν᾿ 
"ty: βασανιοϑ᾽ ὥστμ 1x ivo rey Te, X) o Θασανισιμὸς, 

. eVTÉp o Gao arcu. 0G σκορπία, ὅταμ παΐσῃ ἂν 

Jecx?ep , to?) cA! ταϊς iu.ceoto txslvoLo yrcHo'oua —— 

cip oi ἄνϑφωτρι Top θάνατομ, wo] οὔκ ügfovota | 
ai T0p, X) ἐπιϑυμκίσουσιμ cte Jaya, νὴ «iae? Y 
ὁ ϑάνατας ac? ei TOI. 62 τὰ ὁμοιώματα TA Xa — 

xgid'op , 04-oia "lam oig TO A0 4216 εἰς τοόλεα 

Mop) 
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&.0pM97) Ἐπὶ T&O κφαλὰρ αὐτῶρ,ὡς stavo 04 

qoot aque. à) τὰ πρόσωπα QUT , ὧς πρόσωπα 
ἀγθρώπωμ, X) sop Exact 60 Eixoe Yyavoxi, 

9) οἱ gs cU P oo λεόντωμ Kc'ap 3) cop as 

φακαξ, ὼς θώρακας c'idWeso. X) ἢ φωνή Th Treue 

Yep αὐτῶμ ὡς φωνῇ ἃς pu icr Vr top v2 Ge 
Χόντωρ T2 πόλεμιομ, 3) Ἐχουσὶμ οὐρὰς 0,018. 

σποςπίοιο. δι κένδα ty qu ταῖς ougdi e αὐ, κα) ἃ 

οξουσία αὐτῶμ ἀδεκῆσοικ τούς ἀνθρώφρυς μῆνας 
πἶντε, νὴ ἔχόσιημ Ἐπὶ αὑτῶμ δασϊλέα τὸν ἄγγελοί 
οδ) ἀδύσσου,Ὀνομα ξαυτῷ ἑθραϊ s? ἀδθαδωὼμ, (o?) 

ᾧν τῇ ελδιενικῇὴ ὄνοζκα Ex esa 7P 2 co p. ονα ἃ μία 
^ ἀπῆλθεμ, δου £e Xov δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. γὴ 

6 €x T0G ἄγγελος Ea dvo e X) ἤκουσα φωνὴρ ua 
, mc , Ζ Ἢ 7 

ἂμ Ἐκ Tiu τεοσάςωμ κεφάτωμ TO θυσταδκφίου τὸ 
* aqu ou sirop TO oU »λέγουσαρ V9 5 OCTO 

ἀγγέλῳ; 0G abs “Ὁ σάλπιγρα, λῦσορμ τοῦς τέοσα 
qao üWEA TOUO dtd Sue à ἐστὶ τὸ "ταμῷ δ᾽ 

μεγάλῳ εὐφφάτῃ. νὴ Ἰλυϑέσαμ. ot Τέσσαξες a 

Ao! Gi ἡτοιμιασμᾶοι εἰ ἐφ cl c gan πο διμάφαμ 

9x) uva gd) éyray Top 2 ἵνα αγρκτείνωσ᾽μ TO φρίτομ 

ἣν ἀνϑεώπωμ. (9) 0 ἀφιϑμὸρ Spares Ttg τῶ 
Ἱππτικοῦ δύο μυςιάδες ἐκυφιάδωμ, 9) ἤκουσᾳ 

Top agi 4A 0p αὐ, X) oV T6 sid'op tg ἵππους ῳ 
τὴ ὁράσεις 
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τὴ ὁφάσει, wo?) Uo καθημβλίους tz? αὐτῶμ ἔχον Ὁ 

 T&6 ϑώφακαφ τουξινοῦς ν ὑακινθίνουρ νοὶ θα, 

δεῖς, πον "οὴ ἃ κεφαλαὶ "Tp Var ep (0G κεφαλαὶ As 

óyrop, x) eT δομάτωμ αὐτῶμ ἐκπτος εύετη su t 
W) καπυὸρ (92) 8&top. 07. Tip app τούτων ἀπε 

κτάγθασαμ Ῥ erp V ἀνθοπτωμ ἔκ T πυφὸρ, v) 
EXT XOCTE VW) Ἐκ τοῦ θείου TO) tX 7PeÓVo jpufov * oc 

sop rop αὐτῶμ. ot καὶ dLsooz army qv δ᾽ so. 
p.a Tp εἰσίμ. ct οὐραὶ αὐτῶμ ὅμοιοι σφε 
cip Ex aa'at κεφαλᾶο, νὴ qu αὐτοῖο ad mese ipe) 
Oi λοιπτοὶ € ἀνθρώπωμ οἷ οὐκ cric t ooo) edo 

τοῖς τολκγοῖιο Ta roLG , οὔτε μιετενόπσαρμ Ex Po 

ἔφγωρ τῶμ xdg p αὐτῶμ ἕνα. m προσκαυήσωσν 
τὰ datuóvia ἣν τὰ ἰδωλα τὰ aea ; I) τὰ ἃς 

γυφᾶ,μθὴ τὰ χαλκᾷ τὴ τὰ Cena, 9) τὰ ξυλινά, 

€ oVTe δλέπεμ δαυατ, oU Te acia , οὔτε irrita 
TG, W) oU μιετενόκσαμ Ἐκ IV Φόνωμ UT SOUTE 
£x TA φας μακειῶμ αὐτῶμ,οὔτε Ἐκ a9) «oevefao 

mp οὔτε £x, τὴν "λεμιμάτωμ αὑτῶμ . καὶ 

εἰδοὸμ ἄδλομ ἀΎψελομ Ἰδυς ἐμ καταβαίνοντα 2 

b adn "ii Bs Bu iuop veu. 190) Tele. 

ri ὃ κεφαλῆο,νὴ ὃ πρόσωπο T αὖ τὸ T ὃ ἕλιος, Ἢ 

ot Ἷ τοῦδερ αὖ το) Q6 SVAOI τουφῦρ, ἡ) eL Cs ἄν" Ὁ 

τ χερὶ αὐτο θιθλαςίδιομ ἐνεφγάλθμομ x) ἔθηκε 
jp aod 
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- Bp aed αὑτῷ Sp δεξιὸμ ἐπὶ als θάλασσαρ, Tog 
δὲεὐώνυμιορ ἐπὶ ql γᾶρ, wg) ἔκφαξε φωνῇ us 

yd eme λέωμ ἐκυκᾶτῃ M92) ὅτε [arid «p, SA d 

λησαμὲτηα Deoyrad τὰς ταυτῶμ φωνάς, νοῦ) ὅτε 
9. 4 c V LU M! M τῷ ^ [^ SAGA Noa) ema βφονται τας φωνάς AEN 

MANO yseep. A90) ἥκουσα «φωνὰν CT ovgayou, 

λέγυσάμ 4x01, σφφάγισορ à Ἰλάλισαμ αἱ Tx 

Ggorrad, I9) μὴ ταῦτα γράφμο. πο Ó ἄγγελος 

9p «id'optsGra tri Eo oA sic) Ἐπὶ τῆς γ80, 
Bes. αἰὼν χείρα αὖ τοῦ εἰς τὸρμ οὐφανὸμ, (90) ὥῤμκοσεμ 
de p ζῶν die TOO αἰῶνας δῇ» οἀώνωμ, δ ἐκ Ga 

σε Top gUgayop LI τὰ qj αὑτῷ, 3) ai docs 
f. μοῦ τὰ qi XU TIO agóvoe OVX. €Sot ἔτι, αὐδλὰ efl 

ταὶς ἡμφαις oO) φωνῆς τὸ) εβδόμιου ἀγγέλου 3 
6T ἂμ ἀκέδλει σαλπίτειβ, ποὺ) τελεσθῇ τὸ μυδήςις 

op τὸ ϑεοῦ, ὧς εὐκγγέλισε τοῖς ταυτὸ) d'ovAote 

quic eod roto. 497) ἢ φωνὴ p ἤκουσα Ἐκ τῷ olia 
φανοῦ, σάλι λαλοῦσα μετ Ἐῤκοῦ, (QU) λέγουσα, 

ὕπαγε; A&os ὁ βιβλαςφίδιομ πὸ Ἰνεῳγρῆψομ qu 
Ti xe! αγγέλου Τὸ 56100 Ἐπὶ 90 JeAGoxe 

y) £z ' o5) yi.) emi Bop 7908 τὸρ ἄγγελομ,λέα 

Ὑωμ αὑτῷ.δὅς μιοιτὸ βἰδλαςμὴόμ. A) λέγε uot, 

λάδε, 97) κατάφαγε T0, νὴ esie oe σου l3 
K0IMa, RA, A) σὐματί σὰ ἔδαι γλυκν ὧς μέλι. 

ἡ) Ἑλαδομ 

* Vadit JENA 
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Wo2) ἴλαθομ ? i &xagidops ἐκ Q9) χάφὸς τῷ ΓΝ 

ΜΝ, Y) κατέφαγομ αὐτὸ, Y) ἦν δ βόματί M), 

ὡς μέλι γλυκύ, δ ὅγε ἘφαΎομ αὑτὸ ἐἐπικφάνθα 

ἡ κοιλία βου, Wo?) λέγα μοι. d'& σε τπάλιρ 2102 
φκτεσοι Ἐπὶ λαοῖο W)) ἔθνεσι νὴ γλώποχο, ἢ δα 
οἸἰλξυσι ποδλοῖο, καὶ Ἐδόθη μκοὶ κἄλαμος 
ὅμοιο. $68, λέγω p. &'yegou 192) ἀιξτρησομ T 

yap τῶ θεοῦ νὴ τὸ ϑυσιαδήςιομ ; 3) τους προσκυ 
νοῦντας qu avrS, ) τἰὼ αὐλὴ Ὁ Ἰσωθεμ Τὸ) 

ναοῦ €x[boAs Ἐ2 20; M9 n. αὐτὴμ aud dd 92] | 

Ἐδόθη τοῖο "iren, κα ἡ) lu) ποόλιμ 19 eye eta 
τήσουσι μμὕνας Toyo e ἄκοντα δύο, ν᾽ δώσω τοῖα 
δυσὶ μᾶς Tuc t μου,νοὴ προφητεύσασιρ deo. 
χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, Gs GA uot σάκος 

xovg. οὗτοί «cip αἵ δύο Acto wg) dVo λυχνία 
di ἐνώπιομ τοῦ ϑεοῦ τ γῆρ €5 G3" ox. M9?) €! 16 ate 
τοὺς θέλῃ ἀδικῦσοκ, τοῦς Ἐκποφεύετοι tx T 0a — 
p.c? 0 αὐ τῶρ, ἡ κατεάϑ id τού Ἐχθφουρ aci £u) 

 éfri6 αὐτοὺς θέλῃ ἀδικᾷσιαι, οὕτως d'él αὑτὸμ ὦ 

κ]ανθῆνοι. οὗτοι ἔχόσιμ δρθσίαμ XAG&c'ot a οἶα ̓  
νὸμρίνα μυὶ ὀφέχῃ U*TOG cA) τϊα ἡμέφαις αὐτῶρ δ΄ 
agoqmlos d oveiopt ἐχουσὶμ ἐπὶ TO via 

