
τς γὼ 
τὺ ΓΥΤᾺᾺ 

᾿ς μ᾽ 
πον Ἰήντ) 
μεν τι 
ἼΣΑΝ 



ΕἸΒΕΚΑΒΥ ΘῈ 

ΜΕΠΡΕΘΕΥ ΓΟΟΡΒΟΣ 

ΒΕΈΟΜ ΤΗΕΒΕ ΕΝΌ ΟΕ 

ΕΒΕῈΝ ΝΟΆΤΟΝ ἨΟΒΒΕΟᾺΒΡ 



ὈἰοΙΖθα Ὀγ ἰπῃ6 ᾿πἰθύηθὶ Αὐγοῃϊνθ 

Ιη 2008 ννυϊῃ [μπαϊηᾳ ΓΟ ΠῚ 

γνθιιθϑιίθυ Οοιιθοθ εἰρυϑίγ 

Πἰρϑ: γον. ογομαθίβ Πα ϑαϊθῃθι! θοῦ! 





1580 

ΟΟΤΗΙΒΟΗΕΝ ΘΡΕΑΟΘΗΡΕΝΚΙΓΑΙ ΕΒ, 

ΗΕΒΑῦ ΞΟΕΒΘΟΕΒΕΝ 

ΥΟΝ 

Η. Ἑ, ΜΑΒΘΒΘΜΑΝΝἝΝ. 



ΑἸΒΤΕΚΡΑΚΜ, ΤΨΟΝΏΘΟΝ, ῬΑΆΈΙΞ, 

ΤΌΣ ΧΡΕΙΡῊς ὙΙΓΓΓΙΑΜΕ ἃ ΝΟΉΘΑΤΈΕῈ.ς Α. ῬΈΑΝΌΟΈΚ: 

ΒΊΟΟΚΗΟΙΙ ἃ ὙΡΒΑΙΑ, 

Α. ΒΟΝΝΙΕΒ. 

ῬΕΌΟΚ ΥΟΝ 2. ΚΒΕΥΖΕΕ ΙΝ ΘΤΌΤΤΟΑΛΕΤ, 



ΠΕΊΙΑΚΒ. 

ΕΥΙ  ΠΠΙΤΙΟΙΝ. ΒΟ ΙΕΝΙΤΤΝ 

ΑΙΤῈΝ ὕΧὺ ΚΕΠᾺΝ ΒΌΝΒΕΘ 

ΙΝ 
᾿ς 

ΟΟΤΗΙΒΟΗΕῈΒ ΡΒΕΒΑΟΘΗΕ. 

ΜΙΤ ΘΕΘΕΝΓ ΒΕΒΒΤΕΗΕΝΡΕΜ 

ΟΞΒΙΕΟΗΙΒΟΗΕΝΜ ὑΝὉ ΓΤΑΤΕΙΝΙΘΟΗΕΜ ΤΈΧΤΕ, 

ΑΝΜΕΒΚΌΝΘΟΕΝ, ΨΟΒΤΕΒΒΌΘΗ, ΘΡΒΑΘΟΗΠΕΗΒΕ 

ΝΟ 

ΘΕΒΟΗΙΟΗΤΙΙΟΉΗΒΗ, ΕΙΝΤΕΙΤΌΝΑ 

ΟΝ 

Ἡ. Ἐ. ΜΑΒΒΜΑΝΝ. 

ΞΤΌΤΤΟΑΗΤ. 

ὙΕΒΕΡΑΘΟΥΝΟΝ 5.16. 1 ΒΒ ΕΙ Ν δ. 

185Υ, 



Ὸ 65 ἰῃ ἀογ ὅϑομο Νοίῃ ἐπα, (6 {{Ἐ Ἄαοι ἀϊθ Τοθουίοίζαηρ οἷη θοροιθτίθ8 

ΕΥΚ, ὑπὰ νγγᾶβ ὔΣ ἀδὰβ σᾷηΖθ ΨΟΙΚ ρϑμῦγί, τπὰῖβ ἴῃ ἀ6ὲ Δα θυ ΓΡΥΆΘμ6. σὰ ἴῃ πὶ τϑάθη. 
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ΨΥ ΣΕ Ἶ: 

1016. γου]οροπᾶθ Αὐβραθα ἀθὺ ρο ΙΓ Π6π ΒΙΒοΙ δου δέζιηρ υϑυροὶρὲ 

αἰπθῃ ἀορροϊίθῃ Ζνθοκ. 816. [01] οἷπθ ομβα]αῦβραθ 6 (δαο ἢ ἐ ΠΟΙ6 

ΒΟΒῸ]6Π) τνουάθῃ ππὰ ἄθιῃ ΤΏ ΘΟ] ΟΡ θη ἀἴθηθπ, ἄθπὶ [16 ἔσται ἀποης ΒΤ] 1 ἢ 

[βη στὰ. οπμη 6 [6 Ἱ α16 Ζὰπὶ ΤῊΘ1] ἐγ μουθη [Ὑτι!ομθη, ἅργυροϊ- 

[ομθπη (Κορ Ὁ 6} ἀπ ἃ ὉΠ] ΟΡ! ΓΘ, Δ ΠΟΘ πα ΔΙ ΘΠ θη Του [δὐΖαπῃ- 

θθπ ἀ6᾽ ἢ. βου ἐν ΗἩουΓ[(6]]ὰηρ' ἀ65 τί ρυ Πρ] θη ΟΥΪΘΟΒΙ ΟΠ θη Τοχίθβ 

Ζὰ [ομδίζοι τ 8πη, [ὁ αὔτ θθ ἀοο ἃΠ ΔΗ ΟΠ] ΘΡΘΠ6᾽ ΤΎΘιΘ, δη γευ[δη- 

αρον ον} πο ρ κοῖῦ Κοῖπθ ἀοΓ οὐ 1 ΓΟ ἢ 6 ΤΠ τ [ϑὐζαπρ' ρ] ΘΙ ΚΟ .- 

1Π16Π, Ὅ6]ΟΠ6, υἱϑ]] θοῦ ΠΟΟἢ ΥΟΤ οι Ὑϑυροίβοσίθη ᾿δύθὶ 1 [ὉΠ6η 465 ἢ. Ηἱθ- 

ΤΟΠΥΤΗΙ5, ἱπΠ ἀθη ΕΘ] Ιμ θη ΤῊ δ] ΘΙ 4685 Ηδηλι5 τιπύϑι ρ 1 ἈΚ] ΟΣ Ὑ  Υ ΚΘ ἢγ5- 

πδ]6 θυ Ὀυζδηί πη! θη Ἠδαρέ[αὺ πα ἨδπΠαΓΟΤΙ ἔῤοπ δηροἴδυρο τνατά. 

Ὀ]Θ. τηϊπἀθ θηβ [ὉΠ θη ἴπὶ Ζυγοιέθη ΦδΠγμαπάθτὺ ΘΓ ΓΠΙΘΠΘΙ ΖΘ  Γθο  Πηρ' 

ἴῃ ΑὔΚα ἴῃ ὙΤΕΒΙΡῸΥ ραΐοιῃ [δίθίη πε πάθη θθοτ(θἔζσιηρ ἀθ5 Ν. Β. 

(αἰ6 Αἴγα) οὐΐαῃν ἐγ ἴῃ Τὐα] θα (δ ῃοῚ ἀϊ6 108]8) πιδηηὶρδομθ Αρᾶπάρσυη- 

Βθθη 465 Τιαἰθίηβ, ἄβθῃμθῃ Θῃα] 10 ἀθΡ ἢ. ΗΪΙΘΓΟΠΥΤΊΙΒ πηϊῦ [6ἰπθὴ ΠΘΟῊ ρτίθ- 

ΟΕ ΟΠ θη ΗδΠα[ὉΠΤΙ θη ὙΟΥΡ  ΠΟΙΠΙΠΊΘΠΘη ΒΘίβου ΠΡ ΔΌΠΔΙ Ὀϊοπηέθ ἀϊθίδ 

Ὀεθετν[θἐζαμῃρ' (16 γὸπ θυ ΔΌΘ Πα] ἅ πα! !ὉΠ6η ΚΊΤΟΠΘ ΔΠρΡΘΠΟΙΠΠΊΘ πο Ὑα]ρδίδ) 

ἀυτχοῖ 716 π6 Ὀπιἄπαθ Ὑγο θη ] 10} τηϊῦ Ζὶὶ Οἱ ΠῸΡ ΟΥ̓ Πα]αρΘ, ὑπὶ οἰπθηὶ π8Οἢ 

ἀηίτθη ΔΗ ΟΣ  Ό]ΙΟἤθη ἈΠ ύ6]η ΟΕ θασοα Τοχίθ ἀθβ γιθυύθη 988τ1- 

Βυπάοτὺβ [ΓΙΟἢ ΘΗΖΙΠΒ ΘΗ, ἴο ὍΣ ἀοοὴ δηατγουἝοἰΐβ Θοἢ ἀἷθ 1αροίηἰ [οἢ6 

ΞΡΙΒΟΠΘ. ἰτον Ναί ἤϑοῖ, 815 ἀἰθ Θρσϑοῃθ ἀθ5 ἱγά!! θα Ἐθο]ιίθβ, νγεπὶρ' 

ἍἋ 



Π ψοννοσὺ. 

Εὰτ ἀϊ6 ΤΙιθΐβ πα ἄθῃ Ἐς: ΘΟὨΤΙ ΓΟ ΒΟρΡΥΘ ρϑοιρηθὺ ππᾶὰ 68 Ρ6- 

ἄυτία ἄδμοσ ἐγ θη ΑὈΓΠΙΟμΌ ΠΟΟΙ Θἰ ΠΟΙ 8ηάθσοη ὥΡΥΔΘΠΘ, Ὑγ6]ῸΠ6 ρ] 6 6ἢ- 

χρίἐΐρ απα τηϊῦ ὑϊοίδσθπ ΜΠ 6]Π ἋΕΥ ὙΥοΥἐδὈ] οἰ θαηρ', 465 ὙΥΌΓΖΘΙΖΟ ΓΔ 6ῃ- 

Βδηρο5 (}466 οττθίοῃῦ πίθ σαζάτκιδοίη5) ἀπὰ ἀ65 ϑαύζθαιθε θθραθύῦ, οἤπθ 

[ἢ [ΘΙ αονγαὶὺ Ὡπέμαμ Ζὰ τηϊϊίβοη ὑπαὶ [ὉΠ10 το η ΖνΘΟΚ Ζὰ Ὑϑ 8  ] 6, 

Ὑγοτὺ {ἰγ Ὑγοτὺ ἄθῃ ΡΥΙΘΟΒΙ[ΌΠ6η Ταχύ ἀ6᾽ ἢ. Βο τιθη γαῖ Ζὰ ὈΘΡΊ]ο ἤθη 

ἘΠΩ4 ὙγΔσμδῖρ Ὑτθάθ Ζὶὶ ΘΘΌΘΠ ΥΘΙΙΠΟοἰιύθ, 165 {0 ἀπρραϊηρὺ αἰθ ρ'ο- 

ΙΓ Π 6. οὔθ ἀθυίίομθ ΚΡΤ Δ ΠΘ. 

ΤΟ π Πδὺ 6 [Θἰ ΠΟΥ Αὐϑρᾶρο (Νογσαπὶ Του. ρσᾶθοθ οὐ Ἰδίϊπθ; 

1842. 1850) γου[οῃπιᾶῃῦ, δι 5 ἀ6Υ Ἰδέθι ὉΠ 6η Ὑα]ραία, ἨἩδπαίο τ θη 

ἱσρθῃᾶ ὙΠ ῈΥ ἀοῚ ὙΟΓΡΌΠΘηΠέθη πὰ ὉΠΟΙΘΙ ἰΠΘοσ[ϑἔσζαῃρθη Ζὶ Ἐδέῃθ 

Ζὰ Ζίρθῃθη; πϑίέζθ δ ἀοοῦβ [ὉΠῸΠ 416 Ρ,ΙΘΟΠΙΌΠ6η [10 Θηρ' ΘΘΠῸρ' Ὀ6- 

ΘΥθηζὺ. Ὠδίβ οἱ ΔΡΘῚ ΕΓ ἀδ8 υἱοτύθ Φϑβγμυπαάοτύ οτδάθ ἴ] 1] 8 5᾽ Ὁ 60 6τ- 

ΓοὐζΖαπρ ἀπρϑδομίθέ ρο]αίβθη, ἀθίθη δα ἀπ8 ΡΒ Κοιηπιθηθ Ηδπαίοῃτ θα 

ἄοοι [Ὁ Ὑγθηὶρ' γο πη 716 ποιὰ Φϑηῃσμυπαοτὺ ΔΌΓΘΠΘη ἀπα [Ὁ ἐγθὰ 488 ατρτηρ- 

Πομ6 Ὑγοτὺ ἀθου]οΐοσθ Πᾶροπ, {Ὁ ΤΥ [οὐ Ὁπουκ] ἄγ] 0} ΘΟ Ό]]ΘΡθοη. ΤῚ- 

Γ[ομοπᾶοτῦ ἀδροροη Ππαὺ ἴῃ [δἰ π6 Ὶ Αὐβρᾶθο (Νον. Τεῖδ. ργᾶθοθ: 1849) 488 

ψοτίδυταΐθ οἰ μΖα ὈΤΙ ΠρΘη [0 ΘΗ ὑπὰ [10 ἀ6 5810 δῃ ἀ16 Αὐβραθα ἀ685 

Πα τοῦ Ὧγ. Οδθοὶεπίζ υὑπᾶ Ὧτ. Τιῦθε (1886), ἴο ψῖθ δὴ Καηϊξέθ] 5 περ 

γοἸ ΚΟ 6 6 ΒΘΙΠΘΙ]ΓΠΠΡῸΠ Ρ Πα] ίθπ. ὙΥ16 αἰ 1ΠΠ ΟΕ] ὑπὰ {106] ἈΠ Ν 

μΔδ6 ἰὴ 5. ΠΧΧΧΥΙ ἅδε ρο ΟΒΙο ]]Οἤ θη ἘΠ] Ιὰπρ' πᾶ Υ πϑοπρον θίβῃ. 

Παῖβ ΔΡΕΙ ἀϊο [δ] Γρο ἐθοκίθ ΒΟρΡΤ μΖιηρ ἀ61 1,6 ϑατ θ οηϊ ὑΖαπρ' θ6ὶ [,.86}- 

ἸΏ8 πη 8Οἢ πδοῖ 1,ὅθ6. ποῦ (1848. 1840) ἰπ Ζυνϑ δ] μα θη ἘΔ]16 πη 468 ροὐμ!- 

[μη Ὑγοτγε[ππὸ5 γοὶ δᾶ παϊρ᾽ 1πὶ ϑέϊομθ 1165, μδῦ ΤΙ ΟΠ ΠΟΥ 5. ὙΥΘΙΓΘΓ Ρ6ΖΟ- 

ΒΌΠΟΙ ΟΠ βκτθὶβ σὰ Ἐ. 11, 1 ἀδτρθίμαπ: πιᾶπ (. 5. 661 υπὰ ΤΥΧΧΙΥ, 

ΤΟ τυϊθάθσῃοὶθ ΡῈ ἀπά Ροκταξορα Ιου ἀδ5 5. ΤΧΧΧΥ-Ψ] Ῥοσγοιίβ ὉΠ αΘ 8 

Θοἴαρίο, ἄδ[ς υἱϑ]] οι ομὺ ΝΙΘπιδ πα θἰπθῃ θΘίβθσθῃ ΖΘΌρΘη Εἴ: 46 πη ρ ΤΙ ο [ὉΠ θα 

Τοχὺ ἀθ5β υἱογέθῃ σδμυμυπάογίβ ΔΌΖΙρΡΈΡΘη. ἱπὶ δέδπάθ ἴθ σψῖθ 111 8.8; 

αἀπᾷ ἰοἢ μα ἰέθ, τῦῖθ οἰπίυ ὙΥ. ὙΥ Δοκου παρ] ἴῃ [δίπθπι ΑἸεά. 1,6 οἢ6 γϑυ ομὺ 

μαῦ, βθίγοιθ ἃι5 ἴῃπὶ θίμθπ ρυὶθο πο η Ταχὺ ΠΟΥ 06]16ὰ Κὔηπθη, Ὑ]8 6Γ 

ἀξ. -ὉἹΆ]ᾶ5. οἰμιῦ γουρθθρθῃ ΒΘΌΘΙ τϊ[56, ὙγΘΠῺ ΠΟ ἀδγοη πἰομῦ 8πάοτ-. - 



Μοινοῖῦ. ΠῚ 

το εἶσ ΕὐΟΚΙΠομέοπ ἈΡρΘ μα] ύοη πϑξέθη; Ὑγ 588} ἰο. τηΐ’ τηϊύ ΒΘρΘη[ο]- 

ὑΐρθη ΚΙδμιπιθσπ. (Θοϊκίρθη. ἀπ ταηάθη) Ὀοὶπὶ ΡΟ Ὁ μθης ἀπ ρου ἢ [ΌἢΠ 6 Π 

Τοχίθ ροηϊρθη 1165, 411605 {ΠΟΌΤΙρΡ ἀπα ΒΟΙίΌΠαΓΘ ΔΌΘΙ οὶ ἀἰθίου Βοῃυ]δι8- 

Ραθ6 ἴῃ αἷθΘ ΑΠΠΠΘΙ ΚΠ ΡΟ ΥΘΥΙΘ5. [Ι͂π ἀϊοίθ 1{Ὁ, ὈεΙάθ Ζνγθοκα ἀἰθ[ου 

Αὐυΐ- ἀπά ΑἸβραθθ ἢ Ατρθ ΘΠ] θη, ἷἰπ 8116Γ Κῦσζο ΨΊ6]65, σγῶ8 αἷθ 

Τιοίαπηρ' 46 Γ᾽ Οὐ ΟΠ Ὑν]6 ΟΥ̓ ΘΟΠΠΌΠ6η ΗΠ ΟΠ  ξη ἀπ δοἢ, τγὰβ ἄθπ 

αο Ὁ ἀθι σοί οΠθη ΞΡσδομθ θέν Ὁ, ΠΙ ΠΟΙ Πρ Θρὺ οσάθπ, ὑγ 5881 8 ἢ 

[δὺβ. ΒΙ] ΠΡΊ]Ο. γὙ16] ΟἸΘΙ ἢ Γ06]16η ΘΙ ρογϑομῦ τνοσάθπη {{πᾶ. 

Ιὴ ἀ6᾽ ρ' ΘΟ ΟΠ] ἢ 6 η ἘΠπ]|Θ ὑπ πη ρ' Βα θ6 ἴθ, πϑὸ ΠΔΙ[06]] Πρ’ 

γοπ {ΠΠ]185 ΤΠ Ρθ πη ππᾶ 1 ΡΘηβυγου κα Εν 8116 δ διημιθ ἀθὺ ρο ἢ Π [Ὁ ΠΘ πὶ ΡΥ ἢ 6 

(απα σευιξεϊιιιαάϊ), δια ΕΔ ΠΓΊΙΟΠΘΥ γοη ἀοΥ Βσμοσ μοὶ οὐθυ ἐσθιθη 6 Ρου] οίδ- 

ΤῸΠΡ' ἰΠΤΟῚ δὰ ἀπΠ5 ρΘΚΟΙΙΠΊΘη6η ἩΘΠΑΙΟἢΥ 6η, 815 σγοσϑιῇ ἀ16. ρϑπΖα Ὑγ61- 

ὑπ ηρ᾽ ἀοΥ σΟὐ ὉΠ 6π ΒΙὈ 6} 1 οτ [οὐζΖαηρ θογαμῦ, ρϑΙργοομθη. ὑπᾶ Ὀΐη ἨΙΘΥΙ͂, 

αἴθ. ρ'ϑηΖθ ΕἾΠ]16 461 υϑυθίηΖθ] θη Τθϑδυίθη ἘπΠα ΕΘΗΪΘΥ ἸΠΘΉΤ, 815 ἷἱπ 66Γ [6εἷ- 

ΠΟΙ Ζοὶῦ ἃιοη ἀδγη Ὑϑγαΐ θη [Ὁ] Οηθ πη Αὐβραθθ γὸπ ΟΔΡΘ]θπὺζ ππᾶ Τιὅθα ρο- 

[μΘμθη {Ὁ ἀπὰ ρΘΙσΠθηθη Κοπηΐθ, ππίρυ ἘΠΪπθη (ϑ Ἰομἐβριιηεῦ Ζὰ ὈΓΪΠΡΠ, 

85 ΕἸποὴ οἴθίζα 461 ΟΣ Ζὰ οὐκ] ᾶσθη Ῥϑιαὺ ρονθίθη ; σοζὰ [ΗΓ 

Ὀρριὑγῦπη᾽ 5 Αθάγαοϊς ἀθὺ {ΠΌΘΟΥ πο ΗἨδΠΑΙΟΗσ Ὁ ὈΘΙΟΠπάΘΥ5 ἀυτο ρθηδῖθ ἘΠΠπ- 

Βα! θαηρ' ἀ6Γ Πα ΟΠΤΙ ]ΙΘΠ θη Ζθ]]6π [61 ἀΙΘΠ]10ἢ ρα υγθίθη 1{Ὁ: νγθπίριου ὙΤΔΤ 

ΕΥ̓ ΠΗ ἀ165 ἴῃ [Θ΄ πθπ [Δ ΠΒἸ τ ΘΠ! [ὉΠ 6η ὙΥ γἐθυο Κ] ἅστιιηροπ (τνῖθ Ζὰ υδξινέῥ : 

Μο. 10, 38) οὔθὺ ρυϊθομ ο ἢ 6 πη (Ζα ἐπανέϊέθ: ΜΙ. 9, 16) οὐθτ βρ'Ὰ ρο μι  [οΠ θη 

(ἱθ σὰ ηνανυΐξέϊδ: Τι. 14, 28; παΐϑυον: Μα. 6, 19; πεαπαφανϑ ζάνη: Μαο. 10, 45; 

σαπαρέμαα: 1.. ὅ, 4: σαδασαάκνμηϊε,: 1. 11, 2ὅ ἃ. [. νγ.), ννίθ πὶ Τιαὐθίπ ΓΘ ἰ ΠῸῚ 

ΑΠΠΙΘΙ ΚΙΠΡῸΠ, ὙΟΓΙΠ ὙΓ 416 ΑΡΙΠΘΙβι ρθη 6. ὙΥΟΥ ] Ἰ οἴκοη ἰη ον Ηδπά- 

[τ Ρ π8 0]. ἀ6πὶ ΤΠ Θοἰπι] πιδίβθ οὐθ αἴθ πρὶ [6]10 6 ΒΘ μγθι θαπρ' οἷποα Ν 

(. 9, 4) ρσορθὴ οἷπθ ουύγαρι οηθ ΠΟ 1 ΠΟ η6 ΑὈΓρί ρ Ιαπρ' Ζυγο [6] Πα έν 

Βέ6 116 ῃ. 1ῃΠὶ Ῥ΄ΌΤΠΘ θυ] δίβοη μδύύθη. Παρ ρῸπ ἀδηῖκοη ΙΓ [Π πὶ αἴθ ΑΒ Πα ΘΓ ρ' 

ΤΠ ΠΟΙΟῚ 8Οἢ. Ὀ6Ὶ Γι ὅθ6. ΠΟΘ δ] ὑγθυυέθπ 1,οϑατῦ (τ 16 δαϊγαδασηιδ: Τι. 11,6; 

αὐἰξδυυθαίδθ: Μο,. 11, 2; σαϊιισασλγ )ιι8: Μο. 18, 22: ἕωηαίσαϊέε: Τι. 1, 29; σα- 

κόλὲξ 1.10. 4..-:15; 22: ἐιικαγηα αἰ αὰ. σαγάα: Μί. ὅ, 15; αἰαδ͵υιημ8 : Με; 

12, 88 ὑπὰ δύσῃ ἀἷθ Βο[ιδεϊριιπρ ἀθ8 σο 1,ὅθ6 γί πϑοῖ ἀθὺ ΗθΙΠΠΚΘΗΙ 6 τὶ 



ΙΥ̓͂ ΜοΥ νοτί. 

ταίμθηδη υτέλγίγαης: ΜΈ. 6, 26: α΄. [( νγν.)}; οὈΡΊ ΘΙ Οἢ ΕΓ ὑπ5 δυο πὰρ Π δἰ [6] 

Βἱούοὺ (νῖθ ἐδααζ)α: 1. 19, 87 ἃ. δίηιαηιρ)απ: 1.. 16, 14 οἐς.) ἀπὰ α]έθ στῖδ- 

ἄδι γου]ορὺ (]θ ἀὐδυ: Μύ. ὅ, 65; ρίαρ)α: Μι. 6, ὅ; σέ "αάασίδ: Με. 6, 80; 

ἐπμαγὶ δε: Μι. 9, 16; εν δῆαπα: Μῦ. 7, 28; “6ι[έφ: Μι. 21, ὅδ; ΛΔιηιβ δὰ αἷ- 

για: Μο. 1, 12;... αἰνὸν: Μο. ὅ, 16; δαϊδαφσα: Μο. 9, 42; πυαΐϊγγιοῖγιδ. “αέἠ5 

Με. 10,29; αγαν: 1,..1, 1δ; ἐυναζίδυϊγνιδ.: 1,. 2, 42. ἀι υΐσα πα ΕΡΑ, 51: 

δηάμαη: 1.. 6, 2; σαπαπέϊμαα ; 1.. ὅ, 4; γγέϊί: 1.. 15, 80; μια σι; 4. 11,8; 

σαδααάνιεηνει: 1. 11, 2ὅ ο(6.); σόογϑη [10 ἀ16 Τιοβαγύθη δὰ Μδ] Πα Το θη: 

7αἷι γάζίαα : Ἔ. 9, 17; ζιιιδόγα τἰγυϊένιδόνπα : Ἔ.. 9, 20 ; δηνυυϊιεϊιἐιιαδηι: Ἐ.. 10,19; 

αἰϊάϊχα γηδ5.: 1 Ο. 18, 2; αἷΐ δόκο.... ἐβαΐγῇοθ: 2 Τὶ. 8, 16; λωλ)απάϑ: 

1 0.16, 2; εὐέσο: 1 Ο. 16, 12: πυρά ταν: 2 Ο. 6, 11; αγδ) 8 μγαγδ: 

Ῥ..1..14;. σαναζέδα: Ο. 8ὃ,.12; απάάκισὲ ἔσυαγα: 1 ΤᾺ, 2, 11; λυάῤ᾽ῥϑβ.- 1 ὍΤΕ, 

4, 2; μιΐα 166: 1 Ττι. 2, 2; λάιωιϊμα: 1 Ται. 2, 11; σαηιαν 2 Ο. 18, 18 (νρὶ. 

6. 2, 8); πιμπα αάν : 2 Τιη. 8,10; εδέζα δέαγ)α: Τιῦ, 1,11; διλαγιάσι, : ῬΈΙ]ΘΙη, 

22; σάϊίδα: Ν. ὅ, 18; ατϑδηπα: Ν. 6, 16 ἃ. (. νν.; ΒΟΥ 6] 06 [ἀπητη 16 ἢ ἰπ 

ἄθηῃ Αμπηουκαηρθη ΠΘοΟΠ ΘΗ ΓΟ Ὁ σΘρ θη, Ὑ υπααΠππηρ᾽ ΡῈ Πορὺ, ΒΟ βου πρ' ρ6- 

ναρὺ ψοτάδῃ 10. --- α'ἀϊέε. α΄. παὺ Τιθ6 [δἰ ποὺ Ζοιὺ [ὉΠ Ὡποικαπηύ, ἴῃ 8|16Π 

ὙΥὀγου Ὀ  σΠΘτπ πὰ ΘΡΥΔΟΒ] ἤθη [6 Ὁ ΔΌΘΙ Ἰδυι ναὶ ρ' ἱΠΠΠΊΘΤ ΠΟΘ σάξέδα, 

νγὰ5 [ὉΠῸη Ζὰ σάϊέοϊηι(5) ο'Ὰ᾽ ποὺ ραίδέθ. ΟἹ [16} νάϊγνδν (Δο. ὅ, 16) ἀυτοῃ 

[δἰπθ ροσίηρα Αϑπάθσιηρ' ἀπ ἰϊοῖθ Βοάθιαθαπρ' οαρ ἔθ ἢ] ἢ πγοσάθ, ΤῸ] 6 Ὁ 

δυυσασύίθῃ ; αἴθ ἘσΚ] ἅστιιπρ' γὸπ ηιαπαροῖνν Λοπαηεθια (Β. 11, 1) συγ ΠΟ Αποτ- 

ΚΘΩΠΌΠΡ' ΟΥ̓ ΕΘ Π, ΑΠπαγθ ΒΘίβου μι ηρθη [ῬΥΘΟΠΘη ΕΓ [0 [6] [0. 

θεη ρούμΙΓ ΟΠ θη Ταχὺ ΠᾶΡ06 ἴθ ρἅπΖΙΙΟΙ ἴῃ 1 ΘΠ ΓΟ ἢ 6 Υ ΒΟΠΤΙΡ 

ἀυτοῃρ ἤν. Ἡδέξθ ἸΘἢ ρ οὐ Ὶ [ΟΠ 6 ρουδῃ]ύ, σγοΖὶὶ το ἀθι Βο[ιἐζ ἀγθίε 

[οΠὅπου, δΌρ [δου ΑΒῸΟ, ἀϊ6 ἰοῃ ἀδθὺ αἰ 65 [6]. Ἐπ 1 1 ΟΠ 6 1 ἄδηκθο, ΓΘ ΕΓ 

ΤριζΖίθ, [Ὁ υσάθ ὑυθάου » ΟΘΥ Δ ΠΟ] ΟΡ ἢ“ ΠΟΘ ΤἬΘΟΙορθη ἀδιηϊῦ σϑαϊθηύ ρ6- 

γγοίθη [οἰπ. ἘΤΘΙΠΪΟἢ. ΠΔθ᾽ ἰοἢῃ ἀτγιπιὶ ἃι0ἢ). ἀδ5 ΔΠΡΘ] ΓΔ Θἢ ΓΙΌ Π6 ἐΐ, (Ρ) δ᾽ 6πιῖθ- 

ἄθπ; ΠΟΘ ΠΊΘΗΥ αἴθ ὉΠΡΊΟΚ]ΙΘΗ ΘΠ τὐ [Ὁ. ἂν ἀπ ῳ ΕΓ φὰν οἄδθὲ ἐν (ρ]οίοα 

ἀ6πὶ ἃρ. σου, ἀδ5 ϑυθ] 5 (ὉΠοη δηνγθπάθίθ), νυοάθγοη ἀἰθ σᾶπΖθ Βθῖῃθ ἄδΥ 

δ, ἤἄη, ἔν, ἂν ἃ. κυ σὰν Απίομδιυπηρ Κοπιπιῦύ. Ἐπ ρΟΣ ΓΟ 65. Θ πηϊξύθη ἰπ 

Ἰωύθί [06 ΘΟΠΤΙὺ Δα ηθ ἢ πηθη, Ὠἰθίβθ 8116πὶ Οθ ομπιδοῖς, ἃθίαρθη. ΕἿΙ οἷπθ 



Μοτνοτύ. ν 

ΘΟΒΟΪΔαΒραθ6. Ἰὰρ' ΠΔΠΘ, ἀυτοιννορ' ἀϊ6 Ἰᾶπρθπ Β6] ὈΓ]δαύο (δ ἃ. ὃ ποθοπ ἃ 

α. 1) ἴο ννῖθ ἀξ ἃ. αἵ, ἀϊΐθ ἄτι ἃ. αὐὖ σὰ ὈοΖοίομηθη; υαΐζα Ἰἰο[5. ἴθ. Ο}]- 

Ὑγϑ β! οι. οἴδη; σαδαιίν)αῦα ἃ. δαιίν)δέλιια υγὶτα τηὶν 11. ΟὙἸ ΠῚη} δ 46 πὶ, τνᾶϑ 

ΕΓ ἰπ [οἰπθῖὶ ἀθα ομθη ὙΥ σίου θαομθ ὅρΡ. 1117 πἀπηύον βαιόν σοίαρυ, πἰομύ 

δοιύθη Ἰαΐβθη, [Ὁ νγθηΐὶρ υγῖθ ἴπγθ Β 6] ὰπρ' ἀπέου δαύγαν (5. 675). ἜΒΘη 

ἴο ψοηὶρ ὍἊ] αὐλέγδη, ἀϊϊιέθ, ἀϊμέα, 8158. σὰ ἀΐγανν φομότιρ (8. 667). 

θὲ5 Ὑ ὅτ θυθαο ΠᾶῸ6 ἰοἢ, ἄθη Ζυγϑοὶς [ΓΘ Πρ" πὶ. ΑἸρθ, δ6}} [ΓΘ ΠΡ’ 

ΠπδΟΝ ἄοπι ΑΒΟ πὰ ἀθηποοῖ ὑυὶθάθσιπι ΓΖ πα (Ὀοιάθ5 δ 580 0} ρ΄ 

ὍΝ] γϑυθ ηἱρ 6 η), ΓΙ ρΘἢ5. 810]. [ὉΓΘΠρ' Π80 ἀ6Γ ΕῸΪρΡ6 (65 Ἰαὐθι [ὉΠ 6 

ΑΒΟ (αἱο ἡ πδοὴ ἢ, ἐΐ ἀπίου ἐ, στῖθ ἦν ἀπίου ἀπὰ π8οῸ} ἦζυ πὰ 1), ρ8- 

οταπηθρύ. 

ΤΙ άου πιυ[ϑἐθ δ115 ἀπίβουθη Οὐ πάθη ἀ16 ΡΥ ΘΟΒ] ΠΤ 6. πηϊὺ ἀ6Γ ἘΟΙΠΊ6ἢ- 

Ιθῆτθ δΔΌΡθομθη. ΝΌΘΟΙ ΘΙ οΥ ΔΌΘΙ ἐμππ τη] τη οῃ6 ΤΟΙ ἔθ  Ὠ]6Υ, ἀ16 θ6ὲ νγοὶ- 

ἰεὲ1 Ἐπέξουηαπρ' 465 Ὠτθοκοσίθβ, ον πὸ ὑπὰ νᾶμτθπα ἀ6.᾽ ὙΟΙΘΘΙΒΘΓ ἢ ρ' 

ΠΟΘΙ οἰπάγδηροπ (μηδ Υρ]. Ζ. Β. ὅ Μοί, 832, 21 ἃ. 1 ΤῊ. ὅ, ὅ) ἀπά ἀϊα ἰοἢ 

ἰπ οἰπίρθη Βοίοπμάθσῃ ἘΔΠ]ΊΘη ἴομοπ 'π ἀθη ΑΠΠΙΘΙΪ Προ Π ΒΟΥ Ομ ρὺ ΠΔΌ6. 

85 πϑοῃξο]ροπάθ ΤΠ} 8] θυ θυ Ζθι μη] 5 θοίαρ γοπ [6] 06 υ, ἀδίβ ποῃηῦ ΠῸΓ 

ἀἰΘ  ΘΚΘΙΓ ΘΙ 5,. ἰὈπΠάθΙη ΘΟ ἢ 66 σοι μι [ἢ Κα] θη άθι (οάον ἄδ5 Ματ- 

ὑυτο]ορίυπ), 416 σου  ΒΙ ΓΟ ἢ 6 ἢ ὕτκαπάθη, ἄδϑ δούΒηο 6 ΘΙΓῸΙ ΟΠ οα 

ἴῆτθϑ. Οτίθβ δϑυΐρθ ποθ η, [ὉΠπηὺ [ἃ πὶ πὶ] 10} 6 ἀοΥ Ζαοιῖ τππ8 Ζιυ[ᾶ Πα ]ρ'8 

σΟΌΒΙΓΟΗΠΘ ΚΡ δομ άπ Καὶ] 6 Υ 6’ ὙΊΘΑΘΙ Ὑϑγοι πὶρὺ στάθη [{Ππάᾶ. 

5, ΠΥΠῚ--Τ ΙΧ ἅ0οὲ Ἰδ [σὺ ΡΟΥΌ]ΙΟΚοα, τνγᾶβ δὰ ἄρθρα ΑἸύθπ Βαπάθ τπΠ5 

ὙΙΓΚΊΙΘΗ οὐμδ]ύθη, σγὰβ δ5 ἄθῃ ΑπΡΙ ΠΤ ηρ5[061]16 0 465 Ν. Β. ἀδίδιβ επύ- 

ΠΟΠΊΠΊΘΠ ἘΠᾺ πίσῃῦ ὉΠΙΘΏΤΥΘΙΟΙ Ζαγίϊοῖς δυΐρ οί 611] ὺ γογάθῃ {{Ὁ. ---- 

Ἐπ ΠῸ ΠῸΠ ἴῃ αἰθρίου Αὐδρᾶθθ 465 ὉΠ]Η]ὰ5 οἷπ 1 ΘὈ] προ άδηκα ἀπά 

Ἰδηρ 8 ΤΙΡῸΤ ὙΥΠΠΓῸΙ τηθὶπ65 ΓΘ ΡΘῚ5 οὐ 10, ϑοῆοπ γῸ 98 το, ἴθ Μύπομθη 

ΠΟΟΉ, ἐὑτὰρ ΙΟἢ ἄθπ ῬΊδῃ πιϊδ ΠΡ, ψῖθ ἔρμο Ζὰ ἄθῃ ροὐ ΙΓ 6 πη 66 Υ- 

Το θη π8Ὸ} Μα]απά, Ἐοπὶ ἀπά ΝΟ δΡρ6] (1838), 80 Διο Ζὰ δὐπθυίοι 6 1- 

δ] οἰ σμαηρ' 465 Οοάθχ δύρθηίθαβ πδοὴ Ὀρίδ!ω χὰ τοὶθπ; ὑπα ΠΪΘΙ ἴῃ ΠΙΘΙ ΠΟΙ 

Μαϊεγ[ἀἀὺ ἀθπη Αὐθουδηταπηρβοτίθ αοὺ {ΠἸΡΘΤΠΘη ΗδπαΓ(οἢ τ ἀπὶ [Ὁ τἱοὶ] 

πᾶθου ροτοκύ, ἀυγιθ ΘΠ. ΠΊΙΟἢ ἀ6Γ Ἠοβπυῃρ' οἰπθι θ8] ρθη Ὑ ΘΓ ΚΠ ΟΠ Πρ’ 



ΥΙ Μοτσνοτί. 

6] η68 Ῥ]δπθ5 Βπρθθθπ. Ἐθθη ἱπὶ Βορτ ἶθ ἀἷθ Ποία ἀοτέμίη δηΖατοέθη, 

ΘΓ Θ π΄ ὈΡρΡ[ΓΓπι8 πιϊύ αἰ Ρ] πη Ποὺ Οθηδαΐρ Κοὶῤ Βοίογρύθυ, Ζθὶ ΘΠ ρ ἐγ ΟΥ 

ΑΡάγοῖς, ἀοΥ π|ῖο} ἀογ ΜίΠ6 οἰποσ νγοϊδοση ὙΟΎρ]ἰσἤαπρ θοσμοθ, ππᾶ 

δ᾽ ΘΙ ἢ Ζοιεϊρ' οΥρΊθηρ' 8 ΠΙΪΘΗ γὸπ ϑοϊίθῃ ἄθι Ὑ  υ] ρϑ πα] ππρ' ἀἰθ ΑὉξίοτ- 

ἀθγαηρ' Ζὰ ΒΘΙΟΓΡΊΠΡ' ΟΙ ΠΟΙ͂ ΠΘΊ6Θη, ἄθπ| ρθρθηνδσγεροη βέαπαρ ἀν ὙΥΠΓ[[6η- 

Ν [Ὁ μα ν θη [ρυθο μη ἄθη ἀπὰ ΖυρΊΘΙ ἢ. ὑΟΒ] 8]. πη Αὐβρᾶθθ. 16 Ὑογοι ηἰ ρΊΠρ' 

ἀἰθίθσ Ὁτη ᾶπ4θ. νᾶ Ζὰ ρἐϊη[δρ' πὰ ἰ6ἢ σὰν [ὁ ΒΙὨ]  ΠρΡΊΪΟἢ ἀαται γουθο- 

Γοϊῥθύ, 418 ἀδίβ [0 Ἰάπρου πᾶξέθ χύρϑτπ αἰϊγίθβῃ, πιθίπθπ ΓΘ] πρΒυγαῃ ΓὍἢ 

ΖῸΓ ΑἸΒΗΙ σα πηρ' σὰ ὈΥηρθη. οη ἀ6Γ γεν] ΡΒ Πα Πππρ' ἀαΐβ ὈΟΓ οἰ ἐν] Πρ 6 

πιηἐοτ [ἰϊχύ, ΠΘ’ 06. ἰοἢ ΑΙ]δ8 δϑύμδῃ, πὶ ἀυτοὴ ΗϊηΖαξίριιηρ' 4685 ρου ΘΟ [ὉΠ Θη 

ἀπά Ἰαὐθιη! θη Τοχέθβ ἀ6Γ ΠθΙ]Π ρθη ΒΟΠΓ θη, 465 ΥΥγἐουθ οἢ5., (ΘΓ 

ΘΡΓΔΟΒΊΘΩσΘ ἀπα ΕΠ ΟΥ͂Όἢ ΘΠ ἘΠ] δα πρ' ἀ6Υ ααβραδο ἀἸ6] πῖρθ Ῥυδοὺ 0ῃ 6 

ΒΙΘΌΘΒ ΑΙ σὰ ρΘθθη, ἀΐθ Ζὰ δἰποπὶ ΘΓ Ὁ]ρ- ἀπά [δρΘηβτθίομθῃ ϑ πα 1 Πὶ 

ἄἀθ ἃ! οίρθη Το π πη] 6 Γ᾽ ὈΠΙΘΤΟΥ ΡΥ 6. ἀθπτοῆδιβ. ΘΓ ὈΓ Θ ] ]Ο ἢ} {0 

80. πιᾶδρ ἄθπῃ ἄδ5 ρε]ϊθθέθ ΒΊΟΝ Ηἰπδυβρθ θη ἀπά θ᾽ βϑθμθ υῦίβ ἄθσ 

ΞΡΤΘΟΠ6 ἴῃ ϑομα]οη πᾶ Βεὶ (οὐῤοορθιθητίθοπ ποθ ΕΥθαπάθ τππᾶὰ {|1Π ΡῈ Γ 

ΒΟ ΠΠ6Π. 

ΒΟΥ, 8πὶ 10. ΟΟἴΟΌΘΥ 1858. 

Η. Ἐ, ΝΙαίβημβῃῃ, 



Ὁοθου! Ὁ ἀθΡ [8 8]15. 

; ϑοῖῖθ 

π᾿ ἘΠ μ6; Το ἐπησ ...}.....ὅ0.05.. Ὁ ἀμ Δ ΗΣ τ νὰν ΤΕ ἘΓΗ 

Ῥὶθ αοίμρυ (ΙΧ). --- Ὁ] 1185 (ΧΙ). - Ατἱδηΐϊδυυυς ἀθ᾽ αοίμου (ΧΙΧ). -- 

Βιθοιὰ θοτἤούσζυπρ (ΧΧΙΠ). --- ὕἹΗ1α 5 ΝΟΒΙΟΙρος (ΧΧΙΝ), --- 88 ρο- 

ἐμέο Βιβέμαα (ΧΧΥΙ). --- 16 αοίμοα υπίοσ Αἰδγίομῃ (ΧΧΙΧ) υπὰ Αἰμδυ]ΐ 

(ΧΧΧ. --- Ρΐο σαπάδ]οπὺπ (ΧΧΧΙΙ). --- Ικσ Ομυιηίμυι (ΧΧΧΥ͂), --- Ο [ὑ- 

βΒοΐμοθπ ἰπ Τἰαϊίθη (ΧΧΧΥΣ) υπέοΣ ΤἈΘοαουίοι (Χ11). -- ὕπίουρδηρ' 465 οἴροίμ. 

Ἐρίομο5 (ΧΙ), --- πα ἀον αούμθαπ (ΧΙ), -- Αὐυγέϊπάυπρ ἂἀθτ ρΡο- 

ἐπ ΓΟ 6η ΒιΙθοΙνοτνγοέσζαπρ Ζὰ ίϑροΜοτάοη (ΧΙΥ). --- θ9γ Αἰέα Βυμὰ 

(ΧΗΨ 1). --- 6 ΒΚ οι τ οὶπ5 (ΧΗΙ͂Χ), --- 85 ρούμίῖζομο ΑΒΟ (1). -- 

θῖΘ ΓΛΙθ Οσπο δα ΓΟ τ τέ χὰ εοτγάθη πὰ ὕρῖαϊα (1.11). --- [τ ΘΟΘΒΙΟΚ- 

ἴα] (ΕὙ). --- Ἠοτγκυπῆρ ἀθὲ ρούμι ΓΟ μθη ΗδπαΓοινι θη (Πὴ᾽ῚὺᾧἰΪῚἢ-. --- Ἐτπαϊίοπον ὕχὰ- 

ἕδη ἀθείθιθοη (ΠΥ1}}}, -- Οαοργᾶρο ἄθσ ροϊμίομοα Ηδηάομγιέοη (1.Χ111), --- 

5ΙΟΒοσμ οι υἀπὰ ἀαοπδυϊρκοιῖιέ ἀθὲ ροΟύἈΛΓᾺΓΟΙΒΘα ΗδπαἀςΓομεϊξέίοπ 

(ΧΊΨ). --- γουίαροη (ΧΧ) υὑπὰ ατυπάϊαρθη ἀουῖθιρου (ΧΧΧΙ), ---ὄ ἘΠΟΙΚΌΙΙοΙς 

8 αἷθ ρα ΘΟ ΓΘ ΗδηαΓ[ομνι θη (ΧΧΧΥ). .--- Κααῖξ υπὰ ΕὙἼΘΙΠΟΙν ἀν ροίμὶ- 

[065 ϑρτύϑοιὶθ (ΧΧΧΙΧ--ΧΟΙΠ[), 

2. 16 ροίμιἝοηθη ΚΡΥΔομἀθη πιά] ου : 

ΕΟ ΕΑ ἢ Βα δ ορ ἘΕΡ ἐαϑο ΝΥε εἰ θα ἡ ον δλδναλει 1 

16 ΒΠΘΒΟΣ ΜΙΟΠΕ; 0. - 2. τ τὸν ὡ ΤΕ 1 

ΕἘ[Γάτἃ . . .Ψ » . » . . . . . . . .Ψ . . . . . . {4 

ἜΘΗ δῆ ἀροῦν νοι πος τ ΡΟΣ αὐ χδ δ πο ΣΕ, ΡΣ 5519 

ἘΠΟΡΝ τεοοτν πὸ ρου πρυρζοαμξον ὡς νὴ 

ΡΑΙπτδ τς τούσωςς χὴ τοῦῖς -πρνϑρξεξι ἀπέ τ Νν ὠνν ἐκ λυ τας ἐς δ οο 

ΡΥ ΠΟ ΞΑΙ στ Π15.. τε τ πος ΩΣ ἜΣ, τ 99 

᾿ξ τ τ ΠΣ ΤῊ οΕᾶΨιοΨοέ[Ενιν-. ΝΜ α  "- 28---ϑὃ4 

ΠΟ ΤΘΗΝ απ ἢ. 5. τ 6.5. Ὁ. ΠΣ εχ τε το τ ον ἀν ιν 

ά. Ἐν δ ροΙ  Θη 465 

δ: π᾿, το το ον ἐν τα ραν εν 

ἡ εττνάο το τυ: ΘΝ ον ἐς χ ξινςς ο άώ:.} 

Ἰπήο τὰ ον ἐμ ροσδθο αν, ρ οὐ ον τ τας ἐμάς ρ κλλτι χω ἐν σε 

' . 290 ΟΠ ΘΉΘΗΥ. Προ τ μρο νοις 5 ΠΡ ετ ΠΩ ν ΚΡ ΤΩ 



ΥΙΠ , ὈΦΡοΥΓ οὐ ἀδθ5 [πη88]058. 

δοὲέθ 
Ὁς- Βειδῖθ Ῥ5.π|: 

ΠΡ ΠΩ ΡΠ περ τ ΕΚ 6-| 

τ τς ἀδην γλίον ἩΥΣ ΨΕΨΡ δ ριψὁ“ἕΨἕἔΨοννι«ιοἘΒἢγσδ9ἘοςὶὶττπτΠὺπΠΠτ τ πτδς 

πὶ ΠῚ ἘΚΟΡΙΠΙΠΟΙ Εἰ. ᾿ς Ὁ ἘΥ έόέοιόέ έν 

τεῦς ἢ τ μὶ ορὴ μῖσος δ νΉΨΦΨΕΨΕρὁἌΦΠΕοέΕιἔὁΠπΠεορ τ τυ ον... .-- 

ἈΠ ΠΕ ΡΙΘΙΟΥ" τς τὖς τὴς νῶν Ὑ εν νος τ δον που 

Ἐπὶ ΟΙΘῚ ΡΗΣΠΡΡΌΙ .᾿ ς, τα τοις προ προ οέο-ὋἔὁὌΠςνς- τοὌἘρέΠρ 

πη 1618: 1 Ὁ]ΟΓΠ ΘΕ. -τς τὸς ον» οΠῖὺὺς πολυ δε δον ον 

δ. 16. ἘΠΕΙΔΉ ΘΠΘΣ 1- ᾿΄.-.. τ τ ΒΠΗΎΟΣΟΙ ΠῚ ΠΟΤ τον 

16 ὙΠΟ ΓΙ ΟΠ ΟΠ ΣΙ τ ΘᾺ  ἀα ξι ἀε  ὐαης  Υ900 

βἢ 6 η᾽ Τα ΠΘΌΞ ΙΕ αο τε τ 5), τὸ συν τιν 

ἈΠ’ ἄρ π Γ ΠΟΘΙ. ΠΠὸ  ὅΦ΄ὖ. τον ς τῶν τορι οοοοέῤέόΉΉΡΗΉΈ ΠΝ 

ϑῃ Ἴδη Πιστὸς. πώς, 5 ἐν κῶν ἐμέ χρυ π᾿ 

ἈΠ ἀδπ ΕἸ ΒΠΘΥΠΌΝ, ἃ τ Ὁ ΟΥΤΩΣ. δὰ τ ται ρ ἐγ “τ Ὁ π΄ ΠΣ 

ΘΚαγοίηβ. αἰναρρα]πβ ἐπάϊ ἰόμδηηδη.. . . . . . - - 870 

οἰ ομον ΚαΙΘ μου οὐον Μαγίυτοϊορίαη . . . . - - - ὅ90 

ΟΝ δος ΝΟ πο:ο.,  τϑι ερτνς ἀεί ἡ, πα ΤῊΝ 

{ὐ ΠΠ ΠΡ’ ΠΗ ΠΟΘΗ τς τὺ ΡΝ 5 ρος 

τς γλν το οὐ τ τϑν, χε ΑἸ καησθη Ζὰ ἄθιη ρου! Ὁ Π6η., συὶθο Ὁ ΠΘη ἀπὰ 

Ἐο ΘΜ να 4τ- πψρᾳρΨ«ἕἌφΨνψν,σφψοὸοἂἜΨιο ὃ δ δ ̓̓΄ 

ΕΗ ΟΕ 65. γονιοεθαοι. : 19 πορίσας Ρο σαζε ΘᾺ. ΠΣ 

ΑΠΒδπρ ρΎίθοΕ, δὲ. ΓΘμλ  ΓΟΠΟΣ Ὑδτίοσ, Οὐδ. πὰ Εἰξθῆπαπο. . - . 1708. 7609 
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αοἰομ: ο 1106 ἙΠη]οἰ πηρ,, 

ἹΚαϊων Ψυ]αη, ἄθη ἱπὶ 97184ητὸ 900 Ποαυῤίομο [6] [Ὁ ἰπ ἀραξίομου ὙΥ οὶ δῦ ἄθῃ 

ΟΜ, ἃ. ἢ. δαῇ ἀθῃ ΤΉτομ θυμοῦθη μαύξθῃ (Απητη. Μᾶγο8]1. 20, 4, Ζοίϊπῃ. 8, 10), 

γοΥρΊ]οἢ αἴθ ΚΊάηρο ἀθαϊίομον Ῥβθάθ οὔθ ἀθαϊίομθη Οθίδηρθα ταὶ ἄθιῃ σϑῦμθη (6- 

Κνυἄοηζθ ψ]]άθν Ὑ ὅρ6], πἀπᾶ ποῖ ΑἀθΙαπρ' ἀπ τιϊὺ ἴπτη Απάθγθ ΒΘ 68 ᾿θπθῖα Ὡ8Οἢ- 

ϑοίαρύ, τᾶβγθμα αἴθ ΚΚ]ΔΏρΡ ΘΙ]. γὙοὺὺ ἰθπθη (6]06Γ ποὺ ἀδῃϊηγο θη ἀπᾶ Τδοίξαϑ 

πηΐοτθ Ὑ ἄξου οϑὶ[ἰρ ττῖθ [ΠΟ (Ὁ ΠΟΘ [{6]16. Βοὶ 8116 ΥὉὁ Ὀ ΔΕγ Ομ ἰ πο ὨἸκοἱέ 

Θἶπθ5. [Ὁ] μη δηρθάθαῤθύθηῃ ΜΠ ΠΒυθυ 185 Φ ΓΟ θη ἱππτομποηάθμη (δἰ πᾷ Οοἰ( 

δα ΔΒ] ΘΠ ΘΓ Ρρυδομθ ἃπ ΓΟ πὔγαθη ὙἹΓ ΔΡΘΥ πἰγΚΊ οι ΡΟ ἀδ5 Ὑγθίθῃ ἄου ἸοἐΖ- 

ἔθύθῃ ἴπ ἴπγθη {Π{ππ|ᾶπρθη Κοίη ΚΙαγθβ, Κϑίη υἱούϊσοβ ΤΥ] ΠΔΌΘη, πσθπμ ἀπ5 πἰομύ 

δαΐ ἴα παπάθυθαγθ οι ἀϊθ ἴπὶ αδηζοη πἰομύ ἀπροαθαίθμάθη ΤΥΪΠΠΊΘΥ οἰ π 65 

ὙΥ Θυκο5. θυ μα] ύθη ογάθη ὑἄγθιι, 485 ΠΟΟΪ ΥΟΥ (ΩΓ ρχοίβθπ ΑΡΙΟ σδομαηρ ἄογ ΤΠ ϑαΐθ 

ἴπ πὰ πο} ἀθν Ὑ ΟΠ ΚοΥσμ ἀθυαπρ' ἴῃ ΤΙ ἤθη ἀπᾷ τϑίηθιῃ ΕἸΡΘητηδίβθ αἴθ Τίϑίθ υπά 

ἀὰ5. ἀτίργ ἀπρ]οηθ ΤΘ ρθη ἀθὺ Μαίῥθγίργαοηθ δαϊζα ἀθοῖκθπ υο]]Κοταπιθὶ ρϑοίρποὺ {{{. 

Π165 {Ὁ ἀϊ6 εδον θέσιν αἰδΥ Πείζίσο ΘΟ ἤνὶγε Αἰέδη ἐρνά Νιόη, Βιωνάθε ἴῃ ἄϊθ 

φοίμέγοθ ϑρυγασῆθ ἀάγοι ἄρῃ ΒΙΓΟμοῦ Ἡγρίβία οἄθγ, σὶρ ἀ16 ατίθομθη, σϑῖομθ ἀδ5 

ἀθαςομθ τὖ πίομῦ δαβίργθομθη Κοηηύθη, ἴῃ πδηηύθῃ --- {7{βία5. Ἐν [6] {Ὁ Κοπηΐθ 

ἔγϑι 0 ἢ. πού Δμηθη, ἀδίβ τ ἄμγθηα 6Γ ἴῃ [1606 πὰ ΤΊΘαΘ [οἴη θπὶ ϑύδτημηθ αἴθ ΘῈ 6116 

465 ΟἸτ [ΘΠ ] απο 5. Ζὰ ἀμτηϊ 6] γα 6] ΓΟ Ππὔρθη. Ζὰ οΥ Ὁ] 1οίβθη ΘΟ  ρύθ, οΥ 

Δα ἢ ἄθῃ ἔθγη θη ΝΔΟΒ ΚΟΥ πηΘῃ ΖΕρ] ΘΙ οἢ. οἷπθ ἀπρθδμπύθ Ἡθυ μοὶ ἀοὺ ΑπΙομδαθηρ; 

παπᾶ ΕτΚοπη ΠΣ 5 ἰΠγο Μαύουργϑοθ ἰη θυ] ίβθη σα θ. Πθηη οἰηζῖρ' πα 8]1οῖη ἀῦγοι 

α16 δύ μαϊδθηθη Βυαο 6 ΘΠ 6 Υ ἀΡΘΙ 81165 100 ουμαθθηθη Αὐθοϑὶὺ 1{Ὁ, πὶ Ζαί[Διηπη6η- 

Βδηρθ ἀπά Ζα([ατητηθηῃ δύ τϊῦ ἄθπη ἀρτῖρθη ΠΤ ΘηΚηηδ]θυπ ἀθα ΓΟ ΘΥ ΟἽ ΘΓ ρ᾽ΘΥΠΙ ΔΗ ὉΠΘΥ 

Ὁτίργϑομο --- ἰπὰ ΑἸ που [6 η, ΑἸΟΓΔΟ ἢ ΠΙ͂Οἤθ πα, ΑΜ ΡΟ Δ ΟΒΠΠΠ!ΙΟμΘ πα, ΑἸΘΒΟΟΠἀθα ἤθη 

ἃ, [. τ. --- ἀ6Γ ροτοίβθ σι θη Ὁ Δ]. η6 Αὐΐθαι τηὔρ] οι ρονογάθη, ἄρῃ τὴν ἀστοῖς 

Τά ΚΟ Οτϊτητηβ ΓΘ Θηβαυ θοῦ 16 χὺ ἀθου Ὁ] ]1οθη ἀπᾷ δΔηϑαπθη; 8, ΠῸΥ δαΐ ἄου αταπά- 

Ἰαρθ ἄθβ Οὐ  !Ο θη, σουθαπάθη τηϊὺ ἄθπ θεοὶ Ηὔπιουη ἀπᾷ ΟἸθομθη Ζοϑγίἐγθαίθη Μο- ἃ 

[αἰ ἀτωσαθση θἰηζθὶη ἀπά πὰ Ζὰ [ρϑυίαπι ἀθθυ] θἔθυύου Ὑ τίου πὰ ὙῸΓΖΟΙ ΚΙ ἅπρ 

ἄοι Μαυῤίουίργυϑομθ Κοπηΐθ 416 Ἰὰπρθ ἀπ ἀοοἢ [ὉΠοη [Ὁ ουαυκίθ ὙΠ ΩΓ Παρ ἀρὺ γοῖ- 

Εἰθιομθηάθῃ ὥρυϑοβίου[ομαπρ [1Οἢ Δα Οἢΐθη, σὺ ἀθύθη Ζίππηρη ΜΙ Ἰούζὺ [Ὁμοη δαΐ 

αἴθ ὕτζοιῦ ἀθγ [ρυδοῃνυθυσσαπάύθῃ Ὑ ὌἸΚΟΥ τοϊῦ σ8η 2 δηάθυη. Ααρθη 815 ἐγ υ Εἰ Ὀ]ΙΟΚΘη, 

ΘΠ ΜΓ ΔΌΟΙ Η. Τ,60᾽5 ᾿ηρ 06 Ὑ ΘΥΓᾺΟἢ ΠΟΘΙ ΕΔ Τὰ ΩΓ 815. ροσχαρὺ Πα]έθῃ π ] 161. 

[πῃ [οἰποὺ δίοιοηύθ ἄθὺ ἀθαθομθη ὥΡΥΔΟΠθ6. τῖθ 'ἰπ [Θἰποὺ ΡΥ το μδὲ 2. 

ατμηπι ἀἰθ ΕἾΠ6 υπά ἀϊθ Καί ἀθ5 ἀθαθἝομθη Τρυϑομροι[τ65, 416 ἐϊθίθῃ ἀπά [61Ὁ- 

[ὑἄπαϊροπ, 4116 ΒΘαφθίμθ1186 ἀυγοπάγπρθηάθῃ Οὐθίθύζθ ἀθὺ ὙΥ̓οσ θ:]ἀππρ (ἀστοι ΑΡΙδαύ 

π. ἴ, ψ.}) ροηΐροηα ἀδυρϑὶθσῦ: 65 Κοηπίθ ἀδῇδὺ πίομὺ ἀϊΘθ ΑὈΠΟμὺ ἀϊθίου Εἰη]οὶ- 

ἔπηρ, ἀϊ6 σϑηζς Απάγθμι Ὀθ Ὀἰπιπηὺ {{Ὁ, [6ἰη., τΘάΘΥ [6 π65 δγπθαῦ ζὰ Ὀθυγϑιίθη, ΠΟΘ 
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ἧς ἘΠΠπΙοἰὑπηρ". 

οἷπθ 81 δύ 06 οὐδ᾽ δα οἢ πὰ [Κϑη! πδυ!!οῃ6 ΠΥ δηἀϑυαηρδρ οἱ οδ ἀθα ο μον Μη ΓΟἢ- 

Βοϊδ ὑπᾶ ᾿πϑθθίοπμαθτθ ἀθγ οί δαβΖ Γ6η ; πἰομὺ οἰητηδ] αἰ π8ὴ ρσοϊαρία πᾶ 

δ] ΘΙ Ομ 8115 ΠΟΟἢ πἰομὐ ν0}} ρσϑ] [06 Τ]η ογαοἰαηρ ἄθ 6. ἀδ5 σού! [ὉΠ 6 Οὐ σ᾽ ΘΙ ΘΙ ΠΡ ΓΤΊ8.- 

ὨἰῸΠ6 Βαποη- ΑΒΟ ((. 5. 7.1.2), Ὁ ἀδβί8 06 αὐἰρυ προ δὰ 16, 10 οἄον 18 Ὁτζοί ἤθη 

Βοίξδμάθη 8086, Οὗ 65 διι5 ΑΠθη [{ϑηπ|6 ἀπα δ 6] 06 ὙΥ 66 οὐ]δηρύ, δ ΘΙ] ΟΠ 61 

Ὕε6ρο τηϊέρορυϑοῃύ [6], ΟὉ ἔΘΥΠΘΥ 65 θ6ὶ ἀθ ΤΥΘΠΠΌΠρ ὑτπὰ 416 Οἰ 66. ̓ἴπῃ Ζυτοὶ γου[οἢΐ8- 

ἄρθηθη ΒΙΟΒέπηρθη ΠΟ ΔαΒρΘὈΙ] ἀοῦὺ 806 ΟὝοΥ ΘηᾺ]10}} ΟὉ ἀ16 σού! οῃθη Βυπθη, τσ 18 

ψῸ}] σοπιρίηὗ τγοσάθῃ, θὗνγα τη ΡΙ[[τΓαύὰ5 Ζ610 Ζὰπη οὐ Πθη Μ8]6 ἄθτη ρου θο [Ὁ Π-Ῥηὅ- 

ΒΙΟΙΓΌΠΘη ΑἸἹΡΒαθοίθ θηἐῃου θη ΜΟΓάΘη ΟὝΘΥ ὉΠΙΗ 6] ΠΔ 1 δὰ5 Ἃ(6᾽ ΡΠ ΟΙ [Ὁ ἢ- ΓΘ τα ἷ01- 

[0 μ6π Θ'ομτ  ροῆο[ίθη (Θἰθη --- ἀὰ5 ΑἸ1685 ΒΙΘΥΙ Ὑ]ΘάΘΥ δαΐζι ΠΟ ΤΏ Θη, πηαίβέθ ὉΠ5 ἔρτῃ 

Ῥ]διθθη. 

ΥΥῊΙΣ ΠΔΌΘΠ 65. ΒΙΘΥ θα ]ρΊΟἢ) τλϊῦ ἄθιη ΤΠ 6 θ6η5- ππᾶ Τρ σσοικα 465 ροίῃ! [ἢ 61 

ΒΙ[ομοῖβ Ζὰ ὑμὰπ, ἀοΥΓ ἀδάσγοῃ τῖθ τγθηϊρα ἴῃ ἀο6Υ ὟΥ δ] ρ Ὁ σαπὶ πϑῆτθη ὙΟἢ]- 

ἐμδξου [οἰηθ5 ὕΟΙΚΟΒ ρουογάθηῃ [Ὁ ἀπ ἄθηη 416 ὯΠ5 νου] θσθηάθη [Π6ὈΘΥ] 61 [8] 6 Υ 

ϑούβιομθη ΒΙΡΘΙἀθου[ϑύζαπρ π8 0} ἀθη Απάθαϊπηροη ουὶθο  ΓΟΠοΥ Κα το μ ΓΟ ΓΙ ΓΕ ΓὉ6]16Γ 

ΖαΖαΓ γί θθη ἔρμη ΟΠ] ΝΘ τ ἢν Απίξαμα Πϑἤτηθη πὶτά. 1) δίβ 416 αοίῃρη, 

ἀϊθ. οἷπθ ρούϑυτηθ Ζοῖὺ Ὠἰμάστοι σοη ἀ6Υ Οἰθίθα Ὀὶβ Ζὰπῃ Ῥοπέμβ, σοτὰ Ῥοηΐαβ ὈΪ5 ΖᾺ 

ἄρῃ ϑ'διαϊθη ἀθ5 Ηθυκυ]θβ ΠΟ Δυβάθῃηύθη, ἀπίρυ ΕΥΤΩΔΉΔΙΙΟΙ οἷη οτοίβθβ ΒΟ Ὁ1]- 

ἀοίθῃ ὑπὰ ἴῃ Υ̓ΔΏγμοΙς ἀ16 τὐὔτ! οη6 ὙΥ 610 θομουυ[ομΐθη, ἀδύηϑοι πῃ ἄρῃ Καὶ ἀ[{6πη]ὅη- 

ἄγῃ ἄδθ5 τω πα! Ὁ μθ Μίβογοβ ΠΟΙ ὙϑυδΙαἐθέθπη ἀπᾶ γϑοσ πη, ἀδ5 ἐμαὺ {ΠΠ]85 γ οῖ- 

ἀϊθη!6 Κοίπθη ΑὈΌτΟμ. ϑθίη ποῦ ΚΌΥΖΘ5, ΠῸΣ ἀ6Υ ΒΙἀσπρ ἀθν οίμθη ρον] απιρίββ 

1 θθη Η6] ἴῃ ἀἴ6 θονορίοί6 Ζεῦ ἀϊοίθβ 'ῃ ἄθῃ ἀδιηηδιίρθη ὙΥ̓ ΘἸἐΚαπιρέ ἀπὰ ἴῃ ἀΪ8 

δτοίβθ ἀθαύίομα Ὑ δ] Κουσδηάθγαηρ πἰοῦ ΠῸ] ΠΟΙ Πρ Υ ΓΘ 6, [ὉΠ ἀ θυ θη ϑέθστηγοί θη 

ΔΓ σθηάθη ὙΟΙΚοα; οἷπθ Ζοϊύ, ἀϊθ ποῦ πὰ δη δπίβουθη Υ̓ΘῃΘη, [Ομ άθυπ 80 ἢ 81 

᾿πΠΠΘΥ6Π., ΘΙ [Πρ 6, ΚΙΓΟΒ]ΠΙΟΠΘη στο ἀθγ ΟΠ ΘΠ μοῦ ἀπὰ ἀθν ὐθομθηνοὶῦ ἅδο- 

ΤΘΙΟ ἢ τὰτ. 16 πη ψῖθ ἀογ Νοιμαγδηρ 465 ἀπίβθυθη 1 ΘΌΘη5., Ἃ6Υ ἱπομηθηαθ 

ΤΒδύθ Ὁ ἀθ5. δἰ θ ΠΟ μθ που! Ὁ μθὴ ΜΙ ΘΗ Ομ μρ  ΟὨ] ΘΟ ὐθ5, ἀὰ5 αἴθ ὙΥ οΙΌ δυηθαθη 

πὰ Ὀοίγθιθη [(Ὁ]16, ἔληγίθ ἀδβίβιθθ σορ ἄἀθῃ ἔτ α]Ιομθη ΤΠΐοση ἀογ Οἰίθθ ἀθΟΥ αἴθ 

Πόοπδα τἱθὶπλ8}]5 Ὁ15 τ αἀἰ6 ΤΉΟΤΘ σορ Οὐηίϑηύίηορ 6], σὰ ἄθη Ὀ]αὐροίγδηκύίοθη Οείἴξα- 

ἄθῃ ἀθβ ϑοινδγζθη- σψῖθ 465 Μιύθιπηθοιθβ, 15 ἐἰθῦ πῃ Αἴἴθη, ἴῃ ἀπὰ ἄλδοι [{Δ] 16 

πα ΕὙΔΗΚΥΘΙΟῊ ΔΌΘΥ ὈΪ8 Π80} ὥϑρδῃΐθῃ ὑπὰ Αἰἴκα, ἀθθυα!! ἀθΘ. ὑσαρθα [16 {7}{Π|ὰ8 

«Βὲὶδοῖ ταῖν [Ἰο ἢ. 

ΒΌΒΟΙ ΤΟΥ 6 Π6 ΠῚ Δ]]ΠΘπχθίηθη Ὗ Ὁ] ΚΟΥ γι ο 6. πὶ χυθιΐθη ἀπ ἀν ἐΐθη ΤΔγμαη- 

ἀογύ Ὠαδίίθῃ ἱπὶ ᾶηἀθ ἀογ ικγίμοη ἀπᾶ αδίθηῃ, τὶθ αἴθ ἀνθ μα ἀθαύίομθη Νὰ- 

τηθη ΟΜ (5) υπὰ ἀδ᾽άο (ρ]οίοηῃ. ἄθμι Οοτηθβ Αἰτίοδθ ΟἸ]40 ἱπὶ 1. 338 ἀπά ἄθῃ δἃπροὶ- 

[ΘΒ ΠΟΘ η ΟἸ]48᾽5 ἃ. ΟΗδ᾽5) ἰπ ἄθη ζὰ Αντιάραηγὰ δαΐροίαπά πη τὔτα! Ὅμθπ Ὑ 8 688- 

ἐδίθ]η 465 94Πγτο5 107 ῃ. ΟἸγ. θϑυγκαπάθῃ, Πθαύίομθ ἀπά πϑΒγ ΓΟ ΒΘ Ώ] 10 οίμθη ρο- 

[οἰ ἀπὰ σϑυθη ν᾽ ΘΠ θ᾽ οὐ δοθῆ (Ὁ Πο ἢ ΠΙΘῚ τηϊῦ ἄθηη ΟΠΥ θη πηθ ὈθκΚαπηύ σϑπογάθῃ. 

ΝΙΟΩῦ ἔθση σὸῃ ΠΙΘΥ μαίέθ (ομοπ Οδίαδ!] 8, ἄθη οηὐἀθαςομύθη Μίαυθοά νου! θθθη, πἀπᾶ 

8 ἄδθπ Ποηδαῦΐοσῃ δηὐθγαπηΐθ ἰηὶ 4. 1608 ἀ6Γ [Ὁ συἱϑὶθ ἀθαῤίοῃθ Ὑ ὅ]κοὺ ππιΐα 6 η46 

[, ρα. Μδικοιηδηπθηκτίορ (Π1ο δ. 71, 12. 7]. Οδρίίο!η. Μαγο. 14, 22. Ὑ]είοσ ορὶ- 

ἴοῃ. Ατητη. Μδτγο. ϑΊ, ὅ). ὕπι ἀὰβ Φ848γ 200 ποηπὺ Τογία]]αη (Δάνοτγί. {4605}, 48 

Ὸ 6Υ αἴ6 ὙΟΙΚΘΥ δυΐχα]ν, σὰ ἄθηθη ἀδ5 ΟἸΥ θη μπὶ ὈΘΓΘἰἐβ σϑαγαπρθη [δἱ, Δα [56 

δαγπιαύθη πηὰ Ιλ Δοίθτη ἃο1 ΘΟ ϑγιηδηθη ἀπᾶ ΚΘ Κυίμθη, ἀπέθυ υθ οθπὶ Νϑπιθη θοὶ θη 



16 αοὐποη. ΧΙ 

ατίθομθη ἀδπγ}5 ἔα Ὁ ἱπηπιοῦ οὐμθη ρϑτηθὶηῦ [Ἰπηἃ, ἀἰθ ζαθυ ἀπύου Οδγδ 68} δαΐ 

[οἴπθιη Ζαρθ πᾶ ἄρῃ Μοτγροηϊαπάθ (211 --- 217) σίθάθυ ροπᾶπηῦ πψογάθη (δ ραγίίδη. 

Οάγ868}1. 10. οἐ. 6). Πθ᾽ ᾿. Αὐμπᾶπδ[β ἴῃ [(δἰποῦ Δροϊορὶθ 465 ΟΒΥ οπ πα πηθ5 (46 

ἰποαγηδύ. νοὶ ὅ0. δ1) ἰπ ἄδη σαῆγθη 319---9291 Κοπηύο ἀΐθ ἀούμθηῃ πἰοηῦ πὰ Ρ6- 

γοὶΐβ ὈΘ ΚΘ σὺ ἡθηπθη, [Ὁπάθυῃ τ ῃτηύθ Γορ αν ἴῃ Μ ἄγ γυθυύμαπι ἔν ἀδ5610 6, σστῖθ Δ ἢ 

ἀογ ἢ. ΟΠ τυ [οἰξουηβ ἱπὶ 4. 398 οἄοὺ 399 Οοὐὐ Ιδὰὺ ρυῖθβ, ἀδίβ Βδυθαγθη (6. τηρὶηῦ 

οί θη), πιϊξέοη ππέου ἄρῃ Οτθομθη ἰπ ἄθυ Οδπιθίηάθ δυϊυϊηάθη ἀπ ἀθη ἀοκτγθα- 

ἷΖἰσύθῃ ἰπ ἴπγου Μαύξουίργδομθ νουκίϊπαϊρέθη. ϑόμου ἀπύθυ Οοπίαηύϊη ἄρτι Οτοίβθῃ, 

ἀοΥ ποῖ ἄθπ Οοίμθη Πθρτοίοι Καἄπιρῆο (3921. 3582, 336), τυϊῦ ἵππθὴ Ἐτίθάθπ (ὉΠ]ΟΙ δ 

ἀπ [16 ΚΙΆΡΘΙ ὙΘ ΓΘ ̓π᾿5. σὔπη! ὉΠ 6 ΗΘΟΥ δαΐηδῃπι (Δποηγπι. Ὑ᾽ 8]6 11; Ζο[πη. 2, 21; 

Ἑππορ. 10, 4: ΟἸἼτοη. Ηΐθγοη., Τοσπδπᾶ. 13), μαύξθ ἀδβ ΟὨτ θη μαπι 6] ᾿Ππ θη [Ὁ ὑϊθῖθ 

ὙΥΌΥΖΘ] ρ ΘΙ ὉΠ] ρθη ππᾶ, τῖθ ἀϊθ ΚΟ ὉΠ γ  [06116ὸ (ϑοοτνδῦ. 1, 18, Ἐπ. ΟὐπΠδπῦ. 

4, 5) ἴαρβϑῃ, ἰῃ ἀϊθ ἀπθθαρίατηθῃ θυ θ᾽ θΘγούβ [Ὁ] μθη Εσϊθάθηῃ σοίγαρθη, ἀδίβ. [16 

80} Τοἴαία ἴῃγθ ΘΟ ουύου ἰη ῬΠῸΡ ΟΠ γθη, ἴῃγ ϑρ θίβθ 1π ΚΙ 6]η γουσϑηαθ]ὺ Ἠδέίθῃ ; 

ἀπὰ Ὀα]ὰ ροσσᾶμπη (τ πογάθηῃ μόσθῃ, ἄστη ὑ76}} ἀδ5 Πθῖι6 1,60 6Π ἀπύθι μη 6} [Ὁ]0116 

αοἴαι!ε πᾶ Οτάπαπρ', ἄδίς ([ὉΠποη δῦ ἄθγ ΚΊγΟΠΘην θυ [διητα!απρ σὰ ΝΙοἄδ, ἱπὶ 4. 820 

οἷπ ρούμι ΟΠ. γ Οοἰ ΓΠ μοῦ ΤΉΘΟΡὮΙ]ο95 (Οὐ 05, Οὐ! ά1 05 1) ἀδ5 ΟἸΔα ΘΒ ΚΘ ὑΠ 5 

415. »Θρ᾿Ιορὰ5. αοὐμίαο" (ϑοοταῦ. 2, 41) οἄθὺ., ἀοὐμῖδθ πηθύγορο β΄ ΟὐοΥ .1)6 ΟΕ 5 

ΤἬΘΟΡ Ι 5 Βοβρμου δησβ" (Πα οὶ ΟΟ]]θοῦ. Οὐπ011.} ταὶ ἀπύθυζθι ομηθίθ.. 

16 ΓΙὉΠοη {α]1ὰ5 Οὔτ, Απραία5β, Οδ] σα], ούο. ἀθαύίομ ἨΔ] βύσαρρθη ἀπὰ 1,6 1Ὁ- 

ὙϑΟΉΘη [0 συροὶορὺ Παύύθη, [ὁ δοη 213 Οδγδο8}18, αμύθυ γΘ]οθπιὶ αἷθ ούμθη ἀπὶ 

ΤῬδοῖθη Που ΠῚ ΓΟ Πἄσττηθθη. ΤΠηΐον ϑθνοσαβ (230) ταδί ἀθπίθ θα Ὀδγοὶὑβ ΤΠ Βγρ ΘΙ 6 Υ 

σοζϑμϊῦ πογάθη (Ροέτὶ Ῥαύγιοἱἱ δχοουρίω ἀθ Ἰϑραί.) ἀπά Ὀ814, υπύθ Μαχίπηϊπαβ ἀπᾶ 

Βα!θίηαβ, θηὐζπάρύθ ΠΠΟἢ ἰπ ΜόΠ θη οἷ σϑυμθθυθπάθν Καϊθρ (]. Οδρίθο]η. υἱύ. Μᾶχ. 

οὐ Β8}]}.), ἀθὺ ἀπίρυ ἄθῃ ογάϊδηθηῃ ἔουθθγθπηῦ, ππέθυ ῬΈΠΡΡαΒ ΔΡΘΥ ΘΠοπ 15 Μδ- 

οἴδπορθὶ ἐγ δὺ (Τόσα. 10) υπὰ ἱπὶ 1. 251 ἄθτη πδομίο!ρθηάθῃ [Κι ίο ΤΠ) ϑοῖπ5 [διητηῦ 

[οἰπθπὶ ϑομπθ σοροὰ ἄδθῃ αοίμθη ἹΚπῖνα ἴῃ ἄθη ὐτηρίοῃ ἀ6Υ Βοπδὰ ἀδ5 Τ.ΘΡ6η Κο- 

[60 (ὕοτη. 18. Ατητη. Μδγοοὶ]. 81, 18. Ζοΐμη. {, 23). ϑοιπ ΝΟΒΟΙΡΟΙ ΤΥΘΌΟΙΪ 5 

ΘΔ} 15 ἃθ6 1 πηαίξύθ ἄθῃ Θούμθη τὶθάθυμο]ὺ ΦΔΒγρ Ιου ΖΔ 816, ἀδίβ [16 πἰοηῦ σοι θυ ἴῃ 

ἀδ5 σδιη! οη6 Θθθὶθὺ οἰπμῆθιθα (Ζοίπι. 1, 23. 24). ϑόοιοπ ὑπὶ 297-240 τᾶγθη ἰῃ 

Μῦποπη υπύον ἄθια θὰχ Μοοίϊδθ ΤΌ]]1ὰ5 ΜΘ ΘΠΟΡ ΠΠα5. ([οἰπ ΝΝαιηθ θυϊηπουῦ ἂμ ἄἀθη ρτἱθ- 

ΟΠ ΌΠΘη αΐοε θπθ5 ΟΠ ὰ5 ἱπὶ 7. 167 ἴῃ ἀθηίθιθθη Ποηδαρθσθηᾶθῃ) Θούίμθη ΖΔΓ 

ΠΟΟῚ 815 ΗΠ βίγαρρθη (Εοθάθγαι) ἀθὺ ῬμηΟΥ οὐδὲ ΟΥΘΟΠΘη ; ΔΌΘΥ αἰθ ψ]]άθη Ζρθ 

ἄογ ΤΠηζαξθάθπμθη Ζὰ ΔΙῸ ἀπ σὰ Τιδη4θ ψϑγάθη ἱπηπΠΊ0 " υϑυῃθούθηάθσ. Κύμη 

[οὐζθῃ ἢβθ 208 δαΐ ϑοι θη ἀροι ἄρῃ Ῥοπίαβ ἀπά ογοῦοτπ ΡΙθῃγυβ ἀπᾷ 208 Ἰτὰ- 

Ροζαπὺ (Ζοίϊπι. 1, 31---33, ατοροῦ. Οδοίδ.); δηᾶγθ δομνᾶγμηθ δυο μθίηθα 209. 

γῸΥ ΒΥΖ8Δη2Ζ, πριπθη ΟΠδ]οθάομῃ ἀπά ρΙ πάθῃ ΚΙοϊπαίοη (Ζοῖί. 1. 84. 85). πύου 

δ] θηὰ5, ἀοΥ ἴτη ΥΥ δἰξθη δ οἢ ταὶ ΑἸδιηϑηηθη πὰ ΕὙΔΏΚΘη Ζὰ Καπμηρίθη Ὠδύ, σϑυντ- 

[6 [16 [Ὀρὰν ΕρΡΒοίαβ (Ζοίμη. 1, 32), Ογοϊοαβ, Αὐμθη, Ατὐροβ, ϑραγία, ΠΙγτίθα (ΤΙΊΘΡ. 

ῬΟΙο ΟἸδυά. 8. Θ4)16η. 6. 13. Ζοίπι. 1, 39. Οτοῖ. 7, 22. Κ5'γΠ06}1}} Οὐοβιηορτ.) ; 

ππίορυ ΟἸδαάία5 (269) “ίθῆθῃ [16 ζὰ ὙΥΔΙΟΥ ποσὰ Π πίθου δὰ πϑοὴ Οτούα, ΟὙΡΘ ΠΗ, 

ἘΠοάὰβ ἀπὰ ἄἀθη Καὶ ἀ[Ὁθη] πάθυη. σὰ Τᾶπᾶάθ σορθη ΤῊΘΓὩ]ΟμΐΟ ἢ, ὈΪ5 [16 ἀθ᾽ ἘΚ δι[8υ;, 

ἄθΥ ΠΟ ἀδῆαπι (οἰπίουβ πδππΐύθ, οὶ Ναὶ [5 ζΖουίτϑαύθ (ΤΎΘΡ. ῬΟ]]. ΟἸδαά. θ.---Ἴ2. 

Ζοῆμι. 1, 423-46. Αὐτο}]. 46 Οδοί. 34). ΑΌΘΥ οἵ. οὐκύδηκίθ υπᾶὰ [τὺ (Ζοῆπι. 1, 



ΧΙ ἘΠΠ] οὐ Πρ". 

42---43) υπὰ οὐ Αὐγϑὶδη ἀτάπρσίο ἀΐθ Οοίμθη. ΠΌΘΟΥ Ἰἤγθτι ΕΠΥΘΥ ΚΔηπδθδαᾶθβ 

ΡΟΣ ἀϊ6 Ποηδὰ συχίοῖκ, πιὰίβύθ ἴμπ θη ἸΘάοο ἱπὶ 4. 212 Πδοίθη ἀδου]αίβθη (Εαίτορ. ὅ, 

9. 9, 9. 15. γοριο. Αὐτο]δπ. 22. 38. 84, 39, Ατηπηΐδη.). ΤΠηύθῦ Καὶ δἰ (ον Τ᾽ δοϊδα5. 2: θη θη 

Οοίμδθη σίθάθυ πϑοὴ ΚΙοὶπδίθη, (Ὑ ορῖίο. Τϑοῖῦ. 18. Ζοίπι. 1, 48. 68); ἀπίοῦ Ῥτο- 

Ῥὰ5 280 οΥομοίπθη Ὑ ηάδίθη, Βαίψαγπθη, αθρίάθη ἀπὰ ατθαύαηρθ, ἀ. 1. Οἰροίμθῃ ; 

πμίοι ΠΙοοϊούϊδη 297 ἀΐθηθη υἱθῖθ Οοίμθῃ πὶθάθυ ροσθῃ ἀϊθ Ῥουίοσ (9οτη. 21). 

ϑομου δῦ ἄρῃ ροτοίβθῃ Ηθογθδζίρθη ἀἰθίο Οούμθῃ ἀπέ ἄἀθῃ ἸΚδιίθυη Υ816- 

τἰδηὰβ ἀπ ΟΔ]]ΠἸ πὰ πὶ ἀδθ {1807 208. Ὀὶβ π8ο ΑΠΘη [Ὁ]160 ἀπο θη Οδΐδηρο- 

Ὧ6Π, ὍΘ ΙΟΠ6 ἴθ η6 ἴῃ δ᾽αύϊθη πα Καρρϑάοοιθῃ τηδομύθη, ΟΠγ ἔθ, δια ] 1 0ἢ (οἰ [Ὁ- 

Ἰομθ ρουθίθῃ [οἷπ, ἄθυθῃ τὔγαϊρο ΕΥ Ομ θἰπαπρ', Τοϑίποὺ Ὑ͵π46] ἀπά ὑγοὸ ΗΠ 5161- 

[ὰπρ [ο ψὶθ ἩδΙπηρ' σοὰ Καδηκηοίύθη, [6] [Ὁ σὸπ οἰ Γἔθτη, ὑθΊομ6 [16 ἀστοῃ ΝΝΘΠπαηρ 

ἀθ5. Νδιβθηβ ΟἸΥΙ ΓΟ δαβέσθ θη, δαΐ ἀϊθ. οἰπίδομθη ἀπᾶ οτηρίδηρ!  Πθη ϑὕμπθ ἀθ5 Νου- 

ἄθηβ δἰπϑη ἐθέθῃ ] οἰ θη άθη Εἰπάτποις σοιιδοιῦ μδθ6η (ϑοζοπι. 2, θ. ῬΗΠοίύοτρ. 2, ὅ); 

ὉΠέΘΥ ᾿θπθη ΚΑΡρϑοοΙ[ὍΠμθη Καὶ θρϑσ ϑίδηρθηθη ΔΡΘΓ [Ὁ]16η, πτῖθ ἀπ5 ΡΕΪΠ]οΙ ογρία5. (90), 

ΓΟἸΒΓΕ οἷ Καρρδδοοίθσ, ἀπὶ 318---32ὅ ουζἄμ!, διο ἄθ5 {Π|Π|ὰὼς Ὑοταϊέοτπ (οὗ Οὐρ- 

φίλα πρόγονοι) ἃ ἄθπι Οτίθ ϑδδαροίῃία οὗν ϑ'δάδροιἐμϊπα ἰπ ἀογ Νἅμθ θὲ 

δία Ῥδυπδίαβ σθυθίθῃ Γοἷπ. Αὑο ΒΔΓ] 5, φ]θ ΟΠ [84115. οἷπ Κρρδάοοϊϑυ, θθπδὰρ- 

ἰοὺ, ἄἀδί5 δὺὰβ Καρρδάοοίθῃ ἄδὺ οὐδ ὅϑιηθ ἀθβ ΟΠ τ [θη ματηβ πύου ἀ16 ἀούμοη δ05- 

σοίγοαῦ πογάθη (οἱ, ἀπ ἀΐθ δ οἢ [ρου ποοὶ ἔοτίσοθύζύθ Ὑ θυ πάσμηρ ἀθγ ΟὨγ ΓΠΘΗ Θα 

Οδπιθίπᾶθη πύου ἄθῃ Οοίμθη σουζαρθνοιίο τη Καρρδάοοϊθῃ αὔγίθ 16π6 Αὐδίαρθ 

δοιδιίσθη. δῖ ἄοοῖι [6] Ὁ ἀθ5. ἢ. Ατηρτοαβ γουράπρου ἱπ Μαδηά, Αὐχοπέϊαδ, 

ἄρον 5114 [ΔγῸ, σου αθθυτ οἷη Καρρδάοοίου, Ζαρ]ϑιοἢ τὶ ἀο σϑηδηηύθ ῬΒΙ]ΟΓΓΟΥΡ 5 

οἷπ ΑΥΔΠΘΥ, ὙΘΒΠΔ10 τηδῃ ἰῃπ 908 σὰ Ἄοπι ἰπ ἄθῃ ΒΔΠη ροϑίμδῃ Ἠδίξθ. 

Αὐΐ οἷπθ ποοὴ πἰομὺ ροηϊροπα δυΐρσοκιἅτίθ Ὑ 66 τᾶν ἀδ5 ΟΒΥ ὑθηύματη πη αϊ6 

Θοΐμοη, σαπδομῇρ ἀϊο ὙΠ ροίμοπ (Φοτῃ. 25), τϑυ ΓΟ ΘΙ ΠΠΙΟἢ ΟἼἸΘΙ ἢ σὸὰ Απηΐδπρ δἢ 

ἐπὶ αϑυδηᾶθ ἀθ5 [6] [Ὁ ποοὴ Ἰαπρσοη «4γἱαγίβηνιβ σϑΚοσάτηθῃ, Ζαρ ΘΟ. ἀστοῃ [16 ᾿ΟᾺ] 

ΘΌΘΗ 8ῃ ἀ]6 ταθὶ [θη ἀρτῖσθη ἀθαυίομθη ϑύδιπτηθ: [ΟΠΘΡ δἃηῃ ἀϊθ απάδ!θη (ΡΙΌΘΟΡ. 

Ὁ. νυ. 1, 2. Τἀδύ. 9, ὅ. ϑαϊνίδη. ἀθ ριρ. ἀοὶ 4. ὅ.) υπμὰ Τιδηρορατάθη, [ρθε ὙὕΘ11 

ΔαΟΘἢ ΠῸΥ ἐπ 6 ] οἰ [8 [6] Ὁ ΓὉ 8η ἀϊθ Βυτραπᾶθῃ, στ] 6 8116 Ἰδηρθ Ζοὶὺ ἰπάστοςῃ ἀπὰ οὶ 

8116 γα Τιάπἀ θυ  Β[6] ἀπνγϑηάθὶ 8. δὴ αἰ θίο ἀθου Κοσασαθηθη ΕΌΥῚ ἀθ5 ΒΘ Κη ΠΗ [Ὁ 5 

ἔοι Ηἰοιύθη (Ἱοίου ἀρ ροτίθο. απᾶ. 1, 2). Μόπρθηῃ ΔΌΘΥ σᾶὺ (ὍΠμοΠ ἀπύου Οομ[δη- 

ἐϊπ ἀπᾶὰ ποοὴ 3505 τουζυρβυοίίθ ἀοὺ Νἰύς ἀδὺ δυϊδη! Ὁ Πμθ πη ΤΘῆτθ σουογάθη. Ηδαρύου 

ἀουΘΙ θΘ Ὑᾶύθ ἀοτύ ἀϊο Βι(ομδο Δ] 6 η5 ἀπᾶ ὕτίδοϊαβ σοη ΘΙπρι ἀσπαμη, ΑΥ̓ΠΘΥΪᾺΒ 

σὺ 5 τηΐστη, Ὑ 816 η5 τὸ ΜΙία ἱπ Ῥδππομΐθῃ. Πουίμίη βἀομύθύθῃ δῦ ἀϊθ Αὐῖᾶ- 

ΠΟΥ, 815 Καίίου Τῃθοάοπυβ [16 δὰ5 Οοῃίδηθπορ 6] ἀπᾶ ἄρῃ ἀντροη Ηδαρύ[ ἀΐθη ἀ65 

Βϑίομος νοσάσδηρέθ. Τ μι ΟΡ ἈΪ 5 σοὸρ Οοπίδηξίπορ 6] σίθηρ πο Βεγῦδ, ΟΓΟ ΘῈ 

σοὺ Απέϊοο θη 80 ΤΉγϑοῖθη. ΑΌΘΥ δύο οὶ ἄθῃη δηάδίθῃ 'π Αὐτίκα βηάθῃ ὙΙΓ 

[ρϑδον οἷπο τοὶ ϑπαᾶϊρ' σϑρ]θάοτέθ δύῃ! ὍΠ6 ἹΚΊίγομΘ τοῦ ΒΓ δἔθη οὔθν Ῥδύμ ΟΠ Θ, 

Ῥγρθυίοσῃ, Πίδκοποη, Μόμπομοη (ὙἹοίου 46 ρογίθοαθ. γαπᾶ. 2, 1. ὅ). 

ἘΠ1ὴ6 οὑξὲ χὰ Ῥαγὶβ δυο δηγίθ Ῥουρδιηθη δ [Ὁ Πτ δὰ5 ἀθΥ χυγοϊξο ἨδΙδθ ἀ65 

σἱουύθη σδμγμυηἀογύβ, πθ] Ομ ἴῃ [Ομ ὅπ Υ δἰύου ΤΠποὶ Δ] [ΟἩ τ Ὁ δα ΐβου ΑΗ Δ ἀϊαηρ θη ἀθ5 

ἢ. ΗΠαταβ υπὰ ΑἸΩ το 5 ἀθου ἄθη Αὐἱδηϊβπηαβ ΔΙ ἀΐθ Ὑ ΘΥ μδηα] απρθη ἀρ ρθρθῃ 

ἀοη θ! θη σου ομὐθέθη ἀπα ΔΟΡ δ] ύθπθη ΚΕ ΓΟ ΘΥϑυ [Δταγα!απρ; Σὰ 4] (381 π. ΟἾγ. 



1 ΠῚ] 85. ΧΠΙῚ 

660.) ομέμαϊε, ἔληγε δπὶ Ὀγοϊέθη Πδηάρ ἄου Ἰούζίογθῃ ἴῃ ἈΪΘΙΏΘΥΟΥ πὰ ἸΙΘρ ΘΠ άΘΥΘΥ 

ΘΟΕ Υ  οἷπο ΒοΙθαοαπρ' 6 Π0 1. Ὑ ΘΙ ΒΔηἀ]απΠρθη. σὰ ὐπῃίθη ἄροὺ ΑΥὙΪΔΠΘΥ γ0Π ΘΙΠΘΠῚ 

ΔΥΪ Δα Ὅς σού! !ομθα ΒΙΓΟοθ Μαχἰπηΐπιιβ ἕοσ, ἀογ ἀδτίπ ἄθη ἢ. Απηθτο 5. σορ Μδί- 

Ἰαπὰ, 8415 ἄθῃ Ηδαυρίρθρῃου ον ΑΥΔΠΘΥ δα 6 Π61 ΚΕ ΊΓΟ ΒΘ ΘΙ ΤΩ ΤΆ]αρ; ἸΏ ἐ 6 108 

δηγοάθῦ, [Ὁ ἀδίβ ἀἰοίθ ρθη οὶ Ὁ τοῦ Ἰθηο5 Τοάθ (997) ἀπά, ὑγ6}1} ΖΡ] οἢ. οἷη 

ΘοΓοὺς ἄρα Κ αἰ ἴουβ Τῃδοδοίϊυβ νομὶ 4. 388 (Ὁ πῖθ δἷπθβ σοῦ 980) δηρθζορθῃ τϊγά, 

ΠΔΟῊ ἀϊθίθμι ΤΆ ηγο σοίουεϊρυ [οἷπ πηαίβ. ΤΠπύου Ἰθηθπι ΒΙΓομοῖθ Μαχίπιῖπαβ πῃ 8 Πἢ 

δὰ5 Οτάπᾶθη ἄρον Ζοὶν πτὶθ ἀθ5 ΟἸΔα ΘΒ ΘΙ θη ηἰ [85 πἰομῦ οὗσα ἀθγ Ὀθδημίθγο Β᾿- 

[Ὁποῦ Μαχίπιῖηυβ σοη ΤΥΪΟΙ ρϑιπθὶπὺ [οἰη; ἀδρθρθῃ ἀδτῇ ἀοοῖ ῸΠ] δὲ ἄθπ Δυϊδηἰ Γ[Οἢ θα 

ΒΙΓΟμοῦ Μακχίπηΐπαβ σοι Καυύμαρο ουϊπποῦῦ πογάθῃ, ὍΘΙ ΟΠΘΥ σουϑη]δίβὺ ἀσγοι ἄρῃ Οο- 

τι85 Αἰπίοδθ ϑ᾽ρ θυ 8. Ζὰ οἰπθπὶ ΟἸΔαΘπβροίργομθ ταϊύ ἄθπι ῃ. Απρα[ηαβ. ΠΔΟΙ, 

Ηΐρρο ρίθηρ, πὶ ἀϊθ δυϊδηϊ ομθ ΤΘῆγθ σὰ τουϑῃοίΐρθη. δ᾽ ρ θυ μΠα5, ὁπ 6 Ζυ 618] 

(610 οἷπ αοίμα ἀπὰ ΑΥδΠΘΥ, ψΥ οὐ 4217 τηἱῦ θἰπθπὶ σού! οημθη ἨΔ] ΒΉΘΟΥΘ σθρθη 

ἄθῃ δα μυ [Ὁ μ6ὲ Βοηίδοίαβ πᾶ Αὐτκα ἀρθουρϑθάοθι (Ρτοβρ. ΟἸγοη.) ἀπά Ἰϑἱομῦ 

Κοππύθ Μαχιπηΐητιβ πὶ ἴῃ πὶ δὰ5 ἄθπ ΠΟμδα πάθη ρϑοτητηθη [οἰη. Αὐῇ ἄρ᾽ 840116}1- 

[Ὁμθη Κ Ομ ΠγΘΥΓ[Δτητη απο πγ8 465 Αὐἰὰβ ΠΙΘΗΥΘ ΠῸΣ σοὺ ἄθῃ θοὶ ἄθη Δ πα] ἀ] (ὉΠ 61 

ΒιΓομδέοη Ῥα]]δάϊαβ. ἀπά ϑ'ϑουπάϊδπυβ σουὐύγούθῃ πᾶ σουύμοιἀἱσὺ σοσθίθῃ. Μασ πα πὰ 

ΔΌΘΙ οτίο μοῦ ἀπύου Οθἰ ΓΘ υ ΟΠ 5. σϑη δ] ὉΠ. ἩυτΟμδς ἴῃ Αὐτίκα ΠΟΘ πΊ1815 ᾿πὶ ΤΆΣ 

440. 8415 τδίμροθομά ἔν ἀἰθ ὙΥοΙριπρ ἄθ Καύμο  ΓΟμθη Οἱ [ΠΟ κοῦ ἴῃ 510] 6 ῃ 

([ἀδι. ΟΠ τομ.). 

Ιῃ ἀ6Γ θθθῃ ουνμηύθη ΗδηαΙ ἢ δ πὰ, 6] πϑῃγ Ομ ̓  ἢ] 1οὴ αἴθ ΤΟΥ ΔΓ 

σοηδηηύθῃ Ὑ θυ ποι αἸΙραηρ 1{Ὁ, Ὀοβ ποὺ [0] οἰη ΒΟθγθῖθ θη ἀθ5 ΒΙΓΟΠοΐβ Αὐχθηὐαβ στοὰ 

ΤΠογοίϊοτοβ (ἀθπι οὐζίρσοη ϑ11Π{{π18} οἰ πρϑίο μα] υθῦ, πσουϊη ἀἰθίου, φ]θο [8115 οἷπ αούμθ 

ἀπὰ ΑΥΔΏΘΓ, Ζαρ]ϑἰοἢ οἷη ϑΟμ]6Υ 465 {βίας [6] Ὁ, σορ ἀθίίθηῃ ΤΠ. θ6π ἀπᾶὰ ΤΘΉΤΘ, 

ΘΠ ΘΌΘὮ ΤῸ ΚυγΖθ, ἀΟΟἢ ἀπίομἄζθατθ ποθ ΝΟΥ ούθῃ Εἰ ηὐθυ]δίβθη μαὺύ. ὙΥΊΣ 

νογάδηκοι ἰῃτο ΜΙ πο αηρ Ῥτοῖ. α. γαῖ. Αὐῇ ἀδ5 Βοἰθτητηύοίθθ [ἀρὺ ἀογτὺ ἀθὺ 

ἀδμδηηέθ, ἀδίβ [οἷπ ἀπᾶὰ [οἷπθ5 ὙΟΙΚΟ5 ΓΙΘΏΓΟΙ ἱπὶ [ἸΘΌΘηΖιρ 06 ΤΟ ΘΌΘΠΒΊΔηγθ ἀπά 

ΖΆΥ ἱπὶ δῆτ 388 ζὰ Οοῃίδηὐίπορϑὶ σϑίου θη [οἱ ; ταὶ ῃΐη τᾶν {7{γίαβ πὶ 4. 918 

ΦΘΌΟΥΘη, ΑΡΘΥ οἷπ ΠΔ]065 ϑηγμαπάοτε ἡϑομάθπὶ Γοἰπθ Ὑ Οὐ ἔδγθη ἄρῃ ταϊύρ οὐ  !ὑθπ 

ΝΝΔΟΒ το πύθῃ Ζυΐο]ρθ σὰ ἄθη οίμθη ρθἰζοσηπιθη [ἷπ [Ὁ]16π. ϑδοῖῃ Νδῖηθ, (1818, τ]θ 

ὙοΙΠατὺ, Ὑυ ἂη α. [. τι.) 10 ἄοῃῦ ἀθαύίοῃ πὰ Κοπιπιῦ ἱπὶ 4. 412. ποοἢ οἰ πη] ὙΟΥ, 

στὸ ἴθ (μ80ὴ ϑοΖοπιθπὰβ 9, 14) οἷη ΘΙ ΠΟΥ ἀθ5 Καὶ Δι [θγβ ΗΟ ΠΟΥ 5. ἴῃ ϑρδηΐθα ἔτ ; 

ΕΓ [Ὁ [ο ἀθαθίο τὶ Αὐ618, απ Βδάνι!α, οὔθ Τούϊ]α, σῖθ ϑΈΠΚο, ΒΘ. ἀγῖαβ., δ᾽ρὶ- 

(αὐτὰ, Ιρσυα μὰ5, Μδάδτοὶβ, ἃ. [. τ. ΚΚαιίοσ. Μαχίπιήηαβ μαὐδθ οἰπθη φροί! ΓὉ6 

Μαΐου πὰ οἰπθ δ᾽δηιίομθ Μαυίξου (Οδρίο] πη. Μαχίπι. 1); δθϑηίο ὑτηρθθητὺ Φουμδη- 

ἅθ5, ἀπὰ δ᾽ [ὉΠῸη σοπᾶηπίθ ΟΠδα οἰπθῃ ρυϊθο [Ὁ μθη Ὑαίθυ, ἄδηθ δῦ Ν 'π ἀἰθ [6 πὶ 

Ἰούζέθῃ Νιηθη ἀδ5 ρυ θο [06 ς (τί οὶ Οὐλφίλας ο[0.) πρϑθθῃ ἄθπι Ἰαὐθί [Ὁ σ6- 

Ὀοαρύοῃ (δ]άο, ΟἸ]άο. 

ὉἹΒΙα5 τὰν ἐγ ΤΙΘΉΥΘΥ 56ῖπθ 5 ὕΟ]Κ65, ζυαηδομῇν ἄἀον Ὑοἰσούμθη οὗθὺ Του! ηρ6 

ἀπά Ταϊΐα]θη ρουογάθῃ, Ὑ6]0η6 ἴῃ ἄθη τ] ἀΐρθγθῃ ὙΥ οἰ ρθρθηάθη πσομηύθη, πϑμγθπα 

α16 Οἰδρούίμθῃ οὔθ ατθαύμπηρο ἰῃ ἄθῃ ϑίθρρθῃ ἄθβ Οἰδμάθθ. ἘΒὶ5. Ζὰὰ [δἰ Π6ΠῚ 

ἀτο δὶ σ θη {8 ηγ (348) Ὀ1160 8185 ΤΘΉΓΟΣ οἄθι Τιθοίου, διὰ Δ ΡῸῚ ἴῃ αἰ θίθπι {8 }γ6, 

ΟὟὗΟΥ π8ὴ ὑπὶ ἀδδίθ!θ6, ἄα Οοηῃ[απίϊαβ, Οοπἤιαηίϊης βομη, ἄθη ΑΥδπθη οὐ Π[{ρ’ 

Ἠριτ οὨὐθ, σοη ΒΥΖΔΏΖ δὰ Ζὰπι ΒΙ(ΟΒοΐ Γοἰπθ5 ΌΪΚΟ5 ρου μὲ, 815 σι ΠΥ ΘΓ ἷπ 



ΧΙΥ ἘΠΗ]οΙ πηρ". 

ἦθηθη αθρθηάθῃ Ζυπδο!! ΠΠΙΘΌΘἢ 98 ΕγΘ ὑγθὰ πᾶ οἰ τίσ ἔου νι γέ πᾷ Ὑ1616 θΘΚθητέθ, 

ΔΆΘΗ ἀπύθι ἄθῃ [,Θαύθη Αὐμδηδυοἢ᾽ 5, ἀ6 Γ᾽ τοϊ ἄθπη ΕἾΕΓΟΙ ἀθὺ ἃπάθγη Ὑ οἰροίῃθῃ, 

ἘΜΒΙρ ΘΓ, ἱπὶ ἸΚδιηρίθ ἰὰρ, ψῶβ ἰπὰ 98} 9ὅ5 γνοῃ ϑοίζθῃ Αὐμϑηϑυῖο 5 οἷπθ Ὑ 6- 

ἔοΙραηρ ἀθὺ ΟΠ εἴθ οθπογάθμθη Οοίμθη πϑοὸ ΠΟ Ζορ. ϑομοι ἀδηη815 ουϊ ἐξθπ 

γ1616 Μἅπηου ὑπ ΕὙδαθη [πάῃ ἀθη Μᾶτγίγγουίοα (ϑοογαῦ. 4, 217. ϑοζοιη. θ, 36): 

ὉἹΗΙΒ ρον ἔληγύθ οἷπθ ογοίβθ ΟΠΔΔΥ [ΘΙ ΠΟΥ ΠΤ ΠΟ μθη Οούμθη δῇ τὕμα θη 65 Ο6- 

Ὀϊοῦ, π8 00 ΜΟΙΠΘη, ἱπ αἰ6Θ αδροπα Α6Υ γορ Ττδῆδπ ουρααίθῃ ϑὐδαὺ ΝΊΚΟρΟΙ 5 (ΝΊΘοὈ 1) 

ἃπι Επίβθ πᾶ ἴῃ ἄθη ὙΥ̓ΔΙΑΙΟ]πομέθη 465 Ηδτηαβ. ΗΟ [Δἰβθη αἰ θί 6] θ6 πη ΠΟΘ Ζὰ 

ΦοΥπᾶπμἀθ5. Ζοίδθη ὑπὰ ἰρἄνθυ 815 [οσϑηδπηΐθ ΚΙθίπογθ Οοίμθη ((οὐμὶ τηΐπου65) ΖΔΓ 

ΖΔΒΙΡΘΙΟΉ., [Ὁ ἀδίβ ὁμηθ Ζυθῖ ἔθ] ΑἸδτὶο ἀπὰ Αἰμδυ]ῇ ποὺ ἃὰβ ἱπποὸη Ζαζίίρθ δ- 

ΒΙΘΙθπ., ἄσοῃ ἃττη πᾶ ΠῸΓ σοῃ ἃ] 4 ὑπὰ ὙδΙάθ Ἰθθοπᾷ ὑπᾶ σϑηῖρ; Οούγαϊ4θ θ6- 

[{6]]6πη4 (Τοτη. 51). ἩΪΘΙ δῃὶ Ἠδπιαβ Ἰϑούθ πᾶ υίγκίθ ὉΠΗ]85, [8 Π65 σουροπδηηίθη 

ΤΒΘΟΡΗΙ5 ΝΔΟΒ ΟΡ (ὙἹέα Κ΄. ΝΙοθίδθ), ποοὺὶὶ ἀτοίαπάἀἀτγοι δὶς ΤΆ Πγθ ἀμέθυ ἰΠΠΘΠ, 

[Ὁτηϊὺ υἱθυχίρ Φ8ηγ6 ΒΙΓΟΠοΥ [οἰποῦ ΟοἐΠ θη. 

τὰ Φ8ῆγτο 960 ἃθδὺ Βαύξθ οἵ, σψῖβ βοογαίθβ 2,41 ὑπᾶὰ ϑοζοπιθπιβ 8,24 δυΐθθ- 

Ὑδησὺ ΠΔΡ6η, ἀ6Γ Ζὰ ΟὈΟΠΙδηὐΠΟΡ6] σύ μθη ΕἸ ΤΟ Πνθυ[Δπητη]απρ' Βοῖροσομηὺ 

πὰ ἀδ5 δι ηἸ 0 η6 ΟἸΔα ΘΒ Θκοηηέπ 5, ἀδθ ἱπὶ 4. 359 [ὉΠοη Ζὰ ΑΥ πη πατη ΟΟΘΥ 

ΒΙΠΉΩΙ διαξρο Γ61}0 τογάθη 8, ταὶ ἄθιη Ζαίαίζο, ἀδί5 σοῦ οὐσία, 815 ἰπ ἀ6. Β'ΟΒΥ 

ὩΙΟ ἢ Ὀθοτπαθύ, ΘΟΘη ΓΟυσθηὶρ γοη ὑπόστασις ἴῃ ΒοίΓοΗ 465 Ὑδίθυβ, 465 ϑόμποβ πὰ 
ἀθ5 φιἤοβ ἔουύδῃ πἰοηῦ τηθὴν ἀἰθ Πθᾶθ [ἷη [0116, τηϊῦ ἀπέθυ [Ὁ τ 6 Ό6 ΠΏ. 

Το. [ὉΠοη σοηδηπίρ Αὐμδηδηοὴ πᾶν ἀθυ ϑὅομπ ἄθ5 Ητγδυμ! (5) μῖὰ5 (Ατππι. Μί8τ6.), 

ὙΓΘΙΟΉ τη Καὶ δἰ [ον ΟΟπ ὑϑηὐπ οἷημθ ἘΠΓΘΗ 1] ἀΓἅα]6 μδίξθ [ούσθη Ἰαίξοπ (ΤΠ Θπα Ὁ.) πῖθ Γρᾶθου 

Ζθπὸ ἄθῃῃ ΤΗθοάουϊοη (9 0γη.}, ὑπ ττᾶῦ οἷη Ὑ οἰ ροίμθ στῖθ ἘΣ ΠΙροΥπ, ἄρῃ ΟΥ ὙοῪ- 

ἴο]Ιρύθ. ΕΣ [6] 06 παηηΐθ [Ὁ πὰῦ Ταᾶθχ Τουνίπροσασπι (ΤΠΘΠΙ Ὁ. οταύ. 10. Απηπι. 

Μᾶτο. 27, ὅ. 81, 8). ΕῪ δαί ζὰ ἀθβ Καίίουβ 8] 6 η5 ΟὍρπθῚ Ῥτοοορίαβ. σϑμδ]ύθῃ 

πα ἀϊοίθη απὐογ[ὑζὺ (Απημη. Μᾶτο. 27, ὅ. Ἐππᾶρ. Ζοβίπι. 4, 10. 11. Ι5ἰοΥ. ΟἤΤΟΠ. 

Βοίῃ. δϑῖ. 407), [ὁ ἀδίβξ Ὑ8]6η5 ρϑρθῃ ἴππ δαβζορ πᾶ ἀτοὶ 784τ (867--- 369) τοὶ 

ἵππι Κἄτηρθθ., οἢπθ ἀδίβ δὲ ἄθιῃ [ἸΟἢ συγ ιοΖίθμθπάθη Οούμθη τνἱϑὶ ΔΠΒΆθ6 ἢ Κοπηΐθ, - 

Υ]ΘΙΠΊΘἢΓ, ἀὰ ΑΥὐΠΔΠΔΓΙΟΝ (οἰπθη Ὑ δύο ρϑίομσσοσθη Πϑίΐθ., [οἰπθη Επίβ πίθ ψ θά οΥ 

δαΐ Υὐτη! ὍΠ65 δθὶθὺ Ζὰ [ΘύΖθη, Ζὰατη ΕὙΪΘἀΘΠΒΙ ΘΒ] αΓΓ6 τηϊ θη δαΐ ἀϊθ Ποπδὰ Ζὰ ἴῆτα 

Ζὰ ΚΟΙΠΊΠΊΒΠ. σϑηδίῃϊρύ ψγγῦ (Απηπι. Μίατο. 47, ὅ. Ὑποιηΐ. οὐ. 10). ὮΙοίβ σϑίομδῃ 

τα 9.20. 

ΤῊ] ΌΠ6η Παύξθ ΤΠ ]Ὰ5 που ἀθὺ ἀπᾶὰ πἀπύρυ ἀπ! σὴ Οϑίδγθη (βόζοπι. 

6, 36) ἀὰ5 ΟἸΥ ΓΘ ηἐμ μι ἱπηπο τγϑιθε ἀπύθυ ἄθη Θοίμθη δυβροντοίθθθ, τοδὶ ἴῃ πη 

ον Καρρδάοοϊου. Επύγομαβ ἀπ ἄθν Μοίορούδιηϊοε Απάϊαβ, Ἃἀθὲ ΖῈΓ [Ὑτ!οῃθη ΚίσομΘ 

Β16]Ὁ, ἔγθὰ ὈΘΒ Ὁ] 16) στη. Τ,θὑζίθυθυ, δἷπ ἐγοὶ πη αὐ ρῸῦ ἀπὰ ἔτ οἷη γϑίπθβ ΚΘαΓΘἢ 65 

ΤΠ, ΌΘη Θἰΐουπάθυ, ἄδθθὶ, ψῶβ [ἰάθη μουν, σοάμ]αϊρο Υ πᾶ ἸΔΠρτη Προ ΜΆ ΠΗ, 

Βαύίθ [10 Θά] 10, πτϑὶ] 8]Π1Ζ] ΓΘ οοπ βηδπάοὶ (341 ---ϑ944), νομ ἄογ ΠΘυΓ [Ομ πάθῃ 

Κίτομθ Ἰοβροίαρὸ ἀπ Ἰ᾿ϑθύθ τιϊύ [οἰπθη Αππδπροπ ἰπ γογίμμαίθμα,, ἱπ δἰ μία θα 

ἀδρθπάθη ὑπὰ ἱπ ΚΙδίξοπ σὰ δἰρθποῦ ΚΕἸ ΓΟ Πρ ΠΟΙ ΘΗ Ομ δὴν ταῦ ΒΙΓΟδέθη ἀπᾶ 

ῬΗΘΙΌΘΙμ, ἀΐθ ΔΡΘΙ γῸ0 (6 Δ]]ρΘπιθίμθῃ ΚΊΓΟΠΘΏΙΘΉΓΘ ΠῸΡ ἀστοι ἄθη ΟἸδαθθπ 8ῃ 

αἰ Κτρθη κού οὐδθθ, [(οτὶθ ἀσγοι [γθηρθβ Ηδ]έθη δαΐ ἀϊθ Ῥδίομδἢ ἀθν Ζαάθη 

ΔΌσΙΟΠθη. ΚΙ Δ] Θη5 μαίξθ ἄθῃ Αὐάϊαβ πϑοὴ ϑκυίμίοη νϑυραηπέ. ΗΘ, ἱπ 

ἀούμίθῃ, μδύθψθ οὲ υἱθὶθ θθκθηγὺ ἀπὰ ΚΊΟΙΓΘΙ τηϊῦ ἀπ ΘΟ μο] ύθηθπι Δ ΠΏ 46] ἀπ [ὈΓΘΏΡΘΥ 



Ὁ] ΕἾ] ὦ 8. ΧΥ 

Ζαομὺ ροογάπαθῦ, στϑῖομο Ἐρὶρμδηΐαβ (Δαν. Ἰδθτθβ. 8, 1, 14. 15) θοναμᾶοτί, ἀηέου 

οδἴπθαι ΒΙΓΟμοῦ ΘΙΙγαμβ, ἀΟΥ στὸὺ 310 [{ἰτῦὺ, σψῖθ οἰπθπὶ δηάθγθη Ὑτδηΐὰβ ἰῃ Μοίο- 

Ῥούδιῃϊθῃ. 

ΑΥΒΔη δυο, ἀν ἄστοι ἄρῃ Εὐϊθάθη τϊῦ ἄθηι Καὶ ΔΙῸ τ] θ6Υ ΚΡ᾿ ΘΙ γαῦμη ΒΘΚΟΙΠΊΘ ἢ 

μαἰέθ, σουμδηρέθ ρθη ἀαγαῦῇ πϑδμγοπὰ ἀν 98 ηγο 870 --- 8.7.2. οἷπθ Ζυν ἰΐθ Ὗ δυο! ραπρ; 

ὌΡΟΥΣ [δἰηθ οὨγ ΓΟ 6 η Τα πἀβ]θαΐα τὶ ἄρον ΕΥ Πρ οτη5. Αημἄπροι (Ερίρῃδη. 8,1, 15), 

ἰῃ ΘΙ ΘΥ ΔΌΘΥΠΊ]5 ἀπ [6] Ὁ δὰ5 ἄθῃ δα] [θη (ἀοΟ]Θομύθγη σὶθ]6 σὰ Μδγυσθυ 

(γε. Ηΐθτοβο]. οδίθοῃ. 10. Βα]. ορ. 338. 339. Αὐρυ. 46 οἷν. ἀδὶ 18, ὅ2, 

Ῥυπάθηῦ. δροίῃ. 494) ἀπμᾶα νἱθ]6 πίομῦ παν ἀρου ἀἰϊθ θοπδὰ σὰ ἄθη Βὔπιοτῃ (δοοτγϑδύ. 

ϑόζοιι. Ηΐθτοπ. ΟἸγοη. 510. Οτοβ. 7, 92), Γ[Ὁπάθη, πδηΊΘη 10) ΤΠ ηρου ἄθθ Αὐάϊαβ 

δ5 οὔποθ, [6] 1Ὁ Ὁ Ζὰ πὶ ΕΠΡΠγαὺ νου ργθηρὺ Ὑυγ 60, πὸ ΠΡΙΡμδηΐα5 [16 τἀπὶ 9.70 

ῬΟΓΘΙΐβ ΥἹΘΥ 9816 σομηθη στ οϊίξ. 

Ιῃ ἀϊθίβῃ Ὑ  υοραπροη σπαγὰ δὰοὴ αἰ ΖΕ] κίγομο (ἡ σχηγὴ τῆς ἐχχλησίας: 

ΝΊΘΘΡΒοΥ. 1, 48. ϑοζΖομμ.) ἄθυ ομγ [ΠΟΘ Οούμθη πιϊῦ σι θη Μη ΌΠθη υϑυργδηηΐ, οἷα 

Εγθίρηΐβ, θ]ομ05 ἀὰ5 Μαδυύυτοϊορίαπι ἀθ5 ἢ. ΒΔΙΠΠ15 τὶ 20 Μᾶτγύγγθυπ δαΐ ἄθη 20. 

ΜᾶτΖζ, αἰ6 Αοία ϑαποίοσπιπῃ (ΑΡ1}]. 11, 9017) δυῦ ἀθπη 12. Αρῃι] (απέου Βδίμα [5 ἀπά 

Ὕογο88), ἄδβ δυΐ ὑπ φϑκοιηπιθπθ ΒΘ 1 ος ἀ65 σού [Ὁ Π6η Μτύγτο]ορίαπηβ. οὗθυ 

ΚΑΙΘμάοΥΒ 8415 ἀπίῃ Βαύνϊπ πα δ ογθκα ρϑίομθμθη, ΔΡῸῚ δῇ ἄθῃ Φ2θίξοη οἰπθβ πίοι 

πᾶπον θΘΖθιομηθίθῃ Μομπδίθβ δηίοὐζυ, ἀθν ἢὰν 90 Τρ δύ. : 

ΔΙΠΔΒ ΡΟ Βδύΐθ ἰπ αἰθίθῃ Ὑ ΘυοΙραηρθη, ἀ186 ζσᾶὺ Ὑ ΘΙ ]οἢ ΤῸ }] ρθρθη 

ΕΤΙΠΙΘ Θ ἢ ρου οηδοὺ [6ἰη τποοῃΐθη, Ὠϊοηῦ ΠΠῚ αἰ ΔυΓΙ ΔΗ [ὉΠ 6, ΒΟΠάθτη ΔῸο ἢ Καίΐμο- 

᾿ΠῸ 8 ΟἸ τ θη νϑυίοὶρὸ; ἀἸθῖβ θθΖθαρθῃ Β851]. 6ρ, 398. Απραβίίη. 46 οἷν. 46 {8, ὅ2 οἴο., 

ἀπὰ αἀἷθ6 Αοίἃ Θιδῃοίοσαπι οὐ Ζἕ ] θη ἀπύθυ᾽ τὰ 15. ϑδρύθιη θυ σοπὶ ΒΙ[οΠοῦ Νιοθίαβ, ἄρῃ 

Αὐδμαυα ἀ. 1. ἀοοῦ σοῸ}} ΑΥΒΠΔΠΔΥ ΟΝ ροπιαγίουῦ 806 (τνρ]. ΝΊίοθρηῃ. 11, 48. ϑιυϊάδβ 

ὈΠέΘΥ Αὐμ8π8171..}, ὑπ ππέρυ μὰ 12. ΑΡΙ], ἀδίβ Αἰμδηδυοη ἄθη ἢ. ϑδθαβ υπᾶ ἀϊθ 

Ῥυθίξου ϑ'δηία!α ἀπὰ Οαὐῃῖκα ΠᾶΡ6 Εἰ μτομέθη Ἰαίβθη. ϑϑηίαϊα, οὐ 38 928ῃγ8 δ]ὲ, 

ΔΌΘΙ ἔγθααϊρ [ουθθη4, σψαγὰ 1πὶ ΕἸαίβο Μιίδον (Π]ουσέος, Μαίδου5) 1 ἀθγ ὙΥ̓ ΔΙδομοὶ 

γουίθηκύ. 165 σϑίομδῃ ἀπύου ἄθη Ομ] Μοάοίςιαβ ἀπὰ Αὐϊπίμθαβ, ἃ. 1. πὰ 4. 372. 

Π6Ὺ Ἰοὑζύρϑηδημύθ πηδρΊ 6 Υ ροαϊύατη, ἄθγ 968 (ὉΠοπ τηἱῦ Ὑ]οίου, ἀθπὶ πηδρὶ 06 Ὁ δαυϊξαπι, 

8Δη ΑὐΠΔΠΔΙΟΝ σοίοπαθυ ψυγάθ, ψ8 οἤπθ ΖυοΙΐθ] [6] ὈΓὉ οἷπ αὐ μον ἀπά ΟΘοίμο 

(Διδηθηῖ5). 16 Οθθϑίπμθ ἴθι Μᾶγυυγοι συγάθη δὰῇ Βιῤέοημ ἄθβ ἢ. Βδίπαβ, [Γοἰΐ 

910 ΒΙΟΠοῖβ σορ Νοαοδίαγθα πη Καρρδάοοϊθη, ἄσγοῖ ἄθηῃ ΒΘἔβ ἢ] ΡΟΣ σοπ ΚΘ κυ θη 

Φαμαβ ϑΟΥΔΉσΙ5., ΘΠ ΘΘΡΟΤΠΘη ΚΚΑρρδάροίθι, ἀουθ πη νϑγθῃσὺ (ΒΔΠ]|. ορρ. 1130: 

1Π, 1δδ. 104. 105), πομίη δὰ ἀϊ6 ρούμι μη Οπδπιθίηάθη δα ἄθῃ τϑηγπδίι 

ΟΠ] ΟΠΘη Τοὰ ἴἤτο Βγύάάοσ θϑυϊοῃ θύθη. Αὐπϑηδυοῖ Παύΐθ ἀϊθ οἢν ΠΟΘ ΘΟ οὐ θη 

δοηδέμισύ, Οὐὐζοηῇθιοἢ Ζὰ οἴβθη πὰ πδοὴ δἰύθμι ποι ἀπ] [Ὁ Π6 πὶ Βγάιομα οἷα ὔξῥοι- 

ὈΠᾺ δυΐ οἰπθπὶ Ὑαρθη σὰ ἄθη Ηἰύθη οαδθι Ζο] θη 6 ΟἸγ θη ἔδῆγθη Ἰδίξθη, ἀδπιὶύ 

[16 ἀοπηίθι θη ορίθείθῃ πη 65 δηθθίθίθπ: Ψ6Γ 65. πἰοῃῦ ἐπα, ψδῖά ἴῃ [ρἰπθπὶ Ζοῖέο 

γουτδπηΐ. 

Ὑοη ἀϊοίθυ φυσθίξθῃ Ὑ Θυἔο] σαηρ [Ομ οἰ πὸ ΤΠ|8185 [6] Ὁ, ΟὈΙΌΠοη δὲ ἔογέροίδέχέ δι ἢ 

πηΐθου ΑὐΠμΔη ΔΙ Οἢ᾽5 ΤΘαύθη ἐἿΓ θη ἤθαθη ΟἸΔΆΡΘη γα, πίομύ πηχηϊἐίοὶθαν Βουητὲ 

σογάθῃ Ζὰ [οἷπ (βοῦν. 4, 338, ϑοζοπι. θ, 87. ΤΠάογν. ΟἸγ. σοί. Οδββίοάου. 8, 13). 

ΕΣ Πρ οση, ταϊῦ ΑὐΠΔηδυῖοἢ ἔογύν δ μγο πα ἴτπὰ Κϑιηρέθ (ϑοου. 4, 33), τγατὰ δά] 

[6] 00 ΟΠτ ἀπὰ ρσονἄῃγίθ πὰ ἄθη σοί! ὉΠ 6η ΟἸ τ ἔθη, πδιη θη ]!οἢ ἄθη σου Αἰμδηᾶ- 



ΧΥΙ ἘΠΗ]οδΙ πηρ᾽. 

το ΔΌρΘίδ!]θπθ., ἘΠῚ [Ὁ ΠΊΘῊΓ [οἴποι ϑΟμαύζ, 815 6ΥΓ ΠΟ ἀθγοι [16 ΖαρΊΘΙ ἢ ὙἸΔΘΥ 

[οἷπθη ΟἝρηΘΥ [ἰἄγκίθ. ΝΙΟΙΒΟ τηϊπάτο Ἠΐ]ηθ ΔΌΘΙ δπάθη ἀϊθίθι θη, πδιηθηθ! ἢ 16 

Διϊδη} Ὁ ρα πηΐθη, Ὀθὶ Καί ὙΔ]Θη5, ὙΘΙΟΠΟΥ ΘΓ ΙΔ ΓΟ Π6η ΤΠ Θἢγ6 ραποὶρ. 

ΔΓ, [ὁ ΖΔ ἀδίβ ΕΓ ἄθπι ΤΠΠ1|8ἃ5 [6] 010 Ἡ]ΒΙΘΉΓΟΣ,, πδύϊυ!!οἢῃ. ΤΟ] Δ] δη ὉΠ} 0 

ἀπᾶ, ἀοοίογοβ Ἰἰπραδθ [ἀδο“ σοίαηἀ ΠΔΌΘΩ [Ὁ]] (Φοτη. 90. ΠΠῚ4ογ. ΟἸγ. δῦ. 416). --- 

Π)8. Ὀγϑομθῃ ἀΐθ Ἠσμηθη (ππΐθι ΒΔ]Δ μι γ) ἄδου ἀ16 ὕοΙρα σορθῃ ἀϊθ ΑἸΆπθη ἃ πα 

Ταπαὶβ Ὠθγθίη, 6] η6 Ἰούζίοσῃ θ8]ἃ θυ]αρθη, σποηδοἢ ΠΟ ΑΓ υϑυμθοσθηαθ ϑέγοτη δαΐ 

ἄϊς ἀοπθη τ ]ζΖίθ πα ἰἤγθη Καὶ δηϊρ' ΕΥΤΔηδυοῃ, ἄθη ὅομῃπ οθου οἢβ σότὰ Θ ο] θομίθ 

ὍοΥ ΑἸηδ]οῦ, ἀθίϊθη ογοίβθβ ΒΙΏΠΘΏΤΘΙΟΝ σγῸὺὴ (6Γ ΟΓθα ὈΪ5 Ζῦτη [ὉΠ ϑΥΖθη ΜΘ οΥΘ 

τοϊομῃέο (Ατηπι. Μαγο. 27, ὅ), ἴονίθ [βἰπθη ΝΔΟΙΓΟΙΡΟΣ πᾶ ϑομη ὙΠ ΠΐτηοΥ (οοΥ 

ὙΠ α5) ποῖ ἄθη ατθαΐαμσθηῃ υϑυπὶοηξθίθ. [)65 ἰἸθύζέθσθῃ ὉΠτηϊ παρ ΒΗ 

ὙΠ Βοσο. ἀπὰ [δἷηθ ΕΘ] ἀμθυγθη ΑἸαύμθαβ ἀπ ΘΑρηταχσ ποθ Ὡ8 0 ἄθῃ ὟΥ οἰ ὑρΎΘΉΖΘ 

465 Βδίομοβ ἃὰ5. ἄὑοὴ Αὐπδπδυιοῆ πηαίβέθ [Ὁ ρΘσοη 0. ἄθη Ἠσηποπ πᾶ ἄθῃ 

ταῖῦ ἰθπθη θ814 σνϑυραπάθηθῃ Οἰρούμθη Ζαγίϊοκχίθμθη (ἀσηη. Ματγο. 91, 3) ἀπ ἐλησύθ 

σθρθῃ ἀἶθ οὐ θυθη ἴῃ ἀθυ Ὑ ΔΙΔΟΠ 61 χα]! μθπα Ῥυαίῃ (Ηἰθγαξαβ, αδγᾶβι5) ἀπά Ποηδαὰ 

οἴπθὴ Μδαθεν8}} δαΐ (Ατηπη. Ματο. 31, 3). 16 ὙΥ οἰδροίμπθπ οἄθν Τουσίηρθ πηΐθυ 

ΕΥϊΠίσοσῃ πα ΑἸανίνιιβ οἴθησθη ἴα «. 815. δ Ιῃγθ5 σϑίγθιθῃ ῬΥΪΠΊ85 Ὗ ΘΙ τη 6] Πρ’ 

(ϑοζοια. 6, 837. πη. Μαγο. 31, 12) τοῦ ἀθβ Κ αἰίθυβ ἡ ῖθπβ ΒϑυΠ,Ἔραπρ, ἀογ δαΐ 

[οἴποπὶ Ζαρο σαρθῃ Ῥου θη [ὉΠ ν]616 ἀοίμθηῃ ἴῃ (οἰηθια Ηθογθ Πδέΐα (Απητη. Μᾶϑτζο. 

90, 2), 200,000 [ὑτοἰῦθαγθ Μἅμπῃρυ [τκ δου ἀ16 όσα, α16 Ὀπροθαπ]άϊροα δαΐ 

ΕἸοίξοπ, ἴῃ δαβρθῃδῃ]έθη ΒδαμπλἀπηπΊθ ΟὝΘΥ [ΟΠ πητηθημα, [ὁ ἀδίβ συἱθ]θ δυίγϑηκθη 

(Ατπη. Ματῖο. 391, 4. Ζοβίτη. 4, 20), ὕδοὸὴ Τηγακίθη ἀπᾶ Τα κίθπ, τὸ ἴἤπθη, σΘρῸπ 

Ζαίαρο 465 Βα! 85 το ἄθη Ῥὕππθση, ἀαγοι Ὑ Δ]Θη5 ΤΠ ΘὈΘΠβτα 068] Δηρ ον] θίθη ἀπά 

ΑΘΟΚΟΥ Ζαροίμοῦ πυτάθη (Απημη. 81, 8. 4. 5). Ἐοτύδηῃ [πη [16 ἄἀᾶδβ Τιᾶπά ἐγ 

ἴῆτο Ηοίπιαῦ, ἴἰῃγ αδρυγίβιαμᾷ ἂἃπ (Τοῦ. 20. Ῥτοοορ. 68. 9. 4, ὅ. Ἑαΐτορ. 8, 2). 

16 ἀτουΐμαηρο οἄθὺ Οἰροίμθη ἀπίου ὙΠΟ ἀπ βοϑίπθη ἘΘΙ]ἀμθυση ΑἸδέμθαβ, 

ΒΑΡΏταχ πα ΕΑΥΠΟΡΙα πυγάθῃ σομ Κα ΔΙ [ΟῚ Ὑ 8]6 5 Δυρσοσ θίθη (Ατηη. Ματγο. 81, 4. 5), 

πΟΠΔΟΩ ΔΘ ΑἰΠΔΠΔΥΟΉ, ἀδ5 ΕἼΘΠΘΩ νου μτηδπηοηά, ἰὴ 4. 9716 ΠΟῊ ἴῃ ἀπζαρδηρ- 

Ἰιομθβ αθθίτρο οἄδθὺ ψαϊάΐροβ Ἠοομαπα (,, 84 οδαοδὶδπάθηίθμπι Ἰοσαπι, δ] πάϊπθ [1]- 

γϑτυτῃ ἰμδοοθί[ατπι δ τηοπέϊαπι“), δὰ ἄθμι οὐ ἀἰθ ϑαιτηδύθῃ οὐ νογάγδηρθη τηαίβίρ, 

φαγίίοκζορ (Ατητῃ. Μᾶτο. 81, ὅ). Μρ͵|θΟῦῸ ἄθπ Ὑγρσούμθη πᾶτθη ΒΙ[ο ὅθ ἀπὰ Μόμομθ 

ἴῃ αἴθ πὰρ Ἠεοίτηδὺ Ηἰπ θοσρορᾶηρθη πα {βίας ἴαπια ὨΙΟΥ͂ οἷπ πτοῖΐθβ Εθ]ὰ ΕΣ [61Π6 

Τα ρ κοῦ, ΟὈρ] οἰ ομ. πθὰθ ϑέσθπρθη ἀπὰ ϑὐϊττηθ πἰοῦ ΔαΒΌ]1ΘΌΘΗ. 

Τα πᾶμ]ϊοθ ἀἰθ τὕσαιομθη Αὐαύμα! θυ Μαχίπηαβ ἀπά Τιιρίοἰπαβ ἀθπ οίμθῃ 

σορθηῦθου [Ἰοἢ 81Π1χὰ ἀθδογτιηῖρ ἀπ Ὀοίπι Ὑ ουκαῦξβ ἀθυ 1, ΘηβπδΈ6] 811Ζὰ ΒΑΡ οτρ; 

ΘΥ Θ θη, [Ὁ ἀδίβ 76π6 ἴμβπθῃ [6] ἴῃγτο Κ παθυ σουϊκϑαξθῃ τηαίβέθη, [Ὁ θυμοῦ [10 

αϊθ Τουνίηρο, ΓΟὨ]αροη ἀϊθ υὕτη μοὶ ἘΘΙ ἀμ ουτπ ἀπὰ ἀστοὶ [γτηύθα ἀὰβ σ8}2Ζ6 Τιἃπά. 

Ασο ἀϊθ Οἰροίμθη, ἀϊ6Θ ατθαύμθηρθ, θθηαὐζύθη πὰρ ἀἰ6 Θ]θρθημοὶῦ πὰ ρίθηρθη 

πμΐου ΑἸαίμΐαβ πὰ ϑαρηστασ (Ατηπι. Μᾶτο. 81, ὅ), ζαρ]οίοῖ τοῦ ἄθη ἀπίου ΚΟ] Ϊἃ5 

παπᾶ ϑαμτϊα ἴῃ Αἀτίδποροὶ 415 Η]βίσαρροη ἀθγ Βὔμηου [ρμθπμᾶθῃ ὥθου ἀϊ6 Ἰ)οηδα 

πδοὴ ΤὨτακίθη (Απιπι. Μᾶτο. 81, 6) Βἰμῦθου, ἀπὶ σογθὶηὐ τη ἄρῃ ϑομδαγθῃ ΕὙΪΠ1- 

ΘΘΥΠ᾿ 5 ἄθπι ΚΙ Ὑ Δ]ΘῺ5 ἀΐθ ϑριύζθ Ζὰ Ὀἱθίθῃ. 161 στὕμα [916 δ αι ΒΔ] 66. Τρ Οἱ ΠῸ8, 

ἀϊθ ἴππι ἀγτομποπᾶθ Οϑίδηυ ΟῺ] ουκθηποπᾶ, ᾿ὰὰ αἴθ ΕἌΠΤΟΥ ἀθν ὙΥ εἰὐροίμθη ΑἸανίντιβ 

ὑπᾷ ΕΠ ΐροτπ Ζὰ οἴμοι Οδίίπμα!θ πᾶοὴ Μαγοίδμοροὶ (Ἄπημι. Μᾶτο. 91, ὅ), ἴδγ 



Ό]Π1] 858. ΧΥΠ 

θοπδβηοίο Θθο!ρθ Δ 06. παγὰ πίομῦ τὰν ϑύδαὺ ρ6]αίβθη, ὑοῦ θ 6. ΠΟῊ οἷα σου ΓΟ ὨύοΥ 

δύγοὶδ θυμοῦ ἀπὰ ἀϊθ Το Δομθη ΕΥ̓ ρου 5 πὰ ΑἸανίγιβ Ὠἰθἀθυρθπηθέζοὶ  πυγάθῃ. 

Βοῖάθ ΕὔΒΥΟΥ [6] [Ὁ θη Καθ μὰ ἀστοιῃ ἘΠΕ ΓΟΒ]ο ΓΘ μοῖῦ πὰ ΚΊαροὶύ, πσυγάθη στοπ 

θη Τῃτῖροη ᾿Ὸθ6Ι πὰ οτηρίδηρθη πὰ Ζορθη πὰ ὙΘΓΠΘουθ μα ἀυτοι ἀδ5 Τδηά, [ὁ ἀδίβ 

ΚαῖΓου  δΙθηβ στὸπ Απέϊοοῃϊα δ8 [ΓΟ] Θ᾽ ρθρθη [16 Πουδηγϊοκοη τηπίδύθ. Βοὶ ὅ811068 

δ8ὴ ἄογ Ποπδὰ παίζθη. [οἷπθ ΕΘ] ἀΠθυσθη ΗἸΟΗΪΠΟΥ ὑπ ΜΔ) αρδαάθς (Ἰοὑζέθυου οἷῃ 

Ετδηκο: Ατηπι. Μᾶτο. 31, 7) ἀϊθ σου πδηζίθῃ ούμθηῃ Ὀογοὶΐβ ΔηρορΥ θη, ἀἶθ΄ ἀμύρου 

Ἡδτπουκίδηρ ἀπὰ ἀοίαμπρ' ἰὮγου ΗΘ] ἀθη]]θου ὈΪβ ἰπ αἰ Νομύ Βἰπϑὶη [τ θη ἀπά ἀ85 

ΒΟΒΙΔΟ 614 Βομδαρίοίθη (Αμημη. Μᾶτο. 81, 7. Τῃθοάοτοί. 4, 29). Ναῃ ῬοδΌΠομέϊρίθῃ 

ἀϊ6 Βὔμηθυ, αἷθ αοίμθη ἰπ ἄθη οι! αομύθη ἀθ5 Ηδτηθβ οἰ Ζα [Ὁ] ἴβθη πὰ δβΖα- 

ΠΌΠΟΙ, ΔΌΘΥ ἱπΊΠΊΘ᾽ ΠΘῸΘ ϑ΄ομδαγΘη [ἀτητηῦ ΑἸδηθη ἀπᾷ Ηθπηθη ἀγδηρθη ἰδοῦ ἀϊθ 

θόοπδα, νᾶγίθῃ ἀΐθ ΒΗ μπηθυ Ζαγίιοῖκ, ἀθθυυυθιητηΐθη ἀὰ5 Τι8πᾶ (Απηπι. Μᾶτο. ϑί, 8) 

πὰ ἀτάπηρίοθη ἄθη στοὰ αταίίδη χὰ Ἠδ]δ σοίαπαξθη ΕὙΙροΥα Ὁ Π8ΔῸῃ ΠΙγτοαμ, στὸ 

αἰθίου ρον θεοὶ Βογῦδ οἷπθ βομδδυ Τα! ἀπίου ΕΔΥΠΟΟίὰ5 (ἀ6Υ ἴπὶ Κι ᾶιηρέβ 86]) 

[ΟὨ]αρ ἀπα {Π|6115 νουηϊοηθθέθ {π61}5 σϑίδηρθη Ὡδῆπι ἀπά Ζυχῃ 1,δηάθαι ἡ Μαΐίϊηδ, 

ἘΒδοίαπι παπᾶ Ῥᾶγτηδ, ἔου [Ὁ Π]ορρίθ (ἀπιμι. Μάτο. 381, 9). Ααῇ ἀδ5 αοτομέ γοῃ ἀϊθίθια 

Κυίθρθ ἀγδηρθη ἱπὶ 4. 8:18 δοῃ ἀἰθ ΑἸδιηδπηθη ρου ἄθῃ σοίγοσπθη μη ἰπ αδ]- 

116}. οἴῃ. -- 

Νὰ τογθἰηΐθῃ [0 ΑἸδίμθαβ ὑπ ΘαΡθταχ τηϊῦ πὰ ππίρυ ΕὙίρσοσ (Αμημι. 

Μᾶτζο. 81, 12); Καϊίθε. γδῖθῃβ 806Υ, ππρθάμ]άϊρ πὰ πδ0 ἢ ταίομο Ἐπίί(οποϊἀυης 

ὈορΊοτῖρ, στ ]]θ θοὶ Αἀγίδηοροὶ ἀϊθ ϑ'ομ]δομῦ ἀπὰ ἄρῃ Κϊθρ δυζυσίηροη. 8 ποοἢ 

δἰῃμηδ] ἱπὶ δηἑ πο ἀπ άθη ΑῸρΘΠΌ]ΟΚ6 [ἀπά ΕὙΪ ΠΡ Υη. οἴπθη [οἰ μΠοΥ ΟὨΥΙ ΓΕ ΟΠ ΘΠ 

Ῥυϊθίθου (τ [Δ ηὶ Υἰδαβ ΡΥ ΘΒ ὈΥΘΥ, αὖ ᾿ρ51 Δρρϑιδηΐ) οὐδὲ ΒΙ(ομοῦ, τοῖὸ ἄθπι δὲ στοίξϑυ 

ΤΥΔΌ ΚΟ ρῆορ, πὰ οἰπὶρο Μόμπομθ (οὰπι Βαχη]θα5: Ατηπι. Μᾶτο. 31, 12. 8) 

Ζὰπὶ Καὶ Ὁ, αἀἰθ 1πὶ οσίρθη ΕὙΘάθη ἀηὰ ὙΥ̓ΘΗταϊθη ἔοίία Ὑ ΟΠ ἢ Ζθ ἐὰν ἀϊθ ὑτὰ- 

Βουϊ στη θη αούμθηῃ ἴῃ ΤΉγδκίθη συϑυϊδηρθη [Ὁ]] θη. ΦθηοΥ ΘΙ ὈΠῚΘῊΘ τ οἤπο Ζτθ οὶ 

σιθάον {7{Π|α8, ἀθγ σομ Απίδηρ' δ ἄθη Εὐϊθάθῃ σον] παίίθ (ΠΠἀογ. οἤτοη. ροίῃ. 2. ὅ. 

978). ὙΔ]6η5 πδἢπὶ ΖΊΤΔΙ ἄθῃ σὸπ ἴῃπὶ ΠΟΘ σθθῆγέθῃ ΒΙ ΓΟ μοῦ τ]ὰ δαΐ, ἀϊ6 Ὑ οὐ] σ᾽ 6 

ἀδὺ ϑδϑίῃθῃ δ0ΘΥ ῃἱοηὺ 8, [Ὁπάθγη συίϊοκίθ (ὉΠ πὶ ἔο]ροπάθῃ Τᾶρσθ, 8πὶ 9. Αυρυβὺ 

ἀ65 1. 818 Ζὺὰγ ϑοβίδομῦ νοῦ. Ὑ υρθῦθηβ θοὺ ΕὙΒΙ ΘΛ. ΠΟΘ πΙ8]5 οἰπθη Υ θυ] οἱ οἱ 

ΔΗ: ΤΠ8Π ΡΟΥΠ Ζὰ ἄθη αῖθη πὰ Καιηρξξε ἄθῃ ρϑῆζθῃ Τὰρ. δὲ σψᾶῖὰ Ὑ ]6η5 

τηϊῦ δἰ ΠὈΥΘ Ομ μου Νομὺ νὸπ οἰπθπὶ ἔθ πα] ομθη Ῥέθι]6 σοίσοβθθη ὑπὰ ἴῃ οἷπ Ηΐϊεθ 

ΒΘΡυδοηῦ, ΠΪΘΥ ΔΡΟΓ γὸὴ ἄθῃ (ούμθη τηΐϊῦ [Θἰμ6 πὶ σΆηζοῃ Οἰθίοὶσθ νϑυργδπηῦ. ΠῚ16 

ΒύτηοΥ συγάθη τῖθ θεοὶ Οδππηδ ρ ΘΟ] ρθη (Απημι. Μᾶτο. 831, 12. Ζοίϊμπι. 4, 20---24) 

ἀπὰ αἰ ΠΙΘΡΟΥ ἀγᾶηρθη ΠῸΠ ἀηΐοι ΕὙΙΗΙρΘΥμ, πϑομᾶθμι [16 Αἀτίδπορ οὶ σϑυρο ΘΠ 5 

Ῥοϊαροτέ (ἀπιπι. Ματο. 31, 15), ἅδοι Ῥογίηέμυβ δὶβ δὴ ἀϊθ Μδαθσπῃ σοῦ Οὐμίαμπίϊ- 

ΠΟΡ6], ἀυγομζορσθῃ ομπθ ὙΥΙἀουαπὰ σὰ πάθῃ 8116 Καὶ ἀ[ἐθ]ϑπάθυ δὶ σὰ ἄθῃ Φ. Ή μ6 πα 

ΑΙΡ6π (ἀπηπι. Ματο. 81, 10), ΑἸδίμθιβ ἀπά ὥδρηγαχ δθθσ δὶβ Ῥδῃποπίθῃ (ΑΠηΠΙ. 

Ματγο. 21, ὅ. Ζοβίπι. 4, 20. 920γπ. 217). Νὺγ σομ ΤἈΘΙΓΑ]ομΐ ἢ [Ὁ]]6ὰ θη ΠΟ 88- 

Βοναηᾶὺ ΒᾶΡ6π, τὸ ἀογ ΒΙΟμοῖ Αἰ ΟΠΟ]ὰΒ ἴἤπθη Βθηθπμα οπύροροηρίθπρ (Απαθτοβ. 

Ορρ. 1781: 6, 15). 

Ὑ Α]6ὴ5 ΝΟ ΟΙρ οΥ, [οἰπ ἐγ ΥοῚ ἘΘΙ ἀμον ΤΗροἀοίαβ, [ἄγκύθ [ὉΠ 6}} πὶ θάθυ [Γοἷπ 

ΗδοΓ, δικυδηκίθ ΔΌΟΥ ἱπ ΤΠΘΙΓΔ]οηΐοῃ. ϑοίπθ ἘΘΙ ἀμουσ (ἀπέου δηάθυη ἀ6Υ οέῃθ 

Μδάδτα5) ουϊοοέθῃ Ζσδι γϑσθίῃζοιύθ ϑδίθρο (Ζοίμι. 4, 25), ΔΌΘΙ ἱπηπιθῦ πθὰθ ϑομν ἅττα 6 

ς 



ΧΥΠῚ ΕΪη]οἰθαηρ'. 

ἄρον αοὐμοη, στὸ ἄθῃ Ἠππηθη ροοάτδηρσί, ΘΥροίβθη [10 ἀπέου Αὐπϑηδυοῖ, Ὑυ ΘΙ 6. ἄθπι 

οπὐτοκύθη ΕὙΙΐροτπ ρσοίοὶρὺ στὰ (Ζοίπ). 4, 25. 72ογη. 28), ἅδον ἀϊθ θοηδὰ (οι. 

20. Ζοῖ, 4, 4ὅ. Ἑππᾶρ. 6χο.). 1)4 ᾿υἃ ΤΠΘοΟΔοΙα5 ΖΘ μθη ἱπὶ 4. 3587 ζὰσῃ Βα {8 

πϑο ἢ ΟὐπΓδηὐηορ 6] οἷ (ΤῊ μα Ὁ, οταῦ. 10, ϑοοταύ. βομο] αἴ, ὅ, 10) πᾷ οίθηρ ἴῃτα 

οἰηῖρα Μρϑίϊθῃ νοῦ ἄθὺ ϑδίδαί θηΐρθρθῃ. αὐμπδηδιῖοη, σὺ ἀοΓ ατγῦίβθ 41165 ἀθ 81, 

Ὑ85 ΟΥ̓ [Δ --- ὙΟΙΚΟΥ, δοϊάαΐοη, ΟΠ, Οορἄσυάο, Μδαρθτη ἃ. [, στ. --- Πομέρθαι ἀπὰ 

ἰοῦ οὐρυ θη (Φοτπ. 28) ἀπά σορ Καὶ]! ἤθη ΕΒΓΘηΖθίομθη ἀθουμδαξι, Γγ ἀ 4 6] {Ὁ 

ΡΙδύ2]οἢ ἴα Φ Ἀπ ἀ65 4. 381 (Οτοβ. 7, 84. Ζοῆμῃ. 4, 8384. Ατηπι. Μϑατγο. 27, ὅ. 

Μδ8γ0611]. Οομη. ΟἸγοη. Ἔοπο08]1. 2, 208. ΤΠΘΙΓ. οὐ. 15) πᾷ ψαῖά τι ΚύμὶρΊ ΟΠΘΥ 

Ῥτγδοιύ (, Πο[{γῸ0 τπουθ : Μδ8τ06]1.} θο[αὐδοῦ: ἀθὺ Κ Δί (οῪ [6] {Ὁ ΓΟὨσιἐὰ [οἴποῦ ΒΔΉΤΘ σουδη 

(Δτηπι. Μαγο. 21, ὅ βίς.). ἘἘογίδηῃ 8ΌΘῚ δυο μθίπθη ΕΥ̓ ΠΙρ ΘΥπ 5 ὑπ ΑὐΠΔΠΔΤΙΟ ἢ 5 

αούμοη ἰῃ ΤὨγδκίθη (}ὰτ6 ΠοΙρ111) δηρϑθα 6]. ἀπ πῦῖθ πηέου Οοπίξαπεϊη (Τογη. 28) 

815 ειθάπαοίο ἄον Εδτηον (Ῥοιδερᾶτοι: Ζοτῃ. 21. 28, Ζοῆπι. 4, 30. ΤΠοταΈ. οὐ. 16. 

Ῥτοοορ. ". ρᾳ. 4, ὅ. 8, 81. 833, 6; ". ν. 1, 11 οἴο.; [ρᾶξοεν Βάραγγοι ἃ. ἱ. ποτά. 
ὙΔοΙηρ47) πύρα σνϑυθὶηΖοὶύθ ΕΠΏΤΘΙΏ, (16 οἷν ἀδιΐθου [{υϊ ἔθπ, ΟὟ ἀδ5 τηϊῦ θη 

Ἐδτηθῃ φΘΙΌΠΒ]ο θπ6 Β πα 5 σϑῃδὶίθη σογάθῃ τ!8 ΟὐοΥ πἰομὺ (Ζοίϊπα. 4, ὅθ). 

γοη ΤΠΘοΟαοΙ 5 ἔγοῖσοοΙσρ ἀπ δαΐ 1646 ὙΥ οἰ ὈθρπΓἰρύ, ὈΠ]ἀοίθη [16 οἷπθ {γο Ἴ 0ἢ 6 

ΟΥΤΉΘΟΥ ΘΘΡΘη α16 ἀυγοι Ὑ ουγδίῃ ἀ65 Ῥτγοϊηούαβ ουπθαῦ πίθου Επἀούῃϊαβ οὐοὲ Εάο- 

ὑποὰβ (Ἰἀαὐμῖαβ 3) ἄρον αἴθ Τόοπδὰ ἀτάπηροπάθη Οἰροίμοη (Ζοίπι. 4, 85. 88. ΟἸδα- 

ἀἴδη ἀθ 4. οοπί}] Ἡοποῦ. 0, 3); ποῦ ΤΠ Υ Ὑου δου ἢ ἰῃπι, 40,000 Μδμπ 

[ὑγκ, ἱπὶ 4, 888 διὸ} σορθη Μαχίμηιβ στα! ἄρῃ δίθρ. 

Ὑ δηγθηα ἃθ6ὺ Κ αϊίου. ΤΠ θοάοίαβ ᾿π ΤἬΘΙΓΔ]ΟΠ10ἢ. ΚΥδηὶς ρ θρθη, ὍΔ ΘΓ [6] [Ὁ 

ΟΠνρ ρονογάθη, παίίθ, σϑίδυ σοῃ ἀογίίροη ΒΙΓΟμΠοΐθ ΑΙΟΠΟΙὰ5, ἀὰ5 πο 06 

ΑἸΔα ΘΒ ΘΚ θη ηϊ 5 ΔΉΡΘΠΟΙΊΠΠΘ ἀπ ὙὯΓ ΠῸΠ ἔογίδῃ ἀ85[861068 Ζ πὶ ΠΟΙΓΓΟΠΘ 46 

Ζὰ τη 6 ὈΘΙἶῦ. ΑΙ5 οΥ ἀδ Ποῦ ρϑηθίθῃ πα ἴῃ Νουα. 980. π80} Οοηἰῥδηίίηοροὶ 

ΘΘΚΟΤΉΤΉΘΠ Ὑγ8 1, πηα[βύθ ἀ6 7 ΔΙ] [Ὁ Πη6 ΒΙΓΟΠοῦ ΤΠ) ΘΠ ΟΡ 1105, Ὑ761}} ΘΓ 1665 Βθ πη (5 

ὩΙΟΗῦ ὉΠ θυ ΖΘ ἤθη πῸ]]06, τηϊῦ 81|16π ΑΥΔΠΘΤ αἰ ΚΊΤΟΙΘ, ἀ16 6 [εὐ ἄριῃ 4. 367 

ἴπη6 φϑηῃδθύ, τἄππιθη πὰ ἀυγέξθη ἴἤγθη (οὐξοβάϊθηδέ πὰ δαίβου μα] ἄρον Ἠδαυρύἐααὺ 

Βα]ύθῃ; ἱπὶ 1. 981 δθϑὺ [ὉΠυϊ6 0 ἀθ ΚΔΙΙΘΥ οἷἰπθ δΔΙΠσθιηθῖπθ ΚΊΡΟ ΘΠ ΓΔΤΉ ΤΉ] Πρ; 

δΔὰ5, 8. ὙΘΙΟΠΘΥ γὸη βιαϊΐζθη (6ΥΓ ΑΥ̓ΔΠΟΙ πὰ Μακοάοηΐϊοβ ΤῊΘΙ] πθῆπηθη ἀαγέξθ. 

ΗΟ ψᾶῖὰά ἀδβ πἰοᾶϊοηθ ΟΙΦΙ ΞΘ Κοηηξηϊβ τνουκύπαάθθ, οἷηπ ποιοῦ δέν ΔΊ ἢ 

γοη ΟὈὨ ΔΗ ΠΟΡ6] οἰηροίθεσε ἀπὰ ὕθθγα}} [γθηρθ Μδδίξγθροιπ σϑρδῃ- ἀἰ6 ΑΥΔΠΟΥ 

ΘΥΡ θη, πῖθ σ᾽ ΟΠ πηδ 510; ἰπὶ ΑΡΘπ απ άθ ἄσγοῖ ἀθη ἢ. ΑἸηργοαβ σοῦ Μαϊαπᾶ δαΐ 

ἀοΥ ΚΊγΟΠΘηνΘΥ ΓΔτημ]ὰηρ σὰ ΑΔα]]6]8, στὸ ἀϊθ δυϊδηϊομθη ΒΙ(ο δέ Ῥα]]δαϊαβ ἀπά 

ϑουπαϊδηιβ Θηὐοὐχύ τγαγάθη, 96 π6 Μδδίβγθρθη στἰθέθῃ Ἰθθ μέν ΤΠπυπθη ἱπὶ ΤΠ ᾶ πᾶ 

ἈΘΙΥΟΥ, (ὁ ἀδί ἀδγ Καί ἐγ ραύ Πἰ6]ῦ, [ΙὉΠῸπ δαΐ ἄθῃ 17. Φδησᾶῦ 465 7. 388 

ἉΌΘΥΠ.ΔΪδ. οἰὴθ ἸΚΊΓΟΠΘΗνΘΥ ΓΔτη τα] αηρ; πδο ΟὈΟὨΓδη πορ}] Ζὰ ῬΘιαΐθα, Ὑ 616 }6. 8116 

Ῥαγίθίθῃ, δ} ἀϊθ Οοίμθη., τηϊῦ ἄθπθῃ ἀογ ΚΑΙ σογαᾷθ ἀλη] ἀμ ΑὐΒΔ δυο 

οἰῃ ϑιηθιΐθβ Βύ πη} 5 ΔΌΡ ΘΙ ΟΠ] οὔθ μαὐέα (βϑοοταῦ. ὅ, 10), ὈΘΙΌοΠθα [ΟἸ]ἔθ πη, ἀπὶ [Οἢ 

ἌΡΘΙ Θ'Π6 ϑ'ϑιῃ,θ᾽ ΠΙΔΠ16 ΕΟΥΤΩ8] Ζὰ οἰ πῖρθη. 516. δυο μίθηθη τ ΚΠ ΟΩ. ἴῃ τοίομον Μίθηρθ; 

ΔΌΘΙ Δ ἢ ΠΙΘΙ ππύθη]αρθη αἴθ Αὐΐδηθυ, ρᾶθθη ΠΟΙ Ἰ6άοοἢ) πἰοῦ ΖΓ Πθμθ ὑπὰ ΖυτᾶΣ 

ὍΠῚ [Ὁ τγΘηΐρῸΥ, 815. ΠΟ ἱπὶ ΑὈΘπαἸδηάθ Κι ΔΙ [ογ Υ δἰθηὐπίδπ ἀν Τάμροτθ δαΐ ΑπύυθὉ 

ΓΘΙΠΟΥ ἈΥΪΔ ΗΠ ὍΠΘ ας Μαΐου Ψαϊείπα [Οὐνῖθ σου μ . ΘΙ ΓΟ μθὰ. ἰπὶ Ζ. 380. ἴῃ οἰποπι 

Ὀοίοπάογη Ἑάϊούθ σὰ Οὐπηίξθη ἀοΥ ΑΥΔΠΘΥ Δαβροίρσοομθη Πδίξθ. 



ὉΠΗ]Δ5. --- ΑΥΔΠΙ5Π)Ὲ5 ἄον Οοίποη, ΧΙΣΧ 

Ἀδὰ ρἷθπρ δ0ἢ ἀθὺ στο ἔγῥμίαβ πὶ 1. 888 ποὺ οἰππη8] ἡδοῖ ΟΟμπδηεΐποροὶ, 

ΠῚ ἔν Γοἱη ΟἸΔᾺ ΘΒ Κθηηὐμ 8. ἀπά [οἰηθ ΜΠΊΟΘΚΘηΠΘΙ, [Γοἷη ὙΟΙΚ, Ζζὰ Κατηρἔοη 

παπᾶ τϊὺ Γοἰπθη αδποίίθη τπτῖθ Ῥδ]δάϊαβ, Αὐχϑηζαβ θές. ἄθη ΔΙῸ ουποαῦ τὰ οἷπθ 

σογθοῃύοσθ Κ το μυθυ Δτητη αηρ σὰ Ὀἰίθη, αἴθ ἴῃ ποθὴ σοη ἀθιηἊθ! θη ΔΟἢ συ οἰ ἴβθη 

γα. ΑΡΟΥ ἀἷἰθ ΑΠΠδηροΥ ἀθ5 πιοα Ὁ θη ΒΘ η Π5 ΟὗοΥ αἰ, Κα μο]  ΓὉΠ 6 “ 

ψυϊδύθη αἴθ Αὐδέησιιηρ' σὰ νυ θυ, ἴὸὼ ἀδΐς ἀοΥ Κδι[ου, ἄθὺ Ποἢ δαΐ ἄθια Μδυίοῃθ 

ϑθρθῃ Μαχίπιιβ θϑίδηα, σὺ ΘίοΌΙ ἴῃ Μδοθάοῃϊθη δὰ υπύθτιῃ 10. Τὰπηὶ (388) οἷπ 

Αοἴθὺζ οὐθίβ, ἀδβ 4110 Ετχύγίθσα ρθη το] οι ὅΓοΥ Πίηρα (ἀϊξοθρίαβ ἀθ συϑ!ρίομθ) ἀπά 

ἀὰ5 Ῥγθάϊροῃη ἀδυῖθου (ὑγδοίαγθ) σϑῦροὺ (Οοά. Τπθοά. 16, 4). ΙῃΖπὶ!ομθη πδτη]!οἢ 

Βαίέθῃ ἀϊθ Αὐίδηθ ἄἀθν Ηδαυρυ[ἀύ, ᾿γγθρϑὶ οἰὐθῦ πὰ ουπηα ηϊσὺ ἀυγοι ἔα !0Π6 οτοῃθ 

ὍΡΟΙ ἀθ5 Κ αϊίοιβ Ηθϑὺ, ἀδβ ρϑίοῃ! ρθη [6ἷπ [Ὁ]]06, [Ὁὶθ ἀαγο ἢ οἰπθη ἀπέθυρϑίομο- 

θθηθη ΚΑΙ ΠΟ Πθη ΒΘΙΘὮΙ σὰ ἰἤσθη απο, ἄρῃ ἀ6Υ ἸΚδΙίου πὶ {]1, 18 Τὰρβ σψοὺ 

Βοίϊθριηρ 465 Μαχίπηαβ, ἰὔγ ἔα 0 ουκ] τέ, ἢν Ἡδαρύ θυποῦοπ ἀπᾶ ἀᾶς Ηδὰβ ἄθκ 

Ἰ οὔ ΠΟ μθη ΒΙΓΟμοΥ Νι ούδυϊ 5 πἰθἀθυροργδπηὺ (ϑοοτδῦ. ὅ, 13. ϑοζοπι. 7, 14. ΑἸηΡτοβ. 

6Ρ. 29 οὐδγ 17), [ὁ ἀαίβ, σίῖθ [Ὁμοη ογδηπῦ, ἄθὺ ἸΚ διθι ποῦ ΠῸΓ 1646 ὙοΙΠμδπά- 

Ἰὰπρ, [ὉΠπάθτη 80} αἀϊ6 ΚΊΤΟΠ ΠΥ θυ [τη μ]αηρ [6] [Ὁ (ΘοΠοἾ]1 9 8] 414 ἀθἔθυυθ) σϑι- 

Βού. Τδμϊδ ψᾶτθη αἀἰθ ΑΥΙΪΔΠΟΥ πὰ αἰθ Οοίμθηῃ ΔΌΡΥ ΠΊΔ]5 ἀηρϑμῦσθὺ γϑγαγί 616 

ἀπά ἀἰοίβ (Ὀμπηθυζύθ ᾿ἰἤγθη ἰγθαθα ΘΟ Θηἰσύθη [ὁ ἐϊθῖ, ἀδίβ δὲ σοὺ Βοκυπητ τ [5 

οὐκσδηκίθ πᾷ ποοῖ ἰπ ΜιΙῤδίθ ἀθβίθι θη 9 8ῃγθ5 (388), νυἱϑι οἱ ομῦ ἱπὶ Αὐραΐῥ, ἴπ [Θ᾿ ΠΘΠῚ 

Ποθθηζίρίθη 1,6 θΘμβἤδηγα ({. οθθη 3. ΧΙ]ΠΠ) νϑυ!ο θά. Τ]πέου ργδίβίου ΤῊ ΘΠ ῃπη6 ἀρὲ 

βοροηνἄσγυρθη ΒΙΓΟηδξθ πα υἱθὶθν 1,816 η, αἴθ ἴῃπ ἱπδρϑίδπιπηῦ ΠΟΟΝ σϑυθηχὺ Ἠδίέξθῃ, 

γαγὰ ΟἹ Ὀο[ζαὐίοῦ, πϑδοηάθπι ΘΓ 'π ἄθῃ Ἰϑύζίθῃ Τάρθη Πποοὴ οἷη ΟἸΔῸ ΘΒ Θοπηὺ- 

ΗΠ 5 ΠΙΘἀοΥρ Ομ θ ρθη ἀπά [οἰπθη ἌΟΙΚΟ Πἰπέθυϊ δ θη μία, ἱπ ἀθίθη Εϊηρϑηρθ ΟΣ 

Δυβαγ ἘΠ] 0ῃ Βούοηύ, ἀαῖς 6Γ [ὁ Ζὰ 8116 Ζαίθῃ ρϑοϊδαδὺ 806. (δῖθιῃ 5. ΧΧΠ. 

Πιοῖς 1{Ὁ, τὰ ὙἹΓ γὙ0Ὸ ἄθπι δπίβουθῃ ΓΘ Ρ06η ἄἀθε φρο ΙΓ Π θη ΒΙΓΟΠοὔβ ὙΠ ΠᾺ6}, 

ἀοίοη [ΟΠ δηΠ[65 ΤιἸ ΘὈΘΘΖΘΌΡΉ 5, ΘΠ ΔΌΟΝ ΠῸΓ ἰπΠ ΤΥ ΠΊΘΥ ΠΟΘ, οἷπ ἘΒΥΘΠ θη Κ- 

Τη8] [δἰ ποὺ ΤΎΘαΘ, ὈΘΙΟΥ πὰ ἀδαθυπου 815 ΕἼΖ, ΠΟΙ ΥΟΣΥ ὍΠ5 ΠΙΘρύ. οπ ἄθπὶ 561]]}- 

Ιθθθῃ ἀθβ Μϑῆπθβ 806. Κοῃμηΐθ ὑπᾶ Κηη πίοι θουϊομύοῦ πογάθῃ, ομπθ ἀδβίθ! 06. τηϊὺ 

ἄθῃ ὑμρθηθυγθη ὙΥΟρΡΌΠρΘη ἀοΥ Ζοῖδ πα ὙΥ 6] Ζὰ ὈΠΙΡΥἄτηθη., ἴῃ ἄθηθῃ 65 [10 Ρ6- 

ψορύρθ, διι5 ὙΠ 6 τη θη 65. σψῖ8 ἔτ ΘΠ ΟΠΘΥ ΒοηΠ ΘΗ ΓΟΠθῖα Βουγου θαοηίθί. ὙΊΘΥΖίρ: 

{Δ ηγο ἀπδὈ] δ βίρου ϑθϑ ουρο ἀπά ΜΙ θὈ]]ἀὰπρ ἀἄστοῃ ἤθάθ, Ομ ἀπὰ Εὐτθιίύθ, 

πηροῖσγῦ ἀυγοὴ ἤθη Τιἄγπι ἄἀθγ ΘΟ Δομέθη πα αἰ δίγόπιθ ΒΙαΐίθβ, ὍΔ ΟΥ (6Γ σοὶ- 

[Προ ΕὝΒΥΘΥ [οθῖπθ5 ΌΙΚΟΘ ἀυτοι αἴθ ΓΘ η ἀ6Υ Ζοὶδ, ὙΘ ΗΔ 1]0 ἰππ Κι ΔῈ Ὑ 8165 

(Θβγθμάθβ Απουκθηηίηϊβ 465 ἔγθιηάθη Ὑ ὉΠ] Π0π ΜΔΟΠΠΑΡ6᾽5}) ἄθπ ἴο θ5 (θῖγι68 

Ῥοῖζο5 (ῬμΠ]οβέουρ. 2, 8) πδηηΐθ. ΕῪ {{Ὸ [δἰ πθπὶ ΟΙΚΘ ΔΌΘΙΓ ΠΊΘῺΥ σουοσάθῃ, οἷπ 

Εγϊοαοξαν  ἀπὰ Οἰαινδοηβδοίθ, ἀθὺ ἀϊθ αοίμθῃ δὰβ ἄθπὶ Κυϊθρβι ασοη Ηρ άθη- 

ἔατηθ Ζὰπὶ ΗΘΙΙ ἀθ5 ΕὙΪθάθηβ ἀπ δὰ ἄθπι [τοι ὑ[ομ σθαι ΟΡ [θη πατη6 (6 Γ 

Οὐ Θομ θην ο]ῦ ΖῸΓ ἀπ γ ρΊ ΟΠθη 6116 ἀθυ ΠΘΙ]Π ρθη ΘΒ Ὁ ἐλητύθ, ἀϊθ ΟΣ ᾿ππθη ἴῃ ἸΠΤ ΘΙ 

δϑηζοη Ὀτηΐαησο νογἀθαςομύθ. : 

Π16 ρυθο 06 ἹΚΊγΓΟΠ ΗΓ Υ  ΟΓ06]16 7, [6] {Ὁ αἰ6Θ Ὀοίξθη, μᾶρθη ἄθη ΑΥὙΙΔΠΘΙῚ 

βορθηΘΥ τἱθ]δο ἀἰθ ΤΠδίίδομθη ροίγ θέ. Τηθοδογοὺ Ζ. Β. 1{Ὁ ΟΠΘΠΌΔΙ οἰ ηΓ οἰ; 

ἀπ ἀπρογθομῦ ρορθη Αὐάϊαβ, ἀΘΥ ΖῸ [γυ!!οηθη ΚΊγΟΗΘ ἰοῦ πᾶ, σψῖθ ψ]Γ [ΔΠ61, 

Ῥρὶ ἄθῃ αοίμοθη ἔπι οἰη σϑίπθβ ΠΡ ΘΙ ΠΟΙ ύθηθα ΠΤ θθη πιγκίο (5. ΧΙ). ΝΙομὲ τηϊπὰ ου 



ΧΧ ᾿ ἘΠΠ] οἰ πα ηρ’, 

1{{ Τποοάοτοῦ οἰ πρϑποιησιθ πα ᾿6ἰ ἀΘη ὉΠ ὉΠ σορθη ἄρῃ Ῥαίτγομθη Ἐπἀοχῖαβ σο 

Οοπίέδηίϊποροὶ (389 ---870), ἀθῃ ΘΓ ἴὈρ8Ὶ σϑυδοίοπῃθαπηρβν γαϊρ ποπηῦ, σὑ6 1} ΟΥΓ ἄθῃ 

Ὁ]Η165 ἀσγοῖ Ὑ οΥρ θρθιαπρθη θοσσορθη Ὠδέύθ, ἄἀθῃ τυϑοῃύθῃ στϑίμθη ΟἸΔΌ θη Ζὰ γοῖ- 

Ἰαίβθῃ πὰ ΠΡ υπὰ [δἷπ ὙΟΙΚ ἄθηη ΑΥΔΗΪβυηΒ ἴῃ ἀϊθ Αὐτηθ σὰ σψϑεΐθη (ΤΠροάογϑ 

4, 8ὅ, 87. νρ]. Φοστῃ. 26), σϑμγομα ἀοο, 815 αἴθ ἀοίμθῃ ἱπὶ 1. 8375 ἅδον ἀϊθ Ῥθόμδα 

σίθηρθη, Επάοχίαβ Ὀογοὶί ἔληῦ 9848γθ ἰού ψᾶγ. --- δοκτγαίθβ. ἀἄδρθρθὴ (Ηϊβύ. 600]. 

2, 41. 4, 21) Ὀεμδαρίού, Ὁ]Η]α5 μα 06 οὐ δα ἀθὺ ΚΙ γοΠμθηυ ϑυ Διητηϊαηρ ἀθ5 4. 360, 

ὙΘΙΟΠΟΥ ἀἷθ Ῥατγίοι ἀθβ Ευάοχίὰβ απὰ Αοδοὶὰβ οι σσομηΐθ, ἀθπ Αὐἱδηΐϊβτηαβ ΠΟ Πὶη- 

θΘρΘθΘα ; ϑοζουηθηυβ σϊθάθγαπι (Ηϊβύ. 600]. 4, 20. 0, 80, 317) Ῥοτγομύθο, ὉΠ81845 μαθ8 

2 8 ἀπγου ΠΟ ρου ὙΥ οἷ (Ρ Ὺ πίοι υ81}) δ ἸΘΠΘῚ Ὑ ΘΥΓΔΠτα]απρ ΤῊΘΙ] Θ᾽ ΘΠΟΠΊΠΙΒΠ, 

[οἱ ΔΌΘΥ ἀδηλδὶβ ὑπ ποοὴ ᾿Ἰἄπροι τὴ ἄθη πϊοαϊ! θη ΒΙΓομ ἔθη ἀπά Ῥυϊθίξοση ἴῃ 

Οομαθ πίον σΘὈ]Θθθ πα ἀπά [οἱ (λέγεται) οὐ Γρἄξθυ, 8415. δὲ σὰ Καϊίου. 816 π5 π8Οἢ 

Ομ  ΠΟΡ6] σίθηρ, πὶ ἔτ (θη αούμθῃ ΟΠ ύΖο ἴῃ ΤΉγϑοΐθη Ζὰ ΘΓ 8, ὙῸΠ 

ἄθῃ ὙοΥργθομαηροη ἀδΥ ΑΥΔΠΟΙ ΘΟ ΟΠΠΘ Ὑ0ΠῚ ΤΟΟμΐθη ΟἸΔαθοη ΔΡΌροίδ]]16η., ἀ6ΠῚ 

ἄϊ6 αοίμθη ζαθῖθ Δηρθηδηρθη ἀπά Δηροηῦτο Πδύξοη; στὰβ δ ἸΠποοάοτοὺ (4, 38) 

δομδυρίου, τ ἄμτοπᾶ ῬὨΠ]οΙουρίαβ, πϑιομθπι ῬΒούϊα5 (ΒΙΡΙΙοὐμ. 40) ἔλθ ἢ Τιρϑηηδἕ- 

ἐἰϊρκοῖῦ σου γθ, δυβίαρθ, ἀαίξ ὈΠΗΪᾺΒ σοὸὰ Απίδηρ δὲ ΑΥΆΠΘΥ σουγθίθη οἱ, 16. ΟΥ̓ 

(0 Ὁ. Ὑὔθημ ἀθυῖθ]θ6 ῬὨΣΟΙΟΥρα5 ΔΌΘΙ Ὀομδαρίοῦ, ἄδίβ ὉὈΠΠ]Δ5 ΓὉμοη πέρ Οοη- 

Γϑηὐπὰ5. 80 ΟΟΠίδηὐ ΠΟΡ6] σφ  ΚΟση 6. δὶ, ἂμ ἄστοι ἘΠΙΓΘ ὰ5 σὸὰ ΝΙΚοάθιπίθη 

σον Ζὰ τογάθῃ, [ὁ θουαμὺ ἀϊθίθ Δ]]Ζαρτοῖβθ ΑἸύθυβδαβαθηπαηρ ἐγ ἄθη [ΙΌΠοη 

Ποθθηζίρ  τσθη ΒΙΓΟΠΟΥ ἀογ αοίμοη οὔθ δυΐ ἄἀθσ, υἱϑι θοῦ [ὈρΔΥ πὰὺγ παπά- 

ΓΒ ΠΟ, Ὑ ΘΓ] απρ ἀθ5 Ὑ δίουβ (Ομ δ ππ15)} ταῦ ἄθπι όμηθ (Οοπίαηέϊα5). 

ὙΘΏΠ ἴρουπου ϑοκγαύοβ (4, 338) ὑπὰ ΞοζΖοιηθηὰβ σϑγοϊηὐ σορ ΕὙ Πρ ουη δυβίαρ θη, 

ἃἀαίβ δὲ ΖσΖὰμῃη ὨδηκΘ ἐγ ἀϊθ νοπὶ ΔΙῸ Ὑ ΙΘὴ5. ἰῃπὶ σοϊοιὑούο Ἠ]6 ἀθ5 ἸΚ δι ἴϑυβ 

ΕἸΔα 5  Κοηὐ 5 ΔΗΡΘΠΟΙΠΠΊΘη Π806, ἴο ΚΙἰπρί ἀδ5 θεὶ ἄθπι Εὐγίίθπ πᾶ Ὑ01Κ5- 

ΤΉΥΘΥ ΘἾΘΥ τηδρ] ἢ, 8415 θ61 ἄθπι ΒΙΙΟΠοῦθ, πὰ θαίοηουβ μοὶ ὈΠΠΗ]α5, τῦῖθ αἱ θυ ἀπ5 

[οὐ οηὐσορσοηὐγι δ ; ΟὝΘΥ σομῃ ΤΠ ΗΠ ΡΔΙΘηΠ5 (Οτομ.) πᾶ Φογπαπάθε (20. 26) 

ἄδ5 ὙΙθη5 ΕἸδυηπηθηξοά 8ῃ Αθοπᾶ ἀθὺ ϑοΒ]δομύ (5. ΧΥΙΠ) 815 δύγαίθ ἀδίαν ἀδυίξθ θη, 

ἀαῖς ΟΥ ἄυτοῃ ἀϊθ Ὑϑ]οοκαηρ Ζὰπι ΑΥΔΗΪΒπα5 [Ὁ σίθὶθ θα]θ ὥθϑιθῃ ἀθπιὶ ουρθη 

ΕΘΌΘΥ Ζαροί σὺ Πῦ6 (ἈΒη]10}} [6] [Ὁ ΟΟΟΗ]ὅπ5. ποοἢ ἴπὶ Τθθοη ΤΉ ΘΟἀοΥ 5 465 ΟἿ. 

1644}, ἴο Κἰἱπρὸ δοὶ ἀΐοίβ ΖΔΓ ρ8ηΖ ὙϑυΖθί ΠΟ : 6 πὴ ἈΡ6Γ Τηθοάοτοὺ (4, 37) ᾿ 

θοδδαρίοί, Επάοχίαβ ἢΔ 06 {ΠΠ4185 πιοῦ πὰ ἀυχο ἀ16, ΓΟΠο ἢ δηροαάθαϊοίο, Ὑουΐρίθρθ- 

Ἰυηρ, ἀεί ἀθὺ ϑέγοιῦ ἄγ Μοϊπαηρθη ἀοοῃ οἰ ΠΌΠΟἢ πτϑηῖὶρ θθἀθαύθ οὐθΥ ΠῸΥ ὑπ06- 

ἀθαΐοπᾶάθ Ὀπέου [ΟΠ ἰ ἀαπρθη Ὀο το πὰ ΠῸΣ ἃι5 ΕΠ τρὶς (φιλοτιμία) Βουνουρσθραηρθη 

[οἱ (τῖθ διοὴ ΤΠ8185 Γοἰηθη ούμθη 65. πιθάθυ ἀδυρϑίεθ!]ῦ Π8}06), [Ὁπάθσῃ ᾿θύζέουθυ Β8 6 

ΠΟ σοὸρ Ἐπάοχῖπβ ἴοραΥ ἀσγοῖ Οδίομθηκο ( χοήμασι: ὅ, 39) θοίθομθη ἰδΐίβθη, ὑπ 

Γοταϊὺ ἀϊθ Κϑῖρθη σὰ ὑδαίομθη ἀπὰ σὰ νου γθη, --τ- [Ὸ αὐ] ἀϊοίθ συ! θο [06 Β6- 

Βαυρύπηρ, ΠΔΟῊ Δ|16ὴ ϑοίύθη [ὁ τἱϑὶ ΤΠ ϑ ΒΥ μϑἰ Πα, ὈΠπουιθίοποα απὰ Πηνγ- 

αἴροβ ἱπ ΠΟῊ, ἀδίβ τηδη ἄτῃ Ζὰ Ζυθι οὶ π ἀπὶ ἴῸ σ ]ογο5 ΒΟ ὺ ὈοΚουητηδ, ΘΗΝ 

τάδ ΕΟΙσοηἀθ5 οὐ ἄρο. 

Ἐϊησηδὶ ἄγη! ἢ ον μοίποθη ἀϊ6 Θοίμοὴ πϑμτοπᾶ ἰἤτοβ ρᾶησθη Αὐέγθέθηβ ἰπ ἀθὲ 

ὙΟἸρ Ομ ομῦθ ΔΕ ΠΟ. ποὺ [Ὸ ΓΟ Δορο [ἰρ, ἀαΐβ, ταμγοπα Πα ἐὰν θη πθαθῃ 

ΠΟΘ Ἰαπρθη ΟἸδαθδϑη [ΟΠ οπ ΒΙαὐζθιρθη παγάθη, [6 ΠΟῊῚ ἀυτοιθ οἰπθη [ὉΒ]δὰ- ΟοὗΘΥ 

(οι κόρῆρθη ΒΙΓΟμοΥ Γιατ θΠ]οἢ Πδὐύθα [116 Ὑϑυϊοοκοι ἀπά τοι]ϑίύθῃ Ἰδίβθῃ, 



ΑὙΙΔΗΙσπ5 ἀοΥ Οοὐποῃ, ΧΧῚΙ 

ὙΘΠῚ ΓΟἤοπ 4116, δαὶ ἀἰδ αἰ τη [ὉΠ 6η ΚΕἸ ΤΟ ΘΗ ΓΟ ἢΤΙ [ΕΓ ΘΊ]οΥ ἀθν Ζοῖῦὺ ἀατίη ἀδθογ- 

οἰ ΓΟ πηπθη, ἀαί5 ΓΒ] 5. γοὴ Γδἰπϑτι ὙΟἾΚ6 ἀὰβ Ὠδομίίο Ὑ᾽ ουίγδαθπ βίο πθηκῦ ποσάθη. 

ὙγΔ5 ΠΗ ὑμὰθ, [(ἀρίθῃ ἀΐΘ αοίμοη, [οἱ ραὺ υπᾶ τηϊίβθ σὰπὶ Η6116 ρϑυθίομθῃ: 

ΓἹΗ͂ΙαΞ Κύμπηθ πἰομὺς ΤΠ6 0165 ἐθὰπ (ϑοζΖοιῃ. θ, 37). Αὐχϑηύίαβ ἈΡΘΥ, [οἱπ ἀδΔηΚΌΔΓΘΥ 

Βομάϊου, πϑηπῦ ἱπη [ΟρᾶΥ ΠθΟΘΏ]Ὸ5. ἀπά τοὶπ, 18. 61] 1ρ. ΕΥ (ΛΔυχοπέϊα5), ἀθη ὉΠΗ]ὰ5 

τὸ Κιπά δυΐ ουζόρθῃ Πᾶ06, [δἰ ῃἰοῃὺ πὶ ϑύδηαθ ἴππ ροθὔγοπαἀ σὰ Ἰοθθῃ., υὙϑυπιῦρθ 

ΔΌΘΥ δῸ ἢ ΠΙΟΠὺ σὸπ ἱππὶ σὰ (ομνγοίρθη. Ἃδῃ2 ἴῃ ἀθυ 6] θη Υ οἱ 6, σῖθ ἀ16 αὐ θομθῃ 

ὉἹΒΙΑβ᾽ ΑΒΓΔ] τοπὶ τθοπύθῃ ΟἸδαθθη πδομίαρέομ, ὑμπαύθη [10 65. δ 0} ἀθπὶ (ἀθ  (ϑυῖο 

ἰπ Αὐἶκα (14 αὐ. Οἤτομ.), πὰ ἀἰο Βονορρτύπάθ ἀΐθ Τπϑοάογού δυξουηρί, [πὰ ρσ8ηΖ 

ἈΒΗΠΙΟΝ ἄθποη, ποάστγοι [)860 ἀοΥ ΠΙ͂Δυσῖου θθσοροη στογάθη [οἷη [01], ἀΐθ ΒΔ θγνϑῦ- 

ΘΠΓαΠρ Σὰ γουθἰθύθη ἢ ὑγ8ῖ] ΟΣ παμ] 10 ἢ} ἀδῦγ Πα θ6. ΘυΚοη 110} (οἰ πη ΤΌ] ]8η, ἀδίβ. συτοὶ 

Φυαάθῃ ἴῃ Γοἰποῦ Φυροπά ἴππὶ ρουθι ἀρ Ὠϑδέύθη, οὐ πῦγαθ Κ ΔῈ πογάθῃ. 

οὸη ἄρῃ αοίμοη τί ῃ οὶ] ϑοκτγαίθα (4, 338) ἂπὶ Ὀπροίδηρθηίθπη, σθηπ ΟΥ̓ [ἀρέ 

»ἴῃ Εἰπία!ε μαθθη [16 485 ΟΠτ θαῦμα πη οιαρίδπρθη ἀπὰ [ὉΠμῸη σϑυδούθη [16 ἐγ ἄθῃ 

ἤαπρθη ΟἸΔαθθη ἴῃν ρσοίαπάθβ ΘΙ ρου θη.“ πᾶ σοπ ἰθσοπι αἸδαθοη [σὺ ΤΠϑοάογού, 

ἀδῖς [ἴ6 ἤοῖ ὅπ ὙΘηϊρ θη σὸπ ἄθπη ΟἿ μο]1ο]5. θηὐξασπὺ πϑύθθη, πὰρ ἀδη ὅπ Πἰ 6] ύθ ἢ 

δ ΣᾺΣ οἷπθ οτθαίασα, γοπὶ δίδου οἰπβὺ ἐξ οὐκ ὄντων σοΙΟ μα θη, ἀδηοῦ [16 δῦοἢ 

ἜἘξουχονιται οἄοτ (θπει6}}}) ᾿Εξακογιται ρομαπηὺ πὔτγάθῃ. 

Αὑο Κδίίο Οοπίξαῃεϊη Ππαῤύθ (ὍΠοπ ἰπῃ 1. 394 ἴῃ [οἰπθπὶ 8 Ατὶαβ [6] {Ὁ ἀπά 

Δ) ἀοίθη ΟἝρΠΘῚ ΑἸΘχαηάθυ ροτϊομὐθίθῃ ΒΟμγθῖθθη, ἀὰ5 ὑπ5 Επίθθίαβ σοὸη ΝΙΊΚΟΠΙΘ- 

ἀΐθη δυΐθονδηγέ μαύ, ροϑυτίμοῦ, ἀδίβ ἀϊ6 σϑῆζθ [Ομ θοπμάθ ϑὐγοιἴγαρθ Ζὰ ρουΐπρ- 

ἔρις πὰ τσὸπ ΠὰῚ ποηΐρομῃ Βοίδηρθ [οἷ, ἀπὰ ἩἿΓ πογάθῃ ὑϑιθου (Θἢθη, στῖθ {ΠΠ]85 

ἀπ [Γοἰπθ φρο ὐΠ Γ[ὍΠ6 πη ΟἸΔθΘπβρϑποίθη δὰ ἄθπὶ ατίρυ Πρ] ΟΠμθη οἴθπ ἀθὺ 1 ΘἢγΘ 

ἀθ5 Ατἰπβ [6] Ὁ ΠΟ ἀϊθ ΒΗ δΔιτ ]ΟΠΚοῖῦ ΠΘμτηθη πιαίβύθη Οὐδ ΠΘητηθη ἀυγθη, νῸΠ 

ἄθγ Αὐχοηύ5 οὔδυ νυ] ϑίτηθὴν {ΠΠ]85 [6] [Ὁ δπὶ Επάθ [θἰπθβ ὑπδέθηγθιομθη πᾶ ὑγθαθῃ 

ΤΠ ΘΌΘη5 8ἃπ ἀδ᾽ ϑρίύζθ [βἰπθ5 Ηἰπίθυ δ θηθη ΟἸΔα ΘΠ ὈΘ ΚΟπη μ [{65, σἹ]] 61 οὐ ἱπὶ ΗΙπ- 

ΒΠΟΚΘ δαΐ νἱϑι ἔδοῃ ἴῃπὶ θορορπθίθ Ὑ ]θαπηάπηρ; οὐοὺ Ὑ ΘΚ] πθυαηρ, [Ι͂ἀρ6π Κοπηΐδ: 

οϑο ΠᾶΡ6 ἴθι, ὉΠΗ]α5, σὰ 41|16π Ζοιΐθηῃ σορ] αθύ. “ 

Τιοίο5 ΟἸΔα θ 5 θοΚοπηὐηΐίβ, ἀδ5 Αὐχροηύαβ ἀη5 ἰδίθὶ ὉΠ ἀδου τ οὕοτε μδύ υπὰ ἀδ8 

σοὺ ὉΠΠ]Δ5 οἴπθ ΖυθΙ 6] σού! ΓΟ ΠΙΘἀουρο στ θη, Ζαρ] οἷ ΔΌΘΥ δὴ ΟΠ] ρτἱθ- 

ΟΕ ΓΟ ἀπά ᾿αὐδί εἰ ΓΟ Πἰπέθυ!αίβθη πογάθη ταῦ, ἰδαϊθὶ 'π [οἰ μοΥ θΘΖοί ομποπάθη Καὶ ἅγΖ6 

σὐγι 1 ἢ Δ]00: 

,Ξ»ῷὼ θεία, 3 σΓ πῖὺν Ῥδεβέππεν, θαθε ας δεῖς [σ φερίαπισε τπὸ θέβέππς δἱείεα 

αἰἰεἶπ τυαῦτειι (δίαπιθει τού πιεῖπεπι (σι ππὺ 3θεῖτη: 

,»,Ξ9'ὦ φίαυθε απ εἶπαι εἰπίρεπ ππρεέθοτπεπ παν πξ ἀ θατεπ. [σεῖς πἀπιθεἰθατεπ] (δι 

θαίεν, πᾶὺ απ [εἰπεῖ εἰπροθστπει 55. 6 ἢ π| ππ{ετη δεῖται ππὸὺ (δοῖ, νεπ ϑδ)ύρβξε αἰΐεσ (ὅς- 

[ὠύφ[εσ, Ὀεπι ἡἈεῖπες φίεἰ) 8, [σπϑεῖπ σεῦ (δοι! ἱβ Δ ες, αὐτῷ) ἄθεν οἷς ἈΓπ|τρεπ; τπὸ 

ἀπ δεῖ θε ρει (ὅ εἰ, νἱε ΞἌταξ,, τοείά)ε ἐτιοιτοῖ απ θεἰ 96 (ἱς (τ βυ 5. γι 3 εἰελτιιπῇ 

3.1. νεπ Ἄροβείπ (ἀρὲ: ,Ίεῦ, ἰῷ τὐεῖὺς οἷς θθεγθεβιπο πιεῖπεσ Ἰθαίετσ 51 ἔπ {επνεπὶ 

30. αὔεῦ τοῦῖτει ἴπ γεν ϑίανί ϑεγα[αίεπι, υἷσ 30. αὐρίεθειι τοετϑεῖ οἷς ἄτα! από σεῖς 9 ὅθε" 

[3υς-.- 24, 49]; νεθρίεϊ ει »νἍΓπὸ 30. τετοεῖ ἐπιρίαπρει οἷς Ἄνα, τϑεϊ)ε δι ἤθεῦ- 

Βοπιπιεπ το, δέπ δε ρει (δεῖ β΄. [{ΞΔ)0.(δείώ). 1, 81), δεῖ [εἰ τοῦδε ὁδοι! πο 3 ετῦ, 

(σπδετα εἶπ Θίεπες ΘΙ βΕ τἀπὸ νεπ ϑοθας ἱπ ἌΠεπὶ πππίεγρεθει τὸ ρεῆστίαπι 8, ὧἱε 



ΧΧῚ ἘΠΠ]6Ι ὑπ πρ', 

δεν ϑοῦπ ἐπ ΘΑΠεπν ππίεγρεθεπ ππὺ ρεθστίαπι 6 (ὅση σεπὶ θαίεῦ, σεῦ ἱπιπιεῦνας θεΠ0 

ἱβ᾿. .... δυτά Ορτβιπι ϑείαπι παν νεῖ θερει (δεῖ. ΦΑπιει!" 

Ηΐδυ {Ὁ Κοίηθ ραν στὸ ἄθπὶ ϑύγοίίθ ἅδον. ὁμοούσιος ἀπά ὁμοιούσιος, ἅδ᾽ ἱπὶ 
δυο ΓὍΠ6η Βοίομθ 5 ἱπ ἀ16 ΠΌΤΟΥ ἀπά δαΐῖ ἀἰ6 Μᾶγκίθ σϑάγιμρθῃ ψ8Ὶ πᾶ ἴῃ 

ἅδη Ηεύθη πὶ ἃπὶ Ηοΐθ νϑυπδηάθὶὺ σαγάθ. 04. Αὐχϑηύαβ, ΘΟ Π6Υ ἄθῃ [πη 810 665 

ἄστοῃ ἴππ δαΐθονδησίθη ΟἸΔα ΘΒ ΘΚ πη [65 ἀπγί πα] 10 8415 ἀΐθ ΤΠ Θἢγο δυβ τύ, 

ὙΘΙΟΠΘ [οἰ ΤΘΉΤΟΙ 416 νἱθυζίρ' {8 το [θἰπθ8 ΒΒ: ΓΟΠο βαπηῦθβ ἀπσϑη 6108} φρο ]θησέ ὮδῸΘ, 

φοῖρέ 1π5 πη ἀἰθίο δαί ἢτ σΠ6η Εγὕσθθγαηρ, 16 ΦΘΠ6 7 ἴον ΟῊ] 16 ἩοΙποου Δ ΠΟΥ 815 

αἴο Ηοπιοϊοα ΔῈ 6 Υ 815. ὈΘΚΙΔρΘηβυθυίηθ, 1ὼ σϑυδθ οπθαππ σευ γϊρθ, σού]οίο Ζογρ]1- 

θυ ἄου Εἰπθη ουίρθη ΚΙΤΟΠΘ, 815 ὙΘΥΚΘΉΤΟΥ ἀοΥ ΠΟΙΠσοα ΘΟ ΤΙ, πιο τη 6 0 

ΔΡΘΥ δ 4116 απᾶ 646 δηᾶάθτθ ϑοκίθῃ, ἀΐθ Σὲ πϑιηῃδίξ τηδοηὺ (Μϑηῖομᾶθε, Μϑῖ- 

οἰοηϊέθη, Μοηύδηϊ θη, ῬΔΌ] Δ Π6Υ, 86] 18 Π6 1, ΑΠἰμγορίϑποι, Ῥαίτρδί ποῖ, ῬΠούϊ- 

ὩΪΔΠΘΙ, ΠΟΠΔύΔΠ6 , Μδοθάοῃΐδηο ἃ. ἢ ψ.) ΓὮΓ ὰἂπ- ἀπ Δη τ [ΠΟ τουπτοῦ- 

ἴθ, υπᾶὰ ψ16 οἷῃ ἰγθιθν Ἠϊτίθ ἀ16 16 ἀπά Ἡσυπᾶθ σὸπ (οἰπθη Οούπθη ΔΡρουθ σὺ 

ὯΔΡ6; πίοηύ 8]10 οἱἷῃ ἔθιροὺ Μ|ιούμ]ηρ οὔδὺ ρ]θ οἢρ Πρου Το  υ! ἅπι 8, στῖθ Τηθο- 

ἀοτοῦ ἴῃῇπ (ὉΜΠ]Πἀοτῦ, [ὉΠ ἀθυη ροτδάθ οἷῃ σϑοῃέοι ΕἸΘΥΟΥ ἐγ ἀὰ5 Ηδιβ ἄθβ Ηθιτῃ, 

εἷη Εοπά 8116 Ὁ Κούζοσοὶ, οἷῃ ΝΟΒΙΟΙΡΟυ (ἰπαϊ αίου) ἀ6Υ ΑΡοΙ6] ἀπά ΒΙαύΖσθαρθῃ 

ταϊδ 4116. ΚΊΌρΡΗοἷῦ πὰ 4116πὶ ΕἸοΙἴβ6 θοιηηδ, [οἷη ὙῸΙΚ Ζὰ δυθᾶιθη, [{τϑπρ ΠδΟἢ 

ἀοΥ ΤΘῆτο ἀοΥ Ενδηρ θη πὰ ἀοΥ ΤΠΘὈου]] οἴου ἀθὲ ΑΡρο[(8], τηϊῦ δπάθυη ὙΥουύβθῃ, 

Ἰθά!ρ] οἢ. πᾶ [{Γϑπρ Π8Ὸἢ ἀ6Υ ἨΘΠ]Προη ϑομυ. ΝΔΟΠ ἀϊθίου μπᾶ 06 ὉΠΗ]Δ5 ἀϊ6. νἱϑυΖίρ' 

δῆτ [(οἰποβ ΒιΓΟΠΟΥΠασηθ5 ἰῃ οὐ Ὁ Π6Γ, ρου ΘΟ ΓΌΠΘΓ πᾶ ΙΔἰθι [ὍΠΟΥ ΞΡΥΔΟΠΘ, 

Ὑ6]0η6 ἀγοὶ ϑργδοόμθη δυο ἀϊ6 νδηᾶδ] 06 (δ᾽ [ΠΟΘ πα ἴῃ Αἰ κα νου πάθῃ (ἹοΐοΥ 

ἀθ ρϑυίθο. απά. 2, ὅ. 18. 4, 2) πὺσ ἀϊθ ΕἘΐπθ ἀπίμϑι θα ΚΊτομα ΟἸΥΓ, ἀϊθ ὅ'ϑ8]6 

ἀπὰ ΕοΙζο ἀδὺ ὙΥ̓ ΔΕτΠοἱῦ, ἀ16 ΕἸπθ Ἰυπρίγδ 190 η6 Βτδαύ, ἀΐϊο ἘΠὴ6 Καὶ δπὶρίη, ἄθῃ Εΐπθπ 

ΘΠ οΥρ, ἀδ5 Εἰηθ Ηδις ἀθβ Ηδθυτη ραργθαϊρύ, σόορθρθη 8116 ϑοηἀουκίγομθπ., ὅυπᾶ- 

δορθῃ ἀθ5 δαύδηβ" [616ῃ. ἘΠῚ [Ὁ]ΟΠ6 ΤΙ ΘἢγΘ ΠΆΡ6 ΟἿ ἷπ ἴθ6η6Πη ἀγθίθῃ ΡΥ ΟΠ ΘΠ Τη81- 

ΟΠΘΥ]6Ὶ ἀπᾶᾷ νἱθῖθ ΑἸΠΔηἀ]αηροα ἀπ Αὐβίθριηρθη Ζὰπὶ Νυύζοπ πα ΕΊΟΙΏΠΊΘΠ ΘΓ 

ϑϑίηθῃ,, ΖῈΓ ΕΥθδαθπρ' 8116 ΟἸγΙΓ6η, [10 [6] Ὁ ΔΌΘΥ Ζατη οσίροπ αθαδομέπι 5 πᾶ 

ΤοΠπ6 Βἰηἐου]αίβθῃ. 

ΝΔΟΙ [Ὁ]ΟΠΟΥ ΑἸΠΟΗύ Ἰὰρ πύλη! οῖ 88, ἀ16 οἰσθπθ Αὐξαϊἀηρ 8415 δὰ5 ἀδὺ 

ΒΟΥ σϑηοτησηθη Δ Οἢ ἐὰν ἀϊθ 8116 τ! οὐ ΐσθ ὑπα [Οτηϊῦ 1646. ἀπάγθ Κίγοηθ, διοὴ ἀϊθ 

ΘΥΙ ΟΠ 6. ἀπὰ τὔμ [ὉΠ 6, ἔτ ἱστρυθρ, ΟὐΟΥ ΔΌροίστῦ σὰ Πα]ύθη, ὑἀπᾶ 65 ἔθη! δα ἢ 

πἰομῦ δη Βον δἰ β[[6]16η, ἀδίς ἀΐθ αοίμθη ἴῆγο Κίγομθ (, ρούμίοδθ 1615“) ρογδάθζα ἀϊθ 

τϑομ ρ᾽ προ (οδύμ 1164) πὰ ἄδε δυϊδηϊ ομ Βοκοπηίηϊ 5 ὕἐου πάθε σδίμο θα, (αἱ 

Ετάρτη. ὃ, 293) ροπαπηῦ ΒΆΡ6η, [Ὁ ἀδίβ ἀδῆθυ δοη, πη 65 Ζαϊῃ ΤῊΠ61], ἀ16 Ὑ6Γ- 

ὙΠΙΓΓΌΠρ ἀοΥ ἸΚΊΤΟΒΘΙ [ΟΠ [ὈΓΕΘΙ]ΘΥ ρϑἰκοσησηθη [οἰ τηδρ, 80. ΘΙ ΟΠοῚ Ζ. Β. αἴθ ρσούῃϊ- 

ΓὉΠ6π ΜΆΓΟΥΥΘΥ ἀπέου ΕΠ σΘυη 815. ΚαύμΟΙ ΓῸΠ6. θοΖϑίομποῦ σογάθῃ (Απρα[π ἀθ οἷν. 

ἄθὶ 18, ὅ2. Απλρτοβ. σὰ μπι|κ. 2), σπἄμτοηᾷ Οδίπηοᾶον (8, 13) [16 δυϊδη! 86. ποηπῦ. 

Οδῃ2 τἱομεϊρ ΔΡ6Ὶ [ἀρὺ ἀθιππδοῃ ᾽ν πὰ5 σοη ΜΔΥ [6.116 σὸπ θη ἀοίμοη, ὙΠ ά8]6 

δέοι: οδίο Ππὰ πὰῦ θοὶ ὑπ5 Κοίζϑυ, οὶ ΠΟ πἰομῦ; ἱπὶ Οοσθηίμοῖ], τσοὶ] Πὺ ΠΟᾺ ΚΓ 

τοομύρ᾽ αθ1ρ (σΔίΠ 1101) Παϊέθη, ἴο πὰ τῖν ἴμποη Κι ούζου (μϑουθίϊοῖ) “, ἀπ ογηΓ[ [οὐζὺ 

οὐ (Β. 2) Βίηζα : ὟΥΙΥ Βδιαου Ππά ἘΚ δύζϑυ ἱπ ἀπίθγθιη  δηάθὶ, πἄμτοπα ἀϊθ αοίμθη 

πὰ αηάδ]θη οἱἷπ Καύμο ΓΟ μ65 ἃ. 1. Κϑαίομθα ΤΠ ρθη ἔβγη. “ 

ἘΞ ὙΥ ΔΌΘΙ 4116. ὙΥΔΗΓΓΟ ΒΘ] Ομ Κοὶς ἀπὰ ἄθυ σϑηζθη Ρου Ὁ Ὡ]1Οἢθπ ἘΤΓΘΘἰ ΠᾺΡ; 



ὉΠΠ]α5᾽ ΒΙΡοΙ δον [οὐΖιηρ'. ΧΧΙΠ 

Ὡ80} Ζαρ]ο ἢ οἷπὶ ὑἰθέθσου Ζαρ ρουγθίθι, ἀθνὺ {ΠῚ Π]Δ5. ἀπά ἀΐθ δϑίῃθῃ Ζὰ ἀθβ Αὐΐὰβ ΓΘ ἢ τΘ 

ἔησέθ ἀπᾶὰ ἀπυγδη 6] 08} ἴῃ ἰμγθη ουθη Απΐδηρθη τνθπὶρ 65, ἐὰν [θἰπ Ὑ ΟΙΚ 6 [Πα] θα 

Ἰϊθίβ : ἄἀθὺ Ζαρ' πάμ! 0ἢ} Ζασὰ Ἡγου 6 ον Θοἢγ γέ, δαΐ θ! ομ θαι ἀθΥ θοραθύθ, ρο]θητίθ ἀπά 

ἄοοι Βϑίομοίάθμθ Αὐΐὰβ [6] 6. ΣΡ ηρ]οἢ. ξα[5ύθ ἀπὰ [πα (ϑοοτδῦ. 1, ὅ, ὅοζοπι. 1, 15), 

δαΐ 6] Π6 5 Δ ἀοΥ σοι {ΠΠΠ]185 νϑυσοσέθηθ 58 06]11ὰ5 ΠΟΙᾺ θουοῖ (Αὐμδμδβ. ἀϊβραῦ. ουτὰ 

Αὐἷο, ϑ'δθθ!ο δὸ Ῥμούίϊπο μδογθίϊοὶβ): [ὁ σὰ ψῖθ ΗϊαυὰΒ το ῬΟΪΕ6Υ5, ΟΘΡΏΘΙ ΑοΥ 

ΑΥδηθυ, αἷθ ἴμπ πὶ 4. 957 δὰβ αδ)]θ νουθαηηύθηῃ, ρ᾽θίο ἱμηθη ΠῸΥ δὶ ἀογ δ ο τ 

[6 θὰ Ὀ]ΘΙ θη πτΟ]]6., ἰῃ ὙΘΙΟΠΘΥ σοὶ Ὑ οΥ ἈΠ ἱΓ6 465 Οοἰίξος σΖὰπὶ Ὑ' δίϑυ. πὶ οι ἐβ [Ὁ 

Βοτδάθζα σὰ ἤπάθηῃ [|6ἱ, ψὶὸ ΟΌΘΥ ἀὰβ Ὑ θυ δ] 5 465 ϑΟμη65. Ζὰμῃ Ὑ δίου ; αοὐῦ ΔΌΘΥ 

γγοτθ ἀοὺ (ἀϑἱ [Ὁ πὶ γρθη 8 σθηδπηύ. {08 τῖνῦ [}ΔΠ|6 (ὉΠμοη οροη (5. ΧΙ), ἀδίβ δαΐ ἀδὲ 

ΚΟ μγθυΓ[Ὡτηγ] απρ Ζὰ Εϊτηϊηὶ (359) ππὰ Ζὰ Οομἰεδηύίποροὶ (300) Ηομέρ]δαθῖρα ἀπά 

ΑΥΔΏΘΥ σϑιμηθί πἴαπι ὈΘΙΓΟΒ]ο θη, ἄἀα ἴῃ ἄθυ βου ν σοη ἀογ οὐσία πἰομύς Θαμδ]έθῃ [οἰ, 

ἔογύδη ΔΘ ποῦ οι ίου ἄδνομ Ζὰ τϑάθῃ ὑπὰ Ζὰ τρομίθθ. Αὑοὴ 416 μάδιθῃ ἰπ 

Αἰτίοα νϑυϊδηρίθηῃ [ρἄνου σοῃ ἄθη Καύμο Ὁ μ6η ΒΙ ΓΟ δέρῃ [Ὁοὺ5 ἤσθη ΟἸΔαθθη δ5 ἀθὺ 

ΒΟΒΥ χὰ Ὀοποίίθη (ὙἹοίου 46 ροσίθο. γαῃᾷ. 2, 13); Κῦπὶρ Τιδίδιησμα 1165. [6 Π6} 

ΔΙ Δ ἢ ΓΟ μΘη ΒΙΓομοῦ Ῥιπία ἀ16 ἃυιδῃ!ομθ ΓΘ ἢ γΘ θηύν! 6 ]η, σψογδαΐῦ ἀν ἢ. ΕῸ]ρϑηία5 

δηὐποτίοθίθ. Αὐἱὰβ [6] 0 {Ὁ Ἠδέέθ χυοίμααὶ (328 αἃ. 3536) νοῦ Κὶ Δί ὺ Οοη[δηύϊπ οἷα α]δΔὰ- 

ῬΘΗΞΟΘΚΘμηὑ ΗΠ 5 ΔΌΒΡΘΙρΥΟΟΠΘη, ἀδ5 πὰῦ δαΐ ὈΪΠΠΌΠ6η Ὑοτύθ Ὀουαμύθ, Ὑγθβ ἢ 8}} 6Υ 

ΔΌΟἢ ἴῃ Φογα 8] 6 [6] [Ὁ πιθοῦ ἴῃ ἀ16 ΚΊΤΟΠΘηρϑιηθί ἰοῦ δαΐρθποτησηθὴ σου ἄθ 

γᾶ. Αἢ αἶα Θαθ] θη ἀθ5 οσίροη Ηθ6115 νψαπάῤθ ΠΟ δ} Π]8Δ5 ἀπά 65. τπὰίβύθ 1ῃ πὶ 

ΖαμδοῃἝὉ ἀδτδη Ἰίθρθη, ἀἸθίθ, 485 θυσῖρο ὙΥ οσὺ [6] Ὁ, τυ] 0 [Θἰηθη ΟἸΔ. ὈΘηΒρ πο 6 ἢ 

ΠΔΠ6 Ζὰ ὈΠΏΡΘΏ, πα Ὁητηϊ 6 1 08 7 ̓ἤπΘ Ζαρὅῃρ] ἢ σὰ τηδοῃθη. 

ΝΟ. ἀογ ΤΠ 6] θἔθγαμρ 4116 Υ ἹΚΊΤΟ ΒΘ η ΓΟ ΠΥ {0616 (ΡΙ]οἴξοτρ. 8, ὅ. ϑοοταύ. 4, 

99. βοζομι. 86, 97.ἃὌ ἴ. γνβ.) Βαὸ ἄθῃπ δύο {ΠΠΠ185 [δἰπθπὶ οὐ μθηγ κα πίθοις ὙΥ10}- 

Οροτο5. ΖυΖαθηθη σανγαίβύ, 815 οἷπθ Κογαἀθιέ(ο ἤει ἀδν Ποὶζέσον, Θομγῖ γέ, ἀπα ἀχἂν 

(σῖθ Ῥμ]οίξοτρ. 2, ὅ, ΤΠ ἀογ. ΟἼτοη. ἃ. ΟἸγοη. οίμ. [ρ86}} ἀθὺ σϑῃζθῃ 6] ρθη 

ΘΟΕ τΌ, ΑἸέθῃ πὰ Ναοαθη Βαηάθβ. ὨΙθίου Ὑ ϑγἀθυυομαπρ ΤΥζπημημοσ πᾷ δα σψυῃ- 

ἀθυθάτθη Θσθη ἴῃ πἰομὺ ΔΠ]Ζυροκὐγζύθπι ΤΠπιΐδηρθ, 8415 ἀϊθ θϑίίζθῃ Ζϑαρθη σοη {4185 

τϑίηθια οὨγΙ ὉΠ ΟΠΘη Βέδηάραηκίθ, 85. δαΐ ἀη5 σοϊδηρὺ (5. 1Χ). Ιῃ ἄθῃ ὑἀπ8 ζυρδηρ- 

᾿1ον φΘΌΠΘΌΌπΘα ΤἬΉΘΙ]ΙΘ μη. [οἰποῦ ΤΠΘ θυ οὐζαηρ ἀθ5 Νϑαθη Βυπάθβ 806 Γ, πδηθηθ ] 10} 

ἄθη ῥϑα]η! Ἕοηθη Βυϊθέθη, αἴθ ΠΟ ἀῃ5 'πὶ Ψ4}|γ6 1817 ουο]ο 6, 1{Ὁ ἀπγομνσορ Κοὶηθ 

ΠΡΌΣ σοη ΑΥΪΔΗΪΒηα5 Ζὰ πάθη. ὥϑέθι θη, ἰπ ἄθηθῃ ἴτὰ φυθοὨ Ὅμθη Τοχίθ οὐνᾶ 

ϑεὸς απᾶ ὁ ϑεὸς υπίοη[ομϊοάθη πογάθη, Κὔμππρη ἱπὶ Οὐ ἤθη, τοὶ πἰομὸ ππέοτ- 

[Ὁ μθΙ 46 η4, δῦοῃ πἰομῦ ϑηὐομο᾽ ἀθηα [6ῖη, [6] 0 {Ὁ Ἠδμι. 9, ὅ. πῖομύ. ἘΡθηίο πτϑηῖρ ΔῸΣ 

ΔΌΘΗ 1 Τίμι. 8, 10., τὸ [ὉμῸπ ἀἷθ Τ,6βαγύθῃ ἀθβ ρυὶθο [ὉΠ 6η Τοχύθϑ ΓΟ σϑηκοη ἀπά 

ΒΘ Καη ΠΟ] 6} οὐ Μαδοθάομίαβ ππΐου Καϊου Απαίταα5 ὃς ((Δ61)} ἱπ ϑεὸς (Ος. Θς.) 

γοῦνα 6]0ὺ μδύ. ΑὉΘΙ 80} [6] [Ὁ ῬὨ]]. 2, θΘ. ἀάτῇ ἴϑυπουηῖη ἰοῦ, τῦῖθ ρϑίο θη θη, 

815 Βουϑὶβ ἔν Ὁ]Η]ὰ5 Αὐἱδηΐβμημβ Ὀοίροζορθὴ πογάθῃ, ἀδ Πίου ἀδὺ ρούμι ο6 Τοχύ 

ΠΟΙ Θυ Οἢ). ἔΔΠ0 σοἀραύοὺ πογάθῃ ᾿{Ὁ ἀπὰ Διο ἢ πἰομῦ οἰπηηδὶ τἱομεϊρ νου] θρέ οὐδ 

Τοχὺ α. 5. 049). 

16 ὉΠΗ]α5. δυΐ [Ὁ]. 6 ὙΥ̓οἱἴρ (οἰποὰ ΟΙΚΘ, τὰ ἰῃπὶ ὌΡΘΥ 8Δ|16ὴ ἀπέ θΊΘ ἢ 

ϑυγοὶὰ ἀοὺ ΟἸἸ ΘΟ θη Εἰπτγορ Ζυτα τ ΓΚΊ] ΟΠ 6η, 8116 Δῆγοη ΟἸΔΆΌ θη 8 ἀθη στο] θυ] [6 - 

θη Ἠθιδπηα Ζὰ γϑυμθ] ἔθη, ἀ16 ΠθΙ]Π ἶσα Κοασῦ σα σέ ἀπά σαρδπρΊ ἢ τηδομέθ, [Ὁ τγᾶῦ 

ΘΓ δ᾽ ΘΙ ΟΠπηδ [510 ΘΌΘπ [Ὁ αἰΐγρ Ὀθαἀδομύ, [0 ΘΟ ]ῈΥ πηᾶὰ ΝΝΔΟΒΕΟΙΡΟΥ, οὐθν ΠΘΏΓΟΣ 468 



ΧΧΙΥ ἘΠΗ]οΙ πη ρ΄. 

σοι ομθη ὙΥ οὐΐθβ ἐὰν [οἰπθ Οοίμθῃ ζὰ χίθμθῃ, αἀἴ6 [οἷπ Ὑουκ δαξοτοιἐθέθη ἀπὰ ἕοτύ- 

[οἰζέθῃ. ΒΥ [ὉΠοη ΤὩ ὩΣ ροηδηηΐία Αὐχρϑηΐίβ, [ρἄξου ΒΙΓΟΠοῦ ἴῃ 51Π1{τ|8, τὰταῦ ΠΟᾺ 

(5. ΧΧΙ), νοῦ παρ᾽ δαυΐ [οἷἱπ ϑοιιῦϊου ρονθίθπ σὰ [θἰη. Εἴη δημάσου, ΖυρΊ]ΘΊοἢ. [οἷπ 

ΘΟΒΓΘΙΌΘΥ, 6] θηῸ5 οὐδὺ 36] 1η85, στὰ [δἷη ἡδοῃογ ΝΝΔΟΒΙΟΙΘΟΥ ἴῃ ΝΊΚΟΡΟΙΒ, σοπ 

γα θυ! μο . ϑοέθ οἰη οίμθ, τη ἐ θυ]! Πμ υοἰἐ5 σομ ΡΕτΥρΙ ΟΠ Υ ΑὈΚαηῖ (ϑόζομι. .7, 17. 

Ὑρ)]. οθϑη ὅ. ΧΙ. Χ11Π). ΤΠδούπιας (ἀοτ,, ΒΘ κγύμο" ρϑμδαπηὺ τὶγα) [ηἀ ἀ6Υ Κίγομβ ζὰ 

Τοπιΐ ἴπὶ ἀρτίρθη. ΘΚυ θη“ στοῦ (ϑόζοιη. 7, 20), ἀᾶ τὸ πδοὴ Ὑ ἰδία ϑέσαθο πόσο 

πὶ 9, ΤΑ τπυπάοτε σού! ἢ ρορτθαϊσὺ πυταθ. 

ΝΟ. ἀθ5 δάϊϑῃ {Π81ἃ5 Τοάθ τῶν ἱπὶ 7. 394 τπηΐοῦ ἄθη Αὐἱϑηθῖημ ἷἰπῃ (οπηίξδῃ- 

Εἰ ΠΡ 6] οἷπ μέγ ΡΔΥΟΥ δέχου ΌΘΥ ἀ16 ΕἾΑρΘ. δηὐδηάθη, ΟΡ αοὐῦ δ, 686 (δὲ 

Βοῃη ροίομαβθη ποσγάθη, Ὑ᾽ αίθυ σοπδηηὺ ψουάθη Κῦηπθ. Μδυπυβ, ἄθῃ αἰ ΑΥὙΔΠΘΓ 

δὰ ΤὨγακίθη Ὀοταΐθη μαίζθη, τπγᾶῦ ἀδίάγ; Πογοίμθιβ Ὠϊηρθρθῃ, ἀρ 16π6 ἰρᾶξει. νοῦ- 

σοζορθῃ ππά. Δ5 ΑΠΟΟΟΒΘη Ὀογαΐθη πδίξθηῃ., ἰθησίθ ἀὰ8 αδρθηύῃθι]. δϑοῖπθ ΖΒ] γοὶ- 

σἤοσθη Αμμδπροι Πἰθ]ίθη ἴσο Οοὐξοβαϊθηίῦ ἴῃ ἀθῃ ὈΙΒΏΘΥ ἄδΖὰ ὈΘ[ἰτητηύθῃ ΕΠ δαχτη- 

Ἰοκοέθη, ἀθβ Μδγίηυβ Απμμδπρου ἀδραρθη, αἀ16 τηϑη Ὡ8ϑΟὴ ἄδθπὶ Ὀθίοπάθυβ οἰΐτ ρθη 

ΤἈΘΟΚΟΙ 5, δἰθθηα [γΥϊ Ὁ θη Καομθηθἄοκου, δῦ}; ῬΙΑΟΥ ΔΜ πδπηΐθ, ἴῃ ὈΘΙΟΠ ΘΥΒ 

ἄδζα εὐρδυίθη Βοίμδπίθσθ. ἢ Ἰθίθιη Ἰθἐζίθσθῃ πὰπ (Οἢ]οίβ ΠΟ ἀθΥ σϑηδηηΐθ Ψ'611Π85 

8Π, δου τηϑὴ ἀἷθίθ Κὺομοηθὅάοκου. δο [ὈΒΙΘΟμ μη Οοίμθη πᾶπηΐθ. 61 π85 

ΔΌΘΙ οΥΟοἰηῦ Δα ΠΙΘΙ τϊύ [θἰμθα Οοίμθη 815 ἀθὺ ἔσθ ΒΘΎΔΏΓΟΥ ἀ6Υ Ὁ] ΕΠ] [ὉΠ 6 

οὐδε υὐρυ ηρΊ Ομ θη ΔΙΪΔΏΪ ΓὍμ6 ἢ ΤΠ ΘὮΓΘ. 

Του ἀθ5 Μδιίηυβ Απμδηρουῃ οηὐηἃ ΔΌΘΥ [ρου [6] [Ὁ πὶθάθυ οἷηθ ὅρα θαηρ' 

ὮΡΟΥ ἄθῃ Ὑουσδηρ 465 σὸρ Μδγϊπαβ οἰηροίοἐζίθῃ ΒΙΓΟΠοΐβ σο ἘρΡμδίαξ, Αραρίαβ, ἰὰσ 

τ ΙΟἤθη. Ἰούζίθσῃ ἀἰθ αοίμθη [10 ουκ] ἄστίθη. 126 Οὐπία} Ρ]ϊ πα, ΖαρΊ θα τηδρὶ (6. 

αὐγίαβαιιθ τ 186 ἀπ Ὸ}] [6] [Ὁ οἷη αοίμθ ψῖθ π γΚΊ ἢ ΑὙΙΔΏΘΥ, ὈγδΔΟμΐΘ ΖΥΔΥ ἱπὶ 

7. 419 ἴπ ἀδγ Ηδυρύ[44ὺ τιθάογ οἷμθ Εἰπίραηρ σὰ ϑδπάθ; ν]6]6 ἀΥ φρο ΓΟ 6 

Οο ΠΟ μθη. Δ ΌΘΙ,) 6] οὴ6 ἄθη ϑύγοὶύ, 46. δὰ8 ΕὮΤΡΘΙΖ ϑηὐαῃ6) ὙὙ87, υὙϑυδ [ὉΠ θαΐθῃ, 

μδίξθῃ Ποῖ ᾿ηΖυ Ὁ μθη ἀ6Γ τϑομέρ! δα θίροι Κίγομα (τῇ χαϑόλον ἐχκλησίαι [σὺ 8ὅο- 

Κταίθ5). ζυροναπαί, ἀπ ἀθγ Πθι]Πρα ΟἸΠγυ(οἰξοτηιβ, ἀθὺ ἴτὰ ΖΦ. 398 σοῃ Ἀπ οο ΒΘ 815 

ἘγΖΟΙΓΟμοΥ πϑοὴ Οὐ ὑδηθπορ 6] Ὀογυΐθη πσογάθη πσαγ, θυ μῦθ [ΟΠ 8115 ἀϊθίθτα ασαηάθ 

ὉΠῚ [Ὁ ΤΠ ΘὮΥ, αἴθ ΑΥΙΔΠΘΥ τηϊὺ ἀοὺ Καίμοι Ὁ θη ΚἸσοθ ΘΟ Ζὰ νου ηθη πὰ Ζὰ Υ61- 

οἴπθη (ΤΠπθοἀοτού. ὅ, 33); 18 65. ρϑίδῃρ 'ἢπι δο, οἰπὶρθ ἀθ5 (οὐ θη Καπάϊρθ Ῥυΐθ- 

[[6Γ, ἩΘΙΟΥ ἀπά 1,66. (ρυθβθυίθσοβ, ἀϊδοοπμοβ, ἰθούοσθϑ) ζὰ ψθίμ6η ἀπ ἱπηθΠ οἷπθ 

ΚίγομΘ ἴῃ ἀογ Ηδυρε[άῤ, ἀϊα Ῥδα]βκίγομθ, Ζα σαν μάθη, π17ὸ ΘΓ [Ὁ] ΌΘΥ 6. ἄστρο ἢ ο]- 

τηθ ὉΠ 6 ρτθαϊρίθ, ππὰ 8η 16 σνϑυίδτητηθ]ύθη αὐ θοῆθη ἀδγθοσ, ἀδίβ 45 ΟἸσ ΘΠ απ 

ἄθῃ ΒΔΥΡΔΥΘη ἴῃ ἰμγοῦ Μαυϊίογίργδομθ σργθαϊρὺ σογάθ, αοὐῦ ργθιίθπάθ ἀηγθάθῃ Βϊο]ύ 

(Ὑπροοάοτοί. ὅ, 80. ΟΠτυ(οἰξομι. ορρ. 12, 8. Μοπέξαιο. 3171.---981). [πὶ 1. 400 ἃθοσ 

νατὰ ἀἷθ ρσοηδηηΐθ Κίγομθ θϑὶπι Αὐὑἰίαπάθ ἀθὺ δυϊδηϊ θη (ἀούμθπ ἀπίρου Οὐδίπᾶβ 

εἷπ Βαὰν ἄδι ΕἸδπιπιθη. Πἰθί πάπα Βαέξθη ογηθαὺ ζῶ ΠΟ} οἰπθ Κίγομθ γουϊδηρέ, 

ἀϊθ ᾿πποη Ἰθάοοιι ΟἸγυ [οξομηιβ [Δ ἀΠαῇῃ γουοίροσίθ. (Οαἰπᾶβ, ἱπὶ Βυαπὰθ τὺ ἀδγ Ἰοἷ- 

ἀθη ΓΟ ΠἸΟμθη πὰ νου θύζίθῃ Επάοχία, [ὑγζίθ ἀθ5 Ατοδάϊαβ ΜΙΠΙΓΘΥ Ἑαϊτορίαδ, ΒΙοΙύ 

ἦτ ΟΘμοὶπιὶ τα ΤΑΥΡΊΡΙ] οὐδ ΤΥδθὶρ]ά, ἄθπι ΕΠΠΓΟΙ ἀθυ ἴῃ ῬΕΤΥρίθα [ΓΘ θπάθη ρο- 

τ !ΠῸμθὴ Ηϊ]βέγαρρϑη (ΟἸδιάϊαη., Ἑαίτορ. 2, 144. Ζοίϊμι. ὅ, 18, δοοταῦ. θ, θ. ϑοζοπι. 

8, 4), ἀον ἀάταπι δοῃ ΟΟὨ δ η  ΠΟΡ 6] σϑηθίβ : ἀπά Ὀθ46. θϑατομύθῃ σοῦ Ομαϊοθάομ 



{ΠΠ]88᾽ ΝΩΟΒΙΟΙΡΟΥ, ΧΧΥ 

δὰ ἱπὶ 4. 404 Οοπ[απποροὶ (Ζοίϊηι, ὅ, 15). 1)6. σίοπρ ΟἸΥΥ ΓΟΓ οι πῃ θυ] Ομ 61 

Αὐΐζιιροθ ταϊῦ 4116π ΒΓ ὕξοη ἄοὺ Ἠδαρυί[ἐαάῦ πηαυηἷρ Σὰ ἄθῃ οὔθ ΐηϑαβ, τηδολῦθ 

δαῇ ἄθῃ ΑΥδηοΥ Οαδἰπᾶβ οἰπθη ἰἰθίθη Εἰηάσπιοκ πὰ οὐθδῦ [ἀν 16 ἀγθὶ ἔγθι !] 1 σὰ 

ἀθιη]θθα ροραηρθηθη Θάἄθ]θη (Θ᾽ [56 1π, ἀδίβ [16 ΠῸΥ υουθαπηῦ πσὔγάθη. (Ἃἀδΐηδβ οΥ- 

δῖοι ἄθῃ ΟΡ θη] θοῦ ἀδ5 ροϑίδιημηξο καὶ [ου]οθ ἨθΘῚ, σνου]δηρίθ Ἰθἄοοἢ σὶθάρυ- 

μοῦ ἢν ΠΟ ἀπᾶὰ [δἷπθ ὐϊδη !ομθη Οούμθη οἷπθ Κίγομθ ᾿ππουθα] ΔΟΥΓ ϑίααί, τγᾶβ 

ΟἸΥΥ Γο[ζοσητβ, πιϊὺ ἄθτη [Ὁ πῖθ τὶϊὺ ἀο θη Τἄπρον ΝΙΠΒ 6 Π6Υ οἰ ἔτρ 6] ρ]ομβρορυ 16 

Τὰν (ΝΒ ορ. 1, 70. 79, 114. 110. 206. 200. 286), υηροδομύοῦ ἀογ Νοίσυηρ 

ἄθ5. σοοϑην γύρη Καὶ αἰ ἰου5 ουπϑαὺ [πα Πα νου οῖρουύθ, ἰπἀθπὶ Γ᾽ ἀθη (ἀδίηδβ [θ΄ Π6 ἢ 

τάδηκ, [Γοἷη ΤΠΗγθομύ νουπαυῖ (ΤΠοοάοτγρύ. 5, 82. ϑοζοτη. 8, 4), [ο ἀδίβ ἀϊθβθὺῦ διρθῃ- 

ὈΠ1ΟΚΊΙΟ. τ γΚΊ ο δοίταπα. ΑἹΒ ΘΓ ΔΡΘΥ ἀδτδαξ τὴἱῦ οἴμοι ΤΠ61]6 [οἰποῦ αοίμθη 

ΖῈΣ Κίτομθ Ζομδηπὶβ ἀθ5 Τἄαϊουβ ἂπὶ [ἸΘὈΘηύθη ΜΙ] θη τοῦ ἀοΥ Ηδαυρι[ὑδαΐ, 

6 ΙΟη6 ἰππηθη οἰηρογδᾶσπμηῦ που ΔΓ, ΠἰΠδΌΒρΊΘηρ, ἀδα' [ὉΠ]ΟΓΘ ἢ ἀ16 Καὶ Δ [θυ] Οἤ 6 

ἀϊθ ΤΏ οΥΘ, ἀον Κ' αἰἴου οὐκί ἅτέθ Φθπθη [ὧν οἰπθη Εοὶπᾶ ἀπά νἱθ]6 αοίμθη ἴῃ ἀθν δίδαύ 

(85 σᾶγθῃ ἴῃσον ποῦ 7000) τυτάθη σοιδαἰοῦ ; ἱπὶ Ηδυρίκδιηρίθ ἃΌΘυ Ὀθὶ Ἰθποῦ ΚΊΤΟΠΘ, 

Δ Π6 πὶ Καὶ] θη Ῥα]αί6 τπαγὰ ἀϊθί ἀσσοῃ Ὀγθηηθηάθ ΒΔΙΚοη, αἴθ τη Ὠἰποὶπ 

γᾶγῖ, δηρσοχίιηἀοί, ἀδίς 4110 οίΐπθη, σ ]οηθ ἀδγὶπ Δ θη, τηΐϊύ ἸὮΥ γουταπηΐθη; γγ͵ἃ5 

ἀλλα 15. σίθθῃ ΟἸγ θη, πὶ Ζοίπιαβ θ5, 19 (ἀρ, οἷπ ρυοίβθυ. ΕἾΘΥΘΙ, τηϊδύθη ἴῃ ἀΘΥ 

διδάῦ θορδηρθη ΘΥΟμΐθη. Οδἰπᾶβ τηΐϊὺ ὙΘηΐρθη Ζσρ πο Τηγδοίθη 80, σψαγὰ 8ΌΘΓ 

Ὁπέουυσορβ ΘΥΡῚΪβ η ἀπά οοἰδάξού. ϑεὶη Ηδυρὺ πατά πο Οὐ ὑδηῤίπορ 61 σοίαπαύ 

(ΟἸ τοι. ΑἸοχαπμᾶγ.). Εΐπ δπάσγου Θοίμθ Εταὐαία (Ζοίι. 3, 20) οὔθ Ἐτανὶία, {(ΒΎΔυ] 

Ἐτάμ!]α 7), ἀθυ [ὉΠοπ ἀπύου ΤὨΘΟδοΙ[5 485 ταϊῦ 4ἀθη Πὕτπθυῃ ρ ΘΙ ὉΒ]ο 6π6 Βι ἢ ἀπ1[5 Πδίΐθ 

δαΐγθοῃύ θυ μα]ύθη τ] [8 πΟῸ]]16η, παύξθ ἄἀθπιὶ Κ 1 [6 Γ ἴῃ ἀϊθίθμι ἸΚαπηρῖθ στοίβ Π1θ [06 

σο]οιοῦ ἀπ πα ἀδίν πὰ 4. 401 τηϊῦ ἄθπι Οὐπίυ]αΐθ Ὀ6]ομηὐ. 

6. ἢ. ΟἸγυΓοἰθοσηιβ ἰθέύθ ἕογίροίοὐζύ, δομ ἄρον ἀἰθ Ἠδαυρυ[4ὺ μΐπδιιβ (61 [Ὁ 

μὶβ Ζὰ Ποθδὰ πὑπᾶᾷ πο Οοἰπία, πιγκίδιηθη ΕἰπῆαίΞ δῇ ἀἰθ Οοίμθη 5 ὑπᾶ 

(πα 8 ἴπηθη, στῦῖθ δὺ' (606 ἂἃπ ἄθπ ΒΙι(ΌΠοῦ ΤιΘομ πηι σὸμ ἀηρτᾶ ἰπ δαίϊθη, ψ6]- 

ΟἾΘἢ ΘΓ οἱ 8}15 Σὰ ϑοηάππηρ' στοὰ Μἄππουπ πϑοιμς, 5 Κυ θη“ δαξογάοτῦ, θυ οι θύ 

(ΤΠπροάοτορε. ὅ, 81 ϑοοταῦ. βοζΖοιη.), ΤΘΉΥΘΥ πᾶ ῬΙθάϊρου; ὉΠΙΘΥ Δηἄθυη, 6Π6 ΘΓ ΠΔΟἢ 

Οποαίὰβ ἰπ αἰ ὙΟΥΡΔηπαηρ ροίθηρ, ἄθη ΒΙιΙομοῦ ΤΠπη11ὰ. (Ὑ  αμ114, Ὑαμπ114. 3), ἀο θα 

Τοὰ ἴππὶ ἱπὶ 1. 404 ἀον Κῦπὶρ (ὁ ῥῆξ) τνοῃ Οοἰμηία ἰπ ͵6π6 [οἷπθ Ὑ υθδηπθαηρ ἴῃ 
οἰποῖι ϑ'οΒγθί θη πιϑὶ ἀθέ, πθ] ομ65 ἴππὶ ἄογ Πίδκομῦβ Μοάαδτίαβ σομ αοὐμία ἀρουυδομῦθ 

ἀπ πουΐῃ Ἰθηοῦ Κὔηϊρ Ὧπὶ οἰπθη ΝΆΟΠΕΟΙΡΟΙ δὴ 96 Πη65 δέδιε Ὀἰ ξού (ΟΠτυ(οοπι. 6Ρ. 

δα ΟἸγτηρίδάθη 14. Ορρ. 8, 000). ΟἸγγίοίξοταβ, θδίοσρε, ἀδίβ [οἷπ ΝΟ ΟΙΡΟΥ ἴῃ 

Οοπἰϑηξίποροὶ Ατὐίδοϊαβ, οἷθ ΑΥΐδΠΥ, δ ἢ οἰπθῃ [Ὁ] θη π8ὸ} Οοἰμίθα [ΟΠ οΚ α 

τηὔοῃξο, σπᾶῤθ {10} ἀδηη815 8 οἷπθ τϑίομῃθ ἀηὰ ρδίΆ]μ6 Ὑὑύνσο ἴῃ Ομ απ ϊπΠορ 6], 

ἀἰο ΤΙ Κομ Π1ἢ ΟἸγτηρίαβ, πὶ Αὐῇομα ἰπ ἄογ ὅδομθ ζὰ σϑυϑηϊαίβθη. Ὠ]θίθ Βἰοὶύ 

ἀ65 Κα ὔπὶρβ αδἰαπάξομ ἄθῃ ὙΙπέου ἄθΘΥ ἀπύθυ ἀθπὶ Ὑουναμάθ, ἀδίβ ΟΥ ἴπ ἀἰθίου 94}- 

τϑβζϑίῦ πητησρ] ἢ ὩΔΟΙ ἄρτι ΒΟΒΡΟΙτι5 ἀπὰ Π8Οἢ (οὐμίθη ΖυχοΚγϑι θα Κόμππθ, θθὶ [ΓΟ 

ἔοι; ἐρδύου δῦ στπᾶΐξ [ΠΟ ΟἸΥΥΓοἰοσητι5 δὰ5 ρ]θίοπθη αταπᾶθ ἀπ 'π Ἠοβηθηρ' 

δαΐ [οἷπθ εἰροπθ ΒΒ ΟΚΚΘΕΣ πδοῖι ΟΟμ δ ῃθ ΠΟΡΟΪ ΠΟΘ μηδ ]5 ἃπ ἄθῃ Πίδκομ ὙΠθοάα]ο5 

(Ομυγ (ον. θρ. 206), ἀἂπὶ σψοϊξοσοπ Αὐἱομα σὰ ρϑυίηπμθη, πτᾶβ ἰῃτη ΔΌΘΥΠ1815 ο] ἀοκίθ. 

ἘΣ ἀδηκίθ ἄδπῃ ἄρῃ φροίμίοποπ Μύμπομοπ ἐγ ἴῃτα τϑομύζοι ἶσα ΜΙ Θὰ πρ ἀπά 

ΒὐοΚαΙθαηρ σοι ἰμγοῦ βοἰέθ, ποάθτοι [16 ὥραϊθαμρ ἴῃ ἀθγ ρούμι θὰ ΚίγομΘ υϑσταῖθ- 

ἐν 



ΧΧΥῚΙ ἘΠΏ]6Ὶ ὑπ Ρ’. 

ἄδπῃ μᾶῤξοι, πὰ ἐὑγὔ[ὑοὺ [16 ὮΡΟΥ ἀ16 ὙΘΥΟΙριηρ θη, αἴθ ἴππθη Ατίδοῖαβ ρσοῦδάθ τ σ 8 ἢ 

αἰθίου ᾿ΠΥῸΥ ΑΠΠ δ Πρ] Ομ κοῦ δῃ πη Ὀοτγοιζοὺ Ἠδίέθ. 

16 δθϑι ἀϊθίθ (τθομύρ᾽ δα ρθη 5) Οοίμθη πίομῦ πὰ τηϊῦ ΟΠ γ ΟΠ ουηὰβ ἰπ ἰοτίρσϑ- 

[οὐχί Βϑζίθμαηρ Ὀ]ΊΘθΘη, [Ὁπάθυη Διο τηΐϊῦ ἄθιη ἢ. ΗϊθΙομ μηβ γορ ΒΘ ΒΙΘΠΘΙα ἰπ 

γουγϑιύθμη Ὑ ΘΥΚΘγΘ [δη θη, ἀᾶγοῃ οἱδὺ οἷη Απύνου  [ογθῖθθη ἄθ5 οὐχί ἃη Ζυγοὶ 

σοί! ὉΠ ΘΙ ΠῚ ο6 ϑπιηπία, ἀπ Ετθίθια (ἃ. 1. ϑ'απ)α ἀπ ΕὙΓΠ114 ὅ) οἷπ 16 θη ρ᾽65 

Ζεαυρηϊβ. 1 Θ᾽ ον [Ὁ ἀΔ5 νϑυδη]ίβθηθ ΟΠ γί ρθη ἀἰθίου, ἀδ5 [16 ἀστοι ἴγθη ῬΥΙΘΙΓΓΘΥ 

ΕἸστηὰ5 (. ἴταύου ποίλοσ “: σὰ Ρ΄, 79), ἀθῃΈο]θθη, ἄου πὶ 4. 404 οἄον 405 οἰη βομγθί θη 

465 ΗΙθγοη τι. σοῃ ῬΔΙ [πᾶ ἃὰ5 ἃη ἄθηῃ ἢ. Απρυ[ππ8 ἴω Αἴτῖκα ἀρουθυδοηίθ, δ 

ἩΙΘΙΟΠ Πα σοίθηθοὺ Πδύζθη, Ὡ]ΟΠῦ ΤΠΘὮΥ νου Π6ῃ:; δ 465 ]οἐζίθσῃῃ ἀπύσνοτῦ ΔΌΘΥ 

(ϑαπηΐδθ οὐ ΒΕ θίθαθ οὐ οδϑίθυϊβ, ααἱ νοθ]βοι πη) ἀοτηΐητπη ᾿απιἀδη 4) σοῦ σοηϊρσομα 

ΠΘΥΥΟΙ, ἀδίβ αἰ 6] θ6 πη [10 δῃ ἴδῃ τηϊῦ ἄοι Βιίέθ σογαπηαῦ Παύξθῃ., ἴῃπθη ΤΟΙ οἷπθ 

ΖΘ ] ]ομ6. ΑἸΖΔ ἢ] Θύθ]]6η ἴῃ ἄθη Ῥίδϊμηθη, τὸ ἄδβ αὐ θομ  [οη6. ππηα 1, ΘΙ!  [ὉΠ.8. τ ΕΣ 

ΟΟΘΥ ΤῊ ΘΙ 115 ΘΙ ΠΔΠΑΘΙ ρθη, δ15 ἀθπὶ ΠΘΟΌτἄϊ Γ[ΟΠ6η αταπαϊοχίθ ἀὰβ Βθομέθρ υηϊὺ- 

αῦ 6 116 η (..1η Οροῖθ Ῥία! θυ Ἰαχία αἰροίοη 6 πὶ [ὉΠ Θά ]8.6 νϑίγαθ, Ὁ] Οαμη4 6. ἱπέρυ 

Τιαύϊηοβ ατϑθοοβαιθ οοηύθηξίο οἰ, 14 πηᾶρὶβ ΠΘΌγαθῖβ οοηγθηϊῦ, [Ἰρη]Π6 411“). Ηἰο6- 

ΤΟΠΎΤΗΙΙ5 ὈΥΘ [Ὁ ἴῃ [Θἴηθηη Απύνγου [Ογθῖθ6η σαηδοη οὐδ, ἀαίβ ἀθυσιδηθῃ ἀἰ6 Αὑ- 

Γρυΐομθ ἀθὺ ἢ. δομυθ οὐ ου[οπύθη, συ ἄθμγθπα αἀ16 Οὐ θομθη [ΟΠ] ἔθη Οὐδ Υ ἀηΐο οἱη- 

ΔΗ Δ6Υ [ὑτϊςέθη ; θϑιηθυκύ ἀϑηη νοΐ, ἀδῖς [16 ΘΟ τ ουῖσ 5. (761 τη ρῺΪ ΟΡΘΙ5 οὐ πιᾶ- 

70Ὑ5. ἰηνι 4186“), σόζὰ φτοίβ (θ᾽ στη Κοὶῦ σθῃγθ, γομ ᾿ἰῃτη γρυ]δηρίθῃ ; ἰρυιοηῦ ἀδΥ- 

ὭΔΟῊ σγοπὶ Ὑ ΘΙ ἃ] 16 ἀοὺ Ὀθίάθη, οἰ ρθη 10} ο]θΙ θη οΥΘΟΒΙΓΌΠΘη Τ᾿ οχύθ, σὸπ ἄθηθῃ 

ἀ16 κοινὴ δάον νυϊραία, ἀϊθ τη δὴ δΌοἢ «Ζουχιαγὸς ΠΘΏΠ6, [ΘΠΓ γϑγάουθθη, ἀϊθ ἃπᾶγθ 

16. αἰΐθ ἀηνθυίδ!!ουύθ ϑορίπαρίπία (,,.1η ἕξαπλοῖς εοἀϊοϊθα5.) [6], ἀϊθ δὲ ρϑύγθαᾳ π᾿ 

Τιαὐθι πὶ οη6 ἀθου[οὐχὺ Παρ; Θμα]10 ΔΌΘΥ σοηῦ οΥ δαΐ 416 νϑυϊδηρύθῃ ΟὐοΥ Ὀοΐγαρύθῃ 

οἰπΖθίπθη Ῥ [ΔΙ Θ ἢ [Ὁ6]]1 6 οἷπ, ἄθύθη πἰομῦ σπθηὶρθ {Ππᾶ, ὉΘῚ ἄθηθη 65 ΔΌΘΥ τηθ ΓΘ }5 

δαΐ αἴθ ὨΘΡΥΔΙΙΌΠΘη ἘΠτν σθυ, πὰ οὐ ὈΪ]οίβ αοὐῦ οὔδὲ τηϑὶη οὐ, τηθῖῃ Καὶ ὅπηϊρ, τηθὶῃ 

ΟὗΟΥ ἀρὶη δρ, τηϑθίηβ οὔθὺ ἀθίπθ (θύοι ρ κοῦ, τηθὶη οὐδ ἀθὶη Ηθ1] [06 6.,. ΟὝΘΥ 

ΔΘ δαΐ ἄθπη Ζυίαί τοὸπ Οοἰὺ ([] {Ὁ ἀθὰβ ἄθαβ Ρί. 71, 18) οὔθ Ηρ (χύριος), 

ἴο σὶρ δαΐ Βθρυ βου γΚαη ρθη. 16 ὨΪπη15, υϑῃθιθηΐθῦ, 6666, ἰῃ δΘύθΥ ματα, ἰῃ [8ἃ6- 

ΟαΪατη (ἀ66]1, (1π οοΟο τη) οὐ ἴῃ ἔθυσα ἃ. [. στ.» δ δυΐῖ ΕὙΔρθη ΤΟΥ ΠΟΙ ΘηΪδ, 815 

γπΘΓ[15, Θχογάϊατη οὔθ Καϊθπάδβ, ἴδοι ἔρημος, ϑρόγνος, γυχτόχοραξ, κυνομυέα, 

λαβευτέριον α. [. “-. Εἰηδαβιαξε, πὸ ἄθγοι Ετδὄγίθγιηρ, ΗΓ τα ἄθῃ ΕὙΔΡΘΤΗ 

Ζαπι ΘΟΒ]αΓ8 ἄθη Πδίῃ οἱθύ, ΠΟ ἀθογ8}} δὴ ἀϊθ ΤΙΧΧ χὰ μα]έθῃ, Ζαρ]θίοη ΔΌΡΥ [16 

γ᾿ ἀρ ΠΟ] Έ]10ῃ) {σα Ῥί. ὅ. θ. 28. 49. 88. 84. 100) τντηΐ, πίομὺ 811Ζα 6 γ ἅμ ΒΌΘΕ- 

[Ὁ ῦθπ σὰ ΚΙΘΡΘη (,ααδοίο τοβ, αὖ Ὠαὐαβπιοαϊ ἱπορίδβ οὐ [ἀρογῆπαβ οοπέθηθίομθβ, Ὁ] 

ἨᾺ]1ὰ, οἱθ [6 [5 ἱπηπυαύαύϊο, ἀουϊη ας : ΡΙ, 83), [πάθη ΠΟῊ ἔγθῖθ ἤΔῸ ἢ ἀθηὴ ΚΙ ΠΠΘ 

Ζὰ Ὀοθρθη, ἀθηη 65 σθῦθ δοῃ οἷπθ χαχοζηλία ἰηθουργθύδ !οηβ, ΘΙ Ομ θ. Ζὰ ΘΙΠΘΥ 

»δΌΓαγάδ ὑγδηβ] αὐϊο γϑυθαπι δὰ γϑυθαπι Θχρυϊηθηβ" ἔην, σσοάσσοῃ Αππυαίῃ (6601) ἀπά 

ὙΟΒΙΚΙΔηρ (εὐφωνία) ἄθγ ϑργδοῖιθ υϑίοσθῃ σθμθ. 65 [Πθρογίθυζθιβ Αὐΐσϑθθ [οἱ 

ἀπαὰ Ὀ]Θῖθ6, πἰοηῦ ἐοάύ τὔυθ!οἢ, [Οπάθυη ἀ6. ΕἸρϑα ΟΠ οἱῦ (οἰ ποὺ ϑρσδομο (,πᾶ- 

ααδθαὰθ ᾿ἰπρσαδ, [5 Ῥγορυϊθύδυϊ θα5 Ἰοααϊθαγ “) ΠΘΟΠππηρ Ζὰ ὑγᾶρθηῃ, ΠῸΓ ἀδίβ 6. Ξ''ππ 

ἀδάστγοῃ πίομῦ 161 46. Νοβ ((ἀρὸ οὺ σὰ Ῥί. 88) ποὺ (δααίτπηαν, ἀδὶ πὰ}14 οἵ ἀθ [ϑηΐα 

ἀοηῃύθηΐίο, Ἰαύϊπὶ [Θυτηοπΐβ Θ᾽ θσδηῤίαπι ΘΟΠ ΘΓ ΘπΊ5.“.. Μη οἸδαθὺ ἀἰ6 αταπά[Ζρο σὰ 

Βὄσθῃ, ὑ6]οη6 Ὁ]Η]α5. οὶ [οἴμθια ΤΠ θυ θὐζαπρϑυγθυκο [Ὁ Ὀθσαπἀοσαπρϑυ χα! ἰὰ ΑΠπ- 



ΠΤ ὰ85 βού 06 ΒΙβέΠαπι. ΧΧΥΙΠ 

νοπάπηρ σορυδοηῦ Πδίύθ; τηϑη ο᾽δαθδύ Ὀθίηδηθ ἄθη θυ γα ρθη σού ΓΟ θη ΟὙοἱ5 θοὶ πὶ 

ΒΙηΠοη ΠΟΥ αἰΘΙῸΥ [οἰ ποῦ ΤΙ ΡΘηβαυ θοῦ χὰ ΘΙ Δα ΌΠθη, σγἄμγθπα ἀθν ἢ. ΗΠΘΓΟΠΥΤΠῈΚΒ 

[σὺ .α10 Οτθομιθη [ὉΠ]αΐθη Οὗθὺ Ζαηκθη“; τηᾶη [160 ἱπὶ (οἰ θ᾽] πᾶ5 ἀθ5 

ΜοΙουβ ὙΥοτίθ πἰ θα θυ [Ὁ γ ῖθθη, θη ΗΙΘΙΟΠ πὰ σὶθον δαΐ {6Γ., 2, 4. Ὀ]ΙοΚοπα 

ἀδγθογ [δαπῦ ἀπ Ἰδαοηχῦ, ἀδίβ ἀἰθ Πατύθ Ηδπᾶ, ἀϊθ θῦθη πΟῸ ἄρῃ ϑομνγοιύρυ δ᾽ 

ἕα[Ξἴθ, ὑπὰ ἄἀθὺ ΕἾΠΡΟΥ, ὙΘΙΌΠΟΥ ἄθη ῬίθΙ] [ὉΠ Π6]16, ἐγ ἄθῃ ϑύγ!υβ ἀπ4 ἀὰ5 ΠΟΩΥ 

(5. 772) οὐ θοῦ τ ἄχθη. 

ΤΠ Ιο] πΐρσθη ἀούμθη, σὰ ἄθπθῃ ἄθι ἢ. ΟΠ γΥΓοἰδουηαβ θη οθθη σοηδηπέθῃ ΒΙ(οΠποῦ 

Τη1|ὦ [ἀπά (ὃ. ΧΧΥ), πδοὴ ἀθίϊθη Τοάθ ἄἀον Κὅπὶρ νὸθ οὐμία οἰπθη ΝΟ ΟΙΡΟΥ 

γϑϊδηρίθ, ΠᾶθΘη οἤπ Ζυοὶΐο] 8ῃ ἄθηῃ Νογαϊκ {6 65 [ΟΠ Ζθ ΜΘΘΓΘ5. οί 8, 

ὈΠΑ ΘΗ προ, ὙὙ611 ἐδρίου (ΡΊοοορΡ. Ὁ. ρ. 4, 2). 816 σᾶγθη θϑίτη ἀπάγϑηρθ ἀθν ΗΌΠΠΘη 

τὸ ἄρῃ Οἰ ρούμθη Πΐθ Ζυγ οἰ ρ ΘΠ 66 ἀπά Πδέῤξθη [16, οὐ 8η ἀθῃ ὙΥ ἐκ θη [16- 

ἀοΙπά, 8]1πηιϑ 10}. τ Ιου σορθη Οἰΐθη ροζορθη. 16 ΟΥθοἤθη πδηπηύθη ἀϊθίθ, τ 8}γ- 

[ὉΠ ΙΒ] ἢ. ΠΔΟῊ οἰμοῦ ὙἹΘΥρ] ἸΘἀθσαηρ (γ6 1} 65 θύνγα σνἱθὺ ΚΙ οῖπθ ὐδτηπιθ οὔθυ (ἰθυμοίη- 

ἄθῃ σ8γ6}), ὑθύγαχ ὉΠ 6 αοίμθη (Τ᾽ τραξῖται): τ θηϊρ θη5. 815 Ἰθύζίθυθ Γρἄδου δῃ Καὶ αἰ- 

[γ΄ ΨαΓ[Ππ]8π οἷπθ ϑίαπα οῃαῇο [Ομ οκύθη, ὈΘτη λύθη [16 σἱθὺ ΠΟΥ Τδ πα] οαίθ ἄδΖα. 

Ῥτορορίαβ (Ὁ. ρα. 4, 4. 5) νοἰίβ. νοῃ ἀϊθίθῃ πἰοηὺ Ζὰ [ἄρθῃ, ΟὟ [16 Δ. 008 ΟΑ͂ΘΥ 

τϑοῃ ἐσ] δα σα ΟἸΥ ΓΘ ρουγθίθη [6]16ῃ. ἴθ σαίβίθῃ 65. [6] [Ὁ πἰοῃύ, ΠΙΘ] θη ΔΡΘΥ ἴπ 

στοίβου ΕἸηΐα]ῦ ἀπᾶὰ μη [10 ἴπ ϑύγοὶῦ θα] δίβθη δαΐ ἰἤτοη ΟἸδαθοι ἀπά ἰῃτο ἘΠΓΘ 

(Ρτοοορ.). ΑΙβ [6 μόσέθῃ, ἀδίβ ἃ ρϑηδηηύθ ΚΓ Ψα[ἰπἰᾶπ πὶ Ζυοιξθη 98 816 

(ποὺ Βθρίθυαηρ' Ἰἤγθη ΝΟΥ θη ΑὈΔδσουμ οἴπθη ΒΙΓΟΠοῦ σορθθθη Π806, ΓΟΠΐοῖκ- 

θη [16 (547) ἤπρβ 1θπ8 τἱοὸγ δϑίαπαξο 8 θπθη, ο]οι 8115 ἀἂπὶ οἴπθη ΒΙΓΟΠοΐ ἐὰτ 

ΠΟ σὰ Ὀἰύθῃ, ἀα ΘΓ ἰῃτίρθ ρϑίθουθθῃ ὑσᾶτ. Δυ[π|ὰπ τ] Δ μτύθ ἴῃ πθπ ροτπ ἀπᾷ 

[οἰ δάθπι ὉΠ180 δοθῇ αἴθ5 Θοὐμοηϊαπᾶ (Γοτϑία) τοὶ ἄθὲ ὈυΖδη [θη Κίσομθ ἴπ Ζα- 

[Δτασηθημδηρθ. [ΠΥ ΒΙΓΟΠΟΐβΠΖ τὰ ΚΑΡΗδ, ἴῃ ἀοΥ Κυΐπη, σγὸ ποο δὶ5 ἴπ5 18. ΖΔηγπᾷ. 

ἴπ ϑυποάδϊδοίθῃ ἰῃν ΒΙΓΟΠοΥ ὁ Γοτϑίας, ἔγάμου ἀθ 34. ἴῃ ἄδυ Πδίμθ ἀθὺ ἘσΖὶ ΓΟ μὔξα, 

ἀ16. σὰ Οοπίναμπύϊηοροὶ ροηδτέθπ (Νουϊεϊα ογδθοογαμι ορὶοορ. 465 Κὶ δἰ ίθιβ 1,80) δαῖ- 

φοῦλτῦ ουοπθπῦ (ΟΥ̓ Θἢ5. ΟΠτ δι. σὸπ 1.6 Θαΐθη: 1, 1240). Τπὶ δοῃύθῃ 71η4. Παίξθῃ 

ἀἸοίθ (ὐούμθῃ Φομδηπ65 σὸπ ῬΔΥΠΘΠΟΡΘ δ8. 46Π1 ᾿ΕἸΤΠ ΠΟΥ Ὁ ΠΘ ἢ ΒΟΞΡΟΙᾺΒ Ζὰ ἴθτοπι ΒΙ- 

[ομοῦθ οὐδ], ἴῃπ ΔΌΘΙ πίοηῦ πη ΟΟοπἰϑηὐπορθὶ, [ΟΠ ἄθυπ σοὶ Καὶ ΔύποιΚοςβ ἰπ ΤΡΟΥΪΘ ἢ 

σ θη Ἰαίβθη. Βοίογρ ἐὰν ἀ16 ἀπνου ΓΟ Π06 γϑομύρ] δα θῖσ 6 ΠΤ Θῃτ6 ἔογἀθυθ δὲ ἀθγοι Γοἷ- 

πθη ΙΔ Κομτ5 ΤΠ ΟΠρΊπα5 ἄθη ῬΔ ΓΙ ΔΛ ΟΠΘ ἢ σὸπ 6. [Ὧ] 6 τὰ δι, οἷπθ 8]]σθυηθὶπθ Καὶ γοῃθη- 

γ Υ[τητη η 9 ΠΟΥ ΙΖ γθα, πὰ 787 πσομηΐθ ἀθγίθ] 06 πὶ γΚ]Π 0ἢ ΟΥ ἀπέου Ομ απεϊπας 

απ 96 Πη6ῃ ὙϑγΓ Δι πη] θη ΚΚ ΓΟ ΠΗ υΓΔτατη]αηρ (Ζὰ ΝΙοἄΔ) Ὀδὶ, τὸ οἱ αἴθ ΒιΙΔου[τ- 

ΤΊΘΥ ΟὟΘΥ ΙΟΟΠΟΙΠΔΟΠΘη οἰ τρ θοΚἄπιρίθ. Απαγου[οἱύβ ψ]ἀου δ ηἃ ΟΥ ταὶῦ [οἴπθη 6ο- 

ἔμθη Ιᾶησο ἄθη ΟΠ δίδγθη, πιὰ ἴῃ ΠΘη ΔΡΘΡ ἄορ Ὡ8Οἢ ΑἸηδίγ5 Δυβυγθί θη, πὸ 6Υ 

[τὺ (Αοία 5,5. 20. 7ππ|). ΝΌΟΝ ἱπὶ 1. 1268 ἐταῦ ἀθὺ ρϑῆδὰ Ὀθορδομέθεπᾶθ ἀπᾶ 

θοτϊοὐογ[ἐἐύθπἀθ Ὀγαθϑηὐ οηῃ6 ΜΙπουῦ ΒΌΥΒΡτΟΘοΚς οὐδὺ ἘπΡυϊααΐβ δαΐ (οἰ πο σοπὶ 

Κύόπὶρο Ταᾶνίρ ΓΧ. νοη ΕΔΗ ΚΥθίοἢ ἴππὶ δαξρθρθθθπθη Ποἰ [6 Ζ. ΠῚ Τπο ΠΡΌ] ὉΠ 6η ΟΠδπ ᾿ 

Φυ μη ΟΠοτίοπ (ΟΠου ἢ) ἀπά ϑοϊάδ᾽α (διαάαρἢ}) υἱϑυζίρ Βυσρθῃ, ἀπύθυ ἄθγθη Β6- 

ὙΓΟΒΠΘΙΣ ΟΓ Υἱ6]6 Οοἴμθη σοίππάθη ΠΒΔΡΘμ ὙΠ], ἄθγθη ϑρσδομθ ἀϊθ ἀθαξίομθ [οἰ. 

ὙΊΘαοΥ ἱτπὶ ὅ. 1436 Γρτϊοηῦ σομ ἱμπθη Φοίθρμα Βδιῦᾶῖο, ἄθῃ δὲ Ε͵δι [δῦ Ὑ δπθάϊρ 

πδοὴ Τὰπα (Αἰον7) [ἀπάῤθ, τὸ ὃ 10 24}1τ6 Ἰθρίθβ. ΕΤ πϑηπηὺ [16 ρ᾽ βίο 8115 ἀθαυοἢ- 



ΧΧΥΠΙ ἘΠΗ]οΙ πὰρ’. 

τοάθμᾶθ αοίμθη (1π (οὐ), τοϊὲ ἄθμθῃ [(οἷπ ἀθανομου ὈΙΘΠΘΥ ΠΟΝ σ8ηΖ ρσαὺ 806 

ἀπέθυ μα] θη πᾶ νου παϊσθη Κὔππθη. ΥΥ̓οἰύου 1521 οὐ δ μπῦ ΠΟΥ πὰ ἰῃτου Ηοθυζῦρθ 

ΠΟΟΉΠΙ815 ἀρ Κύδκδαοῦ Μόποη Μαΐϊμίαβ σοῦ ΜΊθομον (Ττιδοίαθαβ ἀθ ἀσαθιβ 881- 

γηϑ 115); 1555 οεμοῦ Κοητδά θϑηοῦ ἴῃ [οἰηθπὶ ΜΙ τ ἀαύθα που Αὐβκαπῆρ ἀδθοΥ 

ἴῆγο Ἰθέζέθη θοϊάθη Εὐγίξθη, ἀΐϊθ ἀθὺ ὑὔγκιίομθ Καὶ Αἰ Μδμοιηθᾷ 11., 815 οὺ αἴθ Τ᾽ ίδυθῃ 

πᾶ ἀϊθ Κσίτη ἀπίουαῦῖ, ᾿π Μδηκὰρ ὑδάξοῃ 1165. 6. σαπαπηΐθ Μίθομον θουϊομὐθὺ αἴθ 5 

8415 Ζεϊξροποῖί ; Μαγύίπ Βτοποουΐαβ (1π [οἰ ηο. ΒΘ ΟὨγθῖθαπρ' ἀοὲ Ταίαγθῃ) [ἀρὸ ἀαρθρθη, 

ἀαῖς [θη Ῥοϊά6, ΟΠ δίπι ἀπά Νεῆϊδ, σοῃ συ! [ὉΠ 6 πὶ αἰ [ΘΠ] Οἤθια (ΘΠ 6 σου θίθῃ [οἰθῃ. 

Θογαᾶθ ἰῃ ἄθπι Ζαπγθ, ἰπ ΘΟ μθπι Κοηταᾷ ΟἴθβποῚ ἴπ [δἰπθπὶ ΜΙ ἀαύθβ [Ὁ 

ΚΙΑτΘ Αὐδκαπῆρ ἄθου ἀἰθί αοίμθῃ ἰπ ἀθὺ Κι τἶπι ουυμθ].6 (1555), θοίδῃα [10 ΑἙρΘΥα5 

ΕἸ516 τ, σὸπ ΒυΒΌΘΟΚ ἴῃ ΕἸΔπάθυμ, ἱπὶ Αὐΐίταρθ 465 ΚΚ δ (ϑὺβ σορ Οδ θυυθίοἢ ὈΘ ΘΙ 5 

δΔαΐ οἰποὺ Ἰἄπροτη ΒοἰΙθ ποι ΟὐπΓαπέίποροὶ, πὸ οἱ ἱπὶ 1. 1602 Ζπχοὶ Ανρθοσάποίθ 

ἄδὺ αοίμθη 'ἰπ ἀοΥ Καΐπη ἃπ ἄθῃ ϑυϊίδῃ ρυϑοῖ ὑπ σὸπ ἴππ6η Πηδ ΠΟΘ 16] ὮΡΘΙ [ΠΥ 

18 παδ]θαύθ, ἄθσθη Βγάποιθ, θυομηπμθιύθη ἀπ Θἰύίθη δυο [οθ, ΖαρΊθ ἢ οἷπθ πἰομύ 

δϑοιίηρθ ΑΠΖΔῺ] τοῦ ὙΥ̓ὕσέθυῃ ουγαρίθ, ἀϊθ πἰοηῦ πὰ ἀστομδὰβ ἀθαῤίοι πᾶ, ΓΟηάθτπ 

Ζὰη ΤῊΘῚ] ΒΙΙΔαπρβέοστηθη ἀπὰ ὙΥ̓αΓΖοικἄπρα ἀδυθθύθη, στῖθ [6 θη οῃθ ἄθ ΠῸΓ 

ἀ16 ρούμι θη 6 ϑρύϑοῖθ ὈΠ46ύ. Φοίθρῃ ϑ δ ρῸΥ ΔΌΘΥ (ἀσὺ [οσδγ ([βᾶρορ. 8, 947), ἀδί5 ἀϊθ 

Ἐοίζο ἀθὺ αοίμθῃ, ἀ16 πέρ ἄθῃ ρϑυθκορ (θη Ταύδγθη σπομηΐθη, ἀ16 Π6]σ6 ΘΒ 

Αννα. Ν. Βυπάο5 ἱπ ἀθγίθ! θη ὥρυδομθ ἀπὰ ἀθη!θ] θη ΒῈΘ ΒΓΔ θη τὶ {γί ιαβ Ὀο(ἄβθη. 

ΝΌΟΝ οἰππιὶ ὑγθύθη ἀπ5 ἀἰθίθ ἀοίμθπῃ 1760 1η ΒαΓομΐπρβ Νϑαθι Ετάκαπάθ οηύ- 

ϑθρθη, ἋΘΥ [16 πΒδοὴ ΜΙ ΠΟΙ Προ 465 «ΖοΓαἰΐθη Μοπάοτέ ἴῃ ὙΠ γὸπ [θμθπὶ {816 

οἷπ ποι ἀμ: ΓὉ 05 ΟΙΚ ποηηὺ, Ὀοὶ ἄθπι ἀθὺ ομσ ΠΟ ῃ6 ΟἸδαθα πὶθ θυ ἀπύθυρορδηρ6 1}, 

ἀοΙίθη ὥρυϑομθ ΔΌΡΥ τὶ ἀοὺ ἀθυξίομθη ΟΠ ΘΉΡΑΙ νουσαπάξ (οἱ. ΕἾΠΟΥ ἴἤγο ΜἅΠΠΘΥ, 

οἷη Βυάουίκανο δαΐῇ ὑὐγκι ΠΥ αδίθοῦθ, ἄθῃ Μοπάοτέ Κααίίο, μϑϊίθ ἀϊοίθπη οὐκ τί, 

ἀδΐβ [ΤΥ σΔΏΖΟΙ (οὐξοϑαϊθη!Ὁ π᾿ ὙΘΥΘΉΓΙΠΡ' οἷ πμ65 δἰύθη Βδύτηθα Ὀθίθἢθ. 

Ὑοη ἄθη ΟΠδίδγθπ ἀπα Ταύαγθη ομα]Π 10 ρϑ]οξοὺ [Ὁ]16η ἀϊθίθ αούμθῃ, 815 1784 

ἀ16 Κτῖπι οπε[ο μάθῃ σα ὉΠ παγά, ἀσγοῃ Ῥοίοιηκίη 802 ο]ΟΙΌΠθη [6η. Μπηῖδ5 

ΒΙΟΒΚυδηΐζ ἴῃ [οἰ ποὺ 1880 Ζὰ Ὑ δηθάϊρ' ΘΓ ΓΟ ΘΠ ΘΠΘΠ. ΔΥΤΠΘὨΣ [ΟΠ 6 οἰ 6 πϑοῖ ῬΟ]Θη ϑέο. 

(ρυοὺ τὸπ ἄθπ  σΟ ΓΟ μΘη“ ΠΟ Κυμά]οτπ ἴθ Μδηκαρ ἀπᾷ ϑαδαρῃ πιὺ Γη ΓΟ μτ  ἔξθπ 

ἷπ δἰύθῃ οὐ θη“ ΒῈΟΘΠΓθΘη ἀπά σοὺ τη ΠΟΠ6 πη ὉΠ]|ΘΙΘΥ ΠΟΘ η ΤΩ ΓΟ ΠΥ θη, ΔΌΘΥ 

ΔΌΘΝ ΘΠ. ΘΙ ΓΘ η ὙΥ̓ΔΡΡΘη, [οὶθ Πογίθση τὶ ἀθα ίομθη Τα Πθυϑηθυη τ. [. σ΄. 

50. γϑυάοισύθ ΠΙΘΥ οὐ Γρᾶῤ οἷη ΚἸθίποὺ ροὐ ΓΟ ΠΟΥ ὐδπηπι σὸμ ἸΔΠρΘΌΒἢ ΔΙ θη 6 Υ 

Ζδμιρ κοῦ, ἀν οἰηθ, 8415 ἀθὺ ρτοίβθ ϑέγομπι [θἷπθθ ὕΟΙΚ5. ΠΟ πδο ὙΥ οἰθθη τ ἃ] Ζύθ, 

ΠῚ ΠΟ ἴῃ [08]16η, ΟΔ]1}16η, ὥρδηΐϊθη, ἰὰ Αὐπκα Ζὰ νϑυϊδαΐθη πὰ δαΐ ἀπζϑ] σθαι 

ΘΒ ΔΟ ὑθ] ἄθυπι ἔγὰἢ Ζὰ υϑγθ]αΐθη., Ζαγ Κρ Ὀ]Θθθ πτᾶτ. ΝΟ ἱπὶ 1. 868 τῖθ πὶ 

600 (Ρηξο. ΤΠθορηγ]δού. 8, 3) δυο μθίπθη ἱπὶ αἰύθη δοίη Οορίάθη (Αποῦγτη. 88- 

1150. 'π Κορ ὑαγ᾽5 ΑἸαρο]. ΤΠ ΧΧΊΠΠ), ἀπά ἴῃ Τοπιὶ, [ΔΠ6π στῖν ὃ. ΧΧΙΨ, σπαίξέρ ὙΥ δ] ἃ 

ϑέγαθο, ἀθὺ 849 [{Δ1Ὁ, ΠΟΟῊ Σὰ ο]θίομθη Ζοὶθ ἄϊθ σοί! [016 ὥρσδοηθ ἀπ βοί ὉΠ 6 Π 

Εοὐοπβάϊθη[{. 

ΝΔοῖ ἀϊθίθμι δ5 ἕδι δὴ ἀηογθ Ταρθ Εἰ πδηγθιομθμάθη ὙΌΥΒΙΙΟ6 Πα θ6η τὶ ΠΟΟῊ 

Θἰμμηδὶ ἴπ ἀϊθ Ζοὶδ πϑοι {χίηϊα8 Τοάὰθ συγ ϊοκσαίομϑαθ σὰ Καὶ Αἰ [υ ΤὨθοάοίτι5, Ὑυ ΙΒ ΘΥ 

ἀἰθ Θοίμοπ ἀυσγοῖ ΚΙαρο Ετοϊ βοσκοὶ σὰ ὙΘγοἀπάἀθέθῃ ἀπ Πίθπθγῃ 465 τὔπι [ὉΠ 6 ἢ 



Ὅϊ6 Οοὐποη πέρ ΑἸδγι ἢ. ΧΧΙΧΣΧ 

Ἐϑίομοβ ροπιδοιὺ παὐδθ, [ὁ ἀδίβ ἴθ ρορθὸπ Μαχίτηαβ ἀπά Ἐπρθηϊαβ θη συ ]]0 

ΑὐΒΙΟΒΙαρ ρᾶθοθα, τϑμγθπα [10 ἱπὶ ὙΟΠρΘΕ ἢ] ἴἤγοῦ Κσαῦ [10 [6] [Ὁ ἀϊοὸ Μδη- 

ὨΘΓ, ἀϊθ Εὔπιου ἀἷθ ὙΥοῖθου παππίθῃ (Οοά. Τμθοᾶοβ. 3). Αἷβ ἃῦοῦ ΤΠθοάοί5 

πὶ δῆτ 395 ρϑίθοσθθῃ σὰ πὰ πιᾶῃ θπθπ αἰθ ἸΔπρροσοπηύθη ΦΔὨγρ Θ᾽ ἀογ πιο 

ΠΙΘὮΣ ΖΔΒΙΘη ψΟ]θ, ἀὰ Ῥγδοὴ ΑἸΑτο, ἃἂὰβ ἄθπη δάϊθῃ (θίο!θομέθ ἀθγ Βδιίμθη 

(Ζοῖϊπι. ὅ, 4. ὅ. ΟἸδυάϊαη. Βυΐ. 2, 101--105ὅ), ἀἄογ ποῦ Οδίπαβ (Ὁ μο Ὀοὶ Δααυΐὶ- 

Ἰεΐα ἀδ5 γοτγάουγοθη ρϑο!]ἀοθὺ μαὐΐο (ϑοοταύ. 7, 10. Οτοβ. 7, 85) υπᾶ ἄθη ἀϊΐθ 

Βϑίημθη [οἰδάθτη σζαπὶ Κὔπὶρο σονᾶμ!ῦ, σορ ἄθγ θομπδὰ δαΐ, ΘΥΓΟ θα. νοῦ ΟὐΟη([ἐδηύ- 

ΠΌΡΟΣ Μδαθῖπ (Το οτπ. 29), ρἷθηρ ταίο. πδοὴ Μδοθάομηίϊθη, ΤΠΘΓ[4]16π πὰ ΠΙγτθη 

(ἀπάθγθ δηάογου οἱ πδ 0 ΚΕ] πα 165}, ὑγθιθου ἀυγοι ἀ16 ΤἬΘΥΤΩΟΡΥ ΘΗ, τὸ ἱππὶ Κοὶπ 

Τιθοηϊάας ψιἀου[πᾶ, πδοὴ ΟΥ̓ ΘΟ Δ πη ἃ, τὸ πὰ. ΤΉΘΡΘη πᾷ Αἴπθη, ἄδ5. ΠΟ [ὉΠΠ6]] 

οὐρδρ (Ζοῆιῃι. ὅ, 6), ἀθὺ δ] σθηηθίπθη Ὑ᾽ ουν ἀϊθαηρ; Θηὐρίθηρθη, ἀϊθ ΤΘΠῚΡ6] 465 βρυ]θ- 

ΟΕ Πθπ Ἡρίἀθηύμαπιβ ΔΌΘΙ ηγούῦθα ἢ6]6η. 

Ὁπδαῃδ] πὶ ἀπα ομπο ΥΥ Δ οΥ[ἀπὰ ἀγδηρ ΑἸΔΥοἢ ἄθοι ἀϊΐθ τ υῤηϊδεοο σοι Κουϊπίῃ 

το ἐθυ πδοῖι ἀθπι ῬΘΙΟροηπ65, τὸ Καὶ οὐ πίῃ, Αγροβ, ϑρατγίδ οὐδρθῃ. Ζυδῦ 10} ΘΓ ΘΠ α]10 ἢ 

ΤΟΥ ΒΌΠΚΟ ἄθπι απάδθη, ἄδὺ ἔὰσ Ἡοπουίαβ ἱπὶ Ὑ οἰΐθῃ τοοίθγίθ; (ὉΠ]οΟΙβ ΔΌΘΥ πού 

Ἑαίτορίαβ, ἄθπὶ Ν ΟΠ ΟΙΟΥ ἀθ5. δαΐ ΒΘ ΠΠΚο 5 Απέγ! Ὁ ἀῦτοι Οδἰμδβ ουπουἀθύθῃ ἘΠ ΠῸ5, 

ἄρτ ἱπὶ Οἰξθη ἔν Αὐκδάϊαβ τϑρίοσὺ μαξύθ, δἰπθῃ Ὑ οεύσαρ, ὑϑΙομο ἴῃπι (ΑΙΔτ6}) ΠΙγτίθα 

ἴπ ἀϊ6 Ἠᾶπάθ [ρἰθιξθ, ττἄμγθπα δ. γοη ΒΙΘΥ 85 485 ΟΓγοίο σαρθη ΒΌΠΚο [ολὑΖϑη (0106. 

Ἐπύγορία5 ΡΟ πᾶγὰ σὶθάθυ ἀστοι Οδίηδβ ρου γζί, ἀθ πὰ ἀδ5 Οἰγοίοα θοάγαπρίο, 

τ μτοπα ΑἸΔτοἢ ἀγομθμᾶ πη ἄρῃ Μδικθη ἀ65 ὟΥ δἰ γθίομθο απ. πη δπρι [ΌΠῸ ἢ 

μαὐξο δἦ' ΠΟ [08]186π ρΘὈ]οΚῦ, τσ μΐπ ΘΓ ἄθπη ΔΌΟἢ Θπα]1οἢ πὶ 4. 400, πὶοάθγῃο]ῦ 

402. δαΐργϑομῃ. Πὴ8. [Ἀιπηππθὶύθ ΞΘ. Κοὸ δἰ]Πρὶρ σοπὶ ἘΠοπθ, δὰβ 68}116π, δὰδ Βηύδη- 

πἰθη ΤΊΌΡΡΟΠ, ἀπά [{6]1]00 [10 ἂἃπὶ Οἰδουίασα 4035 ἄθῃ αοίμοπ θ6ὶ Ῥο]]θηὐϊα οηύ- 

σθροπ. Πὶ6 ϑ'ομ!δομὺ ΒΠ6Ὸ ἀποηεοπίθάθη ( ΟἸδαάίαη. ἀθ Θ. οοπβα]. Ηοποῦ. 281), 

ΑἸΑτοα ἄταπρ' ἀπρϑηϊπᾶάδγὺ νουἄτίβ, πγαίβεθ ΔΌΟΥ Ζα!οὐσὺ ἄθηπμοοι ἀπτοῖ ΘΟ ΚΟ 5. ρ6- 

[Γομϊοκύθ Ζάρθ πϑοὴ ΠΙγτΐθῃ σατο κρθηθα ἀπ ΕὙΘ θη ΓΟὨ]οἴβθα. ΑἼΟἢ ἀθ᾽ ΠΟΘ ΠοΙά- 

πἰ 6 ἘΒδάαραϊβ (, οα]ύαὶ 14ο]ο] αἰτία ἀθαϊπδ : Π4. ΟἼτοη. 90.}.), ἄἀθὺ ὑξρ! 6 ἀθπι 

Ὑγοάδη ἀπ ΤὨΠΔΙ ορίοτίθ, [ὉΠ η ἃπι δυο Ζαρα ΑἸΔυΟἢ5. Π80}} ὙΥ ΘΙ [Ὁ Β]δηά ΤῊΘ]] 

ΘΘπουησηθῃ (5: ἅογ. ΟἾγ. σοί. Οδββίοάου. ΟἸἼγοη. Βοπ66]1. 2, 220) ἀπά 8 ἄογ Ποηδὰ 

Ζὰ [οἷπθη Οοίμθη ἅδον 200,000 (πδοῖ Ζοίϊμπι. 400,000) Μάπη απάδὶθη, Βυτρὰπ- 

ἅδη, ϑαθυθη ἀπᾷ ΑἸδπθη ροϑίδμηπιθὶυ πϑίύθ, ἱπὶ 1. 406 πϑο} Τύβ] θη δα ΐρ ΘΟ ΟΠ 6 πα ὙΔΥ 

ππα [ὉΠοη ΕἸΟτΘηΖ ΒοἸαροτίθ (Ῥδα]η. υἱέ Ατηθτοῦ! 50), Δα οἢ ΘΓ ἀηύθηϊαρ ἀογ ΚΙαρΉ οί 

ΒΌΠΚοΒ (Ζοῦπι. ὅ, 26) ; Γοἷπθ ρούμι το μθη ἀπᾶ Ππαπηϊομθπ ΗΠ ΒΕΓαρΡΡ ΘΠ ἀπύθ ὅϑιτιβ 

πᾷ Τ]Πἀΐηδ5 πτυγάθη ἀστοῃ Βοηποτῦ ὑπ ΗἨυηρΟΥ ἰπ ἄθη Ἐπρρᾶ θη γοπ Ἐδίαϊδθ οὐθὺ 

ΕἸΘΙΟΙ: δυξρθυίθθθη., 6. [6] {Ὁ ροίδηροπ ἀπὰ ροίδάξοὺ (Απρυ[ίη. ἀθ οἷν. ἀδἱ ὅ, 29. 

ϑοσια. 106, 10. Ζοῆπι. ὅ, 20. Οτοβ. 7, 37. ΟἸγιρίοαον. θχοουρύ. Ρ. 35. Μδζοβὶ!. 

Οοπι. ΟἸγοη. 206. 9οτη. ἀθ σϑρῃ. βι0ο. Ζοῆτμι. 6, 2. 8. Τίτο ΟἸγοη. ΒοΠΟ08]]. 1, 

740. Ῥτοίρου Οἤτομ. Οοπίυ]. δὰ 405), στοπδοὴ πὰ οἷη ΚΙοίπου οί ὌΡΟΣ ἀϊθ ΑἹρϑῃ 

ΖυγοΚροδηρσίθ ἀπ 407 ἱπ ΟΔ]|116η οἰμργδοη (Οτοβ. 7, 40. Ζοῆπι. θ, 8). 

θη Οοίμοη ΑἸΔτοη 5 ᾶσθῃ τῖθ ἐγ Υ ΦΔΠγρϑ ον θυ Πσὺ πογάθη, ἀϊθ ΔΌΘΥ 

ὙΠ θάθυμοἹ ποῦ ρϑζϑηϊ πυγάθη ὑπᾶὰ τορθῃ ὙΘΙΟΠΘΥ πᾶη σὸπ ΟὈμΓρϑη ΠΡ 6] δὰ 

ΒΌΙΚο, ἄογ δυῇ ΕΥΠ]ὰπρ ἀθ5 Ὑογίγαρος ἀγαηρ (Ζοῖπι. ὅ, 29), '1π Βδνυθηπδ [ὑγζύθ 

ἀπᾶ Θηὐμδαρίοέο (Ζοῖῆπι. ὅ, 84. 38. ϑοΖοτι. 9, 4. ΡΗΙοξογρ. 12, 2. ἨΊθτοη. δὰ Αρογαπύ. 9, 



ΧΧΧ ἘΠΠ] δ᾽ ὑπ ηρ". 

Ῥτοίροσ Ἔτη. Μδγ66}1. Οοπ.). Τ᾽ ῬΥΔΟΙ ΑἸΑτίοἢ ουπϑαῦ δαξ, Ζορ δαῦ ἄθηι  6ρ8 Ἡ80ἢ 

Ὑ δἰ [ΟΠ] πα 4110 ἀπύου ΘΟ ΠΚοὸ ροίναπάθπθ ἀθαύομθ, πδηαθη ] 1 0ῃ: ροὐμ Ὁ 6 ΗΠ] ΓΆΡΡ ἢ 

8 [ἸΟ πα οΥΙΟΠΐθη πὶ 1. 408 οη 0 σοῦ Ἄοτη, τὸ θα] ἃ ΗθηροΥ ἀπ ϑϑαομο οηὐ[οὐζ- 

Ἰοὴ πἀπμοίθη. ἀδίαπάϊοῃ ἀοὺ οπίροη δίδαθ, στ 6] η6. Ῥοὶπὶ {πύου παπᾶ] η ἀθηποοῇ 

δαΐ Εογύ[οὐζαηρ 465 Καὶ ἀπηρίδα ροομύθη, δηὐνοσχίθίθ ΑἸΔυθἢ τη ΠΘ]]θτη ΘΙ ἀοῃίου :-... 168 

ΑἸΟμύου ἀὰβ Ηθὰ οὐδὲ αἴθ ϑαδύ, ἀθίο Ἰθι οί αἴθ Μίδῃύ" ὑπ νϑυ]δηρίθ 81165 οὐ], 

ΒΠΡογ, Ηδυβσογδίῃ ἀπ 8116 ἀθαϊίομθη ΘΚΙασθη ἴῃ ἄθι ϑύαάύ. ΑἹβ ἀϊ6 Ἐότπθε ἀδυδαΐ 

ἔγαρύθῃ, ττῶβ Γ᾽ ἵῆπθη ἀδπη ποοὶ ᾿δίβθη π70116, δηύσοσγίθίθ δὲ σᾶ : , ἀδ5 Τοῦ“. 8 

συ θη 16 η6. σου ἀπ (οὐῤνοι]α θη σὰ ἄθῃ δ]ύθη Πϑ ἀπ! ΓὉΠπ6η (ὐξέοτη (ϑοΖομμ. 

9, 6. ΝΙΘΘΡΒου. 183, 8ὅ6, Ζοῖτῃ. ὅ, 4), αἴθ ΔΌΘΥ πίοηῦ τιθῃν ΠοΙΐθη το] θα, τπᾶ 

Ἑομὰ τηὰίβύθ ἀθιηῃῖρ θοῚ ἄθῃ αούμοπ ὑπ ΕτΙθάθη ἤρμθη. 8 ψαῖὰ ΑἸδυῖοῃ οὺ 

ΒΥ ἴῃ [οἱπθη ΕὈΓἀΘΓ ΠΡΘη τηδίβι ρου ; ΔΌΘΥ ΔΌΘΗ ἀϊθίθ πὰ} οἰ θα σθη Ζὰ Κὔπ- 

ὯΘΠ, πιαίδίθ τη8η 416 ΠΡΟ. ὑπ ρο]άθπμθη ὐδη 1 0 Υ ἀΟΥ ἸΚ δου ἀπὰ Οὐέξοι, 

[ὁ Ὑἱ81] Οοπίιαῃυϊπ ἀθ ατοῖίβθ, 815 οὺ Νϑυ-βοτη οτϊπάρίθ, πα [οἰπθ ΝΟ ΓΟΙῸ ΠΟΟῊ 

ἀοτὺ σοϊδίβθη πδίζθη, [6] {Ὁ ἀὰ5 ΒΙ14 θὲ υἱγύαβ τουηδηδ.. οἰ ΓΟΠτη6]Ζθη (Ζοῖπι. ὅ, 

8ὅ---42. ΟἸγτρὶοά. δχο. ϑοζοια. 9, 6. ῬὨ]]οουρ. 12, 8. Οτοβ. 7, 87. Αὐραπη. ὅθυτη. 

106, 10. ἀθ οἷν. ἀοὶ ὅ, 23). ομ Βοπὶ σίθηρ ΑἸδυοη ἀρυπατύθη ἃ πδο ἨθΕγυσΙ θη ; 

ἨοΠΟΥΙ5 ΔΡΟΥ, ἀδὺ ἀδηη8}5 ἴῃ (8116 5 σοσθη ΟὈὐπίξαῃέϊητι Καπιρθ ἀπ σὸμ ΟἸγτη- 

Ρίὰβ. Ὀοίδηρθῃ ψ8ϊ, Ὀο[(δυϊσύθ ἀθη ἴΠπὶ πηξουθγοὶ ὑθύθῃ Ὑ ουύγαρ πἰ οὐ. Τᾷ Ἰἰοῖς ΑΙὰ- 

ΤΟ Γοἴπθη ΚΟ ΡΟΥ Αὐπδα]ὲ τη πθιθπὶ ΖαΖιαρθ στὸ ΠΙΥΥΘΠ ΠΘΥΔΗΥ ΚΘΗ, [ὁ ἀδίβ 

ἀοΥ ἘΚ ΔΙΓῸΥ πδοηραῦ, ΟἸγτηρὶ 5 ἔβ]]6ῃ 1165. πὰ δὴ ἀοθίίθη 566116 Του ὰβ Ζὰπι ρτδθίθο- 

ἰὰ5 φτγϑοίουϊο, ἄθῃ Αὐἰΐζα!αβ δὰβ ΚΙθΙ πα θη ΔΌΘΥ Ζαμη ργδοίθουαβ σὸὰ ΠῸΠῚ τηδοῃΐίθ. 

Ετποαῦ πηύθυδηάθ]ἐθ πιϑη, ὈΥΔΟῊ ἸΘάοο ἢ ΔΌΘΙΤ Δ] 80 πᾶ ΑἸΔΙοἢ τϊοκίθ πὰπ πὶτκ- 

Ἰοὴ 'π Βοια οἷη (Ζοῆμα. 6, 6. ὅοζΖοπι. 9, 8), πτιδοῃίθ Αὐὐδ]αβ σαπι Κὶ Αἰ ου (ϑοζοτη. 

9, 9), ΠΟ Ζὰπὶ ΟΡοΥ ΘΙ ἀμθυση, Αὐμδαϊὲ σὰπὶ ΑΠΜΊΉΤΟΥ ἀοΥ Καὶ [οΥ]  Ομθ αι Τι οἰ δυσδομύ 

ἀπὰ Αἰΐα]αβ, ὈΙΒμοΥ Ἡδίάθ, Ἰἰθίβ ΠΟ δὰΐ ΑἸΔΥΙΟΠ᾽ 5 Ὑ Θυ]Δηρθη ἀσσοῃ ἄθπ σοὺ [ὉΠ 6 

ΒιΓομοῦ 5ιροίαγιαβ (ΒΙρΊθμαυ})., πϑῦϊη!!ο ἢ} Δυϊδη το, ἰδαΐθῃ (βόζοτα. 9, 9), τϑμτοπᾶ 

α16 Ῥδτηθυ ἔοτύροίουζί δαΐ [ϑἰη ὈΙβμοτῖσοβ Ηθι ἀθηύμαπι γθομπθύθη. ππὰ ΙΓ] ἢ ἀαγο 

[οἷπθ ουΐθθη δυηἐ]] 06 ΕΥ̓ΠΘΏΠΌΠρΡΘη ἃπὶ 1. ΦΔηυδν 410 ἀδτίη θοῦ πυγάθῃ. 

ΑΙ5. ΑἸδγοἢ ᾿πν ΠΟΘ γῸῦ Πδυθηηδ ΡΘΖΟΡΘΙ γᾶ], πὶ ἨΟΠΟΥΒ ΖΓ ΑΠοΙκοη- 

ΠαΠρ᾽ [οἰ ΠΟΥ ΑΠπογάπιηρθη Ζὰ Ζυΐηρσθη, Αὐὐδ]πβ ΔΡΟΥ δηαίε ΑὐΚα [πῖϑ ἴῃπι σοῃ 76- 

Ὡ6ΠῚ δαΐσθρθθθη 0817} ἱπΖν ΠΟ Π6η σὰ θοπ ]ἶσ θη, --- δυΐ ὙΔΕΥΓΑροΥ ἀπᾶ ΖΘ πο πἀθαῦθυ 

Ἠδγοπα ἀϊοῖς νουίδυτηξο (Ζοῆπι. θ, 7) ἀπὰ ἄθπι ΑἸδυῖοῖ π8ὸ Πανθπηδ ΠΔΟΉΖΟρ, ὉΤῚ 

ἄθτῃ ἩοηοΥΐα5. ῬγΔΠ]οΥ ΓὍἢ σὰ ἀτγόῆθη ; ἀπ 815 ἀϊοίθτη Ῥ] δ 2] 10 ἱπ ἄἀθη Ἠδίοη Ἡΐ]8- 

ἐγαρρθη σορ Οἰύθη οἰπ]θίθη (Ζοίπι, 6, 7), ἀὰ [οὐζίθ ΑἸδυῖοῖ ἀθη σοη ἰἤτη οοἰομδῖ- 

ἴθπθῃ ΚΑΙΓΟΥ τοῦ ἄθη ΤἬΏΟΥΘΗ σὸὰ Εἰπιηὶ πᾶ γῸΥ ΑἸΙΟΥ Ααρθῃ σίθᾶθυ 80 (ϑοΖομη. 

9, 8. ϑοοτγαῦ. 7, 10. Ζοίϊπι. 6, 7---[2. Οἴοβ. 7, 42), σορ ζὰχμη ἀτιζέθη ΜᾺ]6 γοὸὺ ἀδ5 

ΔΒ Πα ηρογίθ Ποτὶ πα ΠΔῊΠπιὶ 65 (, ΒΥΘΠΏΤ5 ΠΟΙΟΥΪ ὑθῃηρου δ. [αρὺ Η]ΘΤΟΉΥΠ. 6ρ. 9.7) 

ἃἂτη 24. Αὐρα 410 Ἰοϊομέ οἷπ (Ῥτοοορ. Ὁ. νυ. 1, 9. Ηΐθτγομ. Αυρτβίϊη. ἀθ ουἱά. 2. 

ἀθ οἷν. ἀοὶ 1, 10. ῬῃΠοβίοτρ. 12, 3). ΕΤῚ ὈΠΘῸ ΔΡ6Υ ποῦ Ἰᾶπρο ἀδτίη (Οτο5. 7, 39. 

Μδτο8]]. οἤτοη.), [οπάθυῃ ἔσθ Γοἱπ θθα ΘΙ δάθηθα ΗΘΟΥ 80 Οδιμηρδηΐθπ ἀπ Δ 

θυ Μϑουθβεῦεθ ϑηθδηρ πδο ΒΠθρίαπι, σὸὰ πῈ ΘΓ π8Ὸἢ ΑἸ ΟἸ]ΠΘ πη ἀπ Ὑγϑὶο ΠΔΟΝ 

ἄρον ΚΟΥ ΚΑπΠΟΥ ἀθθ ποτα [θη Βοίομθθ, πὸ Αὐγκα ἀθθυζα[ϑύσθῃ σϑάδοῃξθ 

(9οτη. 30). ϑυάτταθ ΠδΙΡΟΥ παπάξθ οσ Ἰθάοος, πδοὴ Υ δυΓΟπ θ᾽ απο οἰπον Πϑὶ ἀπ! ΓΘ 

᾿δ᾿ )γά.» “ 



Αὐἰμδυ], ΧΧΧῚ 

ΒΠΠαΓΆα]6, πϑὶοῖθ ἄρῃ ΤΘουρδηρ ρου θ σὺ μὰ θη [01] 06 (ΟἸγτηρὶοά. 6χο.}, ἅπὶ πὰ ψατὰ 

Ῥα]ὰ ἀατααΐ Ρ] δ Ζ! οι Ηἰπτσορρ γα. ϑοίπ αοίμθη, ἀἷθ 'μπ ᾿ἰθρύθη πὰ θοκ]αρέθῃ, 

Ἰοϊἐθέθῃ ἄρῃ Βδγθηύίπαβ οὐ Βαίοηξοίέγομι θοὶ Οοἴθηζα 80. σγαθθη ἴῃ Γοἰὰ Βοίῦ οἷπ 

ἰϊοῖθβ. αὐτὰρ, [Θηκύθη. ἰἤσγθη. ᾿πρθηα! ! μθη ἸΚ ὕπο [Δπητηῦ Ἠοίβ πὰ ϑοῃδύζοη. ὨΐπδῸ, 

ἴδηρθη Ηρ] θη] θάθυ ἀπᾶ ᾿οἰδθύθη ἀὰ5 ΟΥ̓ ο ἴῃ [οἷη Βοὺῦ χαγοῖκ. Ὠ16 ἀοίδηρθηθῃ 

ΔΡΌΘΥ, 6]. ηθ ἀδ5 αὐδὺ παύδθῃ ρύαθθῃ πιίβθηῃ., ὑδαξοίθη [16, ἀδιιϊῦ Κοίημ ὨΔΌΡΊΘΥΙΡΘΥ 

Πδτηθυ τπθὴνῦ τ ὐ!βίθ, τὸ ἀὰβ Α1165 ρϑίομθῃθη [οἱ (Φόση. 30). 

ΠΤ 16 πὰ ἔτ υ]οΐθη αούμθη τ δ μ]ύθη ἀδγδαΐ 465 Επύγιἰοκύθη οῦτγαρογ, Αἰμδα!, 

ἄθιι Ηδθυ πᾷ Ὑ᾽ οΥαημα δὰ ἄθπ Αἀρθηῃ ἰθαομέθύθη (Ψογπ. 31), σὰ ἴῃγοπὶ Κύπϊίρϑ. 

ΤΠ ῖοίου ἀπέθυμαπάρὶύθ τοὶ Ηοπουΐαβ ἀπὰ σψδηαύθ [10 412. ὑπ ἔο[06 Ὑ ΟΠ ΓΖ 86 πδ ἢ 

αδ]Πἶθ (Φοτη. 9ὖ---81. Ζοῇπι. ὅ, 29. ΟἸδαάίδη.) αηὰ ρϑηίθη, ψὸ Ὀογοὶύβ ΕὙΔΏΚΘΠ 

ἀπα ΑἸδιηδηπθη, ν᾽ πάλ] απᾷ ϑαθγθῃ, Μδυκουδηηθη πὰ Θαδάρῃ (ϑοζοι. 9, 10) 

ἔοίέθη Ἐὰπβ σοία! Παίέθα. Αὐμδαϊὲ θθσδηρ ἴῃ Δ] θη 418 χαμδοῃ ἄρῃ Φονίηαβ 

πηᾷ [οἰπρη Βτιυαᾶοι δοθείη, αἰθ ΠΟ ἀουὺ ἄσγοι Η]}6 ἀθ5 ΕΘ ἀμθυση ἀοΥ ΑἸδηθη 

ΟΟΔΥ ἀπά ἀ65 Κὐπὶρβ ἀθν Βαγριπάθυ πη 181 ΟὐοΥ Οπμμδ ΠΥ} δυΐσθνουΐθη Παἰίθῃ, 

απ [πα ἰῃτ Κῦρίθα δὴ Ηοπουῖΐαβ οἷῃ (ϑοζοῃι. 9, 11. 15. ΟἸγταρὶοα.). ἘΡθηΐίο 

ἢ6] ἀθ5 ϑατυβ Κορέ. Αἰμδυ]ῖ ΔΌΘΥ Θγοοσίθ ἔθυμου ΝΑΥθοπηθ, Το]θάο ἀπὰ Βογάθδαχ. 

Βεοὶ ἄθῃὶ ζυοίϊζθῃ Ζαρο ΑἸδυΟὴ5 σορθη Ποπὶ Παύξθη αἴθ αοίμοθη ἀθβ ἨοΠΟΥΪ 5 

[ομῦπο ϑομνθῖδο 6811 Ῥ]δοϊάϊα ταὶ ΠΟ ἔοτυροἔλητο, 9] η6 ἄθν Καὶ υ]οηθ ΒτπιᾶθΥ 

[βἰηθη ἰπ ]]θη οὐ Πορτυθίομθη ΕΘ αμουσα Οὐπίαηύϊαβ. Ζσαροίαρυ μαίίθ. Νὰπ στὰ 

ἈΌΘΙ ἀν Οοἰμθηκῦηϊρ ραρθὴ 8 σορ 1606 οηὐρταπηῦ, [ὁ ἀδίβ δσ [16 ζὰγ θιηδ]η 

Ζὰ ΠΘΏΠΊΘη ὑπ ΖῈΓ Κα πὶρίη Ζὰ πηϑομθῃ ὈΘίΟμ]οίβ, πδμγοπμα Ἠοπουὶαβ ἀδρθρθη ἰἢγ8 

Αὐβ]οἔθσαηρ νϑυϊαπρὺ μαϊΐζθ. Ρ]δοίαϊα ΔΌΘΓ. πὶ ἄθῃ Εὐϊθάθῃ χὰ οΥπιῦρ] ΟΠ 6}, 

τοϊομβέθ Αὐμδα ἱπὶ 4. 414 χὰ ΝΑΥθομηθ σἰγκ] ἢ ἴῃγ Ηδπᾶ ἀπὰ ἀϊθ Ἠοομζοῖς ψᾶτὰ 

ἴῃ ἈΠῸ Καπὶρ] θη Ῥγδομὺ Ὀθρδηροη. Αὐὐα]αβ [6] [Ὁ [Ὀἰτηπιξθ ἄθῃ ἨοομζΖοίρσοίδῃρ 

ἃ, Αὐμδα]ῇ ὑσρ τὕμ0η6 Ῥαγρυτκ]οἰάπηρ ἀπὰ ἔληΐχζιρ ἰῃ ὅθ ροϑκιοϊἀθίθ [Ὁ δπθ 

Ταπρ]ηρο Ὀγδοῃΐθηῃ ἀογ ποῦθη Αἰπδ] ἴῃ Κὔμρ!]ομθη Θομτήποκα ΠίσΖοπμάθῃ ΡΙδοϊάϊδ, 

6 σοὶ ϑ'οΒ [6] π τϊῦ αο]4 ἀπμᾷ ἘΔοΙ ὑθίηθη δὰ8 Βομβ βοηδέζθη σοί] ἀδγ (ΟἸγτα- 

Ρἰοά.). ῬΙδοίάϊα, ρα Αὐμδι] χὰ ΒϑιΟΘ]]οη8, οἰπθη ΚΟΠΠμ, δ πδοἢ [οἰποπὶ ατοίδβ- 

γαΐοσ Τπροάοίπαβ σοίδυ τᾶτά, 806 Γ Ὀ81Δ σίθαθι [470 (ΟἸγιρίοά.). Νδοι Μριέ- 

ἐμὰ ηρθῃ οἷπθβ ΒΌΓΡΘΥΒ σοὺ ΝΑΥΡΟΠΠΘ ἃ ἄθη ἢ. ΗϊΘΥΟμγτηῖβ πῃ ΒΘ Ομ] ἤθτι ουζϑ]ύ 

ον ὥρδηϊου Οὐοίαβ, 465 ἢ. Αυρα[πὰβ ΒΟ! ογ (7, 483. 44), ἀαίβ Αὐμδυ] γάμου 

ΠΟΙ τηϊῦ ἄθιη Οθάδηκθηῃ ροίγαρθῃ μ806, δὰ ἄθπὶ υὐπιομ6η Ῥθίομθ οἷη ρου! [Ὁ Π65, 

85 ἀογ Βομηδηΐδ οἷπθ (οί ἶδ πᾶ [ἸΟἢ σαπι Απρυθιβ σὰ τηϑομθῃ; ἔραθαυ ΔΘ 806 ΘΓ 

γΟΙΡΘΖΟΡΘΗ, ἀαγοῃ [οἷπθ (οίμθη ὙΥΘἀθυ ΠΥ Γ06]16 Ὁ ἀθ5 τὔπη οῃ6η Ποῖ ομθ5 πὰ ΝΑΠΙΘΗ5 

σὰ ψούάθηῃ. [16 Ζούρθποί θη Ὀθοτἀβέθη [οἷἰπθ Ὑ υθπάππρ τηϊῦ Ῥ]δοϊάϊα 815 416 Ετ- 

ΤᾺ] Ωρ ἄἀθν ἀδη 16} 06 ὙΥ οἰ ΠΓαραηρθη 2, 8. 11, 6. (ΡΒΙοίξοτρ. 12, 4. Τάαὐ. ΟὨγοη.). 

Βαιὰ ἀαγτααΐ ἃθον (415) σναγτὰ Αὐἰμδα! σὰ Βδγοθ] πα τα] ηρ5, 815 ΟΡἕδυ 

Δύο ΒΙαύγϑοῃθ, ουτιοσάθὺ (Οτοβ. ζ, 34, ΟἸγιηρίο. Ῥγοβρϑὺ). [πὶ Τοάβ ποοὴ μδίίβ 

ΕΓ ἰεδίποπι Βυπάθι δαΐροίγαρθηῃ, Ρ]δοίαϊα, ἀθπιὶ Ἡοπουίαβ ζυγοκζαϊίηγθη. ρου ἢ, 

Βιθάου 65 β'διαβ, ἀ65 δἱέθῃ Ερίπᾶάθβ σορ Αὐμδυ] πιὸ στοὰ ΑἸδυίοῖ., τῇ ἀϊθ Ηρυ- 

[μα δὲ ΠΟῚ, 1165. ᾿Αἰμδα]β Κίπαου δυο ἘΠῸ ἄθη Ἠδπάθῃ ἄθβ ἴομοπ σϑπδηπύθῃ 

Βι[ομοῖς ΒιριΓατὶαβ οηὐγοιίβοα ἀπ ουηοσάθηῃ (ϑοζΖοιη. 9, 9), ἀπά Ὀομδηάο]ίθ δυο 

ῬΙδοιάϊα [ΟὨϊρ ΠΟ ([16 ταδί σὰ Εὰίβ8 γοχ [οἰποπὶ Ῥξοσαθ ὨΘΥΡΘ θη), τᾶτά 8Ό6Γ. 



ΧΧΧΗ ἘΠη]οἰἐπηρ,. 

[6] ΓὉ πδο ἤρθη Τάρθη [Όποη (415) υὑπὰροογδομύ (Ρτοίρ.) ἀπᾶ 8111 (Ὁ 4174 2) δα 

ΓΟΙΠΘΥ ϑδί8:]6 σοῦ ἄθῃ ἀΟοίποη οὐσᾶῃ], ΔΟΥ πὰη Ῥ]δοϊάϊα πὶ γκ]] ἢ ἄθπ Ἡοπογὶτβ 

ἀθουίδηαία (ΟἸγτυρίοά.). Ιθίου, Ἃοὺ ἀἰθ ον ο ἄρῃ Οὐοηίέαπέϊα5 τϑυτηϑ]ύθ 

(ΟΙγιρὶοα.)}, [Γομϊοκύθ ἀδίϊν οτοίβθ γα ἀθυουγδίηθ πδοὴ ραπίθη, 8111 δυοθοσίθ 

ἀδ5 ὕρτρθ, σοῦ ϑαθυθη, ᾽πάδιθῃ, Αἰδπθὴ Ὀο[οίζίθ, ϑρϑῃΐθῃ ἢ ἄθη Καὶ δἰ [θσ ᾿υπά 

οὐ οὶ ἐγ Γοἷπθ αοίμοη (419) ἴπὰ [ΠΟ μθὴ ΟΔ]]16η σὰ ἔοίξθη ὙΠ ἔζθη ([ἀ δέ. 

ΟἸτοπ. Ῥγοβρ. Ο1.) ἀδβ Τιᾶπα Ζυ ΌΠ6η ΟΔΥοηπ6 ἀπά 1 οἶγθ 15 σὰ Μρϑοτθ (Αααΐ- 

ἐδηΐα, [δουπάδ: [ἀ4Δὲ. (Ἴγ.} τοῦ [ϑοῖ5 διδαΐοη, ἄδσαῃ Του]ουῦίο, τ 5810 ἀϊθ5 δοῖ 

ἤοτίδη ἄθη Νϑιπθῃ ϑορίϊπηδηΐϊδ, (Θ᾽άοη. ΑΡΟ0]]. 3,1. ἄτερ. Ταὰχγ.), ἄοομ. δαοῖ Ο οἰ αηΐδ, 

πη ΟΑοἰπία (1 6χ Βυϊραπαᾶ. Αἀαϊδ. 2, 8 οέο., [6] {Ὁ ἴῃ Κι ὴὶβ 465 αὐ. 1ϑὐζέθιι ὙΥ1|]6η 

δρύϊπηϑηΐα, να Οοἰμῖ8) δυμῖθὶῦ. Το]οία (ἀϊθ6 Βοσια Οδγαπηη8 6) ψαγά ἀϊοίθα Β ΘΙ 65 

Ηδαυρι[ὰαὺ (Ηἰξῦ. τηΐ56.), ΡῈ 8.0} Ατοϊαΐθ (Φόση. 47) ἀπά Βυτάσορα!α (ϑ΄ίάομ. ΑΡ0]]. 

6Ρ. 8, 9), ψἄβνιθηα Αὐμδυ] ᾿π Ἡθγϑοὶθα 8 ἀοὺ ἩΠομΘ ἴῃ ἀοὺ Ῥτγουϊποῖα Αβϑριαϊὶ (δύ. 

ΟἸἾΠ65, ΟἹ ρθη] δη 4.) ρϑίμγομῦ Παίξθ, αἀἰθ ἀδῇθγ δ0 ἢ} ρδ]δέϊαπη ἀοίπογαπι ((οἰὐοίτ!ά. 

γί ζουθ. Ῥαπίῃ. 10. Οὐΐο ῬεΐΠ. 4, 21) τηῖῦ ἄθπι δ] 46 ὅ:νὰ Οοὐμιίοα, ροπαπηύ παχά. 

8185 ΝΔΟΒ ΟΡ ΟΣ ΤΠΘΟάουιοὴ (419), ἀ6Υ σορθη Αὐ614, δαΐ ἄθη Καί απ Π 6 ἢ 

Οοἤ]άθη δῃ ἄθν Μϑιπθ (το Οοίμθῃ ραρθὰ Οοίμθη Κἄχηρἔξοη) ὈΠ60 (450), αμα [εἰμ 

ϑομη ΤΠουϊδιηπηά (453) Βοἔο[ἰρύθῃ 76 Πη 65 Ὑγ ὉΠ] 6 ΟΟΙ ΘΏΥ ΘΙ οἢ ; 465 1, οὐζίθσθῃ ΒιποΓ 

ΤὨΘΟΔουΐο ἀθν 11. ογνϑιθουία 65. Ζὰ θοιάθη ϑοιίθῃ ἀθν Ῥυγθηΐθη; ἀθίθη δομη ΕΘΗ 

ΔΌΘΙ, ἀογ [οἴπθῃ Βιυάθυ ΤΠΘΟδουΟἢ ογπιογσγάθίθ (400), Ζὰγ Ζοὶξ 465 Οτοίίεβ. υπά 

Βοπιῦϊαβ, ἔμηγίθ 65. ζαπὶ Πὔομτοη ΟἸΔησθ. ΝΈΟΝ [δἰπθπι 484 Ζὰ ΑΥ]85 ουἴο]ρσύθη 

Τοάθ ΔΌΘΥ τηαυίδίθη ἀἷἰθΘ οίμθη ἀπέου ΑἸδτῖοι 11. (484 ---- 507) (τοη “ΘΙ ομθπὶ ΔΘ Υ 

Οοάθχ ΑἸδυϊοϊδηαβ [ὰτηπηῦ ἀπά Ὀοπδηπῦ 1{Ὁ} ἀϊοβίβιἐβ ἀθυ Ῥυγθηΐθῃ θ6ὶ δοῦρίθ, τὸ 

ΑἸΑΥΐο ἢ ΓΟ] [Ὁ ὉΠῸΡ, ἄθῃ ΕὙΔΉΚΘη ΘΙ μθη, [|0 ἀαΐβ ΠῸΓ ΠΟΘ ἀοΥ [ά]ομ6 Καὶ ἀ[{6- 

ΓΟ σοὶ ἰμπθη ἄθη Νδπιθη Οὐ οάοτ αοζία ὈΘὨ16]0, τὸ Πθ ἄδὲ ἐγάπκιίοηθ ατϑιη- 

τη Ό ΚΟΥ ϑιηδύδραυβ ἴπὶ 9. ΦΔηγπαπάθεῦ ΠοΟἢ Κοπηῦ μη τΠ5 δὰ5 ἴῃγοῚ ρυϑομθ αἱ]ύ- 

Ῥουδητίο Τιϑαίροίοίζθ σθρθηοΥ ἀθη ἐγϑπκι θη, [Οπχὶθ οἷηθ ΑΠΖΔῈ] ΕἸ ΡΘΠΠΔΙΊΘΗ 

τα μ6 110. «Φϑη[οἰὐβ 46 Ῥυγθηΐθῃ ΔΌΘΥ ἀπύθυϊδρθη ΠΘ ΠΟ Ζυγοὶ Φδῃγηαπἀθγύθῃ ἀθη 

τα ΓΘ ΟὝΘΥ τηοΥρ η] πα! Π6 Ὑ  ΙΚΘΥη, ἀϊθ [6 οἰμῇ [6] [Ὁ 1η᾿5 Τιαηᾶ ρϑγαΐθη 

Βαϊίθῃ. Νδοῖ ἀδγ ϑομιδοηῦ θεοὶ Χρύθβ ἀθ 1ὰ Ετοπίοστα (711) ζορθὴ ΠῸῚ αἴθ ΤΠ6Ὀ6Γ- 

ῬΙΘΙΡΙΘΙ ἰπ αἰθ Βούρθ 80} Οδ)]]οῖθη πὰ Αἰασθη. Ζαγίοκ; Καὶ πῖρ Βοοοαίθα ΔΌΘῚ ἐγδῦ 

ΘΠ α]1οἢ ΖΓ ΚαἰΠΟ ΠΟ ΠΘη Κίγομθ ρου ἀπὰ ἀὰ5 σοὸπμ ἰῃπὶ ἀδγπδοῇ ἔθ ρ  Γ6}}]06 οὐβοίατη 

(οἄοΥ σἰύαα16) αοὐμποστπι Τοϊθύθμαμη Ὁ]160 ἰπ ἀθὺ Κα γομθ ποοὴ Ιδηρθ 'ἴῃ ΟΘΡυΔΌΟΙ. 

Ἐ5 σπιγὰ ρϑοϊρσηθῦ (οἰη, ΐου ποῦ δαΐ ἀϊθ Ὁτυθυαπάνθηῃ Υ Δ 4816 πη Ζὰ Ὀ]ΟΚΘΠ, 

Ὑ6ΙΟΠ6. οἰ η  ρ] θ᾽ 8}15. τῖθ ἀϊθ αούμιθη δὴ ἀθγ Οἰθ 6 σοί θη (Φοτη. 22. Ῥαὰ]. Π)180.), 

ππίου Πδὰβ ὑπὰ Παρίμπβ ἃπὶ 5 ΚΙ υγρ  Γ!Ὅμ6η Οθθῖγρθ, δῃ ἄοΥ Τοπδὰ ππὰ ἴῃ Τ᾽ δΔοΐθῃ 

(Οδρίθο!π. Μάτο. 1.7), θδ]4 δοι 415 Ηὰ]βίσαρρθη ἄθγ Εὅπιου (Π 10 ΟδΠ. 71,12. 12, 2) 

ΘΥΓΟΒΙΘΠΘ ἢ ὙΆΥΘ ἀπ ἄμπγο! ἀϊοίθ θα] ταϊῦ ἄθπ Μαγκουιδῆποη (Το. αοΥπι. 89. Ὠ]1Ὸ 

ΟαΓ. 77, 20), θα]4 απύρυ ὙΠ αμην σὰ Ομ δ πη 5 Ζοὶ (991 --- 387) τοῦ ἄθῃ Θοίμθῃ 

πύου ΑἸ το (Τόοτη. 22) γουίθμἀθὺ σψαγάθη, πδομάθιηῃ Π6 πίον Ῥσόραβ (2176 ---282)} τοὶ 

Βυχραπάθγμ ἃπὶ ἈΠμοίπθ δαΐροίγούθη πη στα ΤῊΘ1] πδοὴ Βυι δημΐθη σϑίο  οἰκῦ σογάθῃ 

στο (Ζοίϊηι. 1, θ8. Ὑορίίο. ῬΙοΡ. 18). Ὠΐϊθ Καϊίου Μαχίπιίδηυβ (Δ διμηογίη. Ρ8π6- 

δυυ. ὁ, 11) ἀπὰ ατγαύίδηιβ (9 οτη. 21) Ὀοκἄμιρξέοῃ [10; πηΐθυ ΌΛΙΚοΟ, ἄθια 1 ΤὨγδκίθη 



Ὅϊ6 απάδ]οπ, ΧΧΧῚΠ 

ΒΘΡοσπθα (Οἴο5. 7, 38), ἀθιθη Ὑ δίου ΓΟΠοπ ππύθ 8] Θη5. ροαϊοηῦ Παιίο (ΟἸαυάίδη. 

ἀθ Ιαυὰ. δέοι. 1, 86), ϑυ Ὁ μθίπθη [16 ]ΘοΥ 8415. στὔτη! [06 Βυπαἀθβίγαιρροθα, ἀτίηρθα 

ΔΌΘΙ, Ομ ΟΥ Ὑ0Π 6Π6ΠῚ ἃηρογορὺ (Τ]οτη. 24. Τίτο. ΟἸτοη. ΟΥοβ. Ἡΐθγοη. δὰ ρϑ- 

τ. ϑα]νίαπ.) οὗ τ 1] 6 ΖΓ Θοκαπηρ Τύ8]16η5 δὰβ (Δ]1}Π1|6η αἴ6 ΤιΘρίοη θη χίθ 9 

παίβίθ, τηϊῦ ϑθπθνοα πὰ Αἰᾶπθη 400 Ὦρου ἄθη Ἡποὶπ, Κἄπιρίθη ἰπ ΟΔ]1Π16η ταϊύ ἄρῃ 

ΕΥΔΏΚΘη ἀπᾷ ἰδ υ[ογ οἰ ύθπ θ ἀ] οἢ πο ἀγοὶ Τῃγοη (409) αμέον Οοαἀθρί ΓΟ] α5. ἀπ [6ἷ- 

ΠΘΠῚ ϑομηθ αππάουϊο αἰ Ῥυτθηΐθη (Οτοβ. 7, 40. ατορ. Ταγ. 2, 9 ΙΔαὐ. ΟἸτοη. Ῥτοίρ. 

Αφαϊῦ. ΟἸσοπ. ΟαΠοᾷ. ΟἸτοπ. Αὐρα[η. ρ. 111. ϑοζοπι. 9, 142). 

Ζνποὶ ΦΖαἢγτο πὰπ τ ὐνμοίθ ἰθὺ ϑοησνουῦ, ΗἨΌΉΡΟΥ ἀηὰ ΘοΠθ, Ὀ15. [0 Ὑ Δηάδ]οΗ, 

ϑπογοη ἀπ ΑἸδηθη ἰῃ ἀὰ5 ἤδομο Πιαπὰ (Οτοβ. 7, 41. ΙΔαὐ. ΟἸγομ. δά 409) ἐμοὶ ]θπ 

ἀπᾷ ἀατδαΐ τηθη! Ὁ] ἢ Ζὰ [ὉΠ] θη Δηἤθηρθη, (Ὸ ἀδ[5 ν1616 Η ὕπιου Ζὰ ᾿ῃπ θη ἀΡΟΥ ΊΘΏΡ ἢ 

(Οτοκ. 7, 43. Ι4Δἀ. ΟἜτοη.). [μὰ 4. 428 Βεπιδοῃερύθη ἀ16 Ὑ ἀμ] θη [10] 46. 4] ΘΔ. ὉΠ 6 

ΕΠδπμάθ, ζουίὕτέουι Κα ἀυίμαρθηδ, ὥραγίασία, απ Ἠΐρ8115 (6018) πὰ {{γοἰξθη ΓΟ ΒΟ 

θὶ5. Αὔγῖκα ([ἀαὐ. Ο1ν.)}. δὰ χα Ἃ6Γ ρυὶθο 06 ΟἄΘΓ Καὶ! η6. ἘΘΙἀΠουν Βοηϊία- 

οἶα, ἀοΥ ἀστοι 465 Αρέϊαβ βἄμκθ ροὶστύ ὑγχ8 7, ΔΘ οἷπθ Αὐἱδηθυίη (Ῥ6]ρῖ8) ρομϑὶ- 

ταίμοὺ ἀπὰ [οἷπθ ΤΟΟΒίου ο]ἰ ομτηδ δὶ Ἠδέύθ ἐδαΐθῃ Ἰδίβθῃ (Απὺρα[η. 6ρ. 2, 10, 4. 

Μδγ0611. ΟἜτοη.), ἄρῃ ἐπαικυδξίσοθη οἰ ἢ οὔθ θη! οη, ἀοὲ ἴπῃὶ 4. 428 461) 

ἀπά ουῖο οὐδὲ (ΟΠ ΠΑΙῚὶβ σοίοϊρὺ πτᾶγ, Π80} Αἴκα οἷπ πὰ πὰ Μαὶ 429 [δὐζίβθῃ 

ΔΙ] ὅ0,000 [ἐγο  ῖρ 6. Ὑ ἀπά] 6 πη ἀπὰ ΑἸἰδπθπη (ὙἹούου Ὑ1084]. [ἀρ 80,000. αοὐμ6 πη“) 

ὮΡΟΙ αἴθ Μϑθύθβθηρθ, ἀοοὴ Ζὰπὶ Ποίρίίθη Κα ἀιηρίθ, πῖῦ Θοητγοτῦ, ΕΘΌΘΥ ἀπά Ρ]ἄη- 

ἀογαηρ, ρΘρΘη 8116 Ἀὔτηου ἀροσμααρὺ (Ρτοοορ. Ρ. 9. 1, 8-ὅὁ. ΙάΔαὐ. ΟἸγ. Ζοση. 8, 

Ααρο[η. 6ρΡ. 220, 4. Ῥο[4. νἱέα Αὐραίίη. ὙιοίοΣ Ὑ1}.). Βοπίξαοϊαβ, το ἄρῃ Υ8π- 

ἀδ]θη ροίοῃ!αρθη, νου αϊσίθ Ηΐρρο, ἄθῃ δ᾽ὲζ 465 ἢ. Απυρυίηὰβ (ἀ6Υ ἴπὶ ἀτγ ἔθη 

Μοπαίθ ἀθγ Βοίδρθιθηρ, 8πὶ 28. Μαὶ 480 ἀδί6] {0 [Γὰ 7} νθύζθμθη Μοπδίθ ἰδηρ ἀυτο ἢ 

αοίμοη (Ρο[4. νυἱΐα 5. Αἀραίίη. 28), [ὁ ἀαΐβ ἀἰ6 γδπάδιθη ἴπὶ {1}1 431 ἀϊ6 Βεϊᾶ- 

σοσθηρ δαΐραθθη. ΑΡΘΥ οὐ ἂμ 11. ΕθΡΥ. 48 παιὰ οἷπ Ετίθάθ ρϑίς οί, στο- 

ὩΔΟῊΝ αἰ ν᾽ δηάδίθη ἀδ5 τὔμη 06 ΤΙ Οἢ. πΙοηῦ τγϑιῦου Δηρτθ θη [Ο]] θη. 

ὙΊΟΥ 98 ῆγ6 πϑοθΠο᾽ Θάοο., ΖΘ 98 ητ6 ἤϑοὴ ἀοι ΑΡίδῃνυ δὰβ ὥρϑῃίθη, ἀθουῆβὶ 

(οἰ ρυῖοἢ ῥ]ὐΖ] ἢ Καγίμαρο, ταῆθ 811685 αοἱὰ ἀπὰ 6614 Ζαίατημηθη, σγουθαππίθ ἀ 46] 

πὰ (οἰ ΠΟΙ Κοὶῦ ἀπὰ Ζουὔγτίθ 416 Καίμο! ὉΠ 6η ΚΚΊΓΟΠΘη 80 οαὖῦ τψῖθ ἀϊθ Πρ ἀπ! ΓΟ 6η 

ΤορΡ9]. οη δ [Γδἐζίβ δὲ πϑοῖὴ Ξ'1ΟΠ 6 α ὮΡΟΥ, ουοθοσία υπᾷ νου 66. ΔΈΟΙ ἀϊοίος ὈΪ5 

440, νψὸο ΟΥ πδοὴ Αἰἴτικα συυοκκοῆτίθ. Ὑ δ]θηθηΐδη (ΟὨ]οίβ ταῦ ἴῃ πὶ γοὸη ΠΘαθπ ΕἾ16- 

ἄρῃ, (ἀθ  [ϑυῖ ἢ ΔΌΘΥ Ζορ 40 ψίθαου ρσθσθῃ Εοπι, τοὺ ἀρ θη ΤΠΟΓΘΗ 1Ππ|, 16 οἱ [Ὁ ἀθ πὶ 

ΑὐΕ1α, Ῥδθί 1,60 ἔϑι θυ] οπύρθσθηζορ, ἀπὶ ἱππ Ζὰ Ὀοίδηϊίρθη. θη μοΟ. ψϑγὰ ΠΟΤῚ 

γἰ θυ θη Τὰρο ᾿δηρ σορ! ἀπαοχγῦ ἀπᾶ σοπὶ Κα δἰ (ουρα]δίίψ ὈΪ5 Ζὰ ἀθη ΒιοῃζθζΖίθρθὶπ 68 

Καρ ΟΠ Ὁ μ6η Τ᾽ Πρ 615 [ἀπηπιῦ ἄρτια 6 γα ΓΔ] θα [ὉΠ 6η Τρ ΘΙ [Ὁ Παύζθ, σὺ ἄθιη ΔΠΑάΘΥΘΒ 

Ῥογοὶύβ 'πὰ πο ρου! ὉΠ η οῃδύζθ σὰ Οδγοδίίοι ταμύθ (Ρτόοορ. ἢ. 9. 1, 12), [οἰπθβ 

ΒΟΒτηθοΚοβ. θογασδὺ (Ρτοοορ. Ὀ. ν. 1, ὅ). Τ)5 Α1165 ναι πϑοὸὴ Αὐῖκα νου] θρρῦ; οἷῃ 

ΒΟΒΒ' την ΒΙΠαΓἄμ]6 πη, “416. ΠΙΘυπδο ἢ αἰ ΒΑΥΡΆΓΘη πἰομὺ ἀηθθδοιίοθῦ 116 ἴβθη, οίθηρ πὰ 

ΜΙθθΙπΊθ θυ ππέρσ. διὰ 806 τῶ (ἰθἰἰθυῖο ΔΌροΖορθη, [ο ρ8 [108 Ἔροτα σίθάθυ 

ἘΘΟΒ οΥ [ρ616. 
πὶ 1. 470 νουρβαπᾶ (1ο Οἰοἰ(ουῖοι, ἀοΥ ἀπουμηάοὺ σοροη ἀ85 ΥὔπηοΠ6 Β ΘΙ θα 

“δηκἭτηρἔξο, ταϊῦ ἘΠ Οἢ ἄθπι τγοίὑρούμ! Ὁ μθη Κὶ ὕπίρο, ἀδηΐπ, ἀδίς ἀἰθίου ἀδ5 νγοίὑ- 

τὔπη οῃ6, ἀΐθ Οἰροίμθπ ἀὰβ οἰεγύτη [Ὁ μ Βοῖοι Δηρτιῆθη. Π)ᾷ [ὉὨ]οῖ5 ἀθγ ΚΔΙ͂οΣ 

“ ε 



ΧΧΧΙΥ͂ ῖ ἘΠη]δἰθπηρ". 

Ζθηο Επθάθῃ; (δἰ Γουῖοῖι ΔΌΘΥ, πϑομάθιῃ οὐ 476 ποοῖ τηΐϊρ Οἀοδ ΚΟΥ ΓΙΟἢ σϑυρ! θα ἀπὰᾶ 

ἰοῦ ΘΙΗΡΟΥ 815 ἔληΐζιρ 98 Πγτ6 (9.7 ὭΔΟῸΙ ἀοΥ ΕτΟθογιηρ; σοὸρ Κι ατίπαρο) ρϑμθυγοὺ 

αὐέθ, [0 ἃτῃὰ 28. ΦΔῃηυδὺ 477. 

θη 1ππ| [ΟΙροηάου βοηη ἩπηΘΙΟἢ, ἀοΥ πἰομύβ ΤΠΘὮΤ Ζὰ ΘΙΌΡΘΥΠ Πδίξθ, [ὉΠ άθτη 

γ0} ΟἸὈΥΔΙύΔΥ 5 ΟὝΤΘΠ6. ὨΘΙΥΓΟμ6, πμαί [οἷπ ταῖν απ ΤΠηγὰΠ6. πὰ ΠπΔΟἢ ᾿ΠΠΏ6Π. 

Απίδηρβ ἔγθαμά! 0 σαρθη 416 Κὶ Δ ΠΟ] [Ὁ Π6η, τγαγὰ δὲ 8] 4 οἷπ ἃΠάΓΟσ, ψ|6 ΘΓ ΠΟ ἀθηπ 

ΔΌοἢ σορθη 416 Μδηϊοηδου, 18. σθρθη ἀ16 οίηΐρθηῃ ργϑαίαπι Ζϑὶρέθ : 116 [5 ΘΓ ἀοοῦ ἄβθῃ δὺ- 

[6 Δ. Δ ΗΠ Ομ θη ΒΙΓοΠ οὗ [οἰπ 65 Πθῖομθ5 (Φοοαπα 5) τϊύξθῃ ἰῃ ἀθγ δύδαῦ γϑυργθηπθη. [π| 

4. 488 ΔΡΟΙ νϑυραππηία εὐ 4976 Καὶ Δίπο!κοα (Βι[ομδΐο, Ῥγοβογίθσ, ΠΙΆ Κοπθα ἀπᾶ 1,816} 

ἰπ αἴθ ὙΥάΓ[6. Τὰ 1. 484 δἃπι 1. ΕΘΌΓ. [ὉΠγΪΘ Ὁ οὐ οἷπ ΤΠὐθυγθάπηρ ἀοΥ Καίμο ὉΠ 6 πα 

Βι(οΠδξθ τϊῦ θη δι δη ὉΠ πη π80}} Καυίμαρο ἃ0.8, 116[5. Ἰθάοοῃ (ὉΠοη δα 7. ΕΘΌΤΔΥ 

8116 Καύμο Ὁ μθη ΚΊγομ ΘΙ. [ΟΠ] οίβθη, ροϑροὺ δὴ 24. Εδθγ. 8116} Ἀδομιρ] δα θίρσοπ Ζαπὶ 

ΔΥΙΔΏ ΓΘ Β οἰκοπηὐη 6 ἀθαυζαύγοίθῃ. ἀπα Ζορ Κὶἰγοπθηρο. ἀπ Κἰτομοη οἷπ (Υ16- 

ἰοῦ Ὑιυ. 4. 2. Ῥτγοίρ. ΟἸγομ.). Απὶ 11. ΠοΖθιθου ἀθβίθιθοη {}γ65 ΔΌΘῚ [10 6Υ 

(Ἱούου 10.) ἀπ 65. ἔοϊσίβ ἰῃπι θμύζο᾽ 5, [δἰπθβ Βυιάθυβ, ϑομη Οππίμδιηππά, θυ ἄθη 

Ἐ ΔΥΠΟΙ ΟΠ θη (6 ἢν οἰϊηΓὈἰρ' σᾶ, ἀπα ἴμπθη 481 οἷπθ, 484 8116 Κ γομθη ὑπα Βοιμδαί[ον 

γΊΘ6Υ οἰητδἄστηΐθ. ΕῪ [87 ΔΌΘΙ Ὀογοὶΐβ τη 21. ϑορύίθιαηθο 491. δοὶῃ ἴππὶ ἔο]ροη- 

ἀοΥ Βιυᾶον ΤΗτγδίδιηα πα παπμάῤθ τη] άθγθ ΜΙδ6Ὶ] Ζὰγ Αὐβοτθίζαμρ 465 ΑΥ ΔΗ Βπη8. 8}, 

ΟΌΤΟὮ] δὲ Κοίπθπ Κϑέμο! !Ὁῃ θη ΒΓ μοῦ ἴῃ οὐ]ϑαϊρέθ ϑύβ!] θη πίθου οἰπέγθίθηῃ 1ἰθίβ. ΕΥ 

ΓΟΒ]οΙ5. οἴμοι θῆσθη Βαπά τηϊῦ ΤῊ ΘΟΔοΙ Οἢ5 465 ατ. ϑομνθίςου Ασηδ] ἴδ, ἀπὰ ἀδάθγοῃ 

τηῖῦ ἀθπ Οἰρούμθη σοσθη ἀἷθ ὟΥ οἰδροίμθη (Ρτοοορ. Ὁ. ν. 1, 8. Ζοτῃ. 18), νψᾶγ δΔΌΘΥ 

ΘσΘρθη ἀἰθ ἱπηπηθ ΚΌΠΠΟΥ πτογάθπάθη Μϑαγθη ἀπρ] 1 Κ]ΠΙΟΒ. ἀπὰ [{ἀγῸ ἃπὰ 20. Μαὶ ὅ29. 

Τῃτα ἰο]σύθ ἀθὺ τπα]άθ, ἃ Ρ6. Κυδίθοία ΗΠ θυ οη, ἀ6Υ ἀϊθ Καὶ δύο] Ὁ 6 χαυγοκτῖϑ ἀπά 

20 οἷπθ ΚΟ μΘηγθυ Δ] αηρ 8116 δέ ΚαΏ  Ὅμ6 πη ΒΗΓ μδθ ἴῃ Κατίμαρο νϑγϑηί Ὁ] θίθ 

(για 5. Ἑπ]ρ θη), 

Π1θ Κὐπιρίπ Ατηδ αἴτια τὰῦ σὰ ἄθη Μίδισθῃ σϑῆομθη, τ ἄμγοπμα ἰἴῃγθ Οοίμθπη 

το) ἄρῃ Ὑ δηάδιθη θ6ὶ {Πρίὰ πἰθάἀθυσθηδαθη, [16 [6] [Ὁ ρσοίδηρθη ὑπᾶ ροιδάῤοῦ πταγάβ. 

ἩΠάΘυοΝ 06 Γ, ἀθγ ἀδάμγοι. τηϊῤ ἄθη Οἰροίμθη ἰπ Ἐἰπαίομδ σουίθίῃ, πϑτγᾶ 

γῸΠ ἄθπ Ὑ Δηάδ]6η [6] [Ὁ ἀὐροίούχε (530) πὰ δη [δἰποὺ 5.66116 Οδ]πιθσ, ἄθ5 (ἰ6]δυὶβ 

ϑόΠη Ζυπὶ Κι ὕηϊρο ουβοόβθθῃ (Ῥτγοθορ. "Ὁ. ν.). ΚΚαϊίθσ Τυ[ἰηΐδῃ, αἴθ ΘΟ ̓βρϑημοὶδ ΖΓ 

ΕΤΩτΑἰ ΓΟ μὰ ηρ; ουρτο ἔθη, τπδομύθ ἴῃπὶ ον γίθ, ἀἰθ Οἰ Πα [ΓΘ πρ ΖαχΟΚν165; τγ88- 

ἢ410 Δαυ[πΐδη πὰη τ θύθ. ϑοίη. ἘΘΙάμουν ΒΒ ἐὰν Ἰαπάρθίθ (533) πᾶ πδῆπι [ὉΠΠ6]]} 

Κανγίμαρο. 1)8 τίϑέ (βι μου Γ[οἰπθη Βιθάου ΤΖαίζο δὰβ ϑαγάϊηϊθη 80, ἀδὺ ἰαρίον 

Κατηρἔξο, ΔΡ6Υ σ ΙΒ] ρθη παγά. ΟΠ πη6Γ θὰ πὰ οηἐπιαεμίρὸ πϑοὶ Ναπηϊάϊθῃ ἰπ ἀδ5 

ἀθθίγρθ Ῥᾶρρυδ, ψὸ ἴμπ ἀδθγ Ηθταϊοῦ ῬΊδγαβ δὰ Πομθπὶ ΕΘ] Θπ Ἰδηρο υτη]αρουίθ, [Ὸ 

ἀξ δἰ Υ οἷποβ Τᾶρθβ ζὰ ἴῃπὶ πἰπδθίαπαξε ἀπά ὑπὶ οἷη Βτοῦ, δἰπθὴ βου πατη 

πὰ οἷπθ Ζι0Π6᾽ δἰ ύθῃ 1165: ἀτὰ οἷα Βτού, ἅδ δ. Ιδῃρθ Κοῖπθβ σϑίθῃθῃ ; δἰπθῃ βου ΔΠΉΠῚ, 

ἀδπηῖθ ΘΓ [οἷπ σι Ομ ΤΟ] Θπθ5 Αὐρθ ἀδηϊ τγαίομθη Κύμπθ; οἰπθ ΖΙΈΠΟΥ Θῃα] οι, ἀδτηϊῦ 

ΘΓ οἴῃ 1164, ἀδ5 6Γ δαῇ [οἱπ 1,οἱά σοἀϊομέθί, ἀατδυΐῖ θορ]οἰξθη Κὔηπθ. ῬΠᾶταβ Ἡ]ΠΠ Δ ητύθ 

ἴππι; ἃ15 θά ἢ οἰποβ Ταροβ ἀθὺ Κπᾶθθ δἰποῖ τηδτ ομθη Εταὰ ἄρῃ Νοῆθη ΟΘ] ἰ πη θῚ5 

ὌΡΘΥ οἴῃ ὙῸῈ ἸΘΠΘΙ ἰπ ἨΘΙ 56 ΑΙΌΠΘ. σοθδοκοπθπ ἀπᾷ σοπὶ ἤαηροη Ὑ δπάδθη Βοίί5- 

Βπηρτίρ, ὙΘΥ ΓΒ] απρθπθῃ Βτοάκαομθα ἱπ ἄθη Ἠδδγοπ ρογασδ μαίῥθ, (Ὁ Ιδπρθ δ 786 

ἄθη Κυοιθη σϊθάθυ σοῃ ΓΟ σα, ἀδ [ΟμγῖθὉ ΘΙ πιο δε ο ἀξέθτὸ δὲ ῬΏΔΙΑΒ, ἀδίβ 

ΘΓ ΠΟ ροροη Βὕγριομδε ἀπ ΤΥΘὰΘ ουρθθθα π10116. ΒοΙλίασ [ἀπᾶῤθ ἴμπ ταϊξ 8116 
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Γοἰπθη ϑομδξζσοη πηᾷὰ νἱθίθη Ηρυτ κοι ύθη, [6] Ὁ ἀθηθῃ ἀ65. ΘΓ Δ] θυ" [Ὁ Π6] ᾿ΤΟΠΊΡΘΪ5 

(Γ. οϑϑῃ 5. ΧΧΧΤΠΙ) πδοὴ Οοπίδῃύϊπορθ], τὅγὸῸ ΟΥ̓ ἴῃ θθπθβ ΤὙ6ΌΠΡΏΖαρΘ τϊὺ δυΐσοίηγύ 

ψαγᾶθ (Ρτοςορ. 2, 7). ΑΙ ἀθγ ἀθέδπροπθο ἰη Αἴγκα γοὺ ΒΘ] 1 ὯΥ ΘΥΓΟΠΙΘηΘ ἢ γ8γ, [Ὁ]] ΟΣ 

ἄθου ἄθῃ Ὑ ΘΟ 6] Δ}1ὁΥ Πίησθ Π6}1 δαΐ ροϊδοιὺ (Ῥυοοορ. 2, 7) ἀπὰ ἱπὶ ΤΥ Ρηθ. σὰ 

ΒγυζΖδηζ δαΐρσοί τὺ ὅΐου ἀΐθ οτίθ ἀθβ Ῥυράϊροιβ (1, 2) ..Ο νδηϊαβ, νδῃϊυδύαμη 

νὰηϊδα 5" τ] άθυῃμο]ῦ ὨΔΌΘΗ. 

5ο ϑηάοίθ πδοὴ 90 924 γοη, 105 724 γὸ [οἷῦὺ ἄθπὶ ΤΠ ουρᾶηρσο πδὸ Αἴ κα Δ ἢ 

ἀδ5 νά! !0η6 Ποῖ οι (Ρτόοορ. ἀθ δρᾶ. 1, 10). Ποῖ πιρῖ ὑπὶ ἀΔ5[6106 (011 ὅ,000,000 

ΜΗ Θη ἀὰε ΤΠ Θθ6π ροκοίςου μᾶθοπι (ΡΊοοορ. Ὁ. ν. 2. 28, Ὁ. ρ. 4, 17). Ο]ἑπιοῦ 

οι οιὺ Οαὐνοῦ ἰῃ (ἰδ]αύϊθη δηρθνίθίθη, ὈΠΘῸ ΔΡΌΘΙ ΔΌ0 ἀοτύ ἴῃ ἀ6Γ ΕἝΥΠΘ ΑὙΪΔΠΘΓ. 

Π 16 Κτιἄξι ρθη Ὑ δηάαϊθη, τ οἰ οπθ ΒΘ] γ ταϊῦ πϑοῖι ΟΟμ ὑϑη 0061 ρΘπουημηθη Πδίζθ, 

συγάθη ἰπ ἔληῇ οἰ ἐουρ οί σϑάθγῃ [οἰπθ θδίθθη ΗΔ] βύγαρροη σορθῃ 16 Ῥουίου (ΡτΌΟΟρΡ. 

Ῥ. ν. 2, 14. 60. Ὁ. ροῖβ. 2, 21); 400 ΔΡθὺ σοῃ ἰππθη ἀροῦν] υσύθη Ὀθὶ ΤιΘ5θο5. ἀϊθ 

ΒΒ τη ΓΟμδῖν ἀπά ἔσῃγοη πὶ ᾶου ἤδὸὰ Αἰτῖκα ΠΙπῦ 6, τὸ [16 [0 τηϊῦ ἸὮΓΘΠ 

Ῥυγοουθ πϑῸ ἄθπι Βοῦρθ Αὐγϑιαβ πὰ πδὸ Μδαυτύδηϊθθ ὈΘραῦθπ (Ρτοοορ. Ἀ. Υ. 

2, 1). Απάρτθ ἄγοι ἱπ ΑὔΚα υϑυθουρθη ρΘΌ]Θ ΘΠ. τηϊῦ Ἰθηθη οὐνα 1000 Μίδηπ 

ΠΟΟῊ (Ρτοοορ. 2, 14. 156). Ιοίθ οπηρδγίθῃ [ΠΟ ταϊῦ δπάθυῃ δυδη  [ὍΠ6π ϑοϊἀδύθῃ 

ἀδθ5 Και ομθη Ἡθουθβ, ἄθμθηῃ ἀἷθ ἸΚδι(Ὸ γ 1646 Αὐβάθαῃρ, ἰἤγοβ (οὐξθβαϊ θη 65 νοῦ - 

[ἀσὺ Παίέθῃ, απὰ [6] {Ὁ ῬΉαταΒ ΗΘΙΆΪΘΥ [ΓΟὨ]οΙ͂6 ἢ Ποἢ. ἰῃπθη 81. Τῃγ ΕΠΓΘΙ ὐοὐζδβ 

ΔθΘῚ παγὰ χυείπηαὶ (536 α.. ὅ45) ροίομϊασοι (Ρτοοορ. 2, 15), [ὁ ἀδίβ τῖθ ἱπὶ . ὅ834 

ΠΣ ΠΟΟΡ 390 γοὴρ ἄρῃ ἨργΌϊοη ἀ65 ῬΏδγαβ, [ὁ ἱπὶ 4. ὅ46 πὰ ποὺ 420 γδη- 

ἀδιθη ἀρυὶρ ϑΥΘἢ., σῸΠ ἄβθπμθη ἀϊ6 τηθὶ θη ΠΟΘ Ὀοὶ δἰπθὶη (ἀδίϊπι]6 οιτηουάθύ, αἷθ 

γΘηΐρθ ἀρτσθη ἀδρθρθη, ἰη οἷπο Κίτομθ σοῆιοηύθῦ, πδοὸὴ ΒΥ ΖΔηΖ ΔΌροπι σύ πυγάθη 

(Ῥτοοορ. 2, 217). ὅθ: τϑηῖρθ ΠῸΓ τηῦσθῃ ΠΟΟΘΠΠΊ815 πο Μϑαγύδηϊθη ΘΠὐΚΟΙΤΩΠΊΘΗ 

[οἷα (θορυ. Βδυθμη. 8, 11). 

ΤΠ οτ]θηΐρθ ϑύδιητη ἀν ϑπάδιθη 06 1Γ, ΘΙ ἰπ Ευτορᾶ ὑπᾶ ἴῃ ἄθῃ δ]ΐθῃ 

ὙΟΒΠΠὑΖοη ῬΔΠΠΟπίθη5 ΖΓ ΟΡ Ὀ]Θθθη γᾶγ (Ρτοοορ. Ὁ. τ. 1, 22) υπά, νῖρ [ρἄψου 

δ ΤΗΘοΟάογίοη ἄθη Οἵ. ἀϊθ Αθίογου, 8η Ὁ ΘΟ πὶ Κασύπαρο Οοίαπαίξ ρϑίοῃϊοκέ 

ΒΔΡΘΠα [Ὁ]16Π, νου γᾶπά ΘΌΘΠη [Ὁ ἱπὶ Τϑυΐο ἄθν Ζοϊδ; οΟὈΡΊ ΘΙ ΟΝ πὶ 4. 441 ποοὴ οἱπ 

γαπᾶδ]θ Φομδηπθ5. 8415 τὐτη [ὉΠ . ΒΘ ἔθ] ΒΑΘ. ἱπὶ ΜΟυρθηϊαμάθ ροπϑηηύ τὶγὰ (Τ]6ο- 

Ρμδπ. Μδυοβ] πη.) πᾶ πη ἄθη Οὐ ΓΟ ουπ θδὶ ΓΔ δ Οἢ. στο 16 πθπ πο {ΠΘὈΘΥΌΙΘΙ [8] σ6- 

Γἀομὺ πογάθη ἤπά. Ὑοπμ ἄρῃ (δρίάθη, Ἂἀ16 οἰπίς δῃ ἄθὺ Ὑ δ Ομ δ] πυϊπάππρ ρϑ[ο θη 

(Φοτη. 17), ἄδπη δῃ ἄδθὲ Ποπδὰ ουομθίπθη, ΟΘ8]16π ἀυτομζίθμθη (9οτπ. 35), ἴπ. θδ- 

οἴθη τηϊ ἄθη ἀοίμθη ἀπᾶ πὶϊῦ ἄθπ Τιαπροθαγάθῃ Κἄπιρίθη, πυγάθῃ ἀπὸ ἃ. 4. 600 

Ἰθμ(οἰύβ ἀν ΤΠοΙ5 ποοὴὶ ἄτοὶ ΠΟΥ σοίαπᾶθπ (ΤΗΘΟΡ ΙΔ οἢ. 8, 3), πᾶ πΟΟἢ ἷπὶ 

9. σδιγηυπάοτν (αβθῃ οἰηΐρθ τϑηΐρο Βοίξ ἀοτύ (Τανανία, 138). 

Μϑδπη Βαῦ νουζαρβυθῖία ἄθη Ὑηάδ!θη Ὑ δη δ] ϑυθὰβ ἀπ ἴῃτοπ Καὶ ὅπ σθη ὈΘΙΌΠΘΥΒ 

δοσθα ἀϊθ τοομέρ] πα ίρσθη τη Υ Ὑ Θυο]ρσαπρβίαομῦ γοσροσοιῖθη. Α15 ΔΌΡΥ Β6 1 ὯΥ Ῥοτα 

ΒοΙαρογίθ, υϑυίθῦ ΘΓ ἀ16 υϊδπ ΓΟ Πθη ῬΙΘΙΘΥ, τ81} οὐ [16 ἀθβ. Εϊηνου πα [65 τηϊύ 

ἄθῃ Εδίηάθη ὈοΙομυ]αϊρίθ. ΑῸ ρ]ϑίομθιι ασαπάθ ϑγάθη ἱῦ ΤΠΘΟάοΥΟΝ ἀθπη ΟΥ. σ6- 

θη Βορίμίιβ, ϑυτηηϑοῆυβ ὑπᾶ ΖΟοηδπηθ5 νογάδομὺ [(οπδρέθη ἴθ μθα; ἀπᾶ (Θ᾽ [ΘΙ ἢ, 

ἀοΥ Ετόθοτθσ, ΗθποιΟἢ, ἄθὲ ΕΣ Ιύοσ, [πάθῃ οϑθητηδίξίρ δὰ ἄοὺ Ὑ δομὺ ἀθὺ αἀθρθη- 

ὙΘΩΓ. 6 Τὰρ ἀθγ Ὑθιροιθαηρ; τ ΘΡ6Π ρϑκοιηπηθη ἀπά 465 Ηβὶ ΖΔ Ἐ]Θη5 ἀοίϊοπ. 



νῷ ὁ Ὁ δ ἘΠηΙοἰξαπρ'. 

γὰβ ἈΟΠΊΘΥ πα ΟἸΘΟΠΘῚ 8ῃ ἀθη ΑΥΔΠΘΙ ἀπ ἃΠάΎΘη ἸΚούζθυμ [ὈΡΔΥ τοῦ ἀοίθέζθα 

Κταῖ (Οοά. Ὑπροᾶοβ. 10, ὅ. ἀθ δογθίϊο 8) ἔδιῃ σοπιδομῦ ἀπ ροτααίαμπι σ ]]Ζορ θη 

δαύίοπ, τῖθ ἄθῃπ ΔΘ Π8ΔῸἢ ἄθπὶ δίυγζο ἀθ5 ὙΔΠἀΔΙ θη θΊομ65. Α1165 ἰπ Αἴπκα σἱθ- 

ἄροὺ δὰΐ ἄθῃ αἱύθῃ Επίξ σϑρυϑοηῦ ψᾶγὰ : Καὶ δἔζϑυ ἀυστέξοη Καὶ Κὶἰπα ἐδυΐθη 1δίβθη, Κοὶπθ 

Βοκίθ ἀυγῆθθ σοιθου οἷη Βοίμδιυβ θοΠύζοη (Νονυ}]]. 359). Νομάθτη ΔΌΘΥ ἀϊ6 ΑΥΪΆΠΟΥ 

ἀστοῃ [Ὁ] ΟΠ6 ΜΙ] σοαδιηρθ σάγθη, [Ὁππαΐ ΠΟ αἷθ το ὐρΊ δ α ρ6 ΚΊΤΟΠΘ [ΘἸΌΘΓ ΠΘᾺΘ 

δυγοιρκοϊξζθη. --- 

ΑΙ5 δι οσῖοι Καὶ ἀυθπαρο οἰ πμηδῆτη, συγ άθῃ ἔγθ ]]10 ἢ νἱθ1]6 ΚΊσομθα ἀπᾶ ΚΊΤΟΠΘΠρο- 

Ῥάπάθ Ζουίτέ πα νϑυργαπηῦ, υἱθὶθ Ῥυθίο ἀπ Φαηρίϑαθη ρσούδαῤοὺ οὗΘΥ ἴῃ αἷθ6 

ΘΚΙΑν τοὶ νογίουχζὺ ; [ρᾶξου. ἀγάηρίθ {6 ΠῸ} [Ὀρὰν ἀ16 τϑοπύρ δα δίρσοι ΘΙ] Θμθ ας Ατῇὰ- 

ΠΟΙ Ζὰ ψογάθη (Ρεοίρ. ΟἸτοπ. δά 437), νϑυθαμηπίθ [16, τἄσπτηξα ἴῆτθ Κι γομθη (οἰ πθ ἢ 

ΔΙ ΓΌΠΘα ΟΠ] θ πα. οἷα (ὙἹοίου Ὑ10. 1, ὅ), οί μοηκέθ ἀϊοία ταὶ ἄρῃ Οὐξοσ ἀθβ 

γὔτη [ὉΠ6η Α4615 (δα 5. υϊροηίϊβ: 1), [ρἄξου δοῃ ποϊδ ἄθπμθη ἀθὲ ΚαίμοΙ ΟΠ 6 

ΟοΙΠΙΟΗΚοῖῦ (Ἱούουῦ Ὑι. 4, 2), Γοὐζίθ δυϊδηῖ!ῖομθ ΒΙΓομδΐο δαομ ἴῃ ἀϊθ ΚαΙμΟΙ ΟΠ θη 

ὐδαύθ, Ἂπὶ ἄρῃ ΑΔ Ηἰβιιαβ Ζὰ γουγούθη (ΥἹού. Ὑῦ. ὅ, 6), αἀπᾷ παπάξθ 4116 ΜιοΙ 

ον Τθθοισθάσηρ 8η (ΤΟΥ ἀθ Ῥχουηϊ Π]}0π6 Ηἰπέοι Ῥτοίροε 4, ὅ). ΤῬθηποοῦ Ὀ]ΘΌΘΠ 

αἴθ ὙοΥοΙσαπροη ἀπ ΖυμπαπαηρθΣ ἀπύου Ο ΓΘ ἢ ΤΊ ΘΩΥ δῇ (οἰποη Ηοῦ ἀπ [ςδἷπ 

ΗΘΟῚ ὈΘΙοΠγᾶπκύ. ΗΙΘΙ τἂΓ δ ἀδ5 Βοικθηηΐηϊ5 Ζὰ θηρ τηϊύ ἄρῃ Βορυῆθ νοὴ 

ΤΥθὰθ υϑυρυηάθη. Ζα Θθθδίδη, ἄθπὶ ΟΠ] ρ  ΌΠη6 ἀθ5 Βοηϊδοϊαβ. [ἀρέβ (βἰ Γ τ οἢ 

ἄδμον ροιδᾶοζα : ,Εΐη Ζρθίομθη ἀθὺ ἀδιθυπάθῃ ΕἸΘαπαΓο μα γα 65 Γοῖη, τοῦθ θὰ 

ὉΠΙΘΤ ΟἸΔΌΌΘη, ἄρῃ ΟἸΔΌΡΘ ὉΠΙοΒ.  ΟΙΚΘ5. δηηϊτησαίο“ς (Ὑ1οῦ. 1. 1, 6). 

ΜΊΔΟΥ μδπάο]ύθῃ ἀϊθ ὙΥ οἰξρούμθῃ ἴῃ ϑραπίθη. Κὶ πὶ Τποαάὶβ σοβαίθίθ ἄθη Κἃ- 

ἐπο! 06 ΒΙΓΟΗ δἔθη ππητη! 6] 0. θο6ὶ [Γοἰποῦ Ἡδαρύ[ἐαὺ χὰ Βογαί παρ θπ Ζαϊϑιηπη θη ΖῈ 

ὑγθύθῃ (Βοάθυϊο. Τοϊθῦ. 708) πᾶ ἀθν στϑ[ρ ὉΠ 6 ΑἸΑτο ἴθ Θοίμία, (484) τᾶν ἄθῃ 

Ἐομέρ] δα ίσοη Βοϊὰ, [!ὁ ἀδίβ ἀϊθίθι θη ὅ06 χὰ Αράθ ἴῃ Νιϑάουδησιθάοο οἷπ Κὶὶγ- 

ΟΠ ΠΥ θυ [ἀτηυη]απρ Πδ]ΐθα ἀυγέξθη ἀπ ἀϊθίθ] 6 τοϊ Θοθθύθπ ἢν Γοὶπθ Βθρίθγαηρ παπᾶ 

[οἷα ὙΟΙΚ οτβμοίθη (Απύ. ὅυποά. Αραίῃ. ἱπ ϑίστηομαϊ Οὐπο}]. σΆ8}}. 1, 1600). 6:- 

[6108 1165 Ῥθκαπηθ 0} ἐγ [θη σ Δ] ΠΟΘ ἸΠη οσίμδμθη οἰπθη ΑὐβΖαρ δὰ5 ἄθπι τῦ- 

τα] ΠΟ ἤθη Πού (Οοά. ΤΗΘΟΔΟΚ.) τϑοηθη, τ ]ομθη Οὐᾶθχ ΑἸαηοίαπαβ (606) Κι δὴ] ἄθι 

α΄. ποοῖ Ὀο[ξϊρίθ. Αὐὑοὴ ούμδυὶβ ὅρου Τιαπροθαγάθηκοπίὶρ' [οὐχί Γοἰπθ τθοπύρ!α- 

Ῥίρθῃ ὕπίθυίμδηθη. ἘΡθπίο Ουπάοθαϊὰ ἄθυ Βυγρυπᾶθ, πᾷ Οάοακοῦ, ἄθὲ Ἐπηροῦ- 

Κύτητηπρ. ΑΒΓ ΔΌΘΝ πὰ ἄϊθ ΟΟἰ ΓΙ ΟΗΚοῖΌ, πθῖομο ΖαΡΊΘΙΟἢ ῬΟΙ Πα ΕἘΠΠΗῸΙξ 

ἀρίθ, παύξθ (θ᾽ ΓΘ Γ]Οἢ σϑυβοϊσύ, πίοι ἀϊθ Τιῖθπ ποοὴ αἴ Μύπομο (ὙἹύα 5. ΕΌ]ρ πεῖ 9); 

πα ἱπὶ 1. 452. ΔΓ ΘΓ ΠΗ] Δ6Γ σθρθη ἀ16 ἘΚ δίμο! ΓὉΠ6π σοσοσάθη. Βοὶ [δἰπθηὶ Ζαρθ 

γῸ Ἔοτη ΠΟ ΝΘΔΡΘΙ 1165 6. δἰπθη ΒΙΓΟ μοῦ δὰβ ΝΌΪα, ἀδσ ΠΟῊ ΕΣ ἄθη ΞΟΠ Π οἰ ΠῸΥ 

Ὑυτῦνθ 815 ὅΚ]ᾶνθ πο ΑΥΚα ὈΘρθθοπ Πδίξθ, ἔγοὶ (Ρδὰ]. Ὁ ϊδο. 11) ἀπ ἱπὶ 98 τ 
4τῦὺ σὰ δ᾽ ἱπὶ ΕΥΪθάθῃ τοὶ Ζθπο ἄθῃ ΚΑ ΠΟΙ Κοα σὸν Κατίμπαρο σγ0}186 ΕἼΘ μοἱὺ 

πϊθάθυ. Αἀοἢ Ἠυποιὶοι σοίραὐξοίθ αὐ Βιύθη ἅθ5 Κ αἰἴουβ Ζθπο ἄθῃ ΚΚδίμ Κη υοη 

Καγίμαρο, ΠΟ νίθάθυ οἰπθη ΒΙΓΟμοΥ σὰ πάθη, Ἰθάσοι ἀπέθσ ἄθυ Βράϊηρπηῃρ, ἀδίβ 

ἴῃ ΒΥΖΔῺΖ ἄθῃ Αὐἱδη!!οηθη ἀδ5 ΟἸθίομθ ἀπ ἰθγθη ΒΙΓομὕξθη σοσάμτὸ πῦγάθ, ἴῃ 

ὙΘΙΟΠΘΥ ὥρυδοιθ [6 ψο]] θη, Ζὰ ῬΓΘάϊρθη. ΑΡΟΥ ἀϊ6 Καίπο!  οη6 (ἰοῦ ἴῃ Κ ἀΥ- 

ἔμᾶροὸ τ ]ύθ ἀδπηδ]5 ΠΘΌΘΙ ρᾺΓ Κοίμθη ΒΙΓΟΠΟῦ μᾶΡθθπ, 5 ἀ16 Οδιαθίπάθ [6 ἄδζαὰ 

νᾶπρ (ὙἹοῦ. Ὑι0. 2, 4). ΑΙ5Ξ Ἠυποιῖοῃ Βα] ἀαγααΐ ἄἀθπη ΝΔΟΗΙαΐβ ἄθε Καίμο Ὁ 6 ἢ 

ΒΙΓΟμ ἴθ οἰ πζίθηθη στΟ]]6., τἰθύμθπ ἰμπὶ 416 ϑιοίπθη ἃ0, ἀδπῦ ἱπ ΒΥυΖδηζ ποῦ ἀδ5 

νυ 

οἰῶ Ἰϑασυναυν " 



Ὅϊο Οἰροίμθη ἴῃ Τύδ] θη. , ΧΧΧΥΠ 

ΟἸοίομθ ρορθὴ ἀΐἰθ Αὐἰᾶποῦ ρϑίομαπο (ὙἹοῦ. 10. 2, 7); θα]ἃ ΔΡΘΥ οὐ] 5 Γ᾽ ἀθηποοῖ 

οἷηῃ (οἴοίζ, ἀαΐβ 4116 ϑύγαΐθῃ ἄθυ Κ δὐζϑυ πὶ στὕμ Ὁ Π6η Ῥοῖομθ ἄθῃ [ΚΔ ΟΠ Κοα 65 

νη Δ} θη Ποίοθ5. σαουκαπηὺ πὔσάθη (Ἱοὺ. Ψιυ. 4, 2). 

Ὁρυρθηβ ὈΠΘῸ ἄθη Κδύμ ΙΓ πθη ἘΥο μοῦ, [ἢν ΑἸΔΟ ΒΟ κοηἐ 5, ἴῃτο ΟἸδα- 

Βοηβέγθιιθ Καπᾶ σὰ ρϑῦοη; ἀογ Ὄγχποϊς [6] {Ὁ σου} ἴππθη ἄχ. Ὑ1616. σγθπ Δα 

[ἀπ παῖε, ΔΡΘΥ δ ο. Θθθη ἴοὸ νἱϑὶ Βι[οδθ, Ῥυθβουύθσ, Ια κομθὴ ἀπα Τ,ῖθη ὑγαύθη 

Ζὰπιὶ Ατἰδηϊβυααβ ἅθου. ὙΊοίΟΥ σὸπ Οδτίθηπα Κοηπέθ ἀπ 450---468 οἷπθ ϑουν σ6- 

σοη αἷθ Αὐΐδηθι [ΟΠγοῖθθη ἀπ αἰθ κύπ ΓΘ ΙΓ ἔθ τϑὶοῦθη. δὴ Ἠαπουῖοῃ 1 

Βοκοηπέηϊ 5 Ιδἐθί πὶ [ἢ οἷα (ΥἹού. ιν. 2, 18. 4, 2). Τηταίαιηπ πη, 81|16Γ ὥρυδοθθη 

τηδο ὐϊρ;, δἴθπρ, ἴῃ 8116 Εἰ πΠοἰύθῃ ἀθὺ ὑπθο]ορ! ΌΠ6η δ γοϊ ἕγαρθη θ6. αἴθ Π θ᾽ οἰ πίρ'- 

Κοὶδ οἷπ πᾶ μᾶπὶ ἄρῃ ἐπδῤρ θα Απέμ6}} δηὲ ἀογαγύσθη Ὑ υμδπάϊαπσοη (Ἐπ σϑηύ. 

αν. ΤὨτγαίατπππα 1, 2), σἂ ψῖρ αδίηαβ, ἀθὺ τηϊὺ Καὶ ΔΙ᾽ Αὐκδάϊαβ ζὰ δ᾽οθάοῃ ἀπά 

τηϊῦ ἄδπι ᾿. ΟΠ τυ Γοὐξοτηβ σὰ Οοπ ὑϑηὐπορ 6] πα ἀρ θη ἢ ἀμ ρου ΝΊΠ5 Πθὶ(διρ αϑίργδοῃθ 

ἌΡΟΥ ἄθη δυδηὶ θη πᾷ ΚαίΠΟΙ ΓΟ Ποα ΟἸΔαΡοηα ἐλπγτί (Τποοάοτού. ὅ, 9.2. ΝΊ]α5. Θρ. 

1, τὸ. 79. 119). Αὐοὰ Ῥεὶ ἄθῃ ὙΥἰξσοίμθη ρ Ὁ 65. ρ]ϑί ἢ 8115 σἱ616. {Π60]Ο ΟΊ ΓΟ 6 

Θέγοι οῃσ!ξοη (ϑιάοπ. ΑΡΟῸ]]. ορ. 7, 6). Ῥῖθ νϑηάδ! θη (ΘΙ ΓΠ]ΟΠΘη, πῖθ 16 [οπίύ 

σού οποη (85. ΧΧΊΠ), νουϊαηρίθμῃ στο ἰῃτθη ΟΘΡΟΉΘΙΉ, ἴῃ ΤΠ ΘΉΤΘ ἅτ ἀ6Υ 'Ομν Ζὰ 

θονοίίθη (ΥἹοίου ιν. 2, 18). 

Ὑοη ἀογ Τιοἰ ἀθη Ὁ ηδέν ἀογ Οτίθομθα πὰ ΒΗ δπιδι, αἴ6 ΠΟ] σοὸὰ ἄθη Κυίθροβκυδ- 

σθη ΘθαύἝοηθη Ὦἰθ6Γγ8}} σογδούθὺ πη ἀπά ποῦ Ὀθουθιθη Κοπηΐθη, ὙΠ ΘῊΘ 

ΠΐΘΙη8 15 οἰπθη ΗδμηοΥ Ἰἰθθύθα (ὙἹοῦ. γι. 8, 18), 11οῖβ ΠΟ οἷη ἀπθοίδηρθπθβ {{1- 

ἐΠ6}} θοῦ ἀδ5 υϑυ πῃ θάθπθ ἸΔῸ ΒΘ Κοηὐη15 ἃτπι ΑἸ]ΟΥ υθηϊρ 6 οΥσαῦύθῃ. 16 

ΝΔΟΒτ μέθη ἀδγῦθου [πὰ δ 0}}) ΠΟΥ Ὑ]Θάθ ὈΠρϑπηθίη σού. ὙἹούου στοὰ Ὑ δ 

(θ06 ρουίβουψζομθ νϑηα8}108), ἰπ ΠρΘὈΙ ἀθέου ὥργϑοθ ΓΟγοῖ θοπα, [ὑθῦ ἴπ Γοἰπον Ὑ οὐ- 

ΘΙ ΠΡΘΠΟΙΠΙΠΘΏΠοΙῦ Ὑγοὶδ ΖΓ ΟΚ ρθρθη 85 ΤΠ ΘΌΘη (65 ἢ. Επ]ρσθηύιβ, ἀδ5 οἷη Βοῃ τ οΥ 

ἀθβίθι θη ἰπ ἸΚαυίπαρο (Ἐθυγαπάμβ 7) [ΓΟΠγῖ8Ρ. {96 Π60. [ἀρ ἄθπῃ δπάδίθη ἀρουπμδαρύ 

ΠΔΟ., Πα σο]]έθη, ἀαίβ Κοίη ΠΟΥ ἸΘθ6 ἀπᾶ 65 [οἱ ἰῃτ ἰοίςου 116, ἄδθ οἰ! θοῦ 

ἀ65 τῦτηϊ [θη Ὑ ΟἸ 65 Ζὰ νυ πη 6 ]η. ὙΥΙΘ. ἃπάθυβ ΚΠΙπροη ἄδσθρθη δα! σίδηβ σὸρ Μδ81- 

[6116 σαι !οπθη 440---451 (4110 814 πο ον Ετοθθγαπρ' Καὶ ἀυύμαροΒ ἀσγοι αἴθ Υ8η- 

ἀ4195) δοῃὺ Βάοπου Π 6 φιθογηδίίΐομθ 61] (πη) 16) 465. ἢ. Απρυίπαβ Βαομα Τ)6. οἰνὶ- 

ἰαύθ 1) 61), σου ἸΘΠΟῚ ἄδβ ϑίγαξσουιομῦ Οοὐΐοθα ἀστοῃ ἀϊθ Ὑ δηάδ!οη, Οούμοπ ἃ. [. ν. 

γουϊκπαοί, ἀϊ6 οἷπθ πϑὰβ ΙΕ Κοὶ ἴπ ἀϊ6 ἔλα]8. Ὑ δ] σϑογαομῦ μα έθη. 6 Κοα- 

[ὉΠ6π δηάδιθη μδϊξίθπη ἄἀδβ θϑῆθοκίθ Αἴτκα σοίδαθουθ σοῦ 8116 πὶ ρΘΙΟἈΙ ΟΕ] ΟΠ Τη 

ὕπῆδύ πὰ ἴὈραῦ α16 Ῥλμμου ψἱθάθυ ὈΘΙΘΥ σοτηδομῦ. Αποῖ Βοὶ ἄθη (ούμθη σθ 00 65 

Κοίηθ Ηυτου, Κοὶπθ δοἀομηϊθη: οἷπθ Βοπδασρέπηρ, Ὑ6 ]0Π6 νου ΕἾ 10} ἀστο αἰ ΤΠδύ- 

[Δ6η6 Βοίεδισε τίῖγα, ἀδίβ ἴῃ ὉΠΗ1ὰ5 ΒΙΡοΙ θουίθίσαηρ ἀδβ οτέ ἀρσενοχοίτοι 
(4. Τίπι. 1, 10), ἀδ5 Κοίπϑυ ρου θο [ὉΠ 6 ἢ ἩδαΓΟἢν Ὁ ἔθ η]ῦ, απ θουουχὺ Ὁ] οἰ δύ. ΟΖ 

ἴῃ ἀϊοίθπι ϑίηπο [ἀσὺ δ ϑα!νίδηαβ (8. ἃ. Ὁ.) νοη ἀοίμπθη ὑπᾶ δηάδιθῃ: . Αθο- 

τηϊηδύϊ Γαηὐ ὙἹΓΟΓΠῚ ἱτηραγὑδύθβ ---- τοιηούδ, ον 80 {ΠΠ15 ΟΥ̓ ΟΔΓΠΪΒ ᾿πηρυτύα 8. --- 

οβέυ!ογαηῦ ἄἀθ οπππὶ Αὐτίοα [ὉΤᾶ65 ΥἱΓΟΥ ΠῚ τη ]]Π πὶ, οορ ἐδέϊοποα οὐϊδιι Πουγπθτιηύ 

τη ΘΟ, Π6Ο ΠΟΙΤΌΘΙΙη ὑδηιθη δαῦ ἰθιηρογδτὶθ [ἀτητηουουιηῦ, [οἀ ῬΘηϊδα5 78 Π| 

ΠῸΠ οἴ ἔβοθσαηῦ: --- Φδπὶ ἀρὰ οἴμοβ ἱπιραᾶίοϊ ποὰ (ἀπὸ ΗΠ Βουηδπὶ, ἰᾶται δρυά 

γαμπάδιοβ πθὸ Βοπιϑηῖ. Τδηΐιπι ἀραιὰ 1195 ρτγοΐθοιϊυ [Ὀπἀϊαπι οδἰθίπηοηΐδ 86, ὑδηέαπι ἢ 



ΧΧΧΥΠΙ. ἘΠΕ] δ δα πρ᾽, 

[ϑνυϑυϊύαβ ἀἰβοΡ] π86. ΠῸΠ [Ὁ]ὰπὶ ααοα {{{| ΟΕ Γαπύ, [δα αὐ γ8πὶ ἀϊοδηλαβ ΠΟΥΔΠῚ, ΥΘΠῚ 

ἱπουΘ ἀ 1] 61, Υ6ΠῚ ΡῸΠ6 οὐΐδιῃ ἰηϑααϊύατη, οδίθοβ οἰὐΐδιη Βουηδηοβ ἔθοθυππύ. “ 

Ηδύξθ ἀδ5 νδῃάδ 0 η6 Ἤθῖοἢ ἰπ Αἴκα 95 928 ηγτ σονάᾶμγε, [Ὁ ΔΥῸ ἄθπιὶ οἵξ- 

ΘούΒ ΓὈμθπ ἴῃ ΤύΔ] 16 πη, ἀδ5 ἀπύθυ Τῃθοάοτίοἢ ἄθυη Οτοίβθη [Ὁ ρ᾽ ἄπζοπάθη Αὐξίομσσαπηρ, 

Ὠϑῆτη, πὰρ 60 Ῥϑ[ομϊθάθη πὰ ἃθ0ἢ ΠΟΥ ψαγὰ ὑτὰ [οἷπθ Ετμδιύαπρ ἄϊθ μου ΠΗ 6 

ἨδΙἀθηκγαῖν Ζου[ρ!ξουύ πᾷ νουρϑαοί. 

Νδομάθμι Αὐ{|4 δαΐ θη οδίδ!ϑαῃ! πο η ἀϑβ] θη 460. χυτοκροσίομθα ταῦ πὰ 

δαΐ ἀθπι Ἡύοϊνσοσο Οου ]θη Ποὶπηρϑίπομῦ Πδίξθ, τῶῦ οὐ 409 ρ]δύΖ] 10} νου Ὀθπ 

Πα α16 ἩδθΙΌΪΟΙ ΓΘ 18 ογθθμ, Ὑ6]0η6 485 Ζοϑίομθηῃ θὲ ὙΘἀθυθοέγοίαπρ' σᾶ θ6Π; 

ἀθρίάθη πᾶ ἀοίμθη ἐοϊρσέθμ ἴῃ πο ταίοῃ πδοῆ. [ιδὐζύθγ [θη ἀβπη815 'π Ῥϑππο- 

ΠΪΘῚ ὉΠηΐΘΥ ἄθη ἀγϑὶ διηδ]αηρ! Ὁ Π6η Βυάαθγη ὙΥ̓ ΔΙ ταῖτ, ΤῊ ΘΟάουη ἀπὰ ὙΙΔυχηΐΓ, το 

ἄθπθη ἀ6 1} τηϊύ]6γ8 ἱπὶ 4. 458 ποὺ ἄρον ἀϊθ Ἠσππθη ἤορίθ. Τὰ [Ὁ]. ϑύυαπάθο ψαγά 

ἵῃτη ρϑιηθὶ ἀθύ, ἀδίβ [οἷπ ἸΚβῦβυσθὶθ ΕΤΘ]Ιθνα ἴῃΠ| οἰ πο ϑῸΠμΠη ρΘθΟΥΘ ΠΔΡ6, θη ΟΣ 

ΤΠΘΟάοΥΟ πᾶηπίθ πὰ ἀ6Γ οἷη θυ Ομ . ἨθΙὰ πογάθῃ [01106. Ὑ1616. ου!θο 0 ἢ} 6 

δῖον παὐξθῃ, ψῖθ ψἱγ σοίθμθη (5. ΧΧΙΧ), ἀθη Οἴξ- σὶθ ὙΥ οἰ ρούμθη ἔοτύροἴθυζυ, ἀπὰ 

ἀπύρε ]ΘἀουΠοϊέθῃ ὙΥ οἰ σου Πρ θη Φ ἈΠ γοβρ Ιου ρϑζϑηϊὸ; ὑπᾶ 815 Μαγοΐδη ἀπά 160 1. 

ἄθν ΤΉΓΔΚΙΘΥ ογποὰΐ ΠΟῊ τγοϊροτέθμ, ἄδ τηδηπέθῃ Ἰθέζίθγθῃ ἀ16 Θοίμθη πὶ [Ὁ ΤηΘΉΓ, 

815. ΘΓ 8δη ΤΗΘΟΔοΥ ΟΝ 465 ΤΥ ΔΥΙΘΥΒ ΒΟΉ ἴῃ ΤΉΤΔΚΙΘη ἄοοη σῇ} Ππδέξθ, ἀσγοι οἰ π θα 

νυ μθογθηάθῃ ΕἸΏΪ811 ἴῃ ΠΙγτθα. ΕἸαρϑ δηὐτομέθύθα ἀϊθ6 Οὐίθομοπ ἀϊο Ηὐοκίςαπάο, 

Ζαπι {Ππὐουρίδηθ ἈΡῸῚ ἄθε Ἔπη6 πᾶ ΕὙΥΘΌΠα[ΟΠδὴρ οὐ! δ᾽θθη [6 ἄθῃ πὰπ᾿ ΠΟΡΘη͵ δ - 

τρθη ΤὨΘΟάουοΝ (1π ἄθπι ΑἸέύου, ἱπ ΘΙ μι θπὶ 616 ΚΠΑΡΘα ἃπ ἃπᾶτο Ἠδέθ ρθρθθβθη 

ΓΘ} ΠΔΟῊ ΟὉὨΓΔη ΠορΡ 6] (9 οτη. 53), τὸ 6. ἔπ σΥ θομ [Ὁ Π6 ΒΙΠἀππρ ἀπᾶ Υ 6Γ- 

ὈΠάσπηρ, [Ὁ τῖθ ἀϊθ ΟΠητηδοηὺ 465 Ηοΐοβ ρϑηΖ 'ἰπ ἄἀθ᾽ ΝἔΘ Κϑῆπθῃ Ἰογηΐθ. 

Αὺθβ ἀογ ΤΠπγὰθ 465 ὙΟἸΚβρ οι [65 ΔΌΘΥ ΠΘΥϑῸ5. ἔα 65 ΤἬΘοΟάοιηΐ πᾷ ὙΙἀατηΪν 

δἰπθῃ Κὔμποῃ ἘΠΕΓΟΠ] ΙΒ, ἀπ τγαιΐέθη ἀδβ Τ)ο05, ψομΐη [16 τηῖῦ θη ΠΠτῖρϑη ΖΙ ΘΗ θη 

[ΟΠ] θη : ὙΊΔπτηγ σίθηρ π8 0 ἢ) Τὐ8]16η, οπάούθ ἀουτὺ 8061. θ8]4 (Τοτη. 660), πογδαΐ [οἷπ 

δ᾽ ΘΙ ΟΠ Πδτηΐρου ΘΠ ΠΟ ΠΔῸ} ΟΔ]]16η παπᾶΐθ. ΤΠΘοάουα ἀδρθσθη Ζορ πᾶ 0} ΟἸΙ θη, 

Θτοθοσίθ ΝαυΓὰ5, ΤΠρΡίατη, Ἡργϑοῖθα, [8.1 {ἃ ἀπά ΤῊΘΙΓΓΔ]ΟΠΙΟἢ, τοπδο ἢ Κὶ αἰἴο Ζθηο 

τηϊῦ ἴῃπι| ἀδ5 Βὕπαηϊ [5 ουπθαύθ (ΠΤ οτη. 55), ἀθῃ πὰπ ΔομύΖο μη) δ τίροη Τὐπρ]πρ' ΤΗΘο- 

ἀοΥἹοῖ ΔΡΘΥ (οἴπθη Ὑαΐου ἀπᾷ ὙΟΙΚ6 συτάοκραν (470). ΤΙοου σίθηρ ἀδτγασέ πἀπτηϊῦ- 

[6] 0. ταῖ 6000 Μᾶπη ἀογ Τ)οπᾶπ σὰ ροσθη αἴθ ϑαγτηδίθη πηΐου Βαθδὶ, θοίορύθ ἀθη- 

[Θ]θ6π ἀπά πδῆπη Κἰπρίἀππαπι (ΒΘΙρΥαα) οἷπ, [ὁ ἀδίβ 416 βιϑίπθῃ ἰῃπ Ζὰ ἴῃσϑπι Καὶ πίσ8 

γηϑοῃύθη (9οτη. ὅ6. ΟδῃΠοᾶ. 8, 5). 

ΤῊΣ] Πα Πδύδθη πάτο Οἰροίμθη σὸὰ ΤΉΓΑΚΙΘη ἃὰ5. ὈΠἕΘΡ ΤἬΘΟΔοΥ ΟΝ ἀ6Πὶ 

ΒΟΒΠΏΘ. ἀθ5 ΤΥ ΔΙΘΥΒ. δ 5 οΥ ΟΠ ΓῸΠ6. οίοἢ σου ὺ ἀπᾶ Ζοπο Βαύζθ ρθρθπ Φ0Π6Ὲ 

θη ᾿ἄάπρθγη ΤἬΘοδουοἢ. 415. Καὶ ΓΘ]! Ομ θη ΕὙΘα πα ροΌΥΘΌ ΘΠ Θη σγ0 116, ΔΡῸΓ Βο46 ΤΗθο- 

ἀουοἢθ νογοἰπίρύθη ΠΟ ἀπᾶ [{6]] θη ἴπγ ΕὈΓἀθυαΠσθη ρϑπιθί πίη. ΤΉΘΟΔουΟἢ ἀοὲ 

δάμπροτο στοκίθ υοῦ ϑίοθὶ, Ἠρυδοῖθα πᾶ Ἐριάδυχαβ; ουποαῦ πγαγὰ πύου δ 6]0, ΔΌΘΥ 

γΟΥΡΘΡΘη5 (480). Νὰ τῶῦῦ Ζθηο ἀπηροκθησὺ ὑπ ἀθη ΤΥΪΔΙΪΘΙ, [Ὁ ἄἀδίβ ἀδ6᾽ ᾿ηρ ΥΘ 

ΤΗΘΟάοΙΙΟἢ. (ὉΠ ρορθη ἀϊθίθπ δητγίιοκύθ. Ὑ͵Ίθάθυ μοῦ ΔΘ. ΓΟ μσσουθη θοῖά6 Μἄμμου 8Π 

Οἷπο5 ΕἸΓο5 Του ΠΟ ἀθαῤίομθ Ττθαθ. Τ)᾽8 [087 ἄἀθι ἅ]έθγθ ΤἼΘοάουοἢ Βα] ἀδι- 

δαΐ 481 (Οδ!Ποά. 7, 26. Μδτιοθ!η. ΤΉΘορηδη.). πᾷ ἄθὺ ἰἄπρθθ 856] πὰπ ἰπ Μ8- 

οϑάοπίθη ἀπὰ ΤΠ ἈΠ θη οἷἰη. Πα ουπδηπίθ ἰῃπ Ζθποὸ Ζὰ ἰβθίποπι ΟΡ θυ ΘΙ ἀπθυτπ (τπᾶ- 



Τ)᾽5 οἰδρού! οθ Τάθιοῖ ἴῃ Τὐδ !θη, ΧΧΧΙΧ 

ΘΊΓΟΥ τα] θαμὰ), Ζασπι Ῥαύγ οἷ ἀπ Ζασι Οὐ ἃ] (484), πᾶἢπὶ ἴμη [Ορᾶῦ ἃπ ΘΟΠΠΘΒ 

δίαϊε 8π, [ὐζίθ ἴμπὶ οἷπθ Βα ἅ 16 (]ογη. ὅ.1) ἀπὰ ὑταὺ ἰῆτη ἀδὰ5 [Πξ6γ- Πδοίθα ἀπά 

τηΐου-Μύοη ἃ0, σψὸ ΦθποῚ (Ὁρ]οῖο Νονά θοίο ἰρίθ (Επποά. Ῥᾶπθρυτυ., Μδγοθ]] τη.) 

πη 487 ογποαῦ πἀμύθυ ργοίβθῃ Ὑ ΘΙ ΠΘΘΙΠρῸπ σοῦθη ΒΥΖδηΖ ποδηχορς (Μάγοι! η. 

Ζοτη. 57). 

ἘΒΘΠΙΟμ. [ΟἸ]06,. ἡδομάθπι Βταπηΐθη, Ο8}1}16η, ρδπΐθη, Αἴκα, 5101] 16η,) ΠΙγΎΊ θη 

ἄθπι τὕμη θη Βθίομθ θθγοὶὑβ θη υ [6 γᾶγθη, ἃ Τύδ] θη, πὶ ἄθηη ἀ6Υ ὙΥ̓ οἴἐσοίῃθ 

ἩϊοΙτηΘΥ ομοι ἔληξ Κ ΙΓ ἃ0-, ἀπα νἱοὺ οἰηροίουζυ Παύξθ, πἰομῦ ταϊπθυ ΑἸδυίοῆ ἀπά 

Οἀοδκοι, ρσἄηζιο πἀπέθυ]θοθη: πὶ 98} 488 Ῥσϑορ ΤἬΘΟαουΟ σορ Νονᾶ ἰπ Μῦύϊθῃ 

ααΐ, δὰ ἱππθυθπι Τυθθ6 (Τοτη. 57) τὶ δαΐ Απύγθ ΒΥ Θά οη5. ἀ65 ΤΠ ρίουβ, ΔΘΥ ΨΟΥ 

ΟἀοΔΚΟΙ Ζὰ ἰμπὶ σϑἤομθη πτᾶϊ, πα ΖαρΊΘ 0} πηϊὺ ΚΚ ΔΙῸ Ζθηο 5 Ζυ[τηπηὰπρ (ῬΊΟΘΟΡ. 

ΤΆΘΟΡΗ. ΗΙ. ταϊς,}), ἀν᾽ ἀδάστοῃ ἀ65 [ρθη ϑΟΠΠΘ5 105 ψαγάθ. ΕἸπηθ ὙΥ οἰῦ [οὐζίθ 

ΠΟῸᾺ ἱπ Βονθσαηρ (Επποά. ρᾶπορυτ. θ, 4) ἀπα παϊχύρ 489 [10}} ἰπ τϑαποῦ 98 1682 οἰύ, 

πδοπάθη αἰ ἀθη Πυτοῆσδηρ ΘΏσθπάθη ἀθρίἀθη Ὀ6ὶ ϑιγμΐαπι ἀπὰ Θηρία πατη ο6- 

ψοΥΐθη ΤΟΥ άθη τ γ6η, --- 061} αἰΘ Ομ 8. τηδηρθ]ύθη, δπὶ ΠΥ ἀ65 δαυ !οηθη ΜίΘΘΓο5 

Θαὐ]απρ; Οἀοδκου, ἀοὺ [οὐ 470 ΠΟ ζὰπὶ Καὶ ὅπίσθ δαΐρϑυουίθη, σορ ΘΙ ΓΘ υ ἢ [6] {Ὁ 

ΘΙ ΟΠ Πθα. ουμα!έθι (ΥἹοῦ. Ψιδ. 6) ἀπᾶ το Ἐπαϊομ, ἄθπι πϑίθροι αἰ Όμθη Καὶ πίσθ ΕΥΪ8- 

ἄθῃ ροίομ!ο πη, ἀθη Επρὶ ον γ 65 ΕΘ]θύμθαβ. οὐθῦ Εανα 481 Ῥοίϊθρὺ πὰ πὶ [6]- 

ΘΙ (ΘΔ Β]Ϊη ρϑίδηρθη φϑποιηηθῃ Ἠαίζθ (δ Ποά. ΟἾτομ.), στυτάθ ἃπὶ [ΠΌΠΖΟ 

(Αμην. Υ δἰ. Φογη. ὅ 7. ΟδΠοα.)} πα ΒΟΘΒπΙα]5 8 ἄθγ ΕἸΘἢ (Εμμοά.) ρ βίο! ρθη, 

ΟΏΘΟ. ἡ  οίοπμδ, Μαδι!δηά πᾷ Ῥανίᾶ (ΤΊοϊπΠατη}) συϑυ]οῦ ἀπ πο ἤομι, σορ ἀδ, ΠδοΪὶ 

Βδυθηηδ, ΠΟ συγάοκζος. Ταΐα, [οἷη ἘΘΙΔΠΘΥΤ, οίθηρ χὰ ΤΠΘΟΔοτίοῃ ἀδθου, 6] ΔΌΘΥ 

[δτηπηῦ ΕὙΘασΟἢ σΖὰ Εδνθηίίδ, οὐοΥ ΕΘηΖα Ὑ]ΘάΘΥ 80, ἴο ἀαΐί ΤΠΘοδουοἢ ΠΟ [6] ὈΓῸ 

ΒΔΟᾺ ΤΙοίππαπι ΖαΣ ΟΖ Θ ἤθη τηαίβύθ, Οἀοακοι ΜΑΙ] Δπηα τὶ θυ θυόθθτη πἀπᾷ 9 6ηθη [6] [Ὁ 

θΘΙαροη Κοηπίθ. ἴομ ἄρῃ ΥΥ οἰὐρούμθη απὐου[χὺ Κοππίθ Ἰθάοοι ΤΉ ΘΟ ου]ο πὶ 

11. Αὐρυ 490 Οἀοδκθοη οἷπμθ ΒΟ δοηῦ 8 ἀθν Αἀάπδ, Ὀϊθύθμ, πᾷ 0 ὙΘΙ ΟΠ Ὶ ἀϊθίοι 

ΠΟ πὶθάθυῃο]ῦ π8 00 Βδυθηηδ, σα ΟΖ] θ θη, ΤΠ ΘΟάοΥ ΟΕ ἴῃ ΔΌΘΥ ἀτθὶ {8 γ ἰδπρ' πύρα 

οἵὐ στοίβοπι Ὑου]υδ6 ἀν αούμβθη πτὶθ ἄἀθυ Αὐβίϑ!] θ πάθη (Ὁ δῇΠοά. (Πγ.} ΘΙ ρου τηυίδβέθ. 

Απὰ 237. ἘΘΌΓΘΔΥ ουοροσί ΤΗΘΟαοτίοι Αὐϊπηϊπαπι ἀπά Ζορ ἃ ὅ. ΜᾶϊΖ 493, πδομάθῃι 

Οἀοδκοῦ ϑέδαὺ ἀπά ΓΘ Όθη ἴμτη θγρθθθη Βαύδθ, Θηα]Π10 ἢ 'ῃ Βανθηηδ, οἷη (ΡΊοοορ. ". ο΄. 1). 

Οἀοδῖοῦ ΔΡῸῚ 6] Ῥ814 ἀδγαιῇ Ὀθίπη δίνη] ἀσγοι ΤΠΘΟΔοΙΟἢ5. οἰρθπ Ηδηᾶ (Ρτο- 

οοΡ. Οδίποά. Ομν. Ἐπποᾶ.). 830. Ὀθβουγίομίθ ἄθηη ΤΠΘΟαουο. ἀθν Οἰρούμθ ἰπὶ {188τ 

498 σδῃζ [{δ]16η, ποϑοί 51ο1Π16η, Ῥγοσθποθθ, Οδ]]θη, μδθίθη, ὙἹπα δ] οἰθη, Νουΐσιιηι, 

ΠΙγτίθη, Ῥδηποηΐθη πᾷ ΤΠ) ΔΙπηδύϊθη, πϑῆτη ἄρῃ ῬαΓΡυ (Φογη. Αποηγημ. Ὗ 8161) ἀπὰ 

ἐῃγοηΐύο πη Βδνοπμηδ, σψὸ [(οἱῦ ΗἩΟΠΟΥΒ [Ὁ Πποη ἀἷθ σγὔμη! [ὉΠ 6 Κα ΔΙῸ σϑἰοίθη Ὠδέξθῃ. 

Γχυ  ὍΠθη 81 ὈΟΙοὶΐβ ἂπὶ 9. ΑΡΠ] 491 ἸΚαἰίον. Ζθπο ρϑίζουθθῃ, πἀπᾶ Απϑίϊα- 

ΠῸ5 1., ἀογ ἴΐπι ροίοϊσύ ταῦ, (ὉΠ οκύθ 8ῃ ΤΉΘΟΔοΥΙΟ 8116 ϑομσηθιοῖς ἀθ5. Καὶ [Θυ] 1 οἢ 6 πὶ 

Ῥαϊαίίοβ, ἄθῃ Οἀοδκοὺ πὸ ΒυΖϑηζ σοίαπαὐ μαίέθ. Απδίνα[β ἈΡΘῚ [τὺ ὅ18 ἀπά 

65. ἔοΙρίθ ἰἢμη ἀδθὺ ΤἬγΑΚΙοΥ Φυ[ητι8, οἷ ρθη μου ϑοϊάδῦ, ΔΌΘΙ οἷη ἰπ Βδμκθοη ρσθ- 

ἀρίου Μϑηπ, ἀθγ πδοῖὶ ἄθῃῃ Βδίϊιθ ἀθβ ἴῃπὶ ρϑθου [ο]σθηάθη {α[πίϑηπβ Πδπάο]ίθ. 

ΤΒΘΟάουΟἢ ρ»αὉ ἀ6Γ δγοἀὐέοσέθῃ ἀπὰ οὐομδρεθοη Μοη Ομ μοῦ αἰ Πὰμθ πψιθάον; 

ἀγα (βῖρ 78ῆτθ Πουγίοῃέθ δὲ, οἷ πϑῆτον ΕὙϊθἀ θυ 0, οἷπ ηγου Καὶ σηὶρ (ΟΔΠΠοά. 1, 1), 

ΒοΙθθὺ σορ [οἰποη Οοίμθη, Ποομρθδοηύθυ σὸὰ ἄρῃ Ηὔμμθση. Α1165 Β]]οκύθ δυῖ ἴῃ 

(Φοτη. 58), [6] (Ὁ ἀϊθ ἔθσπθῃ Αθίῤγου [πάθῃ ἴῆτα, ἄθυ δἰύθῃ ΝΔΟΙΒδυ ον οἰπρθάθῃκ, 



ΧΙ, Ἐπ] οΙ πη". 

Βοιπίξοϊη ΖῈ Ὑ τθσπιηρ (ΟδίΠοα. 46. 40. ὅ, 1. 2). Μρ͵ῬΡ’ὃ ἄσπι Ἡοἰπιδύϊαμθ ὉΠ160 
ΕΓ ἀρουμααρὺ ἴπ ἱπηϊρ ο Υ ΒΟΥ σαηρ ἀπ [αἱ5. Δ 0 ἢ Ὸ8] ἄδηαπι ΠΙΘΌΟΥ 'π Πδνυθηῃδ 

815. ἴπ βοη. Μ|Ρᾷ ἄθῃ Τηϊτϊ ρθη, Βυτριπμάοση, ὙΥ οἰ ροίμθη, Ἡθγ]οΥη, Ὑ᾽ Δηάδ] θη 

[ΟΠ]ΟΙΒ. ΟΥ Δα Οἢ ἀσυγοῖ ΘΠ ]ομθ Βαημᾶθ Βιϊπ ἀπ {{6, οθοπίο ταϊῦ ἄθπ ΕὙΘΉΪ6Π, τηϊῦ ἄθηθη 

ΘΓ ΔΌΘΙ ΖΌΥΟΥ ΠΟΘ Καπηρίθηῃ πιαίβίθ, σοθοὶ ΘΓ 'ππθη ΑΥἱὸβ ἀπ αἷθ ον μδ 

ὌΡΕΙ ἀὰβ σπϑί ρου! οη6 Π δῖοι πϑῦμτὰ (511). 

ΕΥ Κοημηΐθ [Ὁ νγθηΐρ σὶρ ΚΚ δι ίον Φα πὰ [ὉΠγθίθθη: ἀἴ6. υἱοῦ οὐέοπ ΒΌΘΒΙθ θη 

[οἰποβ Ναπιθηβ (Διὰ οἄον ΨΙΠΔΝΛ) ρῆδρέθ δὲ ἀυτος οἷη ΒΙΘΟΝ σὰ πηΔΠ]6Π; 6ΓΓ γΘ]- 

θοῦ δῖοι φούΒ! [Ὁ 6 Κα πᾶ θ6 ἢ ἴῃ 4186 τὔτηϊοΠ6 Τα Π η ΓΟ μα]8 Ζὰ (Ομ οκθη, πόοροροη ΟΥ- 

Ῥτϊδηιβ, ἀογ ῬδύγΟΙοΥ, (οἰπθ ΚΊηαΔΘΥ σού! Ὁ} Ἰθυη θη 1ἰοίβ. ΤΘηποοἢ. ὯΙ ΟΥΓ ψ[508- 

σιοτῖρ (Οδ[Ποἀ. 9, 24), ρῆορ ΙΘμδξθῃ {Ππιρᾶπρ' ταϊῦ ἄθηη ῬΆΪΟΙΟΡ θη Βορίμαβ, ταϊῦ 

ἄθπι ΒδαΠΊΘΙΘΥ ὙΠΟ ΠΠ5 πη τηϊύ ΟὙρυίδη, ἀοὺ ἄγοὶ ὥρυδοῆθη νου πα σπῖθ οἰη[ 

ΟΕ. πὰ ἀοο ψ]θάθυ τηϊὸ ΤΠ Θοἀουϊοἢ ἀὰ5 Ποίβ ὑπτηπιοὶέθ (Οαῇποά. ὅ, 40. 41). 

Ἐν ἸΙθθύθ ἔθυημοῦ ἄθη ἀοίδηρ ((δποά. 2, 40. 41), τοῦ ΑἸ]ΙΘ πὶ ἀθ 6. Οδγθομρῖκοῖῦ ἀπᾶ 

Ττθαθ. θη ΓΊΡουαβ. Πϊο]ῦὺ Γ᾽ σούδάθ ἀθβῃ8}0 ΠΟΘΙ, ὑγ8}1 δ᾽ Ἃ6ὺ ἐγθαϊθ ΑΠΠἄΠρΘΥ 

Οἀοδκοῖβ σονθίθημ τῶγ (Οδποα, 2, 10. Επποά. 6ρ. 9, 23). Πὲ5 του οὲθ ἀπά 

πη ΠΓΟΒΘΠΙΘΟτΘ Πα] θα τπθηγέθ ἀπά πᾶμτέθ δὲ δαΐ 646 ὙΥοθ ἀπα τηδοηῦθ ἀδ5 γϑὺ- 

δάρίθ ψΊθοΥ στη, α16 Μη ο ἤθη σ]Θά 6. ἔτο. ΕῪ πᾶ ΠΠ|, τὶ Οἀ δ ΚΟΥ, σοῦὶ αταπᾶ- 

ῬεΠίζθ, τνουζιρ! ἢ ἀον ΠΘΙΟΠθσθη,, ΠῸΤ ἄθῃ ανἰἐύθη ΤῊΘΙ] (ἀϊ6 [οτύθβ οί 85) ταϊῦ 

ἄθπι ΠυϊθΈΠ61} ἀθὺ ΘΚΙάνθη ἀπά ἀ65 Εχύγαροβ (416 Το γα), τ ἄμγοπα ὙΥ οἰροίμθη ππᾶ 

ΒΌΤΡΌΠΑΘΥ Ζυοὶ Πυι{Π6116., ἀϊ6 Ν᾽ δηάδ]οπ 'πὶ ΑἸ] θιηθίηθη ἀδθ ἀϑηΖ8 φΘΠΟΠΊΠΊΘΗ 

μαίίθη, αἴθ Βυτριηάθη ἰρἄξον 416 ἨΔ] 6. β 

ΤΠΘοδουῖο 11οῖβ ἄθη δαί (οἷπθ Ὑ᾽ ϑυξα ὰπρ (ταὶ ΟὐμΓα]π ἀπ ϑϑηδίοσθῃ) 

ἀπᾶ οτάποίθ δῇ 1646 ὙΥ οἷ8 αἴθ ἀοἰβίζθ, 416 ᾿ιδοπίβρῆθρθ, ἀϊθ δίθαθσῃ (ἀταπᾶά- ἀπά 

ον θυ θο[θ 617), οσηθαΐθ ἀ16 αὐθηζίο[θη, [0616 Ποα ἀπά Βαυθπηδ, πὴϊῦ ἰμτϑη ὟΥ αἴ δγ- 

Ἰριξα ρθη πα ΘΟμδα ὈΊ ΘΙ τ] θάου ΠΟΥ, ἃ νου οπὔπογυίθ 6. ϑοίπθη οίμοη Ῥθυδῃσίθ 

ΟΥ̓ ΠῸΡ ἀδ5 Ὑουγθοιύ ἀοΥ Ὑαθη, ἰῃ ἄθηθη [6 [16 Ποι[βῖρ ἀθύθη, ὅϑ16 ΠῚ θθη ρο- 

Ιοπάουύ ἰπ ὥργδοῃθ, ϑιιίθ, Τυδοηῦ, Ὁπύρυ οἰρθπθῃ Ηρυζύρθῃ; σᾷῃζ ψ|86 δΔῸΟΝ ἀϊθ 

ὟΥ εἰὑρούμθῃ ἴπ ὥρδηϊθα ἄθη Εἰ ὔπηθυη ἴῃγα Υ ουΐα [ἀπρ σ Θ᾽ αίβθη Παύξθη., πὰ ἀδίβ [16 

ἰοῦ πὶ ἄθη (ούμοπ Ποίγαίμθη ἀαγίθη. ΤΗΘοάουῖο Ῥοξύγἀθυξθ ἔθυπου θη ΑΟΚοΥ- 

Ἀδὰ, 116[5 416. ῬοΠΟ [ὉΠ 6η  ἀτηρίθ δαβυο Κη θη, ΠῸΡ ἄθη Ηδη46] ἀπά Ὑ  ΥΚθηγ, [ογρὲθ 

ἐὰν (οίγαϊάθ ὑπὰ ϑρ1616 (ἐγ ἀὰ5 Βαηρτίσο. Βοπι) ἀπᾶ [ἀν ΒΙΙΔαηρ. 

Νδομάθιῃ οΥΓ ἴῸ σονα!ίθῦ, Ζορ δ΄ ἴτὰ 94γ ὅ00 (100 ΦΖ8γθ ἔα ἤδοῖ ΑἸΔυοΒ) 

ἔθ θυ] 6, ΔΌΘΥ ἔτι αΠ]ομὉ (,πῖτα ΔΗ αὐθ.. ΟΠ.) ἰπ Βομπὶ οἷπ, δἰπρθμοὶῦ σοῃ 

ΘγτμηΔ ΟΠ 5, Ὀθρυ δῦ σοὴ Βορύμίαβ; Ὀαἰεδεϊρέθ Γἀτημ ] οι 6 Πού Πομηβ ἀπᾶὰ ογάπθίθ 

Ῥγδο ερθ ΘΟμδα ΡΊ 616. 8δῃ (Απομγπι. Ὑ 416511). - 

ἀδρθῃ ἀϊθ ΚαιμΟΙ ἢ 6 ΚΚΊγτομθ τπτᾶῦ δὲ ἀυ]ά ατη (Απδἴξαβ. νυἱύα Ἡουτϊβᾶδθ ρΡ8ρ868), 

ἀυ]άίατη [6] Ὁ σορθη ἀἷθ {πιάθη, τσ 6101186 σὺ 7661 γϑυξοὶρὺ πσαγάθῃ : 18. ἀ16 Καί ὉΠ 6 

ΚΚΊγομο ΓοὨὐχίθ ἀπᾷ Ὀθίομθηκίθ συ. ΕΤῚ [{τᾶῖτ6 ΔΘ δτδηϊομθ Βι(ομδξΐο; Θθθη[ο 

ἄρῃ ΕἾΘΥΘΙ δὴ ατγἄρθυη ((δι]ΠἹοὰ. 4, 18) τῖθ υἱῦ Μαρὶθ (Οδηοά. 4, 22. 28). Νὰΐ 

Θἰμμηδ], ΚΟΥΖ ΥΟΥ [Θἰπθπὶ ΤΙΘΡΘηβοπάθ πᾶ Γ᾽ ΠρΡΘΥΘΟμύ ἀπ Ππαγύ. ΕῪ Πδύξθ 80 ἢ 

Οὐ ΓὑΔὨΟἾΠΟΡ 6] 815 Βούθῃ 8ηῃ ἄθῃ ἸΚδἰίου ἄθη σϑιθηγύθῃ ἀπᾶ ἴῃπι σουύγαπξθῃ Βορίϊα5, 

ἀρΙρη Ομ θρθυνίθυ οὐ Υτητη οἤπ5 ἀπὰ ἄθῃ σὔμπαοθη ΒΙΓΟΠοΥ ΦΟμΠμΠ65, ἋΘΥ [ὉΠῸΠ 

ΠΡ ΘΙ οίθηρ, ρϑίθηαθί, ἅτὰ ἀΐθ Κἰγο ΠΟΘ η ὙΥγθη ἴῃ ΒοίυθΗ ἀοΥ σομ Φυ[ίηπβ ἀπ 



ΤἼΘΟάοΤΙΟΝ ἀπά [εἷἰπο ΝΔΟΒΟΙρΟΥ, ΧΕ 

δα ἘΠ Δ Π 5. ρ τ ΙΒ ΠΔ ἢ ἀο]θη ΑΥΔΠΘΥ σὰ ογάπθηῃ. Οθρθῃ αἰθ Βδ ἄάθη οὐ θγθη ΔΌῸῚ ΓΕΘ ρ; 

δὶ ἃαΐ αταπὰ σοὸρ Βυϊθίθη ἀθὺ Ὑ γα δομὺ ἀθ5 Ὗ ουγαίηθβ δὰ απ Τομδηπθ5 πταγὰ ἴῃ 

Οοπηἰδηξίπορ 6] [Ὁ δ] θη Θπιρίδηρθη, αἀδίβ πιὰπ ΤΉΘΟἀουοη ἄθη ΑὙργομη πἰομὲ 

σογάθηκοη Κομηίθ. ΝΙΟΒῦ ἢὰὺ ἀαῖς. αἴθ σδηζθ ϑιαδθ ἄθῃι τὕπ [θη ΒΙΓΟΠοἴθ υἱέ 

ῬγΘηηΘ πάθη ΚουΖθη ΘηἐρορΘησΘΖΟΡΘΙ ΜΓ, ἋΟΥ ΚΙΓΟΥ [6] Ὁ Ὠαύδθ [10 ὙΟΥ ᾿ΘΠΘΠῚ 

πἰθἀουρθυσουίθη ἀπ ἴππὶ ἴῃ ΤΠ αν σου] αἰρὲ (Απαίταί, υἱέα Φ08.; Αποηγπι. Ὑ 416 [Π] 

91). ΑΙΞς ἄδῆθι Ζοβᾶηηθ (520) Ποιπικαπὶ ἀπὰ αἰθΘ Κυπᾶὰθρ ταἰρργδοιίθ, ἀδίς 8110 

Αὐΐδποῦ, αἷθ Ὀογθὶἐβ Ζὰσ ΚΌΠΟ] ΓΟ Πθη Κίντομα ἀθογροίγοίθῃ πἄγθη, ἀδυίη νυ]  θ θη 

γηϊιξύθη, σαῖὰ δ᾽ ἴῃ 5 ΟδἔδηρηϊἝβ ρονγουθη, ἴῃ ὙΓΘ]ΟΠΘΠῚ ΕΓ 8ἃπ| 8. Μαὶ [{Δ17}. 