TU spepep αὑτῷ «16 αἷμα, v) qr ará£ou yiip 34 

τοάσῃ πλκγΎΝ ροσάκιο ξὰμ Aaa cag tp. o7) ὅτε 
πλίσωσι 
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3 πλίσωσιπἰιὼ axo TUS p αὐτῶμ,τὸ ϑηρίομ ἄναα 
^ Bolvoy t εκ eo) &GUOS ποιήσει JS OASULOD, Δεν aua 

TOÀ, (02) νικήσει αὑτοιο, 192) ποῖ: raya XUTOUC, 

"οὐ τὰ τῆώματα oT p Ἐπὶ οδὴ τλατείαο τοόα 
λεωο q9) μεγάλας TIC καλθίτοι τονδυμκα ἀκῶα 

σόδομα or) αἰ γυτῆος ο»ὕπου ὃ κύφι 0). i ΩΝ ts 
sagax. 407) βλέψουσιμ Ἐκ T/V λαῶμ 497) Qus 

| δῶρ (92) yea lap τὰ τηώματα αἱ «Tp, 9) οἷ 
Ax Gps ἡμέφας τς ἡ) guo ,itg) τὰ rs 
M" αὐτῶ οὔκ ἀφήσου ci πεθἅνοι «lo (Misa 

α, (9) οἵ κατοικοῦντες Ἐπὶ me "yue Χαρφοῦσὶ t7P 

«uio 92) εὐφφανοῦνταξ, (97) feo wipe soi 

-. ἀλλήλοιο,στι οὗτοι οἱ δύο προφῦται ἐδασ᾿άνισαμ 

TUVC xtti Tac ez ̓ qO) Ὑ86, Y) nios (eto HAS 

Qao χοῦ) ἥμισυ πνεῦμα Joi Ἐκ Το θέον dicia dep 

«veio. » ἔσχσαμ Ἐπὶ τοὺς πόδας αὑτῶμ, I) $8 

Goo μέγαρο emu Ἐπὶ TUO Gig oUrTed aU TOUG, 

v) xov c'e Φωνὴ μεγάλη ἐκ T οὐφανδ, λέγου 

cop circ ám ὧδε, ν ἀνέβασαμ εἰ i TO Ola 

φανὸν cA τῇ wen y) ἐθεώρασαμ αὐηριὶ οἱ ἐχθροὶ 

7 E qu Ἐκείνη Τὴ epe ἐγγύετο σεισμὸς (Ata 

᾿ς γαρ, 492) ὃ δέκατορ Qo) τὸ λεὼς ἔπεσε, W) ἀπέ 

viui qu G9" σεσμῷ ὀνόματα ἀνθρώπωμ 
χιλιάδερ, t7]a., (9o) οἱ λοιποί £d o6oi εγγύοντο, 

ςς »)idexap 
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Wo) Ἰδωκὰμ δ69 eap [Ὁ θεῷ τοῦ οὐφανοῦ. Ἧ ood " 

dérriga oco ἢ H οὐαὶ ii τρίτα ἔς χετ τας 
χύ νὴ) 0 Ἑδδομοοῖ ἄγγελος Ἰσάλπισε,γὴ ἐγγύοντο 
φωναὶ μεγάλαι qu 9 οἱ qtia. λέγουσαι. tyfa 

νοντο αἱ βασιλεῖαι TOU «0c JX0U 729 κυςίου nas 

y) v gro αὐτοῦ , Y) βασιλεύσει «ro τοῦς oua 

yao f ot voy, νὴ οἵ, x P. πρεσθύτεςοι ἢ ἐνώπιομ T 
ϑεσκαθή κοι 1 tm! TOUG θφόνους earráap Ἔπεσαμ 

Ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὑτῶμ, X) πφοσεκιζησαι ζδ' 
ϑεῷ, λέγοντες. εὐχαςι βοῦν c'ol κύφις 0 θεθοῦ 

ταντοκφάτως ὃ QQp, W) ὁ ἥμ,νὴ Ó ̓ ς χόμδυος, ὃ ort 

εἰληῷας δαραμίμ σου alo) ἐεγάλημ; y) ξβασέ 

Avete. Wo) τα ἔθνε ὡς γίόϑησαμ, νὴ A Oct ὄφε 

γά σου νὴ ὃ καιφὸρ “ἣν νεκρῶμ κριθῆναι νὴ d'ova 
νοὶ τὸρ μι op τοῖς δούλοιο σου 7916 προφήταιο, 
γὴ τοῖς &ylore , ἣὴ τοῖς Φοίβου μβλῥοιο ὁ ovo. 

σου τοῖς Λικφοῖο W) τοῖο μεγάλοις : wd rocpBet 

| go TOUG φθείφοντας Tl) vip. Y» ἐνοίγη 0 ναοο T 

6:5 qu o ovg ais V) cocpOn hi xu 8 e 790 0 διαθήκης ; 

QUT τῷ G9 ναῷ αὐ δον Ἐγγύοντοῖ ἀϑφατγαὴ x) qoa [ 

ναὶ ἡ Ggovrod σεισλκὸο » W) ἡ) χάλαζα ἀεγάλα, t 

καὶ "WA. Ομ μέγα ὠφθκ ᾧ cu 89) oi οὐρανῷ, quol 3 

CET TIS VITRE T ἥλιομ ^ W) σελήνκ V7PX CTS ΤῊ 

vod Gp αὑτῆς X) Ἐπὶ qO| κεφαλῆς αὐτῆς σέφανος 
ἀδίφωμ, 
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᾿ &steop δώδεκα. 492) cu 'yaSer ἔχουσα κρᾶγα , 

.. ed'uvovc'a πο) Boop τεκέϊμ, X) cxx ἄλ 

Ao cw op qr) ol οὐρανῷ. 90) id'ov δφάκωμρ ΠΡ 
γαο πυῤῥὸς, TX cop κεφαλάς &7rfo: νὴ κέρατα δέ 

sto) Ἐπὶ τὰρ κεφαλὰς «Ut διαδέματα eta. 8 

Fu οὖρα σύςαιτὸ Θίτομ T step) Ἰδαλεμ αὑποις 

. sed yip, (0?) ὃ δφάκωμε Fais) ἐνώπίιομ q 95) ἐὰν 

(v yeux oe qO) ἐκελυδσης τεκείρ να ora τέκῃ ὃ τές 

-— stop αὐτήο, φάγῃ. Νὴ ETekcsp ἥδ} ere euo: O0 M. S7 et 
-—— ᾳφοιμαϊνεμτπάντατὰ ἴθυν ΤῊΝ σιδες ke 

- τάσϑε T0 τέκνομ αὑτῆο 21906 Τορ στο} W) Top. 0g 
7. Vop «UT, 3)) ἣ "yaoi ἐφυγεμ εἰς "l3 ἐφβέκομ, oma. c 

EX τότρρ roue rop GP 10 v, ἱνα eel. δέ 
Q oci circi hug χιλίας d'icccoo taco, 5 εϑήκο ν2 

τα. A): εἐγΐϑετο πόλεμος s G9 oi oveayG.o Au codi 

V9) οἱ ἄγῥελοι ai τοῦ Ἐπολέμκσαμ κατὰ T deis 

κοντοο.Νὴ ὁ δφράκωμ Ἐπολέμασε, Wo) οἱ ἄγγελοι 
Q9.) οὐκ Ἰχυσαρμ,οὔτε 0796 «Ve ἔθη αὖ ἐτιὶμ 

LB οὐρανῷ, Wy Ἐβλήθκ ὁ δφάκωμ ὁ je rye o 0160 
ἰ b ἀρχαῖος ὃ καλδ μῆκος διά βολοο, x) ὁ σατ ανᾷο, 

. Ἢ 6 τλανῶρ Tl) οἴκου ufi AJ , 5GAKON «1G 19) 

- γῆ") ol 2 «Aoi αὖ" Τὸ) eae nep. νὴ Xxouc'ot 

φωνήμ sry up " λέγουσα. cu τῷ οἱ φανῇ ἀφῶ 

ξγύύετο ἃ Res Tr 9 H ἡ δασαμις (QU) à δασ λείᾳ 

Cc ἡ τῶθι 
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το θεοῦ sU Gp, NoU) ἣ dto vota Το) ἀβιβοῦ XUTD,OT, 
x&v Ano κατα yog airmoUG uómiop το θεοῦ 

βαΐφαρ "οὐ vcro δ᾽ aU; quoi ep cup διὰ 
qo «i.t τῷ agviov A9!) διὰ p λόγο o5) dag 
gia arp, 92) οὐκ ἰιγάτσισαρ vli) ψυχὴμ αὖ 

τῶρ dag! θανάτου, διὰ TUTO εὐφρ αἴγεόϑε oi cUgata 
Vol 3X) οἱ cA αὐ ΤΟΙ͂Ο CRNVOU y?*C, οὐαὶ ΤΌΪΟ κατοικξ 

e Tl) vip» wo? lo) θἄλασσαμ, d óTI κατέβα ὁ διά 

θόλος πρὸς 16,6 ἔχωρ ϑυμὸν μέγαμ, ἐφὼδ 
ὅτι AT op καὶς Op ἔχει οὶ ὅτε εἶδεμ ὃ δράκωμ, 
Ori SPAN ὦ εἰς Tl) vip; ἐδίωξε TU) γωραζκα, Ka 
Tic ἔτεκε T0) ἀφζονα » (QU) ἐδόθασαρ τῇ γιωαικῇ 
δύο τῆς ἐφυγεθ TO) χε Το) TO) μεγάλου ,,ἵνα τεέταα 

TOU εο σὶὼ ^ SgwAop 410 Top TO JP LL Ῥέα 

dro ἘΚΕΙ͂ i xat gop μὰ κολφούς 9) ἵμισυ καιροῦ 
ἂν» πφοσώτου τῷ ὀφεωθ, ̓  ἔβαλε € ὁ olo Tria 
σ᾽ Q9) yasatióo ἘΚ T0) σόματῦρ αὖ Τοῦ ὕδως ὃ ὡς 
ePi Op yl Vac ταύτημ τρταμιοφόςκτομ ἡΡιήσῃ, "οὴ | 
ἐβοΐθεσεμ hi ὝΝ τὴ γαυαικὶ, » 90) Notes ἢ Ἧ το 

δόμια αὖ δ). ποὴ κατέπιε TO) 7E" 44.0] » Op E bots 

λεμὸ fei ἔκ τὸ δόματος AUTO». νὴ ὡς γίάνε ὃ 
δράκωρ ἐπὶ τῇ "yan νὴ ἀπῆλθε ?P Ilic o. πσῦλα 
[4.0 ματὰ hu λοιπῶν TO GJ Ee ματος ago] Thr 

THeoUV TOU τὰρ me^ TO) ——— tX OV Tp al 

ἐλας TUS 

ndi e aS c "i dr uu t m er 
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ας τυρίαμ T9 1o 0U χοιδοῦ. νὴ S0 xp erri T ua 
q.opoO)0«Adoskc, καϊεῖδο p Ἐκ 96) 6o dose 

Okefop &vooodyops x op κεφαλάς τα, X)) κέρατα. 
d'éxotÀ)) Ἐπὶ TI) κεράτωμ o7 δέκα διαδήματα, 
402) ἐπὶ τὰς κεφαλᾶς αὐτῶ Ὄνομα BAac eus 

ας, Νὴ τὸ ϑηφίομ Ὁ εἰδομ, δ μκοιομ ποδάλει,νὴ ot τοῦ 
dte «UT ὡς exu) τὸ σόμα eI. ὡς σόμιαλέον 

196. ἡ) ἔδωκεμ αὑτῷ ὁ δράκωμ leo d'avouip ere 
:) Top θρόνομ αὐτῷ 9) ceca μεγάλημ."οὴ εἶς 
d'op lop ἦν κεφαλῶμ «Ur ὡς ἐσφαγμωθμημ εἰς 

θάνατομ, νὴ i τολιγὴ E θανάτου αὐτῷ ἐθεραπεύθη, 
(97) ἐθαυμάσϑκ ey ὅλῃ τὴ γὴ ὀπίσω TO) Üxeiov, νὴ 
προσεκύνεσαμ ἐμ δράκοντα, ἔδωκεμ δ πσίαμ 
[^Y Üug fco, 07) προσεκύνκσαμ ὦ θκφίομ, λέγοντερ, 

τίο ὅμοιος (G0 θερίῳ,τίο διώατῃ ?PAeu lico. μετ 

αὗτος; Μοὶ ἐδόθκ αὐτῷ σόμαλάλομ μεγάλα νὴ 
Θλασφκμίαο, νὴ ἐδόθη αὑτῷ ὄξουσία ?P IU Ot 1A 

varo τεοσαφάκοντα d'Vo , Wo) ἴνοιϑ « T0 σδικα αἷὖν TD 
ΦἸ6 βλασφημίαμ 706 TOU JeOp δλασφνμῆσας 

ᾧ ὄνομα αὐτο νὴ τὼν ep cci T9, νὴ 206 ᾧ G9. 
οὐφανῷ σκκυοῦνταρ νὴ kd 00x αὐτῷ eO cop γριὰ 

Ν * "y 3 "5 nw 

σαι μετὰ ἣν cy Heo OU) νικῆσ᾽οι αὖ TO UG.) id Oe 
| £u air δξουσία Ἐπὶ eoo AT 9) 'YAGo's 

σαρμ νὴ ἔθνος, νὴ πϑοσκυνήσονσιμ αὑτῷ παυτε οἷ 
Cc lj κατοικῦνα 



$394. ATOÓXkAAYTIS E 
dena Ἐπὶ vy, oV vieta τὰ 

υόμιατα i τῇ βίβλῳ τὴβ dole TO ἀφνίου ios 

γυδύου ὃ ΧΊΡ καταβολὴς κόσμου, «ITIG Sx οἷς, 

κουσἄτω.τἸτιο οἀχμαλωσίαμ σαυσάγϑ, ὧς ote 

(ovo Tog ὑπάγε, εἴτις S μαχαΐςᾳ ατρκτὰν 

y& ,d& αὐὖὸρ. L μαχαΐφᾳ ἀηρκτανϑῆνας. Gd 

Alp hi νορμιονὴ wo) hi ταίσιο Th ὁ ἀγίωρ. 9) ddop 
(XO Sugfoy yo battyopt ἘΚ THO veto ux κίε 

gara δύο ὁμιοια GeVIOV , "οὐ λάλει GG δφάκωμ, 

Y) σἰὼ δτουσίαμ "TO πρώτου θαφίου, wavdy 7PI2 

Εἰ ἐνώπτιορ adm , X)yzei ro "yl wo?) rove «aere 

κοῦντας qu αὐτῇ ίνα 900 vicc τὸ Ükelop ὃ 
eG Top, οὗ ἐθεφαπεύθκ ἣ πληγὴ 7 θανάτου αὖ Το), 

y)) ?P1& σκλιξία us y Aoc, (07) τοῦς τριὴ καταα 
βαΐνειμ Ἐκ T9 οὐφανοῦ vie αἰὼν "yip ἐνώπίομ Δἴ 
ἀνθρώπωμ.νὴ τολανᾷ τοὺς κατοικοῦντας Ἐπὶ oO). 
γῆς διὰ τὰ o'i lc, ἃ ἐδόθκ αὑτῷ γριῆσοι «υ)ώε 

πίομ 79» Jie ἰον,λέγωμ τοῖς κατοικοῦσι Ἐπτὶ 9) - 

"ylícsPilioou «t κόνα S9. Oxelco, ὃ ἔχει TY GANYRD 

99) dax alisaa eene, 02) td 00 αὑτῷ δοῦναι ; 
vds eU A.X. TH «1X OVI 0 θαφίου, T να 92 λαλήσῃ i H ela ! 

xópT T 3igiov tg?) γρμίσῃ Oc ἂμ μὲ TIgog ulia 
σωσὶ alu) s κόνα T θηρίου, ἵνα ατρκτανθῶσι, t9] 1 

qP. À τοἄντας τοὺς JA 9 000, 407) TOVG μιιγάλθο νὴ 

TOUG 
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g «Ave foveo?) τοις τῆωχοὺς, v v) του £A Us 

Aégove, gà τονὸ δούλους, ἵνα do αὐτοῖς, χά 

φαγάα Ἐπὶ THEO χάςος αὐτῶ τῆς δεξιᾶς NETT! 

ἣν uero ad Tp : 19) ἵνα eria d'avarau xe 
yog at ἢ eraot εἰμ ὃ ἔχὼμ τὸ χάξαγμα Ἢ 

τὸ TE TOV θαφίου ἢ H Top IST TOU Svo eg 
αὐτοῦ, ὦ ϑε ἣ σοφία sip. Cep TOj νοῦμ x Qc 

τῶ &giüuop τοῦ ὕθηςίου. &e104.06 γὺ ἀνθφώφρυ ὅς; 
itg) ὃ ἀφιθμιὸς αὑτοῦ, x ES. Και ̓ εἰδορ,νὴ Ἰδοὺ 

ἀφνίομ 506 t7 Τὸ 0900 cry, (02) ἀκετὶ αὑτοῦ tz 

κατομ τεσας ἄκο yra τέσσαρες χιλιάδες ἔχου 
σοι TO 0/044. τοῦ πατρὸς αὑτοῦ KoL OMM Op ἐπὶ 

WU μετώπωρ αὑτῶμ. (97) ἔκουσα φωνὴμ Ἐκ Τὸ 

οὐφανοῦ GC qevip υδάτωμ 7p ; νοῦ ὡς oos 

Vip βφοντῆξ Us y An, W) φωνὴ ἤκουσα κιϑας ρα 

δῶμ κιθαφιζόντωμ qu ταῖς κιθάς oue αὐτῶμ, Q^) 
Sow? ὡς Cod Hp xat iip ἐνώπτιορ TO 0g ὄνου," (o) 

ςυώπιορ cj TXOS Og Toe, o7) τὴν aee Pure 

gop. 3) οὐδεὶς kd'avecro ESI iy dup; ad cs 

xo TOp Tasa ovra τέσσαςερ χιλιάδες, οἵ οἵ ἡγορα 

elio t x7P Q9) "ylio οὗ τοί εἰστρ οἱ τὰ ny: Dota 

οὐκ £4.0À VV d ko UJ , sog ϑένοι γάς εἶσι, οὗτοι 

Οἵ ἀκολουθοῦντες GO QeVIco 07PU ἂμ ὑπ τι οὗτοι 

ied) nai ἀν τὴν ἀνθρώπω ἀὴρ χὰ Ge ἀρ θεῷ 

; Cc dij Wo) (0) 

m 



ϑόλρο,᾽ ἄμωῤιοι vs eioip Ἐνώπιομ T9 θρόνου 

Ἐπεσεμ ἔπεσε ᾿αβυλὼμ ἣ πόλιο ἣ μεγάλ, ὅτὶ 

qrauzip Ἡμέφαρ δὰ νυκτοο οἱ πϑοσκωυοῦντες τὸ 

“76 ATOXAAYYIEZ, " 

it) G9 evo, SECO σὐμαὰ αὐτῶ οὐκ sug cou | 

τῷ θεοῦ. (97) εἶδομ ἄγγελομ verá uop cA Mia 
σους ανῆσ᾽ μαΐι,ἔχογῖα εὐαγγέλια οἰώνιομ τυαΎνε 

λίσακοιο xau ec τοῦς κατοικοῦντας Ἐπὶ qO) 

vyii νὴ πᾷμ ἔθνοο,νὴ φυλήμ,ν) Ὑλῶοσαμ,νὴ λας 
δι; λέγοντα S Φωνῇ μεγάλῃ. φοδήθητε ΤῸρ üsop, 

μὴ δότε αὑτῷ d'o£op , ὅτι AOs ἣ ὥρα Q5] κρίσε 

(00 αὐτο, (97) προσκαρήσατε δ "avotia'our 0. Top 
ovato p, "ἢ 0) "yup, νὴ ϑάλαοσσαμ, ἢ ewyae 
Ud roy. νὴ dog ἄγγελος ᾿κολούθασ'ς, λέγωμ. 

Ἐκ T0 οἴνου e ogg «U THO VTOTIKD. va 
To eA, 9 Τρίτος ἄγγελος πκολούθησεμ αὑτοῖο, 

λέγωμ S Φωνὴ μεγάλῃ εἴ τιο τὸ θχοίῷ ac 

vétgU) alo εἰ ex ὄνα auTO) Ac Gt χάξαγμα 

Ἐπὶ τὸ μετώπου αὖ το), ἢ ἐπὶ al) χέρα αὖ τοὶ, 
W) αὐτὸς ax fero Ἐκ TO) οἴνου “τῶ θυμιοῦ TO) θεοῦ, 

T0 κεκεφασμδιου à ἀκράτου qi [^y monia qo) 
6€ yii «UTO , (92) βασανιδϑῆσεται ὦ qu aver «o2 

θείῳ, ἐνώπιομ αγγέλωμ TH. ἀ γίωμ, WoU) ἐνώπιομ 

τῷ GeV fou «ἢ ὁ καπνὸς τὸ βασανισ μοῦ αὐτῶμ 

ἀναβαΐνει do oL va οἀώνωμ. 3) οὐκ Ἐχουσὶρ ἀνά 

θης I0ps 
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Siglo, wo) σἰι εἰκόνα ou TOU, νὴ k Tio Ax Diva —— 

χἄραγλια Τοῦ ονόματος αὐτοῦ. God ὑπσομκονὶ P 

&eylop Gp, ὧδε di τηροῦντες τὰρ ἐντολάο νὴ τὶ ὦ 
τοίσιμ Ἰκσοῦ, (92) Kcovc'a: φωνῆς Ἐκ TD oveavov, 