ἘΡΒΘηΐο τὰν ΟΥΠΠΠΊΔΟΠτΙ5 Ὀθτοὶΐβ 20 ἴῃ Βανθηπδ, Ροίδηρθη ροίθιζὺ πογάθῃ πᾶ ρ6- 

[του ῦθη, Βορίμίαβ ρον ΓὉμοη 94 ἴῃ  ιοπα ἀπγο ἀἷθ ΕΟΙοΥ ροασδ]ῦ ἀπὰ ἀυτγοῦ 85 

ϑομσγουὸ Πἰπρουϊοῃξοῦ πογάθῃ. [ἢ [οἰποῦ Ηδῆρ Παύξθ δύ ἀὰβ. δῦ ὑπ5 ρϑἰζουησηθηθ ΒαΘἢ 

1)ὴ6 Οὐπἰο] αἰίομθ σίου θη. ὙΤΠΘοάουΐοἢ [{Ὡ 7} πἰομῦ δῆ σ 6 Ὡ80 ἢ ἄδπι ΒΙΓΟΒοΐθ Το ῃ81- 

Ἴ05, ἃτη θ. Αὐρπ ὅ20, δὴ οἷπθπι . ἤσχαβ γθηΐγ β΄“ (Αποηγπι. Ὑ 816{1]}}, θα 815 ΟΣ 

Βϑμοῦν Βδξίθ, αἴθ ΚΚΊγομθη τ] θου ὈΘίαομθ πη σὰ Κὔπηθη. [186 Ὑγβ! ὉΠ6 Κἰγομ]οῆθ ὅαρθ 

παῦ ἃ ἄθπι Ὀ] δ 2] θη Τοάθ οἷῃ ἐοἀ τ πρθπ 65 ΕΣ ΟΒγΘΟκθη σθιηδοηύ, πο] ον Καὶ πὶ 

8) ἀ6᾽ αἴθ] ἴῃ οἰπϑιη ΕἸ Κορίθ ἀθὺ ούδαϊούθη Απε]1Ζ ον ]οκὺ μα 06 (Ρτοοορ. 4, 1), 

ἀπ Παὺ Ζὰν δμπο ἄδζι οοαϊοῃἑοί, ἀδίβ ΤΠ ΘΟ ἀουοἢ πὰρ δῇ ἄθπὶ Πρδυ! Ὅμ6η ΕἸ] Δη 6 

πὶ ὙΠ] απ 6 Ὀγθηὴθ (ΗΠ. τη [06]]. ; ΚΚ ΑΙ ΓΘ οσοηῖκ 1Π1|, 940 ---953), τἀ μγθηάᾶ ἀϊθ ἀδθυςἊοῃα 

ὅδ 98, ἴῃ π6]0ΠΠ6 ΤΉ οἀουίοι ἃ15 Π1θύυ ἢ σοι ΒΘ Υ οἰπρούγθύθη ἱ{Ὁ, σ 82 Δ ηαγ6 τυ ἐμ! Ὁ} 6 

Ὀπηθγάτηπηρ, ρομἄσ!ε δύ (ΚΑΙ ΓΘυομγοηῖκ ΠῚ, 952---953). Βοποη Απηα]α νἱπέμα ρᾺ Ὁ 

ἄρῃ Κιπάρυῃ ἀθ5 Βορθίμιαβ πὰ 5 τητηϑομαβ ΕΥΡΘ ππᾶ ἘΠΤΘ σι θου ἀπά Βορίπίαβ πᾶ 

τη Δ ΟΠ 5. παγάθη Ἠ6}]1ρ σοίργοσμθη (Ρτοοορ. 1, 12). 

ΤΗΘοάοτίοῃ μαι 99 924ἢγ ρϑῃουρίοῃέ, 18 9}4ῃτ6 νοῖ, {5 792}4γ8 πδοὴ ἄθυ Ὑο- 

οἰπίσιιηρ ΡΠ ΘῺ5 τηϊῦ Τἰα]]θη. ΕῪ ΙΗ ΘΥΠΘΙ5 Τὰ οἷπθ ΤΌΘ ὐΘΥ, ἀϊ8 Θθθῃ σϑπδηπέβ 

Αππδ] αἰ νίηεηα, [ομὔη, θοσαδὺ πᾶ 646] ρϑθ]άθε: [16 [ρυϑοὴ 1, αὐθι μι ἢ ἀπα ΟΥ ΘοΒ ΓῸἢ, 

ἴῃ ἴπγοῦ Μανίου [ρθη 6. ΔΡΘΥ [01] 6 τψϑῆτμδίῦ Ὀοτθάῦ σοσθίθῃ [οἷη (Οδίποά. 11, 1. 

Ῥτοοορ. δῖ[Ὁ. ἃτο. 10). 8516 ψᾺῚ ἀθπὶ ψϑίρο [ὉΠ 6η Κὔπὶρθο Ἐπ μδυοῃ σνϑυπηϑ 

ποσάθη (9 τη. 4, 1), ἀοΥ ΦΌΡΟΙ [ὉΠῸπ 'ἰπὶ . ὅφφ [{Δ1Ὁ υπᾶ δαΐβου οἰποῦ ΤΟ ον Μδ- 

ἐδίν Πα ΠῸΤ δἰ πθῃ ΘΥΤΔΟΠΙΘΠΘ Πα ΟΠ ΑΥΊΔΙΔΤΙΟ πᾶ οἴμθμ [Θο δ] μσῖσθη, Αἰδμᾶ- 

Ἰατὶ οἷ Ὠϊπίθυ]οῖβ. Τιοὐζέθυῃ οὐκαππίθη αἰ6 Οἰ ρούμι. 8415 ἴῆτθη Κη 8ῃη, τ ϑμτοπᾶ 

ϑρδηΐθῃ τηϊῦ ἄθη 'ἴπ Οδγοδ [Ὁ δαΐροηδαξθη ΟΠ ἀύσθη 8 Ατηδ] δ ῖοἢ ἀθουρίθηρ. Ατπᾶ- 

ἸαΓνἱπίμα, Ἰ1οῖς ΑἸΒΔΙ το. σομ Ὀοραθύθῃ, 8ΔΌΘΙ 6) Δ σύρη Μἄμπθτη ἰπ ΒΟ μοση ππίρυ- 

τὶ ομΐθπ, τπγὰβ ἄθῃ ρούμι! [ὉΠ θη Ατοίβθη τϊ5ῇ 6], [Ὁ ἀδίβ 815 ἴΏΓ ἸΠΠΡΘΥ Κι ὐπϊρ' ἰῆποπη οἰμ[ς, 

το ἀοΥ Μυξίον ροζίι με σὺ, σοίπθηᾶ Ῥθρθρπηθίθ, [16 ἴπ ἀΐθίθ ἀγσδηρθη, ἄθπι ϑοῃπθΘ 

ΑἸ ουβρθιηδίβθ (ἀϑίρίθιθη. ἀπᾷ δϑποίίθη σζὰ ρθῦθῃ. Νὰπ θ᾽ ψδῖῖ Αὐμδίδιίοῃ ΠΟἢ 

ἴῃ ΤΥαΒκοηΠοῖῦ ἀπά Αὐβίοηπ θίαηρ 4116. Αὐτὸ, ἀδίβ [οἰπθ Κγϑϊξείθ ἀδῃϊη ον π θη 

ΠΑ οὐ ἔτ ἢ" [ὰγὺ (Ρτοοορ. 1, 2). Τ)ὴὲ. θού Ατηδ]δίνίηὐμα ἄρῃ ϑοηπθ ἄθι Απιδ] αὔτ 8 

(ὙΠϑοάουοη5 ϑομ ποίου), Τπθοάδμαῦ, ἀ6. οἰ το] ρ ]ἀθὺ (6. 185 ἄρῃ Ρ]δίο), 

ΔΌΘΙ ΒΔΡΓΙΟΗ ρ ταῦ, [Ὁ ἀδίβ ὙΠΘΟάουίοἢ ἀοὺ αὐ. ἴῃπὶ [ὉΠοπ ἐγ μου δἰμπηδὶ ρϑίο τί 6- 

θη δαί. Αὐη8}} [ἀμ ϊηβ σἰσπὶ ΠῸη ἀθοθὺ σψαϊρᾶγτθ ἀρ ἀουίαμ" (Οα οί. 4, 39), 

ἀϊθ ΜΠΒουτίομαε ἅπ. ΕΣ ἀροὴ παν ἀ16 Κι ὐπϊρίη Ὀ8]4 ἴῃ [τοηρ Ηδίρ (Ῥτοςορ. 1, 41) 

ππὰ 1165 ἀὰ5 δά]θ Ὑ οἷ 'πὶ Βδάθ ουσάγρθη (Ῥυόοορ. Φοτη. ὅ9). 

Αἰλα]αίνἱπίμπϑ παΐρ ΠΟ ΙὉΠμοὴ ἐγ ΠῸΥ ἃη Κι αἰ ον «αἰ Ἰπϊδηὰβ ροναμάΐ, ἀοΥ ΘΘΓΠΘ 
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ΡΠ ; ΕἰπΙοίξαπρ. 

ἀ16 Θο᾽οσθημοὶδ ουρυ , ἀϊ6 ΕΥΔΏΚοη σοροη ἀϊ6 αοίμοη δυΐθοῦ ἀπά Γοΐπθη Ἐ ΘΙ ἀμ στη Β6- 

Πᾶν τὰ 4. ὅ396 ποῖ ἀθπὶ ὙΥ δἰζθῃ [δηἀέθ, ὑθ] Π6Γ [ὉἢΠ6]}} 51 ο θη, Αὔκα ἀπὰ ΝΘ ΔΡ6]ὶ 

ογοροτίθ. 8 [οὐχίθῃ ἀϊθ αοίμθη ἄθῃ Ἰπθοάδμπαῦ δὺ απὰ ογμοῦθη ὙΊρῚ5. Ζὰ Ἰἤγθτα 

Κύηϊρα (Ρτοοορ. 1, 11), ἀδν ἃθθῦ, [ἐὺ Δ Βοπι, ἡϑὸμ Βανθηπᾶ Ζοὸσ ὑπά Μαία- 

[νἰθίμα μὴ Ζὰ Βοίγαί θη πδιμῖρία (Τογη. 317). ΙΖ μθη. τὰν ΒΘ] ΠΥ 8 9. ΟΟἴοθοΣ 

5396 ἴπ Βοπὶ οἰπροζορθη (Ριοοορ. 1, 14), σορθὴ ἀὰβ πὰη Ὑ1ρ5 50.000 Μδηη ἔητίθ. 

ΤοΟἢ ὈΘΙαροιΐθ οἱ 65, ψἄμγτοπα Ηπηροὺ πὰ Ροίςθ ᾿ππθη ἀπά δαίβθη τἀ Πθύθῃ, σοὺ- 

σοῦ ἢ ; ἀαρορθη Ππ8 πὶ 6Γ αι] αηά τἱϊῦ ΗΠ σορ 10.000 Βυγριπμάθῃ οἷη ἀπά 

τηδοῆίθ 65, πδομάρῃῃ 10,000 Μδμη ἀυτο ἀὰ5 δομσοσί ρϑίδ!]θη πσᾶγθη, ἄἀθπὶ Βοάθῃ 

δ] οῖοῃ, ΦΔα[Ὁ]ηδ [Ομϊοκέθ ἀθπὶ ΒΒ] Ζαζαρ ἀαγο ΝΑγίδα, τηϊῦ ἰἤτη ΔΌΘΙ Δ ἢ 

ΖΌΡ]ΘΙΟἢ. αἴθ Ἰάμιηθηαθ ΕἸ οΥὩΟἢῦ Ὀδίάον ΘΙ ἀμθτη. ὙΠρῚ5 Πούζία ἄρῃ Ἰ δ᾽ (8 Υ ἀϊ6 

ῬΘΥίῈ δὰ ἄθη Ηδ]5, Β6]}ὺ στο Πνθπηδ {6 ποι ἀδρθσθη α16 ΕὙΔΏΚΘη. [)8. τηδοῃίθ 

ΦαΓ[πῖδῃ θ᾽ 2] 16 πλϊῦ ἀθη (οίμποη ΕὙΘάθη, τ 6] ΟΠ 6 πὶ ΒΘ] Ὰ΄ ΔΌΘΙ [δἰ που οἱ ἀ6 

ΤϊθυζΖθι μπαηρ νουίαρίθ. [ΙῃΖ] ΌΠθη Ὠδίζθῃ ἀϊθ ἀοίμθη πο ὙΠΟ ρῚ5 οηςεὐζὺ πὰ 

τ Β ΘΙ ὯΥ ἀπίουμδπάθ]ῦ, ἀθγ πὰπ ΔΌΘΙ Ρ] δ Ζ] ἢ ΔΌΘοταΐθη ἄθη ὙΠἰρὶ5 τη ὩΔΟΝ 

Οοπἰτδηὐϊμορ 6] πϑἢπι, πὸ ἀἰΘίο οραὐγιοἰας" πᾶτὰ (Ργοόοορ. 2, 90); [εἷπθ τηϊέρορϑη- 

σθηθη Οοίμθῃ 806 ἀϊθηΐθη ρορθη ἀἷθ Ῥογίοσ. 16 ἀρτίσθη μαύξοη Πάϊθαᾷ Ζὰ ᾿ΠγΘτῚ 

Κὐυϊρο σον δῃ]ῦ, ἀ6Γ παν ποοὰ 1000 Μδηη πὶ ΠΟ Πδίίθ ἀπὰ [δἴπθη τ [ὉΠ05 {δ ΘΠ 

Βηιάον Βαάν!α, ἄθη ἀΐθ δείπθῃ Τούα πδπηΐθη, 8ῃ [10 Ζορ.. ὈΊΘίο ρίθηρ 548 ἴα 

έστηηθ σου γί δυΐ ΝΘ ΡΟ] (Ρτόοορ. 83, 7) απὰ Τοτα 195 ἀπὰ πδῆμ ᾿θἐζέγβ πϑς ΒΕ] ΟΠ ΘΓ 

Ὑ 6116 ἀυτγοῃ Τι1Ὁ οἷη. ΕΥ τοιξθέρ απ θυῃθ] ἀϊ6 δίβαῦ, [{61108. ἴῃγ8 Ζαΐαν ἂῃ ἀοέγαϊθ 

πὰ Ἰἢγ6 ϑ'ρί6]6 Πϑσ, [ο ἀδίβ δ αἴθ σοι ομύθίθη ϑηδίουθη στ] θθησίθη. ΕῚ σϑυ] θ 5 

ΔΌΟΥ Ποιη, ομη6 65 Ζὰσσθοἔο[ θη, ἀπὰ σίθηρ 80} Βᾶνθημπα. [)ἃ 66 ΒΒ] }8Γ 80 

Ἔοτα, ἐλ|Π6 αἴ 1 οκθη [οἰπον Μδαθτῃ 5 πα Ὀοίο[σέρ ἀἰθ ϑίδαῦ (Ὁ, ἀδίβ [16 Τοῦ] 

οὐ τὴ {. 48, 8415. ΒΘ] 1 Ὧ7 σοπὶ Κὶ Αἰ ΓΘ Υ ΔΌΘΙΤΊ8]5 ΔΡθοσαΐθη ψαγὰ ρσορθη αἷθ Ησππθη 

απὰ Βαϊὰ ἀδτδὺΐ [ΓγὉ, Ὑ θά 6Υ ρθϑηη. δηη81]5 θγουθτίθ ΤΟ] Διο 5101] 16η, ἀἃ5 

ἰῆτα ὁ16 Οτίθοῆθη ἰοῦ Θά οηὐγοιίβθη Κοπηΐθῃ; δὈθηΐο ϑαγάϊηϊθη πὰ ΚοΙἤκα. 

Ὑου ἘΠπΠοροίατη δἰϊΐθ οΥ θοῦ σὰ [οἰπθῖη ΕΘ] ἀΠθυτη Τοδβ ὭδῸὴ ογομδ, ᾶγὰ ΔΌΘΥ 

ὅσῳ θ6] Αποοὴδ γὸὺὴ ΝΑΥΘ5 σὰ ΔΙ σοί ]ασθη. [Τ,οὐζίγου μαι 2900 ΓιΔηροθδΥ- 

ἄρῃ, 400 αδρίάθῃ (416 σοσθὴ αἴθ Ῥϑυίο. ρϑίϊἀηάθη τ 816}}, ἄδζα Ῥδυίμοσ ἀπὰ Ησῃ- 

ὭΘΩ ΘΟ ΌΘη πἀηα ἀτομίθ νσοιη Νογάθῃ ΠΘΥ, το ἰἢπι ΔΌΘΙ Το ]ὰ5 ἀστο Ὑογμδαο, ΑΡ- 

στα ῦθη ἀοΥὲ ύγαίβθη. ἀπηᾷ ΠΠΘΟοΥΠαΐαηρ ἀ65 Τιᾶπᾶθβ ἄθπ ΠυγοηΖαρ ϑηγίθ, ἴο ἀδίβ 

ἼΘΠΘΥ ἃ ἀθ᾽ Μίθρου δα 6 Θηθ]απρ ΖΙΘ 6) τηὰίξίθ. ΘΓ ρούμ! οΠ 6 ΕΘ] άΠοῖν 51] 85 

ἴῃ ΑΥΤΪ μὰ] ταῦ νορ οἰηθηὶ ἨδγΆΪΟΙ σοίδαϊοῦ; Τού]α ΔΌΘΙ σᾶτὲ ΠΟ ἀδπὶ ΝΑΥΘ5 

Θηΐρθρθῃ. Φ2000 [οἰποὺ οἰ [ου ουναυέθηα ὑπηη πη] 06. ΕΓ ΟΥ̓ [ϑἴπθη οίμθη πὰ τοῦ ἄθη 

Πδιηθγη [οἷπ ΗΠ οίβ ᾿ῃ ρο] θην ΠΕ ἰταηρ, ἀπ [Οπσδπρ' Καμ[0γ0}} Γοἰπθη θυ. 16 Πθ θυ 

Κατηθ ἀηα Τού]α Κατηρἐξθ 15 Ζὰῃ ΑΡοηα, ψᾶτὰ ἃΌθῚ 6 μη] 10 σοσογΐθῃ πὰ [ὁ σο- 

ΓΟΒ]ασοη, ἀαίβ 6000 αοίπθῃ δαΐ ἀογ ὙΥ̓ δἰ ααὺ ἐοαὺ Ἰᾶρθῃ πὰ 815 δύ [6] {Ὁ ΒΘ ἤ θα 

τηὰίπίθ, τυ οὐ ἀυγο ἄἀθη ὥΡΘΘΥ οἰπθβ αθρίάθη το] ηρβ ροίσοαπ ἀπὰ [ὉγὉ, ΠΔΟᾺ 

61 {παύθηγθ ἤθη ΦΔηγθη, ἴῃ ἀργά. ϑϑίη Ὀ]αὐϊ 65 ΚΊΘΙα ἀπὰ [εἷη Ἠὰύὺ συγάθη πδο ἢ 

Οὐοπίδηὔϊπορ 6] σοῦγδοιῦ. ΝΟΣ ἄθπὶ ϑίθρο δπιοαϊρίθ [ΟΡ ΝΑΥίδ5 (ΘΙ ΠΘΥ ΤΔΗρΡΌΡΑΥ- 

- 4ρῃ; ἀϊθ Θούμθη ΔΌΣ Γἀτητποϊἑθα [ἸΟἢ ἀμΐου Το͵αβ. ὙΥ Δμγομα Ναγίββ ἤοτα ου[Ὁγμύθ, 

ΖΟΡ ἸΘΠΟΙ Ἰάπρβ θυ δαγιδυ! θη Μρογθβκα σοὴ ϑίιάθη, ὑτὰ Οὐμηδ Ζὰ Θηὐίθέζθῃ. 

Απὶ Επίξο 465 Ὑ ίιυθβ. Δηρθκοιηιηθη, του μοίαϊσέθ οΥ ΓΟ ρορθῃ ἀἰθ Βὔμιθι Ὠἰμΐου 



Ὁπέοτρδηρ' 465. οἴξρου ΓΟ Π6η Ῥ ΘΙ 5. ΧΙ 

Ὑομδαθη χσοὶ Μοπδίθ ᾿ἰδηρ, 8 ΟΥ ἴπηθη ΘΠ ]10}} ἀἰ6 ΚΟ] Δομῦ θού. ἘΠῚ ὙΔΉΓΤΟΥ 

Ἡδ]ὰ [ἰὰηὰ Το᾽α5 ἀθη ρϑηζθῃ ΤᾺρ᾽ νῸΥ ἀθὺ ρϑ Ὁ] ΟΠΘ ἢ Θἢ ΟΠΔΔΥ ἀθν ϑοίηθη, σϑίοϊἐζέ 

γῸΠ ΠΟΙ ΘΠ ΘΟ 46, ἱπ ἄρῃ ΘΓ 8110 ὥὅρθθυθ ἀθὺ Εδίπάθ δαίῇθηρ, Ὀϊ5 ἀθυίοιθθ ἄγοι Ζὰ 

[οὩπγοὺ ψαγὰ, σουδαΐ 6 16. οἰπθ5. δηάθγθῃ Ὀθρθητέθ. Βϑὶ θἰβθπὶ [Ὁ] θη ΞΟΠ] ἀν οἢ- 

[8] αῦον ψατὰ δὺ ἰδαυ! 0} ἱπ ἀἴ6 Βευϊ ροίγοῖθη. ϑϑίπθ Οοίμθηῃ Κἄπιρίδθη ἀηνοῦ- 

ξᾶρὺ ἔογτὺ 5 ζὰγ Νομὺ ἀπ τὶ θθ᾽ ἃπ| Δπάθγθη Μουρθη. Π8 Θῃ ]]οἢ Πἰ ΘΙ θη [16 ὉΠῚ 

ἔγθῖίθη ΑὈΖαρ σὰ Δηάθγῃ ἔγθίθη Πα θη δη, ἄπ ἴμπθα ἃὰοἷι ΝΑΓΙῸ5 θ6 1 ρονἅϊτγίο. 

ΕΒ ὙΆΓΘΠ πὰ πο} 1000 Μάᾶπη ὑδτῖρ, αἷθ πίον Τηἀυ] 5 πο Τιοϊπατη ἄρον ἄρῃ 

Ῥο ρσίθηρθῃη. Ηΐοὺ ρϑίθι] θη [10 Ζὰ ἰἤπθη ἀΐθ ἰθτίρθη Οοίμθη (Ρτοοορ., Αρδίῃ 8), 

ἄθημθῃ αἰ ΕὙΔΏΚΘη αἰ ΝοΟΙΠΒ] 6 νου ρουίθη, ποῦ (ὁ 416 θοι ἄθῃ ἰδ ηη ὉΠ 6 ἢ 

Βυίϊάου Τιϑυ τὶ ἀπ ΒΒ] πη: ἀἰοία ἀσσοζσορθη τηὶϊῦ 0000 Μδηη (ΑἸδιηδηπθη, ΕὙδη- 

Κοη ἀπ Οοίμθῃ) ἴῃ ἄρῃ Φ4ῃγθη ὅδ, ὅδ4 [Τὐα]θη, πἀπέθυ!αρθη 806... Εδ δ] ῬΒα]- 

Κατὶβ ἀοὺ ἩθγυΪϊΘΥ, 65 6] Βαρηδυῖβ ἀον αοίμθ: ἀηὰ 7000 Οοίπεδη, ἀϊθ γοπ 8116 ἄθηθῃ, 

ΘΙ 06. ΖυυδηΖίρ' δῆτ ἰδηρ τἀπὶ ἰῃτθ Εσῃδϊαηρ ἀηὰ Βούϊπηρ σοκαιηρευ Παξέθη, 8161 π 

ΠΟΟῚ  τῖρ; σ᾿ Ὀ]Θ 06 πη σᾶγθη, συγάθη ἤὰπ πδοὴ ΟΟηἰἐδηςπορ 6] ἀρροί τε (Αρδυ 145). 

Ὑγεϑηῖρθ ἃπᾶάγθ ρϑδηρίθῃ π8ὸὴ Βμδίίϊθη πὰ Νογίουπι (ποῦ ποῦ Οοὐμ!απᾷ ἰῃ 

ϑομυθάθη, τῖθ ΝΊΘΟΙΔὰ5 Ῥαύγθ᾽αβ ἴῃ {, Οτῖρρ, Οἴμαθγ. οὐ οί, 5. 100 ἐγδϑαπηξο). -- 
Ὁ". 

50 {0 ἄθῃηῃ δ οἢ. ἀἰθίθα οτοίβθ οἱρού! 06 Πθίοἢ (τὶθ οἰηρ ΕΥΠΊΔΠ ΔΤ Ο ἢ ̓5) ΟΣ 
ὉΠΙΘΙῚ ΑἸρΘη ἰη ΤΥ ΠΏΠΊΘΓ σΘρΔΠΡΘΠ, ππὰ 815 811 ἄθῃ προ ΔΗ ΓΓΘΠΡΊΧΏ ΘΠ, 

στ ]ἢθ ἀπέίρε ΒΙαὐγῦτηθη ρθιηδοηῦ σου θη ΓΘ, ὑπὶ δαΐ ψ 6] ΌΠο Βοάρθη Κάη[- 

Πποὴο “Θἰδδίθηθαιθ δυΐζυτ πύθῃ ἀπᾶ χὰ οὐ δ]ίθπ, Ππαᾶ ποῦ οἰητηδὶ ἀΐθο Τἰράοδεκι ποθ 

δυΐ ὕπ5 ρείδηρθ, ἴῃ σϑὶομθη ἀϊθ αοίμθη πὰ {ἰδτίρθη ἀθυθομθη Θὐάπηπηθ Ροπθ ἢΐ- 

Γτοτῖοο τἰσα“ ((. 58. ΧΥ͂Ι. ΧΧΧΙ.) ἀΐθ Ὑπαύθηῃ ἴἤσοῦ Καὶ δηΐρθ [Δηρθῃ. 

ΑὙΟἢ γοπὶ σ8ΠΖΘη στοίβθη Ὑ᾽ Δ ἀ Δ] ΘηγθΊ ΟΠ ἴῃ Αὔγικα {Ὁ πο 5 ἀρτῖρ ΚΘ] 16 θη, 815 

οἴῃ τηθ Πρ 8 η65 Οθτνὶοὺ (οάον Τ᾽ ρἔου[Ὁθτηρ6] 7) πιὸ ἄθπι Νάπιθη ΒΑΘΝΆΑΒΙ ἀπά ἀϊΐθ 

Ζυγοὶ, ΟὈΘΠΘῖπ ΠΟΘΙ [ὉΠ] θυίρθη Απΐδηρσθνγοτίθ οἷπθ5 αθθοίθα ΘΙ Ποσ ἃ Δ .π ὃ [ἢ], “ 

γγΘΙο6 ἀθγ ἢ. Αὐρυίηπβ. δαϊοοσδηγύ μδῦ ἀπά τ], ΜΠ γογ (ἃ. 1. ἃυτά}) ἀομηΐπθ 

θϑἀθαΐοη [Ὁ]16η. Εδί {πῇπαπαάοτέ 98 τ μδῦθπ ἀθυθίομθ Μἅμπηθν ρθρθῃ ἄβθη τὸ- 

τη ὉΠ θη ΚΟΪοίβ δηροίκἄτηρίθ, ὈΪ5 ΘΓ 6 'ἴπ [δἴπθῃ Αι. Ζ τη ὨΙηθίηζορ. Απξ [Θ΄ 6 ΠῚ 

δομαίία μαίθῃ [16 φϑῃοεῦ δἷπ ἐγ! ὉΠ65 ΤΌΘ σὰ ΘΟ, πθ6 ϑύδαύθη Ζὰ ουπμθη Οὐ 6Υ 

445 αἱΐθ, τηουίομθ αθθᾶπάθ Ζὰ [ύζθη: οἷ ργοίβϑυ πυῖπατη. οπ δ Ὁ ἀηἃ ΟοΓ- 

τη] ΓΟ {πὰ πἰθ δἰπθ ὅςῃῤθ ὙΥ̓ΔΕΙ σου δ ΓΟ] χα οἰησορδῆρθη; ΜΙύύθτηθου ἀπά Οἰ- 

[66 Κοῃπέθῃ [10 ηΪΘ τ! ὉΠ θη ; Του 06 Β ΘΟΒΌΒΔΌΘσοὶ ἀπα [ΟὨ] Ομ θ5 ἀραίοῃθ5 ὙΥ θίθῃ 

σψυγάθη πἰ6 ϑ ον [6 1. ---- 

Π1δ)θηΐσθη αοίμθη, Ὑ6]0ῃ6 γάμου 8415 δηᾶγθ ἀθαυθίοῃθ ϑύδιητηθ (Ὁ Πο ἴῃ ἄθη 

ΒῬοπδυϊάπάθτῃ ἀσγο ἴπγθη ὑγθαθῃ ΒΙΓΟΠοΥῦ {7ίβίας ΟὨγ θη σθυοσάθη σσᾶγθη, Ἠδέῤθη 

αἰοίθη ἰἤγθη πΘαθη ἀπά ἰπηρθη ΟἸΔΌθ6η, τῖθ [16 ἴῃ πηϊύ ἀθα οῃου ΤΊθῖθ ουρυ 8, 

δα 8|16π ἸΠγθη ταῦμθη Ὀ]α ρούγϑπκύθη ΒΔΠΠΘ ἢ ὉποΥΓΟ θυ] 10 ἢ [οτἐρίτα ρθη απὰ 

[6] Ὁ ἀϊθ ἐδυπθηὐτ οκέθη Ὑπάδ]οη Ῥοίαίβθη ἴῃγθ πο] σθοτάπθέθ Κίγομθ, ἀπά ἴπτο 

ΒΙΓομδέθ Ὀθρ]οϊϊθίθη [16 [6] Ὁ ἰπ αἴθ Κ'ομ!]δομέθπ (Η]θγοηγπι. δρι[Ὁ. δά Ἠδ]ο4οτ:.). 

Ῥ θη Ετίθάθη ἀπά ἀΐθ ΕὙΠ ΟΠ 6, σ6] 006 16, 815 ὐργπρ!οη6 Μογρθηραθθ σοτὶ ΒΔ 46 ἀθΥ 

Νουίμαβ, Ζὰ ἀθπὶ πϑαθῃ σουκ᾽ἄγίθῃ ΟἸΔαθ θη ταῦ ΠΟΥ ΟΥ σοργδοιῦ Παύζθη, ὑγροῖς 

Π6᾽ πὰῃ ΔΌΟΗ ἀυγοῃ ἀϊθ6 δύ! ουθθηθ δ]06 ΥΥ δ] ὺ σσϑϊίθσ. ΠῚ ἰπ Κ]η οὔθ ΤΥ ΘΙ ρΘΡΟΥΠΘ 



ΧΤΙ͂Ν ἘΠΗ]οΙ Πρ". 

ΒΙΓοΠοῦ δ᾽ νίδηαβ σοη ΜΔΥΓ6 1116 υὐτηῦ ἴῃ (οἰ ποὺ δου 1)6 ραθθγηδίϊομθ θ᾽ 6] 8η ἄθῃ ὅο- 

ἐμθῃ ἀπα Ν᾽ Δπά8]6η, ἀἰθ δὲ (Ὁπ[Ὁ ΘΌΘη ἰοῦ τηϑρ, ἀἰθ παπᾶάργθατθ Τ16 06 πὰ Εἰπίρκοὶῇ 

(αβδούπμη οὐ οματϊἐαίθια). Μ|ο αθθοῦ ρίθηρϑῃ [16 ἵἴπ ἄθῃ Καιηρῇ. [ἢν Κδηὶρ, [ἄρ θα 

ἀἴ6 δ οΒ  ΓΟ Ποῖ θυ, Ὀδύθ δαΐ [ρπθηι ΤΆ ΘΥ ὈΪ8 Ζὰπὶ Μοτρθη ἀοὺ ομ]δομῦ. ΑΙβ 

Τοίπα ἰπὶ 4. 938 Ζὰ [οἰ ποὺ οἰρθηθη {Π{ΘὈΘΙΥΔίομαηρ Ποπὰ πϑοὨ] 16) ἀΘΥγα πυροῦ ἀπά 

Οἱ Πρ ΠΟΠη6η Πδίξθ, ρίθηρ ΘΓ 8πὶ ΜΟΥρΘη ΖΘ ἴῃ αἰθ Ῥϑύθυβκίγομθ, ὑτὰ ΔηΖαθ θέρη. 

Ιπ ἄδθῃ οι] δοῃέθη, [6] [Ὁ ἴῃ ρϑηΐθη ΠΟΟῚ, ὑγαρθη [16 αἴθ Πρ] ρθη ΚΟ γι ἔθη (.ΠὈγατα 

αἰνίηδθ 16 ρ]5, (δου συ ] τη 15 Γουὶρύα“ : δια] νίδη 7, 9 ---Ἴ 8) σοὺ [16}} μθὺ, ὁπ Ζυ 8] ἴῃ 

υιβία8 τὐοθοτγίθίζαπο, ἀϊθ δῦ [Ὁ]Ομ6 ὙΥοἰΘ δὰβ ἄθῃ Ποπδυϊάπαργπ τηϊῦ πᾶ [8] θη, 

ΘΔΠ]Πθη. πᾶ ρδηΐθη, ἃ ὈΪ5 πδὸὴ Αἴῖκα στδηάοτίθ Ὁ16 δηᾶδ!θη οἰ [θἔθη ἀθη γῸπ 

ἴῃπθη Βεϊθρέοπ δαΐ ἀὰ5 Ενδηροιίαπι ἄθη ΕΠ4 ἀπᾶ ἨἰοΙύθη ἴππ ἀΠυθυ ΡΥ ΔΘ] οι (ΟΥΌ5. 

8, 20). Τὴ Ζο!υκίγομθπ μἰθ᾽ύθη [16 ἴἤγθη (οὐξοβάϊθη (Ηϊθγοπγτα. ἃἂᾷ Ἠδ]ϊοάοΥ.), ἰῃτθ 

Ῥυθίου ϑηγίθῃ [16 δα οῃτσ, ἄθηθη ἀοὺ ΑΠἀουβρ Δα θοπάθη ουσιθίθη [16 ρἸθίοῃ ἐϊθῇθ 

ὙΘΥθσαπρ (δα! νίαπ. 7). ΑΙἹ5 ΑἸΔυίοη ὅ43 ἴῃ Ῥοτι οἰηρθζορθη Ὑ8Γ, ΘΠΡΗΘΠρ' ΟΥ̓ ἀΪθ 

ΚΑΥΠΟΙΠ ὍΠ6 (οἰ [ΠΟ  Κοὶύ, ἂπ ἸΠΓΘΥ ϑριΖθ ἄθῃ ΠΊδοηυβ Ῥοϊαρίαβ (ἀ6Υ πὰ 4. δὅ8 Β’- 

[Ὁμοῦ σγᾶγα), πιϊῦ σἱθὶοῦ Αοβέαπρ ἀπά ΕἨΜτγέατομέ. ἘΘ]θέμθαβ ἀογ Βαρίοῦ ἀπ Οἀοδ ΚΟΥ 

ἄογ ΗδγαϊοΣ ἔγαρίέοπ ἄθπ ἢ. ϑ'θυθυίη ὑτπὰ Βα (ὙἹία 5. δ'ϑυθυῖη!) απ ἀϊθ ποίὑροῦῃϊ- 

[0μ6π Κδηϊσθ Ἰἰθίβθπ ΠΟῊ σορ ἴπγθη Βι[ομὔξοπ ἂἃπ ἴῃτθ ῬΗΪΘῦ τπλῆποα ((οποῖ}., 

Το]οῦ. 410). 

. Α]5 ΑἸΔτοἢ. Ζαπὶ ἀτιἐθη Μ8]6 σὰ} οπίροα δἰδᾶύ Ζορ, (ασίθ οἱ Ζὰ δἰπθηι ΜύποΠΘ, 

γΘΙΟΠΟΥ ἱππ δαΐ ἄρῃ Ζαρθ σόοι ΒΙαὐνουριθίβθη ἈΡυηδῃηΐθ, δὲ Ζίθῃθ πἰοηῦ ἃ5 δἰ Ή ΘΠ. 

θη Ἠΐπ, [πάρι 65 ὑγοῖὶθθ ἀπ ὈῬΘαηγα ἶσο 1π}. ὈοΙπαϊρ Φουπαπὰ πη ἀθη Ὕ οΥ- 

ἔθη: Μδομθ αἴθ δαΐ ἀπᾶ Ζουίὕτο αἷθ 5ίαάί (ϑοοταῦ. 7, 10. ϑοζοπι. 9, 06). Εν 

σου[(ὄτέθ [6 86 πίομῃῦ (Οτοβ. 7, 8317), [Ὁπάθυπ (Ὁ Πποηΐθ ἸΠΓΘΥ, Ὀοίοπαθυβ ἄθυ Κι γοῆθη 

(Οτοβ. 7, 39. Αὐραυ[η. ἀθ οἷν. Πεὶ 1, 1. 7), ΓΟΠπθηκίθ ἄθῃ ἔτι ἐθπάθη Ο ἐσ Πα 

ον (Ζοίϊπι. ὅ, 46. 50), [ο ἀὐχέθ [16, σὰ ἱῃπϑη (ο᾽οἰθ ἀπά 11θῖβ ἀδ5 Ζυβαοῃβγθομὺ 

ἀθὺ ἀπνθυϊοίζέθῃ ΚΊγΟ θη, Πϑη ΘΗ 10) ἀο. ΑΡοί[6] Ῥρίσὶ ἀπᾶ Ῥδα] (Δ] Ὁ πτϑάθυ Κ - 

ῬΒϊ θα ποο Ῥδυ] θη 8) Ἰδὰὺ νουκύπάθη, ποίη ΠΟ ἄθηη Δ ἢ τἱθὶθ σοἐξοίθη. ΠΥ 

Β. ἈΑπρα[παβ (46 οἷν. Πεἱ 1, 1. 2--α. 7. 84. 8, 29. ὅ, 23, ϑοζομι. 9, 9. Ζοτη. 30) 

Κῶπη ποῦ ροπὰρ ἀἴ6 ΜΊ|116 ἀθι Βδυθᾶγθη ργθί θη, Θ] ΟΠ, τῖθ [16 σουσμον ΠΟῊ σθ- 

Ἰοὺ (Ἰὔάογ ΟἸτοπ. δου. 447), ἀθὺ Κίγοῃοπ ὑπὰ ἀθὺ ϑ'ϑπαίογθῃ ρϑίομοπὺ μἀξέθη. 

Εϊη ἀούϊο Καπὶ δὶ θη6} ἘΤΟΡΘΙΌΠρ ἴῃ οἰπθπι ΚΕ Ί]ΟΙΕΘΡ σὰ οἷπϑὺ Ταπρέταθ ἀπά 

ἔογάθυθθ σοὶ 1ῃγ πο ΠΡ ΘΟ ἢγ αο] ἃ πὰ 51]θογ. Τὰ Ὀγδομίθ [16 οτοίβθ, [Οπνσθῦθ ἀπ 

Γομὅπο διομᾶϊχο ἀδγ, ἀδίβ 6. αοίμθ ογϑαπίθ. ΑΒ ΔΌΘΙ 8 ῆ6 [ασίρ, ἀα5. 65. αοίδίβο 

ἄδθ5. ἢ. Ῥρύγαβ (ἰθῃ, ἀδ Ἰἰθίβ δὲ ἀἄδσοῃ δἃῸ πᾶ οἱϊύθ τηἱῦ ἄθσ Νομτίομῦ σὰ ΑἸΔΤΙΘἢ, 

Ὑγ ΘΙ ΟΠ 6. αἴθ (οἴαίβθ 8150 14 πίον Βϑάθοκυπρ' Γϑἰπϑὺ Οοίμθη ἀπᾶ σοὴ ἴππθπ [6] [Ὁ σοέγα- 

56 ΖῈΓ Κίγοηῃθ ἀθ5 Ἀροί{6]5 Ὀγίηρθη 11θἴ5. ϑύδα ΘΠ Τρ πα ὙΠ ΟΠ5 ἰπ ἄθη ϑέγαίβθη 6 

Ζαρ 78 ΤΙ ΕΓ ἘΠ τηθ ἢν 8ῃ: Οοίμοη ἀπ Πδπηθυ, ΟἸτ θ ἀπᾷ Ηρίάθπ, τυ] ῃ6 Τ, Ὁ] Θά 6Υ 

ἴδαροπς ([ἤάον. ΟἸτοη. Οτοβ. 7, 39, Οδῇηοᾶον 12, 20). Απάᾶτο αοίμθη ἔμμηγέθπ ἀϊ8 

Ὑνηῦῦννθ ΜΆγοΘ]]α τιϊ Ἰηγου Τοομύου Ῥυϊποὶρία Ζὰγ ἹΚίγομθ ἀθβ ἢ. Ῥδυϊὰβ (Δαρα[ήπ. 

δὰ Ῥυϊποὶρίαιη ορ. 90. 154, δὰ Τοιηθίταά. ορ. 97, δὰ αδυδθηίίαμι 6ρ. 98. ΥὙὶ. 

ϑΌΖΟΠΙ. 9, 10). Εἰπ ἀπάγοι. Θοίμθ, [Ὁ Ποὰ ΜΠ 46, το] 6. οἰποῖι Γομὕποη ὙΥ οἷθο Θ8- 

ἴνα!ῦ δηύμαπ ἀπά μαίία [6 δὶ ἴῆγθμι Κυα δε ροπ ὙΓΙ θυ ᾶπᾶθ ἂπὶ Ηλ]θ νοσσιπθύ. Πᾶ 
ἤθ ἴῃπὶ πῃ, σοπὶ Β]αὐθ ἀθογρο θη, ταμὶρ ἴσο ΝΘΚοα ἀδτθοί, [απίθ ἀοΓ ΘοίμΘ 



ΘΙηπ ἄον αοίδποη. ΧΙ͂ 

απᾷ ΓΠ τέο 6 σὰν Ῥούθυβκίτομθ, ἄρουραῦ [6 ἀδί] Ὁ ΠὉ ἀθπ Ἡϊέοτπ ἀπ Εϊπθου] 5. Οὔ 6Π- 

ἀτγθίῃ ΓΘ ο5 (ΟἹ Γοῖκθ σὰ ἴῃτοῦ Ῥῆρρθ ἀπὰ Ἰζοία (βϑοζοπι. 98, 10). 

ΑΙΞ ἀϊθ αοίμοῃ ἴπὰὶ 4. 4560 Βοτάρθδιχ γουπθουίθη, ψαγὰ ἀΐθ Ζιομυρκοῖῦ ἀπά 

ΘΟΒΔ Πρ κοῦ ἀοὺ ποθ π Οἰοίαπροπθῃ δυΐ Κοὶπο Ὑ οἱ σϑυ]ούχὺ (.,ΠΠαἴα 6. Ῥθηϊ- 

ἐὰ5 πα}]]ο δάἀξοπάθπίθ ραάοτθ: Ῥαδυϊη. υἱύα 321), Τού]α Ἰἰοῖβ θἴπθη [θίπμοὺ 1,61Ὁ- 

νϑοοῦ, ἀοὺ οἷποβ Βὕγρθιβ ΤΌΘ ΘΓ ρου βογαιοιῃῦ Παὐύέθ, (Ὁρ] οἷοι ἐὔαέθη (Ῥτοοορ.). 

ΑἸΟὮ οχυ [6] Ὁ, 815 δὺ ἰπὶ 4. ὅ40 δὶ Γϑίμϑ. ζιυθίζοη ΒΘ ροταπρ ΠΟΤῚΒ σοη ἀροι ΟΠ ΌΠΘη 

ϑοῖέθ ΠΟΙ [γιπθπμᾷ ἴῃ ἀϊθ δαβρομαπρογίθ ϑίααὺ οἰπάγδηρ, [1615 ἀΐθ σὰπζθ Νδοῃύ 

Βἰπάστοι ἀϊθ ἸΚΥΙΘρ ΠΟΥΠΘΥ ΘΙ Ὁ ΠΔ]16η, ἀδηιῦ ἀθ6 Βὕγρονυ [ΟΠ ἴῃ ἀϊθ ΚΊτομ θη τϑύζθῃ 

ΟὗθΥ ὙΘΥθΟΥροπ Βαϊύθα Κοπηΐθῃ. ΕἸ ψϑηχίθ ἄθν Μογάϊα Ὁ δυΐ 1646 οἰ Θ. ἀπᾶ 1168 

Βοίοπουβ ἄθν ὙΥ̓ΘΙΡΟΥ (Ὁμοπθα (Ρίοοορ. 83, 40, ΗΠ, πϊς.). Αἴὰ ἃπάθτη Μουρθῃ 

σἴθηρ ΔΙΟΪΝ ΕΓ Ζαργ ΖῈ Ῥρύθυβείγομθ Ὀθύθῃ, ϑυπηδῃπύθ [θἰηθ οίμθη Ζὰγ (ΘΙΘΟΠ- 

ὑἰρκοὶδ ἀπὰ [ὑταϊξθ ἀϊθ σμη Γ[Π6π ϑοπδύογθῃ ἴῃ πατύον Πθάθ σθρθη ἰἴῃγον ΠἀδΗ θΑΥ- 

Κοὶδ. ΑΙΒ ἃῦθγ Ῥοὶαρίιβ νϑυπη ἐθ] πὰ ἰργδοῖι, σγουρὰ ΤΟΟ]α πὰ τψὰγ σαρθη ἀἰθ Βὅ- 

τ ἔοτύδπι Ἰθα [6]1ρ; πσὶθ οἷπ ναίο (ῬΡδὰ]. Πΐδο. ΗΠ. παῖς. 1. Αἰπιομὶ. 2, 33). ἘΒβ 

Βοάυγίθ ἄασα ἀΡ6Υ πἰομὺ δ ἀθυ Ὀει ΘΠ ομθπ Μδμπαηρ, ἀϊθ ἸΚὅπίρίη ἀθν δίδαύθ Ζὰ 

[Ὁ βομθπ, σομ ϑοιξθῃ ΒΕ] Ὧγ5, ὙΘΙΟΠΟΥ 8415. δ᾽ ἷπὶ 1. ὅ90 ΝΟΔΡ6] θἰππδμπι, β6Ρ68 

4116 ΑἸύοῦ ἀπ ΟΘ ΟΒ]θο μου οπε θυ! οι σοσυνμθὺ ἀπὰ πϑάθν ἄθν Ῥα!ᾶ [6 π00}} ἀΘΥ 

Κίγομθη ρϑίομοηὐ μαίξθ. Βοὰ ἀἄδρορθη Κοπηΐθ ἀυγοβ ΑἸΔΤΙΟΗ5. ἀπά οἱ θυ. Εἰη- 

ΠΔΒΠΘ ΠΟΘΙ ἰᾶπρθ πίομξ [Ὁ ἃὺρ φρο! ἐἐύθπ μᾶθθα, ἀὰ 65 πο θθὶ ΤΟῦ]ὰ5. νἱθγζθη- 

ἐᾶρίρον ῬΙ πη ἀθυιπηρ, 418. δὲ ἄθῃ ϑϑίπθπ ρϑίϑύύθπ. πγαίβθθ, ΠΟΘΙ ΤΘΟ ἢ ΖᾺ ΠΘΠΉΘΩ ὙᾺΥ 

(Ρτοςορ. 4, 21). 

Ῥ6γ ἢ. Απρα[πιβ Ὠΐο]. 4116 ἀΐθ 1606], ὑγϑίομθ Βοπι ἀδπια]5 θυ] θί ἀθη πιαίβθ, τὶθ 

[Ὁ]ΟμΘ πϊῦ Ἰ6άον Βεϊαρθγαπρ, Ετρστπαπρ; πὰ ΡΙπάοταμπρ στόίβου δυδἀύθ ἀμυθυπηθὶ - 

ΠΟΝ νουθαπάθῃ {πὰ (Ρτοοορ. θ. ν. 1; Οτοβ. 7, 39) ἀπά ἀοτῦ ἀἷθ ΟἸμτ θη [ὁ σαΐ 

σὶρ ἀἰθ Ηοϊάθη ὑγαΐθη, ἔϊγ οἷἶπθ θαιιημουζίρο ἀπά ΒΟ η Π οἢ Ὀθίουπάθ ΖοΠυραπρ, 

Αοὐξαεβ, ἄθυ ἅθ8ι ἀΐθ Βιὔιπου. θ814 σίβθάθι σνογρϑίβθη (Οτοβ. 1, 6). Ζαρ)θίοη ροίθῃῦ 

ΔΌΘΝ Φοποῦ, ἀαίς Βοπι Βδὶ ἀϊθίθιι [Ὀμγθ ΠΟ μθπ Εἰϊπθγαομθ ἄθυ ούμθῃ ἰδηρθ πἱομῦ 

[Ὁ νἱϑὶ ροιἐέθπ πᾶ θ6 σῖθ ἄσγοι Ματαβ ἀπά 501} (Αυραυίη. 46 εἰν. Πεἱ 8, 29), 

Οδτν ἀπά Ροιηροα (8, 239), στῖθ ΘΠ θα (Οτοβ. θ, 12) ἀπά ϑραπίοη (ΟΓο5. 4, θ) ἀπύον 

ἄθῃ Βὕπιθσῃ οὐδ νῖθ ἀδ8 τὐπιομθ Βδίοῃ  ἄστγοιι ἀϊ6 ΟΠ ΓΘ θυΟΙραπροι (ΌΤΟΒ. 

8. δὰ 
ΟἸοίοα ΑὐροἊἰπὰβ. Πθ᾽ῦ δ ϑΙνίαπαβ ἄρῃ ΕΪΠΌΤΙΟΗ ἀοΥ θυ ηδηθη ἴῃ 485 τὸ- 

ταὶ 0 η6 Ἐθίο, ἀθη Τοϊδαβ. (ὉΠ ροαμπὺ παύδθ (,,αΓρ αὐ θ5. 7δπὶ ἱπηρουῖ ἔα 15. 4), (ὔγ 

ἀδ5 ϑύγαίρουοηῦ Οοὐξθβ ἀρ ἀἰθ σϑῃζ Ὑθγάουθβθμθ τὔπι! ὍΠ6 Ὑο]Ό, ἄθγθῃ [{{{Π1Ὶ0}16 0 

Ὑ ΟΥΑΙ] ΠΟμ σοτ ογίζοη ΕΔ116 Κ δυίπαροβ ΠΘΡΓΟ τ 6 Ὁ (Απὺρα[ίη. ἀθ εἶν. Τοἱ 2, 18. 

1, 80), ἀπά [ὉΠποπ Ῥδθίς 1,60, ἄδι 'πὶ 7. 452 ἄθιη Αὐ014, 4σὅ ἄθιτα (οἰ θεῖοι οπύρθρϑη- 

ὑγαύ, [οὐχί διῇ 416 Βεογαΐαπρ ἀθγ Ἡοίάθῃ [οἷἰπθ Ἠοῆπαπρ' ἐγ οἷπθ βϑιρ 6 ΕΥΠΘαθΠΡ' 

ἀον Μρη(ομΠοῖῦ ((ρσια. 8). Πδβίθθ6 θϑῃδαρύθίθ ἀθὺ Ὑ  ο ἀοὺ Ομ σι 1)6 νοοᾶ- 

ὑἴϊοπ6 ρθη ! Πη. 

Πὲὶ6 Βδγρᾶγθη, [σὺ Οτοίας (7, 40. 41), Καμηθη ἱπ5 1.δηα, ἀτῃ ΟἸγ ὰπι Ζὰ 6Γ- 

Κοϑῆποη (5. ΧΠ)ὴ. Μτιὴ ΚΙαγθπι ΒΙΊοΚθ παπάξοπ ἀϊΐθ ἀπυθυάοσθθηθη ὕμπρ ἀθ5 Νὸοι- 

θη [ΠΟ ΖῸΓ υτρυ ἀπρ] μη 6116 465 Ηθ115, ΖΓ μοι] σθ ϑο τ Ὁ Ζαγιοκ. γγ 16 Π6 

ΘΌΘΕ δαΐ ἴῃγοὰ Ζάρθη ἀσγοῃ ΟΥ Ομ Η]δπα δὕρ., ἀθὺ ΟὨΠΠΠΟμ θα Κίγομθπ [ΟΒοπθΠᾷ, 



ΧΙΙ͂Ὶ ἘΠ] ἐπηρ'. 

ὙΟΓΖΌρΡΒΥΓΟΙ [6 αἷθ ΠΘΙ ἀη] ὉΠ 6 η ΤΟΙΏΡ6Ι Ζουτίθη (Ααρα[ίη. ἀθ οἷν. ΤΠ εἱ ὅ, 830. [ὉΥπη. 

106, 10. ϑοοταί. 7, 10), [ὁ πγαπάξθῃ [16 ΓΙΟμ Δαοἢ σοὰ ἄρῃ τὔμα! οΠθη ΒΟ Πρ] Ὁ ]- 

'δθη 8ἃΡ, αἴθ, σϑὶ! ᾿ῃποη ἴἢγθ ἀπο τ [ΠΟ 6. Ἐοριιοὶῦ πἰοηῦ ΒΔ], [ἐὺς τὶθάθυ Ζὰ ἄθῃ 

ΒοΙ ἀπ ὉΠ 6η ὐέέοτη ἴῃγ6 Ζαῆαςμέ Ὡδἤπιθη (5. ΧΧΧ). Τὴν ΟΠτ ἐθηέματη [6] ὉΓ δἰ μπιθέρ 

ΘΌΘΠ ἱΠΊΠΊΘΥ ΠΟΟ ἄθῃ , (ρ᾽ γε5. ραρδηϊἑαίϊβ“,, (ὁ ἀδί5 Ῥϑθί 160 [Ἄρϑηῃ πιαίβέθ., 516 

Ὑἱ αὐ} [αὖ ΟΠΊΠ65, αὖ Ρ6Π6 Π]}}] [ΠὉ, ααοα ΔΌβαθο 1Δο]ο] αὐτὰ ἐγδηβσαίαγ (ϑούτη. 7). 

Π6η Ἡρίάθῃ 06. πηδοηῦ ἀθγ ἢ. Απρα[ίπαβ. ἄθη ογσατῖ, ἀδί5 [16 ἄθπι ΟΠ τ θη μτηθ 

αἴθ Ηβιπηιομπηρ (οὐΐο5 ἰΟμ]ἃ σἄρθθη, πᾶμγθπά [16 ἀοοῃ ἱπ ἄθη οὨγ ὉΠ Οἤθη ἹΕῚτ- 

Ομθη ἀπά 8η ἄθπη Οτἄθουη ἀογ Μδγύντου ἀυτοὴ ἀϊθ ΒΔΥΡΆΥΘη σου ποηὺ σογάθη [6ΐ 6 ἢ 

(Δυραυ[εη. ἀθ6 οἷν. Πεῖ 1, 1-- 7). ΑΙΞ ΑἸΔΙοΝ. σὰπὶ ἀτιἐύθη Μα]θ ἱπ οπιὶ δἰηζορ 

πη ΑἸ]65 σὰ ἄθῃ Κίγομθη [(οἷηθ Ζυῆποηῦ πδῆπι, στυγάθη ἐπδυ( ΟΠ] ἢ δυο υἱθ]θ 

Ἠδοίάθη ρογοίὐού, [8] ἃ [16 πὰ ΟὨΥΓ ΝΑτηθη δὰβ ἰπτοῦι Μαπᾶθ πὔτοῃ Ἰἰθίβθη.. 

16 ὕὔομθη υπὰ Ὑυπάθηῃ ἄδὺ Πΐου ἴῃ ἴθτθη Απΐδηρθη ροΙῸ ]ἀουέθη ὙΥθάογρο- 

“Βαγῦ Θατορ ἀ ΓὍΠ6Υ ΜΟΙ ΟΒΗ οἷς Ππὰ Ἰἄπρίθ σϑυμδυγίοῦ πη σους ππηθυζ ; τη ἀοὲ Ηδυτ- 

ἸἸοΚοῖῦ Βοπι᾿Β ἤπὰ Διο ἀΐθ δαΐ [Γοἰπθη ΤΥ τΏπη θυ δυο θύθη σοι! [ὉΠ 6 πη, ΓΘ ΓὉΠ 6 Π, 

γΔη Δ] ΠὉΠ6η Βοίομθ ἴπ Αὔἴτῖκα, Ξρδπίθη., [{8]16 5 πΐϑου ππέουρορδηρθη, [ὉΠΘΙΠΡΔΥ 

Οῃπθ ΝΟ γκαπρ, --- ΤΌ] οἰοἢ Κοὶπθ οτοίξθ ΘΙ ἐθθσθσαπσ [ραγ]05 νου θυ Ζι θμύ. 

ΑΒΘΥ οἷπ στοίβθβ ΠΘΏΚΠΊΔ] 6 ΠΟΥ [ὉΥΠ} {ὉΠ Ζοῖξ, Ζαρ] οἴ ο ἀ65 τοὶ πίέθη ἐγ 6 4] 1 θη 

(οἰθ5, ἀδθὺ Ἡϊηΐθι 8116} 6 η6η5 ΟΥΘΘΪη 6 ον ἀϊαπρ [οἷπ [ἘΠ165 Ὑθίθῃ. ἀπά 

ΊΚθη ρο]ύοπα τηδομίθ, {Ὁ δα ἀη5 ἴῃ {9{Π1ὰ8 Βὲδοϊεδον (οίφινηφ ἔγθ Ὁ δα ἢ ΠῸΥ 

ὑγτηπηθγηδῆν, σϑγουθύ, οἷπ Ζθαρηϊ 5 ἀπ σοίδγθέου ΟἩΤΙ ΓΠΟΠΘΥ Αὐξέα πὰρ ἀπά ἘτκΚοπηῦ- 

τἰ[β, ΖΡ] θίοἢ ἀϊ6 ἀϊεθίξθ ὈΣΚαπάθ ἈΠΙΌΓΟΥ Μυΐξέογίργδομθ, αἴθ ἄδγαιβ δαΐ οἰπθ ὙΥ̓ Θ Ὁ 

Βογσου] οὐ ού, ἀδίβ ᾽ἴθη6 ἀθγ ϑύθτῃ ἀπά ἸΚθύπ οἰ ποῦ ρ8ΠΖ πθαθῃ Ὗ Π[ΓΘ [ΟΠ ρ σοσσοῦ- 

ἄθῃ {Ὁ (5. ΓΧ)ὺ. ΠΙθίο σού! [ὉΠ θη Του [ϑύζαπρ' 6. Πϑ ρθη ΚΘΗ ἀπίγο ΒΘίοπάθγθ 

Αὐῇπηογκ Ιλ πη ὶῦ ΖαΖαν θη θη {{Ὁ ΠΙΘΥΠΔΟ ἢ πΟΟ πηίθτο Ηδαρίδαξραθθ. 

ΝΔΟΝ παύτ]!μθτὰ Ὀταηρο ἀπ Βθοθίθ Παέΐθη [Ὁ ΠπῸὰ ἔτ ἀἰθ ἀπὶ ἄα5 Μιδο]- 

ΠΊΘΘΥ Ροίθίβθηθη ὙΌΣ ΚΟΥ, οὶ ἄθπθῃ ἀΐθ Ἰαὐθί πὶ 6. Κρυδοθ ΔΠρΡΘΌΟΓΘα ΠΘΙΤΓΟΠἐθ 

ΟὝΘΥ [ὉΠΠῸ σὰν Ηδυγ αἴξ σοδηρῦ ψᾶῦ, απα Ζᾶι ἴα Ὁ ἐγ ΠοΥ η΄ ΑΕ κα 815 ἴῃ Π{8] 16}, 

θ81ἃ 06. δι} ἀΐο [γγοῃθη απ ΟΠ ΔΙ ἀ ἈΠῸ Π6π, ἀ16. ἀργρε πθπη ἀπα ἀὐπ!ορ  Γοἢ θα ΟἾτῖ- 

[6 ἀϊθ Π6Ι]Π θη ΘΟ. ΓΙ 6, ἄθη οἰ [Ὁ ἔθ] έθπ ἃ, δὰβ ἄθπὶ ρου θο [πη Τοχύθ ἰπ ἴῃγΘ 

Τ μἀθβίργδοηθη ἀθουουζέ. ΟἸΘΙ ἢ Ζϑιεῖρ τιϊύ αἰ θίθπμ, 18. Ζαπα ΤῊ 61] [ὉΠοι ἔστ Πθυ, θά θη- 

8115. ΠΟΘΙ ΤΟΥ ἀθὺ Ἰαὐθὶ ΙΓ Πθη ΤΟ τ θύζαηρ ἀθ5 ἢ. ΗΙΘΓΟΠΥΠΊΙ5, ρίθηρ ἃπ5 ἀδιηἶ6]- 

θη Τηθθθ πὰ Πτγᾶηρθ ἀΐθ Αὐδοὶῦ ἀθβ ρούμι ΓΟ θη ΒΙΓΟΠοΥβ ΠΟΥΡΟΥ. 

ΑἸ16 ΚΊ ΟΠ ἢ Ὁ ΓΕΘ]]ΟΥ [ΡΥΘομΘ ας ἰῃπὶ ἀϊθίθ θϑάθαῤίαμηθ Αὐδοὶῦ σὰ (γ6]. ΟΌΘἢ 

5. ΧΧΙΠΠ), υπὰ τ ἄμγοπα ϑοογαίοβ (4, 38) απ ϑοζοπιθπὰβ (θ, 317) ἀϊθίθ! θ6. ΠῸΓ ἰπὶ 

ΑἸΙΡΘμ θηθη ὈΘΖθίομηθη, [ἀρ ῬΕΙ]οΙοΥρίας (4, ὅ) ἀπὰ ἰρἄξου ΤΠ] ἀοτὰβ. (οἤτοη. δά. 860. 

ὅ710, ἃ. ογοπ. ροῦ.) δ ἀδ5 Βο[ἰτητηξοίεθ, ἀδίς {7|Π|1ὰ85. Γὰ πηι ἰὴ ἢ 6 ΒεοΝοΥ ΟΘΥ 

ἢ. ϑολυῖζέ, (οιυοὴ (65 ΑἸέθη αἷ8 ἀὁ58 Νιίοη, Βιναθς ἐἰδον οέσε αὖθ, τοῖῦ ἀθὺ οἰ πχίσθῃ 

Αὐβηδῆπηθ, σψὶρ ῬΆ]]ΟΓΟΥρίπ5 τ ΓΘ ἢ “0111, ἀδΙ5 [Θ ΠΟΥ ἀϊ6 Βύομου. ἀθυ Κυύπρσο απ θογ- 

[οὐχύ ρϑ]δίβθῃ ἢΔ 06, υγ81] δ σι γοῃύοθί, ἀδ[5 Γοὶπ  ΟΙΚ, συϑ] 65 δὰβ [δἰπθηι Ηθί ἀθηρδα- 

ῬῈπ [Ὁ [Ὁμοη ἀδ5 ἀεὶ μάχεσϑαι ([ΕἸ] ΓΕ ἰπ ὙΥΔ]Π411α ἄγοθθῃ θεοὶ ὙΥ οἂδπ) τοϊὸ Βδυᾶθϑυ- 

ΞΘ ΠΟΠΊΠΊ6, ἀἜΓΟΝ ἰΘη6 Κατηρ ογ ]Π]ύθη Β ΘΗ ΟΥ. ποοῖ ΚΤ ΟΡ ΘΥΠ ΌΠΘΙ πσογάθῃ υγάθ. Π ἃ 5 

; 
τ 
4 

; 
᾿ 

. 
; 



Αὐΐῆηδιηρ ἀοΥ ρος ἢ ΓΟ ο αι ΒΙΡΟ] αθογ[οἐζαηρ'. ΧΙΥΠΙ 

Κἰϊηρὸ τὶ σα ἀπέουτομέοῦ, ὑπὰ ἀθηποοῖ σῖγα {Π|61}}5 ἀσσο ἄθη ΗΙΠΌΙΙΟΚ δῇ ἀϊθ 

απ γθίοη πὰ ἀπρθηδιθὴ ΑὨΡΔΌΘΩ ἸΘΠΘΥΓ ΟἸθομθη δου ἄθῃ Αὐϊδηΐβυηιιβ ἀθΥ οί μθῃ 

(( 5. ΧΙΧ-ΧΧΙ), ὑλ6 5. ἀστοὶ αἴθ Βοιγαομύαθηρ, ἀαΐβ ἀἴ6 Βύάομου ἀθγ Μακκαρἕοθυ, νοῃ 

ἄθηθη ῬὨ]]Ο ΤΟΥ 5. πο β [ἀρὲ, τηϊῦ ἰἤγοη ΤΊο[Ὁ- αηὰ Τηαίζνοτίθη οἷπθ ψοὶῦ γϑὶ ΠΥ 

Θα 6116 [ΌσΟἢ] ἔν Καὶ υ ἢ 6. ΒΡ ΓΘ ταπρ' ἃ15. [ἄγ Κα ρΊ ἢ 6.) νο  Κβι τ] 1 ο 6. ππὰ 

[τ ] 6. ΥΥ οἰβμοῖῦ ὉΠ. 6η, αἰθ ΗΟ Ορκοῖῦ Ἰθηοῦ ΝΔΟΙΟἢδ τ] θά θυ Ζυ οἸ 6] αἴ. ΤΊ ΠΟἢ 

[πὰ ἀἰθίβ παν ΔρΡΟΚΥΥΡΕὶ ἢ ΒοΠ θυ, 06. ἷπὶ Κα ἸγομΘη Κ] μον σογδάθ ἀ6γ ἔγαρ]! ἤθη 

ΦαΒυμαηἀογίθ πογάθῃ 4060} ἀὰο ἢ Διποίὶ αοοραυαοθὶ δαΐρολ σύ, απ τῖγ πσογάθῃ [ΘΠ θη, 

ἀδίβ ἐὰν Τὐθθογίεὐζαπρ ἀον Μακκαθἄθυ πἰομῦ πσθηΐρ ΥΥ ΔΗ ΓΟ 6  Ὠ]1 ΟΠ] οἱῦ [ρυϊοῦ. Ἠδῦο 

ἀΡτίρθηβ {ΠΠ618Δ5 αἷθ Βύομον ἀθὺ ὔηῃϊρθ ἰῃ ἀθὺ Τπαῦ πἰομὺ ἀθογίοὐχζύ, [ὸ τὰγάἀθ δὲ 

ἀδπλϊῦ πο] ἀιοῖ αἰ Βάομον ἀν ΟἸὨγοηῖ θη μδΌθα []1] 6 Ἰαίβθη, δαΐ πϑομθ [Ὁ 7616, 

γΪΘ ἀπῃροθηγὺ ἀϊοίθ, οἷν σϑηὰπρ ὈΘΖΊθΠ61. 

Εἰπθ δηάγθ, στο }] πο ροσ Εταρο {4 οὉ [ΠΠ81ἃ5 'πὶ πθῦθῃ Βυπᾶάθ ἀϊ6 Αροί[6]- 

ΘΘ ΟΠ ομθ, τ ἢ ΠΌΘΟΝ ἀϊο᾽ ΟΠ Ῥηθαγιηρ Το απὰ τοῦ ΑἸΙθλ ἄρῃ Βυϊοῖ Ρϑὰ] 8ῃ 

αἴθ Ηρρτὅου ἀθου[οιζύ πᾶ 6, πϑομθη Ἰοὑζίγσθη ΘΚ δηηΌ] 10} ἀϊθ ΑΥδΏΘΥ ποῦ ἸΙΘὈίθ ἢ 

ὉΠ ἀθὺ 800} ὑπδι 10} ἰῃ ἀθγ οἰηθῃ 46 πηϑι] πα [Ὁ 6 σοῦ! Ὁ Πθη ΗδηαΓ τ ἔλθη, 

ΘΟ ἴῃ ἀογ ΒΘ θη ἴο]ρα ἀθὺ Ῥδα]] ὉΠ 6η Βυιθίθ ἄθη ἃπη Τιδαβ. δῃ δ] 0, ο] ῖοἢ 80} 

ἀἰοίθηι ἔθῃ!ῦ, τᾶμγθηὰ δἂῃ ἀδίίθη ϑ.6}186 ἀὰβ Βιιοῃ[ο]ς οἴη. ρούμι θη Δίαγύντο- 

Ἰορίατηβ οὔθὺ Καϊθηάοιβ (5. ΧΝ) [6μ0. --- 

Βὶ5 ζὰπι 9214 τ 1750, ἴῃ ψϑ]οηθα Αὐὐὸ Καϊίέθ] ἴῃ οἰποὺ Ηδηα(ςυ Ὁ Ζὰ ὙΥο]ἔρη- 

Ὀε 61, τοίη ἀϊοθίθιθθ (πιϊῦ δημάγθη) οὐ 1078 ἀυγοι Καιΐ ἅδου Μαΐῃζ δὺ5 ὟΥ εἰίβθη- 

ὈαΓΡ φΘΚΟΠΏΏΘη ὙὙὯΓ, δα Υἱϑ ΔΟΌΡΘΌΠη 6 π ῬΟΓρ δ θη Ὁ] δέοσῃ ( θοΥ Ὁ ἢσΙ Θθθη τηϊῦ 

ἀ65 [Πάοτὰ5 Ηἰΐρα]. Οὐὶρίη 85) οἰηῖρο Βυαοη οἰ 6. σού! ΓΟ ΠοῚ ΤΠΘ θυ ούζαηρ 465 δυο εβ 

απ αἷό Πἰδηιον (ἀὰ5 ἄθη Ηρέ[Ὁ. 11 ---Ἴ 5), τϊῦ πΘ θη ὉΘμ μά 6ὺ ᾿δύθι [Ὁ Πογ Το γ θἔζαηρ, 

ἕαπια, τοὶ ἨΔ] ἀθ5 ΠΡΙ͂Ά]οῖ5 Φοπὰβ Αρρϑιθαθά 1ἃ5 ἀπὰ 1702 Βοϊκαπηῦ τηδοηύθ, σαγθῃ 

δἃὰ5 ἄδὺ ἴῃ Ἃἀδὺ ζυοίίθη Ηδιτ6 465 10. π4. ζὰ ὙΥ δγάθῃ Πϑυνογρθζορθπθῃ [. ο. [ΠΌ6Υ- 

θη Ηδμάίς τιν ((οάοχ Ατγραπίθαβ), ἀ16. πϑοῖ υἱ θα ϑΟΒΙΟΚΙΆ θα ͵ θὑζὺ σὰ Ὁ ρία]α θ6- 

σδητὺ τὶτὰ, ἢὰγ αἷδ νἱϑν ναηροίϊογη πὰ δ ἀϊθίθ Πὰ] ἴῃ (ΘΕΩΥ σου [ὐπηπηθ]ύθιῃ Ζα- 

[η46. θεκαπηῦ ππηὰ ζαρδἄηρ!οἢ ρσονγοίθῃ. ᾶΖα σϑίβ θη [10 Ζυγοὶ Ἰδύθὶ μΙ [06 ΚῈ7- 

ζαυζϑυν υηάθη ἂὰ5 Βδνθπηδ, πμύθυ ἄθγθη θἰπθῦ (416 Ἰθύζὸ σὰ ΝϑαρΡ6ὶ δυΐθοπδηγύ πὶγὰ) 

ΥἹΟῚ, ὈΠΙΟΙ ἀθὺ ἃπάθιῃ (ἀϊθ οἰη Ζὰ ΑΥ62Ζ0 ψιἃγ) δἷῃ ρου! ομογ (ΘΙ [ΠῚ ΘΠ ΘΙ ταϊ θη 

ππύρυ Ἰαύθὶ πἰ Ὁ Π6η ΖΘαρθη πη θυ [Ὁ Υ ἔθη ἴῃ σού (ὍΠΘΥ ὄργϑομθ ἀπὰ ϑομγῦ Ζοαρηϊ (5 

ΔὈΙΘ ρθη. 

50 νὰν ἀδὺ {Ππηΐδηρ σού [ΟΠ 6 1 ΡΥΔΟΒ θη Κι] 0185 1817 θα ρη; ἀδ. οΓ- 

Καηηΐθ ἀθὺ πὰὰ δθ0} [ὉΠοη 8415 ΟδγάΪη8] ζὰ Βοπὶ Ὑρυοῦθοπθ ΑΡθαΐθ Απρβ]ο 

Μᾶὶ δυΐ Ῥογρδιηθη] εέογη χὰ ΜΔ], σ ] 66. [ἄτη] ἢ ἃὰ5 ἄρῃ πᾶμθη ΚΙΟΙΓΟΣ 

ΒΟΌΡΪο δὴ ἄθγ Τυθορία [τησηθη ἀπά ἐπαύΔ οΏ ] 10} σορθὰ ἀ6Γ ἱπὶ δομύθῃ {887- 

Βυαπάοτῦ οὗν ἀνθ υ ρο Ομ θη θη Ἰαύθι ἢ [μ6η ΘΟμγ Ὁ ΓΟΠοη δέου ἀσγοι ἀϊθ Ηδηἀθ 

ψ ΘΠ ὉΠ. οἰ σύρη σθρδηρθη γΆΥ6Π, γ᾽] Δ ἢ. Θυ]ο ΟΠ θη6 ΤΠ) θη Κιηδ]6 Γ᾽ σού! (ΟΠ Γ Θ᾽ ομτ 

πὰ Ξρυδοιθ, ὑπὰ ζαῦ ἤαίΕ. [ἀτημη  Π0ῃ6 ραιζένί ο!ο Βυΐογ6, ταθμγέαοῃ [Ορᾶγ ἱπ 

ΠοΡΡϑΙΒδῃ ἀ Ὁτ ἔξθη ; 6] Ομ 6 [ἰθάθμη ἀυγοι ἄθη πιδ]  πἀ Π!Ὁ θη ατγαΐθη Ο. Ὁ. Οδίε- 

σ]οπο, ἔγθ Ποἢ Ἰαηρίαπι (1819. 1834. 1885, 1899), ἀοο1 ἐϊλομείρ;, ἴῃ ρου] (Ὁ 6η, ἀθμθπ 

ἀθβ5 ΕἾΔΠΖ Φαηίας πϑΟΗρ ΘΙ ὉΠ ύθπθη 1 οἰΐούπ, σου ΠΟ πτογάθῃ {Ππά. 

Τταῦ [Ὁμοὴ ἴῃ ᾿θμθη Προ μα μἀ Ὁ γι ἔξθη, οἰμζθίηθ Αὐυθίομαηρθῃ ἀρ θγθομπθῦ; 



ΧΙ Υ͂ΠΙ ΕΪη]οἰἑαπρ'. 

οἷπθ πᾶ ἀϊθίθ] 6. φοίμι θη Του θέζιιπρ' ΠΘΥΤΟΥ, [ὁ σϑυτηθητέθ ἀὰ5 ΤΠ θυ θί ἢ [ὈἸΠΊ ΠῚ ΘΠ 

ἀου]θηΐσοη ϑύθ! θη 468 Πδπηθυ τ] θἴθβ, αἴθ ΠΟ ταϊῦ ἄθπιὶ ὙΥ̓ΟἸ θη ὈἁμΕ]6Υ ΒυαοΒ ἐς Κ6 

ἀθοκίοῃ, αἴθ Τοθογζουραπρ, ἀδ5 ὙΪΓ 65. θ61Ὶ ἄθῃ Ῥ80]1Π1| [Ὁ Π6η Βτίθίθα υΔὨΓ ΓΟ Θ᾽ Π]1Οἢ 

τ ἀογίθθθη Του Γούζαμρ, [Οπηῦ Διο πιϊῦ ἀ6πι(8] θη ΤΠ θυ θίζθυ σὰ ὑπὰπ ΠΔΌΘ6Π, 

ἄδπι ἀϊ6 νον. Ευδηρθ θη Ζαΐα] θη. ΤΊ θυ ΚΟΒ]αΙ5 πτᾶτα ΔΌουτη8]5 Ὀοἀθαΐεπα ἀπο ἢ 

ἄϊαο Τηδέίδομο νου ἄγκῦ, ἀδίβ ἴῃ ἄρῃ Β]δξίθση., 6] 6 ἴῃ ΜΔ] δηα ἀπά Ἤμοπιὶ ἀυτοῇ 

ἄϊθ νου πθάθπο Ψουοπάθπηρ [ἄγ αἰ αὐ λθον οί τ] ΘθΘπθη ΟΥ̓ οσκθ οοίγοπηῦ Ἰοροπά 

χὰ Εἴποι ἀπα ἀοιηἊ]θθη ουκο ἄυῦου ἀδ5 Ενδπρθ] πὶ Φο Δ ηη18 σϑῃὔτθη ὑπᾶ τγῸη 

τοῖν πὶ 7. 1836 υπέρῦ ἀθὺ Βϑζϑίομπαηρ Θζοίγοῖης (ἃ. 1. Ἑ  μηνεία) Ποτααβρθρθθθῃ 

ποτάρη [πᾷ4, αἷθ ἀδιίη νουσθθίθη δου ἄθς θῦθῃ ρϑηδηηΐθη Εὐδησ ΘΙ] Πη5.. 416 

“ΠΟ. τηρθγοσθ Μ816. σ᾽ ἀ ΚΠ πον Ὑ ΘΙ Γ6 τηϊῦ ἄθη ἴπ ἀθγ ΠΠΡΘσπθη Ηδη Δ οΠτ Ὁ σὰ Ὁρίαϊα 

ἄθεκθη, σίγκηοι ρ] ΘΙ ἢ 815. Εἰποῦ ἀπα ἀου 6] 6 [6 θοτθίζαμρ, Δπρθῃὔγθη, ἀΐθ ἀθιηρο- 

τηᾶΐ5 ὁπ Ζπνοιῖοὶ θοὶ Γἄτητα 1 ἤθη σοί [θη  δπηπηθη ἴῃ ΜΠ 6η, 108]16η, ΟΘΔ]116Π, 

πρδηΐθη ἀπᾶ Ὀδὶ ἄρῃ δ αμάδιθη ἰῃ Αἴτικα ([. 5. Χ, ΧΤΙΥ͂ ἃ. ϑαϊνίδη. Π)6 ραθογη. 1) 6] 

, 11) αἱ5. οὕϊορ, δηροποπηπιθη ἀπά δηρθπθπηαθύ πουάθῃ [θη τηᾶρ: οἰηθ ΑΠΠΔΉΏΠΊΘ, 

“6 ] 6 δὰ ἄδθπι οἰ πῃ ΠΟ ἤθη ΖαΓ[Διητη θη μ] έθη 8]|16Γ ἀϊθίου δίδιηηθ ἀστγοῃ Ναίαγθδηάθ 

(5. Χ. ΧΙΠΙ), 85 ἄδθπι ρ]θίομθη ἰηποῖοη δρθηίαίζθ σθρθη 416 τὕμ!Π6 ΥἾ εἱὺ 

(5. ΧΙ)), οῃά] θη δὰ ἄθπὶ σοη 8]16ὰ ὈΘΠΔΥΥ ΠΟ ἴοΙρ ΘΠ Ἰύθηθη Αὐἱδηϊβηηαβ (5. ΧΙ]. 

ΧΙΧ. ΧΧΧΥ) ἰπηοῦθ Βορ]δαθίσαηρ σον ιηηύ. 

Τὴηΐου Ἰθπθη ἱπ Μία] Δηα υογθἰηῦθῃ βού! θη Θρυδοἢ ἀθη Κυηἅ]οτηα Βοῆπάθη [ἸΟἢ 

ΔΌΘΥ Δ οἰπίσθ ΠΊΘΩΥ ΟὟΘΥ τηϊπάθυ Ζαίδτηιηθηῃδηροπάθ ΒΒ] ον οὔθν Ἠδαρυ[ 06 

δἃ15 ἄρῃ Βύοπουη ἔβγα ἀπά ΜΝιελθηνα, ἄθη ἰγοοκθη!ςθη ουδάθ ἦθβ ΑἸΐθῃ Βαπάθβ, 815 

ΚΙΑτΓου Βονοὶβ ἄθυ ἀαγομσοίγέθη Του θύζαῃρ ἀθ5 Αἰέθη Βιινάθβ, ποῦν ΠΟ ΔΡΘΥ 

ἄρον ΒΙΙοκ σοῦ πϑαθπὶ ουνθιζοσὺ πὰ θοἕθἰρὺ ἀατο ἀδ5 Ὗ ΟΥ̓ Κοιητη 6 τη ΠΓΘΥΘΙ ΟΠΠΘ 

8116 Ετᾶρθ δὺὰβ ἄβθηι ὅ. Παιρέψέίιοξο (65. δγ έν ΒΟ 68 Μο [158 ΘυὑποτητηθΠ8 7 ΥΥ οτῦθ 

οὗον ϑϑζομθη ἴῃ οἶποῦ ἃ5 ΚΙ Ζθυγρ [Ὀἀπιπιθ πάθη ῬΘΥρ τη (Δα Ὁ γ1 Ὁ ἀ65 πϑαπέθῃ 

ΖΑ πα ἀοτίς σὰ θη (341150. 140. οἱ. ΧΧ]ὴ. ΗΙΟΙ πογάθη πϑμλ! ἢ, σπῖθ 85 ἀθιὴ 

Εἰπράηρα ἀ65 Ενδηρθ}! Γποὰ ([. 5. 593), [Ὁ δὰ5. ᾿θπθι Ἠδυρε[ςκΚ6 ἄγ ἀθπθ 15 οἷπ- Ὁ 

Ζοῖη6 Ζαίτητπ θη ἕπροηάθ ἀπ πὶ ἀθυκθηγοπάθ Υοσίθ (ναύγίμαῃ - αἰ μίμδη., δ ἸΙθάϊἀ 8 

οἰς.). ἄαζα Ζδι!οπ τὸμ ἄρῃ Εγζυδἑθυ) το δαί ησῦ, πθ]οη6 ἰπ ἴἤγθπ ρο [6 

ΒαΟΒ Δ θΘηΖϑίομθη σζὰ ἄρῃ Αηίδίζθη ἀθὲ ϑορίαδριηνα, [Ὀππτηθη, τ ἄμγοθπμα ἀϊθ ὙΟΠῚ 

ΤΙ υ]Ἰοἔοσου ἀθβ 9. 5πη4. οὔπρ Κἰαγθβ Υ οὐ 15 Ἰῃγο5. ΥὟ ουῦμοβ ἀδγπηΐοῦ σοίθίζίθη 

τὐτηϊ Ὁ μθη ΖΔ ΖΘ μθα. διι5 ἋΘΥ ΠΙΘΥ ΡΤ ΘΙ Ομθπάθη Ὑαυϊραία οπὐπουηπιθὶ στ υγάθῃ. 

Τὲ5 ψεογάϊθηρ, ἀϊθίθ ἕο] σθηγθίομθ ΤΠδύίαομθ Ζαθε ουκαπηῦ ἀπὰ νου θη Ποῦ Ζὰ 

ΒάΡοη, σουῦμτο Ὁ. Οτηπι; ψϑιίοσθ Εὐσάραμρ ἴῃ θα [6] [Ὁ Ὀγϑομύθ το Ζὰ 

ἄορι ΤΠΘθουΖθαριηρ, ἀαίβ ποῦ ΠῸΓ ΠΟΘ ἃπᾶθγθ δ οσύθ 16π68 ὅ. Ηδαρυ[οκοβ ἰῃ ἀ6η 

ὌΡΟΥ Ἶθπθ Ζδηϊθι σοί] θη ΒΘιηθυκαηροη δου ἀϊθ Αὐβίργδομθ ρου! ὉΠ Υ Τυϑαΐθ 

(θϑἰομπάθιβ ἀθ5 δὶ α.  υπᾶ 465 δ]: [. 5. ὅ98 υπὰ 5. 6009) Θοπίμα]ύθῃ [Γἰθη, [ὉΠ ἀ ΘΓ 

ἀδίς ἀϊθ σοῃ ὟὟ. Οτίπηπη ΠπΟΟὴ νουϊζαπηΐο συοὶθθ Ζ8Ώ] ΗΓ ΘΙ 6 πυθηϊρ ΓΘ Π5 Γ[ἸΟΠΘΥ ΠΟΘ 85 

ἘΖΘΟμΐοΙ, πδῃτν ο μ ̓ μ]Ποἢ ΔΘ δας ([. 5. ΧΙ ΙΠ) δὺβ ἄθη Βύομουπ ἀογ Μακκαθᾶθυ 

Θηὐποιπιηθῃ [οἷα πηϊιδύθ., ποσῦθου ἰομ ἰπ Ηδυρί᾽5 Ζοι [ον 1, 296 οὐο. υπὰ ἄθῃ 

Μαπομπον ΘοΙθμτέθη Απηζοίροη 1841 Νὰ. 30. διέ μγ! 9} ἀπᾶὰ πτῖθ ἴθ. πο ρἸδαθθ 

ἀρουζθαροηά σουμᾶπάθ]ῦ Π8068. 

Ῥθοα , ϑαἸΖθυτρου" ΑὐΡΘΎΔΟΣΘΙ ἸΘΏΟΥ ΖΔΒΪθη πὰ ϑρυδομθοιπθυκαπροη (Ζα 



ὍὌϊΘ 5ΚΘΙ ΘΙ 5. ἶ ΧΙ 

σού Γοθα ἀπὰ ΒΘ ΠΔΙρΡ δ Ὀθίθ ἢ) ἰὰρ ποοῖ, ὑπα ἀδδ Ὁ ἄον σ]ο με ρο Ζαρονίημ, 

δἷηθ Ηδηαίομυις 465 ΑἸύθῃ τὶ ἀθ5 Νϑαθῃ Βυμᾶθβ ἴῃ ρο ΟΠ ὺ ρυϑοθ γον, Ὑὐ ΘΙ Ομθχῃ 

6. πὶ Εἰηπρδηρθ Ὧθβ ΕΥδΔΏρΡΘΙ Τποᾶθ πη ἱπὶ Εἰηραηρθ ἄθβ θυθη ΒΆΟμο5 ΜΟΙ5 

[οἰπθ Κἰοίπθῃ ϑἅνζθ, Ζϑη]θα ἀπὰ ΒΘορδοβύππροθῃ θηὐμδἢπι. 

ΒοΒοι τοῦμον 5. ΧΙ Υ͂ΠΙ {0 ἄἀον ΔΟρΘθἰτηεθη πιδὶ πα !ΠΠο θη ἀμ γὅτα [Ὁ πθῃ ΒΙδέίοτ 

σοάδομξ πογάθῃ, ὑϑίομθ ἀστοῖ Ὑ ουοπάσπρ ἔὰν ἀ16 ἀδγάθο. ροίογ] θη θη Ἰαξοίηὶ- 

[Ὁμθὴ Ὕουκα (ϊ6 3 ΒΙδξῥθν ἱπὶ υὔμηϊομθὰ Οὐα. τηθιηθγ. π. ὅτῦθ, 45 ζρίρϑθιη ἄθῃ 

Ἐτοπέϊμιβ, ἅϊ16 ὅ ΒΙ]  ίου ἴπὶ ταδὶ πα! ΓΟ μθη Οὐ. ταρὰργ. Ἐ. 147. 45 ἀὰ5 Οοποι]αηι 

ΘΒ] οοἀοπθηἝ6) σοῃ οἰ παπᾶ θυ σϑίγθπηῦ πογάθῃ [πᾶὰ, τ ἄβγθηα [186 σϑγοὶηῦ Ζὰ οἰποὺ ΑὉ- 

μη] αηρ ἄθρουν ἔουυ]ιΐοπα ἀστομνσοθέθ γ οείθ ἀθ5. Εὐδηρ6}} Φοπδηηὶβ ρομὔγθα. 1)6ὲ- 

ἀν θοίθηῦ ζυϊίομθη ἀθη 8 ΒΙδὐύθεῃ, οθίσμοι ἀδθὺ ἴῃγθ Αὐΐοϊπδηάουίοϊ σθ ἀυγομ ΘηΘ 

ἡομϑηηθι ο θη Ὑ᾽ δεῖ οἷπ Ζν οἰ 6] πἰομύ Πουγ ΓΟ μ6η Καηη, Καοὶπ πητηἰὑξο! θαυ ΖΓ ΔΊ Π161 - 

πδηρ' απὰ [16 ὈΓΘΟΙΘη ἀδ 80, ψγὸ π8.0} Ζυ Θἰ προ. θοἰςἄπιρίοπαον Εσπσἄμππαπρ 465 Μδ1- 

ΟΘΙ]ὰ5 πα ΚΔ Ὀ6]115 65 σοη ὟΥ οί ρουθίθη [οἴη πτάθ, αἴθ ποἰύγ ὙΥ θπάσπρ πὰ ΠΙΘΕ- 

ὑπηρ᾽ Ζὰ οὐ ΔΓ ΘΠ, 6] 0ῃ6 σορθη ἀἰθίθ ὈθἸκαπηύθη [ΠῚ ΘΉΓΘΥ, τσ] ]] 6] οὐ ἴῃ Ὑ ΘΓ Πα ππρ' ταῦ 

ΠΟΘῚ ΤΠΘΏΓΘΥΘΗ., ΘΘΠΟΙΙΠΊΘη ΜΟΓάΘη πᾶτθ. {96 Π6 ΒΙΙομοῦ σὸὰ Απουτὰ 'π (δδίϊθῃ 

(ἔδυ !α5) πτᾶγ θΘΚαμ ΒΟ δυῇ ἄ6Υ πἰοδ θη 1 ἰγο θην θυ Δα πη] πη ρ; οἰπ οἰ γισοῦ Υ ου- 

ἐποίάϊρου ἀθβ ὁμοούσιον ρονθίθη, ἱπὶ Ὑ οηδιιξθ 465 ϑύγοιθβ ΔΌΘΥ ἱπηπ]6 Ὁ ὙΥἰζοῚ 8Ὁ- 
σοὶττῦ, τ ϑυγοσθη ΘΓ (] ΡΓὉ το ἀογ πἰομὺ πἰο ὉΠ 6η Κἰτο θην θυ ἀταταϊαηρ; σὰ Οοη- 

[ἐδ ποροὶ (990), ποσοῃπηδ]5 ἈΡ6Ὶ [πητηῦ [δἰπθπὶ ΒΟ ]ον ῬΗού πα δαΐ ἀογ ΚΙγομθη- 

νου Δι τ αηρ σὰ Θἰγπίαμα (9091) ἀρροίοίζυ ψαγάθ. 

Τῃ αἰοίο Ζοὶδ οὐνγα τπᾶρ 16π6 ϑβϑίγϑίγιβ [8116 η, ἀϊθ νἱ θ᾽ οἰνῦ τσθηΐσοσ οἷπθ Ὀ]οΙΞΘ 

Οαίθμα ἔγοὶ νη ἀθέου Αὐβίθριηρθη (65 ΕνϑηρΘ}1 ΦΟΠΔΠΠΙ5, 815 θῦθῃ οἷπθ δαΐ 

ἄδθῃ αταπα οδν ἂμ Εδάθη ἀϊοίθς ΕυδηρδἸίαπηβ ἔοτύρ οἰ λῃγίθ ϑ γθι [Ὁ Πτ Ὁ ρορθῃ ἀϊθ σ6- 

πϑηπίθῃ ππᾷ τνἱθ]] ἰοῦ ποο ΔΠαΓΘ τηῖϊῦ ἄθὺ Δυ ΔΗ Ομ η ΤΠ ΘΠγ6. σοπὶ Ὑ ΘΥΠμ]ἐΠ1{6 ἀ65 

ΒΟΠΠ65 Ζὰπὶ αίου πἰοῃὺ [{ἰτητηθπάθ [τ] θῆται [οἰη [0]]6. ὙΥἾ ΒᾶθΘη (ομοη ΟὈΘῃ 

5. ΧΧΙ ρρίβθῃθη, σῖρ {υ{βιίαβ [οἷη σϑηζθβ ΤΘθΘη Πἰπά σατο ρορθη 8116 ὑπὰ 1646 [πτ- 

Ἰϑῆσθθ ὑπ ϑομάογκίγοηθη, ἀθπηροπᾶίθ σορθῦ ΘΔὈΘΙ]ΠΙ ΠΟΥ, ΜΟΙ] ΠΘΥ, ῬΒουύϊπἰδ- 

ΠΕΡ π. (. ψ. (5. ΧΧΙΠΠ) οἰξοτίθ ὑπὰ Κἄπιρέζθ. Απο ἴῃ ᾿θποὶ ϑΚϑίγοίηβ ψὶγὰ ἀΐθ 

ΤΠ Θἢγθ ἄθβ 58 }06}}1ὰ5 ἀπ ΜΔγΟΘ]]ὰ5. οἷπ σού ]οἴου ϑέγοὶ (αἴρπαα, Πα 15) σοπδηπῦ, ἀπὰ 

Ὀτϊηρὺ τπδῃ ἀδπϊῦ πῃ ὙοΙΡίπάπηρ, ἀδίβ {βία ποι Αὐυχοηίίϊαβ (5. ΧΧΙΠ) τπδηομθῦ- 

οὶ ΑΡμδπάϊαησθῃ (ἰγϑοίαίαβ) ἀπᾶὰ Αὐβθραηρθη (ἰπέουργθύδ(ο 65) ἴπ σού ὉΠ Υ, ουὶθ- 

ΟΒΠΌΠΘΙ ἀπά Ἰδύθι ΙΓ ΠΟΥ ὥρυϑοθθ σϑίομγίθθθπ ἀηὰ Ὠἰη θυ] η μΠᾶ 06, [ὁ οὐδ] τηδη 

ΨΌΠΙ οἰη Πού, Διο 16 η6 ΘΚ οί γθίηβ ἰῃπι, ἄθια τί! οίθη, ΖαζΖαογοῖθθη, σοῦθοὶ Ζα- 

πϑομ Ὁ ο] ΘΙ οΠρ Πρ, Ὀ]οΙθΈ, οὉ οΓ ἀὰβ Ὑθυκ [6] [Ὁ νου δὲ οάδθὺ πὰ οὗν δι5 ἄθῃηι 

το ἤθη ἀθαυίθιζ 06. Ὑἄμτθμα ἀϊθίθα ἴῃ Βοίυθῆ 465 ϑαίζθαιθβ, Ἃἀθὺ οἱρϑῃη- 

{Π πΉ] 1086 ΑπδΚοΙαίῃθ α. [, τ. δυΐνοι, Ζὰ τ! σου ὙΥΊΟΒεἰρ οὶ ἀπὰ Βεἰδηρ [οἷα 

γάρ, [ομοϊηὺ ἀθὺ Ὑ Θεία Υ τ πὶ ρ θη5. ρον 6 ϑ 6] 16. ΔΠΟΥΘΥ ΑἸΒΙΘΡΘΙ 465 Ἰοπδη- 

ΠΘΙΓΌΠΘη ΕΔ ΘΙ] πτηβ, σψῖ8 465 Αὐϊδηθτβ ΤΉΘΟΔοΥα5. στ ὴ Ἡρτακὶθα (σα 701. θ, 9 υ. 12) 

υπὰ 465 Απητηοηΐα5 (Ζα 4. 3, ὅ. 981. 38), τὶγκΊ ἢ, πσθαμ ΔΘ πὰ] ΔαβΖαρβυθῖίθ, ῃἱομύ 

συ! 0 Ὀοπαύζὺ χὰ μὰ ρθοη. Νίμημηῦ πῃ ἀΡΙΙ ΘΒ 8η, ἀαί5 4ἀὰ5 θυ οἷπθ ἔοτεϊδα- 

ἔθμᾶθ ΕὐκΙ ἅγταπρ ἀθς Ενδηρθὶ Τομδπηΐβ ρουϑίθῃ (οἱ, ἷπ ΘΙΟΩΘ. πῸΓ φρο] θσθῃί 0}, 

Ρ 



Ι, ἘΠη]οΙἐπηρ". 

πΘηΠ ἰσποη πὶ ΑὈΠΟΒ’ ἀπ οἷποῦ ρου θη Αὐϑ αν] 1 ΟΠ] οἷ ἀ16. [γι ὑξῖρ θα ΒΘ. 6116 

σοσοὰ ΜΆΓΟΘ]]ὰ5, 54 Ό6]1πι5. δὲς. οἱ πρϑηοομέθη παγάθῃ, [Ὁ τηὰΐβ ἀὰ5 α8η2Ζ6 τἱπά δἰ θη5 

400 ΒΙδ ξου υὐηξαίδυ ἤδθθη., στοὰ ἄθηθηῃ, σψῖθ οοίαρσί, ΠῸΣ 8 ουμδϊέθη [1ηἀ. 

Ζθπ6 Εἰηγτθάθ σϑσθῃὴ ΘΔ ΌΘ]Π]ὰ5. ἀπ Δίδγοθ!!αβ Κηϊρερ ον Ὗ οὐ α οῚ ἄθν ΘΚ γθίπβ 

Δ ἄὰβ φϑπϑαθ στο ἰππὶ πδο 90. 8, 21 οτύγέουίθ Ὑ ον] η1 5 Τομαηηΐβ ἀ65 Τἄυ- 

ἴοτβ, ἄθϑ, σα Θθου 6 “, Ζαπὶ ἨΘΙΤΏ, ἄθπι.,, Ὠἰπηπ] 6] σ᾽ ΘὈΟΤΠΘΠ, γ0Π ΟΌΘΠ σοἸκου τη ΘΏ θη“ : 

Φομδηηῖὶθ Αὐβίαρθ ἀῦου ἄθη Ηθυτη πᾶῦθ ΔΌΘΥ ποῦ μὰν ἀοίρη Ἡδυο κοῦ νουκὕμ- 

ἄρῃ. ἴοπάρθτῃ 96πη6 Δ ἰδάρὶη πΟ]]Θη, αἴθ ἄθῃη αδίΐου υπὰ ἄθῃ ϑόμη οἷπβ Ζὰ π6η- 

ῃ8η τψαρίθῃ. Αῃ αἶθ ἥοτίθ 465 Ηδριτῃ (40}. ὅ, 19. 20} Κηϊρἧν ἄον δ ογξ, ἀϊ6 Β6- 

τιθυκαηρ, ἀδΐ ὯοΥ ἩΘΙΓ ἀδτηηϊ θη ζχυϊκηξίρθη [τυύμπη ἴθηθ ΤΘαΐθ ἢ806 8ῃ- 

Ζρίσθῃ ΤΌ] ]6η, ἀδηῦ [160 ἀδύαη Ἰθυηΐθη, Ζοὶ Ῥϑυίοηθη ἴῃ αΐου αηα ϑομη Ζὰ ὑπη- 

τους πο θη ἀπά ΔΖ ΘΥΚΘΏΉΠΘη. ΘΠ ἀοΥΓ αΐο ἀπά ἀδὺ ϑομηῃ πϑοὶὶ ἀθ5 8 06}11π|5 

ΑΠΠΙΟμῦ οἰπθῦ πὰ ἀθυοῖθθ τ ἄτθη πὰ Ὀοἀθ ἢὰΓ τηϊῦ νου] άθηθη Ναπιθη ὈΘΖοι ποὺ 

γάθη, ψ|θ Πδἄξία θη Υ ἀϊθίθη) 45 δυϊομῦ ἀρθούρθθθα (1. 8, 22)  Βοίάϑθη (ἄθπῃ 

ἄδν ϑοῃπ [6] δποῖ οὐ) σϑῦθ δσ αἴ6 Επτο (20, 29), ἀοοῖ θάοπι δὲ ναΐϊγεἐμιααϊ; ἄθτα 

ΒΟΏΠΘ Κοπιηθ ἀδΠοῦ ΠΙΟμύ αἷθ οἹθίομθ Ὑ  ΥΘμτιηρ Ζὰ, [ὉΠάΘΥμ ΠῸΐ οἷπθ ἅπη] 106 

(υἱ ἐδηόη, αἷ φσαϊοίξα {υδυΐἢα), σοἹοονῖθ ἀοσ Ηριν ἀϊθ Τίθθθ, τπρπιῦ ἀ6Γ Ὑδίοσ 

ἀθ5 δοιποβ Φάηρου 1606, πίοῃρ αἴθ θθ πθῆηθ, τῦῖθ αἴθ, του ὅθ αίο ἄθῃ 

ΒοΠη Πἰ6 06 (πὲ ἑὀηαϊοῖξα γγϊαίμυα, αἷΣ σαϊοῖμα). ϑαρο ἄοοῃ ἀοΥ ΗβϑΙῪῚ [6] Ὁ, ἀδ,5 

ἀογ αΐου ρυῦϊβου [6] 415 δ᾽ (αὐέω ηιάΐζα πηι ἐξ, σπὶθ πιάϊσζα αἰάϊηι 4. 10, 29; 

14 90} 

ΙΘἢ μᾶρ6 ἔλα Υ 1π τηϑίπομι Βαοῆθ ἅθοι ἀΐθ δἰκοίγοϊῃβ ἄθῃ [ὉΠ οἰ ἀθπ θη αθγϑ ἢ 

γο ἐπα, ἔφιιαϊοὶξς (ἃ. ἴ. ἴσος, ἀθα.8}15) απᾷ σαϊσίξε, απαϊοῖξς (ἃ. '. ὁμοῖος, παρο- 

μοῖος,, [1π|}}15} ΤῸ] ποῦ ρθηαρ Διβθί πη θυ ρθη δέρῃ, ψγ6}} ἀϊθ ϑργδομθ [6] [6 ἴῃ 

ἴῃγῚ σοϊΐοσθη Επὐσ! Ἰκϑ᾽αηρ σοπὶ ΑἸΕΠΟΟ θα [ΟΠ θη ἂπ ὈΪ5 Ζὰπιὶ ἰδ ζίρθῃ ΟἸβί ἢ 

ἀπ ΑΘΠ]1 ἢ, ΓΟοτ σοπὶ σου  (ὉΠθὰ μαριαϊοὶμ (ὁμοίως, απ ἀϊοίες. ὁμοίως [6] {Ὁ 

ἐὰν ρϑίο!}) ἀπά σαϊοίξόη (ὁμοιάζειν, ὁμοιοῦν) δη, ἔτῦμ ΑΒΓ πσἀομαηρ οἄον 86- 
δι! ξροτηδ5. ΜΙΓΟΠαπρ' θΘατκαπάοὺ, [Ὸ ἀδίβ τοῖν 5. ΧΧΙΠΙῚ πῸῺ] ΓΟμοπ πιϊύ στο] 6 ΒΘ έθ 

[6] 070 αἴθ δἰηζίρθ ὅ06116 1 Τίπι. 8, 16, ἀΐθ' 8]1οἱπ πδοῖ δυο Β οἰ πη [Ομ ὰπρ’ 

χὰ [ὈΒηΘοκθα [Ομΐθη, ἔγθὶ ἰρυθομθη ἀατίξθη. 5. ΧΧῚΙ δθϑὺ ἢδθθῃ ψῖνῦ ρϑίθῃθη, ἀδ[5 

{71 1α 8 ἴῃ Γοἰπθπι ΟἸ Δα ΘΠ ΘΙ θηπέη 6 ἄθπι ϑομη6 ΘἼθῖο ἄρῃ αΐον οί οὶ Ζὰ- 

[ρυϊομῦ, τῖθ δυο Τπθοάογοὺ (4, 37) δυβάν Ἔκ] ὈοζΖοαρύ, ἀπ πὰ [αρὲ, ἀδίβ. ἀθσ 

Οεο, ἀΐθ Καα δ ἃἂχ5 ἀογ Ηῦμο, ἄβθπι ϑόοῆπθ ρϑῃουίαπι ἀπὰ ἀπύθυίμδπ [οἱ, τῖθ ἀδὺ 

Βοηπ ἄθπι γαίον (5. ΧΧΠ]). ' 

16 ΚΙΡΟΠ ΘΗ ὉΠ Ἐ ΓἘ 8116, ὑσὶ πο ἄθπι {7{ηϊας ἄϊο Του Γοὐζαηρ θυ ΒΘ ]Π ρθη 

ΘΔ Ό ἴῃ σοὐ πο. ϑρταοηθ Ζα ο γοῖθοη., [{61}16π ἀἀθογοὶ πα ἰτητη πα Δπο ἀϊθ Β6- 

Βμαπρίπηρ, ἃ, ἀδίβ οΥ Ζὰ ᾿θηθπὶ Ζνθοϊτθ Ζαρίθοἢ ἀἰθ σοξπμέμο]ο ϑομνῖζέ ουϊαπάθῃ 

8806 (γράμματα ἔἐφεῖοε γοτϑιχκά ἴᾳσι βΒοοταῦ. 4, 33; εὑρέτης γραμμάτων οἰχείων 
ῬΒΙοΙΌΟΥρ.. 2, ὅ ; Θθθηΐο ἀλύπδο ϑόζοιι. 0, 37. ΝΊΘΘρμου. 11, 48: ἑπυφηΐέ, ααϊιηυθηϊέ 

ΟδΠοά. ὨΠῸ. ἐτρ. 8, 18. Φοτπαπά. 31; Πάρου. οἢγ. ροίῃ. δϑὺύ. 41; Νιοθίδαβ 'ἰπ Δοῦ. 

55. Βερὺ. ὅ, 41; Βιροθοτθ. αθιθθ]αο., Οὐΐο τ πηρ. 4, 16 εοἰο.). : 

Φθἀθ5. ὩῸῚ οἰ ηἰσοῦ Μαίξθη σϑο!] ἀοίθ ΟΙΚ πὶγὰ ποῖ Ὀα]ὰ οΒΥ Ζϑίο θη Ζὰ οἰρθα 

τα Ομθη, ΘΩΠ ΔΌΘΙ ποὺ χὰ ἄθη ζέέογαγίηι Γθογ οί, πὶ Τδοϊία5 (αοτμα. ΧΙΧ) πἀπΐθσῃ 



Τ)ὰ5 ρΌΒΙὉμ6. ΑΒΟ, ΠῚ 

γἄξοτη ἀἰοῖο απ ἀρ υθ ] ἀθύου Ὑ ΟΠ ΚΟΥ ΔΌΓρυομύ, [Ὁ ἄοοῖι χὰ ἀθῃ δυη!ρθη Τ)οοἴπησ θη 

ἄθ5 ΠΤ θθηξ (Δα Ηοϊχί ἄθοη: Τοῦ. αθτπι. Χ), σι Βοος υσόσαπρθῃ πὰ Ὑ δου ΓΟ απ ρΘΏ, 

[οὐσῖθ σασι ᾿ΑΠρΘάθηϊκθη ὑπΘΌτου Ὑ ΘΥΠουθθ ποὺ (Δα 5061η). Π 1 στοἰου οθθη (5. ΧῚ 1) 

σοηδπηΐθ ὙΥΊΘπου ΗΔΠαΙΟ τ Ὁ πᾷ ἀ16 Δαΐ [16 θοου πα ούθηῃ {Ππίθυ πα ρθα (5. ΧΙ ΤΙΙ 

Χ, 772) Βαθθῃ ρϑιθησί, ἀαβ 16 αοίμθπ, ρ]θὶ οἷ 8116η ἀρτίρϑη ἀθα το μ θη ϑυδπητηθη, ἰῃΥ 

αὐ ρυ ρ]]οΠ65 Βαπθη- ΒΟ τὴϊῦ ἄθῃ β]θίομθη ΒΘηθαπαηρθη 16 αἀἰ6 ΑΠρο]Δοἴθη ἀπά 

ἀϊθ Αἰὐπογά Ὁ 6η ϑύδπιπιθ ΘΙ ΓΘ πᾶ θθη, ἀ85[6108, ὑυθομ85. ἃπο ἢ δαΐ ἄθπι σοϊάθπθπ 

Ἠόοτηθ σὸμ Τοπάθγῃ [Ὁ τῖθ ἃαΐ ἄθτη (ο]άτηρθ Ζὰ Βυκατγοίθ ἀθθυθ  Ὠ[ΕἸτητηθ πα Ζὰ Τὰρθ 

σούγθύθῃ [{Ὁ: δαΐ Ἰθὑζίθυθπι Ζ.ΡΊθ οἷ τηϊῦ ἄθπι ἀθθυγα μη άθη Τρ ὈΠΙ6, ἀδξ ἀα[βο ̓  

ἀον ΠΟΡΡϑΙθζΖθίομπαμρ ἀθ5 τσ ἄσγοῖ σῷ ὅθ ἀν Πορροααῦ αὐ ([Ὀταϊῦ δ ΤΟῈ] 

αν) Ὀογοὶΐα 'ἴπ ἴθποπι Βαποη- ΑΒΟ τηϊῦ χοὶ ϑέάᾶθομῃ Ὀδζθίο ποὺ σουθίαπ {{ς (το τ 

δῖ ἀθπὶ ἰομυ! !0Π6π ἩΌΥΠΘ, ΠΘΡΘη σῷ, ἔλθ ]οἢ ὁ ἀπὰ ὁ ρσοῦτδπομὺ πῖγα), Χ) ἴὸ πίρ, 

ῸΠΠη αἷθ τὴΐρ νου]θροηάθ ΑὈΒΙ]Δαηρ ἀθὺ ΤΠ ΓΟΠΥΠ πὰ ὈΘΙΌΠΘΥ5 ΟΥ̓ οὐ θη ἀτοὶ 

δυᾶθα (σωξ) τἱομεῖρ {{Ὁ, δῦο ἀδ5 οὶ {7ζια5 οὐομοίποπᾶθ Ψ, [ο ἀδίβ ἀθυίβθιθ6. δυομ΄ 

δὶ ἀθνὺ ΔΙᾺ ἀϊοίος Ζθίομθη5 Γὰγ [ἰη πϑαρ δα] θίθβ σοῦ ὍΠμ65 ΑΒΟ τὰν ἀδ5 ΑἸ6- 

γΘΘτύΘ απ ουπᾶπμάθηθ Ζὶ νου ηθπ, πἰοῃῦ οὐ ἃἂὰβ ἄθτα ρυὶθο ὉΠ θη ΑἸἹρΡΠΗδθοίθ 

ψΠ Κα] ΠΟ η6 ἀπά ἄδΖα τ] ἀοΥΠπηΐρα Υ᾽ ουὐδαϊομαησθα σὸὰ Ψ ἀπά Θ γογζιπθηπηθη Πδέέθ, 

Ὑ ἄμτοπα το ροίϊ ομθ Μύηζοῃ ἰπ ὥρδπίθηῃ, ἀϊ6 --- τ ΟἿ] σορθπ στη! ΓΟ ΠΥ {ΠπέρυίΠᾶ- 

Π6Π Υὔμη ΓὍΠ 6 δ ομ νη ΠΟΙ Ὀραϊθηίθη. [ὔγ ἀδ8 σου ομῃθ Ψ ἀὰ5 ρυίθο μι! οη6 Θ᾽ εἰἴη- 

πη (ΟἼΝΘΑΘΨΙΝΘῦδΒ, ΚΕΟΟΘΈΘΒΨΙΝΘ 5). Ταῖς ΤΠπϑοάουϊοῆ ἄθὺ αἵ. αἷθ 

ΥΙΘΥ οὐ θη ΒΟΘἢ Δ θ6η [οἰ π65 Νιηθπξ (πδὸ ἄρτι Ἀποηγτηις ΚΝ 8611} ἄστρο οἷπ ΒΙΘΟἢ 

ἀυγομΖυ ο γϑῖθοα ρῥῆδρίθ, 8110 Ψιπὰ (οἄθγ ΘΙ 7), πίοι ΤΗΕΌΒ, μαθθῃ νὶΐ 

5. ΧΙ, ρομτί. 

ιίβίαβ δἃθον πιαίίθ ἀπὶ ἴο θροῦν πδιμῖρ, Γοἷπ ΠΤ ἀπὰ τι, (οἷπ Ψ απὰ Ὁ, [6] [Ὁ 

[εἷἰη ἢ ἀπά καὶ εἴα. ἃ15 ἄθπι ρυὶθο πο π (απ τὕπη! [Ὁ }6}} ΔΙρΡμαθθύθ, οδϑπθίη τρϊξ 

ἾθΠο Ὺ πη Ὑ Θυ ΘΟ ΓΘ] απρ ἴῃτο5 ΘΕ Π65. Ζὰ Θπἐπθἤτηθη, 815 1ὰ ἀδ5 ρους }16 

Βυπθη- ΑΒΟ [οἷπο τνουν δηἀ οΠδιρ τὸ ἄθπὶ ρου ΟΠ [ΟΠ - ΡΠ 1 οἱ ΓΟ Θα {ΠΓΔΙΡ μα ίθ 8ῃ 

ἄθγ ϑέϊσπ ἔτὰρ. αἷβ Γ᾽ ΔΌΘΥ 6 ἰθίποπῃ (δἰομαϊεθ ὑπἃ ἀθν ἘΘ[Ὀ{Ὁ6]ὰπρ [ΘΙ ΠΟΥ 

Ομ ἀϊθ δομᾶτέθ ἀπά Ἐοκιρκοὶδ ἀθν ἰῃ Ηο]Ζ πὰ δ βίη ρου ἐζέθη οὐδ σοίοηϊίίο- 

πθη πῃ Ζθίομθι σου] οί ὑπ σοπᾶϊς ἀοΥ [ΟΒΥΙ Καπ]Ιμθὰ Ἐπυν ΚΙ απο Ὁ’ Π 65 

Φαμτμαηάοτίβ Ὀθὶ ἀθη τίη, ταϊῦ ἄθπϑῃ οἱ ὑδο!! ἢ. σὰ σους ῆσθη Παύξθ, νυ πὺ τηϊῦ ἀθπ 

ἀδθοὶ ρϑσομηθηθη Μ|Ιξ6]η 465 Ῥογρδιηθηύθϑ (πιδίπιθτδπδ), 465 ΒΟΉΓο5 (τάμ5) ἀπά ἀ δὲ 

Πϊπέθ ([νᾶγὲϊ21}} αἰ Βα ΓΑ θθη τθῖν ταπάροίθ, ὀῇποίθα ὑπ τὸ 65 ΖῈΣ [ΟΠαγέθη ΤΠῈ- 

ἐουΓομοἀππρ' ρα]ῦ, ψίθάθυ θοκίθ πᾶ Ἰδηρίθ, ἀδθοὶ ἴθ αἀϑηζθη ΔΌΘΥ [ΠΟ 80 ἄδθπι 

ΒΟΠτοΙ σ ργϑιοἢθ 46. Ὀοίζθη ΚΘ μα] θη τἱοῃέθύθ, [Ὁ ἀα(β ἀϊ6 σού! [Ὁ 6η Ηδπα Ὁ Πτ ἔλθη Βοὶ 

816 ν ΕἸσθη πα] ΟΠ οἱὁ ἵπὶ ΕΪΠΖΘΊΠπ θη, ἀοο ἢ ἱπὶ αδηζθη πιϊ ἄθν Τὐ ποῖ! ΓΟ τ δ οἸθΙ οἢ- 

Ζο σου οΥ ΘΟ ΓΟΠΘΥ ἀπὰ γὔπη Ὁ Ηδμα τ ἔλθη ΠΟ ρ] θα πι ἄθοκθη, --- ἀὰ 5. ΑἸ165 

Ἔ ΙΘ Ὑ{ΠῚ1 δῖον ἀἷο οἰπχίρθ Αππιθυζαπρ Ζὰ ἀἰοίον Εἰπ]θιἐαπρ πβ θη, [ΙΟἷϊ ΚΆΠΠ πιο) ἐπ. 8 Υ 

ΠΟΟΘῊ πίοι ἄθογυζθαρθη, ἀαῖξ ἀἰθ Τϑἴαπρ ἀθγ πΙΟ τ Ὲ ἀθ5 ροϊάπθη Ηοῦπθ9 ΕΚ δἷ5 [Κ τἰομεῖρ Γοὶ : 
ΘἰπΠΙΔ] {Ὁ ἀθὺ ϑίππ ὑπ ϑδαΐΖ ροζυγαπροπ, Ζυγο ΐθη5. ΓΘ] ἀοὺ ΝᾺΠΙΘ ἀθ5 αἀθῦουβ, ἀτγιἐθπ5 Γ(ἄπαθῃ, 

ψΟΣΡΘΥ ΙΟἢ πἰοπὺ πἰπυγθρ Καπη, πὸ ΕΚ (ρτδὰθ πᾶοὴ ἄθπὶ δυίίξθη οτίθ ἢ) Κοίηθ Ῥυπκίθ, ἀΐθ ἄοο 

ἀϊθ ΓΟ τ τ (οπΐξ ἴο Θϑθηγηδ βἰ σ᾽ Ζυγ τ πθη ἀΐθ δτίου, ΓΘΙΌΓΕ ποῖ ΤΑΥΡΟ,, Γοὐζέ. Μοίπο Το ρ' 

ΘκμΙόναρᾶ Γἐἰπὶ (415 Ὠϑοομαροίι αι). ἃ ο] ἐϊσ σῶπι. ΠΟΥ πᾶ. ἐανί 0, ΠΔΡ6 ἴοι ἱπ ἄθα 

ΜΙ ΠΟΒηΠοΥ Ορ]θηγέθη ΑπζΖοίροη 850 π.ι 77---79 Ζὰ Ῥορυϊηάοπ σοίαςμί. 



ΓΠ “ : ἘΠΠΗ]οΙἐὰ Πρ’. 

ἵππ οὗτᾶς ἴο Ναύ!οῃθ5, ἄἀδίς ἀὰς δρϑη 61} ποῦ σα ἀθηκῦδ [οἷη τὔγαἀθ; υπὰ 

πΘΠΠ ἀΔΠΟΙ ἀΐθ στο 065 ΚΟ ΓΟ ΓΟ ΠΥ [0616 Υ, ἀ16. σὸρ ζὕιηϊα8 δἰ θα ΘΠ 6 πὶ Υ 6υ- 

ΤΔΏτοα Κοῖπθ ΑΠμπαπρ, ὑγ61} τὸμ ἀθη σουῃϑπάθηθη σπθη Κοῖπθ ἘΚ βηηΐπι5 μδίθμ, ἴῃ 

ἘΟΙρ6 ἀθ5 ρυιθο μι Π6η Οδρτᾶρθα Γοἰ ποῦ ΒΟΘΒ ΔθΘ., ᾿ἴῃπ ἃ6ἢ ἄἀθη ΕΤΗΠαΘ ἀθν ρο- 

ἐπι ΓΟ ἢθ πη ΘΟΙ ΣΙ Ὁ ποπηθη, ἴο ΠΆΡΘη [16 ἀϑηηϊῦ σὸπ ἰἤτοιη ϑδηαραηκίθ δὰ πού ἘΔ]- 

[ὉΠ65 δυβροίαρί. Ἐδ Κοπηπιῦ σὺ ἴππη 416 Ὁπη ΟΠ 06, ὙΟἸΠἸΚοτηπηθ ας ΔΒ μθπάθ Β6- 

ΖΘ σμππηρ ἀν Τιϑαΐα ἐϊι [οἷηθ ρυδοιθ, τὶθ αἴθ σθ] ΠΡ ΘΠ Πθθοτίθύζαμρ ἀθγ Π6111- 

565 Ομ. --- 

Εὰν {ΠΠ185 ΒΙΌΘΙ σοῖς τῖθ ἔτ ἀϊθ σοῦ !Ὅ6 ϑρύϑομθ [ς0{6Π9Ππ ἀπ5 ἀθυτηδίθη [0]- 

σοπάθ ΗδηαΓο τ ἔξθπ πὰ ΗΠ] πη 61] σὰ αθθοίθ. Οθθμᾶμ ἀϊθ ΠΙΌΘγμΘ Ηδπαίομτς. 

ΔΟΥ σῖθι ΕνδηρΘΙ θη, ἀϊθ ῥα] ΠΟ 6η Βυϊθῖθ ἀπὰ ἀϊ6 Βγαο ζοοκ ἀ65 ΑἸύθπ Βαπᾶθε 

ζὰὄ Μαιδηά, ἔοπι πὰ ὙΥοΙ απ ὕ{6]. 

5 6π6 ΠΡ τ π 6 ΗδηαΓ!ο τὶ ἔ (Οοάδχ ἀυρθηΐθιβ) θθ ἢν, [ο ὑδαομῦ ἀ16 ἀσπκ]θ 

Κυηπάθ ἄδνοῃ Ζὰπι οὐξοῃ Μα]6 ἱπὶ ζδιγτο 1503 ἴῃ Βυιθίθῃ ἀ85 Ζύγομο ἀσγζίθβ Κου- 

ταῦ Οἴθβηου ἃπ ἀθῃ ΑὐρθθΌΓΡΟ ΑΥΖὺ ΔΘΠ]]165 Ρ. Οδίου (τοῦ σϑ σμθπη ὈΘΚΘΔΗΠ ΠΕ 

Μαιηΐας ΕἸδοίας. αἴθ ΑὈΓΟΙτ ἀθ5 Οὐ σὰ [οἰποῦ Αὔβρᾶθθ 1511 οὐἱδηρίθ) δαΐ. 

ββποὲ παίξθ ἀδ5 σοί! οη6 ΑΒΟ ἀπὰ οἰπίρθ Ῥγόθθη ἄστοι Φομδᾶπη ὙΠ 6Ιπι Ἠ οἰ βδη- 

[ἐοπ, ἄθῃ Βοπέπιθι οΥ ἀπά δίῃ ἀθ5 Οτὐδίθῃ σὰ δέοι θοῦρ ϑυμαϊέθη, σορ ἄθπι ἴπτη 

ΔΌΘΗ ῬΓΟΌΘΠ οἷποα Οὐ (ἀπὰς ἀοτίίραπι Κ]οΙ6 7) σουϊαρθη. ΑΡΘΥ ἃῈῸ0Π} ἀοΥ Τηθο- 

Ιοσα αθουρ' Οδίϊδπαθ (85 ἄρτια ΕἸἸαπάθ Οδῇαδπάν 61 Βτυάρσθ), θὲ ἔπ πο ἰπ Βτγάρρο, 

Οὔ]η, Πονυθηΐου, ρἄϊου ἱπ Παϊβθατρ ἀπά Οὔ]η Ἰοθέθ (τοί! Ὁ ον 1566 [{417}0}, παίίθ 

Ἰῃπιὶ ρούμι. η6 Θρυϑο ρτο ρθη, οἢπθ Ζυ δ 81] ἃ5 ἀθυθθθη. 6116, σ Ὁμοῦ. Τιθι ον 

πϑὮτη ΘΞΠΘΥ αἰδίθ ἱπ Γοἰπθη ΜΙ ἀδίθε πἰσηῦ δαξ. 

ΑἸ ἀργία ΟὔἸπου Θα6}16 παϊέθ θυ Το θαυζὺ ἀθγ Καὶ πὶ ρίπηθη ΕἸΘΟΠΟΥΘ τῸΠ 

ΕΥΔΗΚΥΘΙΟΝ ὑπὰ Μαια στοὰ Ππρᾶτῃ (ἀογ ϑο τ οδου ΚΚ ἃ1]5 Κ.), [ρᾶξου. δυβάθθπαον 

Αὐζὺ ἀπά ῬΒΙΟΙΌΡΗ σὰ Απένθγρθπ, Οοτγορίαβ Βθοᾶπαβ (τοι ΗΠ νΔΓΘΉΒΘΟΚ ἱπὶ Βτᾶ- 

θη 06}. ἄθ 1572 σὰ Μϑδρβίγομῦ [{ἀγὉ, ἀὰβ σούῃ! 6 Ὑ᾽ δύο ἀπά οἰπῖρθ 

Δηᾶγθ ϑέβ]]θ πα ουμδὶίθῃ ἀπᾶὰ {πΠ6 Ποῖ 6 ἴῃ [οἰπθη Οτσίπθβ Απύπογρίαπδ (1009) 

Β. 7, 739. οὐο. τηϊυρϑίῃθιῦ, ἀδθοὶ Ζαρ βίο ἀπρορΘθ6π, ἀδΙ5 αἰ ΘΙ}! θθ ἢ Δ ΘΙΠΟΙ [ΘΕΤ 

αἰύθη ΗδηαΓο τ ἀθν ΑΡέοὶ ογάθη (8η ἄθγ Βὰ}γ), ἀπροίδηγ 4 Μρί]θπ σοῃ Οὔ]η, 

[[τητηΐθῃ ἀπ ἀδίβ ΟΥΎ [6 ἄστοι Μαχίτα Πα ΜΟΥ] ἃ ἄθπη Ῥδρίθγθπ ([ὉΠ64}5) 

σῸῃ ἀδίθη σϑυΐ τοῦ θθποπι Βταᾶου Απίοπ ΜΟΡ]]Οη, ἄρτι ΘΟΒ ΓΙ ΌΘ. 465 Οδγάϊη8]5 ἀπύοῃ 

Ῥοιτομϑῦ γο Οὐδ ην}} 18, ουμα] θα πὰ θ6. Αὐβ ἀϊοίου ΜΠ ΠΟΙ αηρ Θαύπδηπι ἀ85 σοὐ [ὉΠ 6 

Μαίθγαη δ τπηϊῦ Δ|16ὰ δ]ύθη ἀπά ποαθη ἘΘΗΪΘΙΠ ἀ6ΓΥ δίαίίραγίοι ΗΙ ΘΙ πηὰβ ΜΟΡΊΟΥ, 

(Ρτγοξοιίου ἰπ Τἰηζ, στὸ εὐ 1616 [{4γ0} π᾿ [οἷπ ϑρθοίπηθῃ ΧΙ... ἀἰνθυίασαση Π Πρ  ΔΥΌΤΩ 

(Ρτγδηκίῇ. 1592. 1603) δα, ΝΟ Ροπθοὶ τηὔρϑ Ηθτ ρϑάδοῦ πγϑγάθη θυ σοπ ΟΔ Πρ] Ομ 1819 

θεσογδοῃέθη ΤΠ θυ μσ Ὁ οἷποϑ ΒΙ]Δ65 σοῦ Βέθβοϊα (Δίατια ἴῃ  ΟΙ ΚΘ ἢ) ἱπ σού! ὉΠ 68 

ΒΘ ΙΔ θ6η σοπὶ ὈΘΙρΊ [Ομ η Μᾶ]ον ὙΠ Π6Ιπὶ Κα] οὔδὲ Καὶ, ἀδὺ δῦ ἄθῃ Οδγάϊπδὶ 

Ογδηνῖ!]α τηϑ]ύθ: ΘΠΘΆΊΕΆ ΗΝ. ΒΑΙΝ, ΒΚιΧιλ. ΜΟΌΧΧΙ, προ μθ ΦαῃγθβΖδῈ] 

151Ὁ2 (Τοάθβ)ηῦ ἀθθ αοτορίαβ Ββθοδπι8) οἄογ 1δῦφ (ἴπ σϑίοπθπι ὅδηγτθ Οθγμδγὰ 

Μογοδίου, σὺ ἀθπὶ ὙΠ τοὶ ἢὔτθη πουᾶθῃ., ποῖ Πα ϊβθαγρ Ζ09) ΓΟ Ποἢ 1582 

ὈΘΖϑίομποη Κῦὔππηξο, ἃὰΐῇ Κοὶπθ ὙΥο θοῦ 1432, 

πὶ 92τὸ 1597 νου δ] οηὐ6 ἀογ Ηθγδαβρθῦου ἀθ5 Φούπᾶηάθβ, Βοπδνυθηίατα 

Ὑυϊοδηΐαβ, φσοθῦγιν; σοῦ Βιάρσο (1538), ϑομγθῖθου ἀθ5 Οδγάϊπμα]5 ΕΤΔἢΖ σορ Μθη- 



16 ΠΡΟ πο Ηδπα([ομσγ τ, τ-ππ 

ἀοχᾷ ἰῃ ϑ'ραπίθῃη, ἀδίηδοι θοῦ ἷἰπ ΑΠύσθυροα πᾶ Θμα]οἢ ῬΥΟΙΘΙῸΥ 'π 1 γά6}, 

γ͵ὸ ΕΓ 717 92Δ0γτ0ὸ αἱὺ [ὉὰγὉ., ἴῃ [οἴῃθηι ΚΙθίηθη, ΔΌΘΥ ἱπῃ δ] γθῖ ἤθη ΒΟΥ θη...) 6 

Τὐξουῖβ δὲ Τήπσυα Οθέαγαπι [ἵν αοίμοτυιπι (Τιογάθη, 1597 ἃ. 1018) ποῖ ΒΙ ἀξύθγη 

οἰ πο. ΒΘ] σ ΓΘ ΒΒ] Ομ ς οἰμθη ψΟοτητηθη δυο] 5. σἱτὶ ουὐαδάδπι ἀοοῦ! ΑΠοηγυϊ, ΟΌΘΥ 

ΒΟμτν πὰ ΑὈίργδοηθ ΔΘ ἸΔΠρΡΟΡΑΓΑΙΓΟΠοΥ ΝΝοΐθη (6. πιοὶπῦ {ἰγο! ὉΠ 6. ἴῃ Ιδηρο- 

Βαγα ὉΠ. ΘΟμν Ὁ), ἀἴθ ἄθν Ὑ  Υ ΟΣ Ἰθπον ΑΡ]Δπἀ]αηρ ἃιι5. οἰ ΠῚ [6 Δ]ύθη. . [10 67- 

πο" Ηδπαίο τιν οηὐποπηπιθη μᾶΡ6, ψοθοὶ οΥΓ ἀϊθ Ηδηά[ονῦ σου" [6] 0, Ὑ 6] 0} 

Θοτορίαβ Βϑοδπὰβ [Ὁ Βοζθιομπθὺ μαι πᾶ ἃι5 ὙΘΙΟΠΘΙ πὰπ Ὑ]ΟΔΠΪ5 ἴῃ ἸΘΠΘΙΩ 

Οοπιπιθηξαυίο!αβ ρ οἰ Ομ 8}15 σοί μι [Ὁ Π6 ΘρυΔ Ομ ργΟθ6 ας τα 0 Π|6 110, ΤῸ, ἀῃρθκαπηΐθ Ὑ 6γ- 

[ΑΕ ποππὺ αἴθ ΤΌΠρΡΤΟΓ ἀπὰ [ΟΙΟΠΟΥ πο γοβ.: Απύοη ΟΣ ]οπ τᾶν ἃτι5 ἄθπι [μι - 

ΟΕ ΓΟμθα ροθαγερ ὑπὰ πῖγὰ δυο ΠΟΘῊ σὸπ ΟΟ]οπιθ5, ἄθπι Ὑ᾽ γίγδαΐθπ σὸπ ΠᾺΔΚ 

γο[5, ἰπ [οἰποὺ ΒΙΘ]]ομδ χα ὁπ οῖ 6 (2. Αὐῇ. Ῥατίβ, 1791), σῖθ σοῃ Φἀκοὸῦ ὕὉΓΠΟΥ 

πῃ δἰποπὶ Βιϊθίθ δῃ ΕΥΔΠΖ Δαηΐπβ, γ ἄρῃ τϑῃγ ΓΟ Π]ΙΟμθη Ὑ Θυἤ ῸῚ ΘΠ 65 ΟΟΠΙΠΊ6Π- 

(το ] 5. ρΘ ἢ] θη. 

Τιθίου Οοταπιθηίδτίοϊαβ θθῆπᾶοθυ ΠΟῸ ποῦ πουαΐθ ἀπίοῦ ἄρῃ δαΐ ἀθὺ ΤΙΘΥάΘΠΘΓ 

ΒΙΒΙΙοΙ ΒΚ δαΐθονδμτίθη Ῥαρίθγθη 465 Βοηδυθηΐαγδ, Υ αἰοδπίαβ; δῦ ἄθπι Ἰούζίθη Β]αὐξθ 

ἀθβίθι θα ΓΘ μ 6 ἈΡΘῸΓ Απυθιπηρθι 85 ἄθη σδηγοη 1508, 1509 πτοῖϊῦ ἀθπὶ ΝΆΠΙΘη (65 

Βοκαπηίθη Βἰοματὰ ϑ γθὶπ σοι ϑοιπσαγζθηδα, ἄθπὶ Βύπθ 465 Καϊίοιβ Βα Δο 5 11. (σὶρ 

ἔγάμου Μαχιμ]δηβ 11.), ἰπ 4. 1604 ΒεοΙΠΠΖοῚ ἀ6Υ ππέθγδἐθυγθι ΟΒΠ ΓΌΠ6η ΤΔηἀγθομίθ 

απα Β ΘΙ ομβμούγαι, 1567 Ηοΐκδιηπιθιργὰ ΠΠΔθπῦ, οἷπ ρυαπάρ νέου, ποῦ 8116 δ θἢτ- 

ὕθπη [οἰποὺ Ζοὶς (Δα ἢ ΕἼΔΠΖ Ζαπηῖα5) ἴῃ Ὑ οι θἰπάππρ' ΓΘ μΘ μου Μϑπη, ἀθὲ [ὉΠπῸπ 1559 

(α. 1502, 1571) οἰη σοάϊορθηθβ ΒΘ, Π6 αθπέθ. οὐ ΕΔΠΉ 115 Τουη ΠΟΥ“ ΠΘέϑτιδσθ- 

σθθθη Βδίίθ. ΠΙθίον ϑὐγθίη [αρὺ ἴῃ ΓΘ ΠῸ Πα ΙΟΒτ ΠΟ. σὰ θα ἀπά Μύπομθη 

δυο υδησίθα.. Αροϊορία οὔθ ϑομαίζτοα ἄρον ἀθβ ἀυγομιποηυ !οα Ηδαίθ5. Ο ο[ἕου- 

τοῖο σορ παπᾶ Κι αϊίον ΕὙΙθάθυῖο 1. ἀθπιθι θα ἅπποὸ 1100 ον θ] θη Δη ἄοΒ]Π ΟΠ ΘΠ 

Ῥεϊν]θσίο" θ6ῖ Απέμσαπρ οἰποὺ ϑ 6116 ἂὰβ Οὐ 2, 12, 8 ἴῃ Βοίτθῆ ἀθ5 ἀδυὶπ 

γοτκοπηηθη θη ὩΡΤΟθ πη" Ὑ οτίθα τυαπιδα ἄν Μαξίοη]οῖν: . ΠΑ Π δας ΔΌΘΓ ἴῃ (ἐοίηὲ- 

“λον Ἐμαηφοῖ Βιιοοῖ, ἀθ [6 [᾿γ ΚΚαγ. Μαγίῦ. ΟΥρῖπαὶ μᾶθθα σὰ θθἤπάθη.“ ΕΙΟπᾶρα 

ϑυγθὶπ {γὉ ἱπὶ Φ. 1600; πριπἰπ Κομπίθ ἀϊθ σοπᾶπηΐίθ Αροϊορίθ τηϊπἀθίξθηβ πίοιῦ 

π80}} 1699 σοίο τί θ ρθη ἀπᾷ ἃιο ἀὰβ ροίμιομθ Ἐνδπρ ΙΒ π θα ἢ αἰομῦ ἔρανον, ΘΠΘΓ 

ἐγ ΠΟΥ πᾶ οὴ Ῥγὰρ σ᾿ ἰκουηπηθη, πίομὺ οὐ, τὶ θθμδαρίοῦ πσογάθῃ 11, νϑγοπά ἀθ5 90) } - 

θθη Κτίοσθε ἀδῃΐπ ροβύομξου πογάθῃ ἴρίη, τγὸ 685 ΥὙἹθ Π ΩΣ πὶ {δηγο 1048, Κα ΥῸΥ 

ΑΡΓΟΒΙαΐ5 465. τ ϑ οί ΠΟ μθ ΕΤΘάθηβ, αἴθ ϑοιπθάθπ απίου Κὔπιρθιηδτκ θοὶ Εγ[ρτ- 

τηὰηρ 465 Ητγδαίομὶη ἃ]5. σαΐθ φοι πα! Π6 Βραΐθ θηὐγέθη ἀπά τοῦ Κὶδηΐρίη 

ΟὨτ [πα πϑοῖ 5 οοκΠοῖπι Βγδομέθη. [πὶ {8πγτθ 1602 ἃ. 1608 οτίομίθη ἀδ5 [ὉΠ Ὸπ 

Ιᾶπρου νογθογοιἰθίθ ΘΚ ἀθ8 Ζὰ ΑΠύνθρθη σΘΌΟΥΘΠΘΗ Φ8πὰ5 Οταΐου . ΤὨΓΟΥΙΡ ΟΠ 68 

δηϊααδο ἰούϊιβ ΟΥ̓ ΓΟΠΊΔΗΪ,“ ΟΣ ἀθυίο] 6 σνϑὶ ρσᾶηΖθ Ηο]Ζί οἰ ὑΓ[ο᾽ ἴθ. 5 ἢν 

ΠΠΡΟοσπθα ΗδπαΙομτν Ζὰ ὙΥογάθπ παἰ τ Π ἰ]06, πτῖθ δὲ [16 ἀστοῖς [Γοἰπθη Ετθαπα ΜΊΟΒδοὶ 

Μογθαῖοῦ δὰ ἄθῃ Ῥδρίθσθῃ ([ὉΠ6415) σοὰ ἀθίθη Ὑαΐθσ Αὐμο]ά Μογοαίου θυμα]- 

[6Π, ἀδγ δὶ [δἰπθη ΤΠ ἀτηθ  ὰησ 8 σὸπ Οὔϊπ ἂπβ ΔῈῸ} αἰ Αθέοὶ Ὑουάθπ θθί ΟΕ ῦ 

ἀπὰ ἀϊ6 Ηδπαίο Ὁ δὲ Οτὺ ἀπὰ 5'06116 σϑίθῃβῃ, [οσσίθ πὶ ΗΜ] ἀθ5 Αὐύθβ Ἰθϑαάθη 

ΔΟΡΘΖοιομποὺ μαίίξθ. Οταΐου ἔὰμρὺ οἰἴμθῃ ΚἸθίπθ ΚΟΙΠΠΠΘ δ ΟΌΘΥ ἀἷθ σού μ πο η 

Βυομίθαθθη ἀπά Τιδαΐο Ηΐπζα, ἀογ ἀθθυγαίομοπα τσ! 0} ταϊῦ ἀθπὶ οὶ Βοπδυθπίαγα 

γυϊοδηίαβ [Ὀἰτητηῦ ἀπὰ σὰ ἄδπὶ ΒΟΒ]Γ6 ουθο ἶσο, ἀδίβ δοῖ ἀἰθίου σὸπ «{4τπο]4 



ΤΙΝ ἘΠΠ]οΙ ἐπ ηρ'. 

Ἡδτοδίου Πουιηπιθ. 1) Ἰούζίυγου ΔΌΣ Ὀογοὶίβ {587 [{Δ7}0, [ὁ τηαίξέθ [οἷα Βοίποι ἴῃ 

Ὑγδγάθῃ σὸμ Οὐ]η ἃ5 θη ρ ΓΘΩ5. ὙΟΥ ἀϊρίομι 718} γ6 [ἰαἰροξαπάθη ΒᾶΡθη ὑπᾷ 65 ψὶγά, 

ὝΘΏΠ ὙΙΓ δυΐῇ ἀδλβ 5. 11 ὕδθοι. Οὐ]η ἀπά Τυΐϊδθατο ἀοίαρσέθ Ζαγ ΚΌ] ΘΚ πα, [6] Ὁ 

ὙγΔῃγ ΓΟ ΘΙ], ἀαίΐίβ θοΓο 5. Αὐπμοϊάβ γαίου Οουμαγά Μαογοδΐου, ἀθὺ 1512 ζὰ Βυρεϊ- 

τησπ ἃ ΘΘΌΟΤΘΙ, Ἰἄπρογθ Ζοὶῦ 1η Οὔ]π, [οἷ 1652 1η Πυΐϑθυτο ΙΘρέθ, ποθ! Ὁ οὐ 1594 

8ΌΟ ἢ. [{ἀγὉ, 6 π6 ΠΙΌΘσπ6 Ηδηἀ ΟΒ 1 Ὑογάθη ΖΦ ὉΠ 6η 1552 ἃ. 1508 Κοπηθη ρο- 

Ἰοσγῃῦ ἀπἀ ΕὙΘαΠάθη ἴῃ Πα ΪβΡαγρ ἀπά Οὐ]η (5. 1.11) ΜΙΝ αηρ, ἄγοι ροπιδομύ 

Βᾶθ6, νοῦ ἄθηθῃ ἀἰθίθι θα τυοἰΐου δὴ οἰ θηροὶη (5. 1.1}, τνοϊδου [6] 00 ἂη Οδίου 

(5. 111) αἀπὰ Κοητδὰ (ἴοβποὺ (5. 1.1) ο΄. Π1Θ ροπᾶπθ ρσορθηζοϊ σα Αὐπἄραῃρ 

ΠῚ 8ῃ ππὰ σὸμ ΟΟτορίαβ Βοοδημαβ, Βοπαγθηίατ Υ αἰοδηΐαβ ἀπά 98πι5 ΟΥαΐου τοϊὺ- 

ϑϑέβ θη σού! [μ6 πη Βυαο [ελοἸτθ οέο. ογοίθθῦ ἀθυίρθηβ, ἀαίβ ἀθπ οἰπζθίπθῃ Μᾶηπ- 

ὨΘΙῚ ἃὰ5 ΕἾΠΟΥ ἀηὰ ἀθγ6] "θη ΘᾺ 6}16 ΠΊΘὮΓ σουρθίθσθη ΠᾶΡ6, 815 [16 δυβΖί 0} τηϊύ- 

ὑπο] έθη ἢ ἀπά γθοηῦ θοΖθίομπθηα ἀδειν {{Ὁ, ἀαί5 ἀθ6. νογσϑηδππίθ πἰθἀ θυ ἀπά! ο6 Μᾶ- 

ἰὼν ὙΠ ΘΙὰ Καὶ ἴθ ἄθγ σὸὰ ἴῃπὶ ἴῃ ΟΥδην11 45 οὔθ ΜΟΥΠ]Οη5 ΝΘ σοξογε σέθη 

ΤΠ ΟΒΤΙῸ [οἰπο5 ΒΙ]Δ65 πῃ Βιοβοῖα (5. 1.1] οἷθ. ν (Γαδ βι5) δηπϑπάθίθ, ἀδ5 δσ οὶ 

Οοτορίαβ Βϑοᾶπαβ πίομῦ πάθῃ Κοππίθ, θυ πὰρ Μο. 1, 2. 7 τ π οὶ], τἄμγοπα νὸπ 

Δ]16πι β 6]]16ῃ, Ὑ ]ομ6 ἀ16. ἀγοὶ ρϑπδηπέοη ΘΙ θσέθῃ ροῦθπ, Ὀ]οί5 Μο. 1, 1. ἴα ΝᾺ ΠΒ 

οἷῃ Χ ϑηξῃδ!ῦ, ἀὰβ πὰῦ θοὶ 91}84πὰ5 ατγαΐον ΔΡΡΘΌΣ θὲ {{ὉῸ, ἀ6Υ πππ ἐθ ] θᾶ ΑΥ̓ΠΟΙ 45 

Μογοδίοσε [Ὁ Ππθάδβ ἴῃ Ἠδηάθη Παίίθ. 

᾿Αὰβ Δ]16π ἀΐθίαπ ΤΗΔΕΆομθη, [!ὐσ]6 ἄθπ Βοὶ Αοτορῖ5 Βοοᾶπαβ, Βοπδνθηδαγα 

γυϊοδηΐαβ, Φ8πὰ5 Οταίο ἀρροατγποκίθη ϑέθ!]θη. (465 Ὑαὐθυπηῖθιβ, ἀθ5 Θηρ ΠΟ Π ΘΠ 

αταΐβοβ, Ὧθ5 Τουροίδηροα Μαγ πᾶ Κἰπιθοπβ οὐθ.) ἀπά ἴἤγον ϑομγοίθαπρ (ΨΑΙ, 

ΜΝ 5. οἱδ.), ντῖθ ἰἸθὴ [Ὁ]ΟΠ65. ΑἸ]65. δαβειυ! οι ἰπ Ηδαρί᾿ 5 Ζοιθοτρ 1, 306-- 344 

ἀδΥροΙ[6}10 ΠΔθ6, ρϑηῃν ὉΠΥΘΙ ΚΠ ΠΘσΟσ, ἀδίβ ΜΠ 65 ΠΟΘΙ ἀΡΘΥΔ] ΠῸΣ ταῦ ἀ6Υ 

Εΐποη ΠΙΡΘσπθη ΗΠ Ὁ ἢτὶ σὸπ γάρ χὰ ἐμαπ Παθθη, πίομῦ τηϊπάθυ νδῃγ ΟΠ ἱ ΠΙΙΘἢ 

ΔΌΘΟΝ Ὀ6Ὶ ἀθι σοῃ ΒΙ[ΟΠοῦ ΤΠΠΠΘΥ γὸμ Ἰϑαπά ἴῃ οἴποπι Βυθέβ ἂῃ ΕΥδΠΖ Δαπίαβ. νοπ 

1051 ουνἅπηύθη χυγθίέθη ΗδΠα ΟὨτρΡ 405 σΆηΖοη ποαθη Τοίβαπηθηΐοβ (ρο  Β 6}, 

γΘ]οΠ6 αταῦ Ἡθγπηδηη ἀθὺ {ἄπροτθ σὸπ ΝΘΔΥΓ, ἀθὺ ἄθη Ἐρίπμαγὰ Ποταῦβραῦ, Βθ6- 

[0 πη απὰ ἀθΥ Βαγραπάον Μαία!αβ Μοίθ]]ὰ5, ἄθυ ἀϊ6 Ἰάηρίξα Ζοὶὺ Γϑἰπθ5 ΠΡ η5. ἴῃ 

Οδ]η (νρ]. 5. 1.11) Ἰοθύβ, σϑίθῃθῃ μᾶῦθῃ [Ὁ]]06. 

Νομάθιηη θη ὙΥ ογάθπον ΗδπαΓομνξ ἴπὶ 4. 1648 πδοὶ ΘοοΚΠο]πὶ ροϊδηρὺ ὙΨΆΓ, 

ΘΙ ΟΠ οἰ ηὐ αἰ [8106 θ814 ἀαγααΐ σψίθάρθγαπι (1 655) Βεὶ ΤΠ Κ Ὑο 5 π΄ ἀθη ΝΙ θα πάθη, 

δ ἀθγ Καὶ δπίρίπ ΟἸγ [η8. Υ αγέγαθπ θ6 [δ 6 πὸ μαίίθ. ἩΐοΥ ἴαπᾶ Πα ΕΥΔἢΖ Ταπίαβ, ἀΘΥ 

Ὀοὶ ἩθίἀοΙθθυρ σθθοῦθπθ ΕΊΔηΖοίθ, ἄθὺ ΠΟῊ [οἷη σᾶηΖθα ΤΘρθῃ πᾶ τῖθ Καίποι ἴῃ 

[ϑἰποὺ Ζοῖ συ ἅ!ύθγθη ἀθανομθη ϑρυδο θη Κυη ]θτα Βοίο με σὲ παίέθ πὰ ποοὶι ἱπ 

[ΘΙ Π6η ΠΘΌΏΖΙΡΟΥ ΓΘ Ζὰ ἀθη 8] ρθη Ζνθοκοπ πδο Οχίογὰ πη θουρίθηρ, στ 6] [Ὁ 

ΟΥ̓ [ἔ}}. ΕἾ ἀυγομαγθοι οί ἀϊθ ρου! Ὁπ6 Ηδηαίομν ῦ συμ] 10} ἀπά [οἷπθ Αὐ5- 

ρᾶ086 ναγὰ 1005 χὰ Ποτίγθοῃξ (1684 Ζὰ Ατηογάδπι) 4, ἀστοῖς ἄρῃ Ἐπρ]ἅπαάου ΤΠο- 

Ἰη85 ΜΙΑΥΘΙΠ8}} πϊῦ ἀθ5 Δαπῖὰβ σ οὐ ΓὍΠ6η ἀπᾷ Δηρ ΘΙ ΓΦ ΟΉΠΙ͂ΌΠΘ ἢ 1 οἐξογπ (πιϊδ τ θα 

Ἰοὐζύγθη ἃ0}} ἀθὺ Οὔ πιοη οἰ. ρϑάγαςκύ πσογάθη πτᾶγ) νογῦ θη Ποῦ, στο αν, ϑέίογη- 

ΒΙθῖπ ἴῃ ίοοκποΙπι 107! τιράουμοϊέ, γϑυθοίοτὲ ΔΡΟΓ Π8Οἢ ἀογ Ηδπαίομτε τοι Ε. 

ΒΘΠΡΘΙ, πϑοὴ ἀθ[θη Τοάθ σοπὶ Ἐπρ]ἅπαον ΕἘἀ4. Το Οχίοστά 1750. 45) πϑὰ πογαῦυβρθ- 

Βθθθη. 16 σοῃ 906. γὸπ 1ῃγθ ἃι8 ἀδθγ ΗἩδπα[οῃτ [6] ΓΕ ΠΟΘ μη 815 ὙΟΥρ᾽ ΘΒ ΠΟΤΩΠΊΘΠΘΗ 

Βουομὐραπρθη ρἰθηρθη πᾶο ἀοίοη Τοάθ ἱπ Ἠογπαίς Ἠδπάθ ἄθοσ, σοπ ἄθπι [10 



ΘΟΒΙΟΙς [Ὁ] ἄου [ΠΡΟ πθὴ ΗΔΠαΓ(ΟΠτΙ ΡΟ. ; ἢ 

ἦ. Ομν. Ζαμη οὐθῖθ]ῦ πα Ζὰ [οἰποῦ Ααβραθο (Ὗ οἰΐβθηξοῖς, 1805 40), υὶο Δ. Ε. Βύ- 

Γοΐηρ ᾿μΖυ !ομοη (1773) σὰ ἄρῃ ΠΘγβρθροθθηθη ΑὈΠ ΔἸ αηρ θη [Πγο 5 θϑηαὐζίθ. 

Αὐυῇ ἄρῃ αταμπᾷ οἷμοῦ εἰρθηθη Ἐμοὶ [Ὸ ἈΔῸ. Ὁ ρίαϊα νοι βδοϊζθη ἀθβ τ. 2. 1,06, σ 6] 6}θ 

ἴῃ Η. Ο. νοῦ ἀθὺ Οδθθ] θη ουμηρ] δα, σαῦθη Ὀδϊάθ ἴῃ ἄθῃ 4. 1880. 1843. 1840 

[ἄνητηἐ]οῖθ ὈΙΒΙΟΥ σΘομηθπθη ΒΙΠΟΠ[λοἸτΘ ἄοβ {ΠΠΠ1ὰ5 ταϊέ ὟΥ ὕσέθυθα οι ἀπ ϑρυδο-, 

Ιθὴγθ βοσᾶυβ. Πᾷ ΔΡΘῚ ἀθῃμηοοῖ τπᾶπο 05 ἰπ ἀθγ {ΠΡ ογηθα Ηληαο τ ΤΠ οι υκίθ 

Ζνοἷς σΘὈ]ΘθΘ ἢ πτᾶγ, ΔΌΘἢ 65. σαίῃ[δπη οὐ ΐθη, αἴθ ΗΔ ἢν 61 ]6- ὑπᾶ Ζοί ΟΠ Θῃ- 

ϑοπαὰ ΔΟΖατιοίθη, [Ὁ ἀθξθυηδ πὶ ἀἴ65 1854 Απάγραβ Ὀρρί[τὔπι χὰ Ὀρίαϊα. ᾿ 

ΒΟΠθη. 85 Αὐηο]ὰ Μαογοδίου αἰθ ΤΟ ὔπθ Κοίοςθαγθ Ηδηα(ου Ὁ 1ὼ Ὑ ογάθη [ἀ},΄᾿ 

ὙΑΥ αἰθίο!θ6 πἰοιῦ τηθὴν νο]] δ ηαϊρ (. Δοθγαμι, αἰϊτιρίαμ“); ἀΌῸΥ ἴῸ, 18 ΠΟΘῺ τοῖ- 

Ἰούχζέθυ. (νυ οἰ μ] 1 ἢ μαίΐθ [16 ἴῃ Ῥγαρ, ν᾽ θοῦ δα ποῦ [ρἄξοι ἴῃ Βοηνγθάθῃ 

[6] Ὁ πγϑιδου σοὶ θη} ἰὰρ [18 ΕΥδηΖ Ψαηΐαβ τοῦ. θμη Αὐποὶὰ Μογοδίου ἀϊθ Ἠδπά- 

ΓοὨγῖ δῦο πΐίο ογαϊηο ἐἰσπογανίζα δοηιραοίογῖβ οοἰζσαΐωηι οριι8 φυαίμον θυαησοίϊο- 

γηι πϑηηῦ, (ο (Ποῦ αἰ 6 [6106 ἀδηλαῖϊβ τ θηΐρ ΘΠ5. ΠΟΘ Ζαΐδιπιηθηπδηροπά σονθίθῃ 

δὰ [οἷπ; τγᾶὰβ θοὸν αἴθ Οτάππηρ θο Ὁ, [Ὁ πιθίηΐθ Μογοδίου Ὸ}] ἀ16, ἴππὶ σνἱθ]] οὶ ομῦ 

ὈΠΡοΚαηπίθ, ἀ]ύθσθ Αι παηάθυΐορο ἀν Ενδηρ θα. , αὐ μἄπβ, «ΦΟΠΔπη65, Τια|κ8 5, 

Ματγουβ', αἴθ δος Φαπῖὰβ ποοῦ νοτίαπα ἀπὰ Ὑ 6] 66 οὐ ἀρ [Ομ α [ῸΠ6 Κη 216 ατγδῖ 

ἄθ ἴὰ ΟΘδιάϊθ ἅἃπάουξθ, 8415. οὐ ἀἷθα Κοίξθατθ ΗἩδηδίο με σοη [486 ΜΟΙ 5 αἀαὰ 000 

οὔθ 400 [᾿ππυϑα! 6 ΘΙ οὨβέμ ον ἴπὶ 4. 1002. συγ οκκαυῖζίθ, ἴῃ οἴπθῃ σον] μέρ θη 

σϑηΖ [ΠΌΘσπθη ΠΘΟΚ6] Ὀἱπάθῃ [ἰθίβ ἀπὰ [οἰποὺ Καὶ ὅπὶρίη σοὰ Νϑάθιῃ [πθηκίθ. [π| 

7. 1069. (Θυγῖοὺ Ὑ το 5. αἴ ΗδπαΓ[ο τ ἔν χὰ Τρία! ποσἢπη815 σἄπΖι οι 80 ἀπ 1069 

[Γοοίθ ἀἰθ Καὶ δπὶρὶη αἰ} 106 Ὧἂῃ ἄθη θῦθῃ σϑηϑηηύθηῃ ὈΘΥ Δ] τηΐθ Οτύ, στὸ οἰπίς Οα] πη, 

ΤΟΙ ἀπὰ ΕἼΘΥΥ ἴῃ ρΟ]ἀθοἀδοῃίθιη Τ᾽ ΘΠΡ6] σουθηγύ του άθη Δ ΓΘΗ. 

Φοπ6 υὐρειιηρ] 196 ΕΌΙσΘ ἀθν Ἐνδηρθ θη (ποῖ ἀθὺ 65 ἴῃ ἄθῃ ἀϊἐθίξθη ου!θο ῖ- 

[οπθη Ηδηα ΓΟ τ ἔτη. ἅποῖι [ἐθὲ5. πο εὺ πὐαγγέλιον κατὰ Μίαθϑαϊον ἐτελέςϑη" ἄρ- 

χέται τὸ Εὐαγγέλιον χατὰ Ιωάννην α. ἴ. ν.} ἐπῦ 'π ἄθγ ΠΙΡθοσπθη ΗδηαΙΟ τε 
ΟΘΙ 7θ χὺ Και ἃὰ5 ἀοΓ ΕΟΪΡΘ ἀ6Γ ἃπ| ππίθυθη δπάθ [θὐ5 ἴῃ δια πϊοηθῦρθῃ ἀυτοῃ- 

σοί σέθῃ 6] 66 ἢ- 6] θη ΟΥ̓ νον ΕνδηρΘ] θη, ΘΌΘΩΪῸ ἃ115 61 ἃἰΐθη ΒθΖθιομηαηρ ΟΥ̓ 

ΒΙδέξουασοη ((παέθυηΐομ 65) ἀστοῃ σού! οηθ ΖΔΕ) ΟΠ θΡ6η Πουνοσ. Π1θίο πὶ αἰ 

ἰπῆρύθη [Γἴοῖκθη ἀπξουυοηΐθη ἀπ ᾿οἰάον δαοῖ ἀδυθοῦ, ἀδί αἷθ Ἡδηάίοῃχε, ἀϊθ 

εἰη 390 ΒΙδέξοσ απηΐαίβε Βάθθη τπὰΐβ, τ ἄμγομα Ιἢγτ6 ἀᾶγομ πο 187 τὸῦ Αὔυρθη 

μαίξθ, ἠθυζῦ πὰ ποοὴ 1717 υτηΐαίβῦ, [Ὁ ἀδἰβ ἀυσγοῖ 416 ΔΙ]! 106. {7101} ἀοὺ Ζοὶῤ 

158 νϑυϊοσθη ραρδηρθη [πᾶ: δἷῃ Ὁπου[ΘΖ] ΟΠ 1 Ὑ δα] Ὁ, 

Π)16 Ηδυρίοἰπρυίξοη ἀθὲ Κοιθαγθη Ἡδηα Ὁ μυ Ὁ οὐ] ἄγθη [10 ἀθυρθηβ, Δα Ιβ Ὶ ἀ6ηὶ 

Ποὶζθ ἀδὺ ΓΙ ΘΥΠΘ απηὰ ρΟ]άθηθη ΘὨΥ Ὁ, 815 ἸΘΠΘΓ Δ]Ιθη Απογάμπαπρ' ἀογ Ενϑηρθ- 

θη. Ὑοπι Ὀορίπποηάθῃ δία μδπβ ἔθ] ὈΘογ ΠΟ ἀοΥ Απΐδηρ, σοπὶ ἀδυηδο ἢ ἴο]- 

Βθπάθῃ, ἱπηθη ροίο ἐχύθη ΦομδηΠ 65, ΘΌΘηΪο σοπὶ [μπιθὰ5 σοὶ Θηὶρο; στο ΦΟΠΔΏΠ65 

ῃδύϊν! ἢ ἀθν ΟΠ αΐβ, τὸ Τπιοᾶ ἀΟΥ Απίαπρ ποῦ, ορθη [ὁ πθηΐὶρ στο Δίδγοιβ, 

τδμγοηα ἀοίθη ΚΠ] 5 παπρε[Ἐάοῖκθ 415 ἂἅπὶ Επάθ ἀον Ηδπαίοςν παι! πὶθάοΥ 

ΔΌσθῃθη. ἘΥΘΙΠΟἢ ἔθ] ῦ ἃ00}} ἀοΥ Απέδπηρ ἀθβ Φομδηπθβ ἀπὰ ἀθι ϑοθϊαία 465 Μαΐ- 

ὑμᾶπβ, δθθηίο ἀδὺ ϑοι]!αῖβ ἀθ5 [οὰβ. ΑΘΓ ἀοτορίαβ Βοοδππβ, Βοπαγθηύατα Ὑὺ]- 

οδηΐὰβ απὰ ΒΙοματὰ ϑύγοϊη 1δίθη τ γΚΊ ἢ. Δοἢ ΠΟΘ πιθὶγ, Ζ. Β. οι. 3, 4, νἀ ῃγομπὰ 

ΕυδηΖ Φυπίὰβ (Αυβραρθα 1665) πὰ ΟἸδιβ Ὑ  γο]α5 ({603}) πὺτ ποοῖι 208}, ὅ, 45 815 

Αμΐδηρ νογίδηθη. 1216 Ηδμαίοηγρ θαρίπηῦ Ἰούζὺ πὶ Μδίιίι. ὅ, 1 --- 9, 20 δἱ5 



ΠΥ ΕΠΗ]οΙ πα ηρ". 

οὐ Τ8ρ6, ψαμτθηᾶ θ61 Μαίη. 9. 217 (ἀδθγ 1θὐζὺ ζυγοϊξζθῃ [.856) ἀδβ δ]ύθ Πιᾶρθῃ- 

χρίσμθη (οα[05) ΓΤ [06 Ὁ, στόοπδοὴ Μίδίῃ. 1, 1 --- ὅ, 7 οὐγὰ ἀἴ6 ουξα υὐίργάηρ- 

Ἰσῆθ Γαρθ ρϑυάθε Παξέθη, νη Ὑ ΘΙ ο θυ Οτγαΐοῦ οὔθ Μογοδίου διο ποοὰ Μϑίίῃ. 1, 

12. 18 νουρϑίθσθῃ ΠᾶΡΘ πιαίβ.Ό Ἐ]ΠΖ6]η6 Β]δὐοΥ τηὔρθη πο [ρἄξου θηὐγθπι- 

ἀθὲ. νογάθη ἕοα: ἢ. Με, 86, 38 --- 7, 11. ΜΒ. 90. Δ0.. 4.-. 60.27.20 - 41. 
28, 1--29,. Μκ. θ, 81--ὖὅ2, 12, 38 --- 13, ὅ. 48, 80 -- 14, 8. 414, 16--40. 

416... 1.25:.-590. 1. 10: 30..-.- 47. ὥ. 2. 11,, 48 ΞΞ 1.9. «12. σὺ Ξ 8 0 πο 

ΝΌΟΝ Ζυ]! θη 1821 ἃ. 1834 ΔΌΘΥ {Ππ4ᾷᾶ, στῖρ Ὀρρ[τὕτῃ δ. 88 ρϑῃϑαθυ πδομν οὶ, ΖΘ θη 

ΒΙδιίου (αἰ ΜΚ. 1, 13 .--ῶ7. 2, ὃ -- 3, 7. ὅ, 42 -- . 38 υμὰ ὙΔΕΥΓ ΠΟΙ Π]1Οἢ 

Δα ἢ Μία. 21, ὅ4---6 6) ἔϑυθ μα δαξροίο μη ἔθη ἀπά οηὐποπάθὺ πογάθη, ἐῃδτιομῦ 

ΟὈΘπμθίη, αἀἃ 65 πηι κυ γαΐρου ὙΥ οἰ στα πηϑὶ [Ὁ] Π6 ΒΙ δύο Πηά, σθοῆθ σορθη 

ΑΒΓ ἄσμαπηρ ἀοΥ δοινῦ [ΟΠθ ἢ ἄθη ρο]θῃσίθῃ [ἢγθ ΘΟ] θυϊρικοιΐθη Ὀρογοϊζοῦ παίξῃ. 

Ηΐϊοι Καῖ ππ85 ἄ65}8}0, δαΐβου ἀθῃ σορ Πρρ[διη ΡΒομαζέθῃ ΑΓ θη ἀ65. Ὑ βυθ  ὰ 5 

(1002), ἄθῃ Αππηουκαμρθη ούθουρ᾽β ἀπ ΕΥΘαγ. Αὐϑηαύ᾽β ΗΟ] ΖΙοΠηϊ 6 σοὸὰ ΜΕ. 2, 

18---19, ἀΐθ Τηγείομθ Β δἰ ον ον Ενδηρθ]6π, πγ Ιομ6 ἴῃ 465 [6]. Ζϑβθθγρ᾽5 ϑϑηημη- 

ἴπηρ σὰ θυπίρουοάθ ποοὺὴ πϑαΐθ τὰμῦ ἀπά σὺ Τὴ ἱπὶ 1. 852 θδηυΐζὺ ψϑγάθῃ 

Κοπηΐθ, δἰπίρο Μαδίβθῃ ψιθάο σὰ ϑύδύξθῃ. 

Μδῃ πὶ ροίγτασί, ἀπὰ πἰομύ πὶ ΤΠπτθορῦ, πῖθ αἴθ ΠΙΡοσπ6 Ηδηαίο τ πϑοὴ 

δγάθῃ ρθκοπηηθη. Μίδη μαῦ δῃ 465 ἢ. Γλαάρου αὐ ἐΠ 4} ) τσ θη Αὐξϑη μα] ἴῃ Τᾶ- 

Ἰῖθη (! !ομθη 782--- 785) ρσοάδοῃῦ, πόσοη ΑἸγθά ἴῃ Ὑιΐα Τἰυπάρου 2, 8 [ρυϊομέ. Μ8ῃ 

Βαῦ δ. 0 ἢ πδο} ὥρδηϊθη ρΘΌ]ΟΚῦ, στο πὸ ΟΠ] ἀΘθ τὺ (π8ο ατορου. Τὰν. 4, 10) Ῥοὶ 

ον ΕΪΠΠΔΠπη6 ἀ65 σϑίἐρο 6 η ΝΑΓΡΟΠΠπΘ ἰπὶ 4. 0350 χυϑηζίρ τηϊῦ Οο14 ππὰ ἘΔΕ]- 

[θ΄ πθῃ ροζίθσίθ Ενδηρ ]ΙΘη θη π4θ. ουθθαξθίθ ἀπᾷ τηϊῦ ἢθὶπὶ πϑῆπη. ΒΘΖϑιομπθηᾶ {{{ 

θά θη} 15, ἀδίς αἴθ ὙΥ ογάθῃθν Ηδπαίομτ δ [Ὁμοπ δὶ Ἰἤγοπὶ δυίσθη Ὑ Ἰοἀογαυξεδαομθη 

ἴῃ (ΕΓ συοϊζθῃ ἨδΙΐθ ἀθ5 10. ΤΔμγμαηάογέβ ({. 5. 1.) οὔπο Εἰπθαπά ρϑσοίθη Ζὰ 

(οἰη [ὉΠοἰπῦ, ἀθὺ αγίργπο! ἢ ἀθπὶ δ ουμθ ἀοὺ ΗἩδηα[Οἢγῦ [6] Ὁ σοτις οπύίρτο- 

οἤθῃ ὨΔΌΘΩ πηδρ. 

ἩδηαΙ ΠΥ θη. τὺ ΠΌΘΟΥ ὑπ ΘΟ] θη  ἴΠηΖ᾽ 8] Ὁ γ 1, δαΐ [ΟΠ ΔύΖθπὶ ἀπά δαξ 

ΡΌΓΡαγποη Ῥογρδηηθηΐθ ὑΆγθη ἱπὶ 4. ὅ. θ, Ταμγπαπάοτὶ πἰομῦ ἀπρονμη!0ῃ:., τῖθ 

[Ὁ] Ομ. πος πραΐθ τηθῃτίϑοη χὰ Μύπομθῃ, ϑύγίβθασρ,, Ῥαγὶβ, Βομι οἷο, δαΐθονδῃσχὺ 

ψοτάθῃ. ὅθ] η6. Ηδπηαί(ογ θη Καηηΐίθ [ὉΠῸη ἀοΓ ἢ. ΗΙΘΥΟΠΥΠΒ, ΟΟΥ Ζὰπὶ ΗΙΟΡ 

[αρὺ: Ηδθρδηύ ααὶϊ γο]αηύ γϑύθυοβ ΠΠΌΥῸΒ. Ὑ6] ἴπ ΠΠΘΠΊΥΔΪ5 ΡΌΓΡΌΓΘΙΒ ΔΌΓΟ ΔΥΡΘΠ ΘΟ 

ἀθ οὐ ρίοβ γ6] ἀπο! 15, αὖ σαϊροὸ ἀϊσαηύ ᾿ξ  Υ5, ΟΠοστὰ τηδρὶβ οχαύδέδ αι] ΟΟἀΐο68, 

ἀστητηοάο ταὶ τηθίδα ρϑυτηϊξίαηδ ΡΔΌΡΘΙΘΒ ΠΔΌΘΥΘ [ὉΠΘπ]85 δῦ ΠῸῚ ὕϑπι ΡῬΌΪΟΙΓΟΒ 

οοάϊοο5. αὰ8πὶ| οιηθπἀδίοβ.“. δίς αἴθ ΤΠρίδ!ον Ἠδπαίομτ δ ἃὯὰ5 [ἐα]θη (Βανθηηᾶ 3) 

[διηπιθ αὐγίζθ, ἀδίν ΓΡΥΘΟΠΘη τηθῆγοτθ ρυσθη: πἰοῃῦ παν αἰ ΤΠ 66 Γ- ἀπᾶ [Ππΐρτ- 

ΓΟὨγ ἔθη αὐτὸ (δ αολέμ ἀπνὰ εἰϑέάοι, 16 τηθὴν ἄθιι δῳρίϊεϊέ ἀπὰ ἡπεῖρὶξ ἀθὺ Ἰαὐθι [Ὁ ἢ θη, 

415. ἄθπι ἐτελέσϑη απὰ ἄρχεται δ᾽ ρυθο ΓΟ μ6 πη Ηδπα ΓΟ Ὠτ Γἔθη θη ργθ θη ; ΓΟ πάθρῃ 

Δα Οἢ ἀ6Γ {Ππ[ὰπὰ4, ἀαἴ Ἰθπ6 {Πη θυ ον θη [Ὁ πὶ α16 ΕΪΠΕΠοαησ ἀον Ἠδαρύ[οκο, 

τὶθ ἢ ἴῃ ἄοὺ Ενδηρθ] θη ΠΔη Ὁ Ὠγ1ρ οὐ ΓΟ Πμϑἰηῦ, θυ σοπὶ ΒΙ(ΟΠοῖθ Ἐπ Πμ8]1ὰ5 νσὸπ ΑἸθ6- 

ΧΘΠαυθη., Δ]1Ὸ δι Ἃ6Υ Μ|Ιζθ (65. ὅ. 8 γυδυπᾶθγίβ που γθη, πὸ ζ7ίβίαβ. Ὀθυθὶἐβ 

Ιδηρ!ῦ ἰοαὺ τψᾶτ. Ααῇ Τα] θη οὐδὲ ἄοο Κι απηίηϊ 5 ̓αὐθὶ ΟΠ ΘΟμγ Ὁ ἀθαΐού ἔοτ- 

ὯΘΥ αἴθ πηθῃυέδοθ ΘΟΒγοιθαπρ ἀθ5 πρὶ ὰ. πᾷ (Ὁ. σ΄ ἀπὰ σὰ οὔθ σἕ) 2. Β. ἐμαηξ 



Ηδυκυηῦῦ ἀοὺ σού! ΓὍΠ6η ἩδηαΙ τ Ποπι, ΠΥΠ 

(,. 17, 9), ἐπαπβοϊεῆ, (1,. 14, 81), δυϊησὶε, (1.. 15, 22), ὀγίησαπάαης (1,. 15, 23), 

ὑμκυὶς (Τ. 19, 89), τῖὶθ δοῖ ἀϊθ πίγκ] οι ἴῃ 1] θη σίου! ΘΌθπθη ΤΠ καπ θη σοῃ 

Βανθηπα (οὶ σησαηβ ἀπ τὐπλγαθα ἀπ αἴθ ἃἂὰ8 ΒΟΌΡΙΟ [διηπηθπ θη Ῥ ΔΕ Πἰ (Ομ 6 Πα 

Βιϊοῖο ««ευΐϊα (κχύλας) ποῦθὰ αγέινδ, ἀπ υἱϑιδοι ἑἰαϊιι)6 (8. θ35"} δυῤποίίοθη. 

{6 Ὀυῖρθηβ [ϑιητηθη Διο 416 ΥΥ Ομ Ὁ Έ16Υ Β] υίου, θ]ομ6 (ὁ δα 8]16 πη 46 Ομ δ Π- 

Ἰομκοὶῦ ταὶ ἀθῦ ΠΡ υπθη Ηδπα(ογ θοαγΚαμά θη, παι] ἢ δὰ ΒΟΡΡίο. 

ΑπΟῖ τππϑηομθ ΠΑ ΠἀΘπιθυ αηρ θη ἀ6ὲ ᾿οὑζέρθηδηπύθη Ἠδηα ΓΟ Ὠγ 6 (5 ΒΟΡΡΙο) 

ἀραΐοι ἁαΐ ΕἰηῆαΙβ Ἰα θ᾽ ΠΙ (ὉΠ6Ὺ 1, Θβαγίθη: ἴο ἀν ὙΥ̓ ΘΟ [8] ΖυἹ[ὉΠ6 ζοι  ζθθλι5 πὰ υἱζ) αγ.8 

(Ε. 2, 85) δυΐ «νοϊαρίαὐϊοβ' ἀπᾶ ,ωγοϊαηὐαύθβι, τ ἄμγεθπα α16. ρου θο  Γ!Ὅθ Ηδπά(ο τ θα 

θυ [ἄτη μλ ον πὰρ ϑελήματα Ἰοἴδη, μὔομίῦθηβ ἴῃ Ὑ. 1 [[αὐῦ ἁμαρτίαις οἰπο ΗαΙοἢγ. 

ἐπιϑυμίαις Ὀϊούοῦ, ὙΥ̓Θηῖρ ΘΙ Ὀθυγθι Ὁ Ὠΐον ἀθὺ Οθ γϑαοῖι Ἰαὐθι [ὉΠ ὙΟυύου πσὶθ ηυΐ- 

ἰϊέδηι, καρ θη, αναϊοιινιδ) αν, πιω(ηι) λέιι8, αὐ αν)ι8, αὐγαὶ, Κα 7 α, Κάϊγαν, ξαγζαγνα, 

ραύγριγα, ἰειυϊξαγη), αἴθ σὶρ δαυΐ8) ἀδγὺ τανθηπδ οπ6η {Πα π 46. δ ἢ ἴῃ ἄθη 1.60 6η8- 

ΘΟ τδθοΙ 465. ον ΘΟ Ὁ Π6η Πθίομθ5, ρ᾽θοῦ. ῥραΐμιοζαί(α)γν (ἀπ χουαέστωρ οἴο.), 

ἀθθυρορδηροη ἀπὰ [ὉΠῸΠ σὸρμ ἀογὺ ἃὰ8 δἃἂῃ αἷθ Οοίμθη φρβϑἰζουηπηθη [6]1η τηοοῃΐύθῃ, 

τῖθ αἴθ σοη {7{Ππ|ὰς ΘΙ ΘΒ ύθπθα ρου θο ΓΟ μ6π Ὑύτίου Αγδμῦθ, ἀγαβηιδ, [αϑαη, 

ταν κγθίξι5, ἤρυγοῖάα, ρὲ μοι, αραύ εαύζις, αἦρὶ [έαυύξ, αἱρι παΐριιδ, αἀἱαξαύνιϑ, 

αἱαδαύζι5, αἰμμ 6576, αἱυασσε[]δ, αἰυοπανὶ ἦα, αἰυϊαύσΊ)α, ιπνασόσέ ([6] 00 ψμπασόσα- 

7αε8.) α- 1 ν. 

Π)αΐβ ἴῃ [Τὐα] θα ἀθυρθηβ σού! Ὅ6 Ἡδηα ΓΟ τ θη ἀθν “ἢ. Βομου θοκαηπῦ ἀπά 

σου πδπ θη στᾶγθπ, ἀἄᾶνοη Ζθαρθηῃ ἀἴ6 ΒΟΒΠ]αἰβυγουίθ ον Βυίχοπου Ηδη τ ἀ6γ ΒΙ- 

61 (061 Βιδηομῖπὶ Ενδηρθὶ. ααϑάγαρ!. 5. 1), σου αἴθ Αὐβίθρον 46 Βοισ σοπατγηὺ 

ΘΓ, .}6 Ἰθρθηῦ νἱάθαύαν δ] ἴῃ ργϑθοᾶ, δΙπιὰ ἴῃ Ἰδύϊμδ, γ6] ο'οὐΐ ἃ ἀοίρηδίδ, 

ο[!6 σομ[οὐρύϑ. “ 

Ὗγα5 ἀϊθ 5. Τ Ὺ [Ὁποπ οὐαμπηὐθ, ζυθθΙβομπο ἰσυ ἢ ἀγα ]οἢ 6 Ὑ ΘΥπηαὐηρ' ΘΙ ΠΟΥ 

2 Ιύθη ΗδπαΓο τ ἀον Ευδηρθ]θη ὈθύΠὺ (ΜΑΙ που ΒΒ]  οΥ ουρθθθη ἄρτι θη5. 465 

Κ΄ΘΏΙαΙ5 ἀθ5 Μαῃδ5), ἴο ΠΆΡΘΠ ΙΓ ΠΟΙ ποοῖ, ἴῃ ΕἸ ΟΚΌΙΙΟΙς δαΐ αἴθ ὙΠΟ ὅ341Ζ- 

Ῥατροι ΗδηαΙοἢγ (5. ΧΤΙ 110), αἰθ δὰβ ΠὰκΚὰ5 ({, 19 οαον 26 ἃ. [δἴποὺ ΤΠ Υ Ο ἢν 10) 

ἀπά 1. Βαοη Μοῖς (5. ΧΙ 11), ἃ110 ΟΠ] δὰβ οἰπθηι ρϑηΖοη {ΠΠ8]45 Γομρίδθ, οἰπον 

Αϑαίβουπηρ' γομ ὙΥ̓ΔΙ έν! ἃ δίσαθο Ζὰ Βδίομθηδα (849), ἄθτα ἔν ἀθαςομθ ΒΙΔαπρ' οἰ ἔτ ρθη 

ΒΟΒΌΙΟΙ 65. ο]θ μθο θοιίθῃ ΗἩγδθαπαβ Μϑασιβ, σὰ ροοϑάθηκθη, ἀθὺ ἴῃ [δίπθιη ΒΌΘΙΘ 

Ὧἀ6 στϑθαβ ΘΟ] [18 {Ὁ1ο]5 8. σὸὰ ἄρῃ αούμποη [ἀρὲ, ἀδί5 αὐ Εἰ[φουῖαθ ὑθί απύαν, Ῥο[{τηο- 

ἄἀππὶ {{πᾺ 1011 115 σοηὐϊβ αἰνίποβ ΤῸΝ ἴῃ (ὰ8.6 Ἰοοαΐοπ5 ρτοργϊθίαύθιι ὑγαπβίυ! ουαηΐ, 

ααογαπι δάπας τποπαπηθηΐα, ρα ΠΟΠΠΆΠ]Ο5 Παρθηύατ.“. {ἃ 6Γ ἔδηγὸ [Ὀρδγῦ [οτὸ : » Εύ 

Πα ΘΙΙαπὶ ἔγϑύγατη τϑύϊοηθ αἰ ἀἸοίτηιβ, ἃραᾶ απδβάδηη ουἐμδγαπι σϑηίθβ τηδχίπιθ ΤΌΤΙΪ- 

ἰᾶπο5 ((. 5, ΧΧΙΥ) οδάθπι Ἰοδαίίομθ αἰνίπδ, πδούθπιβ στϑοϊδατὶ οἶβοῖδ. “ 

Π16 στοπ ὙΥ̓ ἰδία ϑύγταθο σθρυδαοπέθῃ οσίθ., Πα] οἱ... ὑγαπβύυ! σα αὐ“ [ΟΠ θη 

αἴθ Απμδμτηθ Τιῦθ6᾽ 5 Ζὰ θοίξδιροθη, ἀδίβ τὰ Θ ΤΟΥ 6 81 ἄθπι φρο [Ὁ Π6η ΒΙΘΙ τ οΥΚ6, 

ΘΠΠ ΔΌΟΙ ΠῸΥ Δ]]πη δ Β]10, ἰογι[οὐζομα ρϑῃοϊέθῃ ἢδέύθη. Ὑ]6]]οιο μὲ μαϊέθ ΤΌΠΟΥ ἄθ5 

{ιπίαβς ῬΟΏΓΘΙθΟΥ ἀπά ΝΘΟΙΙΟΙΡΟΥ 6] 1Πη85 ἴα ΘΙΠΠΘ: ΔΌΘΥ [ΟΠ ου] ἢ ἀὐὔτίξθ Ζ. Β. 

85 ἄθηῃ Ὀοὶπὶ Ευδηρθιίατη Το 8110 ΥαἸπρ5. δα 106, σορ 1,ὅθ6. ἀθ5 810 Πμουσουρθ- 

ΒΟθΘποπ ΑΡθοσμαηρθη ἴῃ Γιϑαύθη (ἄθπι πδπῆροη αἱ [ἐξ {ἢ οἰο.) ἀπᾷ Ὑγοχίθα δαΐῖ 

ΘἰμθῺ Ὑρυ οὶ θάθηθῃ {ΠΘ θυ οθύζθυ σϑίο]ο ἢ πσθγάθη. 
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ΓΠΥῚΠ ἘΠη]ο6Ιθπηρ". 

ΟΠ ἀοΥ σού! μοη Το Γοὐζαπρ ἀ6Γ ἨΘΙ]Πσ θη ΟΜ ἤθη πη ὑΠ8 Ὡὰη ἴο]σοπάθ 

ϑτοδΐσοσθ οὐϑὺ ΚΙθίηουο δύϊζοϊα ουμα]ύθη, ἴῃ τ τ] ἤθη Το οιγθίθη οὐδὲ οι ἐΓ ἄθπ 

ΑἸΐίοῃ Βαμα δὺβ ἄθῃ Βίϊομοιη ἀθ5 Νϑαθηὴ Βυηᾶθα Ζὰ ϑῃξῃθῆτηθῃ: σοΖζὰ ΑΓ [Π6Ὀ61- 

Πομδ πτοροη σοίμρὺ τατᾶ, τὰβ πη Δορομύ. 16 ίθυθοὶ σθρτδπομέθη Ανκύγζαμρϑα 

Ππᾶ Θκ(οίτοίη5), Ὀ(ρίδιον ΠΡ τμ ΗάΙομν.), Μῴαϊδπαον ἨδΙο ἴξθη ἃ. στᾶσ Α.Β., τὸ 

ΠΟΡΡΘΙ μη ΟΒυ] 6), ὙΥ̓(οἸ ἔθη ξεν Βυπομ[..), Β(διζθαγρ. ὙΊθποσ ἨαΓΟΠγ.). 

Ῥο ΑἸΐο Βυπᾷ. 

4) εὐ ἐτθαιεπ.. ᾿ επσπιπιεη. 1) εῦ, ἐγθα!{π.. | εἐπίποπιπιεπ. 

1. Μοί. ,.,.3Ξ:.29...5: Ῥρωιϊηιθη. 19: 50: 
(60 Ἤριϊ.) | 28ὅ-28. 5. ὁ θη: 

80. 832. 5. 24, 1. 
1ὅ, 6 40, 7. 
18, 10. 41, 10. 14. 
ρι ΠΣ 44, 28, 

| 25; 51: ὅ8, 3. 4, 51. 
2. ΜοΓ. 8, 6. 68, 19. 
(40 Ἡρεῖ..) 9, 18. β89, ὅ. 10. 

ἼΠ τ’ " 72, 18. 
16, 4. 18 78, 14. 
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21.105 Ὁ 2.7. 81. 1 
38, 19. 1060, 10. 

ὃ. ΜοΙ. ἽΝ εἴ 410,1. 
(2 Ἠρε.) 19..12..»16: 411, 9. 

| δ, 11:15. 112, 9. 
4. Μο!. [19, 2-10. 8Κ. 110, 10. 

(390 Ἠρε[} 17. ἩΣ 
5. ΜοΙ. δ, 16-22. 418, 23:90: 
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90, 12: 14. Ῥτορμοθίθῃ. 
82, 21. 36. .7εγαῖας (06 Η.)) 1,9. 
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1. 2. ϑαηνιμοῖ. ἢ 40,.5 5: 
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1.2.8.ἀ. Ομ γο." 90, 8. 
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Νεϊιθηι. δ, 18-18. Μ. 40, 8. 43. 
(438 Ἡρεῖ..) 686, 14-19. Μ, 4, 28. 

, ἢ. 4.8. Μ. 49, 8. ς 
9, 10. 52, ἢ. 11. 

ΕΛῆον. | 53, 1.4. 12. 
Ηἰϊοῦ. 41, 1. 54,1. 13: 
Ῥιαϊηιοη. (150). .48, ὅ0. 50, 7. 



ὍὌϊΘ ἱπιὶ Θοὐμ ἤθη οι μδ]έθπθη ΒΟμτ  Γοϊκο. 

3δ {6} εῦ. ἐτηα!ςπ, ἐπ ΠΟΠ ΠςΠ. 

«]ε αἴας. ὅ9, 20. Ἡασσαὶ (9) 
01. 4 Ὁ: ϑαοδπαγΊα (14) 
80, 1. 2. Μαϊοαολὲ (4). 
θ6, 24. 

«7εγδηιῖας (92). ἘΣ 11: 
Αἰαρίοα σόν. ἜΡΌΣΤΠΕΝ 
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ΠεΙοχϊοὶ (48). | Ἡγεῖβ}.. ϑαϊοιη. 
Τοαηϊοὶ (48). γῤῥ τ Τοδῖαϑ. 
Ἤομεα (14). 3,10. σε 5 ϑΘἰγαοῆ. 

ὦ» Βαγιιοῆ. 
7οοῖ (38). | 8, δι 1. 2. Μαεεαΐῦ. 
«Απιος (9). ἘΜ πον. 
Οδϑαΐζα (1). Θωμαηηα. 
“οηας (4). Βεῖ σι, Βαδεῖ 
Μέῖολμα (Ἰ). Τυαοσῆθη. 
ΜΝαδια (8). ἌΑκιγῖα 
Ἡαθϑαοιις (4). ᾿ ᾿ς 11: 9. Μάγον 
Ζερῆαῃ (8). Μαπα 719. 

Ὅον Νοιθ Βυμᾶ, 

φίϊάες. [ Ὲ ετϑαιίεπ, πὐυλξ κι. [3{ϑεν. 
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1 2159. 
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8, 7.10. 
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ΙΧ 

ἐπίποηι- 
πεῖ. ΕΣ ἐτῃαιςπ. 
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ὍϊΘ πὶ αοὐμιςομθη θυ πμα]θθηθη ΒΟΥ ΕΓΕΙΟΪΚΟ, 

ἐπίπσηι-- 

π|6π, 
{6} ετ, ἐγῃαίἐπ. 

“4»6.6. 
δ ηλοΥ. 
Ἅ Ὑ. 
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᾿ 1θ, 1-24. Μ. 

2. Οον.]1, 1-24. Μ. 
ΑΒ. 15... 17.Ὧἢ 

[12,.8. 3, {-18. Μ. 
“1 18 ΠΡ ἢ 
ΤΗΣ ΚΔ ΧΩ 
θ; 1-18. Μ. 
2 4.106.Μ᾿ 
8,.1:24: ΜΠ Δ 

14, β.8. ἢ. 1:15:.Μ 
10, 1{-18. Μ. 

44:.20-23. 14...4.33.Μ, 
11:5. 9 ΡΤ τον, 

7 15. Ὁ ἢ 
15,14-88.} Θαϊαΐ. 1, 1.24. ΜΘ 
48,,4.-30..}....}Β...9 11,9 0} ΝΠ} τἢ 

16,35-27. 80 45 Ὁ. ΜΙΝ, 
1, 1.11. 

8... ΘΜ 
Ι,. 236-81. 4, 1{-81. Μ. 
5.1.18. ἤ Ἀροθ ΝΜ ν ὦ 
Σ ΒρΕ θ, 1-18. Μ. 
ἃ, 1-2.. 1Ξρῆδγ. 1... 4.28. Μ. 

ΑΒ. [2, 1-22. Μ. 
ἅ. 5:94 ΕΥ̓ΕΤ Ὁ 
1 Ἧ ν{-0.. ἈΓ τ. 

ἢν 1. πτὶ 

θ, 2-20. 
ἘΦ ἃ 8. 9.34. μι 1] 

Ρηιρ 
7,28-8,9.[8.(4.) {4,14-30. Μ 

ὙΠ πὶ ΝΣ 

ΠΧ 

-----.-ο-ο.ο 

Κρ. 

10, ὅ-18, 

τ 2:51: 

11,31.84, 
12,.1-10. 

12, 22.31. 
(43, 1) 
(18 18). 

14, 1-19. 

14,27.40. 



1{ξςΑΜ ΧῚΤ ἘΠΠπ]ο:πηρ', 

Ῥδεν, ἐτῇαἰτεπι. 

Ῥηέρ. Ι8, 1-21. Μ. 
4, 1-17. Μ. 

Οοἴογ. 
ΒΊΑ. Έ,,.ῦ-299. Μ' 

2. 11:25. Μ. 
8, 1-26. Μ. 
4, 1-19 (48) Μ. 

1.71} 600. 
Β.(λ.) 

2, 10-20, Μ. 
9, 1-18. Μ. 
4, 1-18. Μ. 
ὕ, 1-28. Μ. 

2.7Π.600.}1,1-12. Μ. 
ἌΒ. 12..1-1|ὰὕ. Μ. 

9; 1-.8:. Μ. 
7 Τὴ. 111-120. Μ’ 
ἈΒ. 12: 1:|0. Μ: 

8, 1-10. Μ. 
4, 1-10. Μ. 
ὅ, 1-2ὅ. Μ. 
6, 1-160. Μ. 

2. Τμ. [1, 1-18. Μ. 
ἈΠ. . 12,.1Ξ-2θ0. Μ. 

ΝΟΌΣ παν ἀΐθ ΠΠΡΘΥπ6 ΗδηαΙΟμ τ Ὁ ἀο. Ενδηρο]θπ Ζὰ Τρία!α, δἷπθ δῖ ΘΓ 

Ναύαν ἴπγοῦ ΠΙΡοσπθα ἀπά σοϊάθποη ΠΟΙ Ομ ΓΔ σθαι παν Ἰδπρίατα σοίοτἀοτέθ Αὐδοίὶί, 

[ΟΠ ἀθτη 800} ἀϊ6 πίομὺ [ὁ Κύμη Π10 ἢ, ΔΡῸΥ ἄοοι ΚΙΔΙ ρϑίο τ θθθπ θη τ] ] Πα 1 Ὁ ΠΘῊ 

Ἡδδπα[ο τ θη ἀθὺ ρϑα] πη: ΓΟ 6 πη Βυϊθΐθ (Δα ἀϊθ Βιαομίοκθ ἰῃ ὙΥοΙ δ 061) Γἀτηπιῦ 

ἄθυ., ϑΚοίγοίηβ ἤπά ἱπὶ ΑἸ]ρ πιθίπθα. τηϊέ ῬοσαΠἀθυ πη ρβ γαϊσο Οοηδαϊσκοῖῦ ἀπά 

Ττθὰθ δηρθίογυϊο. 

Β6ὶ ἄθῃ ᾿θὐζύρϑπδπηΐοι Ἠδηα [ΟΠ Υ ῦ6, συ 6] ο6. Γἀτυυ ΠΟ δὰ ΒΟΡΌΙο [ΠΊΠΉ61, 

ὑὐἱον [Ὁ]ΟΠ 65. 1π σίθ θη ΕΔ]Π16π τοῦ δΔη Ο ΒΔ α]1οἢ). ἃὰ5 ἄρῃ Πορροϊίοχίθ (5. ΧΙ), Βοὶ 

ἀθν ΠΙΡΟυπθη Ηδηα(οΗτ Ρ ἀθουμπααρὺ δὰ5 ἀθ᾽ δα Βοὶ 6 π01 οἰ πο ΘΙ ίθπθ 6 θοηππὅ- 

[βίρϑῃ ΒθΖϑιμπαπρ 8110 Τιϑαύνουθίπάπηρ,, ὙΥ οὐἐθϑίθραπρ ἀπᾷ δυο] άππρ' 'π οἰ πΘ 

θΘΙΌΟΠΠ6 1) ΔαΒ ΘΠ] ἀθύθη πα ξο] ρου! ὐΐρ' ἀυτο Πσ ἐσύ ἘΠ ΘΟΒΕ ΓΟ Πγοἰ θαπρ Γτηταῦ ΑΒ- 

ἐμϑ απ ἄἀθὺ 51106η ἀπὰ Ὑδσέου ἂπὶ Αὐδσϑηρο 6 Ζ6.]6η ΠΘΥΤΟΥ ; ἄθημ ἰηπο 81} 

αἰθίου ὑσθπηὺ ἄν Οομθ, ττῖθ ἀΐθ ο]ϑι ο"χοί ἐἰρ θη συ! ΘΟ ΓὉΠ6π ἀπᾷ Ἰαὐοὶ πὶ μη Ἠδπά- 

ΓΟΒγ θη, ἀἰθ Ὑ͵ του πἰομέ, 16 ϑϑϊζθ ΔΌΘΥ ΠῸΣ ἱπὶ ατοίβθπ ὑπᾶ δπΖθη ἀπτο οἰη- 

ἕδη. οὐδ ἀορρϑὶέθ Ῥαῃκίθ. 16 ἐγ! η6 Ομ  οἀθη δύ 8116 σ οὐ! [ὉΠ 6π Τιϑαύνθ - 

ΒΑ] μΙ[[0, ἀΐθ ΚΙΆγΘ Τυγ ἈΠΟ ϊσκοὶε ἀθς ρϑηῆζθὰ ἀδταιβ θυ Δο ΘΠ θη ΟἸ Θά δι᾽ 5 

τηδοιύθ ΟΥ̓ γ ΘΠ ΠῸΠρ' ἔπη ΘΓ 8}} ἄθυ Ζοι]θη, 416 Απυσοπάππρ' υἱ οι Τ]η θυ μοἰ ἀπ ρ5Ζοὶ- 

ΟμθΠ, [Ὁ στῖθ δπάσθη θΘοηρθπάθη ἀπὰ ἄπο! Απρ θη θη ἀπηδιμίρ. 



Οορτᾶρθ ἀθὴ ροὐ Ποὺ ἨδπαΙο θη. ΠΧΠΙ 

Εἰπ6 [ὉΠ 6 οἰ Ποἐρ νουαηαύο Το ΒΟ ΓΟ Ὠσο θαηρ, ὙΥ οὐδ ὑ μϑαηρ (5. 773) τἀμὰ 

ϑαὐζαηἐου [Ὁ πθἰἀπηρ Ζθυρὺ ἰοῦ πθηὶρ [τ 8]]ρ θυ θῖηθ ὙὟ θυ υθιϊαηρ 465 [ομδη[θῃ 

ΞρυδοΒθοσα βὑ θ᾽ 5, ὙΠ 5 46. οὐ Ογάμθυ, οὔποθ Ζυν οι 61 πιθάρι ὑ7{ηία5 [6] ὈΓὉ, χὰ 

ΘΟ Κθῃ παίδίθ. ΟῚ ἔν [οἷπθ ργοίβο Αὐΐραρθο αἰ Τυδαῦθ (οἰποὺ Μυῤθυργδομθ [Ὁ 

τἱ ομὐΐρ ουκαπηΐθ, ἀαίβ οὲ ἄθῃ 6] [Ὁ] ατπαύθη, Ὡϑιμθη 0} ἄρῃ 1) ορΡΡ ΘΙ] αῦθῃ. ἀμύθυ ᾿μπθα 

(οἱ, αἱ, ατὦ} ἀϊθ νο}}] ροπΐρθηάθ ΒοζΖθϑιομππηρ Ζαϊμοὶ] 6, ἄθῃ ΜΙθ]Πδαύθῃ 06. (παπιθηύ- 

Ἰΐοι ἄθῃ ὦ πὰ. ἐδ, ἄθῃ ὁ ἃ. 7) ἴῃγο ἔθίμθῃ {]πὑθυοῖθαθ δ] ούθ ἀμὰ ἀθιηρθιηδ[5 ἸΏ ΓΘ 

αδθιθίθ ἀπὰ Αἰ αΐαηρθη Ὀθρυθηχίθ, ἄθπι πὶτὰ δ ἀ16 σοίομϊοκύρ Ὑ ουθπάπηρ ὑπὰ 

Τιῦαπρ ἀθυο! θθῃ σὰ Κ᾽ 6 αι ἀπά ὙΥ ὕχέθτῃ ἐὰν ἀϊ6. ἑουυ]δαβθπάθῃ ΒΘ Θμτ  ἔυΖῖ!θπ ἀπά ἄθγθῃ 

Αὐξρἄηρθ ΖαΖ ΘΙ ΚΘηηθη (οἷη. Ηδμπᾶ ἴῃ Ἠδπᾶ τηϊῦ [Ὁ]ΟμοΥ. ἀστοθπνθρ σο] παθπάθη 

ἘΘΟΒ ΓΟ ΠΓ οἰ θαηρ ἀμ δἃ5 ΒΓ ΘΥΥΟΥ σοηῦ ἴθπθ ΤΥθὰθ ἀθὺ ΑὈΓΟΠγοῖθου. 16 δῇ ὑπ 

ϑοδηρίθη ροὐ μη ἩδηΔΙΟΥ θη, αἴθ ΠΠΡΘτμΘ. σοὸῃ {Πρίαϊα πιομὺ ΔαΒρ ΘΟ] Ο 81, 

Ππᾷ Ποδέραν ΑὈΓΟΙ τ θη [Ὁ μοὰ ἐγ ΠΘΥΟΥ ὙΟΥ]ΔρΡΘΙ; ΠῸϊ δΔὰΒ [ὉΪΟΠΘΙ Απηδῆτηθ, ἀἷθ 

Ῥονίθίθη ουάθῃ [Ὁ]1, τἱγα τηᾶποθον ΑἸ5Γ81}1 σου ὙΥ σοι πᾶ Ζοι]θη, τηϑηομο ὙΥ16- 

ἀθυμποιαπρ ἀπᾷ [οπ[ρ 6 Ὑ ΘυΓοὨγοϊθαηρ, [ὸ τὶ ἀδ5 ταθηγέαομο Εἰπάτίηρθη σοῃ ἀοΡρ6]- 

θη ΤΠιΘβαγίθῃ τηϊζίθη ἴῃ ἄθη Τοχὺ οὐκ ᾶυθαν, ἄθημθη θην ο Ζθὶ σου οὶ θη Ὑ οΥ- 

ΓΟΒΥ θη σὰ αταπᾶθ Ἰᾶρθῃ ΟὗΘΥ ἀἰ6 85 Βδηαἀθθιηθυκαηρθη [ΌΠοη ἀ6. Ὑουᾶρθη οηΐ- 

[πάθῃ [θἰπ τηϊιβθη, ὑῖθ ὙτἱΓ (Ὁ]ΟΠΘΥ πδιηθη ] 10} ἴῃ θη Ηδπηα[ο υ θη ἀογ ρα] ηϊ- 

ΓΟμθὰ Βυθθ πἰοῃῦ τπρηῖρθ ΠΟΟΙ ἰούσὺ θυ κθηπθη. Π1θίθ ΔΌΘΙ ρίθηρθη ποὺ πηᾷ [ρᾶ- 

ἐδ ὑπο 1]5 δὰ [ὉΠοπ ἀορροὶύθῃ Τ,Θϑατύθῃ ἀθ5 ρυθο ὉΠ 6η Τοχύθβ, ὑπ 6115 δὰ5. ἄθπι Β6- 

τὴ Πθη ΠΘΙΟΓ, ρου 6 ΓΟ] υῖ ρου ϑύθθα ἀσγοι οἷη ΘΙ πηπηύθυοβ σο ὉΠ 65 Ὑ οὐ 

ΟὗΘΥ ΔΌΘΥ οἰπο θοίθσθ ὙΥμάππηρ πᾶ ΥὟ οὐὐίριπρ ΚΙΑΤΟΙ σὰ ταδοῆθῃ (Ζ. Β. 1 Ὁ. 9, 9. 

τ. Θ π 4 91:9. πηι. 40... τ: 

Οθρθη αἰθ νουποῦ ρο]ίθπα ρϑιηϑοῃίθ σοίαηἀο ἘΠ ΘΟΠ  ΟΒγθι θα πρ πὶγα, [οἱ 65. ἀυγοῃ 

1ττΐματη ἀθ5 προ ({Π0ου ρτίηρθη σὸρ ΘΙΠΌΘη, Ὑ γίθυμ ἀπὰ Ζ6116η), [οἱ 65. ἀστοῖς 

[οη!ρο Ὀπδοβύίαμηκοὶῦ θυ Θοῃγοῖθου (Αὐυβ]αίβθη, Υ᾽ ου θύσῃ, ὙΥΘἀθυο] θη σοη ΒΌΘΙ- 

{ἀῦθῃ, 5] θθη οἄθι ὙΥ ὄγύθυ ἢ) ἵπὶ ΘδηΖθηῃ σϑηΐρ ρΘ ἔθ] ἀπά ρσορθη ἀἷθ (ἰϑίβίζθ (δὺ 

ὙΥ οὐδ! αηρ ἂπὶ Ἐπὰθ ἀθν Ζ6.16η ἔπίβου [6] θη, ἴδ! ΠῸΓ ἀἄστοῃ ΒΘοηραηρ (68 

Βδαπιρα σου οίβθη. ἩΙνα! σιεῖι Ο,ε. ὅ, 831), εὐ σοὶ, τπαη! σοὶ (51κ.) Ππὰ [ὁ πεπίρ Βδἢ- 

ῈΓ σὶρ αφὶσόη (81. 8, 14). ΝΕ ὅς (1... 18, 26) [{Ὁ ρούμι τὶ μμδηδίία ([,. 8, 

27 ἃ. Ἔ..), πό[εηϊδς (Δἴο. 18, 25) τῖθ οἱδίός (1,. 4, 9). Ζα 76ποῦ Ττθηπαηρ ὑγθίθῃ 

υἱέθηγιι5, ἐπαι γὃ, ἐτραίἢγ δ, ἤἰιιδ]νια οἰ6.), σὰ ἄθυ ἀπάθτῃ Βϑῖμ8 σαν! ϑηάϊ ἄον 5Κοὶ- 

τοίη 5, ἀ16 ΔΘ γι μδη)α ὑγοππύ. ---- ΒΔ116 τὶθ σαοίναίέ (Μύ. 9, 18) παπᾶ ναμγε]έυα (5Κ. 

θ, 18), [6] ναύγϑίνω (1. θ, 28), ἔδγποι ἐυ 5 ἃ. ἐυα' ἀἀ76 (5Κ.), ἐπάϊηι γγαυαών]εἑάϊηι 

(8κ.), ἑὠϊξη)απάαμηι (8Κ. ὅ, 8), Μάμϊα αἴΐα αἰφαῦ (851κ.) Ππᾶ ἔδ[0 οἰηζίρ' οἄϑθὺ θθυαμθη 

σὶρ ἰὐω ἐολέ (Μύ. ὅ, 15) δα Απβ]δίβοη. Π1θ ΤΥΘΠΠηρ' γὸπ σ9, β8η2 σπῖθ (ρε] δη 

(Ι.. 8, 1 οἰο9.}), ξοῖρὺ ΠΙΟἢ τηιθυίδοι: ἀμ σγοὶί (Π. θ, 36), γαύγσασ|σαπάοίη, (1,. 18, 86), 
7αϊεφασσαπάαης (1,. 18, 39. Μο. 11, 20), ἀμαϊξσασσαπάαης (Δο. 12, 28), αὐφασ᾽- 

φάϊ (1,. 9, ὅ. 14), ασίσέϊδ (1,. 9, 236), ἴορᾶν γϑυθαπᾶθῃ το ἄθν Ὑ δυο μγοίθαπρ ἀγὶρ ]- 

φσαπάα (1,. ὅ, 39, νῖο απαάνίσσάϊεϊ Ἐ. ὅ, 18, ἀγίσφίε Ἐ. 1, 5), πϑῦϑῃ ἀγίσρίξαη- 

ἄαης (1,. 10, 7); απαϊπασ! σάλαπᾶς (85Κ.), θοῦ δύο τὶθᾶθυ απάέμασο[)απάς (8 1κ.). 
Πῖθ ϑ'ομγοίθαηρ σααρ|υοί (5Κ. πορθῃ σαασσυδίη 1 ΤῊ. ὅ, θ, αρσυϊέμα 2 ΤᾺ. 1, θ, 

φααρσυοίηπάϊ ὅΚ. 1, 27; αἀσσυτι5, σίαφσυιιβ, ἐγίσσυς δ(6.), ἴο τῖθ ἐμασίζαη (1,. ὅ, 21 

οὐ0.} πϑθϑῃ ἐμασσά)αη, ἐμιά)αη (ὦ Ο. 10, 19. 18, 7. 6. ὅ, 8. 6, 8 οὐο.) πϑροϑῃ ἐμσσᾷ- 



ΤΧῚῪ ἘΠΗ] οι ἐπ ηρ,. 

7αη, ἀγίσκαν (ἀγισκαποὶ 1 ΤῊ. ὅ, 7) Ὡθθθῃ ἀγίσσπαη, ἢοδυαη ( ισάυνωυ: 1,. ὅ, ἴ, 

“αφκυγαπά 1 τα. θ, ϑ.Β.) ποῦϑθῃ βισσάναη, τὐπηιαπαγσυάὶ (4 Τπι. ὃ, 8. Α.), αὐίνασσυ)αη 

(ῶ Ὁ. 1, 8. ΔΑ) Λίσσξυαν ἃ. ίσζυαη, οἷο. --- [ἅ10ὺ ἀθγ Τιδυίίδηγθ (5. 7.716) δημθίπι. 

ΓΟ υΐΘ ρθη ἄδροροι {πᾶ ἡαώγασασ)Ίς (1,. 8, 5. 10, 1), σασοίσσαη (1 Ὁ. 9, 20, 

21. 22) υπὰ αἰσασσσαπᾶς (Μί. 9, 15), ἴο ρα σὶρ με σησάμης (Νοαρ. ὕὍτκ.). Ηπτ- 

σνϊαάϊ (1 Ο. 4, 11) Ὀϊ4οὺ αἴθ Βιΐοκο ζὰ λωῆγιβ; 7ωπίσα (τοι 7958) τὰ 7ιυπάα. 

ΒΙΘΠΟΥ ἀπᾷ ΘθΘητηδ[ἰρ' γα αἴθ Ὑ ΘΥἀορρϑΙαηρ ἀοΥ Κἰϊηρσϑηάθῃ Μιθδαίον (5. 779) 

ἀυτοπροίῃνο: ἡρεϊδη, (ναϊ) αη, βέαηιηιβ, υαηιηιβ, Γυϊηνηλανι, ἢρίγγνανι, υὐμγιαγ, ὀυηηιαη, 

αμσίππαη, ἀμσαν (1). 4, 21. ἩΔΟΠρ 6 Ποὺ ἀμσαν), γανηλαη, ὑγαηπη)αη, βανηλαη, ξαηη, 
ἀιυηγανι, δυμηηα; ἔγνη ἈΘΌ6η ὅγι; γυϊ 8 σοσθη ζμΐδ αὶ. . τ. ΑΌΘΥ πθῦθη γυζζ απ ἃ. ζωϊζίναι 

ΘΥΟμοἰπὲ ταθῃγίϑο ψωΐηαη, πὶ σοὰ γα [{οὐβ γυ- 8 π. γεηβ᾽; σοὸπ ὀγίμημαῃ [Ὀοὺβ 

ὀγυνι (8, γοπι τὐηναν (ἴηναλ) [ὑθὺβ απ 8, σοι βυϊηιηναν, [Ὀθὑ5. μνιι ΐ, Γυιη [ἰ; πθθθη σα- 

ὀγαπη)άϊαάι (1 Ο. 18, 97. 5κ. ὃ, 14) [6] 01 ἕηθγαη )αάα (Ὁ. 15, 6), πϑρϑῃ γαημη)αη 

Δα ἢ ὐγαηλαη (Μύ. ὅ, 45. Υρ]. ἀπάγει Ἰπη 5Κ. 8, 6) ἀπά γαηξ (Ὁ. 160, 80. Ε. 2, 19), 

πδῦδη χα 1 10: 9051 ΟΕ} 10) 60 ζαμε {{18; 90: Ἐπ 1410. 1 πο 

2 Τηι. 1, 18), ψῖβ ζιριέδνα, ιν; ΘΌΘΠΓΟ ἀτηρ θηγῦ πθρθη νάϊΐρ8 (1. 19, ὅ), νάΐρ)αη, 

(4 Ται. ὅ, 18. 1 Ὁ. 9, 9) υπὰ ἄθπη σϑιὈ]!ομθη νυΐρλα (Μο. 15, 117) δαοὴ ἀϊ6 Βοδγοίθαπρ; 

υἱρρ7α (4. 19, 2). 16 ΚΙΔΥ δὰ οἰ πδη θ᾽ σΘ ΗΔ] θη θη ἡιαγήνα, ἡναργῖ 8 πιὰ πιώπαρϑξ, ἡια- 

φαγίσσυς, ηιαπιαηναΐύ" ἤν"), πιαπα δέ, πιαρϊοείξω (1 Ο. 15, 49, ΔΌ6Υ δῦ ηιαηηζοίξα ἴῃ 

Ἠαίοῆγ. Α), ουθηίο αἰ8 ((. 9, 84 6(0.), αἰϊαξῃγδ, αἰϊαπα) δ, αἰζυαϊααηπα, αἰ υέξγοὶ, 

[6] {Ὁ αἰϊαναύν ένα (Ὁ. 4, 12), ἀπα ὅπ αἰζάϊηι αἰα-πιαηηαηι, αἰζάϊ αἰαῖ) ὃ, αἰα- γι [{8, 

αἰα-ἐμαγῦα, Αἰϊαπιδα, ΑἰἸαγίσιιε, Αἰαυΐυμβ σομῦγοη ἴῃ αἴθ Τιδαύθητθ. Ἅὲέα, εαίέα, 

ἀαάάγαν, ναάά]ιι5, ἐυαα 78, τα άγα, πὶ ὃ, πὶ (ὦ-, -αὐίι5, Ὠίαηνηι, δυγαηιηνέϊα, Γαξ- 

λιι5, μπαΐζα, ΘὈθηίο μαύγγαῃ ἃ. ξαΐγγα {πὰ ([. Ο06}} σὰν  ϑγάορρϑίαπρ Ὀθγθομύϊρ ; Ταΐν' 

πα. γωυένίηια, ζαίγίηδη, (ἃ Ο. 8, 20. 2 Τιη. 8, 8) [6 Π6π οἰπέδοι, [ο ἀδίβ. γαξγγϊηθες (ἃ. 

ὅ, 15) νουιομσίθ ρθη {01 ἃπᾶθυβ ζαΐ-υἵηπαη, (2 Ο. 10, 18. 14. Ε, 4, ὅ). ὙΘΙοΒτο- 

θη {πᾷ ἔθυπου ασφὶἰίώιν (2 Ο. 11, 14), Μακίαδνῖηι (2 Ο. 9, 2 Β), ἐπαγηιῖ, (Ὁ. 8, 

4, ΑἹ [{. ἐπαγιῖν (ἀπάουβ αηηΐ, 1. 18, 37), τᾶγοπα τοίη (Μέ. 11, 10) ἐϊγ ηιδήναηο 

(66. ΔΝυα ίεϊπαῖδ (1 ΤῊ. ὅ, 8), Τα ἀυοῖέ (1 Τὶ. 8, 7), αἰ, (1,. 2, 460) πᾶ νϑυίοτῖθ- 

Ῥθῃ, ψίθ ἐναα)έ (1 Τιι. ὅ, 9) πϑρϑῃ ἐνααα)έ, υἱμέδάνον (1,. 2, 43) ποῦϑῃ υἱ(ιᾳξαιεϊ, 

(,. 2, 49), “ηακιμιὶ (Β. 14, 3) ποθϑη “'αζινὶ (1 Ο. 16, 11). Μῶύη8, πυϊασηαν, (5Κ. 4, 

2. 6. 6, 3) ἢπᾶ πίομὺ νϑυ τί θθθα, σΟΩ] ΔΌΘΥ πηι σοὶ (51. 8, 28) ποῦ ηυϊπηϊ,έα. 

᾿ἀδιυπόδηιον (πι.) ἀπά ἀϊπόημη (π.) πογάθῃ υἱθι ἕλοι σϑθρθη [δἰ εἶσ νου θομίε!. Τὴ γα, 

ηυϊΐέι Υὴ (Γοἱ, σὰ γ.5, (ἀαρθρθη το βαηώπα: 1 Ο. 9, 40), δέα αὶ ἰπ τι8-, αὐ, {υΐξ-, ζαύώγ- 

ϑέα (1 ΤῊ. ὅ, 12), σακυῖ», σαταίξ, να ουμιθ᾽ύθμ ᾿ἴῃσο Ὑ θγαορρθίπηρ ρου! οἢ. 

Θααάδαγόπις (Μα. ὅ, 1. 1,. 8, 26. 837), Τα όη (Β. 10, 21), Παξζανι (1,. 16, 18) Ππά 

ἄθπι Οὐ θοΒ μθη σαρσθηθο ΔμΖαθυθηποπ, Ζυσαίζϊοιις (2 Τπι. 1, 15) μαὲ «Ρύγελος 

ποῦθη «Ῥύγελλος σὰπι οῦρᾶμηρο. να πιζ-ζαπέ (1 Ο. 7, 16) θογαμὺ δαΐ ἃπάγθια 

Οδἰοθύζο δἷἱβ )αὖ ὃ-, αι ηι-. 7}αῃ τυ-, }αἷ ἰ-, 7αΥὺ-. 7}α 8. [-, 7α{1 ἐῃ-, 7αἋ ἀ-. 

ὙΥ εἰΐγσο 1ϑ ἀρ ομθ Ὑ ουΟγθι θαηροπ ὑγθύθῃ ἴῃ ἰοσθπάθῃ ΕΔ]]6π σὰ Τάρθ: 

1. γον παηροπ" οὔθ Ὑ ΥΚθσαηρθη σὸὰμ Βαομ[ ρθη ἀπὰ 5ΠΡθη: μαϊζδόηβα 

" 6.1, 21), φασσαβϑὲ (Μο. 14, 18 ρσοὈοί6ιὉ), νώϊέ (4 Τῆι. 1, 15 Β), αηιὲ (1 Ὑτη. 

4, 3). ὠὐϑηλαν (Ὁ. 2, 14), αὐγλαηβ (ἃ. ὃ, 239 Α: αἴδΥ; νρὶ]. Μύ. ὅ, 28 γνρ]. 24. 8, 4. α. 

5. ὅ960), ὀδίϊώωμοδ (4 Ο. 7, 1. Ὑε]. 4. 18, 28. Τιῦ, 1, 16), ψγάμά (1 Ὁ. 9, 24; 



ΒΙΟΠ σοῦ ἀοὺ ρος ΌΠ6η ΗΔΠαΓ[Ο τὶ ἔθ. ιυΧΥ 

προ (ραύνα. 1. θ, 19. 11, 18), ΑνἹαγίαγζιι (Ὁ. 4, 9. Α), Ταζκιιδὸς (1,. 9, 54), Βαν- 

ἐμεϊδηκνάϊι (1,. θ, 14); πιαϊιἑας (1,. 14, 29), αγδαϊαδαϊα)άι (6. 4,11), δἀάμαθαϊαφίνα 

(. 18, 830), απαδαϊιέδαδάκο (1,. 8, 3) αμα ἀορροὶὺ νουϊττὺ τιαπίθαϊ) ἀφίπα (2 Ο. 8, 7) 

πϑῦοη φιαλέϊαδάνν (1,. 9, 40) [ὑ. φιαμέδάμη (Δο. 9, 28); εδδαύιδαὶ (α. 4, 5); ἔοτ- 

ποῖ φαϊαρταϊαοίπα (1. ὅ, 18), ἑαυϊαϊάαοίηα (1,. θ, 11), εὐγζιοιέάνι (Ν. θ, 18). Τ,οἰζίγθ 

ΕΔΠ16 [ὑτοιἕθη πὰ ρϑιηδῃηθη ἂμ ἀὰβ ργοίβα (ἀὑθυϊθῦ ἄθν 6] [Πα αύνθυ ΘΟ ΒΘ] ρθη 

{τι τεῆς δροθε, {{{ ἧς, ἐν ὺς ἐούνε οὐ ἴθ, δ: τδ', ἴὺς, ψἀδς. Δ8. ἔνι κούρῦο. αἴ. Πρ ϑλονν ὖχ [0.8 

ὃ [Ὁ. ὦ. ἃ. [, “ν.}, ΘΙ μΒ6 τπίθάθυ ἀθὺ Τιϑαῦθηγο (ὃ. 7.1.4-- 7170) ΔηΠοΙμ Δ]]6η. 

2. Αὐβ]δίβαμπρ' γοὸρ ΒΕΟΘΒΙΑθ θη ἀπᾶ ΒΙΠΠθθα: ναϊνϑνα (4. θ, 28), ἰἱω᾿ ἐοῖι1, (Ὁτυ. 

ὅ, 15), ργαγέξιιΒ (1,. 4, 117), [Ὁ. ργαυύγέξάιϑ; αἷ86 (Μο. 1δ, 38) [ὑ. αἰῇ5, αἱ (4 ΤῊ. 

2, 4) [0 αἰ; 7αύώνασασ)ίης (1,. 8, 8), γα  αγαφήαη (1,. 10, 1) ποῦϑθῃ ἠαώγασασο,ὶβ 

(. 16, 2); ἀνίσισαπάα (1,. ὅ, 39), ἀνίσσί, (Ε. 1, ὅ), -««πααγίσφάϊεέ (Εἰ. 1, ὅ); αέ- 

ταάδάωη (Μο. 10, 2). αἵνασσά) δα (4 Τὰ. 1, 11 Β), ἑαΐέαγμᾶς (1,. 9, 7); μαὶ (ὦ Ο. 

12, 16. ΑΒ) Γ᾿. “αὶ; γμϊμε)α (Δι. 8, 4); λαϊγιοῖς (1 Ττη. 6, 4. 6. ὅ, 9. ῬᾺ. 1, 15. Β), 
δοϊεὶς (6. ὅ, ϑ. Α); αἐσαζίέ: 4. 18, 9) πϑθθπ αἰσαγῇ (. Τὰ 2}: ναι ον. ΔῈ: 

2.19. Β). ὀεναπαοιί ἢ: 1 Ἴτω. 4,.1): ἡ(: Ἐ.. 7,.2,8}", υἷ5. (ὁ Ο..14.. 8..9.) [0 φυϊδὲ 

ἐμὲ (ὁ Ο. ὅ, 9) [ὑ. λαεδέμδ; αἰμπια(η. 2. Ο. 11, 4), “νάμμα(α. 2. Ο. 12, 8); δαύγοϊη 

(α. 6, ὅ. Α) ποῦϑθῃ δαύγέμοίη, (Β); ἐμπαίγυαξαηπας (1,. θ, 12), ὠρναύγίς (2 Ο. 9, 9), 

ἤιαυαώνιε (Ὁ. 1, 14. Β), [6] {0 ἡγα ὠγπμέάϊηιω (ΔΜ. 2, 16) ; ναΐΐς (2 Τηι. 1, 1ὅ. Β); 

ἐπιιγάλ, (α. 0, 8), ὠγαγα ει, (1 Τα. 1, 14), με] ἀϊνείἢ (11. Ο. ὅ, 6); δανιεῖ 

{Ἐπ ὁ 19: 90..8; 9. 2. τη. 1. 14. 1 Ἔπ. 0, 14. ποροη δάμανοώ: . θ.,.9}5 » τού 

(ὦ Ταηι. 8, 11. Αὄ Β), πιαηπαβ (υα)ίασσα (Β. 7, 1), ἑαυ )ρτάινδ (ἃ. 1, θ), ψνα(νέ 

(1,. θ, 30), μνα φψἂπζ δυβροὶδίβοῃ (1 Ο.. 8, 12); ἡ"ἀϊ)(ἐη)όηια (2 Ο. 1, 24. Β), αΠὶ7- 

φ(δά)α (7. θ, 138), υἱζπτα(ναίν)ιπὸ ((. 2, 7. Α), Μἰωμδυ(θίηγαηι (1 Με. 41, ὅ. 8. 9), 

ωζηι(δἰ)άα (Νοᾶρ. ὕτκ.). αδμὄτθῃ Βἰθυμοι ὅποι ναύγέυω πθ ρθη ναύνγίυ)α, φασφῶ 

ΘΡ6η φαφα)α., υγαβα (Δῖο. 4, 17. 10, 30) ποῦϑθῃ υγαΐ)α (Β. 8, 85), ὀέάα (Β. 9, 8) 

ΠΘθ6ῃ δία)α, δίάαη (1 Ο. 7, ὅ) πϑθϑπ δὲέα) αν, τρια άϊ (Β.. 12, 10) ποθθπ τηνε ά- 

7«ὶ (ὦ Τὰ. 8, 30), Μμάμέαπ (ἃ. ὅ, 24) πθρθπ γάμίαη (1 Ο. 18, 4)  Ζαπι ΤῊΘΙ] νϑῖ- 

[]16π Γ[Όμοπ ἀϊοἴθ, τα θην ΠΟΘΙ ιάϊ, Πἴιθα, {ιυέ; γεϊαέθπυα, βαίπυα, 7υϊόη, ἤσαν; [(ἀΐαπ 

(8. 601) ἃ. Γ. τχν. ψὶθάου ἄθὺ 1δαίθητθ, σ᾽] θοῦ δαοῃ ζωὲέέιια (1). 9, 14) πθθθῃ 

απαϊειηιδήαη, ΘΌ θα [ὁ υἱβι]θίομῦ Αγ (4 Ο. 1ὅ, 6, ἄοοῃ νρὶ. μολέθήηις Ἀθθθη μηΐξεῖη8), 

γγὰβτοπὰ ἥἤπι-ἐσιιης (1,.. 16, 6) ΒοΒγθι ΕΘ Ιο. Ὁ, ρ]θίοι ἐαέμδαϊη (α. ὅ, 8. Β; ἰα- 

ἐπόπαϊη: Α). «Ασιίάιν (1,. 4, 1) 08. μαῦ [Γδἰπθῃ ψογρδπρ ἴθ ουθοΒ ΓΟ πο η Ηδηά- 

ΓΟὨγ θη. (Οὐαἰτιδα πϑθθη σαζάτδε [60 “ΟὮ] ΔΟ]δαύτη 510 ἃ Π 4675. 

8, Ζυίδϊ28 δὴ Βυορμίξαθοι ἀπὰ ϑΠΠθθη: υδῖ8 (1 ΤῊ. 2, 14. Α) [Ὁ. οἷ8, να (. 

16, 5) Ὁ. μω (ἄοοῃ οὗτος α. οὕτως), απίαη5 (Β.. 11, 19) [{. αγαης (19: αγι65); 
υγαῖ7α (1 Β. 8, 35), σαναύγϊα (Ε. 8, 18), εδίιδέ (ΒΕ. ὅ, 6), μέϊ(ό8ε (1,. 19, 21), 

ιυϊμιφηϊ)α (Μύ. θ, 6), πϑθϑῃ μοίμ8)α (ΔΜ. θ, 4), μνιρνιδῖῦ (5. ϑ, 11) πϑῦθῃ ψυιηηζοί 

(. 9, 7); σασιιαοίν (1 Ται, 4, 8. Β), αλπιαη ( 11,. 8, δὅ. 1. 15, 16), υἱζαη (. 6, 40: 

5. 622), δέάγαη (2 Ο. 10, 2), νόηγαι (1 Ο. 16, 7. Α); “αἱ (Μο. 1, 12) [Ὁ. ,α; μεῖ- 

πάϊσαίνπεὶ (1 2. Ττα. 8, 2), [άτι (ἀϊυαύναοὶ (8 Ττα. 8, 2: 5. θ68), ϑιρη)άϊγγϊέμας (,8ιι- 

φυἱογίάιις ἵτπι Καϊθημάθυ), συμἰηγαῖς (6. 2, θ. 4), πιοὶπαῖς (Ε. θ, 19. Β) [Ὁ ῃιοὶνΐξ, 

αἴπα (Ὁ. 2, 14 Β) [. ἀπα; λαϊδάϊεϊ (ΡᾺ. 2, 29), γγαϊε)) ἀἱάάι; (Ρ. 2, ὅ Β); απά- 

ἐμβαλεῖ, (6. 2, 6 4), μαίμυαϊε, (11 6. 10, 10. Β), δαίναϊε, ((. ὅ, 10), πεῦθῃ δαί- 

9 
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γι, (α. 6, 5), εἰωπαΐε, (1 ΤᾺ. 4, 14), μυἱρπαΐί, (Ὁ. 8, 15), (αἀγραϊαδάν (2 Ο. 

7, 9.4), Λακοϊεῃ (2 Ο. 18, 8. Β) πορϑῃ μεζαη (ἃ Ο. 18, 4), σγόίοϊἢ, (Β. 9, 27; [ὑ. 

συνδεῖ 9); Ἰανιψεΐηι (2 Ο. 12, 18. Β), Καύντνεαΐιια (2 Ο. Το ον ομγ. Β); μρδα[πι] 

(8: Μο. 12, 22), λυαν[7αη]δῃ (ΔΜ. 27, 25), λυ[ἀΐφ]δς (1 ΤῊ. 4, 2), ἡ"α[τια]} ἢ7}8 

(Β. 12, 2); ϑεοϊηιδη[ α Ὁ Μο. ὅ, 21: 5. 599), εὐοϊζιδόη[ α] {ἰιιδόγι[α] (Β.. 9, 26: 5. 630); 

αάιπἐπάτι ξάινιδ) ατὶ ( Ἱ Μο. 8, 4; ἄοοι 1,. 14; 24), αὐ κξαϊκίνα [τις (1 ΤῊ. 4, 8), ρα άτ- 

ἀοΐης (2 Ο. 8, 8. Α); ἐτὸ ναύγές (Β. 11, 18. 1 ΤῊ. 4, 2), αἰῇς σινέῃς (2 Ο. 0, 10), ζμπα- 

ἀοῖης αἰνασσέ[γ)δη5 (2 Ο. 4, 4 Α: Κ΄. 699), αὐ 7 ἀυγέης αἴμπῖης ( Ὁ 2 Ο. 8, 18. Β), δαϊ- 

ἐγθῖη5 ἐπυαίνῃοης (δῖκ. ὙΠ1|, 16), ἀαιιροϊηάϊς σαγέἠδηάϊς (851. Π1, 24), ἔπι αἰυασοέϊ- 

7δης . .. αὐμιδ5) ὅηι8 (ἃ Ο. 8, 18. 19), ἀδροσοη ἕη αἰνασσάί)διη(5 ἃ Ο. 2, 12. Α}); ὄγιι 

διοἱεΠοϊν(5)5 6] ον, (Ο. 8, 12); αϊξααϊ() απα αη]ς (Δἴο. 15, 24), σαψυϊίεαηπα αν.}5 ( 11. 0. 

16, 81); ἀάρορϑῃ “απα(απά)αης (Μύ. 20, 18, Μ), τῖθ με αη α ἤαης (Ι.. 4, 29), υπὰ 

ωϑδίπιϊαπα(αη)ς (1 ΤῊ. 8, 1). 

4, ὙοΥν ΘΟ Ια ηρθη αἰ θίου Ἰθὐζίοσθη ἘΠΑΠΠθοα -ΟἸ8 ἀπ αγιαίδ: 

8) -ΟΑΟἸ5 [Ὁ. ἀπά: ὄσαηϑβ (ἃ. ἃ, 12; νρ]. ὠπασαηδ. 1 Ὁ. 10, 10. Α), σαϊοϊἐμαη8 

({ Τιι. 1, 8. Β), Μιἀγασασφσαης (1 Τιι. 8, 4. Β. 20. ὅ, 40), ὠδσασσαηβ (Μο. 7, 80), 

αὐδάϊαγαπς (ἃ Ττα. 4, 6), αὐγΠαΐαης (Ε. 2, 10. Β), μεδέμηζαης (1 ΤῊ. 8, ὅ. Β; ἀδρθοθπ 

ταὶ γϑ ΟΠ] Πρ ΠΘΙ Ν τ. ἃ ἰπ ὦ Τηι. 2, 44. Α, ρ]οῖοῃ. αἐσασφαπά ἴῃ 8, 1), σαΐξδίαί- 

μαης (4 Ὁ. 7, θ Β), υἱέαη5 (1 Ττ. 1, 9. Β), απάμααης (Με. 12, 44); 

Ὁ) -αγιαΐῖϑ ἴὑ. -απϑ: σαξωμαπάς (2 Ο. 10, 18), σααϊφαπαᾶς ([ Τπι. 2, 18. Β), μπα- 

φαπάς (1 6. 10, 10. Β), αἰαπάς (1 Τιι. 4, θ. Β, ρερϑὴη αἰϊάε.: 1,. 1δ, 29), τριηιαηυ- 

7απᾶς (2 Ο. 9, 4. Α), ναύν υ)απα8 (1,.. 10, 2). ΤῬαῖᾶπ Ιομπὸ ΠΟ τὐυγαίγίηδηα 8 

(1 Ὑπιῖϑ; 2. 2 Ττη, ὁ. 9. 1. 1. 0} πόῦθη ρα) αὐ α {1 τὰ: ὁ. 10 Ὁ. ἐν Ὁ. 

Τ. 1, 7): 65. βϑιυηδηπῦ 8ἃη Τ)όπαωη (51. , 23) [Ὁ. δάση, τα. ἐπαίγῃσαϊοϊξόπαα 

(1 6. 4, 6), ἱπιὶ ἀδρϑηζαύζθ Ζὰ ἄθπι οθ6π Δηροε γέθη ζωξ]δαΐνι [Ὁ. Ιαϊπμδηάϊη (6-:..8: Βὴ)ὲ 

ο ἈΑαβρο]Δίβθῃ [Ὁ [θη 65 ὦ ἔδθυποὺ ἴῃ δαηυῖζάα (1,. 20, 87), ἡισ᾽απάαπι (Μο. 10, 24); 

σὶθ ἔν, ἴῃ ἐμ υϊη) άϊε}, (Ἐ. 0, 10 Β), ὁ ἴπ αἐδαίνμίάα (Τ. 1, 3), σαδαίγ)]απαΐη (2 Ὁ. 

2, 14. Α), παΐς (1 ΤᾺ. ὅ, ὅ. Β): ἰπ πΘΙΟμ πα ΕΔΠ]Θπ ἀ16 ταυμιίρδγθπάθ ΘΟΒτοΙ θα ηρ; 

(5. 718) σουρϑιθῃ [οἰ τηᾶρ, τ θὰ Μί. θ, 4. 13. 11,12. 1.. 2, 42. 1. 14, 80. α. 

4,19. Ο. 4, 4 δηροποπάοθί, πἄμγθπα πὶ ἐηζιιπάςα (Ε. 1, 18 Β) [6 δαξοίπαπαᾶθυ 56- 

ὑπο θ θη δυο μἰηὐ. ὙΠ] ομῦ ρϑμῦτο πᾶο ἀπάγοι ϑϑίξθ Βίθυμον ἐμίαύϊς (Μςο. 183, 18), 

σὶο Λίατι 45 (Β. 8, 36), δώναώδέε (1 Ο. 10, 28), ἀαύ πές, ἀγαύ 5, εἰδέαύι 5 (2 Ο. 18, 9 

ΠΘΌΘΠ τὐϑέατιοϑῖν : Ἐ.. 4, 12). ἘΥΘΙΠΟΙ. μοὶ ίβὸ 65. μὰ ἐπίαώἢ8. 

0) ῬΙιοῖθ ἘΔΠ6 ἔὔῃγθη δῇ ἀϊθ ἱπ ἴσο Ζάρθῃ [Ὁ πᾶῃθ Ἰἰθρϑπάθῃ ἢ πᾶ ἢ, ἀΐθ 

ἄββῃμα]} ΟἰΟΥ σουντῦ, Ὑρυθο 8]0 ΟὝΘΙ νογρο 8} ΘΥΓΟΠμ θη θα. 80. ᾿θἀθηΐα}}5 ἀπάα- 

δαδὲ (1 Τπι. 2, θ. Α Β) πϑῦθῃ γαύγθδαύε (Ε. 1, 7. 14. Ο. 1, 14); νἱθ]]οομῦ δα 

αὐην (5 (1,.. 8, 1. 4, 249. 14, 47) πϑῦθῃ αὐλιηιὶ (5 (1,. 8, ὁ. 20, 19), λέιωπα (1). 

0, θΘ. 17. 8, 4) πϑρϑῃ ᾿ϊωδηιὼ (1,. 14, 25), ἀγάιεηα (1,. 16, 21. δῖκ. 11, 24) πϑθϑῃ 

ἀγαύθμδηα (Με. ἴ, 28. 1,.. 10, 21. 7. θ, 12) ἃ. Μωεϊβδηῖ. Ὑ᾽ΘΙ]οἰ Ομ δαοι ἀπιρϑκθητί 

“ιαύμις (Β. 8, 817) [Ὁ, Λαϊιέξ. ---- ἨϊΘΥΗΘΥ ρϑμόσθη ἔθσπου ἔπι (Ε. 2, 12. Α. 1 ΤΗ. ὅ, 21) 

Γραὺν ὕγουν (ἃ Τα. 2, 8 οὐς,) ἀπᾷ ἀδβ αδρϑῃΐῃθι ὅθ Β, ἔμ ἃ (2 Ὁ. 12, 2. 8. Ἑ. 

ὦ, 12) [ὑδἰὺ ἔπ; ἐπαῖν Α, ἐπαύ, Β. (2 Ο. 18, 5), ἐπαιι Β, ἐκαύ Α (ΡᾺ. 8, 18), ἐπαη- 

γι (6. 2, 17. ὅ, 11. Μο. 4, 41. 1,. 18, 8), ἐμαγν (α. 8, 29), γ9}]. παν ιίπίματ 

(Ι. 14, 260), λυϊίοίξω (Ε. 1, 18. 5. 646); πίη (Μο. 2, 11. νρὶ. 1 Ο. 1θ, 13) (δ, οἷ- 
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ον; απέπαγίφιϊ, (Μ. 11... 8) πθθθα απέπαναηι (1,. 7, 19. 20); γα (1,. 15, 26), 

διωμῖ (1 ΤῊ. 2, 10) ἃ. [. ψ. ὙΊΘ]6 ἀἰθίου Β οἰ Γρί6]6. ἔ]]1θὰ συγ πίθου ἴῃ ἀἰ6 ΕΤαρΘ 

ππὶ ἀϊο Ναί ἀθ5 ἢ (5. 776), ἀδβ, στοῃ -τὖῇ Ποικουηαθπά (πυδ᾽ ἢ. 1 6. 18, 30; 

λυδη. 6. θ, 12. Ρῃ. 1, 27, πναηιηιδῇ, Ἐ,. 4, 14) οὔνθ ἔθ], τσὶθ ἰῃπ ἀναπιηι (ἃ. ὅ, 8. Β), 

ἄὐμυαν)αηιηιὸ (8Κ. 11, 18), λναν) (Μο. 15, 6. 1 ΤῊ. 8, ὅ. Β), λναγ]Ἴαπὸ (8κ. ΤΥ, 10) 

ὭΘΡθη λυαν)απὸϊ (Μύ. 27, 15). 

ΗΐΘΥΠΘΙ ρθη αἴθ σί 6] θη ὙΥ̓ΘΟΙ [61 8}186 σὸμ ηὐ ἃ. μῖΐβ. Τιούζίγθβ {Ὁ Ἢ. 9, 29 

δ] ΘΠ] οἱ νου μγΘθθπ [ταὐῦ τοῦθ. Τῃ τὐοἤδ)αην Ποῦ ἢ τὶ πὰ γωϊηϑηῖ; αἀγαιβϑηα 

10 νἱ θοῦ ἀοοὴ ἀδ5 υἱοί σθσθ σὸὰ ἀγίμδαν, (ἀγαώδηα . . . ἀγϊυμαπαοὶ αὐ δίμάα: 

1,.. 16, 21). Τὰ ζὐω[εοὐεῖ, (Δι. ὅ, 15), ναΐέ5 (2 Τὶ. 1, 1δ. Β), γγαναύν (Ὁ. 1, 14. Β), 
«ἰϑυαύγές (ἃ Ο, 9, 4. Β), ἐπαϊγνυαξαπας (1,. θ, 12), αἷς (Μο. 1ὅ, 88) α. αἱ (2 ΤΗ. 2, 4) 

ἴδμθι τῖγ ἢ σϑῃΖ δαβρθία! θη, πὶ Τρ ο]τη δ  δῖρ ἃ ἴῃ ναύγ᾽ [υ. 

4) ΑὐῇἝδ!] θη πογάθη ἐ ἃ. ἐν υϑυθο [6] ἴῃ αγἰδιὶπαπάανς (1. ὅ, 11) ἃ. αγϊέ- 

ἐμβαπᾶα (Μίο. ὁ, 9) ρορϑθῃ αγἰδιέαη ἃ. αγίδέαη (1,. 10, 18), ἀυτοι 485 οἰπάτιπροπαρ ὦ 

νου στ τηϊῦ αὔίοϊίμαν (1,. ὅ, 18. 10, 20, 20 ο.6.}, ὀὲϊοέμαη, εἰδϊολέῆαη, σαϊοίμαη 

(τε]. Με. 12, 12 αγϊδέαπάαηβ ἔνια σαϊέέϊινη) ὰ. ἴ. τ. Βθυπον ὀίδέμαη, (2 Ο. 8, 4. Β. 

1 Τῆι. 2, 10. 11) [Ὁ. ὀίδίαπι; σαῤμανγλϊέῃς (ἃ. 2, 11. Α) [Ὁ6. σαέαγἠϊθ8; τη αϊμαθα 

({ Ται. 8, 16) [Ὁ. του απέαδα; υἱέιίῃ5 (Μο. 10, 38: [ο 1165 5. 608) [Ὁ. υἱζειέθ, γιό 

Α. ληυέδ Β (ὦ Ὁ. 12, 1), Τῆηοϊηιάινιπαάϊι (1 Τα. ΤΙ οΥΓΟἢγ. ἃ. 1, 3) [ὑ. Τοϊηιάοιἐ ζω 

(( Τα. 1, 18.. 2 Τηι. 1, 2), νἀμτοπὰ Μαΐηέμαϊις (Μύ. 9, 9. 1Τ,.. 6, 15), ποῦϑη "Μαΐ- 

ἐπάϊιι5 (Μο. 8, 18) ἃ. Μαΐέέίμαε (1,. 8, 24), ἄδοπι ΑἸ ΘΟ ΓΘ η οπέρυιοθ. ΑἸ16 6η6 

γοΥροηδηπηύθῃ ἘΔ|16 Κὔπηΐθη δὰΐ ἄθῃ αϑάδηκοη ἔμγθη., 8415. ἤδ06 οἷπθ ψοηδρθ ἰπ 

Ἰα θι ΓΟ μ6 πη ΒΟΟΒ ΓΑ θ6ηα θο[αηάθπη (τρ]. 5. ΠΥ͵ΥῚ. 1,11}, τποζὰ οὐ δυο γαϊία ἀϊΐ 

(το. 8, 3). [Ὁ. βεαξαάϊ Ἰοϊύθη Κῦὔπηξθ. δῆ πὐγἀθη ΔΌΣ Ζαίδτητηθηδβο. πίθ αἰΐα- 

δαη, αἰμαγγαη, αἰϊπαλαη, αἰάϊέανι, αἰζηήνμαμι, αἰαξηυὶ Θέ6. [ἸΘΉΘΙ οἴπτηδὶ ροίστὺ 61- 

[οβίπβῃ. 

ὅ. γ᾽ εἰΐοσθ ὙοΥΘΟ ΒΘ προ Ζ ΓΟ Π6 Θ6]0[0- πὰ ΜΙΝΠδαύθη, ἀϊθ ἐπι ὶ]5 τοὶπ 

γΘ ΓΟ 66 η [οἷπ τηὔρθῃ, {Π6115 ΔῈΝ 610} [ὉΠῸπ Δηρογθσύθη ΑΘΒ] ΟΠ οἱ ἄθγ ΒΌΟΘΗ- 

{θη Βουυγθη, Ππά: 8) 789 π0. Ατὸ ἀδβ νογργοϊἑθπάθ ναΐϊδϑίυ (1 Ὁ. 9, 1.. Α), υἱ8-- 

ἐἠγάμε (Ρ: 8, 21. Β), υἱάνόν (2 Ο. 12, 2. Β), σανωϊίεαϊ (Ὁ. 8, 12) [ὑ.. σαναϊιαάϊ 

(8. 062); οὔδγ [{ἄτκοτθ Ὑοθμθη μμηιάϊ (Μο. 12, 13) [Ὁ. Δωυιμιαηβ, μϊδῖης (1 Ο. 

τὐπύθυ ον.) [Ὁ. (ἰἰδόη; νἱ6}}. δ δυδέϊγινβ (2 ΤῊ. 2, 1) [ὑ. δυδέϊν)ι5 (ὃ. θ04) ἀπά 

, αταξαύμινης (1 Ττα. 8, 8) [{. ἀἱαξαύγογιιβ; ἴϑθυπου ἔφοὶ (1. 8, 40) [{. ἐδοὶ, ἕπα (1,. 2, 34) 

[υ, ὅ7)α, πυσϊσδε (1 ΤῊ. 4, 2), αἰϊάϊχα γιριὸς (1 Ο. 18, 2: 5.. 636), γγωηίμία αἰϊαϊφό 

απαδιίης (Μο. 12, 29), ἑάϊξηδ (Μο. 8, 12}. --- 8) Τιοὐζίγο ἘΔ|16 συ θηῃ, δα ξου ἀρθυ 

Ετᾶρθ πὶ οἰρθηξ τη]! ο6 ΤΙ υθύζαμρ, ΓΟ ΠΟ ἴῃ αἴ6. ΖΌΨΟΥ σο]ύθπα σϑιηϑοηίθ Αθμη- 

ΠΟ Κοὶῦ ἀου Βυομίαθθη, Ῥθίοπάθυβ ἴῃ ΘΟ το Οἢ ΤΙ, ΒΙ ΠΟΥ : ἴῃ 16 πθη ᾿οὑζύγθῃ ἘΔ] 

Ἐπὶ: ὅ: ΠΟΟῊ ΤΠΘῊΓ Εἰ ἃ. 6. ἀ16 ὑπο] ὁ σϑυυσθοῃ[ο]ὺ ποτάθῃ. Ζυγαν [6] υὐ 

1 Ὁ. 9, 7 τϑρϑιγθοιύ μωξε, ποῦ ἀδ5 ἔγάπμπου σϑ]θίθπθ (ωξθὶε ; Θθθπίο Μο. 11, 29. 80 

απαπαγηη, Ἔ,. 8, 84 δὲα)ζιεῃ; σΟῊ] ΔῸΣ. [011] Ο. 8, 8 αγίασοϊέϊ, [6 Π6Π,. τὶϑ 4. 12, 26 

απαδαλέοϊε ἃ. 8 ΤῊ. 1, 8 ὠγαγυαπ(οὶέθ, 4. 18, 88 ἡγιιζκοίέῃ, 1 Τῆι. 1, 8 (ΑΒ ") 

ὀγικοῖεῆ. Ὁταρθκϑητὺ [οὐ 1,. 9, 39 πἰομὺ ἡγδρ)ιέῆ, [ουιάθυπ ἤγορ 1, (5. 616). Ιῃ 2 6. 
8, 20 Βαῦθϑηῃ Ἠάίοῃγν. Α. ἃ. Β. αὐγυγῖη, οὐ [ρἄξογα Ηδηάᾷ ἢδὺ 'ἰπ Α αὐσυδῖη, σο ΘΠ τύ. 

Ὀἰοθίθ ἘΔῚ16 Ιθηκθη ἀπίτθ Αὐξπηθυκίδιαϊκοῖῦ σοὶύου δαῖ εὐ (δοίης (ἴῃ Ἡδηάίοηγ. Β. 



ΤΙΧΥΙΠ ἙΪη]οἰξαηρ:. 

Ἑ. 6, 10), ἱπ Α ὠπ(ἐϊ)ἴηδ, δ μυΓομἰ Π]1οἢ δα ἢ υὐϊέπιοῖη8 ({Ὁ, υἱϊέμοῖς: Ἔ.. 11, 24) τοῃ 

υἱϊεποῖθ, πὶθ αἰέ)εῖς, υἱέδααγαέοῖα, 6 θη 7γαηιαΐ]7)ῖ8, ἀπάααἰῃ7ὲὶδ ἃ. [. τψσ. ἀπά δυῇ 

ἀϊ6 ϑομ[6] θη θην σαυαένεΠοῖς (2 Ο. 18, 11. Ε. 4, 8. 2 ΤῊ. 8, 10) ἃ. σαναΐν ἢ )ὲς 

(Β. 14,19. 1 Τι. ὅ, 23), απαδαπέοϊς (1. 1, 23) α. «παδαλε)18, ναϊαιιβιοὶς (51. ὙἼ, 2) 

α. συαἰάιζη)ῖα, ἐγάμ[οῖ5 (ᾳ. Ἐ. 2, 12), απαοὶβ (ᾳ. 1 Ο. 15, 24; 2 6. 11,15; ἢ: 1... 

1, 33), λυάϊίοϊς (α. 4. 12, 24), γΖαϊναηιαιϊ εὶς (α. 1,. 8, 49, π. Ν. ὅ, 14) ποθθπ. απ- 

ἀααιη7ις (1,. 18, 8. 1 0. 10, 9. Ρ. 1, 28), γαϊγασασοΊγὶς (1). 16, 2), αἑαϊβη)ὶξ 

(Υ. 18, 18), τι )ῖς (Ε. 4, 18), ἀἰυϊ 785 (2 Ο. 4, δ). Ὑρὶ. 5. 781. 785. 191. 

-- 0) Απάτο δε] [ΠΠϑαὐνθυνθο ΒΒ] αηρθη σΘη θη τηἱῦ ἄθη σουίρθη [ἸΟΠΘΙ π᾿ α16 Τ,δαῦ- 

Ι6ῆγθ, 815 ἄα Πηᾶ: ζαφηηιδηὶ (1,. 17, 24. 2. ΤῊ. 1, 8) πϑῦϑπ ἰαώπηνιιὶ (1,. 10, 18), 

αἰάδηια (1,. 1, 86), αἰγαξόης (Ε. 2, 19), ἀϊαξόηα πρθθοη αἱαξαύμα, δηΐοῖσα (ἃ Τπι. 

4, 2), σιὲ (Δο. θ, 83), αλέιάα (1,. 1, 57), ἀγδίμάαα (1,. 20, 18), μωριιάα (Μα. 9, 50), 

πορορθη υἱάδυδ (1,. 7, 12), εἰδηδίδη (1,. 17, 18), σαυδηαδηάσης (1,. 20, 15)ῖ 7ταἴ- 

ιοδδη)ὸ (1,. 4, 18) [ΟΠοπ τηθὴν 465 (νου 6) Ὑ θυ στ θθη5 νογά δ οῃξρ ΘΥ ΓΟΠΘ΄ ΠΗ. 

ἀδς ἴῃ γαίλὸ (Μο. 10, 23), μιη)δς (1,. 10, 8; Με. 8, 17 ἴῃ (ρηγιι8. νϑυθϑ θυ), ἀτα- 

σοκοῆτὸ μεηγι8 (Ε. 1, 18. Α), αγδ)δε (Ε. 1, 14... Α Β) ΕΙαγ ἸΙοσύ, ν᾽ θοῦ δῦο} σγα- 

δάϊ (1,. 19, 43) ποῦοῃ σγόδα, πὶθ σαδοὶ πϑθθῃ σίδα; πϊοῃύ ταϊπάθυ ἑμγίά)για (Μύ. 

21, θ4), πιαϊαπαϊη (Β. 14, 81), πιϊ γαξάν) πάϊη (α. 2, 18. 4), αεέΐη, (Μο. 10, 29), 

τη ροκοητὺ (ρδαϊμίαη (1. 11, 24), νρ]. ζιζξαγηαίαίμαη, (Μο. 4, 21) τοῖῦ ζωξαγηα [α- 

ἐπί (Μύ. ὅ, 15); Πομου Τοϊηναϊέπαϊι (4 Ο. 2, 19. Α), αώπέδάιν (1 Τὰ. θ, 11) πρῦβθῃ 

Ῥαύηϊξίάι, υἱέαάι, (1. 13, 12. 5. 626), πιέαα (1. 6, 38. 5. 618), ὠδασρ (Μί. ὅ, 29), 

μδηεἶ, (Ε. 4, 8. Α: 5. θ47), ,νεγάϊη αἃ. ὠρυ νογάϊη, (2 Τα. 2, 20, 5, 658), απάναΐϊ- 

λαπαόδ (Β. 7, 28. 5. 0630), ὠριε ρεϊἰαδης (2 Ο. 9, 15 σορθὴ ἘΠ. 11, 33), ἀασὶς (1). 

11, 33), ἀὐιῃ7δς (α. 4, 27), αἰγαίοϊξαϊαδε (α. 4, 24. 5. θ45), αϊδῃπαιρηδάδάον (1. 

ὅ, θ τοὶ σορρϑίομδθέθμι α). Απααϊάιτς (1 ΤῊ. 4, 7. Α), “ιαδαύϊπέαδόξα, σπἰθ σαγᾶα- 

ναδά]ειιε, σαγτάαυαϊααηπάς, ὀνυδέῃγαζιεδ (1 ΤῊ. 4, 19) πορϑπη δυδεμυϊιδὸ (Β. 12, 18), 

μαγάαθα (2 Ο. 18, 12. ΑἹ σοροηπ παγάμδα (Μίι. 8, 6), σΙασσναδα (1,. δ, 8) σοροηῃ 

σίασσυωδα (1,. 1, 3), μείπήαπ Α ἃ. μέ ἢ) ὅν. Β (ὦ Τῆι. 4, 3) σῖθ λάτϑ)αη ἃ. ἢ τι) δ; 

“εἰπαϊσαίγηοὶ (2 Τα. ὃ, 4. Α), Ἰάιω άϊυαύγαοὶ (Τ΄. 1, 10), μιωι) αἰγγλίθας (ϑινουϊογνίαινδ: 

Νοᾶρ. ὕ1κ.} παὔρϑῃ σψίθαθυ ἀθὺ Γι] Θγα ΔΠΉ Θ᾽ πη 8]16η. Ὀάᾶροσθη [πᾶ απαναίτγεῃὲ 

(α. 1, 4. 5.. 648), γαϊμιιγαϊξοῃ (Ε. 4, 19. Α}, μιπαιτς (Εδβν. 2, 42) [Ὁ. (μι, πάθον 

Οθη ΓΘ ΘΠ γ Θ᾽ ὈΊΘΗ]6Υ ; ν᾽ 6] θ᾽ ομῦ δα ἢ ον ( αν) αὶ Δ. σαρθη τὐϑμραυ)αν Β (2 Τα. 2, 26; 

γρ]. 1 Ο. 15, 84. 1 ΤῊ. ὅ, 8). --- 4) ϑομοι τπιθὴῦ ψὶθᾶθυ ἄθυ ὙΘΥΘο ΓΘ] απρ' ἀυτο 

ἀϊθ Αϑμη]Π]Οη οὶ ἀρ ὴ οἰηζθίπθη ΒΟΘΙΓΔΌΘ νου] 6 ἔοΙσθπᾶθ: Νὰ. 6: δυόδέδηδιξ 

(9 ΤῊ. 8, 1) [ὑ- ὀγδέθηγιδ; Οαἴθ. 185 1 Ο. 18, 1 κἰϊδηιδαπαοὶ [{. ἀϊϊδηι)απαᾶοῖ; Μὶ ἃ. Ε: 

δυό ἀάϊϊδ (2 Ο. θ, 14) α. λνό ἀάϊ!4 (2 Ο. 6, 15), δ α΄ τ : ἀμίδηα [ὑ. ἀασόπα (Ν. 
86, 16); ΜΝ π΄ π: δὐδπαη ([.. 14, 32. 160, 4 γρ]. Μο. θ, 56), σαγαπαη Α, σαγαῆαι Β 

(Ρῃ. 8, 12): Μ α΄. Ππ: ἤδαπι (2 Ο. 7, 8. Α); Μ α. Υ̓: υἱϊοίηια (Με. 10, 36) πρρθῃ 

ιάϊυα (37. 5. θ05); Ν ἃ. γ: ναϊβυόν (Δα. θ, 19. 5. 602); καὶ α. Κα: {εξ [αὐ 

7ωίν (ϑΚοῖν.); α α. δ : σαϊσιπδηάα (2 Ο. 2, 11. 5. 638); νρὶ]. αἷ Β; αἴΐα Α 

(Ε. 1,22), αἴΐα αἰἐμίηα (4. 12, 832: πάντα ἃ. πάντας); ίδμον αἰϊδυωη 8. (ΜΈ. 

12, 38. 5. 600), νἱθ]]δίομὲ δαοῖ αἰαδαϊμγαίμ (1,. 7, 837)17 1... ποθ σίασσυδ [{. 

σαασσυδ (1 ΤῊ. ὅ, 2) Ἰοίρῃ. ἀπ Ο. 145 ζαουε 2 Ο. 1, 12. 2, 7. 7, 18. παινιίγ8, παιιένοῖῃ 

δος: Κὶ ἃ. 5. [ὉΠοη νογάδομυρον ἴῃ σι ἃ. ηυΐβ (1 Ο. ὅ, 12), ἐδωξ (διλαπα τδευΐ- 



ΒΙΘΒου μοῦ ἀθ οὐ ΓΌΠΘ πη ΗδΠαΙ ΟΠ ΤΙ 6 Π, 1ΧῚΧ 

φπαη (1. ἢ, 30 σορθὴ 9ὅ, 8, 37), σαυναπάαη [8 (1,. 2, 20. Τ. 1, 834). ΝοΟἢ τνοὺ- 

ἀδομύρου οὐ μθίπθη Ἃ ἃ. 1ὰ: ἐπϊοὶθεῖ Β. πρθθη ἐλγοῖθδι Α (2 Ο. 12, 10), τλγαγγε- 

ἀδάινωι (Ν. θ, 14) [. τλϊαπ ἀδάιϊι (ὃ. 594); Χ α. Γ΄: απαπιρ)ίῖ (ΡᾺ, 8, 165. Β) [ὑδύ0 

απαγιιιῖγ)ιι, (σοροπ ἀθ5. σουμουρθηθπάθη πω) άϊπα, τι )1}.)}; ποοῖ ποῦ ἃ ἃ. Θ: 

Πυοὶμίς (2 Ο. 4, 17) α. ἰοϊμές (2 Ο. 1, 17. γε]. 5. 639); ἢ ἃ. ΜΝ: ϑηωλέμίμαόδηι, (Β. 

10, 19) [Ὁ. ἔων τὐυξπὐμάδηι (5. 6851), νρ]. ἐφεηυΐέαιϊ, (2 Ο. 10, 15), πὐωπὶκιμιπάϊαω 

(1 Ο. 1,21. 5. 0θ83). Νοοῖ ταὰΐβ Ποῦ ἄἀθὺ δ Γ ΟΠ ΘΙ]! Ὑ ΘΟ ΓΘ] απο νὸη Ὁ 

ἃ. Γ' ροάδοῃν τογάθη ἴῃ σαληιδίἑάα (1,.. 1, θ3. 5. ὅ98 ἃ. θ09, τὸ παπισαϊηιοϊζα 

Ζὰ Ἰοίβῃ 1{Ὁ) ἀπά Θαπέπαη Α, Θαϊμέμπαη, Β (2 Ὁ. 8, 18. 5. 641), ψοζὰ [16ἢ νἱθ]] οἰ ομύ 

Θὰ. 5. ἰπ μὰ ζάιδ) απᾶ8 (Β. 9, 38. νρῇ. μα σαϊάνδ)απας Β.. 10, 11. 5. 631), σα- 

γαζμεὶς (Β. 10, 1) [αὐ μα γαίπεϊς (ὃ. 631) α. τονέπαϊμἰιπαπά (1 ΤῊ. ὅ, 3), ὠνπέπαξηϊάεοιδ, 

(2 6. 11, 83) ρϑίβι16η, σοσῖη Υ οὐχ παπρ 465 ἐοροπᾶθη ἐΐ (5. 669) σὰ Ἰἰθρθῃ (ὉΠ οἰ ηύ, 

σῖο Μύ. 27, 9 οἷπ σνογέγα ύθβ σαῦ- ἀπτγο {ΠῚ ἤθη ἀπ 27, 48 οἷπ ὦ (808 ἀγάνιδ γου- 

Βορυθ8Π) δυξροκταύζυ ου!ομθίηύ. Μδρ] οι, ἀδίβ δαοι τὐϑζυΐηναιν α. εἰδκυϊ γα (Μο. 

8, 4), ἡγαζυϊηιαηι αἃ. ἡναζυϊήαη (4. 18, 14. 1,. θ. 9 6[6.}) σϑυυθορ[ο] 0 πψυγάθη. --- 

6) Πυτομρτθι θη ον Ππὰ ἀϊ6 Ὑ ΘΟ σθοΓΘ]απ ρθη τὸη Μ ἃ. Ν ὑπ ΖΔΓ 1) ΙΝ [αὐ Μ : 

πὶ μύρια (Ε. 2, 2. Β) Γὑ. {ιιεῖι, μβηιαη (Ὁ. 2, 14) [Ὁ, ὐϑηαηι; αὐναἢγόη (Μαο. ὅ, 8. 

γϑυθο[6γὉ} [Ὁ. -ὅηι, μάϊηιδην (Μο. 1, 38), σαγωξόη (Μο. 4, 11. νρὶ. 30), αὠλλμη 

(116. 9, 9), χόέμι (Με. ἢ, 35), βαυδνῖν (Με. 2, 3), μιικξοῖν, Α, μιυκοῖην Β (4 Ὁ. 

12, 9), υἱξδη (1,. 1, 8), αὐξιϊ δε) θη (2 Ο. 8, 1. Β); ἔμπα Α. ἔπιπια Β (Ε. 1, ὅ), δῖάγαπ 

(Ε. 8, 20. Α), ἡπαλέθάιι (Με. 9, 28), σαιέμυιι (Μο. 2, 12). ὙΩ]). ψαμπηῖς (ἐ Ὑπι. 

8, 8), δίά)αη (Ε. 8, 20. Α), δαΐψαπ, δαϊ,αγιῖβ, δαΐψαπα (Μο. 4, 4 οἰ6.} ἀπά αγίαπ 

πθθθη αγίαηιξ ὰ. αγία, αγ)α (Μαγῖϊης, Μαν͵ίηδ; αγϊζη, Μαν)γίηα; Μαγίαη, 

Μαγ)ώμ), πὸ ἀΐθ ρυίθοι. ἨδΙοηγ. δύσῃ τυ] ὉΠ θη ΜΜΙαριὰ, αριὰν, Μαριὰμ [ςνσδῃ- 

Κοη. -- 2) Μ [Ὁ Ν: οδίρβθ ψιμηιθη, τἰϑηναηι, Μιμκοῖηι (2 Ο. 12, 9. Β), πιαηιμιδηῖηι 

(1..ὄ 16, 13), λυοϊϊδηιηη (6. 2, δ. Β), Παινιαϊξάϊδηι (Ο. 4, 16. Β), λοίέδηι ( 1 Μύ. 8, 14; 

γρ]. λοὶἐδ 15 α. δυίπηδ Μο. 1, 30. 1,. 4, 38. 39), ἀαύνδηι ( ἢ Μο. 10, 3), γιαϊλίπόηια 

(1 Β. 7, 6), Μαδη (1,.. ἤ, 11) ρορθὴ Ναΐν, Ναείν, Ναείμ; γρ]. Ὁρρ᾽ 5 δἱπιαηιρταέ- 

ἄμ (1,. 16, 14) σορθὴ [πτθ᾿ 5 δίπανιϊηἀδάν. Ὑ 4]. ἕδγυπου. παηι ζαημαα (Μο. 8, 48), 

ηυΐηις (1 Ο. 8, 18. 5. 634), ἡπαποὶ (1 Τὶ. 2, 1. 5. 656) ρορθὴ ἀδ5 ἔγάμθυ. ρθη 

γιαδοὶ; ἔγωηυϊέαί ἢ, (2 Ο. 10, 18) [Ὁ. ἕω. ὠπηνϊέαϊ!; πηι ααἀδαϊηι (Ὁ. 2, "138) νἱ8}1]. ὅπ 

ηυὶϊαἀδαϊηι; ἄν αἰϊάϊηι ηυέμυϊ οῖηι ( 1 ὁ Ο. 4, 2. 5. 639). --- ἢ Τιοὐζέοτο ἘΔ] 

ὙΘΙΓΘη ὙἹΓ ὙΘΙΓΟΥ Ζὰ ὈΘίργθομθη ΠᾶΡθπ: [16 λῃτθη Ζαπέομ δαΐ οἰηρθ ἃπάρθυθ, στὸ 

Μ οὔδὺ Ν' Ζὰ Υἱϑὶ οὐδθὺ ζὰΘ ψϑηὶρ σοίουζθ θυ [ὉΠ 6 ἢ ὉΠΙΘΠΤΟΥ ἰπ ναΐγραηι (1). ὅ, ὅ 

γο]. ἀδ5 ΟτθομὍῃ6: 5. 611), Ποθγον ἰπ υδη απ μαὶξ (1 Ο. 1θ, 7. 4}, μιοίέμαηι (α. 
θ, 9. Β) τι ἐοϊσοπάθμι τ; τέ σαηίμαηι (2 Ο. 8, 19 Β); ἔθυποὺῦ δ. υἱθ᾽ δοηθ 

ὙΘΟΒΓ] Ζυ]ομθπ ἤὐπυϊπα ἀπά λήμιίναηι : Μο. 10, 21 [ἐὺ ἀϊηιήπατα πα πὰ οἷπθ 

Ηάίοηγ, σζεὶρὺ οὐραγοῖς; Ο. 1, 16 ᾿ὐηυιΐηα ἀπᾷ 8116 οὐραγοῖς; (1,. 4, 1. Ἐ, 8, 1ὅ 

λνυϊηα χϑρθη οὐραγῷ α. -οἷἴς, Τ,. 18, 22 ᾿ἰηιΐπα σασθαι οὐραγῷ. 
6. Ηΐον σψῖθ Ὀ6ὶ ἄθῃ σουμουρθιθη θη Ὑ ΘΓ ΘΟ ΓΘ] ΠρῸΠ σῸΠ Μ ἃ. ΝῚ τηῦσϑῃ υἱ6]- 

Δ 0 αἴθ ἐγ θοϊᾶθ ρϑρυδιοη] ἢ θη ΑΡΚύνζαπροη 5 ἃ. “ ἱπὶ ϑ'Ρ1616 [(οἷπ, ἀϊθ σ08] 

ΟΥΘΙ γᾷ γϑυρϑ[(θῃ σογάθῃ [οἷη τηῦσϑη, τ ϑμγοπα [16 ἱπ ζυϊποὶ α (2 Ται 3, θ. Β), 

σαμῖ 5 (1 Τιι. ὅ, 10), γιΐησηα (8. ΤΥ, 1. 6) οὐομοίπθη. 516 ἐθῃ]έθη ΤῸ] [ὉΠ οΠ 

ἴῃ ἄθτη δηροί τέθη Ἰαξῃδαϊΐν (α. ὅ, 8 Β), υἱοῖς (ΒΓ 11, 24), ρον δύῃ ἱπ (- 



ΤΧΧ ἘΠΗ]ΘΙ πηρ". 

φιασόσοῖς (1,. 8, 490, 5. 615), ργαίοδγεαίγοῖς (1 Ται. 4, 14) ποροπμ ργαίΐσυψέαϊζν" οἴη 

(4 Τα. ὅ, 19), αὐΠιδὲ5 (1 Ττα. ὅ, 2) [ὑ. ἀὐέμοίης (1 Τα. 1, 9), πα γαπαϊδ (2 Ττα. 1, 9. 

σορη 1; 105 1 τὰ... 4:2, 3. Τὶ 1,.8:..8κ- 1 31)... σα γαϊμνοαινδε (Ὁ. 1 8} 

ΘΙΟΠΘΙ ρϑῃὔγΘἢ ΓΌΥΠΘΥ ΠΊΘΟΥΣ γἡγάν)α (2 Ο. 12, 8. Β), αλπια απίπαγαπα (2 Ο. 11, 4; 

γρ]. 1. 14, 17. 16, 20); τ] δοιὰ μγκασόσέ (1. θ, 89. Μο. 0, 2. 5. 611), Μασααϊξηδ 

(ὁ. 16, 9), Ἰομαπηδ (1,. 8, 2), Μανία ([. οὈ6}); φαϊοὶξ (ΡᾺ. 2, 6; 5. 649), Αἰἴδα 

(Ι.. 14,11. Μ; 5. 617). Ζανίθὶ 1{Ὁ ΝΜ ἴῃ νἱΐζαη (΄. θ, 40), νἱ6811. δοῃ ἰπ Θαἰοιάϊαη 

(1. 2, 39). ᾿ιαάϊαη (1,. 23, 4. Μαο. 3, ἧς, ὁ: ἤν 9) βοβθῃ Ἰιαάϊα 6. 3..ΠἜἘου ΣΝ πος 

16 ἅδον χὰ εἰο., σίϊ οία., 5 οίο ὑπὰ 15. οἷο. [θη ὰθ ΑὐκΚύγζαμρ ταΐῦ ἴπ 

Βοίγοῖ ἀθ5 Ἰοὐζίθση ΜΙβνου[ἄπαπιὶ[[6 ΠΟΥ, ἰπάθπὶ ον 15. δυο ποὶηΐ, στὸ ἸΙησοὺς, 

ἀπ Ὀπηροκοητε 15 [ἐ- ὅ5 (αὐτὸς: Με. 15, 44. 1. 18, 2). Υεῖ. 7. 14, 4. 1,. 8, 50. 
ἀθὲ 10: ὦ 00). 0. 5 ΜῸ: 40,.9-.8..590... 2. 25: ὐπ  ϑ: ΝΠ ὃς 9. δ» 59ς 

{. Ῥαῖίβ ἀπίτθ σού! !οΠθη Ηδη ὉΒτ θη σὸρ Α5] 8 [56 ἢ ΘἰΠΖΘΙΠ6᾽ ΒΌΟΙΓΔΌΘΗ, 

ΒΙθΘη. πὰ 800 του Ὡ]Οἢὐ ἔγοὶ [616 ῃ., οθῖοἢ 81165 δηαογαγέίσθη Ηδηα! ΟΠ ἔθη, 

ἢδὺ ἀϊθ ὈΙΒμοτῖρο Ζα(Δτηπηθ [Ὁ6]] ὰπρ' ραζοὶρῦ. [πὸ πἰοιῦ σοηΐρθῃ ΕΔ] Π ΔΌΘΙ ὑγᾶρθῃ 

[6 ἀα5 ἘΘΏΙΘμα6 Ζ θη ἄθη Ζ61]6η Ὀοαἀδομείαπι πὰ σον! 6 πη μαῦ ποῖ. ΕἸΠΖΘ]ηΘ 

"ἀϊοίου ἘΔΠ16 [ΓΟὨΙαρθη πῃ αἴθ Ἰοὑύνουμουσθμθπάθ Βοιγδοηίαμπρ οἰπ: Μὲ ἃ. Ν οὔθ 

πῃ: αὐγὰ (1. 1,.34), δίσοξων (1ι. 2, 11); λαιῖΐρα" (. 17,.1)., ἀυσαΐῖ (ἰς Ἃ; δι} 

κυζεποάιι (1. 12, 16), πη (. 6, θ4), γναυϊϊυαη (μα. 11, 12), εὖὖ (τ. 6, 20; νρῖ. 
θ, 08); Γ΄ ἃ. Τ: 7γωμιεΐσγας (Μο. 4, 28), ἐππαΐσαμέαὶϊ (1,. 1, 29). Απάτο ΕΔ]16 : 

ὅη. Κεὶρ (1. θ, 24), τοὶξό (8ικ. ὙΠῚ, 17), αϊδκαϊάαηπάδίη, (81κ. Ὑ1Π, 2), ἕν ἐπαμοη δὲ 

(8Κ. ὙΠ, 160), ἐπαιῖ (8κ. Υ, 2), δίάϑια (1,. 9, 43), ταϊ εὶς (1,. 7, 33), ἑαγϊ μὲς (ΜῈ. 
9, 16), σοῤεΐπα (1,. 20, 10), μροηγαηι (81κ. Π1, 8), απα ναϊνιϊὶ (Δι. 27, 9), ἄασοροπ 

απάυαϊγεμὲὶ (Μύ. 217, θ), νρὶ. μμιάγπαθ, (Μύ. 27, 61) ἃ. ψιαώγαμαῖ, (Δἴο. 15, 838), γ)αύ- 

γασασφαη (Μο. 1ὅ, 29) ἃ. ψαύγσασσαη (ὃ. 607), γαώνκυϊίμαμ α. ζαύνακυαεῖ, (ἃ. ὅ, 21); 

γρ]. γαάγαξυξίδια (1 ΤᾺ. 8, 4. 4, θ6. Με. 11, 13). Ἐδτποῦ (νυ 7ι5 (Δα. 6, 3), 

“ιαινΡῬΊοπο (1,. 10, 19), τωραΐἵγο (8κ. ΤΥ, 13), γηα“αννηίαῖηι (ς. 2, 16), πιαϊ ἀφοίη 
(Μ-. ὅ, 27), πομυαῖ άφάνι (1. θ, 23), δίγο“᾿ φάνι (1. 6, 41). με αν απ ἄαης (1). 

4, 29), γηαϊεῖωᾳ, (1. 19, 10), 'ἰ γοϊγαπάα (Δς. Μ, 38); αἱ αἰϊϊαηιηια (2 ΤᾺ. 8, 6), 
)αἢ πβαημαα (Μύ. 27, 19), 75.) )αϊπαῖχε (2 Ττι. 8, 9), ““σασσὶ (Με. 11, 38), ““1ου- 

)απᾶς (“. 18, 2), πἰς ἠνωνάϊλα ΠΣ (3: ὃ; 3). εὐχύσες, κα τ (1: 16.2.})- αυϊ ἐπὶ 

Οἷο. 27, 40), υἱεαη 9." δὶ ναδαϊναπα (ἃ Ὑπι. 2, 23), ἐπι Παισοπα (7. 9, 10), ἐδα- 
πῆ λαν να, (5. 11, 14), πϑο τα (. 8,. 1), τηοι αῃαφδαίάα (8ικ. 1, 8. 5. 660), 

φαϊιεπιινῖ αὶ "αὶ (5κ. ὙΠ1, 3), 7ζοπαπηο οὐ Πηἰὶς (5Κ. 1Υ, 24. 25). Π)αϊεαοευϊέῃ : 

10, 24), αὐεπεπαιν αἰ τῦϊο καϊἑωσαμι (1 Ο. ὅ, 11. 5. 633), αὐοιϊηυὶ ιν ΤΑΝ τ δμορ 

πιαπαεααὶς (81κ. 1, 8), πα αἴ αΐα ἀπάξει δ) απάαης (8Κ. ὙΠ, 10), φαΐαν") απ αἢ πο 

ϑαγακαη " αὐσγιάοη, (8κ. ΤΥ, 25. 26), εἰ, ἐν ιφοὶ  αῖνι να, ναμνπαπα τ (8. ΥἹ, 20). 

ἀπὰ δαΐ ἄθη πὰ πΐηδιβ ναπγεΐνω (81κ. ΥἹ, 12), δὲ ναϊγηϊ,.,. (ὅΚ. , 23), ὅη ἐμῦω- 

ἀαηθ τας (5Κ. 11, 19), σαέοηιὶδ Ἰαπα (5Κ. Π|, 33), τῖθ απαβίνη; υἱμαη!ἀο (ὅ1κ. 1, 22), 

ὉτηρΘ ΚΘησύ τὐ8,  αιυηοῖη (51. 1, 6. 5. 660). 

8. Εἰπ ρσαυῦ ΤῊΘΙ] ἀοὺ Βίθσμο σϑμῦτροη Δυβ]αίσαηρθη οὐοῦ Αὐβίμ]}]6 θουαμὲ δὰ- 

ΒΘ ΘΠ [ΟΠ ΘΠ] 10 δαΐ Ἰττὰπρ ἀθ5 Αὐροβ ἀστοῖς ἀϊθίθι θη οὔθ ἅπη]οῆθ ἱπ Τοχίθ. ΠΟῊ 

οΙροπάθῃ 5106 πη υπὰ Ὑδτίου. Π885 τιῖγά τὑϑομῦ ΚΙΔΥ 85 Βοι[ρ᾽θ] θη, Ὑθῖοηθ πἰομύ 

ΟΥ̓ γῦ πσυγάθῃ, 2. Β. εὐγαὶ (αα ι.5) ἀαιεμαϊηι οἄοε ὠὐταϊ άα τἰ(5. ἀαι)εϊαΐηι 



Ιου μοὶ ἀον ροὐ [ἤθη ΗδπαΓο τ ἔθη. ΙΧΧῚ 

(Ἀ. 10, 9), )αἢ (ἐλαῊ) ἐβαπα (Με. 8, 237); οἄδὺ ἴῃ σψ οἰΐθσοσι ΑὈΙἑδηάθ πᾶ ρτυὔ!βουου 

Μία ρου ἀἄσγοι πθαθυκοηγθηάθ Ὑοστύου: [Ὁ [θ}0ὺ μνα υὲ (2 Ο. 2, 160) ψορθῃ 

“να υδ, πιδν)απα (Ῥ|ι. 1, 17) ψορθη φιέγγαπα, σι Ἰαμδὺὶς (Με. 12, 20) πορθα 

σα Αὐγαπαηιῖς, σι ἵμακὶς, παμτοπά ἀἰθ ΟἸ]θιομ 66116 1.. 20, 37 ἴῃ Οτάμπαηρ {Ὸ; 

65. ἔθ ῃ!ῦ ἔην. Ολυϊ έν (1 Ο. 4, 10) ορϑθῃ ἀθ5. γουμουρθμθπάθῃ ἔν Οὐ (άτι5, πὰ ἀμτθηᾶ 

Β. 9, 1 ἀδδίθιυῦ6 ἕη Οἠυϊμαάιω απὰ 1 Ο. 1, 13 ΟἸνὶ άις, Β. 11, 25 ὠπυθί απ, Μο. 

12. 89. πὴ δ, ΜΟ. 10,. 1 νας (νρ}. Μὺ. 27, 15), ΡΒ. 1: 38. ψην, 2. Οὐ 18, 8.ηὲ, ἘΠ: 47 14 

υἱπάα (ὃ. θ48), ΒΚ. ΤΥ, 28. ἀΐθ 51106. τ8 (αὐγ)έμαὶϊ υἱβαγιᾶβ. ὁπ Απ]αΐίβ ἔθῃ!. Ὁδ- 

ϑθρθη Υἱθ]] οι οὺ ἐμαΐοὶ νὸν ἐπαϊοὶ (1 Ο. 9, 20); ρον β ἀθον αὐμέπμάι (1 Ο. ὅ, 11) 

ΘρΘη Οἰτη ] σου ὙΥΙΘἀθυ πο αηρ 465 Ὑογίθβ, ψρθη σΘΙΟΠοΥ Μο. 10, 29 αὐέηεμάει 

Μυϊυιωις (γα. 830) ἀπά Ἑ. ὅ, 4 ἀὰ5 ἄθπι ρυίθοι. αἰσχρότης Θπρτθομοπάθ Ὑγοτὺ 
(5. 648) ἔδ]Ὁ, σγθρθῃ τη θαγθυον () αὐ] (4 Ο. 18, 11. Β) σαιπμγαγζιαάϊ [ἰ) άὐέϊι,; παρ θα 

γί ]οΥ ηὐ. . . μὲν... μὲν Π. 8, 38 6] πδοὴ ηὐΐ αἀάινέϊις τἷμ {ἰδάϊης τἱΐ ἃὰβ; 

σορσοῦ 7αἢ ἐπάϊ γαῤγασασφαπάαης (Μο. 11, 9) ἔδῃ!ὺ ἀδ5 ρ]ϑίον ἀαγαὰΐ ἴο]ρθηάθ 

7α ἢ ἐπμάϊ αὐαγοασσαπάαηδ; σπορθῃ σαγαΐῃέϊδέ (2 Τα. 1, 6) ἀδβ ἀππηι ῦθ ! θ8 σουῃθΥ- 

θϑαϊηρέο γαΐμέϊδ, σοσθὰ ἀαμρ)αάα (Μο. 10, 39) ἔδ}10 ρ]βϑίοῃ. ἀαγαὰῖ ἀώμρ)απάωα οἄον 

ἀαιιρ)γαϊπαάνι, “θρθη ἐμπαπαξ βυιις α. 4, 7 ἔθῃ]ῦὺ νόυῆθὺ ακί(θῖ) ψιγῖιδ, έἢ; πδ0 ἢ 

ἄνα αἴ ὠς (ϊδαηι (2 Ο. 8, 5) 6810 (Α) μναμνὲ αΓ μὴ5 ίθαηι; πϑρθα δὲ ὠὔαταί- 

“άω (ἃ Ὁ. 4, 11) ἔδμ!ῦ ἔν ὠὐαναα)γιι; πορθὰ σαδίοϊέμγα (Β. 9, 11) ἐδ ἐφαπώ 

ὑἰοὶἐμ)7α; πόσο δὲ πιέωξῃ (4 Ο, 10, 13) ἴΘΗ]6η πδορ ἐξ υδῖβ ἀϊα6 ῇογίθ μῦ ἔμ εὐ- 

ηυϊέαι, υδραηι (γ9]. 10, 15), τϑρθῃ σόϊοιε, (1 Ο. 10, 20) ἃ. σόϊ) πὰ (1 Ο. 10, 19) 

Σ ἔθ ]θη ἀοτὺ Οαδἰαπα ἔσυϊβ ὀγδέμγ)ζιιδ αἰϊάϊ; ψΘρθη ἀ65 δέν ἰσίξω (ΡᾺ. 8, 21) σομύ 

ΑΔ] ΠῸ ἢ σόσμοῖ ἐσίζία: 5. 050); 1 Ο. 11, 156. 10 {Ὁ Ζὰ πὲ αὐ ἐπαηιηιῶ ἃὰ5 ἄθπι ρ]θὶοὴ 

[οΙσθμάθη εὐ8 ἐπαπιηια ἰθίξω ἀδ5 Ἰοὐζίσθ οτύ ζαροίουχζύ πσογάθῃ ; θρθη [16] ψὶθᾶρυ- 

Βοϊθηάθη απα ἰοῖζξα (2 Ο. 4, 10) ἔδμ!0 πᾶομ ἀϊθίθπι δαέγαπάαηξ, δὲ 7αἷν [ἰδ άϊηι8. ἴ [ιυῖς 

απα ἰοῖξα (ιν αγαηιηια); πδομ ἤναδἤνν τη, ἐπὸ αὐ (ὅ. 10, 18) ἔθ! ηιῖβ, αζοὶ 

δ: ἰαφήα ἐπδ αὐ͵ηυῖθ ἰδία; φὈθηΐο ἔθῃ]ὺ πδοὰ ἐπαέα (1 Ο. 16, 54) γύων7}Ὁ ναβ)αάα 

μην θῖν, 7αἷν ἐπαία (ἀϊναπὸ σαυαβ)αάα), ἴο σὶρ ὠημαϊναπδῖη, ἴθ ΒΒ, νϑὶ! ἐμαηιῖι 

ἔοσύ, υαπὰ ὅ8: δά ὠρπαϊυαγοῖη, Τ]ανιἢ- σουπουσθηῦ. Ὑὕ ρθη Ψαΐ }αθάϊ ἀαιίμινιδ τὶ 

μγγοὶ απ (1 Ο. 16, 16) 6] νόουμοῦ ἀθὺ Ομ] σὸὰ 15. ᾿αδάϊ ααιίδινγι5. τὴ αὐγοῖ- 

[απᾶ ἃὰ5, σπὶθ ἐπιθ Ποῖ ἴθ ΓὉΠοη ἰπὶ ΟἸ ΘοΒ ΓΟ Πμ6η (5. 6836), ἀθθη Ηδπα[ο νυ ἔθη. δα 

1 Ὁ. 158, 53. 854 ((, νοτῇθι) [Ὁμοη ἰσσύθῃ. 

9. Ιη ἀϊοίθῃ Ἰθύζέθσθη Βοἰρίθίθη ὑγαΐθη, σῖθ τὴν ΓρἄΓΟΥ [θη πουάθπ, συ Δῃγ- 

[ΟΠ Θμ]Π]οἢ αἴθ [ο΄ ἀθοκοπάθη Αἰὐβάγάοκο δαΐ αἴθ Απΐδησθ οὔδϑὺ Αὐυβράπρο Ζυγθὶον 

ΠΟ ζοΙρθπάθη Ζθιϊθπ ἴῃ ἄρῃ Ὑ ου]αρ θη ἀ6. ΘΠ ΘΙ θ6Υ, [Ὁ ἀδίβ 485 Απρο αἰθίθυ ἀδυιπὶ 

ἔρσδηρ. Βρὶ ἄβθπὶ Ζνου δΔηροίησίθη 4. 10, 18 Κύὔμποπ ψΓ Ἃἀἴ65. ἃ ΖΘ. ΘΠ τ Θ ἢ 

ον ΠΙΡοσπθα Ηάίοδγ. ΚΙΔΙ ΘΙ ΚΘΠΠΘΗ: 

ἰαφ]α μίϊυαία πιθῖπα οἱ αὔίγα πῆ 

πιώιν ἐπ. τὐἱ Ὠυαδῆνι μην], ἐπ α] 

[γἷ8. αἰοὶ ὃ: ἴασ)α ἐπ αἤ]} 

ηυὶῖς Αἰδῖη. ναϊαμζηὶ μαδα αἤίαφὶ 

7αη πὸ. 7αἢ) ναϊάιζαὶ μαῦα αὔίτναὶ 
πΐηναη ἐἢό. 

Εἰὰ ὙΥαμάογ, ἀαίβ, σὶρ Ζ. 8: 2 πἰομὺ δο Ζ. 4: ὅ δυβῆρὶθμ. ΒΙΟΒΘΣ {{Π ἰὴ 



ΠΥΧΠ πος Ἐαϊείδαηρ. 

51. ΠΙ, 18. υἱέδεϊ, ἐμὶχε εὐ αύμυδὶ απ πη αἀδαξ ἀϊπάϊχδε] 

υἱέδε, γαάϊαϊάα ἘΣ σε απ, ἀὐτας 

ἀδ5 {ἈΠΟ} 10) πὶθάθυμοϊέθ συγοϊία υἱέδέϊ, ΠῸΓ ἂὰβ ἈΠΟΚρΗ ἴῃ ἀΐθ νουῖρθ Ζ6116 ἄἀθὲ 

ουαρο οηὐ πάθη. [Ι͂π αἷπθ ατγ{6, υἱϑύθ Ζ6116 ουἹὴῆἔ υἱ δ] οὶ Μο. 10, 38 (το 

Ὁρρ[ὑγὔπι ἀ16 Τιλοκο πἰομῦ θϑυμουκύθ): 7ᾳ ἢ ψύγι8. ἡιάη8 ασίδαάα ἐπάϊην εἰ ανσιια) αι 

7αἢ δοξαγ) τα 7α, σαναγφ) απὰ ἔπα ἀὠνεπάω (γα αἰσίδωαπα ἕπα ἐπαΐων ἐπὶιια θην) 7αἢ 

ὑτἰάϊξαπα ἕπα 7α}.... δ 

ΝΌΘΟΙ ἄγρου σϑυρυ ΠΟμ ἀθὺ Θομγοίθου Ψ. θ, 39 χὰ 40 τϑρϑθῃ 465 ρ]βίοῃθη ἀπ- 

ἴδιο Τλμαϊζιζέμπαη, (6 υὐζζα ἐπὶ απα)ανπαϊΐηβ τυ, οἷ, σπόοπδοὰ 359 Πναΐμῆ ἔο] ρθη 

τηϊπίθ, πἄμγοπᾷ 40 ᾿υασιῖ, ξο]σύ, τῖθ δῦοι ἱπὶ Οὐ ΘΟ  οπθπ ἕνα πᾶν α. ἵνα πᾶς 

(Ὁμοη ΤΠταηρ τηϑοῃία (5. 622. 298). Δὺβ [Ὁ]ΟΠθὰ Ὑ ΘΥΤΘη ἀθ5 Αὔρθβ ἴῃ ἄθῃ Ζοϊ- 

θη ἀδγὺ ουαρα {Ὁ ΤΟὨ] δποι ἀϊθ Ὑ οΥσαηρ ΒΕ. 1, 7. γαύνδάκνέ ἡγαϊέέ ζγαυαύν ἠέ 

ὨΘΙσΟΥρορᾶηρθη, ΜΟ ΟὐὈδπθὶη σὐἰέϊαιιδ ἈΠΑΘΙΒ ὙΌΠΘΥ δἰ Πρ ΙΌΒΟΡοη ψατὰ (5. 640). 

Αὐβ Ζυγοίθῃ 1, 6βαγίθῃ θηὐ πᾶ [Ὁ]ΟΠΘΙ συ! Κοίου δα Ε. 1, 9 (5. 646); Μο. 12, 14 

Δρο. ((κιίάν ἔ{ε Κκαάϊμαγασιϊα σίδαπ ξάϊμαγω ἐμάν τὶ σίδάϊηια 9) ἴ{Ὁ οἰπθ ὙΠ τ 

οπε[ηάθη, ἀ16 [Ὁ Ποη πὶ Οτ ομ ΓΘ σουρϑ ! ἀθὺ θυμοῦ (5. 606). Ααοὰ Μο. 4, 1ὃ 

γουϊδηρύ ἀδ5 Οὐ οι [Ὁ Π6 Ετγράπζαμηρ 465 ΘΟ μ [μ6η «4ἐπέπαη ἐπάϊ ( πα, πα) υἱξῆγα 

υἱρ [ (ηα] (γρ9]. 18. 20) ἀπά 4, 160: “ψαῇ (ἐπάϊ) βηιά μαωριαϊοϊκὸ ἐμάϊ (ὃ. 601). ἘπῸ 

Δηἀογαγίῖρθ Ὑ ΘΥΙΓΙΠρ Υἱοῦ ἀπΠ5 4. 7, 41: Σδαϊ ἐΐιιν τι8 Θαϊοϊίάϊα ΟἸγί έν ᾿υτηινΐεῖ, ουῦ- 

σορσθῃ, ψὸ οηὐνθαοῦ ἐδώϊι (5. 308) ρο] ἴδῃ οἄθὺ ΔΠΡΘΠΟΙΊΠΊΘ ἢ ὙΘΓάθη τηπίβ, ἀἄδ (5 Υ οὐ- 

ΟΥΙΗ δὰθ ἄθτη πᾶπθη  εῖβ ὅς (δάϊ 7.) ἐδι ει6 Οἰαἰοίϊάϊα 5) [αἰ ἴαπα (5. 622). 

Εϊη6 ἅπη]ομθ ΜΙομαηρ νϑυθαμ θη σΓΟῸΠ] τηϊῦ 16 η 61 ΟΌΘπ θΘ ργοομθηθη ΖΘ] πμ Ὀ ΟΠ 8 

ον ουαρο ρθη ῃγῸῃ. Μο. 14, 170 νοῦ ΠΟ, πὸ ἀἷθ οἰῃρθκίδηηηηθγίθῃ Ὑ οσΐθ 

ΔΒ] 6 ῃ 

δὲ (υη)ώϊ ἐπὶχέὶ ὅ8.. 7α, τ [σαϊοὶ 

ἰάϊιι8 8 74} γαζάα ἐποίηα σαϊοῖ- 

ζα ἔϑ8:. 

Τιοὐζίτθ Ῥοτίθ {πᾷ δὺβ Με. 20, 79 φυροίοίζέ (5, 607), πίομῦ 806 οὐδ. σοὴ 

1ΠΈ6]45, [πάθη σομ Ὁ. τηϊῦ οἰπίρθη οὶ οὨ ΓΟἤθη ΗάΙ͂οἢγ., ἀἰθ ἀογὺ πἰομύ, ττῖθ ἃ πάγρ, 

ὁμοιάζει, [ομάθγῃ ταὶ ἄθγ δοίμϊορ. δῆλόν σὲ ποιεῖ (δαπαυφίζῃ, ἐλι.}) Ἰαΐδα. 

10. Ζορι]θηαιξράηπρα {γάμου Ὑ ουϊαρο [ὉΠθίηθη [Ὁ ΔΘ ἴῃ ἄθη τη ἤθη, 

Ἰοὺ ταν 6] Πα Ὁ] θθπάθη ΑὈΟγάομθα σὸρ πούμυθηαίρθη ΘΙ θΘη Κυαπά Ζὰ φρθῦθη: 

μια 1 [Ὁ. πιαηπα (8. 1, 11), ωδὲϊα] [ὑ- εὐδίϊαπα; παπάιμισο (Ὁ. 8, ὅ Β) [Ὁ. λαπάω- 

σοφοὶ (1 Ο. 1, 25), ρ(αίηιο [. ργωϊηιδηδ (1,. 20, 42. 5. 621), ὧ8 φαϊαιιδεὶ! [Ἐ. τι 

φαϊάιωδοϊπάϊ (Ἐ.. 9, 80), ωνγγοϊαοὶ (Ὁ. 2, 23 Β) [Ὁ. ὠρηγοϊαοίηάϊ (γρ]. σαγγοϊαοῖπάϊ 

1 ΤΙ. ὅ, 9); ν᾽ 61}. Δ οἢ γμαϊμεισοῖγὸ (1 Τα. θ, 10) σϑρϑῃ γαϊπιισοϊγδηὶ (Ὁ. 8, 8), να)α- 

γιόγοὶ (1. 10, 33) ροσθὴ ναὐαπιδγοῖης (Ἐ. 4, 81), ναϊζαηιδγοῖηα., ηιδγϑῖηβ; ἃ Ττη. 

2, 20 πιὰΐῖβ ἄς (υδγάϊηάϊ ἃ. τὴ υδγάϊηαϊ οὐοΥ απ {υέξγοῖν πὰ. τη (ὐΕὙ Θῖη, σ᾿ ] Θθη σὑσϑὺ- 

ἄρῃ. --- Μδῃ υϑ]. ποοῖ ἕμυλάα [Ὁ. ἐπηυϊάαης (1.. 18, 11), σαζγάναη, [Ὁ. σαϊγάμαπααηϑ8 

(ΡΕ. 8, 8. 5. 650), νἱ811. ἀὰοῖ σαῤγαπηϊαάϊ (πὶ  ἃ]4, 8); ἀπιρϑκοητέ σαγα ίαϊ(άαι : 

15. 5... 9... 5... 804). 

ΝΙΟΘΒὺ Βίθυμου ρομῦτο ὠη δ'απα (Μύ. 7, 23), δαοῖ πἰομῦ ἡιαηυγαπα (2 Ὁ. 4, δ), 

ἀδβ ἴο ρυΐ τἱ μέρ {{Ὁ, τῖθ ἐζωδαη (1,. 20, 13), τἅμτοπά ωῤίἧίαπα (1 ΤῊ. ὅ, 15) σοι. 

[ουίθθθα ἀ{0 {{, οὐδὲ πὰ (γρ]. Δ. 12, 17. Μύ. ὅ, 38). Οδ[ρ]ίομθ 1ὰ5 1 Τηι. ὅ, 12 



Ττοὰθ ἀθὺ ρΟὐ ΓΟ μθη ΗδηαΓΟ τ θη. ΙΧΧΠΙῚ 

ἰγτῖς υαπαάπα Ὁ. ναηπα, Τιῦθ9 2 Τιι. 2, 4 ζυϊίπαπώπα (τα αἰ) [ὑ. Ο᾽5. κυϊέδαπα ([ν. 

κυϊιπαηδ). 

11. Θορθηῦθου 4116 16 πο Κἰθίπούθη πὰ ρτγῦϊβογθη Αὐβ]αἰίβαμπρθη [6 θη ὙΥ ἰ6- 

ἀθυβοϊαπρ θη ἀρ! θη ΘΠ] θΘη ἀπά ΥΥ̓ ὑγύθυ ; σοὸπ ἄθπϑη [Ὁ]0 6 ΕΔ116 ΠΙΟἢ ΚΙΔΥ Πογδὰβ- 

[Ὁ6116π, τὸ Δυβρδηρ ἀθγ Ζθ,]θη οἄθν βιδἰύθῃ ἵπὶ ϑρί6]86 ψᾶγ: ὀνα[λυαζωῖ, (Μὲ. ὅ, 31), 

ξυϊευϊίπα (1. 19, 40), κυϊκυϊεμλεν, (4. 9, 41), )αϊ))αϊπαὶ (1. ἴ, 45 ἃ. 5Κ.), σαμαὶ!- 

Μαϊμυαπάς (Μο. ὅ, θ), δὲέαπ, ἑαπάαης ([.. 1, θ50) οἄδγ (νοφηϊεπαϊ υόρ 7αἢ (1.. 1, 14). 

Απᾶγθ ἱπηθιμα!]} ἀον ὙΥ ὑγίου ἀπά Ζοϑί]θη: ηιαϊπαπαγεα (1. 12, 47 ποθϑῃ πιάπα] (64), 

αὐιαϊϊαϊϊοεὶ (Μο. 10, 49), ἰαϊαγοὶ αγοὶς (1. 18, 14), ᾿υϊπανοϊβοϊξοὶς (Ἰ αἸοπά. 1), ἐω- 

ἑατι) απάαης (Ὁ. ὃ, 21. 5.. 646), πιαγηιαγᾷοβ (Μύ. 8, 384), αὐαζγασφαπάαηι (Μύ. 11, 7), 

αἰσασσαρσσαπα8 (1,. θ, 117), ὠδσασσασσίιμ (Μο. θ, 10). ΑὐΘΥ δύο ρϑηζθ ὟΥ ὅγίοσν 

ἘΠῚ Ἰϑαῖζο ὁ Ὁ. 10.) 12. 8.15: 5. 1.1 8. 11... ἘΠ 6, 9: 1 Μ4Μ7...8),. νῦζα. ὝΎΙΘῊ:; 

δ ἢ γαύγω 7ζαύών βυϊναπάς, (1 Τα. 1, 18), σασασφαη (ῬΗ. 1, 19. 1 6. ὅ, 4), [Ομ  Θ 1 0ἢ 

σασαηιάϊη)αη, σαφαπαγίγαη, σαραίδη, σασαϊοιξόη, σασαυαίΐν ἢ) αν σοὄγθη. 

2, 6 τηρι θη [οηΓὺ πητὑὑ6 1 0 οἰμδηάθι ἔο] ρθη άθη ρ] ἰομθη 51]θ6π ἀπά ὙΥ ὅτ- 

ἰθ. [πᾶ ἴπὰ ΠυγοΟΒΙὉΠϊ ἀπο ἀοὺ ΕΘάθυ ἀ6Υ ΘΟΏΥΘΙ ΘΓ ἀηροὶγγῦ ρΘὈΌ]]ΘΌΘη: ποῦ ΠῸΓ 

α16 ΠΟ τ ἰθάουποϊθμάθῃ ΘΙ] θθη ἀου [γκθη Ζοιυνοτίον αγάϊάϊξ, αγμάϊμάϊέ, αὐάϊ- 

γιάϊέ, σα{μαϊκαϊά, σαμαάϊμαϊά, απαάϊζάκνά;, διὲἰαϊίαάϊζινι, οἄον παϊέάϊαάι οἴο., [οπάθτῃ 

ΔΌΘΙ ἀϊθ οἵὐν τ ὶθἀρθυκοηγθημάθῃ γὴν τι, γι γι, τ γύην, ἐμπαηιν τ, ἐϊαμγιν γι, 

ἐς. ἴδ (1. 18, 37), ἑσυὶς. ἑζυὶβ (ἃ Ο. 18, 4. 5), σαϊοϊξάϊ. Θαϊοϊμάϊ (1,. 7, 81. 82), 7γα- 

σίδα, γασῖίδα (ἃ Ο. 2, 10), μυπιαϊοὶ δ. (απιαϊεϊμδ (1,. 20, 381 τοῦ ρυίθομ. ΗάαΓοτ.), 

σαδαγ, ϑαδαν (1. 8; 8)». ὙΠ, 0. 13.4.7. 16} 1. 18: ἘΠῚ} 19:5. 2 0 0, 

ΤΠ 15. 20} 49:1 πὴ. 2. ὅς: 5... 4.2. Ὁ 2. 10. ἘΠ 8. 2 δύο Μ ον 14 697 δῖ 

ἐμαύγδιιηι υδὲ8 υϑλξυδαέ, Μι. δ0, 65 Ὀ]οῖ5 ἐμαύγδιηι υϑὲζυδαξδ; Ἐ. 4, 8. Β τἱομεῖρ; τ8- 
παπίἢ μιωιίῆ, ἀὰδ ἃ σὰ ὠδμιη, γουχισγίθ. [ἢ βηυγ᾽ ἑαΐζϊιιονι {{π859ὲ ἐμοῖο πμαδώϊάα 

(5Κ.) πὰ ἀϊ6 ρ]θίομθῃ θη ἐώ ἐῶ, ἤω ἤα υἱομυϊρ οἰπροοσδομῦ, πἄμγοπηα οὐδὲ μα- 

δαπάς (Δι. 8, 106. Μο. 1, 32. 84. 6, 55) πϑῦϑὰ ωὐὲΐαδα μαδαπάς (Μο. 2, 17; νρὶ]. 

τιαπυμα μαδαπαᾶς 2 Ο. 10, 8) νουκάγχζυ οὐ μϑίμθη Κὔπηξθ; ἀοοὶ Ἰοθίθη σῖγ δυοῃ 

ναΐγ8 μαθαν (Μο. ὅ, 36), αὐ ε παδων (Με. ὅ, 23), ωὲϊ γδάλαπ (πϑθοπ ὠὐτίαδα 

γδάγαν 1. 18, 28), εὐδὲϊ ζκυϊίῆαη, εὐδιϊυαύώνα) απ (Μο. 9, 39) οἷο. -- 

Αὐὑδ ἄθγ 5. ΓΧΠ᾿ ρϑίομ! ἀογύθη διθθθ συῖθοι. ἃ. τομα ΓὉΠ6Υ πο ΔΙ μη ἀ ΓΟ ΠΥ ξθη ἀἰθ 

ὙΥ ὄσύϑθυ πἰομὺ Ζὰ ὑγθη 61, ὙΘΙΟΒΘΥ αἴθ σοί [Ὁ Π6 πὶ ἕο! ρθη, πιαίδύθ θ6ὶ 8116 ΚΙΆΤΘΠ 

Αβ.ομθἀθημοὶῦ ἀθὺ Θρυδοιέογσιαθη (5. 1,Χ11) ἀϊθ θην ππᾶποθου Ὗ δυο σθ θαηρθη ἀστομ 

Ζαυϊ[δηατηθη τ θη ρ]θίομου ΒΌΘΓΑΡΘη ττῖθ ϑῚΙθ6 πη δυβδαΐθπα ἀπά δηϊδαΐοπα Ποττγοῦ- 

σθῆθη. [αγξ υϑγϑογμηι ἴῃ Τδοϊίαβ αδγιηδηὶα 41, πϑδομᾶάθμπι οὐ 38 (βοῃβιηδὶ θὲ 

Νῶμιθβ ϑυδδὲ φθηδηπὺ ψογάθη 87 (πηΐου Απάθγπι (σ ϑιυθδογιηι ἐπφοηιὶ α [οΥυΐϑ 

βεραγαηίτι) ἃ. Ἡρε0. 9. [Ὀρᾶγ ἀἰθίθθθ Ζυ[αιηπηθη  ]ὰηρ ραγ8 ϑιοδογίμι, νοτᾶυθρθ- 

βδΠρΘη ΨΆΓ, τησΐίβ, ἃ 8110 πδοῖ 1400 σοίογι σύθα ΑΒΓ γ ἔλθη (δὰ ἀθ5 4. Ῥοῃία- 

ΠῸ5) 6 Π65 {ΠΠΠ]ΟΓ6 υδγδογιίηι πϊθάορθῦθη, Ὀογοὶύβ ἰῃ ἀου πϑομἊὉ ἀ]έθγθη Ὑ οὐἱαρθ ρ6- 

[ἀμάθῃ Βαθθη., οὐμᾶϊῦ ΔΡῸΓ [οἰπθ ΕΥΚΙἄταπρ ΠῸΓ ἃὰβ ἀογ ποῖ! ΓΟ υ ν οἰ ποὺ ΠΟΘΙ 

ἔγάμοσθῃ τίου (5. τηθῖηθ Αὐδραθθ ἀθγ Οδππδηΐα 5. 218). ὙΊΘ]]δἰομῦ 10 Διο ὰ 

αἴθ ϑέβι18 α. 2 σόηιια. Τιωῖΐίοο, σόητιβ οἱέ Τιωΐ οο, σότιι8 68ὲ 1΄. Ὠϊογμοσ. ΝΙΟΒύ τηϊπάογ 

ἀ16 506116 ἰῃ ῬΙ]ηΐαΣ ΝΕ, 4, 14, το συθίμιαὶ φιογιαι ραγς ΟἰηιδΥὶ ροοίθη τὶγά, ἀδ5 

οὐθ ΜΔ] θοῦ (πδοὰ Οδίαν 6, 358) ραγς ϑἰοαπιδγὶ πἰγὰ βϑιθίθῃ πογάθῃ παὐίβθῃ, 

Ε 



ΠΧΧΙΥ͂ ; ΕἸπΙοἰξαηρ. 

ποθεῖ ἅδον ϑέθ 16 θοὶ ϑέγαρο 7, 2 Σούγαμβροί τε χαὶ Κίμβροι σοάδομύ πογᾶθῃ 

τπιῦρα, ἴῃ Ὑ ΘΒ’ τούτων δα ΒΠοΐπ ἃ. ΕἸΡ6 ρϑμύ. -- Βεὶ Ῥεοϊθιηηδιβ 2, 11 [{θμύ 
ἴπ ἄθη πηοἰθα Ἠάίοηγ. ὑπὸ δὲ τοὺς Ἴλιγγας ἃ. γοτμοῦ ὑπὸ μὲν τοὺς Σεμγνόνας 
οἰχοῦσι "Ιλιγγαι οὔον σἂν “1ἰγγαι, το 806: πιὶῤ οἰπίσθη δπάσθη Ηάίοῆγ. ἃ. Τἀδίϊαβ 

τοὺς Σίλιγγας α. οἰχοῦσι Σίλιγγαι φεο]οίοεπ ογάθη τηπίβ: Τἀαύϊαβ σον τὸ ΠΘΡΘΠ 

ῬἩγαπααϊὶς ,δἰϊησὶς ἀαοὰ Ἡγαπάαϊέ διίίηρι. --- Τὰ ἄθῃ ΑΠπμδ]θη ἀθ5 Τδοιξαβ θθρθρ- 

ΠΘΠ ἀἷθ6 ἐδ]! θη 1,οβατίθη ἐπάϊΐϊσηα (ογίϊβ [Ὁ. ἐπάϊσηαβ (ογέθβ (12, 59), ἐπ εξιἐλ [}- 

ηὐἱδὲς [{. ἐπι (ἱξυιίἐ5 (ἰηυϊ 5 (4, θ1), ὅν ψιιο Γαώα [Ὁ. ἔν ψιίοβ ἴασα (1, 9); Ῥεὶ 1.- 

γἱαβ πιιαπὶ μιρογο (δέ πιαϊὶς ἴτ. Πιμηιανυὶβ (ὅ, 40), σοιυίαϊ. ἐπ ἀφα {αγοϊνϊς [Ὁ. 

ἀφιιας (2, 2) [. ΤΠηροκθητε ἢπάθὺ ΠΟ οἷπ ἔθ ῃ] τ ἴξθβ Πορρ6]- 8: φμα[8] βίῖνας 

(Το. πη. 12, 13), ργΐογβ ἀἄνιοθβ Γμῦ ἱπιρείγαπαο [ἋὉ. ἄμδοβ εὐδὲ ἐπιροίν. (4, 29); 

αἴϊὶς βιρον υἱγό8 ἴε. Αὐἱὲ μιρον (θτμα. 48). ἘΡθηίο ψϑυίγτέθ -ηιηι- : δοη ΘΥθηὶ 

φιαγηιογμην [Ὁ. αγηιογην (Τὰο. Αρτίο. 2), θογυηι ἡιου θυ θέμ)" [Ὁ. ΟΥ̓Υ Θέτιν, ὉΠΟΥΤΥ ΘΕΌ 

(Α. 11, 23}, πιαϊογύι πιογδιιβ [Ὁ. πιαίω γιηιογῖδις (Ἀ. 15, 460). --- ἘΠῚ -ἢ η- ταδομύ 

ΠῸΝ 1 ΤῊ. 2, 7 ροϊοπᾶ, πὸ [16 ἀἴ6 ἘΘΙαΙαροΥ ἰπ ἐγινήϑημεν τήπιοι (1 8ομηπδπη 

τὶ Ηά(οηγ.) ἀπὰ ἤπιοι (ΤΙ 6 παοτγῇ τοῦ ἨαΓΟΠγ.) ἐμϑῖ]θη : ἀδ5 οἐμιοῃ6. ἔθη]θ, ἄθπι 

γήπιος [οπν δαγηῖ(Ἐ5, πἰμβίαϊιβ, ἥπιος ἄαρορθα ζυαίγγις 1. Ζ6η6 5'66110. δυϊηποτὺ 

δὰ ἀγοήτους ἃ. ἀγνογήτους (1 Τιι. θ, 9), τὸ ἄογ Οοίμθ τηϊξ ὠηηποζγαηβ τὰ Ἰοἰζίθ-. 

τ Πὰ]6. 

Ιπ ἄδθῃ ϑ'ομγ θη ἀθ5 Ν. Β. Ἰοίθπ 1 Ὁ. 14, 106 (το ἀϊομύ σόσποῦ (ἡ ὅδηθ αϊφογὶδ 

δρίγιέω σο]οίθη τὶγ) 8116 Ηάίοην. ἄθγ ψυϊραία δαίβθυ ΘΙ ΠΘΙ φοΐβ βρρίθέ [Ὁ. φιιὲ 

Μιρρῖοέ (ὁ ἀναπληρῶν); Θθοπίο ἸἰεὉ Ἐ. 6, 18 οἷπο Ἠάίομγ. ωὐ ρο εις γοβί ίογ 6 ἴη 

ἄϊθ πιαῖο δὲ (ἐη) οπιπῖδιις ρον γοοι8 δίαγθ, ἰδ ἀδτίσθη ρογγοοί ἤαγο, χάτεργασά- 

ἱεγνοι στῆναι, ο ΔΕΥ αἷπθ ρτίθοῃ. Ηάίομγ. δ οἢ Ζαθυ χατεργασαμένοις στῆγαι 

νου ΓΟ Θ θη παίξθ. --- ὙἹΘΙ δ 01. [ὉΠ σϑηκθη αἴθ στῖθοῃ. Τοχίθ θθὶ νοτᾶὰε σθθπάθμ ς 

χα! ἤθη ἑαυτὸν ἃ. σεαυτὸν, (Μο. 12, 37. Β. 18, 9. 6. ὅ, 14. 7. 10, 38), μη]! ἢ 

Μο. 15, 42 τυϊομοη προσάββατον ([οἸδ{{ πρὶν σ.) ἃ. προςσάββατον (ἄξιον 1,8 6}- 
τηϑπηῃ πρὸς σ.), το ἀδγ αοίμθ ἡγώρια μαϑαίδ οἱθῦ. --- 

δπάθῃ νἱῦ ἀη5 80} ἀϊοίρη ΒοιΓρίθ θη χὰ ἄθη σοὶ ΓΟ θη Τοχύίθῃ, [Ὁ μδθ θη 

τΪΓ ἰοὺ οὶ ἄθιη οί οηθη Ζα[Δτητη θη ἐγ θη. ἀθυ 6] θ6η Μ|ῦ- ἀπὰ ΒΘ] ΓΠ]δαΐθ σόσ ἀὰ5- 

σδθρα ππὰ Απίδηρθ Ζυγθὶθυ ΠΟ πητηἰ ἐθιρθα, οι μγθη θη Ὑὕσέου (Αὐβίδαῦ ἀπά Απ- 

Ιδαύ: -ὦ ὁ-, -ἴν τ, -ο σ-ν - ᾿τν τῆν ἢι-, τ τσ, -πὶ ἐἢ-, -τῇ ἀ--, -α ἐἢ-, -8 8-γ ἃ. ἴ. τ.) 

ΘΌΒΠΙΟ,. -ὖν 2-,. -Ὁ ὅξ; -ὧὐ ἃ», «-αἱ αϊ-,; α΄, απ|πΞ Ξαῖει -,, αὶ 5: Ξὰ 3-: .--δν δ. ΝΗ- 

δθιηθίηθηῃ πἱθάθυ δἷηθ ΘΠ ἀτπαηρϑν ἀγα!ρ 6 Αβϑι δ ἀθυ μδ]δαηρ 465 (ὁ Ἰϑιού Ὑ ουσῖττ- 

ῬΆΓΘΠ ΒΘΓΟΥΖΌΠΘΌΘΗ, [Ὁ ἀδίβ Ὑ τηϊ θη ἀηΐθυ ἄρῃ ἔα Ὁ ππζϑ ] ρθη ΖαΓΔτη πη θη [ἐδ 56 

ΠῸΓ ΜΘηΐρθη, ΦΡ6Γ ἀοίζο οἱρϑῃ τ] Ομ θτθπ ἀπά ΘΕ γγϑ μθσθη ΕΘΆ] θα ὈΘΡΘΡΊΉΘΗ. 

ΝΘ πὰ ἀδίβ 'ἰπ υἷσὲβ 86. (Με. 7, 18) ἀδ5 οὐδ 5 δυβροκγαίζί οάδθὺ ἴῃ μιηβ8ϑεὲὶ (4. 

11, 29) ἀδ5 τιπυοὶΐθ, οὐδὺ ἀδίβ ἀδβ ποίμινγοπαϊρθ συγϑῖξθ (οάθυ δυὺ6) 8 διβρβὶαίβθη 

ψατὰ ἴῃ τϑέαπαϊλιἢ, (Μο. 10, 384), ὠδέδε, (1,. 8, ὅ5. 10, 25), εδέαζάϊ (1,. 14, 14), 

μϑέάϊρ (Ὅς. 8, 13), αϊδισσευάὶ (Ε. 4, 28. Β), αἀϊεζγίτηδάα (Μέ. 21, δῚ1, πϑθθῃ αὐ μονῖέ- 

πὐαδάτοι), ποσὰ αϊευϊηεπολε, (1,. 20, 18) α. μλαδαπᾶς υἱηξιὶ καύνδη (1,. 8, 11) πίοι, 

ΤῸΠ] ΔΡΟῚ ἐυϊ αηπάαηπας (2 Ο. 2, 18. Β) α. εἐυϊαγεῖβ (ἃ. ὅ, 20. Β) ὑγοίθῃ : [Ὁπάθσῃ 

ΒΈΘ]]6η, πῖθ Ζ. Β. Μαγϊίαηι.. ηιυϊμὶϊοὶα, Θυοργθομπα ἄρῃ ρτίθοι. “αριὰμ. μεγαλύγει 

(1. 1, 40), Μαγίαηι πε, (1,. 1, 56), το δυο ἀὰ8 Οτθολιομ6 (τὺ 1.. 1. 28, 84, 



Ττθιιθ ἀοὺ ρο ὉΠ θη Ἡδπα τ θη. ΤΧΧΥ 

38. 39. 2, 16) Βογοίἐβ Π͵αριάμ, ἅδ5 οἰ οη9 ϑίαγαηι Ὀϊθέθί, τἀμθτοπᾷ Με. 27, 64 
τὺ ἄθπι τ ΘΟ ΠΟΘ σοί] ἤαγία Μασααϊδηδ, ([οπ! ατγία "ὃ Μαγααϊδηξ Με. 

1} 1 ΒΕ 18; 2) ῬόΎ ΔΒτν μα. 18. Δ 1 0} ἀρ δρθη ..: 1} 92:1} 849 

Μαριάμ [ὺ. Μαγγα Ὀδαρὺ Μαγ)ένις (πὶθ αγεπίη8), Μαν)ν (τὶθ ϑαγγίη), 7αν- 

7)ᾶπ., ποῦν Τ,. 2, 16. 11, 82 (α. 298) δυοῃ Μαριάμ [το ηὐ, [Ὁ ἀδίς τηδη ἀοτὲ οτ- 

ὙΘΟΒΓΘΙαΠρ τὸ Ν ἃ. Μ (ὃ. 7738) οἄδὺ σοῦ 5 ἃ. “ τριπαίμοη Κύπηξθ. [,6ὐζέγοβ 

ἐγϊεῦ Δ οὶ ἄθπὶ ΘΟ Γ8] σὸὰ ἠϊηιΐθω ἃ. λϊηυϊπαηι φορθηθο. ἄθηη ΟΥ ΘοὨ [Ὸ  8 ἢ 

αἷμ, [Ὁ ἀαίβ Ο. 1, 16 ᾿ὐηεΐπα ἐὰν οὐρανοῖς [6 ιὺ, τάμγοπά ἀδέιν Ε.. 8, 16 οὐρανοῖς 
ἃ. ὀυρανῷ πθομίε!ε, 2 ΤῊ. 1, 7 ἃῦϑὺ ἔώγ αὐ πὲμιΐμαην ηυΐέϊ, ἀσσίϊιηιν πιαϊέώϊς πὰτ 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ οτος ποίη. 

Πᾶρθρθῃ Ὀϊθέθπ οἷπ οἰ πίδομθβ 770 [ἐὺ 465 ἀορρϑὶζθῃ 2 Τη. 2, 2 ἐγίὶσσυαϊπιαη- 

παν ἃ. 2 ΤῊ. ὃ, 17 αἱριιαιθηιοίμαΐηη [ταῦ ἐγσσυάϊην πιαηθπατα ἃ. αρὶ ἑαύϊϑέηι 

φηθϊιάϊηι. Ὀταροκθηγὺ αὐτί 2 Ο. 4, δ [[αὐὐὺ ἀν αἰϊάϊηα ηυέϊιυϊ Γδἦηι ἡνατδ ἩΔΟῊ 

πρὸς πᾶσαν ουγνείδησιν πῸῊ] ἄτ αἴϊάϊ ηιλεηυὶ γοἴνν πὰ Ἰδίθπ [δἰπ: πὰρ 2 (Ὁ. 5, 11 
Κοπηπηῦ πϑοὴ ἄθπι ΟἿ ΘΟ  ΓΌΠ6η συγειδήσεσιν ποοπι8]5 ὅρη ηυϊέζυϊ (οἴηι ἐσυαγάϊζηι νου. 

ου ἀορρδ]ύθμι γ5) φ'ϑῃγθῃ ἨΙΘΤΠ ΒΥ “ιπασοφοϊηΐ [αἰὐὺ μγνιασδσοῖν αὐ (4. 12, 42) 

τπὰ πιαηηαη ἐδάϊ [Ὁ. πιαπαν ηἰδάϊ (1. ἢ, 51). 

6. ΕΔ|16 τοῦ -ο 9- [πὰ σπϑηίρθ: α. 2, 8 ροτἅμτὺ ναι υεὶσαξαυϊάα ἀϊομὲ 

ΠΘΌΘη ἀ6πὶ Υγ0}} δαβρ οί ΒΘ θθπθη ναι δῖ. σαέξαυΐϊάα (5. θ44), τγρ]. ὠηηιαπίοὶσ 

σιίμα (1,. 1, 31). 

ΒδίομοΣ Ππά [Ὁ Ποη ἀἰ6 ΕΔΠ6 465 -ἰὰ ἢ,-΄ ποῦ Πὰν ἀϊθ μὲ οἄϑυ μηδ, σψόομδοῆ 

Μο. θ, 11 πὲ λαάιβ) ἀϊπα, πσθὴπ 65 μηδὲ δυβάτοκοπ [0]1, ΠΟΙ 6 ἀ θη 8}}5 'π τὐξ Πάτι8- 
2αΐπα νϑυπαπ 6] τηαίβ, τὶ α. 2, ὅ ἨάΓοῆγ. Β. ηὐπυοίϊδηωηι, Α αὐ πυοὶϊοἤιιη, οι. 

ΑΘΒΠ] ΟΝ. ππαΐβ Δ. .[. 11, 6 νἱ6}1. ϑυέῃ μάωφαα ροἸθίθη πσογάθη ἃ. Μο. 9, 13 ΠΟΠοΥ 

7αἢ Ηδίϊαβ. ---- 8 Ἴτὰ. 8, 2. Ἰἰοδὺ Ἠάίοῃν. Β. λάωπαϊγἐθὲ (γρ]. Τ. 1, 7) ἃ. {ιαπαϊς 

(τῖθ 1 Ται. 8, 3). --- ΑἸΐφμῆονς (Ε. ὅ, 5) πίγά ἴῃ Αἰ ΠόΥ8 υϑυπαπάρὶ πϑγάθη 

τη ίβθη, τ ἄμγθπα μφΐ δϊηυΐθα τὰ. τὐφυΐ φιαηηαηι (Μο. 11, 30. Τ,. 20, 4, νῖθ εἰσοωΐ- 

πο 4. 17, 1) νἱ6}}. ἴθ τσὺν ᾿ηυΐθνα ἃ. τσὶ ηιαηηαηι φατ1οἸΚΖῈ [Ὁ6]16η [οἷπ πὶγᾶ. ΠΌΘΟΝ 

τ]. πυαμ, (1 Ο. 4, 7), λυδιΐ, (4 Ο. θ, 1ὅ. 16) οἰο.; --- )Ζα Αἰνηιδσαίηδε (2. Ττα. 

1, 15) [Ὁ. Ψαλ Ἠαϊγηιοσαίηδδ, πϊθσο }} ὦ Τα. 2, 17 νδβωι Ὑπηιδιάϊιδ πθθθη ὃ Πγ- 

“πδηάϊι8 (1 Τα. 1, 20) [{680. --- Μο. θ, 8 πἰλ]λιαϊ 5 Νὴ πιαξδαϊγ σοιῦ νουμου. 

ΝΘ ΌΘη ἀτο πηδ] ρου ναΐγέ, ἐπὶ (άϊυξ (ἈΠΠ]ΙΟἢ ναΐγ ει ἐπαϊοὶ. 1 Ττα. 1, 15) [ἐδ μύ 

'Ϊῃ ἀογ Νϑὰᾶρ. ὕτκ. δἰπηηδὶ Ὀ]οίβ ναΐγἐμιὶχέ (άϊυδ; δαΐ οἹ]θίομθ ὙΥ οἰ 2 Ο. 18, 8..Α. 

[κοϊιπῖς, Ἔ.. 9, 19 απαμμαπαϊ. ἐπβαγτηῖν τῖθ, ἴῖο ἅδί5. δυο Θ. 4, 26 υἱβι]διομς σα- 

γιαΥ (Ὁ) ἐπμίσαὶ τὰ Ἰοίθῃ [(οἷπ σιγὰ (5. θ46). Ῥῇ. 14 Δεν 10 [{. ἀθ5. Ὠορρεὶ- 

ἔθ! ουβ ἐλεέμεἠοῖγη881) αὶ ΠΟΠΘΥ ἐλύιοέ, ἐποῖη (1) ἀὲ τὰ Ἰοἴθῃ. ---- ὙοΥΖαρβυγθιίθ {{Ὸ -- 8. 5.- 

τηϑ ΟΠ 6 Ὑ ΘΟ [6] ἀπύθγογίθη. 16 σθυ μη] 0η6 ὙΘΥΓἀΟρΡρ ΘΙ απ ρβἔοστηϑὶ μηδ) ἐϊ παϊτά 

Β. ἡ, ζ. 18. δύοῃ οἰπέδοῃ ηὐ 4) ἀΐ φϑίογίθθβπ. ---- Ἐβυ. 2, 386 [θὺ ϑιωη)εβ Αἰγηηαϊη8, 

ἀδε ΟἸίθοι. Ὀἱοίθέ υἱοὶ ᾿Εν(ν)αὰ α. Σεν(ν)αὰ; Ν. θ, 18 ἀπιροκοϑητὺ σας ϑαίξαί- 

«δἰζη8, στίθοη. ἦν τοῦ Σεχενία α. ἘἜχενία. --- 1. 8, 45 Ἰοίδῃ τῖν δαῦ θονδητὺ Πνσς 

δα ἐδμαπαᾶς πηι, ἀδροσθὰ Β. 12, ἃ θῦθπ [Ὁ ψῸΒ}] Ὀθυδητ ἤνα (7) ἀὲ υἱζα σινίῆε : 

πἰομύ ΠῸΡ Ὑ76}} τέ (ϑέλημα) [ἐ6ῃ6, ἄθππ Τ,. 8, 9 [60 [Ὀρὰγ τίς εἴη ἡ παραβολὴ 

αὕτη ἀπὰ ἀοοῖμβ ἦνα Α͵άϊ (ὁ σαὐιιξό ἀπὰ 1 ΤῊ. 2, 19 ἦνα τ(ξ ὠίατα υέης (Τίς 

γάρ ημῶν ἕλπίές) α. Ἑ. 1, 18 να (6 υδη5 (πο Τίς α. ΤΩ, 4. 18, 388 Ηἶνα ἐμὲ 



ΤΧΧΥῚ ἘΠΠ] οἰ δα ηρ'. 

“ὁ μια (Βίον Τί ἔστιν ἀληϑεία), Ἐ. 8,18 να [) ἀἱ δνάϊαοὶ (Τί τὸ πλάϑος). 
γρΙ!. να [))άϊ (Ὑὲ ἐστιν) 1 Ὁ. 10, 19. Ὀίοίδα σοί ομο Πυα ἴὉ ἀφανομοῦ ϑρτδοι- 

δΘΌτδυ ἢ δὶ δαΐ Ποαΐθ, πᾶοἢ Ὑ μοι Διο} 1,. 8, 11 Τηαία ὑ{ε (ὃ σα)ιιξὸ (αὕτη), 
Ο. 2, 12 τμαία ἔξ ἑάϊϊηδ, 1 ΤῊ. ὅ, 18 Τμαΐα «νι; 8 υἱΐα σιιἢ8 (τοῦτο ϑέλημα), 

Μο. 6, 83 ἐλαία ἐ ε (α ἐΐηιγ)α (οὗτος) τὰ Ὀϑατεμοῖ]θπ. Ὑ 6]. δαγηϊϊδηα πιοίπα, ἐπαησοὶ 

(Τέκνα, οὕς: α. 4, 19). Ὑρ]. 1,.. 2, 40. Ν 

Αὐξ οἷπθ τηϑυκν ἀγάϊρθ ὙΥ ΘΙ {0 1. 17, 22 Τὰν ἀδβ ουίθοι. Ἵνα ὦσιν ἕν, χα- 

ϑὼς ἡμεῖς ἕν ἔσμεν ἰτθὰ δι ΐ ὑπ8 ἀδ5 ρούμι το δὲ “)άϊηια ἀΐπ, ευαδυδ υἱέ ἀϊη 

8,γιε σα ϑκουητηθῃ; Θρθηίο 4. 10, 30 ἵᾷ )αἢ αἰέα ἀϊΐηα εἴ) (ἕν ἔσμεν); ἴῃ θοίάθῃ ὅ566]- 

16π ΓΟ γαπκίθ ἀδβ ΟΥ ΘΟ 0 Π6 πἰομῦ, τἄμγοπα α. 3, 28 πάντες γὰρ ὑμεῖς ἕν α.ἡ 
εἷς ἔστε Ὀϊεἰοί, ἀδ5 ΟΟΥΒΙΓΟἢ6 ἀαρθροπ πίθου δαΐ ἀθανομ Ὑ οἰ αὐὐτ οὐ), (πἰομὲ 

ἄϊη5). --- Με. 10, 25 νἱτὰ χαὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ ταῖς (καϊᾷ5 ευδ γγάιψα 
ἢ8 πϊΘάθυρορθθθα, τδητγθπὰ πΔΟ ἄθιη γογδυβσθμθηάθη Φαπαΐ; (ἱρδηὶ (Δρχετὸν τῷ 
μαϑητῇ) δαὶ 7αἢ γβαϊδ [υδ πδιιθ ρσοίαρσε πογάθη ὅππῃ: {Π| 1185 Ἰϑμηέθ ΠΟΙ [γθηρ, 

8η ἀδβ Οτ ΘΟ  Ὅἢ6 ἀπά ἀϊθ ΑΘΠΓΘΙθΟΥ Ὀοσδηγίθη ἀδ5 ὈτΙρυπρΊ ΟΠ 6. ὑγθα. ΑΘΒΠ] ΘΗ 

ὉΠ160 1 Ο. 11, 12 δΔοι ἐὐέλ7ιδ.. .. ὐπ ὑῈ ἰοὶξ ἴῶν ἀδβ ρυϊθομιίομθ μέλη... ἕν 

ἔστιν σῶμα Ὀϊ5 δυΐ πη ΓΠΘῃθη; ρθη [ὁ 7. 6, 63 (" 5. ΧΟ]. 

Αὐυΐῇ ἀΐο5 ἀϑθὶϑύ ρϑῃῦτε ποοῖ ἀδ5 ΘΟ ηΚ η ΖΓ Π6η τὶ ναΐ]έδ αἃ. τὶ ναΐϊέ ὙΟΥ 

δηϊδαύθπαθπι 5. Ῥαίηέβ 1{Ὁ ὁπ ΕἾᾶρϑ τ 60]. Ἡρύν., ναΐϊέ 06. Κοτητηῦ δα ἢ ἱπὶ Νοπι. 

ΥΟΥ͂, [Ὁ ἀδί5 πιᾶπ ΠΘθ6η ἄθῃι Ηρύν. δῃ οἷπ Εἰ σθηίοην. ναΐ]ιέ5 πὶο γαΐῃέ8, δύωδές ἀθηκϑη 

πιδομέθ. Ἐδ ΓΟ σαηκϑη ἐὰν οὐδὲν: ἐξ. . πὲ ναΐπέβ ἴηι (1 Ο. 18, 2), (ὁ παάπιδοῖη5 πιοῖηα 

πἰ ναΐπές ὃς (1. 8, 84) ἀπὰ πὶ ναΐδέ ἔε.. . . ἱπηισασσαπαδ (Μο. ἢ, 15. 5. 603), δὲ- 
ηιάϊέ αἱ ναΐδε ἔ(ε (α. θ, 15), ἄδποῦθπ ἃθογ σπίθάογ 1 Ο. 7, 19: ἐμπαία δίηιάϊέ πὶ 

υαΐμέ8 ἔξ 7αἢ τπαία ζαώναιζὶ τἱ ναΐμέβ ἐ , το Ἠάίομν. Α. ἔὰγ ἀδβ δου τὲ ναΐῃές 

[ον Υ ἀορρβὶὺ ἀπά ἀορρβὶἔουπηῖρ οὐ ναΐϊέ τἱ ναΐπιέθ ἔ{ε Ὀϊοίοῦ. Ο. 6, 3 ροτνδμτὺ τ θοῦ 

]αθάϊ ἐπιισκοϊεἢ, ἔνας ἢνα (τι) υἱΐαι, πὶ ναΐπέ υἱγαπάς απὰ 1 Ο. 10, 19 [[ο μὲ Ζὰ 

Ἦνα (τί) πῖρ ξυϊέμαηι9 Νὲ ἐπαίϊοὶ ἐπ σαϊισασιάα ἔνα (τι) Π) ἀΐπα αἃ. αἀὐἐπεϊείει 

ἐμαϊοὶ σαϊίιισαηι (αϊαάα ἔνα (τι) Π)άϊ τπὰ διὰ δπᾶθ (ζῃ ἤνα) ναΐϊϊιέδ, πσὶθ δα ἢ 

ἀον ἢ. Ὑο 5. δὰ ἀθπὶ γ. ἱττὶρ υαΐξέ8 5ἰ)άϊΐηα πἰθάθυπο]ε, [ο ἀδίβ ΠΙΘΥ συ !ομθπ ναΐϊές 

ἃ. σαΐμεέ ἀϊθ Ὑ4}}} 1160, τ ϑμγθπὰ 1 Τ. 4, 12 (Α) “η αλέ εἰλάϊε ἀπο ἀθηκΊ οἢ ἄ6πὶ 

οὐ ραγθπάθῃ ϑΟΠγΘΙ ρΘΌυδοηθ του}, Απάθυβ γγίμαδέ παδαπάβ 2 Τα. 1, 18, --- 

Ναλὲ εἰδραπα (1 ΤῊ. ὅ, 7) πϑθϑῃ παλέβ ἀγισκαηπάϊ δ [56 ο]6 οι 8115. παλέβ εἰδραμπα 

νου ἤθη (τυρὶ. Τ,. 2, 8). --- Τ.. 17, 27. 11 μεμα 7γακυϊ ίάα αἰϊαηξ σοὺ βαηια- 

ἰοὶξό ἴθ αἰϊάϊηι πὰ σουσδηάθ]η. 

“ὼ (αἀάϊ γώ (1 Ο. 4, 8) {Ὁ τἱομεῖρ᾽ ; ἔθ] θυ μδὲρ ἀΡοΥ 7) ῃ, (2 Ο. 8, 2. Β, ρο- 

ποῦν 7ω5 (7ω ἢ ἴῃ Α. α. 1 Ὁ. 9,1. 2. 2 Ὁ. 8, 2) . ὠηϑζαϊξαης (2 Ο. 4, ὅ Α); τδῇι- 

ΓΟ ΒΘΙΏΠΟΗ. δύο 'π πιαπασαηδαινη (Μο. 10, 45), ἀδ ἀπροαομίου ΠΡΡΓ ὅπη 5 Εἰπτσοπάπηρ 

(5. 605) ἴῃ 5Κ.1, 6 ὠδϑαιιοίη [μού (5. 660). ---- ΚἸΑΥ ἔθ! Μο 10, 1 ἴῃ υἱμαπάϊη 5αὉ- 

δαίό ἀασὶς πϊοᾶογ οἷ 8, σἄμτγοπὰ α. θ, 10. 11 ἰπ (υνόμαηπς σαϊάιωδοιπαϊε. 5Ξ(ὲ (1π Α) ἀδ5 

Δαβδαύθηἀθ 8 ἴῃ υἱομύσθιι ΞΡ ΔΟ Πρ ἔμ ἢ]6 δυβροκγαύζυ θυμοὶ πὺ. Ζταῦ [θὲ πέστεως, 

ἀδ5 Τϑα οἢ 6 ΔΌΘΥ Γοὐζύ ΠΪΘῚ σουμουγομθπὰ ἄρῃ ἀτγιἐὔθη ἘΔ1], σσοπδοὶ 1. 8, 34 (απρ6δοὶ- 

ἰοὺ ἁμαρτίας) τἱομεῖς μεαῖβ8 τ1 γγαυαύνάϊ. Ξαἢ απ δμτὺ σκοῖρέ, σοῖο ἄθῃ σἰθθη ἅμη- 
᾿ομθ ϑ 6 ]]6η, ἀἰθ 5. 6.23 νϑυζοι οῃπϑύ [ἰπᾶ. δ μοΥ 1. 9, 28 Βσμου ΓΑ ΠΟΘ όεός δἰρδη- 

7ὅς φοϊθίοπ πατγὰ : ἀϊθ Ἠάίοηγ. Ἠδὲ τἱομεῖρ ΜὙό ὁ, στοάν πὺν 2 Τα. ὃ, 8 Μόμέζα Ὀϊοίοί, 



Ττθὰθ ἀθὺ ρου θη ἩδηαΓΟ τ ἔθη, ΤΙΧΧΥΗ 

Ὅον Οθαϊεῖν μά έο 76 θη 4}1}5 Τό (ἐσὶβ Ἰααύθη υϑίβοη (Μο. 12,26. Τ,. 23, 22. 1. 7, 23. 16. 

9, 9. 2 6. 3, 7), μη! ο ἢ πῖο 76 (δσὶβ τοῖὸ ἕο] ρθηάθπι βέλυμη (Μο. 15, 47), ποὶν Πρ. σιωηάειϑ 

(.. 3, 39), π᾿. ἢ. αἰπιοὶ (Μο. 1δ, 40), [ο ἀαῖβ πίθγπδοι ζδ μέσ ἀϊιποὶ (Με. 27, 56) 

τΟῊ] ρσοὔπάοτι τογάθπ πλαΐβ, ΘΠ Ἰπ8π ΠΪΘΤΓ πἰοιὺ 76 (δ᾽ ἔν ἄἀθπ αθπ. ἴδ (ὅς. τὰ μ6ῃ- 

τη ρσοποὶρὺ ἰ{Ὁ: ἀδ5 το Ὁ Π6 ρου μτὺ μου ἄθθγα}! Ἰωσῆ, ἄοοῃῃ ἄδηθθθη δυοῃ 

ἸΙωσήτου, [Ἃ6]0{{ Ἰωσήφ. -- οποπι δι 6 εἰρδη)δε σάτα ᾽ν [θμὺ ἀδβ ρθη [Ὁ 
ἐτθὰ Ὀουδησίθ μναίδγις Κα)αῇη, 8εαοὶ (1. 18, 13), τὸ ρ]θί οι 8}15 πίομὲ Καλαβης τὰ 

ἄπάοτη {{{,| [Ὁ πϑηὶρ πτὶθ ἵπὶ γουρθῃθηάθη Ὑοτίθ Κα αγα δὰ σοροη Καιάφας (6. τοῦ 

Καϊάφα) ἴῃ Κα)αΐαβ. Κόγα5, Απηαβ, Αἀπαγαίας, Ζαξαγίαδ, ΤἈδταας (βαοὲ: 1. 11, 16), 

Αίραγγας (Ξα: Ο. 4, 12), Ηδίϊας (βαοὶ: Μι. 11, 14; ευᾶδ: Μο. 9, 12), Πιιζαξ, ἴω- 

ἄας οἰο. Ῥομαϊέθῃ ἀδβ ρτίθοι. ς, σῖθ Οὐλφίλας, Τωτίλας τἀπᾷ [ΔΓ υἱθὶθ ἃ πάγθ 

Ὀὶ5 76) α8 65 δυμιδιίθη, ρ]ϑίοι ϑιοι) άϊγηϊέθαβ τα ἸΚ δΔΙθπάθσ. 1216η6 Ῥθαρθη ΔΡ6Γ 8116 

πὶθ δυῇ -α. α. Ζαζαγίζηβ, ὭὮ. Ζαξαγίζη, Ὑ. Ζαζαγία (1,. 1, 13); «“πηΐη, Αἕρα- 

γα, «δύγιη. Θαιιοῖϊος, Ἡδιζγήη, Ἡδίζαη οἷο. Νϑροη Βαγπαδας (-ἴη8, -ἴη, -αηὸ 

οὐ μοϊης Βαγαῦδαβθ, Α. Βαγαῦδαη (Βαῤῥαβᾶς, -ἀγν), 08 δυο (ὼ Βατγαῦδα (. 

18, 40). Ῥαποῦθη ἤμάας τ ᾿Ιούδας α. Ἰούδα. --- Βεὶ ϑαίαπαβ βαίαπαη (Μο. 

8, 238) Καπὴ Ζο 6] οηὐίθηθη, ἀα ἔἰληΐπη8] (αέαπα., τὰν ποοῦ Μο. 4, 16 μαέαπαϑ 

(σατανᾶς) τνογκοπηπιῦ: 65 θουρὺ Υ. (πέαπα, α. (αἰατίηβ, Ὥ. (αίαηπίη, Α. ψαἰαπαπ. 

-- ὙὙ|Θ πδοῦ οθοπ Βεοὶρθυτδομέίθπι οίθίσθ αίύγιλι Θαγγῖη δ6 (Β. 9,9 τῇ 

Σαῤρα) σατπ τἱομεϊρ δυΐ ὰμ5 ρθουηπηθη ἰ[Ὁ, ΘΡΘη[ο τὶ ομϊρ Ζαοσλπατγῖϊης διυπάω (1). 

3, 2), σ᾽]οίοι ασσίϊωβ βαέαηπίηβ (2 Ο. 12, 7), σααϊϊσοε Βαγηπαδίης (6. 4, 10), Ολτί- 

Μιι8 {ιν ἔ(ε Παυοὶαϊε (Μο. 12, 85). 

ἩΐοτμΘΓ ροῃῦτί ἔθυπου ΚὙπριῖ (8. αἃ. γγωηιὶ ((. --- ΕὙΥ 8. υἱΐαη (Μο. 9, 84) α. 

γηιωπὶ 5 ἴηι (1 Τα. 1, 15) νϑυϊδηρθη Διο ἔν Μο. 10, 44 μαοὶ υἱϊὲ ζυατα ναϊγέδπαπ 

γηιπὶ 5, 51) ἀὲ αἰϊάϊηι [καῖε (ἄϊθ ἨάΙ͂Θἢγ. οἱ δύ παν ἡηυηιὶ ἐδ) αἱ) ἀπ ἃ τυ δμγθηᾷ 4. 18, 13. 

7ηωριῖδέ.. βα. σᾶτια τἱομεῖρ; {{Ὁ, ουσαγίούθ τηδῃ Εν. 10, 19 [6 γγωριὶ. Μό ὅδ, πϑρθη 

πρῶτος, ΘΠ6Γ σπίθάθυ γμηῖ8. Ῥᾶρθρθη [Ὁ Μο. 16, 9 γηωπιη βαδδαϊδ πο }}]} ἀπ- 

ἀδάοὶ παῖε, ἀα πρώτῃ εἷπ ἡημπῖης βαδδαΐδ πἰομὺ ου]δαθέθ: πΟὉ] 6 σιαύγοίη. 

ἘΠΑ]ΙΟἢ. σϑμὔγθη ΒΙΘυμδΥ αἴθ ΠΤ Γδη ἀβυσῦσου δαΐ -ὁ πὶ. -ὅς5 (5. 793. 809). σεαάιναό 

πηᾷ τ8 ηἀδ Ὀ]ΘΙθΘη σου ΠΟ ἀπροίοϊροτύ, ἀθηηοοῖ Κῦπηξο ὠϑάἀάμαδ, 861. (2 Τιι. 

1, 17), ἀα σπουδαιότερον, -ἔρως πϑθοη σπουδαίως οτομοἰπύ, Δα ἢ ὠϑἀάκαδε 961. 56- 

σγοίθῃ (εἰπ. Ζα ῥεϊωηιιηαδ, μετὰ σπουδῆς (Μο. θ,25. 1,. 1, 30) Κοπηπιὲ δυὰς (γεὐευηιτνι- 

ἀός (τοῦ πτῦῇ [ἂν σπουδαιοτέρως (ῬΗ. 2, 28) νοῦ; ΘΌ6ῃ [Ὁ πϑθθῃ ἄρτι μἄπβροη .ὦ- 

πιαϊοὶξὸ (α. (απιαϊοι δ᾽ έμαη: 1,. ὅ, 10; δο μαηναϊοὶ 6 δευᾶ: 1 Ο. 7, 22), ναϊγαϊοϊξό, 

ἰαϊπαϊοῖκό, απαϊοὶπὸ (ευδ. ὅι. ὙΠ, 4), απὲλανϊοῖβό οὐτομϑίμθ δα αἰ αϊσὶ ες ἃ. τπταῖ 

τοῦ Λὰ [ἄν ἄλλως (1 Τπι. ὅ, 38), τοῦ δμρ) ες ἔν ἑτέρως (ΡΗ. 8, 18), τῖθ τοῦ ἰάϊε- 

}αη, ἴῦτ ἑτεροδιδασχαλεῖν (1 Ὑπι. 6, 3). --- αι γε... Ὠυοὶἐδα ευδ πάϊυς, βυαϊοὶ- 
κός ευᾶ.. (Με. 9, 8: οἷα, φιναῖδα) {8116 πἰ οι Πΐοτμθν, {ΠῸ ΔθΘΓ πίθάθγαμι οἰη [ΟΠ] ρθη- 

ἄογ Βϑυγθὶβ υοῃ δὲ ὑγθιθη [60 θη] ἴθσιπρ ἀογ ΗδηάΓΟτ θη. 

Π).45 6] δίς μθ ἥπάρῦ 1πὶ ΑἸ]ρ θυ ῖπ θη Δα ἢ Ῥοὶ ἄθπῃ ποῖ Βδυῆροτθη Ζ ἃ [ἃ πὶ πὶ 6 π- 
[ἐοΐδ8 σοπ ΘΙ ΓΟ δὰ π [ὑαὐῦ, σοη ἄθηθη ΠΙΘΥ ΠῸΥ ὑγΘηἾρ6 ἱπ ΠΥ 8]0 ἄρον Ὑ ὄγύϑυ [6] ὉΓῸ 

ἴῃ ΕτΙΠΠοΥαηρ σορτδομῦ σσογάθῃ [Ὁ]16η: σαζαΐίηπα, Νιαζαίηια, Βαίζαϊζϊφαΐδιωϊ, ἐγάμαϊηάϊ, 

δάμάϊπαϊ; σααγῦ)α, σαασσυδὶ, (-υὖ, -υ)αη), σααγηναη, γεααίζαη, ϑαίππαα, «Δαΐ; 

φαάϊσαπόδη, σαάϊπαηαη, σαάϊτυϊεόη, απαάϊάμε; απαάωξαπ, σαάωξαη; σαιωηίδαά)απ, 



ΤΧΧΥῚΠ ἘΠΗ] 6: ξαηρ". 

Καγαγπαιι, Παμαϊκοῖα, σακίάμδ)αἰς (ΜΕ. 9, 28), σανζάινιδεὶς (1. 8, 85), (ναι, (7. 

18, 22), αὶ (1. 9, 2. 19), λυαωΐ (1 6. 4, 7), 7ταἴέανι, σαϊαγοισόη, ἀπαϊη αξαη, 

Ἐκαϊας, Ἐμαΐϊης, Βέιμίαξάα (ὃ. θ15), Ακαΐξειις, Ο'αἴιις, ἑάωϊ, Γάιμαα, Παιλάγα εἴο; 

οὶ σπϑ ἤθη Ἰοἰζέογοη {(τῖθ οὶ ἄθῃ υἱθ]θη -οἰ ἕ-, -ἀϊ ὃ-, -α ἢ-}) τϑομύ Κα ἀ16 Νοίῃ- 

ψοπαϊρκοὶς ἀπὰ ΒΟΙΟΠΠθη μού σὰ Ταρθ ὑτδ, τηϊῦ ὙΘΙΟΠΘΓ Ὁ]Η]ὰ5 ἀδβ δηϊδυέθηάθ ὃ 

τηὶϊῦ σζυγοὶ Ῥαμκίθῃ Καηπζθίομποίθ (5. 775). 

ῬΘηΠΟΟΝ Κοπηΐθῃ Δ Οἢ Πἰρυ, δαΐ ἄδθπὶ [Ὁ ρφγοίξθῃ αθθίθίθ ἀθὺ Βουσαηρθη, Εδῃ- 

Ιοσ ποῦ ΔυβὈ]οθθη. ΝΟ μὰν ἀδίβ 4. 18, 20 σίδάι [Ὁ. σίὶδάϊ [6 ῆθῃ ὉΠ160, σἄῃ- 

τομὰ 1,. 19, 8 ἀογ Κ'οῃγοῖθου σαααϊ) ατν εἰἰδἀ ἀΐπι [61 0{Ὁ [Ὁ Ποπ ἴῃ σααάϊί) α τὐπϊδα άΐην 

γογθο Γοτίθ ; 2 Ο.β 7, 10 δἹϑίθε Ηάίοηγ. Α. ὑπ5 σαξωϊστάα ει8ὁ- [Ἃς{4ἰὉ ἀ65 τἱ᾽ομ  ρ Υθη 

σαζιϊφίααϊ ει6- ἴῃ Β. --- ΜΈ. 27, 64. [6 ὺ ἐδαὶ εγίδ οἴη θδΥ ἐγ ἐδάϊ ἀμ δ; ΘὈΘπίο 

ἀάτέ,. 20, 18 ἐμαπα ἰΐμδαν ἀπ {6 πἰολῦ ταῦ Ζαμπ ἐΐμδαπα εἰ ΔΌρΘί μοῦ στάθη. 

γε]. ἐβαηθα μαθιαι αἤηιαρ (2 Ο. 4, 43) οἷο, δῦ πὲ ἐμ Ὁ (1,. 83, 15). ῬΗ. 4, ὅ 

[6 απαυϊϊ)οίσυαγα οἴ αν [{. απαυϊϊ)οὲ ἔσυαγα; 1 Ο. 10, 6. Βεαύὺ Α. τἱομερ ἐμοὶ ἕξ, 

Β. ἐλοῖξ. Ὁταρθκϑητὸ οσσθρθη Καγεϊ αϊοὶ. τέ} (1,. 5, 83),  ατεὶ αϊοὶ ἔπιηια (8Κ. Υ1Π, 21; 

ἄοοῖ γρ]. ΥΠ|, 17), ἐπιζοὶ ἔδεε (Μο. 14, 69), ἐμοὶ ἴ5. (Λο. 14, 10), ἐζοὶ ἐδέάϊ (4. ἴ, 80) 

ἅδη γεγάδομέ, ἀδίβ ΤΊ ριπρ 465 οτίἔθῃ ἕ υϑυρθίβθη ψαγά, πὶθ ἰπ υαάγασὶ ἔπ (1,. 20, 26). 

--- ΝΟΣ τϊπάρε {{{ α. 4, 24 ϑδείπαὶ ἐπα ποὺ Ὗ. 2ῦὅ ψΟῊ] ἴῃ ϑοῖπα σὰ τϑυϑηά 6] 

υπὰ Ο. 1, 21 σαῤνιπδααὶ.. ἔπι τὰ Ὀδτ με σοπ τὼ σαγγϊέμδάα, πὰ Ε,. 2, 6. [[ιὺ τοεΐέἢ- 

εὐγάϊαάϊ 7α ἢ πυϊσα αξἀὲ ἕν (Βοτθ οἰ ροίμσὺ ἄστοῃ σαπαβάάϊ ἀθ5 γ. 7.) πδοὴ 

ἄδπὶ Οὐδ ο ΓΟ θη ἐπ πιέμμντάϊαα ἃ. πιϊέδσα  αίαα πὰ γϑυαπα6]η. --- 2 Ο. 7, 11 ρε- 

πᾶμτε Α. τἱομέϊσ ϑαίδυα αὐΐ, Β. πὰ ϑαϊλυαιῖ. --- ὕει απιόπ (1 Ο. 16, 44), τῖθ 

ἕη ΟἸγὶ άμ σέζω απ ς (Ε. 1, 1) οἄον αἰλέπαῃ (α. 8, 29. 4, 2) ὈΙΘΙθΘ πα σορθῃ 465 ἀορ- 

Ρο]ύοα Π αἰϊνας χέμμα (2 ΤΙ. 8, 12; 1 ΤΙ. 4, 1) α. ὕέψω [ξὨδηΚοπά. --- Αἀγυαπα) πα απὸ 

Πὰς μα. αἰπέμαη (Ὁ. 1, 14. 15) Κῦπηξθ πὶ Ἰϑύζέθῃ ὙΥ οτέθ ζυὶ θἔδ οι σϑυ οἢτίθθ θα θυ  μοὶ- 

πθῃ, ἂα μὲν (ἀδ5 8061 [6] [Ὁ ζαπι ΤῊ ΘΙ] ἔθ 816) ἀθπτοῖ ἐξ αη 816 π θο τ οἀϊρὺ [οἰη πᾶγαθ. 
Μιέδυαεα αἷ (ἃ Τιι. 4, 16) Ὁ οβδηρθατγθ Ὑ υΓοσθιθαπρ [ὸ σὰ σψῖθ Βαααίέῃ- 

ἰαέηι (Εξυ. 2, 21 τ. 28 υἱ8ὶ]. “4α1); 8406. σψῖθ δοῃ Θθθηο Αὀγαπαπια αἐΐαπ (1). 

1, 78; τρῖὶ. 1, ὅδ. Μο. 8, 11. 1. 8, ὅ3) [0. Αδγαπαηι αἰΐαη (1,. 8, 8; γρ]. 4. 8, 56) 

ΠΟΠΘΥ του τ θ ρθη {{Ὸ4Φ| [Ὁ τ Γ ΟΠ  Β]1οἢ ἀῦο ἢ ὐὐζωππαπάα αἰζάϊ (1. 18, 8ὅ; τρὶ. 

5. 625) ἢπ. εὐκωππαηά. --- Εαζίιιδη)α αἀπαδιιδηᾶ (1 Ο. 7, 11) ἐὰν τήρησις Ἰδ[5ὲ δαΐ 

)αιειιδιυιὶ [ΟΠ] οἴβθα : ἀσοῖ τυρὶ]. ἀϊθ μβᾶπῆρο Μϑῆγζϑηὶ σαλάϊέα Τὰν ἐπαγγελία. --- 8ρέ- 

ἀιπαὶ μα αἰϊάϊχε (1,. 20, 82) [(ϑὺ ἔὰῶν Ὑστερὸν, πἄμτομὰ δἰγ ἀδβίθιθθ ῥρδαιηι ία 

αἰϊάϊφα Με. 2, 21 ἔσχατον ἃ. ἔσχατος, πῖθ ἀοτύ σϑηϊρίθθηβ πὶ Ταἰθὶη πουϊ(πια 

ΠΘ θη πουὶϊ [πι6 σϑ]θίθη τϊγά. 

1 Ὑπι. 2, 9 Ὀἰοίθὺ ἀϊθ ΗάΙοηγ. σοϊέμαϊεἨέϊιαι,, Θαῦν. ἐὰν σοζέμα αἰ Πἐπάιϊι οὐθΥ 

σεϊεθ᾽ ἀὐπιπάιν, σπϑῖομθ5 Υ ΘΒ] οκοα ἀθ5 δαυδβδαΐθπάθη Θ᾽] Ὁ]δαΐθβ σῸΥ ] ΘΙ Οἢ ΠῚ, 

τὶθ τοῦ ὉΠρΊθίομθ πὶ ΑπἸδυΐθ ὙΠΓ δέου ΔΠΘΥΚΘηΠοπ τα ίβθῃ ἢ πίομῦ ΠῸΓ ἷπ ἄθη ροϊδπῆ- 

ὅ6η Εὐττηθη ἐμαί 1, ἐπαΐ᾽ οἰ, ἐπαν᾽ εἰ, ἐ]ιαηιηι οἱ, παίει, ἐπαξ᾽ ἢ, ἐμαπ᾽ ἢ, τηνηι ἢ, 

 ιπιαηυηι εἶν, (ιν τε (πΘ θα να ἢ, πυδ ἷ ἀπ ἐπάν ἢ, μυριάϊ᾽ ἢ, (α᾽᾿, [να᾿ ἢ, υδ᾽ Ἡ, 

ψωπιάϊ᾽ ἢ, υἱϊ) ἀμ τπέθαη οἰο), [οπάθτη ὅθι απέπαγαηπ᾽ω (.. 7, 19. 20), λυϊίοίκ᾽ (Ε. 

1, 18), δαπαυϊά᾽ ἶ, γγὺ) δα ὐἶ, υἱγγῖ,, τα) ἢ, κυϊέπ᾽ δ, υἱγωπίμαη, μας) ὠπέδαν, 

απ ωπκιμηδοὶ, απὐίδέπαπ πὐ τι, (8. θ45). 

Τοπιροιηᾶίε ἀδτῆ δ οἢ πΘΡοπ γγάϊυα ἀμ (Δο. 4, 26) εἷπ ἡηάϊυ᾽ 5 (1. 1, δὅ; 



Ττθὰθ ἀοΥ ρος ΓΘ π ΗΠ ΓΟ τ ἔξοπ. ΓΧΧΙΣ 

᾿ 

ἀδρορθη γηάϊυ «ἀδγαπαριῖδ. 41. 8, 88. 87, Ἡ. 8, 7. 2 Ὁ. 11, 22. α. 8, 29), υἱο ζαγ᾽ ἐγ 

(Ὁ. 12, 0. 19, 13) Δηρθπομησηθηῃ πυογάθῃ ; υἱ68]]. ἁθοἢ ἔπ αὐαγ᾽ Αδϊ)ίη (1. 1, 15). ἘΘΥΠΟΥ 

ἐπαη᾿ Αὐγαΐαηι (1,. 10, 23); νῖϑ ἐμαη᾽ ἢ ἴω ῬΉ, 1, 238 ἀπᾷ [6] 010 ἐπαη᾽ λιυιἀαζαίῃ 

(ἧς. 18, 44). ΤΠοΙγου {{0 αἰ᾿ εἰὐμηάϊυϊάα (Ε. 1, 22), ἄα πάντα οἵξ ἄυτοι ἀϊ6 ἘϊΏΖΔῊ] 
αἰ! πιοάογρορθθθη τἰτά, Αὐσὰ «πααηδηι ἕω (1 Τπ. 2, 2. ὅ, 4) Κύπηξθ ΒΙθυμοΥ σθΖορθῃ 

ΟΥάΘη., ὙΘΠη ποὺ ἀἰθ ΕἸρΘΩ ὉΠ θυ. δυΐ -ἰ (85. 791) ἀϊοίθα δον γί. 1,. 4, 19 

ἴοἱρέ δυΐ απάαπέηι οἷπ 7. ἢ, ὰ. 4, 24 ἴορᾶν απααπέηις (ὃ. 791). 185 ἔγάμοσ ρο]6- 

ἴθπθ σαΐδηνὶ ᾿δαπα (81κ. 11, 23) Ἰύ(Ὁ ΠΟᾺ ἴῃ σαΐδηιδα απὰ (8. 660) δυξ, 

ὙΥἹοΒύ σον {πὰ ἘΔ]16 σῖθ σαζαύγαη᾽ ὃ(Ὲ πιαγχοῖη5 (ἃ. ὅ, 11), ἄτη σαζωϊσίπα 

ἐ ἃ, σαδιάαηπα ἐ{ί, σίδαπα ἔπ, εἰδδοϊβησῖσα ἵ{{, γαϊάμδιάω ὑ{ξ ἀαβρ  οΒγ 6 ρθη πσοῖ- 

ἄθηῃ. Αϑϑὺ [6] [Ὁ σαξαγηῖέ᾽ ὃ Ὲ {μπ})α (1 Τα. θ, ὅ), νἱ68}1. δίθῃ ηιόίτες ὃ. (πέρυ ον. 

ζὰ ΒΕ.) πϑῦϑθῃ ηιδίϊαα ἐ{ε (Τὐπέθείομγ. σὰ 2 Ο.), θθθὴὰ [Ὁ ὠγαγα ει απ ς ὑπερε- 

πλεόγασεν: 1 Τπι. 1, 4), σαυοὶ δέ τὠπίαγα τὐγγιβ (1. 1, 78, πὸ ἔγθι οι πθθθα 

ἐπεσχέψατο ἃυοὰ ἐπισκέψεται φοϊοίοη πὶγα), ϑῃά! οι [Ὀρᾶγ [6]0{Ὁ ζωπηΐε, υ 

πμαπαιισοὶ (Ε. 8, 10) ἀὐγξέθη Βίθυμου σοῃὔτθη. Ὑρᾶ,. 5. θ44---θ40, 

Αὐΐξου ΔΘ ὈΙΒΠΘΙ ΠΔΟΠσΘ]ΘΙθμ θη ΤΥθὰθ ον ΤΠ ΘΟ ο ]]θἴθγαπο ἴῃ [Ο]σἤΠ θη [10 8115- 

πᾷ δηϊδυξοπὰ Βουμγοπάθη Μιξ- ἃ. Θϑ δ] δαΐθῃ ἴημα 65 ΔΘΝ πιΘὮΓ ΟάοΓ ταϊΠάοΓ φτοίξθ 

θϑηζΖθ ϑ1Πθ6η ἀπὰ τίου, ὙΥτύο πὰ 5106 η, σθ]ομ6 [ἸΟἢ πηπηἰξθ] θγ ἴο] ρθη, τῦΐθ 

-οἱ οἱ, -αἱ ἀΐα, -ἄρ ἀμ, -αὴὐν απιόη, -αὰὸ απ, -αὐ απὰ, -πιᾶτ πιαάη, -απὰ απα, 

-πιάϊ νιάϊά-, -ἐδα ἐπαΐ-, -ἐβαη ἐπαηπ(α), -Ἴὰ }α, -υὰ ναϑβ, -αἴγι8 ἀΐη5, -ἀἰπάϊ ἀϊπαΐ, 

εἴ ἴηι, -ἴη8 ἕηβ, -ἴη ἶ, τἢ ηὲ- 9 - θη, ἴ, -ἶθ ἴ8, -ἶϑ ὅϑί, -τἰΐ τι, αἱ α- α- ἴ. ν΄. 

Αὐοἢ ἀἷθ ρου θομ θη ἀπά Ἰδξοὶ ΓΟ Π6η ΗδηαΓ ΟΠ τ θα σομθη ΠΪΘΙ τὶ θάθυ ταϊῦ 

᾿γσθη ΠΟΡΡΘΙαΠρΘπ σοῦδη: 1 Τδοῖῦ, ΑΠΠηΔ]. αἰὐδβογϊηιϊηθ π6, ἴο ἀδίβ τηϑῃὴ αδιη. 8 

ὭΔΟΙ οἰποὺ Ἠαίοηγ. διο ἐπ σοηιηνηθ ἡθῃογἐἨιυν τὰ Ἰθίθῃ νϑυαοηῦ πογάρη Κὔπηξθ 

(( τὰ. Αὐβραθα ἃ. ἀθιιη.). --- Π16 δου θη 465 Ν. Β. ρϑῦϑθῃ οἷπ σγὔίβθυθ. ΑῃΖΔΗ] 

[Ὁ] Οἢ ΘΓ ὙΙΘἀογΠοΙαηροπ ἃη ἀἰ6 Ηδπά. [,. 10, 20 ἐποι]θη. Ποῖ ἀϊθ Ηάϊοῆγ. Ζ Γοἢ 6α 

«Ἱάξζαρος ἃ. «Τάζαρος, ὃς (ἀον Θοίϊο 145 ἀδ8 Ἰοὐζέθσθ: ᾿άζαγιβ, {48}; Ο. 1,16 

Φ  Π6η τὰ πάντα ἃ. τὰ πάντα τὰ ([Ὀρᾶγ τά τε); 2 Ὁ. 8, 10 τυ !ομθη ἐγὼ δέ- 

δωχα α. ἐγὼ δὲ ἔδωχα; 2.06. 8, 1ὅ ἥνιχα ἀγναγιγνώσχεται ἃ. ἥνικα ἂν ἀναγι- 

γώσχεται; 1. 18, 87 τα]!ομθη ἐγὼ α. ἐγώ, ἐγὼ (ἴηι ἐξ, 11); Μι. 9, 18 ζυ ρθη 
εἰςελϑὼν οἄδν εἷς ἐλϑὼν (ἄογ Θοίμδ τοὶζβ ἀΐη8 ζυϊηιαπ 18) οἄδτ εἷς εἰσελϑὼν, τις 

εἰσελϑῶν, προσελθὼν (1 Δομπιᾶηη εἷς προσελθὼν, Τιομά. εἰσελϑὼ ). 
Ιῃ ρ]θίομο δου Κη μοῦ δυο μθίηθη δαΐ ἀϊθίοπι αθυϊούθ πὰπ ΔΈΟΙ π]ΘΟΥ 

οἰηῖσθ σού! 6} 6 5 616: Τῃ ΖΤηϊζάὶ ἰἰδάϊπαϊ ἀϊπάϊ (1 Ο. 1ὅ, 19), ρεσοηῦθου τῇ ζωῇ 

ταύτη, Κῦππίο άϊηάϊ ἀδ5 τοϊροπᾶθ μόνον δυβάγίμοκθη [(Ὁ]16Π, ἄορ ἰδ ]Ἰοὐζίγοβ 

[Ὁμοπ ἀἄστγοι ἐπμαζάϊηοί σπίθάθγρθρθθθη. --- Μύ. 10, 40 Κύπηξθ πιᾶῃ σὰ αὐ ἑαΐῃδυδη 

γιοῖπάϊ αὐἐλεμάι αὐ πἰοὶαινηιοῖη, σοὺ ηιδὶηάϊ γϑυπααίμθη, ἀα ἱπὶ ατίθοι. Ζαπὶ ΤῊΘΙΪ 

δυο ἐξ εὐωνύμων μου (πιο δεξιῶν μου) πιθάργμοιε πιγά. Πᾶροροη αἰιτίθθ 1. 

2, 88 [0 γδάϊάα ὑὲ ἕπα ἴπ αἰϊάϊην ποῖ ἄθπι Οτίθοι. ἔν οσρθάδοῃ πογάθῃ; 

2 ΤΙ. 2, 15 [ὁμοίην ἔμπα στοῦ ἕω, 1 Τπηι. 3, 18 ἔχω πϑοὴ δαϊέϊοῖη, σὰ Ὰ6 816 η; 2 ΤῊ. 8, 4 

ΔΌΘΥ σϑυο]δὴρ 7γ τ), ΟᾺ] 416 Γο]σθη θη ἃ. ἔθ] μάθη ἔν ἔζυΐδ; 2 Ο. ὅ, 12. Α. πιᾶρ 

εὐ (ἴπ )αη τῦῦ ἀδ5 'ἴπ Β. ἔοϊρεμάθ ἔπ (λαΐγἐϊη) νϑυο!αηρθα σὰ Βᾶρθθα; 1 Ὁ. ὅ, 10 

ἴθ Ε]0 χυϊομθη ἐδατ α. 18 ἀΔ5 ἄθτι ἄρα Θηῤργθομοπάθ πρ. Απᾶτθ ἄμ! ς 6 ϑ.6 16 

ἴ, 5. θ28--Ο24, Αὐοὴ Ζ ομθα ἐμάϊηι πιδίαηι (4 Ο. 4, 3). Κύπῃξρ τχδῃ σϑείαομε 



ἼΧΧΧ ἘΠ] οΙὐπηρ,. 

ποτάθῃ, θρθη ἔν οἷη ἔπ Ζὰ υϑυιηπίμθη, σὶρ Ε. θ, 18 [{4ὺ ἔῃ αἴΐα πιδῖα πδοὶ ἄθπι 

Οὐ οι θη υἱοῦ ὅν αἰϊάϊην πιδίαπι (5. θ49). --- Ζυνομθη. μώπαρ ἃ. ζιυηῖι 

(1 σ. 18, 9) ἔξ] τΤΟῊ] οἷα ἄσγοι Βαςμ ΑΘ ῃ ΒΗ] ΟΠ οἱ δαβρ ΘΙ] ]θη85 μὰ ἔν γὰρ. 

-- Ιῃ ἰαϊπόδηαϊζης τι8 (4 Ται. 1, 9. Β) 1{Ὁ οὐγι8. ΟὮὨ] δὰ -ἴπβ ρβῆοίβθῃ: 65. ἔθη! Β. 

ὑπ ἄρῃ Οτίθοῖ. -- Ιθ ἐΐαπα ἱἐπαηοὶ τᾷ ἔπ βαπά)α (1. 18, 20) Κόπηξθ πιδὴ ΡΒ] οἵδ 

ἐμαηα, δἰ νϑυτωιέμθη, ἄθο πὶγὰ πθθθῃ ἄν τινὰ δυο ὃν ἄν ἃ. ὅν τινὰ ροϊοίβῃη. 

γε]. ἐπαέα, ἐπαίοὶ (1. 18, 17). --- Τὰ ξαύώγδαπαιων [ξ. χορβανᾶν (Με. 27, θ) τποομίθ 

-αἴῶν ἃἂὰ5 ἄθπι [οϊρθηάθῃ εὐρξδ οἰηροῆοίβθῃ [εἰπ; ἰπ (ραΐζκωζαΐων" ἀπαὰ (Μαο. 6, 217) 

τηδρ [ραϊξιϊαζιταη ἀπα (σπεχουλάτορα) [ἐθοΚθη. --- ΗἰδΙ {ΠῸ ἂπὶ Οτίθ δὲ ἄω τι8- 

 ιμαη απα (Μι. 27, ἴ. 8. ε!. 5. ὅ98) υπὰ δῃὴ ἄω υἱσαηίπια (1,. 14, 31) Ζὰ ετἰη- 

ΠΟΙ, ΜῪΟ [αἰ υἵσαπ πα (8. 077) δοῃ νἱσαχ ἀπ ρο]οίθῃ ψογάθῃ Κῦὔῦπηϊΐθ, --- [ῃ 

26. 7, 138. [6810 ἴῃ Ηάίοηγ. Α. απαὰ 8} αἰδέμαηπ; ἄθιῃ 8. ἥδ σαλάϊεϊ5 (Ἐ. 8, θ) 

Θῃ [ρυὶοῦ Κοὶη ξαύτοῦ τ 515 σονἄῃτυ ἨαΙοῃγ. ἃ. τη8, Β. τη 8. 65. ἔθῃ]ῦ 

Π80}1 ἀἰοίθιῃ ἡμᾶς ἀὰ5 ἄθπι ο]ϊρομάθη ἑαυτῷ θηςργθομοπάθ (5, ἴο ἀδίβ εὐη8 (8 οὗ θυ 

μη 8 (18 ποἸθίθῃ ψογάθη ἀδτῖ; Ε). θ, 28. ΔΌΘΥ {{Ὁ υἱβ]]ϑιομύ [Ὁ. σὰ ὅδε δαΐ ἄμ] 1086 

Ὑ͵οΙ6 ὠὐγάὶβ δέ πὰ Ἰοἴθη. --- ΝΆΘΙ ζυΐϊηιίεἢ, (1 ΤῊ. ὅ, 7) ἔθμ!] νἱθ]] ἰοὺ ἐμ (δὲ ἴπ 

οἰ πίρϑη ΗαΓΟμγ.). Ὑρ. 1. 16,19. 22. 19, 6. 1 Ὁ. 18, 12 ---. 12, 20..21 [{οὺ ὃν ἀμζεμάϊξ. 

ἐπάϊ : ταῦ] οἢ ἀδίς Ὀ]οΙ5 ἔμ ἀν. ἐπ άϊ [πὰ τῖθ αὐ αι (Δο. 12, 2.1,. 2, 41.1.1,.14; 

γρ]. 5. 622) ; Δ06Γ 685 Κοιηπηὶῦ δυο} αὐ αιυζμαάϊ γον ({. 7, 14. 12, 12, 20. 13, 29) α. 1. 

18, 24 [οἹρύ ΠΟ ρταάθ ψίθ σουμοῦ ἄν αμἰαάϊ αἰεμέμάι. --- 1 Ο. 7, 11 τ ἐωφαίααὶ 

αὐ πάι ἴὰ ζϊωσάϊάα δὰ ἄπάθτῃ (5. 634). --- 1,. 19, 20 οἷδὲ σαϊασίάα ὕπια ἐπι ζιιγΐη 

σαΐθῃ δίπη, φαϊασίάανπα ἵἕπ Θπὐ[ρυϊ οὐ ΔΌΣ ἄθπι Οὐ ΘΟ  !ο θη (ἀποχειμέγην). 1,. 20, 20 

ἱ απααυαύγαξ 58 ΔΕΥΓΟΠ ΘΙ ΠΟ ἴῃ απάαυαύγαθί5 ἴδ τὰ υὙϑυπνδπάθιη (85. 621). 

1. 13, 26 [δῦ (ἅν Σίμμωγος ᾿Ισχαριώτῃ ῬΙοῖς ϑΘοίηιδηῖς Θζαγιδέώμ. δὰ δηάγθη 

ΒΘ 6116 ϑοϊηιδηῖς ἴγραν. (4. θ, 71), ἴωᾶας 81. (Δο. 14, 10. 1.. 16, 16), μα ἴεκ. (. 

14, 22), ϑεϊηιδηὶς δὰ ἴεξ. (1. 12, 4); 06. δίοῃ ἀϊθ ρτίθοϊ. ἃ. 1αὐ. 1,6βαγύθῃ [ομπσδη- 

Κοπ υ  Ὅμ6η σχαρ. ἃ. Σ,χαριώτης. --- Ἴοη ἅδη Ιοἰζέδηρ οί γέθῃ ροὶἰ Ὁμ6η ΚΘ 6] 16 

τοῦ (ὰ μαὺ 1. 14, 22 ἀδ5 οπυίργθομβοπάθ ὃ; 1. 12, 4 θα] ὁ, θα]ὰ πίοβμέ; 1,. 4, 27. 
᾿ ιαΐηπιαη (αὰ ϑαύνγ πο ὁ Σύρος. Τὰ Με. 14, 10 Κὔππίθ, ἀὰα ἀὰ5 ατίθομ. θα]ὰ ὁ 

Ἰσχαρ. α. ὃ εἷς, ῬΑ] πίοιῦ ροπάμγῦ, πθθθπ ἄθπὶ σοϊοίθπθῃ ἤμάας ᾿γξαγδίοὶς. ἀϊνης 

δυο δὴ ἵμάας δὰ ϑξαγίδίδθ δὰ ἀΐη8 σοάδομὺ πογάθη. --- ϑαϊαηπας ([,. 8, 5) τπὰῖβ 

ΠΟῊ σοὺπ σὰ (ὼ (αἀϊανι8 σϑυάορρϑὶη, σὶρ Μο. 4, 8. 14 οἰο. --- Μο. 1, 7 νογάορρο]ύθ 

Μυϊηιμόχα ταῖς δα αὔαν ηιὶς ὁπ Ζυθιοὶ -5 α- ζὰ 8α (πὶ ατίθοι. [6 ποῦ ὁ ὀὁ- 

πίσω μου); ππὰ 1,. ὅ, 21 Κύππίο (αϑὶ ὩδΔΟ μὰ δοι ἔθ ]θη, ἀὰ ἀὰ5 ατίθοῃ. ΖΔΓ 

οὗτος, ὅς, Δ06Γ διοῖι Ὀ]οίΒ οὗτος (λαλεῖ) σοπᾶμνι. --- 1 ΤῊ. 11, 14 [06 τ18 8α- 

ἑαπα ἄθηιυ ρτίθοῃ. ὁ σατανᾶς σορθῃῦθοσ, πϑμγοπα Μο. 8, 26 (3, 26 Ῥ]οῖΞ σατα- 

γὰς) 4, 1ῦ. 1. 18, 27. 10. 7, ὅ. 2. 11,14. ἄλοιαι! οἰ ομπι εν ὦ γαξαπαᾷ) 

[6 ῃ. --- ὕει δὰ Ναζόγόδηι5 (Μο. 14, 61), ϑδμανιηδθ εὰ ἀάιρ)απας (διέθου), «7- 

ἄας εα φαϊδυαπας (Με. 27, 3) [ΟΠ] ἔθ δα Μαγζως (δα) σααϊἰέσφε (1. 7, 10) νουππὰ- 

[Π θη ᾿δίβθῃ ; θρθῃίο ἀπ ποΟὴ θογθοβεϊρίον «Ταϊκεαπάγις (5α) ἀϊσαρηιέπα (ἃ Τα. 4, 14). 

-- 7.0, θ4 οδμάοὺ πιϊῦ γμαώνεἐθὶβ, 08 Ὀορίπηῦ τἱϊῦ αἤπια: 65 ἀδτῖ Βίθυ δα αἦπια ἐ{, 

ιοὶ νϑυτυαίμοὺ πνογἄθῃ. ϑεώη5 δαὶ αἤπια (Μο. 1, 12) τοῦΐβ δὰ αὐτὰ πϑγάθῃ (Ὀ]ο δ 

αδηια [ὰπὰ [ὉΠοη ν. 10); μὰ ἐμ κα (. 19, 5) ἀθοῖ τπιὰαίβ. ϑαάϊ μὰ (τὶθ 1. 1, 29. 8, 26 

βίο.), ϑασὶ αγίδεαπάς (1,. 10, 18) ζὰ δα ψογάθηῃ οὔϑὺ (αϑὶ αὐ δέϊέῃ; Τλϊχόβ αἰνασσέζ) ὅτις 



Βἰομοσμθὶθ ἀοσ σοι μι ομοπ Ηδπαίομσεου. 6 ΙΧΧΧῚ 

σαπαγίι (Μο. 8, 3ὅ), τϑθὴ οὗτος ταὶ οἰηῖροῃ ἨάίοΝγ. ρο] θη γᾶ, σὰ μὰ σαηπαεἦ, 

Θρθῃΐο (ὰ σαΐμέα (2 Τπι. 4, 8. Β.) τοῖν Α. ζὰ μὰ σαγαίδέα ποτάρη. ΥΩ]. ἀρυίρθηβ μὰ 

αι δ) απᾶς (Β. 8, 33) ραροθῃ μὰ φψαϊζαιϑ)απαβ; ἰαϊπδι]5 (1 Ο. ἴ, 21) πϑθϑῃ σαϊαξπμδιδς 
οαἰὐσνοδ» ς 

ἘΠ. 10, 12. [ἐὺ Αγέκὶβ . βαθιὰ ἀμ: γγάν)α: πᾶς ὁ {{ ρον μη! μὰ μαπιὰ 
(σρ!. μὰ μαθρια αἴηια: 1 Ο. 12, 11). τηὰίβ. ἀδοῖ ἁθο ἀοτῦ πῸ}] ΒΟΓρΘ[Ἐ6}10 τνϑγάθῃ, 

πὰμγθηὰ 1..ὄ 17, 18 ἴῃ (αὰ (αηιαϊοὶεὸ πτορθα ἀθ5. δἰμίδομθη ὁμοίως ᾿ἃας οτἴτο )}αὰ νοὰὶ 

Βοομθη πουάθῃ τλπΐβ. -- 

ΑἸ] ὈΙβου ΒΘ σου ομέθη ΕΘΒΪΘΥΓ ὉΠΙΓΟΥ σού !Ὁ 6 Ηδηας Ἀγ θη συάπάθῃ [Ἰο ἢ 

ψ ΘΙ α Π οἢ δαΐ ἀϊθ ν᾽ ογδαβίθύζαηρ ἀρ υθίθ που Ὑ ΟΥ]  ρ 6 ἢ, σοη ἄθηρῃ ἀἰθ δυΐ υπ5 ρ6- 

Κουημιθηθη Ηδη Ὁ υ ἔρθη. θυ Ὁ ΔΌρ ΘΙ οσθθθα παγάρη {5, 1ΧΧῚ--Ἰ, ΧΧΠ]]Π), νἱθ]]οιομὲ 

5 Θἰηθν ΟΓ[Γ ΓΟ ἢγ ἔρ, 6] ἴῃ ἄθη ΒΔηἀθ ΘΠ θυ ρ 6 ἀπίγοσ 1θ ζίροη Ἠδηαίο τ] - 

ἔθη, [ὁ ψίῖθ ἴῃ ἄθῃ σάνθημ. Πγκαπάθηῃ (8. 772) σὰ Ταρο {ἰὐ (5. ΧΧΙῚ]---  ΧΧΙΧ). 

16η6 δῖ ὑῃ5 ρϑἰδηρίθῃ ΑΘΓ ΟΠ εἴθ. ΘΥγΘα θη. ἀΠ5 ((Δ θη τὶν 5. 1Χ11-ΠΧΧΧὺ ἀυτοὴ 

οἷπθ δομβίπηρουν ἀγάϊσο Τυθὰθ ἴῃ Βροίγθῆ ον ὙΠ Θάθγραῦθ υὐρυῃρ] μον Τοχύθ ᾿τπα Α]]- 

Βοιηθίπθῃ πηᾶ [6] Ὁ ἴθ ΒοΖὰρ δυῖ σφϑπᾶιθ Ὑ θά οῦσαῦθθ 465 νογροϑίαπάθηθη Ζ6]]Θηϊη- 

Βα]ίθϑθ, δ ἀθίίβῃ Β 6 6 μα] θη [10 [Ὁ ἴῃ ἄρῃ ταδὶ] πα! ἤθη ἩδηΙΟΥ θη. 415 

[6] {Ὁ ἴπ ἀθὺ ΠΊΡοσπθὴ Ηδηαίο ἢν σὰ {Πρία]α ἀΐθ ΤΡ οΥρη δ ἄρθρου ἀϊθ Ζβιϊθη οἄθΥ 

ἀἴθ ἀδπῆῦ σαί μη θη πρθηάθη Ὑ ΘΥΘηραηροι ἀπὰ ΑΠ]ΘΠΠαΠρθη ον Βυομίξα θη 

(5. 7114), Ανκάσγζαῃρθη (5. 714) οὐδὺ ρὰγ Αθϑυάομθ ἀθὺ Ζβι]θη (5. 1.ΧΧ11), 4 [6] [Ὁ 

ἀϊθ Ὀεῖρθγβομβέθῃ Αὐβίλ}]6 σϑηζου Ζείϊθη (5. 1,.ΧΧ1--Τ ΧΧ]}) Δ]]θῖη. ουκ] ὥγθη [Δ ίβθῃ, 

ἀούθη ατγάμαθ οὐθσ Απηϊᾶίβ θοῦ σΖὰ δυκθηηθη [π4, αἰθ ΡΟ σοὸρ ἄρῃ ϑ'ογθι ΡΘ Πα 

ΠἰΟδ ἸΠΠΠΠΘΥΓ ὈΘιηθυκῦ σψυγάθῃ, τἷθ ΘΓ Αὐδ[2}} Με. 2, 18, πϑίσμθη ἀοὺ ΘΟΒΓΘΙθ ΟΣ 

πϑρθη ἀτοίξδομθη Απίδηρθβ ἀδ [ἸΟἢ [ο]ρθπάθῃ Ζβι!θη ταὶ 7αἢ ()ἃ ολἢ Δλλα. 

ΟΛὮ ἈΔΙΒ. ...) Ὀορίθηρ, 06. θϑιιθυκύθ πὰ ἃμπη Βδημάθ πδομ μού (5. 600): 

αἢ σαϊάϊ αἴγα 7αών πιαγοῖη 

[2αἢ αἰΐ πιαπασοῖης τα) δάνον ἄπ τηνηνα] 

72 ἰάϊβαα ἔπ. ἐ 

Βεὶ ἀογ 5. ΧΙ ῚΠ Ῥογοὶύβ. ρα] ῥοηά αὐβϑεα τὰ εὐορηῆοα ἘΛΌΒΘΙ ΟΠ Ομ Κοῖῦ απὰ 

Του [γαστήρ ΟΥ̓ φροὐ ΓΟ Π6η Ηδπηά(ογ 06, ἀὰ στὸ [10 ἀϊοῖθιθοα Γ 000 4.1). 

ἄθοκθηῃ οἄὐδὺ ἀρουμαυρύ ἰπ ΒΟΡΡΟΙ Πα ΟΠ Υῦθη ἀπ ἀθουκοιησαθη [πὰ, ἀγίθη. ὉΠ5 

ΚΙρίηθ ΑΡυϑίεμαηρθῃ, σψὶ0 ἀνοαΐ, ρόδη)ανι (4. θ, 12) ραρθὴ ἀν. τ (ἕρ., λιαάϊδαπι 

ἐπάϊηι δαγὶσοίπαηι (1. θ, 18) σορθπ λἰ. δαγῖζ., ἐπάϊηι πιαϊ απάαηι (1. θ, 13) ραρθῃ 

αὐ {μάϊηι τπαί)., απαπμόζιων (4. ἴ, 40) σαρθπ απαάπόγωι ἐμβαη, Ἑανοὶ άϊδ (1. ἴ, 48) 

σθροη ἐπὶσὲ αν. οὐδν δὲ (7. θ, 12) σορθη ἐλθὲ πἰομύ ἰγγθῃ. 

θάρθρθη σϑἰίθη δαῇ σ] οί οι 6 ασταη 4] 8 ρ 6 Κ΄ 6116 πη, ἰπ ἄθηθῃ Πορρθ μϑπάα ΒΥ θα 

ἀἰθίϑιθθη ΕΘΏΪΟΥ, ἀϊρίριθθη Εὐγηθη ἀδγθίθίθη, τῖθ Ζ. Β. 1 Τῆι. 2, θ απάαδαδὲ 

(5. χν]),. 1 Τα. 2, ὁ. Διύδα ἰός. (8.. θ6ὅ6), .2. Ὁ. 12, 10. (αὶ. [Ὁ.. [αΐ (3. 642), Ἐκ 

1. 14 αγὸ)ῦ5, 2 Ο. 8, 20 αϊσηγίης (ὃ. 641), 2 Τηι. 8, 11 ὠϑεπιζίάα ἃ. Γι νδ85, πἘ- 

γϑηᾶ [16 1π| [6] 06 Ὑ ουίθ πὶθάου δΔαβθί πα μἀο σθιθῃ ἴῃ υγαῖ)δ8 (Α) ἃ. νγαζός (Β), 

6 ἀπηροκομγ α. θ, 12, Β. νγαλα, Α. σπυ7γαΐα (φ]είοι. Μο. 10, 830). --- 2 Ο. 1,19 

εἰρὺ Α. χηρυχϑεὶς ἀυγοῖ πιδγγαάα, ΒΒ. ἄστοι ναΐΐα πιδγαάα; ὲ Ο. 2, 10 χεχάρισμαι 

Β. ἀυτοῦ γηασίδα, Α. γαφαΐῇ; Ἑ. 83, θ πὸ Α. ουἰέμωνγάϊάα, ΒΒ. πυϊέμεντάϊ ας 

(35. 1ΧΧΙΧ). Βείάς Ἠδηβίομτι θη (Ὁ. ἃ. Μ.) ρϑῦϑθῃ Με. 26, 78 εἰρηκότος πὶράθε 

Α΄, 



ΤΧΧΧΠ ἙΠπΙο ἑπηρ'. 

ἄστοι ἀυϊίπαπὶς (5. 698 ἃ. 1 ΧΧΧΥΠΠ), α. 2 Ὁ. 1, 8 ἐξαπορηϑῆναι Β. ἄστοι (ξα- 

ἠιάϊα δαφίηια ἰτα Τ᾿ οχίθ, ρ]ϑίομ Α. δὰ ἢ, (5. 638), ἱπὶ Τοχίθ ἀδΐάν (να (υὲ αγοαρφυϊάάϊ 

υδιείπια; 2 Ο. 12, 1ὅ. Β. σαδάωγ)αδα ἴτα Τοχία, Α 8ηὶ Β. ἀββίβ θη, ἵτὰ Τοχίθ ἰαίδα- 

ἰοϊμό. 'Ῥαρδρβῃ Ἰἰοῖρ 2 6. 8,9. Α. νψίοαον απαδαΐί)α (ἃ. 1. διακονίᾳ), Β. απαδαπίιὲ (ἃ. 1. 

διαχονία); Θ θηο {6 νἱθ]]οἰομὸ ῬΡΗ. 8, ὅ ὀίηιάϊέ απιάιναδοε (περιτομὴ) 815 δίηιαϊ᾽ 

απέάκαδγε (ἃ. 1. περιτομῇ) τὰ πϑῆπιθη (5. 650) ἀπά 2 Ὁ. 8, 7 115 ἀθγ Θοίμ (ναγέλ 

νεεγασ; να]. 10) ν᾽ β]]οἰομε ἐγεγήϑη ἐνδόξη [ὑ. ἐν δόξη, σῖο 9 (ἐν) δόξη ὕνι υτοεϊιάετωο. 

ΑΘΒΜΠ οι ΒΕ. 10, 10 λαΐνέδ, 4119 χαρδία [. καρδίᾳ (5. 631). Ὑρὶ. 2 6. ὅ, 18 α. 8, 8. 

26. 1, 8 Ῥερορῃοίθῃ τὶ ἰῃ Α οἰποῦ δ ἀρ θη θυ Καπρ' οὐοΥ ΟἸο[[6, ἀδέθη ἀϊθ 

Ηδηα οΠτ ἔλθ οἰπθ Ζίθμα! οηθ Μθηρθ θη μαϊέθη. 516 Ἰεσθὴ τη5 Ζθϑαρη 5 80 το ἀδΓ᾽ 

ὉΠΟΥΤ ΠΟ μ6 πη ΤΗδεΙρ Καὶ πὰ ΑϑπιΠρίκοὶῦ, τοῦ Θ] Ομ Ὶ τῖγ ὃ. ΧΧΥῚ---ΧΧΎΥ͂Π [ὉΠοη 

αἴθ. σοί! μθη ΟΘἰ [ὉΠ ΙΟμΘη πθρθη ροπδὰ οἰησθῃθηᾶο Ῥυλίαηρσ ἀθ5. ουϊθο [θη ἀπᾶ 

ΒΘΌγα ἤθη αταηάύοχίθα (θὲ ἢ. ϑ'οιγθ δὴ ἄθη ἢ. Ηϊθγοηγτηὰβ ἱπ Βρί θἤθπὶ [Οἢ 

ψοηάθῃ [ΔΠ6π, τηϊύ ὅσμῃύ ἀθαξομου τ πα] Ομ κοῦ πὰ ον ΘΠ δἰ ο κοῦ, ὕγσοῖομθ ἴῃ 

ἦθηθῃ ΟΑἸο[θη δὲ ἀὰ5 ΑἸδηζοηαίτθ Ὀοἐδυϊρὺ πϊτγά. 

ΘΠ πἰομῦ πὰ, ἀδίβ τἱσ ΠΙΘΥ, πϑιη θη!  !οἢ ἴῃ ΟἸ ΙΒ ΓΓ6]]16η ἄου Ὀαίοπάσθη Ενδη- 

Θ6]16η οὐθγ Βτϊθῖθ ρ]ϑι ομ ἀθυξίρθηῃ ὙΥὄγέθυπ Ὀθρορηθη, ΜΘ ΥγΟΥΖΌρΡΒ ΘΙ [6 ἱπΊ [1085 

(αἴχιι5 [Ὁ. ἀασρφίζιι5, ἤδάλιι5 [Ὁ. αὔυα, πάτς ἴ(. αι, σαάμγ)αης ἴὉ. δὲ ἰίαπαςβ, σαΐξυδ 

[υ- ἐαὐγαααύνὶ ἃ. ρίαϊ)δ, πλάϊ [Ὁ. υυῖδ, παγηη)αιῖ (Ὁ. μαάϊέαη, Γεσίπαμι [Ὁ. {ἰιἢέ- 

Ἴαη, {μτωἢ (ρει ίδη, (Ὁ. ναϊϊαηιδγ)αη, ἡνασιιδ [Ὁ. ἐπίηιασιιβ ἃ. ἴ. ψν.), [οπάθση δῦοῃ ἰπ 

ἄθῃ σνϑυοϊθάθη θη δα Οἢγ θη οἷπθβ ὑπὰ ἀθβίθι θη βυΐύάοκοβ (τῖθ Ὁ. αὐξαϊ!, Μ. 

ἰάωσηϊάα Μύ. 40, 72; ὕ. αγάϊκὶ5, Μ. ἑπυϊαϊς Μι. 20, 7δ; Ὁ. για, Μ. σαγιυὶ ΜΙ. 

ΟἿ, 1: ἴ. 8. 6898) οὐδὲ πα] οἢ ἀητηϊἐ θῖθαῦ ἂπὶ Βδπᾶθ ἀογίθι θη Ηδπηαίομτ Ἐ Εΐπζα- 

ϑοΐαρε, ποάυγο ἀπ Ζαρ οί ἢ ἐγ ὁ η6 Ὑ τίου 415 ἅπαξ λεγόμενα οὐμδιέθη οἄου 
ΔΘ Ὀο[δυ σὺ πογάθη [1πά. 

ΒΟΙΟΒΘΙ ῬΔΠαθθυηθυκαηρθη πὰ ἱπι ὙΥ Θ ΘΠ ΠΟ Π6 πη ἔοΙσοπάθ: χὰ λαϊέμιυϊ (κ --- 

υὐπὶ (Δίο. 1, 0), σὰ ξάά)α --- ἰἀϊμίάα (1,. ὅ, 28), ἡγαπάαπι --- μαι αηάαηι (1. 

6, 47), ) αϊᾶα --- απαυάϊ, (Β.. 9, 18), σάωηπδαξάτν --- πόζωι (1. ἦ, 38. νρὶ. Με. 

11, 17), ὠηλοζίἢ δη5 --- {ξοη γα (1,. 8, 2417), γ)αϊιωι ναίω --- πιαπιηιδηΐη (1). 10, 138), 

ηναηιηιδυιῖη, ---- ζαϊιπγαίδια (Μυ. 6, 54, 5. 596), ἡδάιις --- αἴνα (1.. 6, 49. 48), 

φαγοϊσαϊαδαγάι --- σα μάϊαϊά)άιν (1 Ο. 9, 19), σαροϊφάι --- σαναπαϊαδαλάω (1 Ὁ. 

9, 21), απάπϊηιω --- δυιλΊ)α (1 Ὁ. 10, 830. 17), κὐ (δξοὶεν (ον ἀΐη, ---- οὐ ἐπαϊ)αη δέῃ 

(( Ὁ. 19, ὃ. 5. 696), γἱων)αηαᾶ, --- 7γαναγταγαπα (1 Ο. 1ὅ, 38..Α. 5. 0637), σαάϊσϊηδη- 

ἀώω --- σαγαϊιδηαάιν (4 Ο. 4, 11), ἠναξυϊμηααπάαηι --- ἡγαϊιδηαπάαηι (2 Ο. ἃ, 18), 

αγαιάωδιδαδαλη, --- σαδιϊπαηπδαδάινη (ἃ Ο. 8, 14. 5, 638), ὠδζαπη) ἄϊηνα ---- ἀπαῇῖ- 

μάϊπια (2 Ο. ὅ, 12. Α. νρὶ. 10, 12), Ἀηιμδ --- σαί (2 Ο. 12, 7), φαμαφάάϊ --- 

ἐπαίΐγιυϊ άϊ (α. 4, ὅ), σαξαυϊάα --- ναώνμέα (α. 2, 8), (ἰωξοΐη, ---- τηηιαλέ (Ε. 4, 18), 

σαγνοϊαοϊγάϊϑ --- σαπῖαϊς (Ε. 1, 14), υἱάϊ δαγηα Παΐξὶχὶδ ---- εἰς αϊξοϊηάϊ εὠὐγισκάϊ 

(Ε. 2, 8. 5. θ47), σδαάϊνι --- ἐμὶωποϊφάϊηι (Ε. 2, 10), πιαπαργαζειδ᾽ ΒΒ, αἃ. πιἰωζάϊδω 

Α. --- πιαπασπαπάοὶ πιαπασοὶ (Ε. 8, 10. Κ΄, θ47), αὐδυϊ(γ(ἀϊς ---- κά ούες (2 Τὰ. 

4, 67; μισξυηπῖδ --- (αὐλπιὲ (1 Τα. ὅ, 28. 5. θὅ7). 

Ααίβου ΓΟ] θη ρ]θιοἢ ἀθαύ ρθη ὟΥ ὀσύθγη πὶγὰ ἴῃ ἄθα Ἡ ΔΗ μιθυ κα ρθη δέου οἷη Κ]8- 

ΤΟΥΘκ Ὑ οτῦ ροἰθίχί, σὶρ ὀδκος [ὔγ ριδία (Με. 12, 24), σαῤίπάαη (δῆσαι) τὰ σαξανη) απ 

(δαμάσαι: Μο. ὅ, 4), σαπδλϊαάὶϊ (1) ἀἰι} (ἀρκεῖσϑε) τὰ ναϊαάϊεν, (ἄρχεσϑεγ: 1. 8, 14. 



ΒΙΟΒοσ μοῦ ἀθ᾽ ρο ΒΘ ἩδΠα[Οἢγ ἔθη. ΤΧΧΧΤΙΠ 

5. 010), ἐλεζοὶ υὐἱάα πὰ ἔπ ἐπϊζοὶ ναϊϊασαϊοϊκάϊάα (Μο. 1, 11), πὲ γαῤνυάςρ) ἀϊα 

πιμνίδ, τὰ ζαύγηνοζ)αϊς (1 Ο, 8, 9), εὐ ἐμρσίαην δὰ αἰ Μαδίηι ζαίγ υάτις (α. 4, 8. 

5. 644), Διὰ ᾿ἰδαη εἰδζιίδηας ἔῈ πὰ 7γαἰ})απιαγ Ζοῖτις ἐ(ε (ἃ. θ, 8); οὔδυ 65 υἱτὰ 

ἀδάσσγο ἀθὺ ϑαΐζ ὑπ δίηη υϑυθθίβοσθ: σὰ ἔν ἐπαηπιοὶ γάϊπάϊ ζυδηνιν, ἵν ἐδανιηια 

“εϊϊηηιΐη (Τ.. 9, 34) ὑτιῦ ἃτὰ Πδπᾶθ 7αἢ αὐ ἔπι ἐπ ηυϊϊπηιαηι αἰσασσαπάαηι (8. 616], 

ξὰ δὲ υἱϊγῖην (αοὶ ζαυϊνασαϊοϊξάϊαα ἕηιθια (Ε. 1, 9) ΘΥΓο μοί απα ἰθιβοϊηάϊ, ἐπ θοὶ σα- 

γαϊαϊάα ἔν ἕηιθια (8. θ46). 

Οἰἴὔπη 15 Πηὰ [Ὁ]0η6 ΟἸο[ϑη τθομὺ οἱρϑην!οὴ ΖΘαρΘη ΘΠΘῚ ΤΠ ρου Δ τηύθη Ααΐ- 

γηθγκΚίδτη κοῦ σού [Ομ ὺ 61 [ΠΟΘ η δαΐ ἀϊ6 νου οἰ θάθπθη 1, Θβαγίθῃ ρου θοΒ ΓΟ ον Τοχέο: 

ξὰ απα ιεάϊεϊι (α. 2, 6) [τ6μὲ 'π Α. ἂπι Βδηᾶθ μύμιζ, ἀδ8 ρϑηπδαθν σὰ λαμβάγξι 
Ρδίδο; ζὰ πίω Πάν οι, (οὐχ ἀχούετε: α. 4, 21) Πρ δπὶ Β.. μΐμ μϑβμσσυκι; (οὐχ 
ἀναγινώσχοντες ἀχούετε οἰπῖρον ΗΔΙοΗγ.). Ζαᾳ οἱ μαηιῦ πιο) ἀΐπια 7αἴν μαπὶδ ῥγαῖ]-, 
2αϊΐπια (ΡᾺ. 8, 10) ἔὰρε πδοῖὶ ἄθπι ρθη μθα. χαγόγι, γόσωΐα (8. 660) Α. Βίηζα: 

 ιόη, σασσαηι σαγάϊαοίηαϊ. ΟἿ ποὶρὺ ἀ85 οἰμιίομθ θθίάθν Ἡάίομγ. ΠΙΘΌΘΥ Ζὰ ἀον 

Θἴπθῃ 815 Ζ ὅδ δηάθτῃ 1,6βατῦ: δὲἀ)ανπάανς [{ἰτηταῦ (4 Ο. θ, 1) ζὰ παραχαλοῦντες, 

ψΌΠΘθοη παραχαλοῦμεν φοϊοίοη τπὶτὰ (5. 640), τϑμγοηὰ ἀδβίθιθο Ὑοσὺ 2 Ο. ὅ, 20 

ἰπ Α. πὶ δεόμεγοε σομύ, ἴῃ Β. ἀδέϊμν δίάλαηι ταῖῦ δεόμεϑα (5. 640). Ε. 23, ὅ. Α.᾿ 

Μγωι (ἔξε), Β. για (ἔσμεν); ἄδρθρθῃ πὰ ἡἔγωΐ (1 ΤῊ. ὅ, ὅ) τὰν ἔξε α. ἔσμεν 

(8. 6568), ἐλαύνδινη (1 ΤῊ. 4, 9) ἐάν ἔχομεν α. ἔχετε, υτηρϑισθητὲ Α. ()ωίη, Β. Μγενηι 

ἐὰν ἔξε (24 Ὁ. 7, 8) Β. υἵξωηι, Α. υἱξωξ, ἔν οἴδαμεν (1 Τπι. 1, 8); νίθάοταπη ἐἤωζ- 

}άϊηια (2 Ο. 10, 9) ἔὰν δόξωμεν ἃ. δόξω, υἱϊοίπια (1 ΤᾺ. 4, 8) ἐὰν ϑέλομεν α. ϑέλω, 

σαααύγμμη (2 Ο. 10, 12) ὰᾷν τολμῶμεν α. τολμῶ, ξαπηα (ἃ Ο. 8, 1) ἐὰν γνωρέζω 

τ. -τομεν, ζιηιθ (1). 1, 18) ἐὰν γνώσομαι, δίάλαηι (2 Ο. 10, 2) ἐὰν δέομαι (νρ]. 1. 

ὕ, 8); ἀάρορϑθῃ ψηθίέῆαηι (α. θ, 9) ἃ, γιοίέπα Β, [ὰν ϑερίσομεν, αἀπαμιδηνιέῃ, (ἃ ΤῊ. 

8, 6) ἔν παρελάβετε ποῦθῃ παρέλαβον, παρέλαβε (8. 6656). Εῤπ ἃπᾶτεοβ ΜΔ] 

(Ε. 2, 8) (ομοίπο ἀΐθ 1 ϑβατῦ ἱπὶ Τοχέβ υἱζαηβ (τὰ ϑελήματα) ἀπὰ ἀϊθ Ἐδπάρθογηθι- 

Καπρ ζω έμηιβ (65 ἴο]σ ἐπιϑυμέαις). δαΐ “πρὶ Ἰδἰβι πὶ [8 Τιθβασύθη νοζιυηέαίεδ ἃ. σο- 

ἰιρέαΐος πὰ ἀθαύθη; ἀἰθ ζὰ 1 Ὁ. 18, 8 οἱ σαδγαη)άϊαι φοίούξίο. Ἀπ ἀθθυιθυπηρ' 

δὲ Ὠυδράν, ΔΌΘΥ ποὶρὺ ἃπὰ ὈοΖοαρύ, τγᾶβ [ὍΠοη ἄθὺ ἢ. ΗἸ ΘΥΟ ΠΥ ΠΙᾺ 5 σοὺ ἀθῃ οΥΘΟΒΙ- 

[ὉμῸπ Ηδηα(ομτ θη [οἰ ποὺ Ζοὶῦ σὰ αἰθίον 6116 [ἀρῦ: ἀρὰ αγασσος ἐρίοβ ἐρζω 

θαθηιρίαγία ἀϊνογα; οὗ {ἰηυϊ ἐἐιναΐησθηι καυϑήσομαι ὁοἐ καυχήσομαι αριᾶ [ιαζζιος 

δΥγούθηι ἡποίουϊ 6. ὯϊΘ σού! οη8 Πρ δ] ϑἴπηρ Ὀείυδυϊσὺ ἀἸθθ Αὐδίαρο ἐγ ΟΝ Ὁ 

Μδποῆθ ἀϊθίου σού! [Ὁ Π6η Ἡ ἃ ἢ ἃ Ὁ θα ΘΥ Κα Πρ 6, ΥΓρΥ Δ ΠΡΊΟΠ ἔοτύροίγαρθῃ οἄοΥ 

δὶ ἔοτύροἴθέζεον ΕΟΥΓ Ομ απρ' ποὰ πἰπσαροίιρῦ, ἀγαπρθη ΔΙ] Β]1Οἢ θοὶ σϑυν θ! ΓΔ] ρσύθπ ΑὉ- 

ΓΟ τ θη τη ύθη ἰπ ἄθη Τοχὺ οἷπ, βου δηϊκοπᾶ {Ὁ Δ Οἢ ἴῃ ἀἰοίθπι δίππ μαΐδτασσα 

(Με. 9, 42), υδῃυο οἰ ΠΟ ΠοΥ ὦ ταϊπεέϊς (Μο. 6, 17. 7, 10), ἐμᾷ αἰϊὲς (Δα. 9, 41), 

νὶθ Ε. 4, 28 (δὲ) Α ἐξ, Β αὖ ρἷθῦ. ΘΙ ἰοῦ ρομότο πίθτμον 7αδάϊ (1,. 17,0. 

5. 619), ἀπᾶ Ζὰ δὲ ἐλάι (εἰ δὲ μή γε: 1,. 14, 82) )αδάϊ πὲ ε πιαπιέεῖς (8. 617); 

υἱ ΘΙ ]οομὺ δαοι ἠ(ηι) πυπάαηι (1 Ο. 16, 6) πϑθϑπ΄ ἑαύμωη, ἐδυγαηι (5. 6950). Βοινοτ- 

ΠΟ ἐπωβπέώως ((. 2, 233) πϑρϑθῃ μαπαιρσοίης (5. θ61); ΠΟμοΥ 09. αγηιαπαίΐνγέοϊ (Ὁ. 

8, 12) ποῦϑῃ διοὶἐποὶ (85. 0652); ἐϊηγ αϊεέμοίην πθθθα ψυϊζηοῖη, (4 Ο. 11, 4})} αὐγιηῖς 

(1 Τπι. 8, 3) πϑϑϑθῃ (ξίβ, (οί δίης ἰσὶϊ γυϊ δε} (ΕἙ. ὅ, 28) πϑϑθῃ 7." μὰ 7ιἰδαπ 

)νὔδεν (8. 648), Τα αἰϊάὲ ἐπάϊ βἰμδηάϊ (Ν. ὅ, 18) τὰ 7εἷ αἰϊάϊΐ επϊζάϊ γιαπὰρ δῖ 

(5. 594); ἄω γταυαύγλιεἰς πιαπδ σαϊάϊιβ ἔα σαγὰ (1,. 19, 7), πὲ ναΐῆέ πὲ ναΐμίς ὃ 



ΧΧΧΙΥ͂ ΕἸΠ] οἱ ἐὰπρ, 

( 6. 7,19: 5. 684 ἃ. ΤΧΧΥΤ), ϑμπά] ἢ αὐ νἱμαπάϊη κἰπάΐτια ϑυγίάϊς (1.. 2, 2) γασὶ- 
ἠδπαϊη ϑαώνγίηι (νρ]. 4, 27 α. 83, 2; 5. 609). 

ΝῸΓ δὰ [Ὁ]ΟΠθτὰ Β θην μθη, Ζυγθίθυϊοὶ Τοχέθ, ὑγθ]οηθ ἄθπι Ομ γεῖθο. σοί! ΓΟ οάοΥ 

Γομοπ τι θο ΒΓ γΟΥΪΔ ΡΠ. Ζὰ γϑΥρ] θ᾽ 6η πὰ Δα5Ζρ] οἰ οηθη, Ὀ]οΙ δὲ οὐκ ἄγ! 16, τ 85 

1808 Ζὰ ΒΕ. 11, 1 ἱπ τιαπασοῖν ψεϊπαηιηια 415 δἴπθη ϑοζοθοίϑηινι 5 δοίμυπ Ζὰ Κὅπ- 

ΠΘῺ τηθἰηΐθ, σγ͵ὸῸ ΠΔΟΒΙΠΔΗΠ 5 Αὐξραθο ΟὐδΥ Αὐβχδῃ] ἔγθ] ἢ ἱπὶ ϑύο 6 ἸΙοἴβ, ΤΙ ΌΠ6η- 

ἀογῇ 5 Γι οβαγύθπῃδυξαπρ ΔΌΘγ δίῃ Ὀγδοηΐθ, ἰηάθπι Πΐθυ ἀϊ8 ου!θο! [Ὁ Π6η Ἡδη Οἢτ 6 ἢ 

Φα οῃθη λαὸν, ἀ. 1. ἡπιαπαρσοΐη (νρ]. πιαπαφοίη (εἰπάϊ Τ,. 1, 68. 17), υπὰ τὴν χληρονο- 

μέαν, ἃ. ἰ. ατόὲ, [16 ἐμ 61] 6 (ἄΠ] 16 πτῖθ Μύ. θ, 1 αγηιάϊδη πὰ ἐλεημοσύνην [. δέ- 

καιοσύνην [ΙΟᾺ [ΟΠ] σ(), πποάυτοι (οίμαπιηια [ον Θμα]οὴ ουκιἅτε. ΝΊΟΒΕ [Ὸ ρ᾽ ο ΚΠ Ομ 

αὐγίποίνα ἀπ αγα σαγὰ (2 Ο. ὅ, 12), νο οδὗνγα δάικαϊηβ ἀὰ5 2 Ο. ὅ, 12 (τρ!. ΡᾺ. 8, 20. 

Ε 2, ἐξ. Μο. ὅ, 8) οἄδτ ἀδβ ἴοϊρεπάβ σαζέίπιγ)δ (ΞΞ ἘἙ. 2, 21; υρ]. ἐἰπιγοῖπις 2 Ὁ, 

10, 8. Ε. 4, 12. 10. 29) νογγερ σϑάδομὺ πϑγάθῃ ππαίβ (5. 639). - 2 Ο. 7, 4 {{Ὸ ἔῃ 
αἰϊάϊχος πιαπαρσδηβ ἀφίῃ εὐ αγάϊχος Κοῖπο ΟἹοΙ6, ἀα ὅποι στ θομ! [ἢ6 Ηδπάίοἢγ. 

πάσῃ τῇ πολλῇ ροπᾶβτοη (5. 640); 1. 12. 8. 408. {6 Διο ι ρὲ μκείης πθθθα ἤϊισα- 

ἰάιιδ8, οὐδ Υ υἀπηροκθηστί, Κοὶπθ ΟἸἹοίς (5. 626). 