λεγούσκο μοὶ, "ved pop , μακάριοι ot νεκροὶ, δὲ 
ᾧῦ κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπάρτι, ναὶ, λέγει TO 
πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωντοιλ Ἐκ τῶμ κόπωμ otis 
7Àp τὰ δὲ ἐςγα ἀκολουθέϊΐ je rp . oJ) ele 
d'op, (g/) 1d'oU vec £A λδυκὴ, νὴ Ἐπτὴ l3 νεφέλημ 

καθήμϑμος ojo ἥῷ ἀνθούπουϊχωμ ἐπὶ qO) 

κεφαλῆρ αὖ το σέφανομ χβυσοῦμ, (oU) e τῇ χει 
ei αὖ το) d'eczravop o£ Ü, 109) ἄλλος ἄγγελος de iA 

Oc p ἐκ T9 yatoU , κοάγωρ qu μεγάλῃ τῇ φωνὴ GO. 
xaBuufc Ἐπὶ eO) νεφέλκο, Eu ]op τὸ δοίπαε 
νόμ c'ov,M9)) ϑέφισομ, ὅτι ἦλθέ σοι ἣ ὥρα ϑεφίς 

σοι, ὅτι δϊξμράνθκ ὃ Aere μιὰς δὴ "ylio . Wo) y ebat 

Asp καθήμδυος Ἐπὶ l3 νεφέλλμ TO d'e£mrats 

vop oT Ἐπὶ alu) "ylp, ΝᾺ Ἐθεφρίδϑκ ἣ γῆ, (9?) ἀλ 
Aoc d ERA Ds txt τῷ ναοῦ T0) cj) V) οὐρανῷ dye 
A065 x op )) αὑτος δρέπανομ ὀξύ, o) ἄλλος ἄγ 

"ys. 06 dL UA sy Ἐκ Τοῦ Üuc'tas he [OU EX OH δξουσί 

ep Ἐπὶ τὸ τοῦς δο, οὐ coros κραυγὴ μεγάλῃ 
Q9. ἔχοντι ὁ δοέπανομ τὸ οξι,λέγωμ. estu op 

σον ὁ δοέπανομ ὁ o£U, κοὐ) τρύγκσομ τοὺς Bà 
Cc y τίνας 
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Sy utc o5) γῆς, ὅτι ἴκμασαρ αἱ βαφυλαὶ dis 

49) ἔβαλε € ὁ ἄγγελος τὸ δφέπανομ αἷν ΤΟΊ «IG: T 
"yNp. io): Engage Tio € ἀμαπτελὸμ 99] γῆρ ,ν) ἔδα 

Asp εἰς Ὁ quio 7 Bv 7 0c σιὼ μεγάλαρ,"ϑὴ 

raro ἢ H ANVOG ifo UR 150A&005 "οὐ A cji sq 

αἷμα ἘΚ oO) λενοῦ dot τῶμ Xe TA. 1 [s 

G7? σαδίωμ χιλίωμ τϑακοσίωμ, καὶ εἶδομ 

ἄλλο σκμξίομ quy G9. οὐφανῷ μέγα Mor) au uote 

sop, ἀγγέλους ετῆα ἔχοντας τολιγὰς cz] vae 
ξλάταο, OTI τ αὐτοῖο ἐτελέσθκ ὃ ϑυζκῦο T9 θεν, 

"i εἰδορὲ ὡς ϑαλασαρὶ ναλίνημ ἱεμιγμδααμ TU 

j ! Ng τοῦς νικῶντας Ἐκ ΤΟ ϑκρίου M92 tx 99) 

dio C αὐ Τοῦ. X) tx TO) χαρ ἀγμλατος αὖ ΤΟ) , tx 

TO ἀριϑιιοῦ τοῦ ὀνόμκατοο αὐτὸν, ἐσῶτα Ἐπὶ T3 

dA «os lo) ὑαλίνεμ: ἔχοντας κιθάρας το) Os, 
"οὐ dove ip alo ῳδιὰρ ue £c δούλου “τῷ Os, 
497 lUo cod iip τῶ ἀρνίου,λέγοντερ, μεγάλα gr) 

θαυμακὰ τὰ ἔφργασου κύφιος ὃ θεὸς o τραντοκφά - 

τως, δίκαιαι WÀ) ἀληθιναὶ αἵ ὁδοΐσου ὁ βασίλεια 

d ἁγίωγ. τίς οὗ μὴ φοδιθῇ κύςιε, (02) δοξάσᾳ 

Ὁ ονομᾶ σ᾿ ὅτι μόνος ὑσιοβ ὅτι πάδαῖα ἔθυν 

Ἀξουσὶ W) qinisunieto υσὶμ ξνώπι op σον οὔτι τὰ 

δικοκῶματά os ἔφαν ῥώθασαμενν, asa ταῦτα et 

dop. E, iori Ἰνοΐγα οναῦο οδὴ σκηνῆς T Ὁ μϑτυρίου 

q Gs 



(779 ἈποκΑΛΎύ ΕΙΣ, 
E X. ^. aItAL ἐν s 

—— "xy G) οὐρανῷ, νὴ δ ῆλθορ ot ez]à ἄγγελοι ἔχον: 
7&6 Τὰς ἐτῆα τλκγὰς, Ἐκ τῶναοῦ, Ἐνδεδυμβαοι 

λίνομ καθας ἐμ λαμιπφομ, (to?) περι φωσ μοι τὰ 

Six φώνας Agvc'&e y VoU) ep TJ τεσσάφωμ ζώωρ 

Ἔδωκε ΤΟΙ͂Ο ta] ἀγγέλοιο ἐγῆὰα φιἄλαο χρυσᾶ | 

γεμούσας τῷ θυῤκοῦ τοῦ) θεοῦ TO? 2GyTOG «iG SVG 

ou Gao P oz iue.) Ἐγεμίϑκὸ ναὸς καπνοῦ Ἐκ 
Q9) δόξας T9) ϑεοῦ Woby Ἐκ q9) δαράμεωρ αὖ ΤΟ), 

: μοὴ οὗ δεῖς id'avaTo ἀσελθέίμ ᾧ qu [o ναῷ , ast 

TORO, aisi: πληγαὶ τῶν en ἀγγέλωμ, 
ο΄ Καὶ ἤκουσα Φωνῆο μεγάλκε Ἐκ ΤΩ να, Asz 

γοῦσας τοῖς ἐτῆα ἀγγέλοις, ὑπάγετε, Ἐκχέετε 

τὰς φιἄλας τοῦ ϑυβιοῦ εἰς l5). γὴμ.. νὴ ἀπῆλθεμ 

πρῶτο, 492) d ξέχες là) Φιάλκμ αὐτο ἐπὶ alo» 

γῆμ, X92) ἐγγύετοτλκος κακὸμ wo?) esovkeóp ele 
ποῦς ἀνθρώπους UG ἔχοντας ὁ “χάφαγλια TO) 
Jueiov , «t9) τούς alu) εἰκόνα 1900 ku Vrat 

αὖτον. (9?) ὁ δεύτες (G^ ἄγγελος δξέχεο σἰὼ φιά 
2up αὐτοῦ εἰς lU. ϑάλαοσσαμ, Mo?) ἔγψύετο αἷμα 
ὡς νεκοοῦ, Wo?) τᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεμ ὧν 

τὴ ϑαλάσιῃ, It) Ó τρίτος «wa "d χες «luy 

Qi αὖ Τὸ *iG TOUG ποταμουο (QU εἰς τὰς 

τοχγὰρ τῶρ Vd crop, Wo?) Yero αἶμα, 9) ies 

σα t ἀγγίλο,λέγοντο, d IkotoG KU I «LO 3, X) ὃ 

«p.92 

16 



P 780 AROKAATYIX 
| ἐρ,ηοὴ ὁ 07106 0TI ταῦτα Ἐκφιναῦ, ὅτι οἷμα γῇ, 

€y i9) προφκτῶρ d C Ex sop. Nor) αἵμια αὑτοῦο ἐδὼ 

xo ποιείμ,ἄξισι γᾶς crop. 492) ἤκουσα ἄλλου Ἐκ 

τῷ ϑυσιαδηρίου,λέγοντοο ναὶ κίρις ὃ X06 ὃ παν 
τοκς άτως ἀλκδιναὶ "οὐδ d coat c κείσαις σου, 
«o Ó Ἰέταςτος ἄγγελος έχει τὶ) Φιᾶλημ aUa 

τῷ Ἐπὶ ΤῸρ Aog 92 Ἐδόθη αὐτῷ καυματίσοι 

τοὺς ἀνθφώφρυς dj su [ἢ ἐκαυμαῦιόθσαμς ol ἂν 
θφωφρι καῦμα μέγα, πο") εθλασῷ men τὸ 090 

λιαι T9) ϑεοῦ, το ἔχοντος dLova fag Ἐπὶ τὰς τὰν 
γὰρ ταύτας, νὴ οὐ μιετενόκσαμ d'oU Vou αὑτῷ δόα 

2ap.ig)] 0 τοέμι]ος ἄγγελος δζέχες TY Φιάλημ 
αὖ τῷ err) τὸρ θφὄνομ τῷ Oxgíov, wo?) Ἐγένετο δ΄) 
σἸλεία at ἔσκο tapis) £4.09 09V τὰρ γλώσ' 

σας αὐτῶ Ἐκ TO ταύνου, ηρὴ inei ἐμ 

Sxóp T0) οὐφανοῦ Ἐκ τὴν πτόνωμ αὑτῶμ, τοὶ tx 
τλκῶμ αὐτῶν) ου ὑμετενόκσαμ | ἐκ Τὴν t ἐφΎΩΡ αὖ 

τῶν. (QU) 0 €« 100 ἄγγελος dete τὶν Οιάλεμαὐα 

| 0O(80p ἐπὶ TOU Ῥταμιὸιμ Ty e ya TOJ) εὐφφάταμ. νὴ 

V tigéydum 10 ὕδως ἶνα TO! J.09 B ἢ odo TW Bes 

vita TU ἂν ανατολῶμ Ἡλίου, "οἡ doy tX TO 

50/1106 T) δράκοντος , AQ) Ἐκ τὸ SOJX o0 TO) 

Selov , o7) ex TO) σὐμκατῦς TO? ψάνδοπροφήτου 

LE 1277153 7 σία Weiter ves 04.0lot 6 «Te X 019. siet 



x BHO mA: NIS X 7 

^» πνεύματα δαλμόνωμ γριοῦντα cula tmo 
ποορεύτόνοι ἢ ἐπί τοῦς βασιλᾷίς 95) γῆς 9? Y 
otov c ὅλας σμραγαγξβμ aUTOUC iG τὰ ὅλεα 
ἑλοῦ Q9) $ Ἡιέφαο Ἐκεῖνκο GO) μεγάλη τὸ) ϑεοῦ “τοῦ 