Ὗγο ὑπ58 Ζχοὶ Ηδῃαίο τ έθη ζὰ αδϑθοίθ ΓΘ ῃθη., [Ομ πα ἀρυῖσθηβ ἀΐθθ δα ἢ 

Οὔπθ ΟἸοΙΘ πη ἰπ Βεἰγθῆ σθηδΌΘΓΟΥ ὙΥΙΘἄοσαῦθθ 465 ρου θο ΒΓ Πθη Τοχέθβ σθρθη εἷη- 

δηᾶογ: Ε. 4, 80 νἱτὰ ἐν ᾧ ἴῃ Α, ἄστοι ἕω ἐπαηιριοῖ, ἰη Β. ἄστροις ἐπαηιηιδὶ πἰοᾶογρο- 

βοῦθη; 1 Ὁ. 10, 2 ὑδοτίοισύ Α. τεϑέτω Ὀοίβου ἀυγοι ἰασ)άϊ, 8415 Β. ἄυτοιμς ἑάώμ)άϊΐ, 

2 Ο. 8, 8.4. φανερούμεγοι ὈθίδοΓ ἀυτοι (νἱβενπάϊ, ας Β. (υϊβιηεῖι; 2. Ο. 8, 19. Α. 
συνέχδημος ἀυτοι τοϊησα δα. Β. πιεῖ, σα ηπίπαηι; 2. Ο. 8, 20. Α. στελλόμενοι 

ἄστοι δίναπα) απάατις, Β. ὀϊναπαά)απάαηι (8. θ41); 2 Ο. 18, ὅ εἰ μήτι Α. μὲδάϊ, Β. 

ἐδάϊ; Ἐ. 1, 22 πάντα Α. ἄστγοι αἴΐα, Β. ἄμγος αἰΐ, Ἐ. 2, 2 χόσμου Α. ἡαμίγπυάζειδ, 

Β. ἄϊυΐ8. 

Ιῃ ζο]σϑηάθη ϑέ8]]8η (μοί άθη ΓΟ ἀϊ6 ἩΔΙΟἢγ. Α. ἃ. Β. [ἄγου πᾶ ΒΓΕ πυτη θα, 

ΠΔΟῊ ἄθπι βτἰθο μι Ὁ Πθη Τοχίθ στοὰ οἰπαπᾶογ: 2 Ὁ. 2, 12. Β. ἕω αἰυασσδι)δη (εὶς τὸ 

εὐαγγ.), Α. ἴηι αἰνασσέϊ) ὅτις (διὰ τὸ εὐὖ.); ὃ Ο. 2, 16. Β. ἀάωϊῃάμις (ϑανάτου), Δ. 

5 ἀάμιπάω (ἔκ ϑ.); ἃ Ο. ὅ, 18. Β. λαένίΐη (καρδίᾳ), Α. ἴα παίνεΐη, (ἂν καρδίᾳ), 
Ὑδητοπα 2 Ὁ. 1, 9. Α. ναϊδέάϊ, Β. ἔπ ναϊλέαάϊξ, 4110 ΟΥδοῆθη θοῦ ἐν βαθθηῆ; 2 ὕ. 

7, 8. Β. γαγυϊέαπ (ἀποϑανεῖν), Α. πεϊέῃσα υϊαη (συναποϑαγνεῖν). ΝΌΘΟΙ ἤεῖποῦ 

θη θοάθ Ηαίοητ. ἀθγίθιθθη Ταχύ ἃ οἰμαπᾶθε ἰπ ΕΔΠΘη σπτῖθ ῬΗ. 8, 183. Β ηἶ 

ἐπάω, Α. αὐ ἐπαύῆ, (γα]. Α. ἐμάν, Β. ἐμαύδ ἴῃ 2 Ο. 13,5); Ὁ. 8. 1. Β. ἐβμαγ, Α. ἐπαν- 

«δὶ (οὖ): Ε. 1, 14. Β. ἐφεῖ, Α. αοὶ; Ἑ. 8, 19. Β. ἄω, Α. ἔα; 2 Ο. 7. 8 Β. ἄωξ, Α. 
τέ; Ο, 8, ὅ. Β. νἱππόη, Α. υἵππα (πὶθ μυπηδ ἃ. ἡμηηα); ὃ Ο. 9, 3. Β. σανασίάα, 

Α. ὠδυασίάα; . θ, 1. Β. αἰ ιίμυαπαᾶς, Α. απα αίζμυαπάε; 6. θ, 18. Β. ναξαπάαηξ, Α 

ἀιπυαλξαπάαηβ; Ἑ. θ, 11. Β. αἱαδιιζάινε, Α. τὐυποϊπόης; Ἐ. 3, 10. Β. φιαπαφχαϊιπὸ, Α. 

Πιωγάϊπω; 2. Ο. 18, 7. Β. ὠησαϊιαηπάϊ, Α. σαζιζαηάϊ (ὃ. θ483); Ε. 1, 19. Β. ὅπη τη 

(εἰς ἡμᾶς), Α. ἴα ἐφυὶς (εἰς ὑμᾶς), πεῖομθ γ᾽ ογδα[μὰηρ οὔθὺ Ὑ ΘΓ ἢ ΓΘ] απο ΒΘ ἄοΥ 

-ΡΘΥΓΟΠΘ ἢ ΘΘΠΔΌΘΙΘΥ Ὀπύονίπομυπρ Ζὰ πρυρεδοθομ δύ, ᾿ἰπάθιη Ζὰ τ 18 ἀπὰ ἔφυϊς οἷο. 

ὑμ6 15 (ὉΠοη ἱπὶ ΟΠ ΘΟΒ ΓΟμ θα ἡμῖν --- ὑμῖν, ἡμᾶς --- ὑμᾶς, ἡμῶν --- ὑμῶν Ἰεθμαΐε 

τ ο6]π (Ζ. Β. Μο. 9, 40. 1,. 9, 50. π᾿. 14... ΟΔδ. ̓ν 4.6 Ἰςά δ, ἥν τ δ θὲ 

ἢ, 12. Ἑ. ὅ, 2. Ο. 1, 10. 2, 13), ἐπι6 115. Διο ἀΐθ ρου Γομοπ Η πη ΓΟ Ἡτ ἔθη Ζ. Β. ἔζυξδ 



ἘΠ ΟΚΌΙΠΙΟΙΚ δῦ ἀἶθ ρ θο ΒΓ 6 η ΗΔΠα[Οἢ ΤΙ 6. ΙΧΧΧΥ 

Ὀἰδέθη, πο [Γἀταμη ] 6 στο Ὁ 6 ΗάΙομν. ἡμῶς (Ὁ. 1, 18), υτηροκϑηγέ τιρδ, τὸ 8119 

ὑμᾶς (32 ΤΕ. 1, 6) δυίμγθῃ. 
ΑἸ16 ἀϊθίθ πὰ ἃηάγο Εὐομϑἰ παηρθῃ πἄηρθη δυῖ ἀδ8 Επρ 6 τηϊῦ ἀθὺ σγοίβοη π- 

ἐδγασμαπρ ρθουν ἄθῃ Ἰσγοὶβ ἀθυ]οπῖίρθη σα ΘΟ ΓΟ 6 Τοχίθ αηὰ ΗδΠαΓ ΟΠ θη ρτὰρ- 

Ρϑὰ Ζαίδιμπηθ, ὑϑῖοῃθ ΓΠ6]85 61 [δἰμοῦ Τ ΘὈ Θγθὑζαμῃρ; ἰπ ἀογ Μίιύίίθ ἀθ5. υἱογέθῃ 

αβγμαπάθτίβ θθητίχὺ ΠθΘἢ πιᾶρσ. ΠΘῚ [6]. ΤΟΙ Παὺ ἱπὶ ὁ. ΤΊ] 16 116 [οἰ ποὺ Αὐ5- 

5889 465 ρυϊθοι [Ὅπθη Ν. Β. (1850) 5. Υ---ΧῚ]] οἷπθ ΔηΖδῺὶ ΚΘ 6116 η ἃὰ5 ἄθη ἔνδῃ- 

σοῖθη ἀπά Βτίθἔθη ΖῸΣ ὥρσᾶοηθ ρϑθογδοιῦ, αἰθ δὲ {Π6115 ἴπ Β γῆ Ἰορτ ΓΟ μοὺ ΘΠ] ὰῃ 

ἄρον ογί σὰ δἰπαηάοσ (Ζ. Β. ΒΕ. 7, 22---25)., {Π61}5 ἴῃ Βοίγβ' ποι ιυσοηάϊρου Ετρἄῃ- 

ζαηρσοα (2. Β. Ε- 1, 156) οἄδγ Ῥδγθηίμθθγαμρθη (2 Β. Μο. 1, 1.-- 4), {π6}}15. πα] ἢ 

ἴῃ ψογάπαοτυαηρ σοη ὙΥ ὄτίοση (Μο. 8, 23) οὔϑὺ Βουηθη (ἃ. ὁ, 12) ἀνϊπροπά (δ᾽ 

Βοίογαηρ ἐγ που Πδ]ύ. Τιοἰάογ πὰ ἀπ5 γομ αἰ ΘΙοΥ στϑίοπθη Ῥ ΘΙ μη Ὸ]ρ 6. σοπ 5 [8]- 

Ιθῃ ἀσγοὴ ἀϊθ 1,10 Κ η μδ ρ]κοἰῦ ἀπίγου σου! ἤθη Ἡδη (Ὁ ἢγ θη οἷηθ τ οἰ θηί! 6 Απ- 

558] ἰπδτοοπ θη Μὰ: 19,.,19.:.2}.,2834..-.2}7, 38. 1). δρυεδιό ας ΒΗ ον  σ ΌΣ 1162 

10, 2ὅ. 1 Ὁ. 8, 1. 9, 1ὅ. 14, 8338. Ο. 1, 4 τὰ Ε. 1, 15) »Ἄπῃ2]16 11 οὐ τοκύ, δ ἀγθ Ἴ6 Π0 

5.616 {(νῖθ Με. 1, 1--4. 15, 28. 9, 28. 1. 8, 44. Β. 7, 22---ἶὐῦ. 10, 10. 2 Ὁ. 7, 8) 

ὈΙΘῖθθη. ἀαοἢ Ὀοὶ {Π]{1] 85 προ] Ὁ ἀπὰ ὈθΖθαρθη ἰπ [Ὁ] ΟΠμΘ ἢ ἱμγθτα ΕὙΓΟΠμθἰη θη, ἀδί5 

Αἰθίβι θη πὶ υἱογύθη ΦδΒγμ απ άοτὺ Ρογοὶίβ ἔριὉ {ἀρ η, τῖθ 6 μθαΐθ ποο, ΤΠΘ Γ 

οὐθὺ θη ρο τὰ [6] Πα ϊ, ΤΟΥ ἀΠ5 ὈΘΙΓΘΠ6η. 

9.165. οἷ πη θ 6} νοῦ Μο. 9, 23, σὸ πιστεῦσαι (σαϊάτιδ)αη.) ΤιΔΟὨ τη Δ ΠΠ᾿ 5 

πιστῶσαι (1 Δο τη. ὃ, ΧΙ ἃ. πον ὥ. 604) ἴῃ θπθπὶ Τδμγμαπάογὺ θογοὶίβ ἄρῃ Βδηρ; 

Δυροϊδαΐθη Βα θ θη ᾿ποοηΐα ; ρθη [ὁ ΒΗ. 10, 10, γο Ολυϊμάις (Τοτη. 2, ΧΙ) θογοὶύβ [6 [Ὁ 

οἰηρθάγιπρθη πᾶ, πἄμγοηά 1 ΤῊ. 3, 9 ἀἰθ θδίάθη 1,ϑβασίθῃ χυρίῳ ππᾶὰ ϑεῷ ἴπ [εἷ- 

ΠΘΠῚ 7γάτι)ήη σι σουθὶρὺ δαϊητε. Ὀᾶρθσθπ Ὀοί αυρύθ τυθηϊρ θη Μί. 8, 28. ἀ65 

Οτσθηοβ Γεργεσαίων οἄδν Γεργεσήνων ἄυτοι Θαίγαίάϊηδ (πτἀβτοπα Μο. 5, 1. 1.. 8, 
20. 37 Θααααγόηδ ἀαλίαάν ρο]θίθη πὶγά) ἀπᾶ 1). δ, [4 ἰπ σδαϊηβ υἱϊ)Ἵηη8 ἀδ5 εὐδὸο- 

χέας οἰμίρου συ θα ΒΠΠΌΠ6η ἀπ δοπαθ υοἰιυιξαί8 ἀοΥ Ἰαύθὶ πΙ ΙΟμ6η Τοχέθ. ΤΠοουσδίομθπὰ 

Δθ6Υ πῖτὰ ΒΕ. 1, 1δ νι γκ ἢ ἀᾶ5 νϑυ]δηρί ἀγάπην ἀστοῖ ἡγλαίῆυα πἀπὰ α. 3, 12 
τινας ἀυτοῖ μηνὶ ἀπ ἦλθον ἀστοι ζυδηιη, 6 πα] 2 Ο. 8, 8 ἐν πλαξὶ καρδίας 

σαρκίγαις ἄστοῃ λαίγίαηδ (νοὶ 1. 12, 40 μαΐνέόπα ἔὔν καρδίαν πϑθθη Παΐνἴη, 

τὴ καρδίᾳ) σερθη ἀδ5 υἱϑι ἔοι σϑπσμη!ομθ χαρδέαις Βο[ἀ σέ. Ὁ 
Ἧγα5 δῦϑι ΤΙ πθηάοτγῇ ([849: 5. ΧΙ) ἅδον Με. 2, 22. (νϑυρίὶ θη τοῦ Μύ. 9, 17 

α. 1.. ὅ, 38) ἰαρὲ ππὰ σιἀηίομῦ, ἢπάθὺ ἀσγοῦ ἀδθ (οἰ οηθ ψιϑάθγατα Κοίπθ Τιδίαπρ 

ἸΘΕΓ, ΠῸΓ ἀδίξ σίμέαπα ἄοτό δυΐ ἀΐθ σίγκ! ἢ γουμδηάθπθ Τιϑβατὺ βάλλουσι [αἰ 

ἀθ5 σϑυδηη]οῆθη βλητέον Ηϊηνγοιῖ. ὙΙΟΒΟΡΟΥ ΔΡΘΥ {Ὁ 416 Βουδῆσιπρ' ἀοΥ Τιοβατὺ 

ἄν Οαἰαϊαϊ (4 Ττη. 4, 10) [{4Ὁ ἀ65 ἴῃ οἰπῖρο Ἠάίοηγ. απα 61 ΕπΓθθίαβ, Ἠ]ογοηΥ- 

Ι5. ἘΡΙρμδηΐι5. ὙΠμοϑοἀογοίαβ, ΟἸΤΟηΐσοη ῬΔΙΌΠα]6 οἷο θδγοὶύβ δἰ πρθαγ Πρ ΘΠ ΘΠ 

Γαλλίαν οάονγ Γαλλίας, ἴο ἀαί5 ἘρΙΡΒδηΐαβ (Π86γ. 51) [Ὀρδῦ [ὉΠῸἢ σορθη ἄδ5 υτ- 

[ρυηρ! ἢ θ, τὸπ Ιγϑηϑδαβ ἔθ ρθη διέθπθ, Γαλατίᾳ οἰξετὸ (ὡς τινες πλανηϑέντες νο- 

μίζουσι) ἀπὰ Αἰπατάυβ, Αἀο, Νούϊκου ἄθῃ Ογθίοθμβ (Κυόμζιβ Α, Κυίρριι5 Β 1) πὰῃ 

Φαϊομ6 πη Οδἰδύϊθα ἀπὰ Οἰ]116η δἰ πῃ θυτθὶ [θη ᾿αΐβθη, ἀϊθ ϑυπορ ΤΙΧΧ ἀϊ[οἱ ρα] οσαπα 

(ΒΙΒΙ οὐ. ρϑίγ. τηᾶχ. 8, 428) ἴῃὩπ ζδὺ Ζιια ΒΙΓΟΠοΐθ στοὰ ΟΠδϊοθάοῃ τηδομέ, ἀϊθίδϑ 

ΔΡΘΣΡ ἴπ (8115 Ἰίαρθη Ἰδοὺ απ Αἀο ἱπὶ Ματγίγτοὶ. ἄθβίθι θα ἂπὶ 860. 1ῃπ ζὰπιὶ Β΄'- 

[Ὁῃοΐβ πδοὴ ὙΊΘΠΠΘ ΚΟΙΠΠΊΘη, ἱπὶ ΟἾτοπ. Δ0ΘΓ ἱπη ἄθη Ῥδαϊαβ πΔΟῊ ϑρδαπῖθη Ὀ6- 



ΧΧΧΥ͂Ι ; ἘΠη]οἰξαπρ. 

φ]οιέθη, ἴῃ ΨΊΘηΠΘ ᾿θάοο χαυοκὈ] οἰ θθη Ἰδ[56, ἀπ ἸΘαἸοΊ οἢ δαΐ ἀϊοίου τη θην - 

ὙΘΟΒ ΓΟ] αηρ ίθπηθ πὰ ΜαϊπΖ ἴἢῃγ ταἰ θ] Δ] ἐθυ! Ομ θη Απίργομθ θορτπάθέθη. --- 

Βεοίβίβθη ὙΠ ἄθη ρϑηζθῃ [ΠΠ]85 πᾶ Ἰάᾶρθῃη ὑπ ΔΟΝ ΠῸΣ [ὉΠῸπ [Ἀπ ΠΟ. 6 

συ ΟΠ  ΓΟἢ6 Ηδηά(ο τ θη, ὩδΙΠ ΘΠ ΠΟ ἀθ5 Α. Β. γοόῦ, ε5 σῦγαθ ὑπ πἰομὲ ΓΟ ΤΟΥ 

4116, ἐὰν ἀθπ Α. σὶθ ἄθῃ Ν. Β. αἴθ Οταρρθη στοὰ Ἠδηίοἢγ θη Ζιι ΚΟΠΠΖΘΙ ΟΠ 6Π, 

ὭΔΟῚ ἄθηθη, οἢπθ Ζυθῖ 8] ὈγΖδπὑ! 1 ΓΟ 6, ὈΠ]Η]Δ5 (εἰπθ Τοθου[θέσαμπρ' σοατθοἰξοῦ, 

Οἵϊ, πδυηθη ] ἢ 'πὶ ἃ. Β. [Ἐπ θη Γ[οἷπθ Π,οϑαγίθῃ θουγα μθηα Ζαγτα Γ, σ. ΘΟ Ρ] αὐθη- 

ΠΙΌΟΒΘη Τοχίθ ἱπ ἀθὺ υτίρυ Πρ] ἤθη Αὐξρδθθ σὸπ ΑἸοα]α ἀρ ἩδπδτοΖ (1514. 1517) 

οὔδει ἴπ ἀθὺ σὐοη δέβθρμδπυς (1680), νἱβ] ἔδοη ΔΡΟΥ πτὶθάθυ, σ8η2 8]]σ τη θη σ᾿  ργΟ ΘΠ ΘΠ, 

Ζὰγ Ῥθῖηθ οἄδθὺ ατὰρρθ σορ Ηδηαίς γθη πὶ ΟΠΕΕῸΟ, Ρα]ὰ ἀϊθίοσ. θα] ἃ 16 πθν (τυρὶ. 

Ἐδγ. ὃς 91. 99.ῈΝ-. Ὁ; 19: 14. 415: 6δξς.)- 

Β6ὶ ᾿θῃθῖ, ἀβὺ Οοιηρ] υἰθηβ, {Ὁ ἀὰ5 ἩδέΠ[6] ποο Πθαΐθ ποὺ ρο]δ Ὁ, τθ] ἢ 6 

Ἡδηαίο τυ θη Οδγάϊηδὶ Χίπηθηθα ἄδθοὶ θοπαΐζὺ Β806, ἀΐθ πὰπ [ὁ ρους μοπᾶ οἵ 

τηϊὺ Π]Η]85 Τιϑίαπρ, Ῥϑίοηδυβ ἰπὰ ἃ. Β. [{πππθη. Ὑ διϊοδη! οηθ, στοὰ ὙΠ θ πη ἀδὲ 

Οδγάϊη8] ἴῃ ἀοΥ ἸΘΙ θ᾽ βᾺΥ Ζὶ ΚυΣΖΘη οΙτθθ [ρύ, δ δὲ [6 ἄπτοι Ῥθ[ 1,60 Χ. 

γὸ Βοτη ἀδζὰ ρΘ] ΘΠ θῃ οὐμδ]έθῃ Πδίίθ, Κύὔύμππμθη 65 πίοι σουγθίθῃ [οἷπ, ἀὰ ἀϊθίθ 

[οἰζάθπι Ζὰ Τὰρθ σοίγθέθῃ [Ππᾶὰ: ἴῃ Α]ΟΔ]8, [6] ΓὉ ΔΡΘΥ {{Ὁ Γοἰξᾷθηη ποὺ ἘΤΠΘΌΠ ΘΙ 65 

ΤΩΘὮΓ δυΐθονδητὺ ροίαπαθη σπογάθῃ, (ὁ ἀδίβ ἀΐθ ΕΥᾶρθ ππᾶ Ὑ ουσηαίπαπρ οὐ]αυδύ [δἷπ 

γψογὰθ, ΟὉ πιομῦ ἀπθοἰκαηπέθ, γὸη 46η ὙΥ οἰἐροίῃθη οἰη!Ὁ. γοὸπ ΒγΖὰΠηΖ ἀπά ἄθη Ποπϑδα- 

ὉΐΘΤῚ ΠΟΥ τηϊῦ ὩΔΟῊ ππᾷ ἴῃ ὥρϑηΐθη συ] ρρύθ στο ῸΠ6 Ηδπα ογ ἔθη ἄθῃ 1,65- 

αγίθῃ (οΓ ς ζὰ ατυπαάθ ρϑίθρϑθῃ  ΠῸῚ Ζυ] !ΟΠθη 4. 5. Οὐέζο ἀπὰ ϑϑη]οΥ σοί σίθ 

Βύγοιῦ ΡΥ θη θυ ἀθ5 σὰ ΑἸ]οᾶϊα σοατγαοϊκίθη οΥἱθο μ6η Ν. Τὶ, ({76θὅ---1 769) 

οἰδὲ ἀαγῦθον Καοίπθη ΑὐξΟΗ]αΐβ, οθθη [Ὁ τοηὶρ ατγαΐζ᾽ 5 ΠΘΌΘΓΟΥ ὙΘἀογα θάταοκ ἀθξ 

σοι] αὐ ΠῸΠθη Τοχέθς (Μύπομομη, 1821. 8). 

Ὧν. Τιῦθθ σῶν ἀδ8 Ὑϑγάϊθη! σνουθθῃδιέθη, ἴῃ ἀθη ΑΒΓ ΚΠ ρθη ΠΟΥ [οἰ Π ΘῈ 

Τοχίθη (1890) ἀἴ6 ΑἸ οἰομαηροη ἀθ5 ροὐ [ὉΠθη σοπὶ οἱ Θο [μη Τοχίθ [Ὁ σῖθ 

ΔΘ ἢ ἀΐθ Ἰαύθί ἢ" Ομ Θη ΤΠΘ ουΓὐζαηρθη (ἀ 6 αἰύθπ Αἴγα οὐδ Τία]α πῖθ ἀθυ ὨΪΘΛΟ ΠΥ πηΐ- 

[Ομ 6 Ὑ ΘΥθθίβθυα πη ρ) ΒΙΠρου θη Ζὰ ΒΆΌΘΗ., (Ὁ ἀδίβ ἴῆτη ΤΙ μη ον 1849 ἴῃ Γοΐπθη 

γογρ  Θἰομθμᾶθπ πὰ δοπἤρθηδοη Απίδίζθι ἴῃ Βοίτθ ἀθς ΟΟΥΒ ΓΟ μ6π ἔοὶσέθ. ΑΒΘΥ 

δοτδὰθ ΤΙ μθηἀουβ Απμδαΐαμρ ΟΥΙΘΟΒΙ [ὍΠΟΥ Το βαγύθη παὰὺ 81 Βοίνοπ αἴθ 1 θα 

θ6ὶ 1,06 δὐκθπηθη ᾿δίβθη (νρ]. πὰρ 1 Τιι. 6, 1ὅ. Τ,. 9, 2. 2, 14. 9, 17 οἰ6.), [ο ἀδ5 

ΔΌΘἢ ΤΙ ΟΠ ΘΠ ΟΥ̓ 5 σού! ΓὉη6 Τ,οβαγίθη [ὩΣ [δ] σὰὐ (1 Ο. 9, 20) ἃ. υἱοί (2 Ὁ, 

42, 11), οἰίόν. ἴδ ΤᾺ] 08 (Ὁ. 11,.-28. Ἐ. 10, 5. 11, 6), ποοῦ ΟΙου ΟΣ δ} ὝΒΔΗΣ 

(δ. 12,29. 14, 11. 16, 7.18, 26 ἃ. ἀοοῖ τἱοϊῖρ 28: Ἢ. 18,.5. 1 0. 4,,»6..15..49: 

3.0.1, 40... 9; 10. 2.Ὁ.4.ὸ; 659. ΣΟ Ὁ; 43 4 δι σ δι τε α ΘΟ ΟΝ ΤΠ ΞΤΟΙ 

2. 21. 1 Τιὴ. 0, ὅ. 2 Τα. 8, 9. 4, 10)... ν᾽ 6140 ἃδοιῖ σδῆζ᾽ ΓΑ] 0 (Μ|Ὸ. 12, 99. ΤΣ 

19: Ὁ..4δ: 950, 19 8.114 2.42... 8 ΣΜΒΣ Θ6:. Ἔ ΟΣ 0 ΟΣ ΘΉΘΡΙ ΙΒ ΘΟΎΨΗΙ 

ὅπ 2.0. 1|.. 1 Ὁ. 90. Ἐπ. 18) δα σε πὲ Ππ|: 
ΤΙΓΟΒΘηἀοΥ 5 αταπα[αὐχ (τ ομεϊρ οὔδυ ἀπτὶο μεῖς --- ο] 9. υ161}, ἀδβ δα οἢ Γρἄξθυθ 

[6] [0 ῬδρΙ ον - Ηδηα (ο Υυδέθη ἀδ5 Β]ομέϊσθ, ἀδ5 ΕΓ ἄπουθ αὐ μα]ύθη Κόπποη, μαῦ ππ5 5. 

ΤΧΧΙΥ͂ σὰ ἀον τἱομέϊσθη Πϑαΐαπρ' σοπ πιαπθασϑῖη (οϊγναηιήνω συ πο] ἔθη ἢ Δ Οἢ αἰ ἘΤΡΘὉ- 

ὨΠΓῸ Γὔγ ἀἰ6 Τιδαθ]οῆτο πτογάθη ΠΟ ἐν δίας, Ηδίοῖας, Ηδίοίας --- Αἰφαίκοΐας, 

Ῥροϊϊαΐιδ; Τιαξυυοὶ, Μαϊϊκοεὶ, παδθοὶ, Τυαυοὶα οἷο. ἔοτπου ἐὰν Δαζαγαΐί, Θαίπδζα- 

γαΐεῆ, Αἰϊοϊ αϑαΐεῃ, ἴὰν Καγαγηπατ, ΒοιΠεγζασὲ (ΤΊΓΟΒοπἀοτῇ 5, ΧΧΧΥ͂Σ τ. ἴ, τ: δῆ θυ 



ΕΟ Ὀ]1οἷς δὰ ἄϊθ ρυϊθο ΓΘ η ἩΔΠαΓΟτ ξθπ. ΙΧΧΧΥΠ 

δοΙὑ]έθη τυ βθη ; πο οὶ Πὰν ἀ16 ρ8 2 γϑυθί ὩΖοὶὺ ἀδ θῃθπάθ 1, οβατὺ βἰδαζιπαπ(ο)ὲὶ (ΜΕ. 
217, 4θ.. Μο. 158, 34, Ὑρὶ. 5. 599) δυξμ1. 

85 ρϑῆδὰθ ρορθη[οἰἐἶρθ Αὐτννᾶρθη ἀθὺ ρυὶθο [θη ἀπὰ4 ρου [Ομ Τιοβαγίθῃ, 

μὶΘ {8.6 1}15 ἴῃ ἄθῃ Τ᾽ οχίθῃ, {π|6115. (πὰ ΠΟΘ πη6}1} ἰπ ἄθῃ Αππλθυκαηρθη Ζὰ ἀἰθίου 

Δυβραθο (ὃ, 599 ---Ο01) ρϑΌμ θα {{Ὁ, πὶγὰ ουύδῃ ἀὰ5 Ὑ ΥμδἸέθη ἀθ5 Ὁ]Π]ὰ5 σοσθα 

ἄρῃ ρυϊθοΒ θη Τ σὺ [οἰπμοῦ Ζοῖῦ ἀπὰ ἀδρθηα θ15. ἰπ᾿5 ΕΪΏΖΘΙ ΓΘ. σὰ σου ρθη ἀπά 

ἴο ἔα [8 }]6 ροἰμαξίθη ; ἀἃ5. ΔΌΘΥ ἀατῇ Ἰούχὺ (Ὁ ποπ, πο ρϑηδιθίξου Ῥυάαμπρ Ἰθάου 

Β66118 ἀπά Τιοβατὺ, σοίαρυ ποτά, ἀδίβ Κοίηθ δ'έ6116. ἀθὺ ρου τομθη ΤΠορου[ούζαπηρ, 

σῖτά ἀδῦθὶ ἴῃ ΑὨΓΟΒ]ὰρ ρουτδοιύ, τγὰ5 Ὁ]Η]Δ5 ἀθὺ Ττθὰθ σορθη [6ἰηθ οἷρθῃθ Μαΐξεοτ- 

ἴρσδομθ [Ὁμυϊἀθῦθ, [Ὅσο] ἴῃ Απνγθπάμηρ γοῃ 1,οβαιίθη, 815 ΔΌΟΙ ἴῃ Βύθι!αηρ απ 

Ὁ ]]αηρ ἀθν Ὑοτίθ δἰο., δῦοι Ἰθύζὺ [Ὁμοη ἰγροπὰ οἰποῦ φρυθοΒΠ Ὅμθη Ηδηἀ ΓΟ ΒΥ 

415. ουαρθ οὔθὺ ΡΟ ἃ δπύθοητθ. οπ ἀθὺ Ἰτθαθ ἀθβ θῃγνύγαϊροθη ροι [Ομ θη 

Ὁ εθονίβέζοιβ ρθρθὴ ἄθῃ ρΥ ΘΟ ΓΟ θὰ Ταχὺ, πὶ 6Γ ἰμπὶ γουαρ, Βαθθη ἴομοπ 1,ὅθ6, 

ατίπημι ἀπά Απάγθ, σαϊοίχὺ Καδῆν σαΓΔῃηπηθηξα[[6 πὰ (Π186 Κἰγο μηρί οἰ ομὐθ ἀθὺ ροῖ- 

τηδη ὉΠ 6 Ὑ ΟΠ κου; Βου]η, 184: 5. 204---δΣδθὅ οἷο.) ρϑῃδηάθιθύ. Ἐπ Ὀ] οἰ δὺ ὑπ Ιου 

ἀΔΠΘΥ ΠῸΓ ΠΟΘ οἷπθ ΑηΖΔΠη] οἱσθη πη] μον ϑύθ]]θὴ Ζαίαπητηθα Ζὰ ἴδίβοπ ἀρτὶρ, 

γγΘ]Οἢ6 ἀογὺ γθηῖροῦ θυ σὺ σσογάθη ἀη4 ἀοθγ Ββιθαοῃύπηρ ΤῸ] που Ππὰ, ἀπὶ ἐπ 6115 

δ ἀθη οἰ Ὁ ἀθν ρούμι θη Τὐθου[οὐζαπρ,, {π61}5 δα ἀϊ6 Βοίο μα Ηθημ ον ἀθυ ροίμϊ- 

[Ὁμθη Ηδπα ον θη ΠΟΘ. οἷῃ ὈΘ[Ὀἰτημηΐθσθβ [ἰοῦ σὰ στ σΐθῃ. 

ΡΗ. 4, 7 πἄμ! Ὁ]ΗΙαΒ. υ ΓΘ ἄθη 1 ,6βατίθῃ νοήματα υπᾶ σώματα ἀϊΐθ ΙϑἐΖέτο, 

ἰεῖμκα; πϑπὰ οὐ α΄. 2, 18 ἀδ56] 08 οτὺ ἔὰν τὰς ἄρχας φοθγαυομέ, [Ὸ τηὰΐβ δσ ΕΪθσ, 

Ὡ8Οἢ. ἅδη 5. ΤΙ ΧΧΥ͂ ροϊέθμά ροιηδομίοπ αταπα[αὐΖθ, [αὐ 16π65 (τὰς ἄρχας) τὰς σάρχας 
Βθ]θίθη μᾶθθη, ἀπᾶ σἱγΚ] 0}. Ὀἰθύθπ Ἠδπά(ο τ ρθη τὴν σάρχα (8. θ651). --- [πὰ ΕοΪρσΘ 

ἀογ ποῖ! ΓΟ Πγ Ὁ [οἰ ποὺ ρου θο Π ΠὉΠμΘη Ὑ οΥ]ᾶρθη 185 δσ 2 Ὁ. ὅ, 10 [Αὐὐὺ Τ' 4 411,4 ([. 

5. 639) τὰ ἔδια (ἐπὸ μυδίδηα), τἱομῦ τηϊπάθυ [ομοῖπὺ ον ὅδ. ΝΥΝΙΖΙ͂Ε τὰν νῦν 
ἰδὲ ἀπὰ θεῖ ἄγ νυνὲὴ δὲ, νῦν δὲ ροϊοίθῃ. ἀπά ἀδηον ἄστοι ἐέ τὼ (ἀὶ (νυνὶ δὲ: 

Ἐν. 6. 100; 11... 2. Ὁ. .8... 1.1.2 18). Γαὐδίμαι πὶ (δ (νυν δὲ: 2. Ὁ::8,:22). 

οὗδν ἡ πὸ (γὺν δὲ. 1 Ὁ. 12, 20. 1ὅ, 20. Ε. ὅ, 8. ΡΒ. 1, 24), (ἀΐ πὸ (ἴδε νῦν: 

Μύ. 20, 3; ἐδὲ οὖν: ΒΚ. 11, 22), μὠὲ (ἰδοῦ: 1 0. 1ὅ, 581) ἀδοτγίθυχε σὰ μαθθῃ, οὔ- 

δἰδίο πιᾶμ ἰπ (χάλ γοῦν 7.0 πὶ ἴὰν ἄρα οὖν οὐκέτι ἴῃ ἄρα εοἷἰπ ὁρῶ σοϊοίδπ ἄθηκθα 
Κὔππίθ. Απάογνοὶε πσὶτὰ ἄρα [ρ. ἄρα (6. 2, 17), οὗ [ὑ. οἱ ([ Ὁ. 10, 17. Ῥῃ. 1, 16), 

τί ἴυ. τέ. (1 Ο,. 10; 19), τές 1: τίς (Μο: 15, 24. 1,. 1ὅ, 8) ἃ. [. ψΨ. ροϊοίδη. 

Ἐξ φοῃῦτνυ ΒΙΘΥ ἔΈΥΠΘΥ ΠΘῚ αἰ6. Ὑ ΘΥ ΟΠ ΓΘ] αηρ 46 1, Θβαιέθη εἰδὼς ἃ. ἐδὼν υπὰ 

ἀϊθ Τοθογίδίζαηρ 465 [1θὐζέθυθηῃ πηθὶὉ ἀυτοῃ υἱέαπάς (Μύ. 9, 4. Μο. 2, 15. 28. 2. θ, 

θ1..18;. 4:. 8. 18. 11}, ν ἀοοκιδποῖ σαϊαϊευαηα5. ΓΜ ςς 3 10: 1. 10: 98.; Ἐν. δ, τσϑὲ 

9, 47. 1. 6, 14. ἃ. 2, 7). Υρὶ. εἰδῆτε, ἰδῆτε (υἱζοὶ 1.) Μο. 2, 10 ἃ. υἱέξαπάαηβ 

“είμα.. .. σα μάϊῃυαπάαη8 (ἰδόντες) Με. 27, 84. Ἐπά!ῖοὶ ἔξε (υὐέωε!) ἃ. ἔξε (Ε. 5, 5). 

Με. 11, 10 [ομπταμκὺ ἀὰ5 ΟΥ ΘΟ Ὁ Π6. Φυ οπθη ἑταέροις (οοασηιαζίδιι.5) ἃ. ἕτέ- 

ροις : ἀ6γ Οοίμθ ρου Ζαπι Ἰούζύθγθη, πέμαν απέπαγαηίπια. ---- 2 Ο. 1, 24 τ χα- 

ρᾶς [᾿. χάριτος (αη{ιάϊ5) ᾿ἰθον[οὐχὺ πογάθπ; Μο. 7, 8 πυκνὰ [ὑ. πυγμῇ (ὠζία), ῬᾺ. 

4, 8 ἅγια ἴι. ἅγνα (υοῖ!); 2 Ο. 12,19 πάλιν (αγίγα) ἴι. πάλαι (νρ]. 21). 

{ειπμϊάϊεῖ, (Ε. ὅ, 1) [πταπκ σα ίομθη ὧν-, ἐν-, ὑπέχεσϑε; 1 ΤΆ. ὅ, 14 (ις:- 
ἐἸυωϊάϊι}}) [ομοίεῦ ἀνέχεσϑε [τ ἀντέχεσϑε; Με. 9, 18 (ἀναιη)ιι) δήπφει [«. ῥήσσει ; 

1.. 1, 10 (δείάαπάαης.: ἴ. 8. 603) προσδεχόμεγον ἴι. προσευχόμενον; 1.. ἴ, 44 



ΠΧΧΧΥΙΠ ἘΠΗ]οΙἐπηρ.. 

(γοαοϊπε) τροφη ἴυ. τρυφῇ 2 Τὴ. 8, 10 (γααύηι) τόπῳ [᾿. τρόπῳ (νρ!. 1 Τπι. 2, 8; 

6. 4, 19 (σαδαίῤνλιι) ἀἱαάμ) φανερωϑῆ [ῖὉ. μορφωθϑῆ; 1.6. 18, 14 (ἡπαζ) απόι}) ζη- 

λοῖ [ι. ζητεῖ; 1,. 8, 14 (υαϊαάϊι!) ἄρχεσϑε [ὑ. ἀρκεῖσϑε (); 4. 10, 6 (σαἀάκδίάα) 

πεπώρωχεν [᾿. πεπλήρωχεν βε]ϊοίθῃ πογάθῃ Ζὰ [εἷῃ. ' 
"ἀρχὴν (1. 8, 25) {{Ὁ ξΑΠΠ0 πε ἀπα ιδαφίης πϊθάθγρορθθθῃ; θρθη (ὁ γυμφῶν 

Οἴει. 9, 15. Μο. 2, 19.1,. δ, 34); νᾶβ ΓΙὉΒοη ἔγάμοπι Μίβυθυ ἄπ Δ! 6 αῃέου]δρ (5. 597), 

ἀυτομρθιθπὰβ ἐΔΠ ΟΜ] ον ταὶ ὀγωίη γαίης ((Ὁ. ὀνγιίπδααὶ) ἀθονίουζε πογάθη. --- Ἔν 

παντὶ τὴ προσευχῇ (ΡᾺ. 4, θ) νἱγά Δα δ]! πὰ (ἄστοι ἀδ5 Τιαὐθί πὶ! [ομ6 1ὼ οπιηΐ οτᾶ- 

εἴομθ σϑυμ 6 1}} ὅπ αἰϊάϊ δίάώϊ ἀπὰ αἰώγιον βάρος δόξης (2 Ο. 4, 17) πὶ αὐυοί- 

πιἷς υἱϊπαύς ξαύγοίη, (8. 639) τνίιράδγρορθθθα; ͵άϊζοϊη ἐπϊχάϊ γγἱαϊιυάϊ (1. 15, 13) 

[τ μείζονά ταὕτης ἀγάπην) πὶτὰ ἄστοι αἰξδοέέοηια πθῦθα αἰἰθοίϊογτιδηα νϑυτηϊ ἐο]. 

Θαίνηοὶεἢ, ἀὐναηιπια ἐπῖχα ἀασέ μιυητηβ πιαηβ σαμαίπυαπ (1,. 17, 22) [, μέαν 

τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ... 16 ΘΒ] γα ϑοΒγθιθαηρ. --- {. 14, 17 1{0 αἤπια ([{- 
Πρινϊέωη) δὰῇ 4) αὶ (10) Βεζορθῃ ; ὑπηρθκθηγῦ 1. 15, 26 αὐπιαη δυῇ ἐμβαηοΐ. --- ὕη- 

,αίϊηόηα (1 ΤῊ. ὅ, 243) {{Ὁ χὰ σαπαάϊϊαπα συαγαπα αἰηιαη πὶ τὰ μάϊυαία 7κἢ ἰοὲξ 

σοζορθῃ (5. 654). --- δὲ {μἰὶβ σαπάϊέα δαγπα (ἃ. 4, 28) 1{0Ὸ (ο}] σόπὶ ϑΟΒγθῖθογ 

ΠῸΓ, ἀΕΓ ἀδ5 5. θ29 δαΐρεοίθθ!]6 Οοἴδές πἰοηὺ ουκαπηΐθ) δηάθυβ σου ϑη θη, 815 ἀ85 

Οὐδ μι Ομ ἀδηοσί. --- [πη ρτὔίβογθμι Δίδίβι8θ6 {Ὁ ἄδγ ϑαΐίζ ἴῃ 2 Τηι. 2, 14 ὑπ᾿- 

σοσπογίοη (5. 058) υαηὰ αδώη (ἄνδρα: {06. 7, 11) Γ᾿. αν, ον! ὁ ἀθουίϑἐζύ, οὔ θη- 

οἷη (π 14) ἀνὴρ α. γυναικὶ υιηρούδα[οΒύ. 

16 Τ]οθουΓ[βέζαπρ θο 6] οὐδὲ ἰρτίησὺ ἄμη!! ὁ ἀπὶ 1. 7, 21 (ἀπ «λπιαπέ εδὲ- 

ἰἀϊπε), 1.. 4, 25 (ἰὰ πιδηδίῃ 5 (αίἢ5), 1,.. 3, 13. (ἢ ἡμεδ8 ἐυάϊδ, Μο. 1, 6. (π ἑαρίατι 

ἡαἢ σαίγαα βιϊοίπα), 1.. 16, 19 (π ρμαϊνραύνάϊ γα ἢ δι [αύι), 1.. 20, 17. Μο. 12,10 

(μάϊης σερθη λίϑον α. λέϑος), Με. 8, 16--͵8 (ϑϑίριδπα,, Ῥαϊένάιι, Ζακξόδάι υτνὰ 

Απαταίαη, Εἰέρρι οἰο.); τνρ]. Μο. 0, 8. --- ΕἸρϑη ματα! 1 ἢ {Ὁ ἀδ5 ΗΪ ΠΟΥ ΖΊ ΘΠ 6. σοῃ 

δγδίμγις ([{.. ἀδελφοὶ) δὰ ἐσυὶβ (1 ΤῊ. 2, 1). Ὑρ]. γέωνγαη, αξἀώηπα ἃ. αὐαλαι- 

πῆς (1 Τα. 3, θ. 8; νρ]. 12), το Ζαρ]θι ἢ ἀϊθ ϑύθι]απρ ἀθ5 μγα δι δ], {{0,| τῖθ 

ἅΒΗ] 10 ῬῈ. 4, 8 ἐδιῖ; ναϊἱ (δ δίάγα φα͵ιξό, οἄδθὺ τῖθ γαΐμεϊβ ((. 10, 18, Β. 10, 18) 

υπᾶ ἀμ (Φ. 9, 30. 10, 380. Μο. 7, 17 εἰς.) ἄθῃ ϑδ'ιαΐζ Ὀθρίπηθμ, οὐϑὺ τοὶ στορ ὑγ8- 

(6ῃ (ἔσυαγα πυὰϑ ταίὐμεϊς Τι. 14, 28), οἄον ἐπαξοὶ [Ἀ]Ὲ0ἢ οἰπρ ἔξ ρι δυο μοὶηὸ (ΡΕ. 1, 28). 

ἘΔΙΓΟΝ εἰηροῦῆιρσυ {0 ποι (1,. 8, 12, ἄυτοι ἀδ5 Τιαὐοίπ νου ῃγῦ) τὶ (5. 614). 

ἴα ψωηΐης Ἰαυϊηπδηάϊ (ἃ ΤᾺ. 1, 8) ποὶρῇ τὰ ἐν φλόγι πυρὸς φερεπ ἐν πυρὶ 

φλόγος (ἕξ. θ64); ἴῃ ἔθ. ἐπὶ Θοϊηιδηῖδ (Μο. 1. 16) ΓΟμρίμϑη ζσοὶ 1, 6βατίθῃ Ζαίδτη- 

ταθηροῆοίοη (85. 599); ἄοοι νρὶ. 1. 9, 18: ὃ {ηῖ8. τιϑΛαίμυαπαϊηξ. --- Ὠὶθ Τθθοτ- 

(δέζαπρ ἔὰν ἔλαχε (1,. 1, 9) ἄστοι ἰών. ἕηιθια μὐγαπη, ἅτ (αϊαη αἰσασσαπαβ ἹΓῸ 

πίοηῦ [Ὁ Δηρ Ὁ} 10}. δη 5. ΟΥ ΘΟ ΒΙΓῸΠ8. σο]θ μηδ, 818 65 [ΓὉμοηῦ, ἀπᾶὰ ἄδγαπι πίὶομὺ ἐγ 

γοεὶστὶ δηζα!μοῃ (5. 600). ΕΡΘμΐο Με. 206, 1ὅ εἰρηκότος (σοῦ) Ὀδίοππθῃ ἀστοι 

λυϊεπαπὶς (ῥήματος) ὑθουίοἐκὺ πογάθη, σόζὰ ζυϊπαπὸ (Μο. 15, 28. 2 ΤῊ. 2, 4) ζὰ 

Βαϊέθῃ. ΥὙρὶ. ναύώγὰ γδαϊε, (Μο. ὅ, 86) ἃ. 5. ΟΧΧΧΗ͂, 

2 Τηι. 2, 16 νἱτὰ βεβήλους ἄυτοῖ ἀναϊδηα τιδυοὶμόπα, Ἐ. 8, 12 παῤῥησίαν 

ἄστοι δαζεμοίη 7γοὶμαῖς ὑθονίούχο; 1 Ο. 1ὅ, 10 ἐχοπέασα ἄυτοι αγδάϊαϊάα 7αἢ, τιϑαΐ- 

νίάα (3. 1 ΧΧΧΙ]Π; 1 Τῆι 1, 9 σὰ τυ δ᾽απα ἨάΓομγ. Α. 2αἢ ασφμάαηπα, Μο. 14, θὅ 

σπἰτὰ σαῤαίν) αἰνὰ (οαπι νοϊαρίαίθ) 16 ἀρ] ἢ ἰηζυροίάρε; 1.. 18, 22 ζὰ πογνηρὲ δοῦλε: 

ωη έϊγα γκαϊᾳ 7αἢ ἰαία (Ξ-Ξ: Βτηῖχ.); Μο. 2, 4 τὰ τη αϊ θάνοι (χαλῶσι»)) ἐμαία δαάὶ 



Κταῦ ἀπά ΕΘ Ποῖ ἀοὺ σού! ΓΟ οὰ Ξρτδομο. ΙΧΧΧΙΧ 

ΖῸΓ Κ͵ Δ αηρ εἰηζαροίάρυ )α} 7γαϊαϊδέιη; 1.. 1, 36 (παπα)αὮ) πιοϊάα; ἢ 13,19 

ἰξεαϊάάει. 

Ι.1, 1 αίδαπ (πὶ 72 Τά αη); Β. 12, 32. σὰ λνα(εῖη (ἀποτομίαν) ποςὰ 

φαγαίμέα; 4. 15, ὁ σὰ ἀαζγαη ποοὶ σδέδ, 1 Ο. 7, 238 σὰ ναΐγέπα (τιμῆς) ποοῖ σαϊάιι- 

δαπιιώ σοἴείχι; Μο, 9, 41 [[6ὺ ΛΑἰκὶ ναξίης, Μύ. 10, 42 Αἰκὶ ζξαϊαϊης ναϊζΐη8; Ῥι. 8, 8 

τῖγὰ αἰέαέα Ὠἰηζαρ οί σέ, τοὶ] ἀὰβ γοσδυξρομομᾶθ αἰζαηπιθια ἃι5 ἄθπι δίας (πάντα) 

δηὐγοκε πατά; 1 Ο. 7, 12 [οὺ [(. αὐτὴν ἐμ ξυδη, Με. 11, 2 τὰν εἰς αὐτὴν (χώ- 

μην, μάϊηι) ἐμὃ δαύγφ; 1,.. θ, 117 ἔὰρυ ρὰγ ρϑηζ Βίῃηζα ἠαἢ απίπαγάϊχο δαύγσα; 6. 

ὅ, 4 ζυϊεμὶ ἢ ἔφυϊδ; 100. 18, ὅ (γνρ]. 10, 4) (οί ἀΐη; Μ. 8, 18 (νρ]. 8, 25) “ρόη- 

7αηβ; 2 Ὁ. 10, ὅ νὰ ἐϊμπαπάαης (ἀαοῖ ομμ6 ἄγοντες οἰπίρογ Ἠάίοηγ. 5. 641) πόὅ- 

{μῖρ, τῦϑὶ] ἔμ οὐγη τι (ον (εἰς τὴν ὑπαχοὴν) [ὈμΠῸ ἀπρον 5. Ὁ] Ό, πὶ 2 Ὁ. 9, {3 ὅπ 
αἰυασσέϊ)δη (εἷς τὸ εὐαγγ.) σοσθη 7αἢ ἔπ ἀϊηγαϊεποῖη, (χαὶ ἁπλότητι). 

αδθρθῃ ἀΐθ σνόσθοῦ ΖΓ ΟδἸίαηρ ρϑθιδομέθ ἀορρεο!κγάξοιρα Το ρου ϑίζαησ [4116 

γοτγοὶ πἔδομαη ρθη δαΐῇ, νὶθ 1 Τα. ὅ, 5 ὀΐτάδηι (-ἰ- καὶ ταῖς προσευχαῖς); Ο. 1,10 

αξγαπ δαίγανάαης (-ἰ- καὶ αὐξόμενοι); 1 ΤῊ. ὅ, 12 ἔπ γι) (-- καὶ νουϑετοῦν- 
τας ὑμᾶς); 2 Τὴ. 8, 8 αγϑάϊαάϊ (-ἰ- καὶ μοχϑῷ., ασίδιι); Ἑ. ὅ, 19 ᾿σφυαηάαηϑ 
(τ καὶ ψάλλοντες); α. 1, ὅ ἀμ ἀΐναηι (-ἰ- τῶν αἰώνων). Ἰοἴτο πιδομείρον Ὀυιο μέ 

αἴθ ΕὮ]16 ἀθ5 οὐ ομθη Πούνοῦ ἴῃ ζηϊναηικηι )απάς (γονυπετῶν. Με. 1, 40; νρ]. 

10, 17), ἀἰέβηινὸ Εἰϊδηι) απαοὶ (1 Ο. 18 1), λαύγη)αης παώγη)απάαης (Με. 9, 23), ἠγάι- 

7Ἰπδηα 7γάπ)α (1,. 4, 29), δπέδάν, Παἀαϊοὶζ) απάαης (8. 597), παάμνπίαάδάλινι πυϊκιζ)αη- 

ἄαης (Μο. 2, 11), ναώνν ναὐγοὶ (8 Ττα. 4, ὅ; γρ]. Μο. 14, 6. 7. 9, 4. 17, 4. 16, 

16, 10), ἐώυ)ιῖ ἐὅ)α (4. 8, 41), μαϊε πάϊγίαα (2 Ττὰ. 4, 7. 1 Τπι. 6, 12), Πϊξ 

Παπὰ (Μύ. 5, 44), Πιιξαν αύιπέϊηι (1,. 4, 40), λαϊζαπάς εη]άϊζ)α (Μύ. 9, 35) ἃ. ὦν. 

ὉπνΠκύν! ἢ ογροῦθθη ΠΟ δαΐῇ ἀϊθίριῃ ὕαρ ἀθὺ Υ ογάθαῤομαηρ ὑγο ΕἼ Ομ ὙΥ οτύ- 

[ρίθ]θ οάδϑὺ ϑοβ) σιν νου, τῖθ δαξέμαδα α. δαίνγμέαδα ((. 4, 15), μϑυαύγ]έβ ἃ. 7γα- 

ναύγῆέ8 (Μι. 9, 18. Με. 2, 17; νρὶ. σαγαίῃέβ α. 7γαναίνηέβ : 1Τ,. ὅ, 32), απαξϊιωϊπαη 

α. εὐξωπηαη (2 Ο. 1, 8), απαυαΐνγἢ8 ἃ. απαναΐνιἢς (Β. 8, 38), απαλάϊηνϊδ α. αγμάϊ- 

ηυῖ (2 Ο. ὅ, 9), αἴ α. απαπαπιόπ (2 Ο. ὅ, 4), εὖὖ- ἃ. ὐαγπάμωοϊ (δ Ο. 10, 6), 

τ8- ἃ. τγανγυζεἢ5 (ὁ Ο. ἴ, 4), μ8- α. αἰυαίγραη (Μα. 9, 47), ἐπαΐγ- ἃ. αἰϊοϊέδαι 

(Ι.. 18, 95), σαπαϑαη, ἃ. αὐδαϑαη (1 ΤῊ. ὅ, 21. 22), ἀδηιαη ἃ. σαάόδηιαη (ἐγκρῖ- 

γαι ἃ. συγχοῖναι: 2 Ὁ. 10, 12), ἀἸαπάαση α. σαψίαπάαη (1). θ, 8); λαικιποίης ἃ. ἢάτω- 

φιοῖη8 (ΡῈ. 2, 3), πάμηγαπ ἃ. μϑηάνμ)αη (2 Ο. 11, 7), λιυσ)λ ἃ. ἀπα ϊγλεἢ, (ῬΡᾺ. 8, 15), 

ὀδκαγοὶς ἃ. (ὁξαγοῖς (1 Ο. 1, 20), ναώγάαηι γα ἢ ναύν ίυαηι (ὅς. 1, 25. ὁ ΤῊ. 2, 17. 

Ο. 8, 17). δοῃ ομπθ Αμ]δίβ δώ) απ 7. ἢ ζγαδωαΊαι (Μο. 11, 1δ. 1,. 17, 28. 19, 40), 

κι8- ἃ. δὲ αίάα (Με. 12, 1), μδ- ἃ. αὐαά)α (4. 10, 28), αὔ- α. σαναπά)αν (ἐ Τπι. 

4, 4), τι8ὁ- ἃ. φαμαίμυαη (Μο. 8, 23. 24. 25), μαϊμυάϊζι οἱ αἰγαϊμυΐ) (ὁρᾶτε [καὶ] 

βλέπετε: Με. 8, 15), πέπιαπ ἃ. απαπήπαη (1 Ο. 4, 7. 4 Ὁ, 11, 4) ἀπά νἱϑ)] δἰ ομὺ 

ἔα] ἢ σἱηηάϊεν,, οἱ σαγϊπηαϊἢ (8. 030); τνρὶ]. 1 Ὁ. 14,26. 6. 2, 2. γοιαίβοῃ πὶγὰ 

ἄϊθ ΟοἸοσθημοὶς 2 Ο. 7, 10: ἐργάζεται (μϑβεϊιλι}}) ἃ. κατεργάζεται (σαριιί6ι}}. 
ΤΡ 18..1.. 49. 43. 

Ιη ἄθῃ τηρ θα ἀἰθίου ἘΔ116 ὑγιεῦ ἀην1Πκ τ] 1 0ἢ. ταϊῦ ἄθπη σϑηζοα ον! μέρ ἸΠΓΘΣ 

γυ ϊκυηρ ἀ65 ὙΠ οἀοη]δαΐοβ, ἀϊθ ΑἸ] τ αύϊο ΠΟΙΟΥ͂, αἴθ ὙΪΓ ΒΙΘΥ ἴῃ γ ]οτοπὶ Μαίβθ, 

815 ὈΙΒΏΘΥ ρϑίομθ θη {{Ὁ, δαϊζάμ] θα πτ0]]6π. 616 Ζγοῦ δυΐροί σέο ἄϊθηθῃ ἀθγίθ! θ6η 

ὉΠ 1} ΤΟ ἢ τα ὮΣ ΠΟΘΙ ἐγᾶρθι ἱμ πὰ ἐἰοἴογ ἰπ Ποὰ λώμποϊης σαπεσαάϊς (ΡᾺ. 2, 3), 

4 



ΧΟ. ἘΠ] ΘΙ ἐπ ηρ’. 

λάμωπεϊηάϊ μαΐγεϊης (Ὁ. 2, 23), εὐὐαν παιάν πα. τ αν πιο) άι (2 Ο. 12, 7); Ιαἀπηιδηὶ 
ἰαύπαζ) απάεοὶ (1,.17, 24), σαϊἱιπ)απάϊης ἐν άϊη (3. Ττα. 1, 10), Τωζξαγη [εἰξὶς (Με. 6,22), 

ἐειέιρη ἰοϊκὶς (Ε. 4, 2), ἄμ ἰόνα ἰοἰξὶς (α. δ, 3), δαν ἐν ἰφίξα (Ρμ- 1, 22. 6. 2, 20), 

ἐάϊξ)απάαση ζάϊ οϊηῖης (Δῖς. θ, 7), ἐἰσαπάθεν ἀπα ἰΐστα (Μα. 7, 31), ἕνην {ὐιοέηι ᾿ἱωσηπα- 

ναύῤγαδ (1 Ττι. 4, 4), πἱ σαϊεοϊἐπάϊεν πἰλ ἰάϊ )άϊι, (1,. 10, 23), ἐπαγοὶ ἰοΐξ, 72αΐη- 

αἀνγὸ σαϊαπα Π αγατς (1,. 17, 37), παϑαπάᾶς πϊυὶ (2 Τὰ. 7, 5), λαϑαπαᾶς Ππασοΐῃ 

(Β. 13, 3), ὠὡηλάϊἰὲ μαδαπάωης (Με. ϑ, 12), λώϊγξ μαδαπάαης (ΡΕ. 1, 80), πὲ διιφεὶ 

λάινδπαία (Β. 11, 21), ταΐμέαδα γάϊα)απάαης (2 Τιη. 2, 5), γδαϊάα γαϊπέαδα (Μα. 

“ὦ, 85), γδάγαπ γπα (6. 4, 3), πιαδέϊηδ πυϊβίϊδης (Μύ. 9, 22), πιαπασοὶ πιδίαγ)ὲ (1. 

ὅ, 29), πιαηπα πιαϊἀδάμη (1. θ, 31), ταδί ἐ σιαηπα (1. 8, 4), πιδία ηἷδ. πιαλὲ 

ὍΔἴο. 12, 24), πιδηδέπιην 7αἦ πιδίαηι (α. 4, 10), ἑαϊζινυΐηι Τα ἢ ζαύώταίαη)αηι (2 Ὁ. 

12, 12), τάϊδηΐης ἑάυγζαπ (1. ἴ, 31. 9, 10, 10, 41. 12, 12. 18. 837), (ξάμααναϊρ 

“ιδιμὲ (Μίο. 1, 7. 1Τ.. 8, 16), ὠϑγιυζίολεῖ, πιοίπα γαπδε, (ΡΒ. 2, 2). 7γδηα 7γάν)έη5 (6. 

θ, 24), δέῃ ἡγάινγαη (1 Ο. 10, 22), ἡγαιπὶ γηάι)ίης (Β. 11, 84), ἡηαἰδήων ἔῃ 

᾿γγάν)γίη (ΡΒ. 4, 2), “γαἰδήαη Τγδαάφίη, (Ἐ. 8, 4), ζηΐναηι ἔπ) απ 7ᾳ ἢ ζυϊεπαπα5 

(ἴω. 1, 40); δαΐϊγμέαδα σαδαπαυ)απαδηω (ὅΚ. ὙΙ, 16), σαδαύγαπ ἔ(ὲ δαγη (1. 

10, 21), δαγπα δαίγαπ (ἱ ΤῊ. ὃ, 14). δαγηξ σαδαύνεῃ (1 Τῆι. 2, 15), δόγιι5765 ἐπαία 

δαγη (1,. ἃ, 28), δαύνἐμοῖ δαίνεν (Ε. θ, 5), }αἢ δέγιμι ἄτι ἕηιηια δίϊηαν 7α 7, δδάτιμι 

ἕμα (Με. 8, 22); υϑἱμαηξ 7αἢ σαυαϊίψαηπς (Ὁ. 8, 12), σαυοὶ(δάα 7αἢ σαυαώνμέα (1). 

1, 68), ναῤγλγαπάαης 7α ἢ ζαίνυοὶ)απάαηβ (2 ΤῊ. 8, 11), ναβ μἰπέπαπ υἱαμιγὸ (1,. 

18, 3), υἱπέγιυ υἱψα (1 Ο. 10, 6), νὐΐαπ ναϊΐα (1,. 1δ, 239), υἱϊ)απάαηβ υἱΐαπ (Μο. 

ἢ, 81. 1 Τη. 1, 7), υἷΐα υἱέαη (ἃ. 8, 21), νωΐῦ8. ἡγαυϊζυϊεῃ, (Ὁ. 10, 12). νωϊγδε υἱὲ- 

᾿ναπάαπς (Μύ. 7, 15), ἔπ υἷσα σαναίγιἢ7ὶ5 (1,. 2, 19), ναύγγέυαηι υἱέδαϊς (ἃ. 2, 16. 

8, 2), ναγίΐ ναύτὰ (1,. ὃ, 2), ναὠγὰ ἐπαέα ναύῤνέπαηδ (1.. 2, 15), ναΐζνηιπάϊ υἱῖ7α 

ἐποῖης (Μύ. θ, 10), ναΐυδιυν υἱπαδς (Μύ. 7, 21: γο]. 1. 6, 18), )αἢ νανί υἱδ πιϊκὶϊ 

(ἴς. 4, 70), υἱπάα 7α ἢ) ἐπανιῆια ὑέσα ναΐΐης ... αἴ, υαγιἢ υἷς (Τ,. 8, 244), πιαγοὶ 

υἱλάα πηικίϊαηιια υάϊαπαάϊη (1. θ, 18), 7. ναγί ψεεγα υἱπαϊὶς πιϊβῖία 7}. υδρδ8 

ναϊεϊδάν ἕν (κἰρ (Με. 4, 87), ναύώγάαηι υϑἰπαν ἀτν πὶ υαΐμέαϊ ἀάμο, πῖδα κϑυαΐ- 

ἑοϊηάϊ (2 Ττα. δ, 14), υἱϊ] απάης νἱΐωη υἱέδααἰάϊ αγ)οβ (1 Τιη. 1, 7), 75. εὐ υἱέδάαηι 

υἱϊ)απάαης υἵΐαη (α. 4, 21), ἐπτωΠοῖρα (ὁ Ευϊηιαπαοὶ ἐπἰααησαταὶ (Δο. 11, 10), 

αι ἰρδη)αηι Γοϊννάϊην Γινάνδ κυαιῃ (1... 10, 285), μωπναηπα (κ᾽ απάαης, σαψαίμυαπα8 

Οἷς. 12, 28), πἰναίῃε υἱέαπαδ, αἰ Πιιξαπας δὲ Γληΐηβ 7γα} ναύγαἀα)ικόβ (1 Τιι. θ, 4), 

φαμαίπυαπα ἐπαπα υδάαπ έαπάαπ 7αἢ σαυαβίάαηπ (Με. ὅ, 15), να ιγόηι σαυα- 

ἀαπαξ (άϊ, ἰμάϊ ἴω να ιγδηι νὠϊέπαφαιι υἱμαπάαης (1,. 7, 25), ἐπαίγ υαξαπάαης 

}αἷ υἱίαπάαπβ νυαλίυδηι πα]ιίς (Τ,. ἃ, 8), μδυασίαάϊ 7αἢ, κιδυαϊισία ἀϊ ἔπ υἵπάα ἢναγα- 

μιδῇ (Ε. 4, 14); σαϊάκνιδ) απάαηε γα, {ὐιιδάϊ, ἐπ άϊοὶ ναϊϊααδα ϊδ σιια ἀϊϊαηπβ {πὰ (Ἰ Ὑπι, 

.θ, 2), {ἱιλῖυδ Ἰοϊμὶς ἰα υδηάϊ (1 Ο. 12, 22): λυάϊϊαπυαίγὃ 7α ἢ δυοὶδέ (ὁ Ο. 4, 17), 

μαδάϊς πιιχα ἐπ πἰηιπα (1,. 18, 22), πιισα)άϊε, ἔσυὶς μιιχά ἐπ ᾿ϊνιῖπα (Μύ. 0, 20); 

ἐπμαϊοὶ σαίαν, ἐπμαία αὐίγα {ἰηιγ)α, πυϊ[(αἑάιμ) απάατι φυὶξ γδαη εἰδέάϊζξη)α (6. 2, 18); 

ἕν αφίδηι 7αἢ ἴη ατγϑάϊαϊωι (2 Ο. 11, 27), ασὶὸ ἐπάιτ, ασσυΐέμα (Β.. 8, 85. 2 Ὁ. 2, 4), 

ἀΐπαη αἰέαπ ἀΐσιη (1. 8, 41), δραπᾶϑ ... ἀϊϊαπας (1,.. 18, 2. 4), αἰδέπαπ απαοῖς 

ὃ ει ἀπαδιι ιάϊς 7γγϊαέπυα (1 Ττα. 1, 5), μὰ τὐνηια μεΐηιβ πη αν 8. ὐϑπαηι 7αἢ Μαϊμιεϊη8 

μϑῦαν (Με. 8, 17), τε) ἐπαπ σα αίμυαπα ψμα φιαηβ ἀυϊηιαπάαη ἕν πυϊέμηνάηι ηιΐέῖι 

γιαλμέάϊ γιαπαράϊ γα νὐϊεπάιν (Δο. 13, 20); 7. 9, 321. 12, 80. 21. 1 Ὁ. 4, ὅ. 2 0. 



Κιαίρ υπᾷ ἘτόΙ μοὶ ἀοὺ ρος ΓΘ ΞΡΥΔΟΝΟ. ΧΟΙ 

10: δ. Φ πὰ. δ. 11.2.9 Τῆῖ 2. 94 Ὃ ΓΦ Ξ- ᾿ΒΌΙΟδ6 δδύΖο. πὰ ὑπίγος ΞΡ ΟΘ 

ἴο ἐϊοῦ οἰηρορτᾶρσο ἀπα ργάρέθη [10 ἄθη ΟἿΥ ἀπά ἱπηθυθη ϑἴηπθ ἀθὺ ἄλλα ον ὕμη- 

ἔθη Ὀοΐτι Ὑουοίθη [ὸ ἰοῦ οἷπ, ἀδίβ Ὁ]Η]α5. ἀΐθίρβ ἰἤτη ζα[υδιαθηθ ΜΙ 6] ποῦ 815 

ΒΘ ἀμ ΓΟἾν Ζὰ [ὈΠΘαΘη, [ὉΠ ἄθυη ΘΟ σὰ ρῆρροηῃ Παίΐζθ. 

ΔΠὲ ἄοθῃι ὙΥΟ ΜΠ] ααΐθ ἀἰθίοσ ἀομηθυπμάθῃ πηᾷ [πα 6] μάθῃ, ἀἰθίρυ χσποπάθη ἀπά 

Προ άθη ὥρσαςῃθ, ὑ ]οΠη6. 4110 ἴπγ Τϑαΐθ δητηαίῃρ ἀμ ΘΟ Θημηδ [5]ρ Δαΐ- ἀπᾷ Δ0- 

[τοἰροπα ἰτᾶσε, τηϊδ ἄἀθηὶ ἴθ πὰ ἸΘΙομὺ σϑρ)!ἀογτίθῃ ϑαίζθαιθ ἀθυίθ]θθη., θη] οἢ 

Ὠλϊῦ ἄοιῃ Βἰομέμαπιθ ἀογ Εὐτιηθη, ὈΘΙΌΠθΥ5 ἄοὺ Ζν ΙΖ}, σουηΐῦ [ἸΘὸ ἀὰ5 Οὐ ο [06 

ἀθοιτασὲ (5. 620), ἀπὰ ἄθι ρ]οϊ μι θοἀθαξθηάθῃ Ὑὄτίου, ἀπνίξθ Φθ πον ἔγοὶ πα ἔγοῃ 

[Ὁ μα]έθῃ ἢ 1ὰ ἀϊθ Ἰούζέοσυθῃ σταηάίθ δύ πηὴϊῦ Βθσαίβἐ θη τυ Θο [8]πἃ γϑ ΟὨ]1οἢ. δη: ἐλοίλια 

7αἢ πιδία (1 ΤῊ. δ, 1), αἰδΥ ἃ. σίδα (Μί. ὅ, 28. 24), απάπίπιαα ἃ. μαδαη (Με. θ, 

ὦ. δ), ζάν ἃ. πιϊραδ (Μί. θ, 1. 2), λἰΐξαηυ ἃ. μιέϊαη (Μ. θ, 19. 20), πιαύγηαῃ ἃ. 

αύώγφαη (Μύ. θ, 45. 21. 28), ἕπησασσαπ ἃ. ἔηπραϊίθίμαη (Μι. 7, 13), ᾿υαγδόη α. 

σαφφαη (7. 8, 59. 9, 1), σδαβ ὰἃ. {πλι{Ποῖσε (Μύ. 7, 17. 18), ναῶ" ἃ. πιαππώ (Μ. 

ἡ, 44. 260), ηὐι)αία α. εσραία (Μύ. 8, 11), δέπας ἃ. ἀπηιθ5 (Με. 9, 832. 393), ἡ ι7αης 

α. πμέαηϑ (Μο. 1, 16: 17. 4,18: 29), ἰάισηϊάα α. αγάϊάϊᾳ (Μύ, 40, 10. 72. 5. 1 ΧΧΧΠ), 

πὶ! υϊ οὶ πὰ. «πιμέιι5 (1 Ο. 10, 26. 28), τηνοίάοῖτις ἃ. αἰνπϑίης (1 Ο. 18, 48. 49), 

Πιιραίνηοὶ ἃ. σαυαύγνχὶ (1 ΤῊ. θ, ὅ. 6) πιαπίοίξα ἃ. Κνυϊ α]ιί8 (1 Ο. 15, 49), πιξέδη 

πεσε) (5 ΟΡ ἼΠ) ὺ: 

Ὑερθῃ ΚἸΆΤΟΥ (ΘΟ ΒΘ ἀθημοῖῦ 4116 0 Βραρσαηρθη ἀατγίξα ΓΗΒ ἀΠ6  δαοὴ πἰομὲ 

ἀρ ὉΠ Π0ἢ ΕΔ]16 ππθῖάθη σῖθ ἐλάϊζηιν ἐξειισόηι μαγίατα (1 Ο. 7, 10), ἐδμάζηι φσαϊζιισαηι 

“ιαιϊκίπδηάαηι (1 Ο. 4, 10; νρ]. ὅ, 11), ἄὼ φαϊισασιάαηι μαϊλιι τπαϊλαπ (1 Ο. 8, 

10. 10, 28), δὲ αἰ ἰοῖξα γγάκ)απι (Ὁ. 8, 4.2), Λωια σωίῃ (4. 17, 3); ἔδγυπου. σμέπα- 

ψκάκιιεῖη, (ΡῈ. 2, 0), μολ)απάαης (δ Ἴπι. 4, 8), ᾿δάνί5 ἕηιθια εὐσγαηη, ἄμ βαϊ)αη 
αἰσασφαπάς (1,. 1, 9: [( 5. ΤΥΧΧΧΥ ΤΠ), ηεΐζεϊβ σιρια, μαοὶ (1 Τὰ. 8, 1θ: 5. θ56), 

πανι) ἀϊα τη πὰ Οἢ ἐπα αἰζδς τη γεν. ... (Ε. ὅ, 8), σαγαμαϊαάιν (1 ΤᾺ, ὅ, 23), 

φσαπιαπυϊάα σνα8 (ἄοοἢ ἐγίνετο ΠΘΌθη ἐγένοντο: Ν. ὅ, 18) οἱο. ; πἰομΐ Βο[ογρύ [6]Ὲ 

ΠῚ ἀἃ5 Ὑ οΥ ἄπ 15 ΑΘΓ 9812 φ᾽θίο ΚΙ Πρ μάθῃ ἀτγοὶ ῬΘΥΓΌΠΘ ἀ6Γ ΜΙΘΏΥΖΔΗΙ ἴῃ ΑοΥ 

Ἱ οἰάἀθέοστη ἀθὺ Ζοί σίου δῇ -(7))απάα, -ὁπα (μι), -(7)αάϊπάάι (νρ]. 1,.. 6, 37. 2. Ὁ. 

Ὁ 5.}18: 0 8. 90.:1.5..10: 1 Ὁ ῖς, . 4. 85:10. ΤῸ; 15: 535-89. 2. ..55.5; 
972. Τὴν 1519. 2. 20.6.1, 0:2. 1. δ, 15) ἀδμθπ ἐν Το “ἢ τδῆξ, 
75 (2 Ο. 2, 11. 4, 4. θ, 12. 10, 8. 11, 12) Ηἰηζιξάρνίθ, ᾿γ8}1 65. ἰπ ἄθγ Νἅἢ6 [ταῃὰ, 
τηθ Ὁ σογυβρίθηρ; [6] ΠΡ ἀΐθ ΕΪΏΖΔ], ΟὉ 61, οὐ ἰθἢ, Ὀ]ο δύ ἀπδηροάθαξοι: ΒΕ. 9, 13 
͵νῶδαα, ἀπὰ ἡ αξυΐηια, αὖ 7"αξυϊπιαάα (2 Ο. 12, 15) 1 [6] [νου ἐπ }16}}, πΘΏ ἢ 
800}} ὃ πίομῦ γογῃθσρίθηρθ. Υ6]. ναγίλ (Β. 10, 20. Ε. 3, 7), ἔυαηι (6. 1, 21); ἐξ 
7ὐδαα (4. 1δ, 12), ἀάιρίάα α. τ ἀάιρίάα (1 6. 1, 14, 1θ), τὲ φαρσα ((. 14, 28) 

ἃ. Γ᾿ ν. Μ|ιῦ ρϑηηροη Μ|ῤθ]η τοὶ Ὁ]ΠΗ]85 [Ὁ] σὰ Βο]ίθη : οὐχ ἤλϑεν διαχογη- 

ϑῆναι, ἀλλὰ διαχογῆσαι (Μο. 10, 45) ἀδοτίρεζέ δὲ πὶ πὶ ζυαπι αἱ απαφαπ) αηὶ 
(τ6]. ἀὼ απαδαϊί)α: 1.6. 10, 15), αὖ απαδαβί) αη, ΖΡ] ΘΙ Οἢ. οἷη [ὉΠ] ρθη 65 Ζευρ- 
Πἰ 5 ἔὔγ ἀ16 Τσθαθ ἀπὰ Κ᾽Θμοσαηρ ἀ6. ρΟ ὉΠ θη ἩδηαΙΟΠν θη (65 μδηάθ]έθ ΓΟ ἩΪΘΥ 
ΠῸΓ ἊΠῚ οἷπ Μ' ἃ. "1!). --- ἵο αἴθ ΤιοΙἀθἔοσπη 465 Ζοίυπογίαϑ ἄριῃ Θοέμθη πίομὲ Β6- 
αυθπὶ ἰαρ, ἄμ] 6 ΕΓ ἀϊθ ᾿Τῃ δ ΙρἸκ οἰ ὑβέοστη ὑπὰ ἀτηροκακτε: ἀώμρίάα αἴΐα γπαπιαφθῖγι 
(δῦ ἀώμρ)γαάα αἰΐα πιαπαρεὶ (1,.. 8, 21), νρῖ. ἀάμρ)απα(α: 1 6. 1δ, 29), ἀάιρ- 

7απάαηβ (1 Ο. 15, 29. 5. 697), φσαπαπιδι, (Ὁ. 8, 10. 5. 652); 7α ἢ φαζγόλπιαι (καὶ 



ΧΟΙΠ ἘΠΠ]6Ι ὑπ Πρ’. 

ἠχούσϑη: Με. 2, 1), ζιωυηίη πὶ (γίνώσχομαι ἃ. -μεν-» 1. 10, 14), σαδαύγαπ ὃ 

δαγη (γεννήση, ρεορογῖέ. 1. 10, 21), ναῤγαϊς ἴέμμὶς Ευϊιπαμπὶς (εἰρηχότος : Με. 20, 

15), σαϊαάα (συνάγουσι) 7αἢ ἔπ ζόπι σαϊασ)απά (1. 158, θ: 5. 628); 7αἢ μάϊηα 

τἰζαντϊαφίάα να8 τἰζαγτὸ (ζχαὶ λιϑὸς ἐπέκειτο. 1. 11, 38), λαδάϊεῃ νδὶ (προσχαρ- 

τερῆ: Μα. 3, 9). πε μα!οΒ ἢ βιάζεται (1,.. 10, 16) πες πάμέπαάα (8. θ18), 

ἐργάζεται (2 Ο. 7, 10) τοῖῦ εἰϑέϊμπαα πιθοῦ σορθῦθπ. 85 ρυίθομιίομθ ἔξε Ζὺῦ 

[ἅς]. ΜϑηγΖδ}] ναύώγάα (δήματα) απὰ αἦπια τὲ 7α7, [ἰδάϊης ἐ(ε (4. θ, 08), {ὐεδγι 

(μέλη) α. ἀΐα ἐε (1 Ο. 11, 12) 10 ογιγδρ] 61. 

Ετοὶ {ΠΡ αἴθ Τ]οθογίοίσαπρ 1 Τηι. θ, ὅ αὐ ἐλάϊηιοὶ σαέαγηϊί, ἢ 6 Δυ)α ἃ. Μί. 

21, 00 7αἢ 7ζαάγαυαϊυ)αη 5 άϊηα πυϊξίζαπιηνα «αι δη.5] ἐπὶς πἰάϊυϊς (νρ]. Μο. 15, 60). 

-- Βεὶ ἄθῃ ρϑῃιομθη Μδηρσϑὶ οἷποῦ Ζακαηῖε ᾿τὰ σοί ΓΟ 6η Ζοιυσοτίθ σοὶ β Ὁ]8145 

ΠΟ ἐγ ΗΟ Αὐβκαμῆ: 2 ΤῊ. 9, 4 7αἢ} ἑάυ)ι (ποιεῖτε) 7αἢ ἑάμμαη μαδάϊε 
(ποιήσετε); ουθῃ ἴῸ 2 Ο. 11, 12 ἃ. (. τ. 

Ζὰ δράδαρθσῃ ἴ{Ὁ, ἀδίβ 1 Ὁ, 14, {1 ἔρη1]0, πὶ Ζὰ [6ἢθη, σὶρ {ΠΗ|ὰς βάρβαρος 

([μαξ μον β, »απάθαι το“ ρορθηῦδον ἄδηλος, ἄφωνος, «ἀπάθαν!ο “) ἀδογίοεζε μα θθη 

ψὔτγαάθ, ον τὐρἐμεμαϊ 8 (το ]. α. 2, 14) οἄδὺ τμησεοίὶ 8 (2). 1]. 16. 9, 26. 

Ιη Βοίγθῆ ἀθὺ ΓΟ [{6ἐ5. σ]ϑίο Ὀ]οΙθθηάθη Ὑ ουσσθηάσηρ σοῃ Ὗ ὄὅτέουη τῖθ πιαΐέϑ 

(δύναμις) ἀπά υαἰαι εὶ (ἐξουσία) οἰο., ἄρον ον ἀβθουγαίο μθηάθη ΤΠ οι Γοέζαπρ τπὶθ 

υἱέ μαϊεὶς σοσοι μορφὴν (οἤρίομι, Τοτία]]. ῬΗ. 2, 7), σαγίωμξάϊ ((6ἀιιοαῖ) σαρθα 

χαταβραβευέτω (6. 2, 18), σαϊιηῖ Νὰ σοσοα ὑποταγὴ (1 Ο. 18, 28: 5. 637), 

7αίεϊαϊεν, (ασοι αξὶ8) σοσθη χατεσϑέίετε (δοηιθαϊέϊς, ἀδυογαΐίδ: Α. ὅ, 15), εϑ γι) αἩ 

βοσοῃ ἀναχεφαλαιώγνασϑαι (Ὁ. 1, 10), εὭζάμδ) απ σορσθὰ χελεύειν (Με. 27, ὅ8. 
Μο. ὅ, 17. 1. 19, 38), σαπιδιοίπια ἐσυὶβ σοσθη Χωρήσα τε ὑμας (Με. 2, 2), ἀγαν- 

μιρφ)άι σεροι ὑπεραίρωμαι (2 Ο. 12, 1), αγαϊξαη ᾳ6 σοι ἀναϑηματίζειν (Με. 14, 11), 

υάϊυδν σοσθῃ ἐγεῖχεν (Μο. θ, 19; νρ]. μνόν 233) ἀπά ἃπάγογ (5. 002) σψἄγθ ποὺ 

τἱ6] σὰ Ισϑὰ ὑδτίρ. Εἴρθη Β]οἰδὲ ἀϊθ Τ]θθοτθέζαπρο στοὰ διλόγους ἄστοι χαϊμιιζγνῖ- 

ζαης (1 Τα. 3, 8: δὰ5 3 1): τνρῖ. 5. 666: ἀρσεγνοχοίταις (1 Τα. 1, 10) Δθ6. Ὁ]160 

Ζὰῦ ΕὮτΟ ἀθγ (οίμοπ απ θογίοἰχὺ (5. θδ5 ἃ. ΧΧΧΥΠ). 

Βοδομβέμηρ, νϑγάϊθηθη ΘΠ] ΠΟΘ σον]! σορϑηΓςοϊ ρα Ζυ[δἠζα δὰ5 ἄθῃ υϑῦ- 

[Ομ] ἄθποη ΤἬΘΙθη ἀθὺ Π611. ϑοιγ θη, ψῖθ αἴθ Εγρδἄηζαμρ ἀοΥΓ ἴῃ ἀδγ 51. ΠΠ|. ὙΠ]. 

δος. δηρϑἤιτίθη ϑ6116η 465 Ενδῃρθ}} ΦΟΠΔηΠ5. δὰ ἄρῃ ἀρτίσοθη Ενδηρθ] θη Ὀθαΐ- 

Κυπάροῦ, υπὰἃ τπῦῖτ|ὸ [ὉΪ]ΟΠΘΥ ΠΟΘ ΤΠΘΏΤΟΥΘ ΔΌΘΟΝ ἴῃ ἀοΥ ΠΠΙθΘΥπ θη Ηδηα[ο τ ἀπὰ ἀδηῃ 

δΔὰ5 ΒΟΌΡΙο οὐ ομθίπθη, 2. Β. Μο. 4, 8 (,ηάΐυνα [εἰπαηπιηνα) ἃὰ5 1,.. 8, ὅ; Μο. 14, 47 

(ἐλαία ἰαΐμϑυδ) δὰ5 4. 17, 10; 2 Ο. 9, 4 (ἐπὲχῶς πυδιι768) ἂὰ5 11,17; Ο. 8, 8 

(υἱ μδσασσάϊ) δὰ5 Ε. 4, 29; 6. 5, 20 (ὀὶγδαθῖη 5) ἃὰβ 4 Ο. 12, 20 α. [. ν. Βοδοὶ- 

ἔθη ΠΟΥ ΔΡΘΙ ψογθη [Ὁ]ΟΠ6 Ζα[δίΖα, ἀ6 δὰ ἄθπὶ Αἰέθῃ ΒΒ. ρϑῃοισηθῃ οὐ ϑὶ- 

ΠΘΏ, ψ|6 ΘΗ 65 ἔοἸσοπθ Ζυσοὶ θυ θὶ θη πιδοῃίρθη: ΒΕ. 9, 17 ἔῃ ἐπὶχθ, τγὰ5 ΘΗΙΡΘΓ 

εἷς αὐτὸ τοῦτο, «15 ἕνεχεν τούτου (Εχοά. 9, 160.) ὑγοβθη τηᾶρ, υπὰ ΗΒ. 9, 96, τὸ 

ἐλάϊ δι ἄθγ ϑ.6}186 τοῦ ἐχεῖ (ἐμαν 7ἀϊπαγθ3), τὺγ ἂὺβ Οἰδαβ 1, 10. πππηείο! δ᾽ 

ΒογθΟΥ φσοποπηηθη [οἷπ Κη (5. 6391); τὺ σπϑ] θα ΒΔ ΟΚΌΙΙΟΚΘ δαΐῇ ἄθῃ ΑἸΐθῃ 

Βυμά (35. ΧΙ ΠΙΠ) ἰοἢ ἀϊοθίο Εἰη]οιθαηρ [ὉΠ] 16 ἴδθ. 



ΒΑΙΒΝΙΑ ΤΕΙΟΟΥΑ. 

91 3βάεν δὲδ αἰίοπ ϑβιπιὺφο. 



10. 

1 Μ0 3 εὐ 9. 

78} Ἰἰράϊάα Αἄσῃι .851:. 
)έγα. 78 β'ῶθδτ 

αὐ παπαί-πδῃ ἀαρσᾶς Ααἀαπηιΐς, ἐϊαγιτοὶ ἰἰδάϊαα αἴατ 

78}. σ'ΆΡΔΥ Διεγειηδ 2αἷν ααιίἠένειγν5 

αὐ μαηπίἢ-- [ἢ δῃ αἰϊάϊ αασὸς Ααἀαηιὶδ, ἐμαπεοὶ ζδάξαα αἴαν. 

ΠῚ ἼΣΩΣ δι σα ΠΥ ΝΣ 

7841} Πράϊάα ϑδή, .5ἙῈ. . . . ἠόγα 7. ρᾶρᾶν 

{4} ΠΠθάϊαα δε, δἴδν 

ἮνΖ. 7)ὅνα. 78 ράθαι ψιγεθια 7)αἴ, «αι ένιιιο. 

νύν παη-- αὐ Πα αἴϊάϊ ἀαρόθ Θέμ)ιέο πῃ 

)έγα. 2α ἢ, σωυαίέ. 

{8}: Πρθάϊαα Αὐιδε 7όγα 

(πο. 81 ρᾶθαι ᾿αξπαη. 

8} θά! Αὐιδς ἀἴαν 

ΠΕ. )όγα 

8. σθαι μυγύνϑ 7α) αἀαο]δνοιη. 

Αὐκός. 



ΘΕΝΕΒ15. 

Υ, 1. αἀὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνϑρώ- 
πων. ἡ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν 
᾿ἀδὰμ. κατ᾿ εἰχόνα ϑεοῦ ἐποίησεν 
αὐτόν. 

2. ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 
καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. χαὶ ἐπωνό- 
μασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αδὰμ, ἡ ἡμέρᾳ 
ἐποίησεν αὐτούς. 

38. Ἄζησε δὲ ᾿Αδὰμ τριάχοντα 
καὶ διαχόσια ἔτη. καὶ ἐγέννησε 
χατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ χαὶ χατὰ τὴν 
εἰχόνα αὐτοῦ, χαὶ ἐπωνόμασε τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Σήϑ. 

4. ᾽ Ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδὰμ, 
ας ἕζησε μετὰ τὸ γεγγνῆσαι αὐτὸν τὸν 

Σὴϑ', ἔτη ἑπταχόσια. καὶ ἐγέννη- 
σεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 

ὅ. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
᾿Αδὰμ, ἃς ἔζησε, τριάκοντα καὶ 
ἐννακόσια ἔτη. χαὶ ἀπέϑαγεν. 

θ. Ἔζησε δὲ Σὴδ' πέντε καὶ δια χό- 
σια ἔτη. χαὶ ἐγέννησε τὸν Ἔνως. 

ἴ. Καὶ ἔζησε ΖΣὴϑ' μετὰ τὸ γεννῆσαι 
αὐτὸν τὸν Ἔγνως, ἑπτὰ ἔτη χαὶ ἕτι- 
ταχόσια. χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ 
ϑυγατέρας. 

8, Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Σὴϑ δώδεχα χαὶ ἐννακόσια ἔτη. 
χαὶ ἀπέϑαγεν. 

9. Καὶ ἔζησεν Ἑνὼς ἔτη ἑχατὸν 
ἐννενήχοντα. καὶ ἐγέννησε τὸν 
Καϊγᾶν. 

10. Καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼς μετὰ τὸ γεγννῆ- 
σαι αὐτὸν τὸν Καϊνᾶν πεντεχαίδεχα 
ἔτη χαὶ ἑπταχόσια. καὶ ἐγέννησεν 
υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας. 

ΗΙο οἱ ΠΌΘΥ σοηθγαύϊοηϊβ ἀἀσηι. Τη 
α16, αὰ8 ογθαυιὺ ἀθὰβ Πομιίπομι; δὰ [- 

τα πα! θα ἀ6ὶ ἔθοϊὺ 1{ΠΠπ|π|. 

Μαίοαϊαπι οὐ ἔριδι οὐθαγὶῦ 608, 

οὐ Ῥρηραϊχιύ 1115. οὐ σνοοδυϊδ Ππουηθῃ 

Θογυ Αάδτα ἴῃ 416, 40 ογϑδίϊ [πηΐ. 

γωϊέ ατέδηι Αἄδτα δϑηέμηι ἐγίσίηία 
ΔΏΠΪ5. θὲ σοημῖέ διὰ ἰτηδιρίηθπι οὐ {Ἰπηἷ- 

᾿ἰδααΐποπι (ἀδπὶ γοσδυϊίαιιθ ΠΟΙ Θ᾽ 8 
ϑ 66}. 

Μὲ γαοίὲ Δυιξ ἀἰθ5 Αἀδιη, Ῥοί[απϑιη 
σϑησὺ Θϑίῃ, οοὐὔϊηρθηῦ δηπηὶ ; σοηιϊέ- 

χῦθ Π]1Ὸ5. οὐ ἢ]185. 

“ὸὶ γασένμην 6Ὲ οταμθ ἔθιηραβ, αποά 
γιχιὺ Αἀδηι, ΔΠη1 ποησοηίὲ ἐγὶρίηέα. οὐ 
τηογύαθβ. ο[Ὁ. 

Μίωϊέ φιοφιθ ϑϑίμ οθηύατμη ααϊΠ4 8 

8115. δὲ σογτέ ἘΠ Π05. 

Υἱωϊέφιιο ϑδρίῃ, ροίζαᾳαδτιη ρθη ΕΠΟΞ, 

οοἰϊησοηίϊβ Λορέθηι δημῖβ; σοιϊέφψειιο 
ΒΠ1ο5. οὐ Π]185. 

ξ γαοίλ μργξ οὐοπιθ5 ἀϊθ5 δίῃ ποη- 
σεηέογινηι ἀιοαθοίηι ὉΠΠΌΤ. οὖ ΤΠ0Υ- 

ὑπ Θ[Ὁ. 

γιωτέ υϑγοὸ Ἐπιοβ ποπδρίηὐΐδ, ΔΠη15. 6 
σογηιέ Οδἰηδη. 

Ῥοίῥ οὐδὰβ οτὔαπη υἱαϊέ οοὐϊ προ πεΐβ 
αυϊπάθοίτη ἃπηΐβΒ. δέ σοημῖέ Ὦ]ΪῸ5 οὐ 

1168. 



1. 

18. 

14. 

15. 

10. 

τς 

18, 

{6}: 

“0, 

Δ 

Ὁ ἋᾺ 

29. 

24. 

22. 

1 ΜΟΒῈΝ ὅ, 11--26, 

ψαύνυπαπαίῃ- δὴ αἰϊάϊ ἀρᾶς Αὐιδεὶς 

ΠΕῚ 7αἢ, σαῤυαζέ. 

78} Ἰθάϊαα, Καΐπαν. ΚΙ. )έγα 

788 ρσῶθαν “αϊζαϊατέϊ. 

94} ᾿θάϊαα Ζαὔμπαι, αἴατ 

ἬνΜ. 
Ἴόγα 78 ραῦδι ψιννι8 λαἢ αν έγμηϑ. 

γαύγιπαηπί--(Πδῃ αἰδάξ ἀασῦς ΚΚανηανιθ 

248: πθάϊάα, Μαϊαϊαίέϊ 

78: ρα θδτ Ταναία. 

784} θά Μαϊαϊαζέϊ αἴαν 

78 ρΆ8: ψυγη5 7α]) αν ιέγυιη. 

Μαύχπαπαίη- [πῃ αἰάὲ ἀασὸς Μαϊζαζαξδίϊδ 

948} ᾿Ιθάϊα 8 

8} ρΆ ΔΓ 

76} ᾿ἰθάϊ4α Ζαγαίά αἴατ 

Ὁ. όγα 8} σα ΔΙ μιγμδ 2α) ααιἠέγεηιδ. ἡ 

αύχνιμαπαυ- πη αἴϊάϊ ἀαρδς Ἰαγαΐάϊθ 

7αἢ, σαυαζί. 

14} Ἰθάϊάα. Αὐιδᾷ 
88 ραραν ͵αϊιμι αζαην. 

τὰ 7όγα. 78} ρΆ ΔΓ μιεητίβ λαἷν αι γένη. 

γ᾽ ὐγυαπα }-[Πδη αἰζάϊ ἀασῦς Αὐνοκὲο 

7841 ᾿Ιράϊάα «“Μαϊμυαίαην 

288 βράδι Παηιαΐκ. 



ΘΈΝΈΒ. 5, 11---25. " 

11. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Ἐνὼς πέντε ἔτη καὶ ἐγναχόσια. χαὶ 
ἀπέϑανεν. 

12. Καὶ ἔζησε Καϊνᾶν ἑβδομήκοντα 
χαὶ ἑκατὸν ἔτη. χαὶ ἐγέννησε τὸν 
Μαλελεήλ. 

18. Καὶ ἔζησε Καϊνᾶν μετὰ τὸ γεν- 
γῆσαι αὐτὸν τὸν Πῆαλελεὴλ τεσσαρά-- 
χοντα χαὶ ἑπτακόσια ἔτη. καὶ ἐγέν- 
γνησὲεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 

14. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Καϊνᾶν δέχα ἔτη καὶ ἐγναχόσια. χαὶ 
ἀπέϑανεν. 

156.Ὀ Καὶ ἔζησε Μὔϑεηκλελεὴλ πέντε χαὶ 
ἑξήχοντα χαὶ ἑκατὸν ἔτη. καὶ ἂγ ἐγ- 
γνησε τὸν ᾿Ιἀρεδ. 

16. Καὶ ἔζησε Μαλελεὴλ μετα το 
γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ιάρεὸδ ἔτη τριά- 
χοντὰ χαὶ ἑπταχόσια. χαὶ ἐγέγνη- 
σεν υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας. 

17. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Μαλελεὴλ ἔτη πέντε χαὶ ἐγενήχοντα 
χαὶ ὀχταχόσια. καὶ ἀπέϑαγενγ. 

18. Καὶ ἔζησεν Ἰάρεδ δύο καὶ ἑξή- 
χοντα ἕτη χαὶ ἕχατον. καὶ ἐγέν- 
νησὲ τὸν Ἔνγωχ. 

19. Καὶ ἔζησεν Ἰάρεδ μετὰ τὸ γεν- 
γῆσαι αὐτὸν τὸν Ἐνὼχ ὀχτακόσια 
ἔτη. καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυ- 
γατέρας. 

20. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Ἰάρεδ δύο χαὶ ἑξήκοντα καὶ ἔγνα- 
χόσια ἔτη. χαὶ ἀπέϑαγεν. 

21. Καὶ ἔζησεν Ἔνωχ πέντε καὶ 
ἑξήκοντα χαὶ ἑχατὸν ἔτη. καὶ ἐγέν- 
γνησε τὸν Πῖαϑουσαλα. 

22. Εὐηρέστησε δὲ ᾿Ενὼχ τῷ ϑεῷ μετὰ 
τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μῆαϑουσάλα 
διακόσια ἔτη. καὶ ἐγέννησεν 
υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 

28. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Ἐνὼχ πέντε χαὶ ἑξήκοντα χαὶ τρια- 

. χόσια ἔτη. 
24. Καὶ εὐηρέστησεν Ἔνωχ τῷ ϑεῷ 

χαὶ οὐχ εὑρίσκετο, ὅτι μετέϑηχεν 
αὐτὸν ὁ ϑεός. 

206. Καὶ ἔζησε Υὕαοϑουσάλα ἑπτὰ ἔτη 
χαὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατόν. καὶ ἐγέν- 
γησε τὸν «“ἀμεχ. 

ΤΡαοέίψειθ 8εμη)ξ ΟΥ̓ 65 ἀἴθ5. ἘΠῸ5 ΠΟῚ- 
δΘηὐ ααϊπηὰθ Δ]. οὖ τηοτγύπι5. ο[. 

Μ͵λωΐϊέ φιοχθ Οδἰπδη [δρὑπαρίηὐδ, 
ΔΠΠἶ5. σὐ σεαηιῖέ Μ818166]. 

Ἐὲ υἱχῖέ Οαἰπδη, ρΡοί[ᾳαϑηλ σοηαϊύ 
Μ4141661, οοὐϊηρθηθβ σαδαταρίηΐα 8η- 

Ὠἶβ: φοηιέφιιθ Π]ϊο5. οὐ Β]185. 

Ἐπ γαοίϊὲ μῶνξ οὐάμοβ αἴθ Οδίηδῃ 
ΠΟΠΡ ΘΗ ἀθοθη) ἃΠηΪ. οὐ τηου 8 οἰ. 

γίωϊε ατίθηι ὍΜ414166] [δχδρίηὐδ, 
ααϊη] 6 ΔΠΠηΪΒ. οὐ σοηιῖέ Τατϑᾶ. 

Μὲ υἱοῖέ ΜΆ]81661, ροίξααδπι σϑηαϊύ 
Ιαγθά, οοὐϊπρθη δ ὑπρίηύα, Δ ΠηΪδ. δέ 
φογλῖέ Π]1Ὸ5. οὐ Π]185. 

Ἐπ γαοίε γιγιξ οὐαπιθβ ἀἴθ5. Μδ18166] 
ΟΟὔ Πρ ΘΗ Πποπδρίηύα, φαΐπαὰθ 8ηπηὶ. οὐ 
ΤΟΥ 5. οὕ. 

Ῥλ]ωτέφιια Ἰατθὰ οθηΐαη [δχϑρίηὐα 
ἀσοθὰβ Δ ΠηΪ5. δέ σοηιῖέ ἨδηοΟἢ. 

Μὸ' υἱχῖέ Ἰαγοά, ροβίαᾳιαδπι ρθη 
Ἡθποοῖ, οοὐϊηρθηθ5 8ηηΪ5. 6ὲ φημί 
ΠΠο5. οὐ Π]188. 

ΕΛ ἔδοῦ! [αηὖ ΟμηΠ65 ἀἴθ5 [γα Π0η- 
σϑηῦ [χα ηὐδι ἄὸ ἃ ηπὶ. οὐ ΠΟΥ 5 
οἰ. 

ῬοΥΥο Ἠδθποοῦ υἱωῖέ [οχαριηὐδ, ααΐῃ- 
416 Δηη15. δέ σθηιῖέ Μαυπαία 8 τη. 

ΕΛ διαρυϊ!ανὺ Ηθηοοῖ οὐὰὰ 460 οὗ 

Υἱσὶῦ, ροϊϊαυθδπι σθησὺ Μδύπαί[8 181, 

ὑΥθοΘὐ 5 Δ ΠΠηἾ5. δέ σοηπεὶέ Β]1Ὸ5 οὐ ἢΠ]185. 

Ἐπ᾿ ἡκποίδ γιρνξ ὁυαθθβ ἀ165, ἩθπΟΟ 
ὑγθοθηῦ ἰοχαριηύα ααΐπηπθ. ΔΠΠη]. 

ΑἸΡυ] να οὰπὶ ἄθὸ οὖ Π0Π ἃΡ- 
Ραιαϊῦ, ααΐαι ὑπ]110 ΘΠ] ἀΘῈ5. 

Μῆωϊε φωοφιθ ΜαΙμαΙ 418, οθηύαπι οο- 
ἰορίηὐαι [δρύθπι 8ηηΐ5. 66 σεητῖέ 1,8- 

ΤΊΘ0Η. ᾿ 



θ { ΜΟΒῈΒ ὅ, 26----26, 29, 

20. {4}} ἸΙράϊαα Μαΐϊμιαϊαηι δἴδν 

8}. ρΘΌΔΙ μιρυθγδ λα αἰαιί ιἔγμιϑ. 

21. αύγι απ -( δὴ αἰϊάϊ ἀαρός Μαϊων ααρυὶδ, ἐϊαπιτοὶ τδάϊαα, 

2α], σαγυαί. 

ΒΡ ΠΡ άϊ8 

8}: ρδθδυ. 

29, 

90. 241} ΠΙράϊ88 Ζιαηπιαΐξ αἴατ 

78}: ρα θδῦ μιηθθ 7αὖ, αι λέγη. 

91. αύγιπαπαυί-Πδὴ αἰϊάλ ἀαρῶθ Ζιαηιανκὲϑ 

92. ὡ]αῖ, υαΘ Νδδϊ 76γέ Ἑ. 8}. ρΆΌΔΙ ἐδρῖηθ Κιγυβ ϑόηι, Πΐαην 7αἢ 

Ταξαίει. 

ΧΥ, 06. 761 ΑΡτδμδαπι ρϑϊάμθιάα ραΐμπω 7α}) γαϊρίξι, ναϑ ἕηθθια ἄτν σα- 

γαϊξολγυ. 

ΒΨ ΠΠ, 10. ΤᾺ κυαΐέμ: σαυωπα)ανιαῖς (Ὡὶκ.) Ἰκυίπιω αὐ ἐΐλιθ ὈΪ ὑμδιηΠη8, 

πλδ]ὼ. . . 788} γϑίγυ μι ϑαυστὶη [ἀπυ8. 

ΧΧΙ, 10. «αλ κυαξ, ἀμ Αὐναβαηια: ἀϑυϑίτρ ὑμίζάϊ ἐμία᾽άϊ 18} ἐπδπιπιδ 

[πάϊπ ἴσθ5, υπὐδ πὶ πἰπ ἢ Δ1ῸΪ ἤππὶβ (ἐπ ὲσθ6) ὑμ)]ὸ5 τὐπ' [ἀπάὰ 

φιοῖγναηιηνω {Πς}Παὰκα. 

2. 

μι ντςς ἴπ [κα μάϊξαάα ἐμὰς ἐτγάϊτν. 

ὅς, ἢ ΝΌΟΣ 

2} ἴδ ταάϊζε, [ΠἸτ}ΠἸεπ.ἢ} ἐπϑιηηπηδι ΜΔ] ΠΗΪΖΊΠ. 



ΘΕΝΕΒ, ὅ, 20----25, 23, 

26. Καὶ ἔζησε Μαθουσάλα μετὰ τὸ 
γεννῆσαι αὐτὸν τὸν “άμεχ δύο καὶ 
ὀχταχόσια ἔτη. χαὶ ἐγέννησεν 
υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας. 

27. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
Παϑουσάλα, ἃς ἔζησεν, ἐννέα καὶ ἑξή- 
χονταὰ χαὶ ἐγναχόσια ἔτη. χαὶ ἀπέϑαγε. 

28, Καὶ ἔζησε «άμεχ ὀχτὼ καὶ ὀγ- 
δοήχκοντα καὶ ἑχατὸν ἔτη. καὶ ἐγέν- 
γησεν υἱόν. 

2952. Καὶ ἐπωνόμασε, τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Νῶε, λέγων, Οὗτος διαναπαύσει. 
ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔ ἔργων ἡμῶν, χαὶ ἀπὸ 
τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν χαὶ ἀπὸ 
τῆς γῆς, ἧς χατηράσατο κύριος ὁ ϑεῦς. 

80. Καὶ ἔζησε «ἀμεχ μετὰ τὸ γεν-- 
γῆσαι αὐτὸν τὸν Νῶε πεγταχύσια 
χαὶ ἕξήχοντα χαὶ πέντε ἔτη. χαὶ 
ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας. 

ον ΨΚ 77) ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι 
““άμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήχοντα 

τρία ἔτη. χαὶ ἀπέϑαγε. 

829, Καὶ ὴν Νῶε ἐτῶν πενταχοσίων 
χαὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱοὺς τὸν Σὴμ; 
τὸν Χὰμ, τὸν Ἰάφεϑ. 

ΧΥ,θ. Δ'αὶ ἐπίξευσεν Ἅβραμ τῷ 
ϑεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιο- 
σύγην. 

ΧΥΠΙ, 10. Εἶπε δέ. Ἐπαναστρέφων ἥξω 
πρὸς σὲ κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦ- 

τον εἷς ὥρας χαὶ ἕξει υἱὸν Σάῤῥδα 
ἡ γυγή σου. χζ. τ. λ. 

ΧΧΙ, 10. Καὶ εἶπε τῷ «βραάμ. ἔκβαλε 
τὴν παιδίσκην ταύτην χαὶ τὸν 
υἱὸν ἀυτῆς. οὐ γὰρ μὴ κληρο- 
γομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίοσ- 
χης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ μου 
Ἰσαάκ. 

» 12. Εἶπε δὲ ο ϑεὸς τῷ «βραάμ. μὴ 
σχληρὸν ἔξω ἐναντίον σου περὶ τοῦ 
παιδίου καὶ περὶ τῆς παιδίσκης. 

πάντα ὅσα ἂν εἴπῃ σοι Σάῤῥα, ἄχουε 
τῆς φωνῆς αὐτῆς. ὅτι ἐν Ἰσαὰκ 
χληϑήσεταί σοι σπέρμα. 

ΧΧΥ, 28. Καὶ εἶπε χύριος αὐτῇ. δύο 
ἔϑγη ἐν γαςοί σου εἰσί. καὶ δύο λαοὶ 
ἐχ τῆς χοιλίας σου διασταλήσονται. 
χαὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει. καὶ ὁ μεί- 
ζων δουλέυσει τῷ ἐλάσσονι. 

γ᾽ Ι 

Ἐπ υἱωῖε Μαιμαία]α, μοίμαπδπι ρϑπαὶύ 
ΤιΔτΆΘ ἢ, [δρυϊηρθηξ5 οοὐορίηξα ἀποθα5 
ΔΏΠηΪ5. δέ σοηιῖξ Π]1ο5. οὐ 1185. 

Ἐπ γαοίλ ψιγιέ οὐλμθ5 αἴθ5 Μδίμαία]α 
ΠΟΠρΡΘη [Ὀχᾶρίηύδ, ΠΟΥΘμ] 8 Πηὶ. οἱ 
τού 5. Θ[Ὁ. 

Μιωϊε αὐέοηι ΤιΔταΘ ἢ σθηΐατη οοἴο- 
σἰηύα ἀποθὰβ ΔΠηΪ5. δέ σθηλυῖέ Π]ϊα τη, 

γοσδυϊαθ ΠΟΘ 6]υ5 Νοῦ, ἀϊσθηδ: 

106 ΘΟΠΓΟ]ΔΡΙα ΠπῸ5 80 ΟΡΘΥΡὰ5. οὐ 

ἸΔΌΟΥ 5. ΤηΔ ΠῚ ΠΟ[Ὀ ΔΙ, ἴῃ ἰθγᾶ, 

ΟἿΪ τη] αἸχιὺ ἀΟΙΊΪΠΙ5. 

νιωτέφινθ Τι τη οι, Ῥοίφαα8π οοπυϊ 

Νοδ, αυϊηρθηύ5 ποπδρίηύδ, φαϊπΠα 6 8η- 

ἶβ. δή σεητῖέ Π]ΙΪο5. οὐ ἢ]185. 

Ἐπ γαοίλ μιυξ Οὐ θ5. ἀ165 ΤΠ] 60ἢ 
[ϑρυϊηρθηῦ [ϑρύαδριηὐα, ΓΘρέθηη δ πηΐ. οὐ 
του. ΘΟ. 

Νοῦ γϑῦο, Οὔ π 4α Πρ ΘΗ ΟΥΙΠῚ οἴ ρὲ 

ΔΠΠΟΙΈΠΊ, σϑηιθϊέ ὅθι, Οἤδτη οὐ Φδρῃρίύ. 

Οτραϊαῦ Αὐτᾶπη ἄθο οὖ τϑραξαΐασα 
οἰ 111 δὰ [118 1. 

Οἱ ἀϊχιῦ: Βονουίθηβ νυρϑηΐδη δὰ ἐδ 

ἐθιῆρουῦθ ἴ{{0, υἱύδι ΟΟΠ 6, οὐ παδοδὶξ 
Μίνω, ϑαγα ΧΟ ὕαδ. οθύ. 

Τιχιὺ δὰ ΑΡγδμδπι: 7196 αποϊϊϊαηι 
μαπο 6ὲ ἤίζωνη 67:8. πον δηΐηι ογὶέ 
μϑγδ5 ἢίϊιι5 αποϊίΐαθ οι ἤϊϊο δο 
Τλααο. 

Οὐ αἰχιῦ ἄθὰβ: Νοη 0] νἱἀθδίαν 
ΔΙΡΘΓΙΠῚ [ὈΡΘΟῚ 8.Π01118, ἐπ. οπηηΐδ, 4186 

αἰχουιὺ 101] ϑδαγα, διαὶ σνόσθπὶ 6]8. 

φυῖα ἦα ΠΓαας νυοσαδτέοιν {δὲ Λρηιθη. 

Θυϊ τοίρομάθηβ ἰδ: πσδθ σοπίθϑ 

Βαηῦ ἴῃ πρὸ ὕμο οὖ ἀπὸ ΡΟρΡα] 6Χ 

γΘΗΥΘ ὕπο αν! ἀθηδι, ρΡΟρΡαΪ πα 6 Ρο- 

Ῥαϊυτη Γἀρουϑθὶ 66 πιαοῦ μογυϊθέ ηιῖ- 
ΠΟΥ. 



8 2 ΜΟΒῈΕΒ 8, 6---88, 19. 

»ς. ΜΟϑΒ ΙΕ ΖΙΒ. 

ΠΙ|, 6. ζαλ Κυαῖ: ἴκ ἴπι συιέϊ, αὐξήνιθ ἐπιοῖγυβ, φαΐ ΑἸ ΔΉ ΘΠ15 718} ρα ἢ 

ΤΓΑἸκὶβ 7188. ρας ἸακοΡί8. 

ΙΧ, 10. «αλλ ἵπ ἐμἰχὲ σαξαψίάϊαα " ὑπὰκ, εἰ ρσαραίτμε]άα. θὲ ἐμὰ τηδμὺ 

πηθίπδ 78} σἰθι ῃάϊἀάϊιι παπιὸ πιθὶπ ἃπα 8118 δἰτιμᾶ. 

ΧΙΠ, 2. . . .0..ς Ἀγδζὰὰ ημπαδαύγδ υ5]υκαπᾶβ Κυϊμα 

ΚΤ. 5 

Β]ά1 δ τὰ Ηἰπιπῶ (σίδα ἔσυΐα ἄτι ηιαϊ) αἩ) 

» 18. βδ8οὶ ἢ]ὰ, πὶ τιδηδρίζο, 788} [86ὶ 1610}, πὶ ἔαυϊζό. 

ΧΧ, 12. βιυνόγάϊ δὐξαπ ἐπδίπδπα 8} ἀϊθὶπ ὑμείπϑ. 

- ,Κ.ἢὃ2. ΝῚ δόσιηῦ5, 

"4 ΝῚ Β]1}415., ὧν 

» 195. Ν᾽ πιαύτιν]άϊϑ. 

» 10. Ν᾽ ἢἤ]άϊβ ρα!Πυρδγειν δά. 

». 17. ΝῚ ραίϊτη]άϊα, (αἱ δπδιηδ μι ]ά 5). 

ΧΧΙ, 10. 5αοὶ θη κυ μάϊ αὐξίπ Γοἰπδπηπηδ, ἀϊξ μι μάπ ἀϊξῃοὶπ [διπάϊ, ἀἀπἐμάι 

αἰαάυ ῃ]άϊἀάια. 

ΒΘ. 

ἬΝ; ἀυρὸ ἘΠ4 ἀπρίπ, ἐππέμπα ἀπ ἐπηὐπάμ. 

ΧΊΧΙΠ 19. 

)αἢ) σϑᾶτιηδ, ὑπαπθὶ δΥΠπιδ, 78} ρΘ] ΘΙ], ἐλπαηθὶ δίοϊέϊ)α. 



ἘΧΟΌῚΙ 8, 6---88, 19. 9 

ἘΧΟΡΡῸΌῦ δ. 

1Π,6. Καὶ εἶπεν. ἐγώ εἶμι ὃ ϑεὸς 
τοῦ πατρός σου, ϑεὸς Ἁβραὰμ, 
χαὶ ϑεὸς Ἰσαὰκ καὶ ϑεὸς Ἰακωβ. 

ΙΧ, 10. Καὶ ἕνεχεν τούτου διετηρή- 
ϑης, ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν 
ἰσχύν μου καὶ ὅπως διαγγελῆ 
τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῆ. 

ΧΙΠ, 2. ᾿““γίασόν μοι πᾶν πρωτότο- 
κον πρωτογεγνὲς διανοῖγον πᾶ- 
σαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ 
ἀπὸ ἀνϑρώπου ἕως χτήνους, ἐμοί 
ἐξιν. 

ΧΥ͂Ι, 4. Εἰπὲ δέ κύριος πρὸς ΠΙωυσῆν. 
Ἰδοὺ, ἐγω ᾧ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐχ τοῦ 
οὐρανοῦ. 5. τ. λ. 

... ΒΕ. ὋΝ μετρήσαγτες γομὸρ; οὐχ 
ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολὺ, χαὶ ὁ 
τὸ ἔλαττον οὐκ ἡλαττόγνησενγ. 
δδηξονας 

πο χ 12. {ὙΤ΄ ἐβεα τὸν τας ἐν, σου καὶ 
τὴν βητέθν σου, ἵνα εὖ σοι γένη- 
ται χαὶ ἵνα μαχροχρόγιος γένῃ ἐπὶ 

τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς κύριος ὁ 
ϑεός σου δίδωσί σοι. 

» 13. Οὐ μοιχεύσεις. 

: πὰ οὐ λέψεες. 

., 15. 
»Ί16. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις χατὰ 

τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 
» 17. Οὐκ ἐπιϑυμήσεις τὴν γυναῖχα 

τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιϑυμή- 
σεις τὴν οἱχίαν χ. τ. λ. : 

Ἐπ 18... Ὁ κακολογῶν πατέρα αὐὖ- 
τοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, ϑανάτῳ 

ϑανατούσϑω. 

» 233. Ἐὰν δὲ ἐξειχογισμέγον ἢ, δώσει 
ψυχὴν ἀντὺ ψυχῆς, 

», 24. ὀφϑαλμὸν ἀντὶ ὀφϑαλμοῦ, 
ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, κα. τ. λ. 

ΧΧΧΠΙ, 19. Καὶ εἶπεν. Ἔγω παρελεύσο- 
μαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου, χαὶ 
χαλέσω τῷ ὀνόματί μου, κύριος ἐναν-- 
τίον σου. καὶ ἐλεήσω, ὃ ον ἂν ἐλεῶ, 
καὶ οἰχτειρήσω, ὃν ἂν οἱ χτειρῶ. 

9 

Οὐ φονεύσεις. 

Εὖ αἷῦ: Ἐρο τὰ ἄθὰβ Ῥαύγ5 ἐπὶ, 
ἄορ ΑΡτδῆαπι, ἄθὶ [8ὺ οὐ ἄρα 

ΙΔ 000. 

]αοῖγοο ατίθηι ρομυὶ ἐθ6, ενέ οὔέθη- 
ἄαηι ἔπ 16 Κογεϊέιαϊηδηι ἡιθαηι θὲ ἨαΥ- 

γοέν ποηλθην φιθιὴν ἦν οἠυὶ ἰοδΥγα. 

 ΔΠΟΥΠ Οα, τη]. ΟΥηΠ6. ρυἵηιο θη ζεγη, 
«ὠωοὰ αρογὶέ υτὐυαην ἴῃ Β}115 Τύγ86], 
ἐδπιὶ 46 Ὠουλη] 5 ἀαδτη 486. ᾿πιθη 5 
ταθῶ [απὖ ΟΠ] ηΪδ. 

Ὠιχίῦ δαΐθμι ἀομηϊηαβ δὰ ΜΟΥΞΘΗ: 

Εσοθ, ΘΡῸ ΡΙυδπι σοῦ ραηθ8 46 οοοῖο. 
οθύ. 

Εῤ πιθηἹ [ἀηὐὖ ἃ ΤΠΘΠ [ΤΆ ΘΌΠΊΟΙ: 
προ ααϊ ΡΙὰ5 ΘΟ] δρογαῦ, παραΐῥ Δμηρ πα, 

Π6Ὸ αἱ ΤΠΪητ15 Ῥᾶτανοσδύὺ, τϑρουὺ πτηϊ- 

ΠῸ5. Οθύ. 

Ἡοηπογα ραΐγϑηι ἐνινην θέ τιαΐγ θηϊ 
ἔμαηι., αὖ [15 ἸΟΠΘΆΘΥΙΙ [ὈΡΘΟῚ ὑθυγδπη, 

ααϑτη ἀοΙη5 ἀθὰβ ὑπὰβ ἀδθὶύ ἐἰθ]. 

ΝΟΉ, οοοϊαδ5. 

βξς ἐ 
Νοη γῇοφοπανθογῖξ. 

νου γιγένηι ἡαοῖθ5. 

ον ἰοφιθγῖβ ΟΟΠΓ8, ῬΥΟΧΙΠΊΠΠῚ {1 ΠῚ 
2αΐμιηι ἐδ ίηιογιηι. 

νον σοποιρίοο8 ἀοτηὰπῃ ρτοχί πη ἐπὶ, 

πϑὸ αο ιδογαθὲβ ἸΧΟΥ πὶ οἷα οοϑύ. 

Θυυὲ ηναϊφαϊωογὶί ραΐνὶ ζο υοῖ ηκαίν, 
γιογέθς ηἠιογϊαέξι. 

Β1ὴ δΔαΐθηη ΠΊΟΥΕ Θ᾽ὰ5 ἕαουϊῦ ΓαΓΘοαΐδ, 
τοαάοὺ δηϊτηδηι ΡΤῸ 8} 1Π|8,, 

Οσιυδτνη. ρΥο οοιῖο, ἀθηέθηι ρΥο ἀθηΐε. 
Οθύ. 

Βοίρομαϊῦ: Ἐρο οἰϊθηάδπι οἸηπΠ6 Ρο- 
ΠΌΤ 101] οὐ σόοᾶρθο ἴῃ πουηΐηθ ἀουηηὶ 

ΘΟ] 8, 6’ ηυϊμογοῦου σι υοζιιεγο, 
θέ οἰδηιθηβ 670, ἴη φιιόην ηὐμὲ ρία- 

Ομογτέ. 



10 9 ΜΟΒῈΒ 12, 8---20, 12. 4 ΜΟΒῈΝ 19, 2---4. 

3 ΜΟΙ ΖΙΒ. 

Χ1..8: 

ἐυδς Ὠτάϊν απ θπ5 ἀϊθμυπάνπ ὑνὸβ ᾿πρρῦπβ Δ π8κΚᾶ. 

ΠΝ 1 9ου νων να ἀν να ἀν {0 το τα 

ΓΝ 

2α}} ᾿1)7 05. πόηγαπά)αη ἐποίηϑη [γὰ ὑμὰκ Π]θ8πη. 

Χαν. 90. 

. πρὸ πὑπᾶ ἄμπρ!π, 

ἐππέμαι ἀπα ἐπηξπάμ. 

ΧΧΥῚ, 11. Βδάινα ἴηι ἴΖνὶβ 

» 12. 788. ἵππαρδρρα δνν ἐσυΐθ 

728}. νδίσύμδ ρυῦῃ ἔσναν 781} 2.8 

γί  ! ἢ Τη18 Πηδηδρ'Θὶ 

4 ΜΟ5 1 Ζ15. 
ἌΧΕΝΟ 

Καὶ θὸπ γάκαα. 

» 9. 

απ ὈΙ θα ΓΘ ἢ 415, 

» 4. 



ΤΕΥΊΤΙΟΙ 12, 8 ---20, 12. ΝΌΜΈΕῈΕΙ 19, 2. 3. 4. {1 

ἑ 

ΧΙ, 8. Ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσχῃ ἡ χεὶρ αὐ- 
τῆς τὸ ἱχανὸν εἷς ἀμνὸν, καὶ λήψε-- 
ται δύο. τρυγόνας ἢ δύο νοσ- 
σοὺς περιξερῶν, μίαν εἷς ὅλο- 
χάυτωμα, χαὶ μίαν περὶ ἁμαρτίας, 

χαὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς 
χαὶ χαϑαρισϑήσεται. 

ΧΙΧ, 12. Καὶ οὐχ ὀμεῖσϑε τῷ ὀνό- 
ματί μου ἐπ’ ἀδίκῳ. χ. τ. λ. 

» 18. Καὶ οὐκ ἐχδιχᾶταί σου ἡ χεὶρ 
χαὶ οὐ μηγνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ 
σου. χαὶ ἀγαπήσεις τὸν πλη- 
σίον σου ὡς σεαυτόν. ἐγὼ εἶμι 
χύριος. 

ΧΧΙΥ͂, 20. Σύντριμμα ἀντὶ συντρίμμα- 
τος, ὀρϑαλμὸν ἀντὶ ὀφϑαλμοῦ, 
ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χαϑότι 
ἂν δῷ μῶμον τῷ ἀγϑρώπῳ, οὕτω 
δοθήσεται αὐτῷ. 

ΧΧΥῚ, 11. Καὶ ϑήσω τὴν σκηνήν 
μου ἐν ὑμῖν, χαὶ οὐ βδελύξεται ἡ 
ψυχή μου ὑμᾶς. 

»12. Καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν. 
καὶ ἔσομαι ὑμῶν ϑεὸς καὶ ὑμεῖς 
ἔσεσϑέ μοι λαός. 

ΤΟΝ. 

Ουοά [ πο ἱπυθηθυῦ ὙΠΔ 15 Θ᾽ 8, 

π60 Ῥούιπουιῦ ΟἸἾΘΥΤΘ. ΔΡΠ απ, [ποὺ αἰτν08 

ἐν ένιγο8 υδὶ αἀτύο8. ρυνζζοβ ΘΟἸ Δ ΥΊΙΙη, 
ὉΠῸΠῚ ἴῃ ΠοΙ]οοδαίαμπι οὖ Δ]ύθ ΠῚ ῬΤῸ 

Ῥθοοαΐῖο, οὐδοίαιαθ ῬΓῸ θᾶ [ὩοΘυάο5. οὐ 

510 τη Πἀδ ὈΙΓ. 

Νον, ρογγιγαθὶβ ἴῃ ΠΟΤΊΪΠΘ τη60 οὗ 

οθύ. 

ΝΟ ααϑογαβ ΠΟΙΟῚ, ὩΘῸ ΤΠ]ΘΠΊΟΥ 
δυὶβ ἰπ͵υτίαθ οἰνίαπι ὑποῦατη. 7) 68 
απιΐσιι ἐμ ἤίοέ 6 ἔρϑιμη. 650 
ἀοτηίπτι. ' 

Ἐτδοίσσδηη Ῥτὸ ἤδούατδ, οὐτυζιην ῬΥῸ 
οσιῖο, ἀοηέθηι ργο ἀδητ6 το[δαθῦ. ααδ- 

Ἰοη ἱπηϊχουιῦ ταϑοῦ]απι, ὑαίθπι [ἀ{Ὸ]ΠΘΥΘ 

ΟΟρ ΘΓ. 

Ῥομαηι ἐαδογηαοιιζιγν ᾿νθεύν ἴῃ Π16- 

ἄϊο τυρὶ δ πὸ ΔΡ]ϊοἰθὺ γὸβ ΔΠΙΤη8 

πΊ168ἃ. 

«Απιδιιϊαῦο ἐπίον υὑοβ8 δέ ΦΥῸ αἴθιι8 

υδῇίογ, υοὔχινθ 6γ17{18 ρορυυΐιι8 ηιθιι8. 

ΝΌΜΒΕΒΕΒῸΟ δ. 

ΧΙΧ, ὁ. Αὕτη ἡ διαστολὴ τοῦ γόμου, 
ὅσα συνέταξε χύριος, λέγων. “4άλη- 
σον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. χαὶ λαβέτω- 
σαν πρὸς σὲ δάμαλιν πυῤῥὰν 
ἄμωμον, ἤ τις οὐκ ἔχει ἐν αὐτῇ 
μῶμον χαὶ ἡ οὐκ ἐπεβλήϑη ἐπ᾽ αὐ- 
τὴν ζυγός. : 

» 9. Καὶ δώσεις αὐτὴν πρὸς ᾿Ελεάζαρ 
τὸν ἱερέα χαὶ ἐξάξουσιν αὐτὴν ἔξω 
τῆς παρεμβολῆς εἷς τόπον χα- 
ϑαρὸν καὶ σφάξουσιν αὐτὴν ἐνώπιον 

ἘΟκ 
αὐτου. 

»4. Καὶ λήψεται ᾿Ἔλεάζαρ ἀπὸ τοῦ 
αἵματος αὐτῆς καὶ δανεῖ ἀπέναντε 

Ε ᾿ ἢ ΓΤ ΔΑΣ 
του προςώπου τῆς σχηγῆς του μαορ- 

τυρίου ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς ἐπ- 
τάχις. 

Πα οἱ γϑὶρίο υἱούϊτηδιθ απ ὁ0η- 
[ὐαϊῦ ἀοτηϊπαβ : Ῥγδθοῖρθ Η]15 Τ|τ86], 

αὖ δαἀδποδηῦ 84 6 ναὐθσαηὶ γωζαηι διοίδ.- 
ἰδ Ἰηύθρτϑθ, ἴῃ αὰϑ ΠῈ|18, [Ὁ τηϑοῦϊδ, 

Π6Ο0 Ῥογύδυθυιτ ἸᾳρῸΠΙ. 

Τιδάρυϊβαθθ οι Ε]ΘδΖαῖο [Δοθυἀοὐϊ, 

4ὰ] δἀποίδιη ὁωΐγα οαἰέγω ἰτατπο δ] 
ἴῃ σοηρθούα ΟἸΠΠΙ ΠῚ. 

ΕΛ ἐϊπρθηβ αἰϊριθαπι ἴῃ [ΔΠ ρα ΠΘ. Θ᾽115 

Φροεροϑῦ οοηῃύγα [Όγ65 ὑδΌΘΥ 8 ΟᾺ]] 

[δρύθηη υἱοὶ 118. 



12 4 ΜΟΒῈΒ 19, 5--10. ὅ ΜΟΒῈΒ 6,4. ὅ. 8, 8. 

ΧΙΧ, ὅ 

» Ὁ. 
Δ: γΠὐρόη 74} νὰ }]ὰ γάπαα 7α}) ναΐηραπα 

ἐμὲχσδε κα] 615. 

2 τ: : 

ἕω διδαινοοίν(άϊ) 

» 8. 

ἘΝ. 

αζρῦη ΚΑΙ ΟΠ 5 

αἰαπα ὈἰΡαύ σ᾽ ἢ 15 
: 

ναϊο οὐρανγενειδγιοἰγάἐα 
ὑπ ΓᾺ ον δΖβδῃ 

Κα] όη5. ͵ 
ἷ 
[ 
Ι 

[ 

Β ΜΟΞΞΕΖΙ. 

Μ1:.4: 

Ἡδιυίοἱ, ταῦ], ἐγάπα ρα 
ὉΠ|81 ἔράπ)α ἄϊπ5. {Ὁ, ΤΕ 

3.58 ἔγι]ὺ5. ἐγάπ απ ρα τ ποῖ ηδηδ, τ15. ΔΙ] ΔΙΠΊ8, Πδίτοϊπ γμοϊπαηνηια,) 

78} ἃβ δἱ]άϊ [ἀϊγαϊάϊι χ(ἐμοὶνάϊ,.) 86 ἃ5. 4116] ρσαπυράάϊ (ἐποΐγιάϊ.) 78 ἃ 

8114ϊ πιαμθάϊ γἐλοϊνιάϊ). 
ὙΠΙῚΙ. ὃ. 

ἐνὸν ἐπαίοὶ πὶ ὶ ΗΠάϊ0 ἀϊπαμπδ, 1 θά: πιᾶπηδ, ἃς Ὀΐ 811 γσαύγἀδ ει68- 

σασσαπααηδ ἐϊιαύν, ηυυιγυεΐν συνέλ5 [ἰδάλεϊ, ({α.} πιατνα. 



ΝΌΜΕΕΙ 19, ὅ---[0. ῬῬΕΤΕΒΟΝΟΜΠΗ 6, 4. ὅ. 8, 3. 

ΧΙΧ, ὅ. Καὶ χαταχαύσουσιν αὐτὴν ἔναν-- 

ΨΗΠῚ, 5. 

“ 

2) 0. Ἐ ᾿ 

δρινγον χαὶ ὕσσωπον χαὶ κοκχι- 

2 ΕῚ - ᾿ Υ κ 
τίον αὐτοῦ. χαὶ τὸ δέρμα χαὶ τὰ 

κρέα αὐτῆς καὶ τὸ αἷμα αὐτῆς σὺν 
- ’ ᾽ -Ὁ- ; 

τὴ τ Ὁ θθχης καρ ἀνώνοῦ, τ εν ; 

Καὶ ληψεται ὁ ἱερεὺς ξύλον χέ- 

γον καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς μέσον τοῦ 
χαταχκαύματος τῆς δαμάλεως. 

ξ Ἐ- ΞΕ τὰ 

». ΧΚαὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ὁ 
ἱερεὺς χαὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ 

ὕϑατι. χαὶ μετὰ ταῦτα εἰςελεύσεται 
εὶς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀχά- 
ϑαρτος ἔξαι ὃ ἱερεὺς ἕως ἑσπέρας. 

» 8. Καὶ ὃ χαταχαίων αὐτὴν πλυγεῖ 

"Ὁ 

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ χαὶ λούσεται τὸ 
σῶμα αὐτοῦ χαὶ ἀχάϑαρτος ἔξαι 
ἕως ἑσπέρας. 

Καὶ συνάξει ἄνϑρωπος χαϑαρὸς 
τὴν σποδὸν τῆς δαμάλεως χαὶ 
ἀποϑήσει ἔξω τῆς παρεμβολῆς 
εἰς τόπον χκαϑαρόν. καὶ ἔξαι τῇ συν- 

ἀγωγῇ ὑιῶν ἸΙσραὴλ εἷς διατήρησιν. 
ὕδωρ δαντισμοῦ ἅγνισμά ἔστι. 

»͵10. Καὶ ὁ συνάγων τὴν σποδιὰν 

»» Ὁ. 

“᾿ 

“» ’ τὸ .ΦΨΡ 
τῆς δαμάλεως πλυνεῖ τα ἱμάτια 
αὐτοῦ καὶ ἀκάϑαρτος ἔξαι ἕως ἕσ- 
πέρας. 

18 

Οοιηθυτοίαᾳαθ θᾶπι οαπούϊα νἱ ἀθη θαι, 
ἰδ} Ῥ6116 οὖ δι θὰ 6᾽ὰ5 ἀαδλτα [8Π- 

σαΐηθ οὐ ἤτηο ἢδιηπιδθ ὑγδα 15. 

Τλρπὰπι ἀποαὰθ οθάἀτπαπιὶ οὐ ἢ - 

Ῥιώηηυ ὁοοοιηφιθ ὈΪΐδ ὑϊπούαπη [ΔΟΘΓΔΟΒ 
γϊύοῦ ἴῃ ἢδπιηδη, αὰᾶὰθ σψασοαηι 

γογδύ. 

ΕῸ ὕπμο ἀοιησμι Ἰοὐΐβ νι θὰ οὐ 601- 

ῬΟΙΘ [0 ἱπργϑαϊθύαν ἦγ σα ίγ ΘΟΙΩΠηδ- 

ουϊαύαξαι οχὐἱῦ αἴψαθ 84 γρίρθχμτη. 

δ6α οὐ 1116, φαΐ σοι θα [6γ]ὺ Θ8πι, 18- 

γαθιὺ γοίἰπηθηΐα [8 οὐ ΟΡ οὐ ἷπ|- 

τα πιδ ουϊὺ αἴσαθ δι νϑίρθγθτη. 

ΟΟΙΠΠροὺ δαύθμῃι Υἱ τηπη τι Οὗ 67 68 
υαῦσαθ οὐ οἴἴππαάοῦ 605 δωίγω σαϊίγα ἴῃ 

Ἰοοο ραν τη, αὖ [Ἰπὺ πη] ὑπ πὶ ἢ]10- 

ΤΌΤ Τ{γ86} ἴῃ ουοάϊδηη, 66 ὧν ἀφιναηὶ 
αὐροηγιογῖβ, ααΐϊαι Ῥγὸ ρϑοοδίο συϑοοϑ 

σομηθαί[8, 6([Ὁ. 

Οὐμπαθθ ἰανδυθυιῦ, αὶ νασοαθ ῬἨΟΙ- 

ὑδυθταῦὺ οἴηογοβ, υρίπτηθηΐδ, [ὰ8., ἱἴπ- 

τηπη τι ουϊὺ αἰᾳαθ 84 υϑίρθιμμι. 

ΠΕ ΤΕΚΟΝΘΎΓΕΟΝ. 

ΥΙ, 4. Καὶ ταῦτα τὰ διχαιώματα καὶ 
τὰ χρίματα, ὅσα ἐνετείλατο χύριος 
τοῖς ὑιοῖς ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐξελ- 
ϑόντων αὐτῶν ἐκχ γῆς «Ἵἰγύπτου. 
Ἄχουε, Ἰσραὴλ, κύριος ὁ ϑεὸς 

ἡμῶν κύριος εἰς ἔστι. 
Καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν 

ϑεόν σου ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεως σου. 

Καὶ ἐχάχωσέ σε χαὶ ἐλιμαγχό-- 
γησέ σε χαὺὶ ἐψώμεισέ σε τὸ μάννα, 
ὃ οὐχ ἤδεισαν οἱ πατέρες, σου. ἵγα 
ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ 
μόνῳ ζήσεται ὃ ἄνϑρωπος, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐχπο- 
θευομένῳ διὰ στόματος ϑεοῦ ζήσεται 

ὃ ἄγϑρωπος. 

Αὐαὶ ΠΠγαοῖ, ἀοιγῖννιι8 ἄδιι8 πο ον, ἀο- 
Ἡλλγι8. τὐγυῦ8 6. 

71. Υἰφο5 ἀοηυϊγννηη, αἰθιύη, ἐμρυνην δὼ ἐοίο 
ὁογαθ ἔμο θέ ὁῳῷ ἐόέα απΐηια ἔνα 6: θὼ 
ἐοία 7ογεἐϊξωαζηθ μα. 

ΑΜ σι 06. Ῥϑηυσία οὐ ἀθαϊ ἐἰδὶ οἷ- 

θὰπὶ Μᾶπηα, αποά ἱρποῦαρᾶβ ὑπ οὗ 
Ῥαύγθβ ὑπὶ, αὖ οἰ δορηδογοὺ 6101, φωοα ποτὶ 

ἦν Λοίο ραηθ υἱυαέ ἤοπιο, Λοα ἦγ οηνπὶ 

υϑγῦο, αυοᾷ Θρτϑαϊξαῦ ἀθ οὔθ ἀϑὶ. 



14 ὅ ΜΟΒῈΒ 24, 1 -- 32,85. ἘΒΌΏΒΑΒ 2, 1--.7. 

ΧΧΙΝ, 1. ςοςςς )αἷ, ρἰθάϊ ἵχζάϊ αὐεαΓἀϊ5 ὈδκΚόδ. Ἂ 

ΧΧΥΝ, 4. Νὶ ξάυχιπυ!)άϊς. (ΞΞ ξαύτν ἀϊρ)ἀϊβ τυ} δὐμίάα {με Καπαΐπ, 

ΧΧΧΣ, 12. 

ἢγδβ ἘΒ[ἘΘΙΡΊΦΗ εἰγεϑὲθ ἴῃ ΠΙΠηΐη 

» 14. Νᾶβμνα ὑμὰ5 {{Ὸ ἐπαία γαύτά αὐγαῦα ἵπ τιχπέμα ἐμοί ΠδΙηπιδ 28} ἴῃ 

Ἠεαίτοϊη ὑπο  ηϑτημηδ. 

ΧᾺΧΗ, .21. 

7αἢ ἴκ ἴπ αἰϊῶπδ ἴηβ Ὀτρρδ ἵἴπ πἀηρομίπαῦ, ἴπ ἐμιπάα περ  Β] δ πά61π 

ἴῃ ὑπδίττ θη ἴηι ὈτΙρρϑ. 

» 90. Μίβ ἔταγοὶθ 1δεάϊ4άϊ. ἴκ ἔγαρ 88. 

ΕΖ. Βλ. ἢ. 

99 

ρον αι 29 

σι 3) 

» θ. 



ὉΕΠΤΕΝΟΝΟΜΠ 434,  ----32, 85. ἘΒΏΠΑΕ 2, 1 .---7. 15 

ΧΧΙΥ͂, 1. .... χα γράψει αὐτῇ βιβ- 
λέον ἀποςασίου κΚζ. τ. λ. 

ΧΧΥ͂,4. Οὐ φιμώσεις βοῦν ἁλο- 
ὥντα. 

5 -» ᾽ ἀν 3} . 
ΧΧΧ, 12. Οὐκ ἐν τῷ οὐρανῷ αἀνω ἐξεὶ, 

λέγων. Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν εἰς 
τὸν οὐρανὸν χαὶ λήψεται ἡμῖν 
αὐτὴν, χαὶ ἀκούσαντες αὐτὴν ποιή- 
σομεν; 

» Ὡς Εγχγύς;; δου, ἐςξὶ τὸ ῥῆμα 
σφόδρα ἐν τῷ στόματί σου 
χαὶ ἕν τῇ καρδίᾳ σου χαὶ ἕν 
ταῖς χερσί σου ποιεῖν αὐτό. 

ΧΧΧΙΙ, 21. Αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ᾽ 
οὐ ϑεῷ. παρώξυνάν μὲ ἐν τοῖς εἴ-: 
δώλοις αὐτῶν. χἀγὼ παραζηλώ- 
σω αὐτοὺς ἐπ᾽ οὐκ ἔϑνει. ἐπὶ 
ἔϑνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ αὖ- 
τοῦς. 

» 356. Ἔν ἡμέρᾳ ἐχδικήσεως ἀντ- 
ἀποδώσω Κ. τ. λ. 

ἐννιν, γογῖδος ἰἐδοίζιν γϑριαϊᾶ. 

οη ἰϊραδὲβ ο8 δουΐβ ἐθγ)θηἐ8 ἴῃ 088, 
ἔγαροβ ὑὰ85. 

Νρο 'ἰπ 60610 [{{ππ|, αὖ ῬΟΓ5 ἀϊοογθ: 

εις πογίγινηι ναἱθὲ αα οοθίνη, αοθη- 
αογδ, αὖ ἀρίογαῦ {Ππ4 δὰ ποβ, οὖ δὺ- 

ἀἰαιηὰβ δύαιθ. ΟΡΘΥΘ ΘΟΠΙΡΙ ΘΔΙΠῈΒ ὅ 

ϑοαὰ 7μιωέα ἐὰ 6(Ὑ Μογηιο υαἱαθ ἔῃ 
ΟΥ̓́Θ ἕμο 6 ἔπη οὁογαὰθ ἔμο., αὖ ἴδοϊδβ 

1] 01. 

ΤΡΙῚ πιθ ρεουοοδυθυαηῦ ἴῃ 60, αὶ ΠΟΙ 

ογαῦὺ ἀθὰβ, οὐ ἰσυϊανθυπηῦ ἴῃ σϑηϊύαίϊ- 

Ῥὰ5 [υἷβ, δέ ὁ00 ργουοσαῦο 608 ΤῊ 60, 

χιυὶ πο 6} ροριοζωδ, δὲ ἕω σόηπίθ ίωϊέα 
ἰγγίέαδο ἐἰϊο8. 

Μόω 6 οὐἰξο θὲ ὁσο τοίγίθιαηι 
σού. ἶ 

ΠΕ ΑΒ. 

Π, 1. Καὶ οὗτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ 
ἀναβαίνοντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας 

τῆς ἀποιχίας, ἧς ἀπῴκισε Ναβου- 

χοδυνόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἴς 
Βαβυλῶνα. καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ἱ1ε- 
ρουσαλὴμ χαὶ Ἰούδα ἀνὴρ εἷς πόλιν 
αὐτοῦ. 

» 3. Ὅι ἤλῚθον μετὰ Ζοροβάβελ, ἸἼη- 
σοῦς, Νεεμίας, Σαραΐας, “Ρεελίας, 
Μαρδοχαῖος, Βαλασὰν, Μασφὰρ, 
Βαγουαὶ, Ῥεοὺμ, Βαανά. ἀνδρῶν 
ἀριϑμὸς λαοῦ Ἰσραήλ. ; 

» 3. Υἱοὶ «Ῥαρὲς, διςχίλιοι. ἑχατὸν ἕβ- 
δομήκοντα δύο. 

» 4. Υἱοὶ Σαφατία, τριαχόσιοι ἐβδο- 
μήκοντα δύο. 

» ὕὉ. Υἱοὶ άρες, ἑπταχόσιοι ἑβδομή- 
χογταὰ πέγτε. 

.»»8. Υἱοὶ «Ῥαὰϑ' Μωὰβ τοῖς υἱοῖς '1η- 
σουὲ Ἰωὰβ, διςχίλιοι ὀκτακόσιοι δέ- 
χα δύο. 

., ἦς, Υἱοὶ ᾿4ἱλὰμ, χίλιοι διαχόσιοι πεγ- 
τήκοντα τέσσαρες. 

ἯΙ πὸ δαύθιη Ῥτουϊποῖδθ Η]11, ααὶ 

ΘΙ οΘηἀθυαηὺ 46 οαρύϊνιζαῦθ, απ ὑγ8}8- 

ἐπ]ονταὺ ΝΑΡᾺΟΠΟΔΟΠΟΙΌΣ τσ ΒΘΌΥ]ΟΠΙΒ 

ἴῃ ΒΔΡΥ]ΟΠΘῖα, οὖ Ὑθυϑυ [ἀηὐ ἴῃ ΓΙοτὰ- 
[416πὶ οὐ Τπᾶάδιη, Ὁπαβαπίδαθθ ἰη οἰἶνὶ- 

ὑδύθιη [8Π|. 

Θὰ νϑηθυαηῦ οὑτὴ ΖΟΙΌΡΔΡΟΙ, ΤΟΙ, 

ΝΟΠΘμ δ, ϑδαναῖα, ΒΔ Π6]αῖα, Μδγάοο δὶ, 

Βε]ίαπ, Μοβρμδι, Βαραδὶ, Βθηστῃ, Β88- 

πη. Νυιμηιόγιιδ υἱγογιην ροριζὶ 7εγαοί. 

ΕἸἼΠῚ ῬΊαΥΟΒ, ἀπὸ 1η1}}}1ἃ, σρηύαμι [8Ρ- 

ἐπαρτηΐα, ἀπο. 

ΕΠΠῚ Βορμαύϊα, ἐγθοθηθ [δρύαδρίηΐδ, 
ἄπο. 

ΕἾΠῚ Ατὐρῷ, [δρυϊηρϑηίί [ορὑπαρίηὐδ, 
ααϊπαῖθ. 

ΕἼΠ| ῬΗδηδίμ Μοδῦ, Π]ϊοσατα Τοίαο: 

1οΔ0, ἄπο 1111 οοὐϊπροηῦ ἀποάθοίπμη. 

ΕἾΠῚ Αοδπι, 1.116 ἀποθηίὶ ααἰπαὰδ- 
σἰπία ααδύμπογ. 



ἘΒΌΝΑΒ 9, 8--81. 

ΤΑΣ ηἰὰη ππηᾶὰ .Μ.1. 

ΘαΠ͵] 5 Ζδομομδίάπβ Ἐ νύ. 

δυηϊνὸ Βδηδϊη5 Ἐς .Χ.Μ.Β. ὕ ας 

ϑαηϊν Βαρᾶνβ Ἐς .ΧΟΚΟ. 

Θαηπῖγὸ Αβρδα]β ὑπαίπα] Ἐ Ην..Κν. 

δαυηϊνὰ Ααδύπροικαπηβ Ἐς ΧΟ .Κν. 

δαηϊνὰ Βα  ἈΠη5 ἘΞ νὰ ἱἐπαυὰπ6]6Δ {0.Κν. 

δυηινὰ Ααάαϊη(5) .Κ.Ν.Ώ. 

πη) 5 ἘΞ ΑἸΘΠ]νῖ5. [ἀπάτπι Αἰχαικοιϊηβ Ἐ πἰαηίδμαπα 18} .Η. 

ϑυηϊνὰ ΒείἊἀπ(1)5 Ἐ .Τ.1,.6..Ἐ 

Θαηϊνὸ Τύγη5 ἢ .Β.1.8Β. 

εὐ δώ. δ. παν κ2 5...» ε- 
δαυηϊνὰ Αἰαύπη5 .5.Κ.α. 

Θυηϊνὰ Οαθαίνῖβ .Ὁ Ε. 

ϑαηῖνὰ Βαμα .᾿.Κ.α.- 

δυηϊνὰ Ναϊο αι μθῖ5 «ΜΟΚν. 

δαηϊνὸ Απαίμοιμ5 .ἢ.Κ.Η. 

δαηϊνὸ Αϑβιηθίῃϊβ «ΒΝ. 

ψαίτὸβ ἘΞ Κγϑι αὐ αν οἰπι Ἐ [74}}} Καῆγα 14} Βένγοι Ἦν. Μ.6. 

ὙαΟΞ  ΒλοΝ 11 Θάρα οί μι 

ψαίνὸβ Μακιμαβ .᾿.Κ.Β. ὦ 

Ναἰγῦβ. Βόι16115 Ἐ 76} Αἴ 5 κυ 

ψγαίγόβ Ναθαν. .Ν.Β. 

ϑαη7]5 Μακε 7015. (ἈΟΝΟΚν. 

ϑυη)α5. ΔΙΠ]ΔΠη15 Ἐ δηύμαγβ ἢ ὑπα[αηαὶ .5.Ν}. 



ἘΒΌΗΔΕῈ 92, 8--81. 11 

Π, 8. Υἱοὶ Ζατϑουὰ, ἐννακόσιοι τεσ- 
σαράχοντα πέντε. 

»9. Υἱοὶ Ζαχχοὺ, ἑπτακόσιοι 
ἑξήκοντα. 

» 10. Υέοὺ Βανουὶ, ὃξ 
τεσσαράχοντα δύο. 

»11. Υἱοὶ Βαβαὴὶ, ἑἕξακχ 
χοσι τρεῖς. 

» 12. Υἱοὶ ᾿4σγὰδ, χέλιοι δια- 
κόσιοι εἴχοσι δύο. 

5 08. Υἱοὶ ᾿«Ἁδωνικὰμ, ἑ ἑξαχόσιοι 
ἑξήχοντα ἕξ. 

4 ΣΕ δοὶΣ Βαγουὲ, 
πεντήκοντα ἕξ. 

"19. ὙῸΣ ΡΝ τετραχόσιοι 
πεντήχοντα τέσσαρες. 

» 16. Υἱοὶ “““τὴρ τῷ Ἐζεχίᾳ ἐγε- 
γήχοντα ὀκτώ. 

» 11. Ὑἱοὶ Βασσοῦ, τριακόσιοι 
εἴχοσι τρεῖς. 

αχόσιοι 

ὅσιοι εἴ- 

δες χύλεοι 

»18, Υἱοὶ Ἰωρὰ, ἑχατὸν δέχα 
δύ ο. 

» 19. Υἱοὶ σοὺμ, διακόσιοι εἴς 
ξοσι τρεῖς. 

»40. Υἱοὶ Γαβὲρ, ἐνενήκοντα 
πέντε. 

» 1. Υἱοὶ Βεϑλαὲμ, ἑχατὸν εἴς- 
Ζοσι τρεῖς. 

» 4. Υἱοὶ Νετωφὰ, πεντήχογ- 
ἘΠ Ἔδει - 

» 89. Υἱοὶ ἀναϑὼϑ, 
χοσι ὀχτῶώ. 

» 44. Υἱοὶ ᾿Αζμωὼϑ',, τεσσαράχον- 
τα τρεῖς. 

Υἱοὶ παρυαϑιεαρια, Χαφι- 
ρὰ χαὶ Βηρῶϑ, ἑἕπταχόσιοι 
τεσσαράκοντα τρεῖς. 

" ὺ: Υδοῶνΐ τῆς Ῥαμὰ χαὶ Γαβαὰ, 
ἑξακόσιοι εἴχοσι εἷς. 

ἣ "ἢ Ἄγδρες Μαχμὰς, ἑχατὸν 
ἴἔκοσι δύο. 

᾽ 28, ἄνδρες Βαιϑὴλ καὶ ᾿Αἰὰ, 
τετραχόσιοι εἴχοσι τρεῖς. 

».49. Υἱοὶ Ναβοὺ, ι φ απ ἜΡᾺΤ 
δύο. 

590. ὝΣΟΙΣ Μαγεβὲς, ἑκατὸν πενγ- 
τήχοντα ἕξ, 

9 Σοὶ ᾿Πλαμὰρ, χίλιοι δια- 
κόσιοι πεγτήχοντα τέσσαρες. 

ἑχατὸν εἴς- 

“ἘΠῚ Ζοίμαα, ποηρθηίὶ σαδάγαρίπέδ 
ααϊπαπθ. 
ΕΠ Ζϑομαὶ, Γδρυϊηρ θη [οχδριηύδ. 

ΕἾΠ Βαηὶ, 
ἅαο. 

ΕἸΠῚ Βθθδὶ, [βχϑθῃθ υἱρίηξί ἐγθβ. 

[ϑχοθηΐ ααδάτγαρίπία 

ΕἼ Αχραά, τυὰ]]6 ἀπορηίὶ γ]ρΊ πε 
ἄπο. 

ΕἾΠ Αἀοῃίοδπι, [βχοθηξὶ [οχαριηΐα 
ἴοχ. 

ΕΠῚ Βεοραδί, ἄπο τη]]]Π18, ααϊησπᾶ- 
σἰηίδ, [Θχ. 

ΕῚΠῚ Αἀΐῃ, φαδάτηροηίὶ ααϊπαὰᾶ- 
σἰηΐα, ααδίπογ. 

ΕἾΠῚ Αἰπροιυ, 4] οὐδηῦ οχ ἘΖθοῃίΐδ, 
ποπδρίηΐα, οοἴο. 
ΠῚ Βοίαὶ, ἐγθοθηΐὶ υἱρίμεϊ ἐγθβ. 

ΕῚΠῚ ΤἸοτᾶ, οϑηΐαμα ἀποάδοίπι. 

ΕΠῚ Ἡδίμπι, ἀποδπηίὶ ΨΙΡΊηὐΙ ἐγ65. 

ΕἼ Οορθᾶν, ποηδρίηξα ααϊηααθ. 

ΕἼΠῚ ΒΒ] θ θα, οθπέμμι Ὑ]ΡΊ ΠΟΙ ἐγ68. 

ΕΠῚῚ Νύαρια,, χυϊπααδρίηξα, [Βχ. 

ὙΠ Απδύμοίι, σθηύμπι υἱρίπεὶ οοίο. 

ΕἸΠῚ ΑζΖιηδγϑίῃ, ααδαάταρίπέα, ἄπο. 

ΕἼΠῚ Οδυϊδυμἰατίπα, Ο ρμΐγα οὐ Βϑυοίῃ, 
[ϑρυϊηρϑηῦ φαδαγαρίηὐα, ἐγ65. 

ΕΠ Ῥᾶιπὰ οὐ αᾶραᾶδ, [δχοθηξὶ τνἱ- 
δἰηθϊ ἀμα8. 

γι Μδομπιδβ, οθηΐιπι ἘΠν: ἄπο. 

ὙΙ ΒΘίΠ6Ι] οὐ Ἠδί, ἀμοθηζὲ τἱρὶπιὶ 
ὑγ68. 

ΕἸΠῚ ΝΟΡο, ααϊπαπδρίηξα, ἄπο. 

ΕΠΠῚ ΜΕρθβ, οθπίαπι ααϊπααδρίηΐα 
ἴδ. 

ΕἼΠ Αϑίαια αἰζογίμς, ταῖ}]8 ἀποθμίὶ 
σαϊησυδρίηΐα, ααδίπογ. 

2 



ἘΒΌΏΠΝΑΝ 2, 82--42, ΝΕΗΕΜΙΑ ὅ, 12---14. 

92. δαη]αβ ἘΠ]ταπιὶ5 Ἐ.Τ Κ. 

99. βυηΊαβ Τγάαοπηαοὶβ Ἐ Δ} Απδαᾳ)5 Ἦν.Κ.Ε. 

94. ϑαη]αβ ἰαίγοικόηβ ἘΠ ΤῸΜΕ. 

99. ϑιιη)8. (ϑ)αϊμπαϊηβ Τὶ ἐπα πηα}ὺ8 .Χ.1,. 

90. {18} ρυα]δηβ [η}π|5 ΑἸἰἀΔμΙη5 Ἐ ὰ5 σαγάα [δ[αἱβ Ἐ πἰσπμυηάα 
εκ ν (δ: 

97. δυμ]αβ Αἰμηηηδ[]τηβ ἐπαίαπαϊ .Ν.Β. 

98. δυμ]ιβ ΔΙ αν 5. Ἐ ἐμαίππαϊ] .5.Μ.Ζ. 

99. ϑ.η)ι5. ἰδγθίπηὶβ Ἐ {παϊιηάϊὶ .1.Ζ. 

40. {1} Τιαίννοιἐθιβ Πιη)β ἰ αϊβ Ἐ 8} Καί πηρ δ} 18. ἘΞ πιθ [ἀΠπ1η 
Οαπο]η5 .Κν.Ὁ. 

41. ϑυη]ὰβ Αἰαθῖ5. Πα Πᾶν} 85 .Ν.Ν.Η. Ἐ 

42. ὅπη] ἔ ἀδύγαναταδ, (ππη]π5 Π]δύμηϊβ Ἐς 18} (ἀη͵ὰ5 Αἰδν 

ἘΠ Βο νς 

ΝΑΙΗΑΙΜΕΙ͂Α. 

12. 

18}. Κναΐῃ ἃ} σδιηάϊηςῃθ ΑἸηδη. ͵ὰπ Παχιἀδάπη ἔγράμπ]δη [Δ ἢ 

Βαϊανιἀδάπη ὑπαία νύχτα 411 Ἐ (ὃ τηλπαρθὶ. 

14. 761} Ἐ ἔγατη ἐπαπηπια ἄαρα οἱ ἀπαθάμι παὶβ, οἱ νἀ []8]άπ ἐαύ-- 
ταΙΩ Δ Π]6 18. ̓ζὰ ἴῃ ἰαἀάϊα, ἔα ἠόγτα .Κ. υπᾷ 7ὲν .1,. 78 δηΐθαν 

ΑΥὐζδ[ἸΚΙἰγΚβάπβ ὑπ παληῖϊβ «18, 1ὄγα, ἵκ 741} Ὀγδίμυ]αβ. τηϑὶηάϊ 

τι δ δδιδιΝ υνο συ... ὦ . 



ἘΒΏΗΑΕ 2, 82---4(2, ΝΕΗΕΜΙΑΕ ὅ, 12---14, 

1,82. Υἱοὶ Ἠλὰμ, τριαχόσεοι εἴς 

Ἐξ ἀρυς 

΄ 

χοσιν. 
..99. Ὑεοὺ “οδαδὶ χαὶ νὼ, ἐπ- 

ταχόσιοι εἴκοσι πέντε. 
» 94. Υἱοὶ Ἱεριχω, τριακόσιοι 
τεσσαράχοντα πέγτε. 

» 90: Υἱοὶ “ΖΣεγαὰ, τροιςχέλιοιυ 
ἑξαχόσιοι τριάκοντα. 

80. ἰοὺ οὐ μερεέιῖς υἱοὶ Ἰξϑοῦ ἃ 
τῷ οἴχῳ Ἰησοῖ, ἐνναχόσιοι ἕβ- 
δομήκοντα τρεῖς. 

.» 94. Υἱοὶ Ἐμμὴρ, χέλιοι πεγ- 
τήκοντα δύο. 

»98.. Υἱὸν Φοσσούρ, χίλιοι δεᾶ- 
χόσιοι τεσσαράχοντα ἕἑπτα. 

δΉΞ θὲ τΥ οὐ Ἠρὲμ, χέλεοσιε ἔπε ὅς 

.».40. Καὶ οἱ «“ευῖται υἱσὶ Ἰησοῦ 
χαὶ Καδμιὴλ τοῖς υἱοῖς Ὦ δου- 

ἴα, ἑβδομήκοντα τέσσαρες. 
Οἱ ἄδοντες υἱοὶ ᾿σὰφ, 

ἑχατὸν εἴκοσι ὀκτω. 
»42. Υἱοὶ τῶν πυλωρῶν, υἱοὶ 

Σελλοὺμ, υἱοὺ ᾿4τὴρ, υἱοὶ Τελ- 
μὼν, υἱοὶ ᾿Αχοὺβ, υἱοὶ ᾿Δἀτιτὰ, υἱοὶ 
Σωβαὶ, οἱ πάντες ἑχατὸν τριάκοντα 
ἐγγέα. 

2: 1: 

19 

ΕἾΠ Ηδυΐπι, ἐγοοθηίὶ υἱρίηςὶ. 

ΕἾ Τιοᾶ, Ἠδαϊὰ οὐ πο, [ορίϊη- 

δσθηὉϊ] νἱρὶηθ αὐϊηα6ᾳ8. 

ΕῚΠῚ ΙΘγῖομο, ἐὑγθοθπῦϊ απδάχαριηΐα 
ααϊπαᾳ6. 

ΕΠ ὅθηδα, ὑγῖδ τα 18, ΓΘ χοθηίὶ ἐτχὶ- 
οἸηΐδ. 

ϑδοργάοίθα: ΗΠῚ ΦΔαδῖϊα ἴῃ ἄοτπο 1ο- 
ἴᾳ6, ποηρθηίί [δρὑπαρίηύδ, {γ68. 

ΕἾΠῚ ἘΠΊ ΠΊΘΥ, τα 1116 ασαϊπαπδρίηΐα ἄπο. 

ΕἸΠῚ ῬΉΘΒΠΟΙ, τα 1118 ἀποθηίὶ χαδάτα- 

σἰηίδ, [δρύθτη. 

ΕἾ Ηδυΐτη, τη11186 ἄθοθι οὐ [δρέθπι. 

Τιονϊίαθ : ΕἾΠ Ιοίαθ οὖ Οδάμηϊῃθὶ 
ΒΙϊογστη Οἀονίδθ, [θρὑπαρίηΐα, ααδίπογ. 

Οδηΐίοτοα: ΕἾΠ Αἰδρη, οδῃΐαπι τἱ- 
σῖηῦὶ οοΐο. [ 

ἘΠῚ [Ιδηϊΐζοτιιπι : ΕΠ ΘΙ), 411 

Αἰἴογ, 811 Τοίτηοη, Η}}1 Ασὰρ, 411} Ηδ- 

ἐϊΐα, ΗΠ δορὶ: τὑμίγου οθηΐαχμῃ ἐτὶ- 

σἰηΐα ΠΟΥΘΏΙ. 

Οθύ. 

ΝΕΉΗΒΜΊΙΑ. 

Υ, 12. Καὶ εἶπαν. ᾿“ποδώσομεν, χαὶ 
παρ᾽ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν, οὕτως 
ποιήσομεν χαϑὼς σὺ λέγεις. καὶ ἐχά- 
λεσα τοῦς ἱερεῖς χαὶ ὥρχισα αὐτοὺς 
ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο. 

».8. Καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἔξετί- 
γαξα, καὶ εἶπα. Οὕτως ἐχτινάξαι ὃ 
ϑεὸς πάντα ἄνδρα, ὃς οὐ στήσει τὸν 
λόγον τοῦτον, ἐκ τοῦ οἴχου αὐτοῦ 
χαὶ ἐς χόπου αὐτοῦ, χαὶ ἔσται οὕτως 
ἐχτετιναγμένος καὶ χεγνός. χαὶ εἶπε 

ας ε 3 , Ἧ  αἢ 
πᾶσα ἡ ἐκχλησία. μην. χαὺ ἡνεσαν 
τὸν κύριον. καὶ ἐποίησεν ὁ λαὸς τὸ 
ῥῆμα τοῦτο. 5 

».4. Απὸ ἡμέρας ἧς ἐνετείλατό μοι 
εἶναι εἷς ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῇ ̓ Ιούδα, 
ἀπὸ ἕτους εἰχοεοῦ χαὶ ἕως ἔτους 
τριαχοςξοῦ χαὶ δευτέρου τῷ ᾿ἄρτα- 

Εὖ ἀϊχουυπῦ: Βοάάρυηθβ οὐ 80 εἷβ 
ΠΪΠ1] ΠΟΥ ΠΊ5. [σα ἔδοϊθσηαβ αὖ 1ο- 
Πα η]5. ΕΛ νοοδὺὶ (δοογάοΐθβ οὐ δά]α- 

ΤΥ 605, αὖἡ' ἰδοογθηῦ Ἰαχία αποα αἱἰ- 

ΧΘΥΔΤΗ. 

ΤΠΙᾺΡΟΙ ΘΧΟᾺΓ [1Πτ|ΠῚ τηθατη οὐ αἰχὶ: 

51. δχουϊαῦ ἀρ ΟΠΊΠΘΠΊ ΥὙἹΠΠΊ, 6] 
ὩΟῚ ΟΟΙΏΡΙ Θυθυῖὺ γϑυθαχῃ {{{π4, 46 ἀοΠΊ0 

['αὰ οὐ 46 ἸΔοΥθα5 [αἰ5; [6 Θχοαί αἰαῦ 

οὐ γδοῦὰβ Παύ. ἘΛ αἰχιῦ απϊγουία τηὰ]- 

ἐἰϊαάο: Ατηθῃ. Εὖ ἰδυἀδνοσαηῦ ἀθαΠ). 

Ἐφοϊῦ οὐρὸ Ῥοραϊαβ, [ἰοὺ ογαὺ ἀϊούμμῃ. 

Α ἀΐθ δυΐοιῃ 1118, αυἃ ρῬγϑθοθροσδύ 
ΤῸΣ τὴΐῃϊ, αὖ οἰΐδιη ἄὰχ ἴῃ ἐθυτδ [ὰ68, 

Δ 8ῆηο γἱρϑίϊπιο παἴαπθ 84 δηησπι ἐσὶ- 

ϑοίπηημα ἰδουσπάσμη Αὐἰδχουχὶβ ΤΘΡ 8, 



ο0 ΝΕΒΕΜΙΑ 5, 15---θ, 17. 

141 [αύγαμηαί]οῖὶβ τη Πβ πὶ τα] δ Π]. 

γ, 156. ἴτῃ [αὐγαμηδί!)β, {μάϊοϊ νἀ[Πὰη ἰαύγτα τηῖ8, Καύτ ἀδάπη 

ἐπὃ τὴϑπαρϑίη 18} πέιηπη δ ἴπη Π] ἀ] 8 η5 184} υ θη 18}} πα πίῃ 8η-- 

ὉΠ {ΠΡ υῚ5 ΚΙ .(Μ. 141} [Και κὸβ ᾿ἴζὸ ἐγάυ)ιηδαδαπη ἐπ1Ζάϊ πηᾶἃ- 

ΠΔΡΘΙη ; ΤῸ ἸΚ εἰ αν ἵνα [αύνα Δηαν δ 78 ἃ ΡΊ515. σαί 8. 

10. 4Ζ8}} ναύγν {πἰζὸβ θα γρϑνααα] άπιδ εἰ ἢ ΓνἸπ14α. 741} ἢ ἐπα 

ἰ βραδιά 814 181} {πϊνὸβ τηθὶπάϊ [8}} 11} ἐπάϊ ρα]! ηδη5 (ἃ 

{πδιηπηα να τίνα. 

. 17. 161} Ἰαδάϊοϊβ Δ {πάϊ αύγαμπιδί ]}ὺ .Ε.. Δ} .Ν. ρυπιαπᾶ 
18 {πάἀϊ] Κνπηδπᾶδηβ αὖ ἸΠ515 π Ὁ] παῦπι {πάη ἈΠ Π]ΔΠ8 πη515 

89 

ἃηἃ Ὀϊπαᾶα Τηθ᾽ΠδΙηπηδ, ὩΠαπιΠηδηάϊ νἀ]. 

18. 94} νὰβ ἔγακναπηδη ἀ8ιρ15 ὨνΖα ἢ} {{Ππ|Ὶ .Α. Ιδιηρα σανα]αᾶ 

Κν. 7848} ράϊϊβ .Α. Ἐ ραιηδηνιἄδ νὰβ Π|15. 7811 ὈΪ .1. ἀδρδηβ ραΐ 

γ θη 8116] ἘΞ {π|Ζάϊ Π]αβηάϊ ἘΞ 181} ταῖτἢ ἐπάϊπη Ἐ {πᾶπὰ Η]ά1 ἔδύ- 

ΓΙ Δί] 618. Π]ΘΙη18. ηἰ (Ὀκιάα, ἴῃ {Π|Ζὰ οἱ πὶ Καύνι ἀξ α]άπ ὑπὸ τη8-- , 
ΠΔΡΘΙη ἴῃ ἰπάϊπη ναὐγ νη. Ἐ ᾿ 

( 

ἢ 

ὙΙ ΔΆ, 

(γαι7δ)ιᾶ, 
ὑμάϊο] ἐπ] δ άπη Ἐ τΏΙΚ. 

» 10. 04}. υβδἰδύμεπα ναγί! (Ὁ θεύγρονδαα)αβ. «ΕἸ. 128 .Κ. ἄλρα 

τηδπόίβ Α1Π|0}15 ἘΝ. ἀαρὸ 78} .Β. 

»,. 10. 228} νυ, [νὰ μάυϊΠἀδάπη ἤδηᾶθ ππίαγάϊ 4141, 14} ὁμέδάπῃ 

8105 {ππα 5. {1ὺ8. ὈΠΠ]ΔΠδ. ᾿Π515, 188 αἰαγάμβ ἀρὶβ ἴῃ ἀπίοπα 

ἸΖ ἀγαθὰ. 14} υἰκαηίμδάπη, {παΐθὶ ἔγαμη σαῦμα πη! ΔΙ Πηἃ 

γαγῦ ΒΓ] 0 ἐπαΐα ναύὐτχίν. 

. 11. {28}} ἴῃ ἄδραμι 7ἀϊπάϊπι ᾿Ἰπαπαροὶ νὰ] ιη {πϊζὰ τοὶ κ]αηᾶ ἴα-. 

ἀάϊδ, τπάϊοὶ (ηα!ἀδάϊπη ἘΞ αἰρ [τ]ὰ ὴβ ἀὰ ΤΟ οιϊη 18} ΤΟθοίαβ 
αἀὰ ἴπη]. 



ΝΕΗΕΜΙΑΕ ὅ, 15---6, 17. Ω1 

σασϑὰ ἔτη δώδεκα, ἐγὼ χαὶ οἱ ἀδελ- 
φοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον. 

Υ, 15. οὶ τὰ τ βίας τὰς πρώτοις ἃς 

προ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ 
ἐλάβοσαν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἄρτοις χαὶ 
ἐν οἴνῳ, ἔσχωτον ἀργύριον δίδοαχμα 
τεσσαράχοντα. χαὶ οἱ ἐχτετιναγμέ- 
νοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν 
λαὸν, χἀγὼ οὐχ ἐποίησα οὕτως ἀτιὸ 
προςώπου φόβου ϑεοῦ. 

» 106. Ααὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τού- 
των οὐκ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐχ ἐχ- 
τησάμην χαὶ πάντες οἱ συνηγμένοι 

ἐχεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον. 
» 17. Καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἑχατὸν καὶ πεν-- 
πε ἄνδρες, χαὶ ἐρχόμενοι πρὸς 

ἣμ ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν τῶν κύκλῳ 
ἐψεῦ ἐπὶ τράπεζάν μου. 

55. 19. αν ἣν γενόμενον εἷς ἡμέραν 

μόσχος εἷς, καὶ πρόβατα ἕξ ἐχλεχτὰ 

καὶ χίμαρος ἐγίγοντό μοι. χαὶ ἄνα- 
μέσον δέχα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνος 
τῷ πλήϑει. χαὶ σὺν τούτοις ἄρτους 
τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα 
ἡ δουλεία ἐπὶ τον λαον τοῦτον. 

» 19. Ηνήσϑητί μου ὁ ϑεὸς εἷς ἀγα- 
ϑὸν πάντα ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ 
κρύτῳ .2. τι 1. 

ἯΙ, Μινήσϑητι ο ϑεὸς Τωβία καὶ 
“Σαγαβαλλᾶτ, ὡς τὰ πονήματα αὐτοῦ 

ταῦτα, χαὶ τῷ Νωαδία τῷ προφή- 

τὴ χαὶ χαταλοίποις τῶν προφητῶν, 
οἕ ἦσαν φοβερίζοντές με. 

» 1ὅ, Καὶ ἐτελέσϑη τὸ τεῖχος πέμπτη 
χαὶ εἰχάδι τοῦ ᾿Ελοὺλ μηγὸς εἷς πεν- 
τήχοντα χαὶ δύο ἡμέρας. 

» 16. Χαὶ ἐγένετο ἡνίχα ἤκουσαν πάγ- 
τες οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν, χαὶ ἐφοβήϑη- 
σαν πάντα τὰ ἔϑνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, 
καὶ ἐπέπεσε φόβος σφόδρα ἐν ὁφ- 
ϑαλμοῖς αὐτῶν, χαὶ ἔγνωσαν ὅτι 
παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἐγενήϑη τε- 
λ ιωϑῆναι τὸ ἔργον τοῦτο. 

οἱ. Καὶ ἂν ταῖς ἡμέραις ἐκείγαις 
ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων ᾿Ιούδα ἔπιστο-- 
λαὶ ἐπορεύοντο πρὸς Τωβίαν, καὶ αἱ 
Τωβία ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς, 

ῬΘΥ ΔΠΠΟῸ5 ἀπά θοῖηι, ΘρΡῸ οὐ ἤδύγ6 5 τηθὶ 

ΔΠΠΟΙ ἃ 5, ΠἸ1Ὁ6 ἀποῖθιβ ἀθ θορϑηδατ, ΠΟῚ 

ΘΟΙΠΘΑΙ 185. 

Ῥυοθ5. δαύθηι ὈΥΪη)1, ααΐ ἔπθυδηῦ δπέο 

16, βγαγαγθυιηῦ ΡΟΡαΪαπι οὐ δ οοθρο- 

γὰηὺ ΔῸ 6ἷ5, ἴῃ Ρ8Π68 οὗ ἰῃ υἱπο δ ρϑοὺ- 

Ηἷδ. “αούϊαϊ6 [10105 απδαταρτηΐα. [6 οὐ 
ΤΉΪΗΪ ΓΙ Θοστη ἀθρυθί θυ ΡΟρα]υτη. 

Ἐρο δαύθπι ΠῸΠ ἔθοϊ ἰζἃ ρτορύθυ {ἰπ|ὸ- 
ΤῸ (θΙ. 

Θαυΐη Ῥούι5 'πΠ ΟΡΘΙΘ τ] δοαϊΠοδνὶ 

οὐ ΔΡΤΌΠΙ ΠῸΠ ΘΠΪ Θὖ ΟἸΠΠ65 ΡΈΘΙΪ τηρὶ 
Οοηργοραύ δὰ Ορὰβ οὐϑηΐ. 

Τχάδ6] αυοχθ οὐ “Ἰηδρὶ γαύα5., 66η- 

ὕπτ ααϊπαπδοίηύα, ΥἹἹἹ οὗ ααἱ νϑηϊθθδηΐ 

δ 05 46 σϑῃηθιβ, απ86 ἰπ οἰτοαϊξα 

πΟΙγΟ [πῦ, ἴῃ πιθη!8, π͵68, οὐδηΐ. 

Ῥδγαθαύμι δαύθπι τηϊηϊ ΡῸῚ 165 [1π- 

ΘαΪ]Δ5 ὈῸ5 ὍΠῸΒ, διϊθύθβ (Ὸχ δἱβούϊ, φα- 
οθρίϊξ υοἱαΐήἠτθηϑ,; οὐ ἰηΐθυ ἀϊθα ἄθοθιη 

σίηδ, ἀἰγουία οὖ 8118. τυ] δ, ἐγ] θπι 6 θ 81: 

ἸΠΠ ΡΟ οὗ ΔΠΠΟΉ8 ΠῚ ἀποδίμβ. πὶ ΠῚ 

ααδθίν! : νὰ ]ὰθ θηΐπὶ αὐζθηπδίαβ οτδὺ 
ῬΟΡυΪα5. 

Μρϑιηθηΐο πιθὶ ἀθὰβ ΤηΘῸ5 ἰπ ὈΟΠΠΊ, 

[Θουπάσμῃ οὐηηΐδ, 486 ἴδοὶ Ῥορα]ο μαϊο 
Ορί. 

Μοιμθηΐο Π16] ἀοηληθ ργῸὺ ΤΟΡΐδ δέ 

5ΔηΔΌ Δα, Ἰαχύα οροῖᾶ Θουαπιὶ {8118 : 
[βᾷ οὐ Νοδάϊδθ ριορῃθίδθ δ δθίθυουα τα 

ΡΓΟΡΠούδγαση, ααἱ ἐθυσθϑηὺ ΠΊΘ. 

Οὐπηρ! οὕπια οἱδ. δαΐθηι ΠΠΤτ5 Ὑ]ρο[]- 

110 απϊηΐο αἴ6 πηθη [5 ΕἸὰ]., ααϊπαυδ- 

σἱηύα, ἀποῦι5 αἴθ. 

Εδούσμη οἱ. οὔρὸ, οππὶ ἃυα 6 ηὐ 

ΟἸΊΠΘ5 1ΠΙΠΪΟΙ ΠΟΙΟῚ. αὖ {ἰπηουθηῦ ἀπ]- 

γΘΥᾺ8 ρϑηΐθβ, απὰθ δὐϑηῦ ἴῃ Οἰγουϊα 

ποίζγο, οὖ οοποϊάργθηῦύ ᾿ὐγἃ [διπθί Ἰρίοϑβ, 

οὐ [οἰτοπῦ ααοὰ ἃ Ὧ60 ἔδούμπι οἴει 

ΟΡ ΠοΟ. 

ϑδὰ οὐ ἴῃ ἀΐβθθαβ {Π15 πιυϊέδ ορίϊ- 
γτηϑύαση Γαάϑθοσιη Θρ 0186 τηϊ 6 θ8Π- 
ἰὰὙ δὰ ΤοΡρίδπι, οὐ ἃ Τορία υϑῃϊθυϑηύ 

δι 605. 



- 

ο9 ἈΝΕΗΈΜΙΑ ΘΒ, [8..9, (5. 108 41,1.2. ῬΒΑΤΩΜ. 18,50. 19, 5. 

ΥΙ, 18. Μαεπαεαράϊ ἄπκ ἴῃ [πἀάϊα πξάϊ 7} ἀϊ νὰ Π]ΠΠὰ Ἰτηπηα, απ τηὸρ5 

γὰ5 δι καίηθιη5. (ππηάπ5 ΟΑἰγο ἴη5, 1} Ιόδηδη ἢιπβ ἴδ Π8ΠῚ 

ἀαύηΐαν Μαί(Δ 1] Π}15 Γππάτπι ΒΑτα κο η5. απ Κυδπάϊ. 

τ 1)...9.5}. τοσ!ἀδάπη “(ἃ ἵπ|: τὴ ἢ" Ὁ 

ἴπ ΔΠΘν ΙΓ ἢ] ΠΙΘΙΠδΙητη8, 8} ναγάα, τηθὶπ8 (ἰΠδάδάπη ἸΠΊΠΠ8, 

7.1 δἰρι{]Δῃ5 Ἰηία πα 144 ΤΟ οῖα5. ὄρ]δη τηϊΚ. 

ὙΠ, 1. 94} ναυί!, νᾶ σαξτηνάα ναυῖῃ (ὃ Ῥδάγρθνδαα]8, 14} ραία-- 

{ἰὰὰ παύτγαϊη5 718} σανοι ὁ] γαύγίμθη ἀαύταναν αὖθ 18} Πα Πᾶν] 05 

7.1 Τιαϊννοιἑοβ. 

» ὦ. {988} δηδθάυϊῃ Απδηϊϊη ἘΞ ὈΤΟΓΠΥ τηθιπαιηηα 18 ΑἸδηθἴη Ἐ 

ἐαύγαμηδί]}]α θαύτοβ [αἰγαί] τη (1)5, απίδία. νὰβ8 ναΐν [ἀπ] οἰπθ 8} 

ὄρδῃα5. γάυ]δη αἰδὺ Τηδηδρδη8. 

» 9. {48} Κναίῃ ἴπὶ ,ΝῚ πυδιυκάϊπάπ ἀαύγόπ [δἰ Γα Δ] τη )8, ἀπά 

ἘΠΕ ΟΥ ΠΥΓΙΠΠΗΙ ὙΠΗΠῸ τ. Σὰ 

ΙΧ, 15. 788} ραῇ ἵπι Β]41} ἃ8. Εἰπηΐπῶ 

ἘΓΡΙ: 

» ὅ.. Ἦτδβ πιὶβ ἔγυπιὰ σἂ 88} ἑγαρ Δ ἀϊάπ ἱπηπιᾶ ἢ 

ῬΕΑΙΜΟΝ 5. ααῖμα Ῥαθεϊαϊβ.) 

ΧΥΤΙῚ (ΧΥΙΏ, ὅ0. Ῥυξμέμὰ «ἁπάμάϊξα ἐπ ἴπ ἐπίπδόπι, Ἐτάσπ᾽α, 8} 

ΠΘΙΪΠ ὑπο πδυηπηα, ᾿Ππιξ πὸ. 

ΧΙΧ, ὅ. Απᾶ 8ἃ11ἃ αἰγέμα ρμαϊάϊῃ ἀγυηἝαβ ἴσὲ 8} ἃπὰ ἃπάϊπ5. τηἰἀαη- 

Βᾶταϊβ νϑύγαα ἸΖᾶ. 



ΥἹ, 18. 

ὙΠ. 

ΙΧ, 1ὅ. 

ΡΘΕ. ΕΠ 

ΝΕΗΕΜΙΑῈ θ, {8---9, 15. 

Ὅτι πολλοὶ ἐν ᾿Ιούδα ἔνορχοι 
ἦσαν αὐτῷ, ὅτι γαμβρὸς ἣν τοῦ 
Σεχενία υἱοῦ ᾿Ηραὲ. χαὶ ᾿Ιωγὰν υἱὸς 
αὐτοῦ ἔλαβε τὴν ϑυγατέρα Πῖεσου- 
λὰμ υἱοῦ Βαραχία εἷς γυναῖκα. 

9. αν τοὺς λόγους αὐτοῦ ἦσαν 
λέγοντες πρὸς μὲ, χαὶ λόγους μου 
ἦσαν ἐχφέροντες αὐτῷ. καὶ ἐπιξολὰς 
ἀπέστειλε Τωβίας φοβερίσαι με. 

Καὶ ἐγένετο ἡνίκα φὠχοδομήϑη 
τὸ τεῖχος χαὺὶ ἔστησε τὰς ϑύρας, χαὶ 

ἐπεσχέπησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾷδον- 
τος χαὶ οἱ «“Ζευῖΐϊται. 

» ὃ. Καὶ ἐνετειλώμην τῷ ᾿Αγαγίᾳ 
ἀξελφῷ μου χαὶ τῷ ΑἈἸγναγίᾳ ἄρ- 
χοντι τῆς βιρὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ, ὅτι 
αὐτὸς ὡς ἀνὴρ ἀληϑὴς καὶ φοβού- 
μεέειος τὸν ϑεὸν παρὰ πολλούς. 

» 3. Καὶ εἶπα αὐτοῖς. οὐχ ἀγοιγή- 
σονται πύλαι Ἱερουσαλὴμ ἕως ἅμα 
τῷ ἡλίῳ. χαὶ ἔτι αὐτῶν γρηγορούν- 
τῶν χλειέσϑωσαν αἱ ϑύραι καὶ σφη- 
γυύσϑυσαν. χαὶ στῆσον προφύλαχας 
οἰχούνιων ἕν Ἱερουσαλὴμ, ἀνὴρ ἐν 
προφυλακῇ αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἀπέγαντι 
οἰχίας αὐτοῦ. “5. τ. λ. 

Καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ 
ἔδωκας τὐτοῖς εἰς σιτοδοτίαν αὐ-- 
τῶν καὶ ὕϊωρ ἐκ πέτρας ἐξήνεγχας 
αὐτοῖς εἷς ὀΐψαν αὐτῶν. 5. τ. λ. 

Γῦ 
Οὐ δέδοικας, ὅτι ἡτοίμαξαί 

μοι; τίς γάρ ἕςιν ὁ ἐμοὶ ἀν- 
τιςάς; 

» 2. Ἢ τίς ἀντιςξήσιταί μοι καὶ ὑπο- 
μενεῖ; χ. τ. λ. 

Ι08Β 41,1..Δ. ῬΒΑΙΝ. 18,50. 19,5. 98 

ΜΠ οπΐπν ογαπὸ ἴῃ Ταἄαθα Δ ΌΘ6Π- 

65 υγδιηθηδαη}) ΘἾ115. αἶἃ ΘΌΠΟΙ ογαῦ 

ϑρομοηΐδθ ΗΠ Ατϑὰ οὖ Ιομδηδη ΑἸ᾿π5 

Θ]05 δοοθρούαὺ ἢ]Παπὶ ΜΟΙ[Ό]]απὶ Ε]]] 

Βδιδοῃΐδθ. 

564 οὐ Ἰδιἀδθδηῦ ΘΠ ΟΟΥΔΤῚ τη6 οἵ 

σοῦ πῖθᾶ ππηὐδθδηῦ οἱ ; οὖ Τοὶδ5 

γηϊδοαὺ δριΓο] 85... αὖ ὑθυγθυθῦ ΠΊΘ. 

Ῥοϊαπᾶπι δαύθμι δοάϊβοδύιιβ οἱ τοὰ- 
γτι8, οὐ φοία! γαϊνὰβ οὖ γϑοθηβαΐ 8 ηϊζο- 

ΤῸ 5 οὐ ὁδηΐοσθα οὐ [Γι θυϊίδ8, 

ῬγΆΘΟΘΡῚ Ηδϑηδηὶ ἔλα] π160 οὐ Ηδ- 

ῃϑηΐδθ ῬΥΪΠΟΙΡῚ ἀομηβ 46 [ΘΙ 58] ΘῈ 

(ρ ϑηΐπὶ 48] Υἱῷ γυϑιᾶσ οὖ {ἰπ]6}8 
ἄθαμη ρ]ὰ5 οθύθυῖϊβ υἱ ἀθθαύμ), 

Εὐ ἀἰϊχὶ οἷβ: Νοὴ δρϑιυϊδηύα Ῥογίδθ 

Ιου] θυ αἴαπιθ 8.4 ΟΔΙΟΓ 6 ΠῚ [0]15. Οὐπι- 
46 δάμππο δἰπιίξογοπῦυ, οἰδαίαθ ρογύδθ 
[απὸ οὖ ορρι!δύδθ, οὐ ροίαϊ δαίςοάθ5 ἀθ 

παιδίου! 8 Του 16 η1, ΠΠΡΪ]Ο5. ὉΘΥ 

γΙΟ65 [85 οὗ ὑπ αΟΘΠΠα6 οοηΐτδ 

ἀοπηαπι [ἀᾶπ|. Οθύ. 

ῬΔΠΘΠῚ ἀαοαὰθ ἀθ οο6 10 ἀθαϊ [1 6ἷ5 
'ἴη ἴδιηθ θοῖτπὶ οὗ δαυᾶτη ἀθ ροίϊδ 

Θααχ ΓΟ οἷ ΠΟΘ 5. Οθύ. 

Ἐ. 

Νομ αυδ! οὐ 6115 Γαβοϊναθο απ: 
45 Θηΐπι το ΠΠ6γΘ ρούθι σαϊύαϊ τηθ0 ἢ 

Θυϊξ ἃπθρ ἀράϊῦ ταὶ, αὐ τοἀάδιηῃ 

6ἱ 7 ορύ. 

ΡΟΑΙ, ΜΙ. 

ΧΥΙΙῚ (ΧΥΙῚ, ὅ0. Διὰ τοῦτο ἐξομολο- 
γήσομαΐ σοι ἐν ἔϑνεσι, χύριε, καὶ 
τῷ ὀνόματί σου ψκλῶ. 

ΧΙΧ, ὅ. Εἰς πᾶσαν τῆν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φϑόγγος αὐτῶν, χαὶ εἷς τὰ πέρατα 
τῆς οὐχουμέγνης τὰ δήματα αὐτῶν. 

Ῥτορύθγθδ, οομῆνθρου ὑἰδὶ π᾿ πδύϊοῃϊ- 

Ῥὰ5., ἀοτηΐπθ; οὖ ποῃλπὶ ἐπὶ Ρ [ΔΙ τη πὶ 

ἀϊοδπη. 

ἴῃ ὉἸηπθιη ἐθυγδπὶ οχὶνἰῦ [ὉΠῸ5 60- 

ΤῸ, δὲ ἴῃ πο ΟΥ̓ ὑθιγαθ υϑῦθϑ 

ΘΟΙΌΠΙ. 



24 ῬΒΑΙΜ. 42, 2---Θ9, 10. 

ΧΧΙ, 2. ΟΘυῃ πιρίπβ, ρα! τηοὶπβ... ... 

. ἀὰ Πγ8 τηῖ5 “610 Ὁ 

» 9. Ἰτάυάϊάα ἀὰ δαύΐμα, Ἰάἀπδ᾽δάάᾳ [πὰ] ἴπϑ, 

. ἠδ άϊ γ1}} ἴηθ. 

ΧΧΙΝ, 1 1. Ττάυἠϊη5 {0 αἰγέμα δ 111 ἴΖθβ 

ΧΙ, 7. βάμπάϊπε 

ΘΙ ΌΤΙ [ὉΠ 5 

ὑῤν 

ΔΤ]. .10. 

[6] πιϑύϊάα 1641 τηρέγναγνα ἢ, ἀβμό 

8.8, ΤῊ ς ἐαίτΖπῶ [[61π8]. 

» 14. Τρϊαϊμεῖρϑ ἔγάυα ρας [Γαδ 115. ἤγαηι ἀΐυα )αΐ, ἄμ ἀΐυα. 

υαΐριμάϊ ! ναΐρειάὲ ! 

ΤΧΙ͂Ν, 23. Ὑπαδίοὶ ἵπ ἐπὰκ (ΞΞ ἐμούμα Ὁ) ρἀάπέμἠ)απαδ, 811 ἀδρ'5. ταμηϊἀάϊ 

γόίαμη ἴνὰ Ἰδιηθῶ [Ἰαὐῃίάΐ5. 

61ΠΠ|: Ἵ. 

“αοὶ 

{γα Π]4] ἀϊπυπάπ (ὐκ]άϊ σπίῃ. 

». 4. ΑἸ]άϊ υδναπαϊάδάμπη. [ἀπηᾶηὰ ἀπθυπκ)}άϊ νύχι μιη. (Τλανυι, γὴν, 

“αιοὶ ειέυιε], ἐάιι)άϊ, τὰ ἀὐγιδἤίι.) 

ΤΧΥΤΙ, 19. τοβοῖραπάς ἵπ πάσμϊ πα ἀβμδη Ὁ Βα μέ )α}) δηαηδηνξ οἰθ5 

ΠΏ ΠΔΤΙΏ, 

Ππτ, δ᾽ 

ἐπάϊοὶ 

ἘΠ] πα τ ἃτν)ὸ 

» 9. 78 Ἰάνοϊξα 

ἐπὶ χὰ Ἰάγοιαπάδηδ ἐθὰκ οϑάσα ἢ ἃ πηδῶ ΤΗΪΚ. 



ῬΒΑΙΜ. 22, 3 --- 690, 10. 5 

ΧΧΙΙ, 2. Ὁ ϑεὸς, ο ϑεός μου πρόςχες 
μοι, ἱνατέ ἐγκατέλιπές μὲ; μαχρὰν 
ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν 
παραπτωμάτων μου. 

» ϑ. Ἤλπισεν ἐπὶ χύριον, δυσάσϑω 
αὐτὸν, σωσάτω αὐτὸν, ὃτι ϑέλει 
αὐτὸν. 

- - ’ 

ΧΧΙΥ͂, 1. Τοῦ χυρίου ἡ γὴ καὶ τὸ πλη- 
ρωμα αὐτῆς, ἡ οἰχουμένη καὶ πάνγ- 
τὲς οἱ χατοιχοῦντες ἕν αὐτῇ. 

ΧΙ, 7. Θυσίαν χαὶ προςφορὰν οὐκ 
ἠϑέλησας, σῶμα δὲ χατηρτίσω μοι. 
ὁλοκαύτωμα χαὶ περὶ ἁμαρτίας 
οὐκ ἤτησας. 

ΧΙ], 10. Δαὶ γὰρ ὁ ἄγϑρωπος τῆς εἰ- 
ρήνης μου ἐφ᾽ ὃν ἤλπισα, ὁ ἐσϑίων 
ἄρτους μου ἐμεγάλυνεν ἐπ’ ἐμὲ 
πτεργισμόν. 

» 14, Εὐλογητὸς κύριος ὃ ϑεος Ἰσραὴλ 
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα. 
γένοιτο, γέγοιτο. 

ΧΙΙΥ͂, 23. Ὅτι ἕνεχά σου ϑανατούμε- 
ϑα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσϑημεν 
ὡς πρόβατα σφαγῆς. 

{Π|,1. Εἶπεν ἄφρων ἐν χαρδίᾳ αὐτοῦ, 
οὐχ ἔξι ϑεὸός. 

» 2. Διιέφϑειραν χαὶ ἐβδελύχϑησαν ἐν 
ἀνομίαις, οὐκ ἔξι ποιῶν ἀγαϑόν. 

» 3. Ὁ ϑεὸς ἐχ τοῦ οὐρανοῦ διέχυ- 
᾿νγεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, 
τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔξι συνιῶν ἢ ἐχζητῶν 
τὸν ϑεόν. 

»4. Πάντες ἐξέχλιναν, ἅμα ἠχρειώ- 
ϑηδαν. οὐχ ἔξι ποιῶν ἀγαϑὸν. οὐκ 

᾿ ἔξιν ἕως ἕγός. 
ΤΧΥΤΠ, 19. ᾿ἀναβὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώ- 

τευσας αἰχμαλωσίαν. ἔλαβες δόματα 
ἐν ἀνϑρώπῳ, χαὶ γὰρ ἀπειϑοῦγτες 
τοῦ χατασχηνῶσαι. 

ΙΧΙΧ, 6. ᾿Επληϑύνϑησαν ὑπὲρ τὰς τρί- 
χας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές 
μὲ δωρεάν. ἐχραταιώϑησαν οἱ ἐχ-. 
ϑροί μου, οἱ ἐχδιώχοντές με ἀδί- 
χως. ἃ οὐχ ἥρπασα, τότε ἀπετιγ- 
γυον. 

- ν 10. Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου χατ- 
ἔφαγέ με. καὶ οἱ ὀνειδισμοὶὺ τῶν 
ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ. 

Πρθὰβ ἀθὰβ ΠιΘβ.,. τρίρίοθ ἴῃ τη6: 

ΠΌΔΥΘ. Π16 ΤΟ] ΙΓ 7 Ἰοηρθ ἃ [δ] αΐθ 
τῆθϑν ΥΘΥῦδ, ἀθ] Οὐ 1 ΤΠ ΘΟΙΊΙΠΊ. 

ϑρογανῦὺ ἴῃ ἀοηηΐηο, ουϊρίαῦ δυχη, 
[αἰναμα ἔδοϊαῦ θαπι, ααοηἶαπὶ σα] ουτη. 

Το] ον ὑθυτὰ οὖ ρ᾽θηϊνα ἀο οἷα, 

ΟΥ̓ΌΙΒ ὑθυσγδυατη Οὗ ὉΠΙΥΘΙ, αἱ] ΠΔΡ]- 
ἑδηῦ ἴῃ 60. 

δου βοίαπι οὐ ΟὈ] ὐϊομθηη πο] ΠἘΪ, 

ΔΌΓΘΕ ἀαῦθ ἢ ΘΙ ΘΟ Γ τη]. Ἠο]οοδα- 

, [ἀπ οὗ ῬγῸ ρϑοσαύο πο ροί[{π]Δ[{]. 

Εὐθηΐϊπὶ ὨΟΙΠΟ ῥϑΟὶΒ πιθᾶᾷθ, ἰῃΠ 6110 

ἤρογανι; αἱ βάθραῦ Ῥᾷπθϑ ΠΊΘΟΒ., Π18- 

σηϊποανῦ [ἈΡΘῚ τπιθ [ρρ]δη δαί οΘυη. 

Τγ86] ἃ 

βδύ, 

Βοπράϊοίαβ ἀουηϊηβ ἀθι8 
[αϑοὰϊο οὖ ἀξαᾶὰθ ἴῃ [Δθουϊυτῃ : 

Παύ. 

Θὐοηΐδη ῬΙΟΡίΘΙ ἰθ τΊΟΥΙ ΠΟΔΠΊῸΓ 

ἰοία αἴ6, δίς] [πλὰ5 [1σαὖ ΟΥ̓ΘΒ 

ΟΟΟΙ ΠΟ Ϊ5. 

ΠΙχιῦ ᾿πΠρίθηβ ἴῃ οοτάθ ἴυο: 

οἰ ἀθαβ. 

ΟοΥταρυϊ απὺ οὐ 8ΌοΟτηΪΠ8.01165 ἴδοῦϊ 

(απὐ ἱπ ᾿ἰπἰαυϊναξθι5. : πὸ οδἱῦ αυϊ ἴδ- 

οἰδῦὺ Ὀομῦτη. 
Πραβ ἄθ δοθὶο ῥγοίρασιῦ [ὩΡῸΥ ΗἸ1ΟΣ 

ΠΟΙΆ ΠΠ], αὖ νἱάθαῦ [1 ον 1η06 Πρ 5 

δαῦ ΤΘαΌΓΘΩ5. ἀθῦπη. 

ΝοΩ 

Οἴηπθβ ἀθοϊ πδυθυιηῦ, [πὰ] πα 0116 8 

ἔοι! [απὸ ἢ πὸ οἱ χὰ ἔδοϊδῦ ὈΟΠΈΤΠ, 
ΠΟῚ οἰ ἀϑαὰθ δα ὉΠῈΠ1. 

ΑἸ ΟΘΒΑΙΓΟ ἴῃ αἰδαση, ΟΘΡ ΙΓ οδρύϊνι- 

ἰαίθπι ; ϑοοθρι ἄοπα ἱπ ΠΟΙΗΙΠΙθΕ5. 

Ετοηΐ ΠῸῚ οτοάθηΐθα, ἱπῃδθῖύαγα 4ο- 

ΤῊ] ΠῈΠῚ (ΘΌΠ. 

ΜυρΙοδύϊ Ππηὺ ἤαροὺ ΟΔΡΙ]]05 οΔΡ1- 

ἐἰ5 τπϑὶ, ααἱ οἀθυτιηὺ τὴ σταίϊβΒ. (οη- 

ἑοτύδεϊ [απὸ, χαὶϊ φουίβουθ! [απὐ τιθ ἰηΐ- 
τηΪοὶ τηϑὶ ἰπ]α[6. ααδθ ΠοῸῚ Τϑραΐϊ, ὕ.Π0 

ΘΧΓΟΪν ΘΌΔ ΠῚ. 

Οὐοηἶδηλ ΖΘΙ5 ἀομλτ5. ὕπ8.6 οοπιραϊῦ 

116. οὖ ορριοθτῖα οσρσοργϑηύίυπι ἐδ] 06- 

οἰάογαμῦ [ΡΘῚ ΤΩ. 



20 ῬΘΑΙΝ. 72, 18---118, 26. 

ΤΙ ΧΧΊΙ, 18, ΤαΗϊαξμοῖρα ραθῃ ἐράυα, [ἃ σα! ΠΡ ]15. 

ΩἸΧΧΥΙΠ, 24. ΤκᾺ 

σα ἴῃ ὨΙάΙ ὰ5. ΕΙη]η8. 

ΤΧΧΧΙΗ͂, 6. ἴἰ κυαῖι ,Ουάα Πα ἢ 

ΧΟΙῚ, 11. Αρρίϊαπη [δἰπάϊπη ἀπ ιπ1} Ὁ ἐμὰς ἀπ ῥαξαδη ἐμὰκ.. .. 

» 12. Απὸ Παπάσμῃ ἐμὰς απ θαπα, οἱ ἤγδη πὶ ρδίξαρρ)ενυ)άϊβ. δὶ [ἐάϊηδ, 

ἔδθα ποι ηδΠᾶ. 

ΟΥ̓, 10. «ζωὴ φαπαφίαα ἕπς ὰἃ5 παπάάα ἐπὶζΖὸ πΠαὐαπάδϑηδ 2αὴ, τιδίάυψα ἔμ 

τ5 μαπαάυ, ἠγαηπαῖϑ. 

ΟΧ, 1. Κγαίῃ ἔγάυα ἀπ ἔγάμ πη πιο πδηηπια 510 δῇ ἐδ γὸπ πιοὶπμάϊ, απ 

ἴκ ραὶδρΊω β]π45. ἐποίπδηβ δέ θαύτα ἔδέϊν ἃ ὑποϊπάϊΖὲ. ἡ 

ΟΧῚ, 9. 7188} ρϑίδηοι ἢ υβ]άπ[οἰπ πιδπδροίη [οἰπάϊ. 

ΟΧΠ, 9. Ταμίάα, ραῇ υπ]δαάϊπι. ἀϑγαύτηὐα ἴ5. Ὑἱ ἢ ἀπ ἄϊνδ. 

ΟΧΥῚ, 10. σαϊάυθέαα, ἴπ ἐπῖζοὶ [181}}} τδάϊαδ 

ΟΧΥΊΙ, 1. Ἠδδἤϊθ. 8115 ὑμία4δ5 ἐγάυἠαπ ἰδ ΒΔ] ἵπῶ 8115 πιδπᾶ- 

ΘΌΙΠΒ. , 

ΟΧΥ ΤΙ, 22. ϑιεάϊης, ἐπδιηπιοὶ ἀϑγϑύγραπ ἐμάϊ ὑἰϊπηχαηβ, [ἢ γαυῦῃ ἅὰ 

πάμθ᾽ω, γί [{ἰπ5. ᾽ 

» 429. ἘΤΆΠῚ ἔγράμ ϊπ γατίῃ (ἃ 18} {Ὁ ΠῚ 8161 Κ5. ἴπ ἄπραπι πηίατάϊπι. 

» 20. Ταϊυθηϊάδ, [ὰ Κυϊπιαπάα ἵπ πᾶπιΐπ ἔγάιἠϊπ5 



ῬΒΑΙΜ. 72, 18 ---118, 26. 57 

ΤΧΧΊΙ, 18. Εὐλογητὸς χύριος ὁ ϑεὸς 
τοῦ ᾿Ισραὴλ, ὁ ποιῶν ϑαυμάσια μιό- 
γος. 19. ζαὺ εὐλογητὸν τὸ ὄγομα τῆς 
δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος χαὶ πληρωϑήσε- 
ται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γὴ. 
γέγοιτο. γένοιτο. 

ΤΠ ΧΧΥΊΙΙ, 234.. Καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μάννα 
φαγεῖν καὶ ἄρτον τ: ἔδωχεν 
αὐτοῖς. 

ΤΣ Χ ΧΙ Ο: Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἔξε χαὺ υἱοὶ 
ὑιννίστου πάντες. 

ΧΟῚ, 11. Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐν- 
τελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι 
σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου. 

» 12. Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσέ σε, μήποτε 
πσοςχόψης πρὸς λίϑον τὸν πόδα σου. 

ΟΥ̓Ι, 10. Καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐχ χειρὸς 

μισούντων χαὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς 
ἐχ χειρὸς ἐχϑροῦ. 

ΟΧ, 1. Εἶπεν ὁ χύριος τῷ χυρίῳ μου. 
Κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν ϑῶ 
τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σου. 

ΟΧΙ, 9. «4ΐἴτρωσιν ἀπέξειλε τῷ λαῷ 
αὐτοῦ 5. τ. λ. 

ΟΧΙ, 9. ἙἘσχόρπισεν, ἔδωχε τοῖς πέ- 
γήησιν. ἡ διχαιοσίγη αὐτοῦ μέγει εἰς 
τὸν αἰῶνα [τοῦ αἰῶγος. τὸ χέρας 

αὐτοῦ ὑψωϑήσεται ἐν δόξη.] 
ΟΧΥΙ, 10. ᾿Επίξευσα, διὸ ἐλάλησα, ἐγὼ 

δὲ ἐταπεινώϑην σφόδρα. 
ΟΧΥΙΙ, 1. «ἍἪϊνεῖτε τὸν κύριον πάντα τα 

ἔϑνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἵ 
λαοί. 

ΟΧΥΤΙ, 22. «““ίϑον, ὃν ἀπεδοκίμασαν 
οἱ οἰχοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη εἰς 
χεφαλὴν γωγίας. 

» 23. Παρὰ χυρίου ἐγένετο αὕτη χαὶ 
ἔξι ϑαυμαστὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν. 

» 26. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ονόματι χυρίου. εὐλογήχαμεν ὑμᾶς 
ἐξ οἴχου πχυρίου. 

Βοπράϊοὐαβ. ἀουηϊ 5 ἄθαβ Τίγδοὶ, αὶ 

ἕδοιῦ τηϊγα Ὁ1Π1ὰ ἰ[ο]ὰ5. ἘΠ Βοπροαϊοξαμη 

ΠΟΙΉΊΘῚ πιδ᾽ 0 ὑαύϊα 6715 ἴῃ δου Ππ πὶ οὗ 

ΤΘΡΙΘΟΙθαν τηδ]οίαῦθ Ο᾽5 ΟΠΊΗΪβ. ἐρυγᾶ. 

Εἰαὺ, δδί. 

ΕΦ ῥα 1115 τηδηηδ, 84 τηδηάποδῃ- 

ἀὰπιὶ οὖ ρϑῃβθπι 0061: ἀράϊὐ εἷ5. 

Ερο αἰχὶ, ΤΠ οἴθβ οὐ 111 Ὄχι 
ΟἸΊΠ65. 

Θυοηΐδηη ΔΏΡ6115 [αἱ πιδηδανὶ 46 
ἰ6, αὖ ου[ῥοαϊδηῦ 6 ἰῇ ΟἸΠΠΙθ5 Υἱὶδ 

ὑπ ]5. 

Τὴ τη] 5 ρουέαθυπὺ ἐθ, Π6 ἴογίθ 

ΟἸἴθπάδβ δα Ιαρίάθηι ρθάθπι ἐπαπι. 

ΕἘὴ [Δ᾿νανὺ δοὸβ. 4 τηδηὶ ΟαϊΘη ΠῚ 

οὐ τϑάριηϊδ 605 46 τὴᾶηπ ἰηἰ οἱ. 

ὈΙχὶὺ ἀογηϊηὰβ Δοτηΐηο τηθο: δοάθ 8, 

ἀοχ να ΠΊ615, ἀοηθο ῬΟΠ8ΠῚ ἰηϊτηΐσος 

ὕποβ [Δ ΌΘΙΠπαπ ῬΘαππι ὑπουατῃ. 

ΒΘἀθμηρύϊομθ πη ταῦ ῬΟρΡαΪο ἴᾳο οὐ 
Ορύ, 

Ὀι ρον, ἀραϊθ Ῥϑαρουῖθαβ; απ 8, 

6)]05 τηϑηθὺ ἴῃ [ἀθοαϊατη [Δ ΘΟ] ; ΟΟΥΠᾺ 
6}05 Θσχδι δια. ἴῃ ρ]ουΪδ. 

ΟΥραϊαϊ, Ῥγορύου φαοᾶ Ἰοσαΐιβ [χὰ :; 

ΘΡῸ ϑΐθη) Πα] ἔτι5 [ἀΠπ| ΠΪΠΊ15. 
Τιαυάδίθ ἀουηϊ πη] ΟἸΊΏΘ5 φϑηΐθϑ, 

Ἰδααύθ Θπὶ οὐππθ5 ρορα]. 

Τιαρίάθυη, σαθη τργοθδυθυιηῦ 8,66]1- 

βοδηΐθβ, ἰἷο ἔδοίαβ οἱ 'π οδραύ 8ῃ- 
σᾺ]1. 

Α ἀοπῆπο ἰδοίατη οἵ ἰὰἃ οὐ οἱ 

ΤῊ 8.0116 ἴῃ ΟΟᾺ]15 πο[Υ5. 
Βοηραϊούιαβ, ααἱ σϑηϊῦ ἴῃ Πογηΐη6 40- 

τηΐηϊ. Βαρηθαϊχίπηιβ σοῦ] 5 ἀθ ἄοιπο ἀο- 

ΤῊ] Π]. 



28 5ΡΕ. 5ΑΙ,. 25,21. 32. (ἸΒΑΙΑΒ 1, 9.---28, 160. 

σαΑὐὐυκὸνϑ ΘΑ ΙΟΜΟΝΙΚ. 

ΧΧΥ, 21, 7Ταράϊ ρτδαδ β]απά ἐποίπαπα, πιᾶῦ ρὴβ ἵπιπια, ἴξπ 6 θάϊ ἐπαύτ5- 

7641, ἀταρῖκοὶ. ἴπδ. 

» ὁδῷ, Τμδία ἄυκ ἐάυαπας Παύπ]α ἤιηΐη5. τἰ κἰὶβ ἀμ μάμπθι ἢ ἴδ. 

ΡΕΑΙΕΕΤΈΕΪΞ, 

ἘΘΞΑΈΙΑΒ. 

1,9. Νῃ ἤιάυϊα δαθδόξῃ ὈΠΙΗΪ πη Π15 ἐγάϊνα, [νὰ ϑούδεύπια, ἐπάπ νϑύτ- 

{πδίπιδ, 8} [γὰ Οδύπιαύττα ἐμπάπ ρ] οἰ Κάϊ νϑύγεμοι πηδ. 

Ψ 10. 

οἱ πὶ ρἀυτη!ἀδάρίηδ, ἀπρ'Π 

ἦ8} ἐγόυμθίη μϑίτὑϊη 18} ρ'δυδπαὶϊ- 

ἀδάρίπδ, 18} ρσϑηδίἀδα]άπ ἴπ5. 

ὝΨΗ, .12. 

[ἀϊ. (παρέ 5) ρηϊπηϊέμ, ἴπ ΚΙ Πα 18} ρραίτιεβ 

ἴαπα 718} Πάϊξάϊα. πϑηιὸ ἴ58 Αἰπηπηδπδίξὶ]. 

ΠῚ 2; 

νυὲ [υάϊπ 

ὈΠΡρ ρΊ νυ 5 , γῇ 

"υδ ᾿Δ11ὰ ρΔΠΙΔΥΖοὶηϊ8. 

πο, 

[γα νἃ πιδὶπλᾶ πη Θ᾽ π5, 1ἀϊ] 05 ρδηϊῈἋδηά. 

γαύτα τιδύϊ μη 45. 18} ρ'δηιδύγρ)π45. ἵπ στ ύθίη. 

ΧΙ, 10. (“αλ) Μαίτγεμιἢῃ. (ἴα )άϊηαηιθια ἀασα) ναὐύτἑ5 Τα [ΓΑ ἰΖὶς 78} ἴδ 

τ5 [πα δ. 45. τ οἰ Εἰ πη ἐπὶ. ἀπ ἵπηπηα ὑπ 5 νη] δπηά. 

ἌἈΧΎΠΤΙΙ 10. 

δάϊ, ρα]αρ)α ἵπ.. . . .- ϑδιόπ [(ἀη (ὀένέιροιουῖθ λαΐ 

ἤπῦε ϑαπιανυδίνϊ8)  « . . . .. 

78}. ἴα ρδ]άυ] πᾶς (ἀτν ἔηιηνα) πὶ ρ':δάϊν [Κόάδ. 



ΡΕΟΨΈΕΗΒ. 2425, 21. 22. 

ΡΝΟΥΒΕΒΙῚΙᾺΑ 

ΧΧΥ͂, 21. Ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχϑρός σου, ψώ- 
μιζε αὐτὸν, ἐὰν διινᾷ, πότιζε αὐτόν. 

», 22. Τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄγϑραχας 
πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν χεφαλὴν 
αὐτοῦ, ὁ δὲ χύριος ἀνταποδώσει 
σοι ἀγαϑα. 

ΙΒΑΤΑΝ 1.:9----28, 16. 29 

ΑΙ ΟΜΟΝΙΝ. 

δὲ οἰαγιθυῦ ἰηἰμηϊοὰβ ἔπ, οἷθα ἰΪ- 

Ἰὰμῃ ; [1 [ἸἸουϊῦ, ἄδ, οἱ δᾷιδη ὈΪΌΘΓΘ. 

Ῥυιηδβ ΘἢΪΠῚ ΘΟΠΡΥΘΡΔΌΪΒ [ἌΡΘΥ οαραῦ 

6)ὰ5. οὐ ἀοιαΐηιβ τρἀἀρθὺ {10]. 

ἈΑ Α. δι 

Ι,9. Καὶ εἰ μὴ χύριος Σαβαὼϑ' ἐγχατέ- 
λιπὲν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν 
ἐγενήϑημεν, χαὶ ὡς Γόμοῤῥα ἂν 
ὠμοιωϑημεν. 

ΥἹΙ, 10. ᾿Επαχύνϑη γὰρ ἡ καρδία τοῦ 
λαοῦ τούτου χαὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν 
βαρέως ἤχουσαν χαὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
ἐχάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὁφ- 
ϑαλμοῖς χαὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι χαὶ 
τῇ χαρδίᾳ συνῶσι χαὶ ἐπιοτρέψωσι, 
χαὶ ἰάσομαι αὐτούς. 

ΥΠ, 14. Διὰ τοῦτο δώσει χύριος αὐτὸς 
ὑμῖν σημεῖον. ἰδοὺ, ἡ παρϑέγος ἐν 
γαξοὶ λήψεται χαὶ τέξεται υἱὸν καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμαγνουήλ. 

ὙΠ, 14. Κἀν ἐπ’ αὐτῷ πεποιϑὼς ἧς, 
ἔξαι σοι εἷς ἁγίασμα καὶ οὐχ ὡς 
λίϑου προ:χόμματι συναντήσεσϑε, 
οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι. οἱ δὲ 
οἶχοι Ιαχὼβ ὃν παγίδι χαὺὶ ἐν χοι- 
λάσματι ἐγκαϑήμεγοι ἐν Ἱερουσαλήμ. 

Χ, 22. Καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς ᾿Ισραὴλ 
ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, τὸ χα- 
τάλειμμα αὐτῶν σωϑήσεται. λόγον 
συντελῶν χαὶ συντέμνων ἐν διχαιο- 
σύγη. 

ΧΙ, 10. Καὶ ἔξαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ 
ἢ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ, καὶ ὁ ἀνιξάμεγος 
ἄρχειν ἐϑνῶν, ἐπ᾽ αὐτῷ ἔϑνη ἐλπιοῦ- 
σι, καὶ ἔξαι ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή. 

ΧΧΥΤΙ, 10. Διὰ τοῦτο οὕτῳ λέγει χύ- 
ριος χύριος. Ἰδοὺ, ἐγὼ ἐμβάλλω εἰς 
τὰ ϑεμέλια Σιὼν λίϑον πολυτελῆ, 

᾿ ἐχλεχτὸν, ἀκρογωγιαῖον, ἔντιμον, εἷς 
τὰ ϑεμέλια αὐτῆς, χαὶ ὁ πιξεύων 
οὐ μὴ χαταισχυγϑῆ. 

ΝΠ ἀομηηθβ Θχογοϊσιθμη ΥΘ]16 0} {{6ὑ 

ΠΟΘΙ (Θπ6η, αα8 1 οάοϊηδ ἔα ΓΘ] 5 

οὐ σφαδι! (οἸΙΟΥ ἃ [1π|}}15 οἰ ΓΘ 108. 

Ἐχοοθο ΟΟΥὁΣ ῬΟΡᾺΪ Παΐὰβ οὐ ΔΌΤΘΚ 

6)]ὺ5 ἀρρυᾶγνα οὖ οοῦϊοβ ο᾽ὰβ οἰδθ, π6 

ἕουύθ νυἱάθαῦ οὐυ]β [5 οὖ ϑασθιβ [5 

δαάιϊαῦ οὖ οογάθ [0 ἱπύβ!]ραῦὺ οὖ οοη- 

γρουύαύαν, οὐ [ΔΠ ΘΠ] ΘΌΤΠΗ. 

Ῥχγορύθι ἴοο ἀδθὶῦ ἀοπηϊπιιβ ἰρίθ το-- 

ὈΠ Πρηῦτη: Ἐροθ υἱτρὸ οοποὶριθὺ οὐ 

Ῥαγὶθὺ διατὶ οὐ γοσδὈϊ ΠΟΙΉΘῺ 6] 5 

ἙἘτητηΔΠ16]. 

ΕἘλ᾿ οὐἱῦ σόοδὶβ 'π [δηουβοδίίοπ θη, [ἢ 

ΙΔρίάθπι δαΐθπι ΟΠ ἢ [0115 οὖ ἴῃ ρ ύγϑη 

Γ[οδη δ! ἀπαρθαβ ἀοταϊθι5 [{τ86], ἴῃ 18- 

ααθαπι οὗ 'ἰπ ταϊηδπὶ ὨδθΙ δηὐθ5 [6- 
Τα [861]. 

51. ΘηΪπ| ἔπουϊῦ ΡΟρΡαΪα5 ὑπὰβ [γδο] 
αα8 1 ΔΥΘΠ8, ΤΠ Υ15, ΤΟΙ Ισαΐα 6 ΘΟ υἕθῃ- 

Ὁ 6χ ὃ, οοπίαμητηδίο δΔΌΡγθυϊαία 

Ἰηπηἀδ010 Τα ΐδηι. 

ἴῃ ἀΐθ 14 τϑάϊχ [οἿ6, ααἱ [δὺ 1π 
Πρηαση. ῬΟΡΌΪΟΤΙη, ἰρίαπι ρϑηΐοβ ἀ6- 

ΡΥΓΘΟΔθαμύαΣ οὐ ουὶὺ ΓΘρα]οσατη 615 ρ]ο- 
Τ]ΟΙΌ Τὴ. 

Ιἀοῖτοο ἤδθὸ αἰοϊῦ ἀοπηῖπαβ ἄθαβ: 
Ἐδοθ, 6ρῸ πτοϊζέδπι ἴῃ ἔπη ἀδηηθη 5 5,0 η 

ἸΔρΙάθιη ρχορθαύαμι, δηρα] τοι, Ῥγθίϊο- 

ΙπΔ, ἰπ ἰππάδιηθηΐο ἔαπάδίθιη. ααὶ 

ΟΥΑΙ ρου, ποη ἰρ[ἰπρέ. 



30 ΙΒΑΙΑΒ 29, 18-- 58, 12. 

ΧΧΙΧΣ, 13. 
[ὃ τη Ὁ] 

γα Ππι (εέγιάζην ταῖς Γνγάϊθα, [ἢ Βαίτεο χὰ ἔαίττω μα θά} ΓΚ τη. 

[ὰ Γγατὰ τὰκ ὈΙδέαηα, 14ϊ5] μά π5 Ἀπ θα 5Ππῖπη5 πιϑηπᾶ ἴδ 1416] η]η8. 

τὸς ΚΟ 

}α], ἵνα κυ τὰ Γπαέγοὶπ ἐμ] [πυϊτδηδ 18} γα θη ἐμὶχᾶ 

ἐγόάδηδ τολέμψα. 

ΧΙ, 3. βεῖθπα νυὐρ]δπάϊπβ ἵπ ἀπξμιάϊ ΟΜ δηγθι ἢ. υἱρ' ἔγάα }]π8, τοίη 8 

γαύτκοι ἢ [τάϊρ5. ρα 5. πη [Ὡ115.΄ 

. 183, Ηνὰβ υἱκαπίμα ἔγδέμ! ἔγάα)ϊπβ ἀπε μέμάθ. πνὰβ ἵπηπῶ ΤᾺΡΊῚΠΘῚ8 

γἂϑ 7 ᾿ 

ΧΈΝ, "929: 

ἐπϑέίθι τὴῖβ 811 Καηϊγσὸ ὈΙαρΡΊ 

748 μυανῖθι. 411 ταχὺ ρα δ. 

ΧΙΙ͂Χ, 8. ϑυὰα Κυιέμιι. ἡράν)ηα, ΜέΙὰα ἃπαδπδπιδιηπια ἃπάμάπίἋα, ἐπι 

78 ἴῃ ἀᾶρᾷ παίδιπάϊβ ρ' 8 ]Ρ {ποῖηᾶ. 

ἘΠῚ ἢ  γάϊνα ΓΚ 781 Ἐδέ)α5. {π185 [ΡΠ] δπάΐη9 ρἃ- 

γαῖτίμϊ, {Π15 ΓρΠΠδπάΐπ ἐδιαίῃ. 

ἘΡΕῪ πβρΔρΡΊ 

)άϊνιεν δ, 7.1 ἀππγάϊη)απιπια πὶ αὐξδ]κ ἀϊ ἢ ; πβρ ρΡΡΊΕΝ τ18 τηϊάαπηάϊ 1Ζό9, 

Αἰ ἀἸα 1 ΤΖυ 18 ἕν: 

1.11, 1. Ττάυα, πνὰ5 ραϊάπθίάα, πάμπ(οἰπάϊ πηίατάϊ ἢ 78. ἅτπη5 ἔγαύ 8, 

Πγαιηπηδ, Δ Πα} 1Π5 γαίῃ δ 

4ά. [ἃ υππηδμέϊπβ απίατὸβ ἀβηδπι 78} [αὐ ύϊη5 ἸΒΌ ΔΓ, 

78} ἴῃ 

πη Π ] ἀϊπι τα μη 8 Ὑ88. 



ΙΒΑΙΔῈ 29, 18 ----8, 12, 91 

ΧΧΙΧ, 18. Καὶ εἶπε κύριος. Ἐγγίζει μοι ὃ 
λαὸς οὗτος ἐν τῷ ςόματι αὐτοῦ χαὶ ἐν 
τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ 
χαρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες ἐγ- 
τάλματα ἀνθρώπων χαὶ διδασκαλίας. 

» 14. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ, προςϑήσω τοῦ 
μεταϑεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον χαὶ με-- 
ταϑήσω αὐτοὺς χαὶ ἀπολῶ τὴν σο- 
φίαν τῶν σοφῶν χαὶ τὴν σύγεσιν 
τῶν συνετῶν χρύψω. 

ΧΙ,, 38. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 
ποιῆτε τὰς τρίβους τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

» 18, Τίς ἔγνω νοῦν χυρίου χαὶ τίς 
αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο, ὃς συμ- 
βιβᾷ αὐτόν; 

ΧΙ,Υ, 28. Κατ ἐμαυτοῦ ὀμγύω, εἰ μὴ 
ἐξελεύσεται ἔχ τοῦ στόματός μου δι- 
χαιοσύνη, οἱ λόγοι μου οὐχ ἀποστρα- 
φήσονται. ὅτι ἐμοὶ χάμψει πᾶν γόνυ 
χαὶ ὀμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν ϑεόν. 

ΧΙΙΧ, 8. Οὕτως λέγει χύριος. Καιρῷ 
δεχτῷ ἐπήχουσά σου χαὶ ἐν ἡμέρᾳ 
σωτηρίας ἐβοήϑησα σοι χαὶ ἔπλασά 
σε χαὶ ἔδωχά σε εἷς διαϑήχην ἐϑνῶν 
τοῦ χαταστῆσαι τὴν γῆν καὶ κληρο- 
γνομῆσαι χληρονομίας ἐρήμους. 

111,7. Ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς 

πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρή- 

γης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαϑὰ, ὅτι 
ἀχουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου, 
λέγων. Σιὼν βασιλεύσει σου ὁ ϑεός. 

» 11. ᾿ἀπόστητε, ἀπόστητε, ἐξέλϑατε 
ἐχεῖϑεν χαὶ ἀχαϑάρτου μὴ ἅνησϑε, 
ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσϑητε 
οἱ φέροντες τὰ σχεύη χυρίου. 

1Π|,1. Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀχοῆ 
ἡμῶν; χαὶ ὁ βραχίων χυρίου τίνι 
ἀπεχαλύφϑη; 

» 4. Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει 
χαὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται κ. τ. λ. 

» 12. Διὰ τοῦτο αὐτὸς χληρονομήσει 
πολλοὺς χαὶὺ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ 
σχῦλα. ἀνϑ ὧν παρεδόϑη εἷς ϑέ- 

“γατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ χαὶ ἐν τοῖς 
ἀνόμοις ἐλογίσϑη χαὶ αὐτὸς 
ἁμαρτίας πολλῶν ἀγήνεγχε χαὶ διὰ 

τὰς ἀγομίας αὐτῶν παρεδόϑη. 

Εὖ αἰχὶῦ ἀοτηίηαβ: ἘγὺῸ χαρὰ δρρτο- 

Ῥίπασδῦ ῬΟΡαΪ5 ἱ{6 οὐ [Ὧο οὖ δ 1ϊ5 

[15 ρ]ουβοδῦ τη8, 601 δαύθμ ΟἿ 5 ἸΟΠρΡ6 
οἴ ἃ τπιθ, οὖ ὑἰϊπηπθυηῦ τ6 τηδηᾷαίο 

Ποτηϊηθηι οὖ ἀοοίυ πἰ5. , 

1460 6006, 6ΘρῸ δάάδη) αὖ δάτηϊτᾶ- 
ὑϊοπθιη ἴδοίαιη ῬΟΡαΪΟ Παϊὸ τηΐϊγϑοα]ο 
ΘΥΔΠαῚ οὐ [{ροπμᾶο. ρου Θηΐπὶ [ἃ- 

Ῥιθηὐα ἃ [ὩΡΙΘΗ 5 ο᾽ὰβ οὐ ἰηέθ]]θο- 

ὑπ ῥυπαἀθηὐαμη ο᾽ὰβ Ὡρβοομπάρίυγ. 

ὙῸΧχ οἸαχηϑηξ5 ἰῃ  ἀρίουίο; Ῥαγδίθ 
γίϑιη ἀοχηϊῃὶ, τοοίαβ ἔδοῖϊύθ ἴῃ [οἰ παἀϊπ 6 

[ρμϊύαβ ἀθὶ ποί{]. 

Φαϊβ δάϊανιῦὺ [ρἰγϊσαμη ἀοταϊπὶ Ὁ δαύ 
ααΪβ ΘΟΠ ΠΥ 5. 6] 5 ἰαϊῦ οὐ οἰῥαπαϊὑ 
111 

Ιῃ τηθιηθὺ Ἰρίο ᾿αγαυϊ, Θρυθαϊθίαν 46 

ΟΥΘ Τη60 Ἰα{{Π|{ἰ6 σὙϑυθαμα οὖ ΠΟΙ ΤΘΥΘΙ- 

ἰθύαγ, ααϊᾷ ΤΠ ΟΣ ΔΙ ΓΥ ΟΠ]. ΘΘΠᾺ 

οὐ Ἰυγϑθϊῦ οπηηΐβ ᾿ϊηρτιᾶ. 

ΒΠδθο αἰοὶύ ἀουηηπ: [πὶ ὑθιηροῦ Ρ]8- 

οἰΐο χα! ἐθ οὐ ἴῃ αἀἷθ [ἰαύ5 διχι- 

᾿αῦαβ πὶ ἐπὶ οὐ (ϑυγανὶ 6 οὐ αἀθαϊ ἰθ 

ἴῃ ἴοθαθβ ΡΟΡᾺΪ, αὖ [ἀδοϊξαγθα ὑθυσδη 

οὐ Ῥο [1 6γ65 πογθαϊθαύθβ αἰ ΓΠρδύδδ. 

Θύδηι ρα] [ἈΡΘῚ πιοηΐθθ Ῥθάᾶβθβ 
ΘΠ Δ 5 ὈΟΠῸΙη οὖ ῬΥΔ ΘΙ δ η5 ρᾶ- 

Ο6Π|, ΔΗΠΙΠΟΙΔΗὐΒ ὈΟΠΠΠ], Ῥτδθάϊοδῃ- 

ἐϊβ [ἀ]αύθμη, αϊσθηθξ δίοη: τϑρῃδὶῦ 
ἀθὰβ ἐπ. ; 

Βροραϊίθ, τϑοϑαϊίθ, οχίδα ἱπάθ; Ρ}ο]- 

Ιαὔππι ΠΟΙ ἐδῆροῦθ. Ἐσιέθ ἀθ πιθάϊο 
Θ]Ὸ5., τὴ ἀϑηη1ηϊ, ααἱ ἔργ σαί ἀο- 

ΠΊΪη]. ᾿ 

Θυΐβ. ογραϊαιϊῦ δασίδαϊ ποίεγο Ὁ οὐ Ὀγᾶἃ- 

ΟὨϊαπὶ ἀοτηηὶ οαἱϊ Του] αύαπι οἱ Ὁ 

ὙΟΥῸ ἸΔΠΡΊΊΟΥΘΒ ΠΟΙΤΟΚ ἰρίθ ὑπ]1ῦ οἱ 

ἀοΙοῦο5. ποίίτοβ ἱρίβ ρογύδυϊθ. οϑύ. 
Ιᾷθο αἰβρουθίαυη οἱ ῥ᾽ αυπῆοβ οὐ ἴοι" 

ὑϊαπὶ αν οὐ [ρο]18, ρῖο δὸ αυποὰ ἐϊᾶ- 

αἰαῖ 1ῃ τηογύθιη ΔΗΪτηδ [ἀϑτὴ οὐ ΟΠ 

[Ὁ] θυ δύϊβ. τϑραύδέιβ οἱ. οὐ ἱρίθ ρϑοοδύδ 

τη] ὐοσαὶ ὑπ|1|0 οὐ ῬτῸ ὑγδηβουθ[(ΟΥἹῈ8 

ΤορΥϊῦ. 



92 ἸΒΑΙΑΣ 54.,.1--.-00,.,34. τ ΜΊΑΝ 7.11. 

ΤΥ, 1. δι άιϊ [ἰαἰτὸ [ὃ υηραϊταπαοὶ, ἐδυπηθὶ 14} Ὠγόροὶ [ὃ πὶ δύδπαεϊ, 

παπᾶ τηϑηδρα ὈᾶΙπῶ ἐπὶχῦβ ἀπ )]π8 τηάϊβ ὑπάπ ἐμ|σὸβ ἄϊρπαθίηβ 

δ Όϑη. 

1. ΤᾺ} γαϊμαπᾶ 4119}... «ΠΕ ΘΙ: 
33) 

ὩΥ Τρ. 

ἐμδαΐω ἄυκ 

ΤΆ ΖΗ ἢ τηϑῖη τῶζΖῃ ἢ ὈΙ4ὃ Πάϊξααα, Δ]]ἀϊπι μ᾿ πα ύ τη. 

Π1Χ, 20. ὕυτίππι τὰ ϑιὸπ [ἃ 1άπβ)απᾶβ ἀὰ αὐνδηάαπ αἰριαθίη δῇ 

Ταϊκόθα. 

ΠΧῚ, 1. ΑΒπιδ ἔγάυἠίπβ ἃπα πηΐβ, ἴπ ἐμ ῖΖθὶ ρα! θθ4α πὴς ἀπ νά! απιδτ- 

ἦδιι απ]δάάπη; τη παϊάα πὰ κ ἀπ ρΘ Πα ἀπ ἐμ π8 Ρ᾽Διηδ] ΥἸἀ8η5 Βδίτἐϊη, 

πηδι]δη ἐγα μΠαπεἐμαπάϊμη ἔλα] δῦ 18} ὈΠ πα άϊπι [Ππῃ, 

,»» ὦ. τηδηδη Δ ἔγάυ)ϊπβ δηάδπέπι.. ., 
Ἅ 

ΠΧΥ, 1. βϑυικαπέηβ γαίῃ ἐπάϊπι τὴς πἰ ραν Π πα πάδπη, ὈὶρΊ δ π5. Ὑ ἢ 

ἐπιάϊπη τὰκ πὶ ρ ΙΟ Κ)] Πα δπι. 

» ὦ, ὕϑρυτάϊάί4α. μαπάμπηβ πιθὶπὸβ Δ]1Ίὰπαὰ ἀδρ' ἀπ τπϑπδρθίη ἀπρδ] άπ 78 - 

θη 78}: δπα[ παδπάθιη. 

ΤΙΧΥΙ, 24. 

“ 

. πιδέμδ ἀπ ἴσζὲ ἢ ρϑ νη ἢ 18} ἔδπ ἐκέ πὶ αὐ πσαρη. . .. 

ΤΑΙ͂Ν τ. 

ὉΠ 11, ΒΙδρτὶ ἐπα ὃ Ἐ ρα γ 48. Πιθὶἢ8 



ΙΒΑΙΔῈ 54, 1---Θ0, 24. 

ΤΥ, 1. Εὐφράνϑητι στεῖρα ἡ οὐ τίχ- 
τουσα, δῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠϑδί- 

γουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέχγα τῆς ἐρή- 
μου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν 
ἄνδρα. κ. τ. λ. 

» 13. Καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου δι- 
δαχτοὺς ϑεοῦ χαὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ 
τὰ τέχνα σου. 

Τ,ΥἹ, 7. Εἰςάξω αὐτοὺς εἰς τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν 
μου χαὶ εὐφρανῶ αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ 
τῆς προςευχῆς μου. τὰ ὁλοχαυτώματα 
αὐτῶν καὶ αἱ ϑυσίαι αὐτῶν ἔσονται 
δεχταὶ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριόν μου. ὁ 
γὰρ οἷἶχός μου οἶκος προςευχῆς 
χληϑήσεται πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν. 

11Χ, 20. Καὶ ἥξει ἕνεχεν Σιὼν ὁ ῥδυό- 
μεγος, χαὶ ἀποςξρέψει ἀσεβείας ἀπὸ 

᾿Ιαχώβ. 
{ΧΙ,1. Πνεῦμα χυρίου ἐπὶ ἐμὲ, οὗ 

εἵνεχεν ἔχρισέ μὲ εὐαγγελίσασϑαι 
πτωχοῖς, ἀπέξαλχέ μὲ Ἰάσασϑαι τοὺς 
συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρύ- 
ξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν χαὶ τυφ- 
λοῖς ἀνάβλεψιν, 

» 2. Καλέσαι ἐνιαυτὸν χυρίου δεχτὸν 
χαὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, παραχα- 
λέσαι πάντας τοὺς πεγϑοῦντας. 

ΙΧΥ,1. Ἐμφανὴς ἐγενήϑην τοῖς ἐμὲ 
μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέϑην τοῖς ἐμὲ 
μὴ ζητοῦσιν. εἶπα, ᾿Ιδού εἶμι τῷ ἔϑ- 
γει, οἱ οὐκ ἐχάλεσάν μου τὸ ὄνομα. 

» ὃ. Ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην 
τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἀπειϑοῦντα 
χαὶ ἀντιλέγοντα, τοῖς πορευομέγοις 
ὁδῷ οὐ καλῆ, ἀλλ᾿ ὀπίσω τῶν ἁμαρ- 
σφας 

τιῶν αὐτῶν. 
ΤΧΥῚ, 24. Καὶ ἐξελεύσονται χαὶ ὄψον- 

ται τὰ χῶλα τῶν ἀνϑρώπων τῶν 
παραβεβηχότων ἐν ἐμοί. ὁ γὰρ σκώ- 
ληξ αὐτῶν οὐτελευτήσει καὶ τὸ 
πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσϑήσεται χαὶ 
ἔσονται εἷς ὅρασιν πάσῃ σαρκί. 

ΓΡΒΕΜΙΑῈ 7, 11. 993 

Τιααᾶςα [{617}}18,. 4ὰ86 πο Ῥϑιῖβ; 46- 

οδηΐα ἰδαάθῃι οὐ Ὠϊπηΐ, απ80 πο Ρᾶ- 

τίθθαβ; ἀαομϊδημ τη] ΠΗ] ἀοίδτίδθ, 

τηϑρὶβ ΔΙ 6᾽05, ααδ0 παροὺ ΥἹΓΌΠῚ, 

ἀἰοῖϊῦ ἀοιηϊηιιβ οθί. 

Τηϊνθυίοβ. ΠἸΪοβ. ὕποβ ἀοούοβ ἃ ἀοτηΐηο 

οὐ τυυ]ουϊυπαϊ θη ῬϑΟὶ5 ἢ]115. ὑπ]8. 

Αἀάποδιη 605 ἴῃ πιοηΐθη (δ πού πι 

᾿χηθαμι οὐ Ἰδϑύϊβοαθο δὸβ ἴῃ ἄοπιο οἵᾶ- 

Ὁ]ομΐβ τηθ86:; Πο]οσοδαίαι ΘΟΙΠῚ οὖ γἱο- 

ὑϊπηᾶθ Θουπιὶ Ρ]Δοθθαπῦ τη] Πὶ [ὈΡΘΟῚ ἃ]- 

(δ 0} τη60; αυἰἃ ἀομΒ πηθϑ. ἀομηΒ ΟΥδᾶ- 

ὑϊομΐὶβ γοοδ ϊθαῦ οαποῦϊβ ΡΟΡΟ]15. 

Εῤ γϑηρυϊῦ ὅῖοῃ τϑάθιηρίου οὖ 6]8, 

αὶ τϑάθαμύ 8} ἰηἰψαϊναύθ 'ἰπ ΙΔ 000 ἀἱοϊέ 
αοηυΐγυιβ 
Ρ ΣΤ θαΒ. ἀομληὶ [ἌΡΘΥ ΠΙ6, 60 αποὰ 

ὉΠ ΧΟ ἀΟΠΪΠπΠ5 Τη6: 84 ΔΗΠΌΠΟΙ Δ 

τηϑη [6015 τη Πὺ τη6, αὖ τηθ 6 Υ0 1 60Π- 

ὑὐῖ{15 οογάθ οὖ ργδθαϊοαγθιη οδρύν!β ἴπ- 

ἀυϊροηύίδιη οὐ οἰδα 5 ΔΡΟΥ]ΟηΘΠ1: 

τὺ ρυδβϑάϊοασθπη δημαπι Ὀ]ΔΟΔΌ116Π) 

ἀοτηΐηο οὐ ἀϊθη ΕἸ ΟΠ 460 ποίςο, αὖ 

ΘΟΠΙΟΙΔΥΘΙ ΟἸΠ65 ᾿πρθηΐθ8. 

Θυδοίϊθγαηῦ π|6, ααἱ δηΐθ ΠῸΠ ἴπ- 

ἐουτοραθαηῦ, ᾿ηυθηθυπηῦ, 4] ΠῸΠ 486- 

Πογαμπῦ τη6. ὨΙχὶῦ: ΕΘΟΘ ΘΡῸ 84 ρΘηΐθπι, 

4ὰ86 ποη ἱπγοοδθδῦ ΠΟΠΊΘἢ ΤΊΘΊΠΩ. 
ἘΧΡΘΠΑῚ τηδηὰβ τη685 ἰούα α΄16 8 

Ῥοραϊαπὶ ἱπουθάσϊαση, αα] ουϑαϊανῦ ἴῃ 

γί πο Ὀοηδ, ρος οορ᾽αὐϊοηθ5 [ἀ88. 

ΕΛ οργραϊθηίαν οὐ νἱἀθθαηύ οδάδγοτδ 
ΥἹΓΟΤΤῚ., 64ἱ ΡὈΥΔουδυιοδὺϊ [απὖ ἴῃ ΠΊ16. 

ὙΘΙΤΪΒ ΘΟΙΠΠῚ ΠΟΠ ΤΠΟΥΙΘΟῸΙ οὖ ἸρῊ18 Θ0- 

Τα ΠΟ ΘΧ Πρ ιθίμ, οὖ ϑσαπῦ αἴααθ δά 

[αὐϊούαύθμι γἱ 015 ΟἸηπὶ ΟΔΙΗΪ. 

ΙΒΒΕΜΙΑ 5. 

ὙΠ,11. Μῶὴ σπήλαιον ληξῶν ὁ οἶκός 
μου, οὗ ἐπιχέκληται τὸ ὄνομά μου 
ἐπὶ αὐτῷ ἐχεῖ ἐνώπιον ὑμῶν; καὶ 
ἰδοὺ ἐγὼ ἑώρακα, λέγει κύριος. 

Χ 

Νυμααϊά ΟΥΡῸ ἰρϑίυποα ἰδύγοπιπι 
ἰδοία οἱν ἀομπηιβ 1{{8, ἴῃ αὰἃ ᾿Ἰηνοσδύστῃ 

οἴ ΠΟΙΊΘΙΗ ΤηΘῸΠ ἴῃ ΟΟ]15 γοίτὶβ ἡ ἘρῸ, 

ΘΡῸ [ἀπὰ; ΘρΡῸ γἱάϊ, ἀϊοὶϊύ ἀομλῖπαβ. 

9 



394 ὨΑΝΊΕΙ, 7, (3 ---᾿ ΜΑΙΙΑΟΘΉΠΙΑΒ 8, 1. 

ΤΓΡΑΝΙΠΕΙ, 
ὙΠ, 13. Θαίσηγει 

ἴῃ τ] Ππηδ 1} λζηιζα. μυδ᾽ [ππ8 τη η8 ΚΥΠΠΔΠα5 

ὃ 51 Α. 
Ι, 10. ὦ, 1.9) «γαῖ, γαβ ταῦπ)ὸ Γιπϊνἃ {τὰ ]15. [γα ν ὃ τηδ] πηδᾶν ΠΠΒΤ ΘΙ ἢ 

78}: γαϊλἐ ἢ ἴῃ ἐπαπηες [848, ἐπμάᾶτοὶ Κυιπδάδ 

ἴηι ΟΝῚ ΤηϑηΔ ρ΄ ΘΙ ΠηΘ᾽ηδ 1π|8} Πάϊξαπαδ, [ὩΠ}π|5 ρα ἘΠ 5. Πα παϊη5.ἡ 

ΤΠ 9: 

7αἴ δ τπῃὃ ἀπ]πιθὸπ 718} κυΐζέλμα ἐϊέφάϊ πὶ τηδηδ- 

Θθῖη τηθΙηᾶϊ 

ΤΟΉῊΤ, 

1, 5. 781 ναίγυμια : Πγαζαῖ, [θὲ δπδμάϊ ἢ [δέαάϊ] παπιὸ ἔγάμι]ϊπ5, 

ΘΔ ΠΙΠ Π. 

ΗΝ ΒΑ {1 

ΤΙ, 11. .  ο.. ἐάϊηβ. ὡθ. ναδαλάμ. Ἀτδροίθ. 

ΜΆΙΑ ΚΚ8.1.4.5. 
᾿ΉΝΘ 

(088) Ἰακὸρ ει ]δάα, 

» 9. ὰ ἔν δ]άϊάα. 
ΠῚ, 1. Βάϊ, ἴς Ἰπίαπάϊα ἀρρῖϊα πιθίπαπα 8} ραπιαμγοί ἢ νἱρ; βαύτα ἀπά- 

γαίτ  )}ὼ τη  ΠΔΠΠΠηδ. 



ὌΣΥ, γ. 5... ΝΥ ΑΗ δ 1. 90 

ΑΝΙΒΈ. 
ΥΙΙ, 13. ᾿Εϑεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυχ- 

τὸς χαὶ ἰδοὺ, μετὰ τῶν γεφελῶν. τοῦ 

οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμε-- 

γος χαὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἣμε- 
ρῶν ἔφϑασε καὶ προςηγνέχϑη αὐτῷ. 

ΟΕ 
Ι,10. Καὶ ἦν ὁ ἀριϑμὸς τῶν υἱῶν Ἰσ- 

ραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, ἢ 
οὐχ ἐχμετρηϑήσεται οὐδὲ ἐξαριϑμη- 
ϑήσεται. χαὶ ἔξαι ἐν͵ τῷ τόπῳ οὗ 
ἐῤῥέϑη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, 
χληϑήσονται χαὶ αὐτοὶ υἱοὶ ϑεοῦ 
ζῶντος. 

Π, 285. Καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ 

τῆς γῆς καὶ ἀγαπήσω τὴν οὐκ 
ἠγαπημένην χαὶ ἐρῶ τῷ οὐ 
λαῷ μου, λαός μου εἶ σύ. χαὶ αὐ- 
τὸς ἐρεῖ, κύριος ὁ ϑεός μου εἶ σύ. 

Αἰριοίθθδιη οὐρὸ ἴῃ υἱοηθ ποούϊβ. οὐ 

Θ666. ΟΠ] ΠῸΡΙ 5. ΘΟΟ6]1 φαδί! Π]ϊα5 Πο- 

τη] σθηϊθραῦ οὖ αΐσαθ δὰ δηύ στη 

ἀϊθγαση Ῥθυυθηϊῦ οὐ ἴῃ οοηίρθοία 6] 115 

οὈὐα]οσαηῦ Θατη. 

Ε. 
ΕΛ ουἱῦ πυπηθτιβ Π]οσπτη Πῖγ 6] 4881 

ΔΥΘΗἃ, ΤῊΔΙ15, 686 [Π6 τηρθηΐατα οἱ οὐ 

ΠΟ ΠΌΙΘΥΔΌΪαΥ. Εὖ οὐ ἴπ Ἰοοο, δὶ 

ἀϊοθίαῦ οἷβ: ΝῸΠ Ῥορυϊαβ Τηθὰβ γΟῸΒ ; 

ἀϊορίαν οἷβ: ΕἾΠΙῚ ἀθὶ υἱγθηῃΐβ. 

ΕΛ [ϑιηΐημαθο δὴ ΠΗ ἴῃ ὕριτϑ οὐ 
ΤῊΣ ΘΥΘΌΟΥ 6]5, αα886 ἔαϊῦ ΔΌΒΑΙΘ τη][6- 

τἱοογάϊα. ΕΛ ἀἰο8Π) ΠΟ ΡΟΡΌΪΟ ΤηΘ0: 

Ῥοραϊαβ τηθὰβ 68 ἴὰ ; οὖ ἱρίβ ἀϊοθῦ: 

Τθὰβ πιθβ 68 ἔπ. 

ΤΟΝ 
ΠΙ, 5. Καὶ ἔξαι: πᾶς, ὃς ἄν ἐπικαλέ- ἘΠῚ οὐἱῦ: ΟΠΊΠΪΒ5, 4] ᾿ηγοσδυθυὶϊῦ πο- 

ΤΏ ἀοτμίηϊ, [δὶσβ οὐἱύ οθί. σηται τὸ ὄνομα κυρίου, σωϑήσε- 
τοι σ᾽. ύς. δι 

ἩΓΑΑ σὺ: 
Π, 11. Διότι λίϑος ἐχ τοίχου βοήσεται 

χαὶ χάνϑαρος ἐχ ξύλου φϑέγξεται 
αὐτά. 

Θυϊα Ἰαρὶβ ἀ ρϑυϊθίθ οἰδιηδθϊ οὐ 

Πρηαπι, αποα ἰηέου Ἰαποίαταβ δθαϊβοῖο- 
γὰπὶ οἱ, τϑίρομα θοῦ. 

ΜΑΓΑΟΘΗΙΑΝ 
Ι, 3. ᾿Ηγάπησα ὑμᾶς, λέγει κύριος. καὶ 

εἴπατε, Ἔν τίνι ἠγάπησας ἡμᾶς; οὐκ 
ἀδελφὸς ἦν ᾿Ησαῦ τοῦ ἸΙαχὼβ, λέγει 
χύριος, καὶ ἠγάπησα τὸν Ἰαχὼβ, 

»9. Τὸν δὲ ᾿Πσαῦ ἐμίσησα; 

ΠΙ,1. ᾿Ιδοὺ, ἐξαποξέλλω τὸν ἄγγελόν 
μου καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προς- 
ὠπου μου χαὶ ἐξαίφνης ἤξ ἕξει εἷς τὸν 
γαὸν ἑαυτοῦ κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε 
καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαϑήχης, ὃν ὑμεῖς 
ϑέλετε. ἰδοὺ, ἔρχεται, λέγει κύριος 
παντοχράτωρ. 

Θ]ΟΧῚ σγοβ, αἰοϊῦ ἀοτηΐητιβ, οὐ αἰχ [15 : 

Ιῃ αὰο ΑἸ] ΟΧΙ [ἢ πῸ5 ὁ ΝΌΠΠΘ ἔγίου. οὐϑύ 

ΕΠδὰ ΙΔ000, ἀϊοὶϊῤ ἀοπηίηπ5, οὐ αἰϊοχὶ 

ΙΔ 000, 

ΕἘΠδὰ δαΐθπι οὐϊο παραΐ. 

Εροθ Θρὸ τηϊδέατη ΔηρΘΙ απ ΠΊΘαΤι οὗ 

ῬΥΔΘΡΑΥΔΟΪΌὺ νἱδπηὶ δηΐθ ἴδοϊ θη τηθϑτῃ οὗ 

[Ὀαὐϊτη νϑηϊοὺ δὰ ἐθηιρίυτη [στὰ ἀοτηΐ- 

ΠϑίοΥ, ΦΆΘ] ΥῸ5 ΠΌΘΟΥ 5, οὖ ΔΏρΘ]ἃ5 

ἐφ ατηθηίὶ, 461 γῸ5 σα]5. ἘσοΘ τϑ- 
εἰῦ, ἀἰοῖῦ ἀομηϊηιβ ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ. 



ΟΑΠ Δα. ἐπ. δἰ ηδπάθίπβ ἀγάπ[ηῦϑ8, 

ἐμοὶ ναϊμξάϊ πὶ ἔγα κυ πάϊ. 

ἢ ὙΕΊΣ: 



ΝΙΌΠ]Α ΤΕΆΙΘΘΥΑ. 

Ὦϊς Ῥύάδενι ὑεό ποιοπ 3λιηιδοό. 



ΑΙΝΑΘΟΘΕΙΖΟ ΤΗΑΛΙΒῊ ΜΑΤΗΤΉΛΙΤΙ. 

Ι, 21. πᾷ ραθαίτγιε, [απ 14 μάϊάϊβ παπιὸ ἴ5 Τά": ΣΝ Σ 

ἽΠ, 3. δείδπα γυϑρ)απαάϊπβ ἵπ ἀπέ ἀάϊ: πιδπυθθῃς Ὑἱρ ἔγάυῤίηθ, ταί ϑὸβ 

γαύγκο ἢ [ράϊρ 5. 18. 

ἘΒΔῚ ΒΕΟ ΣΕ Κυπὶ πδάγᾶ, ἢγαβ ρ'δὐάϊκηπι δ ἴσυιβ ὑπ] 88 η ξαύτω ἐπ δπη- 

τηδ, δπδυδῖτ ἐπ ἨδόϊΖα Ὁ 

» 8. ,Μαύτκ)άϊ ἢ πὰ ἀκταπ γαϊγυμαία Ἰάγεϊρὸβ, 

» 9. 8} πὶ ἐμιρο λάλει Ἀνιεμαπ ἵπ ἴχνῖβ : Αὐδὰπ ἄϊριαπι ΑΡτϑΠδΠι. 

Κυϊμῶ ἄμϊς ἴΖυῖβ, ὑπαίθὶ τηᾶρ' ρα ἢ τι5. [ῥάϊπαιη ὑπάϊπι ἀττάϊβ]8η θᾶΥΠπδ 

ΑΡΥΔΗδΙηδ. 

» 10. ,Αἰδέμαπ πὶ [Ὁ δκνϊχὶ δὖ νδύγέϊπι θαρπιὸ Πρ ἢ. 811 πὰ Ῥαρτηὸ 

ἀηΡαϊταηάδηδ ΔΚτὰπ οὐ, 85 πιά ἀϊδάα 78} ἵπ ἔὸπ ρ'᾿δ]δρ)δϑάδ. 

ἘΠ Ἰκ 2}}15 ἐσὺ! ἀάμπρ]α ἴπ ναὐϊη (ἄντ ταν οὶσάϊ) ; ἸΔΠ (ἃ ΔΙΆΥ ΠΗ15 

ϑαρθδηάδ Ἐ [ν]ηΠὖζα 1115 ΤΓὉ, ἐΠ1Ζοὶ ἵκ πἰ ἴπὶ ναίγε 5 μεόμαηδβ δαί- 

γα. Ἐ ( [{π8}} ἴζν!β ἀάπρθι}} ἴπ Δ μπηΐπ νϑὶ παιητηα ()αἦι ζιμυΐγι). 

Ιν, 4. . .... Νὶ δὲ ΒΙάϊ ἀΐϊπαπα Πἰδάϊξῃ πιαππα, δῖ δὲ 811 γαύγὰδ 

ί 

τ ον ς 84}. ρίαν ἵπῶ ἃηδ ΡΠ] η 4115. 



ΕΥΑΝΟΕΓΜῸΜ ΒΕΟΌΝΘΌΟΜ ΜΑΤΤΗΛΕΤΙΙ͂Μ. 

1,231. Τέξεται δὲ υἱόν, χαὶ χαλέσεις 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν" αὐτὸς γὰρ 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἅμαρ- 
τιῶν αὐτῶν. 

ΠΙ, 8. Οὗτος γάρ ἔστιν ὁ ῥηϑεὶς διὰ 
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος Φφω- 
γὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε 
τὴν ὁδὸν χυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
τρίβους αὐτοῦ. 

» ἡ. Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν «Ῥαρισαίων 
χαὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ 
βάπτισμα εἶπεν αὐτοῖς Γενγνήματα 
ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 

» 8. Ποιήσατε οὖν χαρπὸν ἄξιον τῆς 
μεταγοίας, 

» 9. Καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 
Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿βραάμ" λέγω 
γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ ϑεὸς ἐκ τῶν 
λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ 

“Δβραάμ. 
»͵Ί10. ᾿Πδη δὲ ἡ ἀξίγη πρὸς τὴν δίζαν 

τῶν δένδρων χεῖται" πᾶν οὖν δέν- 
δρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκ- 
χόπτεται χαὶ εἷς πῦρ βάλλεται. 

» 11. Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι 
εἰς μετάγοιαν" ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρ- 
χόμενος ἰσχυρότερός μού ἔστιν, οὗ 
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βα- 
στάσαι" αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύ- 

ματι, ἁγίῳ χαὶ πυρί. 
ΕΥ̓. Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν Γέγρατι-- 

ται Οὐκ ἐπὶ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ 
ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ῥήματι ἐκ- 
πορευομένῳ διὰ στόματος ϑεοῦ. 

» ὕὅ. Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διά- 
βολος εἷς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἔστησεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 

Ῥαγού δαΐθη ΠΗ]. πὶ, οὐ σοοδθὶς πο- 

6) Οἷπβ ΙΘΙατη: ἰρίθ θηΐτη [Ἀ] στιγμὴ ἴὰ- 

οἶθύ Ῥοραϊαπι [ππὶ ἃ. ῬΘΟΟΔΟΪ5 ΘΟΙΠΠΊ. 

ΗΙΪῸ οἱ θηΐπὶ αι ἀϊοίαβ οἵ ῥῬοὺ 
ΕΓαἰδπὶ ρτορμθίαμπη ἀϊοθηέθπι ὙῸΧ οἷὰ- 
τη ]15 ἴῃ ἀοίουέο Ραγαΐθ σἱᾶπι ἀοπμλ] ηΐ, 

Τρούαβ ἔδοϊύθ [ϑιϊαβ οἷα. 

γιάθηβ. δυΐθηι τηυ]έοβ ῬΉΏΔΥ ΓΔΘΟΥῸΠῚ 
οὐ σ('δαάποδθουιηι νθηϊθηΐθβ δα θδρίϊ5- 
ΤΠ [πὶ αἰχὶύ οἷβ Ῥυορθηΐθ5. νἱροσᾶ- 

ΤΠ, αυΐἷβ ἀθηηοη [{Υαυὺ γΟὉ15 ἔαρΘΥΘ ἃ 
ἕαύατα, τὰ ὅ 

Βδοῖύθ ουρὸ ἔγαούμμι αϊρηστη ρθη ΐ- 
ὑθηΐϊ86, 

Εὖ πὸ σϑὶτθῖ5 ἀἴοοῦθ ἰηΐνᾶ νος ῬδίγθηΙ 

ΒΔΡοπ5 ΑΡτδῃδη; ἀἶσο οηΐπ γοδὶβ 

αποπίδιη ρούθί ἄθαβ ἀ6 ᾿δρι αἰ θ5 {015 

[αἰοϊύαγο Π]1ο5. ΑὈΥΔΠ 811. 

Τᾷπι Θῃΐπ] [Θουτ5 δια Υϑάϊοθη. Δ γ0ο- 

ΤῸΠῚ Ῥο[ὑα, οἰ; ΟΠ ΟΙΡῸ ΦΥΡΟΥ 88 

Π0Π ἴδοϊύ ἵππιούστη Ῥοπαμη οχοϊάθυυν οἱ 

ἴῃ ἸΡΉΏ ΘΠ) πηϊύξθύατ. 

Ἐρο αυϊάθπι νὸβ Ὀδρύϊζο ἰπ δαὰἃ ἴῃ 

Ῥϑθηϊθηξίδηη: απ δαΐθηη ροί πιθ σθῃ- 

ὑασιΙΒ οἰ, ΠΟΥΌΟΥ πιθ οἱ, δα ΠΟ [ἘΠῚ 

αἰρηαβ οδΙοθδιηθηΐα ρουίδγθ: ἰἱρίθ γῸ5 

ὈαρυΖϑθιὺ ἴῃ (ρἰγίθα [ἀποίο οὐ ἱρηί. 

Ου! τοίρομπαθηβ αἰχὶύ ϑουρύππι οἱ 
ΝΟ ἴῃ ρᾷπρο [ὉΪ0 νἱνίὺ ἤοιηο, [βᾷ ἰπ 

ΟἸΏΗΪ ὙΘΙΌῸ αποᾶ ῥγοοθαϊῦ 46. οὔβ ἀοί. 

Ταμπο δ[Γἀππτὴὺ οὰπὶ ἀἰδθοὶα5 ἴῃ (Δη- 

Οὔδπι οἰν  αύθμη οὐ (αὐαϊῦ Θαπὶ [ὈΡτ8 

ῬΙΠΠ Ομ, ὑθπηρ]} 1... 
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ἘΥΑΝΌΟΕΙ,. ΜΑΤΊΤΗ. 4, 6---ὅ, 8. 

θ. 9784} Κυδίϊ ἄπ ἵπιπὼ «Ταθάϊ ἴμπιιβ ἢ]άϊ5. σαθηβ, γαίνρ ὑμπὰκ ἀδ]δίῃ. 

Θ᾽] 10} ΤῸ ἀπκ, ὑπδίθὶ ΑΡΡΊ] απ [εἰπάϊπι Δηϑ Ια ἢ Ὀὶ ὑπὺκ 88 

δηδ; Πϑπάππι ὑμπὰκ υὐμαραπά, οἱ πνἂπ εἰ ρ᾽δίξαρρ κυ)άϊβ Ὁ [ῥάϊπα, ἔδύα 

ἐποιηϑηδ. 

πΠιρ[ΜὋἘο2Π. τΠ'Π πε νρ νων Νὰ πρλ341|85 πραπ] πῆ ΘΊΠΝ {Π|||Π5}|8.. 

10. ὙΤΒδπὰῖ Κυδίῃ ἵπιπιδ, Τὸ 5 

σϑπδμ ἢ . . ...0 «Ὁ. ὅδ Ἐτάυδπ, ρυθ ἐμποίπαπδ ἵπνοιύ 

ΕΠ ς ἐϊ5. 78} ἵπηπιῶ ἀϊπδηηπηᾶ {1 876 15. 

11. . «νὸν νὸς ἰατοίρδια. δὐπδανίάα Ἐ ΠΚ ἐπαθαπραγαὶ 
Ηἰπηὶηδ Ἐ.. 

18, Ἡναγβόπαβ ἐδαη ἔδύγ πιϑλοὶπ δ] οἰ] ἀϊαβ ρ'ϑίϑ ἢν ἐυδιγβ δι δέ νειν, 

δαϊπιόπῶ, Λαοὶ δάϊξααια Ῥαίέγιια, 781 Απάγϑίαμῃ Ὀγούμδι ἴ58, νδίρρδηάδῃβ 

πϑόϊ ἴῃ τηϑτθίη. γα ἄυκ Π[Κ)Π5. 

19. 714} Ἰκναίῃ ἴπὶ [[Δ [5]: ἩΙ ] αὐ δἰδυ πιὶδ 188 ρδίδιι)ζω ἴρρΚΥΙ5 

παύϑιη5 ΠΙ8ΠΗ6.ἡ 

20. πῆ ἥιάϊ Γαπεάϊν ἀἢδέαπάαπε ἐπὸ πίω 1ΔἰἸάδάνιπ αατ ἵπιπηᾶ. 

21. 788} ἵππρδρρδηάβ ἔγαπιῖβ ἠἀϊπθητὸ ρϑίδην αηέμαγανβ ἐυαγα δύ ΘΕ νυν 

Ἰακὸθιυ ἐπαπα Ζαίθαίἀάϊάι5. 78} Ἰόμϑηπὸπ Ὀγόέμαν 15, ἵπ [κίρα ηυδῆ, 

Ζαϊίφαϊαάξάνι αἰέίγι “οϊγναηυρνα τυϑιν)ϑπάδη5 πϑὺ͵α μούμα, 78 μάϊμάϊυ ἴπ8. 

22, ἴμπ ἰμάϊ Γιπβάϊν αβδίαπάδπς ἐπαύα ΓΚὶρ 78 δὐύδπ [δἰπᾶπα ζάϊγ- 
αἰδοαίνιγυ Ἐ αἴδυ ᾿πηπη8. 

29. 

ΙάϊΠαμαβ ἵπ ρδκυυμίμῖπι ἵΖᾶ 

8. Αὐυδαράϊ ἐπάϊ πη]δάδης δηπιη, ἀπὸὸ ἴΖδ τ ἐμ πἀδηραγαϊ Εἰπιϊπδ. 

8, Αυάαράϊ ἐπάϊ Πνάϊη]αΠαίγίαπα, ππὲὸ ἐπμάϊ σας σαίαίμναπά. Ἐ 



ΤΥ͂, 6. 

ΡΣ) 

9) 

δ) 

3) 

99 

3) 

3) 

3 

Υ, 

ἘΥΑΝΟΈΙ, ΜΑΤΤΗ: 4, 8--ὅ, 8: 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὶ υἱὸς εἶ τοῦ 
ϑεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω" γέγραπται 
γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντε- 
λεῖται περὺ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦ- 
σίν σε, μή ποτε προςχόψης πρὸς 

λέϑον τὸν πόδα σου. 
ἢ. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πάλιν γέ- 
γραπται Οὐκ ἐχπειράσεις κύριον τὸν 
ϑεόν σου. 
10. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ιησοῦς Ὕπα- 
γε [ὀπίσω μου], σαταγᾶ" γέγραπται 
γάρ Κύριον τὸν ϑεόν σου προςχυ- 
γήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 
47. ᾿Δἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς χη- 

ρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε" ἢγ- 
γιχεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
18. Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν ϑϑά- 
λασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο 

ἀδελφοὺς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον 
Πέτρον χαὶ ᾿ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἷς 

τὴν ϑάλασσαγν᾽ σαν γὰρ ἁλιεῖς. 

19. Καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω 
μου, χαὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀν- 
ϑρώπων. 
20. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίσ- 
τυα ἠχολούϑησαν αὐτῷ. 
21. Καὶ προβὰς ἐχεῖϑεν εἶδεν ἀλ- 
λους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν 
τοῦ Ζεβεδαίου χαὶ Ἰωάννην τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ 
Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρ- 
τίζοντας τὰ δίχτυα αὐτῶν χαὶ ἐκά- 
λεσεν αὐτούς. 
22. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον 
χαὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούϑησαν 
αὐτῷ. 
283. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς ἐν ὅλῃ 
τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων 
τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ ϑὲ 
ραπεύων πᾶσαν νόσον χαὶ πᾶσαν 
μαλακίαν ἕν τῷ λαῷ. 
38, ἡΜἭῈΑαχάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύ- 
ματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. 

ὃς 8. Μακάριοι οἱ καϑαροὶ τῇ χαρδίᾳ, 
ὅτε αὐτοὶ τὸν ϑεὸν ὄψονται. 

41 

ΕΛ αἰχιῦ οἱ 51: ΔἸϊὰ5. ἀοὶ θβ, ταὐῦδθθ ὑρ 

ἀρθουίαπη:; [οὐἱρύπτη οἱ θηΐτη αἰ Δηρ6- 
115. (αἰξ πιδηαδθὶύ ἀθ ὅθ, οὖ ἴῃ τϑη 0115 

ἐο]]θαὺ ἔθ, π6 ἴογτύθ οἴθμπαδβ δὰ Ἰαρί θη 

Ῥθᾶθπι ὑσατῃ. 

Αἰὸ 1 Ιοία5 Βαυχίαπι [οὐρύστη οἱ 

Νοη ὑθιηρύδθῖβ ἀοτηϊμπατη ἀθὰπι ὑπαπ,. 

Ταμπο ἀϊοϊῦ οἱ Ἰοίαβ ναᾶθρ ([(αὐδηδϑ: 

(οτἱρύαπι οἱ. θηΐτα Τ) οπαἑ πατη ἀθαμῃ ὑπαπι 

ΔάοΥδθΙ οὐ 1Π1 [ΟἹ [βυνὶθ5. 

Ἐχίηᾶθ οοορί [οἵα ργδθάϊοασθ οὐ 
ἀΐϊοοτθ Ῥαθῃϊθηύίδιη ἃρὶύθ: ϑδάρτορίη- 
χαδυιῦ Θηΐπὶ ΤΘρηπι ΟΔΘΙΟΤΈΠΙ. 

ΑἸθυϊδηβ δαύθηι ἰπαχύδ, τᾶ (Ἕ8]1- 

]4θδθ υἱαϊῦ ἄποβ ἔγαίγθθ, ΘΙΠΠΟΠΘΠῚ 4] 

νοοαύαν Ῥρίταβ οὖ ἀπάγθδπι {γτϑύγ 9 Πὶ 

οἷα, τηϊδθθηΐοβ σού ἴῃ τη8γ6 ; οὐ ϑηῦ ΘΗΪπῚ 

Ῥἰβοδύουθβ. 

ΕΛ αἷῦ 1115 Ὑ ϑηῖϊδθ μοί πιθ, οὐ ἔδοϊδπι 
γῸ5 ΠΟΥ ῥΙΓοδύου θα ΠΟΥ Ϊ ΠΌΤ. 

Αὐ ΠΠῚ οομύϊπθο το] 1οὐἹβ γϑῦ θα 5 (ΘΟ 

[αὖ ουτη. 

ΕΓ ργοοθάθῃβ ἰπάθ υἱαϊῦ 8105 ἄποῖ 
ἔγαίγοβ, [δοόρυσπι Ζοθθάδοὶ οὐ ΤΟμΔηΠ ΘΠ 

ἔγδίγθμι οἷὰβ, ἷἱπ πϑᾶὺΐϊ οὑπὶ Ζορθᾶδθο 

Ῥδίγτθ θουῦαμῃ το βοϊθηύθβ τϑύϊα [ἀ8., θύ 

γοοϑυιὺ 605. 

ΠῚ: δυύΐϑμι [πὶ το] ]οὐἱδ γϑῦϊθαβ οὗ 

Ῥδίγθ (ϑουθὶ Γππὖ ΘΌΠῚ. 

Εῤ οἰγουτηϊθδύ Τοίαβ ἐούδηι Δ|1]8θϑιη, 
ἀοοθηβ ἴῃ ΓγπδρορῚΒ ΘΟΙαμη οὖ ῬΥΓϑθαϊ- 
ΟΒ 5 ΘΥΘΔΠΡ Ια ΤΘρΤΪ οὐ [Δ Π8118 ΟἿῚ- 
ΠΘΠῚ ΔΗ ΟΥΘΙΠ οὖ ΟΙΠΠΘΠῚ ἰηβγτηϊδύθπι 

ἴῃ ῬΟΡαΪο. 

Βοδίϊ ρϑῦρουθβ [ρἰτα, ἀπο ϊδπὶ 1Ρ- 

[ΟΥ̓] οἵδ Τρ ΠῚ ΟΔΘΙΟΙΠΙ. 

Βοδύϊ πιὰηᾶο σογάθ, αιποηίδπι ἱρΙΐ 

ἄθαπι νἱἀθθαπύ. 
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ΕΥΑΝΟΈΙ,. ΜΑΤΤΗ. ὅ, 18---29, 

18. 75 (ἐγ, [10 αὐγεϊμδε, ἴὰ Ἰαθάϊ []Ὁ θάμα γαίγι μι, Ἡγὰ [Ἀ]- 
ἰφάδ 7 : . φ . 

15... .. ἃΚ δηὰἃ ᾿υκαυπαίξαῃϊη Ἐ, 14 Πα έϑ ἢ ἘΞ δ]]άϊπη ἐμ άϊπη 
ἴῃ ἐπαιητηα, σαγᾶα ἕ. ὶ 

106. οὥνα Πυμ 741 Πα ἢ ἴζναῦ ἴῃ ἀπάναϊίγ  ]α παπηδ, οἱ ρϑίδἢ-- 

γάϊηα ἴΖναγὰ σῦᾶὰα ναὐγ να 7411 Ππάπῃ]άϊπα, αἰΐαη ἴΖναῦαπα {πδηδ 

ἴῃ ΠΙΠΠΠΔΠ]. 

17. (ΝῚ παρ]άϊιι, οἱ Κνυδιηγάπ Ἐ σαίαίγαῃ νἱ δίῃ. ἀϊμπάπ ρῥταύ-- 
[δύπηβ, ἢἰ Κνῶπὶ σαξαίγαη, δκ πϑα]Π]]4η. 

18. .Αἰηδη ἀπκ Κυϊίπα ἴζυὶβ: πα ἐπα 6ἱ π5]6 1 10} ΠΙηΪη5. 18} 

αἰγίμα, Ἰοία ἀϊη5 ἀϊιπμάμ ἀΐπβ {ἘγῚΚ5 πὶ τ] 6 ἘΠ} δῇ νἱἐδάα, 

πηὐδ Δ] αΐα γαίγ ἢ... 

19. (ἴτῃ [μοὶ πὰ ραϊαίν ἢ ἀϊπα ἀπαρθαβπὸ {πἰχὸ τηϊπηϊ ὐπὸ 8} 

Ἰάϊδ]ἀϊ [χὰ πιᾶπ5, τηϊππηι Ἐ Πάϊαα, ἴῃ ἐπ παἀαηραγνα]άϊ Πἰπηϊπὸ ; 

ΤᾺ (861 ἐάμ) ἢ 14} 1ἀϊ58]4ϊ ἵνα, (ἢ ἔτ Κ115 μάϊίαα, ἴη ἐπϊὰ- 

ἀδηραγ α]άϊ Πἰπηϊηδ. 

ι 
20. οΚνιίπα ἄυσκ ᾿ζυὶβ, ἐπαύθὶ πἰρθάϊ τηαπαρίχὸ ναίγι ἰ ἢ ἰζναγάί-- 

Ζὸ5. βαγ!Πξθίη5. {πάπ ἐπ|χὰ ὈΟκαν]δ 14} Ἐαγοϊάϊδ, πὶ ἐπάπ Κυὶ- 

πη] ἴῃ {πιπάδηραγα])άϊ Πἰμηϊηδ. 

21. «ΗἀυϊἸἀδ άπ, ὑπμαΐθὶ Κυιϊτμαπ ΤῸ {πάϊη ἀϊγίΖαμι ,ΝῚ τηδύγίγ-- 

7615 ; ΤΠ (δθὶ πηαύγι γϑῖτἢ, {Κα]ὰὶ γαϊγῦ ἢ [τά πάϊ. 

22. ΟΑΔΕέμαη ἴκ Κυϊίπα ἴζν!β, ὑἐπαῦθὶ ἤναζιῆ τηδᾶαρβ Ὀγόξῃν [6]-- 

ΠΔΙΠΠ18, [(νὰγῦ}] {Κὰ]ὰ ναϊγέ ἢ [[ἀπάϊ ; ΤῈΠ (ἀθὶ Κυιῦμι Ὀγόίῃν 

[Θ᾽ ΠΔΠΠη γα κα΄, {Κα]ὰ γαίγ 1} σακνιπηίμάϊ ; φἰμέμδη [οὶ Κν!-- 

Ὁπ|0} ,ἀνα]αί, [Κα]ὰ ναἰγι ἢ ἴπ σαίαίηπαη ἐαΠΙη5. 

23. οἸαράϊ πὰ ΒΝαίνάϊβ αἷδν ἘΞ ἐποὶπ ἄπ Παπδιαίίαάα Τα} ἠάϊπαν 
ΘΔΙΠΠΠ615. {Ππαΐοι Ὀγίμαν {ποὶπθ πα θάϊἢ ἤνὰ Ὁ {ππκ, 

νὰ - 



ἘΥΑΝΟΈΙ,. ΜΑΤΤΗ. ὅ, 18---29, 

Υ, 18. Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς" 
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανϑῆ, ἂν τίνι 
ἁλισϑήσεται; εἰς οὐδὲν Ἰσχύει ἔτι, εἰ 
μὴ βληϑὲν ἔξω κχκαταπατεῖσϑαι ὑπο 
τῶν ἀνϑρώπων. 

» 15. Οὐδὲ κχκαίουσιν λύχνον καὶ τι- 
ϑέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν 
τοῖς ἐν τῇ οἱχίᾳ. 

» 16. Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 
ἔμπροσϑεν τῶν ἀνϑρώπων, ὅπως 
ἔδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα καὶ δο- 
ξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. 

» 17. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλϑον κατα- 
λῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας. 
οὐκ ἦλθον χαταλῦσαι ἀλλὰ πλη- 
ρῶσαι. 

» 18. “μὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν 
παρέλϑη ο οὐρανὸς χαὶ ἡ γῆ, ἰῶτα 
ἕν ἢ μέα κεραία οὐ μὴ παρέλϑη ἀπὸ 
τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γέγηται. 

.» 19. Ὃς ἐὰν οὖν λύση μίαν τῶν ἐν-- 
τολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ 
διδάξη οὕτως τοὺς ἀνϑοώπους, ἐλά- 

χιστος χληϑήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν" ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ 
διδάξῃ, οὗτος μέγας κληϑήσεται ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

» 90. ““έγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὼν μὴ πε- 
ρισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον 
τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ 
μὴ εἰςέλϑητε εἷς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. 

» 231. Ἠχούσατε ὅτι ἐῤῥήϑη τοῖς ἀρ- 
χαίοις Οὐ φονεύσεις" ὃς δ᾽ ἂν φο- 
γεύση, ἔνοχος ἔσται τῇ χρίσει. 

. 22. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ 
ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ (εἰχῆ) 
ἔνοχος ἔσται τῇ χρίσει" ὃς δ᾽ ἂν εἴ- 
πῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ραχά, ἔνοχος. 
ἔσται τῷ συνεδρίῳ᾽ ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ 
Ἱ͵ωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν 

τ: , 
τοῦ πυρός. 

» 38. Ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν 
σου ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον χἀχεῖ μνη- 
σϑῆς ὅτι ὃ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ 
σοῦ, 
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Ὑὸο5 οἴ [4] ὕθυγδο: αποᾶ [1 [Ὁ] δνἃ.- 
παρΥύ, ἰπ αὰο [ἀ]᾿θύαν Ὁ διὰ πἰΒ] τη νἃ- 

Ἰοὺ υἱύχα ΠῚ αὖ τηϊ αν ἴογαβ οὐ 00Π- 

Οὐ]οθίαῦ ΔῸ ΠΟΙΪΠΙθ 5. 

Νϑαὰθ δοοθηδαηύ ᾿ΠΟΘΥ 81 οὗ ροπαηῦ 
οϑτι [Ὁ πηοάΐο, [6ἃ [ὈΡΘΟῚ Οδῃ ἀ6] ΔΌΤΤΠΙ, 

αὖ ᾿πορδὺ οἸηἶ 5 αἱ ἴῃ ἄοτηο [υηύ. 

510 Ἰυσοαὺ Ἰὰχ σϑίγδ, Θουϑπη ΠΟΙΉΪη]- 
Ῥὰβ, αὖ νἱάθδηύ γοϑίίγα Ῥοπδ, ορϑῦδ οὗ 

οἹουβοθηῦ ραύγοπι υϑίξγιμη ααἱ ἴῃ οὁ86- 

115. οἱ. 

ΝοΙθ Ῥυΐδγθ ααοηΐϑπη σὑϑηϊ [ὉΪΥΘΥΘ 

Ιασθια δῦ ῬΙΟΡθύδΒ : ΠῸΠ ΥΘΗΪ [ΟΪΥΘΤΙΘ 
[β4 δάϊτηρ θυ θ. 

Ασθῖ ααΐρΡ6 ἀϊθο γοῦὶβ, ἄοηθο ὑγ8η5- 

οαὺ οδϑίαπη οὐ ἰοῖζᾶ, ἰοΐα πὰπι δῦ 

ὈΠῸΝ ΔΡΟΧ ΠΟ Ῥγϑϑύθυιῦ ἃ. 1656, 4ο- 

Π6Ο οἵημηΐᾷ, δηῦ. 

Θυΐϊ εὐρὸ (οἸνουϊῦ ἀπὰτη 46 πη δύϊβ 
{{{|5 τηϊηΐτηῖϊβ οὐ ἀοοαθυῖύ [10 ΠΟΙΏΪΠΘ5, 

ΠΛ ΠἾΤΉῚΙ5 γ ΘΔ ΙδῸΥ ἰπ ΤΟΡΊΊΟ ΟΔΘΙΟΙΌΠΗΙ: 

4] δαύθηι ἔθοουϊῦ οὐ ἀοοαθυῖύ, ΗϊῸ τηᾶ- 

ΙΒ γοσδ ΙΓ. ἴῃ ΥΘΡΏΟ ΟΘΘΙΟΓΆΌΠΙ. 

Πίθο ϑῃΐπιὶ σοθὶβ ααΐδ, ΠῚ Δραπάδνθ- 
τίῦ ᾿αΓ1018 γϑίνγα Ρ] 5 απ [ὉΥῚ ΘΔΙῸΠῚ 

οὐ ῬΠῃδυϊβϑ ΘΟ, ΠῸΠ ἰπύΓ 115. ἴῃ 18- 
σηαση ΟΘΘΙΟΙΈΠΊ. 

Αὐάι[5 φαΐα, ἀϊούατη οϑὺ δηύααϊβ ΝΟ 
οοοἰᾷθβ: 4αἱ δυΐθπιὶ οὐοοίἀθγὶῦ, ΓΘ οτιύ 

᾿πα]οῖο. 

Ἐρο δυύθμι ἀΐθο συ 5 ἀῶ ΟΠ 5 ααἱ 

ἱγαβοϊδαυ ἔγαϊτι ἴὰο, Τὰ οὐἱῦ ᾿π6]010 : 

41 φαΐθπηι ἀἰχουὶῦ ἔγϑίυ! [ὰ0 ΠΟΙ ἃ, ΥΘῈ5 

οὐ ΘΟΠΟΙΠΟ: αὶ ϑαύθιι ἀἰχουὺ Εδίαθ, 

ΤῸΝ δυϊῦ σθῃθηπδθ ἰρηΪβ. 

51 ΟΥρΡῸ ΟΥ̓ΘΥΘΒ ΤΠ] Π5 ἐπὰπι δὰ Δἃ]- 
δῖ, οὖ 1ἴδὶ τϑοογσάδίιβ ἔμπουὶβ ααϊᾶ ἔτἃ- 

(6 ὑπ παροὺ δαυϊὰ δάγθεβαπι θ, 



4ἀά ΕΥ̓ΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΤΤΗ. ὅ, 24---85. 

Υ, 24. Αὔδε άϊπαν {πὸ οἷρα {ποῖπα ἴῃ δπάνάϊ η]α ἘΠ ΠΠΒ]Α 8 415 

Δ} ρσασρ [αὐτί]. σα] ἘΞ Ῥγόίῃν ὑποιπδπηηα 184 ὈΙΠπΠὸ δὐ- 

σαρρδηαθβ αὐθαΐν ὑπὸ ρῖρα {ποὶπᾶ. 

» 2925. οι] άϊ5Β γι] πρ᾽ απ 5. δηδαίάπϊη ὑποίπδιημηα ἐργάπιδ, υπὰ 

ἐπα 6] 15 ἴπ νίρῳ τὴ Ἰπηπηᾶ, Ἰθάϊ ἤνδῃ δὐρὶθάϊ ὑπὰκ, (ἃ, 8η-- 

ἀαίζάπα [πη 14} (ἃ [άπ ὑπὰῖκ αὐρὶθάϊ δηαραμύα 18} ἴῃ ΚΑι- 

Καγὰ ρ8]8ρ7]αΖᾶ. 

» 20. ,Αἰἴηδη Κνϊπα {πὰ5: πὶ ἀϑρᾶροῖὶβ Ἰάϊηθηγὸ, πηΐδ π5ρ61015 

{πᾶπδ, τηϊπηἰ 8 ἘΞ Κιπίπ. ; 

» Φι. ,Ηἀυϊαδάπι, ἐπαίοὶ Κυιπδη ἢῸ ΟΝῚ ΠΟυγ]ηδδ΄. 

» 285. ,Αὐμέμδη ἵκ Κν πα ἵζνίβ, ὑπαίοὶ ἤναζΖαῃ [846] (] νυ 1} Κνϊπόη 

ἀπ απ ᾿ζῦβ, 1ὰ ραμοτνηδάδα ᾿ζάϊ Ἐ ἴῃ Πα γυ]Πη [ΘΙ ΠΔΠΊΠηἃ. 

. 29, (ἴ0}. ανάϊ ἀπρὸ ἐπδίη ἐπαία ἰδίπενὸ τηδυχ]άϊ ὑπὰκ, υϑρν Ἐ 
Ἰΐα 8} ναί αὖ {ππι85. Ῥαῤιχὸ {6 ἀὰπκ ἐππ5, οἱ ἔα κυ! πάϊ ἀϊπ5 

Πππϊνὸ ὑποϊπάϊχο 18} πὶ 1] αΐδ, [οἰκ ἐποὶπ σααγίαίάϊ ἴῃ σαίαίπηδη. 

» 90. 141} 7αάϊ ἰαίπανὸ ἐποίηα Ππᾶπάτπι5 τη γ2] 1] ὑππκ, αἰηάϊ ὑπὸ 

7} ναί αὖ ὑπὰ5. θα χὸ {{Ὸ ἀπκ ἐππι5, 6ἱ ἔγακνυητηδ! ἀϊπη5 ΠΕμϊνὸ 

ὑποιπάϊχα 14} πὶ αἱ]αία 1οἷκ ἐπθῖη σϑαναάϊ ἴῃ σαϊδίηηδη. 

» 31. ,Κνιδηῦ} ἐπᾶπ ἴτῦ, ὑμπαίοὶ ἤναζὰὴ Ἐ (δὶ αἱδᾶίάϊ Ἐ΄ Κυόη, 

σὶθάϊ ᾿ζάϊ δε 15 ὈΟκΟβ. 

., 32. (1 ἴκ Κυϊπα ᾿χυὶβ, ὑἐπαΐθὶ πναζαῃ (ἀθὶ ἃ δ ἢ Κυᾶμ (οἰπδ, 

Ἰπὰἢ [αϊνίηα Κα Κι πα ἀπθ, άπ] ὑπὸ Πογϊπῦπ 184} (ὰ ἵχϑ() Ἔ 

Φ αὐ!αα, ᾿ϊαράϊι ἢ, πουϊηοίῃ. 

» 99. ,Αἤἴγχα μάυϊαδαπίῃ, ἐπαΐοὶ Κυϊύμαη {0 ὑπάϊμη ἀϊγίσαμη ΝῚ 

αἰαυγαγάϊβ, ΤΠ ἀδρὶθάϊδ ἐγάθ]ϊπη ἀϊΠ8η5 ὑπ6] Π8 8. 

.» 94. Αὐμίμδη ἵἱκ Κυϊπμα ἴζνῖβ εἰ [ναυδη 8118, πἰ δὶ μη, πηἰᾶ 

(0615 Τ{Ὁ σαί, 

» 3ὅ. (ΝᾺ δὲ αἰνεπάϊ, ἀπιὸ ἐὀεαθαύνα ΤῸ ἐὀ νὰ ἴδ; ἢ δὲ ἴαίτα- 
[ὐ]γηάϊ, πηὐδν θαύγρϑ ΠΠῸ {815 τη ΚΉΠ]η5. ὑπ πη ]5 ; 
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Υ, 34. ἔάφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμ- 
προσϑεν τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε 
πρῶτον διαλλάγηϑι τῷ ἀϑελφῷ σου, 
καὶ τότε ἐλθὼν πρόςφερε τὸ δῶ- 
ρόν σου. 

» 3ὅ. Ἴσϑι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίχῳ σου 
ταχὺ, ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τὴ 
ὁδῷ" μή ποτέ σὲ παραδῷ ὁ ἀντί- 
διχος τῷ χριτῇ, χαὶ ὁ κριτής σὲ πα- 
ραδϑῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν 

βληϑήσῃ. 
.» 306. μην λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλϑης 

ἐχεῖϑεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον 
χοδράντην. 

τς 21. ᾿Ηχούσατε ὅτι ἐῤῥήϑη Οὐ μοι- 
χεύσεις. 

Ὁ, 88. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ 
βλέπων γυναῖχα πρὸς τὸ ἐπιϑυμῆ- 
σαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν 
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 

» 29. Εἰ δὲ ὁ ὀφϑαλμός σου ὁ δεξιὸς 
σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπό- 
ληται ἕν τῶν μελῶν σου χαὶ μὴ 
ὅλον τὸ σῶμά σου βληϑὴ εἰς γέενναν. 

» 90, Καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σχαν- 
δαλίζει σε, ἔχχοψον αὐτὴν χαὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ" συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπό- 
ληται ἕν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ 
ὅλον τὸ σῶμά σου βληϑῆ εἷς γέ- 
ἐγγαν. 

» 91. Ἐῤῥήϑη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν 
γυναῖχα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστά- 
σιον. 

,»,»ϑῶ. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεχ- 
τὸς λόγου ποργείας, ποιεῖ αὐτὴν 
μοιχᾶσϑαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμέγην 
γαμήσῃ; μοιχᾶται. 

» 38, Πάλιν ἠχούσατε ὅτι ἐῤῥήϑη τοῖς 
ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώ- 

σεις δὲ τῷ χυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 
» 34. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι 

ὅλως" μήτε ἐν τῷ οὐραγῷ, ὅτι ϑρό- 
γος ἐστὶν τοῦ ϑεοῦ" 

»905. Μήτε ἐν τῇ γῆ, ὅτι ὑποπόδιόν 
ἔστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ" μήτε εἰς 
Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῖ με- 
γάλου βασιλέως" 

ἈΙπααθ ἰθχκ ΤΠ ὑπὰπὶ δηΐθ Δ]ύΔ ΤΟ, 

οὐ νϑᾶθ Ῥυΐὰβ Ὑθοο οἰ Πἴγο ἔγαύτὶ ἕὰο, οὐ 
ἴσης Ὑϑηϊθηβ ΟἿἾΘΙΘΒ. τη ὑαῦτη. 

ἘΠῚ οομ ϑηὐθηβ δάνουίασιο ἔπο οἷΐο 

ἀὰπὶ 65 ἴῃ γᾶ οὑπὶ 60, Π6 ἴοτία ἰγσδᾶδὺ 

6 Δαγνου[γὶὰβ ᾿παϊοὶ, οὐ ἱπάοχ ἰτδᾶδὺ 

06 τηϊηϊδίτο, οὐ ἴῃ ΟΔΓΟΘΥΘΠΙ τηἰ δ 718. 

Ατηρ ἴσο ἐἰδὶ, ΠῸΠ οσῖθβ ἰπ 46 ἄοηθο 

τράδαβ που] πλατη φαϑαγδηΐύθμ,. 

Αὐαι [15 ααΐα ἀϊούατη οἱ δηύα 15 ΝΟΗ 
γΠΟΘΟΠΔΌΘΥ18. 

Ἐρο δαύθπι αἴθο σγοθ]β “αοηϊδηη ΟΠ1- 
ΗΒ 40] νἱάθυιῦ τ] ΘῈ 6 πη 8.4 ΟΟΠΟῈῸΡΪ8- 

ΘΘημαπ 68 ΠῚ, ᾿ἰδπὶ τποροπαύαβ δἰ θδπὶ 
ἴῃ ΟοΥάθ 500. 

Θυοά [1 οοὐϊὰβ ἰὰὰβ ἀοχέου [οδηάδ- 

᾿ἰχὰὺ 6, Θγτι6 Θὰ οὐ ρυοϊΐοθ 808 6: 

ΘΧρϑαϊύ θηΐπὶ 101 αὖ ρογθαῦ ΠΌΤ ΤΠΊΘ1η- 

ὈΧΟΤΌΤΩ ὑπουατη 481} ἰούαπι ΟΟΥΡῚ5 ὑὰ- 

ΠῚ τηϊα αγ ἴῃ Θ᾽ ΘΠ ΘΠΉΔΙη. 

Εὖ ἢ ἀδχύογα τϑηὶβ ὑπ, [πα δ]1Ζαὺ 

ἰ6, ΔΌΓΟΙαΘ οᾶπὶ οὖ Ῥσόΐοθ 8Δ05 6: θχ- 

Ῥϑαϊθ θηΐπὶ ΦἸ01 αὖ ρΡογθαῦ ὉΠῸΠῚ ΤηΘ1- 

ὈΓΟΙΠΙ ὑποῦαμ 681 ἰούμπι ΟΟΓΡΊΒ 

ἐπατα δῦ ἴῃ σΘΠΘΠΏΔΠΙ. 

Ῥϊοίαμα οἱ δαΐθηι Θυϊουτησιιθ αἰ πη)1- 
[οὐϊδ ΧΟΥΘπὶ ἴᾳϑπι, ἀθὺ 11} 1106 ]1ὰπ| 
ΤΘΡαΙ!. 

Ἐρο δυΐθιη αἷθο΄ σοῦὶβ 4αϊᾷ ΟΠΙΠΪ5 

αα] αἰπη [Θυ]ῦ ὈΧΟΥΘΙῚ [Ὁ81}|’, Θχοθρύϑ, 
Τογηϊοδύϊομὶβ οααία, ἴδοϊς θδπὶ τ] ΘΟ ΟΠ ΔΤ], 

οὖ ααὶϊ απ {πὶ ἀπχουῖὺ δΔααϊ ογαῦ. 

Τύογαμα Δα οἰ ααϊα αἰούπτη οἰ 81- 

ἐἰϊαπὶβ ΝΟ ΡῬΘΙΘΥΔΌΪ5, τθα 65 δαΐθιῃ 40- 

τηΐηΠ0 ᾿υγατηθηΐδ, ἐπ. 
Ἐρο δαΐθμι ἀἴθὺ σοῦὶβ ΠῸῚ ἰπγ8 70 

ΟἸὨΊΠΪΠΟ., ΠΘΑῸᾺΘ ῬΘῚ ΟΡ] απ, ααΐδ, {Π1Ὸ- 
ΠῸ5 ἀοὶ οἵ, 

Ν,ϑαὰ8 Ῥ61 ὑβθιτϑη, σαΐϑ [0861] π| οἱ 
Ῥϑάυσμῃ οἷαβ, πθαᾳὰ8 Ρ6 1} Η]ΘΙΟΙ[ΟΙ ΤΊ 811, 

ααἰ, οἰνιύαβ οἰ τηᾶρηὶ ΤΘρ]8 ; 
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90. (ΝΒ ὍΙ πάμσθι4α, ἐποίπϑιηπηα [γαγάϊβ, απύδ εἰ παρέ ἀϊπ ἰδρ] 

Ὠνοῖῦ ἀϊῃεπάπ [νὰγτὺ σαϊάμ]δη. 

91. οΒηάι ἘΠ- δὴ ναύγα ἴσναν 8. 14, πᾶ. πᾶ; ΤΠ ὑμαία πιδηᾶ- 

σἸζὸ ὑπάϊπη 8 ὑπδηηπια αὈ1]]1η Ἱ{Έ. 

38. Ηδιυιἀδάμε, ἐπαΐθὶ Κυϊίμαπ τ, Απρὸ ἀπᾶ ἀαρίπ ὰἢ ἐπη- 
{πὰ ἀπα ἐπηίςῃάμ.“ 

39. ἴθι τκ Κυιϊθμα χνὶβ. ηἰ δηδίϊμαπαδη [8118] ἘΞ {πα πηπιὰ ὉΠ(6]}1η; 

ΔΚ ͵αθάϊ] γὰβ ὑπὰκ [Ὀἀπίάϊ ὈΓ ἰφίπθνυῦπ ἐποῖπα Κίηπα, νϑηᾶοὶ 

“Ἰπηηδ, 18} ὑπὸ δηίπαγᾶ. 

40. «(1411 ἐπδιητηα ν]]) απ αϊπ. τηϊΠπ ἐπὰ8 [ἀπὲ ἘΞ Δ} ράϊάα ποὶπα 

ὨΠη8η, ἃ[] δ Ἰτηηηὰ 78}} να[78. 

41. (11. }αθάϊ ᾿νὰβ ὑπκ δπδπάπιη)άϊ γαίξα ἀϊπα, σαρσάϊβ ται τἢ 

Ἰηηὰ ὑνόβ. 

42. ὙΠδιησηα ὈΪα)] μη ὑππκ ροἱθάϊβ 14 {πδιητηα νἱ])]απαϊη δῇ 

{πὰ5 ἸοΙηνδη [18 πὶ ἀϑγδηα]ά]8. 

43. «ΗἀυϊἸαδάμιῃ, ἐπαΐϑὶ κνιϊτίμδη {{{, ΕΥ̓] 65 πόμναπά]δη ἐποίπαηα 
78} Πάϊβ ἤδηα {ποἰηδηδ. 

44, ΑΑὐμέίμδῃ ἴκ Κνυϊπα Ἰάνῖβ: 1 ἢ]απᾶβ Ἰζναύδηβ, {πα ῃ- 
70 {π8η8 ἘΞ νυκαπάδηβ ἸΖυὶβ Ἐ, ν11ὰ. άπ]! ἐμάϊπη Παἰ)] απ δπη 

Ἰ2ν 15 ἘΞ Δ} Ια] ἀπ ὈΪ ὑπδη5 υϑεμυϊαξαηδηβ 1ΖΥ]5 Ἔ, 

45. (ΕἸ ναἰγε μά! [ἀη] 5. αὐξίπβ ἴσναυῖβ {π|5: ἴῃ Πἰπηηδμ, ππέδ 

[ὰηηδη [οἰπα τ Δ ηΠΘΙ ἢ ἃηα ἘὈ1]Δη5 184} σοαάδηβ 18} Τ]ΡΏΘΙΓΗ 

8η8; ΤΑΙ ἰδ η5 18} ἃπα ἵηυ] πη 88. 

40. “{αθάϊ ἀκ [Ἰ] 1 {πδη5 ΕἸ] πάδηβ ἴΖνυ!β [ἀϊη 85] Ἐ, ἢγὸ τη1Ζ-- 

αἀδηδ παθάϊι. Ὁ πἰὰ 14} ὑπάϊ {ππαἀὺ Ἐ ὑπαΐα, [τη ἐάυ)απα ὃ 

41. Τὰ} 7αάϊ σό]οιυ ἢ {πδη5 δ] πη45 Ἐ Ἰσναύαηθβ ὑπαξάϊποι, ἢνὸ 

τηδηδρὶζὸ ἰδ} 1} Ὁ. πἰὰ 18} πηδίαν]ῦβ Ἐ ἐπαΐα [πιὸ (άπ) ηα Ὁ 

,. 48, ,Βηάϊῃ πὰ 705 [υ]]αὐό]άϊ, [ναΐνθ αἰΐα ἴζνδυ (ἃ, ἴῃ ὨΪΠΪηΔ1] 

[]]αὐὉ}15 Τ{Ὁ. 

ὟΙ, 1. ,Αὐἰαίμνι αὐτηάϊδη Ἐ ἴσναγα Ὡἱ ἰάμπ]δη ἴῃ ἀπάνδίυἐ}α Ἰηδ πη 
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ν,30. Μήτε ἐν τῇ κεφαλὴ σου ὀμό- 
σης, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευ-- 
χὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. 

» 37. Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν γαὶ ναὶ, 
οὔ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἂχ 
τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

» 38, ᾿Ηχούσατε ὅτι ἐῤῥήϑη Ὀφϑαλ- 
μὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ 
ὀδόντος. 

.»99. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντι- 
στῆναι τῷ πογηρῷ᾽ ἀλλ᾽ ὅστις σε 
ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, 
στρέψον αὐτῷ χαὶ τὴν ἄλλην" 

».40. Καὶ τῷ ϑέλοντί σοι χριϑῆγαι 
χαὶ τὸν χιτῶγά σου λαβεῖν, ἄφες 
αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιογ᾽ 

ν 41. Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον 
ἕν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 

.» 42. Τῷ αἰτοῦντί σε δός, χαὶ τον 
ϑέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασϑαι μὴ 
ἀποστραφῆς. 

» 48. ᾿Ηχούσατε ὅτι ἐῤῥήϑη ᾿4γαπη- 
σεις τὸν πλησίον σου χαὶ μισήσεις 
τὸν ἐχϑρόν σου. 

» 44. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ᾿“γαπᾶτε 
τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν, [εὐλογεῖτε τοὺς 
χαταρωμέγους ὑμᾶς, χαλῶς ποιεῖτε 
τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς] καὶ προσεύχεσϑε 
ὑπὲρ τῶν [ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ] 
διωχόντων ὑμᾶς. 

» 456. Ὅπως γένησϑε υἱοὶ τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον 
αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς χαὶ 
ἀγαϑοὺς χαὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 
ἀδίκους. 

»406. Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγα- 
πῶντας ὑμᾶς, τίνα μισϑὸν ἔχετε; 
οὐχὶ χαὶ οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦ- 
σιν; 

» 417. Καὶ ἐὰν ἀσπάσησϑε τοὺς ἀδελ- 
φοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποι- 
εἴτε; οὐχὶ χαὶ οἱ ἐϑνιχοὶ τὸ αὐτὸ 

ποιοῦσιν ; 
» 48. Ἔσεσϑε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς 

(-περ) ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν οὐραγοῖς 
τέλειός ἐστιν. 

ΥἹΙ, 1. Προσέχετε τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν 
μὴ ποιεῖν ἔμπροσϑεν τῶν ἀνϑρώ- 

Νραὰθ Ρ6 1. οδραὺύ ὑπ ἱπαγαυθυΐβ, ααΐδ, 

ἼΟΠ Ῥούθβ ἀπατη ΟΔΡΙΠ]Π τὴ ΔΙΌ τ δ ΥΘ 

δῦ ὨΪΡΥΌΤΗ. 

510 δαΐοπι [Θυτπο γϑίθοι ον οἵδ, ποῊ 

ΠΟΙ; αποὰ δαύΐθιη ᾿ἷβ δουπάδηνιηβ οἱ, 
ἃ Τη810 6[Ὁ. 

Αὐαι[ρ φαϊα, αἰούσμῃ οἱ Οοααμν ΡγῸ 
ΟΟΌΪΟ οὐ ἀθηύΐθηῃ ῬγῸ ἀθηίθ. 

Ερο δαυΐοιῃ ἀ100 γοῦὶΒ ΠῸΠ ΤΘ[ΠΓΓΘΥΘ 

ΤΏ8]0: [6 [1 χαϊβ [6 ῬϑυοαἊ[ουἱὺ ἴῃ ἀθχ- 

ἰθυδτη Π]Δ ΧΙ] τη ὑσϑηη, Ῥτᾶθ 06 111 οὐ 

ΔΙ ΘΥΆΤΗ. 

10 1Π χὰϊ ναἱὺ ἐθοῦμὶ ἱπάϊοῖο 60η- 
ὑθηάοτθ οὐ ὑπηϊοᾶμη ἐπᾶπι (011616, τ16- 

τηϊύύθ οἱ οὖ Ὀδ]]Πυτη. 

ΕΛ χυϊουσιαθθ ἐθ δηρδυίανθυϊῦ 1η1}}10 
Ῥᾶδβιι5, γάρ οὕτὴ 1110 8118, ἄπο. 

Θαὶ ρούϊῦ 8. ἐθ, ἀδ οἱ, οὖ νοϊϑῃίὶ τὴὰ- 

ὑπδυ 8. 6 Π6 διυθυύαυ δ. 

ΑὐαϊΓβ. χαΐα ἀϊούαπι οἱ Πρ 65 ρτο- 
ΧΙ τη ὑπαχη, οὐ οὐΐο ΠΡΟ Ρθῖ5. ᾿πἰτηϊ απ 

{ααπη. 

Ερο δαΐθπι αἷθοο σνοῦὶβ Π1Πρ]ύ6 1ηἰ- 
ΤηΪο05 σϑί05, θοποίδοϊίθ ἢ αὶ οἄθ- 

ταηῦ το, δὖ οὐϑίθ ῬΓῸ Ῥϑυβθα θη 5 

οὐ οδΙαμἸϑ θ15 γοϑ. 

ὕύ ἢϊβ 11 ραύτϊβ υϑίι ααὶ ἴῃ 686- 

Ἰ15. οἱ, 4] [Ὁ]6 πὶ (ἄστη οὐἱσὶ ἔδοὶύ [ὯΡ6ΓΥ 

ὈΟΠΟΒ Οὗ τη8]05, οὖ Ῥ]υἱύ [ὩΡΘῚ ἰα 05 
οὐ ἰηϊα (08. 

51 Θῃἷπὶ αἸ]Πρ δ β 605 αἱ τοβ αἰ] ριηῦ, 
ααδπὶ πηθγοθάθμη ΠΔΌΘΌΙ 5 ΠΟΠΠ6 οὗ 
ῬΆΡΙΙοδμὶ ποὺ ἔδοϊαηύ 

ΕΠ ἢ (αἰαύαγουιἷβ ἔγδίγοϑ υϑίγοβ ἰδ» 

ὕμπι, αυἱϊὰ ΔΙΏΡ]15 ἔδοϊοβ Ὁ ΠοηΠ6. οὗ 

δὐμβηΐϊοὶ Βοο ἔδοϊαηί 7 

ΕΠούθ ΘΥρΡῸ γοβ ραογίϑοι, [Ἰοὰὺ οὐ ρᾶ- 
61 ὙΘΙΟΘΥ ΟΔΘΙΘΓ5 ρουΐθούαβ. οἴ. 

Αὐξομαϊίθ π ᾿α[λ αι γοίγδπι ἴδοϊδ- 

ΕἸ8 ΟΟΥ̓ϑΙ ὨΟΙηϊηὶθα5, αὖ νἱἀθαμηίηὶ 80 
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ἀα (ἀἰἤναη ἴηι. ἀϊ μι πάπ Ἰάπη πὶ παθάϊι ἢ ἔτη δἐξη ἸΖυδυδιηη8, 

{πα Π]Π1ἃ ἴπ ΠΙΠΊ]ΠΔ81η. 

ΥΙ, 2. (Τμδὴ πὰ ἰάπ]άϊδ διιηάϊδη, πὶ Βαύγη)άϊθ ἔαύγα ὑππ5, [ναΐν 

{πάϊ ᾿ϊαΐδη5 ἐάπ)απα ἴπ σακναμη μι 18} ἴῃ ραγιπβίπι, οἱ πάπῃ- 

7άἀϊπαάπ ἔγαιη τηδηηδιη. Απηδη, Κυϊίηα ᾿Ζυὶβ : δησηδηηπη τηϊζαῦη 

(61ηἃ. 

, 3. ,ἴιὰ τὰκ ἰάυϊαπάδηῃ δγτηάϊδη ηἰ νἱθὶ Β]δἰ ἀϊμηοὶ {ποῖπα, ἢνὰ 

ἐάυ ἢ ἰαίῃδνὸ ἐποὶηὰ ; 

4. ἘΠ [ΠΠά] (ὃ δυιπηδΠδί πὰ ἐπϑίηα ἴῃ {Ὡ]Π5η]ὰ 18} αὐΐα {Π6]1Π8, 

[38] (νι ἴῃ ἔα] Π5η]ἃ Ἐ, ἀβρο] 1 ἐππβ ἴπ θαίγμ οίη. Ἐ 
-» 3 

ὅ, 9288} ὑμαη Ὀἰἀ]άϊΠ, αἰ {Π61} [να νὰ Ἐ ἐμάϊ Παΐαηβ, παπὲᾶ Εε- 

Ἰ0πα ἴπ φακνυμηί πὶ 78} νη Ρ] δἰ] Ἐ [ἀπά ηάδηβ ὈΙάἤδη, 

οἱ ρσάυιτη)άϊηάμ Ἰηϑηηδιη. Απηδη, Κυιύπα ἴΖυῖβ, ὑμαίθι μα θαηᾶ 

Ψ 3 

τη]Ζά πη (61Πἃ. 

ν 6... ἴτα ἐμὰ ἐπα Ὀια]άϊ5, σαρρ ἵπ δι] δ Ἐ ἐποίπα [δὴ σα] καηαβ 
μαύναάϊ! ἐποῖπάϊ ὈΙ46ὶ ἀὰ αὐύϊπ ἐπι πδπημηδ Ἐ πδιηπηα, ἴῃ {Ἡ] 5178. 

Δι αἰΐα ὑποίηβ, [6] (δ. ν 1} ἴῃ ἔ]ΠΒη]ὰ ἔ, ἀΒΡΊΡΙΌ {ππὰ8. ἴῃ 

Ὀαϊγ ἰοίη. ν 

» “. ,Βιά]απάδηβαί-Πδη ἢ ΠΙαναύγἀ] 1, [νανὰ ἐπάϊ ἐππαὸ Ἐ; 

Ἐπαρκοῖῦ ἴῃ ἄθκ, οἱ ἴπ Π]υαναύγαθίη [᾽ηά] ἃηαπῃάιπ]ϊπαάμᾳ. 

» 8. (ΝῚ ραϊοικοῦ. πὰ ἰμάϊῃ! νάϊέ ἄυπκ αἰΐα ἴζναι, {μίζθὶ 88 
ἐπαύγ θα! ἢ, ἔαύγ ΖΘ Ὶ 15 ὈΙα] 1 ἴηδ. 

» 9. ιὄνα πὰ Ὀια]άϊ ἢ 188: Αὐΐα πηίᾶν ὑπ Ἐ ἴῃ Πἰμηΐηδιη, Ὑ δἰ μηάϊ 
ῃδιηῦ {πρΐη. 

10. ,Κνίμιάϊ {π᾿ πα! πα 8 ἐπθπ5. Ὑαίγμάϊ νἱ]]ὰ ἐποίηβ, [νὰ ἴη 
Πἰτηΐπὰ 18} δηὰ αἰγυμά!. 
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11. ΗΠκ51 πη ρὰπὰ ΒΗ, [ἰπέθίπδῃ σι ἀπηβ πη) ἀαρᾶ. 

,., 12. (Τα. αὔδι ἀη8, ἐμαίοὶ {Κυ]δηβ [Π᾿άἀϊπα, [νανὰ 14} νοὶβ 

αἰδίαιη ἐπάϊμη {Κα]8η} ππίδγά πη. 

., 13. (18 πὶ Ὀτσσάϊβ ἀπ8 ἵπ [ἀπ τθη]άϊ, ἃκ Ἰάυίεϊ ὑπ5. αἵ 
Ὁπαιηπηα ἘΡ]]ἶπ ; ἀπίδ {ποῖπα ΤῸ ἐπί παδηραγαϊ 14} τηδηΐβ Ἐ 18} 



ἘΥΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΤΊΗ. 6, 5---13. 

πων πρὸς τὸ ϑεαϑῆναι αὐτοῖς" εἴ 
δὲ μή γε, μισϑὸν οὐχ ἔχετε παρὰ 
τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐραγοῖς. 

ΥἹΙ, 2. Ὅταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μη 
σαλπίσης ἔμπροσϑέν σου, ὥσπερ οἱ 
ὑποχριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγω- 
γαῖς χαὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δο- 

ξασϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισϑὸν 

εὶς, 
αὐτῶν. 

πλθα Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύγην 
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ 
ἡ δεξιά σου, 

»4. Ὅπως ἢ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν 
τῷ χρυπτῷ" καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέ- 

πων ἐν τῷ χρυπτῷ ἀποδώσει σοι. 
.». ὅ. Καὶ ὅταν προσεύχησϑε, οὐχ ἔσε- 

σϑεὲ ὡς οἱ ὑποχριταί" ὅτι φιλοῦσιν 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γω- 

γίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύ- 
χεσϑαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν 
τὸν μισϑὸν αὐτῶν. 

.»8θ. Σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελϑε 
εἷς τὸ ταμιεῖόν σου χαὶ κλείσας τὴν 
ϑύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου 

τῷ ἐν τῷ χρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ 
βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. 

,» 1. Προσευχόμεγοι δὲ μὴ βαττολο- 
γήσητε ὥσπερ οἱ ἐϑγνικοί: δοχοῦσιν 
γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰς- 
αχουσϑήσογται. 

»» 8. Μὴ οὖν ὁμοιωϑῆτε αὐτοῖς" οἶδεν 
γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χορείαν ἔχετε 

πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 
;,. 9. Οὕτως οὖν “προσεύχεσϑε ὑμεῖς. 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐραγοῖς, 

ἁγιασϑήτω τὸ ὄνομά σου" 

,», 10. ᾿Ελϑάτω ἡ βασιλεία σου" γεγη- 
ϑήτω τὸ ϑέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ 
χαὶ ἐπὶ γῆς" 

», 11. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δὸς ἡμῖν σήμερον" 

"9.5 δ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
ἡμῶν, ὡς χαὺὶ ἡμεῖς ἀφήχαμεν τοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν. 

ταν, ς- Ἴρτα, Ὁ0}} μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἷς πει- 
ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πογηροῦ. (ὅτι σοῦ ἔξιν ἡ βασιλεία 
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οἶδ: 8] τηθυοθάθῃ) ΠῸ ΠΆΡΘΟΙ 8 

δρυὰ ρδίγθπι υὙϑίϊσαμη αὶ ἴῃ Ο86]15 
οἵ, 

Οὐ οὐρὸ ἔδοϊθβ θ]θιμοίγμδιη, 10]] 
ἔὰρα ϑῆθτθ δηΐθ 6, [Ἰοὰὖ Ὠυροουῦϊίδθ 

[δοϊαηῦ ἴῃ γηδρορὶβ οὖ ἴῃ υἱοὶβ, αὖ Πο- 

ΠΟΥΙβοΘηὐαΥ ΔῸ ΠΟΥ] Ρα5. Αταθῃ ἀἶοο 

γοῦΐβ, τθοθρϑιτηῦ τηθγοθάθηι [81]. 

Τὸ δυΐθιη ἴδοϊθηΐθ θ᾽ θη ϑη ἢ8 

[οἰδὺ [ἸηΠ πὸ ἐὰῶ αυϊά ἔδοϊαῦ ἀοχύθυϑ 
πδ,, 

σὺ ἢ οἱοπιοίσμα πὰ, ἰῃ ϑΟΒΟοΠάϊίο: 

οὐ ρϑίθι ὕπὰβ αὰἱ νἱάθὺύ ἴῃ δρβοοπαϊΐο 
τοαάοὺ 610]. 

Εῤ οὑτὰ οΥαῦϊβ, ΠῸΠ οΥἐἰβ Ποαῦ ἤγρο- 

Οὐδ, αἱ διηηδηΐ ἴῃ [γηδρορὶβ οὐ ἴῃ 

ΔΏΡ]15 Ῥ]αίθαγατη [Δ ηΐθ5 ΟΥ̓ΔΥΘ, αὖ γἱ- 

ἀρδηθαῦ 8ΔῸ ΠΟΙ θα5. ΑἸΊΘΠ ἀἶοο το- 

ὈΪ5, Τϑοθροσαμῦ τηθγοθάθηι [81]. 

Τὰ δυΐθη) ΟΠ ΟΥ̓Δ, ἰηΐτα ἴῃ οα- 

ῬΙσαΪαμη ἐὰὰπι, οὐ οἰδαῖο οἴθίο ἰμο οτᾶ 

Ῥαίγθιη ὑπαπι ἴῃ ΔΌΒΟΟΠαϊζοΟ: οὖ Ῥϑίοσ 

ἔπ αυἱ νἱα θοῦ 1 δρβοομπάϊξο γραάἀθὺ 610]. 

Οτδηΐθβ δαΐθπι πο]6 τια]έαπι Ἰοααὶ 
Ποαὺ οὐμηῖοὶ ; Ραύδηῦ Θῃΐπὶ ααΐδ 1π Π1Ὰ]- 

ἐΠοααΐο 0 δχϑααιδηαν, 

ΝοΙα οὐρὸ ΔἸ] 01 οἷβ: [οἱ ΘῃΪπῃ 

Ῥδίθυ υϑίθου ααϊθὰβ ΟΡΒ [1 νοῦ ὶβ δῃΐθ 

ααδπὶ ρούδἐϊβ. Θατη. 

5ΙΟ. ΘΙΡῸ Υο5 ΟΥ̓ΔΟΌΪΒ: Ῥαδίθυ ΠΟΙΓΘΥ 
αὐ 65 ἴῃ 086]15, [Δηοὐϊποθίαν ΠΟΙΊΘΙ 

ὕαυ]., 

᾿Αἀγνρηϊαῦ τϑρηαση ὑὰαπι, ἢδύ νοϊαη- 

ἰδ5 πα [οὐ ἴῃ Ο8610 οὐ ἴῃ ἰβθιτᾶ, 

Ῥδπθπι ποί{στιτη [ἀρ ΥΓ Γἐδη 416 πὶ ἀ8 

ΠΟΙ Βοαΐϊθ, 

ΕΛ αἰπηϊθέθ ποθ ἀοθιία ποία [Πού 

οὐ ποβ αἰπηϊ ἐϊπηαβ ἀθ ᾽ οσὶ θὰ ΠΟΙ ΓΒ, 

Εῤ η6 ᾿ἰπᾶσσαβ πὸβ ἴῃ ὑθιηρύδἐϊοΘ1Ὲ; 

[βὰ Ἰἴθθτα πὸβ ἃ 1Ιη8]0. 

ΕΙ 

᾿ 



ὅ0 ἘΨΑΝΟΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 6, .4---25. 
᾿ 

γα] Ππ8 ἴῃ ἀϊνη5 Ἐς. Απηξη ἕ, 

ΥΙ, 14. οὉπιίδ αθάϊ ΔΕ δ. Ἰηδηπδηι τ Π} δα δά ϊη5 ζᾶ, «ἰδ Ὁ 78} 
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ἸΖΥΙΒ αἰΐα ἵἴΖζναι ἴα υἴδὺ ΠΙΠ]Π 811. 

15. οἷτὰ 1.04] πἰ δεδε ἢ τπδηπαμ ταἰ Πα ἀπ ᾿ζὰ, πὶ ἰμάα 

αἰΐα ἸΖγαν ἃ] δ. 1 πΠ!}Δ δα ]η5 Ἰχναγῦδ. 

10. ,Αὐμύμδη ὈϊΠπδ [ΑΙ ά 1}, 1 ναίνυπάϊἢ (ναίνᾶ πάϊ 1Ἰαΐδηβ 

ϑαϊγάϊ; ἔγαναγ ἀ]α πη ἀπκ δπηαναίνἐῃη]α [οἷηα, οἱ ρδίαϊ ῃνάϊηδάᾳ 
ΤΠ] 8) η81) [αἰ ηάδη8Β. Αἰηθη, Κνυιπα ἴΖνῖβ, {πδΐθι δηδηδιηπῃ 

τη]Ζα πη (6]ηὰ. 

11. (ἴῃ πὰ ἐδϊαπμαβ (10 πάπθιεἢ ἐπθίη. [8 Ια4]ὰ ἐποίπα 
{ῃγ8. 

18. (ΕΣ πὶ ραίδι ἢν ἀϊζάαι. πλδηηδπηι [αἰ ηα5, Ἐ ἀκ αὐθπ ὑπθιπϑιημηδ 

{Ππϑπηδ, ἴῃ [Ὁ] 5η}ἃ ; 18} αἰΐα {Π6]η8, (861 (Ἀγ 1} ἴῃ Ὁ] Π5η78, 

ἘΒΡΊ ΙΝ {ππ5 Ἔ, 

19, Νι: ᾿πσα]ά 1 }}΄. Ἰζνῖβ.. πυχάα, ἀπ αἰχίῃαϊ, ὑμπᾶγδι, τ]. ἢ, τι 

πἰᾶνὰ ἔγαναγάθιῦ ἢ 18}. {πᾶγοὶ μια 5. πἰργαρθαπα 184}. Ὠ]1Ἀ πα. 

20. οἴταῃι μυζα)άϊ!! ἴχνὶβ μπιζάα. ἴῃ Εἰμηΐπα, ἐπμαγθὶ πἶπ ἘΞ τη] 

1 πἰάνα ἔγαναγ ἀθ ἢ 14} ὑπᾶγϑὶ {πιὰ 5. πὶ υἱρταΐαηα Π1} [{Π4Πη6. 

21. ΟΤΠΑΥΘῚ ἄυκ ΤΠ ᾿πχὰ ἴζναν, ὑδᾶγτ ΤῸ 714} μαίγυὖ ἴζναν. 

22. {Τλικαῦη [ΟΙκΚὶ5 1 ἀπρὸ: αδάϊ πὰ ἁπρὸ {πϑίη ἀϊηξα ἢ ΤΙ, 
ΑἸ] αΐα 161 ὑπϑῖη ΠπΠπ θ᾽η αἰ {}. 

23. (ἴτω αθάϊ ἀπρὸ ἐποῖπ ἀμί] ΠῸ, ἃΠ]αΐα Ἰοἰκ ἐμοίη υἰκυϊζοίη 
γαϊγ ἢ ; Ἰαθάϊ πὰ Πα ἢ ὑπαΐα ἴῃ ὑπ τἰκνῖζ 1{Ὁ, ἐμαΐα 

ΚΖ ἤνδηῃ ἢΪα! 

24. ΟΝῚ τηδηπᾶ πὰρ ἰνάϊπι ἔγάϊ)αι Ἐ {Καϊκίηῦπη ; απίδ 7 Ὀάϊ Ἐ 

Π]άτ} ἀϊηδηὰ 181} δη μαγαπα ἔγ1} οὐ ἢ ἀϊι με πάτι ἀϊηδηηπια αὐ μά αἰ 0}, 

Ἰ0Π ἢ Δ Πα δηηὰ ἔα καηη. πὶ τπᾶραΐῃ ρσαΐμα (Κα κπῦη. [8] 

Τη δ] ΐη. Ἐ - 

420. ὡδυϊ8 Κνιμα ἸΖυὶβ: εἰ πιϑύχπάϊ [ἀϊνα]άϊ ἰΖναγάϊ, νὰ 
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ΕΥΑΝΟΈΙ, ΜΑΤΊΤΗ. 0, 14---25, 

χαὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας. μὴν.) 
14. ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνϑρώποις 
τὰ “παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει χαὶ 
ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος" 
15. ᾿Εὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις (τὰ παραπτώματα αὐτῶν), οὐδὲ 
ἐ πεν τ πρΤα ἢ ὃ , 
ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώ- 

ἀρϑητα 
ματα ὑμῶν. 
106. Ὅταν δὲ νηοτεύητε, μὴ γίνεσϑε 
ὡς οἱ ὑποχριταὶ σκυϑρωποί: ἀφαγί- 
ζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα ἑαυτῶν ὅπως 
φανῶσιν τοῖς ἀνϑρώποις γηστεύογ- 

τες. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν 
μισϑὸν αὐτῶν. 
17. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 
τὴν χεφραλὴν χαὶ τὸ πρόσωπόν σου 
γέίψαι, 

18. Ὅπως μὴ φαγῆς τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου 

τῷ ἐν τῷ χρυπτῷ" καὶ ὁ πατήρ σου 
ὁ βλέπων ἐν τῷ χρυφαίῳ ἀποδώσει 
σοι. 
19. Μὴ ϑησαυρίζετε ὑμῖν ϑησαυ- 
ροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ 
βρῶσις ἀφανίζει, χαὶ ὅπου κλέπται 
διορύσσουσιν χαὶ κλέπτουσιγ' 
20. Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς 
ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρώ- 
σις ἀφανίζει, χαὶ ὅπου χλέπται οὐ 

διορύσσουσιν οὐδὲ χλέπτουσιν. 
21. Ὅπου γάρ ἔστιν ὁ ϑησαυρός 
σου, ἐχεῖ ἔσται (καὶ) ἡ καρδία σου. 
ον Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἔστιν ὁ 
ὀφϑαλμός [σου]. ἐὰν οὖν ὁ ὀψϑαλ- 
μός σου ἁπλοῦς ῇ, ὅλον τὸ σῶμά 

σου φωτειγὸν ἔσται" 
29. ᾿Εὰν δὲ ὁ ὀφϑαλμός σου πο- 
γηρὸς ἥ, ὅλον τὸ σῶμά σου σχοτει- 
γὸν ἔσται. εἶ οὖν τὸ φῶς τὸ ν σοὶ 
σχότος ἐστίν, τὸ σχότος πόσον. 

Οὐδεὶς δύναται δυσὶ χυρίοις 
δουλείειγ' ἢ γὰρ τὸν ἕνα “μισήσει χαὶ 
τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνϑέξε- 
ται χαὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ 
δύνασϑε ϑεῷ δουλεύειν χκαὺ μαμωγᾷ. 
26. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ με- 
θιμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, 

(ἢ τὶ πίητε) μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν 

51 

δ᾽ Θηΐπὶ αἰ μ) [6 Υ10158 Πουηϊ πὶ θὰ5. Ῥ60- 
οδΐα ΘΟ, αἸἰγηϊ θοῦ οὖ σορὶβ ῥδύθυ 
γοΙῦου ο8 616 [15 ἀο]οὔδ, ψοίγα ; 

δ᾽ δαύθῃηι ΠῸη αἰχμα  [ουἰἐἷἰϊβ Ποτη ἰ Ὀ115, 

ὭΘΟ Ῥδύου υϑίζου ἀἰτηϊ οὐ ροοοαύδ νϑ[{γἃ. 

Οὐ δαΐοθμι ἰοιαπαὐϊθ, ΠΟΙ Πρυὶ [1- 

οαὐ Ὠγροογϊῦδθ ἐγ] δ65 ; Θχύθυτηϊηϑηῦ ΘΗ ΪΠῈ 

ἔδοῖθβ [ἃ αὖ ραγθδηῦ ΠΟΙ η 5 ἰθὶα- 

ἡδηΐθ5. Ατηθη αἴοὺ το] ααΐῷ Τ666- 

Ῥούαπύ τηθυοθάθῃ [Ὁ812. 

Τὰ δαύθηη οὑτη ἰθίθηδ5, ἀπρθ οαραῦ 

ὑπατη οὐ ἴδοϊθηυ ἔπϑια ᾿ἰᾶγϑ, 

Νᾳ νἱάθδιὶβ ποιϊηϊθαβ ἰθίαηδηβ [δὰ 

ῬΔΟῚ ἔπο αἱ οἷν ἴῃ ΔΌβοοηαΙο: οὐ ρᾶ- 

8. ὑπὰβ ααἱ νἱαθὺ ἴῃ δοβοομαϊίο τοᾶαθὺ 

Ε101. 

ΝοΙ Ια ὑποίδαγίζαγθ σοῦ ]5 ὑΠ6 ΓΔ ΌΤῸΒ ἴπ 

ἰθγ8., ὉΔῚ ΘΘΥΠΡῸ οὐ (ϊηθ8, ἀθιηο αν, δὐ 

ὉΌῚ ἔστοβ οἰοαϊαμύὺ οὐ ἔαγδηίατ ; 

ΤΠΘβδυτζαίθ δαΐθιη σοὶ ὑποϑδατῸ5 

ἴῃ Ο8 610, ἈὈῚ ΠΘα 6 ΔΘΙΙΡῸ ΠΘ6ῸΘ ἐΐπηθ8 

ἀοιηοϊίαῦ, οὖ ὉΌῚ ἕστο πὸ οῇοἀϊαηύ 

Ὧ6Ο ἔαγδηΐατ. 

ΤὍῸΙ δαῖτ οἷν ἐμοίδασιιβ ὑπὰβ, 101 οἱ 

οὐ ΘΟΥ ὕπθτμη. 

ΤαοοΥμδ, ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ δἰ οουϊαβ. Βὶ ἔπθ- 
τὺ οου]ὰβ ὑὰὰβ {ΠΠΡΙΘχ., ὑούαπιὶ ΟΟΥΡῸΒ 

ὕσθασῃ ᾿ποϊάππ ου ; 

51 δαύθιῃ ΟΟΌΪ]α5. ὑπὰβ πθαπδπηὶ Γαουϊύ, 
ὑούαπι ΟΟΥΡῸΒ ὑπαπι ὑθηθΌτΟ [ἀπ ουϊῦ. ὅδ] 

ΕΙΡῸ ἴππθη αποᾶ ἴῃ 6 ἰδ ἔθπθοῦδθ 

[αηὖ, ὑθηθῦγαθ ααϑηύδθ ουηῦ. 

Νϑιμο ρούθῃ ἀποῦιβ ἀογη 15 [Ὁ ΙΓ : 
διαῦ Θηΐη ἀπὰπι οὐἶο ὨΔΌΘὈΪύ οὐ δ] ύθστιμη 

ἀΠροὺ, δαῦ ἀπὰπῃ [αϑύϊπθἱῦ οὐ Δ] ΘΓ Πα 

οοπέριηπού. Νο ρούθι5 ἄθο [Θυν 18 

οὖ Τηϑηηοη86. 

Ιᾶ6θο ἀἴοο γοδίβ, π [(Ὁ]1Π1011 [5 δῃϊ- 

τη88 γρίϊγαθ ααϊὰ τηϑηδαοθίϊβ, ΠΘαὰ0 

ΟΟΙΡΟΙ γϑίνσο αὶ ἱπάπδηηϊη!. ΝΟΏΠΘ 



52 ἘΨΑΝΟΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 6, 20---7, 11. 

τη) ἀϊτ 18} Ἐ να ἀτὶρκάϊ, Ἐ πἸἢ 1οἶκα Ἰσνδυδιητηα, ᾿νὰ νδβ] τ. 

πὰ [ἀϊγα]α πηάϊβ ΤῸ [ὀαοὶπάϊ 18} 16ἰκ νη) ὕ 

ΥΙἹ, 206. οἴπίρίμνιι. ἄπ βιρίαπι Πἰ πη ηΐβ, {μοὶ πὶ (ἀϊαηα ἢ] {πο παπᾶ 
ἢ} ΠΠΠαπα ἴῃ Ὀδη ΓῸ}1η5 14} αἰΐα ἴζγαν ἴᾳ αᾶι Πἰηηδηι ἔα θ᾽ ἢ 

ἴη8. πἰὰ 718 πηάϊ5 γα] Πγ]Ζᾶηβ ἘΠ] Ὁ ἐπ άϊπη 

» 21. οἴῃ πνὰβ ἴζσναγα τηδύγπαπᾶβ πὰρ ἃπδάμπκδη πᾶ νδμίθα [ἐἷ- 

δῆ, 8]6 πὰ ἀϊηδ ὃ 

» 28. 12} ὈΪ νδι]ὸβ ἔνα [αὐγράϊἢ ἢ σακαηηάϊ Ὀ]δμηδηβ μά} 8, 

᾿γάϊνα, νὰ 5] δηα ; 1} Ἐ ἃυθάϊα)] απ π|ἢ [Ρ᾽ππαπα. 

» 29. Κυ ὑμδὴ ἴζυῖβ, ὑμαίοὶ πὶ ϑαύϊαύμηδη ἴῃ 8118 Π|Π|8 

γα] Πάπα [Θἰπαιητηα ραν αα (ἸΚ νὰ ἀϊηβ Ἐ {Π]Ζᾷ. 

., 30. (18 Ἐ ἐπαπάδ ἐπαΐα πανὶ μάϊι ] 5. μίμημα ἄκρα νἱίαπάδ 81 
ΔΆγ Δ ΡΒ Ἐ ἴῃ αὔμπη ρα]αρὶτη σαΐῃ να νβ] 1, μγάϊνα ἘΠ τη ]5 

ἸΖΥῚΒ 161{}]-- σα]  ] απ Δ η8 Ὁ 

» 91. (ΝῚ τηδύγῃά! ἢ πὰ Κν πδηάδηβ. ἢν τηδίαιῃη ἀϊ μι μάπ νᾶ 

ατἸρίζαιη ἀϊυμεπμάπ γᾶ να]άϊπηδ΄ Ἔ. 

- 9»... 7᾽ΑΔ11 ἄπῖκ ἐπαία.. {ππ6ξΞ [κ]απά.. νάϊ έποι. εἰ εν ει 

αἰδὺ ΠΠΠΠ]η8π|, ἐπαΐοὶ ὑπαύν θα ἢ ἐμὲσθ αἰϊάϊηδ. 

1} Πλτεν, εἰ τὶ ἡ ἰμδάϊι Ὁ 
» 9. Αὐμέμδῃ ἢγα [Γἀῃγὶ5 ρυϑιη ἴῃ ἀπρίη Ὀγδίμγβ ἐμοί ηΐβ, αἴθ δηζϑα ἴῃ 

Ἐπεὶ πδπιπηὰ ἄπρη πὶ ρἄπμπηθοἰ8 

» 4, ,Βια)άϊεϊν )α, σἰδαάα ἕουϊα,, μδλ)άϊει 2α} δέρεξλεϊν, δάνιεάξε, Ἐ }αἢ, τι8- 

ἐμικασία ἐσυῖδ. 

» 8. ιὐπιδ Πυαν)έσιι, δία)ανια5 σανηυϊξϊ, γα μὰ μδιαιιάβ δέρεξιε, 2αἢ 

ἐμαγυῆια δάτνίανμαϊέδν Ἐ οἰοίμκαάα. 

1:9. ,ἀειμεάιι ἤυαβ ὁ Ὲ ἔσυαγα τιάθπα, ἐπαηοὲ )αθάϊ δὲα)γέξι γαγυνι8 ὅδ 

λζάϊδεδ, ἐδάϊ γέάϊγε οὲδέξί, ἡηνηνα ἢ 

», 10. «γαῖ )αϑάϊ ἡγκὶς δὲαλ)έ,, ἐδάϊ ναινηιν σίδέξ, ἕηιηια ὃ 

» 11. οψαϑάϊ γυν γιι8 εἰτυ[δι)άἐ νἱαγιάανιθ υἱξυιέ, σὶδὅ5 σδαδθ σίδαη δαγπαηι 
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τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν 
ἐστιν τῆς τροφῆς χαὶ τὸ σῶμα τοῦ 
ἐνδύματος; 
206. ᾿Εμβλέψατε εἷς τὰ πετειγὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ 
ϑερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἷς ἀπο- 
ϑήκας, χαὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐρά- 
γιος τρέφει αὐτά" οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον 
διαφέρετε αὐτῶν; 
21. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν ϑύ- 
γναται προσϑεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν 
αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 
28. Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμ- 

γᾶτε; χαταμάϑετε τὰ χρίγα τοῦ 
ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν" οὐ χοπιῶ- 
σιν οὐδὲ νήϑουσιν. 
29. “έγω δὲ ὑμὶν ὅτι οὐδὲ Σολο- 
μῶν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιε- 
βάλετο ὡς ἕν τούτων. 
80. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 
σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἷς κλίβα- 
γον βαλλόμενον ὁ ϑεὸς οὕτως ἀμ- 
φιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι; 
ϑ4ὲ Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες 

ΤΙ φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί πε- 
ριβαλώμεϑα; 

32. Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔϑνη ἐπι- 
ζητοῦσιν" οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος ὅτε χρήζετε τούτων 
ἁπάντων. 

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριϑῆτε. 

8. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 
τῷ ὀφϑαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν 
δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ 
χαταγοεῖς ; 

7. Αἰϊτεῖτε, καὺ δοϑήσεται ὑμῖν" ζη- 
τεῖτε, χαὶ εὑρήσετε" χροΐετε, χαὶ 
ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 
8. Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ 
ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ χρούοντι 

ἀνοιγ(ήσλ)εται. 
9. Ἢς τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν 
αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λί- 
ϑον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
10. Ἢ καὶ ἰχϑὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν 
ἐπιδώσει αὐτῷ; 
11. Εὶ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες 
οἴδατε δόματα ἀγαϑὰ διδόναι τοῖς 
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ΔηΪπηδ, ὈΪῈ5. οἰΌ ἀαδηϊ οἰοα, οὗ ΘΟΥΡῸΞ 

ΡΙᾺΒ. [6[Ὁ] ἀαδπι γϑιἰπιθηύαπι Ὁ 

Ἠδίρι οἱδθ γο]δέ!]α, 68.611, φαο δι ΟΠ 

ἰϑσαηῦ ἡθατπθ6 τηθύσηῦ ΠΘαὰ6 οοηρτορδηῦ 

ἴῃ ΒοΥτθᾶ, οὖ ρῬϑίθυ υϑίθθι οδϑὶ [5 ρᾶ- 

[οὖ 118: ΠΟΠΠΘ ΥῸ5 ΠηΔΡῚ5 Ῥ]ΌΤΙ5. ΘΙῸΪΕ 

1115 

Θυΐβ δαύθηη σϑίξεαπι οορὶύδη5 ρούοϑῦ 
ΔάΠοογθ δὰ [αύσσαμη [χδπὶ ΟἸΟΙτη 
ὉΠῸΠῚ ὕ 

Εὐ ἀθ νϑίηηθηύο. αἱ [Ὁ]]Π1ΟΙΌ1 6Γ[Ὁ15 Ὁ 

ΟομἤΠάογανθ 1118. ἀρτὶ φαοταοάο οΥθίοαηΐ ; 
ΠΟ Ἰδθογδηῦ πθα4ὰ6 ηθηῦ: 

Πιοο δύο συ ]5 4αοηΐδπὶ π60 858- 
ἸΟΙΠΟΠ ἰπ οἸηηὶ φ]οσῖδ ἴχϑ, ΟΟΟΡΘΥα5 οἰῦ 

ΠἸοαῦὺ ἀπὰπ| ΘΧ {{{|5. 

51 δαΐθηη ἔδθηστη ἃοτὶ, απο Ποάϊθ 
οἰ οὐ οὐδβ ἴῃ ΟἸἸθδ ματα πη , ἀθὰ5 

510 νϑί, φαϑηΐο ΠπιδρῚ5 γΟΒ. τηϊπΐτηδ8 

ἢα61 Ὁ 

ΝοΙ]ῦ6 ΘΥΡῸ [Ὁ]Π1010] οἴ ἀϊοθηΐθα Θαυϊὰ 
ΤΠ ἀπο ὈΪπηῖι5 δὰῦ ααἰά ὈΙΡΘΙηὰΞ δαῦ 

40 ΟΡΘΙΘΠΊῸΥ ὕ 
Ηδδο ομΐπι οπΊηΐδ, σϑηὐΘ5 ἱπηδίγαπύ: 

Γοἷὺ ϑῃΐπὶ ρδύθυ. υϑίθυ ααϊϑ ΠΪΒ. ΟἹ ΠΙ θῈἙ 

᾿Ἰηα]ρ 18. 

ΝοΙύο ᾿πάϊοαῦο, αὖ ΠῸΠ Τα! ΟΘΥΊΪΗ]. 

Θυϊὰ δαΐθηι νἱάθ5 ἔδίπποϑπὶ ἴῃ ΟΟᾺ]0Ὸ 

ἔγδΟυ5 ὑὰ], οὐ ὑγαῦθιη ἴῃ οοὐϊο ὕπο ΠῸῚ 

δε τσ, 

Ῥρύϊέθ, οὖ ἀδοϊαν γ 15: ααϑουῖύθ, δὲ 

᾿ηνθηϊοῦβ : Ραϊδέθ, οὖ Δρθυ θαυ σ  ]5. 

ΟἸΊΠΙ5. Θηΐπὶ ααἱ ρούϊ δοοὶρ᾽ύ, οὖ ααυὶ 
ααδουῦ ἱπνθηϊῦ, οὺ ΡῈ] ΓΔ Δρου θαυ. 

Αὐὖ 415 οἰ οχ σοῦ ]β ΠΟΙΠΟ, 6118ΠῚ 

ΠῚ Ῥούϊουϊυ ΠἸπΒ απ ρᾶηθια. πυπιηαϊά 

Ιδρίάθπι ρου σού οἱ 
Ααὖὸ ἢ ρἰΐοσοια ρϑύϊουϊυ, πυπηααϊά [οτ- 

Ρϑηῃῦθπι ρουγὶρϑύ οἱ 7 
5] ΘΙΡῸ το κ, ΟΕΠῚ [115 π|8}1, ποίδία 

Βομ8, ἄδτθ ἢ]115 τϑίτβ. αυϑηΐο τηϑρίδ 



ὅ4 ἘΥΑΝΟΕΙ,.. ΜΑΤΤΗ. 7, 12--- 29, - 

ουαγάξην, ἤναη Πάπα ηνάϊ αἰία ἔἕσυαι" Γὰ ἕν Πὲφιίαηι σίδίξθ σδαδε ᾿ 

ἐμάϊην δια)αμαίαην ἥνω ἢ 

ὙΠ, 12. ,ΑἸαία τον ἐϊέδμυαῖ, ἐμοὶ νἹ] οἰ ἢ, οἱ ἐάυ)άϊπα ᾿Ζν1]5 τη8η5, [νϑ 

3 ΨΜ 

Ἶδ 75 ἐάπ)άϊ ἢ ἴπὰ : ὑπαία ἄπὺκ ΤῸ νυ 188} ργαύξαίβ!β. 

18. ἷπηρασράϊιαι {παίτἢ ἀρονὰ ἀασύγ, απίὰ Ὀγάϊα ἀδύν 8} ΥπΠ|5 
νὶρϑ Ἐ (ὰ Ὀγσσαηᾶα ἴπ ΓΑ] αἴ] 14} τηδηαράϊ {πᾶ {πάϊ ἵπηραᾶ-, 

1ο πα ηἀδη5. ἐπι 1}} ἐπδΐδ. 

.14. Ἦνδη ασσνὰ ἰμαία ἀδύν 18} ὑγδιΠ8η5 νἱρβ (ὰ Ὀτσραπᾶδα ἴη 

ἸΠθάϊηάϊ 181} ἕανάϊ {{π4 {πάϊ Ὀϊρ! πη δη5 {π8Πδ. 

15. Αἰαίμνιιἢ (νδιπαύῃ ἘΞ ἐλύτα Ἰαρπαργαύξδιιμη. ἐπάϊηι, ἱζοὶ 

Κυηδηα αὖ ἴζυὶβ ἴη νδῇη]ιη Ἰδιηῦ, 10 Ἰππαίῃγχγὸ {πα γα] 

γΠ νη άδη5. . ῖ 

10. .ΒῚ Δκήδηδῃηι ᾿ἴΖσᾶ αὐκαηπάϊ ἢ ἴπ5. 1Ἰθάϊ Πίαηδα δ" ὑπαύγπαπι 

νη θδβ]α, ἀϊῃἐπάπ «ἢ νἱρδαθιηῦτῃ Ἐ ΔΚ Κδη5 ἢ 

17. να 81} Ῥαριηδ ρόἀάϊζξ ακήᾶπα σὸάα ραὐάυ) ἢ, τ [4 

Ὁ] ὈΔΡΤῚ5. ἀκύδηα ὈΌΠὰ σαίάμ]ῃ. 

18. ΝῚ πιᾶρ Ῥᾶρτηβ ὑπια ποῖσβ ἀκύδηδ 0} σαίά απ, π|ἢ 

ῬΔΡΊΉ5. ὉὉ11|5. ἀκύδηδ {πα ποῖσα σαίάυ]δη. 

190. .Α11] Ῥαρτηὸ πὶ ἐἀπαηαῃδ ἀκύδη σδα πϑιηάϊίααα 14} ἴη ἔδη 

αὐ]αρ]δαδ. 

20. οΟΤηδηπα ὈΪ ακύδηδη ζῶ υἰκαπηάϊι ἴΠ5. 

21. ΟΝῚ πναζιμ [δοὶ Κυιθ ἢ πὴ «Εγάμ)α, Ετάυ)α' ἢ, Ἱπηρα]εὶ- 

{8 ἵπ ἐπ πἀαπραγάΪα Ηἰπιϊηδ, αἰ (α ἰάυαπαδ ν]] ] απ δυυϊη8. πηθὶ-- 

. ἼΙΒ {π|5 ἴῃ ΠΙΠΠ]Π8Π]. 

22. ,Μαμαράϊ Κυϊπαπα τηΐ5 ἴπ 1άϊπαιηπια, ἄαρα ,(Ετάσ]α, Ετάπ]δ, 
πἶὰ ὑπο παπμηα, πᾶπηϊη ρταύ δι δάσπη 18} ὑπο πδιημηα ὨΔΙΏΪΗ 

ὉΠΠ 0] Πὅπ8. ἀδναύγραμη [αἷϊ ὑποϊ παιηπηδ, ΠᾶΠΪη τη π5. τ ΚΙ] 5 

ϑαϊανιαϑαιϊμῃ 7“ 

295. 2148 πδῃ δηάπάϊία, ἵπι, ὑμαξοὶ ,ΝἹ ᾿νδηπαη Καῃΐπἃ 1ΖΥ]5 : 



ΥΙΠ, 12. 

»ρῶϑι 

,., 10. 

» 19. 

,, 31. 

ἘΥΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΤΤΗ. 7, 12.- 23, 

τέχνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγα- 
ϑὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

Πάντα οὖν ὅσα ἂν ϑέλητε: ἵνα 
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι, οὕτως 

χαὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" οὗτος γάρ 
ἐστιν ὁ νόμος χαὶ οἱ προφῆται. 

Εἰσέλθϑατε διὰ τῆς στεγῆς πύλης" 
ὅτι πλατεῖα (ἡ πύλη) καὶ εὐρύχωρος 
ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, 
χαὶ πολλοί εἶσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ 
αὐτῆς. 

» 14. Τί στενὴ (ἡ πίλη) καὶ τεϑλιμ- 
μένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 
ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ ἐν νῶ να 
τες αὐτήν. 

» 1ὅ. Προσέχετε (δὲ) ἀπὸ τῶν ψευ- 
δοπροφητῶν, οἵτιγες ἔρχονται πρὸς 
ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσω- 

ϑὲν δέ εἶσιν λύχοι ἅρπαγες. 
πὸ τῶν χαρπῶν αὐτῶν ἐπι- 

γνώσεσϑε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν 
ἀπὸ ἀχανϑῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τρι- 
βόλων σύῦχα; 

»͵17. Οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαϑὸν 
καρποὺς χαλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σα- 
πρὸν δένδρον χαρποὺς πογηροὺς 
στοιεῖ. 

» 18. Οὐ ϑύναται δένδρον ἀγαϑὸν 
καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δέν- 
δοον σαπρὸν καρποὺς χαλοὺς ποιεῖν. 

Πᾶν ᾿ϑένδρον μὴ ποιοῦν χαρ- 
πὸν χαλὸν ἐχχόπτεται χαὶ εἰς πῦρ 

βάλλεται. 

» 20. ρα γε ἔχ τῶν καρπῶν ἔπι- 
γνώσεσϑε αὐτούς. 

Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε χύ- 
ριξε, εἰσελεύσεται εἷς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐραγῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ ϑέ- 
λημα τοῦ πατρὸς μου τοῦ ὃν τοῖς 
οὐρανοῖς. 

» 22. Πολλοὺ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐχείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ Κύριε χύριε, οὐ τῷ σῷ 
ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, χαὶ τῷ 
σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, 
χαὺὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυγάμεις πολλάς 
ἐποιήσαμεν; 

5 25: ἥζαν τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι 

Οὐδέποτε ἔγνων υμᾶς" ἀποχωρεῖτε 
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Ῥδύθι. σϑίθου αἱ ἴῃ 686]15 οδὺ ἀδοὶῦ θοηα 
Ρούθηθ τ [6. 

Οἴηηΐᾷ ΘΥΡῸ αἀπδΘΟΠα6. συ]εϊς αὐ 

ἕδοϊαηῦ νοῦ ]5 ΠοΟΙηΐηθ5., οὖ σὸβ ἔδοϊξο 

ἰδ: ᾶθ0 οἰ θηΐπὶ Ἰοχ οὖ ρτορῃθίδο. 

Τηὐγαύθ ῥ᾽ δηριί8πι ρογύϑιη: ααΐἃ 

Ἰαύδι ρογύα οὺ (ραύϊοίᾳ νίϑ ᾳφὰδθ ἀποῖύ 
δὰ ῬΘΥαΙΠΙΟΠΘΠῚ. οὐ τη [ἀπὸ αὶ ἴη- 

ὑγϑηῦ ῬΘΙ 681. 

Φυδη δηρυί8, ρογία, οὐ διούδ υἱᾶ, 
ααδ8 ἀποί εἶ δὰ νἱύδπι, δὐ ρϑαοὶ Γαηὺ χαὶ 
ἰηγθηϊαηῦ Θ81η. 

Αὐδθμαϊύθ ἃ [4115 ῬγΟρΡδὐϊβ., ααὶ νϑ- 

ηἰπηῦ διὰ γὸβ ἰῃ τρίτη θηἐὶ5 ουΐατη, ἰπη- 

ἐγ] !Θοὰβ. δαύθηη Γαηὐ Ταρὶ ΤΆΡ8Ο0Θ65 : 

Α ἔπποῦθυ5 ΘΟΥΠὶ ΟΟρποΙοἐΐβ 605. 

Νυπησαα ΟΟΙ]Π ρα 48 [ρίηἰβ ὑνᾶβ., δαΐ 

46. {05 ἤσαξ Ὁ 

516. ΟἸΊΠΙΣ Δ1ΌΟΙ Ῥοπα ἔπαοῦα θοηοΣ 

ἴδοιῦ. τη8]18 δαύΐθηι ἈΥΌΟΥ γα οι τηδῖοκ 

ἴδοι. 

Νοη ρούοιὉ ΔΥΡΟΥ θΟη8, ἔγιιούα 5 Πγ8105 

ἔδοθυθ, ὩΘαῸᾺΘ. ΔΙΡΟΥ Τη8]8 ἔπιιοῦα5. ΒΟΟΣ 

ἴδεοϑυθ. 

ΟἸηηβ ΔΥΡΟΥ αδὸ Π01 ἔδοϊὑ ἔγι οὐ Π| 

Βομτπι Θχοϊἀϊδαι" οὐ 1 ἰρηθηι τ] ἐγ. 

Τρὶθαΐ οχ ἔλα οῦϊθιι8. ΘΟΥ ΤΠ ΟΟΡΊΟΓ ΟΘὐ 5 
ΘΟΆ. 

ΝΟ ΟΠΊΗΪ5 ααἱ ἀἰοῖῦ τηἰῃΐ οι 6 

ἀοτηΐηθ., ἱπύγδ]ῦ ἴῃ ΓΘΟΉ ΠῚ ΟΘΘΙΟΙΊΠΗ ; 

[οἀ αἱ] ἔδοϊύ νοϊαπύδέθηη ρϑύυβ πιϑὶ 4αΐ 

ἴῃ ΟΔ86]15 οἵδ, ἰρίθ ἰηΐγα θυ ἱπ Τϑρπσπι 
ΟΦ ΘΙΟΥΊΙΠΙ. 

Μυλ ἀϊοθηὺ τη! ἴῃ 114. ἀϊ6 ΤΠ οπηΐπθ 
ἀομηΐηθ. ΠΟΠῊΘ πῃ ΠΟΠΊΪΠ6 ὕπο ρΙΌρΡἢ6- 

ΤΑΥΪΠΊΒ.. Οὗ 1 ΠΟΙΠπηΘ ὕπο ἀδθηηοηΐδ 

Οἰθοίτησβ, οὐ ἴῃ ΠΟμΪπ6 πο τνἱγύαἑθ5 

Πλα] 85 ἰθοίτηὰ5 ὅ 

ΕΛ ὕχπο σομ ΘΡΟΥ {1115 ααΐδ, ππαπτατιδπι 
ΠΟΥΪ γοϑ: ἀϊξοθάϊξθ ἃ τπθ, ααΐ ορϑυδιϊηὶ 



ὅθ ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 7, 44.---8, 6. 

Δ ΘΙ] ἔδίτγα, τηΐθ, ὰ5 νύν] η ἄδη8 {ΠΡ ] η΄ ἢ. 

ὙΠ, 24. Ἤναζαῃ πὰ (οὶ πάπί(οιῃ ναύγα τηθῖπα [ἢ ἐάν μ ἐπὸ,, 

Θ4]6ἰκὸ ἴπα, ναΐγα ἔγδάδηηηδ, [δ6ὶ ρδυϊτηγῖ8, γαΖῃ [θη δὴ. [{ἀϊπ8. 

». 20. 14}: αἰϊάα]α ἀδ] δ τἰρη 18} Κνέμπαῃ δῃνὸβ 81 νάϊνδαῃ 

νἱηδ5. 184} ὈΠ αρΚναη ὈΪ ὑπϑιηπια ταζΖηδ [ἀϊπδιητηδ 188 πὶ ρ8- 

ἀγάπβ, απὐδ σαί] γα δηᾶ [{ἀϊΠη8. 

» 20, 2148}: Ὠναζὰμβ (Ἃδοὶ πμάσ(ειίῃ ναύγαα πηοῖὶπα 8} πὶ ἐάν ἢ 

ἰμῦὃ, ραϊοϊκῦαα, πηδηη αγ 8] Π]ΠΊ8, ἴδϑὶ ρας! ηγ18, Τ8Ζη [6 ἢ 88, 

Π]Δ] ΠΏ] η. 

. 21. 2761}. αἰϊάά]α ἀδ]αίῃ τἰρη 411 Κνδιηαη δηνὸβ 14} νάϊνδαῃ 

νἱπαὸβ [4 Οἱ αρ νὰ ὈΪ 1ἀϊΠϑΠηΙη8, ΓᾶΖηα 78} σϑαγάμβ 18} νὰ 

ἄτι ἴθ. πὴ Κ|15.΄ -- 

., 28. 741} ναγίῃ, μη υδίέάθῃ! ἴδῆιβ Ἐ ὑμὸ ναύγτάα, δἱαρτϊ δάμη 
τη ρθῖη5. ἃπδ Ἰἀϊο᾽ ηάϊ ἴ8. 

. 29. αβ ἀυκ 1ά15] 4 η45 ἴηβ [νὰ νδ᾽ πηι Παρδπηαβ 18} πὶ [νϑίν 

ὈΟκαυ]ὸ5 Ὦ. 

ΨΙΠ, 1. Ῥαϊαίῃ ἐμὴ Ἐ αὐραρρδηαϊη Ἱπηπ18, δῇ ἔαίγραηἼω, [ἀϊἀδάπῃ 

αἴαυ Ἰπητηδ, Τὰ} ὃΠη5 Πηδηδρ8. 

. 2. 28}. (Δ, πιδῆπα {πγα 58}} Παρ ἀαγπηδηἄθ Ἰηνάϊ ἵπα Κνὶ- 

παπᾶ Ετάμ)α, α0άϊ ν]]615, τηαρὺ τὴῖκ σϑηγάϊη] η΄“. 

» 3. 2741}. υἱτακ)απαβ παπάα δἰθάϊεδ κα Ἰπηπιὰ ΚυϊΠδηά5, ὙΠ]άα : ναἰτ ἢ 

Ὠγάϊη5 "΄ 14} [ἀπ5 Ὠγάϊη νυ ἐπα ἐπγα5}} 18. 

. 4. 761} Κναΐῃ ἵπηπηα ἰδι5. , ϑαίῃν, οἱ τηϑηη πὶ Κυϊμάϊβ, δκ ραρᾷρ, 

ἴπὰκ ΠΙΡαμ αἰάμπσοὶ σαα]ϊη ἰὰἢ αὐἰραῖν σῖθα, {πμὅθὶ δηδθάπίῃ 

Μοὸίδα, αἀὰ νοϊὺνδαϊπμάϊ Ἰπη.“ 

» ὅ. Αἴδγὰῃ μη ἐπαία ἘΞ Ἰηπαίραρσδηαίη Ἱπηπηηὰ ἴῃ Καὶ Δί Υ πϑμη Ἔ, 

αἀαδίϊα α}α Ἰπηηδ, πππααίαςη5 Ὀ]α] 85. ἴπ8 

» 8. 7188} Κνυι παπάβ.  Εγάμ]α, ἐπ απιαρτιβ πηθὶπθ Πρ ἢ ἴῃ ραγᾶα α5- 

πἰπ8, Παγαῦα ὈΑΙν 5." 



ΕΥΑΝΟΈΙ,. ΜΑΤΤΗ. 77, 24---8, 6. 

ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνο- 
μίαν. 

ΥΙΙ, 34. Πᾶς οὖν ὅστις ἀχούει μου τους 

3᾽ 

λόγους [τούτους] καὶ ποιεῖ αὐτούς, 
ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, 
ὅστις ὠχοδόμησεν τὴν οἱχίαν αὐτοῦ 
ἐπὶ τὴν πέτραν. 

οῦ. Καὶ χατέβη ἡ βροχὴ χαὶ ἦλθον 
οἱ ποταμοὶ χαὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 
χαὶ προσέπεσαν τῇ οἵκέίᾳ ἔχείνη, καὶ 
οὐχ ἔπεσεν" τεϑεμελίωτο γὰρ ἐπὶ 
τήν πέτραν. 

, 2306. Καὶ πᾶς ὁ ἀχούων μου τοὺς 

᾽» 

᾽} 

ὙΠΠ:::: 

λόγους τούτους χαὶ μὴ ποιῶν αὐὖὐ- 
τοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, 
ὅστις ὠχοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἱχίαν 
ἐπὶ τὴν ἄμμον. 
21. Καὶ κατέβη ἡ βροχὴ χαὶ ἦλθον 
οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσὰᾶν οἱ ἄνεμοι 
χαὺ προσέχοψαν τῇ οἱχίᾳ ἐχείγη, 
καὶ ἔπεσεν, χαὶ ἣν ἡ πτῶσις αὐτῆς 
μεγάλη. 
28. Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ 
᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξε-- 

πλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ 
αὐτοῦ" 
29, Ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς 
ἐξουσίαν ἔχων χαὶ οὐχ ὡς οἱ γραμ- 
ματεῖς αὐτῶν [καὶ οἱ Φαρισαϊοι]. 

Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ 
ὄρους, ἠχολούϑησαν αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοί. 

,» 2. Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προς- 

3) 

᾽᾽ 

2) 

3) 

εκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε, ἐὰν ϑέλης, 
δύνασαί με χαϑαρίσαι. 
3, Καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο 
αὐτοῦ λέγων Θέλω, χαϑαρίσϑητι. χαὶ 
εὐθέως ἐχαϑαρίσϑη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
4. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Ὅρα 
μηδενὶ εἴπης, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν 
δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγχον τὸ 
δώρον, ὃ προςέταξεν Μωυσῆς, εἰς 

: ΤΊ τᾶς 
μαρτύριον αὐτοῖς. 
ὅ. Πἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εὶς Καφαρ- 
γαούμ, προσῆλϑεν αὐτῷ ἑχατόνταρ- 
χος παραχαλῶν αὐτὸν 
θ. Καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου 
βέβληται ἐν τῇ οἱκίᾳ παραλυτικχός, 
δεινῶς βασανιζόμενος. 
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ἰπἰααϊ αύθῃ. 

Οὐληἷβ Θἵρὸ αἱ δυάϊῦ σϑῦρᾶ, τηθ8, 
δθο οὖ ἕδοϊῦ θα Διί} ἸΥ υἱγὸ [8- 

Ῥἰθηὐ, φαΐ δραϊβοανιὺ ἀοχηὰπι [αδηὶ [ὰ- 
ῬΥὰ ῬΘύΓΔ : 

ΕἘλπὴ ἀοίοθπαϊθ ραν οὐ σοπουπηὺ δ- 
γηΐηϑ, οὐ βδνθυτιηῦ σϑηδὶ οὐ ἱπγαθταηὐ ἱπ 

ἀουηαχῃ 1|18π|, οὐ πὸπ οθοϊαϊῦ; ἔαηάδύδ, 

Θηΐη οὐδὺ [ἀργῷ Ῥθϑύγδ,. 

ΕΛ ομπηἶβ αἱ δυάῖῦ σοῦρα πιῶ ἴδθ0 
οὐ π0Ὸ ἴδοὶϊῦ 68, [1Ππ|}}15 ουἱῦ σνἱγὸ [ὰ]ΐο, 

αὶ δοαϊβοαν!ῦ ἀοτησπη [ἀ8πὶ [ΡΥ 8ΓΘ- 
ΠΔΠῚ: 

Εὐ ἀρίοοματῦ ρῥΙανία οὖ σοπουαηῦ ἢπ- 
τη, οὐ βανθεαηὺ σϑηὐὶ οὐ τ πο υηὖ 1 

ἀοτπαπι 1181, οὐ οθοιάϊύ, οὐ ἔαϊὺ ταΐη8 

Θ᾽α5. τηδρΊ 8. 

Ἐπ Ταούαπι οἵδ. οὐπὶ σοη[ἀτητηϑ[[οὐ [6- 

[Ὁ5 γοῦρα πᾶθο, ϑαιηγαθδηθαῦ ἰυγθδθ 

[ὈΡΘῚ ἀοούτηδ Οἷα : 

Ετδὺ ϑηΐϊπὶ ἀοοθηβ 605 [ἰσὰὖ Ρούθ[8- 

ὑθ Δ ΡΘΏ5, οὗ ποὸη [οὖ [ΟΥἸ 08,6 ΘΟΥῸΠῚΙ 

οὐ ῬΠδυβδοὶ. ᾿ 

Οὐπι δαύοπι ἀθίοθηι οὐ 46 πιοηΐθ, 

[ϑοαύδθ [αηὖ Θὰἢὶ ὑσῦ886 πια]ύδθ. 

Εῤ 6006 ᾿ἸΘΡΙοίαβ συϑηΐθηὴβ δάοταθδύ 
ΘῸΠῚ ἀἰσθηβ ΠΟΤ η6, [1 τὶ, ρούβθϑ 116 

τ ἀ8 6. 

ΕΛ οχύθῃμαθηβ τηϑηατῃ ὑθύϊριῦ Θατη [6- 

[Ὁ5 ἀἴσθηβ ὕο]ο, τυπᾶδτθ. Εῤ οοηΐθ- 

[τὰ τηυπάδία, ον Ἰθρτ ἰδ. 

ΕΛ αἷῦ 111 Ιϑβ 146. Ὡθπληΐϊ ἀἰχϑυΐβ, 

[ἃ νδᾶάθ οἴνοαπαθ ἐθ [δοουάοίϊ, οὐ οὔδΥ 

ΤῊ ΠΠ5 αποα ργδοοθρὶῦὺ Μογίρα, ἰπ ὑθ[{- 
τποηΐαπη 1115. 

Οὰπι δαύθπι ἰπύγο [οὐ ΟΔΡἢ ΔΙ ϑυτη, 
δοοοίν δὰ θὰπὶ ΟΘηὐαΣΟ ΤΌ 85. ΘῈΠῚ 

Εύ ἀϊοθηβ Πουηΐηθ, ΡΌΘΙ πιθὰ5 ἰϑοθύ 

ἴῃ ἄοτπο Ῥδυδι γύϊοαβ δῦ 1186 ὑουαΘ ἊΓ, 



ὅϑ ἘΨΑΝΘΈΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 8, 7---19, 

ὙΠ], 7. 981} Κνυδίπ ἀπ ἵπιπηα ἴδπιβ  ἶκ Κνυϊπιδηᾶϑ σἂ μά {|} Ἰηδ΄. 

» 8. 92Δ}} ἀπάπαβαηᾶβ [ἃ Ππαηδαίαηβ ναί ,ΕΥάυα, πὶ ἵπὶ γαίγί 8, 

ἱ αὖ ἢγδι τηθῖη ἵπηραρράϊδ, δκ ὑμεξάϊποι κυ! ναύτας ἘΞ 18} 

ΘΔ ἢ δ 1] η1 0} (ἃ (ΠΙατηαστιβ ΠΊΘΙΠ8. 

» 9. οὐδ ἄπκ ἹΚκ τηδηπᾶ ἴπῚ| ΠαΡΑΠα5. πῇ ν] Δ πη] πιθὶ πϑηηηδ σἃ-- 

ἀγαύε!η5. 14} Κυϊπα ἀὰ {παηηπια σαρσρ 8} σαροίίῃ, Δ} δη- 

ὑπδυϑηητηἃ,  Κυης 1841} ΚυΙπ ἢ, 84 ἀπ {ΚΑ]|κὰ τηϑπϑιηπηὰ (αν οὶ 

ὑπμαία' 74} ἰάθ 1{}.ἡ 

.»» 10, Οαμάμπθ᾽απαθ. ἐπαη ἰδία {Π|84]61κιᾶα. [Δ Κναΐῃ ἀπ {μάϊπη 
αἰαυ]άϊ Π]απάαπι «ΑἸμδη, Κυιπα ἸΖυῖβ, πἰ ἵπ ἰΠαδ]α [ναϊάϊπαα 

ϑαϊάπθϑίη Ὀϊραί. 

». 11. Αὐἰμίμδη Κυιίῃα ἴΖνῖβ, ὑπμαΐθὶ τηϑηαράϊ ἔπι τπὐτῦηϑθα 8} 

(ἀσσκνα Κυϊπιαπα 18} ἀπακυμηθ]απα τα ΑΡγΆΠπαπηα [Δ ἴίακα 

Ἶδι Ἰακόρα ἴῃ ἐπ πδαηρανα]άϊ πιὰ. 

., 12. (ἴ(ὰ ἐμάϊ [πηΐὰ8 ἐπ πἀδηραγ 5. πϑναίτραηάα ἴῃ τἰκνὶβ ἐπαία 

ΒΙΠαυμη ὃ. 1ἀϊπαῦ γίγ ἢ στδίβ 161} Κυα 5. ἐπηξΠὶν ἃ. ἡ 

» 18. 7288. Κνδίῃ ἴδίαβ. ἐμαιηπια Ππαπάδίααα (Θασρ 141} [ναἰνὰ ρσὰ- 

Ἰάπιθ] 485, ναίγεμάϊ {ππ5΄. 181 σαμάϊπδαι (ὰ {πϊππηαστιβ ἴ8. ἴπ 

)άϊπάϊ Ὠνβι]ά!. 

» 14. 76} Κνιπδηά5 ἰδίμπβ ἴῃ ραγάα Ῥαϊγάμπβ, 4} ὃ σαίδῃν Γνδίῃγοῃ 

15 ΠΙσαηᾶθιη ἴῃ Πιοιςη Ἔ. 

» 109, ὅ88} αὐάϊὸκ παπᾶάϊπι ᾿Ἰζὸβ 184} ὙΥΓΤΝ 4 [ὁ ποιὸ. ὧνν 11- 

Γάϊ5. 18 Δηαθδμ 148, ἹπηΠΊΔ. 

», 106. Αὐ δμάαηδῃξἪἋα ἐπδη ναύν]πδηηηα,, αἰθᾶστιη ἀπ Ἰπημηηδ, 4 1-- 

ΠΟ Π 8} 5 ΤΠ Πασ Δ Π5. Δ} ὈΒΥΔΙΡ ἐπδηβ τη Π5 ναύγαα 18} ἃ]-- 

Ιδηβ {πᾶη5 τπ|01}- Πα απ αδηβ. σά 1148. 

., τῆ. ἘΠῚ ἀϑρη]πδᾶδαϊ! ἐμαΐα σαι]! {παίγῃ Ε αΐαη ἘΞ ργαύδδεαι 

Κν!πδπάδη οἶα ἸΠΙΠΔ ΗΓ Πη5 πΠίδΥΟΒ. π5η8 πὶ 18} [αὐ ΠῸΪΠΒ. ΒΡ ΔΓ. ἡ 

., 18. Οαἰαίμναηᾶθ ἐπαπη ἰδίαβ. τηαπαραηβ Πἰμβηδη5. δὶ ΠΚ, μιὐλδαῖε 

Βα] πῃ [ΠΡ Π] 85] ἘΞ ΠΙΠΔΥ ΠΊΔΥΘΙΠ. 

» 19, 748} ἀπαίραρρδηάθ ἀϊπβ όκαγοῖβ Κναίῃ ἀπ ἴμηηια .1,ἀ 17], 
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ΥΙΠ. 7. (Καὶ) λέγει αὐτῷ (ὁ ᾿Ιησοῦς) 
᾿Εγὼ ἐλϑὼν ϑεραπεύσω αὐτόν. 

.» 8. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ἑχατόνταρχος 
ἔφη Κύριε, οὐχ εἰμὶ ἱκανὸς ἕνα μου 
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλϑης" ἀλλὰ μό- 
γον εἰπὲ λόγῳ, χαὶ ἰαϑήσεται ὁ 
παῖς μου. 

,., 9. Καὶ γαρ ἐγὼ ἀνϑρωπός εἶμι ὑπὸ 
ἐξουσίαν [τασσόμεγος], ἔχων ὑπ’ 
ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τού- 
τῳ Πορεύϑητι, χαὶ πορεύεται, καὶ 
ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, χαὺὶ τῷ δού- 
λῳ μου Ποίησον τοῦτο, χαὶ ποιεῖ. 

» 10. χούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐϑαύμα- 
σεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀχολουϑοῦσιν 
«μὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἕν τῷ ᾿Ισραὴλ 
τοσαύτην πίστιν εὗρον. 

» 11. «““Ζέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 
ἀνατολῶν χαὶ δυσμῶν ἥξουσιν χαὶ 
ἀνακλιϑήσονται μετὰ ᾿Ἵβραὰμ χαὶ 
᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν᾽" 

.» 12. Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐχβλη- 
ϑήσονται εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον" 
ἐχεῖ ἔσται ὁ χλαυϑμὸς χαὶ ὁ βρυγμὸς 

τῶν ὀδόντων. 
», 18. Καὶ εἶπεν ὁ ̓ Ιησοὺς τῷ ἕχατογ- 

τάρχη Ὕπαγε, (καὶ) ὡς ἐπίστευσας 
γενηϑήτω σοι. χαὶ Ἰάϑη ὁ παῖς ἐν 
τῇ ὥρᾳ ἐχείγη. 

» 14. Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿ἸΙησοῦς εἷς τὴν 
οἴχέαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενϑερὰν 
αὐτοῦ βεβλημένην χαὶ πυρέσσουσαν. 

» 156. Καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, 
χαὶ ἀφῆχεν αὐτὴν ὁ πυρετός" καὶ 
ἠγέρϑη, καὶ διηκόνει αὐτῷ. 

ἬΝ τὰ Ὀψίας δὲ γενομέγης προσήνεγ- 
χαν αὐτῷ δαιμονιζομέγους πολλούς" 
καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ. 
πάντας τοὺς χαχῶς ἔχοντας ἐϑερά- 
πευσεν. 

» 17. Ὅπως πληρωϑῇ τὸ ῥηϑὲν διὰ 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος 
«Αὐτὸς τὰς ἀσϑενείας ἡμῶν ἔλαβεν 
χαὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 

» 18. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πολλοὺς ὃχ- 
λους περὶ αὐτὸν ἐχέλευσεν ἀπελϑεῖν 
εἷς τὸ πέραν. 

» 19, Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 

ΑΙ 111 Ἰοίαβ. Ερο γοηΐδπι οὐ οαγδθο 
ΘῸΠ1. ᾿ 

ΕΛ γϑίρομαθηβ οϑηξασίο αἱύ Του Π6, 
ΠΟῸΠ [πὶ αἴρῃ αὖ ἰηύγο [0 ἰδοῦ 

τηθῦμη: [64 ὑδηύαμπι αἰο σϑῦρο, οὐ (8 η8- 
ὈΠῸΣ ῬΌΘΙ ΤηΘῈ8. 

Ν οὗ ΘρῸ ποπῖο [ἀπ [ἀ}} ροὐοίύθ, 
ὨΔΌΘΩΚ [Ὁ 16 1065, οὐ αἀἴοὸ δαϊο 

δᾶθρ, οὐ νδᾶάϊύ, οὐ 8411 Ὑϑῃὶ, οὐ υϑηΐϊύ, 

οὐ ἴρυνο πῖθὸ Εδο ἢοο, οὐ ἴδοϊύ. 

Αὐάϊοηβ δαίοιῃ [οἰα5 πλϊγαύας οἱ οὐ 

[Θααθη 5 (6 αἰχὶύ Ατηθ αἴθ γψοἱβ, 

ΟῚ ᾿ἰπΠΥθηϊ ὑδηύδηη Πάρι ἱπ ΠΙΓΔΠ6]. 

Ὅϊοο δαύθιη τοδὶ ααοα πιϊ} 80 
ΟΥθηθ οὖ οοοϊάθηΐθ νϑηϊθηῦ οὗ γΘΟῸπη- 

θθηῦ οὐπὶ ΑΡΥϑΠδπὶ οὐ {486 οὐ ΙΔ 000 

ἴῃ ΤΘΡΊΟ ΘΟΔΘΙΟΥΏΠΙ ; 

ΕἼΠῚ δαΐθηη ὙΘΡῚῊΪ ΘΙ ΘΗ} ἴῃ (6η6- 
ὈΥΓΔ5 οχύρθυϊουθε:: ἰὉ1 ουὐἱὺ Βοίαβ οὖ [τοῦ 

ἀρθηΐίαμι. 

ΕΛ αἰχιὺ Το οοϑηθατοηϊ δάθ, οὐ 

Ποαῦὺ οὐραϊα! 1 δαὺ εἰ]. ἘῚ [ᾳφηϑίαβ οἱύ 

ΡΌΘΙ ἰπ πογδ, 1118. 

ΕἘῤ᾿ οὕτη τϑηϊ οὐ [οι ᾿π ἀοιπιμη ῬΘ- 

ὑγΐ, υἱᾶϊῦ (ΟοΥαπὶ οἷα ἰδοθηύθπι οὐ ἔθ τ ]- 

οἰϊδηύθχη. 

Εῤ ἐρέϊριῦ Ἰηϑηθπ) οἷὰβ, οὖ αἰμη[ὑ 
θᾶ ἔθου, οὐ [υὐτοχὶῦὺ οὖ τἱηϊ γα ρδῦ 

ΘΙ5. 

Μοίρουθ δυύθῃι ἴδοίο οὐ! γα οἱ 

γα] ο5 ἀϑοιηοηΐα, ὨΔθΘηὐθ5: οὖ οἰϊοϊθθδύ 

[ριτιθαβ σϑυῦο, οὖ ΟἸΊΠ65 τη810 ΠδΌΘηὗΘΑ 

οαγδγιῦ ; 

10 δαϊτηρ γοῦν ααοᾶ αἀϊούσηι οἱ ῬΘΥ 
ΕΓαΐϊδηη Ῥυορῃθύδηι ἀϊοοηύθιη ἴρίθ ἱπῆτ- 
τηϊ αύθ5 ποίίγαβ δοοθριῦ οὖ δϑρτούδιϊοῃ 65 

Ρογχίαν!ύ. 

Ψιάθη5 δυΐθιη [οί ὑσσῦδβ πηα]δ 5 

Οἰγοὰμα [6, ἰαΓΠΠὺ ἰγ6. ὑγϑηβ ἔγϑύθτη. 

ΕἘλ δοοοᾶάθῃξ ὑπὰ5 Γουρ δἰἷύ 111 Μᾶ - 
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Ιἀ1{{|4 ἔπακ, ἐπβηναάπῃ ἐπαᾶοὶ ραρρίβ." 

ΥΠ]|, 20. 721} Κναίῃ ἄπ ἵπιπιὰ ᾿δα5., Εαύμπβ σγὸθὸβ ἀΐϊραη ἢ ἔαρ]ὸ5 

ῬΨὙὋ -᾿ 

»» ΨΜ 

«ΨὮἷ ΨΜ 

Ψ ΨὩ 

ἘΠΠΏΪΠ15. [Ἰ{14Π5, ΤΠ [ὉΠῸ5 ἸηΔη5 πὶ Παράϊῃ, ἤναν πάμσθι! ἢ [δἱη Ἐ 

ΠΗ Πν α10] Δ]. 

21. Απμύμαχιἢ ὑπ {Ἰρόπ] ὃ 15. Κνδίῃ ἀπ Ἰπηπηα ,ΕὙάπ7α, υδ]άμπθει 

Π15 δ σΔ] 6 ΠΔῃ 74} σῇ] Πδη αὐἰΐδη πη] πη. ἡ 

22. ἴθι ἴδῆιβ Κναΐῃ ἀὰ Ἰππιηὰ ,1ἀϊ οὶ ὩΡᾺΓ πηΐβ [48 δὲ ἐπδη5 

ἀάπξῃδηβ Π]Πμδη (δἰπαη5 ἀάπῃίδηβ. ἡ 

29. 9Δ}} Ἱππαίραρραηάίϊη πη ἴῃ {Κὶρ, δίαιτα] άπ ἵπηπηὰ [1-- 

ῬΟη]ὺ5 ἴδ. 

24, 0714} (ἀϊ, νὸρβ τη 1Κ11]5 να ἴπ τηδγοίη, [ναίνᾷ {μπαία, {ΚΡ 
σα Πα] 1} ναίγίμδη ἔγαμπι νὄρίπι Ἐ. Τ0Π 15. (ἀΠΠὸρ. ἔ 

20. 4248} ἀπαίραρσαηάδηβ [Ἰρδη]β 15 υὐτάϊΠ]αδάπη ἴηα, Κυ!ῃδη- 
ἄδηβ ,(ΕἸά)α, πδίδι ἀη515, ἔγα κυ ὉΠ 810." 

20. 718} Κναΐῃ ἄμ ἴῃ ἴδίαβ να [αύγξθιι!, 161}}1- ρα] άπ] 8η-- 

ἅδη! ΤΠΔηὰΠ υὐγϑ πα 5. σαίοκ νη 81 1811} Ἰη8 61 η : 8 νᾶγίῃ 

ὙΙ5. ΠΉ1Κ]], 

27. ἴδῃ [πάϊ ππδη5 [Δα] οἰκιἀδάπη Κνϊπαηάδηβ, Ἡν οἰ κα ΤῸ (ἃ, 
δἱ 180} νἱπαῦβ 18} τηᾶῦθὶ αὐηάπβ)ηα ἸπηΠη8 7" 

28. Ζ241., Κνυπηδηάᾶϊη Ἰηπια Πἰπ δ] τηδι θη ἴπ ράμπ)α ΟδϊτραϊἝἊἀϊηδ, 
Ά . Ά “. -  ς Ά ΦΑ δι 8 ΠΥ . 

ϑδμηδιϊαδάϊμη ἵπηπια ὑνάϊ ἀδϊπη πα γ7 05. τ5. Ὠ] ἀν αβη  Π] ΥἸΠηΔΠἀΔη8, 

[1614] ἀϊ Ηα, ἰναίναδ πὶ τηδηΐα πδηηᾶ α5]6 1 Π8ῃ {ΠΥ {π8πηᾶ νἱς 

͵άϊπαπδ. 

20, 2724} (ἀϊ, ῃγὸριαδάπη Κνιπαηάδηθ Ηνα πΠ5 14} {ππ5, [ὅΠι, 3 

([απάπι στ 5 ἢ Κυδπι Πδν ἔαύν π8] ὈΔ]ν] Δ πΠ515 7΄ 

90. αβὰῃ {μδη ἔαίτγα ἴῃ Ππαίγαα [νϑἰηθ τηδηδράϊζα ΠΑ] ἀδπᾶ. 

31. ἴῃ ἐμὸ (κόμβια δάμη ἵπα Κυϊμπαηάδηβ Β΄, 9αθάϊ πδνδίγνρίβ 

ὉΠΞ5, 5] προ] πη ρδ]οιμδη Ἐ ἴπ {πὸ Παίταα [νϑἰηδ. ἡ 

92. 9848} Κναίῃ ἀὰ ἴπὶ Οἀρριίῃ΄. 10 οἷβ πϑραρραπάδηβ ρα] Πα η 
ἴη Παίγάα [νϑηδ. 184}} [Γἀἰ, τὰπ ραναύγηὐθπη [15 4114 (ὁ Παίγαδ, 
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εἶπεν αὐτῷ 4ιδάσχαλε, ἀκολουϑήσω 
σοι ὅπου ἐὼν ἀπέρχῃ. 

ΨΠΠ, 390. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Αἱ 
ἀλώπεχες φωλεοὺς ἔχουσιν χαὶ τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατασκηγώσεις, 
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐχ ἔχει 
ποῦ τὴν χεφαλὴν κχλίγη. 

» 231. Ἕτερος δὲ τῶν μαϑητῶν εἶπεν 
αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον 
ἀπελϑεῖν χαὶ ϑάψαι τὸν πατέρα μου. 

», 32. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς λέγει αὐτῷ "4χο- 
λούϑει μοι, χαὶ ἄφες τοὺς γεχροὺς 
ϑάψαι τοὺς ἑαυτῶν γεχρούς. 

,», 38. Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἷς τὸ πλοῖον, 
ἠχολούϑησαν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐ- 
τοῦ. 

,» 94. Καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγέγετο 
ἐν τῇ ϑαλάσση, ὥστε τὸ πλοῖον χκα- 
λύπτεσϑαι ὑπὸ τῶν χυμάτων᾽ αὐτὸς 
δὲ ἐχάϑευδεν. 

» δῦ. Καὶ προσελϑόγτες (οἱ μαϑηταὶ) 

ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε σῶ- 
σον, ἀπολλύμεϑα. 

» 20. Καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἔστε, 
ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερϑεὶς ἐπετίμη- 
σεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ ϑαλάσσῃ, 

χαὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
5» 9.2: "“Ὧὲ δὲ ἄνγϑρωποι ἐθαύμασαν λέ- 

γοντὲς Ποταπός ἔστιν οὗτος, ὅτι οἱ 
ἄνεμοι καὶ ἡ ϑάλασσα ὑπαχούουσιν 

αὐτῷ; 
,» 28, Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εὶς τὸ πέραν 

εἷς τὴν χώραν τῶν Γερασηγῶν, ὑπήν- 
τησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἔχ 
τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ 
λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελ- 

ϑεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐχείγης. 
, 29. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τέ 

ἡμῖν χαὶ σοί, υἱὲ τοῦ ϑεοῦ; ἤλϑες 
ὧδε πρὸ χαιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 

, 80. Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη 
χοίρων πολλῶν βοσχομένη. 

, 31. Οἱ δὲ δαίμονες παρεχάλουν αὐ- 
-τὸν λέγοντες Εἰ δὐβόλλεις ἡμᾶς, ἐπι- 
τρεψον ἡμιν ἀπελθεῖν εἷς τὴν ἀγέ- 
λην τῶν χοίρων. 

,ὄ 92. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. οἱ 
δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἷς τὴν ἀγέ- 
λην τῶν χοίρων" χαὶ ἰδοὺ ὥρμησεν 

δι Υ, ΙΘασδῚ ὑθ Χαοοαπιαθ 1ΘΥ185. 

ἘΠῚ ἀϊοὶῦ οἱ 1ϑαβ ὙΙΡΘ5 ἔονθδβ μ8- 
Ῥαπῦ οὐ σοϊπμουθϑ ο86]1 πἰάοβ, Β]ϊὰ 5. δα ύθτα 

Βοιηΐηἶβ ποὸὴ Ὠδθθῦ ἈὉῚ οαραὺ τρο]ϊηθῦ. 

ΑἸΐὰβ. δαΐθμι ἀθ αἰ οἰ ρα} 15. οἷὰβ αἱῦ 11] 

Ποπιΐηθ., ρϑυτηϊνίθ τ6 ΡΥ .ΠῚ 1Γ6 οὗ 

[Θρϑ γθ ρδύγθῃι ΤΠ ΘΌΠΙ. 

Ιοἴαὰ5. δαύθιῃ δἰἱὺ 111} ϑθαῦθυθ τη, οὗ 

αἰπηϊυῦα. τηογύπαοβ (ΘΡΘΙγΘ τηουΐαοβ [Ὁ05. 

ἘΠῚ δίοοπομίθ δὸ ἴῃ πϑυϊοαϊδιῃ [8- 

οὐδ (απὸ Θαπὶ Αἰ ΟΙΡῸΪ οἰαβ. 

ἘΠ 6δοῦθ πιούιῃβ τηϑρηὰ ἔδούμβ Θ[Ὁ 1 

τηϑυῖ, ἰΐῶ αὖ πᾶνίοαϊα ρου γθύαν ἢποίύϊ- 

Ῥὰ5 ; ἰρίβ. σϑῦὸ ἀουτηϊθυϑύ. 

ΕἘΠπλ δοοοίρυαηῦ οὐ [ἀϑοϊύδυθσηῦ ΘῸΠῚ 

ἀϊοθηΐίθς Ποιηΐηθ [αῖγῶ 05, ῬΘΙΠΊΒ. 

Εῤ᾿ ἀϊοῖῦ οἷ Θαϊά ἐἰμ! 4! οἰεβ, τηοάϊ- 

οδθ βάρ ἢ Τύμο [ὌΓΡΘΙΒ πηρθγαγὶῦ γθῃ- 

ἐϊβ δὺ τηδῦὶ, οὖ ἔδούα ον ὑγϑηα δ 

τηϑρ8.. 
ῬΟΙΤΟ ΠΟΠΪΠ65 Τλϊγδῦ αηὖ αἸοΘηθ5 

Θυδ|15 οἱν πἰο, ααἰδι οὖ σϑηῦὶ ὺ τηϑύθ 

οὐϑαϊαηύ οἱ ἢ 

ἘΠῚ οὰἀπὶ υϑῃϊτἊθὺ ὑγδη5 ἔγούαμη ἴῃ 16- 

σἰομθπι ΟΥ̓Δ πουαση., ΟΟΟΤθυαηῦ οἱ 
ἄπο παροηύθβ ἀδϑιηοηϊα ἀθ πιοπαϊηθῃ- 

ἐἰϊ δχϑαηΐθβ, [ὩΘΥῪἹ ΠΪΤΩΙ5, ἰδ αὖ ΠΘΠ1Ὸ 

Ρο[6 ὑγϑηγθ Ρ6. νἱδηὶ 1|18πι. 
ἘΠῚ 6δοοθ οἰδιπαυθσαπὺ ἀϊοθηύθβ Θυϊὰ 

ποΡὶ5 οὐ δ], Β11 ἀθὶ Ὁ σϑῃϊὶ πὰς δῃΐθ 

ἐθΠΙΡῸΒ ἐογ 6 γ0. ΠΟΒ ̓ 

Ετδὺ δαύθηη πὸ ἰοηρα 80 1115 Ρ,ΘΣ 

ῬΟΥΘΟΥαΠι τ] Οὐ ῬΘΙΌΘΠΒ. 
Ῥϑριλομθ5 δαΐθπι τοραθδηὺ θατα 41- 

οοηΐοβ 5] ϑἱϊοὶβ ΠΟΒ, τοῦθ ΠΟΒ ἷἱπ βγθ- 

9.61 ῬΟΥΘΟΙΊΠΙ. 

Εῤ᾿ αἷὐθ 115 106. Αὐ 111 ὀχθαῃύθβ 8016- 

γαπὺ ἱπ Ροτθο5, οὖ 6008 ἱπηροία 8Ὀ 110 ἴο- 

ὑπ ΚΊΘΣ ΡΘΙ ΡΙΆΘΟΘΡΒ ἴῃ τη819, ΘΟ Τπ01- 
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δηα ἀνα η ἴῃ τηδγθῖη 184 σαἀάπίπηδάδαμπηῃ ἴῃ γαίπμϑηι. 

ΥΠΙ, 38. ἴτῇ ἐμάϊ μαϊδαπάδηβ ρας ῃ]αάμιῃ [δῃ ρα] οἰ ἐμδηἀδηβ σαίδίμαη 

ἴῃ Ὀάπτρ Ἐ 411 ὈΪ {πδη5 αἀϊπη 8 788. 

. 34, 728}. [ἀϊ, 811 (ὃ Ῥαύγρβ υβ] 447 νἱΐῃγα " ἰδία 74} ραίαίπνδη- 
ἀδη5 ἴπωῳ Ὀδαμη, οἱ ὑϑ110 1 ὨΙηαΔΥ Τηδυϊκῦβ Ζῶ. 

ΙΧ, 1. 4811 αἰεϊσαηαβ ἴῃ {ΚὶρΡ αἰαυ]άϊἢ Ἐ Δ} Κυδμὶ ἴῃ [δ᾽ηά1] Ὀαύτγρ. 

» ὅ’.. ΤΒΔηὰἢ Ἐ δἰθόσιη Ἐ ἀα ΠἸηπηδ, ἀ5]1}Π8ῃ δηδ Ἰρτὰ ᾿Ιραπάδῃ. 8} 

θϑ δ] ηναηαβ [αβ σα]άπθοθίη ᾿ἰζὲ Κναίῃ. ἀπ ἐπδιημηα ὑβ]Π]η : 

ΤΕ χ Δ [61 ἐπακ, Ὀδγη]ΠῸ ! αἰ]δέαπαα ἐμὰ ἔαναύγηξοὶβ ὑπο] η08." 

» 9. ΤΒδγὰΐ [ἀπά] {Π|χὸ Ὀδκαυ] δ Κνδέμαῃ ἴῃ [5 ΠΠΡδμὶ ,ὅ'8. να]ᾶ-- 

᾿χηδγοιῃ." 

, 4. 74}} νἱίαπᾶβ ἴδίαβ ἐμὸβ τι δηΐϊηβ ᾿Ἰζὲ Κναίῃ : φθυμνὰ 75 

μὴ] δ} αῦ1|ὰ ἴῃ Παίγίδιη ᾿χναγάϊηη 7“ 

» ὥ. φΗνδίμαν ΤῸ γα] 15 ἀζδίϊζὸ Κνυϊῃδη ,αἰδίαηαεα μ5 ἔγαναύγῃ-- 

615. Ἐ ἐπάπ Κυϊμδῃ «ΥΥ615 18} σαρριῦ 

» 0. ,Αἰμέμδῃ 6ἱ νἱΐθιίῃ, ἐπμαίθὶ νδ]αΐη! παρά ἢ [ἃ [ἀΠππ18 88 

δῆ, δἰγέμάϊ δ] Π]ύδη ἔαναύν ἐϊη5΄, ὑμαηὰ} Κα ἀὰ {μδαηηπιὰ 

ἘΠ Π1ὴ  υγθι η8. ἢ1ΠΔ ὑπδηὴὰ ΠΙΡῪ {ποίηδϑηδ, 18} σὰσρ ἴῃ σαγὰ 

{ποιηδηδ.΄ 

.», “. 4281. υὐ͵τοϊίδη5β ρα] ά}} ἴῃ ραγα [δἰηδηδ. 

» 8. Οδίδίπνδη θη8. {πδη ᾿ηϑηδροῖηβ. μι δαπη [1148] 1 Κ] απ άδη8 Ἐ 78} 

Π] Κ1]Π]ἀδαπη σαΐ ὑπδπηὰ οἰ θαπάδη να] 1 [ν8] οἰ Καΐϑ ᾿Π8ΠΏ8Π1. 

» 9. 7848} {μδίν]ομαπᾶ5. ἰδίμπιβ. 16Ἰπὲπγὃ σαί Πν τηϑηπδᾶπ [Ἰαπάϑη 

αὖ τηδίάϊ, Μαιῃίμάϊα Ἐ Πάϊξαμαπμα, 718} Κνδίῃ ἀὰ ἴπηηια 1, {{6] 

Δαν τηϊβό. 18} υϑίϊὰπάδηαβ 146] αἴαν Πηϊηδ. ---- 

» 10. 488} ναυτέῃ, ὈΠΠῸ ἴθ δμακυμηθια ἴῃ ραγᾶδ, 14}. [41] Ἰηδηδράϊ 

τηδίαι)}ὺ5 7. ἐταναύνηξάϊ Ἰκυπηαπάδηβ τη παπακαμπηθι δάση ἘΞ ἴοίαα 

7848} Πρδη͵δηη ἴ8. 

». 11... 248} ράινμπη)απμάδηβ. Εδγοι(ἀϊοῖ5 Κυδέμπη ἀπ ἐπάϊπη ΠΡΟη] απ 15 

θυ μνὃ πη} πιδίδη)δπι 8} ἐγαναύχ ὐάϊπη τηδ} 1} (ἃ 16 1{87 818 
ἸΖνᾶν Ὁ" 
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πᾶσα ὴ ἀγέλη [τῶν χοίρων] χατὰ τοῦ 
χρημνοῦ εἷς τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ἀπέ- 
ϑαγον ἐν τοῖς ὕϑασιν. 

ΥΙΠ, 88. Οἱ δὲ βόσχοντες ἔφυγον, καὶ 
ἀπελϑόντες εἷς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 
πάντα χαὶ τὰ τῶν δαιμογνιζομένων. 

» 94. Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξηλϑεν 
εἷς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, χαὶ ᾿ἴδόν- 
τες αὐτὸν παρεχάλεσαν ὅπως μεταβῇ 

ἘΣ ΑΟΣ ΕΟ ς τ ἱξὰ;, 
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

ΙΧ, 1. Καὶ ἐμβὰς εἷς τὸ πλοῖον διεπέ- 

ρασεν, χαὶ ἦλϑεν εἷς τὴν ἰδίαν πόλιν. 
᾿ς κα ἡ τὶ προσέφερον αὐτῷ πα- 

ραλυτικὸν ἐπὶ χλίνης βεβλημένον. 
χαὺὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐ- 
τῶν εἶπεν τῷ παραλυτιχῷ Θάρσει, 
τέχγνογ᾽ ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι σου. 

» 39. Καὶ ἰδοὺ τινὲς τῶν γραμματέων 
εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ. 

» 4. Καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐγθυμή- 
σεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα τί ἐγθυμεῖσϑε 
πονηρὰ ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν ; 

» ὅ. Τέ γάρ ἔστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν 
ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν 
Ἔγειρε χαὶ περιπάτει; 

»θ. Ἵνα δὲ εἴδητε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
ἀφιέναι ἁμαρτίας, τότε λέγει τῷ πα- 

ραλυτιχῷ Ἐγερϑεὶς ἀρὸν σου τὴν 
χλίγην χαὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶχόν σου. 

,, ἐς. (Καὶ ἐγερϑεὶς ἀπῆλϑεν εἰς τὸν 

οἶχον αὐτοῦ. 
» 8. Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήϑησαν 

χαὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεὸν τὸν δόντα 
ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 

» 9. Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐχεῖϑεν 
εἶδεν ἄνϑρωπον χαϑήμενον ἐπὶ τὸ 
τελώνιον, “͵αϑϑαῖον λεγόμενον, χαὺ 
λέγει αὐτῷ χολούϑει μοι. χαὶ ἀγα- 

στὰς ἠχολούϑησεν αὐτῷ. 

,», 10. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀναχειμέγου 
ἐν τὴ οἵχίᾳ, χαὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι 
χαὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλϑόντες συναγνέχειντο 
τῷ Ἰησοῦ χαὶ τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ. 

», 11. Καὶ ἰδόντες οἱ «Ῥαρισαῖοι ἔλε- 
γον τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Διὰ τέ 

μετὰ τῶν τελωνῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν. 
ἐσθίει ὁ διδάσχαλος ὑμῶν; 

ὕαὶ (αὖ ἴῃ δΔαα15. 

Ῥαί[ογοβ δαύθηι ἔπρουτιηύ, οὐ σϑηΐθη- 
65 ἴῃ Οἰγιαύθηυ πα υθυαηὺ οχπηΐβ, οἱ 

Ὧ6 δὶβ. αὰϊ ἀδοιηοηΐδ, ΠΔΡαθΥδηΐ. 

ΕἘῤ δοὸθ οί οἰνίίαξ οχιῦὺ οὈτνίϑηη 

Ιφἴα, οὐ υἱίο οὸ γτορδραῃηὺ αὖ ὑγαμῃβίσοὺ 

ἃ ΠΗΙΡὰΒ ΘΟΙΌΠΙ. 

ΕΓ δίοθηάθῃβ ἴῃ πϑυ]ΘΌ] τὴ ἐγ 5118- 

ἰανὶῦ, οὐ σνϑηϊὺ ἴῃ οἰγιταύθῃ [Ὡ81. 

Ἐῤ ροοὸθ οἤδσυθρδηῦ δἱ ρδυδιυ 

Ἰδοθηΐθμι ἴῃ Ἰθοΐο: οὖ νἱάθηῃβ [65 ἤθη 

ἸΠοστα αἰχιὺ ραγγύϊοο Ομ ΗἸ], το- 

τηϊψε θαυ {01 ρϑοσαύα ὑπ. 

ΕΛ 6006 αυϊάδηι (6 [ὉΥ]015 αἰχουπηῦ 

ἰηΐσα [6 ΗΙὸ ὈΙΔΒΡμοιπδύ. 

Εὺ οὑπὶ νυἱ Ποὺ Το οορ᾽δύϊο 65 
ΘΟΙ., αἰχὶὺ Ὀὺ ααϊὰ οορὶὐαύϊβ τη] ἴῃ 
ΘΟΥαΙ 5. σνϑίἐτ]β ἢ 

Θυϊὰ ον ἔοι α5, ἀΐοοσο Πιπαμΐαν 

{101 ρροοδύδ, δαὺ αἀἴοθύθ ἥασρα οὖ 81η- 
Ῥα]ὰ ὕ 

Ὁὺ [οἰδῦβ δαύθιη χαοηῃίϑιη Π]ῖπ5 Πο- 

τ] η15 δ οὺ ροὐοί αὔθ ἴῃ ὑθυτῶ αἰμηϊύ- 
ἰθμα] ρΡθοοαΐ8, ἔπη δἱῦ ρδγδὶγίϊοο 

δΌΤρΡΘ., {0116 Ἰθούππη ὕπσστη οὗ σϑᾶὰθ ἴῃ 

ἀοπαθμη ἔπϑπ. 

Εὐ [αὐτοχὶῦ οὐ δι ἴῃ ἀοτηθπη [8]. 

γιάοηΐος δαύΐθμη ἔσσθαθ ὑϊπηπουιηῦ οὐ 

Θ]ουΠποδυθυιηῦ ἀθατϊη 4] ἀθα]ν ρΡούοίδ- 

ὑθπι ὑδίθιη ΠΟΙ 15. 

Εῤ οὕὐτπῃ ὑΐδηβίσοῦ ἱπᾶρ 1ϑἴα5, τυἱάϊῦ 

Ποιΐπθπι [ρἀρθηΐθπι ἴῃ ἰθίομθο, Μαΐ- 

ὑπ }) ΠΟΙΠΊΪΠ6, οὖ δ1ύ 1}}1 ΘαΌΘΙΘ Τη8- 

Εὖ [Ὀγρθηβ [ϑοαύπβ οἰ. θη. 

Ελ ἐδούπιη οἵ ἀἰϊβουμπηθομίθ θὺ 1ῃ 

ἄοτηο, 6006 πῊῸΪὉ] ΡῈ] δ ηὶ οὐ ρθαοᾶ- 

Το 5 Ὑϑῃϊθηΐθα αἰδοῦμαι Θθδηῦ οαπὶ [6[ἃ 

οὐ ἀἰβοὶρα 5 οἷαβ. 

ΕἘ νἱάρθηίος Ῥῃδυϊ οὶ ἀϊοοραηύ ἀἰ[ςἱ- 

ῬᾺΪΠ5 οἷὰβ Θυδῖθ οὑπὶ ΡῬᾺὈ]ΟΔη18. οὗ 

Ρϑοοδίουθι5 τπϑηάδασαὺ τηϑρὶ [66 νϑ ἴθι ὅ 
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ΤᾺ. 

23 

“ »“» 

Ψ Θ, 

ἊΣ “ἥἷ 

ἘΥΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 9, 12---28, 

12. ἴὰ ἴδίαβ. σαμάπβ᾽]απαβ. Κναίῃ ἀὰ ἴῃ ,(ΝῚ {παύγθυῃ μάϊάϊ 

16 Κοὶβ, δῖ ἰμάϊ πηῃά1} Ππαρδπάδῃη8." 

18. Αὐδίμδη ραρράϊ!, σϑηϊτηϊἢ ἤνα [1᾿άϊ , Αὐτηδ δ Π8 νη]]άα 

Δ} πὶ παη[Ἰ΄; πἰ{Π- πῃ Κνδῖη Ἰαύῃδη υἀδβναύγ ῃηΐδηβ, δκ ἴτᾶ- 

γαύγύδη8.“ 

14. ὙΤμαηυἢ αἰϊα 4] άπη ΠρΟη 5. ὁ μδηπᾶβ Ἐ Κυϊπαπάδηβ  Πυδνὰ 
γ6 18 18} ΕΔΥοΙ(ἀ16ῖ5. ἔαθαπι ἢὰ, 8 ἐμάϊ ΠΡΟ] 8 {πϑιηάϊ ἘΞ εἰ 

απ Τ΄ 

15. 781} Κναίῃ ἀπ ἵπι ἰδίαβ. , ἴθάϊ τπᾶρὰῃ [ἀη 78 μειμβιαῖ Ἐ κνάϊ- 

ῃὖπ ἀπα ἐπαία ἢγνθ]β ἐπὶ Ἐ τ ἴῃ ΤῸ γα ἰδίῃ 5 ἡ ΤΠ δἱ- 

ϑαρραηα Ἐ ἀαρῦβ, ἰπδη δίηϊμηδαα αἵ τὴ ίᾳ Ὀγας δ ηβ 188 ὑμδη 

[αἰ 8ηα. ἡ 

106. ΟΑὐμύμδη πὶ Ὠναβϑιαη ἸΔρ] ἢ ἀὰ Ἐ Ρ]αἰ-δηδῃ ὑπᾶυ 115 Ἐ 8Δη8 

(παρδῃ δίνη] δὴ, πη Δ ΠΙ 1 ἐ]] πη Ἐ δῇ ὑῃδιημηα [Πὰρὶη 18} 

ναί Ζὰ ραϊαύγα ναίγ 11}. ἡ 

17. ΟΝΙΠ- ἢ δὴ ο᾽αίαηα γνοίη πἰυ]αΐα ἴῃ ΡαΙσίηβ ἔαίγπ]δηβ ἀϊ}-- 
{πάπ αἰδίαύγηδηα Ὀδ]ροὶβ : ὈΠΠδ ἐμδη Ἐ 18} νϑίη ἀβραίηϊ ἢ 18} 

ὈΔΙΡ 615 ἔα Κυμηδπα, ΔΚ σ᾽αίδηα νϑίη Τπρραία ἴῃ Ὀδ]ΡΊΠΒ ΠΙῸ7 88 

788} Ὀαϊ]δύμαπι σαθαίγρααδ. "ἡ 

4{8.ἁ ΜΙ δηΟΙ ἴθ γόαιαα ἰμαία, ἀὰ ἴῃ, {πϑυὰἢ γοῖκα ἀϊπθ Κυ]- 

τη8η 5 ἴηνάϊ ἴηα Κυιπδηᾶβ, ἐπαΐθὶ δύ ὐδυ πηθῖπα πὰ ραίναϊ] ; 

δ Κ6ὶ Κυϊπηδη 8 δίϊαρθὶ παπᾶ {πρθῖηα, δηῶ 17 188 ΠΠ 61.“ 

19. 761 υὐτοϊίαπᾶς. ἴδίαβ Ἰ4α]4 αἴδυ μηδ 18} ΠΡΟ] 5. ἴ8. 

20. 94} (ἀ1, Κυϊπὸ Ὁ]  μδυΠηδηαοὶ ἰν}1}0 ἘΝ νἱηίσαηβ ἘΠ ααδύ- 

ϑαρσδηᾶοὶ Ἐ δξίαγὸ δὐὐάϊοκ {Κάπέα, να} 5. 18. 

“1. ἸΚναίπυἢ “δας ἴῃ [5 ,7]80άϊ] ὑπδίξάϊποὶ δἰὐζόκα γδίε]άϊ 18, 
ΘΔΗ1[8.“ 

22. ἴῃ ἴδια ρανδαηά]απᾶβ [κ [88 ραίαίμῃναπᾶβ ὑπὸ Κυδίϊ 

ΤΥ 6] ὑπὰκ, ἀδάμίαν : ρ]άπθθῖηβ {πθῖπα σϑηδα ἐμπακ΄. 

δ ραηαβ (ὃ Κνϊηδ ἔγδηι {πϊΖζάϊ ἢγθ1]άϊ 1ἀϊπάϊ. 

23, 716}} Κνϊπηαπᾶβ ἴδίμβ ἴῃ ραγάα {8 γί κὶβ ας ρδίδ νη 8 

(γἹΡ]]η5. 18 παύγη)πθ Παύγη] ημάδηβ Ἐ 8} ᾿ηδϑηδρθίη δύ} ὁπ βίη 

Κναίῃ ἀὰ ἴπῃ: 
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2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

ΕΥΑΝΟΘΈΙ,. ΜΑΤΤΗ. 9, 12---29, 

Ὁ δὲ (Ἰησοῦς) ἀχούσας εἶπεν 
(αὐτοῖς) Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύ- 
οντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χακῶς ἔχοντες. 

18. Πορευϑέντες δὲ μάϑετε τί ἐστιν 
Ἔλεος ϑέλω χαὶ οὐ ϑυσίαν. οὐ γὰρ 
ἦλθον χαλέσαι δικαίους ἀλλ᾽ ἁμαρ- 
τωλούς. 
14. Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μα- 
ϑηταὶ Ἰωάννου λέγοντες “1]ιὰ τί ἡμεῖς 
χαὶ οἱ «ρφαρισαῖοι νηστεύομεν πολλὰ, 
οἱ δὲ μαϑηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν; 
16. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μηὴ 
δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πεν- 

ϑεῖν, ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ὃ 
γυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 
ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ γυμφίος, χαὶ 

τότε νηστεύσουσιν. 
106. Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα 
ῥάχους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ" 
αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 
ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
17. Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς 
ἀσχοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μή γε, δήγ- 
γυνται οἱ ἀσκοί, χαὶ ὁ οἶνος ἐχχεῖ- 
ται χαὶ οἱ ἀσχοὶ ἀπολοῦνται" ἀλλὰ 
βάλλουσιν οἶνοῦ νέον εἷς ἀσχοὺς χαι- 
γούς, χαὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 
18.(. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, 
ἰδοὺ ἄρχων (εἷς) ἐλϑὼν προσεχύγει 
αὐτῷ λέγων Ἣ ϑυγάτηρ μου ἄρτι 
ἐτελεύτησεν. ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπέϑες τὴν 
χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ ζήσεται. 
19. Καὶ ἐγερϑεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς ἠκολού- 
ϑησεν αὐτῷ χαὶ οἱ μαϑηταὺ αὐτοῦ. 
20. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμοῤῥοοῦσα 
δωώδεχα ἔτη προςελϑοῦσα, ὁπισϑεν 

ἥψατο τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου 
πολιν 

αὐτοῦ. 
21. Ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτὴ Ἐὰν μό- 
γον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σω- 
ϑήσομαι. 
22. Ὁ δὲ ἸΙησοὺς στραφεὶς χαὶ Ἰδὼν 
αὐτὴν εἶπεν Θάρσει, ϑύγατερ᾽ ἡ πί- 

στις σου σέσωχέν σε. χαὶ ἐσώϑη ἢ 
γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐχείγης. 

29. Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν 
οἴχίαν τοῦ ἄρχοντος χαὶ ἰδὼν τοὺς 
αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον ϑορυβούμε- 

γὸν ἔλεγεν (αὐτοῖς) 
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Αὐ Τϑίαβ διάϊθηβ αἱἷῦ Νοη οἱ. ορὰβ 
γϑ] θη  θΒ τηράϊοο βοᾷ χη81]10 ὨδΡθη- 
108. 

Ἐππηύθβ δαύΐθπι αἰΓοἰΐθ φαϊά οἱ ΜΙ[6- 

ΤΊ ΟΟΥ̓ἀἸΙΔη γ010 οὖ ΠΟ [δουϊποίατη. ΝΟΙ 

ΘΗΪη ὙΘηὶ γοοϑῚ6 ἰα!05 [64 Ῥροοαύίογββ. 