τοαντοκοάτορφος Ἰϊοὺ Vox 04.0 GO κλέτηπο. μα 
κάριορ 0 y eNyoe Gp Wo?) The p τὰ Ἱμάτια αὖτον, 
ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, "οἱ βλέπωσι 7lo3 

| cut om on αὐτο). 497) συρήγαγγυ αὗτουο «ἰῷ 

Tp τότρῃ y καλούμδνομ Ἑδραϊ σὲ ἀςμαγιδώμ͵ 

Wo) 0 t6d'ou.oc à QW oG d ix Tl) Θιἄλημ aUa 

τοὶ εἰς Tp ἀέρα, Wo) d ὔλθε φωνὴ Ἐκ τὸ οὐρανοῦ 
(7? T0)  Agóvou At^pueas γέγονε. Y) ἐγένοντο. qos 
ναὶ I9) Ggovrad νὴ aSpocrad, "οἱ σεισιμιὸς ἔγία 

νετο μέγας , οἷοο oux ἐγένετο ἀφ οὗ οἵ itg 

| m Ἐγένοντο, 9) Ἐπὶ 9o) vie THAI οὐτος σεισμὸς 

: οὕτως Μέγα. Ἢ Ἐγένετο ἡ -σόλις H HET. do 

Ῥία JM EH) αἱ το ὕλειο TH εθνῶμ ἐπεσομ.νὴ Dou 

λῶν ἡ μέγάλκχ ἐμνήδθκ φυώπίορ τον θεοῦ d'oUyate 

αὐτὴ τὸ γ»τήςιομ τὸ οἴνου 7r θυμιδ οδὴ ὁφ γῆς αἰνῇ, 

qx Gc" vila'00 ἔφυγε, W) 0g οὐκ «Ug Oca, νὴ xm 

Noc μαγάλν ὡς Toa rica καταβαίνει Ἐκ Τὸ) 

| οὐφανοῦ Ἐπὶ τοῦς ἀνθφώπους , IU] $t ia 

“σα ol Beo?! TOp ϑεὸμ Ἐκ “ΟῚ wAWyig S oA 

£46,071 (AV YO ὅδ) ἢ AN yi XUTRG σφόδρα, 

p. Καὶ 



Ἰὰς ἐγῆὰ Φιάλαο 2L "Axes d tus AMeap ke 

digo, δείξω. σοι κρῖμα S πόρνῃ, ὴ μεγάλης, 
Q5) xax uxo Ἐπὶ ὑδάτωμ 782 Gun ἢ 0 ἔπόφ 
νδυσαμ ot Garde. 95) γῖο. Wo) 450009 «ap Ἐς 

“τῶ οἴνου φῇ)  τερνείας αὐτὶς Οἱ κατοικοῦντες TlU3 

yip. πο eie γκέ ̂s SIG ἔφαμομ, cU) τυεύματις 

y) doy γαυαίκα καθηῤϑμμ Ἐπὶ θαφίομ κόκκιε 

νομ,γέμιορμ Ὀὀνομκάτωμ βλασφκμίαρ;ἔχομ equa 

τα δέκα, (09) W "yton ἡ re GS SAN AUN Pe φύφᾳ νὴ 
κοκκίνῳ 5 δὴ κελουσω θα aevo, λίθῳ Trias 
οὶ ἐκαφγαφίταις; ἐχόσα χβυσοῦμ τ τάφιομ eq Tig 
χερὶ αὐοδ)»γέμορμ δϑελυγμιάτωμ νὴ ἀκαϑας ὁτῇ 
τοο γρονείαρ au95),) Ἐπὶ τὸ λέτωτΡμ αὖςδὴ ovo 

e ys. poo UU. SHelop ,6«6 υλὼμ 8 AS yd 

3 ἐκήτης δ ἡρονῶμ 3) du GJeAv'y i Tto el yi 
Moo) sid'oy eli γαροῖκα alid ἘΚ TO de C 

τος dy &ryicop νὴ Ἐκ 199 αἵματος Ὁ μας Tg cop ina 

σοῦ. νὴ ἐθαύμασα 13 op acido) θαῦμα ya) da 

πέμοιοαγγελοα. διὰ TI ἐθαύμασας; γῷ σόι teo 

4» u.uSiferop Δ eyugoux oo x) TO Ünelov τὸ) Θασάϊου 

τοῦ αὖ Tiu), Ww) TO Ἐχονῖθο τάορ e7j« κεφαλάο, 9) 

τα δέκα κέφατα. θης lop 9 εἶδεο, am Wo) οὐκ St, 

QU) ee ava footyep Ἐκ q9 &Dvorou , 92) εἰς 
ἀπώλᾳαβ 

CU YE SEEDS : 

477 ἊΨ - dE 
£V 7798 

4 ὧν 
" 

᾿ τ ᾿ 

ΚΡ  ο» ἀ" iX. 



0 mid yop ov rim τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ 

AWERIBCIRA. 

Eo 

βιδλίομ QS) Joe zd καταβολῆς xo σμου,βλέτεν v 

7&6 P drotop, ὅ ὅ,τι p I9 ovx £st, καὶ "πὸ ESIp « ὧς 
δὲ ὃ νοῦ, ἔχωμ σοφίαμ. οἱ Ἐπ] κεφαλαὶ, og 

σὶρ ετῆα, δ ηρυἣ "yao κάϑκται ἐπ a TO) Goa 

σΊλείς t7] σι, οἵ πέντε ἔπεσαμ,νὴ ὁ «6 65 , 0 

ἄλλος οὕπω ἦλθε,νὴ ὁταμἔλθῃ, Ὀλίγομ αἰγὸρ d'& 

ἐκέίναι. Wo) τὸ θκρίομ 0 8p, |o, TUE COM ave 

ογδοός δξ X) x ema 65) «t6 area ὑπᾶ 
γει.νὴ τὰ δέκα sega «icto δέκα Gac'AdG sa ᾿ 

ety. ΟἹ Ἴινες δαστλείαμ οὐκ EA 0p αλλ, do υσίαμ 

ὡς Gago Uie ds λαμβάνουσι μετὰ T du 

ers, οὗτοι Jot "yu GO LK ἘΧΘσῚ, Νὴ Td ἀϑαμιμ, δὴ 

zi d'eovoiap s ἑαυτῶμ (Ὁ θηρίῳ “αϑι Οϑ5 

οὗτοι μετα T &eviov γρλεμκήσουσ!ι, δὴ τὸ ae vtop vta 

κίσει αὐτου, ὅτι κύριος κυςίωμ ὅξ), νὴ Dac lAsUG - 

Gag Aera p, δ ΟἹ MAT αὐ τὸ XA. X) ἐκλεκτοὶ ̓ 9) 

451501, W) λέγα 4.01.7 χὕδατα ὁ εἰ Ἶδεο, OUR GrOQUM 

κάϑκται, λαοί ὍΝ ὄχλοι σι οὶ Ἐθνα»νὸ γλῶσε 

σαι. - κοῦ τὰ δέκα κέρατα & εἶδεο Ἐπὶ τὸ A3iefa 

ομ,οὗτοι p.10 hc" ouc'ip 103 το OqVXp 9. Νὴ Ἰφημκωῤκέα 

yxp 7e Wie ovctip oT ,X) γυμινὶμ, δὴ τὰς g'áewxe ὦ 1 

αὐς δ) 
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αὐτῆς φάγοντατ,νοὴ irri καίσουσιρῷ m 

ὁ 3/8 3«o0 tdewsp ὡς τὰο Magda «iin a T 

Gast πλεοϑὴ τὰ δήματα τῷ Jo. ν᾿) ὴ "y OH Hg 3 
εἶδες, iip H πσόλιο ἣ Μεγάλα Ht qua βασιλεῖς E. 

api ΧΙ βασλέωμ Q9) yo. καὶ μέϊὰ ταῦ E 

TX sido QNOD ἀἄγγελομ καταβαϊνονταῖκ Τῷ oUA m 

φανοῦ» ἔχοντα δξουσΐαρ μεγἄλημ; «9 Ἡ yl ta 

quor: tX TÀO $ó0x6 αὖ ΤΟ), I9) ἐκφαξεμ ὦν ζῶ 
qe μεγάλῃ, λέγωρ .ἔπεσεμ ἔπεσε βαβυλὼμ 

ἣ μεγάλα; ν τήνετο κατοικητής Ομ δοαιμόνωμ, 

492) φυλακὴ τσαντὸς πονεματοο ἀκαθάς του, QU) 

φυλακὴ v 076 ὀρνέου ἀκαβθάς τὸν X) aspe 

νου, ὅτι Ἐκ TO) οἴνου τοῦ U JU/AOU cQ “πορνείας cua 

THO TONS τοᾶντα τα XO vk, νοῦ. oi ϑασιλᾷς SE 

eylio μετ αὑτήο ἐπορυδυσαμ, s) οἱ ἐμκποροι &UTRO, 

tx 90) δωυάμεως 10? ϑϑήνου αὑτῆς Ἐπλούτήσιαμ, 

102) ἤκουσα Op φωνή tx T0 οὐςανοῦ, λέγου 

cap. δρίλθετε δίς, «TAG ὁ λαόρ μου, ἵνα μὰ c 

κοιψωνήσητε ταϊο G Lag rito rmi 2 ἵνα m. Axa 

Bue tx Ty yip αὑτής, OTI ἰκολούθησαμ 

V THO ai ἀμιαφτίαι dag TO) οὐφανοῦ, X) d 

νῶσεμ o θεὸς τὰ χαδικήμιατα LU TAG. ἀπόδοτε ava 

τὴ (908 

σ᾿ là) γγνώμαμ αὐτοῦ, νὴ asoiile'ott μίαμ wies i. dup. 3) δοῦναι loy βασιλείαμ αὐτῶμ A ref c 



; oc ug) αὑτὴ ἀπίδωκεμὶ VAT , » διπλώσατά. 
γῇ διπλᾶ κατα τὰ ἴφγα αὐ» ST τὸ uis 

P δικέρασα, κεφάσατε αὑτῇ ἐδιητλοῦμ," ὅσα Ἰδόξαα 
| ep Eatverduo;s) Ὦ vSgniao s matiqop κεράσατε αὐτῇ 

; ασανισ᾿λκὸμ Y) πένθος, τι q/ τὺ τῇ καρδίᾳ αὖ λέ 

2j "ye idco Bas Arosa χίςα OUX. £441 , V) το Cy 

ἢ €o6 οὗ μὰ 1d o. δι οὔ» qo μίᾳ Ἡμέφα Ἱξουσιρ, of 
ed ae), θάνατος t9 τοίνϑος, "οὶ A ὃς, 

itg) sh αυςὶ κατακαυθήσεται, ὅτι) δὺς ἐς κύφι 

06 ὃ ϑεθο c 0 «gap ar f. 492) κλαύσοντοι αὐτῇ, 

y) κόψονται ἐπὶ αὑτῇ ot ϑασιλέξίο 90) γᾶς, 01 με 
αὖ) ?Peveic'avTeo » Wo/) σρηνιάσαντεο, ὅταμ GA ta 

^ rog Ty x«7Vop oO) τουρώσεως «USO) , ατὸ Mats 
E ὅθεμ ἐσκκότεο d'i 0 bop τοὶ Θασανισμιοῦ αὖς 

: '᾿οδ)»λέγοντες,οἰαὐ οὐαὶ ἡ πόλις ἢ μεγάλη Dass 

- Ap, πόλιο iuga o rt qu μιᾷ ὥρᾳ LOS ἣ xol 
I8 σου op) οἱ E u.7P 901 9) γῦο κλαζουσὶ, νὴ eeu 

Soto qu tavolo oci p γόμλκομ αὐτῶμ οὐδεὶς qa 

*yog&£a οὐκ ἔτι» Ὑόμκοορ χαυσον Y) ἀργυροῦ, Y) Ala - 

fov τιμίου, οὔτε μιαςγαφίτου 10) βύσσου, νὴ aga 

φύςαρ,γ): κοκκῖνον, WU) τᾶν ξύλο Suiyog » X) 

“πὰρ O'K&UOG Ἰλεφάντινομ,") woo σκεῦοο ἐκ ξύ2 

λου τιμλιωτάτον,"ο) χαλκον, y) σιδέςου νὴ W) Xa 

γάμωμορ μὰ Bug fo tS OU) (A gop,vÀ λίδανορ, "Y 

y Dd oi VoU, 

* 
B 

» 
vit d de. 

au "n - 

- x - - 

AROKAATIIT, $$$ 

οἷν 
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9 οἱ otvop, M92] ἔλοκομ, ») σεμίδαλιν c ip, [7] ͵ 

CCRUX X) πρόδατα,ιο)) ἱππτὼμ à $e Sp CA 

1 Op) ψυχάὰβ ἀνθφώπτωμ, c2 ἣ ὀπώρα ? ἐπιθυ-. 

Δίας ΓΝ φυχὴς σου UE à. TP σοῦ oA πᾶντα. 

τὰ λιπας d, tou) τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεμ 2» q00,0) , 

οὐκ ἔτι OU JA. eigírag αὑτά, oi Steal τούτω, ci. ἢ 

"Aor aya ατὸ αὖςδ[ «7? 4G 03 Síc'ova 

vou fia T 0 bon T9 Bac'ero uod aug, 1 κλαίον ' 

T&G ») τε γϑοῦντερ . τὴ λέγοντες «οὐαὶ οὐαὶ i aros 
λιο H μεγᾶλν Ἧ ποεφιβιβλημβι βύσσινομ ) τς. 

φυς οὔ, ttg) κὀκκινομ,"ρὴ κελθυσωμῆψη τ s ave 

eo M92) λίθῳ Tij IO M9) μας γαφίταις A ὅτι μιᾷ 

ὥρα ife. conn t 0 Tego ToG πλοῦτοο. 97) wo Xs 

fosevímio, oU) --ᾶο ἔπι Tiv τ λοίωμῦ Ó 044JX06 X) 

ναύτου 10) θάλασσαρ Ἐφ γάφοντες aa? μακφῦθεμ 
suco Mo) ἐκφαῖομ δρῶντες τὸρ καπνὸμ οδὴ τους 
φώσεως etus], AC yo Tea. τίο ὁμίᾳ τῇ τοόλει τῇ JA 
γάλῃ 5 9?) o op χνοῦμ ἐπὶ τὰς κεφαλάς alis 

“ῶρ,νολ ἔκφαζομ κλαζοντες (o7) τοῖν ϑοῦντερ,λέα 
οντες. οὐαὶ οὐαὶ 8 πτόλιον με γάλκ, qu ἡ Ἐπλούβᾳ 

'σαμ πάντες 01 ἔχοντερ "aA OT qU τὴ ϑαλάοσᾳ 

Ἐκ q5) τιμιότητος il 1 ὅτι JT: ὥρᾳ ignes in. 

εὐφφαίνου t7? avri οἱ οὐφανὲ, 9) o1 ἅγιοι ἀπόσα" 

Aot X) o1 Sont ExgIVep 0 θεός TO κρίμα. 
ὑμκῶμ P 

d EE. 



"ABOXAATYI, 7$? 

| ὑμῶν δῇ odo. "οὶ go sie ἄγγελος ἰχυφὸς XR. 

8op: (06 444 A0 μέγα, 19 ἔδαλερμ εἰς τὶ θάλασια 
σαυγλέγωμ. οὕτως ὁςμήματι βλιθήσεται Bos 

Βυλωμρὴ H MR y AN πόλιο; 3 X9) OU JAN «gei Pri. " 
| (9) φωνὴ κιθαφῳ δῶμ 9 ἐκουσικῶμ, i adore 

(odi I9) reas rS Gi oi acl ἀκουσϑὴ E τ c'oitTI. ") 

Q6 τεχνίτης. τοᾶσηρ τέχνας OU μὴ egeo t ἐμ 

σοι ἔτι ὃν φωνὴ Αὖλον οὗ. jui χκου δ) ἢ Xp σοι ἔτι, 
Y) qon. vwd y νύμφας οὗ μὴ CHO H. p σοι 

ἔτι. € OT! Οἱ ἔμηρφοί σ᾿ ico 01 μεγιδἄνε ὃ γῆς; 

ὅτι ᾧν τὴ Φαφκακείᾳ! σου Ἐπτλανήθασαμ eror 
τὰ ἔθνη, "οὐ qi: αὐτῇ eti uA. "eod Τῶρ «) ἀγίωμ 

εὑφέθν, ἡ) τάγτωμ T. ̓ἰσφαγμβωρὶ vmi o5) ye, 
 Koj μετὰ ταῦτα κουσα φωνὴμ ὄχλου Τὰς 

ὦ τὸ ovg aye λέγοντος τὸ Sov Task δώτης [at 
"9^ ἣ ̓δόξα, "οὐ ἢ TIAM, v9] ἡ δώναμεις κυφίῳ τῷ 
θεῷ ἣ "κῶν , ὅτι QA vod ; Yg2d notat ei nice 
αὐ Τοῦ. τι ἔκφινεμ Tl τοόφνην lU) Ay ANI , Hs 
TIC ἔφθάφε lo yup orca Tee Vect rao) dese 

δίκκσαε ὁ αἷμα Ty δούλωμ QUT EX 7 χάρος aUe 

οὗ). κοῦ Je iwop εἰρκκαβ,ἀλνιλούϊα.. «0 0 καα 
7Vo8 ἀναϑοάνει «fo TOUG ILC TM οἰώνωμ. W) ts 

7c'a oi πρεσβύτεροι d at xd, νὴ τὰ τέσσαρα aoa, 
" προσεκύνασαμ GÀ θεῷ Ὁ xo suyo s tT TO 

Dd i θρόνον, 

19 



78$ ATOKAATEIINE 
θρόνο υ,λέγοντεο , Q8] αϑλλούία,. ποῦ) φωνὴ ἐκ Ἵ 

"TO 6e ὄνου de ep etym Top Osop ais πάντες 

οἵ i δοῦλοι αὐτοῦ, oU) δι φοδούμμϑμοι αὐτομ, τοῦ) ot 

qug ol Ἢ ΟἹ ἱμαγάλοι. 49?) ἥκουσα dep ὄχλου 1 

00,9) ὧρ φωνὴμ ὑδάτωρ $502 ; u Ge 

Φωνὴμ PeovTOp Xugiip j λέγντας, ἀλννλούϊα, 

στιξξασίλόνσςε p ὁ Üsoc o woyToxeéTU. χοΐφωε 

με} Y) χγαδλιώμεθα v) dus loo Φόξαμ αὖ 
TO , ὅτι ἄλθῳ ὁ γάμος T9 ἀφνίου, WU) ἣ "y ol 
Ἑτοίμασεμ ταυτήμ, M92) ἐδόθη αὑτῇ ἵνα τ ϑιδάλι | 
TOU ϑύσσινομ Koaczop Wo ANE Ρ. Toy Pug - 
coy τὰ δικαιώματά p τῶρ ἁγίωμ. 92) Ma 
γε 4-01, Logo οἵ vig 9 δείπνομ TO) ἀρνίου κε 

κλημᾶῆμοι, νοῦ λέγει ot . οὗτοι οἵ λόγοι αλπθινοί 
ΕἸσῚ Τῷ «oU νὴ ἔπεσορ ἐμ. προῦϑεμ Tp aod Op 
αὐτόν. goo unis au αὑτῷ νὴ) λέγει uot. Opa, 
σιῤδουλός σου 14.1, δὴ Tp αϑελφῶμ σον, (o7) 

T A Ἐχόντωμ Tli) xag TIS TO) Ἰκσοῦ. (Gd «85 
TI90c ox op. oup μαρτυρία; Ἰησοῦ ὅδι τὸ cuv 
«Ao q5) προφητείας. (02) «id'op τὶ TOJI  Qugoyop ἀγεῷα 

"y oXatoy. νὴ id'ov Ἵππτος λόνκοο, t9) ὁ καθήμος 

ἐσξαυτομ 1500 νὴ Qui i08 (c2) qu δικοκοσομ 
xe e v) σολεμξ. οἱ δὲ ὀφθαλίμοι αὐτὸ ὡς φλὸᾷ 

«ue o,Ng)) Ἐπὶ 703. κεφαλήμ αὑτὸ διαδήματα 
wo 
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r OA ; exo ὄνομια γεγραμυῆμομ, ὁ Q οὐνδεὶς 

oidkp ὦ et αὐτός. (92) 252 βεθλημβμοο Ἱμιάτιομ 

βεβαμμῦνομ αἵματι, Mo) καλέται ὁ ὄνομα 
αὖ τὸ) ὃ λόγος T9 coU. W)) τὰ Sx TeU JA. CCCo cu o 

οὐρανῷ ἠκολούθουμ αὑτῷ tq ἵπποιο λδικοῖς, 
qoM vau frvatvop A vx op v) καβαφόμ. oU] tx 
TO δὐματός αὖ Το) ἐκτίοςεθετοι got. ai 02 

M ἵνα ᾧν αὐτῇ coro τὰ Ἔθνη, 9 αὐτὸς γΡ{2 

μιανξί αὑτοὺς S e& do eife x) αὑτὸς τρατέϊ 

T) Avop τοῦ οἴνου T2) θυμοῦ, à) S ὑφ γὴς τὸ Jes 
πραγτοκςάτφος. Ng) ixe tT! τὸ ἱλκάτιομ, να 

Ἐπὶ Tp UkeOp αὑτοῦ Ὄνομα vog odyop, 

- Gate'Asvo ϑασιλέωμ, οὶ ws" κυφίωμ. gi] εἰς 

δορένα ἄγγελομ ts Grat cJ) Ἡλίῳ, νὴ ἔκφαξε φωνῇ 
μεγάλῃ, λέγωρ vct τοῖς ὀρνέοιο τοῖο -οττῶ 

υϑοις cr μιεσουφανίσιματι. δεῦτε Mo) σώῤάγε 

ὅδε εἰο 79. d'elzryop T μεγάλου δεοῦ ἵνα φάγετε, 

σάφκαρ δασιλέωμ ἢ uj g'e t6 Χιλιάφχωμ, (c) 

σάξκας Heg p, νὴ σάςκας Ἰαξὸν; τὴ ? xax 

yop ἐπ᾿ αὑτῶμ; 99) σάφκας wy TO LET GJ 

δ) δούλωμ, "ο) ἀκ opu) μεγάλωμ. "οὐ εἶδομ | 

T üngiop , (Q7 τους βασιλξίο o9) Yi, y) τὰ Spa 

TA acrat αὑτῶμ e ac y lujo. v ollic" ot πόλεμομ 

pra τὸ atio ἢ Ἐπὶ TO) Ἱππτου, W) cac T^ 
Dd iij ϑϑατεύμαθο 



P Hane ὉΠ AROKAATYLZT, 

10 

Βϑατευύλιατος αὖ T9. ποὴ tok ὃ θαφίομ. 9) 

μετὰ τούτου ὃ ὃ ψϑιδοπφοφήτας ὃ ὁ worícac Tac. 
PM ἐνώπίιομ αὖ ΤΩ, eu οἷο ξπλάνκσε τοὺς λαβὸν 

τας 10 χάφαγμα τὸ θαρίου , wx) τους "eom ua. 
νοῦντας TÉ εἰκόνι αὕτον. βῶντες βλκπθήσοντοι ot. 
δύο ὦ «0 Tli) λίμναν TO) πτυςὸς τίὼ καιο up i S9. 