Τυμο δοσρί[ουὰηῦὺ δὰ θὰση ἀἰϊ(οἰρυ]ὶ 

Το αἰσθηΐθ Θιδιθ ΠῸ5 οὐ Ῥἢδ811- 

[δϑὶ 16) απ ϑτηι8 γθα μύθου, αἰ [οἱρα}} δα- 

ἔθπι ὑπὶ ποὸη ἰοἰαηδηῦ ὅ 

Εὺ αἷύ 115 Τϑίαβ : Νυχηααϊα Ρο[[ἀπύὺ 
ΠΠ11 ΒΡΟΠΓ Ἰαρουθ ααδιηᾶϊα οαπὶ 1115 ο[Ὁ 

[ροπίαβ Ὁ ϑηϊθηῦ δαΐθιη 4165 οὔπῃ 8ι- 
ἕθυθίαν" 80 δἷβ [βῬοηίαβ, οὖ ὕππο ἰδϑίυ- 

πδραπηύ. 

Νϑιηο ϑαΐθμι ἱπηγηϊυὐὑ ΘΟΙΏΙΑ ΠΥ 8 Τα 

ῬϑΠΠὶ γα]5. ἴῃ γϑ πη θηθατη γϑύμϑ : {0]- 

πὸ φηΐπη ῬΙΘηϊ πα] ηθη οἷὰβ 8. τϑί- 

τηθηΐο, οὖ Ῥϑίου [οἰ {[ὰγ Ηὐύ. 

Νραᾷὰθ τηϊδύπηῦ γἱπσπη ΤΟΥ̓ΠῚ ἷπ αὐγ68 
γϑύθυθθ: Δ᾽] ΟααΪη ΓὈΙΩΡ ΠΕΣ αἰγθ5., οὗ 

γἱηυπὶ ΘΠ απ αἰύαν οὐ αὐτο ρογθαηύ; [οα 

ὙΙΠΠΠΊ ΠΟΥ ἴῃ αὐγθβ ΠΟΥ͂ΟΒ πἰἐαηύ, 

οὺ δῖηθο οομίουυδηΐαι. 

Ἠδθο 11|ο Ἰοᾳφαθηύθ δὰ 608, 6668 ργἱη- 

ΟΒΡ5 ἀππ8 δοσοί δ οὐ δάοντδθαὺ θὰπι 
αἰσθηβ ΕἾΠ ἃ τηθᾶὰ τηοᾶο ἀρίαποία 6[Ὁ: 
ἴβἃ νϑῃϊ ᾿ΡΟΠΘ. ΤηΔΠῸΠΙ [ἌΡΘΙ 6811, οὗ 

γὶνϑύ. 

Εῤ [ρθη [Θὰ ἰραπθθαύα θαμι οὐ 
αἸΓΟΙΡᾺ] οἰαβ. 

Εὖ 6606, Τ]Ὰ]16  αα86 [Δηρτη8 ἢπ- 
Χαπὶ ρδύϊθαύαν ἀποάθοίϊπι ἃ ηηἷβ ΔΟΟΘ 

ΤΘύΤΟ οὐ ἐθύϊριῦ Ππλθυῖδτη γί πη θη οἱ : 

Πιοοθαῦ οαὶπὶ ἰηίτα [6 δ᾽ ὑβέϊρϑο 
ὑδιηύατα γϑ[ἰτηθηύαμα οἷαβ, βα να οσο. 

Αὐ Ιοίαβ οοηγουαβ οὐ υἱάρθηῃβ 68Πὶ 

αἰχιὺ Οοπμῆάο Η]184, 65 ἰὰ8. ἐθ []νϑια 

ἴθοιῦ. Ἐπ [αἰνῷ ἰδοίδι οἵδ χη] 1} οχ 

ἽΠΑ, ΠΟΙ. 

Εῤ οὑτμὰ τσρῃϊἋοὐ Τρία ἴ ἀομη.Πι 

ῬΥΪΏΟΙΡΙῚΒ. οὖ ν᾽ αὐ ἰδ οίπθ5. οὐ ἐσυρᾶπλ 

ἐὰμαυ! πϑηύθιη, αἀἰσοθαῦ 
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ἘΧ, 24. ΟἈΒΙΟΙ ; αὐὲ ὮΙ ραίνα!ῦ 10. τθϑν!; αἷς ΠΙΟΡΗΝ Ἐπ 58 

29 

93 

32 

39 

2) 

ὈΙΒΙδμπαη ἴπα. - 

20. Τμαπαῃ ὑπδη πβανῖθδηα γψαγῦϊ (ὃ ᾿ηδηᾶροὶ, δἰραρραηαβ ἴηῃ 

Παθάϊάα, παπάτι Ἰζὸβ 181} αὐγὰ 8. [ὁ τηΔΥ]. ' 

20. 0948} υϑ᾽4α)α τηδτιμα [ὃ- ἀπα 8118 4ϊπα, αἰτίμᾶ. «-- 

21. {1} πναγθόπαϊη Τίμα 14Ἰ]η Πγῦ, ΔἸ πη αἴαν ηϊηα ὑνάϊ 

ὈΠΠΠάδη5, ὨγΟρ] πη δηβ 14} ΚυπδηάδηβΒ ,ΑΥμάϊ πρρ]τβ, [πηάὰ 

Τλάνο α 8 "" 

28. Κνπηδπάϊη {πᾶη ἴῃ ραγᾶα ἀπε] Δα] πη ἴπηπηδ ἐπάϊ Ὀ]Ι 85 
ἦα Κνδίμ ἴπὶ ἰδία5., Θ8-τ|- ἀπ] β Ἐ, ἐπαΐοὶ τηαρ]άπ ἐμαία ἐάα- 

78 5“ Κνδίμαῃ ἀπ πηπιὰ ,.[41, [τἄπ78," 

29, ΤὨαπαΐ αὐὐάϊθοκ ἀπραπὶ ἴχὲ κυ μαηᾶβ ,(ΒῚ ρα]άπθοιηάὶ 

Ἰσρκναγάϊ ναϊγίμάϊ Ἰῤρῖν!β 1" 

90. {784} υδϑΙυκηδαδάμπη ἵπὶ ἀπρῦπα 184}. ἵπαριαα Ἐ ἴπ5. [δἰὰ5. Κυὶ-- 

8 πη 5 αν δίβ, οἱ Ἐ Πηδηη8, ΠΙ ΥἹῇ]." 

91. ἴτῃ εἷβ ἀβραρρσαηάδηβ υπϑιπδιϊἀδάπῃ ἴπα ἴῃ 4}1ἀϊ αἰγεμάϊ 1άϊηάϊ. 

92. ὙΠδπὰΝ ὈἰΠῶ πὐ αϑ] Πα] άπιη 615, [ἀ1, αὐθόγιιη ἸΠηδ. ΤΠ ΠηΔῃ 

Ὀάπάεπε ἀἀϊπηδηδ 11. 

99. 4281}. ὈΠΠδ πάν ῖθδηβ Ἐ γα πηΠα] πὸ, τῦα]αα (ἃ ἀαμηθδ 181} 

(4 4] οἰ κιαδάπη τπδηαρθῖη8 Κνυιπαηάδηβ ἘΝῚ ἅϊν γα πβκαηίῃ 

γὰβ ἴῃ {τα ]ὰ." 

84. ἴτι Ἑαγοι(ἀϊθὶβ Κυδίμαμ.  ἵπ ἐαύγδιηδί!])]α Ἐ ἀπμα] ὐπὸ α5- 

ἀνθ δίε ἀπμυ πὸπ5.. --- 
86. Φ8 Ὀἱδάμι ἴδία5. Ὀαύγρβ 1105. 88 Πάϊπιῦβ, [ἀϊβαπαβ. ἴῃ 
ϑακνυτη  ]η} ᾿ζὲ 14} τηδη]απαβ αἰναρσθ!)ῦη ὑπ παάδηραγ 8. 78 ἢ 

νά 11} 8 Π 45. 415 (αὐπέϊη5. 7411 4118 πῃ ά1|78. 

90. Οδίαίῃναπαβ ἐπαη πῶ τηϑπαροίηβ, Ἰηξοϊηδαάα ἴῃ ἴΖζᾶ ἢ, ας 

νδίαη αἰαάμπϊαά! 14} ἔαγαύγραπάϊ, [νὰ Ιἁτηθα ἢ δαραμῃαδηδ 

Πιδίγ 618. 

91. Ὑπδπαΐ Κυαί ἀὰ Πρδηΐαπι (δἰηάϊπι , Αἰ Π5. γϑί 15 Ἰηϑηδρᾶ, 

10 ναύνν)δη5 ἔανάϊ. "ἡ 

“ἕο δ, μα νι Δ ιν μμνννψι μοι οον αν. Δ... Δ «.. 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 9, 24---9.7.Ψ 

ΙΧ, 394. ᾿ἀναχωρεῖτε" οὐ γὰρ ἀπέϑαγνεν 

9) 

2) 

τὸ χοράσιον, ἀλλὰ καϑεύδει. χαὶ χα- 
τεγέλων αὐτοῦ. 
25. Ὅτε δὲ ἐξεβλήϑη ὁ ὄχλος," εἶσελ- 
ϑὼν ἐχράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, 
χαὶ ἠγέρϑη τὸ χοράσιον. 
20. Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς 
ὅλην τὴν γὴν ἐχείγην. 

» 31, Καὶ παράγοντι ἐχεῖϑεν τῷ Ἰη- 
σοῦ, ἠχολούϑησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ 
χράζοντες χαὶ λέγοντες Ἐλέησον 
ἡμᾶς, υἱὸς “Ἔαυίδ. 

» 28. ᾿Ἐλϑόντι δὲ εἷς τὴν οἴχίαν προς- 
ἤλθδαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, χαὶ λέγει 

Ε] - ὌΝ ΜΦ ’ [-᾿ ’ 

αὐτοῖς ὁ Τησοὺς Πιστεύυετε οτι δυ- 
γαμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὖ- 
τῷ Ναὶ, χύριε. 

» 39, Τότε ἥψατο τῶν ὀφϑαλμῶν αὐ- 

ας 0, 

Εν ΤῈ 

9: 

55: 

ἐν, ἃ 

ἘΠ 

2) 

τῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν 
γενηϑήτω ὑμῖν. 

Καὶ ἠνεῴχϑησαν αὐτῶν οἱ ὀὁφ- 
ϑαλμοί: χαὶ ἐνεβριμήϑη αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε, μηδεὶς γινω- 
σχέτω. 

Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν 
αὐτὸν ἐν ὅλη τῆ γῆ ἐχείνῃ. 

Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ 
προςήνεγχαν αὐτῷ ἄνϑρωπον κωφὸν 
δαιμονιζόμενον. 

Καὶ ἐχβληϑέντος τοῦ δαιμονίου 
ἐλάλησεν ὃ χωφός. χαὶ ἐϑαύμασαν 
οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάγη 
οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 

Οἱ δὲ «αρισαῖοι ἔλεγον Ἔν τῷ 
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐχβάλλει τὰ 
δαιμόνια. 

Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πό- 
λεις πάσας χαὶ τὰς χώμας, διδάσχων 
ἔν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν χαὶ χη- 
ρούσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 
χαὶ ϑεραπεύων πᾶσαν γόσον χαὶ 
πᾶσαν μαλαχίαν. 
806. Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγ-- 
χνίσϑη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσχυλ- 
μένοι χαὶ ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα 
μὴ ἔχοντα ποιμέγα. 
37. Τότε λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐ- 
τοῦ Ὃ μὲν ϑερισμὸς πολύς, οἱ δὲ 
ἐργάται ὀλίγοι" 
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Ῥθοθάϊξθ : ποὴ δἰ ϑηΐπι ππογίαϑ, ΡῈ16118, 
[ρᾳ ἀουηηϊθ. Ἐῤ ἀονϊἀθθδηῦ θαπι. 

ΕΓ οὔπὶ οἰθοία οἰϊουὺ ὑὰυθα, ἱπέγανι 

οὐ ὑθηῦὶῦ τηϑηθτη οἰαβ, οὐ [ἀγτϑχὶῦ ρπι6118. 

ΕΛ οχῦ ἴαπηα ἤδθὺ ἴῃ ὉΠΙΥΘΥ[ΔΠῚ 

ἐρυτᾶπ 1181. 

ΕἘῤλ ὑγτδηβθαηίθ ἱπᾶθ Τοίᾳ (ουδὲ [πύ 

ΘΠ] ἄπο οδθοὶ οἰδπιδηΐθα οὐ αἰσθηῦθβ 

ΜΙίργοσθ ποίἱ, 411 νυὶά. 

Ουπὶ δαύΐθηι σϑηϊ οὐ ἀομιαμη, δοοθϑί- 

Γϑγαμῦ δ θὰπιὶ οδθοὶ: οὖ ἀϊοϊῦ οἷβ. [θὰ 

ΟΥραϊοβ ααΐδ, ΡΟΓΓτὰ μοῸ ἔϑοθυθ γ θ]8 ὕ 

Πισαπύ οἱ [Π}4π6., ἀοτηΐπ6. 

Ταμπο ὑρέϊριθ οου]οβ ΘοΠ] αἰ 6ΘΠ5 

δρουσπάστη ἤάθπι τγοίζγδιη ἢδὺ σοῦ ἱβ. 

ΕΛ Δρουθὶ (ἀπὸ ΟΟᾺ]} ΠΟΥ : οὖ οοπι- 

γηϊηϑύι5 οἷν 115 [Θὰ ἀΐοθηβ Ὑἱ]αθίθ 

ὯΘ6 4αυΐβ [οἰδύ. 

11: δυαΐθπη οχθαηΐθα αἰ αμηδνυθυαπὺ 

Θαμα ἴῃ ἰούδ ὑθιγᾷ 1118. 

ἘρτοΙ 5. δαΐθηῃ 1115 δοῦθ οδύπ! ουαηῦ 

οἱ μοιῖηθπὶ πχαύαμη, ἀϑοιηοηΐατη πα Ό6η- 

ἴθ η. 

ΕΠ οἱθοῦο ἀδϑιηομθ ἰοοαΐαβ οἱ σηπία 8, 

οὐ τηϊταύδο [ὰπὖ ὰσῦδαο ἀϊοθηΐοα Νυτχ- 

ααδη ἃρραιγαϊῦ [1ὸ ἴῃ ΠγΔΠΕ6], 

ῬΑ δ ϑὶ δαύθπι ἀϊοορδηῦ [π Ῥυϊποῖρθ 
ἀδοιποῃουι πὶ οἱϊοἱῦ ἀδθΙη 65. 

ΕΛ οἰγουτηιθαῦ Το οἰγίθαίθθ ΟΠΊΠΘ5 

οὖ οδίΓ6118, ἀοοθηΒ ἴπ [Ὑπδρορ ΙΒ ΘΟΙΌΠῚ 

οὐ ρυδϑαάϊοδῃβ ουδηρο]απι τορηὶ οὐ οὰ- 
ΤΆΠΒ ΟἸΠΠΘΠῚ ἰΔΠΡΊΙΟΥΘΙΙ Θὺ ΟΠΊΠΘΙη ἰη- 

Πγτηϊξαύθμι. 

γιάθηβ δαΐθηη ἰθιῦᾶαβ πϊ ουῦαθ οἱ 

οἷβ, ααἰϊῷ οὐδηῦ γσϑχϑίϊ οὐ ἰϑοθηύθα [Ἰοαύ 

ΟΥ̓́ΘΒΞ Π0 ΠαὈΘηΐΘ5 ρου τα. 

Ταμπο ἀϊοϊν Αἰ οἰρα] 15. [αἱ5 ΜοΙ 15. ααϊ- 

ἄθπι τιυϊύα, ΟρΘΥ ΔΙ δαύΐθπι ῥϑαοῖ: 
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ΙΧ, 

Χ, 

ΕΣ] 

27 

2) 

ΕΥΑΝΟΕΙ,. ΜΑΤΤΗ. 9, 38---Ἴ0, 83. 

38. Βιἀ] ἢ πὰ ἐγάυαῃ ἘΞ αἰληάϊθ, οἱ υδίᾳηα]άϊ Ἐ νύν ἐν͵απ5. ἴῃ 
ϑίδη ἘΞ [61η8." 

1. “4611 αὐπάϊϊαη 5. {Πὰη8 ἐν} ΠΙ(Ρ ΟΠ] Δ η5) 

23. Πα )αδάϊ υνἱκαπα ἑσυΐς ἕν ἰπϊχάλ Ῥαύγρ, {πὰ άϊΠ ἴῃ ἀπίμαγα. 

Αἰηέξη ἄὰπκ Κνιίπα ἴΖυῖβ, οἱ ηἰ ἘΞ ἀβυαΠ1Π Ὀαύγρβ {{ 115, αηΐᾶ 

Κυιπ ἢ (ἃ (ἀπτι8 Τη8ΔΠη8. --- 

924. ΟΝ [ρόπϑὶβ ἴδ Ἰάϊ 81], πὶμ [Κα]κ5 πἴᾶν ἤάπ)η [6]-- 

ΠΔΠΊΠΗ8. , 

920. ,ἀδπδ [Ἰρόπὶ, οἱ νάϊγιμάϊ [νᾶ 1611 615 158, 76} {{81Κ8 ἘΞ [νὸ 

[τά ἴ5; 7041 σαγααν]δηα Ἐ Βα Π]Ζαί θα} άϊ Πάτα, ἀπ ἤνϑῃ 

ἢ] πηάϊβ {ΠπΠ8ὴ5 Ἰπηακαηαδη8 18. 

20. ΟΝῚ πυπὰ ὄρθιι ἢ ̓ Ζνὶβ ἴπβ; πὶ νϑίῃύ ἄυσκ Ἰῦ σαμα 1} Ἐ, 

ὑπαΐθὶ πὶ Δπα 1} ἀϊ άπ, 14} [ἀἸσΊη, ὑπαῦθὶ πὶ αὐκαηηάϊαάα. 

24. οὙπαΐοι Κνυιμα ἴζν!β ἴῃ τἱκνῖΖα, Κυιμάϊθῃ ἴῃ 1848, 8} 

{παΐθὶ ἴπ ἀπ σαμάπίθι ἢ, τηδυ] ἢ ἀηὰ ΠγΟΐδπι. 

28, δ} πὶ ὄρϑι ᾿Ζνὶβ ὑπδη5 τυ ηδηάδηβ ἰοἰκα [παἰάϊπο1] Ἔ, 

ἸΠ [ἀϊνα]άϊ πὶ τηαρϑηάδηβ πβκυιηδη; ἸΏΠ ὄρϑιθῃ τηάϊβ ἐπὰηᾶ 

τηϑραηάδη 781} (ἀϊνα!άϊ 7ἃ}} 16καὶ ἔγα κυ Ὁ} 84 ἴῃ ρσαϊαίηηδη. 

29. ΙΝῖιὰ ὑνάϊ ραύνδηβ δἰϊαυ)άθιθ Ὀυρ)δηᾶα 4 ἀϊΐπβ ἵζὰ πὶ 

Θϑα να ΠΠἢ δὴ αἰγύμα, ἵπὰ}} δἰξϊηβ. ν]]7αη. Ἐ 

90. οΑὐμίμπαπ ἴχναγα 78} ἰαρ]α πάμθ] 15. 4116 σαγαΐμδηδ {1π4. 

91. ΟΝῚ παπὰ ὄρθιῃ: τηϑπαράϊπ) ἔραγνδῃὶ Ὀαἐίζαπβ (Ἰ] α0Π {π8. 

92. δὰ Ὠνάζαθ πὰ (χθὶ Δπαμά {1} τ18. ἴῃ ἀπαναι]ὼ Τηδηπηδ, 

ΔηἀΠάϊϊα 14} κα Ἰππημα ἴῃ δηαναίν πα, δἰξϊηβ πηθίηΐβ, (δὶ ἴῃ 
ΒΙπηϊηδ1η Τ[Ὁ. 

398. ,(ἴιι {ιβιναπῦμ [ἀοὶ δϑάϊκιε. τὰκ ἴῃ δηνάϊ 78 τηὰπηδ, 
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ἘΥΑΝΟΘΈΕΙ,. ΜΆΤΤΗ. 9, 38---10, 33. 
ΕΥ 

38, “εήϑητε οὖν τοῦ χυρίου τοῦ 
ϑερισμοῦ, ὅπως ἐχβάλη ἐργάτας εἷς 

τὸν ϑερισμὸν αὐτοῦ. 
1. Καὶ προσχαλεσάμενος τοὺς ϑώ- 
δεχα μαϑητὰς αὐτοῦ ἔδωχεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν πνευμάτων ἀχαϑάρτωνγ, 
ὥστε ἐχβάλλειν αὐτὰ καὶ ϑεραπεύειν 
πᾶσαν νόσον χαὶ πᾶσαν μαλακίαν. 
28. Ὅταν δὲ διώχωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ 
πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἷς τὴν ἄλλην" 
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέ- 
σητὲε τὰς πόλεις ᾿Ισραὴλ, ἕως ἔλϑη ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου. 
24. Οὐκ ἔστιν μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν 

διδϑάσχαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν 
χύριον αὐτοῦ. 
96. ᾿“ρκετὸν τῷ μαϑητῇ ἵ νὰ γένηται 
ὡς ὁ ΠΡ γος αὐτοῦ, χαὶ ὁ δοῦ-- 
λος ὡς ὁ χύριος αὐτοῦ. Εἰ τὸν οἷ- 

χοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεχάλεσαν, 
πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἱχιαχοὺς αὐτοῦ. 
20. Μὴ οὖν φοβηϑῆτε αὐτούς" οὐ- 
δὲν γάρ ἔστιν κεχαλυμμένον ὃ οὐχ 
ἀποχαλυφϑήσεται, χαὶ χρυπτὸν ὃ 
οὐ γνωσϑήσεται. 
91. Ὃ λέγω ὑμῖν ἕν τῇ σκοτίᾳ, εἴ- 
πατε ἐν τῷ φωτί" χαὶ ὃ εἷς τὸ οὖς 
ἀχούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν ϑωμάτων. 
28. Καὶ “μὴ φοβεῖσϑε ἀπὸ τῶν 
ἀποκχτεγγόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυ- 
χὴν μὴ δυναμένων ἀποχτεῖναι" φο- 
βήϑητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον 
χαὶ ψυχὴν χαὺ σῶμα ἀπολέσαι ἐν 
γεέγγη. 
29. Οὐχὶ δύο στρουϑία ἀσσαρίου 
πωλεῖται; χαὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πε- 
σεῖται ἐπὶ τὴν γὴν ἄνευ τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν. 
90. Ὑμῶν δὲ χαὶ αἱ τρίχες τῆς χε- 
φαλῆς πᾶσαι ἠριϑμημέγαι εἰσίν. 
81. Μὴ οὖν φοβεῖσϑε: πολλῶν 
στρουϑέων διαφέρετε ὑμεῖς. 
82. Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν 
ἐμοὶ ἔμπροςϑεν τῶν ἀνϑρώπων, 
ὁμολογήσω χἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρος- 
ϑὲεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς" 
38. Ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμ- 
προσϑεν τῶν ἀνϑρώπων, ἀρνήσομαι 
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Βοραύθ οὐρὸ ἀουηϊ τη τ {15 αὖ οἷ - 
οἰαῦ ΟΡΘΥΔΥΪΟΒ. ἴῃ ΠΠ16 [ΠΓ6γὴ [8 1η. 

Εὺ οοηγοοσαύϊβ ἀποά  οίπι αἰ ΟἹ ΡῈ]15 (15, 

ἀραάϊ 1115 ρούθι αύοπι [ρἰ τ αατη ἱτηπιὰη- 

ἀογαχα, τἰὖ ΘΙ ΟΟΥΘηὐ 605 οὐ οασαγθηῦ ο1- 

ΘΙ ἸΔΠΡΊΌΟΥ ΘΙ Οὔ ΟἸΠ6ΠῚ ᾿ΠΗΓΠηϊὑαύθ 1: 

τπι αύθηι ΡΟΥΘ θηὐα}" σοβ ἰπ οἰ- 

γιῤαύθ ἰδ, ἔαρὶῦθ ἴῃ 8]181η. ΑἸΠΊΘΠ ΘΗΪΠῚ 

αἴοο νοθὶβ, ΠῸΠ ΘΟΠΓαΙητη 8 1015 οἰγιύαῦθα 

ΤΡΔΠ6] ἄοπθο υϑηΐδῦ Π]Ϊὰ5. ΠΟΙ, 5. 

Νοη οἱ αἰ ΓΟΙρα]8 (ὈΡΘΟῚ τηϑρὶ [{Π1Π|. 
ΠΘῸ [ΘΓ [ἌΡΘῚ ἀΟΙΪΠῸΠῚ [ἈῸΠῚ : 

δα ΐῆοῖῦ αἰ ορα]ο αὖ ἢὺ Ποὺ τηδρΊ ΓΕΘΥ 
Θἰὰβ, οὖ [ϑυνὰβ [Ἰοὰὺ ἀοιηΐηὰ5. οἷαβ. δὶ 
Ῥδίγθῃι ἕδη} 5 ΒΘΘΙΖο θα Ὁ νοσᾶνουαηύ, 
ααδηΐο πιδρὶβ ἀοΙΠ ΘΙ ὉΟΟΚ οἷα. 

Νρ ΘΥρΡῸ ἐϊπηπου 5 605. ΝΊΗΙΠ θηΪπι 
ον ορουύαιη ααοα ΠΟ του δἰθαυ., οὐ 

οσουπμαμη ααοά Ποη [οἰοίατγ. 

Θυοά ἄΐοο γοθὶβ ἴῃ ἐθημθουβ, ἀϊοῖίθ 

ἴῃ Ἰυπηηθ; οὐ αυοά ἴῃ 816 δαα 5, 
ΡΥδθαϊοδύθ [ἀροῚ ὑθούδ. 

Ἐῤ πο]ῖύθ ἐϊπηθῖθ 605 πὶ οοοϊάπηί 

ΟΟΙΡῸΒ, 8ΔηΪτηδηη δυιύθιη ΠῸΠ. ΡΟΓ απὸ οὐ- 

Οἰάθγ6: [δα μούϊαβ. δαπι ἐϊπηθίθ φαΐ ρούο[ί 

οὐ δΠΪη8 ΠῚ οὗ ΟΟΥΡῚ5 ΡΘΙάΘΥΘ ἱπ σοῃθη- 
ΠϑΤη. 

Νοῆμθ ἄπο ρδίϊοιδ5. ἃ [6 νϑηθαηὺ ἢ 

οὗ ὙΠῸ 6Χ {ΠΠ15 πο οϑαθῦ [ὈΡΘΟῚ ἐθύγϑυπ 

ἤπ ρδύγθ συϑ[το. 

ΘΓ δαΐθμῃ οὖ ΟΔΡ1Π1 ΟΔΡ 5. ΟΠ 65 

ΠΠΠ ΟΥΑΙ [απύ. 

ΝοΙϊῦθ. ΘΥΡῸ ἐϊπ16 78 : τη] 5. ῬΑ ΓΘ ΡΞ 
Π]Θ]ΊΟΥΘ5. ΘΓΟΪ5. γοϑ. 

ΟἸηηΐ5 ΘΥΡῸ 4] ΘΟΠΠ ΘΟἰ δα Ττη6 ΟΟΥ̓ΔΠῚ 
ΠΟΥ ΠΡ 5, Ομ βΘ ΟΣ οὖ ΘΡῸ ΘΌΠῚ ΟΟΥΔΤῚ 

Ῥαΐγθ π|60 4] οἱ ἴῃ ο86]15. 

αἱ δαΐθηι πορϑυθυϊῦ Π16 ΟΟΥ̓ΔΠῚ ΠΟΙ Ϊ - 
ἰθα5, ΠΘΡΘΌΟ οὗ ΘΡῸ ΘΌΠῚ ΟΟΥ̓ΔΠῚ ΡδύγΘ 
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δἰάϊκα 8} Ἰκ ἵπα ἴπ δηανδίγῃ)α δὐξίηβ τη πῖβ {Π15, [δϑὶ ἴῃ 
ἴη ΠΙΠΪΠ8ΠῚ Τ[Ὁ. ἐ 

Χ, 84. (ΝῚ δ))άϊ, ὑμαΐίθὶ. Κνδπη)άπ ἸαρΊδη σανδίγ! ἢ! ἃηὰ δἰγίμα ; 
ἢἰ Κνδπὶ Ἰδρίδηῃ ρανδίγ θη], ἃἰ Πίστη. 

» 90. φΚνδῃ ἄμπκ [{Ξκάϊάδη τηϑπηδη νἱζηγα αὐΐδῃ ἴ5 18} -ἀδύμ λυ 

ν]ῃγα ἀπ θῖη ᾿ζὸβ 1411 Ὀγαΐῃ νἱΐῆγω [να ῃγόη ἸΖὸβ : 

. 90. {4} ἢ]αη 5. πηδηβ ἸἹπηακαπαάϊ ἴ8. 

»» 9... ,538461 ἔπΠ|ότῃ αἰΐδη  ἀϊῃ μά ἀϊ Π6 1 υΐαχ ΤῊΪΚ, - ΠΙΠῸ ΤαρΘΙπᾶ 

γαγη5, 784} (61 ἢ (απ ἀϊίμάπ ἀδύπίαν πᾶν ταῖς, πἰ 

τηθίηδ ΨΑΙΤ Π5. 

» 985. 4} ἴθι πὶ πἰπ ἢ ραὶραῃ [δἰπδηα, 18 1ἀ1{{] 4} δἰ τη]8, 

ΠἾ Ὁ τπθῖηα νΑΓΠ5. 

» 99, Κ'δβὶ διρι  [(ἀϊνα]α (6ἰπα, γὰ κυ} 06 10} 1Ζά]., 8} (οὶ [τἃ-- 

Κυ 610} Γἀϊνα!άϊ (οἰπάϊ ἴῃ πηοῖπα, ὈΪρΊ ἢ ὑπὸ. 

.», 40. ,386. Δπαπηδηα5. ἸΖν 15 ΤῊΚ ΔηἀΠΙ ΠῚ 184} (ἃ τηῖκ Δ Πα ΠΠΔ Π 5 

ΔΠΘΠΠΙ ΠῚ {παπᾶ (Δ η 6] η ἀδϑη ΠΉΪΚ. 

» 41. ,ο8386. δπαῃιπηδηάβ ργδύξεία ἴῃ ἡδιηϊη ργδύ ὐάπ5 τηϊζάη ργδύ- 

[δε15 Ἐ ΠΙπ}Π 74} [ἃ ὉΠ ΠΠπΠΔΠ 45. σαγαϊῃΐδηα ἴῃ Ὠδηΐη σαΓΙΠ Ι5 

τη] Ζαη. σα α 015 ΠΙΠΉΠΠ. 

. 42. {2841} [ϑὶ σδαγαρκϑιῃ ἀϊηδηα {}}1χὃ τηϊπη! απ ἘΞ [ὉΠῚῚὰ ΚΑ] 415 

γαὐη5 Ἐ ὑπαίάϊηθὶ ἴῃ Πϑιηΐη {[ἸρΡΟΠθΙ5, Απηδη Κυιπδ ἴΖν 15, οἱ ἢ ἕ 

ἤν {61} τηϊζάδη (δἰπάϊ." --- 

ΧΙ, 1. 7841} ναγίμ, ὈΠΗμῸ πβα]Π14ὰ ἴδια. δηδθαἀαηᾶς ἐπάϊπη ἐν] 

ΠρδηἼαπι (ϑ᾽ηάϊτη, ἀβηδῦ ΠἸΚ 1άϊπμῃγὸ ἀπ 1 δ᾽ απ. [4 Κ πηδυδη πᾶ 

θαύγρδ 1Ζᾷ. 

». 2. ἴθι Ἰόμαππᾶθ σαπάπβ᾽απᾶθ ἴπ Καγκαγάϊ ναὐννα ΟΠ ἐάκι5, 

Ἰη!Δη 6] η 5. ὈΪ Ἐ ΠΡΟ] δῖῃ Ἐ (οἰ ἠάϊπη ἕ, Κναῖ αι Ἰπηιηὰ: 

» 9. {(1ὰὺ ἴβ5 ία Κυϊπηδηᾶα ἐπάπ δηΐμανΖα[ἢ] Ἐ- θοΙἀάϊτη8 Ὁ" 

» 4. 981} ἀπαπαβαμαβ. ἰδίας. Κναΐῃ ἄὰ ἵπι, Οαρραηᾶδηβ σαὐθὶ Εἰ ἢ 

Ἰόμαππηᾶ, ἐπαῦοὶ σαμάπο! ἢ 141} σαί μν ἢ : 

ΜΡ ὉΨΝΝΝΝΝΝΝοΣ Ψ  ῃᾳΦΝΝΟΝ ΨΚ Φ0Ὄ0ῳΟΝ “ἂν 
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χαἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσϑεν τοῦ πατρός 
μου τοῦ ἐν τοῖς οὐραγοῖς. 

Χ, 384. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν 
εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν" οὐχ ἦλϑον βα- 
λεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 

.» 3ὅ. λϑον γὰρ διχάσαι ἄνϑρωπον 
χατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ χαὶ ϑυγα- 
τέρα χατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς χαὶ 
νύμφην κατὰ τῆς πενϑερᾶς αὐτῆς. 

., 306. Καὶ ἐχϑροὶ τοῦ ἀνϑρώπου οἵ 

οἰχιακοὶ αὐτοῦ. 
» 37. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ 

ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" χαὶ ὃ φι- 
λῶν υἱὸν ἢ ϑυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 
ἔστιν μου ἄξιος" 

» 38. Καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυ- 
ρὸν αὐτοῦ χαὶ ἀκολουϑεῖ ὀπίσω μοῦ, 
οὐχ ἔστιν μου ἄξιος. 

» 39, Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπο- 
λέσει αὐτὴν, χαὶ ὁ ἀπολέσας τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεχεν ἐμοῦ εὑρήσει 
αὐτήν. 

.,. 40. Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, 
χαὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν 
ἀποστείλαντά με. 

ΡΣ πῇ δεχόμενος προφήτην εἷς ὄνο- 
μα προφήτου μισϑὸν προφήτου 

λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίχαιον 
εἷς ὄνομα δικαίου μισϑὸν διχαίου 
λήμψεται. 

.»,. 42. Καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μι- 
χρὼν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μό- 
γον εἷς ὄνομα μαϑητοῦ, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισϑὸν 
πὺκ 

αὐτοῖ. 
ΧΙ, 1. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἴη- 

σοὺς διατάσσων τοῖς δώδεχα μαϑη- 
ταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐχεῖϑεν τοῦ δι- 
δάσχειν χαὶ χηούσσειν ἐν ταῖς πό- 
λεσιν αὐτῶν. 

,», 3. Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀχούσας ἕν τῷ 
δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, 

» ᾿ » » πὰ 

πέμψας διὰ τῶν μαϑητων αὐτοῦ. 

» 3. Εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὃ ἐρχόμενος, 
ΒΑ Ἷ “ 

ἢ ἕτερον προςδοχώμεγ;. 
» 4. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 

᾽ Ὲ: 2 
αὐτοῖς Πορευϑέντες ἀπαγγείλατε 
᾽ ᾿ « Ε] ,’ Α 

ΤΙωαγγνῃ ἃ ἄχούετε καὶ βλέπετε" 

Π160 ααϊ οἰ ἴῃ 686]15. 

ΝοΙῦθ ΔυθΙυγυϊ ααϊδι ὙΘΠΘΥἾΠῚ τηἰ  θ γ8 

ῬδΟΘ ἷἰπΠ ὑθιγδηη!: ΠΟ ΥΘΠΪ Ὀ8ΟΘΠῚ 
τηἰϊξύουο [ρα ο᾽δάϊατη. 

Ὑ Θηὶ θηΐπὶ (θρᾶγα Θ Ποτηΐηθη διάγου- 

[Ὁ5 Ῥδύγθμ [ἀππΔ, οὖ ἢ]δπη Δαν [5 

τηδύγ ΘΠ [8.Π1, Θὺ ὩΌτη 8 ἀΥ̓ΘΥ [5 [Ὁ ΟΥΤ ΠῚ 

[δὴ : 

ΕἘτ ἰπἰτηϊοὶ ΠΟ πἰβ ἀουηθ [10] οἱ 5. 

Θυϊ δηιδὺ ρϑύγθμι δῦ τηϑύγθῃ}] Ὀ]Ὲ5 
Παδηη τη6 ΠΟ οἰ π| αἴσῃὰβ, οὐ αὶ 

διηδῦὺ ΠΙὰπι δαὺ ΠἸΪᾶπι [ὌΡΘΥ Τη6 ΠῸΠ 

οἰ τὴ6 αἱρη 8, 

Εὖ ααἱ ποη δοοὶριῦὺ οἸπόθτη [αϑηη οὐ 

(ϑααϊξα ΠῚΘ6 ΠΟ οἰ π|6 αἸρηαβ. 

Θὰ ἰηγθηϊ δηϊπηᾶπι [ἀ8πὶ φογάοὺ 

ΕΠΔπὶ, οὐ ααἱ ρογαϊἀθυῖῦ δηϊπηδπι [δ 

ῬΙΟΡύρου π16 ἱπυθηϊθῦ 6811. 

Θυ τϑοὶριῦ συὸβ πιθ τϑοὶριὺ, οὖ ααὶϊ 

τὴ8 τϑοϊρὶύ τϑοὶριῦ θὰτη αἱ τη τηϊ[, 

Θὰ γθοῖριῦ ργορμϑύϑι ᾿ἴπ ΠΟΙΗΪΠ6 Ρ͵Ὸ- 

Ῥῃρθίδθ τῃθῦοθᾶθπι ρτορπῃθίδθ δοοὶρἰθῦ, 

οὐ αὰὶ τϑοϊριῦὺ ἰαϊπὶ ἴῃ ποπῆπθ ἰπ{Ὁ] 

τη ΘτΟΘἄθιῃ ἱπ|Ὁ] δοοὶρίθῦ. 

Εῤ φαϊουσμπααθ ρούπμι ἀράθυϊῦ ππὶ 6χ 
Δ ΠἾ 5 {{ὉἸ5 ΟΔΙΙσθα δαπᾶθ ἔτρίἀδθ 
ὑδιηΐαμη πῃ ΠποΟΙηΐη6 Αἰ Ὀ]ΡᾺ]1, Δπιθη αἴθ 

γΟΌΪ5, πὸπ ρουάθῦ τπηθυοθάθμι [ἀ8Π|. 

ΕἘλ δούαπι οἱθδ. οὰἂσπὰη ΟΟΠΓΤτη8[[θὐ 

θ΄ ρυϑϑοίρίθηβ ἀποάθοίτη αἰ [ΟἸρΡα] 15 

[α15, ὑγδηβιύ ἱπάθ αὖ ἀοοογοὺ οὐ ριδθάϊ- 

τοὺ ἴῃ οἰγ δ ! θτι58 ΘΟΙΠΙ. 

ΤΟΠΔΠΠ65 δαΐθηῃ οὑπὶ Δα [[6ὐ ἴῃ νἱπ- 
ΟὟ]. οροῖῷ ΟΣ, τηϊδύθπβ ἄπο 46 
αἰδοῖ ρα 15. [α5 

ΑΙὸ "1 Τὰ 65 αὶ σϑηὐασιι 65... 8 

ΔἸΙατη οχίρθούδγηια Ὁ 

Εῤ τρίροπάθῃβ [5 δἱύ 115 Επηύθ5 

γϑππηὐαύθ ΙΟμδηπὶ απ86 δα! [015 οὖ τἱ- 
αἰ[τκ : 

“- 
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5. (ΒΙπάάϊ πδίαίπναπα 18} πα] άϊ σαρραπᾶ; ἐπγα 5 ]1άϊ μγάϊη]άϊ 
γαϊγυπδηα 14} Ράπαάϊ σαμπάμπβ) πα 74} ἀδαύπάϊ ἀὐγϑ! !8πη4 18} αη-- 

Ιδἀἀϊ νἀ!]δηηξυ] πάλ. 

θ. ,1Δ}} ἀυπᾶαρθ 10 ἤναζιῇ, [δ 61] πὶ ρϑιηδυΖ) αι Ἰῃ Π115." 

ἤ. Αἱ {πάϊπι ἐπαη αἰραρρσαηάδμῃι Ἐ, ἀπραηη ἰδιβ Κνυϊμαπη ἐμάϊπι 

τη παροϑίπι Ὀἱ ἰὁπαππὸη να υδ᾽ 44] ἀα:} ἀηὰ ἢ ἀπίῃ] 4α (ἀϊπνδη ῦ 

γάπβ ἔγαμη νἱπάδ νδριἀαία Ὁ ἢ 

8. ,ΑΚΕοὶ ἔνα υδ᾽]αα] ἀπίῃ (αἰμνδη Ὁ τπᾶηηδη Πηδβκυ)άϊπι Ἐ να[ῦ-- 

Ἰδτπη ρσαναίαηὰ ἢ (ἀϊ, ἐπάϊοὶ μηαβκν)άϊπι νδῇαάϊ {{π44, ἴῃ σαγα!πη Ἐ 

{πππαδηᾷδ [{1πα. 

9, (Αἰοὶ ἢν υδ]4 4] ἀα ἢ (Δ πνδη ῥγαύ δία Ὁ 41, Κυιῦμα ἸΖν!8: 

Δ τηδηδριζὸ Ἐ ργαύοίάι ! 

10. .(8ὅ4. 1 ἀπκ, Ὀ ὑπαποὶ ρσϑιδ!} {Ὁ ,(561, Ἰκ Ἰηίδηα])α ἀρϑ!α 

πηθίηδηδ Ἐ αύτα {ππ5, [αϑὶ σϑιηδην θη νὴρ ἐποίπαπδ [αύγα ὑπα8. 

1. Αθηδη, Κυι πα, ἵἴΖνίβ: πὶ υἱτάϊδ ἴπ Ὀθαήτπι Κνυϊηθπὸ τηᾶ]1Ζ8, 

Τὸπαπηᾶὰ ἐπαπηια ἀάπρ]απάϊη ; ΤΠ (ἃ τηϊπηΐζα ἴῃ ἐπὶ πἀδηραγα]άϊ. 

Π]μηΪη ὃ πηάϊζα Ἱπηηηἃ Τ{Ὁ. 

12. ἘγδιμαμΠαη ὑπάϊπι ἄαρσαπι ὁ μδπηῖβ ἐπ15 ἀάαραπαϊηβ. ἀπά 

Ηἰΐα ἐπα ἀδηρσαγαϊ! Πἰπηηθ Δηδιηδ ἐξ] ἃ Ἐ΄ 18 ΔΠΔΙΠΔ ἢ] Πα Δ 5 

ἔγαν]ναηα {Πῦ. 

13. «ΑἸΙάϊ ἀὰκ ρῥτιαύξοιοϊβ [88 νἱ θυ! ἀπ Ἰομαππὰὸ ἔαύτακνέμαη. 

14. 18} 1αθάϊ νι] δαθιῃ πηὐπηϊπηαη, (ἃ ἸὉ ἨδΙ|1ὰ5, (οὶ [κυ] 8 

Κνη8Δη. 

15. ο5'δϑὶ παράϊ ἀπίόμηω λάνδ)αμαόηα, σαϊιάπδ] ἀξ. 
106.( Ηυδὲ τιν σαϊοὶκ ὑπαῖα Καρῖ σαϊοῖϊς ἡ Ὲ δαγηαρν, [ἰδ ἄδῃη 

ἔγη σαγιυνηδάϊ γα], υδρ)αηάδιη δηῦπδν δηϊπαναηνηνα, 

17. ,.Χ7αΐν Κυϊἐιαμνάαθι ΟνϊρΊδαδάσπη ἱχνὲβ 2αἷν πὶ ΡΠπΠαἀ θα πῃ : 

παΐηυ 7α}ν πὶ Κνάϊηδαδαπί. Ἐ 

18. (Κναπὶ ταί ὁ μαπηδθ νοῦ, ηναϊξαπᾶβ. πἴΠ ἀτίρκαπαβ 7αῇ 

κυλίμαπα ,πμα]πόη λαδάτι." 
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ΧΙ, ὅ. Τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ 
περιπατοῦσιν, λεπροὶ χαϑαρίζονται 
χαὶ χωφοὶ ἀχούουσιν, καὶ νεχροὺὶ 
ἐγείρονται χαὶ πτωχοὶ εὐαγγελί- 
ζονται" 

» 8. Καὶ μακάριός ἔστιν ὃς ἐὰν μὴ 
σχαγδαλισϑὴ ἐν ἐμοί. 

.» 7. Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο 
ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ 

Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εὶς τὴν ἔρη- 
μον ϑεάσασϑαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέ- 
μου σαλευόμενον ; 

» 8. ἀλλὰ τί ἐξήλϑατε ᾿δεῖν ; ἄνϑρω- 
πον ἂν μαλακοῖς (ἱματίοις) ἠμφιε- 

σμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦν- 
τες ἐν τοῖς οἴχοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 

» 9. ἀλλὰ τέ ἐξήλθατε Ἰδεῖν; προφή- 
τὴν; ναὺ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσό- 
τερον προφήτου. ᾿ 

» 0. Οὑτος γάρ ἔστιν περὶ οὗ γέ- 
“ γραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν 

ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, 
ὃς (ΞΞ καὶ) χατασχευάσει τὴν ὁδὸν 
σου ἔμπροσϑέν σου. 

» 11. μὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερ- 
ται ἐν γεγνητοῖς γυναικῶν μείζων 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ: ὁ δὲ μι- 
χρότερος ἐν τὴ βασιλείᾳ τῶν οὐρα- 
γῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 

» 12. Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάγγου 
τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ 
ἁρπάζουσιν αὐτήν. 

» 18. Πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ο 
γόμος ἕως Ἰωάγνου ἐπροφήτευσαν" 

»14. Καὶ εἰ ϑέλετε δέξασϑαι, αὐτός 
ἐστιν Ἡλίας ὁ μέλλων ἔρχεσϑαι. 

5 ε 5 
» 15. Ὁ ἔχων ὦτα (ἀχούειν) ἀκουέτω 

», 16. Τώνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν 
ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις χκαϑη- 
μένοις ἐν ἀγοραῖς, ἃ προςφωγνοῦνγ- 
τα τοῖς ἑτέροις (ΞΞ ἑταίροις). 

» 17. “έγουσιν Πυὐλήσαμεν ὑμῖν, χαὶ 
οὐκ ὠρχήσασϑε: ἐϑρηγήσαμεν, καὶ 
οὐχ ἐχόψασϑε. 

» 18. Ἦλϑεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσ- 
ϑίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν Ζαι- 
μόνιον ἔχει. 

Οδθοὶ νἱἀθηύ, οἰδαᾷι δια θυ] αηύ, ἸΘΡυο 
πυαη ἀδηὐαῦ, [ΥΟῚ διἀϊαηὐ, τηουύαὶ ΓΘ [ὉὙ- 

σαηῦ, ῬΔΌΡΘΥΙΘΒ. ΘΥ̓ΔΠΡ ΘΙ ΖΏΕΙ, 

Εῤ Ὀοαύαβ οἱ αὶ πὸη ἔαουϊὺ [οδηάδ.- 
Ἰισαῦα ἴῃ ΠΊ6. 

ΠῚ δαύθμηη ΔΌΘαΠΟ θ5 οοορὶὺ [6[Ὁ5 

ἀϊοοτο δὰ ὑσσρδβ ἀρ Τοπϑηπθ Θυϊά οχι(- 

ἐδ 'π ἀδίργθψατη ν᾽ θυ Ὁ ΔΥῸ Πα] 6 ΠῚ γθηΐο 

οι αύδυι 

δορά αυἱά οχί Πα νἱάθυθ Ὁ ΠΟΙΠΪΠΘΠῚ 
ΤΟ] Π 05 σοί ύατη Ὁ ΠΟΟΘ. ααἱ ΤΠ] 8 
γοίαπύαν ἴπ ἀογαθα5. Τοραμῃ [απύ. 

Βοᾷ ααϊᾷ οχὶ [5 νἱἄθγο ὁ χορ μθύδπι 
Εὐϊδπι αἰοο γοῦὶβ, οὖ Ῥ]ὰβ 481 ΡῥΓῸ- 

Ῥμθίδιη. 

Ηΐο οηΐπὶ οἵ 4 αὰο (οτἱρύαπη οἱ 

Εδθοθ δρὸ οοἱὐδο ΔηρΘΙ.ΠΙ τηθατη δηΐθ 
ἔδοϊθυη ἔπδηη, αὶ ρΥϑορϑυϑ 1 υἱδπι ὑπδτη 

δηΐθ ἰθ. 

Απιθη ἀἶσο τ ῦθὶβ, ΠΟ [ὈΥΥΟΧῚδ ᾿π θυ 

δύο ΠΙᾺ] ΘΓ σταδίου ΓΟ 86 ὈΔρυ {8 ; 

ααἱϊ δαύθιηη τλΐηοΥ οἱδ ἱπΠ ΥΘΡΊῸ ΟΔΘΙΟΥΆΠΙ 
τηϑίοῦ δἰ 1110. 

Α ἀϊοθας δαύοπι ΙΟμϑημὶβ Ὀδρυ 086 

δα ΠῸΠΟ ΤΘΡΏΌΠΙ ΟΘΘΙΟΙΙΠῚ Υἱπι. Ρᾶ- 

εἰδαγ, οὖ σἱοθηθ ταριαπὺ {Ππά. 

Οπλπμθ5 Θηΐπὶ Ὀγορμούδθ οὐ ἰθχ 5686 
δα Τομδήμθηι ΡΙΟΡ μούδυθγαηῦ: 

ἘΠ ἢ σνυλβ τϑοίρουθ, ἰρίθ ον Ἡθ]δ5 

4αϊ νοηύασιβ οἱ. 

Ουὶϊ παροὺ δτ85 διαάϊθηαι! δυάϊδύ. 

αἱ δαύουα ποτὰ 8.6 {το Ρ616 - 

γδύϊοπϑιῃ ᾿[ρᾶτη Ὁ ΞῚ ΠῚ}]15. οἱ ρα θΥ5 [6 ἀ6η- 

Οἰθὰβ ἰπ ἔοτο, χαϊ οἸατηδηύθε οοδ θη Δ]1- 

Ῥὰϑβ 
Ὀϊοαπύ Οδοϊπίπηιβ τσ θῖβ οὐ ποῃ [α]- 

ἰδι[τἰ5, Ἰαπιθηίανίπιαβ δ πο} ΡΙΔΏΧΣΙΓΕΪ5. 

Ὑδηΐδ δηΐπι ΤΟΠΔΏΠ65 ΠΘαῸ6 τηϑηα- 

ΟΔΠ5 πΘαὰΘ ὈΪΌΘΠ5, οὐ ἀϊουπῦ Π.ΔθΠιο- 

πἰαπι Ὠδθού. 



». 
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ΧΙ, 19. Αἴνωηι (ἃ ἴππτβ ΠΠ8Π8 ηναΐξ)απα8 7αἢ, ἀτίρκαηαβ 2αἢ [ευΐῖ- 

ἐβαηα , ϑάϊ, ἠνάηπὰ, αἰδί)α 18} ἁἴαάγωσκ]α,, ἘΞ ηιόδίαγ]δ ἐγ] πα 5 

78} {ταναύνηξάϊχα, 4} υδνδύγηΐα σααόιηϊάα, νᾶγίῃ ἘΞ Παηαπιροὶ 

ἔ8 1 ῬΑ Π8 ΠῚ [6] ηά1π|.΄ --- 

» 20. ΤΠαμὰ ἀπραπη Ἰανθι()αη Ῥαύγριη, ἵἴπ ἐπάϊπηοὶ ναύγίμαη 

[πὸ πιδηδρὶ [Ὁ η5 τηϑη οὶβ 15, ἐμαΐοὶ τ Ἰαγοϊσδαδάσν, [ἸΚ. 

. 21. Κα ἐΐι5 Καιίναζοία, υάϊὲ ἐπα Βδιμμαϊάαμ, τωιδ' τέ}, Ἐ 

υαὐγτποῖπα γι 7 νν6' )α], δοίαδηδ απ πηδμέοέβ ἐδ 8 υαὐγιμδη δ 8 
ἴῃ ἸΖΥ15, αὐγὴ ἐμά ἴῃ (ἀκκάπ 718 ἀζρὸη [σα]ταγοὶσοαδαθ!πα. 

» 22. οαγνδιμαύῃ Κυϊέλα ὕσυΐδ.: Τυτῖμ 14} ϑοίαπῖπη ῥεζέφό ναϊγ 1 ἢ 

ἴῃ ἄαρὰ [ἀπό ἐϊάιυ, ἔζυΐϑ. 

. 29. ὅδ {μὰ Καΐαγπανγν, ἐΐιν τὶ ἢΐμαϊη πϑῃάπμϊαα, ἢ αἀαζαΐῇ, 

μὰ Παϊα σἈ] 115, τό 2αδάϊ ὑὼ ϑαύααἠτηη)ατη νατιπθώνα 

γυδΐοῖὶβ ἐπ νύχι παηῦπηθ πη ἸΖΥ15 Ἐ, ἀϊπάπ οἷβ νϑίθιμα πα 

Πηδ αδρ. 

» 24. νδιμαύῃ Κυιίμα ᾿Ζνὶβ, ὑπαίθὶ αἰγύμάϊ ϑαύἀδάμη) δ [αὐϊΖὸ 

γα ἢ ἴῃ ἀαρὰ ΠΡάποδβ ὑμπάπ ἐππ5.΄ --- 

» 25, [ηἾΠῚ 7ἀϊπαιημηα τη] ΔηαἀΠαΐαπας Ἰόλιιθ κυαί ,Απαμάϊέα ἐΐειο, 

αἴέα, 7γάνι)α ᾿ιγολγυῖβ 7α]) αὐγειδα,, τἰρἐδ' αῇαϊμέ ἐπ᾽ γαιγα ἠιυίγάΐζην λαῇ, 

7 δα άϊζην γαἦ ὠνοϊείλα! 5. ἐϊδ᾽ τιἱυκίαἠάξην. 

ὃς 20. ο]άϊ, αὐέα, τυ ἔνα υαγη σφαϊοϊκάϊει ἔμ, απαυσαύ"])α ἐϊιοϊηαηνηνα. 

» Φι. ΑΙ νιὶβ αἰσίναν, ἐ{Ὲ ζγανν αἰξλην ηιοϊγαηνηνα 7αἦ, τ πυαϑίν (2) κών “ἷΨ 

γὴν αὐα αἰέα, τὴ] αἰέαν ᾿υαδίνν οκανη αἰλα ιιι8. γα, ἐπαγιηιθὲ 

υἱέδ δυνυν5 απιαἰιιί)ατι. 

ΧΧΥ, 38, Ἡνδηΐ {πὰη ἰππκ (ὄν σαί. 14} σαϊαϊπάδαάσμη 

ἀπά πακναάδηδ 18} να αἀδάπτμῃ ὃ 

. 99, ᾿Ἡνδπηὰῆ ἐπᾶη ἐμπὰκ (ἀμναιη {1ὰκᾶπὰ ἀϊἰπάϊπι ἴῃ Καικαγάϊ 

74} αὐἰαα] άπ ἀτι {πὶ  “ 

». 40. {81} Δπαπαβαηάδ (ἃ ἐπ πάδηβ Κνιι ἀπ ἴπ ,Απηδη, Κνι πᾶ 

ἸΖυδ, 78} ὑπᾶη8ὶ ἰαν δ απ} ἀϊηδιηπια ἐΠ1Ζὸ τηϊπη! ΠΠὰηὸ Ὀγοίῃγὸ 
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ΧΙ,19. Ἦλϑεν ὑ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου 
ἐσϑέων χαὶ πίνων, χαὶ λέγουσιν Ἰδοὺ 
ἄνϑρωπος φάγος καὶ οἱνοπότης, τε- 
λωγῶν φίλος χαὶ ἁμαρτωλῶν. χαὺὶ 
ἐδιχκαιώϑη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέχνων 
αὐτῆς. 

.,. 30. Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πό-- 
λεις, ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται 
δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν. 

. 91. Οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι 
Βηϑσαϊδώ. ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ χαὶ Σι- 
ϑῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἷ γενό- 
μεναι ὃν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκχῳ 
χαὶ σποδῷ μετεγόησαν. 

» 3982. Πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ 
Σιδῶνι ἀγεχτότερον ἔσται ἕν ἡμέ- 
ρᾳ χρίσεως ἢ ὑμῖν. 

., 38. Καὶ σὺ Καφαρναούμ, ἢ ἕως 
οὐρανοῦ ὑψωϑεῖσα (Ξε ὑψωϑήσηῃ), ἕως 
ὥδου χαταβήση" ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις 
ἐγενή ϑησαν αἱ ϑυνάμεις αἱ γενόμε- 
γαι ἐν σοὶ, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς 
σήμερον. 

ἘΠ Πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδό- 
μων ἀγνεχτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ 
χρίσεως ἢ σοί. 

᾿: 86. Ἔν ἐχείνγῳ τῷ χαιρῷ ἀποχριϑεὶς 
ὃ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι 
πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς 
γῆς, ὅτι (ἀπ)ἔχρυψας ταῦτα ἀπὸ 

σοφῶν καὶ συνετῶν, χαὶ ἀπεχάλυνψας 
αὐτὰ νηπίοις" 

» 26. Ναὶ ο πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο 
εὐδοχία ἔμπροσϑέν σου. 

» 21. Πάντα μοι παρεδόϑη υπὸ τοῦ 
πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει 
τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν 
πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ο υἱὸς 
χαὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκα- 
λύψαι. 

ΧΧΥ, 38. Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον χαὶ 
συνηγάγομεν; ἢ γυμνὸν χαὶ περιε- 
βάλομεν; 

,», 39. Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσϑενὴ 
(-ἀσϑενοῦντα) ἢ ἐν φυλακὴ χαὶ ἢλ- 
ϑομεν πρὸς σέ; 

» 40. Καὶ ἀποκριϑεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ 
αὐτοῖς μὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον 
ἐποιήσατε ἑγὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν 

- 

{6 

Ὑρηϊῦ Ι5 Ποτηϊηἶβ τηδηπιοδη5 οὗ 

ὈΙΡΘη5., οὐ ἀϊοαηὺ Εοοθ ἤοσηο σνοσᾶχ οἱ 

Ῥούδθου υἱηὶ, Ῥ]]ΙΟΔπουατη οὐ ρθοοδίο- 

ΓᾺΠῚ Δ Οὰ5. Εὖ τα ἸΠοαύα, οἱ Γἀρ᾿ Θηὐϊ8, 

ἃ ΠΠ1Π5 [ἀ]5. 

Ταπο σορθρὶῦ ΘΧΡΥΟΡΥΑΓΘ οΟἰν δ 5 

ἴῃ ααυϊθὰβ ἰδούδθ Γαπὺ ῥ]υσῖπηδθ υἱγύα θβ 
οἰὰβ, 4υΐᾶ ποὸπ Θρὶ [Θηὐ ῬαΘη ὑθη τη. 

δ 0ὺ᾽1]᾽ ΟἸοταζδίῃ, σνδὸ ἐῦ]᾽ Βοίῃ- 

([ϊᾶ8, φαΐ, Πἰ 'ἴπ ΤΎτο οὖ Κίάοπο ἴδούδθ 
οἴη υἱσύαθθβ ααδ6 ἴδούδθ [απὺ 1 Ὑ0Ὀ]5, 

ΟἸἰπὶ ἴῃ ΟἸΠἸοῖο οὐ οἰποῦθ Ῥϑθῃϊθηἐ δὴ 

ορΊΓΓοηῦ. 

ΘΥαΙη ὑδιηθ αἸ60 τοῦθ, ΤύΎτοὸ οὐ 
ΒΙάομΙ του {Ππ|8 ουὶύ ἴῃ α16 ᾿πα101} απ τη 

γοὈΐβ. 

ἘΠ ἰὰ Οδρμδυηδιπι, ὩσμΊ]υΪα ἸΒ616 
ἰῃ οδϑίαπι Θχϑ δ θ 5 βαῖιθ ἴῃ ἰηΐου- 

παπὶ ἀθίοθπαθβ, ααΐδ, [1 ἰπ ϑοάοτη!β ἔδούδθ 

ξαϊΘηὺ τἰσύαύθβ ααδθ ἔδούαθ [πῦ ἴῃ ὧθ, 

ἕοτίθ ταϑη 6 πὖ ἀβαᾳὰθ ἴῃ πη ἀ16Π|. 

ψοίαμα ὑδιθ ἀἶθο σΟΡ]5 ααΐὰ ὑθυτδθ 

Θοάοτποταχη Του [Π5 οὐ ἴῃ αἴθ ἱπάϊο] 

ααδηι [10]. 
Τὰ 110 ὑθιηροῦθ το ροηθηβ Το α5 αἰχὶὺ 

Οὐπύθου ἐἰδὶ ραΐθυ, ἀουηΐπθ οδ 611 οὐ 

ἐθῖτδθ, ααΐϊι ΔΌΒΟΟΠΑΙΓ πᾶθο ἃ [ἀρ]6- 
ἀἰϊθὰβ οὐ ρυιάθηθθυβ, οὐ Ὑϑνυϑὶα Ὁ} ἃ 

ῬΔΥΥῸ]Ι5. 

Τύα, Ῥϑίθυ, ααοηΐδπι [10 ἔαϊὺ ῥ᾽] Δοϊσπγτη 

δηΐθ 6. 

Οτηηΐδ ταὶ ἐσδάιία Γαπὖ ἃ. Ῥδίγθ Π160, 

οὐ ἤθη πουῖῦ ΠΙΐατα ΗἰΠ ρδύθυ, πθαὰθ 

Ρδύγθια ααἷβ που ΗΠ ΑΠΤ5 οὐ οπὶ γοἱὰ- 

οὐἱὺ ΠΙΪὰ5. ΥΘυ 8 6. 

Θυδηᾶο δαύθηη ὑθ υἱάϊπηιβ ΠΟΙ ὑ6 1 
οὐ ΘΟἸ] ΟΊ πυαΒ 06, δῦ παάστη οὐ Θ00Ρ68- 

ΤΟΙ ΠΔ 5 ὅ 
Ααὖ ΄αδπάο ἐδ νἱἀϊτηιιβ ἱπῆττηαπι δα 

ἴῃ ΟΔΙΌΘΥΘ, οὖ υϑηΐϊπηαβ δὰ ἰθ 

ΕΛ τοίρομάθηβ τὸχ ἀϊοοὺ 115 ΑπΊθη 
ἄϊοο νοϑίβ, σαδηχᾶάϊα ἔθο [5 ἀπὶ 6 ἰδ 
ἐταύτ θ5 τπθὶβ ταϊ Ἰ ηλῖ15., ταὶ ἔθοι [Ὁ15. 
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Ἰηθ]ηάϊζ, τηἷβ ἰαν ἀπ. ῃ." 

ΧΧΥ, 41. οὙΠπαηὰἢ Κυ! 10} 14}} ὑπάϊπι αἱ Β] ΘΙ ἀαπηθίη ἐὄγάϊ  Οδρριῃ 

ἔαίνγα τηϊδ, [8 ἢ ΓγΑΚυ  Πδηδηβ, ἴπ [ὃπ ἐπαΐα ἀϊνοϊπὸ, ἐμαΐδ 

᾿ηϑηγ ὃ ὉΠ} ] Ὁ Π1η 18} ΔΡΘΊαΙ 185. 

» 42. οὦπιδ σγδάαρβ νὰβ 784 η-ὶ σθας] πιῖβ πιαίδῃ ; πα ύν ΠΠ}5 
νὰ 8η-1 αἀγαρκιαδαπίῃ τηῖκ ; 

» 49. Οαίξδ 1δη-πὶ σαϊαϊῃδαδαπί πὴῖκ; πακναίῃβ 1Δπ-πὶ να! 8- 

ἀπίῃ τη ; [ἸὰΚ85 18} ἴῃ Καγκαγάϊ 18Π-] σαν δα π πηθ61Π8." 

» 44. ὙΠΑΠπαΝ Δηαπααπα 8} {πάϊ, Κνυιμδηάδηβ Ἐτάσ)α, ἤνδῃ 

{ππκ (να ογδάασαπα ἀϊπίπάπ ἁμαύν Πάπα ἀϊ ὐπάπι σαί 

ἀϊῃύπάπ παϊκναάδπα ἀϊπμάπ [ὰ}Καπὰ ἀϊ μι μάπι ἴῃ Καυκαγάϊ 18η-- 

Πἰ Δ ηαρδ ἰδ αοίτηα {Πππ5 ὅ΄ 

». 458. Ὑπδπαΐ ΔηαμδἼἢ ἴῃ Κυ μη 5 Απηδπ, Κυιπα ἸΖνὶβ, 788 

{πδη6 1 πὶ ἰδνι θα πα} ἀϊηδηηπηδ, {π|Ζῶ 161 0ΠΠ8πᾶ ἢ, ΤῈ15 ΠΙ σαΐαν!- 

αἀδααίῃ. 

. 406. 8 ρα]ο παπα ἐπάϊ ἴῃ Ρα]νϑίη ἀϊνοιηῦπ, ἸΏ πὰ] σαν Πέδ 5 

ἴη Πθάϊη ἀϊνθίηῦη.“ 

ΧΧΥῚ, 1. 7841} νατίι, Ὀϊπὸ αδίάπῃῃ ἰδι5 11 ὑπὸ ναὐγτᾶα, Κνδίῃ 

[ἸΡΟπ] δι (Θ᾽ Πά 11} 

» 9. νι, {παΐοὶ Δα ὑνδὴθ ἀδρδηβ ρᾷίκα νιν, 185-ἰἃ 

(Ππ5 ΤηΔ 5 ἃἰριθδᾶα ἀπ ἘΒΠΓ ΔΙ] Δ. 

ὦ. ΠΤ πα 

». θ6. ὙΤμανιιῖ, μὰ αὐδιμνία σια)α αἱδικνάϊέ νον )ῦθ [οῖηνδβ Κυϊέμαραδ : 

. Κα)απιόγήαα : ἔνα ἐϊπανιαηινάϊε {παύγθαιη νον Ὁ 5ά1, πὶ θϑαμάαυ- 

[τ᾿αἀδαπίῃ {πὸ νὰ] γθῖη ἴ5.΄ 

»ν( 060. ,Ηνα ἴΖνυ!β ὑπαρ οι γ΄ ἴπ οἷβ ἀπ πα αδπάδηβ κνυδίμπππ ὅκα] 

ἀάαϊπάπδ 1{{.“΄ 

» θ17. ὙΤΠαπηὰῇ ἰρίναη ἃπὰ ἀπααν]οίζῃ 15. 78} Κάπραϊάπη ἵπὰ ; [ἃ-- 

πηά--ἰπὰη Ἰὸΐαιη (Ἰόππη, 

Φυν σςπς ΣᾺΣ Ψ' ἊΣ ΨΚ τ στὴν ΎΞΨΟΎΨΥ αν Ὁ ον ΣΥΝ σα αι χε τ σασ τ 
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μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιή- 
σατε. 

ΧΧΥ, 41. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐω- 
γνύμων Πορεύεσϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ χα- 
τηραμένοι εἷς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον 
τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ χαὶ 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 

» 424. Ἐπείνασα γὰρ, χαὶ οὐχ ἐδώ- 
χατέ μοι φαγεῖν" ἐδίψησα, καὶ οὐκ 
ἐποτίσατέ με’ 

» 43. Χέγος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ 
με" γυμνὸς, χαὶ οὐ περιεβάλετέ μεῖ 
ἀσϑεγὴς χαὶ ἐν φυλαχῆ, καὶ οὐχ 
ἐπεσχέψασϑέ με. 

» 44. Τότε ἀποχριϑήσονται χαὶ αὐτοὶ 
λέγοντες Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν 
σεεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυ- 
μνὸν ἢ ἀσϑεγνὴ ἢ ἐν φυλαχῆ, καὶ οὐ 
διηχκογήσαμέν σοι; 

» 45. Τότε ἀποχριϑήσεται αὐτοῖς λέ- 
γων μὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐχ 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, 
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

,., 46. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς χό- 

λασιν αἰώγιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
αἰώνιον. 

ΧΧΥΙ, 1. Καὶ ἐγέγετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 
Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, 
εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ. 

» 9. Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ 
πάσχα γίγνεται, χαὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου παραδίδοται εἷς τὸ σταυ- 
ρωϑῆναι. 

"πα τε ὑξ συνήχϑησαν οἱ ἀρχιερεῖς 
χαὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἷς τὴν 
αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομέγου 
Καϊάφα. 

» θὅ. Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέῤῥηξεν τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ᾿Εβλασφήμησεν᾽ 
τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε 
γῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν (αὐ- 
τοῦ). 

,», 006. Τί ὑμῖν δοχεῖ; οἱ δὲ ἀπο- 
κριϑέντες εἶπον Ἔγοχος ϑαγάτου 
ἐστίν. 

,», θ7. Τότε ἐνέπτυσαν εἷς τὸ πρόςω- 
πον αὐτοῦ καὶ ἐχολάφισαν αὐτόν, 
οἱ δὲ ἐράπισαν 

25, 41 -- 26, 67. ΤΊ 

Ταμο ἀϊοοθὺ οὐ ἢϊβ αὶ ἃ {1π|{ὑπ|5 ϑγαηῦ 

Ὀἰβοθαϊξθ ἃ τπηθ τηϑ]θάϊοίϊ ἴῃ ἰρηθηῃ 
ϑΘύθυ πὶ, ααἱϊ ρΥδοραγαύιβ οἱ ἀϊαθο]ο 

οὔ ΔΏρΘΙ15 οἰαβ. 

ἘΠΆΤΥΙ Θηΐπη οὐ πὸὰ ἀ6αΠ {ἰ5 ταΐηὶ 

τηϑηἀασαγθ, [νυν] οὖ ποη ἀρ αἰ [5 τηϊῃὶ 
ῬούαΠΙ, 

μοίρθβ ϑιᾶπη οὗ Π0η ΟΟ]]ΘρῚ [15 τηρ, 

πὰ οὖ ΠΟ ΟΡΘΙΙ ΓΕΒ Τη6., ᾿ΠΠΥΠῸΒ 

οὐ ἴῃ ΟΔΥΟΘΙΘ οὗ ΠΟη Υἱ[ δ [15 τη6. 

Ταπο τοίροπάθθαμῦ οὐ ἱρι] ἀϊοθηΐθα 

Ποταΐηθ, ααδηἋο ἰθ νἱάϊπηιβ ΘΙ τ] μΐθτα 

δαὺ [1|᾿θηὔθπι δαὺ Πποίρ᾽ θη. δῦ ππᾶάππὶ 

διαῦ ᾿ΠΗΥΤη ΠῚ] Υ6] ἰπ ΟΔΙΟΘΙΘ, οὗ ΠΟΠ 

Τα} [Ὁ  Πγτι5 010] ὕ 

Ταμο τοίροπαάθθι 1115 ἀΐθθπβ ΑΠΊΘη 
αἴοο νοθὶβ, φαδιηάϊα ποη ἔθο [Ὁ ἀπ ἀθ0 
ΤῊ ΠΟΥ 5 ὨΪ5., Π6Ὸ τη]ῃὶ ἔθοὶ [{15. 

Ετ ἰδαμηύ πὶ ἴπ [ὈρρΡ]ἸοΙαπι δι ύθυ μη, 

ἰα {Ὁ δαύθμη ἴῃ υἱύϑιη δ θύθυ 8 1η. 

ΕῸτῸ δούασπι οἱ οὰπὰ ΘΟὨΓὉτητη δ [οὐ [6.5 

[ΘΥΤΩΟΠΘ5 ΠΟῸΒ ΟΠΊΠ65, αἰχὶῦ αἰ [Ὸ]ΡῈ]15 

[5 

δοΙ5. ααΐϊα Ροί Ὀιάσατη Ῥδίομϑ, Πού, 

οὐ ΔΠΪὰ5 ΠοπΠ15 ὑγϑἀθύαγ αὖ οὐποϊῃραύαγ. 

Ταηο σοηρτορδῦϊ [αηὺ ὈυΪποΐμ 68 [8 661- 
ἀούμμη οὖ [ϑηϊοῦθΒ ΡΟΡῸΪ ἰῃ ΔΕ 1 

Ῥυϊποῖρὶβ [αοογἀούαμι ααὶ ἀἰοο δία Οδ]ἃ- 
ΡΒ. 

Ταπο ῬΥΪΠΟΘΡ5 (δοογἀοίαπι [οἱἀϊ6 τρ.. 

[ἀπιθηύα, [ἀ8, ἀΐοθηβ ΒΙΔΙρῃθιηδυῖῦ: αυϊὰ 
άπ ΘρϑπηΒ. ὑθ 5 Ὁ Θοο 6. πὰπὸ δὰ- 
αἸ[Ὁ15. Ὁ] ΡΠ Θ μηδ. 

Θυϊά τγοῦὶβ νἱἀθύαν Ὁ Αὐ 111 τϑίροι- 
ἀρηΐθβ αἀϊχουπηὺ θα οἱ τηοχίϊβ. 

Ταμηο οχίραθγαηθ ἴῃ ἔδοϊθπι οἰὰβ δ 

ΟΟΙΔΡΙΗΙΪΒ Θὰμὰ οθοϊἀογαηύ, 8411 δαΐθμι 

ῬϑΙμηδβ ἴῃ ἔδοίοθιη οἱ ἀθάοσαηύ, 



18 ἘΥΑΝΟΘΈΙ,. ΜΑΤΤΗ. 260, θ8---27, 6. 

ΧΧΥ͂Ι, 068. Κνιῃδηάδηβ ΦΡγδύτοίθὶ ἀη{15, ΟἸγα Ἐ: ἤνὰθ τ [8 

[Δ η 65 (πὰκ ὑ΄ 

,., 69. ἴδι Ῥαίίτιβ. αἷὰ (αὐ ἀπ γόμίπάϊ 18} ἀααί 4474. Ἰτημα ἀϊηα 

{μϊγὶ Κυιπαπᾶθὶ Τα} ἐμὰ ναίρ τλθι ἰδίαι ὑπαπιπια ΟἰΔ] οἰ] ἀϊάμ." 

» 10. ἴτᾳ ἴθ Ἰάπρπηϊαα ἐλύτα ὑπάϊηι ἘΞ αἱ] άϊπι Κυϊμαηθ (ΝῚ νάϊϊ, 

ἢνῳ Κυ 18." 

. 0 {|. υβραρραπᾶδη {μ8πΠ πα πη ἀαῆν ᾿ραίδην Ἰη8 ἌΠΙΠΗΤῚ, 16} 

Κνδίθ ἀπ ἐπάϊπι ἰάϊπαν 14} (ἃ Ἐ νὰβ τοῖα ἴδια, ὑπαπιπα Νὰ- 

χογάϊάα." 

Ὡς 2848) αἴνία ἰάιαικ ἘΪ πα .ἀἰνδ ἰναγϑμαβ. “ὉΠα Υ  Τ ἘπΠΠΝ 

{πᾶπηᾶ πδηΠδ8.ἡ 

» 9. Αἰαῦ 161} πη αἰραρσαπάδηβ {πάϊ [ὰηἀαπάδηβ Ἐ Κνδίμαη 

Ραμα; 5.81 Ππῆάϊ, 7451. ἃ ἘΠ 58 ΤΕΣ ἼΔΕ ἀκ ὙΣ 5, ὙΠΟ ΜΙΙ 

Ὀδηάγνοριίῃ ἐπακ΄. 

τά. ὙΠαπαΠ ἀπραπηη Ὡ[ἀΟιη]δη 781} ἔν αγῦϑη, ὑπαίθὶ ἊΝῚ Κη ἐπδπηᾶ 

πη ηη8.΄ 784} [1η5 ἤδϑηδ ἢγπκΙαδἃ. 
2 

τό. 98} ρσαπιπηάα. Ῥαίξτιιβ ναύγ 15" ἰδίαϊβ Κνιμδηΐβ Ἐς ἀπ [18, 

{παΐθὶ «(Εαύν Πδηϊηβ ἄγὰκ {πγῖη {Ἰπηΐπϑὴ «ὔάϊκιβ Ἐ τηϊκ΄ 7848 α5- 

σασρδηαᾶβ αὖ σάϊρτοῦ Ὀάϊίγαθδ. 

ΧΧΥΙΙ, 1. Αἱ πιδύγρίη ὑπᾶπ γαϊτίπαβδαῆα Ἐ, ἕὰπα Ἐ- πϑηππ 8181 

σαα]δηβ Ἐς ἴδ ἐμάϊ ἘΞ {Πη 8 η5 πιαπδροίηβ Οἱ ἰδία, οἱ αἰδάσιμϊ- 

αἀδάθιηα ᾿Πηᾶ. 

2. {81} ραθιπαδηδδηβ ἵπα σαί μαη ἰδ} ἃπαί] μὰ ἵπα Ῥάπηϊξ!άᾳ 

Ῥαιαΐάπ Κιπα!]ηδ. 

3. ὙΠαπαΐ ρσαίαίπναηᾶς ἰπᾶας (ἃ ραϊδνἼαπάβ ἴπα, ἐπμαίθὶ ἅὰ 

(τἀπάϊ σαϊαύμδηβ νυ, Ἰαγοιρῦπαβ σανδηάιᾶα ὑπᾶη8 {7} Π5 

τἰριπη5 {ΠΠΠὈτ (6) πάϊχὰ Ἐ σπα]διη 14}} {Ππ|{Ὁ8Π|, 

39 

». 4. Κνιμαηβ8 ὐγαναύγηϊα τηῖ5 Ἐ ρα] ν)απ 5 Ὁ] ἢ (νῖκη Ἐ. ΤῈ 

615 Κνδύμαθη Ἦνα Καια υπῃ{15 Ὁ Ἐ πὰ νιἱΐίθ15."ἡ 

», Ὁ. 441} αὐνδίγρδηᾶβ ὑμάϊπι {ΠΟ γα Ἐ ἴπ 41} δἱάϊῃ 18} ρδ]6ὶ-- 

{πα η 5. ἀβῃάϊμδῃ ἢ. Ἐ 

.,. 8. ἴδ μάϊ συά]απβ πἰπιαπάδηβ ἐμδηβ [Καϊίαπβ κυδίμαμ ,ΝῚ [Κα] 

1{ὉῸ Ἰαρ]απ {πδη5 ἴῃ Καύγθαπάπη ἔ, πηὐδ δηδανδίγϊ Ἐς Ὀ]δέ 5 1{{." 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΜΑΤΤΗ. 920, 68---27, 0. 79 

ΧΧΥ͂Ι, 68. «“έγοντες Προφήτευσον ἡμῖν, 
Χριστέ, τίς ἔστιν ὁ παίσας σε; 

,., 69. Ὁ δὲ Πέτρος ἐχάϑητο ἔξω ἐν 
τὴ αὐλὴ" καὶ προσῆλϑεν αὐτῷ μία 
παιδίσκη λέγουσα Καὶ σὺ ἤσϑα με- 
τὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 

,» 10. Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροςϑεν πάγ- 
των λέγων Οὐχ οἶδα τί λέγεις. 

.».11.- Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἷς τὸν 
πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη χαὶ λέγει 
[ἀυ]τοῖς. ἐχεῖ Καὶ οὗτος ἣν μετὰ Ἰη- 
σοῦ τοῦ Ναζωραίου. 

» 2. Καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ δρ- 
[ ΕῚ - ᾿ 2 

χου, ὅτι Οὐχ οἶδα τὸν ἄνϑρωπον. 

» 19. Μετὰ μιχρὸν δὲ προσελϑόγτες 
οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ “1ληϑῶς 
χαὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ" χαὶ γὰρ ἡ λα- 
λιά σου δηλόν σε ποιεῖ. 

» 14. Τότε ἤρξατο χαταϑεματίζειν καὶ 

ὀμνύειν, ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄγϑρω- 
πον" χαὶ εὐθέως ἀλέχτωρ ἐφώγησεν. 

» 1ὅ. Καὶ ἐμνήσϑη ὁ Πέτρος τοῦ δή- 
ματος Ἰησοῦ εἰρηχότος (αὐτῷ) ὅτι 
πρὶν ἀλέχτορα φωγῆσαι τρὶς ἀπαρ- 
γήση με’ χαὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔχλαυσεν 
πιχρώς. 

ΧΧΥΙ͂Ι, 1. πρωΐας δὲ γενομένης συμ- 
βούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς 
χαὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ χατὰ 
τοῦ Ἰησοῦ, ὧστε ϑανατῶσαι αὐτόν. 

» 2. Καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον 
χαὶ παρέδωκαν (αὐτὸν) Πιλάτῳ τῷ 
ἡγεμόγι. 

»9. Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς 
αὐτὸν ὅτι χατεχρίϑη, μεταμεληϑεὶς 
(ἀπ)έστρεψεν τὰ τριάκοντα͵ ἀργυρια 
τοις ἀρχιερευσιν χαὶ πρεσβυτέροις 

»4. «“έγων Ἥμαρτον. παραδοὺς αἷ- 
μα ἀϑῷον. οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς 

ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ. 
» ποὺ δίψας τὰ ἀργύρια ἔν τῷ 

γαῷ ἀνεχώρησεν , χαὶ ἀπελθὼν 

ἀπήγξατο" 

»θ. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τά ἀρ- 
γύρια εἶπαν Οὐχ ἔξεστιν βαλεῖν 
αὐτὰ εἷς τὸν χορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ 
αἵματός ἔστιν. 

Πιορηύοα Ῥγορῃθύϊζα ποθ, ΟὨε 6, 

415 οἱ χὰὶϊ ἐθ Ῥϑυοα [Ὁ 

Ῥρύγιιβ σϑιῸ ράρθαῦ ἔουϊβ ἴῃ αὐχίο, οἱ 

ΔΟΟΟΙ δα οὰπὶ ἀπ 8 Π 0.1 ἀϊοοης Εἰ 

ἐὰ οὐτὰ Ιοίᾳ ἰδ] 1460 ογ85. 

Αὐ 116 ποραγιῦ ΘοΥϑπι ΟΠ θ5 Αἰ ΟΘΠ5 
Νοίοιο αυϊὰ ἀϊοϊ5. 

Ἐχϑαηίθ δαύθῃηι 11ὁῸ Ἰδηπαδη ν᾽ ΘῸΠ, 

4118, οὐ δἷἱῦ μὶβ φὰὶϊ δγτϑηὺ 1δὶ Εῤ ἢϊς 
ούαὺ οὰπὶ [οἷ ΝΆΖΔΙΘΠΟ. 

Εὺ ἰὔϑῦατα πορᾶγὶὺ οατη ἰαγδιηθηΐο 

ααϊα ΝΟΠ ΠΟΥΪ ΠΟΠΊΪΠ ΘΠ. 

ΕΛ φρο ρα! ]ὰπὶ δοοοί[ϑυαηῦ ααἱ [8 - 

Ῥαῃὺ οὐ ἀϊχθοσαηὺ Ῥρίτο ὕϑγθ οὖ {μι οχ 

1115. 65: ἤδη δὐ Ἰοαθὶα ἔπδ τη δ} 6 [Ὁ 

(6 ἔδοϊῦ. 

Ταπο οοθριὺ ἀδέρίαιι οὐ ἴσα ααϊα 
ΟΠ πογϊοὐὺ Πομηΐπθη. Ἐπ οοηίίπαο 

Θ}]ὰ5 οδηὐαν!ύ. 
Εῤ τϑοογάδξαβ οἱὺ Ῥϑύτιιβ υϑυῦὶ [οία 

ααοά ἀϊχογταὺ Ῥυϊὰβ ααδηη οΆ}1}ὰ5 οαηὐθὺ 
(6 τὴ8 ΠΘΡΘΡΙΒ: οὖ ΘρΤΘ 5 ἴογὰβ ἢθυῦ 
ΔΙΏΔΙΘ. 

Μδπηθ δυΐθπι ἔφοίο οοη [1 τη Ἰπϊθυππῦ 

ΟΠΊΠΘ5 ὈΓΠΟΙΡΟ5 (Δορχαἀοίαπμη οὐ [ΘΏΪΟΤ 65 

ῬΟΡᾺΪ δαγουίαβ Ιθίαπι, παὖ θαμὰ ΠΊΟΥΪ 

ἰγδάθυθηῦ. 

ΕΛ νἱπούαπη δαάἀαχθυπηῦ θὰπὶ οὐ ὑϊᾶ- 

ἀϊάογαπὺ Ῥομύϊο Ῥι]αίο ῥῬσγϑθίιαι. 

Ταμο νἱάθηβ δ 5 αἰ Θὰπι ἐγ 1", 
ααοα ἀδηηηδίαβ οἰ, ρδθηϊθηὐα ἀπ- 

οὔτ γέ! ὑτὶρτηὐα Δυρθηῦθ 05 ὈΥΙΠΟΙΡ θιτι5 

[ἀοογἀούστη οὐ ΓΘ η ΣΟΥ θτ5 

Πιοοπβ Ῥβοοδυὶ ὑγϑάθηβ [(ΔΠρτ 611 
ἰα!ςὰτὰΔ. Αὐ 111 ἀϊχουαπὺ Θυϊὰ δ πο8 ἵ 

ὑὰ νἱά ου]5. 

ΕΛ Ῥσοϊθοῦϊβ δυρϑηύθιβ ἴῃ ὑθῃ0]0 16- 

οοΙῦ, οὐ δΌϊθηβ ἰδαᾶθο (6 [ἀβρϑμαϊύ. 

Ῥυϊποῖροβ δαύθπι [δοοσἀούαμη δοσθρίϊβ 

Δύροηύθὶβ αἰχοθηῦύ Νοὰ σοὺ τηϊύθτθ 

605 ἰῃ οοΥρδηδῃ, ααΐδ ρτδθίϊαμα [ἀπραὶ- 

ὨΪ5 οἰ, 



80 ΕΥΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΤΤΗ. 27, 7---42. 

ΧΧΥΙ͂Ι, 7. σαὶ ἐπδη πἰπηδηἄδηβ ἀκράπῃξδαθη τ8 ὑμάϊηι {π8η8, 

ΔΚΥ ΚαΒΊ]ηΒ. αὶ ΒΗ] Π8η 8ἃπὰ ἢ ρΔ ὉΠ. 

» ὃ. Θαϊμ-ιΠδ Πάϊξδηβ ναυῦ ΔΚΥΒ 7άϊη5 ἘΞ ΔΚΥΒ. Ὀ]Ο 8. πὰ ΐηᾶ 

αδρ. 

» 9. ὙΠδηαἢ πϑίι!Π]ηδαα ἐπαΐα, Κυϊπαηὸ ὑπδίτἢ Ταίναίπηδη ρταὐύξεία 

Κυιπδηάδῃ ,.{84}} πϑηδιηπη ὑΠγ]η5 ὑἰραη5 {ΠΡ τ οἰ πάϊχδ ἀπαανδίγίῃι ἢ 

{815 ναί πδαΐη5, ὑπαίθὶ ἔ ραγαμηϊ δάμη ἔγαμη [ἀΠῸΠῚ Τγ8 6118. 

» 10. {2461}. αὐρόθαη ἴπβἘ ὑπαὶ ἀκγὰ Καβ]]η5, [γαΐνῷ δηδθάπίῃ τη 15 

[γἀπ]8." ---- 

, 11. ἴα ἴδίαβ. δι αύτα Κίπάϊπα Δ} ἔγαμ ἴηα (ἃ κἰπαϊπ5 Κυὶϊ- - 
{πὰπᾶβ (ΤΩὰ ἴβ (μἰπάαπ5. ἰπϑάϊδ 9 ἴῃ: ἴδίαβ Κυδίῃ. ἄπ ἱπηηια 
 Γὰ Κυ 185." 

» 12. 4241. πὲ Πύμδηθι νυ 8 νὰβ ἔγαμη ὑμάϊπη ραά]δηι 14 {1Πη1-- 

(1, πὶ νδίηῦ δησμόξ. 

., 18. Τπδηὰῃ Κναίῃ ἀὰ ᾿πηπηα Ῥοϊαύαβ (Νὰ μάπίο!β, ἤγδη ἢ]ὰ 

δηδ, ὑππκ νον α]Δηα Ψ΄ 

», 14, ΖΔ} πὶ δηάμόξ ἴπημηα υἱΐῆγα πὶ ἀϊπῃθη ναύγαδ, [γαΐνϑδ᾽ ἢ]-- 

αἀδ]οκιαα (ᾳ Κιηαϊηβ Π]α. 

156... Απά αὐ {πα ᾿να]δ ἢ Ἐς Ὀϊαμὲβ νὰβ (ᾳ Κκἰπάϊη5. τα] δίῃ 

ἀϊλπδηδι ὑΠ|Ζάϊ τηδηδροίη ὈδηάΊαηῃ, ἐπαποὶ νι! θάπη. 
2 » 

» 10. Ηδρθάϊαδαππαῃ ἐμδη θαηᾶ]απ ραίαυ μι άδπα Ἐ (Πάϊϊαπδαπα) Β8-- 

ΤΑ ΌΌδη. 

», 11. Οακνιυμηδηάϊηη ὑμδηὴ ἴπη, Κναὺμ ἴ Ῥει]δίαβ Ἡνδηδ Ἐ υἹ] 6 1}, 

οἱ ἐταϊδιάα ᾿χυὶβ Ὁ ΒαγαρΌδη πάν ἰδία, (οὶ μάϊαδα. ΟὨΥ τα8 Ὁ΄ 

» 18, για ἀμπκ, {παΐθι ἴῃ πϑὶ 15. αἰσᾶθαμ ἴηδ. 

» (9. Νιίαημαϊη ὑμᾶῃὴ ᾿ηηα, δη8, [[ἀπαιί]α, ἸπἈπά]4α ἀπ Ἱπιπιᾶ 

Κνδπβ ἴ8 Κυιμαπᾶθὶ ΟΝῚ νίῃῦ ὑπὰ8 784} ὑπδιημηα φσαγϑί ἢ 18 

7ἀϊηαηνηια. ἤΐυν ἀν ἐμυιζάϊαα ᾿έηιια ἄασα δὲ “ίνηυ ἔν ἔδ. 

,»,» 42. ,Απίμαγαηθ σαπαφίαα, ΜΚ Μίδαν τὸ θναρ σαπαϊ)αν. )αδάϊ ἐἠϊἐμααη8 

1{γαδ]18. 1Π0, αὐ[τοϊραάάπ᾽ ἢὰ δῇ ἐπαπημιδ σα]ρίη [6ἱ ραίαίηνἀϊμηδ] ἢ 

78 ραϊάμθ)] αι ἸπηΠη8. 



ΕΥΑΝΟΈΙ, ΜΑΤΤΗ. “1, 1--τλῷ, 

ΧΧΥ͂ΊΙ, 7. Συμβούλιον δὲ λαβόντες ἡγό- 

3) 

39) 

3) 

3} 

2 

2) 

3) 

99 

29 

2) 

2) 

2) 

ρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κε- 
ραμέως εἷς ταφὴν τοῖς ξένοις. 
8. Διὸ ἐχλήϑη ὁ ἀγρὸς ἐχεῖνος 
ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 

θὲς Τότε ἐπληρώϑη τὸ ῥηϑὲν διὰ 
Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος 
Κῶ ἔλαβον τὰ τριάχοντα ἀργύρια, 
τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ον ἔτι- 
μήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 
10. Καὶ ἔδωχαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν 
τοῦ χεραμέως, χαϑὰ συγνέταξέν μοι 

κύριος. 
11. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάϑη ἔμπρος- 
ϑὲν τοῦ ἡγεμόνος" χαὶ ἐπηρώτησεν 
αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ βα- 
σιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἔφη αὐτῷ Σὺ λέγεις. 
12. Καὶ ἕν τῷ χατηγορεῖσϑαι αὐ- 
τὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων χαὶ τῶν 
πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεχρίνατο. 
18. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος 
Οὐχ ἀχούεις πόσα σου καταμαρτυ- 
ροῦσιγν; 
14. Καὶ οὐχ ἀπεχρίϑη αὐτῷ πρὸς 
οὐδὲ ἕν δῆμα, ὥστε ϑαυμάζειν τὸν 

ἡγεμόνα λίαν. 
15. Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώϑει ὁ ἡγε- 
μὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, 
ὃν ἤϑελον. 
106. Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίση- 
μον, λεγόμενον [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν. 

17. Συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν 
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα ϑέλετε ἀπο- 
λύσω ὑμῖν, [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν ἢ 
Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 
18. Ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φϑόνον παρ- 
έδωχαν αὐτόν. 
19. Καϑημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
βήματος ἀπέστειλεν πρὸς ἀυτὸν ὴ 
γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὺ χαὶ 
τῷ διχαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπα- 
ϑὸν σήμερον χατ᾽ ὄγαρ δι’ αὐτόν. 

42. ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύνα- 
ται σῶσαι" εἶ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἔστιν, 
καταβάτω γῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ 

πιστεύσομεν αὐτῷ. 
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ΟὐὨΠΠ]1ο δαύΐθηα ἰηΐϊῦο θυιθσαπῦ οχ 1118 

Θργαμα Πρ ἴῃ [Θραϊδασδτα ρϑγθρτὶμο- 
ΓᾺΠῚ. ἐ 

Ῥχορίθι. ἴοὺ σοσδύμβ οἷν ἃρθὶ [116 
ΑΟΠΘΙἀθυλϑοῃ, ἄρθὺ (Δηρυηΐβ, ἀβαὰθ ἴῃ 
Βοάϊουπαπι ἀΐθιη. 

Ταπο ἱπηρ]θύαπι οἱύ. αποᾶ ἀϊούαμι ο[ 
ῬΟΥ Ηϊογθιΐδιη Ῥσορμθύδιι ἀἰοθηΐθιη Εὖ 

δΔοοθρούαηῦ ὑχὶριηΐα Δυρθηΐθοβ ῬΥΘύϊΤη 
δρρυθύϊανι χάθη δρργθύϊδυθγαπῦ ἃ [115 
1086], 

ΕΛ ἀράουιπῦ 605 ἴῃ ἀρυτμ ἤρ]1, [ἰοὰΐ 
ΘΟὨΓΟἰσαϊῦ τὶ ἀοιηΐπα8. 

Τϑίαβ δαΐθηι [{θὐϊῦ δηΐθ Ὀγδθί] 612), 

οὐ ἰηὐθυσοραυϊῦ ΘΠ ὈγϑΘί85 ἀἰσθηβ Τὰ 
65 ΤῸχ [υἀδϑούὰχῃ ἢ ΠΙοἰῦ οἱ Ιϑίαβ Τὰ 

αἸο18. 

Εὖ οὐπὶ δοοαίαγοία" ἃ ῬΥΠΟΙΡΙθ 5 

[ᾳοογαἀοίαπι οὐ ἰβῃϊουῖθιιβ, ΗΠ] τοίροι- 

αἴ. 

Ταμο ἀϊοϊῦ 111 Ῥιϊαίαβ ΝῸ δαᾷῖβ 

χαδηΐδ, διάνογί πὶ (6. ἀἰοαπὺ ἐθίτπιοηΐδ ὕ 

.Ἐ᾿ ποη τοίρομπαϊν οἱ δὰ ὑ]]}ὰπ| συ θαπη, 

ἰῦα τὖ τηϊΓαγθύαν ῬυᾶθίοΒ νϑμθυιθηΐου. 

ῬΟΥ ἀϊοιη δαΐθπι [Ὁ]]Θ μη Θ τ] ΟΟΠΙ[αΘ- 
γοταῦὺ ρῥγϑϑίββ αἰπηϊθσθ ῬΟραΪο ὑμηυτῃ 

νἰπούστη αθη] το] [6 ηὐ. 

ἬδΡοραῦ δαΐθμῃ ἔπσπο νἱπούαχτῃ ἰη[1ρ- 

Ὡθπὶ 41 ἀἰσουαίαν ΒδΥδΌΡ 88. 

Οομρτθρϑιϊβ οὐροὸ 1115 αἰχὶὺ Ῥιδύμβ 

Φύθπι γυ]θϊ5 ἀϊπηϊύύαιη σοθὶ5, ΒΑΥΌΌδΠ 

8 Ἰοίαπι ααὶ ἀἰοϊξας ΟἸὨΥ ρα Ὁ 

Βοίθθαὺ θηΐπὶ ααοα ΡΟῚ ἰηνι ἴδηι ὑτδ- 
αἸαΠΘηὐ ΘΠ]. 

ϑοάθηΐθ δαύθηῃ 110 ῬτῸ ὑσὶ θαπ8}1 τα] [ὺ 
δα ᾿Πὰπη χοῦ οἰὰβ ἀΐσθηβ ΝΒ {101 

οὐ ἰαἴδο 1111: τηυ]ύα οηΐτη Ρδί8, [πὶ 

μοᾶϊθ Ῥ6Ὶ υἱίαπα Ῥυορύθυ ΘΌΠΙ. 

ΑἸΙο5 ἰαϊγοβ ἔθοϊθ, [6 ᾿ἱρίαμηη. 0π Ρο- 
ἰοίς [αἰνσαπὶ ἴδοοτθ: [1 τὸχ [{τ8}68] οἱ, 

ἀοίσοπᾷδί πῦὰπο 48 οἴα66, οὐ οΥθαϊπηαβ οἷ. 

θ 



82 ἘΥΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΤΤΗ. 47, 48---56. 

ΧΧΥΙ͂Ι, 438. “Τγάυάϊαα ἄπ σαΐμα : ̓ἀπβ᾽αἀάμ Ἐ πὰ ἵπα, Ἰαθάϊ ν1}} ἴπ8. 
Κναίῃ ἄσκ, {μαίθὶ (Οὐ ῃ8 ἴπὶ [ἀπα8.ἡ 

» 44. Τῃηδία (απ Δ} ὑπάϊ νάϊἀδα]αηβ ἐπάϊ τη 5 ΒΥ 485 

Ἰηπηδ, Ἰανϑι θα πη ἸΠηΠ18. 

,.» 45. Ἐγδ [δἰ μ|0ὅη {πὰ Ὠνοῖ!άϊ νυ αἰκυὶβ αγ 411 ἀϊ αἰγιμάϊ 

πηα ἤνϑιὶα πἰπηαόη. 

,., 406. ἴα ὑπᾶπ ὈΪ Πνϑῖϊα πἰαηάδη αἰηγόρίάα ἰδία. Γἰπάϊ ταϊκι]άϊ, 
Κυιμαηᾶβ ἬδΙοὶ, Ἠδ]δῖ, [᾿π|ὰ Ἐ ΠΟΙ μη]. Ἐ μαίοὶ τ Οὐ 

ἸΠΘ1Π5, σα} τη ]η8, ἀπῆν τη15 ὈΠ41 Ὁ΄ 

., 417. ἴτῃ ἰμπμάϊ ἐμἰχὰ Ἰάϊπαν [ἐπ απαδπᾶ ραμάμπβ]απάδηβ Κυδέμαηῃ, 

{μπαΐίθὶ .Ηδ]δὴ νόρϑιῃ [ἃ."ἡ 

48. 7914} ἴτη5 {πταριάα ἀϊπθ ἃ8 ἴ 81] δὴ [νϑιηηὶ {ἀ}}} 8618 

αἰκδ 15 Ἐ 12} Ἰαρ]δηαβ δηᾶὰ τάπβ αἀγαρρκίάα ἴπΠ8. 

49. ἴῃ ἰ(μάϊ δηίμαγάϊ Κνυδίμαη .1,δι, οἱ Ἐ (δίμνδηι, Κυϊπιάϊ-α Ἐ 

Ἠξ]1α5 πίη 1η8.“ 

50. ἴτῃ ἴδίαβ. δὔίγα Ὠγορ᾽δηα5. [πάϊ τα κι! «ἢ ά ]ὲ Δμπηδη. Ἐ 

Ψ“ »“ἴ 

“Ὅ“ἢὮ »ν 

», ΟἹ. 4288}. {πδὴ ἔδαγμδι "- ἀἰβίκυϊηδαα Ἐ ἴῃ ἔνα, ἵαραίῃγ υπά 

ἀΔ] ἢ, 4 αἰτέμα Ἰηγοίγάϊαα Ἐ Δ [τἀϊη 5. αἰδΚυιϊπϑαδάπη Ἐ 

» ὦ. 981) Π]ἀϊναβηδβ υϑ]ακηδαδασῃ 811 τηϑηδᾶρα [οἰκὰ {πἰΖῇ ᾿ρ8η-- 

ἀδηδ Ἐ νοὶ μάϊζα αὐν]!Ὁη. | 

» 99... 988} πϑραρρδηᾶδηβ τι5 Ὠ]ἀϊνδβηῦμῃ, δἴδι' Οὐ 18 Ἰηηδύρϑρ- 

ϑαπάδηβ Ἐ ἴῃ ὑπὸ νοϑϊπῦη Ῥαύγρ 14} δἰάπριαδάπη [1κ τηϑπδράϊμη. 

., ὅά, ἴθι ᾿απάαξαι 5. [αι ὑπάϊ ταϊτἢ ἵπηπια, νἰξαπάδηβ ἴδίπα, σαίαίἢ-- 
γϑηάδηβ ἐπ γογῦπ 12} ἰπὖ ναὐχτπαπόπα ὀιίδαάθη ἀῦγαθα, Κνὶ- 

ὑπαηάδηβ 481 (π]άϊ σαΐῃβ (ἀπὰ8 ΤῸ [ἀ΄. 

» 90. Μϑίαπυς ἐπαη άϊπαν Κνϊηῦπβ τηδηδρῶβ [δίγγαίῃηγὸ [ἈΠ ἤνδη-- 

ἀρίηβ, ἐμπόζοὶ 1Ἰάϊπἀδάππη αἴαν ἰδίια ἔγαμι Οδ]ϑ]άϊα, δπαθαί- 

δηλ 615 ἸΠηΠ18. 

.,. ὅ6. ἴη ἐπάϊπηοὶ νὰβ Μαι͵α (ὁ Μαράαϊδπὸ αἱ Μανία (ὁ ἴακόθὶβ 

͵8ἢ ἸοδΖ(θ 7) Ἐ ἀϊι μοὶ 78} ἀϊυμοὶ Γαηὶνὸ Ζαϊθαίάϊάμβ. ᾿ 



ΧΧΥ͂ΙΙ, 48. 

» 44. 

ἘΨΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΥΤΤΗ. 27, 48---50. 

Πέποιϑεν ἐπὶ τῷ ϑεῷ" δυ- 
σάσϑω νῦν αὐτόν, εἰ ϑέλει αὐτόν" 
εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός. 

Τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ οἱ λησταὶ οἱ 
συνσταυρωϑέγντες σὺν αὐτῷ ὠνείδι- 
ζον αὐτόν. 

» 40. πὸ δὲ ἕχτης ὥρας σχότος ἐγέ- 

} 66 

2.7. 417: 

γετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας 
ἐνάτης. 

Περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν. ἀνε- 
βόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέ- 
γων Ἡλὶ ἡλὶ λιμὰ σαβαχϑαγνί; τοῦτ᾽ 
ἔστιν Θεέ μου ϑεέ μου, ἵνα τί μὲ 

ἐγχατέλιπες ; 
Τινὲς δὲ τῶν ἐχεῖ ἑστηκότων 

(ΞΞ ἑστώτων) ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι 
Ἡλίαν φωνεῖ οὗτος. 

» 48. Καὶ εὐϑέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν 

"49 ΥῸ Σ 

2) 

3) 

.» 52. 

»» ὕ0. 

2) 

2) 

χαὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους 

χαὶ περιϑεὶς χαλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 

δὲ λοιποὶ ἔλεγον “ἄφες, 
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται “Πλίας σώσων 
αὐτόν. 
50. Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν χράξας φω- 
γῇ μεγάλῃ ἀφῆχεν τὸ πνεῦμα. 
581. Καὶ ἰδοὺ, τὸ καταπέτασμα τοῦ 
γαοῦ ἐσχίσϑη εἷς δύο ἀπὸ ἄνωϑεν 
ἕως χάτω, χαὶ ἡ γῆ ἐσείσϑη, χαὶ αἱ 
πέτραι ἐσχίσϑησαν, 

Καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχϑησαν 
χαὶ πολλὰ σώματα τῶν χεχοιμημέ- 

γων ἁγίων ἠγέρϑησαν" 

Καὶ ἐξελθόντες ἐχ τῶν μνη- 
μείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἷς- 
ἤλθον εἷς τὴν ἁγίαν πόλιν χαὶ ἔγε- 
φανίσϑησαν πολλοῖς. 
ὅ4. Ὁ δὲ ἑχατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ᾿ἰδόν- 
τες τὸν σεισμὸν χαὶ τὰ γινόμενα 
ἐφοβήϑησαν σφόδρα, λέγοντες “Ἵλη- 
ϑὼς ϑεοῦ υἱὸς ἣν οὗτος. 

δῦ. Ἦσαν δὲ ἐχεῖ γυναῖχες πολλαὶ 
ἀπὸ μαχρόϑεν ϑεωροῦσαι, αἵτινες 
ἠχολούϑησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γα- 
λιλαίας διαχονοῦσαι αὐτῷ" 
ὅ6. Ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ αγδα- 

, ε “ , Η ληγή, καὶ Μαρία ἢ τοῦ Ἰαχώβου καὶ 
ἸΙωσὴ μητηρ, καὶ ἡ μητὴρ των υἱων 

Ζεβεδαίου. 
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Οομδαϊῦ ἴῃ ἄρθο: ᾿ἰροτθὲ σης ουτα 

[ἰ ναϊῦ ; αἰχὶῦ ϑηΐτη ααΐα ΤΠ) οὶ ΑἸϊὰ5. (απ. 

Ιὰ ἰρίαμη δαύθτη οὐ Ἰδύγομθβ ααἱ οἵα- 
Οἰῆχὶ οταηῦ οὐπὶ 60 ἱπρτο Υαρδηΐ οἱ. 

Α ἰβχύα δυύθι ἤοτα ὑθηθργδθ αοΐαθ 

[πὸ [ἈΡΘΥ ἀπὶγου πὶ ὑθυσᾶτι παρ δὰ 

ΠΟΥΔΠῚ ΠΟΠ8Π). 

Οἴγοα, ΠΟΥδΠ ὙΘΙῸ ΠΟΠ8Π| ΟἸδγηδγυίὺ 

168 γοοθ τηᾶρηδ, 406 η5 ΗΘ]1 Π6]1 Ἰθτηδ 
[ἀδοίύμδηϊ, μος οἷ θὰβ πιθὰβ ἀθῈ5 

τηθ 8, αὖ ααϊὰ ἀοΥΘΙΙα Ὁ πὴ ὕ 

Θυϊάδηι) δαύθιῃ 1116 [ῥαηξθβ οὐ δαάϊὶ- 

Θηΐθβ αἀἰσορδηὺ Ἠρθ]ϊδη νοοδὺ {{{6. 

ἘΠ σομέϊηπιο ΟὈΙΥΘΩΒ ὈΠῸ5 ΘΧ οἷβ 86- 

οορύδπι [ροηρίϑηι ἱπηρὶ θυ δοθίο οὐ ἰη- 

ῬοΟ[αϊῦ ἃγαπαΐηϊ, οὐ ἀδθαῦ οἱ ὈΊΡοσθ. 

Οδύθυὶ νοῦο ἀϊοσθρδηῦ ὅ΄π6 νἱάθϑηηιβ 

δ γρηϊαὺ Ηρ]1ὰ5 ογδη5. θυχῃ. 

Τροία δαῦθηι ἰζθιιπη ΟἸΔΠΒη5 γοδθ 
τηϑιρηδι ΘΠ, [1Ὁὺ [ρ᾿γ πηι. 

ΕΛ δοθθ σϑὶαπιὶ ὑθιηρ]ϊ [οἰ Π!Πἀτὰ οἱ ἴῃ 

ἀπδβ ρῬϑιύθβ ἃ [ὈσῆτηΟ παρ ἀθου[π|, 

οὐ ὑρυγῶ πιούδ, οἱ, οὖ ρϑέγϑϑ [(οἰΓ[8.6 Γαηΐ, 

ἘΠῚ τποππυπηθηΐδ, ἀργία [αηὐ, οὐ πηυ]ύδ, 

ΟΟΥ̓Ροτἃ ἰϑπούίογαση ααἱ ἀΟΥΠογαηὺ [ἀγ- 
γοχϑυπηΐ. 

ΕΛ οχϑαμέθβ ἀθ τποηθη θη 5 ῬΟΙ[Ό τὸ- 

[ὈΤΥΘΟΟΠΘ τ οἷαβ σϑπουπηῦ ἴῃ [ἀηοὔδηα 

αἰγιὐαύθιη οὖ ΔρΡρδυιθυηῦ τ] 018. 

Οδηύασιο ϑαύθιῃ οὖ αἱ ΟΠ] 60 οὐϑηΐ 

οαἰοάϊοηῦοβ [Θ΄ατη, νἱο ὑθστᾶθ τηούα οὐ 

ΒΒ αα8δ0 ἤορδηΐ, ἐϊπηαουπηὐ νδ]άθ, ἀ]- 

οθηΐθβ ὕοθ ἀθὶ ἢ]1ὰ5 ογαὺ 1{Ὁ6. 

Ἐτδηὺ δαύΐθηῃ ἰδὶ τ] γθ 5 ττ]ΐδθ 8, 

Ἰοηρθ, απ86 Γδουαΐδθ ϑγϑηὺ [θίαμη ἃ. αδἃ- 
1146 8, τ ηἰ τϑηΐθϑ οἷ : 

Τηΐο αὰ85 ογαὺ Μαυῖα Μαράδιθμθ, οὐ 
Μαγία Ι80001 οὐ Τοίρρῃ τηδύθυ, οὖ πιᾶ- 
ἴθ: ΠἸΐοσατα Ζορράδοί. 



84 ἘΨΑΝΘΈΕΙ,. ΜΆΤΤΗ. 27, 57 --- ΜΆΗΟ, Ἵ, 1---3. 

ΧΧΥΙ͂Ι, ὅ7. ἴτῃ ἐπα [δἰἴππ νατέμ, Κνᾶπὶ ᾿πϑπηπὰ ραθὶρβ ἢ δῇ Ατοεὶ-- 

πιδίΠάϊα5 Ἐ, ἐπίζαμ. παι ἰδ, (οὶ 78 {ΠῸΡὰ Πρδηϊάα [δἤια. 

ὅ8. ὅδ) αἰραρραπάς ἀπ Ῥοϊαΐάμ. Ὀδίι ἐπ|8. οἰ κὶβ ἰδία. ἐώφίαιι 

Ῥρι]αύαβ πϑ]άθ θα Ἐ οἸθδη ἰπδαία 161Κ. 
293 

59. 91}} πἰιπδη 45 {μία 1οἱκ [ΓΔ Ὀϊναηα ἴΐα (θδπα Ἠγάϊῃ] τηιηδ. 

00. 941} ρα!αριᾶα Ἰΐα ἴῃ πἰα]διητηα (δἰπδιησηα Ὠ]άϊνα, {πᾶίθὶ α85-- 

μυ]δαάα ἃηὰ [{ἀϊηὰ; 18} ἔαύναν αν) π8 [[ἀϊηα. τη Κ]]διηπια αάιπ-- 

τῦπηβ. {Π18 Π]άϊν]8, ρσα]άϊῃ. 

»(, 01. Μαβὰῆ {Πδη άϊπαι Μαῖα Μαρααϊδπᾶ 18}} (Ὁ δηΐμαγα Μαι7α 

[Πα ἀθίηβ. ἀπᾶάναί 15. παπημηα Π]άϊνᾶ. 

» 02. Ἰδιυμίη ἐμὰῃ ἄαρα, [ἀθὶ {{0 δἴδι. ραιδί Καίνδίη, σακνδιηπη 

αὐ μη 5 σιια]αηβ 15} Ἐδιο(ἀϊ1ο]5 ἀπ Ῥαϊ]αξάιι, 

». 09. Κυνιπδηάληβ ,(ΕΥάυ]α, σαμηπηάδάμμι, {παΐθὶ άϊηβ δγ2]8 45 

Κναΐῃ παύἢ ΠΠθ8Πη645. ,Αἴδν {Π}1η5 ἀδραπβ τυγϑι8", 

» 04. Ἠάϊ πὰ νἱΐδῃ {πϑιηπηα Ὠ]άϊνα ἀπᾶᾷ {πδηὰ {πγ]ἀ]δη ἘΞ ἀδρ, 

1θάϊ ἀπ ἘΞ Κνπηδηάδηβ {ῃάϊ [ἸρΟη]ῦβ 15. Ὀἰηϊπηάϊπα πηπηδ 8} 

Κυϊπάϊηα. ἀπ τη πᾶρϑίη 7415. τ8. ἀάπ(πάϊη," 74} 1 (ὁ (ρ61]α1-- 

Ζ61 ἘἜ δἰγζιίμα, ναίυ Ζοὶ {Ππ|χάϊ ἤυπηρ!η. ἡ 

» θύ. Κναίι ἴπ Ῥοι]αίμβ Ἡδθάϊ νἀγαΐαηβ, ρσαρρίθμ, νἱάϊἀ ἢ, 
[ναΐνῶ Καππαίῃ. ἡ , 

,., 66. ἴπι οἷβ ραρραπάδηβ φσϑίακαη ὑπαΐα Ὠ]άϊν, ἰαύγΠρ])] απ ά8Π5 
{πδὴδ ,“άξη γαϊεϊν ἐμάϊοι υαγά)αηι. 

ΑἸΝΑΘΟΘΈΒΙΖΟ ΤΗΛΙΒΗ ΜΑΒΚΥ. 

Ι, 1. Απαίιδαάοίηβ. αἰναρρα])πμβ. ἰὀαϊΒ. ΟΠ ΥΠΠάπβ Πιμάϊιβ σα 8 : 

2. ϑνδ σαιηδιτ. τ ἴῃ δ αΊη ἘΞ ῥναύξδιάιι ,ϑάϊ, ἴκ Ἰηίαπα]α 

ΔΘΘ Πα τηθἰηδηδ ἔαύγα ὑπὰ8, ἴϑθὶ ρϑιηδηνθὶθῃ νὶρ ὑπθίηδηδ ἔαύγα 

ἐπα : 

29 

ὃ. θη νὸρ]δηαϊηβ ἴῃ ἀσξῃϊαάϊ! Μδπν οί νἱρ ἔτάυ]]η8, γα] 8 

ογδύν κοι [τάϊρ 5. σα β πηίδτβ :΄ Ἐ 
2) 
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ΧΧΥ͂ΤΙ, ὅ7. Ὀψίας δὲ γενομένης ἤἦλϑεν 

᾽) 

2) 

14. 

2) 

ἄνϑρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿ριμαϑαί- 
ας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς χαὶ αὐτὸς 
ἐμαϑήτευσεν τῷ Ἰησοῦ" 
ὅ8. Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ 
ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε 
ὁ Πιλᾶτος ἐχέλευσεν ἀποδοϑῆγαι. 
ὅ9. Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ 
ἐνετύλιξεν αὐτὸ [ἐν] σινδόνι χαϑαρᾷ, 
00. Καὶ ἔϑηχεν αὐτὸ ἐν τῷ χαινῷ 
αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τὴ 
πέτρᾳ, χαὶ προσχυλίσας λέϑον μέγαν 

τοῦ μνημείου ἀπῆλϑεν. 
δὲ ἐχεῖ ΜΙαρία ἡ Μαγδα- 

ληνὴ χαὶ ἡ ἄλλη Παρία, χαϑήμεναι 
ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
62. Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν με- 
τὰ τὴν παρασχευήν, συνήχϑησαν οὗ 
ἀρχιερεῖς χαὶ οὐ Φαρισαῖοι πρὸς 

Πιλᾶτον 

τῇ ϑύρᾳ 
δ Ὧν 

θ8. ““έγοντες Κύριε, ἐμγνήσϑημεν 
ὅτι ἐχεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν 
Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγεέρομαι. 
θ64. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισϑῆγαι τὸν 
τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μή 
ποτε ἐλθόντες οὗ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
χκλέψωσιν αὐτὸν χαὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ 
Ἠγέρϑη ἀπὸ τῶν γεχρῶν, καὶ ἔσται 
ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 
θ6. Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Ἔχετε 
χουστωδίαν" ὑπάγετε ἀσφαλίσασϑε 
ὡς οἴδατε. 
66. Οἱ δέ πορευϑέντες ἡσφαλίσαντο 
τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λέϑον 
μετὰ τῆς κουστωδίας. 

8ὅ 

Οὐ ἴθσο δαΐθηι ἔδούιπι οἰ θέ, σϑηϊέ 

ααϊάδη) Ποπιο αἶγοβ ἃὉ Αὐἱπιαίῃΐα, πο- 

γηΐη6 [ΟἰΘΡ, αα] οὐ ἰρίβ ἀἰΓοῖ ρα] 5. ουδὲ 

Ιοία: 

ΗΙς δοοοίὐ δὰ Ῥιϊαύμπτη οὐ ρϑύϊ οου- 

ΡὰᾺ5 Ιοίᾳ. Τὰπο Ῥιϊαΐαβ ἴαΓἢὺ τράάὶ 

ΘΟΙΡΊ5. 

Εῤ δοοθρύο θοροῦ Ιοΐθρῃ ἰηγοὶνίέ 
{Ππὰ ἴῃ Ππἀοηθ παπᾶ, 

Εὺ ροίαϊέ πᾶ ἴῃ ᾿ποπατηθηΐο [10 πόνο 

ααοα οχοϊάογαῦ ἰπ ρϑίγα, οὖ δάνοϊ νι [ἃ.- 

ΧΌΠῚ ΠΙδρ ΠῚ δι Οἰαη ΠΟΘ οὐ 

Δι ὈΪ10. 

Ἐγδαύὺ δαύθτη 101] Μαῦῖα Μαράδιθπθ οὐ 
αἰύοτδ Μαασία, [Θἀθηΐθβ οοηύγα [ΘΡῸΪΟΠΤ ΠῚ. 

ΑἸύονδ, δαύθιη αἰθ, αἀπ86 οἰ μοί ρᾶ- 

ΤΔΙΌΘΥΘ, ΘΟΠΥΘμΘυηῦ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΟΒ. [8661- 

ἀούσιῃη οὐ Ῥῃδυιίαθὶ δὰ Ῥιϊδέμθτη 

Πιοθηΐοβ Ποπηπθ, τϑοογάδ! [ἈΠ1Π15 

χφαΐα (οἀποίον 1116 αἰϊχ!ύ δάπας νίνθῃβ 

Ῥοίθ {γ65 αἴ65 γθίγρϑηη. 

Τὰθ6. δὐρὸ οα[οα 1 ΓΘρΡα]Οἤγατη αἰαπιθ 
ἴῃ ἄἴοιι ὑθγύϊαμη, π6 ἔοσίθ νϑηϊϑηύ αἰ[ο]- 

ΡᾺΠ οἷαβ οὐ ἔυσθηὐαν οατῃ οὖ ἀϊοδηῦ Ρ]6 1 

ΒυΥΥοχὶῦ ἃ πιογύαϊβ, οὖ. οὐϊῦ που πη 

ΘΥΤΟΥ. ῬΘΙΟΥ ῬΙΟΥΘ. 

Αἴὸ 1Π5Φ ῬΡιδίας Ηδθοῦϊ οὐἰοά!δη : 

ἰζ6 οαἰοάϊΐα Ποαὺ [οἰδὶξ. 

ΠῚῚ δαΐθπι Δοθαηὗθα τη] θυ ηὖ [ΘρΡα]- 

Οἴσαση Πρηδηΐθβ ἰδρίάθπι οαπὶ οα[ξοα!- 
θα. ν 

ΕΥΑΝΟΑΕΙΙΜ ΘΕΟΌΝΘΟΌΜ ΜΛΒΟΌΜ. 

ἀἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ υἱοῦ ϑεοῦ: 

Καϑὼς γέγραπται ὃν τῷ Ἡσαΐᾳ 
τῷ προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν 
ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, 
ὃς χατασχευάσει τὴν ὁδόν σου (ἔμ- 
προσϑέν σου)" 

8. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἕτοι- 
μάσατε τὴν ὁδὸν χυρίου, εὐϑείας 
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτου: 

Τηϊδίαπι Θνδηροι! Τοία ΟἸΤΙΕ 8111 ἀθί. 

διοαὺ [οὐρύστη οἱ ἴῃ Εἰαΐδ ρτοριϑύδ 
Εροθ τηϊδέο ΔΗ ΘΙ ΠῚ τη Θι1Π| δηὐθ ἔδοίθτη 
ὕπδηη, ααἱ ῬΥΔΟΡΑΥΔΌΪΌ σία 811: 

ὙῸΧ οἰδιηηδη 5 ἰη ἀοίοτέο Ῥαγδύθ υἱδΠὶ 

ἀουηηὶ, τροίαξ ἔδοϊνθ [ϑιϊύαξ οἷα. 
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Ι, 4. ὰβ ἰδηδηηὸβ ἀάυρ᾽απᾶθ ἴπ ἀπίμίᾶάϊ 741) πιδιϊαπᾶθ. ἀάπρείῃ 

Ἰαγοῖσοβ ἀπ Αἰαροίηάὶ ἐγαναύγῃϊδ. 

» Ὁ. 76}} υβΙΔ δάμη ἄπ ἵπηιηα 411 [δ άϊα]απα Δ} ἴαίγαίαὐ]γηηοθὶβ 

8} ἀάυριί4άϊ] νάϊαπ 4111 Ἐ ἴῃ ἰδύγααπδ δῇῃνάϊ ἔγαπι πηπιὰ, δπᾶ- 
Ἠάϊαπαδηβ ἔγανδύγ εϊπ [δἰ πά]Π|. 

» 6. αβυ -πΠαη ἰὁμδηπὸβ σαν ἢ5 ἱαρΊαπι α]Ραπαάτϊι5 Δ} ραίγαδ 

ἤΠΠΘῖπα ὈΪ ΠᾺΡ [δἰπᾶπα 8} τηδίϊάα ἐπγδιη!θη5 18} τ Πάϊ-- 

{π ν Κ΄ 

νι ἦν 988} τηέγάα Κυιῃδηᾶβ Κα νι (νη! ΠῦΖα τηΐβ [[84] δι 1215, 

{Π1Ζ6 1 Ἱκ πὶ ἵἴπ| νδίγίῃβ δηδηποίνδηαβ δηαθίπάαη [Κάἀπααγάϊῃ 

[κόμη 15. 

» 8. ,Αὐρίπδη ἴκ ἀάυρ]α " ἴζνὶθ ἴπ ναὐϊη, ΤΠ 15. ἀάπροις ἴΖνὶβ ἴῃ 
ΔΉΠΉΠ ὙΘΙΠΘΠΊΙηδ. ἡ 

.» 9. 94} ναι ἴῃ 7άϊπάϊμη ἄαραμι, Κνᾶπὶ ἴδίαβ ἔγδπι Ναζαυϑίίῃ 

Θ΄ δ]δ]άϊαβ Δ} ἀάπριτηβ νὰθ ἔγαη ᾿ὁμδππὰ ἴπ ἰαὐγἀαπό. 

» 10, 24} ἴὰπβ ἀϑραρρᾶπαβ 5 ὑπαηηηια ναὐϊΐϊη σϑίδην υδ]αΚηδη- 

(44 η}5 Ἐ ΒΙπηη8η5 784}} Δηπιδη νᾶ ΔΠΠ8κΚ αἰσραρραπάβδη δη8ἃ ἵἴπ8. 

» 11. 481... Πίθπα Κναπὶ ἘΞ τΒ Πα Τὰ 18. ΤῸΠΏΒ ποῖ ἴᾺ 

᾿ὰρῳ, ἴῃ ἐπΖθὶ να1}]ὰ σα]οι κάϊαα." Ἐ 

» 12. 276) ἴπ5.18 Ἐ ΔΕ πα ἴπα υξέάπἢ ἴπ: πὲ 8:68, 

» 18, 24}} νὰβ ἴῃ {π|Ζάϊ ἀπίμϊ4άϊ ἀαρὸ βαάνὸν ὑἰραηβ ἔά [85 ἔγδη 

ϑαΐδηϊη Ἰὰἢ νὰ 5 ΠΗ ἀἸαΖαιη [8 4001] 615. ἀηαθδμἐἀδ πη ἸπηΠη8. 

,. 14. ἴῃ αἴδν. ἐμπαϊοὶ αὐριθδηβ ναυίῃ Ἰομδηπᾶβ, Κναπὶ ἰδία. ἴπ 

(δ᾽ δ] άϊα πηδι]απαβ ἀϊναρϑ!]η ἐπ πἀδηρατ] 5. σαίἢ5, 

» 15. Κνιπδηάβ Ἐ, ἐπαύοὶ Β Π]πῦάα ἐμαία. τη8] ἰδ αἰηδηνίάα 
ΠΚ υμϊπἀδηραγαϊ ρυίῃβ: Ἰάγοίσοι 184} σα!άμπθο ἢ. ἵπ αἰναρ- 
Θθ]]ὸη "" 

» 10. «48 Πναγθῦπαβ ἔαύν. πηαγοῖη Οὐ] οἰ]άϊαβ σαίδῃν ϑοϊπιόπα Ἐ 
74} Απαγαίδη ὈγδέΠαν [15] {π15. Θθἰπιὸμὶβ Ἐ, ναίγραπάδπβ παίΐ ἴῃ 

ΙΔ θη. ναη ἄὰκ ΕΓ ΚΊΔη5. 
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4, Ἐγέγετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν 
τῇ ἐρήμῳ (καὶ) κηρύσσων βάπτισμα 
μετανοίας εὶς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
ὅ. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶ- 
σα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἵεροσο- 
λυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἔξο- 
μολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Καὶ ἠν ὃ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος 
τρίχας χαμήλου χαὶ ζώνην δερματί- 
γὴν περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσ- 
ϑίων ἀχρίδας χαὶ μέλι ἄγριον. 

» ἦς. Καὶ εχήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ 
ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ 
οὐχ εἰμὶ ἱχανός χύψας «λῦσαι τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 

» 8. Ἐγὼ (μὲν) ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, 
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς πνεύματι 
ἁγίῳ. 

» ϑ. Καὶ ἐγένετο ἕν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 

᾽) 

» ἽΝ 

ραις, ἦλϑεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲϑ' τῆς 
Γαλιλαίας χαὶ ἐβαπτέσϑη εἷς τὸν 
Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. 

10. Καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἔχ τοῦ 
ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐ- 
ραγοὺς χαὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστε- 
ρὰν χαταβαῖνον εἰς αὐτόν. 

Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐ- 
ρανῶν Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπη- 
τός, ἐν σοὶ εὐδόχησα. 

» 12. Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν 

5) 

3) 

5 Ὡς: 

3) 

ἐχβάλλει εὶς τὴν ἔρημογ᾽ 
18. Καὶ ἣν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσερά- 
χοντὰα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ 

σατανᾶ, χαὶ ἣν μετὰ τῶν ϑηρίων, 

χαὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 
14. [Καὶ] Μετὰ (δὲ) τὸ παραδοϑη- 
ναι τὸν ᾿Ιωάνγην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς 
εἷς τὴν Γαλιλαίαν, χηρύσσων τὸ εὐ- 
αγγέλιον (τῆς βασιλείας) τοὺ ϑεοῦ 

[Καὶ] «“έγων ὅτι πετελήρωται ὁ 
χαιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ 
ϑεοῦ: μεταγοεῖτε χαὶ πιστεύετε ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ. 
16. Καὶ παράγων παρὰ τὴν ϑάλασ- 
σαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα χαὶ 
ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος [ἀμ- 
φι]βάλλοντας (ἀμφίέβληςξρον) ἐν τῇ 
ϑαλάσσῃ" ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 

81 

Ἐπὶ ΤΟΠΔΉΠΘ5. ἰπ ἀρίογίο θδρέϊζϑη5 

οὐ ρῥγδθαϊοδηβ Ὀδρύϊ[πλὰτη Ῥαθηϊ θη 
ἴῃ ΤΟΙ [ΠΟΘ πὶ ῬΘΟΟΔΟΥΤΠη. 

Εὐ Θργϑαϊθραύαν. δὰ {Πππὶ οτηπὶβ [ὰ- 
ἀδθδθ τϑρίο οὖ Ἠϊθγο Ὁ] υτϊδδιθ Ὁ  γϑ ΓΙ, 
οὐ θαρύϊσαθαηύαῦ Δ Ὸ 1110 ἴῃ Τοτάδπο ἢπ- 

μη 6 οοηπύθηθοβ. ρϑοοδύδ, ἴα. 

Εὖ οὐδὺ Το 65 σϑ[(ὐύτιβ Ρ1115 Οδπη6] 1, 
οὐ ζοηᾶ Ρῥϑ]]1οῖα, οἶγοδι Ἰατηθο5. οἷαβ. οὗ 

Ἰοοα 85 οὖ τη6] [Πνοίγθ θαἀθθδῦ. 

ΕΛ ρυδϑαϊοαραῦ ἀΐφθηβ Ὑ ϑηϊῦ ΓΟΥΟΥ 
16 ῬοΙΌ Τη6, οαΐϊὰβ ΠῚ [Ἐπὶ αἰρμτι5 ρΥῸ- 

ΟΌΤΩ ΘΒ [Ὁ]Υ ΘΓ ΟΟΥΤΙρΊ απ οδοἰδηηθηΐο- 
ΤΌΙΩ Θἰπι5: 

Ερο ῬαρίϊΖαγί νὸβ 848, 1118 Ὑϑ7Ὸ 

ὈδΡΟΖθιῦ νοβ [ρισῖῦα [ἀποίο. 

Εὐ ἔδούμιη οἱ ἰῃὰ ἀἰθθας 115 νϑηϊῦ 

Ιϑὰ5 ἃ Νααζδγϑίῃ (81118688, οὖ θαρύϊ- 

Ζϑύῦιϑ οἱ 1η Ἰογάδηθ 80 [οἤδηΠ6. 

ΕῸ [0 ύϊη δοθημάθηβ 46 διὰ τἱάϊὺ 

Βρουῦοβ. σϑϑῖοβ. οὖ [ρστἱθαπῃ ὑδηηααδπι 60- 

Ἰυπηρᾶπη ἀρίοθπἀθηύθιη οὖ πιδηθηὐθπι ἰπ 

Ἰρίο, 

Εὖ νὸχσ ἰδοία οἷν ἀθ οϑϑὶῖὶβ Τὰ 65 
ΠΠὰΒ. πιθὰβ αἸ]Θοὔμβ, ἰπ ἐ6 Θοτηρ  δοαϊ. 

Εῤ [0 ύϊπι [ρἰυἰθα5. ΘΧΡ Θ}]Π10 Θατα ἴῃ ἀ6- 
[ϑυύαπι. 

Εὖ οτδῦ 1 ἀθίοτίο ασυδαταριηύα, ἀϊ6- 
Ὀὰ5 οὐ φαδαναρίηΐα, ποοῦθα8, οὖ ἐθτηρύδ.- 

Ὀδύαγ ἃ [αὔϑηϑ, ογδίαιιθ ΟΠ 6.015, οὐ 

ΔΏΡ6Ι1 τ] 1 τα θαηὺ 1111. 

Ῥοίξαᾳιδτη δαΐθηῃ ἐγϑαϊθαβ οἱ [οἢϑη- 

105, γϑηϊῦ [65 ἰῃ ΟΔΙΠΠ]Πδθαμπη., ργδθαϊ- 
ΟδΠ5 ΘΟΥ̓ΔΠΡΘΙ ΠῚ ΤΘρπΐ οὶ 

ΕΛ ἀϊσθηβ ἀπ ΠἾ 81 ᾿πηρ] Θύπηη οἱ ἐθτη- 

ῬὰΒ οὖ Δρρυορί παιδυῖῦ γϑοηαπι ἀ61: ρ86- 

Ηἰδθηπὶ οὖ οὐθαϊύθ θυϑηρθ]ῖο. 

Εῤ ρυϑϑύθυθηβ [ΘΟ τπιᾶῦθ ΟΔΠ8689 

γἱ αἰ Βἰσηοηθπι οὐ ἀπ ᾶγθδπ ἔγϑύγθΠ οἷα, 

πη ὐθηύθ5 γϑύϊδ ἰῃ τ8}6 ; οὐϑηῦ ΘΠ ΡΪ- 

[σϑύουθϑ. 
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᾿ ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΒΟ. 1, 17---80. 

17. 7181 Κναίῃ ἴπι ἴδπιβ Ηἱναίβ δίδυ τηΐβ 18} ρσαίάυα Ἰρκνὶβ 

ψδτίῆδη παΐδηβ Π]ΔΠηΠ6. 

18. {811} ἤτη8 αὐᾶόξίδηάδηβ ὑπὸ πδί]4 [(δἰηδ, Δ 14 δ ππ Δ ἔδυ ἹπΊπηᾶ. 

19. 7184.) 7ἀϊπίῃγὃ Ἱπηραρσαπᾶβ ἤδπη5 161} ἘΞ σαίλην ἴακόθαυ 

ὑμᾶπα Ζαίθαίἀάϊάπθ 14} ἴμδηποίη) Ἐ Ὀγδίμαν ἴ5, ἰὰῃ {π8η5 ἴῃ 

[Κ|ρ8 τηϑην)δηάδηβ πδί]δ. Ἐ 

20. {868}. [᾿π8 Ὠάϊηδ1ὺ ἴπ5. 18 «αὐᾶδίδηαδηβ αἰΐδη (οἰπαηα Ζαί-- 

Ὀαϊἀάϊα ἴῃ ὑπδπηηια, {Κρ τη] 85Π]8 ΠῚ, ρα] πὰ Δἴ ἹΠΊΠη8. 

21. 781} ρα! ῦμαη ἴῃ Καΐαληδαμη. Δ [ἀπ5 (δοθαίό ἄδρὰ Ἐ ρδ- 

οι Ππαη 5. ἴπ γπαρορσθη Ἐ ἸάϊΠ 48, ἴη8. 

22. 078Δ}} υϑῇϊηηδηβ ναύγί μη δηα ἐμ]χάϊ 141{6]1η6 ἴ58, υπηὐῷ νὰϑ 

1415] η 8 ἴῃὴβ [νὰ νδ]ἀπξηϊ μαραπαβ 14} πὶ [ναίνα ἐπάϊ ὈΘκαι]ῦβ. 

23. 2Δ}} νὰβ ἴῃ {π|Ζάϊ [γῃασόρδη ἴζὰ Ἐ Ἰηδῆηδ ἴῃ ἘΠΉΓΑΙ Π]ΘΠΊΠη8, 

ΦῃτηΪη δ αἰ γόρΙα 8, 

24. Κνιμαμᾶθς Ἐγαϊδῦ: ἢνα ὑπ8 8} ἰμὰ5, ἰόπι Ναζόγθηδί "3 

Κναχηῦ {γα ΚΥυ  Π]8  ᾿αη5. Ὁ Καηη ὑπ, ἤνὰβ ἐμὰ Ἐ 15, [ἃ σϑὶμᾶ, 

σας 5.“ 

25. 78}} ἀπᾶράϊῥ ἵπὰ ἴδῆιβ Κυ παπᾶς ΤΠδμάϊ Δ} ἀβρᾶρρ αὖ ἃβ 
{πδιητηα, δῃμηα Ὀπηγά] πη]. Ἔ 

20. 941} ἰδ)ηϊάα ἴπα δῃτηα [ἃ ππΗγάϊη]α, [811 ῃγὸρ]η 45. {ΠΡ Πά] 

τ Κι] άϊ π5]64 4] τι8 ἸΠΊΠΊ8. 

21. 274}) αἰη)άπιξῃηδαδαπη ἘΞ 4111] [48] 6ἸΚ]αηάδηβ, Ἐ [νοὶ [ὁκ1- 

ἀδάπη τη} [15 τη Κν!παηάδηβ νὰ [1]|άϊ ἐπαΐα Ὁ ῃνὸ (ὃ 1άϊ- 

(οἰπὸ (ὃ πια]ὸ ἕ, δἱ Ἐ τ] ἢ ν] ἀπ π]α, 14 ΔΠτηδ ἐμάϊμη ππῃγάϊη-- 

͵δπὶ ΔΠΔΌΙΜ ΑΙ 741} αἰ Πά πι5] πη Ἱπητηδ." 

28. [8144]}ὰ ἐμὰ πηδυϊ μα 15 ἴππ5. ἃπα ἃ]]84η5 Ἐ ὈἰΠαπηά5 Οδ- 

Ἰ6:}]άϊ85. 

29. 4{Δ}} (18 τι8 {ῃϊζάϊ [γπαρόρδη ἔ ἀϑραρσδηάδηβ Κυθιηθῃ ἴπ 

βδαγᾶα Ἐ Θοιπηδηΐὶβ Δ} Απάγαίηβ Ἰηϊ ἢ ἰακὸράμπ 14} ἰὁμαππᾶη. 

30. ἴτῃ [ναίμγὸ ϑοἰπιδηῖβ Ιὰρ ἴῃ Ὀχϊππὸπ ' ὰἢ [ὰπ5 Κνδίμαη 
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Ι, 17. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς 

γενέσϑαι ἁλιεῖς ἀνϑρώπων. 
, 18. Καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα 

(αὐτῶν) ἠχολούϑησαν αὐτῷ. 
,», 19. Καὶ προβὰς (ἐκεῖϑεν) ὀλίγον 

εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
χαὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζον- 
τας τὰ δίχτυα, 

, 20. Καὶ εὐϑὺς ἔἐχάλεσεν αὐτούς. χαὶ 
ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβε- 
δαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισ- 
ϑωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

» 91. Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρ- 
γαούμ' χαὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν 
(εἰςελϑὼν) εὶς τὴν συναγωγὴν ἐδέ- 
δασχεν. 

» 32. Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τὴ διδα- 
χῆ αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσχων αὐτοὺς 

ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἵ 
γραμματεῖς. 

» 23. Καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ 
αὐτῶν ἄνϑρωπος ἐν πνεύματι ἀχα- 
ϑάρτῳ, χαὶ ἀνέχραξεν 

» 94. «““έγων (Ἔα) Τί ἡμῖν χαὶ σοί, 
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλϑες ἀπολέσαι 
ἡμᾶς; οἴδα(μένγ) σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος 
τοῦ ϑεοῦ. ᾿ 

» 25. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 
λέγων φΦιμώϑητι χαὶ ἔξελθε ἐξ 
αὐτοῦ. 

» 26. Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦ- 
μα τὸ ἀχάϑαρτον χαὶ χρᾶξαν φωνῇ 
μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 

. 217. Καὶ ἐϑαμβήϑησαν ἅπαντες, ὥστε 
συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας Τί 

ἔστιν τοῦτο; (τίς ἡ) διδαχὴ (ἢ) και- 
νὴ (αὕτη, ὅτι) κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς 
πνεύμασιν τοῖς ἀχαϑάρτοις ἐπιτάσ- 
σει, χαὶ ὑπαχούουσιν αὐτῷ. 

» 38. (Καὶ) ἐξηῆλϑεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐ- 
ϑὺς εὶς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς 
Γαλιλαίας. 

» 29. Καὶ εὐθὺς ἐχ τῆς συναγωγῆς 
ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἱχίαν Σί- 
μωγος χαὶ ἀνδρέου μετὰ Ἰαχώβου 
χαὶ Ἰωάννου. 

», 80. Ἡ δὲ πεγϑερὰ Σίμωνος κατέ- 

Εύ αἰχὶνύ οἷβ Τοίαβ Ὑϑηϊίθ ροίγ. τπθ, 

οὐ ἔδοϊδ η) γὸβ ΠΘΓΪ οἰ Γοαύουθα ΠΟΙ Ϊ ΠῸΠῚ. 

ΕΠ Ῥγούϊπιιβ τ ] 1 οὐἱβ σθύϊθαβ ΓΘ οὰθὶ Γαπύ 
ΘΌΠΙ. 

ΕΛ φῬυορυθί 5 ̓ ηἀθ Ῥα ΠΠ] πὶ νἱάϊὺ [8- 
σοθαπ] Ζορθθάδοὶ οὖ ΤοΠδηποτη ἔλα θη 

Θἷαδβ, οὖ ἸΡίῸβ ἴῃ ΠδΥΪ σΟΠρΡΟΠμΘπύθ5 γθίϊδ, 

Ελ [{αὐϊπι γοσᾶνὶῦ 1105. Εὖ το]τϊοῖο 

Ραΐγθ ἴ'ο Ζορθθάδθο ἴῃ πϑυΐ ΟΠῚ Π16Υ- 
ΟΘΠΔΥ5 [Θοὰαδἱ [αηὖ ΘΙ. 

Εὖ ἱπρτϑαϊαηθα! Οδρῃδυπδαπι, οὐ [{8.- 
{τὰ [Δ Ὀθαύ5 ἹΠρΥ ΘΓ ἴῃ Γγπιαρορδτη 40- 
οορδῦ 608, 

Εὐ [προ υϑηῦ [ἀΡΘῚ ἀοούγηδ, οἰπβ: οὐδῦ 

Θηΐπ] ἀοοθηβ 605 4αδ1 ροὐοίαύθπι Πδ.- 
Ὀ6η5 οὖ ποὴ [οὐ [ΟΥ]086. 

ΕΛ οὐδῦ ἴῃ [γηδοορῶ ΘΟ ΠΟΙΊΟ ἴῃ 
[ρἰγῖθα ᾿πητηαπαο, οὖ Θχοϊδιηδυῖῦ 

ὍΙΟΘη5 Φυϊά πΟΌΪ5 οὖ ἐἰδὶ, [θα Νὰ- 

ΖΆΥΘΠΒ ἢ ὙΘΠΪΠ ῬογάρυΘ ΠΟ 1 [οἷο ααϊ 
ἢδ, [Ι͂απούαρ οὶ. 

ΕἘλ᾽ Θοτημηϊηδίαβ οἰ οἱ [θ΄ ἀἸΟΘηΞ 

ΟΡηπαύθίςθ οὖ οχὶ ἀθ ΠομπΊΠ6. 

ΕΛ ἀἰβοουρ θη ΘΠ [ὈΙΓ 5 ̓ τητη ἀτι5 

οὐ Θχοϊ δ 5 γ006 τηϑρη8, ΘΧΙΪὺ ΔῸ 60. 

Εῤ πγαῦϊ [αηὖ ΟἸΠΠ65, ἰζῶ αὖ 60η- 

ααϊγουθηῦ ἰηίου (6 ἀϊσθηύθα Θυϊάπϑηη οί 
ποοΐ αὰ80 ἀοούτίηδ, ἢᾶθ6 που ααΐδ 
ἴπη ρΡούοίαίθ οὖ [ρἰγ  θ5 ἱπητη 15 ἴπι- 

Ροεδύ, οὐ ορϑαϊαηΐ εἱ. 

ΕΛ φυοοθ Ὁ ΤΌΠΟΥ οἰὰβ (δύ πι ἴῃ ΟΠ1- 

ΠΘ6ΠῚ ΤΘΡΊΟΠΘπι (118,6 86. 

ΕῈ φυούϊπυβ θρυθαϊθηύθβ ἀρ 5Ξυῃδρορδ, 

γϑηθυηῦ ἴῃ ἀΟΠΤΠῚ ΨἸ ΠΊΟΠῚ5 οὐ ἀπάγθαθ 

οὔὐπὰ ΙΔοοΡο οὐ Ιομδηη6. 

Ποουθοθαῦ δαίθμη [ὉΟΤ5 ΘΙΠΊΟΠΙΑ 
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ἸΠΊΠη8, ὈΙ 178. 

1, 81. 94} ἀπαίραρραηαβ υὐγάϊ]άα (ὃ ἀπάρτοὶραπαβ παπᾶ ἵΖὸβ ἢ 

78 δὐάμου {πὸ [ὃ Ὀγϊηπὸ (ἀπ5 14} δηαθδμέϊάα ἵπ|. 

» 92, ΑπαδηδῃίΊα ἐπμδη νϑύγυ δ ηδπηηγδ, ὑπδὴ σαίασοκν (ἀ81}, Ὀδγη 

αὰὰ Ἰπητηα, 4|18 5 {πΠδ 5 ὈΠΠΑΌΔΠα8η5 18} ἀπ] Ππ5. Πα απ ἄδη8. 

9 99. Ζζ2}} (ὃ Ὀαύγρϑ. 411 ραγιππδηδ νάβ αὖ ἀδύζγδ. 

» 94, 2984}. σαμάϊΠἀα. τηαπαρδηβ ἘΡΠΠΑΡαΠἄδη5. τ {Ὰ] κά ϊτη (αὐ πε ϊτη 

8: ἀπῃα]Ππη5 πιδηδσῦβ πΒΥΔΙΡ 78 εἰ τα] άιδὲ γδα͵αη ἐμὸ5 ἀη- 

δα! Πόη5., πη απ ῃδαπη ἴηδ. 

,»» 90. 9868} ἀϊ. υἱύνόπ ἘΞ υδϊδηδδηάθ υ5]14 7, 14} ρμα]άϊον δὴ 

ἀπίπῃ]αηα {δ} 18} 1ἀϊπᾶν Ὀδίῃ. 

90. 914}} ρσα!άϊη5 ναὐγίμπη Ἰπηπια θ᾽ πηῦπ 14} ἐπάϊ τηϊ ἢ Ἰπητηδ. Ψῃ᾿ Ψ“,ἤἔ 

91. 4Ζ4}} Ὀἰριδπάδηβ πα Κυδίπαη απ ημπια, ἐπαΐθὶ , 4114] ἐπὰκ 

(ὁκ] πα." 

398. 24} Κναΐῃ ἀὰ ἴπι (ἀαρσραπη ἀπ ἐπάϊπη ὈἰΓαπδηδ ἘΞ Πάϊπηὸπι ἢ 
δ} Ὀδάγριπι Ἐ, οἱ 184} 1άϊ1πᾶν τηδη]άπι, πἀπίδ ἀπίμθ Κνϑηη." 

Ῥ; “ἷἤ 

“ἢ Ψ 

359, 94} νὰϑ τη] η 5. ἴῃ (Ὑπαρῶρὶπιὶ  ἸΖὸ δηά 4114 Ο δ] ϑι]άϊδῃ 

78 ἀπμα] ἢ δ η5. πϑνδίγραπᾶβ. 
»ἦ Ψ 

4ἀ0. {4} Κναιὴ αὐ ᾿τηπηα {πηπ|58}1 Παθαπη5, Ρ᾽ 4] απ 5 ἴπα 8} 

Κηϊνδαηι Κημίβ] πη 5. 18} Κυπαη 5. απ ἵπηηηα, {πᾶΐθὶ «Ταθάϊ νἹ] οἰ8, 

πηᾶσύ τὴκ ρσϑῃγάϊη] η΄. 

41. ἴτι ἴδῆιβ. Ἰηξοϊπδηᾶβ, υὐγακἼαπη 8. παηάτι (οἰπα αὐξάϊε κα Ἰπηπιᾶ 

78 Κναῖῃ ἴημα, Π]Π]άπ : ναίγι] Ὠγά]η8 1" 

42. 7161} ὈϊΠὸ Κναίῃ ὑπαία ἰδία Ἐν, Γ(Ὧπ5. ἐπαΐία {πηι 58} ΔΕ ά ἢ 

αἵ πηηγὰ Ἐ 18} ἢὨγάϊηβ νδυίῃ. 

Ψ Ψ 

- »Ψἷ 

Ψἷ Ψἷ 

438. {18}} ραμνοίϊαπαβ Ἰπηπηα, (ἀΠ5 πϑίαηα!άα, [Πἃ. 
- Ψ 

44. 1714} Κναΐ! ἄπ ἴπηπια , ϑαίῃν, οἱ τπϑηηπιη. πὶ Κν μά ϊ5 νδίμΐ; 
ἃΚ σὰρρ ἐππκ ΠΠΌὰης αἰάιπρ]αη σαα]ϊη. 1411 αἰθαῖν ἔγϑηι σδηγάϊ-- 

ῃϑὶηάϊ ὑποὶηάϊ, ἐπαΐοὶ ἀπαθάμπι ἢ ΜΟίδβ, ἀὰ νοϊύν δ αΠ4] ἵπη. 

Ψ “ἷ 
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χκειτὸ πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγου- 
σιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 

Καὶ προσελϑὼν ἤγειρεν αὐτὴν 
χρατήσας τῆς χειρός (αὐτῆς) καὶ 
ἀφῆχεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐϑέως, 
χαὶ διηχόνει αὐτοῖς. 

, 32. Ὀψέας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ- 

») 

σεν ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
πάντας τοὺς χαχῶς ἔχοντας χαὶ τοὺς 
δαιμονιζομέγους" 

38. Καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις (δλη) ἐπι- 
συνηγμένη (ἦν) πρὸς τὴν ϑύραν. 

» 34. Καὶ ἐϑεράπευσεν πολλοὺς χα- 

ΠΩ͂Σ 

2) 

3) 

χῶς ἔχοντας ποιχίλαις νόσοις, καὶ 
δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, χαὶ οὐχ 
ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤϑει- 
σαν αὐτόν. 

Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς 
ξῆλθεν χαὶ ἀπῆλϑεν εὶς ἔρημον τό- 

πον χἀχεῖ προσηΐχετο. 
806. Καὶ χατεδίωξαν αὐτὸν Σίμων 
χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, 
87. Καὶ εὕρον(τες) αὐτὸν [καὶ] λέ- 
γουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες ζητοῦσίν σε. 

38, Καὶ λέγει αὐτοῖς “ἄγωμεν [ἀλ- 
λαχοῦ] εἰς τὰς ἐχομένας χωμοπό- 
λεις, ἵνα χἀκχκεῖ χηρύξω" εἰς τοῦτο 
γὰρ ἔξηλϑον. 

» 39. Καὶ ἦν κηρύσσων εἷς τὰς συν- 
Α Ε] -»ἭἪ ε᾿ ᾿ 

ἀγωγὰς αὐτῶν εἰς ολὴν τὴν Γαλι- 
λαίαν χαὶ τὰ δαιμόνια ἐχβάλλων. 

, 

» 40. Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, 
χπαραχαλῶν αὐτὸν (χαὶ γονυπετῶν 
αὐτὸν καὶ) λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν 8έ- 
λης δύνασαί μὲ χαϑαρίσαι. 

,», 41. Ὁ δὲ Ἰησοῦς (ΞΞΞ Καὶ) σπλαγχνι-- 

᾿ ᾺΡ. 

- 3, 

σϑεὶς ἐχτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο 
χαὶ λέγει αὐτῷ Θέλω, χαϑαρίσϑητι. 

Καὶ (εἰπόντος αὐτοῦ) εὐϑὺς 
ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ 
ἐχαϑαρίσϑη. 

Καὶ ἐμβοιμησάμεγος αὐτῷ εὐ- 
ϑὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 

» 44. Καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὴ 
(μηδὲν) εἴπης, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν 
δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προςένεγχε περὶ 

τοῦ χαϑαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν 
Μωυσῆς, εὶς μαρτύριον αὐτοῖς. 

91 

[ο υϊοἰύαηιβ, οὐ [{δύϊπη ἀϊοιηῦ οἱ ἀρ 18. 

ΕΛ δοοθάθῃβ θ᾽ θυαυ!ὺ θϑηη, ΔΡΡΥΘΏ ΘΗ Γ[8, 

τήδηὰ οἰἷὰβ: οὖ οοηξίηθπο αἰ  Π οαμῃ ἴδ- 

Ὀγχὶβ,. οὖ τα! ταρϑὺ οΪ5. 

Ὑοίρθυθ δαυύΐύθηῃ δούο, οὑπὶ οσοἰα 6ὐ 

[ο], θδυθθαηῦ δά θυχῃ οὐ θ5 πι8]6 Π8- 

Ῥροηύθα οὐ ἀδοιηοπῖα Ππαρθηΐθϑ, 

Εῤ οὐαῦ οὐδ Οοἰγιύδϑ. οΘοπργορδίδ, δὰ 
ἰδῆ δι : 

ΕἘλ᾿ ουτανιῦ τπλα]ύοβ (αἱ γοχϑθδηΐυῦ νἃ- 

5 ἸΔΠΡ ΟΥθα5, οὐ ἀδουποηΐδ τη] ύδ, οἱ 1- 

οἰοθδύ, οὗ ποῃ ἤποθδῦ Ἰοααϊ Θὰ, ΟΠ ἾΔΠῚ 
βοϊθαπῦ ΘΌΠ1. , 

Εῤ ἀΠΠποῦϊο γνὰ]4θ6 [ΠΥρθη5 ΘρΡΎΘΓ5 
ΔΌΠὺ ἴῃ ἀθίρσυίαμη ἰοοαπι, 1θ14 6 οταθδύ. 

Εῤ ρῥγοίβοαξαβ δῦ θυτα ϑίπιοη οὖ ααϊ 
οαμ 110 ογϑηΐῦ, 

ἘΠ οὐπὶ ἱηγθηϊοηὐ Θαπι, ἀϊχϑυαηῦ οἱ 

ααϊῳ Οἴηηθβ ααδοηιηῦ {θ. 

ΕΠ αἷῦ 1115 Εδπταβ 'π ῬΥΟΧΙΠΊΟΒ ὙἹΘΟᾺ 

οὐ εἰν ὐαύθβ αὖ οὖ 101 ρυδϑάϊοθηι: δὰ ἢος 

ΘΠΪπὶ γϑηΐ. 

Εῤ οὐδὺ ργδϑάϊοδηβ ἱπΠ [γπδρορὶβ 60- 
γὰσπι οὖ οτηπὶ 6 811|18684, οὐ ἀδϑθϑιηοηϊϑ, οἱϊ- 

ΟἾΘΠ5. 

ΕἘΠὴ νϑηϊῦ δά θὰπὶ ἰθρυοίαθ ἀθρυθο δ 
ΘῸΠι, οὗ σθμὰ ἢορχο αἰχὶῦ 51 υἱβ, Ῥούβϑ 

Π16 ΤΠ Πᾶδγ6. 

Το δαῦθπι τη ουθαϑ οἷα οχύθηα! 

ΠΏ. ΠῚ [8Ππ|, Οὗ ὑδῆρθηβ Θτη δἱύ 1]]ὶ 

Ὕο]ο, πιυπάδγ8. 

Εῤ οὐτὰ αἰχι[[6ὐ, [ἐαύϊτα ἀϊβοοίὐ. 80 

60 ἰδθρτᾶ, οὖ πιαπάδίαβ ο[ς. 

ἘΠῚ οσοτησπϊηδύμπϑ οἱ [δ ὐϊπι οἰ θοῖῦ 11π1Π|, 

Εῤ ἀϊοῖῦ οἱ ιἀθ πϑιηϊηὶ αἸΣΘΥ5, [θά 

γϑᾶθ οἴξοπαθ ἐθ ρυϊποῖρὶ (δοθγάούαμι, οὐ 
ΟΣ ΡΓῸ δπιαπάδίϊοπο ἐπ8, 486 ΡΤΆΘΟ0Θ- 
οἰ Μογίρβ, ἴπ ὑθι{πλοπῖτιπι 1115. 
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Ι, 45. ἴδηι ἴβ Ἐ ἀβραρραηᾶβ ἄπρσαππη τηδι]απ ἢ] 741 ἀϑκνυιπδη ἐπαία 

γαύγα, [ναίνα 15 Ἰαΐῃδη πὶ πιδιΐα ἀπᾶαάμπρ]δ ἴη θαύγρ ρα]θιμδη, 

ἃΚ αἴ ἀπ ἀπ Π]άϊ πη [8 4 ἴπ| νὰ5. 182} Τα ἀ]δάπιη ἀπ ᾿πηπηα 4]] Πγ. 

Π, 1. 08}} ρσαϊάϊιῃ αὔγα ἴπ Καϊαυπϑῦπι ΔΙᾺ ἄδρδηβ. Δ} σαίγδμαη, 

ἐμαΐθιὶ ἴπ σαγᾶδ Ἱ{{. 

» ὦ’. {8}: [τπη5 ρακγέιημπη τηδηᾶράϊ, [γανὰ Ταΐμδη πἰ ραπιόϊι πη 

ΠΠΠ αὖ ἀαύγα, 182} τόσας ἴπὶ γαύγα. 

» 9. 928Δ}} Κνδιηηθη αὐ ἵπηηα 5] 1}π8η θαϊαηάδηβ, Παίδπδηδ ἔ8ΠῚ 

βανόσίπι Ἔ. ͵ 

» 4. 984. πὶ πιαραηᾶδηβ πᾶπνα Κυϊπίδη Ἱπηπια, δύνα τηϑπδροίη, 

δηδμυ] δ άπη ἢγδί, ἐπαγοὶ νὰβ ἰδίαβ Ἐ; 18} πβρταθδηᾶδῃβ Ἰη(41}}-- 

ἀδάπη Ἐ ἐπδία Ὀ86] 184} [γα] 1 ίαη Ἐ, δηδ {Π81ΠΠ161 ἰὰρ (8, α511{Π8. 

.» ὅ. Οἰδίδπνδηᾶβ ἐμαη ἰδία. ρσαϊάπθεοίη ζᾶ Κνδίῃ ἄπ ἐπαπηπια π5- 

1 πὰ  ΒΑγηὸ, αἰδίαπαα, ἐππ5 ἔταναύγῃίθιβ ἐποιηδβ." Ἐ 

» 6. ΜΑ[απαϊ -ἰπαπ (ατπάϊ {πἰσ Ὀδκαυ]δ Ἰάϊπα [{ταπάδηβ. 8} 
{πᾶρκ]απάδηβ [15 ἴῃ Παίγίδπι [Θἰηά ΠῚ : 

» ἐν (ἤν [ἃ ἵνα γα ϑἢ πάϊ θ᾽ πη5 Ὁ ἤνὰβ τπηὰρ αἰάίδη ἔγαναύν πὲ η 5 

ηἶθὰ ἢ ἀϊη5 αὐ ς΄ 

. 8. 728})} (π8 αἰκυπηδηᾶβ [δι δηπηΐπ (οἰπϑιηπια, ἐπαΐθὶ ἔνα ἐπμάϊ 

τη αδάπη (7) Ἐ [15, Κνδίῃ ἀὰ τη Παπ νᾶ τηϊτόίῃ ἐπαῖΐα πη Πδίτ-- 

ἰδπὶ ἸΖναγάϊμ Ὁ΄ 

» 9. (Ηνδίμδν Τ{Ὁ αζδιϊζὸ ἀπ Κυιῃδη Ἐ ὑΠδπηπηα, π5}1{π|π,Α ΕΠ δἰδη ας Ἐ 

ὑππ5 ταν αύγ 615 ἐμοιηθβ' ἐμά. Κυϊπαη (ὈΥγοῖβ 18} πἰπὶ ἐπαΐα 

ὈΔᾺ] ἐποιπαΐα 18} σαρο.ὅ 

». 10. ,Αὐδέμδη οἱ νἱΐθίῃ, {παΐθὶ να] πίη! Παράϊἢη [ἀππ8 ΤηΔ5 

δη8, αἰγίῃάϊ αὐάδίαη ἔγανδύν ίϊπ5,, Κνδίῃ ἀπ {Ππδιητηδ π5ΠΠΠ1Π: 

». 11. (Τὴν. Κυιμα ΟὈΥγθὶβ, πη Ἐς {παία 86] ἐπθὶη 18} σᾶρρ' 

ἀὰ σαγάδα {Π6] ΠΔΙηΙηΔ. ἡ 

. 12. 028} υττάϊβ (χη5 78} υϑπαῆαπᾶβ 84] πβϊαα]α ἔαύγτα δηά- 

γα ΓΈ Π]α ἃ]]άϊχΖ, [νγαϊνὰ πβσοι[ηδάδάθη ἃ116] ΙΔ} πάπμιαδαπη 
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2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

7) 

ΕΥ̓́ΑΝΟΈΙ,. ΜΑΒΟ. 1, 45---2, 12. 

46. Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο χηρύσ- 
σειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λό- 
γον, ὥστε μηχέτι αὐτὸν δύνασϑαι 
φανερῶς εἰς πόλιν εἰςελϑεῖν, ἀλλὰ 
ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις (ην} χαὶ ἤρ- 
χοντο πρὸς αὐτὸν πάντοϑεν. 
1. Καὶ εἰσῆλϑεν πάλιν εἷς Καφαρ- 
γαοὺμ διὲὶ ἡμερῶν, (χαὶ) ἠχούσϑη ὅτι 
εν οἴχῳ ἐστίν. 
9. Καὶ (εὐϑέως) συνήχϑησαν πολλοί, 
ὥστε μηχέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς 
τὴν ϑύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 
λόγον. 
8. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παρα- 
λυτιχὸν φέροντες αἱρόμεγον ὑπὸ 
τεσσάρων. 
4. Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι 
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν 
τὴν στέγην ὅπου ἦν, χαὶ ἐξορύξαν- 
τες χαλῶσιν τὸν χράβαττον ὅπου ὁ 
παραλυτιχὸς χατέχειτο. 
ὅ. [Καὶ] ἰδὼν (δὲ) ὁ Ἰησοῦς τὴν 
πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτιχῷ 
Τέχνον, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
θ. σαν δέ τινες τῶν γραμματέων 
ἐχεῖ χαϑήμενοι χαὶ διαλογιζόμεγοι 
ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν 

ἢ. Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφη- 
μεῖ" τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας 

εἰ μὴ εἷς ὁ ϑεός; 
8. Καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ ᾿ἸΙησοῦς 
τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ 
διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐ- 
τοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἕν ταῖς 

΄ ς -- 

,χαρδίαις ὑμῶν ; 

9. Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εϊπεῖν τῷ 
παραλυτιχῷ ᾿Ἰφέωνταί σου αἱ ἁμαρ- 
τίαι, ἢ εἰπεῖν ᾿Εγείρου (χαὶ) ἄρον 
τὸν χράβαττόν σου χαὶ περιπάτει; 
10. Ἵνα δὲ εἴδηῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ 
τῆς γῆς ἁμαρτίας, λέγει τῷ παραλυ- 
τικῷ 
11. Σοὶ λέγω, ἔγειρε (καὶ) ἄρον τὸν 
χράβαττόν σου χαὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἷ- 
χόν σου. ) 

12, Καὶ ἠγέρϑη (εὐθέως), καὶ [εὐ- 
ϑὺς] ἄρας τὸν χράβαττον ἐξῆλϑεν 
ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασϑαι 
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Αὐ 1116 Θρυβί[β σοθρὶῦ ργδϑάϊοατθ δὲ 

ΑἸ ΔΓΘ [ΘΟ θῖη., ἰΐὰ αὖ ἰδπη| ΠΟῚ 

ΡοΙ[δὐ χηδηϊξοίθ ἰὴ οἰνιξαίθηη ἰηγοί το 

[β4 ἔοστὶβ ἰῃ ἀρίργεϊβ Ἰοοΐβ οἱ, δ οοῃ- 

γϑηϊθρδαηύὺ δὰ θὰμπι ὈΠαΪ4α6. 

ΕΔ 1ύθσσση ἰπύγανιὺ ΟΔρμδυμϑῦχη Ρο[ Ὁ 
α165. 

Εὖ δυαϊδαμι οἱξ ααοὰ ἰῃ ἄομιο οἰϊρε, 

οὐ σοηνθηθττηῦ τη]{ϊ, ἴα αὖ ΠΟ 68Ρ6- 

Τοῦ ΠΘαῈῸ8 84 ᾿δηθϑηῃ, οὖ Ἰοααθθαία" οἷ 

γουθῦτη. 

Εὖ γοπουπηῦ ἔθυθηΐθβ δα Θὰπῃ ρϑΙΑ]Υ- 

ὑϊοαπι αὶ ἃ. σαδίξαον! ροτέαθαίυτ. 

Εῤ οὕτῃὰ πο ροί[ϑηΐ οὔθσσθ θαχτῃ 11] 

ῬΓΔΘ ἔπγθδ, παδαυθσιηὺ ἐθούιπι Ὁ ογϑύ, 

οὐ ραὐθἭδοιϊθπέθβ [τηπη δτιηὖ σταθδίθαχα 
ἴπ 480 ρδ͵δϊγίϊοιβ ἰδοθθϑί. 

Ουπὶ νἱ αἰ [6ὺ δαύθιη [θα άθη 1110- 

ΤΌΠΩΙ, δἰύ ργδιγέϊοο ΕἾ], αἰτη αι σαν Εἰ] 

Ρβοοαίαβ. 
Ετγδπῦ δαΐθπι 116 χαϊάδπι 46 βου 15 

[βαἀθηΐθε οὐ οοριδηΐθβ ἴῃ ΟΟΥαΙ 5 [5 

Θυϊὰ μἷο [16 Ἰοφαυϊξαγ ἢ ΒΙΔΒΡΠοιμδί: 

415 Ροΐοίς αἰπηϊξίθσθ ρθοοαία ΠΪΠ [Ὁ 5 
ἄθα ὅ 

Θυο [δύϊτη σορηϊίο [Θὰ [ρἰσέα πο 
σφαΐϊα [ἰς οορίῥαγοηῦ ἰηίγα (6, ἀϊοϊ 115 
Φυϊὰ {{τἙἝ οορσ ας ἐπ ΟοΥα θὰ νϑίἐτὶβ ὅ 

Θυϊὰ εἰ ἔδο]αβ., ἀΐοοσθ Ῥδιδ]γέϊοο 

Τιτηἰἐτπηΐαγ Εἰ] ροοοδίδ, 8 ἀΐσθῦθ ϑασρΘ 

[0116 σταθαίξαμπη ὑπατη οὐ διηρα]ἃ 

Ὁὺ δαΐθῃ [οἰδέϊβ φαΐα ροξοίξαΐθιῃ Π8- 

θού Π]Ϊὰ5 Ποιηΐηῖϊβ ἴῃ ἐθῖσα ἀἰϊπηείοηαὶ 

ΡΘοοδίδ, αἷῦ ργδϊγέϊοο 

ΤΊ ἀϊοο ϑαγρα {0116 στα θδίξαμπι ἐπ πὶ 
οὐ νϑᾶβ ἴῃ ἀοτηθπιὶ ἰμϑ1η. 

Εὖ [ὑαίίπα 1116 Γαὐτοσίύ οὐ [αὈ]αΐο στᾶ- 
Ὀαΐίζο Δ 10 σοΥϑιῃ οτηπίθαβ, ἰΐα αὖ 8ά- 

ΠΑΙΤΔΥΘΗΪΣ ΟἸΠΠΘ5 οὖ δΒομοιίβοδγοηὲ 
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Η, 

« 

ἘΨΑΝΟΘΈΙ,. ΜΑΒΟ. 2, 18---22. 

τ ΚΠ] μά δη5 Ἐ σαίῃ, Κυιπδπηάδηβ, ὑπδίθὶ Αἱν ἵνα πὶ ραίδαναμῃ. “Ἐ 

138. 7281} ραϊάϊ! ἴντα ἰαύγ τπδγθίη 18} 8}} πηιαπαρθίηβ Ἰαα]δάπη 

ἀὰ ᾿πηπηα ἢ 14} 141Π148 ἴη5. Ἐ 

14. 7188} πναυθόμαβ ραίϑην [Τιϑίνυϊ ὑπᾶπα ΑἸ άϊάπβ [Ἰδηάδη δἱ 

τηδίάϊ 74} Κναΐῃ ἀπ ἵππα ,Οασρ αἴ τηΐβ.. 88 ἀδίξαπάδηᾶθ. 
144] αἴδι' πη. --- 

15, 722}} ναγίῃ, ὈΪ {πὸ 15. Ἐ δηδκυμηθιᾶα ἴῃ ρα ἴ5, 18} Ἰηδηδράϊ 

πιδέδυ]ὸβ 78} ἤταναύγηθάϊ τη] Π8πακυτηθ! δ πη ἴδίαδ 78} ΠΙρδπ͵δμι 

ἴ5. γϑίαῃ ἄυκ τηᾶπᾶρσάϊ 14 Ἰαα]δά πη αἴδι Ἰπη1ηδ. 

106. 748} ἰμάϊ ὈδκαιΊὸβ δ δυο [ἀ1615. σία μναπάδηβ Ἐ ἴπᾶ τηδύ- 

Ἰαπᾶαη πῃ ὑπάϊπι τηδίαι)απι 78} ἔγαναύγ ἰάϊπι, Ὁ Κνυδίμαη ἀὰ 

ἐπμάϊπη [Ἰρδηαιη 15 Ἔνα 1{ ἔ, ὑπαΐθὶ τηϊῖῃ πηδύίαγ)αμη 18} ἔτᾶ- 

ναὐγπεάϊμη ἘΞ τηδί ἢ 14} αὐ ρ ἢ Ὁ’ 

17. 74 ραπάμπο)απαβ ἰδίαβ. Κναίῃ ἀὰ ἵἴπι| ,ΝῚ {μαύνθαη [γἱπέμάϊ 

Ἰδκοὶβ, δκ ἐπάϊ ὉΡΠΔΌα παθαπάδηβ. πὶ κνδπὶ Ἰαίπῦπ ἀϑναύγῃβηβ, 

αἷς ἔτωνδύγ ὐδηβ.΄ Ἐ 

18. {88} νδίαη [Ἰρδπ)ὸβ ΤΟΙ πηΐβ 8} ἘΔ  Γά41615 [αΠδηάδηβ. 8} 

αὐϊαα]δάπη 14} Κυδίπαη ἀὰ ητηα Θαμνὰ [ἸΡόη]05 Ἰδμαπηᾶβ δ} 

ΒΑτο (ἀ1615 απ, Τύ μά] ποιηάϊ [ΠΡ δη]Ὁ5. πὶ ἰαίξαηὰ Ὁ’ 

19. 7184} Κναίῃ ἴπὶ ἰδία ἶθάϊ ππᾶρὰη (ἀπ]ὰβ. Ὀγα ἴα α]5, ἘΞ ἀπὰ 

{παΐϑ] Ἐ τ] ἵπὶ {{{ Ὀγα Δ0Π5, ἰαίζδη ὕ ἔνα ἰαρρα ἤνθῖία [νὸ 

τ] [15 παραπμα Ὀγαϊῃξαα, πὶ τηᾶρπη [αίΐδη. 

20. Αἰμίμδη αἱραρραηα ἀαρῦβ, ἔπη δἰηϊπιδάα δ ἵἴπη (ᾳ Ὀγα ἢ -- 

[ΔῈΠ5. 14} ὑπδη ἴα πα ἴπ 1άἀϊηδηηηδ, ἀαϑσἃ. Ἐ 

21. (ΝῚ τιδῆπα ρ]αὶ ἔδηΐπβ. πἰα] 15. {Π] ἢ δηὰ [παρᾶ ἔα  η] δᾶ ; 

Ἰθάϊ αἰηϊπιάϊ [Ὁ]]ὃπ αὐ ὑπαϊηπλα (ὰ πἰυα ἐπδηητηα [δίνη] ]η, 18} 

γαίγ[Ζὰ σαϊαύγα νὰν 10}. 

22. ΟΝῚ τδππὰ ρἰαθ ἢ νοὶη Ἰασραία ἴῃ ὈΔΙσΐη8. ἔδυ ͵δηΒ ; Ἰθάϊ 
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ἘΥΑΝΟΈΙ,. ΜΑΒΟ. 24, 18---22. 

πάντας καὶ ϑοξάζειν τὸν ϑεὸν (λέ- 
γοντας) ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 
18. θ ,Καὶ ἔξηλϑεν πάλιν παρὰ τὴν 
ϑάλασσαν" χαὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο 
πρὸς αὐτόν, χαὶ ἐδίδασχεν αὐτούς. 

14. Καὶ παράγων εἶδεν «Τευὶν τὸν 
τοῦ ᾿Δλφαίου χαϑήμενον ἐπὶ τὸ τε- 
λώνιον, χαὶ λέγει αὐτῷ ᾿Ἰχολούϑει 
μοι. χαὶ ἀναστὰς ἠχολούϑησεν αὐτῷ. 
15. Καὶ ἐγένετο (ΞΞΞ γίνεται) ἐν τῷ 
χαταχεῖσϑαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰχίᾳ αὐ- 
τοῦ, χαὶ πολλοὶ τελῶναι χαὶ ἁμαρ- 
τωλοὶ συνανέχειντο τῷ Ἰησοῦ χαὶ 
τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ: ἦσαν γὰρ πολ- 
λοὶ χαὶ ἠχκολούϑησαν αὐτῷ. 
106. Καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φα- 
ρισαῖοι, [χαὶ] δόντες αὐτὸν ἐσϑίοντα 
μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν χαὶ τελωγῶν, 
ἔλεγον τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Τί ὅτι 
(ΞΞ-Ὅτι) μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ 
τῶν τελωγῶν ἐσϑίει (χαὶ πίνει) ; 
17. Καὶ ἀκούσας ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει 
αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ᾿σχύ- 
οντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες. 
οὐχ ἦλθον καλέσαι διχαίους, ἀλλὰ 
ἁμαρτωλούς. 

18. Καὶ σαν οἱ μαϑηταὶ ᾿Ιωάγγου 
χαὶ οἱ «Ῥαρισαῖοι γηστεύονγτες. χαὶ 

ἔρχονται χαὶ λέγουσιν αὐτῷ Διὰ τί 
οἱ μαϑηταὶ ᾿Ιωάγνου χαὶ οἱ μαϑη- 
ταὶ τῶν «Ῥαρισαιων γηστεύουσιν, οἱ 
δὲ σοὶ μαϑηταὶ οὐ γηστεύουσιν; 
19. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιμσοῦς Μὴ 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν 

ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν γνη- 
στεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν 
γυμφίον μετ᾿ αὐτῶν, οὐ δύνανται 
γηστεύειγ᾽ 
20. Ἔλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 
ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ νυμφίος, χαὶ 
τότε γηστεύσουσιν ἐν ἐχείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ. 
21. Οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάχους ἀγνά- 
φου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν. 
εἰ δὲ μή, αἷρει ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ πλή- 
ρωμα τὸ χαιγὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ 
χεῖρον σχίσμα γένεται. 
22. [Καὶ] οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον 
εἷς ἀσχοὺς παλαιούς" εἶ δὲ μή, δήσ- 
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ἄραμα, ἀἰορηύθα ααϊα Νυπησαδπηι [16 τἱ- 
αἰπιαβ. 

ἘΠῚ Θργϑί 5 οἱ συγ! διὰ τηᾶγθ, οἱπ- 
πΐδαθ ὑπσθῶ σϑηϊθυδῦ δὰ θαμπι, οὐ ἀοςθ- 
Ῥαῦ 608. 

Εὺ οὑπὶ φγδούργιγοῦ, νἱάϊ Τιϑνίη ΑἹ- 
Ῥδδρὶ [βἀθηΐοια δά ὑθ]ομθαχη, οὐ αἱἷύ 1111 

ΠΘΟΌΘΙΘ πιΘ. Εὖ [Ὀσροηβ ἰδοαύαβ δ 
ΘΌΠΙ. 

ΕΛ [δούσμη οἷν. οὔσῃ δοουμηθοῦυθῦ ἴῃ 

ἄοτηο 1118, πὰ] ρα] οὶ οὐ ρβοοᾶ- 

ἴΟΥ65. πιὰ] ἀἰβουτη θθρϑηῦ αὐτὰ [θα οὐ 

ΑἸ ΓοΙρα 5. οἷαβ; οὐϑηῦ θῃηΐπὶ πιὰ] αα] 

οὐ [βαιθθδηΐαῦ ΘΌΠΙ. 

ΕΛ [οὐἱϑᾶθ οὖ ῬΠμδυἊἝ86ὶ νἀ θηύθβ χαΐδ 

τηϑηἀαοαγοῦ οαπὶ ρΘοσδίουθι5 οὖ ΡῈ}]]- 

ΟΔΠ15 ἀἸοοδηύ αἰβοὶρα]15 οἰὰβ ΘδΙ8 στη 
ῬΆΡΙΙοα πὶ. οὐ ρθοοδίουθαβ τηϑηἀποδίὶ οὐ 

ὈΙΟΙΌ ταϑρὶ 61 υρίου 

Ηοο δαυάϊίο Ιθίαβ αἱὺ 111 ΝΟ τ6- 

σο 6 παρθηῦ [δ ηὶ πιθαϊοαμπι [θα ααἱ πι8]6 
μαθοηδ: ΠΟ ΘΗΪΠῚ γϑηὶ γοσδῖθ ἰα 05 

[οὰ ρϑοσδίουββ. 

ΕΛ ογδηὺ αἰ οἱρῸ}} ΤΟ Δ ηηβ οὐ ῬὨδ- 

Υἱαθὶ ἰθιαηϑηΐθβ: οὖ υϑηϊαῃῦ οὖ αϊοαηὺ 

111 Φύυδτθ αἰΓοῖρα] ΤομδμπῚβΒ οὐ ῬΠδι- 

[Ἀϑοσατη ἰθϊαπδηῦ, πὶ δαύθιη αἸΟΙΡῸ]ὶ 

ποη ἰοἰαπϑηύ ὕ 

ΕΛ αἱὐ 1115 θα Νυμηψαϊά ρΡο[πηὺ 
Ε111 παρίϊαγιιπλ αὐδηλαϊα [ΡΟ 8 ΟσΠὰ 

1Π15 οἱ Ἰθίαπαγο Ὁ Θαδηΐο ἐθιαροῖθ ἰιἃ- 

θθηὺ ἰθοῦχῃ ρομίατη, ποῃ ρο[Γαπηὐ ἰθὶα- 
ΠᾶΥΘ. 

Ὑοηϊρηὺ δυΐθηι ἀἴθ5 οὰπὶ δαΐθυθίαΣ 

ΔῸ οἷβ ἱρομίαβ, οὖ ἔμππο ἰθ πα θαηύ ἱπ 

118 ἀϊθ. 

ΝΟ δαϊαμπηθηΐαπι ρϑηηὶϊ τα ]5 δά- 
[αὖ νϑπαθηΐο συρύθυ! : δ]ϊοααϊη δαξοτὺ 
ΓαΡΡΙϑπιθηῦαπι Πουτπὶ 8, υθύθυϊ, οὖ τοῦ 

(οἰΓΓἀγᾶ δύ. 

ἘΠ᾿ πϑίὴο πηϊξεϊθ νἰπαπι ΠΟΥΘΙ]απὶ ἰπ 
ὈΪΓΟΒ Ὑθύθχθϑ : 81 οααΐη αἰβγαταρϑύ υἱμαμῃ 



90 ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΉΟ. 2, 28---ὃ, 6. 

ἀαίὃ ἀϊδέαίγϊ νϑίη ὑπαΐα πϊα]ὃ ὑπδη8 ὈΔΙρΊη5. 18} νη ἀβραξη ἢ 

18 {π41 Ῥα]ρσοὶβ ἐγ Κυιηδηα ; ἃκΚ νϑίῃ Ἰυρραΐα ἴῃ ὈΔΙΡΊη8 π1ὰ-- 

͵Ἶ8}5 ρ᾽αίδηα, Ἐ 

Π, 29. {181} ναυτῃ ἐμπαίνῃραρσραη Ἐς Ἰτηπηδ (Δ θαι ἄαρα {πᾶν ΕΚ 

18 ἀσραππαη [ἸρΟη]ὃ5. ἴ5 [Καυν)απάδηβ γάπρ]δη δ. 

», 94, 2848} Ἑδγοι(ἀϊο15. Κνυδίμαη ἄὰ Ἰπηπα , 541, νὰ ἰάυ)απα [Ἰρδη-- 

Ἰὃ5. Ὁπ6]πά] (ὩΡδίϊπι, {παύθὶ ἢἰ {Κα]α ΤῸ "΄ 

» 90. 4241} ἴ5Β Ἐ Κναίῃ ἀὰ ἴπη (Νὰ υδίαρρναϊῃ ἄϊν, ἢγα ρίαν! 

Παγνϑῖαά, ἔμαη ἐπαύγβια 18} ργξάδρβ νὰβ ἴ5 14 ἐπάϊ πη} Ἰτηχηδ ὅ 

,ν 20. «Ηνάϊνα ρα]άϊ ἴῃ ρατὰ ρυΐῃβ υὖ ΑὈϊαύμαγα ρυα]η 8} 

Ιάϊθαη5. αύυ]αροίπάϊβ πηδίϊάα, ἐπδηζοὶ πὶ {Κα]4 ΤῸ τηϑίὐαπ πἰθᾶ 

ἀϊηάϊπι σι ά]αμ, 78} σα ὑπάϊπη τ} [15 ν] πα δὴ ὕ 

, 9214. 488} Κναίῃ πῇ ,ϑαθθαίὸ (ἀαγϑ) ἴπ ἸηδΔὴ8 γαυΐ σα ΚΑΡΘΉ8, 

ΠῚ τηδηηδ ἴῃ (αἰῶ ἀδΔρΊ5. 

» 28, ,βνδοὶ ἔτάυ]α ΤῸ [Ὁ [ἀΠπ5 Τη8η5 78}} {πδιηπια (ἀθα(ῶ." 

ΠΙ, 1. 281} ραϊάϊ αἴἴγα ἴῃ Γγηαρῦρθη, 14} νὰβ 7άϊηδν τηϑηηᾶ 98- 

ἐπαύγίαμα. Παρ πα45. παηάα. 

» 2. 4848. νἱἀϊάδάπη ἴπηηδ, πιά] 1486] Ἐ (Ἀθαϊὃ ἀαρα, 6ἱ νυτόμὶαέ-- 

αρίηδ ἴῃ. 

», 9. 4248} Κναίῃ ἀα ὑπδιηηὰ τηδηη ὑπϑιηπια ρσαἰῃδύγαηα Πα δηα 

παηάα Πγγοὶβ ἴῃ τη! παπηάϊ΄. Ἐ 

, 4. 274. Κναΐῃ. ἄἀὰ ἴῃ Οκυϊά-ὰ {Π ἴῃ (ΔὈθδύϊπη ἐπα ἢ ἐάυ͵δη 

ἀϊυ ὐπάπ. πἀπέμῖας ἰάυαη, [ςἀϊνα!α πϑβ]δη ἀϊ άπ πϑ κυ Ἴδη Ὁ΄ 

161 οἷ ἐπαμάϊἀδάιπη. 
. ὅ. 24}. υϑίλίπνδηᾶθ ἴπ5 τ τηδάα, σαύνβ ἴῃ ἀάπθι Πῦ8 Παίν ϊη5 

Ἰζ Κναΐῃ ἀὰ ὑπϑιηηὰ πιδηη 1] γα ὶ ὑπὸ πδηάα {μποϑίηδ δὴ 

αἰγακιάα, 74} σαί αὔτα (ὃ Παηάπβ ἴδ. Ἐ 

,. θ. 7681}} ραρραηάδηβ ἐμδὴ ἘΔ ο [ἀ1οῖβ [αηβάϊν τ] ἢ ἐπάϊη Ἠδτό-- 

ἀϊδηὰπη ρϑυιπὶ ραν ἀδάθη Ὁ ἴῃ, οἱ ᾿πηπηα ἀϑκνδιηθὶπᾶ. --- 



2) 

ες ΕΝ δ 

7) 

3) 

2) 

27) 

2) 

ἘΨΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΈΟ. 3, 238.--8,. 6. 

σει ὃ οἶνος τοὺς ἀσχούς, χαὶ ὁ 
οἶνος ἐχχεῖται χαὶ οἱ ἀσχοὶ. ἀπο- 
λοῦνται (ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσχοὺς 
χαινοὺς βλητέον). 
28, Καὶ ἐγένετο διαπορεύεσθαι αὐ- 
τὸν ἐν τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορί- 
μων, καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο 
ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 
24, Καὶ οἱ «ῬΡαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῳ 
Ἴ1δὲ τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ 
οὐχ ἔξεστιν; 
956. Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ- 
δέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν “Ζαυίδ, 
ὅτε χρείαν ἔσχεν χαὶ ἐπείνασεν αὐ- 
τὸς χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 
20. Πῶς εἰσῆλϑεν εἷς τὸν οἶχον τοῦ 
ϑεοῦ ἐπὶ Ἀβιάϑαρ ἀρχιερέως χαὶ 
τοὺς αρτους τῆς προϑέσεως ἔφαγεν, 
οὗς οὐχ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς 
ἱερεῦσιν, χαὶ ἔδωχεν χαὶ τοῖς σὺν 

αὐτῷ οὐσιν; 
27. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββα- 
τον διὰ τὸν ἄνϑρωπον ἐγένετο χαὶ 
οὐχ ὁ ἄνϑρωπος διὰ τὸ σάββατον" 
28. Ὥστε χύριός ἔστιν ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου χαὶ τοῦ σαββάτου. 
Καὶ εἴσῆλϑεν πάλιν εἷς συνα- 

γωγήν, χαὶ ἐχεῖ ἄνϑρωπος (ἢν) ἐξη- 
ραμμέρην ἔχων τὴν χεῖρα" 

5. τοΚκοΣ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς 

σάββασιν ϑεραπεύσει αὐτόν, ἵνα χατ- 

ηγορήσουσιν αὐτοῦ. 
38. Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν 
χεῖρα ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε εἷς τὸ 
μέσον. 
4, Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἤξεστιν τοῖς 
σάββασιν ἀγαϑοποιῆσαι ἢ καχοποιῆ- 
σαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποχτεῖγναι; οἱ 
δὲ ἐσιώπων. 
ὅ. Καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ 
ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τὴ πω- 
ρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ 
ἀνϑρώπῳ Ἔχτεινον τὴν χεῖρά (σου). 
χαὶ ἐξέτεινεν, χαὶ ἀπεχατεστάϑη ἡ 
χεὶρ αὐτοῦ. 
θ. Καὶ ἐξελθόντες οἱ «Ῥαρισαῖοι εὐ-- 

ϑὺς μετὰ τῶν ρωδιανῶν συμβού- 
λιον ἐποίουν (Ξε ἐδίδουν) κατ᾽ αὐτοῦ, 
ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
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αὐγθ8, δὖὺ σίησμι οἰπηαοίυν (- τα} οὐ 

αὐγθ5 ρουϊθαηῦ: [β4 νἱησπιὶ Ὠογαη ἴῃ 

ἘΓΓΘΒ ΠΟΥ͂ΟΒ τυ] ἀρθοί. 

Εὖ αούαμη οἱξ ἰζθσαμπη Ομ [Δ Ρ αύΐβ 

Δι] ατοῦ ΡῸΥ [αἰὰ, οὐ αἰ οἰρα]} οἱὰβ 

σοΘρουαηῦ Ργϑθρυθαϊ οὐ συ] θυ [ρ᾽ο85. 

Ῥμδη οὶ δαΐθηῃ ἀἰσθραηῦ οἱ Ἐδοθ 

αυϊά ἔδοϊαπηῦ [Δ Ὀθαύϊ5 φαοᾶ ποι Ἰϊοθυῦ 

ΕΛ αἱ 1115 Νυχησαδμη ἸΘρῚ [5 ααἱὰ 
ἴθοουϊῦ 1)ανϊα, φαδηάο προρίαύθμι Πδ- 

Ὀαϊῦ οὐ δἰ ασιῦ ἰρί8 οὐ φαΐ οὰπι 60 ουϑηῦ 

Θυοιηοᾶο ἰπέγοιῦ ἰπ ἀοπηαμη ἀδὶ [Ὁ 

ΑΡΙΔίμδῚ Ῥυϊποῖρο [ἀοθγἀούαμη οὖ Ῥ8 68 

ΡΙΓΟΡοΙ οη5 τπηδηἀποανῦ, 405 ΟΠ 11- 

σοῦ ππδπάποδγο ΗΪΠ1 [Δοθγἀοίθιιβ, οὐ ἀ6- 

αἰῦ οἷβ αὰϊ οὰπὶ 60 ογδηῦ ὕ 

Εὖ ἀϊοοθαῦ οἱβ δαρθθαύπμ ργορίθυ δο- 

γηΐηθιη ἑδοίαμη οἰ, οὖ ΠῸη ΠοΙηΟ ΡΓῸ0- 

Ρύου [δίατ: 

Τδαὰθ ἀΟΠΠῸ 

οὔϊδιη (δ ίϊ. 

ΕἘλ᾽ ᾿Ἰπὐγοιῦ ᾿ἔθγαπι ἴῃ ἰγπδροσδη, οὐ 

οὐδῦ ἴθ] πόπιο ΠΔΌΘΠΏΒ τηϑηῦτη ΔΤάδτη : 

οἴ. Ἰὰς ΠΟΙ ηΪξ 

ἘΠῚ οὐ ουναθδηὺῦ οὰπὶ [Ἰ [θαι οὐ- 

γατού, αὖ δοοσαίαγθηῦ 1ΠΠπΠ|. 

ΕἘλ αἷὐ Πουηῖηὶ ΠΔΌΘηἰ πη πῇ δι ἀδπὶ 

ϑαγρα ἴῃ τηθαϊαπ,. 

ἘΠῚ ἀϊοῖϊν οἷἱβ [λοοῦ [θα ύ5 θθὴθ ἔδ- 

ΟΟΥΘ 8δῃ τηᾶ]6 7 δηϊτηδηη [ἀἰγᾶπὶ ἔδοθυθ 

8 Ῥοτάοθγο Αὐ 11 ὑδοθθδηύ. 

ΕΛ ΟἰἸΓΟΌΤ ῬΊΟΙΘ 5. ΘῸΒ. ΟΌΠῚ 118, 60Π- 

ὑὐἱταὐαβ [ὈΡΘΥ οϑθϑοϊύδέθ ΟΟΥΪΒ. ΘΟΙΊΙΠΙ, 

ἀἰοῖῦ Βοτηϊηὶ Εχίθηἀθ τηϑηαπη ἔπδηι. Εὖ 

οχίθμαϊύ, οὐ χοίἀξαΐα, οὐδ τηδηπ5. 11]1. 

Ἐχοαυπέθς δαΐθπι [ἰαὐΐϊπι ΡΠ ΔΥ Δ 6] ΟῚ 

Ἡοτοάϊδηΐϊς σΟὨ Πάτα ἔδοϊθθαμὺ Δαν ογ [ἃ 

θα, απο 0 Θὰπὶ ρου ἀθυθηΐ. 

τ 
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ΤΠ, 

39) 

να. 

32 

ἘΥΑΝΟΈΕΙ, ΜΆΒΟ. 8,7.--20. 

ἴ. Τα δίας. Δ ά ἢ τ Πρδη απ [οἰπάϊπι ἄπ πηατοὶη 8 Π]ὰ 

ΤηΔη δ ΘΙ η5. π5 (ἀΔ] 6] ἀϊα [ἢ] Ἐ Ιἀ Πα δάπη δίαυ Ἰπητηα 78} πι8 Ἰαδάϊα,Ἐ 

8, 288} τν5 [αἰγαύ] γ τ] 781} ὰ8 [ἀππηηάϊα, 184}. πἰηάδηα [δὐγάδ-- 

ηᾶπβ. 78}} {πάϊ ὈΓ Τγτὰ 74} ϑοιαόπα, Ἐ Ἰηδηδροθίηβ ἢἶα, ραπάμπβ- 

Ἰδηάδηβ, ἤνδη ἢἰπ 18 ἰανιάα, Κνδηηπη αὖ Ἰπη]ηἃ. 

9. 4Δ}} Κναΐῃ ὑπάμπη [ἸρΟπ]αῖὴ (δἰπάϊη], οἱ {κὶρ μαράμ ἢ νέ[ δὲ 

Ἰτηηδ ἴπ {πὶσὸβ πηδηδροθίηβ, δἱ ἢἰ ἐπι δΠοίπα ἴπᾶ. 

10. Μεαμαρδηβ ἅἄπκ ρδ]ά!!4α, [νανὰ ἀγα αη ἀηὰ ἴπα, δἱ Ἱπηπηἃ 

αὐτάϊεὀκοίηα, 714 Ἐ ἵνα ππαηαράϊ [νὰ Βαράϊαδαϊπη γαπααξη)ῦβ 

11. [8411 Δῃηδη5. ἀΠΠγἀ]η7] 8 η5, ὑπά1}ν ὑΠδη ἢ πα σαίδηναη, ἀγαίαη 

αα πημηα, 14 Ὠτριαδαθη κυ Πδηάδηβ, ὑπαίοὶ Τὴὰ 18. [ἈΠπ8 

σας 5. 

12. 9681. ἢϊὰ ἁπαθάϊο ἴπβ, οἱ ἴπδ ἢὶ ρδίνικαπυμιαδαθίηδ. 

138. 28} υϑίνάϊα " ἴῃ ἘΞ αίγραηϊ 18} αὐμάϊπαϊν, {Π8 261 νη] 8 ἴδ, 

78 ἢ σα! παη ἀπ ἸΠΊΠη8. , 

14. 01. ραναύγῃξα ὑνδ! τι νἱίαῃ τη [15 74} οἱ Ἱπίδηαι δα] 

Ἰη5 Τηδ ] 8 η 

15. 4“8}} πᾶρᾶη να] ἀπξπι ἀπ Πμά ]} ἢ (αὐ ῃεϊηβ. 18} ἀβνδίνραπ πἢ- 

Βα] η8. ἔ 

10. {Δ}} ραίδιϊαα, ϑϑίμηδηα παιηὸ Ῥαϊέγαβ. 

17. 2} ἴακὸράπ᾽" ἐπαϊημια Ἐ Ζαϊθαί4ἀϊάτ5 [Δ ᾿ὁμαπηὸ Ἐ Ὀγόιμν ἢ 

Ἰακομάμδ, [8}} σαίαὐ!ᾶα, Τὰ παπηηα Βαϊαπαίγραίβ, ἐμαΐοὶ {{Ὸ (ἀη] 85 Ἐ 

ὑποιῃνῦηβ; 

18. «1. Απαγαίδη 411 ΕἸΠΡΡα Δ} Βαιπαύϊαὐπγάϊι Δ Μαῖ- 

ἐπάϊα ἘΞ 1αἢ ΤΠδιπαπ 14} ἴακόθα ἐπᾶπα ΑἸάϊάτπιβ. 18} Τπαδάάϊυ 

78} δοϊπχῦπα Ἐ Ππὰπὰ Καπδηρίίθη, 

19. 9728} [πάλῃ ἵ κανιιδη, (Δοὶ 78} ραϊόνια ἴπᾶ. 

420. «111 αὐϊἀα]δάπη ἴῃ σαγὰ 14} σαϊαά]α (Ἰκ Ἐ πδηαρσοὶ, ἱναϊνᾶ, 

ηἰ πηδῃξδάπη ἢ} ἢ ἢ] 41 τηδί]αη. 



ΗΙ, ἢ 

2) 

2) 

2) 

2) 

ἘΧΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΠῸΟ. 8, 7--.ῳ.0. 

Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ τῶν μαϑη- 
τῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν (μετὰ τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ) εἷς τὴν ϑάλασσαγν, 
χαὶ πολὺ πλῆϑος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ἠχολούϑησαν (αὐτῷ) χαὶ ἀπὸ τῆς 
"Ιουδαίας 

8. Καὶ ἀπὸ “ἱΙεροσολύμων καὶ ἀπὸ 
τῆς ᾿Ιδουμαίας χαὶ πέραν τοῦ ᾽1ο9- 
δάνου χαὶ οἱ περὶ Τύρον χαὶ Σι- 
δῶνα, πλῆϑος πολύ, ἀχούογτες ὅσα 
ποιεῖ, ἦλθον πρὸς αὐτόν. 
9, Καὶ εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ 
ἵνα πλοιάριον προςχαρτερὴ αὐτῷ διὰ 
τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ ϑλίβωσιν αὐτόν" 
10. Πολλοὺς γὰρ ἐϑεράπευσεν, ὥστε 
ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται, 
ὅσοι εἶχον μάστιγας. 
11. Καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀχάϑαρτα, 
ὅταν αὐτὸν ἐϑεώρουν, προσέπιπτον 
αὐτῷ χαὶ ἔχραζον λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ 
ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 
12. Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα 
μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιῶσιν. 
18. Καὶ ἀναβαίνει εἷς τὸ ὄρος χαὺὶ 

προσχαλεῖται οὺς ἤϑελεν αὐτός, χαὶ 

ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 
14. Καὶ ἐποίησεν δώδεχα ἵνα ὦσιν 
μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐ- 
τοὺς κηρύσσειν 

1ὅ. Καὶ ἔχειν ἐξουσίαν (ϑεραπέυειν 
τὰς νόσοὺς χαὶ) ἐχβάλλειν τὰ δαι- 
μόγια. 
106. Καὶ ἐπέϑηχεν τῷ Σίμωνι ὃγο- 
μα Πέτρον" 

» 17. Καὶ Ἰάχωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 

97) 

7) 

χαὶ Ἰωάνγην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰα- 
χώβου, χαὶ ἐπέϑηχεν αὐτοῖς ὀνόματα 
Βοαγηργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς" 
18. Καὶ ᾿ἀνδρέαν καὶ «“Ῥίλιππον καὶ 
Βαρϑολομαῖον χαὶ ατϑαϊῖον χαὶ 
Θωμᾶν χαὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀ.λ- 
φαίου χαὶ Θαδδαῖον χαὶ Σίμωγα 
τὸν Καναγαῖον 
19. Καὶ Ἰούδαν ᾿Ισχαριώϑ', ὃς καὶ 
παρέδωχεν αὐτόν. 
20. Καὶ ἔρχονται εἷς οἶχον' καὶ 
συνέρχεται πάλιν ὁ ὄχλος, ὥστε μὴ 
ϑύνασϑαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φα- 
γεῖν. 
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τὺ ΘΙ ᾺΒ. οὰλη ἀἰβοῖρ.]15 [αἷς ΓΘ ο ΠῚ 

Δ τηᾶγθ, οὖ τηυ]ύδ ὰσθα ἃ ΘΔ Π1868. οὐ 

Τὰἀδοθα [δοὰία οἱ θὰπι: 

ΕΛ ΔΌ ἩϊοΤΟ ΓΙ γτὴἶβ οὐ ἃὉ Ιἀυπτηδθα 

οὐ ὑγδηβ Ιουάδηθῃ, οὖ ααἱ οἶτοδ ΤΎΣΙΠΙ 

οὐ ίἀοη θη, τηυ]εϊύα 40 τπᾶρηᾶ, δαάίθη- 

65. αὰὰθ ἔδοϊθθαῦ σϑηθυαηῦ δα Θαμπι. 

Εὐ αἰχίύ αἰ οῖρα] 18 Γαδ αὖ πᾶνίουϊα 
[1 ἀρ θυνι θοῦ Ῥυορύθυ θυ δ 1, Ὧ6 ΘΟΙη- 
ῬΥΪΠΙΘΥΘηῦ ΘΌΠῚ: 

ὍΜαϊίος οηΐσμα [πα ραΐ, 1. αὐ ἰηγπογθηΐ 

ἴῃ θὰπῃ αὖ ΠΠπτὰ ὑδηρουθηῦ φαούχαοῦ Πδἃ- 

Ῥοθδηύῦ ρ]δρδβ, 

ΕΛ [ρἰνῖσαβ. τη πη Πα] οαπὶ 1ΠΠὰπὶ νἱά6- 

Ὀδηῦ, φῬτγοοϊἀθθαῃῦ δἱ οὖ οἰδιπαθαπὲ ἀϊ- 

σρηΐθ5 

Τὰ 65 ἢ] ἀοἱ. ΕΛ νϑῃοιηθηΐοῦ 60Π|- 

τη θαΐαν οἷ π6 τηδηϊξοίγθηῦ {Ππτ. 

Εὖ αἰοθηάθῃβ ἴῃ τποηΐθτη γοοϑδυὶ δᾶ 

[6 ατοὸβ σοϊαϊύ ἰρίθ, οὖ νϑπογαηὺ δὰ 

ΘΌΠΙ. 

Ἐὺ ἔδοιῦ αὖ οἰθηῦ ἀποάθοίπι οατα 1110, 

οὐ πὖῦ τηϊζὐογθύ 605 ρυδϑαϊοαγθ [ϑυδηρθ- 
Ἰϊατη]: 

ΕῸ ἀθαϊῦ 1115 ροὐο[ὑαύθπι οαγϑηα! ἰη- 

γι αΐθα οὐ οἱϊοίθπαϊ ἀδοιηοηΐδ. 

ΕΛ ᾿πιροίαϊὖῦ ΘΙΠΊΟΩΙ ΠΟΙηΘη ῬΘΕΙΕΒ, 

ΕἘΛΓλ Ἰδοοῦυμη Ζοθθάδοι οὐ [ΟΠ 61 

Παύγθι [Δ ΘΟὈΪ, οὖ ἱπηροίαἱῦ οἷβ. ποιηϊηδ 

Βοδηοῦρθβ, ααοὰ οἱ Α}11 ἐοῃϊ ταὶ, 

ΕἘῤλ Απάτγοϑδμι οἵ ῬΒΠΡΡατα οὐ Βδείθμο- 
Ἰουηδθαμα οὐ Μαίμῃαθαμι οὐ ΤΠουηδτη οἱ 

Ιδοοθαμῃ ΑἸΡΙδ οὶ οὐ Τπδάάδοαμι οὐ 5]- 

ΠΠΟΠΘΠ1] δ δ ΘΙ 

Εῤ Ταάδιη ϑοδυίοίμ, ααἱ οὐ ὑγδαϊαϊ 

111. 

ΕἘῤ νρηϊπηῦ δά ἀοσησμη, οὐ σοηγθηϊ 

Ἰζουαπὶ ἐατρα, ἰδ αὖ ποη ροίΘηῦ πΘ 6486 

Ῥϑηθη Τ᾿] Δ ΗΘ ΟΔΥΘ. 
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ΠΠ, 21. 941} μάμβ᾽] ηάδηβ ἔγαπι ηπηα Ἐ Ὀδκαυ]δβ 14} δηϊμαγάϊ Ἐ π8-- 

33 

Ψ ΩΣ 

»“ἷ » 

ΙΔ] άπη σα μα ῦδη ἴημα. Κυδύμαπ ἄπκ, ἐμαίθὶ ἀβράϊ 5. ΤΠ, 

22. 611 Ὀόκαν)δβ ὑπάϊ δῇ Ταίνυ!αὐϊγιμάϊ Κυϊπηδηάδηβ Κυδίμαμῃ, 
ὑμαΐθὶ Βδίδι! χαῖρ} παάϊες [Δ ἐπδίθὶ , ἴῃ ἐπαιηπηα τοὶ Κι [πὶ ἀπ- 

μα] πη πϑνδίγρι ἢ ἐπάϊπι ἀπ μι] τη ΄ 

23. 941} αἰπάϊξαπαβ. Ἰπ8 ἴπ ραϊυκὸμη Κυδίῃ ἀπ ἴπὶ ,Ηνάϊνα τηὰρ 

ϑΘαΐδηδ [5] Ἐ δαίδηδη τβυδίρδῃ ἢ 

“4, ,7141}} 1αθάϊ ἐπ πἀδηραγαϊ νἱῦμγα ΓΚ ραβά!]ααα, ηἱ τηὰρ [Δη-- 
ἄδῃ [Ὁ π]πἀδηραγαϊ 1άϊηδ. 

40. ,14}} 7α0άϊ ραγάβ. νἱΐῃγα ΠἸΚ ραβάϊ)ααα, πὶ τιὰρ [ἀπᾶδη (Ἀ 
ϑαγταβ. 7ά1η5. 

40. ,001Δ4} Ἰαθάϊ ϑαίαδμα υϑδίθοι ἢ ἃἂπα {Ἰκ ΠἸΌΔμ [απ ρδαάϊ] 5 
γΑΥΐ], ΠΩ πὰρ σαί δηάδῃ, ἀκ 8η6] παθάϊῃ. 

27. (ΝῚ ᾿πϑππὰ πιὰρ Καί [νἱπί 8 ρα]θιἐμαηᾶβ ἴῃ ρατά 185 νἱ}- 

γδη, ἶδὰ ἔαύγε 15. ὑΠὰπὰ [ν]η ῃδη σαθὶπα ἢ. 14} (ἐδαη) Ἐ ὑπᾶπᾶ 

ϑαγα ἴθ. αἰβυηνάϊ. 

28, νΑιηξδη, Κυιηδ, ἴΖν5, {παΐθὶ Δ]] αἰαὶ αὐόέασα ἐπαία ἐγαγαύσ ἰδ 

[ἀΠῸΠῚ τηϑηηδ 78}} παϊἐθὶπὸβ ἵνα πηδηδρῶβ, [ναίνἃ νϑ]απηξι)απά. 

29. ,Αὐβμύπδη [ἃ θὶ να]απηδγϑὶῦ ἢ! μηδ π νϑῖμδπα, πἰ μαρθάϊ ἔτ8- 

Ιδὺ ἀϊν, δκ [Κυϊὰ {0 ἀϊνοὶηάϊζοθ ταναύτγηξάϊ5. Ἐ 

90. ὕίὸ Κνδίμαη  ΑἸηδη ἀπηγάϊπαπα παθάϊι ι΄. --- 

91. 98} Κνδιηση ὑμὰῃ ἀϊιμοὶ 15. 14} Ὀγδίμυ) 5 ἴ8 18} αἰ [{8η- 

ἀδηἀόηδ Ἰηΐαηαϊἀ δάμη ἀπ Ἰτηπηα, μάϊξαπα πα ἵπᾶ. Ἐ 

92. 24}} (ὀίαη δὶ ἴπα ᾿παπᾶροὶ; Κυδίμαμ ὑμδὴ ἄπ ἵπηπια ,54ϊ, 

ἀλίποὶ ἐπθίηα 18 Ὀγδίμυ]αβ. ἐποὶπάϊ 141} [νἱ}γ]π8 ἐποὶπὸβ αἷᾶ 

(κ]απα ἐπυκ΄. 

99, 241} δηδμὸΐ ἴῃ Κνυϊπαπᾶβ Ἡγνὸ {{ (ὁ ἀϊέμοὶ τηθῖπα ἀϊ ἐμάς 

{πά41 ὈγΟίῃ νυ) 5. τηθἰηάϊ Ὁ 

94. 4Ζ24}} Πα πναπμα8. ὈΠ πη] Δηᾶ ὑπαη5 Ὀἱ ΠἸΚ Πἰαπάδηβ Κυδίι , 6], Ἐ 

ἀλίμθὶ τηθῖπα 78} {πάᾶϊ] ὈγΟύ ἢ γ) 5. πη." 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΉΟ. 8, 21---84, 

ΠΙ, 81. Καὶ ἀχούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν" ἔλεγον γὰρ 
ὅτι ἐξέστη. 
22, Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱε- 
ροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι 
Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρ- 
χοντι τῶν δαιμονίων ἔχβάλλει τὰ 
δαιμόνια. 

» 338. Καὶ προςχαλεσάμεγος αὐτοὺς 
ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς 
δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐχβάλλειν; 

» 34. Καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν με- 
ρισϑῆ, οὐ δύναται σταϑῆγαι ἡ βα- 

σιλεία ἐκείγη. 

» 90. ΚΑαὶ ἐὰν οἱχέα ἐφ᾽ ἑαυτὴν με- 
ρισϑῆ, οὐ δυνήσεται ἡ οἱχία ἐχείγη 
στ(αϑ)ῆήγαι. 

,», 36. Καὶ εἰ ὁ σαταγᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ 
ἑαυτὸν χαὶ μεμέρισται, οὐ δύναται 
στ(αϑ)ῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει.᾿ 

,., 237. Οὐδεὶς δύναται τὰ σχεύη τοῦ 
ἰσχυροῦ εἰσελϑὼν εἷς τὴν οἱχίαν αὐ- 
τοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν 
ἰσχυρὸν δήσῃ, χαὶ τότε τὴν οἷχίαν 
αὐτοῦ διαρπάσει. 

,., 238. μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφε- 
ϑήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνϑρώπων 
τὰ ἁμαρτήματα χαὶ αἱ βλασφημίαι, 
ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν. 

,» 239. Ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἷς τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχ ἔχει ἄφεσιν 
εἷς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἔστιν 
αἰωνίου ἁμαρτήματος. 

» 30. Ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀχάϑαρτον 
ἔχει. 

., 31. Καὶ ἔρχονται (οὖν) ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ 
ἔξω στήχκοντες (ΞΞΞ ἑστῶτες) ἀπέστει-- 
λαν πρὸς αὐτὸν χαλοῦντες αὐτόν. 

,., 32. Καὶ ἐχάϑητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, 
χαὶ λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡ μήτηρ 
σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σου χαὶ αἱ ἀδελ- 
φαί σου ἕξω ζητοῦσίν σε. 

» 33. Καὶ ἀπεκχρίϑη αὐτοῖς λέγων Τίς 
ἔστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί 
(μου) ; 

» 34. Καὶ περιβλεψάμενος κύχλῳ τοὺς 
περὶ αὐτὸν χαϑημέγνους λέγει Ἴδε ἡ 
μήτηρ μου χαὶ οἱ ἀδελφοί μου. 

᾽7 
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ἘΠῚ οὰπι Δαα ΠΘηὐ [αἱ, Θχὶθυαηὺ ὑθ 6 Υ6 

Θαπι: ἀϊοθραηῦ δηΐμη φαοηΐδπι ἰῃ ἴαγο- 

ΓΘ ΠῚ ΥΘΥΓᾺ5 ΘΓ. 

ΕἘὴῪ [οὐἱθᾶθ ααἱ ἃ ἩϊΘΥΟΙΓΟΙ 15. ἀ6- 

Γ[οοηἀογδηύὺ ἀϊοορδηῦ φαοηῃΐδηη ΒΘΟΘΙΖΘΡ Ὁ 

Πιαθού, οὐ φαΐϊὰ ἰῃ ῬΥΪΠοΙρ 6 ἀδθιπο ΤΊ ΠῚ 

ΘἰἸοἱῦ ἀδοπιοηΐδ. 

Ε σοπμγοσδύϊβ οἷβ 1πΠ ῬδΙ8 0115 ἀϊ66- 

θαὺ 1115. Θαοπιοάο ρούοί [ἀύδπδβ [δὐδ- 

ὭδΔΠ ΘΙ 6 Υ6 ὕ 

Εὖ ἢ τορηὰη ἴῃ [6 αν δία. ΠΟῚ 
Ρούοίς [ἀγ6 τϑσπῦτη ᾿ΠΠ|ὰἀ. 

Εὐ ἢ ἀοηὰβ [ἌΡΟΡ [ϑηηθὺ ἰρίδῃι ἀ15- 

ΡΟγυϊαῦατ, πο ρούθι ἀοπηὰβ 1118 [{8 76. 

Εὺ ἢ [αὐϑηδβ ΘΟ ΓΥΘΧΘΥΪΟ ἴῃ [Θπιϑύ 

Ιρίαμη, αἰβρουυαβ οἵδ, οὖ πο ρούθιᾧ 

[γ0 [4 ἤπρῃι παρθϑί. 

Νϑιηο ροΐοθίὉ νδίδ' ἔουυϊβ ἱπρυθία5. ἴῃ 
ἀογηαπι αἰτροθ, ΗΠ ῬΥΙὰ5 ἰογύθιη 8}}}- 

σοῦ, οὗ ἔπη ἀοτηστη οἷπε αἰτὶρἰϑί. 

Ααλθη ἀἴθο γοῦὶβ 48 Ομ ἀΪ- 

τϊυδθηὐαν 1115 Ποτηϊπατη ροοοδύδ, οὐ Ὁ]85- 

ΡῬΒΘπηδ6 ααϊθαβ Ὀ]ΔΒΡ ΘΙ δυθυϊηῦ: 

Θὺϊ δαύθπι Ὀ] ΡΠ ϑιηδυθεὶὺ ἴῃ [Ρἰυ πὶ 

[διούαπη, πὸ Πδροῦ Υϑιη ΠΟ Π 6.1 ἰῃ 86- 

ὑθΥΠ.Π|, [ρα ΤΘῸΒ οὐ δούθσῃϊ αϑ]ϊοίϊ. 

Θυοπίδιη ἀἰοορδηῦ ΘρΙΓ πὶ ἱπη ΠΊ01- 

ἄστη παροὺ. ἢ 

Ε νϑηϊπηῦ πλϑύθ οἷα οὖ ἔγαύγθθ, οὖ 

ἔοτὶβ [δηΐο5. τη] οσαηῦ δα Θὰπὶ σοσϑδηΐθε 

ΘΌΤΠΗ. 

Εῤ [ράοραῦ οἰγτοα θὰμπὶ ἐπγθᾶ., οὐ αἰ- 

οὐπὺ οἱ Εσοθ τηδύου ὑπ οὖ ἔγαύγθβ ὑαὶ 

ἔοστῖ5 φαδογαηύ ἰθ6. 

Εὐ τοίροπάθῃβ οἷβ δἷἰῦ πδθ ον πιᾶ- 

6 πιθᾶ οὖ ἔγαίγθβ πιθὶ 

Εὐ οἰγοαπιρ οἴη 605 αἱ 1π οἰγοαϊθα 
οἷα Γδἀθθαπὶ αἱὲ Ἐφοθ πιϑίρυ πιθᾶ ϑὗ 

ἔγαύγοα πιορὶ: 
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ΠῚ, 35. ,βῬδοὶ 4}115 ναύγκοϑι ἢ ν]]])]ὰη σαΐῃβ, 8} Ἐ ὈγδίΠΔΥ Τη6 15. 78} 

(νι Δ} ἀϊύποι 10." : 

ΙΥ͂, 1. 742} δἴχα [1δ|8] ἀυραηη 1άϊβ]αη αὖ τηᾶγϑίη. 784} σαϊδίπη [ἸΚ 

ἄὰ ἵπηηα πηδηαρθίηβ ἢϊα, [νγαίνδ ἴπα ρ]θἐπαπ(α8η}) Ἐ ἴῃ {Κὶρ 

σα[Πδη ἴῃ τηδγθίη. 18} 8118 [ὁ Ἰηϑῆδρϑὶ νυ] Πγὰ ΠΠΔ 61 η 8δηὰ [δ }ἃ 

γ 85. 

» 2. 9Δ}} Ἰάϊιαα. ἴῃη8 ἴῃ ρα]ικόμ ᾿πδηδρ 18 Κνυδίῃ ἴπὶ (18) Ἐ 1άϊ1-- 

(οἰπάϊ (δἰηάϊ : 

. 3. ,Ηάυί(δι 8! βάϊ, ἀὐγδηη [ἃ [ἀϊα πη 5. ἀα (ἀϊδη [{Γάϊνα [6] Πδ ΠΤ]. Ἐ 

». 4. 4} ναυίμ, τ πδηθὶ [(ἀϊ{Ὁ, [ἀπ τα] 15 σααγάπβ δύ νἱρ 

718 Κνυδιηθῃ [πρ]ὺ5. 141} [τϑύαη ὑπαίδ. 

.» ὅ. φΑπίμαγα - ἴδῃ σαάγάμπδ Ὧπὰ [Ἐἀϊ Δ} δηηπηδ, Ἐ, ἐμᾶγϑὶ πὶ μά] ἃ 

αἰσύμα, Ἰηδηᾶρα. 8} [ΠΠ5 ἘΠΓΔΏΏ, ἴῃ ἐπ|Ζθὶ ἢἰ παράϊαα αἰπράϊΖο8 

αἰσυμῦ. 

» 8. ,,Δὐἱ (ἀπηϊη ἔπη ὉΥΤΙΠΠΔΏΔΙη Ἐ Ὁ ΡΥΔΠΠ 18} αηΐξὃ ἢ] ἘΞ 

ναύγ]π5, ραϊῃαύγβηδαδ. 

» ὦν. 7188 πη ρσαἀγάπβ. ἴῃ ἐπαύγπαπβ. δὰ αΐαγίτἰσὰ ὑπάϊ ἐπαύτγη-- 

705 184}. αἰπναριἀδάπηῃ ἐπαία 141 ἀκΥὰπ ἢἰ σῇ. 

» 8. «[41}} (πὶ σααγάμδ ἴῃ αἰγτίμα σοάα 18} ραῇ ἀκγδη ὉΥΤΙΠΠΔ Πα 

δ} νδῃδ)απάὸ. 71 θὰν ἀϊπ .1.. 741 ἀΐπ .7. 748 ἀΐῃ .Ε." 

» 9. 948} Κναίῃ, ,5861 μαράϊ ἀυπίόπμα μάπδ] πόμα Ἐ, σαπάπδ)άϊ. Ἐ 

μον Ὁ), ἴται ὈΠΠδ νὰν (ἀπᾶγὸ, ἐτάμαη ἵπα ἐπάϊ δὲ ἵπα τὐϊῃ ἐπάϊπι 
ὑνδ!} 10} 1πὶ {Π]χὸβ ρα] ΚΟΠ5. 

.» 11. 24} Κναΐῃ ἵἴπι ,ἶχνῖβ αἰρίθαδῃ Ἱ{6Ὸ Καμμδη γὰπηᾶ ἐπί πάδη- 

σαγα]ὸβ ραΐῃβ, ΤΠ 1άϊηάϊπηι ἐπάϊπη αἴὰ ἵἴπ σαϊακῦμῃ Ἐ’ αἰϊαία 

γδίγ 10}. ἡ 

» 12. (ΕἸ [αἱπναπάδηῃβ (ἱ᾿νάϊπα 141} ηἰ ράυνμη]άϊηα, [41 πάπδ]δη- 

ἄδη5 πάπδ)]ἀϊηα 14} πὶ [τας] ἀϊπα, ηἶραὶ ἤνᾶὴ σανδηα]άϊπα Πκ 

781} αὐδίάϊπαάπι ἴ ἢΓαναύν ἐο18." 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ͂,. ΜΑΉΟ. 8, 35--- 4, 12. 

ΠῚ, 8ὅ.: Ὃς (γὰρ) ἂν ποιήση τὸ ϑέλη- 
μα τοῦ ϑεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου 

χαὶ ἀδελφὴ χαὶ μήτηρ ἐστίν. 

ΙΥ͂, 1. Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσχειν 
παρὰ τὴν ϑάλασσαν. χαὶ συγάγεται 
πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐ- 
τὸν ἐμβάντα εἷς τὸ πλοῖον χαϑ- 
ἤἦσϑαι ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, χαὶ πᾶς ὁ 
ὄχλος πρὸς τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τῆς 

γῆς ἤ[σα]ν. 
,., 2. Καὶ ἐδίδασχεν αὐτοὺς ἂν παρα- 

βολαῖς πολλά, χαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἂν 
τῇ διδαχὴ αὐτοῦ 

» 3. χούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπεί- 
ρων (τοῦ) σπεῖραι. 

»4. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ 
μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἡλ- 
ϑὲν τὰ πετειγὰ χαὶ χατέφαγεν αὐτό. 

» ὅ. Καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶ- 
δὲς [χαὶ] ὅπου οὐχ εἶχεν γῆν πολλήν, 
χαὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

βάϑος [τῆς] γῆς" 
.»,. δ. Καὶ ὅτε ἀγέτειλεν ὁ ἥλιος, ἔχαυ- 

᾿ ματίσϑη, χαὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν δίζαν 
ἐξηράγϑη. 

.» ἡ. Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἷς τὰς ἀκάν- 
ϑας, χαὶ ἀνέβησαν αἱ ἄχανϑαι χαὶ 
συνέπγνιξαν αὐτό, χαὶ χαρπὸν οὐχ 
ἔϑωχεν. : 

«: 8. Καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν 
χαλήν, χαὶ ἐδίδου χαρπὸν ἀναβαί- 
γοντα χαὶ αὐξανόμενον, χαὶ ἔφερεν 
ἕν. (Ξ- εἰς) τριάκοντα καὶ ἕν (Ξ εἰς) 
ἑξήχοντα χαὶ ἕν (Ξ εἰς) ἑχατὸν. 

.» 9. Καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα ἀχούειν, 
ἀχουέτω. 

,», 10. Καὶ ὅτε ἐγένετο χατὰ μόγας, 
ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν 
τοῖς δώδεχα τὴν (Ξ--Ξ- τὰς) παραβο- 
λήν (-ἀς). 

» 11. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ μυ- 
στήριον δέδοται (γνῶναι) τῆς βασι- 
λείας τοῦ ϑεοῦ. ἐχείγοις δὲ τοῖς ἔξω 

ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 

» 12. Ἵνα βλέποντες βλέπωσιν χαὶ μὴ 
ἔδωσιν, χαὶ ἀχούοντες ἀχούωσιν χαὶ 
μὴ συνιῶσιν, μή ποτε ἐπιστρέψωσιν 
καὶ ἀφεϑῇ αὐτοῖς (τὰ ἁμαρτήματα). 
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Θαΐ ϑηΐπι θοθυῖῦ γοϊαηίαΐοθιη ἀρ, Ὠϊο 

ἔγαύῦθυ. τηρθῖιβ οὐ [ὉΤΟΥ χαρὰ οὗ τηδίρυ δ. 

ἘΠῚ ἰὔθιπιπη οοθρὶὺ ἄοοριθ.-: δα τηᾶτο, 

οὐ οοηργοραύδ, οἱῦ δ τη ὑπυθᾶ, ἡγι]έδ, 

ἰΐἃ αὖ ἴῃ Πδγθ ΔΙ ὉΘπἄθη5 ἰράρογού ἴῃ 

ΠΙΔΙῚ: Οὗ ΟΠΠΪ5 ὕατθα, Οοἶγοὰ ΠΊΔΥΘ [ὈΡΘΟῚ 

ἔθυγδη) ογαΐ. 

Εὴ ἀοσορθαῦ 111ὸ5 ἴῃ ρΔΓΆΡΟ] 15. πιαϊύα, 

οὐ αἰσοθαῦ 115 ἴῃ ἀοούτίηδ, [ἃ 

Απαϊίο. 

ΔΉ Δ Ι1Π1. 

ΕἘλ ἀππὶ [ϑιηϊπ δαί, αἰαὶ οδοϊαϊθ οἶτοα 

γἱΔ 1, οὐ νϑηουπηῦ γοϊποῦος οὖ σομηθάοθ- 

ταύ {Ππᾷ. 

ΑΙΠΙ4 σνϑῦὸ οθοίαϊύ [ἀροῚ ρρίγοία αὶ 

01 ΒΑΡΪΌ ἐθυγαπ] τηπ]έᾶπη, οὐ [[αἰϊπι 

Θχοσύαμη οἰ, σα ποὺη ΠδΡοΡδΐύ ἃ]- 

ἐἰθι ἀἰ ἤθ πη ἐουγδο : ᾿ 

Εὺ ᾳφαδηάο οχογίμβ οἱ [Ὁ], θχδοίξαδ.- 

Υἱῦ, οὗ 80 4υοα πο Παρογθὺ τϑάϊοθπὶ 

ΘΧϑυτῦ. 

Εὖ ἃπα οθοίϊάϊυ ἴῃ [ρίπαβ, οὖ δίθῃ- 

ἀδγαηύ ἰρίπδθ οὐ [π᾿ οοανθυπηὺ ΠΠπᾷ, οὐ 

ἔγα οὔ) ποη ἀθάϊέ. 

Ἐδοο θα Γριηδη5 δᾶ [6- 

Εῤ ἃὰἃ οθοϊαϊῦ ἴῃ ἐθυγᾶπι ΒΟΠΔΠῚ, 

οὐ ἀαρθαῦ ἔγπούμπη δἰοθπάἀθηξθπ οὐ οτθ- 

Γ[οϑηύθηη, οὐ Δῆρυθθαῦ ᾿ΠΠῚ ΠῚ ἐγὶρτηύδ, οὐ 

ὉΠῚ1ΠῚ [Θχϑρίηΐα, οὐ ἀπππ ΘΟ 1]. 

Εὺ ἀϊοοθαὺ Θαΐ παθοὺ δᾶτοβ δυαίθηάὶ 

δαϊαῦ. 

Εὖ οὺὑπὶ οἰοῦ {ἸΠρυ] 115, ἰπέθυστορδνθ- 

γὰηὐ ΘΠ] ΠῚ απ Ομ 60 ογϑηῦ ΟῈΠῚ 

ἀποάθοϊπι ρᾶγΔθ0]85. 

Εῤ ἀἰϊοθθαὺ οἷβ γΟΌΙ5 ἀδίπτῃ οἱ [ΟἷγΘ 
ΤῊΥ [ὉΘΥ ΠῚ ΤΘΡῺΪ ἀοὶ, {115 δαΐοθμι αὶ 

ἴουῖβ [ἀπὸ 1π ῬΑΓΆΒΟ]5. οἰππΐὰ, Ππηύ, 

ῪὉῪ᾽ νἱάρηξΐος. νἱἀθαηὺ οὐ ποὸπ νἱάἀθδηΐ, 

οὐ διυάίθηΐθβ δα αϊδηῦ οὐ πο ἰπὑθ]]θρδηΐ, 

Π6 αυδϑηάο οοηγογίδηθαν οὐ αἰπηϊ  ϑη  Γ 

οἷβ. ρΡϑοσδύϑ. . 
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ἘΝ 

ΦὩ ΕΣ 

18. 9411} Κναίῃ ἂὰ ἴὰ ΝῚ να ὑπὸ σαϊακόπ 14} Ὠνάϊνα 4165 

ἰῃῦ5 ρσα]ακῦμβ Καμπηριίῃ ἢ 

14. ,88. (ἀϊ)απηβ ναύγα (41}1{}. 

156. Αὐδέμδη ἐπάϊ υἱΐηγα νἱρ {Ἰπᾶ, ἐπμάᾶγοὶ (4184 ἐμαία ναὐτγα, 

788 ὑμδη ραπάμπβ)]α πα [πῃ Κ8}]8}5] Ἐ, (ὰη5 Κνυιηῃ ϑαίδηαδ 14} 

ἘΒΠΙΠ ἢ ναὐγα ὑπαία Ἰηίάϊδηδ ἴῃ Παίγίαμι ἸΖᾶ. 

106. 761} {πᾶ [Διηδ]οῖκὸ {πάϊ δῆα [{ἀϊπαῃδιητηα [ἀϊδηδηβ, ὑμάϊθὶ 

{πδῃ Ππάπβ]απα ἰπαία ναὐγαά, [ὯπΠ5 πῃ [αηθαάϊ] πἰτηαπηα Ἰίδ, 

17. 9794} πὶ παραμημᾶ ναύγιηβ Ἐ ἴπ [15, δῖ πνϑ]δηναίθάϊ [1πά. 

ὑπαίῃγῶμ, ὈΠΗΠδ Κνυιπῃ ἃρ]ὸ ἀϊπθμεμάπ νγακ)α ἴπ {π15 ναύγαϊβ, 

(ὯΠ5 φσ8ΙηΔ 2) η6δ. 

18.(. 761 ἐπάϊἘ πὰ ἐπάϊ ἴπ ἐπαύσπαηβ (ἀϊαηδηβ, ἐπά 1  ναὐτα Πάπ5-- 

Ἰαπάδηβ, 

19. 714} [αὐγρὸβ {πϊζὸβ Πράϊηάϊ5 Ἐ 140} δἰἴπηδ Ζθὶη5 ρδΌ Θ᾽ η5 Ἐ ἸΔῃ 

{πά1Ἐ ὈῚ ὑπαΐα δηύμδυ Ἰα]Ὸ5 Ἰππαίραρσδηάϑῃβ ὉΠΙΣΘΡΊΒΒΝ {ῃαΐϑβ 

γαύγα 18} ἀκταπαϊάθπβ ναί]. 

20. 14} ὑπάϊ ἤπᾷ πᾶϊ δηα.. αἰγὶ μᾶϊ ἈΠ|χἂϊ . αὐθὸπ [ἀἰαπάμα, 

{μάϊοϊ πάπβ]αμα ὑπαία ναύγα Δ} ἃπαπὶπηαπα 8} ΔΆγδη θαἰγαπᾶ 

ἀΐϊη 1. Δ} ἀϊπ «7. 748} ἀΐϊπ .ἢ." . 

21, 74}} Κναΐῃ ἄπ Ἐ πα, δθάϊ Ἰακαγῃ Κνϊπηι ἢ, ἀπέμδ οἱ αὐ πιδ]δη 

(αἰ]άϊαάπ ἀϊπἰπμάπ. πηάαιν Ἰἰρυ, πίὰ οἱ δηδ Ἰυκαγπαίταΐπδη ἢ (αὐ-- 

͵άϊαάα ἢ 

22. (ΝΠ 4}}15 ΤΠ ἤνα ἐσ πῖβ, ὑπαύθὶ πὶ Ἐ ραθαϊγ εἰ) ἀϊἀάα Ἐ; πΙἢ 
γαυ ἢ δηδ]άμπρῃ, ἂἷκ οἱ (νι Καπίῃ γψαϊγμά!. : 

29. Ταράϊ ἤναβ παρθάϊ ἀυίδηα πάπβ᾽ απ πα, σαμάπϑδ] ]."ἡ 

24. 74} Κναΐίῃ ἄὰ ἴπι,ϑαίμνια, ἄνα πάαπ(οι! ἢ! ἴῃ ἐπί χάϊοϊ ταΐ- 
τα} ἘΞ τ {0ῃ, τηϊίαάα ἴζνὶβ 18} Ὀἰάπκααα ἴΖνὶβ [{πάϊπὶ ρα]άμ}-- 

Ἰδπάδῃη]. ! 

20. οιὕπίδ {π|βῃνδιημηδη, (οὶ μαθάϊι, οἱθαᾶα Ἰπητηδ, 18} [86ὶ 

ηἰ παράϊεῃ, 14 ἐπαίθὶ Ππαθάϊι, αῇηϊπηδαα Ἰπηπηἃ ἡ 



ΤΥ, 48. 

᾽) 

᾽) 

᾽ 

ΕΥΑΝΟΈΙ,, ΜΑΉΟ. 4, 18ὃ---25, 

Καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐχ οἴδατε 
τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πά- 

σας τὰς παραβολὰς γνώσεσϑε; 
14. Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 

τὰ ᾿ 
16. Οὗτοι δέ εἶσιν οἱ παρὰ τὴν 
ὁδὸν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ 
ὅταν ἀχούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται ὁ 
σατανᾶς χαὶ αἵρει τὸν λόγον τὸν 
ἐσπαρμένον ἕν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν 
(ΞΞ εἰς αὐτούς). 

τ 106. Καὶ οὑτοί εἶσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ 
Η͂ , ᾿ ἂν ἐν 

τὰ πετρωδὴ σπειρόμενοι, οἱ ὅταν 
ΕΣ ’ Ὶ ’ Ε] Α Ν 

ἀχουσωσιν τὸν λογον εὐϑὺς μετὰ 
χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 

117. Καὶ οὐχ ἔχουσιν δίζαν ἐν ἑαυ- 
τοῖς, ἀλλὰ πρόςχαιροί εἶσιν, εἶτα γε- 
γομέγης ϑλέψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 
λόγον εὐθὺς σχανδαλίζονται. 
18. Καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀχάν- 
ϑας σπειρόμεγοι" οὗτοί εἶσιν οἱ τὸν 
λόγον ἀχούοντες, 
19. Καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος 
(τούτου) καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 
χαὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιϑυμίαι 
εἰςπορευόμενγαι συμπνίγουσιν τὸν 
λόγον, χαὶ ἄχαρπος γίνεται. 
20. Καὶ οὑτοί (ΞΞ ἐκεῖνοί) εἶσιν οἱ 
ἐπὶ τὴν γὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτι- 
γες ἀχούουσιν τὸν λόγον καὶ παρα- 

ν καν. ο δέχονται,  Χαὶ χαρποφοροῦσιν ἐν 
(ΞΞ ἐν) τριάκοντα καὶ ἕν (ΞΞ ἐν) ἑξή- 
χονταὰ χαὶ ἕν ἑκατόν. 
21. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς (ὅτι) μήτι 
ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μό- 
διον τεϑὴ ἢ ὑπὸ τὴν χλίγην, οὐχ 
ε' δ τῳ λ [θεαὶ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεϑη; 

᾿ Ἀ »ἤ Π [4] 

22. ου γὰρ ἔστιν (τι) κρυπτὸν (0) 
ἐὰν μὴ φανερωϑὴ" οὐδὲ ἐγένετο 
ἀπόχρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα ἔλϑη εἰς φα- 

"" φ ) Ἰ ς φ 

γερόν. 
28. Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀχούειν, ἀκουέτω. 

24. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί 
ἀχούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε με- 
τρηϑήσεται ὑμῖν, χαὶ προςτεϑήσεται 

βν αὰν - ᾿ , 

ὑμῖν (τοῖς ἀχουουσιγ). 

256. Ὃς γὰρ (ἄν) ἔχει, δοϑήσεται 
αὐτῷ" χαὶ ὃς οὐκ ἔχει, χαὶ ὃ ἔχει 
Ε] , Ε] Ε] Ε] »Ὁ 

ἀρϑήσεται ἀπε αὕτου. 
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Εὖ αἷῦ 1115 ΝΘ οἰ 5 Ῥδυδθοϊαπι Ἠδηο, 

οὐ αποπιοάο Οπηθ5 ΡΓΔΡΟΪ]85 οορηο- 
[οϑεϊβ Ὁ 

Θαϊ Γρπνϊηδῦ, νϑυθαπ [δηλ πδί. 

ΗΙ δαΐοθμη [ὰπὖ αἱ οἶτοδ υἱδπιὶ ὉΘῚ 

[ϑιηἰπδα  σουθαη], οὗ οὑτῃ διαϊουϊηΐ, 

οοη ἕο τὰ υϑηϊὺ [αἴϑηᾶβ οὐ δυΐοεὺ συϑυ- 

Ῥυμῃ ᾳυοὰ [Θτηϊπδύαπι οἱ 'π οοτᾶδ 6ο- 
ΓΌΠῚ. 

Εῤ Ὦΐ [απὐ [ἸΠᾺ]]Π16 1 ααἱ [ΡΘΥ ρούτο [8, 

[Θπλ] πδυθατ, ααϊ οατη Δαἀϊουϊηῦ νου. ΠῚ, 

[δ ύϊπι οὰπὶ σϑαᾶϊο δοοϊρίαπὺ 1Πὰά, 

ΕἘῤ πὸπ δαρθηὺ τδάϊοθη ἱπ (6 [6ἀ 

ἐθιροΥ8165 Γαπῦ, ἀοίπαθ οτΐα ἐγ! θα] δ ϊ- 
016 οὖ Ρουθ 06 ῬΤΟΡύΘΥ γΘΥΡΌΤη 60Π- 
ἔθ {πὰ βοδη δ] Ζϑηΐατ. 

ΕΛ 81} [απὸ ααϊ ἴῃ [Ὀ]η15 ΓΘ ΠϑΠ ᾺΓ : 

ὮΙ [πὸ αἱ σουρθὰπι δυαϊπηύ, 

ΕΛ δΔουύσσηηδθ [60 Ὰ]} οὐ ἀθοθρέϊο ἀϊ- 

ὙΠ ΔΓᾺΠῚ οὖ οἰτοᾶ το] αὰα ΟΘΟΠΟῸΡΙΓ66Ὲ- 

ἐϊὰ6 ᾿πὐγοθαηύοβ [αἴοοδηῦ Ὑουθαμη, οὗ 

ἢπ ἐγαούα οἰβοϊξαγ. 

Εῤ δὶ [απὸ αὶ [ὈΡΘΙ ὑθυσϑηι ὈΟΠ81η 
ΓΘ μηδέ (ὰπῦ, αυἱ δαάϊαπύ σϑυρθατα οὐ 

[αϑοϊριαηὐ, οὖ ἐγαουποδηῦ ἀπὰπι ὑγὶρὶ ηὐδ, 

οὐ ἀπὰπὶ [Θχαριηΐδ οὖ ὉΠῸΠῚ ΟΘΗ ΆΠΙ. 

Εῤ αἰοορθαὺ 115 Νυχμηααϊά τϑηϊ ἰὰ- 

σοΥπδ αὖ [ὩΡ τηοαΐϊο Ῥοπδία! δαύ [Ὁ 
Ἰρούο  ποῆπθ αὖ [ὈΡΘΟῚ οδΔΠἀθ] ΌΓαΠι Ρο- 

πϑύυγ ἢ 

Νοὰ δηΐη οἷ δ᾽αψαϊὰ Δ Οβοοπἀϊ  ατη 
4αοα πο πηδηϊζοίθῦπῦ, ἢ60 ἴδούαπι οί 
οΟΟυ]ύαση [Θἃ αὖ 1πΠ Ῥ4]8ΠπῚ σϑηϊδύ. 

51 χαΐϊβ Παθοὺ δσοβ δαϊθμαϊ, δαάϊδύ. 

Εῤ ἀϊοοθαύ. 1115 ὙΙἀθύθ ααϊὰ Δυάϊδίϊϑ : 
ἴῃ 48, τη ηΓἀγ8, ΠΊΘΗΓ που 5. ΤΘπηθίΐθ - 

{Π γσοΌΪβ, οὐ Δα] οΙΘῸ σ  Ϊ5. 

Θαϊ ϑηΐπι πϑρϑύ, ἀδοιθαν 111, οὖ αυΐ 
ΠΟ Παθού, οὐΐδπὶ φαοά παρού διιξθγθίαῦ 

ΔῸ 1Π|ὁ. 
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. 20. 981} Κναίῃ (ὅ'να ΤῸ ἐπ πἀδηρσαγαϊ σα Π5, (γαϊνὰ Ἰαθάϊ ᾿πδηπᾶ 
γα γΡΊ ἢ ἐγάϊνα δηὰ αἰχμα. 

21. (1ὰ} [Πρ τ, [ας πὐγοῖ ἢ παμῦ 14} ἄαρα Ἰὰ} ἐπαία ἔτάϊν 

ΚοΙΠΠ ἢ 7141} Πππ ΠΠ, [νὰ πὶ νάϊ 15. 

28. ΟΘΠθὸ ἄπκ αἰνέμα ἀκταη Ὀδίγ ἢ: ἔα ρταβ, ἐπαίμγόι 

85, {πδίῃγοῃ {ΠΟΙ ἢ Ἐ Καύγηϊβ ἴπ ἐπδιητηᾶ δἢΐίδ. 

29. ο,ὙΠαπὰ ΠΗ αἰρίθαᾶᾷα ἀἰγαῃ, [ἀπ5 Ἱπίϑηθ!ἢ οἰ Πα, απίὰ 
δ. δίβη5." 

80. 7811 Κναῖῃ Ἡνὰ σαϊοϊκόμι ἐπἰπαδηρατά]α, ραίῃ5. ἀϊμεμάα ἴῃ 
ἢν] ]οΙκάϊ σα]ακὸπ σαθαίγαπι ὑπὸ ἢ 

91. οδνὰ Καύγηδ {Ἰπαρὶβ, ὑπμδίδὶ ἐπδη [(ἀϊα δα, δηὰ δἰγίμα., τηΐη-- 

ηὉ Ἐ Δ]]άϊχὸ ἔγάϊνδ {Ὁ {ῃ1Ζὸ 8δη8 αἰγί ῃάϊ. 

92. (014 ὑπδη [ἀϊδα, αὐτὶ πηϊ ἢ 14} ναίγ 1} «]]άϊχ ρσγαίδ. τά 
78} ρσαϊάμ) ἢ δἰζδηβ ταὶ κι ]Δη5, [αν τηᾶρσὰῃ πῇ [Καἀάπ Ἐ 15 

[αρ]ὸθ ΠΙτηΪ 15. ραθάμπδη,“ --- 

99. 6611 [νδ] δ κάϊπη τηδηδράϊπι ρσα]αϊκόιη τὸαϊάα ἄὰ ἴῃ ἐμαί 

ναύνα, [γαΐνῶ τηδῃδάσπη Πάπδ] πη Ἐ. 

84. ἴῃ ἵπιπ ραϊακὸη πὶ γϑάϊάα ἴπι; 1π Πιπᾶτὸ ΠρΟπἼαπι [δἰ-- 

ηδϊπη Δηαρδηα δ]]αΐδ. --- 

90. 981}. Κνδί]ι ἀπ ἴῃ ἴῃ 1ἀϊηαιητηα ἄασα, ἃ δηδαπαμέϊα [{Π8}]Ἐ 

ναύγ  ΠΔηδιημηα , [75] 1 πὰ ἀ1π|85 [Δα 18." 

90. 94) αἰΎδίδηδπβ {πὸ ᾿Ἰηαπαρσοὶπ ἀηαηδιηπῃ ἵπα, [νὰ νγὰβ ἴῃ 
ΓΚΙΡἃ. 741} ὕπδη δηύπαγα {Ἰ|ρὰ νϑαη τ] ἢ ἸΠηΠηΔ. 

9ι. 98} νατ (Κυΐὰ νἱπαϊβ τ κα 14} νᾶρὸβ να] ἀδάπη ἴη 

(Κρ, [ναίνδ τα 7αύπαη σαβα]η δ. 

355. 9Δ}} νὰβ ἴβ. δῃηὰ πόέΐϊπ ἃπᾷ ναρραν]α {Ἰδραπ 45. 184} ἀγγάϊΠ88-- 

ἄπη ἴηα 11} Κυδέμπη ἀπ ἴημα .1,ἀ 171, πἰπι Καγὰ ὑππὶς {Π||2--Θ] 

[γα Κυτ ηδη} 7΄ 

99. {Δ} τοι δηα5. σαίοϊκ νἱπᾶα 14} Κνδίῃ αὰ τηδγεῖη, Οδ[Πὰνάϊ, 



ΕΥ, 39, 

3 ν᾿ 

3) 

ἘΕΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΗΟ. 4, 26---89. 

Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστίν ἡ βα- 
σιλεία τοῦ ϑεοῦ, ὡς (ἐὰν) ἄνϑρω- 
πος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 
οἵ. Καὶ καϑεύϑδη καὶ ἐγείρηται γύχκτα 
χαὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ 

χαὶ μηκύνηται ὡς οὐχ οἶδεν αὐτός. 
28. «Αὐτομάτη (γὰρ) ἡ γῆ χαρπο- 

φορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, 
εἶτα πζήρης σῖτος ἐν τῷ σταχυΐ. 
29. Ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ χαρπός, εὐ- 
ϑὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι 
παρέστηχεν ὁ ϑερισμός. 

80. Καὶ ἔλεγεν πὼς (ΞΞ Τίνι) ὁμοιώ- 
σωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ἢ 

ἐν τίνι αὐτὴν παραβολὴ ϑώμεν; 
81. Ὡς χόχχον (-ΞΞ- χὠχχῳὶῚ σινάπεως, 
ὃς ὅταν σπαρὴ ἐπὶ τῆς γῆς, μιχρό- 

δ , -»ἭὝ ΄ 

τερον ὃν πάντων τῶν σπερμάτων 
(τῶν ἐπὶ τῆς γῆς), 
892. Καὶ ὅταν σπαρῆ, ἀναβαίνει χαὶ 
γίγνεται μείζων πάντων τῶν λαχά- 
γων, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, 
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σχιὰν αὐ- 
τοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατα- 
σχηγοῖγν. 

38. Χαὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολ- 
λαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, 
ϑὼς ἐδύναντο ἀκούειν" 
84. Χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐχ ἐλά- 
λει αὐτοῖς, χατ' ἰδίαν δὲ τοῖς [Ἰδέοις] 

μαϑηταῖς (αὐτοῦ) ἐπέλυεν πάντα. 

8ὅ. Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐχείνη τῇ 
ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν 
εἰς τὸ πέραν. 
906. Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παρα- 
λαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ 
πλοίῳ, χαὶ ἄλλα δὲ πλοῖα ἣν μετ' 

πἰρλοξς 
αὐτοῦ. 
9... Καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀγέ- 
μου, χαὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἷς 

τὸ πλοῖον, στε ἤδη γεμίζεσϑαι τὸ 
πλοῖον. 

38. Καὶ ἣν αὐτὸς ἐν τὴ πρύμνῃ ἐπὶ 
τὸ προςχεφάλαιον χαϑεύϑων" 

(δηγεέρουσιν αὐτὸν χαὶ λέγουσιν 
αὐτῷ Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι 

ἀπολλύμεθα; 
39. Καὶ διεγερϑεὶς ἐπετίμησεν τῷ 
ἀνέμῳ. χαὶ εἶπεν τῇ ϑαλάσση Σιώπα, 

ζΖ60.- 

κ᾿ 
“αν 
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Εῤ ἀϊοθθαὺ δῖο οἱ γθρησπην ἀοὶ, απ 6η1- 
δαπιοάπτη [Ἱ Ποῖ ἰ᾿ἰδοϊαῦ [Θ᾽π θη θπ ἴῃ 

ΤΟΥΥΓΔ 1, 

ΕΓ ἀοχττηϊαῦ οὐ θχίαγραῦ ποοίθ δὸ ἀΐο, 

οὐ [ὉΠ]6 ρϑυμηϊηθὺ οὗ ἱπουθίοαῦ ἀππ 

ποίου 1116. 

ΟἹίσο οηΐπι ἐθυγὰ ἔγαού ἢ οαῦ ΡΥ Πηατη 

Πουθᾶτα ἀθίπηάθ ἰρίοδπι,, - ἀθπὰθ Ῥ] ΘΠ πὶ 

{γα πιθηύαπι ἴῃ [ρ᾿οᾶ. 

ΕΛ οὕτὰ [6 ργοάαχουιύ ἔπαούαβ, [Ὁ 0} Π| 

τα εἰ {ς4]ΟΘπι., αποπίδηη δι θ Ὁ πη6[{15. 

Εὖ αἰοοθαὺ Οὐἱ Διά 1 ὈΪ Πλπ5. ΥΘΡΉΌ]η 

ἄοἱ, δαῦ ουἱϊ ρδιύδῦοϊδθ ΟοΙΡΥΔΌΪΠΊᾺ5 

ἡ1πάᾶ Ὁ 
Θιοαῦ ρτδητπι {Ππᾶρ]5, ααοα Οὐ [8- 

γηϊηδύσπι δαουὶῦ ἴῃ ἐθυτϑ, ΤλΪΠῈ5 Οἱ ΟΤῚ-- 

πἶθιιβ (ϑυαϊ πὶ θα5 απὰθ (ὰηὖ ἴῃ ὑθ γᾶ, 

Ἰὺῦ οὐτὰ [οι πδύαμη ἔπουδ, δίοθηαι 

οὐ δύ τηδῖπβ οἰ θῈ5 ΟἸΘΥ 5. οὖ ἔδοὶῦ 

ΤΆΤΠΟΚΒ τηᾶρη05, ἰδ αὖ ΡοΙΠπὺ ΓαὉ αππῦτᾶ 
οἷιβ ἃύθϑ οδ 6] ΠΔΌΙΔΙΘ. 

ΕΛ ὑδ|)θ 5. πιὰ] 15. Ρᾶγ800115 Ἰοααθθἃ- 

ἐπ. οἷβ. σϑύθαμι, Ῥτοιυῦὺ ρούθγαηῦ δα ΓΘ : 

δίηθ Ῥδύϑθοϊα δαύθηι 0 ἸΟααΘΌυΓ 
οἷβ, [βουίαστη δαύθυη αἰ [οἰ ρα}15 [αἱ αἴ5- 
[σοὺ οτηηϊᾶ. 

Ἐὴ αἷῦ {Π| ἴῃ 1184 ἀϊ6 οὰπὶ [6τῸ οἰοῦ 

[αούσπι ΤΥΎΔΗ δ τη5 ΟΟΗἰΓἃ. 

ἘΠ ἀϊσϊἐοηαύθς ἐσθ πὶ δα ισησηῦ ΘῈ ηῚ 

ἴα αὖ οταῦ ἰῃ ΠΔΥ, οὖ 8186 ΠΔΥ͂ΘΒ 

ογαπὺ οὐπὶ 1Π|0. 

ΕἘ ἰδού οἰ φυόοθὶϊα πηᾶρηᾶ ὙΘΗΪΙ, 
οὐ δαοίαξ πτϊύύοραῦ ἴῃ ΠᾶΥΘπΊ, ἰὐα αὖ 

᾿πηρ] συ θύα  ΠΔΥΪδ. 

Εὺ οὐδῦ ἱρίθ ἴῃ ῬαΡρΡὶ [ὈΡΘΟῚ σΟΥν]08]} 
ἀουιηΐθηβ: οὖ θχοϊαηῦ οὰπη οὐ αϊοπηύ 

111 Μαρι ον, πὸὰ δὰ (6 ρουυϊηθὺ απῖδ 

ΡΘΥΪπηβ 7 

Εῤ οχίαγρθηβ. ΟΟΙΠΠΪπδύτι οἱ υθηΐο 

οὐ αἰχιῥ ταδυὶ Ταοθ, ορπιαΐοίοθ Εὖ οθί- 
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ἵν, 

99 

39 

38 

39 

3) 

3) 

9) 

39 

39 

39 

39 

δίασπηθ θη." 14}} δηδί]άϊαα, (ἃ νἱπηαβ 14} νυ νἱβ ΚΙ]. 

40. 94} Κναίῃ ἀὰ ἴπι (Πυμνὸ ἔαύγὐάϊ (Πα [νὰ ἢ Ἡνάϊνα, ηἰ 

πδύ ἢ Παράϊ ἢ σα!άμθβίη Ὁ" ᾿ 

41. {61} ὁμίδάση [15 ἀρὶβ τ1Κ1} 184} Κνδίμαῃ ἅὰ [15 πα Ηνᾶβ 

ὑπδηπα ἴα [1|άϊ, πηὐδ 181} νἱπᾶθ 78}} ᾿παγοὶ αὐπάπβ] πα Ἱπηπη8. 

1. 9861. Κνδιηθη ΠΙπάδι τηδύθίη ἴῃ ἰᾶπᾶὰ Οδαάαεαγάπᾶ. 

2. {8} ἀϑραρρδηάιη Ἱπηηᾶ 5 {Κ|ρᾶ, (ὯΠ5 ρσαπιδίϊα, ἸπηΠη8, Π]8η-- 

δι 15 ΔΆΣΗ] ἴῃ ΔΏΠΙη ὉΠ γἀ  Π] ΔΙηΤη8, 

9. ὅδ'δδοὶ Ὀάπάϊη παρθάϊδα ἵἴπ δὐγδμ)οιη. 18} πὶ πάπαϊθδηα) ὃ ΠῚ 

ΘΙ [ὩΥ Π6᾽ η41Π}| Πηδηηδ, πη ῃΐα ἵἴπα σδὈϊηάδηῃ. 

4. Ὁπίδ ἴθ υἴα οἰ παπὶ Ὀἱ ἔδίθπβ σαθαρδηάϊμ Ἐ 184} πάσα!- 

θδηα] πη οἰ ἀγ ποθ πμάϊπη σαθιηάδη8 νὰ 8} ραϊάυαα «αἱ [15 {πὸ8 

πάπα! θα πα] 5 184} ἐμ ἃπα ἔδίαμι οἰίδυηδ Ἐ σα θγακ 18} τηϑηηἃ 

ΠΙ τηδῃΐα, ἴπα ρσαίδιη]δη. Ἐ 

ὅ. 9648 Πηϊξοίηῦ παμίδμη 8} ἀαραμπι ἴῃ δὐγδ}]ῦμπι 8} ἴῃ [Δ]1-- 

ΘΌΠἾΔ ΠῚ νὰ 5 ΠΥΟρ] η 45. 188. ὈΠΘΡνδη 45. {Πκ [ἀϊη81. 

θ. Οδίδίῃνδημαβ ὑμαη Ἐ ἰδία ἐαίγγαϊ ηγὸ γὰπη 8} ἱπνάϊε ἴπᾶ. 

ἴ. 981} Βγὸρ)απᾶβ [Ἰρπάϊ ταϊκι]άϊ Κναῖ να πιῖ5. αὰ ἐπα5, ἰδία, 

(ἀπάπ σαςῃβ {π15. Πάμ Ἐπη5 Ὁ Ὀἱΐνατα ἐππκ Ὀἱ σαΐμα, πὶ Ῥαϊν)άϊε 
ΠΗ 1" 

8. ὕπίδ Κναίῃ πη οὔβραρο, δῃπια ὉΠΠΓάϊη) ἃ, 8 ὑπ Πη8, 

ΠΊΔ ΠΗ ἴ΄ 

9. 94} ἔγα!) ἴπὰ (Ἦνῳ πδπιὸ {ποίη 7. 74} Κνυδίῃ ἀπ ἵπηπηα, Νπιὸ 

Ἰη6ῖη ξιδίρσαίοη, ππίδ πηδηᾶράϊ [Π]ὰπ|΄. 

10. 9841} Ῥαΐῃ ἴπα ἢἶὰ, οἱ πὶ υβαυθὶ Ἐ ἸῺ ἃ ἰ4πᾶδ. 

11. αβυπ πμδη 1άϊπαν Παίγάα [νοϑὶπᾶ Ἐς Βαϊάδπα αὖ Ἐ ὑπδηηπΊ8 

[αἱγριη]ᾶ. , 
12. 7}ἃ8 Ῥδάμπη ἵπα αἱ]ὸβ ἘΞ πὸβ ππμυ]πὸπ5 Κυϊπαπάθίπβ , ἴη- 

[πᾶ 6] τη[15. ἰη ἐμὸ [νϑίηα, οἱ ἴπ {πὸ ρα] πά πη." 



ἘΧΑΝΟΈΕΙ͂.. 

πεφίμωσο. χαὶ ἐχόπασεν ὁ ἄνεμος, 
χαὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 

ΙΥ, 40. Χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί 

ἐστε οὕτως ; πῶς οὔπω ἔχετε πίστιν; 

ἜΣ ἈΠ Κὺὶ ἐφοβήϑησαν φόβον μέγαν, 
χαὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους τίς ἄρα 

οὗτός ἔστιν, ὅτι χαὶ ὁ ἄνεμος χαὶ 

ἡ ϑάλασσα ὑπαχούουσιν (--Ξ- ὑπα- 
χούει) αὐτῷ; 

Υ,1. Καὶ ηἠλθϑον εἰς τὸ πέραν τῆς ϑα- 
, Α ᾽ » -Ὁ 

λάσσης εἷς τὴν χωραν τῶν Γαδαρηγῶνγ. 
»».. Καὶ ἔξελθοντος (-ι) αὐτοῦ (-ᾧ) 

ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθὺς ἀπήντησεν αὐὖ- 
τῷ ἐχ τῶν μνημείων ἄνϑρωπος ὃν 
πνεύματι ἀχαϑάρτῳ, 

ΕΕΙΩ ἕ Ν . Ξ " 

,., 3. Ὃς τὴν χατοίχησιν εἶχεν ἐν τοῖς 
, τ εχ ὦ ᾧ ϑυ γ , Ἴ 

μνήμασιν, χαὶ οὐδὲ ἁλύσει [οὐκέτι] 
Ε 4 ῳ ἧτ ῥ φ᾿ ΠῸ μεν 

οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι, 
, 4. “ιὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις 

χαὶ ἁλύσεσιν δεδέσϑαι χαὶ διεσπάσ- 
ϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις χαὶ τὰς 

πέδας συντετρῖφϑαι, χαὶ οὐδεὶς ἴσ- 
χυεν αὐτὸν ϑαμάσαι, 

» ὅ. Καὶ διὰ παντὸς νυχτὸς καὶ ἡμέ- 
ρας ἐν τοῖς μνήμασσιν χαὶ ἐν τοῖς 

ὄρεσιν ἦν χράζων καὶ καταχόπτων 
ἑαυτὸν λέϑοις. 

,.,,θ. ᾿Ιδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μαχρό- 
ϑὲεν ἔδραμεν χαὶ προςεχύνησεν αὐτῷ, 

». ἡ. Καὶ χράξας φωνὴ μεγάλη λέγει 
Τί ἐμοὶ χαὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ ϑεοῦ 
τοῦ ὑψίστου; ὁρχίζω σε τὸν ϑεόν, 
μή Ἅε βασαγέαῃς: 

σιν ΘΙ: Ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελϑε τὸ 

πνεῦμα τὸ ἀχάϑαρτον ἐχ τοῦ ἀν- 

ϑρώπου. 
,» 9. Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά 

σοι; χαὶ λέγει αὐτῷ «““εγεὼν ὄνομά 
μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. 

τ νὴ Καὶ “παρεχάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα 
μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 

»11. Ἣν δὲ ἐχεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη 
χοίρων μεγάλη βοσχομέγη᾽" 

» 12. Καὶ παρεχάλεσαν αὐτὸν (πάν- 
τες) οἱ δαίμογες λέγοντες Πέμψον 
ἡμᾶς εἷς τοὺς χοίρους, ἵνα εἷς αὐ- 
τοὺς εἰσέλθωμεν. 

ΜΑΈΟ. 4, 40---ῦ, 12. 109 

[ανὶῦ νϑηΐαβ, οὖ δοία οἱ ὑγδηα 1085 

τηδρ ἃ. 

Ἐπ δἰἷὖ 1115 Θαυϊά υἱμαϊαϊ οἰὶβ Ὁ πθοάσμῃ 

μᾶρϑίϊβ βάθη 

ΕΛ εἰπηαθυτιηῦ Ομ] ΟΥΘ τήᾶρηο, δ ἀϊ- 
οοθαμὺ δὰ δἰψουιύσθη Οτΐβ ραΐαβ οἱ 
16, αἀαΐϊὰ οὗ γϑηΐαὰβ δὺ τηδῦθ ΟὔοΘ- 

ἀϊαηῦ οἱ ὁ 

ΕἘ γϑπουαηῦ ὑγδῃβ ἔγθύιμη τη 7}5 ἴῃ 
ΥΘρΊΟΠΘ πὶ (ἀθγϑί Θ ΠΟΤ. 

ΕΛ οχϑαμί οἱ 48 ηϑυὶ [δύϊπη ΟΟΟαῦ 

οἱ ἀθ πιομαμη θη ΠΟπΊΟ ἴῃ [ρἰτδα ἰπη- 

τηὰη6ο. 

Θυϊ ἀοιχηϊοϊ θη μδθθυαῦὺ ἴῃ πηοπΠὰ- 

τηθηὐβ, δῦ πθα6 Οοϑύθηβ 81 αἸΒα 81 

ΡῬούογαῦ Θαπιὶ ἸΙρᾶγΘ, 

Θαοπίδιμῃ ἴϑθρθ οοτηρθάϊθαβ οὐ οδίβθ- 

ἰδ σἱπούαβ αἰβυαρι [οὐ οαύθηδβ οὖ οοτ- 

Ῥθᾶθβ δοιημ 6, οὐ ΠΘΠπ10 ροίογδὺ 

ΘῸΠῚ ἀΟΠΊΔΙΘ, 

Εὖ (Θμροῦ ποοίθ 8ἃ6 416 ἴῃ πιοῃὰ- 

γηθηθβ οὐ ἰπ τηοηὐθὰβ ογαῦ, ΟἰἸδΔῊ5 

οὐ οοποίάθηβ [6 Ἰδριαϊ]θα5. 

γιάθηβ δαύίθπι Ιοἴαπι ἃ ἰοηρθ οα- 

οασγιὺ οὐ δαογανὶῦ Θυτη, 

ΕΛ ΟἸαιηδη5 σοοθ τηᾶρηδ ἀἰοϊῦ Θαυϊά 

τὴΐῃὶ δὐ ἐἰδὶ, [οἵα ΑἸ ἀθὶ [ἀτητη  84- 

ἴᾳτο (8 ΡΘΥ ἄθιαμπι, Π6 Ππη6 ΦΟΥΉ 1688. 

Θιοοθαῦ δαῖτα 111 Εχὶ (ρἰγιθαβ ἰπὶ- 

τη ἀἄθ Δ0 ΠΟΙΠΘ. 

Εὐ ᾿ἰπύθυτοραθδῦ οὰτὰ Θαοά {ἰδὶ πο- 
τη6η οἱ ἡ ἘΠΓ ἀἸοιῦ οἱ Π,6ρῖο ΠΟΠΊΘΠ ΤΩ ΪΠὶ 

οἴ, αὐ πλα]0] [Ὁτηὰ5. 

Εὖ ἀοργθοδθδίαν θπὶ ταυ]δαηι π6 [6 

ΘΧΡΘΙΙογθῦ οχύγα ΥΘρΊΟΠ ΘΠ. 
Ἐγχαὺ δαΐθιη 101 οἰσοᾶ τηοηΐθπὶ ΟΥΘΧ 

ῬΟΙΘΟΙΠῚ ΠΡ Ι5 ΡΔΙΌΘΗΒ: 

Εῤ ἀθρυθοδθδηύαῦ απ [ρὶγϊα5 ἀϊ- 
οθηΐοβ ΜΙιύ ΠῸ5 ἴῃ ΡΟΥθΟΒ, αὖ ἴῃ Θ08 
Ἰῃ ΓΟ ΘΆΙΊΒ. 
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Υ, 

2) 

22 

18, 781} υϑ]άυθιάα. ἵπιὶ ἰδ πη5. 8} πἀβραρραπάδηβ ΔΗΠΙΔΩΒ 

{πάϊ ππηῃγάη] δὴ ρα! πὰ ἴῃ πὸ [νϑίηδ. 1411 γδηη (ὃ Παίγ δ 

8Δη4 αὐ ὁπ ἴῃ τηδγθίη. νο!αηπ0}}- πὴ [νὰ ὑνὸβ ἐπα{ππηα]Ὁ5. 8 ἢ. 

αἰ ναρποάδάμη ἴπ ππδγϑίη. 

14. 9611 {πάϊ Πα] ἀδηάδηβ {1|ὁὸὺ [νϑῖπα Ἐ σαι] αύμπη 840} σαξαίμαη 
ἴῃ Ὀαύγρ 18 ἴῃ Πάϊπηη), 18} νδμπηπη ἔ (δίῆναη, να νὰ ἐπαία 

γαύτΠδηὸ. 

15. 981} αἰϊαα]δάση ἀα ἴδίπα 78} σία πνδηᾷ ἐμαηὰ νϑάδη [1δη-- 

ἄδη 8} ραγαί!δπα 8}} ἐγ  ] μάθη ἐῃαπα, [δὶ παρθάϊα [δ΄-- 

σϑίδη, 188}: διίδάπηῃ. 

10. {11} [ρΠδαδάπη ἵπ|, ἐπαῖθὶ σαίδηγαη, Ὠνάϊνα νυὶϊι Ὁ] ἐπδηδ 

γόάδηῃ δ Ὀ1 ὑπὸ [νϑἰπὰἃ. 
«» 

17. “641 ἀπριππαμ ὈΙά7Δη πα σα] ΘΙ πη ὨΙΠ 481 ΠηαΥκῦβ [οἰηῦ8. 

18. 984} ἱπηραρραηάδη ἴπὰ ἴπ {Κ|0Ρ θα ἴηδ, [ϑϑὶ νὰβ νοᾶβ, 6] 

ΠΉΪΓΠ Ἱπηπια νΟ[]. 

19. {11} πὶ Ἰά"Ποὺ ἴηα, δκ Κνδίῃ αὶ Ἰπηπηᾶ Οἂρρ' απ ραγάδ {Π6]-- 

ὨδΠΠηδ, ἀα {πο᾽ηάϊμη 8} ραΐθὶἢ ἵπ|, πἤνϑη ἢϊα ὑππ5 ἔγάυ)α ραίαᾶ-- 

γα 18} ραδχτηάϊαα ὑπακ.“ 

20. 7411 ραϊάϊι 714} ἀπρδηη πλδυ]αη ἴῃ Παἰκαραύ! θη, ἤνὰη ἢ] 

σαϊανία ητηα ἰδιβ. 181} 4114] [Πα] οἰκἰἀ άπη. 

21. 274}} υϑ]θιῃδηάίη [ὀίπα ἴῃ {Κ|ρᾷ αἰϊγα Πἰ πα} Ἰηδ θη, ρ8- 

Κνόιππη {ἸΚ τπαπαροίηβ Ἰὰ ἀπ Ἰπηπηα 78} γὰ8 [δύνα τη} 6ἴη. 

92, 7αι (ἀἰϊ, Κυϊμη. ἀϊπβ ἐπ (γπαρόραβιάδ παπιὶπ [αθίτιβ. 

δ! (αἰ πναπᾶβ ἵπα ραάγάμπβ. ἀπ ἐδύιμι ἴδίι8. 

29. 24} θαΐῃ ἵπα ἔπι ΚνυϊΠπαᾶπά5, ὑπαΐοὶ  αύπίαν πιϑὶπα αὐθαμη 

μαθάϊι, οἱ Κυϊπιαπᾶβ. Ἰασ] ἀϊβδ ἃπα ἐπὸ παηάσηβ, δἱ βϑῃϊάϊ 78} 

1041." 
24, 441} ραϊάϊι. ταῖτἢ Ἰπηπια. 78} Ἰἀα] δάση δἴαν ΠΏ]ηἃ ἸηΔ Πα 0 61Π8 

ἅΠπ 141 ἐπγαίμπη ἴπᾶ. 

25. 2781} Κνϊπὸπὸ (ἀπηὰ νἱίαπαοθὶ ἴῃ γὰπα ἢ Ὁ] ἰδ Ἰόγα ὑνα!ῇ, 



ΝΡ 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

ΕΥΑΝΟΈΙΪ,. ΜΑΉΟ. ὅ, 18---25. 

18. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς (εὐθέως 
ὁ Ἰησοῦς). καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύ- 
ματα τὰ ἀχάϑαρτα εἰσῆλθον εἴς τοὺς 

χοίρους, χαὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ 
τοῦ χρημγοῦ εἴς τὴν ϑάλασσαν, (σαν 
δὲ) ὡς δισχίλιοι, χαὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ 
ϑαλάσοη. 

14. Καὶ οἱ βόσχοντες αὐτοὺς ἔφυ- 
γον χαὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 
χαὶ εἷς τοὺς ἀγρούς" καὶ ἦλθον ᾿δεῖν 
τί ἔστιν τὸ γεγονός. 
16. Καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν 
χαὶ ϑεωροῦσιν τὸν δαιμογιζόμεγνον 
χαϑήμεγον (χαὶ) ἱματισμένον χαὶ 
σωφρογοῦντα, τὸν ἐσχηχότα τὸν λε- 
γεῶνα, χαι ἐφοβήϑησανγ. 
10. Καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ᾿δόν- 
τες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμογιζομένῳ 
χαὶ περὶ τῶν χοίρων. 

, - Ε] ᾿Ὶ 

17. Καὶ ἤρξαντο παραχαλεῖν αὐτὸν 
ἀπελϑεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
18. Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἷς τὸ 
πλοῖον, παρεχάλει αὐτὸν ὁ δαιμο-- 
γισϑεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ἢ. 
19. Καὶ [Ἰησοῦς] οὐκ ἀφῆχεν αὐ- 
τόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἴς τὸν 
οἶχόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγ- 
γειλον αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ κύριος πε-- 

ποίηχεν χαὶ ἠλέησέν σϑξ. 
20. Καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο χη- 
ούσσειν ἐν τῇ “Ιεχαπόλει ὅσα ἐποίη- 
σεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, χαὶ πάντες 
ἐθαύμαζον. 

21. Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ 
ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἷς τὸ πέραν, 
συνήχϑη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, 
χαὶ ἣν παρὰ τὴν ϑάλασσαν. 
22. Καὶ (ἰδοὺ) ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυ-- 
γαγώγων, ὀνόματι Ιάειρος, καὶ ἰδὼν 
αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
28. Καὶ παρεχάλει αὐτὸν πολλά, 
λέγων ὅτι τὸ ϑυγάτριόν μου ἐσχά- 
τως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιϑῆς τὰς χεῖ- 
ρᾶᾳς αὐτῇ, ἵνα σωϑῆ χαὶ ζήσῃ. 
24. Καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
ἠχολούϑει αὐτῷ ὄχλος πολύς, χαὶ 
συνέϑλιβον αὐτόν. 
2ὅ. Καὶ γυγή (τις) οὖσα ἐν δύσει 
αἵματος ἔτη δώδεχα, 

11 

ΕΛ ΘομΘΘ Πὺ οἷβ [αὐτὶ ΤΟ ὰ5: οὐ 6χο- 
ἀμΐθβ [ΙΓ ὑπ5. ᾿πη τη ἰηὐγοϊοσαηῦ ἰπ 

ῬΟΥΟΟΒ, οὗ Τῃηᾶρη0 ἱπιροίαᾳ σγοχ ργδθοὶ- 

Ρἰδαύαβ. οἰ 1ῃ τπηᾶῖθ δα ἄπο τηῖ]α., οἱ 

[ΠῸ οαὐ! [αηὐ ἴῃ πηδ1]. 

Θὰ δαΐθιη. ρδίοθραηῦ 6ὸ5. {πρϑυιηΐ 

οὐ πα πηὐανθυιηὖ ἴῃ Οἰγ᾽θαύθυη οὖ ἴῃ ἈΡΤΟΒ: 

οὐ βρυϑί! Γαπὺ νιάθσθ ααϊά οἰθυ ἔδοι, 

τὺ γϑηϊπηὐ δα [ϑίατιη, οὐ νἀ θηύ {ΠΠπὴὶ 

αὉἹ ἃ ἀδθιηοηϊο νοχᾶρθαύαν [ρἀθηΐθιη 

γοίθισαμῃ οὐ πα θ τηθη 15, οὖ {ἰπηπουαηύ. 

ΕΛ πδυταυθυπηῦύ 1115 απ νἱ ἀθυδηῦ 4π8- 

᾿ΐου [αούστη οἱϊοῦ οἱ (1 ἀδοιηοηϊαμι 

μαραθταῦ, οὖ ἀρ ροχοΐβ. 

ΕΛ τορᾶγθ ΘΠΔ σοΟΘροηὗ αὖ αΪ506- 

ἀργοῦ ἃ ἢμηῖθιιβ ΘΟΙΌΠΙ. 

Ουμαὰθ δἰσοηᾶδοσοῦ πᾶγθιη, οοθρὶὺ 

ἸΠὰπὶ ἀθρυθοαἽ ααἱ ἀδθιηοηϊο τϑχϑίαβ 

[πρταῦ αὖ οἴου οαπὰ 1110. 

Εῤ πορ δαπμϊρ οατη, [64 αἱὺ 1}}} 

γδάθ ἴθ ἀομηὰμη ἔπτη δα ἔποβ, οὖ δά- 

παηύϊῳ 115 αᾳαδηΐα, {101 ἀοτϊηΐηιβ ἴθ66- 

τὺ οὐ υϊουύαβ [1ὖ ὑπ]. 

Ε Δ0"ὺ οὐ οοθριῦ ρΥδθάϊοαγο ἴῃ 1)6- 
ΟΔΡΟΙΙ αὐδηΐα [101 ἴθοι οὐ [ΙΘΙῸ5, οὐ 
ΟἸΠΏΘ5. ΤῸ}. 

ΕἘὴ᾿ σαπὶ ἐγδη!οοη [οὐ Το 5 ἴῃ ΠδΥὶ 

γὰασ 5 ὑγδπβ ἰτούσση., οοηνθηϊῦ ἐπθἃ 

τηυϊύα δα {Π]|ὰπΔ, οὐ ογαῦὺ οἰγτοδ 1878. 

ΕΛ νϑηϊῦ αὐ!άδτη ἀ6 ὩΥΟΠ  ὙΠΔΡῸΡΊ5, 
ΠΟΠΪη6 [δἰσβ οὖ υἱάθηβ Θὰπι ΡΙΟΟΙαϊύ 

δ Ῥϑάθβ οἰι8. 

Ελ ἀδργυθοδθαίαῦ θὰμῃ Β͵α]ἔαη], ἀἃ]- 

ΟΘΠ5 Δαοηϊδη ἢΠΪὰἃ τηθὰἃ ἴῃ ΘΧΟΓΘ}}8 

οἰ: γϑηϊ ᾿ΠΡΟΠΘ ΤΠ8 118 [ἼΡΘῚ Θ81η, αὖ 

[αἰνα [1 οὐ νἱνδῦ. 

ΕΛ Δ0Πὺ οαχῃ 1110, οὐ [βααοθδαύαι θα πὶ 
ὑασθ πα], οὖ σομιρυ πη ηῦ 111πΠ|. 

ΕΛ τ ]16  απ88 ογδἂῦ ἴῃ ργοῆαγνίο [Δ - 

συαϊηΐβ Δ πη ἀποάθοίπι, ᾿ 



“Ὁ ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΜΑΒΟ. ὅ, 26---39. 

Υ, 20. 284} τηδηὰρ σαίμαϊδηᾶθὶ ἔγαπὶ τηδηδράϊπι δ κΚἼαπη 8} ἔτα- 

ΚυπηδΠ461 Δ]]ΔΠ,Πη8, [Θ᾿ πδιηηᾶ 8} πὶ γαϊπξάϊ Ὀδίϊάα, δκ πηάϊβ 

γαῖτβ παθάϊάα. Ἐ 

21. Ομάιπ)απαοί δὶ ἰδίᾳ, αἰραρραηάοὶ ἴη πηδηαροίη δβίδηϑ 

αἰξάϊοοκ ναῇ]άϊ 15, 

28, ὕὉίὰ Κναίη, ἐπαίθὶ αθάϊ να] ῦπι 18 δἰἐδκα, ρϑηϊία". " 

29, 941} (ηβάϊν ραϊῃδύγβηδαα (ἃ Ὀγαππα ὈΪ]δίΠ15 1Ζὸβ 8} αἵ- 

Καηΐῃα δὴ [οἰκα, ἐπαΐθι σα ῃά!πόαα αὖ ἐπδηηπηα, [18}8. 

80. 098}} (πηβάϊν ἰδίας. ἀξκαπέμα ἴῃ [15 ΠΙΡίη πὸ ἃ5 [5 πιδμὲ 

ἀϑρασσδηαθιη; σανδη 7] η45. (ἸΚ ἴῃ τηδηᾶροίη Κναΐῃ (Ἤνὰβ Τη15 

αὐτάϊυοκ νι] πὶ 7“ 

91. 0241} Κνδίμπη ἀὰ Ἰπηπηα [Πρ] 15. ,ϑδίηνβ ὑπὃ τηδηδρθὶη 

{ΠΥ μη θη ἐπὰκ 14}} Κυιϊβ Ηνὰβ τηῖβ ἐάϊ ὁ κ." 

92. {7648} νἱάϊδάα (φἰῃναη ἰμὸ ἰμπδίδ τἀυ]απάοίη. 

38. ἴδῃ [Ὁ Κνίηδ ὃραηάοὶ 8} τοϊγαπᾶθὶ, νυἱλαπάοὶ ἐμαίθὶ γϑυίῃ 
Ὁ ἃ, Κνϑιὴ 18} ἀγάμπβ ἅτ ἴημα 14} Κνδίῃ ᾿πηπια 4114 ἐμὸ 

[η]ἃ. 

94. ἴδῃ 18 Κνδίῃ ἀὰ ᾿ζάϊ,Παύπίαι, σα]άπθοίηβ. ἐποῖμα ραηαία 

{πὰκ. ραρσο ἴπ σαγδίσῃϊ ἘΞ 18} [Π]ά15 Πά]]α αὐ ἐπαπηηα [18Πἃ 

{ππ6᾽ ΠΔ 118 .ἡ 

90. Ναύβίπδηιἢ} ἵπηηα τα] δηάϊη, Κνυδιηπη ἔγαπι ἐμδιηπηα [γη8-- 

σοραΐααα, Κνυϊπαηάδηβ, ὑπαΐθὶ  Παύῃίαυ ἐπϑὶπα σαίναϊ : ἤνᾷ ἐπαὰ- 

πδιηδ 5 ἀγάϊ 65 ὑπᾶηᾶ 1ἀ 1{Ἀ1]."᾿ 

3806. ἴτπ Ζέία5. [ππβάϊν ραμπάπβ)αηαβ ἐπαία ναύὐγὰ τόαιῃ, Κυδίῃ 
ἄὰ {πδιηπηα ἰγπαρσῦραίαθα (ΝῚ ἔχύγ οι ; ἐπα άϊηθι σα]άπθοὶ. ἡ 

391. {284} εἰ [ταϊάϊιδε ἀϊηπὸμαη Ἐ Ἰζὰ Ἐ τ] [15 δίαγρασρδῃ, ἰθάϊ 

Ῥαίΐίγα 14} ἰακὸθα 14} ἰόμαππᾶη Ὀγόί παν [ακό 5. Ἐ 

98. ΖΔ} ρα!άϊ ἴῃ σαν {π|5 [γπαροραξα!β 18} ρσαίδην δὐμ)δαα 

741 ρσγδίδηαδηβ 7841}1} νάϊ αίγν Ἰδηάδηβ ΠΪα. 

99, 248} Ἰππαίραρραηῃαβ Κναίῃ ἀὰ ἴπι Ἡνὰ δὐμῃ)δί [8 συϑο 

{μαῖα Ῥᾶγη εἰ σαἀάπιμηδᾶα, αἰκ [{Ἰδρι ἢ. ἡ 



Ε 

2) 

ἘΨΑΝΟΕΙ,. ΜΑΒΟῸ. 5, 20---90. 

206. Καὶ πολλὰ παϑοῦσα ὑπὸ πολ- 
λῶν Ἰατρῶν χαὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ 
αὐτῆς πάντα, χαὶ μηδὲν ὠφεληϑεῖσα 
ἀλλὰ μᾶλλογ εἷς τὸ χεῖρον ἐλϑοῦσα, 
27. ᾿Ἰχούσασα περὶ τοῦ ᾿ἸΙησοῦ, ἐλ- 
δοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισϑεν ἥψατο 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 

, 38. Ἔλεγεν γὰρ ὅτι χἂν (ΞΞ ἐὰν) 

27) 

᾽ » 

27 

2) 

2) 

2) 

2) 

τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι, σωϑή- 
σομαι. 
29. Καὶ εὐθὺς ἐξηράνϑη ἡ πηγὴ 
τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγγω τῷ 

σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 
890. Καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς 
ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελ- 
ϑοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ 
ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 
81. Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον συνϑλί- 
βοντά σε, καὶ λέγεις Τίς μου ἥψατο; 
32, Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦ- 
το ποιήσασαν. 
83. Ἡ δὲ γυγὴ φοβηϑεῖσα καὶ τρέ- 
μουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν (ἐπ᾽) αὐτῆ, 
ἤλθεν χαὶ προσέπεσεν αὐτῷ ζΣαὶ εἴ- 
πὲν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. 
84. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἡ 
πίστις σου σέσωχκέν σε ὕπαγε εἴς 
εἰρήνην, χαὶ ἴσϑι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μά- 
στιγός σου. 
80. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται 
ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες 
ὅτι Ἢ ϑυγάτηρ σου ἀπέϑανεν, τί ἔτι 
σχύλλεις τὸν διδάσχαλον; 
90. Ὁ δὲ Ἰησοῦς (εὐθέως) [παρ]ἀ- 

χούσας τὸν λόγον λαλούμεγον λέγει ΄ 
τῷ ἀρχισυγαγώγῳ πὴ φοβοῦ, μόνογ: " 

πίστευε. ἶ 

87. Καὶ οὐχ ἀφῆχεν οὐδένα μετ᾽ 
αὐτοῦ συναχολουϑῆσαι εἰ μὴ [τὸν] 
Πέτρον χαὶ ᾿Ιώκωβον χαὶ ᾿Ιωάγγνην 
τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιαχώβου. 
88. Καὶ ἔρχονται εἷς τὸν οἶχον τοῦ 
ἀρχισυναγώγου, χαὶ ϑεωρεῖ ϑόρυ- 
βον χαὶ χλαίοντας χαὶ ἀλαλάζοντας 
πολλά, 
399. Καὶ εἰσελϑὼν λέγει αὐτοῖς Τί 
ϑορυβεῖσϑε χαὶ χλαίετε; τὸ παιδίον 
οὐχ ἀπέϑαγνεν, ἀλλὰ καϑεύδει. 

Ὁ 
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Ελ αθγαῦ τηυϊύα ρουροία ἃ σοι ]α- 

Υἱθὰ5 πιράϊοὶβ οὐ οτορδυθγαὺ οχηηΐᾷ πὰ, 

ἤθ0 αυϊοααδπὶ Ῥτοΐθοοσαῦ [θὰ τηδρὶβ 

ἀούουϊαβ Παροραῦ, 

Ουμὰ δα οὐ ἀθ Τροία, σϑηϊῦ ἰῃ ἰὰγθἃ 

τθίσο οὐ ὑθύϊριῦ σνϑ[Ὁπηθηύατη οἰαβ: 

ιοοθαῦ θηΐμα ααΐᾷ [1 σϑὶ υνϑ[πηθη- 
ἰὰπὶ Οἰτ5 ὑθύϊροτο, [αἰνὰ 670. 

Ἐπ οοηξοίτὰ [Ἰοοαίαβ. οἱ ἔοῃβ [δῃ- 

ΘῸΪΠ18 Θἰα5, οὐ (ϑη[Ὁ ΘΟΥΡΟΥΘ αποὰ [ἃ- 
παύα, οἴου ἃ ρὶαρδ. 

Ετ [Ὀαὐϊπι Το 5 ΘΟρποΙί Θη5. ἴῃ ἰδιηθὺ 
ἱρίο νἱσύαθθμη αὰ86 Θχϊθγαῦ ἀθ 60, θ0η- 

γΟΥῸὰ5 δὰ ἐσγθᾶπὶ αἰθθαῦ Θαῖ5 ὑρυϊρι 
γοίἰπηθηΐδ, πηθὰ 

ΕἘλ ἀϊοοθθαηὺ οἱ ἀϊίοιραϊ [ἃ ὙΙά65 

ὑγθδπι ΘΟΙΩΡΓΙΘηὔθιη (6, οὐ αἀϊοὶβ Οαΐ5 

τα8 ἰρίϊρι Ὁ 

ΕΛ οἰγουταριοἰθθαῦ νἱάθσθ θᾶπὶ 488 
ἢος ἔδθοοτγαῦ. 

ΜΌΠΟΥ δαΐθμι ἐϊπιθηβ οὖ {Π6ΠΊ6Ώ8, 

[οἰθηβ ααοα ἔδοίαμι οἰοὺ ἴῃ (6, σϑῃηὶϊ 

οὐ φτοοιϊάϊῦ δηύθ δὰπὶ οὐ αἰχὶῦ οἱ ομι- 

ὭΘΠ γουϊ αύθῃη. 

ΠΙ6 δαέΐθια αἰχὶὺ οἱ ΕἾ α, βάθρα ἰὰᾶ 

6 [αἰνᾶπι ἔθοϊῦ : νϑᾶθ ἴῃ ρᾷοθ, οὐ οἴξο 

ἴαπϑ ἃ ρῥἰδρα ὑυδ. 

Αὐδὰο 6δο Ἰοαπθηΐθ νϑηϊθηῦ Ὁ δ1- 
ΟΕ γμᾶρορο ἀϊοσοηίθβ ααἰα ΕἸἾΠα ἰὰ8 

τηογίαϑ, οἰδ: ΄αϊά αἱέγα νϑχδβ τηδρὶ ἔγατη 

Τροίας. δαύθιῃ διάϊίο σοῦρθο απο ἀϊς6- 
Ῥαίαν αἱύ Διο γηᾶρορο ΝῸΟΪῚ {{πι616, 

-ὑϑηὐαματηοἄο ΟΥΘ468. 

Εῤ ποη δάμη ὖῦ ααθπιααδπη [6 [θα ὰ] 

εἰ Ῥρίσαπη οὐ [Ιδοοῦὰμπη οὐ Ομ ΠΏ 6Πὶ 

ἔγαίγοια [ΔΟΟΌΘ]. 

ΕἘῤ νϑῃϊαηῦ ἴῃ ἀοπηαπι ΔΘ ΓὙΠδρΟΡῚ, 
οὐ νἱάθὺ ὑυσπυα]ύππι οὐ Πθπηύθβ οὐ οἰ ]δη- 

 ἴ68 ΤΩ] ΠῚ, 

Εῤ ἱῃργϑία5 δἱύ οἷβ Θυϊά ὑπυθδιηΐηῖ 
οὐ Ῥ]ογαύϊβ ὃ ρα6118. πο οἱδ τιοσύαδ [οἀ 

ἀογπηϊύ. 
8 



114 ἘΥΆΝΘΈΕΙ,, ΜΑΒΟ. 5; 40:336, 7. 

Υ, 40. {181} ὈΙΗΙδμαη ἴπα. ἸῈΠ ἴβ αϑυδιγραπαβ 4]Π]άϊπη ΘΗ ἢ αὐΐϑη 

{Π|8 ὈΔΓΩΪ5 78} ἀϊιπθῖη 14} ὑπᾶη5 τη ἢ [15, 74} σα]άϊἢ Ἐ ἴηη, 

{Πᾶ}61 νὰ ὑπαΐβ δύῃ Ἰ᾿Ιραπαὸ. 
« 

» 41. 941} ἔαίγργάϊρ ὈΪ μβαηδάπ ἐπαία Ὀδιη, Κνυδίμαρ}!ς ἀπ ᾿ζάϊ,Τὰ-- 
Ιϑα Ἰκαιηοὶ΄, ὑπαίθι ΤῸ σα κοι ΟΜανὃ, ἅὰ ἐπὰ5 Κυιδ 

ἜΠΤΤΕΘΙΒ ᾿ 

42. 461} (Π8 υὐγάϊβ [ὁ την] [Δ Ἰ44]α; νὰ8 ἄπκ τῶ ὑγδὶθᾶ. 

78} ἀϑροοϊδηδαδάαπη- αὐ θη τη Κι] ]. 
39 

438. 424} ἀπαθάμπιῃ ἴῃ ἢ]π, οἱ ᾿ηδῆηα πἰ ἔμππίμϊ ἐπαΐα. 14} Πά1-- 

᾿ιάϊύ ᾿Ζάϊ φΊθδη πηδί]δη. 

ΥΙ, 1. {81 υϑίτοίι 3ἀϊηηγὃ 14} Κναπ ἴῃ ἰδηάα (δἰηδηηα 18} 16]-- 

(παδάπη ἔδυ Ἰπητηὰ [ΡΟ Ππ]Ὁ5 15. 

ἊΨ 

2. 448} Ρπὸ γαυῖῃ (ἀρ θαϊὸ, ἀπρδηη ἴπ ἱγπαρῦρα ἘΞ 1ά 8] 784} 

πιδηδράϊ Πάπβ]πδηβ [ἸΠΔ Δ] οἰ κιαδάθη, Κνυϊπαπάδηβ «(Ἡνδίηγῶ 

{πδιηπηα ὑπαΐα Δ πνὸ (ὁ Ἐ Παπαπροιπὸ [ὃ ρο᾽θαηῦ Ἰηηηδ, 6] 

τηδ ῃΐοῖβ [να] οἰ κὸβ ἐμαίγ μαηάπηβ ἴ8 ναι μδηα γ΄ 

39 

» 9. ἜΝὶπὰ ἐδπαία  ἰὰ ὑἰπ|τ|4, [8 “ἴπὰ5 ΜΑΙ] η5, «ἙΝ ὐκοῦπδν 

ἵακορα ἰὼ} ἴαϊὸ ἘΞ Ἰὼ} ἰπάϊηβ ἰδ Θοὶπηοπὶβ Ὁ ἰὼν πἰὰ {πᾶ 
(νἹΓὉ}}5 185. πᾶν αὖ ὉΠ[1Β 7. 74 ρσαιηδυζιάϊ ναύγί μα ἴῃ {Ππ8 ]ηἃ. 

4. Κνδίῃ {ῃδη ἴπὶ ἰδίαβ, ἐμαΐοὶ ΑΝ  ργαύξδέιβ. πηίνᾶγβ, πῖρα ἴῃ 

ϑαθαύν Πα] (οἰπάϊ 141} ἴπ δ! 7] απ 14} ἴπ σαγάα [Θἰ ΠὩ ΤΠ ΠΠ8 “ἡ 
39 

ὅ. 9Δ}} πὶ τηδῃΐα 7άϊπαν ἀϊπόμαη τηδ]ιίδ σαξάυ)αη, πἰρὰ αν! 

{ππκάϊπη Παηάπηβ ρα] αρ]αη 5. ρα ά1Π16ἃ. 
39 

» θ. 44}} Πα] οἰ κιάα, ἴῃ ππρα]άμπθοιηάϊβ ἵχὲ 74}} Ὀϊάθ ἢ νϑὶ μία Ὁ]- 

[υπ]δη8, 1618] η 45. 

» {, 428} αἰμάμιιε ἐμὰπβ γα! ἘΞ 18 ἀαραπη ἴπ8 ἸηίαηαΊδηῃ, 



᾿ράϊ. 

»» 42: 

». 19. 

ΜΙ 

ἘΨΑΝΟΕΙ,. ΜΑΗΟ. 5, 40---Ὁ, 7. 

Υ͂, 40. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. (αὑτὸς) δὲ 

ἐχβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν 
πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα 
χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύε- 
ται ὅπου ἦν τὸ παιδίον (ἀνακεί- 

μενο). 

Καὶ χρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 
παιδίου λέγει αὐτῇ Ταλιϑὰ κοῦμι, 
ὃ ἔστιν μεϑερμηγνευόμεγον Τὸ χο- 
οάσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 

Καὶ εὐϑὺς ἀγέστη τὸ χοράσιον 

χαὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώ- 
δέχα χαὶ ἐξέστησαν [εὐθὺς] ἐκστάσει 
μεγάλῃ. 

Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ 
ἵνα μηδεὶς γγοῖ τοῦτο, χαὶ εἶπεν 
δοϑῆναι αὐτὴ φαγεῖν. 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐχεῖϑεν, χαὶ ἦλϑεν 
(ΞΞ ἔρχεται) εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, 
χαὶ ἀχολουϑοῦσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ. 

., 3. Καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο 
ἐν τῇ συναγωγὴ διδάσκειν" 
πολλοὶ ἀχούογτες ἐζεπλήσσοντο λέ- 
γοντες Πόϑεν τούτῳ ταῦτα, χαὶ τίς 

ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ (ΞΞετούτῳ), 
(ὅτι) χαὶ [αἱ] δυγάμεις τοιαῦται διὰ 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίγνονται (ΞΞΞ γι- 
νόμεναι); 

ὙΣΣ Οὐχ οὗτός ἔστιν ὃ τέχτων, ὁ 
υἱὸς τῆς Μωχαρίας καὶ ἀδελφὸς ᾽1α- 

χώβου χαὶ ᾿Ιωσῆτος χαὶ ᾿Ιούδα χαὶ 
Σίμωνος; χαὶ οὐχ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ 

αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; χαὶ ἔσχαγ- 
δαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 

»4. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
οὐχ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ 
ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ χαὶ ἐν τοῖς 
συγγενέσιν [αὐτοῦ] καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ. 

». Καὶ οὐχ ἐδύνατο ἐχεῖ ποιῆσαι 
οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρ- 
ρώστοις ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας ἐϑερά- 
πευσενγ. 

,» θ. Καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν 
αὐτῶν. Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας 
χύχλῳ διδάσκων. 

» 1. (Καὶ προσχαλεῖται τοὺς δώδεχα, 
καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο 

χαὶ οἱ 

115 

ΕλῚ ᾿Ἰηυϊἀοραηῦ απ]. ἴΙρίθ σϑῦοὸ οἷθο- 

ἐἰβ ΟΠ. 15 Δα γη]ῦ Ῥαύγθμι οὐ τηδύγθ μι 

ῬΆΘΙΙΔΘ οὐ ααἱ ΙΘοὰπὶ ογϑηῦ, οὖ ἰηρτο- 

αἰδαν ἃ] ογαῦ ῬΆΘ]1ἃ ἰδοθ 8. 

ΕΛ ὑθῆθηβ πηδηὰσπιὶ ῬΆΘ]]ΪΔ6 δἷῦ 1}}} 
Τα ημα, οὐπιϊ, αποά οἰ ἰηὐουργθύαύαχηῃ 

ῬαΘ]]ῳ., ἐἰδ᾽ ἀϊοο, [Ὁγρ8. 

ΕΠ οοπίοιπὶ [ἀγγοχὶῦ ΡᾺ611ἃ οὖ 8π|- 

Ῥυϊαθαῦ: ογαῦ δαΐθιη δηποῦιπὶ ἀποάθ- 

οἶτα: οὐ οδίαραθυπηῦ {ΡΟΥΘ τηδᾶχίμιο. 

Εὐ ρυδϑοορὶῦ 1115 σθῃθιαθηῦθυ αὖ ΠΘΙΠΟ 
ἰᾷ [Γοἰγοῦ, οὖ ἀϊχιῦ ἀδιὶ 111 τηδημποδγθ. 

Ἐλ δρυϑίἊαβ ἱπᾶθ δθι 0 ἰπ ραύτίδπι 
[ἀδηη, οὖ [βααθϑηύαν ΠΠ]Πππὶ αἰ (Οἱ Ρ.}]} [αἱ]. 

Εὐ ἰδοίο [οθαΐο οοθρὶῦ ἴῃ [γῃᾶρορᾶ 
ἀοσοῦο: οὖ τηὰ]ϊ δααϊθηύθβ δΔαπηγθ8η- 

ἴα ἴῃ ἀοούτηδ, οἰτιβ ἀἸϊσθηΐθβ Ππ46 Παϊς 

δθ0 οχηπὶδ Ὁ οὺ φᾳ86 οἱ [ὰρ᾿ θη αὰ8 6 

ἀαύα οἱ 1111, οὖ σἰγθαύθβ 8165 σα θ ῬΘΥ 

Τηϑ η 5 οἰαβ οἰποϊαηΐατ ἢ 

ΝΟΙΠ6 {06 οδ ἔδυ, Π]1ὰ5 Μδυίδο, 

ἔγδίου Ἰδοῦ οὐ Ἰοίθρῃ οὐ [486 οὐ 

ΒΙΒΔΟΏΪΒ Ὁ. ΠΟΠΏΘ οὖ ([ὉΤΟΤΘΘ οἷὰβ Πΐο 

ποθίίοαπι [απὸ ὃ ΕἘῚ [οδηἀδ] Ζαθαμύαν ἰπ 
1110. : 

Ε ἀϊοθθαὺ οἷἱβ. [οιβ αυΐϊδι Νοῃ οἱδ 
ῬΙΌΡΗΘία {Ππ6 ὨΟΠΟΥΘ ΗΠ ἴῃ ρδύτία [ὰἃ 

οὐ ἴῃ οορῃϑδίϊοηθ πᾶ, οὐ ἰῇ ἄοτηο [ὰδ. 

ΕΛ πορ ΡῬοΐίθσαῦ [01 υἱγύπίθπη Ὁ]18ΠῚ 

ἴδοθγθ, 11 Ῥϑιθο5 ἱπῆττηοβ ἱηρο {5 

τηϑη 5 Οὐ Υ]ί. 

Εὖ τγαθαύαν Ῥυορέου ἱπουθἀ ] 1 δύθπι 

ΠΠοσα. ΕΛ οἰτουμηϊθδί οδί66118. ἴῃ οἷτ- 

οαϊΐα ἀοορθη8. 

Εῤ οσοπγοσαγὺ ἀποάθοϊπι, οὐ οοθρὶύ 

ΘΟΒ Τηϊξίογθ Ὀΐποβ, οὐ ἀαρεαύ 1115 ροΐθ- 



110 ἘΤΑΝΟΈΙ,. ΜΑΒΟ. 0, 8---20, 

ὕγδηβ ἢνδηζΖαθ. 18} σαΐ ἴπὶ νἀ ηὶ Δητηδηδ πη γ 1 η]ά1Ζᾶ. 

ΥΙ, ὃ. 941 ἑαύνθάμπεῃ ἴπ|, οἱ ναΐῃῦ ηἰ πϑιηοίηα ἴῃ νἱρ, πἰρα πγαρρθἃ 

39 

39 

3) 

ἀϊηα, ἢ1} τηδε!θα]ρ 1} Π]άϊ" π1ἢ ἴῃ ραϊγαδ5 ἄϊΖ ; 

9. ΑΚ ρμαίκομάιϊ [μ]]ῦπ. 74} πὶ ναβ]άϊ ἢ ὑγάϊπι ράϊαἀδηη. 

10. 9411 Κναΐῃ ἀπ ἵπὶ, ΤῊ ΪΒ να}. {Ππ8ὶῚ σαρσράϊιῃ ἴῃ ραγᾶ, {πᾶν 

(Ὁ]} 10}, ἀπίδ ἀδραρσά! ἢ! 7] π|Πγχὸ." 

11. 181} ἔνα τηαπαράϊ [νὰ Ὡὶ ἃπάηϊμηάϊηα ἴΖν]5 πἰλ ἢ Πάπβ]άϊηα 

ἸΖΥ 15, πδρασθδηθδηβ 76] 0 Πγῦ π5ῃγ] 5] ἢ τπὰ]ᾶα ὑπὸ ἀπάαγὸ [0-- 

ἴαμῃ ᾿σναγάϊπη αἀα γοϊνγδαϊ μά! ἴῃ. [Απιόη, Κνυιῃα ἴΖν!δ: [αἰϊΖῦ 

1 δαϊαδιπη]απλ ἀϊυ ὐπάπι Οἰαὐμηδύν)αμι ́  ἴῃ ἄαρα [ἀπὸ ἐμά 

{π|Ζάϊ Ὀαύγρ 1ἀϊη41..]. ἔ --- 

12. Δ. πϑραρρδηάδηβ πηδνἀδάπη, 6ἱ Ἰαγοϊσα δα β]πδ. 

135. 941} ἀπ] Πππ5. τηδηαρῦβ ἀβατῖθαη [Δ σαία!δαδάπη «ἰόνα 

ΤΠΔΠΔΡΆΠ5 {Ἰπ κα ἢ 5 78} σα ῃά!Παἀξαπη. --- 

14. 7181} ραπάπίαα, {ππάδληβ Ἠδγδαδβ ((νἸΚαμ 41}15 γαυῖῃ πδηιῦ 

15) ἴα Κνδίῃ, ἐπαΐοὶ [μα πη 5 ἢ [ἃ ἀάπρ᾽απαβ ἃ8 ἀάπεμάϊπι α7- 
γάϊ15. ἀπ ναὐγκ)απα {Πιὺὼβ. τη 615. ἴῃ Ἰπηηηδ. ἡ 

15. Απίμεαγάι ὑπᾶπ Κνόδέμαπ, {παίοὶ Ἠ]145 1{0Ὁ{,. Δηύμαγάϊ ἤδη 

κνδύμαμῃ, ὑπαίθι οργαύδίαβ Ἐ ΤΠ, [νῷ ἀϊπηβ {Π|Ζ ργαύξειᾷ. 

10. (Οὐαϊιάπδ]απα5. ἐπὰη Ἡδγδαδβ Κνδῃ, ἐπαίθι  ΤΠδιημηθὶ ἴκ Πάπ- 

ὈΙΓὰ αἰηπάϊηγάϊς Ἰοπαπηδ, (ὰ {{Ὁ: [Δ πὐτάϊβ α5. ἀδαϊπάϊπ." 

11. δα. ἀὰκ τα πε Ὁ Ἠδγδαδρ Ἰηδη]η 45. σαπαθάϊαα, [Παπηξη 

δ σαθαπα ἴπὰ ἴῃ Καγκαγάϊ ἴη Ηαίγ δα! Ἰη5 ἢ Κνδηάϊβ ΕἸΠΡΡάϊβ 

Ὀγούμγβ (οἰ ηἶβ, αηἰὰ {πὸ ρσα]πράϊαδ. 

18. Κναΐῃ ἀὰὺκ ἰὸμπαπηᾶθ ἀὰ Ηδνῦᾶα, ἐπαΐοὶ «ΝῚ [κα] {{ ἐμὰ 
Βαραη ΚΥυῶη Ὀγδίμγβ ὑπμ61η15.ἡ 

19. ἴδῃ (ὁ Ἠογδαϊα νάϊνον ἘΞ Ἰπηπὰ 81} Ὑ118ὰ Πηπιὰ ἈΒΚΥΪΠΊΔΠ, 

8} 1 τηδῇηΐδ. 

20, τι Ἠδγὸαϊβ Ἐ ὁμία [15 ἰὁμπαηπᾶπ, Καπμηδηᾶθ ἴηα ναΐ ρὰ- 3 
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δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν 
τῶν πνευμάτων τῶν ἀχαϑάρτων, 

ΥΙ, 8. Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μη- 

3») 

2) 

πο τ 

9) 

.» ἘΠ 

δ δ 

δὲν αἴρωσιν εἷς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον 
μόνον, μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς 
τὴν ζώνην χαλκχόγ, 
9. ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, 
καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας. 
10. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου ἂν 
εἰσέλϑητε εἰς οἰχίαν, ἔχεῖ μένετε ἕως 
ἂν ἐξέλθητε ἐχεῖϑεν. 

Καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς 
μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐχπορευόμε-: 
γοι ἐχεῖϑεν ἐχτινάξατε τὸν χοῦν τὸν 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρ- 
τύριον αὐτοῖς (μὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀνεχτότερον ἔξται Σοδομοῖς ἢ Γο- 
μόῤῥοις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πό- 
λει ἐκείνῃ). 
12. Καὶ ἐξελθόντες ἐχήρυξαν 
μεταγνοώσιν, 

Καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, 
χαὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀῤῥώ- 

στους καὶ ἐϑεράπευον. 
14. Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώ- 
δης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, χαὶ ἔλεγεν ὅτι ᾿Ιωάγνης ὃ 
βαπτίζων ἐκ νεχρῶν ἀνέστη, χαὶ διὰ 
τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν 
αὐτῷ. 
16. Δλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἡλίας ἐςίγ' 
ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Προφήτης (ἐςὶν) 
ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 

ἕγα 

218. ᾿Δχούσας δὲ ὁ «Ηρωδὴης ἔλεγεν 
(ὅτι) Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάγγην, 
οὗτος (ἐςεὶν' αὐτὸς) ἠγέρϑη (ἐκ νε- 
χρΡΩΣ). 

» 17. Αὐτὸς γὰρ ὁ “Ηρώδης ἀποστεί- 
λας ἐχράτησεν τὸν ᾿Ιωάγγην καὶ ἔϑη- 
σεν αὐτὸν ἐν φυλαχῆ διὰ Ἡρωδιάδα 
τὴν γυγαῖχα «Ῥιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν" 

» 18. Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώ- 

..29. 

3) 

δὴ ὅτι οὐχ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυ- 
γαῖχα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

Ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐγνεῖχεν αὐτῷ 
χαὶ ἤϑελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ 
οὐχ ἠδύνατο" 
20. Ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν 

111 

[ὑαύθυη [Ρ γι πὶ ̓ πΊΠΠ τ Π ἀΟΥΊΙΠῚ, 

Εὖ Ῥγδθοθρὶῦύ οἷβ. πὸ αυἱϊᾷ ἐο]]ογοηΐ 

ἴῃ νἱα ὨΠῚ Ὑἱγρᾶπι ὑδηύπμη, ΠΟῚ ῬΟΥΆΠῚ 

ΠΟΙ ῬΆΠΘΠ) ΠΘΟῸῚΘ 1) ΖΟΠδ, ἃ 65, 

δοα οδ]οϊδίοβ. [8 η44]115, οὐ πὸ ἱπάπο- 

ΤΘηὐα ἀπ θαξ ἐπηϊοΐβ. 

Εὖ αἰοοθαῦ οἷβ. Θαοουπηαιθ ἰηὐτγοϊθ- 

ΤΙ 5 ἴῃ ἀοιηαπι, [1160 τηϑπθέθ ἄομθο 

Θχθαύϊβ ἰπάο. 

Εὖ αυϊουπιαιθ ΠΟ ΤΘΟΘρουϊηῦ το 
Π6Ὸ ΔΘ] ΘΥΙηὐ γοβ, Θχθαμηΐος ἰηἀθ οχου- 

ἐϊΐθ Ῥα]νθύθτι 46 ρϑαϊθιβ συ 5 ἴῃ {6- 
[πποηΐπιπα 1115. 

ΕΛ δχϑαηύθβ ργδθαϊοαθδηὺ αὐ ρϑοηί- 
ὑθηὐδηι ϑρΥθηΐ, 

Εὖ ἀδϑυποηῖδα, πιαϊέα οἰϊοϊθραηῦ, οὐ 

ὈΠΡΘΟδηὗ 0160 τλ]ῦο5 ΔΘρΤΟΒ οὐ [δηᾶ8- 
Ῥδηΐ. 

Εὐ δυάίνι τὸχ Ηρθγοᾶθβ, πιδηϊ θὰ Π 

ΘΠ) δούαμη οἰ ΠΟΠΊΘη οἷπβ, οὐ 4166- 

Ρθαὺ ααΐὰ ΤΙΟΠΔΠΠ65 Βρέ 8, τοί ττοχὶύ 
ἃ ΤηΟΥα5, οὖ ργορύθσθα ορϑυϑη αν υἱγ- 

ὑαύθ5 ἴῃ 1110. 

ΑΙΠ δαύθμη ἀἰοορδηὺ ααΐὰ Η6]185 οἱ, 

811 σοὺ ἀϊοθραπύ απ ρῥτορμθία οἱ 

ααΔΙΠ ἀπτι5. 6Χ ΡΓΟΡΠΘΕΙ5. 

Θὰο δυάϊίο Ἡρθτοᾶθβ αἰ Φαθη 690 

ἀθοθο! αν! ΤΟ ΠΘΠΠ6ΠπῚ, [ἰδ ἃ τηοχύαϊδ Τ6- 

[ὈΥΓΟΣΙύ. 

Τρίθ οηΐπὶ Ἠογοᾶθα τ δ ἐθπαὶϊύ 

ΙΟΠΔΉΠΘπῚ οὐ νἱηχίῦ θὰπι 'ἴπ ΟΔΓΟΘΙΘ 

ῬΓΟΡύθ Ἠθγοάϊδάθπι ἀχόῦθη ῬΕΠΙΡΡΙ 
ἔγαύτ5. [α], ααἰῷ ἀπχουαῦ 6811: 

ΤιοοΡθαῦ οηΐπὶ Ιομϑηποα Ηρχοάαϊ ΝΟη 

Ἰοὺ ΦἸΌῚ ΠΆΡΘΥΘ ὌΧΟΥΘπῚ ἔγαίσὶα. ἐα]. 

Ἠροτγοάϊαβ δαύθιη ἱπΠΠ αι θαῦαν. 111} οὐ 

γοϊοραῦ οοοίάθυθ θη], π60 ρούοιδῦ: 

ἨροΙιοᾶος οηΐπὶ πιρέσοραὺ [ΟΠ ΔΏΠ6ΠΊ, 



118 ΤΑΝΕ, ΤΑ ΤΟ. ο ΞΞΩΘι 

ΥΙ, 

»“ἷ " 

“ “ἷ 

Ψ“ » 

Ψἤ »“ 

“ἷ Ψἦ 

γα πέδηα 18} νϑίμαπα; 84} νυἱζάϊαα, ἴπηπια, 18} Πάϊι5]8 5 Ἰπητηᾶ 

τηδηᾶσ σαΐανταα, Δ} σαθδύν) θα ἴτηπιὰ ἃπαπάπ[]ἀ8. 

21. 941} ((μ8η}) ναὐύγίμδηβ (γ85) ἀαρβ ρα !]β ἢ, {παη Ηδγδαβ Ἐ 

τηθ]α σαθάπγι μά! (δ᾽ ηἀϊχὸβ παμίδιπαῦ. ναὐγπία {πάϊπι τηάϊδιη 

(οἰπάϊζδ 14} {πα{ππα 8. 41πΔ 18} ὑπάϊπη ἐπππ δηὶ (ἀ Δ] οΙ]ἀϊαβ, 

22, 09Δ}} αἰραρραηάθιη ἵπη ἀδύῃίν Ἐ Ἡδγδαϊδα!π5 ἘΞ 18} Ρ]1Π5]Δη-- 

ἀθῖη 7811 ρα]θικαπάθιη ἨἩδγδᾶα. 18} ὑπάϊπη τη πη Καμ Ὀ] Δ ἄδιη, 

Κναίῃ ὑππάδηβ ἄὰ {π|χάϊ τηάυ]άϊ, ΒΙάΘῚ τὴῖκ, ὑπιβηνιζαἢῃΒ ὑποὶ 

Ὑ1|615, 1841 ρῖρθὰ {{π8.ἡ 

23. 76}} [νὸν ἴζάϊ, ἐπαίθι ΤῊ βην δ {Ππ61 Ὀϊα] ἀϊθ πη κ, σἰθα ἐμα8, 

πη ΠᾺ]Ρα ἐππάδηραγα)α πη61Πἃ." 

24. ἴϊῃ ΠῚ ἀβραρραπᾶοὶ Κυαίῃ ἀπ ἀϊ ποίη (οἰπάϊ Ἡνὶβ δἰ α]άυ )΄ 

ΤΠ ΠΠ Ἐ Κκναίῃ ,Ηάυθ 5 ὁ μαπηΐβ ἐη18 ἀάαπρ]απα!π5." 

25. 424} αὐραρρδῃᾶβθὶ [πηβάϊν (πἰυσπηππαῦἘ ἀπ ἐπδπηπηα, ἐπ μἄδηδ 

βαΐῃ Κυιμαπᾶοὶ, ,ὙΙΠ]άπ, οἱ πιὶβ οἱ θάϊβ ἂπα πιδίᾳ πάμπθι ἴὸ-- 

ΠΔΠΠ15. ὑΠ15 ἀδαρ)]δηα 1 η8." 

20. 794 ραύϊβ ναύγίπδηβ (ὰ {πϊπάδηβ ἴῃ {π|χὸ ἀϊμῃ ἴδῃ ἴῃ 
{Π|Ζῦ πὴ Ππδηδ Κυμηθ]απάδηδ πὶ νἱ]4αὰ ἴΖάϊ υὐουΚαη. 

21. 241} [ἀπ85 Ἰηίδπα]απαβ (ὰ ἐπα άδη5 ἐράϊκυ!αίαν,, ἀπαθαύζῃ 

Ὀτσραπη πάμθ]}}} 15. ΤΠ ἴθ ρα] θη 5. αὐηηάϊπηάϊ Ἰπηπηα Πάπθ! (ἢ 

ἴῃ Καγκαγάϊ. 

28, {}} δἰθᾶγ {παΐα πάμπθι ἢ ἴ5. δῆὴὰ πιδία 184} αὐραῦ ἴΐω {Π|Ζάϊ 

πηάιι]άϊ. 18}. [ὃ τηᾶνὶ αὐραῦ Ἰΐα ἀϊξπθίη [δἰπάϊ. 

29. 941} ραπάπβδ]αηαηβ [Ἰρδη)]ὺ5 1ῖ5 Κυδηιαη ἰΔ} ἀϑπόπηπη 1οῖκ 18 

Δ} ραϊαριἀδάπη ἴία ἴη Π]άϊνα. --- 

30, 7161} ραϊάα]δάππ ἀραὐϊῥαύ]οῖ5 ἀπ ἰδίαι 14} ρσαϊαίμαπ Ἱπιπιὰ 

Δ|1αΐὰ 14} Ἐ ἵνα ἢἰὰ (γὰ σαἰαν!ἀδάνη 7. να Μἴυ. μυδ σαϊάϊ(,αδάπιω. 
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Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίχαιον 
χαὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ 
ἀχούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει, χαὶ 
ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 

ΥἹΙ, 21. Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, 
ὅτε Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ 
δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν 
αὐτοῦ χαὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς 
πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 

» 32. Καὶ εἰσελϑούσης τῆς ϑυγατρὸς 

αὐτῆς τῆς «πρωδιάδος καὶ ὀρχησα- 
μένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς 
συναναχειμέγοις. Ἡϊπεν [δὲ]. βασι- 
λεὺς (Ξε ὁ δὲ β. εἶπεν) τῷ χορασίῳ 
Αἴτησόν μὲ ὃ ἐὰν ϑέλης, χαὶ δώσω 
σοι. 

» 33. Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με 
αἰτήσης δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς 
βασιλείας μου. 

» 324. Ἡ δὲ (ΞΞ Καὶ) ἐξελϑοῦσα εἶπεν 
τῇ μητρὶ αὐτῆς Τί αἰτήσωμαι; ἡ δὲ 
εἶπεν Τὴν χεφαλὴν Ιωάγγου τοῦ 
βαπτίζοντος. 

» 2ὅ. Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ 
σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ἡτήσατο 
λέγουσα Θέλω ἵνα [ἐξαυτῆς] δῷς μοι 

ἐπὶ πίνακι τὴν χεφαλὴν Ἰωάγγου 
τοῦ βαπτιστοῦ. 

,» 306. Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βα- 
σιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους χαὶ τοὺς (συν-)} 
ἀναχειμένους οὐκ ἠϑέλησεν αὐτήν 

 ἀϑετῆσαι. 
» 41. Καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασι- 

λεὺς σπεχουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι 
(ΞΞ ἐνεχϑῆηναι) τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. 

» 38. Καὶ ἀπελθὼν ἀπεχεφάλισεν αὐ- 
τὸν ἐν τῇ φυλακῆ, καὶ ἤνεγχεν τὴν 
χεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίγακι καὶ ἔδω- 
χεν αὐτὴν τῷ χορασίῳ, χαὶ τὸ χορά- 
σιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 

» 29. Καὶ ἀχούσαντες οἱ μαϑηταὶ αὖὐ- 
τοῦ ἦλθαν χαὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐ- 
τοῦ χαὶ ἔϑηχαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

» 90, Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι 
πρὸς τὸν ᾿Πησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν 
αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα 
ἐδίδαξαν. 

119 

[ΟΙΘ 5. ΘῈΠῚ Ὑἱλιπὶ ἰα πὶ οὐ [ὩΠΟὐ ΠῚ, 

οὐ οαἰοάϊοθαῦ οι, οὐ δαᾶϊίο δὸ στιυϊέβ, 

ἰδοϊοραῦ, οὐ Πἰθθηῦου οὰμπι δαάϊοραΐ. 

Εῤ οὑπὶ ἀΐθθ ορρογύα πα Διο Αἰ [Γοὐ, 

Ηροτοάθβ πδίδ]β [αἰ οδθηδτη ἔθοϊν ῥτίη- 

ΟἸΡΙθ5. οὐ ὑγὶθηἷβ οὖ ῥυΐπηῖβ αΔ} 1] 8686 : 

Οὐτηαιθ ἰηὐγοϊ [οὐ ἢ]1ὰ ἰρῆας Ηρτο- 
ἀἸδαῖβ. οὐ [α]ψα οὐ οὐ ρῬ] δου! [ὁὺ Ἡθτοάὶ 

Ππηα]αι6 ΓΘΟυσα ὈΘη Ἶ θι15, ΓΘχ δἰὺ Ρα61186 

Ῥοίθ ἃ Ἰηθ αυοὰ τΥἱβ, οὐ ἄδθο Εἰ} ]. 

ΕΛ ἰαταν 111 ααϊα ααϊοαυϊά Ῥο ουὶ 5 

ἄδθο {{0Ὸ1, ἸΙοθὺ αἰμηϊἀϊατι τορηὶ πποί. 

Θυδο οὑπὶ οχ οὐ, αἰχὶῦ τηδύτὶ [86 

Θυϊὰ ρούδπυ ἢ Αὐ 1Π1ώ αἰχὶὺ Οδραὺ Ιο- 
Βδηη5 Ὀδρύϊ[86. 

Οὐπηαιθ ἰηὐγοὶ [[δὺ [[δύϊη) οατη ἔθ[{ἰ- 

πϑύϊομθ δὰ Υϑρθπὶ, ρϑέϊνιῦ ἀϊοδηβ 10 

αὖ τού Ππ5 ἀ65᾽ ΤῊ] ἰη αἰοο οδραὺ 1ο- 

Δ ηἾβ ὈΔρυ 86. 

ΕΛ οοῃ ταύ ΤῸΧ ῬΤΟΡύΘΥ ἰπβίασδη- 

ἄὰπη οὐ ρυορύθυ {{π|ὰ] ΓΘουτη θηΐθ5 πο]αϊῦ 

Θ8 ΠῚ ΟΟΠ ΤΙ [Δ Υ6, 

θα τὺ ἰρϑουϊδύοτθ ργδθοθρὶῦ δἴ- 

θυ] οδραΐ οἰὰβ ἴπΠ αἸίοο. Εὐ ἀθ600]18- 

υἱῦ ΘΠ] ἴῃ ΟΔΥΟΘΓΘ, 

ΕΛ δὐξα!Πῦὺ σαραῦ οἰ ἴῃ ἀἰίοο οὐ ἀ6- 

ἀἰῦ 1Ππὶ ῬᾺ611846, οὐ ρᾳ6118, ἀθάϊῦ πιϑύτϊ 
ἴᾳ86. 

Θυο δυάαϊίο ἀϊορὰ}} οἷὰβ νϑπουπηύ 

οὐ ὠυϊοσαηῦ ΟΟΥΡΙΙ5 οἰὰβ οὖ ρο[πϑυτιτῦ 
1Πη4 ἴὰ τηοπατηθηΐο. 

Εῤ ὀοηγθηϊθηΐθα Δροί[ο]1 84 [ΘΙ] 

ΤΟ Πα υθυαηῦ 1111 οπηπΐδ, 486 Θρϑγδηύ 

οὐ ἀοοσυθγϑηύ. 
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ΥΙ, 5ὅ3.. «χαῖ εξανζοϊἐμανάαης ἑαα)δάνην ἕν αὐτέθα Θαίϊοηιδοαναΐη, 18 ἀπαί-- 

[πόναη. Ἐ 

. ὅ4. 78}}) ἀξραρραηάδῃ ἴπὶ τι5 {Κίρα, Γπηβάϊν αἰ Καππαηάδηβ ἴπὰ Ἐ, 

» 90. ΒιΙγΠηδηδηβ 81} ὑπαΐὰ σανὶ ἀπραπηθη ἃπὰ Ὀδά]αϊη ἐπδη8 

ὉΠ ΠΑ θαηδη5 Ὀαΐίγαη Ἐ, ὑΠ861] μάυϊἀδάπη, οἱ 15. νϑ {[. 

» 90. {8}} ὑπβῃνδάσἢ, {π8ᾶ6] Ἰαα]α ἴῃ Πάϊπηδβ ἀϊύπάπ Ὀαύγρϑβ 
- ἀμππμάμπ ἴπ νϑ ἢ ἂηὰ σασραί) Ἐ Ἰαριαδάπη {Πὰκαπ5 14} Ὀδάπη 

ἴηᾶ, 6ἱ ἐμάπ [(Κάαπία ναί)ῦβ ἴ5. αὐὐάϊ Κοῖπα. 14} ἵνα τπδπᾶράϊ 

[νὸ αὐῤάϊτοκαη ᾿πητηα, σαηξίμῃ. 

ὙΠ, 1. 78} ρακνδιπαη ΠἸΚ ἄὰ ἵπιπα Ἐαγοιἀϊοῖβ [8 [αππάϊ {μἰχὃ 
ΒόκΚαυ]δ, Κυϊπιαπάδηβ τι [αίγα(ὐ]γτηΐπ]. 

» 2. ΦὯ8} ραίαίῃνδηάδηβ [ἀπηδη5 {πἰχ [Ἰρδη]δ ἴθ σαπηάϊη]ἀϊπι Πδη-- 

ἄπμη, ὑπαΐ᾽ ΠΠῸ ἀπῃνδῃδη άπ), τη ] απ δη5 ἢ] ά] 088, --- 

,. 3. ἴπ ἘΞ Ἑδιοιἀϊοὶβ ἰὼ} «1161 ἴαδάϊοϊα, πἷρθα αὔξα ἘΞ ἐπναμαπᾶ 
ὨΔΗΘΌΠ5, Πἰ Ππιαι]απα, παρα ημδη5 ΔηΔΗΙ {Π1Ζὲ {[Ἰπητ1ἀη68, 

» 4. ΖΔ}} αὖ τπηδίη]α, ηἰρα ἀάυρ]δηα Ἐ, Πἱ πηα πα 14} Δηῦμαν ἹΓ 

τηδηδρ, ὑπαΐθὶ ἀπαπόιηπθη ἀπ Παῦδη, ἀάμπρθιπίη5. {ὉΠπ|8Ὸ 184} αὐγκ]ᾶ 

Ἶ8}}: Και!δ 784} ἸΙργὸ --- 

. ὅ. ΤΠαίμγὸ {πη Ἐ γόμαη ἴηα ὑπάϊ Βαγοι (ἀϊ1615 18} {πάϊ Ρὸ- 

Και]ὸβ (Παῆνὰ ἐπάϊ [ΠρΡΟδη]ὸβ. ὑπθὶηάϊ πὶ σαρραπα ὈΪ ἐπδηηπηοὶ 

ΔηΔ Ἅ] πη {Ππάᾶϊ [(ἸηΠΠ} 8 η5, ἃκΚ ππυμνδμδπάϊπη Ππαηάπη) πηδἰ]απά 

᾿|]ά 13" 

. 6. ἴκὰ 15. ἀπαμαβαπᾶς Κκνυαίῃ ἀπ ἴπι, ἐμαίοὶ γαῖα ρυδάξδυϊα 
Εταϊαβ Οἱ ἴχνὶβ ὑπδη5 Πἰαΐαηθ, [νὰ σαι} Ὁ} ΠΠῸ οδὸ τπᾶπᾶρθὶ 

γδίγΠτ τὴῖκ (νόγάϊι, ΤΠ Παϊτυ ᾿ζ αίγγω Βαθάϊι ἢ (ἸΚ 118. 

. ἡ. (ἴα. (ναὸ τεἰκ Ὀ]δίαπᾷ, 1ἀϊδ]απάδληβ 1ἀϊ δἰ πἰπβ, πα α ΠΪΠ5 

Ἰη8Δηη8. 

» 8. ,Αἤῇδίαπαδμῃβ γα ϊθ ἀπαθαίη σας παθάϊι ἢ, ὑπαΐθὶ ἃπᾶ-- 
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ΒΥΑΝΟΈΕΙ,. ΜΔΑΉΟ. 6, 58 --- 7, 8. 

Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ 
τὴν γῆν Τεγνησαρὲτ καὶ προςωορ- 
μίσϑησαν. 

δ4. Καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἂχ τοῦ 
πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν 

" ᾿ ε κ᾿ ’ 

0. Περιδραμοντες ὁλὴν τὴν χώραν 
ἐχείνην ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς χραβάττοις 
τοὺς χαχῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου 
ἤχουον ὅτι [ἐχεῖ] ἐστίν. 

Καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς 
᾿ ὉᾺ 7. ΕΣ ΕῚ 2 ’ ΠῚ 

χώμας ἢ [εἰς] πόλεις ἢ εἰς ἀγρους, ἕν 
ταῖς ἀγοραῖς ἐτίϑεσαν τοὺς ἀσϑε-. 
γοῦντας, καὶ παρεχάλουν αὐτὸν ἵνα 
κἂν τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐ- 
τοῦ ἅψωνται" χαὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο 
αὐτοῦ ἐσωζοντο. 

Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ 
«αρισαῖοι χαΐ τινες τῶν γραμμα- 
τέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων. 
2. Καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαϑητῶν 
αὐτοῦ χοιναῖς χερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν 

ἀνίπτοις, ἐσϑίοντας τοὺς ἄρτους, ΕΞ 

8, Οἱ γὰρ Φαρισαῖοι χαὶ πάντες 
οὗ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῆ νύψωνται 
τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσϑίουσιν, χρατοῦντες 
τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 

» 4. λΜίαὶ ἀπ᾽ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ βαπτί- 
σωνται, οὐκ ἐσϑίουσιν, καὶ ἄλλα πολ- 

λά ἔστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπ- 
τιςμοὺς ποτηρίων χαὶ ξεοτῶν χαὶ 
χαλκέων χαὶ κλινῶν -- 

» 5. Καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ «Ῥαρι- 
σαῖοι καὶ οὗ γραμματεῖς Ζἰιὰ τέ οἱ 
μαϑηταί δου οὐ περιπατοῦσιν κατὰ 

ν ’ - ΄: 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 
αλλὰ χοιγαῖς χερσὶν ἐσϑίουσιν τὸν 
ἄρτον; 

»8. Ὁ δὲ (ἀποκχριϑεὶς) εἶπεν αὐτοῖς 

3) 

(ὅτι) Καλῶς ἐπροφήτευσεν Πσαΐας 
περὶ ὑμῶν τῶν ὑποχριτῶν, ὡς γέ- 
γραπται Οὕτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν 
μὲ τιμᾷ, ἡ δὲ χαρδία αὐτῶν πόρρω 
ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ" 
7. Μάτην δὲ σέβονταί με διδάςκον- 
τες διδασχαλίας ἐντάλματα ἀνϑρώ- 
πων. 
8. “φέντες (γὰρ) τὴν ἐντολὴν τοῦ 
ϑεοῦ χρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν 

[21 

Ελ οὰπὶ ὑγδηβίγουα [ΓΘ ηὐ, Ῥουυθηθυπηῦ 

ἴῃ ὑθυγᾶπι θηπθίγθ ἢ οὐ ΔΡρ]ϊοαοσπηῦ. 

Οὐσπαὰαθ ΘρΥΘΙ οἰ θηῦ 46 πανὶ, 60Π- 
ἀϊππο ΘΟρΠΟΥΘΥηὔ ΘῈΜΠῚ, 

ΕΛ ρϑυοασγθηῦθα ἈΠΙ ΘΥη ΤΘΡΊΟΠ ΘΙ 

1Πὰτπὰ οοορουαηῦ ἴῃ στα θδύξ5. 605. αἱ [6 

πιᾶϊθ Πα θΘ αηῦ ΟἰἸΓΟῸΠ ἔθυγΘ ἈὉῚ δαάϊθ- 
Ῥδηῤ θὰπὶ οἴ. 

ΕΛ ᾳαοουτηααθ ἰηὐγοϊ δύ ἴῃ σἱθο5. σοὶ 

ἴῃ γ1]1ὰ5 ἃαῦ ἴῃ οἰν!ἐαύθβ, ἴπ ρ]αὐθὶβ ρο- 

ποοδηὺ ἱπῆγμηοβ, οὖ ἀθρυθ θη ΘῸΠῚ 

αὖ γ6] βγη ΌΥΙ πὶ ὙΘ Ὁ ππ ηὐ] οἰὰβ ὑδηρδ- 
γϑηύ, οὖ φαοίααούῦ ὑδηρορθαηῦ Θὰπῃ [Ἰνὶ 

Πουδηΐ. 

ΕΓ σοηγθηϊαηὺ δὰ θὰ ῬὨδγίαοὶ οὐ 

αυϊάδπη 46 [ὉΥ] 015, υθηϊθηΐθβ 8ἃ0 Ηϊθτο- 

[ΟἹ τ Ϊ5. 

ΕΛ οὰπὶ υἱαϊ ΓΘ ηὐ χαοπάδιη οχ αἰ[οἱ- 

ῬᾺΠ5 οἰ. ΘΟΤ απ ιι5 τηϑηΐθα5, 1 ο[ῦ 

ΠΟῸῚ Ἰοὐΐδ, τη ἀπο ῦθ ΡΆΠΘ5, υἱύπροτῶ- 

γοιιηῦ. 

ῬΠδυ οὶ θηΐτη οὗ οὐηηθϑ [πᾶἀδοὶ, ΗΠ 

ΟΥ̓ΘΌΤΟ Ἰαγθυϊηῦ τηϑππ5, ΠῸῚ τηδηθποδηῦ, 

ὑθηθηύθβ ὑγϑ 10 6}} [ΘὨΪΟΤΌΓΙΗΩ, 

ΕἘΓῤ ἃ ἴὉ7Ὸ Π1ΠῚ ὈδρΟϊ ΖΘ ΠΟῚ ΘΟΠΊ6- 

ἀπσηῦ: οὐ 8118. τηυϊύα Γαπὺ απα86 ὑγδάϊύϑ, 
(αηὐ 1115 [ΙΘΥσᾶγθ, Ὀδρυϊπηδία, ΘΔ] στη 

οὐ ἀγοθοσαμη οὗ ΔΘυΔΙη θη οση οὖ 160- 

ΓΟΙΌΠΠ. 

Εὖ τηὐουτορηύ θὰπὶ ῬΠΔΙΓὯ.6] οὖ [ΟΥ]- 
86 Θυδγθ αἰ οῖρα} ὕὰϊ ποὺ Δι αΪ]δηύ 

Ἰαχύδ, ὑγϑι 10 61 [ΘΠ] ΟσΊι 1}, [6 ἃ ΘΟΙΏΙητ- 

ΠΡ τηϑηϊθὰ5 τηϑηἀποδηῦ ΡῬΔΏΘΠ 

Αὐ 16 τοίροπάθῃξ αἰχὶὺ οἷβ ΒθηΘ 

ῬγοΟΡϑύανιὺ ἘΠαϊὰβ ἀθ σοῦὶβ Πυροου 5," 

Ποὰαῦ [οτἱρύστη οἱ Ῥοραϊαβ πΐο 18.115 Πι6 

Βοποῦδῦ, ΟΟΥΓ δαύθπη ΘΟΙΠῚ ἸοηρΘ δἰ 
ἃ Ἰη6: 

Ιῃ νη) δαΐθιη πι6 οοἸαπηύ, ἀοοθη- 

65 ἀοούγηδβ ργδοοθρύδ, ΠΟΙ ΠΌΠη. 

ἘΘΙ Πα θηΐθα ΘΪΠῚ τιδηάαίαπι ἀοὶ ἐθ- 

πρϑύϊβ ὑγδαϊοπθη Ποπιΐπαπι, ὈδρΕ [πιϑύδ, 
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[]Πὰη ππΔπηδΔη5, ἀάπροίπίπ5. δὐγκ)ὰ 76}} {ὉΠ|8 14} Δηίπαν ρϑ]οὶκ 

[ν]ϑι καίω τηὰπᾶὰρ ἰάυ} ἢ." 

ὙΠ, 9. 9841 Κναίῃ ἀὰ πη , 4114 Ἰην! ἢ Δπαθαίη σαΐηβ, οἱ ἐμδΐα 

32) 
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ΔΉ] μαη ἴΖσναν [αἰςάϊ{ῃ. 

10. Μόίξδβ ἄυκ τδίῃι 5 Ἐ Κνδῃ. οΟνάγάϊ δὐΐδη ὑπϑίηδηα Ἐ 741} 

ἀϊ ποίη {ποῖπα Ἐ 18} (35.461 ὉΡΠΚν}Πάϊ δἰξη (δ᾽ πδιηπια Ἐς ἀϊἐπάπι 

ἀϊι ποίη (οἰπάϊ Ἐ, ἀάπϊπάπ ἀἰάάπιμπ)]άϊα μα." 

11. οἴἷτι 1ὰ5 Κνυθθι Ταθάϊ Κυιπμάϊ τηᾶπηα δὐύίπ [δἰ παπηπηα ἢ 

ἀϊιπάπ ἀϊίμοῖη . Καύγθαη , ἐπαίθὶ {{{ὑῤὄἧἔἧἔ πηάϊἐῃπη5΄, {πιβῆνδῃ 

ὑπαΐθι τι8 τηὶ8 ραθδίηῖβ, 

12. ,14}} πὶ "' ἐγαϊ δῦ! ἢ ἴημα πὶ γαῃῦ ὑάπ᾽δη αὐ [6] ΠδιηπΊδ ἢ 

ἀϊὐπμάπ ἀϊξποῖη (δἰηάϊ, 

138. ,ΒΙάυιΠ)απάδηβ ναύγτᾷ ραΐῃ5 {π|Ζζάϊ δηδθυίπάι! ᾿' Ἰζναγάϊ, 

ἐπῦϑ᾽ δηδία! πα ἢ. [8 σα] ῖκ [να] οἰ καία τηᾶπὰρ ἐάα}10}.΄ 

14. 7811 ἀπαμάϊξαηαβ αἴχα  ὑπὃ ᾿παπαροίη Κναίῃ ἴπὶ ,Ηάυ(ϑ: {ἢ 

15. 4116] 141. ἐγ  ]ά 1} 1" 

15. ΝῚ ναίμε ἘΠῚ αἰαίῃγὸ τπδηβ ἱπηραρραηᾶὸ ἴπ ἵἴπᾶ, ἐπδίοὶ 

ΤηΔΡῚ ἴπα σαμηάϊπ]αη ; ἂκ ἐμαί πβρᾶρσδηαῦ τ8 τη8ηη ἢ, ἐπαία 

ΤῸ {παύω σπηάϊ] Δ η᾽ ΠΠΔΠΉΔΗ. ἡ 

106. οΤαθάϊ ἢνὰβ παράϊ ἀπίόμα μάπβ]απἀόπα Ἐ, σαπάπϑ]άϊ." 

17. 4241} ὑπδὴ φσα]ϊάϊι Ἰῃὴ ραγα τ5 {π|ζάϊ πηδπαρθῖη, ἔγδμαη ἴπὰ 

[ΠΡΟπ]ὸβ 15. ὈΓ {πὸ ρσα]ακῦη. 

18. {11}. Κναίῃ ἄπ ἵἴπη (ὥὔνα 14}} 5 πην ύδηβ Ἐ Π]υ ἢ ἢ ΝῚ ἔτι ἢ- 

1 Ὁπδιηπιθὶ 41} ὑπαΐα αὐδίῃγὸ ἱπηραρσσαπαῦὸ ἴῃ ΠΠΔηΠΔη Πὶ Πηδ5 

ἴπῶ βατηηά!η]8 ; 

190. οὕπίδ πὶ φσδ]θι ἢ ἵπηπια ἴη Παϊγίδ, δκ ἴῃ νᾶηῦα 18} ἴπ 

ὉΥΤη58 ἀϑσαρσοὶῃ, σδῃΓάϊ 610} ἘΞ Δ]]Δη 5. πηδί]η8. - 

20. Κναίμυ-Π8η, {παίθὶ οἐμαΐα τι8 πδηη ὑβσαρραηάὸ {παΐα 

Θδμηά]η610}} ΠΠΔΠΠΔΗ. ἡ 

21. ἵπηδίμγὸ ἄυκ τι Παίγεϊη τηδηπὸ τηϊ ποθ ὉὈ]5 ἀϑραρραηά: 

Καὶ Κι πα Π}πι5, που {Ππ|5,. τηδύγίηγα, 
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ΕΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΗΟ. 7, 9---21. 

ἀνϑρώπων (βαπτισμοὺς ξεξῶν καὶ 
ποτηρίων καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦ-. 
τὰ πολλὰ ποιεῖτε). 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς ἀϑε- 
τεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὴν 
παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 
10. Μωυσῆς γὰρ. εἶπεν Τίμα τὸν 
πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα σου, καί 

Ὁ χαχολογῶν πατέρα ἢ μητέρα ϑα- 
γάτῳ τελευτάτω. 
11. Υ μεῖς δὲ λέγετε ᾿Εὰν εἴπη ἂγ- 
ϑρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Κορ- 
βᾶν, ὅ ἐστιν δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
ὠφεληϑῆς" 
12. (Καὶ) οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 
ποιῆσαι τῷ πατρὶ (ἀυτοῦ) ἢ τῇ μη- 
τρέ (αὐτοζὴ, 
18. ᾿ἀχυροῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ 
τὴ παραδόσει ὑμῶν ἣ παρεδώχατε. 
καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 

14. Καὶ προσκαλεσάμεγος πάλιν τὸν 
ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Αχούσατέ μου 
πάντες χαὶ σύνετε. 
1856. Οὐδέν ἔστιν ἔξωϑεν τοῦ ἀν- 

ϑρώπου εἰσπορευόμεγον εἰς αὐτὸν, ὃ 
δύναται αὐτὸν κοινῶσαι ἀλλὰ τὰ ἐκ 
τοῦ ἀνθρώπου ἐχπορευόμενα, ἐχεῖνά 
ἔστιν τὰ χοινοῦντα τὸν ἄνϑρωπον. 
16. (Ἔε τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, 
ἀκουέτω.) 
17. Καὶ ὅτε εἰσῆλϑεν εἰς οἶχον ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μα- 
ϑηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 
18. Καὶ λέγει αὐτοῖς Οὕτως καὶ 
ὑμεῖς ἀσύνετοί ἔστε; οὐ νοεῖτε ὅτι 
πᾶν τὸ ἔξωϑεν εἰσπορευόμεγνον εἰς 
τὸν ἄνϑρωπον οὐ δύγαται αὐτὸν χοι- 
γῶσαι, 
19. Ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς 
τὴν χαρδίαν ἀλλ᾽ εἷς τὴν κοιλίαν, 
χαὶ εἰς τὴν ἀφεδρῶνα ἐχπορεύεται, 
χαϑαρίζων πάντα τὰ βρώματα. 

"ἡ ΔΌ; Ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐχ τοῦ ἂν- 

39 

ϑρώπου ἐχπορευόμενον, ἐχεῖνο χοι- 
γοῖ τὸν ἄνϑρωπον. 
34. Ἔσωϑεν γὰρ ἐχ τῆς χαρδίας 
τῶν ἀνϑρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ 
κακοὶ ἐχπορεύονται, (μοιχεῖαι), πορ-- 

- , γεῖαι., φόγοι, 

ἷ 128 

ἀΤΟΘΟσπὶ οὐ ΟΔ]ἰσατη, οὐ αϊα [πῚ}Π18 ἨΪ5 

[οὐ οἰ. τυϊίδ. 

Ε αἰοοραὺ 1115 ΒΘηθ ἰσυϊύαπαι [οἱ υἰ5 

ΡγΓδθοθρύατῃ ἀθὶ αὖ ὑγδάϊὑϊοπθι Ὑρ Γ8 Π| 

[ϑυυϑύϊβ. 

Μογίββ- ϑῃΐπη αἰχὶὺ Ἠομποτὰ Ρῥδύγο ΠῚ 
ἔστη οὐ τηδύγθπι ὕπδπι, οὐ Θαϊ τπη8]66]- 

χουϊὺ ραύτὶ δαὺ Τηδύγ!, τηοτῦθ που ΔύαΓ : 

Ὑο5 δυΐθηι αἰοἰ(ἰ5. 51 ἀϊχουῖϊ Ποτηο 

Ρδέγ δαῦ τηϑὺν! ΟὐΥθᾶη, παρά οἰ ἀο- 

ΠὰΠπΠ|, ααοάουμηαιθ ΘΧ ΠΊ86 {01 Ὀτο- 

Γαουιύ, 

Εῤ αἰύγα πο αἰπη ὑὑϊ 15. Θὰ πη απ 8 πῇ 
ἕδοοτθ ραίγτὶ ἴα δῦ τηδίτ], 

Βοίοϊηἀθηΐθα σϑυθαπη ἀοὶ ῬῸΥ ὑ{84]- 

ἐϊοπθιη γϑίνγαμι ααϑγη ὑγδα 1 {{15: οὐ [Π- 

τώ αϊαβηηοα1] τηυ]ύα, ἔδοΙ 15. 

Εῤ δάνοοδῃβ ἰὔθιιαπι ὑσσθαπι ἀϊσοθαῦ 

1115 Αὐάϊύθ πιθ Ομπ65 οὖ ἰηίθ]]θρὶύθ. 

ΝΙΊΗΙ οἱ οχύγδ Ππουιΐηθια ᾿Π ΓΟ Θἢ5. ἴπ 

Θατῃ απο ροί[ δαστη οοἰπαυίπδγθ, [64 

4.88 ἀθ Ποιηΐπθ ρτγοοθάυσπῦ, 1Π1ὰ [ππύ 

4.86 ΘΟΠΙΠ δῦ ΠΟΙΉΪΠΘΠ,. 

51 φαΐβ Βαθϑὺ δγθβ δια! παὶ, δυάίδύ. 

ΕΛ οσὰπὶ ᾿ηὐγοὶ [[6ὺ ᾽π ἀοπηαπι 8, ἔυ1θ8, 

ἰηὐουτορσαδηύ Θὰπὶ αἰ Ο]ΡᾺΪ οἰὰβ ρᾶγδ- 

ῬΟΪΔΠῚ. 

Εῤ αἱὐ 1115 δῖ. οὖ σοβ ἱπρυπάθηὐύθβ 
ΘΙ Ὁ ΠΟΙ πη 6 ]] 6 ρ 5. αα]8, οτηΠ6 ΘΧχύτ]π- 
ΓΘοὰ5 ἰπύγοϊθη5. ἴῃ ΠΟΙΠΪΠ ΘΠ ποη Ῥούθίὑ 

ΘῸΠῚ ΟΘΟΤΙΏΠΠΠΠΙΟΔΓΘ, 

Θυΐαᾷ ποη ἰπύγοϊὐ ἰη ΟΟΥ οἷα [βἃ ἴῃ 

γϑηΐθη, οὗ ἴῃ [606 {πὶ Οχἰῦ, πὰ χρῶ 

ΟΠΊΠΘ5 Θἴοδ5 ἵ 

Πιοοθαύὺ δαύθμι φαοπίϑηι 486 ἀθ Πο- 
τηΐη6 θχϑαηῦ, {Π4Δ σοι πηϊοδηῦ ΠΟΙΠ]- 

ΠΕΠῚ: 
ΑΡ [ἴπὐὰβ ΘΗΪΠ] 46 οογάθ ΠομΪ ΠΌΤ 

οορ! δύϊοπ θα τη8]86 ρτοοθάπηί, Δα] θ δ. 

Του] οαϊο 65, Ποι] οἰ 18. 



. 2 ἘΨΆΝΘΟΕΙ,. ΜΑΉΈΟ. 7, 22---84. 

ὙΙΙ, 22. Τηαῦ)]α, [αι Ἰ Κοίηβ, πη[] οῖηβ, ᾿ἰαΐθὶ, δρ]άϊιθιὶ, ἀπρὸ 

ἀη(6], ν]Δ δ ΘΙ η5, πάππδίγθὶ, πην} : 

» 29. Τὸ Δ1}1ἃ4 ὉΡΙ]πα Ἰππαίμγὃ ἀβσαρσαηά 84} [8] σἀπηάϊπ͵] πα Ἔ 
ΤΠ] ΔΠΗΔΗ. 

» 24, 28}} Ἰάϊηςῃγὸ υδίϊαηἀδηάβ σα] ά ἢ} ἴῃ τηαυκὸβ Τυγὰ 18} ὅ8.61- 

ἀδηθ. 141} ρ]θιΠὰπης ἴῃ ρσαγὰ πὶ νἱ]ᾶα νἱΐδῃ τηϑηηδη Δ} ἢἰ 

πηδηΐα Ἐ σα] άπρη]Δη. 

» 20. ΟΔΠάμβ]δηα 6] γα] η15 Κυϊηδ ὈΪ ἴπα, ὑπ]χῦζοὶ παθάϊ4α ἀδύπίαν 

ΔΙ Δ ἢ ὈΠΗΓά]Π]Δηδ, ΚΥϊΠΠΔη661 αἀγάμπβ ατι ἔδίιπηῃ ἢ ἴ8. 

» 20, γαβυῃ-ίπαη (ὁ Κνυϊπὸ Πάϊπηδ δαύνπὶ ἔγηϊκικα ἘΠ ραβδί .- 
{πά]. 1841} δύῃ ἴπα, οἱ ὑπὸ ὑπηυ] πη ἀϑναύγρι τ5 ἀδύμογ ἸΖΟ8. 

. 21. ἴι ἴδίαβ. Κναίῃ ἄπ ἱχάϊ 1,8 ἐαάγι 5 (δα ναίγιμδη δ Πδ, 

αηΐᾶ πἰ σύμ 0 πἰτπαη Η]4 10 Ἐ θαγπᾶ 18} ναίγραπ Ππαπάδπι." 

28, ἴῃ ἢ δπάμπδῦ [Ππηπ18] Ἐ Ἶ8} Κναίῃ ἂὰ ἵππηὰ 7164], “τάσ]δ; 

8} ἀὰκ Ἐ παπαῦβ ἀηααγὸ Ὀαάδ τηδί]δηα «ἢ ἀγδα πη ἢ] ὈΔΥΠ6.“ 
Ψ“ἷ Ψ“᾿ 

29, 714} Κνδίῃ ἅὰ ᾿χάϊ (ἴη ἐπὶ8 ναύγαϊβ σᾶσρ: υϑ᾽α 4) ἀπμυ] πὸ 

ι8 αἀδύἰν ὑπο]ηά!. ἡ 
" Ψ 

90. {1} σα ]θι μα πθὶ ἀπ σαγάα [(δἰπαιηπηα Ὀἰσαῦ πημα] πη α5-- 

σασθαπα 8} ἐπὸ ἀδύὐαν ΠΙσϑηαθὶη ἃηὰ Ἰίργὰ. --- 
Ψ“ Ψ“ἢἤ 

91. 28} ἃἴξγα ρα]! πὰ πη45. δῇ τηαγκὸμη Τυγὸ 184} οϊάδηδ Κνδπὶ 

'αὖ τη 6] ηὴ (86 11618 τ] ἐν θη άϊη) πηαγκῦμ Παϊκαραύ]αίοϑ. 
Ψ“ Ψ 

Ψ“ »“ἷ 
92. 9648} Ὀόγαῃ ἄπ πη θάπααπα [[αϊητηαπα 74} Ὀδάπη ἴπα, οἱ 

ἸαρΊ δα] ἴπηπηα πὰηάα. ἕ 

» 99, ΖΔ}, δίηιπηδηθ ἴπα αἵ πιδηδαρθίη [ππᾶγῦ, Ιαρίάα ἢΟΡΎΔἢΒ 

[οἰ ἤδὴβ ἴῃ ἀυίόπηα ἴπημηὰ 18} Γρϑ()νὰπαβ Ἐ αὐξάϊοκ ἱπροῦη ἴ8. 

94. 941) υδία!Πναπαβ. ἀπ Ὠϊμηηα ραϊνορία 18} Κναΐ ἀπ Ἰπηηὰ 

ΑΙ αΐμα΄ ὑμαΐοι 1ΠῸ ὈΒΙυΚη“, 
-» 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΠΟ. 7, 22. 834, 

ὙΠ, 22. Ἀλοπαὶ, πλεονεξίαι, πονηρίαι, 

3) 

2) 

2) 

2) 

3) 

2) 

2) 

δόλος, ἀσέλγεια, ὀφϑαλμὸς πογηρός, 
βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύγη" 

23, Πάντα ταῦτα τὰ πογηρὰ ἔσω- 
ϑὲν ἐχπορεύεται χαὶ χοιγοῖ τὸν ἄγ- 
ϑοώπσον. 

94, (Καὶ) ᾿Εκχεῖϑεν [δὲ] ἀναοτὰς ἀπὴλ- 
ϑὲν εἷς τὰ μεϑόρια Τύρου (χαὺὶ Σι- 
δῶνος). χαὶ εἰσελθὼν εἷς οἱἰχίων 
οὐδένα ἤϑελεν γνῶναι, χαὶ οὐχ ἠϑυ- 
νήϑη λαϑεῖν. Γ 

ὁῦ. ᾿ἀχούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς 
εἶχεν τὸ ϑυγάτριον πνεῦμα ἀχάϑαρ- 
τον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς 
πόδας αὐτοῦ" 
206. ἯἩ δὲ γυνὴ ἣν Ἑλληνίς, Σύρα 
«Ῥοινίχκισσα τῷ γένει" χαὶ ἠρώτα 
αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐχβάλη ἐκ 
τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς. 

21. Καὶ ἔλεγεν αὐτῇ “ἄφες πρῶτον 
χορταςϑῆναι τὰ τέχνα" οὐ γάρ ἔστιν 
καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέχγων 
χαὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 
28. Ἡ δὲ ἀπεχρίϑη χαὶ λέγει αὐτῷ 
Ναί, χύριε" χαὶ (γὰρ) τὰ χυνάρια 
ὑποχάτω τῆς τραπέζης ἐσϑίουσιν ἀπὸ 
τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 
29. Καὶ εἶπεν αὐτῇ “΄Πἰὰ τοῦτον τὸν 
λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυϑεν τὸ δαιμό- 
γιον ἐξ τῆς ϑυγατρός σου. 
80. Καὶ ἀπελθοῦσα εἷς τὸν οἶχον 

αὐτῆς εὑρεν τὸ παιδίον βεβλημένον 
ἐπὶ τὴν χλίγην χαὶ τὸ δαιμόνιον 
ξεληλυϑός. 

91. Καὶ πάλιν ἐξελϑὼν ἐχ τῶν ὁρίων 
Τύρου ἤλθεν διὰ Σιδῶνος εἷς τὴν 
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον 

τῶν ὁρίων 4εχαπόλεως. 
32. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν [χαὶ] 
μογιλάλον, χαὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν 
ἵνα ἐπιϑὴ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 
383, Καὶ ἀπολαβόμεγνος αὐτὸν ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου χατ’ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς 
δαχτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ 

καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὖὐ- 
τοῦ, 
84, Καὶ ἀναβλέψας εἷς τὸν οὐρανὸν 
ἐστέναξεν, χαὶ λέγει αὐτῷ Ἐφφαϑά, 
0 ἔστιν Ζ]αγοίχϑητι. - 
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Τατία, ἀναγ (186, πϑαυλύϊδιθ, ἄρ] 5, ἰπ- 
Ῥυάοιεϊα, οου]πβ τη], ΙΔ ΒΡΠθτηΐδ, 
[ρουθῖα, [Ὁα]υἰ δ: 

οτηηΐᾷ Πᾶ60 τηδ]ὰ Δ ἰηὐὰβ ρτοοθάυῃύ 

οὺ σοχμημηπηϊοαηῦ ΠοΙηΪΠΘΙη. 

Εὺ ᾿πᾶθ [ρθη ΔΌΪΌ ἴῃ ἤπθ5 Τυτὶ 

οὐ Ῥιάοπίβ: οὖ ἱπργϑί 8 ἀομγαμη Π6Π|ϊ-- 
ΘΙ γο]αϊῦ [Οἷγθ, οὖ ποὸη ρούαϊῥ Ἰαύθυθ. 

Ἅ]οΥ οηΐμη [ϑέϊπι τὖ δααϊνι 46 60, 

οαΐϊὰβ Βα θοὈαὺ Π]1ἃ [ρ᾽γ ὑατη ἱτη πη ἀπηη, 

ἰηὐγανιῦ οὐ φῬγοοιαιῦ δὰ ρϑάθβ οἰυβ: 

Ἐταὺ δαΐθπι τυ] ον ΘΘΏΔ 15, ὥὄγτο- 
ῬΒΟΘΗΙ ἃ ΘΘΠΘΥΘ., οὐ τοραθαῦ θατῃ αὖ 

ἀδοιηοηΐαμη οἰϊοογθὺ ἀρ Π]1ὰ, θἰμβ. 

Θὰ αἰχιὺ ΠΠ 5ἴπθ ρῥυΐαβ [δὐαγατὶ 

Π]ΙΟῸΒ : ΠΟ οἰ ϑῃΐπὶ θΟΠΠῚ [ἈΠΊΘΥ6 ρΡᾶ- 

ΠΘΠῚ ΠΠ]ΙΟσαμὰ οὐ πιϊξέουθ δ θ8. 

Αὐ 11ὦ τοίρομπαϊθ οὐ ἀἰοϊθ οἱ ὕ6ααθ, 

ἀοιηηθ : Πϑηὴ οὖ οδίθ}}1 [Ὁ πηθη 8, οοπ]- 

ρἀπηῦ 46 τῊϊοὶβ ΡΕΘΙΟΓΆΠΙ. 

Εῤ αἱῦ 111 Ῥγορύθσ. μη [ΘΥΤΠΟΠ ΠῚ 

γὰρ: οχὴὺ ἀδοιποηΐαμη 46 Πα ἐπδ. 

Ἐ οαὐπὰ Δ01{{6ὐ ἀομηατη [8 1ὴ, ἱπνθηϊὺ 

ῬΆΘΙ]Δπὶ ἰϑοθηΐθπι [ἀργὰ ᾿θούαμα οὐ 486- 

ταοηΐϊατη Θχ 6. 

Εὺ ᾿ὔθυαμη οχΐθηβ 46 ἤηϊριιβ ΤΥ τθ- 

ἰδ Ῥ6Ὶ ᾽ἀοπθι δά τηᾶι Δ] ]|4 686 ἰπ- 

61 τηθα]ο5 ἤποβ Π.θοΔΡοΟ]605. 

Εὺ δἀάἀποπηῦ οἱ [γάππιὶ οὐ πηαέαη, 

οὐ ἀθρυθοδπύαν Θαπ αὖ ἱπροπδῦ 111 τηᾶ- 

ΠΕΠῚ. ξ 

Ελ ΔρΡρυθῃθῃάθηβ θαϊὴ 48 ἐπγθϑ [80Γ- 

[πὶ τὺ αἰριζοβ [05 ἴῃ ΔΌΣ] 8.5. Θ᾽ 15, 
οὐ Θχίραᾳ θη5 ὑθυϊριῦ Ἰπριδπι οἷα, 

Ελ [αἰρίοίθηβ ἴῃ οδϑὶαπι ἱπρθηγαΐξ, οὗ 

αἰῦ 111 ἘΠ οίμα, ααοὰ ον Αἀδροιῖτθ. 



120 ἘΑΝΘΕΣ, μα 7, 3 ἘΞ Θ᾽. 

ὙΠ, 85. 28} [πηβάϊν πβὶακπόἀδαάπη Ἰηπηα ἈΠ] Δ η5 74} δπαθαπᾶ- 

ηδάδ' ὈΔη6α] ἱπρρῦπβ ἴ5. 181} γα! αι γα πέρ. 

. 90. 9Δ48} δηδθάμπῃ ἴῃ, οἱ ᾿η8πΠη πὶ Κνάίμοιπα. ἤνγαη ἤἰὰ 15. ἴπῃ Ἐ 

δηδθάμπςη, πηάϊ5. ἐμδιημηα Ἐ 6ἷ5. τηδτἀδάπη. 

» 94. 48}} αἰαγαί[ἅπ᾿ 44] οΙκΙἀδα πη Κυμπαηάδηβ Ν᾽ Α11ὰ ἃ] αΐα ρἃ- 

ἰανάα, ἰὰθὰ Ὀάπάδῃβ σαίάυ) ἢ ραμάμπβ]αη 184} πηγϑα]απάδῃ8 

γϑα]δη." 

ΝΠ], 1. ἴη 7ἀϊπάϊπηη ὑπδηὴ Ἐ ἀδραι αἴδια ἘΞ δὐ ἢ]π τηδηδράϊ τηδηᾶ- 

σ61η Ἐ νη θη ἘΞ 18}1 ἢ1 Ππαρδηάδιῃ ἕ, ἤνα τηδί! θη, αἰΠά]-- 

ἰδη 45 {Ἰροη]δηβ ἢ Κνδίπαῃ ἀπ ἴηι: 

2. Ιηΐριηδαᾶα αι {π|Ζάϊ ᾿ηδηδροθῖη, πηζᾶ 1 ἄαρδηβ {πχ]π5 τ] ἢ 39 3 [- 3 

ΠῚ5 νη 18} ΠῚ Παραπα, νὰ πηδί]άϊηδ. 

9. οἶδ Ἰαθάϊ [τ α]δία ἴὴ5 ἀπ νυ ῃγδηβ ἄὰ ραγᾶα ἴΖᾷ, υἱι,βχρεαμπα 39 ε 3 

δηδ, σίρὰ ; [Ὁπη61 ΤᾺ {18 ζᾶ ἐαίσγαίῃγὸ Κυδπηαη." 

4. {11 ἀπαμόϊαη ἴπημηα {Προ π]β ἴ5 ᾿Ἡναθῃγὸ ὑπδηὴ85 πὰρ ἢνδ5 ἔ 3) ᾿ ᾽ 8 

σϑ Π]η Β] ἀ θα ἃπὰ ἀπέμιαάϊ Ὁ’ 

ὅ. {84} ἤδη. ἴπβ ᾿νδῃ ᾿τηδϑηδρδηβ Παθάϊῃ Ὠ]άϊθδηβ 76 10 οἱβ 
κυδίμαμ Ιθαη. ἡ ( 

6. 941. δηδθάμπι {π|Ζάϊ ᾿ηδηδρθὶη Πα θα πὰ αἰνἐπάϊ. 18} 

ὨΠΠη]8 Π65. ὑπδη5 ΠἸὈὰπ Β]ἀΙ θη5. Δ} Ἐ ἃν}! πἀοπαά5. σαργὰκ 14} δὐ- 

9 

39 

σα [Πρδη͵δηι (δἰηάϊηι, 6δἱ δἰαρι ἀαθίηα [αύγ. Δ αὐἹαρταδάτιη 

[αύγ {πὸ τηδπδρθΊη. 

» ἐν. 4} Παρθάϊἀδάπη ΠΙκαηβΒ ανϑηβ ἰὼ} ἐπδηβ᾽ ρδίμ]α  Π]Δη 5 

Κναί, οἱ αἰ]Ἱαρι δ άθιηα 1411 {Π8η8. 

8, Οδιηαίἀδάπη ἐπδη 182} (χα άϊ ναὐύγίππη. Δ ἀδηδιηαη [1005 
σαθυκὸ Πθὰη ἐρυγθιάδηβ. Ἐ 

29 

». 9. Μο[απας}-πὰῃ {πά] πηαἰ]αηάδηβ Ἐ [νὰ Πανὸν ἐπα(αηα]ῦ5. ἰΔἢ 

ἔγα!άὺ Ἰη5. 

10. {181} σαϊάϊ [ἀπβάϊν ἵπ {κὶ|ρ τη [ἸρΡΟπ]Δ πη [δἰπάϊπι 8} 

Καῖ ἃπἃ [ὄνὰ Μαραα]αὴ. Ἔ 
32 

,», 11. 426} υὐταπηὰη ἘΔ Γἀ 1615. 18} ἀπραηηιη τη [Ὁ ΚΊδηη ἸΠηΠ18, 



ΕΥΑΝΟΕΙ,. ΜΑΒΟ. 7, 88 ---8, 11. 

ΥἹΙΙ, ϑῦν Καὶ (εὐθέως) ἠνοίγησαν αὐτοῦ 
αἱ ἀχοαί, καὶ ἐλύϑη ὁ δεσμὸς τῆς 

΄ Ε - Ἢ , Ὑ ΝΞ 
γλωσσὴῆς αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρϑῶς. 

., 90. Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μη-- 
δενὶ λέγωσιν (-ΞΞ εἴπωσιν)" ὅσον δὲ 
(αὐτὸς) αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ 
μᾶλλον περισσότερον ἐχήρυσσονγ᾽ 

» 91. Καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες Καλῶς πάντα πεποίηκεν, 
χαὶ τοὺς χωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν χαὶ 

κ Ε] ’ - 

(τοὺς) ἀλαλους λαλεῖν. 

ΥΠ|, 1. Ἔν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν 
πολλοῦ ὄχλου ὄντος χαὶ μὴ ἐχόντων 
τί φάγωσιν, προσχαλεσάμεγος τοὺς 
μαϑητὰς [αὐτοῦ] λέγει αὐτοῖς. 

» 3. ΖΣπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, 
ὅτι ἤδη ἡμέρας τρεῖς προσμέγουσίν 
(μοι) καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν. 

.» 9. Καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς γήστεις 
εἷς οἶχον αὐτῶν, ἐχλυϑήσονται ἐν 
τῇ ὁδῷ" καὶ τινες (γὰρ) αὐτῶν [ἀπὸ] 
μαχρόϑεν εἰσίν. 

» 4. Καὶ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ μαϑη- 
ταὶ αὐτοῦ [ὅτι] Π|ό6ϑεν τούτους ϑυγή- 
σεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ’ 
ἐρημίας; 

» ὅ. Καὶ ἠρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε 
ἄρτους; οἱ δὲ εἷπαν Ἕπτα. 

» θ.. Καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀγαπε-- 
σεῖν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ λαβὼν τοὺς 
ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔχλασεν 
χαὶ ἐδίδου τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ ἵνα 
παρα[τιϊϑῶσιν" χαὶ παρέϑηχαν τῷ 
ὄχλῳ. ' 

»,. Καὶ εἶχαν ᾿ἰχϑύδια ὀλίγα: καὶ 
εὐλογήσας εἶπεν παρατιϑέναι χαὶ 
αὐτὰ. 

»8. Ἔφαγον δὲ χαὶ ἐχορτάσϑησαν, 
χαὶ ἡρὰᾶν περισσευματα χλασμάτων 
ἑπτὰ σπυρίδας. 

» 3. Ἦσαν δὲ (οἱ φαγόντες) ὡς τετρα- 
2 

κισχίλιοι " χαὶ ἀπέλυσεν αὐὑτοῦς. 

» 10. Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς [αὐτὸς] εἰς τὸ 
πλοῖον μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ἡλ- 
ϑὲεν εἷς τὰ μέρη ΖΙαλμανουϑά. 

» 11, Χαὶ ἐξῆλθον οἱ «ααρισαῖοι χαὶ 

ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες 

Ὁ 

ΕΛ [ἐπι ἃρουύαθ [πὖ ΔΘ 5. οἷμβ, 

οὐ [ο]αύπμη οἱξ νἱποῦ! απ Ἰἰηριιὰθ οἰπβ, 
οὐ Ἰοασαθθαίαν τϑούθ. 

Ἐὺ ργδροορὶῦ 1115 ἢ οαἱϊ ἀϊοογοηΐ : 

ααδηΐο πιᾶρὶβ δαΐθηι οἱβ ργδθοϊρίθθαΐ, 
ὑδηΐο Ρ]ὰ5 ρυδθαϊοαθδηῦ; 

Ε 60 Διηρ] 15 Δατηϊ Γαδ η αν ἀϊοθηΐοβ 

Β6η6 ομηηΐᾷ ἔβοϊύ, οὐ [ἀτάος ἔθοϊθ δαα!το 

οὐ τηπύοβ Ἰοααί. 

Ιῃη 115 ἀἴοθαβ ἰζουαπη οὑπὶ ἐυγθᾶ 

μη] δ, οἰ οὐ πθὸ Πδθουθηῦ ααοά τηδπᾶα- 

ΟΔΙΘηῦ, ΟΟηγοΟδΟΪ8 ΟἰβοΙρα]15 αἰἱύ 1115 

ΜΊΓΘΥΘΟΥ [ἈΡΘῚ Τα θη, ααΐα, 6666 Δ ΠῚ 

ὑυϊάσο [απ οπῦ τὰ πρὸ Βαρθθηῦ ηποᾶ 

ταδηἀπορηΐ, 

ΕῸ ἢ ἀἰπη 8 γ0 ΘῸΒ. ᾿ΘἰΠΟΚ ἰῃ ἀΟΠΊΙΠῚ 

[ἀδπι, ἀδἤοϊθηῦ ἴῃ νἱᾶ: αυϊάδηι ΘΠΪΠῚ 

6Χ οἷβ 46 ἰοῃρα γϑηθιιηῦ. 

Εὺ γοροπάθγαηῦ οἱ αἰ [ΟἸ]ΡῸ] [αἱ Τ[πᾶθ 

{Ὁ05 ρούθυιῦ αἱ ἢ [ἀὔαγαυθ ῬΔΗΪθᾺΞ 

ἴῃ [οἰϊὑπαΐη6 ὕ ' 

Εὖ Ἰηὐουτορδνι 605 ποῦ ρ8πθ5 Πᾶ- 
Ὀουβ ἡ αὶ αἰχθυπιηύὺ ϑθρέθι. 

Ε ρυδϑοορὶῦ ἔαγθδθ ἀἸβοσσ θοῦ [ἀρτὰ 

ἔθυυδπι : οὗ 8ΟΟΙρΊΘη5 ἰδρύθπι ρᾶη65 ογδὰ- 

{ἰὰ5 ἃρΘη5 ἔγοοιῦ, οὖ ἀδθδῦ αἰ[ο]ρα]}15 
[15 αὖ ΔρΡρΡοπούθηῦ: οὖ ϑρροίαογπηῦ 

ἐαγ0 86. 

Ελ Βαρουδπὺ ῥιΓοἰσα]ο ρᾶποοβ: οἱ 

Ἰρίοβ. θοπθαϊχιὺ οὐ ᾿αΓὺ ΔΡΡοΩΪ. 

Εὖ γιδηδαρανοσιηῦ οὐ [αὐαγδίϊ [αηΐ, 

οὐ [αβύπ]θγαηύ ααοά [ἀρογᾶγογαῦ ἀ6 ἔτγδο- 

πηθηὐ 15, [Θρύθῃ βροχίαβ. . 

Εγδηῦὺ δαΐθμι αἱ τηδηαποδγουδηῦύ 

ααδ 1 ααδύξαοι. τη }]18: οὐ αἰπὺ 605. 

Ἐπ [ὑδἰϊπι δἰ ςθημθηβ πϑσθι οὐπη α1{- 

ΟΡ] 5 [αἰ σϑηϊῦ ἴῃ ρϑιύθβ Πδ]πιᾶ- 

πίῃ. 

ΕΛ οχϊουπηῦ ῬΗδγίδαθὶ οὐ οοθρθυπηῦ 

ΠΟΠΟΌΪΓΟΙΘ ΟἿΠῚ 60, 4ιϑθγθηΐθβ 8Ὁ 1110 
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Ἵ 

ἘΥΑΝΟΈΕῚΙ,. ΜΑΉΈΟ. 8, 12---25, 

(ὉκΚ]ηάδηβ. ἀπ ἴπητηδ, ἐάϊκη τι8. Πἰπηπα, ἔτάϊ Δηάδη5 ἴη8. " 

ΥΠΙ]Ι, 12. 48} υἱνοδρ)|αμ 5. Δ μη [Θἰπδιηπηα, ναί νὰ ὑπαία Καπὶ 

τάϊκη (Ὀκ ἢ} Αἰηᾶπη, Κνϊα ἴΖνῖβ.: 14041 ρἱθάϊδάπ Καη]α ἐπδπι-- 

29 

39) 

29 

39 

2) 

τη ἰάϊκηδ.. Ἐ 

18. {111 αἰδίαηα5 ἴη8, ρδ]βι παπᾶ αβγα ἴῃ {Κρ αϑ] άπ Ὠίη- 

ἀδ1 ΤηΔ]6]η. 

14. {111 υἱανιππηηδαδάπη πἰμηὰπ Ὠ] ἀϊ θα ηὴ5 Δ} πῖρθα ἀϊπαηα δ] ά 1 

ἢἰ παθάϊαἀδαάπη τ] [15 ἴῃ {Κ|ρὰ. 

15. 78} δπαρθάυπῃ ἵπὶ κυ ῃμαπὰβ βδίην ει, δἱ Ἐ δἰ ἢν ἢ 1ΖΥ 18 

{Π15. ὈΘΙΠῸ15. Ελγθἀ1ὼ 141} ὈΘΙ{ἰ5 ΗδγοαΙ5." 

10. 94} ἐπαμίδαπη τ [15 τὺ Κνυιπαηάδηβ, πηξὸ Η]άΙθ8η8 

ΠῚ Πα 81}. 

"" 

17. 7181 αι ]αη5. δι Κναῦῃ ἀὰ ἴῃ (να ἐπαροκοῖθη, ἀπίὰ 

μ] 1088. πὶ μα! ἢ. πὶ πϑύ ἔλα] 10 ἢ1π ναί 7 [αη08] Ἐ ἀάα- 

Ῥαία παράϊ ἢ Παίγ ἴΖγαν. 

18. ,ἀαυρὸπα Παθαπάδληβ πὶ ρίαν τς [αι ἀπίόπα Παθαπάδπβ εἰ 

δ δα 610}, 18} ΠῚ σαμηπηπί!, 

19. ΤΠδη ὑπᾶη8 ἤπηξ Π]άϊθαπηβ σαῦγὰκ διῇ ἐπαίαηα]ῦπη, ἤνδῃ 

τηδηασὺβ (άἀϊη] 8. [105 σαθγακὸ πἀβηδιηαῃ 7. Κνδίμαη ἀπ Ἰτητηὰ 

Ὁ Τνα]}1{΄. 

20. ,Αὐμέμαη ὑπᾶὴ ὑπᾶπη5 ΠΠΡὰη μ]άϊαη5 Ἐ Πανῶν ἐπα{ππα]ῦ 1], 

᾿νδ ἢ ΠΙΔΠΡ ΠΒ. ἰΡΥγοἀδη5. ἔΠ]Π]ὰπ5. σαῦγακὸ πδπόπηα 9. ἴ{Π| οἷβ 

κΚνυδίμπη «Θιθαη΄. 

21. 781. Κναί ἀὰ ἴῃ. Ἡνγάϊνα πὶ. παῦδι. {γα  Ἀ}10}ν ὃς ..τ- 

22. 7} Κνδιηθη ἴῃ ΒΑιΠδηϊϊα ἘΞ [απ θόγαη. ἄὰ μα ὈΪπάδῃ 

18} δάμη ἴπᾶ, δἱ ἵπηηα δἰξάϊκὶ. 

29. {Δ4}} [αϊγργυοιραημαθβ μᾶπᾶμ {π|5 ὈΠΠηαΪη8Β πἀβίάπθῃθ ἴπα αὐδηᾶ 

γΘΙΠ 15. 14} [ροϊναπαὰβ ἴῃ ἁπρῦηα ἴ8, δἰ]δρ]αηαβ δηὰ ἔς ΠΑΠΠη8 

(οἱπὸ5 ἢ ἔγα} ἴπᾶ, σα-αῆνα- ἢν] Ὁ 

924, 784}} υϑία!ῃναηάθ Κναίῃ ,(ἰαἰαίπγα πιᾶη8, ὑπαίοὶ [νὰ μᾶρ- 

τηδη5 σαίαίῃνα σαρρδηάδῃβ.ἡ 

2. ὙΤμαίηγῦδ αἰγα ραϊαριᾶα παηᾶθηβ ἃπα ὑπὸ ἀπρῦπα 185. 78} 



τῳ 

ἜΨΑΝΘΕΙ,. ΜΑΒΟ. 8, 12---28, 

᾽ ΑἹ - - κ ΠῚ ω 5 

παρ αὐτοῦ σημεῖον. ἀπὸ τοῦ οὐρα- 

γοῦ, πειράζοντες αὕτογ. 

ΥΠ|, 12. Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι 

3) 

3 

3) 

9) 

32) 

αὐτοῦ λέγει Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ 
σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοϑή- 
σεται τὴ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 
18. Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς 

(εἰς πλοῖον) ἀπῆλϑεν εἰς τὸ πέραν. 

14. Καὶ ἐπελάϑοντο λαβεῖν ἄρτους, 
καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐχ εἶχον μεϑ' 
ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 
16. Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων 
Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 
«Ῥαρισαίων χαὶ τῆς ζύμης “Πρώδου. 
10. Χαὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους 
(λέγοντες) ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 

117. Καὶ γνοὺς (ὁ ἸΙησοῦς) λέγει αὐὖ- 
τοῖς Τί διαλογίζεσϑε ὅτι ἄρτους οὐκ 
ἔχετε; οὕπω νοεῖτε οὐδὲ συγίετε; 
(ἔτ) πεπωρωμέγην ἔχετε τὴν χκαρ- 
δίαν ὑμῶν; 

18. Ὀφϑαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, 
χαὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀχούετε, καὶ 
οὐ μνημογεύετε; 
19. Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔχλασα 
εἷς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους 
χοφίγους χλασμάτων πλήρεις ἤρατε; 

λέγουσιν αὐτῷ “ὠδεχα. 
20. Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἷς τοὺς τε- 
τραχισχιλέους, πόσων σπυρίδων πλη- 
ρώματα χλασμάτων ἤρατε; οἱ δὲ 
εἶπον (ΞΞΞ καὶ λέγουσιν αὐτῷ) Ἕπτα. 
21. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς (Πῶς) Οὔπω 
συγίετε; 
22. Καὶ ἔρχονται εἷς Βηϑσαϊδαν. 
καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ πα- 
ραχαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοὺ ἅψηται. 
23. Καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς 

τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν (Ξ ἐξήνεγκεν) 
αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, χαὺὶ πτύσας 

εἷς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιϑεὶς τὰς 
χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτις αὐτόν Εἴ τί 
βλέπει; 

24, Καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω 
τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ 
περιπατοῦντας. 

20. Εἶτα πάλιν (ἐπ)ἔϑηχεν τὰς χεῖ- 
ρᾶς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ 

1ὲ9 

Πρηαπὶ ἀθ οδθῖὶο, ἰθπιρύδηὐθ5 ΘῸΠῚ. 

ΕΛ ἱπροη 6 η5 ἰρὶτιθα αἰῦ Θυϊά ρ6- 
ποιαύϊο 1{Ὁὰ ααδοηὶύ Πρ πατη ὁ Αἰηθη αἶοο 

γο ὶβ ΠῚ ἀδθιθαν ρϑηθγδύϊοηϊ {{Ὁ| Πρ πηι. 

Ἐῤ ἀἰπϊ θη Θὸρ δΔίοθηθηβ. ᾿ὐθυιηη 

πᾶγΘΙ ΔὈΙὺ ὑσᾶπηβ ἔγούμπ. 

ΕΛ ΟὈΙΠῚ [απ [ἀΠΊΘΥΘ ῬΡΆΠΘ65, οὔ ἨΠῚ 

ἘΠῸΠῚ ῬΆΠΘΠῚ ΠῸΠπ ΒᾶΡΘΟΔηῦ [Θοαμ ἴῃ 

ΔΎ]. 

ΕΛ φρεδθοίριθθαῦ οἷβ ἀἴοθῃβ ὙΥἹαθίβ, 

οσαγοίθ ἃ ἴθυιηθηΐο ΡΠ ὩΘουπ.η οὐ ἴθυ- 

γτηθηῦο Ἡργοάϊβ. 

ΕΛ οοσιαθαπῦ δὰ δἰξοσαύγαμι ἀ] 6 6η- 

ἰθ5 ΄αϊῷ ῬΡᾷη65 ΠΟ ὨΔΌΘΙΠΙ. 

Θαο οορηϊίο [Θ[ὰ5 δἰύ 1115. Θυϊά 6ο- 
σθαι ααϊὰ ῬΆΠΘ5. ΠῸῚ ΠΘΌΘΟΙΒ Ὁ ΠΟΗ- 

ἄστη ΘορπΟΓΟἰΠ15 ἢΘς ᾿π 6116 ο 5 7 δάππςο 
οδθοδύαπη ἢΠΔΡΘΟΪΒ. ΟΟΥ γϑίἐχαπη 

Οὐουϊοβ μαθθπίθα ποη νυἱαθέϊβ, οὐ δὰ- 

ΤῸ5 Βαθθηΐθβ πο Δαα 5, π6 6 τϑοοτάδ- 

τ] η] ὕ 

Θυδηάο αὐϊπαπθ Ῥ8Π65 ἔΓΘΟῚ ἴῃ 4α]}- 

46 τηῖ]18, ἀποὺ ΘΟΡΠΪΠΟΒ ἔγαρ ΘΠ ΟΥΊΙΠῚ 

ΡΙθμοβ [αἰθα {15 ἢ ΠὨΙοαηὺ οἱ Τ)ποαθοίηι. 

Θυδηάο οὖ [δρύθῃ Ῥ8 65 ἴῃ απδύθαο 

ΤΉ1118., χαοὺ ἰρογίαβ ἐγαρτηθηζοσισῃ {α]1- 
[εκ Ὁ Εὖ ἀϊουπὺ οἱ δϑρίθιῃ. 

ΕἘλ ἀϊοοθαὺ οἷ Θαουηοάο ΠΟ αΠῚ 1Π- 

6116 οἱ δἱβ ὁ 
Εὐ γϑηϊαπὺ Βοίμίαϊ δ: οὐ δαδασαμπὺ 

οἱ οδθοῦπι, δ τοσδρθδηῦ θυμῃ αὖ 1Ππ1ὲ 

ὑδηρθγθύ. 

ΕΛ ΔρΡρυθ θη άθηβ τηϑηστῃ ο8 660] θἀα- 
χὶῦ Θὰ οχίτα υἱόσμα, οὖ ΘΧΡΌΘΩΒ 1ἴἢ 

ΟΟΌΪΟ5. οἰὰβ ἱπροί5 τηδηὶθαβ [αἷβ ἰη- 

ἰοττοσαγὶῦ θὰ [1 δ] ααϊα νἱἀθγού. 

Εῤ δἱρίοϊθηβ αἰἷῦ 1 άθο Ποιηῖηθ5 γϑὶαύ 

ΔΥΌΟΤΘΒ ΔΙ] ΔΗ ΐ68. 

Το ῖπάθ ᾿ΐοσαπι Ἰηροίαϊδ τηϑηπ8 [ὈΡΘΥ 
ΟΟυΪο5 οἷὰβ, οὖ οοθρὶ νἱάθγθ, οὖ συϑ[- 

9ϑ 



ἅμ: 

130 ΕΑΝΟΕΙ,. ΜΑΈΟ. 8, 20---85. 

δαϊανιάα ἴηα πϑίδ ἤνδη. 184} αὔίγα Ἐ σαί 5. ναυτῃ [δ σαί ην 

θαυ ΐαθα 4188. 

ὙΠ], 20. 941} ἱπίαπαιαα ἴπα ἀὰ ραγτάα ἴ5 Κυϊπαηᾶς (ΝῚ ἴῃ {παία 

39 

39 

3) 

29 

2) 

γ 618 ραρράϊβ, πὶ τη πηῃπη [υ!Πάϊ5. ἴῃ. {Ππδιημηα νϑ( α΄ Ἔ. 

21. 7681. υβ᾽άά]α ἴδίαβ 71.}} ΠΠρΟπ]ὸβ 15. ἵπ νϑ( μία Ἐ Κἀϊ αγίαβ τ8]-- 
Ζὸβ ΕἸΠΡΡράιβ. 741}1} ἃπὰ νὶρᾷ ἴδ} [Προηδηβ (δἰηδηβ, Κυιπδπαβ 

ἀὰ ἴῃ «(Ἡνδηδ της Κυιπαπα τηδη5 νἱίδη γ΄ 

28. ἴτπι εἷβ ἀπαπολιη. ἰὐπαππᾶη ἐπαπα ἀάπρ]απα αι ἀπίπαγάϊ 
Ἠξδ]δη ; [ἀχτηά1}} {πὰ ἀϊηδηα, ρῥγαύξδεξ." 

20. 141ν 15 ναί ἀὰ ἵπι  Αὐμίμδη. 115, ἤναπα;, ταῖς, ευτθ τίη κι: 

ἴδῃ 75 Απμαπεῇῆεπαβ ἔπη Ῥαϊίστιβ Κναῦῃ ἀὰ ἴπητηα Τα ἴθ ΟὨΥ π5.Ὁ᾿ 

90. 4248} [αὐγθάμπςῃ ἴπ, οἱ ᾿ηδηημπη ἢἰ Κυδίμοίηα Ὀἱ ἴΠ8. 

91. 2411 ἀπρηη 1άϊβ]αη ἴπ8, ὑπαίθὶ 5Κ8] [ἀππ8 πηδη5 ἢϊὰ νἱηπδῃ 

78} υβδκιαίδη Κα] 45. ΤὉ ἔταπη ἐπάϊμη {π|{{8 | 18}} {πάϊτη αὐμυμη]-- 

[Δὲ σα α]αη 714} ὈΟκΚαυ]δη 14} ἀβκυπηδη 714} ἰδ {Π71Π5 ἀρ ἢ 

πϑίξαηάδη. 

92. 9Δ}} [νἱκαηύμαθα ἰμαΐα ναύγτα ται. 4} δἰ πα πα85. ἴῃ 
Ῥαϊίναβ ἀθραηπ δπαθοἰξδη ἵπὰ. 

38. ἴδπι 15. σανδηβ]απαβ {Πκ 18} ραίαί πναηᾶβ ὑπαμβ ΠροηἼαπδ [8]-- 

Π8Π5 ἁηθθάϊυ Ῥαϊίγα Κυιμαηάθ Οαρρο Πἰπ αν τῖκ, ϑαίδηδ; πηϊὸ 

ὯΙ γα Π}15. ὑπάϊπη σας 5, αἷς ἐπάϊπη τηδηηᾷ. ἡ 

94, {11 αὐπιάϊϊα πα 5. ὑπὸ ᾿παηαρθίη τ {ἢ {ΠΡΟ π]απη [δἰηάϊμη Κυδίῃ 

ἀὰ πὶ ,ὔδϑὶ ψ}}} ΔΙᾺ 118. 11} 8 ἢ, Ἰηνιαάϊ {Πκ ΠΙΌαη 74} πἰπηάϊ 

ϑαϊσαη (Θἰηαπα 78} 141{{} 4} τη ϊκ΄. 

95. οϑδθὶ 841115 ν11 (ἄϊνα]α (ϑἰηὰ ρϑπηδβίδη, ἔγα κυ 610} 1Ζάϊ ; 10 

(οἱ ἔγα κυ! 61} [ἀϊνα]ά! (οἰπάϊ ἴῃ τηθίηα. 14} ἴπ ἐπζὸβ αἰναρ-- 
σο]]ῦηβ, βσαηδβ]) 1} ὑπὸ.“ 



ἘΥΑΝΟΈΙ,. ΜΑΗΟ, 8, 420---850. " 

χαὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι χαὺ 
ἀποχατεστάϑη (ΞΞ- καὶ διέβλεινεν χαὺὶ 
ἀπεχατέστη) καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς 
ἅπαντα. 

ΥΎΠ|, 90. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἷς οἶχον 

2) 

2) 

7) 

3) 

αὐτοῦ λέγων Μηδὲ εἷς τὴν χώμην εἴς- 

ἔλϑης (μηδὲ εἴπης τινι ἐν τῆ χώμῃη). 
9. Καὶ ἐξῆλθεν ὃ ᾿Ιησοῦς χαὶ οἱ 

μαϑηταὶ αὐτοῦ εἷς τὰς χώμας Και- 

σαρείας τῆς «Ριλίππου" καὶ ἕν τῇ 

ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ 
λέγων αὐτοῖς Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ 
ἄνϑρωποι εἶγαι; 
28. Οἱ δὲ ἀπεχρίϑησαν (ΞΞ εἶπαν) 
αὐτῷ λέγοντες ὅτι ᾿Ιωάννην τὸν βα- 
πτιστήν, χαὶ ἄλλοι “Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ 
ἕνα (ΞΞ ὅτι εἰς) τῶν προφητῶν. 
29. Καὶ αὐτὸς λέγει (ΞΞ ἐπηρώτα) 
αὐτοῖς (ΞΞ αὐτούς) Ὑμεῖς δὲ τένα 
μὲ λέγετε εἶναι; ἀποχριϑεὶς δὲ ὁ 
Πέτρος λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστός. 
380. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μη- 
δενγὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 
381, Καὶ ἤρξατο διδάσχειν αὐτοὺς 
ὅτι Ζ:εῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολ- 
λὰ παϑεῖν χαὶ ἀποδοκιμασϑῆγαι 
ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ τῶν ἀρ- 
χιερέων χαὶ τῶν γραμματέων καὶ 
ἀποχταγϑῆγαι χαὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
: Ξ 
ἀναστῆγαι. 
82, Καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλά- 
λει. χαὶ τπιροσλαβόμενος αὐτὸν ὁ 
Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 
33, Ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς χαὶ ἰδὼν τοὺς 
μαϑητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν [τῷ] Πέ- 
τρῳ [χαὶ] λέγων (ΞΞ λέγει) Ὕπαγε 
ὀπίσω μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ φρογεῖς 
τὰ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
34. Καὶ προσχαλεσάμεγος τὸν ὄχλον 
σὺν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐὖὐ- 

τοῖς Ὅστις ϑέλει ὀπίσω μου ἀχολου- 
ϑεῖν, ἀπαρνησάσϑω ἑαυτὸν χαὶ ἀράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουϑεί- 
τω μοι. 
80. Ὃς γὰρ ἂν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτὴν" ος 

δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ (-- εὖ τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν ἕνεχεν ἐμοῦ χαὶ τοῦ εὐαγγε- 
λίου, σώσει αὐτὴν. 

131 

ἰαΐὰα5 οἷ τὰ αὖ νἱάογοί οἴασο οχηηΐα. 

ἘΠῚ τὐπὺ ΠΠῸΠΔ 1 ἀομηαπ) [ἀδτὴ 41- 

ὁρη5 δᾶ ἴῃ ἀοιηθμπι ἔπᾶπι, οὐ [1 ἴῃ 

γἱοαπ ᾿ΠύγΟΙ ΘΥ15, ΠΘΙΗΪηΙ ΑἸΧΘΙΥ]Β. 

ἘΠῚ Θργϑ 5 οἱ 65 οὐ αἰ [οἰρᾺ}} οἷαβ 

ἴῃ ΘΔ 0614 Οδοίατοαδθ ῬὮΠΠΠρΡὶ: οὐ ἴῃ 

γί ἰηξουτορσαθαύ αἰ [οἱρα]05 [05 ἀϊοοηβ΄ 
οἷβ Θαθη τη6 αἰσαηῦ οἰ! ΠΟΙ Π65 ἵ 

Θαϊ τοίρομαθγπηΐ 11} ἀἸσθηΐθβ ΤΠ δη- 

ΠΟΘΙ] ὈδρΟ[Ὁ8π|, 81} Ἠδ]Ιᾶη., 8111 γ67Ὸ 

4αδ] ἀπὰτμη 46 ῥτορρίϊβ. 

Ταπςο ἀϊοῖῦ 115 ὙῸΞ ΥΘ͵Ὸ 6ῈΘΠῚ ΠῚΘ 
αἰοΙε5. οἱ 7 Βοίρομπάθηβ Ῥϑέσιιβ αἱύ οἱ 
Τὰ 65 ΟΒτ[08. 

ΕΛ σοτητηϊηδύμβ οἱξ οἷβ η6 οἱ αἰς6- 

τϑηῦ 4ἀ6 111. 

Εῤ οοθρὶῦ ἀοοϑῖθ 1105 ασποπίατη Οροτῦ- 

ἰθὺ ΠΠαπὰ ΠΟΙ 5. ταϊύα, Ῥδέϊ οὖ γθρτο- 

ὈΔΙῚ ἃ [ΘΠΙΟΤΙ 5. οὖ ἃ [Ὀπηπ|15 ([ἀσογάο- 

Εἰθὰ5 οὐ [ὉΠ]Ὸ15 οὖ οσοϊαϊ οὖ ρου {γ65 

α165 ΤΟΙ ὈΤΡΘΓΘ. 

ΕΓ ραῖαπὶ συϑῦθατμη Ἰοαπαθαίασ. Εἰ 

ΔΡΡΓΙΘΒΘΠἄθη5 οὰπὶ Ῥοίσιι5 σοθρὶῦ ἱποτο- 
ῬΆΓΘ ΘΕΠ]Ὶ. 

Θυϊ σΟΠΥΘΙ 5 οὗ υἱάθηβ ἀΠ[Ὁ]ΡᾺ]05 

[05 σομηπηπδίμβ οἱ Ῥούγο ἀϊσθηβ δαθ 

ΥΘίγο Π6, [ἰαΐδηδ, αΌΟΠἶδ πὶ ΠΟ [ΔΡ15 

486 ἀοὶ (ππῦ [δα αὰ886 [αὖ ΠΟΙ Π.Π1. 

Εὖ οσοηνοσαία ἔαγρα οὑπὶ ΑἸ(οἰρῈ]}15 

(υἱ58 αἰχ!ὺ οἷβ 51 α4ὰ]β σὰ τὴ [6ᾳα], 
ἀοπορού ἰϑυηθύῦ ἰρίατη οὖ (ο]]αὺ οὐ 66 ΠῚ 
[8π|, οὐ [ϑαπδίαγ τη6. 

Ουἱΐ Θηΐπὶ σο]πουϊῦ ΔΗ πη18 1 [ἀπ [4]- 
ΥᾺΠ] ἔδοθυθ, ρογάθὺ θᾶπι: αἱ δαΐθιηῃ 
ΡῬΟΥαΙ ἀουῦ δηϊπηδτη [ἀᾶπὰ ργορύθυ τη6 οὗ 

ΘΥ̓ΔΠ ΘΟ] 1 απ|, [αἰναπι ἰδοῦ ΘΠ]. 
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ΥΠΙ, 36. (νὰ ἄυκ Ὀόίθιἐἢ πδηηδη, Ἰαθάϊ σαροὶσάϊ! ὑπδηὰ ἔαίσηνα 

4]Π|δηὰ 7181} ρα 6106 10} (ΠἸΚ (ἀϊνα]άϊ [6]ηά]. 

» 97. ,Αἰδμμάπ. ἢν ριθι.ἢ τηδηπα Ἰητηάϊἀοίη [ἀϊνα]ὸβ (οἰπάϊζοβ ὅ 

». 985, (Ὅηξξδ (οὶ [Καιηάϊ ἢ ΠΚ τπϑῖπα 714} ναύγαδ τηρϊηάϊζ ἴη ρὰ- 

θεαύγμάϊ {π|χάϊ Ὠουϊπόπαάθιη. 18} ἢ αναύν ῃξδη, Δ [ἀπΠπι8 ΤΏ Π5 

[Καπηάϊῃ [Κ΄ 18, ὑμδὴ Κνυπηῃ ἴῃ νυϊμάϊ αὐἰπθ (βἰη15 ταϊτἢ 

ἀρϑὶϊαμι ὑπάϊπι γι μδιη. “ἡ 

ΙΧ, 1. 9418} Κναΐίῃ ἄὰ ἵἴπι «Απιδη, Κυιμα ἴΖνίβ, ὑμαίδὶ [πᾶ [ἀπηάϊ 

{Π|χ πᾶν [᾿ηἀαηαάδηδ {πάϊ χὰ Ἐ ἢ Κάιπβ)απα αἀδαϊπάπβ, πηϊᾶ 

ΘΙ πναηα ὑπ πα]ηδ ἃ σας Πβ Κνυυπηδηδηα ἴῃ τηϑἰ4].ἡ 

» 2. 728}. δία ἀαδρδηβ (ΔΠ5 ραηδπ [δι Ῥαΐίίσιι 18} ἰακόθα ἰδῇ 

ἸΟμαηπᾶπ 1411 πδέάπ!ι ἴη8. ἀπὰ Ἐ ἑαίγραηὶ μάθῃ [ἀπᾶγὺ ἀϊπαηβ. 78} 

Ἰηπηάϊα! 4 ΠἸΚ ἴῃ ἀπαναίγ]α 1Ζ. 

» 9. 7284}} να[]ὸβ ἴβ. ναὐγέμαη ο] πη] απ ίηβ, ᾿νοϊἐοβ [νὰ [πάϊνβ ἘῚ΄ 

[να] κὸβ [νὰ νἉ]] 6 15. ἃηὰ δἰγ μά] ἢἰ τηὰρ σφ ῃνθ 78. 

» 4. 428}: αἰάπριῃβ ναυΐῃ ἴπὶ Ἠδ]α5. τηϊἢ ΜΟΙ. 4} νϑίαη γχὸα- 

Ἰαπάδηβ τ ἢ ἴδίαδ. 

» ὅ. 28} ἃπαμεαβαπαᾶς Ῥαϊέγυβ. Κναίῃ ἄπ ἰδίαα ΠΔΌΡοὶ, ρόξῃ ΤῸ 

ὉΠΙῚ5 πὸ νη 18} σαναύν κἼατη ὨΠ]Π]Δη5 ὑΠγ1η8, ὑππ8 ἀϊπδηδ 78} 

ΜοΟΙὸ ἀϊηδηὰ 74}. ἀϊπαηα ἨΔΙΠ]1η." 

» θ. ΝῚ ἄυκ νἱὰ, νὰ γτόαϊάδάϊ. νϑίαη ἄυπκ πϑαρὶαάϊ. 

» ἐς, 9248} ναῦ τ] τη αἰαυΚααν)απαβ ἴπὶ 14} Κνᾶηὶ (ὈἸηᾶ ἃ 

{πα]ηηγα ΤΠ] ΠΠ]η οὅα Ὁ [ἀΠπ18 ΤΠ61η5 ίῳ ᾿ἰὰθὰ: {παιητηὰ Πάμ8-- 

7ώ0}." 

» 8... 4Ζ8}} Δπακβ Ἰηί Πνδηδηβ. πὶ παπᾶ {Π5. ἀϊη()όμαη Ἐ ραίθηναμ 

411 ἰὰπι ἀΐϊπαπα τ ἢ [18. 

», 9. λα] ἐπὰη αἰρασσαπάδηι τ αὐ ἐπαιημηᾶ ἔαίγσαη)ω ἀπαθάπίῃ 

ἴῃ, οἱ πηὰπηπμιη πὶ [ΡΠ δ ἀθίηα ὑπαΐθὶ σαίδηνιη, πἰθα ὈΠΠὲ 

[ὉΠτ|ι5 Δ 5 τι5 ἀάαιΠάϊηι τπϑί ἢ]. 



ἘΥΑΝΟΈΕΙ͂,. ΜΑΉΟ. 8, 860---9, 9. 

ΥἹΠ, 36. Τί γὰρ ὠφελήσει (-εἶ) τὸν 
ἄνθρωπον ξὰν χερδήσῃ τὸν κόσμον 
ὅλον χαὶ ζημιωϑὴ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 

» 37. Ἢ τί (ΞΞ τί γὰρ) δώσει ἄγϑρω- 
πος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 
38. Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνϑῆ μὲ καὶ 
τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῆ γενεῷ ταύ- 
τὴ τῇ μοιχαλίδι χαὶ ἁμαρτωλῷ, χαὶ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνϑήσε- 
ται αὐτόν, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δόξη 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων 
τῶν ἁγίων. 

ΙΧ, 1. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς μὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες (τῶν) ὧδε τῶν 
ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 
ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ ἐληλυϑυῖαν ἐν δυνάμει." 

» 2. Καὶ μετὰ ἡμέρας ἕξ παραλαμ- 
βάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον χαὶ τὸν 
Ἰάκωβον χαὶ Ἰωάγγην, καὶ ἀναφέρει 
αὐτοὺς εὶς ὄρος ὑψηλὸν χατ᾽ ἰδίαν 
μόνους, καὶ μετεμορφώϑη ἔμπροσ- 
ϑὲν αὐτῶν" 

» 3. Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο 
στίλβοντα λευχὰ λίαν (ὡς χιωνῚ, οἷα 
γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται 
[οὕτως] λευκᾶναι. 

»4. Καὶ ὠφϑὴ αὐτοῖς ᾿Ηλίας σὺν 

Μωυσῆ, χαὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ 
᾿Ιησοῦ. 

» ὅ. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ Πέτρος λέγει 
τῷ ᾿Ιησοῦ Ῥαββίέ, χαλόν ἔστιν ἡμᾶς 
ὧδε εἶναι, χαὺ ποιήσωμεν σχηγὰς 
τρεῖς, σοὺ μίαν χαὶ Μίωυσῃ μίαν 
καὶ “Ηλίᾳ μίαν. 

.». 8. Οὐ γὰρ ἥδει τί λαλήσῃ (ΞΞ ἀπο- 
χριϑὴ)" ἔχφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 

» ἡ“. (Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα 
αὐτοῖς, χαὶ ἦλθεν φωνὴ ἐκ τῆς νε- 
φέλης Οὗτός ἔστιν ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε. 

» 8. Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμεγοι οὐχ- 
ἔτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν 
μόνον μεϑ’ ἑαυτῶν. 

,» 9. Χαταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ 
τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα 
μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ 
ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀγϑρώπου ἐκ νε- 
χρῶν ἀναστῇ. 
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Φυϊὰ οηΐμπη Ῥγοάουιύ Πομπηϊηΐ, ΠῚ Ιὰογ6- 

{7 πη ἀππὶ ἰούαπὶ οὐ ἀο υπηθηύατη ἴα- 

οἰαῦ δηϊπηδ6 [86 

Ααὐὖ ααϊα ἀδὈϊῦ ποπιο οοπιπιαδ ϊ ΟΠ 6 ΠῚ 

ΡΙῸ δηϊπγὰ [ὰἃ Ὁ 

Θυΐϊ οηΐπὶ τ16 σοηξα[ἀ5 {πουὶὺ οὐ τηθ8, 

γοῦθὰ ἴῃ φϑηθγαίίοηθ ἰ{{ὦ Δάπ]ύογα, οὐ 

Ῥθοσδίσίοθ, οὖ Π]15 ΠουληἾ5 σΟὨΪΠ46- 

ὑῸΓ ΘαΤη, ΟἿΠῚ γΘΠΘΥΪΌ ἴῃ ο]ουία Ρῥδίτὶ5 

(1 οὐπὶ ΔΠΟ 6115 [Δ ΠΟΥΪ5. 

Εὺ ἀϊοοθαῦ 115 Ασιθη αἰσο γο ἱ5 ααϊδ, 

[αὐ ααϊάδητη 6 ἢϊς [δηθὰ αα] ποῖ 
σαί θαπὺ πηοτύθπι ἄοπθο νἱἀθδηΐ τθρ- 

ὩπΠ δὶ ὙΘῃΐθη5 ἴῃ Υἱγύπίθ. 

Εῤ ροίθ αἴθβ (θχ δάϊαπηῖὺ [Θἰὰ5 Ῥ8- 
ὑγὰπη] οὐ Ιϑοοθατη οὐ ΤΟ ϑηηθηη, οὐ ἀὰ- 

οἷ ΠΠ]ῸΒ ἴῃ τηοηΐθηι Θχοθὶ πὶ [ΘΟΥΓΤη 

[Ὁ]05, οὐ ὑγαπβῆραγαύαβ οἰ ΘΟσατη ἱρ[15: 

Εῤ νϑίπιθηΐα οἷπαβ ἔδούδ [απὸ Γρ]6- 

ἀθηύϊα, οδηἀ1ἀ8, Πΐπη15 σϑ]αῦ ηἶχ, 488]18, 

[Ὁ]1Ο [ἌΡΘῚ ἰθυγϑπὶ πο ρούθί οδπάϊάδ, 

ἔδοθυθ. 

Ε Δρργαῖϊῦ 115 Ἠδ]185 οὔσῃ Μογίο, 
οὐ θγϑηὺ Ἰοαπθηΐθβ οαπῃ [θία. 

Εύ τϑίροηάθῃβ Ῥρϑέύγιβ δἷῦ [οἵα ἘΔ], 

θοΟμαΠΊ οἷν πο5 δΐο οἰ, οὖ ἔδοϊϑηγαξ 

ὑγῖδ, ἐδ ΌΘΥ ΔΘ. ]8., [101] ἀηὰη οὐ ΜοΥΓ 

ἀπππὶ οὐ Ηθ]1]86. ὉΠΌΠ). 

ΝῸΠ ΘΗΪπ [οἰοθαῦ σα ἀϊσογθῦ: ουϑηῦ 

ΘΗΪΠῚ {ΠΠ]0Υ6. Θχίρυτ τ. 

ΕΓ δοία δῦ ΠαΡθῸ5. ΟΡ ΥΔΠ5 608, 

οὐ σϑηϊῦ τὸχ Ὧἀθ πὰρ ἄϊοθηβ Ηἰο οἱ 

ΒΠΙῸ5 τὰ ΟΔΥ Γι, δαάιύο ΠΠ]Π πη. 

ΕΛ [{αὐϊπι ΟἸΓΟΌΤΓΡ᾽ ΟἸ θη 5 - ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ 

ΔΙΡΙ 5 νἱάθσαηῦ ΠΗΠῚ [ΙΘἰαπι ἐδηύαπη 
[ΘΠ η. 

ἘΠῚ ἀρίοοπάθηι θα 1Π1 46 τηοηΐθ, 

ΡῬΥΔΘΟΘΡΙῦ 1Π1Ξ πθ οὰἱ απα80 τυἱα 6 ηὺ 

ἩΔΙΤΔΥθηῦ, ΗΠ οὑτη ΑἸ ΠΟΙ. ἃ 

τιοῦύαϊβ ΓΘ ΤΥ Χ υῦ. 
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ΙΧ, 10. «1 ἐπαία ναὐγᾷ παράϊαδαμπη ἀπ [15 πὸ (ὁκ]απάδη5 να΄ 

99 

39 

πι ἐπαΐα (5. ἀπά!) τι ηήἤδη Ὁ“ 

11. 9}. γδπαη πα Κνυ!παηάαπβ «ΤΠπ δ Κυιϊπαπα ὑπάϊ ὈΟκαυ]ὸβ, 

ἐπαΐοὶ Ἠδ]1ὰ5 {Κὰ11 Κνυϊπιδη [αύγ.Π15 7 

12. ἴτῃ ἴ5 ἀπαπαἤαπας Κνδίῃ ἀὰ πὶ ,Ηδ]1α5Ἐ [νι μαύ] Κνὶπηδη 5 
[αύτυ]5 αἴξγα σαθοίθ! ἢ} 4118. 18} πνάϊνα σαμηϑ] πῃ ΤῸ ὉΪ ἔαπα 

ΠΔΠη5, 6] ΠΙδηδΡ νἱπηδ] 18} [τὰ Καπίῃ5. ναίγυ μά] ὕ 

18. (ΑΚΘΕΙ Κυιπα ἴΖνῖβ, ἐπαΐϑὶ 14(8) " Ἡδ]1ὰ5. Κνδη 14} σαίαν]α -- 

ἀὰη Πηπιὰ, ἔνα ἤϊὰ (νὰ ν]αδάπη, [ναΐνὰ ρσαιηδ! Τ{Ὁ ὈΪ ἴπὰ." 

14. {111 Κνυϊηδηᾶθ. αὐ {Πρ η)απὶ σαίην ἤἰπ τπαπαρϑίηβ Ὀἱ ἴπ5. 78} 

θΟΚαγ]αηβ (ὐκ] πη 5. 10} ἴπη. 

15. {ΦὯ}} Πιημάϊν 4|1α ᾿τηϑπαροὶ σαί νη δη5 ἴηὰ τιϑροβηδαδ- 

αἋαη 14 ἀαΠηΔη 88 Ἰηνιςπη ἴΠπᾶ. 

10. 958} ἔτ ἐπδηβ ὈΟκΚαιαηβ ἘΗνα (Ὁ ΚΘ. τὴ] ἐπάϊπι 7 

17. 44} δηθῃαῆαπαβ ἀϊηβ τι {π|χζάϊ τηϑπαρθὶη Κναίῃ ,1, 181], 

Ὀγαπύα (ἀππ τηθίηαηα αἀα {Ππ|85 Πα θη ἀδη ΔΠΠηΔη πηγΟαϊ!απάδη. 

18. 2161} {π|5ηνδσιῃ ἐποὶ ἴπηα σα ἢ, σαν δίγρι ἢ ἴπα, 14 ἢναίῃ- 

1108 16 Κεια ἢ ἐπηίμθη5. [ὉἸπαη5. 18} ραϊταύτ Κη. 14} Κνδί 

ΠΡΟπήαιη {πϑ᾽ πά]η1], οἱ πϑαγιθθίηὰ ἢ ἴπᾶ, 71} πὶ τηδῃξδάᾳπῃ.“ 

19. ἴῃ 15 Ἐ ἀπάμαβαπᾶβ πὶ Κυδίι , Ὁ Καπὶ ππραϊάπθ᾽απαο! ππᾶ 

Ὦνα δύ ἴΖνὶβ [Πάπ ἡ ὑπαὶ να ἐπαυ]άπ ᾿Ζνὶβ ἢ Βα} ἵπα ἀπ 1115." 

20. 2711 Ὀγαμδαθπη ἴπὰ αὖ Ἰπηπηα. 4} σαί πναπᾶβ ἵπα, [πηβάϊν 

[ᾳ δ ῃπηὰ ἰδῃϊαα ἴπα. 141}} αὐ! Πη 5 ἃπὰ αἰχμα να]ν 48 Ἐ Ὠναίῃ-- 

7868. 

21, 98}} ἔτα!ν ἐπδπηὰ αἰΐαη ἴ5 Ἡνδη Ἰαρρ πιὸ] ἸΓδ, οἱ ἐμαΐα γαυίῃ 

Ἰπήπηὰ ῦ’ ἴ{ 15. Κνδί! ,1[785. ὈΔΥΒΙΓ[Κ]ὰ." 

22. Τα} υἴα ἴπα Δ ἴῃ ἔδηῃ αὐναυρ 7411 ἵπ ναἰὸ, οἱ πβιιν 1 86] 

Ἰπηπηῶ ; ΔΚΘῚ Ἰα θά] τηᾶροὶ5 Ἐ, ΠΡ πηίαγα, σα] Π] 5. Ὁ [15." 

23. ἴδπι Ἰδίαβ. Κνδίῃ ἀπ πηπια, Τπαία αθάϊ τπαροὶβ σαϊάπθἠαη Ἐς: 



ΙΧ, 

᾽) 

᾽) 

3) 

3) 

39) 
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» 

2) 

᾽) 

ἘΨΤΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΒΟ. 9, 10---23, 

10. Καὶ τὸν λόγον ἐχράτησαν πρὸς 
ἑαυτοὺς συγζητοῦντες τί ἔστιν τὸ ἐχ 
νεχρῶν ἀναστῆγαι. 
11. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες 
Ὃ τι λέγουσιν οὗ γραμματεῖς ὅτι 
Ἡλίαν δεῖ ἐλϑεῖν πρῶτον; 
12. Ο δὲ (ἀποχριϑεὶς) εἶπεν (ΞΞΞ ἔφη) 
αὐτοῖς Ἡλίας (μὲν) ἐλθὼν πρῶτον 

ἀποχαϑιστάγει πάντα: χαὶ πῶς γέ- 

γραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἵνα πολλὰ πάϑη χαὶ ἐξουδενηϑῆ; 
18. ᾿λλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι χαὶ Ηλίας 

ἐλήλυϑεν, χαὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα 
ἠϑέλησαν (ΞΞΞ ἤϑελον), χαϑὼς γέγρα- 
πται ἐπ' αὐτόν. 
14, Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαϑητὰς 

εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς χαὶ 
γραμματεῖς συνζητοῦντας αὐτοῖς. 
15. Καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ᾿ἰδόντες 
αὐτὸν ἐξεϑαμβήϑησαν, καὶ προστρέ- 
χοντὲες ἠσπάζοντο αὐτόν. 
106. Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς Τί συν- 
ζητεῖτε πρὸς αὐτούς; 
17. Καὶ ἀπεχρίϑη [αὐτῷ] εἷς ἐκ 
τοῦ ὄχλου 4ιδάσχαλε, ἤνεγκα τὸν 
υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα 
ἄλαλον" 

18. Καὶ ὅπου ἄν αὐτὸν καταλάβῃ, 
ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει χαὶ τρίζει 
τοὺς ὀδόντας χαὶ ξηραίνεται" καὶ 
εἶπα τοῖς μαϑηταῖς σου ἵνα αὐτὸ 
ἐχβάλωσιν, χαὶ οὐκ ἴσχυσαν. 
19. Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς αὐτοῖς λέγει 
Ὦ, γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς 
ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι 
ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρὸς μέ. 
20. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν᾽ 
χαὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθὺς τὸ πνεῦμα 
ἐσπάραξεν αὐτόν, χαὶ πεσὼν ἐπὶ 
τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφορίζων. 
21. Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα 
αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο 
γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπεν Ἔκ παι- 
διόϑεν" 
22, Καὶ πολλάκις (αὐτὸν) καὶ εἰς 
πῦρ ἔβαλεν καὶ εἷς ὕϑατα, ἵνα ἀπο- 
λέσὴ αὐτόν: ἀλλ᾽ εἴ τι δύνη, βοή- 
ϑησον ἡμῖν σπλαγχνισϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
23, Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ Εὶ 

135 

ΕΛ σϑυρθατη οοηἐ παθυαηῦ ἀρὰ [ἋὉ, 

οΟΠ Ια γθηύθα. ααἱὰ οἰ θὺ Οὐ) ἃ. τηουύιϊ5 
ΤΘΙὈγγοχουιῦ. 

ΕΠῪ ᾿Ἰπὐουγορσαθαηῦ Θαπὶ ἀϊοοηΐοα Θυϊά 

ΘΥΡῸ αϊουμηὺ ῬΠΔυ οὶ οὐ [οὐθαθ ααΐδ, 
Ἡθ] πὴ ορογύθαῦ ὙΘΏΪΓΘ. ῬΥΪΠΊΠῚ ὕ 

Θυΐ τοίροηάθηβ αἰ 1115 Ἠδ]ϊὰβ. οὰ πὶ 

γΘΠΘΙΙΌ ὈΤΪΠΠῸ ΤΘίπιθῦ οπηηϊα: οὐ απο- 

τη040 [οτἱρύπθμη οἱ ἰὴ Π]Ϊὰπὶ ΠΟΙΉΪΠΪκ 

αὖ πιυϊύα, Ραύϊαύαν οὐ οοηίθηηη δι 

564 αἴοο νοθὶβ ααἰὰ οὐ Ἠδ]185 νϑηϊύ, 
οὐ ἐδοουπαηῦ 11 ασαδθοῦση!αθ υο]αθχπηῦ, 

ΠἸοαὐὺ [οτἱρύαση οἱ ἀθ 6ο. 

Εὖ νϑῃῖθηβ δ αἰ ΠΟἸΡα]ο5 [05 νἱα!ῦ 

ὑαγθᾶπι Πλδ ΟΠ) ΟἾΓΟᾶ, 605 οὗ [ΟΥἹθΔ5 
ΘΟΠα.ΙΓΘηὐΘ 5. οατη 1115. 

ΕΛ σοῃΐθ πὶ ΟΥΠΠΪΒ ῬΡΟΡαΪὰ8 υἱάθῃ5 

οατη [ἐπροΐδούαβ οἱ, οὐ θχραυθυιηύ, οὐ 

Φοσαγγθηύθα [α]αύαθαμπύ ΘαΠ. 
Εὖ τηὐθυτοσανὶῦ 605 Θυϊά [πέρι ΥῸ5 

ΟΟΠαΟΙΤΙΟΙ5 ὅ 

ΕΛ τοίρομπαθηβ ὑπ 4Ὧ4θ ἐυγθα αἰχιὺ 

Μαρίου, δὐδα! ΕΠ τα ταθατα 84 ἐ6 Βᾶἃ- 
Ῥοηύθπι [ρἰσϊθαμη πηαὐιι ΠῚ, 

Θυϊ υδ᾽οστηαθθ οὰμὰ ΔρΡρτΘ μη ουὶὺ 

ΔΙΠΑΙΣ οαπη, οὖ [ραμηδῦ οὐ [τοὺ ἄθη- 

θὰ οὐ ἃγθίοιθ : οὖ αἰχὶ αἰ [ΟΡ 15 ὑπ] 

αὖ οἰοογθηῦ {Ππ|π|, οὐ ΠΟῚ Ῥοϊαθστιηῦ. 

Θὰ τοίροπάθηβ οἷβ ἀϊοιῦ Ὁ σϑηογδύϊο 

ἰπούθάαϊα, ααδηαϊα ἃραἃ στγὸβ τὸ 

σαδηηάϊα νοβ ρα ύϊδν Ὁ δῆ δυύθ Π]ὰπῃ δα πιθ. 

ΕΛ αὐὐαϊοταπῦ θα. Εὖ οὐπῃὶ τυἱα [6 ὐ 

1ΠΠππ|, 5ύατίτη [ΡΙσ θὰ σοηθαγθαν!ῦ ΘΌΤΩ, 

οὔ 6]1{π85 ἴῃ ἔθυσϑῃ) νοϊαὐαθαύυγ ἴρα- 

ΤΊ8 5. “ 

Ετ ᾿Ἰηὐουτοραγιῦ ρδίγοπι οἷ Θυδη- 

{ΠῚ θη ΟΥ 5 οἱ οχ απὸ πος οἱ 806οὶ- 

αἰὸ  Αὐ 116 δἷὸ ΑΡ ἰηΐαπίϊδ: 

Εὐ ἐγθαιθηύου Θὰπὶ οὗ ἴῃ ἰρηθπι δ 

ἴῃ δηπδϑ τ Πὺ αὖ Θὰπι ρογάοτθῦ: [δ 

Π φυϊά Ρούθβ, δάϊαγἃ ποβ, μι Υῦ5 

ΠΟΙ]. 

[65 δυύθπι δἰῦ 1] δ᾽ ρούθϑ ογθάθτθ : 
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ΙΧ, 

99 

Ψ "“ 

ἃΠαΐα τηαμὶοῖρ ἐπδιηπια, ρα]άϊ]) πα η." 

24. 781} [πηβάϊν αἰπγρ)] πα5 (ἃ αἰΐα {Π|5 ὈΔΥΠἶ5 τ ἢ ἐαρΎδ πη 

Κυδί, Οα]άθθ]α ; Π1]Ρ πιο πάϊζὸσ. ἀπηρα]άμπ θη 5 "“ 

5, Οὐἰαἰαίπναπαβ ἐπα ἴδίαβ, ἐπαίοὶ [ἈΙηδ ἢ γᾶηη ΠΠ]ΘΠΔΡΘΙ, ρἃ- ἡ 

Ὠνγόια Δ η ἐπαιηηηα ἘΠΗΓἄ1η}1η, Κν!παπαβ ἀπ Ἰπηπια ΤΠ Ἐ 

Δῃμηα, ἔπ Ἐ πηγα]απη 5. 71. Ὀάπίηβ, ἴκ {ππ5 ἃπαθιαᾶα; ἀβρᾶσν 

5. ὑπαπηπηὰ 18} {πᾶ πδ 6105 ΠῚ σδ]οΙἐΠά15. ἴῃ ἴπδ.΄ 

20. 941 Πγόρ)]δπαβ 148 Η]ὰ ἰδῃ]δη 8 ἴπα Ἐ υδ]4 α]4. 4} νδυίῃ 

[νὰ ἀάπξῃβ, [ναϊνδ πιαπαράϊ ἰσδίμπη, ὑπαΐθὶ σαίνα]. 

7. ἴῃ ἴδίαβ. ἀπάρτοϊραμᾶβ ἵπὰ ὈΪ παπᾶάπ υττάϊα ἵπα: ἰδῇ 

πϑι Ὁ}. ᾿ 

28, 781. ρα ]οϊπαπάδη ἴπα ἴῃ σαγα, ΠΠρΡΟη]5. ἴ8. ἔἐγόμαη ἴπα [ππαᾶγὸ 

Πυμνὰ Ἐ νϑὶβ ΠῚ πιδῃίδαππι Ἐ π5αγ θη {πδηδ Ἐ τ΄ 

20, . 78} Κναίῃ. ὅπ, ἵπὶ ΟΠ δ δ, ΚῸΠΗΣ, ἴπ ΆΠΗΤΗΙ. πὶ τπᾶνῦ πϑϑᾶρθδῃ, 

ηἰδα ἴῃ Ὀϊαάϊ ἘΞ 184}} [απ 78.“ 

390. 9818} 1ἀϊπέπγὸ πβραρρσαηᾶδηβ Ἰἀα]δάπη ἐπαίνἢ Ο] ο]ἀΐϊδη ; 184} 
ἢ 1188, 6ἱ ἤνδᾶβ υἹ 86]. 

91. δ ἸάϊΠ αι ΠΡΟ] Δη5 (ΘΙ Π8η5 18} Κναΐῃ απ ἴπ|, {πδίθὶ 

ΘαΠΠ5. Τη8Δη5 δἰριθαα ἴῃ ΠαΠααΠΒ. Ἰηδηη8 18}} πβκνυ] πη Πα ἸπηΠη8, 

7 ἀβκνιΠ5. ἐπγ16}1ὴ ἄασα τπιβίΓϑη 1.“ 

329, ἴδ οἷβ πὶ ἐτίμα ἐπδιηπια ναύγαα Δ} ὁμίδάπη ἵπα ἐγ Πηδη. 

99. {94} Κναπὶ ἴῃ Καίαγηδαμη. 18} ἵἴπ σαγάα Κνυηδηβ ἔτ} ἸΠ5 

ἪἮνὰ ἴῃ νρῷ πὴ] ᾿ἰσγὸβ τη Πὺ τ δά δα 0} 7΄ 

384. ἴῃ οἷβ Πανάϊἀδάμπη; ἄμ [15 πα Ἐ ἀπαγαππαη, Πν87}}5 

τηάὉ5 ν  ". 

95, 94} Πίαπᾶβ αὐνόρια ὑπδηὴ5 ὑνδ! 18} Κυαὺμ ἀὰ ἵπὶ Ζαεθάϊ 

᾿να5. ὙΠ {5 νἱίαη, [1] «]] χα ἀἰαμη 8. 18} 4]] ἀϊπη ἃπ4- 

Ὀαμἰ5.. 2 

306. 941} πἰπηδηάθ θαυ σαίαςἀα, ἰΐα ἴῃ Ἰηϊα]άϊπη ἴπι. Δ δὴ 



ΙΧ, 

2) 

᾽) 
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ΕΣ) 

3) 

7) 

᾽» 

ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΞῸΟ. 

δύνῃ πιστεῦσαι. πάντα δυνατὰ τῷ 
πιστεύοντι. 

24. (Καὶ) εὐθέως (ΞΞΞ εὐθὺς) χράξας 
ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου (μετὰ δακρύων) 
ἔλεγεν Πιστεύω: βοήϑει μου τῇ 
ἀπιστίᾳ. 

25. δὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυν- 
τρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύ- 
ματι τῷ ἀχαϑάρτῳ λέγων αὐτῷ Τὸ 
ἄλαλον χαὶ χωφὸν πγεῦμα, ἐγώ 
σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ χαὶ 

μηχέτι εἰσέλϑης εἷς αὐτόν. 
20. Καὶ χράξας χαὶ πολλὰ σπαρά- 

ξας (αὐτὸν) ἐξῆλθεν" χαὶ ἐγένετο 
ὡσεὶ γεχρὸς, ὥστε τοὺς πολλοὺς 
λέγειν ὅτι ἀπέϑαγεν. 

21. Ὁ δὲ Ἰησοῦς χρατήσας αὐτὸν 
τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀγέστη. 

28, Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον, 
οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν 
χατ᾽ ἰδίαν Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠἡδυνήϑημεν 
ἐχβαλεῖν αὐτό; 
29. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γέ- 
γος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ 
μὴ ἐν προσευχὴ (χαὶ νηστείᾳ). 
80. Κἀχεῖϑεν ἐξελθόντες παρεπο- 
ρεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, χαὶ οὐκ 
ἤϑελεν ἵνα τις Π ε 
31. ᾿Εδίδασκεν γὰρ τοὺς μιαϑητὰς 
αὐτοῦ χαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὅτι Ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνϑρωπου παραδίδοται εἷς χεῖ- 
ρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποχτεγοῦσιν 
αὐτόν, χαὶ ἀποχταγνϑεὶς μετὰ τρεῖς 
« γ ᾽ ΄ 

ἡμέρας ἀναστήσεται. 
82, Οἱ δὲ ἡγνόουν τὸ ῥῆμα, 
ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
838. Καὶ ἤλϑεν (ΞΞ ἤλϑον) εἰς Κα- 
φαργαούμ. χαὶ ἐν τῇ οἱχίᾳ γενόμε- 
γος ἐπηρώτα αὐτούς Τί ἐν τῇ ὁδῷ 

(πρὸς ἑαυτοὺς) διελογίζεσϑε; 
84. Οἱ δὲ ἐσιώπων" πρὸς ἀλλήλους 
γὰρ διελέχϑησαν [ἐν τῇ ὁδῳ] τίς 
μείζων. : 
8ὅ. Καὶ χαϑίσας ἐφώνησεν τοὺς 
δώδεχα χαὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις ϑέ- 

λεε πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων 
ἔσχατος χαὶ πάντων διάχογνος. 
80. Καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 

καὶ 

9,.24-- 860. 131 

οπληΐα ΡΟΓ1118, οὐ θηΐὶ. 

ΕΓ οοηὐίπιιο ΘΧΟΙτη8 5 Ραίθυ ῬῈΘΥΪ 

οὕτη ᾿ΔΟΥΪΠ5 αἰθθαὺ Οτρᾶο, δάϊινα, ἰη- 

ΟΥ̓ αἰ ύθη τ] Θ δ ΠῚ. 

Εῤ οὑπὶ νἱάογοὺ Τθί5. ΘΟΠΟΌΤΘὗΘ 1 

ἐὰγθᾶπι, Ομ ηδέπϑ. οἰ [ρἰ γα ἰτα- 

Πα Πο αἀἰσθη5 111} δαταάθ οὐ ταυΐθ [ρ]- 

τἰξι5, ΘΡῸ [10] ργδθοῖρίο, οχσὶ ἃ 60 βὗ 

ΔΙΊΡΙ 5. Π6 ἰηύγοθᾶβ ἴῃ ΘΌΠῚ. 

ΕΛ Θχοϊδιηδηβ οὖ τηυ]ύαπι αἰ ΒΟ ΘΥΡ ΘΚ 

ΘΠ Οσχὶῦ ἃ 6θο, οὖ ἴδοι οἵ Ποαῦ 

τηουύαβ, ἃ αὖ πη] 1 αἰοογθηῦ ααΐδ 

τηοτύαπ5. οἰ. 

Τ6[ὰ5 δαύθπι ἔθη Θ5 ΤὩΔΠΠΠῚ Θἷπι5 6]6- 

γᾶν οαπ, οὐ [Ὀτγτοχιῦὺ. 

ΕἘὴ οὑπὶ ἰηὐτοιϊ [οὐ ἴῃ ἀοιηππι, αἰΓ[ο]- 

ΡῸΠ οἰὰβ [δογϑθύο ἰηύθυτοσαθδηῦ ΘῈΠῚ 

Θυδῦθ ΠῸ5 ΠῸΠ Ῥοὐαϊ Πη15 δἰ ΐσθθ Θατη ὅ 

ΕΓ αἰχιῦ 1Π| Ηοο ρϑῆθβ π᾿ ΠῸ]]Ὸ 
Ῥούθι οχίτθ ΗἰΓΠῚ ἴῃ οὐδύϊοηθ οὗ ἰθιπῖο. - 

Εὖ ᾿πᾶάθ φγοΐβουῦ! ργϑϑύθυρυα!  ὈΔΗὔῸΓ 

ΘΙ Πα θατη, πθο σοϊθθαῦ φαθπηαιιδπι [ΟἶΤ6. 

Ποοορθαῦ δαύΐύθπι ΑἸ ΓΟἸραΪοβ ἴὰ08, οὗ 

ἀϊοοθαῦ 1115 χαοπίαπη ΕἾΠΠΠ5 ΠοτηΪπἰ5 ἐγᾶ- 

ἀρίαν ἱπ᾿ πηϑηπβ Ποιηΐπαπι, οὖ οσοϊαθηῦ 

ΘᾺΠῚ, Θὖ ΟΟΟΙ 5 ὑθγύϊα αἴθ τϑίγρύ. 

Αὐ 11 Ἰρποταθδηύ συϑυρθῦμη, οὖ {ἰΠ|6- 

Ῥαηύ ΘαπΠὶ ᾿πύθιτορ ΓΘ. 
Εῤ νοπουαηῦ Οδρμδγηδατα. Οαϊ οὔτπ 

ἀοτηΐ οἴδε, ἰπύθισορσαθδὺ 6ὸ5 Θυϊά ἱπ 
γία ὑγδούα θαυ Ὁ ; 

Αὐ 11] ἐδοορδαηῦ, Πααϊάθτη ἰηύθυ [6 
ἴῃ να αἰδραύανοσαηύ ααΐβ οἰ οὐ ἹΠΟΤΌΤα 

ΤΊΔΊΟΥ. 

Εῤ γτϑθηβ νοοᾶυὶύ ἀποάθοίτη οὐ δἱύ 

1Π15 51 αυΐβ σαὶ ρυϊπηὰβ. δἰ 8, δυϊῦ οπι- 
ΠΪᾺΠῚ ΠΟΥΪΓΠἽΤητι5 οὐ ΟΠ ΠῚ ΤΑΪΠΪ[ὉΘΓ. 

Εῤ δροίρίθηβ ραθιαπι [{αύαϊδ Θαπι ἴῃ 
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ΔΥΤΏΙΠ5 Π]Δπηα5 Ἰία Κναίῃ ἀπ ἴπι: 

ΙΧ, 87. οὅδοὶ ἀΐϊη {μῃ|χζ [να]οϊκάϊχδ Ῥδύπῶ δηδπίτη ἢ 8η8, ΠΔΙΏΪΗ 

ἸΠΘΙΠΔΠΊΠηἃ, ΤΉ. ΔηΘΠΠΙΠΙἢ ; 18 ἢ (Ὡηναζι [6] τὴῖκ ΔΠαΠ]Π]Π, 

ἢἱ ΠΚ ΔΠαΠΙΠΉΙ, ἃκΚ {πδηὰ [Δ η6] πάη τη1Κ.΄ 

. 98, Απᾶμὸῦ ἐπδη Ἐ πιπα ἰὁμαπηδβ κυ! παπᾶβ  Τιἀϊ αὶ (ναι 

(ἀτηϑ πὰ ἴῃ ἐμοὶ ηδΠ Πα, ΠΆΙΠ]Ώ 56 0] πη αδηὴ πΠΠα] ΠΠ5., [861 ἢἰ 

1Δ 1610} πη [15; Ἐ 14}: νὰυ!ἀθάπη ἱπητηᾶ, τπδ πὶ [Ιἀ {6 10}} ὉΠ[15. 

: 99. 0 15 Ὲ Κνδί ΟΝ γα]  Ἰπατηλ : πἰ τηδηπαπηπη. ὅπ ας ΞΓΥΟῚ 

ἐάα] ἢ ἴῃ ΠΑΠΪΠη ΠηΘΙΠδπητηδ, 18}} πιὰ σὶ ἰργάπθο αὐ] ναύγ} 8 1185. 

Ὁ Ἀ0 “πη δο  οὶ ἩΝῚ, χιρῆτη, Ἰσυιϑθ.  ἿΥ ἸΖΥΙΒῚ, {Πε 

» 41. ᾿-Βδοὶ, ἀπ .2}}15 Ἐ ραθγαρκ]άϊ ἴσγὶβ {{π|8. να 5." τη. ππππη 

Τη61Π 8118. ἢ, πη ΟἸγΠ άπ [Πα], διηθη Κυιπα ἸΖΥ5, 61 πὶ 

ἔγακυ 6 10Π τηϊζαη (δΙη81. “ἡ 

» 42. 7184} (Δῃναζαῃ [μοὶ βαμηαγΖ) άϊ ἀϊπαηα {π|Ζὰ ἸοιἐΠ]δη8 {Π1Ζ6 

ϑα]άπὈ]απάαπὸ ἀπ πηἷ5, ον ΤῸ Ἰπητηδ, τη 5, οἱ σαϊαρ]άϊἀάπι 8{1-- 

ἸυΚνδίγηι5 Ἐ ἃἂπᾶ παϊδαρσδη 15. 18}} [ταν δύγρϑηβ νυν ΠΠ ἴῃ ΤηδγβΊη. ἡ 

» 438. ,1α}} 1αθάϊ τηδυχ)άϊ ὑπὰκ παηάπβ ὑπθῖηα, αἰπηάϊε ἐπὸ: ρσόῃ 
ὑπι5 ΤῸ Πδιηΐδιημηα Ἐ Ἰῃ ΠΙΠθά]η ρδ] οι Πδη ἐπάπ ὑνὸβ ΠΑΠΑῈΠΒ 

Δ θδΠαἸη ἴῃ σαίαίηπδηῃ, ἴῃ ἔπ ἐπαύα ππηναρηδηαὸ, 

». 44, ὙΠαΙοὶ τηδίμα ζᾶ πὶ ρα ν. ἢ 78} ἔθη Ἴἰ ἀν ΡΒ ἢ. 

» 45. ,(14} 1αθάϊ ὐέιι5. Πρ] η5 τηδ Ζ]άϊ ὑπὰκ, αἰπηάϊῦ ἴηα: σοῦ ὑΠι5 
ΤῸ σα] μη ἴῃ θάϊη Πα! απηπηὰ ὑπάϊ ὑνδηβ ἔὀίπθηβ Πα δΠαΪη 

σαν ΔΙΓραη ἴη ρβαίαίπηαη, ἴῃ ἔδη {παΐα ππηναρπαπαὸ, 

» 406. ΟὙΠαγοὶ τηδΐπα χὰ πὶ σαί νη} 14} ἔπ πὶ Δέπναρηῖῃ. 

» 47. {141} 7.041 ἀυρὸ {ποίη τηδυχ͵άϊ ὑπακ, ἀβνδίγρ.. ἵπηπηα: βίῃ 

{Πππ|5 1{Ὁ Πα Παπηπηα σα] πὰη ἴῃ ἐπὶ πἀδηραγα]α σα ῃ5 ὑπάπθ νὰ 

ἀπρῦπα ΠαΡαηαΪη αὐναίγραη ἴῃ σαϊαίπηδη [Π]Π5, 



ΙΧ, 

2) 

᾽) 

᾽) 

ἘΨΤΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΈΟ. 9, 37---θἍΑΥ, 

ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ἐναγκαλισάμε- 
γος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς 
87. Ὃς ἂν ἕν τῶν τοιούτων παιδίων 
δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου. ἐμὲ δέ- 

χέται. καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται, οὐχ ἐμὲ 
ϑέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντα με. 
388. ᾿πεχρίϑη (δὲ τ-- ι [Ἐφη) αὐτῷ [6] 

Ἰωάννης λέγων “Π΄δάσχαλε, εἴδομέν 
τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐχβάλλοντα 
δαιμόγια, ὃς οὐκ ἀκολουϑεῖ ἡμῖν, 
χαὶ ἐχωλύσαμεν (ΞΞ- ομεν) αὐτόν. 
89, Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ χωλύετε 
αὐτόν" οὐδεὶς γάρ ἔστιν, ὃς ποιήσει 
δύναμιν ἐπὶ τῷ ονόματί μου καὶ 
δυνήσεται ταχὺ χαχολογησαί με’ 
40. Ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν χαϑ' ἡμῶν, 

« Α «ς 

ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. ! 
41. Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτή- 
ριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριοα- 
τοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ 
μὴ ἀπολέσει τὸν μισϑὸν αὐτοῦ. 
42, Καὶ ὃς ἂν σχανδαλίση ἕνα τῶν 
μιχρῶν τῶν πιστευόντων εἷς ἐμέ 
(ΞΞ πίστιν ἐχόντων), χαλόὸν ἔστιν 
αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίχειται μύλος 
ὀνιχὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ χαὶ 
βέβληται εἷς τὴν ϑάλασσαν. 
48. Καὶ ἐὰν σχανδαλίζη σὲ ἡ χείρ 
σου, ἀπόχοψον αὐτήν" χαλόν (σον) 
ἔστιν κυλλὸν εἰσελϑεῖν εἰς τὴν ζωήν, 
ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελϑεῖν 
εἷς τὴν γέενναν, εἷς τὸ πῦρ τὸ 
ἄσβεστον. 
44. (Ὅπου ὁ σχωληξ αὐτῶν οὐ τε- 
λευτᾷ χαὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.) 
458. Καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σχανδα- 
λίζη σε, ἀπόχοψον αὐτόν" καλόν 
ἐστίν σοι (Ξ:: σε) εἰσελϑεῖν εἷς τὴν 
ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας 
ἔχοντα βληϑῆγαι εἰς τὴν γέενναν (εἰς 
τὸ πῦρ τὸ ἀἄσβεστογ). 
4θ. (Ὅπου ὁ σχώληξ αὐτῶν οὐ τε- 

λευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.) 
47. Καὶ ἐὰν ὁ ὀφϑαλμός σου σχαν- 
δϑαλίζη σε, ἔχβαλε αὐτόν" χαλόν ἐστιν 
σοι (ΞΞΞ σε) μογνόφϑαλμον εἰσελϑεῖν 

εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ἢ δύο 
ὀφϑαλμοὺς ἔχοντα βληϑῆναι ἐις (τὴν) 
γέενγαν (τοῦ πυρός). 
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Ἰπθαϊο ΘΟΙΙΠΙ; ΠἸΘΠῚ ΟἸΠῚ ΘΟΠΙΡΙΘΧΊΙΒ 

οἰοῦ, αἰὐῦ 1118 

Θυΐϊβααϊβ ἀπὰμη ΘΧχ Βαϊ ΒΠΊΟΑΙ ΡΊΘΥῚΒ 

γροθροῦῦ ἴῃ ΠΟΙΠΊΪΠΘ Τη60, π|0 Τϑοϊρὶῦ; 

οὐ αυϊουχηαιιθ π|θ [ΒΟΘΡΟΥΪῦ, ΤῸΝ ΠῚ 

[ἀϑοῖϊρὶῦ [6 οατη αὶ τὺ τη9. 

Ἠοίροπαϊυ 1Π1 Ἰομαπη 65. ἀϊόθη5. Μᾶ- 

οσἰίτου, νἱαἴτηιβ απ θπἀδ πὶ 1ῃ ΠΟΙ. ὕαο 

οἰϊοϊθπέοιη ἀδθηηομὶα, αὶ ποπ (θα ΟΣ 

Ὧο5, οὖ ῥσοι θαΐ ματι ΘΌΠῚ. 

Τοίαβ δαύθπι αἰὐ ΝΟΙὺ6 ΡΟ θΘΥΘ ΘΌΤΗ: 

πρθῖηο δ θηΐπη ααἱ ἔδοϊαῦ νἱτϑαύθι ἴῃ 

ποτηΐπθ πιθ0ὺ οὖ ροίὺ εἶδο τη]6 Ἰοααὶ 

46 τηθ. 
Ουΐ οηΐπὶ ΠΟΙ οἰ Δαν [Ὧπ| γ08, ΡΤῸ 

γ Ὁ 5 οἴ. 
Ουΐδααϊβ Θμΐπι ρούππη ἀθάθυϊῦ συ θ]5 

ΟΔΠΙοοσα. Δηπᾶθ ἴῃ ΠΟΠΉΪΠΘ Π160, 6ϊἃ 
ΟἸΥ ΓΙ οἰεῖβ, ἀτηθῃ ἀἶθο γοἱβ, ΠΟΙ ΡΘΓ- 

ἀθὺ πιργοθάθμι [81 
Εῤ χυϊδααὶβ [ρα ΠΖανθυῖῦ ἀπΠῸπὶ 6 Χ 

Εἰβ Ρα 115 ογθ θη 5 ἰπ Π16. ὈΟΠῸΠῚ 

οἴ. οἱ πιδρὶβ [Π οἰγουπιαγοῦαῦ τη0]8 

ΔΙ Ππαυῖα 60110 οἰπβ οὖ 'π τη 768 τ Θ ΘΓ. 

Ἐὴ ἢ [οδη δ] σαυθυῖῦ {6 τη 8 ὑπ. 

ΔΌβοϊάθ {Πᾶπῶ: Ὀοπαμῃ οἰ {101 4ΘὈ116Πὶ 

Ἰηύγοῖγθ ἴῃ νἱἰύαπη, ααϑηι ΔΒ ΠΊΔΗῚ5 

Βαθοηύθιη 116 ἴῃ ρΘΠΘΠΠΔΠΙ, ἰπ ρθη ΠῚ 

᾿πΟ ΧΟ Πρ] 1161, 

ΤῸ: υϑυτὴϊθ ΘΟΙΓΕῚΠῚ ΠΟ] ΠΟΙ οὗ 

ΘΒ. ΠῸΠ ΘΧἐϊ ρα Γ. 

0 ἢ ρΡθ5 ὕπτϑ ἰ6 [οδπα α}1Ζαῦ, διηραύδ 

Παπὰ: θομππὶ οἱ Οὐ] οἸδπ ἀστη ἱπύτοι ΓΘ 

ἴῃ νἱύδῃ) δθύθι Π8Π|, ααδπὶ 08 ῬΘ465 

Ππαθθηύθπι τηϊυδ] ἴθ σΘῃ ΘΗ Πδ πὶ ἰρηἶ5 ἰΠ- 

ΘΧ Πρ 1115, 

ΤῸ νϑυπὴβ ΘΟΙΆΠΠ ΠΟῚ ΤΠΟΥΪ οὗ 

ἸΡῺΪΒ. ΠῸῚ ΘΧΟΙΠΟΎΠ ΌΓΣ, 
Θυοά [Π΄ οουα5 ὑὰὰ [Ὀδηα δ] 1Ζαὺ {6, 

οἷἰθθ θὰσαη: ξοηῦμη οἵδ 01 ᾿α!οὰτ 1π- 

ὑγοῖτθ ἴῃ τϑρηαμη ἀθὶ, απαδπὶ ἀπ05 ΟΟὰ- 

Ιο5. Ββαθϑῃύθμῃ ταϊθεϊ ἴῃ σΘ ΒΘ μδ πὶ 1618, 
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ΙΧ, 48. «(ΤΠΑΥΘΙ τηδίμα ἴζὲ πὶ σαάάπιμη! ἢ Ἰὰἢ [ὃη πἰ Δ να ρη ἢ. 

39 

93 

Χ, 

99) 

99 

99 

39 

33 

39 

49. 

οῦ. 

νδζΖαῇ ἄπκ ἔπηΐη (α]ἐαα, 141} μναν]αίοἢ Ππη[Ἰ1ὰ [α]ΐα [α]Ἰ δά. 

Οὐδέ [10 Ἐ; 10} 1604] [10 ἀπ! ] δ ναἰγ ἢ, νὰ Πιρόάα Ἐ2 

Ἠδθάϊ ἴῃ ἴζνὶβ [ἃ]ὺ 18} ρσαναίγιμοῖσάϊ [Π]άϊ 1 τη ἴΖυὶδ 

ΤΠ.“ --- 

τ 741} 1ἀϊπεΠγὃ ἀϑήαπάδηαθ Κνᾶπὶ ἴῃ τηδικὸπιὶ [πἀάϊα5β. ΒΙΠαΑΥ 

Ἰαὐτααπάμ. 41} σακνόιππη {Πκ αὔγα ᾿παπαρϑίηβ ἄπ Ἱπηπιᾶ, 8} 

γὰ ὈιαΠ 5 (ν 85), Ἐ δἴγα [148 Ἰη8. 

" 94} ἀπαίρσασραηάδηβ ΕΥοΙ (1615 ἐγόμαη ἴπα, [κα] 4-ι [14] 

ΙΔ Πηη Κνᾶη αἰίας)αη, ἔπἀΠ}η 485 ἴπᾶ. 

9. 

4. 

ἴῃ ἴδ Δα Π Δ ἤδη 5. Κναί (1) νὰ ἴζν!β δηδθάπίῃ ΜΟΙδβ 

ἴτπ οἷβ Κνδίμαῃ (ΜΟίὸ5. πβ]άπθια [πῃ{15] Ἐ ΟΚὸ5 αἰαϊδιηάϊβ5 
Π]6]] 84 714} αἰ]δέδη." 

Ὁ. 78} ἀπαπμαβαηπάθβ ἰδίπ5 Κναίῃ ἅὰ ἵπι  Ίπτα Παγάἀππαίτἑ οί π 

ἸΖγαᾶγῦδ, σϑιηθ) 14, ἴΖν5 ὑπΠὺ Δηδθαίη.“ 

θ. οἷτῃ αἵ ἀπαίξοἀοίηάϊ ραίκαξιάϊ5. ριπιθίη ἰὼ Κνϊποίη σαίανί δ 

ΒΉ.η. ἢ 

ἡἰ 

8. 

ἴα {π15 ὈΠΟΙΓμάϊ τπδηηδ, αἰξίπη (Θἰ Π Δ ΠΊη]δ 18}: ἀϊποίη (δἰηάϊ, Ἐ 

14} [Πάϊηα πὸ ὑνα ἀὰ [ἰοἰκα ἰϑιηϊη, Ἐ [ναίν ὑπδηδίθι 5. ἢ] 

“πὰ να. ἃκ 6 τά πὶ 

9, 

10. 

11. 

ὙΠαύθὶ πὰ σας ρσαγαίῃ, τηδηηὰ ὑπαπηπιἃ Ἐ ἢἰ {[Κάϊα 1." 

{4} ἴῃ ρσαγάα αὔνα [ΡΟ η]5 ἴ5. Ὁ ἐπαία (απὸ ἔγδμαη ἴπἃ. 

{4} Κναΐῃ ἀὰ ἴπὶ Οϑαμναζαθ ἴᾳθι «ἰδ Κνᾶη [οἰηα ἰδ ἢ 

᾿Παράϊτἢ δηΐμαγα, πουϊηοίῃ ἀὰ {Π]Ζά!]. 

ΓΝ ΤᾺ} 1αθάϊ Κνϊηὸ δδυἢ ἀθαῃ (οἰπαπα 781} ᾿ασαᾶα δηΐῃὰ- 

γΓΑΙηπη8, δΟτϊηδί ἢ.“ 

5: ΤΠΔΠαΝ αἰθόγαη ἀὰ πῆμα θαῖηα, οἱ αἰξάϊκὶ ἵπι. 0π {Ππάϊ 



ΤΣ 

3) 

2) 

» Ἂς 

9) 

7) 

2) 

3) 

7) 

ΕΥ̓ΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΉΟ. 9, 48---10, 18. 

48. Ὅπου ὁ σχώληξ αὐτῶν οὐ τε- 
λευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 
49. Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισϑήσεται, χαὶ 
πᾶσα ϑυσία ἁλὶ ἁλισϑήσεται. 
50. Χαλὸν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 

ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρ- 
τύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ 
εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 

Καὶ ἐχεῖϑεν ἀναστὰς ἔρχεται εἴς 
τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας διὰ τοῦ 

(ΞΞ χαὶ) πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ 
συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς 
αὐτόν, χαὶ ὡς εἰώϑει πάλιν ἐδίδα- 
σχὲν αὐτούς. 
ὦ. Καὶ προσελθόντες «Ραρισαῖοι 
ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδοί 
γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὖ- 

᾿ 
τόν. 
3, Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
Τί ὑμῖν ἐνετείλατο ΜΙηᾶωυσῆς; 
4, Οἱ δὲ εἶπαν ᾿Ἐπέτρεψεν Μί{υσῆς 
βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπο- 

λῦσαι. 
ὅ. (Καὶ ἀποκριϑεὶς) ὁ [δὲ] ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς τὴν σχληροχαρ- 
δίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἔντο- 
λὴν ταύτην. 
θ, “πὸ δὲ ἀρχῆς χτίσεως ἄρσεν καὶ 
ϑήλυ ἐποίησεν αὐτούς (ὁ ϑεὸς). 

ἡ. ἭἝνεχεν τούτου χαταλείψει ἄν- 
ϑρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ χαὶ τὴν 
μητέρα, (καὶ προσχδλληϑήσεται πρὸς 
τὴν γυναῖχα αὐτοῦ). 
8. Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἷς σάρχα 
μέαν- ὥστε οὐχέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ 
μία σάρξ. 

9. Ὃ οὖν ὁ ϑεὸς συνέζευξεν, ἀν- 
ϑρωπος μὴ χωριζέτω. 

10. Καὶ εἷς τὴν οἴχίαν πάλιν οἱ 
μαϑηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτησαν 
(ΞΞ -ων) αὐτόν. 
11. Καὶ λέγει αὐτοῖς Ὃς ἐὰν ἀπο- 
λύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ χαὶ γαμήση 
ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν" 
12. Καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν 
ἄνδ ρα αὐτῆς καὶ γαμηϑῇ ἄλλῳ (ΞΞγα- 
μήσῃ ἄλλογ), μοιχαται. 

18, Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία 
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ὍΡΙ1 νϑυτηΐϊβ ΘΟ] ΠῸΠ ὨΟΥΪῸΥ οὐ 
ἴσηῖβ ΠῸῚ ΟΧυϊο Γ. 

Οτηηΐβ ΘηΪΠ] ἰρηθ [ἀ]ϊθίαν., οὐ ΟΠ Ϊβ 

γί οὐϊπηα, [16 [Δ]1θὕαγ. 

Βοπυμπι οἱ [ἃ]: ασποά [1 [4] ᾿π|Ὁ]Π}ἀπὶ 

ἔαουϊῦ, ἴῃ αὰοὸ {ΠΠπ4 οοπάϊου5 Ὁ Ἡδθοίρ 
ἴῃ γ ΙΒ [ἃ], οὐ ρᾶοθϑιη μαθθίθ ᾿ἱπίρυ γο8. 

Βὺ ᾿π4θ ΧΙ ὈΥρΘη5 γοηϊῦ ἴῃ ἢΠΘ65 
Ταάδθδρ υἱέίγα, Τογάδηθη, οὖ σοῃυθηϊαηῦ 

᾿ὔθυι πη ὑᾳγθδ8 δα οατη, οὐ οὐ σοη[α6- 

γοταύῦ ἰὔθσαμη ἀοοθθαῦ 11105. 

Εῤ δοοθάθπίθβ Ῥἢδυ δὶ ἰηδοιτορᾶ- 
Ῥαῃὺ ΘῈΠῚ [1 Ιοϑῦ ὙἹΓῸ ὈΧΟΥΘΠῚ Αἰ ΠἸ 06 Υ6 

ἰρηηρύδηθα ΘΠ). 

Αὐ Π1Ὶ6 τϑίρομαθηῃβ αἰχὶὺ οἷβ Θαυϊά 

τ ΙΒ ρτδθοθριὺ Μογυίδβ 

Θυΐ αἰχουαηῦ Μου 85 Ῥ ΘΒ 1 1108 ]] τὰ 

ΤΘΡΌΘΙ [Οὐ θογ οὐ αἰπηϊξέθυθ. 

Θυθαβ τοίροπαθῃβ [θα αἱ Αά ἀὰ- 

τι τη ΟΟΥ 5. γυϑί Ὁ] [ΟὐἹρ Ὁ σοὶ ρτδθ- 

οθρύσιῃ {{πὰ:; 

ΑὉ [ἰπιΐϊο δαύθμι οὐθαύΐασδρ πιο] 1 

οὐ ϑιηϊηδηι ἔθοϊῦ θοβ ἄθαβ: 

Ῥχγορύου ἢοο Το]ϊηηαθὺ ἤοῖηο Ῥϑέγθυῃ 

[ἀὰπὶ οὐ τηδίγθιῃ οὐ δαμπϑογθθὶὺ δὰ πχο- 

ΤῸ 1 [81], 

Εὖ ουυπῦὺ ἄπο ἴῃ οϑῖπ6 ἀη8ἃ. [Ιὐδα4ὰθ 

181 ΠῸῚ [πὸ ἄπο [δ ἀπ ΟΔΤῸ. 

Θυοά οἴρὸ ἀθὰβ οομϊαηχίῦ, ΠΟΠΊΟ 

ΠΟ ἰδραγθύ. 

ΕΛ ἴῃ ἄομηο ἰΐθιττη ΑἸ ΟἰΡᾺ]] οἷα ἀθ 

Θοάθιη ᾿πὐθυΟρ ΔΥΘυτηὖ ΘῈΠῚ. 

ΕΛ ἀϊοῖῦ 1115 Θαϊοαχη]αθ ἀἰτηϊ τὶ 
ὈΧΟΙΌΠῚ [ἀδτὴ οὐ δἰΐϊδια ἀπχουϊῦ, δακ]- 

ἐθυϊαμη ΟΟΙΏΠ ὑϊὉ [ὩΡΘΙ ΘΔΠῚ: 

Εὖ' [1 ἀχοῦ αἰτηϊ[ουϊῦ νίστιση. [ἀὰππὶ οὗ 

111 παρ ουϊδ; τποθομδίατγ. 

Εὖ οἴογορδμηῦ 11 ρᾶγσαϊοβ αὖ ὑδηρογθῦ 
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Χ, 

33 

»᾿ 

23 

3: 

ταν 

29 

2) 

29 

ΠρΟη]ὸβ 15. Ἐ (Ὅκαπ ἐπάϊπη Ὀαίταηάδηη ἀὰ ἕ. 

14. Οαἰαίμναμαβ ὑπαπ ἴόΓβ. πην να 8} Κναῖμ ἀπ ἵπὶ {δ 10} 
πὸ Ὀαγηᾶ φαρθϑῃ αι τη18 18}} ἢ ἢἰ γναν] ἢ ἐμό, απ {π|χὰ ἘΞ 10 

ὑπ παδηραγ αι] ρπ}8. “ἡ 

15. οΑἰηδη, Κνι πα ἸΖν]β: [6] Πἰ Πα] ΠῚ ὑπ πἀδηραγαἼα σα ἢ}8 

ἵνὸ Ῥατῆ. πὶ ΠΗ Κυπ 1 1281. 

10. {15} σύμ] πη 45. ἴπ|, ἀρ] π45. μαηάππβ ἃηα {πὸ ἐπια 1 48 

1π|. τ΄ -- 

11. «{8}} υβϑραρρδῃᾷὶη ἸΠηηδ, ἴῃ γἱρ, ἀπδίγ πη 15. ἀϊη5 74} Κααίδβ- 

845 Ἐ θα πα Κυιῃδηθβ ΤΠ, 1] ὑπ] ῃοῖρα, ἧνὰ ἰδαϊάπ,, εἱ 

Ππθάϊηά 15 ἀϊνθιηῦπ8. ἃ. 0] γα μάπ 7" 

18. ἴτῃ 15 Ἐ Κναῦι ἀπ ἴππα (να πΐκ Κνϊθηβ ἐμ αὐποῖρδηδ ἢ 

ἢἰ Πναβμιη Ἐ {πα 6 105. 4178 ἘΞ ἀϊη5. σαί]. 

19θ.. ΤΠ. ἀπαθαίηϊη5. Καηῦ: ΝῚ Πονπῦβ. πὶ πιδύγ νυ] 15. ἢ ἢ}1-- 

[ἀ185.. δ] {1]ά18 σα!Ππρανοιύν 5. ἢ Δηδιηδ } 415. [νγάι αἰίδη {{|61-- 

ἡδηδ, 78} ἀϊμ6ῖη ὑποίηδ.΄ ᾿ 

20. ὙΠπαιαΝ Ὡπαμααηαβ Κναίπ ἀπ ἴπημηα . ΤΠ Π}γὶ, ὑπὸ 4118 σἃ- 

[αἰ τά, ιι8. Ἰαπα 61 πηθἰπά 1." 

21. ἴτι Ἰδίαβ. Ἱπίαίπναπάβ ἀὰ ἴπιηα δ] α ἴπα Ἰαΐ Κνδέμ ἀὰ 

Ἰπηα, μΑἸηῖβ ὑππ8 ναμ ΤῸ: σαρο, να ἔα [νὰ Παθάϊβ, ἔγαθαροὶ 

78} οἱ Ὁπαῦθαπι, 1Δἢ} μαθάϊθ. παζὰ ἴῃ Πἰπηϊηδτη Ἔ; 14} δἰγῚ Δ 0-- 

7Δἢ ΠΚ, πη η6 5. σα]σϑη. ἡ 

22. [Ι{ἢ 5. βαηὶρηδηαβ ἴῃ {115 ναύγαϊθ ρα] ά ἢ σαύγβ. νὰ8 ἀὰκ 

πα θαηαβ [αίμα Ἐ τηᾶπᾶρ. 

29. 264} ὈϊδΙμναπὰβ [ἀὰ5. Κναίῃ ΠΠρΡΟη]διη (δἰπάϊπη ,ϑάϊ, Ἐ πνάϊνα 

Ρ] θα, {Π|άώϊ ἔδίι Ἐ σα Πα θαπάδπβ ἴπ {πὶ πἀδηρσαγα]α σα ῃβ. σ4]6]-- 

ὑπαηα.“ 

94. ἴτῃ ἐπάϊ Πρδηϊὸθ. «Πάπα πη άδάπη Ἰῃ ναύγαδ 15. ἐπάσαι ἴὸ- 

(8 αἴννα, δΔηα] ἤδη ναί ἴῃ φΒδγη]ηω, Ὠγνάϊνα ἃρ]ὰ Ἱ| 

ἐπάϊηη παρ] ηαδηι Ἐ αἴαν ἔς ἕαϊπάπι ἴῃ ἐπ πἀδηραγα)]α σας. ρ8]61-- 

{Π8η.ὅ 



Χο Ὡς 

3) 

3) 

27) 

2) 

ς 99; 

ἜΠΗ 

2) 

ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΜΔΈΟΘ. 10, 14---94, 

ἵγα ἅψηται αὐτῶν: οἱ δὲ μαϑηταὶ 
ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. 

Ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἡγανάχτησεν 
χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία 
ἔρχεσϑαι πρὸς μέ, μὴ κωλύετε αὐ- 
τά" τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βα- 
σιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

15. μὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ 
δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ὡς 
παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλϑη εἰς αὐτὴν. 
106. Λαὶ ἐναγχαλισάμενος αὐτὰ τι- 
ϑεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτὰ (κατ)ευλό- 
γει (αὐτα). 
17. Καὶ ἐχπορευομένου αὐτοῦ εἷς 
ὁδόν, προσδραμὼν εἷς χαὶ γονυπετή- 
σας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν “]ἰδάσχαλε 
ἀγαϑέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον 
χληρογομήσω; 
18. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί με 
λέγεις ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑὸς εἴ 
μὴ εἷς ὃ ϑεός. 
19. Τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ μοιχεύ- 

σης, μὴ φονεύσης, μὴ ψευδομαρτυ-- 
ρήσης, μὴ ἀποστερήσης, τίμα τὸν 
πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα. 
20. Ὁ δὲ ἀποχοιϑεὶς εἶπεν αὐτῷ 
“ιδάσχαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξά- 

μὴν ἐκ νεότητός μου. 
21. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ 
ἠγάπησεν αὐτὸν χαὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν 
σοι (ΞΞ σε) ὑστερεῖ. ὕπαγε, ὅσα 
ἔχεις πώλησον χκαὶ δὸς [τοῖς] πτω- 
χοῖς, καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν οὐραγῷ, 
χαὶ δεῦρο, ἀκολούϑει μοι ἄρας τὸν 
σταυρόν. 

Ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ 
ἀπῆλϑεν λυπούμενος" ἦν γὰρ ἔχων 
χτήματα πολλα. 

Καὶ περίβλεψώμενος ὁ ᾿Ιησοῦς 
λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσ- 
χόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἷς 

τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελεύ- 
σονται. 
24, Οἱ δὲ μαϑηταὶ ἐϑαμβοῦντο ἐπὶ 
τοῖς λόγοις αὐτοῦ" ὁ δὲ Ἰησοῦς πά- 
λιν ἀποχριϑεὶς λέγει αὐτοῖς Τέχνα, 
πῶς δύσχολόν ἔστιν τοὺς πεποιϑό- 
τας ἐπὶ χρήμασιν εἷς τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. 
΄ 
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1105: αἰ οΙΡᾺ] ἀαύθηι ΟΟΠΊ ΠΡ Η ΟΣ 

ΟΠ Ο ΘΠ 15. 

Φαο5. οὕτη νἱἀογοῦ Τϑίπ8, ἱπάϊρπο ὑπ- 
10 οὐ αἷῦ 115 ιηϊέθ ρᾶγγαϊοβ γϑηΐγ6 

δ πιθ, ϑὺ π6 ῬυΟΙ ΟΥ̓ Ἷβ Θο5: 

οἱ ΘηΪπὶ ΤΘρη πη (6]. 
ἰ] 11 

Ατηρ ἀἴ6ο γοῦὶβ, ααϊβαι 5 ΠΟῚ γ6- 

σΘΡουῦ τορπθση (6] γϑὶαὺ ρυνα] 5, ΠΟῚ 

ἰπύγδ ϊῦ ἴῃ ᾿ΠΠπά. 

Βῦ ΘΟ Θχᾶηβ 605. οὗ ἱΠΡΟΠΘΠ5 

ΤΠ Δ115 [ὈΡΘΥ 105 θοπθαϊοθθαύ 605. 

ἘΠ᾿ οατη Θρτο [5 οἰθὺ ἴῃ νἱᾶπι, ρῥτο- 
ΟὝΤΘη5 ααϊάδηι σοι ἤοχο δηΐθ ΘῈΠῚ 

γτοραθαῦὺ οὰπὶ Μαριο᾽ ῬοπΘ, ἀπά [ἃ- 
οἶδπη αὖ νἱύδη δθύθυ πη ΡΘΓΟΙρΊϑτη 

Θὰ δαύΐθηῃ αἰχὶῦ οἱ Θυϊὰ τη6 αἰοἰβ 

ῬΟΠῸΠ Ὁ ΠΘΠ]Ο ὈΟΠῸΒ ΠΙΠῚ ὑππ5 ἀθ15. 

Ῥτιδϑοθρίῷ ποίῃ Ν δαυ]ῦουθβ, 26 

οΟοΙάδ5, Π6 ἔαγουϊβ, πὸ ἔα] πὰ ἐδ ὉΠπ|0 - 

ΠΐὰΠ ΑἸχουβ, Ὧ6 γδῦάθμ ἴθοουὶβ, Πο- 

ΠΟΥ Ῥαύγθιη ὑπὰπὶ οὐ ΠηδύγθΠΙ. 

Αὐ 116 γϑίροπάθῃβ αἷῦ 1 Μαρ[Γοῦ, 
ἢδθο οπηηΐᾷ ΟὈΓΘτνᾶνὶ ἃ ᾿πσϑηίαίθ τηθᾶἃ. 

Τρ. δαΐθπι ἰῃὑαϊῦαβ. Θὰ πὶ αἸ]6χὶῦ ΘΕΠῚ 

οὐ αἰχιῦ 111 ὕπαμη [101] ἀθθί : σϑᾶθ, 

αυδοοῦσμηααθ Πᾶθ05 σοηᾶάθ οὐ ἀδ ρδι- 

ῬΘΙΡα5, οὐ ΒΔΡΘ ΙΒ ὑπθίδασαμ 'π 686]0, 

οὔ σϑῃὶ [ΘΠ ΌΘΥΘ Τη6. 

Θυϊ σοπέτγι{έπβ ἰπ σοῦρο Δ ὈΪ ᾿πο6- 

ΤΘΩΒ: οὐδῦ ΘηΪΠῚ ὨΔΌΘΠΒ ΡΟΓ[[6[Π101} 65 

τηὰ]ύδ 8. 

ΕΛ ΟἰΤΟΌΤΑ ῬΙοἾΘη5. [6 5. αἱ αἰ [ΟΡ Ὸ]15 

[5 Θύδτη αἰ 9116. αὶ Ῥϑουπΐαβ παρ θηύ 

ἴῃ ΤΘΡ ΠῚ (δἰ, ἰηὐγοϊ αὐ. 

ΠΗ ΓΟΙΡῸΪ δαΐθη οΟὈΓαροίοθθαμῦ ἴῃ 

ὙΘΥΡΙΒ. οἷὰβ. Αὐ [Ιορίαβ τυσίαβ τοίροη- 
ἀθηβ δἰύ 115 ΕἾΠΟ]1, ἀαᾶπὶ αἰ Πο1]6. οἱ 

οομἤάδπέρβ ἴἢ ῬΘΟΆΠ5 ἴῃ ΤΘΡηασμα (οὶ 

ἰῃύΓΟἾ ΓΘ. 

᾽ 
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25. ,Αζόδιϊζὸ Τ{{ υαἱραηᾶάϊ ἐπα ἐπαίνκὸ ηδίῃ]ὸβ Ἐ σα]ϑιμδη 

{πάπι σα ὈΙσ μηπα, ἵπ ἐπ πἀδηραγα]α σταίη β. ρ8] 6 [ΠΏ 8.“ 

20. [{Π} οἷβ τηΐϊ5. ἀϑροϊβηδαάδαπῃ Κυιπαπάδηβ [15 ΗΠ (8 ἢνὰβ 

τηᾶρ σα ηϊίδη ὕ΄ 

27. ἵηίαιπναη 5 Ἐν ἀὰ μι ἰδίπ5. Κνδίῃ  ΕὙΔΠῚ Ἰπμδηπαπὶ πηπιαμξοὶς 

ἸὉ ἘΦ ἀΚοὶ ἘΞ ἢ ἴτδπηὶ συΐπα. 4]] δα ἄπ τηδηΐοιὶσ {Ὁ ἔγαπὶ συίμδ. ἡ 

28. Ὀαρδπη ἔπἰδη Ῥαϊγαβ Κυιϊῃπδη ἀὰ ἵπηηα ,ϑάϊ, νϑὶ5 814116-- 

{πΠ| 8118 1811 Ἰἀ π᾿ |δ απ ὑπ." 

29, Απαμδαῆεαηᾶθ ἴπι Ἐ ἴδια Κυαίῃ ,Αἰπμᾶπ, Κυϊῃα ἰΖνὶβ : πὶ 

Ὠγαβηπη Ὁ, (861 Δ] Π 1 ἘΞ σαγα ἀϊπεπάμπ ὈγΟέμγιπηβ. (ἀπ ὐπάὰ 

(νἸπιη5} ἀπ Πάπι ἀϊ ποίη ἀπ π0Πάπι αἰΐαπ Ἐ ἀϊπιπάπ Κυέπ ἀϊύπάπ 

θαγπα ἀϊπύμάπ πάϊπη ί}}}α ἴῃ τπθίηα 181} ἴπ {π]ζὸβ δἰναρϑε])ῦη8, 

30. ,Κ'δθὶ πὶ απάηϊπηάϊ .Π Ἅ11Π πὰ ἴπ {παιηπηα τηδ]α ραγΠ5 

781 γυμνὴ. 1811 {νἹ}Ὁ}πηὴ5 184} αἰΐδηῃ 184} ἀϊ θη 14} θᾶμα ἴδἢ 

Πιάϊπη  }}]}ὰ τα. νγακῦπι 18} ἴῃ ἀΐϊνα ὑπδιητηὰ δηδνδίν ]η ΠΙθάϊη 

ἀϊνϑιηδη. 

91. ,Αἰβίμδῃ πιᾶαπαράϊ ναἰγμπαπα ἢ ατηδη5 δἰζαμηδη8 18} δἰία- 

ΤηΔη5᾽ ΠἸΠΉ8Π5." --- 

329, Μδιαπαϊῃ-πὰῃ ἀπὰ νἷρα ραρραηάδηβ ἀπ [αἰγα ] γπιάϊ [Δ } 
ἑαὐγτὶρασραηάθ ἴη5 ἰδία, 14} {ΠΠΔ8] οἰ κι ἀδ άπη. 18} ἀβαυ]ά ] 8 η- 

ἄδη5 ἰαύτἰάϊ ναὐγίμαη. 4}1 δηλ Π5. αἰγα {πΠ8η5 ἐν! ἀα-- 

βθδπη ἵπὶ Κυϊίμδη, {πῦ6] Παθάϊἀδαμη ἴηα σαάδθδῃ ; 

33, ΤΠαίεὶ ,Θάϊ, ἀϑραρραιη ἴῃ ἰαἰτυαὐϊγτηα, 18} [ἀπτ|8 πδῃ5 δὐ- 

σθαι {πάϊμη πἰίλυρι]αη 141 ὈΟΚαυ]αη ἢ ραν ρ]απα ἴηᾶ 

ἀάπιπάπ (2αἢν αἰσίδαγα ὕπα ἐϊνάξζην ἐϊυλιν 6 η1).᾿ ἢ 

94. ,141. ὈΠάΠ]απα ἴπα 4} ὈΠΡρνδηα ἵπα |4}} [ροϊγαμα ἢ πᾶ 

ἴηα 78 πβὶεν πα πηπηὰ 14} {Π016}1ὴ ἀαρα ἀδβίξα πα! Ἐ," 

35, Ζαἢ αἰμαράϊαδαπη [κ ἄπ ἴπημα ἰακόθιβ 1.1 ἰπαππὸβ [ἀπη- 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΜΔΒΟ. 10, 435---85, 

Χ, 258. Εὐχοπώτερόν ἔστιν χάμηλον διὰ 

2) 

2) 

3) 

7) 

τῆς τρυμαλιᾶς [τῆς] δαφίδος διελϑεῖν 
ἢ πλούσιον εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. 
206. Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες πρὸς ἑαυτούς Καὶ τίς δύ- 
γαται σωϑῆγναι; 

27. Ἐμβλένψας [δὲ] αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 
λέγει Παρὰ ἀνϑρώποις ἀϑδύγατον, 
[ἀλλ οὐ παρὰ [τῷ] ϑεῷ πάντα γὰρ 
δυνατά ἔστιν παρὰ τῷ ϑεῷ. 
28. Ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ 
Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμεν πάντα χαὺ 
ἠχολουϑήχαμέν σοι. 
29. ᾿ποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν (ΞΞ 
Ἔφη ὁ Ἰησοῦς) μὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐδείς ἔστιν ὃς ἀφῆχεν οἰχίαν ἢ 
ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ 
πατέρα ἢ (γυναῖχα ἢ) τέχγα ἢ ἀγροὺς 
ἕνεχεν ἐμοῦ χαὶ (ἕνεχεν) τοῦ εὐαγγε-- 
λίου, 

890. ᾿Εὰν μὴ λάβη ἑκατονταπλασίονα 
γῦν ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ οἴχίας χαὶ 
ἀδελφοὺς χαὶ ἀδελφὰς χαὶ μητέρας 
χαὶ τέχγα χαὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, 
χαὶ ἐν τῷ αἴώνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν 
αἰώνιον" 
81, πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχα- 
τοι χαὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. 

82. Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνον- 
τες εἷς Ἱεροσόλυμα, χαὶ ἦν προάγων 
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, χαὶ ἐϑαμβοῦντο 
χαὶ ἀχολουϑοῦντες ἐφοβοῦντο" χαὶ 
παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεχα ἤρ- 
ξατο αὑτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
συμβαίνειν, 

33, Ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἷς Ἱε- 
ροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώ- 
που παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦ- 
σιν χαὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ 
χαταχρινοῦσιν αὐτὸν ϑανάτῳ καὶ 
παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔϑγεσιν, 
84. Καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μα- 
στιγώσουσιν αὐτὸν χαὶ ἐμπτύσουσιν 
αὐτῷ χαὶ ἀποχτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 
856. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰά- 
χωβος χαὺὶ Ἰωάννης (οἷ) υἱοὶ Ζεβε- 
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ἘΔΟΙ 5. οἰ. ΘΔΠΊΘΙ πὶ ΡΘΥ [ΟΥΔΙΊΘῺ 
ΔΟῸΒ ὑγδηβὶγθ ἀδπὶ αἰνιΐθμι ἰηύγαγθ ἴῃ 

ΤΘΡΏ ΠῚ (δ. 

Φὰϊ πιᾶρὶβ Δατηϊγα θα ηξαῦ, ἀϊοθηΐθε 
δἃ [δπιθὺ ἰρίοβ Εὖ ααΐβ ροίθίἐὉ. [νὰ 
ΒΟΥ ἢ 

Εὖ ἰηὐαθηβ 1Π|05 ΙΘΙα5. αἷῦ ρα Βο- 

ΤῊΪΠ65 ἱῃρο [0116 οἱ, (θὰ ποῦ δρυά 

ἄθαπι: οπιηΐ Θηΐμι ΡΟΓ ΠΡ 111ὰ. [απὸ ἀρὰ 

ἄθαπι.. 
Οοορὶῦ Ῥρίχιαβ οἱ ἀΐοθύθ Ἐθοθ ΠῸΒ 

ΑἸ 1 ΠΠΠπλὰβ οτηπΐα οὐ (θουθὶ [τητι8 ἐθ. 

Βδίρομάθηβ [1ϑὰβ δἷἱῦ Αὐημθὰ. ἀἶθῸ 

ΥΟΌΪΒ.., ΘΟ οἱξδ. ααϊ τ]! ααθυὶῦ ἀουηθστη 

δα {ταύγοβ δαΐ [ὈΤΌΤΘ5. ἃαῦ πιδύγθπι δῦ 

Ραΐγοιι δα Π]1Ὸ5 δῦ ἈΡΤΟΒ ῬΙΟΡΊΘΙ ΠῚΘ 

οὗ Ῥυορίθυ. Θυδῃρ 6] 1 1ΠῚ, 

Θὰ πὸρ ϑδοοίρίαῦ οθηύϊθα ὑδηῤαχηῃ 

ὨΌΠΟ ἴῃ θῃροῦθ ποὺ ἀοτποβ οὐ ἔγδίγθβ 

οὐ [ὈΓΟΥΤΘΒ5 οὖ τηδύγθβ οὖ Π]ΪῸΒ. οὖ ἌΡΤΟΒ 
Οαπ ΡΟΥΘ ου Ομ θτι5, οὖ ἴῃ ΒΑΘ ΟΌΪΟ ἔπαθα γο 

νἱΐα δΘέργ 811. 

ΜΠ δαύθηη οὐαηῦ Ὀυΐμηϊ ΠΟΥ ΠΠῚΐ, 

οὐ πουϊ πὶ] ΡῬΥϊτηϊ. 

Εγδηὺ δαΐθη ἴἢ νἱῷ δίοθπἀθηύθα. ἴῃ 

Ἡ]ΘΓΟΓΟΙ πᾶ, οὐ ρτδϑοθάθθαὺῦ 1105 

Ιοίαβ, οὖ [προραπὺ οὐ (βαιχθπξθβ ἐϊπι6- 

θαηῦύ. Εὖ δάϊιατηθηβ ἰὔθαμπι ἀποάθοϊπη 

οοθριῦ 115 ἀΐσθῦθ αὰδθ οἰϊθηῦ οἱ ϑυθῃ- 
ὑυγ1ἃ., 

Θυΐα, Θοο6. δίοθμ πη ἴῃ Η]ΘΤΟ[Ο]Υ- 

Π]8Π|. οὗ ΠΠΙὰ5 ΠΟΙ ΠἾ5 ὑγδθίασ Ρυ]η- 

Οἰριθὰ5 [δοογἀούαστα οὐ [ὉὙ1015, οὐ ἄδιη- 

ῃδουμῦ θὰπὶ πιοτύθ οὐ ἐσαἀθηῦ Θὰπὶ σοη- 
ἐἰθτ15, Ἵ 

Εὐ ᾿π]αἀθηΐ οἱ οὖ οοῃίραθηῦ θὰπὶ δ 

Πδρ ΘΙ] αθαμῦ θὰση οὐ ἰηὐθυβοϊθηῦ ΘἸ1Π), 
οὐ ἐοσύϊα ἀἷθ τϑίγρθύ. 

ΕΓ δοοράπηῦ δὰ ϑὰπὶ ΙΔΟΟθὰ5. οὗ 1ο- 
πδηηθ5 Β}1| Ζουθάδοὶ ἀϊσθηύθβ Μίαρ [(6Γ, 

10 
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Χ, 

32 

3) 

7ὰ5 Ζαίθαίἀάϊάτι. Κνϊμαπάδηβ ,1,ἀ Ἀγ, νἱ]οῖνα Ἐ, οἱ ἐμαΐοὶ ὑπὰκ Ἐ 

ὈΙα]ὸ5, ἰάπ)άϊ5 ἀρο]18." Σ 

386. ἴδῃ ἴδίιβ Ἐ Κναΐῃ ἴῃ να νἱ]οὶἐβ ἐάπγαμ ταῖς ἰρκν!β Ὁ 

37. ἴτῃ οἷβ Κυδίμαμ ἄπ ἵππα ΕΥΔΡῚΡ πρκῖβ, οἱ ἀϊηβ δῇ ἑαίμβυδη 

{πο6᾽ηάϊ 14}} ἀϊπη5 ἃ Β]ϑΙ ἀππηθη {πο ὶπάϊ [Ἰάϊνα Ἐ΄ ἴπ νυ]Πάπ ἐΠ61-- 

ΠΔΙΠΙηδ 

88. ἴμῃ ἰδιβ Κναίμαι ἀπ ἴπὰ (ΝῚ νἱξαΐβ Ἐ, ῃν 5. Ὁ] αΐβ. πηδρτῦβ-ἰι 

αὐ σοίκαῃ {ὉΠ1], ἐπᾶποὶ Ἰκ ἀτίσσκα, αἱ ἀάαπροϊπάϊ, ἐπϊΖάϊοι ἵκ 

ἀάμπρ]ααδ, οἱ ἀάπρ)]άϊηαάαπ Ὁ" 

389, ἴπι οἷβ Κνδίμπαη ἀπ ἵπιπμα , Δίαρα." ΤΕ} ἰδῇπ5. Κνυδέμυ ἀὰ ἴῃ 

ον διπαύῃ ὑπαηα {ΠΠΚ]|, ἐπδηθὶ ἵκ αὐροκα, ατσοκαῖβ, 184} ἐπ]Ζάϊ 

ἀάπροϊπάϊ, ἐπ χάϊοι ἴκ ἀάαρ]ααα (ἀάπρ)απάα). Ἦ 

40. οἴ(ῃι ἐπαΐα ἀὰ ἤΠέίδη ἃ ἰαίπβνὸπ πιθῖπάϊ ἀϊμἐπάπ. δῇ μ]οἰάα- 

χηρίη αἰ πηθίη ἀπ ρίθαη, 4]7]6 ἐπάϊπηθὶ τηδην τ νὰ8.ἡ 

41. 78} ραπάπο]αηδαῃβ. ἐμάϊ ἐδίπαη ἀπριπηπη πηγόχηήαη Ὀἱ ἴα- 

κὸν 7} ἰοπαππᾶπ. 

42. ἴτιῃ ἴάίιβ. αὐμάϊξαπαβ ἴῃ5 Κυδίῃ ἀπ ἵπι, Ἰξαί ἢ, ὑπαίθὶ (ἐμάϊοι) 

{πυροκήδηα τοϊκίηδη ἐπιπἀόιη, σαβἀυ)πῦπ ἵπὶ, ἢ ὑπάϊ τηϊΚ1-- 

ἰδη5 1ζὰ σαν! ἀδηα ἴη]. 

43. ἴξῃ πἰ ἵνα [4] ἵπ ἴζνίβ; ἂδκ [δῃναζιῖ [46] υἱ]} σγαίγέμδῃ 

ὨΉΚ115 ἴῃ ἴΖν18, [141 ἴζναι δηαθδῃΐβ. 

ἀ4ἀ4. 4141} [6] ν1}} ἴζναγα ναίγμδη 1 Ὁ5 ἢ, [4] 4]] ἀϊπὶ {14 }Κ8. 

ἀθ8. “Τα ἀυκ [ὩΠὰ8 πιᾶπβ8 πὶ Κυδη. δῦ ΔηαὈδ 7 ἢ, ΔΚ δπά- 

θα ἤδη 741} σίθαῃ (ἄϊνα!α [οἰηα ἔαύν τηδηᾶσδηβ (ἀπη.΄ ἢ 

40. 7241} Κνδιππη Ἐ ἴῃ ἰαἰτικόη. Ἐ 6} ἀϑραρσρδηάίη Ἰητηα 1ἀϊη! γ 

0} ΠΙΡδη]αιη (δἰμάϊπη 78} τηαπαρϑίη σδηδ]άϊ, [ἀππ8 Ταοἰμηάϊάτι8 

Βαγίοϊπηάϊαβ Ἐ Ὀ]Ιη4ὰ (αὐ ἔαύγ νὶρ ἀα ἀϊπίγδη." Ἐ 

ἀΠ. 74} σαπάμπε]αηαβ, ὑπαΐοὶ [δα (ὰ Ναζόγάϊπβ 1{6, ἀπρδηη 
Ὠγόρ᾽αμ 7.1 εν μὰὴ ,(Θαηάπ Πανὶ αἷβ, ἰδία, ἀὐπιάϊ τη "" 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΜΑΒΟ. 10, 86--47, 47 

δαίου λέγοντες αὐτῷ “΄ϑάσχαλε, 
ϑέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε 
ποιήσης ἡμῖν. 

Χ, 80. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί ϑέλετε 
ποιῆσαί μὲ ὑμῖν; 

» 91. Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 4Ζὸς ἡμῖν, 
ἵνα εἷς ἐχ δεξιῶν σου χαὶ εἷς ἐξ εὐω- 
γύμων (σου τ-Ξ ἀριστερῶν) καϑίσω- 
μὲν ἐν τῇ δόξη σου. 

» 38. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐχ 

οἴδατε τί αἰτεῖσϑε. δύνασϑε πιεῖν 
τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βά- 
πτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισ- 
ϑῆγαι; : 

. 39. Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ “Ζυνάμεϑα. 
ὁ εὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ μὲν 
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσϑε, χαὶ 
τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι. βα- 
πτισϑήσεσϑε'" 

» 40. Τὸ δὲ χαϑίσαι ἐχ δεξιῶν μου 
ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦ- 
γαι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 

» 41. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέχα ἤρξαντο 
ἀγαναχτεῖν περὶ Ἰακώβου χαὶ Ἰωάν- 
γοὸυ. 

» 42. Καὶ προσχαλεσάμενος αὐτοὺς 
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι 
οἱ δοχοῦντες ἄρχειν τῶν ἐϑνῶν χα- 
ταχυριεύουσιν αὐτῶν χαὶ οἱ μεγάλοι 
αὐτῶν χατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 

» 43. Οὐχ οὕτως δέ ἔστιν ἐν ὑμῖν" 
ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν ϑέλη γενέσϑαι μέγας ἐν 

ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάχονος, 
» 44. Καὶ ὃς ἐὰν ϑέλῃ ὑμῶν γενέσϑαι 

πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος. 
..45. Καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

οὐχ ἤλθεν διαχογηϑῆναι, ἀλλὰ δια- 
χογῆσαι χαὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐὖὐ- 
τοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

»,,({46. Καὶ ἔρχονται εἷς Ἱεριχώ. χαὶ 
ἐχπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχὼ 
καὶ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ χαὶ ὄχλου 
ἱχανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος 

τυφλὸς [προσαίτης] ἐχάϑητο παρὰ 
τὴν ὁδόν (προσαιτῶν). 

»417. Καὶ ἀχούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Να- 

ζαρηνός ἔστιν, ἤρξατο χράζειν χαὶ 
λέγειν Ὁ υἱὸς Ζαυὶδ Ἰησοῦ, ἐλέη- 
σόν με. 

γο]αγηῖ5. αὖ ἀπο θαμηαι6. ροὐϊουϊηλι5 ἴα- 
Οἷὰ 5 ΠΟΡΪ5. 

Αὐ 1116 αἰχιῦ οἷβ. Θυϊα σα] αὖ ἐδ οίδγη 
γοθὶβ ἢ 

Ελ αἰχουιηὺ )8 πΟΡΪΒ αὖ ἀπ δὰ 

ἀοχίγαμι ἴμπδμη οὐ 8ἃ118ὰ5 δὰ [1η1{Ὀπ πὶ 

ὕχϑιη [Θἀθδηηιβ ᾽πὶ ρ]ουΐα ὑὰἃ. 

Το δαύθπι δἱῦ οἷ Νοίοϊξϊς ααϊὰ 

Ῥούδεϊβ : ΡούθίὉἰ5 ὈΪθΘγΘ ΟΔ]1Οθπι Ὲ 61 

Θροὸ ὈΪΡῸὸ ὁ δαῦ ὈδΔρΟΪβιλαχη 40 ΘΡῸ θᾶρ- 
ΟἸΖῸῪ ὈΔΡΟΪΖΑΙΙ ὕ 

Αὐ 11} αἰχουαηῦ οἱ Ῥο[[ἀτηπβ. [5 

δαῦθηι ἰδ οἷβ ΟΔ]]οθπὶ αυΐϊάθμη 4161 

ΘρΡῸ ὈΐΌο ὈϊθΘύϊβ, οὐ Ὀδρυϊβιμαμη 4110 ΘρῸ 
θαρύϊζου Ὀαρ ϊχαθἰ μη] ηϊ : 

ϑράθσθ δαΐθπι δ ἀθχύγαμπι τη68Π| γ6] 

δὰ [ἸΠ|{ὈΓΔ 1, πὸη οἰ τηθὰπὶ ἄδγο, [ρὰ 

ααϊθὰβ ρᾶγαύαπι ο[Ὁ. 

ΕΛ δυάσίοηΐοβ ἀθοθηὶ σοσροσιηὺ ἰηά]- 

σηδΥ ἀθ ΙΔοοθοὺ οὐ Ιομδπηηθ. 

Ιοα5 δαΐθηι γοοϑη5 605 δύ 1}Π15 5οἱ- 

ἰδ ααΐᾷ Ηἰ ααὶϊ νἱἀθηύαν Ῥυϊποὶρατὶ σθη- 

ὑἰθ5 ἀοτηϊπηδηύα! οἷβ, οὖ ῬυΪΠοῖρ65. 60- 

τατη Ρούο αύθμι Πα θθηὐ ἸΡΙΌΓΟΠΙ : 

Νοη ἰΐα οἷν διυΐθῃι ἰῃ τορίβ, [Γρὰ 

αα]οαΠΠ] 8 γο] αθυὶῦ ΠΟΥ Τηδίοῦ οχὶδ γθ- 
[ὍΘΙ τ] {6 1, 

Εὐ αϊοαχηαιθ σνο] θυ ἰπ τ θὶβ ῥτί- 

ΠΝ Οἰρ ουἱῦ ΟἸ ΪΠ [ὈΥΥΈΒ. 

Νϑιη οὐ Π]Ιὰ5. Ποιηϊηΐϊα ποη σϑηΐϊδ αὐ 

ΤῊ] ΥΔΥθέαῦ οἱ, (θὰ τὖ τη τᾶγοὺ δὲ 

ἀἀγθὺ ΔηΪΏΔ μι [81 ΓΘαἀ ΘΠ ρ ϊ ΟΠ ΘΠ) ῬΓῸ 

τ] 5. ; 

ΕΛ νϑῃϊαπὺ Ηϊϑυῖομο : οὖ ρτοβοϊ[οθηΐθ 

60 ἀρ Ἠϊοτομο οὐ ἀϊίοιρα 5 οἷὰβ οὐ 

ΡῬΙαγίπηδ, πη] ππἀϊηθ Π]Ϊὰ5 Τιπηδοὶ Β8γ- 

ὑἰπηᾶθβ οδθοῦβ ἰράροραῦ [᾿αχύα νἱϑτ 

τη ΘΠ 1085. 

Θυϊ οὐπὶ δια οὐ ααΐϊα, Ιο΄ὰ5 Ναζᾶ- 
ΤΘΠῈ5 οἰ, οοθριῦ οἰδιηδῦθ οὐ ἀΐοθγο ΕἾ] 

Πανια Ιοἴα., πλϊ[ΌΎΘ 6 πηρὶ. 



148 ἘΨΑΝΟΈΕΙ͂,.. ΜΑΒΟ. 10, 48---11, 8. 

Χ, 48. 74} πνδιδάθη Ἰπημηα ππαπαράϊ, οἱ ραϊμαμάϊἀδαϊ. ΤΠ 18 Β]ὰ 

Πηάϊ5. γόρ!ἀαὰ οϑαηάπ Παγνϑίαϊβ, ἀὐηάϊ τὴῖκ "" 

» 490. 9411} σα[ζὴὴηάδηᾷ5 ἰδιβ πάϊπάϊε αὐνὸρἼδῃ ἴπὰ. 14}} νὸριἀδάπῃ 

ἰπδὴς ὈΠΠάδη, Κυιπαηάδηβ ἀπ τη «ΤὨγαΐ 61 ἐμὰ: αχγο15: 

νόρθι ὑμὰκ." 

» ὅ0. ἴμῃ ἴ5. αἰναίυραπαβ ναι]άϊ (δἰπάϊ ἀβμ]άπραμῃαβ Ἐ Κνδιὴ αἱ ᾿δία. Ἐ 

» 91. ὅ41} δηαμαβαπᾷβ Κνυδῦ! ἄὰ ἵπμα ἰδία. να υἱ]οῖβ, οἱ ἐάα-- 

άπ. {μ5Ὁ. 1 [Ιᾳ Ὀ]ηΠ4α Κναίῃ ἄὰ ἵπηηα «(Ηδοθάπηρὶ, οἱ α8-- 

[αἰ νά." 

.,. ὅ2., ἴθι ἰδία. κνυδίῃ ἀὰ πημα (Οαρο: ραϊάμπθεοἰπβ. ἐποῖπα ρ8ηδ- 

[148 ἐμπικ." Δ} Γπηϑάϊν ἀβίδῃν ἢ 1ἀϊ|4ὰ ἴῃ νῖρα ἴ δία. 

ΧΙ, 1. 728}} ὈΠΠδ πᾶῆνα νϑίαη ἰαϊγαία] μι, ἵπ Βδιμϑίαροιη Ἐ 14} Βό- 

{πδηϊΐη ἕ, αὖ ἔαϊτραη])]α δ] ὅν), Ἰηίδηα δ Ἐ ὑναπηβ [ρΟη]δ [6ἰηά!Ζδ. 

᾿ς {88 νδξῖε ἐπι πη, Θαβσαὺβ ἴῃ Βαϊπι ἀπ γἱΠταναίγε μη ἰρρ- 

Κν15. 181 [αηϑάϊν ἱπηραρσσδηάδηβ ἴῃ {πὸ Ὀαύγρ ἘΞ ὈΙρΙαίβ ἔα] Δῃ 

ϑδθαηάδηδηδ, ἃηὰ ὑπαηηη6 1 παύἢ Ἐ ἀ]η5ῃπη τηδηηδ πἰ (αὐ; δηά- 

Ὀιπαἀδηάδηβ ἴηὰ δἰξαμαΐβ. Ἐ 

» 9. οῳ᾽δἢ 6041 ᾿ναβ “ἴρρκνὶβ Κυπάϊ .0)κὰ. πνὲ ὑμπαία ἐάυ)αίδ ’΄, 

Κνυιμάϊι5, ὑπαϊθὶ Ἐγάϊπ)α {Π15 σαίγπθιίῃ.. 7184 [ἀηϑάϊν ἴπα Ἰηίδη-- 

ἀοιἢ μι αν." 

» 4. Οαϊϊίμαη ἐπδῃ 14 Ὀϊσοίπη ἔμ] η σαθαπμάδηδηα αὖ ἀδύτα ἃΐα 

δὴ βασϑα. 184 δηαθαπάπη ἴηδἃ. 

» Ὁ. 4241: [ατηὰἱϊ {μϊχὸ άϊηαν [δηἀαηάαηδ κυδίμαη ἀὰ ἴῃ (Ἡνὰ 

ἰάτι) αὐβ Δη θη αηδη5 ἔπη ἔα]δη Ὁ΄ 

., θ. ἴδῃ οἷβ Κνδίπαη ἀὰ πὴ Ἐ, [νανἃ δηαθάπεῃ ἴπὰ Ἰ[αβ, 18} 1ἀΠΠύπη ἴπ8. 

.» ἴ. 288} Ὀταμέδάπη ὑπαπα ἔαϊαη αὐ ἰδίπα. [4}} ραϊαριἀδάπη 8πᾶ Ἐ 

γν [}ὺ5 [οἰηὖβ 714 σαίαῦ δηὰ ἴΠᾶἃ. 

8. Μαπαράϊ {πδῃ να. ύπι (δἰπάϊπη {ταν ἀδάπη ἀπὰ νἶθα ; [απηάϊ 
αἰΐζαπβ πηάϊηγχάϊς απ τι8. Ὀδᾶρτηδηὶ 14 [ταν δα πὰ ΥἹρᾶ. 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΜΑΒΟ. 

Χ, 48. Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα 
σιωπήσῃ" ὃ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔχρα- 
ζεν Υἱὲ “αυΐδ, ἐλέησόν με. 

» 49. Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν 
φωγηϑῆναι (ΞΞ -σατε). χαὶ φωνοῦσιν 
τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, 
ἔγειρε, φωνεῖ σε. 

» ὅ0. Ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ 
ἀναπηδήσας ἢἦλϑεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 

»΄. Καὶ ἀποχριϑεὶς λέγει αὐτῷ ὁ 
᾿Ιησοῦς Τί ϑέλεις ποιήσω σοι; 
δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ραββουγί, 
ἵνα ἀναβλέψω. 

» ὅΦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, 
ἡ πίστις σου σέσωχέν σε. χαὶ εὐθὺς 
ἀνέβλεψεν, χαὶ ἠχολούϑει αὐτῷ ἐν 
τῇ ὁδῷ. 

ΧΙ, 1. Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εὶς ἹΙεροσό- 
λυμα, (εὶς Βηϑσφαγὴ) χαὶ [εἰς] Βηϑα- 
νίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀπο-- 
στέλλει δύο τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 

.» 2. Καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπαγετε εἰς τὴν 
χώμην τὴν χατέγαντι ὑμῶν, καὶ εὐ- 
ϑὺς εἰσπορευόμενοι εἷς αὐτὴν εὐρή- 
σετὲε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 
ἀνθρώπων χεχάϑιχεν" λύσα(ν)τε(ς) 
αὐτὸν [χαὶ] ἀγάγατε. 

» 9. Χαὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποι- 

εἴτε τοῦτο; εἴπατε Ὁ χύριος αὐτοῦ 
χορείαν ἔχει" χαὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀπο- 
στέλλει ὧδε. Ν 

» 4. [Καὶ] ἀπῆλθον (δὲ) χαὶ εὕρον 
πῶλον δεδεμέγον πρὸς (τὴν) ϑύραν 
ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν 
αὐτόν. 

». Καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηχότων 
ἔλεγον αὐτοῖς Τί ποίεῖτε λύοντες 
τὸν πῶλον; 

.,. 86. Οἱὲ δὲ εἶπαν αὐτοῖς χαϑὼς εἶπεν 
ὁ Ἰησοῦς" χαὶ ἀφῆχαν αὐτούς. 

» . Καὶ ἤγαγον (ΞΞ φέρουσιν) τὸν 

πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, χαὶ ἐπι- 
βάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 
χαὶ ἐχάϑισεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

» 8. [Καὶ] πολλοὶ (δὲ) τὰ ἱμάτια αὐ- 
τῶν ἔστρωσαν εὶς τὴν ὁδόν, ἄλλοι 
δὲ στιβάδας ἔχοπτον (-ΞΞ- κόψαντες) 
ἐχ τῶν δένδρων (ἀγρῶν) χαὶ ἐστρών 
γυον εἷς τὴν ὁδόν. 

ο: 

10, 48 ----11, 8. - 149 

ΕΛ σοπηη πα ϑηξαν οἱ τὰ] αὖ ἐδοδ- 

τοῦ. Αὐ' 116 τηυἹύο πιᾶρὶς οἰδιηαθδῦύ 
ΕΠῚ Πανὶ, τὶ υθσθ πιρὶ. 

Εὖ [δπ5 [θὰ ργαθοθρίς {ΠΠππὶ νοσδυῖ. 

ΕῸ νοοδηῦ οδθοῦχῃ ἀϊοθηΐθβ οἱ Αῃἰπηδ6- 

ααϊοῦ οἰΐο, [ατρθ, νοσδῦ ἐθ. 

Θυΐ φτοϊθοῦο ψϑίπηθηΐο [ἀ0 ΟΧῚ 65 
γρηϊῦ δὰ θὰπι. 

ΕΠ γρίροπάθῃβς Ἰϑὰ5 αἰχὶὺ 111 Οαϊὰ 

γἱβ (101 ἰδοίατῃ Ὁ Οδθοὺβ δαύθιῃ αἰχὶύ οἱ 
ΒΔΌΡΟΙΙ, αὖ νἱάθϑηι. 

6 ὰ5 δαύθια αἱ 11 αάθ, ἢάθς ἐὰἃ 

6 [αἰναπὶ ἴθοϊῦ. ἘΠ οοηΐο[τη νἱαϊύ, οὐ 

[ϑααθθαύαν Θαπὶ ἴῃ υἱᾶ. 

Εῤ οὑπὶ ΔΡρτορίπααδιθηὺ Ἡ]ΘγΟΓΟΪγ- 

τη88 οὖ Βοίμδηϊδθ δι τῃοῃΐθπι ΟἸΪΥΔΙΊΠῚ, 
τυ ἀὰο5. 6Χ ΑἸ ΓΟ Ρ]15 [αἷβ 

Εὖ αἷῦ 115 Τύϑ ἴῃ οδί θ! απ φαοά ας 
ΟΟὨὐγᾷ γῸ5, οὖ [Ὁδὲϊπὶ ἱπίγοθαπίος 1Ππᾷ 

ἰμγθηϊθύϊβ ΡΠ] πὶ ἸΙραύαμα,, [ἌΡΘΥ 4 ΆΘΠῚ 

ΠΘπηΟ δάϊιιο Ποιηίηαση [ρα ἰδ: (οἰ γι δθ 11- 

Ιὰπ| οὐ δαάᾳοῖίο. 

Εὖ [Ἰ αυἱδ γοῦὶβ ἀϊχουὶ Θυϊά ἔδοϊ- 
{15 7 αἸοϊίθ. χαϊα ἀοηηΐηο προϑ ΓΑ οἱ, 

οὐ οοῃύϊηπο 1]]Πὰτη ἀἰτη ὑοῦ πο. 

Εῤ δρϑαμπύθα ᾿ηνθηθυιηῦ ρΌ]] πὶ 11ρ8- 
ὑπ δἃηῦθ ᾿ἰΔΠΙΔΠ ἔῸΤῚ5 15 ὈΙνΐΟ, οὗ 

[οἸσαμύ θυχῃ. 

Εὖ φυϊάδιη ἀ6 1116 [ὑφ ϊθιι5 ἀϊοοθαηΐ 

1115. Θυϊα ἔδοϊθϊβ [ΟἹσθπύθα ρΡΆ τὴ 

Φυΐϊ αἰχοιτιηῦ οἷ [σὰὺ ργδϑοθροσδὺ 
1115 Ἰϑίαβ, οὐ αἰπη[ουπηὺ οἶδ. 

ἘΠ ἀυχογαηῦ ρα ]]ὰπι δὰ Ιοϑίσμι: οὐ 

ἱπροπαηῦ 11 γρίτἰπηθηύδ, πα, οὖ [θα 10 

[ἌΡΘΙ Θὰ. 

ΜΠ δυΐοι γο[ἰπηθηύα 84 [{γᾶγ6- 

τὰπὺ ἰπ νἱὰ, 811 δυύθηῃ ἔγομ θα οδϑάθ- 

Ῥδηὺ 4 δυθουϊθαβ οὐ [ςουποαηῦ ἴῃ τυἱᾶ. 



150 ΕΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΒΟ. 11, 9--21, 

ΧΙ, 9. 96} ἐπάϊ ξαὐγαρασρδηάδηβ (788 ἐπάϊ αἴδτρδρρ παδπ5) " ΠγΟρ 4 8-- 

ἄπη Κνυϊἐπαπάδηβ, ίλππα, ἐπ πΕ 4 [ἃ Κνϊπηαηάα Ἰη παπηΐη ἔγάα] π8 "" 

». 10. οΟΤῇΙ ὃ [ὃ Κνυμηδηάοὶ μ᾽ πἀδηραγαϊ ἴῃ πδιηΐη Ἐ αἰ ὑη- 

(Ἀγῖ5 Πανοὶϊβ:: Οίδηπα ἴῃ Πάπα [ἘΠ] "" 

» 11. 281} ρα!άϊιι ἴῃ ἰαἰγαίαὐϊγπια ἰδία. 18} ἴπ ἅ1}. Ἰδῃ ὈΠΔΙΠ-- 

νδΠα5. 41}18, αὖ δηδδηδηί)α 1π {πα νἱΐαπαϊη ἢνθι]άϊ, π814 4] ἴῃ 

ΒδΙΠαηϊδη τ {πάϊη να! 0 πη. 
φΦφ 

» 12, 4Ζ8}} Ἰξυμη!η ἀαρα πϑίφαπάδηάδηη ἴπὶ α5 ΒΘ πη ργθάαρβ νἃ8. 

» 19... 58} σαίδίῃναηαβ Πηακκαθαρτῃ ἔα υγαί γὃ παθαηάδη Ἰάπ αὐ- 

Ἰᾳα7]α, δἱ ἀσπίδ Ὀϊρδῦ! ἤνὰ πὰ Ἱπιπηὰ. 78} Κυϊπηδη5. αὖ Ἱπητηδ, ἢ] 

νι Πὺ Ὀἰραῦ ἃηὰ ἵπηπηα πἶρθα Ἰάπ!, ἢἱ ἄπκ νὰβ πιὸ] [ππακκαηᾶ. 

» 14. 78}} υϑραίγαπαβ Κνυδίῃ ἀπ μη «ΝῚ ὑπδηδίθι 5 5. ἐππ5 ἀϊν 

τηϑηηἃ Δ ΚΥΠ πηδί]άϊ.΄ 14 σαπάνΠἀδαπη {πάϊ [ΠΡΟ π]ῦ5 15. 

» 15. 761 Ἰάἀ]δάππ ἀπ ἰαἰνυαὐϊγηηάϊ. 14} αἰραρσσαπᾶβ ἰόίαβ ἘΞ Ἰὴ 

41} ἀυρδηη τιϑνδίγραη ἐμδη5 ἔαρ] απ η5 141} Ὀαρ]απάδηβ ἴπὸ 

81} 14} τηδίᾳ [Καί] ηδ 14} ΠΕ Π5. {π|χὸ ἐγαθαρ]αηάαηδ Δ ῃ δ ΚὶπῚ 

πΒΥΦΙΌ1α6 ἃ, 

" 18. {8} εἰ 1άπδὲ, οἱ ἤναβ {πδίγῃν] Καθ ἐπαῖγἢ {π 81}. 

» 7... 2Ζ64}} ἸάϊΠ 8 Κυμαπαᾶβ ἀπ ἵπὶ ΟΝΙα ρδμϑ! ἢ {{Ὁ, ἐπδίθὶ γᾶ ζη 

ΠΠΘ]η Τ8Ζῃ ὈΙ4Πὃ Πάϊδαα, ἃ] ἀϊπι {πϊ πα τη Ὁ ΤΠ 1π5 ϑαϊαν ἀδα αἐἢ 

Ἰΐα ἀὰ ΠΠΙρτ]ὰ Ἐ νάϊ Θα]ΔηῈ." 

» 18. 279}} ραπάυϊαδαπη {πΠάϊ ὈΟκαν) δ 14} ραα]απὸ «ὐπυϊη 88 

788. (ὁκιαδάπη, πνάϊνα Ἰπημηα πϑκνι ἰδ οῖπα. δηξδάπη ἄπκ ἴπα, 

πηΐδ 41|1ἃ πιᾶπᾶσοὶ [1148] κι δ πη ἴῃ 1άϊ6]πάϊ5. ἴ5. 

"“ »“ 19. «1041. ὈΠΠῸ δηάαπδηθ ναγίῃ, υϑ]4 47] αὐ τι ἐπἰχάϊ Ὀαύγρ. 

20. 2611 ἴῃ τηδύγρίη ἔαύγσαρσραπάδῃβ σαίδηνιη ἐπὰπα Πηδκῖκα- 

Ὀάᾶρτῃ ἰπαύγβ] πα τι8 ναύγἐ πη]. 

21. .181}) σαιμηππηδπαβ Ῥαϊίγιβ Κνδίῃ ἅπι ἵπητηα  ἩΔΌΡοΙ, [ἀ], [ππ8Κ-- 

ΚαΡάρΊη5, {παπ6ὶ ἔΓὰ Κνα!, σαὐῃδύνβη δ." 

-᾿ Ψ 

"“ »“ 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΜΆΠΟ, 114, 9--Φ2:, 

ΧΙ. 9, Καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀχολου- 

᾽) 

3) 

» 16. Καὶ οὐχ ἤφιεν ἵνα τις διεγέγχη 

ϑοῦντες ἔχραζον Ὥσαννά, εὐλογημέ- 
« 5» ’ ᾿ 

γος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου 
10. Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασι- 
λεία (ἐν ὀνόματι) τοῦ πατρὸς ἡμῶν 

“αυΐδ, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑνίστοις. 
11. Καὶ εἰσῆλθεν εἷς Ἱεροσόλυμα 

’ ᾿ ’ 

(χαὶ) εἰς τὸ ἱερόν" χαὶ περιβλεψα- 
’ ᾽͵ Ύ - 

μενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὐσὴς τῆς 
« βω 5 ν 
ὥρας, ἐξῆλϑεν εἷς Βηϑαγίαν μετὰ 
τῶν δωδεχα. 
12. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων 

3. ὦ 3.δ΄ὰ - 
αὐτῶν ἀπὸ Βηϑαγίας ἐπείνασεν. 
18. Καὶ ἰδὼν συχὴν ἀπὸ μαχρόϑεν 
ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι 

ΕΨΘ,, 3 ΝΡ τ ΕῚ ν Ε ΕῚ εὑρήσει ἐν αὐτῆ, χαὶ ἐλϑὼν ἐπ᾽ αὐ- 
κι φ 2 

τὴν οὐδὲν εὑρεν εἰ μὴ φύλλα" οὐ 
γὰρ ἣν (ὁ) χαιρὸς σύχωγ. 
14 Καὶ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτῇ 
"Μμηχέτι εἷς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς 

χαρπὸν φάγοι. χαὶ ἤχουον οἱ μα- 
ϑηταὶ αὐτοῦ. Ἷ 
16. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. 
χαὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο 
ἐχβάλλειν τοὺς πωλοῦντας χαὶ τοὺς 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, χαὶ τὰς 
τραπέζας τῶν χολλυβιστῶν χαὶ τὰς 

χαϑέδρας τῶν πωλούντων τὰς περι- 
στερὰς χατέστρεψεν, 

σχεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 
» 11. Καὶ ἐδίδασχεν [χαὶ] λέγων [ΞΞΞ- ἔλε- 

γεν] αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ 
οἶχός μου οἶχος προσευχῆς χληϑή- 
σεται πᾶσιν τοῖς ἔϑνεσιν; ὑμεῖς δὲ 
ἐποιήσατε (--Ξ- πεποιήκατε) αὐτὸν 
σπήλαιον ληστῶν. 

» 18. Καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ 

2) 

ΡΣ 

οἱ γραμματεῖς, χαὶ ἐζήτουν πῶς 
αὐτὸν ἀπολέσωσιν᾽" ἐφοβοῦντο γὰρ 
αὐτὸν, [ὅτι] πᾶς (γὰρ) ὁ ὄχλος 
ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχὴ αὐτοῦ. 
19. Καὶ ὅτε (ΞΞ ὅταν) ὀψὲ ἐγένετο, 
ἐξεπορεύετο (ΞΞ-οΥ το) ἔξω τῆς πόλεως. 
20. Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶ- 
δὸν τὴν συκὴν ἐξηραμμέγην ἐκ διζῶν. 

21. Καὶ ἀναμνησϑεὶς ὁ Πέτρος λέγει 
αὐτῷ Ῥαββί, ἴδε, ἡ συχῆ ἣν κατη- 
ράσω ἐξήρανται. 
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ΕΛ αὶ Ῥγδοιθαηῦ οὐ αὶ [Ὁ πο θαηδαν 
οἸαιηα  θαπῦ ἀϊοσοηΐος. ΟἰΆππα, 

Βρηραϊ οὗ. αὶ] γϑηϊῦ ἴῃ ποιηΐπρ 4ο0- 

μη], Ὀθηθαϊούππι απο γρϑηϊύ ΤΟ ΙΙΠῚ 
Ρϑέυ5 πο Π αν, οἴδημα ἴῃ ΘΧΟΘ] [15. 

Εὸ' ᾿Ἰηέὐγοϊνὺ Η]ΘγΟ ΟἸ γτηᾶμη ἴῃ ἔθηη- 

Ραμ : οὗ οἰγοὺηρθοῦϊβ Οὐ θ.15., ΟΕΠῚ 

18) γϑίρθιδ, οἰἵδὺ ποτα, δχὶῦ ἴῃ Βείμᾶ- 

Ὠΐϑιη οατη ἀπο α 60 ]Π). 

Ε ἃ]ῖὰα αἴθ οαπη οχϊγθηῦ ἃ Βοίπδηϊδ, 

Ια , 

Ουὐπψαθ υἱαοὺ ἃ Ἰοπρο ἤσαπι Πᾶ- 

Ὀθηύθηι ἔο]Ϊα, σϑηϊῦ [1 ααϊὰ ἰογύθ ἴπσνθ- 

ηἰγοὺ 1 68, οὗ οὑπὶ νϑηϊθὺ διὰ 681, 

Ὠ1Π1] ᾿ηνθηϊῦ ργδρθύθυ ἴο] ἃ : ΠῸ Θηΐτη 

ογαῦ ὑθηριβ ΠΟΟΙΠΊ. 

ΕΛ τϑίροπάθῃβ αἰχιὺ οἱ [8Π| ΠΟ 81)- 

ΡΙὰ5. ἴῃ ΔΘύθυΠατη α4αϊβαιιδπι ἔγαούμτη 6 Χ 

ἰθ πιὰπάποοῦ. ΕΓ δυαϊοθδηῦ αἰ[ορα] 

Θἰα5. ͵ 

ΕἘλ νϑηϊαηὺ ἩϊθγΟ ΟἸ γτηαῖη. Εὖ οατη 

ἰηύτοΙ [οὐ ἐθιηρ]απι, οοθρὶῦ θἰϊσθῦθ σθῃ- 

ἀθηΐθβ οὖ θηηθηῦθβ ἴῃ ὑθῃηρ]ο, οὖ πηθ6η- 

[ἃ5 ΠῸΠΊΠ.] τίοστιη οὐ οδύποαγαβ γθα- 

ἀθηύαπι ΘΟ] ἃ 5 ουουίϊθ, 

ΕΒ ποὴ Πποραῦ αὐ ααϊδαιδη ἐγδηβ- 

ἔουσθῦ γὰβ ῬΘῪ ὑθῃηρ] 1, 

Εῤ ἀοοορθαύῦ ἀϊοθηβ οἷβ ΝῸΠ [οὐἱρύθππ 

οἷ. ααϊὰ ἀοπηαβ πιθᾶ ἀοτηὰ5 οΥδύϊοἱβ 

γοοδ ἰδ" ΟἸπ 5 οΘηὐθτι5 ἡ ΟΝ δαῦθτη 
ἔθου [15 681 [ρϑ] υηοϑπὶ ᾿ΔΓΟΠΌΙη. 

Φυο δαάϊίο ῥυϊποῖροβ [δοογάούμπτη οἱ 

[οὐθᾶθ σαϑουθδηῦ ἡποτηοο θατη Ῥ6Γ- 

ἀργθηῦ: {ϊπηθϑηῦ ΘὨΪΠῚ ΘῸΠῚ, ΠΕΟΠΪΔΠῚ 

ἀπίγθυία, ὑαγθα, ΔαΙηἰγα θαὔαῦ [ἸΡΘΥ ἀοο- 

ΕΓ] η8, 6118. 

ΕἘ0 οὺπὶ νοίρογϑ ἔδοία οἰ, βρυθαϊο- 

θαξαν ἀθ οἰνίἰαΐο. ν 
Εὖ απ τηδηρ ἐγδηβίσθηῦ, υἱάθυπηῦ 

ἤσαπι τάδ ἰϑούδπι ἃ τδαϊοϊθαξ. 

Εὖ τροογτάδέξαβ. Ῥρίγτιι ἀἰοὶϊθ οἱ ΒΔΡΡῚΙ, 

Θ006 ἤσαβ οἂἱϊ τηΔ] αἰΧχ [Ὁ1’ Δταϊῦ. 
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ΧΙ, 22. 788} ἀπἀπαβαπας ἴδια Κνδίῃ ἀα ἵπι͵, Ἠαθάϊε ραϊάυθείπ φαξμ5! 

39 

“ "“᾿ 

23. Αἰρδῃ ἀυκ Κυϊίηα ᾿Ζνὶβ, ΤῊ ἸΒηναΖαἢ} οἱ Ἐ κυ πάϊ ἄπ {Π810-- 

πᾶ, [αίγραη]α ,ΤΠ5 Πα 8: ὑπὰκ 184} ναῖγρ ἐπ ἴῃ πιᾶγθίη" 1848} πὶ 

ὑπχνϑι)άϊ ἴῃ ΠΙΓ.ΪΠ [6] ΠδιηΠηα, ἃς ρα]άμ)άϊ ἐπαΐα οἱ, {πδΐβὶ 

Κυιμιῃ, σαραρρίίη, ναίγ ἢ ὑπῆν} ὑπ61 Κνι!ῃ.ἡ 

924. απὸ Κνιμα ἴζνβ, ΑΠ]αΐω ὑπΊβηνδῃ {π61 Ὀ᾽α] απ 8η5 [ὃ- 

ΚοΙΌΠ, σαϊάπθ οι ἢ ὑπαῦθὶ Πἰμ 101} 1411 νυ 10} ἴζν!5.ἡ 

25, Δ ἐπδη [ὰηἀάϊ ἢ Βα] δη5, ἃ διά}, 1αθάϊ ἤνὰ παρά 

γΠ γα ἤνϑηδ, 6ἱ 84}} αἰΐα ἴζγαυ [ἃ ἴῃ Πἰτηϊηδιη αἰδύδιϊ 1Ζν15 πη]|-- 

(Δα δαϊη5 ἸζΖγαγῦβ. ἡ 

20. (ἴῃ Ἰαθάϊ [5 εἰ δϑδύθη, αἰ ἐπάπ αὐΐα Ἰναν (ἃ ἴπ ἈἰΠλΪ Δ ΠῚ 

Αἰ δ ἢ Ἰζνὶβ τ Πα 6 41Π5 ἸΖναγόβ. ἡ 

2. 718}} ἸΔἀ]δάπη αὔίτα ἀὰ ἴαίγααὐ]γπιάϊ. 16} ἴῃ 81} Πναιθόπαϊη 
πηπιὰ δὐϊαα]δ απ ἀπ Ἰπηπηὰ ὑπάϊ ἃὐ ΠΠ1{{85 στα]. η5. 18} ὈΟΙκΑ1-- 

705. 714} ΠηΠς8η8. 

28, Τ1Δ}} Κνδίμαη ἄὰ Ἰπηπιὰ , ἴῃ Πνδιημηα να] ἀπ η] ὃ ἐπαΐα ἐά} 15 Ὁ 

͵Ἶλὰ ἔνθ ἐππ5 ὑπαΐα ν᾽ ἀπ Ὧ] αὐἰραῖ, οἱ ὑπαΐα ἐδ }15 9. Ἐ 

290, ἴω ἰδία. πα μαβαπμαβ Κνδὶ ἄὰ ἴπι (ΕὙΥδίμπα ἴδῃ ἵκ ᾿Ζνὶβ 

ἀϊη15. νϑύγ 15. 14} Δηα Πδ 10} ἘΞ 15. 18} Κυϊπα ἴΖνῖβ, πη ΠΥΔΙΏΠΊἃ 

νδ] πίη] ὑπαΐα ἰάπ]ἃ. 

30. ,Πάπροϊπβ ὁ μαπηΐβ ἀζιμ Πἰ πη νὰβ ὑπάτπι ἀζαμ" τη ΠδΙη 

ΔΗ ΠΑ 10} τη 18." 

31. 788} ἐπαμέδάπη ἅὰ [15 πα Κυ!παηάδηδβ, Ἰαθάϊ Κυι δι .118 

ΒΙπη]ηἃ,( Κυι Αὐπέμαη ἀπ ἢν πὶ ρα]άπθι θα. }} Ἰπημηὰ 7" 

92, (ΑΚ Κνιπδι. (115. τηδηπδιῃ ἢ ὁ ὐδάπη Ἐ {πΠὖ πηαπαροίη, 816] 

ἄπκ ἃ]ακ)]ὸ ἘΞ παράϊἀδάπη ἰομαπμπᾶμ, ἐπαΐξοὶ Ὀἱ [ππ͵]άϊ ργαύἐβ 
νὰ. 

33. 741. ἀπαπαβαπάδη5. Κνυόίμαη ἄὰ ἰδίαι ἘΝῚ νἱθαμη΄, Δ} ἀπά- 

Βα ἤαπα5. ἴὸΐιβ Κναΐῃ ἀὰ ἴπι (ΝῚῚ ἸκΚ ᾿ζνὶβ Κνυϊεπα, ἴῃ ΠνδΙΠΠηἃ, 

να! ἀξ η] ἐΠαΐα ἰάμυ]α. ἡ 



ΧΙ, 

᾽ 

ΕΓ 

" 

2) 

ἘΨΤΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΒΟ. 11, 22---.88. 

22, Καὶ ἀποκριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει 
αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν ϑεοῦ. 
23. μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν 
εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ ρϑητι καὶ βλή- 
ϑητι εἷς τὴν ϑάλασσαν, καὶ μὴ δια- 
χριϑὴ ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
πιστεύση ὅτι ἃ (Ξ-Ξ- δὴ λαλεῖ γένεται, 

ἔσται αὐτῷ (ὃ ἐὰν εἴπη). 
94, “Μιὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα 
ὅσα προσεύχομεγοι (-Ξεεπροσεύχεσϑε 
χαὶ) αἰτεῖσϑε, πιστεύετε ὅτι λαμιβά- 
γετε (--- ἐλάβετε), χαὶ ἔσται ὑμῖν. 
96. Καὶ ὅταν στήχετε προσευχόμεγοι, 
εφέετε εἴ τι ἔχετε χατά τιγος, ἵνα 
χαὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- 
γοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα 
ἀρ ε8 
ὑμῶν. 

(Εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ 
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν οὐρανοῖς ἀφή- 
σει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.) 
27. Καὶ ἔρχονται πάλιν εὶς Ἱερο- 

, - Ξ' » 
σόλυμα. Καὶ ὃν τῷ ἱερῷ περιπα- 
τοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρός αὐτὸν 
οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἵ γραμματεῖς χαὶ 
οὗ πρεσβύτεροι, 
28. Καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἔν ποίᾳ ἔξου- 
σίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι τὴν ἐξου- 
σίαν ταύτην ἔδωχεν, ἵνα ταῦτα 
ποιῆς; 

29, Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐπε- 
’ ΕῚ ᾿ ε - [7 , Η 

ρωτήσω (χαγω) ὑμᾶς ἕνα λόγον, χαὶ 
ἀποχρίϑητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν, ἐν 
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

»90. Τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάγγου ἐξ 

. 31. 

» 

οὐρανοῦ ἣν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀπο- 
χρέϑητέ μοι. 

Καὶ (δι)ὲλογίζοντο πρὸς ἕαυ- 
τοὺς λέγοντες ᾿Εὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐ- 
ρανοῦ, ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε 
αὐτῷ; 
82. ᾿Δλλὰ εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων; 
ἐφοβοῦντο τὸν λαόν" ἅπαντες γὰρ 
εἶχον τὸν Ἰωάνγην ὅτι ὄντως προ- 

φήτης ἢν. 
33. Καὶ ἀποχριϑέντες λέγουσιν τῷ 
᾿Ιησοῦ Οὐχ οἴδαμεν. καὶ ὁ Ἰησοῦς 
(ἀποχριϑεὶς) λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ 
λέγω ὑμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ. 
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Εὐ τϑίρομθηβ [ο΄ αἷὐ 115 Ἡδθϑίθ 
Πάθη ἀθοὶ : 

ΑἸηθῃ ἀἶσο γοθὶβ ααΐα ααϊουτηχαρ ἀϊ- 

χουϊῦ μαϊο τηοηὐὶ ΤΌ]]ΘΥΘ οὐ τηϊζίθσθ ἴῃ 
τη γ6, οὗ πο0ὴ ἢδο[ϊανοειῦ ἴῃ οοτὰθ ἴα, 

[ρᾷ οτραϊ θυ ααΐα, φποάοαπηαιο ἀϊχουὶύ, 

Παὺ, βοὺ οἱ. 

Ῥτγορίογσθ ἀΐοο γόοῦὶβ, οὐηηΐϊᾶ 486- 

Οὐ. π6 οὐδϑηΐθβ ρου 5, ογραϊίθ ααϊὰ 

ΔΟΟΙρΡΙ β, οὖ σθηϊθὺ σοῦ ΐβ. 

ΕΛ οὕὑτὰ [1015 δὰ οὐδηάστη, ἀἰτηϊῦ- 

ἐἰϊ6 ΠΠ ααυϊά ὨδὈΘύϊΒ ΔαΥΘΥΓᾺΒ. 8Δ]]]ΌΘΤῚ, 

αὖ οὐ ρῬδύθυ. υϑίξου ααΐ ἴῃ 686]15 οἰ αἃϊ- 

ταϊζὑαῦ γο]5 ρϑοοδίδ, γυϑίγὙ8. 

Θυοά [ἴ γοβ ποὴ αἰ πη [6υ]015, πο Ρᾶ- 
[6 Υ γϑίϊοι ααἱϊ ἴῃ 086115 οἱύ αἰϊπηιύὐθὺ 

γοθὶβ Ροοοδύδ, υϑ[{γᾶ. 

Εῤ νϑηϊαπὺ τασίαβ Ηϊθτοίο  γτπᾶπι. Εὖ 

Οὑμη ΔΙΩΡαΪαγοῦ ἴῃ ὕθιηρὶο, δοοθάπηῦ 

δα δὰπὶ [ἀπητηΐ (ἀοογἀοίθα οὐ [οὐ]θᾶ 8 οὖ 

ΓΘΠΪΟΥΘ5 

Εῤ ἀϊουπὸ 11 ΤΙ αὰδ ρούεοίἐαΐθ μδθο 

ἔδοὶβ Ὁ οὐ ααϊβ {101 ἀφαϊῦ πᾶπὸ ροίοίδ- 

ἔθ αὖ {8 ἔδοϊδ5 

Ιοαβ δαύθπι τϑίρομἀθηβ δἱύ 1115 [η- 

ἰθυτοσδθο γῸ8 οὗ ΘρΡῸ ὉΠῸΠῚ γΘΥΡΌΠΙ, οὗ 

τοίροηδοίθ ταϊῃϊ, οὐ ἀϊοδπι σΟὈ 5 ἰη 488, 

Ρούρίμαύθ πᾶθο ἴδοϊδπι. 

Βδρύϊβπηαμπη ΤΟΠᾶππἰβ ἀθ 8610 ογδῦ 

80 6Χχ Ποιηληΐθα 7 τορομοὐθ τη]. 

Αὐ {Π| οορίδαθδηῦ [ΓΘοὰτὰ αἀϊσοθηύθϑβ ὅδ᾽ 
ἀἰχουίπηαβ Π 6 ο8610, ἀϊοοῦ Θυδῖθ ΘΥσῸ 

πο ΟΥΘΑΙ ΑΙ [15 οἱ ὅ 

51 ἀἰχουίτηιια Εχ που! θα, ὑἱπηο δηὺ 

ΡοΟΡαϊαπι : οἴηηθ5 δηΐπη Πα ρδηῦ ΤοΠ8π- 
ΠΘΠῚ αἴ, γοῦθ Ῥτορμοίδ οἰζθυ. 

ἘΠῚ τοίροπάορηξοβ ἀϊοαπῦ Ιοα Νοίοϊ- 
τηῖ5. Εὖ τϑίροπάθηβ Το. αἱ 115 Νδ- 

46 δρῸ αϊοο τοδὶβ 'ἰπ ααἃ ροὐο[ϑύθ 

ἢδιθο ἔδοΐϑπη, 



154 ἘΑΝΘΙΗ,. ΜΆ. 19: 1.5.8 

ΧΙ, 1. 948} ἀπρᾷπῃ ἴπι ἴῃ ρα]υκόπι Κυϊπαη: ,Ὑ οἰπαραγ πδίαι δ 
ΙΔ ηηἃ ἰδ Ὀϊαἰάα ἵπα ας τη 741} πϑρτὸΐ 44] ἘΞ πὲ τηδία 18} 

Βα πηγάα, ΚΟΠ Κη 14} ΔπαἉ}} ἵπὰ ναύγ ὑν͵απι 14} αὐ ά ἢ 4]} αἰ}. 

» ὦ. 4064}} Ἰηίαπαϊάα. ἀὰ {πάϊπη ναύγὑν͵]απὶ δὐ- πᾶ] {Κα]κ, οἱ δἱ 

{πάϊμη νϑύγ Ὁν)}8 1 ΠδΠῚΪ ΔΎ 8. {Π|8 νϑἰπαραγ 5. 

» 9. {18} οἷ πἰπιαπάδηβ ἴπα ἀΒὈ]αρρναη 78} Ἰηαπα!ἀδάπη Ἰάπβπαπάἤδη. 

» 4. Δ} αἴγα Ἰηίαπαϊάα ἀπ ἴπη δηίμαῦαπα {18} 78} ἔμαπα [{ἀϊ1-- 

Π8ΠῚ να Γραηάδη5 σαάϊν᾽5κἀδάπη 14} πάμθθ! ἢ ναπάδη Ὀταμέδατη 

7.1 Ἰηίαπαϊάδαθη σἀηά!!άαπα. Ἐ 

» Ὁ. 98} ἴα Ἰηίδηαϊάα ἀηύπαλδηα 1840} 1ἀϊπαηα ΔΒ] πη 784} Πηᾶ-- 

ΠΑΡΔΠ5. ΔηΠΔΥΔΠΒ [ΠΠῚΔΠ5 Ἰ5Ὀ]Πσ ον δηάδηβ, [ππηδηζΖιῃ ἢ {Πδη α8-- 

Κυνϊπηδηδη5 Ἐ. 
» θ. ο(ὙΠδηὰἢ πδύπέμαπαῃ ἀΐϊπαηα [πὰ ἀϊφαηᾶθ ὰρᾶηα [18 ἴη- 

(πη 614ἃ 14} ἐπὰπα ἀπ ἴπη [ρδαϊαηα, Κυιπαπαβ ὑπαίθὶ , δάϊ- 

[πα (ἀππ πηθ᾽ Π 88.“ 

» ἦν {18 7άϊπάϊ ἐπάϊ ναύγν]απβ5 Κυδίππη ἄπ [15 τα, ἐπαΐοὶ , ΞῬ ἃ 

ΤῸ [ἃ ΔΥθΙπαμη]α : ΕἸΣ Π ἢ, πβκν]πηδῖη ἵπηπηα, Δ πηι σγδίγί 1} 

ἐπαΐα ΔΥΌ]. ́  

» 8. ,[84}} ἀπαργοιρδηάδηβ ἴηα πβκνβημπη 84} ἀϑναύγραη Ἰητηα αὖ 

18. ὑπδιητηα, νϑίπαραγαδ. 

» 9. (ῆνα πὺἢ ἰάπ]άϊ ἐτάμπ]α {Π|5 νοϊπαραγϊθ 7 Κυϊμη ἢ} 4} α5- 

Κντ 610 {Π8πη5 νϑύγν] 5 141}, σ᾽} {Ππᾶηὰ νοϊπαρσαγα δηΐῃδ-- 

Τά Πη. 

.. 10. (ΝῚΠ {μαῖα σαιηδ]]ἀὃ πἀδίαρσναςίῃ . ἰάϊηθ, ὑπδιημηθὶ πδνϑύγ-- 

Ῥὰῃ {Ππάϊ ἐἰπην]αηβ, (ἢ γαῦὶῃ αὶ πάμπθ᾽ 4, νδ]Π[Ἐ1π5΄ ἢ 

» 11. (Εγδιὴ ἔγάυ) πη νυ (8. 741} 1{Ὁ ΠἸ ἀ4]61Κ5. ἴῃ ἀπρδπι απίαγάϊπι.. 

» 12. 248} [ὁκ!ἀθάπη ἴπα ὑπᾶργτϑίραη [ἢ ὀπίδαμππη πὸ τηδηᾶροίη. 

[γύπα ἄμσκ, {παίθὶ ἀπ ἵπιὶ ἐῃὃ σαϊακὸη Κναίηῃ. 7411 αὐ ]δίδπαδηβ 

ἴηα ρα! πη. 

»., 138. 088} Ἰηίαηα!ἀϑάπη ἀπ ἵπιηγα, [ππηδγ.8 Ἐ {π|Ζὸ Εδγοι[ἀϊὸ 148} Ηδ- 

γοαϊαηδ,. οἱ ἴπα ραπαίοθίηα, ναΐγάδ, 
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ἘΥΑΝΟΕΙ,. ΜΑΒΟ. 12, 1---13. 

Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβο- 
λαῖς λαλεῖν ᾿μπελῶνα ἐφύτευσεν 
ἄνϑοωπος, χαὶ περιέϑηχεν φραγμὸν 
καὶ ὥρυξεν ὑπολήγνιον καὶ ᾧκοδό- 
μῆησὲν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτόν 
γεωργοῖς, χαὶ ἀπεδήμησεν. 
ὦ. Καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωο- 
γοὺς τῷ χαιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ 
τῶν γεωργῶν λάβη ἀπὸ τοῦ (ΞΞΞ των) 
χαρποὺῦ (ΞΞΞ -ῶΥ) τοῦ ἀμπελῶγος" 
8. Οἱ δὲ (ΞΞ Καὶ) λαβόντες αὐτὸν 
ἔδειραν χαὶ ἀπέστειλαν χεγόν. 
4. Καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς 
ἄλλον δοῦλον" χἀχεῖνον (λιϑοβαλή- 
σαντες) ἐχεφαλαίωσαν καὶ ἀπέστει-- 
λαν ἡτιμωμένον (ΞΞΞ χαὶ ἠτίμησανγ). 
ὅ. Καὶ (πάλιν) ἄλλον ἀπέστειλεν" 
χἀχεῖνον ἀπέχτειναν, χαὶ πολλοὺς 
ἄλλους, οὗς μὲν δέροντες, οὕς δὲ 
ἀποχτέγγοντες" 
θ.. Ἔτι (οὖν) ἕνα υἱὸν (ἔχων) ἀγαξ 
πητόν (αὐτοῦ) ἀπέστειλεν (χαὶ) αὐ- 
τὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον λέγων ὅτι 
᾿Εντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 
7. Ἐχεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπαν 
πρὸς ἑαυτοὺς ὅτι Οὗτός ἔστιν ὃ 
κληρονόμος" δεῦτε, ἀποχτείνωμεν 
αὐτὸν, χαὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρογομία. 
8. Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἀπέστειγναν, 

καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπε- 
λῶνος. 
9. Τί (οὖν) ποιήσει ὁ χύριος τοῦ 
ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται χαὶ ἀπολέσει 
τοὺς γεωργοὺς, καὶ δώσει τὸν ἀμι-- 
πελῶνα ἄλλοις. 
10. Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέ- 
γνωτε «Δίϑον. ὃν ἀπεδοχίμασαν οἱ 
οἰχοδομοῦντες, οὗτος ἐγεγήϑη εἰς 
χεφαλὴν γωγίας; 
11. Παρὰ χυρίου ἐγένετο αὕτη καί 
ἐστιν ϑαυμαστὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν; 
12. Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν χρατῆσαι, 
χαὶ ἐφοβήϑησαν τὸν ὄχλον" ἔγνωσαν 
γὰρ, ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβο- 

λὴν εἶπεν" χαὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλ- 

ϑον. 

18. Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν 
τιγας τῶν “Ῥαρισαίων καὶ τῶν Ἥρω- 
διαγνῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 

18 

Εὺ σοθρὶύ {11 'ἴπ ΡΔΥΔΡΟ]15 Ιοααὶ. 

γιηθδπ ρδ[πανὶῦ Ποπιο, οὖ οἰγοῦτηάθ- 

αἰ ΙΘρθτὰ οὖ ἔοαϊῦ Ἰαθατῃ οὐ δραϊποανιῦ 

ΤΌΣΟ, οὐ Ἰοσαγιῦ Θϑπι ΔΡΎΪΟΟΙΪ5, οὗ 

ῬΘΥΘρτΘ Ῥτοΐθούαβ. οἱ. 

Ελ τοῦ 84 δρυΐοοϊαβ ἴῃ ἐθπηροῦθ 

[Θυσὰπ αὖ Δ0 ΔρΥΪΟΟ]15 δοοίροτοῦ ἀθ 
ἔγαοῦτ νἱπ 686. 

Θὺΐ ΔΡΡΙΘΗΘΗ απ οατη σοοϊἀουαηύ οὐ 

αἰ Γουαηῦ Ὑϑοῦαμη. 

Εῤ 1ὔθγαση τ Πὺ 84 [1105 ΔΙ᾿ ὰπὶ [6Γ- 

σαη: οὐ 1ΠΠῸπ| ἴῃ οδρΙύ6 σα]πουδυθιιηῦ 
οὐ οοῃθαχη6}115 ΔΙ Θοουηῦ. 

ἘΠ᾿ ΤυγΓΠπὶ Δ]1Ὸπὰ τ : δὲ ΠΠῸΠπὶ οο- 

οἰἀογαηῦ, οὐ Ῥ]ΌΓΘ5 ἃ]105, φαοκάδηῃ ο86- 

ἀθπύθϑ, ]|1Ὸ05 υϑο οοοϊάοπίθϑ. 

Ἀάπαο ΕΥΡῸ ὉΠῸΠῚ ΠΔΡΘη5 Π]ΐαπι οδ- 

ΤΙ ΓΓΠ πη ατη οὐ 1 πῈ τ Πὺ δ4 6οὸ5 που]- 

ΤΠ], Οἰσθ 5 ααϊὰ ΤΟΥΘΥΘ θα Υ Π]Ϊ ΠῚ 

ΤΠΘΈΠ. ν᾽ 

ΟΟΙΟΠΙ δαΐθπι ἀϊχουθπηῦ δ ἱπυίοθῖη 

ΗΙΟ οἱ Πϑυθβ: συϑηϊύθ οοοϊάδιηιιβ ΘΏΓΙΗ, 

οὐ ποίζγα ουϊ Πουθαϊξαβ. 

Εῤ Δρρυβθῃθπάθηξοβ θὰπὶ οοοίἀογαπί 
οὐ οἰθοθυαπῦὺ οχύσα υἱΠΘΆΤΩ. 

Θυϊά εοὐρὸ ἔϑοϊου ἀουηΐηιι συἱπθδρ ὅ 
οηϊοὺ οὐ ρογσαθὺ οοἴοποβ, οὐ ἀδθὶύ νἱ- 

ΠΘ8Τ 8115. 

Νφο [οὐἱρύπσαιη δῆς ἸθρῚ[(15. Τιδρί- 
ἄθιη ααθπὶ τΘρΥνυθιτιηὺ ΔοαϊΠοδηΐθϑ, 

Βῖο ἔδούαβ δἰ ἴῃ οαραῦ ΔηρᾺ] : 

Α ἀοπῆπο ἔδοίιπι οἱ {πᾷ οὐ οἵ 

ΤΑΪΓΔ 0116 ἴῃ ΟΟᾺ]15 ΠΟΙ 5 7 

Εῤ σαδογθραηῦ θὰπῃ ἔθπθῦθ, οὐ ἐϊ- 

ΤΠΙΘΥηὐ {αγθαη: σΘΟρπουθταηῦ ΘΠΪΠῚ 

ααοπίδηη δ 605 ῬϑΥΆ ΡΟ τη πδηὸ αἶχθ- 

τεῦ. Εὖ γτρ]ούο 6ὸ δριθυπηύ. 

ΕΓ τυϊδαηῦ δα ϑυτη φαοβάδηι ὁσ ῬΠᾶ- 
ΤΊ Γ8 615 οὐ Ηρυοαϊπὶβ αὖ απ σδρογθηύ 

ἴῃ ΥΘΙΡΟ, ᾿ 



15θ ἜΨΑΝΘΕΙ, ΜΑΗΟ. 12, 14--25.ψ 

ΧΙ, 14. ἴῃ εἷβ Κνυϊπιαπάδης Κυδίμαη ἄμ ἴπηπια ,1,ἀϊαγ!, νἱξατη 
ἐμπαὐϑὶ Γἀπ]θίη5 18 18} πὶ Κκαίὰ ἐπὰκ " Ἰηδηβῆση; πὶ ἄμκ [ἀἱΠν15 

ἴῃ δηανδίν ἢ] τηδηηδ, αἷς ὈΪϊ [υη͵άϊ νἱρ σαΐῃβ 1άϊ 615: [Καυ]ά-α 

Ὁ Κάϊαγαρ!! ἃ οἸθδη Κάϊαγα ἐμά ηἴὰ Ἐ σ᾽ θά] πη 7 

15. ἴτῃ ἴδῆιβ Ἐ σαί πνδηᾶβ Ἐ ἴΖο Πυθίη Κνδύι ἀπ ἵπὶ , να τὰκ 

ἐγάΠἢ 7 αὐθάϊγ ἢ τη18 [Καί, οἱ ραίαϊπνάα." 

16. ἴτῃ οἷβ αἰθδᾶγαη 8} Κυαίῃ θὰ τὰ (Ηνὶβ Ὁ Ἐ (ἃ τηδη]οῖκα 

71 [ὁ υὐδυηῃδ] θη 76. ἸΏ οἷ5. Κνδίμαη ἀὰ ἵπηα , Κὶ ἀϊ[ἀγ]15΄. 

17. 78) δηάμααηαβ ἰδίαβ. Κνυδίῃ ἀὰ ἵπι, Πβριθιιἢ ἐμπὸ Κάϊ Ἀγ 15 

Κάϊαγα 14} ὑπὸ συΐῃβ σαί." 14 {Π Δα] οΙ κα δάση Ὧηὰ ἐπιδιητηδ. 

18. {16} αἰϊαἀα]δάθη ϑδααπκάϊθιβ ἀὰ ηπηα, ὑπμάϊοὶ κυ! ῃδηα ἃ5-- 

[45 1 νἱίδη, 14} [γάμαη ἴπα. Κυ!Πδηά 88 : 

190. Τιάϊίατ!, ΜόΟίδβ σαμηδ]]άα πη[15, ἐπαΐθὶ Ἰαθάϊ ἢνὶβ Ὀγόίμαῦ 

σαβάπίῃηδϊ! 714} ὈΠΟΙΠάϊ Κνᾶπάϊ 18} Ὀαγπὸ πὶ ΠΟ 0Πά1, 61 πἰτηάϊ 

Ὀγοίμαν 15. ὑπὸ Κνόῃ 15. 18} υϑίαϊ141 θᾶγπα Ἐ ὈγΟύΠΥ (Θ᾽ ΠδΙηΠηδ.᾿ 

90. (Θἰθαμ Ῥυδίμγαμαηβ νόίαη Δ} [ἃ ἔῃ τα πᾶπὶ Κνᾶπ 78} 

σαίν "δ η5. πὶ ὈΠ61 6 {γάϊνα. 

21. ΤΑ δηῦμαν πϑιὰ ἐπὸ 184} σαδάπϊπηδαςα 41} π᾽ (8) (ἃ ὉΠ 

[γάϊνα. 14 {πγ1 4] [Ἀπ] οἰκὸ. 

22, 714} πδιησῃ {πὸ [(ἀπια] οἰ κὸ Ἐς ὑπάϊ ΠΠὰπ 14} πὶ ὈΠΙῸῈαη ἔγάϊνδ. 

[ρδασμη ἃ]]ἀϊχα σαίνα!ῦ 141} (ὁ Κνδη8. 

23. οἴη {ηϊχζάϊ αϑίταί[ἀϊ, {παῃ αδίϊαηάαηα, Πνδι]απηπηα ἴΖὸ γϑίτ-- 

{1 Κνυδπβ ὑπάϊ ἀὰκ Ραμ ἀϊμύθαθπη πὸ ἀπ Κνδπάϊ. 

24. 78}} δηϑμααπᾶς ἰδία Κναίῃ ἀπ ἵπὶ «Νὰ ἀυξμδ δἱγΖ)άϊ 

(Πα, πὶ Καπμηδηάδηβ πηδ]α Ἐ 1 τηδμῦ σαί] ὅ΄ 

ο5, ΚΑΙΠΒ Ἐ ἐπαη πϑίϊαηάαηα τι5 ἀάαίῃάϊη, πὶ ᾿Ιαραηα, πὶ ἰΐὰ -- 

σαπᾶα, ἂκ {πᾶ [γὰ ἀρϑὶ]])ὰβ Ἐ ὑπάϊ ἴπ ΠΙΠΉ]ΏΔΠ]. 



ΣΧΙ͂Ι, 14, [Κὰ Ὶ] (Ξ Οἱ δὲ) ἐλθόντες λέγου- 

,. 5. 

ΠΝ, 

ΕΖ 

2) 

,, 20. 

τ 

., 28. 

σιν αὐτῷ “ιδάσχαλε, οἴδαμεν ὅτι 

ἀληϑὴς εἶ χαὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐ- 
δενός" οὐ γὰρ βλέπεις εἷς πρόσωπον 
ἀνϑρώπων, ἀλλ ἐπ᾿ ἀληϑείας τὴν 
ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ διδάσχεις" ἔξεστιν 
χῆνσον Καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ; δώ- 
μὲν ἢ μὴ δῶμεν; 

Ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρι- 
σιν εἶπεν αὐτοῖς Τί μὲ πειράζετε; 

. φέρετὲ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 
6. Οἱ δὲ ἤνεγχαν" χαὶ λέγει αὐ- 

τοῖς Τίγος ἡ εἰχὼν αὕτη χαὶ ἡ ἔπι- 
γραφή; (οἱ δὲ) εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος. 

(Καὶ ἀποχριϑεὶς) ὁ [δὲ] Ἰησοῦς 
εἶπεν (αὐτοῖς) ᾿πόδοτε τὰ Καίσαρος 
Καίσαρι χαὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. 
χαὶ ἐθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῷ. 
18. Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς 

αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀγάστασιν 
μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέ- 
γοντες 
19. Διδάσχαλε, Ἡωυσῆς ἔγραψεν 
ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀπο- 
ϑάνη χαὶ καταλίπῃ γυναῖχα καὶ τέχνα 
(ΞΞ -ον) μὴ ἀφὴ, ἵνα λάβη ὁ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ τὴν γυναῖχα καὶ ἐξαναστήσῃ 
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

Ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" χαὶ ὁ 
πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, χαὶ ἀπο- 
ϑνήσχων οὐχ ἀφῆχεν σπέρμα. 

Καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, 
χαὶ ἀπέϑανεν χαὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε 
(ΞΞ μὴ χαταλιπὼν) σπέρμα " καὶ ὁ 
τρίτος ὡσαύτως. 

59. ταὶ (ἔλαβον αὐτὴν) οἱ ἑπτὰ 
(χαὶ) οὐχ ἀφῆχαν «σπέρμα. ἐσχάτη 
(ΞΞ--ον) πάντων χαὶ ἢ γυνὴ ἀπέϑαγεν. 

Ἔν τῇ ἀναστάσει, (ὅταν ἀνα- 

στωσιν) τίνος αὐτῶν ἔσται γυγή; οἱ 
γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖχα. 

» 34. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς (ΞΞ Ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς) 
Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσϑε μὴ εἴδότες 
τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ 

ϑεοῦ; 

“90. «Ὅταν γὰρ ἐχ “γεχρῶν ἀναστῶσιν, 
οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾽ 

εἰσὶν ὡς ἄγγελοι (οἷ) ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ΕΥΑΝΟΕΙ,. ΜΑΒΟ. 12, 14---25, 157 

Ουὶϊ νϑηϊθηΐος ἀϊοαηῦ οἱ Μαρίου, 

[οἰπλβ ααἰᾶ ὙΘΙΔΣ 65 οὖ ΠΟῚ ΟὐΤἃ5 

ΘΠ] δ: ΘΟ ΘΗΪπῚ γἱάθβ ἴῃ {8 οί θυὴ 
Βοιηΐηαπη, [64 ἴῃ νουϊἑαΐθ νἱϑιὰ ἀοὶ ἀο- 

ΟΘ5: Ἰἰίροῦ ἀδιὶ ὑγθαύαμπι Οδθίαγὶ, δὴ 
ποὴ ἀδθίτηαβ ἢ 

Θαϊ [ΟἸΘ ἢ 5 του αὐϊϑπὶ ΘΟΥΌΤ αἱὐ {1115 

Θυϊά πὰρ ὑθιηρύδίϊς Ὁ δϊθυύθ τηϊῃὶ 46- 

ὨΔΥΪΠ αὖ νἱ 468 Π|. 

Αὐ 11 δὐὐα]οσαηύ. ΕΠ δἱὺ 1115 Οὐϊα5 

οἰ ἱπιᾶρὸ ἤᾶθο οὖ ἰη[ουρύϊο Ὁ ὈΙσαπΐ 
111 Οδ οί 8 γ]5. 

Ἐδίροπάθηβ δαΐθπι Τρία αἰχίς 1115 

Πραάϊέθ ἰρίθαν αὰ86 [απὸ Οδδίατὶβ 86- 
[ατὶ, οὖ απδθ [πὸ ἀθὶ ἄθο. ΕΛ υτηἰτᾶ- 
Ῥδηαν [ὈΡΘΟῚ 60. 

ΕλῚ νϑπθιιηύ δὰ δὰπὶ 'δαάποδοὶ, αὶ 
αἸἰσαμὺ ΓΘ υγΘοὐ Ομ θ ποη οἰθ, οὐ ἰη- 

ὑρυσοραθδηῦ Θὰπὶ ἀἰσθηΐθβ 

Μαρ ον, ΜονἊοα πο ὶβ [Οὐ ρΓ δ αὐ [Ἰ 
Οὐἶα5 ἔγύθυ τηοσύπτιβ ἐπουὶὺ οὐ αἰτηἰΓδυἰύ 

ὌΧΟΥΘΙΙ οὖ Π]105 ΠΟῚ ΥΘ]χαργὶύ, δοοϊριδῦ 

ἔγαῦθυ οἷβ ΧΟΥΘΙῚ ἰρίπιβ οὐ τϑίαΓοἱδθὺ 

ἴβυηθῃ ἔγαύτὶ (ὰο. 

Βδρύθμι ΘΥρΡῸ ἔγαίγοξ οὐδηῦ: 
ΤῊῈ5 ΔΟΟΘΡΙῦ ὈΧΟΙΘΠΊ, 

ΠΟΙ ΤΟ]ΙΟύο [ὉΙΏΪΠΘ : 

ΕἘλ (βουσπάτβ δοσαρὶῦ θϑχη οὖ σπου 18 

οἰ, οὖ π60 ᾿ξ συ ααϊ [ΘΠΘ: οὐ ἐθγ- 

ὑϊὰ5. {Ἰπ 1061. 

οὐ γτὶ- 

οὐ πτιοσύαὰπ οἱ 

ΕΛ δοοθρουπηῦ δδηὶ [1] 16 7 Γορέθηι 

δὺ πὸη ΤΟΙ αθταηῦ [ΘπμΘΠ ; ΠΟΥ πῶ 

ομηηΐατη ἀθέπποία, οἰ. οὖ τα ]]θυ. : 
[ Ὑϑίγγθούϊοη 8. ΘΓΡῸ ΟἸΠῚ ΤΘΙΌΥΤΓΘΧΘ- 

Υἱηῦ, Οἷα ἀθ Ηἷβ οὐϊῦ ὕχοὺ ἢ [δρίθπι 

Θηἷπῦ ΒΔ Θυηὐ ΘΔ ΠῚ ἸΧΟΥΘΠΊ. 

Εὖ τϑίρομάθῃηβ [65 αἷὖ {Π15 Νοη 1460 

ΟΥΤΑὺΪΒ ΠΟ [οἰθηύθβ [ΟΥρύσσαβ ὩΘαῈΘ 

γἰγυαύθυη (61 ὅ 

Οὐπιὶ οηΐη ἃ πηογύαϊβ ΤΟΙ χϑυϊηῦ, 

ΠΘαὰ6 παρθθηὐ ἤθαπθ παθοηίαγ, [64 Γαηΐύ 

Πἰοαῦ ΔΏΡ6}} ἰῃ ο86]15. 
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ΧΙ, 26. ,Αἰμίμδη ὈΪ ἀάπϊπμαπηβ, ὑπαΐθὶ ὑὐτοιίαπα, πὰ ρακαπηά!α6-- 

55 

“Ά 

29 

3) 

3) 

ἀας ἢ ἃηὰ Ὀὐκὸμη ΜΟί[δ215. δῃὰ ἃ] ναύππα]άϊ, Ὠνάϊνα Ἰτητηὰ Κνδίῃ 

σαί Κνιμαπᾶθ οἷκ ἴπὶ συ ΑὐτΔΠδιηΐβ [δ ρα [(ἈΚὶ5 8} 

(σαι) Ἐ ἴακόθ!5. Ὁ 

21. ΝΗ σαί ἀἀπίΠάϊΖᾷ, ἀκ ΚνϊνάϊΖα. Διί δη {π|5 Η]ὰ αἰνΖ)άϊ Π] 1“. 

28. 2641} ἀπεαίραρσδηπβθ ἀϊη5. {π|ζῷ θόκαι)δ, σαμάμπβ) απ αβ ἴπ5. [ἃ-- 

Ιλ η8 (κ)] ηΔη5, σαί ἢν ἃ η 45. {παΐθὶ ν 811 ἴῃ ἃπα δῇ, ἔγὰ ἢ ἴπὰ 

Ἡνδυ)]α 1Π{ 4]1ἀϊχὸ δηδοαίηδ. [γαμη{8 7΄ 

290, ἴῃ ἴδ. δηάμπὸΐ ἴημα, ἐπαΐθὶ (ΕΥ̓ 4] ἀϊχὸ ἀπαρθαίηβ : 

᾿ἩδαΙοΙ ἴα], ἐγάπ)α σαῖῃ απίαν ἔγάυ)α, ἀϊπ5. ΤῸ. 

90. 14} [17 ὸ5 ἔγάπζαῃ. σα ἐποίηδπα τ8. Δ]]Δηητηα Πδίγἐη ἐπε ὶ- 

ΠΔΙΏΠΊδ, 18} 15. 4114] [ἀϊνα]άϊ ἐποὶηάϊ 18} τι8 ἃ1141 σαῃαρᾷάϊ! {Π6]- 

ηδϊ 14} 5 δ]1ἀϊ τηδιςάϊ ὑμποὶηάϊ. δ ἔγαηη τα Δηδθα(Ώ8." 

91. 1861} δηΐπατα ρϑ]δῖκα ἐπ|χάϊ: ΕὙ1]05 πδηναηα]αῃ ἐπι ηϑηᾶ 

νὰ {παῖς ΠΙΡδη. τηάϊΖζοὶ ὑμπάϊπη δηΐῃαγα δηαθαη8 πΙ[Ὁ." 

92. 4741} Κναΐῃ ἀὰ ἴηπια [ἃ ὈΟίκα 6185 8114, 1ά 171, ὉΪ [ππ]άϊ 

Κνα!ῦ, {παῦροι ἀϊηβ ΤὉ 18} πἰΓὉ ΔηΐΠ αν 41] Ἰπηηηὰ ; 

99. 08} ὑπαΐα ἀπ ἐγ) η ἴῃ τι8 8]]Δ]ηπηᾶ, ἢ γὉ]η 784}} 15 ἃ} 8] ΏΠη8 

[αἰ] ὰ 14} τι8 4141 [ἀϊνα]άϊ 7184}} 18. 8116] τηδῃίάϊ, 14} ἐπμαΐα ἀὰ 

ἔ]] πη. πϑηναη δὴ [νὰ {Ἰκ ΠΠἸΡᾶπ, τηδηαρίχὸ ΤΠ αἱ] άϊμη ἐπάϊπ| 

ΔΙΑ Υ ΘΓ ἘΞ 78}} [ἄτι 11." 

34. 781} Ἰδία5. σαίαίῃναμαβ ἴπα, ὑπαΐθὶ ἐγθαθα δηᾶμὸξ, Κυδίῃ 

ἀα ᾿πηηὰ ΟΝῚ [αΐγγα ἴ8. ὑπ υἀδηραγα)άϊ σαΐῃβ.. 7841} ἀϊηβηαη {Πᾶ-- 

Πδ 61 {Π5 ὩἹ ραδαύγία, ἴηα [γα] Πηδη. Ἐ 

36. 74})} ἀπαϊιαβαπας ἰδία. Κνυδέ, 1ἀϊβ]απάβ ἵπ 1} Ἡνάϊνα Κυὶ- 

{πδηὰ ἐπάϊ Ὀόκαυ]ὸβ, ὑπαίθὶ ΟἸνπ8 (ἀπὰ5 ΤῸ Τλαγ Ια 18 ὑ 

390. ΟΟἸΡα ἀὰκ Τ)ανοὶά Κναΐπθ ἵπ Δμμηϊη γϑὶπαπηα ΚΥ Π ἢ 

[τάπ]ὰ ἀὰ ἔγάμ)ϊη τηθἰπαιημηα οΟἰύ αἵ ἰδ ῃβυῦη πιθίηάϊ, απίᾶ ἵκ 
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ΧΙ, 30. περὶ δὲ τῶν νεχρῶν, ὅτι ἐγεί- 

2) 

2) 

3) 

2) 

2) 

7) 

ρονται, οὐχ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ 
Ιωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου, πῶς εἶπεν 

αὐτῷ ὁ ϑεὸς λέγων Ἐγὼ ὁ ϑεὸς 
βραὰμ χαὶ [ὁ] ϑεὸς ᾿Ισαὰκ χαὶ [Ὁ] 
ϑεὸς Ἰαχώβ; 
ὁ. Οὐκ ἔστιν ϑεὸς νεχρῶν, ἀλλὰ 
ζώντων" πολὺ (ὑμεῖς οὖν) πλανᾶσϑε. 
28. Καὶ προσελϑὼν εἷς τῶν γραμ- 

ματέων, ἀχούσας αὐτῶν συνζητούν- 
των, εἰδὼς ὅτι χαλῶς αὐτοῖς ἀπε- 
χρίϑη, ἐπηρώτησεν αὐτὸν Ποία ἐστὶν 
πρώτη πάντων ἐντολή; 
29. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεχρίϑη ἀυτῷ 
ὅτι πρώτη πάντων (ἐντολὴ) [ἐστίν] 
Ἄχουε Ἰσραήλ, χύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν 
χύριος εἷς ἐστίν, 
80. Καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν ϑεόν 
σου ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας σου χαὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
(διανοίας σου χαὶ ἐξ ὅλης τῆς) ἰσχύος 

σου («αὕτη πρώτη ἐντολὴ). 
81. (Καὶ) δευτέρα (ὁμοία) αὐτὴ 
(ΞΞ αὕτη) ᾿γαπήσεις τὸν. πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων 
ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 
382, Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς 
Καλῶς, διδάσχαλε, ἐπ᾽ ἀληϑείας εἶ- 
πᾶς ὅτι εἷς ἐστὶν χαὶ οὐχ ἔστιν ἀλ- 
λος πλὴν αὐτοῦ. 
338. Καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης 
τῆς χαρδίας χαὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέ- 
σεως χαὶ ἐξ ὅλης τῆς (ψυχῆς καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς) ἰσχύος, χαὶ τὸ ἀγαπᾶν 
τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖόν ἐστιν 
πάντων τῶν ὁλοχαυτωμάτων χαὶ 
ϑυσιῶν. 
84, Καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι 
γουγεχῶς ἀπεχρίϑη, εἶπεν αὐτῷ Οὐ 
μαχρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ 
ϑεοῦ. χαὶ οὐδεὶς οὐχέτι ἐτόλμα αὐ- 
τὸν ἐπερωτῆσαι. 
856. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔλε- 
γεν διδάσχων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέ- 
γουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς 
υἱός ἔστιν Ζαυίδ; 
36. Αὐτὸς (γὰρ) “Ἔαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ 
πγεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν χύριος τῷ 
χυρίῳ μου Κάϑισον ἐκ δεξιῶν μου, 
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1ὴ6 πιογύπϊβ δαΐθηὶ, απο τοί ὐρδηΐ, 

πο ᾿Θρ [5 πὶ ἰῦτο ΜΟΥ ΠῚ [ἌΡ ΘΥ Τα αΤη 

ααομηοάο ἀἰϊχθυὶὺ 1}}} ἀθὰβ ἱπαυΐϊθηβ ΕρΡῸ 

[πὰ ἀθὰβ ΑΡγδῆδπι οὐ ἄθιβ ΠᾺαὰο οὗ 

ἄθαβ ΙΔ θ0} ὅ 

Νοη οἱ ἀθὰβ τηουύπογιτη [64 υἱγο τη. 

ὙῸΒ ΘΥρῸ τηυ]ύστη ΘΥτ 18. 

Ε δορί ἀπὰβ ἀθ [ὉΥὙ1015, αἱ 8α- 

αἰογαῦ 1105 Θομααϊγθηΐθβ, οὖ γ᾽ ἀθηβ αυ0- 

τη Ὀ6η6 1}Π15 τοίροπάοτιῦ ᾿πέθυγορανυῦ 

θη αποὰ οἰοῦ Ῥυϊηγαμι ΟΠ ηϊατη τη8- 

ἀδύστη. 

Το δαΐθηι τοίροπαϊῦ οἱ χαΐϊᾷ, Ργὶ- 

Τη ΠῚ οπιπίατη τηϑηδδύμπι οἱ Αὐαὶ Π{τὰ- 

6], ἀοτηΐϊηπβ ἄθαβ ποίου ἀθὰ5 ἀπὰ8 οἴ, 

ΕΛ αἸΠΠΠρο5. ἀοπηπαμη ἄἀθαπι ἔσστη 6Χχ 

ἰοίο οοτάθ πο οὖ ὃχ ἰοΐα δηῃϊπη8, ἰὰπ8, 

οὐ οχ ἰού τηθηΐθ ἔπ, οὐ οχ ἰοΐϑ, υἱἵ- 

ἰαία ἐὰα. Ηοο οἱδ ρυϊπηιπι τηϑηἀαίμμ. 

ϑϑουπάθπτῃ δαΐθιη ᾿[ΠἼπ}1}16 οἱ 1111 Π)1}1- 

Θ65. ῬΓΟΧΙΠΙαΠι ὑπαμη ὑδ πη] 8 πὶ {6 ἸΡ[Ὁ1]. 

Μαϊαβ μοὰπι δ] τηδηδαύατη ΠΟῸΠ οἰ, 

Εὖ αἷὖῦ 111 [οὐἱῦα ΒΘη6, τηϑρὶ 61, ἴῃ 

γογιύαύθ ΑἸχι Ὁ ααἰᾶ ἀπὰ5 οἰ οὖ ΠΟῸῚ 

ΘΙ Δ]1ὰ8 ργϑθϑίθυ θυπι: 

Εῤ αὖ αΠΙραύαν οχ ὑούο οοτάθ οὖ 6Χ 

ἰοίο ἰηὐθ]]θούα οὐ οχ ἰού δηϊτηδ οὖ 6Χ 

ἰούδι Τογυϊιαϊη6., οὖ Αἰ] ΘΥ 6 ῬΥΟΧΙ ΠῚ ΤΩ 

ἐδῃιαιδιηῃ [8 Ἰρίαπι πηϑί8 ΘἰΌ ΟΠ ΏΪθ5 

Βοϊ]οσδπίοτηδ θα οὐ (δου ΠΟ 15. 

Τρία δαΐθπι σἱάθηβ αποὰ [Δρ᾽ Θηΐου 
γοροπαι οὐ, αἰχὶς 1}}} ΝΟΣ 65 ἰοῃρθ 8 
ΤΘΡΟ 46]. Εὖ πθπιο ἴδῃ δαδοθαῦ Θυτῃ 

ἸηΘΥΤΟΘΆΥΘ. 

Εῤ᾿ τοίροπάθηβ [θὰ ἀἰοοθαῦ ἀοοθ 5 

ἴῃ ὑθιρὶο Θαοιηοάο ἀϊοπηύ [οὐρα 6 ΟἾγῖ- 
[πὶ ΔΙαπὶ οἰ δνὶὰ Ὁ 

Ιρί οηΐα αν αἰοϊῦ ἴῃ [ρἰσιτα 

[αποΐο Τλῖχὶρ ἀουηϊηβ ἀοτηΐηο τη60 5646 

ἃ ἀοΧΟΙΒ Π]6 15, ἀοηθοῶ ῬΡΟηδΠῚ ἱΠΙΠΊΪ0ΟΒ 
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ϑα]αρ)]α ἢ] δη 5. ἐποίηδηβ ἐὀίαθαύγα [ὀύϊν ἐμοὶ πά]Ζθ." 

ΧΙ, 37... 51108 ταίμεϊ5 Πὰν α νυ! ἴπα ἢ’ π]αη, 14} ἢν δίμγῦ Ἰπητηδ 

(πὰ5 1{Ὁ 7. 14} 411 Ἐ (ὁ τηδπαροὶ πάυϊἀδάπη ἴπηηα ραθαύμ]αθδ. 

, 98. Ζ794}} Κναίῃ ἅμ ἴπι ἴπ [άϊοίηάϊ! [(δἰπάϊ ,ϑδί νι ἔφάγα Ὀ6-- 

(Καγ)αν) 

ΧΠΙ, 10. (αλλ μαοὶ απὰ Πάϊἐἠ)άϊ {1)]ά1, τὸ σανανα)άϊ Δὲ ἔδιικαηια γυϊηναη) 

γα [76 [6ἰη8. 

». 11. ,ΑΟμδη νάϊ ἐπάϊπη Κυιπαμαΐιδπι ἢ ἀδα]Δη θ᾽ πὶ ἴῃ 161- 

Πά1πΠ| ἀρ. 

» 18. ,ΔΑὐβίμδῃ ὈΙἀ]άϊ ἢ, 6ἱ πὶ ναίγυμάϊ (ᾳ ἐμ] δύῃβ Ἐ ἴΖνᾶν νἱηὐγάι. 

», 19. ,γαϊγεμαπα ἀὰσκ ὑπάϊ ἀδρὸβ 7ἀϊπάϊ ἀρ] Ἐ (νδίθικα, νὰ ἢἰ νὰβ 

ἔν] ῖκα ἔγαμπι δηδίτοιηάϊ ρα καϊιάϊβ, (Πδθὶ σαίκὸρ σαΐῃ, ἀπὰ 

Ηἰΐα 18} πὶ γί 1}. 

». 20. 241} κεἰ ἔ [τάυ]α ρσαιηδήγρι δα] {πδὴ5 ἀαρδηβ, πὶ ἐμαύἢ ρἃ- 

ΠΟΙῚ ἀϊημπαη ἰοἰκῶ, ἃἰθὶ ἴῃ {Π1Ζὸ σαν! αδηθ, {πᾶ 261] σανδ]148, 

σαιηδύγριαα, {Π8π5 ἀαρδη8. 

» 21. 261 πδῃ αθάϊ ἤνᾶβ ἴζνὶβ Κυι πάϊ ,δάϊ, πᾶν ΟΠ γδαΒ΄ ἀ10}-- 

ἐπάπ ,,'361, 1ἀϊπαγί, πὶ ρα]άπθ]ά}. 

» 22. ,Ὀπίᾶ υὐτοϊὰπα σα Προ Υ ]ὰ5 ἘΞ 18} ρα! υραργαύξίθιβ 18} 

οἸθδηα ἐάϊκηϊηβ. 74} [αὐγαΐδη)α αὰ ἃ ἔα" Ζ] πη, 14 061 τηδῃξοὶρν [14], 

18}: {Π8ὴ5 σαν]! Δη8. 

., 23. (ἴα [05 (Δἰμνίθι, [ἀϊ, ἐαύτασαὐάϊ Ἰφνὶβ δ]]αίδ. 

, 24, (ΑΚΘοΙ ἴῃ 7ἀϊηδηβ ἀαρδηβ Ἐ δία. ὑπ δρ]οη 1άϊπα [81] υἱκν-- 

ΖΘΙῸ ἢ 18} πιὸπα πὶ σΊθιἢ Πα Παῦ ἢ [δἰη. 

». 920. ἰΔ} [[αἰπῦηβ ΠΙΠΪΠ15. να πη ἃ ἀγα ἀπ θ᾽ η8. 18 ἢ τη 615 

{Ππὺ5 ἴῃ ΠΙΠΪΠ8Π| σανδρ]αηαδ. 

2606. Τα τΠπὰη σαί! πναπα [ἀππ πδηὴ8 Κυϊηδπάδη ἴῃ ΠΉΠ]ΠΠΠΊΔΠῚ 

τη ἢ τηδῃξάϊ τηδηᾶράϊ 14} νυϊπάα. 

. 21. (188 (μδη Ἰηίδη θ᾽. ἀρρΊ 5 [Θ᾿ Π8 8 18} σΑ ΠΠ{10Π| ὑΠπ8ῃ5 β6ν8}1-- 



ἘΕΤΑΝΟΈΙ,.. ΜΑΗΟ, 12, 

, "- Ἁ ’ « 

ἕως ἂν ϑὼ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑπο- 
πόϑιον (Ξ-- ὑποχάτω) τῶν ποδῶν σου. 

ΧΙ, 37. «Σὐτὸς (οὖν) “Ιαυὶδ λέγει αὐτὸν 

2) 

᾿ « , ) » ε’ 
χύριον, καὶ πόϑεν αὐτοῦ ἔστιν υἷος; 

ἜΦῚ ως ὁ 27 ΕῚ --ε , 
χαὶ ὁ πολὺς ὀχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 
38. Καὶ ἔλεγεν (αὐτοῖς) ἐν τῇ δι- 
δαχὴ αὐτοῦ Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμ- 
ματέων τῶν ϑελόντων ἐν στολαῖς 
περιπατεῖν χαὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς. 

ΧΠῚ, 106. Καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν (ὦν) μὴ 

2) 

») 

) “ 

2) 

2) 

22 

3) 

ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω, ἄραι τὸ 
ἱμάτιον αὐτοῦ. 
17. Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχού- 
σαις χαὶ ταῖς ϑηλαζούσαις ἐν ἐχεί- 

γαις ταῖς ἡμέραις. 

18. Προοσεύχεσϑε δὲ, ἵνα μὴ γένη- 
ται χειμῶγος. 
19. Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐχεῖναι 
ϑλῖψις, οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ 

ἀρχῆς χτίσεως, ἧς ἔχτισεν ὁ ϑεός, 

ἕως τοῦ νῦν χαὶ οὐ μὴ γένηται. 
ἐ0. Καὶ εἰ μὴ χύριος ἐχολόβωσεν 
τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώϑη πᾶσα 
σάρξ" ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐχλεχτοὺς οὺς 

ἐξελέξατο ἐχολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 
Θής Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε 

ὧδε ὁ Χριστός, (ἢ) ἼΠῈ ἐξι.: μὴ 
σιστεύετε. 
22. ᾿Εγερϑήσονται γὰρ (ψευδόχριστοι 
χαὶ) ψευδοπροφῆται χαὶ δώσουσιν 
(ΞΞ ποιήσουσιν) σημεῖα χαὶ τέρατα 

πρὸς τὸ ἀποπλαγνᾶν, εἰ δυνατόν, 
τοὺς ἐχλεχτούς. 
23. Ὑμεῖς δὲ βλέπετε" προεέρηχα 

ἘΠ ΤΣ 
ὑμῖν πάντα. 
24, ᾿Δλλὰ ἐν ἐχείγαις ταῖς ἡμέραις 

μετὰ τὴν ϑλῖψιν ἐχείνην ὁ ἥλιος 
σχοτισϑήσεται, χαὶ ἡ σελήνη οὐ δϑώ- 
σει τὸ φέγγος αὐτῆς, 
2ῦ. Καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται [ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ] πίπτοντες, χαὶ ἀι δυνά- 
μεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευϑή- 
σονται. 
20. Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 

. ἀνϑρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις 
ν ’ νά Α ,, 

μέτα δυνάμεως πολλῆς χαὶ δόξης. 

δ΄. Καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέ- 
λους χαὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεχτοὺς 

97----13, 27. 101 

ἴχποβ [Ὁ Ὀ 6] ] τὰ Ῥοάσππι ὑπουμη. 

Τρίδ οὐρὸ Τ)ανὶα ἀϊοὶθ θὰὰηι Ομ ὉΠ], 
οὐ ἀπᾶθ οἱ ΠἸΪὰ5 οἷα ἡ Τὺ τηὰϊύα, ἐὰγθ8, 

ΘΠ ᾿ἰθοηέου δααϊνιῦ. 

ΕἘῚ ἀἰοορθαῦ οἷ. ἴῃ ἀοοίτίπα [ὰᾳ Οδ- 

γούρ ἃ [ὉὙ1015, ααὶ νοϊαηῦ ἴῃ [0015 Δ1η- 

ὈΆΪαγΘ οὐ [αἰαύαυιὶ ἴῃ ἴοτο. 

ἘΠ σὰ ἰπ ἀργὸ οὐἱϊῦ πὸμ τουθυξα 
γϑύγο [ΟΠ] γ6 υρϑ[ϊπηθηίαπι [ὉΠ]. 

γ886 δυΐθῃηι ρυϑθρηϑη 5 οὐ παΐυ]θ}- 
ἀἰθὰ8 ἴῃ 1115 αἰΘΡαΒ. 

Οταΐα σοῖο αὖ Πίρηθ ποη ἢδηύ. 

Εχπηῦ δπΐτα ἀἰ65. 1111 ὑγ] ] δύϊο 65 ὑδ- 
165 απ8165 πο ἔπθυπαηῦ ΔῸ ἰηϊίϊο οΥθᾶ- 
ἔσγαθ απδᾶπιὶ ΘΟΠαΙἀἸδ ἀθὰβ βαρ ΠΟ 
πθαὰθ Πρηΐ. 

ΕΛ πι|Π1 Ὀτθνϊα οὐ ἀουηϊηιι8 165, ΠΟΠ 

ξαϊρθὺ [αν ΟΠΊΠΪΒ ΟΔΤῸ: [δα Ῥγορύρε 

οἰθοίοβ. απὸβ δἱθρὶὺ Ὀγθνίανιῦ ἀ165. 

Εὖ ἤχπηο {Π αυ18 γορὶβ ἀϊχουῦ ΕΘΟΘ 

δϊο οἱύ Ομ 5, θοοθ 1Π1|6, πῷ οἕϑαϊ- 

ἀθυ15. 

ἘχΙασροθηὺ Θηΐπη Ρ θα ἀοΟὨ ΤΙ Γἰ οὐ ρΡίθα- 

ἀοργορμθίαθ, οὐ ἀδθαηὺ [ἴρπα οὖ ρουῦ- 

ἰοπία δὰ ἰϑάἀποθμάοβ ἢ [1 ρούοί ἢριϊ, 

οὐϊδηι οἰθούοβ. 

Ὑο5 οὐρὸ υἱάθίρ : 
15 οπηηΐ. 

δρᾷ ἴῃ 11Π15 ἀἰθθὰβ ροί ἐσ! θ] αὐϊοπ θη 

ἸΠᾶτὰ [Ὁ] οομ θη ὈΥΔΙθαγ, οὖ ᾿ὰπᾶ ΠῸΠ 

ἀδθιὺ [ρΙ θη άογθπὶ [ἀὰπὶ, 

6066 ΡῬΥδοαϊχὶ νο- 

ΕἘλ [{61146 οδ 611 ουππὺ ἀθοϊάθηξοβ, οὐ 

γἱγύαύθ5 ααδ0 [απὖῦ ἴῃ Οὁ8.6115 του Γ. 

ΕΛ ἕὰπο νυἱάθθαηῦ ΒἸἑατη ΠΟμλ Ἶ5. γ8- 

Πἰθηΐθι ἴῃ ΠᾺΡ θ5 οαπῃ τνἰγύαῦθ τηα]ύδ, 

οὐ ρ]οτνίδ. 

ΕΛ ὕχπῃο τηϊέθῦ ΔηρΘ]ο 5 [05 ϑὺ 60η- 
δΥορδθΙῦ οἱθοίοβ [05 ἃ ααδύξιου υϑηί8, 

11 
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ἀΔη8 (6ἰηδη5 δῇ Πανον νἱηάδη ἔγατ δηα͵αιη αἰγἐ μὸβ υπα Δ ηα] ΒἰΠηΪ8. 

ΧΠῚ, 28. Αἰμέμδη αὐ πα κκαθαριηα σδηϊπῃ {πὸ σαϊακῦη, ἐμδη 

{815 7υὐπδη δἰβ {Π]Κντβ ναί 11} 18 ἀϑκοιπαπα Ἰάπθῦβ, Καη- 

παΐῃ ὑπαΐθι πᾶῆνα Ὁ δἃίδηβ. 

» 29. οιὗνδὴ 8} 7185, ὑμαη δαί ῃν ἢ ὑπαΐα ναϊγίμαη, Καπηρι 

ἐπαΐοιὶ ἡδῆνα {Πα} αὐ λαιγαΐηι. 

ΧΙΝ, 4. Ῥ γινεῖν ἐΐαγν μιμηάϊ εἰυυδηλαπάαη5 αΐ, Ευϊέπαμάσης. ,(Τιι ᾿νέ [ὃ 

7ακυϊθἰηβ {π|8 Δ] ὯΔ η15. νυ 

Ὁ. μ(Μαβμβύ νὰ ἀπκ {παΐα Ὀδ]δη ἔα θυ ραη ἴῃ τηδπαρὶζὸ ἐμάὰ 

{Πγ1]ὰ ππηα {Καϊίδ 8 οἱθαπ πη]δαάϊπ.. [Δ ἢ ἀπαϊέαύγγἀϊἀ πη 

{πὸ. 

,», 6. ἴτῃ ἴδίαβ. κνδίῃ ,Τ δα ἀπὸ. ἅὰ νὰ ᾿Ζάϊ πἀβεμυϊαυ ἢ, ἔμδη 
ηὰ Ἐ σοί ναύγν ναύνηΐα, ὈΪ τη]8 ἢ 

33 

» ἐν. οΘιηξοιηῦ ἀπκ ὑμᾶηβ ππἰδαάδηβ μα θάλἢ τλϊι ἴΖνβ 18} ἐπμδη 

ψΠ] ΘΙ ἢ, τπαριαθ}} ἵπὶ νά] ἰαύ͵αηῃ ; ΤΠ τὰκ εἰ {πέθηὃ μαθάϊ. 

» 8. (Τμδῖοὶ μαθάϊαα (ὁ, ραίανι δα: [αὐγίηάπ (4]0ῦπ τηθὶῃ [ΘΚ ἀὰ 

Ὁ5Π|Π8. 

» 9. λπιδῃ, Κνϊίῃα ἴχνὶβ.: ΤΠ ΒΕναγαΪ {Π8| τηδυ]αα, (ὁ αἰναροα]]ὸ 

8.Πα Δ}{ τηδηδί δ}, 141} ὑπαΐθὶ σαίανιαα (ὁ, γὸα]αάα ἀὰ ρδπλαη- 

αἀάϊ 1Ζὸ5.΄ 

10. 76} ἴπα5 ἵ{{καυιεθ 115. δίπ {πἰζὸ να! θὰ σαϊάϊῃ ἀπ ἐμάϊπι 
συα]αιη, οἱ σα! νι δαὶ ἴηα ἴπη. 

» 11. ἴῃ οἷβ ραμάμπβ)αηαμβ. ἑαρίπδάδάπη ὰ ραμάϊπάϊξιιπ Ἰπηπιὰ 

[αι σἴθαπ. Ἰὼ} (ὀκίάα, πνάϊνα σας! αθα ἴηα ρσα!όνιἀδάϊ. 

» 12. 461} ὑπδιημηα. ἔμ {ἢ ἄαρα χυτὴ, ἐπα ραίκα (αἸᾷδά πη, 

Κυδύϊμμιη ἀπ Ἰπημηα {πάϊ [ρΡδη)]β ἴ5 Ἡναν υἱ]οὶβ ἡβὺ θ4] 61 0ἢδη.-- 

ἀδῃβ τηδην)άϊμηδ, οἱ τηδϑε)άϊβ ραίκα 7" 

19. 4δ})} Ἰηίαηάϊάα ὑνὰπβ ΠρΟπ]ὸ (δἰπάϊχδ. Κναίμαἢ ἀὰ πὰ, αδρ- 
δαΐβ ἴη ὑπὸ Ὀαύτρ 18} ρατηδίθι ἢ Ἰρκνβ τπὰηπα Καθ ναὐϊηβ ὈδΊ-- 

τ η68 : ραρρσαΐβ δίαν {Πδιηιηδ. 

3) 

» 14. ,1ἃ}1 ὑπαάθὶ Ἱπηρα]θιεπάϊ, Κυιμάϊέβ ἐπαπηα, μοὶναξγάμη, 



ἘΨΑΝΑΟΈΙ,. 

- Μ 

ἐχ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄχρου 
γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

ΧΙΠΙ, 28. “πὸ δὲ τῆς συχῆς μιάϑετε τὴν 

Ν᾽ 

ΧΙΥ, 4. 

7) Ὁ. 

ἀτὶ-: 

κραΐ τς 

. 8. 32 

2) 

27 

ἜἘΡ τ Ἢ 

παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ χλά- 
δος ἁπαλὸς γένηται χαὶ ἐχφρύῃ τὰ 
φύλλα, γινώσχετε (Ξε αι) ὅτὶ ἐγγὺς 

τὸ ϑέρος ἐστίν" 
Οὕτως χαὶ ὑμεῖς ὅταν ταῦτα 

ἴδητε γινόμενα, γινώσχετε ὅτι ἐγγύς 
ἐστιν ἐπὶ ϑύραις. 

Ἦσαν δέ τινες ἀγαναχτοῦντες 
πρὸς ἑαυτούς Εἷς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη 

τοῦ μύρου γέγονεν; 
᾿Ηδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον 

πραϑῆναι ἐπάνω τριαχοσίων δηνα-. 
ρίων χαὶ δοϑῆναι τοῖς πτωχοῖς" χαὶ 

ἐνεβριμῶντο αὐτῆ. 
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν “ἄφετε αὐτήν" 

τί αὐτὴ χόπους παρέχετε; χαλὸν ἔρ-- 
γον εἰργάσατο ἕν ἐμοί. 

ΤΠΙάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε 
μεϑ' ἑαυτῶν, χαὶ ὅταν ϑέλητε δύ- 
γνασϑε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ 
πάντοτε ἔχετε. 

ἔσχεν ἐποίησεν" προέλαβεν 
μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἴς τὸν ἔντα- 
φιασμόν. 
9. “μὴν [δὲ] λέγω ὑμῖν, ὅπου ἂν κη- 
θρυχϑῆ τὸ εὐαγγέλιον (τοῦτο) εἴς ὅλον 
τὸν χύόσμον, χαὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 
λαληϑήσεται εἷς μνημόσυγον αὐτῆς. 
10. Καὶ ᾿Ιούδας (Ὁ) Ἰσχαοιώτης ὁ 
εἷς τῶν δϑώδεχα ἀπῆλϑεν πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς ἵνα παραϑδοῖ αὐτὸν αὐτοῖς. 

Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ 
ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι 

. »» - 5. ς 4, Ε] , 
. χαὶ ἔζητει πῶς αὐτὸν εὐχαίρως πα- 

» Ἴ8ι 

2) 

2) 

ραδοῖ. 
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύ- 

μων, ὅτε τὸ πάσχα ἔϑυον, λέγουσιν 
αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ Ποῦ ϑέλεις 
ἀπελϑόντες ἑτοιμάσωμεν, ἵνα φάγης 
τὸ πάσχα; ' 
18. Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαϑη- 
τῶν αὐτοῦ χαὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
εἷς τὴν πόλιν, χαὶ ἀπαντήσει ὑμῖν 
ἄνϑρωπος κεράμιον ὕϑατος βαστά- 
ζων, ἀκολουϑήσατε αὐτῷ, 
14. Καὶ ὅπου ἂν εἰσέλϑη, εἴπατε τῷ 

ΜΑΠΝῸΟ. 13, 28 ---14, 14. 103 

ἃ; [Ϊτηηο ἰθιτᾶθ Ὀβαὰθ δᾷ [ὈΠΠΠΠΠῚ 

ΟΔ6]1. 

Α ἔσα δαύθῃι αἰ (οἰΐθ ραγαθοΐαπι. Οὐ 

δηλ] ΥἌΤΠΙΒ Θἷ5. θη} ποτὶ οὐ παΐα 

ἔαθυϊηῦ [Ὁ]1α, ΘΟρΠΟ ΟἸ15. ααΐα ἴῃ Ῥτοχὶ- 

ὯΔ0 ἢ δοίίδϑ: 

51Ί΄6. οὐ γὸβ τη υἱάθυϊτβ ΠπᾶθῸ ΠΟΥ, 

(οἰξούθ αποὰ ἰπ Ρῥγοχίπιο [10 ἴῃ οἰ]. 

Ἐταπὺ δαΐθτη ααϊάδην ἱπάϊρηθ ἔθυθῃ- 
65 ἰηέτα [Θπηθὺ ἰἱρίοβ οὖ ἀϊδσθηΐθβ 0 

αυϊά ροτγαϊοϊο 1{Ὁ8 ἀπραθηῦ ἔδούα [Ὁ 

Ῥοΐίογαὺ θηΐτα ἀπριθηύαπι {πὰ γϑηϊυὶ 

Ῥίὰβ απᾶιη ὑγθοθηίὶβ ἀθηυ}}5 οὐ ἀδυὶ 
ΡδαρΡουθα5. ΕἘ ἐτοπηθθδηῦ ἴῃ 681. 

Τοίαβ δαΐθπὶ αἰχιὺ διηϊύθ θᾶπὶ: απϊα 
11 το] θ [Ὁ ο[ὉἸ5 Ὁ θοπαμπη Ορὰβ ορογδΐᾷ 
οἴ ἴῃ Π16. 

ΘΘΙΏΡΟΙ ΘΗΪΠῚ ΡΔΌΡΘΙΘΒ ὨδθΘέϊ5 νο- 

Ῥίβοαπι, οὐ οαπὶ γοϊου 5 ρούθ 5. 1115 
Ῥθῃμθ ἴδοθιθ, ἸῺΘ δΔαΐθιη ΠΟῚ [ΘΠΊΡΘΥ 

ΒΔὈοίϊ8. 

Θυοά Βαρυϊ ᾶθο ἔβθοϊδ, ργϑϑυθηϊ 

ὌΠΡΘΥΘ ΘΟΥΤΡῸΒ ΤΠΘῸΠ| ἴῃ [ΘρυΪ ατδπη. 

ΑΠΊΘπ αἴ60 γοθ]5, θ᾽ουτηααθ ργϑϑάϊ- 

οὔατα ἔπουϊ ουδηρθ]αταη {{{ππι4 ἴῃ ἀηϊ- 

ΥΘΥΪῸ το, οὐ αποά ἔροϊδ ἤδ6ο πδι- 

ΥΔΡΙθΤ ἴπ ΤΠΘΠΟΥ 81 ΘἾ115. 

Ελὴ Τπἀδλ5 δοδυϊούθβ, πὰ 46 ἀποάο- 

οἷαι, 80 Πὺ δὰ [πηπιοὸ [Δοργάοξος. αὐ 

Ριοάθγθῦ θαπι 1115. 

αὶ δυαϊθηΐθα ραν! πη, οὐ Ῥτομ- 

[ογαπῦ οἱ ρθουπίδηι [8 ἀδύμτοἙ : οὐ αα8θ- 
γϑθδῦ φαοσποάο 1Πππὶ ορροτέσπα ἐγαάογού. 

ΕΛ ῬΥῖπηο ἀϊθ ζύμη τη, 4α8Π 0 ρᾶ- 

[ομα ἱπηπιοϊα δῦ, ἀϊσαηῦ οἱ ἀϊ[οῖρα]} 

Θαο υἱβ δᾶμηβ οὐ ῬΥΘηα5 {δὶ αὖ τηδῃ- 

ἄποθ5 ρίομ ὃ 

ΕῸ τηϊθθ ἄθοβ ὁχ ἀϊίοῖρα!β [αἱ οὐ 

αἰοὶῦ οἷβ Τύθ ἴῃ οἰνιἐδύθιῃ : οὖ οσοαγγοῦ 

γοθὶβ Ποιο ᾶραθηδμηι δῆπδ8 δία Δ Ώ8, 
[φααϊταϊηἱ ΘᾺΠῚ, 

ΕΛ ααοουμηᾳαθ ᾿ἰμὐγοϊοτὶύ αἰοἰύα ἀοτμηϊ- 
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ἐπαΐθὶ 1ἀΠ}γ 615. Κυι ἢ Ἡνᾶν {Ππ4 [ἈΠ νῶβ, ὑπαγοὶ ραίκα τη] ἢ 

[ΠΡΟ] 81 τη] ηἀ1η) τηδἰ]άτ 7“ 

ΧΙΝ, 15... ὅδ. ίᾳ ᾿χυὶβ Ἐς ἰάϊκήηθι ΚΑΙ Κη . τ κι αὐ - ρα χαν 

μηδην])αΐα. 18} 7άϊη81 πηδην)ά ἢ πη (18.΄ 

10. {8}} υβ᾽αἀ]δάπη {ἐπάϊ {ΠΡΟ 765. ὅς 

Ὡς . ΓΔ, ραϊδν]ααα, πτι8 Ἰη8ῃ8 ἴη 

Παπάπηβ ἰταναύ ἐἀϊΖᾶ. 

» 42. ὐγϑπῃ, ρσαρρσαιῃ: [ἀϊ, [ἃ Ἰδν)δη 5. τὴῖκ αὐἰπθηνιαδ,." 

43. 2761. [πβάϊν παύίμαηιῃ αὐ ππιηὰ τὐα]αη!η Κνδ [πᾶ88, Ἐ 

(ἀπ|8 {π|χὰ ὑγα] θᾶ, Δ} πὴ Ἰπηπηὰ τηϑπᾶρσθὶ ΤΠ} Πδί γα πΊ 78} 

ὑγῖνϑ ἔγαιη ὑπάϊπ| δὐ μα πη}! πΔ σα] 741} Ὀὐκαυ]αμ 18} [η]-- 

(81. 

44. Αἰ-αἰ ὑμδη-ραῇ [ἃ ἸΘν)]απβ (1Π8}) ἴπὶ Ὀαπανῦη Κυιδηαβ 

ὙΠΔΙΉΠ61 Κυκ]άϊ, [ἃ Τ{Ὁ : σγϑιριί ἐπᾶπηα 718}} 10} ἀγηῖθ8."ἡ 

» 45... 218}. Κυϊπιδπᾶβ. Πππεάϊν, εαἰραᾶρραηαᾶθβ ἀπ ἵπππὰ κυ ἘΠ πἢ- 

Ὀ61, Τὰ 061. 14} Κυκίαα Ἰπηηᾶ. 

,., 46. ἴτ εἷβ υβ]αριἀδάπῃ Παηάπηβ. ἃηὰ ἴπα 8} ππᾶρτίραη ἴηᾶ. 

Κα τὴ ἴτπ ἀΐπβ (Ὁτη5 {πἰζὰ αἰ απάαπάαπδ [Ππ|η18] ᾿β]Καηᾶβ Παίτα 

ΠΝ {Καὶ δὐμυμπ8 στα] 5. 14} ΔΠΠ]Ὁ} ἴημα ἀπ [{πδΐδ 

ἐδ Π5ν6]. Ἐ 

48. 78}1 ἀμάμαβαηαβ ἰδίπβ. Κνδί ἀὰ ἢ ,Θνὰ ἀπ νάϊἀδάϊϊη υ1- 
Ταηηπΐ ἢ τη] Παίγαμη 18} ἰγ]ν πὶ ρΥθρδη ΠΉΪκ. 

», 490. (Ῥάᾶρὰ πνδιηηθ νὰ8 αὖ 'ζυὶβδ ἴῃ 81} 1ἀϊβ]αηβ 18} πὶ ρτὶ- 

ΡῬαΐῃ τηῖκ. ἃκΚ οἱ υϑία!ποαδαριηα ὈΟκὸβ." 

50. {21} αἰἹὸδίαηάδηβ ἴπα σα ῃ]αύ απ 4]]ά]. 

» 9]. 28}. ἀϊηβ [πη8 ἱπρραϊάπί!β 1ἀ Ὁ αἴδι Ἰτητηα, Ὀϊνάϊ Ὁ Π5 

Ἰοῖπα ἂπὰ βᾶκνδάδηδ. 18} ρυίραη 15 Ὁ ὑπάϊ ᾿αρρα!άπαεϊβ. Ἐ 
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οἰκοδεσπότῃ, ὅτι ὁ διδάσκαλος λέγει 

Ποῦ ἔστιν τὸ κατάλυμά [μου], ὅπου 
τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαϑητῶν μου 

φάγω; 
Καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώ- 

γαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον" καὶ 
ἐχεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 

» 10. ΧὺΣ ἐξῆλθον οἱ ἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ καὶ 

ΠΤ 

.» 42. 

ἩΓῚ 

᾽» 

ἦλϑον εἷς τὴν πόλιν χαὶ εὗρον χαϑὼς 

εἶπεν αὐτοῖς, χαὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει 
αὐτοῖς Καϑεύδετε λοιπὸν χαὶ ἀγνα- 
παύεσϑε. ἀπέχει" ἦλϑεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ 
παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
εἷς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 

᾿ τ ἼΩΣ 
Ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν" ἰδοὺ ὁ 

παραδιδούς με ἤγγιζεν. 
Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 

παραγίνεται ὁ Ιούδας [ὁ ᾿Ισχαριώ- 
της], εἷς [ὧν] τῶν δώδεχα, χαὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύ- 
λων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν 
γραμματέων χαὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
44. “εδώχει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐ- 
τὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν 
φιλήσω, αὐτός ἐστιν" χρατήσατε αὖ- 
τὸν χαὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 

» 45. Καὶ ἐλθὼν εὐϑὺς προσελϑὼν 

», 46. 

αὐτῷ λέγει Ῥαββὺ ῥαββέ, καὶ χατε- 
φίλησεν αὐτόν" 

Οἱἑ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὖὐ- 
τῷ καὶ ἐχράτησαν αὐτόν. 

᾿ 47. Εἷς δέ τις τῶν παρεστηχότων 

σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν 
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖ- 
λὲν αὐτοῦ τὸ ὠτ(άρ)ιον. 

» 48. Καὶ ἀποκχριϑεὶς ὁ ᾿ησοῦς εἶπεν 

4.40. 

αὐτοῖς ᾿ς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε μετὰ 
μαχαιρῶν χαὶ ξύλων συλλαβεῖν με. 

Καϑ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς 
ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἔχρα- 
τησατέ (Ξετεῖτέ) με᾿ ἀλλ ἕνα πλη- 
ρωϑῶσιν αἱ γραφαί. , 

»Ὅ0. Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον 
πάντες. 

,», 581. Καὶ εἷς τις νεανίσκος [συγν]ήκο- 
λούϑει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα 
ἐπὶ γυμνοῦ, χαὶ χρατοῦσιν αὐτόν 
(οἱ νεανίσκοι). 
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ΠΟ ἀοτηὰβ αὐἷὰ ΠηΔρΊ 6 ἀἰοὶῦ ΤΡ οἵν 

τϑέθουϊο τηθὰ δὶ ΡΟ α, οαπὶ αἰ [οἰ ρ] 15 
τη 6 15 τηδηάιοθπι 

Εὺ τρί γοδῖβ ἀθιηοη[ὙΔ 010 σαοηδοα- 

ἴὰτη ργᾶπᾶθ [{ταύαμι., οὐ 11|1Ὁ0 ραγαύθ 

ΠΟὈΪ5. 

ΕΛ ΔρΙθυπιηὐ αἰ [Ο]ΡῈ]1 οἰτιβ οὐ σϑηθυαηὺ 

ἴῃ οἰν ἐαύθπη, οὖ ἱπνοπουπηῦ [οὖ αἰχ6- 

γαὺ 1}}15, οὖ ρδύδυθυιιηῦ ρδίομδ. 

ἘΠῚ νοπὶὐ ὑθγύϊο οὖ αἱύ 1115 ΤΠ ουτηϊύθ 

ἰᾶπὶ οὐ τϑαπϊ θίοιίθ: [αἰποῖϊῦ : σϑηϊῦ ΠοΙδ: 

Θ006 ὑγδάϊνυνῦ Π]Ϊὰ5. ΠΟΙΆΪΠΒ ἴῃ ΤΔΉΤΙΒ 

ῬΘοΟδύοΟΓΆΠΙ. 

δαγριύθ., ΘΘΙΏΙΙΒ: 6006 αἱ π16 δα] 
ῬΙΌΡΘ ο[. 

Εῤ δᾶμος 6ὺ Ἰοφιθηύθ στϑηϊὺ [π485 

Βοδυοῦ πὰ οΧχ ἀποάθοϊπι, οὐ οὰπῃ 1110 

ὕαγθα πυα]ύα, οπὶ ο]Δ 115 οὐ Πρηΐβ., ἃ 
[Ὀτητηΐἶβ ΓΔΟΘΥἀοὔ θ5. οὐ [ὉΥ1015 οὐ [6 10- 

ΤΊΡαΒ. 

Πράογαῦ δαύθπι ὑγϑαΠοΥ οἷὰβ [ΠΡ ΌΤη 

οἷβ ἀἴοθπβ αθιηοαμπηαπθ οἰοαϊαύαβ ἴπθ- 
0, Ιρίρ οἵθ: ἐβθῃμθίθ θὰπὶ δὐὖ ἀποϊίθ 

οϑαΐβ. 

Εὐ οὰπὶ νϑῃϊ οὐ, [αὐτὶ δοοράρθηβ δὰ 

ΘΠ δἰύ ΠΔΡΌΙ, οὐ οἰοαϊαίαβ οἱ. θῦμῃ. 

Αὐ 111 τηᾶπὰβ ᾿πἰθοθυαηῦ ἴῃ Θαπὶ οὗ 

ΘΠ ΘΙηὔ ΘΕΠΊ. 

ὕπιυβ δυύοιη αὐἱάδπι ἀθ οἰτουτηί8η- 
ὑἰϊθὰ5 Θἀποθηβ ο᾽δάϊαπι ῬΘΓΟΘῸΓῦ ΓΘ σπιτη 
[Ὁπηπηϊ [Δορυἀοὐἱβ οὐ διηραύαγιύ 11 δὰ- 

ΤΙ α] τη. 

Εῤ τρίροπθηβ [δ΄ αἱύ 1115 Τῶπι- 

ααδπι δα Ἰαίγοηθη ΘΧὶ [5 Οατη ο]8α 115 

οὐ ΠΡ. ΘΟΠΙΡΥΘΏΘΠΑΘΙΘ ΠῚΘ: 
αού 6 οὐδ ρα τὸβ ἴῃ ὑθιηρ]ο 

ἀοοθη5, οὖ ΠΟῸΠ ΠῚΘ ὑθῃαϊ[5. θα αὖ 

Δα ηρ] δηαν [Οὐρύσγδθ. 

Ταμηο Αἰ ΟἰρΡαΪ: οἰὰβ το πα θηῦθα ΘᾺΠῚ 

ΟἸΊΠ65 ἔπρογαηΐ. 
Αἀοϊθίοθηβ δαύθπι αυϊάδπι ΓΘ 6 ὈΔύαΓ 

ΘᾺΠῚ ΔΙηϊΟύΒ ΠΠΠἀ0Π6 [ἌΡΘΙ παᾶο, οὗ 

ὑθηπθυαηῦ ΘΌΠῚ: 
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3} 

3) 

ὅ8. 9411 σαϊξαύμπαη ἰδία ἄπ ἀὐπαπη πη σα]ϊη. 141} σαγαππαη τα 

Ἰπηπηα, δ [85 στα]. 4114] 718} {πάᾶϊ {Ππ|{8 5 14 ὈΟκαι]ό8. 

54. ὅ94}} Ῥαϊίγιιβ [αἰ σγαίῃγὸ 1ἀ1{Ὁ148, αἴδν Ἰπηηα, πη ᾿τγϑιῃ Ἐ ἴῃ 

σαγᾶα ἐΠ15. δὐ πα τη{{1Π5 σα Π]1η5. 18} νὰ5. [Ἰξαπ 5. τη] δῃ ἀμ ΠῚ 

7} ναυιη]δη 5. ἸΚ αὖ ΠπΠδάδ. 

55. ἴππ ἐπάϊ αὐμαμη ἴδπβ σου α]αη5 18} 4118 (ὁ ρσαξαύταβ (ὁκίὁ- 

ἀπη ἃἂπὰ ἰδία νοϊυνδα μα ἀπ δἰἀάπεμἼαῃ ἴημα. 18} πὶ Ὀϊρόίαῃ. 

ὅ0. Μδηαράϊ ἀπκ σαϊαρ νοϊνάϊαδάπη ἃηὰ ἴηα. 8} [πη] οἰ κὸβ 
{πὸβ νον απ. ΠῚ νἝϊαη. 

ὅϊ. “288 {πηάϊ] υϑίϊδηἀεαηάδῃθ σα] αν νοϊ να! ἀδἄπη δηδ ἴπα, Κν]- 
{παηάδηβ 

ὅ8. Τμαίοὶ οἷ. σαμάμπΠΠαδάμπμη Κν παπάδη ἵπα ἐπαϊοὶ (ἷκ ρα- 
ἰαίνα, 41} {πὸ παπαπναύν ὐη 8} Ὀὲ ἐπΠγΐη5. ἀασαηβ ἀηέπαγα πη-- 

παπἀαναύγῃξα σαξίμηυ]ἃ. ἡ , 

ὅ0, 2784) ΠΙ να (1286 1|κα νὰβ γοϊνοαιϊίμα, ἴΖᾷ. 

00. {11} υϑίϊαπάαπαβ. (ἃ αὐπιμη τὰ στά]α ἴῃ πα] άϊτι ἘΞ ἔγδ ἢ [δία 

Κνιπαηβ Νὰ ἃΠαΠ 8 15. νη Ἐφ ἤνὰ {πάϊ] ἃπὰ ὑπὰκ νον ]δηα 3" 

61. ἴδῃ 5 ἐπαμάϊάα. 18} ναΐπὲ αἱ δηάμὸϊ, αὔγα (ἃ αὐπαπ τα 

σαά]α γα ἴπα δὴ Κναίῃ ἀὰ πη (ὙΠππὰ 15 ΟΕ π8 [ἃ {ἘΠῸ5 

{π|5 {πὶ αὐ οὶ ρΊΠ5 Ὁ 

02. ἴδηι ἴβ Ἐ Κνδίμαμ., ἵκ τη. 74} σαί αν τε ἐμπαπα [ἀππὶ τπὰη5. δῇ 

ἰδ ῃδνὸη {Ἰαπάδη τηδῃξάϊθ. 8} ΚΥϊπημδ πάλῃ ΠΝΪΠ} ΤΠ Πηαπ ΗΪ-- 
ΠΏ] η15. ἡ 

6035. ἴτ (ἃ αὐμυμτα σαά]α αἰ Κτοιξαπβ να η]ὸβ (οἰπὸβ Κυδίῃ 
Ἦν {πδηδηηάϊβ. ἐπαύγ τη νοὶβ νοϊἰναῶ ἢ 

04. «“Ἡάδυἀδ απ] ἐπὸ να]απηδιθίη 18: νὰ ἴΖν᾽β {πὰρ 6 11}. ΤΠΔ..- 
ὉΠ οἷβ αἰ]άϊ σαδόμη!δάπιη ἴπα {Κυϊαη νἱΐδῃ ἀλαμ]άιι. Ἐ 

θ5. {4} ἀπρπηπη [ππιάϊ (ροῖναπ πα υἹ1ὺ 15 Ὁ 78} Βα]]8η ἀπά- 



ΧΙΨΥ͂, ὅ2. 
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᾽᾽ 

᾽) 

3) 

οϑνι 

»5. ὍΝ. 

» 

» 

» 

᾽) 

“ » 

ἘΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΒΟ. 14, 52---65. 

Ὁ δὲ καταλιπῶν τὴν σινδόνα 
γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾽ αὐτῶν. 
ὅ8. Καὶ ἀπήγαγον τὸν ᾿Ιησοῦν πρὸς 

τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται αὐτῷ 
πάντες οἱ πρεσβύτεροιχαὶ οἱ γραμ- 
ματεῖς. 

54, Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόϑεν 
ἠκολούϑησεν αὐτῷ, ἕως ἕσω εἷς τὴν 

αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, χαὶ ἦν συγ- 
χαϑήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν χαὶ 
ϑερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 
55. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ 
μαρτυρίαν εἷς τὸ ϑανατῶσαι αὐτόν, 
χαὶ οὐχ ἡυρισχον" 
506. Πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν 
χατ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι 
οὐχ ἦσαν. 

Καί τινες ἀναστάντες ἐψευδο- 
μαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες 

Ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέ- 
γοντος, ὅτι ᾿Εγὼ χαταλύσω τὸν ναὸν 
τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ 
τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον 
οἰχοδομήσω. 
ὅ9. Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἣν ἡ μαρ- 
τυρέα αὐτῶν. 
θ0. Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς 

μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων 
Οὐχ ἀποκρίνῃ οὐδὲν τί οἵτοί σου 
καταμαρτυροῦσιν; 
θ61. Ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ (οὐδὲν -Ξ- οὐχ) 
ἀπεχρένατο [οὐδέν] πάλιν ὁ ἀρχιε- 
ρεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ 
Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 
ΠΣ’. Ὁ “δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἔγώ εἶμι, 
καὶ ὄψεσϑε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ δεξιῶν χαϑήμενον τῆς δυνάμεως 
χαὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν ἼΣΣ 
τοῦ οὐρανοῦ. 
88. - Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ϑιαρρήξας τοὺς 
χιτώνας αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν 
ἔχομεν μαρτύρων ; 
64. ᾿Ηχούσατε τῆς βλασφημίας" τί 
ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέ- 
χριγαν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι ϑαγνάτου. 
θ6. Καὶ ἠρχαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ 
καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐ- 
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Αὐ 116 τοϊθούδ ΠἸπάοσιθ παάαβ ῥγοῦα- 
σὶῦ ΔῸ οἷδβ. 

Ε ᾿αδυχογαῦ Ἰοαμη δᾷ [ὩΠΙΠΌΠΙ 

[δοργἀούθιη, οὖ σοῃυθηϊαηῦ ΟΠΊηθ5 [ςἃ- 

οογάοίοβ οὐ [οὐἱρᾶθ οὐ [6 ΠΟ 65. 

Ῥούγιβ δαΐθη ἃ ἰΙοῆσθ [δοαύιβ οἱ 

ΘῸΠῚ ΒΑΘ ηὐγῸ [ἢ ΔΓ .ΠῚ [Ὡτητηὶ [ἃ- 

ΟοΥάοίϊβ, οὐ [βἄθθαῦ οὰπὶ τηϊηϊ τὶς. δὲ 

οΔ]οἔδοϊοαὺ [6 δά ἱρηθηι. 

ΘΌΤΏΤΗΙ 6 10 [ἀοογάοίθϑ οὐ οἵπηθ Θοη- 

ΟἸΠατη φαϑογθρδηὺ ΔαγΘΓ [5 [Θ[τη ἐθ{{]- 

Π]ΟΠΪΠ) τιῦ ΘῈΠῚ του ἰγϑάθγθηθδ, Ππ66 

᾿ΠΥ θη θρδηΐῦ : 

ΜΟΙ οηΐπι ἐθ[Ὀἰσηοηαπη {4]{ππὶ ἀ166- 

Ῥαηύ δάνϑυ[αβ θὰμη, οὖ οοηυθηϊθηίια {6- 

[ἀπιοηΐαι ΠΟ ογδηΐῦ. 

Ἐύ ᾳυϊάδιη [Ὀγρϑηῦθ5 ἐδ! [πὶ ὑθί{ἴπηο- 
ὩΪατη ἔθγθθδηῦ δάνθυι θυτῃ ἀϊοθηΐθ 

Θαοηΐϑηλ ΠῸΒ δἰ γ πὰ Θὰπι ἀἰ66Π- 

ἔθπι ἔρο αἰβ[Ὁ]γἂπι ὑθπηρ]απι ΠΟΟ ΤΠ ΠῚ 
δούμπι, οὖ 61 ὑσὶ ἀπιπὶ ἃἸϊπἃ ἤθη πιᾶ- 

πὰ ἔδούαιπι ἃραϊῆοδΡο. 

Εὖ πο ογδῦ σοηνθηθη5 ὑθ πο ἃ Τὴ 

ἸΠΟΤΈ ΤΙ. 

Εῤ ΟΧΙΌΤΟΘΠΒ [Ὀϊητηῖ8 (Δοθγᾶοβ ἴῃ 
π]ΘαἸ απ ἱπύθυτοσανὶὺ [6 πὶ ἀἴσθηβ ΝῸΠ 
Τϑίροπἀθβ ααϊοαθδιη 8δ4 δ 486 ἐδ] 

ΟὈΠ οἰ. ἃ Πἰδ ἢ 

ΠΙῚ6 δαΐθηη ὑδοθθαῦὺ οὐ π1}}} τοίρου- 

αἰῦ. ΒατΙπι [ἀπππλβ [Δοογάοβ ἰπύθυτο- 

σαθδῦ θὰπιὶ οὐ αἰοὶῦ οἱ Τχ 65 ΟΠ Γ[{π|8, 

ΠΠὰΒ. Ὀοπραϊοίϊ 7 ; 

165 δαύθῃῃ αἰχὶὺ 11] Ερο [ἀπὶ: οὗ 
γι ἀΘ 1015 ΠΙΠαπὰ ΠΟΙΉΪπὶ5 ἃ, ἀθχέτ [6 ἄθη- 

θη υἱσύα β οὖ υϑηϊθηΐθη ΟἿ ΠΕΡ Ϊ- 

Ῥὰ5 686]]. 

ΌΤΙ 5 δα 6 πὶ ΓΔ ΟΟΥο5 [οἰπἀθη5 σϑ- 

[πηθηΐα ἴα, αἱῦ Θυϊά δάπας ἀοίϊἀοτᾶ- 

ΤΊῈ5 ὑθίξο ἡ 

Αὐα! 015 ΙΒ : ἡ γνοὈ 5 τἱ- 

ἀρίαν ὁ Ουἱ οππθα ΟΟπάριηπδυθιηύ 

ΘῸΠῚ ΘΓ 6 ΓΘῸΠῚ ΠΊΟΥ 5. 

Εῤ οοθρουπηῦ αυϊάδιη ΟΟΠΙΡΌΘΓΘ ΘῸΠῚ 
οὐ σϑίδγθ ἔδοϊθιη οἷ οὖ φοϊδρῇῃϊ5. ΘῈΠῚ 



168 ἘΥΑΝΘΕΙ,. ΜΑΒΟ. 14. ᾿σθ. 5. 

γΔΙΡΓΠΙ ἴβ 14} ΚάπραϊίἼαη πα 14 Κνδίππη Ἐ ἀπ ἵπηα Ῥιαύξδιοὶ" 
74} Δπαθαὐόβ. σα άπη])αθα Ἐ ἸΟὀΐδηη (Ἰόϊιη ἘΞ ἴΠδ. 

ΧΙΝν, 060. 94} νἱίαπαϊη Ῥαϊγάπ ἴῃ τόμίηάϊ ἀδ]αί μα, Δ ἘΞ αἰϊάα]α 

ἄϊπα, ὑπ] ἐπὶ8 αὐμα πῃ} {{1π5 σα} 5 

. θ1. {Ζ28}} ραία!ῃναπάθὶ Ῥαϊίσα νδυπηδηάδη [(ἸΚ, Ἰπίαπνδηάθὶ ἀὰ 

Ἰηηηα Κναίῃ 04} ἔπι τϊτπ ἰόπια ἐπαηιηα Ναζοόγοϊμάς Ἐ ναί." 

, 068. ἴδῃ 15. αἰάϊάϊκ κυ παπᾶβ ΝῚ νάϊδ, πὶ Καῆῃ, νὰ ἐμὰ Κυὶ- 
{μ15΄, 78} ρα ]ά1 0} ἔαύν σαγά. 14}. παπὰ νόὸρί δ. 

» 09. {8} {{ἰνὶ ραίδῃνδηθὶ ἴπὰ αὔίνα ἀπραηη Κυϊπδη ἐμάϊπη ἔαύ- 

γα Πηἀδηάδιη, ὑπαΐθὶ 8. {μ1Ζ6 [1] ἘΞ 10." 

» 170. ἴδ 18. δῇιχα ᾿Ἰάπρηϊαα. Δ} δίαν 1610}} αὔίγα ὑπάϊ δἰ δηᾶδη- 

ἄδη5 Κνόίπαη ἅὰ Ῥαϊγάιπ .ΒῚ [πη͵]άϊ, {Π1Ζ8 1] 15. 3}: ἀπκ (6δ- 

61] άπι5. ἴ5. 18}}) Ἔ γταζᾶδ ἐπθίηδ ρα] θῖκα ΤΠ.“ Ἐ 

. 11. ἴθι ἰβ ἀπρᾶπη δῇάϊκδηῃ Ἐ 8} ἴναγδι, ὑπδίδὶ ,ΝἹ Καπη ἐπᾶπα 

τη ηΠη8η, ὑπδηθὶ Κυι}.ἡ 

» 42. 426} Ἐ δηύπαγδηπηδ {ἸπύΠα πᾶπὰ νὸριᾶδ. 14} σαμηπηάδα ῬΔΙΟ 8 

ἐπαΐα ναύγά, νὰ Καί ἵππηα ἰδίαβ, ὑπαΐοὶ  Εαύγ Ζο) Ἐ Πὰπᾶ 

ὨγαΚ͵]ά] ὑνάϊηι. [ἸπΌΠ 8 η}, ἴην 115. τὴῖκ ὑμγῖη {ἸπῃΠδηγ΄. 718} ἀσθδπη 

σγο[]ΐδη. ᾿ 

ΧΥ, 1. {74}} [υπϑάϊν ἴῃ πηϑύγρίη σα ῸΠΙ ἰάπ]απάδηβ ἐπάϊ δὐπαμη]- 

[1485 σαα]αδηβ τ ὑπάϊπη [{1π|{Ὁὰ1ἢ 14} ΘΚ υ]α 1841} 4}|ὰ [ὁ 

σαϊαύχα5. ρα θὶπἀδηάδηβ ἰδία Ὀταμέδάμπη ἴμὰ αὐ Ῥεϊαϊάα. 

. 2. 781} ἔγα ἴπμα Ῥει]αίαβ ὙΤΠὰ ἴ5. ἐπἰπάαπ5 [υἀάϊδ )΄ ΤῈΠ| 15. ἀπᾶ- 

πα ἤδη β Κναίῃ ἀπ ἴπηπηα Τα Κυ]}18." 

». 9. “461. νγὀμιαδάμση ἴπ8 ἐμάϊ δα παπ 8 ῃ5 σπα]η5. Πἰα. 

» 4. ἴτὰ Ῥοιϊαΐιβ αἴτα ἔγαῃ. ἵπαὰ Κνυϊπαηᾶβ. Νὰ. ἀπά] 15 αἱ 

γα] 7 (ἀϊ, ἤνδῃ ἢ ἀπὰ ἐμ νοϊἐν ]αηά. ἡ 

». ὅ. ἴδῃ ἴδίαβ. ἐπαμδιηάϊ5. πὶ ἁπάμόῦ, [ναίνὸ {ΠΠ 46] οἰ κίάα. Ῥειαὐπβ. 



ΧΙΨΥ, θ6. 
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ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΜΑΗΟ, 14, 66---15, δ. 

τοῦ καὶ χολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγεινι 
αὐτῷ Προφήτευσον, καὶ οὗ ὑπηρέτα 
ὁαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον (ΞΞἔλαβογ). 

Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ 
αὐλὴ κάτω ἔρχεται μία τῶν παιδι- 
σχῶν τοῦ ἀρχιερέως, 

Καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ϑερ- 
μαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει 
Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ τοῦ 
Ἰησοῦ ἦσϑα. 

.» θ8, Ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐχ οἶδα, 
οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις, καὶ ἐξηλ- 

ϑὲν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον, καὶ ἀλέχ- 
τωρ ἐφώνησεν. 

Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν 
ἤρξατο λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι 

οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. 
Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. χαὶ μετὰ 

μιχρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον 
τῷ Πέτρῳ ᾿Δληϑῶς ἐξ αὐτῶν εἶ" χαὶ 
γὰρ Γαλιλαῖος εἶ (καὶ ἡ λαλία σου 

ὁμοιάζει). 

Ὁ δὲ ἤρξατο ἀναϑεματίζειν χαὶ 
ὀμγύγαι, ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνϑρω- 
πον τοῦτον ὃν λέγετε. 

,., 12. Καὶ [εὐθὺς] ἐκ δευτέρου ἀλέχτωρ 
ἐφώνησεν, χαὶ ἀνεμνήσϑη ὁ Πέτρος 
τὸ ῥῆμα, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
πρὶν ἀλέχτορα φωνῆσαι δὶς ἀπαρ- 
γήση μεετρίς" καὶ ἐπιβαλὼν ἔχλαιεν. 

Καὶ εὐθὺς (ἐπὶ τὸ) πρωΐ συμ- 
βούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ 
τῶν πρεσβυτέρων χαὺ γραμματέων 

χαὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες 
τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν χαὶ παρέδω- 
χαν Πιλάτῳ. 

“ἰῬ- γΚαὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶ- 
τος Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 
ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς (εἶπεν) αὐτῷ [λέγει] 
Σὺ λέγεις. 

τὐϑν Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιε- 
θεῖς πολλά. 

ΠΑτ Οὐδὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν 
(Ξ- -ταὺὴ αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποχρίγνῃ 

οὐδέν; ἔδε πόσα σου καταμαρτυροῦ- 
σιν (ΞΞ κατηγοροῦσιν). 

»ὅ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐχέτι οὐδὲν ἀπε- 
χρίϑη, ὥστε ϑαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον. 
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Οδθάθγθ οὖ αἴοοῦθ οἱ Ῥυορμῃοίϊζα οὐ 
τ [γ] Δ]Δ 15. Θὰπὶ οδοάοραῃηΐ. 

ΕἘΠλ οὑπὶ οἰοὺ Ῥρϑίσγιβ ἰἴῃ αἰτὶο ἄθουγ- 

[Ὧπ|, σϑηϊῦ ἀπ ΟΧ 8ΔΠΟΙ 15 [ἀπ πιὶ [ἃ- 

οοταοίϊξ, 

ΕἘΛλ οὐπὶ νἱα Γοὐὺ Ῥοίγαμι οδ]οΐδοἰθη- 

ἔθη (6, δι ̓ οΙθη5. ἹΠ]Πὰτὰ αἱύ Εὺ τὰ οὐτὴ 

ΤΙοίαᾳ ΝΑΖΑΙΘΗΟ ΘΙ. 

Αὐ 116 πορᾶνῦ ἀϊοθηβ Νϑαχθ [οἷο 
ΠΘαᾺΘ πονὶ αα14 ἀἰοαβ. ΕΛ οχὶϊῦ [ὈΓἃ5 
δηΐθ δὐυατη, οὐ ρ]]5 οδηὐανυῦ. 

ΤῬαΥΓᾺΒ. δαΐθυη σα} ν] 1 [Γ6ὺ Π]ατη 8}- 

ΟἾ11ὰ, οοοριῦ ἀϊσουα οἰγουτα [ὑϑη θτι5 ατ]8 

ὮϊΟ 6χ 1115 οἱ. 
Αὐ 116 1{ογὰπι πορᾶνϊύ. Εὖ ῥοῦ ρυ- 

ΠΠαπ Τὰ ααὶ δαϊαρθδηύ ἀϊοθθδηύ 

Ῥρίγο ἴβθ ὃχ 1115 ο5: ἤδη οὖ ὉΔ]1- 

Ἰαθὶ5 688. 

Π|6 δαΐθπὶ σοθρὶὺ δηδύμουηδέϊζαγο οὐ 
ἸΌΓγ6. 418, ΠΘΙΌΪΟ ΠΟΙΆΪΠ6ΠῚ 1{{1}} Πα ΘΠῚ 
αἸοΙΕϊ5. 

ΕΛ [0δύϊτη ᾿ὔθσατη ρα] 5 οδηύαν!ῦ : οὗ 
τοοογάδύιβ οἱ Ῥϑέύχιιβ υϑυῦ! αποᾶ αἰχο- 

ταῦ οἱ θα Ῥυὰβ ααδτη Ὁ811ὰ5 σδηΐού 

Ὀ5. δ᾽ πὸ ΠΘρϑΌΪ: οὖ οοθριῦ Ηθργθ. 

ΕΛ οομἕρ πὰ πη 68 ΘΟῊ ΠΠ1ὰπ|ὶ ἔδοὶθη- 

θ5 [Ὁττὴὶ δοθγάούθϑθ ΟΠ ΓΘ ΩΙΟΥΙ 15 οὗ 

ΓΟΥῚ5. οὐ ὉΠΙΥΘΙΪῸ ΘΟΠΟΙΪΟ, νἱποϊθηύθϑ 

Ιρίασῃ ἀπχογαηὺ οὐ ὑγδαϊἀθυαηὺ ῬΙ]αΐο. 

Εῤ ἱπέρυγοσαγνιὺ οὰπ] ῬΙΪδίαβ Τὰ 65 

τοχ [πάἀδθογαμῃ ἡ Αὐ 1110 τοίροπαθηβ δύ 
111 Τὰ ἀϊοΙ5. 

ΕΛ δοοαίαθαμθ θὰπὶ [πητη] [Δοθεᾶο- 
ἰθ5 ἴῃ τηυ] 5. 

ΡΙΠαύα5 δαύθμη Τα απὶ ἰηὐουτορσδυῦ 

Θατη ἀϊσθηβ ΝΟ ΤΘίρομ 65 ἡαϊοαπδπ 

γἱάθ ἴῃ ααδηΐ5 06 δοοαίαηύ. 

Τϑίαβ. δαύθημ ΔΙΊ] 15 πἰ}}} τϑίρομαϊ, 
ἴα αὖ τηϊγαγθύαν! ῬΙ]αύαδ. 



1τ0 ἘΥΑΝΟΈΙ,. ΜΔΈΟΘ. 15, 6--:-.20. 

ΧΥ͂, 6. ἴει δῃὰ ἀμιεμ μναν]δ( 8)" [τα] ἀπὲ Ἱπὶ ἀΐπαπα Ὀαπά]απ, ἐπαποὶ 
Ρδαμπη. 

» ἡ. αβιῆ ἐπαη (ἃ Πάϊξαπα ΒΑΥΑΌΡαΒ. τ ἢ {πάϊπι τὴ ἢ ἵπηηᾶ Ἐ 

ἀγὸ θ]Δη δ σα θαπάδηβ, {Ππάϊθὶ ἴῃ αὐπ]δαάπ τηδύτί ἢν σαίξαν! δ άπη, Ἐ 

» 8. 948} ἀϑραρρδπάοθὶ ἅ11ὰ ᾿ηδπαροὶ ἀπριππαη Ια] 4π, νανα [1η-- 

ἰοιηὖ ἰανιάα ἴπη. ἢ 

» 9. ἴα ΡῬοιαΐαβ. ἀπάποῦ ἴπὶ Κυιπδηαβ ἡ Π614-τ|}| ἔτ] [ΠΠιάα Ἐ ἴΖν 15 

{πᾶπὰ ἐπἰπάαῃ [παάϊὲ 7" 

». 10. μία ἄμπκ, {μπαΐθὶ ἴῃ πρις 15. ἀΐρόραη ἴπα ἐπάϊ δὐπμαμ δη5 

θα α]Δη8. 

. 11. ἴτὰ ἐμάϊ δὐμυμη ταπβ συά]αηβ Ἰηναριίἀδάπη ἐπὸ τπαπαᾶροίη, 

οἱ τηάϊ8 ΒαγδΌθαη ἔα] 1101 ἴπη. 

» 12. ἴτῃ Ῥεϊαίαβ. αὔότα δηαμααπᾶβ Κναθῃ ἀὰ ἵπι Ἦνα πὰ νἱ- 

161}, δἱ ἐάυάπ. ἐμδιμπιδὶ Κυϊιμιθῃ (μϊαάαη [παάϊὸ 3’ 

,., 13. ἴῃ οἷἱβ δια μγὸρίἀδάπῃ β γδιηοὶ 1πα.ὅἡ 

» 14. ἴδῃ Ῥεϊ]δίαβ Κναί ἀπ ἴπι (Ηνα 1115 Ὁ} 15 ρσαϊανία 25. ΤῈ 

οἷβ πηάϊβ. Ὠγριαδάπη ,ΤΠ5Ὠγδιηθὶ ἴπδ. 

» 15. ἴδῃ Ῥοϊ]αίιβ. ν ]]η 45. {πἰχάϊ τηαπαροίη ΕΠ] α ἤαη γα! άϊ]ὸὺ 

πη] ὑπὰπα ΒΑΓ θαπ, ΤΠ} Ἐ ἰδία αἰραῦ ἀϑ]Πρσναπηάβ, δἱ πβῃγα- 

τη {Π}5 ν [[. 

» 106. ἴτὰ ραάταύπιοῖβ. σαϊαύμαπ ἵπα Ἰππαπα ραγᾶϊβ, ἐπαίδὶ ΤῸ 

Ρυάϊυδυϊαύπ, 1} σαμάϊῃάϊπη 4116 Παηίδ. 

» 11. {48}} ραναίἸἀθάπη ἴπα ραύγρυγάϊ 14} αὐασί θη πὰ ἴπᾶ 

ὑπαύγποῖπα ν]ρ͵]α πϑνϊπἀδηάδῃ8. 

» 18. 98} ἀπραπηπη σο] απ ἵπα .Ηά115 ἐπίαάδη [υἀάϊδ.“, 

. 19, ΖΔ} ΠΟμπη ἴ5 πάμθιι τάμα 1α]ι ὈϊΠΡίνη ἴημα [δῃ 1ρ]δη- 

αἀδη5 Κηῖνὰ Ἰηνιζαη ἴηᾶ. 

» 20. “21 ὈΠΠδ ὈΠάϊάϊκαη ἵπα, ἀπάνα ἀϑθαϊη ἴπα {Ππ|ζάϊ ραύγ- 

Ραγάϊ 18} σανα[Ἰἀδάτη ἴπα να οι [νοΓἀϊπι 18} υδίδπαη ἵἴπᾶ, 

Θ᾽ ἀϑηγαμη θά θίηα ἴηἃ. 



ΕΥ̓́ΑΝΟΘΕΙ,. ΜΑΒΟ. 15, θ---20. 

ΧΡ, Θ. Κατὰ δὲ ἑοοτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς 

» 

2) 

5 

Μ“ »“ 

ΜΨ » 

2) 

ἕνα δέσμιον ὅνπερ ἠτοῦντο. 

ἡ. Ἣν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς 
μετὰ τῶν (συ)στασιαστῶν δεδεμέ- 
γος, οἵτιγες ἐν τῇ στάσει φόγον 
πεποιήχεισαν. 
8. Καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἷ- 

τεῖσϑαι χαϑὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. 

9. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἀπεχρίϑη αὐτοῖς 
λέγων Θέλετε, ἀπολύσω ὑμῖν τὸν 
βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 

10. Ἐγίνωσχεν γὰρ ὅτι διὰ φϑόνον 
παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 

11. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν 
ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 
ἀπολύση αὐτοῖς. 

12. Ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποχριϑεὶς 
ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν ϑέλετε ποιήσω 
ὃν λέγετε [τὸν] βασιλέα τῶν ἼἸου-- 
δαίων ; 

18. Οἱ δὲ πάλιν ἔχραξαν Σταύρω- 
σον αὐτόν. 
14. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί 
γὰρ χαχὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισ- 
σῶς ἔχραξαν Σταύρωσον αὐτόν' 
16. Ὁ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ 

ὄχλῳ τὸ ἱχανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν 
αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέϑδω- 
χὲν τὸν Ἰησοῦν φραγγελλώσας ἵνα 
σταυρωϑῇ 
10. 

αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, δ ἔστιν πραι- 

τώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν 
σπεῖραν" 

17. Καὶ ἐν[ δι]δύ[σχ]ουσιν αὐτὸν 
πορφύραν χαὶ περιτιϑέασιν αὐτῷ πλέ- 
ἕαντες ἀχάνϑιγον στέφαγον᾽ 
18. “Καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσϑαι αὐτόν 
Χαῖρε [Ὁ] βασιλευ(ς) τῶν Ἰουδαίων. 
19; 

χαλάμῳ χαὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τι- 
ϑέγτες τὰ γόνατα προσεχύγνουν αὐτῷ. 
20. Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέ- 
δυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέ- 
δυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια. Καὶ 
ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσουσιν 
αὐτόν. 

Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον 

Α Ψ» 32 - Ἁ κ 

Καὶ ἕτυπτον αὐτοῦ τὴ κεφαλὴν. 

1{1| 

Ῥογ ἀΐοπι δυΐθμι ἔοίψαμη αἰπηϊ ἔθου [Ὁ- 
Ἰοθαῦ 1115 ἀπσμη ΟΧ υἱποῦϊβ αΘΙΠ]ΟΌΙ]η- 

αὰθ ρῥϑυ ϑηὐ. 

Ἐταύ δυΐθμι απ ἀϊοθθαίαῦ ΒΔΓ ΡΡΔ5, 
4αϊ οαπὶ [Ὁ ἀἰὑ1οΓ15 οὐαῦ νἱμούμβ,, ααὶ ἴῃ 

[βαἰίοπθ ἔθοθγαῦ Πουη] οἰ ἀἴπτη. 

ἘΠ᾿ οὰπῃ Δί πα οὐ ὑὰγθα, οοοριῦ το- 

σᾶτο Πσαῦ [ὈΠΊΡΟΥ ἔαοϊθθαὺ 1115. 

Ῥι]αύαβ δαΐομι τϑίροηα!ῦ οἷβ οὖ αἰχὶὺ 

ψυϊυὶς ἀϊπηύξαπι νοῦ ]5 τοροπὶ [πάἀδθο- 

ΤΌΤ ὕ 

δοϊοθαῦ θηΐτα αφαοα ΡΟΥ ἰηγνιαΐδηη {{8- 

αὐ Θὰπιὶ [τημηὶ [δοογἀοίθϑ. 

Ῥοπύϊβοθβ δαύθηι οοποϊ δνυθυιιηῦ ὑὰγ- 

Ῥδῖη αὖ τηΔρ15 ΒΑΓ δ αἰπη ὑθγθὺ 6ἷ5. 

ΡΠ αύαβ. δαύθμι ᾿ς πι ΤΘΙΡΟΠ ἄθπ5 αἱῦ 

1115 Ουϊὰ οΥὐρὸ συ ϊυϊβ ἔδοίδπη ΓΘΡῚ [π- 
ἀδθοσιτη ὅ 

Αὐ 111: ᾿δοσατη οἸατηαγθυτπὺ ΟΥποϊῆρθ 
ΘΈῈΠῚ. 

Ῥιδύαβ. νοῦὸ ἀϊοοθαῦ 115 Θυϊᾷ ΘΗ ΠῚ 

τη} ἔθου 5 Αὐ 11} τηδρὶβ οἰδπιδθϑηῦ 
Οὐποϊῆρθ Θατη. 

Ῥιαΐαβ δαύθηι Ὑ0]6 5 ῬΟΡΌΪΟ [ςαὐϊ5ΐδ- 

ΘΘΥ6 αἰπὺ 11}15 ΒΔΥΔΌ ΡΠ, οὐ ἐγδαϊ- 
αἰῦ Τοίαπι ἢδρ61}}15 οαθίατη αὖ οτποϊῆ- 
Βογθύαγ. 

Μηῦοα δαύθηῃ ἀυχοϑυιηῦ ΘῈΠῚ 1 ΔΓ ΠῚ 

᾿ς ῬΓΔΘ ΟΣ, οὐ σοηγοοδηῦ ὁούδηη ΘΟΠΟΥύΘΠΙ, 

ΕῸ ᾿πάασηῦ Θαπ ῬΌΡαΥα, οὖ ἱπροπαπὺ 

οἱ ριθούθπῦθε ἰρίμθδπι ΘΟΙΌΠΔΠῚ, 

ΕΛ οορρογαπὺ [Δ] αὔδτθ θὰ Ηδυθ ΤῸ Χ 
Ταάδθουτπι: ; 

Βὺ φρογοαθθθδηῦ οαραῦ οἷὰβ ἈΡΓΆ Π6 

οὐ σοπίρυθθδπῦ Θατη, δῦ ρΡοπθηΐοβ σοπαδ 

δαογαθαπύ ΘῈΠ,. 

ΕΛ ρο[ζᾳαδηη ᾿ἱπ]α!ϑαπῦ οἱ, Θχαθυπηῦ 

ΠΠῸσα Ρατραγα, οὐ ἱπαάπϑγαηῦ ΘῈ ΠῚ τϑ[{- 

τηθητ5 Γαἰ5, ἘΠ ορἀπουπῦ {Πππὶ αὖ ΟΤᾺ- 

οἰ ρογθηῦ Θ.Π|. 



ἐΥΡ. ἘΨΆΑΝΟΕΙ,. ΜΑΒΟ. 15, 21----84. 

ΧΥ, 21. 2748} ππάρτίραη {πηδηα πηαπηηὸ ἢ, ϑοίπηδηα Κυγοιηάϊι Κυ]- 

3.9 

πιϑηἄδη «ἃ ἀκα, αἰΐδη ΑἸδϊκίαπανάυβ 181} Βυϊάσβ, οἱ πδπὶὶ 

βαρ ἴδ. 

22. 4Ζ81}} αἰξζαύμπη ἴημα ἅπα (δύϊσαύἑ πα [{ἀ{Π|, ἐπαΐοὶ ΤῸ σαίκο]-- 

Υ} ναί γπθίη5 Ἐ [Δ 0}15. 

29. 261 κόρα ἵπηπηα ἀὐρκαη γϑίη τη} ἤηγγπδ, ΤΠ 18. πὶ ΠΔΠ]. 

24. 7611 υϑῃγαμη)αηάδη8 ἴπα αἰδα 4 Π]ὰπᾶ ἘΠ να ]ὸ5 15, νδίγρδη- 

ἄδηβ Ὠ]άπία δὴἃ {Ππὸβ, ἢνδυ] σα ἤν ΠΦΙΗ]. 

οὔ, αβαῃ ἰπδη Πνθῖ]α ἐπυϊ4] δ 41} ἀμ απ ἀδ πη ἴπὰ. 

20. 7181} νὰβ υἱδυιηϑ!! ἔα τ] 5. 15. αἰαυτη  Πἢ ,(356. ἐπ πάδη5 [παάϊδ.ἡ 

27. 2764} τϊτἢ ἴπηπῆα πϑῃγδιηϊαδαάπη ὑνδὴβ νάϊἀθα]αηβ, ἀϊηαπα δῇ 

ἰαίῃϑνυὸη 14} ἀϊπδηδ αὐ Π]ΘΙ ἀππηθίη ἴ8. 

28. 788} υϑα!Πηδαα {Ππαΐα σαπιδ!αὖ ἐπαῖα Κυι]δπ(α)ὃ ἘΞ Φ{4}} μ]ἢ 

ὉΠ] 1 γα η10Π8 νὰ.“ 

290. 741. ὑπάϊ [αὐγρσασοαηάδηβ ἔς να]απηδυϊἀδθπη ἴπα, νἱ δ η Δ Π5 

μάποιάα (οἰπα 141 Κυιπαηάδηβ Ὁ (ὰ σαϊαίναηαθ. πὸ 41} 74 δὶ 

{Π}1Πὴ5 ἀδρδηβ ραν) 45. ἰΠὸ, 

90. ΟΝΑ[ο᾽ ὑμὰῖϊ ΠΠἸΌδη 781} αὐοῖρ αὖ {πϑιητηδ ΘΔ] ρΊη "" 

391. ϑαιημδ]οικὸ 16} {πάϊ αὐπμυμη 5. σα]δη8. ὈΠάΙΚαηδηβ [1Π4] ἢ 

τ ἢ [15. τ τα ἐπάϊηι ὈδἰκαυΊαπι κνδύμαη. , ΑΕ Πα δη5. σρδηᾶ- 

Πᾶ8.. 1 Ἐ ΠἸκ ΠΌΔΙ πὶ τηδῦ ϑϑπδἼδη. 

329, ,(ὅᾳ4. ΟΠ 5 (ᾳ ἐπα ἄδη5. {Πτ88]15. αὐεοϊσαάάτ᾽" ἢὰ αὐ ὑμαιηπια 

σα]σίη, οἱ ραίαϊῃνάϊμηα [81] σα]άπο)άϊπια.. 14} {Ππ|άϊ τ] 5ῃγἃ- 

τ] 48 η5 Ἰπητηὰ Ἰὐνοιτ δα ππη ἸΠ1Π18ἃ. 

33. 74.) ὈΓΠπὸ να πγοῖϊα [αἰ μΠὉὖ, ΥἰΚνὶβ ναυῦῃ ἀπαὰ 4141 ἀϊγ μά] 

πη4 ἤνθη]α πἰαπαῦδη. 

384. 78} πἰυπάδη Πνοὶϊάϊ νὸρίἄα. ἰόίαβ [Ἰθμάϊ τα κι] ἀϊ Κν!παπᾶβ 

Αἰ, Αἰδᾶ, Τἰπηὰ ΠΠΙΡΑΚΙΠδποὶ ",,. ἐπαίθὶ τὺ σα Κοι.  Οαἰῃ 

ΠΘη5, σαΐῃ πιθίηβ, ἀπ νῶ πη1]8 ὉΠ 41 Ὁ 



ΧΙ δ, 

2) 

᾽᾽ 

2) 

Ὑ131; 

7) 

2) 

ΕΥΑΝΟΈΕΙ,.. ΜΑΒΟ. 15, 31 ---84. 

Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά 
τινὰ Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον 
ἀπὸ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿ἡλεξάνδρου 

χαὶ Ῥούφου, ἵγα ἄρη τὸν σταυρὸν 
 ς 

αὐτοῦ. 
22. Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολ- 
γοθᾷ τόπον, ὅ ἔστιν μεϑερμηνευό- 
μένον χραγνίου τόπος. 
28. Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ (πιεῖν) ἐσμυρ- 

γισμένον οἶνον" ὁ δὲ οὐχ ἔλαβεν. 
24. Καὶ σταυρώσαντες (ΞΞ -οὔσιν) 
αὐτὸν [καὶ] διαμερίζονται τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, “βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ, 
τίς τί ἄρῃ. 
9ὅ. Ἦν δὲ ὥρα τρίτη χαὶ ἐσταύρω- 
σαν αὐτόν. 
206. Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας 
αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων. 
217. Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο 
ληστάς, ἕνα ἔχ δεξιῶν χαὶ ἕνα ἐξ 
εὐωνύμων αὐτοῦ" 
28. (Καὶ ἐπληρώϑη ἡ γραφὴ ἡ λέ- 
γουσα Καὶ μέτὰ ἀνόμων ἐλογίσϑη.) 

29. Καὶ οἱ παραπορευόμεγοι ἔβλα- 
σφήμουν αὐτὸν χινοῦντες τὰς κε- 
φαλὰς αὐτῶν χαὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ 
χαταλύων τὸν ναὸν χαὶ (ἐγ) τρισὶν 
ἡμέραις οἰχοδομῶν, 
80. Σώσον σεαυτὸν (χαὶ) χκαταβα!ς] 
ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

Ὁμοίως χαὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμσαί- 
ζογτες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν 
γραμματέων ἔλεγον “ἄλλους ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὐ .Ὑ ρὲ ν ὁ σῶσαι, 
82. Ὁ Χριστὸς ὁ ἀὐεν εὲς τοῦ 
᾿Ισραήλ᾽ χαταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν χαὶ πιστεύσω- 
μεν. χαὶ οἵ συνεσταυρωμέγοι αὐτῷ 
ὠγείδιξζον αὐτόν. 
398. Καὶ γενομένης ὥρας ἕχτης σχό- 
τος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως 
ὥρας ἐνάτης. 
84. Καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ ᾽[Ιη- 
σοῦς φωνὴ μεγάλῃ (λέγων) ἝἙλωὶ 
ἑλωὶ λιμὰ συβαχϑανί, ὃ ἐστιν μεϑ- 
ηρμηγευόμενον Ὁ ϑεός μου ὁ ϑεός 
μου, εἴς τέ μὲ ἐγκατέλιπες; 
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ΕΛ Δηρ νυ θυαηῦ ΡΥ ΔΘ υθ ΘΠ 616 Π1- 

Ῥΐδπι, πη ηθηὶ ΟΥὙΤΘΠΔΘΌΤΩ, γΘΠΪΘἢ ὑ6 1 
ἀθ ν1}]ὰ, ραύσομη ΑἸοχαηάηὶ οὐ Βαῇ, αὐ 
ὑο]]ογοῦ Οὐ Θ πὰ οἷ 8. 

᾿ὸ ρογυάασαπῦ ἢ]ὰπὶ ἴῃ Οο]ρσαίπα, 1ο- 

ΟΠ], αποά οἰ ἰηὐογυρυθύδύμπι οΔ] γαυῖδ0 
Ἰοσα5. 

Εὺ ἀαθαπὺ οἱ ὈΙ θυ τπυυγδύαπι υἱ ΠῸ]η, 

δῦ ποὴ δοοθρίῦ. 

ΕΛ ογαοϊηροπύθα Θὰ} αἰυ!!ϑυαηὐ σϑ[{ἰ- 

τηθηΐ, οἶτιβ, τηϊῤύθηθα [ὈΥύθ μι [ὈΡΘΟῚ 618» 

ααϊ απ] το] ]ογού. 

Εγταὺ δυΐθη ἤογὰ ἰογίϊα οὐ οχαοί- 

Πχουαηῦ ΘΌΠῚ. 

Εὺ ουαῦ {ἰξα]ιβ. οδα [86 οἰπβ ἰμουὶρ α5 
Τλοχ Τπἀδθοχιπι. 

ΕΛ ὁὰπὶ 60 οὐποιῆριιηὐῦ ἀποὸβ ἸΔΓΌΠ 65, 
ὉΠῸΠ ἃ Ἃοχίυβ οὖ δἰΐθτη ἃ [{1π|{{1Ὶ5 
οἶδ. 

Ετ δαϊμηρ! δ οἱ. [οτἱρέασα φαδθ ἀϊοὶύ 
ΕΛ πὶ ἰηϊααῖβ. τοραΐαύαβ. ο[Ὁ. 

ἘὺῸ ργυδούθγθαηέθβ Ὀ]Δ ΙΡμθτηαθαηῦ ΘᾺ ΠῚ, 

τηουθηΐθα οδριία ἴᾳἃ οὐ ἀϊοθηίοβ ἃ 

αα] ἀο.ὑγαϊῦ ὑθπηρ]ατη οὐ ἴῃ ἐγ θα αἰ 6.15 
ϑθαϊδοδῦ: 

Βδίγαση ἴα ὑθιπθὺ ἰρίαμη ἀθίοθη θη 5 
Ὧἀθ. οὔποο. 

ΘΙ πα ΠΟΥ οὐ [ὉΠ] η11 [οογάοίθς ᾿ὰἄθη- 

65 δὰ δ]δθυύγ πη οὐχ [Οὐἱ 5 ἀϊοοθδηὺ 

ΑΙἸΪΟ5. [Ἀ]νὸβ ἔθοϊδ, [6 ἰρίαπη ποη ροίοίς 
[αἸναπμη ἴδοογο, 

ΟΠ βέαβ τσ ΠΙΆ Π6]: ἀδίοοπᾶδἑ πὰπςὸ 

ἀθ οὔποθ, αὖ υἱάθδηγιβ οὖ οὐθάδιημβ. 

Εὖ ααὶ οπὶ 60 οὐποϊῆχὶ οὐδηῦ δοηγῖ- 

οἰδθδηΐαγ οἱ. 

ἘΠῚ ἔαοίδ, ποτδ, [Θχύα ὑθπθῦταθ ἔδοίδθ 

[αηῦ ῬΘΥ ὑούϑηη ἐθυγδπι πα 6 ἴῃ ΠΟΙΆ Πι 
ΠΟΠΔΙΏ. 

ΕΛ Βοῦᾷ ποηᾶ δχοϊδμιανυὶῦ [Θὰ 5 τοῦ 6 

τδρη δ, ἀἰοθη5 Ἠδ]οὶ Π6]οἱὶ Ιᾶπηα [8086- 

ὑπ8η], αποά 6[Ὁ ᾿ἸπέουρΥ ὑδύαμῃ Π Θι15 ΠΊΘ 8 

ἀθὰβ Ἰηθὰ8, αὖ ααϊὰ ἀθΥΘ] αἰ Ὁ τη 
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ΧΥ, 35. 94. ἰπηάϊ ἐπὶχὰ αἰαηααπάδηδ σαπάπβ)απάδηβ Κνυδίμαῃ 

» 3 

3) 

39 

“ϑάϊ, ἩδΙϊδη νόρβίεμ." 
90. Τμιαρ]αηᾶθ ἐπα ἀϊη5. 78} σα] η 5. ἔνδμι δ 015 ἢ, σα]δ5- 

Ἰαπαβ. δηὰ γάμπβ ἀγαρκίάα ἴηα, Κυιπμδηαβ ,1,δ0, 6ἱ [αἰμῃναιῃ, Κνὶ- 

πηάϊ-πι ΠΕΙΙὰ5. αὐμα ἤδη πὰ. 

97. ἴω ἰδία. δὔίγα 1δίδηἀβ [ΠΡ ηὰ τ Κ|]ὰ πζῦῃ. 

838, 761} ἑαύγτα μαι Ἐ 41(}}5 Ἐ αἰβίκυϊπόδα ἴῃ ὑνα ἵπραίῃτῦ πα ἀΔ] Δ ἢ, 

99. (ἰδίδίῃνδηαβ ὑπδὴ (ᾳῷ παμααΐαίηβ (ἃ αἰαμαδηαβ ἴῃ δῃά- 

γάϊη]ὰ 15, ὑμπαύθὶ ἵνα Πγδρ] πα 5 Ἐ πζὸη, Κυδίῃ ,ΒῚ [ἀη]άϊ, [ἃ 

Ἰηδηηδ, [ἃ (ὯΠπ5 γὰ5 σαί. 

40. άιαμαι-Πὰη Ἐ Κνυϊπῦηβ [αι γγαίῃγὸ (αν πα θίηβ, ἴῃ {Ππάϊτηθὶ 

γὰβ Μαι]α [ὁ Μαρααϊδπὸ 18} Μανα ἴακὸθὶβ ἘΞ {π|8 τηϊπη 2 Π5 

4} ἰδ )ίβ ἘΞ ἀΠΠΠ|6 1 141 ϑα!μιὸ, 

41. {64}} ἐμὴ" νὰβ ἴῃ ἰδ] 6] άϊα, 7841} " 1ά|ἀδάπη. ἴπα 74 ἀπά- 
Ὀαμεϊαδάμπη ᾿πηπηα, 8}} δηθπαγὸὺβ τηδηδρῶβ, ὑπόζΖρὶ τ] α]δάμπη’ 

ἤητηα, ἴῃ ἰαίτα Ἀ] πη. 

4). 1288} πη αὖ ἀπαδηδηί]α ναύγ πδηδηηηα, ππὲδ νὰ8 Ῥαᾶγ8-- 

[καῖνᾶ, ἴδ Ἡΐ ἔατπα (ΔὈραίἰῶ, Ἐ 

43. Κνίπιαπᾶς ἰοίὰ ἢ αὖ Αγοὶπιαι μάϊαβ,Ἐ σαριβ ταρίηθὶβ, ἴδθὶ Ἐ 

νὰ5 {ΠΡ Ὀοϊἀδηαβ ἐπὶ πἀδηραν ] 5. σαίῃβ, ἀπδηδης ῃ)ὰπεῖβ σα αι ἢ 

ἴμη ἄπ Ῥοϊαξάπ [αι θαΐ ἐπῖβ 1οἰκὶβ [ὁἰα5. 

44. ἴτῃ Ῥεοι!αίαβ {4816 1 κι, οἱ ἴ5. Ἐ [αΐμδη ραίνα!θ. [1811 δἰ δάϊ-- 

ἰαηα5. ἐπαη᾽ Ἐ παηαξαί! ἔλα! πὰ, ᾿αύπδη Ἐ σααάπιπηδαθα!. 

ἀδ. 71 Ππιπαμάᾶβ αὐ ὑπαπιμὰ παπάαίαάα, ἔταραῦ ἐπαΐα 1εἷἰκ ἰδέα. 

40. {4} υϑραυρ]απᾶθ Ἰοῖπ. 78} πβηϊμηδηαβ ᾿ΐα Ὀἰνϑηα ἐπδιητηὰ 

Ιοῖπα Δ} ραϊαρία ἴία Ἐ ἴῃ ]άϊνα, ὑ]ιαθὶ - ναϑ ραθνδῦδῃ. ι8 

[Ὁἀϊηα. 7. αὐναϊνιάα [ἀϊπ ἀπ ἀαήγω ἐπ18 Π] ά ν 15. 

47. ἴτῃ Μαιῆα (ὃ Μαρδαϊὸπὸ 714} Μαν]α ἰδ χὶβ ΕΓ γαη, ἤνᾶν 

σα] ρῚ 15. ν  Π. 

ΧΥ͂Ι, 1. 948} Ἰην πα ϊη5 Ἐ [ἀρ θα δ ἀαρὶθ Μαια (ὁ Μαρααϊδπᾶ 18} 
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ΧΥΤΕΣ, 
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κί τινες τῶν παρεστηχότων 
ἀχούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἡλίαν φωνεῖ. 

80. “ραμὼν δέ τις γεμίσας σπόγ- 
γον ὄξους περιϑείς [τὲ] χαλάμῳ 

ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων Ἄφετε ἴδωμεν 

εἰ ἔρχεται Ἡλίας χαϑελεῖν αὐτόν. 
837. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν με- 
γάλην ἐξέπγευσεν. 
88. Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ γαοῦ 
ἐσχίσϑη εἰς δύο ἀπ᾿ ἄνωϑεν ἕως χάτω. 
39. Ἰδὼν δὲ ὁ χεντυρίων ὁ παρε- 
στηχὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, ὅτι οὕτως 
(σράξας) ἐξέπνευσεν, εἶπεν ζ4ληϑῶς 
οὗτος ὃ ἄνϑρωπος υἱὸς ἦν ϑεοῦ. 

40. Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖχες ἀπὸ μα- 
χρόϑεν ϑεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ χαὶ Μαρία ἡ 
[τοῦ] Ἰαχώβου τοῦ μιχροῦ καὶ Ἰω- 

σῆτος μήτηρ χαὶ Σαλώμη, 
41. Αδὲ χαὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 
ἠχολούϑουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐὖ- 
τῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἵ συναγναβᾶ- 
σαι αὐτῷ εἰς “Ιεροσόλυμα. 
42, Καὶ δὴ οψίας γενομένης, ἐπεὶ 
ἣν παρασχευή, ὃ ἐστιν προσάββατον, 

48. ᾿Ελϑὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἄριμα- 
ϑαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς χαὶ 

αὐτὸς ἦν. προσδεχόμενος τὴν βασι-- 
λείαν τοῦ ϑεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν 
πρὸς [τὸν] Πιλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ 
σώμα τοῦ Ἰησοῦ. 

44. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἴ ἤδη 
τέϑνηχεν, χαὶ προσχαλεσάμεγνος τὸν 
χεγτυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ ἤδη 
(-Ξεπάλαι) ἀπέϑαγεν" 
4δ. Καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ χεντυρίωγος 
ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ. 
406. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, (χαὶ) 
καϑελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόγι 
χαὶ χατέϑηχεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ 
ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, χαὶ 

προσεχύλισεν λίϑον ἐπὶ τὴν ϑύραν 
τοῦ μνημείου. 
41. Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μίαγδαληνὴ καὶ 
Μαρία [ἡ] Ἰωσῆϊτος] ἐϑεώρουν ποῦ 
τέϑειται. 

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββά- 
του Μαρία ἡ Μίαγϑθαληγὴ καὶ Μαρία 

115 

Εῤ αυϊάδπι ἀθ οἰτουπιϑηθθα5 8ὰ- 

αἰθηύθ ἀϊσθθαηῦ Ἐσδορ Ἐρ]ϊαπὶ γοοδέ. 

ΟὝΤΓΘΠΒ. Δα ΘΠ] ἸΠῸΒ οὗ ᾿τηρ] 65 ἴῬοη- 

σἷαπι δοθύο Οἰ ΓΟ ΠΡΟ ΘΒ. 16 ΘΔ] ΔΙη0 
ῬΡούσπι ἀδθδῦύ οἱ, ἀϊθθηβ !ηἰύθ ν᾽ ἀθδτηὰβ 
[Ἰ νοηϊαὺ Ἠρ]ὰβ δὰ ἀδθροπδπάυσμη οαπι. 

16 5 δαΐθμῃ Θυη [ἃ γο 06 τηᾶλρημᾶ, Θ6χ- 
[ρἰ ταν. 

ΕΛ νϑ]απη ὑθιηΡ]: [ΟἰΓΓ!ἀπὶ οἱ ἴῃ ἄπο 
ἃ [τατη αἰχψαθ ἀθοΥ [ἘΠη. 

γιάθηβ δαύθηι οθηξαῦο αἱ οχ δά- 

γουίο [ῥα θαῦ ααϊῶ [16 ΟἸαμηδη5 Θχίριγα οὐ, 

αἰῦ Ἄοτθ Ὠοῖὴο ῃἰο ἢ] ἀθὶ ογϑύ. 

Βγδηῦ δαΐθιη οὖ τη] 6γ05 ἀθ ἸοηρΘ 

ΔΙΡΙοἰθηΐθβ, ἱπέθυ απὰβ οὐ Μααχα Μδρ- 
ἄλ]οπθ, οὐ Μδγῖα ἸΔΘΟΌΙ τηϊηουὶβ οὐ 10- 

(6 ρἢ πηδίρθι, οὖ ϑ'8]ΟΠΊ6, 

ΕΛ οὐπ οἰ οὺ ἴῃ δ] 1} α θα [θα ΘΔ ηὐΓ 

Θατη οὐ τη ταρθδηῦύ οἱ, οὐ ]186 τη] θ 

ααδ [πὰ] ΟΠ] 60 δἰοοηάοτδηὺ Ηϊο- 

ΤΟ [ΟἸ γτήϑιη. 

ΕΛ οὐπὶ ᾿ἰδᾶπὶ [61τῸ οἰ οὺ ἔδοίατη, ααΐδ, 

ογδῦ ραγαίοθνβ, αποά οἱ δηΐθ (θαὔμαμι, 

γοηὶϊ Τοίδρῃ. ἃὉ0 Αὐϊμηδύμϊα ΠΟΘΙ] 5 
ἀθουτίο, ααἱ οὐ ἰρίβ ουδύὺ θχρθούδῃβ τ8ρ-- 

τὴ 46], οὐ δυάδοίθυ. ᾿ηὐσγοιῖῦ δὰ ῬΙ]8- 

ὑὰπὶ οὐ ρϑυϊ οὐρα [θἰ. 

Ῥι]αΐαϑ δαύθμι την αύαν [Ἰ ̓ ϑτη ΟὈΙ οὗ, 

οὐ δοοουἊ0 σΘηα Ομ 6. ἰηὐθυτορανῦ ΘΌΠῚ 

[ι δι τπογΐύαπιβ οἰ θὺ. 

Εῤ οὰπὶ οορπουϊἝϑὐὺ ἃ ΟΘΗ ΙΊΟΠΘ, 

ἀομᾶν!ῦ οοΥρα5 [ΟἰθΡΠ. : 
Τοίθρ δαΐθπι πιθγοδίαβ ΠΠπΠἀοπθπὶ οὐ 

ἀθρόμθηβ θασα ἰηγοϊνὶὺ ΠΠηἀοπ6, οὖ ρο[αἱύ 

ΘΌΠη ἴῃ τη Ππηθηΐο απο ογαῦ ΘΧΟΙ [πὶ 

46 ρούγα, οὖ δάγοϊνὶ Ἰδρί ἄθμι δα οἰδιαπλ 
ΤΟ ΠΤ ΘηΪ]. 

Μαιῖα δυΐθι Μαράδ!θμθ οὐ Μαγίδ 
Τοίρρῃ δἰριοἰθθαμπῦ ἀὉῚ1Ὶ Ῥομθυθίαγ. 

Εῤ οὰπὶ ἐχδηβὶ [6 Γἀθαΐαπι, Μδτᾶ 

Μαράδιοπο οὐ Μαγία Ιδοονὶ δὲ ϑδίοπιθ 
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Μαυ]α [ὃ ἴακόθὶβ Ἐ 16} Θαϊοιηὰ ἀϑραὐμέδάπη αγόϊηαία, οἱ αἱραρ- 

βαηἀθίηβ. σα] δ ἀδαθῖπα ἴηδ. 

ΧΥῚ, 2. 424} ἢἰὰ ἀϊν {π|5 ἀδρὶβ δίαυ αὶ Ἐ αὐϊα ἀ]δάση Ἐ ἀα ἐπδιη- 

τ Π]άϊνα αὖ ΥΠΙΠΠ8Πη61η [ἀΠΏ]Π. 

» 9. 24}: Κνδίμπη ἀὰ [15 τ Ἡνδβ8 αἰναϊν)άϊ ὑη{18 ὑπᾶπα [άϊπ΄ 

δ΄ ἀδύγόδιη {115 Π]ά1γΥ15 7΄ 

» 4. 2611 Ἰηία!πναπάθίηβ σάσππιἀδαη ἐπδηηθὶ αν! νη ΤῸ [ἃ 

[[ἀ1η5. γὰβ ἄπκ τη}Κ1}5 δργδθδ. 

» 9. 28}) δἰρασρδηῃάθίηβ ἴῃ παῖ μ]άϊν σαίοηνιη [πρρα]άπεῃ (18η- 

ἄδη ἴῃ ἰαίπδνάϊ Ὀϊνάϊθιδηὰ ναἰ])]άϊ ἢν οἰ ά1. 145 ἀϑροϊδηδαδααη. 

, 6. Ὑμαγὰ Κναίῃ ἄπ ἴπι (ΝῚ [αὐνὐοί ἢ ἴζνὶβ.: ἰδία (Ὁ Κοίῃ. Νὰ- 

σύγάϊα, ὑπδῆα πϑΠγ πη άδηῃ. πἰΠὉ Πδν. αὐτά! ἢ. (41 ὑπὰπὰ [δέ], ἢ 

ὑπᾶγοὶ ρ]αρ δ ἀπἢ Ἰηδ.ἡ 

. .ΑΙΘΙ ραρρίίῃ, Κυθάα ὅπ. ΠΠρύπἼδιῃ, 15. 14. πα. πη εῖς, 

{παΐοὶ Ἐ ἐαύν σα ρ οι ἴζνὶβ ἴῃ (δ]ο ]ἀϊδη. ὑπᾶγι] ἴπα, σαί Πν1}, 

[ναίνὰ Κυαίἢ ἸΖν!β." 

. 8... 78} πϑραρραηδοίηβ ἃἢ ἐπαιηπα ΠὨ]άϊνα ραϊῃ]αύμπη. ἀϊΖ- ἢ 

{παη-[αὐ ΠὸΒ. τοῖν [δ ἢ ΒΗ] Π161 7811 πὶ Κνδίμπαηῃ τηϑηηλη νϑἱέ. 

ὁμύδάπηῃ [15 ἄμυκ. 

» 9. [τἀ πἀδη48. ὑπᾶη ἴῃ πηδήγριη ἔγαπηη ἢ [Δι δἰάπρίάα ἢ 

ἔα Μααν] πη {π|χάϊ Μαράδ]πὸ, δἵ ὑπ] ζάϊθι ἀβνᾶρ Πα Π πη-- 

᾿α Πη8. 

, 10. 6) ραρραπάᾶδὶ σαίάϊῃ ἐπάϊπι τη 1Π| Ἰπιηηα, νἀ ηάδπι Κνάϊπδη-- 
ἀδιη 784} ργδίδησδμῃι. ι 

, 11. 274}. οἷβ μάυβ͵]ηάδηβ, {Πδίοϑὶ 10 ἀ 1 14 σαί! νᾶπ8 ναγίῃ 

[γα ἴΖάϊ, πὶ σαϊάπθια δάμη. 

νίαν ἔμπδη, ἀπ 5, μρδιις ἡ ϑπμοαν ππὶ αν εὸν 
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ἡ τοῦ Ἰαχώβου χαὶ Σαλώμη ἠγόρα- 
σαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλεί- 
ψωσιν αὐτὸν. - 

ΧΥΙ, 2. Καὶ λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαββά- 

" 3 

7) 

7) 

»“ἷ » 

2) 

2) 

2) 

των ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἄνα- 
τείλαντος τοῦ ἡλίου. 

8. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς Τίς ἀπο- 
χυλίσει ἡμῖν τὸν λίϑον ἐχ τῆς ϑύρας 

τοῦ μνημείου; 
4. Καὶ ἀναβλέψασαι ϑεωροῦσιν ὅτι 
ἀναχεχύλισται ὁ λίϑος" ἣν γὰρ μέ- 
γας σφόδρα. 
ὅ. Καὶ (εἰς)έλϑοῦσαι εἰς τὸ μνη- 
μεῖον εἶδον γνεανίσχον χαϑήμενον 
ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στο- 
λὴν λευχήν, χαὶ ἐξεϑαμβήϑησαν. 
θ. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐχϑαμ- 
βεῖσϑε. Ἰησοῦν ζητεῖτε (τὸν Ναζα- 
ρηγὸγ) τὸν -ἐσταυρωμένογ᾽ ἠγέρϑη, 
οὐχ ἔστιν ὧδε" ἴδε ὁ τόπος, ὅπου 
ἔϑηχαν αὐτόν. 

ἢ. ᾿Αλλὰ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μα- 
ϑηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι 
προάγει ὑμᾶς εἷς τὴν Γαλιλαίαν" 

ἐχεῖ αὐτὸν ὄψεσϑε, καϑὼς εἶπεν ὑμῖν. 
8, Καὶ ἐξελϑοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ 
μνημείου" εἶχεν δὲ αὐτὰς τρόμος 
χαὶ ἔχστασις, χαὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶ- 

πον" ἐφοβοῦντο γὰρ. 
9. (ὩΦναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββά- 
του ἐφάγη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγ- 
δαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐχβεβλήκει ἑπτὰ δαι- 
μόγια. 
10. ᾿Εχκείνη πορευϑεῖσα ἀπήγγειλε 
τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ γενομένοις, πεγ- 
ϑοῦσι χαὶ χλαίουσι" 

11. Κἀκεῖνοι, ἀχούσαντες ὅτι ζῇ 

καὶ ἐϑεάϑη ὑπ᾽ αὐτῆς, ἠπίστησαν. 

19. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν 
»" ’ ες 

περιπατοῦσιν ἐφανερωϑη ἐν ἑτέρᾳ 

μορφη, πορευομέγοις εἷς ἀαγρον. 

ἡὐσέδονν ἢ, 

ῬΗΥ 

Θτπουηὐ ΔΙοπιαύδ, τὖ γϑηϊρθηῦοβ ἀπρουθηῦύ 
ΘῈ. 

ΕἘΓῪ ναϊάθ πῆϑηθ ὑπ [Δ θαἰοχτη γο- 

πἰπηῦ ἃ Το] ΘηΠ|, ΟΥΟ ἰδ [0]6, 

τὺ ἀϊοοραηὺ δὰ ἰηνίοθηι Οαΐβ τον ]- 

γοὺ ΠΟΡῚΒ Ἰαριἄθπὶ ἃ οἰγίο τποῃιηηθ τὶ ὕ 

Εύ γτο[ριοἰθηύθβ υἱάθηῦ γτονοϊαύαμῃ 1ὰ- 
Ῥἰάθπι: ουαῦ ααΐρρθ πλδρηβΒ γὰ]46. 

ΕἘὴ ἰηὐγοθιηΐθβ ἰπῃ Το πη θηΐαχη νἱ46-- 

ταηὖ ἰᾳσθηθη [οἀθηΐθιῃ ἴῃ ἀθχίυ!β, 600- 

Ῥϑυύαμι [0014 οδμαϊάδ, οὖ οὈἰαραθηιηΐ. 

Θυϊ ἀἰοϊῦ 1115 Νο!ύθ δχρδυθίοοσθ: 

Τρίαμη ἀαδΟΥ 5 ΝΆΖΘΥΘΠΙΙΠ ΟΥ̓ΙΟΙΗΧΌΠΙ: 
[αὐτοχὶδ, ποῦ ον πἰο; δοορ Ἰοοὰβ υδὶ 
Ροίαθγαπύ θα]. 

ἃ ἴΐα ἀἰοῖέθ αἸ[Οἰρ 5. οἰὰβ οὐ Ῥρίγο 
ααϊα ργδθοθαϊ τὸβ 'π (ΔΙ Π] θαι: 10] 

ΘΠ] γ᾽ ἀθ 1015, Πσαὺ αἰχὶῦ νοὶ. 

Αὐ 2Π846 οχϑαυηύθβ ἵπροσαηῦ 46 τηο- 

παχμηθηΐζο: ἰηγδίθσαῦ ΘΠ] 685 ὑΥΘΙΊΟΥ 

οὐ ρᾶγου, οὖ πϑιηίηὶ ἀαϊοααδη) ἀἰχουπηῦ: 

{πη θη ΘΗΪΠΊ. 

δ ΌΣΡΘΙ5. δαΐθμι τηᾶπ6 Ῥγπια [Δ Ὀ δ Ϊ 

ΔΡΡαγαϊ ρυῖπιο Μδτῖδθ Μαράδιθηθ, ἀθ 
αὰἃ οἰθοθαὺ ρύθῃι ἀδθιηοηΐδ. 

ΠΙὼ νδάθηβ ππη αν Πἰβ απὶ ΟΠῚ 60 

ἕαργαμῦ, Ἰπρθηθθαβ οὐ ΠδηΡα5. 

ΕἘλ 11}1 δυα!θηΐοβ ααΐϊα, σἱνουθὺ οὐ υἱ 5 

οἴου 80 θᾶ, Π0η οΥαϊ ἀουπηύ. 

Ῥοίξ ᾶθὸ δαΐθηι ἀποθαβ οχ οἷβ 81η- 

Ὀυ]α πε θ5. οἰθη 5 οἱ ἴῃ δ] οἰῆρίο, 
Θαπέϊθι ἴῃ γι] ] τη. 

ορίρίδ. 
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ΑἸΙΥΑΘΘΕΙμΜΟ ΤΗΔΙΒΗ ἹΠ͵ΠΚΑΝ" (ἀπαβδάδιε). 

Ι, 1. Ὁ γαϊπεϊβ πηδηαράϊ ἀπριηπαη πη] η Ἰηΐδῃ ὈΪ ὑΠδ5 ραΐίαϊ- 

Ἰανοι Πἀη5 ἴῃ τἀπ5 νδίῃίϊηβ, 

2. ϑδναίνδ δηλ Πα πη{15 ὑπάϊθι ταπὰ τ [Ὁ [ΠΡ ΑΙ} 5. 78} 

Ὡηαθαμἐὖβ νδίαη {π|8 ναύχα!ϑ ; 

9... Οδ]βικάϊαδ 741} Π115 [7188 Δτη]η ν θ᾽ μη 118} Ἐ, ἔγδπι δηδ 6] ηά] 8]-- 

Ιά1π| ρ]αρσοναῦθα αἰαν] {Πα ]η, σΆ}}}}}} ὺ ἔππι5. τη δ ])αη, θα εἴ ΤΙ άϊαύ 61], 

ἀ, ἘῚ ρακαηηάϊβ ἐπϊχᾶ, ὈΪ πὸθὶ σα]ά! 5. 15, ναύγαδ αἰξαίῃ. --- 

ὅ. γὰβ ἴη ἄαρδηι Ἠξγοαδβ {π|πάδηῖβ [πα άϊα5. στ α]α Ἐ πδπη Ζα-- 

Καυαβ ὰ8. δίαγ᾽ Ἐ ΑὈΙ]]η5. 14} Κνθ[]]η5 15. ὰ8. ἀδύπίγαμη ΑΠαγόηβ. 184} 

Πδηῦ ᾿ζὸβ. ΑἸ]ΘΙ Ἀ 6}. 

0. Μέϊαμα!ι ἐμὰ σαγϑίηΐα Ὀᾷ ἴῃ δηαν δ }}}ὰ ραςηβ, σραρρδηαδηᾶ 

ἴῃ δ᾽] άϊπη Δ παι 11 7811 σαν Πθ᾽ πη ἢ ά τ} 18. πην]ᾶ. 

. 284}. πὶ γὰβ ἴπη Ῥαγπᾶ, πηίδ νὰβ ΑἸ]ΘΙ Ἀθαἢ} [ταϊγῦ. 18} Ὀ8 

ἔγατηα] τὰ ἀαρὰ [(οἰπάϊζᾷ νϑϊαη. 

8, αγί ἐπα, τη μέ πδηθὶ σα] πῦδα ἴθ. ἴῃ νικὸπ Καη}18 ἘΞ (δἰ Π15 

ἴῃ δηανδίγη)α σαί, 

9. ΒῚ διυμί)α σα] άπ π]άπίθ πα ἀτγᾶηη ἀπ [(Ἀ]} Δ δὐ- 

σασοδηαβ Ἐ ἴῃ 8]}} ἐγάμ} Π8. ' 

10. 94} 4115 Βἰθμμηα, νὰ8 ᾿πϑηδρθίηβ ὈΪα]ηδη5 Ἐ αἰαὰ Ὠνοὶ]άϊ 

ἘΠ 181] η8. 

11. ναυ {πὰη ἴπηηὰ ἵἴπ {Ππηᾶϊ ἀρθῖ 5 ἔγά} 15. [ἀπαδηαβ δῇ 

Δ] Πϑν πη ΠπΠ5] [08.415 ἐΠΥ ΠΏ ΔΠ1Π8. 

12. «}} σααστοθηδαα Ζακανῖαβ σαί νη 5. 7811 ἃ 015 αἰβαγάμπβ ἴπᾶ. 

138. Κναΐῃ ἰδδῃὴ ἄἀὰ Ἰπηηᾶ (ἃ δρρὶ5 (ΝῚ ὁρβ ὑμυ5, Ζακαῖϊα, 

ἀαϊμδ οἱ δηδηάυ!α {Ὁ ὈΙάα. ἐποῖπα 714} Κνθπβ ὑπθίηα ΑἸ] θα 

σαθαίν!α ἔπι {ππ5 18} Πάϊξἀϊ8 παπιὸ ἴ5. ἰὁπαπηδη. 

. 14, 14}} ναἰγίμιἢη. {πὰ5 ἔδῃδάβ 714} ἰνδρῃϊπμα 14} τηδπᾶράϊ ἴη 

βαθαύνμάϊ ἴ5. ἑαριηοπα. ἡ 



179 

ΕΥΑΝΟΑΕΙΜΜ ΒΕΟΌΝΟΌΜ ΤΟΛΔΜ. 

Ι,1. Ἐπειδήπερ πολλσὶ ἐπεχείρησαν 
ἀνατάξασϑαι διήγησιν περὶ τῶν πε- 
πληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 

ὃ, Καϑὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς αὐτόπται χαὶ ὑχηρέται γενόμε- 
γοι τοῦ λόγου, 

3. Ἔδοξεν χἀμοὶ παρηχολουϑηχότι 
ἄνωθεν πᾶσιν ἀχριβώς, χαϑεξῆς σοι 
γράψαι, χράτιστε Θεόφιλε, 

4. Ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν χατηχήϑης 
λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

ὅ. Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου 

τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις 
ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, 
χαὶ [ἡ] γυνὴ αὐτῷ ἐχ τῶν ϑυγατέρων 
᾿Δαρών, χαὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 

θ. Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώ- 
πίον (-- ἐναντίον) τοῦ ϑεοῦ, πορευό- 
μενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δὲ- 

͵ - : 2 
χαιώμασιν τοῦ χυρίου ἄμεμπτοι. 

1. Καὶ οὐχ ἣν αὐτοῖς τέχνον, καϑότι 
ἦν [ἡ] Ἐλισάβετ στεῖρα, χαὶ ἀμφότε- 
θοι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐὖ- 

τῶν ἤσαν. 
8. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐὖ- 

τὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ 
ἔναγτι(ον) τοῦ ϑεοῦ, 

9. Κατὰ τὸ ἔϑος τῆς ἱερατείας ἔλα- 
χεν τοῦ ϑυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν 

ναὸν τοῦ κυρίου, 
10. Καὶ πᾶν τὸ πλῆϑος ἦν τοῦ λαοῦ 

προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ ϑυ- 
μιάματος. 

11. “Ὥφϑη δὲ αὐτῷ ἄγγελος χυρέου 
ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ 
ϑυμίαματος. 

12. Καὶ ἐταράχϑη Ζαχαρίας ἰδών, 
χαὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

18. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος 
Μηὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη 
ἡ δέησίς σου, χαὶ ἡ γυνή σου Ἐλισά- 
βετ γεγνήσει υἱόν σοι, χαὶ χαλέσεις 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην" 

14. Καί ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλ- 
λίασις, χαὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐ- 
τοῦ χαρήσονται. 

Θαυομίδηι ααϊάθη) τη] οοηδίΐ [Γαηΐ 

ΟΥ̓Δ ΠΔΥΘ ΠΔΥΓΔ ΪΟΠ6ΠῚ 86 π΄ ΠΟΡΪ5 

οοΙηρ]οέδθ [ὩΠῤ ΓΘΙΠΊ, 

δῖσαῦ ἐγ αϊάθυαηῦ ΠΟ 18. 4] Δ} ἰηϊέϊο 

ἱρ νἱάθυαηῦ οὖ τηϊη! τὶ ἔαθγαηῦ [6γ- 
ΤΟ ΠΪ5, - 

γηαμι οἱ. οὐ ταϊῃὶ δάϊθοιίο ἃ. ρυὶη- 
Εἶρῖο οπηηΐϑ, ΑἸ] ηΐο ὃχ ογάϊηθ {0 ] 
[ΟΥῚΡΘγ6., ορίϊπηθ ΤἬΏΘΟΡΒΙΙΟ, 

ὕὉ σορῃοίςᾳ5 Θούαμη Ὑρυθουη 46 
ααϊθὰβ οὐ αἰ 65 γουϊἐδύριη. 

Βαϊ ἴῃ ἀἰθθιβ Ἡθγοαῖβ τρὶς Τα ἀδθ86 
[δοοσάοβ αυϊάδπι Ὠοτηΐηθ Ζϑομαγίαβ 46 

σο6 Αϊα, οὖ χοῦ 1}}1 46 Δ] Ια θὰ5 ΑΔΥΟΠ, 

οὐ ΠΟΘ οἷπβ ἘΠ ΓαΡ οί. 

Ἐτδηῦ δαΐθιη ἱα {Ὁ δῖὴρο ἃπέθ ἄθαμπι, 

ἱποθάρηξθβ 'ῃ Ομ 5 τη εδ 5 δὲ ἐπίὩ- 

Ποδύϊομ 5 ἀουηΐηὶ {π᾿ 4. 6Γ6]8. 

Εῤ ποὴ οὐδὺ 11}15 ἢ], 6δοὸ αυοᾶ ε[Γ6ὲ 

ἘΠΙαθοὺ [{6γ}}15 οὐ δῦῦθο ρῥγοοο Πρ ηΐ 

ἴπ αἀἰθθαβ [ἀ]5. 

Εδοίαμη οἱδῤ. διαΐθῃ) οὰὑπὶ [(Δοθγάοίϊο 

Πρ ΘΥΘΟΟΥ ἴῃ ΟΥΔη8 Υἱοῖβ 86 δῃηΐθ 
ἄρθαμη, 

ϑοοασηάστη Οοπἰπρέπαϊ πθὰ [ΔΟΘυ οὐ ὶ 
ἔοτέθ δχὶ τὺ αὖ ᾿ΠΟΘΗΓαΠ ῬΟΠδγθῦ ἱΠρΎΘ[[Ὲ5 
ἴῃ ἰθιρίαμη ἀομηϊηΐ, 

ΕΛ οπηη!5 τη] 40 οταῦ ΡΟΡῸΪΙ ΟΥ̓ΔΏΒ 
ἴΟΥ15 ποσὰ ᾿ποΘη|1. 

ἈΡρϑγυϊέ δυύθπι 111 8δΏρ6]5 ἀοχηϊηὶ 
[Δ ἃ ἀοχύγιβ δ᾽ ύδυϊβ ΠΟΘ. 

ΕἘπὴ Ζδομδυῖαβ ἐαγθαΐα5 οἱθ ν᾽ άθηβ, οὐ 

ΕἸΠΊΟΥ ἰηΤιϊῦ [ἌΡΘΥ ΘΈΠῚ. : 

ΑΙ δαΐθιη δὰ ᾿ΠῸππ Δηροὰ5 Να ἐϊ- 
τη883, Ζδομαγία, ααοηΐδπι οχϑὰαϊία οἱέ 

ἀοργθοδίϊο ἐὰα, οὖ ἀχὸ ἰὰδ8 ΕἸ αὐθύ 

Ῥαγιθὺ Εἰ] Δ] αγη, οὖ σοσϑὈ]5 ΠΟΠΊΘΗ οἰαβ. 

ΤΟΠΔΠΠΘΠ1, 
ἘΠῚ οὐἱῦ ρσαιπάϊῃπη εἐἰδὶ δὲ οχυϊέδέϊο, 

οὐ τη] ἴῃ πδὐνιἑαίθ οἷὰβ σδυδοραηῦ: 



180 ΤᾺ ΕΥΑΝΘΕΙ,. 100. 1, 15-- 27. 

Ι, 15. ον αίνι ἢ ἀὰκ ταῖΚ|18 ἴῃ ἀπαναϊγ )α [τά] π5. 71. νϑΐηῃ 8} 
Ιοἰὑμπι πὶ αὐὶοκία 741} ὉΠ πηΐη5. νοὶ ηἷ5. ρα α]Π])] αι. παύ μέ μδη ἴῃ νδπι- 

Ῥάϊ ἀϊῃθῖη5. [δ]ηάϊΖῦβ. 

106. ,,18}} τηαπδσϑηβ (πηἰνἃ ἢ 6115 σανδηάϑιτῃ ἀὰ ἐγάυἠη συΐμα ἸΖᾶ. 

11. {41} ΠΠΡὰ ἰαύγακνι μα ἴῃ δηδγαίτἐ 7] 15. ΤῈ δῃμηΐη 8 τη8}- 

ἰἀϊ ἨδΙ]οἸη5, ρανδηάἼδῃ Παίγέδηα αἰΐαηδ ἄπ ὈδΥπαπ 8 ἀπίδ] 85 

ἴῃ ἔγδαθίη σαγδίηὐάϊχα, τηδην͵Ἴαηῃ ἔα] πηδηαροϑίη ρϑίδῃγ 48. ἡ 

18. «1. Κναί Ζακδυῦῖαβ ἀὰ ἐπαηπα ἀρριϊάθ ,ΒΙῃν ἃ Καηηῦμῃ Ἐ 

ὑπαΐα Ὁ ἵκ τ] Π15 ἴῃ {Ἰποῖὶρβ Δ} Κνυδηβ τηθίηα [δι Δ] ἀγόζοὶ ἴῃ ἀ8-- 

σ81 [6] 11." 

19. 9411} δηα]αἤδηα5. (ἃ ἀρρὶϊαβ. Κναίῃ ἀπ Τημηα ἶκ ἴπι ΟΔΌΥ δ] 

[ἃ [ὰπαδηᾶβ ἴῃ Δηαναί 7] σας 8 18} ΤΏΙ ΠῚ ἴπὶ γδα]απη ἀὰ {Ππ8 

78 νδ]]δηγδυ]δη ὑπὰ5 ὑπδύϑ.“ 

20. ὅδ ((ἀ1) (ά15 Ἐ πϑηδηβ δ ἢἱ πηᾶρδηᾶβ γδάαη ὑπ 

[πδὴᾶ ἀὰρ οἱ ναίγμάϊ ὑπαΐα, ἀυμὰ οἱ ηἰ ραϊάμσθ! 65 ναύγαδιῃ πηθ]-- 

ηδϊμη, ἐπῦθι ἀβ8[]}} πὰ ἴῃ Ππηδ]α (ΘΙ ΠδΙηΠη8 “ἡ 

421. «8}} νὰ8 τηδηῆϑρθὶ Ὀθιἀδηάδηβ Ἐ ΖΑ ΚαυΪη5 78} [Δ] οἰ κα δά πη, 

ἤν ᾿αὐϊαδαϊ ἴπω ἴῃ {Π]Ζάϊ 81}. 

ΠΥ ὕβραρραπᾶβ ἰπδη ἢ τηδῃΐα ἀπ ἴῃ] γα]δη. 14} γοῦμαη {Π81η-- 

161 {1 σαί ἢν ἴῃ 41}. 14} ΠΡ νὰ Ὀδηαν)Δη 45. ἴπὶ 781 νὰ ἀππΠ0 5. 

29, «411 ναυίμ, ὈΙΠδ πϑα]Π]ηδαδάση ἀαρῶβ Ἐ Δπαρδηίοὶβ Ἐ 15, ρ8-- 

Ἰά1ἢ ἀὰ σαγάα (δἰ ΠΔΗΠη8. 

24. Αἰδγὰΐ ἐπδη ὑπᾶη5 ἄκρη ἸΠΚΊΠ 1 γαυῖι ΑἸΠΟ Ἀθαίυ ἢ Κυδπϑ 

58. 18} ρα]άπρηιἊα {Πκ τηδηδίῃβ πηι, Κυιμδη οὶ 

20. Ὑπαΐθὶ να τηἷβ ραίανία [γάυ)]α ἵπ ἄαραμ, ὑπμάϊπηοὶ ἵπίϑην 

δ] Ἰανοιῦ τηρῖη ἴῃ ΠΙΔΠΏΔΠ1. ἡ 

20. ὙΠδΠυΝ ὑπδὴ ἴπ τηδηόίι (ἈΠ {{ἰπ Ἰη!Δηα] 5 νὰθ ἀρρϊα5 α8- 

ὈΥ1Ὸ] ἤγαπη σαΐμα ἴῃ θαύγτρ Ο]ο ]ἀϊαβ,, (δὶ μάϊίαψα ΝΑ Ζαγδῃ, 

21. Ὅα πιᾶραίμάϊ ἴῃ ἐαρὶ θύῃ ἃθίη ἢ, {πϊζοὶ παπιὸ ἰοίδ, αβ 

θαγᾶδ Ἰ)ανθία]5. 184} πδηιῦ {π|Ζῦβ. τηαραίάϊδ ΜατΔΠ], 

νυ ων. »«Ὦ- 



ἘΥΑΝΟΈΙ,. τὺῪσ. 1, 15---27. 

Ι, 158. Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ 
χυρίου, καὶ οἶνον χαὶ σίχερα οὐ μὴ 
πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησϑήσε- 

ται ἔτι ἐχ κοιλέας μητρὸς αὐτοῦ, 
10. Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 

ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν ϑεὸν αὐτῶν. 
17. Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον 

αὐτοῦ ἐν πνεύματι χαὶ δυνάμει Ἡλίου, 
ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέχνα 
χαὶ ἀπειϑεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἕτοι- 
μάσαι χυρίῳ λαὸν χατεσχευασμέγον. 

18. Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν 
ἄγγελον Κατὰ τέ γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ 
γάρ εἶμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου 
προβεβηκχυῖα ἕν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 

19. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν 
αὐτῷ Ἐγώ εἶμι Γαβριὴλ ὃ ο παρεστηχὼς 
ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, χαὶ ἀπεστάλην λα- 
λῆσαι πρὸς σὲ χαὶ εὐαγγελίσασϑαί σοι 
ταῦτα" 

20. Καὶ ἰδοὺ, ἔσῃ σιωπῶν χαὺὶ μὴ 
δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γέ- 

γητίι ταῦτα, ἀνϑ᾽ ὧν οὐχ ἐπίστευσας 

τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωϑήσον- 
ται εἷς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

21. Καὶ ἣν ο λαὸς προσδοχῶν τὸν 
Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρο- 
γίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 

22. ᾿Εξελϑὼν δὲ οὐχ ἐδύγατο λαλῆ-- 
σαι αὐτοῖς , καὶ ἐπέγνωσαν ὃ ὅτι ὀπτα- 

σίαν ἑώραχεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἣν 
διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν χωφός. 

28. Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσϑησαν αἱ 
ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλϑεν 
εἷς τὸν οἶχον αὐτοῦ. 

24. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συν- 
ἔλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ 
περιέχρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέ- 
γουσα, 

25. Ὅτι Οὕτως μοι πεποίηχεν ὃ 
χύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν 
τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνϑοώποις. 

206. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕχτῳ ἀπε- 
στάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ (ΞΞ- ἀπὸ) 
τοῦ ϑεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ὴ 

ὄνομα Ναζαρέϑ, 
9: “Πρὸς παρϑέγον ἐμνηστευμένην 

ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴχου “αυΐίδ, 
καὶ τὸ ὄγομα τῆς παρϑένου Μαριάμ. 
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Ετὺ ΘΗΪη ΠΙΔΡΒ ΟΟΥ̓ΔΠ ἀοΙΉΪΠΟ, 
οὐ νίπαμι οὗ Ποῦ ποι Ὀἰθοέ, οὐ [ρἰσίτα 

[δ ποΐο τϑρ] ΘΟ ἰαῦ δάπαο οχ αὐθυο τηᾶ- 

ὑγὶβ [Ὧ86, 

ΕἘῤ τυυ]ίοβ Π]ϊοσπὶ Γγαἢ 6] οοηγογίοῦ 
ὦ ἀογηϊηιπη ἀθὰπι ἱρίὈΤ ΠῚ: 

Εὺ τρί ργδϑοθάθὺ δηύθ 1Πὰτὰ ἴῃ [ρὶ- 

γα οὐ νἱσύαίθ Ἠρ]ῖαθ, αὖ οοπγογίδί 

οοΥάδ, ραύγαπι ἴῃ ΗΠΙΟΒ οὐ ἱπουθα! 65 

δὰ Ῥγυαάθηύδηι ἰὰ [}ΟΥ 1, ΡΆΥᾶΥΘ ἀοπλΐηο 
ΡΙΘθοια ρου θούδηῃ. 

Εὖ αἰχὶύ Ζδομδυῖαβ δὰ δηρθίαπῃ [Ππᾶ6 
Ποὺ [οἰδιη ἢ δρῸ ΘηΪπΠΊ [Ὧπὶ ἴβπθχ, οὖ 

ὌΧΟΥ πιθῷ ῬΥΟΟΘΙ1Ὁ ἴῃ αἸΘΌι5. [α]5. 

Εῤ τϑίροπάθῃβ δῆροαβ αἰχὶῦ οἱ ἘρῸ 
ἴ[Ὧπ ΔΌΤΙΠ6Ι ααϊ δάϊο δηΐθ ἄθαμι, οὖ 

τα ΓΓα5 [ἀπὶ Ἰοααὶ δὰ ἰ6 οὐ μᾶθο {0 ] 
ΘΥΘΠΡ ΘΙ ΖΑ 6. ἶ 

Εῤ δοῦθ οὐἿἽβ ἔδόθηβ οὖ 201] Ῥούθυβ 

Ἰοψαΐϊ αἴχααθ ἴῃ ἀΐθπι χὰ μᾶθο ἥδηΐ, ῥτὸ 

60 απο πο ΟΥ̓ΘΑΙ ΙΓ γΘΥΌ15 τιϑὶβ, 486 
ἱπηρ] θα Υ 'π ὕθιηροῦα ἴπο. 

Εὖ ογδὺ ρίθὺβ δχρθούδηῃβ Ζϑο ΔυΊ ΔΗ, 

οὐ τὐἰγαθδηΐα! ααοὰ ἑατάαγοῦ ἰρίθ ἴῃ 

ὑθ} ]ο. 

ἘΡΡΥΘΒΒαΒ. δαύθην ΠῸΠ ρΡούοτδῦ Ἰοααϊ δὰ 

1105. οὖ σορπουθυιηῦ απο ὙΠ] 0 Π 61 υἱ- 

Αἰ οὺ ἴῃ ἔθιρὶο: οὖ 'ἱρίβ “θγδῦ ᾿πΠΘῊ5 

1115 οὖ ρϑιυτηδη[ὖ πησίαξ. 

Εὖ Τδούππι δῇ αὖ ἱπιρ] δεῖ [απὸ ἀϊ65 

οὔποῖ! οἷαξ, ΔΌΠὺ ἴῃ ἀομπηαμι [Ἐ8Π|. 

Ῥοίξ Ποβ δαύΐθπι ἀϊθα οοποθρὶὺ ΕΠ18- 
θοὺ χοῦ οἰὰβ, οὖ οσουϊαθαύ [6 π|6η- 
ΠΡ ααϊηαὰθ., ἀϊσθ 5 

Θαΐαᾷ [τὸ ἔθοὶϊξ τὶ ἀουηπαβ ἴῃ 416- 

Ῥὰ5 αὐἰθὰβ τοίροσιῦ δαΐθυσθ ΟΡΡΥΟΌΥΤΙ 

Τ]ΘῸΠῚ ἰηΐθυ ΠΟΙΏΪΠΘ5. 

Ιπ τηθηΐθ δαύθμι [Θχύο τα Γ[5 οἰ Δη- 

βϑ]ὰβ ΟΔΌΤΉΘΙ 8. ἄθο ἰπ οἰνίἑδύθμι Θἃ- 
114 686 οὰἱ ποιηθὴ ΝζΖδιθίῃ, 

᾿Αἀ νἱγρίπθπι ἀδίροπίαίδιη ὙἱτῸ οαΐ 

ΠΟΠΊΘη οὐδὺ ΙΟΙΘΡῃ, 46 ἄοπιο Πϑυϊά, 

οὐ ΠΟΠΊΘΠ ΥἹΟῚ πὶ Μη]. 



182 ΕΥΑΝΟΈΣ, ΤὔὉ. 4, 38--22. 

1, 28. 980} ρδ)οι Πα η 5. πὴ (ἃ ἀροῖ!αθ ἀὰ χάϊ Κναίῃ Εαρὶπὸ δη[ίάϊ 

ἀπάδῃδίία : Ἐ [Γάπ]α, τ] ἐππι5, {πα ι4ὸ {πὰ ἴῃ Κυϊπόῃ. ἡ 

29. ἴτι Π᾿ σαίαίπναπάοὶ Ἐ σαι] αμβπῦδα, Ὀἱ Ἱππα() σαμίάϊ Ἐ ἴ5. 718} 
{παῃξα [158, Ὠνόϊθικα νὰ (ὁ σο]θίηβ, [{παΐοὶ ἔνα {πίαίῃϊ4α 1Ζάϊ.1 Ἐ 

90. 941 Κναΐ ἀρρ]αβ ἀὰ Ἰ᾿ζάϊ (ΝῚ ὃσβ ἐῃπ8, Μαγίδηι, Ὀϊσαίς 

ἀκ δηϊ [γαῖ σαίπδ. 

951. 14} (ἀϊ, ρηϊπηῖβ ἴπ ΚΙ ποίη Ἐ Δ} σαθάϊν!]5 (ἀπὰ 14} Πάϊ 15 

πδΠιῦ ἴ5. ἰδία. 

99. (ΞΔ ἢ. νδίγ ἢ τη Κ|}5. 14} [ἀππ5 Ππάμ  1η5 Πάϊ δα. 714} ΡΊ]α 

Ἰπηπηὰ ἔγάπ)]α σαί! [Ὁ] Τλαν οὶ α15. αὐξ]π8. 15. 

33. ,71α}} ὑπ πἀαπόι αἴλν σαγᾶα ἰακόθὶβ. ἴῃ αὐυκάσι 14} ἐμῖα- 

αἰπα ἀτι5 15. πὶ ναίγ 1 Δ 4618." 

94, Κναίῃ ἐῃδη Μαγίδμι ἄπ ἐπαπηπηα ἁροιάθ. .(Ἡνάϊνα [Π|ὰϊ ὑπαΐα,.. 

{πΠ8η6 61] ἃθδἢ ἢ Καπη 7" 

90. «8}} Δηα Πα πη 5. (ἃ ἀαρῚ]5. Κυδίῃ ἀπ ᾿χζάϊ ΚΑ Πμηἃὰ νθὶῃ5. αὐ- 
θαρσιί. πὰ ὑππκ [4}1 τη Ππάμ 1 Ὁ] ὴ5 αἰαγΚαάνοὶᾷ ἐππ5. ἀπίῃ 

οἱ, ἴϑϑι σαθαϊναάα νϑῖῃβ, πάϊζαα, [ἀπὰ5 σαΐῃβ. 

90. 14} (1, ΑἸΠΘΙΠ ἈΡαΙ ἢ αἰ Π]ὸ ἐποίπα. ἰὰἢ [ὁ τηκι πὸ (ἀπάὰ 
ἴη «]αδιηΐη ἘΞ [Θ᾿ Πδιηπιὰ. 7841} [ἃ τηδηθίῃβ (ἈΠ τὰ, ΤὉ ᾿χάϊ, (6 Πάϊξαἀα 

[[αἱγὸ. | 

91. ,Ὁμέδε Ὁ πηπηδμίοῖο σιμὰ ἀϊημπη ναὐταὰ." 

98, Κναίῃ πῃ Μανία ,ϑάϊ Ἐ,. {πἰνὶ ἐγάπ)ηβ : ναϊγεμάϊ τηῖβ Ὀἱ 

ναύγα, {π᾿ 6] παμηη)ὰ.ἡ ἢ} ρα!άϊι ἢ ἐαίντα ᾿χάϊ [ἃ ἀρρὶ! 8. 

99, [81 η Δα η461] ἐπὰη Μαγίαπιὶ ἴῃ ὑπάϊπι ἄαραιῃ Ἰ44]α ἴῃ Βαίν- 
ΒΑ Π6᾽η (ηϊυππὰηὖ ἴῃ θαύγν [πα]Π5. 

40. «[8}}) σα!άϊι ἴῃ σαγὰ ΖαΚαυ πη5. ἰὼ} σο]άα ΑΙΟΙ ἈΠ ΔΙΈἢ. 

41. 181} ναυί, (νὰ πμάμ44 ΑἸ]Ο ΒΡ αί1 σο!οίη Μανίϊηβ, 1141 
θαγη ἴπ Κυὶεάπ. Ἰχὸβ. Ἰὰἢ ρα ]Π]πῦαα ΔΗ Πηΐη5. γϑῖηῖβ Αἰ] Πα ἐΠ. 

42. {1} υἱνὸρ᾽4ἀα {{ΠὈπάϊ τα Κ|]άϊ 14} Κναΐῃ. , ΤΕ ἰἀὸ ἐμὰ ἴπ 
Κνϊηόμη 714} {π᾿ ας 4 ἀκγαη Κυιπμάμβ ἐμοί ηΐβ. 



ΕΥ̓ΑΝΟΈΕΙ, Τῦσ. 1, 3438---42. 

Ι, 38. Καὶ εἰσελϑὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν 
Χαῖρε χεχαριτωμένη, ὁ χύριος μετὰ 
σοῦ (εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν). 

29, Ἣ δὲ (ἰδοῦσα) διεταράχϑη ἐπὶ 
τῷ λόγῳ (αὐτοῦ), χαὶ διελογίζετο σο- 

ταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 

890. Καὶ εἶπεν ὃ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ 
φοβοῦ, Μαριάμ: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ 

τῷ ϑεῷ. 

81. Καὶ ἰδοὺ, συλλήμψη ἐν γαστρὶ 
χαὶ τέξῃ υἱόν, καὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 

82. Οὗτος ἔσται μέγας χαὶ υἱὸς ὑψί- 
στου χληϑήσεται, χαὶ δώσει αὐτῷ χύ- 
ρος ὁ ϑεὸς τὸν ϑρόνον Ζ͵αυὶδ᾽ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ, 

388, Καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶχον 
᾿Ιαχὼβ εὶς τοὺς αἰῶνας, χαὶ τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ οὐχ ἔσται τέλος. 

84. Εἶπεν δὲ Μυσαριὰμ πρὸς τὸν ἀγ- 
γελον Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα 

οὐ γινώσχω; 
8ὅ. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν 

αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 
σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει 
σοι" διὸ χαὶ τὸ γεγνώμεγον ἅγιον 
χληϑήσεται υἱὸς ϑεοῦ. 

80. Καὶ ἰδοὺ, Ἐλισάβετ ἡ συγγενές 
σου χαὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γή- 
θει αὐτῆς, χαὶ οὗτος μὴν ἕχτος ἐστὶν 
αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ᾽" 

87. Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ 
(ΞΞ τοῦ) ϑεῷ (Ξ- ϑεοῦ) πᾶν ῥῆμα. 

38. Εἶπεν δὲ Μαριάμ ᾿Ιδοὺ, ἡ δούλη 
κυρίου. γένοιτό μοι χατὰ τὸ δῆμαά σου. 
χαὶ ἀπῆλθεν ἀπὶ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

389. ναστᾶσα δὲ Μίᾶαριὰμ ἐν ταῖς 
ἡμέραις ταύταις ἐπορεύϑη εἷς τὴν ὀρει- 
γὴν μετὰ σπουδῆς εἷς πόλιν Ἰούδα, 

40. Καὶ εἰσῆλϑεν εἷς τὸν οἶχον Ζα- 
χαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελισάβετ. 

41.. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἔλι- 
σάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσχίρ-- 
τησεν τὸ βρέφος ἐν τῆ κοιλίᾳ αὐτῆς" χαὶ 
ἐπλήσϑη πνεύματος ἁγίου ἡ ̓ Ελισάβετ, 

42. Καὶ ἀνεφώνησεν φωνῇ (Ξε χραυ- 
γῆ) μεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ 
ἐν γυναιξίν, χαὶ εὐλογημένος ὁ χαρ- 

πὸς τῆς κοιλίας σου. 

Ἤν, ρστγαίϊα Ρ]θπὰ : 
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ΕΔ ΠΡΟ ΓΒ ΔΏρΡΘ]ὰ5 δὰ θᾶπὶ αἰχίύ 

ἀμ η15 ἐθοαπη : 
Ῥθηθάϊούα ὑὰ ἴῃ πη] αὶ 5. 

Θυδθ οὑτη δυαϊ[6ὐ, ἰαγθαία, οἱ ἴῃ 

[ΘΥΠΟΠ8. ἰδ, οὖ οορίἐαθαὺ 4.8}15. οἰοὺ 
{ἃ [α]αύαύϊο. 

ΕἘῤ αἷῦ δῆρθὶὰβ οἱ Νο {{π|0θ85, Μδγία: 
ἰηγ θη Ὁ Θηΐτη οταίϊδπη ἃρα ἄθαπι. 

ΕσφοΘ ΟΟΠΟΙρΙ65 ἴῃ αὐθιο οὐ ρδιῖθ5 ἢ- 

Ἰἴαπη, οὐ γοοδθ!β ΠΟΙΏΉΘΠ οἷπ5 [ΘΙὉτη: 

ΗΙο οὐἱῦ τηᾶρηὰβ οὐ ΗἸΐπ5 Δ] {{ΠΠῚ] 
γοσδοϊαν, οὐ ἀδθϊῦ 111 ἀομηπὰβ αἀ6ὰ5 

ἴβάθπι 1)ανίαἃ ρδίγ!β οἰ, οὖ στϑρηδυϊύ 

ἴῃ ἄοπιο ΙΔ ΟΟὉ 'π ΔΘίθυ ΠΠ1ΠΊ, 

Εὖ σορηὶ οἰὰβ ΠΟ οΥὶὺ ΠηΪ5. 

Ὀιχιῦ δαύομι Μίδυϑ δὰ δῃρϑίαση Θαο- 
πηοᾶο ἢρὺ {{{πᾶά, ἀπο Δ ΠῚ ΥἱΠΠΔ ΠΟΙ 
ΘΟρΡΠΟΙΌΟ ὕ 

Εὖ τϑίροπμάθῃβ δΔηρθ]ὰ5 αἰχὶῦ οἱ ϑριτῖ- 

ἰὰ5 (πού Γπρϑυυθπὶθὺ ἴῃ ἔθ, οὖ υἱγίμ5 

ΔΙΕΓτὶ ΟὈατ αν 101: ἰάθοασαθ οἱ 

ααοά πείοθίαν [ἀπούατη σνοσδιθαν Π]1ὰ5 

(61. 

ΕΛ δοθθ Ἐπίαθοῦ οορσπαύδ ὑπ οὐ ἱρία 

ΘοΟΠποΘρΙῦ ΠΙϊατη ἰπ (Θηροίδ, 8, οὐ ἢϊὸ 

ΤΠΘ [15 (Θχύμβ οἱ 111 αὔθ σοσϑίαυ [{6- 

Τ]Π15: 

Θυΐὰ πο οΥἱὺ προ 0116 ἀρὰ ἄθιπι 
ΟἸΠΘ. ΥΘΙΡΊ1. 

Ὀῖχιὺ δαΐθιη Μαῖα Εσοθ 81π01}118, 4ο- 
τηΐηΐ, Παὺ τϊῃὶ ἰΘοαπ στη Ὑϑυθπτη ἐπ 1η. 

ΕΛ ἀἰβοθι Ὁ 80 114 ΔηΡΘ]08. 

ἘΧΙΌΤσ ΘΟ 5 δαύθιῃ Μίδα ἰπ αἰ θιι5 1115 
δΔιΌΠὺ ἴῃ τηοηΐδηδ, ΘΠ] ἔθ[(ἰπϑύϊοπθ ἴῃ 

οἰγιδΐθηυ [πάδ, 

Εὖ ἰηίγανίδ ἴῃ ᾿ἀοιησῃι Ζϑομδυίδθ οὐ 
[αἹαύανι ΕΠ αθού. 

ΕΛ δούαπι οἱ αὖ διάϊνιῦὺ [αἸτπιύδεϊο- 

ὭθΘ δίασιδθ ΕἸ θοῦ, οχυϊύαγιῦ ἰηἴ ἢ 5 

πη αὖθῦοὸ οἷὰβ: οὖ τϑροία οἱ [ριυὔὰ 

[ᾳπούο ΕἸ [αθοὺ, 

ΕΛ Θχοϊδηηδυϊῦ σοοθ τηᾶρτᾶ οὐ αἰχῖύ 
Βοπράϊοία πὰ ἱπέθυ πη] 16 γ65, οὖ θ6π6- 

αἸοίαβ ἔγαοῦαβ υϑηὐτ]β ὑα]. 



184 ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΕΠ. 1, 43---59. 

Ι, 438. {81} πναίῃγὸ τηῖ5 ἐπαΐα, οἱ Κυόιμηϊ ἀϊι Ποῖ ΕΔ} 5. Π]61Π15 δὖ Πη157 

ἀά. δάϊ 4}}15, (Π5. οἱ ναυίῃ (ΠΡ ηα σο]οὶηά 5. ὑπο ηάϊζὸβ ἴῃ ἀπίῃ 

πιθἰπάϊηι, 1ά1Π ἀ1κ ἐμαΐα θαγη ἴπ [νέρηιπάϊ ἴῃ ναιηθάϊ πηθΙηάϊ. 

ἀδ. 18} ἀπάαρα [ὁ σα]άμθ)]απάοὶ, {παΐθὶ ναίγ ἢ πδίαύ 5. ἐπϊχὰ 

γα! ἀδηδ ἴχάϊ ἔγδμῃι ἔγά αι] 1.“ 

40. 741} Κναΐῃ Μαγίδμι , ΜΙΊΚΙ 614 (ἀϊνα]α τηθῖπα [γάπ)δη 

41. Τὰ} Γνδρηρια ἃμτηὰ Πηθῖπ5 ἀπ σαΐῃα Πδί] Πα ΤΙ ΠΔΙΠΠΊΔ. 

48, τὰ Ἰηίδην ἀπ ππάϊνοϊηάϊ {π|π]ὺ5 (δἰηἀϊχοβ: [41 4}}15, ἔτ τη 

Βπηπιὰ πὰ ἀἁπααρ]απα τη1κ 8116 Καη]ᾶ. 

490. τῇηϊὸ σαξαν! αι τη15. τη ΚΙ] 6 [ἃ τηδηξοῖρα. 784}} γ6 1} παμηῦ 18 

50. 14} δυμηδῃδίνίθι ἴ5 Ἰῃ 8] 1πη5. 4]48 ἐπάϊη ὁραπάδηι ἴηᾶ. 

1. (Οαἰανιάα [νἱπίΠοὶη ἴῃ ἁγιηὰ (Θ᾽ ηδιητηδ. ἀἰβίδ ϊἀα τη 1 ΠΠ8}}-- 

ἴδη5 ρα πράάϊ! ΙΓ 5. (6115. 

ὅ2. ,(ἀδατάμ[14α τηδῃξοῖρδηβ αὐ [6] πὶ 74} ἀβμάπῃϊἀα ραῃπάϊν! 488. 

59, ,Ογδάαρδηβ ραίοίμα ἐπια πὸ 18} σαρισηδηάδῃβ Ἱηίδηα! δ 

Ιἀπί8η8. 

ὅ4, ἩἨ]οϊδι4α ταῦ] {π!πηὰρ(ά)ι ἘΞ (ΘΙΠδιηηα, ρσαΠΙΠΠ8Π48 ἘΞ 8ἃΥ-- 

ΤΠ] Πα ΙΓ 615, 

50. ὔνὰ [νὰ γόαϊάα ἀπ αὐξζαμη ὑπίαγάη ΑὈΥΔμδιηα ἴῃ ἔγάϊν᾽ 
ΒΤ ΠῸ ἀϊν." 

ὅ0. Οαἰόςῃ. ὑπδη Μαυαπὶ τ} ἰχζάϊ [νὰ πηδποίῃβ ἐπγη5. 14} ρὰ- 

γδηάιάς (ἸΚ ἀπ σαγάα [6] ΠΔ Π]Πη8. 

ὅ7. ἴτῃ ΑἸΠΘΙ θα Επ’ ἀββ]ηδάα, πὸ] ἄπ Βαίγαῃ 74}} σαῦθαν ἴαμα. 

8. {4} πάυϊαδαμπη ἈΠ αΠ 45. 14} σαη Π]ὺ5. ᾿Ζὸβ, απἰὸ σαηκὶ- 

᾿1άὰ ἔγάπ)α, γι Πα θη (δίηα. ὈΪ ᾿Ζάϊ, 141} τη! ασϊηδάδαμπη ἱΖάϊ. 

99. «1}} νυ] ἴῃ ἄᾶσα ἀίπαϊη Κνόιηπη ἘΞ Ὀϊπιάϊϊαη ἐπαΐα ὈδΓη 

74} πάϊπάϊταιη ἴπὰ ἘΞ δἴδν παιηϊη αὐη5 15 Ζακαγίδῃ. 



ἘΥΑΝΟΈΕΙ, Τὺ06.Ψ 1, 43---59. 

Ι, 438. Καὶ πόϑεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλϑη 
ἡ μήτηρ τοῦ χυρίου μου πρὸς μέ; 

44. ᾿Ιδοὺ γὰρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ 
τοῦ ἀσπαομοῦ σου εἷς τὰ ὠτά μου, 
ἐσχίρτησεν τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν 
τῇ κοιλίᾳ μου. 

45. Καὶ μαχαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι 

ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημέγοις αὐτῇ 
παρὰ χυρίου. 

40. Καὶ εἶπεν ΜῆΊαριάμ Μεγαλύνει 
ἡ ψυχή μου τὸν χύριον, 

41. Καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου 
ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρί μου, 

48. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνω- 
σιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ, ἀπὸ 

τοῦ νῦν μαχαριοῦσίν μὲ πᾶσαι αἵ 
γεγνεαί, 

49. Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα ὁ 
δυνατός. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

δ0. Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἴς γεγεὰς 
γενεῶν (ΞΞΞ χαὺ γεγεὰς) τοῖς φοβουμέ- 
γοις αὐτόν. 

ὅ1. Ἐποίησεν χράτος ἐν βραχίονι 
αὐτοῦ, διεσχόρπισεν ὑπερηφάνους δια- 
γοίᾳ καρδίας αὐτῶγ᾽" 
.δὅ2. Καϑεῖλεν δυνάστας ἀπὸ ϑρόνων 

καὶ ὕψωσεν ταπειγοῦς, 
ὅ8. Πεινώντας ἐνέπλησεν ἀγαϑῶν χαὶ 

πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν χεγοῦς. 

ὅ4. ᾿ντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐ- 
τοῦ, μνησϑῆγναι ἑλέους, 

δ. Καϑὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πα- 
τέρας ἡμῶν, τῷ Ἁβραὰμ χαὶ τῷ σπέρ- 
ματι αὐτοῦ εἷς τὸν αἰῶνα (ΞΞξἕως αἰῶνος). 

50. Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτὴ 
ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἷς 

ὙΑΡ Η͂Ν Ἀ Ὁ εν 
τὸν οἶχον αὐτῆς. 

ὅτ. Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσϑη ὁ χοό- 
γος τοῦ τεχεῖν αὐτὴν, χαὶ ἐγέγννη- 
σεν υἱόν. 

ὅ8. Καὶ ἤχουσαν οἱ περίοιχοι χαὶ 

οὗ συγγενεῖς αὐτῆς, ὅτι ἐμεγάλυνεν χύ- 
ριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, χαὶ 

συνέχαιρον αὐτῆ. 
ὅ9. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὁγ- 

δόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, χαὶ 
ἐχάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 

18ὅ 

ΕΛ απᾶάθ Ποὺ τϊῃὶ αὖ γνρϑηΐϊαῦ πιδίου 

ἀουμϊηὶ τηϑὶ δὰ πη ἢ 

Εοοο οϑηΐϊηὶ αὖ ἔδοία οἰ νοχ [αἸαξα.- 

ὑἸο δ ὕὰδ ἴῃ ΔΌΣ θΒ τηρὶβ, δχυϊίαγι 

ἴῃ ραιαϊο ᾿πἴϑηβ ἴῃ αὔθυο Τηρ60. 

Εῤ Ὀθαύα ααδθ οΥΘαΙ αἰὺ χαοηΐαπι ρου- 
ΠοΙϊθπίαν θἃ αὰδ6 ἀἰούα [πὖ οἱ ἃ. ἀοτηΐπο. 

Εῤ αἷὐὸ Μαῖα Μαρῃηϊβοαὺ δηϊπιᾶ, τηθ8 
ΟΥ̓ ΠῚ, 

Ε οχαϊύανιῦ [ρΙτ5 πθὰβ ἴῃ ἀ60 

[]αὐδυὶ τη60, 

Θαυΐα τοίροσχιῦὺ Βαμ] αύθη 8}61}18 6 

ἴαδθ: 6606. ΘηΪπὶ 6ΘΧ Ποῦ Ὀθδύδηι Π1Θ 
ἀϊοθηῦ ΟἸΏΠΘ5 ΘΘΠΘΙΔΌΪΟΠ 65, 

Θυΐα ἔδοϊῦ τὴ] τηᾶρηδι ααἱ ρΡοΐθῃβ 

οἰ: οὐ [ποῦ ΠΟΘ Οἰα8, 

ΕΛ τοἱϑυ!οογάϊα, οἰὰβ 'π ΡΥΌσΘηΐθ5. οὗ 
ῬΤΟΘΘΠΪΘ5. ἐϊπηθ η 115 ΘῸΠῚ. 

Εδοῦ ροὐοηύίδηι ἰῃ ὈΥΔΟΉΪΟ ἴἀ0, ἀϊ- 

[ρους [ΡΘΥΌΟ5 πιθηΐθ ΟΟΥ 5. [Ὁ]: 

Πδροίαϊθ ρούθηΐθβ 4 βάρ οὖ θσδϑὶ- 
ὑαγὶὺ ΠαΓΉ1]6 5, 

ΕΠαγθηΐθβ ἱπηρίουϊῦ θΟηΪ5 οὖ αἰγίίθξ 

ΑἸ} 110 ᾿Π86838. 

δαδοθριῦ ΠγΔΠ6] ΡαΘταμι [ἀπ τη6- 

ΠΊΟΥΔΥΙ τη] ΡΥ] σοΟΥ 186, 

δισαῦ ἸΙοοαύαβ οἱῇ δὰ ρδίγθ ΠΟί[[705,. 

ΑΡτδῆϑιη οὐ [ϑυλΐῃὶ οἷὰβ ἰπ ἰφϑουῦϊδ. 

Μδηίὺ δαΐθιη Ματιία οὑτῃ 1118 αυδίϊ 

τηθῃ ΠΡ Ὸ5 105, οὐ τουθσία δῦ ἴῃ ἀπ Πι 
[8 1. 

ἘΠΙαΡοῦ δαΐθηῃ ἱπηρ] θύαπὶ οἱ ὑθπη- 

Ῥὰ5 ρΡδυϊθπα!, οὐ ρβϑρϑυῖύ ΕἸΐαπι. 

Εῤ ἃυάδϊογαηῦ υἱοΐηϊ οὐ οορηδϊ Θ᾽ Ὲ5 

χαΐδ, τη σ ἢ ον] ἀΟΥΆΙΠτ5 τη] ΓΟτ] οοΥ ἰδ πὶ 
[δὰ οαπὶ 1118, οὗ οοπμρταύα! δ δηαΓ οἱ. 

Εὖ ἑδούαπι οἰ ἰπ 416 οοὔανο συϑηθιτιηῦ 

ΟἸΓΟΌΤΠΟΙ ἀθΥθ ΡΌαΘΥαμ, οὐ σοσαθδηῦ ΘῸΠῚ 

ΠΟΙΠΉΪΠ6 Ῥδύτ5 οἷὰβ Ζϑομδυίδιη. 



186 ἘΥΑΝΟΈΕΙ, [ὺσσ. 1, θ60---Τ76. 

Ι, 60. 74} ἀπά ῃαβεαηάοὶ (ὁ ἀϊι μοὶ ἴ5 Κνυδίῃ , Νὸ, ἂακ μάϊάϊαάπ Τηδηηἐ8." 

ΟΊ. 9.48} κνυδίμυη ἀπ ᾿ἴχάϊ, ὑἐπαΐοὶ ΟΝ ἀϊηϑμαη ΤῸ ἴῃ Καη]α {π61-- 

ΠΔΙΠΠη8, ίαοὶ ἢάδιξάϊαάι. ἐπαμηπηα, ΠΔΠΊ]Ὴ. ἡ 

02. ΟαδαπανΙἀδάσῃ {πὰ αἰἰίη ἴ5 ἐπαΐα πνάϊνα ν]] 64] Πάϊξαη ἴηδ. 

63. ἴξῃ 15 Ἐ (ὁκ᾽απᾶβ. (ρ1|14α [πᾶπὶ 8} Ἐ] τπό]4α Ἐ κυ! μαηᾶβ , ἴὸ-- 
Παηηδθ Ἰ[Ὁ παιηὸ ἴ5.. 7141} {ΠΠ44] οἰ κι δπη 4}]άϊ. 

θά. Τϑιυκποάα ἐπαπ τηππίηβ ἴ5 [ἀη5 18} ἰυρρὸ ἴ8, 14} γδαϊᾶδ 

ἀπ] 7] η 45 σα ἢ}. 

65. 7Δ}} ναγι ἂπᾶ αἱ άϊπη ἂρὶβ ἐπάϊπη ὈΙΠ αηάδη Ἐ ἴηὰ ἢ. 14} ἴῃ 

4116] θαίγρα ποίη ἰπἀάϊαβ. τηδγῖάα γδίαη. 4116 {πὸ ναύταδ. 

θ6. 741} ραϊαρίἀδάμπη «1141 {πμάϊ μάπδ᾽ απ ἀδπ5 ἴπ Παίγεϊη [Θἰ ΠΠΠΠη8, 
Κυ παπάδπβ να Ἐ [Κα] ἐπαΐα θᾶγη ναἰγύμδη 7. 14 ὑπδὴ Ἐ Πδη απ 

[γά) 5. νὰ8 τη ἸπηΠηἃ. 

607. 928} Ζακαιίαβ αἰΐα ἴ8 σαι! ]πδάα Δ Ηπηΐη5. συ ϑῖῃῖβ 14} ργδύ ε-- 

(14 714 Κνδίῃ: 

68. ΤΠ Ποἷσβ ἔλάυ)α ρα [γαδ 5, απὸ σανοι4α 14} σαναύτηϊα 

π5] ἀπ 6] τηδηασοὶη (δἰ πάϊ. Ν 

09. 724} υτγάϊ Πα Παύγη πδίθ πάϊβ ἀΠΓ[15 ἴῃ σαγάα Πᾶν 415. {π1ὰ-- 

Ιηὰράμβ [(6ἰηΪ5, 

10. οναίνὰ γὸαϊάα ἐπαῖτἢ τπὰη ἢ νοὶ μάϊσ {Πϊσχ ἔγαιη δηδίο- 

ἀριπάϊ ἀϊνὶ5 Ἐ ργαύοιδ (δἰπάϊζα, 

71. ,Οἴθδη Ἐ παίοίϊη ἃ5 ἢ]απάδπι πηίδγάϊπη Δ 5 Ππαπαάπ 4]]άϊΖὃ 

{π|Ζὸ αϊαηααηδ πη[Ἰ5., 

12. ,(Τάἀυγζαη δυιηα Παϊ πὰ Ὁ αὐΐδιη πηίαγάϊπη 4} βαπιθηδῃ 

ὑγσρνῶβ νοὶ μάϊχοβ (δἰ ηἀϊχῦϑ, 

8. «ΑἸΕΠ5 ἘΦ ἐμαποὶ ἐνὸν νἱζῆτα ΑὈγδΠδιὴ Ἐ αἰΐδη πηίαγϑηδ, 6] 

ΘΟΌΙ πηΓ[Ἰ5 

14. ᾿παροίη 5 παπάάπ ἢ]απάδ ἁαπίαγάϊχὸ σα]άπ!Ἰἀάϊπη, {Πα ] Κη δη 

ΤΠΠΠηἃ, 

75. οἴη [χπη͵άϊ 14} ρμαγαίῃὐοῖπ ἴῃ ἀπάναίγ ]α ἴ8 |]Δη5 ἄαρδῃβ 

πη [Ἀγ 88. 

70. (141 πὰ θαγη!]ὸ ρῥτγαύοίι5. μάπμὉ]π8 Πάϊξαχα. ἔαύγαραρρ!Β 

ἀπὶς [αύγτα ἀπάναί 7] ἔγάα] ἢ 5. Ἰηϑην)]α πη ΥὙἱθᾶη8. ἹπηΠηδἃ, 



ἘΛΆΑΝΟΈΕΙ, 106. 1, θ0---76. 

Ι,, 00. Καὶ ἀποχριϑεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ κληϑήσεται ᾿Ιωάνγης. 

θ1. Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν, ὅτε Οὐ- 
δείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου, ὃς 
χαλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 

02. ᾿Ενένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ 
τέ ἂν ϑέλοι χαλεῖσϑαι αὐτό. 

θ3. Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν 
λέγων Ἰωάννης ἐστὶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 
χαὶ ἐθαύμασαν πάντες. 

Βθ4ά. Ἀνεῴχϑη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ 
παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ 
ἐλάλει εἰλογῶν τὸν ϑεόν. 

θὅ. Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος 
τοὺς περιοιχοῦντας αὐτούς, χαὶ ἐν ὅλῃ 

τῇ ὀρεινὴ τῆς ᾿Ιουδαίας διελαλεῖτο 
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 

66. Καὶ ἔϑεντο πάντες οἱ ἀχούσαγ- 
τες ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί 
ἄρα το παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ 
χεὶρ κυρίου ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. 

67. Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
ἐπλήσϑη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπρο- 
φητευσὲεν λέγων 

θ8. Εὐλογητὸς κύριος ὁ ϑεὸς τοῦ 
᾿Ισραήλ, ὅτι ἐπεσχέψατο καὶ ἐποίησεν 
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 

69. Καὶ ἤγειρεν χέρας σωτηρίας ἡμῖν 
ἐν οἴχῳ “Δαυὶδ [τοῦ] παιδὸς αὐτοῦ, 

70. Καϑὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος 
τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 

71. Σωτηρίαν ἐξ ἐχϑορῶν ἡμῶν καὶ 
ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 

72. Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέ- 
ρων ἡμῶν καὶ μνησϑῆναι διαϑήχης 
ἁγίας αὐτοῦ, 

78. Ὅρκον ὃν ὦμοσεν πρὸς ᾿ἡβραὰμ 
τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν 

74. ἀφόβως ἐκ χειρὸς [τῶν] ἐχϑρῶν 
(ἡμῶν) δυσϑέντας λατρεύειν αὐτῷ 

7ὅ. Ἔν ὁσιότητι χαὶ δικαιοσύνῃ ἐνώ-- 
πιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν. 

70. Καὶ σὺ δὲ, παιδίον, προφήτης ὑννί- 
στου κληϑήση" προπορεύσῃ γὰρ πρὸπρος- 
ὠπου χυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 

187 

Εὖ τορομπᾶθηβ πιαίου οἷα ἀἰχὶὺ Ν ϑαυᾶ- 
ααᾶπι, [οἃ γοοδθϊθαγ ΤΟ ΠΠ65. 

ΕΛ ἀϊχογαηύῦ δὰ 11ὰπ ααἷὰ ΠΘΠπιῸ οἰ 

ἴῃ οορσηδίϊοηθ ὕμσδ αὐἱ γοσθίαγ ΠοΟ Πο- 

ΤῊ ΪΠ6. 

Τηπαθθαπῦ δυΐθηι ῬΔΙΤῚ οἷὰβ 4.6Πὶ 

γϑ]]οῦ νοοδυὶ Θυμη. 

ΕΛ φροίσαϊδιι ΡαρΊ Π]Παγοπι [οὐρ0 ἀἱ- 

6 Π5 [Ομ ΠΠ65 οἰ ΠΟΘ οἰὰβ. Εὖ τηϊ- 

ταῦ [ατὖ ὈΠΙΥΘΤΙ͂Ι. 

Αρογύαμῃ οἱ δαύθπι 1ΠΠ160 ο5. οἷὰὰβ οὖ 

Ἰΐηρια οἰὰβ, δὖ Ἰοχαθθαύυγ ὈΘπθαϊ ΘΠ 5 

ἄδυπι. 
ΕῸ ἰδού ον {ΠΟΥ [ὈΡΘΥ ΟΠΠΠΘ5 ΥἹ- 

ΟἾΠΟΚ ΘΟΙΠῚ, οὗ [ὈΡΘΟῚ οτηηΐᾶ τηοηὐδη, 

Ιυαἄάδθαθ αἰνα]ραθαηθαῦ οπηηΐϊα Ὑϑθᾶ 

ἢ866. 

ΕΛ ρο[πρτπιηῦ Ομμπθ5 αἱ δυάϊογδηῦ 

ἴῃ οοτάθ ἴπο, ἀϊοθηύθα Θυϊᾶ ραΐαβ ΡΌΘΙ 

{{{6 οὐ ἢ Εϊοηΐπ Υ]8ηῸ5 Ασομ ηὶ ογδῦ 
απ 1110, 

Εὖ Ζϑομδυίαβ Ῥδίθι δἱπ5 ᾿πιρ] οὐπβ οἱζ 

[ριτῖξα ἰϑπούο δῦ ρυορμθύαγιἐ αἰ οΘ 5 

Βοηράϊούας (ἀοτμηϊπυ5) ἄθυς [γα], 

4αϊαὰ νυἱΠπύανι! οὐ ἔθοϊῦ σϑάθιηρ θη 

ῬΙΘΌΙ [ᾳδ6, 
Ελ᾿ ογοχὶῦ σούπα [Δ] 15 ΠΟΡῚ5. πὶ ἄομηο 

Πᾶνα ῬαΘΥ [αἱ, 

διοαῦ Ἰοοαύαβ οἱ ῬῸῚ ο5 [ϑηούο ΠῚ 

4υϊ ἃ [ΔΘΟΌ]0 Γαπὺ ργορ μθύδγατη οἷα. 

ϑαϊαύθιη ΟΧχ ἱπίπηϊοἱβ ποί]5 οὖ ἀθ 
Τηϑη ΟΠ ατ αἱ οἀθταηῦ ΠΟ5, 

Αἀ ἔδεϊθπᾶάδπη τ ΓΘ ΥἸ ΟΟΥ ἀ18Π]Ὶ ΟΠ 

Ρδίυθα5. ποί 15 οὖ πη] ἃ ΥῚ ὑθί Δ 6 1] 

[ἃ] [Δ ηοίϊ, 

Ταβυταπάστη αποᾶ ἰυτανὺ δὰ Αὐτᾶ- 

Πᾶπ| ρδύγθιη ποίςτιιπι, ἀαύσγαπη [6 ΠΟΡΪ5 

1 [πὸ ἐϊπηοῦα ἀθ τᾶ ΠῚ ΠΪΟΟΥΙΠῚ 

ποίξγοσιιη ΠΙουδύϊ [οὐνιδυαια 1}}} 

Τῃ [δπούϊαθθ οὐ ἱα[ύϊα, ΟΥ̓ ἰρίῸ 

ΟΥΠΗἶθτι5. ἀἰοθ5 ΠΟΙ ΓΙ8. 

Εῤ πὰ φῬυθυ ρσορμθία 81 {ΠΠπ|| νοοᾶ- 
Ῥοτῖβ : Ῥυδϑῖ 15 δπΐπι δηΐθ ἔδοίθπι ἀουη πὶ 

ΡΔΓΆΓΘ υἱᾶβ οἰ, 



188 ἘΥΑΝΟΘΈΕΙ, Τῦςσ. 1, 77---. 2, 11. 

Ι, τ. (0)ὰ ρίθδῃ Καμίηϊ παίθιηάϊβ. πηδηδαρϑίη 15. ἴῃ δἰᾶδία ἐγαναύγη δ 

18. οὙΠαίν]ι Ἰη θ᾽ πδη θη δυηδ ῃίγ θη σα ἢ5. πη 115, ἴῃ ὑπ ΠΊ6] Ἐ 

σαν πη γα ὈΠΤΠ5. τι άπ Πά], 

19. ,Οδραϊ )αη ὑπάϊπι ἴῃ τ κνῖζα 14 [Καᾶάδα ἀἀπιπ(ά)α5 Ἐ {1{8η-- 

ἀδηὴ τι σαγα απ ἔδίπηβ. ἀπ! Ἀγ Δ Π5. ἴῃ νἱρ σαν δίγ  }} 15." 

80. ἴτὰ ἐμπαΐία Ῥαγῃ νὸμβ 18} [νἱπέπηδάα ἁἰπηΐη. 184} νὰ8. ἃμπᾶ 

ἀπςῃϊἀῦπη πη ἀὰρ τϑὑδικηθιηά]5. [(οἰηά1Ζὸβ. ἀὰ [{ταᾷ]δ. 

Π, 1. αν {Ππὰη ἴῃ ἀασδηβ άϊηδηβ, πη ραργδιθθ ἔγαιῃ [κά [ἀγἃ 

Αραξάι ἘΞ σα δ]]Δη ΔΠ]ὰπὰ τη]α]πηραγά. 

ὦ. 50} {πδὴ ἘΞ ρΙ ΠΥ δπ δ] οη5. ἔγαμη νυ αὖ νἹ}ἀηαῖη Κἰπαϊηᾶ 

ϑυγιάῖβ. [Ξε γασίπὀηαέη, Θαυγίηι} Ἐ Κγγοϊη[α]ϊάπ. Ἐ 

3. 9Δ} Ἰαα] δά ππ 4114], οἱ τη! 41 νἀ ίθιπα, πνδυ]Ζαμι ἴῃ [οηάϊ] θαύγρ. 

4, Τῦτγαππ ἐπὰη [Δ ἰΟΙδ ὰ5. Οα]οϊ!άϊα ὰ5. θαύγτρ Ναζαγαίιῃ. ἴῃ 

Τα άϊαη ἘΦ, ἴῃ Ραύγρ Πανρίαϊβ, [6] μάϊξαάα Βόιῃ]αμάϊμπι Ἐ, ἀαμᾷ 6ἱ 

νὰ8 5 σαγάα [Δα 6115 Ἐ Πάν θ Ια! ; 

Ὁ. Αμδιηξί]αη τ] Μαγΐη, (61 ἴῃ ἔαρ Ί τη ἘΞ νὰ 5 Ἰτητηα Κνᾷ[]]Π8, 

ν] δ ηάθῖη ᾿π Κη Πῦη. Ἐ 

0. αγ ἐμδη, τ Πᾶη61 ἰμῃὃ νδίαη 74 ϊπαν, ἀϑ ]] δά δάμη ἀαρὸβ 
αι Ὀαίταη ἸΖάϊ. 

. Ζ2Δ4})} ραθαγ (ἅπι [οἰηδηα ὑπδηα ἔπη αύν" 7841} Ὀἰναπα ἵπα 184} 

Βα ]αριάα ἴηα ἴῃ πΖθίϊη, πηΐὸ ἢἰ γὰ8 ἴπ| ΥᾺΠῚ5᾽ ἴῃ [186ἀ {πδηημηᾶ. Ἐ 

8. 981) Παίγα]ὺ5. νϑίαπ π΄ ἐπαπηπια (τηῖπ απ δ, ἐμαί να Καπδηβ 
75} νἱξαπάδηβ να ῃύνομη παῃβ αἰαγὸ Παίγάϊ (δἰ πάϊ. 

9. ΠῚ ἀρρΊ!αβ. ΓΓάυ]]η5. ἀηακν απ ἴπ5 78 να] Πππ5. ἔγάα)π5. Οἱ Κάϊη 
ἴη5. 714} ὁμέδάπη ἀρ, τα ΚΙ] Πητηἃ. 

10. «1ἃ}} Κναί] ἀπ ἴπὶ (ἃ ἀρρὶ!α5. ΑΝῚ ὁροῖθῃ, απηὐὸ (ἀϊ [ρ᾿ΠῸὺ ᾿Ζν!β 

[Δ 81} τ Κ|]ὰ, [6] ναιγ 1} 4114] ᾿παπαρδίη, 

11. ,ὙΠαΐοὶ ραθαύγδηβ ΤῸ ᾿ζνὶβ πἰπηπηα ἄαρα παβ]αηάθ, [δϑὶ ἵ{Ὸ 



ἘΥΑΝΟΕΙ͂, τὺ. 1, 

Ι, 71. Τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ 
λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν 

78. Ζιὰ σπλάγχνα ἐλέους ϑεοῦ ἡμῶν, 
ἐν οἷς ἐπεσχέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ 
ὕψους, 

79. ᾿Επιφᾶγαι τοῖς ἐν σχότει χαὶ 
σχιᾷ ϑανάτου χαϑημέγνοις, τοῦ κατευ- 
ϑυναιτοὺς πόδας ἡμῶν εἷς ὁδὸν εἰρήνης. 

80. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν χαὶ 
ἐχραταιοῦτο πγεύματι, χαὶ ἣν ἐν ταῖς 
ἐρήμοις, ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ 

πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ. 
ΠῚ 1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχεί- 
γαις ἐξῆλϑεν δόγμα παρὰ Καίσαρος 
«Αὐγούστου, ἀπογράφεσϑαι πᾶσαν τὴν 

οἰκουμένην. 
ἕ: «Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο 

ἡγεμογεύοντος τῆς Συρίας Κυρηγίου. 

8. Καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογρά- 
φεσϑαι, ἕχαστος εἷς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

4. ἀνέβη δὲ χαὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς 
Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Νὰ ξαρὲϑ' εἷς τὴν 
Ἰουδαίαν εἷς πόλιν Ζίαυὶδ, ἥτις χαλεῖ- 

ται Βηϑλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ 
οἴχου χαὶ πατριᾶς “]αυίδ, 

ὅ. ᾿πογράψασϑαι σὺν Μαριὰμ τῇ 
ἐμνηστευμένη αὐτῷ (γυναιχί), οὔσὴ 
ἐγχύῳ. 

θ. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ 
ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεχεῖν αὐτήν, 

ὦ. Καὶ ἔτεχεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν 
πρωτότοχον, χαὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν 
χαὶ ἀγέχλινεν αὐτὸν ἐν [τῇ] φάτγῃ, 
διότι οὐχ ἣν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ χα- 
ταλύματι. τ 

8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ 
τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες χαὶ φυλάσσοντες 
φυλακὰς τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὴν ποίμγην 
αὐτῶν. 

9. Καὶ ἰδοὺ, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη 
αὐτοῖς χαὶ δόξα κυρίου περιέλαμνψεν 
αὐτούς, χαὶ ἐφοβήϑησαν φόβον μέγαν. 

10. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ 
φοβεῖσϑε" ἰδοὺ γὰρ, εὐαγγελίζομαι 
ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παγτὶ 
τῷ Πιν : 

Ὅτι ἐτέχϑη ὑμῖν σήμερον σω- 

- 
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Αὰά ἀδπάδπι [οἰθηέϊα τι [Δ] ὐΐβ Ῥ]ΘΌΪ 

ΘΙ. ἴῃ ὙΘΠΔ[ΠἸΟΏΘ ῬΘΟΟΔ ΟΥΤΙ ΠῚ ΘΟΙΊΙΠῚ 

ῬΟΥ τσὶ θοῦ τη ϑυϊοογάϊαθ ἀρθὶ ὩοΓΕΥΪ, 

ἴῃ σα θ5 ΥἱΠΠῦανὶῦ ΠῸΒ ΟΥ̓ΘῚΒ ΘΧ δ]ΐο, 

ΤΗ]ατηΐημδγθ Πἰβ αὶ ἴῃ ἐθηθΌυϊβ οὐ ἰπ 
ὉΠ Τἃ, τηονϊβ ΓΘἀθηΐ, δα αἰτὶσθηᾶοβ Ρ6- 
ἀθβ πΟ[1Ὸ5 ἴῃ γἱδπὶ ρ80Ϊ5. 

ῬυοΥ δαΐθη) οτθίοθραῦ οὖ σοηξοτία- 

Ῥαύαν [ριυύα, οὐ ογαῦ ἴῃ ἀθίθυ 8 αἰ 

ἴῃ ἴθι οἰ θη ΠΟ ηΪ5 86 δὰ [ΠΙγΔΠ6Ι. 

Ἐδοίαπι οἱ δαύθῃι ἴῃ ἀἰθθα5 1}1185 οχ- 

ἰῦ φαϊοίαμη ἃ Οδθίατο Αυραο αὖ 46- 
ΓΟΥΙ οι θοῦ ὉΠ ΘΓ. ΟΥΪΒ: 

Ηδθο ἀοί[ουὶρέϊο ρυίπια βοία οἱ ργδ6- 

[6 ὥὄγχϊαθ Ογχίπο: 

Εὺ Ἰρδηὺ οπηη65 αὖ ργοηέθγθηξαν [1π- 

ΘᾺΠ ἴῃ [Δ πὶ οἰν αύθυῃ. 

Αἰοοπμαϊδ δαύθιῃ οὐ Το ρῃ 4 αδ}1468, 

Ὧθ οἰνιαίθ Ναζαγοίῃ ἴῃ Ιὰἀδοᾶπὶ, ἴῃ 

οἰγ᾽ὑαύθιη 1) αν ααδ6 γοοαίαν ΒΘ ί]θιη, 

60 αποά οἴού 46 ἄοπιο οὐ δηλ ]1α, 1) νά, 

Οὺ φγοβύογοιαν οὰπὶ Ματῖα ἀοίροι- 
[αὖϑι [101 ἀχοόσθ ρυδορηδηίθ. 

Ἐδοίαμμ οἱύ δαΐθῃυ οὑπὶ οἰ ρηὺ ἰδ], 

ἱπηρ]ουϊ Γαηὐ ἀἴθ5. αὖ ρᾶγογθῦ, 

ΕΛ Ῥβρϑυῖϊῦ δΙΐαχη [πππΔ ῬΥϊπιορ ἢ ὑ1} 

οὐ Ῥ8ΠηΠ15 ΘῸΠῚ ἰηγο]γιῦ οὐ γϑοϊληδνῦ ΘΌΠὶ 

ἴῃ ῬΙΓΔΘίδριο, ααϊὰ ποη οὐδὺ εἰ5 Ἰοοβ 

ἴῃ αἸΘΥΓΟΥΙΟ. 

Εὖ ρϑίξζογθβ. ουδηῦ ἴῃ ὙθρίομΘ δϑάθιῃ 
γἱρὶ]δηΐθβ οὖ οαἰοἀϊοηΐθβ υἱρῚ 5 ΠπΟρύΪ5 
[ἄρτὰ φυθρθηι [ἈΠ1]. 

ΕΛ δοῦὺθ Δηρθίαβ ἀοτηΐπὶ [θεϊὺ ἰαχύδ 
1105, οὐ οἱαυαβ ἀ6ὶ οἰγοαυ ἢὺ 11105, 

οὐ ὑἰϊπηπθυτιηῦ {ἰπηοΥθ Ὠ]ΔΡΊΟ. 

ΕΛ ἀἰχὶῦ 1115. δῆρϑὶαβ ΝοΙύθ {ΠΠ|6078 : 
6608. Θηΐπη ΘΥ̓ΘΏΡΘ]ΪΖοὸ σνο]5 ρσϑααϊαπι 

τηϑρταμι, απο ΟΥ]Ὁ ΟἸΠΐ ῬΟΡΆ]Ο, 

Θυΐᾷ παίαβ οἱν συορὶβ ποάϊθ [δἰνδίοσ, 
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ΟΒ 5. ἐγάυ)α, ἴπ θαύτρ Παν οἰ ἀ 5. 

Π, 12. “24}} ἐμαίαᾳ Ἐ ἴζνιβ ὑάϊκηβ: ὈϊρΙ14 ὉΔῚ Ὀϊναπάδη δ βα]4-- 

σιά ἴῃ υζϑίϊη.“ 

13. {1} ἃπακβ ναυΐῃ π10}Π ὑπδηιηα ἃρρ]ά Ἰπδηαᾶρϑὶ ἢ8}}15. Π1-- 

ἸηΪ Πα Κα 418 Πα) πη ἀδηδ σαΐῃ Δ} ΚνιΠδηἀδηᾶ : 

14.- Νυϊίμαβ ἴῃ πιά} ΠΠ}4πΔ σαΐπα 14} ἀπὰ δἰγῦμάϊ ρανδίγ!ϊ ἴῃ 

Δ ΠΠΔ ΠῚ σα 15. γ]]]}[η5.΄ Ἐ 

10. {41} ναῦίῃ, ὈΠΗδ ρα! θη ἔδίγα ἴπ ἴῃ πη μά] Δ0ρ91}- 

75 ἢ, 7.5} Ἐ {πάϊ τπδὴβ {πάϊ Παϊγα]ῦβ κνδίμαῃ. ἀὰ [15 πε (ὙΠΑΙνἢ-- 

ϑαρρσάϊῃηδ 7 τη Βδ(Π]α] νά πη ἘΞ 74} (αἱ πνάμπηα ναύγα ἐπαΐα ναύὐνΠδηῦ, 

{παΐοὶ ἐγάυ)α σακαηηϊάα τ} {18.ἡ 

10. {4} Κνδιμαῃ [ΠἸὰΠ] πἀδ 5. 184} Ὀϊρδίαθη Μανδη 18} ΤΟΙ 18} 

{παύω Ὀᾶγὰ ᾿Ιρδηαὸὺ ἴῃ πζΖϑίϊη. 

11. Οδία ναηάδηβ ὑπᾶη ραϊκαπηϊ δ ἄπθη ὈΪ {μαῖα ναύγα, {πδίοθὶ 

γα! νὰ8 ἅτ τὴ ὈΪ {παΐα ὈΔ1Ὴ. 

18. {1.811 4111 ἐμπάϊ ραϊμιάπβ]ηάδηβ [14] οἰ ἀδάπθηῃ Ὁ ὑπὸ γϑάϊ-- 

ἀδηὰ ἴγαιη ὑπάϊπη Πδίγ ἀ] ἢ ἀα Ἰη]. 

19. ἴτι Μαυία ἅ1|1ὰ ραξαί(ἀϊ4α. {πὸ γαύναα ὑπαρκἼαπάρὶ ἴῃ [αἰ γἰΐῃ 

[61 Π 8:18. 

20. 2711 ραναηαϊαδάπηῃ (Ἰκ ἘΞ πάϊ Παίγα] 5. τη] Κ᾿] Δ ῃ5. 7841} πὰΖ- 

Ἰαπᾶάδπθ σαΐῃ ἴῃ Αἰ] ἀϊχῶ, ἐμοὶ ραμάμυΠαἀθδαπη 18} βαίδναμ, [ναίνᾷ 

γα ἢ νὰ5 ἀπ ἴπι. 

21. 24} ὈΠΠδ ἀδι!Πηδαδάση Ἐ ἀαρὺβ δλάμθ ἀπ Ὀἰπηάϊίαη ἴηδ, 

Δ} πάϊξδηῃ νὰ8 παμιῦ 15 ἴδίαβ, ἐμαΐα Κνυϊμδηὸ ἔγαπι ἀροι!άμ, ἔδύγ- 

{Π1Ζ6 1 σΠΙΠΊΔ 5 ὙΘΙῚ ἴῃ νΔη]ρᾶἃ. 

22. Ζ411 ὈΪΓΠὰ πίη αδάπη Ἐ ἀαρῶθ Πγάϊηριηά 5 ἴχᾶ Ὀ1 νἱἱδάδ 

Μοίὸζίβ, Ὀταμίδάμη ἴηα ἴῃ ἰαίγαία] δι αὐαἰήαῃ ἔαύγα ἐγάυίη --- 

29. ὥναϊνὸ ραιηθ!α ΤῸ ἴῃ νιξδαα ἐγάυ)ιη5, ὑπαΐθι Ὠναζαῇ ρβυμηᾶ- 

Καηαάϊχα π5]υΚαηβ Κυϊύμα, νϑὶῃβ ἔγάμ)η5. Πάϊϊααα, ---- 

24, 7Δ}} οἱ ρόβθοϑίπα [ἔγαπη Ἰπηπι4} Ἐ μη], ναΐνὰ Κυμμδη ΤῸ ἴῃ 

γἱυδαα [γάμ)ϊη8, σα]ὰκ Ὠνάϊναδαυθδηδ ἀϊ με μάπ ἐνὸβ Ἰαροὺπβ ἁμακᾶ. 

20. ὙΤπάαρΝ Ἐ νὰ8 ᾿Ἰηδηηὰ ἴῃ [αἰγαία] πὰ, {Π1Ζ0ὶ παηηῦ ϑυηηάϊδη. 



ἘΥΑΝΟΈΙ,. Τῦςσ. 2, 12----25. 

τήρ, ὃς ἔστιν Χριστὸς χύριος, ἐν πό- 
λει “αυίδ. 

Π, 12. Καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑ- 
ρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον κεί- 
μενον ἐν [τῇ ; φάτνη. 

18. Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ 

ἀγγέλῳ πλῆϑος στρατιᾶς οὐρανίου αἷ- 
γούντων τὸν ϑεὸν χαὶ λεγόντων 

14. “ὅξα ἐν ὑψίστοις ϑεῷ χαὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοχία. 

1ὅ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐὖ- 
τῶν εἷς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, χαὶ 
οἱ ἄνϑρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς 
ἀλλήλους “΄έλϑωμεν δὴ ἕως Βηϑλεὲμ 
χαὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγογὸς, 
ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡ μῖν. 

10. Καὶ ἤλϑον σπεύσαντες χαὶ ἀνεῦ- 
ραν τήν τε ΠῆΠασριὰμ χαὶ τὸν Ιωσὴφ χαὶ 
τὸ βρέφος κείμεγον ἐν τῇ φάτνῃ" 

17. ᾿Ιδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ 
τοῦ ῥήματος τοῦ λαληϑέντος αὐτοῖς 
περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 

18. Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐϑαύ- 

μασαν περὶ τῶν λαληϑέντων ὑπὸ τῶν 

ποιμένων πρὸς αὐτούς" 
19. Ἧ δὲ Μαριὰμ πάντα συγνετήρει 

τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ 

χαρϑδίᾳ αὐτῆς. 
20. Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες 

δοξάζοντες χαὶ αἰνοῦντες τὸν ϑεὸν ἐπὶ 

πᾶσιν οἷς ἤκουσαν χαὶ εἶδον, χαϑὼς 
ἐλαλήϑη πρὸς αὐτούς. 

21. Καὶ ὅτε ἐπλήσϑησαν ἡμέραι ὁχ- 
τὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, χαὶ ἐχλήϑη 
τὸ ὕνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ χληϑὲν 
ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφϑη- 
γαι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

22. Καὶ ὅτε ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέραι 
τοῦ χαϑαρισμοῦ αὐτῶν, χατὰ τὸν νό- 
μον Μί|ωυσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς 
Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ χυρίῳ, 

29. Καϑὼς γέγραπται ἐν νόμῳ χυ- 
φίου, ὅτε Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μή- 
τραν ἅγιον τῷ κυρίῳ χληϑήσεται, 

24. Καὶ τοῦ δοῦγαι ϑυσίαν χατὰ τὸ 
εἰρημένον ἐν νόμῳ κυρίου Ζεῦγος τρυ- 
γόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 

26. Καὶ ἰδοὺ, ἣν ἄνγϑρωπος ἐν Ἱε- 
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αὰϊ ον ΟἸΥ ΓΒ ἀομηΐπαβ, ἴῃ οἰνίἐδίθ 
Ταν]ά. 

ΕλῚ Ποῦ γοθὶβ Πρθαμη: ἰηγθηϊοεϊβ ἰη- 

ἔαηύθιη ῬΔηη15. ᾿Ἰηγοϊαύαπι οὐ Ῥο[ὑππὶ ἴῃ 
ΡῬγδθίβρίο. 

ΕΛῸ [αὐϊίο ἰδού, οἱ οὰπὶ Δηρ 610 τηὰ]- 

ἐἰθαἀο 1} 116 ΟΔ6] 6 5 Ἰαπάδηΐίαπι 

ἄδθαμι οὐ ἀϊοθηξ 

ΑἸοτυΐα π᾿ ΔΙ ΓΠπα ἄθο, οὐ ἴῃ ἐθιτᾷ 

Ῥᾶχ ἴῃ ΠΟΙ Ρὰ5. θοπδ6 σνο]αηίαί!5. 

ΕἘῚ ἐδούσμη οἱ. αὖ αἰβοοίἊουαηῦ Δ οἱ 

ΔΏΡΘΙΪ ἴῃ ΟΔΘ]Π1πι, ΡΔίΟυ 5 Ἰοα ΘΟ ϑη Υ 

8.4 ἰηνιοθηη ΤΥΎΔΗΒΘΑΠΊαΒ αἴαπ6 Β ΘΙ] χη 

οὐ νἱάθδμηβ Ποὺ σϑύρασῃ απο ἴδούαπι 

αἴθ, φαοά ἀομηίημδ οἰτοπάϊὺ ὩΟΒΙ5. 

Ἐῤ σοπουτηῦ ἔθ ΠἸπδηΐο5, οὖ ᾿ἰηγθηθ- 

ταῦ Μδγίαπι οὐ Τοίδρἢ οὐ ἱπέδηζοχῃ ρο- 

[ἀὐὰτη 11 Ῥγᾶθίθρίο. 

γιάθηίθβ δαΐθιι οοσπονουηῦ 46 γΘΥΌ0Ὸ 
ᾳιοά ἀϊούαμι ογαὺ 1115. 46. ραθῖο [οο. 

ΕΛ ομημθβ ααἱ ϑααϊογαηύ τηϊγαίὶ [απὐ 

οὐ ἀθ ἢἰβ αιδθ ἀϊοία, οταηὺ ἃ ρϑίξουϊ- 

Ὀὰ5 δὰ ἱρίοβ: 

Μανία δαΐθιαι σομίθεναθδῦ οτηηΐᾶ σουθἃ 

8866 σΟΠἕθΥΘΩΒ ἴῃ οοτάθ ἴαο. 

Εῤ᾿ τϑυθυί (αὐ ρδίδονθϑ, οἹουβοδηΐθβ 
οὐ Ἰἰδπάδηΐοα ἄθαιη ἴῃ ΟἸηπὶθ5 6088 

δααϊογδηὺ οὐ νἱάθγαηῦ [1οὰὐ ἀϊούτππι οἴ 

δα 11108. 

ΕΛ φο[ζαπδπι ΘΟὨΓατηγηδῦ! [αὖ ἀἶ65 

οοο εὖ οΟἸγΟυΠΟΙ ἀογοίαῦ, σοσδίθτη ο[ 

ΠΟΙ Θἰὰ5 Ιθἰπ5, αποὰ τγοοδίμμ οἱ 

ΔῸ ΔΗΡΘΙΟ ὉΥῸΒ απ ἴῃ αὐθῖὸ ΟΘΟμΟὶ- 
Ρογθίαυ. 

ΕΛ ροίζαυσδπι ἱτηρ]θῦϊ (αὐ ἀΐθ5. ρὺτ- 
ΘΔ ΙΟΠ8 οἷὰβ [δουπάσπη ἰαροπὶ Μοίϊ, 

α]δσαπὺ Παπὰ ἰπ ΘΓ ΙΆ] 6 πὶ αὖ [ΠΠ οτθηΐ 
ΘΠ ἀοΙΏΪΠΟ, 

διοαῦ [ογρύατμη οἵδ ἴῃ ἴοσθ ἀομπιϊηὶ 
αὐϊᾶ ΟΠ]η6 τηδία]τιτὰ Δ Ρ Υ  Θ ἢ 5 τπ]- 

γϑῖὴ ἰδηοίαμη ἀοιηΐηο γοοδὈὶΥ, 

ΕΠ αὖ ἀατγοηύ Ποί(ατα Γ[Θοαηάστα φαοὰ 

ἀϊούστα οἱ ἴῃ Ἰθρθ ἀοῃηΐηΐ, Ρᾶγ ἰατία- 

Ταμ δὰ ἄποβ ΡῈ]108 ΘΟΙυ τη ΙΌΠΙ. 

Εῤ 6δο06 βοῆο εοταῦ ἰῃ Ηϊθυαί ΘΠ 
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8 [ἃ τπᾶπηὰ νὰ. ρα απἰ8Β 140} ουάεαξαύγἐβ, θϑἀαη 48 Ἰαἐδπά!5 

Τα δ] 15, 18} ἃ μη γϑὶῃβ νὰβ5 ἃπᾶ ἹπηΠη8. 

Π,.20. 74}} νὰβ ἵπηπηα σαίδίῃδη {τὰ Π| ΔΗΠηΪη ἐπδιητηδ, νη ἢ [Δ1}-- 

γδη ἀάπίπα [αύνί1Ζο (4) Ἐ (ὄν: ΟἸν τα ἢρά] 15. 

. 21. 7248} Κνδῃὶ ἴῃ δ] πηῖη ἴῃ {Π1Ζάϊ] 41}. 181 τη] Πᾶποὶ Ἱππία πῃ 

θόγβ]Ὁ05. ὑπαΐα Ῥαγη [δἰα, οἱ ἰανιαδαάρθιηα ὈῚ ὈΠαΐ}4 νι 15. ὈΪ ἴΠ8, 

28. 74} 15. δηἀπδπὶ ἴπἃ Ἐ δηδ 8.115 [6] Π8Δη5 141} ἐπι π148 σὰ- 

{πᾶ Δ Κνδίῃ:. 

29. (Νὰ [τα] ὁ Π]ςά15. [Κὰ]κ {ποίπδηδ, ἔτάυ]ηῦπα ἤάυ)α, ὈΪ ναύγαα 

{ποθι ηϑιηπα ἴῃ σαγαϊ}}α ; 

90. «Ὑπαηαὸ [ὄμναη ἀπρόπα τηθῖηα πδίθιη {πθῖηδ, 

91. (ΤΙδδὶ τηδην δ ἴῃ δηαναίγί]α ἃ] ἀϊζὸ τηδηδροὶηῦ ; 

92. ΤΛΟΠδί απ ΔηαΠα]οἰηάϊ {μα Δ ναΐμα τηαηαροίη {ποὶ- 

πάϊ ᾿Πνδῦ]α." 
33, 7981}. γὰβ [Δ ἘΞ 141} ἀϊποὶ 15 Ἐς ΠΙΔΑΙ οἰ Καηἀόπα ἃπα ὑπάϊπ), 

τπὖθ] γόαϊάα νἄίαῃ Ὁ 1η8. 

94. 248} ἐπι] 116 Ἐ Θγιηδίδη 1411 Κναίῃ ἀὰ Μαγπη ἀϊμοίη 

Οἴ5. ,βάϊ, ἴΙῖἃ Πρῖτα ἀὰ ἀταία 784} αϑίταῦϊ τηδηαρσάϊχα ἴῃ παδ]α 74} 

ἀπ (άϊκηά! ἃπαίακαπηάϊ. 

90. {14} ἰμδη ἐποίηα [ΠΡ η5. [ἀϊνα]α {παῖ γῃραρρῖη Παίναβ, οἱ 
Δ ἀμ α]] ἀϊηἀάπι 5. τηδηδράϊηι ἢδίγίδηῃ τηϊ πο ῖ5.ἡ 

80. {Δ} νὰαβ ἀππὰ φριαύδἑοϊβ, ἀαύμέαν Ἐδηπθ]15, α5. Καη]α Αἰδ-- 

γ15. (Ὁ) γι] σα ἀασὰ τηληδράϊχα ΠΙδηαδΘὶ τϊἢ θη ἄτα ΠΠθαη 

ἔγ8 ΠῚ τηϑραί 6 ]η [δ᾽ ηδ], 

91. Βὸ ἔπδη νἱαπνὸ Ἰδγὸ δμξάπίμαηᾷ 14} Πανον, (ἢ εἰ δῇαά]α 
[αΐνγα 41} [αἰ Π] πὴ 18} ὈΙἀδιη Ὀ] απ 6(1) Ἐ [{γάπ7 4] Ἐ παμέαιη 784} 

ἄδρδπηι. ' 

98, 56 {Π1|Ζάϊ Ὠνθ]άϊ δἰ απ δηᾶθὶ ἁπαμάϊάϊι ἐράπ]η 14 τδάϊάα 
Οἱ ἴπα ἴῃ αἱ]άϊπι ἐμάϊμι πϑθοϊἀαηάδηι Ἰαξμδη ἴαίνα αὐ] γτῦ8. 



. ἘΝΑΝΌΟΕΙ͂, Ττῦσ. 2, 20---38. 

ρουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, χαὶ ὁ 
ἄνϑρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, 

προσϑεχόμενος παράχλησιντοῦ Ἰσραήλ, 
χαὶ. πνεῦμα ἣν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν" 

ΗΠ, θ᾽ ΚΣ ἢν αὐτῷ κεχρηματισμένον 

ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν 
. ϑάνατον πρὶν ἢ ἴδη τὸν Χριστὸν χυρίου. 

σὴ: Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς 
τὸ ἱερὸν" χαὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς 
γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Πησοῦν, τοῦ ποιῆ- 
σαι αὐτοὺς χατὰ τὸ εἰϑισμένον τοῦ 
γόμου περὶ αὐτοῦ, 

98. Καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς 

ἀγχάλας χαὶ εὐλόγησεν τὸν ϑεὸν καὶ 
εἶπεν 

29. Νὺν ἀπολύσεις τὸν δοῦλόν σου, 
δέσποτα, χατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνη, 

80. Ὅτι εἶδον οἱ ὀφϑαλμοί μου τὸ 
». ἀε, 

σωτήριόν σου, 
81. Ὃ ἡτοίμασας χατὰ πρόσωπον 

πάντων τῶν λαῶν, 
832), «φῶς εἷς ἀποχάλυψιν ἐϑνῶν χαὶ 

δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ. 

88. Καὶ ἤν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ 
“μήτηρ ϑαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμέ- 
γοις περὶ αὐτοῦ. 

84. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν 
χαὶ εἶπεν πρὸς ̓ αριὰμ τὴν μητέρα 

αὐτοῦ ᾿Ιδοὺ, οὗτος χεῖται εἷς πτῶσιν 
χαὶ ἀγάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ 
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμεγον. 

86. Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν 
διελεύσεται δομφαία, ὅπως ἂν ἀποκα- 
λυφϑῶσιν ἐκ πολλῶν χαρδιῶν διαλο- 
γισμοί. ὶ 

90. Καὶ ἣν Ἄγνα προφῆτις, ϑυγά- 
τηρ᾽ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς 4σήρ᾽" αὕτη 
προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζή- 
σασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς 

παρϑεγίας αὐτῆς, 

97, Καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοή- 
χοντῶα τεσσάρων, ἢ οὐχ ἀφίστατο του 

ἱεροῦ νηστείαις χαὶ δεήσεσιν λατρεύ- 
ουσα γύχτα καὶ ἡμέραν. 

88. Καὶ αὐτὴ τὴ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνϑ- 
ωὠμολογεῖτο τῷ χυρίῳ (ΞΞ ϑεῷ) χαὶ 
ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδε- 
χομέγοις λύτρωσιν “Ιερουσαλήμ. 

198 

οαϊ πριηθὴ ντηθοη, οὗ ποσῖο ἱ{{6 αι Ὁ8 

οὐ ὉἸππουαίιβ, οχρθοΐδηβ ΘΟΠ ΓΟ] αἰ! ΘΙ 

ΤύρΔΠο] ἢ οὐ ἰριγιπβ Γὰπούπβ ογαῦ ἴῃ 60: 

ΕΛ τοίροηί πη δοσορούαῦ ἃ [ρὶ γα 

[ἃπιοΐο, πορ Υἱίασιιθη [6 τηοτύθηι ὨΪ[Ὶ 

ΡΥΐὰ5. νἱάθγοῦ ΟἸυ σατη ἀΟΠΊ]Η]. 

ΕἘλ νϑηϊῦ ἴῃ [ρἰτῖθα ἴῃ ὑθιηρὶαμπη: οὐ 
οαπὶ ἱπαποουθηῦ ρΡαΘυαπι [6 πὶ ῬΔΥΘηΐΘ5 

οἷὰβ αὖ [δοογθηῦ [Θουπάσχμῃ σοῃίιθυμπα!ϊ- 

ΘΠ ἸΘΟῚΒ. ῬὉΓῸ 60, 

Εῤ ᾿ρίθ δοοθρὶῦ θὰ ἱπ ὑΪη85 [88 

δῦ Ὀθηραϊχιῦ ἄθαμι οὐ αἰχὶύ 

Ναμο αἰγαϊ 5 [ΘΥσ απ ὑπαπι, ἀοπηΐηθ, 

[βοσπάστη υϑυθατη ὑπατη πῃ Ρ806, 

Θυϊὰ τνἱιάθγαηῦ ΟΟΌΪ Πη6ὶ 

{111}, 

Θυοὰ ρᾶγδίς δηΐθ ἔδοϊθη ΟΠ Τὴ 

ῬΟΡΆΪΟΥΤΙΠ,, 
Τασπθη δ του δίϊοηθμ ρϑηαιη οὗ 

Θ]ουδ πὶ Ρ]ΘΌ15. ὑπᾶὰθ Π[Γ8Π8]. 

[αἰαύατο 

ΕΛ οὐαὺ ρδίϑι ἷιιβ οὖ πηϑύθυ' πη 6 8 

[ὌΡΘΥ ἰδ αὰδθ ἀἰοθθαηύαν 46. 1110. 

ΕΛ Βοποαϊχιν 1115 ὅυπιθοι, οὖ αἰχὶὺ 
δὰ Μανίδιη τηϑύθπὶ οἷὰβ Εοοθ ρο[ὰ8 
ον πἴο ἴῃ ταϊπᾶιη οὖ ΤΘ[ὈΤΥΘΟΙ ΟΠ Θ ΠῚ 

μια] δου ἰπῃ [{γᾺΠ6] οὐ ἴῃ Πρηστῃ οαΪ 

οοπίγδαϊοθύαγ: 
ΕΛ ὑπδπι ᾿ρ[18 ΔΗ Π]Δ ΠῚ) ῬΘΥ ΓΔΒ] 010 

οἸδάϊα5, αὖ γΘυθ θη ΟΣ τηυ]015. ΟΟΤα]- 

Ῥὰ5 οορ᾽ δύο 68. 

ΕΛ οὐδῦ ἀπηδ Ῥγορ θυ 8, ἢ]1ὰ ῬΒδ- 

ΠῸ6], (6 ὑσῖρα Αἰ: πᾶθο ρῥγοσθί θυ δῦ 

ἴῃ ἀἰθῦυβ τη] οὐ υἱχοῦδῦὺ οαΠῚ ὙἹῸ 

ἴμο 8ιηηΐβ (ορύθηι ἃ υἱγρὶ ηἰὐαύθ [ὰἃ, 

Εῤ Βᾶθο νἱάπσδ αἴχιιθ δα ΔηΠῸ5 οοΐο- 

σἰηΐα αααύξαον, απὰθ Π0 ἀϊξοθάοραῦ 
46. ἐθιρ]ο ἰθίπηϊϊβ οὖ Ομ θου ἃ οἱ θ 8 

(νὴ ποοίθ δἃ0 αἴθ. 
ΕἘῤ πᾶθο ἰρίᾳ Ποῖὰ [ἀρ υ θη θη 5. 60Π- 

βέοθαΐαν ἀοπιίμο οὐ Ἰοααθθαίαν ἀθ 1110 
οτμαπἶθ5. ααἱ οχρθοίαθαπύ τϑαἀθμιρ ΟΠ 61} 

Ἠ]ΘΙ ΙΓ] θη. 
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104 ΠΝ ΆΝΘΕΣ, ἘΠ. 2:. 89. ῆϑ᾽, 

Π, 390. {48} ὈΠΠδ υδίαύμαη «]]αΐα ὈΪ νι δα, ἔτάυ)ηβ, ραναπαϊαδάση 

ΠΚ ἴῃ (Οἰδ]β ]άϊδη ἴῃ Ὀαύτγρ (δἰηα ΝΑ ΖΑΥ ΙΗ. 

40. ἴτῃ ἐμπαία θαγη νῃβ [41 [νἱπἐμηδαα, Δ ῃπιὶη8. [ὉΠ ηδη 5 Ἐ 7δἢ 

πη ααρθὶη5 Ἐ 18} Δη 5 σα 8 νὰ8 ἃηὰ ἹπηΠηἃ. 

41. 71 νγαϊδάδάπῃ ἐπάϊ Ὀέγιιβ] 5 Ἐ 15. Ἰόγα πνδπηηδῃ ἴῃ ἰαϊταία- 

Ἰὸπι αὖ ἀα] 0 ρδίΚδ. 

42. 28} ὈϊΠδ ναῦν ἐν] νι ηίγιι5, ἀβραρσδηάδη ἤδη ἢ Ἰὴ ἴῃ 

Ἰαίγαίαὐϊγιμα Ὀἱ ὈΙαμ]α ἘΞ ἀπ] Πάϊ5, 

43. 78} υβυϊαπδηάδηι ἐμᾶπ5 ἀαθϑηβ, τη] Ππ8η6(1) Ἐ ρσαναηα!αἀδάπηῃ 

ΠΚ αἴϊνα, σαί ἰιβ (ἃ τπᾶριβ ἴῃ Ταϊνυἱα]όμη. [Δ αἰ νΠ!} πη Ἐ 

ἸοΙὸ [δ ἀϊιποὶ 18. 

44. ἩἨμπρ]απαῦηα ἴῃ ρα Π} 8 ἴπὰ νυ λη Κυδιηὰη ἀδρῚ8. νἱρ 18} 

(ὁκιάδαπη ἵπα ἴῃ σϑῃ 7] 8 714} ἴῃ Καπίῃδῃ. 

45. Τα} πὶ Βἰσιϊαπάηα ἴπὰ ραναπαϊἀδάπῃ [1κ ἴῃ ἰαἰγα[α]ὸπι [ὁΚ- 
. Ἰαηἀὐηδ 1Πᾶ. 

40. 724} γαυί ἴα ἀαραηβ {μγ]η5. Ὀιρδίαθη ἴηὰ ἴῃ 84} [Ἰδηάδῃ 

ἴῃ τηϊα]άϊπι 1ἀ 1 [ἀν] αηὶ 14} Πάμπβ]αηάδῃ ἴπὶ 14} ἔα Πηϑηάδῃ ἴΠ8. 

41. τὐϑροϊβπδαδάπη ἔπαπ 8161] {πάϊ ᾿άπβ] πάλη 15 δηδ ἔγαθίη 

74} ἀπᾶὰνὐγα]αιῃ 18. 

48. 18} ρσαίαπναηάδηβ ἴηα [ΠΑ] οἰ κιἀδάπῃ 141} Κνδίμ ἄὰ Ἰπηηηᾶ 

[ὁ ἀϊιποὶ 15. ,Μαράιι, ἵνὰ ρμαίανι ἀδβ ὑη5 [νὰ [(ἀ1, (ἃ αἰΐα ὑπθ]η5 

788 1κ νἱππαηαὸπε [ὁκιάδαάσιῃ {μπκ."ἡ 

490, 714} Κναΐί ἄἀὰᾷ ἴπ (να {παΐοὶ (κια θα}. πΚ ἢ πἰὰ νἱ]8-- 

ἀπ, ὑμαΐθὶ ἴῃ ὑμάϊῃη αὐζϊη8. 16 1η15 {Καυ]α νἱΐδῃ 7" 

50. 28} ἴ]α πὶ ἐγόύμαπ ἐπαιημηα ναύγαα, ὑπᾶῖθιὶ ται ἀὰ ἴπ]. 

51. 2761} 447] ταϊι ἢ ἴπὰ [11 Κναπὶ ἴῃ ΝΝΑΖαγα 0} 18} γὰ5. απάπδ- 

Ἰαπα5. ἴπη. Ἴα] ἀϊιποὶ 15. ρσαϊαϊἄϊαα. {πὸ ναύγᾶι 411 ἴπ Παίγη [8]-- 

ὨΔΠΠη ἃ. 

ὅ2, 7} ἴθ ὑπάϊῃ ἐδἀθίη. 18} ναμήθάπ. 74} δηίάϊ αὐ σαΐπα 

78} Ἰηδηπδ]η, 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ. Τῦςσ. 2, 839.---52. 

Π, 39. Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ χατὰ 
τὸν γόμον χυρίου, ὑπέστρεψαν εἷς τὴν 

Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέϑ. 
40. Τὸ δὲ παιδέον ηὔξανεν χαὶ ἔχρα- 

ταιοῦτο πληρούμενον σοφίας, χαὶ 
χάρις ϑεοῦ ἣν ἐπ᾽ αὐτό. 

41. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γογεῖς αὐτοῦ 
χατ᾽ ἔτος εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ 
τοῦ πάσχα. 

42. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεχα, 
ἀναβαινόντων αὐτῶν (εὶς Ιεροσόλυμα) 
χατὰ τὸ ἔϑος τῆς ἑορτῆς, 

48, Καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, 
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν 
᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν “Ιερουσαλήμ, καὶ 
οὐχ ἔγνωσαν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐ- 
τοῦ (ΞΞ οὗ γονεῖς αὐτοῦ). 

44, Νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συν- 
οδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν χαὶ 
ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσιν 
καὶ τοῖς γνωστοῖς, ᾿ 

45. Καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρενναν εἰς 
“ερουσαλὴμ (ἀνα)ζητοῦντες αὐτόν. 

46. Καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς 
εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ χαϑεζόμεγον 
ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα 
αὐτῶν χαὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς" 

47. ᾿Ἠξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀχούογ- 
τες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀπο- 

χρίσεσιν αὐτοῦ. 
48. Καὶ δόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, 

χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
Τέχνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ, 
ὃ πατήρ σου χἀγὼ ὀδυνώμενοι ἔζη- 
τοῦμέν σε. 

49. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι 
ἐζητεῖτέ με; οὐχ ἤδειτε, ὅτι ἕν τοῖς 
τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 

ν 2 Α 5 “ Π - 

᾿ 50. «Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆχαν τὸ ῥῆμα, 
0 ἔἕλαλησεν αὐυτοῖς. 

51. Καὶ χατέβη μετ᾽ αὐτῶν χαὶ ἠλ- 
ϑὲν εἷς Ναζαρέϑ, χαὶ ἣν ὑποτασσόμε- 

γος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει 
πάντα τὰ δήματα ταῦτα ἐν τῇ χαρϑδίᾳ 
65 

αὐτῆς. 
ὅ2. Καὶ ᾿Ιησοῦς προέχοπτεν σοφίᾳ 

χαὶ ἡλιχίᾳ χαὶ χάριτι παρὰ ϑεῷ χαὶ 
ἀγϑρώποις. 
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ΕΓ αὖ ρϑυίβοοσαηῦ οχηηΐα (δου πα πὶ 

Ἰθρθιι ἀουηϊηΐ, ΤΘΥΘ Π Γαη ἴῃ ΟΠ] ἄτα 
ἴῃ οἰνι αὔθ [ἀδῃὶ ΝΑ Ζδτοίῃ. 

ῬΆΘΡ δαΐθηι ογθίοθθαῦ οὐ οοπίογία- 
θαύαν ΡΙΘηι5 ἀρ᾿θηὐίἃ, οὐ οταίϊα ἀοὶ 

ογαῦ ἴῃ 1110. 

Εὺ ᾿ἰθδηὺ ρϑιθηΐθβ οἷιὰβ Ρ6Ὶ ΟἸΠΠ6Β 
ὍΠΠΟΒ ἴῃ Ἠϊ]οΙ] Θὰ ἴῃ αἶθ [Ὁ]]Θπηπὶ 
ῬδΙομ8 6. 

Εὺ οὑπὶ ἔδούιαβ οἰϊύ δηπουη) ἄπο- 

ἀθοίπη, δοθπἀθηείθιιβ 115. ἴῃ Η]ΘτοίΟΙΥ- 

τη8Π) [Θου πα ππη σΟΠ αὐ ἢ 6 πὶ α161 ἔθ [{], 

ΟὈΠΙἀτατη δύ [6 αἰ θ θ5 οὐτὴ τϑαϊτθηῦ, 

ΤΘΙΠΔΏ [Ὁ ῬΌΘΙ ΤΟΙ ἴπ θυ Ἀ]6 πη, οὐ 

ὭΟἢ ΟΟρΏΟΥοΓμηὗ ῬΙΘηὐΘ5 οἰαβ. 

ἘχΙΓΠσηδηῦθα δαΐθπὶ {Πππτὼ οἰ ἴῃ 

οοτηϊαύα, γϑηθυτῦ ἰθὺ ἀἰθὶ, δὖ γθαα γ8- 

Ὀδηῦ θὰπὶ Ἰηΐθι οορηδίοβ οὖ ποίοβ, 

ΕΛ ποὸμ ἱμπνθηϊθηΐθβ ΤΘρΤΘΓ [πηὐ ἴῃ 
ΗΙογα ἃ] θὰ σθαι γθηῦθα. ΘΌΠΙ. 

Εὖ [αούπμι οἰ ροίε ἐπ ἀσατη ἰῆγθηθ - 

ταῦ 1Ππ|πὶ ἴῃ ὑθηηρ]ο [βἀθηΐθιῃ ἰῃ π16- 

ἅ1ο ἀοοίογαπι, διαϊθηύθιη ἴ1105 οὐ ἰπέρυ- 

τορϑηΐθιῃ 605: 

δύαροθαηῦ δύο ΟἸΏΠΘ5 αἱ ΘῈΠῚ 
δια] οθαηῦ [ἀΡΘῚ Ρυπαἀθηΐα οὐ στρ ροη [5 

Οἷα 5. 

ΕΛ νἱάθηΐθς δατηϊγαί! (απὸ, οὐ αἰχι 

τηδίθυ οἷὰβ δὰ ἢ]ὰπὶ ΕἾ, ααϊᾷ ἔδοϊ [ἰ 

ΠΟΡῚ5 [10 Ὁ 6666 Ῥδίθι ὕπιιβ οὖ δρῸὸ 40]6η- 
ἰθ5 ααΔΘΟΥΘ ΔΙ ἰδ. 

Εῤ αἷῦ δὰ 1Πὺ05 Θυϊά οἱ ψαοά πὶ 
ααδογθ δύ Ὁ πρίοιθ δ απἰα ἰπ ἨΪ5 
ααδ6 Ῥαίγ5 πιϑὶ (απὖ οροχίθὺ τη6 οἴ Ὁ 

Εὖ ἱἸρῇ ποι ᾿πέρθ]] χθυιιηῦ γϑυθππι αποᾶ 

Ἰοσαίαβ οἱ δά 11105. 

ἘΠῚ ἀρίοθμαϊῦ οὰπὶ οἷβ οὐ νϑηὶϊῦ ΝἃΖἃ- 

τϑίῃ, οὐ οταὺ [αραϊύαβ 1115: οὖ τηδύου 

οἰ. ΘΟΠΓοΥγαθαῦ οτηπηΐδ σουρθὰ μᾶ60 ἴῃ 

ΟΥ̓ ἴυο. 

ΕΛ Ιοἴαβ ρτοβοϊθθαύ [αρ᾿θηύϊα, οὐ 86- 
ἰαΐθ οὐ ρταίϊ ἃρᾳᾷ ἄθαπι οὐ Ποιῃΐῃθ8, 



196 ἘΥΑΝΟΕΙ,  ἘΠῸ..9: 1... 

1Π, 1. ἴη ὄγτὰ ἰμαη διηβιαξαί πα πἀϊη ἐμ πἀϊ πα Γἀπ8 Το αίτάπϑ Κάϊ-- 
(Αγἷ5, τἀρηὐηαϊὴ Ῥαπίϊάα Ἐ Ῥεϊ]αίάα. ἰπἀάϊα, 14} Παυτταρίη)α Ἐς {Π15 

(]οι !άϊαβ Ἠδνυδα6[1]5, ΕἸΠΡΡάσζιυῃ {πη Ὀγόίῃγβ 15 Πα αγυγρΊ]α  {Π|15 

Ἰτυγάϊαβ. 78} Τγακάπποϊ4άτπ5 ΙΔη 415, 18} Τυυ!δηϊάπβ ΑΙ ηὶ Ἐ ἤΔαγ- 
Ν 

γϑ ΡΊη]ἃ,, Ἔ 

2. Αἱ δὐπ(υλιμὯπὶ Ἐ συ α͵αιη Απηϊη 18} Κα)αῆη, ναῦΐῃ ναὐύγα 

σας 5 αὐ [ὐπαπηθη ΖΔΟΠ Πα ]η5. ππάπ Ἰῃ ἁπίμΙαάϊ. 

9, 241} Κνδπι ἃηᾶ 8]]Δη5 σάμ])λη5 [αὐγαδηάπβ πηδυ]δη 5 ἀάπροίη 

Ἰαγοισὸβ ἀπ [τα]δία Πανδύγνηϊῶ, 

4. ϑϑιγαίνᾶ ρσαιηδ!α ΤΠ ἴῃ ὈΟκῦμη ναύὐγαθ ΕΠ ΆΘΙΙη5. ῥγδήὐάπβ 

Κυμαπαϊη5. ΠΡ ηα νρ)] πα ]η5. ἴπ ἀπέ! 441, Μδηνοὶα νἱρ ἔγάμ)η5; 

ΓΔ] ὐὺ5 νύν κοι] Πἀϊρ 5. ἴδ; 

ὅ. ΧΑ11] ἀκα! Ἐ ἀϑ]]ΠΠ8α. 141} 811 [αἰ τρτιη]ὸ 141} Ὠ]άϊηδ σαῃπάϊν- 

Ἰαᾶα. Δ} ναίγυ μι ὑπαΐα νγαϊκνὸ ἀπ ταϊπίδιητηα. 18} πβαγα[ο]5. ἅα 

ν]σδπὶ [14 {Ππ0ά 11]. 

0. 1411 σαί ν1}} 411 ἀκ παίθίπ σας. ἡ 

{. Κναίῃ ἐπὰπ ἀπ ἐπάϊπη αἰραρρδηάθὶμη τη δ 6 1η1 ἀἀπρ]αη ἢ’ ΔΠῚ 

[15 (Καῃὴϊ πδαγᾶ, ἤναβ σαύάϊκηϊαα, ἴΖνὶβ ἐπ] πη Ταύγα ἐπδιητηα, δ ηδ-- 

γα ΠῚ ΠδίϊΖὰ 

8... ,ναύγκ)άϊι ἢ πὰ ἀΚύδη Ἐ ναϊνἐΠαΐα Ἰαγοῖσὺβ. 14} πἰ ἀπρίπηά! 

Κνιῖῃδη ἴῃ ἴΖνὶ8.,Αὐἰΐδη ἀϊσαμη ΑὈγΔΠδιη.. Κυλ]α ἀὰπῖκ ἴΖυ!β, {Ππαΐϑὶ 

τηᾶρ σαΐ! τι5 [[ἀϊηδιη {πάϊμη πὐγάϊβ]αη. Ὀᾶγηὰ ΑὈΥΔΠδΙηδ. 

9. ,Αὐβίπδη 71ὰ [ὃ Κνὶχὶ αὐ ναύνεϊπι Ὀαρτηᾶ ΠΡ. 411 πὰ Ὀαρτηδ 

ὈΠΟαἰγδηἀδηδ ἀκαη σοα πϑιηάϊίαα 14} ἴῃ ἔπ σα]αρ]ααα." 

10. {4} ἔγδγιη ἴηα Ἰηλπαροὶηβ Κυϊῃδηάαηβ πη ἢνα ἰάμυάϊπηδ )΄ 

11. Απαπιαῆαπαβ. ἐπὰη Κναί ([ἀ]1π|), ϑὅᾳ. Βα ρΡαη 5. ὑνὸβ ράϊαοβ 

σἰθάϊ ὑπαιητηα πη ΠΡ Πα Ϊη, Δ ἢ (Δθὶ Ππαθάϊ τηδίϊη5, [τη] δἰ κὸ ἐάα]άϊ." 

12. Κνδιηθῃ {Ππὰπ τηὐίαν]ὸβ ἀάπρἼ]αῃ [αἰ Κνδέμπη ἀπ Ἰπηπια ,1.,41-- 

[τἱ, ἔνα ἰάυ)άϊπηδ 7" 

19, Τμάγὰΐ Κνδαί ἀἂὰ ἴῃ ,(ΝῚ ναηῦ υἱᾶνῦ ὑμπαίοθὶ ρσαγάϊα {[|8] 

᾿ 



ΕΥΑΝΟΈΙ, Τὺ. 8, 1---18, 

ΠΙ, 1, Ἐν ἔτει δὲ πεντεχαιδεχάτῳ τῆς 
ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμο- 
γεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς ᾿[ου- 
δαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας 

Ἡοώδου, «Ῥριλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας 
χαὶ Τοαχωγίτιδος χώρας, χαὶ «Τυσαγίου 
τῆς ᾿Ἵβιληνῆς τετραρχοῦντος, 

2. Ἐπὶ ἀρχιερέως Ἄννα χαὶ Καϊά- 
φα, ἐγένετο ῥῆμα ϑεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάνγην 
τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τὴ ἐρήμῳ. 

8, Καὶ ἦλϑεν εἷς πᾶσαν περίχωρον 
τοῦ ᾿Ιυρδάγου χηρύσσων βάπτισμα 
μετανοίας εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

ἄς τ ῶς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου «Ῥωνὴ βοῶντος 
ἐν τὴ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
χυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 

αὐτοῦ ! 
5. Πᾶσα φάραγξ πληρωϑήσεται χαὺ 

πᾶν ὅρος καὶ βουνὸς ταπεινωϑήσεται, 
χαὶ ἔσται τὰ σχολιὰ εἷς εὐθείας χαὺὶ αἵ 
τραχεῖαι εἷς ὁδοὺς λείας" 

6. Καὶ ὄτννεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτή- 
ριον τοῦ ϑεοῦ. 

ἡ. Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐχπορευομένοις 
ὄχλοις βαπτισϑῆναι ὑπ αὐτοῦ Γενγή- 
ματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυ- 
γεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 

8. Ποιήσατε οὖν χαρποὺς ἀξίους τῆς 

μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησϑε λέγειν ἐν 
ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿βραάμ' 
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ ϑεὸς ἐκ 
τῶν λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ 
᾿βραάμ. 

9. Ἤδη δὲ χαὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν δί- 
ζαν τῶν δένδρων χεῖται. πᾶν οὖν δέν- 
δρον μὴ ποιοῦν χαρπὸν χαλὸν ἔχχό- 
πτεται χαὶ εἷς πῦρ βάλλεται. 

410:: Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι 

λέγοντες ΤῈ οὖν ποιήσωμεν; 
11. “ποχριϑεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ 

ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ 
ἔχοντι, χαὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως 
ποιείτω. 

12, Ἦλϑον δὲ καὶ τελῶναι βαπτι- 
σϑῆναι χαὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν Ζιδά- 
σχαλε, τί ποιήσωμεν; 

18. Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Π71η- 
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Αππο δαίοπι αὐϊηὐοάθοίϊπηο ἱπηρ  Υ]] 

ΤΙ οΥ Οδοίατίβ, ρυοοαταηίο Ῥοηίϊο Ῥὶ- 

Ιαύο Ππάδθαπι, ἐθέγασομα ἃπέθτη (8]1- 

Ιαθᾶθ Ἡργοάθ, ῬΒΠῈρρο δαΐθιη ἔγδίγρ 

οἷὰβ. ἐθέγασομα Τἐαγαθᾶθ οὐ ΤΥΎδοποηϊθῖ- 

αἰ γϑρίοηϊβ, οὐ Τυγίαηϊα ΑΙ ηΠδ6 ἐ6- 

ἰγᾶτοῃᾶ, 

ΘῈ ρυϊποίρίθαβ. [Δοογάοίαπι Αππᾶ οὐ 

δίαρμα, [ούστη οἱδ νϑυθαπι ἀθὶ [ὈΡΘῸΣ 

Τομαπηθιη Ζϑομδγαθ ΑἸΐατα ἴῃ ἀδίθτίο. 

Εὖ νϑηϊῦ ἴῃ ΟΠΊΠΘΠῚ ΤΘρίοηθπι ᾿οτἀδ- 
ΠΪ5. ΡΥ ΔΘ οδπΠ5. ὈδρΟϊπηὰπὰ ρδθηϊ θηὐίδ 

'π ΤΘΤΗΪ [ΠΟ Π 6 πὶ ῬΘΟΟΔΙΟΥ ΙΗ, 

διοαῦ [οὐρέατη οἱ. ἴῃ ΠΡ Ὸ [ΘΥΤΠΟΠΊΙΠῚ 

ΕΓ[αϊδθ ριορπμθίδ Ὗοχ οἰδιηδη 5 ἴῃ ἀ6- 

[οὐῦο Ῥαγαῦθ γίδπιὶ ἀοχηϊηὶϊ, τϑούδβ ἔδοιίθ 

[βχηϊύαβ ἰδ: 

Οπιηΐβ στα}}}5 ἱπηρ]ΘὈἰθαγ οὖ ΟΠΊΠΪ5 

ΤΠ0Π5 οὗ 60]115 ΠΌΠΟΙ αΥ, οὐ ογαηῦ 

ῬΙᾶγα ἰπ αἰτϑοία οὐ δίρϑια 1η σἱδβ ρ]8- 

ἨΔ 8, 

Εὖ νἱἀθθιῦ ΟΠ Πβ ΟΔΤῸ [ἀ] αὐτο ἀθοὶ. 

Τιοοραῦ οὐρὸ δὰ ἐὰθα5 απ 6χὶθ- 
Ὀδηύ αὖ ὈΔρὑϊΖα θη αν 80 ἱρίῸ (θη πη] η8, 

ὙἹΡΘΥΔΤΙΠ], ααἷβ Οδύθηαϊῦ γοδὶβ {ὈΡῸΓΘ 
ἃ. σϑηΐαγα, ἰτἃ ὕ 

Εδοῖΐθ οὐρὸ ἔπιούαβ αἰρηοβ ρϑϑηΐ- 

ἐθηίϊ8. 6." οὐ π6 Θοθρϑυ 5 ἀΐοουο Ῥδίγ θη 

ΠϑΌΘσλαΒ ΑὈΥΔΠᾶπι: αἶἰσο οηΐπη τ θὶδ 

ααΐα ρΡοΐθίῦ ἀθὰβ ἀθ Ἰδρι αἰ θὰ {{{|5 [ἀ5- 
οἰΐαγτο ΠἸϊο ΑΡτδπδθ. 

[τὴ Θηΐπη [Θοασὶβ δά τϑάϊοθιη δυΡο- 
ΓᾺΠῚ ῬΟΙ[Γἃ ΘἰΌ : ΟΠΊΏΙΒ ΘΥΡῸ ΔΥΡΟΥ ΠΟΝ 
ἔδοῖθηβ ἔπιοίαπη Θχοϊἀϊδαῦ οὐ 1 ἰρηΘΠη 
τηϊ ὑπ. 

ΕῸ ᾿ηὐοιτοσδαθδηῦ Θαμ ἔπγθα6 ἀΐο6η- 
[65 Θυϊά οΥὐρὸ ἔδοίθπηαβ ἵ 

Βοίρομάθηβ δαΐθπι αἰοοθθαὺ 1115 Θαΐ 
Παθοὺῦ ἀπ ὑπηϊοαβ ἀθῦ ποθ Πδθοπίΐ, 
οὐ αὰὶϊ παρϑῦ οἰοαβ ἤτπα] ον ἔδοϊδύ. 

γοπουπηῦ δαΐθιη οὐ ρα] οδηΐ αὖ Ρᾶ- 

ΡὐϊΖαγοηΐαν, οὐ ἀϊχοσαπὺ δὰ {Ππ|πὶ Μδρὶ- 

[[6Υ, φυϊᾷ ἔδοίθτααβ 
Αὐ {ΠῸ αἰχίῦ δὰ δος ΝΒ διηρ 5 



1.8. ἘΥΑΝΟΘΈΙ, Τὺ0. 8, 14---.25. 

ἸΖγ!5, ]1ἀπβ]ἀ 1}. “Ἐ 

ΠΠ, 14. Ἐτόμαμ {παπ ἵπα 18} {πάϊ τη] πἄδηθ Κνυ!παηἄδηβ 8} 

γοὶβ νὰ ἰάπ]άϊπια 6 [411 Κυαί! ἀπ ἴπι ,ΝῚ πιδηπδημαη μόνῃ, πϊ- 

ΤΠ ΠΠΔΠΠπη ὩΠΑΙΠΠ Δ ] 414 Ἐ 74}} να] ἀάΠ ἀππόμη ἸΖυδγάϊμη. 

15. Αἱ νδηϊαπάροίη ἐπα [4111] Ἰηαπασϑίη 14} ὑπαρ κ] απ ἀπ 4]]ἀ πη 

ἴῃ Παίτίαμη (οἰηάϊπη Ὀἱ ἰμαπηοίη Ἐ, πὰ ἀυϊιὸ (ᾳ νὰ Π ΟΠ Ὸ8 ὕ, 

16. Απα]ιὸβ {πὰη Ἐ ἰπαππῶβ αἰ]άϊπι κυ! παπᾶθ ἧι 81Π|5. Ἰζν!β 
γαίῃ ἀάμυρ)]α ; Τἢ σαροίθ {νἱπιμῦζα τηΐ5, ἐμῖχοὶ ἴκ Ἐ ΠῚ πῃ ναί ἢ 5 

δα θἰπάδη [Κἀπααγάϊρ [ΚόΠ15. ἴ8, (ἈΠ ἴΖν!β ἀάθρο!}} ἴῃ ΔΒΙΠΪη γοὶ- 

Πιδιήτηδ 714} [ἘΠ] ; 

17. “Παραηβ. υἱπυ μι ΓΚαύγοπ ἴπ Ππαπᾶάϊ [(εἰημάϊ 1ὰἢ ρϑηγά Π6 10} 

σαντα κΚ (οἰη. 186 ὈΥΙσοΙ Καύστῃ ἴῃ θδη(α [δἰπδιηπηα: τύ δῆδηδ 

Ἰηΐδη 610} {αΠ]η ἀΠΠν ΡηΔΠαΙη .ἡ 

18. Μαμπαραῃ-ἰΠδῃ 78}} πύλαι {πγὰ {Πα 58. ἐπι {01} ἀὰ τη πα ρθη. 

19, ἴ Πενδάὸβ (ἃ ἑαϊἐγαυϊκὸβ. σία καπβ ἔγαπὶ ἴπηηα Ὀἱ Ηδνδαϊδ-- 
ἀοίη Κνὸη Ὀγοίῃγβ. 15. 714 ὈΪ 4118, {πὖῦδ] σαναύγῃηϊα αὉ11ὰ Ηδγδαδδ, 

20. Δπδάϊάμπκ [811 ὑπαΐα ἃπὰ ἃ11ἃ 18} ραϊάμπκ ἰμαππῶη ἴῃ Καγ- 

Κανᾶ]. 

21. αν {πὰπ, Οἱ πὸ ἀάπριαα 411 τπὰπαροίπ, ἘΞ Δ} αὐ ἴδια Ἐ 

αὐ ἀρ ἀδηγπηια, 14. ὈΙα] 41 πδ] ακηῦ ἃ ΠΙΠῚΠ5 

22. 4Δ}} αὐϊάα]α δῃτηα (ᾳ νϑῖπα 161 κὶ5 πηάϊ [νῷ 85 δὴα ἴπᾶ 

74} [μὰ ἀ8. Πἰηΐηα γα ΚυιΠδηά6 1 Ἐς ΤῊ 15. [Π|15 Π]6Π5 [ἃ 

Παρὰ, ἴῃ {ππιΖθὶ νι] ρ] δ κά]. ἡ 

239, 94} ΠΠΡὰ νὰβ [ὀία5 [νὰ Ἰόγὸ {18 εἰσίν υἱ ρσακαπίπάϊ, 

ἔναθι Ἐ (ἀμΠπ|5 πηι) 48. νὰβ [ὀ(ῆβ, (ππάπ8 ΗΦΙοΙ5, 
,ὔ 

24, Ῥυπάϊβ ΜαιΠδιῖβ, [ππάπϑ Παίν οῖβ, Γπηάπβ ΜΠ Κοῖβ, ἢ ἀτι5 

Δ ΠΏ1η5, [ἀπάτα [Ο(Δἢβ, 

20. Ῥαηάϊθ. Μαϊἰίαςηἶϊνίβ, [ἀπάπϑ Αππμηδηβ, ἐππάπβ ΝΔΌΜΪ5,. [ἃ-- 

πάϊιβ. Αἰ] 6 15, [απηάπ5 Ναρράϊβ, 



ἘΥΑΝΟΈΙ,. τὺσ. 8, 14---25. 

δὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν 
πράσσετε. 

ΠῚ, 14. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρα- 
τευόμεγοι λέγοντες Καὶ ἡμεῖς τί ποιή- 

σωμεν; χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα δια- 

σείσητε μηδὲ συχοφαντήσητε, καὶ ἀρ- 
χεῖσϑε τοῖς ὀψωγνίοις ὑμῶγ. 

15. Προσδοχῶντος δὲ τοῦ λαοῦ χαὶ 
διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς χαρ- 
δίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μή 
ποτὲ αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 

106. ᾿πεχρίνατο ὃ Ἰωάννης ἅπασιν 
λέγων Ἔγω μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς" 

ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ 
εἰμὶ ἱχαγνὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑπο- 

δημάτων αὐτοῦ, αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν πνεύματι ἀγίῳ καὶ πυρί" 

17. Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 
χαὶ διαχαϑαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ 
συνάξει τὸν σῖτον εἷς τὴν ἀποϑήχην 
αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον χαταχαύσει πυρὶ 
ἀσβέστῳ. 

18. Πολλὰ μὲν οὖν χαὶ ἕτερα παρα- 
χαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόγ᾽ 

19. Ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης, ἐλεγ- 
χόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ “Ἡρωδιάδος τῆς 
γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ χαὶ περὶ 
πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρώδης, 

20. Προσέϑηχεν χαὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶ- 
σιν χαὶ χατέχλεισεν τὸν ᾿Ιωάγγην ἐν 
[τῇ] φυλακῇ. 

21. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισϑῆναι 
ἅπαντα τὸν λαὸν χαὶ Ἰησοῦ βαπτισ- 
ϑέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχϑῆναι 

ππε τ π τς 
τὸν οὐρανόν, 

22. Καὶ καταβῆναι τὸ πγεῦμα τὸ 
ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς(ε)) περιστε- 

ρὰν ἐπ' αὐτόν, χαὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ 
γενέσϑαι Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπη- 
τός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

28. Καὶ αὐτὸς ἣν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν 
τριάκοντα ἀρχόμενος, ὧν ὡς ἐνομίζετο 
υἱὸς τοῦ ᾿Ιωσὴφ τοῦ Ἢλ). 

24. Τοῦ Μίὰατϑὰτ τοῦ «Πευὶ 
Μελχὶ τοῦ ᾿Ιανναὶ τοῦ ᾿Ιωσὴφ 

τοῦ 

26. Τοῦ Μίατταϑίου τοῦ ᾿ἅμως τοῦ 
Ναοὺμ τοῦ Ἔσλὶ τοὺ Ναγγαὶ 
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ααδηι ΟΟὨ ΓΕ αύατι οἱ σνο ὴ5 [δοϊαί 5. 

Ταῤουσοραθαμύὺ δαΐθπι θὰπῃ οὐ τη] θ 5 

ἀϊορπίοα Θυϊὰ ἔδοϊθπγαβ οὐ ποϑ ἡ Εὖ αἷὐ 

1115 ΝΠ Ϊ 6 ΠῚ ΘΟΠΟα δ .15 ΠΘα 6 σϑ]ατη- 

Ὠΐδτη ἰδοϊαια, οὖ οοπέθην οἰζοίθ [{|-- 

ῬΘΠΑ 5. νϑ[ὑγῖ8. 

Ἐχ ΓΙ πηδηΐθ δαΐθπι ῬΟΡαΪο οὖ οορὶ- 

ἐαπέϊθας οπηηϊδβ ἴθ ΟΟΤΪθὰ5 [15 ἀθ 

Ἰομᾶηπθ,, π ἔογίθ ἱρίθ οἱΐυ ΟἸυ [ὰ5, 

Ποίρομαϊθ ΤΟ πημ65 ἀἰθθη5. ΟΤΠΪ ΡῈ 

Ερο φαϊάθπι δαὰδ ὈδρύϊΖο γοβ: υϑηϊοῦ 

δαύθμι ΤΟΥΟΪΟΥ τη, Οἶὰ5. ΠῸΠ [τη αἰ- 

σηῸ8. [ΟἸγθῦθ ΘουτρΊἂπι ΟΔΙ ΟἰΔ]Θ ΗΠ ΟΓΆΓΩ 

οἷαβ, ἰρίβ γοβ θδρυϊζαθὶῦ ἰπ [ρὶ για [ἀποῦο 

οὐ ἱρῃηὶ: 

Ουϊὰξ γοπ]αθτατα ἴῃ ππᾶπὰ οἷπβ, οὗ 

Ραγραθὶῦ ἀγθᾶμπι [Δπ|, δὺ ΘοηρτθσδὈϊὺ 

γι ἱοαπι ἰπ ΠΟΥΤΘΌτη [τη, Ρ8]Θἃ5 δαΐθιη 

σου θατϑῦ Ἰρπὶ ᾿ποχύπ ρα 111. 

Μαυϊία χαϊάθπι οὐ ]ῖα θυ πογίδηβ θυδῃ- 

σο]Ζαρθαῦὺ Ῥοραϊυπι: 

Ἠδοτοάοα δαΐθμι ὑθύγϑυο δ, οαπὶ ΟΟΥΤ]- 

Ρογθίαυ 80 10 ὯἋθ Ἡδγοάϊδθ ὈΧΟΥΘ 

ἔγϑύυβ (ὰϊ, οὐ ἀθ οπιμῖθιβ τη8}15. αὰὰθ 

ἔθοιυ Ηθγοάβξ, 
Αἀϊδοῖθ οὖ πος [ἄρτὰ οτηπῖα οὖ ᾿ποἷα- 

[ὸ ΤΟΠδμηΘ6 ΠῚ) ἱπ ΟΔΙΌΘΥΙΘ. 

Ἐδούστη οἱ διαΐθπι οὰπὶ ὈΔΡΟΙΖδΙ ύα 

ΟἸΊΠΪ5 ῬΟΡΌΪὰ5, οὐ Ιθίᾳ θαρύϊσαϊο οὐ 

οὐδηΐθ ἃρουίαμι οἱ. ΟΠ, 

Εῤ ἀοίοοπαιυ [ρἰτιθαβ [ἀπ οὔα 5 ΟΟΥ͂ΡΟ- 

ΤᾺ] [ρθοῖο Ποαὺ οοἸυτηθα ἰπ ἱρίαπι, οὗ 

γῸχ Ὧ4θ οϑϑῖὶο ἰδοία οἵ Τὰ 65. ΕΠΠῚ5 

τπρὰβ ἀἰ]θούαβ, ἴῃ 6 ΟοΟΙηρ οι ὺ τηϊῃ]. 

Εῤ ἰρίρ Ια οὐδῦὺ ἱπορίθῃηβ α8 1 
ΔΉΠΟΥ ἐγ σίηὐα,, αὖ ραϊαθδαύατ, Π]Ϊὰ5 

Ιοίθρῃ., ααἱ ἑαϊ ἨΘ]], 

αἱ ξαϊ Μαύπδαί, ααἱ ἕαϊῦ Τιθυῖ, ααΐ 

ξαϊ ΜΘΙΟΗΙ, φαΐ ἑαϊὺ ΙΔπηδθ., 61| ἔπ 

Τοίθρἢ, 

Θαϊ ἑαϊ Μαξμδίμϊαθ, ααἱ ἕαϊῦ ΑΥΊΟΒ, 

φαΐ ξαϊῦ Νιπι, αὶ ἕαϊ ἘΠῚ, 4] ἔπ 

Νάρρϑθ, 
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ΠῚ, 20. ϑυπάμπθ Μίδα ϊβ, [ἀπάπ5 Μαίας ϊάπ5, Γππ άπ βδίπη δ 61 η]15, 

(πηάπ5 ἴόίῥῆβ, [ἀπάπ5 ἴδαϊηβ, 

21. ϑυαηάμππ [ὁπδηηϊη5 ἢ, (ππάπ5 ΒΟΙπη5, (ἀπάϊπ5 Ζαύγα 87} 15, 

(υηάπι8 ϑα] αὐ 1 }15, (ἀπά ΝΟΙΠ5, , 

28, ϑαπάιβ ΜαΙΠΚοίηβ, (ππάπβ Ααἀάεοίηβ, (πηάπβ Καὶ δίδιηϊβ, [πηάπ8 

ΑἸνΠΊ Δ Π}15 ἢ, [απάτι5 ΗῤΥῖβ, 

20, ϑυηάμπα ἰ[άζιβ, [ἀπάτπβ ΑἸ] ο᾽αἰχαίτ5, Γαπάτιβ γε πηΐβ, ἀπά 5 

Μαϊιίαίῃδηῖβ, [ἀηάπ8 1, αἰννοὶβ, 

30. ϑαπάυβ ϑ'γημαίδηβ, [ἀπάπ8 [παΐηβ, (ἀπάπβ ἰόίδῆθ, [ἀπάυϑ 
ἸὸΠπαηπίης ἢ, Γππάπ8 ΑἸΠΘἰαἸκοί πηΐῖβ, ι 

91. ϑαυηάμπθ Μαι]δίαη!β, [ἀπάπ8 Μαρίηδηϊβ, [ππηάϊ8 Μαίας δηΐ5, 

(πάπ8 Ναύῃδηϊβ, [πηάπ8 Πᾶν Ια 15, 

39, ϑαηάμ5 [αἰ 4 1χῖ5, Πιπάπβ ΟΡ 15, Γπἀπάπβ Βαάδάζιβ, [πηάπ5 

δ! η15, [ἀπάπ5 ΝΑΙ η15, 

99. ιαμπάϊδβ ΑΠΙΘΙηΔήΔ 015. [ππάπϑ Αὐδιηϊδ, [απάπι Αἰζογβ Ἐ, [ὰ- 

πάιβ ΕδγΔ1ΖΙ5, (ἀπάπ8 [π4]η8, 

94. δυηάυσθ [ακΚόθ᾽5, [ἀπάπβ [{κ|15, Γἀπάπβ ΑὈΥΔΠΔΠ18, [ἀπά 8 

ΤΠΔΥη5, [ἀπάπϑ ΝΑ ΚΟΥ5, 

90, διαπάμπθ ϑαϊγκῖβ, [πηάϊ Βδρανὶβ, [ἀπάπ8. ΕΔ] ρῖβ, [ἀπά π8 

ΑἸθαίνῖβ, Γππάτπι5 ΘΑ] 8 Π115, 

90. ιυπάμπβ. Καρίηδηϊβ, [ππάπ8 ΔΥα κβδαῖβ, (ἀπά 615, [ἀπά 8 

Νάπδε5, [ἀηάτι5 Γι ΔΙ ΚΙ5, 

37. Βαπάτπ5. ΜΑΙ μα Ἁ}15, Γππάπθ Αἰηοκῖβ, (ππάπβ ἰανδαϊβ, [ππάπϑ 

ΜΔ]6]] α]]15, [απάϊι5. Κα ΘΙ ΠΔΠΪ5, 

98. αηάμπβ. ΑἸηδ[5, (ἀπάπα 415, Γαπάτι5. Αἀδιη18, Γπηάπ5΄ πί8. 

ΤΥ, 1. ἴῃ Ἰόίαβ. ἁ]ιηῖη5. νϑὶ ἷβ [8115 σαναηάϊάα [κ ἤαπι ἰαύγααπάι 

74 ἐαύ μὰ η8. γὰβ ἴῃ ὩΒΙηΐη ἴῃ ἀπέμι4 41 

ὦ. Ἰθαρὰ βάνὸν ἰΐϊριιη5, ἔἀϊϑη5 ἔπι ἀἸαθα]άπθ [411 πὶ τηδίϊαδ 

γαίμε ἴπ ἄαραπι άϊηάϊηι. [Δ αὐ πδιαήπαπάϊ ἐπάϊπι ἀαραιῃ Ἐ ἰδ ἢ 

σγδάαρβ νυ. 

9. 41 Κναῦ αι πὰ ἀἰαῦυ]α5 ἘΦ 41 [ἀηῖι5 Ἐ [1|6 15 σα 8, 

κυ!) ἐπδιημηα [{ἀϊηα., οἱ γαϊγεμάϊ Π]4105." 

4. {1} ἁπα]ιὸΐ ἴὸΠιβ. νἱθ να ἵπὰ Κυ! Παη 8 διὸ! {{πτ, ἐπαξοὶ πὶ 
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ΠΙ|,260. Τοῦ Μίαὰϑ τοὺ Ματταϑίου τοῦ 
Σεμεὶν τοῦ ᾿Ιωσὴφ (ΞΞ ᾿Ιωσὴχ) τοῦ 
᾿Ιωδὰ 

7. Τοῦ Ιωαννῶ (Ξει]ωανάν) τοῦ 
Ῥησᾶ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαϑιηλ 
τοῦ Νηοὶ 

28. Τοὺ ΜΠ]ελχὶ τοῦ ᾿4“δδεὶ τοῦ Κυω- 
σὰμ τοῦ ᾿λμαδὰμ τοῦ Ἢρ 

29. Τοὺ ᾿Ιωσὴ (ΞΕ Τησοῦ) τοῦ ᾿Ελιέ- 
ζερ τοῦ ᾿Ιωρεὶμ τοῦ Μι|ατϑὰτ τοῦ .«1ευὶ 

80.{ Τοῦ Συμεὼν τοῦ ᾿Ιοὐδα τοῦ 
᾿Ιωσὴφ τοῦ ᾿Ιωγνὰν τοῦ ᾿Ελιαχεὶμι 

81. Τοῦ Μελεὰ τοῦ ΜΙαϊνὰν (Ξ:Ξ 
ΜΜεννα) τοὺ ΜὶἊατταϑὰ τοῦ Ναϑὰν τοῦ 
Δαυεὶδ 

82. Τοῦ ᾿Ιεσσαὶ τοῦ ᾿Ιωβὴδ τοῦ 
Βοὺζ (ΞΞΞ Βοὸς) τοῦ Σαλομὼν τοῦ Να- 
ασσὼν 

33. Τοῦ ᾿Δμιναδὰβ τοῦ “διιεὶν τοῦ 
ρὰμι (Ξε ̓ ρνὴ τοῦ Ἐσρὼωμ (ΞΞ᾿ Ἐσρὼν) 
τοῦ «Ῥάρες τοῦ ᾿Ιούδα 

84. Τοῦ ᾿Ιαχὼβ τοῦ ᾿Ισαὰκ τοῦ 
᾿Αβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ 

»Ἢ» πω » τξ 

8956. Τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαὺ τοῦ 
φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σάλα 

906. Τοῦ Καϊνὰν (ΞΞΞ Καϊνὰμ) τοῦ 
ἀπρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ «““άμεχ 

87. Τοῦ Μαϑουσάλα τοῦ ᾿Ἐγὼχ τοῦ 
᾿Ιάρεδ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰν 

88. Τοὺ ᾿Εγὼς τοῦ Σὴϑ' τοῦ ᾿4δὰμ 
τοῦ ϑεοῦ. 

ΙΥ, 1. Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος 
ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου, 
καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τὴ ἐρήμῳ 

ὃ. Ἡμέρας τεοσεράχοντα πειραζό- 
μενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. χαὶ οὐκ ἔφα- 
γεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείγαις, 
χαὶ συντελεσϑεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 

8, Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ διάβολος Πὶ υἱὸς 
εἶ τοῦ ϑεοῦ, εἰπὲ τῷ λίϑῳ τούτῳ ἵνα 
γένηται ἄρτος. 

4. Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ ̓ Ιησοῦς πρὸς αὐ- 
τὸν (λέγων) Γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ 
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Θὰ ἑαϊ ΜΉ ΔΙ, αχαϊ ἔπϊς δίδει μδ- 
ὑπϊ6, αἱ αἱ ϑϑιηθὶ, ααἱϊ ἔα Ιοίρο, 

αὉΣ ἔα Τοάὰ, 

Φυΐ αὶ ΟΠ ηη ἃ, «αὶ ἔα Π οἴα, ααὶ 

ἔαϊὺ ΖοΙΟθΔθ6], ααἱ ἔα 8] 161, «αὶ 

[10 ΝοΙ, 

Θυΐ. [αἱ ΜΕ]ΟΏΪ, ααἱ ῥαϊε Αἀάϊ, χαὶ 
ἕαϊ0 Οοἴαπι, «αἱ ἑαϊὺ Ηδ]τηδάδπι, αὶ 

ξαὺ Ηδὸτ, 

Θαὶ ἔαϊ Τα, χαΐ ξαϊέ Ε]Ί 6 Ζου, χαΐϊ δαὶ 

Τουΐπι, ααἱ ξαϊῦ Μαύπαῦ, ααἱ {αἰ 1, ον], 

Θὰ ἔα ὅγτηθοῃ, σαΐ ππῦ [α68. σαὶ ξαϊὺ 

Τοίθρἢ, χαὶ ἑαϊῦ Ιοπα, ααὶ ἔα! ΕἸ αἰκίτη, 

Θαϊ ἐαὶϊῦ Μο]θα, σαὶ ἔαϊ Μϑηπα, σαϊΐ 

ξαϊ Μαύμδίμα,, «αὶ ἔαϊ Ναίμδη., αὶ 

[α10 Ἰ)ανά, 

Ουΐ ἔαϊν ΤοΙ͂6,. αἱ ἑαϊῦὺ ΟΥρά, ααἱ 
ἔαϊῦ ΒοοΖ, αὐ ἔαϊὺ σ'δ᾽πιοη, ααὶ [αϊῦ 

Νδδί!Οη, 

Θαϊ ἐαϊ Απιήπδᾶδρ, 4] ἔαϊῦὺ ΑΥ̓ΔΠῚ, 

αὶ ἰυϊὺ ΕΠτοιη, ααϊ ἔαϊῦ ῬΊΔΓΟΒ, 6] 

ἕαϊῦ [πᾳ86, 

ΘΟ ἔπι ΙΔ600, «αὶ ἑαϊ Το, 4αΐ 

ξαϊῦ ΑΡΥΆΠδπι, αὶ ἐαϊ ΤΏΔγΘ, ααἱ ἴαϊ 

ΝΔΟΠΟΥ, 

αὶ ἐπὶ ὅϑυας, ααἱ ἔα Παρδα, 4] 
ἑαϊύ ῬΊΔ166, ααϊ ἔα ΕθΘΥ, αα] ἔα! 8816, 

αὶ ἔα Οαίπδῃ, ααἱὶ ἔαϊῦ Αὐρμᾶχαά, 

4αὶ ἑαϊδ ὅπηι, «αὶ ἑαϊῦ Νοθ, ααυϊ δαὶ 

Τι 6 Οἢ, 

Οαἱϊ ἐπὶ Μαὐμαία]6., ααὶ ἔαϊῦ ἘΠΟΟΠ,, 
4α] ἕαϊὺ Ιατθα, ααἱ ἔαϊὺ ΜΆ]6ΙΘΠ6ὶ, ααΐ 

ἔα! Οδίπδη, ; 
Ουϊ ἐἑαϊ Ἐποβ, αὶ ἔπϊῦ δοίῃ, σαὶ 

ὺ Αἄδτη, «αὶ ἔαϊῦ ἀθ6]. 
ΙοἰῸ5 δυΐθτη ῬΙθπὰΒ [ριτι ἰδποίο 

τϑοτοί8 οἱ ἃ Ιοτάδπθ, οὖ ἃρθθδαύαι 

ἴῃ [ριτῖσα ἴῃ ἀ 6 ΘΥ 1} 
Ῥίοραβ φαδάταρί πα, οὐ ἐθιηρύδ θα 

ἃ ἀϊαθοϊο. ἘΠ πἰ 8} πιαπάπεανῦ ἴπ α16- 

Ῥὰ5 1Π15, δὲ φομίὈτητηδύϊβ 115. Θ τ. 

Τιχιῦ δαέθηι {Π1 ἀϊα θο1]ὰ5 δ᾽ Π]1ὰ5. ἀοὶ 

65, αἷς Ἰαριαϊ μαΐϊο αὐ Ρ8η15 βδύ. 

ΕἘῤ τοίροπα!ῦ δὰ 1Πυτῃ 16 πι5 δου ρ Πι 

Θίθ χαΐὰ ποὰ ἴῃ Ρ8Π6 [Ὁ]0 υἱγθὺ. ΠΟΤΊΟ 
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ὉΙ ]άϊ 0 ἄϊπαπα θά τηδηηα, [αἰ ὈΪ 811 ναύταδ σαίῃβ.7' 

ΙΝ, ὅ. Ζ4}} υϑύϊαΠδηα5. ἴπὰ (Δ Ὀα] 5 Ἐ ἀπ ἕαίγριηὶ πάμππαϊα) Ἐ δἰάα- 

δ᾽ῖ4α Ἰπηηια 8|1ΔΠ5. {π|πᾺ41Π8 {5 {15 τἀ] πη ραν ]5. ἴῃ {{ΠΚὰ τ 6115, 

6. 94} Κναίῃ ἀπ ἵἴπηπα (ὰ ἀἰαθαϊα5 Τῆὰ5. σῖρα ἐπμαία νδ] ἀα Ὶ 
[{Π|26] ἘΞ ΔἸ] ἴα 715} να]ίμπι 1Ζᾶ, απίδ πηῖ5 αὐρίθαη ΤῸ 718} ὉΠ|Βῃν διητηθ ἢ 

1061 Ἐ νυἱ]άα,. ριθα ἰμίδ." 

. Τῇὰ πὰ 7αθάϊ Ἰηνοίεῖ5. [πηΚ] Ἐ ἴῃ δηᾶναί ἘΠ) τη οἰ Πα ΠΊπη8, γαίγ-- 

{πῃ {πη ἃ}]." 

8. 98}}. ἀπαμαβαηάβ ἴπημὰ ἰδ ιβ Κνυδίῃ., ΘΟ δι! ΤῸ ,ἐτάπ) απ ρα 

ὑπϑίηδηα Ἰην οὶ 15. 14} Ἰππηα ἀϊηδιηπια {18 8} 418." 

9. ΤΠαίπνἢ  σαξάθῃ ἵπα ἴῃ ἰαίγαἈ] πὶ 18} σαίαςϊάα ἵπα δη8 

ΘἸΌΠ 841Π5 ἢ Κναῦ ἀὰ ἴημα ,]αθάϊ (ἀηπ5 [1|415 σαΐῃβ, γνδγΡρ 

ὑπὰκ {παύῃγὸὺ ἀ Δ] : 

10. Οδιμέ!!α τ ἀθκ, ἐπαύθὶ , Α σρΊ απ (οἰ πάϊπη δηδθαα 1} Ὁ] ἐπὰκ 

αι ραΐαίίαπ {μὰ ; 

11. 948 ἐπαίοὶ. Απῇ. παηῆππι. ὑππὶς. υὔπαραπα; . ΘΙ ἀναῃ. πὶ πὸ 

[ἀρ κν]άϊβ. ὈΪ [τἀϊπα ἐὐΐα ἐπ πδηδ. 