Go. θείῳ. 192) 01 λοιποὶ ἀπεκτάνθησαμ qu τῇ. 

C04. pot à καθεμῆνο ξ ἐπὶ TO τιπτον, τῇ εκπτοφῦο. 

Xs x. Τὰ δόματος αὐτῶ, τοὶ τοᾶντα δφντα. 
exogradoirap tx TÀp σαφκῶμ αὐτῶμ. καὶ 

&ifop c ἄγγελομ καταβαϊζνοντα ex Το ougayov, Ya 
χοντα Tli xA&d'a 9C) ἀβρύσου, 9) Saw ig es 
'yéoxug Ἐπὶ rto ̓ χᾶφα αὐτῶ). M92) ἐκφάτασε τὸρ 

δράκοντα τὸμ ocip τὸμ ἀφ χαΐομ, ὃς ὅξ) διάθοα. 
Aoc wp) σατανᾶς, wo] ἔδησεμ a TOp χίλια ἔτι, 

κοῦ € bou αὑτὸρ «fe αἰὼν c ovosop , 07) d osi 
3." Mo» 7 » /, 2 e ' 
Bron S9 Qaae emo αὐτῶ, ᾿Ινα κι λα 

Vies τὰ τθυκἕτι ; ; dat TASODN χίλια m. yu) Ma 

τὰ ταῦτα dM avTOp λυθῆναι ag op agóop. «92. 

vid'op θρόνους, tg?) ἐκάθισαμ ἐπξαὐτοις, νὴ κρῖμα, 

Ἐδόθη αὐτοῖο, ποῦ. τὰς ψυχὰς ἢ T επελεκυσμέ 

νωμ διά alio juo Tug fap 1X7 OU ; u dia dp λόγομ 
τ θεοῦ, wo) οἵ ρίψῃ οὗ aoc si lona a GO θκα 

$'e, οὔτε Tl). εἰκόγα αὐτῷ» Y97) οὐκ ἔλαββομ τὸ 

X digan yia 



᾿χάαγμα Ἐπὶ ὃ μέτωπο αὐτῶ, (oU ἐπ τὶ» 

ἈΠΟΚΑΛΥΈΙΣ, ᾿ 79t. 

Ago αὐτῶμ, «one qoa, πο) Ἰβασίλϑισαρ ΠΕΡῚ 

τὰ χειϑοῦ χίλια ἔτη. οἵ δὲ λοιποὶ Tp Mig 

οὐκ ἀνέξεσαμτως τελεοϑὴ τὰ χίλια ἔτη ἄλξί. oa 
o lo MN ON C. / P SOR. ' ow 

τὰ aya Sac'IG H« Treo TK. μακὰςι(6} wor) et"yroo- 

ὁ Ex top 4.6906 qj τῇ ἀναδάσει τῇ πρώτῃ, Ἐπὶ TOU. 

τῶ Ὁ ϑάνατος ὃ δεύτερος οὐκ ἔχει δξουσίαμ,. 
αλλ σονται ες Co τοῦ ϑεοῦ , (97) τῷ 351500; o9] 

δασιλεύσουσ᾽ ματ' αὑτοῦ χιλια ἔτε. 9) ὅτε TA € 

duca τὰ χίλια ἔτ, λυθήσετοι ὃ σατανᾶς ex 

s») φυλακῆς αὐτῷ), γοὴ δρελεύσεταω τλανῆσος β 

τὰ ἔϑυκ τὰ qu De "ycovtau e δὴ vie, Tp. | 

γοωγ 9?) μαγώγ,σιυαγαγ Gi αὐγους «iQ ws 

λεμομὦ ] o ἀριθμὸς ὡς T ἄμμο) ϑαλάσ 

σα, WU) Gt Cc a Ἐπὶ τὸ SA TOQ. 99) vie, "οὐ 

ξκύκλωσαμ “ἰὼ weesu oA Tp & yop, G0) 

alo τοόλιρ rta iym I9) κατέβκ we 

ἀπὸ TO) ϑεοῦ Ἐκ TO οὑφαγοῦ, πο) κατέφαγεμ 
eov , (02) di oA « 0 Aya «TOUS t nd 

θκ do l2) piov τῷ "wUgoG Mo)) ϑείου, ὅποι 

τὸ J&elop » E 0 ἡθιδοπφοφήτις, νοῦ βασανια 

ὁϑήσονται ἡμέφαρ i) νυκῖϑο εἰο τούς oLOyag. 

δὲν oo yop X) «doy θφόνομ λδυκου ee you) ἃ ou, 

Dj ij xaeu$von 
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τος ATOKAATYIX — 
x uon ἐγ αὖ το, οὗ ΑἹ ̓προσώγρου Ἐφυγῇ 

ovy !o)) ὃ ooo.) Tó?fe οὐκ egets αὑτοῖς, ἧς εἶ 

enn τους νεκφοιΐο dung auc τὴ μεγάλους ἐδῶτας 

φιυνώπιομ τοῦ θεοῦ, 92) Di Ado Ἀνεώχθασαρ. νὴ 6r 

fAbp GNO IWeco x Ou , ὁ ἀξ qO) Aie, (g) exgiüie 

gay ois ego EAT NW γεγφαμιμένωμ qu τοῖς Diele 

erra τὰ ἔργα erra. M9) ἰδωκερὶ θάλασσα 
Ῥὺυς cA αὑτὴ νεκ τοι, o0) Ó θάγατος γὴ ὃ ἀδὰς € 

dox Vo ᾧ αὐτοῖς νεκροῦ, 19 ἐκξίθασα, Ὁ 

καδσοο κατατὰ ἴςγα αὐτῶμ. δ ὁ Ó θάνατος. I9) δ᾽. 

c. do ἐθλήθκσαρ «To ld) λίμνκῃ T sug óe. οὗτός | 

ὄξιρ ὁ δεύτεφος ϑιάνατοο, (95) εἴτις οὐχ εὑφέθα du 

τὴ δίβρλῳ 95) Toti yeu μένος , ἐβλή ETT M 

λίμνην TO) τυςός, Καὶ «idop οὐφανὸ atyop 

Jo) "yiip KOUVHU, ὁ you 796106 ougatog W) ἣ πρώ 

7H yt ἢ TS UAAp ig! ὃ ἢ θάλασσα ovx tsi ; ἔτι, νὴ ts 

γὼ Ἰωάννας «id'op li τόλιρ Tl ἃ γίαρ Ἱεφσυσα 

AU p. «ovt καταβοζνουσαμ &cP το θεοῦ ἐκ t οὐ« 

φανοῦ joi ua UMS ὼς VUL DN X&X00 4.8 [Sq 

ὧδ ἀνδφ ctu). or Ἰίκουσα φωνῖο μεγάλεο Ἐκ 

"T οὐςανοῦ,λεγούσκο Ἰδουὴ acil τῷ θεοῦ μετὰ 
T/U ανθρώπωμ ἡ σκανώσει μετὶ aT MW) αὖ 

τοὶ λαοὶ αὑτοῦ ἔσονται, νὴ αὐτὸο ὃ θεθο ἔδοι t 

- eV Tp θεὸς αὐτῶ, gU) d consi] «ὃ θεὸς Gp δά, 
K$vog 



T quo) ΑἹ TA) oq 0x Oy al TO . T ὃ TES 
οὐκ Sou οὔτε ταέγθος, οἶττε κραυγὴ , οὔτε did 

οὐκ £sou Uy οὅτι τὰ aere mM opi) εἶπερ ὃ 

καθήμῆυοο Ἐπὶ 7» θρόνο, ἰδοῦ atv «éyla γριῶ, 

«92, λέγει ἀλοὶ. ose optet οὗτοι Ci λόγοι: αλκθινοὶ 

(93) τιδοί εἰσι δὴ εἰπτέ κοι. γέγονε, Ἐγῶ εἶμι ὦ, 

«αὐ 402) δ, ὦ ἢ ἀφ ΧΗ νὴ P τέλος γὼ GO διψῶντι 13 

δώσω tx qO) evylle ὕϑατος τ Ἰωῆο δωφεάμ, 0 vte 
χῶμ KANeOVOJ. ἥσει v dy rot, o) E 0 oU αὑτῷ cs 

06) αὐτὸς SQL μιοι Ὁ 106. δειλοῖς δὲ, (Q7) ria 

S010 γα ἐβϑελυγ βίοις, οὐ poeti igo) πόξε | 
VoIG X) φας μακεῦσι IQ) el Ἰδωλολἄγραις,Ἠ" ἡ τᾶς 

ΟἹ Τοῖο Jeder τ T μέφος αὑτῶμ cA τῇ λίμινῃ TH 

κοκο θη τυρὶ ἡοὴ ϑείω, ὁ ὄξι δεύτερος θάνατε, 
V) ἦλθε πρός με εἷς δῇ) ἐπ]α ἀγγέλωρ TI. Ἐχόνα 
σῶμ τὰς *7]a φιάλας τὰς γεμιούσαρ Ty epa 

ao ey p dv 9e det. 09) τλάλησς AST EALOVAE 

γωμ.δεῦςο, δείϑω σοι ali) VL Xp TO ἀςνίου Ty 

γαυσόίκα, Wo?) τήνε γκέ μια eA νεύματι ei Ca 
€06 μέγανην ψνλὸμ,νὴ ἔδειξέ μοι rl) e OA Ὁ 
μιεγάλκμ, τί) «γίαρ Ἱεφουσαλίμ. καταδαΐνου 
σαμ ex T0) οὐρανοῦ a7? τοῦ «oV ἔχουσαμ ἰὼ δὸ 
Ξαμ τὸ! θεοῦ, νὴ ὃ φΦωσὴρ cu? ὅμοιος Albco τιμίω 
τάτῳ «acidi κφυδαλλοίζονά, ἔχουσάτε TX OG 