12. 76} δ ηἀΠ Π 4 η 65 Κναύῃ ἸΠητηδ Ἰάία5, ὑπαίοὶ  Κυνιύθδη τ (ΝῚ 

[γά 415. Γγάπ)αῃ. σας ὑποϊηδηδ. ἡ 

13. Ζ4}} πϑύϊαπὰπα5. 8}} ἔγά Ὁ 7] ἘΠ αἰα θα] 5. Δ ἢ βαίττα Ἰτηπηδ 

. πη6 τη], 

14. 71} ραναπάϊάα (Ἰκ ἴδίιβ ἴῃ τηαθέάϊ δῃμαΐηβ ἴῃ Ο΄δ]βἰ]άϊδη 

784} τηδυῖπα ἀστᾶπη Δ ηα 4}} ὈΠΠ ὰηα8 ὈῚ ἴπδ. 

15. 94}} ἴ5. 1Δ 1148 ἴῃ σακναμη πη ἴχὸ, τὴ Κι Π145. ἔγδη 8]] άϊπη. 

10. «Ὧ}} Κνᾶιὴ ἴη Ναζαγαίίῃ, ὑπαγοὶ ναθ ἔα 15, 141} σ᾽ ἢ ἴπη 

ὈῚ Ὀἰα  7α [δἰ μαιηπια ἴῃ ἀἄᾶρα (ἀθαΐὃ ἴπ [γπαροσθὶη 8} πϑίς } 

ἤρονᾶη Ὀὐκῶβ. Ἐ 

17. 7841} αἰἱριθαπηὸβ νδίιη πηηα, Οκὸβ ΕἸ Δ 6] 1η5. ρταύξοι(α)α5. Ἐ 

781. 8] Καπαὰβ ὑΠβ. ὈΟϊκῶβ Ὀϊραύὺ [8 4, {πᾶγ8ὶ νὰ8 σαιηδ]α: 

18. ΑΠηὰ ἔγάπ] 5 ἃηα 118, ἴῃ {π|Ζϑὶ σία! ἀα τὴῖκ ἀπ ν81]8-- 
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μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος (ἀλλ ἐπὶ 
παντὶ ῥήμαει ϑεοῦ). 

ΙΝ, 5. Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν (ὁ διάβολος 
εἷς ὅρος ὕψηλον) ἔδειξεν αὐτῷ πάσας 
τὰς βασιλείας τῆς οἱκουμένης ἐν στιγ- 
μῆ χρόνου. 

θ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὺ 
δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν χαὺὶ 
τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδο- 
ται, χαὶ ῴ ἐὰν ϑέλω δίδωμι αὐτήν" 

. Σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον 
ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 

8, Καὶ ἀποχριϑεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ̓ 1η- 
σοῦς Γέγραπται Προοσχυνήσεις κύριον 

τὸν ϑεόν σου χαὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 
9. Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσα- 

λὴμ χαὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 
ἱεροῦ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 

ϑεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦ ϑὲν χάτω" 
10. Γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις 

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοὺ τοῦ δια- 
φυλάξαι σε, 

11. Καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσιν σε, 
μή ποτὲ προσχόψης πρὸς λέϑον τὸν 
πόδα σου. 

12. Καὶ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ 
᾿Ιησοῦς ὅτι εἴρηται Οὐκ ἐχπειράσεις 
χύριον τὸν ϑεόν σου. 

18. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασ- 
μὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπὶ αὐτοῦ ἄχρι 

χαιροῦ. 
4. Καὶ ὑπέστρεινεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τὴ 

δυνάμει τοῦ πγεύματος εἷς τὴν Γαλι- 
λαίαν" καὶ φήμη ἐξῆλθεν χαϑ' ὅλης 
τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 

16. Καὶ αὐτὸς ἐδίδασχεν ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ 
πάντων. 

10. Καὶ ἤλϑεν εἷς τὴν Ναζαρέϑ, οὗ 

ἦν τεθραμμένος, χαὶ εἰσῆλθεν χατὰ 
τὸ εἰωϑὸς αὐτῷ ἐν τὴ ἡμέρᾳ τῶν σαβ- 
βάτων εἴς τὴν συναγωγήν, χαὶ ἀνέστη 
ἀναγνῶγαι. 

47. ΚΟῚὶ ἐπεδόϑη αὐτῷ βιβλίον 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας 
τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἣν γε- 

γραμμένον 
18, Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵἴγε- 
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[βἃ ἴῃ οἸΊΠΙ σοῦροὸ ἀεί. 

ΕΛ ἀυχὶῦ ΠΠΠὰπὰ ἀϊα θοΪὰΣ οὐ οἰξοηαιὺ 

111 οὐηηΐᾶ Τρ ΟΥ̓ ὕθυσϑθ 

τηθηΐο ὑρηηΡ ΟΥ]}8, 

1η ΠΊ0- 

Εὺ αἷῦ οἱ ΤΊΡΙ ἄδθο ροίοί{αύθτη ἤδης 

ἘΠΊ ΘΥΓΔ ΠῚ οὐ ρ]ΟΥ Δ πὶ 1ΠΟσατα, ααΐδ, τη] ὶ 
ὑγααιύα Γαπῦ οὐ οἱ σο]οὸ ἀο 1]1ἃ: 

Τὰ ΕοΥ0Ὸ [1 ΔάοΥΑΥΘΥΪΒ ΟΟΥ̓ΔΠῚ 1η6, 
Θυαηὖῦ ὑπ, ΟΠΊηΪδ. 

Εὐ γϑίροπαθηβ [θὰ αἰχὶῦὺ 1}}1 δουῖρ- 
ἐπ πὶ οἱ ἀουηϊηατσα ἀμ ὑπὰγ 8 ΟΥ̓Δ ΌῚ5 

οὐ 1111 [Ὁ]1 [6υν]6 85. 

ΕΛ ἀαχῖῦ ΠΠΠ]ὰτ ἰη ἩϊΘγα! 4] 6 οὐ [{8- 

ὑπ]ῦ ΘΠ] [ἀργὰ Ῥἰηη8Πηι ἐθΠρΡ}1, οὐ αἰχιύ 

111 51 ΔΙ ἀθὶ 65, πὐϊύξθ ἐθ πο ἄθου- 

[μ]: 

Βουρύαμπη οἱ θηΐπὶ αποα Δηρ6]15 [αὶς 
τηϑη δι ἀθ ἐθ αὖ σοπίρενθηῦ {θ, 

Εῤ φαΐα ἴῃ Τηϑηϊθ85 (ο]]Θηῦ ὧθ ΠΘ 

ἔογίθ οἴη δβ δὰ Ἰδριάθπι ρθάθπι ὑσαπη. 

Εὐ τοίροῃμθη5 θὰ δἱἷἱῦ 111 Πιούα τ 

οἰ Νου ὑθιηρύδθ!5 ἀουαϊπατη ἀθαπι ἔπ. 

ΕἘῚ σομ[χηπηδύῦδ, ΟμἼπὶ ὑθπηηρύδίϊοηθ 

ἀἰδθο]α5 τϑοϑ Ὁ Δ 1110 αἴααθ δα ὑθιηραϑ. 

ΕΛ Ὑϑρυθί[ὰ5 οἵδ Τοίαβ. ἴῃ νἱτύαύθ [ρὶ- 

Υἱδα5 ἴῃ ΟΔΠ]αθϑιη., οὖ ἔδπηδ, οχὶϊῦ ΤΟΥ 

ὉΠ  ΘΥΓΔ ΠῚ ΥΘΟΊΟΠΘη1 46 1110: 

Ε ᾿τρίβ ἀοσοθδῦ ἴῃ [γὙπᾶρορβ ΘΟΓΌΠΊ, 
οὐ τηϑρηϊποδθαύαν Δ Ὁ ΟΠ θυ. 

ΕἘΓλ νϑηϊῦ Ναζδγθίῃ, ὉΡ1Ὶ δγαὺ παῤ α8, 

οὐ ἰηίγαγιὺ [Θοσπάσηλ ΟΟΠΓαΘ  α] Π6ΠῚ 

[δῖ αἴ6 (Ὀ αὐ ἴῃ [γπαρόρδπῃ, οὐ [ὉὙ- 

Τοχὶῦ ἸθσθΥθ. 

ΕἘῚ ὑτδαϊψαβ. ον 111 ΠΡΘῚ Ῥτορῃθύδθ 
ΕἘΠΑϊαΘ: οὐ αὖ τϑυοϊνὶῦ Πρταπι, ἱπυθηϊῦ 

Ἰοοῦτα ἈὉῚ [οτρύστη ογδῦ 

Βρίτιθαβ. ἀομηηϊ [ΡΟΡ π|θ, ῬΓΟΡΘΥ 



2η4 ἘΨΑΝΟΕΙ, Τῦσ. 4, 19--:90, 

τηδυ]δη πη]δαάϊμη, Ἰηίδηα! 4. τὴκ ἅἀὰ σαπααῃ {πη ραηλδ]ν 885 

μια!γ]η Ἔ, ᾿ 

ΙΚν, 19. Μόιν]αη ἔα Ππαπάϊμη ἔγα!δς. [4}} ὉΠ] ἀϊπι πη, [τα] δίῃ 

σαϊηδ!ἀδη5 ἴῃ σαί ῃ γα 6 1Π, τηδη]αη 16 ΠΓά}1η8 δηαθαπέμῃ. ἡ ἢ 

20. {181} [ἀ1Π}Ὰ} 0} ὑπὸ Ὀδκὸβ 14} ἀϑοιθδηᾶβ δπαθαμία ρσαίαῦ Δ 

Δ! }] ἀἸτη ἴπ {Πϊχάϊ Γγπασόροιίη νη ἀπρῦπα [αίνν ο Πα πα πα ἀπ ἸΠΊΠΊ8. 

21. Ῥυράπη Ἐ πδὴ τὐά]αη ἀὰ ἴπι, {πμδίθ] Ἡϊητὴδ αἀαρα πἀ5[0]]-- 

ηδαῤάμπη τηϑϊὰ ὑπὸ ἴῃ ἀπίαπι Ἰζνδγά 1Π1.ὅ 

22. (1}) 411 δἱακ]ὸ νοι να! δάπη ἵπηα 184 [Π4 Δ] ᾿ Κι πη ὉΪ 

ῃὺ ναύγάα δη[τά15 τΠὺ πβραρσαηάόηα τι5 τηπηΐπΠα ἴ5. 184 Κνυόίπαη 

Νὰ (ἃ ΤῸ ἴαμι5. ἰο[ὁἢ5 γ΄ 

23, 7. Κναΐῃ ἄὰ ἵπι ,Αὐϊιὸ Κνι μι τηῖ5 ἐπὸ ραϊακόη ΤΠὰ 
ἸόΠΠ]ΚῚ, Πάλ]οἱ ἐμὰκ ΠΠΡαη : να ἤἰὰ πάπΠαἀδάμπιη ναύγίμαη ἴῃ Καὶ ἴδ1- 

ΠΔΠΠῚ, ἴαν 6] 781}} Πόν ἴῃ σαθαηγάϊ {π6]ηά1." 

24, Κναίῃ ὑπὰη ,Απιδπη, ἵν Κυιπα, [{παΐ61] ΝῚ ἀϊπβμαπη ρῥγδύ- 

Γιὰ ἃπάδηδιηβ Τ{Ὁ ἴῃ σαθαύγιάϊ (Θ]ηά1." 

2. ,Αὐέμδη Ὅὶ {πη͵άϊ Κυϊίπα ἴζνὶβ, [{πᾶΐ6 1} τηδηαρὸβ ν᾽ αν η8 

γα ἴῃ ἀαρὰπὶ ἨδΙοΪη5 ἴῃ [{τα6]α, ἐμπδη ραϊακηῦαα ΠΪπη]π5 ἀα 718- 

γ8}}} {Πγ}Π} 18} πηδηθί]β [Ἀ1Π5, [γὰ γαῦῦ Βα γΙ5. ΠΉΚΙΪΒ ἃηα 8}|ἃ 

Αἰ γἐΠ. 

20. ,,14]}1 πὶ ἀκ ἀϊηάϊμπῃ {πϊχὸ Ἰηία πα 5 νὰβ Ηδ]Ἰα5, 4118 ἴῃ 

ϑαγαίρία ϑοιαδηάϊβ. ἄπ Κυϊπδη νἱἀπνόη. 

21. 16}. τηιδηαράϊ ἐπα βΗ 11 να αὐ ἨΔΙΠοἰΓἀϊ(α)ὰ Ἐς ρῥταύ οεάα 

η΄ ἰπαῦϊα Ἰὰς αἰ ἀϊπβηπῃ ἸΖὰ σϑηγάϊη] 45 νὰβ, 8411 Νάϊπιδη Ἐ [ἃ 

Πα 

28, «}} ἢπ|άϊ ναύνεμιιη 4114] τη αϊβ ἴῃ {π|Ζάϊ (γπαρόρσοίη Ππάπϑ-- 

7αηάδη5 {μαΐδ. 

29. «811 υδίταπἀδηδῃ5 πα η πα ἀδ τπ8 θαύτρ 18} Ὀγαμίδ- 

ἄπη πα τ Δα (α) Ὁ ἘΞ {Π18. ἔα γραη} 15, ἀηὰ ἐπαιηπηθὶ [ὁ Ὀαήγοβ 
χὰ ρσαὐημηγα νὰ, αι ἃ αγάπβ]αη ἴηα [πα ῃγῦ]. 



ΕΨΑΝΟΈΕΙ, τὕὔσ. 4, 19---290, 

χεν ἔχοισέν μὲ εὐαγγελίσασϑαι πτω- 
χοῖς, ἀπέσταλχέν ἐξ (ἰάσασϑαι τοὺς 

συντετριμμένους τὴν καρδίαν), 
ΙΝ, 19. Κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν χαὶ 

τυφλοῖς ἀνάβλεινιν, ἀποστεῖλαι τεϑραυ- 
σμένους ἐν ἀφέσει, χηοῦξαι ἐνιαυτὸν 
χυρίου δεχτόν. 

90. Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς 
τῷ ὑπηρέτῃ ἐχάϑισεν. χαὶ πάντων ἐν 
τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ ὀφϑαλμοὶ ἀτενί- 
ζοντες αὐτῷ. 

21. Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς 
ὅτε Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ 
αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶνγ. 

22. Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ 

χαὶ ἐϑαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χά- 
ριτος τοῖς ἐχπορευομέγοις ἐχ τοῦ στό- 
ματος αὐτοῦ, χαὶ ἔλεγον Οὐχὶ ὃ οὗτός 
ἐστιν υἱὸς ᾿Ιωσὴφ; 

23, Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Πάντως 
ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ, 
ϑεράπευσον σεαυτόν" ὅσα ἠχούσαμεν 
γενόμενα εἷς ἱτὴν] Καφαρναούμ, ποίη- 
σον χαὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 

24. Εἶπεν δέ ᾿Δμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ 
πατρίδι. αὐτοῦ. 

25. ᾽Επ' ἀληϑείας δὲ λέγω ὑμῖν, 
πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
Ἡλίυυ ὃν τῷ ᾿Ισραηλ, ὃτε ἐχλείσϑη 
ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία χαὶ μῆνας ἕξ, 

ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν 

τὴν γῆν, 
20. Καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέιι--: 

φϑη Ἡλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα (ΞΞ Σά- 
ρεφϑα) τῆς Σιδωγίας πρὸς γυναῖχα 

χήραν. 
21. Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἕν τῷ 

᾿Ισραὴλ ἐπὶ “Ἑλισσαίου τοῦ προφήτου, 
χαὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐχαϑαρίσϑη εἰ μὴ Ναι- 
μὰν ὁ Σύρος. 

28. Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες ϑυμοῦ 
ἐν τῇ συναγωγὴ ἀχούογτες ταῦτα, 

29. Καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν 
ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως 

-- γ τ , 3 
ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὖὐ- 

- Ἴ ’ [2 , 
τῶν ᾧχοδόμητο, ὥστε χαταχρημγίσαι 
αὐτὸν. 
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σαοά τηχὶῦ π16 ΘυΔΉρ  ] 1 Ζ 76 ῬΔΌΡΘΥ ΡΒ, 

ΒΔ} Π1ὺ πλ6 (πᾶ γ6 οοηύγιτοβ. οοτά6 ,) 

Ῥγδοάϊοασθ οσδρύϊνὶβ του ΠΟ ποτὰ οὗ 

Δ ΘΟΙ5 νἱαση, αἰτλιζίοσο οοπέγαοϊο ἴῃ 

ΤΘΥΗ][ΠἸΟ ΘΙ, ῬΥΔΘασΑΥΘ. ΔΏΠῚΠῚ ἀοτηϊηὶ 

δοσθρέθμη οὖ αἴ6η) τϑυ αὐ] Ϊ8. 

ΕΛ οὰπὶ Ῥ] 1 ουἰ οὺ ΠΙΡσαπι, τοϑαα αὶ 

ΤῊ] ΠῸ οὐ (ραϊῦ, οὖ Ομ ἴῃ [γπ8ἃ- 

σορᾷ ΟΟἿΪ ουδηῦ ἰηΐθηἀθηΐθβ ἴῃ ΘΕΠΊ. 

Οοορὶῦ δαΐθηι ἀἄΐοοτθ δὰ {1105 ααυΐδ, 

Ποα16 ᾿πιρ] οί οἱ ἤδθο [οὐρύαγα ἴῃ δα- 

ΤΙ Ρτι5. ὙΘΙ[}15. 

ἘΠῚ οΥη65 ὑρ[Ὀἰπηοηίπτη 1}}} ἀαθαηΐ, οὐ 

ΤῊ ΠΥ 1 ὙΘΥΌΙ5 οσγαύϊθ 4886 ῥΓῸ- 

ορἀθυδηῦ ἀθ οὐθ ἰρίϊιβ, οὖ αἰϊοθρθδηῦ 

ΝοΟΠη6 πἰὸ ΑἸ οἱ Το ρἢ ὕ 

ΕΛ αἷῦ 1115 Τα αἰ οούϊβ τη] ΠΟ 
Πα ἀϊποπι Μίραϊοθ, οὐτὰ ἰδ Ἰρίαπι: 

ααδηΐα δααίνίμηιβ ἔα οὐδ, ἰῃ ΟΔΡΠαγηδύτη, 

ἴαο οὐ πἰο ἴῃ ραΐίτϊα ἰπᾶἃ. 

Αἴ δαΐθπι Απηθη ἴσο τσ οῦὶβ ααΐϑ 
ΠΘΙΊΟ ῬΙΟρΡΠοίδι δοοθρίθπβ οἱ ἴῃ ραίτϊα 

[τ. 

Ιη ψουϊύαΐθ ἀἴθοὸ νοθ]β, τηπ]ΐδο νἱάπιδ 
οὐαπῦ ἴῃ αἰθθαβ Η6]186 ἴῃ ΠτΔΠ6], αα8}- 

ἄο οἰδαίαμη οἰδ. ο8 θ᾽] πὶ ΔηΠΪ5 ἐσὶθιι5. οὖ 

τη Πρ ἰοχ, οὐπὶ ἰδοία οἷν [8165 

τηϑρηδ ἴῃ ΟΠΠΪ ὑθ 8; 

ΕἘῤ δά τὰ ]ᾶπὶ ΠΠΠαγατα ταϊ [5 οἵ Ηδ- 

11ὰ5 Εἰ Π ἴῃ ϑαγθρία Κιἀοηΐαθ δα τηὰ}18- 
Τ6 1 γ᾽ δ. 

ἘΠῚ συ] ἸΘΡΥΟΙ οτγαπῦ ἴῃ ΠΓἅΠ6] [Ὁ 

ἨοΙίᾳθο ρτορῃθία οὖ ΠΘΠ]Ὸ ΘΟΤΠΊ ΠΊᾺΠ- 
ἀαίαβ. οἱ η1Π ΝοΙηδη Ξ΄ὙΤΊ8. 

Εὖ τορι [απὖ Ομη65 'πΠ ἰγπᾶρορᾷ 

ἰσῷ ἴδθο διάϊθηΐθ5, 

Εῤ [αὐτοχουὰηῦ οὐ οἰθοθυπηύ {ΠΠ1ΠῚ 

οχίγα οἰνιςαύθταη, οὐ ἀπχογαμπύ 1ΠΠππὴ| ἃ5- 

απ6 δα [ὈρΡΘΓΟἸ] απ τποηΐϊβ, [ἀΡρτἃ ΠΌΘΙη 

οἰνιίαβ Ποσαστ ογὰὺ δϑαϊποαΐα, αὖ ΡΓδθ- 

ΟἸρΙαγθηῦ ΘΠ: 



206 ἘΝΑΝΘΕ, τ ἃ 30: θὰ 

ΤΥ, 80. ἴπι 15. ἐμδίν ] δ ἐπαπᾶ5 {παίνἢ τ ά]απβ ἴπ5. 1478. 

91. 7241} ρα]άϊ ἴπ Καίΐαγηδιμι Ὀαύγρ Ο] 6 ]Ἰάϊαβ 18} νὰβ 1ά15- 

7Δ 5 ἴη8 ἴῃ [δ]. 

92. 948} [ΠΠ4 4] οι κι ἀδάπη ὈΪ {πὸ ἀπ δἰη ἴβ, απἰῷ πη να] πίη)α νὰ8 

ναύτα ἴ8. 
99. 94} ἴῃ {π|Ζζάϊ [γπαρόρσθίη νὰβ τηδηηὰ ΠΑΌΔΠα8. ΔΠΠηΔη πῃ-- 

πα}  Ππῦπη5. ἀπ ἢν] ] Δ ηἃ ἘΞ 18} αἰ ΠγρΙ 48 

94. Κυνιδηᾶβ .Τ δἰ. ἢνα ἀπ 784} {π8, ἴὰπι Ναζόγδηυ Ὁ Κναμηΐ 

[γα Κυ )} ἢ ὉηΓ15 Ὁ αηη ὑπ], πνὰβ 18, ἰᾳ νϑῖμα ραίμβ. 

35. 281} ρσαϊινος4α, Ἰπηηα ἰδίπβ Κνυιμαπαᾶβ Αἰάδθπ 74 ἀβραρρ 

5. ὑπαιητηδ.“ ἢ ρσαναίρδηάβ ἵπὰ (ὰ ἀημυ] Πα ἴῃ Ἰη]α]άϊ μη ΠΥ Δ ΠΏ 

δῇ Ἰημηὰ, ΠῚ νϑιπἰάϊ σα ΚαυΠ} Π 8. ἸΠηηη8. 

30. {611 ναυΐῃ δῇή]ηάαϊμηδη 4118π5, 14 τὐαϊάἀδάθη ἀὰ [18 τη 

Κνυ  Πδηάαπ5 να ναύγαῦ ἐπαΐα, ἐπαΐθὶ τη} νϑ] ἀαΐη)]α 18}} τηδὐάϊ 

ΔηΔΌΙΘαΙΟ ἢ ὑπάϊπι πη ΠΥ] Π] τ Δ Πηδη 784 πἀβραρϑδηάᾷ 7" 

91. 9Δ}} υδϑ1αα]α πηδειίμα ἔλαπι Ἰπητηὰ ἃ ηα 4185 [Δ 1 Π 5. {π15 δ1- 

[ἀπ] ΙΔ η615. 

98, ἴὐ5{1ἀπᾶδλη6 5 ἐπα τἃ8 “ὋΠ|Ζάϊ γπαρσὸράϊ σα]άϊἢ ἴῃ ραγὰ ὅ61- 

τηδηϊβ. [ναί ῃγὸ ὑμαη {Π15 Θοηη15 νὰ δηδπῃαθάϊαα Ὀυϊηπὸπ τη κι} 41] 

784} Ὀδάπη ἴπα ὈΪ ἰμῦ. 

39, 4Ζ4}} αἰ αηάδηβ αἴ 1]ὰ σαίοκ {Ππ|χάϊ ὈγΙ πη 4}} αὐάϊ δύ 

ἢ. Γαηϑάϊν ὑπὰῃ υβίξαηδαῃαθι ΔηαὈδ 14 ἴῃ. --- 

40. ΜιΙίμαποὶ ἐμπᾶη ἰρκν [ἀπηῦ, 41141 ἵνα τιᾶπαράϊ [νὰ Βεθάϊ- 

ἀδάπη {ἸπκΚαπ5. [αὐ έ1πΔ τη] 1 Κάϊπη, Ὀγαμέδαθη ἴῃ αὖ Ἰπηπηα. Ἰίῃ 

15. ἀΙΠΠγ Δ] Διημ  ᾿ζ Παηάπιηθ. Δη Δ] ρ] Δ η 15. ρα μά} 18 ἸΠ8. 

41. ὕια]δάπη {πη 718}} πη] πη 5 αὖ τηαπαράϊη Πγ ΟΡ] η ἀ 6] η5 78} 

Κυι μα θ᾽η5, ὑπαΐϑι Τα 15 ΟΠ νυ π5 ἢ, [αππ5 σα 5. 718} σαί Κα [Π} Ὁ 

εἰ Ἰάπδὺ ἐΠπὸὃ5. γὸαά]αη, απὐὸ νι! απ [ΠῸ 8] Ἐς ΟἸ γα ἴημα νἱίαῃ. 

-42. Βιπὸ ὑπὰπ ναῦῖ ἀαρθ, πϑραρραηαβ σ ] ά 1 ἃπᾷ ἀπ Π} πὰ 

[144 ἰδ πιὰπαρσθίηβ [κι δάπιη ἴηὰ 7184} Κυδηθη πα ἴηὰ 14 σαδὰᾶ- 

δάϊἀδαμπη ἴπα, οἱ πὶ δἰ! πὶ ἔαίγγα [πη]. 



ΕΨΑΝΟΈΕΙ, Τ000. 4, 80---42, 

ΙΝ, 80. αὐτὸς δὲ διελϑὼν διὰ μέσου 
αὐτῶν ἐπορεύετο. 

81. Καὶ χατῆλϑεν εἷς Καφαρναοὺμ 
πόλιν τῆς Γαλιλαίας, χαὶ ἣν διδάσχων 
αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν" 

82, Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τὴ διδαχὴ 
αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἣν ὁ λόγος αὐτοῦ. 

38. Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἣν ἄνϑρω- 
πος ἔχων πνεῖμα δαιμογίου ἀχαϑάρ- 
του, χαὶ ἀνέχραξεν φωνῇ μεγάλῃ 

84, (“έγων) Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, 
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἤλϑες ἀπολέσαι ἡμᾶς; 
οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. 

85. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿ἸΙησοῦς 
λέγων «Ῥιμώϑητι χαὶ ἔξελϑε ἐξ (ΞΞ ἀπ᾿) 
αὐτοῦ. Καὶ ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον 
εἷς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, μη- 
δὲν βλάψαν αὐτόν. 

86. Καὶ ἐγένετο ϑάμβος ἐπὶ πάντας, 
χαὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγον- 
τες Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ 
χαὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀχαϑάρτοις 

πνεύμασιν χαὶ ἐξέρχονται; 
37, Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐ- 

τοῦ εἷς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 

38. ναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς 
εἰσῆλθεν εἷς τὴν οἴχίαν Σίμωγος. πεν- 
ϑερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἣν συνεχομένη 
πυρετῷ μεγάλῳ, χαὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 
περὶ αὐτῆς. 

99. Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετί- 
μησεν τῷ πυρετῷ χαὶ ἀφῆχεν αὐτήν᾽ πα- 
ραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηχόγει αὐτοῖς͵ 

40. “ύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες 
ὅσοι εἶχον ἀσϑεγοῦντας νόσοις ποιχί- 

λαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ 

ἑνὶ ἑχάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιϑεὶς 
ἐϑεράπευσεν αὐτούς" 

41. ᾿Ἐξήρχετο δὲ χαὶ δαιμόνια ἀπὸ 
πολλῶν, χραυγάζοντα καὶ λέγοντα, ὅτι 
Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν 
οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ἤδεισαν τὸν 
“Χριστὸν αὐτὸν εἶγαι. 

42, Γεγομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν 
ἐπορεύϑη εἷς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ 
ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν" χαὶ ἤλϑον ἕως 
αὐτοῦ, χαὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πο- 
ρεύεσϑαι ἀπ’ αὥυτν. 
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Τρ δαΐθμι ὑγδϑηβίθηβ. ΡΟΥ τηραϊαπι 
ΕΠ]οστασ ἰθαῦ, : 

ΕΛ ἀοίοοπαϊν ἴθ ΟΔΡΠμαγηδιπὶ οἰἶνὶ- 

ἑαύοτη (Δ 1] ᾶθα6., ἰθίαθθ ἀοοοθαῦ, 1105 

[Δ αΐϊ5: 

ΕῸῪ [Ὀπρορδηὺ ἴῃ ἀοούτϊηδ, οἰπβ, ααΐδ 
ἴῃ Ροίρίῥαΐθ θγαῦ [ὉΥΠ1Ὸ 1Ρ[1π8. 

Εὺ ἴπ [γῃᾶρορα οὐδῦὺ ὨομΟ ὨΔΌΘΙΒ 
ἀδουηο αγη ἱπηπηιη ἀπ, οὖ Θχοϊδιηδυὶῦ 
γο06. ΠηΔΡΉ 8, 

ΤΙΟΘὴΒ. ϑἴηθ, ααϊα πο} 15 οὐ 101, [θα 

ΝΑΖΆΓΘΙΒ Ὁ σϑηϊ Ῥογάθυθ π05 7 [τἷο 

86 4ϊ [15, [δπούαβ αὶ. 

Βὰ ᾿πογθρᾶνιῦ 1111 16 5 ἀἰοοπβ ΟΌπλι- 
ἰρίοθ οὖ δχὶ 80 110. ΕΓ ὁὰπὶ ρῥσοϊθοϊ οὐ 

1ΠῸπ ἀϑθηηοηϊτη ἴῃ τηθάϊαχη, οχὶϊῦ Δ Ὁ 

110 μἰΒ]αὰθ 1Ππὰπὶ ποραϊύ. 

Εὺ ἔδούαβ οἱ ῬᾶΥΟΥ ἴῃ ΟὨληΪθι5, οὗ 

ΘΟΠΙΟααΘθαμθα ἃ ἰηγίοθη ἀϊσθηΐθβ 

Θυοά οἰ Ποὺ γϑύραμ, ααΐδ ἰῃ ροξοίαΐθ 

οὐ τνἰσγέαίθ ἱπηρουδῦὺ ἱπημημη ἷβ [ΡΙΣΙΟ θῈΒ 

δύ δχϑαῃηύ ἵ 

ΕῸ ἀϊνυ]ραθαύαν ἕδπια 46 1110 ἴῃ οτπ- 

Π6ΠῚ Ἰοοῦτα ΤΘΡΊΟΠΪ5. ᾿ 

ΌΤΟΘΙΒ δαΐθη) 46 ἰγῃδρορσα ἰηὐτοὶ- 

γὶῦ ἴῃ ἀοτηθμη Αἰ ΠΊΟΠΪ8. ΟΟΙΒ. Δαΐθια 

ΘΙΠΊΟΠΪΒ. θη δῦ πᾶρ 5 ΓΘ ΌΣΙθτι5., οὐ 

τορδυθυιιηῦ 1Ππ|πὶ ῬὈΤῸ 68. 
᾽ν 

Ελ [85 [ἌΡΘῚ Π]ᾶτὰ ἱτηροίδνὶὺ ἔθ], 

οὐ αἰπὺ 1Π]|ᾶῖὰ: οὖ οοῃύϊη0 [ὈΓΡΘῺΒ 

τη {γαθαῦ 11115. 

Οὐπὰ [0] δαύθτη οοοΙ α{{6ὐ,. ΟΠ}:185. οἂἱ 

μαθουδηὺ ἱπῆττποβ ὙΔ115 ᾿ΔΗΡΈΟΥΙ ΙΒ 

ἀποορθαπὺ 1105 δὰ δαμ: δὺ 116 [᾿πρᾺ] 15 

ΤΏ ἸΠΡΟΠΘΗΒ Οαχαθδῦ 605. 

ΕἘχιθρδηῦ οἰΐϊδηλ ἀϑοηηοηΐα ἃ τλᾺ]}015 

οἸατηδηύία, οὐ ἀϊοοπίϊα ααἰδι ὑὰ 65. Π]ΠᾺ 

ἀδὶ: οὖ ἱπούθρϑῃβ πὸ [ΠποὈδύ 68 Ἰοααϊ: 

ααΐῶ (οἱοαπὺ ἰρίαμα οἱ ΟΒυ ατη. 

Εδοία ϑυύθμη ἀϊθ δρυθί [5 ἰθαὺ ἴῃ 
ἀοἰδεύασμη Ἰοοαπι, οὖ ἔστραθ τϑαυϊσθθδηῦ 

ΘΠ: οὖ σϑπουπηὺ πίψαρ δὰ ἱρίιμη, θὗ 

ἀοεποθαμπὺ ἢΠὰπὶ πὸ ἀϊδοράθγοὺ 80 οἷβ.: 



08. ἘΥΑΝΘΈΙ, {{{0. 4,.48---5, 11. 

ἥδ 48. ΠΗ ἴ5. Κνδίῃ ἀὰ πη, ἐπαΐοὶ 8} ἐπάϊπη δηϊπαγάϊπι Ὀδύτ- 

δἴη γα]! ηηυ]αη ἴκ [Κὰ] ὈΪ {πὶ πἀδηραγα)]α σαΐμβ, παηξὰ ἀαΐῃθ τηκ 

Ἰη [δ 1 ἃ." 

ἀά. 41} νὰβ πιδι)]αηαβ ἴπ [γπαροριπὶ (Δ] 6 ]άϊ88. 

Υ, 1. 248} ναυύῃ, τι Πδη6 1] τηδηᾶροὶ δηδίγδρ ἴῃ ἀπ ᾿άπβ]δη 

γαύνα ρας, 14} ἴ5. ΠΙθὰ νὰβ [1ΓὰπηἀΔηα8. πᾶηῃνα [ἄϊνα Οἰπηθίαγα ἢ 

ἌΝ 1: ΘΔΙΔΠΥ ὑνὰ [{1|ρὰ [1Ὁἀηἀδηδόηδ, αὖ. {ῃΠϑιημηα [ἄϊνγα, 108 

ΒΚ]. η5. αἰσαρσαηάδηβ αὐ ἴπ ἀβίῃνόμαη ηδί]α. 

9, Οαἰάϊ Ἐ ἸΠμδη ἴῃ ἀϊη {π|Ζ [Κ|ρῶ, {παΐθὶ νὰβ Θϑιπηη15. Πά!-- 

᾿ιάϊ ἘΞ ἴῃ ἀμ η ἔαίτγα {ταῦ Πὰ 1610}} 14}} σαί έαπαβ 1ά 118. τι8 Π81-- 

τη {Κ|ρὰ τη η ΒΘ Ίη8. 

4. ΒΝ ὑπδῃ σαδπάϊάα Ἐ γδα]δηαβ, Κνδίι ἀὰ ϑοιμηδπέάα Ἐ ῬΒηβᾳ 

ἀηἃ ΟἸΠΡΙ μα. 781} αὐπα 14 ὑπὸ ηδίϊα ἴΖσναγα ἀπ ΠΙΚόη. 

ὅ, Ζ284}} δΔπαπμαἤδμα 5. οιπιὺη Κναΐῃ αι τη , ΤᾺ] Ζ] αηα, 4114 πδὶ 

ἐπα ίν μὰν θά] μά η8. νην πὶ πδιηθῃι; 10 ἴα ναύγαα {Π6]Π 8 Π1ηἃ 

γαίγραμῃ Ἐ πηδί]8."ἡ 

0. 941. {μαΐα ἰάυ)αηάδηβ σα] ακαη τηδηδροϊη(5) ἢ πΓΚὰ Πἰὰ, [νὰ 

ῃδί]ω αἰβππαρηοαδαπη ἢ ἸΖᾶ. 

. Τὰ} Ὀαηάνιἀδάπη ρσαιηδπαμι, ἰμῦδὶ Ἐς νόίιπ ἴῃ Δ Πα δ ηἃ 

{[Κ|Ρα, οἱ αὐϊαα]δάθιπα ΒΙΠΡαη ᾿Ζᾶ. 78} Κνδιηὰη 14} σῇ ἀπ θὰ 

ἐπ {κ|ρὰ, [νὰ (ἀρίναη. Ἐ 

8, Οἀιμη)ζαηθ ἐμὰ ϑοιμηδη Ῥαϊΐζγιιβ ἀγάπβ ἀὰ Κηϊναιη [δ[α]5 

Κυι παπᾶ  ΒΙ 47] ὑπακ, ἀβραρρ ἔαϊγγα τη18, πηὐὰ τηδηηᾶ ἔγαναύ 8 3 3 δο ἘΣ 3 

1Π|: ΤΡ λ]8." 

9. 5616 1Κ ἀὰπκ ἀἰβιαθάϊαα ἴπα 741} 8|18 5 ὑπϑ 5. τη] ἢ πη ἴῃ 

θα! Π15. {πἰχὰ ΠΙΓ Κῶ, {πδηΖθὶ σαπαΐαηῃ, 

10. μια] ο Ἰκὺ ἐμαη. ἰαἢ ἰακόδα ἘΞ 14} ΓΟ Πδηηᾶη, [ἀππη5 Ζαί-- 

Ὀαϊαάϊάι5, ὑπάϊοι νη σαάάϊ!δηβ. ϑιπηῦηα. απ Κναίῃ ἀὰ οιηδηᾶ 

Ἰὸα5. ΑΝῚ ὃρ5. {μπ8. ἴταπη Πἰμηπια πὰ πηϑηηδ {πὰ ππίδη8. 

11. 181} σαι παπάδῃβ. (πὸ [Κρ ἀπὰ αἰγίμα αἰ] [Π]απάδηβ Ἐ Δ]]αΐδ 

. Τά παδάπη αἴαν ᾿πηηλὰ. --- 
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ΙΡ, 48. Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς, ὅτι 
Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασ- 
ϑαί μὲ δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, 
ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 

44, Καὶ ἦν χηρύσσων ἐν (ΞΞ: εἰς) 
ταῖς (Ξε τὰς) συναγωγαῖς (Ξε -ἃς) τῆς 
Γαλιλαίας. 

Υ, 1. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον 
ἐπιχεῖσϑαι αὐτῷ τοῦ (-Ξ- καὶ) ἀκούειν 
τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, χαὶ αὐτὸς ἣν 

Φαΐθὰβ 1116 αἱῦ χαΐα οὐ 8115 οἰ δέϊ- 

θὰ5 ορογύθὺ π| θυ ] ζᾶ 6 ΓΘΡΊΉΕΙΠΙ 
ἀρὶ, ααΐὰ ἰάθο τ Π5 [ἀπι. 

Ἐν οὐαὺ ῥγδθάϊοδηβ ἴῃ [γπᾶρορὶβ ἃ- 
11 686. 

Ἐδούαμῃι οἷ δαύθιη οὑπὶ ἰγῦ86 ἰη- 

Του ἴῃ ΘῈΠῚ τὸ Δα αἰ ΓΘηῦ γϑυθαμη ἀοὶ, 

οὐ ἱρίβ [ξαθαΐ βοὰβ [ἀρηαπι (θημηθία- 
ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεγνησαρέτ, 

2, Καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ 

τὴν λίμνην" οὗ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες 
ΕἸ »" 41.) , 

ἀπ᾽ αὐτῶν [ἀπ᾿ ἔπλυνον τὰ δίχτυα. 
8. ᾿Εμβὰς δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἣν 

τοίῃ: 

Ετ νἱάϊ ἅπας πᾶγθβ [Δηΐθβ [6 ΟῚ5 

[ἀρττιπι, ὈἰΓΟαύοστοβ δαΐθιη ἀθίοθπάθ- 
ταῦ οὐ Ἰαναθδηύ τοίϊδ. 

Αἰφοημάθηβ δαΐθηη 'πΠ ἘΠΔΠῚ ΠΔΥΘΙΙ 

Σίμωγος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον" (καὶ) χαϑίέσας [δὲ] 
ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 

4, Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν 
πρὸς τὸν Σίμωνα ᾿Επανάγαγε εἷς τὸ 
βάϑος, χαὶ χαλάσατε τὰ δίχτυα ὑμῶν 
εἷς ἄγραν. 

ὅ. Καὶ ἀποχριϑεὶς [Ὁ] Σίμων εἶπεν 
. αὐτῷ Ἐπιστάτα, δι ὅλης νυχτὸς χο- 
πιάσαγτες οὐδὲν ἐλάβομεν" ἐπὶ δὲ τῷ 
ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίχτυον. 

θ. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέχλει- 

σαν πλῆϑος ἰχϑύων πολύ: διεῤῥήγνυτο 
(ΞΞΞ διερήσσετο) δὲ τὸ δίχτυον αὐτῶν. 

7. Καὶ χκατέγευσαν τοῖς μετόζοις ἐν 
τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλα- 
βέσϑαι αὐτοῖς" χαὶ ἤλθον, καὶ ἔπλησαν 

ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυϑίζεσϑαι 
ἀν 

αὐτά. 
8, Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπε-- 

σεν τοῖς γόνασιν [τοῦῇ Ἰησοῦ λέγων. 
Ἔξελϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός 
εἶμι, χύριε. 

9: Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν χαὶ 
πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ 
τῶν ᾿ἰχϑύων ἣ συνέλαβον, 

10. Ὁμοίως δὲ χαὶ Ἰάχωβον καὶ Ἰω- 
άννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οὲ ἦσαν χοι- 
γωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν 
Σίμωνα [ὁ] ησοῦς Μὴ φοβοῦ: ἀπὸ 
τοῦ νῦν ἀνγϑρώπους ἔση ζωγρῶν. 

11. Καὶ χαταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ 
τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούϑησαν 
αὐτῷ. 

ααδθ. οὐδὺ δ᾽ πο Π15, ΤΟραυϊῦ ΘᾺΠῚ ἃ. [ΘΤ18, 
τϑάποοθτθ ρα Π]]ὰτη., οὐ ἰράθῃβ ἀοοσοθδῦ 

Ὧ6 πυΐοαϊα, ὑὰγ08 3. 

{Ὁ οοἴανιυ δαύθπι ἰοααὶ, αἰχιὺ δά 

δποηρη 0 ἴῃ αἰΐαπι, οὐ Ἰαχαίθ γοίϊἃ 

σοί ἴῃ ὀδρίσχδπηι. 

Εὖ τοίροπαθηβ δίπιοῃ αἰχιῦ 11 Ῥτγδθ- 

σορύου, ΡῬ6Ὶ τοΐδηι ποοίθπι ᾿ἸΔθοΥ ἃηΐθ5 

ΠΪΠ1] οΘΡρίπιαβ: ἴῃ σουῦο δαύθπι πο Ϊἰ8- 

ΧΑΌΟ τοϑίρ. 

ΕΛ οὑπὶ ποῦ ἰθοϊ [6 ηὉ, οοποϊαίογαηῦ 

ῬΙΓΟΙαπ τη] ἀ! τὶ ΘΟΡΙ ΟΠ, ΤΠΉΡ6- 
Ὀαίαν δαΐθπι τοῦθ ΘΟΤΈΠ,. 

ΕἘΓλ᾿ δημπαθσιηῦ [Ὁ0115 4] ουδηῦ ἴῃ 8]18, 

ὭΔΥΙ τὖ νρϑηϊτθηῦ οὖ δαϊαγαυθηΐ 605: οὗ 

γοπθυιπῦ, οὐ ᾿πηρ]θυθυαηῦ Δτηθ 85 -Πᾶγυ]- 

οὐἶαβ ᾿ὔϑ αὖ ΠΟΥ ΥΘΗ ΙΓ. 

Ουοά οὰὑπὶ νἱάογοῦ δίθηοη Ῥρέμιβ, 

ῬΙΟΟΙαΙὺ δὰ ρϑῆῦσδ Ιοία ἀΐοθηβ Ἐχὶ ἃ 
Τη6, ααΐϊᾷ ΠΟπΊΟ ῬΘΟσδίου [ἀπ|, ἀΟΠΪΠ6. 

ΘΟΌΡΟΥ Θηΐπὶ Οἰτουπμηἀθαογαῦ Θὰπὶ οὐ 
ΟἸΙΏΠΘ5 αἱ οὑπὶ 10 οὐαπύὺ ἴῃ οδρύατα 
ΡἰΓοἴστη ααδη ὀορουδηΐ, 

ΘΙ] οΥ δαΐθμι ΙΔοοθατη οὖ [ΟΠ δη- 

ΠΘ) ΠΟ Ζορθάδοὶ, ααἱ ογϑδηῦ [0] ] 
ΒΙμηοπὶβΒ. Εὖ αἱῦὸ δὰ Βἰπηομοπὶ [Θ[115 

ΝΟΙΪ {ἰπηθῦθ, οχ Ποὺ ᾿ἰδπὶ ΠΟΙΆΪΠ65 ΘΥῚ5 

ΟΔΡΊΘΏ5. 

ΕῸ (ανϑάποί5 δά ἰθιγδπὶ Πᾶνα, Γ6- 

ἸΙΟΟΒ. οαηΐθτβ [ΘΟ] [πηὺ 1] 01. 

14 
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Ὑ, 12. 741. ναῦίμ, τί πμδηθὶ νὰβ ἴ8 ἴῃ ἄϊηάϊ Ὀαύγρδ, 8} ([ἅϊ, 

πᾶπηα {}18. ἐπγα βῆ }}15. ᾿ὰ} σαίάϊῃναπᾶβ δα ανϊαίαπᾶβ δπὰ δηᾶ- 

γαϊγίηϊ θα ἴπὰ Κυιϊπαπὰβ Εγάυ)α, αθάϊ ν1] 618, τιᾶρῦὺ τὴῖκ ρ8- 

Πγἀ 1] 8η.“ἡ 

13. 74} υἱακ]απᾶβ παηάπ δὐξάϊὁκ ἴπηπια Κυ!μδηαβ ΟΥ̓], 

γαϊγὶ ἢ ἢγάϊηδ΄. 741} [ππ5. ἐπαΐα {πγπ05}}} ἃ[]ά 10} δ΄ Ἰπημηὰ. 

14. 181} 18 ἰαὐγράμπα Ἰιημηα, 6ἱ μὴ πὶ Κυδίῃι; ,.ὯΚ ρᾶσρ δῇ 

δἰάπροι ἐμὰκ ΠΠἸΡαη σπα]η 141} αἰθαίν. Ἰπηπιὰ ἘΞ ἔγλαιη. {πϊχάϊ ραηγάϊ-- 

πρὶπάϊ ἐποῖπάϊ, ἐπαΐοὶ δηαθάπα Μοὸίδβ, ἀὰ νιν 1141 1πη.“ 

158. τ ϑιηιδγτηδάα {πᾶηῃ ἐπαΐία ναύγα τηάϊδ δὶ ἴηα 8 βδΥΠΠηυη 

Πα ΠΙη8Πη5. τηληδράϊ Ππάπβ] πη ἘΞ [Δ 1 [ΠΠΚΙπῦη ἘΞ ἔγαπι Ἰπηπηὰ (αὐπ δ [6]-- 

πάϊο. 

10. ἴξῃι 15. νὰ δἰ μη 5. ἅμα ἀπε! 405. 76 4] Π48. 

17. 928}. ναυγίῃ ἴῃ ἀϊπαιηηα ἀαρῶ, 8} 18. νὰβ 1415] η65. 14} νϑίαη 

(παηάδηβ Εαγϑ (ἀϊ615. 184} νἱτ 4] 181] 05, ὑπάϊθι νϑίαη σακνυμηαηάϊ Ἐ 

5. ΔΙΙαπμα Ππάϊπι Δ] 6 ]άϊα5 75} [πἀάϊαβ 14} ἰαίνυ(αὐ]γπιῦπ. 4} 

τηδ 8 άπ) 1 η5. νὰ8 ἀὰ ἢά}]Δη ἴη8. 

18. 941} (ἀϊ, τηδὴβ Ὀδίγδηδηβ δηδ Ιργὰ ἸΠδηΠ8η, [86] γὰ8 85- 

᾿6Ππ|ὰ, 186} (ὈκΙαδάθη, Ὠγάϊνα ἵπα Ἱἱππαύθδγθίηα 14}} σα]αρτἀ δά ̓ η Ἐ 

ἴη δηανάϊΠ]ὰ 15. 

190. {811 εἰ Ὀϊριἰαηάδηβ, πνάϊνα Ἰηηδίθογθίηα πὰ ἴῃ τη Παρ 6 Π8, 

Ὁ5ΓΘ]ραηάδη8. δηὰ γΟΐ δηα [Κ8]]05 σαίαἰἀδάπη ἵπα ταϊἢ ἐπατηπιᾶ 

Ραά]α ἴπ ταϊα]άϊπι ἑαύγα ἴ [αδ. 

20. 7411} ραίαιῃναπάβ σα]άπθοθιη ἴζ ναί ἅὰ {πδηηηηα ὑϑ]1Π|ῃ 

Μδηπα, δἰ] πα. {ππ5 ἤαναύγ ὐθ15. ὑποιηῦβ.ἡ 

21. 7411 ἀπρσυπηαη ἐπαρκΊίαη {πἀϊ Ὀδίαν) 8 14. ἘΔ ἀ16185. Κν]- 

{παπάδηβ νὰβ ΤῸ (ᾳ, [αθὶ γόαϑι πάϊοιηϊηβ ἢ ἤναβ τηὰρ αἰδίδῃ 

[ταναύν ξη5, 41]α ἀϊηβ σαίῃ γ΄ 

22, ὉΠκαπηδηάθ ἐπα ἰδ. τηϊδπίηβ ζᾶ, ἀηα μα απ Κναίῃ ἅὰ 

(Εν Ὀἰ Παρ Κοῖἢ ἴῃ Παίγίδμι ᾿Ζναγά πηι ὕ 

ΕἸ ΑΙ ἢ. τ. ἀχδίιχὸ Κὐβαῆ ᾿ΑΠδιίαπάα {ππ5 Πιαναύχἐοὶβ΄ 



ἘΨΑΝΕ δῦ. δ 1.2..:.99. 

Υ, 12. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν 
ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ, ἀνὴρ 
πλήρης λέπρας" καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, 
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήϑη αὐτοῦ 
λέγων Κύριε, ἐὰν ϑέλης, δύνασαί με 

χαϑαρίσαι. 

18. Καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο 
αὐτοῦ εἰπών Θέλω, χαϑαρίσϑητι. χαὶ.. 
εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

14. Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ 
μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον 
σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, χαὶ προσένεγχε περὶ 
τοῦ χαϑαρισμοῦ σου, χαϑὼς προσέτα- 
ξεν Ιω{υσῆς, εἷς μαρτύριον αὐτοῖς. 

16. “ιήρχετο. δὲ μᾶλλον ὁ λόγος 
περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολ- 
λοὺ ἀχούειν χαὶ ϑεραπεύεσϑαι (ὑπ’ 
αὐτοῦ) ἀπὸ τῶν ἀσϑεγειῶν αὐτῶγ᾽ 

10. Αὐτὸς δὲ ἣν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς 
ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. 

17. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 
χαὶ αὐτὸς ἣν διδάσχων, καὶ ἦσαν χα- 
ϑήμενοι «»αρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκα- 
λοι, οἱ ἦσαν ἐληλυϑότες ἐκ πάσης κώ- 
μῆς τῆς Γαλιλαίας καὶ Ιουδαίας χαὶ 
Ἱερουσαλήμ καὶ δύναμις χυρίου ἣν εἷς 
τὸ ἰᾶσϑαι αὐτούς. 

18. Καὶ ἰδοὺ, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ 
κλίγης ἄνϑρωπον, ὃς ἣν παραλελυμέ- 
γος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν χαὶ 

ϑεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 
19. Καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγ- 

χωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάγν- 
τες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τὼν χεράμων 
χαϑῆχαν αὐτὸν σὺν τῷ χλινιδίῳ εἰς τὸ 
μέσον ἔμπροσϑεν τοῦ Ἰησοῦ. 

20. Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν 
Ἄγϑρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρ- 
τίαι σου. 

21. Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ 
γραμματεῖς : χαὶ οἱ «Ῥαρισαῖοι λέγοντες 

Τίς ἔστιν οὗτος, ὃς λαλεῖ βλασφημίας; 

τίς δύναται ἀφιέναι (Ξ-εἀφεῖναι) ἁμαρ- 
τίας, εἶ μὴ μόνος ὃ ϑεός; 

ὁ. ᾿Επιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοῦς δια- 
λογισμοὺς αὐτῶν ἀποχριϑεὶς εἶπεν 
πρὸς αὐτοὺς Τί διαλογίζεσϑε ἐν ταῖς 
χαρδίαις ὑμῶν; 

ἐ9, Τί ἔστιν εὐκοπώτερον, εἴπεῖν 
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Ετ [δούαμι οἱ οὰσπῃ οἰ ρὺ ἰπ ἀπ οἷνὶ- 

ὑδύαπι, οὗ 6006 ΥἹΙ Ῥ]Θπ8Β ΙΘρτᾶ: δ 

γἱάθηβ [ϑἰαπι οὐ φιοοϊάθηβ ἴπ ἔδοϊθιη 

τοραγῦ Θαχη ἀἰοΘη5 Πομἶη6, [1 νἱβ, ρο- 

[65 1η6 ΤΠ 4876. 

ΕΓ οχύθπάθηβ τηϑηῈπῚ ὑρύϊιῦ 1] ῸΤὰ 
ἀϊοθηβ ὕο]0, τηὰπμάδγθ. ἘΠῚ οομζο πὶ 

Ἰορτύῷ ἀἰβοθίὐ ἃ 1110. 

ΕΠ ἰρίβ ργδθοθρὶῦ 111 αὖ πριμϊπὶ ἀϊ- 

οογθῦ, [ρᾷ νϑάθ οἰξοηἀθ (6 [δοργάοιϊ, 

οὐ οὔ Ὶ ρσὸ δϑιυηαπάδύοηθρ ὑπ Ποὰαὐὺ ΡΓΔ6- 

οορὶῦ Μοίδβ, ἴῃ ὑθιϊπηοηΐιπὶ 1118. 

Ῥρυδιηθυϊαθαῦ δαΐθπι τηᾶρὶβ [ὉΤΊΩΟ 

46 1Π1ο0, οὐ σομνθηϊθραηῦ ἐασῦδθ πλυϊύαθ 

αὖ διάϊγοηῦ οὐ ΟΣ θη ΔῸ0 ᾿ηβττηὶ- 

ὑδύϊθιι5 [αἷ5: 

Τρίβ δαΐθῃι [βοθάθθαῦ ἴῃ ἀθίθε  ΠῈ 

οὐ οἵδθδί. 

Εὺ ξαούπτη οἵ ἢ ἀπ ἀϊθγαπι οὗ ἱρίθ 
(ρἀοθαὺ ἄοσθῃβ, οὖ δύδηὺ ῬῃδγΈἝδθὶ [6- 

ἀρηΐθβ οὖ Ἰ6ρῚ5 ἀοοίοσθβ, 60] υϑηθυδηῦ 

6Χχ οἵημπὶ οαἰ 6110 δ] θα οὐ Τὰἀδθδρ 

οὐ ΗϊογαΙ͂ θα, οὐ υἱγαβ οὐδὲ ἀοχηϊηὶ 

δὰ ἰαηδπάμπι 608. 

ἘΠ δοδθ συἱτὶ ροιύδηΐθβ ἴῃ ἰθοίο Πο- 

τη πὶ 4] ογϑῦ ρδιδι γύϊοιβ, οὖ 4π86- 

τοδηῦ ΘῸΠῚ ἸΠἔΘΥγΘ θοῦ ῬΡΟΠΘΥΘ δηῦθ ΘΌΠῚ: 

ΕἘῤ ποῖ ᾿πνθηϊθηΐοβ αὰ8 Ρᾶγύθ 1] ῸΠ| 

ἱπέουγθηῦ ρΥδθ ὑπγΡ8, δίςθπηαογαηῦ [ΡΥ8 

ὑθούαπῃ οὗ ρϑὺ ἐθραϊαβ [πη ουιηὖ 11ΠῸΠ| 

σα] Ἰθούο ἰπ τηθαΐϊαπι δηΐθ [Θ[ὉΠ|. 

Θυογαμι βάθπι ταὖ ὑἱάϊέ, ἀϊχὶῦ Ηοτηο, 
τοι ὐσαμίαν 101] ρροοδία ἐπ. 

Εῤ σορρθυαηῦ οοριαγα [οὐἱδᾶθ οἵ 
Ῥμδυϊίαρὶ ἀἰοθηίθβ ΘΒ οἰ Ὦϊὸ αυὶϊ 1ο- 
φαϊξαγ ὈΙΔΒΡΗΘΠΝ185 ἢ 415 ρούοι ἀἰπηϊύ- 
ἴθγθ ρϑοοαύδ 1 (Ὁ]ὰ5 ἀ6α8 ἢ 

{0 οορπον!ο δαΐοπι [οἐτι5 οορὶὑδίοη! 65 
ΘΟΥ ΠῚ, τοίροπάθηβ αἰχὶῦ δὰ 105 Ουϊά 

οορ ύδίϊβ ἴῃ ΠΟΥ. Ὑο[15 ὅ 

Ουἱά οἷν ἔδοιαβ ἀΐσογθ Τἰμαϊἐυ απ Γ 
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ἐπάπ Κυϊμαη  ΟΥΤοὶβ 18} σαρρ' ὃ 

Υ, 24. Αἰμύμδη οἱ νἱζοθια, ἐμαΐθὶ νδι αὶ μαράϊα [4 [πΠπ8 Ιη8η5 

8ηὴ8, αἰγίμάϊ αἰῶΎίδη. ἔγταναύν ὐϊη5΄, Κνυαίῃ ἀπ ὑπδηηηα π51Ππ|πὰ (Πὰ 

{πι5 Κυιῃδ: 615. 18} ἀϑΠα Π]ΠΔη 45. ὑπαΐα Ὀ8α] {Πποὶπαία σὰροὺ ἴῃ 

θαγα ὑπριηδηδ΄. 

20. 9828} [πηβάϊν υβϊδηάδηβ ἴῃ δησναίγῃ)]α ζᾶ, ὑβῃδῇῆδηάβ, 

8ηδι, {πδ]ηΠη61 ἰὰρ᾽, σα] ά ἢ ἴῃ στὰ [δἰηδηα πὴ ΚΙ] 8 πα 5. σαί. 

20. {941} ἀϑΆ]πι6ὶ αἰβίαιί. Δ λη5. [Δ τ ΚΙ Πἀ δ απ σα 1848} []]ά] 

ναὐύγίμαη ἃρὶ 15 Κυιπδηάδηβ, ὑπαΐθὶ, Ο δία ἤναη. νυ]έπαρα Ὠἰπητηδ 
αἀρἃ. ι 

21. 784}} δἷαυ ἰμαΐία υϑ1 4] 18} ραίδην τηδίδυϊ πδιηΐη 1,αίννυὶ 

᾿ἰδηάδη ἃηᾶἃ πίε! 68 14} Κναίῃ ἀπ Ἰπηπηα ,Τ,ἀ1{{61 Δαν τη18.“ 

28, 9848} ὈΠΟΙΠΔΠ45. Δ] άϊπι, πϑΠ Δ η 48 πηα 5 144} ἘΞ ΔίΥ ἹΠηΠη8. 

290. 7411} ραναύγία ἀδύμῦ τη] Κ1]ὰ Τιδίννϑβ μηδ ἴπ σαγᾶα [8]-- 

ὨΔΙΏΠ1δ. 8} νὰ8 τηδηᾶροὶ ηγίαυ]δ τη] Κ|]ὰ 18} δηὐπαγάϊζα, ἐμάϊ6] 

νοίαη 10 ἴτη ΔηΔ ΚΙ] 84η8. 

90. 424} Ὀϊγδαϊαδάπη ὈΟκαιν]ῦβ σὲ 18} ΕΔ ο [ἀ 1615. ἀὰ {ΠΡΟπ]αῖη 18, 

Κυ!Πδηάαπηβ Πα νᾶ τη} ὑπάϊπηι ηγδύα") ΠῚ 14} ἔταναύγ ἰάϊτη τη }14 

78} αὐτο] 7’ 

81. 981) Δῃα]ια απ ἴὸίιβ Κναΐ. ἄπ ἴπὶ (ΝῚ ἐπαύγθαπ μάϊάϊ 
Ἰ6[1ΠΚ6 15, δἰκ {πάϊ πη} ά1]8η8. 

32. ΝῚ Κνδηι Ἰαἰπὸπ σαγαίπέαηδβ, αἷς ἡγαναύσμίδηβ ἴῃ Ἰατοῖσα." 

33, ἴτῃ οἷβ Κνδίμαη ἀὰ ἴπμα υμνὰ ΠρΟπ]ὸβ ᾿ὁμδπηξββ. [α δηὰ 
αἰΐα ἘΞ 14} Ὀϊαὺβ. ἰάυ]απα, [τη] οι Κὸ 14}. ἘΔ (416 [1] Ἐ; ΤῸ {πά] {ΠῸ1- 

ηδϊ [ΠΡΟ] 5. τηδί]απα 1ὰ ἀν] καηα. "ἡ 

94. ΤΠαλὰ 15 Ὁ Κναΐῃ ἀὰ ἴπὶ (ΝῚ παρα [ἀηὰη5 Ὀγα 415 Ἔ, 

παηὐῶ (ἃ Ὀγα 45. τ} ἴηι Ἡ{Ὁ, σαϊάμ)αη ἔαίίδη. 

95. ,ΔΕμέμαη Κυϊπιδπα ἀαρῦβ 141} ὑπδη δἰηπηδάα αἵ ἴπῃ (ἃ Ὀγα -- 
ἴλα5, 741} Ἐ {πὰ [απ ἴῃ 1ἀϊπάϊπι ἀαρϑηη. "ἡ 

806. Κναίμαῖ ἐπδη 7.1 ρ αἸαϊκκὸη ἀὰ ἴπ), ἐπαύοὶ,, Αἰηβιαη Ῥ]αὐ [παρὶηϑ8 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. τῦῪ000. 5, 34---80. 

“ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν 
Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 
Υ, 24. Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει 
ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶπεν τῷ παραλε- 
λυμένῳ «Σοὶ λέγω, ἔγειρε χαὶ ἄρας τὸ 
χλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶχόν σου. 

25. Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον 

αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ χατέχειτο, ἀπῆλϑεν 
εἷς τὸν οἶχον αὐτοῦ δοξάζων τὸν ϑεόν. 

26. Καὶ ἔχστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ 

ἐδόξαζον τὸν ϑεόν, χαὶ ἐπλήσθησαν 
φόβου λέγοντες, ὅτι Εἴδομεν παρά- 
δοξα σήμερον. 

27. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλϑεν χαὶ 
ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι «“ευὶν χα- 
ϑήμενον ἐπὶ τὸ τελώγιον, χαὶ εἶπεν 
αὐτῷ κολούϑει μοι. 

28. Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς 

ἠχολούϑει αὐτῷ. 
29. Καὶ ἐποίησεν δοχὴν “μεγάλην 

“Μευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἱχίᾳ αὐτοῦ" χαὶ ἢν 
ὄχλος τελωνῶν πολὺς χαὶ ἄλλων, οἱ 
ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν χαταχείμεγοι. 

80. Καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ 
οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαϑη- 
τὰς αὐτοῦ λέγοντες “ιὰ τί μετὰ τῶν 
τελωνῶν (καὶ ἁμαρτωλῶν) ἐσϑίετε χαὶ 
πίγετε; 

81. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
πρὸς αὐτοὺς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ χαχῶς 

ἔχοντες" 
32. Οὐχ ἐλήλυϑα καλέσαι διχαίους, 

ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἷς μετάνοιαν. 
83. Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτὸν “ιὰ τί 

οἱ (ΞΞ Οὗ μαϑηταὶ Ἰωάννου νηστεύου-- 
σιν πυχγὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως 
χαὶ οἵ τῶν «Ῥαοισαίωγν, οἱ δὲ σοὶ ἐσϑίέου-- 
σιν χαὶ πίνουσιν. 

84, Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς "ηὴ δύ-. 
νασϑὲ τοὺς υἱοὺς τοῦ γυμφώνος, ἐν 
ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, ποιὴ- 

σαι γηστεύειγ; 

85. Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν 
ἀπαρϑῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε 
γηστευσουσιν ἕν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. 

80. Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς 
5" ν “ Ύ « ἜΤ 

αὐτοὺς, ὅτι οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἕἱμα-: 
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ΕἾΡῚ Ῥοοοαία, δὴ ἀϊοοῦθ ϑθσγρθ οὖ 81ὴ- 
θα]ὰ 

ὕὺ δαύΐθπι [οἰαύϊβ ααΐϊα, ΑἸΙὰ 5. Πουηΐηῖ5 

Ροίοίῥαύθιη παροὺ ἴῃ ὑθισὰ ἀἰπηϊξύθγθ 
ΡΘοσδίδ, αἱ ρδγδιγύϊοο ΤΊΡΙ ἀϊοο, ίατρο, 

0116 Ἰοούατσα ὑπὰὰπη οὖ νϑάθ ἴῃ ἀομπηυγη 

81. 

ΕΓ σοηἕο Ἐπὶ [ὈΥΡΘΠ5 ΟΟΥ̓ΆΤη 11115 Ὁ}10 
ἰη αὺο ἰδοοθαύ, οὖ ΔὈΠ0 ἴῃ ἀοπηστη [8] 

τη ρΉ  ἤΠΟΔΠ5 ἀθαπη. 

ΕΓ {{ὈΡΟΥ ΔρΡρυθμθημϊῦ ΟΠπ85, οὖ 
τηδρηϊβοαθαπὺ ἄθαπι: οὖ στϑρὶϑέϊ [πη 
{ἰπλοσθ, ἀϊσθηΐθβ φαΐ ν᾽ αἰ πη5. τη] 1118 

ΠοάΙ6. 
ΕἘλ ροίῃ μᾶθο οχϊἱδ οὐ υἱάϊδ ρὰ}]:- 

ΘΔ ΠΟΙῚΪπΠ6 Π,6Υἱ (οἀοηύοθια δὰ ἐ6]ο- 

πραμ, οὗ δἰύ 111] ϑΘαθΘΥΘ Π16. 

Εὖ τρι]οὐϊβ Ομ θ5 [ὈΥρΘη5 (ΘΟαύαβ 
οἴ θα. 

Εῤ ἔδοϊδ οἱ δοῃυιγίαπι τηϑρη πὶ Τ,Θνὶ 
ἴῃ ἄοτππο (πᾶ, οὖ ουδῦ ὑασθα πια]ία Ρ}]1- 
οΔΠΟΥΌτη οὐ ΔΙΙΟΥΠ 4] οαπὶ 1115 ουϑηύ 

αἰβουτηθθηΐθβ. 
Εῤ τπυυγπιασαθδηὺ ῬΠΔΙδοὶ οὐ (οὐ]θ8 6 

Θουπη ἀϊοοπύθβ δά αἰ Γοἱρα]ο5 οἰὰβ ΘΌΔΥΘ 

οαπι ΡΟ οδηῖ5 οὐ ρθοοδύοσι 5 τηϑηαα- 

οδέϊβ οὐ ὈΙΌΙΙΒ ὁ 

Εῤ τοίρομάθῃβ [οἰ αἰχιὺ δὰ {105 

ΝΠ δρθηὺ ααἱ (πὶ Γαηὺ πηθᾶΐϊοο, (84 
4] τη8]6 μϑθθηῦ: 

ΝΠ γθ 1 γοοδ8 ἰα{{05 [οἃ ρΘοοδίουθ5 
ἴπ ρδθηϊ θη 181. 

Αὐ ΜΠ ἀϊχουυθηῦ δά δὰτπῃ Φαδτα αϊ- 

[οἱρὰ: ΤΟ δππΐβ ἰθϊαπδηΐ ἔγθααθηΐθυ οὗ 
οδίθογϑέϊομθα ἔβοϊαηέ, ΠΝ ΠΠ 6 Γ οὐ ῬΠΔΙΙ- 

(Ἀθοσαπι, ὑπὶ δαΐθιη δἀπηύ οὐ δἰθαμῃύ 

Ουΐθυβ ἱρί αἰῦ Ναπιααϊ ρούθί15 Η]1Ὸ5 
[ρομΠ], ἄππι οατη 1115 δἰ [ροῃ 8, [ΟΘΥΘ 

ἰθίαηδγθ 7 

γοηίδηΐ δαΐθηι αἶθα οὐπὶ δ] δύυϑ 

ἔαουιῦ 80 115 βροπίαβ, ἔππο ἰοϊαπδθαηύ 

ἴῃ 1115 ἀἰθθαβ. 
Ῥίοοθαὺ δαΐθαι οὐ [πα Πὐπἀΐποπι δὰ 

1105 φαΐα πϑπιο ΘΟΠΙΠΙ Γᾶ πη ἃ ΥΘ[Ἐἰ- 
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πἰα} 15. πὶ Ἰαρη ἃ ἂἃπα (πᾶρϑη ἔαίγπαηα, ἀϊ εὐ μάπι 72} [ἃ πίαω αὐαύγ.-- 

πἰά 141} ἐπδιημηα ἔδυ) η πὶ σας! Ἐ ἐπαΐα αἵ ὑπδιητηα πἰα]}1η. 

Υ, 37. (1611 ἀϊπβῆππ πὶ ο᾽αϊα νοὶπ πἰυ]αία ἴῃ ὈΔΙσΙη8. ἔα] 88, 

ἀλιμεμάπ ἀϊδίαίγτα ὑπαΐα πἰυ]ὸ νϑῖη ἐμδη5 ὈΔ]ρΠ5. 18ὼ8 ΠΙΡῸ ἀϑραυῦὺ- 

ὨΪἢ 14ἢ ἐπάϊ ὈδΙσοὶβ ἔγα κυ! Πδηά. 
38, ΑΚ νϑὶπ ἱυρραΐα ἴῃ ὈΑ]σίη5. ηἰυδη5. σἰαίαηα [7141 Ὀδ] ΟΠ 5 

φα[α((ὰ 44]. 

39, 184}. ἀϊπβῃπη ἀτὶρρκαηάδηδ Ἐ ἔδυ] ΠῚ [ὯΠ5 Ὑ1]1 Ἰαρρ. Κυνὶ- 

{10 ἀὰκ οὑἐμαίω ἔαίγπ]ὸ Ὀαὐϊχὸ Τ0." 

ΥΙ, 1. 748} ναυῃ ἴπ (Ἀθθαύὸ δηἐμαγαιηπια ἔιπη βσάσρδη ἘΞ ἸΠΏΠη8 

{μαίγἢ δα κ 18} τάυρΙ᾽ δάση ἀΠι58 {Πρ πη] 5. 15. 78} τη ἀδάση Ὀπάπ- 

δηδη5 Ἐ ΠΑ ΏΠ). 

2, ἴτῃ Γαπιάϊ Εαγοιἀϊδ Κνδίμαη ἄἀὰ ἴπὶι (νὰ ἰάυ)α, ὑπαίθὶ πὶ 

ΓΚυ]ὰ {0 ἰάυ᾽αῃ ἴπ (Δ θαίὃ ἀδρϑιη 

8. 7988} ἀπαμπαβαπάβ νἱΐπγα ἴπ8 ἰδιβ Κυδί! (ΝῚ ὑπαία πἀδίιρσρναα, 

ἐμαϊοὶ ρσαίανιαα Πανοὶά, ὑμᾶη ρογδᾶαρβ νὰβ {θὰ 74} ὑπάϊθὶ παῖ 

Ἰτητηα νϑίαη ὅ 

4. Ἡνάϊνα ἱπηραϊάϊι ἴῃ σαγὰ ραΐῃβ 14 δ] ἀϊθδη5 [αύν] ρθη ϊβ5 

ἈΒΠΆΠῚ 8} τηδίϊάα δ σαΐ {πάϊπη τα [18 νἹδηάδμη, ὑμπδηζθὶ ἢἰ 

[Κα] ΤῸ τπαΐΐαη, πἰθάϊ ἀϊηάϊμη σαά]δηι 9“ ᾿ 

ὅ, 924} Κναίῃ ἀὰ ἵπι|, ὑπαίθι “Εγάυ]α ἵ{{{Ὸ (ἃ [ἀπ8 Πη8η85 78} 

ἐπδιηπηα, [θαι ἀδρδ.΄ 

6. 74}. ναυτίῃ {πη ἴπ δηΐῃαγδηηηα ἄαρα [ἀθαὐὸ ρα] οἰ Πδη ἢ ἸΠηΠ)8 

ἴη [γηασόρϑίη 18} 1άϊβ]δη. 14}} νὰβ 7άϊπαι πιᾶπηᾶ 18 Παππ8. ἴ5. [ὃ 

[αἰ ῃϑνὸ νὰβ8 ἐμαήγβαϑβ. 
7. ιυάϊαδάμππιμ ὑμδη {ἐπάϊ Ὀδκαν] δ 14} Εδτγοι(ἀϊθῖ5, Ἰάα ἴῃ [ΔὉ-- 

Ῥαϊὸ ἄκρα Ἰδ[ΠΠΚιπόα θα], οἱ Ὀϊρδίθιπα {1} ἀὰ νγόμ]δη ἵἴπ8. 

8. ἴτῃ ἴβ νι παϊ δηΐπ5. χὰ 18 Κυδίῃ ἀπ ἐπδιητηα τηᾶπη, {Π81}-- 

τη ἰμαύγβ]α Παθαπάϊη παηάπι, ὈΥΓΟΙβ. ας [πα ἴῃ πιϊα]άϊπγ.“ ὑπᾶνιἢ 

ἴ5. ὉΥΤΘ [Δ η45. σαί ίῃ. 

9. Κναίῃ ὑπαη ἰδῇ ἀπ ἵπι ,ΕΤαίῃ πα ̓ Ζνὶβ, ἄνα [κα] τ [Δ θαὐὸ 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. Τῦο. 

τίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάώ- 
τιον παλαιόν" εἰ δὲ μή γε, καὶ τὸ και-- 
νὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφω- 
νήσει τὸ [ἐπίβλημα τὸ] ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 

Υ, 37. Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἷς 
ἀσχοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μή γε, ῥήξει 
ὃ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσχούς, χαὶ αὐτὸς 
ἐχχυϑήσεται χαὶ οἱ ἀσχοὶ ἀπολοῦνται" 

838. “λλὰ. οἶνον γνέον εἷς ἀσχοὺς χαι-- 

γνοὺς βλητέον (χαὶ ἀμφότεροι συντη- 
ροὐνται). 

39. Καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν (εὐ- 
ϑέως) ϑέλει νέον" λέγει γὰρ Ὁ παλαιὸς 
χρηστότερός (Ξε χρηστός) ἐστιν. 
ΥΙ,1. Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτερο-- 
πρώτῳ διαπορεύεσϑαι αὐτὸν διὰ σπο- 
ρίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
τοὺς στάχυας καὶ ἤσϑιον ψώχοντες ταῖς 
χερσίν. ᾿ 

2. Τινὲς δὲ τῶν «Ῥαρισαίων εἶπον 
(αὐτοῖς) Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν (ποι- 
εἴν ἐγ) τοῖς σάββασιν; 

8. Καὶ ἀποχριϑεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν 
ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίη- 
σὲν Δαυὶδ, ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ 
οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες; 

4. (Πῶς) Πὶσῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
ϑεοῦ χαὶ τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως 
ἔλαβεν χαὶ ἔφαγεν χαὶ ἔδωχεν [χαὶ] 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὗς οὐχ ἔξεστιν φα- 
γεῖν, εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς. 

ὅ, Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριός 
ἔστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 
σαββάτου. 

6. Ἐγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ 
εἰσελϑεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ 
διδάσκειν. καὶ ἣν ἐχεῖ ἄνϑρωπος χαὶ 
ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά" 

ἡ. Παρετηροῦντο δὲ [αὐτὸν] οἵ γραμ- 
ματεῖς καὶ οἱ «Ῥαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαβ- 
βάτῳ ϑεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν χατηγο- 
ρεῖν αὐτοῦ. 

8. «Αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς διαλογισμοὺς 
αὐτῶν (χαὶ) εἶπεν [δὲ] τῷ ἀνϑοώπῳ 
(Ξ ἀνδρὶ) τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα 
Ἔγειρε καὶ στῆϑι εἷς τὸ μέσον. καὶ 
ἀναστὰς ἔστη. 

9. Εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς 
Ἐπερωτήσω (-:--ὧ) ὑμᾶς, τί (ΞΕ εἰ) 

5:. 8.7..5...6,.9. 215 

τηθηΐο ΠΟΥῸ ἱπιηϊἐ{ἰϊῦ ἴῃ γο πη Θ᾽ ξ ΠῚ 

γϑύθδ: Δ]]Οααΐη οὐ πον Ταπιρὶδ, οὐ 
ΘΟ ΠΟ ΘΟΠΥΘΗΪύ ΘΟΙΏΙΗΪ [ὈΥὩ, ἃ Πονο. 

ΕΛ ΠΘΠΊΟ τη ϊὑ Ὑἱ ΠῚ ΠΔ Ποντιτὰ ἴῃ αἰγθ 5 

γΘύθυθα : Δ]]Οααϊη Γπηροὺ συἱηῸΠ ΠΟΥΤΙΠῚ 

αΥΤΘ5, οὗ ἰρ[π|ὶ οἰπηάοίυῦ οὐ αὐτο 
ΡΘΥαηύ: 

ϑθα νη] ΠΟΥ ἴῃ αὐγθ5 ΠΟΥ͂ΟΒ 

τ θη ἀπιπὶ οἱ, οὐ αὐγϑαιθ οοπίθενδηίαγ. 

ΤΙ ὭΘΠΟ ὈΙΡΘη5 σοί [{αἰπ να]έ 

ΠΟΥΌΤῚ: αἰοϊῦ οηΐπὶ Ὑϑίαμς τηθ] 5. οἵ. 

Εδούαμη οἵδ φαΐθιη ἰῃ Γἀθαίο Γ[Θουηάο 

ῬΥΠΊΟ, ΟΌΠῚ ὑγϑηβίγθύ ΡΘῚ [αὐδ,, γϑ]θθδηὺ 

ΑἸ ΓΟΙΡᾺ] οἰὰβ ἰρίοαβ δ τπδηδαρδρδηΐς 
οοηΐοδηΐθα τη θ5. 

Θυϊάδιη δαΐθηι ῬΠΔΥ ΓΔ ΘοΥη ἀ166- 

Ῥδηύ 1115 Θυϊὰ ἔδοϊἐϊβ χαρά ποη Ιἰοϑέ 
ἴῃ [Δ δ 5 ὅ 

ΕΓ τοίρομάθῃηβ [ϑἴ5 δ 6ο5 αἰχίὶ Νϑο 

ἢοο Ἰθρι εἰ5 ααοά ἔθοϊυ Πανια οὐτα οἴα- 
τοὺ ἱρίθ οὖ αὰϊ οὰπὶ 60. ουδηΐ 

υοπηοάο ᾿πύγανὶ 1π ἀοτηστα (6: οἱ 

ῬΆΠΘ5 ῬΙΟΡΟΓ 0 η15 [ἀτηρ δ οὐ τηδηᾶα- 

οᾶγὶὺ οὐ ἀθαϊὺ Πὶβ ααἱ οὐπὶ ἱρίο δυδηΐ, 

05. ΠῸΠ ᾿ἰοθῦ πιϑηάποδλθ ἢ Π ὑδηύαπη 
[Δ οθυἀούθα 

Εῤ ἀϊοθθαὺ 1115 αὐΐα ἀογηΐπαβ οἵ 
Π]ὰ5. Πουηΐη15. οὐΐδπι [Δ Ὀ δὶ. 

Εδοίαπι οἰ δαύθπι οὖ ἴῃ 8110 (δοθαΐο 

αὖ ἰηύγαγού ἴῃ ΕΥπδρορϑπηὶ οὖ ἀοοοτού: 
οὐ ογδῦ 101 Ποπιο, οὖ τηϑπὶβ οἷὰβ ἀθχύγδ, 

ογαύὺ δυϊᾶδ. 

ΟὈΓουναθδηῦ δαύθηι [οτἱθδθ οὐ Ῥῃδτί- 

[46] [ἰ ἰὴ [δῦ αύο ουγαγοί, αὖ ἱπνυθηϊγθηὺ 

δοοαίαγθ 11}. 

Τρίθ νϑιὸ [οἱθθδὺ οορίὑδύϊο!θ 5 ΘΟΓΊΠΠ, 
οὐ αἱἷἱῦ Πουλϊηϊ ααἱ ΠϑθΘθδῦ τηϑηστῃ 8τὶ- 
ἄδι ϑυῦρο οὐ [ὑ8. ἰπ πιθάϊαπι. ΕΓ [ςὑτ- 
δθη5 [ρεϊ0. 

Αἰἷὸ δαύθπη δᾶ {Πὸ5 [Θὰ ΠηύΘΥΤΟΡῸ 

τὸ [1 ᾿Ιοοῦ (ρθαύο Ῥθπθ ἴδοθθ 88 
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ἄαραπι {π]αὐπἰάτ)αη. ὑπάπ πη! ξάπ)αη, [ἀϊναϊα σδηδβίαη ἐμάς 

πβΚν  Π]|6ὴ 7. Ἐ 

ΥΙ, 10. 748} υϑία!πναπαβ 4118Δὴ5 ἴηὴ8 Κναΐῃ ἀὰ Ἰπηπὰ ,Π 8 Κ6Ι ὑπὸ 

πδηᾶα ἐπϑίηδί. ἐπδυι}} 15. αἴ αἰ Ἐ 14} σδίτον ἢ (ὁ παηάπ5 ἴ5. [,Γναἰνὸ 

[ὁ δηξῃδγα]. 

11. ἴῃ οἷβ ἔμπΠΠάϊ ναύγε πη πηξιδάθίηβ 18} τοαϊἀδάση ἀὰ [5 

τη, ἤνὰ ἰαγιἀδἀθίηα Ἐ {παμηπια ἰδίμα. ᾿ 

12. 741} ναυτῃ ἴῃ ἄαραμι ἐπάϊπι, οἱ υβ1447]α ἰόίαβ ἘΞ ἸῺ ἐαίγσαηὶ 

ὈΙα]4η. 1411} νὰβ παιῃιὺ {πᾶ να καηαβ Ἐ 1 ὈΪΔάΙ σαΐ]8. 

18. 715} ὈΠΠῸ νὰν ἀἀρ5, δὐνρι δα {ΠΡ η)] Δ 8 [Θ᾿ πΠ8η5. 18} ραν Δ]-- 

δ η 45 τ5 ἴπη ὑνα} 10, {πδηΖθὶ 18}} ἃραύξα]ππ5 Πδιηπϊαδ : 

14. ϑοϊπιδη, ἐπαποὶ [ἢ παιηηϊάα Ῥαίίσιι, 14} Απάγαίδη ὈγΟύΠδΥ 

ἴβ : ἰακόθα 18} ἰπαππᾶπ, ΕἸΠΡΡα 71 Βανι υ]όπηάϊα ; 

15. Μαιμμάϊα 14} ΤΗδπιαη, ἰακῦθα ἐπᾶπὰ ΑἸ ΑΙ (ἀ)ι5 Ἐ 761 8 6ἰ- 
πιῦπ ὑπᾶπα Πάϊϊαηπαη ΖΔΙΟίδη, 

106. ἴιάδῃ ἴακόθάπ5. Δ} ἴπάδη {[καγίδέδη, (θὲ 18} ναυίῃ ρὰ- 

Ἰὸν)απαβ Ἰπᾶἃ. 

17. 781} αἰσασραῃᾶβ Ἐ ἀα! αὐ τ ἢ ἴπι ρα ἢ ἀπὰ (ἴα ἸΡΠδΙημπα 

74 Βἰπ(γηὰ Ἐς ΠΠρΟη]δ ἴδ 78} Πδηΐα ΠΠΚ1]ὰ τηδηδσθὶηβ. αἢ ΔΠ]ΔΠηΠηἃ 

Τυδάϊα5. ἢ ἰαἰγαα]ὸπη 18} ἐπχὰ ἔαύν τπδλοίη Τγγὰ 18} Θοϊαὺπὰ 18} 

δηϊπαγάϊζο Ῥαύγρα,Ἐ ὑπάϊο] Κυδημαη Πάϊπβ]αη ᾿πηπιὰ 184} μά] 8 η [ἘΚ 

(αὐπι8 (οἰηάϊχὸ, 

18. {1411 {πά4] Δηδ Πα άϊ ἀδη5 [γα ΔΗ πηΔ πη ὉΠ γἀϊη]άϊπη 18} ἔ σαΠά!-- 

ἸΙ4ἀϊ ναὐγεπαη. 

19. 98} 4114 τἸηαπαρϑὶ (ὁκιαδάπη αὐξόϊζαη Ἰπηπηα, ππίδ τη 5. αἵ 

ἸΠηη18, 8104] 18} σδηδίαἃ 8114η85. --- 

20. {74}} 15. πϑῃαθαμᾶς ἀπρόπα (οἰπα ἀπ [ἸΡδη)απ (δηλ Κυδί 

»Αὐᾶαράϊ 15 πη] δά η5 [ἀπ] η], πηὐῶ ἴσγαγα ΤῸ ὑππἀδηραγαϊ ὨΠΗΪΠδ- 

91. ,Αὐυδαράϊ [85 σγδάαραηβ πα, πηξὰ [αἀάϊ ναϊγ ἢ. Αὐάεαράϊ 

[5 ργδίαπάδηβ πὰ, πηΐῶ ΡΠ] Π] πάλ. ὶ 

9, ,Αὐδαράϊ Π]αΐμ, {πὰῃ ἢ]απα ἰνὶβ πηδη5 75} Ἐ αὐκάϊαπα ἸΖνὶβ 
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ἔξεστιν τοῖς (Ξ-τῷ) σαββάσιν (Ξετῷ) 
ἀγαϑοποιῆσαι ἢ καχοποιῆσαι, ψυχὴν 
σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 

ΥἹ, 10. Καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐ- 
τοὺς εἶπεν αὐτῷ Ἔχτειγνον τὴν χεῖρά 
σου. ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτως," χαὶ ἀπεχα- 
τεστάϑη ἡ χεὶρ αὐτοῦ (ὡς ἡ ἄλλη). 

11. Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσϑησαν ἀνοίας, 
χαὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους, τί ἂν 
ποιήσειαν τῷ Ἰησοῦ. 

42. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις 
ταύταις ἐξελϑεῖν αὐτὸν (ΞΞ Ἰησοῦν) εἴς 
τὸ ὄρος προςεύξασϑαι, χαὶ ἣν διανυ;- 
τερεύων ἐν τῇ προσευχὴ τοῦ ϑεοῦ. 

18. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσε- 
φώνησεν τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ, καὶ 

ἐχλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεχα, οὃς 
καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 

14. Σίμωνα, ὃν χαὶ ὠνόμασεν Πέ- 
τρον, χαὶ ᾿ἀνδοέαν τὸν ἀδελφὸν αὐὖ- 
τοῦ, χαὶ ᾿Ιάχωβον χαὶ Ἰωάννην, καὶ 
«ίλιππον χαὶ Βαρϑολομαῖον, 

15. Καὶ ΜΙατϑαῖον καὶ Θωμᾶν, χαὶ 

Ἰάκωβον λφαίου, χαὶ Σίμωνα τὸν 
χαλούμεγον ζηλωτήν, 

10. Καὶ Ἰούδαν Ἰαχώβου, χαὶ ᾿Ιού-- 
δὰν ᾿Ισχαριώτην, ὃς (χαὶ) ἐγένετο προ- 
δότης, 

17. Καὶ χαταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη 

ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, χαὶ ὄχλος μαϑη- 
τῶν αὐτοῦ, χαὶ πλῆϑος πολὺ τοῦ λαοῦ 
ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας χαὶ “Περου-- 
σαλὴμι χαὶ τῆς παραλίου Τύρου χαὶ 
Σιδῶνος, οἱ ἤλθον ἀχοῦσαι αὐτοῦ καὶ 
ἰαϑήναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν" 

18. Καὶ οἱ [ἐν]οχλούμενοι ἀπὸ πγνευ- 
μάτων ἀχαϑάρτων ἐθεραπεύοντο, 

19. Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτε- 

σϑαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ 
ξήρχετο χαὶ Ἰᾶτο πάντας. 
20. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς αὐτοῦ εἷς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ 
ἔλεγεν Μᾶαχάριοι οἵ πτωχοί, ὅτι ὑμε- 
τέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

21. ΜΙίαχάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι 
χορτασϑήσεσϑε. μαχάριοι οἱ χλαίοντες 
γῦν, ὅτι γελάσετε. 

22. Παχάριοί ἔστε, ὅταν μισήσωσιν 

2 πὶ 

τ} 1]6., ΔΏΪδ πὶ [ΔΙ νἂπὶ ΔΟΟΥΘ Δ ῬΘΥ- 

ἄρτο Ὁ 

ΕΛ οἰγουτη ρ οῦβ οὐηηϊδι5 αἰχὶὺ Πο- 

γηϊηὶ Εχύθπἄθ τηϑ πηι ἰὰδιη. Ἐῤ 6χ- 

ἐοηαϊῦ, οὐ το[ῦ, οὐ τπδη5. οἷ 5. 

ΤΡ δαύθπι τϑρὶοϑῦϊ [ἀηὐὖ ἰηΠρ᾽ οπίΐδ, 

οὐ σοπ]οααθ δηύαν δι ἰηγίοθπὶ ααϊ ἀπ 81Ὶ 
ἰᾳορθυθηὺ Τοϑία. 

Ἐδοίπθμη οἷ δαΐθη ἴῃ 

ΟΧΙ ἴῃ πιοηΐθῃϊ ΟΥ̓ΔΓΘ, 

ποούδηβ ἴῃ ΟΥ̓ΔύΪΟΠ6 Ἃδ6]. 

1115 αἰ θα 5 

οὐ οὐαὺ ῥρϑῖ- 

ΕἘλῦ οὐπὶ αἰθ5 ἔδοξιβ οἰϊρῦ, σνοοδνυὶῦ 

ΑἸ ΓΟΙΡ]οΒ. (05, οὐ δἱθρὶὺ ἀποάθοϊτη 6χ 

ἱρΡ΄5, αἀπο5 οὖ δροίξοϊοβ. ποιηϊηδυῦ, 

ΘΙΠΠΟΠΘΠῚ 6161 ΘΟρΡΤ ΟΠ ΠΥ] ῬΘΕΓΕΠῚ 
οὐ Απάγρδπι ἔγαίγοιη οἷα, [Δοοῦαπὶ οὗ 

ΙΟΠδπηθπι, ῬΠΠΡΡαμ οὐ Βδιυμοϊο- 
Π8ιΘΊΙΤΏ, 

Μαιπδθαμι εὐ ΤΠοΙηΔΠ, [ΙΔΟΟΡῈᾺΠῚ 

ΑἸρμδθὶ οὐ ΞἸπποπθμι ηπἱ σοσαίας Ζ6- 
Ἰούθ8, 

Ταάδιη ΙΔΟΟΌΪ οὐ [πάλη ϑοδυϊοίῃ αὶ 
αϊῦ φυοάϊτου: 

Εὖ ἀοίοοπάθηβ οἵπῃ 11115 [θυ ἴῃ Ιοθο 

ΟΔΙΏΡΘΙΙ, οὐ ὑπσῦα Αἰ ΟἸΡΌ]ΟΤ ΠῚ οἷ5 

οὐ ταυ]υϊύπο οορίοίὰ ὉΙΘΌΪΒ 8ΔῸ ΟΠΊηΪ 

ΙυαἄΔοα οὐ ἩΙΘΡ ΒΔ] Θτη. οὐ Ὁ]ΔΥϊ τη8, οὗ 

Τυτὶ οὐ 5ίάοηϊβ, απ τοπουδηὺ αὖ 8ὰ- 
ἀϊγθηῦ θατῃ οὐ [ἀπ ΘΥΘΗ αΥ 8, ΔΩ ΡΌΟΥ 5 
[15 : 

Εὖ αὺὶ νοσχδθαηθαῦ ἃ [ρΙΓ  θπ8 ἱπὶ- 
ΤΠ 415 ΟαγΔὈδηὐαυ : 

ΕΛ ΟΥΔΠ5 ὑθσθα, αὐ υθ δηὺ Θαπὶ ὑ8- 

5616. απἷα νἱσύπβ 46 11ὸῸ δχϊθραῦ οὐ 
(δ δῦ ΟἸΠΠΘ5. 

ΕΛ Ἰρίρ' δ᾽ θνυδίϊβ οὐ] 5 ἱπ αἰ ΓΟἸΡΌΪΟΒ 
ἴ.ο5. ἀἰοθραῦ Βϑδίϊ! ρϑιροῦθβ, ααϊὰ γθ- 

[τὰπτὰ οἱδ τθοπατῃ ἀθΙ. 

Βροϑίϊ ααὶϊ πὰ Θἰασ 15, ααΐδ, [Δὐατἃ - 
Ὀἰπαϊηΐ. Βρδύϊ αἱ πὰπο ἢθίϊ5, 4αΐδ 
τ] ἀΘ Ὀ1]15. 

Βϑδίϊ ουϊοῖβ οὐπα νοβ οἀθυϊπῦ ΠΟΙΏΪΠ68, 
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78} ἰάνθη πα 141} ἀδνδίγραπα πδηΐη ᾿Ζνδύδιηπηα ἔν ΠῚ] ΔΙητηδ, ἴῃ 
[ἀηάτι5 ΠΊ8 8. 

ΥἹΙ, 23. «ἙΕαρίηδα ἴῃ 1άϊηαπηπια, ἄαρα [δ Ἰάϊκ᾽4, απίδ, [(ἅϊ, πτηϊζαὸ 

ἸΖγαῦᾶ τηδπᾶρσα πη ΠΪΠηΪπαπὶ ἢ. ὈΪ ἐπαιηπηα ἀπκ ἰαν! ἀδάπη ργαύδίαπι 

αὐΐδη5 1Ζᾷ. 

24, ΑΟΠδη νάϊ ἴχνὶβ ἐπάϊηι σαθοίραμη, απίδ [ὰ " παράϊα ρἃ- 

{Π]δ πὲ ἴΖναγα. 

25. ογάϊ ἴχνῖβ, 15 [Δ ἀδη5 πὶ, πὸ σγδάδαράϊ ναἰγ ἢ. νάϊ ἸΖν 18, 

705. ΒΙΔΠ]ηδη5 πὰ, πηΐὸ σάπηδη [Δ σγδίδη ἀπρηη]ά. 

20. ,Νάϊ, ἐμδῃ νδι]ὰ ἴζγιβ Κυϊμδηα 41161 Ἰη8η5. [8:18] οἰ κὸ 41118 

ἰανἀδάπη ρα! πραργαύξδίιπι αἰέΐδηβ ἸΖᾶ. 

21. ΑΚοὶ ἴζνὶβ Κυϊξμα ἐπάϊπι πάπβ᾽αηάαπη ,ΕὙ]0 4 ἐΠδὴ5 μαὐδῃ-- 
ἄδηβ ἴζν!β. να] αἰάυ)]άϊα ἐπάϊπι ἢ] πη δ η) ἸΖυΐ5. 

28. ΤΠ Π]ά1 0} ἐμᾶη5 ἔγα κυ! παπάδηβ ἴζνῖβ. Ια] ἀϊᾷ ἔγαπι ἐπάϊπ| 
ΔηΔΙΉ Δ 78 η48Π| ἴΖν 8. 

20. Τμδιηπια [ἀπίδηδ!π ὑππῖ ὈΪ Κίππα, ραϊδνθὶ Ἰτηιηα 8} 8η- 

{Παγα. 18} ὑπαπῆπηα πἰμηδηαϊη δῇ {ππ8 ναί)α 14} ράϊάα πὶ ναι] άϊδβ. 

90. ,(Ηνδιηηηδη ἐμδη ὈΙἀ] αηἀδηδ ὑπ οἱ 14} δῇ ἐπδιηπηα ηἰη8η-- 
αἴη ὑποίη πὶ Ἰάπ(οϊ. 

391. ,14}} Γναῦνα ν]]ϑια, οἱ ἐάυ)άϊηα ἴχνὶβ πηδη8, 8} [ὰ5 ἰάυ]άϊᾳᾷ 

[τ [τη] οἰκὸ. 

92. ,Αἰπέπδη Ἰαθάϊ ἐπ} δ ἐΠὰπ5 ΕἸ] δηάδηβ ἴχνῖβ, ἢν Ἰζνὶβ Ἰάπηδ 

ΓῸ 7 14} ἀκ {πάϊ ἐγαναύγ ῃιέδηβ ὑπδη5 ἐγ] πάδη5. [Πκ ΕἸ] πα. 

339, 148} Ἰαάϊ ἐπιαϊῃ αι άϊα ὑπάϊπη ἐπ αἰ ά υ]απάδπι ἴΖνὶβ, ἢν 

ἴζνὶβ Ἰάπηδ ΤῸ Ὁ 14} ἄπκ {πάϊ ἔγαναύν ὐαη5 ἐμαΐα (απὸ ἐάυαηά. 

394. 7184}} Ἰαθάϊ οἰ νι ἃ ἔγαμη ὑμάϊπηθὶ νηοί ἀπαπίμηαη, ἤνὰ ἵΖν15 

Ιάπηδ {02 18} ἀἄπκ ἐγαναύν νάϊ ἐταναύν ὐάϊμη οἰ ῃναπά, οἱ δπάηϊ- 

πιάϊηα [ἀπηηδ] ἀπά, 

35, εοανδίῃαύἢ ἐγ] ἃ ὑΠπὰῃ5 Π]δη 5 ̓ σναύδηβ, ὑπίαἰ ὐάπ] ἀϊὰ ἘΞ 14} 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. Τύῦσ. θ, 349---85, 

ὑμᾶς οἱ ἄνϑρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσω- 
σιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν χαὶ ἐχβάλω- 
σιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕγεχα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου. 

ΥἹ, 28. Χάρητε ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ χαὶ 
σχιρτήησατε, ἰδοὺ γὰρ, ὁ μισϑὸς ὑυμων 
πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ" κατὰ τὰ αὐτὰ 
γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέ- 

ρες αὐτῶν. 
24, Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, 

ὅτι ἀπέχετε τὴν παράχλησιν ὑμῶν. 

9. Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, 
ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ (ὑμῖν,) οἱ γελῶν- 
τες νῦν, ὅτι πεγϑήσετε χαὶ κλαύσετε. 

206. Οὐαὶ, ὅταν χαλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν 
πάντες οἱ ἄνϑρωποι" χατὰ τὰ αὐτὰ 
γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ 
πατέρες αὐτῶν. 

27. ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν" 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῖν, καλῶς 
ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 

28. Εὐλογεῖτε τοὺς χαταρωμέγους 
ὑμῖν, προσεύχεσϑε ὑπὲρ (ΞΞ περὶ) τῶν 
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 

29, Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σταγόνα 
πάρεχε χαὶ τὴν ἄλλην, χαὶ ἀπὸ τοῦ 
αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον χαὶ τὸν χι- 
τῶνα μὴ κωλύσης. 

80. Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, 
χαὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 

81. Καὶ χαϑὼς ϑέλετε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι, χαὶ ὑμεῖς ποιεῖτε 
αὐτοῖς ὁμοίως. 

832, Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας 
ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ 
οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς 
ἀγαπῶσιν. 

33. Καὶ ἐὰν ἀγαϑοποιῆτε (ΞΞ: -εἴτε) 
τοὺς ἀγαϑοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 
χάρις ἐστίν, χαὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ 

τς κ' 
αὐτὸ ποιοῦσιν. 
84. Καὶ ἐὰν δανείσητε (ΞΞ -ζετε) παρ᾽ 

ὧν ἐλπίζετε (ἀπο)λαβεῖν, ποία ὑμῖν 
χάρις ἐστίν; καὶ (γὰρ) ἁμαρτωλοὶ ἁμαρ- 
τωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσιν 
τὰ ἴσα. 

806. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς 
ἡμῶν καὶ ἀγαϑοποιεῖτε καὶ δανείζετε 
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οὐ οὑπὶ [Θραγδυθυίηῦ σὸβρ οὔ ΘΧΡΙΟΌΓΑ- 

γουϊηῦ οὐ θοῦ ηῦ ΠΟΠΊΘΙ γΘ[{γΠ1Π} ὑδιη- 

4αδπι τι] πὶ Ῥγορύου ἤἸ πὶ Πομ  ηἶ5. 

αδαυάοίο ἰπ 114 ἀϊθ οὐ ϑχυϊίαύθ: θοςθ 
ΘηΪπὶ ΠΊΘΙΟΘΒ Ὑϑίγα τηυἹύδ ἴῃ ο86]ο: 

(δου ἀππιὶ Παθὸὺ οπΐπι ἴδ οὶ θη ῬΤΟΡΠΘ- 
{8 ῬδίγΘΘΒ ΘΟΙΠῚ, 

Ὑοτυση ἰδηθη τὰ ὑοῦ αἰγη 5, 

Ζαϊα Ππαρούϊβ σοΠ ΓΟ] αὐΐοη θ πὶ Ὑθ ὉΠ 1η. 

Ὗαθ σὑόθὶβ ααἱ [αὐαγαί! 6Γ[015,. 4αϊᾶ 

ΘΙατίοὐϊθ. Ὑδθ σοδὶβ αὶ τἱαθὺϊβ ΠΌΠΟ, 

φαΐα ΙυρΘὈϊ5. οὐ ΗΘ ὈΙ 5. 
γὰρ οὑπὶ θ6η6 τ 5 αἸΧΘΥΪηὔ ΟἸΏΠ65 

ΒοτηΐπΠ65 : (Θοαπάπαπι ἢδ60 ἔδοϊοδηύ ΡίΘα- 

ἀορτορῃθύΐϊβ ρα ύγο 5 ΘΟΙΌΤΗ. 

Κορ νορὶβ ἀἴοο ααἱ δὰ !ε5 ὈΠΠ1ρ 16 
ἸΠΙΠΊΪ6Ο5 ΥΘΙΓΟΒ, Ὀθπ6 ἴδοϊίθ 8ῖ5 αυΐ 

οἀογαηῦ γο8, 

Βοηθάϊοϊξθ τη]! θη 5 

ΟΥ̓αύΘ ῬΓῸ ΟΔΙ πη Δ] 5. ΥΟΒ. 

γΟΌ 5, 

Εῤ φαὶ ἐθ Ῥ6Γ αὐ 1 τηϑ ΣΧ, ] πὶ ῬΥΔΘῸΘ 

οὐ ΔΙύθσατῃ, οὖ ἃ 60 ααἱ δαΐοθγὺ {101 

γοίπιθηύαπι οὐΐδπι ὑπηϊοδπι Π0]1 ῬτΟ ΐ- 

ῬΟΙΘ: 
Οἰπηὶ δυΐθπη ροίθην 6 {πρθι86, οὕ 

4] δυΐοτῦ ααδθ ὑπὰ [αὖ 6 τϑρθίδϑ. 

Εῤ ρῥχοαῦ νυϊύϊβ αὐ δοίη το 5 ΠΟ- 

ΤῊΪΠ65, οὖ σοβ ἔδοϊδθ 115 ΠΩ ΠΟΥ. 

ΕἘὺ ΓΙ ἀΠΠρ υ5 605 ααἱ τσοὸβ αἰ! σιηύ, 
4086 γοὉ]5 οἰ ργαύϊα Ὁ πᾶπὶ οὗ ρθοοᾶ- 
ἔογθβ ἀΠΠΠρθηίθ (6 αΠ]Π] ρα ηύ. 

Εῤ ἢ; Ῥοπθ ἔβοθυ β ἢ αἱ τΟΡΪ5 
θ61η6 ἔδοϊαπθ, απδθ σοὶ ον σταίϊδ 
ΠἸσυϊάθιηι. οὐ ρϑοοδίοσθθ ῃοῸ ἔδοϊαηῦ. 

Εῤ ἢ πυσύπαπι ἀθάοτὑϊβ Ηἰβ ἃ 4αϊ θὰ 

[ρογϑυϊβ γθοῖρθυθ, 4.86 στδίϊδ Ὁ νοϑίβ ἢ 
Πδη οὗ ρθοοδίογθβ ρϑοοδύουιθιιβ ἔβ θη θ 5 
τη αὖ ΓΘΟΙρΙαηῦ ΔΘΑΙΔ]18. 

Ὑ οεατη ὕδιπηθη ἀΠ]Π]ρ 106 ΤΠ πη] 005 γοΓ[ΓῸ5 

οὐ θθπ6 ἴδοϊξθ οὐ πιαύμπαπι ἀδέθ π|8}} 



“50 - ΕΥΑΝΘΕΙ, Ὑπ|Ὸ. Ὁ: 30.-::-.-.-5. 

Ἰοϊ νάϊ πὶ νδῃ άϊβ αϑνόπδηβ, 14}. ναί] ἢ τηϊζαὸ ᾿ἴΖναγα τηδηᾶρα 8 ἢ 
νδίν 10} [ἀη]ὰ5 μάθῃ! Ππη5, ἀπὸ 15 σά 1{{ ὑπάϊπη ππέαργδαμη 78} 

ὉΠΙ6 7811. 

ΥΙ, 306. ο,Ὑαἰγυπάϊα Ὁ] [Π] απ άδηβ, ἔναίν ὃ Ἐ 74}} αἰΐα ἴσνδι' Ὀ]6 115 Ἱ{Ὁ. 

317. 14}. πὶ [{6}14,. οἱ εἰ [δ] άϊη άπ. πὶ δῇαοιη)άϊά 74 εἰ αἴάδη- 

͵Ἰαπᾶδ, ἔγα! διά 14} ἢ α]δίδπαδ. 

98, (ΟἸδθάϊα αΐ οἰθαᾶα ἴζνῖβ. τηϊΐαβ. σόα 18}} Ἐ παν α}]ὰ Ἰ8Δἢ 

θαγίραπα 8} πἰαγριίαπα ρσίθαάαἘ ἴῃ ῬΔγΠ ἸΖζναγϑηδ. {πϊχάϊ ἄὰκ [(ἃ-- 

πη χα], {1 ]Ζά 161 τ 14 Ἐ, τηϊΐϑαα ἴΖυ 15." 

39, Κνδίμαῃ ἐπδη ραϊακὸη ἴπι: ,ἴ0άϊ τπὰρ ὈΠπᾶ5 Ὀ]ηἄδηδ ἐΐα- 

"δ ὁ ηἴὰ Ὀάϊ ἴπη 48] σδατιαίἀηα Ὁ ἔ 

40. ΝΗ Πρόποϑιβ παἴδὺ Ἰά 1 Υ} (οἰηδηα ; 0 σαηηδην 8. ἤν] Ζῇ 

γϑίγι πάϊ [νῷ 1! γ(6}15 Ἐ 18. 

41. Αὐμέμαῃ πνὰ σάπηηοὶ5. σγαιηα ἴπ ἀπρὶη ὈΓΟΥΠΥΒ5. ὑπο] η15, ΤῸ ἢ 

8ΔηΖ8, ἴῃ ὑπϑιπδμηηδ ἄπρίη πὶ σά ππηι6]8 ὅ 

ἀ4ἀ2. «Αἰμμεμάα μνάϊνα τιασὺ νυ! παη ἀπ Ὀγόυῃν {ποθι παιηπια , Βγῦ- 

{παγ, δὲ ; ἴκ Ἐ ἀδναίτρα ργδηια ἐπαπηηὰ ἴῃ ἀπρίη ὑπο πδιηηηαΐ, {108 

ἴῃ ἀσρίη ὑπο παιμημηα ἅπηΖὰ πἰ σάμπηη]αηαβ 7 [᾿πΐὰ, ἀϑναρ ἰαύγι 15 

Ὁπαιηπηα ἃηΖὰ 5 ἀπρίη ὑποίηδμησηα ἰδ ἢ ὑμὰη σάππη]ά!δ ἀβνδίγραῃ. 

σγδιηία, ἐπδηητηδ ἴῃ ἁπρίη ὈΥΟΌΠγ5. {61 η15. 

43. .ΝῚ ἀὰπκ τ Ὀαρτηβ σὐάδ. άπ] δη 5. ἈΚΥδη 01] 1} ὑπαη ὈΡΘΉ 

αὉ1]|5 ἐπ] αη 5 ἀκύδη ρα, 

44.. Ἡναιν]ζαῃ τα! ηςϊ5 Ὀαρσπὸ τι (νίαμηπηα ἀκύδηα ϑκα }}8. ΤΙ, 

πἰ ἀπκ 5 ἐπαύγπαμη ΠΠΠ}πᾶα ἢ [πα απ5, ἢἷπ ὑπαη τι. αἰπναύαπα]άϊ 

ἰγαάδηα Ἐ νοὶπαθαίἾα. Ἐ 

45. ΤΕ αἰ μοῖρβ ππὰπηὰ τἀ5. ἐπὶ αὐ πο σαυμηπηα ᾿πσᾶα Πδίγ 5. (6115 

πϑθδίτι ἃ ὑπϊα!}} [αι ὉὈ1]5. τπδππα τι8 ΠῚ] πηα. ̓ πιΖάα ΒΔΓ ΕΠ 5. (615 

ὉΒΌΔίγ ἃ ἀ}0}}. πζὰ ἃ}}15. αἴαν α] } πη Πα γὑϊη5 τ θια τηπηΐ 8. 8. 



ἘΕΥΑΝΟΈΕΙ͂,. Τῦσςσ. 0, 80---45. 

μηδὲν ἀπελπίζοντες" χαὶ ἔσται ὃ μι- 
σϑὸς ὑμῶν πολύς, χαὶ ἔσεσϑε υἱοὶ 
ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐότιν ἐπὶ 
τοὺς ἀχαρίστους χαὶ πογηρούς. 

86. Τίνεσϑε [οὖν] οἰχτίρμογες, χαϑὼς 
(χαὶ) ὁ πατὴρ ὑμῶν οἴχτίρμων ἐστίν. 

87. Καὶ μὴ χρίνετε, καὶ οὐ μὴ κρι- 
ϑῆτε" χαὶ μὴ χαταδιχάζετε, χαὶ οὐ 
μὴ χαταδιχασϑῆτε. ἀπολύετε, χαὶ ἀπο- 
λυϑήσεσϑε" 

38. “Πίδοτε, χαὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
μέτρον χαλὸν (χαὶ) πεπιεσμένον (καὶ) 
σεσαλευμέγνον (εὸ) ὑπερεχχυγνόμεγον 
δώσουσιν εἷς τὸν κόλπον ὑμῶν" τῷ 
γὰρ αὐτῷ μέτρῳ, ᾧ μετρεῖτε, ἀντιμε- 
τρηϑήσεται ὑμῖν. 

399. Εἶπεν δὲ χαὶ παραβολὴν αὐτοῖς 
: ᾿ : ἐβτνς 

Λητι δύναται τυφλὸς τυφλὸν οδηγεῖν; 
οὐχὶ ἀμφότεροι εἷς βόϑυνον ἐμπε- 
σοῦνται; 

40. Οὐχ ἔστιν μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν δι- 
δάσχαλον" κατηρτισμέγος δὲ πᾶς ἔσται 
ὡς ὁ διδάσχαλος αὐτοῦ. 

41. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 
τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σουΐ τὴν 
δὲ δοχὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφϑαλμῷ οὐ 
χαταγοεῖς; 

42. (Ἢ) Πῶς δύνασαι λέγειν τῷ 
ἀδελφῷ σου ᾿Αδελφέ, ἄφες, ἐχβάλω τὸ 
κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ σου, αὐτὸς 
τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοὺ δοχὸν οὐ 
βλέπων; ὑποχριτώ, ἔκβαλε πρῶτον τὴν 
δοχὸν ἐχ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, χαὶ τότε 
διαβλέψεις ἐχβαλεῖν τὸ χάρφος τὸ ἐν 
τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

483, Οὐ γάρ ἔστιν δένδρον χαλὸν 
ποιοῦν χαρπὸν σαπρόν, οὐδὲ [πάλι»γ] 
δένδρον σαπρὸν ποιοῦν χαρπὸν χαλόγ. 

44. Ἕχαστον γὰρ δένδρον ἐξ τοῦ 
ἰδίου χαρποῦ γινώσχεται" οὐ γὰρ ἐξ 
ἀχαγϑῶν συλλέγουσιν σῦχα, οὐδὲ ἐχ 
βάτου τρυγῶσιν σταφυλήν. 

45. Ὁ ἀγαϑὸς ἄνϑρωπος ἐκ τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ ϑησαυροῦ τῆς χαρδίας αὐτοῦ προ- 
φέρει τὸ ἀγαϑόν, καὶ ὁ πογηρὸς (ἄν- 
ϑρωπος) ἔκ τοῦ πογηροῦ (ϑησαυροῦ 
τῆς χαρδίας αὐτοῦ) προφέρει τὸ πο- 

γηρόν" ἐκ γὰρ (τοῦ) περισσεύματος 
[τῆς] καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

ΖΦ 

ἰη46 Γρουδηΐθβ οὖ οὐἱῦ τπθῦοθ5. υϑίτα 

τη, οὐ οΥ οἶδ ΠῚ 410} {ΠΠπηὶ, ααΐῷ ᾿ρ[6 

Ὀθηΐρηνβ θυ [ὈΡΘΟῚ ἱηργαῦοβ οὖ τηδ]08. 
͵ 

ΕΓούθ οὐρὸ τηϊθυϊοοσᾶθβ, [(1οὰὐ οὐ 
Ραύθυ νΘΙΘΥ ΠΟΥ ΘΟΥΒ ΘΓ, 

Νο]ϊῦθ ᾿πἀϊοαγθ, οὐ ἤοη πα οἰ μαΪηΪ : 

ΠΟΪΔ6. ΘΟΠἀθηΔΓΘ., οὗ ΠΟῸΠ ΟΟΠΔοΙΠΠδ- 

ὈΪΒΔΙηΪ :. ΟἸπηϊἐἐϊξ6, οὐ αἰμπἰ θυ] ηὶ: 

Ὠαΐίθ, οὐ ἀδθιξαῦ στ οῦ]Β, 6} [Ὁ 8Πὶ 

Ὀοπᾶπι οοηΐογύδια οὐ οοδρὶῥαύατῃ οὐ [ἃ- 

ΡοιοΠπθηΐθια ἀδραμύ ἴῃ [Ππππὶ γΘ[01Ἰ1Π|: 

οδιάθμι ααΐρρθ τπιθηῖαγα ααὰ τηθ} ΠῚ ἴκὰ6- 

ΥἶΟ5. γοηιθυϊθυα σ 18. 

ὈΙσοοθαῦ δαΐομι 115 οὐ {Ππ]Δὑπᾶ] 6 1|. 

Νυπηχαϊᾷ ρούοθ[Ὁ οαθοῖβ οαΘοαπι ἀποογ8 

ΠΟΠΠΘ ΠΟ ἰῃ ἔόγθδιῃ οδαθηῦ ὕ 

Νοη οἱ. αἰ οἰραϊαβ [ὈΡΘΥῚ τηδρῚ [ὈΓῸ1Ὲ : 

Ρουΐθούαβ δαΐθηη ΟἸΠΠΒ ΘΟΥὺ [οὐ πηᾶ- 

ΟἸΓΘΥ οἰαβ. 

Θυϊὰ δαΐθηι νἱάθβ ἔθίσαοαμαη πῃ οΟα]ο 

ἔγαίγβ ὑπὶ, ὑγαῦθια δαΐθπι αὰ8 6 πη ΟΟᾺ]Ὸ 
ὕπο οἷν ἤοπμ ΘΟὨ  ἀΘΥΔ5 ἵ 

Αὐαὖ ᾳαοπιοᾶο ρῬούθβ ἀἴσουθ ἔγαύσγὶ 0 
Εταΐθυ, Ππ οἰϊοίαμη ἔθίψαραπι ἀθ οοῦΐϊο 

ἴᾳο, ἰρίθ ἴῃ οοα]ο ἤπο ἐγα θη] ΠΟΙ τἱ- 

ἀθη 7 Ηγροουῦία, 6[166 ρυϊπηατα ὑγαΌθιη 
Ὧθ οοὰ]ϊο πο, οὖ ὕμππο ρϑυίρι θα αὖ 

οδἄποξβ ἰθίσασδπι 46 οοὰϊο ἔγαύυβ ὑα]. 

᾿ 

Νοη οἵδ ϑηΐπὶ ΔύΡου θοηδ 488 ἴδοὶῦ 

ἔλα οὐ 5. χη 8105, ΘΑ Τ6. ΔΥΌΟΥ τη8]8, ἔδοΙ Θἢ5 

ἔγαούιμση ΟΠ ΠῚ. 

Ὁπδασδθαιθ ΘηΪπΠῚ] ΔΥῸ ἀδ ἰγαοία 
ἴᾳο οορποίοϊαν : Ὡθαὰθ οηΐπὶ 46 [ρηΐβ 

ΘΟ ραηῦ ἤσαβ, πθαὰθ (6 τὰρο νἱηάθ- 
τηϊδηῦ ἀγᾷπι. 

ΒοΠΒ ΠΟΠΟ ἀθ ῬοποῸ ἐπθίδασο οοΥ- 

αἰ (ἃ] ργοΐουῦ θΟμαμα., οὐ τη8]8 ΠΟΙΉΟ 

Ὧθ γηδ]ο ργοΐοχῦ τη] τη : οχ Δραπάδηίίδ 

ΘὨΪΠῚ ΟΟΥΪ5. 05 Ἰοσαϊίαγ, 



222 ἘΨΑΝΟΘΕΙ, ἘΠ. 6, 46---.7, 8. 

ΙΊ, 46. ,Αὐἰύμαπ ἢνὰ πὴῖκ πάϊἃ ἔγαυα ἔται)α, 76} αἱ ἐάυ 4, ἐπαίοὶ 
Κυιῃὰ 

41. Ἤναζαῃ (ἃ ρασραηᾶβ ἀπ π|ὶβ ἃ} Πάμπβ᾽απᾶβ. ναΐμάα. πηθίηδ 

Ἶ8: ἰάπ)αμαβ ὑπὸ, δἰάπρ]α ἴΖνῖθ, νδπηηα ρα] Κ5 ΤΌ. 

48. ,( 161 Κ5 ΤῸ πηδπη {ἰπ|}]η!η γαζῃ, [οὶ συῶν 14} σδάίυρί4α 

18} ραίαιἀα. συαπάπνδα 7] Ἐ ἀπ [ἰἀϊπα. αὐ σαγιπ)]ῦπ ὑπδη ναύτεμα-- 

ηάϊ ὈϊΠ αρΊν Δἤνα ὈΪ [ἀϊπδιημηα γαζηα 84} πὶ τηδῃΐα σαναρίδῃ Ἰίδ. 

ΒΑ Ὁ]14 ἀπκ νὰβ δηὰ {πδιημηα [άϊηδ. Ἐ 

49. εἴτι (νὰ μάπβ᾽απαςβ. [8 ηἰ ἐάιαηθ. ρα] 6 κθ {Ὁ τηᾶπη ἐϊπηγΊαπη- 

ἀἴη γᾶζῃ δὴδ δἰγπμάϊ Ἰπὰ} σταπάπγαδάΊα, {παίοὶ Ἐ ὈΠΐαρκν Πόάαβ ἢ 

78} [!Ὧπ5 σδαγάϊβ ἢ 718} ναί [ὁ ἀβνα]ξθίπβ {18 στὰ Ζηῖβ τηΪΚ11.΄ --- 

ὙΠ, 1. Βιμὰ ἐμδπ ἀβέα 1148 4114 ἐμὃ ναύγάα [δἰπα ἴῃ Ἠ]ΠΙαΠΔΠ5 Π|8-- 
ὨδσΘΙη5, ρΆ]ά 1} ἴῃ Κα ίαγηδαμι. 

ὦ, Ἠυῃηάααδίααδ ἐΠδη {ἰπηη15 {{41Κ5 ΠΠὰΚαπα5. [να]έανἰγμ]α [νανγὲ]ι] Ἔ, 

(861 νὰβ ἵπηηᾶ [νά 8. ' 

3. Οαμάμπβ᾽αηαθ. ἐμδη Ὀὲ ἰδία Ἰηϊαηάϊάα. ἅτ Ἱπιμμα {Ππ|{{8η5 ἴα- 

αἀάϊδ, ὈΙα]αη 5. ἴπηα, οἱ Κνυδπη Ἐ 14} σαηδίαδαϊ ἐμαπα [Καὶκ ἴβ. 

4, ἴτῃ οἷβ Κνυϊπιδπάδηβ αὐ ἰδίαα θδάμπῃ ἴπᾶ υϑαάπαῦ, Κνυ!ῃπαηάδη8 

ὑπαΐθι  αίνιηβ ΤῸ, ἐπδμηπηθὶ ἔγαρὶῖ]5 ἐπαία ; 

5. πιὸ ἢ (μα ππηίαγα δ γπηαρσὸρδίη 18 σαν! 4α πη {185." 

θ. ἴτῃ ἴδίαβ Ἰ6α]᾿ ἢ τη} ἴπη. 18} 1κ {πη πὶ ἔαίνγα νἱίδηη 

Ἰηπιᾶ ὑΠδΠηηὰ σαγᾶα, Ἰηίαηα]4α ἀπ Ἰπηηα ἴᾳ Ππηδαίαβ ἐγ} ὁ Π48, 

Κυιμδηαβ ἃ Ἰπηπηὰ ,ΕὙἸάμ)α, πὶ ἀγάϊθοϑι ἐμικ, αἀπξὰ πὶ ἵπὶ ναί ἢ8, 

οἱ αῇ' Εὐοὺ τηρίη Ἰηησαρράϊβ. 

. Πα δ [1] πὶ τὴῖκ ΠΠΡαη ναίγίμαηα γδμπῖάα αὐ ἐππὰ8 Κυπηδη; ἃκ 

Κνι ναύγα Ἐ 18} σδῃά!] ἃ (ἃ ἐπί ατηαριιβ Π6]Π8. 

8. {4} ὑπὰπ ἀπκ Ἰκ τηδηηὰ ἵπὶ αἰ ναϊΔαξη]α ραίας145, Πα Δ Πα 8 

αἴ 18. {ΠῸἸῚ σδαναύ 1 π8. 18 Κυϊῃα ἀπ ἐπδιηπηα ραρρ΄ 14} σαρρίά 

78} δηϊμαυδιηηα ,Κυὶπὶ μδγ΄. 14} Κνυϊπηϊᾷ ἰδ ἀπ [Κα] κα τηθὶ παιηπηἃ 

οἷανοὶ {παΐας 74}} ἰάμ]]α." 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. 10Ό|0. 0, 40---7, 8. 

ΥἹΙ, 46. Τό δέ μὲ χαλεῖτε Κύριε κύριε, 
- Ἂ " 

χαὶ οὐ ποιεῖτε, ἃ λέγω; 

47. Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρὸς μὲ καὶ 
“ » [ -" 

ἀχούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὖ-- 
; -- ς - [χὰ 

τούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 
48. Ὅμοιός ἔστιν ἀνθρώπῳ οἴχοδο- 

μοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψεν χαὶ ἐβάϑυ- 
γεν χαὶ ἔϑηχεν ϑεμέλιον ἐπὶ τὴν πέ- 
τραν" πλημμύρας δὲ γενομέγης προσ- 
ἔρρηξεν ὃ ποταμὸς τὴ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 
χαὶ οὐχ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν (1τε- 
ϑεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν). ; 

49. Ὁ δὲ ἀχούσας χαὶ μὴ ποιήσας 
δμοιός ἐστιν ἀνϑρώπῳ οϊχοδομήσαντι. 
οἰχίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς ϑεμελίου, ἡ 
προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθέως 
[συν]έπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ δῆγμα τῆς 
οἰχίας ἐχείνης μέγα. 

Υ, 1. ᾿Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ δή- 
ματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀχοὰς τοῦ λαοῦ, 
εἰσῆλθεν εἷς Καφαργαούμ. 

, Ἑχατοντάρχου δέ τινος δοῦλος 
χαχῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἣν 
αὐτῷ ἔντιμος. 

8. ἀχούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἀπέ- 
στειλὲν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν 
Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλϑὼν 
διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 

4. Οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰη- 
σοῦν παρεχάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέ- 
γοντες, ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξη τοῦτο" 

ὅ. ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔϑνος ἡμῶν, καὶ 
τὴν συναγωγὴν αὐτὸς φχοδόμησεν ἡμῖν. 

6. Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐ-- 
τοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχον- 
τος ἀπὸ τῆς οἴχίας, ἔπεμψεν πρὸς αὐ- 
τὸν ὁ ἑχατόνταρχος φίλους λέγων αὐτῷ 
Κύριε, μὴ σκύλλου" οὐ γάρ εἶμι ἱχαγός, 
ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθης" 

7. Διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς 
σὲ ἐλθεῖν" ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, χαὶ Ἰαϑή- 
σεται (ΞΞ-τω) ὁ παῖς μου. 

8. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνϑρωπός εἶμι ὑπὸ 
ἐξουσίαν τασσόμεγος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυ- 
τὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πο- 
ρεύϑητι, χαὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρ- 
χου, χαὶ ἔρχεται, χαὶ τῷ δούλῳ μου 
Ποίέησον τοῦτο, χαὶ ποιεῖ. 
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Θυϊὰ δΔαύΐοθιηῃ σοσδύϊβ πὶ Ποχηΐηθ ἀο- 

Δ, Θὺ 0 ἴδοι (ϊβ αὰδθ ἀΐοο 3 

Οπμηΐβ ααἱ νϑηϊ δὰ π16 οὐ δυᾷὶξ [οὲ- 

ΤΊΟΠΘ5 ΠΠ608 οὐ ἴδοϊῦ ροβ, οἰξθηάδμῃ 

γΟΡΙΒ. ΟἿΣ [1π|}}15. [1ὖ. 

ΘΙΠΏ1115 οἰ Ποτηϊηὶ δΘαἸἤοδηὶ ἀοτημπι, 

αὶ ἔοαϊῦ ἴῃ δἰύαπι οὐ ροίαϊθ ἔπη ἀδηηθῃ- 

ὕπτη [ΡΥ Ρ θέση ; ἱπαπάδίοπμθ δαύθπι 
ἕδούα ἰη]1 τ οἱν Ππτηθη ἀοτηαὶ 111, οὐ 

ὯΟΠ Ῥούαϊῦ ΘΔ ΠῚ ΤΠΟΥΘΙΘ : ἐπηάαῦύδ, Θμΐ τα 

οὐαῦ [ργῶ ρϑίγδμι. 

Ουἱ δαΐθηι ϑδυάίνίὐ οὐ πο [δοίΐ, 

[1115 οἱ Πουηΐηὶ δοαϊβοδηθ ἀοϊηὰπὶ 

[δπΔ [ἀργὰ ἐθύσϑτη [π ἔππάδιηηθηΐο, ἴῃ 

ααϑη ᾿ὨΠΠπ5 οἱ ἢσνίαβ, οὐ οοηῃίίηθο 

ΟΘΟΙαΙύ, οὐ ἕαοία, οἱ γαϊηδ ἀοχηὰβ {1118 

Τὴ ΡῊ 8. 

Ουπη δαύθπι ἱπηρ] Ποὺ ομηηΐα τοῦθ 
[ϑ' ἰῃ ΔΌΓΘΒ Ὀ]ΘΌΪΒ, ἱπίγανιὺ Οδρμδτ- 
ΠΌΤ. 

Οθηὐαυοηβ δαΐθη) οαυἰβάδηι [ἘΥΨῸΒ 

μλ81]86 ΠΔΡΘΗΒ. οχαῦ τηουϊασαβ, σαὶ 1}]}} 

ογαὺ ρυϑέϊο[ιβ. 

Εὐ οὑπὶ δαυάι[6ὐ 46 [Ιοΐαᾳ,, ταἱῦ δὰ 

ΘῸΠῚ [ΘΠΙΟΥΘΒ ΠἀΔΘΟΙΌΠῚ, ΤΌΡΔΠΒ ΘΕΠῚ 

αὖ νρηϊγοὺ οὖ [(δἰναγθύὺ [ϑυσαπι 6] 08. 

Αὐ Μ}1} οὰπῃ γϑηϊ!ρηὺ δὰ Ιοἴαπι, 10- 

σαθδηῦ θὰπὶ [Ὁ]]]οἱὐ6 ἀϊοθηΐθβ οἱ ααΐϊἃ 

αἸρη 5. οἷν αὖ μος 1Π1 ργδοίξθβ: 
ὈΗριῦ οηΐη φρϑηύθιη ποίη, οὗ 

[γπδρορϑπι ἱρίθ δϑάϊῆοαγιῦ ΠΟΡΙ5. 
Ιοία5. δαύθπι ἰθαῦὺ οὰπὶ 1115: δ ΟἿΠῚ 

ἰᾶτη ΠῸΠ Ιοπρα οἴου ἃ. ἄοτημο, υἱῷ δὰ 
ΘῸΠῚ ορϑηδασο 8ΔΙΏΪΟΟ5 ἀἸΟΘη5 ΟΠ ΠΘ, 

ΠΟ]: γοσχϑυ : ΠΟῚ ΘΗΪπὶ αϊρηιβ [πὶ αὖ 
[Ὁ ὑθούαμη Ὡ]ΘῈᾺΠ) ᾿ηΌΓ6Β ; 

Ῥτγορίου. αποά οὐ πῖθ6 'ρίπὶ ΠῸῚ [Ὀπὶ 

αἰρημαπι ΔΙΡγαῦαβ αὖ σὙϑηΐγοιη δά ἰδ: 
[βἀ ἀἴο νϑῦθο, οὖ [Δ πΔὈἰΓΥ ΡΌΘΙ ΠΊΘᾺΒ. 

Νπι οὖ ΘρῸ ΠοπιΟ [ἀπ [ἃ Ροίθ- 
[Ὀὐθ σοη[δαύπ5., ΠΆΡΘμΒ [Ὁ 1τη6 11}}}- 

(65, δὲ ἄϊοο Βυίο αᾶάθ, οὐ υδᾶϊ, οὖ 

8110 Ὑρηὶ, οὐ συρηῃϊῦ, οὖ ἴθῖτο πηθ0ὺ Εδο 

μοο, οὐ ἔδοϊθ. 



224 ΑΝ  ΠῸ Ὸ ΖΞ, 

ΥΠ,9. Οαμάπβ᾽απαβ ἐπὰπ ἐπαία ἰδία [ΔΑ] οἰ κα ἴπα 141} γδπα]δπ 8 

ΓΚ ἀὰ {π|ζάϊ «ραν ἀ ]αη ἀθίη. [15 τιαπαροίη Κυαΐῃ ,ΑἸπδῃ, Κυϊίπα 

ἸΖυῖβ, πὶ ἴπ {τ]ὰ [ναϊάπαα σαϊάπθοίη σαί." 

10. Ζ4}} ρανδηδ]απάδηβ (Ἰκ {πάϊ Ἰηίαπαϊἄδηρ. ἀπ ραγάα Ὀϊρδύαπῃ 

[ῃδηὰ {ἸὰκΚαη [ΚαῚΚ Πά!]ηδ. --- 

11. «181. νυ ἴπ {παηηππα δἰδγάαρα Ἰ4α]α ἴῃ Ὀαύγρ, πδηηηϊά 

Ναδη Ἐς 181} τη] ἀἀ] δάπη Ἐ πημα [Ἰροη] 5 15. σαπόμάϊ 78} Π]Δη8-- 

Θ61η5 ἤΪϊα. 

12. ΒΙιμδ ἐμπαη πᾶηνα νὰβ ἀδύγα {π|Ζῦ5 Ὀδύγρβ, ὑπᾶγαΐι, (ἅἱ], 

αὐθαύγδηβ νὰβ μάτι, {ἀππ8 ἀΐπαμα ἀϊ ποίη [οἱ ηά! 74} (1 ΠΠ0Ὁ νιᾶπνο ἢ 

78} τπϑπᾶρϑὶ {π|χὸβ Ὀδύτρθ σϑηῦμῃα τ] 1Ζάϊ. 

. 18. 28}. ραίαίῃναπάβ. πὸ ἐγάυ]α ἰόίιβ Ἰηξεϊηδάα ἅὰ ἴΖάϊ 18} 
Κυδίῃ ἀὰ ἴχσάϊ (ΝῚ ργτδί." | 

14. 94} ἀπαίσαρσσαηῃᾶθ αὐξάϊεοκ Ὠν}  υ] μι ; ΤῈ} ἐπάϊ Ὀαϊγδηδηβ 

σαίὀίζπαη. 1811 Κναΐῃ «Τυρσραϊάμπα, ἅἀὰ ἐϊπι5 Κυμπδ: ὉΥΤ 615.“ 

15 98 τ ἀϑία!᾽" (ἃ πόϊδ᾽ 18} ἀπραπη τδαθη: 5 ἍΙΕΞ τῆι 
ἀϊι θη ἴδ. 

10. ὈΙδίαῦ ὑπὰη 4]1Δὴ8 ἃρὶβ 14} τη ]Πἀδαση σας Κν!παπάδηβ, 

{πα ΐοὶ ναύτου ΤῊ1Κ115. αὐτά 18. Ἰῃ πΠ515΄ 781} παῖ] Οδγνο θαι σαΐῃ 

τηδηδρθίηβ (οἰηάϊζοβ. 

11. 718} υβἰάά)α ἐμαΐᾳ ναύτὰ πᾶ 4114 [πἀάϊα Ὀΐ ἵπα 8} ἀπά 

8185 ὈΠ απ. 

18. 751}} σα αίμαμ. ἰΘΠπαπηδη Πρδη]ὸβ 15. Οἱ 411 ἐπὸ. 

“190, 78} αἰμάϊξαηϑ ὑνδηβ Πρδη] ὃ (οἰηάϊχὸ ἰὁΠδηηδδ ἸηΓη 148 [1Π8] 

ἅυ ᾿δίια Κνι! Ππδη 5, ΤΊ 15 [Ὁ Κυπηδηᾶα ἐπάτπι Δ παγϑη᾿α Ἐ νἀπ]άϊπια Ὁ 

20. Κυνϊππαπάδηβ ἐπα αὐ ἴπηπηα {πάϊ γαϊγὸβ κνυδίμπαμ., ὁ μαπηδδ 

(ᾳ ἀάμπρ]αηαβ Ἰηίαπαϊα πρὶ ἀὰ {ππ|85 Κνυιπδηάθ ὙΠὰ 15 (ἃ Κυὶ- 

τηδηᾶα ἐμάπ δηςπαγδηἢι ἘΞ νδη]άϊηηα Ὁ" 
21. ἵπυμ ὑπὰῃ {πϊζάϊ Ὠνοῖ!άϊ ραμάμ!α πιαπασαηβ ἃ [αὐμέϊηι 

7} {Π᾿ΔΠἶπὶ 14} Δμιηδηδ αὐ] άϊχδ 7181} ὈΠΙπἀ άπ πιαηαράϊηι ἤαραΐ Πὰη. 

Ὁ, 7611 Δπα]ιααη5 ἴὐίαβ Κναῖ ἀπ ἵπὶ ,(Οαρραπᾶδηβ σαΐθὶ- 



ἘΧΑΝΟΕΙ, Τὺσο. 7, 9---22. 

ΥΙΙ,9. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ιησοῦς ἐϑαύ- 
μασεν αὐτόν, χαὶ στραφεὶς τῷ ἀχολου- 
ϑοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν “έγω ὑ ὑμῖν, οὐ- 
δὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὑρον. 

10. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφϑέγ - 
τες εἷς τὸν οἶχον εὗρον τὸν ἀσϑενοῦντα 

δοῦλον ὑγιαίνοντα. 
11. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς ἐπορεύετο 

εἰς πόλιν χαλουμένην Ναΐν, καὶ συνε- 
πορεύοντο αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ χα- 
γοὶ χαὶ ὄχλος πολύς. 

12. Ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς 
πόλεως, χαὶ ἰδοὺ ἐξεκομέζετο τεϑγνη- 
χὼς υἱὸς μογογεγὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 
χαὶ αὕτη χήρα, χαὶ ὄχλος τῆς πόλεως 
ἱχαγὸς [ἢν] σὺν αὐτῆ. 

18. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχ- 
γίσϑη ἐπ᾿ αὐτῇ χαὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ 
χλαῖε. 

14. Καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σο- 
ροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ 

εἶπεν Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρϑητι. 
15. Καὶ ἀνεχάϑισεν ὁ νεχρὸς χαὶ 

ἤρξατο λαλεῖν, χαὶ ἔδϑωχεν αὐτὸν τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ. 

10. Ἔλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας, χαὶ 
ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν λέγοντες ὅτι Προ- 
φήτης μέγας ἠγέρϑη ἐν ἡμῖν, χαὶ ὅτι 
ἐπεσχέψατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

17. Καὶ ἐξηλϑεν ὁ λόγος οὗτος ἐν 
ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ χαὶ ἐν 
πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

18. Καὶ ἀπήγγειλαν ἸΙωάνγνη οἱ μα- 
ϑηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ 
προσχαλεσάμεγος δύο τινὰς τῶν μα- 

ϑητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης 
19β.. Ἔπεμψεν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν 

(Ξ κύριο») λέγων Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, 
ἢ ἄλλον προσδοχώμεν; 

20. Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν 
οἱ ἄνδρες εἶπαν ᾿Ιωάγγης ὁ βαπτιστὴς 
ἀπέσταλχεν ἡμᾶς "πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἶ 

ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοχώμεν; 
21. Ἐν αὐτῇ δὲ (-: ἐχείνη) τῇ ὥρᾳ 

ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ 

μαστίγων χαὶ πνευμάτων πογηρῶν, καὶ 
τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 

22. Καὶ ἀποχριϑεὶς (ὁ ̓᾿Τησοῦς) εἶπεν 
αὐτοῖς Πορευϑέγτες ἀπαγγείλατε ᾿[ω- 
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υο δυάίίο Τρία τηϊταύαβ οἵξβ, οἱ 

ΘΟΟΠΥΘΥῚΒ [Θααθη δι [6 ὑαγθὶβ αἰχὶς 

ἈΑΠπΊθὴ ἴσο τ θὶβ, πθο ἴῃ ΠγΔ 6] ἐδη- 
ἰᾶτη ἤάθπι ἰηγνθηΐ. 

Εύ ὙΠ ααϊ τ] ΠΠἹΔ ἔαθγδηῦ ἀοτηατα 

᾿ηγθηθυιηὖ [Θυσατη αἱ Ἰδηρσπθγαῦ [Δ Πυτη. 

Ελπ ἔδούσπι ον ἀθίποθρβ ἰραῦ ἴῃ οἶν!- 

ἰδίθῃι αἀαδθ σοοαύυῦ Ναίη, οὖ ἰρδηύ 

οατη 1110 Αἰ ΟἸΡᾺ] οἷὰβ οὐ ὑυγθᾶ οορϊοίδ. 

Ουμὰ δαΐοπι ΔΡΡΙΟΡΙπαπαγοῦ Ῥοχύδθ 

οἰνιἐδίϊβ, οὐ θοοὺθ ἀρίαποίαβ οἴ θα ασ 

ΕΠ Ὁπίοιβ τηϑέσὶβ α86, οὐ ᾶθο νἱάπϑ 

ογδαῦ, οὖ ἐὰσθα οἰνι θαι] ταὰ]ύα οὐπὶ 118. 

Θυδηὴ οὐτὰ νἱ αἰ 6 ὺ ἀοπλΐη5, τχΐ[61]- 

ΟΟΥΪδ, τηούβ [ἌΡΘῚ δδπὶ αἰχίῦ 111} ΝΟ] 

ἤρΥθ. 

Εῤλ δοοϑί οὐ ἐθύϊριῦ Ἰοουϊασαι, δὲ 
δαΐοιη ααἱ ρουξαθδηῦ [ὑοἰοτπιηῦ, οὖ δύ 

ἈΑἀο]οίοθηβ,, ΕἸ] ἀ100, ἴμτρθ. 

Εὖ τορίβαιϊιῦ φὰὶϊ ογαῦ τηοσύατιβ οὖ 606- 
οἰδ Ἰοφαΐϊ, οὐ ἀβϑαϊῦ ᾿Π]Πὰπὶ τδύτὶ [ἀ86. 

ἈΑσοθρὶὺ δυΐθηη ΟΠΊΠ65 {ΠΠ|0, δὖ 1ηᾶ- 

σηϊδοδρδηύ ἄθαπι ἀϊοθηύθβ φαΐ Ῥεορμθία 

ΤΠΔΡΏΙΙ5 (ὈΤΓΟΧΙΌ ἴῃ ΠΟὈΪ8, δύ ααΐδ ἀθ8 
γἱὐανιὺ Ρ]ΘΌΘμ [1 8Π|. 

Εῤ οχιδ Πἰο ἴϑυιηο ἴῃ ππἰγογίδτη [ὰ- 

ἀδθατη ἀθ 60 δὺ οπηθιη ΟἰγΟϑ ΓΘΡΊΟΏΘΙΩ. 

ἘΠ πυπίϊανογαπῦ Ομ δηηὶ αἰ Οἱ Ρ]} οἱα5 

ἀρ οπηηῖθαβ ΠΪ5. 

ΕΛ οσοπγοοδγὶ ἄποβ ἀθ αἰ ΟἸΡῈ]}15 [αἱδ 

ΤΟΠΔΠΏη65 οὖ ταῦ δὰ ἀοταΐπατη ἀϊσθηβ Τὰ 

65 4υἱ γϑηδατιιβ 88, 8} 8 1ππὶ ΘΧρΘούδιη 8 
αὐτὰ δαΐθηη στη !θηὺ δὰ θυτη ὙἹτΐ, 

ἀϊχουαπῦ ΙΟμδηπθ5 Ὀαρύϊ 8, Ταἱ Ὁ 09 

δα ἰ6 ἀἴοθηβ ΤὰἨ 65 αἱ τνϑηύΐασιιβ 68, 

8 ΔΙῸ Θχρθούδπηαϑβ 
Ιῃ ἰρίᾳ δυΐθιῃ μοζὰ οαγανίῦ πιυ]ῦο5 

ἃ ἸΔηρπου θα οὐ ρὶαρὶβ οὖ [ριγθῈ8 

τη8}15, οὖ οδϑοὶβ πιὰ εῖβ ἀοπαγὶ υἱ [Ὁ Π|. 

Εὖ τοίρομάρθηβ αἰχὶέ 115 Ἐπηΐθβ πὰπ- 

ἐἰϊαῖθ Ιομδημπὶ ααδθ υἱά [5 οὖ διά! 15, 

1 
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Παΐβ ἰὁμαπηᾶπῃ, ἐμαίθὶ ραίδηνυίβ 781} σαπάυἀδαπί8 ὑπαΐθὶ Β]1η8άϊ 

ὈΒΙΔΠΠναπα, Πα]άϊ σαρσαπα, ὑπγιι581161 ρϑηγάϊη]δηάα, Ὀάπαάϊ ρᾶ- 

Πιάτπιϑ]Δη, Πᾶν 615. υὐγϑι!αηΔ, πη]δάάϊ γνάϊδιηδιυ]απάδ. 

ὟΙΙ, 235. 2848} ἀπάαρβ 1 (Δῃναζαῃ (Δοὶ πὶ ρϑιηδυζΊδάα ἴῃ τη15.ἡ 

24, Αἱ ραοιἐπαηάδμι {πα ἐπάϊπι αἰγαμη ὁ μδηηδ5 ἀπραπη τγϑά͵δη 

ἄπ τπαπαροίη ὈΪϊ ἰὁμαηπὸη να αἱ 4] ἀπε ἵπ ἀπίμϊα (ἀἰμπνϑη 

γάπβ ἔγδη) νἱπᾶδ νδρὶα 

Φό. ,ΑΚοὶ ἔνα υϑ16α] ἀπὲ (ἤν δη ἢ τηδηηδη ἴῃ Πηδ[Κυ)άπη ναίξ-- 

Ἰῦπη σαναδηὰ Ὁ [ἀϊ, ἐπάϊ ἴῃ ναἰόμη να] παρ άϊπι 74} [δα ο᾽ηάϊ νἱ-- 

[δ ηδη8 ἴῃ {πιπαδηρδνα]ότη [1πα. 

20. «ΑΚΘῚ ἢνα υδ᾽αα] ἀπέ} (ΔΙ νη ργδύξδιία ἢ 7141, Κνυιμα ἵν 15, 

78} πηάϊβ ρταύοέάα. 

Ὁ. (86. Ἰ{Ὁ, ὈΪ ὑπδηθὶ σαι! α ΤῸ Θά], 1κ Ἰηίδηα]α ἀρρῖ]α πιθὶ- 

ἢδπα ἰαύγα δηάνδίγ 7] {Π6] Πϑιηπιδ, ἴδθὶ ρϑιηδην θα νἱρ ὑπθπδηδ 

[αὐγὰ {ππ5.΄ 

28, (Κνιπα 41115. ἴΖν!β, τηάϊζα ἴὰ θαύτγίπη Κυϊηδπὸ ργαύξεέαβ 16-- 

Παπηδ ὑπαιητηα ἀἀπρ)]αηαϊη ἀϊηβηπαη ηἰ Ὁ; ΤῈ ἴα τηϊηηΐζα [1Π]1|8] ἴῃ 

ὑπ᾽ παδηρδγα]άϊ συς}5. τηάϊζα, Ἰπητηα Ἱ{Ὁ. 

29. {41} 411 τηδπᾶσθὶ ρδηδιβ]δη οὶ 8} τηδίδυ]δβ ραγαμέδηδ 

ἀὐιηϊἀδάπη σα ἢ, αἰδάπριαάϊ ἀάαροίπάϊ! [ΘΠ δηηϊϑ. 

80. (ἴι Ἑδτοι[ἀϊθῖς 18} νἰ δ αξα]ὸβ γὰπα σα 5 ἤακνδίμαη Ἐ 

δηα ΠΚἘ, ἢἰ ἀάυριαάϊ! ἔγδηι Ἰπηηηδ. 

91. (Ηνὰ πὰ ρϑ]θικὸ ἐῃδὴβ τη8η85 {Π18 Καμῃ]8 ἰὰ 8 ῃγὸ [Π|4ϊπ8 
θα] δικά] ἢ . 

92. ,(ὐ]εἶκάϊ ἤπᾶ θαυπηδιη ἐπάϊπι ἴπ σαγπηβάϊ {{απά δ 78} νὸρ- 
δηαάδπι [δίηδ τ" Πὺ 14} Κν!Παηάαπι, ϑνϊρι ἀδάμπι ἴζνὶβ 7411 πὶ ρ]1π- 

Παδάπι!, σάππδαδάμπμῃι ἔ ̓ζνὶβ δη-πὶ Ἐ ράϊρτοέίαίῃ. 

99. ,Οτγαηη ταί 8 μαππᾶβ (ἃ ἀάπρ᾽απαθ. πἰῃς ΗΠά1 πηαι)αῃ 8 
ΠἾΠ νϑίη ἀτὶρκαπαᾶβ, ἴδῃ Κυιμ ,ΤΠμα]ἐμόπ Πα θά ἢ." 

94, οὈτγδηη [ἀππ8 Ἰηδη5. τηδἰ]απᾶβ 8} ἀτίρκαπάβ, 8} Κυιίμιιι 

ϑάϊ, τηδῆηδ ἰδία, [8 νϑίμάγαρκ)α, ΕΠ] ὁ πᾶ5. τηδέαν]δ Δ ἢ Πταγάσγῃ- 
ἰάϊχᾷ. 



ἘΤΑΝΟΆΙ, Τῦς 

ἄννῃη, ἃ εἴδετε χαὶ ἠκούσατε, ὅτι τυ- 
φλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦ- 
σιν, λεπροὶ καϑαρίζόνται, κωφοὶ ἀχού- 
ουσιν, γνεχροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ 
εὐαγγελίζονται" 

Υ11, 23. Καὶ μαχάριός ἔστιν, ὃς ἐὰν μὴ 
σχανδαλισϑὴ ἐν ἐμοί. 

24, ᾿πελϑόντων δὲ τῶν ἀγγέλων 
Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 
ὄχλους περὶ ᾿Ιωάννου Τί ἐξεληλύϑατε 
εἷς τὴν ἔρημον ϑεάσασϑαι; χάλαμον 
ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 

Ὁ. ᾿4λλὰ τέἐξεληλύϑατε ᾿δεῖν; ἄνϑρω- 
πον ἐν μαλαχοῖς ἱματίοις ἡμφιεσμέγον; 

ἰδοὺ, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ χαὶ τρυφῇ 
ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 

20. ᾿4λλὰ τί ἐξεληλύϑατε ἰδεῖν; προ- 

φήτην, ναὶ, "λέγω ὑμῖν, χαὶ περισσό- 
τερον προφήτου. 
ὩΥ. Οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται 

᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασχευάσει τὴν 
ὁδόν σου ἔμπροσϑέν σου. 

28. ““έγω (γὰρ) ὑμῖν, μείζων ἐν 
γεγγνητοῖς γυναιχῶν προφήτης ᾿Ιωάγ- 

γου (τοῦ βαπτιστοῦ) οὐδείς ἐστιν" ὁ δὲ 

μιχρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ 
μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 

29, Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀχούσας καὶ οἱ 
τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν ϑεὸν, βαπτι- 
σϑέντες τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάγνου" 

80. Οἱ δὲ «Ῥαρισαῖοι χαὶ οἱ γομιχοὶ 
τὴν. βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ἠϑέτησαν εἷς ἑαυ- 
τούς, μὴ βαπτισϑέντες ὑπ αὐτοῦ. 

81. Τίγι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνϑρώ- 
πους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν 

ὅμοιοι; 
82, Ὅμοιοί εἶσιν παιδίοις τοῖς ἐν 

ἀγορᾷ χαϑημέγοις καὶ προσφωγοῦσιν 
ἀλλήλοις χαὶ λέγουσιν (ΞΞ λέγοντες) 
᾿Ηὐλήσαμεν ὑμῖν χαὶ οὐχ ὠρχήσασϑε, 
ἐθϑρηνήσαμεν ὑμῖν χαὶ οὐχ ἐχλαύσατε. 

33, ᾿Ελήλυϑεν γὰρ ᾿Ιωάγγης ο βαπτι- 
στὴς μήτε ἄρτον ἔσϑων μήτε πίνων 
οἶνον, καὶ λέγετε Ζαιμόνιον ἔχει. 

834, ᾿Ελήλυϑεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώ- 
που ἔσϑων χαὶ πίνων, καὶ λέγετε ᾿Ιδοὺ, 
ἄνϑρωπος φάγος χαὶ οἰνοπότης, φίλος 
τελωνῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν. 

7, 25--84., 221 

αυΐὰ οδθοὶ νἱάθηῦ, οἰδυαϊ διηθυϊδηῦ, 

Ἰορτο πα ἀδηΐαγ, [ἀτὰϊ δα ϊππηὖ, τηογέαϊ 

ΓΘΙΌΓρΡΙηῦ, ῬΔΌΡΘΥΙΘΒ ΘΥΔΗρ ΘΙ ἰΖδηΐαγ : 

ΕῚ Ὀοαύαβ οἱ αυϊοσσηααθ πο ἔαποτυϊύ 

[οη ἀ8]1χαῦπιβ ἴῃ Τη6. 

ΕΛ οὐτὰ ἀϊβοοι Πρ παὐϊ ΤΟ Πἶ5, 

σορρὶῦ ἀΐοοτθ ἀ Ιοῆδηπμθ δὰ ἰυγθὰβ 

Θυϊά οχΙ5. ἴῃ ἀοίρυξατη νἱάθυθ Ὁ Δγαη- 

ἀἸηθῖὰ σϑηΐο τηου  ] ἢ 

δρᾷ αυἱά οχὶ [5 σἱάθτθ Ὁ ΠΟΙΏΣΠΘΠῚ 

τη} Π10τι5 γϑ πη θ ηἐἰβ ᾿ηἀπαέαχῃ ὅ 6666 4] 
ἴῃ σϑίτθ ργρύϊοίᾳ [πηὖῦ οὐ Ἂ6]10115, ἴῃ 

ἀοτηῖθαβ τοραμῃ [ἀηΐ. 

δορὰ χαϊὰ οχὶ [5 νἱάθυθ Ὁ ρτορῃθύδιῃ 
αὐΐααθ ἀΐοο νοθὶβ, οὖ Ὀ]ὰ5 ααδηη ῥτο- 

ΡῬμθύδῃῃ. 

ΗΙο οἷ ἀθ ᾳφὰο [οτὶρύαπη οἱ Ἐσοθ 

το ΔΏρΘ]ατη τηθατη δηΐθ ἴδοϊθιη ὑπ 8Π]|, 

4] ρΥδθραγδϊῦ νἱᾶπὶ ἔπδτη δηΐθ ἔθ. 

ὈΙοο θηΐπη σγΟῦ]β, ἸΔΊΟΥ ἰηΐθυ πϑίοβ 

ΤΠ] ]1 τη ῬΙΟρμούα ΙΟϑππθ Ὀδρύϊ{8 

ὭΘΠΊΟ οἰΌ; αἱ] δαΐθηι τη ΠΟΥ͂ Ὁ ἴῃ ΥΘΩΊῸ 

δὶ, τηϑίοῦ οἱ 1110. 

Εὖ οπηηΐβ ΡΟρΡαΪὰ5 δαάϊθηβ δῦ ρῈ}]}- 

ΟΔἢῚ ἴα ἸΠοανθσθηῦ ἄθαμη, Ὀδρύϊζαίί 

Ῥαρυϊπιο ΟΠ ΔΠΪ5: 

ῬΒδυΙ͂δθὶ δαύΐθπι οὖ ἸΘρῚ5 ρϑυϊ οοη- 
[Πϊὰπὶ ἀθὶ ἰργθυθσαπῦ ἴῃ ἰθπιθῦ ἱρίοβ, 

ΟΠ Ὀαρύϊζαν! ἃ 60. 

Οὐἱ ΘΓρῸ {{π|1165 ἀϊοδπι ΠΟΙ 65 ζ6Π6- 
ταύϊομϊξ 15, οὐ οἱ ΠΠ1] 65 [απὐ 

ΘΙ ΠΉ1165 Γαπὐ ρθε [βἀθη θα ἴῃ ἔοτῸ 

οὐ Ἰοαφιθηθθυβ δά ἰησνίσθμη οὖ ἀϊοθηί!- 

Ὀὰ5 Οδηΐανίπηιβ γοδἱ8 εἰ 115. οὐ ποη 58]- 

ὑδ 5, Ἰδηπθηὐδυπηιβ οὖ ΠῸῚ Ρ]ΟΤΔίἘἶ8. 

Ὑ δῃὶϊύ οηΐτη ᾿Ομδηη65 Ὀδρύϊ 08, ΠΘα 6 

τηδη ἀπ 8 8 ῬΆΠΘΙ ΠΘΕΘ ὈΙθΘΠ5 γἱ ΠῈΠῚ, 

οὐ ἀϊοϊεῖϊα δοιπομίαση παροὺ: 
 οηϊῦ Δ]Ιὰ5 ΒΟ ηἾ5 τηϑπαποδη8 δὲ 

ὈΙΌΘπ5, οὐ ἀἰοϊοβ Εοοθ ἤόπιο ἀθυοσδίου 
οὐ ὈΙΌΘΩΒ νἱμαμη, Διο. ΡΟ] ΟΔΠΟΤΙΠ. 

οὗ φϑοοδίοχαπ,. 
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ὙΠ, 35. (0141) ραίπη]δάα νυ Ππαπάπροὶ ἔγαπη ὈδΥΠδπ [6] ηάϊπι 4]]ἀϊ τη." 

90. Βαίῃ {πα ἵπα [ἀπ|8 Βαγοι [ἀϊδ, οἱ πηδυϊα δ αϊ τη] Ἰπηπηα. 78} 

αὐραρθδηαβ ἴῃ σαγα ἐΠὶ5 Εδγοι(ἀϊά πα. δηδκυμη δ. 

91. Ὑπαγαδ, (41, Κνϊπὸ ἴῃ {ῃἰχζάϊ Ραύγρ, [δἱ νὰβ ἐγτανδύγεηία, 78 

αὐ Καπηδηάθὶ, ἐπαΐθὶ δηδκυμη θα ἴῃ γαζηδ {Π18 Εαγοι(ἀϊάπβ, Ὀγίσρδη- 

61 δ] θα! χάθη ἔθ] Δ Π15 

98. 94} [1ὰἀπἀαηαοιἑαύγα ἐδίαμηϊα αἰίαγο, ρυδ[]ίδημθὶ ἄσρδπηη 

πδίϊαῃ ἔοίαηθ. 15. ἰαρτᾶπι 4} [Καΐία πάμ1 418. [οἰηὶβ ὈἱΠνυ 78} Κα- 

Κιαα [ὀΐαμη 158. 7841} σαία! θδαα {πδιηπια ὈΔ][ΔΠἃ. 

959, Οδίαίηνδηαβ ἐμδη ίᾳ Ἐδγοϊ(ἀϊαβ, ἰδϑὶ μάϊηάϊ ἴηα, γδαϊᾶδ (1) 

[15 ἀϊη5 Ἐ Κυι παηὰβ (88. ΤΠ νὰ ρῥναύείαβ, υὐκαπίμδαιϊ πάπα, Ὠνὸ 

781 νη ]δῖκα (ὁ Κνϊπῦ, (61 ἀκ πημπια, ἐπαίθὶ ἔγαναύχηία {{{.“ 

40. 741) ἃπάμαβεαηαβ ἰδία Κκναίῃ. ἀπ Ῥαϊγάα ἘΞ, ϑϑιηδη, [ΚΑ] 

ὙΠΠΞ ἄνα Κγιύπαπ, ΤΠ 15 ναί 1, 3 1|3}]|.. ΚΤ Π" 

41. Τνάϊ ἀυ] 515 (Κυ]δη5 νδίαη ἀπ] ρα μά Π{}1η [ππηϑιητηᾶ : ἀϊπ5 [Κυ]48 

[Και ἤπιῇ ππηάα, ἢ δηύπαν ἤιηΐ {ἰραη5. 

42. ΟΝῚ Βαθαηάδιῃ ἔπη, Ὠναίηγὸ ἀϑράθοίηα, θάϊη ἔγαραῖ, Ὠνδίμδι 

Ὡὰ {πἰΖᾶ, Κνιὶῃ, τηάϊθ πᾷ [0 7" 

438. Απαμεαβαπαβ ἐμὴ ϑϑίμηδη Κναίῃ Τῆδηα ρανδη]α, {πδιηπιοὶ 

Ππιδηδρὶζὸ ἔγασαῖ., ὑπᾶγὰ} ἴ8 Κναίῃ ἀπ ἴπηηα ,(Πδίπέαθα [ἀυ]α 68“. 

44. 7181} ραναῃά]αηάθ [[κ ἄχ {πἰχζάϊ Κνϊπὸπ Κναΐῃ ἄπ ϑοἰπιπα 

,Οαἰαίην!5 (ῃὃ Κνϊπόη ὕ αἰραρρσδηάίη Ἐ ἴῃ ρσαγα ἐποίηδηδ ναὸ Π|15 

δὴ8, ἔδίμπη8β τηρίηδη8 ἢἰ σαί; 10ἢ} [Ἰ ἰἀρτϑιὴ [(6ἰηά 11} Ἐ σαηδίαδα, πηθ]-- 

ὭδΔη8 ἰδίμηβ 14} [Καϊία (δἰ παιησηα ὈΙνΑΥΌ. 

45. (ΝΝῚ Κυκιίαδθβ τηῖθ; 108 [Π, ἔταπὶ {πδιηηιοὶ Ἰηπαι 74, αἱ [νάϊ 

ὈΙΚΟΚΊ Δ ἰὐΐαηβ Πηθ᾽ηδΔη8. 

40. ,ΑἸᾶνα πάυρϊ᾽ τηρἰπαία εἰ [δα 5; Τ0ἢ [ἰ θα] πη σαί] δ ἀἃ 

δία πη] η8η8. 

. 47, οἸἴπεμῖζοὶ Κνϊίμα ἐππβ, αὐδίαδηδα ἐγαγαύνμξθῖβ 1ἴΖὸβ ἐπὃ5 τηᾶ- 

Πᾶρόηβ8, υηΐῦὸ {τ]ὰ ἢϊα ; 1 ὑμδιηπιθὶ [6101 ἔδἰδίδαα, [6101] 

ἔριδα." 
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ΥἹΙΙ, 35. Καὶ ἐδικαιώϑη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
τέχνων αὐτῆς πάντων. 

86. Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν ΦῬα- 
ρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ εἴσ- 
ελϑθὼν εὶς τὸν οἶχον τοῦ «Ραρισαίου 
ἀνεκλίϑη (Ξ: χατεκλέϑη). 

37. Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ ἐν τὴ πόλει ἥτις 
ἣν ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνά- 
χειται (Ξε: χατάχειται) ἐν τὴ οἱχίᾳ τοῦ 
«Ῥαρισαίου, χομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 

38. Καὶ στασα ὀπίσω παρὰ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν 
τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς ϑάκρυσιν χαὶ 
ταῖς ϑοιξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασ- 

σεν, χαὶ χατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ 

χαὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 
89. Ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας 

αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων Οὗτος εἰ 
ἣν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν, τίς καὶ 
ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, 
ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 

40. Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ̓Ιησοῦς εἶπεν 
πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. 
ὁ δέ φησιν Διδάσκαλε εἰπέ. 

41. 4ύο χρεοφειλέται ἦσαν δαγει- 
στὴ τινί" 
ταχόσια, ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. 

42. Μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι, 
ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν, 
εἶπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει; 

483. “Ἵποχριϑεὶς (δὲ) ὁ Σίμων εἶπεν 
Ὑπολωμβάνω, ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρί- 
σατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ὀρϑῶς ἔχρινας. 

44. Καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα 
τῷ Σίμωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν 
γυναῖχα; εἰσηλθόν σου εὶς τὴν οἴχίαν, 
ὕδωρ ἐπὶ (τοὺς) πόδας (μοι) οὐκ ἔδωκας" 
αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς 

πόδας καὶ ταῖς ϑοιξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 
45. Ῥίλημά μοι οὐκ ἔϑωχας" αὕτη 

δὲ, ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπεν χα- 
ταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. 

46. Ἔλαίῳ τὴν χεφαλήν μου οὐκ 
ἤλειψας" αὕτη δὲ μύρῳ περ τον τοὺς 
πόδας μου. 

47. Οὗ χάριν, εἰμ σοι, ἀφέωνται 
αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγά- 

πησεν πολύ" ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, 

ὀλίγον ἀγαπᾷ. 

«ς Φ 2] ’ : 

ὁ εὶς ὠφειλὲν δηνάρια πεγ- 
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Εὐ ᾿ἰαΓυβοδία οἵξ [αρ᾿θηὐία 80 οπι- 
Πἰθὰ5. Π]115. []5. 

Βοραθαῦ δαΐθπι {Ππὰππὶ αὐϊάδπι ἀθ 

ῬΠΑΥ [4615 αὐ τηδηἀαποαγοῦ οατῃ 1110: οἵ 

ἱπρτο [5 ἀοπηατη ῬΠδυ θ᾽ ἀϊβουθαϊύ. 

Εὖ 6006. ΠΊΌΠΘΥ ααδθ οταῦ ἰη οἷἶνί- 

ἰαΐο ρῥϑοοδίύγιχ, αὖ οορπονυῖῦ ααοα δοοὰ- 

Βαϊ ἱπ ἄοπιο Ῥμδυίδθὶ, δὐΐα ὺ 841408- 

[πὰπΔ ἀΠρΈ ΘΗ, 

Εὐ [{8π5 Τοίτο [ΘΟ Ῥ6465 οἷὰβ ἰὰ- 
ΟΥΠἶβ οοσρὶῦ τίσατθ ρϑάθβ οἷὰβ οὖ οᾶ- 

ΡἾΠ15. οαρ εἰ [αἱ ὑογρουδῦ, οὖ οἰου]αθδύατ 

ΡΘάθ5 οἰὰβ οὖ ὑπραθηΐο ὑηρθὈϑύ. 
' 

ψιάθης δαΐοπι ῬΠδυ 8θιι5. (αἱ γοοᾶ- 
γοιδῦὺ θὰπι, δἰἱὺ ἰπίγα [6 ἀϊοθῃβ Ηΐο ἢ 

οἴοὺ ρτορῃθία, [Ἃοἰσθοὺ αὐΐσαθ απ86 οὐ 

4.815 τα] οἴου ααδθ ὑδηρὶῦ ΘῈΠῚ, 

φαΐ Ῥοοοδύτχσ οί. 
Εῤ τϑίροπάθῃβς [οαβ αἰχιὺ δὰ 1ΠΠπ1ὶ 

ΒΙπηοη, ΠδΌ6ΟῸ ἐἰδὶ δἰϊψαϊά ἀΐϊοθσθ. αἀὐ 

116 αἷὖὸ Μαρι ον, ἀϊο. 
Ὁ. ἀθθϊύογθα ογὰπῦὺ οὐϊάδπι ἴδθη6- 

Ταύουὶ, ὑπ ἀθροραῦ ἀθμαιῖος αυ]η- 

δοηΐοβ,, δἰῖὰβ. σαϊπαπδρηὐδ : 

Νοη Βαθθη θα 1115 ἀπάθ γϑαἀογθηῦ, 
ἀοπανίξ αὐτίβααθ. Ουἱβ ΘΥΡῸ ΘῈΠῚ ΡΪτ5 
ἀΠρ οὐ 3 

Βοίροπάθῃηβ ϑίππομ αἰσὶῦ Α [πιο αυϊἃ 
ἰ5 οὐ ῥΙὰ5 ἀοπανύ. Αὐ 1Π86Ὸ αἰχὶῤ οἱ 

Ἐροΐβ ᾿υἀϊοα[. 
ΕΓ Θομνου 5 δᾷ πη] 6 γοπὶ αἰχὶῦ ὅ51- 

τηοπὶ Ὑιάθα μᾶπὸ τα]! 6 Γ6Ππὶ 7 ἰπύγϑυ! ἴῃ 
ἀοτηατη ἐπᾶτη, δα αδπι ΡΘαἸὈ115 ΠπιΘ15. ΠῸΠ 

ἀράϊ: πᾶθο δυΐθπι ᾿δουίτηϊβ τὶρϑυῦ 

ῬΘάββ τῦθοβ οὖ οδρὶ β Γαὶβ ἐου 1. 

ΟΙΟΌΪαπι ταΐῃὶ πὸη ἀθάϊι!: ἤδθο 
δυαΐθηη ὁχσΣ ἅ0ὸ ἰηὐταγῦ πὸῃ οδίζαν! 

ΟἰΟΟΪΑΥΪ ρΘάθβ ΠΊΘ05. 

ΟΙ6ο οδραῦ ΠηθΠΔ ΠῸΠ ὉΠΧΙΓ : Πᾶ60 

δαΐθηη ἀπριθηΐο ἀηχὶῦ ρΘάθ5 ΠΊΘΟ5. 

Ῥτορίδυ φαοὰ ἄϊοο εἰδὶ, γϑι θη ατ 
οἱ ρϑεοδύδ τηυϊέα, φαοπίδπι αἰ] 6 χὶὺ πηὰ]- 
ἔστη: οἱ δαύθηα ταϊπ5 αἰ πη εὐ δ, τα Π 15 

ἀΠΠρΊ0. 



230 ἘΥΑΝΟΘΈΙ; Τ10τἱᾶα. 7, .48---8: 1]. 

ΥΙΙ, 48. Κναίμαῃ ἰπδη ἀὰ ᾿χάϊ,, ΑΙ δίδηαα {ππ|5 Ἐ ἔγαναύν ίθ15 ὑπο πόβ. "ἢ 

40, 148} ἀπραππαη {πάϊ τ πη Κυπη ] ηδηβ Κυϊπμαπ ἴπ [15 Π|- 

θα] Ἤνὰβ ἴα τί, δοὶ Ἐ ἔγαναύγ ἰϊη5 αἰ δίάϊ 7΄ 

50. ἴτῃι ἴ5 Κνδίῃ {πὰ ἅὰ {πἰχάϊ Κνϊηῦπ ,Οα]άπθ πη ἐπϑῖπα σὰ- 

πα άα ὑπὰκ: ρασρ ἴῃ σανδίν!Ἡ]." Ἐ 

ὙΠ], 1. 941} ναγίϊι ὈΙΠδ αἴὰγ ἐπαΐα, οἱ Ἐ 14} 15. νταδαα δηα Ὀαύγϑϑβ 

Ἶ} Πάϊηηδβ Ἐ τηδι]δη ἂς. Δ} νι] 1} πα 5 Ἐ {π᾿ πἀδηραγα)α σαί 18}} 

{πάϊ] ὑνα} Ὁ Ἐ τ Ἰπηηᾶ. 

2, 278}. Κυϊπῦπβ, ὑπόζοὶ νδίιῃ ρα] ΚΙ ἀὖ5. Δμιπδηδ θ114ϊ1Ζᾷ 18} 

(αὐπιὰ, [148] Ἐ Μαι)]α, [(δἱ πάϊξαμα νὰβ Μαρααϊθπᾶ, 8. {π]ζάϊθι π8-- 

Ἰαα]δάσπ πη μα] Ππ5 ΠἸΡὰπ, 

3. 728}} ἰόμαππα, Κνυὸπβ Κυϊ[1π8 ἕαύταραρσρ)]πβ Ηδνθαδβ, 148} ὅ6- 

(πππὰ Δ ἢ ἀπέπαγὸβ πιαηᾶρῶβ, ὑπόζοὶ δηαθαμυἀδάση "ἴηι 5. ἀϊρίπδπ 

(εἰπάϊπι. 
4. Οακνιμπηαπάϊπι, {πη Πἰπ(Π)πηδη Ἐ τηδηδράϊηι 18} ὑπάϊπη, ἐπάϊοὶ 

α5 Ὀαύνρίπι Ἐ ραϊαα]δάσπη ἀὰ Ἰηπιὰ, Κυδά]ι {Π|ῖ}}}) σα]ακὸη : 

ὅ. αὐτήδπη (() [ἀϊαπαβ Ἐ ἀὰ [(ἀϊδη ἔγάϊνα [Θ᾽ ῃδιημηα. 14}} τη ϊ-- 

{παποὶ (ἀϊὸ, πη σαάγάϊβ ἔαύν νἱρ 714 σαίγαάδη Ἐ ναυίῃ. 14} ἔπ ρ].5 

ΒΙΠΉ]η15 {Γδίαη ἐπαίδ. 

θΘ. 16} δηίπαν ρσαἀγάυβ. δηὰ [[ἀϊπηὰ 1841} πϑκι]δηδία σαϊπαύγβηδαδ, 

ἸηίΠ1ΖΘὶ πὶ Ππαράϊαἀα Κνυγδιημη ἃ. 

ἴ. 14} ἴὰπη ρσααγάμβ ἴπ τηϊἀσμηάϊ! ἐπαύγηϊν ὃ 18} τη ὑπ 5] θ᾽ ηδῃ-- 

ἀδηβ ἐπάϊ ἐπαύγη) 8 αὐ πναριαϑαάπη {πδίδ. 

8. ,14}}0 δηΐμαν ρααγάμβ ἃηὰ δἰγίπάϊ σοαάϊ 14} πδκοίηδαδ 8} 

ἰανϊάα ἀκταπ ἰαἰπαπίαί παπα Ά }{π΄. ὑπαία ὑπαη Κνϊπαπᾶβ υδνὸρία 

ϑδοὶ Βαδάϊ ἀπίόπα ἅτ μάπβ]αη Ἐ, σαπάπϑ] 4]. 

9. Ἐτγόμαη ἐπᾶπ ἴπα {Ἰροπ]ὸβ 15 Κνυϊπαηάδηβ, ἤνὰ [Π|4] [ὁ ρσα]υκῶ. 

10. ἴτι 15 Ἐ Κναῖ  ἴχνῖβ αὐρίθαπ {Ὁ Καπηδη τιπὸβ μ᾽ πα! πα ἄτι 
σαΐῃδ; 16 ὑπάϊπι ἀπ μαγάϊπι ἴῃ σα]ακόπι, οἱ (ἢν απ άδηβ πὶ σαίδίῃ - 

γάϊπα, 74}} σα]άμιβ]α πάλῃ εἰ γα ]άϊπδ. 

11. ,Αἰμίμδη ὑμαία {{{ (ὁ ρα]υκὸ: Τηαία ἔγάϊν ΤῸ ναύγα ραυΐῃδ. 



ΕΥΑΝΟΈΙ,. Τῦσςσ. 7, 48--- 

ὙΠ, 48. Εἶπεν δὲ αὐτὴ ᾿“φέωνταί σου 
αἱ ἁμαρτίαι. 

49, Καὶ ἤρξαντο οἱ συναναχείμεγοι 
λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν, ὃς 
καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 

ὅ0. Εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖχα Ἢ 
πίστις σου σέσωχέν σε, πορεύου εἷς 
εἰρήνην. 

ΥΠΙ, 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ χαϑεξῆς χαὶ 
αὐτὸς διώδευεν χατὰ πόλιν χαὶ κώμην 
κηρύσσων χαὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, χαὶ οἱ δώδεχα 
σὺν αὐτῷ, 

2. Καὶ γυναῖχές τινὲς, αἱ ἦσαν τε- 
ϑεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονη- 
ρῶν χαὶ ἀσϑενειῶν, Παρία ἡ χαλου- 
μένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια 
ἑπτὰ ἐξεληλύϑει, 

8, Καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾷ ἐπιτρό- 
που Ἡρωδου χαὶ Σουσάννα καὶ ἕτε- 
ραε πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς 
ἐχ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 

4. Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ 
τῶν χατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς 
αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς , 

ὅ. Ἔξηλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι 
τὸν σπόρον αὐτοῦ. χαὶ ἐν τῷ σπείρειν 
αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 
καὶ χκατεπατήϑη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

Ν Ξ , ᾿ οὐρανοῦ χατέφαγεν αὐτὸ 
6. Καὶ ἕτερον [κατ]έπεσεν ἐπὶ τὴν 

πέτραν, χαὶ φυὲν ἐξηράνϑη διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν ᾿Ἰχμάδα" 

ἢ. Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν 
ἀχανϑῶν, χαὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄχανϑαι 
ἀπέπγιξαν αὐτό" 

8. Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εὶς τὴν γῆν 
τὴν ἀγαϑήν, χαὶ φυὲν ἐποίησεν χαρ- 
πὸν ἑχατονταπλασίογνα. ταῦτα λέγων 
ἐφώνει Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω- 

9. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐὖ- 
τοῦ (λέγοντες), τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. 

10. Ὁ δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται γνῶ- 
γαι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ 
ϑεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, 
ἕνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκού- 
οντες μὴ συνιῶσιν. 

11. Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή. ὁ 
σόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. 

ΘΜ, 291 

Πιχὶὺ δαύοθπι δ ᾿Πὰπὶ ΠΗ ηἐὑππη αΣ 
101 ρϑοοδύδ. 

ΕἘλ οοθρουτηῦ ααὶ [πὰ] ἀϊβουτη ο Ραηΐ 

ἀἴσογθ ἱπέγα [6 υΐβ οἱ ῃἷς φαΐ ϑέϊδμι 
Ῥθοοδύδ, αἰπη ἐὺ Ὁ 

Πῖχὶῦ δαύθπι δ πηυ]θσθπὶ ΕἸΔ65 ἐπ 

6. [ΑἸνᾶπι ἔθοϊθ : νϑάθ ἴῃ ρ8οθ. 

Εὐ [δούστη οἱ ἀθίποθρβ οὖ ἰρίβ ἴξου 
ἔδοϊθθαῦ Ρ6Ὶ οἰν᾽ῥαύθπι: οὺ οδίθθ! τη 

ῬΓΘΘαΙοΔἢ5. οὗ Θυϑηρ 6 128} 8 ΤΘΡΏΠΙ ἀρ], 

οὐ ἀποάθοϊτη οὐπῃ 1110, 

Εὖ γιὰ] 0 γ65 δ] ααδθ 486 ογϑηῦ οὐ- 

ταῖδθ δὺ [ὈΙΓ ΟΠ θ15 Π]Δ] 1015 οὐ ἱπῆττηϊ- 
ὑαύϊθαβ, Μανία αὰδ6 νοοδύαν Μαράδ]6η6, 

ἀθ σὰδ ἀδοιηοηΐδ, [δρύθῃ δχὶθυδηύ, 

Εῤ Ἰοῆϑηηδ ὌΧΟΥ ΟΠαΖδ, Ῥτοοαγδίουϊβ 

Ηδοτγοάϊβ, οὐ δυαίδπηδ,, οὖ 81186 πιυϊέαθ 

ααδ8 τη] η] τα θαπῦὺ οἷ5 ἀθ δου! θα5 
[α]5. 

Οὐπι δαΐθπι ἐπγθδ, ΡΙ ασῖπηδ, ΘΟ θηΐγοὶ 
δῦ ἀθ οἰνιξαῦθαβ ργορθυδιθηῦ δ ΘῈΠῚ, 

αἰχῖῦ ΡΟΥ {Ππη}ΠΠὐ ἀπ 6 πὶ 

Εχηὺ αὶ [Θμηϊπαῦύ [Θτηΐηᾶγθ ἴθ Θ 

[αὰπὶ: οὐ ἀπῃ] [οχηϊηαῦ, δἱαα οδοϊαϊὲ 

[ϑοὰβ σίϑιπῃ, οὖ οοπου]οδύαχη οἰ, οὐ σο- 

Ἰυοῦθβ 6861} οοιηράογαηύ {Ππά. 

Εὐ δἰϊααὰ οθοϊάϊέ [αργα ρϑέγϑηι, οὗ 
πδίππι δγιΐϊδ, ααΐϊα ΠΟ Πδρορθαὺ δι- 
ΤΊΟΥΘΙΠ. 

Εύ δἰϊαὰ οϑοϊαϊῦ ἱπύθυ [Ρ]π85, οὖ [τη] 

οχοτύδθ [ρίπδο [αῇοοδνυθειηύ ᾿ΠΠπάὰ. 

Εὖ δἰϊαὰ οϑοϊαϊδ ἰῃ ἐθυγδη ὈΟΠΔΠῚ, 

οὗ οτύαχῃ ἔθοϊὑ ἔγιι οὔατα σθηθαρ] τη. Ηδθο 

ἀϊοθηβ οἰδιπαρθαῦ Οἱ παροὺ δυγοβ δι- 

ἀἸϊθηαὶ δααϊδύ. 

Τηὐουσοραθδηὺ δαΐθηι Θὰπὶ ἀϊ[οἱρα]] 

οἷὰβ 486 οἰθύ παθο ρϑύδθο]δ. 

Θυΐθυβ ᾿ρίθ αἰχὶ ΟΡ ἀδύμπν οἵ 

ΠΟΙ 8 ΤΥ Γ ΘΥΪα τη ΤΥ οτ ἀθὶ, οθύθυβ ἃπι- 

81 ἰπ ῬΔΓΔΌΟ]5, αὖ ν᾽ ἀθηΐθβ πο υἱ46- 

δηύ οὖ διυάϊθηΐθβ ποὴ ἰπἐθ]]θρδηῦ. 

ΕΓ δυύΐθηη ἢδθο ρϑίδθοϊδβ. ὅϑ'ϑιιθῃ 

οἴ σϑυθυτη ἀε]. 



352 ἘΥΑΝΟΈΕΙ, Τὺ6. 8, 12-:23. 

ὙΠ], 12. οἴται ἐπάϊ νιζπγα νἱρ πᾶ {πάϊ πάυβ᾽αηάδηβ. ἐμαίῃγὸῃ: Κνὶ- 

τ] ἀϊαθα]5. 781} ἀβπὶ 1} {πΠαΐα ναύγα δ Παίγεϊη ἴχᾶ, οἱ σα]άυθ-- 
Ἰαηάδηβ ηἰ Ἐ σδηϊἀϊπᾶ. 

18. ἴτῃ ἐπάϊ πὰ ἐπαιηπηα [[ἀϊπα, ᾿ζὰ Ἐ ἐπδη Πάπβ᾽]αηα, τ} [-- 

μό[1]4641 Δ παπὶμηαπα ἐμαΐα ναύγα 18} {Ππάϊ ναὐγεϊηθ5. αἰ παθαηά, ἐπάϊοὶ 

ἄπ πηᾶ]α, σα]άπθ) πα 14} ἴπ τηᾶ]α ἔγά 75 δἰξαπαδηά, 

14. ἴμτῃ ἐπαΐα ἴῃ ἐπαύγπυπβ ραἀυϊαίαπάδ ἐπάϊ πᾶ, ἐπάϊοὶ σα- 
Πάπβ] απ δηβ. 14} αὖ (αὐγρῦπιὶ 74}} σα θθίη 14} σαθαύν) μαπη {πϊΖχὸϑ 

᾿Πθάϊηἀϊ5. σαρσραηάδηβ᾽ Δ ΠΠΡηΔηα 18} ΠῚ σανυΚναπά. 

15. ἴτῃ (μαῖα ἂπὰ {μϊχάϊ σὐἀδη αἰγίμάϊ ἐπάϊ {Ππᾶ {πάϊ, 1χὰ Ἐ ἴη 

μιαίνει η σοάδπηπηα 181} [ὁ]}ιπηα σαπάπβ᾽αηάδηβ ἐπαΐα ναύγα δι - 

θαπα ἰδ ἀκύδη Ῥαϊγαπα ἴπ ἐπα] άϊπάϊ. 

106. ΑΑὐἰμύμδη πὶ τπϑππὰ ᾿Καῦη ἰδηα]δη 8 αἰ. ]} 10} Ἰΐα Καία 

ἀπ πάπα αὐ ΤΙρΥ σαία ἢ, δΚ ἂπὰ Ἰυ Και πα αι] η [Ἀ}1Π, οἱ ὑπάϊ 
Ἱπηραρραηάδηβ (Ἀν άϊηα ΠΠ8ἅ. 

17. (ΝῚ ἀὰκ 10 δηδ]άμπριῃ, ὑπδίδὶ [νἸΚαπὶ Ἐ ἢἸ ναϊγιμάϊ, αὶ []- 

σἷη, {παΐθὶ πὶ σακαππάϊαάπ 1411 ἴῃ [νὍϊκαη  Πδιηπηὰ Ἐ Κνϊτηά!. 

18. ΟΑΔΙπν ἢ πὰ, ᾿νάϊνα Πάπ(οι!ἢῃ, πἀπίδ (οὶ παθάμη, σθδάα 

Ἰπηηα., 8} (861 πὶ πάθά}}} 1841} {παΐθὶ ἐπαρῖϑῖίῃ Παθαη, δἰηϊηδάα 

αἵ Ἰπητηδ.΄ --- 

19. Αὐϊαἀ)]δάμπη ἐπα ἄπ ἵτηπια ἀϊεμοὶ 14} ὈγΟἐ μη] 5. 15. 18} πὶ 

πη ξθάθη ἀπά κυ! δ Ἰπηπιὰ ἔαύγα πηδηαρθίη. ---- 

20. 781} ραίΐαίμαηῃ ναγὶμθ πππηα Ἐ, ὑπαίοὶ ,Αἰ μοὶ ὑπθῖπα. 781} 
ὈγΟί 75. ὑποίηάϊ [ὰηἀαπηα ὑΐα σαίαί νη ἐπὰκ σδίγπ]παοπἃ. ἡ 

21. ἴδῃ ἴβ ἀπαπααπαᾶβ κναίῃ ἀπ ἴα ΑἸ Πδὶ ππθῖπα 78} Ὀγό μι) 
τηθπάϊ {πάϊ {πὰ {πά4ϊ ναύὐγα σαΐῃ5 σαῃάπδ]απδηβ 14} ἰἀπ] η δη8." --- 

22. ΨΑ ὑπᾶπη ἴῃ ἀϊπδιηπια. (ησὸ ἀανὸ., 78} 18 ρα Ὁ} Ἰπ 

[ΚΡ 14 ΠΠρη] 5 15. 14} Κναΐίῃ ἄὰ ἴπὶ| ,(ΟΔ]ο ππὶ Πἰπᾶδι ἐπαηᾶἃ 

τηδυϊ(ἀϊν΄ 18}} σα] Ππη. 

25. ὙΠάγἢ ὑπδη [νὰ ἔαγἀδάπη, δηδίά 1ὸρ. Ἐς 718}} αὐϊα4]4 [Κυγὰ 

ψΙΠα15. ἴῃ ἐπαηᾶ τη Υ]ἀϊν 14} σαι! πα δάμη ἰδ} Ὀἰγδκ]άϊ ναὐγέπαη. 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. Τῦσ. 8, 12---23. 

ὙΠ], 12. Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ 
ἀχούοντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος 

καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας 
αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 

48. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἱ ὅταν 
ἀχούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν 
λόγον, χαὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, 
οἱ πρὸς χαιρὸν πιστεύουσιν χαὶ ἐν 

καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 
(4. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀχάνϑας πεσόν, 

οὗτοί εἷσιν οἱ ἀχόυσαντες, χκαὶ ὑπὸ 
μεριμγῶν καὶ πλούτου χαὶ ἡδονῶν τοῦ 
βίου πορευόμενοι συμπγίγονται χαὶ 
οὐ τελεσφοροῦσιν. 

18. Τὸ δὲ ἐν τῇ χαλῇ γῆ, οὗτοί 
εἶσιν, οἵτινες ἐν καρδίᾳ χαλὴ χαὶ ἀγα- 

ϑὴ ἀχούσαντες τὸν λόγον χατέχουσιν 
χαὶ χαρποφοροῦσιν ἐν ὑπομογῇ. 

10. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας χαλύ- 

πτει αὐτὸν σχεύει ἢ ὑποχάτω χλίγης 
τέϑησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας [ἐπι͵τέϑησιν, 
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 

17. Οὐ γάρ ἔστιν χρυπτὸν, ὃ οὐ 
φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόχρυφον, 
ὁ οὐ γνωσϑήσεται χαὶ εἷς φαγερὸν 
ἔλϑη. 

18.. Βλέπετε οὖν, πῶς ἀχούετε᾽ ὃς 
ἂν γὰρ ἔχη, δοϑήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς 
ἂν μὴ ἔχῃ, χαὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρϑήσε- 
ται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

19. Παρεγέγοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ 
μήτηρ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, χαὶ οὐκ 
ἠδύνατο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 

20. (Καὶ) “πηγγέλη [δὲ] αὐτῷ λε- 
γόντων Ἢ μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί 
σου ἑστήχασιν ἔξω ἰδεῖν σε ϑέλοντες. 

21. Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν πρὸς αὐ- 
τούς ΜΆτηο μου χαὶ ἀδελφοί μου οὐ- 
τοί εἶσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ 
ἀχούοντες χαὶ ποιοῦγτες. 

22. ᾿Βγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 
καὶ αὐτὸς ἐνέβη (Ξε ἀνέβη) εἰς πλοῖον 
χαὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτούς Ζιέλθωμεν εἷς τὸ πέραν τῆς 
λέμνης " καὶ ἀνήχϑησαν. 

28. Πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. 
καὶ χατέβη λαῖλαιν ἀνέμου εἰς τὴν 
λέμνην, καὶ συνεπληροῦντο χαὶ ἔχιν- 
δύνευον. 

239 

Θὺΐ δαΐοιη [6 οὰ5 νίδπι, [απὸ αὶ δὰ- 

αἀἰαηῦ, ἀθίπάθ νϑηϊῦ ἀϊδθοϊα5 δὲ (οὶ 

γΘΥΡ) ἀρ οογάθ θουγη, 6 οὐθάθηΐοϑ 

(]νὶ ἤαηύ. 

Νῶπι αἱ [ἀρτὰ Ῥούγαπι, αἱ ΟἿΠῚ 
ΔΌΔΙουῦ ΟΠ} σϑααῖο [ἀβοϊρίαπῦ γϑυθυτη, 

οὐ δὶ Υϑάϊοθμ οι Παθοηύ, ααΐ δὰ ἐριη- 

ῬῸΒ ογθάπηῦ οὖ ἴῃ ὑβθπροῦθ ἐδπηρύδίϊο- 
ῃἷς τοοθααηῦ. 

Θυοὰ δαΐοπι ἴῃ [Ὀ1η15 οθοϊάϊξ, ἢϊ 
[απὖ αὶ Δυαίογαηύ οὐ ἃ [ὉΠ] οἰ α ἀἸ Ἰ θὰι5 

οὐ αἰνι15. οὐ σνοϊαρίαυ θα υἱΐδθ θαηΐθβ 

[αῇθοδηῦα οὖ ΠΟ τοίθυαηὐ ἐγαούαμ. 

Θυοά δυΐοπι 'ἰῃ ὈΟΠδΔΠ ἐθυτδπι, ἢὶ 

[ὰηὐὖ ααἱ ἴῃ σογάθ ῬοπῸ οὖ ορίϊπιο δι- 
ἀἸθηύθβ υϑυθαπὶ γούϊπθηῦ οὐ ἔγαούστη 

αἰϊοσαηῦ ἴῃ ρδυύϊθπίϊα. 

ΝοΠΟ δυύθηη ᾿ΟΘΥΠδπὶ ΔΟΟΘΠ 65 

ΟΡουΪύ θᾶπη γί δαὺ Γαρύπβ Ἰθοίπι ρο- 

εἶδ, [64 παρᾶ οδηθ] Όγατα ροηΐύ, αὖ 

ἰηὐγαηΐθβ νἱἀθαηῦ Ἰ]Π61. 

Νοὸμ Θηΐμῃ οἱ οσουϊύαπι ααοὰ ΠΟΙ 

τηϑ 1} 60οὐ, π60 δρβοοπάϊϊψαση ααοά 

ὯΟΠ ΟΟΡΠΟΙ ΟΣ οὐ ἴῃ ῬδΙδιη σϑηϊδῦ. 

ψιάούθ οὐρὸ αποιποᾶο δυάι5: σαὶ 

οηἶπι παροὺ, ἀδθιθαν 1111, οὐ ααϊουτη 48 
ΠῸΠ παροὺ, οὐΐϊδηι ααοά ρΡαύδὺ [6 ΒΔΌΘΥΘ 
Δαΐογούαυ 80 1110. 

γρηθίαηῦ δαύθπι 84 {ΠΠπ|πὶ τηδύθυ οὗ 

ἔγδύγθβ δἷτ5, οὗ πΠ0Ὸ0 ρούοτδηὺ δάϊγθ δὰ 
ΘΌΠ ΡῬΥ86 ἰυτθᾶ8. 

ΕΔ παποϊδύαπη ον 111 Μϑδίϑυ ἕὰα οὐ 
ἔγδίγοβ ὑπὶ [τὺ ἔοτὶβ σοϊοηύθα 6 υἱάθυθ. 

Θὰϊ τοίροπθηβ αἰχὶὺ δά δοὸβ Μαίΐίθι 

τηθϑ, οὖ ἔγδίγθβ γη61 Εἰ Γὰηὖῦ 4] ὙΘΥΡΌΙΙ 

δ: δυάίαηὐ οὐ ἔβϑοϊαηῦ. 

Εδούστη οἷν ϑυύθῃι ἴῃ ὑπη8, ἀἰΘΥ ΠῚ 

οὐ ἰρίθ. δίοδπαϊθ ἱπ πϑυιοῦϊδηη οὐ ἀϊ- 

ΓΟΙΡῸΪ οἰαβ, οὐ δῦ δὰ 1Π1ὸ5 Τυδηβέγοίθ- 

ΤῊ5. ὑὐ8η85 [ὑϑοηπι. Εὖ δΔίοΘμἀθυαηῦ. 

Νανιρ δηθὰ 5 δαύθηῃ 1115 ΟΡ ἀοΥτηΪν!ῦ : 
οὖ ἀθίοθηαϊ!θ ργοο 6118, σϑηῦ! ἴῃ [{8,0Ἴ}1ΠῚ, 

οὔ ΟΠ Θρδηθα" οὐ ρϑυϊ οἰ αϑηύατ. 



234 ἘΥΑΝΟΈΙ, Τὺσα. 8, 24---34. 

ὙΠ, 24. Τυυδίρασσαπάδηβ ὑπδη αὐτάϊ ἀδάπη Ἐ Ἰπὰ κυ! Ππαπάδηβ.,, ΤᾺ]Ζ-- 
75 η4, γα κυ! Π8π|΄. ΤῸ 15. αὐτο πα 5 σαί κ νη [84]1 ἐμαιηπηα νὄρα 

γαίϊηβ. δ} Δηδ[]ὰνἀϊάϑάππ 12} νυ νἱβ. Ἐ 

20. Κναίῃ πδηὴ ἀπ ἴῃ) (ναῦν τ σαϊάπθοίηβ ἸΖσναῦαῦ ὄρδῃθδῃβ 

{παη {114 Δ] οἰ κι ἀδάπη Κνϊπαπάδηβ ἀὰ [15 τ, Ἦναβ [1άϊ Ἐ (ᾳ, οἱ 

74} νἱπάδιη ἔαύγ πα} 14}1 ναίμδπ, 18} αὐηά 5] η ΤΠηΠ|ἃ." 

20. «5Δ}} αἰξαγΙ δάση ἴῃ σανὶ Οδἀάαγὸπὸ Ἐ, ὑπαΐοὶ ΤῸ ὙΠ γᾶν δίνῃ 

(ὐδ]οι]άϊδ. 

21. ὕβδραρραηάϊη μη πημηα ἃπᾷ δἰσίμα, ρσδιηδίϊ4α, Ἰπηπη8, γΔΙΣ 

[ὯΠ|5 ἃ5 Ὀαύγρ, [6] παθάϊδα ἀηῃα]  Πδη5 Ἐ πηδ]α Ιασσα 14] νδί]  Πη 

ἱ σαν 8 νὰβ 18} ἴη βραγάδ πὶ σᾶναβ, δῖ ἴῃ  ]άϊνδί πη. 

28. Οδἰβίμναπαβ ἐπαη ἴόία Δ} ἀδαγρ] απ ἀγάπβ ἀπ ἵπιπια ἴδῃ 

Πϊθηάϊ ταἰκιΠ4ϊ Κναΐῃ ,Ηνα χη 6} ἐππ5, ὄπα, [ἀπάπ σαΐῃβ. πάσπῃϊ-- 
[{1Π5 7 Ια], ὑπὰκ, πὶ Ὀδ]ν) ἀϊ5 τη]5.΄ ἢ 

29. πὸ δηδθάπα 8}1η1η ὑπϑιηπηδ, πη ΠΥ ἀ1η}1π ὑϑραρσρσαῃ δῇ ἐπδπη- 

ἴηἃ ΠΊΔΏΏ. ΤΠ] ηᾶρ ἄπκ τη] ἴγανα!ν ἴπα 18} Ὀαπάδη5 να8 δἰ Π8-- 

θη] 14} ἐξα θη] πη ἔα(Ὁἀ 1.115 νὰ 8 741} ἀἸἰβῃηϊαραπαάβ ἐμὸβ Ὀδη4- 

1ὸ5 ἀγά!θιη5. νὰβ ἔγαπι ὑπδιητηα πη] ἰὴ ἃπὰ ἀπι 408. 

30. ΕΥΔΠ ἐπδη ἵπα ἴδίι5 Κυϊπαηάβ Ἦνα Τῇ παπιὸ ἐποίη 2. {Ππ|ᾶτ- 

ἢ Κναίῃ ,ΗΔ4}}18΄, απὐδ ππῃ] Π ὃ πη5. πηὰπαρὸβ σα! πη ἴῃ ἴΠᾶ. 

351. 44} θδὰ ἵπα, δἱ πὶ δηδθαάὶ ἴπι ἴῃ δἰσγαπαϊ! Πα, ρΆ] 6 Πδη. 

392. Δαβαἢ ἐπδη 1άϊπαν Παίγαα ἐνοϊπὸ τπαπὰράϊζδ, Πα! ἀαπάϊχα ἴῃ ἢ 

ὉΠ Π]ηγὰ ἔαρ αη]α. 18} δάση ἵπα, οἱ πϑ]ά ποι δαὶ ἴπι ἴπη ὑπὸ ραϊοὶ- 

{Πη. 784} 8] 14 ἃ ἴπ]. 

99. Πβραρραηάδηβ ὑπὰπη {ἰπ5 {πάϊ πηΠα] Πδηὴ5 δ ἐπαπητηα ἸηδΠη 

σα ΠΠμὰη ἴπ {πὸ [νγοίηα ἴδ} τηπη [ὃ νυ δη4 ἀνα! ἴῃ ὑπδηᾶ 

πηδΥ (ἀν 14} αἰ πναρηδαάδάμη. 

94. Οδίδίῃναδηάδηβ ὑπδη ὑπάϊ Παϊἀδηάδηβ ὑπαΐα ναύγιμαπὸ ρὰ- 

{π]αύ πα 18} σαϊαί μη ἴῃ Ὀαύγρ 14} ἴῃ νϑὶῃία. 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. Τῦσ. 8, 24---84. 

ὙΠ], 24. Προσελϑόντες δὲ διήγειραν αὐ- 
τὸν λέγοντες Ἐπιστάτα, ἀπολλύμεϑα. 
Ὁ δὲ [δι]εγερϑεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀγε- 
μῳ χαὶ τῷ χλύδωνι τοῦ ὕϑατος" καὶ 
ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 

9ὅ. Εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ (ἔστιν) ἡ 
πίστις ὑμῶν; φοβηϑέντες δὲ ἐϑαύμα- 
σαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα 

οὗτός ἔστιν, ὅτι χαὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπι- 

τάσσει χαὶ τῷ ὕδατι, χαὶ ὑπακούουσιν 
αὐτῷ; 

20. Καὶ χατέπλευσαν εἷς τὴν χώραν 
τῶν Γαδαρηνῶν (Ξ-Ξ:- Τερασηγῶν), ἥτις 
ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας. 

ὍΣ Ἐξελϑόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἀγήρ τις ἐκ τῆς πό- 
λεως, ὃς εἶχεν δαιμόνια ἐχ χρόνων 
ἱχανῶν, χαὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσχετο, 
χαὶ ἐν οἱχίᾳ οὐχ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 
μνήμασιν. 

28. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν (καὶ) ἀνα- 
κράξας προσέπεσεν αὐτῷ χαὶ φωγὴ 
μεγάλη εἶπεν Τί ἐμοὶ χαὶ σοί, Ἰησοῦ, 
υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, 
μή μὲ βασαγίσης. 

29, Παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι 
τῷ ἀχαϑάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀν- 
ϑρώπου" πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρ- 
πάχει αὐτόν, χαὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν 
χαὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσ- 
σων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαί- 
μονος εἷς τὰς ἐρήμους. 

80. ᾿Επηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 
λέγων Τί σοί ἔστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπεν 
«Ἱεγεών, ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλϑεν 
εἷς αὐτόν. 

91. Καὶ παρεχάλει αὐτὸν, ἵνα μὴ 
ἐπιτάξη αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελϑεῖν. 

82. ὟΙν δὲ ἐχεῖ ἀγέλη χοίρων ἱχανῶν 
βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει" χαὶ παρεχάλε- 
σαν αὐτὸν, ἵνα ἐπιτρέννη αὐτοῖς εἰς ἐκεί- 
γους εἰσελθεῖν" χαὶ ἐπέτρειγνεν αὐτοῖς. 

33. ᾿Εξελϑόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ 
τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοί- 
ρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη χατὰ τοῦ 
χρημγνοῦ εἷς τὴν λέμνην χαὶ ἀπεπγίγη. 

34. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ βόσχοντες τὸ γε- 
γονὸς ἔφυγον χαὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν 
πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 
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Αοοράθηξοβ δαύθμι [πβοϊἐαυθυαπὐ θαι πη 

ἀϊοθηΐοβ Ῥυδθοθρίου., ρογίπιαβ. δὐ {ΠῸ 

[ἌΤΡΘΙΒ. ἱπογθρανὶῦ σϑηύατη οὐ ἐθπιροίξα- 

ὕθηι δαῦδθ: οὐ οθίἊανὶῦ, οὐ ἔδοία οἱϊζ 
ὑγϑηα }}Π1{08.5. 

Τιχὶῦ φαύθπι 11115 {701 οἱ ἢ 465 νοίεσα 

Θαϊ ὑϊπηθηΐθβ πγαύ [απὸ ἀϊοθηΐος δὰ 

ἰηνίοθπὶ ΘΒ Ραύαβ Πΐὸ οἵδ, ααΐα οὐ 

γΘΩὐ5 ἱπηρογαῦ οὗ τηδυῖ, οὖ οροθάϊαπί οἱ 

Ἐπδνίραγθυηῦ δαύθιη δι ὙΘΡΊΟΠΘΠῚ 
ΟΟΥΔΙΘΠΟΙΠΙ, απ86 οἱ οοηΐτα, ἋΔδ)]}- 

Ἰδθδηη. 

ΕἘῤλ οὐπὶ Θρτϑί[8 οἰ οὺ δὰ ἐθυγδ}1, 

ΟΟΘΌΥΤΙῦ 1}}} νῦν αυϊάδιη 4πὶ ΠᾶΡορδύ 

ἀδοιηοηλατη ἰ8ΠῚ ὑθηηρΟΥ 15 Τη]015, οὗ 

γϑ πηθηύο ΠῸΠ ἱπαποθαίαγ, ΠΘαὰ6 ἴῃ 

ἄοτηο τηϑηθθαὺ [θα ἴῃ τηοηυτηθηΐϊ5. 

15. αἂὖ νἱάϊ Ιοατη, ργοοϊαϊ δπΐθ ΠΠ]Πὰπὶ 

οὐ ΘΧΟΙΔ 85. γ066 τηᾶρηδ, αἰχὶῦ Οαυϊὰ 
ταὶ οὖ {101 οἵξ, Τοα Η]1 ἀθὶ δ10{{Π]π|]| Ὁ 
ΟὈΙθοσο ἐθ Π6 116 [οΟΥα 688. 

Ῥτγδθοιριθθὰῦ θηΐπὶ [ρ ταὶ ἱππτηαπᾶο 

αὖ Οχίτού ἃ ΠΟΙΪΠΘ: ΤᾺ] 05 ΘΗ τη ἰθ11- 

ῬΟΣΙθΒ. ΔυΥρΙΘθαῦ {ΠΠππ|, οὐ σἱ μοὶ θαι 

οδύθηϊβ οὗ σοιῃρθαϊθαβ ου[οἀϊέαξ, οὗ 

ΤΌΡ ΙΒ. ὙΠΟ Ὸ}15 ἀροθαίαῦ ἃ ἀδθηηοηῖο ἴῃ 

ἀοἰογίδ. 

Τηξουσοσανιῦ Δαΐθπι 1ΠΠπιπὶ 16 5 αἰ σΘῊΞ 
Θυοά 101 ποτηθη οἱ  Αὐ 1116 ἀἰχὶύ Τιθοΐο, 
4αϊα ἱπύγανοσαηὺ ἀδθπιοηΐα τὰ] ἴῃ 

ΘΌΠΙ. 
ΕἘὴ τορσαρδηὺ ΠΠΠὰπὶ π6 ἱπηρογαγϑύ 1115 

αὖ ἴῃ ΔΟΌΥΓΠΙ ἰγθηΐ. 

Εγδὺ δυύθπι 101 ΟὙΘΧ ῬΟΥΘΟΓΕΠΙ ΤΗῈ]- 
ὑουατη ΡΑϑΟΘη πὶ ἴῃ τηοηΐθ: οὖ τορᾶ- 

Ῥαηῦ πὶ αὖ ῬΘΥΠ ογθῦ οἷβ ἰπ 1Π|05 

Ἰηρτθαϊ. ΕΛ ρου ηῦ 1118. 

Ἐχίθγαπῦ οὐρὸ ἀδοιπομίΐα Δ ΠΟΙΠΉΪΠΘ 
οὐ ἱπύγαυθσιηῦ ἴῃ ῬΟΙΌΟΒ, δὖ Ππηρθία 

ΔΌΪΠ Ὁ ΟὙΘΧ ῬΘΙΓ ῬΓΆΘΟΘΡΒ ἴπ [Δοπππὶ δ 

[αῇοοδύιμ5 6 [Ὁ. 
Φυοά αὐ νἱάδγαηὺ [αούαπη 4αἱ Ρδίοθ- 

θαηύ, ἔαρσουιιηῦ οὐ παηὐανθυιιηὺ ἴῃ οἶνΐ- 
ὑδύθιηῃ δύ ἰη υ]]}8 8, 



236 ΕΥΆΝΟΝΙ, τα 3 Ύ: 20. 

ὙΠ], 35. τϑιαα]δάμπη {πδη (αἰῆναη ἐπαΐα ναύγεπμαπὸ 1411 Κνδπηιη δὐ 
δίχα . ἢ} Ὀϊσοίαη [Παπάλῃ ἐπαπα τηδηπαῃ, δ ὑματηπηδὶ ἀηΠ.] ἢ 8 

υϑ]ἀα]δάπη, ρσαναίἀαπα Ἰὼ ἐτγαϊ]απάαη ἐδύγα ἐδίαπι ἴδίαϊ5 18} 
ὀμίδάμπη. 

390. Οαἰαίμπη {πα ἴπι| 141} {πάϊ σαί ῃναπάδηβ, ἤνάϊνα σδηδβ [ἃ 

4άϊπηο ΠΥ 5. 

91. 424} Ὀόάμπη ἴπα ἃ11ΔΪ} σάυπϊαηβ {ἐπισ Οδαάαγθηδ ρ]ο ἤδη 

[αϊνγα [15,. απὸ ἀρίία τ ΚΙ] αηπηα αἰδμαθάϊαάϊ νϑίαη. Τὰ 15. σα]6]-- 

πδη45 ἴῃ {Κρ ρανδηάϊάδ [ἸΚ. 

985, Βδίῃ ἰπδη ἵπα (ἃ ναΐν, δ ὑπδηηπιοὶ ὑμ5 ἀημ αι] Πη5 υ51466-- 

Ἰδάπη, οἱ νϑῇ παῖ Ἰπηπηὰ ; ἔα] ἰὸς ἐπαπ ἴπα ἴδίιιβ Κυι παπᾶ : 

99. Οανδηᾶοὶ ὑπὰκ ἀὰ σαγᾶα ὑπθὶπδπηπιδ, 18} ἀ5 01}1ὃ, ἤν δὴ ἢϊὰ 

δαϊανιάω {ππ85. σα... Δ} ρα!άϊ ἢ ἃπὰ Ῥαύγς 4116 πηδι]δηαβ, ἤνδηῃ 

Β]ὰ ρσαίανίάα, ἴημα ἰδία. 

40. αιίῃ ἐμαη, παἰἐμ μαποὶ ρσαναπάϊάα [κ ἰδίαβ, δηᾶπαπὶ ἵπᾶ 

τηδηδροὶ. νϑίαη ἀὰπκ 4116] Ὀθιἀδπάδηβ 18. 

Δ1. Τα} (ἀἱ, Κναπὶ ναίγ, {πἰζθὶ παπιὸ ἰδοίταβ; (8 ἐδάγαπιδ 1618 

[γῃαρόράϊβ Ἐ ναβ. 4} αγϊαίαπαβ ἔαύγα ἐόΐαπι ἰδίαϊβΒ θα ἴπα ραρσρϑῃ 

ἴῃ βραγὰ (θ᾽ ηδηδ ; 

42. ὕϊὸ ἀαύμέαν ἀϊηδηῃῦ νὰ5 ἵἴπηπα [νὰ νἱηὐγνἃ ὑνα!!θθ 14} [Ὁ 
[να]ΐ. ΜΙΊΠΕΠαποὶ ἐπᾶη Ἰάα]α 15, πιδηαρθίηβ. ὑμγαίπαη ἴπᾶ. 

438. ζ4}} Κνϊηὸ νἱίαπαθὶ ἴῃ γὰπα ὈΪΟἐΠἶβ Ἰόγα ἐν], [ὁδὶ ἴπ 16 -- 

7Δη5. ἔγινα Δ] τητηα ἀϊρίηα [ΘΙ Πα. 8} πὶ πηαηΐα νὰ85 ἔγ8Π| 

ἀϊηδιηγχδηπη Ἐ σα] Π]ΚΙ πη. 

44. Αἰραρσραηάαοί- ἄπ αὐίαγὸ αὐξάϊ οι [κάπία ναίε)δθ ἴβ 18} [ἀΠ5 

σαί (ἃ τὰη5 Ὁ] 15. ᾿Ζῦβ. 

45. 76}} Κναῦῃ ἴδίιβ Ἡναβ (ὰ ἰδκαηαβ πιῖβ 76 Τιἀπρη)]απάαδπι {μη 

]] ἀϊη Κνδίῃ Ῥαϊίσιιβ. ἴδ} ἐπάϊ τα] ἢ ἴπηπια , Τα] Ζ] αηα, πηδπαροίηβ δ᾽- 

ἢν ίγθαπα {πὰ 141} ἐγ μα η, 18} Κν 5 Ηναβ ὰ ἐδκδηθ πη15 Ὁ" 

40. ὙΠΑΥὰΝ 5 Ὁ Κναίῃ  Τάϊυδικ πηἰβ [ἀπη5. ἴκ ἀὰκ αὐκαηίῃα τηδμὲ 
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ὙΠ], 85. Ἔξῆηλθον. δὲ Ἰδεῖν τὸ γεγονὸς 
χαὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, χαὶ εὗρον 

χαϑήμενον τὸν ἄνϑρωπον, ἀφ᾽ οὗ τὰ 

δαιμόγια ἐξεληλύϑει, ἱματισμένον χαὶ 

σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ 
Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήϑησαν. 

380. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς χαὶ οἱ 
ἰδόντες πῶς ἐσώϑη ὁ δαιμογισϑείς. 

87. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ 
πλῆϑος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηγῶν 
(ΞΞ- Τερασηνῶν) ἀπελϑεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, 
ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο" αὐτὸς 
δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 

38, ᾿Εδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἀφ᾽ οὗ 
ἐξεληλύϑει τὰ δαιμόγια, εἶναι σὺν αὐτῷ" 
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν (ὁ ᾿Ιησοῦς) λέγων 

389, Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶχόν σου 
χαὶ διηγοῦ, ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ ϑεός. 
Καὶ ἀπῆλθεν, χαϑ' ὅλην τὴν πόλιν 
χηρύσσων, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς. 

40. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι 
τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὃ ὄχλος" 
ἦσαν γὰρ πάντες προσδοχῶντες αὐτόν. 

41. Καὶ ἰδοὺ ἦλϑεν ἀνὴρ, ᾧ ὄνομα 
Ἰάειρος, χαὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συνα- 

γωγῆς ὑπῆρχεν" χαὶ πεσὼν παρὰ τοὺς 
πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεχάλει αὐτὸν εἴσ- 
ελϑεῖν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, 

42. Ὅτι ϑυγάτηρ μονογεγὴς ἣν αὐ- 
τῷ ὡς ἑτῶν δώδεχα καὶ αὕτη ἀπέϑνη- 
σχεν. [καὶ ἐγένετο] ἐν (δὲ) τῷ ὑπάγειν 
(ΞΞπορεύεσϑαι) αὐτὸν οἱ ὄχλοι συγέ- 

δι 
πνιγον αὐτόν. 

48. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν δύσει αἵματος 
ἀπὸ ἐτῶν δώδεχα, ἥτις ἰατροῖς προσ- 

αναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν 
ὑπ᾽ (Ξ ἀπὴ οὐδενὸς ϑεραπευϑῆγαι, 

44. Προσελϑθοῦσα ὄπισϑεν ἥψατο 
τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ 
παραχρῆμα ἔστη ἡ δύσις τοῦ αἵματος 
αὐτῆς. 

458. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψά- 
μενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων 
εἶπεν ὁ Πέτρος χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἐπι- 
στάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σὲ καὶ 
ἀποϑλίβουσιν, χαὶ λέγεις Τίς ὁ ἁψά- 
μεγός μου; 

46. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό μού 
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Εχιθσαηῦ δαύοπι νἱάθσο ααοά ἔδούαπι 

οἰ, οὖ νρπούπηῦ δὰ Ιοίαμι, δὲ ἰηγθηθ- 

ταῦ Ποιηΐπθιη (Θἀθηΐθη, ἃ αὰ0 ἀδο- 

τπηοηΐᾷ Θχϊουδηύ, συϑίύαπι δ [!Ὧη8 τηθηΐθ 

δα ρΡράρβ ἰὰβ, δὖ ἐἰϊπηπθυιηῦ : 

Ναρύϊανοσαηῦ δαΐθμι 1115 οὐ αὶ νἱά6- 
ταηῦ αομηοάο [ἀπ ἴδούαβ οἰθὲ ἃ 1.,6- 

ΘΊΟΠΘ. 
Εύ τορᾶγθσαπὺ 1ΠΠππὶ ΟἸΏΠΪ5. τηυ] τα 0 

τϑρΊοηΐβ ΟΥ̓ ουὰπὶ αὖ ἀἰϊδοραθγοῦ ΔὉ 
ἰρ[5, ααΐα ὕπο υθ πηᾶρ 0 θηθοδηΐγ: 

ἱρίβ δαύθιη δίοθῃηθῃβ ὨδυΘΙῚ ΥὙΘΥΘΥΙΓῸΒ Θ[Ὁ. 

Εὐ τοραῦδὺ ᾿Π τη Ὑἱῦ ἃ 480 ἀδοιπμοηϊᾶ 

οχίθύδηῦ αὖ οὑπὶ 60 οἴϊύ. Ὀ᾿πΠὺ δὰ- 

ἔθη ΘῸπὶ [65 ΑἸ ΟΘῺ5 
Ἐραϊὶ ἀομηαπη ἰπϑηη, οὐ πᾶτεϑ, 4φαϑηΐδ, 

Ὁ ἔθοΐξδ ἀθὰβ. Εῤ δ} 0 Ρ6ὲ ἀμί νθγἍ πη 

οἰν ἰαύθτα ργδρθάϊοδπβ ααδηΐδ 111 ἴθο [60 

16 [Ὁ5. 

.« Εδοίυμῃ οἱ δαΐθια οὐτὴ τϑαϊ οὐ ΤΘ[Ὁ5, 

δχοθρὶῦ {Πὰπὶ ἐυγθα: ογϑηῦ θη ΟἸΏΠ6Ξ 

οχρθούδηνοβ ΘΠ]. 

Εῤ 6066 σνϑηΐϊῦ υἱῦ  Οαΐ ΠΟΙΊΘ [Δ͵Τα8. 
οὐ ἰρίβ. Ῥυϊηοορ5 ἰγπᾶρορᾷθ ογδῦ, οὗ 

οοοίαϊῦ δὰ ρρᾶάθβ [οἷια, τορϑηβ πὶ αὖ 

ἰηὐγαγοῦ ἰῃ ἀομπηαμι οἷα: 

Θυΐα 118 ἀπο οὐαὺ 1111 ἔθυθ ΔΠΠΟΤΌΠΙ 

ἀποάθροίμι, οὐ 860 τηουϊθραίασ. ἘΛ σοη- 

εἰρὶῦ ἄυτα ἰγοῦ, ἃ ὑυγ]5 ΘΟΙΩΡ δ αΓ. 

ΕΛ τη ]ογ αυδοάδηη οταὺ ἴθ ἔυχυ 
[ϑπραϊηῖβ ἃ δηηἷβ ἀποάθοϊηη, απ86 ἴῃ 

τα 1005 ογορσϑυουδῦ οὐηπθια [Ὁ [ὑδη δ] 

[πὶ 60 80 110 ρούαϊ ΟὈΓΔΙΪ: 

Ασοοί γοῦστο οὖ ὑρέϊριυ βπΥ δ πη 
γο τη θη οἰὰβ οὖ οοηξοίτα [ἐφυϊὺ ἤαχιιβ 

[Δηραϊηΐβ οἰαβ. 

Ε αἷὐ Ιοίαβ Ουἱβ οἱ αὶ πὴ8 ἰθίϊ- 
οἷο Νορδηθ θα. δαΐθη ομηηθι8 Αἰχὶῦ 

Ῥρίχιβ οὖ αἱ οὑπὶ {Π0 οταπὺ ῬγᾶθΟθΡ- 
[ΟΥ, ὕπτια ἔθ σοχηρτϊπηαηὺ οὐ αἰβίραηῦ, 

οὐ ἀἰοῖβ Φυΐβ τπθ ἰοίϊριυ ἢ 

Εῤ ἀἰχίῃ Ιρὰβ Τοιϊριῦ πιὸ δ]ᾳυίβ: 
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ἀϑραρθδη 61 ἃ 1η]8. 

ΥΠ|, 47. Οδἰαίηναπάθὶ ἐμὰ (ὁ Κνϊπὸ, ἐπαΐοὶ πὶ ραϊάπρηϊἀα Ἐ, γτοϊ-- 

γδη οὶ 8} δἰάγια! ἀη 681] ἀὰ ἴπηηα, ἴῃ {Π|Ζοὶ δἰζάϊοκ ημηα, ρσαξάϊῃ 

Ἰητηα ἴῃ Δ παν δίνη) 411 6125 ᾿Ἰηδηαροθίηβ 184} ἢνάϊνα σα μά! ηδάα [ἀη5. 

48. ἴτῃ ἴδια Ἐ Κνδίῃ ἀπ ᾿χάϊ  ΤὨτα οὶ ἐμακ, ἀαύπίαν : σαϊάα- 
Ὀρίηβ ἐπθῖπα σϑηδίαα ἐπὰκ. σαρρ ἴῃ ραγδίγῃ]α." ἢ 

49. Ναύμεμδη ἴημα τὐα]απαϊη, σαροὶῖθ [ἀπ Ἰηδηηᾶ ἘΞ ἔγαϊη 
{π|8. ξαύγαμηηα ἢ] 818 ἰγπαροράϊβ Ἐ Κυϊμαπηᾶβ ἀὰ πημηα, ἐμαί ,ὰ- 

ἀάλυϊηπόαα ἀδύμέαν {ποίηα: ἢ ἀγάϊθοι ἐμδηα 1άϊ{Ὧ1]." 

50. ἴδῃ 18 Ἐ ραμάμβ]απαθ. δηαμδῦ Ἱπηπια Κυι παπᾶ ,ΝῚ [αύγμίεὶ. 

(παἰάϊηθ! σα]άπθοὶ 18} σαηδβ]αᾶδ." 

51. Κνιπηδηᾶβ ἐπδη ἴῃ σαγάδ πὶ ἔγα!ά!ὸς ἀϊπ(η)όμαη Ἐ Ἰπηράρβδη, 

411 Ῥαϊίγα 741 ἴακόθι [Δ ἰομαπηδη δ ἐπαπα αὐΐδῃ ἐμϊχὸβ. τηάὰ- 
705 14} ἀϊίμοίη. 

52. Οἀϊργόίμῃ {πᾶη 4114ϊ 14} ἐάιἸόκαη (μὸ. ὑπάγὰῖ Κναίῃ ,ΝῚ 

δυδος, ἀηὐδ πὶ σαίνα!ο, δκ {Ἰδρι(}." 

99. {848 ὈΠΙδμαη ἴπὰ σία νδηάδηβ, ἐμαίθὶ ραίνα]. 

94. ὙΠπαπὰἢ ἴ8 ἀβαγθι θη 8]]Δὴ5 αὖ 8 ἔδίγρτθῖρϑηβ μᾶπάα 

1ΖῸ5 νόρ! 8 Κνυιμαηαβ Μανὶ, Ὑ76 15 "΄ 

09. Ζ84}} ρανδῃαϊάδα Δῃπδη Ἐ ἴΖὸβ 14}} αϑίμί Ἐ ὰη5. 184 ἀπαθάσά 

ἸΖάϊ ρίθδη πηδί. 

ὅ0. 94} υϑροϊδηδάδάπη ἐδάγοίη ᾿Ζύβ. ἴἢ 15 ἰαύγθάυπα ἴπη, οἱ 

Ἰηϑηη πἰ Κνδίμοίπα Ἐ παία ναὐχιπαπῦ. 

ΙΧ, 1. Οαμπάϊξαπαβ ὑπὰπ ὑπᾶπ5. ἔνα] ἀραὐαύϊαηβ αἰραῦ ἴῃ τηδμὶ 

78 νδ]ἀπΐηϊ παν Δ᾽] ἀϊπι ἀμ] πότ 18 [αὐξμέϊηβ σά ]]8η. 

ὦ. 461} Ἱπίδηαϊα ἴηβ πηδυ]αη ἐπ αἀδηρανά)α σα ηβ δι ραμά ]] Δ 

[4114}5] Ἐ [Πδπῃ8 πῃ ά1]8}8. 

9. 924}} Κναΐῃ. ἀὰ ἴπὶ (ΝῚ γνδίμὺ πἰτηάϊ ἢ ἴῃ νἱρ; ἢἱ νϑ]ὰηβ πἰἢ 

τηϑύϊθα]ρ ἢ1}} ἈΠ] 410, πἴἢ ΓΚαϊέδηβ ἢ {πδη ὑγθῖμπῦβ ραϊαῦβ πάρδη Ἐ. 

4. 78} ἴῃ ἐῃδηθὶ ραγὰ ραρσάϊιῃ, {πᾶν (710 76 {πα ῃγ ἢ ἀβραρράϊῃ, 



ΕΥ̓ΑΝΟΕΙ͂,. Ττῦς. 

τις ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυ- 
ϑυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
ὙΠ, 47. δοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλα- 
ϑεν, τρέμουσα λϑεν χαὶ προσπεσοῦσα 

αὐτῷ, δ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ 
ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, 
χαὶ ὡς ἰάϑη παραχρῆμα. 

48. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἢ 
πίστις σου σέσωχέν σε πορεύου εἷς 
εἰρήγην. 

49. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί 
τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων 
(αὐτῷ) ὅτι τέϑνηχεν ἡ ϑυγάτηρ σου, 
μὴ σκύλλε τὸν διδάσχαλον. 

ὅ0. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεχρίϑη 
αὐτῷ (λέγων) Μὴ φοβοῦ" μόνον πί- 
στευσον, καὶ σωϑήσεται. 

51. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν οἴχίαν οὐκ 
ἀφῆχεν εἰσελϑεῖν οὐδένα (ΞΞετινὰ) [σὺν 
αὐτῷ] εἰ μὴ Πέτρον χαὶ Ἰωάννην καὶ 
Ἰάχωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς 

χαὶ τὴν μητέρα. 
52. Ἔχλαιον δὲ πάντες καὶ ἐχό- 

πτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε" 
οὐχ ἀπέϑαγνεν, ἀλλὰ χαϑεύδει. 

58. Καὶ χατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες 
ὅτι ἀπέϑανεν. 

54. Αὐτὸς δὲ (ἐχβαλὼν ἔξω πάντας 
καὶ) χρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώ- 
γησεν λέγων Ἢ παῖς, ἔγειρε. 

θδὅ. Καὶ ἐπέστρεψεν το πνεῦμα αὐ- 
τῆς, ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν 
αὐτῇ δοϑῆναι φαγεῖν. 

560. Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" 
ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν 
τὸ γεγονός. 

ΙΧ, 1. Συγχαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεχα 
ἔδωχεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν 

ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια χαὶ νόσους 
ϑεραπεύειν. 

ὦ. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς χηρύσσειν 
τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ χαὶ ἰᾶσϑαι τοὺς 
ἀσϑεγεῖς, 

38. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν 
αἴρετε εἷς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον μήτε 
πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, 
μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 

4. Καὶ εἷς ἣν ἂν οϊχίαν εἰσέλϑητε, 
ἐχεῖ μένετε χαὶ ἐχεῖϑεν ἐξέρχεσϑε. 

8, 47 ----9, 4. 239 

ὨΔΠῚ ΘΡῸ ὨΟΥῚ τνἱγύπίοιη ἄ(θ τη Οχ 6. 

Ὑιάθηβ δαύθπι τ] 16 ααϊα ποη Ἰαὐαϊύ, 
ὑΥθΏΘ 8 ψϑηϊῦ οὖ Ῥγοοϊαϊῦ δηΐθ ρϑᾶββ 

1Π1|ὰ8, οὐ ΟὉ αιδιῃ οδιιίαγα ὑθέϊρ υῖῦ απ 

ἰηαϊοανὶῦ ΘΟΥΔ ΠῚ ΟΠΠΐ ΡΟΡαΪΟ, οὐ 416Π|- 

δατηοάμπτη οοηξο[ἰπὶ [ἀηδύδ, [1. 

Αὐ ἱρίβ αἰχὶῦ 111 ΕἼ114, άθ5 ὑὰα [α]- 

γϑὴ {6 ἔθοϊθ: νϑᾶθ ἴῃ ρ86θ. 

Αάπαο 110 Ἰοφαθπέθ σϑηϊὺ ἃ Ῥυϊηοἷρο 

[γῃδρορδθ ἀἴθθηβ οἱ ααΐα πιοσΐαα οἱ 
ἢΠ1ἃ ἴὰᾶ, ΠΟΪΪ γχᾶγσο 101. 

ΙΘ΄. ϑαύθμι διαϊΐο ΠοΟ ὙοΥ00 Τοίροη- 

αἰῦ ῬΔΟΪ Ῥᾳ6}146 ΝῸΪ {ἰππθγθ: οὔθαθ 

ὑδηΐαμπη, οὖ ἴφ!γα ουϊύ. 

ΕΛ οὕτη υϑηϊ θυ ἀουηαπΊ, ΠΟΠ Ρ6Γ- 

τα Ὁ 1ηὐγᾶγθ [ΘΟαπὰ θη δια ΗΪΠ Ρ6- 
γάτη οὐ Δοοθατα οὐ ΤΟμδηΠθιι οὐ ρδύγθ πὶ 

οὐ τηϑύγθηι Ρ161186. 

ΕἸΘθαμὸ δαΐθμη ΟΠΊΠ65 οὐ ρ]δηρθοδηὺ 
1Π|4πι. Αὐ 116 ἀἰϊχὶ Νο]ύθ ἔθσθ: ποθὴ 

ΘΙ παουΐα [ἃ ἀοτιτηϊ. 

Ελ ἀρυἀθθαηΐ θὰμ, 

ταοτύπ, οἰθί. 

Ιρίβ διύΐθμι ὕθμθηβ ΤΠ Θὰ Οἷδ- 

τηϑυϊῦ ἀἰοθη5 ῬῈ6118, [ΤρΡΘ. 

[οἰθηΐθβ αυΐα 

Εὖ γϑυθυ [8 δ [ριυδπβ. οἰαβ, δὖ [ὑγτ0- 

χὶῦ οοπέϊηυο : οὐ ἰαΓΠὺ 111 ἀδτὶ τιδηάα- 

ΟΔΓ6. ἷ 
Εὖ Παραθταμπὺ Ῥδυθηΐθβ οἷὰβ; ααθῸΒ 

Ῥτδϑοθρὶῦ μ6 8]1οὰ] ἀϊοοσθηῦ αυοὰ ἴδο- 

στη ΘΥϑῦ. 

Οοπηγοοσδίϊβ. δαύΐθπι ἀποάθδοϊπη ΡΟ [0015 

ἀραϊῦ 1115 νἱγύπξθιη οὐ ροίοίξαξθπι [ἌΡΘΥ 
οπηηΐ, ἀδοιιοηῖα, οὐ αὖ ᾿ΔΏΡΊΟΙΘΒ Ο- 
Ταγθηΐ, 

ΕΓ τοὺ 1105 ρυδϑάϊοατθ τϑρηῦν ἀοὶ 
οὐ [ΔΔΥ6 ᾿ΠΗ͂ΤΤΊΟ5, 

ΕΛ αἱ δὰ ΠΠ1ὸβ ΝΊὨΙ1Ι ἐμ]οσιεῖβ ἴῃ νἱᾶ, 

ΠΘΑῸΘ ΥἱΓρ8 ΠῚ ΠΘ616 ΡΟΥδτῚ ΠΘ6Ὲ6 Ρᾶ- 

ΠΘΠ] ΠΘΟῚΘ ΡΘΟ.Πΐϑηη, ΠΘ4ὰ6 ἀπδ8 ἰπηῖ- 

οδ5 ὨδΔΡΘδίΪβ, 

ἘΠ ἰπ φαδιπουτηαιθ. ἀοπηιπι ἱπέγαυϑυ- 

εἶδ, δὶ τηδηρίθ, οὖ ἰπμ4θ π6 ϑχϑϑδίϊβ. 



240 ἘΨΑΝΟΈΕΙ, [0ῷ}006. 9, 5---[θ. 

ΙΧ, ὅ.. 4} ἔνα τηδηδᾶράϊ [γᾷ πὶ δηδηϊμηάϊηα ἴΖγῖ5, ἀϑραρθδπάϑη8. Ὁ 
{Π|2Ζάϊ] Ὀαύγο Ἰάϊπάϊ 18} τηὰ]4α αἵ [ὀΐαιη ᾿ἱζναγάϊηι δἰμγ δ) 1, ἀὰ 

γον Ππ6} ἃπὰ ἴη8." 

6. ὕβραρσδηάδηβ ἐπδῃ ἐπαίγ]ἀἀ] δάση δηα Πάϊπηδ5 γἀϊ]δπξυ]δη-- 

ἄδηβ 14} ἸδΠ]ΚΙπὐπάδηβ. δηᾶ ἃ]]. ξ 

(. Οαμάμπαα ἐμαη ἩδγδαΙβ (ἃ (αἰ ταν κᾶβ [μὸ ναὐγπδηδηα ἤδη] 

Ἰπηηδ 8116 184} ἐπαία, ἀπὸ Κνδίμαμῃ [ἀπηάϊ, ἐπδίοὶ Τ᾿ πα πηδβ αὐτάϊβ 

5 αἀάα( άπ.“ 

8. δυμηάϊ! ἔπδη Κνυδίμθη ,ἩδΙϊα5. δἰάπριαα {Πκ΄; (υπηάϊα!-ἰΠδη Ἐ, 

ὑμαΐῖθι Ῥγαύβιαβ [ἀπΠ|5 {π1Ζῶ ἀϊγζαηᾷ υδίςδι},“. 

9, 7148} Κναίῃ Ηδτοδὲθ. Ἰὐπαππάα ἘΚ πάμδιι αἰπάππάϊς, {6 
ἢγὰβ8 ΤῸ (ἃ, ὈΪ. {πᾶ πη61 1κ πάμπ5)α [ν]61Κ 7 74} (Ὁ Κι4ἃ ἴπὰ ραίαϊῃνδηῃ. 

10. 9781} ραναπαϊαηάδῃβ [Πκ ραύϊ αύ]δῖ5. υαϑιρ! Π δά ππ ἵπηπια, ἔνα 

ἢ]ὰ νὰ ραίαν!δάπη. 14}} δΔηαηϊηδη 45. ἴη8 Δ ]4 674 [παν δἃηδ [0 ἢ 

ἀπ μ]απα Ραύγρβ πδιηηϊ ἀϊχὸβ Βαϊ !αἸάδη. Ἐ 

11. ἴτι ἐμὸς πιαπαρθίπβ βηϊμαπαοίηβ 1 ἀδάπη δίδυ Ἰπηπηᾶ. 8} 

ΔΠΔΠΪ Δ 48 ἴηὴ8 τόσα ἀὰ ἴῃ ἰῃῦ ἘΞΌΙ {πιπἀδηραγα]α σα ῃβ 18ἢ 

{Π8η8 ἐπαγθδηβ 1δ[Π]Κι πα ἀπ σά 1]168. 

12. ὙΠδηὰΝ ἀαρβ 7αΐμδη Ἐ ἀθρδηη Πηθίναη. δἰραρραηάδηβ {Π8ῃ 

ἀὰ ᾿πηπ]ἃ ἘΞ {Π|641 ὑν8}1 Κνυδίμαη ἀὰ ἴπηηα , ΕὙΥαΙδὺ {πὸ τηδπαροίη, δἱ 

θ8 161 ὉΠπδηἀδηβ ἴῃ {Πὸ5 ὈΠαΠη]απ δ Πάϊπηδβ 184} ν βία []]άϊπα, 718} θὰ - 

7άϊπα [15 πηαϊηβ ἔ, απὸ Πᾶν ἴῃ ἀπίμ]διημηα [Δ48 {1π1]." 

138. Τμδη Κνυαίῃ ἀὰ ἴῃ, ΟἸΟΙΟ ἴπι [5 τηδίΐδης. 1 οἷβ Κνέ- 

{πὰπ ἀὰ ἵπηηια Ὁ ΝΗ ΠΙΠΔΔΥ τπ8 τπηάϊχζὸ ἔπη Ὠ]άϊθαμι 74} Ἐ ΒΓ ΚΟ 

ὑνάϊ. ηἶρα ὑπάπ ἐπαΐθὶ νϑὶβ σαρρδηάδηβ θαρ]άϊπηα, 4141 {πἰχάϊ τηᾶ-- 
η8{6[{1|α δ] Ἐ τη ]η5." 

14. ψδίιη ἀὰκ [νὰ πιηῇ ἐπαίὰπα]ὺβ ναίγὃ. Κναίῃ ὑπαη ἀὰ [ἸΡδη- 

7άϊπη. (οἰπάϊπη (Οαναύγκοι ἢ ἵπὰ πα κυμηθἼαῃ Καθιξαηβ ἢ, ἃἂπηὰ ἢνδι- 

͵απόὸμ ππηΐ ἰϊραηβ. 

15. «101. ραϊανϊἀδάπη να 18 ραίανιἀδάτπη ἀηακυμ ] δ 8188. 

10. Νιηδηαβ ἔπδὴ ἐπμδὴ8 ἤιηῇ μ]άϊθδη5 14 ὑγϑηβ ΠΚαηβ, Ἰηί81}-- 



ἘΥΑΝΟΕῚΙ, τ0}00. 9, 5---10. 

ὅ. Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, 
ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐχείνης 
τὸν χογιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν 
ἀποτινάξατε εἷς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 

θ. Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο χατὰ 
τὰς χώμας εὐαγγελιζόμεγοι καὶ ϑερα- 
πεύοντες πανταχοῦ. 

ἢ. Ἤχουσεν δὲ “Πρώδης ὁ τετράρ- 

χης τὶ γινόμενα (ὑπ᾽ αὐτοῦ) πάντα, 
καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσϑαι ὑπὸ τι- 
γῶν ὅτι ᾿Ιωάννης ἠγέρϑη ἔχ νεχρῶν, 

8, Ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι «“Πλίας ἐφάγη, 
ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης εἷς (ΞΞτις) 
τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

9. (Καὶ) Εἶπεν [δὲ] “Πρώδης Ἰωάνγην 
ἐγὼ ἀπεχεφάλισα" τίς δέ ἔστιν οὗτος, 
περὶ οὗ ἐγὼ ἀκούώ τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει 
ἰδεῖν αὐτόν. 

10. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστο- 
λοι διηγήσαντο αὐτῷ, ὅσα ἐποίησαν. 
χαὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ 
ἰδίαν εἷς τόπον ἔρημον πόλεως χαλου- 

μένης (Ξεπόλιν χαλουμένην) Βηϑσαϊϑδά. 
11. Οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠχκολούϑη- 

σαν αὐτῷ, καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς 
ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
ϑεοῦ, χαὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας ϑερα- 
πείας Ἰᾶτο. 

12. Π΄ δὲ ἡμέρα ἤρξατο χλίγνειν" 
προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐ- 
τῷ ᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα. πορευ- 
ϑέντες εἴς τὰς χύκλῳ χώμας χαὶ τοὺς 

ἀγροὺς καταλύσωσιν χαὶ εὕρωσιν ἐπι- 
σιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 

18.(. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Ζ16τε 
αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἵ δὲ εἶπαν Οὐχ 
εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι χαὶ 
ἰχϑύες δύο, εἰ μήτι πορευϑέντες ἡμεῖς 
ἀγοράσωμεν εἷς πάντα τὸν λαὸν τοῦ- 
τον βρώματα. 

14. Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντα- 
χισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαϑητὰς 
αὐτοῦ Κατακχλίνατε αὐτοὺς χλισίας ἀνὰ 
πεντήκοντα. 

1ὅ. Καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ ἀνέχλι-: 
γαν ἅπαντας. 

106, “αβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους 
καὶ τοὺς δύο ἰχϑύας, ἀναβλέψας εἰς 
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ΕΛ αὐυϊουμπηαθ ΠΟῊ ΓΘΟΘΡουηὐ γος, 
Θχθαηύθβ ἀθ οἰνιύαίθ 1118 οὐϊδι ραϊνο- 
ΤῸ ΠῚ ΡΘαπΠ ὙΘ[ὉΓΟΥτιἢ Θχοιιύϊξ ἴῃ ἐρ[{ἰ- 
το ηἶ απ [ἀρΡτὰ 1108. 

Ἐρτοί δαύθιη οἰγουχηϊ αηῦ Ρ6. οᾶ- 
[0611 ουδηρ θ᾽ Ζϑηΐθϑ οὐ σασαηίθα ἀθίχαθ. 

Απαϊνιὺ Δαΐθμι Ἠθγοάθα ὑθέγαγο δ, οὐη- 

ηἶὰ αὰ86 Πρθαπὺ ἃΡ 6ο, οὖ μδοίϊξαρθαΐ 
60 αποά ἀϊοογθίαυ 

Α ααυϊθυβάδπι ααΐδ, ΤΟΠΔΠη65 [ἀτγοχὶῤ 

ἃ Τποχϑιϊ5, ἃ απ θαβάδπι γογὸ ααΐα Ηδθ- 

Ἰῖὰβ δρραγαϊ, 8Ὁ 8115 δαύθιῃ φαΐ ῥτο- 
Ῥμοία ὑπὰβ 46 δηϊᾳαϊβ [Ὀττοχίύ. 

Εὖ αἷὸ Ἡθγοάθβ Ιομδπηθπὶ ΘρῸ 46- 
ΟΟἸ]Δγ] : ααΐβ Δαύθιῃ οἱ {{{6 46 χαῦ δα- 

ἀἴο ΘρῸ 8118 Ὁ Ἐῤ σαδογοθαύ ν᾽ ἄθγθ θαπι. 

ΕΛ τϑυϑυ ΔΡΟΙΟΙ παγταγθυπηύ {Π] 

ααδθοῦτηαιιθ ἔθοθγαηῦ: οὐ Δ [[πτηρέϊβ 1}115 

[Θοϑ Ὁ [Θου πὶ ἴῃ Ἰοσατα ἀθίδγύαπι αὶ 
οἵῇ Βοιίῃίαβιδ6. 

Θυοά οὑπὶ οΟρπον [6 ἔπγθαθ, [6- 

οαΐδρ απὐ 1Π|πῸτ: οἱ Θχοθρὶῦ 105, οἱ 

Ἰοᾳφαθρθαίαν 1115 ἀθ τϑρο ἀβὶ, οὖ θοξ 

αὰϊ οατὰ ἱπάϊροθδηύ [ἀπδρδί. 

165 δαΐθπι σοθροαὺ ἀθοϊίηασο: οἱ 

δοοϊάθηύθα ἀποαθοῖπι αϊχουαηύ 1Π1 Ὁ) :- 

τηϊύῦθ ὑπγθᾶβ, αὖ Θαμύθβ ἰῃ ΟΔ[{6]]8, γ]]- 

Ἰᾶβαὰθ 4α88 οἶγοᾶ [απὸ ἀδογογέδηὐ οὐ ἰῃ- 

γϑηϊδηῦ οἰοδβ, αὐἱᾶ Ὠ1Ὸ ἴῃ Ἰοοο ἀδίδγίο 
[Ὁπηὰ5. 

Αἷὖῦ δαΐθῃυ δὰ 1Πὺ5 ἷο5β ἀδίβ 1Π|5 

τηϑηποᾶγθ. Αὐ 1}}} ἀϊχουτιηὺ Νοη [ἀπὲ 

ΠΟΌΪΒ Ρ]ὰΒ. ἀπδπι φαΐῃαπθ ρᾶΠ65 οὐ ἄπο 

ῬΙΌ65, ΜΪΠ ἔουῦύθ ΠῸΒ Θϑιμ5 δῦ ΘΙΏΒΠΊΙ5 

ἴῃ ΟΠΠΠΘΠὶ ὮδηΟ ἐπγρϑπι ο[088. 

Ἐτδηὺ δαύθπι ἔβυθ σἱνὶ ααϊπαιι6 118. 

ΑΙ δυύθιηυ δὰ ἀϊοίρυϊοβ ἴχοβ Ἐδοϊύθ 

1105 ἀἰδουχηθογθ Ρ 6 οοηνίνίἃ ααϊπαὰδ- 
88Π05. 

Εὖ τα δου, οὐ ἀϊβουμηθοῦθ ἴθοθ- 

Ταηῦ ΟἸΊΠΘ68. 

Αὐοσθρύϊβ. δυυΐθμη χαΐηψαθ ρϑηΐθαβ οὗ 
ἀσοθιβ ΡἰΓοἱραβ τοίροχὶς ἰπ οδθὶαπι οὗ 

10 
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γϑηαβ. ἀπ Βἰμηΐηα, ραὐῃϊα 148 ἴη5 ἴδῃ ραῦτακ Ἰὰι ραΐ δον ἐγ ἀὰ 

[αύν]αρΊδη ὑμϊχάϊ τηδπαρεοίη. 

ΙΧ, 11. 9611 πιδιϊἀδάπη 140} (441 ναὐνεμαη 4141. 14} υβῃδίδῃ γαυίῃ, 

ὑπαίθι δἰ ηδαα ἢ, ραργακὸ ἐάϊη]δη5 ὑνδΠ. 

18. «11 ναυῦ, πη Πα ποῖ νὰ5 ἴ5 Ια] πα Γαπαγῦ, ραπιοίἀ πη 

Ἰπητηδ. ΠΠΡΟη]Ὁ5. 15 11} ἤδἢ ἴπη5 Κυ παηᾶθ Ἡνδηα τὴκ Κυιῃδηα νἱ- 

᾿8η {Π5 3 Παρ 6118 7" 

19, ἴτπ οἷβ δπαμαβαηάδηβ Κνυδέμπαη.  ἰμαπηδη. ἐπᾶπα ἀάπρ)δηά, 

δηΐπαγάϊ ἐπδη Ἡδ]οίαη, (ἀπηάϊ ἐπαῃ ἐπαΐθὶ ργαύοειβ [ἀπ|8 {π|Ζ ἀ11-- 

Ζαηᾶ δι. ἡ 

20. Κνϑαίῃ ὑῃμδη ἀὰ ἵπὶ Αὐμέμαη {15 ἤνδηα τὴῖκ Κυιθι νἱΐδη 7" 

Αμαμαῆεαπαβ πὰ Ῥαϊίγ5 Κνδίῃ ({μὰ 15 Ογ 5, [ἀΠπ5 Ἐ ρα η8΄. 

21. ἴτῃ 18 ἐμδη ραῃνοιδηα5 ἵπὶ ἕαύν θάμ, οἱ πιϑηη ηἱ Κνυδυμοῖπα Ἐ 

ΠΕΣ 

22. Κυ ῃδπα8, ἐπαΐθι ΚΑ] [ἀΠΠΒ Τη8Δη5 Τηϑηδρ νἱΠηδῃ 8} τ15- 

Καίδηβ ναἰτμδη Ἐ [81 {Ἰπ|{{8π| 18} σα α]ατη 14 ὈδΚαυ]αμη 14 ἀδκν1- 

8 18} ὑπ γ16}1ὴ ἀραὶ πΥΥΘΙ͂8 ἡ 

29. Κναΐῃ ὑμδη ἀὰ δ8]}] ἀϊτη 8041 Ὦγὰβ Υ1}} δίδι'. τηῖβ σαρρϑῃ, 

αἴάϊκάϊ {Πκ ΠΠἸΌΔη 748} αἰμηάϊ σα]ρσϑῃ [Θἰπαηα ἀαρ Ὠνδηδῃ Ἐ 784} 11 Ὁ-- 

7άϊ τκ. 

24, οϑϑθὶ 8115 ν1}} [ἀϊν]α [δἰπα π85]4π, ἔγακυ 61 ἢ ἴΖάϊ; δ.}-- 

[δὴ ἴϑϑὶ ἔγακν το! [ἀϊν]άϊ [δἰηάϊ ἴῃ τηθῖηα, οδηδλ} ἢ ἐμ. 

20. (Ἡνὸ 8115 ἐδπαύγ δ σαίάυ) ἢ [15 τπδηηδ, ραροὶραηᾶβ {πὸ 

᾿ηδηδίδα 411; 10} [15 ΠἸΌΙη ἔτ Κυ}} 8 η6 5. ἀπ πμάπ ρα[ θ᾿ ] πα ὅ 

20. οΞδϑὶ 4}Π15 [Καιηάμῃ ΠἸΚ πτηθῖπα ἀϊ ἰμάμπ τηρὶπάϊζα ναὐγναᾶ, 

{π]Ζαΐ (Π18 τηδη5 [Καιηάϊα Πκ, ὈΠΠδ Κυιϊμτ ἴῃ νυ] μ(ά)α Ἐ (δἰηδιη-- 

τη, Δ αὐ{]η5. 18} {πΠ|Ζὸ νϑῃαπᾶ δἀρρὶ]ᾶ. Ἐ 

24. ,Κνι} ὑπδῃ ἴχνὶβ [ἀπ]: Θ᾽ηα [ἀπηάϊ {π|χῶ Πᾶν [ἰὰπάδη-- 

ἀαπῶ, {πάϊοι πὶ Κάμπβ]αμα ἀάαϊμάμ, ππύδ σαίαίπναπα ἐμ] πα] Π{ὰ}ὰ ἢ 

ρα μβ.".:-- ' 

28. Ναύνίπυαη ἰμδὴ δϑι ἰμὃ ναύτἂα [νὰ ἀαρόβ δμῃϊάι, ρσδηΐ- 

τ8η65 Ῥαίίγα 741} ἴακῦσα Δ} ἰδηαπηᾶδη υϑϊἀα]α. ἴῃ ἐαίγραπὶ Βα ]δη. 
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ἘΥΑΝΟΈΕΙ, Ττὐὖἷὐ-. 9, 17}.----28, 

τὸν οὐρανόν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ χατ- 
ἔχλασεν, χαὶ ἐδίδου τοῖς μαϑηταῖς 
παρατιϑέγαι (Ξ: -ϑεῖνα!) τῷ ὄχλῳ. 

ΙΧ, 17. Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσϑησαν 
πάντες χαὶ ἤρϑη τὸ περισσεῦσαν αὐ- 
τοῖς, χλασμάτων χκόφιγοι δώδεχα. 

18. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν 
προσευχόμεγον κατὰ μόγας συνῆσαν αὐ- 
τῷ οἱ μαϑηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 
λέγων Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; 

19. Οἱ δὲ ἀποχριϑέντες εἶπαν Ἰω- 
ἄγνην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ὅτι 
προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 

20. Εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα 
με λέγετε εἶναι; ἀποχριϑεὶς δὲ [ὁ] Πέ- 
τρος εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ. 

ζ Ε Χ , 2 Ξ ΄ 
41. Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρηγ- 

γειλὲν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 

22. Εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀν- 
ϑρώπου πολλὰ παϑεῖν καὶ ἀποδοχιμασ- 
ϑῆγαι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ ἀρ- 
γιερέων χαὶ γραμματέων χαὶ ἀποχταν- 
ϑῆναι καὶ τὴ τρίτη ἡμέρᾳ ἀνα στῆγαι. 

23, Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας Εἴ τις 

ϑέλει ὀπίσω μου ἔρχεσϑαι, ἀρνησάσϑω 
ἑαυτὸν χαὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
χαϑ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουϑείτω μοι. 

24. Ὃς γὰρ ἂν ϑελη τὴν ψυχὴν αὐ- 
τοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν᾽ ὃς δ᾽ ἂν 
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕγεχεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. 

ςὅ. Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνϑρωπος 
χερδήσας τὸν χόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ 
ἀπολέσας ἢ ζημιωϑείς; 

20. Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνϑῆ μὲ καὶ 
τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνϑοώπου ἐπαισχυγϑήσεται, ὅταν ἔλ- 
ϑη ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
χαὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

27. “Μέγω δὲ ὑμῖν ἀληϑῶς, εἰσίν 
τιγες τῶν αὐτῦυ ἑστώτων οἱ οὐ μὴ γεύ- 
σωνται ϑαγάτου, ἕως ἂν ἔδωσιν τὴν 
βασιλείαν“ τοῦ ϑεοῦ. 

28. ᾿Εγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους 

τούτους, ὡσεὶ ἡμέραι ὀχτώ, χαὶ πα- 
ραλαβὼν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ Ἰω- 
ἄγνγην ἀγέβη εἷς τὸ ὅρος προσεύξασϑαι. 
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θϑηθάϊχι 1115 οὺ ἔγθρὶθ, οὐ ἀἰβύσ δαὶ ἃ1- 
[ΓΟΙΡᾺ]15. [15 αὖ ρΡοπογθηὺ δηΐθ ἐυγθ85. 

ΕΛ τηϑηδαοδνθυιηῦ οτηπηθ5 οὖ [αὐασδὶ 

[απὸ: οὐ [αθ]αύαμη ον ψαοὰ [ἀπροτγζαϊύ 

1115, ἐγαρταθηθοσιπι οορἰηΐ ἀποάροϊπμι. 

ΕἘὴ ἔδούαμη οἱ. οὰπῃ [Ὁ]ὰ5 οἱοὲ ΟΥ̓ΔΏΒ, 

οὐϑηῦ απ 1110 οὐ ἀἰ[οῖρα]: οὐ. ἰηΐοι- 

τορανὶῦ 1105 ἀϊοθὴβ Θιθηι πὰρ ἀϊοαηΐ 
οἰΓ!Θ ὑαγθδθ ὃ 

Αὐ 1Π| χοίροηδουπιηῦ οὐ ἀϊχογαηὺ 1ο- 
ΒδηΉΘΙῚ Ὀδρύϊ απ, 8111 δαέθυα Ἠδ]18Π|, 
ἍΠ1 σοῦῸ ααΐδ Ργορῃθύα πὶ ἀ8 ργἱου-᾿ 
Ῥὰβ [ατὐτοχῖῦ. 

Πιχὶῦ δαΐθπι 1115 7ἷὸ5β δαύΐθπη ΠΈΘΠῚ 
πΊ6 δἰϊβ ἀἰοἰ 5 Ὁ Β οἰροηάθῃβ ϑίτηοη Ρε- 
ὑγὰ5 αἰχιῦὺ ΟΠ γ ὰχ ἀοὶ. 

Αὐ 116 ἱπούθρϑῃβ 1105 ρσδθοθρίς π6 
αἱ ἀἸσογθηῦ ΠοΟ, 

ΠΙσθηβ. ααΐᾷ, οροτίοῦ Β]ΐπη Ποτχηϊηΐβ 
τη], Ρδ] οὐ ΤΡ ΟΔΥΪ 8. ΓΘ ῃἰοσθα5. δὲ 
ῬΥΪΠΟΙΡΊθα5 [δοθγἀοξατη οὐ [ουἱδὶβ δὲ οο- 
οἷαὶ οὖ ὑθυύϊα, 4186 ὙϑΙΌΓρΘΤΘ. 

Πιοοραῦ δαΐθμθ δᾷ ομμπμθβ Γ᾽ 4υΐ5 
γα]ὺ ΡΟ τὴ8 νϑῃΐγθ, δρπμθρθῦ [8 ἰρίιπι 

οὖ [011δὺ γα ΘΘπὰ [ἀϑι οΟὐϊ 16 οὐ [ϑαὰδ- 
1 Τη8. 

Θὰ οηΐπη σο]ουϊς ΔηΪ πη πι [ἀ8π| [8]- 

γἂΠιὶ ἴδοθιθ, ροιάθὺ 1Π8ᾶ1π|; ΠΔΠῚ 4] 

ΡῬουαϊἀουῖῦ δηΐϊμηδηη [8Π| ῬΓΟΡΌΘΙ ΤΏ6, 

[αἰνᾶτῃ ἔδοιθὺ 1Π8τη. 

Φυϊά Θοπηΐπὶ ῥτοβοὶδ Πομπιο [1 ποθ αν 

ἘΠΙΥΘΙΓ ΠῚ τη πάππη, [6 δαύθπι ἰρίαμη 

Ρογάδῦ οὖ ἀθὑγτηθηύαπι [ἀἰ ἔδοϊαῦ 
Νῶτη ααἱ τη6 ΘΥΟΡαΘΥΙΪΟ οὐ τη605 [61- 

ΤΏΟΠ65, δὰπο ΠΠΠ5 Ποτηΐηϊβ οευαθοίοοὺ, 

Οαπὶ γϑηοτὶῦ ἴῃ τηδἰοίξαία [ὰ8, οὖ ρδύγὶ5 

οὐ [δηούου πη ΔΠΡΘ]ΟΤΤΩ. 

ὍϊΟΟ δαύθπι σοῦ υθῖθ, [πηὺ; Δ]14α] 

Πϊο [ὰηΐθ5 ααἱ ποη στ αθαηὺ τπουύθπι 
ἄοπθο υἱάθδηῦ Ὑθρηῦτμῃ ἀθί. 

Εδούαπι οἱ δαΐθμῃ ροίῇΡ πᾶθὸ συϑῦθᾶ 

ἔβυθ ἀϊθβ οοΐο, οὖ δ[Γαπὴρὐ Ῥρέσγαμη οὐ 

ΙΔοοθαιη οὐ ΤΟΠμδημθιη οὐ δίοθηαίς ἴῃ 

τηοηΐθιῃ αἴ οΟΥ̓ΥΘί. 
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ΙΧ, 290. 948} ναυῦΐῃ, τ ύμαπθὶ Ὀαίῃ ἴ5, Ππη5. δηαν δ Ἔ}}15 15. ἀηίΠαγἃ 

78} βραγδίθιηβ ἴ5. ἢγϑιύα [Κοιηδηάθι. 

90. Ζ24}} [(ἀϊ, ναίγὸβ ἐνάϊ τ γα! δά Πημηα, ὑμάϊοὶ νϑίαη Μό- 

[ἐβ. 14} ἨδΙΪαΒβ, 

91. Τηάϊ ραίά! ηναπδηβ ἴῃ να] πάπα, Κγδίμαηῃ πὐτπηβ 15, (μοὶ [Κὰ]-- 

48, ἀϑ.][δη ἴῃ ἰαἰγα!Ἀ] μη. 

32. ἴτι Ῥαίέγιβ. 78} ἐπάϊ τὰ ἢ ἵπμα νδίαη Καύνάϊ [Πᾶρα. ρὰ- 

να κηδηάδηβ {πη σαίδηγαη νυ]έμι 15. 1. ἢ ἐπδηβ ὑνϑῃβ γίγ8Π8 ἐΠ8η8 

τη Π Δ 8 5 ἹΠη1η8. 

39. 94} ναγίῃ, τη πᾶποὶ δἐκάϊ Κάϊαση Ἐ ΠΚ δῇ πη, ἰινδίῃ 

Ῥαίίνιβ ἀὰ ἴδίμα Ταϊζἰαπα, σά ΤΠ πη[18 Πὲν νἱίδῃ 7811 ρσαναύν- 

Ἰάϊμμα, Ἀ] οἰ ὑΠγὃ5. ἐμυῖη5 Ἐ, ἀϊηα ἐπὰβ 18} ἀϊπα ΜΟΙδ 14 ἄϊπα ἨΔ] ]1η“, 

ἢ γιίδηαβ, ἔνα Κυιμιῃ. 

94. Τμαία ἐπαπ ἴπηηα κυ! πδηα]η, ναυῖ π] ππηᾶ 18 παἰαγ[κδα-- 

να ἴη5. ἰαὐγθ4θαπαη παῃ, ἴπ ὑπϑηηηθὶ ζἀϊπάϊ Κνξιηπη ἴῃ ἐμϑιητηδ 

τ] π.1η. 

95. 241} [ΠὈπὰ γαυῖῃ τπ8 ὑπδιητηα Π}]]1ηἷη Κυϊῃδηᾶθὶ ,3ὅ6. {Ὁ [ἃ-- 

ΠῸ5 πηθῖη5 ίᾳ ᾿ἰαθδ. Ἐ ὑπδιηηηα, ᾿ιάπι5] 10." 

386. 748} τἰ μι παποὶ ναυίῃ Ἐ (ὁ [Πθ0η8, Ὀϊρίξαηβ ναγίμ ἰδία ἀϊπ5. 

Ἶ8 οἷβ ἐμαμάϊαδάθη 81} τηϑῆὴη πὶ ρδίδίμπιη ἴῃ ἰάϊηάϊπι ἀδραπ ἢ] 

γα ῦ {Π|Ζ61 ραίδηναη. 

97. αι ἐμδὴ ἴῃ ἰμδιηῖηα ἄδρα, ἀδ᾽αίῃ δἰραρραπάδιη ἵπὶ αἵ 

[αίτραπ]α ραιηηδίϊ 8, Ἰπηπὰ Τηδηδρθίηβ ἢΪα. 

398. 928} [(ἀ, τηδῆπὰ 8 ὑπ|ζάϊ τηάπαροίη αἰνορ᾽α Κν!Πδηα5 

1 ἀϊτὶ, Ὀϊα]α ὑπὰῖκ Ἰηίαίῆνδη ἀὰ [ἀπάπ ἘΞ πηθἰηϑημηα, πἀπίδ ἀϊπα]ἃ 

τη15 Ἰ[Ὁ. 

99, 11. [(ἀϊ, δῇτηα πἰμηῖἢ ἴπα ὑπῃγάϊηβΒ 411] ἃπ8κ8 Ὠγόρϑι Ἐ 

7 ἰδ) ἢ} ἵπα τἱτπ πναΐμδη [δ Πα] ϑάϊν Δ ΕἸ] πη 1} δῇ Ἰπηπηὰ ρ8- 

ὈΥΙΚαη 8. ἴΠ8. 

40. 14} Ὀδΐη [Πρδηαηβ ὑμθίμδηβ, δἱ ὑϑαυθθῖηα ᾿ημηα 84} ἢΪ 

τη δά πη. ἡ 

41. Απαμαβαπάβ ἐπδη ἴδίαβ. Κναίμ ,ὦὉ Καπὶ ππρα]άπθ᾽απαὁ 74} 
Ἰηνίηᾶδ, ὑπᾶ να [ἴδι Ἐ αἱ ἴζγὶβ 14} ὑπυ]άπ ἴχν!β Ὁ δὐία . ἐμ ηδ 

πα ἐμοίηαπα Ια γθ [1]. 



ἘΨΑΝΟΕΙ,. Ττὔῦσ. 9, 29---41. 

ΙΧ, 29. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχε- 
σϑαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου 
αὐτοῦ ἕτερον χαὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
λευκὸς ἐξαστράπτων. 

80. Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελά- 
λουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν ΠῆΠιυυσῆς χαὶ 
Ἡλίας, 

81. Οἱ ὀφϑέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον 
τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἔμελλεν πληροῦν 
ἐν Ἱερουσαλήμ. 

82. Ὁ δὲ Πέτρος χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ" διαγρηγορή- 
σαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ 
τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 

88. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζε- 
σϑαι αὐτοὺς ἀπὶ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέ- 
τρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα, χαλόν 
ἔστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν 

σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν ]ωυ- 

σεῖ χαὶ μίαν Ἡλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 
84. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγέ- 

γετὸ γειρέλη καὶ ἐπεσχίασεν αὐτούς" 
ἐφοβήϑησαν δὲ ἐν τῷ (ἐχείνους) εἰσελ- 
ϑεῖν εὶς τὴν νεφέλην. 

358. Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἂχ τῆς νεφέ- 
λης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου 
ὁ ἐχλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. 

86. Καὶ ἐν τῷ γενέσϑαι τὴν φωγὴν 
ευρέϑη [ὁ] ̓Ιησοῦς μόγος. χαὺὶ αὐτοὶ ἐσί- 
γησαν χαὶ οὐδενὶ ἀππήγγειλαν ἐν ἐχεί-- 
γαις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακασινγ. 

εἰν. Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρῳ χατ- 
ελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους συν--: 

ἤντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 
38, Καὶ ἰδοὺ, ἀνὴο ἀπὸ τοῦ ὄχλου 

ἀνεβόησεν λέγων “Διδάσκαλε, δέομαί 
σου, ἐπίβλεψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι 
μονογενής μοί ἔστιν, 

89. Καὶ ἰδοὺ, πνεῦμα λαμβάνει 
αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχω- 
ρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν. 

40. Καὶ ἐδεήϑην τῶν μαϑητῶν σου 
ἵνα ἐχβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐχ ἠδυνή- 
ϑησαν. 

41. ᾿Ἵποχριϑεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ 
γενεὰ ἄπιστος καὶ διεσεραμμένη, ἕως 
πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι 
ὑμῶν; προσάγαγε τὸν υἱόν σου ὧδε.- 
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ἘΠῚ [αοία οἵξ ἄππι οταῦοὺ [ΡΘοῖθ5 σὰ]- 

ἰὰ5 οἷὰς αἰύοτα οὖ σνϑίθιιβ οἷ ΔΙΡὰκ 

γΘ]ρ 615. 

ἘΠ 6609 ἄπο υἱτὶ Ἰοαα ϑηθαν οαχη 1110 : 

ουδπὺ δυύθπι Μογίοβ οὖ Ηβ]188, 

ὙΨΙΠ ἰπ τηδἱοίξαίΐθ, οὐ αἀἰοθρδηῦ Θχοθβ- 

[ΠῚ οἷὰβ ἀπο ΟσΟΠΡΙ Θύατα5 ογαῦ ἴῃ 

ἨΠΟΥα ΓΔ] 6 τη. 

Ῥρέγιιβ ὑὙθ1Ὸ οὐ αἱ οαπὶ 10 στδγδύϊ 
οὐδηῦ [Ὁπηπο: οὖ θυὶρι]δηύθα υἱἀθγαπύ 

τηδ᾽ οἰξαύθτη οἷὰβ οὺ ἄποβ ΥἹΓῸΣ αα] [{8- 
Ῥαῃὺ οὰπὶ 1110. 

Εῤ τἀούαπι οἱ ἄστη ἀϊδοθάθσθηῦ Δ0 

110, αἱὺ Ῥοϑίσυβ δὰ Ιοίατη Ῥυδθοθρίου, 

ΒοΟΠὰΠΙ ον πὸρ ἢἷἰο οἰϊΐϊεβ, οὐ βϑοιδηηὰϑ 

ὑτῖα ὑδθθυηϑοιϊα, ἀηὰτη Εἰ01Ὶ δῦ ὉΠΠΌΤ 

ΜοΥΠ οὐ ὑπὰπὶ Ηδ]186, προίοϊθηβ αυϊὰ 
αἸσογθύ. 

Ηδθο δαυύθιη 110 Ἰοφαθηύθ ἔδοίβ, οἱ 
ΠῸΌ65 οὐ οθυμηργαυῦ θοβ: οὖ πηι 

τηὐγϑηὐ θὰ 5 115 1π ΠΌΡΘΙη. 

ΕἘΠΛ νὸχ ἔδοίδ, ον ἄθ πὰρ ἀϊοθηβ ΗἸο 

οΙΌ ΠΠΙὰ5 τηθὰβ αἰθούαβ., ἰρίατα δαάϊίθ. 

Εὐ ἀὰπὶ βογθὺ στοχ, ἱπυθηΐιβ οἱ [615 

[ο]ὰ5. Εὖ 1ΡΙ ἐδοασθυηῦ οὐ πϑιηϊηὶ αἰχθ- 

τὰπῦ ἴῃ 1115 αἰθθὰβ ααϊοαθδηη ΘΧ ΠΪ5 

ααδθ νἱἀθγϑηῦ. 

Εδούσμη οἱ δαύΐθῃηη 'ἰπ [Θααθηῦ αΐθ 

ἀθίοθπαἀθηθθαβ 115 46. τποηΐθ οσουττῦ 

111 ὕσσθα τηυ]ύδ. 
ΕΛ 6608 Ὑἱγ ἀθ ὑσγθα ϑχοϊδιηδυη αἸ- 

66 η5 ΜαριοΥ, ΟὈίβουο 0θ, τϑίρίοθ ἴῃ 
ΒΠΙὰτη πιθαπι, ααἶᾶ, ΠΪΟῸΒ. οἱ πὶ, 

Εῤ 6οθ8 [ρἰ τα Δρρυθιθηαιύ ΠΠὰτὰ 
οὐ [αὐἰύο οἰαιηδὺ οὖ δἱϊαῖϊῦ οὐ ἀϊβρδύ 

Θατα οὑπὶ ἔρατηδ, οὖ νἱχ ἀἰβοθαϊ ἀ118- 

ὨΪΔῺΒ ΘΌΠῚ. 

ΕΓ τορανὶ αἰ Γοἰρα]ο5 ὕὰο5 αὖ οἰἰοοτθηῦ 

ἩΠῸτη, οὐ πο Ῥούαθιαηῦ. 

Βοίρομάθηβ δαύΐθηι [ϑἴα5 αἰχὶύ Ο ρθ- 
προγϑύϊο ἰπ8.46]15 οὖ ρϑυσϑυίβ, ὑδαὰθ 0 

ΘἴῸ δριιὰ τοβ οὐ ρίαν γοβῦ Αἀᾶπο πὰ 

ΒΙΙὰπὶ ὕπατη. 
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ΙΧ, 42. ΤΠαγαμ παύμίμαῃ ἀπαίραρρδηαίη Ἱπηπὰ ραῦγακ ἴπα [ὰ ὑπ-- 
Βα] Πα 8} ἰδμϊάα. ρσαμνδίϊάα ἐπδη ἴδιβ Δηπηΐη ἐπδιηπια ἀππγάϊη] 

781 ρα μά!!! ὑπᾶηα τηᾶρὰ ἰὰ ἢ αἰραῦ ἴπα αὐξπη ἴδ. 

438. ὕϑϑῆι!πιδηβ ὑμδη ναύγίππη 8116] πὰ ἐπ|χάϊ τηἱ Κι ]οἷη σαΐῃβ. αὖ 

Δ]]άϊτη ἐπαη [ΠΠ4 4] 6] Κ] απ άαπι ὈΪ 8118, (μοὶ σαΐαν!άα ἴὸαβ, Κκνδίμ Ῥαίίτιβ 

Εγάυ)α, ἀὰ νὰ νϑὶβ πὶ τηδῃξδάπηι Ἐ ἀβάγοι θα ὑπαιητηδ 7. Ἰΐἢ Ἰδίαβ 

Κναύ (ΤΠαΐα, Καπὶ ἢ ἀβραρρι, πἰθάϊ ἴῃ ὈΙάόιη Ἐ Δ ἴῃ [αἰ Ὀη78." 

44. -Κναίῃ ἐμὰη ἀπ [ΠρΡδηαμη (οἰπάϊμη ,ΤιΑρ,] ἢ 115 ἴῃ ἀαυ[ηα 

ἸΖγαγα {πὃὸ ναύγαα, πηΐδ [πΠπι8 Ἰη8Π5 {1145 Ὁ αὐρίθαπ ἴπ Πδη- 

ἀππηβ. πηδπηηᾷ. 

ἀξ. ἴτῃ οἷβ πὶ πόνμαῃ ἐπδιημηα ναύγαα 18} νὰ σδμα!ῃ ἔδύγα 

ἴη, οἱ πὶ ἐγόιπθῖπα ἵπηπια, ἰὰμ ὁμίδάθη [ΓΔ ἢπδη ἴπα ὈΪ {παίδ 

γαϊγα. --- 

40. Οϊάϊι ἐμδη πηξῦπβ ἴῃ ἴη5 ἕ, ἐπδΐα ἤν δυ]}15 ἐπάπ ἴσα τηά!{5 ν ὉΠ. 

47. ἴμῃ ἴδίαϑ. ραίδίῃναπᾶβ ὑπὸ τηϊέδη Παίγεϊπ5. ἵΖᾶ, ἔαίγρυοραπαᾶβ 

θα ραίδι!αα [αύγα [15. 

48. 714.) Κναίῃ ἀὰ ἵἴπὶ  ϑαῃναζΖαῃ [δοὶ ἁπαηϊπη ἢ ἐπαία, θΔΥ 8η8 

ὨΔΠΪη ΠῚΘΙΠΔΠΊΠΙ8, ΠῚΚ Δ ΠΟ ΠΠ}10Π. 184} (Δ Πγαζὰ ἢ [Ὧ61] τὴς ἃΠπάη1- 

τ], ΔηΘΠΙΠ} ἐπαηα (Δ ἀ] δ ηδη τ Κ, ππύδ [ἃ τη ηϊ[{8, ν] 8 Πα 5 ἴῃ 

Δ]] άπ ἴΖνῖ5, (ὰ ναί 1 0Π πη1Κ115." 

490. Απάπμαβαπᾶβ ἐπαη ᾿ὁμδηπᾶθ Κναΐμ, , ΤΑ] Ζ] απ, σαίδηναπι [ὰ-- 
τη, ἃΠηδ, ὑπ᾽ ΠΔΙΠΤηδ, ΠΔΙΠΪΏ Ἐ56ΤΘΙ δ ηἄδη πη Π]} Ππ5. 14} ναγιαᾶ- 

ἀππὶ ἹπηΠπ18., ππηἰᾶ πὶ 1ἀ1{Ὁ6 10} τ πη[15.΄ 

50. 781} Κναΐίῃ ἅπ Ἱπι(μια) " ἰδία. ΟΝῚ νυ], απὸ [θὲ πἰΓν νἱηγα 
Ζν5, ἴαύν ᾿Ζυὶβ 1{{, ΝῚ ἀϊηβῃπη ἄυκ 1 τηδπηδ, [46] πὶ σαναύγκ)άϊ 

τη} ἴῃ ΠᾺΠΪη ΠΠΘΙΠΔΠΊΠΠ8 ἡ 

ΟἽ. Μαυ ὑπδῃ ἴῃ {παπηπιθὶ πϑι]]ηδαδάμπη ἀαρῶβ δπαδημππηίά 8 Ἐ 

ἴδ, 78} ἴβ ἀπάναίυηϊ [δἰπαΐα ραίυ]ρίάα ἄπ σαρραῃ ἴπ [αἰ Ἀ] πη. 

ὅ2., «1ϊ Ἰηίδηά]άα, αἴτιιηθ [αύγαω [15 184} ρσαρραηάδηβ ρα] πη ἴη 

Πάϊμη απηαγοιί, νὰ ᾿ηΔην͵λ ἢ ἸΠηΠ1ἃ. 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. Ττῦσ. 9, 42---52. 

ΙΧ, 42. Ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ 
ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον χαὶ συνε- 
σπάραξεν" ἐπετίμησεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 
πνεύματι τῷ ἀκαϑάρτῳ, καὶ Ἰάσατο 
τὸν παῖδα χαὶ ἀπέδωχεν αὐτὸν τῷ 
πατρὶ αὐτοῦ. - 

48. ᾿Εξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ 
μεγαλειότητι τοῦ ϑεοῦ. Πάντων δὲ 
ϑαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει (ὁ 
Ἰησοῦς) εἶπεν πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ 

44. Θέσϑε ὑμεῖς εἷς τὰ ὦτα ὑμῶν 
τοὺς λόγους τούτους" ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς 

χεῖρας ἀνθρώπων. 

45. Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ δῆμα τοῦτο, χαὶ 
ἣν παραχεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν ἵνα μὴ 
αἴσϑωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆ- 
σαι αὐτὸν περὶ τοῦ δήματος τούτου. 

460. Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐ- 
τοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη αὐτῶν μείζων. 

47. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλο- 
γισμὸν τῆς χαρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβό- 
μενος παιδίου ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, 

48, Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἐὰν δέξη- 
ται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
μου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέ- 
ξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με" 
ὁ γὰρ μιχρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρ- 
χων, οὗτος ἔσται (-- ἐστιν) μέγας. 

49. ποχριϑεὶς δὲ [Ὁ] Ιωάγγης εἶ- 
πεν Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ 
ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ 
ἐχώλυσαμεν αὐτὸν, ὅτι οὐχ ἀκολουϑεῖ 
μεϑ' ἡμῶν. 

60. (Καὶ) Εἶπεν [δὲ] πρὸς αὐτὸν ὁ 
Ἰησοῦς Μὴ χωλύετε" ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν 
καϑ' ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. 

51. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦ- 
σϑαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐ- 
τοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπου αὐτοῦ ἐστή- 
ρισεν τοῦ πορεύεσϑαι εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 

ὅ2. Καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς 
προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευϑέντες εἴσ- 
ἤλῚθον εἷς χώμην Σαμαρειτῶν, ὥστε 
ἑτοιμάσαι αὐτῷ" 
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Εῤ οὑπὶ βϑοοράργοί, οἱ ΠΠῸστ ἀδ6- 

τ ἩΪ πη οὐ αἰ 5Πρδυ]ύ. 

ἘΠ ᾿πογϑρϑυιὺ [ϑ[π5 [ρ᾽ τυ απ ἱπηπηι- 

ἄστη, οὐ [ἀπαυὶῦ ραθγασπα οὐ τά ἀϊαϊῦ ΠΠ]ΠῸπὰ 

Ῥδύγὶ ἰδ. 

Θύαρθθδηύ ϑιαύθη ΟΠηΠ65 ἰπ τηδρηϊία- 
ἀϊπθ ἀθι. Οἰμπηιθαβαιιθ πιϊγϑηὐ θα ἴῃ 

ΟΥ̓ θ5 αα86 ἔδοϊοραῦ, αἰχὶὺ δα ἀϊςοἱ- 

ῬΌΪΟΒ [05 Ῥοπίδθ γοὸβ ἴῃ οοΥἰθὰ5 Ὑϑ 15 

ΓΘΥΠΊΟΏΘ5 1005 : ΗΠ] ΘΗΪτη Ποιηΐηΐ5 ἕαξα- 

ΤΌΠΙ οἰ αὖ ὑγϑιἀδύαγ ᾿π τηϑΠῈ15 ΠΟΙΊΪ ΠῚ. 

Αὐ 1Π1 Ἰρπούαθδηῦ νϑυθαπι {{πὰ, οὐ 
οὐδῦ νϑἱαύασθη δηύθ 605 αὖ πΠοη [Θη θη 

ἹΠὰ4, οὐ ὑππθραηὺ ᾿ηύθυγοραγθ ΘΠ 46 
ἢοΟ Υ6γθο. 

Τηύγαγιῦ δαΐθηη οοριύαίϊο ἰπ 608, 4]5 
ΘΟΙῸΠῚ ΤΟΥ οἰ ϑὐ. 

Αὐ Ιοίαβ νἱάθῃβ οορ δύο 85 οΟΥαΪ5 

ἸΠΟΥαμα., ΔΡΡΥΘΗΠΘ θη Ραθυαπὶ [ὑδύαϊὑ 

Θαμῃ [Θοὰ5 ἴθ, 

Εῤ αἱῦ 115. Θαυϊουχμηαᾳαθ [ἀβοϑρουῖώ 

ῬαΘΓαΙΩ ᾿[Ὁπ 1 ΠΟΤΪη8 Πη160, ΠῚΘ ΥθοΪ]- 

ΡΪύ, οὖ αυϊουπιαὰθ τη6 ΤΘοθρουῦ, τορι 

Θατα αἱ τὴ6 πλ[1Ὁ: πᾶτῃ αἱ ΤῊΪΠΟΥ οἰὑ 

Ἰπύου ΟἸΠΠΘ5 ΥΟῸ5, δῖα τηδίου οἰ. 

ἘΒείροπάθηβ δαΐθη [ΙΟμϑηη88 ἀἰχὶύ 
Ῥτγδθοθρύου, νἱαϊτηιβ σα θπάδηη ἴῃ ΠΟΙΏΪΠ6 
ἔμο οἰϊοϊθηΐθια ἀδθηηοηΐδ, οὖ ῬσοΒιρθα]- 

Τὰ5 ΘαΠὰ, αὐΐῷ ΠῸΠ (ΘΑ. ΠΟΡΙΒΟΌΠΙ. 

Εῤ αἷῦ δὰ ἩΠὰπὶ [ΙΘ΄ Νο]ύ6 Ῥσοὶ- 

ΒΟΙΘ: 4] ΘΠΪΠῚ ΠΟῸῚ οἰ 8αΎΘΙ ΓΙ ΥΌΒ, 

ῬτῸ τοϑὶβ οἱ. (Νϑιιο οἵδ ϑῃηΐπὶ, αυΐ 

μοη ἔδοϊαὺ υἱγύπίθιη 'ἴπ ΠΟΙΗΪΠ6 ΠΊ60). 
Εδούστη οἰ δαΐθπι ἀπιτηι ΘΟΠΊΡ]ΘΥΘΕ ΟΣ 

α165 δα[ατηρύϊομὶβ οἷα, οὖ ἰρίθ ἔϑοὶ 61 

[ἀϑηῃ Βυτηανυιῦ αὖ τοὺ Ἡ]ΘΥ ΓΔ] θα, 

ΕἘλ τοὶῇὺ πυηῦοβ δηΐύθ ΟΟΠΙρΡΘΟΥΠΠῚ 

[ἀὰπὰ: οὖ θυμπύθα ἰπύγανουιηύ ἴῃ Οἰνἰἑᾶ- 

ὕθπι “ϑδυηδηϑπογαμι αὖ ραγαγθηύ 1]: 
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ΙΧ, ὅ38. 2924} πὶ δηδηδημιη ἵπα, αηὐὸ δηᾶναίνμ! ἴδ νὰ8 σασραπαὸ ἀὰ 

ΤαίτυἈ]ὸπι. 

54. Οὐ αἰδίμῃναμάδηβ ἐπὰπ [Ἰροπ]ὸβ ἴβΒ ἰακὸθυβ ἘΞ 16} ἰομαππδβ 

Κνυδίμαη «ΕΥάπ]α, νἱ]οῖΖ-ιι οἱ Κυ μ πάϊπηα ἔπ αἰσασράϊ τι πἰπηηὰ 18 

[γα κυ πη! ἴπη, νὰ 14} Ηδ]θῖαβ σαίΐαν!αὰ 7“ 

9. (Οδνδηά]απαβ ἐπδὴ σαί ἴπη 184} Κναὺ ἀὰ ἵπὶ ΟΝ νἹδυΐῃ, 

ἢν15 δθιηδηθ []υ ἢ ἢ 

ὅ0. «πίδ (πππ8 ΤΠΔὴ5 πὶ Κνϑιὴ [(ἀϊνδ]ὺηι Κυι]8η., αἰ παίἤδη. 

74} Ἰαα] πη ἴπ δηΐμαγα Πάϊ πη. 

δ. δανίῃ {μᾶη, ρσαρρδηάδηι ἴπὴ ἴπ νὶρὰ Κνδίῃ [ὩΠ|8 ἀπ Ἱπη1η8 

[ἀ1{{}4 ὑπὰ5 ὑπ|βηνδᾶιἢ {πὰ 6] σαρρὶβ, ΒΥ]. ἡ 

58, 7148} Κναίῃ ἀὰ ἵπηπηα ἰδία5. , Εαύμόπβ ρυόθὸβ ἀϊριιῃ 78}} [αρ]ὸ5 

ΒΙ πη ηἶ5 ΠΕ]Δη5. Τύῃ (ἀΠὰ5 τηδῃ8 πὶ παρά, ἤνᾶνῦ πάποῖ σδ]αρ]άϊ." 

ὅ9, Κναίῃ {πμᾶὴ ἀπ δηπδγαπιπια ,Γ,ἀϊ μοὶ τὴῖκ; ἴῃ 15 Κνδίῃ 

Εγάμ)α, ἀϑ]άμθϑὶ π|15 ρδ]θιμδη ἔαύγ 8 141 πβϑῆ]ηΠδη αὐΐαη τηθὶ- 

Π8Πη8.ἡ 

60. Κναΐῃ ἐπᾶη ἄμ πῆμα ἰδία ,1,δὺ ὑπᾶπθ ἀάπίμαπθ π5Η] Πδῃ 

(ΘΙ Π8Π5 ΠᾶυΪη5; ΤΠ πὰ σαρρ 180 σϑίρ!] ὃ {ππαδηράαγα]α σαΐῃβ. 

61. Κναίῃ ὑπμδη ἰδ} δηύμδι ,1,ἀ1{{}8 ὑπ, ἐτάυ]α:; ἢ [αὐγ 15 α5- 

Ἰάπιθϑὶ τη15 δηακνιῃδη ἐπάϊπι, ὑμάϊοι {Ἰπ4 ἴῃ ραγαα ΠΙΘΙΠΔΙΠΠΠῚ8 ἡ 

θ2. Κναίῃ {πὰπ ἄπ ἵπιπια ἰδίαβ ΝῚ τηδηηὰ υδ]αρ᾽απάβ παηδα 

(οπα δηὰ ἤόῃδη 8} (Ἀ]Πν πη 45 δῇα ἢ, σαῦ!!β ΤὉ ἴῃ {π᾿ πἀδηραγά]α 

συΐϊῃ5." --- 

Χ, 1. Αἰαγαν-Πδῃ ἐπαΐα υδίάϊκηϊαα ἐγάπ)α 4} δηὐπαυδηβ ΠΡαπίδ- 

μαπα Ἐς 14} Ἰηίδηα] 4 ἴπ5. ἔνὰηβ ἤνδηζα ἰαύγα δηἀναϊσί)α [δἰ πδη1- 

τη, ἴπ Δ}} Ὀαύγρδ 140} [δ 48, {πα 6] τηππάϊάα ἴΒ σαρρδῃ. 

2. Κναίμαῃ πη ἀπ ἵπὶ ,Αἰδηβ τηδηᾶρα, Ἰΐῃ ναύὐγ[ὑν]δη5 ἔδνάϊ : 

ΒΙαΠ ΠΕ πὰ ἔγάυ)αηῃ δἰδηάϊβ, οἱ αϑίδί)άϊ ἘΞ ναύγ ἐν] απ Ἐς ἴῃ δἰδη 

(61Π8.ἡ 
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ΙΧ, ὅ83. Καὶ οὐχ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ἣν πορευόμενον εἰς 
Ἱερουσαλήμ. 

54. δόντες δὲ οὗ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
Ἰάχωβος χαὶ Ἰωάννης εἶπαν Κύριε, 
ϑέλεις εἴπωμεν πῦρ χαταβῆναι ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ χαὶ ἀναλῶσαι αὐτούς (ὡς 
χαὶ Ἠλίας ἐποίησε); 

δ6. Στραφεὶς δὲ ἐπετέμησεν αὐτοῖς 
(καὶ εἶπεν Οὐχ οἴδατε οἵου πνεύμα- 

τὸς ἔστε ὑμεῖς). 

560. (Ὁ γὰρ ὑιὸς ἀνθοώπου οὐκ ἤλϑε 
ψυχὰς ἀνθρώπων Σαιλόπεο ἀλλὰ σώῶ-- 

σαι") καὶ ἐπὸ οεύϑησαν εἷς ἑτέραν χώμην. 
57. ᾿Εγένετο δὲ (ΞΞ Καὶ) πορευομέ- 

γων αὐτῶν ἐν τὴ ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς 
αὐτὸν ᾿᾿κολουϑήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρ- 
χη (αὐριε). 

ὅ8. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αὲ 

ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν χαὶ τὰ πε- 
τειγὰ τοῦ ὀυρανοῦ κατασκηγώσεις, ὃ 
δὲ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ 
τὴν χεφαλὴν κλίνη. 

ὅ9. Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον ᾿4χολού- 
ϑει μοι. ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἐπίτρεψόν 
μοι ἀπελϑόντι πρῶτον ϑάναι τὸν πα- 
τέρα μου. 

600. Εἶπεν δὲ αὐτῷ φες τοὺς νε- 
χροὺς ϑάνψαι τοὺς ἑαυτῶν νεχροὺς, σὺ 
δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ. 

61. Εἴπεν͵ δὲ καὶ ἕτερος χολουϑη- 
σω σοι, χύριε" πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν 
μοι ἀποτάξασϑαι τοῖς εἷς τὸν οἶχόν μου. 

02. Εἶπεν. δὲ (πρὸς αὐτὸν) ὁ ᾿᾽Γη- 
σοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐ- 
τοῦ ἐπ’ ἄροτρον χαὶ βλέπων εἷς τὰ 
ὀπίσω εὔϑετός ἔστιν τὴ (ΞΞ: εἷς τὴν) βα- 
σιλείᾳ(ν) τοῦ ϑεοῦ. 

Χ, 1. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ χύ- 
ριος χαὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα καὶ ἀπέ- 
στειλὲν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώ- 
που αὐτοῦ εἷς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον 
οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσϑαι. 

2. Ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ μὲν 
ϑερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 
δεήϑητε οὖν τοῦ χυρίου τοῦ ϑερισμοῦ, 
ὅπως ἐχβάλλῃ ἐργάτας εὶς τὸν ϑερισ- 
μὸν αὐτοῦ. 
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Εῤ πο τϑοθρουηῦ θὰπι, ααΐδ ἔδοὶθ5 

Θἰὰ. οὐαῦ ϑαηὐ5 ΗἸΘΥα Γ]Θ η. 

Οσπι υἱ α ΠΠΘηὐ δαύθηη ἀἰ[οἰρα]} οἷτβ 

ΙΔοοθαβ οὐ Τοἤϑημ65, αἀϊχουαηὺ Τ)οτηΐπρ, 

υἷἱβ ἀἸοίπηβ αὖ ἰρηϊβ ἀοἰοθπάδὺ ἀρ οδθ]ο 

οὐ οοπίαπγαῦ [1105 ὕ 

ΕΛ Θομγουα5. ἱπουθρανὶῦ 1105 οὐ αἰχιύ 

Ν ίοιοβ οαΐαβ [ρ σι υα5. δ Ὁ 

ΕἾΠΠΒ. ΠΟΙ ΠῸΠ ὙΘηΪῦ ΔΗΪΤη85 Ρ 6 - 

ἄρτο (βα (αἰναῦθ. ΕἘῤ δοϊθυιιηῦ ἴῃ δἰ 

ΘΔ [6 ]] τη. 

Ἐδούσμῃ οἰ δαύθυη δι θ] δΔη Ὀτι5 11115 

ἴη υἱὰ αἰχιὺ αυϊάδηλ δὰ 1Πὰπὶ ϑΘα ΔΙ 
8 Πποου 46 1615. 

ΕΛ αἷὐ 1] Το ψα]ρ 65 ἔονθαβ παθθηύ 

οὐ γόϊαοῦθ ΟΔ6]1 πἰάοβ, ΕΠὰ5 δαΐθπη 

ΠΟΤ ἶδ ΠΟ ἢδθθὺ Ὁ] οαραὺ Τϑο]ηθύ. 

Αἰῦ δαύΐθπι δὰ διύθυαπι ΘΘΑΌΘΥΘ Τη6. 
ΠΙΘ δαΐθμα αἰχίὺ Τ)ουηΐηθ, ρϑυπηίθ πῇ 

ῬΠΙΠᾺΠῚ ἴγ6 οὖ [Θρθ] το ρϑύγθμι τηθξζῃη. 

ΠΙχϊΐαπθ οἱ [θ[ὰ5 51η6. αὖ τηουύαϊ [6- 

ΡΟ δηῦ τπουύαοβ ἴὰο5: ἔπ ϑαΐθμι γϑᾶθ 

Δαπαη8, ΤΘΟ ΠῚ ἀΕ]. 

ΕΛ αἷῦ δἰύθ ὥὅϑδαυδι ὕὑθ, ἀογηϊηθ, [θὰ 
ΡΥΪΠ απ ΡΘΥΓ 6 ΤῊ] Πϊ σθαι γ6 ὮΪ5 4] 

ἄοτηὶ [υπηύ. 

Αἱ δὰ ΠΠυτη [θα Νϑυπο τ ύθ 5 τηδ- 

ΠῸΠ) [τὴ ἴῃ δγδίγατη οὖ δίρι οἰ ΘΒ ΓΘύτῸ 

ἀρύαβ δἰ σϑρῃο ἀθὶ. 

Ῥοίθ μᾶθὸ δαύθιη ἀβθίρηδνυὶῦ ἀΟΠΪΠῸ5 
οὐ 81105 Γδρὑπαριηύδ, ἄὰοβ, οὖ σαἱ[ὖ 11105 

Βίποβ δηΐθ ἔδοϊθπι [δὴ ἢ ΟἸΊΠΘΠῚ Οἷ- 

σἱὐαύθμμ οὐ Ἰοοὰμπη 0 οὐδῦ ἰρίβ σθῃ- 

1115. 

ΕΛ ἀϊοοθαὺ 1115 ΜοΙΠ5 φαϊάθτα τηυϊύδ, 
ΟΡΘΥΔΙΪ δαύθπι ῥϑαοὶ: τορϑύθ δὐρὸ ἀο- 

ΤῊ ΠΤ ΠΊΘ[Π5 αὖ τηϊῤύαῦ ΟΡΟΥΔΥΪΟΒ ἴῃ 

τηθ ΓΘ [81]. 
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Χ, 3. ,(Οαρρίιι, (ἀϊ, τκ Ἰπίαπά]α ἰσνὶβ [νὰ Ιαπῖθα ἴῃ τϊάαμπηάϊ νὰ], 

4. (ΝῚ Ῥαίγάϊῃῃ ρὰσρ πἰῃ τηδίϊθα]ρ πἰῃ ραίκόμϊ. Ἐ πὶ ππδηηδπαη 

Ὁ νἱρ ρο])άϊ. 

5. κἴὸ ἵπ ἐπαπθ(ῦ ρατὰδἘ Ἱππραρσσάϊιῃ, Πα Κνιἐπάϊ ἢ σα- 

γΑΙΓ Π] ὑπδιημηα σαγάδ. 

0. (7841) 1αθάϊ [1|άϊ 7άϊπαν [ἀππ5 σανδίγ  ἢ}15, ραν! άϊἢ [ΚΟ 8η8 

Ἰπηπηδ, σαν δίνη ἸΖναῦ; Π{Π 4041 πὶ, ἀὰ ἴΖνὶβ σανδπα]άϊ. 

7. οἴπυμι ἐμδη ἐπδιιπα σαγτάα νἱΓά ἢ, πηαι]απάδηβ 41 ἀτίρρκαη-- 

ἄδηβ ὑπὸ δὐ ἴπη. νδίγι 5. ἄπκ Ἰ{Ὁ ναὐτγίν]α τηϊζάη5 (οἰπάϊζῦβ. ΝῚ ἔα- 

χά ἃ5 ραγάα ἴῃ ραχά. 

8. 8} ἴῃ Πῦ6] θαύγρδ σαρράϊ! 18} πα πἰπηάϊηδ, ἴΖνυ!β, τηδϊά!ἢ 

ἐπαΐα ἰαύυ]αρι αὖ ἘΞ 1Ζν]5. 

9. 7148} Ἰδκίπόῖῃ. ὑπᾶηβ ἴῃ ᾿χζάϊ [Πὰκαη5 14} Κυιῃ ἀὰ ἴηι 
.Αἰηδηνιαα Ἐ δηὰ ἴΖνὶβ ἐπ πἀδηραγα! ρα ἢ8.΄ 

10. (ἴῃ ἴπ {πῦδὶ θαύνσδ Ἱπηρασράϊιῃ Δ} πὶ ἀπάπίμηάϊπα ἸΖνΐ5, 

πϑραροαη8η5 δηδ [γα] αύν]α, ᾿Ζὸβ Κυι μά : 

11. 948 [Ὁ] ὑπᾶπὰ σα πδηάδη πΠΓ5 τπι5 ἐπ|ζάϊ Ὀδύγρ ἴζνᾶ- 

γάϊ ἃηὰ ἔδίπμηβ πῃίλγδη85 ΔΕ ΠγΠΠ]}81ὲ ἸΖνὶβ; [νι μαύ ὑπαΐα νἱύθιίῃ, 

{παΐθὶ αἰπδηνια [ἸΚ δηὰ ἴΖυὶβ ὑπ πἀδηραγαὶ σαί. 

12, Κνιπα ἴΖνβ, ὑπαΐθὶ δαήαδίπἼαμη ἴῃ 1ἀϊπδηηιης ἄαρα [π|χῦ 

γα γ 1 0 ἐπάπ {π|ζάϊ Ὀαύγρ 1άϊηάϊ. ᾿ 

138. νάϊ ὑππ8 Καύνγαζϑιη, νάϊ ἐπὰβ Βαϊ π(αἴάδη, ππζὸ ΤΠ ἴῃ Τγγάϊ 
8} δοιαῦπάϊ ναὐνποίηα τηδῃΐθὶβ, {πμόζοὶ ναύγθμππ ἴῃ ἸΖΥ158, 1715 

ὑπάτπι ἴη (ἈΚΚαΙμη 14} ἀζρῦῃ [Π απάθίη5. σαϊατοὶρα δ 61η8. 

14. οΟνδιπαύ! Τυγάϊ 14} ϑϑιἀπάϊ [αὐϊχὸ ναίγ ἢ ἴῃ ἀαρα [ἰἀπὸ8 
ὑπάϊι ἴΖν 8. 

15. {4} {πὰ ΚΚαΐαδγπαιπη, ὑπὰ ἀπὰ Πἰπηϊη ἀϑμάθμ!ἀὃ ἢ, ἀηα Π4}78 

ϑδατγάμβ]αζα. 

10. ,'δϑὶ πάμιθ!{}} ἴχνὶβ, πιῖ5. πάπίθ! 1} 78} (δὶ τ ΚΊ ἢ ἸΖν 15, ΤῊ]5 

αἰοΥ Κι ἢ. ΤῈ [Δ 61 αὐου  ΚΊ ἢ τη5, αὐθυῖ Κι ἐπαπηπηὰ [Δ] απ ΤῊ]Κ." -- 

17. Οαναπαϊάἀδάπη {παη {ἸΚκ ὑπάϊ {Ἰθαπύδ μαπα τ ἔα δα άϊ ΚνϊΠδη.-- 



ΕΥΑΝΟΘΈΙ,. Τῦσ. 10, 8----17. 

Χ, 8. Ὑπάγετε" ἰδοὺ, ἀποστέλλω ὑμᾶς 
ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 

4. Μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ 
πήραν μηδὲ ὑποδήματα, καὶ μηδένα 
χατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησϑε. 

ὅ. Εἰς ἣν δ᾽ ἄν οἱχίαν εἰσέρχησϑε 
(Ξ εἰσέλϑητε), πρῶτον λέγετε Εϊρήνη 
τῷ οἴχῳ τούτῳ. 

6. Καὶ ἐὰν ἡ ἐχεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπα- 

γαπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶνγ' 
εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναχάμψει. 

ἡ. Ἔν αὐτῇ δὲ τῇ οἱχίᾳ μέγετε, 
ἔσϑοντες χαὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν" 
ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισϑοῦ αὐ- 
τοῦ (εστι). μὴ μεταβαίγετε ἐξ οἱκίας εἷς 

οἱχίαν. 
8. Καὶ εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχη- 

σϑε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσϑίετε τὰ 
παρατιϑέμενα ὑμῖν, 

9. Καὶ ϑεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 
ἀσϑεγεῖς, χαὶ λέγετε αὐτοῖς ᾿Πγγιχεν 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

10. Εὶς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησϑε 
(ΞΞ εἰσέλϑητε) χαὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, 
ἐξελθόντες εἷς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε 

11. Καὶ τὸν χογιορτὸν τὸν χολλη- 
ϑέντα ἡμῖν ἐχ τῆς πόλεως ὑμῶν εἴς 
τοὺς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεϑα ὑμῖγ' 
πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν 
ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

12. «““έγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἀγνεχτότερον ἔσται ἢ 
τῇ πόλει ἐχείνη. 

18. Οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι 
Βηϑσαϊδά" ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ χαὶ Σιδῶνι 
ἐγενήϑησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι 
ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σπο- 
δῷ χαϑήμεναι μετεγόησαν. 

14. Πλὴν Τύρῳ χαὶ Σιδῶνι ἀνεχτό- 
τερον ἔσται ἐν τὴ κρίσει ἢ ὑμῖν. 

16. Καὶ σὺ Καφαρναούμ, ἢ (Ξε: μὴ) 
ἕως τοῦ οὐραγοῦ ὑψωϑήσῃ; ἕως [τοῦ] 
ἅδου χαταβιβασϑήσῃ. 

16. Ὁ ἀχούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀχούει, 
χαὶ ὁ ἀϑετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀϑετεῖ" ὁ δὲ 
ἐμὲ ἀϑετῶν ἀϑετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. 

17. “Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα 
μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ 
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106: Θ0068 ΘρῸ τηϊῥίο γοβ Ποῦ ἈΡΏΟ5 
ἰπύρθυ ᾿ῸΡΟΚ. 

ΝΝο] 6 ροτγύαγθ ΓὩΟΟα] απ ΠΘα 6 ΡΘΥΔΠῚ 

ὭΘαθΘ Οδοϊδιηθηΐύδ, οὖ ΠΘυηΪΠΘ ΠῚ ΤΟΥ 

σἱϑιη [ἈΠ] αὐδν Υ 15. 

Ιῃ “αδΠΠΟΌΠΠ]6 ἀομηατη πη γδυΥ ἐδ, 

ΡΠ πλαπὶ αἰοϊθ Ῥὰχ ππϊο ἀοτηυ. 

Εύ ΓἸ 1ΌῚ που Π]1ὰ5. 8015, γϑααϊθ85- 

σοῦ [ὩΡΘῚ {Πὰπὶ Ῥὰχ νϑίϊγα : [1π δαῦθπ,, 

δ νοὸβ τϑυθυίθίαυ. 

Ιηῃ ϑδᾶάθμι δαύθηῃ ἄομηο τηδϑηθίθ, βάθη- 

65 οὐ ὈΙθθηΐοβ 486 δρᾶ 1Π1ὸ5 [απύ: 

ἀϊρηιβ. Θηΐτη δ ορθυδυῖτι5 τηθυοθάθ [ἀ8. 

ΝοΙΙύ6 ὑγδηβίτο ἀθ ἄομπο ἰῃ ἀοτησπι. 

ΕΛ ἴῃ φαδηηοατησιθ Οἰγι αύθιη ἰηὐτἃ- 

γουϊῦ5 οὐ Γαβοθροιϊπῦ σγοβ, πιδπάποδίθ 

4.88 ΔρΡΡοπαμπία γΟὈ]8, 

ἘΠ οαταύθ ἱπῆΓΠΊ05 4ὶ πὶ {Π|4 [απύ, 

οὐ ἀϊοϊίθ 1115 Ἀρρτορίπησδνὺ ἴῃ ὙῸΒ 

ΤΘΡΏΌΠ 66]. 
Τηῃ ααδηηοαπηα 6 οἰν ὑαύθπι ᾿η Γι  Θ 15 

οὐ ποὸῃ τϑοθρουϊηὐ σοβ, δσθαηΐθβ ἰπ ΡΪ8- 

ἰθᾶβ οἷτιβ ἀϊοῖίθ 

Ελίαπι Ῥυϊγθυθηι ααἱ ΔαΠ δον ὩΟΡῚΒ 

ἄθ οἰνιαθ νϑίνγα δχύθυρι πη ἴῃ ΟΡ: 

ἐδιηθη ποο [οἰὐούθ απΐᾶ, ΔΡΡΙΟΡΙπασδυὶῦ 

Τρ απ αθὶ. 

Τῖοο γοθὶβ ααΐα Βοάοιηϊβ ἴῃ αἴθ 18 

ΓΘΙΔ ΓΠπ8 θυ ααδηη 1111 οἰ υδί!. 

86 {01 Οογαζαίμ, γδ8 ἐἰ01 Β οὐ Π (8148: 
ααΐϊα Π ἴῃ ὙΤγτὸ οὐ δίάοπο δούδθ ἔαϊδ8- 
[ομὐ νἱγύαθοβ αἀα88 1ῃ συ Ὁ ]5 [δούδθ [απύ, 

ΟἸΐτα ἰπ ΟἸΠοῖο οὖ εἰπθῖθ [θἀθηΐθβ Ρ86- 

ηἰδουθηΐ. 

ογαμι ὑϑιηθη ΤΎΤΟ οὐ ΘΙ ἀΟΩΙ ὙΘΙη15- 

[5 οὐἱῦ ἴῃ πα ]οῖο 48πὶ νοΐ 5. 

ΕΛ πὰ Οδρμδγηϑαμη, Βα 6 1π 686] 11 

οχδ!αύδ, ἀβαὰθ6 δα 1 ΘΥΠπὶ ἀθυη  Υρ ΘΟ 15. 

Θυΐ νοβ διάϊδ τη δάϊύ, οὖ αἱ] σνὸβ 
[ῬΘυηϊῦ τη ἰρϑυηϊῦ: 4] ϑαΐθπι πη6 [ρ6Υ- 

ηἰύ, [Ῥϑγηϊῦ ΘΠ αἱ ΠΗ] Πὺ Π1Θ. 

ΒΘνθε [πηὐ δαΐθηι [δρὑπαριπύα ἀπι0 

οαπη ροϑααίο ἀϊοθηΐθβ Π)ομΪη6., οὐδ ΠῚ 



- 

ΣΝ Ὁ ἘΨΑΝΟΈΙ, Τὺ. 10, 18---27. 

ἀδη5 ΕὙάπ]α, 781} ἀπ] π5. απ άτι5] αη ἃ ἀπ 5. ἴῃ Πδηηΐη ἐπ᾽ ΠϑηηΠη8." 

Χ, 18. Κναίῃ ἐπδη ἄπ ἵἴπ|  Οδίαῃν ϑαΐδηδη [ν᾿ ἰαὐππιπηΐα αγἸα[Δ-- 

αἀΔΠ 8 ΠΙΠΪΠηδ. 

19. ,δάϊ, αἰραῦ ᾿ζνὶβ νϑ!ἀαξηὶ ἰσαάδη αἰαγὸ Ἐ ναὐττηὰ 14} [Καύι-- 

Τὸπὸ Δ ἀπ 4116] τηδηδάϊ ἢ]απαϊ5, 14}: ναίμιδ ἀϊπόμπη Ἐ ἴζνὶβ πὶ 

σα ΚΑ Β] 1}. 

20. οδνδιῃαύῃ ἐπαπηπια πὶ ἰαρίποςῃ, οἱ ὑπάϊ δῆτηδηβ ἴζυὶβ αἵ- 

Πάπδβ)]απα : 1ῃ αρίηοά Ἐ ἴῃ {πδιητηθὶ πᾶιηηὰ ἴσναια βϑιηδ]αα [1π4 

ἴῃ ὨΠΉΙΠΔΙη. 

21. ἴηι! ἐμἰχάϊ Ὠνο]άϊ Γγὰσηϊάα. αἰπηΐη ἰδίαβ 1. Κναΐμ: ,Απά- 

Πάϊῥα, ὑπΠπ8, δἰΐα, ἔγαι)α ΠΙΤηΪη5. 18} αἰγί μὸβ, πηὐδ ρίας ἐπὸ ἐαύγα 

(ἡπύγάϊπη 18} ἢΓδα άπ 8} Δηἀηυ] 145 πὸ πἰυκ]αμάϊη. 41, αἰΐα, 

πη ἔνα νυ] σα] ΘΙ Κάϊ ἢ ἴῃ ἀπαναδίνῃ]α ἐμ ϑ᾽ Πδηπηδ΄. 

22. 481}, σανδηαιῃβ ἀπ ΠΡρόη͵δπι [δἰηάϊπη Κνδίῃ : .4411 τηῖβ δἱρὶ- 

Ὀδη ΤῸ ἔρδην δὐθ!η Τηθ᾽ ΠἈΠΤη8. 8 πἰ Πναβηπη Καπη, ἤγαβ ΤῸ [ὩΠῈΒ 

84,11 αὐΐα, Δ} ἢνὰβ ΤΠ) αἰΐα ἃ]]α [ἀηπ5, Δ ὑπδιημηθὶ ν1]1 [ἀΠῈ8 

Δ ηα Π]]8.΄ 

29. 924}} σψανδηῃαιηβ ἄὰ [ἸρΡδη]απ (οἰπάϊμη [ἀπᾶγτὺ Κνδίῃ “Αυάαρα 

ἀπρῦπα, {πδ] (Δ ῃναπα, {πδοὶ 715 (Ἀ]ν!Π. 

24. Κνιπα ἀκ ἴζνὶβ, ἐπαΐθὶ τπὰπαράϊ ρυδύξ θα 18 ὑπ᾿ αἀδηὸβ 
νὴ] δάμη (ἀ΄πναη, ἐπαΐθὶ {5 (Ἀ Πν 10}, 811 πὶ ρσαίδηναμ, 18} Πάπβ]δη, 

ὑμαΐϑι 705 σα άπ! ἢ, Δ} πὶ ραμάπ[ἀδάπη." --- 

" 20, 948} [ἀἱ, νἱδαδία [65 (ἀπ|5. ἀϑίθδι} Ἐ τἀ; Δηἀ5 ἴπα 74} Κνϊ- 

ὑπαηαβ, Τά ϊ τὶ, ἤνὰ ἐάπ] απ 5 ̓ Πἀϊηἀϊ5 ἀϊνοπὸπβ ἃυθ͵]α ναίγίμα 9" 

20. ὙΠαγαἢ Κνδί ἀπ ἴπτηα ἴῃ νἱζδάα ἤνα ρσαμηϑ! ἢ {07 Ὠνάϊνα 

π5ΠΠρον 5 7’ 

21. ἴῃ ἴβ ἀῃαμαβαηᾶθ Κυαίῃ ,ΕΥ] 5. ἤΠάπαη. ραΐῃ ἐποίμδηδ 8 

Δ]]δτηπηα, Παίγἐϊη {πο πα πηπιὰ 8} 8. ἃ11ἀϊ [ἀϊναϊάϊ ἐπδίπάϊ 8} 5 

1161 πηδδάϊ {πθ᾽ηδ] 18} τι. 4116} ρσαμαυρᾷάϊ! ὑποιηάϊ, 18 πϑηνιηάἼδη 

{ποϊπαηὰ νῷ ἐπαϊ [ΠΠΌΔη.“ἡ 

28. ΤΠδπὰ Κναΐΐ ἀπ τηπὰ ΟΠ μίαθα ἀπαμοϊι. {πδία ἐανϑὶ 8} 
᾿Π0ἀ 18." 



ἘΥΑΝΘΈΙ, Τῦσ. 10, 18---27.Ψ 

δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνό- 
ματέ σου. 

Χ, 18. Εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿Εϑεώρουν τὸν 
σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
πεσόντα. 

19. ᾿Ιδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ σχορ- 
πίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
ἐχϑροῦ, χαὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδιχήσει. 

ν , πε ἢ, ἐλ , 
20, Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι 

τὰ πγευματὰ υμῖν υποτασσέται, χαΐί- 

ρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέ- 
γραπτᾶι ἐν τοῖς οὐραγοῖς. 
21. Ἔν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο 

τῳ πνεύματι (τῷ αγίῳ ὁ Ἰησοῦς) καὶ 
εἶπεν ᾿Εξομολογοῦμαΐί σοι πάτερ, χύ- 
ριε τοῦ οὐραγοῦ χαὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέ- 
χρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν, 
χαὶ ἀποχάλυψας αὐτὰ νηπίοις" ναὶ, ὁ 
πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοχία ἐγένετο ἔμ- 
προσϑέν σου. 

22. Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαϑη- 
τὰς εἶπεν Πάντα μοι παρεδόϑη ὑπὸ 
τοῦ πατρός μου, χαὶ οὐδεὶς γινώσχει 
τίς ἔστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ 
τίς ἔστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς χαὶ ᾧ 
ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἀποχαλύψαι. 

28. Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαϑη- 
τὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι οἱ ὀφ- 
ϑαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 

24. ““έγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προ- 
φῆται χαὶ βασιλεῖς ἠἡϑέλησαν ἰδεῖν ἃ 
ὑμεῖς βλέπετε, χαὶ οὐκ εἶδαν, χαὶ 
ἀχοῦσαι ἃ ἀχούετε, χαὶ οὐχ ἤχουσαν. 

96. Καὶ ἰδοὺ, γνομιχός τις ἀνέστη 
ἐχπειράζων αὐτὸν (χαὶ) λέγων 4“ δά- 
σχαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἴώγιον κλη- 
ρογομήσω; 

26. Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔν τῷ 
γόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσχεις; 

7. Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν ᾿4γαπη- 
σεις χύριον τὸν ϑεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 
χαρδίας σου χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
σου χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου χαὶ 

ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, χαὶ τὸν 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
28. Εἶπεν δὲ αὐτῷ Ὀρϑὼῶς ἀπεχρί- 

ϑης" τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ. 
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ἀδϑιηομίδα, [οἰ αὐ} ΠΟΡῚ5 ἰπ ΠΟΙΏΪΠ6 

πο. 

ΕΛ αἷῦ 111 Ὑιάοθαιη [δἰδπδὴ [Ἰοὺ 
ἴα ]ραν 46. ὁ8610 οδάἀθηΐθηη. 

ΒοοΘ ἀραὶ νοδὶβ Ῥοὐοθίϑέθιη οδ]οδηάὶ 

[ἀργὰ [ὉυρΘηῦθ5 οὖ [Ὁουρίομθβ, οὐ [ἀρτὰ 

ΟΠΠΘΙΠ ΥἱΓδαὐθ ᾿ηἰτϊοὶ, οὐ 1] γοθὶβ 

ποοθὈ Ϊ .᾿ ἷ 
Ὑ  σαπι ὑδηηθη ἰῃ ΠΟ ΠΟΙ] 6. σϑιάθυθ 

ααΐ [ρἰτὶσαβ ὙοὉ 15 ΓαἸϊοαύαν, σδαάθίθ 

ϑαύΐθμα ααοα ποτηϊπ, γοίίγα [Οὐρία [απύ 
ἴῃ 686]15. 

Ιῃ ἰρίᾳ οτᾶ Θχυϊανγιὺ [ρἰτῖθα [ἀπ οίο 
οὐ αἰχιὺ Οομηῆύθου ἐϊδὶ ρϑύθυ, ἀοῃιῃθ 

ΘΔ 6]1 οὐ ὑθυγᾶθ, απο ΔΡΒΟΟΠΑΙ ΓΙ δος 

ἃ ΓἀΡΙΘη θὰ5. οὺ ρυπαἀθηθθαβ, οὖ τουο- 

[Ὁ θα. Ῥϑύνα 8 : δὐΐδιη ρϑύίθι, χα [10 

ῬΙδοῦϊὺ δηΐθ ἰδ. 

Οτμηΐδ τ] ἱ ἐγδάϊδα, Γαπῦ ἃ Ῥδύγ8 τηθ0 : 

οὖ ὩΘΠΊ0 [οἷύ ααἱ [10 Π]ΪὰΒ, Π1Π1 ΡὈΔΊρυ, 
οὐ ααὶ [1ὖ ραύθυ, μ᾿} Β]1ὰ85. οὐ οαἱ τνοϊὰ- 
οὐἹῦ Π]15 ΤΘΥΘΙΔΓΘ. 

ΕΓῤ σομγου [58 δὰ αἰ! ρα]οΒ [05 αἰχὶῦ 
Βρδύϊ οὐ] ααἱ νἱἀθηῦ αα86 νἱάθϑίϊβ : 

Ὅϊοο Θϑηΐπι σοῦἱβ αποα πα] ργορμθίδθ 
οὐ τϑρθ8 σγοϊαθυπηὺ ΥἹΘΥ6 ααδθ γῸ5 Υἱ- 

ἀρύϊβ, δῦ πο σἱάθυπηῦ, δὺ δαῖτ απᾶθ 

δά 15, οὐ ποὴ δααϊουπηῦ. 

ΕΛ δοο8 αὐυἰάδιη ΙΘρῚβ Ρουϊῦαβ [ὉΠῚΘ- 
χὶὺ ἐδιηρύϑηβ 1Ππὰπὶ οὐ ἀΐϊθθηβ Μαρ!ΓΈΟΥ, 

φαυϊᾷ ἔδοϊθπαο νἱύϑια δϑύθσμδηι ρο ΠἸἀ600 ὅ 

Αὐ 116 ἀἰχίῦ δὰ ϑὰπι ἴῃ ἸΙαρθ αυἱά 
[ουϊρύστα οἱ  ψφαοτηοάο 16ρῚ]5 ἢ 

ΠΙ6 τοίροπάθῃβ αἰχὶύ Π1Π1ρ65 ἀοτηΐηαπι 

ἄδθυμα απ οχ ἰοίΐο οογάθ ὕπο οὖ οχΧ 

ἰούδ, δηΐτηδ χὰ οὐ δΧχ οὐηηϊθὰβ ὙἹΓΙῈ5 

ἐὰϊβ δῦ δχ οπῃηὶ πιθηΐξθ ἰμἃ, δὖ ρτοχί- 

τη ὑπαπα [Ἰοὰὐ {6 ΙρΡ[ἈΠπ|. 

ἈΙχίλψαθ 111 Βθούθ τϑίρομαϊ ἢ : Ποὺ 

ἴδ, οὖ Υἱῦθ3. 



254 ἘΥΑΝΘΈΕΙ τυ: 10, 38... 418. 

Χ, 29, ἴτῃ 15 ν]])απᾶβ ἀδναύγῃξαπα [Π ἀδιηαη Κναῖῃ ἀὰ ἴδια ,Αἢ 
ἢνὰβ ΤὉ 115 ηθῃναηα]α 7“ 

80. Απάμαβαπᾶβ ἐπαη ἴδίαβ Κναίι  Μϑππα σα]άϊ δὲ ἰαϊγαία] πὶ 
ἴη ἰαίνοικὸμ Δ} ἴῃ νάϊαδ]απβ ἔγαγαπη, ἐμάϊοϊ δ δἰγάυθδαδαάππ 

ἴηα 18 Ὀδη]Ὁ5. δηδιαρ)απάαηϑ 

ΕΝ. 9. να 

ἐμαπα, αἰξαμη8η Παῦδη [δ ἢ. 

10. ΑΚ ὑμδὴ μάϊάϊζάθι, αὐρσαρσαπαβ δηδκαμθοὶ ἃηὰ ὑΠ8Π1Π18ἃ 

αἰτυτη ἢ [ὰ48, οἱ ὈϊΠῸ Κυϊμηάϊ, [αθ] πάϊηάϊυ ἔππκ, Κυνιπάϊ ἀὰ 

[μππ86 ,ΕΥ] πα, ἀβρᾶρρ μάπῃϊβ΄. ὑπαπὰῃ ΤῸ ἐπὰ5. μάθῃ! Πα αύγα ἐμάϊτη 

ΤΠ Π Καμ ] Δ η 8 η] {ἢ 88. 

11. οὐ πιᾶδ ἤναζὰμ (αθὶ πάσμϑιθῃ ἧκ ΠΠΙΡδ(η 7), Ἐ ραμηάϊν)αάα, 14 ἢ 

ἴϑϑὶ ππάϊνϑιι ἢ (κ ΠΠΌαη, ἀϑπάπῃ])δαδ. 

12. Κναιῃαίῃ-Πδὴ [Δ ἐπαιηπηα μάϊξαηαϊη κ Τῆδη νάυγκ]ά 15 

πησαύγηϊπηαῦὺ ἀϊπμάπ πδμίαμηαί, πὶ Πάϊ 15. ἐγ] π45. ὑπθῖ πη Π1ἢ 

γέ η5. {Ππθῖ πη η8, Π1} ΠἰΓΠ] 85. {Πρ ηδ 5. 1} Θ Υ ἃΖηΔΠη5 σφ ΘΙΡ 88, 

Ἰθάϊ ἀπὸ 74} οἷβ αἴγα- πάϊλάϊηα. ἐμπὰκ 184} ναί 1} ἐππ8. ἀβρα]άδη. 

18. ΑΚ δη ναύγνκ)άϊβ ἀδύῃε, πάϊδ πη]δάδηβ, ραηηάϊἀδηβ, Π8]- 

ἴδη8, ὈΠΠ6ΔΠ8. 

14. 1413 ἀπάδρβ νδίγ 85, αηὐὰ οἷβ εἰ Ββαρθαηᾶ πβρι]ἄδη ἐπι. 

ἀρ] δα. ἀπκ {ππ5 ἴῃ υδ[α{ἀ1 Ἐ ἘΠΙχᾶ πβνδύγῃίδηῶ. 

15. (ἀαϊιάμιβ] απ α8 ἔπη (ἀπ|8 {π|Ζ [1] ἘΞ ΔηδΚαμπιθ)]απαδηδ ἘΞ ἐπαΐα 

Κγαίῃ ἀὰ Ἰπηὰ .Απᾶαρβ, (61 τη} 0} ἢ] ά 1 ἴπ ἐπ] πἀδηρανα]άϊ] σαῦῃ8. ἡ 

10. ΤΠαλὰ ναί μια ἔγάπ]α (Μδηπα [ἀπ|8 σαγαύγ ία παΐδ-- 

τηδύ ΤῊ ΚΊ Πα πὰ 74 ἢ πάϊάϊ0 ἸηΔηλΡΠ8. 

17. 7. Ἰηΐαπαϊάα [Καὶκ (δἰπαηα ᾿νϑι]άϊ πη ξαπηαί5 Κυϊηδηῃ 

{μάϊπι πάϊξαπαπι , ἀροὶῦῃ, απὐὸ ὰ τηδηνὰ {Ὁ Δ] αὐα." 

18. 924 ἀπραπηθη [ἰπ5 [αύν κυ! μη 8114]: [ἃὰ ἔπιπὰ Κνδίῃ 

ἡ δη4 θαύῃία 14} {παν ρα] θη 18} (αἰ ναὴ {παΐα: Ὀϊα]α ὑμπὰκ, 



ἘΥΑΝΟΕΙ͂, Τὺ. 

Χ, 29. Ὁ δὲ ϑέλων δικαιῶσαι. ἑαυτὸν 
εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς ἐστίν 
μου πλησίον; 

80. “Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
᾿Ανϑρωπός τις χατέβαινεν ἀπὸ “Ιερου- 
σαλὴμ εἷς “Ιεριχὼ χαὶ λῃσταῖς περιέ- 
πέσεν, οἱ χαὶ ἐχϑδύσαντες αὐτὸν χαὶ 
πληγὰς ἐπιϑέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες 
ἡμιϑαγνὴ τυγχάνοντα. 

ΧΙΝ, 9. Καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ χαὶ αὐτὸν χα- 
λέσας ἐρεῖ σοι “]ὸς τούτῳ τόπον, καὶ 
τότε ἄρξη μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον 
τόπον χατέχειν. 

10. ζ4λλ᾿: ὅταν κληϑῆς, πορευϑεὶς 
ἀγάπεσε εἷς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵγα 
ὅταν ἔλϑη ὁ χεχληχῶς σε, εἴπῃ (-- ἐρεῖ) 
σοι «Ῥίλε, προσανάβηϑι ἀνώτερον" τότε 
ἔσται σοι. δόξα ἐνώπιον τῶν συγαγα- 
χειμένων σοι. 

11. Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπει-- 
γνωθϑήσεται, χαὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωϑήσεται. 

12. Ἔλεγεν δὲ χαὶ τῷ χεχληχότι 
αὐτόν Ὅταν ποιῆς ἄριστον ἢ δεῖπνον, 
μὴ φώγει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς 
ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου 
μηδὲ γείτονας πλουσίους, μή ποτε χαὶ 
αὐτοὶ ἀντιχαλέσωσίν σὲ χαὶ γένηταί 
σοι ἀνταπόδομα. 

18. ᾿4λλ᾿ ὅταν ποιῆς δοχήν, χάλει 
πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς, 

11 Ἰχοῖ μαχάριος ἔση, ὅὃτι οὐκ 

ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδο- 
ϑήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀγαστάσει τῶν 
διχαίων. 

15. ἀχούσας δέ τις τῶν συναγακει- 
μένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ Μαχάριος, ὃς 
φάγεται ἄρτον ἐν τὴ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. 

106. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ανϑρωπός τις 

ἐποίησεν (Ξ:-ει) δεῖπενον μέγαν, καὶ ἑκά- 
λεσεν πολλούς, 

17. Καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐ- 
τοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς 
κεχλημέγνοις Ἔρχεσϑε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά 
ἔστιν πάντα. 

18. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πιαραι- 
τεῖσϑαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ 

ἀγρὸν ἠγόρασα χαὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελ- 

10, 99 --- 14, 18. 255 

ΠΙΘ δαύθιῃ σγοὶθῃβ ἰαΓ[ἰῆοᾶτθ [6 ἰρία πὶ 

αἰχιὺ δὰ Ἰϑίαπι ΕΠ ααὶβ ον. ππθὰβ ῥτο- 
ΧΙ ΠΊΙ15 ὅ 

ΘΌΒΡΙΟΙΘ 5. δαύθηι [ϑίι5 αἰχὶῦὺ Ἠοιηο 

ααϊάδμη ἀρβοθηάθθαῦ 80 ΗϊογαΓΔ] θη ἴῃ 

Ηϊουΐοπο, οὖ ἱποϊαϊδ ἴῃ Ἰδίσομθβ, ααϊ 

οὐϊατη ἀθρο! ἀνθυαπῦ Θὰπι, οὖ Ρ]ρῚ5 ἰτη- 

ῬοΙ 5. δοϊοσαηῦ [ϑμλϊγίγο σϑ]ϊοῦο. 

Εὖ γϑῃϊθηβ ἰβ αὰὶ 6 οὐ ᾿Πυτὴ γοοᾶ- 

υἱῦ ἀϊοαὺ 1] 08 ἢπϊο Ἰοσαπι, οὖ ἰὰης 

ἱποῖρῖα 5. Οατη ΤᾺΡΌΟΥΘ ΠΟΥ Πα τα Ἰοοῦ πηι 
ὕθῃθυθ. 

564 οὰπὶ γοοδύμβ ἔπ 6715, σϑᾶθ τθοῦτηθ6 

ἴΏ ποΥΪ ΠΟ Ἰοθο, παὖ οὑτὴ γϑηουϊῦ αα] 

ἰ6 ἰηνιὐανιὺ ἀἰοαῦὺ ἐἰδὶ Ατηΐϊοθ, δίοθηαθ 

[ἀρουϊὰβ: ὅπη οὐἱῦ {101 ρ]ουϊδ ΘΟΥΔΙΩ 
πὰ] ἀἰβουτ ΘὨἐ]θ 8: 

Θυΐα ΟἸηηῖβ ααἱ [6 οσχαϊδαύῦ Ὠυτη}118- 

Ὀιΐαγ, οὖ ααἱ [6 Ὠυπη] δῦ οχδι δ ἰζαν. 

Ὀισοραὺ δαΐθμι οὖ οἱ αυἱ [86 ἰηνῖδ- 

γογαῦ Οὐχ ἔδοϊβ ρσδηαίαπι δῦ ΘΔ ΘΏ8Π,, 

1Ο]1 γοοϑῦθ διηΐοοβ ὕποβ πΠΘαῸ 6 ἔγδίτβϑ 

ὕμοβ πΠραὰ8 οορηῃδίοβ ὩΘαῸΘ νἱ᾽οΐηο5 αἷ- 

γίΐθβ, 26 ἴοτίθ οὐ ἱρίϊ ἰθ γριηνι θη οἱ 

δΠαὺ 101 τοὐσὶ αίϊο. 

δορά οὔπὶ ἔδοὶβ Θοηγίνίατη, σοοᾶ ρ81- 
ῬΘΙΘΒ. ἀθΌ1165 οἰδαοβ σᾶ 6005, 

ΕΛ Ῥοαύιβ ουΐβ, ααϊᾷ ποὰ μαθθπῦ 186- 

{ἰθαθεο ἰδ: του θαθίυῦ θηΐπ ΟἰΡὶ ἴῃ 

τΤοίατγθούϊοηθ ᾿ς ΟΥ̓ ΠῚ. 

Ηδθο οὐ δυαι[[οὐ χυϊάδιη 46 [1πιὰ] 

αἰβουμηθθηξθιιβ, αἰχὶῦ 111 Βροαΐαβ ααὶ 
τηϑηἀποδθϊῦ ΡϑΠΘΙ ἴῃ ΥΘΟΠῸ ἀθΙ. 

Αὐ ἱρίρ αἰχιῦ οἱ ουμηο αυϊάδιῃ ἔδοϊύ 
ΘΑΘΉ8 ΠῚ Τρ 81) οὐ γοοδυϊῦ τηυ]008, 

Ε τὺ (ουσαπὶ [πὶ ἤοτὰ ΟδΘΠμδΘ 

ἀἴοογθ ἰηνιύαθ!β αὖ νϑηϊγθηῦ, ααΐδ ᾿δΠὶ 

Ραγαί [αὖ οπηηΐδ. 

ΕΛ σοθρουαμῦ [π|ὰ] οἸἴηη 85 ΘΧοα[76. 

Ῥυπηιβ αἰχὶῦ οἱ ὙΉΠ|Δπὶ μι οὐ πϑοϑίθ 

ΒΆΡθο οχὶσθ οὖ υἱάρθυθ 1Π|81ὸ: ΤΌΡῸ ἔθ, 



256 ἘΥΑΝΘΕΥ πῦ:  14,,3.ϑ8::-:..Ὁ 

μαθάϊ τὴῖκ ἔα ΚνυτΠδηδηδ. 

ΧΙΥ, 19. 4 δηΐμαν Κυαύῃ (Τακα δὐμίηπδ πβθαύπμία ἤπιῇ 184} σαρρὰ 

Κάπβ]δη {π8η8: Ια) ἐπαϊ, μαθάϊ τὰκ ἔδύν κυ! μαηδηδ." 

20. 16} ἱπη5 Κνδίι (Ονδπ ᾿πράϊάα. 12} ἀσξπδ πὶ τηὰρ Κυϊπηδη. ἡ 

21. (14. Κυϊπιαπᾶβ (ἃ [ΚᾺ]Κ5 σαίά! ἔάυ)]η [Θἰπϑιηπια ὑπαΐδ. 

{πη} {πναΐν 5 (ὰ σαγαανδ]δπηβ Κνδίῃ ἀπ [ΚΑ]Κὰ (δἰπαιητηα ,[15-- 

ϑαρο ἰργάπίο ἴῃ ρσαϊνοηβ 18} [Γἀϊ]ρὸβ θδύγρβ, 18} υπ]δάδηβ 18} ρὰ- 

πηάϊ Δ η5. 141}} ὈΠΙΠάδη5. 74} Πα] ΐδηβ δἰίαἢ} Ια γᾶ." 

22. «7411 Κνυδίῃ ἰῷ {Καὶκ8 ,Εὐάμυ)α, νυ [νὰ δηδθάσυῃ ἰδ πδύἢ 

Π5ΠΒ ἼΠῸῚ᾿ 

29. (Τὰ Κναίῃ (ᾳ ἤπάπ᾽α ἀπ ἐμδιηπηα {Καὶκὰ  ὔβραρσρ ἃμα νἱρϑη8 

74} ἔα ῃὸβ 18} πάπέμϑὶ Ἰηπαίραρρδη, 6ἱ δ. } πᾶ] Ἐ σαγα 8. Τη6]η8. 

924, Κνιπα 4}}15. ἴΖζνυῖβ, ἐπδίθὶ πὶ ἀϊηβπαη τηδηπᾷ 1ἀϊπάϊχ {Π]Ζᾶ 

[αὐτὰ πάϊξαπαηδ Κάπίθι! ἢ {Π18 πϑἢ δ μηδί15. ΠΊΘ1η15.΄ --- 

“0. Μιιμῃϊαα]δάσηη ὑμδη ἴημα Πα π]δη5 τηδηᾶράϊ. 18} σανδηά- 

7απαβ Πκ Κνυαίῃ ἀὰ πη: Ξ 

20. Ταθάϊ ἔνὰβ ραρριίῃ ἀὰ 118 18} πὶ ἢ]άϊι ἢ αὐέϑη (θίηδηδ, 78 

ἀιυῃθῖη 18 νᾶ 18} θαῦμα 781} ὈγΓδύμγαη8 184} {νἹΠῪ}πη8, πα πα (Π-- 

[Πδη (δἰπα {Ἰ Ὶη5 [ἀϊνα]α, πὶ τηᾶρ ΠΘΙη5 [ἸρΡΟόΠοῚ5. υἱίδη. Ἐ 

21. ὅΖ4}) (δὶ πὶ Ῥδίγ ἢ ρα]ρδῃ [(οἰπδηᾶ 18} ραρράϊ 88. τη18, ἢ] 

Ἰηδρ ΥἹδ ἢ Π]θ]η5 [ἸΡΟΠΘ]8. 

28, ,ἴζνατα ἔνὰβ. ταί με]β νΠ]]απᾶβ ΚΟΙ Κη {πηθη]δη, πἰὰ ἔμ Ὁ Ὁ 

σα δηαβ. γα η 10 τηϑην πὸ, Ππαρθάϊ-πι ἀὰ ἀδύϊαηδηῃ ; 

20, ἷσνάϊ ἀυξιὸ, Οἱ μὰ σα[αιἀδαϊ ργαπάπνααά)α 8} αἱ πιδμίδαὶ 

πβίϊα παη, 1161 πώ] ραίά νη άδηβ ἀπρὶηηάϊηα ὈΠάΙΚαη ἴΠᾶ, 

90. ,Κνιπαηάδηβ, {παΐθὶ οὗ τηδηηα απ α!αα {ἰπηγ] 4 74} πὶ 

τηδῃΐα, αϑύϊπῃδη 7“ 

91. Αἰ μάπ Ὦνὰβ ἐπ πἄδηβ ραρσρδηάθ {ΠἸρΡΚνϑη νἱΐηγα Δηἐ Πα δηδ 



ἘΨΥΑΝΟΈΙ, Τὺ00, 14, 19---81. 

ϑεῖν ἰδεῖν αὐτὸν" ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ 
παρητημένον. 

ΧΙΥ, 19. Καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν 
ἠγόρασα πέντε χαὶ πορεύομαι δοκι- 
μάσαι αὐτά" ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ παρη- 
τημέγον. 

20. Καὶ ἕτερος εἶπεν Γυναῖχα ἔγημα 
χαὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλϑεῖγ. 

91. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος 
(ἐκεῖνος) ἀπήγγειλεν τῷ χυρίῳ αὐτοῦ 
ταῦτα. τότε ὀργισϑεὶς ὁ οἰχοδεσπότης 
εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελϑε ταχέως 
εἷς τὰς πλατείας χαὶ δύμας τῆς πόλεως, 
χαὶ τοὺς πτωχοὺς χαὶ ἀναπήρους καὶ 

τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 
2, Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε, γέ- 

γογεν ὡς ἐπέταξας, χαὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 

28. Καὶ εἶπεν ὁ χύριος πρὸς τὸν 
δοῦλον Ἔξελϑε εἷς τὰς ὁδοὺς χαὶ φρα- 
γμοὺς χαὶ ἀνάγχασον εἰσελϑεῖν, ἵνα 
γεμισϑὴ μου ὁ οἶκος" 

24. ᾿Ἱέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν 
ἀνδοῶν ἐχείνων τῶν κεχλημέγων γεύ- 
σεταί μου τοὺ δείπνου. 

2. Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοί, χαὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐὖ- 

: 
τούς 

20. Εἴ τις ἔρχεται πρὸς μὲ χαὶ οὐ 
μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ χαὶ τὴν μη- 
τέρα χαὶ τὴν γυναῖκα χαὶ τὰ τέχνα 
χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς χαὶ τὰς ἀδελᾳᾶς, 
ἔτι δὲ χαὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύ- 
γναται εἶναί μου μαϑητής. 

21. Καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυ- 
ρὸν ἑαυτοῦ χαὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ 
δϑύγαται εἶναί μου μαϑητής. 

28. Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν ϑέλων πύργον 
οἰχοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον χαϑίσας ψη- 

φίξει. τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἷς ἀπαρ- 
τισμόγ; 

29. Ἵνα μή ποτε ϑέντος αὐτοῦ ϑεμέ- 
λιον χαὶ μὴ Ἰσχύοντος ἐχτελέσαι πάντες 
οἱ ϑεωροῦντες ἄρξ ὠγται ι ἐμπαίζειν αὐτῷ, 

90. ““έγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνϑρωπος 
ἤρξατο οἰχοδομεῖν χαὶ οὐκ ἴσχυσεν 
ἐχτελέσαι. 

81, Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος 
ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἷς πόλεμον 

251 

μὰ ῦ6. πὴ δχοαυίαὐμππι. 

ΕΛ αἰύου αἰχὶύ Ιᾳρᾷ, Ῥοῦπι ομΐ ααΐπ- 
αὰ6 οὖ 60 ῬτῸ ΡΥ εἴ: ἸΟΡῸ 6, Πᾶ0 
τη6 δχουί[αὐαμ,. 

ΕἘλ δἰΐὰβ αἀἰϊχὶ Τχούθη αὐιχὶ οὐ 1άθο 

ὩΟΠ ῬΟΓαγη σ θη Ϊγ8. 

Ἐ Ὑουθυὰβ [ουνὰβ παηίϊανιὺ ᾿ᾶθο 

ἀοιηΐπο ἴὰ0. Ταμπο ἰγαύαβ Ραύθυ [8}}]- 

1ὰ5 αἰχὶῦ ἴβυσο 0 Εχὶ οἷὔο πὶ ρ] αὐθἃβ 
οὐ συἱοοβ οἰν δι ϊβ, οὖ βρϑαρουοβ ἃς ἐ6- 

Ὀ1Π65 οὐ οᾶθοοβ θὺ οἰδάοβ. ἰηὐγοάσο ᾿ς. 

Εῤ αἱ ἴρυναβ Ποιηΐηθ, ἰδοίαπι οἱ 

αὖ ἱπηρογα Ὁ, οὐ δάμπας Ἰοοὰβ Θ[Ὁ. 

ΕΛ αἷῦ ἀομηϊηαβ ἴθσγο Εχὶ ἴῃ νἱᾶβ οἱ 

(8 ρ65 δὺ Θομρ 6116 ἱπίγαγθ, αὖ ᾿πηρ]Θαύαι 

ἀομπηβ Π1θ8: 

Τοο δαΐθπι σοῦ β θα Π6Π10 ΥἹΓΟΤΊΜΠ 

ἸΠοσατη ααὶ γοσαί! [απὸ οα 8 010 ο86- 

ἨΔ ΠΠΘΔΠῚ. 

Τυδηὺ δαΐθηι ὑστθαθ τη] ύαθ ΟΠ} 60, 

οὐ Θοηγουαβ αἰχιὺ δα 1105: 

51 415 σϑηϊὺ δὰ πι6 οὐ ποὸη οὐϊύ ρᾶ- 
ὑγθ6η}1 [ππὶ οὐ τλύγθηὶ οὖ ὈΧΟΥΘΠῚ οὐ 

Π]1ο5 οὐ ἔγαύγθβ οὺ [ὉΤΌΤ 65, δάμπο δαῦθηι 

οὐ ΔηΪπη8 1 [ἀ8Π], ΠῸΠ Ῥούθ Ὁ τηθὰβ Θ[Γ8 

αἰ Γρα]8. 

Εῤ φὰὶ πο θαίαϊαῦ οὐαοθη [81 οὐ 

γϑηϊ ροίθ τη6, πὸ ΡοίθίὉ. πιθὰβ οἰ 8 

ΑἸ ΓοἰραΪα5. 

Θυΐβ Θηΐη] 6ΘΧ γΟΌΪΒ Ὑγ ]6 8 {161} 

ΘΘαΙἤσαγθ ΠΟ Ῥγΐὰ5 [Θἄάθηβ οοιηραύδί 
[πτηρύπβ ααἱ πΘΟΘ[ [711 [ἀπύ, μαθϑίέ 

δια φρουβοϊθηάυτη ὕ 
Να ρο[ζθα 4ιδπηὶ ροίαρϑυὶ ἔπη πΊθῃ- 

ἴηι οὖ ΠΟῊ Ῥούαθυϊῦ ῬΘΥἤΟΘΤΘ, ΟΠΊΠΘ5 

αὰϊ νἱἀθηὺ ἱποϊρίδηῦ ᾿ῃ]αἀθτθ οἱ 

ΤΙοθηύθβ. ααΐα, Εἰς ἤοῖπο οοορίὶύ 866 ]- 

ἤσδΥθ, οὖ πο Ρούαϊδ ΘΟΠ ΓΙ ΠΊΔ 6. 

Αὐὐ «αὶ ΓΟΧ ᾿ὔπατ 15 σΟΙ ἰ  ὑθ 6 Ὀ6] ΠῚ 

Δανθυ [πὶ Δ] πη ΓΘρ θη ΠΟῚ [6465 ΡΥΠΙΒ 
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258 ΕΥΑΝΘΈΙ, Ττῦςσ. 14, 82.--- 15,9. 

{πἰπάδη ἀπ ν(θ)]ρδη(1)ηὰ Ἐ, πἰὰ ρα απαθ. ἕαύγ 8 {πὰρ ἢ ἢ, [1ά1-α 

τηδ 65. τ] ἰδίμπη ἐπα πα] ὃ) ρσαπιδίϊαδῃ ὑπδιηπια τηϊΐ ἢ ὑνάϊπι 

τἰριμὴ {πα ππὉ]ὃ σαρραπάϊη πὰ [ἘΚ Ὁ 

ΧΙΝ, 32.  πάαπ, Ἰαθάϊ πἰ Ὁ τηϑ!ιίοῖσβ, παὐμύμαπαμ [δίγγα Ἰμημη8 

γ] Δ Πα] Ἰπίη] 8 Π45. αἰγιι Ὀ1α]11 σὰν δίν}}15 Ἐ. 

93. οὔνδ πὰ ᾿νδι]Ζαῃ ἴζναγω, (ϑθὶ ηἰ δ κν  ]10}} Δ]]διηπηα ἀϊσὶπα 

[Θ᾽ δ Π]1ηἃ, πὶ πὰρ ὙΠΆΠ 1618 [ΠΡΟΠΘΙ8. 

94, (δα [1]; Ἰἢ 1041 (α]ὺ Ὀάπα ναίνύ μη, νὰ ρσαίαρδαδ ἢ 

95. ΟΝῚΒ ἀὰ αἰνέμάϊ πι (8) Ἐς ἀπ πιϑίμίφάπ ἕαρυ ἩῸ : αὖ ἀδναίραηά 
Ἰπηπη8. ὅδθὶ παθάϊ ἀπρόπηδ σαμάπβ᾽ηδόηα Ἐ, ραμάτιβ]άϊ.΄ --- 

ΧΥ, 1. Μέ(αμαι--Πὰη ἴημα πδἢν)]ηδηβ [ἸΚ 8114] τηδίαι) 8 18ἢ 

ἔγαν αύγὐάϊ ἢ άπβ] η ἸΠη1η8. 

ὦ. 988} Ὀϊιγοα!άδάπη ΕδΙο Γἀ1615. 14} Ὀδκαν)ῦ5 Κυ!παπάδηβ, ἐμαΐβὶ 

δα ἢταναύγ ηΐδηβ. ΔΠΘ ΙΔ [411 τ πη} {ἢ πη. ἡ κ 

3. Κναίι ὑπδὴ ἀπ ἵπὶ {πὸ ραϊακῦπ Κυιπαηᾷβ : 

4. Ἧνὰβ πιᾶπηᾶ ἸΖναῖα ἢ ἀϊραπαᾶβ ὑφ παπίδῃαπα ἰδ θὸ 74} ἔ 8] 1ὰ-- 

ἴϑη 8 ἀϊπδιημα {Ππ|Ζῶ, απ ὈΠ6Ι ἢ {πὸ πἰπηίδηπηα 411} πη δηᾶ 

ἀυϊ!ἀϊ 18}} ραροὶς ἢ αἴαν ὑπαπηηα γα] υἰδηΐη, αἀπίὰ Ὀϊρ᾿ ἢ ἐπαία ἢ 

ὅ.. {6} ὈΙΟΙ Πα 5. Ὁ5]Δρ)] ἢ πὰ ἀπ δ η5 [οἰπδηβ ἔαρ πΟηα5. 

0. {6} Κνίπηδη 8. ἴῃ ρσαγα ρα] δι μοῦ ΕἸ} Πα 5. 741} σαν αζηδηβ Κυὶ- 

ὑπ η65 τι ἴῃ ἘΚ ΑΡΊΠΟΙΠ Π}10}} τη15 ὑπδιητη᾽ δὶ Ὀἰραΐ ᾿ἰδπιῦ τηθὶη {παΐα 

[γδ] αἰ ηῦ." 

“. οΑΚνιπα ἴζνὶβ, ὑμαΐθὶ [νὰ [645 ναϊγθ ἢ ἴῃ Ὠἰπηηα ἴῃ ἀϊη15 

ἔγανδύνε5. Ἰαγοϊροηαϊπβ ὑπάπ ἘΞ π΄ πἰαπη δ μη 15. 8}} παπᾶ ραν δί]-- 

τάϊχθ, ὑπάϊοὶ αἰ ὑπάπηθαη Ἰαγοὶρῦβ. 

8. χΑἰμμάπ ἔμπα Κνϊπὸ ἀγακπιδηθ. παθαπαοὶ ἰαμαη, ἰαθάϊ ἔγ8- 

πα Ὁ} ἀγα κῃ ἀϊηδηηηηα, ἡἶὰ ἐδηά οι. ᾿Καγη 14} υϑϑάπροι! ἢ γϑΖη 

78 [ὁ κοῖῦ ἢ ο]αρρναῦὰ Ἐ, αηὐὸ ὈΙρΊ 3 

9. {4} Ὀϊριίαπα οι σα μά 10 ἐν] 4785. 141} σαν αζηῦπβ Κυιμϑηᾶοὶ 

ΕΔριηδίἢ π] ἢ τη18, ἀπὸ Ὀϊραὶ ἀγαϊαμηδη Ἐ, {πδιηιηθὶ ἔτα]άαβ.ἡ 



ἘΆΝ 0514: ΘΟ ΈΞΊ5, 0. 

οὐχὶ καϑίσας πρῶτον βουλεύεται εἰ 
δυνατός ἔστιν ἐν δέχα χιλιάσιν ἀἁπαν- 
τῆσαι τῷ μετὰ εἴχοσι χιλιάδων ἔρχο- 
μένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 

ΧΙΥ, 32. Εἰ δὲ μή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω 
ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ 
πρὸς εἰρήνην. 

38. Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶγ, ὃς οὐκ 
ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρ- 
χουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαϑητῆς. 

84. Καλὸν οὖν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ χαὶ 
τὸ ἅλας μωραγϑῆ, ἐν τίνι ἀοτυϑήσεται: 

8ὅ. Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἷς χοπρίαν 
εὔϑετοόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ 
ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀχουέτω. 

ΧΥ, 1. Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάν- 
τες οἱ τελῶγαι χαὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀχού- 
ει» αὐτοῦ. 

ἢ, Καὶ διεγόγγυζον οἵ τε «Ῥαρισαῖοι 
χαὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες, ὅτι Οὗτος 

ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται χαὶ συνεσ- 
ϑίει αὐτοῖς. 

8. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 

βολὴν ταύτην, λέγων. 
4. Τίς ἀἄνϑρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων 

ἑχατὸν πρόβατα χαὶ ἀπολέσας ἕν ἐξ 
αὐτῶν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα 
ἐννέα ἐν τὴ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ 
τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρη αὐτό; 

ὅ. Καὶ εὑρὼν ἐπιτίϑησιν ἐπὶ τοὺς 

ὦμους ἑαυτοῦ χαίρων, 
θ. Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶχον συγχι- 

λεῖ τοὺς φίλους χαὶ τοὺς γείτονας, λέ- 

᾿γων αὐτοῖς Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον 
τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 

7. “έγω ὑμῖν, ὅτι οὕτως χαρὰ ἔσται 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ με- 
ταγοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήχοντα ἐγνέα δι- 
χκαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν με- 
ταγοίας. 

8. Ἢ τίς γυνὴ δοαχμὰς ἔχουσα δέ- 
χα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ 
ἅπτει λύχνον χαὶ σαροῖ τὴν οἴχίαν 
καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου εὕρη: 

9. Καὶ εὑροῦσα συγχαλεῖ(ται) τὰς 
φίλας καὶ [τὰς] γείτονας λέγουσα ΖΣὺυγ- 

΄ ἔχ 4 ᾿ 
χάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν, 
ἣν ἀπωλεσα. 
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οοριύαῦ [1 ΡΟ ῦ οαπὶ ἀθοθαι ὨΔΠ10Ὲ5 

ΟΘΟΙΠΘΥΘ οἱ ααἱ οὰτῃ τνἱρίηῦ! τα 5 

γϑηϊύ δὰ [6 

ΑἸτοχαΐη δάϊνας 110 Ἰοηρο ἃρθηία ἰ6- 

σαῦομθηη τηϊδέθηβ τοραῦ θὰ 186 ῥδΟὶ5 

[αηὐ. 

510 ΘΙΡῸ ΟἸΉΠΒ ΘΧ ΟῚ αἱ ΠΟ Τ6- 

πη ϊαῦ οἸπηΐ 8 αα86 ΡΟ 1ἀθὺ πο ρο- 

το τηθὰβ οἰ αἰ οἰ ρα]. 

Βοπῦμῃ οἰ [ἃ]: [1 δαύθιι [ἃ] ἀποαιιθ 
ουδηπουϊῦ, ἰπ απὸ οοπάϊοίαν ὅ 

Νραχθ ἴῃ ἰθιγ8Π| ΠΘΟῸΘ ἴῃ [06 ΓᾺ}}}1- 

πἰαπι αὐ1]6 οἰ, βϑα ἔογαβ ταϊἐςθίασ. ΘαΪ 

παροὺ διτθβ δαί μαϊ δαάϊδί. 

Εγχδηύ δαύθηη ΔΡΡΙΟΡΙ πα πϑιύθβ οἱ ΡαὉ- 

Ἰοϑηΐϊ οὖ ρϑοοδύοστθβ αὖ δααίγθηΐ 1}]ὰπ|. 

Ἐπ τὰσπιυταῦϑηὺ ῬὨδι (οὶ οὐ [οὐ] θ86 

ἀϊοθηΐθε ααϊα πἴο ρϑοσαΐουθϑ τϑοῖριῦ οἵ 

γηδϑηάποαῦ οαπὶ 11118. 

Ετ αἷῦ δὰ {Π|ὸβ ργϑθοίδαι ἰ(ὕὰπι. αἰ- 

ΟΘΩΏΣ: 

Ουΐξ οχ σοῦ] ΠομΟ 4] παροὺ οθη- 

ὕπσιη οὐ68, οὖ ΠἸ ρϑυαϊἀουῖῦ ἀηϑηι οχ 11}15. 

ΠΟΠΠ6 αἰπὺ ποπδριηὐδι πού ἰπ ἀ6- 

[ουΐο οὖ νϑδάϊῦὺ δὰ 1Π8πῃὶ 4πᾶ6 Ρουϊθυδῦ, 

ἄοποο ᾿ησθηϊδῦ ΠΠ|8}1 Ὁ 

ΕΛ οὑπὶ ἱπνθηθυῦ 68Π|. ἰῃροηϊύ ἴπ 

ΠΌΠΊΘΓΟΒ (ἼῸΒ ρΘΠΆΘΠ5, 

Εὖ νϑῃΐθηβ ἀοιησπι οοηνοςαῦ ΔΙΠΪΟΟΞ 

οὖ νἱοῖηοβ, ἀΐοθηβ 115 ΟΟΠρΥδύα] δηλ] ηὶ 
ΤΠ], ααϊἃ ἰΠΥΘΗΪ ΟΥ̓́ΘΠῚ Τη68Π| 486 

ΡῬουογδί. 

Πῖοο νοδὶβ ααοα τᾷ σϑαάίπη οὐ ἴῃ 

8610 [ὯΡΘΓ ἀπὸ ρϑοσδίοσθ ρϑθηϊθηθ τη 

πϑθθηύθ αα8}} [ὌΡΘΥ ποπᾶρὶηὐα ΠΟΥ͂ΘΙΙ 

ἰα [5 ααἱὶ πο ἱπάϊσοηῦ ρθη θη ἃ. 

Αὐὸ αδ6 τῊῈ]16 Γ ᾿8 6 Π8 ἀγδριηᾶ5 
ἀθόρθιη, [Ἱ ρογάϊάθστιὶ ἀτᾶρτηϑη) ὉΠΔΠῚ, 

ΠΟΠΠΘ δοσθηαὶῦ ᾿σουμδπ οὐ Θυϑυῦ 

ἀοτησση οὐ φαϑοιϊῦ ἀρ ηΐοσ, ἄοηθο 1ἴη- 

νϑηϊαῦ 
Εῤ οὐπὶ ἱπγοπουῖῦ, οοηγοοϑὺ δηΐοδξ 

οὖ ψἱοἰπδβ ἀΐσθηβ Οὐηρταία! ϑταϊηὶ ΤΆ]Η], 
σαΐᾷ ἰπνθηὶ ἀγαρτηδπι ἀαδη ΡΘΓἀΙ ἀΘ ΔΤ, 



200 ἘΕΥΑΝΟΈΕΙ, [0Ὺ6. 15, 10---22, 

ΧΥ, 10. ,ὥὅ'να Κυϊίμα ἱζνὶβ : [845 ναἰγθ ἢ ἴῃ ἀπανδιγίῃ)α ἀρρὶὰ ἢ 

σα 8 ἴῃ ἀϊηϊ8 Ἰαγοϊσοηαϊη5. ἔγαν αὐγ ἢ 18.“ 

11. Κυνδίμαυ - δὴ ΟΜαππᾶ [ἀπ|8 ἀϊῃέα ὑνδὴβ (ἈΠῈ. 

12. 141} Κναίῃ (ἃ Ἐ υμῖζα ἴΖζὸ ἀὰ ἰἐΐπ ,Αἰΐα, δ τπηῖβ, (οἱ υπά-- 

γτἱηηάϊ τὴϊκ, ἘΞ 41] ἀϊρίηϊβι 14}. αἰβαά!] αι Ἰπηηα ἔνἂβ [811]. 

13. 181} αἴαι εἰ τηδηδρδηβ ἀδρδηβ Ὀγδῃΐα μηδ ΑἸ] αΐα [ἃ 18-- 

᾿ἶζα ἴχηπι5. 741} ΔἰάϊΠ ἴῃ Ἰαπα ἐδίννα νἱαηὃ 141} 7άϊπαν ἀἰδίδ!ϊαα 

ἐπαία (γᾶβ (δἰηαία θη 5. πΒ{ὈΠπ|108. 

14.- Βιπὰ ὑπδη ἔγαγαβ Δ] αητηα, να Πα 8 ΔΌΓΒ 8ἃηα ΡβΆΥ] 

Ἰάϊπαία 741} 15 ἀπραπη Δ]αίμαγθα νυ μδη. 

15. 18} ραρραπάβ ρδῃδίθ4α {κ ππδιηιηα Ὀαύγρ)αηδ 141η18 

σάυ]ϊ5. 11 Ἰη!δηαἸἀα, ἴηα μά} 5. (δ᾽ ηἀϊζὸβ πα] άδη [νεἰηᾶ. 

106. {14} ραίνπάα (αὐ Ἰίδῃ. παύγηδ, {πῦθ] τηδυϊἀθάπη ἰνϑίηα, 18} 

ΒΔ ηη8, ἸΠηη1ἃ ἢἰ σῇ. 

11. οΚνϊπδη5. ἔπη ἴῃ [15 ναί] Ἡνδη ἤϊα δἰη] δὐξ!η5. Π]61}15 

αἰαν αι Ἐ Πα θάμα Π]άϊθ, 10 1κ παμγάπ. ἢ κν πη. 

18. οὐδιϊδημάδηαβ σαρρα ἀα αὐ Π]Θ]διητηδ 1841} Κνυϊθα ἀα Ἰπημηἃ 

,Αἰἴα, γαναύνηΐα τηῖβ ἴῃ. Πἰπη]η 18 ἢ ἴῃ δηανδίνΠ} ἃ ἐπ᾽ ΠΔΙΠ]Δ. 

190. 1π ἐπαπαίθι 5 εἰ ἴῃ νδίγθηβ, οἱ πάϊἀϊἀάϊ ἀππ8 {ποῖηβ. 
. . ἮΝ 7. “α Ω κι Ὁ Ά ς 

σαΐανϑὶ τὴῖκ (νὰ ἀϊηδηα δ η]ὼ {Πο]Π 8 ]Ζῶ. 

20. «1411 υϑαπαδηβ Κνᾶπὶ αὖ αὐίίη [6] ηδιημηᾶ. παύίμαηι {Π 8 

[αἴγνω ν᾽! πη άδη σαίδῃν ἴπα αἰΐα 18. 1840 Ἰηΐοιηδάα 184}} {Πγδρ] Δ η 8 

ἀγάϊβ ἅπα [815 ἴ8. 18} Κακίάα Ἰμηηηδ. ἢ 

21. 7141} Κναύῃ ἴπηηᾶ ίαᾳ [ἀπὰ8. ,Αἰΐα, ἤανδύγηὐα ἴῃ ὨΪπηη δὴ 

ἴῃ δηανδίγ]α {ποθ πδηηπηδ. 1π {πη 6108. πὶ ἴῃ] ναί ἢ8, οἱ μάϊἀ]- 

ἀάπ [ἀΠπ8 {Π6]1η8.ἡ 

22. (Κνδί {πδη [ἃ αἰΐαᾳ ἄὰ [Κα] καιὴ [(ϑἰπάϊμι , ργάυὐο Ὀυσο ἢ Ἐ 
ναί] {πὸ ἔμ} 141}1Ὶ ραν} 1} ἴῃ 14} οἹ 1} Πρργαρα! ἢ ἴῃ 

πᾶπάπ 15. 14} σα! Κὸλ ἘΞ ἀπὰ [ὐΐαπβ 15. 



ΕΥΑΝΟΈΙ,. Ττῦὺῦσ. 15, 10----22͵ 

ΧΥ͂, 10. Οὕτως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γένε- 
ται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ ϑεοῦ 
ἐπὶ ἑνὲ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 

11. Εἶπεν δέ Ανϑρωπός τις εἶχεν 
δύο υἱούς. 

12. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ 
πατρί Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον 
μέρος τῆς οὐσίας. καὶ (ΞΞ: ὁ δὲ) διεῖλεν 
αὐτοῖς τὸν βίον. 

18. Καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συν- 
ἀγαγὼν ἅπαντα ὃ νεώτερος υἱὸς ἀπε- 
δήμησεν εἷς χώραν μαχράν, 

διεσχόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν 
ἀσώτως. 

14. Ζαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα 
ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν 
ἐχείνην, χαὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσϑαι. 

15. Καὶ πορευϑεὶς ἐκο λλήϑη ἑνὶ τῶν 
πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμι- 
ψνεν αὐτὸν εἷς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βό- 
σχεῖν χοίρους" 

106. Καὶ ἐπεϑύμει γεμίσαι τὴν χοι- 
λέαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν χερατίων, ὧν 
ἤσϑιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 

17. Εὶς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Πό- 
σοι μέσϑιοι τοῦ πατρός μου περισ- 
σεύουσιν (ΞΞ- -ονται) ἄρτων" ἐγὼ δὲ λι- 
μῷ [ὧδε] ἀπόλλυμαι. 

18. ἡ“ναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν 
πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ Παάτερ, ἥμαρ- 
τον εἷς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιον σοῦ, 

19. Οὐχέτι εἰμὶ ἄξιος χληϑῆγαι υἱός 
σου" ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισϑίων 
σου. 

20. Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν 
πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μαχρὰν 
ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐ- 
τοῦ χαὶ ἐσπλαγχνίσϑη, χαὶ δραμὼν 
ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ 
κατεφίλησεν αὐτόν. 

21. Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς Πάτερ, 
ἥμαρτον εἷς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιον 
σοῦ, (καὶ) οὐχέτι εἰμὶ ἄξιος χληϑῆγαι 
υἱός σου. 

22. Εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς 
δούλους αὐτοῦ (Ταχὺ) ἐξενέγκατε στο- 
λὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, 
καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐ- 
τοῦ χαὺὶ ὑποδήματα εὶς τοὺς πόδας, 

χαὶ ἐχεῖ 
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Τα, ἀἴοο σγορὶβ, σϑαάίππι ουἱῦ ΘΟΥΔΠῚ 

ΔΏΡ 6115. ἀθὶ [ὍΡΟΥ ἀπὸ ρϑθοοδίοσθ ρϑθηΐ- 

ὑρηὐδπι ἃρθηΐθ. 

ΑΙὸ δαύθπι Ηοπιο ααϊάδπι Παθαϊύ ἄϊιο5 
Π]105. 

Ε αἰχὶῦ 8] ὈΘΟΟΥ οχ 1115. ραύτὶ 

Ῥαΐοι, αἀδ τὴ Ῥογύοπθπι [ἀ ὑϑηὐ1ἃ 6 

αὰδθ π|6 οοηὐηρὶ. Εὖ αἰνι{1ὖὺ 115 [ὉὉ- 

[1 8) ΠΊ. 

ΕΛ ΠΟῸῚ μοί τηυ]ύοβ 4165 σοηρτθρδὺϊδ 

ΟἸΠΠΪ 5 8] ΟΘηὐοΥ ΗΠ 5 ῬΘΥΘΡΎΘ ΡΙῸ- 

ἔδούιβ οἵδ ἴῃ ὙΘρΊΟΠ ΘΠ ἸΟΠρΡΊΠαιᾶπι, οὗ 
1Ὁ1 ἀϊδῆραν! Γαρ ὑδηύδπη [ϑπὰ σνθη 0 

Ἰυχυτίοίθ. 
ΕἘῤ ροίϊαιϑηι ΟΠΊηᾶ ΟΟΠΙΤΗΠΊ8[[8ὑ, 

ἔδοία ον ἔἕδιηθβ νϑιάδι ἴῃ συϑρίοηθ 1118, 
οὐ ᾿ρίβ. οοθρὶὺ θϑθυθ: 

Εὐ δϑίῦὺ οὐ δάμδϑίθ ὑηὶ οἰνίαμ γθ- 

σἰομὶβ {Π118, οὖ τη 1Πὰτὰ ἴῃ ὙἹ]]]8 πὶ 

ἴαϑπι αὖ ρϑίοθγθὺ Ῥουοοϑ. 

ΕΓ ουρίθθαῦ ᾿ἱπηρΡ]6 16 ὑϑηὐ πὶ [ἘΠῚ 
46. ΠΙΙφαΐθ. ααδ ῬΟΥΟΙ τιϑηἀποδϑηῦ; οὐ 

ΠΘπι0 1} ἀδθδύ. 
Ιη (6 δαύΐθιῃ τονου [5 αἰχιὺ Θυδηίι 

ΠΙΘΙΟΘΠΔΥΪ ρδύτὶβ πιοὶ δουαπάδηῦ ρῥϑηΐ- 

θὰ5., 690 διύθπι Πὶσ ἴδπηθ ῬΘ1ΘΟ. 

ϑυγρᾶπι οὐ ἴῦο δὰ ρϑίγθπι στηθῦπι οὗ 

ἀϊοδπι 111 Ῥαύθυ, ρϑοοδυὶ ἱπ οδθίατῃ οὗ 

ΟΟΥ̓ΔΠῚ {θ6, 

ΕΠ ἴᾶτι ΠῸΠ [ἀπ| ἀΐρηιβ5 σοοϑι Π]1ὰ5 
ἰπυβ: ἴδο τὴ [οὖ ὉΠῸΠΊ 46. ΠΊΘΙΟΘ- 

ΔΙ ὑπ|5. 

Εῤ [ἀΓροπ5 σϑηϊῦ δά ραύγθπι [ὉΠ]. 

Οὐπα δαύθπι δάμαο Ἰοηρα οἰθυ, νἱαϊὺ 1]- 
Ιὰπι ρδίθι. ἱραϑ οὐ τη [ϑγϊοογάϊα, ππούτι5 

οἴδ, οὖ δοουυγθηβ οϑοϊἰῦ [ἀργὰ ΘΟ] ΠῚ 

οἰὰβ οὐ οἱουϊαύιβ οἱ θαμι. 

Ὀἰσιίψαθ οἱ Α]1ὰ5 Ῥδίθυ, ρϑοοδγνὶ ἴῃ 

ΘΔ 6]. πὶ δῦ ΟΥ̓Δ (6, ἰᾶπὶ ΠῸΠ ἔπτη αΪ- 

Θ.ῸΒ γοοδηὶ Π]ὰ5 ὕπαϑ. 

Ὀιχὶῦὺ δυύΐθπι ρᾶίθε δὰ ([θῦνοβ [05 
ΟἸύο ργοξογθθ [0018π| ῥυΐπιδηα οὐ ᾿πάαϊύθ 
ἹΠαπι, οὐ ἀδύθ δμα]ὰπὶ 1Π ΠΊΔΠΙΠῚ Οἷα 5 

οὐ οδΙοἰδιηθηύδ, πῃ Ρ6468. 



202 . ΕΥΑΝΟΈΕΙ, ΤὺῪ}ὕὉῪ}σ. 15,.28--- 16, 4. 

ΧΥΝ, 23. ὅδ Ὀγρραηάδηβ Ἐ [{ἰἠὰ΄ {Ππ8πᾶ ἃ]144π αὐπϑι 10 14} τηδί- 

Ἰδηά8πη5. νἱΐδηι ν 8 1]ἃ. 

24. Τἱπύδ (ἃ [Ὁππι8 πη] η5 ἀάπ.}8. νὰ 148 σακνιπηδάδ, [18] ἔτγα- 

Ἰαίδηβ νὰβ 78} Ὀϊρ᾽δηβ νδυίῃ. 184} ἀπριηπιη (ν 4114) νἱίδη. ἢ 

25. Μαβαίῃ-(Πᾶη (ἀπὰ8 ἴ5 (ὰ δ] Π]Ζὰ ἂπα ἀκα 8} Κν!ΠηΔηα5 

αἰϊ44]4 πὸῃν γἅζη ἘΞ 18}} σα ῃάπ148 (ρον η5. 18}} 1ἀκῖη5 Ἔ, 

20. (14}} αὐμάϊίαη 5 [᾿πηδηὰ πιαρὶνὸ ἔγαμας, ἤνὰ ΘΠ {πδΐδ.' 

21. ὙΠΑῚ ἴ5. Κναίῃ ἀὰ ἴπηπια, ὑμαῖοὶ Βγοῦμδν {Π61η5 Κνϑιῃ 78} 

αὐ πάτι ἢ Ἐ αἰΐα {Ποῖη5. {πρὶ {πᾶ ηὰ ἃ]]1}44Πη, πηΐὰ μά] πηα ἴπα Πα ΠΔΙῊ.ὗ 

28. (ὙΠᾶπὰ] τη άαρθ νὰν} 84}} ηἰ να Ἰηηράρραηῃ. Τ0Π αὐία τ5 

πβραρθδηαβ αὖ ὈΔα ἴπδ. 

20, ΟΤἬΔΙῸἢ 15. Δηαμα ἤδη Κναῃ ἀὰ αὐη .ϑάϊ, ἵνα ἢἰὰ 1δγὰ 

[Και κίπόάα {ππ8 141} πὶ νδηπαη Δηδθα ὑπθῖπα υἰαγῖαα]4 18} ΠῚ15 

πὶ ἀϊν αἰραίν ράϊοίη ἘΦ οἱ τϊτἢ ΕἸ] πἀδη] μηδ πάϊπι Ὀἱν  [Πάα." 

30. (τ τπαη (ἃ (πππ8 ἐποῖπ5, [ἀδἱ ἐγ Ἐ ὑποῖη νᾶ τ ΚαΙκ- 

Ἰὸτα, Κνᾶπι, αἰ! Ὁ Ἰτησηα {{Ππὺ ἐπαηα Δ]1Δη." 

91. ΤΠαγὰἢ Κνδίῃ ἀπ μηα ΒΥ], {{ππ| Ποὺ πὴ] ἢ τη15 ναί ἔ 

741} 18, 18} 4}} ἐῃδία πηϑῖη ἐΠθῖη ἸὉ. 

32, (γάϊα νἱίδῃ ὰ}} ἔαρίπὸη (Κὰ]4 νὰβ, αηὐὸ Ὀγόίμαν ἐποίηε 

ἀἀπίηβ νὰβ 718} σακνίπηδᾶα, 18} γα]! Π5 Ἐ 18} Ὀϊσ᾽δη5. νυ. ἡ 

ΧΥῚ, 1. Κναία- πη ἀπ {ἸρΟη)απὶ (οἰπάϊπη Μαηηδ [ππ|8 ναϑ 9ἃ- 

Ὀθῖσθ, [6] ἀϊῃηΐα ἑαύγασαρσοδη ἕ, 14} (ἃ ἤανυό 5. νυ απ Ἱπηπηὰ, 

οἱ αἰδίδῃιμαδα!ϊ] ἀϊρίη 15. 

2. 1} αἰνὸρ]αηθ. ἴηὰ Κναΐῃ ἀπ πὰ «Παμνὰ ἐμαί μάμπδ)α 

ἔα ΠῚ {Ππ15 Ὁ ἀδρῚ σαί ]ὸπ [αύγαραρο)] δ᾽ {Ποίηϊδ. εἰ ππᾶρῦ ἀπκ {πὶ 

ὑπδηδιηά 5. ἔαὐγαραρρ]α νἱίδῃ. ἡ 

9. ΟΚνδίι ἐπαη ἴῃ {15 (ἃ [αὐναρσαρο]α νὰ ἰάυ]άϊ, ἐπαη 48 1] ἐγάμ]α 

ἸΠΘ]ὴ5 ᾿Δ Πἰπ ἢ [αὐγασαροὶ ἃ τηἰβ Ὁ σγάθδη πὶ πὰρ. Ὀϊα]αη {Ἰκϊηἃ 

"ΗΚ." 

4ά, ,Απαμ]α]ΐα πὰῖκ, νὰ (ἀπ]άπι, οἱ {πη ἢ, ΙΕ ἀβίαἰ]άϊἀάτπι τι 

ἔαὐγασαρο)α, ΠΗ Πάϊηα. τϊκ ἴῃ σαν αϊηΒ [δἰ πὰ Π8. 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. Π00. 

ΧΥ, 23, Καὶ ἐνέγκαντες (Ξε φέρετε) τὸν 
μόσχον τὸν σιτευτόν, ϑύσατε καὶ φα- 
γόντες εὐφρανϑῶμεν, 

94. Ὅτι οὗτος ὁ υἱός, μου νεχρὸς 

ὴν χκαὶ ἀνέζησεν, (καὶ) ἦν ὡξοιδὼς 
καὶ εὑρέϑη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσϑαι. 

25. Ἣν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτε- 
ρος ἐν ἀγρῷ" χαὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν 
τῇ οἱχίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 

20. Καὶ προσχαλεσάμεγος ἕνα τῶν 
παίδων ἐπυνϑάγετο τί εἴη ταῦτα. 

97. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, ὅτι Ὁ ἀδελ- 
φός σου ἥκει, χαὶ ἔϑυσεν ὁ πατήρ σου 
τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαί- 
γοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 

28. ᾿Ὡργίσϑη δὲ χαὶ οὐχ ἤϑελεν 
εἰσελϑεῖν᾽" ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελϑὼν 

παρεχάλει αὐτόν. 
29, Ὁ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπεν τῷ πα- 

τρί ᾿Ιδοὺ, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι 
χαὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρήλϑον, 
χαὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωχας ἔριφον, ἵνα 
μετὰ τῶν φίλων β9. εὐφρανϑῶ" 

80. Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ χα- 
ταφαγών σου τὸν βίον μετὰ τῶν πορ- 
γῶν ἦλθεν, ἔϑυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν 
μόσχον. 

81. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέχγον, σὺ 
πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ 
ἐμὰ σά ἐστιν" 

92. Εὐφραγνϑῆνγαι δὲ καὶ χαρῆναι 
ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς 

ὴν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς χαὶ εὐρέϑη. 
ΧΥΓΊ. Ἔλεγεν δὲ χαὶ πρὸς τοὺς μα- 
ϑητάς (αὐτοῦ) ̓ ἀνϑρωπός τις ἣν πλού- 

σιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον, χαὶ οὗτος 
διεβλήϑη αὐτῷ ὡς διασχορπίζων τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 

2, Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ 
Τί τοῦτο ἀχούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν 
λόγον τῆς οἰχονομίας σου" οὐ γὰρ 
δυνήσῃ ἔτι οἰχονομεῖν.. 

8, Εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἱκονόμος 
Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαι- 

ρεῖται τὴν οἰχονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σχά- 
πτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 

4, Ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν με- 
τασταϑῶ τῆς οἱκονομίας δέξωνται μὲ 

εἷς τοὺς οἴχους ἑαυτῶν. 

15, 23 .---Ἴ0, 4. 203 

Εῤ δάἀάδυοϊίθ υἱέ! πὶ [ἀρὶπϑύμτη οὗ 
οοοίάϊύθ, οὗ πιδ ἀθυηι5 οὐ ΘΡῸΪΘΠΊΓ, 

Ουΐα ἰο ΠΙϊ5 Θὰ τηογύαθα ογαὺ οὗ 

γουϊχιῦ, ρουϊοσαῦ οὐ ἱηνθηΐαβ οἵὺύ. Εὖ 

οοΘροσπιηῦ ΘΡΕΪΔΤΊ. 

Ἐταὺ δαύθμη Π]5. οἷ ΓΘ ΠΟΥ ἴῃ δρτο: 

οὐ Οὐπὶ γϑηϊγοὺ οὐ δρρυορ παυδγοὺ ἀο- 

τηὰΐ, δααινιὺ ΓγπρΠομϊαηη οὗ ΟΠΟΙΌΙΗ, 

Εῤ νοσᾶυϊῦ ὑπὰμῃ} ἀρ [ὉΥν5 οὗ ἰηΐοθτ- 

γοραγιῦ απᾶθ ἢδθ0 ο[Γ6ηύ. 
Ιβαὰθ αἰχιῦ 1}}1} ΕὙΔΙΘΥ ὕσαδ σϑηϊύ, οὐ 

οοοίαϊ ρδίθυ ὑπὰβ υἱθα!απι [ὩρῚ δύ ΠῚ, 
αΐα, [ΔἸ πι 1ΠΠπτῃ ΤΘΟΘρ]ύ. 

Τηἀὶρη δύ οἱ δαύθπι οὖ ποϊθθδύ ἰῃ- 
ἐγ. Ῥαΐθυ. οὐρὸ 1Π1π|8 ΘρτΘΓ[5 606- 

Ρἰῦ τορϑῦθ 1Π|πυ1η. 
Αὐ. 16 τοίροπαθηβ αἰχὶῦ ρδίυ! [ὰ0 

Ερορ ὑοὺ 815 [ΘΥσ]0 101 οὐ πυτηηαϑηη 

τηϑηἀδύπμ ὑπππ Ὀγδϑέθυϊ!, οὗ ΠυΙη 8 ΠῚ 

ἀβα [Ὁ ταἱηὶ παοάππη τὰὖὸ Οαπ ΔΙ1ΟἿ5. ΠΊΘἷ5 

ΘΡΌΪΔΥΘΙ. 

δα ρο[ζασϑηη ΗΠ] πὰ ἷο ααἱ ἀ6- 
γογᾶυὶῦὺ [δα ηὐ πη) [ἀδπὶ ΟἿΠῚ ΤΗΘΓ6- 

ΥἹΟΙθὰ5 σϑηϊῦ, οσοΙ [Ὁ 11 νἱύα!απη [ἃ- 

σἰπδύαμ. 

Αὐ τρί αἰχιὺ 111 ΕἾ], ὑὰ [ΘΤΩΡΘΙ ΠΊ6- 

Οὑτη 65, οὖ ομηϊᾷ τηθἃ ἔπ, [υηὖ: 

ἘΡυϊδτὶ δαΐθιῃ οὐ σϑαάθυθ οροτύθϑύ, 

ααϊα ἔγδίου ὑπ ΠΟ τποσύπμαβ οὐδύ οἵ 

γουϊχιῦ, ρϑυϊουδὺ οὐ ᾿πνθηΐαβ οἰ. 

Πιοορθαῦ δαΐθπι οὐ δα αἰ[οῖραϊοβ [05 

Ηοῖηο αὐϊάδπι ογαὺ αἰγθα ααἱ Παῦθθδί 

γΠΠ]οαγη, οὐ ἢἰῸ αἰ ατηδέιβ οἱὰ δραά 1]- 

Ἰὰπὶ 481 αἰ Προ θοηδ, ἱρ[1π8. 

Εὖ νοοϑυιὺ ΠΠππ|ὶ οὐ αἷὐύ 1Π1 Θυϊᾷ Ποὺ 

δαᾶϊο ἀθ ἐθ ὁ τϑᾶάο τγϑέϊοπθπι υἱ]οδύϊο- 
Πἰβ ὑπᾶθ: [8 ΠῚ ΘηΪΠῚ ΠΟ ῬΟΥΘΙΙΒ ΥὙ]]}}- 

Ο8 0. 

ΑΙ δυύθιη νι] οὰβ ἰηὐτα [6 Θυϊὰ [ὰ- 

Οοἶδηλ, αα]δ ἀοΟΙ ΠΝ Τ]ΘῚ15 δαϊουῦ ἃ ΠΊ6 

γἱ]Π]οδύ!οθγη Ὁ ἔοθυθ ΠῸΠ γ8160, πη6Π6]- 

ΟὟΥΘ. ΘΙ ΘΙοο. 
5010 αυϊᾷ ἔδοϊαπι, αὖ οαπὶ δπιούα5 

ἴπθυο ἃ υἹ]Ἱοδύϊοημθ τϑοϊρίαηΐ τὴ ἴῃ ἀο- 
05 [ἀδ5, 



9θά ΕΑΝ ΘΕ πὴ ͵ 60. 5:3} 7: 

ΧΥῚ, 5. 924} αὐπάϊαπα5 ἀϊηῃνανἼαπῦ! ἐδ πα Κα]απὸ ἔγάα}1Π8 (6 ηἰ8 

Κναύῃ ὑπδηημηα, ἐπ πη ,Ἡναῃ ἤἰα [Καὶ ἔλα] 1 τπθ᾽ Πα Πηηἃ 9" 

6. Ο(ΤΒαμιῃ Κναΐῃ ΤΑΙ απ απ ἘΞ Καίὃ αἹόνὶβό, 14} Κναίῃ ἀὰ 

ΤηΠὰ ,ΝΙΠῚ ἐππι5 ὈΟκὸβ 184}} σαί αηα5 ἐργάπ σαπιθ]οὶ πη ἐἰρπη8.ἡ 

τὶ ΒΥ {πη ἄπ Δηὐπαγδιησηα, Κναίῃ «Αἰμίμαη {ππ, ἤνδῃ 

ΠΠπ| {1} 2. ΤῈ 15. Κναίῃ., ΤΑΙ απ δ! πιπ4 Ἐ πα ὃ Καύγηϊ!β." 14} Κνδίῃ 

ἄπ Ἰηπηα ,ΝΙΠΙ {ππ|5 Οκὺβ 18} πηᾶ]οὶ δυάς ηπηά." 

8. 16} μαζί (ἃ [γάπ]α ἐπδηὰ ἰαύναρσαρρίδη ἵηνιπα!πὖ5, πηἰὸ 

[τόααθα σαΐανι4α, ππίδ ὑπάϊ [ἀη]}π|8 Ἐ {Π15 ἀϊνι5 ἔγαὄΖαηβ {πΠῸ]ὴ 

᾿ὰΠ8 415 ἴῃ Καπ]α" (δἰ ηδιητηα [1Ππ6. ὺ 

9. (7161 ἵκ ἴζνίβ. Κυϊπα , Τἀπ)άϊ! ἢ ἵν! ἢ] 45. τι. ἔα Πα ΠγΙΠηὰ 

Ἰην! ηἀ!Πὅ5, οἰἐμαη ἀρ ά ἢ, δη ἀπ᾽ πηάϊηδ, ᾿Ζυὶβ ἴῃ ἀϊνθίπῦὸβ Π] 6 (Πγ5. 

10. β'δοὶ ἐγίσρνβ {ΠῚ ἴῃ 161 Πδῃηγηὰ Ἐ, 18 ἴῃ Τηϑηρ ΠΊΠηἃ, ΠΡ ΟΥ5 

Τ{{, 14} [ἃ ἴπ 161 {ΠΠ᾿ πηπηηὰ Ἐ πηΐρρνα, 18} ἴπ Δ ΠΡ ΠΊΠηἃ πη ρον 5 Ἰ[Ὁ. 

11. Ταθάϊ πὰ ἴπ ἱπνιπαδιηηια [Δ {ἘΠ Πηὰ ἐγσονάϊ εἰ νδύν- 

{πα{}}, ὑπαΐα (πη) οἰπὃ ἤναβ ἴΖζυ!5 σδ] ἀπο (ἢ 7 

12. “24}} 1αθάϊ ἴη ὑπδηηπηὰ ἔγδηδ ἢ} η΄ ἰγίσρνάϊ πἰ νδύγιμαίῃ, 

ὑπαΐα ἴζγδι' Ὦνδβ ἴΖυ15 δ᾽ ἢ Ὁ 

13. .ΝῚ ἀϊπβίιη ἐπϊνὃ τηὰρ ὑνάϊπι ἔάπ]αιη Ἐ ΓΚαϊκίηη ; πα] Ζιἢ 

ἀϊπδηδ, ἢ]άτ ἢ 18} δηἐΠπαγδηα [Ἰ} ὁ ἢ, ἀπ πε Πάτπι ἀϊπαιηπηα ἁη 1, ΤΠ 

ΔΠ ΠΑΡ ΔΙ]Π]ἃ ἔα ΚαΠη. ἢἰ πηδρτ ἢ σαΐῃα [Καϊκιπὸη 14} [μα γα! Ππὰ Ἐ“--- 

14. Οἰαμάιν(τἀδάμπη ἐΠπαη πὸ 4114 14} ὑπάϊ Εδγοιἀϊοῖβ, ἐλ μα Κάϊ 

νη η5, [ἢ ὈΠηδρΙἀδ πη Ἐ ἴηδ. 

15. Δ} Κνδῦῃ ἀπ ἴῃ .{π5 ΠΠ]ῸᾺ ἢ, Πιζθὶ σαγα πέδηβ. ἀδηγθι ἢ ἴΖν 5 
ΠΠΡΔ 5. ἴῃ Δηανδίγ )]α ππδπηη ; ΤΠ σαΐῃ Καηη Παϊγἐδηα ἴσναγα, απὸ 

ἐπαΐα ᾿άτπ]ὃ ἴῃ Ἰηδ πη δηδαίοἑ ἴῃ δηἀναίγἐῃ]α σα 8. 

10. ,Ὑπδίῃ Δ ργαύδἑοῖβ ἀπα ἰόπαπηδη: {παξῃγὸμ ἐπ ιἀδησαγαὶ 

σι 5. νι] ιηδυ]α αὶ 181} ἤναζαἢ ἴῃ ᾿ζάϊ πάπας η]δαα. 

17. (ἴ:: ἀχδεϊχὸ {0 Εἰμπιΐη. 78} αἰγίμα, πἰπάαν οἰ ὑπαη ὑπάμπ νἱ 15 



ΕΥΑΝΟΈΙ,. 1000. 10, 5---[7. 

ΧΥῚΙ, ὅ. Διαὶ προσχαλεσάμεγνος ἕνα ἕκα- 
στον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ χυρίου 
ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφεί- 
λεις τῷ χυρίῳ μου; 

θ. Ὁ δὲ εἶπεν ἙἙχατὸν βάτους ἐλαίου. 
χαὶ (Ξ ὁ δὲ) εἶπεν αὐτῷ Μ“έξαι. σου 
τὸ γράμμα χαὶ χαϑίσας ταχέως γρά- 
᾿"νον πεντήχοντα. 

ἢ. Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ πόσον 
ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν Ἑχατὸν χόρους 
σίτου. (χαὶ) λέγει αὐτῷ Δέξαι σου το 
γράμμα χαὶ γράψον ὀγδοήκοντα. 

8. Καὶ ἐπήνεσεν ὁ χύριος τὸν οἶχο- 
γόμον τῆς ἀδικίας, ὃ ὅτι ρρηνέμως ἐποίη- 

σεν" ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φω- 
τὸς εἷς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 

9. Καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ποιήσατε 
ἑαυτοῖς φίλους ἔχ τοῦ μαμωνὰ τῆς 

ἀδιχίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπητε (Ξ: ἐκλείπῃ) 
δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σχηγάς. 

10. Ὁ πιστὸς ἐν πολλῷ πιστός ἔστιν, 
καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄϑιχος χαὶ ἐν πολ- 
λῷ ἄδιχός ἐστιν. 

11. Εὶ οὖν ἐν τῷ ἀδίχῳ μαμωγᾷ 
πιστοὶ οὐκ ἐγένεσϑε, τὸ ἀληϑινὸν τίς 
ὑμῖν πιστεύσει; 

12. Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ 
ἐγένεσϑε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει; 

18. Οὐδεὶς οἱχέτης δύναται δυσὶ χυ-- 
ρέοις δουλεύειν" ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισή- 
σει χαὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς 
ἀνϑέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρογήσει. 
οὐ δύνασϑε ϑεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

14. Ἤχουον δὲ ταῦτα πάντα χαὶ οἱ 
«Ῥαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες χαὶ 
ἐξεμυχτήριζον αὐτόν. 

16. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖ ἐστὲ οἱ 
δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον ὧν ἀν- 
ϑρώπων, ὃ δὲ ϑεὸς γινώσχει τὰς χαρ- 
δίας ὑμῶν" ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑνψη- 
λὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 

106. Ὁ νόμος χαὶ οἱ προφῆται ἕως 
(ΞΞ- μέχρι) Ἰωάννου" ἀπὸ τότε ἡ βασι- 
λεία τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίζεται χαὶ πᾶς 
εἷς αὐτὴν βιάζεται. 

17. Εὐχοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐ- 
ἴ 

2θῦ 

Οὐπνοοδύϊβ ἰύδηθ [πρι}}}5 ἀθθϊ ου!- 

Ὀὰ5 ἀομηίηὶ [αἱ ἀϊοοθαῦ ρυίπιο Θαδη ΠῚ 
ἄθθθ5. ἀοῃληο τηθ0 ὕ 

Αὐ 116 ἀϊχιὺ Οδθηύαπι οδἄοβ. οἱ. ἩῚ]- 
χιΐααθ 111 Ασοῖὶρθ σδυθίοηθηι ὑπδπὶ οὐ 
[ρἀθ. οἷδο (Ὁσ]06 σαϊπααδρίηΐδ. 

Τοῖπἀθ 8110 αἰχὶῦ Τὰ γοῦο παδηαπι 
ἀθθθβ 7 Θυϊ εαἱὐύ Οδθηῃηύαμη οούοβ ὑγ (οἱ. 

Αἰδ 111 Αὐσοῖρθ [{ὔθγαβ ὑὰᾶβ οὖ [οτ]06 

οοἰορ πᾷ. 

Εὖ Ἰδιάανιὺ ἀομηΐηιβ ν]]!]ο πὰ 1η]4α]- 

ὑαύϊδ, 48 ρυπἀθηύου ἔθοι οὐ: ααϊα Β]1] 

ἢαΐϊὰβ (Δ 66] ρυπἀθηὐοσθα Π]115 Ἰποὶβ 

ἴῃ φθηθΥ 0 η6 [ὰ8, [ἀηύ. 

Εὖ ΘρῸ γ δὶ 4100, ἔδοϊῦθ γ 15 81η1- 
005 46 τηδηηο0η8, πα ϊ αύϊβ, αὖ οὰπὶ 46- 

ἔθοθυϊθβ τθοὶρίδηῦ γο5 ἱπ δϑέθηϑ, ἐδ 06 1- 
πδΟι]ἃ. ' 

Θυϊ 4615 οἱ ἴῃ τηϊπίσηο, οὐ ἰῃ πηϑίουὶ 

Π46115 οἵδ, οὖ 4] ἴῃ τποάϊοο ᾿πααὰ5. οἰ, 

οὐ ἴῃ Π]ΔΙΟΥ ᾿πἰ αι. ο[Ό. 

51 ΘΥΡῸ ἰῃ ἰπίσπθο τηδπιοηᾶ ἢάθ]68 
ΠΟῸΠ ἔὨ1Γ{15, απο σϑυιπὶ οἱ 415 ογθαρὺ 
γΟΡΙ5 ἡ 

Εὖ ΠἸ 1ἢ Δ]|1Ί6η0 ἤάθ]οβ πΠῸῃ ἔα] {0]8, 

αοά γϑίγαπι οἱ χαΐϊβ ἀδθιϊῦ σοὶ Ὁ 

Νῖηο [ϑυνὰβ ρούθι ἀποθβ ἀοτηίηξ 

[ὉΥΥΓΘ: δῦ Θηΐη ὑπππὶ οὐϊοὺ οὐ δ]{6- 

γτατη αΠΠροῦ, δαῦ τἀπὶ ΔαΠΔΘΥΘθΙὺ οὐ 8]- 
ἰθΠ ΘΟηὐΘπηηθῦ: Π0ὴ ΡΟύθ 5 ἄθο [θΥ- 

ὙἶΓ6. οὐ τηϑιη0η868. 

Απάαϊοθδηὺ δαΐθπι οὐ πὶ, ἤᾶθο ῬΠδτΐ- 

[61], 4αΐ ογδηῦ ἃνϑυὶ, οὐ ἀουιἀθρθϑηύ 

1ΠῸ1η. 

Εῤ αἰὐ 1115 Ὸ5 οθα φαΐ ἰα ΓΙ ΠΟ δἐΐπ 
ΥῸΒ ΟΟΥ̓ΔΠ] ΠΟΙ Ρι5, ἄθαβ δαύθηη που 

οοτάδα νϑίϊγα: χαΐα ηποα Πογηϊηΐθαβ. 8ἃ]- 
ἴὰπι οὔ, δου ηδίϊο οἵδ. δηΐθ ἀθαπ,. 

Τιὸχ οὐ ργορῃθίδθ ἀβαὰθ ἃ ΤΟ Π6ΠῚ: 
ΘΧ 60 ΓΘΡΏΜΠ ἀἄθ] θυδηρθ!!Ζϑίιν οὐ οπη- 
ηἶβ ἰπ ΠΠπὰ τίη ἔδοϊί. 

ΕΔΟΙ 5. οἱ δαύθηι 86] πὶ οὐ ἔθ γ8 ΠῚ 



206 ΕΨΑΝΟΕΙ, Ττὺὐσ. 16, 18 --- 17, 9. 

ἀϊηδπὰ νυ σδαγαίδη. 

ΧΥῚ, 18. ᾿Ἡναζὰὴ (ἃ Ἐ αἰδίαπαβ Κνὸη (δἷπα ἰ8}} 1ἰπρ8η 85 δηΐμαγα 

πον η ἢ 141} Ὠνάζαῃ (οὶ ἃ [Π]ύαπα Παρ άϊ ἢ, Βότυϊηδίῃ. 

19. ,Αὐμέμδῃ Ἰηδηπᾶ [ΠΠ|8 νὰβ ρϑθὶρδ ἘΞ Δ} ραναίαβ νὰ5 ρδύγ- 

Ραυγάϊ Ἐ 741}} ὈγΠ} ύη 74} νι] αν]! η 5 ἄασα Πνδιηπιθὶ Ὀδίγμΐδθ8. 

20. {4} αη]δαβ [πη νὰ8 Παηηΐη Πάϊδηβ [8 Ζαγι5: ίδῃ αὐνδύτγ-" 

Ρδη58 νὰ αι ἀαύγα ἴ5, Ὀδη]ὸ [1]15. 

21. 94} ραϊγηϊᾶα [0 Ἰΐαῃ αἀτδαμίηο Ἐ αὐ! Δηἀοηὃ δῇ Ὀϊπά 8 

{15 ραθοὶρίηβ. ἃἰκθὶ 184} πυπαὸβ αὐγπηδπάδηβ δι] ἀϊσδαδάπη θὈδη- 

105 15. 

22. οΝαγί ἐπᾶη φαίνῃ ἐπδιηπηα ὑη]δ ]η 18} Ὀγσθαη ἢ δ1η 

ΔΟΡῚ απ ἴῃ Ὀαηὰ ΑὈΥΔΠΔΠη15. σαίνα! ῦ {πη 18} (ἃ σαθοῖρα 18 ρὰ- 

Γ]ΠΔη5 νυ. 

23. 14} ἴῃ [417 ἀϊ πϑῃδδηα5. ἀπρῦηα (δίῃ νη 5. ἴῃ ὈΔΙν ΘΙ ΠῚΠῚ 

αίδιην ὑπαπ᾿ ΑὈΥΔΠδπὶ ἔα σγαί ῃγὸ 18} ΠἃΖαχα Ἐ ἴῃ ὈΔΥΠΊΠΠ ἴ8. 

24. 18} ἴ5. υὐνδρ)]ηα5. κυαίέβ πστ΄ 

ἘΠῚ ΤΥ ἐγ ράι να κ]ι ὈΥΟΌΜῈ ἘΠ ΠΘΙΕ, πες 

Πηηἃ ; 78} πη ἰαθάϊ Ἰαγοῖρὸ {Πκ, [τα] δ ά15. ἸπηΠηἃ. 

4. {18}} )]αθάϊ ΠἸθαη {Ἰπύμδιη ἀηὰ ἀαρ ἔγαναύγκ)άϊ ἀα ἐπ5 7148 Παη 

Πηίπδπη ἀηὰ ἀαρ σανδηα]άϊ ἸΚ Κν!μδη 4 5.,1άγοῖσὸ τη], [γα] δ ἀ15 Ἰπηπη8. ἡ 

5, 724} Κνόξμαη ἀραὐϊῥαύ 615. ἀπ ἔγάπ)] πη. ,ΒΙάαΚ ἀπ σα]άπθθίη. ἡ 

0. Κναίῃ ἐπα ἔγάυ)α «Ταθάϊ παράϊα δα θ᾽} σα]άπθθίη [νὰ Καύγπὸ 

[ἸπὰΡ 18. ἀϊ ἐπάπ 115. 7α0άϊ] Κκυδίμῃο!}} Ἐ ἀα Ὀαίγαθάρτηδ Ἐ ἐπδηιπηα ,(5- 

Ἰάπ!δἱ ἐπὰκ ἃ8 νϑύγεϊηι 15 πϑίατοὶ ὑππκ ἴῃ πηὰγοῖη΄, 8 Πα αΠ- 

ἀδα] τπάϊπι ἴΖν]5. 

1. «Ἦνὰβ ἐβδῃ ἴζναγα {Κὰὶκ ἀϊσαηαβ ἃυ]δηάδη ἀϊῃιΠάπ Πα] αῃ 8, 

[αθἱ - αἱραρσαπαϊη αἵ πιά} άϊ Κνιπάϊ «αηβ ΠΙπα Δ} }6 11} δη᾽ -αἢ-- 

Κυαμηθ61:" ἢ 

8. (ΑΚ πἴὰ Κυιμιη ἀὰ ἴημα Μδηνοὶ, ἤνὰ ἀὰ παρὺ πιαί]άα, 

14} Ὀϊραύγαδηβ. δηαθδηθὶ τηἰβ, πη τηδί]α 14} αἀγῖσκα. ἡ 1848} ὈΠΠὸ 

ϑατηδ) 18. 14}} σδαγρκαὶβ ἘΞ ἐπα 

9. οἷα ἐπασκ Ἐ ἐμὰ Ἐ ἐαϊγμάϊε!5. [Κα] κα )άϊπαιηιηα, απὸ σαΐανίαα 

{Πδύθὶ ἀηαθιάδη νὰ ὕ ἢἰ Ιηδῃ. 
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ρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελϑεῖν ἢ τοῦ 
νόμου μέαν κεραίαν πεσεῖν. 

18. Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖχα 
αὐτοῦ χαὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ 
ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν 
μοιχεύει. ; 

19. ἄνϑρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, 

καὶ ἐνεδιδύσχετο πορφύραν καὶ βύσσον 
εὐφραινόμενος καϑ' ἡμέραν λαμπρῶς. 

20. πτωχὸς δέ τις ὀνόματι “αζα- 
ρος, (ὃς) ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶγα 
αὐτοῦ εἱλκωμέγος 

δ1. Καὶ ἐπιϑυμῶν χορτασϑῆγαι ἀπὸ 
τῶν (ψιχίων τῶν) πιπτόντων ἀπὸ τῆς 
τραπέζης τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ οἱ κύ- 

γες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλχη αὐτοῦ. 
22. Ἐγένετο δὲ ἀποϑανεῖν τὸν πτω- 

χὸν καὶ ἀπενεχϑῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν 
ἀγγέλων εἰς τόν χόλπον ᾿βραάμ' ἀπέ- 
ϑανεὲν δὲ χαὶ ὁ πλούσιος χαὶ ἐτάφη. 

28. Καὶ ἐν τῷ ἀδη ἐπάρας τοὺς ὁφ- 
ϑαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, 
ὁρᾷ (τὸν) βραὰμ ἀπὸ μαχρόϑεν χαὶ 
«Ἵάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 

94, Καὶ ἀυτὸς φωνήσας 

ΧΗ, 8. προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρ- 
τη ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ. 
χαὶ ἐὼν μετανοήση, ἄφες αὐτῷ. 

4. Καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρ- 
τήση εἷς σὲ καὶ ἑπτάκις (τῆς ἡμέρας) ἐπι- 
στρέψη λέγων ΜΙιεταγοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 

ὅ. Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ χυ- 
ρίῳ Πρόσϑες ἡμῖν πίστιν. 

θ. Εἶπεν δὲ ὁ κύριος Εἰ εἴχετε πί- 
στιν ὡς χύχχον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν 
τῇ συχαμένῳ ταύτῃ ᾿Εχριζώϑητι χαὶ φυ- 
τεύϑητι ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, χαὶ ὑπήχουσεν 
ἂν ὑμῖν. 

7. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων 

ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελ-- 
ϑόντι ἔχ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως 
παρελθὼν ἀνάπεσε; 

8, Χ1λλ: οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον 
τί δειπνήσω, χαὶ περιζωσάμενος δια- 
κόνει μοι ἕως φάγω χαὶ πίω, καὶ μετὰ 
ταῦτα φάγεσαι χαὶ πίεσαι σύ: 

9. Μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ. ὅτι 
ἐποίησεν τὰ διαταχϑέντα; (οὐ δοχω). 
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ΡΥδΘύθυγθ αἀπδπὶ 46 Ἰθρθ πὰ ΔΡΙΟΘΙΙ 

ΟΔάθγ6. 
Οἰηπΐὶξ αἱ ἀἰμλ 10 ὈΧΟΥΘΠῚ [ὉΔῚ οἵ 

ἀοὶῦ αἰύθυαμη τηοθομαύαν, οὖ αυἱϊ ἀϊ- 
τ πὶ ἃ Υἱγὸ ἀποὶῦ τποθοῃδίαγ, 

Ἡόομῖο ἀυϊάδπι ογαὺ ἀΐνθβ, οὐ ἰπάπθ- 

θαύαν ραγρατα οὐ ὈγΓ0. οὐ θρυϊαθδίατγ 

οοὐϊαϊθ. (Ρ] 6 πα] 46. 

Ελ ογδαῦ αὐἰάϑηη πη ηἀ]ο8 ΠΟΙΩΪΠΘ 
Τα Ζαγαδ, αἱ ἰδοοθαῦ δά ᾿ἰϑηθδΠηΊ Θ᾽ 5 

Ὁ] ΟΘΥῚ 5. Ῥ]ΘΠῚ5, 

Οπρίθηβ [αὐαγανὶ 46. τη ϊοῖὶβ αὰδ8 οδ ἀθ- 
θδηὺ 46 τηθηΐᾳ, αἰνι15; ἰρᾷ οὖ Ἷᾶῃθε 

γϑηϊθθδηῦ οὐ Πἰπρθοδηύ Ὁ]οοτα οἰαβ. 

Ἐδοίαμι οἱ δαύθιι αὖ τη ΘΥΘύα  τ]6Πη- 

ἀϊοὰβ οὖ ρογύαυγ θαυ Δ 81 06}15. ἴπ [ἸΠστὴ 
ΑΡγΆΠᾶΘ: πιοῦύαὰβ οἱ δαύθπῃ οὐ αἴνθ5 

δ (δρυϊθαβ οἱ. ἱπ ἰηΐθυτιο. 

Ε]ουδη5 δαύθμῃ οοὰϊοβ [ἀ08, Ομ οἴ 

ἴῃ ἐουπιθηξῖβ, νἱἀϑθαὺ ΑὈταπαπι ἃ θη ρ 6 
οὐ Τιαζᾶγασια ἰῃ [πὰ ΟἷῈ5. 

ἘΠ ΒΙΘΙ ΟΙ απ, ὑὸν τ τὰ- 

Αὐἰθηάιίθ γοθὶβ. ὅδ᾽ ρϑοοδυθυῦ ἔγδύθυ 
ἴαπι5, ἱποῦθρᾶ ἱΠππι, οὖ [1 ρϑοπηϊ θηξίδτη 

Θρουῦ, αἰτηύ6. 1}: 

Εῤ ἢ (ρρύϊθα ἴπ ἀ16 ρθοοᾶυθεῦ ἴῃ ὑθ 

οὐ [βρύϊθ5 ἰπ α16 σοηνθυαβ Γαι δὰ ὑθ 

ἀϊοθηβ Ραθηϊίοὺ πιθ, αϊπηϊτίθ 1111. 

Εῤ ἀϊχουαηῦ ΔΡΟΙΌΟΙ] ἀοτηῖὶπο Αὐἀδαρθ 
ΠΟὈῚ5 Πάθηη. 

Πιχῖῦ δυΐθιη ἀοιηϊπβ δ᾽ ΠΘΔΌΘΥΘΟΪ 

ἤάρθια Ποαὺ ρογϑηαπι [ΠΔΡ15, ἀἸοοΥθϊξ 

Πὰϊο ΔΥΌΟΥΙ τηοτῸ ΕΥδάϊοδγθ οὖ ὑγ8Π5- 

ΡΙδηύαγθ ἴῃ τηᾶῖθ, οὖ οβροθαϊγθὺ γνοῦίξβ. 

Ου5 δυύθηη σϑίγαπι Δ ΌΘΠΒ [ΘΥΨΌΤΗ 

ΔΥδηύΘ πη] ἃυύ ρϑίεθηΐθια, αἱ ΥὙΘΡΟΤΘΙ[Ο 

46 ἅρτο ἀϊοοῦ 111 Κα ϊπι ἐγϑηδὶ γΘΟαπηθ6 

ΕΛ ποὸη ἀϊοοὺ οἱ Ῥαῦἃ αποά ΟΔΘΠΘΙΗ, 

οὐ ρῥγδϑοίηρθ (6 δὺ πη} [0γὙ8, τη ἢ ἀοηθο 

πλϑηάποθπι οὐ θίραπη, οὖ ροίῃῇ ἢδθο ὑπ 

πιὰ ἀπ 8.015 οὐ ὈΪθ65 7 
Νυχπιααϊά ρταύϊαπι παροὺ [θῦσο {Π|. 

χαΐᾷ ἔδοϊς αα8θ οἱ ἱπιρθγανουδῦ 
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ΧΥΤΙ, 10. να 1841}. 5, ἐμὴ ἐάυάϊΠ! 4116 πὸ δηδθυδδηῦπα ἴΖυ!β, 

ΚνυΠμάϊιῃ, {παύθὶ Και Κὸβ ἀργὰ κ]άϊ {Π}ππ|, ἀπὲ ἐπαίοὶ [κυϊάδάπη 

ἰάπ]απ, σαἰαν! ἀδάιπιηης, --- 
11. 781} ναγί!, τ Παποὶ 1476 18 ἴῃ ἰδίγα] πη, 14} 15. ὑπδίγῃ- 

44] {Πα ]γ}} τη] 4]α Ἐ Θδιπαγίδη 184} Οἰ] ο!ἀϊδη. 

12. 741]: ἱπηραρραηάϊη ἵπηπια ἴῃ ἔππηὰ Πάϊπηδ, σαιηδ(ϊἀ δάμη Ἱπηπιὰ 

[αί μη ἐμγαύβη 11 τηδη5. {1141} Ἐ σα[υὐύμιιη ἐγ γαυ γὺ. 

13. 7141} ΠΙΡαπ5. πἀϑπόίαη Ἐ (ἰπα Κυιπαπάδπβ: ,ἰδία, {812]4η6, 

ΔΥΤηδϊ] ἘΠῚ "΄ 

14. 7811 σἀπη)απαάθ Κναίῃ ἀὰ ἴπιὶι (Οἀρσαηάδηβ δἰάπρθι! ΖΥῚ5 

συα]αηγή, 14} ναγῦμ, τη Π8πηθὶ σα! πη, σϑηγάϊηϊα ϊ ναὐγίπαη. 

15. ἴπῃ| ἀϊΐϊπθ ἐμᾶῃ ᾿ζὰ ράπμηαμαθ. ὑπαπημηη οἱ Ἐ Ὠγάϊπθ ναυίῃ, ρσὰ- 

νδησῖάα {ἸΚ τ} {ὉΠ Πάϊ τ κι] άϊ μάπ} η 45. σαΐίῃ. 

10. {7240} ἀγάμπβ δῆὰ δπάδυ]οίζη ἰαύγα [ὀίιμῃ ἴ5 αν πἀόπα5 ᾿πΠηΠη8. 

(8 ἢ νὰβ ϑαιπαγοιίθα. 