Dd » μέγα 



P» /OABOKXAATTI 
5v ya ΓΟ Ὑψκλὸμο T 

T6 παυλῶσι αγέλους δώϑεκα,νδ c ὀνόματα tme 

Yoyeou itus i37 dódtxa Φυλῶμ δ Wop 

Ἰσφαΐλ, ac? ἀνατολῆς τουλῶνες τρᾶς; QR βοῤζᾶ ; 
τουλῶνες τρᾶς de ἐλάσαι ̂ Gef a UA GEO "fée; 

GP Jpn -πυλῶνέο 7f. (02) τεῖχος οδὴ τούς 

Astog ἔχομ θεμελίους δώδεκα, νὴ ὧν αὐτοῖς OV Oa 
ματα τῇ date. G0 SA c τὸ ἀρνίον. yo λα: 

no 

E. C n 

AGU ἀκετ' Ἐμοῦ εἶχε κάλαμορμ χρυσοῦμ, ἵνα ΠΡ 

ὙΠ ur 001,93 eue «x vA Gy evo), «o | 

τὸ τεῖχος αὖ δ). γὴ ἣ ποόλιο τετράγωνος, er, | 

τὸ μῆκος a? Τρ οτος ts/p ocop Ww) ὃ σλαάτοῦ, 

νὰ Ἐμέξασε Tl v OAM qi GP καλάμφὶ tT ' sad't | 
e δώδεκα gosse: T? UXOC, 19) ὃ Ant, 

«97, TO ὕψος zl ἴσια £Sly. πο ἐμέτρησε τὸ Tis j 

X08 tuo] Ἑκατομ τεσσαφάκοντα τεοσάφωμ Ws 

XE pu. ebop ἀνθφώτρυ, ὅ ὄξιμ c ἀγγέλου, 9) Ap ἣ que 

d'ojAuc'to TO) τείχους aie Té GIO . νοὶ à πόλις 

λϑύσίομ καϑαφομ ὃ DTI UdA t καθαρῷ. "οὴ οἵ 

ϑεμέλιοι τοῦ τείχους qO) ποόλεωρ παντὶ λίϑῳ 

τικίῳ κεκοσμηρθμοι. 0 θεμέλιος 0 πρῶτός Ἰάἄε 
«αιρ,ὃ ϑεύτεφοο edior ago τρίτος καλκιδῶμ, ὃ 

oram ——— ἴ 0 REA σαφδόϊνυξ, ὃ Ó 
x 1 $XT0Q 

LM $4 3 E or 

| κσυσα το
υλῶναρ. 

2 cT RU. 



IT ov ubi AI. 

^ Menos σάφδιος ἡ Ἑβδομιος λφυσιόλιθος, ὁ ἀγδοοξ, 

βαφῆλιος, o t ἔννατοο τοπτάγιομ,5 δέκατος aguc os 

ATÓxaAGN IY —— 74 

πρασος jo φυδέκατος ὕάκινθος, ὁ δωδέκατοο α΄ 

4 uos. i92) y | δώδεκα τυλῶνες, δώδεκα PU 3 

verat, ανὰ εἷς ἵκαδος TH πουλώνωμ ip dt t £g 

VoG doge iT, ν᾿ ἢ πλατεῖα oO) τόλεως Mv 

ciop καθαφόλ,ῶρὶ VaAOQ διαφανής, 97, vxop oU 

ddp qu αὑτῇ. ὃ γουὺ κύφιος 0 θεὸς ὃ ὃ σαντα 

κράτωρ VxoG atio ὄξὶ, woD) “ὁ ἀρνίορ, ἡ) ἢ τούα 

λιο οὐ χρείαρ ἔχει το Ἡλίον, οὐδὲ τῆς σελήνμο (OR, 

φαΐνωσιν αὑτῇ, i Yos δόξα τὸ J«oU ἐφώτισεμ 

αὑτὴ. ἼΟΟ ολύχνοῦ αὐτῆς τὸ ἀφνίομ. G2 τὰ ἘΣ 

IT ΔΙ σωζομβμωμ qu τὸ φωτὶ αὑτῆς SERA 

τήσουσι. 9) δι ϑασιλξί τῆς "yilo φέφουσι loa 

δόξαρ αὑτῶμ εἰς arl , πο τουλῶνες αὑτῆα οὗ 
gu xac sip DIT, ; νυ yoUn οὔκ ἔσο Ἐκέϊ-: 

'W) οὗ 44 εἰσέλθῃ «iG cT S Gp κοινοῦμ Wo) Pra 
oup Pd wy oc sud oo; d μὴ οἱ γεγραμιμῆμοι 

ᾧ βιθλίῳ τῆς ζωδᾳ TO ἄφνίου. καὶ ἔδει 
£e 4401 καθας op PTaUL0D ὕδατς Ἰωβο,λαμπρὸμ 

ὡς κεύσαγλομϑἐκτρςθυόμιενο p tx TOU θφόγου Τῷ 

S«ov , X92) τῷ aeviov, d utet TNO τλατείας 

αὐτῆα, X9!) T) πτοταῤκοῦ sursis «97A τεῦ», 

989p EVAop £e , φοιοῦμ xag 70g Φώδεκα, xorr& 

LR 

οἷν: p.iva 
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| divas cya txasop ἀπρδιϑόντα xag Top auTO? a» wc 

φύλλα TU ξύλου «iG δες «πείαμ τῶβ top, wo 

vay κατανάθεμα οὐκ ἐσακέτι. 462) ὃ θρόνος τὸ) 

δεοῦ νὴ τὸ) ἀφνίου c) αὑτῇ tst. (9) οἵ ToVAM 
evT2) λατρεύσουσιμ, αὑτῷ, x) ὄψονται s ago» 

σῶπομ αὐτοῦ, X) τὸ ὀνομκα αὑτοῦ Ἐπὶ TÀJ JS Ta 

πὼμ αὑτῶμ, Wo) νὺξ ovxtsou. &«& y o7) assai 

| οὐκ χουσιμ λύχνου, "οἱ φωτὸς Ἡλίου, ὅτι κύξ 

$7 c o vog φωτίξζε αὐτούς, "οἡ βασιλεύσου 

op «t το ὶᾳ at vore Tp oL oVep . 92 εἶπέ ἀλοῖς 

οὗτοι οἵ λόγοι sol (92) ἄλκϑινοί, oU) «pig ὃ 

ϑεὸρ τῶν ἀγίωμ “πϑοῷ dii: ἀπέϑαλε τὸρ ἄγγε: 

Aop αὑτοῦ δέξο τοῖς δούλοις αὑτῷ ἃ d'& γὴέα 

Ga qu τάχα. dou ἔρχομιος ταχύ, 00629100 

(0 nig ap τῦνο λόγους Kk) πφοφατείας τοῦ DiGA fa 

“ύτου. (9) ἐγὼ Ἰωάννηο O GAÉz GUI ταῦτα, "οὴ ' 

Ne . 92) ὅτε Ἰκουσα νὰ 66A c, ἔπεσα od 
καρϑσοκ ἕμιπροάλεμ ὧν eod ap TOU ἀγγέλου 

τὸ δεικνύοντός οι ταῦτα, !t9) λέγει 4.00. 0QQ - 

pl, cod ovAOG σου γᾶς eu C) Tap ἀδελφῶμ 

σου προφητῶμ, νὴ τὴν τερούντωμ τοὺς λόγους T 

βιδλίου τούτου Go) /J«G προσκουκσομ, MOU) Aya 

μοι, μὰ ὀφφασίδῃς vC λόγος ὃ προφητείας T 

GIGA fd τούτου ,στι ὃ κοι ὀς ἔγγύᾳ ὄξιμιὃ ad cO 
ἀδικκσάτῳ 



ἰῷ IX Na TOÀ ἔτι, νο ὁ jr ξυπωσἄτο Ἔτι. 

ὟΝ 
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Ὁ δίκαι. δικακωθήτω Ἔτι, νὴ ὃ d'yrog Gyr : 

᾿ πρ τι, (6? id'oU. te χομαι d "QU 5 μιάγός 

μοῦ MAT ἐμοῦ, ἀπτοδοῦνοιι s exis ὡς 79 *gyon 

αὐτοῦ sou, i^y εἰμι ὃ. α, νὴ T0. ὦ. ἀρχὴ ΣΝ 
τίλοο M 0 76070 «923 Ἑχαῖθο 3 μακάριοι 01 wols 

OUyT«O τὰς Ἰνόλαο αὐτοῦ. ἵνα Es αἱ f δςουσία dia D 

τῶμ Ἐπὶ ὁ ξύλου Q9) Ἰωΐς, tg! vig TUM Ip τ 

a £A ocip iig ̂u) JSóNp. ἕξω δὲ oi «avo Mog) ot 
Φαρμκακοὶ, Y)) πόρνοι, νὴ ot φονξίοφ νὴ ot ἀδως 

λολάτρας, νὴ o6 ὁ Φιλῶμ νὴ ποοιῶμ ψεῦδι0),. 

Ἐγὼ Tuc'oVo ἔπεμψα TO]! ἀγγελόμ μου Jag τυς 

cox ὑμῖρ ταῦτα ταϊο ἐκκλησίαι, ἐγώ εἶμι dia 

£a, 9» * γγύος T) did, t 0 &Sile Aou. 7:06 12] 

ὀφθρινόρ. 9) T πνεῦμα y) c osos AE yov p ADR, 
y) ὁ ἀκούωμ ἀπάτω ,A0€ , νὴ ὃ διψῶμ Ἰλθέτω, 
Wo 0 θέλω βολαμβαγέτω TO ὕδωρ ζωῆς Por 
συῤιμιαςτυς oU cto y παντὶ ἀκούοντι TOUG AO - 
qve προφητεία βιβλίου τούτου. dl TiG Ἐπιτιθῇ ' 

πρὸς ταῦτα, ἐπιθήσει ὃ Ó deco t7 ci TO)! τὰς TÀNA 

yas τὰρ Yveyeou iras qu βιβλίῳ τούτῳ, Ig) 
e τιρ ἀφο φῇ απὸ T λόγωμ βίθλου EQ qoia 
Tac ταύτας, a φήσει 0 θεδο 10 μέφος αὑτοῦ 

ἀπὸ βίδλου φωΐο, X9?) woAs«0 ἁγίας, 9A Tho 

| Yiygous 



po ἐν ins βίδλου $4 yog ias. τα LR οἷς E | 
δὰ ̓ἀφαιρίος: ὁ θεῦδ τὸ μέςος αὖν Τὸ) 2 βίβλου. - 

d ie, 93) τόλεωρ; ἁγίαρ, x) ̂ γεγφαμ υϑύωρ di Gs 
᾿ Θλίῳ Τὸ UTG, A£*ya o 9 ute tie ταῦτα, Vd | 

ys Mna ταχύ. Sup, ναὶ exo 
2 d - wii 5 "coU, KH xásie T9 KÜs 

P. TEN φίου han Ἰησοῦ eos 

Nee ὁ’ ἢ ᾿μετὰ πάντωμ 
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