17. Απαπααπάβ ὑμὰη ἴδίιβ Κναῦ Νὰ ἐαίμαμ. ἐπάϊ ραμγάϊηϊαἀϊ 

ναύγίμαη 7 ΤΠ {πάϊ πἰπη ᾿νὰγ ἢ 

18. (ΝῚ Ὀϊριίαηάϊ ναύγίμππη ρανδηδ]δηάδηβ οθαπ ναϊέμα ραΐμδ, 

ηἶθα (ἃ 4]] κα]. ἡ 

19. {81} Κνδίῃ. ἀπ ἴπηηα ,Τ]βἐδηάαηάβ σαρρ: ραϊάπθοίπβ ὑποῖπα 

θαηδίαα {ΠπΚ." 

20. ΕΥΔΙΠΔη5. ἐπα ἤδη Εδιθι [ἀπ (νη Κνὶπηῖ ἢ ἐπ πἀδηραγαὶ 

σα 5 ὅς. ἀπο τη 1411 να ΑΝῚ Κνιμἢ πὶ πα δηραγαὶ συθπ5. τα ἢ 

αὐντίάϊηά!. 

21. ΟΝ Κνιμδηα 541 πότ ἀπ ῃάπ δάϊ 4ϊπᾶῖ΄. (ἀ ἀκ, {ϊα-- 

ἀδηραναϊ συ ῃβ ἴῃ ᾿Ζνὶβ 1{{. 

22. Κναΐῃ ὑπὰη ἀπ [Ἰρϑηΐαπι ᾿Δυμέμαη Κνϊμμαπα ἀαρὸβ, ἐμδῃ 

δαί ποῖ} ἀϊηαπὰ ἘΞ {Ππἰχὰ ἀαρσὸ [τηάϊι5 ἘΞ Ἰπδπ5 ραίαί νη [ἃ πὶ ρὰ- 

(Δ ἢν 10}. 
29. ,141} Κνυϊπδηα ἴχνὶβ ,ϑ'άϊ μὸν ἀϊι πάν ,δάϊ 1ἀϊπαν.. 14} πὶ 

ΘΑ] 1 Πά 1} π1}} 1ἀ1{Ἐ] 416}. 
24. ναίνο γδίπεϊβ Ἰαὐ πὸ πὶ ἘΞ Ἰα Πα Ἰαπάθὶ τι ὑπδηηιηα αὖ Πϊ- 

Ἰηἷηα, ἴῃ ὑπαΐα τ Ὠϊπηΐηὰ, (ΘΙ, ἔνα ναί μ} 6Π (ἀΠι15 τηδη5 ἴῃ ἀᾶρἃ 

[6] 8118. 
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ΧΥΠΙ, 10. Οὕτως χαὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιή- 
σητε πώντα τὰ διαταχϑέντα ὑμῖν, λέ- 
γετε, ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἔσμεν" ὃ 
ὠφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήχαμενγ. 

11. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσϑαι 
αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ αὐτὸς διήρ- 

χετο διὰ μέσου Σιμαρείας χαὶ Γαλιλαίας. 

12. Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα 
χώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέχα λεπροὶ 
ἄνδρες, οἱ ἔστησαν πόρρωϑεν, 

18. Καὶ αὐτοὶ ἦραν φωγὴν λέγοντες 
᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 

14. . καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς Πορευ- 
ϑέγτες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦ- 

σιν. χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς 
ἐχαϑαρίσϑησαν. 

15. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι Ἰάϑη, 
ὑπέστρεινεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δο- 
ξάζων τὸν ϑεὸν, 

10. Καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ" 

χαὶ αὐτὸς ἣν «Σαμαρείτης. 
17. ᾿ποχριϑεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Οὐχὶ οἱ δέχα ἐχαϑαρίσϑησαν; οἱ δὲ 
ἐνγέα ποῦ; 

18. Οὐχ ξυρέϑησαν ὑποστρέψαντες 
δοῦναι δόξαν τῷ ϑεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλο- 
γενὴς οὗτος; 

19. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿ἀναστὰς πο- 

ρεύου" ἡ πίστις σου σέσωχέν σε. 

20. ᾿Επερωτηϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν «ΦῬαρι- 
σαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ, 
ἀπεχρίϑη αὐτοῖς χεὶ εἶπεν Οὐχ ἔρχεται ἡ 
βασιλεία τοῦ ϑεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, 

21. Οὐδὲ ἐροῦσιν ᾿Ιδοὺ ὧδε ἢ (ἰδοὺ) 
ἐχεῖ" ἰδοὺ γὰρ, ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ 
ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 

22. Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαϑητάς 
᾿Ελεύσονται ἡμέραι, ὅτε ἐπιϑυμήσετε 
μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώ- 
που ἰδεῖν, καὶ οὐχ ὄψεσϑε. 

48. Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ιδοὺ ὧδε (καὶ) 
ἰδοὺ ἐχεῖ, μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 

“ Α «ς γ Α ε 2 ’ 

“4, ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ ἀστρά- 
να «ε Α , 2 ᾿Ὶ 

πτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν] οὐραγὸν εἴς 
«ς , ε , τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται 

- -- » » 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐντῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 
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Νοὴ ρυΐο. δ᾽ σ οὐ γοβ, οὕτῃη ἔβοθ- 

ΥἰΟ]5. οτηηΐα αἀὰδ8 ρῬγδθοθρία [απ γοθΐβ, 

αἰοῖϊύθ ὅ'ϑυυΐ ἱπαύ]θ5. [ἀπηὰβ: αποὰ 46- 
θαΐμηβ ἔδοθυθ ἔθοϊ πηι. 

Ελτ δούσπι δῦ ἄσπι ἱγοὺ ἴῃ Ἠϊθυαία- 

θη, ὑγϑηβιθθαῦ ΡΘΥ τηθαϊδπι ΔΙ ΔΓ ΔῊ] 

οὐ (δ 1] 681. 

Εῤλ οὑπὶ ἱηργβάργθαν αποάἀάδμι οἃ- 
[Ὁ6]] 1}, ΟΟΟΟΘ αὐ οἱ ἀθοόθιη τἱτὶ [6- 

ΡΙΟΓῚ, ααὶΐ [ὑθύογαηῦ ἃ ἸΟΏρΘ, 

ΕΛ Ἰονανθυαηῦ σοοθη αϊοθηΐθα ἴθἤιι 

ῬΥΔΘΟΘρίοΥ, ΤῊ] Θ ΘΟ ΠΟΙ]. 

Θύοβ αὖ νἱαϊύ, αἰχῖῦ Τΐ6 οἰξοπαάϊίζα νοβ 

[δοργἀούθυβ. Εὖ δούσμη. οἱ ἄστη ᾿γθηΐ, 

τη αὐ [πηΐ. 

ΤΠπὴὺ8 δαύθηη 6Χχ 1115 αὖ νἱάϊ αυἷα 
τη ἀδύιι5 οἰ, ΥΘρΥΘ [5 οἰ ΟΠ τηᾶρηᾶ 
γΟ66 Τ]ΔΡΉ ΠΟ ἀθΌΤη, 

ΕΠ σροϊαϊῦ πὶ ἔβδοϊθπι δηΐθ ρθθ5 θἰτβ 

ΘΥΔΟΪα5 ρθη: οὐ ἢΐο οτδὺ βδιηδυδημ8. 

Βοίροπάθηβ δαΐθηι 16 5 αἰχὶῦ ΝΟΏΠΘ 

ἄδοριῃ τπὰπᾶδί! [απὸ ἢ οὐ πόυθηῖ ὉΌΪ [αὐ ὅ 

Νοη οἱ ᾿ἱηνθηΐαβ απὶ τράϊτγοῦ οὐ ἀαγοὺ 
Θ]ουίδηι ἄθο 1 πο Δ]1θμϊρ θη 

Εὖ αἷὸ 111 ϑατρθ ναάθ, ααϊα ΠᾺ88 

πα, ἰ6 [ΔἸναπὶ ἴθοϊύ. 

Τηξοθιτορσαίαβ δαίθπι ἃ ΔΙ 6ἷ5 
ααδηᾶο τϑηΐϊῦ τορπαμῃ ἀοὶ, τοίροπαϊς οἱἷβ 

οὐ αἰχῖί Νοὴ σϑηϊῦ Τορηαπὶ ἀθὶ ΟΠ 

ΟΡ θυ ύ! 06, 

Νβϑαᾷιὰθ ἀϊοθηὺῦ Εσοθ εἶθ, δαῦ 6006 
1110: 6008 ΘῃΪη ΓΘΟΉΠΙη ἀ6] ᾿ηὐγἃ γ05 Θ[. 

Εὖ αἷῦύ δὰ ἀϊίοιρῃ!ϊοβ Ὑϑηϊθηὺ αἷθε 
αὐδηᾶο ἀρ ἀογθίϊβ συ άθσθ ὉΠπΠῚ αἴθ: 

ΠῚ ΠΟΙ Ϊη5, οὐ ποῖ υἱ ἀθ 8. 

ΕἘῤ αἰορηὺ σοθὴβ Εσοθ ἢἶο, θοοθ {ΠΠ|Ὸ : 

ΠΟ]106. 1γ86, ὩΘαὰθ [φοὐθηη η]. 

Νδπι [Ἰοαὺ [Ἀ]ρΡῸΤ ΟοΥαοδη5 (6 [Ὁ 
Ο8610 ἴῃ ἃ αα8θ6 [Ὁ}} 68.610 [ππὸ ἔα]ροΐ, 
ἰΐα οὐ Π]ὰ5. Ποτηΐηΐβ ἴῃ αἰθ [ὰ8. 



970 ΕΥΑΝΘΈΕΙ, [π60. 17, 25--- 18, 3. 

ΧΥΙΙ, 25. ,Αὐβέμαη ἐδύγεμ!β {Καὶ πιᾶπαρ ραύπα! δ) ἴα πβκιαίδάδ 

[γα ἐπαιτηᾶ Καη]ἃ. 

20. 14}} [ναίνᾷ νυ ἴῃ ἄαραπι Νάπέ!5, [νη νυ μι ἢ 14} ἴῃ 

ἀαρϑηι [ππάτιβ ΠΊΔΠΒ : 

ο7. ἴα 7απ ἄναρκαι, Ππράϊἀδάππ 4} Πἰπράϊἀῦ5. νᾶλαπ, υπά 

{πᾶπ6] ἀαρ σα!άμἢῃ Νάπο] ἴῃ αὐκᾷ. 74} Κνδηὶ πη] γϑὶράϊπβ ἰδῇ 

[ΓΚ υ 148 8118 η.8. ἢ 

28. οΘδιηδ]οϊκὸ 1} [νὰ νυ ἴῃ ἄαρδηι [,)0 615: δίπη 14 ἀγιρκαῃ, 

Ῥαύϊπῃίδάπη 14} ταδί ῃέδαμη, [αὐϊἀδάπη, {ἰπνἀδά πη: 

20, ἴτῃ ἐπαιμμηοὶ ἄαρα υδ]4 416 1,4 ἃ8 ϑιαύἀαύτμηϊηι Ἐ,. τἱρηϊάδ 

[ν10]α Δ} ἔμπ!η τι8 Πἰπηϊηἃ 18} {τα Κν 14 Δ] ά πη. 

30. .Β1 ἐπδιηπια ναί μι ἢ ὑπαιητηα ἄδρα οἱ (ἀπιι8 τη ὴ5. ἈΠ α]]8αδ. 

31. ἴῃ 7ἀϊηαμπιμα ἀαρα, (δοὶ [1]4ϊ ἀπὰ γόΐα 74} Καία 18. ἴῃ γᾶΖῃδ, 

πὶ αἰοῖράϊ ἀα]α.}} πἰπιαπη ὑπὸ. Δ [ἀθ] δα μάϊι]άϊ, [[4] Ἐ [ΔτηΔ] οἰ Κὸ 

ἢἰ βραγδηα]άϊ {κ Ἰθακαηδ. 

32. «(ἀΔμαηριίῃ Κνδηάϊβ [)0618. 

99. οβ'δοὶ [(ὁκϑίτῃ [ἀϊνα!α [οἷπα σαηδβΊαη, ἔα κν. Ἐἀ 1} ἴΖάϊ, 84} 

(οὶ ἔγα κυ οι! ἸΖάϊ ἴῃ τηθῖηα, βϑα Πα β 0} {Πῦ. Ἐ 

94, Κυνιμα ἴχνὶβ, [{πα{61] {μϊχάϊ πδῃὺ ἐνάϊ ναί μπδηᾶ δηᾷ ἰἰρτὰ 

(ιϊη, ἀϊηβ. υϑηϊηηαα, «ηὐμαν ὈΠ ΙΔ ; 

30. ο(Ὑνὸβ ναί πη τ]Δ] η θ᾽ η5 [Ἀπηὰη8, ἀϊπα πϑηπηδάα 18 Δη- 

{πᾶν ὈΠ6ΙΠδ δ, 

30. 

91. Ζ9841}) Δηα Πα δηάδηβ Κνυδίμαη ἀα Ἰπημα ναι, ἔγάι)α 2. ΤῈ 15 

Κναίῃ ἵπὶ, ΤΊ ΑΥΘΙ ἸΟἸΚ, 7ἀϊπαγ ὃ ρα] Π!ἀπα Πκ ἀγδ 8.“ 

ΧΥΠΙῚ, 1. Κνδίμα- Ὁ ὰη 714} ρα]ακὸη ἴῃ ἀπ ὑπ 61 [Ἰπτοϊηὸ [Κα- 

Ιὰῃ Ὀϊά͵αη 74} πὶ ναϊγ δὴ πϑρυπά]δηβ, Ἐ 

2. Κυνιμδηάβ Θἰάπα νὰβ [π5 ἴῃ [ἀπηάϊ Ὀαύγρ, ρας ἢἰ ὄρϑηαβ 

88: τἸμδπηδη πὶ ἀϊταηα8. 

ὅ. Ν᾽ αβαϊῃ-ί μη 4}} νἱαανὼ ἴῃ ἐμ|χάϊ Ὀαύνρ 1ἀϊπάϊ 11} αὐϊα 6] 



ἘΧΑΝΟΈΕΙ,. 100. 

ΧΥΠΙ, 356. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ 
παϑεῖν καὶ ἀποδοχιμασϑὴν αι ἀπὸ τῆς 
γενεᾶς ταύτης. 

960, Καὶ χαϑὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέ- 
ραις Νῶε, οὕτως ἔοται χαὶ ἐν ταῖς 

ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 
Ὁ. Ἤσϑιον, ἔπινον, ἐγάμουν, (ἐξ-) 

ἐγαμίζοντο, ἄχρι ὴς ἡμέρας εἰσηλϑεν 

Νῶε εἰς τὴν χιβωτόν, χαὶ ἦλϑεν ὁ χα- 

ταχλυσμὸς χαὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 

28. Ὁμοίως χαὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς 

ἡμέραις «Ζώτ' ἤσϑιον, ἔπινον, ἠγόρα- 
ζον, ἐπώλουν, ἐφύτευυν, φχοϑδόμουν᾽ 

29. Ἢ δὲ δον ἐξῆλϑεν »Υ ΤΕ ἀπὸ 
Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ χαὶ ϑεῖον ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ χαὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 

80. Κατὰ ταῦτα ἔσται ἣ ἡμέρᾳ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποχαλύπτεται. 

81. Ἔν ἐχείνῃ τὴ ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται 
ἐπὶ τοῦ δώματος χαὶ τὰ σχεύη αὐτοῦ 
ἐν τῇ οἴχίᾳ, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, 
χαὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω 
εἷς τὰ ὀπέσω. 

32. νημονεύετε τῆς γυναιχὸς “ωτ. 

393. Ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
σῶσαι (-Ξ-Ξ περιποιήσασϑαι) ἀπολέσει 
[αὐτήν,] καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέση, ζωογο- 
γήσει αὐτήν. 

84. “έγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ γυκχτὺὶ ἔσογ-- 

ται. δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραλημῳ- 
ϑήσεται χαὶ ὁ ἕτερος ἀφεϑήσεται" 

8ὅ. “7200 ἔσονται ἀλήϑουσαε ἐπὶ τὸ 
αὐτό, μία παραλημφϑήσεται, χαὶ ἡ 
[δὲ] ἑτέρα ἀφεϑήσεται. 

90. (ὐδὸ ἔσονται ἐν τῷ ἄγρῷ, ὁ εἴς 
παραληφϑήσεται χαὶ ὁ ἕτερος ἀφεϑή- 
σεται.) 

οὐ τ Καν ἀποχριϑέντες λέγουσιν αὖ- 
τῷ Ποῦ, κύριε; ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ὅπου 
τὸ σῶμα, ἐχεῖ [χαὶ] [ἐπι]συναχϑήσον- 
ται οἱ ἀετοί. 

ΧΥΗΙ, Ἔλεγεν δὲ χαὶ παραβολὴν 
αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύ- 

χεέσϑαι αὐτοὺς χαὶ μὴ ἐγχακεῖν, 
»" -«Πέγων Κριτής τις ἣν ἔν τιγι πό- 

λει τὸν ϑεὸν μὴ φοβούμενος χαὶ ἄν- 

ϑρωπον μὴ ἐντρεπόμεγος. 
8. Χήρα δὲ ἣν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, 

17, 49 ----18, 8. ΥΣ 

Ῥυητηαπιὶ δαΐθηι οροχίθὺ ᾿Π]Πὰτὰ ταϊίᾶ 

Ρδᾶϊϊ οὐ Ὑϑρυο θυ] ἃ ροπογαίίοηθ ἢδο. 

Εὺὺ Πού ἰδούπτη οἱῦ. ἴῃ ἀΐθθαβ Νοθ, 

ἰζα, ουἱῦ οὐ ἴῃ ἀἰθραβ ἢ] Ποτηϊηΐδ: 

Ἑάἀοραπὺ οὐ ὈΙθΘραηῦ, ὑἀχούθ ἀποο- 

Ῥδηὺ οὐ ἀδθαμίαῦ δὰ ῃυρύϊαβ, ἀδ686 

ἰπ ἀΐϊρια αὰδ ᾿ἰπἰγαυῦὺ ΝῸΘ ἰῇ ΔΙΘΆΠΙ, 
οὐ νϑηϊὺ ἀἰανίασα οὐ ρου ϊἀϊῦ οἸηη65. 

ΘΠ ΠἰοΥ Ποαὺ ἔδούπμιη οἰ ἴῃ ἄϊθριιβ 

Τιοίμ: δἀθθαηῦ οὐ ὈΙΡΘ δύ, οιηθρδμίΐ οἱ 

νοπαορθαπῦ, ρἰδηίαρδμὺ οὐ δϑαϊβοδθδηῦ: 

Ουδ ἀἰθΘ δυύθτη οχιὺ Τιοίῃ ἃ ϑοάο- 

ΠΪβ.., ῬΙαἰϊῦ ἰρῆθια οὐ [ΡΥ 46. 68 6]0 
δῦ οὔμπθβ Ρϑυαϊαϊί. 

δοουπάσμη δ οὐἱὺ αὰαἃ αἴθ Π]15 
Ποιΐηΐβ γουθ ΔΌϊαν. Ὶ 

Ιῃ 11ώ ποῖὰ 41 ἔπθουιϊδ ἴῃ ἰθοΐο οἱ 

νϑία, οἷ 'ῃ ἄομηο, π ἀοίοθηδί {0116 10 

118, οὐ αὰϊ 'ἰπ ἃργΟ [Ἰπλ}] 106. πο τραθδῦ 

γϑύχο. 

Μριπούθβ οἰξοίθ χοῦ [οἱἢ. 

Ουϊοαπιαιθ ἀα8 6 [1ου]ὖὺ ΔΗ πιᾶγὰ [81 
ἴα! νᾶμα ἴδοθυθ, ρογαθὺ 1Π18π|, οὖ σαϊουτη- 

46 Ῥογαϊἀθυῖϊῦ 1Πᾶτὰ, υἱνποϑθῦ Θ8πι. 

160 τοῦδ, 1184 ῃοοίθ ουὰηὺ ἄπο ἱπ 

Ιοοίο ἅᾧπο, ἀπὰ5 Δαίαπηθίαν οὐ δ]ύου τ6- 

᾿παπούαγ : 

θυδθ ουπηῦ χηο] θη ἰπΠ ἀπατη, ὑπ8 

δΔαίππιθύαν οὐ δἰύθγα ὑϑὶ!πααθύαυ: ἄπο ἴῃ 
ἌΡΤΟ, ὉΠῸ5 Δα τηθύατ οὐ Δ] Όου το παπϑίαγ. 

Ποίροπάοηξοα ἀϊοαπὺ 1} [Π0], ἀοπαῖπθ 

Θυ ἀϊχὶς οἷβ ιουχσηαιια ἔπϑεῖῦ οοτ- 

Ρα5., {Ππὸ σομρτοραθαμέιν 8611186. 

- 

Πιοορθαῦ δαύθηι δύ ρδυδθοϊδπι δα 1108, 
απο ηὶ ορογίθὺ [ΘπΊΡ ΟΣ ΟΥ̓ΔΤΘ οὖ ΠῸῚ 

ἀρἤοσοτγρ, 

Ὀίοόθηβ Ππάρχ ααϊάδπι ογαὺῦ ἰῃ αἀπδάδπι 
οἰνιθαΐθ, ααἱ ἄθαμη ποιὰ ὑϊηθραῦ οὖ Πο- 

ΤῊ ΠΘΙ ΠΟῚ ΤΘΥΘΥΘ δ ύα". 

γίάπα δαΐθπι ηπαθάδιη θταὺ ἴῃ ΟἰΥΊ- 
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ἀα ηπηα Κυϊῃδηαθὶ (ΕὙανοὶθ τς πὰ δηααία }}} α ΤΠ] Θ᾽ ΠΔΠ]1η8. 

ΧΥΠΙῚ, 4. 14}} πὶ να Ἰαρσράϊ Πνοι!άϊ. δίδυαι - πη ὑπαία Κνδίῃ 

ἴὴ [15 ΠΙΌΙη. ,Φαθάϊ 18} σα! πὶ ὃρ 78} ππαηηδη πἰ ἀϊἴα, 

ὅ. {({0| ἴῃ {Π|Ζϑὶ πβυμυ αὐ 8 (Ὁ ναπνὸ, ἔγανοϊία ὑπὸ, Ἰθάϊ 

ἘΠ 6] Κυ! Δ Π661 τι58}9]} 61 118. 

0. Κναΐί {πὰη ἢΓάπ)]α (άπ 611}, νὰ Γξάπο Ἰην!η 1 Π|ὸ5. αν ἘΠ 10}}" 

“. (10 σαί ηἶὰπ ρανεκάϊ ὑπαὴ85 σαν! 88 (Θἰπδη5, ὑπδηβ νὸρ- 

δηάδηβ ἀα [15 ἀαραπ 18} παΐδι 18} πἀϑθοιαδη 5. ΤΠ δηὰ ἴηι 

8, ,Αὐμέμδη Κνῖ]α ἴΖνβ, ἐπαΐθὶ σανυ κι ἴη5. ἰργάπιο. 10Π [νᾶ-- 

{παύ}} (Ἰητι8. δ η5 ΚΥυπηδη5. δ]-πι-ριξάϊ σαϊάπθοϑίη ἃηδἃ αἰγεΠάϊ 7" 

9, Κνδίῃ {μη ἀπ {πηγάϊπη, {πάϊοι [ΠΡ πη58 ἰγάπάϊαδαπη [15, οἱ νᾶ- 

(οῖηα σαγδί μἐά! 18}} ΓΓα Καππαηἄδηβ. ἐπάϊπι δηςπαγάϊπι ἐμ ρσα]υκῦῃ : 

10. (Μαπβ ἰνάϊ υδϊ4α]δάμπη ἴῃ 41} Ὀϊα]αη, ἀϊηβ Εδγοι(ἀϊπ8 18} 

δηΐΠδν τηύδ 618. 

11. δὰ δι (ἀϊιβ Π᾿ηάαπάβ [15 ἐπ 84 Οὐ, ἀν] παῦ {ππ|8, 

αηΐῶ ἢἰ ἴηι] [νανᾶ {πάϊ δηΐῃαγάϊ Ἰηδη5 νυ] ναηβ, Ἰηνιπάδηβ Ἐ, Πδιῶβ 

ἀπ πάπ Γναν (ἃ τηίαγοἰβ. 

12. “Ἰαί[α ὑνάϊη {Ἰη0Π 8} (ἈΠ θαςάπβ 714} αἰάά}}} 4 ἰα! απ ὅη 441 

8115, {Π|Ζ61 Ἐ σαί α1 48." 

13. 1} [ἃ τηὐέαγοῖβ ἔα υατΠγ [Δη ἀἀη 5. πὶ νι] πῃ ἀπρῦπα 

(δῖα πὰ 4 ἦι Ππηΐηα, ἂκ [ὃ ἴῃ γα Γ5. Γοηὖβ. Κνυ!παηθβ (πίῃ, 

μα} 05. {1615 π}158. ἢν αὐ δηη 18.“ 

14. ΚνηΠα ἴζνὶβ: αὐ 4] [4 σαγαϊῃίόζα ρσαίδίπδηβ ἀἃ ρΆΓΟΆ 

(δἰ μα πη {πάϊπ γΑ 015. 7ά1η5. πηι [Δ ῃναζιῇ (ἀ6ὶ μάμ]ιθι ἢ {ἰκ ἢ]- 

Ὀδ() ἔ, ραμηάϊν)αα, ΤῈ [ἀθὶ ηάϊν θη ἈΚ ΠΡ (ἢ) Ἐ, ἀδάπ})] δα ἃ." -- 

15. Βόχιη {πη ἀπ Ἰπημὰ Ὀᾶγηδ, οἱ ἴπ| αὐζάϊτοκὶ, σαί! νη δη8 

ἀπαη [ἸρΟ πη] 5 δηαἀθιίαη 118. 

10. ἴτπ ἴδῆιβ. αἰπμάϊξαη 5. ἴη5 Κυδίῃ ΤΠ Όμ. (μ᾽ θᾶγπηὰ ϑαρθϑδῃ. 
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χαὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα ᾿ἰχδί- 
χησόν μὲ ἀπὸ τοῦ ἀγτιδίχκου μου. 

4. Καὶ οὐχ ἤϑελεν ἐπὶ χρόνον" με-- 
τὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑξαυτῷ Εἰ καὶ 
τὸν ϑεὸν οὐ φοβοῦμαι χαὶ ἄνϑρωπον 
οὐχ ἐντρέπομαι, 

ὅ. «ΤΖιά γε τὸ παρέχειν μοι χόπον 
τὴν χήραν ταύτην, ἐχκδιχήσω αὐτήν, ἵνα 
μὴ εἷς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 

6. Εἶπεν δὲ ὁ χύριος ᾿χούσατε τί 
ὁ χριτὴς τῆς ἀδιχίας λέγει" 

7. Ὁ δὲ ϑεὸς οὐ μὴ ποιήση τὴν ἐκ- 
δίχησιν τῶν ἐχλεχτῶν αὐτοῦ τῶν βοωγν- 
των (πρὸς) αὐτῷ (ΞΞ αὐτὸν) ἡμέρας χαὶ 
γυχτός, καὶ μαχροϑυμῶν (ΞΞ -εἴ) ἐπ᾽ 
αὐτοῖς ; 

8. “Ἱ“έγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐχϑδί- 
χησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πί- 
στιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

9. Εἶπεν δὲ χαὶ πρός τινας τοὺς 

πεποιϑότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ὅτι εἰσὶν δί- 
χαιοι, χαὶ ἐξουϑενοῦντας τοὺς λοιποὺς 
τὴν. παραβολὴν ταύτην. 

10. ἄνϑρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ 
ἱερὸν προσεύξασϑαι, [ὁ] εἷς «Φαρισαῖος 

χαὶ ὁ ἕτερος τελωγῆς. 
11. Ὁ «Ραρισαῖος σταϑεὶς πρὸς ἕαυ-. 

τὸν ταῦτα προσηύχετο Ὁ ϑεός, εὐχα- 
οιστῶ σοι, ὅτι οὐχ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοι- 
ποὶ τῶν ἀνθρώπων. ἅρπαγες, ἄδιχοι, 
μοιχοί, ἢ χαὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης" 

12. Νηστεύω δὲς τοῦ σαββάτου, ἀπο- 
δεχατῶ πάντα ὅσα χτῶμαι. 

18. Καὶ ὁ τελώγης μαχρόϑεν ἑστὼς 
οὐχ ἤϑελεν οὐδὲ τοὺς ὀρϑαλμοὺς ἐπᾶ- 
ραι εἷς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἴς 
τὸ στῆϑος αὐτοῦ λέγων Ὁ ϑεός, ἱλάα- 
σϑητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 

14, “έγω ὑμῖν, χατέβη οὗτος δεδι- 
χαιωμέγος εἷς τὸν οἶχον αὐτοῦ ἢ γὰρ 

ἐχεῖνος, ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπει- 
γωϑήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑϊννω- 
ϑήσεται. 

16. Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ 
βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" ἰδόντες δὲ 
οἱ μαϑηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. 

10. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσχαλεσάμενος 
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ὑαύθ 114, οὖ νϑηϊθθραῦ δά ρὰμν αἰ Θ ἢ 

γιμάϊοα πὸ ἀθ δάνθυ[ἃγτῖο τηθ0. 

ΕΛ ποϊθθαῦ ῬΘῚ τηὰ]ύπμ ὑθιηραβ. Ῥο[Ὁ 

δθο δαύθῃι αἰχὶῦ ἰπύγα [6 ΕΠ ἀθαμ ποὴ 

{ἰπη60 60 ΠΟΙΪΠΘΠῚ ΓΘΥΘΙΘΟΥ. 

Ταηθη ααϊᾷ πτηο]ο τα οἱ. τηϊπὶ πᾶθο 

γιάσπα, υἱμάϊοαθο 1{141, 6 ἴῃ που πὸ 

γΘΏΪΘῊΒ [ἀρ] θοῦ πη6. 

Αἰὸ δαύθιῃ ἀομηΐπιιβ Απάϊίθ φαϊὰ ἰμάοχ 

᾿πἰααϊαῦβ ἀϊοίῦ: 

Ἰ)ρὰβ δαΐθμπι ποὸὴ ἰδοϊθὺ υἱηάϊούδηι 

οἸθούοσιμη [οστιπὶ οἰδηηδηί απ δι4 [8 ἀἰθ 

ἃ πορύρ, Θὐ ραύιθηύαμι Πα ΌΘΌΙΪΌ ᾿π 1}}15 

ἴθ σνοῦὶβ ααϊὰ οἰῦο ἔδοϊθὺ νἱ πα] οὔϑηι 

Π]οσαμα. ὙΘΥαπὶ ὑϑηθη ΠἸΐπ5 ΠΟΙΪ 5 

γϑηΐθηβ, Ρααβ, ᾿ηνθηϊθῦ Πάθι ἴῃ ὑβθυγὰ ὕ 

Ἰιχὶῦ δαύθμι οὐ δὰ αποβάϑμηι, (αὶ ἴῃ 

[β οομῆάθρδῃῦ ὑδιησαδηῃ ἰαὉἱ οὐ αἰρου- 

παθϑηύαν Οθύθυοβ,, ρΔυΔΌΟΪΔ πὶ ἰ{Ὁϑιη. 

1). Πποιηΐηθβ δίοθμαθσαιηῦ ἴῃ ἐθπηι- 

ΡῬίαμη αὖ οταγθηῦ, ἀπ ΡΠ! ΔΘ οὐ ἃ]- 

[61 ΡαὈ]Ιοϑη5. 

ῬΠδυ θιιβ [8 5 πᾶ 866 ἃρια [6 οταθαῦ 

68, ργδύϊδβ ἃΡῸ [101] ααϊὰ Πποὴ [Ἐπὶ 

[ἰοαῦ οΘὐθυ! Πομηϊμαμη, ταρύοσθβ, ἰηϊα [Ὁ], 

ΔαΪΟΘαΙ., νοῦ οὐϊδιη ἢϊὸ ρα] οΔΠὰ5: 

ἸΙθίαμο Ὁ ἴῃ [ἀρὈᾶΐο, 

ΟΠ.) 486 ΡΟ[ 1460. 
ἀθοϊπηᾶξ (0 

Εὖ ρυθ]οδηιβ ἃ Ἰοηρθ [85 πο]Θ δὶ 
Π66 οὐσὐ]οβ δά οδϑίαπι ἰθυαγθ, [8 ρθ1- 

ουὐ θοῦ ρϑούαβ (ἀπ ἀϊθθηβ [)6 5, ΡΓῸ- 

Ρἰπβ οἰθο τϊῃὶ ρϑοοδίοι. 

Ἰῖοο σοῦὶβ, ἀοίοθηαῖῦ πἰο τπ|ἰΠ σαΐα 

ἴῃ ἀοπηαμη [ἀϑηϊ Δ0 1110: ααϊὰ ΟΠΊΠΪ5 

4] [6 Θχαϊύαῦ ᾿μαπλ}]1 ἱύπν. οὐ ααὶ [6 
Βατη Ἰαὺ χα] αριθαι. 

ΑΜ γοραηῦ δαΐθηι δὰ {Ππὴ} οὐ ἰῃ- 

[δηύθβ αὖ 605 ὑδηροτθῦ: χαρά οὑπὶ γἱ6- 

γρηῦ αἰ [ΟἸΡᾺ]1, ἱπουθραθδηῦ 11105. 

Το. δαύθιῃ οοηνοσδηβ 1105 αἰχὶς 5΄- 

18 
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ἄτι Τη15. 18} πὶ νυ] ἢ ὑπὸ ἕν, πηΐο ἐπἰχὲ [να]ϑ Κάϊχα ἘΠῚ ἘΠ ἀδηραγαὶ 

Βα 8. 

ΧΥ ΤΙ, 11. ,Αἴηδη, Κυϊίμα ἴχνὶβ : ἰαθὶ πὶ δηαηϊμ ἢ {πιπαδηρδνα]α 

σαί νὰ Ὀδγη, πὶ Κνιη ἢ ἴῃ 1Ζά]." 

18. .18}) ἴτἃ}} ἴπηὰ [Ὁπ|8 γϑικὰ Κυϊῃδηᾶβ ,1,ἀ {Ὧν} πα μοῖρα, ἣν 

τά] πη αβ ΠΠθάἀϊπάϊ5. ἀϊνοιπὸπβ ἃι0)]α ναϊγμάᾳ 7" 

19. Κνϑι! ἰπᾶῃ ἀπ Ἰπηδ ἰιβ νὰ ταὶκ Κυλ 15. ὑπ αἰ μοίρῃ 

ηἰ ἀϊπβιιιη. ἐπ] αἰ Ποὶρθ ηἰθα ἘΞ ἀϊη5. ραΐίῃ. 

90. οΤ]ῦβ δηδθα πη Καηΐ ἘῸΝῚ πὸνϊπὖβ. ἢἰ τηδύνυ]άϊ8. πὶ Ἀ}]-- 

[ἀϊ8.. πὶ ρα]ϊιρανοἰναβ [Π]άϊβ. Γνᾶγάϊ αὐΐδη {πϑίηαπα 718} ἀϊρὶη." Ἐ 

21. ἴτῃ 15. κνυδίμαμβ. (Ὑμαία δ] αὶ ραίαί[ϊα 5 παπᾶ άϊ τηοἰπάϊ." 

22, Οπάιπο)αηθ. ὑπαη ἐμαΐα ἰἀιβ Κυδῃ ἀπ Ἰπημμα ,Ναύ! ἀϊπηὶ8 

{πΠ8 νδὴ {ἘΣ 411], {παΐθὶ μα θάϊβ, ἔγαθαρθὶ 74} σααἀά!! δὶ πη]δαάϊη 

784} παθάϊβ παζΖά ἴῃ Ππηΐπὰ 18} Εἰγὶ 11} 8η ἘΞ τη Κ. “ἡ 

239. ἴτῃ 18 ρμάμπβ)απαβ ἐπαΐα, σαύνβ νυ. νὰβ ἄπ ραθοὶρβ ἢϊα. 

94, Οἰδἰαίμναμᾶς. {πδη ἴημα ἰδία. σαύταμα νϑύγιμαπαηα Κνδίῃ 

᾿Ἠνάϊνα ἀρὶαῦα ὑμπάϊ ἔδίπιι παραηάδηβ Ἰηηρα]ο πη ἴῃ ἰμὶπάδη-- 

θαγα7]α ραΐΠ8. 

2. Πδιμὶζὸ Ἐ᾽ 81Π15 ΤῸ αἱραηδάϊπ {παῖ {παϊχκὸ πδίμ!ὺβ {π41}}- 

Ἰθιπϑη Ἐ ὑπάπ ρα Ιραμηηα ἴῃ ὑπ παδηραγα)]α σας 8 ρ δ] ὑΠδη. ἡ 

20. Κνδίμιη {Ππᾶ1 {Πά] σα!άπβ]ηάδηβ. Ἀπ ᾿νὰβ τηᾶρ σϑηϊίαῃ ὅ΄ 

21. [τ 15 Κνδῦμ, Τπαΐα αππιδ!ὐοὶσὺ αὖ τπλπηδπηι τηϑμξοῖρ ΤῸ δὲ σαί μα." 

28, Κνδίῃ {παη Ῥαίίγιιβ ,άϊ, νϑὶβ δῇιαιπΟίαμη ἃ]]αΐα 14} 1ἀ1{|-- 

αἀδάππι {ππκ." 

29, ἴω 5 Κναίμας ἄπ πη ,Αἰηδη, Κνῖῖμα ᾿ζνὶβ, ὑπαῦθὶ πὶ ἀϊηβ- 

[νὰ ἢ ΤΠ {Π]|χὰ αὐόδξαπααηὰ σαγὰ ἀϊιπάπ ἔααγθίη ἀϊ}{Πάπι ὈγΟ γι 8 

᾿ἀϊπεπμάιπ. Κνὸπ ἀϊιμίπάπ θαγπα ἴῃ ἐπ πάληραν ἃ] 8. σα 5, 

90. ὅδ',δοὶ πὶ δηαηϊμηάϊ ᾿παπαρί! ἢ ἴῃ ἐπδιηπηα τηδ]α, 74} ἴῃ ἀϊνὰ 

{Ππδιηηα Κυϊπηπαϊη ᾿Ιθάϊη ἀϊνοὶηη.΄ --- 

91. Οδηϊμππαηάβ {απ ἐπδὴ5 ἐν!  Κναῖπ αὶ πὰ , 61, ἀβραρϑϑιη 
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αὐτὰ εἶπεν Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσϑαι 
πρὸς μὲ χαὶ μὴ κωλύετε αὐτά" τῶν γὰρ 
τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

ΧΥΠΙ, 17. μὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέ- 
ξηται τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ὡς παι- 
δίον, οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 

18, Καὶ ἐπηρωτησέν τις αὐτὸν ἄρ- 
χων ““δάσχαλε ἀγαϑέ, τί ποιήσας 
ζωὴν αἰώνιον χληρογομήσω; 

19. Ππῖπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Τί με 
λέγεις ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑὸς εἰ μὴ 
εἷς ὁ ϑεός. 

20. Τὰς ἐντολὰς οἶδας Μ]ὴ μοιχεύ- 

σης, μὴ φονεύσῃς, μὴ χλέψης, μὴ ψευ- 
δομαρτυρήσης, τίμα τὸν πατέρα σου 
χαὶ τὴν μητέρα σου. 

91. Ὁ δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύ- 
λαξα(μηνγ) ἐκ νεότητος. 

22, ᾿Αχούσας δὲ (ταῦτα) ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι λείπει" πάντα 
ὕσα ἔχεις πώλησον χαὶ διάδος πτωχοῖς, 
καὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς 
χαὶ δεῦρο, ἀχολούϑει μοι. 

28, Ὁ δὲ ἀχούσας ταῦτα περίλυπος 

ἐγεγήϑη" ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 
924. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Πῶς δυσχόλως οἱ τὰ χρήματω ἔχοντες 
(εἰσελεύσονται) εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ [εἰσπορεύονται]. 

92ὅ. Εὐχοπώτερον γάρ ἔστιν χάμη- 
λον διὰ τρήματος βελόνης διελθεῖν ἢ 
πλούσιον εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ 

εἰσελϑεῖν. 
260. Εἶπον δὲ οἱ ἀχούσαντες Καὶ τίς 

δύγαται σωϑῆγαι:; 
91. Ὁ δὲ εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ 

ἀνϑοώποις δυνατά ἔστιν παρὰ τῷ ϑεῷ. 

28. Εἶπεν δὲ [ὁ] Πέτρος ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς 
ἀφήχαμεν (Ξ: ἀφέντες) πάντα (ΞΞ: τὰ 
ἰδία) χαὶ ἠχολουϑήσαμέν σοι. 

29. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς “μὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰχίαν 
ἢ γογεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυγναῖχα ἢ τέ- 

χγα ἕγνεχεν τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, 
80. Ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβη πολλαπλα- 

σίονα ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ χαὶ ἐν τῷ 
αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 

381. Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἴ- 
πεν πρὸς αὐτούς ᾿Ιδοὺ, ἀναβαίνομεν 
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Ηἶύθ᾽ ῬῈΘΊΥΌΒ γΘηΪΓ6 δὰ πιρ, δὲ ποθ 605 
γϑύδυθ : ἐδ] απ ΘἰὉ Θηΐπ τορπαμι (οἱ, 

Αἴηθῃ ἀἶθο γοδὶβ, φαϊοατηηιιθ ΠΟ 80- 

σΘΡθυῖδ τθρηθαμη οὶ [Ἰοαὐ ρ6 1, ΠΟ ἰπ- 
ἀγα ὶῦ ἴῃ ΠΠΠπᾷ. 

ΕΛ Ἰηξουγορανιῦ Θὰ ααϊάδηι ῬυΪ ΠΟΘ 05 

ἀϊσθηβ Δίδρι ον θομθ, αἰϊα δοίθηβ υἱ- 
ἴδ δθύθυηϑη ΡΟ[ 4600 Ὁ 

Τιχὶῦ δαύθμηι οἱ Ιϑὰς Ουϊὰ τὴ ἀΐοὶξ 

ῬοΟΠαμη Ὁ ΠΘΠΟ ὈΟΠῸΒ ΗΠ [Ὁ]8 ἀ 68. 

Μαηάδία ποίϊ, Νοη οοοἰάθβ, Νοη 

ΠΟΘ ΟΠ θοΥ5, Νοὴ ἔαγέσππι ἔδοὶθα, ΝΟΙ 

ἴδ! Γὰτὶ ὑθ Ὁπηοηΐα ἄϊο65, Ηοποῖᾶ ρᾶ- 

ΘΙ Ὁ} Οὐ τηδίγθῃη. 

Θυὶ αἷἱῦ Ηδϑο οἵπηΐαᾷ οπ[οαϊνὶ ἃ ἰὰ- 

γρηΐαίθ πηθ8. 

Θαο διυάϊίο [Θἤαβ αἰῦ οἱ Δάϊας πηι 

Ὁ ἀθοίξ: οὐπηΐα, ααδΘΟ 416 Ὦδθ65 

γϑηᾶθ οὐ ἀβ ρδαρουθαβ, οὲ μα Ὀἷβ {π6- 
[Δασατη ἰπ Ο86]0, οὖ γΘη] [ΘΟ 6 ΠΊ8. 

ΗΙβ 116 δι 115 οοη τυ ξαύιι5 οἱ, χαΐα 

ἀἴνοβ. ουαῦ γϑ]άθ. 

γιάρθηβ δαΐθθ. 1ΠΠπὰπὶ [65 ἐγ} 6 1 

ἑαούατῃ αἰχὶὺ Θαδη αἰ 116 φαὶ ρθοιηΐδ5. 

ὨδΡΘηῦ ἴῃ Τορηθηὶ 46] ἰηὐγδυηΐ: 

ῬΔΟΙΠ 5. οἱὉ ΘΗ] 1 ΟΔΙΠΘ] ΠῚ Ρ6Ὶ ἔοτδ- 
ΠΊΘ1] ΔΟᾺΒ ὑὐ8 5116. αὶ αἰν θη ᾿ Γ 6 

ἴῃ ὙΘΡΉ ΠῚ ἀοΪ. 

Εὖ αἰχουπηῦ ααἱ δπάϊοθαπὶ Ἐῤ ααϊξ 
Ροίϑίς [αἰγαβ Ποτὶ 

Αἴ 1115 Θυδθ ἱπροί 0111. [απὸ ἀρυά 
ἸΟΤΉΪΠ65, ΡΟΓ 118, Γαηὖ ἀρ ἄδαμη. 

Αἰὐ δαΐθῃι Ῥοίγαβ Εσοθ πὸβ ἀπ ]- 

τ118 οτηηΐῷ οὐ [Θουτ] [Ὁτηὰ8 ἐθ6. 

Θὰ αἰχὶύ οἷβ Αὐηθῃ ἄϊοο γορῖβ, ΠΘΠ1Ὸ 

οἵῦ. αἱ γο]ϊααϊῦ ἀοτησιη ἃϊὺ ΡδΙθηΐθ5 

ααὺ ἔγαίγθβ ἃὰῦ ἸΧΟΥΘΙΗῚ δ ἤ]105 ΡῥτῸ- 

Ρύθυ τϑρηῦμῃ ἀεοὶ, 

Εῤ ποῃ Υϑοϊραῦὺ πιὰ]ῦο ρ]υτα ἴῃ ΠΟΟ 

[ΘΠΊΡΟΥΘ, οὖ ἷἱπ (θοῦ ϊο νϑηΐαγο τνἱζδιη 

ΔΘύθ 1. 

Αἀἰαιηρῇθ δαίΐθη [θὰ ἀποάθοϊμι οἵ 

αἰῦ 1115 ἘσοΘ δίσθηαϊηαβ ΗΐθτΟ [ΟἸ γυμδτη; 
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ἴῃ ἰαίταία]ὸπι [Δ πβέϊαπαάα. 4}} ἐπαία. ραιιδ]ο {παίτἶι ρ δύ δεππβ 

Ὀ (ππ Π]Δη8. 

ΧΙΧ, 32. ,Αἰριθαᾶα ἄπκ ἐπα ῦπι 14}} ὈΠάϊκαα 14} δηϑιηδ δ 78} 

ριροινδάδ. 

93. 714} πϑὈ]Πρρνδηάδηβ ἀβΚυϊπηδη Ἰπημηα 8} {71 4]1ὴ ἀαρα ι15-- 

[ΓΔ πα 1 0}.΄ 

34. 741} οἷβ. αἱ ναϊπίάϊ {π|5 ἔυόςπαπ 14} νὰβ {παΐα ναὐγα ραΐα]- 

οἵη αἵ ἴπὴ 78} πὶ νάπη ὑπ Κνϊπδπόμδ. 

36. Ψα {πᾶη, πα μ παπηθὶ πᾶπνα γὰβ ἴ8 ἰαίγθίκόη Ἐ, ὈΠπη48 

(ὑη58 (αὖ ἔαύγ νἱς ἀὰ αδἰμίγδη. Ἐ 

90. Οδπάμπβ)]αμαβ. {πῃ τηδπαροίη αύγραρραπάθιη ἔα}, ἤνα ν 

{πδΐδ. 

37. Οαἰαίμιη {πα Ἰπιπια, ἐπαΐοὶ ἰδ ίαβ. Ναζόγάϊαβ ὑπαί ρα ρον. 

38. ἴῃ 15. υδ-υπ-νὸρ᾽4α ἘΞ Κυ απ ᾶθ ,[ δία, (ππάπ Ἐ Παγοίαϊ8, 

ΔΥΤἀ] τὴ1Κ 1“ 

99. 741} {πάϊ] ἐλύγραρσαπάδηβ δηαθιζαη ἴηα, 6ἱ ὑπμαμάϊαδαϊ. ΤῈ 

15. πᾶ ἢϊὰ πηάϊβ Ὠγῦρί4α ,Θαηάμπ Πλανο 415, ἀυπιάϊ μΚ "΄ 

40. Οαἰϊαπάδηάθ ὑμᾶη ἴόία5. μάϊπάϊ ἵπα {ἰὰΠπᾶπ ἀὰ [158. ὈϊΠὸ 

πᾶῆνα νὰβ μη [1πηπη8], ἔα ἴηδ 

41. Κυιμαπᾶβ να ὑππ8 νι ]οῖβ οἱ ἐάα)άα 9’ ΤῈΠ 5 Κνδίῃ (Εγάπ]α, 

δἱ αδίϑιην ἄμ. ἡ 

42. 74} ἴδίιβ. Κναίῃ ἀὰ ἵπππια , βίαν : ρα]άπθοϊπβ ἐποῖπα ρὰ- 

ηδ 16 {ππΚ." 

43. {18}} (ὯΠη5 υϑίϑην 718}. [Δ 148, ἴπα ἀν} πη 5. σαΐῃα. 8}. 4118 

τηδπᾶροὶ σαί Πνδη 61 σαΐ ΠαΖθίη σαί. 

ΧΙΧ, 1. 781} Ἱπηρα!θι πη 45. ἐπαίν ]ά 1 ἰαίνοίκδη. Ἐ 

ὦ. 7641} (ἀϊ, συσὴα παιηΐη Πάϊξαηβ Ζακκάϊιβ, (8 νὰ [αὐναμηδίἢ- 

1618 τηδίαυ]δ 714} νὰβ ρϑθῖρβ ; 

8. 76} (ὑκίάα. ρσαίαίμναη ἴδια, ᾿ναβ υὐΠ, [81 εἰ πιδμία ἰαύνα 
᾿ηδηδρθίη, πη νδῃίτάπ 16101185 ν 88. 

4. 41 ὈΠΠγαρ] απ β ἔαύν υδίξάϊν ἃἂπὰ πα κκαθαρτη, οἱ ραίδηνὶ 

ἴηα, πηἰὰ ἴβ δηα {παΐα τηπηάϊαα. ἐπα ῃραρρδη. 

ἥ, 2848} ὈϊΠὰ Κνᾶπη) δὴηὰ ἰπαιημηα [[844, ἸμίαΠνϑηα 8 ἹῸΡ δία 



ΕΥΑΝΟΕΙ͂,. Ττὺς 

εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσϑήσεται πάντα 
τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ 
υἱῷ (Ξε περὶ τοῦ υἱοῦ) τοῦ ἀγϑρώπου" 

ΧΥΠΙ, 82, πΠαραδοϑήσεται γὰρ τοῖς 
ἔϑνεσιν καὶ ἐμπαιχϑήσεται χαὶ ὑχρισ- 
ϑήσεται χαὶ ἐμπτυσϑήσεται, 

38. Καὶ μαστιγώσαντες ἀποχτεγοῦ- 
σιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη ἀνα- 

; 
στήσεται. 

894. Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συγὴ- 
χαν, χαὶ ἣν τὸ ῥῆμα τοῦτο χεχρυμμέ- 
γον ἀπ᾽ αὐτῶν, χαὶ οὐκ ἐγίνωσχον τὰ 
λεγόμενα. 

85. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐ- 
τὸν εἷς ᾿Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάϑητο πα- 
ρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν (-Ξ: ἐπαιτωνγ). 

30. ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομέ- 
γου ἐπυνϑάνετο, τέ εἴη τοῦτο. 

37. ᾿“πήγγειλαν δὲ αὐτῷ, ὅτι ᾿1η- 
σοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 

38, Καὶ ἐβόησεν λέγων ᾿Ιησοῦ, υἱὲ 
“Δαυίδ, ἐλέησόν μεὶ 

39. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων 
αὐτῷ, ἵνα σιγήση" αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλ- 
λον ἔκραζεν Υἱὲ “Ἕαυίΐίδ, ἐλέησόν με! 

40. Σταϑεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν 

αὐτὸν ἀχϑῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος 
δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 

41. (“Ζέγων) Τί σοι ϑέλεις ποιήσω; 
ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 

42. Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ “γά- 
βλεινον" ἡ πίστις σου σέσωκχέν σε. 

438. Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, χαὶ 
ἠχολούϑει αὐτῷ δοξάζων τὸν ϑεόν. χαὶ 
πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωχεν αἶνον τῷ ϑεῷ. 

ΧΙΧ, 1. Χαὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱε- 
ρίχω. 

2. Καὶ ἰδοὺ, ἀνὴρ ὀνόματι χαλού- 
μενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἣν ἀρχιτε- 
λώνης, καὶ οὗτος ἣν πλούσιος" 

8. Καὶ ἐζήτει δεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς 
ἔστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 

4. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσϑεν ἀνέβη 
ἐπὶ συχομωρέαν, ἵνα ἴἔδη αὐτόν, ὅτι 
ἐχείνης ἤμελλεν διέρχεσϑαι. 

5. Καὶ ὡς ἤλϑεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀγνα- 

. 18, 32 ---10, 5, ΜῈ 

Θῦ ΘΟῊ[ἸΠΊΠ. Δ ΡΕΙ δ. ΟΠ πᾶ, 486. ΓοΥρία 

[απὐὖ ΡΘΥ Ργορῃθύαβ ἀρ ἢ] Ποχηϊηϊϑ ; 

ΤΥδαθῦαυ ΘΗΪΠΊ ρθη θ5, οὐ ἰη]α ἀθύασ 

οὐ Πδρ ΘΙ] Δ ὈϊῦαΥ οὐ ΘΟΠΡΘύαυ, 

Εὺ ροϊξαπδμπι Παρ ΘΙ] ανουίηῦ οσοϊάθπί 
ΘΌΠῚ, Οὐ 416 ὑογύϊα, ΓΘΙἀγροῦ. 

Εὖ Ἰρ] 11] Πουτπι ἰη θ] χθυαηύ, οὐ 

οὐαὺ συϑύθαπι {πὰ ΔΡ5ΟΟΠαϊύπτη Δ οἱδ, 

οὐ πὸ ἰηὐθ]θροραηύ αὰ86 ἀϊοοθδηΐῃτγ. 

Ἐδούπμι οἱ δαύθμη. ΟΠ] ΔΡΡΙΟΡ  παὰᾶ- 

τοὺ Ἡ]θΗΟΉΟ, οδθοὰβ αυϊάδπι [ρἀοθαί 
(ϑοὰβ νἱδη πηθη ἀἸ Ο8 8, 

Εὖ οὰπὶ δαᾶίγοῦ ὑαγθδπη ρυδθύθυθαη- 

ἔθπι ἱπύθιτοσαθαῦ ααϊὰ ΠοΟ ο[ρῦ. 

Πιχοϑυπιηὺ δαύΐθμῃ οἱ χαρά [Ιοίπ5 ΝαΖᾶ- 
ΤΘΠΙΙ5 ἐγ βΓϑύ. 

Εῤ οἸαγηανιῦ ἀϊοθηβ Ιοα ΗἸῚ δγυϊά, 

ΤῊ ΓΘΥΘΥΘ Πηθὶ. 

Εὖ αὰὶ ρυϑϑίθδηῦὺ ἱπούθραθαηὺ θυτη 

αὖ ὑδοογθῦ: ἱρίθ σϑῦὸ τηυ]έο πιϑρὶβ οΪ8- 

ογηδθδὺ ΕἾ: Πανὶ, τη! ΟΥ̓  Θ πηρὶ. 

δύδηβ δαύθιῃ [65 ᾿αΓ1ὺ ΠΙΌΤα ἃ ποὶ 
διὰ [6: οὖ ΘΠΔ ϑΡΡτορί πααϑίοὐ, ἰηξου- 
τορδνυιῦ 1Π11ΠῚ 

ΠΙσθηΒ Θυϊάᾷ {101 νἱὶβ ἔδοίδτη Ὁ Αὐ 1116 

αἰχιὺ Τομηΐηθ., υὖ νἱάθδμη. 

Εὖ Ἰοίαβ. αἰχιῦ 1}}} Βοίρίοθ, βάἀθ5 ἐμ, 
{6 (4Ἰσαμι ἔθοϊί. 

Εύ οοῃ οί {πὶ νἀ, οὐ (ϑααθθδύαγ {ΠῸ τη 

τηϑρ ΠΟ ἢ 5. ἄθαπι. Εὖ ΟΠΊηΐβ Ρ]605 αὖ 
νἱαϊῦ, ἀθα1 ΙΔ ἀθπι 460. 

ΕΓ Ἱπρτθία5 ρου] αθαὺ ΗϊοτῖοΠο. 

Εὖ Θ0606. Υἱῖ ποηηθ Ζϑοοῆδθιιβ, οἱ 

80 οτδῦ ῬΥΪΠΟΘΡ5 ΡῈ] ΟΔΠοΥτπι, δὲ ἱρίδ 
ἀΐνθ5, 

Εὖ χαδογοθδῦ νι άθγο Τϑἴαμη ααὶβ οΓΓοὺ, 
οὗ ΠΟ Ρούεδγδὺ ρίδϑθ ὕυτρα, φαΐᾷ [δύ 

ΡΆΓΠΠΙ5. ογδύ. 

ΕΓ ΡΥΔΘΟΌΤΥΘη5 ΔΙ ΟΘπαϊς ἴῃ ΔΥΡΟΥΘΠΙ 

[ΥΘΟΠΊΟΤΠΙ αὖ νἱἀοτού {Πὰππ, ααΐα, ἰπ46 

οεδῦ ὑγδηβ᾽ ΠῚΒ. 

Εὖ οὰπῃ υϑηϊ οὐ διὰ Ἰοοαμα, [αἰρ᾿ οἴ ΘΠ 5 
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σαίλην Ἰηᾷ 14 Κναίῃ ἄπ πη, Ζακικάϊα, [πἰππη] 4 Π 45. ἀδ] ἢ αἰ[άϊρ : 

πἰπηηδ ἀαραὰ ἀπκ ἴῃ σαγτάα {πο παιηπια [Κὰ} ἵκ νἱἹίδῃ.ἡ 

ΧΙΧ, δ. οὐ ἢ (π᾿ πη] 5. αὐτάρ 18} ἀηά πα ἴηὰ [αρη η68. 

ἴ. 481} ραία! Πναπάδηβ ἃ}141 Οἱ! ἀδάαη Κυιπδηάδηβ, ὑπαΐθι θὰ 

[γαναύν 15. τηδη5 ρα]άϊ.}} [π᾿ σαν] πϑ(8]]8η. ἡ 

8. δίαηάδπαβ ἐπὰη Ζακκάϊιβ. Κναίῃ ἀπ ἔγάμ)ϊη , 541, Πα] θαΐα ἀϊρὶ- 

πἶβ τηθἰηἷ5, ἔγάυ)α, σδαά!}}}ὰ ἘΞ αη] δ άϊη 181} 1α θά] ἢν νὰ δἰ πο! άὰ, 

Πα αν ἔα 10} {τὰ ρ11α 8.“ 

9. Κνδί ἐμᾶπ ἄπ ἵπηπια ἰδίαβ, {παΐοὶ ,ΗἸμηπα ἄαρα πδίθὶ 5 

ὑπϑιηπηα, σα ναυίῃ, αηὐθ 741} [ἃ [ἀπ5 ΑΡΥ Δ ΔΙ 5. ΤΠ, 

10. Κναμὶ ἄπκ [ἀπὰ5 πηΔ 5 (Ὁ Κ]Δη 78 Πα 5] ὑπὰπ5 ἔα] ΓΔ ηΔῊΒ.“ὑ 

11. Αὐ ραπάπβ)απααμπη ὑπαῃ ἴπὶ {παΐα, Ὀϊάπκαηαβ κυνί ρα] αΚόη, 

Ὀἱ ἐπαΐθὶ πᾶμνα ἰαίνα[α]ὸπι νὰβ 18} {παπΐα ἵπι, οἱ (ὰπ8 [Κα] 4α. νΠ Ἐ 

{Ππαδηραγα! σαὶ! σα νηκ πη. ] 8, 

12. Κναΐῃ (παπ ,Μδππα ἔπη Ἐ σὐααϊκα 5. σασρτάα ᾿Δη615 [γ8η1-- 

18 [15 {π᾿ πἀδηραγα)α 14} σανδηάῖαα [ἸΚ. 

13. Αὐμάϊϊαμαἀβ {πη ἰαίϊπιη [ΚΑ] ΚΠ 5. (οἰηδη5. ἰσαῦ ἴπὴ ἰαίπαη 

4ἀ 5. 14 Κναῖι ἀπ ἴπι ἸΚἀυρος!, απὐὰ Τκ Κυνϊπηάα." 

14. .(ἴππι θαύνρ]απθ 15. ἢ]άϊἀδάπη. ἵπὰ 1] Ἰη πα! ἀ δά ιη δίτσιι ἃν 

πηπιῳ ΚυιΠπαπάδηβ ΟΝῚ νἱ]θίτηα, {πᾶηὰ {Ππ|παδηῦη Ἐ πἰαὺ πη [15."ἡ 

15. 140} ναί, ΙΓ Πὸ αὐναηάϊάα {ἰκ αὐξγα, πάη! πη η 485 ὑπ᾽ πάδη -- 

σαγάα. 16} Ππάϊπηάϊς νὸρ]αη ἅὰ [15 ἐπδη5 [Κα] καηβ, ὑπάϊπηθι δὐραῖ 

ὑπαΐα ΠΠᾺΡΥ, οἱ σακιιπηϊαδαϊ, ἤνὰ νυ} 1 Ζ} σαναύν δα]: 

10. (Κναιη {πδη (ἃ ἐπα Κν! Παη 45 Εγάπ]α, [Καὐΐβ ὑπθίηβ ρἃ- 

νύν ΐα ἰαίππη [Καιίδηβ." 

11. 14} Κναΐ ἀπ ἵππμα,  Α11ὰ, σῦάα {Κ8]}: πηὐὰ ἴῃ 161 ἘΠ|61- 

πὰ ἔνα Ὁ ἰγίρρονθ, [Ἰ}418. νὰ] ἀπ ηϊ Πα θαπ 8. αν Ἐ ἰδία η θαι ν βίη." 

18. ,“Τὰ}} Κνδη ἀηΐπαν κυ! Ππαπᾶβ Εγάυ]α, [Καιίβ {Πποῖη8. σαναύμξα 

Πιηΐ [Κκα{ίαηδβ΄, 
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βλέινας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτὸν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβη- 
ϑι" σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴχῳ σου δεῖ 
με μεῖγαι. 

ΧΙΧ, 6. Καὶ σπεύσας χατέβη, καὶ ὑπε- 
δέξατο αὐτὸν χαίρων. 

ἢ. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, 
λέγοντες, ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὺὴ 
εἰσῆλϑεν καταλῦσαι. 

8. Σταϑεὶς δὲ Ζαχχαῖος εἶπεν πρὸς 

τὸν κύριον ᾿Ιδοὺ, τὰ ἡμίσεια τῶν ὑπαο- 
χόντων μου, χύριε, δίδωμι (τοῖς) 
πτωχοῖς, χαὶ εἴ τινὸς τι ἐσυκοφάντη- 
σα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 

9. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦς, ὅτι 
Σήμερον σωτηρία τῷ οἴχῳ τούτῳ ἐγένε-- 
το, χαϑότι χαὶ αὐτὸς υἱὸς βραάμ ἔστιν" 

10. Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώ- 
που ζητῆσαι χαὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

11. ᾿ἀχουόντων δὲ αὐτῶν ταὐύτα προσ- 
ϑεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς 
εἶναι ᾿Ιερουσαλὴμ αὐτὸν χαὶ δοχεῖν 
αὐτοὺς, ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βα- 
σιλεία τοὺ ϑεοῦ ἀναφαίνεσϑαι. 

12, Εἶπεν οὖν ἀνϑρωπός τις εὐγε- 
γὴς ἐπορεύϑη εἷς χώραν μαχράν, λα- 
βεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 

18. Καλέσας δὲ δέχα δούλους ἕαυ- 
τοὺ ἔδωχεν αὐτοῖς δέχα μνᾶς, καὶ εἴ-- 
πεν πρὸς αὐτούς Πραγματεύσασϑε ἕως 
(Ξ ἐν ᾧ) ἔρχομαι. 

14. Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 
αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπί- 
σω αὐτοῦ λέγοντες Οὐ ϑέλομεν τοῦτον 

βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
16, Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελϑεῖν 

αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν 
φωνηϑῆγναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, 
οἷς ἔδωχεν τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ, τίς 
τί διεπραγματεύσατο. 

16. Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων 
Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσηργάσατο δέχα 
μνᾶς. 

17. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ΕὐΪγε], ἀγαϑὲ 
δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, 
ἴσϑι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέχα πόλεων. 

18. Καὶ ἦλϑεν ὁ δεύτερος λέγων Κύ- 
ριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 

279 

Τοῖς υἱάϊῦ Πὰπὶ οὐ ἀϊχὶὶ δ οὰπὶ Ζδο- 

Ομδ866, ἔο[πὰπη5 ἀοθίοθηθ, ααἰδ ᾿οαϊρ 

πη ἄοιπο ὑπαὶ ορογίθὺ τη6 τηϑ 676. 

ΕΛ ἔοι πη ἀθβοθπαϊύ, οὐ ϑχοθρὶν 1]- 

Ἰυτη σδιάθῃη8. 
ΕΠ οὑπὶ νἱἀουθηῦ ΟΠ]Π65, ΠΙΌΤΤΠ ΠΥ δ ἢΐ 

ἀϊοοπίοβ ααοα 84 Πομπηΐη 6 πὶ ρθοσδύο θη. 

ἀἰϊγουο [[6ὲ. ὺ 

δίδηβ δαίοιη Ζϑοοΐδοθιβ αἰχιὺ δά ἀο- 

γηϊηαιη Εσοο απ ἀϊατπη ὈΟΠΟΙΠΊ ΠΊΘΟ- 

ΤΠ|, ἀοτηΐπθ, 40 ρδαρουῖθα5, οὐ [ἰ αὐ]4 

ΔΠΙσαοπὶ ἀοίγαπαανί!, τράάο απ ΔαΤᾺΡ]τΠ,. 

ΑΙἴῤ Τρία. δὰ θη φαΐξ ὨοάϊθΘ ἴδ] 

ἀοπηαΐ παΐϊο ἔδούδ, ἰδ, 60 αποᾶ οὐ ἱρίθ 
ΠΠΙὰ5 ὖ ΑΡΥΔΠΔ6: 

Ὑοηΐϊῦ οηΐπὶ Η]Π5 Ποιηΐηϊθ ΘΌΔΘΙΘΥΘ 
οὐ [ἱγιιπὶ ἔδοθτθ σαοᾶ ρουίθγδύ. 

Ηδθο 11Π18 Δα ἀμ 5 Δα 11 ΟΊ 6 η 5. αἰχ τὶ 

ΡΔΙΔΡΟΪΔ.., 60 αυοά εοἴοὺ ρτοὸρθ Ηἰο- 
γα (16 πι, οὖ ααἱᾶ ΘΧΙ μη αγθηῦ αποα Ο01- 

ἔο ὈἸπὶ ΟΡ ΠῚ ἀθὶ τϑη 6 Ὁ γθύατ. 

Πιχὶῦ ΟΥΡῸ ΠοΙηο ααϊάδπι ΠΟΡ1]Π15 Δ} 

ἴῃ ΥΘΡΘΊΟΠΘΙΩ ἸΟΠρΊ Πα] αδτη 8οοίροθ [ΠῚ 

ΤΘρηατη Οὐ ὙΘΥυΘΥίΐ. 

Ὑοσδύϊβ δαύθηῃ ἄθο θη [Ὁ ΥΥ]5 [15 ἀ θα 1 

1115. ἄθοθῃι τηη88, οὐ αἰἷὺ δά 1105 Νβρο- 
{ἰδ Π1}}}} ἀππὶ σΘη]ο. 

Οἴνοβ δαύθπι οἰβ οἀογϑηὺ {ΠΠππ|, οἵ 
τη ϑυπιηὺ ἸΘρ δύο πὶ ρο[Ὁ 1Πππὶ ἀϊοθηἐθ5 

ΝΟΙΌΠΙαΒ. ΠΠΟ ΤΘΡΏΔΙ 6 [ἌΡΘῚ ΠΟΒ. 

Εὖ ἰδούστη οἱ αὖ τϑαϊγοῦ δοοθρίο 

ΤΘ00., οὖ ἰυ{{|Ὸὸ σοσϑυὺὶ [ΘΥγῸ5 ΠΌΙΡῚ5 

ἀραϊῦ ρϑοσηΐαπι, αὖ [οἰγοὺ ααϑηύαμη 4815- 

απ πθρού᾽ δέ. οἰζοί. 

Ὑρηϊῦ δαΐθπι ῬΥΪΠΊ5 ἀἰσθη5 ΠΟΙ, 

πγη8, ὑπ, ἀθοθ ΠῚ πηη85 δα  [Ἰν]ὺ. 

Εῤ αἷῦ 111 Επρθ, θῸΠ6 ἴθῦνθ, φαΐ ἴῃ 
Ἰη0αϊοο Πα 6115 [αἰΓὈ, ογβ ροὐθ[αύθπι 

ὨΔΡΘΩ5 [ἀργῷ ἄθοθπι οἰγι αύθ5. 
Εὖ ἰύθυ. σϑηϊὺ ἀϊθθηβ ΠΟΠΠΪΠ6. ΠΙΠ8, 

ὑπ, ἔθοϊῦ χαϊπαθ. πηη88. 
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ΧΙΧ,19. Κνδῦι ἔπδη 4} ἀπ ἐπαππιπια 84} ἐμὰ {1415 αἰατὸ Ἐπ θαύγριιη ἡ 

20. 014} ἴπτη8 Κνδῖη Κυϊμαπάθ ΕὙἸάυ]α, [(ἀἱ, (ὰ [καὐύα {πΠ6 18, 

{Ππδπηϑὶ παράϊαα, σαϊαριαα ἴηα ἴῃ [δ η1η. 

91. Οιία Π5 ἄὰπκ ἐππκ, απὸ ᾿ηδηπαὰ Παγάϊβ ἴ8: ΠΙΙΠηΪβ5, ὑπαΐθὶ 

ηἰ Ἰαρὶβ, 4} (Ὡ6]{Π|5, ἐπαῦθὶ ἢἰ [ἀϊϑι.. 

22, 741} Κναΐ! ἅὰ ηπηὰ {75 πππηΐπα ὑπϑὶ πϑιηπηα, (74. ὑπακ, ππ- 

[6174 [Καὶκ 14}} Ἰαΐα. νἱ Π]5, ἐπαΐθι Ἰκ ᾿πδηπα Παγάτι5. ἴηι, ΠΙΠΏ8ΔΠ65, 

ὑπαὐδὶ πὶ Ἰαρίάα, 14} (πρὶ ὑπ η65, {παΐθι ἢἱ (ἀ ὃ ; 

23. 184} ἀπηνὰ πἢἱ αὐἹαρι 5. ἐπαΐα ΠΌΤ τηθῖη ἅπι {Καξίδιη Ὁ 18} 

Κυϊηδη 5. τη] γόκγα σα]άυ δ α]άτπ {παΐδ." 

24, Τὰ} ἅὰ ἐπάϊπη [αὐτγαἀπηἀαηάδαιη Κναί! ΝΙΠ ΠῚ αἢ Πημηᾶ 

{πδη8, [Καί 14} οἱ 10} ἐπαιηπια {πὸ ἰαίπαη ἀἀ 1108. Πα Δηα]η. ἡ 

25, 14} Κνδίμπη ἀπ τηπιὰ ,ΕΥάπ)]α, παρά! ἰδίμπαη ἀ 4105." 

20. Κυία 4115. ᾿ζνὶβ, ὑπαῖοὶ ναι) Ππαθαπάαπᾶ σἰθαάα, 
ΤΠ ἃ ἐπαπηηα πη θα απ 14} ἐπαΐθὶ Ππαθάϊε ἢ, αἰπίπηδάα αἵ Ἰπητηδ. 

21. ΛΙίμδη ἐνδιμαύῃ ἢ] δη 5. πηθίηδη5 141η8η8, {πάϊ61 πὶ ν]] 4 8.-- 

ἄππ πὴϊκ ἐπ πἀδηδη  αἰαν [15, ΓΙ Ί ἢ ΠΟΙ 78} πεν 10} ἔαύσα, Τη15."ἡ 

28, 761} Κυ παηᾶβ ἐπαία 14 474 ἔγαμι, ἀβρασραηαβ ἴῃ [αἰγα] γᾶ. 

20, Δ} ναγίπ, ὈΠΠῸ πόηνα νὰβ Βδιίπβίαρϑιη Ἐς 14} ΒδύΠ Δ] ] πὶ 

αἴ βαϊγρτη)α, ὑπαίοὶ μάϊαα, «αἰδν]ὸ ἢ, Ἰηίαπαϊάα ὕνδηβ [ρδη]δ [ὁἱ-- 

ηάϊΖῶ, 

30. Κυνιπδηα5., Οἀρραίβ ἴῃ {πὸ νγὰνίγ πὸ ᾿άϊπι, ἴῃ {Π|- 

ζΖάϊοὶ Ἱπηρασσδηάδηβ ὈΙρΊ ΙΒ Ἐ Γα]δη ἃ Π]άπ8 σαθαπαδηδηδ, ἃπα ὑΠδπη- 

"ηϑὶ πὶ ἀϊηβῆπη ἀϊν ᾿πδηπὸ [αὐ : ἃπαθὶπαδηδη5 ἴπα αὐ αΠαΐϑ. Ἐ 

31. 48} )7αθάϊ Ὦνᾶαβ ἴσκν!βῈ γα ῃπάϊ θὰ ἢνδ Δηαοὶ πα β΄, [νἃ 

Κνὶνάϊι5. ἀπ Ἰπηιηα, {παΐοὶ «ΕὙάυ)α {118 σαί ΘΙ." 

32. (ἀδ)᾽ο πη δη5. ἐπδῃ, {πάϊ Ἰη!φη] 8 η5 Ὀϊρδίπη, [ναν Κνδίῃ 

ἄτι ἴηι. 

39. Απαθιηαδηήδηη {πῃ ἴῃ Κνυδύμαη {πάϊ [Γάτπ] η5 Ἐ {Π|5. ἄτι ΤΠ 

.0 1. ἢνὸ ἁπαρθιηαίβ ὑπαηὰ {πἰδη 7" 

34. ἴδηι οἷβ. Κνυδίμαμ. γάτα ἐπαύγ τις {π15. 10." 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ, Τῦς 

ΧΙΧ, 19. Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ 
γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. 

20. Καὶ [6] ὃ ἕτερος ἦλθεν λέγων. Κύ- 

ριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου. ἣν εἶχον ἀπο- 
χειμένην ἐν σουϑαρίῳ᾽ 

21. Ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνϑρω-. 
πος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐχ ἔϑηκας, 
καὶ ϑερίζεις ὃ οὐχ ἔσπειρας. 

2. “έγει (δὲ) αὐτῷ Ἔχ τοῦ στό- 
ματός σου χρινῶώ σὲ, πονηρὲ δοῦλε. 
ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνϑρωπος αὐστηρός εἶμι, 
αἴρων ὃ οὐχ ἔϑηχα, χαὶ ϑερίζων ὃ οὐχ 

ἔσπειρα; 

28. Καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωχας τὸ ἀο- 
γύριόν μου, ἐπὶ (τὴν) τράπεζαν; χἀγὼ 
ἐλθὼν σὺν τόχῳ ἂν ἔπραξα αὐτὸ. 

24. Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν “4ρα- 
τε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν μνᾶν χαὶ δότε τῷ 
τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 

25. Καὶ εἶπαν αὐτῷ Κύριε, ἔχει δέχα 
μνᾶς. 

20. “1“έγω (γὰρ) ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ 
ἔχοντι δοϑήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχον- 
τος καὶ ὃ ἔχει ἀρϑήσεται (ἀπ᾽ αὐτοῦ). 

21. Πλὴν τοὺς ἐχϑρούς μου ἐχείγους 
(Ξ- τούτους), τοὺς μὴ ϑελήσαντάς με 

βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε χαὶ 
κατασφάξατε [αὐτοὺς] ἔμπροσϑέν μου. 

28. Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμι- 
προσϑεν, ἀναβαίνων εἰς “Ιεροσόλυμα. 

29, Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἷς Βηϑ- 
φαγῆ καὶ Βηϑανίαν πρὸς τὸ ὅρος τὸ 
καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο 
τῶν μαϑητῶν (αὐτοῦ) 

80. εἰπών Ὑπάγετε εἰς τὴν χατέ- 
γαντι χώμην, ἐν ἣ εἰςπορευόμεγοι εὑ- 
ρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐ- 
δεὶς πώποτε ἀνϑροώπων ἐχάϑισεν, [καὶ] 
λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 

31. Καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί 

λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ, ὅτι Ὁ χύ- 
ριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 
92. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμέγοι 

εὗρον, χαϑὼς εἶπεν αὐτοῖς. 

338. ““Ζυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον 
εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί 
λύετε τὸν πῶλον; 

94. Οἱ δὲ εἶπαν [ὅτι] Ὁ χύριος αὐὖ- 
τοῦ χρείαν ἔχει. 

19, 19-- 34. 281 

Ε0ὺ πυΐϊο αἷῦ Εῤ τὰ οἱδο ἤιργα ααυὶη- 

46. ΟΕἰν ξαύθ5. 

ΕΛ ΔΙΌΟΥ νϑηϊῦ ἀϊοθηβ Ομ πΠ6., 6006 

τηη8, πἃ, αδπιὶ ΠΔΡαΪ ΤΘΡΟΙ[ ἔτ ἴπ [τ- 

ἀδτῖο : 

Τιηναὶ ΘηΪπὶ 6, απἰὰ ΠΟΠ]Ο ΔῈ ΓΘ ΥῚ5 

5, [01115 αποὰ ποη ΡοΟ[ἰ Ὁ, οὖ τηρίϊξ 

ααοὰ πο [γα Ϊ Π Δ Ὁ]. 

Τιοῖδ οἱ 6 οὔθ ὕπο 6 ἱπάϊθο, [ὉΥγ6 

ῃθααδπη. ϑοίθραβ αποὰ ΘρῸ ΠΟΠΊΟ 8ι- 

[[ϑγὰβ [πὶ (0116 5 απο ποη Ροίαϊΐ, οὐ 

γτηθύθῃβ απο πο [Θιηἱ πὶ ὕ 

ΕΛ φαδιθ πο ἀ6α Ὁ] ῬΘΟΌ ΙΔ ΠῚ τη ΘΆΤη 

διὰ τηθηΐδπ οὐ ΘρῸ Ὑϑῃΐθηβ ΟἸΠῚ ὉΓΌΤῚΒ 
αὐΐᾳχαθ Θχθρι [τὰ 1Ππά. 

ΕΛ δἀϊιαῃύθαβ αἰχιῦ Αὐΐοτύθ 80 1110 

Ἰπδπ οὗ ἀδύθ 1Π1] ααἱ ἄθοθῃὶ ΠΙΠδΞ 

Βαρθϑύ. 
ΕΛ ἀϊχουπηὺ οἱ Τουηΐηθ, παροὺ 466 6Πὶ 

1ΠΠ 8.8. 
Πῖοο δαύθηι σοδὶβ 4αΐδι ΟΠΠὶ πᾶθθηΐΐ 

ἀδοϊθαγῦ, 8ἃ0 60 ϑδϑιυύθπι απ πο0η Πδθθύ, 

οὐ αποὰ παροὺ δαϊουθύυυ ἃ 60. 

ΘΓ ὑδῃ!61) πη 005 ΤΠ605 [ΠΠ108, 

4] ποϊπθυαηῦ ΠΊΘ ΓΘΡΏΔΙΘ [ἌΡΘΙ (6, 8δά- 
ἀποϊίο πὰς οὖ ᾿πύθυποϊῦθ δηΐθ τη6. 

ἘΛ Πῖ5. ἀϊοῦίβ. ργυδϑοθάθθδί δίδοπάθηβ 

ΗἩ]ΘΓΟΓΟΪ τη 81. 

Ελ [δοίαπι ον οαπὶ ΔΡΡΙΟΡΙπαπδίΓϑὐ 

δα Βοίμέΐαρο οὐ Βοιμδηΐδηι διὰ πιοηύθιη 

ααἱ νοσϑύαγ οἸν δε, τηϊΠὐὺ ἄπο5. αἰ [οἷρα- 

Ιοβ [05 

Ποθη5 106 ἴῃ ΘΔ Θ]] τι αποά σομύγἃ 

οἵδ, ἰῃ φαοά ᾿πύγοθιηύθα ᾿πνθηϊθύϊβ ΡᾺ]- 

ἴὰπι δἰπ8θ 8]Πρϑύαμη., οὐ η 6 Π10 {Π|- 

δ πὶ ΠΟΙΆ ΠῚ (ΘαἸ : [ΟἸγ 6 1Πππὶ οὐ 

δαἀάαοϊέο. 
Εὺ ἢ αυἱδ νοὸβ ἰπύθυγσορανουϊῦ ΟἸΔγ6 

(ΟἹ ν 1015 [16 ἀἰσοίϊβ οἱ, ααΐα Τοτ Ϊ ΠῈΞ 

ΟΡΟΙ8ΠῚ οἷὰβ ἀοἀοτδέ. 

ΑΡἱθυαπῦ δυιύθηῃ ααΐ ΤΠ ουϑηύ, οὐ ἰπ- 

γνϑηθυπηὐ [Ἰοὺ αἀἰχὶὺ 1115 ΓΓἀπέθπι ρα] ] 01. 

δον τ θα5. ϑαύθπι 1115. Ῥα]] πὶ αἴΧ6- 
γαηὺ ἀοτγηϊηὶ οἷα δὰ ἴΠ|ὸ5 Οὐ [οἸν 

Ρυ]Π]ατη ὃ 
Αὐ 111: αἰχθύαηὺ αἰ )οπηΐπιιΣ ΘῈ ΠῚ 

ῃθοθΙἀτῖαπη Παρρί. 
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ΧΙΧΣ, 35. 181} αἰζαύμιαη. ἐπαπα βαϊαη ἴδῆια 78 ἀβνδιραπάδη5. ν 5 

(οηὺβ. δὴ ἐπαπα δι]αη υδίαἰ!ἀάπη ἴδίι. 

90. ααρραπάϊΐη ἐπδη Ἱπηπιὰ αἰ ταν! δ άπη Ἐν δε] τη [οἰ άϊπ| ἀπ νἱρᾶ. 

94. ΒΙ[πΠὸ ἐπδη ἴβ πόμνα νὰβ [αύπδη αὐ Ἰθ44]}1η ἘΞ {18 ΓΙ Γρτιη}15 

δΙδναθαρηηθ, ἀπραπηθη ἃ] ΑἸ] πηὰπαροὶ {Ἰροπ]ὸ ἐπρίηπάδῃβ. ΠπαΖἼδη 

δαῖῃ {ΠΡ ἀϊ τ Κι] 1 ἴῃ «]]ἀϊχὸ, {πόζο() Ἐ Γἀηναη, πηδῃὐὰ 

98. Κυιπαηάδη5 ΤΕ αἰ ἀα Ἐς (ἃ Κνυϊμηαπάα {ππάδηβ ἴπη ΠΑΙΠΪη 

[γά]1π5. σαναίγεῃὶ ἴῃ Πἰπηΐπα 18} να]ίμιι5 ἴῃ μά} ἘΠ] 81" " 

39. Χ58}} (υτηᾶ] ΕΔΥοΙΓἀϊδ τι {π|χάϊ τπηδηαροίη Κνυδέμαη ἀπ ἸπηΠιὰ 

[ἀν], ΓὰΚ ὑπάϊπη [ΠΡΟ Π] πὶ {Ππδἰπάϊηι. ἡ 

40. {Ζ54}} δηδμααηαβ Κναΐῃ ἄπ ἴπι  Κντ]ὰ ἘΞ ̓Ζνὶβ, ὑπαίοὶ 74 0άϊ 

{πάϊ Παναηά, [ξάϊηδ5. ΠΥ ρ] πα." 

41. {1} (ὉΠ56] πᾶθινα ναβ, ραίαί ῃναπαβ ὑπὸ θαύτρ ράϊρτού Ὀἱ ἐπὸ, 

42. Κνιδιδηάβ, ἐμαΐοὶ «(10Π νι οἷ5 76} {πι. ἴπ {πϑηλῆα ἀᾶρα 

{Π6᾽ Πδηηιηδ, (πὸ ἀπ σαναίγ Πα {πο πδιηπηα ἢ Τ6Π} πὰ σαβα]ρὶπ ΤΠ| ἔαύγα 
ἀπρδιη {ποδί ηάϊη], 

43. “Τηαίοὶ Κνππηδηά ἀαρῦβ ἀηὰ {{π|8Ἐ 14} Ὀϊσταθαπα ἢδηάβ 

ὑποίηήϊ σταθάϊ "' ἐπὰκ 14} ὈΙΓαπάαπα {ππκ 18} Ὀϊνάϊθ] απ ἐππκ 

4]] αἰ Πγὸ. 

44. .1ὰ} αἰνεμάϊ ἐμὰκ σαϊθη]απα 78} θᾶμα ὑμοῖπα ἴῃ ἐππ8, 78} 
ηἰ Ἰδίαηα ἴῃ {ππ5 [[ἀϊη ἀπηὰ [[ἀϊηὰ, ἴῃ {Π]Ζϑὶ πὶ αὐκαηἐ μα ἐπαΐα χὰ] 

ΠΙΠΠ ΘΙ 415 ὑποϊηάϊχὸβ. 

45. «}} σι] δ Πδη 5. ἴῃ 41} ἀπραπη τδναίγραμ ὑπδη5 Ἐ ἐγαθαρ]δη- 
δ η5 ἴη ἴχάϊ 18} Ὀιρ]απάδη8, 

40. Κνιιπαμ5. ἀπ ἴπ, Ομ ! 11} ἹΓ{, ἐπαῦοὶ (Οαγάβ. πιθίηβ ραγάθο 

ὈΙαὺ ΤῸ; ΤῸ 105. ἴπα σαίαν! ἀδἀα0}} ἀπ Πρ )]α ἘΞ πα." 

47. 11} νὰβ Ἰάϊβ)αηάβ. ἀαρὰ ᾿νδιηηθη ἵπ ἐπίχάϊ 41}. 1ῈΠ ἐπάϊ 
Δα (τη Γδη5 Ἐ σα] 5. 78} ὈΟκαν) 5 Γὁκι ἀθάπη ἴπα ἘΞ ἀδκν [Ἐ] π΄ [8}} 

{πάϊ ρα ΓΔ ἢ5 Τὰ Παρ  η8. 

48. «1}} ηἱ Ὀἰρδίαη, νὰ ρσαίαν!ἀδἀοίηα. πιδηαροὶ ἄπκ ἃ]ακ]ὸ 
να μά ϊἀα, ἅτ ᾿μάτιβ] ἢ. ἸπΠηΠ]Δ. 

ΧΧ, 1. ζ6}} γαυῦπ ἴῃ [ἀππλιηιηὰ ἀασὰ [ἀϊηάϊχὸ αὐ [615] πα] Ἱπηπιἃ 



ἘΨΑΝΟΘΕῚΙ, ΤὺῪ}σῸ. 19; 35 ---20, 1. 

ΧΙΧ, 35. Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ᾽Ἴη- 
σοῦν χαὶ ἐπιρίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 

86. πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπε- 
στρώγγυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 

87. ᾿Εγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς 
τὴ χαταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν 
ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆϑος τῶν μαϑη- 
τῶν χαίροντες αἵνεῖν τὸν ϑεὸν φωνῇ 
μεγάλη περὶ πασῶν, ὧν εἶδον δυνάμεων, 

38. “έγοντες Πὐλογημένος ὁ ἐρχό- 
μενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου" εἶ- 
ρήνη ἐν οὐρανῷ, χαὶ δόξα ἐν ὑννίστοις. 

89. Καί τινες τῶν «Ῥαρισαίων ἀπὸ 
τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν “1ιἰδάσχα- 
λε, ἐπιτέμησον τοῖς μαϑηταῖς σου. 

40. Καὶ ἀποχριϑεὶς εἶπεν (αὐτοῖς) 

«Ἱέγω ὑμῖν, ὅτι ξὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, 
οἱ λίϑοι χεχράξονται (ΞΞ- χράξουσιγ). 

41. Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν 

ἔχλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν, 
42. “έγων ὅτι εἰ ἔγνως χαὶ σὺ καί 

γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ τὰ πρὸς εἶ- 
ρήγην σου" γῦν δὲ ἐχρύβη ἀπὸ ὀφρϑαλ- 
μῶν σου" 

48. Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, χαὶ 
περιβαλοῦσιν οἱ ἔχϑοροί σου χάραχά 
σοι χαὶ περιχυχλώσουσίν σε καὶ συνέ- 
ξουσίν σε πάντοϑεν, 

44. Καὶ ἐδαφιοῦσιν σὲ χαὶ τὰ τέχνα 
σου ἐν σοί, χαὶ οὐχ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ 
λίϑον ἐπὶ λίϑῳ, ἀνϑ' ὧν οὐχ ἔγνως 
τὸν χαιρὸν τῆς ἐπισχοπῆς σου. 

46. Καὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρ- 
ἕατο ἐχβάλλειν τοὺς πωλοῦντας (ὃν 
αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας). 

406. “έγων αὐτοῖς Γέγραπται (ὅτι) 

Καὶ [ἔσται] ὁ οἶκός μου οἶχος προσευ- 

χῆς (ἐστίν) ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε 
σπήλαιον ληστῶν. 

47. Καὶ ἡν διδάσχων τὸ χαϑ' ἡμέ- 
ραν ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς χαὶ 
οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι 
χαὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 

48. Καὶ οὐχ εὕρισχον τὸ τί ποιήσω- 
σιν" ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐ- 
ἘΣ 

τοῦ ἀκούων. 
ΧΧ, 1. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 
διδάσχοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ 
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Ἐὴ ἀυχογαπὺ Πα ἃ Τοίμπηι, οὐ ἴδο- 
ὑδηύθ5 γο ἰσηθηύα [τὰ [ἀρ τὰ ρα] ]Παπὶ ἴπ- 

Ροίαοσαιηῦ [αἰ πη. 

Βαηύθ. ἃπύίομι 1110 [ἈΡΓΘυ πο ἃ ηὺ γο[ἰ- 

πιθηΐῷ [ὰἃ ἰπ τἱᾶ. 

Ε οαπῃ ΔρΡρτοριπηαπαγοῦ ἴᾷπὶ ἂᾷ ἀθ. 

[θη ἀπ πιο 5 ΟἸἸγ οὐ, ΘΟΘΡ υαῦ ΟΠΊΠΘ5 

ὑασθδθ αἰ [οἰ ρα]οσαπι σαιάθηΐθε ἰαάδιθ 

ἄθιαμπη γοῦθ πηᾶρηδ [ἌΡΘῚ ΟΠ] 5 ἡ 5 

νἱἀογαμύ νἱγυα 1118. 

Πιοθηΐοα Βαπραϊοίαβ ααἱ γνοηϊῦ ΓῸΧ 

ἴῃ ΠΟΠΙΪΠΘ ΔΟΙΪηΙ : ΡᾶΧ ἰπ Ο 610 οὐ 

Θ]ονῖα ἴῃ ΘΧΟΒΙ[Ἰ5. 
ΕΓ χφαϊάδιη ῬΑ ΘΟ απ (6 ἐυγθὶς 

ἀἰχουαηὺ δὰ {Π|πὶ Μαρι 6, ἱποτθρᾶ 
ΑἸ ΓΟΙΡα]ο5. ἐπ. 

Θυΐδυβ ἰρίβ αἷῦ Τῖοθο σνοθὶβ ααϊὰ [Ἰ 

ἢ ὑδοιπθιίηῦ, ἀρ 465 οἰδιηδθαπύ. 

ΕΛ αὖ Δρρτορίπαπανὶθ, ν᾽ άθηβ οἰν ὐδ- 

ἴοπι ἤοσνιῦ [ὈΡΟΥ 1Πᾶτπ, ἀἸΟΘΠΒ 

Θυΐα [1 οορηου 85. οὐ ὑπ, οὐ αα146Π| 

ἰπ 'δὸ ἀϊθ ὰἃ, αὰὰθ δά ρΡϑοθπὶ {10] ; 

παπὸ δαΐθιη ἃβοοπαϊίαᾳ (απηὖ ΔῸ ΟΟ]5 

015: 

Θυΐᾷ νϑηϊθηῦ ἀἰὸβ ἴῃ ἰ6, οὖ ΟἸτΟΠηΙ- 

ἀαθαπὺ 06 ᾿πίτηϊοὶ ὑπὶ γὰ}10, οὐ οἰγοαμη- 

ἀδρυμὺ (6 οὐ οοδπραίτἀθαηὺ 6 ἀπάϊαπδ, 

Εὺ δὰ ὑθυτᾶπι Ῥγο[Γουπθηῦ ἐθ οὐ Π]1Ὸ5 

ἴμοβ. 4πἰ ἴῃ 6 [πηὐὖ, οὐ πῸ} ΓΘ παπθηύ 

ἴηι (6 ἸΔρ θη [ΡΟ Ἰἰαρίἀθπι, 60 αποά 

ΠῸΠ ΘΟΡΠΟΥΘΙΪΒ ὕθπηριβ ΥἹ Πα 0015 ὕπ86. 

ΕΓ ἱπργοίαθ ἴῃ ὑθιηρ] πη οοθρὶύ οἱ1- 

ΟΘΥ6 γϑηάθηύθε ἴπ ἢΠ0 οὖ θπιθηῦθδ 

ΠΙΟΘη5 115 δουρύαπι οἱ αα1ἃ ἀΟΠΊ 

᾿ηθἃ ἀομλβ οτϑέϊομϊβ οδ: τὸβ ϑαῦθηι 
ἔοι [15 πὶ ρΘΙποᾶτα Δ ΓΟ ΠΠη. 

Εὖ ογαῦ ἀοοθηβ οοὐϊάϊθ ἰπ (θῃηρῖο. 

Ῥυηποῖρο5 δαΐθπι [δοργάούιπι οὐ [Ὁὐ]08 6 

οὐ ΡῬΥΪποῖροΒ Ρ]θΘ ΡΒ ααδογοθαηὺ {ΠΠπ|πὶ 

ΡΘΓάρυθ, 

ΕἘλῪ πὸ ἱπνθηϊθραηῦ απἰά ἰδοθυθηῦύ 

111: ΟΥΠΠΪ5. ΘΗΪΠῚ ῬΟΡΆΪ5. [ὈΒΡΘΠ ΓΒ. οτδύ 

δα 6 ἢ 5. 1ΠΠ1Π|. : 

Ελ ἔαούπτη οἱ ἴῃ ἀπ ἀἰθίιπι ἀοσθηύθ 

110 Ῥορυΐαπι ἴῃ ὑθιῖρ]ο οὖ θυδηρθ!Ζϑηΐθ 
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{πὸ ᾿ηϑηδρθίη ἴπ ἃ]Π] 781} νι] πη δυ] πη, δἰ ίμαπ {πάϊ συ ]δηβ 7184} 

ὈΟΚαν] 5. τη ὑπάϊπη [ΠπΠ|{{81]. 

ΧΧ, 2. 4944} Κνδίμιιη ἀὰ ἵπηπηα Κνυϊμδηάδηβ  Κντ ἀη[15, ἴῃ ἤνδιη- 

τη; νϑ)] ἀπ πη] (παΐα ἰά}18 ἀϊύπάπι ἤναβ ΤΠῸ, [θὶ σαΐ {πὰ5 ἐπδία 
νδ] ἀπ [1 Ὁ“ 

9. Απαμδῆδηαδ ὑπ Κναΐ ἀπ ἴπ] ΕὙΔΙΠηα, ἴΖνὶβ 14} ἵκ ἀϊη15 

να γα ]5. 14} νυ] 10} τη Ϊ5 : 

4. άμπροϊηβ [ὁμαπηθθ ἀζαῃ ἘΞ ΠϊΠπα νὰ5 ὑπάπι ἀζιἢ Ἐ ΠΠ]ΔΠΠΔΠῚ 7΄ 

5, ἴπ οἷβ ἐπαμβύδάιιη. τη} [15 τὺ Κνϊπαηάαπβ, ἐπαίθὶ (Ταθάϊ 
Κνυιπαη 115 Βιπηηδ΄, Κνιθιῃ ,Αὐμέπαη, ἀππνὰ ἢὶ ραϊάποια απ} 

ἸΠηΠη8 7" 

θ. οἷῃ Ἰαθάϊ Κνίίμαπι ,[75 ᾿πδηπαμπηα, ἃ11ὰ (ὃ ᾿πδηαροὶ [τάϊπδῃι 

ναί Όἢς πη 5; ὑγίσρναθα σα]άμθ]απα ἀπκ ἃ] ἀϊ ἰὁμαππηὸη ρταὐξε- 

ἰὰᾳ νἱίδη." 

“. 240} «δῃπαπμόϊαηῃ, οἱ ηἰ νυἱήξαριπα, ᾿ναίηγὸ. 

8. 94} ἴόίιβ Κναΐῃ ἴῃ (ΝΙ( ἘΞ Ἰκ ᾿ἰχνὶβ Κυϊπα, ἵπ ᾿νδιηπια 

ν᾽ πη] ἐπαία ἰά 8." --- 

.9, Ῥαυρδηη {Ππ8η ἀπ ᾿Ἰηϑηαροίη Κνϊμαη πὸ ρα]ικὸημ Μδηπᾶ π5- 

[αὐ14ὰ νϑίηδραγα 18} ἃπδ[}}} πὰ νύν! ὑν)αῖη 18} ἃ) ά ἢ 1ἔγτα ρὰ- 

ΟΠ. 

10. ..[4}} ἴῃ τηδ]α Ἰηΐαηάϊάα ἀπ ἐπάϊπη «ὐν ] αι [Κα]Κ. οἱ δΚΥ Δ ΠῚ5 

{Π15. νϑίμαραγ15. σα θθίηα Ἐ Πηπηἃ. Τ0Π {πάϊ «αὐγίαηβ π5Ὀ]Π ρου δηάδῃ5 

ἴηᾳ ᾿ηίαπαϊα δάμη Ἰάπίδηδ. 

11. 14} δηδάϊάπκ (Δ η4] 8 η δηνπαγαπα [κα ]Κ. 10 οἷβ 14} 1ἀϊηδηδ, 

ΘΙΠρσναηάδηβ 18} τιηΓν γα πάδηβ. Ἰη!απα! ἀδἅπιη [άπ[ἀΠᾶ. 

12. 8} ἀηδάϊάικ [Ἀπά͵δη {πγ]4]4η. 0 οἷβ [8 ἐπᾶπα σαναη- 

ἀὀηάδηβ Ἐ πϑνδύγραῃη. 

13. (Κναΐ {πὰ (ἃ ἔγάιπ)α {Π|8 νοϊπαραγ 5 Ἐνα ἰάπἠάι Ὁ (Δ η4]8 
(ἀπητι πηθηδηἃ ὑπδηὰ, Πα θὰ: ἀπο ἐπαπα σαίαί να ηάδηβ ἀϊ αηά." 

14. (Οὐδἰα!ναπάδηβ. ὑπ ἵπα {πάϊ αὐνι]δη5, (παμιεδάνη τ ἢ [15 

ΠΝ Πὺ Κνιπαηαπ8 8. ἩΓῸ (ἃ Υ ἰπαμη]α: ἃ Π] Πα πὶ ἴπα, οἱ ππ8. 8 ]1- 

{πη6ϊ] ὑμαΐαᾳ ἀΥΌ] "" 



ἘΥΑΝΟΈΕΙ, Ττὺ}ὐ0. 20, 2---Ἰ4. 

ἱερῷ χαὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν 
οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς 
πρεσβυτέροις, 

ΧΧ, 2. Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν (λέγοντες) 

Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιεῖς, ἢ τίς ἔστιν ὁ δούς σοι τὴν 
ἐξουσίαν ταύτην; 

8, ποχριϑεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ἐρωτήσω ὑμᾶς χἀγὼ (ἕνα) λύγον, χαὶ 
εἴπατέ μοι 

4. Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρα- 
γοῦ ἣν ἢ ἐξ ἀνϑρώπων; 

5. Οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἕαυ- 
τοὺς λέγοντες, ὅτι ᾿Εὰν εἴπωμεν Ἔξ 
οὐρανοῦ, ἐρεῖ 4ιὰ τί (οὖν) οὐχ ἐπι- 

, ΠΣ 
στεύσατε αὐτῷ; 

θ. ᾿Εὰν δὲ εἴπωμεν ἘΞ ἀνθρώπων, 
(τας) ὁ λαὸς [ἅπας] χαταλιϑάσει ἡμᾶς" 
πεπεισμένος γάρ ἔστιν ᾿Ιωάγγην προ- 
φητην εἴγαι. 

7. Καὶ ἀπεκρίϑησαν μὴ εἰδέναι πόϑεν. 

8. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ 

ἐγὼ λέγω ὑμῖν, ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦ- 
τα ποιῶ. 

9, Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν 
τὴν παραβολὴν ταύτην ᾿ἄγϑρωπος ἐφύ- 
τευσεν ἀμπελῶγα χαὶ ἐξέδοτο αὐτὸν 
γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόγους 
ἱχαγούς. 

10. Καὶ (ἐν) χαιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς 
τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ 
καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δω]σου]σιν αὖ- 
τῶ" οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν 
ἐξαπέστειλαν χεγόγ. 

11. Καὶ προσέϑειο ἕτερον πέμιψαι 
δοῦλον" οἱ δὲ χἀχεῖνον δείραντες καὶ 
ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν χεγνόν. 

12. Καὶ προσέϑετο τρίτον πέμιψαι. οἱ 
δὲ χαὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 

18. Εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπε- 
λῶνος Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν 
μου τὸν ἀγαπητόν" ἴσως τοῦτον ἰδόν- 
τὲς ἐντραπήσονται. 

14. ᾿Ιδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ 
διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες 
Οὑτός ἐστιν ὁ χληρονόμος " ἀποχτεί- 
γωμεν αὐτὸν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ χλη- 
ρογομία. 
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ΘΟΠΥΘΙ ΘΙ ΡΥ ηορο5 ἰ[δορθγἀοίαμη οἱ 

(οὐρα οαπὶ (Θηϊουϊ 8, 

Ετ' δἰαηὺ ἀϊοοηΐθβ δὰ ἐ]Ππὰπὶ Τὶς πορὶβ, 
ἴῃ 4ὰ8 ροὐοίνψαίθ ἤδθο ἔδοὶβ, δαῦὺ 48 

οἰ ααἱ ἀθαϊῦ 01 απο Ρούο[δύθτη 

Ποίρομάθῃηξ δαΐθιῃ αἰχὶύ δὰ 11105 Τηΐοι- 

ἸΟΡΆΡΟ 'γῸ8 οὖ ΘΡῸ ἈΠῸΠῚ ὙΘΙΡΌΠΙ, το- 
[ρΡοπάθίθ πῃ]: 

Βαρυϊησμη ΤΟ μη 46 οδθ]ο οἱδὶ 
Δ ΘΧ ΠΟΙΔΙΠΙΡῈΒ ὅ 

Αὐ ΜΠ] οοριαθαμύ ἰηΐου (6 ἀἸοθηΐθβ 
χαΐδ [1 ἀἰχουίπαιβ 1)6 8610, ἀἰσθὺ Θαδγ8 

ΘΙΡῸ πο ΟΥ̓ {15 1}}1 Ὁ 

51 δυαύθῃη ἀϊχουίμηβ Εχ δοιμϊηΐθιι8, 

ΡΙΘῸ5 απἱγοτίῳ ᾿δριἀαὈϊῦ πΟ5: ΟΘΥΪ [αηΐ 

Θηἷπὶ ΙΟΠΔΏΠΘΙη ΡΥΟρμϑύϑιη οἰ. 

Εὐ τοίροπαθυπηῦ [6 πϑίοίισθ ἀη48 οἰ [ϑύ. 

Εῤ Ιοαβ αἱῦ 111 Νϑαᾷθ θρὸ ἀΐοο 
γΟΌΙΒ ἴῃ αὰἃ Ροὐοίαύθ ἴδθο ἔδοϊο. 

Οοοριῦ δαΐθμ ἀΐοοσο δὰ ρ᾽θῦϑιῃ ρᾶ- 

ΤΆ ΡΟΪΔ μᾶπο. Ηοιηο ρῥἰδηΐαν!ῦ υἱπθαπη 

οὐ Ἰοσαυὶῦ βϑηι ΟΟ]ΟΠΪΒ, οὗ ᾿ρίβ ῬΘΥθΡΎΘ 

Ῥαϊῦ τα 15. ἐθιπ ρου 08. 

ΕΔ ἴῃ ὑθπιροῦθ τηϊΠῦὺ δα ΟὨ]ΟΟΥ8 [8Ὁ- 

σὰ πὖ ἀ6 ἔγαοία νἱηθᾶθ ἀδγθηὺ 11: 

αἱ οδθίαχη αἰπ ογαηῦ ΘῈ ΠΔ ̓ ΠΔΠΘΠΙ. 

ΕΛ δααϊαϊῦ αἰέθυαμη [ουσπὶ τἰξέθυ : 

11 δαΐθηη πὰπὸ ααοαπθ οδθαάβθηΐθϑ οὐ δἵ- 
Ποϊοπέθα οοπέστηθ! αι, ἀπ Θυ αὐ ἱπϑ ΠΏ. 

Δ δάδιάϊε ἐοτέϊαπι πιϊξέθτθ: ααϊ οἱ 

1Ππὰπ σγαϊπουδηΐθβ οἰθοθγαηῦ. 

Ὀιχιῦ δαΐθηι ἀομηϊηιβ νίπθαθ Θυϊά 

ἔδοίδτη Ὁ τηϊύζατη ΒΑ] απ τηθαχῃ αἰ] θοίμηι: 

[ουΠύδη οὐπὰ ἤὰηο νἱάουιῦ γϑυθθαπέθτ. 

Θαθηι απ νἱ αἰ 6 οΟ]οπὶ, οορίὑᾶ- 
γϑυαηῦ ἰηΐθι (6 ἀϊοοηίοβ Ηἰς οἱ Πϑιθα: 

οσοἰάδιηαβ {Πὰπὰ, αὖ ποία ἢαὺ Ποῖ6- 

αἰ α5. 



280 ἘΝΆΝΘΈΙ, Βθὺ. 20. 456::398. 

ΧΧ, 15. (1411 αϑνδίραπάδηβ ἵπὰ ἢ αὖ 5 ἐπδιηιηα νοἰπαραγᾶα πϑκνᾶ- 

τη. νὰ πὰ ἰάπ]άϊ ἵπι ἔγάα)α {Ππ|5. νϑίπαρδγα!β ἢ 

10. Κνίμῖἢ 161} ἀϑκν 6 1} «ὐτνίαμι ἐπάϊπι [4 ΘἸΌ1 ΠῚ (Πδη8 

γοίπαραια δηϊπαγάϊπη. Οδηάπβ]ηδηβ Κυδίμιη {Πδη Ἐς .ΝΙ5- Π]ά] 1’ Ἐ 

17. ἴτῃ 15. Ἰηίαίμπναηᾶβ ἀπ ἵπὶ Κυδίι. , ΑἸ Παη ἄνα ΤῸ ὑπαΐα ρα- 

τηδ] 4 οΘἰάϊηβ, {παιηπηθὶ πἀβκαίαη ἐϊπηγ]αη5, [ἢ νυ ἀπ πάπθ!48 

νη 5 Ὁ 
18. «ΗναζΖιῇ ἰᾳοὶ ἀγα! δηα {παηα [άϊη, ρακτόίααα Ἐ; ΤΠ δη8 

{πα η6 1 αὐ ἢ, αἰδνιη πο 0 ἘΞ Ἰη8.΄ 

190, 74} (ὑκιαδάπη {πάϊ ὈΟκαν)ὃβ 718} αὐ} 88 στα] δη5. ἀ8- 

ΙαρΊαη δὴᾷ ἴπᾷ Ππδηάιηβ ἴῃ {Π|χζάϊ ἢν θῖ!άϊ 14. ὁμύθάπη {πὸ πηδΠᾶ-- 

σοίη, ἔγόσμαη ἀπκ, {παΐθὶ ἀὰ ἴπ {πὸ σα]ακὸη Κνδίῃ. 

20. {4} δἰθιυπαπμαδηβ Ἐς Ἰηϊδηἀ!ἀδάπη ἔξη)]αη5, ὑμδὴ8 8. Παΐθίη 

τἀϊκη)αηδηβ {κ φαγί ῃδηβ. νἱίϑη, οἱ ρδξάϊ ηθίηα 15 ναύγα [1] Ἐ 16 ἢ 

αἰσᾶθθίηα ἴηὰ ΤΘΙΚΊα 18} νδ] ἀπ} ἢ]ὰ ΚΙῊ ΑἸ 18. 

21. 741} ἔτόμιιη πα Κνυϊ πδηάδηβ,1.ἀϊαγῖ, νἱΐαμι ἐμαΐθὶ γα ΐαθα 

γα οῖβ 141} 1άϊ615. 18} αἱ ἃπαίαίν]β ἀπάνδι πὶ, δκ Ὀἱ [ἀπ]άϊ νἱρ 

σας Π5. 1ά1{818 : ͵ 

22. οκυϊ4- {{Ὸ ἀηΓ15. Κάϊϊαγα ο11ἃ οσἴθαη {ὑπάπ πἰὰ “ἢ 

93, ΒΔ Πνδηᾶβ ὑπαῃ ᾿Ζὰ πη(ἀ]οίη ἰδία. Κναίῃ ἀπ ἴπι [,3Ξν4 πϊκ 

[τά 71] 

924, ,Αἰάπροι τηῖ5 (Καίϊέ : ῃν18. Πα θά {Π| τη δη] θῖκαὴ 18} αἰαυ μη }] ὅ΄ 

Δη ΘΠ ΠΔηάἀαπηβ {πὰ Κνδίμαη ,ἸΚ ἀ Ἀγ 18“. 

25, ἴπι 15 Κναύμαθ. ἀκ ἴπι ,[75-πι-  Ί ἢ ὑπὺ Κάϊαν!5. Κάϊαγα 

71 {πὸ φαΐ! σαίμα." 

20. {61} εἰ πιαμίδάπη σαί μα ἴ85 ναύγαδ Ἐ ἴηὴ δηάναίνἐ)α πη πᾶ-- 

σϑῖπ5. 14} [ΠΑ] οἰ Κ]αἀαηβ. ἀπαανδύν 615 Ἐ 15 Ἐ σαϊῃαμάϊαδάαη. 

21. Ἰλυδίραρραπάδῃβ {πῃ [ἰπιάϊ Θδααικάϊδ, {Ππάϊο] Κνυ! παπᾶ α8-- 

(25 πὶ νἱίδη, ἔπη ἴηἃ 

28, Κυι παηάδηβ . 1 ἀν], ΜΟΙ. σαιῃδ! ἃ. πη5, αθάϊ ἢνὶβ Ὀγῦ- 



ΕΥΑΝΟΘΈΕΙ, ΤὔὉ. 20, 15---28. 

ΧΧ, 15. Καὶ ἐχβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ 
ἀμπελῶνος ἀπέχτειγαν. τί οὖν ποιήσει 
αὐτοῖς ὃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 

16. Ἐλεύσεται χαὶ ἀπολέσει τοὺς 
γεωργοὺς τούτους, χαὶ δώσει τὸν ἀμι- 

πελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν 
Ἰηὴ γένοιτο. 

17. Ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν Τί 
οὖν ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο «1{- 
ϑὸν ὃν ἀπεδοχίμασαν οἱ οἰχοδομοῦν- 
τες, οὗτος ἐγενήϑη εἷς χεφαλὴν γωγίας; 

18. Πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐχεῖνον τὸν 
λίθον συνϑλασϑήσεται" ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν 
πέση, λικμήσει αὐτόν. 

19. Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς χαὶ 

οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς 
χεῖρας ἐν αὐτῇ τὴ ὥρᾳ, χαὶ ἐφοβηήϑη- 
σαν τὸν λαόν" ἔγνωσαν γὰρ, ὅτι πρὸς 
αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπεγ. 

20. Καὶ ἀποχωρήσαντες (-- παρατη- 

ρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγχαϑέτους ὑπο- 
χρινομέγους ἕαυτο ὑςδιχαίους εἶναι, ἵνα 

ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παρα 
Αϊ δ τὲ ἴ Ξ 

δοῦγαι αὐτὸν τὴ ἀρχὴ καὶ τὴ ἐξουσίᾳ 
τοῦ ἡγεμόνος. 

ὁ1. Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες 

Διδάσχαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρϑῶς λέγεις 

καὶ διδάσχεις χαὶ οὐ λαμβάγεις πρόσ- 

ὠπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀληϑείας τὴν ὁδὸν τοῦ 
ϑεοῦ διδάσκεις " 

ὁ, Ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον 
δοῦναι ἢ οὔ; 

23. Καταγοήσας δὲ αὐτῶν τὴν παγ-- 
ουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτοὺς (Τί με 
πειράζετε ;) 

24. “είξατέ μοι δηνάριον. τίνος ἔχει 
εἰχόνα χαὶ ἐπιγραφήν; ἀποχριϑέντες 
δὲ εἶπαν Καίσαρος. 

ὁῦ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς (Ξ- πρὸς αὖ- 
τοὺς) ἀπόδοτε τοίνυν τὰ Καίσαρος 
[τῷ] Καίσαρι χαὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. 

20. Καὶ οὐχ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσϑαι 
αὐτοῦ δήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, χαὶ 
ϑαυμάσαντες ἐπὶ τὴ ἀποκρίσει αὐτοῦ 
ἐσίγησαν. 

27. Ποοσελϑόντες δέ τιγες τῶν Σαὸ- 
δουχαίων, οἱ ἀντιλέγοντες ἀγάστασιν 
μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

28. ““έγοντες ε]δάσχαλε, ωυσὴς 
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ΕΛ οἰθούσμι {Πὰπὶ οχέγα νἱμθᾶπι οοοὶ- 
ἀουιηῦ. υϊά οΥρὸ ἔδοϊθί 1115 ἀοτυηΐπιιβ 

γί η6 86 ὕ 

Ὑοηϊοὺ οὐ ρουάθὺ οοϊοποβ ἰϊοβ, οἵ 

ἀαθὶῦ νἱηθαμη 8115. Θὰο δυάϊίο ἀϊχο- 

γαηὺ 111 ΑΓ. 

ΠῚ6 δυύΐθηι Δί ριοἴθηβ 6085 αἱ Θυϊά 
οἰ ΘΥΡῸ Βοο αποᾶ [οτἱρύστη οἱ Τρίἄθιι 
Παριη ΤΘΡΥΟθανθυαηῦ Δοαϊβοδηΐθβ, ἢΐς 
ἴδοῦαβ οἱ ἴῃ οαραῦ Δηρ ]] ἵ 

Οπληἷβ 4αἱ σροϊάουιῦ (ἀρτὰ 1ΠΠππὶ ἰὰ- 
Ῥ᾽άθπι οομααδί Δ 01: [ἀργὰ αα6πὶ 8ι- 

ὕθπι οθοϊάουϊῦ, οοτητηϊηπθῦ ᾿ΠΠ 1. 

Ἐ ααδογθθδῃῦ Ῥυϊποὶροθ ἰδοθυδούπτη 

οὐ (οὐῖρθδθ τηϊξθυθ ἴῃ 1Ππὰπὶ πιϑπὰβ 1118 

ποτα, οὖ ἐϊπηαθυπηῦ Ροραϊαπη : οορπο- 

γουπηὺ δηΐμῃ αποα δα ἱρ[05 ἀἰχϑυῦ {πῈ1]1- 

ὑπάϊπμθτη 1{{ 1. 

ΕΛ οουνϑηύθθ τη ϑυαηῦ ἰη Πα δύου 68 

αὶ (6 ἰαίτοβ᾽ Ππηα]αυθηῦ, αὖ οδρθιθηΐ 

ΘῸΠπι ἰ [θη η6, αὖ ἐγαογθηῦ 1{ΠΠπππὲ 

ΡΥΪϊποϊραύαϊ οὐ ροὐοθί ἐὺ ρυ 8616 15. 

ΕΛ ᾿πξουτορανθγαηύ {Πππὶ ἀἸσθηίοβ Μἃ- 
ΟἾΓΡΘΥ, [οἰγης ααΐα τού ἀἰοὶβ οὖ ἀο665 

οὐ ΠῸΠ 80ΟΙρὶ5 Ρϑυομδηι, [ἃ ἴῃ Ὑϑι]- 

ὑδύθ νἱδπὶ ἄἀθὶ ἀο065: 

Τλοοῦ ποῦὶρ ἄδτο τὶ θαύαμη Οὐδοί8υ1 

Δ ΠΟΙ Ἧ 

Οομῇάογδηβ δαύθιῃ ἀοϊππι ἈΠ] οΥτπὶ αἰ- 

χὶὺ δὰ οοβ. υϊὰ πιθ ἐθῃιρύδυβ ἢ 

Οἰξοπα θα ταϊεὶ ἀθπδυΐαμῃ: οαἷτε Βα πο 

᾿πηδρίη θη οὖ ἰη ουϊρύϊοποιῃ ἢ Ἠοίροπάθῃ- 
(65 αἰχουαηὺ ΟΔΘ[ἈΥ]8. 

ΕΛ αἷῦ 1Π|5 Βοάάϊίθ οὐρὸ αα86 Οδο- 
[αγῖ5 (αὖ Οδοίατί, οὐ ααδθ 6] [απὐ ἀθο. 

ἘΛ ποη ρούαπθυπιηῦ γϑυθαπη οἷα 5 ΓΘΡΙΘ- 

Βθπάθυθ σοσᾶμπ Ρ]806., οὖ τιϊγδῦϊ ἴῃ ΤΘ- 
ΓρομίῸ οἷὰβ ὑδοπθιιηῦ. 

ἈΑροοίίογαμῦ δαΐθιη αὐἰάαπι δάάι- 
ΘδΘοΥαη, αὶ ποσϑηῦ 6[[8 ΓΘ ΤΥ Θ Οὐ! 0 61), 

οὐ 1ηὐθυγορδυθυιηῦ ΘΌΠῚ 
Ὀιςθηίοβ Μαρι ον, Μογίεξ [ονρ[ὺ 



288 ΝΑΝΟΘΕΙ, ε{ΠῸ. 30, 9 Ξ πὶ 

{πῶ} σαδάπι])ηηάί ἀϊραημαβ Κνδπ [α ἢ} (ὰ ἀπθδυη8}}5 ραδάπιῃπάϊ, οἱ εἱ- 

μη] ὈγΟύμαν 15. πῃ Κνδη [Δ αὐ ἀϊβ]ἀϊ ἔγάϊν Ὀγόύμν [Θ᾽ Πϑη]η]δ. 

ΧΧ, 29. οδίδιῃ. πὰ ὈγΟύμν}8. νϑίαη. 184} (ἃ ἔλα α ηἰπιδη 5. Κνᾷη 

σασάπςῃπόαα ἀπΡΑΥΠΔ 5. 

30. ,14}} πᾶ δηΐπαν (ὃ Κνᾶη, [4] (ἃ ραίνα! ῦ ΠΌΔΙ ΠΔΠ8. 

91. Τὰ {πγ1ὰ]ὼ πᾶ τη [πη] κῶὸ. [διηδ] οἰ κὸ {πᾶπ 141} {πάϊ] 

Πα 141} πὶ ΟΠ ΠῈὴ θαγπᾶ Ἐ 184} ραίναϊίαη. 

92. οΟρδαϊα «]]ἀϊχὸ Ἐ σααάπϊῃηδάδ 740} (ὁ Κνέηδ. 

93... ,(ἴη. {πἰζάϊ υβιταιϊ πὰ ἢνα}]} 18 ἐμᾷ ναίγε ἢ. Κνᾶηβ ἢ ἐπάϊ 

ἀπ θα ἀϊπέδαπη ὑπὸ ἀα Κνδηάϊ." 

394, 781} δηά)αἤαηαβ. Κνδῦ! ἀπ ἴπι [δίαβ., ΤΙΝΙ [ἀη}π|5. 6118. ἀϊν 5 

Παρδηα 714 Παρδηάᾶ ; 

8ὅ, (ἴππ ἐπάϊθϊ ναίνυμάϊ {πᾷ ἰάϊπϊ5 ἀϊνὶ8. πἰαύαῃ. δ} ἀϑτα!ἀϊ5 
ιι5. ἀἀπ πάη, ἢἰ Ἐ ΠΠπραηα, εἰ Ἐ ̓υρᾶπάδ. 

90. (ΝΠ 8}Π|18 ραίνηύδη ἐπδηδί 15. Ἰηαρτιη; ἸΌΠΔη5. ἀΡΡΊΙαπι ἄθκ 

[πὰ 181. [πΠ]8 {πα ρυΐῃβ, τϑ[Ὁ8 {415 [Ὁη]}πι8 νἹ!}Δη 88. 

91. ,Αὐμίμδη ὑπδίθι αὐτο πη ἀάπίμαηβ, Δ} Μό[δβ. θαπανίαα ἢ 

δ ηἃ Δἰῃναἰαηα]άϊ, [νὰ Κνιμ ἢ) ὅδῃν ἐγάθ)δη σας ΑΥΔΠ ΔΒ 78}} 

σαί! [ἈΚ 16} σαΐῃ ἴακόθίβ." 
98. ,Αὐμύμδη σαθ ἢ ἀάπε]άϊχα, ἐς Κνϊνάϊχᾶ ; 4141 ἀπκ Ἰηπηὰ 

᾿Πθδηα." 

390. Απαμπααπάδηβ ἐπαη [ἀπιάϊ {1|χὰ και] Κκνδίμαη ,1,ἀ Ἀν], 

ν 8116 Κνδίς. 

40. ΝΠ -ἰ δ {παπα 6 Π5 σαὐἀαύν δάμη ΑΙ ππα ἢ ἵπα ἢἰ ναἠ μι ά 5, 

41. Κναίῃ ὑμπὰη ἄπ ἴῃ «Ηνάϊνα Κνυι παπᾶ ΟἸγ τα (πὰ Πᾶνα 5 

νη Ὁ" 

42. 1} Πρ Πάανοὶα Κνυι μι ἴῃ Ὀὐϊκόμπι ρ(α]πιδ(ηῦ) : ἘΞ, νδί] 

[γάν7)α ἀπ ἢΓά τ] 1Πη τηθὶπαιημα ἰδ αὐ ἰα!μδνῦη τηρθἰηάϊ ; 

438. πιὸ Ἰκ σα]αρ)α ἢ]αη 5 ἐπϑίηδηβ ἔτι θαύγα Ἐ ἐδεῖϊν ὁ ἐποιηά Ἰχᾷ." 

44. Ῥανοϊὰ ἵπα [γάπ)αη μά 1 Πῃ 14} ᾿νάϊνα [ἀππ8 ηπηὰ Ἱ{Ἐ 7“ --- 



ἘΥΑΝΟΕΙ͂, Τῦοσ. 20, 29---44. 

ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀπο- 
ϑάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεχγος 
ἀποϑάνῃ, ἵνα λάβη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖχα χαὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

ΧΧ, 29. Ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ 
πρῶτος λαβὼν γυναῖχα ἀπέϑανεν ἄ- 
τεχγος " 

80. Καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυ- 
γναῖχα, καὶ οὗτος ἀπέϑανεν ἄτεχγος 
(Ξ χαὶ ὁ δεύτερος). 

81. Καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύ-- 
τως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα 
χαὶ ἀπέϑαγον. 

39, Ὕστερον ἀπέϑαγεν χαὶ ἡ γυγή. 

38, Ἔν τῇ ουὐν ἀναστάσει τίνος αὖ- 
τῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὼ ἔσχον 
αὐτὴν γυναῖχα. 

84.. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οἱ 

υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν χαὶ 

[ἐχ]γαμίσχονται, 

905. Οἱ δὲ χαταξιωϑέντες τοῦ αἰῶγος 
ἐχείγου τυχεῖν χαὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς 

ἐκ νεχρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε [ἐχ-] 
γαμίσχογται" 

96. Οὐδὲ γὰρ ἀποϑανεῖν ἔτι δύναν- 
ται, ἰσάγγελοι γάρ εἶσιν, χαὶ υἱοί εἶσιν 
[εοὔ] ϑεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 

87. Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ γεχροί, καὶ 
ωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς 
λέγει κύριον τὸν ϑεὸν ᾿Αβοαὰμ χαὶ 
[τὸν] ϑεὸν ᾿Ισαὰκ καὶ [τὸν] ϑεὸν Ἰαχώβ' 

98. Θεὸς δὲ οὐχ ἔστιν νεχρῶν, ἀλλὰ 
ζώντων" πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 

99, ᾿“ποχριϑέντες δέτινες τῶν γραμ- 
ματέων εἶπαν «1ιἰδάσκαλε, καλῶς εἶπας. 

40. Οὐχέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν 
αὐτὸν οὐδέν. 

41. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς λέ- 
γουσιν τὸν Χριστὸν υἱὸν “ΖΙαυὶδ εἶναι, 

42. Καὶ αὐτὸς Ζ;αυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ 
᾿Ψναλμῶν Εἶπεν χύριος τῷ χυρίῳ μου 
Κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, 

48. Ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 

44. “αυὶδ οὖν αὐτὸν κύριον χαλεῖ, 
χαὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; ν᾽ 
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ΠΟΪ5 δ᾽ ἔγαΐθυ ἃ] οαϊαβ. σπου ἔασι 

ΠΔΌΘΩΒ. ὈΧΟΥΘΠῚ, οὐ ᾿ἰἶο {ἴπ6 15 ἔαουϊύ, 

αὖ Δοοϊρ᾽αῦ “ΘΔ πὶ ἔγαΐθυ οἷ ὈΧΟΤΘΠῚ οἱ 

[αδοϊύοῦ [Θηθη ἔγαύτὶ [ἀο. 

ϑορύθῃι. ΘΥρΡῸ ᾿γαύγθ8 δτδηῦ: οὖ φτί- 
ἸηῸ5 δοοθρὶῦ Ὀχούθπὶ οὐ τηοχύαιβ οἱ 

(16 Π]115 : 

Ελ [Ι͂Θαιθηὴ5 δοσθρὶῦ 1Π|8πΔ, οὐ ἰρίβ 

τηουδαπβ οἱ {[1πη6 ἢ]ϊο: 

Εὺ ὑθγυύϊαβ δοσθρὶῦ Π]ᾶπ, [Ἰπ}} 16 7 οἱ 

ΟΠΊΠΘ5 [Θρύθιμ, οὖ ποὴ τ Ια θ ηξ [8 Π161] 

οὐ πποχύαϊ [απύ. 

Νον {πη οὐηηΐατη που, οὕ οὐ τη α]16 1. 

Ιῃ τρίαγγθούίΐϊοηθ εὐρὸ Οαΐαβ ΘΟΓΊΠΙ 
Οὐδ ἀχοῦ ὅ [Ἰαυἱά6πὶ [δρύθπι μα θταηύ 
Θδ 1 ὈΧΟΙΘΠ. 

Εὖ αἷῦ 1115 ΤΙϑίαβ ΕἾΠ [(ἀθοὰ]] 

παραηύ οὐ ὑγαδαπύιν δὰ παρύϊδ8, 

Πυϊὰ5 

ΠῚ: δαύθηῃ ααἱϊ αἰρηὶ ΠΑΡ αν [86 - 

ΟὟ]ο 11Ὁ οὖ τυϑίασγθοίϊοηθ οχ πΊΟΥΪ5 

πθαὰθ παθαηύ ἤθαιθ ἀποαηΐ ἸΧΟΙΘΒ: 

Νραὰθ θηΐϊτη υἱΐγᾶ τηοτὶ ροίουαηΐ, 

θα} ]95 ΘηΪπ] 8Πη06}15 [πὖ, οὐ ΗΠ] 

[απὸ ἀ61 οὰπὶ [πὸ ΗΠ1Π τϑίγυθούϊ οηΐβ. 

Φυΐαᾷ γϑτὸ τοί αυρϑηῦ τηογύαὶ, οὐ Μογ- 

ἴϑ5. οἰθθπαϊε Ιβοὰβ σταρθαπι, [οὰὐ' ἀϊοὶξ 

ἀοπαϊηαση ἀθὰπι ΑΡΥΔΉδη οὐ ἄθυμῃ 1886 

οὐ ἄρυση Ιδοοῦ: ' 

θὰ δαΐθῃμ ΠῸΠ οἱξ πιουθαοσαμῃ [ρὰ 

ὙἹΥΟΙΠ: ΟΠΊΏΘ5 ΘΠΪΠῚ γίγαηΐ 6ἱ. 

Βείροπάοπίθα δαύθπι χαϊάδπι [οτἰθ8- 

ταμη αἰχουαηῦ ΜΑΡΊΟΥ, Ὀθπθ αἰχι [Ὁ]. 

ΕΛ ΔΏΡΙΪὰ5. πο ϑαδοθδηῦ θὰπὶ αα16- 
ααδηη ἰηὐθιτορα δ. 

Πιχὶὺ δαύθτη δα 1105 Θαοιηοάο ἀϊοπηΐ 

Ομυϊγαμα Δ]ϊαπὶ Πανὶ ο[[6, 

Εὖ τρί Πανὶ ἀϊοῖθ ἴῃ ΠἰΌτο ρίδΙπιο- 

τὰπι ΤΠ χὶὺ Ομ π5 ἀομηϊπο πηθὺ ϑ'646 

ἃ ἀοΧίυΙ5. Τηρὶβ 

ΤοπθῸ ΡΟΠ8Π1 ἰηΐπηϊοοβ ὕποβ [089]- 

Ἰὰπι ρϑάπμ ἐπογαπι ἢ 

Τλανὶα οὐροὸ ἀομλ πὶ 1ΠΠππὶ γοσδύ, οὗ 
ααοτηοαο Π]ΐτπι5. οἷὰβ. οἱ ὅ 
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200 ἘΝΑΝΘΕΙ ὙΠῸ 20. 5 --06Ὲ..1;39.-.8. 31]. 

ΧΧ, 45. Αἱ Ἔκ “πὰ {πῃ 4]1ἀϊ τηδηδρθίη Κναΐῃ ἀπ [ΠΡΟη]διη 

[δἰ πάη : 

4θ. «Αἰ Ιἢν 1} [αύγα Ὀδκαυίαμη ἐπάϊπη ν]] απ δι σαρρδῃ ἴῃ ἢγ61-- 

άπ} γα) πα 

ΑἸΥΑΟΟΘΕΙμΟ ΤΗΛΙΒΗ ΤΟΉΗΑΝΝΕΗ͂Ν (απαβδάοίε). 

1.29... ., τ, ο,Δϊ, (4 Υἱέ πτπβ. σα ηβ,; [86] ΠΗ ΠνσΉΝ 

πα Ξ ΠΝ ΠῚ [Ο{{π||ΞῸ ΤΡ τ Το ἘΞ Ὁ πὸ’ ΠΤ ΤΥ ΤΕΣ 

ΤΠ, 3. 4παϊόῇ Τόγιιο 2αἢν κυαΐ, αν ἕηνηια ΑἸηδη διπμῦπη, Κυιύπα {πΠπ8, 

ηἶθα ἴδοὶ ρσαρθαίνααα Ἰαραίῃγῶ, πὶ πιᾶρ σαίαίῃνδη ἐπ᾽ πάδηραγα]8 

σαί! 5.΄ 

4. κυαίΐμιιῖ, ἄτι ἕθιμια ΝΝκαιϊαδινις ,Ἡνάϊνα τηδῃἐβ ἢ 

γ8η, Δ]0Π|618 ν] πα 5 7 Ἰθάϊ τηὰσ ἴῃ νϑηῦα ἀ1{Π6]η5 

Ν᾿ ξ ΕΘ : 

δηηᾶ,. σ081-- 

ἰδ 705 αὔγα 

5. Αμαλῶῦ ἴδώο: ,Ατπδπ διηδῃ, Κυΐηῃα {πὰ5, πῖθα [ϑἱ ραθαίγαδα 

8 νδίϊη [811 ΔΠτηἶη, πὶ πηᾶρ ἸΠηΡ 8] ΘΙ Π8 ἴῃ ὑπιπαἀδηραγν α)]α σαί. 

ΘΑ] Πδη ὰρ-σαρθαίϊνἀϊαἀα γ΄ Ἐ 

29. γασιῖ, ἑβαη 7α], 1δ)αγνός ἀάνιρ)αγμια8. ὅν Αἴηδη, ᾿δῆυα Θαϊοίην, οἰἐδ 

ναΐπα πιαπαρα, νίαη 1418}. 140} Ἐ Κυδηιαη 14} ἀάπρΙ!αάϊ νϑίαη. 

24. ΝῚ παύμιμαπαῃ (ἀυκ) ρα]αρίιηβ νὰβ ἴῃ Καικαγάϊ ᾿ὁμαπηᾶϑβ. 

25, ΤΠαύμγῦΝ ἐπδη ναυίῃ (ὁκθίηβ ἃ ΠΠΡδηαπι ἰὁμαππδβ τ ἢ 

Ἰαδάϊιπι Ὀἱ [νἱΚποίη. 

20. «7αῖ, κυδηνι αὐ 1δηαηη )αἴ, κυδεϊοινν ἕηωηα «ΒΔΌΡΘΙ, [δὶ γνὰβ 

ταὶ {ππ5 Ππἰπάαν Ταὐνἀδπάπ Ἐ, {πδιηιηθὶ {πὰ νοϊἐνδαϊα 8, (41 (ᾳ ἀάπ- 

ΡΟ. 1841} 1161] σασσαηα ἀπ Τπ|Πη8. ἡ 

30. ςΠΠΦΠῸ τ προ ὡὐ πη ΒΗΘ δῖα τ 

90. οΤάϊπβ [14] νδβίδῃ, ἴζ ἵκ τηϊηζηϑη. 

91. ,ὅα Ἰπραίῃγὸ Κυϊηδηάβ παἴαγὸ ἃ]] ἀϊπιὶ 1{Ὁ. μὰ υἱγαγια5. ει8 αὐγεϊιάς 

τι5 αὐγειάϊ γε )α]» τις αὐρεάϊ νΘαοίει. [ἃ τι5 Πἰπ πα Κνυυμηδηδ αἴαγῦ 8]- 

Ἰάϊηη Ἱ{Ὁ. 
φΦ 



ΕΥΑΝΟΣΕΙ, 106. 30, 45 --- 20Η. 1, 39---3, 31. 

ΧΧ, 45. ἀχούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ 
εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ (Ξ εἶπεν 
πρὸς αὐτύς). 

40. Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων 
τῶν ϑελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς. 

4291 

Αὐάϊθηΐο δαΐθμη οὐμηΐ ροραΐϊο ἀϊχὶὺ 

αἰ Γοἰρα 5. [αἰβ 

Αὐὐοηάἰύθ ἃ. [ὉΥ] 15, ααὶΐ νοϊαῃὺ 8 1η- 
ὈΌΪΑΓΘ ἴῃ [Ὁ0]15.. 

ΕΥΑΝΟΑΒΓΜΙΜ ΒΕΟΌΝΟΌΜ ΙΟΘΗΛΔΝΝΕΜ. 

Ι, 29. Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, χαὶ λέγει Ἴ1δὲ 
ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ αἴρων μ᾿ ἁμαρ- 
τίαν τοῦ χόσμου. 

1115. ᾿Ἱπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς χὰ εἶπεν αὖ- 
τῷ Δμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις 
γεννηϑὴ ἄνωϑεν, οὐ δύναται ᾿δεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 

4. “έγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νιχόδημος 
Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηϑῆγαι γε- 
ρων ὦν, μὴ ϑύναται εἷς τὴν κοιλίαν 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελϑεῖν 
χαὶ γεγνηϑῆναι; 

ὅ. ᾿4πεχρίϑη Ιησοῦς μὴν ἀμὴν λέ- 
γω σοι, ἐὰν μή τις γεγγηϑῆ ἐξ ὕδατος 
χαὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελϑεῖν 
εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 

23, Ἣν δὲ χαὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν 
«Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα 
πολλὰ ἦν ἐκεῖ, χαὶ παρεγίνοντο χαὶ 
ἐβαπτίζοντο " 

924. Οὕπω γὰρ ἣν βεβλημένος εἷς 
τὴν φυλαχὴν ὁ ᾿Ιωάνγης. 

9ῦ. Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἔχ τῶν 
μαϑητῶν Ἰωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίου περὶ 
χαϑαρισμοῦ. 

206. Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιωάνγην 
χαὶ εἶπον αὐτῷ Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύ- 
ρηχας, ἴδε οὗτος βαπτίζει χαὶ πάντες 

ἔρχονται πρὸς αὐτὸν. 
Ἂν ΦΕΡΕ ΡΡος 

αὐτὴ ουν ἡ ἌΘΟΙ ἡ ἐμὴ ἀπο ρωτας 
80. ᾿Εχεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ 

ἐλαττοῦσϑαι. 
31. Ὁ ἄνωϑεν ἐρχόμενος ἐπάγω πάνγ- 

των ἐστίν: ὃ ὧν ἐχ τῆς γῆς ἐχ τῆς γῆς 
ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐ- 
ραγνοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. 

ΑἸύοτα ἀἷθ νἱάθὺ Ἰομδηπος [οἴη νο- 

πἰθηΐθπι δά [6, οὐ δἷἱῦ Εοοθ ἃρῃὰβ ἀδὶ 

αἱ {0110 ραοοδύππι τηππά!. 

Ἠοίρομαϊθ Το οὐ αἰχὶὺ οἱ Απηθη 

ΔΙΏΘη ἴσο 101, ΗΠ ααΐβ πϑίιβ ἔπουὶύ 

ἄθπαο, πῸη ρούθϑίὉ νἱάθυθ τϑρηαπιὶ ἀεΙ. 

Ποῦ δὰ οὰμῃ Νίοοάθιμηιβ Θαομηοᾶο 

Ρούεθί ἤουηο πδίοϊ ουτη θποχ [10 Ὁ ἢὰπι- 

αυϊὰ ρούοι ἴῃ σϑηΐγθηι πιϑέσὶβ ἴα 6 ἰὑ6- 

γταῦο ᾿ἰμύγοϊσο οὺ ἡδίοϊ 7 

Βοίροπαϊυ ΙΘ΄ Ατηθη 81ηθη ἀΐ60 
101, ΠΠῚ 415 τοηδίαβ ἔπουὶῦ οχ δαὰδ 

οὐ [ρἰγιύθα, πὸ ροίθίς ἰμέγοϊγα ἰῃ τὸ- 

δηαπι ἀεὶ. 

Εγαὺ δαυύθιῃ οὖ Ιοῆϑμηθ8 Ὀθδρύϊζϑῃβ 
ἴῃ ΑΘμοη ἰυχύα 34]1π|, ααἱᾶ Δαπδ6 τη8]- 
8 δὐδηὺ 1116, οὖ δανθηϊθυδαμηῦ οὐ Ὀᾶρ- 

{ἰζαθδηΐαν. 

Νοπάππη Θηΐπὶ ΤηΪ[[5 ἔπογδῦ π᾿ οδΥ- 

ΠΘΥ6 ΠῚ] ΙΟΠ8ΠΠΒ8. 

Ἑδοία ον δὐρὸ φαδϑίϊλο οχ αἰ [οἱ ΡῈ} 15 

ΤΟμϑηηἶβ οαπὶ Τπἀ 8615 ἀ4θ ρυγὶῆ οαὐίοηθ. 

ΕἘῤ νοπουπὺ δά ΤΟ μϑηπθπι οὐ ἀϊχθ- 

ταηῦ οἱ ΠΑΡῸ, α4υἱ ογαῦ ἰθοῦμπη ὑγϑῃ8 

Τογάδηθῃ, ουἱϊ ὕὰ ὑθ[Ὀἰπηοηΐπη ΡΘΥΒΙ θαΪ[ΌῸ], 

Θ0606 ἢΐο Ὀδρύϊσαῦ, οὖ ομμηθβ υϑηϊαηῦ 

δα ΘαπΠ1. 

ΠΟΘ οὐροὸ σϑαάϊαμη Π6Ὲ}} ἱπηρ]Θύμαπ 6[Ὁ. 

ΠΙυση οροτίθὺ οὐθίοθσθ, π|6 δαΐθιῃ 

τηϊηπὶ. 

Θυὶϊ ἀθ [υτπὶ σϑηϊδ, [ΡΥ ΟἸΏΠΘΒ 

οἴ, Θαὶ οἷ ἀρ ἰδιτα, ἀβθ ἔθυσα οἵδ οὗ 

ἀθ ἰθιτα ἰοαυϊζαγ: αἱ 46 ο861]0 υϑηΐ, 

[Ρτᾶ ΟἸΩΏ65 οἰΐ, 
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1Π, 32. 148} {παᾶΐθὶ βραίδην 7α5- σαμάυ4α, {πᾶΐα νοι νἀ θ1Ὁἢ 18} ἐπ 

νοϊἐνδαϊαα Ἐ Ἰ5. ἢ ἀϊπβηπη ΗΠ. 

Υ, 21. ,ϑναίνδ ἄμκ αἰΐα υυγάϊ 6: ἀάπίμαηβ [8 Πἴθ8: σαί, 
ἔνα 78} [Πὰ58, ἐμᾷ ΖΘ] Ὑ1}1, ΠΡ η σαθάμ)}. 

92. (ΝΙΝ ἐπαη (ἀμικ) αὐΐα αἰ [06] 10 ἀϊπ(α)όμαπ, Ἐ αἷς [Πάπα 8118 
αἰραῦ [πηάπι, 

29. ,«ΕἹ δ1άϊ [νϑγάϊηα πηι, [ναίνα [νἄγαπα δἰΐδη 

90. ,«ΦΤάϊηθβ νὰβ ᾿πκαγῃ ὈΥΪπηαπαῦ 74} Πα ]ᾶ πα; 10Π 105 ν]]46-- 

ἀας} [νἱση απ ἀπ Πγϑι]άϊ ἴη ΠΙὰΠὰ ἃ, 18. 

306. «Αἰμέμαη ἵκ παρα νοι νδα!πα πηάϊζοίη ὑπαπημμα Ἐ ἰομδηπᾶ. ὑπὸ 

ἄς ναύν[νὰ, ὑΠπῦδὶ] αὐραΐ τη15 αὐΐα, οἱ 1κ ὑδαυ)άπ (πὸ, {πὸ ναὐγνᾶ, 

πόθ] Ἰκ ἰάυ]α, Ἐ νοϊνδα]αηα ὈΪ πκ, {παῖθὶ δἰΐα τὴ1κ [Δπ6168. 

57. ΤᾺ} [6] Δ ηδ81868 Τῆς αὐΐα. (Δ Ὑδι ΗΠ δ Ὑπικ πη 

(ἸΡηὰ 15. πνδημαη σαμάνΠἀδααι ἢ} 1} Π1ὰἢ 15. σαί ναί. 

98. {85 γαύτα 15. π| Πα θά ἢ} ὙΠαΠπαΟ. ἸῺ ἸΖΥΙΒ., ὙΠΗΠ 66. {πππΕὶ 

Ἰηΐαπαϊαδ, 7άϊη5, ὑπϑιητηαἢ πὶ ρα] 61}. 

45. ΟΝὴ πινωιάϊε, ὑπαΐθὶ ἵκ νυ ἀξδα]άπ ἴΖνὶβ ἄὰ αὐξίη. ἵ{{0, [86] 

νυ ϊάα Ἐ ἸΖυῖβ, ΜΟΙ, ἄπ ὑπαιηπηθὶ [π5 νἀηρϑιῃ. 

40. [ἀνά] 4}}15. ΜΟΙδ σα]άπθια δά θ:}, ρα-ἰπάπ-Ἰάπ δ 610} τηΐ5. 

ὈΓ τὴῖκ ἄπκ 1άϊη5. σαι]. 

41. ,ὙΠαημαδ ἢ [ά]Πη|5 τηδ]αηη πὶ φσα!άπθθι ἢ, ᾿νάϊνα πιθηάϊτη 

γαύγαδιη σα] ]) 1} Ὁ 

ΥΙ, 1. Αἴᾶν ὑμαία. ρα]άϊῃ ἴδίαβ. υἱδὺ τππαγοίη ὑπὸ. δ] ο ]άϊ8 78. 

ΤΙ τα. 

ὦ. «181. Ἰάϊ[1ἀὰ ἴηα τηϑηδρθίηβ Η]α, απὸ σαίδηναη ἐάϊκηϊηβ, ὑπό Ζϑὶ 

σαίαν!αα, Ὀ [Ἰπκάϊη]. ᾿ 

9. Τϑιαα)α ἐπα ἃπὰ ἔδίσριπὶ ἰδίαβ. [8 1άϊπαν ραίαί τὰϊἢ Πρδη- 

7άϊιη (δἰπάϊμη. 

4, Ὑαβιυῖι ἐπαῃ πᾶϊινα ρϑίοΠα Ἐ, (ὁ ἀα]1}|5. [παάϊδ. 
᾿ 

ὅ.. ΤΠαυΐ ἀβΠὸ ἢ ἀπρῦπα ἰδ ίιβ. [8 σάυμηϊαα ὑπϑῃηπη᾽ οἱ Ἰηδπαρϑ 5 
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Ἃ 

ΠῚ, 32. Καὶ ὃ ἑώραχεν χαὶ ἤκουσεν 
τοῦτο μαρτυρεῖ" καὶ τὴν μαρτυρίαν 
αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 

Υ, 21. Ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς 
γνεχροὺς χαὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς 
οἷς ϑέλει ζωοποιεῖ. 

2, Οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ χρίνει οὐδένα, 
ἀλλὰ τὴν χρέσιν πᾶσαν δέδωχεν τῷ υἱῷ, 

25. Ἵνα πάντες τιμῶσιν τὸν υἱὸν, 
χαϑὼς τιμῶσιν τὸν “πατέρα. ΠΟ Σ- 

9.5: πχενρος ἣν ὁ λύχνος ὃ χαιόμε- 

γος χαὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠϑελήσατε 
ἀγαλλιαϑῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ 
τις 

αὐτοῦ. 
96. ᾿Εγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μεί- 

ζω τοῦ ᾿Ιωάγγου" τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέ- 
δωχέν μοι ὃ πατὴρ, ἵνα τελειώσω αὐτά, 

ΕῚ : ἘΠ [4] Ἀ -»" - 

αὐτὰ τὰ ἔργα, ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ 
περὶ ἐμοῦ, ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν. 

87. Καὶ ὁ πέμψας με πατήρ, αὐτὸς 

τ: ἐκεῖνος) μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ" 
οὔτε φωγὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε, 
οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράχατε, 

38. Καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε 
μένοντα ἐν ὑμῖν, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν 
ἐχεῖγος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. ... 

45. μὴ ϑοκεῖτε, ὅτι ἐγὼ χατηγορήσω 
ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα" ἔστιν ὁ χατη- 
γορῶν ὑμῶν ΜΙωυσης, εἰς ὃν ὑμεῖς 

ἠλπέκατε. 
460. Εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπι- 

στεύετε ἂν ἐμοί" περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκχεῖς- 
γος ἔγραψεν. 

47. Εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν 
οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν 
πιστεύσετε; 

ΥΙ, 1. Μετὰ ταῦτα ἀπῆλϑεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
πέραν τῆς ϑαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς 
Τιβεριάδος" 

"Δ (Καὶ) ἠχολούϑει [δὲ] αὐτῷ ὄχλος 
πολύς, ὅτι ἑώρων τὰ σημεῖα, ἃ ἐποίει 
ἐπὶ τῶν ἀσϑεγούντων. 

8. ἀνῆλθεν δὲ εἷς τὸ ὄρος [ὁ] Ἴη- 
σοῦς, καὶ ἐχεῖ ἐχάϑητο μετὰ τῶν μα- 
ϑητῶν αὐτοῦ. 

4, Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ 

τῶν ᾿Ιουδαίων. 
ὅ. ᾿Επάρας οὖν τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὁ 

8, 82---θ, ὅ. 293 

Εῤ αποά νἱάϊύ οὐ δυάίνιυ, πος ἐοί[ὰ- 
ὑὰ : οὖ ὑθ[υἱτηοηΐππη. οἰὰβ. ἤθῖηο δΔοοὶρίί. 

δισαῦ ΘηΪπῚ ρϑίθυ [ἀδοϊυαῦ τηογύποβ οὐ 

γἱνιβοαύ, [10 οὐ ΠΙᾺ αὰο5. σα]ὺ νἱνιβοδί. 

Νὰ 6 ηΪπὶ ραύθυ ᾿πἀϊοδῦ α ΘΙ] 1ΔΠῚ, 

[βα ᾿παϊοίϊαπη οατηθ ἀθαϊν ΗΟ, 

τ οὔποθ Βοπογϊποθηῦ ΕἸὰπὶ [ουΐ 

Βοπουϊποδηῦ ρδίγθι : . - δ: 

ΠΙῚ6 οὐδῦὺῦ ᾿ποϑῦπἃ ΔΙάΘΠ5 τ Ἰᾳ 66 η5, 

γῸ5 δυο σοὶ [015 Θχυϊύατο δια πόδι 

ἴῃ ἴὰσθ οἷιβ. 

Ἐρο δαυΐθπι Πᾶθ60 ὑθ[{] πο Ἶ 1 ΤΠ] 1115 
ΤΟΠΔ ΠΗ: οροῖᾶ δηΐτη αὰ86 ἀθαϊῦ τη] Πὶ 

ΡῬδύθι. αὖ ρουῆοίδιη θᾶ, ἱρία ορϑθῦᾶ 4086 

ΘρῸ ἔδοϊο ὑθ{[Ὀἰτηοηΐαπι Ρ ΙΒ θΘηῦ 48 ΠΊ6 
ααϊᾶ Ῥαίθυ τη6 τη] [1. 

Εὖ αὶ πὴ Πῦ τη6 ρϑύθυ, ἱρίθ ἐοπιο- 

Πἰὰπη ῬΟΙΒΙθαϊ Ὧ6 τηθ: ΠΘαῸΘ γΟΟΘῚ 

ΘᾺ. ὉΠΠΟΠ ΠῚ ΔΙ (15, ΠΘαῸ6 [ῬΘΟΪΘΠῚ 

οἰ νἱ αἰ [{15, 

Εὖ σϑυύθυτη οἰὰβ ΠΟ ΠΟΘΙ ἴῃ σ 5 

ΠΊΔΠΘΗΒ: αἰῶ 61 Τὴ] [1ὺ 1116, Πσ]Ὸ το 

ΒΟΉ ΟΥΘΟΙΕΣ τ πέΠρέρρέ ποι.» - 

ΝοΙύθ ραύΐδγθ ααΐϊ, Θσὸ δοοαί(ὑα]τι5 

[1ΠΔ γσὸβ δρυᾶ ρϑίγοθῃ : οἱ αἱ δοοαίαῦ 

γῸ8 Μογίββ, ἰπ 40 γοὸβ [ρϑυϑίϊ8. 

51 οηΐπὶ οτθάθγουϊ Μουῇ, οὐθά θυ θί!β 
ἕουΠύδπ οὐ τηϊηϊ: ἀθ πη 6 ηΪπῚ 1116 [οὐ] ύ. 

51. δυΐοηι {Π1π|5 1 οΥ]5 ποι ΟΥ̓ΘΙ 5, 

“αομηοᾶο πλδῖ5 υϑυ 5 ΟΥΘα 15 

Ῥοξί αθὸ δϑι μτὺ [5 ὑγ8η5 τηᾶγ6 Ο8ἃ- 

1]14686 αποὰ οἴν ΤΊΡοΥΙΔαΙ5 : 

Εῤ Γραπθθαύαν θιιπὶ πη] ϊυι ἀο0 πηδρη8. 

ααΐϊα, νἱἀθθαπὺ Πρτα απδθ ἴδοϊθθδῦ [ἌΡΘΥ 

Ὠϊ5 αὶ ἱπῆττηδ θη Γ. 
ΒΌΒΠ ΘΥΡῸ ἱπ τποπέθπι [ϑἴαβ, ϑὺ ἰδ 

[βἀθθαῦ οὐχ αἰ[οἱρα]}15 []8. 

Ετδὺ δαΐθηι Ῥγοχίπηιπι ρϑίομ8., (165 

ἔθι5 Ταἀδθουατῃ. 

Οαπι (ὩΡ]οναοὺ οτρὸ οὐα]ο5 [Θ 5 
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Ε]ὰ 4474 ἀπ ἵπιπια, Κναύμαμ ἀπ ΕἸΠρράαμ Ἡναίῃγὸ ὈαρἼ]απι Π] ἀϊ 88, 

οἱ πιδί]άϊηα {πάϊ 7“ 

ΨΙ, θ. Τμαίας ἐμαη Κνδί]ι [ἀπ 45 ἵπα; ΤΠ {ΠῸ ἃ νἱ}ἃ {παὐθὶ παθάϊάδ 

ἰάυ͵δη. 
ἴ. Απαμόῦ πη ΕἸΠΡΡα5., νάϊ παπάδιῃ [Καθ π]άϊθῦ5. πὶ ρὰ- 

πόμάϊ {πᾶ {πάϊπι, ἐπϑὶ πἰπηάϊ Ὠναν]}Ζαἢ 1610}].ἡ 

8. Κναίῇ ἄϊη5 ἐμιχὸ [Πρόπ]ὸ 5 Απάγάϊαβ, γόνυ Ῥαϊγάμβ δ εἱ-- 

πιόπάμϑ : 

9. ἷἴπι ππᾶρ]α ἀΐπβ πόσ, [αὶ μαθάϊι ἢ πη Ὠ]άϊ δ η5. ὈδυΊΖθΙ Π8ΠΒ 

784} ὑνδῃβῈ Πκδηβ; δκοὶ ὑπαία να Ὁ ἀπ ἔνα τηδηδράϊτη Ὁ" 

10. ἴμι ἴδία5. Κναία,  δύγκοιι ὑπΠ8η5. πιαηβ ἁπακυμηθἼδη." ΜΝ αβαῖ 

{πδη Πανὶ πιδηᾶρ ἃπὰ {παπηπηα, [[444. ὑπαγὰ} ἀπακυμηθἀθάππ ναίγὸβ 

γαὐῃ]ὸπ ἰναίνδ ἤπι ἐπα {ππα]08. 

11. Ναιμὰῖ ἐπαπ ὑπδη5 Η]άϊθαηβ ἰδίιβ 8} ἀν! πἀδπα5. σαάάϊηἀα 

ἐπάϊπη Δπακαμπ)] ηάδηη ; [Ἀηη] οι Κὸ 14} ἐπ|χ πἰκὸ, ἵνα ἢὰ [νὸ νυἹ}- 

ἀδάᾳπη. 

12. Τμαπυὰμ, ὈἰΠδ (Δα ἀϊ ναὐγίππμῃ, Κναῦ ἀπ ἢ ΠΡΟ] 8 πη (Θ᾽ ηά1Π| 

απ ἢ ἐπὸβ. Δ πη θ᾽η5 ἀγδαῃίποβ Ἐ, {Π61 νϑίῃύάϊ πὶ γα κυ πά].“ἡ 

18. ΤἼδπιἢ ρα]δίπη 14 ρα] Π]ἀδάπη ὑνδ}} Ἐ ἰἀϊη] 5 σα γα κΚὸ ἃ 

ΕΓ Ὠ]άϊ θη ἐπμάϊπη θαυ Ζθίπδπι, ὑπαΐθὶ ΠΠ ηδ ἃ Ἐ ὑΠάϊπη Ἐ πηδ } απ δΠη. 

14. Τπάτιμ ἐπάϊ τηδη5 ραίαίῃναηάδηβ, ἐπδϑὶ σαίανία ἐάϊκη ἴδία5, 

Κνδίμαη {παΐθὶ ,ὅ8. Τ{Ὁ Ὁ [ἀπη]άϊ ργαύξδιπβ (ἃ Κνυϊηδηάα ἴῃ ὑπὸ τπᾶ- 

παίδιῃ“. 

15. ἴτῃ ἴδίαβ. Καππδηάβ, ἐπαίθὶ ππυπάϊἀδαππ πβρασσαη Δ νιναῃ 
(1π4), οἱ ἰανιἀδάθίηα ἵπὰ ἀπ {μπϊπάδηδ, «4 47] αὔίγα ἴῃ ἔδίγραηὶ 18 

ἀϊη5. 

10. ἴτι Γνὸ (οἰἴππ ναγίμ, αἰϊἀαἀ]δάπη ΠρΟπ)]ὸ5. 15. ἅπᾶ πηδγθίη. 

11. {41} υδίτσαη ἴῃ {Κὶρ. Ἰάα]δάπηα} ταν πιᾶγθίη ἴῃ Καὶ ἀίδγπδαπι. 

Δ σαἰκνὶβ Ἰυῦμαπ ναυίῃ ἴδ} αἱ αὐϊ4α]α παύμ ἐμὰπ ἀὰ ἴπι ἴδίιβ. 

18. {ἢ πηᾶγοὶ νἱπᾶα τηἰ Κι] ατηπηα νάϊαπαϊη αὐτά 14 να8. 

19. ὙΠΑΥᾺ] [γ)] απάδηβ [νὰ ραύγτα ὑναπβ ἐστι 78} Πα ἢ ἀϊ με πάα 
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᾿Ιησοῦς καὶ ϑεασάμεγνος, ὅτι πολὺς 
ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, λέγει πρὸς 
Ῥίλιππον Πόϑεν ἀγοράσομεν (Ξ- μεν») 
ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 

ΥἹΙ, θ. Τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν' 
αὐτὸς γὰρ ἤδει τέ ἔμελλεν ποιεῖν. 

ἡ. ᾿ἀπεχρίϑα αὐτῷ «Ῥίλιππος Ζ΄ταχο- 

σίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρχοῦσιν 
αὐτοῖς, ἵνα ἕχαστος βραχύ τι λάβῃ. 

8. “έγει αὐτῷ εἰς ἐχ τῶν μαϑητῶν 

αὐτοῦ, ᾿ἡἸνδρέας ὁ ἀδελφὸς Πέτρου 

Σίμωνος, 

9. Ἔστιν παιδάριον ἕν ὧδε ὃς ἔχει 
πέντε ἄρτους χριϑίνους χαὶ δύο ὀψά- 
ρια᾿ ἀλλὰ ταῦτα τί ἔστιν εἷς τοσούτους; 

10. Εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς Ποιήσατε τοὺς 
ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ν δὲ χόρτος 
πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄν- 
δρες τὸν ἀριϑμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι. 

11. Ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰη- 
σοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωχεν τοῖς 
ἀναχειμένοις, ὁμοίως χαὶ ἐκ τῶν ὀψα- 
ρίων ὅσον ἤϑελον. 

12. Ὡς δὲ ἐνεπλήσϑησαν, λέγει τοῖς 
μαϑηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισ- 
σεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 

18. Συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν 
δώδεχα χοφίνους χλασμάτων ἐκ τῶν 
πέντε ἄρτων τῶν χριϑίνων, ἃ ἐπερίσ- 
σευσαν τοῖς ᾿βεβρωχόσιν. 

14. Οἱ οὖν ἄνϑρωποι, ἰδόντες ὃ 
ἐποίησεν σημεῖον, ἔλεγον ὅτι Οὗτός 
ἔστιν ἀληϑῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμεγος 
εἷς τὸν κόσμον. 

15. ἸΙησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν 

ἔρχεσϑαι καὶ ἑρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιή- 
σωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν εἷς τὸ ὅρος 
αὐτὸς μόνος. 

10. Ὡς δὲ ὀψέα ἐγένετο, κατέβησαν 
οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, 

17. Καὶ ἐμβάντες εἷς τὸ πλοῖον ἢρ- 
χοντο πέραν τῆς ϑαλάσσης εἷς Καφαρ- 
γναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ 
οὐκ ἐληλύϑει πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, 

18. Ἥ τε ϑάλασσα ἀνέμου μεγάλου 
πνέοντος διεγείρετο. 

19. ᾿Εληλαχότες οὖν ὡς σταδίους εἴ- 

κοσι πέντε ἢ τριάχοντα ϑεωροῦσιν τὸν 

29ὅ 

οὐ νἱα ϑὺ ααΐαι τη] πο τηαχίπια το- 

ηἰὺ δὰ θυμη, ἀϊοϊῦ δὰ ῬΒΠΊρρατη ΤΠπᾶ6 

ΘΙΠΊΘΙΠΙΒ ῬᾶΠ65 αὖ τηϑηδαοσθηὺ Εἰ 

Ηοο δαυύίθμη αἰοθραῦ ἰθηιρύδηβ δαπι: 
ἱρίθ ϑῃΐμὶ Γοἰθθαῦ αὐ οἴου ἔμούασιι5. 

Ἠοίροπαϊς οἱ ῬΒΠΠΡΡὰ5 ΟΘηθουτιΠ 

ἀθπδυοσαπ ῬᾶΠ65 ΠῸη [αΐβποϊαηὺ οἷ, 

αὖ ἀπαβααίξαιθ πηοάϊουχτη ααἱᾷ δοοίρἰαύ. 

Πιοὶῦ οἱ ἀπὰβ ὃχ αἰ [οἱρα] 5 οἷπβ, 

Απάγθαβ ἔγδίθυ πη Ῥο τσὶ, 

ΕΓῸ ῬΌΘΥ ἀπ 6 ααἱ παροὺ ααϊπαι6 

ΡᾶΠ65 πογάρϑοϊοβ οὖ ἀποβ ρῥἰ(ο65: [84 

860 αυἱϊὰ [απὐ 1ηὐοι ὑδηΐοβ ὅ 
Τἰχιῦ οὐρὸ Το Εἰδοϊῦύθ ΠουηΐπΠ65 ἀ15- 

οασαθογθ. Ἐσγαὺ δαΐθπι ἔβθηθπμη ΠᾺ] ΠῚ 

ἰπ Ιοοο. Ιου Ραθυαηῦ ΟΥρῸ τυ παὰ- 

ΠΊΘΤῸ ΟΟΔΙῚ ἀαϊΠ 46. τη}]}18. 

Αοροορὶύ ΟΥΡῸ ρᾷπθβ [θἴμβ., οὖ ΟἿΠῚ 

σταύϊα 5 δοὶ [οὐ ἀἸβύσι θαϊὺ ἀἸδοῦτη ΒΘ ΗΟ Ὲ5, 

ΠΤ] 6. οὐ οχ ῥ᾽ (οἰ θὰ απδηύαπι γο]6- 
Ῥδπηύ. 

ὕὉὺ δυύθηι ᾿πηρ]ϑϊ [απὐ, ἀϊχὶύ ἀϊΓο]- 

ΡῬᾺΠ5 [αἰ ΟΟἸΠριύθ ααδθ [ἀροτϑυθιτηῦ 

ἐγαρτηθηΐδ,, η6 ΡῬουθϑηῃῦ. 

ΟΟἸ]Θροσαμῦ ΘΥΡῸ οὖ ᾿πηρ] θυθυαηὺ ἀπο- 
ἀθοίμη ΘΟΡΠΪΠῸ5 ἔγαρτηθηθο τ ΠΊ Θχ αὉ]Π- 
416 ῥϑηϊθαβ ΠογάθϑοΙβ, 486 [ὈρΘΥΐα6- 

ταμὺ δὶ 4] τηϑηἀποδνυθυπηύ.. 

ΠῚ δὐρὸ ΠΟΠΊΪΠ65 Οαπὶ ΥὙἹαἸ[[Θηὖ αποὰ 

ἔδθοοσδῦ ΠΙρΉαπι, αἀἰοοθδηύ ααϊὰ Ηΐϊο οἱδ 

γΘΥΘ Ῥχορπούῳ αἱ γσϑηύασιιβ οἰ ἴῃ πηπη- 

ἄσμη. 

Το 5. ΟΥΡῸ ΟΠ ΟΟρΠΟΥ οὐ ααΐδ, γ 61 - 

{71 οἰρηῦ αὖ ΓΑρΘΥθηῦ Θὰπὶ οὐ ἔϑοθυθηῦ 

ΘᾺΠῚ ΓΘΡΘΙη, ἔπρὶῦ ΓΘ. 1 ΤΠΟΠ 6 ΠῚ 
ἱρίθ [Ὁ]ὰ8. , 

τ δυύΐθπι [ο1Ὸ ἔδοίαμη οἱ, 

ἀουπηὺ αἰ ΓΟΙΡῸ] οἷπβ δ 1876, 

ἘΠῚ οὰπὶ δἰοθπα 6 πάνθ, υϑηθυηῦ 

ΟΥ̓Δ Π5 ΤΥ 'ἰπ ΟΔΡΠδ δῖ. ΕΛ ἰθη6- 

Ῥγδθ ἰᾶπὶ ἕδούδθ ογϑηΐ, δὺ Ποὺ σψϑποῦϑύ 

δ 605 [θίαβ, 
Μδγο δαύθιῃ σϑηΐο τηᾶρη0 ἢδηΐθ οχ- 

Γατροθδί. 
Οατπι τοηηϊρδί[ϑηὐ οὐρὸ 4081 [8418 

σἱρίπο ααϊπαὰθ δαὺ ὑτὶρὶπύα, υἱάθπῦ 16- 

4οἴοθη- 
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{Πγῖη5. {ἰραπβ Ἐ σαί! ῃναπα δι ραρραπάδη ἃπα ᾿πδγοῖη 8} πᾶῆνα 

[Κῖρα Κνυϊπηδηάδη 18} δμίδάμπῃ [18. 

ΥΙ, 20. Τμάγὰῖ 18 Ἐ Κνδίῃ (πι}} (ἷκ ἴπι: πὶ ὀρϑῖθι ἸΖν 5." 

21. ΤΠ νἱἱάδάμπη ἴηᾶ τπιιδηαη ἴῃ {[κὶρ 18} [ἀηδάϊν {Ππαΐα [ΚῚΡ 
γᾶν] ἀπᾶ δίγεμάϊ, ἂπὰ {πὖθ] οἷβ Ἰᾳα] δά πη. 

22. ἵειαπιίη ἄαρα πηδπαροὶ, [δἱ (ΕΠ μἰπᾶαν πηαγοίη, Γμναπ ἐπα ϊοὶ 

[ΚΡ δηΐμδν πὶ νἃβ άπ 8118 ἀϊη Δ} {παΐθι τ]0- |- ναι [ΠΡΟ η-- 

ἦα (δἰπάϊιη ἴόῇιβ ἴῃ ἐπαΐα {κὶρ, ἃκ ἀϊπάϊ ΠΠρὸη)δβ 15. ρα! ύπαῃ, 

29, (Λπηίμαγα ἰπδη {κὶρα Κνόμηπη τ58 ΤΊΡαἰγδἀάτπι ἡδῆνα ἐΠδιητηἃ 

[4 44, ὑπᾶγοὶ τη δάπη Π] 41, ἀπὰ ὑπαιητηθὶ ἀν! παῦαα ἔάα]α) ; 

24. ΤΠδγὰΐ {πᾶπ ρσαίδην τηᾶπαᾶροὶ, ἐπμαίοὶ ἰδία. πἰΠὺ 1άϊπαν πιῇ 

ΠΡΟ] 5. 15, σαί σαη ἴῃ {Κιρὰ 141 Κνδιηπη ἴῃ Καίδγηδαμ [ὉκΚ] Πα 85 

ἴδιαι. ᾿ 

20. Φ984}} ὈΙσδίπῃ ἵπα ΠΙπα δ] τηδγθη. Κυδύμαπαῃ ἄπ ηηὰ ,ἈΔΡΘὶ, 

ἤνδὴ πᾶν Κνδηι 7΄ 

20. Απάμπὸξβ ἴῃ ἰδία ἴδ Κναίῃ ,Απιδη ἀπιᾶη, Κυϊπα ἴζνῖβ, [ὃ-- 

ΚΘΙΟ τὰκ, αἰ ὑπαίθι (ναί ὑά! Κη] η5 78}} ἔαὐγαίδη)α, αἷς ὑἐπαΐθὶ τηᾶ- 

{αδαπ! {πϊχᾶ Π]άϊθ8 14} (δα ἀϊ ναύγ π }. 

21. οΝαύνκ)ά! ἢ πὶ {Ππᾶπηὰ ταῦ ἐμαπα ἐγ] αἱ ἅπδη, ἃκ πιᾶὲ ὑπδη8 

νυ]! πάδη ἀα Πρ ἀϊηά1 ἀϊνοίηδη, ἐπδη6ὶ {ἘΠῚ8 πιὰ η5 οἹΙ0ἢ ἴζνὶβ. ὑπδη᾿- 

ἢ ἄπκ αἰΐα ρα! ρ] δ, σαί." 

28. ΤΠᾶγ}) Κνδίμη ἀπ πηπηὰ (Ηνα ἰάπάϊπηα, οἱ ναύγκ)άϊπηδ 
ναὐτνα σαί Ὁ΄ 

29. Απάμὸξ ἴόίιβ 18} Κναίῃ ἄπ ἴπ , Τηδί" {0 ναὐγν σαί, οἱ 

βαϊά] 1} {παι δὶ Ἰη Δ η 4148, [ἀ1η5. “ἡ 

90. Κνδίμπη ἀπ ἵπηπα Αὐμέμδη να ἰάμπ]5. ἐπι (ἀϊκηδ, οἱ (Ἀ1Π-- 

νάϊπηδ 18} σα]άιπθ)]άϊμηα, {ππ8, νὰ νύν κοὶβ Ὁ 

91. ,Αὐἴδηβ πηΐαγάϊ τηδηηα τηδἐϊἀδάπη ἀπ ἀπίηϊάϊ, [ναϊνὰ τ 

σαι δ!} ,Η]άϊ ἃ8 Πἰμηΐπα σα ἴπι ἄπ πιδί]δη. ἡ 

92. ὙΠαγῸἢ Κνδίϊ ἴηι Ιὀι5. Απηδῃ δπηᾶπ, Κνυὶπα ᾿Ζνῖβ, εἰ Μό- 
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᾿ησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς ϑαλάοσ- 
σῆς καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, 
χαὶ ἐφοβήϑησαν. 

ΥἹ, 30. Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Ἔγω εἶμι, μὴ 
φοβεῖσϑε. 

91. ᾿Ἤϑελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἷς 
τὸ πλοῖον, χαὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγέ- 
γνετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 

22. Τὴ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἕστη- 
χὼς πέραν τῆς ϑαλάσσης, εἶδον (ΞΞ ᾿ἰδωγ) 
ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐχ ἦν ἐχεῖ ἐι μὴ 
ἕν, χαὶ ὅτι οὐ συνεισῆλϑεν τοῖς μαϑη- 
ταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ 

μόνοι οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον, 
28. “ΔἍλλα δὲ ἤλϑεν πλοιάρια ἐχ Τὶ- 

βεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἕφαγον 
τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαγτος τοῦ χυρίου" 

24, Ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἶη- 
σοῦς οὐχ ἔστιν ἔἐχεῖ οὐδὲ οἱ μαϑηταὶ 
αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ 
ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν 
Ἰησοῦν. 

5" ὰξ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς 

ϑαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββί, πότε ὧδε 
γέγονας; 

20. ᾿Ἵπεχρίϑη αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦς χαὶ 
εἶπεν “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ 
με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφά- 
γετε ἐχ τῶν ἄρτων χαὶ ἐχορτάσϑητε. 

2 ς Ἐργάζεσϑε μὴ τὴν βοῶσιν τὴν 
ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν 
μένουσαν εἷς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς" 
τοῦ ἀνϑρώπου ὑμῖν δώσει" τοῦτον γὰρ 
ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὃ ϑεός. . 

28. Εἶπον οὐν πρὸς αὐτὸν Τί ποιῶ- 
μεν ἵνα ἐργαζώμεϑα τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ; 

29. ᾿Ζ“πτιεχρίϑη Ἰησοῦς χαὶ εἶπεν αὐ- 
τοῖς Τοῦτό ἔστιν τὸ ἔργον τοῦ ϑεοῦ, 
ἕνα πιστεύσητε εἷς ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖγος. 

80. Πῖπον οὖν αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς 
σὺ σημεῖον, ἵνα ἔδωμεν καὶ πιστεύσω- 
μέν σοι, τί ἐργάζη; 

81. Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα 
ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαϑῶώς ἔστιν γε- 
γραμμένον “Ἄρτον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἔδω- 

5 τ ε χὲεν αὐτοῖς φαγεῖν. 
89, Πῖπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς μὴν 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν 
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[πὶ ΔΙ] Δηύθυη [ἌΡΘΥ τηᾶγθ οὗ Ῥτοχὶ- 

γα ᾿ πᾶγὶ ἤουιῖ, οὐ υἰππουαηΐῦ. 

ΠΟ δαΐθιῃ ἀἰϊοὶϊῦ οἷβ Προ [Ὁπη, ΠΟΙΙ0 

εἰπῆ ο. 

“Γ ΨοΪαογπηῦ οΥὐρὸ δοοίροῦθ ΘῈ πὶ ἴῃ πᾶ- 

γοπὶ, οὺ [αἰαὶ ἔπὶὺ ῃδνΐβ Δ4 ἐθυγδτη 

ααδπὶ ἰθδηΐ. 

ΑΙΐοτὰ αἴθ ἐθσθα 480 [αθᾶῦὺ ὑγδῃ8 

πιᾶτο σἱ αϊῦ αχαΐα,, πανία, 4118 πο ογαῦ 
101 πὶ ἀπ, οὐ 4υῖα. πομ ᾿π το} Π6ὺ ΟΌΤη 

Αἰ [οἰ ρα] 15. [αἱ5. [ΘΒ ἰπ πᾶγθιῃ [θα [Ὁ]] 

ΑἸ ΓΟΙΡᾺΪ οἰὰβ ΔΡΙΓ ΓΘηΐ, 

ΑΙΙΔ6 γϑῖῸ [Ὀρϑυυθηθιιηῦ ΠᾶΥΘ5. ἃ 

ΤΙΡουδθ ᾿ἰαχίϑ Ἰοσαπι δὶ τηδηααοᾶ- 

γογδηῦ ρϑΠοΙη οτδίϊαβ δρθηΐθ ἀΟμηΪηΟ : 

Οὐπὶ οὐροὸ τἱαϊ τοὺ ὑατθα ααἰα [6 [5 

ποη οἴου 101 πθαὰθ αἰίοῖρα]} οἷὰβ, δά- 

(οοπάθγαπὸ πᾶνίοαϊαξ οὖ υϑπϑιαηὺ Οδ- 

ῬΒαγηδῦτη απδούθηΐθα [Θ[ἘΠ| 

ἘΠῚ οὐπὶ Τπγ [6 ΘΠ ὑΥ8 5 ΤηΔΥΘ. 

ἀἰχθυαπὺ οἱ ΕΔΌΡΙ, σαδηάο μὰο υϑϊ[ 

Βεοίρομαϊν οἷβ Ἰθβ οὖ αἰσχὶῦ Αὐηθη 

ΔΙΏΘη αἴ60 γΟΌΪΒ, ΘαδΟΥ 5 Π6 ΠΟῊ 

ααΐϊᾷ νἱ αἰ (15. Πρπα., [64 αυϊα, πιδηἀποᾶ- 

(Ὡβ οχ ρϑῃΐθαβ οὖ [δύασγδί! Θ[{15. 

Ορθγδιηΐηΐ πὸη οἰραπι ηαἱ ροτύ, [θα 

41 φρουτηδηθῦ ἴῃ νἱδαπη ἃθύθυ 8, ΠΆΘΙ 

ΒΠΙα5. Βοιηΐηῖβ σοῦ ]5 ἀδοϊῦ: ΠαπῸ ΘΠΪΠῚ 

Ρδύθυ. Πρπανὶῦ ἀΘ5. 

ΟΠ ἰχουαπὺ οὐρὸ δά δὰπὶ Θυϊά ἔδοϊθ- 

Ὠ}5 αὖ ΟΡΘΥΘΙΠῸΥ οροτὰ (οὶ 

Ἠρίρομπαϊε Τοίαβ. οὐ αἰχὶὺ οἷβ Ηοὺ οἱ 

ΟΡα5. ἀοὶ αὖ ογθάδιϊβ 'π δαπι α161Ὲ Πηϊ- 

[τὸ 1116. 

Τλχουτιηῦ ΘΥρῸ οἱ (φποά βτρὸ ἔα ἴδ ΟΙ5 

ΠΡπαπι αὖ νἱἀθαπηαβ οὖ ογθάδημιβ {1} ὅ 

4α14 ΟΡΘΥΔΙῚΒ ὕ. 
Ῥαύγθβ ποίτὶ τηϑηηδι τηδηἀποδυθυπηΐ 

ἴῃ ἀοίοσέο, [αὖ [οτἱρύαπι οἱ ῬᾶΠΘΠΙ 

Ὧἀθ οδθῖο ἀθαϊὺ οἱἷβ πιδηαποδῖθ. 

Τὐχὶθ οὐσὸ οἷβ [θιβ Αὐπμθπ 8ΠΊΘΗ 

ἀΐοο γνοθὶβ, πὸ Μονυίββ ἀραϊύ γοθὶ5 Ρ8- 
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[ὃ5. σαΐ ἴζνὶβ Π]ά1 5. Πἰπηῖπα, δκΚ δἰΐαω τηθῖηβ ραῇ ἴζνὶβ μ] 1 πι5 ἢἰ- 

τηΐηα ὑμαηα [ἀπ] ἰηδη. 

ΥΙ, 838. δά ἀπκ Η]άϊξε ρα 1{Ὁ, (Δ6] δὐάϊρ, ὰἃ8 Πἰπηῖπα, 84} ραΐ 

Ἰθάϊη {π|χάϊ τηδηδίδαά!." 

94. Τπδππῇ Κνυδίμαη ἀπ ππηα , ΕΥάμ]α, ἔδιην!ρὶβ οἱ ἀπ[15. ἐπᾶηἃ 
μ]ά1{." 

95. 9411 Κναΐι ἀὰ ἵπὶ ἰδία. ἶκ ἴῃ (Ὁ Π]άϊ 5. ̓ἰθάϊπάϊ5. ἐπδηα 
βαρρδηάδη 6 118 ἢἰ ὨυροΥ ἢ 184} ὑπαπὰ ρσ]ἀ  ] Πα (ἃ ΤῊ15. ΠΗ] 

ἐπαύγ ϑ ἢ Πνδηππη. 

90. ,ΑΚοὶ Κνδίῃ ἱἴζνὶβ, ὑπαΐθὶ σαί νας πῖκΚ 18} εἰ σα]άπθ θη. 

94. ΑἸ], {παΐθὶ ραΐ τηῖ8 αἰΐα, ἀπ π|ῖ8 Κυϊμη ἢ, 18} ὑμᾶπὰ ρὰ8- 

ϑαμάδη ἃ 15 ΠῚ ἀϑνδίγρα αὖ. 

98. πιὸ αὐάϊν τ ΒΙπηΐπα, πῃ {πῶθ] ἐάιπ]άμπ ν}])] 8 πηθἰπδηδ8, 

αΚ ν]] ἢ {Π15 [Πα] Δ α] 5. ΤΗΚ. 

99, ,(ὙΠαίαἢ ἐπδη ΤῸ ν ]]ὰ Ἐ {Π|5 [ἈΠ] 41 Π5. τηῖκ, 61 Ἐς λυαέο, ἐϊιαϊοὶ 

αέραῦ ηνὲβ, τὶ [υαΐμέαϊ} γγαϊίνϑάν, τι5. ἐβαηιῆνα, αἷ εὐὐγάϊδ)άν, ἐμαία ἐν [ρέ- 

εἰ έν, ἄασα. ; 

40. οΤλμαΐν, ἐβανν ἐΐε υὐϊήα ἐλιὲθ μαπα)ανιαιζν5 ποῖ ἢ, οἱ ἤναζαῃ [86] 

(] ἢν ἢ} ὑπαπα (πὰ 14} σαϊάθθϑ! ἢ} ἀπ Ἰηηηα, ἄἀϊρὶ ᾿ΠΡάϊπ ἀϊνοπῦπ 

784} υτγγάϊ8]α ἴπα ἵκ ἴῃ ἰρδαϊη ἀαρἃ. ἡ 

41. Βινοα!ἀδάπη ἐμαη ἰαἀάϊοϊβ Ὀἱ ἵπα, απίὰ Κυαίῃ ,ἶκ ἴπη μ]ά 85 
(ἃ αἰ οιραπαβ π8 ΠΙτηΪΠ8. ἡ 

42. 7184.) Κνδίμυηῃ Νὰ [ἃ τ ἰδία (ἃ ἤιπιβ ἰὀίδῆβ, {πϊζθὶ νϑὶβ 

Καπίπδάτπι αἰΐαπ 18} ἀϊι ποίη Ὁ πνάϊνα πὰ Κυ!μῖ} (ἃ, ὑπαΐοθὶ τι Ηἰ- 

᾿1η8 δὐξΓάϊρ Κ΄ 

48. Απάμπὸξ {πδη ἰόιθ. 18} Κνϑί ἀὰ τὰ ,ΝῚ ἰδ οι 6Ππ παῖ} ΤΖν 8 

ΠΤ.“ 

44. (ΝΝῚ τηδηπὰ πὰρ ᾿νίπηιαπ αὖ π|ϊ8, πἰράϊ αἰΐα, [δθὶ (παϊάα 

ΠΪΚ, αὐθῃ! {0} ἴηὰ 18} ἵκ υτγάϊδ]α, ἴπα ἴῃ ὑπατητηὰ [ρα πὸ ἀρ. 

45. ἵπι σαιπδ! ἢ ἀπὰ ργαύξδίθπη (18 ναίγεπαπά «11ἀϊ 1ά 44] 
σαυΐῃ5.. ἩνᾶζΖι! πὶ (ἃ σαϊάιιβ]α Πα 5. αὖ αὐζη 14}. σηϊηδη5 Ἐ σαρριίῃ 

αὰὰ Π18. 



ἘΕΥΑΝΟΕΙ͂.. 

ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ 
ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον 
ἐχ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληϑινόν. 

ΥἹΙ, 33. Ὃ γὰρ ἄρτος τοῦ ϑεοῦ ἐστὶν 
ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν 
διδοὺς τῷ χόσμῳ. 

84. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε, 
πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 

85. Εἶπεν (δὲ) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ᾿Εγώ 
εἶμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς" ὁ ἐρχόμενος 
πρὸς μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων 
εἷς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. 

36. χ3λλ: εἶπον ὑμῖν, ὅτι χαὶ ἑωρά- 
χατέ μὲ χαὶ οὐ πιστεύετε. 

87. Πᾶν, ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ, 
πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς 
μὲ οὐ μὴ ἐχβάλω ἔξω, 

38. Ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρα- 
νοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ ϑέλημα τὸ ἐμὸν, 
ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός μι. 

99. Τοῦτο δέ ἔστιν τὸ ϑέλημα τοῦ 
πέμψαντός μὲ (πατρός), ἕνα πᾶν, ὃ 
δέδωχέν μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, 
ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

40, Τοῦτο γάρ ἔστιν τὸ ϑέλημα τοῦ 
πέμψαντός με (ΞΞ πατρός μου), ἵνα πᾶς 
ὁ ϑεωρῶν τὸν υἱὸν χαὶ πιστεύων εἰς 
αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώγιον καὶ ἀναστήσω 
αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτη ἡμέρᾳ. 

41. ᾿Εγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ 
αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν ᾿Εγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ 
καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 

42. Καὶ ἔλεγεν. Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἴη- 
σοῦς ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν 
τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν 

λέγει οὗτος, ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 

βέβηχα; 
48. ᾿“πεχρίϑη (οὐνὴ ὁ Ιησοῦς καὶ εἷ-- 

πεν αὐτοῖς Μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων. 

44. Οὐδεὶς δύναται ἐλϑεῖν πρὸς ἐμὲ, 
ἐὰν μὴ ὃ πατὴρ ὃ πέμψας με ἑλχύση 
αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

46. “Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προ- 
φήταις Καὶ ἔσονται πάντες διδακχτοὺὶ 
ϑεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς 
καὶ μαϑὼν ἔρχεται πρὸς μέ. 

ΙΟΗ. 0, 83ὃ---45. 299 

ΠΟΠῚ ἀρ ὁ8610, [64 -ραίθυ. πηθὶβ ἀδύ νο- 
ὈΠ ῬΡᾶμθηλ ἀθ οϑθ]ο υθ πη. 

Ῥδηΐβ οπἰπὶ ἀθὶ οἱ χαὶ ἀοίοθηα!υ ἀθ 

8610 οὐ ἀαὺ νυἱύδπι τπὰπάο. 

Ὀιχουπιηὺ οὐροὸ δὰ ουτὰ Τογηΐηθ, [6Π|- 
ΡῬΟΥ ἄδ. ΠΟΡῚ5. ΡῬᾶπθιι ΠαΠΟ. 

Ὀιχὶῦ δαΐοτα οἷβ [οἱ Ερο [ἀπ ρᾶ- 
πἰβ σἱΐαθ: αἱ νϑηΐϊῦ δ τὴθ ποη Θἰαγἰθῦ, 

οὐ φαΐ ογϑάϊῦ ἰῃ πη πὸ [116 ὉΠ] ΆΠῚ, 

Βροά αἰχὶ νοθὶβ ααΐϊᾷ οὐ υἱα {5 πη6 οὔ 

ΠῸΠ ΟΥΑΙ 5. 
Οπιπθ ααοὰ ἀδύ τὶ ρθε δὰ τὴθ 

σοηϊοῦ, οὖ δὰπὶ 4υἱ τνϑηϊῦ δ τη 0 

οἰἸοῖδτη ἴοτδϑ, 
Ουΐα ἀοίοοηαϊ! ἀθ οϑβῖο πο υὖ ἔὰ- 

ρίατῃ γοϊαπίαύθπι τηθᾶπι [64 νοϊαπύδύθηη 

οἴὰβ αὶ τὺ πιθ. 

Ἠδοο οἵ δαύθπι σοϊαπύδβ θἰὰβ 4] 

μ Πὺ τη ρῬϑένβ, αὖ οἵἴηπθ αυοᾶ ἀθάϊύ 

ΤΉ ΠΟῸῚ φροτάδπι δχ 60, [θα γΟ ΞΟ 6 ΠῚ 

1ΠῸπὰ που πιὸ ἀϊ6. 

Ηδοο οἵ οπῖτπη σοϊαπύδβ ραύτ5 ΠΊΘὶ 

4] ταϊῤ πιθ, αὖ οπηπὶβ 4] νἱ ἀϑυ' ἢ] Ιατη 

οὐ ογϑᾶϊθ ἴῃ δὰπὶ παρθδῦ υνἱύϑπη δούθυ- 

ῃ8πη, οὖ τϑίαβοιίαθο δρὸ θὰπὶ 'ἴπ ΠΟΥΪ5- 

ἤτηο ἀϊθ. 

Μαυγαυταθδηῦ οὐρὸ [πἀδθὶ ἀθ 110, 

φαΐα ἀϊχιοὺ Ερο [πὶ Ρᾶπὶβ αὶ ἀθ 

ο8.6 10 ἀθίοθ Πα], 
ΕἘῤ ἀϊοοδαηὺ Νόππθ πίο οἱ 1θ 5 ἢ] 5 

Ιοίθρἢῃ, ουϊὰβ ΠῸ5 ΠΟΥΪΤΊῚ5 ρδίγθπι ϑὗ 
τηδίγθυῃ ὁ σαοιποᾶο δΥρὸ αἰεὶ πο αυϊΐδ 
ἀθ σδθ]ο ἀθίοθπαϊ 

Βοίροπαϊ οΥροὸ [Ιϑίαβ οὐ ἀϊσιύ οἷβ Νο- 

1106. ΠΙΥΤΠ ΓΑΓΘ ἰη ἰΠγ]68Π1. 

Νϑιιο φρούθίὉ γθηΐγθ δὰ τη π1ΠΠ Ῥδύθυ 

ααὶ ταῦ πιθ ὑγαχϑυῦ ΘΠ, οὖ ΘρῸ Τθ- 

[ἀϑοϊθαθο απ ἰπ ΠΟΥ τηο α16. 

ΕΠῚ [οὐἱρύυτη ἰπ Ῥτορμϑύϊβ Ε οταηῦ 

Ομηη65 ἀοΟΙ 1168 ἀθὶ. Οὐπηΐβ αὶ δυάϊῖ- 
τἱῦ ἃ ραίτ οὐ ἀϊάϊοὶῦ σϑηϊ δά τηθ. 
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ΥΙ, άθ. (ΝῚ ἐμαξοὶ δέΐδη [(ὅπνὶ ἤγαβ, πιδάϊ ἰδοὶ νὰβῈ ἔἴγαπιὶ αἰ{π, [ἃ 

(ἢν αἰΐδη. 

4. ΟΑἸηδη δῃχόπ, Κνϊπα ἴζνῖβ, (861 ρα]άπθϑι ἢ ἀπ 1115, ἀϊ 11-- 

Βάϊη ἀϊνοίηῦη. 

48. ἵκ ἴπη (ἃ 1]άϊ5 1] άϊηάϊ5. 
49, ΑΑἰΐαηβ ᾿χναγάϊ πιαϊἀδ πη τηδηηδ, ἴῃ Ἐ ἀπ! ἀϊ 14} σαίνυ]ΐπη. 

50. ,34. 1 Ὠ]άϊ5, ἰδοὶ τ δἰπηῖηα αὐ[άϊρ, 61 ἴδϑὶ {15 πηδί]άϊ, 

πὶ σααάμπῃηά!. 

51. οἷκ ἵπὶ Η]άϊ 5. (ἃ ᾿ἰθαπᾶα, [ᾳὰ ἃ Πἰμηΐηα Κναπιᾶπᾶ. [αθάϊ ἢνὰβ 
τη }1Π {Π15 ὨΠ]ά 1015, θά 1 ἢ ἴῃ ἀ]υΚαπί!. 14} ἐπδπ (ἃ ἢ] 15, ἘΠ 8 Π6Ὶ 

Ἱκ ροἷθα, [οἰκ τηρῖη τ{Ὁ, {παίθὶ ἴκ σία ἴπ {πϊζὸβ τηδηδίθαάϊβ [104]-- 

ηἄ]5."ἡ 

52, ΤΠδπὰμ (ὑκαπ τηΐμ [15 τ [αϑάϊοις Κυϊπαπάαηβ., Ἠνάϊνα 
πηᾶρ ἃ, ἘΠΙῚΒ 161Κ σίθαη απ πηδίδη 7" 

583, ΤΠΑτὰΐΝ Κναίῃ ἀὰ ἴπι ἰδία. Απιὸπ απιᾶπ, Κυϊίπα ἴζνυῖβ, πἰθάϊ 

πηφἐ](ἀ 1} Ἐ 161 Κ {Π15 Γππάτιβ. τηδηβ 14} ατἹσρκάϊ ἢ 15. Ὁ] ἢ, πὶ μαθάϊ ἢ 

ἸΠθάϊη ἴπ ἴΖζυὶβ [ΠΡ ΔΙῚ. 

ὅ4. οϑ'δϑὶ τη] ἢ τηϑὶη 16 κ 14} αὐ ροΊ ἢ πηθὶη Ὁ] π, ἀ1ῃ ᾿ἰθάϊη 

ἀϊνθπῦπ Δ ἸΚ υὐγάϊβ]α ἴπα ἴη ἐπαπητηδ, [ρδαΠἘη ἄαρᾶ. 

ὅδ. ο,Τπαία ἄὰπκ 1οἱκ τηοϊπαία ὈΪ [ππη]άϊ ΤΠῸ πιαΐβ 181}: ἐπαία Ὁ] ἢ 

τ]6 1 ὈΪ [ἀπ]άϊ ΤῸ ἄγαροκ. 

ὅ0. οὅ'δϑὶ τηδί] ἢ πηθῖη [ΘΚ 181} οὐδ λυνν π6 1 Ὀ]Ο, ἴῃ ΠῚ5 

γΠΠῸΠ 18} Ἰκ ἴῃ ἸΠΠΠ]Δ. 

1. οἄναίνδ Ἰηίδηάιάα τὴῖκ, ΠΡδηα5. δἰέα Ἰὼ} ἵκ ΠῸα ἵπ δε! η5, 

8} [θ᾽ πη] ἢ πλῖκ, [Δ (ἃ ΠΙΠά]Π ἴπ τηθῖπδ. 

58. ,,(,κ(. Τῦ Π]άϊ 5, [οὶ 5. Βἰπηϊπὰ αὐ[άϊσ,, ἢἱ ἰναίνδ πηδίάδάπη 

αἰΐδῃβ Ἰζναγάϊ τηδηπὰ 18} σαπάπίῃηδαδαπη ; 0 [θὲ τη ἢ παπᾶ 

μ] 41, Πθάτἢ ἴπ Δ] Κα π ἢ." 

59. Ὑπαΐα ναὶ ἴῃ Γγπαρὸρ Ἐ 145]. πα5. ἴῃ Καϊαγηδιμη. 

00. ὙΠπαπιἢ ᾿παηαράϊ σαμάπβ]απαηθβ ἐπὶζὰ [Ἰροη]δ ἴ5 Κνυδέμαῃ 
Ἠαγάπ ΤῸ ἐπαΐα ναύγα : ἤνὰβ τηὰρ {Π18. πάπιβ] 7" 

θ1. ἴτῃ νἱϊζαηα5 [δίαβ. ἴῃ [15 ΠΠἸΡΙη, ἐπαίοὶ ὈἰγδαἸἀδἀὰῃ εἰδῶ ἐπάϊ 



ΕΥ̓́ΑΝΘΈΕΙ,. ΙΟΗ. θ, 46--Θθ1. 

ΥΙ, 46. Οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώραχεν 
τις, εἰ μὴ ὁ ὧν παρὰ τοῦ ϑεοῦ, οὗτος 
ἑώραχεν τὸν πατέρα. 

417. μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πι- 

στεύων (εἰς ἐμὲ) ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 

48. Ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 

49. Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τὴ 
ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέϑανογ᾽ 

50. Οὗτός ἔστιν. ὃ ἄρτος ὁ ἐχ τοῦ 

οὐρανοῦ χαταβαίνων, ἵγα τις ἐξ αὐτοῦ 
φάγῃ χαὶ μὴ ἀποϑάγῃ. 

51. Ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ χαξαβές: ἐάν τις φάγῃ 

ἐχ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἷς τὸν 

αἰῶνα: χαὶ ὁ ἄρτος δὲ, ὃν ἐγὼ δώσω, 
ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ χκόσ- 
μου ζωῆς. 

52. Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗ- 
τος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρχα φαγεῖν; 

583. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς “μὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν 
σάρχα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑοώπου χαὶ 

πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐχ ἔχετε ζωὴν 

ἐν ἑαυτοῖς. 
584. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρχα χαὶ 

πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, 

χἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν (ἐν) τῇ ἐσχάτη 

ἡμέρᾳ. 
δὅ. Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληϑῶς (ΞΞ: -ἡς) 

ἔστιν βρῶσις, χαὶ αἷμά μου ἀληϑῶς 
(Ξ -ης) ἔστιν πόσις. 

56. Ὁ τρώγων ιἰου τὴν σάρχα χαὶ 
πίνγῳν μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει χά- 
γὼ ἐν αὐτῷ. 

ὅ7. Καϑὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πα- 
τὴρ χἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, χαὶ ὁ 
τρώγων μὲ χάχεῖνος ζήσει δὲ δοὲ 

58. Οὗτός ἔστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐ- 
ραγοῦ χαταβάς, οὐ χαϑὼς ἔφαγον οἱ 
πατέρες χαὶ ἀπέϑαγνον᾽ ὁ τρώγων τοῦτον 
τὸν ἄρτον ζήσεται (ΞΞ -σει) εἷς τὸν αἰῶνα. 

ὅ9. Ταῦτα εἶπεν ἕν συγαγωγη διδά- 
σχων ἐν Καφαργναούμ. 

600. Πολλοὶ οὖν ἀχούσαγντες ἐχ- τῶν 

μαϑητῶν αὐτοῦ εἶπον Σχληρός ἔστιν ὁ 
λόγος οὗτος" τίς δύναται αὐτοῦ ἀχούειν; 

θ61. Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ, 

᾿ 

901 

Νοη ααἷα ρΡαΐγθμῃ υἱάϊέ αυϊβαθδπμι Π1[ 
18. 41 οδἰῦ ἃ ἀθο, ἢΐο νἱᾶάϊῦ ρδίγϑθμῃι. 

ΑΘ ΔΠΊΘΩ ἀἴσο γο]5, ααϊ 
ἴῃ τη6 Βαθθὺ υἱΐδῃι δϑύθγηδπι. 

οὐραῖς 

Ερο τη ρ8η15 υἱύδθ. 

Ῥαΐγθβ υϑίγ] τη ἀποδυϑυιηῦ ἰπ ἀθίθτίο 
τηδηπδ, οὖ τποτΐαϊ [πηΐ. 

Ηἰὶο οἱδ ρηὶβ ἀθ ο86]0 ἀθίοεπαβῃβ, 

αὖ ἢ αὐΐϊξ ΟΧ ἰρίο πιδπάποαγυθσῦ ΠΟῚ 

τη ΥἹ Γ. 

Ἐρο [Ἂπ| Ρρ8η185 γἱσβ αἱ ἀθ σδ6]οὸ 
σοίοθηαι: 851 4}5 τηδηἀποδυθυῖῦ ὃχ ΠοῸ 

Ρ8Π6, τἱγνοῦ ἴῃ δθίθυπαμη: οὖ Ρ8}15 4116Π| 

ΘρῸ ἀδθο Οδ1Ὸ τηθᾶ οἰ ρῥτὸ τηυπάϊ υἱΐδ. 

Τλεραθαπὸ οὐρὸ [πἀδοὶ δὰ ἰπυῖσθπὶ 
ἀϊσθηΐο Θαοτηοάο ρούθί μ1Ὸ πΟΌΪ5 οδτ- 

ΠΘΠ] ἴᾳϑηη ἀ876 δά τπηδηἀποδηάυτχῃ ἢ 

Ὠἰχὶῦ οὐρὸ οἷβ [οι ΑἸηθὴ 8ΠΊΘΠ 
ἄϊφο τόοδὶβ, ΗΠ τη ποδυθυιβ ΟΔΥΠΘΙᾺ 

ΕΠ Ποιηΐη1β δῦ ὈΙΌΘΥΙΟ15 οἷα [ΠΏ ρΊΪΠ6Π1, 

ΠΟ ὨΔΌΘΌΙΟΙΒ υἱΐᾶπιὶ ἴῃ σοῦ]. ΝΣ 

Θυϊ τηδηάδποδύ τηθϑῖη Οϑτποτῃ οἱ ὃ]- 

10 τηϑῦτῃ [ἀηρστίποιη, παρθῦ υἱέδπι 86- 

ἐβῦηϑιη, οὗ ΘρῸ τρίπξοϊίαθο ΘῸπ 1π ΠΟ- 

υἱΓτηο ἀἶθ. ἱ 

Οδτο οηΐτη πιθᾶἃ σοῦ οἷ οἰθαβ. 

[ἀπιρτΐβ ΤηΘ 5 ΥΘ͵Θ οδἱξ ροΐῃϑβ. 

οἱ 

Θυὶϊ πιδπάποδὺ τηθϑῖη Οϑτηθτη οὗ δῖ- 

ΠΛ πιθῦπι [ΠΡ 61, ἴπ τη6 τηϑηθύ οἵ 

ΘρῸ ἴπ 1}|ο. 

διοαὺ ταῦ πι6 υἰσθηβ ρδίθυ οὖ δϑῸ 
γῖτο ῬΓΟΡίΘΥ ρδίσγομῃ, οὖ ααὶϊ τηϑηδαοδΐ 

τὴ8 οὖ ᾿ἰρί νἱνθὺ ρχυορύθυ π16. 

Ηἴο οἱὲ ρδηΐβ αυὶϊ 46 8610 ἀθίςθπαϊῦ, 

ΠῸΠ [οαὖ τηδηἀποαγοσαηύ ῥδύγοβ υϑί] 
Τη8 Πη8, οὖ τηοσίπὶ [απὐὖ: απἰὶ πηδηδποδῦ 

ΒαΠΟ ῬΆΠΘΠΣ, υἱγϑὺ ἴῃ 86 θΥΠΌΠ,. 

Ηδος αἰχὶῦ ἴῃ ἰγπαροσὰ ἀοοθηβ ἴπ 
ΟΔΡΒΔΓΏΔΌΠ,. 

ΜΙ εοἴροὸ δαυάϊθηέθ ὃχσ αἰ[ο!ρα}15 

οἷὰβ αἰχοσπηΐ Πυσιβ οἱ ἢϊῸ [Β͵ῚΠΟ: 

415 ρΡοέΐοίξ θὰ δααίτγο 
Βοίθηβ δαίθμι [οἴαξ δραὰ [δππθέ ἱρ- 
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ΠΡΟπη]ὺβ 15, Κναίῃ ἀα ἴπι, ΤΠαΐα ἴΖνὶβ σϑμηδγΖοιίῃ 7΄ 

ΥΙ, 02. “αθάϊ πὰ σαί ν τ ἤπὰ τπδη5. τπϑίζοίσϑῃ, ἐπαᾶοὶ νὰβ ἐλύν- 

{Π15 Ὁ“ ς 

03. ,ΑἸπα Ὁ, [6] 1ἰραᾶπη ἐάν ἢ: ἐπαΐα 16ἷκ αἱ ὈΟίθι ἢ ναϊηῦ. 

{πΠὉ ναύγαα, (μδοὶ Ἰκ γόαϊα ἴΖνῖβ, δῃπια 1 ἘΞ ̓άμ θά ϊη8 10. Ἐ 

θά. ΑΑΚοὶ {Ππ4 ἴχνανα {ππηάϊ], ἐπάϊθι ἢἰ σα]άπθ)]απα.( ὙΠ ἀπ ἔπη 

5. ἔαπ {]ὰ ἰα5, Ὠναυ]άϊ ΠΠπα {πάϊ εἰ σα]άπθ)απααπβ δ ἤναβ ΤΊ, 

(61 σα] Π]ν ἢ ἘΞ 1Ππὰἃ. 

05. 724}} Κναΐῃ «Πυϊπὸ Κνυαίῃ ᾿Ζνῖβ, ὑπαΐθὶ ΠῚ ἀϊηβηπη τπᾶὰρ Κυὶ- 

Τη8 αὐ πηῖ5, ηἰθάϊ ΤῸ αὐρίθαη ᾿πηηὰ [τη] αὐ{]η Τη Θ᾽ ΠΔΠΊΠΠΔ. 

66. τ{0Ζι ἐπαιηπηα τη τηαπαράϊ σα] παπη {ΠΡΟ πη] 15. Ἰθακάϊ δ} ᾿ 

{πα ηδ (1. }}5. τη ᾿τητηδ πὶ Ἰαα]δάπη. 

607. ὙΠπδναΐ Κναῦι ἴδίαβ. ἀπ ἐπάϊπι ἐνα!θῖπ. ἶδάϊ 14} 788. ν] 61 
ΘᾺ] οΙΓΠδη Κ΄ 

08. ΤΠαπὰΐ Ὡπάμοῦ Ἰπημηα, ϑοπηδη Ῥαϊίγαβ «(Ετάσϊα, ἀα ΠνδιηΠη8 

σα] οι ἐΠπάϊπηα Ὁ ναύγαδ 1 άϊη 415 ἀϊνθιπὸηβ Παθάϊ8. 

09. 14}} νϑὶβ σαϊάπθι δα ππηι 14} αἰκαπίπδαππι), {παΐθι ὑπαὶ 15 Οἢυ]- 

[ἴπ5, [ππ8 σαΐῃβ ΠΡ δηα]η5.ἡ ἔ 

10. Απάμὸξ ἴπὶ ἰδίαβ. (Νὰ Ἰκ ἴΖν!β ἐγ]! θῖη5 Ἐ ραν! 4 Ὁ 74} 12- 
γαῖα ἀϊη5 αἰαθαύ} 5. Τ{Ὁ." 

71. Κναίμαῃ ὑπαη ἐπαπα [πάλη ϑοιμηδπὶς ἱΓΚαυϊδέα, (ὰ ἄὰκ [ιὰ- 

Ὀάϊαα, ἵπα σα! ν)αη Ἐ, ἀϊηβ. νη 45. {π|σὰ ὑνα]θᾶ. 

ΨΙΙ, 1. 714} Πνανυδᾶα ἰδίιβ αἴ. ἐμπαία ἴῃ Ο'δ]δϊ]άϊα. πὶ ἄυκ νἱ]άα 

ἴπ ἰυδάϊα σαρσαᾶη, αὐὐὸ (κί δάπη ἴμὰ ἐπάϊ [πἀάϊοϊβ. ἀβκνϊπηδη. 

2, αβυΐ ἐπᾶη πᾶῆνα αι] Π5 [πἀάϊὰ (ὁ ΙΕ Πγδἰζα Κοίηβ. 

9. ΤΠπδηὰ Κνδίμαη ἀπ ἴημα ὈγΟίἢγ) 5 8 ,ΠΠ5]6 1. Ὁπαθῃγὸ 784} 

σαρρ ἴπ [πἀάϊδη ἔ, οἱ ἴδ} ὑπάϊ ΠρΟη]ὸβ Ἐ [αἰ πνάϊπα ναύνἔνα ἐπϑῖπδ, 

{πῦ6] {ππ ἰάι718. 

4. (ΝῚ πιδηηδ ἀκ ἴῃ δῃαϊάπρηϑὶη Ὦνα ἐάθ 0} 74} (ὐΚϑῖτ ἢ ΠΚ ἀβκαη- 

{πδηὰ νἱ δ. 4] ἐπαΐα ἰάτ15, Ραίγέθὶ ἐμὰ κ ΠΠΌ ἀπ {Π1χάϊ τηδπαίβθαάϊ΄. 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΙΟΗ. 

ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαϑη- 
ταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς 
σχανδαλίζει; 

ΥἹ, θ2. Ἐὰν οὖν ϑεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνϑρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 

πρότερον; 
0638. Τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, 

ἡ σὰρξ οὐχ ὠφελεῖ οὐδέν" τὰ ῥήματα, 
ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν, πνεῦμά ἐστιν 
χαὶ ζωή ἔστιν. 

θ4. ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς, οἱ οὐ 
πιστεύουσιν. ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰη- 
σοῦς, τίνες εἰσὶν οἵ μὴ πιστεύοντες καὶ 
τίς ἐστιν ὁ παραδώσων ἀυτόν. 

θὅ. Καὶ ἔλεγεν “1 τοῦτο εἴρηχα ὑμῖν, 
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλϑεῖν πρὸς μὲ, ἐὰν 
μὴ ἡ δεδομένον αὐτῷ ἐχ τοῦ πατρός. 

θ0. Ἔκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλϑον τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ εἷς τὰ ὀπίσω χαὶ οὐχ- 
ἔτι μετ᾽ αὐτοῦ περιἑπάτουν. 

67. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεχα 
Μηὴ χαὶ ὑμεῖς ϑέλετε ὑπάγειν; 

θ8. “Ἵπεχρίϑη αὐτῷ Σίμων Πέτρος 
Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεϑα; ῥή- 
ματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις" 

θ9. Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν χαὶ 
ἐγνώχαμεν. ὅτι σὺ εἶ (ὁ Χριστός) ὁ 

υἱὸς (ΞΞ ὁ ἅγιος) τοῦ ϑεοῦ. 
10. πεχρίϑη αὐτοῖς (ὁ ̓ Ιησοῦς) Οὐκ 

ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεχα ἐξελεξάμην; καὶ 
ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἔστιν. 

71. Ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωγος 
᾿Ισχαριώτην (ΞΞ-οὖὺ: οὗτος γὰρ ἔμελλεν 
αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ὧν ἔχ τῶν 
δώδεχα. 

ΥΙ,1. Καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ 
ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤϑελεν 
ἐν τῇ Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν 
αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ἀποχτεῖγαι. 

Ὡ. Ἣν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰου- 
δαίων ἡ σχηνοπηγία. 

8. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελ- 

φοὶ αὐτοῦ "Πετάβηϑι ἐντεῦϑεν χαὶ ὕπαγε 

εἷς τὴν Ιουδαίαν, ἵνα χαὶ οἱ μαϑηταί 
σου ϑεωρήσωσιν τὰ ἔργα σου, ἃ ποιεῖς. 

4, Οὐδεὶς γὰρ ἐν χρυπτῷ τι ποιεῖ χαὶ 
ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα 
ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ γόσμῳ. 

θ, 02---7, 4. 903 

[τη αἰϊᾶι τυ Τοῦ ἀθ πο αἰ [οἰ ρα ]] 
οἰὰβ, αἰχιῦ οἷβ Ηρ νοβ [οδπάαδ! δῦ 3 

Κ1 ΘΥΡῸ γνἱ᾽άθυϊβ ΕἸ πὶ Βοπιΐηΐβ δά- 

[οομἀθηΐθηι 1 ογαῦ ῥα ἢ 

Ἀριτθαβ. οἱ. αὰϊ νἱνιποδῦ, οδ’Ὸ ΠΟῚ 

Ρτοαοίῦ ααϊοαθδηι: γϑῦθᾶ αἀᾶ6 ΘρῸ 10- 

αὐ [πὰ σοῦὶβ [ρἰγιύαβ οὐ νἱΐα, αηύ. 

ϑοα [αηὖ αυϊάδη) 6ΟΧ σοῦὶβ αἰ ΠΟ 
οὐθάππύ. ϑοῖθθαῦ θηΐπὶ 80 ᾿ἰπιύϊο [6 [15 
αὶ οἰΐβηῦ ποη οὐθαἀθηΐθβ, οὖ 415 ἰγὰ- 

αἰζαχτι οἱοῦ οι. 
Ετ ἀϊοοθαύῦ Ῥγορύθγθδ αἰσχὶ σοδὶβ ααϊἃ 

ὭΘΙΠΟ ῬοίθιὉ νϑηΐγο δὰ τὴ6 ΠῚ ἐαθυιύ 

δἱ ἀδύμπι ἃ ραΐγθ 160. 

Ἐκ οο τυ] αἰ οἰ ρΡΌΪ]ΟΥ τα οἷα 8016- 
ταπὺ Τοίσο, οὖ ἰδπη ΠΟῸΠ ΟῈΠῚ 1Π|0 ΔΠ|- 

Ῥυϊαθδπηί. ἷ 
Πιχὶῦ αὐρὸ [θὰ δά ἀποάθοϊμα Νύμη- 

ααϊα οὐ σὸβ να]5 ΔΌΪΓΘ ὕ 

Ἠροίρομαϊδ οὐρὸ οἱ ὅπποη Ῥοέγαβ 1)0- 
τηΐηθ, 8δἃ αάαρθη ἰθίπηιβ ἡ σοῦθᾶ τυἱΐδβ 

διθύθυμιϑθ ὨΔΡ65: 
ΕΓ πὸβ οὐβαϊάϊμηαβ οὖ ΘΟρΠΟΥΪ ΠΝ 

ααϊᾷ, ἰὰ 65 ΟἸτ 5 ΠΗ]. ἀοὶ. 

Βοίρομαιῦ οἷβ [θὰ ΝΌΠΠΘ ΘρῸ ΥῸΒ 
ἀποάθοϊπι Θ]6ρῚ Ὁ οὖ δχ συ ῦὶβ πὰ αἰδ- 
Ῥοϊὰβ οἱ. 

ιοοραῦ δαύΐθτη Τπάϑπιὶ Θ᾽ πο 5608- 

γἱοίϊβ: ἢΐο θῃϊηὶ οὐδῦ ὑγδαϊψασαβ ΘΌΠῚ;, 

οαπὶ οἰθθ ἀπτιβ ὁχ ἀποάθοίπι. 

Ῥοίύ πᾶθο διηθαϊαθδαύ Το ἴῃ ΟΔ}1- 
Ἰδθᾶπη: πῸ ἱθηΐπὶ σοϊθραῦ ἴῃ Πιάδθδπι 
ΔΙ θΪΑγΘ, ααἷὰ ἀαϑογυθδηὺ οὰπὶ Ππάϑοὶ 
ἰη θυ 616, 

Εγαῦ δαύθιῃ ἰπ Ῥγοχίμηο ἀἰθ8 ἔδ[{π5 

Ταδδθογυτῃ [οπορθρίδ. 

Πιχογαηὺ δαΐθπι δὰ θὰπὶ ἔγαίγθ5. οἰ πᾺ 

ΤΥΔη51 Πίης οὐ νσδᾶάβ πη [ὰἀ868π), αὖ οὗ 

ΑἸ ΓΟΙρ] ἐὰὶ νἱάθαπῦ οροῖᾷ πα 4180 

ἔδοϊβ : 

Νϑιιο ααΐρρο 'π οσουϊύο Δ] αἱ ἴδοι 

οὐ ᾳαδουῖὺ ἱρί ἴπ ρϑίδιῃ οἴ: [1 δ 

ἔδοϊβ, πλϑη ο 8, 6 Ἰρίατη ταὰη60. 
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ὙΠ, ὅ. ΝῚ ἄπκ {πάϊ ῬὈγόίμηγπβ 15. σαϊάποιἀδάπη ἸπηΠηἃ. 

0. ΤΠδια Κνδίῃ ἴῃ ἴδια. ΜῈ] τηθίη αἱ παύῃ Ὁ, 101 πη] ἴζνδν 

ΠΠπίριηῦ {Ὁ πηδηνα. 

Φ. ΟΝῚ τπᾶρ' [ὃ τηδηδίδι!β ἤδη ᾿Ζυῖβ, 0 τὴῖκ ἢ]άϊίῃ; απὐὸ ἴκ 

γοιύνδα)]α. ὈΪ ἴη5, ὑπαΐοὶ ναύγ νὰ Ζῶ 011 [1πη6. 

8. 15. ρα]θιι αι ἴῃ αὐ] πὸ, ΤΠ ἴκ πὶ δύ! σα] θῦμα ἴῃ ὑπὸ 

αα] 1, ἀπᾶ πηοϊπαία τη] ἢἰ ῃδύϊ ἀβ Ὁ} 0} Τ{Ὁ." 

9. Τμδίαῃ ἐμδη Κναΐίῃ ἀὰ ἴμ), νἱίδπαβ ἴῃ (4611 ϊ8. 

10. ἴτ υἱυ πὸ σαϊτμαη ἐπάϊ ὈγουΠν)} 5. 18, ὑπᾶπαἢ 74} ἴ5. σα]άϊἢ 
ἴῃ ὑπὸ ἀπ Π ἢἰ δηδάπρ]δ, ἂἃκ [νὰ δηδ]άπρῃιϊθα. Ἐ 

11. ΤΠαπαΝ [πα άϊοϊ5 [κ᾽ δάμη ἴμα ἴῃ {πἰχάϊ ἀπ] πάϊ 4} Κνδίμαη 
ἘΠ ὙΠ ΜΒ Ὁ" 

12. 714} ὈϊΓ 6 η5. πὴ Κι] νὰβ (Οἱ ἴπ8) ἴῃ τηδπᾶροῖη: [τηάϊῃ Κνᾶ- 

{πη {παίοὶ ,Θαη]θίηβ {{{΄| δηΐπαγάϊ κυδίμαη ΟΝ, αἱκ δίγζϑιῃ. ὑπὸ 

τηΔ η Δ 6 ]η. ἡ , 

13. ΝῚΒ {πὰη ἀϊπβῆπη [νοι παύ! ὈΑ] μα θα γϑάϊάα Ὀἱ ἴπα ἴῃ Δ ρ [18 

Τααάϊδ. ' 
14. ἴτι ζυὑΠπὰη ἀπὰ πηϊα]άϊ ἀπ]1}}} πϑίτάϊο ἰδίας. ἴῃ 81} 14}} 1114. 

15. {18} [ΠΑ] οἰκία δ πη τπὰπαρθίηβ, Κυϊ πα ηάδηβ., Ἡνάϊνα [ὰ ὈδκὸΒ 

Καπη ππα5] 4 1{10}Π}5 7΄ 

106. Απάμὸξ ἐπαη ἴδία5 78} Κνδίῃ δὸ τηρίηδ [ἀϊθίη5. εἰ Π]61η8, 

ΑΚ {818 (ἈΠα] Πα] 5. ΜΚ. 

17. αῦάϊ ἤνὰβ ν1}}} ν]]ὰη ἴ5 ἐάπ)]αη, αὐκαπηάι ὈΪ {πὸ 1 [δ[π, 

γάτα} σαΐπα [11] ὑπάπι ἵκὰ ἤταηι ἢ15 {ΠΠὈ1π τὐα]ἃ. 

18. (5861 ἔγαιη [15 {ΠῚ γόάθιί ἢ, Ππάμπμϊηα [οἰηα (κοί; 10} 

(61 (Ὁ κοι πάσα! πὰ {Π18 (Δ Πα] Δ ηἸη5. Πκ, (ἢ (ἀη] θη. ΤῸ 14} Ἰη- 

νη] Πα ἴῃ Ἰπηπιὰ Ἰ[Ὁ. 

19. Νὰ ΜΟὸβ ραῦῇ ἴζνὶβ νι 1841} πὶ ἀϊηβῃαη ἴζσναγα ἰάμ} 0} 

{παΐα νἱζοτῃ : ἤν τη1κ Ἐ (ὁ Κοῖ ἢ πβκνληδη 7" 

20. ΛΔπαμὸξ [ὁ τηᾶπαροὶ 1 Κνυδίμαπ , ΤΠ] πη Πα άϊ5: ᾿νὰβ 

“ἐμὰ κ ἘΞ (ΟἸκ ἢ πβκνυ]πηδη 7΄ 

ο1. Απάϊοὸῦ ἴδίαβ. 1413 Κναίῃ ἄὰ ἵπι ,Αἰπ ναύγιν φαίαν!4α 78} 

Α11ὰ1 [ΠΑ] ΘΙ ΚΘΙΠ.. 
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ΥΙ1, ὅ. Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπί- 
στευον εἷς αὐτόν. 

θ. «““έγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ὁ 
χαιρὸς ὃ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ και- 
ρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἔστιν ἕτοιμος. 

ἡ. Οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς 
ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πογηρά ἐστιν. 

8. Ὑμεῖς ἀνάβητε εἷς τὴν ἑορτήν" 
ἐγὼ οὐχ ἀναβαίνω εἷς τὴν ἑορτὴν ταύ- 
τὴν, ὅτι ὁ ἐμὸς χαιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 

9. Ταῦτα (δὲ) εἰπὼν αὐτοῖς (ΞΞ αὐ- 
τὸς) ἔμειγεν ἐν τὴ Γαλιλαίᾳ. 

10. Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὖ- 
τοῦ, τότε χαὶ αὐτὸς ἀνέβη εἷς τὴν ἕορ- 
τήν, οὐ (φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν χρυπτῷ. 

11. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν 
ἐν τῇ ἑορτῇ χαὶ ἔλεγον Ποῦ ἔστιν ἐχεῖνος; 

12. Καὶ γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐ- 

τοῦ ἣν ἐν τοῖς ὄχλοις" οἱ μὲν ἔλεγον, 

ὅτι ἀγαϑός ἔστιν - ἄλλοι ἔλεγον, Οὔ, 
ἀλλὰ πλαγᾷ τὸν ὄχλον. 

18. Οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει 

περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. 
14. Πδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέ- 

βη ᾿Ιησοῦς εἷς τὸ ἱερὸν χαὶ ἐδίδασχεν. 
16. ᾿Εϑαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέ- 

γοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν 
μὴ μεμαϑηχώς; 

106. “πεχρίϑη οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

χαὶ εἶπεν Ἢ ἐμὴ διδαχὴ οὐχ ἔστιν 
ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ πέμιναντός με" 

17. Ἐάν τις ϑέλῃ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 
ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, 
πότερον ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστὶν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ 
ἐμαυτοῦ λαλῶ. 

18. Ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν 
τὴν ἰδίαν. ζητεῖ" ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν 
τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληϑής 
ἔστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐχ ἔστιν. 

19. Οὐ Μωυσῆς δέδωχεν ὑμῖν τὸν 
γόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν 
γόμον. τί μὲ ζητεῖτε ἀποχτεῖγαι; 

20. “πεχρίϑη ὃ ὄχλος (καὶ εἶπε) Ζ1αι-- 
μόγιον ἔχεις" τίς σε ζητεῖ ἀποχτεῖγαι; 

21. ᾿“πεχρίϑη (Ὁ) Ἰησοῦς χαὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Ἕν ἔργον ἐποίησα χαὶ πάντες 
ϑαυμάζετε. 

905 

Νραιθ δηΐπιὶ ἔγαίγοβ οἷὰβ ογθάθθδηΐ 
ἴῃ ΘῸΠ]. 

Ἰιοῖῦ ΘΥρῸ οἷβ [ϑ15 Τρ ΠΙΘΌΠῚ 
πομάαπι δα υθηϊί, ὑθΠρῈ5 δυιΐθιῃ γο [πὶ 

[ὉΠΡΟΥ οἱ ραγδύπμι. 

Νοπ Ροΐοιῦ πλαημάπβ οὐ νοβ, τὴ 
δαΐθη οὐϊύ, ααΐϊα, ΘρῸ ὑθ[{ϊπηοηΐτππι ροτ-- 

ἰθθο ἀθ 1|ὸ ααΐᾷ ορϑυδ δἰὰβ πια]ὰ [πηΐ. 

)ο5 ἰοθηάῖίθ δὰ αἴθ ἔθίαμη ππαπο: 

ΘΡῸ ΠΟ. ΔίΙΌΘη4ο 84 ἀΐθη ἔθ πὶ 1{{π11], 
ααϊὰ ΠΠΘΊΠ} ὑθ ΠΡ 5 ΠΟΙ πηι 1Π]ρ]Θύπτη 6[Ὁ. 

Ηδθο οὕπῃ αἰχι[[ρὺ, ἰρίθ τηϑη [Ὁ ἴῃ 

(ἀ4}11868. ι 

ὕὉ δαΐθπι δἰοοπάθγιηῦ ἔγαίγθβ δἰμβ, 

ἴσης οὐ ἰρίβ. δἰοθπαϊ ἃδ4 αἴθιη ἴρίψαμη, 

ΠΟ τηϑη16]}Ὁ6 (64 ααδ 1 ἴῃ Οὐοαυ]ίο. 

Τὰάδ 61 οΥρῸ ααδουθθδηῦ θαμὰ ἴῃ αΐθ 

ἔθίδο οὖ ἀἰοθθδιὺ 00] οἵδ 1116 

ΕΛ ΤὨΌΓΠΥ Πα ἀθ 60 ούδύὺ ἴῃ 

ὕαγθᾶ. Θυἱάδηι Θηΐπὶ ἀϊοθραηῦ ααυΐἃ 

ὈΟΠὰΒ οἷ; 841} δαΐθῃη ἀϊσοραπὺ Νοη, 

Τρᾷ ἰράποιῦ ἐαγΡὰβ : 

ΝΘΠη0 ὕδιηθῃ ρϑίδτῃ Ἰοαπθ αύαν 46 1110 

ΡΓορύθυ πιθύαπιὶ [πα δ οι πτη. 

[8Π| δαύθιῃ 416 ἔθὉ0 τηιθάϊαπέθ δίθθη- 

αἰ Τροία. ἴῃ ἐθπρίαπι οὐ ἀοοσοθδί. 

ΕΛ πυϊγαθδηύαν Τπάδοὶ αἀἰοθηΐθα Θυο- 

τη0 40 ἷο Πἰξέοταβ [οἷ απ πο αἰαϊ- 
οοΥο ἢ 

Βοίρομαϊιθ οἷβ [θὰ οὖ αἰχὶύ Μϑὰᾶ 
ἀοούγπα ΠΟ οἱ τηθᾶ, (θὰ οἷ σαὶ 
τ [1 1η6. 

51. αἱ γοϊπουϊῦ νο]αηὐαύθη οἷπβ ἴὰ- 
6616, οορποίοου 46 ἀοούτηδ, αὐγιπι ΟΧ 

ἄρο [1ὖ, δ ΘΡῸ ἃ 1η6 ᾿ἰρίο ἸΟαΈΔΓ. 

Θὰ ἃ [ϑῃιθύ ἰρίο Ἰοχαϊξα!, ο]ου δ πὶ 
ΡΙΟΡΙΔΏ απδοῦϊδ: αἱ δαΐθη) ααδουῖί 

Θ]οΥ Δ Θἷπ5. αἱ ΤΠ] Πὺ 1ΠΠππ|, ᾿] 6 ὙΘΥᾺΧ 
οαἰῥ, οὐ ᾿ηϊα [114 ἴῃ 110 πο ο[(. 

Νοηηθ Μογίθε ἀβθαϊῦ ν θὶβ ἰθρθηι 
δῦ ΘΟ 6Χ γ δὶβ ἰδοϊδ ἰθσθη. θυἱά 
Τ16 ΘυδΟΥΕἾβ Ἰη οΥἤοογο ὅ 

Ἠίροπαιϊ ὑασθα οὐ αἰχὶῦ 1) ΔΘ ΠΟ 11} 

μᾶθ65: 4αϊβ ἐθ φαδουῖ ἰηύογῆσοσοῦ 6 

Βοίροπάϊἑ [Θὰ δὲ αἰχὶῦὺ οἷβ {Ππυ1ὰ 

ΟΡ ἔδοὶϊ, δῦ ΟἹ 5. ΤΠ ΠΗ]. 

ν᾿ 
᾿ 

20 
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ΥΙΙ, 22. θυμὸ" ΜΟίδβ δἱραῦ ἴχζνὶβ Ὀιπηάϊθ (ἢἰ ὑπαΐθι ἔγαιη ΜΟίδ 

ἢ]άϊ, δἷκ ὰ8 αὐΐδη}) 781} ἴηὴ (ἀραϊὸ Ὀϊπηά 1 τηδηηδη. 

29. ψαθάιϊ Ὀἰμπηάϊε πη τηδηπα ἴῃ (θα, οἱ πὶ ραίδίνἀϊάα 

νιἐοί ὑμαία ΜΟίδχιβ; ΤΠ τη15. Παυϊχοῦῃ, ππἐδ Δ]]ὰπὰ τηαπηδη Πιά]]Δηἃ 

ϑαίανιαα ἴῃ (θαι Ὁ 

24. ΝΙ [{ὐ]άτι ὈΪ {Ἰππάϊ, ἃκ {πὃ ραγαϊ ἐπ [τάπα [00] 1." 

20. Κυνέδίμαπαῃ {πᾶπη [ἀπηὰϊ {Π|χὰ ἰαίναΓαὐ]γπιοιἐὰ ΝΕ ἯΙ, 

{ΠΔΠΊΠ161 (ὁ κ]α πα ἀβκνιηδη ὅ 

20. ,1Δ}} (ἀϊ, δπαάσριθα γα ϑ ἢ} 141} ναί ὺ ἀπ Ἰπηπηᾶ ηἰ κυ! παπᾶ; 

1041 ἀπο. Ὀ1 [ππ]ά] αὐκαπίῃδάπη {Ππάᾶϊ σϑῖκβ, {πᾶΐϑὶ (ἃ ΤῸ Ὁ (αη]ά] 

ΟΒυ 5 Ὁ 

21. ΚΑΚΟῚ πδηὰ Καμηαπ), πναϊῃγὸ 1Ὁ; Τ0ἢ ΟΠ π5, ὈΠ 8 Κυ]ηἢ, 

ΠΩ Ιηδηηἃ γνάϊύ, Ὠναϊῃγὸ Ἱ{{.ἡ 

28, Ἡτὸρίᾷα ἐπαη ἴῃ 81} 1άϊβ]απαβ [δίαβ. 18} Κνυϊπαπαβ 8} πὶκ 

Καηπαΐῃ 141} νἱὐας, Ὠναίηγὸ ἴμη; 18 αἵ τη15 ΠΠΪη ΠΙ Κνυϑιη; δκ τ 

(ὉΠ]61η8, [86] (ϑηα]4α, τηῖϊς, ὑπᾶπ6ὶ 115 ἢ] Καηπαίῃι. 

20. 9Π|ὲ| 1κ Καμπ ἵἴπα, ππἰὰ ἔγδμη πηπηὰ ἴπι 78} 15. τὴῖκ Ἰηίδηαϊαδ. 

90. δοκιάδάμπη ὑπᾶῃ ἴπα ραΐδμδη 1811 ἢἰ ἀϊηβιαη τ] ρα δηδἃ 

ἴηᾷ πᾶπάπ, πηὸ δ πα πὶ αὐϊα α)]ῳ ἤνθὶ]α 18. 

91. ἴτῃ πυδπᾶράϊ ἐπἰχὸβ ππδπαροίηβ. σα]άπθι δάμη Ἰπηπιὰ 784} Κνᾶ- 

{μὰηὴ (ΟΠ γα5. ὑπδη Κνϊμηλῃ, τθ0ά1-- Οἱ ἘΞ ΤηΔΠΔΡΊΖΘΙ 5 ὑάϊκηϊη5 (άπ )ά] 

{μάϊπηθὶ [ἃ ἰανιάᾶ 7“ 

92. Πάυϊαδάϊμη ἰπαη ΕΔΥΘΙΓἀ1615 ὑπ τηϑηαροθίη ὈϊΓ δ] πα θίη Ὀἱ 

ἵπα ὑπαΐα, ἴπ-πἢ-[ἀπαϊαδάπη Δηαθαμέδηβ πάϊ ΕΔ οἰ Γά 1615. 18} {πάϊ 

Δ Πυχη 85 οι] η8, οἱ ραίαιῃθῖηα ἴπᾶ. ' 

33. Τηδπι Κναίῃ ἰδίαβ Ναύῃ 16.011 Πνθῖ!α ταϊ0Π ἴΖνὶβ ἴπὶ 78 

{πη βᾶσρα ἀτι ἐπαιημηδ (Δ Πα] Πα] ΗΚ. 

94, ΟκΚοΙίΠ. τ 78} εἰ ὈΙΡΊΟΠΔ, 14} {Πᾶγ6 1 ἴπὶ ἵκ, 785 πὶ πιᾶ-- 

σα Κνϊμηδῃ . ἡ 

35. ὙΠ Κνδίμαη {πάϊ πα άϊοῖ5 ἀπ [18 τα ὸ Ἡναάγὸ [ἃ {Ἰὰ}} 

ϑάρραῃ, ὑποὶ νϑὶβ ἢ] Ὀἱριἐάϊηα ἵπὰ Ὁ ἢἰθάϊ ἴῃ αἰδία μοῖη ἐμπιαα {Κὰ]} 

σαρσθδη 78}. Ἰάϊθ]αη Ἐπ] ὺ8 Ὁ 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΙΟΗ. 7, 22---88. 

ΥἱΠΙ, 9. “ιὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν 
ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι ἐχ τοῦ 
Ἰμωυσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων, καὶ 
ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνϑρωπον. 

283, Εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνϑρω- 
πος ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυϑῇ ὁ νόμος 
ἸΗωυσέως, ἐμιοὶ χολᾶτε, ὅτι ὅλον ἄν- 
ϑρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 

24, Μὴ χρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν 
διχαίαν χρίσιν χρίνατε. 

ὅ. Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν ᾿Περο- 
σολυμιτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν, ὃν ζητοῦ- 
σιν ἀποχτεῖγαι; 

96. Καὶ ἴδε, παρρησίᾳ λαλεῖ, χαὶ 
οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μή ποτὲ ἀληϑῶς 
ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἔστιν 
ὁ Χριστός; 

27. ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόϑεν 
ἐστίν" ὁ δὲ Χριστὸς, ὅταν ἔρχηται, οὐ- 
δεὶς γινώσκει πόϑεν ἐστίν. 

28, Ἔχραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδά- 
σχων ὃ ̓ Ιγμσοῦς χαὶ λέγων Κἀμὲ οἴδατε 
καὶ οἴδατε πόϑεν εἰμί" χαὶ ἀπ᾽ ἐμαυ- 
τοῦ οὐχ ἐλήλυϑα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληϑιγνὸς 
ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε" 

29. Ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὖ- 
τοῦ εἰμὶ χἀκεῖνός μὲ ἀπέστειλεν. 

80. ᾿Εζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ 

οὐϑεὶς ἐπιεβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, 
ὅτι οὔπω ἐληλύϑει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 

81. Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπί- 
στευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, ὅτι ὁ 
Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μή(τι) πλείονα 
σημεῖα, ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 

82. ᾿Ἤχουσαν οἱ «αρισαῖοι τοῦ ὄχλου 
γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ 
ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι χαὶ 
οἱ ἀρχιερεῖς, ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 

38. Πῖπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν 
χρόνον μεϑ' ὑμῶν εἰμὶ χαὶ ὑπάγω πρὸς 
τὸν πέμψαντά με. 

84. Ζητήσετε μὲ καὶ οὐχ εὑρήσετε, 
καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε 
ἐλϑεῖν. 

80. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἕαυ- 
τούς Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσϑαι, ὅτι 
ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἷς τὴν 
διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πο- 
ρεύεσϑαι καὶ διδάσκειν τοὺς “Ἕλληγας; 
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Ῥτορύργθα Μογίθβ ἀθάϊῦ νοθὶβ οἰ ΓΟ πι- 
ΟἸ ΠΟΘ ΠῚ, πὸ ααἷἰὰ οχ Μογίβ οἵ [ρὰ 

ΘΧ Ρδίύνθαβ, οὐ ἴῃ (Δ αύο οἰγουτη οἱ ἀϊ (18 
ΠΟΙ Π 61. 

δ᾽ Οἰτουπη οἰ ΟΠ θη δοοὶρὶῦ ΠομιΟ ἴῃ 

(ἀὈθαύο αὖ ποὸη (οἸγαύα! ἰὼχ Μογυί, 

τὶ ᾿ΠαΙρ δὶ ααϊα ἰούαπι ΠΟΙΠΙΠΘ ΠῚ 
[δὰ πὶ ἔθοὶ ἴῃ [Ρθαίο ὕ 

ΝοΙ]ύθ ᾿πάϊοαγο [ρου άαμ ἔδοϊθμι, [ρὰ 

ἰα!ς}Ὸπτὴ ἱπάϊοίατα ᾿παἀϊοαΐίθ. 

Πϊοοθαμῦ οὐρὸ αυϊάδιη ὃχ Ηΐοτοίο- 
᾿Ιγπὶϊβ Νοθμθ ἷἰοὸ οἱ ααθπὶ ααδθογιῃΐ 

Ἰηύθυῆροιθ ὕ 

ΕΛ 666 ρϑῖδῃι Ἰοαυϊσασ οὖ ΠΙΠῚ] οἱ 

ἀϊοπηῦ : παπηαι!ἃ γοΥ6 οΟρῃοΥ τ μηὖ Ρ11Π- 

Οἷρθ5 ψαία πο οἱ Ου ὑπ Ὁ 

δοά ῦπο [οἰπιὰβ ὑπάθ ἤύ; ΟἸ τ τὰ5 
δαΐθη ΟΌΠῚ γϑηθυϊύ, ΠΘπ10 [οἷ ἀπάθ [10. 

ΟἸδιπαθαῦ οὐρὸ ἀοοθῃβ ἴῃ θπηρῖο [6- 

[Ὁ5 οὐ ἀἴοθηβ Εὖ τὴρ (οἱδβ οὖ ἀπάθ [1Π| 

[οἷδβ: οὐ ἃ τὴ ἰρίο πο σνϑηΐ, [θὰ οἱ 

ΥΘΙῸΒ αἱ τη [1Ὁ Π16, ἀΌΘΠῚ γῸ8 ὨΘΙΟΙΓΒ : 

Ερο Ἴοϊο θαπι, ααΐὰ 8ΔῸ ἰρίο ἀπτη οὐ 

ἰρίβ. τὴρ τηϊ[ὺ. 

Θυϑογθθαηῦ ΘΥρΡῸ ΘῸΠῚ ΔΡΡΥΘΠΘΠάο ο, 

οὐ πΠοΙη0 ΠΗ} {10ὺ ἴῃ 1ΠΠῸπΔ Τηϑ 8, αἰ 

ποῃάσπι νϑηθύδὺ μούᾶ θἰἷμβ. 

6 ἔαρ ϑδαυΐθμι τὰϊ ογθαϊ θυ 

ἴῃ Θαπι, οὖ ἀϊοθθδηὺ ΟΠΥ 5 οαπὶ νθηθ- 

τῖῦ, πὐππαπϊὰ ρατα Πρηᾶ ἴδοϊθῦ ἀπδπι 

ᾳαδθ πἷο ἔδοιὺ 

Αὐάδϊογαμὺ ῬΠδγ αθὶ ὑπ ᾶπι Πλυη- 

γϑηύΐθηι ἀθ 1110 πᾶθο, οὖ τοὶ ϑυαηῦ ρῥυϊη- 

οἷροξ οὖ Ῥμαυίαθι τη] πὶ {τῸ5 αὖ ΔρΡΡΙΘ- 

Βοπάθγθηῦ ΘΠ]. 

Πιχὶῦ οὐροὸ [Ιοἴὰβ Αὐμπὰο τποαϊοιπι 

[ΘΠ Ρ5 γΟ Ιβοῦμι [ἀπ|, οὗ σϑ4ο δ θυχτῃ 

4] τὺ ΠΏ6. 

Οὐδογούϊβ π|6 θοῦ ΠΟ ἱπυθηϊθίϊβ, οἱ 

αὉΪΐ [πὶ ΘρΡῸ γῸ5 ΠΟ Ροΐθ 15 Ὑθη 178. 

Ὀιχουπηῦ οὐρὸ [τάδ] δὰ [6 ἱρίοβ 
το πο ᾿ξαγιιβ οἰ, ααϊδι ΠΟΙ. ᾿ΠΥΘΙ  ΘΙΏΙ5 

ΘᾺπι Ὁ παμπηααϊα ἴῃ αἰ ρου ΠΟ θτη ρ᾽Θ ἢ 1 1Π| 

ἰὔαχτιβ δἰ οὖ ἀοούισιιβ σθηΐθ8 ἢ 



908 ἘΝΆΝΕΕΙ, 10Ή:Ι. 2 ΘθΞΕΗ 

ΨΠ,806. (Ηνὰ [1|άϊ ἐμαία ναύγὰ, ὑπαΐοὶ Κυδίῃ. , ΘΟ κϑῖι ἢ τὰκ 18} 

ΒΙρΊ ΘΕ Δ} ἐμπαγοὶ ἴπὶ Ἱκ, [8 πὶ τπαρατῃ Κυϊπηδῃ 7" 

37. ἴῃ ἴῃ ἐρδαϊτίη ἄαρσα {παπιπια πὲ ΚΙ πὶ ἀπ! ἐμάϊ5. (οὲ ἢ δ[α5 78} 
γριὰ Κνυιπαπαᾶβ 106] ἤνᾶπα {πδύγβ]άϊ, σαρσάϊ ἅι π|8 78} 

ατισρκάι! 

98. ,δ6ὶ ρα]άπι 6 1 ἀπ τηΪ8, ναίνα Κναίῃ ραπιβ]θίηβ, ΔῃνΟβ ἃ8 

νι )άϊ 8. Υἱ πη 4 ναΐηβ ΠΌΔΠα]η8. 

99, Τπαίας ἐμὰ Κναΐ ὈΪ Δῃπδη, ὑμπᾶπηοὶ [Καϊἀδάπη πἰμηδη {πάϊ 

θ8] ἀπ] απ δηβ ἀπ Ἰπηπια; πη πἰ πλέῃ πα ἢ} νὰβ δῃπηα [ὰ νϑὶῃᾶ 

δηἃ ἵπι, ππἰὸ ἰδίαβ. παύμέμαηα πὶ Βάμπμ! 5. γαβ. 

40. Μαπαράϊ ἐμὰ ἐπ|Ζὸβ πηϑηαρθίηβ Πάπβ]απάδηβ {μ1Ζ ναύὐγαᾶ 

Κνδίμυαη (384. ΤῸ Ὁ (ππ]άϊ (ἃ ργαύξοιδ5. 

41. ϑαπιαῖὶῃ Κνδίμαμ ,36. τ ΟΠ ταβ; Γππάϊῃ Κνδίμαπ ,1δάϊ- Ἐ 

5 Ο]ο] άϊα ΟΠ πα5 Κνϊἢ Ὁ" 

42. Νὰ ραιηδίοθίηβ Κναΐῃ, {μπαΐθὶ τ ἰτάϊνα Πᾶν 18 18} 8 

Β (ΠΑ! Πα΄ πὶ νϑὶηΐα, ἐπᾶγοὶ νὰβ Πανρὶα, ΟΠ 5. Κυπηῇ 7" 

43. ὙΠδπαἢ πη ἈΚ ν} 5 ἴῃ ὑΠ1Ζάϊ ππδπαρ θη γαῦῦ ὈΪ ἴηδ. 

44. διυμηάϊῃ ἐπδη σὲ νι]ἀδάπη ἰδῆδη ἴηα, ἃκϑὶ πὶ ἀϊηβῆθπη υ5- 

ἰαρὶαα. ἃπηὰ ἴηα ΠαΠΘΠΉ5. 

45. (Οἰπη {πη {πάϊ δηαθαηῦβ ἀπ ὑμάϊπη αὐπυμη πὶ οτια] 8} 

Δ Βδγοϊ(άϊαπι. {πᾶν} Κν δέμπη ἀὰ ἴηι ζάϊηάϊ, Παὴν ἃ εἰ αἰζαύ μας 1η8 Ὁ" 

ἀ4ἀ0. Απαϊμιδίπη Ἐ ἐπάϊ Ὡἀηαραμίδβ ἘΣ: ΟΝῚ Ὠναημπη ἀϊν γαῖα, π]δηηδ, 

ναίνᾶ (ἃ τηδηπηδ8." ἕ ᾿ 

, 47. Απαμιόξϊαιη ἐπαπ ἴπι {πάϊ ἘΔΙΘΙΓἀ1615. 4041 7841} 188 δἰαιγΖι ἀϊ 
(Πα Ὁ 

48. [,3)41] 714π ἀϊπβιαῃ Γ᾽ {πὸ τοῖκ ρσα!άπθιαδαϊ ἴημα ἀϊ μη πάὰ 

([μ1χ8) Εαγοιἀϊὲ Ὁ 

490, ,ΑΙ]4 [Ὁ πιαπαρθὶ, ὑπάϊοὶ πὶ Καμηπη νἱδδί, ἔγακντπαπάϊ [1πα." 

50. Κνεαίῃ Νικαύαδηηιβ ἀπ΄ ἴπι, [αἱ αὐ 4}]α ἀὰ Ἰιητηα ἴῃ πϑβΐ, 

(ὰπ|5 νἱπα5 Ἰ᾿χᾶ: 

51. οἷγδάϊ νἱζότηι ἀηίαν (ἘΠ ππδηπαῃ Ἐ, αἰθάϊ ἐαύχ δ μά θ ἢ 

ἔγαιη Ἰπητηα 4} αἰ Καπηά 11, νὰ ἰάα]άϊ 7" 



ἘΥΑΝΟΕΙ, ΙΟΗ. 7, 38--51. 

ΥἹΙΙ, 36. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἴἷ- 
πεν Ζητήσετε μέ χαὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ 
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν; 

87. Ἔν δὲ τὴ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τὴ με- 
γάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήχει ὁ Ιησοῦς καὶ 

ἔχραξεν λέγων Ἐάν τις διινᾷ, ἐρχέσϑω 

σρὸς μὲ χαὶ πινέτω. 
38. Ὁ πιστεύων εἷς ἐμέ, καϑὼς εἴ- 

πὲν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας 

αὐτοῦ ῥδεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 

89. Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύ- 
ματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οὗ πι- 

στεύοντες εἷς αὐτόν" οὔπω γὰρ ἦν 
πνεῦμα (ἅγιον), ὅτι (Ὁ) Ἰησοῦς οὐδέ- 
πω ἐδοξάσϑη. ᾿ 

40. Ἔχ τοῦ ὄχλου οὖν ἀχούσαντες 
τῶν λόγων (τούτων) ἔλεγον Οὗτός ἐστιν 
αληϑῶς ὁ προφήτης᾽ 

41. ἔλλοι ἔλεγον Οὗτός ἔστιν ὁ Χρι- 
στός" ἄλλοι ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐχ τῆς γι.- 

λιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 
42. Οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν, ὅτι ἐκ τοῦ 

σπέρματος ΖΙαυὶδ χαὶ ἀπὸ Βηϑλεὲμ 
τῆς κώμης, ὅπου ἠν Δαυὶδ, ὁ Χρι- 
στός ἔρχεται. 

48. Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο 
δι αὐτόν" 

44, Τινὲς δὲ ἤϑελον ἐξ αὐτῶν πιά- 
σαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς (ἐπ)ἔβαλεν (ἐπ᾿ 
αὐτὸν τὰς χεῖρας. 

᾽45. Ἦλϑον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς χαὶ Φαρισαίους, χαὶ εἶπον 
αὐτοῖς ἐχεῖνοι Ζ]ιὰ τί οὐκ ἡγάγετε αὐτόν; 

46. ᾿Ἵπεχρίϑησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέ- 
ποτε ἐλάλησεν ἄνϑρωπος ὡς οὗτος ὁ 

ἄνϑοωπος (ΞΞ οὕτως). - 

47. ᾿πεχρίϑησαν (δὲ) αὐτοῖς οἱ «Ῥα- 
ρισαῖοι Μὴ χαὶ ὑμεῖς πεπλάνησϑε; 

48. Μη τις ἐχ τῶν ἀρχόντων ἐπί- 
στευσεν εἷς αὐτὸν ἢ ἐχ τῶν Φαοισαίων; 

49. ᾿“λλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώ- 
σχων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἶσιν. 

ὅ0. “έγει Νιχόδημ μος πρὸς αὐτούς, 
ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν (νυχτός), εἷς ὧν 
ἐξ αὐτῶν, 

ὅ1. Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν χρίνει τὸν 
ἄνϑρωπον, ἐὰν μὴ ἀχούσῃ πρῶτον παρ᾽ 
αὐτοῦ χαὶ γνῷ τί ποιεῖ; 
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Θαΐβ οἱῦ ἶὸ ἴθυτηο ἀποῖι αἰχὶῦ Θαδο- 
γύας Π16 οὗ ΠΟῚ ἰηγρθηϊθίϊβ, οὐ δὶ [ΠῚ 

Θ0Ὸ ΥῸ5 ΠΟ ῬούθΘ Ἐ5. σϑηΐτο ὅ 
Ιπ που Ππλὺ δυιύθηη α16. τπᾶρηο ἔθ [{]- 

νἱὐα 5 [Ὁ αῦὺ Το 5. οὐ οἰαυηαθαὺ ἀϊσεη5 

ΣΙ φαΐ ΠΟ, νϑηϊαὺ δὰ τὴ οὐ Ὀἰθδύ. 

Θαΐ οὐϑαϊὺ ἴῃ πη6, [Ἰοαὺ αἰχὶῦ [οὐἹρύατδ, 

ἢυμηηα ἀθ νϑηΐγθ οἷὰβ Πυαθηῦ δαῦδο 
γίνϑα. 

Ηοο δυΐοθπὶ αἰχὶῦ 46 ἰ[ρἰυα ἀποχῃ 
δΟοσορύμ! ογδηῦ οὐθάθηνθϑ ἴῃ ΘΠ: ΠΟΠ- 

ἄππι οηΐῃ ογαῦ Γρὶ γα, απἰ8, ΓΘ 5 ΠΟΗ- 

ἄσπι ἔαογαῦ οἹουϊ ποδία. 

Ἐχ 118 οὐρὸ ὑαυθα οὰπῃ δα αἰ [ΓΘ ηὖ 5 
[ΘΥΠΊΟΠΘ5. οἷὰβ, αϊοοθαπηὺ Ηϊο οἱ γϑῦθ 

Ῥτορμρίδ ; 

ΑΙΙ ἀἰοοθαπὺ ΗΙϊὸ οἱῦ Ομ ὰ5; αα]- 

ἄδην δαΐθμι ἀϊοοραηὺ Νυτησαϊᾷ 8, (Δ]}- 
Ιδθὰ ΟΕ (5 σϑηϊῦ ὅ 

Νόοππθ [οὐρίαγα αἰοἰῦ ααΐὰ ΘΧ [6 1Π11Π6 
θυ οὐ 46 Βϑίβ]θθιη οδίθ]]0, δὶ ογδὺ 

αγιά, σοηϊὺ ΟΠυΓὰ5 Ὁ 

Ὀιβίθαο ἰΐδααθ ἔδοία δῦ ἴῃ ἐασθἃ 

ῬΙΌΟΡΊΘΥ ΘΠ]. 

Θυϊάδιη δαύθμ 6Χ ἱρί!5 νοϊθθαπύ 8Ρ- 

ῬΓΘΠΘμἄθγΘ Θὰπ|, [ἃ ΠΘΙ]0 ΤΉ Ὁ [ΡΘΥ 

1Π]Πὰ πῃ ΤΠ ΠῚΒ. 

Ὑ πουαηύ ΟΥΡῸ ΠΉΪ ΠΗ] ({ἸἹ διὰ ΡΟ ΙΗ 665 
οὐ Ῥμαυαθοβ, οὐ ἀϊχουαπὺ δἷβ 111 Θαδγθ 

ποπ ΔΑ ΧΙ [15 θατη 
Ηοίροπάουιπῦ τη} {τὶ Νατησαδτη [Ὁ 

Ἰοοαύαβ ον ποπῖο [οαὐὺ ἰοὺ ΠΟΙΊΟ. 

Ηοίροπάἀοταπῦ οὐρὸ οἷβ ῬΠΔΙ [δὶ 
Ναμηαυϊᾷ οὐ σοβ [ἀπο ο[15 Ὁ 

Νυχιηηαϊα Δ]1αἱξ ΟΧχ ῬΥΙΠΟΙΡΙ 5 οΥθ- 
ἀἸα1δ ἴῃ ϑὰμὰ δὰῦ οχ ῬΗΔΥΙ 8615 

ρα σγθα πᾶθ6 486 Π0Ὶ που]ῦ ᾿θρ΄ ΠῚ 

τη]  ἀϊοῦ Γαπηΐ. 
ιοῖῦ Νίοοάθιηθβ δὰ 605, 16 ααϊ 

γϑηϊύ δά ΘΠ} ποὐΐθ, 4αἱ ἀπὰ8 δγδύ 6Χ 
ἱρῇδβ: 

Νατηφαϊα Ἰθχ ποίγϑ, ἰαἀϊοαῦ ΠΟΙ ΠΘ1Ὶ 

ὨΪΠ δαάϊουῖϊῦ Δ. ᾿ρΡίο ρυϊὰβ οὐ οοβπονθ- 

τἰῦ φαϊὰ ἔαοϊαῦ Ὁ 



310 ἘΆΝ ΘΕΙ 0 7, ΡΈΞΞΘ 5. 

ὝΠ,, 52. Απάμόβιι 7α}} Κνόΐμαι Ἐπ Ἰιηα  ἶθάϊ 74} ἐπι τι Οδ] εἰ] άϊα 

157 Ὀβίοκοι 741} (ἀἴῃν, ὑπαΐθὶ ργαύδιιβ τ5. δ]! ἀϊα πὶ αὐτο 10}. ΄ Ἐ 

ΥΠΙ, 12. Αβτα ἄὰ ἵπι ἴδίαβ. τόαϊάα, Κνυδίμαμ ἶκ τὰ Πα Πα ἢ τηδηᾶ-- 

[ἀάϊ15: (δοϑὶ Δ: 611} τΚ, πὶ ράσο ἴῃ τἰκνῖζα, δκ πανάϊ παπᾶ ῃ 

10 ἀϊπηά 15." 

13. ΤΠδηαἢ Κναίμαη ἀπ ἵπηηα {πάϊ] ΕΑΥοΙ 1615 (Τὰ ὈΙ ὑπὰκ [1]-- 

θδη νοι νδαοὶβ. (ὃ νιν! 8, ἐποῖηα πἰὉ [ἈΠ] 6 1Πὰ. 

14. Απάμιὸῦ ἴδίιβ. 14} Κναΐῃ ἄχ ἵπι (141) [αθάϊ Ἰκ νοϊἐνόά)α Ὀἱ 
τ κ ΠΙΡαη, [ἀπ͵]ὰ ΤῸ (ὁ νειν δα! πα. πηϑίηα, πηΐᾶ νάϊξ, Ὠναίῃγὸ νι 

δ ἢνδίῃ ρα]οϊθ μα, ΤΠ 105 πὶ νἱξθιι, πναύγὸ Κνίπια ἀϊὐπάὰ 

γαίῃ ρδ] οἰ ἐΠἃ. 

15. “1ὰ8 ὈΪ ΙοἰΚα Πό], τύ ἵκ εἰ [0Ὁ]6 ἀϊππόπαη. 

10. «Αἰμέπδη αθάϊ [{Ὁ]4 Ἰκ, {Ὀάτπια Ἰηθ]πα [ππη]θῖηα ἢΠῸ, ἀπ ἀϊπδ 

Ηἰ ἴπ|, δῖ ἵἴκ 14} [86] (δπηάϊ]αα τὰκ δἰίδ. 

17. Τ8}} ὑπδὴ ἴῃ νἱζθἀα ᾿σναγαπηπια σϑῃγθ}1}}} 1, {Παίοι Τνδαα]ὃ 

᾿πδηηὃ νοιζν ας (ἀη]4 Τ{Ὁ." 

18. ἵἴκ ἴπι, (δὶ νοιὑνοᾶ)]α Ὀΐ πῖκ ΠΠἸΡαη, 164} νοϊ ἐν θιἢ Ὀἱ τηΐκ, ἱ 

[36] (πα ϊα τῖκ, αἰίαδ. ἡ ἶ 

19. Κνδίμαημ ἐμαη ἀὰ ἵπππα (Ηναὺ τὉ (ἃ αἰΐα {Ππθῖη5 ὅς. Απαμὸΐ 

ἰδία. ΝῚ τπῖκ Καππαΐῃ πίῃ αἰΐαη πιθίπαπα; ΤΠ τὴΐκ Καμιμδάϑιἐῃ, 

74 ἐπάπ «ὐΐαη πιοίπαπα Καμί μα 611}. 

20. Τῃὸ ναύτάα γαῖα ἴπ σαζαύ γ]α κι, [615] πα 8. ἴπη ἃ1Π. 188 

ἀΙΠΒμπὰη πἰ [ἀϊ8}} πα, ππίᾶ παύμίμαπιῃ πὶ Κναῖη ἤνθι]α ἴδ. 

21. Ὑπαπυῖ Κναΐῃ αἴγα ἄπ τ ἰδίαβ ἦἷκ σα]οιῦμα ἰὰκ (ὀκϑί!η 

τἶκ 184} ἴῃ “τανδύγξάϊ ἴζσνγαγάϊ σαάάπιπηϊ}. ἐπααθὶ Ἰκ σασρσα, 1885 

1 τηᾶραΐ Κνϊπηδη. ἡ 

22. Κνδίμυη ἐπαη ἵπαάϊοϊα, ΑΝ Ίθάϊ ἀδκνίπιάϊ [15 ΠΠΡΙπ, οἱ Κυ μι} 
Το Ἱκ σαρσα, 05 πὶ πηαραΐῃ ΚυνϊπΊδῃ 7" 

23. 9214} Κναίῃ ἀὰ ἵπὶ ἰδίαβ 15 ἃ ἐπάϊπι ἀα!αίῃγὸ {ΠΠππ|μ, ΤΠ 

Ἱκ α5 ὑπάϊπι| Ἰαρδίμγὸ Τὴ ; 1π5 τ8. ὑπδιηπια ἔα μνάπ {1}π|}, ΤῈ} ἸΚ πὶ 

π| τι8. ὑπδηηπηα [ΙΓ νάιι. 



ἘΤΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 7, 52 ---8, 23, 

ΥΠ1, 52. πεχρίϑησαν χαὶ εἶπαν αὐτῷ 
ΜΊηὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύ- 
γησον καὶ ἴδε, ὅτι ἕχ τῆς Γαλιλαίας 
προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 

ὙΠ], 12. Πάλιν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς αὐτοῖς 
. ἐλάλησεν λέγων Ἐγώ εἶμι τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου" ὁ ἀχολουϑῶν ἐμοὶ οὐ μὴ πε- 
ριπατήσει (ΞΞ--) ἐν τῇ σχοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει 
τὸ φῶς τὴς ζωῆς. 

18. Πῖπον οὖν αὐτῷ οἱ «Ῥαρισαῖοι 
Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς " ἡ μαρτυ- 
οία σου οὐχ ἔστιν ἀληϑής. 

14. ᾿“πεχρίϑη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐ- 
τοῖς Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ πὲρὶ ἐμαυτοῦ, 
ἀληϑής ἔστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα 
πόϑεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς 

. δὲ οὐχ οἴδατε πόϑεν ἔρχομαι ἢ που 
ὑπάγω. 

16. Ὑμεῖς χατὰ τὴν σάρχα 
ἐγὼ οὐ χρίνω οὐδέγα. 

10. Καὶ ἐὰν χρίνω δὲ ἐγώ, ἡ χρίσις 
ἡ ἐμὴ ἀληϑινή ἔστιν, ὅτι μόνος οὐχ 
εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ χαὶ ὁ πέμψας μὲ πατήρ" 

17. Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ 
γέγραπται, ὅτι δύο ἀνϑρώπων ἡ μαρ- 
τυρέα ἀληϑής ἔστιν. 

18. Ἐγω εἶμι ὁ μαρτυρῶν περὶ 
ἐμαυτοῦ, χαὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ τ, 
πέμινας μὲ πατήρ. 

19. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ Ποῦ ἔστιν ὁ 
πατήρ σου; ἀπεχρίέϑη ᾿Ιησοῦς Οὔτε 
ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου᾽ εἰ ἐμὲ 
ἤδειτε, χαὶ τὸν πατέρα μου ἄν ἤδειτε. 

20. Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν 
τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ" 
χαὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω 
ἐληλύϑει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 

21. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς (ὁ ̓ Ιη- 
σοῦς) Ἐγὼ ὑπάγω, χαὶ ζητήσετέ με, 
καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποϑανεῖσϑε" 
ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε 
ἐλϑεῖν. 

22. Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Μήτι 
ἀποκχτεγεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει Ὅπου ἐγὼ 
ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν; 

28. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐκ τῶν 
χάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐχ τῶν ἄνω εἰμί" ὑμεῖς 
ἔχ τούτου τοῦ χόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ 
εἰμὴ ἐχ τοῦ κόσμου τούτου. 

΄. πρένετε, 
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Ἠοίροπάοταμ οὐ ἀϊχουπηῦ οἱ Ναπι- 

ααϊὰ οὐ ἐὰ (ΔΠΠδθια 95 Ὁ ϑοταίασο οὐ 

νἱἀθ ααΐὰ ἃ ΟΠ] 4 θὰ ργορηθύδα ποη [ἀγρὶῦ. 

Τύθυτιπ οὐρὸ Ἰοοαίῃβ οἱξ οἷβ [Γι 
ἀἴσθηβ Ερο [πὶ Ἰὰχ τηπηαϊ: αχαὶ [6αὰΐ- 

[ῸΥ ΠΊΘ, ΠΟῚ ΔΙΠΘΌΪΔΌΪΌ ἴῃ ἐθηθΌτὶ [ρὰ 

ΒΔ ΌΘΟΙΌ Ια θη νυἱύδα. 

Πιχθγαηῦ ΘΥΟῸ οἱ Ῥμδυ οὶ Τὰ ἀθ ἐρ 
ἸρΡΙῸ ὑθ δἰ πο τη ῬΘΥΠΙ 65: ἐθ  ππ ΟΠἾ τι τη 

{1 Π} ΠΟῚ ΘΟ ὙΘΥΠΠΊ. 

Βοίρομαϊ!ῦ Το οὐ αἰχὶὺ οἷβ. Εὖ. ἢ 

Θ0Ὸ ἐθ {Ἰπποηΐτπη ῬΟΙΒΪθ60 46 πηθ ἰρίο, 

ΥΘΙῸΠῚ Θ[Ὁ ὑθ [ἘΠ] π] ΟΠ] ατη πη θα, 418, [οἷο 

ὑπὰθ σϑηὶ οὐ αὰ0 νὰᾷδο: τὸβ ϑαΐύθτπ 

ΠΘΒΟΙΟ5 ἀπηἀθ σθηϊο δῦ α0 γϑάο. 

γὸο5 ἰβουπα πὶ ΟΔΓΏΘΙ ἰπἀϊοϑ 5, 650 

ΠῸΠ ἰπάϊοο “ΘΠ ΌΔΙ: 

Εὖ ἢ Ἰαδΐοο ορο, ᾿πά οἰ πὶ πη ΘΠ γ6- 

γ] οἰδ, αὐ, [Ὁ]ὰ5 ποπ [ἀτη, [δα ΘρῸ 

οὐ αἱ τοῦ Τη8 ρδέθυ. 

Εὐ ἴῃ Ἰορθ νϑίγα ἰουρύσηι οἱ 4018 

ἀπογαπι ΠΟΙ ΠΌΤῊ {6 [ὉΠ ΠΟ Ἶ11ΠΔ ὙΘΤΌΤΩ 6 [{. 

Ερο ἔχη αἱ ἐδ Ἰπηοηΐαπι ΡΘΓΠΪθ60 
ἀθ πὶθ ἰρίο, οὐ ἐθ[Ὁἰπποηΐαπι ῬΘΥΒ 6 

46 τὴ πὶ τηϊ τη6 ῥδίθυ. 
Πιοοθδηῦ ΘΥΡῸ οἱ ὉῚ οἱ ρδύβθυ ὕσα ἢ 

Ποίροπαϊυ Τοίαβ ΝΘαχθ τὴ [Οἱ 15. ΠΘα 15 

Ρϑέγθ πη Π]ΘῈΠ1: [Ἰ τπθ [οἰγθυϊβ., ἕο Πδπ 

οὐ Ῥδύγθῃι πιθὰπι [Οἰγϑἐϊβ. 
Ηδθο γοῦθϑ Ιοουίαβ ον 'π φᾷΖορῃν- 

Ἰᾶοϊο ἀοοθηβ ἴῃ ὕθιηρ]ο, οὖ ΠΘπΊῸ ἃΡΡτθ- 

μοπάϊῦ θαπι, ααἶϑ, ΠΘΟἀ στη γοποταῦ ΠΟΙΆ 

οἰα8. 

ὨΙσιῦ ουρο ἔθ τπὶ οἷβ [θὰ Ερο νδάο, 
οὐ αὐδογθύϊβ τηθ, οὐ 'ἰη ρϑοοδίο υϑίίγο 

ΠΠΟΤΙΘΠΜΪΗἾ; 6010 ΘΡῸ νϑάο γὸβ ΠῸΠ Ρο- 

6 {15 ὙΘΏΪΓΘ. 

Τἰοοθδηΐ οῦρὸ Ταἀδοὶ Ναπιηαϊά ᾿πέθυ- 
βοϊού [δπχθὺ ἱρίατα, ααΐα ἀἰοϊῦ πο Θ5Ὸ 

γϑᾶο τοβ ΠοῸῃ ρούθ[ἰ5 νϑηΐτο ὕ 

Εῤ αἀϊοοῦδῦ οἷβ οβ 46 ἀθουίπὶ οἰὉ15, 

Θροὸ ἀθ [ὩρΡϑυμΐβ [ἀτ: τὸβρ 46 τηυσπάο 

ΒοΟ οἰδβ, θρῸ ΠΟ [τὰ ἀθ ἢος πιπηο. 



3912 ἘΨΆΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 8, 34--39. 

ὙΠ], 24. Κναύῃ ἤὰπ ἴζνὶβ, ὑπαύθὶ ραδάπιμηϊ Ἰῃ ἐιαναύγῃέπη ἴζνα- 

γΓάϊπ ; 141 ἄμπκ πὶ ρϑ!άμθϑι, ἐπαΐθὶ ἴκ ἴῃ, ρσδαδι πηι ἴῃ ἔτὰ- 
νύν πὶ ἸΖνδγά 11." 

20. Τμάγὰῖ Κυδίμαη ἀπ ἴπηπηα ΤῊὰ ἤνὰβ 15 7 18} Κναΐῃ ἀὰ ἴῃ 

δία. Απαίιἀοὶπα Ἐ; ἐπαΐοὶ 4} γδα)α ἀπ ἴΖν]5. 

20. ᾿Μαπμὰρ [Κ8ὶ ὈῚ ἴΖυὶβ γόα]αδῃ 741} [06], ἃΚθὶ [δὶ δ πάϊ]48 

ἸὩΪΚ, [ἀη]θῖπηβ ΤΠ; 14} ἵἴκ, ὑπαΐθὶ πάπα αὖ ἴππηα, ὑπαΐα γῦα]α ἴῃ 

{Πδιηπια ἔαϊτῃνάα." 

Ὁ τὰ ἐπ ΤΠ Β ἐκ αρίδη ἴπι. Κνά τη, 

28, Κνυδίμυμ ἐμὰ ἀπ ἴῃ ἰδία (Τμαη πἀϑπάμπποιι ἢ. {πδπα [πὰ 

85, ὑμπᾶπηαἢ αἰκαπηάϊη, ἐπαΐθὶ ἴκ ἵπὶ 78}} ἂἵ΄ τηῖ8 ΠΠΡῚπ ἰάπ7α ηἱ 

γα, δκ ἰναίνδ 1ά1Π148 τὴῖκ αὐΐα τηθ1η8, ἐῃαία γτόα]δ. 

20, 714} [86] [ἀπάϊάα μλ1Κ, πη ἢ} τηῖβ Π{Ὸ. ἢἱ ὈΠάΙῸΠ Ἐ Π15. ἀϊ ΠδΠ]Πηἃ, 

[αἰΐα] Ἐ, απίὸ ἴκ, ἐπαΐοδὶ 1ϑἰ Κάμε ἴπημηα, άπ] [Ἰπο]πῦ.“ 

30. Ὑπαία ᾿πητηὰ γϑα]απάϊπ, πιὰπασάϊ! σα]! ἀπιη ἸηηΠη8. 

31. Τπᾶπιΐ Κναΐῃ ἴδιβ ἀὰ ἐμπάϊιη ραϊάπθ᾽]απάαμη [15 Πιάάϊαπι 

Ταῦ άϊ 785 ρσαξαπα! ἢ ἴῃ ναύταα τηθἰηδηημηδ, ὈΪ [ἀπ]άϊ {ἸρΟη] 5 πιοὶ-- 

πάϊ {Πα 1}.. 

32. 184} αὐκαππάϊι (ἀπ]ὰ 74} [ὁ (ἀπη]ὰ ἢ] 5 ἸΖυὶβ ὈΥΙσ ΟΊ." ἢ 

33. Απαμόϊπη ἴημα ΟΕἸάϊν ΑὈΥΔΠΔΙη15 [Π1 Δ ΠΙ ΠΠΔΠΉΠΕῚ 

[Καϊκιπὸἀδάππη ἀϊν πνδημαη: πνάϊνα {ὑππ Κυ!ῃϊβ, {παΐθὶ , ΕὙΪ]ά] 

να ΡΠ. Ὁ 

34. Απαᾶμὸῦ πὴ Τα Απηδη διηδη, Κντηα ἴΖνὶβ, ὑπαΐθι ἤναζΖαῇ 

(οὶ ἰάυ] ἢ Ππαναύτην, {[ΚᾺ]Κκ5 0 ἐταναύτνὐάι. Ἐ 

35. (ὅδ ἐπὰη {Κὰ]Κ5 πἰ ὙΠ} ἴῃ ραγάᾷ ἀπ ἀϊνα, [ἀπὰ5 νἹΠΠῸ ἢ 

ἦα ἄϊνδ. 

36. “Ιαθάϊ πὶ {ἀππ8 ἴζνῖβ ἔΠ] 4 Πη5. ὈΥΙσοΊτἢ, ὈΪ (πη]άϊ [1] άϊ ΠΠ] ΘΠ. 

391. οάϊι, ὑπαΐοὶ ἔγάϊν ΑΥδπϑηὶβ Π]αΐΠ ; ἀἰκοὶ (ΟἸκϑι ἢ τη8 τὑ5- 

Κνϊμηδη, πηΐὸ ναύγα πηθὶη ἢἰ σαιηδύ ἴη ἸΖυ]8. 

38, ἵκ, ἐπαίοὶ σαίδην αὐ δἰξ!η τηθ᾽ πη η18, γα ]ἃ ; 718}} 715, {παΐθὶ 

πάπα αι}} ἔγαπι αὐ ἸΖναγδιηπηηδ, άπ} 1}. 

390, Απαπιξιη 14} Κνδίμαπ ἀὰ ἴπηπια ,Αἰΐὰ ἀη! ἂν ΑὈγΆΠ δι Ἱ{0. 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 8, 24---.89, - 

ΥΠΠ, 94. Εἶπον οὖν ὑμῖν, ὅτι ἀποϑαγεῖ- 
σϑε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν" ἐὰν γὰρ 
μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι, ἀποϑα- 
γεῖσϑε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 

Ωὅ. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἴ; 
(καὶ) εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Τὴν ἀρ- 
χὴν δ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 

920. Πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν 
χαὶ χρίνειν" ἀλλ ὃ πέμψας μὲ ἀληϑής 
ἔστιν, χἀγὼ, ἃ ἤχουσα παρ᾽ αὐτοῦ, 
ταῦτα λαλῶ εἷς τὸν κόσμον. 

27. Οὐχ ἔγνωσαν, ὅτι τὸν πατέρα 
αὐτοῖς ἔλεγεν. 

28, Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς Ὅταν 
ὑννώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε 
γνώσεσϑε ὅτι ἐγώ εἶμι, χαὶ ἀπ᾿ ἐμαυ- 
τοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ χαϑὼς ἐδίδαξέν 
με ὁ πατήρ, ταῦτα λαλῶ. 

29: Καὶ ὁ πέμψας μὲ μετ᾽ ἐμοῦ 
ἔστιν" οὐχ ἀφῆχέν με μόγον, ὅτι ἐγὼ 

ὥλ τ Ὁ  Κα5 τ 
τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 

80. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ 
ἐπίστευσαν εἷς αὐτόν. 

81. Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς 
πεπιστευχότας αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν 

ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, αλη- 
ϑῶς μαϑηταί μού ἔστε, 

832, Καὶ γνώσεσϑε τὴν ἀλήϑειαν, καὶ 
ἡ ἀλήϑεια ἐλευϑερώσει ὑμᾶς. 

38. ᾿“πεκρίϑησαν (αὐτῷ) πρὸς αὐτόν 
Σπέρμα βραάμ ἔσμεν καὶ οὐδενὶ δε- 
δουλεύχαμεν πώποτε" πῶς σὺ λέγεις, 
ὅτι ἐλεύϑεροι γενήσεσϑε; 

84. πεχρίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς “μὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 
ἁμαρτίαν δοῦλός ἔστιν τῆς ἁμαρτίας" 

80. Ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἷ- 
χέᾳ εἷς τὸν αἰῶνα" ὁ υἱὸς μέγει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

360. Ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευϑερώ- 

σῃ, ὄντως ἐλεύϑεροι ἔσεσϑε. 
87. Οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿1βοαάμ ἐστε" 

ἀλλὰ ζητεῖτέ μὲ ἀποχτεῖγναι, ὅτι ὁ λό- 
γος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 

38, Ἐγὼ, ἃ ἑώραχα παρὰ τῷ πατοὶ, 
λαλῶ" χαὶ ὑμεῖς οὖν, ἃ ἠκούσατε παρὰ 
τῷ (ΞΞ τοῦ) πατρὺ (-- πατρὸς) (ὑμῶν), 
ποιεῖτε. 

39, ᾿πεκρίϑησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ὁ 

ΓΙ 

3513 

ὈΙΧῚ οΥρὸ νοὶ 4αΐδ, ΤΟΥ ΟΠῚΪ ἢ ἰπ 

ῬΘοσδεΐβ Ὑϑ Ἐγ}5: [1 Θηΐπὶ Ποὴ οΥραϊ ἀου τς 

ααϊὰ ΘρῸ [ἀπ, ΤΟΥ ΘΤΉΪΠΐ ἴῃ ρϑοσαΐο 
γοίγο. 

Πιοοθαηῦ οὐρὸ 61. Τὰ ααϊς 65 ΠΙχὶῦ 

οἷβ Τρίαβ Ῥυϊηοὶρίατη απἰα οὐ ἸΟΠΌΟΥ 

γΟὈ]5. 

Μιήΐα μᾶῦθο ἀθ σνοῦὶβ Ιοφὰὶϊ οὐ ἱπάϊ- 

ΟΔΥΘ: [ρα αὶ τὺ τη6 συϑῦᾶχ οἱ, οὗ 

ΘρῸ δ διάϊνί ἃ0 60, ἰᾶθο ἸΙΟΘΌΟΥ 

ἴῃ τη 60. 

Εῤ πο οορσπογουιηῦ 4018, ῬΑ ΟΠ) 615 

αἰοοθαύ. Ε 
Τῖχὶῦ οὐσοὸ δἷβ [θὰ σπὶ Θχϑ]ύδνυϑυῖ- 

015 ΒΙΤατη Ποτηΐη15, ἔπη οΟρπο  οθὲβ ααΐδ, 

ΘΟῸ {ππὶ, οὖ ἃ π|θ ἰρίο ἔδοίο ἢ1}1], [θὰ 

[Ἰοὰῦὺ ἀοουαϊῦ τὰθ Ῥϑίθι, πᾶθο ἸΟΘΌΟΥ. 

Εῤλ φὰὶ τὴ τηἱῦ τηθοὰπὶ οἰ : ΟΠ 

ΓΘ] αἱ τηθ [ΟἸπτα, χαΐδ, Θρὸ πᾶ Ρ]8- 

οἰΐα [αηὐὖ οἱ ἴφοϊο [ΘΠΊΡ Θ᾿. 

Ηδθο ἴΠ0 Ἰοφαθηΐθ πη] οΥθαϊ ἀθηπιηῦ 

'ἴπ Θατη. 

Ὀϊοοθαῦ οὐρὸ [θὰ δὰ 605 αὶ οΥθ- 

ἀἰάουαπὶ. οἱ Ταἄδθοβ Κ5' υὸβ τηϑ [Ὁ Υ1015 
ἴῃ (ὉΥΠΊΟΠΘ 1η60. γϑῖρ αἰ ΓΟἰρα] τηθὶ 

ΟΥΙ 15. 

Εὖ οορποίοθεϊβ νϑυϊαίθηι, οὖ σϑυύαβ 

δου 0 τοϑ. 

Βοίροπάοχιηὐ οἱ ὅπη ΑΌΥΔΠδΘ [ὰ- 
5 οὐ ΠΘΠΪΩΪ [ΘΥΥΊΨΙΠ.5 ὉΠΠΟΆΔΘΠ : 

“αοιηοᾶο ἐὰ ἀἸοῖὶβ ΓΤ θουὶ ουιὐϊ5 ὅ 

Ποίροπαϊὁ οἷ 1θ 5 ΑΠθη ΔΠΠ16} ἀἶοο 

ΥΟΡῚ5 αὐ, ΟἸΠΪΒ αὶ ἔδοϊδ ρθοοδύατχηῃ 

[Ἔγυστιβ οἱ ρϑοοδίϊ : 

ΒΟΥ δυΐθπι ΠΟ Π18᾽ ἰῇ ἄἀοπιο 

πη δϑύθι πη, ΠΠΪὰ5 τηϑηθὺ 1 οὐθγΏΌΤη ; 

δ᾽ ΘΥρΡῸ ΠἸΠῚΒ. τὸβ ΠΙΡΘΥυ θυ, ΨΘΥΘ 
᾿ΙΡΘΥῚ ΘΥἹ15. ; 

δοῖο φαΐα ΗΠῚ ΑΡτδΠ 86 6.Ἐ]5: [64 αυδ6- 
Υ1{15 τὴ6 ἰπέθγῆσουθ. απΐᾶ [ΘΓΏΟ Τ]ΘῈ5 

ΠῸ: Οδρὶῦ ἴῃ στο ]5. 

Ερο φυοά νἱάϊ δρᾷ ρῥαΐγθπι ἸΟΠΌΟΥ, 
οὐ γοὸβ αὰ86 υἱά {5 ἀρᾷ ρϑίγθηι τϑ- 

[τὰ π| ἔδοὶἐϊ5. 

Βοίροπάθσπηῦ οὐ ἀϊχθυπιπὺ οἱ Ῥδύθυ 
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Κνδίῃ ἴπι ἴδίαβ, ἴ{π Ῥαγπὰ ΑΡΥΑΠ ΔΙ Ϊ5 νϑίθι, ναύγ να ΑΥΔΠΔΠηΪ5 

[ἀν] δα 61}. 

ΥΠΙ, 40. ἴπῃ πὰ (ὈΚοιι ταὶκ ἀϑκν ππδη ΤΠ ΠΠηΔΗ, ἴκοῖ Ἐ [ὉΠ] ἸΖν15 

γα]άα, {πῸ6] ᾿Ππάυ[Π44 ἔγαπι σαΐπμα. ἐμπαΐαβ ΑὈΥδμδπ πὶ ἐάν δ. 

41. ,1π5 ἐάν ἢ ἐδ) α «ἰἰϊπη8 ἵσναγῖβ. ΤΠδπὰῃ Κνυδίμαπη Ἰπηπηα,,Υ͂ οἱβ 
ΠΠἘ5. ΠΟΙ ΠαΙάπι πὶ {ΠΠπ|ὴ σαραήτγαηάϊ: ἀϊπαπα αὐΐαη ἄϊσαμι, σαΐῃ." 

42. Κνδίῃ ἀὰ ἴπῃ ἴδίιβ Ταθάϊ σαν! αἰέα ἴσναν να], ἐδ δ 6:6} Ἐ 
ὑπάπ πκ, απὸ Ἰκ ἤαπη σαΐμα ὑὐγᾶπη 4 Κνδμη. πἴπ ἐπᾶπ ἀπ 

ΤΆ. ΠῚ5 {ΠΠΠῚΠ 1 Ἐ ΚΎΔΙΏ, ἃς ἴδ. τὴῖκ ἸηίΔηα!αδ. 

43, υμνὰ τηδέμ] θη τηθῖπα πὶ Καπηαίπ, ππίδ΄ πὶ ππᾶραῦῃ Πάπϑ- 

͵δη: ναύγα τηθίη. 

44. 1π|8 ἃβ αἰξίη ἀϊαθαύ!άπ {1π|} 14} Ταἱθππ5. ἐπ15. αὐι]πη8 ἸΖναυῖβ 
νΠ] 10 ἰάπ)αη. 74 π5 Ἰηδηδηηδύγ ηγ]α νὰ8. ἔγαπι ἔγατἰ [{]ὰ 184} ἵπ (ὉΠ .-- 

741 πὶ ρα, απίὸ πη Ὁ [ἀπ] ἴπ Ἰτμηπηα {πῃ τι Παρ η, τ (δἰ ηά πὶ 

τ ϑι ἢ, απὐὸ ᾿ὰρη]ὰ ΤῸ 14} αἰΐα ἴ8. 

45. ἴζῃ 1κ, ἐμπαΐθὶ (πη]α Ἐ γδάϊάα, Ἐ πὶ σαϊάμπθδι (ἢ πηΐβ. 

40. ᾿Ἧναδβ ἴζναγα ρβδίαδκι ἢ της ὈΪ ἢαναύγης Ὁ ἐπαπαὰ (ἀπη]ὰ Κυὶίπα, 

ἄυσμινὰ πὶ ρσα]άπθοι ἢ τη 15 Ὁ 

41. ,(86. νἱ}πηα8 τὸ σαΐπα ναύγάα σαί] πάπίθις ἢ. ἀπὸ [5 πὶ 

᾿άπίθι ἢ, πηξῶ ὰ8 σαΐπα πὶ [Πα0}." 

48. Απάπόβιη {πη ἐπάϊ ἰπἀάϊοϊα. 14} Κνδέπαπ ἀπ ἵπηπηα. Νὰ 

ν 4114 Κυϊμαπι γοῖβ, ὑπαΐθὶ ϑδιμηδγοι ὁ 15. {πὰ 74} ἀπῃα] Ππ Πα 15 Ὁ" 

49. Απάμπὸξ ἴοι ἷκ ππμι]μὸπ αἰ παθὰ, ἀκ Γνᾶγα αὐΐδῃ πιρὶ-- 

ἡϑηᾶ, 8} 185 πἀπίν ὁ  ἀ 101} τηϊΚ. 

50. οἵἷκ πὶ (ὁκΊα πάπποίη. τηϑῖπα. {{Ὁ, (ἅδ᾽ (Ὁ Ὁ} 74} (Ὁ ΠῈ}. 

51. οΑιηδη διηῦδη, Κνυϊίηα ᾿Ζνὶβ: αθάϊ ῃνὰβ γαύγα πιϑίη [αἰ ά1{{}],Ἐ 

ἀἀαύμα πὶ σαν ἢ} ἀϊνα ἀαρᾷ." 

ὅ2, Τπαπιΐ Κνδίμαπ ἀπ Ἰηπηα ὑπάϊ ᾿αἀάϊοϊα, (Νὰ αὐκαπίῃ δάμη, 

{παΐοὶ ἀπμυ] πὸπ ΠπαθάϊθΒ. ΑὈγάπδι σαἀάππποαα ἢ ργαύξίθβ 18} 
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πατὴρ ἡμῶν βραάμ ἔστιν. λέγει αὐ- 
τοῖς ὁ Ἰησοῦς Εὶ τέχνα τοῦ βραὰμ 
ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε (ἄγ). 

ὙΠΠ, 40. Νῦ νδὲ ζητεῖτέ με αποκτεῖγαι, 
ἄνϑρωπον ὃς τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν λελά- 
ληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ ϑεοῦ" τοῦ- 

το ᾿Αβραὰμ οὐχ ἐποίησεν. 
41. Ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πα- 

τρὸς ὑμῶν. εἶπον αὐτῷ μεῖς ἐκ πορ- 
γείας οὐ γεγεννήμεϑα, ἕνα πατέρα ἔχο- 
μὲν τὸν ϑεὸν. 

42. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ 

ϑεὸς πατὴρ ὑμῶν ἣν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ; 
ἐγὼ γὰρ ἐχ τοῦ ϑεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥχω; 
οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυϑα, ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνος μὲ ἀπέστειλεν. 

48. Διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ 
γινώσχετε; ὅτι οὐ δύνασϑε ἀχούειν τὸν 
λόγον τὸν ἐμόν. 

44. Ὑμεῖς ἔχ τοῦ πατρὸς τοῦ δια- 
βόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιϑυμίας τοῦ πα- 
τρὸς ὑμῶν ϑέλετε ποιεῖν. ἐχεῖνος ἀν- 
ϑρωποχτόνος ἣν ἀπ’ ἀρχῆς χαὶ ἐν τὴ 
ἀληϑείᾳ οὐχ ἕστηχεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλή- 
ϑεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος. 
ἐχ τῶν ᾿δίων λαλεῖ, ὅτι τινεύστης ἐστὶν 
χαὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

45. Ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήϑειαν λέγω, 
οὐ πιστεύετέ μοι. 

406. Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει μὲ περὶ 
ἁμαρτίας; εἰ ἀλήϑειαν λέγω. διὰ τί 
ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 

47. Ὁ ὧν ἐχ τοῦ ϑεοῦ τὰ ῥήματα 
τοῦ ϑεοῦ ἀχούει" διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐχ 
ἀχούετε, ὅτι ἐχ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἐστέ. 

48. ᾿“πεχρέϑησαν οἱ Ἰουδαῖοι χαὶ εἶἴ- 
παν αὐτῷ Οὐ χαλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι 
Σαμαρείτης εἶ σὺ χαὶ δαιμόνιον ἔχεις; 

49, ᾿Ζπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς ᾿Εγὼ δαιμό- 
νιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα 
μου, χαὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 

ὅ0. ᾿Εγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου" 
ἔστιν ὁ ζητῶν χαὶ χρίνωνγ. 

561. μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις 
τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνατον οὐ 
μὴ ϑεωρήση εἷς τὸν αἰῶνα. 

52. Εἶπον (οὖν) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι 
Νῦν ἐγνώκαμεν, ὅτι ϑαιμόνιον ἔχεις. 
βραὰμ ἀπέϑανεν καὶ οἱ προφῆται, 

᾿ς 

3148 

Πιοῖῤ οἷς Ιος 

ορότα ΑΡΥδἢδ6 

ΠΟΙΟΥ͂ ΑΡΥΔμδπῚ οἰ. 

51 ἢ ΑὈταμαθ οἶδ, 

αοἰΐρ. 

Ναμο ἃαύθηι ἡ ΔΟΥ ΟΪ5 τη6 ἰηου ἤΘΘΥΘ, 

ΠΟΙ ΘΙ απ νουϊὑαῦθηι συ 0} 15 Ἰοοαίιι5 

(Ὧπὶ απδπιὶ διιαϊνὶ ἃ ἀθο: ποὺ ΑΡυδῇῆδηι 
ποη ἔθοϊυ. 

Ὑὸο5 δοιθῖβ ορουᾶ ρδύυβ συϑί τὶ, ὨΪχθ- 

γππὺ ἰύϑαιθ οἱ ΝΟῸΒ. ΘΧ ΤΟΥ Οαύ! 8. ΠΟ 
[ὩΠηὰ5 Πδύϊ, ὉΠῸΠ) ΡὈδίγΘ ΠῚ ὨΔΌΘΠΙΙΣ 

ἀσατη. 

ΠΙχιὺ ΘΥρΡῸ οἷβ [θὰ δὶ ἄθιβ ρδύβϑυ 
γΘΙΟΥ οἰ ού, αἰ] ρΘΥ ΘΟ Β αὐ] 8 Π16: ΘΡῸ 

ΘΠΪΠῚ ΘΧ ἦθὸ ρΡΥΟΟΘΓῚ οὐ σϑηϊ; ΠΘΩῈΘ 

ΘΠΪΠῚ ἃ Π1Ὶ6 'ρΡ[Ὁ νϑηϊ, [6 1116 γη6 τα] ὲ. 

Θύδγο Ἰοα 618 Π| ΘΔ] ΠῸΠ (ΟΡΤΠΟ- 
[οἰἐϊ5 Ὁ ααϊἃ ΒΡ ΒΆΘΡΑ Δ αΙΓΘ [ΘΥΠΊΟ- 
ΠΘΠ1 ΤΠΘΙΙΠῚ. 

Ὑοβ 6χ ρύγθ ἀΐδθοϊο οἱ5., οὐ ἀθ[1- 

ἀρνία ρδύγὶβ υϑίθ! σα]θ 5 ἴδοθγθ: 1116 

Πομηοϊάδ, οταῦ 80 ἰπίθ]ο οὖ ἰπ σου αύθ 
ΠΟ [ρυϊύ, ααἷᾶ, ΟΠ οἰ σϑυϊαβ ἰη 60: 

απ ἸΟΧαΪΣ τη πη ἀϑοιαη), ΘΧ ΡῬΙΟΡΙΙΪ5 

Ἰοχαϊαν, ααἷᾷ τηθηᾶδχ οἱ οὐ ραΐθυ οἷυϑ. 

Ἐρο δαΐθιη ααΐϊὰ νϑυϊύθπι ἀἴθο, ποῃ 
ΟΥ̓Θ 15. τ]. 

Φυΐβ 6χ γοθὶβ δύσυθ τὴθ 46 ρϑοοδίοῦ 
ΝῚ νου αύθῃι ἄἴοο, ἀπ87Ὶ6 ΥῸΒ5 ΠΟῚ ΟΥΘ- 

α115. τη ῃ] ὕ 
Ουἱ ο΄ οχ ἄθο, σγϑῖθα (6 δυάιὶέ: 

Ρτορύθγθδ, ΥῸ5 ΠΟ δι 1015, ααϊα 6Χ ἄθο 

ΠΟῚ Θ[15. 

ΒοΙροπάοδγιηῦ ἰριθανῦ Τπάδοὶ οὐ αϊχθ- 

ταῦ οἱ ΝΌΠΠΘ ὈΘΠ6 αἸΟΙμηι5 ΠῸ5 αυϊᾶ 

ΔΙ ΔΥ Δ ΠῸ5 65 ὑπ οὐ ἀδϑηηοηΐιπι 8068 
Βοίροπαϊυ Τρία Ερο ἀδθυποηΐππμ ΠΟ 

ΔΡ6ο, ἰρᾷ Βοπουίῆοο ρῬδύγθ ΠῚ ΠΠΘΙ1ΠΊ, 

Θὺ γοὸβ ἱπποπούδ ϊβ Τη6. 
ΕρῸ δαΐθιη ΠῸΠ ΠΒΘΙῸ Θ]ΟΥ 8 ΠΔ ΤΠ Θ8Πι: 

οἰ αὰἱ αυδοηιῦ οὐ ἱπαϊοδύ. 

ΑΠΊΘῚ ΘΠΊΘΗ Αἴ60 γΟΡ 5, [Ἰ 4α]5 [6Γ- 

ἸΠΟΠΘΠ ΤΠΘῸΠῚ (Ὁ γανθυϊδ, ΠΙΟΥΘΠΙ ΠΟΙ 
ν᾽ ἀθ 1} ἴῃ ΔΘύΘΥΠ ΤΉ. 

Πιχουπηῦ ΘΥρῸ πάδοὶ Ναπο Οορμο- 

γἰπλι5 ααΐα, ἀδοπηοηΐατη ΠᾶΡ65: ΑΡ͵γᾶ- 

Πᾶτη τπουΐιαβ οἷν οὖ ριορῃμοίδθ, οὖ μὰ 



910. ἘΥΆΝΘΈΕΙ, 1ΘΓ: 8, 59:2 00}. 

{ππ| ΚΥΠ 15 ὐαθάϊ ἤναβ πηοίη ναύγα ἔαίξάϊ, πὶ Κάυπδ]άπ. ἀάπἐπάμ Ἐ 

ἀϊνα ἀαρᾶ." , 

ΠΙ, 58. οἷπάϊ ἐπα τηάϊζα 15. αἰίϊῃ ἀπίαγαπηπα ΑὈΥΆΠαπια, [δὶ ρα- 

ἀάπςΠπόά4 7 781} ργαύ οι οἷβ σαδάπιπηδαδάπη. ἤναπηὰ ἐπα ΠΠΡαη ἐάι}}5 

: πη Ὁ" 

ὅ4. Απάπὸβ ἴδ (Ταθάϊ ἵκ πάμπμ]α ταῖκ ΠΠΡαη, [ὁ πάππμδίηβ 
ΠΠΘΙη ὩΪ νΙΠἰ5 ΤὉ. Τ{Ὸ αὐΐα πηθῖηβ, [86] πάμπμθι ἢ. της, ἐπαποὶ [885 

ΚυιμιΠ ἐπαΐθὶ (ααἱῃ πηίαι Τ{{.“ 

595. (ὅα}Ἐι'ο πὶ Καππαΐῃ ἵπα; 0 ἵκ Κη ἴηᾶ. 18} ἰαθάϊ Κνδεμγάα,, 
ὑπαΐθὶ πὶ Καπη]άπ ἵπᾶ, [1᾿άππ ρ] 61 Κ8 ἴζν5 Παρη]α; ἃκΚἢ Καηη ἴπᾶ 

͵Ἶ8}} ναὐγα ἴ8 ἔδλίϊδ. 

ὅ0. ,ΑὐγδΠδπὶ αἰΐα ἴχναι (4148, οἱ φαίην ἀαρ τηθίπαηδ; Ἰ8ἢ 

θείην 14} [αρὶηδάδ.“ 

57. ὙΠδΠὰΝ Κυδίμαη {πάϊ [πἀάϊοϊα ἀπ Ἰππημα ,ΕἾΠΙΡ ὑΐριιηβ [τὸ 
Πδἢ ΠῚ Παάϊβ. 8} ΑὈΥαΠπδὴ (Δἢνί γ΄ 

58, Κνδίῃ ἴηι ἴδίαβ. , Αμπηδη διηδη, Κυὶπα ἸΖνὶβ: [δάγ ζοὶ ΑΡγά- 

δ1η γαύτγί!, πὶ Ἱκ.“Ἐ 

59. ΤΠΔΠαΝ πόιππη [τάϊπαηβ, οἱ ναὐγροίπα ὧἂπὰ ἵπα; 10} [δία 
{πᾶ σαί! (ἸΚ 718}. πδ᾽46]α τι8 41} π5]6 πὰ η 45. πὰ] Ὁ} τη] α] 8 5. ΤΠ 

784} ναυθῦαα (νᾶ. 

ΙΧ, 1. {14}} {παϊτπσασραπᾶβ σάϊπηϊ 48, τηὰπηῃ Ὀ]ΠΠἀδιηηηα 5. ραθαύγιΠάϊ!, 

2. ὙΠάγὰΠ ἐδ μη ἴπᾶ [Προ η]5 ἴ5. Κυ! πη δη5  ΠΔΌΌ6Ι, νὰ ἔτα- 

ναύγ δα, [ἅ- τί ἐπάτπι ἐδαγθίη ἴ8, οἱ Ὀ]Ππ45 ραθαύγαηβ νυ 7΄ 

9. Απαιὸῦ 15. ΟΝῚΝ (ἃ ἔταναύν θα π11}Δ ἐμάνη ἴ5, ἂκ εἰ θαίγῃξα 

γαύγ Ποὶπα ναύὐγίνα σα ]|15. δηἃ ἸΠΠΠΊΔ. 

4. ,1κ [Κὰ] ναύγνκἼαη ναύγ να {Π||5 (ἈΠ4] Πα] π5 τὰκ, πἀηξὰ ἄδρδ 

ΤῸ : Κυ πη} πα]ΐβ, {Ππδη6] ἘΞ πὶ τηδηπᾶ πὰρ ναϊτκ]αη. 

ὅ. (ΤΠδη ἴῃ ἐπδιημηα, ἔαίγῃνάμπ ἴμι, Π]Πα 0} ἴπι {Π|5 [αἰ την άπ." 

0. Ὑπαία Κν!Πδη 15. σα ράϊν ἀλ]α ἢ 74} σαναύνηϊα ἔδηὶ τ ὑπδηι- 

τη [ρά Πκυ] ἀνὰ 1} σα! πηάϊί [Ἰπηπ|8] ἀπὰ ἀπρῦπα ἐπαΐα ἔδπὶ ἐπϑιηπηᾶ 

ὈΠΠπαϊΐη. 
1. 4Ζ64}} Κναί! ἀπ τηπιὼ,, ααρρ ἐπναμδη ἴῃ {να [5] Ἐ ΘΠ δ η15, ὑπαΐοὶ 
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χαὶ σὺ λέγεις Ἐάν τις τὸν λόγον μου 
τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται. ϑαγάτου εἰς 
τὸν αἰῶνα. 

ΥΠ|Ι, ὅ8. Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρός 
ἡμῶν ᾿βραάμ, ὅστις ἀπέϑανεν, καὶ οἱ 
προφῆται ἀπέϑανον" τίνα σεαυτὸν 
Ζέεδεξὶς "ἢ 

84. ᾿πεχρίϑη ᾿Ιησοῦς Ἐὰν ἐγὼ δο- 
ξάσω ἐμαυτόν, ἣ δόξα μου οὐδέν ἔστιν" 
ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν 
ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ϑεὸς ἡμῶν ἐστίν, 

δῦ. Καὶ οὐχ ἐγνώχατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ 
οἶδα αὐτόν. καὶ ξὰν εἴπω, ὅτι οὐχ οἶδα, 

, «ς ἊΨ, ’ 

αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν, ψεύστης" 
- ’ 32 

ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐ- 
τοῦ τηρῶ. 

ὅ0. βραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλ- 
λιάσατο, ἵνα ἴδη τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, 
χαὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 

57. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐ-- 

τόν Πεντήχοντα ἔτη οὔπω ἔχεις χαὶ 
Ἀβραὰμ ἑώραχας; 

ὕὅ8. Εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς “μὴν ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσϑαι ἐγὼ 
εἰμί. ' 

59, Ἦραν οὖν λίϑους, ἵνα βάλωσιν 

ἐπ᾿ αὐτόν" ᾿Ιησοῦς δὲ ἐχρύβη καὶ ἐξῆλ- 
ϑὲν ἐχ τοῦ ἱεροῦ (διελθὼν διὰ μέσου 
αὐτῶν χαὶ παρῆγεν οὕτως). 

ΙΧ, 1. Καὶ παράγων εἶδεν ἄνϑρωπον 
τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 

2. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ 

αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, 
οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵγα τυφλὸς 
γεγνηϑῆ. ᾿ 

8. ᾿“πεχρίϑη Ἰησοῦς Οὔτε οὗτος ἥμαρ-- 

τεν οὔτε οἱ γογεῖς αὐτοῦ, ἀλλ ἵνα φαγε- 
ρωϑὴ τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ ἐν αὐτῷ. 

4, Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσϑαι τὰ ἔργα τοῦ 
, [τ « " ἜΣ ἘΣ Σ 

πέμιναντος με, ἕως ἡμέρα ἐστίν ἔρχε- 
᾿- [ » , ΄ 

ται γὺξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι, 

ὅ. Ὅταν ἐν τῷ χόσμω ὦ, φῶς εἰμὶ 
τοῦ χύσμου. 

0. Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ 
- ᾽ 

ἐποίησεν πηλὸν ἐς τοῦ πτύσματος, χαὶ 
, ἰ». Α .] ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς 

2 ἥ , - -. 

οφϑαλμοὺς (τοῦ τυφλουὶ, 
7. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, νέψαι εἰς 

- , [4] “τ 

τὴν χολυμβήϑροαν τοῦ Σιλωάμ, ὁ ἕρ- 

ἀἰοῖβ ΚΙ ααΐβ [ΘΥΠΟ 61 τηθὰπὶ [οὐγᾶνθ- 

τύ, ΟῚ τ  ὈΪῦ τηογύθμι ἴῃ δϑύθσμαχη: 

Νυχηααϊᾷ ὑπ τηδῖοῦ 65 ρδίγτθ ποίίγο 
ΑΡΥΔΠᾶτη, ααἱ τηουύιιβ οἰ οὐ ῬσορΠο- 
δ 8 πιουύαϊ [απὖ: ααθπὶ (6 ἰρίατη ἔδοϊβ ἢ 

Ποίρομπαϊυ [Θὰ δ᾽ ΘρῸ ρ]ουϊῆθο τ6 
Ἰρίαπι, φ]ουῖα τπηθὰ Ἠ1Π1] οἱ: οἱ ραΐθυ 
Π]Θ 5. αἱ ρ]ουίποαῦ π186., 4π6πὶ γοβ εἰ- 
Οἰὐβ ααἰῷ ἀθὰβ ποθ. οἱ, 

ΕΛ πΟῚ ΟΟΡΏΟΥΪ ΙΒ. Θμη, ΘΡῸ 861) 

ΠΟΥ͂ θη. ἘΕῤ [1 ἀἴχθῦο ααΐαι ποη [οἷο 

ΘΌΠΙ, ΟΥῸ [1Π11}15 γΟΌΙΒ τποπάᾶδχ; [ρα [οἷο 

ΘΠ) οὗ [ΘΥΠΊΟΠΘΠΙ 6118 [6 ΥΥΟ. 

ΑΡγαμᾶπὶ ῥδύθι υϑίζου δχαϊδαγί αὐ 

γ᾽ ἀθγθὺ αἴ6Π τπθαπι, οὖ νἱα]ῦ οὖ συ] 
ΘΙ, 

Πιχουαηῦ οὐρὸ [πᾶάϑοὶ δὰ θυπ Θαΐη- 
ααδρτηύδ, ΔΠΠΟ5 ΠΟμἄατη ΠΔΡ65 οὐ Αρτᾶ- 
ἤδη Ὑἱα [Ὁ Ὁ 

Πιχὶῦ οἷβ Ἰθίαβ Ατηρ δηθη ἄϊοο το- 

Ὀ18, δῃηῦθ ααδηι ΑΡτδηδι βθτθὺ ΘρῸ [πη. 

Τυϊογαπῦ ΘΥρΡῸ ἰαρίάθ5 αὖ ἰδοργοηῦ ἱπ 

ΘΌΠΙ: [65 Δαΐθιῃ ΔΌΒΟΟΠαΪύ [6 οὐ οχί- 
νἱῦ 46. ἐθιηρ]ο. . 

Ε Ῥγϑθϑύθυιθηβ σ᾽ α1ῦ ΠοτΤαΐηθ ΟαΘΟᾺΠΙ 
ἃ ηδύϊνιίαύίθ. 

Εὖ ᾿ηὐθυγτορδνθυαηὺ θὰπα ΑἸ [οἰρα}} [αἱ 

ΒΦΡΌΙ, 415 ραοοδνὶ, μἷο δῦ ρδυθηῦθβ 

Οἷα, αὖ οαθοὰβ πδίοογθίαν ὕ 

Βοίρομπαϊῦ ΙρΘὰ5 Νραὰθ Ηἷο ρϑοοαυὶϊ 

ΠΘα4ᾺΘ Ρδιθηΐθα οἷπβ, (δα αὖ τηδηϊξοίξθ- 

ἰὰὙ ΟΡοΙὰ ἀδὶ ἴῃ 1110. 

Μθ οροτύθὺ ορϑιδιϊ ορϑῖἃ οἷιβ ααὶ 

Τὺ Τη6, ἄοπθο αἷθβ οἱδ: συρῃηϊῦ πὸχ 

ααϑηᾶο Πθπιο Ῥούθ[ ΟΡΘΥΔΙΊ. 

Θυδτηαϊα ἰπ τπὰπᾶο ἴα, ἰὰχ [{Πὶ 

Π] 6]. 

Ηδθο οὕπη αἰχι 6, Θχραϊῦ 1π ὑθ 8 ΠῚ 
οὐ ἔθοὶῦ Ἰαύαπι οχ [ραᾳΐο οὐ ἰθυϊὺ Ἰαὐαπὶ 

[ΡΘΥ ΟΟἸ]05 οἷαϑ, 

ΕΓ αἰχιῦ οἱ γαάθ ἴᾶσα ἰπ πδίαίοτίἃ 
51106, φαρα [ηὐογργθύδυαν ταἰ 5, ΑΙ 
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Βα ΚΘ υ]αάα, ἵπία πα! ς΄. σα!άϊι. 78} Δ μν ἢ ἰδ Κναπι (ἈΠνγαπάϑ. 

ΙΧ, 8. ὙΠπδΠηὰἢ ραγαζηδῃ8 ἴδῃ ὑπάϊ [Δ] Πναπάδηβ ἴηα ἔδύγι 5, ἐπδύθὶ 

185. Ὀίάαρνα νὰβ, Κυδίμαθη (Νὰ (ὰ ἵ{{{, (δὶ (αὖ ἀπ γόπαβ  Ἐ 

9. βυιμηάϊῃ Κυδίμυη, {παΐοὶ , δὰ {Ὁ ; [ππηάϊ, ἐπαίοὶ , (816 1Κ8 

{παηηπηα, {Ὁ ; 95 ΤΠ 18 Κναίῃ, ἐμαίθὶ ἷκ πη". ; 

10. ΤΠᾶηὰῃ Κνξδίμαπ ἀπ πα ,(Ἡνάϊνα πδ]ακηδαδαάπη {Π|8 ὑπὸ ἢ 

ἀπροηδ Ὁ“ 

11. Απάμὸξ 1άϊη5. 18} Κυαΐῃ Μδηπα μάϊέδηβ ἰδία5 ἔδηϊ ραναύγῃξα 

δ ὈϊΠπηδ1  τη15 ἀπρῦπα 14} Κυδί τη15 (αἂρρ Αἰ να μδη ἴῃ ἐπαίᾶ 

[γυμη5] ΘΙ] διηϊβ΄, ΤΠ ΤΚ ρα]ά ἢ 181 ὉΠ νη 45. πδίδῆν ἡ 

12. Κνδίμαη ἐμδη ἀπ ἴπηηα Ηνγαῦ ΤῸ (4.7. 10} 18 Κυδίμῃ. ,ΝΊ νάϊι΄. 

18. Οδίυμαηα πὰ ἀὰ Ἐαγοι(ἀϊπμη, ὑπᾶηᾶ, ἴαθὶ νὰ ὈΠΠ68. 

14. αβαι ὑμαη ἰαθθαϊὸ, ἐπα ἐμπαία ἔμηὶ ραναύγηία [δίαβ. ͵8ἢ 

αϑ]άυκ ἵππηα ἀπρῦπδ. 

15. Αἴἴτα ἐμδη ἔγόμαη ἵπα 18} {πάϊ Εδγοι(ἀϊοῖ5, Ὠνάϊνα υδίδῃν; 

ἢ 15 Κν ὅηι 78 ὑπάϊπη (ΕΔΗ ρα]αρίάα, Τη1]5. ἃπὰ ἀπρόπα 18} δέν ἢ 

7841} [αἴῃνδ. 

10. Κνδίμθη {πη [(ἀπιάϊ {μἰζῶ ΕδΓοΙ 18 ,(ὅ60. τπδῆηα ηἰ ἤδη 

θαῦμα, ὑπᾶπαδ (θαι Ἐ ἀαρα ἢ νἱψάϊῃ.“ [ἀπά] κνδίμαη «Ηνάϊνα 

τηδ 9 Ιηϑηηὰ ἔγανγαύγηὐβ [να] Θ κὸβ ἐάϊΚηϊη5. ἰάυ͵αη ὅς 18} πη ]5(Δ ΚΥ} 8 
γα Π]ἢ ΤΠ]. 

11. Κυδίμαπαῃ ἀπ ἐΠδιηηα [αύγ ϊβ ὈΠΠΑΪη αἰίέχα (Τὰ ἢνα Κυὶ- 

{π|ὶ5 ὈΪ ἰθᾶπα, οἱ υδϊάθκ ὑππὰ8 ἀπρόπα ἡ’ Ἰΐῃ 15 Κγαΐμας,, {παίοὶ 

ΠΥ πυτοίτ5. ἸΠ|΄. 

18. ΝῚ ραϊάυνίαδάπη ἐπαη ἰαδάϊοϊα, ὈΪ ἵπα, ἐπαΐθὶ 18 ὉΠ1η45 να 

78 ἀϑίδηνι, πηὐὰ αὐνὸριἀθάπῃ ὑπδὴ5 [δαγθὶη ἴδ, {Π18 βίην Πα ]η8. 

190. 18} ἔγδμιαη ἴπβ Κυϊμδηᾶδηβ ,38- Ἐ 1Ὁ (ἃ ἴπὰ8 ἴΖυδ, 

{Ππδηθὶ 118 Κυιίθι {παΐθὶ ὈΠ1η485 ραραύγαπβ νδύσγὶ ἡ ̓ νάϊνα πὰ 
(αἰ νυ τ} Ὁ’ 

20. Απαϊμιόξιη ὑμδη ἴμη ἐπάϊ ἔδαγοίη 15. 14} Κυδίμαπ ,Ὑ]ΐαμη, ὑπδΐοὶ 
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μηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλϑεν οὖν 
καὶ ἐνίψατο, χαὶ ἤλϑεν βλέπων. Ἶ 

ΙΧ, 8. Οἱ οὖν γείτονες χαὶ οἱ ϑεωροῦν- 
τες αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι προσαίτης 

ἦν, ἔλεγον Οὐχ οὗὑτός ἔστιν ὁ χαϑήμε- 
γος χαὶ προσαιτῶν; Ν 

9. ἅλλοι ἔλεγον, ὅτι Οὑτός ἐστιν" 

ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί, ἀλλ᾿ ὅμοιος αὐτῷ 
ἐστίν. ἐκεῖνος ἔλεγεν, ὅτι ᾿Ἔγω εἶμι. 

10. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ Πῶς [οὐν] 
ἠνεῴχϑησάν σου οἱ ὀφϑαλμοί; 

11. ᾿“πεχρίϑη ἐχεῖνος (χαὶ εἶπεγ) 
ἄνϑρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς “πηλὸν 
ἐποίησεν χαὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὁφ- 
ϑαλμοὺς χαὶ εἶπέν μοι [ὅτι] Ὕπαγε εἷς 
τὴν κολυμβήϑραν τοῦ (--τὸν) Σιλωὰμ 
χαὶ νίψαι. ἀπελθὼν δὲ (-εοὺὐν) (χαὶ) 
γιψάμενος ἀνέβλεινα. 

12. Εἶπαν οὖν αὐτῷ Ποῦ ἔστιν ἐχεῖ- 
γος; λέγει Οὐχ οἶδα. ᾿ 

13: Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς «Ῥαρι- 
σαίους, τὸν ποτε τυφλόν. 

14. εν δὲ σάββατον, ὅτε (ΞΕ ὃ» ἡ 

ἡμέρᾳ) τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς 

χαὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλμούς. : 
15. Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ 

«Ῥαρισαῖοι, πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέϑηχέν μου ἐπὶ τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς, χαὺ ἐνιψάμην, χαὶ βλέπω. 

10. Ἔλεγον. οὖν ἔχ τῶν Φαρὶσαίων 

τιγἕς Οὗτος ὁ ἄνϑρωπος ἼΤΩ ἔστιν 

παρὰ (τοῦ) ϑεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ 
τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον Πῶς δύναται ὥν- 
ϑρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποι- 

εἶν ; καὶ σχίσμα ἣν ἐν αὐτοῖς. 
17. “έγουσιν -.τῷ τυφλῷ πάλιν Σὺ 

τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἡνοιξέν σου 

τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἐπῖεν, ὅτι Προ- 
φήτης ἐστίν. ; 

18. Οὐχ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι 
περὶ αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἣν χαὶ ἀνέβλε- 
ψγεν, ἕως ὅτου ἐφώγησαν τοὺς γογεῖς 
αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος, 

149. Καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες 
Οὗτός ἔστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέ- 
γετε ὅτε τυφλὸς ἐγεννήϑη; πῶς οὖν 
βλέπει ἄρτι; 

20. ᾿ἡπεκρέϑησαν (οὖν αὐτοῖς) οἱ γο- 

319 

ΘΥΡῸ οὐ Ἰανὶύ, οὐ σϑηῃϊξ νἱάθῃβ. 

Ιλ] υἱοΐμὶ οὐ χαὶϊ υἱάθθαηῤ θὰπι 
ὈΠῸΣ αυΐα τηθηάἀϊοῦβ οὐαὶ, ἀϊοδραηξ 
Νομπθ Πΐο οἱ αυἱ [βἄβθαὶ. οὲ χηρῃᾷὶ- 
οαθδῦ ἢ 8}}} ἀϊοθθδηὺ χαΐα, Ηἰο δε: 

ΑΙΙ δαύθα Νϑαυσδαυδηι, [6 [{πη]}15 
ΘΙΌ οἷὰβ: 116 ἀϊοθθαῦ χαΐαι Θρὸ [᾿μ. 

Πιοθραμῦ οτρὸ οἱ Θαυομιοᾶο δροιὶ 
[απ 101 οΟᾺ]}} 

Βοίροπαϊθ 1116 Ἠοιμο αὶ ἀϊοίξιν [6 [Ὁ 5 
Ἰαΐππι ἔβοϊ οὖ ὑπχὶῦ ΟΘΌ]ο5 τηθοβ, οἱ 
αἰχιῦ τῖηῃϊ άθ δὰ παίδίογίδηιν Ξ1106 
οὐ ἰανᾷ: οὐ 8.011 οὐ ανὶ οὐ νἱάϊ. 

ὈΙχουαηὺ οἱ {Π0Ὶ οἱξ 1162 Αἱ Νδβοίο. 

Αἀδαοαηξ θὰπὶ δὰ ῬΒδυιαθοβ, φαΐ 
ΟδΘΟΙ5 ἔπογδύ: 

Ἐγαὺ δαύθπι (Δ θθαύαπη χαϑηᾶο Ἰαΐατα 
ἔθοϊύ 1ΘΙὰ5 δ δρϑυγιαϊῦ ΟΟα]05 οἰπβ. 

ΤΟΘΥ πὶ ΘΥΡῸ ἱπύθιτοραθδηΐ οατα ῬΠδ- 
τ 6] φαοχιηοάο νἱ Αἰ [[6ὲ. 1116 δαύθιι αἰχὶῤ 
οἷ Τκαδατα ῬΟ[αἱὺ τη ῃ1 [ᾺΡΟΙ οοι]05, οὐ 
Ιαυϊ, οὖ υἱᾶάθο. 

Πιςθραμύ οὐρὸ ὃχσ ῬΑ θῖ5 χαϊάϑηη 
Νοη οἵδ Εἴ Ποῖηο ἃ ἄθο, φαΐᾳ ΓΔ αΐαπι 
ΠΟ Ου[οαϊῦ. ΑΙΠ ἀϊοοθαμπὺ Θαοπιοᾶο 
ΡούριὉ ἤοππο ρθοθδίογῦ πᾶθο Πρηδ ἔβοοτο ὃ 
ΕῸ [ομλτπηα ογδὺ ἴῃ 6ἷ8. 

Πισαηῦ οὐρὸ οᾶθ00 ἰΐζθταπι Τὰ φαϊὰ 
αἀἰοῖβ ἀθ. δὸ αἱ ϑρουυῦ οου]όβ ἐπος 7 
ΠΙΘ δαύθηῃ αἰχίῥ αΐα Ῥτορῃθία ον. 

Νοη ογθαϊἀθυτηὺ ουρὸ Παάδϑὶ ἀθ 1110, 
ααΐα οα ΘΟ ζαϊδὺ οὐ νἱ αὐ, ἄοπδο 
γοσδυθυηῦ ρᾶγθηΐθβ οἷὰβ αἱ νἱἀοτγϑύ, 

Εὖ Ἰηὐθιτορδυθυπηῦ 6ὸ5 ἀϊσθηΐοβ Ηἰς 
οἰ ἢ]Ιὰ5 νιν, ἀιθπὶ τὸβ ἀἰοϊ 5 αυϊᾷ 
ΟδΘΟῸΒ πδίμβ. οἰ ἡ χαοιηοάο οΥρῸ ΠΠΠῸ 
νἱ οὐ 

Ἐρφίρομαθητιηύ εἷβ ρϑγθηΐθβ οἰιβ οἱ 
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(ἃ ΤῸ [ἀππ8 ἀπηΐδι [8 ἐπαίθὶ ὈΠΠπ45 σαθαύτδῃβ νδυίῃ. 

ΙΧ, 21. ,ἴᾳ πγάϊνα πὰ (ἰμνι, πὶ νἱΐαμη, ἀϊμιεμάμ Ὦγαβ υϑ]άυκ 

πητηδ ὑπὸ ἀπρῦπα, γνϑὶβ πὶ νἱΐαμι; {ΠΡὼ πβνδῃίδη5 Τ{{, ἴπα ἔα Π 1: 

ΠΠΡα ὈΪ ΠΚ τΟα]ά!". 

22, Τμαία Κγδίμαη ἐπάϊ ἐμαγοίη ἴθ, υπίᾶ διηξδάπη [15 [πἀάϊαη. 

Ἰαΐμαῃ ἀπκ ρσακνδίμιη [15 [πἀάϊοϊβ, δἱ Ζαθάϊ ἤγαβ ἵπα ἁπαμάϊῃά 

Ομ, αἴδηα [γηαρῦὸρά!β Ἐ ναϊγυΠά!. 

29. Πυμιῃὃ ἐπάϊ Ὀδττιιβ]ὺβ Ἐ ἴθ Κνδύμπαη, ἐπαίθι , νυ δμίϑη5 Ἱ{{, ΤΠ δὴ 

ἤ Πη1Π|΄. 

24, Αἰνόριαδαάπη {πὰη Δηἐπδγδμηπια, {Ἰπύπα ἐπϑηδ τηϑηη8η., [86] 

νὰ ὈΠΙη45, 148 Κνυδίμαη απ πηπια ,ΟἸ πάπθίη σαΐμα: νοὶ ὙΠ, 

ἐπαίθὶ (ἃ τηὰηπὰ ἐγαναύνὐβ Τ{Ὁ." 

25, Τπᾶηὰΐ δηάμοΐ ἀϊπ5. «ψαθά] ἔαναύγηβ ΤῸ, ἸΚ ηἰ νάϊ; ὑπαΐ᾽ 

ἀϊῃ γάϊϊ, οἱ ὈΠπηᾶ5 νὰβ, [ἢ πὰ [δῆνα." 

20. Τδπαὶ Κκνδίμαη Ἐ αὔίγα ἔνα ραίανιαα ὑπὰ5 ἢ πνάϊνα α8- 

Ἰάυκ {ππ85 ἀυπρόπδ 2“ 

21. Απάμοῦ ἴῃ ,ἸΚν δῖ! ἴχνὶβ 1ὰ 141 πὶ πάυαδαπέῃ. ἢνα αἰἴίτα 

γ]]ο (ἢ Ππάπβ]αῃ ἢ Ἰράϊ 78} 75 ν᾽] ἢ ὑπδιημηα {Προ η] 5. νἰγίμδηῃ 

28. ὙΠΑπαΝ Ιἀϊ! πη πημηὰ 184} Κυδίμαη «(Τὰ 18 ΠΠΡΟΠ 615 {Π 8118; 

0 νοὶ Μὸίβ Ἐ [ρδη)]ὸβ [Π] π᾿. 

29, ,οὶβ νἰΐαμη, ἐπαίοὶ ἀὰ Μὸίδ γϑαϊᾶα σαΐ!, ᾿{ἢ ὑπᾶηὰ πὶ Καη- 

Πυϊη, Ὠναίῃγο 1." 

90. Απα]ιὸΐ (ἃ τηδηηδ 14} Κναύῃ ἀα ΤΠ} Αὰκ Ἐ ἴπ ἐπδιητηδ, [1148-- 

1οῖκ 1, ὑπαίοὶ 15 εἰ υἱύαῦ, πναίῃγὸ ἩΓῸ, 78} ἀβ]άθκ Π|18 ἀπρόπδ. 

31. ,ἱχηαΐ ὑπαμ, ἐμπαίθὶ ραΐῃ ἐγαναύν ἰάϊμη. ἢἱ πα άπ 61}, 

ΔΚ αθάϊ ᾿νὰβ ραν] γοὶβ Ἐ ΤῸ 16} ν]] πῃ 18. ἐάπ} 10}, ἐπαιηπηα πάπ- 

(61, 

32, (ΕΥδπὶ ἀἄϊνα πὶ ραμάμ ἢ νὰ, ὑΠπαύθὶ ἀβ] Κι ἢ ἤνὰβ ἀπρῦπᾶ 

ὈΠΠἀδΙηπια σαί 8118. 

33. (ΝᾺ νϑ (ἃ ἔγαμι ραΐμα, πὶ τηϑηὐδαϊ ἐάπαῃ πὶ ναἱπί." 
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γνεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν Οἴδαμεν, ὅτι οὗ- 
τός ἔστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν χαὶ ὅτι τυφλὸς 

ἐγεννήϑη" 
ΙΧ, 31. πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐχ οἴδα- 
μὲν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν" αὐτὸς ἡλι- 
χίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ 
αὐτοῦ λαλήσει. 

φῶ. Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 
ὅτι ἐφοβοῦντο τοῦς ᾿Ιουδαίους" ἤδη 
γὰρ συνετέϑειντο οἱ Ιουδαῖοι, ἵνα ἐὰν 
τις κὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυγ- 
ἄγωγος γένηται. 

28. Διὰ τοῦτο οἱ γογεῖς αὐτοῦ εἶ- 

παν, ὅτι Ηλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. 
924. Ἐφώνγησαν οὖν ἐς δευτέρου τὸν 

ἄνϑρωπον, ὅς ἣν τυφλός, χαὶ εἶπαν 
αὐτῷ “ὸς δόξαν τῷ ϑεῷ" ἡμεῖς οἴδα- 
μεν; ὅτι ὁ ἄνϑρωπος οὗτος ἁμαρτω- 
λός ἐστιν. 

9. ᾿“πεχρίϑη οὖν ἐχεῖνος Εἰ ἁμαρ- 
τωλός ἔστιν, οὐχ οἶδα ἕν οἶδα, ὅτι 
τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω. 

26. Εἶπον οὖν [αὐτῷ] (πάλιν) Τί 

ἐποίησέν σοι; πῶς ἡγοιξέν σου τοὺς 
ὀφϑαλμούς; ᾿ 

21. ᾿Δπεκρίϑη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδη 
χαὶ οὐχ ἠκούσατε" τί πάλιν ϑέλετε 
ἀχούειν; μὴ χαὶ ὑμεῖς ϑέλετε αὐτοῦ 
μαϑηται γεγνέσϑαι; 

28. ᾿Ελοιδόρησαν αὐτὸν χαὶ εἶπον 
Σὺ εἶ μαϑητὴς ἐχείγου, ἡμεῖς δὲ τοῦ 
Ιωυσέως ἐσμὶν μαϑηταί" 

29. Ἡμεῖς οἴδαμεν, ὅτι Μηωυσεῖ λε- 
λάληχεν ὁ ϑεός, τοῦτον δὲ οὐχ οἴδα- 
μὲν πόϑεν ἐστίν. 

80. ἠπεχρίϑη ὃ ἄνϑρωπος χαὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Ἔν γὰρ τούτῳ ϑαυμαστόν ἔστιν, 
ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόϑεν ἔστιν, χαὶ 
ἀνέῳξέν μου τοὺς ὀφϑαλμούς. 

81. Οἴδαμεν (δὲ) ὅτε ἁμαρτωλῶν ὁ 
ϑεὸς οὐχ ἀχούει. ἀλλ᾽ ἐάν τις ϑεοσε-- 
βὴς ἡ καὶ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τού- 
του ἀκούει. 

82. Ἔχ τοῦ αἰῶγος οὐκ ἠχούσϑη, 
ὅτι ἤνοιξέν τις ὀφϑαλμοὺς τυφλοῦ γε- 
γεγνημέγου" 

38. Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ ϑεοῦ, οὐκ 
ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 

. 9 

αἰχουαηῦ οίμηαβ φαΐ ῃΐο οἱ Π]ὰ 5. ΠΟΙΓΘΥ 

οὐ ααἷἰᾶ οαθοὰβ ἡδύμβ οἱ: 

Θπαοιηοάο δαΐθηὶ ππὰης νἱάθαῦ πρίοὶ- 

ΠῸ5, δαῦ 6115 ΘἰΒ. ΔΡΘΟΙΪΌ ΟΟΌΪΟ5. ΠῸΒ 

ΠΘΙΟἰσηπ5 : ἸΡΙᾺΠΙ ἰηὐουσοραύθ, δρύδίθμι 

μαροὺ, ἰρίβ 46 (6 Ἰοᾳαδίαν. 

Ἠδοο αἰχουαηῦ ρῥδυθηΐθθ οἷὰβ αυΐα 
ἐἰπηθθαπὺ Τπἄδθοβ: ἰδηὶ ΘΗΪΠῚ ΘΟὨΓΡγ8- 

γουδηὺ Ταᾶδοὶ. αὖ [1 48 Θαπὶ οοηῇίθ. 

γούαι ΟἸΕυ τὰ, οχίτα ἰγπᾶρορδηι ἢργθύ. 

Ῥγορύουθδ ρᾶυθηΐθβ θἰπβ ἀἰχθυαηῦ ααΐϑ 
Αοίδίθμι μαρϑὺ, Ἰἰρίαυη ἰηὐθυγορδῦθ. 

οοδυθυηῦ ΘΥΡῸ ΤΠ ΠΏ ΠΟΙ ΠΘΤῚ 

αὶ ἔαοταὺ οδθοσβ, οὖ αἰχθυπηῦ οἱ 1)ἃ 
οἹουϊδπη ἄθο: ΠΟΒ [Οἰπηὰβ 4αϊδ ΠΟ ΠΟΙΠῸ 

Ῥθοοαύου οἱ. 

Ὀῖχῖῦ ΘΥΡῸ 116 51 ρϑοοδίου. οἱ η6- 
[οἷο : ἀπῦπι (οἷο, ααΐδι ΘΟ ΘΟΙ5. ΟΠῚ Θ ΓΘ Τη 
τηοο νἱάθο. 

Πϊχθυπηῦ οὐρὸ 11 Θυϊά ἔβοϊθ 10] 
αοπιοάο δρθσαϊῦ {101 ΟΟΌ]085 

ΒοΙροπαϊυ οἷβ ΠΙΧῚ Ὑ ΟὉῚ5 ἰᾶπι οὐ δι- 

αἰΓ5: φαϊὰ ἰὔθγασῃ σα] 5. Δα α1γ6 Ὁ ηστη- 

ααϊᾷ οὐ σνοβ σα εϊβ ΑἸ ΓΟΙΡῸ] οἷα οι] Ὁ 

ῬΜαϊοαϊχουαπὺ οἱ οὖ αἰχουπηὺ Τὰ αἱ- 

Γοἰραϊαβ 1Π1π8 68, Π05 ϑαύΐθιῃ ΜουΠ ἀἰ- 

[ΟἸΡῸΪ [Ἀπ] 8. 

Νοβ [οἰπηὰβ ααἷἰὰ ΜΟΥ Ἰοοαίαβ οἰ 

ἄρυβ, ἔσποὸ δαΐθῃη Πθίοἰπηβ ἀπᾶθ [10. 

Βοίρομπαϊῦ 116 ἤοτηο οὐ αἰχὶὺ οἷβ ἴῃ 

Ποῦ Θῃΐπ] τηϊγ 118 οἰ, αυΐϊᾶ γὸ5 πΠ6- 
[οἰδὶ5. ἀπάθ [1ὖ, οὐ ΔΡΘΥαΪΌ Π]6Ὸ5 ΟΟΌΪ]ΟΒ: 

Βοτααβ δαΐθιῃη ααἷἰα ρΡΘοσδίουθα 65 

ποὸη δυάϊῦ, [εα [1 αυἱβ 461 οὐ]ΐοῦ οἱ 
δῷ σνοϊαηύαύθμπι οἰὰβ ἔϑοϊδ, πὰπο οσχϑααϊί. 

Α ἴφθοιϊο πο οἱ δααϊίατη απϊα ἃΡ6- 
ταϊῦ 4] ΟΟΌΪΟΒ οδθοὶ ἡδίϊ: 

ΝΙΠ οὔου μῖο ἃ ἄθο, ποῃ ροίογαῦ ἔὰ- 

ΟΟΥΘ. ααϊοαῦϑη,. 
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πολι ἘΥΑΝΘΕΙ,. ΙΟΗ. 9, 34---10, 8. 

ΙΧ, 34. Απαμπόξαῃ 14} Κυδίμαη αὰ ἸΠηΠ18 οἴη αναύγπεϊπι πὰ ϑαθδύ-- 

γ8Π5 νυ 415. [8 ἐπα 1ά {818 πη {15 70 184} ἀϑναύσραη Ἱπηπηα αὖ. 

35. Ἠάυϊ44 ἴδία5, (μαϊοὶ υβναύγτραμ. πηπηὰ αὖ, Δ Ὀἰραὶ ἴπ8. 

Κυδίμαἢ ἀπ ἵπμα Τῆι ρα-ι-]ά 615 Ἐ ἀὰ [ἀπάπ σα 8 7" 

96. Απαϊιὸξ 7άϊη5 [41 Κναΐῃ ,Απ ᾿νὰβ ἢ, ἔγάυ)α, οἱ " σα]άπθ]άα 

αἀα ᾿πηΠ18. 

37. Κναίῃ παᾶη ἵππημα ἰδία 18} ραίδηνὺ ἵπα 18} (αὶ τϑαθι ἢ 

ΤΠ ἢ ἘΠΠ5, (ἃ. 1 

388, ἴα 15. κναίμαϊι,, α δ]άμθ]α, ἔγάυ)α᾽ 74} Ἰηνάϊ ἴηδ. 

309, 7140} Κναίῃ ἰδία (θὰ [ἰἀπάϊ ἴκ ἴῃ ἐπδιηπηα ἔαίγῃνάπ Κυϑῃ), 

οἱ {πμάϊ υπίδῃναπμάδηβ [αἱ νάϊπα 14 {πάϊ [αἰ Πναπμάδηβ Ὀ]1η 41] νδίτ-- 

ἘΠῚ ΠῚ" 

40. 9248} Βάυϊαδάπη {πϊζΖὰ Βαγοι (ἀϊὰ [ἀπιάϊ ὑἐπαΐα, {πμά] ν᾽ δῆ δη5 

μ 0} τη, 18} Κνδίμαη ἀπ Ἰπηπηἃ ἶάϊ [811 νοἱβ ὈΠπᾶάϊ Π] πὶ ἐξ 

41. Κναΐι ἴῃ ἰδία (τὰ ὈΠπάάϊ νἄίϑιι ἢ, πὶ ὑπάπ μαρνάϊἀ δα 6: 

[ταναὐγπίάϊβ; Τὰ πὰ Κνυι μι, ὑπαΐοὶ Οδίδίῃναπιί, οἰἴπδη ἔγαναύγηβ 

ἴΖγᾶγα ἐμαί νυ 1.“ 

Χ, 1. «Αἰηδη δμηδῃ, Κυϊπα ἴΖνὶβ: ἴθ] Ἰηη- ηἰ- αραρ οι ἐμαΐν ἀδύν 

ἴῃ ραγάδη Ἰαπιθᾶ, ἃκ [θἰοῖῦ ΑἸ] ῃγὸ, (1 ΠΕΡ. ΠῚ 78} νάϊα δα]δ. 

2. ἷτ (ὰ ἵπηραρσαπάβ ὑπαίνἢ ἀδύν, Παίγ 615. ΤῸ Ἰαπηθᾶ. 

3. ο(ὙΠπδιηηιῆ ἀαύγανδν 5. ἀϑ] ΚΊῸ 714} ὑπὸ ἰαπηθα {Ὁ πάϊ 15. μά - 

Ἰδμᾶ 88 ὑπὸ [νόὸπα Ιαπηῖθα μά ὈΪ πδηλη 8} πβυϊα 1} ἐμὸ. 

4. 26 ὑμδη πὸ [νϑίόημα πϑυϊαμἢ, ἰαύγα ἴῃ σαροιπ Δ ὑμὸ 

Ἰαηρθα ἵπὰ 11 ]απὰ, απίὸ Καμπηπη {ὉΠ Ὸ πὰ ἴ8. 

ὅ. «ἴτὰ ἐταιηδίμ)αηα εἰ άπ] πη, αἰ μὰ μδηα ἔαύγα Ἰπηπια, ἀπί 

εἰ Καππὰῃ {π|Ζὰ [ταιηδυ ]απὸ [Ὁ 0η8." 

θ. Τμὸ ραϊυκὸη Κναίῃ ἵπὶ ἰδίαβ; ΤΠ άϊπάϊ πὶ ἐγόίμαη, ἤνα ν88, 

ἐμπαίοὶ γῦαϊάα ἀα ἴῃ]. 

ἴ. Ὑπαπαμ Κυαΐῃ αὔίτα ἄπ ἵπὶ ἰδία Αιηδη διηᾶπ, Κυϊέμα, ἸΖν 8, 
ἐμαίοὶ ἵἴκ ἵπι ἀδύν {πῃ1|χᾷ Ἰδιηθᾷ. 

5, ,ΑἸΙάϊ ἔνα ᾿παπᾶράϊ [γᾶ Κνδηγαῃ ἢ, (πα θῦβ {Ππᾶ δ νάϊἀξα- 

απ; ἃκδὶ ηἱ μάυϊαβάπῃ ἴπὶ ἐπ Ἰδιηθᾶ. 



ΕΥΑΝΟΈΕῚ, ἸΟΗ. 9, 84.---10, 8. 

ΙΧ, 84. ἠπεχρίϑησαν καὶ εἶμαν αὐτῷ Ἔν 
ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήϑης ὅλος, χαὶ σὺ 
διδάσχεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

85, Ἤχουσεν ὁ Ἰησοῦς, ὅτι ἐξέβαλον 
αὐτὸν ἔξω, χαὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐ- 
τῷ Σὺ πιστεύεις εἷς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ; 
80. πεχρίϑη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Καὶ 

τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἷς αὐτὸν; 
87. Εἶπεν (δὲ) αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Καὶ 

ςν» Ε 

ἑώραχας αὐτόν, χαὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ 
ἐχεῖνοός ἐστίν. 

88. Ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω, κύριε" χαὶ 
προσεχύγησεν αὐτῷ.΄ 

389. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Εἷς κρῖμα 
ἐγὼ εἰς τὸν χόσμον τοῦτον ἤλϑον, ἵνα 
οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν χαὶ οὗ βλέ- 

ποντὲς τυφλοὶ γέἕγωνται. 
40. (Καὶ) Πχουσαν ἐκ τῶν «Ῥαρι- 

σαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
εἶπον αὐτῷ Μὴ χαὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 

41. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἸΙησοὺς Πὶ τυ- 
φλοὶ ἦτε, οὐχ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν" νῦν 
δὲ λέγετε, ὅτι βλέπομεν" ἡ (οὖν) ἀμαρ- 
τία ὑμῶν μέγει. 

Χ, 1. μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰς- 
ἐρχόμεγος διὰ τῆς ϑύρας εἷς τὴν αὐλὴν 
τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλα- 
χόϑεν, ἐχεῖνος χλέπτης ἐστὶν χαὶ λῃστής" 

Σ Ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς ϑύρας 
ποιμὴν ἔστιν τῶν προβάτων. 

8. Τούτῳ ὁ ϑυρωρὸς ἀγοίγει, χαὶ 
τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ (Ξ-- φωγεῖ) κατ᾽ 
ὄνομα χαὶ ἐξάγει αὐτά. ᾿ 

4, (Καὶ) ὅταν τὰ ἴδια [πάντα] ἐχβά- 
λη, ἔμπροσϑεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ 
τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀχολουϑεῖ, ὅτι οἴδα- 
σιν τὴν φωγὴν αὐτοῦ" 

ὅ. λλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀχολουϑήσου- 
σιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι 
οὐχ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωγήν. 

6. Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὖ- 
τοῖς ὁ Ἰησοῦς" ἐχεῖνοι δὲ οὐχ ἔγνω- 
σαν, τίνα ἦν, ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 

7. Εἶπεν οὖν πάλιν (αὐτοις) ὁ ᾿᾽[η- 
σοῦς μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, (ὅτι) ἐγώ 
εἶμι ἡ ϑύρα τῶν προβάτων. 

8, Πάντες, ὅσοι ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ], 
χλέπται εἰσὶν χαὶ λησταί: ἀλλ᾽ οὐχ 
ἤχουσαν αὐτῶν τὰ πρύβατα. 

923 

ΠοΙροπάθυαηῦ οὐ αἀϊχουιηῦ οἱ [πὶ ρθ0- 
δ πδίαβ 65 ἰοΐαβ, οὐ ἰὰ ἀοοθβ πο 

ΕἘῚ οἰθοθυαηῦ ΘῸΠπὶ [Ὀ͵Δ5. 

Αὐάϊνιὺ Ιοβ ααἰα οἰθοθσαηῦ Θαϊη 

ἴογἃβ, οὖ θὰ ᾿ηγθηλ6ὺ τη, αἰχὶς οἱ 

ΤῸ οὐαὶ ἴῃ Π]ϊαπῃ οὶ ὑ 

Ἐοίρομαϊυ 1116 οὐ αἰχὶῦ Θαῖβ οἱ, ἀο- 

τηΐηθ., αὖ ογρᾶάδια ἴῃ θαμὰ 

ΕΛ αἰχὶῦ οἱ [θὉ5 ΕΛ νἱαϊ Ὁ οαμῃ, οἱ 

αὶ Ἰοασαϊαν ἐθοὰμ ἰρίθ 6. 

Αὐ 116 αἷἱῦ Οτθάο, ἀομπηῖηθ, οὖ φγοοῖ- 

ἄθηβ δαογανῦ ΘῸΠ]. 

Εῤ αἰχιὺ [Ιοὰβ [χὰ ᾿πα]οη}  ΘρῸ ἴῃ 
ππηῸ τη πηι νϑηΐ, αὖ αὶ πο τνἱάθηΐ 

νἱἀθδηῦ, οὖ ααἱ νἱάθηῦ οαθοὶ ἤδηΐ. 

Εῤ δυάϊδυπιηῦ οχσ ῬΠδυ 4 615. αἱ ΟὈΠὶ 

Ἰρίο ουδηύ, οὖ ἀϊχθυαηύ οἱ Νυχπηφαϊᾷ οὐ 

ΠΟΒ Οδθοὶ [Ἐπ|Ὲ8 ἵ 

ὈΙχιῦ οἷβ [ο΄ Σ᾽ σδοοὶ οἰ ἐΐδηΩ. ΠΟῊ 

Πα Ρογθυϊβ ρθοσδύσμη : ΠῸΠῸ ΥὙΘΙῸ αἰΟΙ 5 

ααϊᾷ νἱἀθηγας, ρθοσαύαπι γϑίὑγ1πὶ τηϑηθύ. 

ΑΘ ΔΠΠΘ αἴσς0 σοῦ β, 4] πο 1π- 

ἐγαύ Ρ6 1 οἴθηιιμι 'π οὐἹ]α ουαπι [δα δίοθη- 

αἰῦ αἰϊαπάθ, 116 ἔὰν οἱ οὐ Ἰδέτο: 

Θὰ δαύθπι ἰπὐγαῦ ΡΣ ΟἰαΠπ|, ῬΔΙΟΥ 
οἵ οὐϊατμη. 

Ἠΐΐὶς οἰθίατιαβ ρΡΟΥΙῦ, δῦ ΟΥ̓Θ 5 γΟΟΘΠῚ 

Θ5 δασϊαηῦ, οὐ ῬΙΌΡΥΪΔΒ ΟΥ̓Θ5 σνοοδί 

ΠΟΙ ὐϊπηι οὐ θαάποῖῦ 685. 

ΕΛ οι ΡΙΟΡΙΪΔΒ. οΥΘ5. Θ ουϊύ, ϑηΐο 

Θδ νϑαϊῦ, οὖ οὐϑϑ ΠΠππὶ (θαι ηὐαν, ααΐϊδ 

[οὐπτῦὺ σοθθιη οἷα: 

ΑἸϊθηστη δαΐθη ΠῸΠ [Θαπρηξα, [δὰ 

ἑαρ᾽οηῦ ΔῸ 60, αυἷᾷ ΠΟ ΠΟΥΘΙΙηὐ το- 

ΟΘΠῚ Δ]ΙΘΠΟΤΊΙΠ,. 

Ηοο φτονθυθίαμι αἰχὶύ 11Π15 [οἴαβ : 11] 

δαΐθηι ΠΟ ΟΟρῃοΥΘυηὗ ααϊα ἸΟΠΌΘΙΘύαν 

615. 

Πῖχῖῦ οὐσὸ οἷβ ᾿ΐθυιπιὶ ΙΘ[ὰ5 ΑΠΊΘη 
ἈΤΔΘ ἀἴοο γΟΌΪΒ ααΐαι ΘρῸ [πὶ Οἰ 11 
ΟΥ̓ΤΌΤΗ. 

Ομμμθ5 ααυοίαποὺ γϑηθυπηῦ ἴαγθβ [απ 

οὐ Ἰδίχοῃθβ, [βὰ πο δααϊθυηῦ 6085 ΟΥ̓́ΒΒ. 
«. 



924 ΕΨΑΝΟΕΙ,. ΙΟΗ. 10, 9---22. 

Χ, 9. (Ϊκ ἴπι ἐβαία ἀδύν. {παίν τηῖκ αθάϊ ἤναβ Ἱπηρασρί(ῃ, ρδηὶ- 

ΓΠΠΠ 784} ἱπηραρρὶ 18} πὐραρ οὶ 7841} νἱη]α ὈΙΡΊΠΗ. 

10. οΤΠϊαῦ5 πὶ Κυϊμῃ, ηἰθάϊ οἱ [{Π4| 74} αὐηθι μά] 1841} ἔκ υ{-- 

Ἰάϊ ; τ ἴκ Κναπὶ, οἱ 1 θάϊη ἀϊσϑίηα 18} τπδηαρίχζὸ ἀϊροὶπᾶ. 

11. (ἵἷκ τὴ παίναοῖβ ροά5. παίγ οἷς [ἃ ρῦδα [ἀΐϊναϊα (οἰπα 186} ἢ 
ἔαύν Ἰδιηρδ. 

12. (ἴτῃ δἰηθὶβ [8}} (Δὲ πἰ Ὁ Ππαίνἀοἰβ, ἐπ|Ζϑὶ πὶ {πᾷ Ἰαπῖρθα [να (Δ, 

Βδ [αἰ Πν 1} νὰ] Κνυϊπηδηάδη 8}} ὈΠΠ ΘΙ ἢ ὑπάϊπη ΙΔτηθαπὶ 14} ἐμ] 1010} 

78} [ἃ νυ]β ἔγαυ]νγἢ {πὸ 18} αἰβία ) ἢ ὑπὸ ΙΔηη08. 

138. (ἴπι [ἃ αἰποίβ. ΕΠ ἘΠ, πἀηξδ αἰπθὶβ ἩΓῸ 18} εἰ Κατ᾽ ἩΠῸ ἴηδ 

{ῃ1Ζᾶ Ἰδιηθά. 

14. ἷκ ἴπῃ Ππαίγαθῖβ [Ὁ σα [Δ Καπη πιθίπα 8 Καππαη πϊκ 

{πὸ Τη61η8. , 

156. ὥϑναίγδ Καῆη της αἰΐα 18} ᾿ς Καπη αἰΐδη 14}} [(ἀϊνα!α πιρθίηδ 

Ιαρ]α ἰαύν ὑπὸ Ἰδιηθᾶ. 

10. 14} δηΐμαγα Ἰδιηθα ἀ1Πι, {πδϑὶ πὶ {πᾶ {1Π15 αν! 15, 14} ὑπὸ 

[Καὶ Ὀυῖσραη, 1841 (θη ὖβ. πιθπάϊχοβ πάπβ)απα [4 ναί μαμὰ ἄϊη 

αν ἢ], ἄϊη5. Παίγα618. 

117. Θυλίμδ δἰΐα τὴῖκ ἐἸ]δίμ, απ ἴκ 16ρ]8 [ἀϊνα14 τηθἷπα, οἱ 

αἰζγα πἰηχάπ {Πῶ. 

18. ΟΝῚ Πναβμθη ΠΏ] ὑπὸ ΔῈ πγὲβ, ακοὶ ἐξ ἰαφ)α ἐξ αὐ" Ταἱβ 

ΠΙΡΙη : ν δ] πη] παρα Δ[]ὰρ] απ ἐπ 4 ν᾽ απ! παρὰ αὔίγα πἰμηδη 

ὑπὸ. (Πὃ Δηαθαίη Ὡδιὴ αὖ αὐζπ ΤΠ ΘΙ ΠΔΠῚΠ18. ἡ 

190, ΤΠΔηὰἢ τ Π Κν1(5. αἴξζγα ναυῖῃ ππτὰ [πἀάϊαππι ἴῃ {πἰΖὰ ναύὐγταᾶ. 

20. Κυνδίμπηθ τπαπαράϊ ᾿χ ΤΠΩΒΟ  Πῦπ παθάϊ ἢ [184 ἀνδ]πιδίῃ. 

Ὦγα ὑπδιημηὰ Πάπ(οι ἢ 7’ 

21. Βυμηά!ῃ Κνυδίμαη ΤΠ ναύτας πὶ {πᾶ ἀμπυ]Πδη Πα δηα Π5: 

Ἰθά1 πὰρ ἘΠΠΒΌ] ὃ Ὀ]ϊπἀἀϊπη ἀπρόπα ἀβ]υκδη γ΄ --- 

22. αν ὑμᾶῃ Ἱπηϊα πὰ ἵπ ἰίγαΓΔα]γιμάϊ 8} νἱηίγαβ νᾶ8.. 
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Χ, 9. Ἐγώ εἶμι ἡ ϑύρα" δι ἐμοῦ ἐάν 
τις εἰσέλθῃ, σωϑήσεται, χαὶ εἰσελεύσε- 

ται χαὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 
10. Ὁ χλέπτης οὐκ ἔρχεται, εἰ μὴ 

ἵγα κλέψῃ καὶ ϑύση καὶ ἀπολέσῃ" ἐγὼ 
ἦλθον, ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν 

ἔχωσιν. 
11. Ἐγώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὁ χαλὸς. ὁ 

ποιμὴν. ὁ χαλός τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τί- 
ϑησιν ὑπὴρ τῶν προβάτωγ᾽ 

45. Ὁ μισϑωτὸς δὲ χαὶ οὐχ ὧν ποι- 
μήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, 
ϑεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον χαὶ ἀφίη- 
σιν τὰ πρόβατα χαὶ φεύγει, χαὶ ὁ λύ- 
χος ἁρπάζει αὐτὰ χαὶ σχορπίζει τὰ 
πρόβατα. 

18. Ὁ δὲ μισϑωτὸς φεύγει, ὅτι μι-- 
σϑωτός ἔστιν χαὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ 
τῶν προβάτων. 

14. Ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ χαλός, 
χαὶ γινώσχω τὰ ἐμὰ χαὶ γινώσχουσιν 
μὲ τὰ ἐμά, 

1686. Καϑὼς γινώσκει με ὃ πατὴρ 

κἀγὼ γινώσχω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυ-- 
χήν μου τίϑημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 

10. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ 
ἔστιν ἐς τῆς αὐλῆς ταύτης" κἀκεῖνα δεῖ 
{ιε ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀχού- 
σουσιν, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς 
ποιμήν. 

17. Διὰ τοῦτό με ὃ πατὴρ ἀγαπᾷ, 
ὅτι ἐγὼ τίϑημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα 
πάλιν λάβω αὐτήν. 

18. Οὐδεὶς αἴρει αὐτην ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ἀλλ᾽ ἐγὼ τίϑημι αὐτὴν ἀπὶ ἐμαυτοῦ. 
ἐξουσίαν ἔχω ϑεῖναι αὐτήν, χαὶ ἔξου- 
σίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν" ταύτην τὴν 
ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 

19. Σχέσμα (οὖν) πάλιν ἐγένετο ἐν 
τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγουςτούτους. 

20. Ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν Ζίαι- 
μόνιον ἔχει καὶ μαίγεται" τί αὐτοῦ 
ἀχούετε; 

21. “ἅλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ δήματα 
οὐχ ἔστιν δαιμονιζομένου " μὴ δαιμό- 
γιον δύναται τυφλῶν ὀφϑαλμοὺς ἀνοί- 
γειν (Ξ ἀνοῖξαι); 

22. Ἐγένετο δὲ τὰ ἐγχαίνια ἐν τοῖς 
Ἱεροσολύμοις" (καὶ) χειμὼν ἦν. 

920 

Ἐρο [πὶ ΟἰίτιΠι: ΡΘΥ πι6 [ἴ α]5 ἴῃ- 

ὑγοϊοῦιῦ, [Ἰναθιδα, οὐ ἱπρυθάϊθασ οὐ 

οργθαάϊθύαν, οὖ ρδίοαδ, ἱηνθηϊθῦ. 

ΕῸΣ ποη σνϑηϊῦ ΗΠ αὖ ἔαγούαν οὐ πη86- 

ἐρὺ οὐ ρογάδί ; ΘρῸ υϑηἱὶ εὖ νἱΐατη ἢ806- 

αηύ οὐ δρυπηάδηύιβ Ππαρϑδηύ. 

Ερο [πὶ ρϑίψου θοπ5. ΒΟΠῸΒ ῬΔΙῬΟΥ 

ΔηΪπηδπι [τη ἀδῦ ὉΤῸ ΟΥἹΡᾺΒ : 

ΜΟΙΟΘΠΠ ΔΙ 5 δαύθπι οὖ 41 ποὴ οἱ 
Ῥδίθογ, ουΐπβ ΠῸῚ {πηὖ ΟΥ̓́ΘΔΒ ΡΙΓΟΡΤΙΪΔΘ, 

νἱἀθὺ ᾿ὰρὰπι νϑηϊθηύΐθιη οὐ αἰταϊυυϊῦ ον 68 

οὐ ἑαρὶύ, οὖ Ἰὰρὰβ γᾶρὶῦ οὐ ἀϊΠρϑυρὶῦ ουθδ ; 

Μογοθηπδυΐα5 δαΐθπι ἔαρι ααΐδ, πιο Υ- 
ΟΘΠΠΘΙ5 οἰ, οὐ πῸΠ ρογύποῦ δ θυ 
ὯἋ6. οὐἱδαξ. 

Ἐρο [ΠῚ ΔΙ͂ΟΣ ῬοΟΠπὰβ, οὐ οορποίοο 

Ιηθ8 3 ϑὺ οορποίοιπηθ ΠΊΘ Τη686, 

δισοαῦ πουϊῦ τη6 ρϑέθυ οὺ ΘρῸ δριῃοίοο 
ΡῬαίγθιη., οὖ δηϊπιδιη ΠΠΘ8ΔΠῚ ΡΟῸΠῸ ΡΙῸ 

ΟΥ̓Κ. 

Εὖ Δ|185 οὐδθθ. ἤᾶῦθΟ 486 Π0η [πηὐ 
ΣΧ ΠΟΟ ΟΥἹ]: οὖ 185 οροτύθὺ τη6 δάἀα- 

Ο6Υ6, οὖ γόσθῖη ΠΊ68Π| δαϊθηὐ, οὐ ἢρέ 

ἘΠῸΠῚ ΟΥ̓ΪΘ οὗ ὈΠῸΝ ῥϑΙ[ΟΥ. 

Ῥχγορύθυεθϑ, τὴη8 Ῥϑύθυ. Ἃ1]ΠΠρ]ὺ, απ18, ΘρῸ 
Ῥομὸ ΔΗΪΠη8ΠῚ Π168Π1, αὖ ᾿ΓΘΥΌΤῚ [ΠΊΔΤη 

Θ81. 

ΝΘ πιο (0110 Θδ 1 ἃ Π16, [6 ΘΡῸ ρ0ΠῸὸ 
Θδτη ἃ ΠΊΘ ἱρίο; ρῬοὐθίαΐθηη πᾶθθο ρο- 

ΟΠ ΠΘΠΩῚ 68Π1, οὗ ροὐο[ϑύθηη ἤΔΡ 60 ἰὐθ ΠῚ 

[ὈΠ]6 ΠῚ Θᾶτη: ΠΟΟ τηδηάεαίαπι δορὶ 8, 

Ρδύγθ Π160. 

ΤΙΒΙΘ Το ἰἔογατη ἴδούα, οἱ. ἰηέθυ Πι- 

ἄδιθοβ ῬΙΌΡέο [ΘΥΠΊΟΠΘ5. ΠΟ. 

Ποορδηῦ δαύθιη πγλ]ΐ οχ ἰρ 15 Π86- 
τηοηΐαμη Παθθὺ οὐ ἰηίδηϊδ: ααϊᾷ Θαπι 
Δ 15 Ὁ 

ΑἸ ἀϊοθθαπὺ Ηδθο σϑῦρᾶ πο [αηὐ 
ἀδϑιποηῖαπι ΠΔΡΘηΪ5 :. παπηααϊ4 486- 
τηοηΐατη ρούθί Ὁ ΘΘΟΟ τη ΟΟΌΪΟ5 ΔΡΘΙΙΓΘ 

Εδοία [αηὐὖ δαίθιη θησϑθηΐδ, ἰη Ηἰϊθ- 

ΓΟΙΟΪγΤΩΊΪΕ, οὖ ΠΙΘΠ15 Θδύ, 
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Χ, 23. 7984} Ὠναγθὸδα ἴδίιιβ ἴπ ἃ1} ἴῃ αὐὶζγάϊ ϑαὐϊαὐπηδηίβ. 

24. ΤΠδηᾺἢ ὈΪΓαΠηαΠ ἴπὰ [π4άϊθ!5. 4} Κυδέμαπ ἅἄὰ Ἰηπια «(πᾶ 

ἔνα [(ἀϊνα]α ππίαγα ΠΔΠ15 Ὁ αθάϊ πὰ {1]άϊ5 ΟΠ τπ5 Ἐ, Κυ ἢ πηΓ15. ἀπᾶ- 
ἀαπρίθδ." : 

25. Απάμπὸῦ ᾿δία5. Κνδίῃ Ἰχνὶβ 18} πἰ ραϊάμθοιι : ναύγίενα, ἐμδοὶ 

Ἐκ ἰάπ)α ἴπ ΠΔΙη1 αὐξ]π5. πηθἰηἶβ, ὑπὸ νοἰνδα]απα ὈΪ τηϊκ. 

20. (ΑΚΘΟῚ 115 πὶ ραιάπθοι, πηξὰ πἰ (Πα ἢ Ἰαπιθᾶ τποἰπάϊζᾷ, 

[ναίνὰ Κναίῃ ἴΖνιδ: 

21. {(Τιϑῖηθα τηθῖηδ [ὈΠῸ Πά] πηϑὶπάϊ Πάπβ)] πα 18 ἵκ Καηη ὑπὸ 78} 
ΙΔ {Πὰ πα πΚ. 

28. 2141} ἴκ ᾿Πράϊη ἀϊγοίπῦη ροὶθδ ἴπὶ 18} εἰ ἔγα νυ πα πα ἀϊν. 8 

ηἰ ἔραν" 1} Πναβῆσπ ὑπὸ 5. παηάάμ πιο πάϊ. 

20.. Αἰΐᾳ πιρῖὶπβ ἐμπιαίοὶ Ἐ. ἔγασαῦ 1215; πιάϊχῷ ἘΞ ἃ] 1 ϊπ|..1{Ὸ 15} οἱ 

ἀϊν ἀϊηβιπαη πὰρ ἔγανΊ νη [{Π0] 5. παηδάπ αὐ ]π8 τη6]Π]5. 

90. ὉΠ γὰῖ. ἀὐύα πϑιπβε θη [π΄ ἢ 

91. Νάἅιημπῃ δὔγα {Ὁἀϊπαπ5 ἐπάϊ [πάάϊο]5, οἱ ναύγρϑιπα 8ηδ ἴΠἃ. 

92. Απαμὸΐ ἴῃ [ὀΐι5 Μαπᾶρα σῦάα ναύὐγ[νὰ δἰάπρι αι ἴΖνὶθ υ5 

δὐςη ΠΙΘΙΠΔΠΊΤη8, ἴῃ Πν8}}15 ὑπ|Ζὸ ναύγίν ὃ [{ἀ1Πη 610} πΔ1Κ 7 

99. Απαμόϊιη Ἰτητηὰ {πάϊ [πα] ἀ 1615 ,([η σῦαϊ]δ ναύγ ὑν]5 ἢἰ {{41Π-- 

Ἶδι ἐπαϊκ, αἷς ἴῃ να]αιηδγοιη(ἀ1)5 Ἐ 14} ἐπαΐθὶ {ππ ππᾶπηα ν᾽ πα 5. ἐδ }}5 

{ππκ ΠΠἸΡὰη ἀπ σαίπδ." 

84. Απάμπὸξ ἴπὶ ἰδία. (Νὰ ΤΠῸ σαιηδι ἢ ἴῃ νἱζδάα ἸΖνδγὰπηπι8: 

ἴκ Κνδίῃ ,σαᾶα Ἐ {ΠΠπ|1}. Ὁ 

90. Φαθάϊ 1Δϊηδπηβ Κνυδίῃ ριιάα, ἀὰ {πάϊηηοὶ ναύγα σας 8 ναυΐῃ, 

718}. ἰ τηδῃΐ ΤῸ σαίαίγδηῃ {παΐα σαμθ]α ; 

90. (ΤΏ δηΘὶ αἰΐὰ σανοπάϊα [Δ }} Ἰπίαπαϊάα, ἴπ ὑπαηᾶ ἔδίγηνα, 15 

Κυιπ!0}, ὑπαΐθὶ να]απηδυ]άπ ἔ, ἀητὸ Κναίῃ , βαηιι5. σας ἵπ|.ἡ 

91. ΟΝΙθὰ Ἐ τἀυ]άϊ. ναύγνα αἰξηβ τπηθἰη 5, πὶ ρϑ]άμ 6] 1} Ὠ15. 

38, ἴτ [ἀνάϊ ἰἀπ]άϊι, εἶθ τηἷβ ρα! δι] ἢ, {πάϊτη ναύγ ὑν δι 
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Χ, 28. Καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ 
ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶνος. 

24. Ἐχύχλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰου- 
δαῖοι χαὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν 
ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χρι- 
στός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ. 

96. ᾿Ἵπεχρίϑη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶἷ- 
πον ὑμῖν, χαὶ οὐ πιστεύετε" τὰ ἔργα, 
ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός 
μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ" 

20. ᾿“λλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε". οὐ 
γάρ ἔστε ἐχ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, 
καϑὼς εἶπον ὑμῖν. 

9.7.9 Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωγῆς 
μου ἀχούει χἀγὼ γινώσχω αὐτὰ, χαὶ 

ἀχολουϑοῦσίν μοι, 
28. Κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐ- 

τοῖς χαὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἷς τὸν αἷ- 
ὥνα, χαὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἂχ 
τῆς χειρός μου. 

29. Ὁ πατήρ μου, ὃ[ς] δέδωκέν μοι, 
πάντων μεῖζον (ΞΞ -ων) ἐστίν, καὶ οὐδεὶς 

δύναται ἁρπάζειν ἐχ τῆς χειρὸς τοῦ 

πατρός (μου). 
80. Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἔσμεν. 

81. Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίϑους οἱ 
᾿Ιουδαῖοι, ἵνα λιϑάσωσιν αὐτόν. 

39, πεχρίϑη αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς Πολλὰ 
καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός" 
διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιϑάζετε με; 

339. ᾿“πεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
Περὶ χαλοῦ ἔργου οὐ λιϑάζομέν σε, 
ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἀἄν- 
ϑρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν ϑεόν. 

834, ᾿Ζ“πεχρίϑη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐχ 
ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, 
[ὅτι] ἐγὼ εἶπα Θεοί ἔστε; 

86. Εἰ ἐχείγους εἶπεν ϑεούς, πρὸς 
οὺς ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐγένετο, χαὶ οὐ 
δύναται λυϑῆναι ὴ γραφή" 

50: Ὧν» Ὁ πατὴρ ἡγίασεν χαὶ ἀπέ- 
στειλεν εἷς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε 
ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον Υἱὸς τοῦ 
ϑεοῦ εἰμέ; 

91. Εἰ οὐ ποιὼ τὰ ἔργα τοῦ πατρός 
μου, μὴ πιστεύετε μοι" 

88. Εἰ δὲ ποιῶ, χἂν ἐμοὶ μὴ πι- 
στεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἕνα 

92. 

ΕΛ Διραϊαθαῦ ΙΘΙᾺΞ π΄ ὑθηρὶο ἰπ 
Ρογύίοα ΦΔΙΟ ΠΟ Ϊ5. 

ΟἸτου πη ἀθἀθυαηῦ ΘΥρῸ θὰ Τὰἀδοὶ οὐ 

ἀἰοοθαηῦ οἱ Θὰο ἀβαὰθ ΔηΪπΊδηη ΠΟ [ὉΓΔΤΩ 

001115 Ὁ ΠΠ τὰ 65. Ομ γε ὕα5, ἀἴο ΠΟ 5. ρ8]Δτη. 

Ἐοίροπάϊυ οἷβ θὰ ΤΙΟΘΌΟΥ τοθὶβ, οὗ 
ΟΡοΥἃ αὰδθ ΘρῸ ἔδοϊο ἴῃ 

μᾶθὸ ἐθ[Ὀϊπποη τη 
ΠῸΠ ΟΥΘΟΙΙ5: 

ΠΟΙΠΊΪΠΘ᾽ ΡαύΓΙ5. τηθὶ, 

ΡΟΙΒΙθοης 46 πηθ; 

ϑρα νὸβ ΠΟ ΟΥΘΑΙ 5, ααϊᾶ ΠΟ ΘΓὉ}5 
ΘΧ ΟΥΟΒ Τη6]5. 

Ονθβ τηθᾶθ ψόῦθ πιρᾶτη ϑυάϊαηΐ, 
οὐ ΘρῸ ΟΘΟρΠΟΙΟΟ Θἃ5 οὖ [Θασ }7 116, 

Εῤ δῦο τἱίδπι ϑϑύθυηδιη ἄὸ οἷβ, οὗ 
ΠῸΠ ῬΘΙΡαηῦ ἴῃ δθύθυπαμη, οὖ ΠῸΠ Γᾶ- 

Ρἰού θᾶὰ5. αυϊδαπδπι ἀθ τπϑηὰ ΠΙΘ8. 

Ῥαδΐθε τηθὺβ ααοὰ ἀθα!]ῦ τ] ηϊ, τηδὶὰβ 

ΟΠ οἴ, οὐ Ὥθιηο ρούθ[Ὁ ΥᾺΡ ΥΘ ἀθ 

τηϑτι ῬδύσΙ5. ΠΊΘΙ. 

Ερο οὐ ρδίθυ. ὉΠῸΠι [ἘΠΠΊ18. 

Βαδίθ]ογαηὐ ΘΥΡῸ ἰαρί 465 [πἀδοὶ αὐ 
Ἰδρι ἀδγοηὺ ΘῈΠῚ. 

ΒοΙρομα!ϊῦ οἷβ [θὰ Μυϊα οροῦα θοηἃ 

ΟΕὔΘΠῚ τ δὶβ 6ΧχΧ ρδίγθ 1160: ρτχορίδτ 
αποα Θούαμη ΟΡᾺΒ π|6 ἰδρι ἀδύ]5 ἢ 

Βοίροπάοδυτηλ οἱ Ππά86] Π)6 ῬΟΠῸ ΟΡ ΘΥΘ 

ΠΟ Ἰδριάδηνβ ἐθ6 [βᾷ ἀἊθ Ὀ]ΔΙρ ἢ μηδ, 

οὐ αὐϊῷ ὑὰ, ἨὨοΙηΟ ΟἿΠῚ (158, ἔδϑοϊβ (8 

ἰρίατη ἄθαμπ. 

Ἠοίρομαϊὁ οἷβ [θὰ ΝΌΠΠΘ [(οτὶρύππι 
ον ἴπ Ἰδρθ νϑίξνδ, φαΐαὰ Ερο ἀϊχὶ Ὀ]ϊϊ 
οἰ 5 ὕ 

51 1Π05 αἰχὶὶ ἀθοβ, δά ᾳ05 [ὙΠῸ 
ἀοὶ ἔδούιβ οἱ, δὲ 0 Ῥούθίς (οἱνὶ Γοτΐρ- 
{8 ; 

Θαθη ρου [δηοὐϊ πον οὐ πη ἴῃ 
ΠΠΠΠΔΠΠῚ, γῸ8 αἰ οἰἐἰα ααΐδ, ΒΙΔΙΡΠΗ ΘΙΠ85, 
ααΐϊῶ αἰχὶ ΕἾ] 5. ἀθὶ [τη Ὁ 

51 ΠΟ ἔδοϊο ὀρθοῦ ρϑύγὶβ πιθὶ, πο] 108 
ΟΥ̓ΘάΘΥΘ ΠΗ]: 

ΕΙ δαύθιῃ ἔδϑοϊο, οὐ τη πὸ σα δὶς 

ΟΥ̓ΘΑ͂ΘΥΘ, ΟΡΘΙΡ οΥθαάϊθ, αὖ σορπο- 
΄ 
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δα] )] 1, δὲ αὐκαμπά ἢ 14} ρα]άπο]άϊῃ, ἐπαίοὶ ἴπ παῖδ αὐία ͵8} 

1κ ἴῃ ᾿πηπη8. ΐ 

Χ, 39. δοκιάδάπη πα δίχα ρσαίδμδηῃ 18} 518 474 τ5 Παπάππι 1ΖΩ. 

Ε 40. «811 σα]άϊιῃ αἰίνα υαὔᾶν ἰαύγάδηι ἴῃ ἐπᾶπα [ἰ8, ἐπαγοθὶ γὰβ 

ἸΟμδηη 5. ἔταπη Ὁ ἀάπρ]απ458, 14} (1148. 1άϊηδν. 

41. 718}} τιαπαράϊ Κνδιηπη αὐ ἵπηπιὰ Δ Κνυδέπαη, ἐμαίθὶ, [ὁ μδηπᾶβ 

ραϊανίάα, ἰάϊκπδ εἰ αἰπόμαῃ ; ΤΠ α]αΐα, ὑπαίθὶ Κναίῃ ἰὁμαππᾶβ δὶ 
ἐπδηἃ, [ἀπΠ]ὰ νϑϑ. 

42. 7411 σαϊάυπθιἀδάπη τηδηᾶράϊ ἄπ ἴτηπηα, [ἀϊΠᾶγ. 

ΧΙ, 1. άᾶβυμβ ἐμδὴ ἴυμπηβ [Ππκ85 Γιϑζαῦὰβ δ΄ Βόιμδηΐαθ, 8 διάϊπηδὶ 

Μδι]1π5 718} Μααν ΐη5. (ν1γ5 ἸΖῦβ. 

2. αβιῃ ἐπδη Μαι]α, [6] (Ἀ] 044, άπ) δη Ἐ ὈΔ] πα 141 ὈΠναΥ 

ἔὀίπηβ ἴ5 {Καξία (ΘΠ Πηπηγ8., ὑπ]|ΖῦΖοι Ὀγδίμαι 1, Ζαῦθ {Ππκ5 γᾶ8. 

3. ἰπίαπαϊἀδάππ ὑπὰῃ ὑπ|ὸβ (νἹ 5 [5 ἄπ ἵπηπα Κυὶπαπάοθίπβ 

Εγάυ]α, (ἀϊ, ὑπᾶποὶ ἔτ]ὖ5, ἧὰκ8 10’, 

ἀ. ἴῃ ἴδῆιβ Ἐ σαμάπδ)αηαθ. Κναΐῃ «ὃ Πακοὶ αἰ ἄπ ἀάπἐπάαυ, 

αΚ ἴῃ Ππάμπποιπηάϊβ. σας, οἱ πάπῃ)]άϊαάμπ (ἀππβ σαΐῃβ ἐπαῖἢ ἐπαία“. 

ὅ. Εν] δά ἊΠ ὑμαι ἴὸπιβ Μαυέμδη [Δ}} [νἱθν ἸΖὸβ ἴδ} ΠνάΖᾶτῖι. 

60. ιν Ἐ πάυ[148, {παΐοὶ {Ππκ5 νὰβ, ὑπαπὰῃ {πὰπ (1144 ἴῃ ὑπᾶπ|-- 

πηϑὶ νὰβ [1144 ὑνδηβ ἀδρϑηβ. 

. ὙΤπαίμγῦῃ ὑμδη αἴαν ἐπαία Κναίῃ ἀὰ [Ἰρόπ]δηι: ,((ασραπὶ ἴῃ 

Ἰαδάϊαη «ἰἴγα." 

8, Κνδίππη ἀπ ἴπητηα ἐπάϊ [Ἰρὸπ]ῦβ ΠΡ θδῚ, πὰ (κι δάση ἐπὰκ 

αἴναίγραπ [ὑάϊπαπι [πἀάϊοϊ5 Δ} αὔίγα ραρρὶβ 7ἀϊπα 3’ 

9, Απάμὸῇ ἴδίαβ. Νὰ ἔνα! ΠΠπΠ4 Ὠνϑ1]ὸ5 ἀαρίβ ἢ 1αθάϊ ᾿νὰβ ρὰρ- 
στ ἴπ ἄαρ ἘΦ, πὶ ρα ρον, παπᾶ Πα Πα ἐπὶ5. ξαίγνάπβ σαί 1Π-- 

ψ ἢ. 

10. ,Αὐμπαη Ἰαρθάϊ ἤναβ σαρσίῃ ἴῃ πᾶμῦ, ρα σον", πη 

ΤΠ Πδα πη Ὁ ἴῃ ἸΠΊΠ18. ἡ 

11. Τὸ Κνδίῃ. 141} ααι' ὑπαία Κυμ μι ἀπ ἵπὶ ,1,.ἃΖαγιβ ἔτ] Πα 5 
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γνῶτε χαὶ πιστεύσητε (ΞΞ: γινώσκητε), 
ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ χἀγὼ ἐν αὐτῷ 
(Ξξ τῷ πατρί). 

Χ, 39. Ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιά- 
σαι" χαὶ ἐξῆλϑεν ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

40. Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἦν 
᾿Ιωάγνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ 
ἔμεινεν ἐχεῖ. 

41. Καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν 

χαὶ ἔλεγον, ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν σημεῖον 
ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ, ὅσα εἶπεν 
Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληϑῆ ἦν, 

42. Καὶ δ λιτοὶ πολλοὶ εἷς αὐ- 

τὸν ἐχεῖ. 
ΧΙ, 1. Ἦν δέ τις ἀσϑενῶν, “άζαρος 
ἀπὸ Βηϑανίας, ἐκ τῆς χώμης Μαρίας 

χαὶ Μάρϑας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 

2. Ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλεένψασα τὸν 
κύριον μύρῳ χαὶ ἐχμάξασα τοὺς πόδας 
αὐτοῦ ταῖς ϑριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς 
«1άζαρος ἡσϑέγει. 

8, “πέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς 
αὐτὸν λέγουσαι Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς, 
ἀσϑεγεῖ. 

4, ᾿Ἰχούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ψἀὕτη 
ἡ ἀσϑένεια οὐχ ἔστιν πρὸς ϑάγατον, 
ἀλλ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ, ἵνα δο- 
ζασϑῇ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ δι᾿ αὐτῆς. 

5. ᾿ηγάπα δὲ ὁ ἸΙησοῦς τὴν ααρϑαν 
καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς χαὶ τὸν. “Ζάζαρον. 

θ. Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσϑεγεῖ, τότε 
μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας" 

ἡ. Ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μα- 

ϑηταῖς '“Ἄγωμεν εἷς τὴν Ιουδαίαν πάλιν. 

8. “έγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταί Ῥαβ- 
βί, νῦν ἐζήτουν σε λιϑάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 

χαὶ πάλιν ὑπάγεις ἐχεῖ; 
9. ᾿“Ἵπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς Οὐχὶ δωδεχά 

εἶσιν ὥραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περι- 
πατῇ ἐν τῇ ἡμέρς, οὐ προσχόπτει, ὅτι 
τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" 

10. ᾿Εὰν δέ τις περιπατὴ ἐν τῇ νυ- 
κτί, προσχόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐχ ἔστιν 
ἐν αὐτῷ. : 

11. Ταῦτα εἶπεν, χαὶ μετὰ τοῦτο 
λέγει αὐτοῖς “άζαρος ὃ φίλος ἡμῶν 

929 

[οδεϊβ. οὺ οὐθάϑεϊβ ααΐᾶ 'π π6 οἱ ρύθι 
οὐ ΘρῸ ἴῃ ρῥδίγο. 

Φαδουθραηῦ ΘΥΡῸ ΘΠ Ῥγθημάρυθ, οὗ 
ΟΣ νῦ 46 τηϑηΐθι5 ΘΟΙΌΙη. 

Εὐ Δ 0ΠῸ ᾿ἰουαπὶ ὑγϑηβ Τογάδπθη ἴῃ 

ΘΠ Ἰοσατα αὉΪ ογαῦ ΤΟ δηπη 65 ὈδρύϊΖδηξ 
ῬΓΪμαμα οὐ τηϑη[1ὖ 1111. 

ΕΛ τὰ] νϑηϊθρδηῦ δ οὰπῃ οὐ ἀϊοθ- 

Βαηὺ αὐϊῷ ΙΟΠΔΠΠ 65 αα!άθτη [ΡΠ ἔθ - 

οἷῦ ΠΌ]]αΤη., οπηηΐ, δαΐθηη ΘΔ ΘΟΙΠΊΠΙΘ 

αἰχιῦ ΤΟΠΔηη65 4ἀθ ποὺ σοῦδ ούδηΐύ. 

ἘΠ ταὰ]01] ογθαϊἀθυηῦ ἴῃ ΘΌΓη. 

Ετδὺ δαΐθμι σα! ἄδτι ἸΔηριιθη5 [.8Ζ8- 
τι ἃ Βρίμδηΐα, 46 οδίο Μαχῖδο οὐ 

Μαυίπδθ [ὈΤΟΥΪ5. οἷπε. 

Μανία δαύθμι οὐαὺ αὰ88 πηχὶῤ 4οπΠ1]- 

ΠῸΠῚ ἀΠριθηΐο οὐ οχίθυὐ ρθάθβ οἰὰβ 

ΟΔΡῚΠ5 (15, Οαΐὰ5 ἔγαύου ΠΤ, Ζϑγ5 ἴΠ- 

Βυταδθδίαγ. 

ΜΙΓρΥαπῦ ΘΥΡῸ [ὈΤΌΤΘΒ δα Θὰ ἀἰ66η- 
ἐθ5 Πομηΐηθ, 6606 ΠΠΘΠῚ ΔΠ185 ἱΠΗΥΤΠ ἃ ΌΓ. 

Αὐάίθηβ δαύθμῃ [6.5 αἰχὶῦ οἷ [η8τ{-- 

τηϊύδβ Πᾶ6ο ΠΟῊ οἱ δὰ τηοχίθιη [θὰ Ῥ7Ὸ 

Θ᾽ουῖα ἀθ], αὖ ρ]ου Ποίαν ΠἸϊ5 (61 ΡΘΥ 

Θ81η, 

ΠΙΠροθαῦ δαυΐθπι [Θὰ Μαγέπαπι οὐ 
[ὈΤΟΥΘΠῚ Θ᾽ Μδυδπη οὐ ΤΠ, ΖΘΓΌΠΗ. 

Ὁὺ οὐρὸ διυάίνιύ αχαΐα ἰπῆττηδ δία, 
ὕπη απ] 461 τη δ [10 ἴῃ Θοά θη Ἰο60 ἄπο- 

Ῥὰ5 αἴθθα: 

Τοἰπᾶθ ροίθ π8θο αἰοι αἰ ΓΟ]ΡῈ]15 [Ὁ15 

Εδπηὰβ ἰπ [πιάδϑδση ᾿ἰζθϑχιιηι. 

Ὀϊομπηὺ οἱ αἸ [ΟΡ] Πα γ1. πὰπὸ 4ὰ86- 

γτοραπὲ 6 ᾿αριάδγο ἴὰι οὔ 106 ΥῸΠ| 

γϑα]5 1ΠπῸ ὅ 

Βοίρομαϊῦ [Ιο5 Νοηπθ ἀποάθοϊμη 
Βοτᾶθ [πὸ ἀἸοὶ δ᾽ απ]5 δΔιη θυ] δυθσὶὺ 
ἴῃ 416, πο οἴ ηαϊῦ, ααἰα ᾿ὰσ6 πὶ Παΐτ5 

τ Π4Ἱ] νἱαοῦ: 

51 δαΐθπι Δι ] ανθυϊό ἴῃ ποοίθ, οἵ- 

ἔθπαϊῦ, ααἰδι ΙῈΣ ποὸη οἵ ἴῃ 60. 

866 αἷδ, οὐ ροίψ ποὺ αἰοϊέ οἱβ [.ἃ- 
ΖΔΙΒ διηΐϊοαβ ΠοΟΙΟΥ ἀογμθ: [ρα νδάο 
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ὉΠΙᾺΓ σα (ἀ1 210 Ἐ; ἀκοὶ σασρϑϑιη Ἐ, δἱ ἀδνακ)άπ ἵἴπἃ. ἡ 

ΧΙ, 12, ὙΠᾶπὰῃ Κνδίμπη {1|4] [Ἰρόπ]ὸ5 ἴ5 ,Βγάυ)α, 4041 [ἸδριῸ ̓, 

Πά1|5. ναἰγί 1} ́ . ᾿ 

183. Κναίμαμ ἐπαη ἰδίαι. ὈΪ ἀάυϊμα ἴδ; 1ῃ 7άϊηάϊ! πυρτάδάπῃ, 

ἐπαΐθι 15 ὈΪ {16 ρ Ἐ Κνδίῃι. 

14. Ὑπαπιῃ ἐπδη " Κναίῃ ἀαὰ ἴῃ ἰδία [νἱκαπέμαθα., Τιαζαγιβ σαίνα]ῃ. 

15. 1611} αρὶπὸ ἴῃ ἴζσναγα, οἱ σδ)άμ)άϊ ἢ, απὸ ΠῚ νὰ 14 1Π8; 

ΑἸκοῚ σασθαι αι ἸΠη1η8. 

10. ὙΠαημἢ Κναίῃ ΤΗδιηαβ, (αὶ Πάϊαα ΠΙάίτηιι5, ὑπάϊπη σϑη]ά ]-- 

θὰπ| [δἰπάϊη) (αἀσρδη) 8} νεὶβ, δἱ ρδίνι!:άϊπηα, τη] ἢ Ἰπηπηδ΄. 

117. Κνϊπιδηά8. ἐμδη ἴδ [τι ὈΙραὺ ἴπα ᾿αύπδη ἤάανὸγ ἀᾶδραπβ Πᾶ- 

βαηάδη ἴῃ Ὠϊάϊνδ. 

18. αβι ὑμὰη ΒΟιμαπία πᾶμνα ἰαίγα[αὐ]γπηίαπι Ἐς ἔναίνδ ἃπᾶ 

[ρΡαύγαϊμη πα Πα] τη. 

19. 718} πιαπαράϊ ᾿πἀάϊδ σακνδιηαπ Ὀἱ Μαγίμαη 18} Μαιΐαπ, εἰ 

Θα νἀ δ ἀθῖηα 1105 Ἐ ὈΙ ὑπᾶπα ὈγΟίμαν ἸΖὸ. ἢ 

20. ἴῃ Μαιίμα, [πηβοὶ μάμ8α, ἐπαϊζεοὶ ἰδία Κνϊμ τ ,, νῃγἃ-- 

144]64 ἴπα; Τί Μαγ]α ἴῃ ραγάδ [δί. 

21. Τπαπαΐ Κναίῃ Μαγίμα ἀπ ἰδίαι ,ΕΥάπ᾽α, [0π νάίθιβ πᾶσ, πὶ 
ἐπάπ σαἀάπιῃπόαθαϊ ὈγΟύμαν Π]ΘΙη8. 

22. ,Αἰοὶ δ πὰ νάϊθ, οἱ {πβηνδῃ {ΠπῸ6Ὶ 1415 σαΐῃ, σι {Ππ5 

σαί}. ἡ 

23, Κναίι ᾿ζάϊ ἰδίι5. , [5 πα Π{Ππ Ὀγδέθιαν ἐποϊηβ΄. 

24. Κναί ἀπ ἵπηα Μαγίμα ΟΝ ἀϊξ, ἐπαϊοὶ τιϑίφαπα ἢ ἴῃ ἀεί 8] 

Ἰη ὑπδιηπιὰ [ρδαϊ τη ἘΞ ἀαρδ.΄ 

95, Κνδί {πὰη ἰδίαβ ο,ἷκ ἴπη [ὃ πϑίυα(5 1.1} ᾿Ιθάϊηβ. (δθὶ ρα]άπ- 

Β6Ι0Π ἅτι πιϊβ, ὑπαύπ)]αθάϊ σαἀάπιπηϊ ἢ, Πθάϊα Ἐ, 

20. 18} πναζὰὴ (οὶ ΠΠά ἢ 18} σαϊάθθθι ἢ ἅτ ΤηΪ8, πὶ βἃ- 

ἀφύη! ἢ ἀϊν. σαϊάπθθιβ ὑπαίδ Ὁ" 

21. Κναίῃ ἵπηπηα «]1ἀϊ, ἤιάπ)α, ἴκ σαϊάυπθ! 4, ἐπαΐθὶ πὰ 18 ΟΠτ- 

(8, ἴππιι85. σιίηβ, (ὰ ἴῃ ὑπαηα ἔαίτναὰ Κνϊηδηάδ." 

28, 716} ἐμαία Κνϊἐπαπάοὶ ρα άϊη. ἰὼ νὸρια Μαιαπ [ν]{8 τ 
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κεχοίμηται" ἀλλὰ ηδεύρμει ἵνα ἔξυ- 

πνίσω αὐτόν. 

ΧΙ, 12. Εἶπον οὖν οἱ ἈΈΡΑΣ ΤΙ αὐτοῦ 
(Ξ-Ε. οὖν αὐτῷ) Κύριε, εἰ κεκοίμηται, 
σωϑήσεται. 

18. Εἰρήχει δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς περὶ τοῦ 
ϑανάτου αὐτοῦ" ἐχεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι 
περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 

14, Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς 

παρρησίᾳ «ἄζαρος ἀπέϑαγὲξν, 
15. Καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύ- 

σητε, ὅτι οὐχ ἤμην ἐχεῖ᾽ ἀλλὰ ἄγωμεν 
πρὸς αὐτόν. 

10. Πῖπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμεγος 

“Δίδυμος τοῖς συμμαϑηταῖς Ἄγωμεν χαὶ 
ἡμεῖς, ἵνα ἀποϑάγωμεν μετ᾽ αὐτοῦ, 

47. Ἐλθὼν οὖν ὁ ΕΣ εὗρεν αὐ- 

τὸν τέσσαρας ἡμέρας (ἤδη) ἔχοντα ἐν 
τῷ μνημείῳ. 

18. Ἦν δὲ ἡ Βηϑαγία ἐγγὺς τῶν Ἶε- 
ροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεχαπένγτε. 

19, (Καὶ) Πολλοὶ χ τῶν Ἰουδαίων 
ἐληλύ ϑεισαν πρὸς [τὰς περὶ] Μάρϑαν 
χαὶ Μαριάμ, ἵνα παραμυϑήσωνται αὐὖὐ- 

τὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ (αὐτῶν). 
20, Ἢ οὖν άρϑα ὡς ἤκουσεν ὅτι 

Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ ̓  Μα- 
ρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐχαϑέζετο. 

21. Εἶπεν οὖν ἥ άρϑα πρὸς τὸν 
Ἰησοῦν Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν “ἡ 
χει ὃ ἀδελφός μου. 

22, ᾿λλὰ χαὶ νῦν οἶδα, ὅτι ὅσα ἂν 
αἰτήση τὸν ϑεόν, δώσει σοι ὃ ϑεός. 

23. “έγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Ἰναστή- 
σεται ὁ ἀδελφός σου. 

34. «“ἐγει αὐτῷ ἡ ἸΠάρϑα Οἶδα, ὅτι 
ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ὃν τῇ 
ἐσχάτη ἡμέρᾳ. 

25. Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἶμι 
4 
« 

ἡ ἀγάστασις χαὶ ἡ ζωή’ ὃ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ, χἂν ἀποϑάνῃ, ζήσεται, 
20. Καὶ πᾶς ὃ ζῶν χαὶ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ οὐ μὴ ἀποϑάνῃ εἷς τὸν αἰῶνα" 
πιστεύεις τοῦτο; 

21. “έγει αὐτῷ Ναί, κύριε" ἐγὼ 
πεπίστευχα, ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, ὁ υἱὸς 
τοῦ ϑεοῦ, ὁ εὶς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 

48, Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλϑεν καὶ 

Ὁ 5}. 

αὖ ἃ [ὈΠΠῸ ΘΧΙμπιβοϊ ο. ΘΠ. 

Τιχουηῦ ΘΥΡῸ ΑἸ ΓΟἸΡῸΪ οἷὰβ Πομλπο. 
ἢ ἀοιτηϊῦ, [Ἰν ουϊῦ. 

Ὀιχογαῦὺ δαΐθμι [Θὰ θ᾽ τογέρ οἷπβ, 

111 δαύθμη ρΡυΐανουιηῦ ααϊα 46 ἀογτηΐ- 

ὑΐοηθ [Ὁπηηὶ αἀϊοογθῦ. 

Ταπο ΟΥΡῸ Αἰχὶῦ οἷβ θὰ. πηϑη] το 
ΤιαΖΑΥΙ5. τπουδαι5 Ο : 

ΕΛ σαιᾶάθο ῬγοΡύου σοὺβ., αὖ οΥραδέϊ, 

4αο δι ΠΟ ΟΙᾶΠι ἰ01: [οἀ ϑϑᾶπιαβ δᾶ 

ΘΌΠΙ. 

ὈΙχὶῦ οὐρὸ ΤΠοΟμΔ5 αὐἱ ἀϊοϊδαν Π)16γ- 
τ 8δᾳ οΟΠαϊΟἰρυϊοα Εδηηιβ οὐ 108, 

αὖ ΤΟΥ ΔΗΙΠΙ ΟἿΠῚ 60. 

γρηΐϊ ἰδαχαθ [οἰ οὖ ἰῃνθηϊῦ ΘῈΠῚ 
χαδύνπονυ ἀϊθ5 ἰᾶπιὶ ἴπ τποπατηθηίο Πδ8- 
Ῥρηΐύθῃη. 

Ἐταὺ δυαίθοαι Βοίπδηϊα ἰυχία, Ἡϊοῖο- 

[ΟἸγτααπι σα [1 [8.115 απ ἀθομι. 

ΔΙΟΪΟ δαύοτα οχ [πᾶϑοὶβ νϑπούδηὺ δά 

Ματσίμδη οὐ Μίασγιαμημ., αὖ σοΟη ΓΟ] ΓΘ Ή ΕΓ 

οδβ 4ἂ( ἔγαίγθ [ὑο. 

Μανίμα οὐρὸ αὖ διυάϊνιὺ ααϊὰ [65 
σϑηϊξὶ, οσουγτῖῦ 111: Μανῖα ἃαύθαι ἀοτηὶ 
[βἀθθαύ. 

Ὀϊχὶύ ουρὸ Μαγίμδ δᾷ Τοῦαμπι ΠομἶΠ6, 
ἢ {ΓΕ ϊοὸ, ἔδΊΘΥ τηθὰβ ὩῸΠ {π|[[οὐ 

ὨΊΟΥΤΙΠΙΒ : 

5οα οὐ πιπο [οἷο ηαϊὰ απ ΘΟΙΠΊα 16 
ΡῬΟΡοΟΙοΘΥΒ ἃ ἄθο ἀαθῖῦ (101 ἀθαβ. 

Πλ1οῦ 111 Τροία Βοίαγροῦ ἔγαῦθυ ὑπ. 

ΠΙοῖῤ οἱ Μαγίμα ϑοῖο χαΐϊα τοίατρϑὺ 
ἴῃ ὙΘΙΟΤΥΘΟΙΟΠ6. ἴῃ ΠΟΥΪΓΊτηα, αἶθ. 

Πιχιὺ οἱ Τὰ ΒρῸ [ἀπ Ὑϑ[αττθούϊο 
οὐ υἱύα: αἱ οΥθαϊὺ ἴῃ πη6, ἐδ [1 ΠΊΟΥ- 

ὕσας {πουὶϊῦ νἱνοῦ ; 

ΕΛ ΟΥΏΠΙΒ απἱ νἱνῖῦ οὐ οὐϑάϊδ ἰπ ΠΊ6, 

ΠΟῸῚ ΠΟΥ ΘΙΌΤ 1Π δούθσηαση. ΟΥ̓ Ϊ5 Ποὺ ὕ 

ΑΙ {11 δίααθ, ἀομπηηθ., ΘρῸ οΥθαϊαϊ 
ααϊα ὑὰ 65. ΟΠ 5 Η]Π5 ἄἀθὶ, ααἱ ἰπ 

τ ἀτπιτη σϑηἱ[{ἰ. 

Εὖ οὑπὶ πᾶθο ἀαἰϊχι[[6ὐ, 801ὺ οὐ το- 
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(ϑηα {π|}]ὃ Κν!παπᾶθὶ ,1Τ,ἀϊ νοὶ Κνδπὶ δ Πά 0 {Ππ| ἐμπακ΄. 

ΧΙ, 20. ἴτι 7άϊπα, [ἀπ56ὶ Ἐ μάνα, πττάϊβ ἐργάπὸ 14}} 14 78, ἀπι Ἰπηηδ. 

30. ΝΙΠ-ἐπαη παύμίπαπα Κνυαμ ἰδα5. ἴῃ νοὶ μία, δκ νδβ παί]- 

πα πὰ ἴῃ ὑπδιηπηα [86ἀ, {ὑπᾶγ81 σαπηδίϊ48, τητηα Μαγίπμδ. 

31. ἴαάάϊοϊ5, ἐπαη ἐπάϊ νἱίλη ἀδηβ. τα 1Ζζάϊ ἴῃ σαγᾶα {μγαβήἠδη-- 

ἄδηβ 178, σαί να πάδηβ Μαναη ὑπαΐθὶ ἐργάπί πἀϑίυυ ἢ 784} τι518678, 

Ἰ4α] ἀαπα}  αἴαν ᾿Ζάϊ Κνυιπδηάδηβ, {πᾶ (Οδροιῃ αι Π]άϊνα, 6ἱ 

δυθ[Πἰἀ1 Ἐ Ἰάϊπαγ." 

32. ἴτῃ Μαι]α, (ηϑοὶ Κναπὶ, ἐπαγοὶ νὰ [δίαβ, ραίδί πνδηάθὶ ἴηδ 

ἀγάβ τητηὰ απ ἔδέππη, Κυϊῃδηα6 1 ἀα τητηὰ ,ΕὙάμ]α., ΤΠ νά [Π](815 Ἐ 

Πᾶν, πὶ ἐπωύ] σαί να] 1] τηθ᾽η5. Ὀγόύπδτγ. ἡ 

338. ὙΠαπαΐ ἴδία5, Γπηϑϑὶ ραίδην 1], συ] αη ἀθίη 18}: [αἀάϊπη, 

{πάϊοὶ Κυδπηιη ΠΗ ᾿Ζάϊ, ογδίδηαδηβ, Ἰηγϑι 148, ΔΠΤηΙΠ 18} Ἰηνδ-- 

σα Πκ ΠἸΌδη. 

94, 494}} Κναίῃ (Ἦνδι Ἰαριαδά πῃ ἢ ἴηὰ 9 Κνυδίπαῃ απ ἵπηηα ,ΕΥἸάμ]8, 
ΠΙΣῚ 14} ἰϑ]ῃν΄. 

35. 9724} ἰαρτίάα ἰδίμδ. 
30. ΤΠπατὰῖ Κνδέπαη ἐπάϊ [πἀάϊοϊα. 561, πνάϊνα ἔτ 44 ἘΞ ἴπηα." 

9). Βυπιάϊ! {πὰπ ἴΖζΖὸ Κυδίμυαη ΟΝ “Ἰηδηΐα ἴδ.,. ἴΖ61 Ὁ πδίάυκ 

ἀπρὸπα ἐπαιηπηδ, ὈΠΙΠ41η, σαίάϊ)αη 6ἱ 74} [ὰ πὶ ρσαάάπιπηδαβαὶ! Ὁ" 

38, ΤΠηδπι ἴδ ῇι5. αὔόγα Ἰηγαά ΒΕ 5. ἴῃ [15 ΠΠΡΙΠ σαροῖθι ἀπ ἐπαπη-- 

τηδι Ὠ]άϊνα. ναβα] ὑπαῃ Πα] απ ϊ 14} [άϊπα, αἰ ] ρα ἘΞ νὰ5 πἰαγῦ. 

390. Κνδίῃ ἰδία. Αἰπίμαῖ ἢ ὑπαπα [[ἀϊπ΄. Κ ναί ἀπ Ἰπηπηα [ν {ἀν 

{Π|5 ἀάπμϊη5 Μαγίμα ,(ΕΥάα]α, [ὰ ἔπ|5. Ὁ: Παυταῦρδ Ἐ ἀπκ Τ[Ὁ." 

40. Κναί ᾿χάϊ ἴδια Νὰ Κναῦῃ ὑμὰ5, ὑπαίοὶ Ἰαθάϊ ρσα)άπθθί8, 

σαν 15. να] ππι σα 15 7" 

41. τῇϑδμοίιη ἐπαη ἐπαπα [τἀϊη, ἐπαγοὶ νὰβἘ. 10π ἰδίαβ ἀΖ-π}}-πὸῇ 

ἀιισὸπα ἴὰρ 78} Κναῦῃ ,Αἰΐα, ἀνηπαὸ {ππ5,. απὸ δηαῃά [1 85. ΤηΪ8. 

42. 148} παπ ἵκ νἱΠ, ἐπαίοὶ [Ππίθὶπὸ τη ἀπαμάπίβ!β; ἃκοὶ ἴπ 
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ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς 
λάϑρα εἰποῦσα Ὁ διδάσχαλος πάρεστιν 
καὶ Δ χ. σε. 

ΧΙ, 29. ᾿Εχείνη ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται 
ταχὺ χαὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν. 

80. Οὔπω δὲ ἐληλύϑει, ὃ Ἰχσοῦς εἷς 

τὴν χώμην, ἀλλ᾽ ἣν ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ άρϑα. 

381. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, οἱ ὄντες μετ᾽ 
αὐτῆς ἐν τῇ οἱχίᾳ χαὶ παραμυϑούμεγοι 
αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως 
ἀνέστη χαὶ ἐξῆλθεν, ἠχολούϑησαν αὐ- 
τῇ, λέγοντες ὅτι Ὑπάγει εἷς τὸ μνγη- 
μεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐχεῖ. 

35... Ἢ ον Μαριὰμ ὡς ἦλϑεν ὅπου 
ἣν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐ- 

τοῦ εἴς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ Κυ- 

οιε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέϑανέν μου 
ὃ ἀδελφός" 

33, ᾿Ιησοῦς οὖν, ὡς εἶδεν αὐτὴν χλαί-- 
ουσαν καὶ τοὺς συνελϑόντας αὐτῇ Ἰου- 
δαίους χλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ 
πγεύματι χαὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 

84. Καὶ εἶπεν Ποὺ τεϑείχατε αὐτόν; 
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 

8ὅ. (Καὶ) ᾿Εδάχρυσεν ὁ ᾿Ιησοῦς. 

80. Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι Ἴδε, 
πῶς ἐφίλει αὐτόν. 

87. Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον Οὐχ 
ἠδύνατο οὗτος ὁ ἀγοίξας τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι, ἵνα χαὶ οὗ-. 

τος μὴ ἀποθϑάγῃ; 

88. ᾿Πησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμε- 
γος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἷς τὸ μγνημεῖογ' 

ἣν δὲ σπήλαιον, χαὶ λίϑος ἐπέχειτο 
ἐπ᾿ αὐτῷ. 

389. «““έγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λί- 
ϑον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευ - 
τηχότος άρϑα Κύριε, ἤδη ὄζει" τε- 
ταρταῖος γάρ ἔστιν. 

40. ,“Ζέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐχ εἶπόν 
σοι, ὅτε ἐὰν πιστεύσης, ὄψη τὴν δό- 
ξαν τοῦ ϑεοῦ; 

41. Ἥραν οὖν τὸν λίϑον (.οὗ ἦν" ὁ 
δὲ ᾿Πησοῦς ἤρεν τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἄνω 
χαὶ εἷπεν Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι 

ἤκουσάς μου. 
42. ᾿Εγὼ δὲ ἤδειν, ὅτι πάντοτέ μου 

999 

οαγὶῦ Μαυίδηη [Ὀγοσθ [81 [ΠΟΘ πύϊο ἃ ]- 

οΘηὴ5 Μαρι ον. δΔάθ! οὖ γοραύ ἐθ. 

ΠΙᾺ αὐ ἁαάϊνίί, 

δα δυμ: 

Νοπάππηι οηΐπὶ σϑηργαῦὺ Θὰ ἰπ οδ- 

[06] πὰ, [ρα οὐταῦὺ δάμπαο ἴῃ 

ἈΌῚ οσουχγοταῦὺ οἱ Μαγθδ. 

Ταάδοὶ - ᾿Ἰριθαῦ 4] ογϑπῦ οὑπὶ 111|ὦ ἴῃ 

ἀοχηὸ οὐ σοῃίο] αθδηΐαν θατη, ΟἿπΠῚ γἱαϊδ- 

[οὐ Μανίδιη ααΐα οἷο [ττοχὶῦ οὖ οχῦ, 

[θοῦ [πηὐ θᾶπι ἀἸοοπίθβ ααὶ Ὑ Δαϊῦ δὰ 

Γαγρὶῦὺ οἰδο οὐ συϑῃηϊῦ 

110 Ἰοοο 

Σ ΧΟ Θηὐαπι αὖ Ῥ]ογοὺ 10]. 

Μαγῖα οἰρὸ οὑπὶ γυϑηϊϑὺ 1 οταΐ 

Ιοἴαβ, ν᾽ ἀθὴβ οαπῃ οΘοΙαἰῦ δα ρΡ6ά65 δὶ 

οὐ αἰχιὺ οἱ Ποιηΐηθ, [ἴ {αἰ 5 10, ΠῸΠ 

οἰρὺ τπουύαιβ ἔγαύθυ Τ]6Ὲ8. 

165. ΘΙΡῸ αὖ νἱαϊῦ Θδπὶ Ῥ]ουδηΐθπι 

οὐ Ιπάδθοβ 41 γϑηθγϑηῦ αὶ 68 ΡὈΙο- 

γαηΐθβ, ἔγθιηαϊ [ρἰσῖθα οὐ ὑαγρᾶνιῦ [8 

ἸΡ[ᾺΠ}, 

Ἐπ αἰχὶύ ὍΌΙ ρο[υἱ{{ἰ8 οαπὶ ἢ ὨΙοαπύ 

οἱ Ποιηΐπθ,, ΥὙ6η1 οὐ υἱάβ. 

ἘΠῚ Ἰαουϊπηαύπβ οἱ [ο[Ὁ8. 

Τχουπιπὺ ΕἸρῸ Ππᾶδο1] οοΘ ἀπομηοάο 

διηδθαῦὺ Θυχη. 

υϊάδπι δαΐθμι ἀἰχθυιπῦ οχ 1ρ [15 ΝΟΩ 

ρΡούοσδὺ πίο αυἱ δρθυιῦ ΟΟα]05 Οδθοὶ 

ἔδοοσθ αὖ οὐ ἴσο ΠῸΠ τποσγουθύμῃτ ὕ 

ΤΘα5. ΘΥΡῸ ΤΡ Όμ ἔγθτηΘη8 ἰπ [Θπιθὺ 

ἱρίο γϑῃϊῦ δὰ τπηοηυτηθηύαπι: οὐδῦ δαῦθ 

(ρϑίαποδ, οὐ 1δρὶ5. [Ὀρϑυροιδπ8 εσδῦ οἱ. 

Αἷὸ ΤἸοίαβ ΤΟΙ 6 Ἰαριάθιη. 1οἱύ οἱ 

Ματνίμα [ΟΤῸΥ οἷὰβ ααἱ πιογύαπϑ, ἔπογδῦ 

Τ)οχαΐηθ, ἰδπὶ ἰούθῦ, φαδίἀπδηβ ΘΠΪΠ} 

5} 
Ὀῖοὶῦ οἱ Ιοίαβ Νοπηθ αἰχὶ Εἰ01 απο- 

πίδπι ἰ οὐθαϊ ἀθυὶβ υἱ 46 0158. φ]Ἱουΐδτα ἀ6ἱ 

Τυ]ογαπηῦ οὐρὸ Ἰαρίάθπι: [ΘΙ 5 δαῦθῃ, 
οἰθυδύϊβ [ὈΤΓΙΌτ ΟΟᾺ]}15 αἰχὶῦ Ῥαΐθι, ρυδἃ- 

ὑϊδ5 ΔρῸ {δὶ χαοπΐδηι ὩαΑΙΓΪ Π1Θ. 

᾿Έρο δυΐθπι [οἰθθᾶπα ψαΐδ [ἘΠΊΡΘΙ Τη6 
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Π]ΔΠ Δ ΊΠη5. ἐΠ]Ζῶβ. ΟΠ ΠἀΔηἀοη5 Κναί, 6ἱ ρα!άπθ)]άϊπα, ἰπαΐθὶ ἐπα 

Τ1Κ Ἰη!8η616 88." 

ΧΙ, 48. 241} ἐπαία Ἰυνυτπαπα5 [ΠΠὈμἀϊ τ Κι] ἀϊ Ὠγὸριάα ,1,ἀζαχιι, ΕἰχῚ αὐ" 

44, 1718} υὐήᾶπη [ὰ ἀάπέξμα σαθυπάδηβ Ππαπάπη5᾽ 184} ἔοίπη5. ἔα[Κ- 

78 πὶ 78} ν]15. 15. αύγα]]α ὈΙθαπαάδηβ (γ85) ἕν, Κνδίῃ ἀπ ἴηι ἴδίαβ. ,Απᾶ- 

θΙη 1 ἵπα 14} δε σαρσαη΄. 

45. ΤΠδηυ] τ᾿ηαπαράϊ {μ1Ζὸ «παφ16 [6] Ἐ {Ππώ1 Κν!παπάδηβ αὖ Μ8γ- 

Ἰ 7611 (ἀ]πνδηάθηβ, {Ππᾶΐ8] σαίανια, σαϊάπθ! πῃ Ἰπηηδ. 

40. δυμηάϊ ἘΠ- πη ᾿ζὸ ρα! πὰη ἀπ Εαδγοιἄ πιπι 14} Κνδίμαη. ἀὰ 

1Π|, ὑπεΐθὶ σεαίανιαα [δ[8. 

417. Οαἰδίπη ἐπδη ἐπάϊ αὐπαπη {85 στα] αη5. 78} ἐπάϊ ΒΔ ΘΙ ([ἀϊ615) 

ΧΠ, 1. (μανιῖ, 7όίιι5  αΐ!5 ἀασαηθ βαύίν" ραγοῖπα ξυαη) ἴῃ Βάιμπαπηϊη, 

{πᾶγοὶ νὰ Τιζαγιβ (ἃ ἀάπίμα, {παποὶ υὐγάϊΠᾶα ἀ5 ἀάπιπάϊη ἴδ [ι8. 

2. ὙΤΠδγὰἢ ρσαγαύγηῃ πη Ἰπημηα Πα] δηηδῦ 7άϊπαν 14} Μαγίπα δηᾶ- 

θα 148. Τύῃ Τα Ζαῦαβ νὰ8 [ὉΠΠ5 {Π|Ζῶ ΔηδἸ ἢ Ὀ] πη δ η ὃ ΠΗ} ἸΠηΠ18ἃ. 

8. ἴῃ Μαια πᾶπὶ ραυπᾶ Ὀα]Ἀηἰς παγἀάμπβ Ὀ ΓὈ Κοίηῖβ ΠΠρ ἃ] 85 

Δ} ραία! δα, ἐδέθη ἰδίαι ἘΞ 18} ὈΠναν ἐοέαπβ 15. [Καξία [δἰ πδιηπηδ. 

ΤΠ [ὰὼ ρᾶγαβ [115 ναῦῦ ἀάπηά!δ {Π|Ζὺ5. (Ὡ] ὐΠά18. 

4. Κνδίι ἐμὰ ἀϊπβ {μἰχ [Πρὺπ]ὰ 15 445 Θοπιδηῖβ (Ὰ {{Κὰ- 

γἱοίᾶβ, ἴΖϑι [Καί α ΠἸΚ ἀπ σα]δν)αη ἴηὰ: ε 

ὅ. δυμνὰ {Πιαΐα Ὀδ] πη πὶ ἐγαθαύ νὰ ἴπ ἐπυ]η5 ἐἰραῃδβ [Και 

78} ἐνααά. 1} ν ὑπᾶυ δι Ὁ΄ 

6. Τηδίυ-ἰΠη Κναΐῃ, πἢἰ {μᾶδϑὶ ἵἴπα {πϊσὰ ἐπα θδηδ Κατα νϑίϊ, 

ἀκ αηΐὸ {Ππ|ὰ05 νὰβ 7181}. ἀὐκα μαρθάϊαα 14}} ὑπαΐα Ἱπηναύραηῦ δ}. 

ἴ. Κνδίῃ ὑπαη ἰδίὰβ Τίς ὰ: ἵπ ἀὰρ σῆ]πῖβ. πιθίηἷἰβ ἔα τάϊ48 

{παΐδ. 

8. ἴα ἐμδπβ απ]δάδηβ {Ἰπέθίη μαθάϊι ἢ. πϊΐ ἢ ἴχνὶβ, Ἰπ τὰκ πὶ 

[Ἰπἰϑιηῦ μα άϊ ἢ." 



ἘΨΆΝΘΕΙ, ἸΟΗ. 

ἀχούεις" ἀλλα διὰ τὸν ὄχλον τὸν πε- 
ριεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν, ὅτι 
σύ μὲ ἀπέστειλας. 

ΧΙ, 43. Καὶ ταῦτα εἰπὼν φωγὴῆ μεγάλῃ 
ἐχραύγασεν «Δάζαρε, δεῦρο ἔξω. 

44. Ἐξηλθϑεν ὁ τεϑνηχὼς δεδεμένος 
τοὺς πόδας χαὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, 
χαὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδε- 
το. λέγει αὐτοῖς [Ὁ] ᾿Ιησοῦς “Τ“ύσατε 
αὐτὸν χαὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 

45. Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων, οἱ 
ἐλθόντες πρὸς τὴν ῆΙαριὰμ χαὶ ϑεασά- 

μενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἷς αὐτόν. 
40. Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλϑεν πρὸς 

τοὺς «Ῥαρισαίους χαὶ εἶπον αὐτοῖς, ἃ 
ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς. 

47. Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ" «Ῥαρισαῖοι συνέδριον, χαὶ ἔλεγον 
Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνϑρωπος 
πολλὰ ποιεῖ σημεῖα; 

ΧΙ, 1. Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἕξ ἡμερῶν 
τοῦ πάσχα ἤλϑεν εἰς Βηϑαγίαν, ὅπου 
ἣν «άζαρος ὁ τεϑνηχώς, ὃν ἤγειρεν 
ἐχ νεχρῶν ὁ Ἰησοῦς. 

τ ᾿Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπγον ἐχεῖ, 
χαὶ ἡ Μάρϑα διηχόγει, ὁ δὲ «Τάξαρος 

εἷς ἣν ἔχ τῶν ἀναχειμένων σὺν αὐτῷ. 

38. Ἢ οὖν Μαρία λαβοῦσα λέίτραν 
μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλει- 
ψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ χαὶ ἐξέμα- 
ξεν ταῖς ϑροιξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐ- 

τοῦ" ἡ δὲ οἰχία ἐπληρώϑη ἐχ τῆς ὀσμῆς. 
4, “έγει οὖν εἷς ἐχ τῶν μαϑητῶν 

αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος (Ξ-: «4. δὲ ὁ) 
Ἰσκαριώτης [εἷς ἐχ τῶν μαϑητῶν αὐὖὐ- 

τοῦ], ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, 
ὅ. “Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐχ ἐπρά- 

ϑη τριαχοσίων δηναρίων χαὶ ἐδόϑη 
πτωχοῖς; 

θ. Εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν 
πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης 
ἦν χαὶ τὸ γλωσσόχομον εἶχεν χαὶ τὰ. 
βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 

7. Εἶπεν οὖν ὃ ̓ Ιησοῦς ἄφες αὐτήν, 
[ἵνα] εἷς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ 
μου τετήρηχεν [ἘΞ τηρήσῃ) αὐτό" 

8. Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε 
μεϑ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 

41,. 48.... 12,8. 438 

διαϊβ, [ἃ ῬΥΟΡύΘυ ῬΡΟραΪαπι ααὶ οἰτοῦτα- 
[Ὁὰὺ αἰχὶ, αὖ ογράδηὺύ χαΐδ ἐπὶ πὶθ χα ΠΓΕ. 

Ηδθο οὰπὶ αἰχι[[ϑὐ, σοοθ τηᾶρπα οἷδ-- 
πη γὶὺ ΤΠ, ΖΑΥΘ, ΥὙΘηΪ ἔοσαβ. 

ΕΛ [δαύϊμη ρυοαϊ αἱ ἔποτδΐ πιουίαας, 

᾿Πραύαβ Ῥ6 65 δὖ πηδη 15 1 (Ὁ15, οὐ ἕαοὶθβ 

1118 Γαἀδυῖο οὐαὺ ἸΙραία. Ιου Τρία 

Θἷ8. ϑο]νιύθ θὰπι οὐ [1π|8 Δ ΐτο. 

Μυ]α διρὸ 'δχ Πιάδοὶβ, 4] νϑποεϑηΐ 
δ Ματίδιῃ οὐ υἱάθγδηΐ ψαδο ἔθοϊξ, οσϑ- 

αἸΙἀογαπῦ ἴῃ θα: 

Φυϊάδπι αύθμι οχ ἱρῇ5 δρίθιτιπῦ δά 

ῬΠδυϊαθο5. οὐ ἀϊχθυαηῦ οἱβ ὅπλ ἔθοϊό 
Τρία5. 

ΟΟΙ]Θρσθυαηῦ ΘΥΡῸ ροηῃίϊῆοοβ οὐ ῬΒᾶ- 
ΥἹίδθὶ ΘΟΠΟΙ απ, οὐ ἀϊοοῦδηῦ Οαυϊὰ ἔα- 

Οἰπηα5, 4αΐδ, πο ΠΟΙΠΟ τητ]ύδ, [Ἴστιδ, ἔδοϊέ Ὁ 

ΙΘ(Ὸ5 ΘΥΡῸ δηΐβθ [θχ 165 ρϑίομβθ γϑ- 

πἰῦ Βουμδηΐϑη), ἈὈῚ ἔπογαῦ ΤΠ, ΖΑΓῸΚ Τπ07- 

ὑπὰ5, 4αθηη [ἀϑοϊανιὺ [6 [88. 

Εδοοιηῦ δαΐθιη οἱ οδϑηῆδιῃ δὶ, δὲ 

Μαγίπδ τηϊη] ταῦθα, ΤιΔΖΑΙΙ γΘΥῸ ὉΠῸ5 

οἵδαὺ οχ αἰβουσ ΘὨΠΠ θ5 Ομ 60. 

Μανία οὐρὸ δοοθρὶῦ ΠΡ γϑτὰ ἀπραθηΐὶ 

ΠᾶΤΑῚ ΡΙΓ1Ο1 ῬγθύϊοἹ δὲ αηχὶῦ ρθά65 [θα 

οὐ οχίθυ Ὁ ΟΔΡ1}Π15 [5 ρ6ά65 οἰὰβ, οὗ 

ἀομιιβ ᾿πηρ]θύϑι οἰξ οχ οάουθ ἀπριιθηΐὶ. 

1οῦ οὐρὸ ἊΠῸῚ8 6χ ἀἰϊ[ο]ρ.] 15. οἷὰβ 

Ταάδ5 ϑοδιυῖοῦϊβ, αὶ ογδῦ Θαπὶ ἐγϑα! 1 8,- 

Θυδᾶτθ ἴοο πηρτιθηθαπ) ΠῸΠ ΥΘΗΪ 
ὑγθοθηὐ!5 ἀθηδ}}15 οὖ ἀδύμμῃ οἱ ρθη δῦ 

ὈΙσιὺ δαΐθπι πο ποῖ ααΐα 46 δρϑῃΐβ 
ΡΥ πμοραῦ 84 θὰπιὶ, [δα ααΐα, ἔπ. ογδύ, 

οὖ Ἰοθῦϊοβ ΒαΌΘπ5 οᾷ απ86 τηἰθ θϑηζαΣ 
Ῥογίαθδί. 

Τῖχὶῦ ΘΥΡῸ Ιοίαβ ὅ΄ἴηθ 1Πᾶτὰ, αὖ ἰπ 

ἀἴθιη [Θρα]ύαγαθ τηθδθ [ουυϑύ {Ππὰ: 

ῬΔΌΡΘΓΙΘΒ δῃΐπι [ἘΠΊΡΘῚ Πδθϑυϊβ υοθἱβ- 

ΟὟ, Τ6 δαΐθιη ΠΟ [ΘΙΊΡΘΙ ὨΔΡΘίΪ8. 
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ΧΙ, 9. Ἐδηΐῃ ἐμὴ τηδηαροίηβ ἢϊα ἰπαάϊδ, {μαΐοθὶ ἰδιβ άϊπαν Ἱ|Ὸ 

Ἶδι Κνδιμθη,, πὶ ἴπ ἰδ[αϊς. ἀϊηϊβ, ἂακ δἱ δ Τιάζαγιι Γἀμνϑίμα, ἐπδηθὶ 

αὐτά Πα ὰ5 ἀάαϊῃάϊη. 

10. Μυμῃάϊαδαπημπίῃ- δὴ ἀπκ ἐπάϊ δὐϊαπηὰπ8 σιιά]αηβ, οἱ 78} 
Τιαζαγάπ πἀϑκνηηϑὶηὰ : 

11. ὕΣηϊδ πιαπαράϊ ἴῃ {Π|8. ΘΑ ΠΠΠθη Ἰαδάϊδ Π]Ὲ 11} σαϊάυθιἀ δάμη 

Ἰϑ[υ. 

12. ἵξευμηῖπ ἄαρα τπδπαροίηβ ἢ]α, (οἱ Κναπι αὖ ἀυ]πάϊ, Ἐ σαπάπϑ8- 

ἠαπάδηβ, ὑμαΐθὶ Κυπηλ ἰδιβ ἴῃ ἰαἰγαύαὐ]γιηάϊ, 

19. Νέιγμπη αἰΐβηβ ρβἰΚαθαριηᾶ 8} ἀὐγαπηπη Ὑἱ τα ρϑιηδίδη ἴπι- 

τη 18} γριά πη Οἴδηπα, {πα ἃ (ᾳ Κυϊπιαηᾶα ἴπ πϑ]η ἰγάα- 

ἦϊπ5, ἐπίπάδηβ. {{γὰ8]15 "" 

14. Βιρσαὺ ἐπᾶη ἴδίαβ δὰ (74) σαίαὶ ἂπα ἴπα, [νανὰ Τὰ σα- 

μηϑΠ1} Ἔ: 

15. ΟΝῚ ὃρβ ἴμπβ, ἀαύῃίαν διὸ; [(ἅ1, ὑππάδηβ {πθίηβ Κυϊπηῃ, 

᾿ἰἰαηβ. ἃπα [Ὁ]1ὴ Δ [116 π|8."ἡ 

10. Τμαύας-Πὰη πὶ Καπίέμδάπη [Ἰρϑη]ὸβ 15 ἤρα; δκΚ ὈΙΠΠδ 

αν νάϊ ηβ νὰβ ἰδίαβ, ἐπᾶπαῃ ρσαιηππάδαπμηῃ, ἐπαίοὶ ἐπαΐα γὰ8 

{Ππδιηπηα σϑη)δ 0, 14} ὑπαΐα σαϊανιἀδαπιη ἸΠ]Π18. 

11. Μεϊνδαϊάα πᾶ [ὃ τηδηᾶρθὶ, [6] γνὰ5-. ΠΗ Ἰηηπηα, ἰῃδη 

Τιάζαῦι νὸρι ἃ ὰ5. μ]άϊνα 14} αὐτά ἴπα πι8 ἀδπἐπάϊπ. 

18. Θυΐῃ-Π8 Ἰαα]δάθη ραιηδίαη. ἴπημηα ππαπᾶροθὶ, πηίὰ Πάυ[Ἰα- 

πη, 6ἱ ραίανι θα] {πὸ ἰάϊκη. 

19. ΤῆΔηαἢῃ ἐπάϊ Ἐδγοϊ(ἀϊοῖβ Κνυδίμαη ἀὰ [15 τὺ ον], 

{παΐθι ἢἰ Ὀδίθι(ἢ νδίῃέ ; (41, (ὃ τηδηδίθαβ αἴδυ πηπηα ρ ] 18." 

20. Ὑὀ[απα}--Πδπ. (ἀπηά] {πϊπα ὃ ἐΠ]Ζῶ αὐνγηπαπάδηδ, οἱ Ἰην ξθίηδ 

ἴπ {μ1Ζάϊ αυ] 4]. 

21. Ὑπάϊ αὐἰϊαα]δάπη ἀα ΕἸΠΡράμπ ἐπδιητηα ἔγαμη Β ἐπί οῖ 4 ἢ αδ- 

16 1ἀ1ὸ Ἐ Ἰὰπ Ὀδάπηῃ ἴπα Κυϊπαπᾶδηβ ,Εγάυα, ν]]οῖπια [δία σαίαίῃνδη." 

22, Οδρριίῃ ΕἸΠΡΡαΒ 14} Κυῖῃ ἀὰ Απαγάϊϊη 741} αἰίγα Απαγάϊαβ 

Δ} ΕἸΠΙΡΡα5 Κυδίμαη ἀὰ ἴδίμα. 
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ΧΙΙ, 9. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν 
Ἰουδαίων, ὅτι ἐχεῖ ἐστίν, χαὶ ἦλθον 
οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵγα 

.“ Ἵ 

καὶ τὸν «Τάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν 
ἂχ νεχρῶν. 

10. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, 
ἕνα χαὶ τὸν “άζαρον ἀποχτείνωσιν, 

11. Ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον 
τῶν Ἰουδαίων χαὶ ἐπίστευον εἷς τὸν 
Ἰησοῦν. 

12. Τὴ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλ- 
ϑὼν εἷς τὴν ἑορτήν, ἀχούσαντες ὅτι 
ἔρχεται Ἰησοῦς εἷς Ιεροσόλυμα, 

18. Ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίχων 
χαὶ ἐξῆλθον εἷς ὑπάντησιν αὐτῷ, χαὶ 
ἐχρ(αύγγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ἐν 
ὀνόματι κυρίου, (ὁ) βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 

14. Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐχά- 
ϑισεν ἐπ᾽ αὐτό, χαϑώς ἔστιν γεγραμ- 
μένον 

16. Μὴ φοβοῦ, ϑυγάτηρ Σιών" ἰδοὺ 
ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται χκαϑήμεγος ἐπὶ 
πῶλον ὄγου. - 

106. Ταῦτα (δὲ) οὐκ ἔγνωσαν οἱ μα- 
ϑηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδο- 
ξάσϑη [ὁ] Ἰησοῦς, τότε ἐμινήσϑησαν, 
ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμέγα 
χαὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 

17. Ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος ὃ ὧν μετ᾽ 
αὐτοῦ, ὅτι τὸν ““άζαρον ἐφώνησεν ἐκ 
τοῦ μνημείου χαὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ 
γνεχρῶν. 

18. Διὰ τοῦτο χαὶ ὑπήντησεν αὐτῷ 
ὁ ὄχλος, ὅτι ἤχουσαν τοῦτο αὐτὸν πε- 
ποιηχέναι τὸ σημεῖον. 

19. Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἕαυ- 
τούς Θεωρεῖτε, ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν" 
ἴδε, ὃ χόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλϑεν. 

20. Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐχ τῶν 
ἀναβαινόντων, ἵνα προσχυνήσουσιν ἐν 
τῇ ἑορτῆ᾽ : 

21. Οὗτοι οὖν προσῆλϑον «ριλίππῳ, 
τῷ ἀπὸ Βηϑσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ 
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, ϑέλο- 
μὲν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 

22. Ἔρχεται [Ὁ] «Φίλιππος χαὶ λέ- 
γει τῷ ᾿Αἀνδρέᾳ, χαὶ πάλιν [ἔρχεται] 
Αἀνδρέας χαὶ «ρίλιππος [χαὶ] λέγουσιν 
τῷ ἸΙησοῦ. 

9917 

Οορπουτῦ εὐροὸ ἰαγῦα τηυἱέα οχ [ὰ- 

ἀδρὶβ αυΐα 116 οἵδ, οὖ σϑποσαπέ ΠΟῚ 

ΡΓΟΡέου 1οἴππη ἐδηΐαμη, [δὰ πὲ 1,4 ΖΆΙΏΤΩ 

υἱάοσθηξ ἀθθιὴ [ἀξοϊζανὶξ ἃ τηοτέαϊξ. 

Οορίξανοτα πὸ δαΐθιη ΡΥ ποῖρῈ5 ἴδοθι- 
ἀοΐαμα υὐ οὐ 1.8 ΖΑΤῸΠπι ᾿πίοσῆβορσθηΐ, 

Θυΐα ταῦ] ρυορίου {Ππ]τῇ Δοϊθαπὺ οχ 

Ιυἀδοῖὶβ οὐ οσθάθυδπί ἴῃ [θίαπ|. 

Ιη ογδίπατῃ δαΐοτα ἐασθᾶ τπὰϊέα 4186 

γοποαὺ δὰ ἀΐθπὶ ξοίζὰπι, οὐτῃ δα! [6 πὲ 

αυΐα τϑηϊὲ [οἴ Ἡ]ΘΓΟΟΪ γτπδ 1, 

ἈΑροοροσπηξ ΤΆπη08 ΡΠ σατη δέ Ρτο- 
οοἴοσαπὸέ οὔυϊᾶπὶ οἱ, οὖ οἰδιηδθδπέ 

Οἴδηπα, θαπθαϊοξαβ 4] τϑηϊῦ ἴῃ ΠΟΙΠΪΠ6 

ἀοτηϊηὶ, τὸσ [{{τ8}6]. 

ΕἘῚλ ἰηνθηῖϊξ [Ιοἰὰ δίθι πη οὐ [6αϊ 

[ΡΘΓ δαπι, [οὖ (οτὶρίαπι οἰξ 

ΝΟΙΪ, εἴτηθσθ, 8114. ϑἴομ : 6668 σὸχ πὰ 

τϑηϊὺ (θάθηβ [ὈΡΘΟῚ ΡΠ] θτη 8 [1Π86. 

Ηδθο πο οορπογθιπιηΐ Αἰ (ΟἸΡῸ] οἰτιξ 

Ρτίηαπ, [θα απᾶπάο σ]οτιβοαίαξ οἱξ [6- 

[ἀ5, ἔππο τϑοογάδε [απὸ χαΐα πᾶ6ο δσδηΐ 

[οὐἱρία ἀθ θο οὖ Βᾶβθς ἔβοθσπμῃΐ εἰ. 

ΤοΓπποπίατη οὐσὸ Ρουβι θα δέ ἐαγθᾶ, 
ᾳαδθ ογὰῦ οὑπὶ 60 απο [,8ΖΔΙΠΠῚ 

τοσᾶυῖῦ 46 τποματηθηίο οὗ [πξοϊξαυτῦ ΘΌτη 

ἃ. τηοτία!ϑ : 

Ἐτορίοσθα οὖ ορυίδπι υϑηϊὸ οἱ ἔπτθᾶ, 

αΐα δαάϊοταπέ οαπῃ ἔθοι [6 πος [στ ατη. 

Ῥμασγιίαθι εὐρὸ ἀϊχοσπιηῤ δὰ ἰδπιθὲ 

ἰρίοβ. ὙἹάρεβ ααΐα ΠΗ] ρσοβοίτηαξ : 6666 
τηυσπᾶὰξ ἐοΐξαβ ροίξ θὰπι Δ ΡΠ . 

Εταπὺ δυΐθιη σϑηΐ]θβ φυϊάδτη δχ ἢϊξ 

41 δἰοθηάοσαηέ αὖ δάοτϊδαζεπέ ἰπ ἀϊΐθ 
ἔεοίτο: 

ΗΙ εὔροὸ δοοοίίασπιπὸ δά ῬΒΠρραπι 
ααὶ ογαῦ ἃ Βοίῃίαἰ 8 6 81114686, δὲ τοσα- 
Ῥαπὸ θὰπὶ αἰϊσοπέθξ Ποιηΐηθ, τυοϊατηὰξ 

Ιοἴατη νυ] άβθσθ. 
γος ῬΒΠΡΡαΞ οὐ ἀϊοϊξ ἀπάγθϑθ, 

Απάγρθαξ στασγίαμη δὲ ῬἈΠρραΞ ἀϊσαπὲ 

[οἴα, 

22 
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ΧΙ, 28. ἴδι ἴδίαβ. ἀπάμοῦ πὴ Κυϊ παπᾶς ,Κνδηιὶ ἢγ6114, οἱ [νέγάϊαάα 

(ὩΠῈ5 Ιη8η8.᾿ 

24, ,ΑἸηδῃ διηῦη, Κυϊπα ἴζνίβ, πἰθάϊ καύγπδ μγάϊξοϊβ σδανϊαίαηῦ 

ἴῃ δἰγίμα ραν! 16}, ΠΠ0ὺ ἀϊπαία ΔΕ ἢ; 108 7606] ραν ΠΕ}, πιᾶ-- 
δ ΔΚγδη ὈΔίἢ. 

20. οϑ'ϑδοὶ ἐ]) ἢ [ἀϊνα]α [δἰηα, [πα Κν οι ᾿χάϊ ἴδ} [(ἀ61 βάϊι 

[ἀϊνα!α [εἶπα ἴῃ ὑπδιηπια [αἰνῃνάμπ.,, ἴῃ Πἰθάϊηάϊ] ἀϊνοίπη Ὀδίγρὶ ἢ 

ἸΖΑλυ ΟΕ 

20. {4061 πηῖὶβ ἤγὰβ δηάθαμε)άϊ, ταὶκ 1άϊ||άϊ; [δ ἐμαγοὶ ἵπὶ Ἱκ, 

ὑπᾶγὰ} (ἃ ΔηαθαΠὐβ πηθίῃβ υἱίδη. παρά! Ἐ; 14} |αθάϊ ἤναᾷβ ΤῊΪ5 

Δηαδη οι! Ἐ, Γγάγά ἢ ἴπὰ αἰΐδ. 

Φι. (Νὰ [ἄϊνα]α τηθίηα ραάγόθηδαάδ 4} ἤγὰ Κνϊιπάι ἡ αἰΐα, πϑίεὶ 

ΠΙΚ τι8 {Π|Ζά!] Πνϑι!άϊ ; ἀκϑὶ ἀπίῃ Κνδιὴ ἴῃ {π]χάϊ ᾿νϑι]άϊ. 

28. ,Αἰΐα, πάθπηθι πδηῦ ὑποϊπεία "ς Κυδιὴ ἔπη {ὈΠὈΠἃ 8 ΠΙΠηΪη8 

{4} πάθῃ]. 718} αἰγα πάμῃ7." 

29. Μϑπᾶρθὶ {μδᾶη, (δὶ [{δίῃ, ρσαπάμπβ᾽δη81 Κνδίμαῃ ἐπϑιῃγῦη 
νϑίγύμδη. [πιά] Ἐ Κνδίμαη Αρσοίαβ ἀπ τηπηὰ γΟαϊά δ." 

90. Απάμὸξ ἴδῇιβ Δ} Κνδίῃ ,ΝῚ ἴῃ τηρίηα [ὃ [εἰϊὍμπα γαγέμ, δκ 

ἴῃ ἸΖνᾶῦδ. 

91. (Νὰ [1ἀύδ -1{Ὁ {πἰχάϊ τηδηδίδαάΐ, πὰ [ἃ γρὶ].ι5 {8 [ γνάπβ 

αϑναίγραᾶα αὐ. [ 

92. ,06} ἴπς 1041] υϑμάπη)αδα ΑΓ αἰγίμάϊ, 4118 δὐξῃϊηία ἀὰ τη 18." 

99. ΤΠ]αίαι}- ἐΠδῃ Ἰκν δῦ θδηαν͵αη 8, Ἀν] θ᾽ Κδιηπιὰ Ἐ ἀάπίπάα {Κα]-- 
ἀα ρδαάυϊῃηδη. 

94, Αμάμπὸβ ἴημα [ὃ τηδηασοὶ «ἡ 8ῖ8 μάυαδαμσμη ἃπὰ νυἱίδάδ, 

ὑπαίθὶ ΟΠ 5. {1|41 ἀὰ ἀϊνα, 74 Ὠνάϊνα ἐπα κυ! ῖβ, ὑμαύθὶ [Κα] 5 

ΤΓῸ ἀβῃάπ]]δη Ἐ (ἃ [ἸΠῸ8 ΤΠ η5 ἢ ἢγὰΒ ΠΠῸ [ὰ [ὉΠῚ18 ΠΠΔΠ5 Ὁ 

35. Κναΐίῃ ὑμᾶη ἄπ ἵἴπὶ ἴδίαβ Νάῃ 1610}] τη] Πα μδὲι ἴῃ ᾿Ζνὶβ 
Ἰ{τ, ραρριίῃ, {παηα δ Πα Πα 0} Πα ἀϊ{11, 6ἱ ΥἸΚΥΙΖ ἸΖΥΪΒ εἰ ραΐαμάϊ. 78 

(αϑὶ ραρϑὶθ ἴῃ τἰκνυῖζα εἰ νάϊῃ ναί σαρρίίῃ. 

90. (ὙΠαπαδ Πα Πα. Παθάϊ, σα]άπθοι ἢ ἀπ Πα Πα, οἱ [ἀπ]ὰ8 



ἘΝΑΝΘΊΝ, ΤΒ; 19;.28-.-..96. 

ΧΙ, 23. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεχρίνατο αὐτοῖς 
λέγων ᾿Ἐλήλυϑεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασϑῆ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου. 

34. μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
ὁ χόχχος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν 

ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόγος μένει" ἐὰν δὲ 
ἀποϑάνῃ, πολὺν χαρπὸν φέρει. 

20. Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπο- 
λέσει αὐτὴν, χαὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν 
αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 

420. Ἐὰν ἐμοὶ διακονὴ τις, ἐμοὶ ἀπκο- 
λουϑείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐχεῖ χαὶ 
ὃ διάχογος ὁ ἐμὸς ἔσται" ἐάν τις ἐμοὶ 
διαχογῆ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 

δ, νῶν, ἢ ψυχή μου τετάρακται, 

χαὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἔχ τῆς 

ὥρας ταύτης" ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον 

εἷς τὴν ὥραν ταύτην. 

28. “Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. 
ἤλϑεν οὖν φωγὴ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ κοι 
ἐδόξασα χαὶ πάλιν ἡ σεώφει. 

29, Ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς χαὶ ἀχού- 
σας ἔλεγεν βροντὴν γέγονέναι" ἄλλοι 
ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 

30. “Ἱπεκχρίϑη [6] Ἰησοῦς χαὶ εἶπεν 
Οὐ δι᾽ ἐμὲ αὕτη ἡ φωγὴ γέγογεν, ἀλλὰ 
δι’ ὑμᾶς. 

81. Νῦν χρίσις ἐστὶν τοῦ χόσμου 
τούτου. νῦν ὁ ἄρχων τοῦ χόσμου τού- 
του ἐχβληϑήσεται ἔξω, 

82. Κἀγὼ ἐὰν ὑψωθώῶ ἐχ τῆς γῆς, 
πάντας ἑλχύσω πρὸς ἐμαυτόν. 

38. Τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ 
ϑαγάτῳ ἤμελλεν ἀποϑνήσζχειν. 

94. ᾿Δπεχρίϑη [οὖν] αὐτῷ ὁ ὄχλος 
Ἡμεῖς ἠχούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ 
Χριστὸς μέγει εἷς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς 
σὺ λέγεις, ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνϑρώπου; τίς ἔστιν οὗτος ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀγϑρώπου; 

8ὅ, Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι 
μιχρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 
περιπατεῖτε ἕως (-Ξ- ὡς) τὸ φῶς ἔχετε, 
ἵνα μὴ σχοτία ὑμᾶς χαταλάβῃ" χαὶ ὁ 
περιπατῶν ἐν τῇ σχοτέᾳ οὐχ οἶδεν, ποῦ ἐν. ε 
ὑπάγει. 

386. Ἕως (Ξ ὡς) τὸ φῶς ἔχετε, πι-- 
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ΙΘΓὰ5 δαΐθηι ΓΘ ρομαϊυ οἷ ἀϊσθηβ 78- 

πἰΐ ποτὰ αὖ οΟἰαυϊ βοθίαν Π]Ϊὰ5 Ποχηἰηΐβ. 

ΑΙΔΘῺ ΔΠΊΘ (ἴ60 γΟ 15, ὨΪ ΠῚ ΟΊ ΔΗ ΠῚ 
ἔγατη θη οδάθηβ ἰῃ ὑθυγᾶπὶ ΤΠΟΥ ΠῚ 

ἐαουϊῦ, ἰρΙαπὶ [ὉΪὰτη τηδπθῦ: [1 δαΐοια 

τοῦδ απ ἔπ υϊύ, τηυ]θατ ἔπαούαπι ἃ θυ. 

αΐ διιαύ Δηϊτηϑιη [8η1, ρΘγἄθὺ θϑτη ; 

οὐ «αὶ οὐϊῦ Διηϊπιδτη [ἀᾶτὴ ἴῃ ΠΟΘ τηπη40, 
ἴῃ σἱύδιη ἃθύθγπδιη Οα[οαϊύ 6811. 

ΝῚ ααἷβ ΤῊ] τηϊηἰ [ὑγαῦ, τη [ϑαπδύαν, 

οὐ ὍΡῚ [Ὧπ| 6ρῸ, 1110 οὖ τηϊη  ὉΘῚ ΤηΘῈ5 

Οὐδ: ΠῚ ααβ ΠῊΪΠΪ τηϊη Πγαν θυϊύ, ΠοπουΪ- 
ΠοαθΙῦ θὰμπ ρϑΐθυ ΠΊΘῈΕ. 

Ναπο ΔΗΪπΊ8, πιθ8, ἐπηθαύδ, οἰ, οὐ χαϊᾷ 

ἀϊοδπη Ὁ Ῥαΐύβθυ, [Δ] νῆα τη6 οχ ποτὰ ἢδο. 
ρα ρῥυορύθυθα υϑηὶ ἴῃ ΠοΙδπι ΠΆΠΟ: 

Ῥαΐύθυ, οἰδυϊῆοδ, ἐμὰπὶ ποϊηθη. Ὑ᾽ ϑηϊξ 
ΕΙΘῸ ΥῸΧ 48. Ο86]0 Εὖ οἸαγῆσανὶ δὲ ἴΐ8- 
τὰ ΟἸΥΙἤοΔ8 0. 

Τυγῦδ ΘἸρῸ 488 [ὰαὺ οὐ δυάίοταί, 
αἸοθθαῦ ὑοηϊύγαθτη ἔμφούπμη οἴ : 4111 ἀϊ- 
οουδηῦ ΑΠρΘ]ὰ8. οἱ Ἰοοαῦαβ δ. 

Ἐοίροπαϊυ Ιοαβ οὲ αἰχὶύ ΝΟ ργορίευ 
Πη8 ΥΟΧ ᾶ80 γϑηϊύ [6 ῬγΟρίου σγοβ. 

μ παρε : , Ναπο ἱπαϊοίαπη οἰ τηπηαϊ, πῆς Ρηη- 
ΟΘΡ5 δυϊαβ ᾿πὰΠ4] οἰϊοϊθέιν ἔογαβ: 

ΕΓ 6ρῸ [Ἱ οχϑϊναύαβ ἔχθσο ἃ ἰθιγᾶ, 
ΟΠ ὑδηδπι 84 16 ἰρ[Ὁχη. 

Ηοο δυΐθμι ἀϊοοθαὺ Πρηβἤοδη5 ααᾶ 
πιοτύρ ἰθὺ του! 118. 

Βοίρομαϊο οἱ ἔασθα ΝΟΒ δι αἰ ν᾽ πηὰβ οχ 
Ιορθ φαΐ ΟΠ 5 ππᾶπϑύ ἴῃ ἀΘέθΓΠΏΤΩ, 
οὐ ααοιποάο ἔπ αἰοὶβ Ορογίοί οχα]έασὶ 
ΔΙ πὶ ΠΟΙΉΪ 15 ἵ 4αΐβ οἱ {6 Β]ὰ5. Πο- 
115 Ὁ 

ΠΙχιῦ ΘΥρΡῸ οἷβ [θα Αἀππς τηοάϊοαπι 
Ἰαπιθη ἴῃ στο ]β δ[Ὁ: διηθαϊαίθ ἄππι 1ὰ- 

Ομ ὨδθΘύΐβ, αὖ ΠῸΠ θη ΌΓδ 8 γοβ Θ0Π|- 
ῬΥΘμθηἀδηῦ; οὐ ααϊ διιθαϊαύ ἴῃ ἐβ ποθ τίβ, 
πρίοἷῦ αὰο γαδύ. 

Τλὰμ Ἰᾳσ6πι ᾿ιδο ϊς, οὐδ ἴῃ ΙΠΌΘ ΠῚ, 
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Πα Π δ 415. ναίγε μά! ἢ... --- ΤΗαΐα τοαϊᾶα ἴδιβ 18} σα]άϊ 78} σαίϑ! ἢ 
ΠΚ ἔδύγα ἵἴπη. 

ΧΙ, 57. ὅνα ἢϊὰ ἴπηηα ἰάϊκηδ σαϊάμ)απαάϊη ἴῃ δηάναίγἐ ῃ]α ἴζᾶ, ηἰ 

ϑα]άπθιἀδάπιη Ἰπηη]ὰ ; 

38, Εἰ ἐμπαία ναύνα Εἰ δοἰϊη5 ρυαύξιάπβ ἀϑιιμ]η δα δάϊ, ἐπαίοὶ Κυδίῃ 

ΕΥάυ)α, νὰβ ρσδ]άπθιάα μάπίοϊηάϊ! πηΐαγάϊ ἢ 8} 8118 ἔγά} 15 

Ὠγδηπηα, Δ Πα Πα} 15. ναῦν 7΄ 

39, Τυϊμεπὰ πὶ τπδμξδάπη ρα]άσθ᾽αη, ππὐὰ αὐίτα Κνυδίῃ Εἰ δοίδβ: 

40. (ΟΟΔΡ]Ϊπα14α ᾿ζὲ ἀπρῦπα 714} σαθάμπθ᾽αα ζῶ Παίϊγιδηα, 6] ηἰ 

ϑάυπμηϊἀδ θη ἀπραμη 714 τ ποῖπα Παίγεϊη. 14} σαναπαϊἀδαθίηα 18} 

σϑηδ[Πἀδα]άα ἴη8.ἡ 

41. Τμαΐα Κναΐ ἰπἰαθίαβ Ἐ, ἐμδη (ἢν νυϊμα 15, 78} τϑάϊάα Ὁ 
1η8. 

42. ὙΠδηὰΝ {πμδη (νἀ παύ}) 18} τι ὑπμάϊπη τϑῖκαπὶ ᾿πϑηδράϊ ρσ8- 

Ιάπθιαδ θη ἀὰ Ἰτηπηα, ἃκοὶ ἰαύτα Εδγθιἀϊπμη ἢἰ δηαῃάϊῃάϊζαη, 6ἱ ἃ 

(γπασῦρθιη Ἐ ἢ ἢ ἀϑναύνραηάϊ ναύν]Π6]ηἃ. 

43. Ἐυηδαδάθη ἄπκ τηάϊθ Ππάμσποίη τηδηηϊκα ὑπμάπθ ΠάμΠοϊη 

δαί8. ᾿ 

44. ἴτῃ ἴδίιβ. Πγὸριάα 18} ναί. , 5661 ραϊάθθοθι ἀὰ πιϊβ, πὶ 
σδ] 611} ἀὰ τη18, δκ ἄπ ὑπδιητηὰ (8678 η τη1Κ. 

458. 0Δ}} [46] (δ ντ τὰκ, (ἀντ παπᾶ (ἀπ α]απάδη πΚ. 

40. 9Κ ἸυΠδα ἴῃ {πδιηπηα [αν ηγάπ Κναηη, 6ἱ ἤνᾶζὰῃ [86] ρὰ- 

Ἰάυν)]άϊ ἀὰ Π|15, ἴῃ γἱκνίζα εἰ νἱίάι. Ἐ 

41. ,1ὰ}} 7α)0άϊ ἢνὰβ πηϑἰηάϊμῃ Πιάτπι5]ἅ1] νδύγαδιη 184} (εἴ) Ἐ ρὰ- 

Ἰάυ)]άϊ, Ἰκ πὶ [Ὁ] ἴπᾶ. π1ἢ {Ππ8η Κνδιη, οἱ [0] άπ τηδηαί α ἢ, ΔΚ 6] 

ϑδηδδ] άπ τηδηδίδα Ἔ, 

48. ὅϑ΄'δϑὶ γα 115 84} πὶ δηαπηιτα! ἢ ναύγαα τηθῖηδ, μδράϊα 

ἴπαηὰ [Ὁ] πάλη [Ἰκ: ναύγα ὑπδίοθὶ γδαϊάδα, ὑπαΐα [01 ἴπα ἴῃ [ρᾶ- 

αἰ] ἀαρἂ. 

40. τὐηϊὸ Ἰκ ἃ τη5 ΠΙΡίη πὶ γϑαϊαδ, ἂκ [δϑὶ (δ π6ᾶ1684 τὴῖκ αἰΐα: 

(Δ ἢ τὴἷβ ηδθυ [ἢ ἴσα ἄνα κΚυΐίημάι 7α1, ἔυα γδα)άιι. 

ἈΠΠ[, ΕἸ, , τ. {τρις ϑεήεὴ Ἐν ΙΝ ΥΝ] ΣΝ 

Π]0 0." 
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στεύετε εἷς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς 
γένησϑε. Ταῦτα ἐλάλησεν [ὁ] ᾿Τησοῦς, 
χαὶ ἀπελϑὼν ἐχρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

ΧΙΙ, 87. Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πε- 
ποιηχότος ἔμπροσϑεν αὐτῶν, οὐκ ἐπί- 
στευον εἰς αὐτόν, 

38. Ἵνα ὁ λόγος Ἣσαΐου τοῦ προ- 
φήτου πληρωϑῆ, ὃν εἶπεν Κύριε, τίς 
ἐπίστευσεν τῇ ἀκοὴ ἡμῶν; χαὶ ὁ βρα- 
χίων χυρίου τίνι ἀπεχαλύφϑη; 

39, “ιὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύ- 
εἰν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας 

40. Τετύφλωχεν αὐτῶν τοὺς ὀιρϑαλ- 
μοὺς χαὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν χαο- 
δίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

καὶ νοήσωσιν τὴ χαρδίᾳ καὶ (ἐπῆστρα- 
φῶσιν καὶ Ἰάσωμαι αὐτούς. 

41. Ταῦτα εἶπεν “Ἡσαΐας, ὅτι εἶδεν 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, χαὶ ἐλάλησεν περὶ πεν Κ ; 
αὐτοῦ. 

42. Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόν- 
των πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλ- 

λὰ διὰ τοὺς «ραρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, 
ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται" 

48. Ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν 
ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ 
ϑεοῦ. 

44, ᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν Ὁ 
πιστεύων εἷς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἷς ἐμέ, 
ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 

46. Καὶ ὁ ϑεωρῶν ἐμὲ ϑεωρεῖ τὸν 
πέμψαντά με. 

40. Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν χόσμον ἐλή- 
λυϑα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἷς ἐμὲ ἐν 
τῇ σχοτίᾳ μὴ μείγη. 

47. Καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν δημά- 
των χαὶ μὴ πιστεύσῃ (Ξεφυλάξῃ), ἐγὼ οὐ 
χρίνω αὐτόν" οὐ γὰρ ἤλθον, ἵνα χρίνω 
τὸν χόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 

48. Ὁ ἀϑετῶν ἐμὲ χαὶ μὴ λαμβάνων 
τὰ δήματά μου ἔχει τὸν χρίγοντα αὐ- 
τόν" ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησα, ἐχεῖνος χρι- 
γεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ον 

49. οτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐχ ἐλάλη- 
σα, ἀλλ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι 
ἔντολὴν. δέδωχεν τί εἴπω χαὶ τί λαλήσω. 
ΧΙ, 11. Ἤδει γὰρ τὸν παραδιδόντα 
αὐτὸν" διὰ τοῦτο εἶπεν [ὅτι] Οὐχὶ πάν- 
τες χαϑαροί ἔστε. 
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αὖ ΠΠΠ Ἰὰοἷβ [{}ϊ5. Ηδοο Ἰοοαίαβ. οἵξ 16- 

(5, οὐ Δ 06, οὖ δρβοοπάϊθ [6 80 οἷβ. 

Οὐπι δαύοιη ὑδηύα [ρηα ἔδο δὲ ςο- 
ΤΠ οἶδ, ΠῸΠ ΟἸΘἀθρδηῦ ἴῃ ΘΟ ΠῚ, 

ὕὐ ἴϑουπιο Εἰα186 ργορῃθύδθ ἱπηρ]θγθ- 

ὑὰ1 ααθιη αἰχὶύ Τ)οπηηΠ6, ααἷδ οΥραϊ ἰώ 

αὐαϊθαὶϊ ποίετο ἢ δὺ Ῥυϑοβίατη ἀομηϊηὶ οἱ 
τουθαὔαπη οἱ 

Ῥτορύθτθδ ποὴ ρούθγϑηὺ ογθάθσθ, αυΐϑ, 
ἰύθσαπη αἰχὶὺ ΕΓ αἰδ5 

Ἐχοδθοανιῦ οου]οβ ΘΟΥ ΠῚ] οὗ ἰπάαγδ- 

υἱῦ ΘΟΙῸΙΠῚ ΟΟΥ, αὖ ΠΟ νἱάρθδηξ οὐ] 15 

οὐ ἱπ θ]ορϑηὺ οογάθ οὐ θοηνθυύδηΐαν οὐ 
[1181 608. ' 

Ηδθο αἰχίύ ΕΠ4185 ααϑηᾷο νἱαϊὺ ρ]ο- 
ΤΙ οἷαβ, οὐ Ἰοσαύαβ ον 46 60. 

Ὑ ΘΥΠΠῚ ἐδ Π16})} οὗ 6Χ ΡΥ ΠΟΙΡΙ θὰ 5 τηυ]ο 

ΟΥΘαΙἀουπιηῦ ἴῃ απ, [Θὰ ργορίου Ῥἢδη- 

[805 Π0ῃ σομῆἑθθδηΐζαγ, αὖ ἀθ [γηᾶρορϑ 

ΠΟΙ ΘΙ ΪΟΘΥΘΗ αΥ: 

ἈΠ] οχουηῦ οηΐπι ρ]ουϊδη] ΠΟΤΩΪ ΠΤ 
τηϑ ρα. αδτη οἹοΥδπ ἀοἱ. 

Το δαύθμι οἰδιηδυῖὺ δὺ αἰχὶῦ Θαΐ 

ΟΥ̓ΘαΙδ ἴῃ π|6, ΠΟ ΟΥΘαΪΌ ἴῃ τὴθ [δ ἱπ 

ΘΌΠῚ 6 τ [1Ὁ ΠΊ6, 

Εῤ ααυϊ νἱάθὺ πη6, υἱάθύ ϑὰμῃ ααϊ τηΐ- 

[10 τη6. 

Ερο ἰὰχ 'ἴπ πη ππ| νηΐ, αὖ ΟΥΊΠΪ5 

αὉἹ οΥΘαϊὺ ἴπΠ ΠῚ 1π ἐθηθΌΥ5 ΠΟῚ 1Πη8- 
πθϑίύ. 

Εὖ ἢ ααὶ5 δαάϊουι σγουρὰ πιθᾶ οὔ ἤθη 
Οαἰοἀ!ουῦ, ΘΡῸ ΠΟῚ ἰπᾶϊοο ΘΠ: ὩΟΠ 

ΘΠΪπι Υ6Πη1 αὖ ἱπἀ]06 πὶ τηπηάαπι, [δα αὐ 
[ΑἸνι ἤοπη πιὰ πη. 

Θυΐ ἰρϑγηϊῦ τηθ οὗ πο δοεριύ γουρᾶ 

πηθ8, μαθοϑὺ ααὶ μα! σοὺ ΘΠ: [ΘΥΠῚΟ 46 ΠῚ 

Ιοοαύαβ [ἀπ|, 1116 ἰπαϊ]σα 1 οὰπ ἰπ ΠΟ- 

στὸ ἀΪ6. 

Θυΐὰ ΘΡῸ 6Χ Π16 ἰἱρίο πο [Ὁπ| Ἰοοαία5, 
[δα ααἱ τα [Ὁ πη ρύθυ, ἱρίθ υαξῃὶ πηδη- 

ἀαύαμι ἀδαϊυ ααἱὰ ἀΐοαπι οὐ φαϊᾷ Ἰοαπδτ. 

Βοϊοθδῦ θηΐπὶ αυΐβηδπι οἴου ααϊ ὑτ8- 
ἀθγθὺ ϑμι: ριορίθσοα αἰχὶὺ Νοη ο[εἰ5 

ΤΠ ΑἸ ΟἸΠΠΘ65. 
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ΧΙΠ, 12. Βιύπ6} ἐπα ἀϑέμνο! ἐδίπηβ 1ζὲ Ἐς 18} πᾶπὶ ν[} 65 (δἰ ηδ58, 

ΘΠ Δ ΚΠ] 7] η 5. αἴξγα Κναίῃ ἄπ ἴπὶ, απ ἢ, ἤνα ραίαν!α ἴΖΥ]5 ἢ 

13. (15 νδροϊα πὴκ 1άϊ γϑὶβ Ἐ 74} ἡτάπ]α ; νάϊ] Κυτθῖθ ἢ: ἴῃ ἀπκ. 

14. Τ[α0άϊ πὰ υδίμν ἰζνὶβ [ὀΐαπβ, ἔγάυ]α Δ} Ἰάϊ γ6 15, 18} 185 

[Κα]α ἢ ̓ Ζνὶβ ΠΠΠῸ {πνϑηδῃ [Οίμηβ. 

15. .)ὰ ἐπ δη άϊ ἄσκ δἱραῦ ᾿ἴζνὶβ, οἱ ναίνδ ἵκ ραίανια ἵἴζνυίε, 

ἔνα 15 ἰάαυ]άϊῃ. 

10. ,ΑἸηδη διηδῃ, Κυϊπα ᾿ζνῖβ: πἰ Ὁ [Κ]κ5 τηάϊζα ἐγάμἠϊη ἘΞ [6ἱ-- 

ΠΔΙΠΊΠη8,, ΗΠ δραύ [Ὁ] 5 πηάϊζα, {Ππδηηπηα, (Δ Πα] πα ϊπ {ἸΚ. 

17. ,ὙΠπαπᾶδ ἐπαΐα νἱξα, ἀπάαράϊ {Πα}, 1α θά] ἐάι} ἢ ὑπαΐδ. 

18. .ΝῚ ὈΪ 4145 ἴζν!β Κυϊμα: ἵκ νάϊ, ἢνγδι]8Π5 ρανδ]άδ; δἃκ 

6] ἀϑ.]Π0} ναύγ! ἢ! {πΠδΐα σαμπη ὃ ,ὅ.84.61 τηϑίϊα τ} τη15 Π]ά 10, Ἐ 

ἀϑμο δηὰ πὶ ἔαίγζπα (δῖπα. Ὁ 

10. ἘΥΔΠῚ Ππητηα Κν πα, ἴΖυῖβ, [δύνῃ Ζοὶ ναύγιηϊ, οἱ ὈΠΠδ νδγ-- 

{Πάϊ, ρσα]άπθ)] 1, ἐπαῦθι ἵκ ἴπη. 

20. οΑπιᾶη ἃιηθη, Κυι μα ἸΖν18 «861 Δηαηϊ πῃ ἐμδηδ, ἐμδηθὶ ἵκ 

ἸηΓὯΠ4} 8, Τὴῖκ ΔπαπΙ ἢ ; ΤΠ (ὯΔ 61 Τ1Κ πα! ἢ, δΔηα πη ἢ ἐπ δηδ 

(Δ η ] πα δη ΗΚ. 

21. Ὑμαία Κυϊθπαη45 ἰδῇιβ Ἱπάγοθηδάα Δμμηΐη ἢ νοἰν δα! 18} 

Κνδίῃ ,ΛΙηδη διηδη, Κνιῃδ, ἴζν!β, ἐπαΐθὶ ἄϊη5 ἴζναγα ρα]δνϑιθ! τηϊκ΄ῇ. 

22. ΤΠδαηὰἢ (Θἤναη ἀτι {15 τὺ ὑπάϊ [Πρ Π]ὺ5. ὑπαρκ]απάδηβ, Ὁ] 
Ὠνδη]απα Κνδίηι. 

23. ψάβαδ {πη ΔηΔ ΚΙ] η 45. ἀϊη5. {π|Ζὸ [ἸρΟη] δ ἴ5 ἴῃ θα ηᾶ 

Τδία15, ὑπδηθὶ ἔ]α [Τδα5. 

24, Ῥαπανια ἢ Ἐ {Ππὰη ὑπαϊητηδὰ, οἰ μηῦη Ῥαϊζγιιϑ. απ ἔα ἤηδη, ἤνἃ5 

νΟΠ, Ὀ ὑπᾶποὶ ᾿ναίῃ. 

20. Απδκιιηθιάα ἐῃδη 7ἀϊη5. [νὰ ἂπὰ Ὀαιηδ [ὁ[ι|5, Κναύμαἢ ἴπ- 

τηῷ «ΕΥἸάμυ)]α, Ὦνα5 Τ{Ὁ 7. 

20. Απάαπὸξ ἴδια 54. 1{|, {παππηθὶ ἵκ αἰδάμπρ᾽απα5. {πᾶμα Η]ά 1 



ἘΨΑΝΟΈΙΪ,. ΙΟΗ. 18, 12.---20. 

ΧΙ, 12. Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐ- 
τῶν χαὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, [καὶ] 
ἀναπεσὼν [-:- ἀνέπεσεγ]πάλιν εἶπεν αὐὖ- 
τοῖς Γινώσχετε τί πεποίηχα ὑμῖν; 

ι8, Ὑμεῖς φωγεῖτέ με Ὁ διδάσκα- 
λος καὶ ὁ χύριος, χαὶ χαλῶς λέγετε" 

144. Εὶ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς 
πόϑας, ὃ χύριος χαὶ ὁ διδάσχαλος, καὶ 

ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίππειν τοὺς 
πόδας" 

16. “Υπόδειγμα γὰρ ἔδωχα ὑμῖν, ἵνα 
χαϑὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, χαὶ ὑμεῖς 
ποιῆτε. 

106. μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ᾿ οὐκ 
ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ χυρίου αὐτου, 

οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαγ- 

τος αὐτόν. 
17. Εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἔστε 

ξὰν ποιῆτε αὐτά. 
18. Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω" 

ἐγὼ οἶδα οὺς ἐξελεξάμην" ἀλλ ἵνα ἡ 
γραφὴ πληρωϑῆ Ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ 
τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν πτέρναν ἐρᾷ τ 
αὐτοῦ. 

19. 4π' ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ 
γενέσϑαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε 
ὅτι ἐγώ εἶμι. 

20. “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμ- 
βάνων ἄν τινα πέμψω. ἐμὲ λαμβάνει, 
ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμι--: 
ψψναντὰ με. 

21. Ταῦτα εἰπὼν [Ὁ] Ἰησοῦς ἔτα- 
ράχϑη τῷ πνεύματι χαὶ ἐμαρτύρησεν 
χαὶ εἶπεν μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 

22. Ἔβλεπον (οὐν) εἰς ἀλλήλους οἱ 
μαϑηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίγος λέγει. 

28. Ἣν (δὲ) ἀναχείμεγος εἷς ἐχ τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰη- 
σοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς" 

24. Νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος 
πυϑέσϑαι τίς ἂν εἴη, (-ε- καὶ λέγει αὐ-- 

“τῷ Εἰπὲ τίς ἐστιν) περὶ οὗ λέγει. 

206. ᾿γαπεσὼν (δὲ) ἐκεῖνος οὕτως 
ἐπὶ τὸ στῆϑος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ 
Κύριε, τίς ἐστιν; 

20. “ποκρίνεται [οὖν] ὁ ᾿Ιησοῦς Ἐ- 
κεῖνός ἐστιν, ᾧ ἐγὼ βάψας; -- -ω]τὸ ψω- 
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Ῥο[βαδηη ΘΥρῸ Ἰανίξ ρϑᾶθβ ϑουπι δὲ 
ϑΟΟΘΡΙδ σοίἰτηθηξα, (πᾶ, ουτῃ Υϑοαθαΐδ- 
[οὐ 1ὔθτιιπι, αἰχὶἐ οἷς Θ εἰς ααϊὰ ἔροθυ πὶ 
γΟΡ]5 ἵ 

Ὑοβ γοοδύϊβ. πὶ Μδρί [0 οὲ ἀοχηίηρ, 
οὐ Ὀθπ6 ἋἸοἰ 5: [ἀπὶ οἐθηΐτη. 

δ ΘΥΡῸ ΘρῸ 1ᾶνὶ ρθᾶθβ σϑίξγοξ. ἀουηὶ- 
ΠῸΝ Οὗ πηϑρὶ 061, οὐ σὸβ ἀθθοίϊβ ΔΙ ον 
ΔΙΦΘΥΪΒ. Ἰᾶνᾶγθ ῬΘάρβ : : 

ἘΧΘΙΊΡΙ απ Θηΐπὶ ἀ6 41 γοθἱβ, αὖ 46 π|- 

Δαμηοἀ πὶ ΘρῸ ἔθοϊ γοθὶβ 1δα, δὺ σοβ ἴδ- 
οἰδύϊβ. 

ΑΥ̓ΠΘῚ ΔΠΊΘῊ ἀἶδο γορίβ, ΠῸη οἵδ [ον ς 

ΠΊΔΙΟΙ ἀΟΥηΪΠῸ [0, ΠΟΘ ΔΡΟΓΈΟΪ 5 ΤηδίοΥ 
60 αἱ τὺ 1] τη. 

51 ἢδ60 [οἰὐΐ5, Ὀθδύϊ δυϊεἰβ ΠῚ ἔδοϑγ-- 
{15 68. 

Νοπ ἀθ ομηΠΙθῈ15 γοθἷ5 ἀΐοο: ΘρῸ [οἷο 
αΟ5 ΘἸΘρΟΥ ΠῚ, [64 αὖ ἱπηρΙθααν [οτὶ- 

Ρίατα Θαΐ τηδηδαοαύ τηθοῦτη ρ8}6Π), [68- 
γα θΙὺ οοηὐγαι τη6 ΟΔΙΟΔΠΘῸΤ [ΠΠΠΠῚ. 

Α πιοάο ἀΐοο ψοθὶβ ρυϊὰβ σαδπὶ ἢδύ, 
αὖ οὐδ 5 οὰπὶ ἔδούπμι ἔαθυὶὺ φαΐ, ΘρῸ 
[Ὧπ|. ᾿ 

ΑἸΉΘῚ ΔΙΏΘ (160 νΟ 15, ααὶ δοοίρίῦ 

[1 4611 ΠΗΪΘΓῸ, Π16 δΟοΙρ᾽δ: ααΐ δα δι 

Π6 8δοοίριύ, δοοὶριῦ Θὰ 4] πι6 ταϊ[ὐ, 

Οὐτῃ Πᾶς ἀἰϊχι{{6ὐ ΙΘ΄, ἐαγθαίας οἱ 

[ρισιθα δὐ ργούθί αύῃβ οἱ. οὺ αἰχιὺ Απηθη 
δΙΉΘη 400 νοῦ αὐἷἱᾶὰ ὈΠῸΞ 6Χ ψοδὶξ 
ἐγαἀϑὺ πΊ6. ' 

ΑἰρΙοἰθρδηῦ οὐρὸ 84 ἰπνίσθιη αἸ[οἱρα]], 
Προ  αηύθα 46 αὰ0 αἰϊσογθύ. 

Εγαῦ οὐρὸ ὙθΟυ ΤΠ ΌΘἢ5 ὉΠῚ5 οχ αἰ[ςοἱ- 

Ρα] 5. οἰὰβ ἰπ Πππ Ιοα, απθπὶ αἰ] θαὺ 
Ια: 

Τππυϊῦ ΘἸΡῸ πυϊ]Ὸ ἰπιοη Ῥϑίσιδ οὐ 

ἀἸοῖδ οἱ Θυΐβ οἱ ἀθ χὰο ἀϊοῖι 7 

Τύδααθ οαπ Το (6 1116 Γαρτὰ Ρ60- 
ὑπ5 Ιοία, ἀϊοὶύ οἱ Πομῖπ8, ααἷβ οἱ ὅ 

Βοίροηαϊέ Το ΠΙῸ οἱ οὰϊ δρὸ ἰπ- 

ἐϊπούαπη ῬΆΠΘΠῚ ΡΟΙΓΘΧΘΙΟ. Εὖ οαπὶ ἰπ- 
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σἰθα΄. 784} υἱάάπρ)αηαθ. ἐπαπα Π]άϊ σαῦ ἰπάίη Θεϊπιδπὶβ ΘΚαγιδέάα. Ἐ 

ΧΠΙ, 27. 981}} δἴδν. ἐπαπιπια Η]άϊθα ἐμδῃ σόϊ ἴῃ 7ἀϊπαηδ, ϑδίδῃδ. 

Κνδίῃ {πὰπ ἀπ ἵπηπιὰ ἰδία, Τμδίθὶ ἐάμ)]5, ἑανοὶ Γργάσιὁ Ἐ! 

28, ὙΤπαύαἢ {πΠ8η ἀϊηβηθη ηἰ ἢ Υ̓́ {Π|Ζ ὃ Δπδκυμηθ]απάδηδ, ἀὰ 

ἢν Κνδίῃ ΤπηΠ1ἃ. 

20, ϑυμηάϊ! " πηπηάδάπη, οἱ" ἀπέ Ἐ αὐκα Ππαρθάϊάα ἴπαα5, ἐπαίοὶ Ἐ 

Κνδιηὶ ἵπθα ἰδία Βαροὶ ἐμἰζοὶ ἐπαύγ θα ἄπ ἀα]πάϊ, ἀϊἐπέμάα 

{πάϊπ| πη] δπι οἱ ἤνα οἱθάϊ Ἔ. 

90. ΒιΠᾶ ἀπάπαιη ἰπαπα ἢ]410 Ἐ ἰάϊηβ, [ἀπ5 σϑ]άϊἢ αὐ. ναβὰῇ 

ἐπαπ τ η5,. (68Ππ σα] “αὐ. Ἐ 

31. Κναῖι ἐμδη ἰδίαβ Νὰ ρσαίνὀγάϊ45. νυξ ἢ [Ππὰ5 πηδπ5 Δ} συίῃ 

ΠάμΠ11|5 ΤῸ ἴῃ ἸΠΊ1ΠηΔ. 

92. Ταθάϊ πὰ σαῦ πάθῃ! 8. ΤῸ ἴῃ Ἱπηπια, 741} σαΐ πάσποι 

ἴπᾷ ἴπ [158 18} (ἀπ5 πάμπμηϊαα ἢ Ἰηδ. 

99, (ΒανπΠὖπα, πϑύῃ 161}}} τη] τη] ἴζνὶβ τη. [Ὁ κΚϑιῦ τηῖκ 8} 

[νανὰ Κναίῃ ἅὰ ἱπιβάϊαμι, οἱ ἐπαάθὶ Ἱκ ρᾶσρα, 8 πὶ τπδριῃ Κνὶ- 

Τη8Π, 8} ἸΖν!5 Κυιύπδ πα. 

{Γ Απαθυίη ηἰυ)α οἰθα ἸΖν 8, οἱ {Π] ἢ ἴΖν!β τὺ, [νὰ ᾿κ δ]- 

δα ἴΖν!5, {Π61 14} 15 ἔτ] ἢ τὺ ἸΖν 15. ι 

90... ,(Β1 ἐπα αὐἰκαπηδηα ἔ 41141, {Π6Ὶ τηθὶπάϊ [Ἰρη]ὸβ Π] ἢ, 

Ἰαθάϊ ἐγαίηνα Ἐ Ππαθάϊα Ἐ τὴ} ἴχνῖβ πα." 

90. Τμδηὰδ Κναΐῃ ἀὰ ᾿ηηὰ Θοϊπηδη Ῥαϊζγαβ Ἐγάμυ]α,. νδα 

σαρσοὶβ 6 ΑπαΠαἤαπα5. ἰδίιβ Κναῦ  ΤΠδαοὶ ἵκ σαρρα, πἰ τιᾶρὺ τηΐκ 

πα 1ἀ1{{|4π; ΤΠ ὈΙΠΠᾶ 1 1{{618΄“. 

91. ὙΠαγὰ} Ῥαϊίσιιβ Κνϑίῃ ἀπ ἵπηηα Ἐτάπ)α, ἀπῃνὰ πἰ πηᾶρ' πὰκ 
ΙΔ }8 ἢ πα ἔ (ἀϊνα]α πηθίηα ἔδύν ἐμπακ [Δρ]8." 

38. Απάμὸῦ ἰδία βάϊΐναϊα ἐποῖπα ἔαύν τὴκ [Δ ρ}157 ΑἸηδη διηδη, 

Κνυιπα ἐππβ, {ποῖ μὰπα πὶ πγακοίἐῃ, ππίδ ἐπ τὴς ἰάικὶβ Καπηδη 

{Πγ1Π}Ὶ {Ἰπέ 81.“ 

ΧΙΥΝ, 1. (Ν1 Ἰηάγόθηά! ἴχναν Παίγυῦ. σα]άπθϑι ἢ ἀπ σαΐῃδα, 181} ἀὰ Τη15 
σα]άπ 6 1}. 

ὐωάμμ »«. ϑινννλνν ον νμμδνυδώννενλ,,..ἕ ων ιδυθδιι, ...,».......: ἱ 



ΕΥΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 

μέον [καϊ]( ἐπ) δώσω [αὐτῷ]. καὶ (ἐμ-)βά- 
ψψας [οὖν] τὸ ψωμίον [λαμιβάνει χαὶ] δέ- 
δωσιν Ἰούδᾳ Σίμωγος Ἰσκαριώτη (Ξ:-ου). 
ΧΙ, 27. Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰς-- 
λθϑεν εἷς ἐχεῖνον ὁ σατανᾶς. λέγει 
οὖν αὐτῷ [ὁ] ᾿Ιησοῦς Ὃ ποιεῖς, ποίη- 
σον τάχιον. 

28, Τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀγα- 
κειμένων, πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ" 

29. Τιγὲς γὰρ ἐδόχουν, ἐπεὶ τὸ γλωσ- 
σόχομον εἶχεν [Ὁ] Ιούϑας, ὅτι λέγει 
αὐτῷ [6] ησοῦς ᾿ἡγόρασον ὧν χρείαν 
ἔχομεν εἷς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς 
ἵνα τι δῷ. 

380. ““Ζαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκχεῖνος 
εὐθύς ἐξῆλθεν" ὴἡν δὲ γύξ. 

31, Ὅτε [οὖν] ἐξῆλθεν, λέγει [Ὁ] Ἰη- 
σοὺς Νῦν ἐδοξάσϑη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώ- 
που. χαὶ ὁ ϑεὸς ἐδοξάσϑη ἕν αὐτῷ. 

82. Εἰ ὁ ϑεὸς ἐδοξάσϑη ἐν αὐτῷ, 
καὶ ὃ ϑεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, 
χαὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 

33, Τεχγία, ἔτι μιχρὸν μεϑ' ὑμῶν 
εἰμί: ζητήσετέ με, χαὶ χαϑὼς εἶπον 
τοῖς Ιουδαίοις ὅτι ὅπου ὑπάγω ἐγὼ, 
ὑμεῖς οὐ δϑύνασϑε ἐλθεῖν, χαὶ ὑμῖν 
λέγω ἄρτι. 

84. ἙἘντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, 
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, χαϑὼς ἠγάπησα 

ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 
3ὅ, Ἔν τούτῳ γνώσονται πάντες, 

ὅτι ἐμοὶ μαϑηταί ἔστε, ἐὰν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν. ἀλλήλοις. 

90. «““έγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύ- 
οιε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίϑη [αὐτῷ] 
᾿Ιησοὺς Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι 
γὺῦν ἀχολουϑθϑῆσαι, ἀχολουϑήσεις δὲ 

ὕστερον. 
97. “έγει αὐτῷ Πέτρος Κύριε, διὰ 

τί οὐ ϑύγαμαί σοι ἀκολουϑῆσαι ὁ ἄρτι; 
τὴν ινυχήν μου ὑπὲρ σοῦ ϑήσω. 

98, “ποχρίνεται Ἰησοῦς Τὴν υυυαυχήν 
σου ὑπὲρ ἐμοῦ ϑήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέ- 
γώ σοι, οὐ μὴ ἀλέχτωρ φωνήσῃ, ἕως 
οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. 
ΧΙΥ, 1. Μὴ ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ χαρϑία; 
πιστεύετε εἷς τὸν ϑεόν, χαὶ εἷς ἐμὲ 
πιστεύετε. 

18, 27---Ἴ 4,1. 345 

ὑἰηχ [οὐ Ῥᾶηθπι, ἀθαϊ Τᾳὰἀδ6 Κ᾽ πιο Πΐ5 
ΘΟΔΥΙοὐΐβ. 

Εὺ ροίθ ὈαοοΘΊ αι, ὑὰπο ἰηἐγοϊγίὶ  ἴπ 

1ΠῸτ [αὐδηαβ. ΠΙοὶὺ οἱ Τοαβ Οπυοᾷ ἔδοϊκ 

ἔδο οἰἐ 15. 

Ηοο δαυύθη ἤθπη0 [οἰγὶῦ ἀἰβουτηθοη- 

ὑϊὰπὶ ἃ αὐἰὰ αἰχογύ οἷ: 

Ουϊάδη) οηΐμη ραΐαθαηῦ ααἴα ἸΟΟΌ]οἙ 

Βαθοραὺ Τπᾶδ8 ααϊδ ἀἰοῖς οἱ [θὰ ΕτηΘ 
θἃ α1Ὧθ ΟΡ [απὺ ΠΟΡΪ8Β δ ἀΐθπιὶ ἴθ- 

[[ἀτἢ. ἃ ΘρΘῊΪ5 αὖ Δ]αυἱὰ ἀδτού. 

Οτπη οὐρὸ δοοθριϑὺ 116 ῬΆΘΟΘΊ]δτη, 
Οχὶνῦὺ ΘοΟμδππο: οὐαῦὺ δαύΐθηη ΠΟΧ. 

Οὐπὶ ΘΥΡῸ οχι οὐ, αἰοϊύ Τοία5 Ναης 
οἸατΠοδύαβ ον. ΑἸ1ὖβ Ποιηϊηἶβ. οὐ ἄδθαξ 

ΟἸΑυΠοδύμβ οἱ ἴῃ 60. 

51 ἀθὰβ οι ποδία οἱ ἴῃ θο, οὐ ἄθι5 

ΟἸΑΥΙΠοδΙΌ Θαπὶ ἴῃ [Θιηθύ ἱρίο, οὖ οοη- 

ὑϊππὸ ΟἸΔΙΙ ΠΟ 0 ΘΠ. 

ΕἼ]1Ο11, Δ΄ πο τη απ γο ̓ βοα [ἘΠ||. 

Θυδουϑοϊβ τη6, οὐ ΠἸοαύ αἰχὶ Ππάδιοῖβ Θὰο 

ΘΡῸ γϑ4ο γὸβ ΠῸῚΠ ροίθ 5 σϑηϊτθ, οὗ 

γΟΌΪ5 αἴ6ο τποάο. 

Μαπάδύστη πονὰμη ἀο γοῦϊξ αὐ 41]1- 
σαῦϊβ ᾿Ἰησίσθτη, [οὐ ΑἸ]οχὶ τνὸξ αὖ οὐ 

γῸ5 ΟἸΠΠρ Δ Ό15. 1] 6611. 

Ιῃ Ποὺ οορποίοθηῦ ΟΠΊΠ65 41|8, ΠηΘὶ 
ΑἸ ΓΟΙΡῸΪ οἰοβ, ἢ αἸΘοὐοπθπὶ ΠΑ Υ ἐδ 

δια ᾿Ἰπυ] 661. 

Τοῦ 6δἱ ϑίπηοῃ Ῥβίτυβ Πουηΐπθ, πο 
γϑ 157 Ἐροίροπαϊθ Τοίαβ. Θὰο δρὸ νϑάο 

ΠῸΠ Ρούβθβ 116 τηοο [8ᾳμ1, [θα πι6 115 88- 

ἔθπα ροί[θᾶ. 

Ποῦ οἱ Ῥρύγιβ. Θυδιθ πὸ ροί[[πὶ 
06 ἴδαπϊ τηοο Ὁ ΔΗΪΠΊΔΠ ΠΊΘΘΤῚ Ρ͵Ὸ [8 
ΡΟΠΔΠ1. 

Βοίρομπαϊυ Τοίυξ Απἰπιᾶπη ἐπδιη ΤῸ 

ΠΊΘ ῬΡΟΠΘΒ᾿ ΑἸΩΘῚ ΔΠΊΘΗ αἴ6ο {ϊ01, ΠΟ 

οδηύδ 0 ρΆ]Π5 ἀοη6 0 Τη6 ἔθ ΠΘρΡΘΆ. 

Νοὴ ὑπγθούαν ΟΟΥ γνϑίγαπη: οὐ {5 

ἰπ ἄθαιη, δὲ ἴῃ πιθ ογβαϊίθ. 
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ἌΓΤΥ; ὦ ἴη ϑαγαδ δὐξίηβ τη θ᾽ η15. (ἈΠ Πν 5 τηδηδρὸβ Ππα; δἰμίμδη πἰθ8 

νϑ(οῖηδ, ἀϊὐμάπ Ἐ Κνδεμ)άςπ ἀπ ἴχν!5 , Οἀσρα τηδηνἼδη [144 Ἐ ἴΖν!85." 

9. (9848 ὑμδὴ 40άϊ σαρραᾷ (8}} πιδηῆν)α ᾿ζυὶβ (8, αἰίγαω Κυϊπηδ 

781} ἔγδηηδ ἴΖν18 ἀὰ ΤΠη15 ΠΠΠΐη, 6ἱ ὑπᾶγϑὶ ἴπ ἴκ, {πὰγὰ] Πα} Ἐ 78} 

708. 

4. 1} ἐπδάδὶ τ ρᾶρσα, Καπηαί 14} ὑπαᾶηα νἱρ Καπηυίῃ." 

ὅ. ΤΠ Κνδιῃ ἴπηηὰ ΤΠόηὰβ (ΕὙἸάμπ)α, πὶ νἱΐαπη Πνδῦῃ σαρΡΊΒ, 

78} Ὠνάϊνα τηᾶρῦμ ἐπᾶηὰ νἱρ Καηηϑη Κ΄ 

θ. Κνδίῃ ἵπιπια ἴδίιβ ἶκ ἴα [ἃ νἱρβ 8} [ππη]ὰ 1848 [ΠΡάϊπ8. 

ἀϊηβηαη ἢἰ ΚΥΪΠ Δ αὖ αἰίίη, πἰθα ὑπαίγ ἢ τη]. 

τ. ἷπι Καπιπμδάοιι. τὴὶκ Ἐ, ἀϊιμεπάα ἘΞ Καπίμδάσθις. [Δ ἘΞ αὐΐδῃ 
πηθἰηδηδ. 18} {πδη ἔγ8πι Πϊμηπηα πππαΐῃ ἵπα 718Π σαίδί ῃν ἢ) ἴη8.“ 

8. ἴτι ΕἸΠΡΡ5. Κνδίμαμ ἄπ ἴπππα ,ΕΥάσ͵α, ἄπροὶ ππ[15 ἐπᾶπᾶ 

ἃἰίδῃ : ὑμαύπἢῃ σαπδ πΠ(15 Ἐ. "ἡ 

9, ΤΠαρΐ Κνδίῃ ἵπηπια ἰδία, ϑναϊάπα τηδ] 15. πὲ Ἰζγὶβ νὰβ Ἐ 

78. 81 αἰιπη 885. τὴῖκ, ΕἼΠΡΡα ἢ (86] σαίδηῃν πλκ, ραίϑῃν αὐΐδη 18} 

Ὠνάϊνα {πὰ Κνὶμὶβ., Απροὶ πηΓ15. ἐπαπα αἰέαῃ“ Ὁ 

10. (Νὰ ρα!άμπθοϊβ, ὑπαύθὶ ἴκ ἴῃ δὐξίη 8} αὐΐα ἴπ τηϊβ 1 ῦ ὑπὸ 

ναύγαδ,, (Πὺ6ὶ Ἰκ γὸά͵α ἴΖνὶβ, δῇ τηῖ8. ΠΠΡίη εἰ τ ά]α; αἰ αἰΐα, [86] 

ἴῃ Π15 ΤΠ, (ἃ ἐάυι ὑπὸ νδύτἴνἃ. 

11. ,«(ἀα]άπ 6: ἢ} 115, ὑπαΐϑὶ ἴὶς ἴῃ αὐξίπ 8} αὐΐα ἴπ τηἷἰ8; Ἰΐῃ 

7ᾳ0άϊ πὶ, ἴῃ {Π|χὸ ναήγν σα]άμι 610} τηΐβ. 

12. ,Αἴηδη διηδη, Κυϊηα ᾿ζνὶβ: [θὶ σαϊάπθοοία Ἐ Ἰη18, ὑπὸ ναύγνἃ, 

ὑπὸ 8] ἴκ ἰάι}α, [4]} 15. ὑάα 0} 141} τηάϊζόηα ἐπάϊπη (άπ 11}, ππὐὰ ἵκ 

αἀὰ αὐ σαρρᾶ. 

18. ,16}} {Πιαὐοὶ ᾿ννὰ Ὁ} 16} ἴπ ΠΠΪΠ ΠΠΘΙ Πα ΙηΠ18, ὑπαῦα ἰάυα, 

οἱ πάμυμ)άϊἀάιι ἀἰία, ἴῃ {ἰπάιι. 

14. αθάϊ ἢνῖβ θ᾽ 4} 10 [π1Κ] Ἐπ πδιηΐη τηθὶπαηηδ, Ἱκ άπ]. 

15. αθάϊ πες ΕἸ} ὁ, ἀπαθαίπὶπ8 ᾿πθἰπῦ5. [α μά ϊα, 

10. {4} ἵκ Ὀ᾽ά)α αὐΐδη 18 δηπαύϑηα ραν κι ύι οΊ 10} ἴΖν!β, οἱ 

[1|άϊ τ} ἴζν]8 ἀὰ ἀϊνα, 



ἘΥΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 14, 2---10. 

ΧΙΥ͂, 2. Ἐν τῇ οἱχέᾳ τοῦ πατρός μου μο- 
ναὶ πολλαί εἰσιν" εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν 
ὑμῖν. [ὅτι] πορεύομαι ἑτοιμάσαι τό-- 
πον ὑμῖν. 

8, Καὶ ἐὰν πορευϑῶ χαὶ ἑτοιμάσω 
ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παρα- 
λήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα 
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, χαὶ ὑμεῖς ητε. 

4. Καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε (χαὶ) 
τὴν ὁδόν (οἴδατε). 

ὅ. “έγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐχ 
οἴδαμεν ποῦ υὑπάγεις, καὶ πῶς δυγάμε- 
ϑα τὴν ὁδὸν εἰδέναι (ΞΞ: οἴδαμεν τ. δ.); 

θ. “έγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Ἐγώ εἶμι ἡ 
ὁδὸς χαὶ ἡ ἀλήϑεια χαὶ ἡ ζωή" οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δε ἐμοῦ. 

7. Ἑὶ ἐγνώχειτε μέ, χαὶ τὸν πατέρα 
μου ἐγνώχειτε ἄν" χαὶ ἀπ᾽ ἄρτι γινώ- 
σχετεὲ αὐτὸν χαὶ ἑωράχατε αὐτόν. 

8, «“Ζ2έγει αὐτῷ «Ρίλιππος Κύριε, δεῖ- 
ξον ἡμῖν τὸν πατέρα, χαὶ ἀρχεῖ ἡμῖν. 

9. “έγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τοσοῦυτον 
χοόνον μεϑ᾽ ὑμῶν εἰμί, χαὶ οὐκ ἔγνω- 
χάς με, «Ῥίλιππε; ὁ ἑωραχὼς ἐμὲ ἑώ- 
ραχεν τὸν πατέρα" καὶ πῶς σὺ λέγεις 
“Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 

10. Οὐ πιστεύεις, ὅτι ἐγὼ ἔν τῷ 

πατρὶ χαὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἔστιν; τὰ 
ῥήματα, ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἐμαυ- 
τοῦ οὐ λαλῶ" ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μέ- 
γων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 

11. Πιστεύετέ μοι, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ 
πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί" εἰ δὲ μή, 
διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ (μοι). 

12. μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πι- 
στεύων εἷς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ 
κἀχεῖνος ποιήσει, χαὶ μείζονα τούτων 
ποιήσει " ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πο-- 
ρεύομαι, 

18. Καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὁνο- 
ματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασϑὴ 
ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἷῷ. 

14. Ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί 
μου, ἐγὼ ποιήσω. 

16. ᾿Εδὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς 
τὰς ἐμὰς τηρήσατε" 

- 16. Κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα χαὶ 
ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα ἢ 
μεϑ᾽ ὑμῶν εἴς τὸν αἰῶνα, 

341 

Τῃ ἄοπηο ῬδύγΙ 5. ΠΘὶ τη 8 [0165 τη] δᾶ 6 

[αηὖὐ: [1 40 Τηΐπιιβ, Αἰχὶ ΠΠ!Θ τ γοῦ 5: ααΐδ 

γαο ῬΆΓΔΤΘ σοδὶβ Ἰοοῦτη. 

ΕἘλ ἢ ΔΌΪΟΥΟ οὐ ῬΥΔΘρΡΔΙΔΥΘΤΟ υοδὶβ 

Ιοσαμη, ἰύθυτιηι σθηϊο οὖ δοοϊρίαπι γοβ δά 

Τη86 ἰρίαμη, αὖ ὉΌῚ [ὯΠΔ ΘρῸ οὖ σνοβ [1{|5. 

Εῤ σὰο Θρὸ γϑᾶο [οἱὐϊ5, οὖ υἱδιῃ [οἰἐϊ5. 

Πιοῖῦ οἱ Τμοηηδα Ποπηπθ, ΠΘίοἰ Πγτ5 

40 νϑάᾶϊβ, οὖ ἀποπιοᾶο ΡοΟ[ΓγπῸ8 Υἱδ ΠῚ 

[εἶτ Ὁ 
Τ οϊῦ οἱ Τοία5 Ερσο [Ὧπ| νἱὰ οὖ σψϑυϊ- 

ἰᾷ5 οὐ νἱύᾶ:: πθῖη0 σϑηϊῦ δα ρϑύγθπι Πἰ[Ἰ 

ῬΘΥ ΤΊ. 
51 σορηου 6.15 πη6, οὖ ΡύγΘΠῚ ΤΘΌΤΩ 

αὐΐαπθ ΘΟρΠΟΥ 6015: οὐ ἃ τπηοᾶο οορηο- 
(ΟἿὉ15. ΘΠ οὖ υἱα {Ὁ15 ΘΌΤη. 

τοῦ οἱ ῬὮΠΙΡΡαΒ. Ποπιῖπθ, οἰΐθηάθ 

ΠΟΡῚ5 ρδίγθμῃ, οὖ [ΓΠοϊῸ ΠΟΌΪ5. 

Ῥιοῖῦ οἱ Ιϑαβ Τἀμπύο ἐβπιροσθ το θί5- 

απ [ππη, οὗ ΠΟῸΠ ΘΟΡΊΠΟΥΙ ΓΒ τη6, ῬΗΪ- 

Πρρ6  Θυὶΐ γἱάϊῦ τηθ, νἱάϊὺ οὖ ρδύγθῃι: 

ααοπιοᾶο ἕὰ αἰοἷ5 Οἰδθπ 8 πο ΐ5 ῬΔέγθιη ὅ 

ΝοῸ οτραϊοβ ααϊα ΘΡῸ ἴῃ Ρδίγο οὐ 

ΡῬδύθι ἴῃ πη δἰ ψουθὰ απ ΘρῸ 1ο- 
ΠΟΥ γΟΌΪ5, ἃ Π1Θ Ἰρ[Ὁ ΠΟῚ ἸΟΘΌΟΥ : Ῥδύθα 

δαθη ἰπ 1η6 Π]8 68, ἰρίθ ἔδοϊς ορϑυἃ. 

ΝΟΠ ΟΥ̓Θα 5 ααϊᾷ ΘΡῸ ἴῃ Ρᾶΐγθ οὗ 

ῬδύΘΥ ἴπ τπηθ οἱ Ὁ ΑἸΙοαπὶη ΡΓΟΡύθυ ΟΡ Ι8, 

'ρίᾳ ογθάϊέθ. ῖ 

ΑΙΔΘΠ ΔΠΊΘη αἴ600 γοῦ]5, 401 οΥθαϊύ 

ἴῃ π|6, Οροῖῶῷ απᾶ886 ΘρῸ ἔδεϊο οὖ ἱρίβ 

ἔδοϊού, οὖ τηϑίουδ, μούαπι [χοἰ ού, αα18, ΘΡῸ 

8 ρδύγθηι νϑάο, 

ΕἘλῚ χυοάουχησιθ ρούϊουϊ 5 'πΠ ΠΟΠΪπΘ 
Τη60 Ποὺ ἔδοίδπι, αὖ ρ]ου Ποίαν Ῥαύθυ 

ἴῃ Π]1ο. 
51 αυϊὰ ρΘύΘΥ 5 τη6 ἴῃ ΠΟΙΠΪΠΘ ΠΊΘΟ, 

ἢοο ἔδοϊδπι. 
51 Πρ 15 τηθ, τηϑηαύδ τηθϑ, [ον δίθ. 

ΕΛ Θρὸ τΌρϑθο ρδίγθπι, οὐ δ] ίὰπι ρἃ- 
γϑοϊθύστη ἀδθὶύ νορθίβ, αὖ τπιδηθϑὺ γοἱ5- 

ΟὟΠῚ ἰπ ϑΘύθ ΠΠ1Π], 



3948 ἘΆΝΘΕΙ, ἸΟΗ. 1.:.47..:90. 

ΧΙΝ, 17. (ΑΠπηὰ Ἐ [πη] 5, ἐπαποὶ [ὃ τηδπδίδἐ [115 Ὁ ἢ τηᾶρ πἰπηδη, πηξὰ 
ηἰ [ΔΙμν ἢ ἴηα ἢἷῃ Καπη ἵπα; ἸΐΠ [ὰ8 Καππαΐῃ ἵπα, ππίᾶ ἴβ τ 
ΖΥ15 ὙἹΠῈἢ Δ} ἴῃ ᾿Ζνὶβ ΤῸ. 

18. (ΝῚ Ἰδίᾳ ἴζνὶβ ν᾽ ἀαναίγπδηβ; Κνΐηδ, δὲ ἵΖνίβ. 

19. ΟΝαύ 1610} 141} [ὁ πηδηδί Π]Ὸ 5 τὴῖκ πὶ ἐπαηδίθι 5 (ΑΙ ἄντ ; 

ΤΠ 105. (Δ ν 11} πὴῖκ, ὑπαίθὶ ἴκ Πα 7411 105 ΠὈάΠΗ. 

20. οἴη 1ἀϊπαμημμα ἄαρα αἰκαππάϊ 705, ὑμαΐίθι τκ ἴῃ δὐξζίη 1η6]-- 

ΠΔΠΊΠΊἃ, 18} 715 ἴῃ 115 18} Ἰκ ἴῃ ἴΖυ]δ. 

21. οσ'δθὶ Ππαράϊα Δηδθα πη 5 τηθὶπὸβ [8}} [δ Ἐά 1} ἐπῦβ, [ἃ Ὁ [ἀδἱ 

[1]. τηῖο ; 141 ὑπδη (61 ἐν Ἰ] Εις τὰκ, δ] αι, ἔγαμη αὐεϊπ πιθἰ Πα ηΠη8 

18} ἴκ δ ]ὃ ἴηὰ 1411 σαθαίγ ἰ}α Ἰτηπηα τὴὶκ {ΠΡ δῇ." 

22. ὙΠΑῚ Κναίῃ ἴπητηα, [πᾶδ5 (αἰ [ἃ Τ{καυ]ο 85) ΕΥάυ)α, ἢν 

ψΑΥΠ, δἱ ὉΠ[5 πηπη615 ἢ σα Αγ 7} πη ὑπὰκ {ΠΡ ᾶπη, ΤῸ {π|Ζάϊ τη8πηᾶ- 
᾿Ιδάάϊ εἰ γ΄ 

28. Απαμὸΐ ἴδίαβ. Δ} Κναίῃ ἀὰ τπππα (ἰαθάϊ πνᾶ5 πὶὶκ [] ἢ 

71 ναύγα πηθίη [δἰ Ἐάϊ. ἢ, 18} δἰία τηθίηβ ἔγ] 0 ἴπα 18} ἀπ Ἰπηπη8 

5416 0Π5 Β΄ 1411 (Ὁ]Π νὸβ. δὲ Ἰτηπηα σαίάυ]5. Ἐ 

24. ἴτῃ (κθὶ πὶ ΔἸ ἢ ἘΞ τὴ, τὸ ναύγάα πιρῖπα πὶ ἐαάϊΠ. 74} 
ὑπαία ναύγα, {παΐϑὶ μάπίϑ! ἢ, αἰ πηθίη, δκ {Ππ|8 (Δ πα] Πα] π5. τηῖκ 

Δ  1Π5. 

25. Τμαία γδαϊάδα ἴΖνὶβ αὖ ἴζυιβ υἱίδηδβ. 

20. ,Αἰμέμδη (ἃ ραγακΙδέπβ, δῃτηα [ἃ νϑῖμα, ἐμαποὶ (ηα θ 1} αὐΐα 

ἴῃ ΠΆΠΪη ΠΠΘΙΠΔΠΊΠηδἃ, [ἃ ᾿Ζνὶβ [Δ {61} 4]]αΐα 14} σαμηάπ 610} ἴΖν1β 

841115, ὑπαίθι Κναίῃ ἄὰ Ἰζνίβ. 

21. οΟδνδίγιμϊ! ὈΠΘΙ πὰ Ὁ Ἰχνὶθ, ραν] τηθῖὶη οἷθα ἴΖνὶδ; πὶ 

[γανδ [ὃ τηδηδίδι!5 οἱ ἰ0Π, ἵκ οἷρα ἴζνὶβ. πὶ Ἱπαγὸθηάϊπα ἸΖναῦδ 

Παϊγίπα,, ἢ ἔχάγἰ]άϊ πᾶ. 

28. «Ηἀυ[Ἰἀ δας, οἱ ἱκ Κυαΐῃ ἴζΖυὶβ , δ] μα 14} Κνϊπια αὐ 

ἸΖν δ... Ἰαθάϊ ἐΠ]δα δά! τϊκ, ἀϊε με μάπ {85 ἔαρὶποαδάριἢ, οἱ ἵἴκ 

ϑασρὰ ἀτι αὐΐη, πηΐδ αὐΐα τηθῖη8 τηάϊζα 1η15 Ἰ[Ὁ. 

29, {14} πὰ Κναίῃ ᾿ἰζΖνὶβ, [αύγι οὶ ναύγίϊ, οἱ Ὁ Π8 ναϊγιμάϊ, 

σα]άπ] 10}. 



ΕΥΑΝΟΈΖΪ,. ΙΟΗ. 

ΧΙΨΝ, 17. Τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, ὃ ὁ 
κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ ϑεω- 
ρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό" ὑμεῖς 
(δὲ) γινώσχετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν 
μένει χαὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 

18. Οὐχ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρ- 

χομαι πρὸς ὑμᾶς. 
19. “Ἔτι μικρὸν χαὶ ὁ χόσμος με 

οὐχέτι ϑεωρεῖ" ὑμεῖς δὲ ϑεωρεῖτέ με, 
ὅτι ἐγὼ ζῶ χαὶ ὑμεῖς ζήσετε. 

20. Ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσϑε 
ὑμεῖς, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου χαὶ 
ἜΣ ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου χαὺ τη- 
εἰπῇ αὐτάς, ἐχεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με" 
ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηϑήσεται ὑπὸ 
τοῦ πατρός μου, χἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν 
χαὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 

ὁ. «Δέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἴσχα- 
ριώτης Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν, ὅτι 
ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν χαὶ 
οὐχὶ τῷ χόσμῳ; 

28. ᾿Δπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐ- 
τῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου 
τηρήσει, χαὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει 
αὐτὸν, χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεϑα καὶ 
μογὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεϑα. 

24, Ὁ μὴ ἀγαπῶν μὲ τοὺς λόγους 

μου οὐ τηρεῖ" χαὶ ὁ λόγος, ὃν ἀχού- 
ετε, οὐχ ἔστιν ἐμὸς, ἀλλὰ τοῦ πέμ- 

ψαγντός με πατρός. 

2. Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν 
μέγων. 

20. Ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πγεῦμα τὸ 
ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόμα- 
τί μου, ἐχεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα χαὶ 
ὑπομγήσει ὑμᾶς πάντα, ἃ εἶπον ὑμῖν. 

7. Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην 
τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν" οὐ χαϑὼς ὃ 
χόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ 
ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δει- 
λιάτω. 

28. ᾿Ηχυύσατε, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν 
Ὑπάγω χαὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγα- 
πᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι 
πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων 
μού ἔστιν. 

29. Καὶ νῦν εἴρηχα ὑμῖν πρὶν γε- 
γνέσϑαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 

(4, 17---29. 449 

ΞΡ! αχη σουϊἐα δ, 4 αθτη τη ἀπ ΠΟΤῚ 
ΡούθιὉ ΔΟΟΙΡΟΥΘ, αυϊὰ ποὸῃ τυἱάθὺ θυχῃ 

Ὥ60 [οἷῦ Θὰ: γῸ8 δαΐθιη ΘΟρπΟ [Οἱ 5 

ΘαΠ, αἶα ἀρ γὸβ πιδηΘὈΪῦ οὐ ἴῃ γο- 

ὈΪ5 ουἹύ, 

ΝΟ το] πα α γῸ8 ΟΥ̓ΡΏΔΠΟΒ, ὙΘηΪ τη 

δα νοϑ. 

Ααμπο πηοάϊοαμι οὖ ΤΠ ι8 τη6 ἰϑγὴ 

ΠῸῚ νἱάθὺ: υὸβ δαύΐθιῃ υἱάθύϊβ πιθ, ααΐδ, 

ΘρΡῸ νἷνο οὖ σνὸβ υἱυθίϊβ. 

Ιῃ 1Π1οὸ ἀϊθ γοβ ὀορῃοίοθιβ αα]ᾶ ΘρῸ 

[πα ἰπ ΡῬαΐΓΘ ΠΊ60 οὖ Υ0Ὸ5 ἴῃ ΠΊ|6 οὖ ΘρῸ 

ἴῃ σ ὈΪ5. 

Θὰϊ μαροῦ τδηδαύδ πιθᾶ οὖ [θγγαὺ 

68, {Π6 οἱ χαὶ ἀἰΠριῦ πη8: ααἱ δαΐθηη 
ΑΠΙρὶῦ πὰρ, αἰ] ροθύαῦ ἃ ρϑίγθ τ160, δὗ 

6δροὸ αἸΠρᾶπι Θπὶ οὖ τηδηϊοίαθο οἱ ΠιΘ 

1ἱρίατη. 

Ποῖ οἱ [πάδϑ, πὸρῆ 110 οδυοί!β, 

Ποιηΐηθ, ααϊά ἕδοίαμπι οἱ. ααἱᾶ ΠΟΌΪ5 

τηδηϊ  αὐαγιιΒ 65 6 ἰρίαμπη οὖ ΟΠ 

τη 60 ὕ 
Ἠείροπαϊ ΙΘβὰ8 δὺ αἰχιῦ οἱ 51 ααὶβ 

αΠΠρὶς πη8, [ΘΥτπ Πα τηθαπη [Θυνϑἰῦ, οὐ 

ΡῬδίθυ. πιθὰβ αἰ ροὺ θὰπι, οὖ δὰ θὰπι 

γϑηϊθὰ5 οὖ τηϑηΠ10Π6ΠῚ ἃρια θυτῃ ἴδ- 

ΟἸΘΙΠῈΒ : 
Θυϊ ποὴ αἸΠριῦ πιθ, [ΘΥΠΠΟΠΘ5. Τ]Θ08 

ΠῸΠ ἰουναῦ: οὖ ἰβύπιο σθαι ΔῈΔΙ[Ὁ15, 

ΠΟ οἰ τπθὰβ, [θα οἷπβ 4] τ 10 ΠῚΘ 

ΡΔύΓ5. 

Ηδοο Ἰοοαΐαβ [πὶ σοὶ ἃραᾶ νὸβ 

ΤΠΔΠΘΠΒ: 
Ῥαγδοϊούαβ δαΐθιη, [ριυϊῦαβ ἰϑηούαβ 

4α6 πὶ τη θῦ ρδύθυ ἴῃ ΠΟΘ ΤΉΘΟ, 1116 

γοβ ἀοσοθὶῦ οἠηηΐα οὖ ἰπρσεγθῦ τ 

ΟἸηΠΐδ, Πα ΘΟ ΠΊα16. αἰΧΘΥῸ γΟὈΪ5. 

Ῥδοθπὶ τοϑ]παπιο γ0 015, Ρ8ΟΘΠῚ ΠΊΘΔΠῚ 
ἄο γορὶβ: πὸὰ ἀποιηοάο τηυπᾶπβ ἀδὺ 

ΘρῸ 40 γονῖβ. Νοη ὑὰγθθύιαν ΟΟΥ ὙΘ[ΠῈΠ| 

ΠΘαπ6 [ον θύ. 

Αὐάι5 ααϊα ΘρῸ αἰχὶ γ 15 δάο οὐ 
γϑηΐο δ τγοβ. δ᾽ αἰ] ρουϑῦβ π16, σδὰ- 
ἀογθϊβ αὐἰαπθ χαΐὰ ναὰο δὰ ρδίγβθμῃι, 

ααϊὰ Ῥδύθυ τηϑίου πι6 οἴ. 

Εῤλ πῦπο αἰχὶ νοδὶβ ρτΐαβ ααδηη ἢδύῦ, 

αὖ οὑπὶ ἔδούαπι ἔπουϊῦ οὐ Δ 15, 5 



350 ᾿ ἘΥΑΝΟΙΙ, 1ΦΗ: 14, 806: 9 16:5. 

ΧΙΝ, 80. Ὑπδπηδίδιι 5. Η]ὰ ἢἰ τηδί}]7α τα ἴζνὶβ ; Κυϊμἢ, [ἀ61 {Π1- 

Ζάϊ τηϑηδίδαάϊ τοὶ κιηδίῃ, 7411 ἴῃ τὴὶβ ἰ ὈΙΡΊ ΟΠ νύ. 

91. (ΑΚ οἱ υἰκαπηάϊ [ὁ τηδηδίδί 5, ἐπαίθὶ τκ δ] δαα, αὐξαῃ πηθῖ-- 

δηδ, 78} [ναἰνὰ δηδθάπα Ἐ 115 αἰΐα, ἵνα ἰά}ἃ --- υὐγϑ! ΠΠ, σαθρϑη 

{πα ῃγό. 

ΧΥ, 1. (ἴκ ἴῃ νοϊπαίσία ἐμαΐα Γαη]δἰπὺ 18} αἰΐα πηθὶπβ ναύγν] Ἡ{0. 

2. (ΑἸΙ ἰάϊηδ. ἴπ 118 ἀηθαἰγαηάδηδ ἀκύδη [σον] ἕ, πἀβηϊπ ἢ Ἰία; 

781 411 ἀκύδη θαϊγαηάαπᾶ, ρδῃγάϊπϑι ἢ τία, οἱ τηδηαρίζὸ ἀκύδῃ Ὀαΐ- 

γΓἀϊηδ. 

3. ,{ὰ 78 Ὠγάϊη]άϊ Π] αὑ ἢ ἴῃ {815 ναύταϊβ, ὑπ ΐ61 γϑαϊᾶα ἀὰ ἸΖΥΪδ8. 

4. "νι ά ἴῃ τπῖ5 8 ἵκ ἴῃ ἴζνὶβ". νὰ [ἃ νοϊπαῦάϊπβ Ὡἰ πηὰρ 

ἈΚΥΔΏ Ὀδίγαη δῇ [15 ΠΠΡἷπ, πἰρα Τῦ ἃπα γνεϊπαίσγινα: ἴνϑῃ πῃ 188, 

πἰθα ἴῃ τη15 {Π]Ὸ }. 

5. Οἷκ πὰ ἐμπαία νοϊπαίτία, ΤΠ }π5 νοἰηδίάϊηῦβ. [δ 6] νυ} Τὴ 118 

Δ} ἸΚ ἴῃ Ἰπηηη8, [ἃ Ἐ ὈΔΙγ 11 ἈΚΥδἢ τηδηδρ, ἐπαῦθὶ πὰ} ΠΗΚ ΠΙ 1η8-- 

σας ἰάυ]δη Πἰ γιέ. 

0. ΟΝΙρα ἴδοὶ νυ ἴῃ τηΐ8, ἀϑναίγρααα Ἐ αὐ [νὰ νοϊπαίάϊπβ 78} 

σαι μαύήγβη! ἢ 18} σα} 848 Ἐ Δ} ἴῃ [ὃπ ρα]αρ]απα 74}. ἸηὈΓΔΠπη78 648 ἢ. 

“. ,Αὐίμδη 4041 {Ἰ᾿ιὲ} ἴῃ τηθ 718} ναύγαδ τηθίηα ἴῃ ἴΖνυι8 {1πη6, 

{παΐδηνδη ὑπδὶ ν]]θι0}, ὉΠ]. 714 ναίγ ἢ ἴΖν!β. 

8. ,ἴη ἐμδιηπια μάθῃ! 5 ἸΓῸ αἰΐα πιθίηβ, οἱ ἀκύδπ τ᾿πᾶπᾶρ θαί- 

τά 0} 18} ναίγυ πιά} πηθὶηάϊ [ἸρΟ 708. 

9, οΟναίνα {τ ἀ8. της αἰΐα,, εἴναϊι ἵκ ἔτ] δᾶδ. ἴχγιθ: ὙΠ ἢ ὧι 

[υἸαϊνάϊ τηρὶηά]. 

10. Τα θά] Ὡπαθαίηη5 τηθὶπὸβ ἐα μά 14 Ἐ, Πα ἴῃ Ια νάϊ τηθὶ-- 

πάϊ; [νγαϊνὸ Ἰξς Δηδθα ΠἸη5 αὐ! η5 ΠΊΘῚΠ15 ἔα 14, 14} νὰ ἴῃ ἐτ]- 

αἰπγάϊ 18. : 

11. Ὑπαεαίΐα γόσ]αα ἴχν!β, οἱ ἐδ. 8 Ἐ πηθίηδ ἴῃ ἴζν]5 [141 184} ἔὰ-- 

δα 5 Ἐ ἸΖναγα πϑ[Ὁ}}} ἀϊα άπ. 

12. Τπαία {{Ὸ δηδθαίη5 πηθίηδ, οἱ {γ] ἢ ἴΖνὶβ τὺ, [ναΐνᾷ Ἱκ 

[]0 46 ἴΖν]8. 

18. ,Μάϊζοίῃ {πϊχάϊ [τἸαϊπνάϊ Ἐ τηδηηα ἢἰἱ παράϊι, οἱ ἔνα [(ἀϊ-- 



ΕΥ̓ΑΝΟΕΙ, ΙΟΗ. 14, 30---Ἴ5, 43. 

ΧΙΥ͂, 30. Οὐκέτι πολλὰ “λαλήσω μεϑ' 
ὑμῶν" ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ χόσμου ἄρ- 

χων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐχ ἔχει οὐδέν, 
81. ἀλλ: ἵνα γνῷ ὁ κόσμος, ὅτι 

ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ χαϑὼς ἐνετεί- 
λατό μοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ" ἐγεί- 
ρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦϑενγ 

ον... Ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος ἢ ἀληϑιγή, 
καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἔστιν. 
ΟΣ χλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον 

καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρ- 
πὸν φέρον, καϑαίρει αὐτὸ, ἵνα χαρπὸν 

πλειόνα φέρη. 
8, Ἤδη ὑμεῖς καϑαροί ἔστε διὰ τὸν 

λόγον, ὃν λελάληκα ὑμῖν" 
4. Μείνατε ἐν ἐμοί, χἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

χκαϑὼς τὸ χλῆμα οὐ δύναται χαρπὸν 
φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ 
ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἕν 
ἐμοὶ ΕΠ: 

ὅ. Ἐγώ εἰμε ἡ ὙΎΡΟΝΗΣ ὑμεῖς τὰ 
χλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὺ χἀγὼ ἐν 
αὐτῷ, οὗτος φέρει χαρπὸν πολύν, ὅτι 
χωρὶς ἐμοῦ οὐ ϑύγασϑε ποιεῖν οὐδέν. 

θ. Ἐὰν μή ΤῈΣ μείνῃ ἐν ἐμοὶ, ἐβλή- 
ϑη ἔξω ὡς τὸ χλῆμα χαὶ ἐξηράνϑη, καὶ 
συνάγουσιν αὐτὰ χαὶ εἷς τὸ πῦρ βαλ- 
λουσιν, καὶ χαίεται. 

ἢ Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ χαὶ τὰ ῥή- 
ματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὁ ἐὰν ϑέλητε 
αἰτήσασϑε, χαὶ γενήσεται ὑμῖν. 

8. Ἐν τούτῳ ἐδοξάσϑη ὁ πατήρ 
μου, ἵνα χαρπὸν πολὺν φέρητε χαὶ 
γεγήσεσϑε ἐμοὶ μαϑηταί. 

9. Καϑὼς ἠγάπησεν ψεξιὉ πατήρ, 

κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς. μείνατε ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τὴ ἐμῇ. 

10. ᾿Εὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, 
μεγνεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, χαϑὼς ἐγὼ 
τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρὸς τετήρηχα χαὶ 

μέγω αὐτοῦ ἐν τὴ ἀγάπῃ. 
11. Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἵνα ἡ χα- 

ρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ἢ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν 
πληρωϑῇ. 

12, Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ, ἵνα 
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, χαϑὼς ἠγάπησα 
ὑμᾶς. 

18. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς 
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δὰ ΠΟῸῚ χηυϊία ἸΟαῸΔΙ τυοίβουχη: 

γϑηϊῦ ΘηΪΠῚ ῬΥΪΠΟΘΡΒ τηὰπαϊ Παϊΐὰ5, οὐ ἴῃ 

1ὴ8 ΠΟ Παροῦ ααϊοαδηη, 

δορά αὖ σορῃοίοαῦ τηππ τι χα ἀἰ]ρῸ 
Ρδίγθιῃ, οὖ [Ἰοὰὐ τηδηἀαίαμη ἀθαϊῦ τη] ὶ 

Ρδΐίοι, [1 ἴαοϊο. ϑαγριίθ, ϑϑμλβ Ὠΐπο. 

Ερο [Ὧπὶ Υἱῦβ γϑτᾶ, 

ΔΡΎΪΟΟ] 8, Θ[Ὁ. 
ΟἸηπθιὴ ὈΑΙ πη θ ἴῃ Π16 ΠῸΠ ἔθγθη- 

ἔθη ἕτππιούαπι, (0116 θατη, οὖ οηπθτη αὶ 

ἔουῦ ἱπαούατη, Ῥασρϑ ϊῦ Θαπ αὖ {ταούατη 
ῬΙῸΒ. δἰογδῦ. 
δι γῸ5 ΠΙΌΠΑῚ οἰὉ5. ῬΤΟΡΌΘΙ [Θχγηο- 

ΠΘΗΥ 4Π6ΠῚ Ἰἰοοαύα5 [ἀπ σΟΡ]5: 

Μαποίθ ἴῃ π|6, οὖ ΘρῸ 1π τυορὶβ. δ᾽- 

αὐ ΡΙπΊ65 πο ροΐοί ἴθυσ ἔγαοίστη ἃ 

[ϑμχθῦ ᾿ρίο π1Π τηϑη οὐ ἴῃ υἱῦθ, Ὁ ἢΘ0 

ΥΟ5 ΗΠ 1 Τη6 τη} [6 Υ]015. 

οὐ Ῥδύθι πΊ618 

Ἐρο [ὯπΠ| νἱ 5, τὸ ΡΔΙμηϊύ65: ααΐ Πηᾶ- 

ποὺ ἴῃ Π|6 οὖ ΘΡῸ ἴῃ 60, [ῖο ἔετὺ ἔτυ- 

οὔαπι τα] 1, αα18, [1Π6 τη6 Ὠ181] Ροΐθ- 

[ ἔδοθσβϑ. 

(ὮΙ ααἰβ ἴῃ Τὴη6 ΠῸΠ πη ης6γ]ῦ, τηϊζθ- 

ἰᾺΥ ἔοταβ [Ἰοὰὺ ρϑΙη65 οὖ διαϊύ, οὐ 60]- 

Τρ Θηὖ 608 οὗ ἴῃ φῆι τηἰϊζὑὰηὐ, οὐ δι ἀθηΐ. 

ΚΙ τηϑηΓΟΥ1|5 ἴῃ πὶ6 οὖ σϑυρϑ, τηθῶ 

ἴῃ το ]5 τηδηςουϊηὐ, αποάουτηαπ8 σγο]8- 

ΥἰΕ5 ρούρεϊβ, οὖ ἢθὺ γοῦ!β. 

Ιῃ Ποὺ οἸαυϊβοαύαβ οἰ ρδύθυ πηθὰβ αὖ 

ἐναούστη Ῥ]ατϊτησπὶ θαι οὐ οἐβοῖδ- 

τηΐηὶ πιϑὶ αἰ [οἱρα!}]. 
Βιοαύ ἀΠ]Ποχὶδ τὴθ ραύθυ, οὖ 6ρῸ αἸΠ]6χὶ 

γΟ5: πηδηθίθ ἴῃ ἀἸ]Θοὐϊο 6 πηθἃ. 

51 ργδθοθρίδ πηθᾶ [ΒΥΥΔΥ ΘΥὉ15, ΤΠ1816- 

ὈΠῚΒ ἴῃ αΠ]θούϊομθ τπθᾶ, [σαῦ οὐ 6ρῸ 

Ῥδύυ5 ΠΊ6Ὶ ργδθοθρύδ [ΘΥΥΔΥΪ οὖ τϑ 60 

ἴῃ οἰὰβ αἰ] θούϊοπθ. 

Ηδθο Ἰοοαΐαβ [ἀπ γοὉ]5 αὖ σϑυαίαπι 
ΠΊΘΌΙη ἴῃ ψΟΌΪ5 [1ὖ οὐ σδαάίαπι γϑ[{τιτη 

᾿πΡ]Θαύαγ. 

Ηος οἱ ργδϑοθρύμπι ταθαπι, αὖ 41|1- 

θαύϊ5 ᾿πνίοθιῃ [οαὺ ΑἸ]Θχὶ Ὑο8. 

Μαίοτοιι πδς αἰ] δούϊοπθπι πθπιο μαρθύ, 



ΣῊ, ΠΝΆΑΝΘΕΝΙ, ἸΘΗ: 15.  ΞΞ 6: 

γαϊα (θη ἸΔρ,] ἢ Γαήν {] πα 5. [6] η8Πη8. 

ΧΥ, 14. “ὺ5 ΕἸ) δπαβ. τηθὶπάϊ {ΠΠαὐἢ, 14041 ἐάα]10, ἐμδίθὶ ἴκ 8π8-- 
Ρίπας ἴζυ]β. 

15. ΤὨδηδίοι 5 ̓ Ζνὶβ 1 Κυιϊῦμα [Κ4] Καη5,. απἰὸ [14}18 πὶ νάϊΐ, 

νὰ ἰάα} ἢ 8 ἔγαυ)ω; ΤΠ Ἱκ ἴΖνὶβ Κνδίῃῃ πα 5, ππίδ 411, ἐπαΐδὶ 

᾿άἸἀὰ αὐ δἰ! ᾿ηθΙπδ μηδ, σα κδηηϊάα, ἸΖΥΪ8. 

10. (ΝῚ 715 τὴῖκ ραν) αδαπθη, ἀκ Ἱκ σαν] αα ᾿Ζν 15 (2αἢ, σαμαΐίαα 

ἔσυϊ5) Ἐ, Οἱ 715 (ηἰνάϊι 1811 ἀκύδὴ Ὀδίγά 1} 18} ἀκυδη ἴζναυ ἀὰ ἄϊνἃ 

[1|άϊ, δ᾽ {παίδηνα. (61 Ὀϊα])] 1 αὐΐαη πῃ ΠΔΠΠ ΠΟΘΙ ΠδΙηπηα, ΡἸΙῸ 

ἸΖΥΪΒ. 

17. Τμαία δηδοϊπᾶδ ἴΖΥ15, οἱ {] 0 1Ζν15. τ]. 

18. Τανάϊ [ὁ πηδπαίδαβ ἴζυὶβ ἢ]άϊ, Κυπποιίῃ οἱ πὴκ ἤπηηδη ἢ 

12Υ15 ΠΗ] ἀϊάδ. 

190. 7ενάϊ {π1|5 [αἰ νάυβ νι, ἀϊπύπάυ [ὁ ᾿ηδηδίδαβ Ἐ [νᾶ- 

(λη5 Ἐ ἐδ] ; αὐπύμαη πηίὰ τ. ὑπᾶπηιηα [αἰ νάϊπ πὶ {ΠΠ]α}, ἀκ Ἱκ 

ϑανα]άα ἴΖυῖβ 5 (Πδιητηδ αίγ νά, ἀπ ε]8 Β]άϊ ἃ ἴχνβ [ὃ τηδηα ὁ 8. 

20. ,Οδϑιμαποῖῃ {118 ναύχαϊβ, ὑμᾶίθι ἴκ Κναῦῃ αἀὰ ἴζσνιΒ ,ΝΙ 

[Κα]Κ5 πηάϊζα ἔγάυ}η [ΘΙ πδιητηδ΄: 8081 1η1κ νγόκαη, δ} ἴζυ]5. νγ]- 

Καηᾶ; Ἰαθάϊ πιϑῖη ναύγα [αἰἀϊἀ δ θ᾽ηα, 141} ἴζναν [αἰ άϊηδ. 

21. (ΑΚ ἰμαία 8]]1δύω ἰδιυ)απα ἸἴΖΥ1Ὶ5 ἴῃ ὨΔΠΊ18 ΤΠΘΙΠη18, πηὐδ ἢ] 

Καπηὰη ὑπᾶηδ [Δ η6] απ άδη ΤΉΪΚ. 

22. (ΝΙΝ Κνδηη)άμπ 14} γδαϊαδα)]άπ ἀπ ἴηι, δ'αναύνην πὶ μαράϊαξ-- 

ἀρῖπα ; 108 πὰ Ἰηϊ!]δηβ. αἰ μα θαηα ὈΠ γαγαύνε (δἰηδ. 

23. οὔδθὶ τὴς Π]ά 1}, 7184}1 αὐΐδη τηθῖπδηδ ἢ] 6}. 

24, ἴτῃ ἐπὃ ναύτίνα εἰ ραϊανί δ ]άϊπι ἴῃ ἴπὰ, ὑπὸϑὶ δηΐμδν ἀϊπ8- 

μὰη ἰ ραίανι ἃ, ἔγαναύνηῦ ἢἰ Ππαράϊαδάριηα; Τὰ πὰ 14} βαίνῃ 

Πη1Κ]Ἐ 74} Π)]άϊαδάπη 181} τὰκ 184} αὐΐαῃ τηθ]Π8Πδ. 

20. (ΑΚ οἱ υϑι!ηδάδαϊ! ναύγα ἐὑμαία σαμηηδ] ὃ ἴῃ νι αα ᾿Ζᾷ, εἱ 

»Ἐπάϊαδάπη τὴῖκ ἃγν]ὸ.“ 

20, ,Αἰμίμδη ὑμδη Κυϊπ ἢ ραχακιδίαβ, ὑπδηθὶ τς Ἰπίδηα)]α ἸΖΥῚΒ 



ἘΨΑΝΟΈΙ͂, ΙΟΗ. 15, 14---20. 

ἔχει, ἕνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ϑὴ ὑπὲρ 
τῶν φίλων αὐτοῦ. 

ΧΥ, 14. Ὑμεῖς φίλοι μού ἔστε, ξὰν σίοι-- 
ἣτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 

15. Οὐχέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι 
ὁ δοῦλος οὐχ οἶδεν, τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ 
χύριος" ὑμᾶς δὲ εἴρηχα φίλους, ὅτι 

; πΣΕΡ “ 
πάντα, ἃ ἤχουσα παρὰ τοῦ πατρός 
μου,- ἐγνώρισα ὑμῖν. 

106. Οὐχ ὑμεῖς μὲ ἐξελέξασϑε, ἀλλ᾽ 
ἐγὼ ἐξελεξώμην ὑμᾶς, χαὶ ἔϑηχα ὑμᾶς, 

ε 
ἵγα ὑμεῖς ὑπάγητε χαὶ χαρπὸν φέρητε 
χαὶ ὁ χαρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὃ τι ἂν 

ἈΡ τἢ ᾿ ἐὰν ἐο , 
αἰτήσητε τὸν πατέρα ἕν τῷ ὀνόματί 
μου, δώῃ ὑμῖν. 

117. Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγα-- 
πᾶτε ἀλλήλους. 

18. Νὶ ὁ χόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώ- 
ο ΕῚ " - ς - 

σχετε, οτι μὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 

19, Εἰ ἐκ τοῦ χόσμου ἦτε, ὁ χόσ- 
μος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει" ὅτι δὲ ἐχ τοῦ 
κόσμου οὐχ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην 
ὑμᾶς ἐχ τοῦ χόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ 
ὑμᾶς ὁ χόσμος. 

90. Μνημογεύετε τοῦ λόγου, οὗ ἐγὼ 
εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων 

τοῦ χυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ 
ὑμᾶς διώξουσιν " εἰ τὸν λόγον μοῦ ἐτή- 
ρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 

921. ᾿λλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν 
ὑμῖν (ΞΞ εἷς ὑμᾶς) διὰ τὸ ὄνομά μου, 
ὅτι οὐχ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. 

22. Εἰ μὴ ἦλθον χαὶ ἐλάλησα αὐ- 
τοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν: νῦν δὲ 
πρόφασιν οὐχ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρ- 
τίας αὐτῶν. 

48. Ὁ ἐμὲ μισῶν χαὶ τὸν πατέρα 
μου μισεῖ. 

24. Εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἕν αὐ- 
τοῖς, ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρ- 
τίαν οὐκ εἴχοσαν" νῦν δὲ χαὶ ἑωράχα- 
σιν, χαὶ μεμισήχασιν χαὶ ἐμὲ χαὶ τὸν 
πατέρα μου. 

2ῦ. .4λλ᾽ ἕνα πληρωϑῇ ὁ λόγος ὁ γε- 
γραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι 
ἐμίσησάν μὲ δωρεάν. 

20. Ὅταν δὲ ἔλϑη ὁ παράκλητος, ὃν 

ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, 
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τιῦ ΔΗΪΠΊΔ ΠῚ [81 αἷἰβ Ροηδὺ ῬτῸ δηιϊ- 

Οἷβ [Ὁ15. 

ὙῸΒ διηϊοὶ πιθὶ θ[υ15, [1 {6 οθυ 8 ααδ 6 
ΘΟῸ Ργδθοὶρίο σ Ὁ]8. 

δ πὶ ΠῸΠ αἶσο γο85 [Ὁ γο5, ααΐδ [ὉΥΥᾺΒ 

ἩΘοἰῦ ααἰὰ ᾳοϊαῦ ἀουηϊηιβ οἰὰβ᾽ ΥὙῸ8 

δαΐθηι Αἰχὶ Δι 005, ααΐᾷ οἸηηΐαᾶ 41ι86- 

οασπαθ διαϊνὶ ἃ ρα π|600 ποίδ, ἴθοὶ 

γΟΡ]5. 

ΝΟ γῸ8 116 ΘΙΘο 015, [οἃ ΘρῸ ο]θρὶ 

γοῸ8, οὖ ρο[ἱ νὸβ αὖ οαύϊβ οὖ ἔγασύασηῃ 

Δ Θυαῦϊβ οὐ ἔγπιούαβ υϑίθ τηδηθαῦ, αὖ 

αποάουμηαᾳ8 ΡΘύ θυ 5 Ῥύχγθυα ᾿π ΠΟΤΏΪΠΘ 

1160 ἃθύ γοθἱβ. 

Ηδθο τπᾶπο σν θὶβ, αὖ αἰ]! ρ δ. 15. ἰπ- 

γἱ 61. 

5Ὶ τησπμπι8 νὸβ οὐϊύ, [οἰδοίθ ααϊᾶ πι8 
ῬΙΌΥΘΙη σοδὶβ οὐΐϊο Παραϊί. 

ΚΙ ἀθ τηὰσπάο ἔα [{6 18, τηὰπάπβ ααοά 
[ἀὰπτ ουδὺ αἰ]Πρϑυθῦ : φαΐ γθῦὸ 46 τπὰπηο 

ΠΟ. Θἰϊ5, [64 ΘρῸ οἱθρὶ γοὸβ 46 τπὰπ60, 

Ρτορύθσθα οὐϊῦ γὸβ τη. 

Μοιηηθηΐοίθ [Ὁ ΠΊΟΠΪΒ ΠιΘὶ αΘ ΠῚ ΘΡῸ 

ΑἾΧῚ γορὶβ ΝΟΩ οἱ [Θυυὰβ ΤΠ ΔΙΟΥ ἀοΙηΪΠῸ 

[ὰο: [τὴ ρϑυίθου [ὰπὸ, οὖ σὸβ Ρ6υ- 

[Θαιθηῦαι, [1 [ΘΥΤΠΟ ΘΠ ΠΊΘΌΠ [ΘΥγᾶΥΘ6- 

γαηῦ, οὐ υϑίϊψσιπι [Θυναθαηύ. 

δοα Πᾶθο οἵπηηΐδ, ἕδοϊθηῦ σοθὶβ ῬΓΟΡύου 
ΠΟΠΊΘΠ ΤΠΘΠῚ, απΐδ, Θίο πη Θὰπὶ αἱ 
ὙΠ Π16. 

Θ᾽ ΠΟ ὙΘη 6 πὶ οὐ Ἰοοαύαβ [αἰ ΠΘ 

οἰ, Ῥϑοσαύαμι ποὸὴ ΠαΡΘευθηῦ : πὰπΠῸ 8α- 

ἔθη Θχοα[ αὐ] οηθ πὶ ΠπῸὰ Ὠᾶροπηύ ἀρ ρΡθο0- 

οαΐο [το. 

Θὰ πὴ οὐἀϊύ, οὖ ρδίγθπι πιθτ οὐἰϊύ. 

51 Ορούᾶ ΠῸΠ ἰθοὶ [8 πὶ ἴῃ οἷβ απ88 
ΠΘΠῚΟ Δ]1ὰ5 ἴδοϊῦ, ρϑοοαύπηχ πὸπ μδ}6- 

Τοηῦ; πᾶπο δαύΐομι οὐ υἱαθυπηὺ οὐ οἄθ- 

γταηὺ οὗ 16 οὖ ρδύ"θΠηι ΠΊΘῈΠῚ. 

δροὰ αὖ ππρ]θαύαν [Θυπο αἱ ἴῃ ἸΘρ 6 
ΘΟΙῚΠῚ [ΟὐἹρέμβ οἱ χαΐϊα οὐΐο τη6 πᾶραθ- 

ταηῦ στὰ ίϊ5. 

ὑπ δαΐθηι σθηθυὶῦ Δ ΔΙ θέπ5. 46 1Ὶ 

ΘρῸ τηϊύϑηι γὙΟὈΪ8 ἃ ρδίγθ, [ρἰυἐὰπὶ γ6- 
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954 ἘΨΆΝΟΕΙ,. ΙΟΗ: 15, 27---16θ. 45. 

ἔγατη αὐξίη Δ ῃμηδη΄ [ἀΠ]Ὁ8, 1ΖΟΘῚ ἔγπ αὐὐη αὐ] πη], [ἃ νύν 6 10}} 

ὈΙ πὴϊκ. 

ΧΥ, 217. 141} [Πδῃ 715 νον 610}, πηὐδ ἔταπη ἔα ηηδ, ΤΏ} Π115 {Πα .ἡ 

ΧΥῚΙ, 1. ο«Τηδία γδαϊάα 1ΖΥ15, οἱ πὶ δἰμωδυχἀϊηαάαᾳ. 

ὦ. ,ὔξβ ρακνιχηίμιπη ἀγοιθαπα ἸΖνῖβ; δἸκ οὶ Κυϊμ τ μγοῖ!α, οἱ [8-- 

ὨνδΖαΐι,, ΖΘ] πΒΚυ 10} ἴΖν15, {παρ σκοιῦ Παη[1ὰ []]1ὰΔη σαΐμδ.. 

9. ὅσα} μαῖα ἰάπήαπα, απὐὸ πὶ αἰκαηίπθάπηῃ αὐΐδη Π1} ΤΠΉΪΚ. 

4. ΟΑΚΘοΙ ἐμπαία γδάϊᾶδα ἴΖν15, οἱ ὈΠΠᾶ Κνϊπηάϊ [ὁ ἤνϑ]α [1Ζ6] , ρά-- 

πη 6 10} {π|χᾶ, ὑπαΐθι ἴκ Κνδί! ἵζνὶβ; 10 ὑπαΐα ἸΖυῖβ ἔγδιι ἤππηδ 

ὯΙ Κναίῃ, υαηὐὸ π}10} ἴΖν]8 νᾶ. 

5. 10} πὰ ραρρὰ ἀὰ ἐΠπδιηπια [Πα] ηα]η τὴῖκ 181} ἀϊηβηπη π5. 1ΖΥ 15 

ἢἰ [ΓΙ πη] τὴῖκ Ἡνδί ραρρὶ8." 

Θθ. ΑΚΟΙ αηὐὰ ἐμαία τγόάδϊάα ἴΖνὶβ, ραύγι πα. σαδάμθιαα " ̓ ΡΑΥ 

μαϊγιῦ. 

. (ΑΚοῚ ἵκ ([αη]ὰ ᾿ζνὶβ Κυ πα: Ὀαιχὸ ἩΓῸ ἴζν!β, οἱ ἹΚ ρα]διπάα, 

αηἰὰ ἰαῦάϊ Τκ εἰ ρα]οιθ πα, ραγακιδέπθβ εἰ Κνυπηῖ αὐ ᾿Ζνὶβ ; δἰμέμαπ 

Ἶαάϊ] ρᾶρσὰ, [δ η47]ὰ ἵπα ἀπ ἸΖΥΊ8. 

8. 14}. Κνϊπιαπαβ ἴ5. ραία κι. ὑπὸ τηδπαί ἢ ὈΓ Παναύγηῦ 718}} Ὁ 

σΑΥ ΔΙ ΒΟ Πα 781 Ὀ1 [άπ : 

9, .Β1 ἤανδύγῃς γα {15 [{πᾶ08] Ἐ, {πο ἘΞ ἢ ρα]άπ ] πα ἀπ᾽ ΤηΪ8 ; 

10. (11 ὈΪ σαγαίμοιπα, ἐπαίοὶ ἄπ αἰὐϊπ πηθπαπηηα σαρσσα 74} πὶ 

{πδη8  61{Π|5 (ἈΠ 101 ΠΗ ; 

11. (11 Ὀἱ Πάπα, ἐπαξοὶ (ἃ γτϑῖκβ {π|5 [αἰ τνάπϑ. δϑαηη 118. νϑυ]. 

12. Ναύῃ σαηδὲ {Κὰ] Κυτπαη ἴζνὶβ, αἰκϑὶ ηἰ τηαραίῃ ἔα αίγαη πὰ. 

13. ἷἴτα ἐπὰη Κντηῖ. 7άϊπ5, ἀἰιπια [πη] 5, ὈΥΙσϑῚ ἢ ἴχνῖβ ἴῃ 4116] 

(απη]άϊ. π1}} {πη τὸ αθ10}} αὖ [15 ΠΠΙη, ἀκ ἔγα ἤἰπα νὰ πάπί(θι, γὸ- 

ἀθι 714} ἐπαΐα δηδναίγ ὃ ρσαύθι 1} ἸΖν]8. 

14. άϊμηβ τὴῖκ πάπμϑ.}, πηΐδ τ πηθ᾽πδιηηηα πἰ πη ἢ [Δ σαίοὶ- 

ἢ ἴΖν]8. 

15. .Α1] ὑμπαΐθι ἅ11} αἰΐα, χποῖπ 1{τ. ἀσμυπὸ Κνδίμ, ὑπαΐοὶ 105 πιοὶ- 



ΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΙΟΗ. 15, 27---10, 15. 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, ὃ παρὰ τοῦ 
πατρὸς ἐχπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρή- 

σει περὶ ἐμοῦ" 
ΧΥ, 27. Καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι 
ἀπὸ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἔστέ. 

ΧΥΙ, 1. Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἵνα μὴ 
σχαγδαλισϑῆτε. 

ἢ. ποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς" 
ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκχτεί- 
γας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν 

τῷ ϑεῷ. 
8. Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν, ὅτι οὐκ 

ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 
4. ἀλλὰ ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἵνα 

ὅταν ἔλϑῃ ἡ ὥρα, μνημογεύητε αὐτῶν. 
ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ υμῖν ἕξ 

ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεϑ ὑμῶν ἤμην. 
ὅ. Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμ- 

ψαντά με, χαὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ 
μὲ Ποῦ ὑπάγεις; 

θ. ζ41λλ: ὅτι ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἡ 
λύπη πεπλήρωχεν ὑμῶν τὴν χαρδίαν. 

7. ᾽4λλ ἐγὼ τὴν ἀλήϑειαν λέγω ὑμῖν, 
συμφέρει ἐὑμῖν, ἵνα ἐγὼ ἀπέλϑω. ἐὰν 
γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράχλητος οὐχ 
ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευϑῶ, 
πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 

8. Καὶ ἐλϑὼν ἐχεῖνος ἐλέγξε ιτὸν χόσ- 
μον περὶ ἁμαρτίας χαὶ περὶ δικαιοσύ- 
γης χαὶ περὶ χρίσεως. 

9, Περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πι- 
στεύουσιν εἷς ἐμέ. 
10. Περὶ διχαιοσύγης δέ, ὅτι πρὸς 

τον πατέρα ὑπάγω χαὺὶ οὐχέτι ϑεωρεῖ-- 

τέ με’ 
11. Περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων 

τοῦ χοσμου τούτου χέχριται. 
12, Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ 

οὐ δύνασϑε βαστάζειν ἄρτι" 
18. Ὅταν δὲ ἔλϑη ἐχεῖνος, τὸ πγεῦ- 

μα τῆς ἀληϑείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς 
πᾶσαν ἀληϑείαν (ἐν τῇ ἀληϑείᾳ πάσῃ) 
οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα 
ἄν ἀχούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα 
ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

14. ᾿Εχεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐχ τοῦ 
ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

16. Πάντα ὅσα ἔχει ὃ πατὴρ, ἐμά 
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γἰδαύϊβ. αὶ ἃ Ραΐγθ ρυοοθαϊέ, 1{Π6 ὑθ[εἰ- 

ΠΊΟΠ τη ΡΟΥΘ ΡΪῦ 46 τη: 

ΕΛ νοβ ὑθίπιοηΐατη ΡΘΥ ἰο 5, ααΐἃ 

ΔῸ 1ηἰδ]ο ΠΟ Ο[ 5. 

Ηδρθο Ἰοοαίαβ. [ἀπὲ σγοθἱβ αὖ 0 [080 - 
αἰ] ΖϑυηἸηἱ. 

Αὐξβαὰθ ἰγπδρορὶβ ἰδοϊθηῦ γοβ: [θὰ 
γϑηϊῦ ποτὰ ταὖ ΟἸΠΠἾΒ αἱ ἰηξουβοὶῦ γῸ8 
ΑΥθΙγοῖαν οὈἰοασίαση [6 ργδοίξαγο ἀθο. 

Εὺ πᾶθο ἔδοϊθηῦ ααΐϊὰ ΠῸῚ ΠΟΥΘΙΙΗΐ 

ῬδύΓΘμΣ ΠΘ6Ὶ6 ΠΊ6. 

δοα Πᾶθο0 Ἰοσαίαβ [πὶ γ Ὁ]8. αὖ Οατη 

γ ΠΟΥ ΠΟΙᾺ ΘΟΙῚΙΠῚ ΤΘΠΊΪ [Ὁ ΔΙη]ηϊ, αἰ 

ΘΟῸ Αἰχὶ σοῦὶβ. Ἠδθο δαΐθπι νοῦἱβ 80 

Ἰηϊθο ΠΟ αἰχὶ ααΐϊα γΟὈΙΒΟΠΙ ΘΙΔΠῚ: 

Αὐ ἤὰης γᾶᾶο δά θη 6] πη] [1Ὁ ΠΊ6. 

οὗ ΠΘΠ]Ο 6Χ ΥΟΌΪΒ ἰπίθισοραῦ 16 0 
γδά!5 Ὁ 

δρᾷ ααἷἰὰ ᾿ᾶ60 Ἰοοαίαβ [πὶ γΟὈΐ5, 

Ἰ [18 πη] υῦ ΘΟΥ ὙΘ[ἘΠΠ1Π]. 

δρᾷ δρὸ γυουϊξαύθιη αἶθὸ σγοθὶβ, δχ- 

Ῥϑάϊῦ νοῦὶβ αὖ ΘρῸ νϑάδῃη : [1 ΘῃΪΠ ΠΟῸῚ 

ΔΌΙΘΤΟ, Ῥδιδοϊούαβ ποῖ υϑηϊού δα υοβ: 

[Ἰ δαΐοθπὶ ΔΌΪΘΤΟ, τηϊύξδηλ ΘῸπὶ δα γο8. 

ΕΛ απ νϑηθυὶὺ 1116, ἃγρυθῦ ΠΥ) ΠΑ ΠῚ) 

ἀρ φρϑοοαΐο οὖ ἀθ αἰ οὐ 46 ᾿ἱπάϊοῖο. 

[) 6 ΡῬϑεοδίο ααϊάθπι, απ ΠοῸη οὐθ πηΐ 

ἴῃ ΠΊΘ; 

1)6 ἰα[ἰὐ1ἃ γ6ΥῸ., αἰ, δ ρΡδΟΓΘΠΊ 

γαάο οὐ 18Π1| ΠΟ. τὙἹα Ὀ115 ΤΊ ; 

1)6 ᾿πάϊοῖο δαΐθμη, ααΐδ ῬΤΙΠΟΘΡ5 τὰ πάὶ 

᾿αϊα5. ᾿παϊοαίαβ. οἰ, 

Αἀπας τηὰυ]έα Πα ΌΘΟ νορὶς ἀΐοοσο, [ρα 

ΠΟῚ Ρούθι[5 ρογύδιθ τηοάο: 

Οὐτη δαΐθηι συϑπουὶῦὺ 1116, (ρἰτ 5. σνθ- 

Υἱδαῦβ, ἀοο  ἱῦ γοβ 'ῃ ΟἸΠΘΙη νουϊ δίθπι: 

ΟΠ ΘΗΪΠῚ Ἰοαπθίαῦ ἃ [οπιοὺ ἰρίο, [θὰ 

σαδθοῦσπιαθ δαάϊοί Ἰοχαθίμν, οὐ 4188 

σϑηΐασα [αηὐ ΔαπαηἐὈϊῦ γο ί5. 

ΠῚΘ πὶ οἰδυβοδθιθ, χαΐα 48 π1θ0 86- 
οἰρίθῦ οὐ δαπαυῃέϊαϊῦ γο 5. 

Οτπηΐδ ααδθοστηαιθ παροὺ ραῦθι, Ἰηθ8ἃ 



9050 ἘΥΑΝΟΕΚΙΠΊΘΗ: 16: θυ 

ΠΔΠΊΠηδ, ὨΪΠ] ἢ) 18} σαίθι 1 ἴΖυ]5. 

ΧΥ!, 10. .1.61}}} πα Δ} πὶ [ἰμνυ ἢ παῖς; 8} αἴτια 1οἰ} 1788 

ΒΑ ὉΠ ν 10} τὴκ, ἀπὸ Ἰκ ραρρα αα αἰίίη. ἡ 

11. ΤΠάγα Κνυδίμαη ἃ8 ὑπάϊπι βιροη]απι ἀπ [15 τ] Ἦν Ἱ 

{παΐὰ, {παΐϑι Κυτῃ1}} πη {15.176 101], 61 ἢἹ (ἈΠ ἢν 10 τηκ΄ 784} αἴξτα,, Γ,6111] 

δ! σαίαί μιν! τ κ΄ 741} ἐπαΐοὶ ἧἶκ σᾶρρα ἀὰ αἰίίπη“ ἢ 

18. Κνέόξμαπαθ., ΤΠαΐα ἤγαὰ [1} 41, {Ππᾶῖϑι Ἰκντ 10} 1,611} : Ὡἰ ὙΠ], 

ἢγαᾳ Κνι μη}. " 

19. ἴτππ ἰδία. υἱΠ ἢ, {παΐοὶ νη] άπη ἴηα ἔιαίμπδη, δ Κυδίῃ 
ἴπη| ,(ΒΙῚ {πα [6 10} πηι ᾿Ζνὶβ τὺ, {παΐοι Κναίῃ .1,610}] 18 Ὡ] 

(Ἀ{Ππν10 1 π1Κ΄ 781} αὔίγα ,1,610}] 7811 ρδ αν 10} τ." 

20. Αἰηδῃ διηδη, Κυιπα ἴΖνὶβ, ὑπὸὶῚ συ] Ὁ 18} σάπηδἧῃ 188, 

Τ0Π τηϑηδδι 5 Ἐ ΓαρΊ πος ; 165 (αὐγσηαδη5. ν δἰ 1 Π, ἀκ (ὁ [δύγρα 

ἴζγατα αἀα απ αάϊ γα 1}. 

21. “Κυιπῦ, {πη ΒΑΕ; [οὐὐρὰ ΠΕΡΟΙΘΟἾ, ππῖδ: ΚΥαΠΙ ΠΕ Ππ 

ἸΖὸβ ; 108 ὈΠΠὸ ραθαύναη 1  ῬΆΥΠ, ΠῚ ἐπδηδί δ! 08 πὶ ραιηδη {ἢ]-- 

Ζῦβ ἀρ]ὸπρ δύνα [αμδαάϊ, πἀπίὸ σαθαύγδηβ ναί ππᾶπηᾶ ἴῃ ἐαϊτηνάα. 

22. 8} ὑπδὴ 7105 ἄυσκ πὰ [δύγρα παράϊι, 10 αἴξγα [ἴμνα ἸΖΥΪΒ 

7} ἕαριηοίῃ ἴζναῦ Παίγἐ 18} Πὃ [απᾶα Ἰζναγὰ πἰ ἀϊπβπη ΠΙΠΉ ἢ 

δ΄ ἸΖν]8. 

29. 14} ἴῃ 7ἀϊπδιηπηα ἄδρα τὴῖκ πὶ ἔγδί μηϊἢ να άϊ58. Αἰηδη 

δηηθη, Κνυ πα ἴχνὶβ, {παΐθι ὑπίβῃνα ἢ! ἐπ6 1 ὈΙα]} 1 αὐΐαη ἴῃ Πδιηΐη 

τ] 6] ΠδΙητη8, Θ᾽) ἸΖν]8. 

24. πᾷ Πἰΐα πὰ Ὀδαπίἢ ἢἰ να άϊ]5 ἴῃ ΠΔΠΪη ΤηΘΙΠϑΠηπηῶ; δ16α- 

Ἰάϊι ἢ 741} πἰμαϊι, οἱ ἐἈΠδέΠ5. ἴσνατα {Π464ἰ ἀβ Πα. 

20. οΤπαία ἴῃ ρα]ακῦμῃ γα! ᾿Ζυῖβ, ακϑὶ Κυπη Ὦγθ1]ὰ, ἐπα ηὰ ἢ 

ἸΖΥΪΒ. πὶ {πδηδ 6105 ἴπ σα]αϊκὺμπ) γῦα]α, ἃκ δηδάμπριθα ὈΪ αἰΐδη ρὰ- 

ἴθ 18 ἴΖυ]8. 

20. ,ἴη 7ἀϊπδιημμα ἄρα ἴῃ Παμηΐη πηθἰπϑιηπια ΒΑ] 1} 14}. πὶ Κυιμα 

ἸΖΥ15, {Ππ0Ὶ ἴκ Ια) αἰΐβη ὈΪ 1ΖΥΙΒ; 

21. (ΔΚ ΠΙρθὰ αὐΐα ] ἢ ἴζνὶβ, παπᾶ ᾿ὰ8 τὴὶκ [τη] δαδαπίῃ 184} 

σα!ἀπθια δα αι}, ὑπαΐθι ἢ ἔγαμη. σαΐμα ὉΥΓΔΏΗ. 



ἘΨΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 

ἐστιν" διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἜΣ τοῦ ἐμοῦ 
λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 

ΧΥΙ, 16. ΠΠκρὸν, καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, χαὶ 

πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσϑέ με (ὅτι ὑπά- 

γω πρὸς τὸν πατέρα). 
17. Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐὖ- 

τοῦ πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο, ὃ 

λέγει ὑμῖν Μικρὸν καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ 
με, καὶ πάλιν Μικρὸν χαὶ ὄψεσϑέ με; 

χαὶ ὅτι Ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 

18. Ἔλεγον οὖν Τοῦτο τί ἔστιν, ὃ 
λέγει, τὸ μιχρόν; οὐχ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 

0. Ἔγνω (οὖν ὁ) ᾿Πησοῦς, ὅτι ἤϑε- 
λον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ ἀλλήλων, ὅτι 
εἶπον Μιχρὸν χαὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, χαὶ 

πάλιν μιχρὸν χαὶ ὄψεσϑέ με; 
20. “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χλαύ- 

σετε χαὶ ϑρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ χόσμος 
χαρήσεται" ὑμεῖς λυπηϑήσεσϑε « ἀλλα 
ἡ λύπη ἡμῶν εἷς χαρὰν γεγήσεται. 

21. Ἡ γυνὴ, ὅταν τέχτῃ, λύπην ἔχει, 

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς" ὅταν δὲ γεν-- 
γήση τὸ παιδίον, οὐχέτι μνημονεύει 
τῆς ϑλέψεως διὰ τὴν χαρὰν, ὅτι ἐγεν- 
γήϑη ἄνϑρωπος εἷς τὸν χόσμον. 

22. Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν 
ἔχετε" πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, χαὶ χα- 

ρήσεται ὑμῶν ἡ χαρδία, χαὶ τήν χαρὰν 
ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν. 

28. Καὶ ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐχ 
ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
οτι Ὅσα ἂν (ΞΞαν τι) αἴτήσητε τὸν πα- 

τέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν. 
24. Ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν 

τῷ ὀνόματί μου" αἰτεῖτε, χαὶ λήμνψε- 
σϑε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἡ πεπληρωμέγη. 

25. Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληχα 
ὑμῖν: (ἀλλὴ ἔρχεται ὥρα, ὅτε οὐκέτι 
ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρ- 
ρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 

20. Ἔν ἐχείνη τὴ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνό- 
ματί μου αἰτήσεσϑε, χαὶ οὐ λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν. 

δ΄. Αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, 
ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πειριλήχατε χαὶ πεπι- 
στεύκατε, ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς 

" ἐξήλϑον. 

10, 16---2:.7. 901 

[απὐ: Ῥτορύοτθα αἰχὶ ἡαΐα Τ)6 πιθὸ 86: 
οἰριοῦ οὖ δάμπαμπί!ῦ γο Ϊ5. 

Μοάαϊοαπι οὐ ἰᾷπι ἤῸη υἱ ἀθ ὈΪ 015 τπηθ, 

οὐ ἰὔθυαπη πη ϊοὰπη, οὐ υἱάθθὶ 5 τη6, 

ψαΐῷ ναᾶο δά ρδίγθπι. 

Πιχουαηῦ ΟΥΡῸ 6Χ ΑἸ [ΟΡ] 5 οἷ δά 

ἰηγίοθη Φυϊᾷ ον πος φαοά ἀϊοϊδ ΠΟΡῚ5 

Μοάϊουπι οὐ ποη υἱἀθ 5 πιθ, οὐ ἰ{6- 

τιπὶ Μοάίουτη οὐ υἱἀθὈ 015. τηθ 7 οὐ ααυΐδ 
γδάο δὰ ραδύγοιη ὕ 

Πιοοραηῦ οὐροὸ Θυϊά οἱ ποὺ αποά 
αἰχιῦ τποάϊοαπι ἡ ποίοίπηβ αὐ] Ἰοφαϊέαγ. 

Οορπονϊὺ δυΐθηη [65 ααΐδ, νοὶ θθαηύ 
ΘΠ ἰπθιτορᾶγθ, οὖ αἰχί οἷ Π6 Ποὺ 

ἀαδϑουι 5 ̓ηῦθ  ΥῸ5 ααἷᾶ αἀἰχὶ Μοάίουτη 

οὐ ποῖ ν᾽ ἀθ 115 τη, οὖ ᾿ζθυστη ΜΟάϊοα ΠῚ 
οὐ ν᾽ ἀθ 1015. πὶ ἢ 

ΑἸηΘη ΔΠΊΘη Ἃἴ60 γοὈ]5, απἷδ, Ρ]οτᾶ- 

δΙδ5 οὐ ΠΘΌΙΟ5. σοβ, πηαπ ἀπ δαύθιῃ σϑι- 

ἀθοθιῦ: τὸ δαύθπι οοΠ ΤΠ Γ[Γ  Ὀἰτηϊηΐ, [ρα 

ἐγ! [ἃ νοίξγα σουύθῦαν ἰπ σϑπαἸ.πΠ|. 

ΜΌΠΙΘΥ οὰπὶ ρᾶυϊῦ, ὑγι [ἘΠ ᾶτὰ Βαβαί, 

αΐϊ, νϑηϊῦ Πουὰ οἷ5 : ΟΠ Δαύθη Ρ6Ρ6- 

ΤΟΥ ΡΌΘΙΠΙΠΙ, ἰδ] ΠΟ ΠΊΘΙΗΪηΙ Ρ165- 

[αγ88. ὈΥΟΡύΘΙ σδαάϊατη, ααΐα πδύμβ. οἱ 

ΠΟΤ 'π ΠΙΌΠ 1. 

ΕΛ τοβ ἰριθανῦ πη αα] θη ὑγ] [Ὁ 18 Π| 

ΠΑΡ ΘΌΙ5: ἰὔθσπιθη δαΐθηι υἱάθθο σοβ οὐ 
σϑαάθθὶῦ ΟΟΥ νϑίγαπι, οὐ ρϑαάϊατηῃ το- 

[ὈΓὰΠ| ΠΘΠΊ0 ἐο]]οὺ ἃ. γ Ὀ]5. 

ΕΛ 'π ΠΠ|οῸ ἀ16 τὴ πὸ ΥΟρΡΔΡΙ 5. αα]ο- 

Ζαδτη: ΔΠΊΘΗ ΔΠΊΘ 4100 τοῦδ, [Πὀαπ]4 

Ῥούϊου 5 Ραύγθ μη ἴῃ ΠΟΠΔΪηΘ Π160, ἀδὈ1 

γΟὈ 5. 

Τβααθ τηϑο πῸπ ΡΘΕ ΓΒ ΘΙ ΘΟ] ΒΙη 
ἴῃ ΠΟΙΠΪΠΘ πη60: ρούϊθ, οὖ δορὶ ριϑ 5, 

αὖ σϑαάαίαπι γϑίγαμη [10 Ῥ]ΘΠῸΠΙ. 

Ηδθο ἰῃ ῬΥΟΥΘΥΡΙΙ5 Ἰοοαα5 [πὶ σο  ]5: 
γϑηϊῦ ΠΟΙ ΟΠ ἰᾶπη ΠΟῸῚ πῃ ΡΙΟΥΘΙΌΙΒ 

Ἰοασδῦ γΟΌΪΒ, [6 ρῬδϊδιη ἀβθ ρδίγτθ δά- 

παηὐίαθο νοΐ. 

Ιχ 1Π|ΠῸ0 416 ἴῃ ΠΟΙΉΪΠ8 ΤΠ160 ρῥρύθίίβ, 

οὐ πο αἴἶοο γοθὶβ ααἰᾶ ΘοῸ ΤΌσΔΡΟ ρᾶ- 

ἐγ 46 συ ὶβ: 

Τρίρ θηΐπὶ ρϑύοθυ διηδῦ σοβ, αϊᾶ ΤΟΣ 

116 8 5 οὐ οὐ! {15 ααϊα ΘΡῸ ἃ 

ἄθο οχινὶ. 



358 ΕΥΑΝΟΈΕῚΙ,. Π20Η. 16, 238--- 17, 8. 

ΧΥ͂Ι, 28, ὔΖ-υ!-Ἰ4 4} 4 ἔγαπη. αὐἰϊπ 18} αὐϊάα]α ἴῃ ἰπᾶπα ἐδίγενα; 
αἴίγα ὈΠΘΙΠα ἐπαπηπηα ἔαίγἤνάπ 14} σαρρα ἀπ δἰίίη." 

29, ΤΠ Κνυδίμιη ἐπάϊ Πρόπ]ῦ5 ἴ5. ,541, πὶ ἀπάάμπριθα τα θὶβ 

ο 784}} ρα]ακὸπὸ πὶ ἀϊπόμπη Κυ! 15. 

90. (Νὰ νἱύμπη, οἱ πὰ Καηὺ ἢ 8118, 18} ηΐ1 {πμαυδ, οἱ ὑμὰκ ἤνδβ 

[γα ῃπάϊ. ὈΪ ὑπαπηπια σα!άπθ᾽απι, ἐπαΐθὶ ἐπα ἔγαμη σαίΐπα ἀγγαπί." Ἐ 

31. Απαπὸξ ἴπὶ ἰδίαβ Νὰ ρϑ]άπθο! ἢ Ὁ 

92. οδάϊ, Κυϊπηῃ ἤνθι]α 784} πὰ Κναπι, οἱ ἀϊβίδ ῃ]αάδ μιν δυ]Ζαῃ 

ἄα (δἰπα Ἐ 14} τὴῖκ Ἐ ἀϊπαπα ὈΙ]ΘΙ ΟΠ ; 18} πὶ ἴπι ἄϊπβ, ππξὰ αἰΐα 

πη ἢ 1η15. Τ{, 

99. ο,οΤπαία γδαϊάα ἴζγίβ, ὑπ6 1] ἴπ πι1ῖ5 σαν δίγ ἢ] ἀϊσοϑιίῃ. ἴῃ {Π811-- 

τηἃ [αίγηναι ἀρ] η5 Ἐ Παρθάϊα ; ἀκϑὶ {πγ 61 ἴχνῖβ, ἵκ σα]ακάϊάα 

{παηα [αίνηνα .' --- 

ΧΥΙ͂Ι, 1. Τρία τὸαϊάα ἴδίιβ, ἀΖ-ῸΠ- δῇ ἀπρόπα [δἷπα ἄπ Πἰπηΐπα 
78} Κνυαΐ ,Αἰΐα, Κναῖὴ ἤγϑιϊα, πάπηθι ὑπϑίηδηδ (ἀητ|, οἱ {ἀππ8 ἐΠ61Π5 

Πάπη])άϊ {πΚ. 

2. οϑναίναδ αἰϑαῖθ. Ἰπητηὰ νδ] αὶ Δ]] ἀϊχ Ἰοικῶ, δἱ 4}1 ἐπδίϑὶ δὐ- 

σας Ἰπηηδ, σἱθάϊ τ ΠΙθάϊη ἀϊνοὶπόμῃ. 

3. ΟΠ. ὑΠπδη (ὁ ἀϊνοιπὸ Πρ άϊη5, οἱ Καμπθίηα ὑπὰκ ἀϊπδπα {ππη]ὰ ἔ 

σαι [1 {παποὶ Ἰπί πα! 45, ἰδία ΟἸΥΪΓτ. 

4. ἷκ ὅπὰκ πάσμϊ4α ἀπὰ αἰγιμάϊ: ναύνν πδέάμῃ, ἐπαΐοὶ αἰραδι 

τηἷβ ἅἀὰ νδήγκ]δη. 

ὅ. 74} πὰ Ππάπῃοι τὴῖκ ἐπα, αἰΐα, αὖ {ππ5 ΠΡ Ὶη ἐπδαηηπηα νὰ]-- 

{πάπ, ἐπᾶπα Ππαθάϊάα αὐ {ππ5, [αύγ ἰΖοὶ (ἃ ἔαίγ να. να Π. 

6. ,Οδραίνβεϊα ἐποίηαΐα πϑμὃ ΠΠΔΠΠηΔΠ, {Πδηζοὶ αὐἰσαθι 5. 15 

{μδιηπηὰ [αίγ νάϊ. ἐποὶηάϊ νϑαη. 41} τηῖβ αὐσαβθ ἴη5. 74 ἐπαΐα ναὐτὰ 

{ποὶπαία Ἐ σαξα[τἀϊα δαάπη. 

ἡ. (Νὰ πἰκαηίπα,, οἱ ἃ}1ὰ, ὑπὅθϑὶ αὐραῦ τηϊβ, αὖ {ππ5 {Ππ4; 

8. οιὕπίὲ πὸ ναύτας, {(Πδοὶ αἰραῦι τη15, αὐραῦ ἴπι, 4} οἷβ πὸ- 

τηπη ἘΞ ὈΪ “[ἀη]άϊ, {παϊθὶ ἔγαιη {ππ8 ἀστϑηπ, 141} σαϊάποιἀδάπη, ἐπαίοὶ 

{ππ τηἱΚ Ἰπίδπαϊα 5, 



ΕΥΑΝΟΈΙ,. ΙΟΗ. 10, 38---17, 8. 

ΧΥ͂Ι, 238. ᾿Εξῆλθδον παρὰ (Ξ ἐν) τοῦ πα- 
τρὸς καὶ ἐλήλυϑα εἷς τὸν κόσμον" πά- 
λὲν ἀφίημι τὸν χόσμον χαὶ πορεύομαι 
πρὸς τὸν πατέρα. 

929, “2έγουσιν [αὐτῷ] οὗ μαϑηταὶ αὐ- 
τοῦ Ἴδε, νῦν [ἐν] παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ 
παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 

90. Νὺν οἴδαμεν, ὅτι οἶδας πάντα 

καὶ οὐ χρείαν ἔχεις, ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ" 

ἐν τούτῳ πιστεύομεν, ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ 
ἔξηλϑες. 

31. ἀπεχρίϑη αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς “ρτι 
πιστεύετε; 

82. ᾿Ιδοὺ, ἔρχεται ὥρα χαὶ ἐλήλυϑεν, 
ἵνα σχορπισϑῆτε ἕχαστος εἷς τὰ ἴδια 
χἀμὲ μόνον ἀφῆτε" καὶ οὐχ εἰμὶ μό- 
γος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 

388, Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἵνα ἐν 
ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ ϑ8λῖ- 
ινεν ἕξετε (ΞΞ ἔχετε)" ἀλλὰ ϑαρσεῖτε, 
ἔγω γνεγίχηχα τὸν κόσμον. 

ΧΥΠΙΙ, 1. Ταῦτα ἐλάλησεν ὃ ̓ Ιησοῦς, χαὶ 
ἐπῆρεν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν 

οὐραγὸν καὶ εἶπεν Πάτερ, ἐλήλυϑεν ἡ 
ὥρα: δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα [καὶ] 
ὁ υἱὸς δοξάση σέ, 

2. Καϑὼς ἔδωχας αὐτῷ ἐξουσίαν 
πάσης σαρχός, ἵνα πᾶν, ὃ δέδωχας 
αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 

8. Αὕτη δέ ἔστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα 
γινώσχουσιν σὲ τὸν μόνον ἀληϑινὸν 
ϑεὸν χαὶ ὃν ἀπέστειλας, Ἰησο ὕν Χοιστόγ. 

4. Ἐγὼ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, 
τὸ ἔργον ἐτελείωσα, ὁ δέδωχάς μοι ἵνα 

ποιήσω" 
ὅ. Καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, πάτερ, 

παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ, ἢ εἶχον πρὸ 
τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 

θ. ᾿Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
ἀνθϑοώποις, οὗς δέδωχάς μοι ἐκ τοῦ 
κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς δέδω- 
κας, χαὶ τὸν λόγον σου τετήρηχαγν᾽ 

ἡ. Νῦν ἔγνωχαν, ὅτι πάντα ὅσα δέ- 
δωχάς μοι, παρὰ σοῦ εἰσίν" 

8. Ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωχάς μοι δέ- 

δωχα αὐτοῖς, χαὶ αὐτοὶ ἔλαβον [καί 
ἔγνωσαν] ἀληϑῶς, ὅτι παρὰ σοῦ ἐξηλ- 

ϑον, χαὶ ἐπίστευσαν, ὅτι σύ με ἀπέ- 
στειλας. 

359 

Εχινὶ ἃ Ῥαΐθ οὖ σνϑηὶ ἴῃ πΊΠΠ1: 

ἰζθσαμπι ΤΟΙ τησηάσθμπη οὐ νδάο δά 

Ῥδύγθιη. 

Πϊοαηὺ οἱ αἰοἰρα] οἷὰβ. Εθοθ ἤὰπο 

Ῥδίδτη Ἰοααθυϊβ, οὖ ργονουθίαπι ΠΌ]] ΠῚ 

(1015. 

Ναπο [Οἰπηὰβ ααΐδ [οἷ οτηηΐα, οὖ ΠΟῚ 

ΟΡ. οἱ {01 αὖ αἱ ἐθ ἱπέθιτορθῦ: ἴῃ 

μος ογθάϊπτηαβ χαΐϊὰ ἃ ἄθο οχί[. 

ἈοΙροματῦ οἷβ [οἵ Μοάο οὐρα 

Ἐροθ σϑηϊ ποῖὰ οὐ ἰᾶπὶ νθηϊδ, αὖ ἀϊ- 

[βϑυρ 11 ἀππιβα 5α 16 ἴπ ΡΥΟΡΥΪἃ, οὗ τη6 

(Ὁ]ατη τοὶϊπααδίϊβ: οὖ πὸπ ἴἀππ ([Ὁ]ὰ5, 

ααΐδι ρῬδύθυ. τῃηθοῦτη οἰ. 

Ηδοο Ἰοοαΐαβ [πὶ σοῦ τπὖῷ ἰπ Π1Θ 

Ρϑοθπι μαρθδίϊβ. [πο τῦσπηᾶο ΡΓΘΙ[[ὈΥϑτα 

ΒΘΌΘΌΙΟΙΒ: [βα οομβάϊίθ, ΘρῸ υἱοὶ τηὰη - 

ἄστη. 

Ηδος Ἰοοσαύαβ οἱ [θ΄α5, οὖ [ὉΡ] νυ 5 

ΟΟΌ]15 ἰπ δ οίαμῃ αἰχὶῦ Ραίθυ, νϑηϊῦ ΠοΙδ: 

οἸαγῆοα ΠΠαπι πατη, αὖ ΠΠΪὰ5 ἐπα οἷδ- 

τιπορὺ {θ, 

διοσαύ ἀθα Ὁ δἱ ρούθίξδξθιη οπιηΐβ οδΥ- 

ΪΒ., πὖ ΟΠΠ6 αποᾷ ἀΘαΠ Ὁ οἱ, ἀθὺ οἱβ 

Υἱύδ τη ΔΘἔθΓΠ 81. 

Ηδροο οἵδ δυύρυη υἱΐα δϑίθυπδ, αὖ 60- 

σῃηοίοαπύ ὑθ [Ὁ]ὰπη ἀθαπι υϑυππη οὐ 4 16ΠῚ 
τη [Π{Ὁ}Ὶ} Τοίαπη ΟἸΥ (τη. 

Ερο ἐρ οἸανποαν! [ὈΡΘΟῚ ὑθυγϑιη, ΟΡῸ5 

ΘΟΠΙἰἀτητηδυ αποά ἀρ 1{Ὁ| τη] ῃ] αὖ ἔδοίδτη : 

Εὖ πὰπο οἰατῆοα πὶθ ὑπ, ρϑύθυ, δρυᾶ 
ἰθπιοὺ ἱρίπ| οἸατγιύαίθ ααδτη ὨΔΡᾺΪ ΡΥΪᾺ5 

ααδιη τηπη 5 οἴου ἀραα τ. 

Μδηϊξοίθανὶ ΠοπΊθ ἔπιπιὶ ΠΟΙ ΠΙ ΡῈ 

405 ἀθα Ὁ] τη]ῃϊ ἀθ πὰηάο. Ταὶ ογδηύ, 

οὐ τη θοὸβ ἀθα [Ὁ], οὐ [ϑυπη 6 πὶ {πῸΠ| 

Γ[ουναυθυπηῦ : 

Ναπο οορπογυθυπηῦ ααΐϑ, ΟἸΠἶᾷ α89 

ΑΘ ΙΓ τἱπὶ ρα ἐθ6 [ἀπύ, 

Θυΐα γοῖρῶ ααδθ ἀ6α 1 Ὁ} τ]Π1 ἀθαϊ 

οἷβ, οὖ ἰρ1 δοοθρούπηύ, οὐ οορῃουθυαηῦ 

ΘΓ αυ͵8, ἃ ἐθ Θχἰν!, οὐ οὐϑαϊἀθυπιηῦ 4αΐδ, 

ἔχ τὴ ΠΉΪ[Π[]. 



9600 ἘΥΑΝΟΕΙ, ἸΟΗ. 17, 9---23. 

ΧΙ"... Ἰὰς ὐὐοῖηα Ὀϊά7α. πὶ ὈΓ πὸ τηδπαίδιῃ Ὀ14]α, αἰ ὈΪ {ῃ 88, 

{π8η2Ζ6 1 αὐραΐξ τη15, πηξὰ ἐποὶπάϊ [1πᾶ. 

10. ,1ὰ}} πιθὶπα 4116 ἐποῖπα {πᾷ 1} ἐποίηα τηθῖπα δ μά 8 

ἢ ἴῃ ἰπά!π|. 

11. ΟΝΝῚ {παπαίθιηβ ἴπη ἴῃ ἐπαπηπηα ἔαϊνάπ; Τ{Πῃ ἐπάϊ ἴῃ {πδηγΠηἃ 

[αϊγηνάϊ [πᾶ. 14} ἴκ ἀπ {ππ8 σᾶρσρα. Αἰΐα νϑῖπα, [αίὉἀϊ Ἰπ8 ἴπ πὰ- 

τηΐη ἐποιπαιητηδ, ἐπδηζΖοὶ αὐραῦιε τηΐβ, οἱ [ἸΠ]άϊηα ἀϊη, [ναΐνὸ (Π4}}Ὲ νἱί. 

12. ΤΠδη νὰβ πίῃ ἴῃ ἵἴπ ὑπαπηηα ἔα πνάα, Ἰκ [α[ἀ14α ἴη5. ἴῃ 

ΠΑ ΠΪη ὑπο παιημηα; ἰπδηζοὶ δὐραῖθ τη15, σαξα[ςἀ 14, 18} ἀϊπΒ μη ἃ 

ἴ πἰ ἐγακνιςπη4ὰ πἰθὰ (ἃ [πηπ5 ἔα] αἰ 415, 6ἱ ὑπαΐα σατηδ!αὃ τ|5- 

ἢ ναύτῃ. 

13. ἴτῃ πὰ ἅὰ ἐπ σαρρσα 4} ἐπαΐα τ]ὰ ἴπ τηδπαίδαάϊ, οἱ μᾶ- 
Ὀάϊπα [αμδα τηθῖπα πϑὉ}}14 4 ἴπ [18. 

14. ἵκ αἰἱραῦ ἴπὶ ναύγὰᾷ ἐποίπαίαᾳ 18} (ὁ πιδηδίδι 5 β]άϊαα ἴη5, 

παπηἰὰ πἰ {πᾶ τπ5 ἐπαιηπηα [αν ῃνάαπ, [ναΐνὰ ἵκ τ {πδπηπηα [αϊτῃνάς 

ΠῚ ἴπ|. 

15. (ΝῚ Ὀϊά]α, οἱ πϑηϊπιάϊβ ἴπ5. τπι8 ἐπαιημηα [λίγ ηνάμ, ἃκ οἱ θί"- 

σάϊβ ἴῃ Ἐ ἐαύγα {Ππηηηια πη(ἀ]]1η. 

10. 8 ἐμαιιπια [αἰγῃνάμπ εἰ {1π44Φ| [ναΐνὰ ἸΚ τ ὑπδιηπηὰ ἔτ νάςα 

ὨΪ ἴῃ]. 

17. ΟΝ εῖμάϊ ἴηβ. ἴπ [πη]άϊ; ναύγα ὑποιπαία Ἐ [ἀη]ὰ ἹΓῸ. 

18. ᾿ναίνδ πὴκ ᾿πίαπαϊ 5. ἴῃ τηδηδίθ ἢ, ἰνδῃ ἵκ Ἰηίδηα τα ΤΠ 

πη {πὸ τηδπαίδα. 

190. 1411 ἔγαμι ἵπὶ ἵκ νϑῖπα τῖκ ΠΠΌα ἢ, οἱ ἢ] ἀϊπα 78} 615. νϑιῃάϊ 

ἴπ [ππη]άϊ. 

20. ,Αὐμίμαπ πὶ ὶ ἐπαπβ ὈΪ4]4 ἀϊηδηβ, δκ ὈΪ {πδηβ ρα]άμθ]δη- 

ἄδηβ ἐπαΐν ναύτας ἴχὸ ἅπι ΠΙΪ8. 

21. (ἘΠ 4114] ἀΐϊη [Ἰ]άϊπα,, [ναίνδ μὰ αὐΐα ἴῃ 1015 781 ἴκ ἴπ ὑπ8, 

οἱ 188} {πάϊ ἴῃ προκὶβ ἀϊη εἰάπας οἱ [ὃ πιδηδίδι ἢ. σα] πθ]άϊ, ὑπαῦοὶ 

{ππ πὴὶκ Ἱπίαπαϊα 5. 

22. Τὰ} ἵκ να]ῦμα, ὑπδηθὶ σα τη158, ραῦ ἵπι|, οἱ [Ἰ]άϊπα ἀΐῃ, 

[ναίνὸ νἱῦ ἀϊπη [Π|.Ἔ 

23, 01κ ἴῃ ἴπι α] {ππ ἴπ πιῖὶβ, οἱ [Π]άϊπα πδίδύμδηά! ἀπ ἀϊπδη-. 



ἘΨΑΝΟΈΕΙ,. ΙΟΗ. 17, 9---23, 

ΧΥΙ͂Ι, 9. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ" οὐ περὺ 
τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέ- 

δωχάς μοι, ὅτι σοί εἶσιν, 
10. Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἔστιν χαὶ 

τὰ σὰ ἐμὰ, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 

11. Καὶ οὐχέτι εἰμὶ ἐν τῷ χόσμῳ, 
χαὶ οὗτοι ἐν τῷ χόσμῳ εἰσίν, χἀγὼ 
πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον 
αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, ᾧ δέδωχάς 
μοι, ἵνα ὦσιν ἕν χαϑὼς χαὶ ἡμεῖς. 

12. Ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν (ἕν τῷ 
χοσμῳῚ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνό- 
ματί σου, οὗς (Ξ ᾧ) δέδωχας μοι, [καὶ] 
ἐφύλαξα, χαὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπωλε- 
το, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ 
γραφὴ πληρωϑῆ. 

18. Νὺν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ 
ταῦτα λαλῶ ἐν τῶ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσιν 
τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμέγην ἐν 

ΣΆ αν αὐτοῖς. 
14. Ἐγὼ δέδωχα αὐτοῖς τὸν λόγον 

σου, χαὶ ὁ χόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, 

ὅτι οὐχ εἰσὶν ἐχ τοῦ χόσμου, χαϑὼς 

ἐγὼ οὐχ εἰμὶ ἐκ τοῦ χόσμου. 
1ὅ. Οὐχ ἐρωτῶ, ἵνα ἄρης αὐτοὺς ἐκ 

τοῦ χόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσης αὐτοὺς 
ἐχ τοῦ πογηροῦ. 

10. Ἐκ τοῦ χόσμου οὐχ εἰσὶν, χα- 
ϑὼς ἐγὼ οὐχ εἰμὶ ἐχ τοῦ χόσμου. 

17. «“γίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληϑείᾳ 
« , ε Α 2 ’ ’ 

σου" ὁ λόγος ὁ σὸς ἀληϑειὰ ἔστιν. 
18. Καϑὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν 

χόσμον, χἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἷς τὸν 
, « 

χόσμογ" 
19. Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω 

ἐμαυτόν, ἵνα ὠσιν χαὶ αὐτοὶ ἡγιασμέ- 
γοι. ἐν ἀληϑείᾳ. 

20. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μό- 
γον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων 
διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἴς ἐμέ, 

21. Ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, χκαϑὼς σὺ, 
πάτερ, ἐν ἐμοὶ χἀγὰ ἐν σοί, ἵνα καὶ 

3 Α ζς. “ὦ [᾿ 3 - ς , 
αὐτοὶ ἕν ἡμῖν (ἕν) σιν, ἵνα ὁ χόσμος 

πιστεύση, ὅτι σὺ μὲ ἀπέστειλας. 

22. Κἀγὼ τὴν δόξαν, ἣν δέδωχάς 
ν 2 -» ε Ξ [2] 

μοι, δέδωχα αὐτοῖς, ἵνα ὠσιν ἕγ, 

χαϑὼς ἡμεῖς ἕν, , 
23, Ἐγω ἐν αὐτοῖς χαὶ σὺ ἐν ἐμοί, 
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τορο. [θα ῬγῸ Πὶδ αο5 ἀθα {Ὁἰ τηϊῃΐ, ψαΐα 
ἀὰὶ [αηΐ, 

ἘΠῚ τηθῶ οπιηΐα πὰ [πηὐ, οὐ πῶ πη68, 

(απὖ, οὐ οἸαυποδύαβ [πὶ ἰῃ οἷβ. 

ἘΠῚ ἰδᾷπὶ πῸΠ [ἀπ ἴῃ ᾿ππηᾷο, οὐ Πἰ ἰπ 

τησπᾶο [ππΐ, οὐ θρὸ δά ἰθ γϑηΐϊο. Ῥαΐθυ 

[ἀπούθ, [ϑυνῶ 605 ἴῃ ΠΟΠΊΪΠΘ ὕϊμιο, 6105 

ἀραι [1 ταϊῃϊ, αὖ πῦ ἀπὰπη [Ἰοὰΐ οὐ πο5. 

πὶ οἰ οατη οἷβ, ΘΟῸ [ΘΥΥ 8 8 ΠῚ 

ΘΟῸΒ ἴῃ ΠΟΙΗΪΠΘ6 ὕπο: απο05 ἀ6αΠ{ὉῚὀ τη] ηὶ 

οαἰοάϊν!, οὐ ΠΘΠΊΟ 6Χ ΠΙ5 ροείσιῦ ΠῚ 

Π]Πὰ5 ΡΘΥ 10 η15, αὖ [οὐ] ρύαγδ ᾿πηρ] ΘαὕαΓ, 

Ναπηο δαΐθιη δα ἐθ σϑθηϊο, οὖ ἢδθο 

Ἰοαοῦ ἴῃ ππαη4ο αὖ Πδυθαμὺ σϑααϊαπι 
ΤΠΘῈΠΊ ᾿πηρ] θα πὶ ἴῃ [Θπηθύ 1ρ[18. 

Ερο ἀραὶ οἷβ [ΘΥΠΊΟΠΘΠΙ ὑπ Π|, οὗ 

τη π5 οὐϊο 605 Ὠδουϊύ, σαΐϊα ποη [ἀπύ 

ἀθ πιὰπᾶο, [Ἰοὰὖὺ οὐ ΘρῸ ΠΟΙ ἰτπὶ 46 

τη η6ο. 

᾿ ΝῸΠ ΤΌΡῸ αὖ (01]85 605 4θ πηυπάο, 

[4 αὖ ἴρηνθβ. θὺ5. ὃΧχ τηδῖο. 

6. πτὺυπᾶο πο [ππὐὖ. [Ἰοαὐὖ οὐ ΘρῸ 

ΠΟ [ππ 46 πηιηάο. 

Βαπούῆοδ, 605 ἴῃ γουϊζαίθ: [ΘΓΠ]Ὸ {5 

σουϊύαβ δ[. 

διοαῦ τὴ6 ΤῊ] ΓΠΓῸ 1 τη πάσπι, οὐ Θ9Ὸ 

ΤΠ ΘῸΚ ἴῃ ΤἸΌΠΑ ΙΗ: 

Εῤ Ρ͵ΥῸ οἷβ. θρὸ [δηπούϊῆοο τὴ6 ἱρ[{1Π|, 

αὖ [Ἰηὺ οὐ ᾿ρ! [δ ποῦποδί ἴῃ νουϊζαύθ. 

ΝΟΠ ΡΓῸ πὶ δαύθηῃ ΤΟρῸ ἐδηύαπι, [δα 

οὔ Ῥ͵7Ὸ 615 411 οὐ 7} [απὖ ΡΘΙ ὙΘΥΘῸΠῚ 

ΘΟΙΓΌΤῚ ἴῃ ΠΊ6, 

Ὁ οἵῆποβ ἀηὰτῃ [1πηὖ, [Ἰοὰαὺ ἐπ Ῥαίθυ 

ἴῃ τὴη6 οὖ θρὸ ἴῃ 6, αὖ οὐ Ἰρ[] ἴπ ΠΟΡΪ5 
ὉΠῚΠῚ πῦ., αὖ τπσπάπβ ογθαάδὺ χαΐϊὰ ἰὰ 

Π16. ΠΏ [1{Ὁ]. 

Εὖ Θρὸ οἰατγιὑαύθπι ἀπδπὶ ἀ θα {{] τη! ῃὶ 

ἀραὶ 1115, αὐ πὸ ἀπᾶπη [Ἰοὰδ ΠῸΒ ὉΠῸΠῚ 

[ὉΠ Ὸ5, 

Ἐρο ἴπ οἷβ οὐ ἔπ ἴῃ πιθ, αὖ [1πηῦ σ0Π- 



362 ἘΝΆΝΟΘΗΙ, ἸΟΗ͂. 17, ΘΙ ΞΞ 8.10. 

τηἃ 8} Καπηθὶ [ὃ πηδηδίδίβ, ἐπαΐθὶ ἔπι τηῖκ Ἰπία πα] 4885. 184} [1]0-- 
ἀδ5 1η5, [ναΐν τὴῖκ ΕΠ] 65. 

ΧΥΠ, 24. ,Αἰΐα, ὑπαίθι αὐρδβι πηῖ8, ν]]])άαπ οἱ, ὑπάγϑὶ ἴπη ἴκ, 78 ἐπάϊ 

[Ἰ]άϊηα. ταὶ τη18, οἱ [αἰ μνάϊηα νυ]μ ππθίπαμα, ὑπᾶποὶ ρϑῦ 115, 

πη τ] 5. πλς ἔαάν σα Καῦε ἔα τνάμπ. 

20. οΑἰΐὰ σανίδα, 184} [ὁ πιδηδίδεῃβ {μὰ πὶ αἰκαηίπα; 8 ἹΚ 

ὑππ|ς Καηίπα 718}} {πΠ4641 αὐκαπίηῃδάπη, {παΐθὶ ἐππι τὴῖκ ᾿πίαπαϊα 85. 

20. 9014}. φακδηηίάα ἵἴπη παπηῦ ἰΠοίπαΐα 18} Καηη]α, οἱ ἔπ αίῃνδ, 

ὑπο] " ἐἸ] 85. πλῖκ, ἴῃ ἴπι [1]41] 18 ἵκ ἴῃ Τηη." 

ΧΥΠΙ͂, 1. Τπαία Κυιπαπᾶ5 ἴῤίαβ. αϑτἀ 7, τη} {Πρ π͵ απ (δἰπάϊπι αν 

τἰηηη ὑπὸ Καίάγδη," ὑπαγοὶ νὰβ δὐγεϊραγάβ, ἴῃ ὑπᾶποὶ σδ]άμῃ 18- 

(Ὁ5 Ἐ 184 {ΡΟ π] 5 15. 

2. ΠΝ ὑπᾶπ [88 ἴπάαβ. [ἃ ραϊδνἼαπ 5 Ἐ ἵπα ἐπαπα [[84, ἐπαίοὶ 

αἴξα ρσαϊάα]α ἰδίαβ. ἠάϊπαν τα ἢ ΠρΟμήαπι (εἰπάϊπι. 

3. ἴππι ἴπάλβ πᾶπὶ Παηία 78} ἐπἰχὸ συά]απδ Δ} Ελγοϊ [18 ἀηᾶ- 
θα! ΐδηβ. ΤᾺ 4] ̓ ᾿π 1άϊπαν αἰν.ἢ5. τη! [θη 180} Πάϊχαπι ἰδ} νὄρηδιη. 

4. ἴτῃ ἴδίπιβ. νἱξαπάβ ἅ11ὰ, ὑπὸθὶ Κνδπηιπ ἂπᾶ ἵπᾶ, πδοαρσσδηαβ 

αὖ Κναίῃ ἴπὶ  Ηνδηα (ὐἰκοῖῃ 7’ 

ὅ, Απάπαϊαηᾶαπθ ᾿πημηα Κυδίμαῃ , ἰὄα ἐπαπα Ναχόγάϊι.“ [{{πᾶγῈ}] 

Κυδίν ἵπὶ ἰδπιβ ἶκκ ἵπι. (Ἰὐε μα. ἐπαπ Δ} ἴαθαβ. (ἃ ᾿όναπμάβ. ἵπα 

μΉ] ἢ ἴΠ|. 

θ. Τπαν [νὰ Κνδίῃ ἵἴπ, ἐπαϊοὶ οἷκ πη΄, ραππαη θακάϊ ἰδῇ 

σϑανπαη αΔ] ἢ. 

᾿. ΤΠδύμγὸ {πη ἴη5. αἴυα ἢ} (Πνδηα (κοι 75. ΤῸ οἷ Κνᾶ- 

ἐπαη ,[ίιι ἐπαπα Ναζόγάϊα“. 

8. Απάμπὸξ ἴδῆιβ ἸΚνδῖ ἴχνὶβ, ὑπαϊοὶ ἱκ ἴῃ ; ἰαθάϊ πὰ μΐκ [(ὁ-ὸ 

Κοίίῃ., δύ ὑπὰηβ σαρσδῃ."ὗ 

9. ΤῈ υϑὲιΠ]ηδάδαϊ ἐπαΐα ναύγα, ὑπαΐθὶ ναί, οἱ, ΤηδηζΖοὶ αὐρδῖ Ἐ 

115. πὶ [γα κν 4 ᾿χᾶ ἀϊππαμηπηᾶππη. ἡ 

10. ἴα ϑοίιμηδη Ῥαίίσιια παθαμᾶθ Παίνιι, πϑιάμπκ ἵπα 8} [ἸῸἢ 

{π|5. δὐμαμ]η5 σα] π8 {Καὶκ [Δ αἰιηάϊπηάϊᾳ ἴπηπια ἀπί ἰαϊηνὸ ; 
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ἕνα ὦσιν τετελειωμένγοι εἰς ἕν, (καὶ) [ἵνα] 
γινώσχῃ ὁ χόσμος, ὅτι σύ μὲ ἀπέστει- 
λας χαὶ ἠγάπησας αὐτοὺς, χκαϑὼς ἐμὲ 

ἠγάπησας. 
ΧΥΙ͂Ι, 24. Πάτερ, ὃ δέδωχάς μοι, ϑέλω 
ἵγα ὅπου εἰμὶ ̓ ἐγὼ, χαἀχεῖνοι ὠσὶν μετ᾽ 

ἐμοῦ, ἵνα ϑεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν 
ἐμήν, ἣν ϑέδιοχώς μοι; ὅτι ἠγάπησάς 
με πρὸ καταβολῆς κόσμου" 

2ὅ. Πάτερ δίκαιε, χαὶ ὁ κόσμος σε 
οὐχ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, χαὶ οὗτοι 
ἔγνωσαν, ὅτι σύ με ἀπέστειλας" 

20. Καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ “ὄνομά 
σου χαὶ γνωρίσω, ἵνα ὴ ἀγάπη, Ἦν ἡγά- 
πησάς με, ἐν αὐτοῖς ἡ χἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 

ΧΥΠ͵ΙΙ, 1. Ταῦτα εἰπὼν [0] ̓ Ιησοῦς ἐξὴῆλ- 
ϑὲν σὺν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ πέραν 
τοῦ χειμάρρου τοῦ (-- τῶν) Κέδρων 
(χέδρων), ὅπου ἣν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλ- 
ϑὲν αὐτὸς καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 

, Ἤιδει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς 
αὐτὸν τὸν τύπον, ὅτι πολλάχις συνήχϑη 
᾿Ιησοῦς ἐχεῖ μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ. 

8. Ὁ οὖν ᾿Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν 

χαὶ ἐς τῶν ἀρχιερέων καὶ «Ῥαρισαίων 
ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐχεῖ μετὰ φανῶν χαὶ 
λαμπάδων χαὶ ὅπλων. 

4. ᾿Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρ- 

χόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξελϑὼν (ΞΞ ἐξῆλϑεν) 
εἶπεν (Ξ: καὶ λέγει) αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε; 

ὅ. πεχρίϑησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς (ὁ ᾿Ιησοῦς) 
Ἔγω εἶμι. εἵἱστήχει δὲ καὶ Ιούδας ὃ 
παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν. 

6. Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ἐγώ 
εἶμι, ἀπῆλθαν εἷς τὰ ὀπίσω χαὶ ἔπε- 
σαν χαμαί. 

ἤ. Πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν [αὐτούς] 
Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον ᾿Ιησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον. 

8. ᾿πεκρίϑη [Ὁ] Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν, 
ὅτι ἐγὼ εἰμί" εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε 
τούτους ὑπάγειν. 

9. Ἵνα πληρωϑῆ ὃ λόγος, ὃν εἶπεν, 
ι Οὗς δέδωχάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ 

αὐτῶν οὐδέγα. 
10. Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαι- 

ραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν 
τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον χαὶ ἀπέχοψεν 

3903 

[Ὀτηγηδύϊ ἴῃ ππὰϊη, οὐ οορῃοίοαῦ γηπη- 

ἀπ ααΐϊὰ ὑὰ πιθ Τα [Ὁ], οὐ ΑἸΟΧῚ ΓΟ ΘῸ5 

[Ἰοὺ οὐ πὴθ ΑἸ] χί[Ὁ. 

Ῥαδΐίου, 05 ἀρα Ὁ τὶ, σγόϊο αὖ αὶ 

(ἀπ ΘρῸ οὖ 111 [Ππῦ τηθοῦμῃ, αὖ νἱἀθδηῦ 

οἰαγ ὑαῦθπι τπθᾶπὶ απδῖη ἀρα  [Ὁὀ τηϊῃϊ, 

χαΐα ΑἸ]ΘΧΙ ΓΟ τπθ ἃηύθ ΘΟ ἰυα 0 6 1ῃ 

τη]. 

Ῥδίου ἰπἰ6., οὖ τυπᾶμπβ 8 ΠῸῚ 00- 
σῃηουϊύ, ΘσῸ δαύΐθπι ἰθ σορσῃονῖ, οὖ Πὶ ὁ0- 

σπογουππύ ααΐα ὑπ τὴ8 ΠΠ[Ἰ{Ὁ]: 

Ἐπ πούαμῃ ἔθοὶ δἷβ βοσηθ ὑπαπι| οὖ ΠΟ- 

ἔππι δοίατα, αὖ 46 οὐϊο αυδ αἸΠΘΧΙΓΪ τη 

ἴῃ ρΠ5 Πὺ οὐ δοὸ ἴῃ 1Ρ[18. 

Ηδος οαπὶ αἰχ [οὐ [Θ΄α5, ΘρΤΘ 5. οἱ 

οαπα ἰΓοἰρυ 5 Γαΐ5 ὑγᾶπβ ἐουτθηύθηῃ (6- 

ἄτομ, υδ᾽ οὐαῦ Ποτέϊιβ, ἴῃ ἀαθπὶ ἰπύγοί- 

νἱῦ Ἰρίβ οὖ αἰ Γοῖρα] οἰαβ. 

Βοίοθαῦ δαΐοπι οὐ [πᾶδ5, ααὶ ὑΓδάθ- 

Ῥαΐ δὰπι, ἰοοῦπι, ααΐα ἔγθαιθηῦοσ [Θ[Ὲ5 

οομγοπογαῦ {ΠπῸὸ οαπὶ αἰ [οἰ ρα} 15 [Ὁ]5, 

Ταάᾶ5 δὔρὸ οὐτὴ δΔοοθρί[[6ὺ ΘΟ οσύθτη 

οὐ ἃ ροῃύποῖθαβ. οὐ ῬΠΔΥΙ [8 615 ΤΠ] Η]{{1Ὸ5, 

γϑηϊῦ {ΠπῸ οατη ἸΔηύθυ δ οὗ ἔδοῖθα5. θῦ 

ΔΙΥΤΗΪ5. 
Τοἰὰ5 ἰύδααθ [οἰθη5. οπηηΐᾶ, απᾶθ γ6}- 

ὑπτα, δγδπῦ [ἈΡΘΥ οαπα, ρτοοϑ 1 οὐ ἀϊοῖύ 

οἷβ Θάθιη απδοΥ5 ἢ 
Ἐοίροπάογαπύ οἱ [θίαπη ΝΑ ΖΔΓ ΘΗΌΠΙ. 

Τί οῖῦ οἷβ [θα Ερο απ. ϑὐαθαῦ δαύθηι 
οὐ [πἅδ5, φαΐ ὑγαάοθαῦ θατη, οὐτη ἱρ[15. 

Ὁύ οὐρὸ αἰχίῇ οἱβ ΕρῸ ἴατη, δοϊουπηῦ 
Γούγουίατη οὖ οθοϊ θυ ἴῃ ὑθιγϑ1. 

ΠΟΘΙ. Π] ΘΥΘΟῸ 605 ἰπέθιτορανιὺ ΦΌΘΠῚ 

χαδουῖϊ5 Ὁ 1Π1 δυΐθμι αἰχθυαπὺ [θ[ἀπ|ῃ 

ΝΑΖΔΓΘΠΏ.Π,. 

Βοίροπαϊυ Τοία5 ὈΙΧῚ γ 015 απἰᾷ Θ9Ὸ 
απ: [Π ΘΥΡῸ π|6 ααϑου 58, [1η106 Ποξ 

ΦΌΪΓΘ. 

Τῆυ ἱπηρ] ουθύαυ ἰθσπηο ἀπ 68| αἰΧΙύ, 4αΐδ 

υο5 θα! ταὶ, ποῖ ροταϊαϊ ὁχ ἱρ 15 

4αΘΙΠΘΈΔ1. 

Θίπιοη οὐροὸ Ῥοέγαβ μᾶρθηβ οἰϑάϊππι 

οἄαχὶῦ δὰπιὶ δ φρϑγου Ὁ ρΡομύϊῃοἷ5. [οΥ- 

γὰχῃ οὐ δοίοἰαἰῦ οἰὰβ δατγίουϊαπι ἀθχύγϑῃ: 



964 ἘΨΆΝΟΕΙ, ἼΟΘΗ. 18, 145::99. 

(ἢ ἐμδη Πάϊξδηβ νὰβ παιηΐη Μίδ]Καβ. 

ΧΥΠΙ, 11. ὙΠαγαμ Κναὶμ ἴόπι ἀπ Ῥαϊγάπ (Ταροὶ ἐπαπα Παΐτα ἴῃ 

αν, (ἘΠῚ, ὑπ π6ὶ ραΐ τηἰβ αἰΐα, πὰ ατὶρκάαπ. ὑπᾶπδ γ΄ 

12. ὙΠΑγα Πδηΐὰ 784}} (ἃ ὑπα[ιηα!α1}8 18} δηᾶθαμέοβ [πάάϊδ 

ἀπᾶρτίραῃ ἴδῆι 18} σαθαπάμπη ἵἴπᾶ. 

18. 94}} ραϊαύμαη ἴημα ἀπ Απηΐη ἔμ Ὁ. [ἃ νὰ5 ἄυκ [ναίῃγα ΚΚα- 

78 ῆπη,Ἐ (61 νὰ αὐθματη 8. νϑῖμα {Π|5. αὐδίμη] 8. 

14. Μαβαῃ ἐπδη ἸΚα]αία, (μοὶ σαταρί πόδα [πἀάϊαιπι, ὑπαΐοὶ , Βαϊ ϊζὸ 

ἘΠ ἀϊπαηα πηδηηδη ἔλα Κυ ] ἢ ἘΞ χά τηαπαροίη“. 

15. ὙΠΑνυΐ Ἰά 0144 ότι Θϑίπηδη Ῥαίεγαβ ἘΞ [Δ ἀπέμαν {Ἰρόποίβ. 

[ἃ}. ὑπδη [Ἰρόηθὶβ νὰβ Καῃίῃβ ὑπαιητηα. πα] πη ἢ τα ϊηπρα]άϊ ἢ 

τ. ἴδια ἴῃ τόῃίη ἐπ15 ΘῈ αΠΠΠ8. 

10. ἴτῃ Ῥαίέσιιβ {δ} δὲ ἀαύγομι αἰᾶ. ἐπαγὰῃ αδ᾽ἀ4]α. αὐ [ἃ Πρὸ- 

ΠΘῚΒ ΔΗΪΠΔ1, [Δ 6] νὰ8. απ Π5. {πδηηπηα σι} π 78} Κναΐῃ ἀαύγαναγαάϊ 
741 αὐϊάμπ) πη Ῥαϊξιι. 

11. ὙΠαγιὴ Κυδὶῃ ἠάϊπα [ὁ ἀαύγαναταὺ ἄπ Ῥαϊγάιι, ἴθάϊ 14} ἐπι 

ὑπ1Ζ ΠΡ π]6 Ἐ 18 ὉΠ15 τηδηβ 6 [18] 185 Κναΐῃ (ΝῚ ἵἴπ|΄. 

18. ΤΠάγαΠ [ὑὐίμὰη (ΚαΙκὸβ. 18} ἀπάθαμθοβ. παύν]α ναύγκ] πα δ η5, 

απὸ Κα] ἃ νὰβ, 14}} ναγτιηϊἀδάπη [1κ. 14} {πη γὰβ τὴ τι Ῥδ 15 

[Δ 4645 18} νυ] η 5. [ἸΚ. 

19. ἴπι (ἃ δὐμπιμη τα σαά]α ἤδἢ ἴὸπι Ὀὶ ΠΠρΟῃ]απη5 15. 74} Ὀἱ 1άϊ-- 

[61 ἾΕ. 

20. Απάμὸξ ἵπιπια ἰδίιβ ἴκ ἀπαάπρ]ὸ γϑάϊάα πηδηαίδάάϊ; ἴκ [1πη-- 

θη 1ἀ1Π4 ἴῃ σακνυμηἐάϊ 411 ἴῃ σααμαία, {πᾶγοὶ [Ἰπίθίηὸ [πάάϊο]5 

Βα Κν]δηκ, 18} {Π|π|0}]0 πὶ τα! ἃ νϑἱΠύ. 

21. .(Πνὶβ τὴῖκ [ΓΙ Πη15 ἢ ἤδη ἐπαπ5. Πάπβ] ηάδηβ, νὰ γϑαϊαδα- 

8 ἀὰ ἴπὶ: [(ἀϊ, {πάϊ νἱύαπ, ἰπαΐοὶ Κναῦι ἸΚ.“ 

22. ἴπι ἐπαΐα κυ μαπάϊη Ἰπηπια, ἔμπη5 ἁπαθαμέδ [πη 45 σαί 

[1Δ}} 1δῆπ ἰδία, Κναίμαι. ὄνα-τι ἀπά ΠΕ] 15. ἐπαιηπηα τϑἰ ΚἰΠη σαά]η γ΄ 
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αὐτοῦ τὸ ὠτ(άρ)ιον τὸ δεξιόν" ἦν δὲ 
ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 

ΧΥΠΙΡ.Ὶ. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ 
Βάλε τὴν μάχαιραν εἷς τὴν ϑήκην. τὸ 
ποτήριον, ὃ δέδωχέν μοι ὁ πατήρ, οὐ 
μὴ πίω αὐτό; 

12. Ἣ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος 

χαὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων συγέ- 

λαβον τὸν ᾿Ιησοῦν χαὶ ἔϑησαν αὐτόν, 
13. Καὶ ἀπήγαγον πρὸς Ἄγγαν πρῶ- 

τογ" ἣν γὰρ πεγϑερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς 
ἣν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου" 

14. Ἣν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας 

τοῖς Ιουδαίοις, ὅτι Συμφέρει ἕνα ἄν-- 

ϑρωπον ἀπολέσϑαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 
5. Ἡχολούϑει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων 

Πέτρος χαὶ ὁ ἄλλος μιαϑητής. ὁ δὲ μα- 
ϑητὴς ἐχεῖνος ἣν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ 
χαὶ συνεισῆλϑεν τῷ ᾿Ιησοῦ εἴς τὴν αὐ- 
λὴν τοῦ ἀρχιερέως, 

16. Ὁ δὲ Πέτρος εἱστήχει πρὸς τῇ 
ϑύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαϑητὴς ὁ 
ἄλλος, ὃς ἦν (Ξ ὁ) γνωστὸς τῷ (-Ξτοῦ) 
ἀρχιερεῖ (Ξε: -ἑως) καὶ εἶπεν τῇ ϑυρωρῷ, 
χαὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 

4. «Ζέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ ϑυρω- 
ρὸς τῷ Πέτρῳ ͵ὴ χαὶ σὺ ἔχ τῶν μα- 
ϑητῶν εἶ τοῦ αγϑρώπου τούτου; λέγει 

ἐχεῖνος Οὐχ εἰμί. 
18. Εἱστήχεισαν δὲ οἱ δοῦλοι χαὶ οἱ 

ὑπηρέται ἀγϑοακιὰν πετιοιηχότες; ὅτι 

ψῦχος ἢν, χαὶ ἐϑερμαίνοντο᾽ ἣν δὲ 
μετ᾽ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς χαὶ ϑερ- 

μαιγόμεγος. 
«ς 5 ὶ ᾿ ᾿] ’ Α 

19. Ο οὖν ἀρχιξρεὺυς ἡρωτὴῆσεν τὸν 
Ρ] Ὅτ, -»Ἥ -ῳ ΕῚ ὍὩ 4 

Ιησουν περὶ τῶν μαϑητῶν αὐτου χαὶ 
Ἢ » ὟΣ Ε - 

περὶ τῆς διδαχῆς αὑτοῦ. 
Ε] -“ ΟΝ] “ ᾿] 

20. πεχρίϑη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοὺς Ἐγὼ 
παρρησίᾳ λελάληχα τῷ χόσμῳ" ἐγὼ 
πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγὴ καὶ ἐν 
τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ιουδαῖοι συλ:- 
έρχονται, χαὶ ἐν χρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν" 

,΄ Η Λαο δ 3 ’ 
51. Τί μὲ (ἐπ)έρωτᾷς ; (ἐπ)ἐρωτη- 

σον τοὺς ἀχηκοότας, τί ξλαλησὰα αὐὖὐ- 
τοῖς" ἴδε, οὗτοι οἴδασιν, ἃ εἶπον ἐγὼ. 

22, Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἴπόντος εἷς 
τῶν ὑπηρετῶν παρεστηχὼς ἔδωχεν ῥά- 
πισμα τῷ Ἰησοῦ, εἰπών Οὕτως ἀπο- 

" 5 « 

κρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 

900 

οὐαῦ δαΐθη ΠΟΘ ἴοῦγο Δί] μα. 

Ὀῖχὶῦ οὐροὸ Το [ὰ5 Ῥούτο ΜΙ ροἹδά! μι 
ἴῃ γαρίηδηι: ΘΔ] ΙΟΘ πὴ απθπὶ ἀθαϊέ τα] ηὶ 

Ῥᾶύθυ, ποὸη Ὀϊθᾶϊη ᾿Π]Πὰτὰ ὕ 

ΟΟΠΟΥΒ ΟΥρῸ οὖ {γϊθαη5 οὐ τηϊηϊ(Ἐγὶ 
Ταάδθουαπὶ ΘΟΙΡΙΘΠΘηἀθυαηὺ ]ΘΙτη οὐ 

Ἰρανθυιηῦ ΘΙ1ΠῚ; 
Εὺ δἀάαχοηιηῦ οαπὶ ἃ ΑΠΠΆΠῚ Η}]- 

ΤΠ: οὐαῦ ΘΗΪΠῚ [ΌΘΘΥ (ὐδίδρμδθ, αἱ 
οὐδῦ ρομίϊξοχ ἃπηὶ {ΠΠ|ὰ5: 

Βγαύῦ δαύοθμι Οδίαρμαβ ααἱ ΘΟ []]πὶ 

αἀραοταῦ Παἀ 8615 ααἰα Ἐχροαϊ ἀπαπι Πο- 

ΠΉΪΠΘΠ ΠΊΟΤῚ ΡΙῸ ΡΟΡυΪο. 

δϑααθθαύαι δαύθιη [ΘΙ ἀπὶ ἴσηομ Ῥο- 
{γπ|5 οὖ δ|1π8 αἰ ΓΟΙραΪαΒ : ΑἸ ΓΟΙρΡα 5. δα- 

ἔθη 116 ουαὺ πούιβ ρο ΟΠ οὶ οὐ ἰηὐτγοϊνιύ 

οαπῃ [Θὰ ἴῃ δἰγίατη ροη ΠΟ], 

Ῥρέτιιβ δαύθμηι [Γαθαῦὺ δα οἰιαμη [01]5. 

Εχινιῦὺ οὐροὸ αἰ Γοἱραϊβ 8]1ὰ58 αὶ ογδὺ 

ποτ ρομὑϊΠοὶ οὐ αἰχὶὺ οἰίαγδθ, οὐ ἰη- 

ἰγτοάαχὶὺ Ῥούγαμη,. 

Πιοῖῦ ουρὸ Ῥούγο 81 601118, οἰ δνῖδ, Ν ὰΠπι- 

αυϊά οὐ ἔὰ 6δχ αἰ [οἱ ρ}18 65 Ποιη 5 {{{|π 
Τ1οῖῦ 116 Νοη [ὯΠ]|. 

δίαθαμὺ δαύοιη [θυυ! οὖ τηϊηϊ} δα 

Ῥιθη88, ααἰὰ {ρ5 οταῦ, οὐ οδ᾽ πθυδηύ: 
οὐδὺ ϑαύΐθμη οαπὶ οἷβ οὐ Ῥούχιβ [85 οὐ 

ΟΔΙ ἔδοιθηβ [6. 

Ῥομύμοχ οΥρῸ ἰπύθυγορανὶὺ ΤΟ πὶ (6 
ΑἸ ΓΟΙΡ 115. [αἰδ οὐ 46 ἀοοίνηδ, οἰαβ. 

Βείροπαϊῥ οἱ θα Ἐροὸ ρϑίδια Ἰοο- 

πὰ [πὶ ΤηΠ40: ΘρῸ [ΘΠΠΡῸῚ ἀοσαὶ ἴῃ 

[γῃᾶρορα, οὐ ἴῃ ὑθιηρ]ο, 410 ΟΠΊΠ65 [ὰ- 

ἀδοὶ οοῃυθηϊιηῦ, οὐ ἴῃ οὐσαϊέο Ἰοοαΐαβ 

[πὶ ὩΪΠ1]. 

Φυϊὰ τὴ ἰηὐθιτορδβ ἡ ἰηΐθιτορα 608 
ααϊ δαασϊογαηῦ ααϊᾷ Ἰοσαίαβ [ἄτη 1Ρ[15: 

6066 ὮΪ [οἰαπῦ ααδθ αἰχθυπη ΘΡῸ. 
Ἠδθο δαύίθπι οὑπὶ αἰχι[[6Ὁ, ἀππξ δ6- 

Πῦρ π5. ταἰ πὶ ΠᾺτοσαθὰ ἀθαϊδ ΔΙαρδπι [θία, 

ἀἰοθηβ. δῖο γϑίροπαθβ ρομέϊβοι Ὁ 
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ΧΥΠΙΙ, 23. Απάμὸῦ (πηπμ8) ἘΞ ἴδαβΒ. Ταθάϊ ἘΌΠΠαθα γόαϊᾶα, νοϊἐνδα οὶ 

ὈΙ ἐπαΐα 01}, ἀϊ μι μάμπ 1406] να}]ὰ, ἀαμνὰ τηῖκ {1818 7΄ 

24, ὙΠδπαΐ Ἰηδηα]α ἴπὰ ΔΠΠΔἃ8 τα λοχο ἡ μα σαν αι Κα]αῆη ὑπ ηηη)ἃ 

μηδ {ὉΠ Βααἤιη. 

25. ἴτῃ Βοιιηδη Ῥαίξετι νὰβ [Π᾿ηἀαηβ 18} γαυι]αηᾶβ {Πκ. {πᾶν-- 

ἢ Κνδίμαη ἀὰ πηπηα ΟΝία 14} ἐπα ὑπ|χὲ ΠρΟη] Ἐ {Π15 15 75. ΤΠ ἴδ 

αἰάιάικ 141 Κναί ΟΝἧἕ Ἐ, πὶ 1π|." 

20. ναί! [πη5 ὑπ|χὸ {Κα]κῶ ἘΠῚΒ τηά! 15. σα} 15, [ἢ Ὠ]Π]15 

γὰ5 ἐπαπηπιθὶ αἰιηάϊπηάϊ! Ῥαίίτιιβ. ἀπ, ,ΝΙα ὑπ|κ (Δμν Ἱκ ἴῃ δὐγεϊ- 

σατάδ ἢ Ἰπηπηὰ Ὁ" 

21. ὙΠδγὰἢ δίχα δἰάιάϊκ Ῥαϊίγαβ 78} [1η8 πᾶπηα τι Κιᾶδ. 

28, [{} οἷβ ἰδύμπαη [ἔα ἔταπη Κὶα]αῆη ἴῃ ρῥγάϊὀνϊδύη. Ἐ’΄ ἐΠπΠΔηὰ ἢ 

γὰ8 τηϑύγρΊη5. ΤΠ 6ἷβ πὶ Ἰα ἀ]δάσπη ἴῃ ργάϊονϊα, οἱ ἢἱ δι] ἀ  ἀ6᾽Πα, 

ακ πηδίαδάοιης ρΡδίοΠδ. 

.« 20. Τπατὰ αὐϊαα]α αὐ ῬεΙαίαβ ἀπ ἵπιὶ 181} ναί (Ἡνὸ νγόμᾶ 

Ὀδίν "ἢ ἃηὰ {πηδῶ ΤΠΔΠΏΔΗ 7΄ 

90. Απάμόϊαη 18} Κνυδίμπη ἀὰ ἴμητηὰ ,(ΝῚῈ νὰ Π (ὰ ὉὈ100}15, εἰ 

ὑπάπ νϑὶβ αἰρᾶρθθιηδ {πι8 ἴπ8.ἡ 

91, ὙΠδια Κυαύῃ ἴῃ Ῥοιϊαΐαβ ΟΝ ΊΏ1ἢ ἴηα 7105: ὈΣ νιδαα ἴζνδ-- 

τ ΠΊΠη8, [Ὁ] 1} ἘΞ ἴηα.. 10 οἷ5 Ὁ Κνδίμαπαῃ ἄὰ Ἰππηα ἰαἀάϊοϊβ Ἐ΄Ϊ, 8 

ἢ1 [Κυ]α ΤῸ ἀβΚυηδη τηδηηδ ἀϊηιπηπ] ἀπ η. ἡ 

92. ΕἸ ναὐγτὰ ἔπάμ) 5 πϑα]]πό δα], {πᾶΐο] Κναίΐ Ὀδηάν)απαξ, 

ἢν ] οι: Καιημηα ἀἀπίπάπ {Κκα]α σαν ίδη. 

33. ,ΟΑ]άϊι ἢ} Ἐ ἴῃ ρῥγάϊαύτία ἘΞ αἴτα Ῥοι]αΐαβ. [411 νόρι4α ἰδία, 

Κναίμαἢ ἴμιηα (ΤῊ 15. ἐμ πἄλη5. [πα άϊὸ Ὁ 

34. Απᾶϊὸῦ ἴάπις ΑΡ-α {μὰ5 ΠΠΡΙη {πὰ {παΐα Κν {{π15 {πάπ δη- 

{παγάϊ ὑππ5 κνδίμαη ὈΪ πὴῖκ 7“ 

95, Απάμιδῦ Ῥοϊαίαβ άϊξοι, τκ [πἀάϊαβ. ἴπι ἢ (ὁ {ππ4α ἐποὶπα 
71 σαα]δηβ Δηα ] μὰ ἐμὰ τηϊ5: νὰ ραίαν δ Ὁ 

30. Απα]ιὸΐ ἴδίις ΤΙΪϊαἀαηραγτάα τηθῖπα πἰῦ α8. ἐπαπηηᾶ ἔαίυ-- 
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ΧΥΠΙ, 239. ᾿“πεχρίϑη αὐτῷ ᾿Ιησοῦς Πὶ 
χαχῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ 
χαχοῦ" εἰ δὲ χαλῶς, τί μὲ δέρεις; 

94, ᾿Δπέστειλεν αὐτὸν ὃ ἄνγνας δε- 
δεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 

οὔ. Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς χαὶ 
ϑερμαιγνόμεγνος. εἶπον οὖν αὐτῷ Μη 
χαὶ σὺ ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρ- 
γήσατο ἐχεῖνος χαὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. 

20. “έγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ 
ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέχοψεν 
Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον 
ἐν τῷ χήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 

27, Πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος, χαὶ 
εὐϑέως ἀλέχτωρ ἐφώγησεν. 

28, Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ 
τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον" ἦν δὲ 
πρώϊα (Ξεπρωΐ) καὶ αὐτοὶ οὐχ εἰσῆλ- 
ϑὸν εἷς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιαν- 
ϑώσιν, ἀλλ᾿ ἵνα φάγωσιν τὸ πάσχα. 

29. ᾿Εξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος πρὸς 
αὐτοὺς καὶ εἶπεν (ΞΞ- φησίν) Τίνα χα- 
τηγορίαν φέρετε χατὰ τοῦ ἀνθρώπου 
τούτου; 

80. ᾿“πεχρίϑησαν χαὶ εἶπαν αὐτῷ 
πὶ μὴ ἣν οὗτος χακοποιὸς (Ξ:- χαχὸν 
ποιῶν), οὐχ ἄν σοιπαρεδώχαμεν αὐτόν. 

831. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πιλᾶτος .416- 
βετε αὐτὸν ὑμεῖς χαὶ χατὰ τὸν γόμον 
ὑμῶν χρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ 
᾿Ιουδαῖοι Πμῖν οὐχ ἔξεστιν ἀποχτεῖ- 
γαι οὐδένα. 

82. Ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρω- 
ϑῆ, ὃν εἶπεν σημαίνων, ποίῳ ϑαγάτῳ 
ἤμελλεν ἀποϑνήσχειν. 

33. Εἰσῆλθεν οὖν εἷς τὸ πραιτώριον 
πάλιν ὁ Πιλᾶτος χαὶ ἐφώνησεν τὸν 
᾿Ιησοῦν χαὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ βασι- 
λεὺς τῶν Ιουδαίων; 

84. ᾿“πεχρίϑη [αὐτῷ] Ἰησοῦς Ἀφ᾿ 
ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι 
εἶπον περὶ ἐμοῦ; 

80. ᾿“πεχρίϑη ὁ Πιλᾶτος Μήτι ἐγὼ 
᾿Ιουδαῖός εἶμι; τὸ ἔϑνος τὸ σὸν καὶ οἱ 
ἀρχιερεῖς παρέδωχάν σε ἐμοί" τί ἐποί- 
ησας ; 

96. “πεχρίϑη ᾿Ιησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ 
ἐμὴ οὐχ ἔστιν ἐκ τοῦ χόσμου τούτου. 

901 

ἨοΙρομαϊῦ οἱ Τϑίβ 51 γηδῖο Ἰοοαΐιβ 
απ, ὑθ ὉἰπηοηἶπΔ ΡΟΥ 06 ἀθ πιο; [Ἰ 

δαιΐοη Ὀ6η6. ααϊὰ πιθ οδραϊβ Ὁ 

10 ταἱὺ οὰτη ΔηπὰΒ ᾿Ιραίαμι δὰ Οδἰδ- 
ΡῬιᾶπ ΡΟ ΠΟ θη,. 

Βνὰῦ δαΐθη ϑπιοη Ῥρύσιβ [85 οἱ 
ΟΔ]οἴδοϊθηβ 6. Τχθυτιηῦ ΘΥρῸ οἱ ΝαΠι- 

αὐϊὰ οὐ χὰ 6χ αἰ Ὁ] ρ}}15 Θἰὰβ οἵ Νδ- 
σανὶῦ 116 οὐ αἰχὶὺ Νοη [ἈΠ]. 

Π1οἱῦ ἀπ ΟΧΣ [ὉΥΥ]5 ῬοΟηΟ οἶδ, οο- 

σηδύια Θἰπθ Οἶπ5. Δ ΌΓΟΙα1ὺ Ῥοίσιια δατσί- 

Οα]δ πὶ ΝΌΠΠΘ ΘρῸ ᾧθ γἱϊ ἴῃ Ποχύο ΟΠ] 
110 Ὁ : 

Τύρυτιηλ ΟΥΡῸ προᾶγὶῦ Ῥούσιιβ, οὖ [001 π| 
5815. σδηΐανῦ. 

ΔΑαἀάποιηῦ οὐρὸ Ιϑίατη ἃ (ὐδίαρμδ, ἴῃ 
ῬΙδθίουαπι: οὐδὺ δαΐθιη τηᾶηθ: οὗ 1ρ{] 

ΠΟΙ ἰπύγοϊθυιηῦ ἴῃ ΡΥΘΘΙΟΥΠΠΙ , πὖ ΠΟ 

ΘοοΟμ δ ΠΥ ηα: [6 τπδηδαοαγθηῦ ρΡᾶ- 

[ὉΠ ἃ. 

Εχινιῦὺ οὐρὸ Ῥιαύμβ δὰ 6085 ἴοταβ οὗ 
αἰχιὺ Θαδπὶ δοοαίδι θη δἰΐδυῦβ δά- 

γΟΥΓᾺ5. ΠΟΙΙΪΠ ΘΠ ΠῸΠΟ ὕ 

Βείροπμάθγαηῦ οὐ αϊχθυιηῦ οἱ 51 ΠΟὴ 

οἰρὺ δῖος πιδ]οἔαοξου, ποῖ ἐἰδὶ ὑγδα!ά15- 

ἴθυητιβ ΘῈΠ1Ὶ. 

Πιχιῦ οὐρὸ οἱἷβ ῬΙαύαβ Ασοὶριῦθ θαυ 

ΥῸΒ οὖ [ϑουσπ πη) ἸἰΘρ ΘΠ γϑίζγαμη {πᾷ1- 

οαΐθ θη. ὈΙχούπθηῦ ΘΥρΡῸ 6ἱ Πιάδοὶ 
ΝΟΡΙΒ. πὸ Ἰϊοθὺ ἰπύθυἤθθυθ αἸΘΙΠΘ 81. 

ὕὉ0. [6ὐτὴο Τα ἱπηρ] υθῦασ, ααθπὶ αἰχὶὺ 
ΠρΗΙΠοδΠ5. απὰ τποτῦθ οἴ σπου 115. 

Τηὐγοὶνιῦ ΘΥΟῸ ἰζθυιη] ἴῃ ΡΓδθέου ΠῚ 

Ῥιδίαβ, οὐ νοσανὶῦ [Ιρίαμῃ δὲ ἀἰϊχὶν οἱ 

Τὰ 65 τὸχ Ππἀδθουῦτῃ ἵ 

Εὖ σοίροπαϊυ Τα Α ἐδπιοὺ ἰρίο πος 

ἀἰοῖβ, δὴ Δ}11 ΟῚ αἀἰχουαπὺ ἀρ πη Ὁ 

Βοίροπαιϊυ Ῥηαΐα5 Νυιπααϊᾷ ορὸ Τὰ- 
ἀδΘὰ5 [πὲ Ὁ φ6 15 ὑπ δ ροῃύῆοθβ ἐτᾶ- 
αἸάουηῦ ὑθ τηϊῃϊ : ααϊά ἔδοί [Ὁ] Ὁ 

Βοίρομπαϊν Τοίὰ5 Πθρπαπι τη ΠΟῚ 
οἰῦ ἀθ τὰῦμάο μοῦ: [ἴ δοχ ποὺ τππηἋ0 
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γάπ ; ΤΠ τ8 ἐπαιηηα ἔα ηνάπ να τηθῖηα ἐπὶ πάδηραναϊ, ἀϊἐμἐπμάα 

Δ Πα ῃϊῶβ. τηθὶηάϊ πβαάπασϊα δά οῖπα Ἐ, Θ᾽ ἢἰ ρα]δν 8 νδαϑ]άα [παάϊαμη." 

ΤΠ πὰ ὑπ᾽ παδηραγαϊ τπηθῖηα ἢ παν.“ 

ΧΥΗ͂Ι, 87. Τηάγΐ Κναύ πη Ῥαιϊαίαβ πη πα  ἰπἰυδη8 18 

{πὰ ἡ ΑπαΠδ δηα 8 ἴδίαβ. (Κναι) ἘΌᾺΆ,ΤΙα Κνι 8, οἱ ἐμπιπάδηβ τὰ ἵκὶ 

ἸΚ ἀὰ ἐπδιηπμα ρσαθαύγδηβ ἴῃ 184. ἀπ ὑπαπηηα Κνϑη) ἴῃ ἐπδηηηἃ 

[αἰ γην άπ, οἱ νοὶ ὑνδα]άπ [ππ͵]ά]. ῃνάαΖαῇ [86] ΤῸ [ἀπ]ὺ5, πάμ!ϑ!ἢ {ΠΠ0-- 

᾿ Πὐδ Τη6]ηΔ]Ζῦ8.“ 

98. Τηδηθἢ Κναί Ἰπητηὰ Ῥο]δίαβ (νὰ ΤῸ [ὃ [ὑπ]8 7΄ 184} ἐπᾶΐδ 

κυ! παπά5 Ἐ (ἀ χ8) Ἐ σα]άϊι ἢ αὐ ἀὰ ᾿πἀάϊαπι 41} Κνδίι ἴῃ. ἶκ ἀϊπὸ- 
πη ἔδίγϊηὃ ἢἰ Ὀϊριία ἴῃ ὑπ πηηδ. 

90: ΠΗ ΠῚ Π|ι01 ἼΖΥΙΒ, οἱ ἀϊπαπα ᾿Ζ 15 [ταἰδίδη ἵπ μηπη: 

γΠ]]ο14-ἰ πὰ, οἱ ἔγαϊδίάι ᾿χνὶβ ἔπδπηὰ ἐπ πάδη [παά18 Ὁ΄ 

40. ἴεῃ οἷβ γὸριἀδάπη Ἐ αὐέγα 41141 Κνϊπαπάδηβ. Νὰ ἐπαπᾶ, αἷκ 

ΒαυδΌΡδη΄. (8 Ἐ {πδη νὰ8 (ἃ ἢ Βαυδῦθα νάἀϊα 6678. 

ΧΙΧ, 1. ΤΠδηὰΐ ἐμᾶη πδπὶ Ῥεϊ]αίαβ δα 8} ὈΒΌ]αρον. 

2. 26} {πμάϊ ραατγαύπέοθιβ ἀβναπάπη νἱρ]ἃ Ἐ 8. ἐπδύγπαηι 811 σἃ- 

Ιαριαδάθῃ ἴππηα ἅμα πάμπθ!α 14} νὰ ]ά] ραύνραυγαάϊ ραναΠαδαάπη 

Ἰηἃ. 

3, 924}} Κνδίμαη ,Ηἀ115 ἐπίδῃς Ἐ [πα άϊδ "ς [Δ σόθαμ ἵπιπια [18-- 

μῖη5 Ἰόπη. Ἐ 

4. Αἰὐϊ4 4] «αἴἴτα αὐ Ῥοϊ]αίαβ 184} Κναΐί ἴπὶ ,δάϊ, αἰζα μα ἸΖΥ15 

ἴπηπα αὖ, οἱ νἱδοιί ἢ ἐπαΐθὶ ἴῃ Ἰπηπια πὶ ἀϊπόμαη [αἰτπῦ Ὀϊραί. ἢ 

ὅ. ΤΠδναΝ υδ᾽44]α αὐ ἰδία θαίναπαβ ἐπὰπα ἐπαύγποίηδη νάϊρ Ἐ 

741 {πὸ ρΡαύγρυτδαύηῃ να[]α. 141} Κνδί! ἴῃ , 5.61 [ἃ τηδηηδἃ. ἡ 

606. Ὑμάλὰΐ ὈϊΠδ (ὁ νιπ ἵπα {Ππά] πη Ὁ η8. στ] 85. 1841 ΔηάὈ8}- 
[5 πνοριαδάση κυ παηαπβ  ΤΒΉΓ ΔΘ, ὈΒΗΡΔΙΏΘΙ ἴηὰ ̓ς Κναίῃ ἴΠ| 

Ῥοι]αΐαβ ΝΜ ἢ ἴπα {π|85. 741 Πγϑι 10}; Τ0Π ἵκ ἐαίτιπα Ἐ ἴῃ Ἰπηηηὰ ἢ] 

Ὀϊρα." 

7. Απαϊιδίιη ἴπμα [τἀ άϊοῖβ ΙΝ εἷδ νοΐ. ἀϊμαμη 14} Ὁ {πδιημηᾶ 



ἘΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΙΟΗ. 

εἰ ἐχ του χόσμου τούτου ἣν ἡ βασιλεία 
ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠἡγωνί- 
ζοντο, ἵνα μὴ παραδοϑῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις" 

γὺν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐχ ἔστιν ἐν- 
τεῦϑεν. 

ΧΥΠΠ, 37. Πῖπεν οὖν αὐτῷ ὃ Πιλᾶτος 
Οὐχοῦν βασιλεὺς εἶ σὺ; ἀπεκρίϑη [ὁ] 
᾿Ιησοῦς Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἶμι 
ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι χαὶ εἷς 
τοῦτο ἐλήλυϑα εἰς τὸν χόσμον, ἵνα 
μαρτυρήσω τῇ ἀληϑείᾳ: πᾶς ὁ ὧν ἐχ 
τῆς ἀληϑείας ἀχούει μου τῆς φωγῆς. 

38. “έγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Τί ἐστιν 
ἀλήϑεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξηλ- 
ϑὲν πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, χαὶ λέγει 
αὐτοῖς ᾿Εγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω 
ἐν αὐτῷ. 

39, ἜἜστιν δὲ συνήϑεια ὑμῖν, ἵνα 
ἕγᾳ ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα' βού- 
λεσϑὲ οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα 
τῶν ᾿Ιουδαίων; 

40. ᾿Εχραύγασαν οὖν πάλιν πάντες 
λέγοντες Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραβ- 
βᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 

ΧΙΧ, 1. Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν 
Ἰησοῦν χαὶ ἐμαστίγωσεν. 

ὦ. Καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέ- 
{φανον ἐξ ἀχαγϑῶν ἐπέϑηχαν αὐτοῦ τῇ 
χεφαλῇ, χαὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέ- 
βαλον αὐτόν, 

8. Καὶ [ἤρχοντο πρὸς αὐτον καὶ] 
ἔλεγον Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 
χαὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 

4. Ἐξῆλϑεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶ- 
τος χαὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε, ἄγω ὑμῖν 

αὐτὸν ἔξω, ἵνα γγῶτε, ὅτι ἐν αὐτῷ 
οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω. 

δ: Ἔξηλϑεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς ἔξω, φο- 
ρῶν τὸν ἀχάγϑιγον στέφανον καὶ τὸ 
πορφυροῦν ἱμάτιον. χαὶ λέγει αὐτοῖς 
Ἴδε ὃ ἄγϑρωπος. 

6. Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς 
χαὶ οἱ ὑπηρέται, ἐχραύγασαν λέγοντες 
Σταύρωσον, σταύρωσον (αὐτόν)! λέγει 
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος “άβετε αὐτὸν ὑμεῖς 

καὶ σταυρώσατε" ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσχω 
ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 

7. ᾿“πεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι 
Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, χαὶ χατὰ τὸν 

18, 87 ----190, 7. 909 

οἴ οῦ γϑρημι τη Θὕ1, τα [Ὁγ] πθὶ Ὁ] 4116 
ἀρφορυίαγθηῦ αὖ πῸη ἰγδάρθυου Τπἀδρὶβ: 
ΠΠΟ διιῦθ ΠΔ ΓΘΡΤΙΠῚ ΠΊΘ1Πὶ ΠΟ οἰῦ Ὠΐπα. 

1 1χιὺ ᾿ΐαᾳαθ οἱ Ῥιϊαίαβ Εγρο ΤῸ Χ 68 

α  Προίροπα!ὺ Το Τὰ ἀἰοίβ, χαΐὰ Τὸχ 

(ἘΠ 6δρο. Εἔρο. ἴῃ ΠΒοΟ πδίιβ [ἀπὲ οὗ 

δα ΠοΟ γϑηὶ ἴῃ τη πα ππ), αὖ ὑθΓ{ἰππο  αγα 

Ρουθ θαμη νογϊύαθ : ΟΠηΪβ ααἱ οἰ οχ 

γουύαΐθ ἃαϊῦ Τη6 8 Π| γΟΟ6Π). 

Π)1οἷῦ οἱ Ρηδύαβ Θυϊὰ οἰ νουϊίαβ ἢ Εὖ 

οαμὰ μος αἰχι[[6ὐ, ἰὔθυαπὶ οχὶγιὺ δᾶ [ὰ- 

ἄδθοβ οὖ αἀἰοϊύ οἷβ Εροὸ πα] τὰ ̓ ηγθηΐο 
ἴῃ 60 σϑαί[Δ1η. 

ΕΠ δαύθιη οομ! αθύθο γοθ]5 αὖ ἀπῦτη 

Αἰτηϊδαμ ν Ὁ] ἴῃ Ρδίομδ: σα]υβ ΘΥΡῸ 

αἰμαϊὑΐδηι γο 5 τοσθπὶ Πιἀα θοῦ ὕ 

ΟἸΔμνθυηῦ ΟΥ̓ΡῸ ΤΌΣ Πη ΟΠΊη65 ἀϊ- 

σοηΐοβ ΝΟ πὰπο, [ρα ΒαγῦΡθαη. Ετδὺ 

δαΐθιη Βα Όθἃ5 Ἰαίτο. 

Ταμπς οὐρὸ ΔΡΡΥΘμθηαῦ Ῥη δύ ΤΘἰτὴ 

οὐ ἢδρο!] αν. 

Εὖ τ] θ5 μ᾽ θούθηύθβ σοσόπϑτα 46 [ρὶ- 

μΪβ ᾿ῃροΙἀΘυαμῦ ΟΑρΙΟ οἷπβ δὲ νϑίζθ ρὰτῖ- 

Ραγθἃ οἰγουπη δάἀθγαπῦ ΘΌΠῚ," 

Εὖ νρηϊθραηῦὺ δά θὰπὶ οὖ ἀϊοθρϑηΐ 
Ηδνοτοσ [πὰ ἀδθοσαμπι, οὐ ἀδυδηῦ 6δἱ ΑἸ ρ 83. 

Εχίϊῦ ἰξθσαπι ΡΠ] αύπβ ἔογᾶβ οὖ ἀἰοἰδ οἷβ 

Εσοθ δάάμποο συ ῦὶβ ΘΠ ἔογαβ, αὖ 00- 

σηοβοδίϊβ. ααϊδι 1Π 60 ΠΌ]]Δτη οδιίδτη ἴη- 

γΘηΪΟ. 

ἘχΠὺ οὐ [οἰ ρογύδηβ [ρίπθϑῃι οο0- 
ΤΟΠΔ ΠῚ οὗ ΡΕΓΡΟΓΘΌΠΙ νϑίπηθηΐαμη. Εὖ 

αἰοιῦ οἷβ ἔσοθ Βοιηο. 

Οὐμη ΕἸΡῸ για Θηῦ Θαπὶ Ροηὐ 665 

οὐ τη {{τ|, ΟΔτηα θαηῦ ἀϊοθηίθβ ΟἸπιοϊῆρθ, 

οσπιοϊῆσθ. οἱ εἷἱβ Ῥ]αίαβ Αοοὶριύθ 

ΘΠ ΥΟῸΒ οὖ ΟἸΠΟΙΠρΙύΘ : ΘρῸ ΘηΪΠ] ΠΟῺ 

ἸΠΎΘΏΪΟ ἴῃ 60 Οδα[8Πη. 

Ἠοίροπάοτγαμπὺ οἱ Πιάδοὶ Νοβ ἰβρθῃὶ 

ΒαΌΘτααΒ, οὗ Γδοῦη άπ ᾿Θρθμι ἀ 6 οὖ πηοτΐ, 

24 



8370 ἘΥΑΝΘΈΕΙ, ἸΟΗ. 19, 8--18. 

να, πη ἈΥϑιημηδ [Κῶ] σαν] ίαη, πηΐᾶ ΠἸκ ΠἸθδη σα 5 ἴαππ ραίανϊαδ." 

ΧΙΧ, 8. Βι{πᾶ ραμπάυΠ4α, Ῥοι]αΐίαβ ὑμαΐα ναύγα, τῃηάϊ5. ὁιία [15. 

9. 9841} ρα ]άϊιῃ. ἴῃ ργάϊξαύγία αὔίχτα 781} Κνυϑίῃ ἀὰ ἴδίαα να ῃγὸ 

15. {πὸ ὕ΄ 1 [8 ἀπααναύγαὶ πὶ ραΐ ἸΠ]ΠΊ8. 

10. ΤΠανὰΐ Κναίῃ πητηα Ῥοι]αίαβ  Π) Τη8 Π] γδαρὶβ ἡ ηἰὰ νάϊ, 

{παΐθὶ ν] ἀπ] ἀ1}} ἀβῃγδιη]αη ἐππκ 18} νὩ] ἀαΐηὶ ἀ1}} [γα] δέῃ {πὰ ζ΄ 

11. Απαμὸξ ἴδίαβ. ΑΝῚ ἀϊμεδοῖβ. να] αξη]δ ἀϊπμαπ ἃπα ταΐκ, πἰῃ 

γΟΠ ππ5. αὐρίθαη Ἰπραίῃγὸ: ἀαμίῃδ (ἃ ρσα!ὸν) πα 5. τὰκ ἐππ5 τηάϊΖοίη 

[ταναύγηξ παθάϊα." 

12. Ἐγδιμαῖ ἐπϑιηιηα [ὁκίάα Ῥοι]αία5 ἐπα δίαπ ἵπα; Ἰπ ἴαδάϊοϊκ 

γὸριἀδαπη Κνυϊπαπάδηβ αράϊ ὑπὰπὰ ἔλα! δ ϊβ, ἢ 15 {Ἰ] πα 5. Κάϊαγδ. 

(Δηναζαῃ, ἴΖζθὶ ἐπιαάδη (ἢ ΠΠΡαη ἰάυ) 1, ἀηα δ ηα οι} Κάϊ γα." 

138. Ὑμαμὰῃ Ῥαϊ]δίιιβ μάπβ᾽ απ 5. ἐπ1Ζ8 ναύναξ ἐάν μὲ ΙΖζμ΄. 



ἘΕΥΑΝΟΈΕΙ,. ΙΟΗ. 19, 8---13. 

ν εὐγλαϊς, μὰ ᾿ Εχν ὑ ἢ 
γόμον μων οφείλει ἀποϑαγεῖν, οτι 

ἑαυτὸν υἱὸν ϑεοῦ ἐποίησεν. 
ΧΙΧ, 8. Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦ-- 
τον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήϑη, 

9. Καὶ εἰσῆλϑεν εἰς τὸ πραιτώριον 
πάλιν χαὶ λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ Πόϑεν εἶ 
σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόχρισιν οὐκ ἔδω- 
χὲεν αὐτῷ. 

10. «““έγει (οὖν) αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος ἜἘ- 
μοὶ οὐ λαλεῖς; οὐχ οἶδας, ὅτι ἐξουσίαν 
ἔχω ἀπολῦσαί σε χαὶ ἐξουσίαν ἔχω 
σταυρῶσαί σε; 

11. ᾿πεχρίϑη ᾿Ιησοῦς Οὐχ εἶχες ἐἔξου- 
σίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν, εἰ μὴ ἦν σοι 
δεδομένον ἄνωϑεν" διὰ τοῦτο ὃ παρα- 
διδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 

12. Ἔχ τούτου ἔζήτει ὁ Πιλᾶτος 
ἀπολῦσαι αὐτόν" οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἐκραύ- 
γαζον λέγοντες ᾿Εὰν τοῦτον ἀπολύσης, 
οὐχ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος" πᾶς ὁ βασι- 
λέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 

18. Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λό- 
γων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, 
καὶ ἐχάϑισεν ἐπὶ βήματος εἷς τόπον 
λεγόμενον «Ζιϑόστρωτον, Ἑ βραϊστὶ δὲ 
Τοββαῦδ, τ Σου 
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ααΐῷ ΠΙαπὰ ἀθὶ [6 ἔθοϊί. 

Οὐτη οὐροὸ δα! 6ὺ ῬΙΙαία5. ἤὰης [ογ- 
ΠΊΟΠΘΏ1, ΠηΔΡῚ5 ὑϊηγαϊύ, 

ΕΛ Ἰῃργο[[5 οἱ ρυδθύουϊ τη ἰὔθυιαπι οὐ 
ἀἰοῖῦ δὰ Ιϑίπτη πάρ 65 ὑπ [θὰ δα- 
ἔθη τοί ρομί πὶ πο ἀἰθαϊΐ οἱ. 

τοῦ οὐροὸ οἱ Ῥι]δύαβ ΜΙΝ πο Ἰοαὰθ- 
Υἱβ ὁ πΘΙοἷβ χαΐϊὰ Ρούοί αΐθπη ἢΔΌ60 οἵα- 
οἰῆροθυθ 6, οὖ ροὐο[ἀὔθῃι μα ρ6ὸ ἀἰϊτηϊῦ- 

ἴοτγο ὧθ 3 
Βοίρομπαϊυ Τροία ΝῸμ ΠᾶΡθγθ5 ροίθ- 

[ἐαῦθῃη Δάνθυ πη π|6 {]18πὶ Εἰ 1 {10 ] 

εἰ ἀδίμτη ἀθ [Ὧρθὺ: ρτορίθσθα ααΐ 

ὑγδ 110 πιθ 0] τηϑίτιβ ρθοσδύσιῃ παθϑί. 

Εχϊμᾶθ ααδογθθαὺ Ῥι]αύαβ ἀϊτηϊ ουθ 
Θαπηι: [πάδ6] δαξθμι οἸδιηα δηὺ ἀϊοθηΐθ5 

51 απο ἀἰπηϊ υϊβ., ΠΟ 65 διηϊοαβ 86- 

[Υ]5: ΟΠ]ηἷβ αἱ [6 τϑρθπι ἔδοϊύ οοῃέγδ- 
ἀἸοῖῦ Οδοίδυί. 

ῬΙ]αύαβ δυὸ οὕὐτὴ δα Π}6ὲ ΠῸ5. ἴοτ- 
ΠΊΟΠΘΒ, δαάυχίύ ἔογαβ [οἴαπι, οὐ [ράϊΐ 

ῬΙῸ {γὶθαπ8}} ἴῃ ΙοθῸ ααἱ ἀϊοϊίαν ΓΐΠο- 

[τούοβ, Ὠθοταῖοθ δαύθια ΟδΡὈαίμδ. . . . - 



 Π  ή  νυ 

0 ΕὐΜΟΝΙΜ. 

ἐν,,9:. τοῦ ο οὐ τδο ὠν κει ἀϑραϊαρα χα θέ ΝΟΣ 

ΥΙ, 238. Τὸ ἄυκ Ἰάπηδ ἐταναύνηςάϊ5 ἀάπίμπαβ; 0 δη 05 σαΐῃβ ΠΠθάϊπ5 

ἀϊνοϊπὸ ἴῃ ΟΒν άπ ἰδία ἐγάμ)!η πῃ Ἀγ Δη1ηλ. 

ὙΠ, 1. Ὑπάπ ηἶὰ νἱψαίῃ, Ὀγόίμγ7]ι5. (Καμηπδηάδμι ἀπκ νἱζοί τό 78), 

ὑμαΐοὶ νἱυοί ἐαύ)πόι ᾿ηδηη Ἐ, να Ἰασρὰ Ὠγθῖ]ὰ [γὸ ΠΠά 1} ἢ 

2. 7.1} ἀὰκ αἰναίτα Ἐ Κνδηβ. αὐ ΠΠραπαϊη ἀρὶη σαθαηάδπα ΤῸ νἱ-- 

ἰδ44. «αἰπίμδη 4041 ραν! 1 ἀρὰ, ραϊάυπβ] αι αἵ ὑπαηηπηα υἹῦδαδ 

Δ ΌΙη8. 

9. Τμδηπι {πδη αὐ ᾿Ιραπάϊη ρθη μάϊξαἀα Πότπόπαθὶ, 1804] 

γϑίγ ἢ ναΐτα δηΠδυδιημηᾶ ; Ἰαάϊ ρα ν. 1 ναΐν, {τ]ὰ ΠΠῸ 6815. νἱ- 

(6415, 6ἱ πὶ ἢΠάϊ πονπόπαθι, ναύγπδηα ἃ θΊη ΔΗ ΠΔΥΔΙΉΠη8. 

4, ὥνδρὶ πὶ 78} [π8, ὈγΟδίμυ] 5. πηθὶηάϊ, δἰαάπίῃιαά! ναὐύγε μα! 

νι δάα ἐπαϊγῖ Ιοἱκ ΟΠ νυ ἀπ8, οἱ ναϊγυ μά} ΔηἐπαγϑΠηπηα, {ΠδΠη8 118 

ἀδαϊῃάϊηι αὐΥ πα] η., οἱ ἀκύδη θαϊγάϊπηα ρσαΐπμδ, 

5. ΤΙίδη ἀυκ νἄϊαπι ἴῃ 1οἰκα, νἱππῦπβ ᾿ταναύγηὐα Ἐ, ἐπόὸβ ὑπ] 

γιτο ἢ, ναύὐγὐδάπη ἴῃ ἰΠπὰτἢ πηίαγάϊμη ἀπ ἀκγδη Ραίγδη ἀδαϊμάαᾳ. 

θ. ἴξῃι πὰ, [(ἀἱἘ, απαρθαπάδηάϊ ναύγέμπηι αὐ νἱλδάα, σααάπέμηδη- 

ἄδηβ ἴῃ ὑπδιηπιοὶ σαπαρθάϊαάϊ! νϑίαμη, ἴνδοὶ {Καὶ κἰπόπηα ἴῃ μι Πάϊ 

Δ ΏΠ]Π5 8} ἢἰ ἔαίγηπάϊ ὈΟκόδ. 

". Ἦνὰ πὰ Κυϊίμδι ἡ νυἱυίθ ἔταναύν 8 {0 7 πὶ [1|ά41} δκ ἔτὰ- 



ΡΙΤΟΡΑΙΝ ΡΆΨΕ 

ΑΒ ΒΟΜΑΝΟΚ. 

ΙΝ, 8. Τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ᾿Επίστευ- 
σεν δὲ ᾿᾿βραὰμ τῷ ϑεῷ, χαὶ ἐλογίσϑη 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. .. .-. 

ΥἹ, 283. Τὰ γὰρ ὀψώγια τῆς αμαρτίας 
ϑάνατος" τὸ δὲ χάρισμα τοῦ ϑεοῦ ζωὴ 
αἰώνιος ἐν Χοιστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν. 

ΥΙ,, 1. Ἤ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσχου- 
σιν γὰρ νόμον λαλῶ, ὅτι ὁ νόμος χυ- 

ριεύει τοῦ ἀνϑρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρό- 

γον ζῆ; 
2. Ἣ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι 

ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ 
ὁ ἀνήρ, χατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου 
τοῦ ἀνδοός. 

3. ρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοι- 
χαλὶς χρηματίσει, ἐὰν γένηται ἀνδρὶ 
ἑτέρῳ ἐὰν δὲ ἀποϑάγῃ ὁ ἀνήρ, ἕλευ- 
ϑέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι 
αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην ἀνδρὶ 
ἑτέρῳ. 

4. Ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐϑα- 

γατώϑητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος 
τοῦ Χριστοῦ, εἷς τὸ γενέσϑαι ὑμᾶς ἕτέ- 

ρῳ, τῷ ἐκ νεχρῶν ἐγερϑέντι, ἵνα χαρ- 
ποφορήσωμεν τῷ ϑεῷ. 

ὅ. Ὅτε γὰρ ἦμεν ἕν τῇ σαρχί, τὰ 
παϑήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ 
γόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν 
εἷς τὸ χαρποφορῆσαι τῷ ϑαγνάτῳ᾽ 

θ. Νυνὶ δὲ κατηργήϑημεν ἀπὸ τοῦ 
γόμου ἀποϑαγόντες ἐν ᾧ κατειχόμεϑα, 
ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πγεύ- 
ματος χαὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 

7. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ γόμος ἅμαρ- 
τία; μὴ γένοιτο" ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν 

»ρ. 

Ουϊά οηΐπὶ [Γοὐϊρίαγα, ἀϊοϊ 2 Οτραϊαϊ 

ΑΡΥδμδπὶ 460, οὐ τϑραΐαέιμῃ οἱ 111 δά 

ὙΠ  {π 1} τ τοῖο 

ΘΕΙΡ ΘΠ αϊδ, Θηΐπὶ ρθοσδύϊ τηοΥ5: σγδύϊδ 

δαΐοπι 46] υἱύα δοίθσῃηϑδ, ἰη ΟἸγο [6Γὰ 

ἀομϊπο ποίϊτο. 

ἢ Ἰρπογϑίϊβ, ἔγαύγθβ, [Οἱ Θπ  θ5. ΘΏΪΠῚ 

Ἰορθιῃ Ιοαθοῦ, ααἷΐα Ιοχ ἴῃ Πομηπθ ἄο- 
τ ΠΥ ααϑηδο ἐθιηρουα υἱγὶῦ 7 

Νδη αὰ86 [Ὁ νἱγο δἰ πη ]16 1, νἱνθηΐθ 

ΥἶΓῸ ΔΠΠραύδ, οἱ 169]; Γ᾿ δαΐθμη τποσέ5 

ἤαθυϊῦ ὙἹΓ οἰὰβ, [οἸ]αύα οἱδ 8. Ἰθρθ υἱτί. 

Ιριύαν νἱγθηύθ υἱγο νοοϑ θ᾽ α δἀπ]έοτα 
[1 που οὐπὶ 8110 Υἱγο: [1 δαέθιη τηοῦ- 

ὕπτι5 που ΥἹΥ δἷαβ, Πθθυαΐδ, οἱ ἃ Ἰθσθ 

ΥΓΙ, αὐ ποη [1 δάπ]έοτα [1 ἔπουϊ ΟαΠὶ 

8110 στο. 

Τύδααθ, ἔγαύγθβ τηθὶ, οὖ σὸβ του  Ποδέϊ 

᾿ οΙδβ ἸΘΡῚ ΡΘΙ σοΥραβ ΟΠ ΓΙ, αὖ ΠΕϊξ 

ΔΙύου5 4] ΘΧ πιουξαϊβ ΤΘΙὈΥΤΟσὶδ, αὖ 

τα οὐ Ποαύθηγαβ ἄθο. 

Οὐπι ΘΗΪπι 6 ΓΘ πη5 ἴῃ ΟᾶΥΠ6, ρϑίΠο- 
Π65 ῬθοσδίουτΠ απ86 ῬΘΙ ἰθοθπι οὐδηῦ 

ὈΡΘΥΔΌΔΗ ΕΙΣ ἴῃ ΠΊΘΙΠ Τα ΠΟ[τῖ5, αὐ ἔττι- 

ΟΠ οαυθηῦ σπου: 

Ναπο δαΐθμῃ [Ὁ] [τπὰ5 ἃ ἰ6ρ6 

ἸηοΥ]θηΐθ5 ἴῃ α0 ἀρυηΘΌδιμθγ, ἰΐα αὖ 
[ϑυνίϑυητβ πη πογϊαίθ (ρἰ γα οὖ ΠῸῚ 
ἴῃ τρύα[Ὁἀύθ [ἔθ γ86. 

Θυϊά εὔρὸ ἀϊσθπιαβ  Ιοὸχσ ρϑοσδύαπι 
οἰ ΑδΠε: [θὰ ρϑοοδίυπι πῃ σορπονΐ 
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ναύγηῦ ηἰ αἰκαπέῃϑα)άμπ πῃ {μαίνῃ νἱἐδέ ἢ, ἀπὲὰ Ταία αἰ Καπίῃδα]άα, 

ἢ} νοι Κνόίη! ἘΠ ΝῚ ραϊγη]ά 8“. 

ὙΠ, 8. ἴτω Ιὸν πἰιπαπᾶβ Ἐ ἔταναύγῃἐβ ὑπαίγ ἀπαραίη ρανγαύγηξα ἴῃ 

ΤΏ15 Δ|1|Δπηἃ Ἰαἰἴπ ; απ ἵπι νιδίῃ ταναύγηϊβ να Πᾶν]5. 

9. ἴὰ τὰκ ἤΠιη]ὰ ἴπὰ νἱξδι ἢ ΠΠΡάϊ4α, αὐ Κυϊπηαπαθίη ({Π8η}) 8πᾶ-- 
Ὀαυίηάϊ! ἔγαναύγ 5 σακνιπηδαδ. 

10. ἴτῃ ἴκ σαδάμπιπηδαα 12} Ὀϊρσίίαπα ναυΐῃ πιϊβ ἀπαθαίηβ, [εἰ 

γἃ5 ἃἃ ΠΙράϊηάϊ, νἱΐδη ἀὰ ἀάπίπάα. 

11. τηἰὸ ἤαναύνῃβ, ᾿ἰὃν ῃϊπηδηβ Ἐ {πᾶ ῖγ} δηαθαίη, αϑ]υἰδάα 

ΤῊ 141} ὑπαῖγ ὑπὸ ἀβκνδπ,. 

12. Αὐμπύμδη πὰ [γϑιμπαύ! νυἱ δ! νοὶ δία 18 πα θα!η5. νϑῖπα ᾿δῇ 

σαγδ ὐα 741} ἐπι Πῖσἃ. 

138. Τπαία πὰ ἐμπίαποῖρῦ νυ πη15 ἀάπέμιβ Ὁ αἰ [1]|41} δκ ἔτγα-- 

ναύγῃίβ, οἱ υδκαηίῃα, ναύγίῃ! ἔγαναύγηβ, ὑπαῖγἢ ἐπδία {πιαἐΠοῖρὸ 

τη15 ραγαύγκ]απαθὶ ἀάαΐηι, οἱ νύν πὶ υἰαγαῖάιι ἤαναύγηΐα ἔτα- 

νδύγηὐ5 ἐπαίγἢ ἀπδθαίη. 

14. Μιίζαμ ἄυκ, ὑμαίθὶ νἱυδίηῃ δηιηθίη ἵ{0; ΤΠ ἵκΚ οἰ Κοίηβ ἵΠ|, 

[ταύ αὖ ἔγαναύγηί. 

15. Τπαΐθὶ (ἄυκ)  ναύγκ)α, πὶ ἔγαίῃ)α ; απὐθ πὶ ὑπαίθὶ νἱ]]άι, 

ἰάυ)α, ἃκ ὑπαΐθι παία, ὑπμαία ἰάιυ]ᾶ. 

10. ἴτῃ Ἰαθάϊ ἐπαΐθὶ τὶ νἱ]άπ, ἐπαΐα ἐάμπ]α, φσακνὶβ ἵπι υἱεόαα, 
ἐπδίθι σόψῃ. 

11. ἴδῃ πὰ 7ὰ πὶ Ἰκ νδύγκ)α ὑπαία, ἃκ [ὃ Ὀάπαπαρὶ ἵπ πηὶβ ἴτ8- 

ναύγηΐβ. 

18. Μάϊι ἄυκ, ὑμαΐοι εἰ Ὀάυ(ά} Ἐ ἴῃ πιϊβ, ὑπαὶ {Ὁ ἴῃ ΙοἸΚα 

ΠΟΘΙ Παπηπηα, ἐπίας ἢ ; ἀπὲ νΠ]αη ΔΌ ΠΟ]. τη, 0 σανδύγκ᾽δη σον 

εἰ Ὀϊρίία. ᾿ ᾿ 
19. Τὐπἰδ πὶ {πμαίθὶ υἱ]]άι, ναύγκἼ]α σοί, ἃκθὶ ὑπαίθὶ πὶ υ1]] 8 

01], (ὑμαΐ4) Ἐ ἰάυ]δ. 

20. {7041 ππι ἐμαΐθὶ πὶ υἹ]Π)ἔάα ἴκ, ἐπαΐα ἰάμπ᾽α, 1ὰ πὶ Ἰκ ναύγκ]α 

Ἰία, δἷκς (δὶ θάπ(ά) ἢ Ἐ ἴῃ π}18, γανδύγ ἰδ. 

21. Βιρ᾽ία πὰ νἱξόίη, νἱ]]αηϊη πὴ σοῦ ἐάπ]απ, ππὲδ τη15. δα Γ{ 

Ὁ0]], 



ΒΟΜ. 7, 8---21. 

οὐχ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου" τήν τε 
γὰρ ἐπιϑυμίαν οὐκ ἤδειν εἰ μὴ ὁ νό- 
μος ἔλεγεν Οὐχ ἐπιϑυμήσεις. 

ΥἹΙ!, 8. ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία 
διὰ τῆς ἐντολῆς χατειργάσατο ἐν ἐμοὶ 
πᾶσαν ἐπιϑυμίαν" χωρὶς γὰρ νόμου 
ἁμαρτία γεχρά. 

9. Ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ: 
ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία 
ἀγέζησεν, 

10. ᾿Εγὼ δὲ ἀπέϑαγον, χαὶ εὑρέϑη 
μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς 
ϑάγατον. 

11. Ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λα- 
βοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με 
χαὶ δι’ αὐτῆς ἀπέστειγεν. 

12. Ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ 
ἡ ἐντολὴ ἁγία χαὶ διχαία χαὶ ἀγαϑή. 

18. Τὸ οὖν ἀγαϑὸν ἐμοὶ γέγογεν 
ϑάνατος; μὴ γένοιτο ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, 
ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαϑοῦ 
μοι χατεργαζομένη ϑάνατον, ἵνα γέ- 
γηται χαϑ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ 
ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 

14. Οἴδαμεν γὰρ, ὅτι ὁ νόμος πγευ- 
ματικὸς ἐστιν" ἐγὼ δὲ σάρκικός εἶμι, 
πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 

15. Ὁ γὰρ χατεργάζομαϊ οὐ γινώ- 
σχω" οὐ γὰρ ὃ ϑέλω (τοῦτο) πράσσω, 
ἀλλ᾽ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 

10. Εἰ δὲ ὃ οὐ ϑέλω τοῦτο ποιῶ, 
σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι χαλός" 

ΤΣ Νυνὶ δὲ οὐχέτι ἐγὼ χατεργάζο- 
μαι αὐτὸ, ἀλλὰ ἡ οἰχοῦσα ἕν ἐμοὶ 
ἁμαρτία. 

18. Οἶδα γὰρ, ὅτι οὐκ οἰχεῖ ἐν ἐμοί, 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ σαρχέί μου, ἀγαϑόν. 
τὸ γὰρ ϑέλειν παράκειταί μοι,τὸ δὲ χατ-- 
εἐργάζεσϑαι τὸ χαλὸν οὐχ ἑυρίσχω (ΞΞοὔλ. 

19. Οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιώ ἀγαϑόν, 

ἀλλὰ ὃ οὐ ϑέλω κακὸν, τοῦτο πράσσω. 

20. Εὶ δὲ ὁ οὐ ϑέλω (ἐγὼ) τοῦτο 
ποιῶ, οὐχέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ, 
ἀλλὰ ἡ οἰχοῦσα ἕν ἐμοὶ ἁμαρτία. 

21. Εὑρίσχω ἄρα τὸν νόμον τῷ 9έ- 
λοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν, ὅτι ἐμοὶ 
τὸ χαχὸν παράκειται" 
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ἩΪΠῚ ΡΘΙ ἸΘρΡΌΠῚ ; ΠΔΠῚ ΘΟΠΟΙΡΙΒΟΘ ἢ 81 

ὩΘΒΟΙΘΌΔη ΗἰΠ ἰοχ αϊοοσού ΝΟ οοη- 

ΟὈΡΊΒΟΘΕ. 

Οὐοοαίοπθ δαΐθμι δοοθρία ρθοοδύαμη 

ΡΟ τιδηάδύιμι ρθη οἱ ᾿π τη 6 οΠη- 

ΠΘΠῚ ΘΟΠΟῸΡΙ [ΟΘηὐϊηα : [ἴπ6 Ἰδρθ ΘΗΪΠῚ 

Ρθοσαύαμη τηουθαπτη οΥϑί. 

Ερο δαΐθιη σίγθθᾶιη [π0 Ἰθρθ ἃ]1- 

σαδηάο: [64 οὰπὰ υϑηϊ οὐ τηϑη δύ), 

Ροοσδύασμῃ τουϊχίύ, 

Ερο δαΐθπι του [ἀπ|, οὐ ᾿πυ θη 1 Π| 

οἵ τἱῃὶ τηδπάἀδύαπμῃ αφαοα ογαὺ δα υἱύδπη, 

μος οἱ δᾷ τῃουύθῃῃ. 

Νδιὴ ρϑοοδύαμη οὐδ 0Π86 δοςσθρύδ ΡΘΓ 

τηϑηἀεαύαπη Γραπιχὶς τὴ6 οὖ ρϑῖ ᾿Ππᾷ οο- 

ΟἸαΙύ. 

Τύδαπθ Ἰὸχσ αυϊάθπι [δ ποΐα, δὺ πηϑῃ- 

ἀδύαπι [πούστη οὐ ἰα!ατη οὖ ὈΟΠΤ,. 

Ουοά οτρὸ Ὀοπαμη οἵδ, τηϊῃϊ ἔϑούαχη 
οἵδ πλοῦβ Ὁ ΑὈΠὺ, [δα ρϑοοδύαμι, αὖ 8Ρ- 

Ρδύδαὺ ρϑοοδύμμι, ΡΘΓ ὈΟΠΌΤΩ τα ῃΐ ορ6- 

ταύαπι οἱξ πποσέθιη, αὖ ἢδὺ [ρΡτῶ πιο πὶ 

ΡΘοοδηβ ρϑοοδύαπι ΡΘῚ πιδηδύμπη. 

Βοίτηαβ. δηΐτη αποὰ Ιοχ. [ρ τ 4}15. ΘΓ: 

ΘρΡῸ δαΐθιη ΟΔΥΠ8}15 πη, νϑηυπαδύαϑβ 

[Ὁ ρΡϑοοδίο. 

Θυοά ομΐπὶ ΟΡΘΙΌΤ, ΠῸΠ ἰπύθιθρο : 

ΠΟ ΘηΪπὶ απο γ010 Βοο ἃρο, [δἀ αποά 
οὐἱ Ππὰ [δοῖο. 

ΒῚ δαύΐθιη απο πο]ο ΠΠπὰ ἔδοϊο, ὁ0Π- 

[ηὐϊο ἸΘΡῚ “αΟΠΪ δ πὶ ὈΟΠδ: 

Ναπο δαύθηη ἰᾶπη ΠΟ ΘΡῸ ΟΡΘΙῸΥ []- 
Ἰυὰ (ρα αποᾶ Παριύαὺ ἰπ τὴ ρθοοϑύμπι. 

δοῖο ϑηΐμὰ ααἰᾶ ποὸμ πδοϊδαῦ ἱπ ΠΊΘ, 
μος οἵδ ἰῃ οδῦηθ τηθ8, Ὀοπαμη. ΝΑΠῚ 

γ6116 δαϊδοθῦ τ] ῃϊ, Ῥουἤ ΘΟ 6 δπβοτα θο- 

ΠῸΠῚ ΠΟῊ ἰΠΥΘΗΪΟ: 
Νοπ οπῖπι απο γ0]0 Ὀοηαπι, ΠοΟ 

ἔδοϊο, ἰϑἃ απο Π0]0 τηϑ]απι, μος ἃδο. 

51 δαύθπι ααοα πο]ο, {Ππᾷὰ ἔδοϊο, ΠῸΠ 

Θ5Ὸ ΟΡΘΙῸΥ ἱΠπᾶ [οἃ ααοά Παρϊὐαῦ ἴῃ 
ΠΘ6 ῬΘΟΟσΔίΠΠ,1. 

Τηνθηΐο ἰριθαν ἸΘρθια σοὶθηδὶ τηΐῃὶ ἴδ- 
ΟΘΙ6 ΒΟΠΌΠῚ, 4 δ πὶ μΔΪϊ πη 8] πὶ 84 18- 
οοῦ;: 
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ὙΠ, 22, (Οδνιζηθῖθθ πὶ ἀπκ νἱδαᾶδ, σαΐῃβ ὈῚ ἐπδηηπΊα, ἸΠΠ Π}ΪΠ ΤΠ8ΠΉ. 

29. Αὐμύμδη ραίαίνα φηίπαν νἱδδίῃ ἴῃ Πὐπατη πιο πόϊπι ἀπᾶνοί-- 

Πμαπαῦὸ ἢ νιδάα ΔΉ η5 Τηθ 15. 14 ἐγ ὑΠαπαὸ τὴῖκ ἵπ να ἔγ8-- 

νύν ά15. ἐπαιητηα, υἱΐδη πη ἴῃ ΠΠ Πα ΠῚ] τηθὶη ἀπ]. 

24, Μάϊπεαρϑ  ἸΚ τδηηδ! ἤναβ τὴῖκ Ἰάπίοι ἢ 5 ἐπαπηπηα, [οἶα 

ἀάπϊπάπβ {115 ἢ 

25. Αν"Ππάὸ σαΐμα ὑπαίγῃ πὶ ΟἸγ τα. ἐγάυ᾽απ ππίαγαπα: [(ἀϊ" 

πα ΠΠΡὰ κ ἢ [Καϊκιπὸ ραμαραάϊ! νδαᾶα σαΐπ5, ἸῈΠ ΙοἰΚα νἱδαα ἔγα-- 

ναι ὐά15. 

ὙΠ], 1. ΝῚ ναίμὸ ἐπᾶηπι τι νδυριἐπὸβ ὑπάϊπι ἴῃ ΟΠ άπ ἰδία πὶ 

σαροδπη 8) ὈΪ [6ΙΚ8. 

2. Ὁπίδ νἱθδίῃ ἀΠπηΐπ5. Πθάϊπάϊβ. ἴπ ΟἸΠν άπ ἰδίᾳ ἔαπα Ὀγδμῃΐα 

ΠῊς νδα!15 ἢαναύγὐάϊβ. [Δ ἀάπίπάιϊ. 

9. Ὁ πίδ {παΐα πἀππηδηίοισὸ νἱδδα!β, ἵπ {πᾶ ΠηπΠ161 {1πΚ|5] ἘΞ νὰ5 

{Π8Ὁ}} Ἰ6κΚ, σαί [Θἰηδηα [ἀππ Ἰηία πα] απα5. ἴῃ ρδ]οῖκ]α οἰ κὶβ ἔτα- 

νύν ά15. 1411 Ὀἱ [γαναύγην σαναγρίαα [ταναύγῃὐ ἴῃ ἰοθῖκα, 

ά, ἘΠῚ ραγαί πίοι νἱδδ 15. πϑΠΠ}]ἀϊἀάθπ ἴῃ ἀπθ ἐπάϊπι πὶ Ὁ [6ἴΚ8 

σαρσθδηάδη. 

ὅ, πᾶ {Πάϊ ὈΠ [οἰκα νἱαπαάδηβ ἐπὸ, ἐῃόοθὶ 1οκὶ5 πα, τ πᾶ: 

ΤΠ ἐπάϊ ὈΪ διῃπηῖη ὑπῶ, ὑπῦθὶ ΔΗ ΠΉ]η5. 

0. Αὐπύμαηῃ ἔγλαίμι 16 κὶβ ἀάπίηπβ, {6 ἔνα ΠῚ Δ ΗΠ Π5. ΠΠΡάϊπ5. 18} 

σαναίνιϊ. ὁ 

(. ὕπιὲ ἔταῦμὶ 16 ΚΒ ἢ]απαβ ἀὰ σαίμα. νιδάα Ἐ σαΐῃβ πὶ αἰπάα- 

(61 ; ΤΠ πὶ τηὰρ. 

8. Αὐπίῃδη ἴῃ [δἰκα ν!Ἃἀηδη5. σαΐμα σα]  Καπ ἢἰ ΠηᾶρΈΠ. 

9, ἴῃ 5 οἱ Πἤσθ ἴπ [οἶκα, ακ ἴῃ μιηΐη, [νι μαύ! Ἰαθάϊ Δῃπια 
σαΐῃ5. Ὀάπ( 1} Ἐ ἴῃ ἸΖν!β. ἢ Ἰαθάϊ ἤναβ δπηδη ΟΠ άπ8. πὶ Π8-- 

θη Π. 15. ἢ. 1{{ 15. Ἐ 

10. 9041 ἀὰκ ΟΠ 5 ἴῃ ἴΖν!β, [οἱκ γδ 18 

θδώϊον, δέδια ἐουν ον το ν τ σμοή αι ἐμ  Ἰιπ: ἐσθ ΨΟΡΝΕ ὙΟΥΥΒΕῚ 



ἘΟΜ. 77, 32---8, 34. 3.7 

ΥἹΙ, 22. Συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ 
ϑεοῦ χατὰ τὸν ἔσω ἄγϑρωπον, 

οϑ, Βλέπω δὲ ἕτερον γόμον ἐγ τοῖς 
μέλεσίν μου ἐντιστρατευόμενον τῷ νό-- 

μῳ τοῦ γοός μου χαὶ αἰχμαλωτίζοντά 

με τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄγτι ἐν 
τοῖς μέλεσιν μου. 

24. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνϑρωπος" τίς 
με δύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ϑαγά- 

του τούτου; 
οὕ. Πυχαριστῶ (χάρις) τῷ ϑεῷ διὰ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ππρεον ἡμῶν" ἄρα 

οὖν αὐτὸς ἔγω τῷ μὲν νοὶ δουλεύω 

γόμῳ ϑεοῦ, τῇ δὲ σαρχὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 

ΥὙΠ|, 1. Οὐδὲν ἄρα νῦν χατάχριμα τοῖς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (μὴ κατὰ σαρχά πε- 

ριπατοῦσιν [.ἀλλὰ χαὶ πνεύματι] ). 
2. Ὁ γὰρ νόμος τοῦ πγεύματος τῆς 

ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἠλευϑέρωσέν 
μὲ ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ 

τοῦ ϑανάτου. 
8, Τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν 
ἠσϑένει διὰ τῆς σαρχός, ὃ ϑεὸς τὸν 

ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρ- 
χὸς ἁμαρτίας χαὶ περὶ ἁμαρτίας κατέ- 

χριγεὲν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρχί, 
4. Ἵνα τὸ διχαίωμα τοῦ νόμου πλη- 

ρωϑὴ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ χατὰ σάρχα πε- 
ριπατοῦσιν, ἀλλὰ χατὰ πνεῦμα. 

ὅ. Οἱ γὰρ κατὰ σάρχα ὄντες τὰ τῆς 
,σαρχὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ χατὰ πνεῦμα 

Εν τ ἥδιον 
τὰ τοῦ πγεύματος" 

θ. Τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρχὸς ϑά- 
γατος, τὸ δὲ φρόγημα τοῦ πγεύματος 
ζωὴ καὶ εἰρήνη. 

ἡ. Διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρπχὸς 
ἔχϑρα εἷς ϑεόν" τῷ [γὰρ] νόμῳ τοῦ ϑεοῦ 
οὐχ ὑποτάσσεται" οὐδὲ γὰρ δύναται. 

8, Οἱ δὲ ἐν σαρχὶ ὄντες ϑεῷ ἀρέσαι 
οὐ δύνανται. 

9, Ὑμεῖς δὲ οὐχ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλά 

τ 

ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα ϑεοῦ οἰχεῖ 

ἐν ὑμῖν. εἶ δέ τις πγεῦμα “Χοιστοῦ οὐχ 
ἔχει, οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. 

10. Πὶ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν 

σῶμα νεχρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦ- 
μα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. Ἀδκ υςοτν 

34, Τίς ὁ χαταχρίνων; Χριστὸς ὁ 
ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερϑείς, ὃς 

ΟὐΟΠἀοΙθούου ϑηΐπὶ Ἰθοὶ ἀοἱ [δουπάττη 
1 Θ ΟΥΘ ΠῚ ΠΟΙΊΪ ΘΠ, 

ψΊάθο δαύθπι Δ]18 1: ἸΘρΘΥη ἴῃ ΤΠΘΙΠ ΤΙ 5 

τηϑὶβ Τραρηδϑηύθπι ἰΘρὶ τηθη 5. τηθᾶθ οὗ 

οαρυϊνδηΐθμι π|6 ἰῃ ἰθρθ ρϑοοδίϊ ἡπᾶθ 

ΘΙ ἴῃ τ ΘΠ ΥῚ5. ΤηΘΪ5. 

ΤΗ͂Ι Ιχ ορὸ ΠοΙηΟ; 4015 πη6 ΠΟΥ ὶύ 

ἀθ. ὁΟΥροΥΘ τηογϊβ μα ΐὰ8 7 

Οτγαίϊα ἀοθὶ ρϑὺ Ἰοίιτα Ομυ πὶ 4ο- 

ΤΠ πὶ ποίἑγαμη. Τοὐτα 60 Ὸ ἰρίθ πηθηΐθ 

[ουυΐο Ἰθορὶ ἀθὶ, ογπθ δαύθιῃ ἰθρὶ. ρθο- 

Οδί]. 
ΝΊΒΙ οὐρὸ πὰπο ἀδηηπδίϊοηἶβ οἱ 5 

αὶ [απὸ 'ἱπ ΟΠ Όο Ιοἴα, 4πὶ ποῃ [6- 

οὐπάτππι ΟΔΥΠ6 ΠῚ Δα] Δηΐ. 
Τ6χ οηΐπη [ρἰγϊέα9 νἱύδθ ἴῃ ΟἸτ[Γο 

Ιοία ΠΙθουανῦ τ ἃ ἰΙθρθ φϑοοδύ 

τ ΤΕ Ϊ 5. 

Ν μι ααοα ἱπροί 0116. ογαὺ Ἰ6ρ]5, ἴῃ 
απο ἰπβυτηδθαΐα" ῬΘΙ ΟΔΥΠΘΠΙ, (615 

ΒΠαπι ἴασπι τηϊτΐθπξ ἴῃ {Ππ||ΠΠ{π|4ῚΠ6Π| 

σΑΥΠΐβ ρϑοοδίΐ οὐ ἀθ ρβοοαίο ἀδιηπᾶγσ 

Ῥϑοοαύαμι 1π ΟΔΙΉΘ, 

τὺ τα οαύϊο 16 ρῚ5 ᾿πηρ] θαυ ἴῃ πο- 

υἱβ, αἱ ποῃ ἰδοιμπππὶ ΘΆΤΏΘτη ὩΤΠθτ- 

Ἰαιπὰβ (ἃ δοσμάστη [ρΙΓΙὕαΤη, 
Θαΐ δπΐτῃ (δοαηἀπτη ΟΔΥΠ ΘΠ [πηὐ, (186 

οΑΥπΐ5 [απὸ [ἀρ απὸ ; απὶ γ67Ὸ ΓΘ ἀπ 

(ρ γτθαπι, αα8θ [απῦ [ρἰ τ 5. Γαρ᾿αηΐ. 

Ντη ρθη ὐϊα ΟΔΤΠΙΞ ΤΠΟΥ5. οἰ, ρτὰ- 

ἀριίία δαΐθπι (ρΙΥπιξ τἱῦδ, οὐ ρὰχ. 

αομίδπι [ἀρ᾿θηὐϊἃ ΟΑΥ 5 ἱπΙ π1 οἰ 18 

δα ἴπ ἄθαπι: 169] δηΐτπα ὁθὶ ποῖ [Ὁ0]1- 

οἰδαγ, π66 βηΐπὶ Ῥοίθ[Ό. 
Ουἱϊ δαΐθπι ἴῃ ΟΔΤΠ6 [απΐ, 

Ο6γ6. πο Ρο[Γαπῦ. 
Ἧοξ δυΐθηι 1 οὔ Π6. ΠΟῸῚ 6.15 [64 

ἴηι (ρίτῖσα, ΠΠ ἐδιμθη [ρὶ τίσ ἀθὶ Βαθιθαῦ 

ἴῃ τοθῖβ. Κ᾽ ααϊβ δαΐθιῃ Γρ᾽ τί θατα ΟἸΤ ΓΟ 

ποῖ παρϑῦ, ἢϊῸ πο οἱ. οἷ. 
51 δαύοτιῃ ΟΠ Υ5 1π ὙΟ 015 οἰ, ΟΟΥΡῚΒ 

αα!άθγη τποτύατη οἵ ργορίευ ρϑοοδύμπι, 

[ρ τἰδαβ σϑῦο υἱδα ῥσορύθυ ἰα (Ὁ οὐ ΟΠ Θ ΠῚ, 
Ουΐξ οἷν χα οοπάθιηηποῦῦ ΟΠ τ [τ 

[65 ααΐ τποτγέυτιβ οἰδ, ἵπηπιο ἡαἱ ΓΘΙΌΓ- 

ἄθο ρ]ᾶ- 
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715} ΙΑ] ἔαύσ ἀη5. 

ΠῚ, 8ὅ. ναβ ἀῃ8 αἰδάᾶξάϊαάϊ 4 [ηϊαίῃνάϊ ΟἸγάυ5 Ὁ ἃρὶὸ ἐμπάα 

ἃρθυ Πα ὑπάϊπι νγακία ἐπάπ Πα γι Πἐπάπ πακναᾶοϑὶ ἐπάπ [οἰ Ἐπὶ ἐπάα 

ἸδΙ τὰ ἢ 

90. ϑγαίνδ ραμῃηϑ!}} ΤΠ, ὑπαῦθὶ ἴῃ ἐμπὰκ σαδάπε ]απαα, 411 ἀὰρΊ5. 
ΓΗΔ 41 νϑιιιπη [νὰ Ἰαπῖθα [Ἰαὐἰάϊ5. Ἔ 

9. ΑΚοὶ ἴῃ ἐπμάϊπη «]]άϊπη ΠπΚαπὶ ἐπαίγἢ ἐμαπα ΕΠ] πάδη πη8. 

98, Οδἰγάπα ἄπκ, ὑπαΐθὶ εἰ ἀάαύπιβ πἰἢ (ΠΠάϊπ5, πἴ1}) ἀρρϑ]] 5 Ἐ 

πὶ γϑἰκ]α ἢἰ τηδῃξοὶβ Ἐ ἢἴ ἀπαναίγ πὸ π1Π} ἀπαναίτι πὸ, 

99. ΝΠ πάμμηπα πη] ἀϊαριίμα πῃ σα κα 5. δηΐπαγα τηδῃΐοῖσϑ 
ἸΓῸ πη5 αἰκάϊάδῃ αἵ ἔα νάϊ σαΐῃβ. ἐπϊχάϊ ἴῃ ΟΠ άπ ἰδία ἐγάπ]ϊη 

ἘΠ 81Πη8. 

ΙΧ, 1. ϑυη]α Κυϊπὰα (τὰ Ομτ μά), πὶ ναίμῦ ᾿ἴπρα, πη ῃνἰ ὑνδά]δη ἀθίη 

Π15. ΤΠ] νΠΠΓ61 Ἰηθ]ηάϊ ἴῃ Δ ΠΠΪη ὙΘΙΠΔΙΏΙηΔ, 

ὦ. Ὑπαΐοὶ (αύγρα τηῖ5. 1{Ὁ τη] Κ|1 8 ἢ ἀπηνϑι]ὸ Ἐ ἀρ]ὸ Παίγοϊη τηοἰ-- 
ΠΔΠΊΠη 8. 

9. ὕϑβθια())4 Ἐ ἀπὶς δηδίμαδίτηα νἱίδη {08 ἵκ α ΟἸυ άπ ἑδύν Ὀγχὸ- 

ΠΥῚ1Π5 ΤΠΘΙΠΔΠ5 Π8 5 [ὩΠῚΔΙκ ἢἾ 8 Π5. ὈΪ [οἰκα, 

4. ὙΤΠάϊοϊ {{π4 ἰϑγαδιάϊ, Ἐ ἐπ Ζᾶδὶ [1] [γ {ὉΠ}. 14} να] Ππι5 

781. νἱὐδα 15. σαγάϊθῖηβ 81} ὑγσονὸβ 14} {Καὶ ΚΠ [Δ σαμάϊϊῥα ; 

5. ΤΠΙΖδρὶ αὐΐδηβ [8 5. ἐπάϊπηθι ΟἸΥἸπ8. ὈΪ οἶα, (Δ 6ὶ ΤῸ αἰδΥ 

8181} σαί ἐπα. 15 ἴῃ ἀϊνδιῃ ; Αἰηὲη ! 

06. Αὐμύμπδῃ [νἀὐπῃαύῃ πἰ πϑάγάϊβ ναύγα σαίῃβ; εἰ ἀπκ αἹ]άϊ ἐπάϊ 
15. Πτὰ8] ἐπάϊ πὰ ἴιδὲὶ ; 

{. ΝΙΠ-ἰΠά161 Ἐ [ἸΠ]άϊπα ἔγάϊν ΑὈΥΔΉΔΙηΪ5, 1] ἀϊ θαγηα, αἰ ,ἴῃ ἴίμακα 
Πάϊξαα {ππ5 ἔταϊν΄ ; 

8. ὙΤΠαΐ᾽ ΤῸ} ἢἰ ἐπ απ 16ἰΚῖ5 θᾶῦηὰ ραθβ, ἀκ Ὀαγπᾶ ρα {15 

ΓΔ Π]Δηα ἀπ ἐγΓάϊνἃ. 

9, Οαμάϊ15 ἀκ ναύγα, παν ΤῸ ,ΒῚ ἐπαιητηα πηδ]α Κυὶπηα 8} γδ]1- 

{0} δυυη [ἀπΠπ5.΄ 

10. Αὐμίμπδῃ πὶ {πδίάϊη, αἷς 18} Βα θα Κα ὰ5. ἀϊπδιηππα ρ8}10 7} Ἐ 
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χαί ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, ὃς ᾿καὶ 

ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν; 

ὙΠ, 858. Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγά- 

πῆς τοῦ Χριστοῦ; ϑλῖψις ἢ στενοχωρία 

ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίν- 

δυνος ἢ μάχαιρα; 
80. Καϑὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεχεν σοῦ 

ϑανατούμεϑα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλο- 
γίσϑημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. 

8: .4}} ὃν τούτοις πᾶσιν ὑπερνι- 
χῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος, ἡμᾶς. 

38. “Πέπεισμαι. γὰρ, ὅτι οὔτε ϑάγνα- 

τος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρ- 
χαὶ, οὔτε ἐνεοτῶτα οὔτε μέλλοντα, οὔτε 
δυγάμεις. 

30. Οὔτε ὕψωμα οὔτε βάϑος, οὔτε 
τις χτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρί- 
σαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ ϑεοῦ τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν. 

ΙΧ, 1. ᾿ἡλήϑειαν λέγω. ἐν Χριστῷ, οὐ 
ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς 
συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 

2. Ὅτι λύπη μοί ἔστιν μεγάλη καὶ 
ἀδιάλειπτος ὀδύνη τὴ καρδίᾳ μου" 

3. Ηὐχόμην γὰρ ἀνάϑεμα εἶναι αὐὖ- 
τὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν 
ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου χατὰ 

, 
σαρχα, 

4. Οἵτινές εἶσιν ᾿Ισραηλῖται, ὧν ἡ 
υἱοϑεσία χαὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαϑῆχαι 
χαὶ ἡ νομοϑεσία χαὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ 
ἐπαγγελί έαι, 

5. Ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χρι- 

στὸς τὸ κατὰ σάρχα, ὃ ὧν ἐπὶ πάντων 
ϑεὸς εὐλογητὸς εἷς τους αἰῶνας, ἀμήν. 

θ. Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐχπέπτωχεν ὁ 
λόγος τοῦ ϑεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ 

᾿Ισραήλ, οὗτοι ᾿Ισραήλ᾽ 
τ. Οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Αβραάμ, 

πάντες τέχνα, ἀλλ Ἐν Ἰσαὰκ κληϑή- 
σεταί σοι σπέρμα" 

8. Τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέχνα τῆς σαρ- 
χὺὸς ταῦτα τέχνα τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέχνα 
τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἷς σπέρμα. 

9. Ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος 
Κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι χαὶ 
ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός. 

10. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ χαὶ ῬΡεβέχχα 

--Θ, 10. 319 

γοχὶύ, αἱ οὐ οἱῦ δὰ ἀθχύίθυδιη ἀθὶ, δαὶ 

οὐϊαπλ ἰπύθυρο]αῦ ρτὸ πο ὶ5 7 

Θυβ πο5 [ΘρυδὈΪῦ ἃ, οαγἑαίο ΟΕ [Ὁ Ὁ 

ὑπ θυ] αὐϊο ἂἃπ δηρπία, δὴ Ρογίθουζίιο, 

Δ ἴδιηθβ, δὴ πιυάϊίαβ, ἃ) ῬΟΥΪΟΆ]ΓΙΩ, 

8 ρ᾽αϊα ὁ 
διοαὺ [οτἱρύστα οἱ ααΐα ῬΙΟΡύρυ ὧθ 

που Ποῖα ἰοία 416, Δο[Ὀπιδύϊ [Ὀπητικ 

αὖ ΟΥ̓ 5 ΟΟΘΟΙ [ἸΟΏΪ5. 

δρᾷ ἰπ ΙΒ ΟἸ ΠΡ 15 [ὈΡΘΥΔΠγ15 ὈΤΟΡύθι' 

ΘΠ ααἱ αἸ]Θχὶῦ ΠΟ. 
Οδγύαβ. [πὶ ΘηΪπΠῚ απ ΠΘΩῸΘ ἸΉΟΥΒ 

ὨΘαιΘ Υἱύᾶ. Πθαῖιθ ΔΉΏΡΘΙΙ ΠΘαὰ6. ῥυΐη- 

οἰραύαβ , Πδαὰ6 πη ὑδηὐϊα πθαὰθ ἔαΐατα, 

πρθααθ ἰουυϊπ 40 

Νϑααθ αἰθϊύαο πθαὰθ ργοΐα πηι Π6- 

416 ογθαύαγα 8118 ρούθυϊῦ ὩῸ5 [ΒΡΑΥΔΓΘ 

ἃ ογ αύθ ἀδθὶ απδ6 οἱ ἴῃ ΟὨγ το Τοία 

ἀογηῖπο ΠΟΙ. 

Μουϊαύθιη ἀϊοο ἴῃ ΟἸΥ 0, ΠΟ τη6}- 

ἐΐουῦ, ἐθί πιάτα τὶ ρου θθπΐθ ο0η- 

[οἰθηέϊα ταθᾶ ἴῃ [ρἰσα [ἀποΐο, 

Θπαοπίδιηη ἐγ (0118, οἰ. τ] τηᾶρηᾶ, οὗ 

σΟμδΠσατι5 ἀΟ]ΟΥ ΟΟΥΑΪ τΤηθ0: 

Ορύδθαπι οπίπὶ ἰρίθ ορὸ δηδίῃθηηδ, 
οἰ6. ἃ ΟΠ ο τὸ ἔγδύγι5. τπθὶβ., ααὶ 
[απῦ οορπδίϊ τιθὶ [Θοαπάτιμη ΟΔΙΠ6ΠῚ, 

Θυΐ [απὸ ΠΓΔΠοΙὕα 6, ἀαοτπιὶ 8 ἀρ ύϊο 

οἵ ΒΙΙοσαπι οὖ οἹοτῖα οὖ ὑθίψαμηθη ἴα, οὖ 

Ἰϑριβ᾽αύϊο οὐ οδίθβαπίατη οὖ ῬγΟτ [8 

Φυοχτπι ραίγθβ, οὖ ὃχ ααἱρὰβ ΟἸτϊ- 

[5 ΓΘουπάμσπι ΟΔΥΠΘΠη, ααἱ οἵ [ἌΡΘΥ 

οπγηἶΐδ, ἄθαβ θοπϑαϊούι ἴῃ (ἄΘοα]α, 8 ΠΊΘΠ. 
Νοῦ δαΐοπι ααοᾶὰ οδχοίϊάθυϊῦ σϑυθαπῃ 

ἀεὶ. Νοη ϑηΐπη ΟἸηΠ65 ααἱ οχ {ΠγϑΠοὶ, 

Εἰ Γαπὐ ΠΤ 6 1186 : ὶ 
Νοαᾷθ χαΐδ, (θυπθη [απὸ ΑΌΥΔΠ 86, οπη- 

π65 ΗΠ, [ρᾷ Τῃ Τίαδο νοοδθίταν 010] 

[6 16}. 

14 οἵδ, ποῖ απἱ ΗΠ οδγηΪ5, ΠΪ 611] 

ἀοὶ, [ἃ χαὶ Ε}1Π Γαπὺ ρτουα [ΠΟ η15 8.6 [Ὁ]- 

γΔΠΓΥ ἴῃ [ΘΠ11Π6. 

Ῥτου ΠΟΤ 5 Θηΐπὶ σϑύθαπι μοο οἱ 858- 

οαμάστη πος ὑθηραβ τϑηΐϊδπὶ οὖ ουὶύ 

ϑατγαθ Ε]1ὰ5. 
ΝΟ [Ὁ].πὶ δαΐοπι, [ρα οὐ Ἀθθθοῦᾶ 
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Παθαπάοὶ, {ίακὶβ αἰξίπϑ ἘΠΙΆΤΙΒ ; 

ΙΧ, 11. ΑἸἰμέμαη παύμεμδημ εἰ Ἐ σαθαήταηάϊ γάίαη. ἀϊμἐπάα ἐαν 4 6-- 

ἀθίηα ἢν ἐμ] 018 ἀϊπ πάπ πη μα 15, οἱ ὈΪ ραναϊθίπάϊ πιὰη5. ρα ἢ 8 

ὙΠ], Πἰ 5 ναύγ νη, ἂακ ὰ5 ἐπδιηπηα αἰ Πῦπαϊπ, 

12. Κυιπδη ΤῸ 1Ζάϊ, {μα ίϑὶ , ὅῬ8. τηάϊχζα [Καὶ Κιπδέἢ ἐπδπητηδ τηϊηηἰ Ζί ἢ“; 

18. ϑναίνδ σαηδι ΠῸ,ἴακὸν δα, [0 Εαν ἢ]άϊαα. “ Ἐ 

14. Ἦνα πὰ Κυϊίπαπι ἢ Ἰράϊ Ἰηνί πάπα ἔταπι ραΐμα ἢ ηἰ5- {]|άϊ ! 

15. θὲι Μοίὸ ἀπκ Κυ μι. , Οδάγππα, ἐπϑηϑὶ δυτηα, 18} ρΘὈ] οἰ {Π]8, 

ἐμαγιοὶ ῥἐοϊτ)α΄. ἢ ν 

10. Τπδηηῖ πὰ πὶ νυ] ] πα! π5 Ἐ πΙ() Ἐ Υἰπηδη᾽η5, ἃ ΔΥΠΙΔ Δ] Π5 

σας5. Ἐ , 

17. Κυνίθμ. ἄπκ ἐπαΐα σαιηδ!4 ἀὰ Ἑαταδηὶ, απὸ ἘΠ Ϊπ ἐπἰΖὰ Ἐ 

δαγά[1ὰὰ Ἐ ὑππκ, οἱ σαθδίγ ἰ]άτπι ΌΓ ἐππ8. τηδῃΐ τηοὶπα 74} σαἰοιμάϊἀα 

ὨδΠΟ τηθῖη δηᾶ 418 αἰγίπδ. 

18. ΤΠδηπῖ 74ϊ ὑΠπαποὶ ν1]1, υπιάϊε ἢ, 6 ἐμαποὶ νὴ], σα γ  6 16}. 

19. Κνι15. 15 πὰ ,ΑὐΒ ΒΔ η Ἐ ἤνα πδύϊ [άϊδηδα 7 πη νἹ]]}π ἴ5 

Ὦνδβ δηαί8πα]((Π}Ὁ Ἐ 

20. ΤΠάμππιι πὰ 1ἀϊ, ππδπηὰ, ἐπι ᾿νὰβ ἴβ, οἱ δηανδηγα]άϊδ5᾽ 

σαΐπα Ὁ 1θά1 Κνιθ!}) σδα!ρὶβ Ἐ ἄὰ ὑπαιηπα ἀ(θ)ραπάϊη Ἐς να τὴϊκ 

ϑαίαν δ 5. να 7" 

21. ΤἸπάπ ηἴὰ παράϊ ἢ Καία νὰ] ἀπ ηὶ ἐπα η5. τι8. ὑπαπητηδ [ἈΠ] ὴ 

ἀάϊσα ἰάπ]αῃ, [ἀπ ἀπ σα] πρθαμηπηα Καία, (ἀπηπΈ}-Πη ἀπ ἀηρὰ- 

Ιάπθδῃη μη ὃ 

22. ἴδῃ 1αθάϊ ν᾽]} πα 5. σε] πδέάϊκη]αη την αίτημθίπ 18} πϑκαπηΐδη 

ὑπαΐα τηδῃξοϊ (15), ἢ πο Ιἀδη 45. ἴῃ πηαπᾶράϊ ᾿Ἰασσαπι 6] Ὀ1 Καίδηη 

ὉΠ ν ἃ Πθ᾽η5. σαιηδην! ἀάϊτη ἦπ Δ] αΠάϊ, 

29. ΤῈ] ρακδπηϊά δα] σαθοίη νυ] π(ἄ 5} (οἰπῖβ Ὀἱ Καί πὶ αὐμηάϊηβ,., 

{πὖὸ8] αὐύγαραιηδηνία ἅπ να] μάτι, 

24. ΤΠδηζΖοὶ [αὶ Ἰαϊῃδάα ἀη5. πὶ ἐπαύάϊηδὶ τι ᾿πἀάϊπμ, ἃκ [8 ἢ} ἃ 

{ππα πῃ, 

20, ϑναίνα 14} ἴη Οἰδίη. Κνιμ ει ,Ηάϊία {πὸ πἰ-Ἰηδηαρθῖη ΠΊΘΙΠ8, 

τηδπαροϑίη 4} ὑπὸ πη] Πθόη[4] Ἐ Πα η[4] Ἔ. 



ΠΝΟΜ. 

ἐξ ἑνὸς χοίτην ἔχουσα, ᾿Ισαὰκ τοῦ πα- 
τρὸς ἡμῶν" γ 

ΙΧ, 11. Μήπω γὰρ γεννηϑέντων μηδὲ 
πραξάντων τι ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον, ἵνα 
ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόϑεσις τοῦ ϑεοῦ μένῃ, 
οὐχ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ χαλοῦντος, 

12. Ἐρρέϑη αὐτῇ, ὅτι Ὁ μείζων δου- 

λεύσει τῷ ἐλάσσονι, 
18. Καϑὼς γέγραπται Τὸν ᾿Ιαχὼβ 

ἠγάπησα, τὸν δὲ ᾿Ησαῦ ἐμίσησα. 
14, Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία πα- 

ρὰ τῷ ϑεῷ; μὴ γένοιτο. 
15. Τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει ̓ Ἐλεήσω 

ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰχτειρήσω ὃν ἂν οἷ- 
χτείρω. 

10. ρα οὖν οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ 
τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος ϑεοῦ. 

4.2. “Ἱέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ «Ῥαραὼ 
ὅτι Πὶς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως 
ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, 
καὶ ὅπως διαγγελῆ τὸ ὄνομά μου ἐν 
πάση τῇ γῆ. 

18. ρα οὖν ὃν ϑέλει ἐλεᾷ, ὃν δὲ 
ϑέλει σχληρύγει. 

19. ᾿Ερεῖς μοι οὖν Τί οὖν ἔτι μέμι- 
ΣΉ ΤΙΝ ; ΒΗ 

φεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτου τίς 

αἀγϑέστηχεν; 

20. Μεγνοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς 
εἰ 

τὸ πλάσμα τῷ πλόσαντι “Τί με ἐποίη- 
᾿ 

σας οὕτως; 
21. Ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ χερχμεὺς 

τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος 
ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σχεῦος, δὲ δὲ 

εἷς ἀτιμίαν ; 
22, Εἰ δὲ ϑέλων ὁ ϑεὸς ἐνδείξασθαι 

τὴν ὀργὴν χαὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐ- 
τοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μαχροϑυμίᾳ 
σχεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἷς ἀπώλειαν, 

28. Καὶ ἵνα “γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον 
τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, 

προητοίμασεν εἷς δόξαν, 

924, Οὗς χαὶ ἐχάλεσεν ἡμᾶς οὐ μό- 

γον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἐϑγῶν, 

2ὅ. ᾿ς χαὶ ἐν τῷ “Ὡσηὲ λέγει Κα- 
λέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου χαὶ 
τὴν οὐχ ἠἡγαπημένην ἠγαπημέγην, 

[3 
[ 

τάφῆς. [ἐ - “-“ε Ἁ -" 

ὁ ἀνταποχρινόμεγος τῷ ϑεῷ; μὴ ἐρεῖ 
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ΣΧ ὍΠῸ ΟΟΠΟΙΙα ὨΔΌΘΠ5, [Τί Ῥαίγθ 

πΟΙτο: 

συμ Θηΐηϊ ἠοπάθτῃ πδύϊ ἔαϊ 6 δαὺ 

Πα δορὶ Θηὺ θομαπη δῦ τηϑ]απι, αὖ 

[βοσπμάπαπὶ οἰθούϊομθμη Ῥτοροί τη ἀοὶ 

τηδϑηθγθῦ, ΠΟ ΟΧ Ορουθὰ5 [64 οὁχ γοσδηΐθ, 

Τιούαπι οἱδ οἱ χψαϊὰ Μδίου [θυνθῦ πη] - 

πουΐ, ; 
δισαῦ [οὐἱρύστῃ οἱ Ιᾷο0} ἀἰ]οχὶ, ἘΠαα 

ααΐθηὶ οὐἷο ΠΑΡ]. 

Θυϊὰ οτρὸ ἀϊσοιηαβ Ὁ πυπησαϊά ἰηϊαι! - 
δὰ5 ἃραᾶ ἄδαῃ  ΑὈ[. 

Μου οηΐπι αἰοὶῦ ΜΙΓΘΥΘΌΟΥ Οαϊα8 Π]- 

βυθοῦ, οὖ τη ου]οου δια ρτδοίζαθο Οὐἴπ|8 

ΤῊ ΓΘΥΘΌΟΥ, 

Τρία! ΠΟ γΟ]Θηὐ5 ὩΘαῸ]Θ ΟὈΙΤΘΗΪΪ8, 

[6 ταϊουθη δ οἱ. αὶ. 

Τοῦ οηΐηλ [οὐἱρύατα ῬΏδτδοηὶ ααϊἃ 
Ιῃ πος ἰρίαπι οχοϊζαυὶ ἐθ αὖ οἰξθηάδτῃ 

ἴῃ (6 νἱγύαϊοπι πηθ8ηὶ οὐ αὖ δΔἀπαηοΙ θα ῦ 

ΠΟΠΊΘΗ ΤΠΘῸΠΙ ἴῃ ἘΠΪγΘΥ ἃ (6178. 

Ετρο ουΐπβ σα] τηϊ θυ θῦαι, οὖ αΌΘΙΩ 
σαϊὺ ἱπάπτγαῦ. 

Τ1οΐβ ἰύδααθ τὶ Φυϊὰ δάμπας αὰ86- 

υἱδαν 7 γοϊαπίδοϊ δηΐτη οἷβ 45 ΓΘ ΓΕ Ὁ 

Ο Ποιὸ, ἔπ αἰἷδ 65 4] τοίροπαθἃβ 
ἀθο Ναυπιααϊά αἰοἰύ Πρτηθηΐατη οἱ ααὶ 
[6 βηχὶῦ Θυϊά τὴ6 ἴβοι Ποῦ 

Απ πο ΠΒαροὺ ροὐο[ἐδίθπι ἤρα]αβ [αὔὶ 

οχ δϑάθπι τηϑί, ἴδοθσθ δα ααίάθτῃ 

νὰ ἴῃ ΠΟΠΟΥΙΘΠΊ, δἰ}πἃ σοῖο ἴῃ οοπία- 

τη 6] 181 ἢ , 

Ουοᾶ [᾿γοϊθηβ ἄθαβ οἰξθηάθυθ 1Γ8π| 

οὐ ποίδιη ἴδοθύθ ροίθη πηι [αδτὰ [ἀ5{]- 

παὶύ ἴῃ τηπ]ύδ, ρδίϊθμέϊα ναί τὰ 6 ἃρίαΐα 

ἴῃ ἱπέρυϊ στη, 

Ὁΐ οἰνομάδγοῦ αἰν:ὑὰ5 ο]οτίδθ [86 

ἴῃ γαία ταὶ ϑυϊοογϊαθ, σαδθ ρυδθραγαυῦ 

πη Θ]ΟΥ Δ ΠΊ, 
Οὕοβ. οὐ τοσᾶνὶὐ ΠῸ5 ΠῸΠ [Ὁ] ΠῚ ΘΧ 

Ταᾶαοὶβ (6 οὐϊδπι οχ ρϑηξθαβ ; 

Θιοαῦ ἴῃ Οἴρο ἀϊοὶῦ ὕοσαῦο ποι Ρ[6- 

θθηὶ ΠΘ8 ΠῚ ῬΙΘΌΘμα πιθϑμὶ δὲ ΠῸΠ τηϊ- 

[ουϊοοσάϊαπλ οοπίθοιξαμη ΓΘ ]οοΥ αἰ τα 

σοῃίθουσίδι, 
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ΙΧ, 20. 4} ναίνεμιἢη ἴῃ ἐμαησμα [ἴ8848, ἐπάᾶγοὶ Κυϊπμαᾶα ἵπὶ ΟΝῚ 

ΙΔ ηδ,9 61 τηθίηδ ᾿π|8, ([4}} {πάϊ Ἐ πάϊξαμια, (Π}ὰ8 σαςῃβ ΠΡ 8 ΒαΙΏ8. "ἡ 

21. ἴμι ΕἰΑΙαβ ἘΞ ρυδις[ο] 1} Ὲ ΟἹ ἴταὰ] οΤαθάϊ νὰ ναι )ὸ [αμϊνὰ 
Πα 8115. [ναίνἃ Π]8]Π|ἃ, ΤηΔ] 615, [ἀϊθῦ5. σϑηϊδηα :" 

28, γαύτα ἀπκ πβιϊαμδπηαβ. 78} σαιηδύνο]μ 5. ἴῃ σαγϑί θη, αηὐᾶ 

νϑύγα ραιηδύνρι ἢ ἰάυ ἢ ἐγάπ]α, ἀπ αἰγεΠά!. 

29. 11 ἰγαίνὰ ἐαύγακναιη Εἰαϊαβ ἊΝῚΠ Ἐ ἐγάμ)α βαθαδέ! ὈΠΙῸΗΙ 

ὉΠῚ15. [γάϊνῳ ἢ, [νὰ δαύαδαύμηα ὑπάπ ναύὐγῃθίιηα 14} (νὰ Οδύιπαύγτγα 

(πάπι ρα 6κάϊ ναύγ οἰ Πη8. ἡ 

90. Ἦνὰ πὰ Κυϊίπδιῃ Ὁ ἐπαίθὶ ὑπιπαῦβ. ὑπὸ εἰ 1ἀ 1] πο η8. ρᾶ- 

γαϊ θη σαξάϊ μη σαγδίξθῖη, δὐμύμαη ρσαγαϊὐθίηῃ ὑπὸ τι σαϊδα- 

Ροϊ(μάϊ). " 

91. ἴτπι Τα] 14 845. νἱ ἐδ ραγα ξθίηβ. Οἱ νι τε σανδίπ βίῃβ 

ὨΪ ρσαίπάα. 

92. θὰ πνὸ υπίᾶ ἢἰ. 5 ρα!άπθοϊπάϊ, ἃκ ὰ8 νύν ναμι νἱδό-- 

(15 Ἐ; ὈΗαρρκναῃ ἀὰ Ἐ [τἀϊπα ὈΠΕΠΡ  Κυ]8. 

ὁ. ναίνδ ρϑιηθ!} ἢ ,561, ρα]αρ]α ἴῃ ἰὸη [τἀϊη ὈΠαΡ ΘΟ ΚΥΙΒ 

781} ΠΔ}Π}ὰ σαιηδγΖθὶηά 8 18 [ἃ (ρ8)} 0] απ 5 αὰ Πητηὰ ἢἰ βρϑάϊ- 

γ[Κδαδ." 

Χ, 1. ΒυΟίμη)αβ, (ἃ γι 015. γ 11} πηθὶπ18β Παίγἐϊη5. 74} δά ἀὰ σαΐπα 

Ὁ ἴηβ ἀὰ πδίθιηάϊ. 

2. γειίνδα)α ἄπκ ἴπι|, ὑμαίθι 84]|]ἃὰπ συΐῃβ Ὠαρθᾶπᾶ, δἰκθὶ ἢὶ ὈΪ 

Καπίῃ]. 

. Ὁπκαηηδηάδηβ ἅἄπθκ ρυΐῃβ σαυδί θη ἰὰἢ ἰθίηθ σϑγϑιξθίη 

(ὁκ) απ άδηβ {{ππ||]ὰὴ σαγδί ύθίη σαί πὶ αἰπιάπ[αδάπη. 

4, 5ἰαύπί5 ἀπκ νἱδδαϊβ ΟΠ τὰ5. ἀὰ ραγδίύθιη ΑἹ] ἀϊπη ἐπάϊμη 

σϑ] Δ Ὀ] Δ η 81]. 

ὅ. ΜΟίδβ. ἀὰκ πηδ]ϑιθῃ ὑπὸ ρσαγδί θη τι8 νἱὐῦαα., ὑπμδΐθὶ (ᾳ ὑάι-- 

͵δμα5. (πὃ τηδηπὰ Πρ ἢ ἴῃ ἴΖάϊ. 

0. ἴδῃ [ὃ 8. ρσαϊάυπθοίπάϊ σαγαίμίοὶ ἵνα Κυιμ! ΟΝῚ Κυιπάϊβ. ἴῃ 

Βαίν πη Ὁπθηδηηηα (Ἡνὰ5 πϑι στ ἴῃ « Βἰμηΐη ὅς. ἐπαι᾽ ΤῸ ΟΠ να ἀ4-- 

ἰαΐ αἰ ῃδη. 

. Αἰμύμάαμ (Ἤνὰβ σαί ϑιριίμ. ἴῃ ἰσγαηα πα 95. ὑπαΐ᾿ τ ΟΕ α 
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ΙΧ, 26. Καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἐρ- 
ρέϑη αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ 
χληϑήσονται υἱοὶ ϑεοῦ ζῶντος. 

27. “Ἡσαΐας δὲ χράζει ὑπὲρ τοῦ ἴσ- 
ραήλ Ἐὰν ἡ ὃ ἀριϑμὸς τῶν υἱῶν Ἶσ- 
ραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, τὸ 
ὑπόλειμμα σωϑήσεται. 

28. «“όγον γὰρ συντελὼν χαὶ συν- 
τέμνων ἐν διχαιοσύγῃ, ὅτι λόγον συν- 
τετμημένον ποιήσει χύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 
,.29. Καὶ χαϑὼς προείρηχεν “Ἡσαΐας 

Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼϑ. ἐγκατέλιπεν ἡμῖν 

σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήϑημεν 
καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὁμοιώϑημεν. 

80. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔϑνη τὰ 
μὴ διώχοντα διχαιοσύνην χατέλαβεν 
δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ 
πίστεως. 

81. Ἰσραὴλ δὲ διώχων νόμον δι- 
χαιοσύνης εἷς νόμον δικαιοσύνης οὐκ 
ἔφϑασεν. 

82. “ιὰ τέ; ὅτι οὐχ ἐχ πέστεως, ἀλλ᾽ 
ὡς ἐξ ἔργων νόμου" προσέχοψαν [γὰρ] 
τῷ λίϑῳ τοῦ προσχόμματος, 

93. Καϑὼς γέγραπται Ἰδοὺ, τέϑημι 
ἐν Σιὼν λίϑον προσχόμματος χαὶ πέ- 
τραν σχανδάλου, χαὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ 
αὐτῷ οὐ χαταισχυνϑήσεται. 

Χ, 1. ᾿4δελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς 
καρδίας χαὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν ϑεὸν 
ὑπὲρ αὐτῶν εἷς σωτηρίαν. 

ὦ. Μᾶαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς, ὅτι ζῆλον 
ϑεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ χατ᾽ ἐπίγνωσιν" 

8. Δγνοῦγτες γὰρ τὴν τοῦ ϑεοῦ δι- 
χαιοσύγην χαὶ τὴν ἰδίαν διχαιοσύγνην 
ζητοῦντες στῆσαι, τῇ διχαιοσύνῃ τοῦ 
ϑεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. 

4. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἷς δι- 
χαιοσύγην παντὶ τῷ πιστεύοντι. 

ὅ. Μωυσῆς γὰρ γράφει τὴν διχαιο-- 
σύνην τὴν ἐχ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιή- 
σας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 

6. Ἢ δὲ ἐκ πίστεως διχαιοσύνη οὕ-- 
τως λέγει "ἹΠ]ὴ εἴπῃς ἐν τῇ χαρδίᾳ σου 
Τίς ἀναβήσεται εἴς τὸν οὐραγόν; τοῦτ᾽ 

ἔστιν Χριστὸν χαταγαγεῖν" 

ἴ.. Ἤ Τίς καταβήσεται εἷς τὴν ἄβυσ- 

10,.7. 989 

Εὺ οΥἱῦ ἴῃ ἰοοὸ δὶ ἀϊοέιπι οἵξ οἰἶ5, 
Νοι Ρ]ΘῸΒ τηρᾷ σοβ, ἰθὶ γοοὰδαπίαχ Η]1 
(δὶ νἱνὶ. 

ἘΓαϊὰ5. δαύθπι οἰδιηαῦ ργὸ ΠΔΠΟΙ 5] 
ἔαουϊῦ ΠΕ σθσιι5 Π]Ιοστη ΠΙΆ 6] ἐδ] 81} 
ἌΓΟΙ, ΤΠΔΥ5., Το] αἶδι6 Γα]γαθ βρη: 

Ὑ  Υθαση ΘηΪπ] ΘΟΠΙ ΤΩ 5 οὐ Ὀ͵Θ- 

σΙΔ 5 ἴῃ δθαυϊαύθ, ααΐδ συ ατη Ὀτουϊδᾶ- 

ὑπ ἔδοϊοῦ Ομ ΠτιΒ [ὈΡΘΟῚ ὑθΥ ΠΏ. 

Εὺ [Ἰσαῦὺ ρυδβαϊχιὺ ἘΠαΐαβ ΝΕ ἀομιΐ- 

Ὡπ8 ϑαθδούῃ στρ] αὶ Ποὺ ΠΟΌΪ5 [ΘΠ θη, 

[τοαὐ δοάοπηα ἔδοῦϊ οἰΓΘαλαβ οὐ Ποὰὺ αο- 
ΤηΟΥΤ ἃ [1Π}1}165 ἔαἱ ΓΘ 5. 

Φυϊὰ οἸρὸ ἀἰσθπαβ Θαοᾶ ρϑηΐθβ 
ααδθ πο [βού θα ηύαν ἰα [Ὁ 181 ΔΡΡΙΘ- 

ποηἀθυηῦ ἰα 181, ἰα[ἰατα δαΐθιη 

ααδθ οχ βάρ οἵ; 

ΠΡΆΠ6] σοῖο (δοΐδηβ Ιθρθια ἰα Ὀϊ{18.8 

ἴῃ ἰθρθιη ᾿α[{18 6 πὸπ ρου ϑηϊ. 

Φυδγθ ὁ ααἷα πΠομ οχ ἢάθ, [64 ααδίϊ 

6Χ ΟΡΘΥΙΡαΒ : ΟΥ̓ δη ἀοιτιπὸ ἴῃ Ἰαρίάθτα οἵ- 
ἔθη ΠΟ Ϊ5, 

Ιοαῦ [οΥὐἱρύαπι Υ ἘΘοΘ ΡομοῸ ἴῃ ὅῖοη 
Ἰδρί θη οἱϊϑη 10 η]8 οὐ ρϑέίγϑαιη [οδπαδὶΐ, 

οὖ ΟἸΠΠΪΒ αἱ ΟΥ̓ΘαΙ ἴῃ ΘᾺΠῚ ΠΟΙ 60Π}- 

Γαηἀϑέπτ. 

Εγδίτθβ, υοϊαηύαβ ααϊάθπη οοΥαΐβ πηθὶ 

αὐ οὈϊθοταῦιο δὰ ἄθυμη ἢ ρτὸ 1118 ἴπ 
[αἰαύθῃι. 

ΤΟΙ ποπῖτιπι Θηἷπιὶ ῬΘΥΒΐΡ60 1115 αποά 

ΘΗ α] αὐϊοηθια ἀ61 Ὠδθοηῦ, (ρα ποη [6- 

οαπάπτῃ [οἰθηἑ 81. 

Ισῃογδηύθβ θηΐπι ἀοἱ ᾿α [01 πὶ οὐ [ἀδ1η 

απδούθηΐθα [αύπθγθ, ἱα {186 ἀθὶ ΠΟΙ 

[απὐὖ [ἀδ᾿θοὐϊ. 

ΕἸΠ5. Θηἷπὶ ἰθσῚβ ΟΠ Γι δα ἰαΓἰύϊαπὶ 
οΠπΐ οΥὐθἀθηίνὶ. 

Μογίϑβ. θῃΐμη [Οὐἱρ δ φαοπίαπι [α[{]- 
ἐϊᾶτη 486 6ΘΧ ἰ6ρ6 οἱ ααὶ ἔθου ΠΟΠΊΟ, 
γὶνϑύὺ ἴῃ 68. 

Θυδθ δαΐθπι οχ ἢάθ ον ᾿ας[018, [Ἰς 

αἰοιῦ Ν αἰχϑῦὶβ 'π οοτάθ ἔπὸ Θαϊΐβ 

αἰοοηαρθὺ ἴῃ οδρθίυτῃ Ὁ 14 οἱ. ΟΒυ ὰτὰ 

ἀράπορτθ ; 

Αὐὐ «αἱ ἀοίοσοπαθῦ ἴῃ ΔΡΥΓατὰ ὁ ΠοΟ 
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α8 αἀἀπϊῃάϊπη Τὰ} ἀϑύϊαῃδη. 

Χ, 8. ΑΚοὶ ἢνγὰα κυ ΟΝὅηνα ὑπὰ8 ὑμαία ναύτα ἵ{{, ἴπ’ ᾿ηυηΐμᾶ 

{Π6Ι ΠδΙηγη8, 18} ἴῃ Πα 1 ὑποὶπδιηπια, {παι ΤῸ ναύγα ρα]άμθεὶπά 18, 

{παύθ1 τη δ ] 4}. 

9, ὙΠοὶ Ἰαθάϊ ἀηάμάϊεϊ5 ἴῃ τηπηΐπα ἐποιηδιημηα, ἐάπ)αη ἰδία. 74} 

σα] 615 ἴῃ Παϊγτη {ποι ηδηλη8, ὑπαίθὶ ραΐ ἴπα υὐγάΠ(48 5) Ἐ 

αἀἀπίπάϊηι, ρ8 115. ͵ 

10. Ἠαίγι ἄπκ σα]άμπθοϑι ἢ ἀὰ σαν! πώ] Ἐ, ΤΠ τηπηΐῃα δηά- 

πάϊίαα ἀπ οϑηϊά!]. 

11. Κνι ἄπσκ ὑπαΐα ρα} Ὁ (Ἡνᾶζα! (ἃ σα]άι] 8 Ἐ 

ἀὰ ἵπηα πὶ ραάϊν!κδα8." 

12. ΝῚ ἄυκ 1 ρα[κάϊἀοίπ5 [πα] άϊάπ5. 140} Κυδκῖβ: ((Ἀ) πιὰ ἘΞ ἄυϊς 

[γάυπ]α, 41161Ζ8, σα ὶθ5 ἴῃ ἃ]1]ΔΠ5 ὑπδη8 ὈΙα] απ δ η5. [ἸΚ. 

13. Ἡναζα ἀπκ ἰαθὶ Ὡηδιά ἢ} ὈΙαάΙ] ἡδὺ ἐγάπ]η8, σϑη{Π|. 

14. Ἡνάϊνα πὰ Ὀϊάαπα, {πδιημηθὶ ἢ ραϊάπθιαδάπη, ἀἄϊιπιπμάα 

᾿γάϊνα ρσα]άϊπθ)]απα, {πδϑιημηθὶ ἢἰ Ππάιυ([ἀδ πη ἡ ΤΠ Ὠνάϊνα Πάπβ]απαᾶ 

ἴπιι Ἐ τηδυ]απάδηῃ 

15. ἴῃ πνάϊνα πιδι]απα, πἰθα Ἱπίϑη]απάα Ὁ ἰναίνἃ σαιηϑ!}} ΤῸ 

᾿Ηνάϊνα [Κάπη]άϊ ἐῤ(]αβ. ὑπ|Ζὲ (ρΠ]ηἀδηδ ρανδίγίῃϊ, {μισὸ (ρΠ]ὸη- 

αἀδηθ {π|υ0}." 

10. ΑΚοὶ πὶ «4 υἱμάνπαεαπη αἰναρρο!]ὺπ. Γάϊαβ ἄὰκ Κκνὶ- 
ἘΠ (Εγάυ)α, ἤναβ ραϊάμθϊα πάπ[οἰηάϊ τινά] 

17. ὙΠπαππα ραϊάπθοίηβ αβ σαπάαπίοϊπάϊἉ, 16} φσαμά υἱοί ἐπδίτη 

γαύγα ΟΠ νά ἢ. 

18. ΑΚοὶ κυιίίμα: ᾿θάϊ πὶ μάυϊαδασῃ ὁ γα] 15. ,Απὰ 8118. αἰχμα 

σα] 1 ἀγαη)]5. 1Ζὸ 181} ἃηα δ η61η5Ἐ Π]] πηρ γ α15. ναύγαα 1Ζ6." 

19. ΑΚοὶ Κυίιια: ἴθάϊ [τα] πὶ ἔδηθι} βαμ " Μὸ[ὃβ. Εν! Ά 
ἶκ ἴῃ αἰαηα ᾿ἰΖνὶβ Ὀγῖσρα ἵπ ππίμίπαὺβ ἢ, ἴπ {π|π44 πη Π] Δηἀοίη 

ἴῃ {πνα! θη ἴζνὶβ Ὀγιρρα. 

20. ἴτι Εἰαϊαβ ἀπαπαμίμοιιῃ. [απ κυ ἢ. (ΒΙο ἑαη5. νατὲ! ἐπμάϊπι 

τΪκΚ ἢ] ραί(οκ]αηάαπ), {νἹκαπ 5. ναυῦ ἢ {]Πάϊπι τὴ κΚ ΠῚ σα πη Δ η 6411. 

21. ἴξπ ἅἀὰ ἴίαδία Κυνιι. .ΑἸΙαμα ἀαρ ἀϑογάϊα!α, ΠαπάπηΒ 
τηθπὖβ. ἀὰ πιαηδροίη πηρδ]ἀπ ]η θη ἰδ Δηα Δ ηἀ δηα 61η. ἡ 
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σον; τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεχρῶν 
ἀναγαγεῖν. 

Χ, 8. ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ 
ῥῆμά ἔστιν, ἐν τῷ στόματί σου χαὶ ἐν 
τὴ καρδίᾳ σου" τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα 
τῆς πίστεως, ὃ χηρύσοομεν. 

9, Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσης ἐν τῷ στό- 
ματί σου κύριον ᾿Ιησοῦν, χαὶ πιστεύ- 
σὴς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ ϑεὸς αὐτὸν 
ἤγειρεν ἐκ νεχρῶν, σωϑήση " 

10. Καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δὲ- 
χαιοσύγνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἴς 

σωτηρίαν. 

11. «“έγει γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ὁ πι- 
στεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ͵ καταισχυνϑήσεται. 

12. Οὐ γάρ ἔστιν διαστολὴ ᾿Ιουδαίου 
τε καὶ Ἕλληνος" ὃ γὰρ αὐτὸς κύριος 
πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπι- 
χκαλουμέγους αὐτόν. 

18. Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπιχαλέσηται τὸ 
ὄνομα χυρίου, σωθήσεται. 

14. Πῶς οὖν ἐπιχαλέσονται εἷς ὃν 
οὐχ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν 
οὗ οὐχ ἤχουσαν; πῶς δὲ ἀχούσουσιν 
χωρὶς χηρύσσοντος; 

1ὅ. Πῶς δὲ “ηρύξουσιν, ἐὰν μὴ ἀπο- 
σταλῶσιν; χκαϑὼς γέγραπται ᾿ς ὡραῖοι 
οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρή- 
γην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαϑά. 

10. ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήχουσαν τῷ 
εὐαγγελίῳ. Ἡσαΐας γὰρ λέγει Κύριε, 
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀχοῇ ἡμῶν; 

17. ὥρα ἡ πίστι: ἐξ ἀχοῆς, ἡ δὲ 
ἀχοὴ διὰ δήματος ϑεοῦ. 

18. λλὰ λέγω, μὴ οὐχ ἤχουσαν; 
μεγοῦνγε Εἷς πᾶσαν τὴν γὴν ἔξηλϑεν 
ὁ φϑόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰχουμένης τὰ δήματα αὐτῶν. 

19. ᾿“λλὰ λέγω, μὴ ᾿Ισραὴλ οὐκ ἔγνω; 
πρῶτος Πῆουσῆς λέγει Ἐγὼ παραζη- 
λώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔϑνει, ἐπὶ ἔϑνει 

ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 
20 “Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ χαὶ λέγει 

Ἐύρέϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφα- 
γὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι. 

21. Πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει Ὅλην 
τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου 
πρὸς λαὸν ἀπειϑοῦντα χαὶ ἀντιλέγοντα. 
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ον ΟἸΣ πὶ ΟΧχ τποχίιϊβ ΥΘΥΟΟΔΓΘ. 

δορά αὐυἱᾷ ἀϊοὶῦ [οὐἱρίαγα ἡ Ῥτορο οἵδξ 
γϑυθαη ἴῃ ΟΥ̓́Θ ἴᾳο οὐ ἴῃ οοτάρ υο: 

Ὦοο οἵδ νϑύθαπι Πάθὶ σαοὰ ρῥτδράϊοδιηαβ. 

Θυΐα [1 οομῆὐθδυϊβ ἰῃ οἵδ ὕπο ἀοτηΐ- 

Ὠὰπὰ [Θἰατη, οὖ ἰῃ οογάθ πο οτϑαϊἀθυὶβ 

αυοὰ ἄθαβ {Πππὶ [ἀϑοϊξανίῦ ἃ πιοτύαΐβ, 

[]νβ ΘΥῚ5: ᾿ 

Οοτάθ θηΐπὶ οὐρα ϊαχ δα 1 Γ01{18.Π1, ΟΥΘ 

δαΐθπι οομΐθ 10 αὖ ἴῃ [Δ] αὔθ. 

Τ᾿οῖῦ Θηΐτα (οτἱρύαγα Ομιηῖβ 4] οΓ6- 
αἰῦ ἴῃ {Ππὰπὰ πο οοπίμππάοίαχ. 

Νοὴ οηΐπὶ οἱύ αἰ ἱποίϊο [Ιᾳαἀδοὶ οἱ 

ατᾶθοῖ:; πῃ ἰάᾷθπ) ἀΟΙ 58 ΟἸΠΪΌΤΩ, 

αἶνθβ 'ἰπ ΟΠΏΘ5 ααἱ ἱηγοοϑηὺ {ΠΠπ|. 

ΟἸλη5. οηΐπὶ ααϊοαμπηαιθ ἱηγοοδυθυὶί 

ΠΟΙΊΘῚ ΟΠ [Ὡ]σΒ ουϊθ. 

Θυοτηοᾶο οτρὸ ἰηγοσδθιπῦ ἱπ 461 

ΠῸΠ ΟΥ̓ΘαΙἀουηῦ Ὁ αὖ αποτηοᾶο ογθάρηΐ 

6ἱ 461} πΠο0ὴ Δα ἀΙοταηὖ ὁ ἀαοπηοαο δαΐϊθιη 

δα θη [πὸ ρυδϑάϊοδηΐο ὕ 
Θυοτποάο γνοῖὸ φρυδϑαϊοαθαηύ ῃϊ] 

τηϊδηύαν Ὁ [Ἰοὰὺ [οὐϊρύστη οἵδ Θαδτη 
[ῬΘΟΙΟΙ ρθᾶρθβ. θυδῃρθ]Ζϑη πὶ Ρ8ΟΘΠΊ, 

ον δ ρ ΘΙ Ζϑηύιιμη ὈΟΠδἃ. 

ὥρα ΠΟ ΟΠΊΠΘ5 ΟΡοΟΘαϊουπιηῦ θυϑῃ- 

56 110. ΕΓδῖα5. θηΐτη ἀἰοὶύ Ποτ πη, 415 

οὐρα Ἰα1ὺ δασίύαϊ ποίξτο ὕ 
Ετρὸ βάθβ οχ δυάία, διι αἰ δαύθια 

ΡΘΙ νϑυῦατα ΟΠ. 

Βθα ἀΐοο, πυιηααϊά ποη δααϊθγαηῦ 
ΕΛ αυϊάθπι [ἢ ΟἸΏΠΘ ΠῚ ὑθυτδπιὶ οχινὶῦ [Ὁ- 

ΠῸΒ ΘΟΓᾺΠῚ οὗ ἴῃ ἢΠ65 ΟΥ̓ΌΪΒ ὑθυτᾶθ γϑυθἃ 
ΘΟΙΆΠΗ. ; 

64 ἀἴοο, παπιααϊὰ ΓΠΓΔ6] ποη οορπο- 
νἱὐῦ ἡ Ῥυίσητιβ Μου [85 41οὐ Ερο δὰ ἃθπηα- 
Ἰαὐϊοπθτα γοὸβ Δἀἀπο8πι ἴῃ ΠῸῚ σΘηΐθη,, 1Π 

ϑϑηΐθτα ᾿π[Ἰρ᾿ Θηύθιη ἴῃ ᾿γΆτη ΥὙ0Ὸ5 πηϊἐύϑχη : 
ΕΓἰὰ5 δαύθιη δαάοὺ οὐ ἀϊοϊδ Τηνθηίτ5 

[τ ΠΟΙ ΒΘ ΓΘ Ι θ 15 Π16, Ρϑ]δᾶπὶ ΔΡΡᾶΤαΪ 

Πΐβ πὶ τὴ ποῃ ἰπίθιτορδθδπηῦ. 
Αἀ [86] δαύΐθπι ἀϊοὶϊ Το ἀἰ8 6χ- 

Ρᾶμα] τηϑηβ τηθὰ8 δ ρορυϊὰπη ΠΟῊ 

ογθαθῃΐθιι οἱ οομ δα ϊοθηύθμι. 

20 
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ΧΙ, 1. Κυίίπα πὰ ,ἴράϊ αὐή]άπ σαΐῃ τπδπαροίη (οἰη(άϊ ΞΞΞ αυ 78 (61π)- 
διηπηα ἢ ΝΙ5- Π]άϊ. 148 ἀὰκ ἵκ ᾿ξ] υδβ. Ἰ ΝΥΝΉΣ 

411... τὺ τος νος, 6ἱ ρασναίοῖηα ΡΝ: 5Ξ 7 ἀ1: “8. ΈΒΩΒΑΙ ἀκ 

τηἰἀδαάϊ Ἐ [νυ 0}} ρϑη 5. ἐπα δ ἀὰ ἴῃ 4]|}8ηα Ὀτρθϑη ἴη8. 

12. Αἰὐἰμίπδη 8 04ϊ τηΠ}8 48 45 χὰ ρσαθοὶ ἐδίγῃνάμ Ἐς 18} νδηάϊῃβ 

Ἰζὰ σαθϑὶ {πα ἀπ, νη τηά]8 [α]1ὺ 1Ζᾶ ! 

13. ἴχνὶβ ἀὰκ Κυϊίμα ἐμπάϊπη ἐπυἀόπι : ὅνα ἰαρρα [νὰ ἵκ ἴῃ 

(ἰααὃ ἀραὐϊαύ!αβ, ΔηαΌδΠὉΙ τηθίη τ] Κ1]]8, 

14. ἘΠ ᾿ιγάϊνα Ἐ ἴῃ αἰΐαπα Ὀυίσρα [δἰ πηθίη δ σϑηδβ) άπ [ὉΠ]8Π8 

Ὁ8. ἸΠη, 

15. 7ε0άϊ ἀὰκ ἀυδναύτρα ἴζὲ ραῦθὶ ἰαϊτπνάμβ, ἢν8[5] ἢ δηαδηυμηΐβ, 

οἶθάϊ ΠΙθάϊη5. τ ἀάαϊπάϊῃη ὅ 

10. ΤΠδηαδ [1] αἱαυ Καξίβ νϑῖμα, 8 ἀάϊρβ, 14} Ἰαθάϊ ναύγίβ νβϑὶῃδ, 

οἶδα. ἈΠΌ 8: 

17. 7411} 10] [πηάϊ {πϊχὸ αἰδῶ πβρυπκηδαδάπη, ᾿ξ ἐπα νι 615 Ἐ 

δἰδναθαρτηβΒ νἱίϑη8 Ἱπίγα 8 ναι ἴῃ ἴηβ 18 ρϑιηάϊηβ (μϊΖάϊ 

ναύγίάϊ ἘΔ} [πιαίγύῃγα, Δ] να ΘΊ15. νδί, 

18. ΝῚ νὸρ" δὴ8 {π8η5 δἰϊδηβ; Ἰΐῃ ἰαδάϊ ἢνόρίβ, πὶ {μὰ {πὸ 

ναύγι Ἐ Ὀδίγ15, αἷς [ὁ ναύγίβ Ὀδί ἢ ὑδυκ. 

19. Κυνι{πάϊθ. πὰ ,ὐβονακηδαδάπη αἰτὸβ, οἱ 1κ ἱπίγαβρ)]άϊάα." 

20. γαῖα. υπρα]άπθοιηάϊ πβουικποάδάπη, τὰ μὰ ρα]ϊάπθοϊπάϊ 

σαί, ΠῚ Παροὶ πάθππαθα, ἃκ ὃβ5. 

21. Τπαπαδ[1] σας ἐμδη8β τ8 ραρθαύγυμάϊ αἰδηβ πὶ ἔγι α148, ἴθάϊ 

ἀσΐιδ πὶ ἐπὺκ [τ616]ά]. 

22, δέῤϊ τὰ (ὁδοὶ 14 Ὠνδίϊθιη [ραγϑί08] σας ῃ5: αὐμίμδη ἃπἃ 

ἐπάϊπι, ὑπάϊοϊ σαάταίαη, Ὠγναί θη, 10} ἀηα ἐππ5 [6] 6ῖη, ἰαάϊ {ἐμά την ]-- 
[15 ἴῃ []θῖη ; ἀϊ μά Ἐ 184 ὑπὰ πϑιηάϊϊαζΖᾶ. 

29. Ζ28}} 7ἀϊπάϊ εἶρα ρσαϊα]ρίαμα [ἸΚ ἴπ ἀηρα]άπθοὶηάϊ, Ἰηὐγαβρ͵δη-- 

ἀδ ; τηδῃξοϊσβ ἀὰκ ΤῸ σας αὔίχα Ἱπίγαρ]αη ἴΠ8. 

24, 7αράϊ ἀυκ ἰμὰ ἃ νἱίϊάϊ υδβηγάϊξαῃβ 0818. νὴ] 1 (η)5 Ἐ αἰόνα- 
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ΧΙ, 1. “έγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ ϑεὸς 
τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο" καὶ γὰρ 
ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμί, ἔχ σπέρματος 
Ἀβραάμ, φυλῆς Βεγιαμέν. 

44), “Ἱ“έγω οὖν, μὴ ἔπτομσαν ἵἕγα πέ- 
σωσιν; μὴ γένοιτο: ἀλλὰ τῷ αὐτῶν 
παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔϑνεσιν, 
εἷς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς, 

12. Πὶ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν 
πλοῦτος χόσμου χαὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν 
πλοῦτος ἐϑνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλή- 

Ἐπ 
ρωμα αὐτῶν. 

18, Ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔϑνεσιν. 
ἐφ᾽ ὅσον μέν εἶμι ἐγὼ ἐϑνῶν ἀπόστο- 
λος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 

14. Εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν 
σάρχα χαὶ σώσω τιγὰς ἐξ αὐτῶν. 

1ὅ. Εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλ- 
λαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις εἶ μὴ 
ζωὴ ἐχ νεχρῶν; 

10. Εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ 
"φύραμα" καὶ εἰ ἡ δίζα ἁγία, καὶ οἱ 
χλάδοι. 

17. Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεχλά.- 
σϑησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἔνεχεν-- 
τρίσϑης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωγὸς τῆς 
δίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 

18. Μὴ χαταχαυχῶ τῶν χλάδων᾽ εἰ 
δὲ χαταχαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βα- 
στάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 

19. ᾿Ερεῖς οὖν ᾿Εξεκλάσϑησαν οἱ 
χλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγχεντρισϑῶ. 

20. Καλῶς" τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεχλάσϑησαν, 
σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλοφρό- 
γει, ἀλλὰ φοβοῦ" 

21. Εἰ γὰρ ὁ ϑεὸς τῶν χατὰ φύσιν 
κλάδων οὐκ ἐφείσατο, μή πως οὐδὲ 
σοῦ φείσεται. 

22. Ἴδε οὖν χρηστότητα χαὶ ἀποτο- 
μίαν ϑεοῦ" ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀπο- 
τομία(ν), ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης (-ΞΞ--ηταὶ) 
ϑεοῦ, ξὰν ἐπιμείνης τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ 
καὶ σὺ ἐχχοπήση. 

23, Κἀχεῖγοι δέ, ἔάν μὴ ἐπιμείνω-- 
σιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγχεντρισϑήσονται " 
δυνατὸς γάρ ἔστιν ὁ ϑεὸς πάλιν ἐγ- 
χεντρίσαι αὐτούς. 

24. Εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς χατὰ φύσιν 
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Ῥίοο θυρο, πυμπιααϊά Ὑρρραϊ ἀθὰβ 
ΡοΟΡυΐϊαπι ἴἀὰπὶ ὁ ΑΠΌ: πδτα οὐ ρὸ Π|τἃ- 
ὨρΙύα, [ἀπ, ΘΧ [Θπηΐπ 6 ΑΡΥΔἤμδπι, ἐσὶθα 
ἘΘΕΙ ΣΥΝ ς κ᾿ εἴς ς 

Πῖοο οἷροὸ, πυιηαιϊα [ἰὸς οἴἴβπάογαῃς 

αὖ οδάογρηῦ ἢ ΑΓ, [δα Πόσαι ἀρ]ϊοίο 

[Ὁ]ὰ5 σϑηύθαβ, αὖ 1105 Δοιηα] θηΐαγ. 

Ουοά [1 ἀδ]1οὔππι 1Π]Ποσατη αἰν ἐϊδ6 [απὸ 
τη ἀϊ οὐ αἰμηϊηαὐϊο Θουτπὶ ἀἰν (8.6 σθη- 

απ, ααδϑηύο τηδρὶβ Ρ]Θηϊ σα ΘΟΥΆΠι. 

οὶ Θηΐη] ἀἴοο ρϑηδθαβΒ. Θαδηη- 

ἀϊὰ αυϊάθπηι ΘρῸ [Ὧπ| φοϑηύίαμη Δρο[(0] 88, 
τη [ΓΘ ΥἸΠΔ Π]Θ ΠῚ ΠΟΠΟΙἤΟΔΡΟ, 

ΒῚ αὰἂο τηο4ο δὰ δΔθηγα]δηάπηι ρΤῸ- 
γΟΟΘῚ ΟΔΥΠ6ΠΊῚ Τ]68Π}Ὶ οὐ [ὶγοβ. [δοϊδπι 

ὉΠ]ασῸ05 οχ 1ΠΠ|8. 

51. Θηΐπη ΔΗ 10 ΘΟΙΠῚ ΤΘΟΟΠΟΙ ἰδίϊο 

οἰ τσπαϊ, ααδθ Δα[γηρύϊο ΗΪΠ τνἱΐα οχ 
τουῦα 5 ὕ 

Θυοά [1 46] θα ύϊο βαπούδ δἰ, οὖ ταδί; 

οὐ ΠἸ τδάϊχ ἰᾳπούα, οὐ τϑμὶ. 

Θυοά [1 ΔΙ1αα] 6χ τϑτηὶβ ἔγϑοῦϊ [απὲ, ἰὰ 

δαῦθπι ΟΠ) ΟἸΘΔΙΓΘΥ ο[Ἷ85, ἰηἰθυθαβ 68 

ἴῃ 115. οὗ (Ὀοἰα5. τϑαϊοίβ οὐ ρἰπριιθάϊηΐβ 
οΟἰἶἰναρ ἰδούαβ 68, 

ΝΟΙῚ φἹουϊαυτὶ δάνθυ ὰβ γϑιηοβ: ααοά 
[Ἰ φ]οΥ Δ Υ 5, ΠῚ ὑπ τϑαϊσθηῃ ρογύδβ [δὰ 
γϑαϊχ 6. 

1665 οὐροὸ Ετδούϊ [απ γϑηηὶ αὖ ΘρΡῸ 

1Π|Θ ΓΔ 1. 

Βθηθ: ῬΎορύου ἱπογράαϊδύθη ἔγϑοίϊ 

(απὖ, πὰ δαΐοιη ἢάθ [85. ΝΟΪ1 αἰδαμι 

[ἌΡουθ, [θὰ ἐϊπιθ: 

51 Θηΐμη ἀθαβ πᾶύαγ 8] 1015 ΥϑΠηΐΪβ ΠΟΠ 

ΡΘΡοτοῖῦ, η6 ἴουύθ πο 10] ρᾶτοϑί. 

γιάθ δὐρὸ Ὀοπίθαύθμῃ οὐ [βυϑυϊαύθηι 

ἀοὶ, ἴῃ 605 αυϊάθηη αὶ οθοϊἀουαπὺ [6- 

γογιὐαύθπι, ἴῃ 6 δαΐοπι Ὀοηϊαίθια ἀοὶ, 

[1 Ῥϑυτηδη ϑυῖβ ἴῃ Ὀοηϊδαίθ: δ οααΐπ οὐ 
χὰ ΘΧοΙ ἀρ 5. 

Βοά οὖ 111, [1 πο Ρϑυπιδηίουϊηὐ ἴῃ 
Ἰηογθαα! αύθ, ἱπίθγθηξασ: ρούθῃηβ αἱ 

ΘΗΪα ἀθὰβ ᾿ὐθυπὶ ἰμ Ὁ 6 1110. 

Νὰπ ἢ ἰὰ οχ παίυσδ!! δχοὶὰβ 68 



338 ἷ ΒΟΜ Ἢ; 55-- εὐ 8] 2. 

ὈάΡΤΩΪΒ [8 8]}] Δ ΚὰΠ5. νη 5, Ἰηίγαβσδηβ Ἐ γαυῦ ἴῃ σδάδπδ αἰδνα- 

Ὀαρτῃ, ἤνδη ἢΪπ πηάϊ8 {πΠά4ϊ] ὉΪ νἱ[άϊ1 ἸηξταβρἼαπᾶα ἴῃ [νϑίϑηα δἱδνδ- 
ὈΔΡΊΩ ! 

ΧΙ, 25. ΝῚ ἄπ νἱ]]άα ᾿χνῖβ, ὈγΟθμγ)αβ, (αμην οι 85) {ΠϊΖὸβ τυπῦβ, οἱ 

πἰ {Π}Ὰ 1 ἴῃ ἴχνὶβ ΠΡ αι ἔγδάάϊ, ἀπίὰ ἀάαυθοὶ (01) Ἐ [απηαΐα [{ταθ]α 

γαυΐῃ, πηὰ ὑπαΐοι ἔα}1Ὁ {πὰ Ἰπηρα]θιἐΠάϊ. 

20. 78}} ἔνα «1]άϊ ᾿γὰ8] σαῃι πα, [ναἰνὰ σαιηδιι {0 ΟΥτϊπηΐ τη 

5. δίῃ (ἃ Ἰάπβ᾽ απα5 ἄπ αἰναπάαη αἰριιαδίη δῇ ἴακὄθδ. 

21. ]ὰ} (ὃ ἴπη ἤδη τηἷβ ὑὔΐσρνα, ὑπδη αἰπίπηα αν δύν με η5 

28. Αἰμύμδη Ὀἱ αἰναρρδ!)]η ἢ]δηάδηβ ἴῃ ἴζνανα, Ἰΐῃ Ὀἱ ρανᾶ- 
Ἰοϊπάϊ Πἰαθάϊ ἃπα αἰΐδηβ. 

29, ἴπι Ἰάτοῖσα ΠΠπΠ4 ἀπκ ροἱθὸβ 78} Ἰαϊμδπβ ρυΐ δ. 

90. ϑιναίνδ γι Π}18. ὰ8 [αἰηϑη ἢἰ ραϊάσδιἀδάπί ἢ ρσαΐπα, ΤΠ πὰ 
σϑαγηάϊα ] ναὐγε μας {π|Ζάϊ 1ζὰ ἀηρα]άμπθοϊπάϊ, 

91. ὅν 78} πάϊ πὰ πὶ ραϊαύθιἀδάπη ἴχζναγάϊ δὐπιάϊδη, οἱ ἰδὴ 

οἷβ ρϑαγηηδίηδάαᾳ. 

92. Οαϊάπκ ἀὰκ ρα 8]|1ὰη5 ἴῃ ὑπρα]άπθεϊπάϊΐ, οἱ 4114π8 ρᾶ- 
δΥτηᾶ]. 

399. ΘΙαρΙ Πα σα θη5. (748) Ππδηααρθίηβ 18} νἱ τα 0 η}15 σας 8! Ὠνάϊνδ 

ὉΠῈΒΙΡΙΠἀδ5 Ἐ [πὰ [1ἀπὸβ ἴ8. 141 ἀπ Ὁ] 1{{|]άϊ νἱρὸβ ἴ5! 

384, Ἦνὰβ ἄπκ υἰκαηίηα ἔγαί ἔγά)]η5. ἀπε πάπμ ἤναβ ἵπηηᾶ τ-- 

δἰηθὶβ νὰ8 ὃ 

395. Αἰ πάπ ἤναβ ᾿πημηὰ ἔα ραΐ 74} ἔγταρτἀάϊα άπ Ἰπητηδ ὃ 

90. ὕηΐξδὸ ἃ8. ἴημα 18} ὑπμδίγἢ ἵπα 18} ἴῃ Ἰπηπηα 8114: Ἰπηπηι ἢ 
να] 8 αι ἀϊναμῃ ' Αἰηξη. 

ΧΙ, 1. Βιά)]α πὰ ᾿ἴΖνὶβ, ὈγόίμυἼ]αβ, {παῖ Ὀ]6 μϑῖη ραΐῃβ, ἀβρίθϑη 

Ἰοῖκα ἴΖζνατα (ἀπα Ἐ Κνίναηα, νϑίμδηδ, νϑι]αρα]οι κάϊαδηα ραίΐῃδ, 8η- 

αἀαἰμαμέδηα ὈΪΟ Ια ἸΖν δ δηδ. 

2. ΝῚ ρα]οι κοῦ ᾿ζυῖβ ὑπδιηπηδ ἀϊνα, δκ ἱππιάϊ4)ἀϊ ἢ Ἐ Δηδη α} Π4] 
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ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν 
ἐνεχεντρίσϑης εἷς τ λτελαιὸν" πόσῳ 
μᾶλλον οὗτοι οἱ χατὰ φύσιν ἔγκχεντρι- 
σϑήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. 

ΧΙ, 26. Οὐ γὰρ ϑέλω ὑμᾶς ἀγγοεῖν, ἀδελ- 
φοή, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε 

ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ 
μέρους τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ 
τὸ πλήρωμα τῶν ἐϑνῶν εἰσέλθη, 

20. Καὶ οὕτως πᾶς ᾿Ισραὴλ σωϑή- 
σεται, χαϑὼς γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιὼν 
ὃ ῥυόμενος, [καὶ] ἀποστρέψει (ΞΞ -αι) 
ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ. 

ο΄. Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ 
διαϑήχη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας 

αὐτῶν. 
28. Κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχϑροὶ 

δι’ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγα- 
πητοὶ διὰ τοὺς πατέρας" 

29. ᾿μεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα 
χαὶ ἡ χλῆσις τοῦ ϑεοῦ. 

80.{ Ὥσπερ γὰρ [καὶ] ὑμεῖς ποτὲ 
ἠπειϑήσατε τῷ ϑεῷ, νῦν δὲ ἠλεήϑητε 
τῇ τούτων ἀπειϑείᾳ, 

81. Οὕτως χαὶ οὗτοι νῦν ἠπείϑησαν 
τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεη- 
ϑώσιν. 

82. Συνέχλεισεν γὰρ ὁ ϑεὸς τοὺς 

πάντας εἰς ἀπείϑειαν, ἵνα τοὺς πάντας 
ἐλεήσῃ. 

33. Ὦ βάϑος πλούτου καὶ σοφίας 
χαὶ γνώσεως ϑεοῦ" ὡς ἀγεξερεύνητα τὰ 

χρίματα αὐτοῦ χαὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ 
ὁδοὺ αὐτοῦ. 

84. Τίς γὰρ ἔγνω γοῦν χυρίου; ἢ 
τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 

86. Ἢ τίς προέδωχεν αὐτῷ, καὶ ἀντ- 
αποδοϑήσεται αὐτῷ; 

80. Ὅοτι ἐξ αὐτοῦ χαὶ δι’ αὐτοῦ καὶ 
εἷς αὐτὸν τὰ πάντα᾽ αὐτῷ ἡ δόξα εἰς 
τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

ΧΙ, 1. Παραχαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
διὰ τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ ϑεοῦ, παρα- 
στῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν ϑυσίαν ζῶσαν 
ἁγίαν εὐάρεστον τῷ ϑεῷ, τὴν λογιχὴν 
λατρείαν ὑμῶν" 

2. Καὶ μὴ συσχηματίζεσϑε τῷ αἰῶνι 
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ΟἸραίτο οὐ οοηΐγα, πδίθγδτη ἰηζετίαϑ 65 

ἴῃ ὈΟΠδγη οΟἸϊνδμι, απδηΐο πηδρὶ5 Ὠἰ [6- 

σα πὶ πδύμιγ δ ᾿πΙ Υθ ἑαυ [86 οΟἸἶνδο. 

ΝΌΪΟ Θηΐπὶ γῸ5 ἸρΏΟΓΑΤΟ, ἔγαίγθβ, τὴγ- 
[ὑϑτίατη ἤοῸ, αὖ ΠῸη [1015 ψοῦΐ5 ἱρ [15 

[αρ᾿᾽θηΐθβ, αυἱ οδθοϊίαβ οχ ρᾶγίθ 6οῃ- 

ὑἰρτὺ ἴπ Τγ8 6] ἀοπθο ρ]θηἰθιο ρθη τὶ 
ἰηὐγαγού, 

ΕΛ [16 οπιηΐβ [ΓΔ Π61 [!Ἀ]ντ5 ἢοτϑῦ: 
ΠΙοαῦ [Γογϊρύστα ον Ὑϑηϊοῦ οχ ϑίοπ αὶ 
οὐρα, οὐ δυθυύθὺ ἱπιρ᾽ οὐαίθϑ δῸὺ [8 6080. 

Εὐ ποὺ 1115 ἃ π|6 ἐδ[πηθηθατη, ΟἿ 

ΔὈΒύ]Θγο ρθοοδύδ, ΘΟΙΠΙ. 

ϑϑοπηάππι ουϑηρο]αμη ααΐϊάθτη ἰηΐ- 
ΤΗΪΟΪ ῬΓΟΡΟΘΙ γ08, [ΘΟ Πἀπτη 6] οὐ ΟΠ 61 
ϑαύθπι ΟΔΥΓἼπὶΐ ῬΥΟΡΙΘΥ Ρδύγθβ : 

ϑῖπθ ρδϑηϊθηξία δηΐτα (πὸ ἄοηδ οὐ 
σοσδύϊο᾽ ἀ6ἱ. 

δισαῦὺ οηΐτη ΔΙ] αϑηἀο οὐ στὸ ΠΟ ΟΓ6- 
ΑἸ ΑΙ Γ15 ἀθο, πὰποὸ δ 6ΠῚ ΤῊ} ΓΘ ]ΟοΥ ἀϊδη1 

ΘΟΠΙ θοαὶ οἰδ5 ῬΥΟΡύΘΥ ΠΠΟσαπὶ ἱποτθάα- 

11ὐαύθ ), 

τὰ οὐ {ΠῚ πὰπο πὸπ ΟΥΘαϊ ἀουαηῦ ἱπ 

γί γδ ΠΟΥ ΟΥ̓Δ, αὖ οὐ ἰἱρί τηϊ- 

(ϑυ]οουἀἴαπι οοπΘασδηίαν : 
ΟὐΠΟΙα 1 οηΐτη ἀθαβ οτηηΐα ἴῃ ἰπ0ῖ6- 

ἀα] αύθπι τὖ ΟΠ] ατη τ (ΘΓ ΘαύΌΓ. 

Ο αἱθύαπάο ἀϊνιτ]γατα [ἀρ᾿θἐΐαθ οὐ 

[οἱοπύϊδθ ἀθ : ἀαδηη ἱπΟοΙ ΡΥ ΘΗ Γ[101118, 
[απὖ ᾿πα]οῖα οἰ οὐ ἱπυθ[ο ρα, 01105 σἱδθ 
ΘΙ. 8. 

Θυΐβ οηΐπιὶ οορτιονίύ [Θη!ατη ἀοπηϊηὶ ἢ 

δαῦ αυἷδ ΘΟ ΠΥ 5. οἷὰβ ἔα] 7 

Αὐὖ αἱ ῬΥΙΟΥ ἀραϊῦ 11 δὲ τούσιθαθ- 
ὑὰ οἱ 3 

Θαομίδηι 6Χ ἰρίο οὐ ΡῬϑὺ ἰρίαπι δὖ ἴῃ 
ἱρίο οτηπίδ : ἸρΠ ρ]οσῖα ἴῃ [6 οῦϊα, ΔΠΊΘ1,. 

ΟὈίροτο ἰύϑαιθ σγοβ, ἔγδύγθθ, ΡΥ τη Ϊ[6- 

Υἱοοτάϊατη ἀθὶ, αὖ ΘΧὨΡοαί5 οοΙροτᾶ 

γοίχα, ποίη υἱνθηΐθηῃ [ἀημούδπη ἄθ0 

ΡΙδοθηύθμη, τϑίϊοηδ}]6 οδίθασϊαπιη τθ- 

[{ΠῸΠ|. ν 

ΕἘῚ ποῖϊέθ οομἔοστηδιὶ παΐϊο (Δ ΘΟΌ]Ο, 
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δι Π}15 Ἐ Ἰνανῖβ ἀπ ρακίαίαῃ, ἤνὰ Ἐ [Π|4] ν]]ὰ συΐῃβ, ὑπαίθὶ βόίῃ 

78} ρα]οικάϊι ἢ 14} υδίαύπδη. 

ΧΙ, 3. Κνιίμῃα ἄυκ {παίγ. δηΐ [σα 5], [οἱ ρίθδηα Τ{Ὁ Τη15, 8] τη 

γἱΔηδΠη)| ἴῃ ἴΖνὶβ, "ἰ πιάϊβ {τα ῃ]αη ὑπάπ {Κὰ}} γα ]δη, δκ ἔγδίἢ- 

Ἶδη ἀπ να γα ῃ]αη, ᾿νυ)διηπη ἢ [ναίνα σα σαδά! 48. τηϊ αὶ} ρ8-- 

Ἰάπ ο᾽ πά 8. 
4, ϑναίνδ ὑὙδίῃιϊ5 ἴῃ ἄἀϊπδιηπια 1δἰκα ΠΠΠΠῸΠ5 Ἰηδηδρδη8. ΠΔΌΔΠῚ, 

ὑπ] }- πῃ ΕΠ ΠῚ 5. 4111] πὶ ὑπαία [πιὸ ἰάπϊ Παρδπᾶ, 

5... ὅνα τηδηδράϊ ἀϊη Ἰοἷκ ἤ͵ππη ἴῃ ΟἸγ άπ; δὐπέμδη ἄϊπῃν  ) Ζα ἢ 

Δηὐ ΠΥ ἢ , 

᾿ς 8... , ςτὸν ν ἃ ἀάΠΠ]δπᾶθ ἴῃ αἰαίνδεοιη. Ἐ αὶ ἢ. 

ἀδηᾶβ ἴῃ υϑἀάπαρ!η, (ἃ δύηδηβ ἴῃ Π]Δίθ!η. 

9, ΕΥὐϊαΐῃνα πη]ϊαΐα; ἤδθηδδηβ α0118, Πα ἤδη άδηβ σδαδηΊΠη ; 

10. Βηόἐμγα! ὰθδη Ἐ ἴῃ ἸΖνυὶβ τ ἐγ αἰ πνδιη]άἀϊ Ἐ; [νυ Πάϊ ἵν δ 

τ ἐαύγαυ δ] Π] πα 8 8 ; 

11. τὐϑδαάπάδίη πὶ ᾿αἰάϊ; διῃπηΐη να]δηάδηβ; ἔγάπ)η [Καϊκίπόπάδηβ; 

12. Μέπάϊ ἐαρὶπόπαδηβ ; ἃρ᾽δηθ ὑϑύπυ]αηᾶδηβ; ὈΙαάϊ Παεβήδη- 

ἀΔῃ8 ; 

18. Απάανϊχηΐϊπη νϑὶῃάϊζ σδιηδιη]δηάδηβ; ρα! ρδαρίη ρ8} ἀ {{|4η-- 

88 ; , 

14. Τα  ] ἢ ὑπὰπη5. νυ καπάδηβ ἴζυὶδ; ὑπ] }]ά 1 1411 πὶ ἀἢ- 

ὑπ᾽ αὐ])]ά 1} ; 

15. Ἑαρὶπῦπ τ [αρὶπόπάδμῃ, ρ»γδίδη τη ρογΥδίδπαδηι. 

10. ΤΠαΐα (πιὸ ἴῃ ᾿Ζνὶβ ΤΠ ἐγ Π] Δ η δ η5, πὶ πάπα ἔγδίῃ-- 

Ἰαπάδηβ, ἂδκ πηάϊναμη τη ραν! ἀπάδηβ ; πὶ νϑίγ μά ἴηδῃάϊ δ] 

ἸΖνὶβ {Π Δ ΠῚ. 

17. ΝῚ ἀϊπυμημηδμαη αὉ1] αηα ἀΡΙ]Δηηπηα, ἀϑρὶθαηάδηβ; ὈΙΔΙΠνδη-- 

ἄδη5 ρϑαϊβ, [πἰ ἐπαίάϊποι ἴῃ Ἐ ἀπάναί τ]ὰ σας 8, ἀκ 184}} ἴῃ δπᾶ- 

νι γ Π] πιδηηᾶ 4]]ἀϊᾶ ; ' 

18. 7αθάϊ τ᾿πὰρὶ ναϊγύμδη ἢ, ἃ8. 1Ζν 18 Ἐν, τη] Δ]]ἀϊπι τη πηϑηι ρ8- 
γαῖγ ἢ] μαραπάδηϑβ : Ἶ 

19. ΝῚ ᾿ἴχνὶβ ΠἸΡΔηβΒ ρανυικαηἄδηβ, Ἰἰαθδηβ; ἃς οἱ ἢ [δίῃ 
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τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε τῇ ἀνα- 
χαινώσει τοῦ νοός (ὑμῶν), εἰς τὸ δο- 
κιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, 
τὸ ἀγαϑὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. 

ΧΙ, 3. ““Ζέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς 
δοϑείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν. 
μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, 
ἀλλὰ φρονεῖν εἷς τὸ σωφρονεῖν, ἑχάστῳ 
ὡς ὁ ϑεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 

τ 4, Καϑάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη 
πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ 
τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 

ὅ. Οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σώμά ἔσμεν 
ἐν Χριστῷ, τὸ [-: 8] δὲ καϑ' εἷς ἀλλή- 
λων» μέλη... . 

8. Εἴτε ὁ παραχαλῶν ἕν τῇ παρα- 
κλήσει, μεταδιδοὺς ἔν ἁπλότητι, ὁ 
προϊστάμεγος ἐν σπουδῆ, ὁ ἐλεῶν ἐν 
ἱλαρότητι. 

9. Ἢ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυ- 
γοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμεγοι τῷ 
ἀγαϑῷ, 

10. Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φι- 
λόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγού- 
μεέγοι, 

11. Τῇ σπουδῆ μὴ ὀχνηροί, τῷ πνεύ-- 
ματι ζέοντες, τῷ χυρίῳ δουλεύοντες, 

12. Τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ ϑλέψει 
ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσχαρτε- 
ροῦντες, 

18. Ταῖς χρείαις τῶν ἁγέων κοινω- 
γοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 

14. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας, εὐ- 
λογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσϑε. 

18. Χαίρειν μετὰ χαιρόντων, [καὶ] 
κλαίειν μετὰ χλαιόντων. 

10. Τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦν- 
τες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ 
τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι" μὴ γί- 
γεσϑεὲε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς. 

17. Μίηδενὶ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀπο- 
διδόντες, προγοούμεγοι χαλὰ (οὐ μέ- 
γου ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ χαὶ) ἐνω- 
πιον πάντων ἀνθρώπων, 
18. Εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν » μετὰ 

πάντων ἀνϑρωώπων εἰρηνεύοντες, 

19, Μὴ ἑαυτοῖς ἐχδικοῦντες, ἀγαπη- 
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[δα γὙΘ ουτη Δ, 1 ηἱ ἰῃ πον αΐθ ΓΘ Γὰ5 γϑ[τΐ, 
αὖ ῬγΟθούϊβ αδθ [1 γοϊαπίαβ ἄρ θοημἃ 
οὐ ΡΙδοθηβ οὖ ροσίθοξα. 

Π1ο0 ΘΗΪΠῚ Ρ6Ὶ ργϑίϊδυη αὰ8 ἀδἔδ, οἴ 

ΤῊΪΠΙ ΟἸΠΠΪ ΡΒ ααἱ [πὐ ἰΠΥΘΥ σοβ, ΠΟῚ 

ΡΪὰ5 [ἌΡΘΥΘ ἀαϑηη ορογύθὺ [Ὡρθγθ, Γβὰ 

[ὩΡΘγΘ δὰ (οδυϊθύδύθυ, οὖ αἰ σαίΐαιθ [Ἰοὰὐ 
αἰνιὺ ἀθὰβ. τη ἀγ8πὶ ἢάοί. 

διοαῦ Θηΐη 'ἴπΠ ὍὯΠῸ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ τέ 
ΤῊ ΘΠ ΌΥ8, ΒΘ ΘΠΉΙ15, ΟΠ ηἶδι Διαύθιη τ] ΘΠ γᾶ 

ΠΟ Θυηθπι δούαπμη Παθθηΐ, 

τὼ τὐὰ]ῦϊ ὑπππὶ ΟΟΥΡΒ [ἈΠῸ ἴῃ 

Ουἱϊ οχμογίαθαγ ἴῃ Θσπογίδπαο, αυΪ 
ὑἹθυϊῦ ἴῃ ΠἸπρ]]οἰὐαίθ, αὶ] ρῥγδθϑί ἴῃ 

[ΟἹ] οἰσα απ 6, αχαΐ ταὶ ογθῦαν ἴῃ ἘΠ] γ δύθ. 

ὈιΠθΘούϊο πο [Ἰπιαϊ]αίϊομθ. Οαϊθηΐθβ 

γηΔ] απ, δΔαμδογθηΐθς ὈΟΠΟ, 

Οδυύδίθ ἔγαύθυ πὶ αὐϊβ ᾿ηνίοθηα ἀ1] 10 6}- 
65. ΠΟΙΟΥΘ ᾿ηγίοθμη ῬΥδθυθηϊθηΐθβ, 

ΒΟΙΠΠοἰὐα απ 6 ποῖ ρἱρτὶ, Γρισιθα ἔθυνθῃ- 
65, ἀογηΐπο [ουνὶθηΐθα, 

ὅρθ σδυάθηΐθβ, ἰπ {ὑπ θυ]αύϊομθ ρᾶ- 

ἐϊοηύθβ, οὐδύϊοῃὶϊ ᾿η[ϑηΐ65. 

Νρορίπὐδῦθι [δποξουατα ΟΟΠΙΠΊ ἢ - 

οϑηΐθβ, ποίρι δ! !ὐαύθπι (ϑούδηΐθ5. 

Βοπθϑαϊοϊῦθ ρου θαπθηθ! θὰ, ὈΘηθαϊοἰἐθ 

οὖ πο]ῦθ πηϑ]αἸΟ0 16. 

Οδαάργθ οὑπὶ ρσδιαθηύθαβ, ἢθγθ Οὑτη 

Π θη θα. 

Ιὰ Ἰτρίππη ᾿ησίσθι (θη θηῦθ5, ΠῸΠ 8108, 

[ἀρ᾿θηΐθβ, [θὰ Παμη]θι5 ΟΟΠ ΘΗ Θηὐ65: 

πο] 16 οἰ6 ρυαἀθηΐθβ ἃραα γοβηηθῦ ἱρί05. 

ΝᾺΠΙ ταϑὶὰπλθ ΡΓῸ 1281]10 τρἀαθηΐββ, 

Ῥτουϊἀθηΐθβ θοη8 ΠΟΠ ὑδηξαπ ΟΟΥ̓ϑτη ἀθῸ 

[ρᾷ οὐΐδηη οοΥδι ΟΥ̓ τι5 ΠΟΙᾺ : 

51 ΕΘ ρούοίῥ, αποα 6ΧχΣ σοῦ ]5 οἰ, ουτα 
ΟΥ̓ΠΪ 5 ΠΟΙΆ Ρ5 Ρϑοθπὶ μαρΘηΐθΒ : 

Νοη νοβπιθὺ ἱρίοβ ἀθίθπαθηνθβ, οδυ]5- 
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ἐπγαίν θη. ραιπό! ἢ ΤῸ ἄὰκ ,Μ|Π5 ἐταν ον Πδιάϊβάμ] Ἐ: ἴκ ἔγδρί]άα, 

Κυιἢ ἐγάπ] "“. 

ΧΙ, 20. 7ενάϊ ογτϑάδ ἤϊαπά ἐπθίηδηα, τπηδὺ ρὶῇ ἴηηα; θύῃ 180άϊ 

ὑπάπσγ5]άϊ, ἀγαρῖκθὶ ἴπα. ἐπαΐα ἀπκ ἐάι)αη 5 παύτ]α ἔπ Π]Π5 ΥἾΚῚ5. 8η8 

μά! 185. 
21. ΝῚ ρα]υκάϊχζάιπ «ἢ ἀπ μα} 8, ἀκ σα]ακάϊδ αὐ αὐ πὰ ἀπέ αίῃ. 

ΧΠῚ, 1. ΑΙΙ [(ἀϊνα! ὃ νᾶ] ἀα η͵]ᾶπὶ αἰαγν!}Ἃδηάδη) αἰιάπδ]άϊ; ἀπ πἰ 
ν᾽ ἀαΠ1 4118 ἴα ρσαΐμα, τύ {πὸ νι δηαόηδ ἔγαη σαΐμα σαίας ἃ 

Ππά. 

2, ὥνδθὶ (ἃ δηδίϑηάδηα8. νϑ] ἀπ π]ὰ σας 5 σαγάϊἀοίηάϊ! δηα[ ἢ, 

Τ08 ὑπάϊ πα πηἀαπάδηβ {ΠΡ Θἢ5 [15 νυριθ πα ΠΙΠΙΔΠ6, 

3, ΤΠάϊ ἀπκ γθὶκα ἢἱ ΠΠπηα δρὶβ σδάδιημηα ναὐγ νὰ, ἀκ θ ]διημηδ, ; 
αἰμέμδη ν]]οῖβ, 6] πἰ ὄρσϑὶβ νδ᾽ πίη Ὁ ἐπα ἰάα]άϊθ. 184 Παράϊβ 
ἢδΖθὶη 5 ὑπΠδιη1ηἃ. 

4, τὐῦίδ σαί!β Δηαραμίβ ΤῸ {ππ85 ἴῃ σόάδιημηα; Ἰξῃ 180άϊ 001] 

ἰά0}15, ὃσβ; πηΐὸ ἢ] [ναγὸ ἐπδηᾶ Παίτι Ἐ θδίστἢ : ρσαΐῃβ ἀὰκ δηά- 

Ὀαμΐ5. ΤῸ, ἐγανθιίαπαβ ἴῃ ἐῃνδίγ θη {παιημηα αὐ] ἀπ]δπάϊη. 

. Ὁ, Βαϊίπμδ υἰηάμπβ)άϊ ἢ, πὶ ὑπαίάϊποι ἴπ ὑπναίγμθἰηθ, δῖ 78} ἴπ 

Π] ἢ ν 1 Π61η5. 

6. ἵπα0}-ἰΠ|5. ἀὰκ 18} οἰ γα. ἀβεϊαμάϊ ; ππίὸ ἀπάραμίδβ ραῖῃβ 
πα, ὑπδηητηα [ἸΠΌ1 Ἐ [Κα] Κη μα 8η8.. 

ἰ. ὕϑριθι πὰ αἹ]άϊπη [Κα] : ὑπδιηπηθὶ Ἐ σαραύν ρσαρδύν, {π8η1-- 

161 ἢ τηδία τηδέα, {πδιημηθὶ ἃ 015. ἃρὶβ, ὑπδηημηοὶ [νυ [νυ] πᾶ. 

8. ΝῚ ἀϊηιμημπηθηπη να άϊ5 [Κα] η5. {Π]ά 10}, πἰθα ἐμπαΐθὶ ταϊ ὁ Ἐ 
δ} ἔξ; ἀπὸ (61 δ] ἢ πδηναπά]απ, νἱυδέῃ ἀϑ5}Ὁ}1148. 

9. ὙΠαία ἀπκ (ΝῚ πόνϊηδβ, εἰ τηδύγι νυ] άϊβ, πὶ ἈΠ} 415, π1Π}] ἐδ πα-- 

δοἰγδη]άϊβ᾽ 11} ἢν δηΐμαγάϊζο δηδαθαίπᾶ, ἴῃ ἐπδημηα ναύτας π5.8]]-- 

͵8 44, ὑπδιηπηα  ΕὙ] 5. πόηναπ ]αη ἐποίηαπα [νὰ ἐμπακ {ΠΠ δη“. 

10. Ἐυϊαΐῃνα πϑηναηα]η5. αὉ}} πὶ ναύγ κοι! : δα] δπβ. πὰ νἱτὸ-- 
6415. Τ{Ὁ ἐΙαίῃνδ. 

11. 7Δ}} ἐπαία, νἱξδηάδηβ ἐπαΐα {Π6 15, ἐμαΐθὶ τὸ] {{Ὁ ἀπβ [ὰ ἃ 
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τοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῆ᾽ γέγρα- 
πται γάρ ᾿Εμοὶ ἐχδίχησις, ἐγὼ ἀντα- 
ποϑώσω, λέγει κύριος. 

ΧΙ, 290. ᾿Εὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχϑρός σου, 
ινώμιεζε αὐτόν " ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόγ' 
τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνϑρακας πυρὸς σω- 
ρεύσεις ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. 

21. Μῆὴ νιχῶ ὑπὸ τοῦ χαχοῦ, ἀλλὰ 
γίχα ἐν τῷ ἀγαϑῷ τὸ χαχόν. 

ΧΠΙ, 1. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερε- 
χούσαις ὑποτασσέσϑω. οὐ γὰρ ἔστιν 

ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ ϑεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ τεταγμέναι εἰσέν. 

ὁ. Ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῆ ἐξου- 

σίᾳ τὴ τοὺ ϑεοῦ διαταγὴ ἀνϑέστηχεν" 
οἱ δὲ ἀνϑοδεηκόκες ἑαυτοῖς κρῖμα λήμ- 
ψονται. 

8, Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐχ εἰσὶν φόβος 
τῷ [ν] ἀγαϑῴῳ!|ν)} ἔργῳ!»] ἀλλὰ τῷ» 
χαχῳ }»]. ϑέλεις δὲ μὴ φοβεῖσϑαι τὴν 
ἐξουσίαν; τὸ ἀγαϑὸν ποίει, καί ἕξεις 
ἔπαινον ἐξ αὐτῆς" 

4, Θεοῦ γὰρ διάχογός ἔστιν σοὶ εὶς 
τὸ ἀγαϑόν. ἐὰν δὲ τὸ καχὸν ποιῆς, φο- 
βοῦ: οὐ γὰρ εἴχη τὴν μάχαιραν φορεῖ" 
ϑεοῦ γὰρ ϑιάκονός ἐστιν ἔχδιχος εἰς 

ὀργὴν τῷ τὸ χαχὸν πράσσοντι. 
ὅ. Διὸ ἀνάγχη ὑποτάσσεσϑαι, οὐ 

μόνον διὰ τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ χαὶ διὰ 
τὴν συνείδησιν. 

θ.. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τε- 
λεῖτε᾽ λειτουργοὶ γὰρ (ϑεοῦ εἰσὶν εἰς 

αὐτὸ τοῦτο προσχαρτεροῦντες. 
7. ἀπόδοτε (οὐν) πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, 

τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος 
τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ 
τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 

8. Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ 
ἀλλήλους ἀγαπᾶν" ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν 
ἕτερον νόμον πεπλήρωχεν. 

9. Τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φο- 
γεύσεις, Οὐ χλέψεις, Οὐκ ἐπιϑυμήσεις, 
καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ 
τούτῳ ἀναχεφαλαιοῦνται, ἐν τῷ ᾽4γα- 
πήσεις τὸν πλησίον σόν ὡς σεαυτόν. 

10. Ἢ ἀγάπη τῷ πλησίον χαχὸν οὐκ 
ἐργάζεται" πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 

11. Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, 
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[πη], [οὰ ἀαύθ Ἰοθιμι γᾶ: [οτρύππι οἱ 

ΘηΪηΠῚ ΜΙΠῚ υἱπαϊούδιη, ορὸ τρί θη, 
αἰοῖῦ ἀογηΐπαβ. 

ϑϑα 51 ϑαγίουϊυ ἐπίγηϊοβ ὕπαβ, οἱθᾶ, 
ἸΠ]απὰ: [Δ ΠΕ, ρούστη ἀα. 1111: ἢοο δηΐπὶ 
ἴδοῖθηΒ ΟΔΥΘΟΠῸ5 ἰρηΐδ ΘΟΏρΡΟΥΟ5. [ἀρτᾶ 
οἂραῦ οἷα. 

ΝΟΟΙΪ νἱποὶ ἃ π|810, [θὰ νἱποθ ἰὴ θόπο 
Ὠ18] 1]. 

Οπηηΐβ δηΐπηδ ροίοίὑϑεϊθτι5 Γα Ὀ] του - 
θὰβ [αθάαϊύα, [1Ὁ. ΝΟΠ οἱθ. θηΐτη ρούθι85 

ΗΪΠ ἃ ἄθο: αα80 διύίθιη [ἀπὖ, ἃ ἄθο 

οΥαἀϊηδίδο [απὲ. 

Ιτᾶαᾳὰρ ααἱ ΤΟΠΓ ροίοίαῦ!, ἀοὶ οὐ- 

ἀἰηδύϊομὶ τρί: ααὶϊ δαΐθπι τοι αηΐ, 

ἱρὴ ΠῸΪ ἀδπιηδύϊομθιη δ ααϊγτηῦ. 

ΝΑΠῚ ΡὈΥΪΠΟΙΡΘ5. πο] [ἀηὖ {ἰποΥἹ ΒΟΠΐ 

ΟΡΘΥ5 [θα 1181}. ὙΙ5 δαξθπι ΠΟ {{ΠΊ6}6 

Ροὐο[ύθιη ἢ ΒοΟΠῸΠῚ ἕδος, οὐ ἢδρθθὶβ 

Ιδάθπι οχ 111: 

Π)61 611} ΤΩ ΓΕΘΥ ΘἰΟ, 6101 ἴῃ ὈΟΒστη. 

51 δαύθιῃ τη] 1 ἔθ οοΥ5, {{Π16: ΠΟῚ ΘΗΪΠῚ 

[6 οδαία, οἸδάϊατη ρουύαῦ: ἀ6ὶ θηΪπῃ 
ΤΉΪΗΓΓΘΥ οἰ, σἱπᾶθχ ἴῃ ἰγᾶπι οἱ αὶ τηᾶ- 

Ἰὰπ| ἃρ]ὑ. 

146. προοίπεαξ [αἀ11 οἰθοίθ, πο 

[Ὁ]ὰτ ῬτΟΡύοΥ ἰγϑπῃ (θἃ οὖ Ῥυορ θυ 60Π- 

[οἰ θη 8 1. 

Ιᾶ6ο βῃΐπῃ οὐ ἐπ θαύδ, ργδο δ .15 ; ταϊη]- 
[ἱ ϑῃΐτα ἄἀθὶ [απὐὖ, ἰῃ ποῸ ἰρίαπι [8Γ- 

γἱθηΐθ5. 

Βδαάιύο οὐηηΐθι5 ἀθθιᾶ: οἱ ὑΠ|δὰ- 

ἴὰπι, ἐγ θαύατη ; οαἱ γϑοίϊσα!, νϑοίρ]; 
Οαϊ ΕἸΠΊΟΥΘΠΙ, ΕἰπΊΟΤΟ ΠῚ ; Οαἱϊ ΠΟΠΟΙΘΙΠ, 

ΠΟΠΟΥΙΘΠΙ. 

ΝοηΪηΐ ααϊοαπ8πι ἀθηοϑίϊβ, ΠἰΠ αὖ 
ἰηνισθιη αἰ] σ δ 15: ααϊ Θηΐπὶ αἸΠο ῥτο- 

ΧΙΤΠΠΠΊ, ἰΘρΡΘ ΠῚ ἱπιρ] ου]ῦ. 

Νδῃη Νοη δάμυ]έογαθῖβ, Νομ οΟΟΙ 465, 

ΝΟ ἔτ υῖβ, ΝῸΠ ΘΟΠΟῸΡΙΓῸ65, οὐ {Π 
αποα οΓ δἰ πιαπάἀδύαμη, ἰῃ ΠΟΟ ὙΘΌῸ 

ἰηΓδατγαύαν Π1]1ρ65 ῬΥΟΧΙπηαπιὶ ὑπὰπὶ [Ἰοὰύ 

ἔθ Ἰρίαμι. 

ὈΠθούϊο ῬΥΟΣΧὶ πὴ πιϑὶαπὶ Π0Π] ΟΡΘΙδ- 

ὑὰγ: ρῥΙθηϊδαο οὐρο Ἰθρὶβ οἱ ἀϊ]θοίϊο. 

Εῤ πος [οἰθϑηΐθβ ὑθιηραβ; ααΐ Ποῖᾶ 
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[Ἰὸρα αὐτοϊίαῃ ; ππέδ πὰ πϑηνὶβ 0 παίδιπβ ἀπίατα ἐμάπ ἐμδη ρα]άα- 

ὈΙάἀ δάμη. 

ΧΠῚ, 12. Ναηϊβ ἔγδηηῖδ σά, ΤΠ ἀαρθ αἰηθηνάα:: ἀβνδίγραη πὰ 

νι ν δὴ ΥἸΚΥΙΖΙΒ; Ἰ0Π σαν β]8 ΠῚ [ἀύναπ 1 Π|86]8. τὶ 

15. ιν ἴῃ ἄάαρῷ ραγξάδθα σαρράϊπα, πὶ ραθαύγδῃι 184} ἀτιρκα-- 

ΠΘΪΠῚ ἢ, ΠῚ ΠΙΡΥΔΠῚ 4} ἃρ]ἀϊ{}81|., εἰ μά 4} 841} 84]]8πᾶ ; 

14. ΑΚ ραμδιηόνῃ ἔγάυ]ϊη [πη!Δγᾶπηη4} ΟἸγ άπ ἴδια Δ} 1οἰ ἰδ 
ΠΠὰΠη πὶ ὑδυ]άϊῃ ἴῃ Τα[{πΠ8. 

ΧΙΡ, 1. ἴδ υπππαμίοίραπα ραϊάπθοίηάϊ δηδηϊπηάϊ. ἢ, πὶ ἄπ ὑνθι οἰπάϊ 

τηϊ πῶ. 

2. ϑυτη5 γδίῃ15 ρα] 0} τηδίΐαη 8|18ΐα: τύ ἰδθὶ υῃπηδῃΐοὶρβ 

1{Ὁ, σγὰβ πη]. 

3, 88. πηδί]δηα5. ὑπ 8η1ΠΊ8, ΠῚ πηδ ]η]η ἢἰ ἔα καπηὶ Ἐ; ΤΠ [ἃ εἰ 

πηδί͵ δ η 15 ὑπδπη8. τηδἰ͵αηάδη ἔ πὶ [0] 41. σαΐῃ ἄπκ ἴπα ἃ πη 811. 

4. Τπὰ ἤναβ ἴβ8, ὑπαθὶ [0615 ἔγδιηδί πα, [Κα] 7 (δἰ πδιηπηδ, ἴτάπ- 

Πΐπ [ἀπά ϑιθἢ ἀϊύμάπ ἀγα ἢ. Αὐμέμδη (τὰ ηἀ 1. τηδῃ θῖρβ ἄυκ Τί 

ἐγάυ]α ρσαίυδίμαπδη Ἐ ἴπ8. 

ὅ. Β0Π|5 ΓΑΙ ΠΌ15 [00}10}} ἀαρ ΗΠ δΥ ἄρα; ἐξ μώηα (δ), ἄαρ δυαηδῇ. 

9, Βιμβδ ἄν Οηγήψέιι6 σαψναῖε γαῖ, Πδάϊαα, οἱ 7. Κνϊνάϊπι 14} ἀάπ- 

ἐμάϊτη ἐγάπ])!πόίῃ. ᾿ 

10. ἴτὰ μα, ἢνὰ [06}15 Ὀγδίμαν ὑποίπαπα Ὁ ἀϊ μὲ μάτι [811 ἐπα, ἢνᾶ 

[ταϊκαηὺ Ὀγόίμγ ἐπϑὶπδιητηα ἢ 411 ΔϊΪ ἀπκ σαίαἰί᾽απάα  [ύγα [τἀπαί[ὁ ]8 

Ομ τ άπ8. 

11. Οδιπό! τ ἀὰκ Τῆρα ἵκ, Κυι μι ἐγάθ)α, ἐπαίθὶ Π115 4}} 

Κηϊνὸ ὈΙαρΊ 18} πα! ά 10} 4114 γταζαὺ σαί. 

12. ὙΠπαπηὰ πὰ Πνδυ]Ζαἢ πηίαγα ἔγ8πι [15 ταὐ ]ὸπ ἀβρὶτ ἢ ρυΐΠᾶ. 

18. ΝῚ ἐπαπδηγάϊβ πὰ ἀπ5 τα ὃ [ὑδ]άϊτμηα ; ἃΚ ὑπαία [ἐδ] ἀ 10} πηάΐ5, 

οἱ πὶ (αἰὐάϊυῃ. ὈΠῸαρκν Ὀγόίῃν ἀϊὐπμάπ ραμηαγΖθίῃ. 

14. Ψάϊι Ἰαρ-σαϊγτάπα ἴῃ ἐγάυἠϊη ἴδίαα, ὑπαύθὶ πὶ ναίμὺ ρανδηῖπι.. 
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ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερϑῆναι" 
γνὺν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ- 

ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 
ΧΗΙ, 2. Ἢ νὺξ προέχοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα 
ἤγγικεν. ἀποθώμεϑα οὖν τὰ ἔργα τοῦ 

σχότους, ἐνθυσώμεϑα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ 

φωτός. 
18. Ὡς ἐν ἐμέρᾳ εὐσχημόνως περι- 

πατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέϑαις, μὴ 
κοίταις χαὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ 

ζήλῳ, 
14. ᾿ἀλλὰ ἐνδύσασϑε τὸν χύριον Ἰη- 

σοῦν Χριστόν, χαὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν 
μὴ ποιεῖσϑε εὶς ἐπιϑυμίας. 

ΧΙΥ, 1. Τὸν δὲ ἀσϑενοῦντα τῇ πέστει 
προσλαμβάνεσϑε, μὴ εἷς διακρίσεις δια- 
λογισμῶν. 

Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, 
ὁ δὲ ἀσϑενῶν λάχανα ἐσϑέει. 

8. Ὁ ἐσϑίων τὸν μὴ ἐσϑίοντα μὴ 
ἐξουϑενείτω" ὁ δὲ μὴ ἐσϑίων τὸν ἐσϑί- 
οντα μὴ κρινέτω" ὁ ϑεὸς γὰρ αὐτὸν 
προσελάβετο. 

4. Σὺ τίς εἶ ὁ χρίνων ἀλλότριον οἷ-- 
χέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήχει ἢ πίπτει: 
σταϑήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ χύριος 
στῆσαι αὐτόν. 

[ 4 ε ε 
ὅ. Ὃς μὲν χρένει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέ- 

ραν, ὃς δὲ χρίνει πᾶσαν ἡμέραν" ἕχα- 
στος ἐντῷ ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσϑω.... 

9. Εἷς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέϑαγεν 
χαὶ ἔζησεν, ἵνα χαὶ νεκρῶν χαὶ ζώντων 
χυριεύσῃ. 

10. Σὺ δὲ τέ χρίγεις τὸν ἀδελφόν 
σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουϑεγνεῖς τὸν ἀδελ- 

φόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεϑα 
τῷ βήματι τοῦ ϑεοῦ. 

11. Γέγραπται γὰρ Ζῶ ἐγώ, λέγει 
κύριος, ὅτι ἐμοὶ χάμψει πᾶν γόνυ καὶ 
πᾶσα γλῶσσα! ἐξομολογήσεται τῷ ϑεῷ. 

12. Ἄρα οὖν ἕχαστος ἡμῶν περὶ 
ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῶ ϑεῷ. 

18. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρένωμενγ, 
ἀλλὰ τοῦτο χρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τι- 
ϑέναι πρόσχομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σχάν- 
δαλον. 

14. Οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ 
Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν χοινὸν δὲ αὐτοῦ, εἰ 
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Θἰξ ἴδηι ΠῸ5 ἀθ [ὉΠ)Π0 [ἘΓΩΘΥΘ: ΠΠῚΟ 

ὈΠΙΤῚ ῬΓΟΡΙΟΥ οἱ Πο[γα, [Ὁ] 5 δ ΟἸΠῚ 

ΟΥ̓ΘΑΙ αἰ πλ5. 

Νοχ ργϑϑοϑί, αἴθε δαύθπι ϑρρτο- 

Ρίαγιῦ, ΔΙ] οἰδηηβ. ΟΥρῸ ΟρΟΥἃ ἐθηθθγᾶ- 
ΤΌΤΩ, οὐ ἱπάπδπλῦ ἃγπηδ ᾿ποΪ5. 

δισαῦ ἴῃ ἀΐθ μποποίξο δια] πλ5, ΠΟῚ 

“1 ΟοΙηρία  ! οη θὰ5. οὐ θουϊθύαυ 5, ΠΟΠ 

'π ΘαΡῚ ΠΡ 5. οὐ ἱπραα]ο 115, ΠΟ ἴῃ Θ0ῃ- 

ὑρηύοηθ οὐ 8] δύ! 016 ; 

5ρα ᾿πἀΔυϊπηῖπὶ ἀοταίπππι [οίαπη (ΟΠ χὶ- 

[ἀπ|, οὐ ΟΔΓΏΪΒ ΟὝΥΔΠ Π6 ἔθου οἶδ ἴῃ 

ἀθ 16 7115. 

ΤΙ ἤγηπ δαύΐθιη ἴῃ Πρ δαϊί[ατηϊίο, 

ΠῸΠ ἷἱπ ἀϊδοθρύδι! θα οοριδί! ΟΠ ΌΠῚ. 

ΑἸΙὰ5. ϑηΐπη ΟΥ̓ΘαΙῦ τη ποῦ ΟΥ̓ Ϊ8 : 

ααὶ δαΐθηι ἱπῆγ πιὰ οἰ, ο]π5 τηϑηαοθύ. 

Ι5. ᾳὰϊ πιᾶδηἀποαῦὺ ΠῸῚ τηϑη πο ὕ6Πι 

ΠῸΠ [ρουπδὺ, οὖ 4] ποη τηϑηδποδῦ τη8η- 

ἀποδηύθπι πο ἱπαϊοθῦ:; ἀθὰβ Θηΐπὶ {ΠῸτπ 

Δα τὴ [ὑ. 
Τὰ 415 65. αὶ ἰπάϊοθβ ΔΙΊΘΠαπη [67- 

σὰ 7 ὅπο ἀοτηῖπο [αὖ δαὺ οδαϊὺ ; [{8- 

ιὺ δΔαύοθιη, Ῥούθῃβ οἱδ θηΐϊπὶ ἀθὰβ [{δ- 

ὕπθυθ 1ΠΠ πτη. 

Νίιι δ]1ὰ5 ἱπαϊοαὺ ἄϊθπι [Ρ]05] ἰμύου 
ἄΐθυα, 8115 δαΐθτῃ ᾿ἀϊοδῦ ΟἸΠ 6 ΠῚ αἼΘΤη : 

Πα Βα αΐβαι8 ἴῃ [0 (ΘηΓα Δραπαθῦ. .. 

Ιῃ πος οηΐπη ΟΠε π5 οὐ τηουύα 5. οί 

οὐ τϑίασσοχιῦ, αὖ οὖ ΠΊΟΥΟΤΠΙ οὐ σῖγσο- 

Υὰ1η ἀου ΠΟ ΓΙ. 

Τα δαύΐθια ααϊὰ ᾿π 1085 ἔγαύγθπι ὕπατη 

δαῦ ἰὰ ααδῖθ ἰρουπὶβ ἔγαύγθπη ὑσαχῃ 

Οἴαλμοθβ οηΐπι {πιὰ δηύθ ὑσὶ απ] ἀθὶ. 

δογρύαμπι οἱ. οηΐπὶ Ὑῖγο θροὸ, ἀϊοῖϊύ 

ἀοτγηΐπαβ, 4ΌΟΠ8Π1 τη]ῃὶ ἢθούθὑα ΟΠ]ΠΘ 

σθηα, οὖ οπηηΐβ Ἰΐπρτιδ, οοΠὐΘ Ὀἰύα. ἄθ0. 

Τύδαὰθ ἀπαξααίβατιθ ΠΟΙΟΓαΠΙ ΡΙῸ [0 

ΟΥΔΟΠΘ τράαοῦ ἀθο. 
ΝοΙ ΘΥρὸ 8ΠΊρΡ] 15 ἰηγίοθπὶ ἱπἀ! σΘ πλ8, 

[δὰ πος ἱπάϊοαίθ τπϑρὶβ, μ6 ροῃδύϊβ οἵ- 

ἔθη! ΟΌ]ατα ἔγαϊτὶ σ6] Γοδπ δ! πη. 

ϑοῖο οὐ οομῆδο ἰῃ ἀοπηπο [θα ααΐδ 
ὨΪΉΪ] ΘΟΙΠΤΉΠΠΘ. ΡΘΙ ἰρίαπι, πἰΠ οἱ αὶ 
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ὑπαίγ ΠΚ ΠΙΡὸ, νὴ ὑμιατηπιᾶ Ἰηυπδηίη Ἦνα ἀπητάϊη γίίδη, Ἐ ὑΠδΠΊΠη8, 

ϑαπηάϊη ΤΌ, 

ΧΙΝ, 15. ἴδῃ 7αθάϊ πῃ τηδύϊβ Ὀγόϊμαν ἐπδίη5. ραύγ]ααα, 1 ηἱ δὲ ἐγ! .-- 

᾿ νάϊ ραρρίὶδ. πὶ [παπῈ] Ἐ τηαΐα {ποδὶ πδιηπια ἀϊπαπηπια, ἐγ Κν 1415, αν 
ἴπδη61 ΟἸΥ 5 σαίνα]. 

10. ΝῚ να]αιηδιυ]άϊἀά ππίαγ {πα }. 

17. ΝΙ ἀὰκ ὑπ᾽ αἀδηρσαγαϊ σαΐῃθ πηαΐβ 18} ἀγαρκ, δκ ρδυδιῃϊοὶ 

74} σανδίγι μι 14} ἔῃ δύῃ5. ἴῃ Δηπηΐη ν᾽ πη. 

18. ὅδϑὶ ἄυκ ἴῃ ὑπάϊπι [Κα] κιηδθ ΟΠυ άπ, νι] σα]: Κάϊθ ἢ σαΐδ 

8} ραϊιαίδηβ {Ὁ ΠηΔηηΔΠΙ. 

19. ὙΠᾶπηι πὰ ἰπόθὶ ρσανδίνΠ} 15 Ὁ Ππᾶ, Ἰάϊ]άϊπηα, 4 ὑπὸοὶ 

ΟΠ γ61η615 (ἸΠ4 ἴπ ππΠ5 πη Ὁ. 

20. ΝῚ [παπὰ]Ἐ ἴῃ τηδίϊβ σαΐαϊν ναύγν σα ἢ 

ΧΙ 9: ἀγοῦνυ, ΡῸΑΣ ἘΡΥΌΝ ΔῊ δὴ δ δα ΣΙΝ 

εἸαυοϊέα ΓΗ Τὰν ἐδ αϑηηθστὰ ἽΝ ΓΤ δὴ Τη1]κ.ὑ 

ά. ὅνα ἤϊαὰ ἀπκ ἴνε ἐαάνδρδιδ! {1 ναῦὰ, ἀὰ πἀπίαγάϊ [ἀ16]πάϊ 

θϑτηθ!}}}} γαγί, δἱ ἐπαίγ ὑπα!άϊη 74 Πρ ΠΥ 61 η θόκὸ νῶπ παρθάϊπηδ. 

ὅ, ἴτπ ραῦῃ ἐμπυ]άϊπάϊ5. Δ} ἐπγα μοἰπάϊβ σίθάϊ ἴΖνὶα ἐπαία [Ὡηὸ 

[γα ήδη ἴῃ ἴζνὶβ πα Πὺ δὲ ΟἸγ τα δία, 

0. ἘΠ ραν!) άϊ ἀϊπδηηπηὰ τηπηύπα, μάμπ}} ἀ11 φαΐ ἢ 18} αὐύδη ἔγά Ὁ] 15 

απίατῖβ ἰδαϊ5Β ΟΡ άπ. 

τ. ἴη {πἰχοὶ ἀπαηϊπηάϊι ἵΖνὶβ τΠΠΠὺ, (να! νὰ 4} ΟἸΥ 8 δηἀηδπ 

ἸΖνὶβ ἀα να] Πάπ σα 5. 

8. Κνίίδα ἄπκ Ομηα ἴδία ἀπάθαμε ναύτμαπαπα (ὈἸηγά 15) Ἐ ἔγ8Π| 

(ἀπ]άϊ σα! ῃβ5. ἀπ σα! ρήαη σαμάϊξα αἰϊαπὲ; 

9, ἴδῃ ἐμἰπαὸ5 ἴπ ατιπαμαίνἐθίηβ μάπ]δη σαῖς, [ναίνὰ σαπιδ! ἢ ΤΠ 

ἡ Πα Π8ὃ δηαϊιάϊλα, {πτι5. ἴῃ {π᾿πἀῦπι, [Γά}4], 1811 πδπηη μ᾽ ΠδιηΠΙα 

᾿παὐ πὸ ἡ 

10. {181} αἴζγα Κνι, ,(Θιά 1} ππἀ 5. τ] ᾿ηδπαροὶη ἴδ᾽" 

11. {41} δὔιγα [κυι0810}} .ΗΔ2} 10} 411Ὁ85 ἐπι πδ5 ἔγάθ)απ 18} ΠαΖ-- 
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μὴ τῷ λογιζομένῳ τι χοιγὸν εἶγαι, 
ἐχείγῳ χοιγον. 

ΧΙΥ, 18. Εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ο ἀδελφός 
σου λυπεῖται, οὐχέτι χατὰ ἀγάπην πε-- 
ριπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐχεῖγον 
ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέϑαγεν. 

10. ηὴ βλασφημείσϑω οὖν ὑμῶν τὸ 
ἀγαϑόν. 

17. Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ 
ϑεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιο- 

σύνη καὶ εἰρήνη χαὶ χαρὰ ἐν πγεύ- 
ματι ἁγίῳ. 

18. Ὁ γὰρ ἐν τούτοις (Ξετοὐτῳ) δου- 
λεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ ϑεῷ 
καὶ δόχιμος τοῖς ἀνθρώποις. 

19. ρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώχω-- 
μὲν χαὶ τὰ τῆς οἰχοδομῆς τῆς εἰς ἀλ- 

λήλους. 

20. ὴ ἕγνεχεν βρώματος κατάλυε τὸ 
ἔργον τοῦ ϑεοῦ. 

ΧΥ, 8. Καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ 
ἤρεσεν, ἀλλὰ χαϑὼς γέγραπται Οἱ ὀνει-- 

δισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν 
ἐπ᾽ ἐμέ. 

4. Ὅσα γὰρ προεγράφῃη, εἰς τὴν ἡμε- 
τέραν διδασκαλίαν [προ]ἐγράφη, ἵνα 
διὰ τῆς ὑπομογῆς καὶ τῆς παρακλήσεως 
τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 

ὅ. Ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ὑπομονῆς Σαὶ τῆς 
παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρο- 
γεῖν ἐν ἀλλήλοις χατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, 

θ. Ἵνα ὁμοϑυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι 
δοξάζητε τὸν ϑεὸν καὶ πατέρα τοῦ χυ- 
ρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ἥ.- Σ ΞΖ ιὸ προσλαμβάνεσϑε ἀλλήλους, 

χαϑὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς 

εἷς δόξαν [τοῦ] ϑεοῦ. 

8, «Ζ“Ζέγω γὰρ (Ξε δὲ) ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
διάχογον γεγενῆσϑαι περιτομῆς ὑπὲρ 
ἀληϑείας ϑεοῦ, εἷς τὸ βεβαιῶσαι τὰς 
ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, 

9. Τὰ δὲ ἔϑγη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι 
τὸν ϑεόν, χαϑὼς γέγραπται Διὰ τοῦτο 
ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔϑνεσιν καὶ τῷ 
ὀνόματι σου ψαλῶ. 

10. Καὶ πάλιν λέγει πω. 
ἔϑνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 

11. Καὶ πάλιν Αἰνεῖτε πάντα τὰ 

997 

ΧΙ Γἰπηαὺ ααϊὰ ΟΟΙη Πα η6. οἰ, 111 οοπι- 
ΤΠ. Π6 Θἰῦ. 

51 Θηΐπὶ ῬΥΟΡύΘΥ Οἰθαπι ἔγαύθυ ὑπ 

οΟΠ ΤΠ ὑαύα, ἰδ πο [Θουπᾶάστῃ οδιῖ- 
ἐδύθιη. διαῦα]α8. ΝΟΪΪ οἷθο ἰὰο {ΠΠ1πὶ 
ΡΘΓάρυθ, ΡτῸ αὰὸ ΟΕ 5 τηογίατιβ ο[Ὁ. 

ΝΟ ΘΙΡῸ ὈΪΔΒΡΘμθὗαν Ῥοηπθῖν ΏΟ- 
[ὑταπη. : 

ΝΟ ον θῃΐπὶ Τορηαπὶ ἀδὶ οἴοα οὐ 
Ρούΐαβ, [6ᾳ ᾿α[{18 οὐ Ρᾶὰχ οὺ ρσϑαάϊαχῃ 

ἴη [ριγῦα [ἀποίο : 

Θαΐ οηΐπι ἰὴ ἢοΟ [ουνιὺ ΟΠυἱὉο, ρἰδορὺ 
ἀθο οὐ ργορδύαβ οἱ Ποτηϊηῖθα8. 

Ἰύδηθθ ααᾶθ Ρ8οὶβ [απὸ [Θούθηηαγ, οὐ 

ααδθ δϑαϊποδύϊομὶβ [αὖ ἴῃ ἰμυίοθῖὰ οα- 

[Ὁοἀ! πη. 

ΝΟΙῚ Ῥτορίθυ ἴσαιη ἀθ Γθγθ ΟΡ 5 
ἢν πα τ ταοεν, ἐν 

Εὐοπίπι ΟἸγ 5 πὸη [10] ρ]δουϊί, [ρα 
Πιοὰαύ [οὐἱρύαμη οἱῦ Τῃργορθυῖα ἰΡΙΟΡΘ- 

τϑηῤίατη ὑἰδὶ οθοϊἀθυαπὺ [ἌΡΘῚ Τηθ. 

Θυδοουμηαθ οηΐπὶ [οτὶρία [ὰπὐ, δὰ 
ποίγᾶτη ἀοοίγηδπιὶ [οτἱρύα [απὐ, αὖ ΡΕΣ 

Ρδύϊθηύδπι οὐ οοπίο] ύϊο 61 (ΟΡ τη 

ἴρϑπιη ΠΔὈΌΘΔΙΠΙΒ. 

θὰ δαΐθμι ρδύϊθηΐαθ οὖ (Ὁ]Δ011 ἀϑὺ 
γορὶβ ἰᾷὰ ἰρίαμη [ὩΡθυθ ἱπ δ] θυ τα 

[ρουσπάσπι [οίαμη ΟἸ [Ὁ Π᾿, 

ΤῸ απδηΐϊηθβ ὯΠῸ ΟΥἷΘ ΒΟΠΟΥ ΠΟΘ Ϊβ 
ἄθαμη οὖ ρϑίγοιη ἀουηϊηὶ ποίη [θα 

ΘΒ ΓΙ. 
Ῥτορύοι. χαοα [ἀδοϊριύθ ἰηνίοθπι, [Ἰοαὺ 

οὐ ΟΕ 5 [ἀβοθρὶῦ γὸβ ἴῃ Βοπούθτη αθί. 

Πῖοο θαΐμῃ ΟἸε πατη [6 τ τη] 1} {{Ὑπππὰ 

{6 ΟἸΤΟΌΤΟΙ [ΟΠ ῬΤΟΡΊΘΥ σου δύθιῃ 

ἀ61, δὰ οοπβιτηδη 8 ῬΥΟΤΗΪΓΠΠἸΟΠ65 Ρᾶ- 

{γ01Π|, 

ἀφηΐίθβ δαύθπι [ὩΡΘῚ τη] Θυ] οοΥ 18} 

ΠΟΠΟΤΑΥΘ ἄθαπι, [Ἰοὺ (οτἱρίαπι οἱ Ῥτο- 
Ρύθυ μοὺ οοπβίθθου ἰδ] ἱπ ριϑηΐίθιιβ., οὗ 
ΠΟΙΏΪΩΪ ἔμο οϑηΐδθο. 

Εύ ᾿ξθσαπι ἀϊοὶϊῦ 1, Δούδμϊπὶ ρθηῦθϑ ΟῸΠὶ 

ΡΙΘθ9 οἰυβ. 

ΕΛ ἰΐοσαμι Τυδυάδύθ οἴηπηθ8 ϑΘηΐθβ 
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Ἰάϊηα ἴηᾷ 8105 ΠηδηδΡ61Π8 "΄ 

ΧΥ, 12. 784} αἴϊεια Εἰδθίαβ κυιμιοι., αἰ ἢ ναύγἐβ [δ 128. 18} 
(ἃ υδίξηἀαπα5. τοὶ κίηδίῃ Ἐ (μἰπάδιη: ἀὰ Ἰτητηα {πὰ 5 νϑη)απα. "ἡ 

18. ἴτὰ σαίῃ Ἰαθάϊηάϊα ἐα]]}άϊ Ἰχνὶβ 411ἀϊΖὸβ [απ ἀϊ15. Ταλ φαυαί»- 

ἐι7ὲ8 

ΧΥῚ, 21. Οδιαγα ἔουϊς Τοϊηναἐ]αΐίυι5. μὰ σαναυίγ υα πιοῖηα 7811 Τα ΚΙῈΒ5 

14} ἰα!Ἕδη Ἐ 7841 ΘΟίδιραίσαβ, ὑπάϊ π10Π}Ὁ5. πιοἰηάϊ. 

22. ΟΟ]])4 ἴχνὶβ ἴκ Τόγεαϑ Ἐ (ἃ τη δ]] απ 5 ὑπὸ αἱρι[αύ! 6] ἴῃ τά] η. 

23. ΟΟ]ο τη ἴχνὶβ Οδαβ νίγπβ τηθ]η8. 78}} ἃ]141ΖὉ5. δἰκκ]δβ]δηβ. 

φΟ]θῖιἢ ἴζν!β Αἰταίίιβ ἔαύταρασρ)α Ὀαύτρβ 18} Κναγίιιβ [ὰ Ὀγδίμδν, 

94. Αη[β ἔγάυγίηβ. απίατῖβ [δαϊβ ΟἸγ άπ τη αἰζάζηι ἐσυΐδ. Ἐ 

Ατηδη. 

θὰ Βυχμηόδηϊτη πδίαύῃ. ἕ 

α Βυχηδηίτη. τηδι ἢ Χ 16 πὰ Καύτϊπίμόη. 

Ὁ ΚΑΥΒΙΝΤΗΠΙΌΝ ἘΚΌΜΕΙ. 

δ. ΕΠ ΜΝ εν ΣΝ ῬανλῦΒ,, ἢ ΘΑ ἢ" - 

Ιόπ5, (ἢ " 'Κδβης, τα ἴκ Ομ άπ5." 

13. Ὀιβαά! 5 ΤῸ (ΟΠν 5) 2 Τθά1 Ῥαᾶν]ὰβ ἀβῃγ δι 5 γα ἴῃ 

Ἰζγαγα Ὁ ἀϊξῃὐπάπ ἴῃ παπη Ῥαν]άτπβ ἀάπριαάϊ νἀ} Ὁ 

14, ΑνιΠπαῦ ρσυΐμδ, οἱ ἀϊπημπαη Ἰζναῖα πὶ ἀάπριάα, πἰδα Κυρὰ 

8} αδἴα; 

15. Ἐ1 Ὦγὰβ πὶ Κυϊμάϊ, ὑπαΐθὶ ἴῃ τηϑὶ πϑιηπηα πϑιηΐη ἀάυρΙ!δα]άα. 

10. ἵκ ἀάυρίάα ἄπκ 4}-(Πὰπ5 Θέαίξαπάπβ ρσαδάμπκαπβ. ἘΞ ἐπιαία 

Δηΐμαγ, πὶ νάϊ οἱ Ἐ ἀϊηπόμαη ἀάυρι δα]άα. 

11. ΝΙΠ-ἰἤδη Ἰηίαπάϊᾶα, τὴὶκ ΟἸγΠ 8 ἀάπρ]απ, ἃΚ νδι!]διηδη]δη ; 

ΠΙ ἴη [ηπίγϑῖη ναύγα]β, οἱ πὶ Ἰἀπβ]ἀϊαάπ σα]ρα ΟΠ τά. 

18. ὕηΐδ ἐμαία ναύγὰ ρμα]ρίηβ ὑπάϊπι ἔα] αβπαηάδιη ἀγα ίμα Ἱ, 
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ἔϑνη τὸν χύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν 
αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 

ΧΥ͂, 12. Καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει Ἔσται 
ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ χαὶ ὁ ἀνιστάμενος 
ἄρχειν ἐϑνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔϑγη ἐλπιοῦσιν. 

18. Ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι 
ὑμᾶς πάσης χαρᾶς -χαὶ εἰρήνης ἐν τῷ 
πιστεύειν, εἷς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν 
τὴ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. 

ΧΥΙ, 21. ᾿“σπάζεται (Ξ -ονται) ὑμᾶς Τι- 
μόϑεος ὃ συνεργός μου, καὶ «Τούχιος 
χαὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγε- 

γεῖς μου. 

2. ᾿σπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ 
γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν χυρίῳ. 

28. ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος 
μου καὶ ὅλης τῆς ἐχκχλησίας. ἀσπάζεται 
ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἱχονόμος τῆς πόλεως 
χαὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 

24, Ἢ χάρις τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰη- 
σοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν" ἀμήν. 

2 υΣο ἃ. 
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ἀογηϊηθμη, οὐ τηδρηϊβοδίθ ΘΠ ΟἸΏΏΘΒ 
ῬΟΡυΪΙ. 

Εῤ γυγίαχη ΕΠαϊδὰβ αἰἱῦ Ετὶὺ γαάῖχ 16 [[6, 

οὐ ααἱ Θχίαγρου ὙΘΡΘΥΘ ρϑηΐθβ, ἴῃ 60 

διοηΐθα ἰρϑυδοαηῦ. 

Π θὰ δαΐθπι [ρϑὶ σϑριθαῦὺ σνὸβ οὐμῃηὶ 

δϑυάΐο οὖ ρᾷοθ ἴῃ ογθάθπαο, αὖ δῦυῃ- 
ἀρέϊς ἴῃ ἴρ6 οὐ υἱτύαίθ [ρἰγιθα5 [Γδμοίϊ, 

δαϊαίαὺ γορ Τἰπιούίμουβ δαϊαθου Τη615, 

οὐ Τμιοΐϊαβ οὐ [δίοῃ οὐ ϑοίρδίθυ. οορηϑίϊ 
16]. 

δαϊαΐο τὸβ 6δρῸ Τογίϊαβ. ααΐ [ΟΥἹΡΙ 
ΘΡΙΓα] Δ πη, ἴῃ ἀοτηΐπο. 

Βαϊαίαῦ τγὸβ Οδἰὰβ μοίρα πιθὰβ οὗ 
πηϊγουίαθ Θοο]οδθ. ϑαϊαύδὺ γοβ ΕΥδί[8 

ΔΥΟΔΙΪ5. οἰνιυαὐ!β οὐ Θυδυύιβ ἔγδύθυ. 

(Οαταύα ἀομλῖηὶ ποί1 [θὰ ΟἸΥ ΓΟ οατας 

ΟἸΠ 5 γορὶβ.Ό. Απμηθη). 

[Πρὸς Ῥωμαίους (ἐτελέσϑη).] 
[Πρὸς Ῥωμαίους" ἐγραφη ἀπὸ Κορίγϑου.] 

ΑΙ) ΟΟΒΙΝΊΗΙΟΝ 1. 

Ι, 12. “Τέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν 
λέγει ᾿Εγὼ μέν εἶμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ 
᾿Απολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφῶ, Ἐγὼ δὲ 
“Χριστοῦ. 

18. Μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦ- 
λος ἐσταυρώϑη περὶ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ 
ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσϑητε; 

14. Εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ ὅτι οὐδένα 
ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον χαὶ Γάϊον. 

16. Ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι εἷς τὸ ἐμὸν 
ὄνομα ἐβαπτίσα (-- -ίσϑητε). 

10. ᾿Εβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ 
οἶχον" λοιπὸν οὐκ οἶδα, εἴ τινα ἄλλον 
ἐβάπτισα. 

17. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέν μὲ Χριστὸς 
βαπτίζειν, ἀλλὰ εὐαγγελίζεσϑαι, οὐκ 
ἐν σοφίᾳ λόγου, ἕνα μὴ χενωθδῆ ὃ 
σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 

18. Ὁ λόγος γὰρ ὃ τοῦ σταυροῦ τοῖς 

Ηος δαυΐθμῃ ἀἷοο αιοά πἀπυβαιίβαιθ 
γοίγσιπι ἀϊοϊῦ Ερο ααϊάθιη [πὶ Ῥδα],, 

Ερο δυύθπι ἄρο!ο, Ἐρὸ σϑῦῖο Οθρῃϑθ, 
Ερο δαύθμι ΟἸΥ []. 

Πινια5 οἱ ΒΥ Ὁπ5 Ὁ πατησαϊα ῬΔΌΪῈΒ 

Οὐ ΟἸῆχιβ οἰ. ῬΥῸ σοῦὶβ, δῦ ἴῃ ΠΟΙΆΪΩΘ 

Ῥδα] Ῥαρύϊσαν! οἰ 
Οταίϊαβ ἃρῸ ἄθο αποὰ ΠΘΙΠΙΠΘΠ Υ6- 

[τὰ Ὀαρύϊζανὶ αἰ Οὐ ρατα οὐ Οδίαπι, 

Νδ αυἷἱβ ἀϊοαὺ αποά ἴῃ ΠΟΙΉΪΠΘ. Τη60 
Ὀαρθϊζαίι [1015. 

Βαρύϊζανὶ δαΐθπι οὖ δίθρῃδμπδθ 40- 
ΤΩῸΠῚ : ΟΘύθυαμη ΠΘίοΪο [1 ἀαθπὶ Δ]ατη 
ὈΔΡΟΙΖΔΥΘΥΠῚ. 

ΝΟ Θῃΐπι τ [10 τη ΟἸγπ5 θαρύϊΖα 8 
[βὰ δυδῃρθιῖζαυθ, ΟΠ ἴῃ [ἀρ᾿ Θμίϊϑ υϑυθὶ; 

αὖ ΒΟ ΘΥϑοιθία Οὐχ ΟΠ. 

Ὑοεθαχα οαΐμα οὐμιοἰβ ρουθαμθθαβ 4α]- 



400 «1. ΟΟΒ. 1, 19---, 8. 

10 ὑπάϊμη σδη!! δηδπ) ᾿πδ 5. σα 5. ΤῸ. 

Ι, 19. Οδπδη ΤῸ ἄπκ  ΕΥΑΚν 74 [παὐγοίη ἐπϊχᾶ (παϊγαηδ ἴδ ἔτό-- 
ἀοίη {π1Ζὲ ἐγδαάδηδ πβκιαίδ. ἡ 

20. Ηνᾶν πδπάμσρβ ἡ νᾶ Ὀῤκαγθῖβ Ὁ ἤγᾶὺ (ὀϊκαγθὶβ (ἢ15 ἀϊν!5 

ΠῚ ἄνα] σαίαν!ἀα σας Ππαπάπροθίη {Π15 αν άπβ. Ὁ 

21. ὕπιδ ἀὰκ ἴῃ παπαπρθὶη συΐῃβ εἰ πἰκαπηάϊάα ἘΞ (α ἔα τ ν 5 

{Π810}} παηάιρθίη σαί, ρα]οικάϊἀα σαΐμα, {πδῖγ}} {πὸ ἀν! πα {π]Ζῦ8 

γδἸ]διηγθὶηάἰ5. σα δ 5]8 η πδη5 ρδ]ἀ] δ η 4818. 

22, Ὁπίιὲὰ ἰπἀάϊοϊ5 ἐάϊκηδ Ὀἱά)απα, [Π Κυδκὸβ παπάαροίπ [ὁκ]απα; 

23, ἴῃ νϑῖβ Τηδ 7 1 δία. ἀϑηγδιηϊάαπα, [πἀάϊαμη σαιηδγζθίη, Τὰ 

{απ ἀνα! Π8 : 

24. ἴῃ ἐμπάϊπι ραϊαϊμόάδῃι (14}}} " [αἀάϊὰ 78} ἐπϊααὺ ΟἸ δα, σα 5 

᾿ηϑ Ὁ 18} σαΐίῃβ Πδηάαρδίη. 

25. ὕὉπιὸ (ὁ ἀνα! πα σαῦηβ πδηδαρῦ(Ζθι) Ἐ ̓πδΠη8 1 ἐχί 

ΠΡ τ τ ερ οοο[οὺοὃὺς τυ νγο ν δὲ να β΄ ἐπι να νι 

9. Αὐβύμδῃ 115 ἴπ πη} {Ὁ Τ{Ὁ, 6ἱ ἔγαπι ᾿Ζνὶβ αϑίὁκ]άϊα άπ. ἀ1{}-- 

ὑπάπι ἔγϑπη πη} Ἰκαιητηδ ἀαρα, ἃκ6ὶ πῃ τὰκ ΠΠἸθδη πϑ(0Κ]8. 

4. ΝΙῊ ναϊμύ ἄυϊκ τηῖβ ΠΠΙΡΙπ τ μνάϊν; ἃκϑὶ πὶ ἴῃ {πδημηδ ρἃ- 

ΓΑΙ .1Π5 ἴπη, ἸῸΠ (Δ6] πϑίο οὶ ἢ τῖκ, ἐγαύ]α ΤῸ. 

Ὁ. ΤΠδηπηα ππ [61] αύν πιὸ] ἢἰ [Ὀ] ἢ, ππέδ Κνϊμηάϊ ἔγάυ)α, [86] 

781} ρα πα ύθι ἢ ἁηδ]άπιρῃ Υἰ κυ Ζὶβ [8 } σα] Πα 6 ἢ ταπὸϑ Παϊγδηδ, 18 1}-- 

{πη ΠδΖθίηβ. ναί γ 10 νυ] ιηπι8 }}. ἤταμ σαίδ. 

06. Ὑπαία ἐπα ἢ, ὈγΟίμυ)αθ., {παίγῃρα] οι κὸ[ἢ]4α Ἐ' ἴῃ τη18. 78} 

ΑΡαύ!οη ἴῃ ἴχναγα, δἱ ἴῃ πρκὶβ σδηϊπηάϊ ἢ πὶ πᾶν ὑπαΐθὶ σαιῃϑ! ἢ 

ΤῸ ΠΡ ἢ) δη, οἱ ἀϊηβ ἔαύν ἀϊπαπα ἅμα δηπαῦδηδ αἰ] 5. ἢἱ [1]άϊ. 

. Ἡνὰβ ἀὰσκ ἔμὺκ υδβίῤκοῖι ἢν8-αἰῃ-[π Ὠαράϊβ. (μαΐδὶ ἢὶ 

Ὠδιηὐ ἡ ἀπ Ππάπ ͵αθάϊ ἀηαηδηύ, ἤν Πνῦρὶ8, [νὰ πὶ πδιηθ]8 

8, 90 (δαάϊ [7], 1ὰ ραθιράϊ νύχι μας, πὰ ἀπη5 ὑμπἰπαδηδαδααίῃ. 



ἸΟΘ  ν, 19..:4.8, 

μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ 
σωζομέγοις ἡμῖν δύναμις ϑεοῦ ἐστιν. 

Ι, 19. Τέγραπται γάρ ᾿Ἵπολῶ τὴν σο- 
φίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν 
συνετῶν αϑετήσω. 

20. Ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; 
ποὺ συνζητητὴς τοῦ αἰῶγος τούτου; 

οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ ϑεὸς τὴν σοφίαν τοῦ 
χόσμου (τούτουλ; 

21. Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ 
ϑεοῦ οὐχ ἔγνω ὁ χόσμος διὰ τῆς σο- 
φίας τὸν ϑεόν, εὐδόκησεν ὁ ϑεὸς διὰ 
τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς 

πιστεύοντας " 
92. Ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι σημεῖα αἷ-- 

τοῦσιν χαὶ “Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 
23, Ἡμεῖς δὲ χηρύσσομεν Χριστὸν 

ἐσταυρωμέγον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σχάνδα- 
λον, ἔϑγνεσιν δὲ μωρίαν, 

24, Αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ιουδαίοις 

τε χαὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν ϑεοῦ ϑύγα- 
μιν χαὶ ϑεοῦ σοφίαν" 

90. Ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ ϑεοῦ σοφώ- 
τερον τῶν ἀγϑρώπων ἐστίν, χαὶ τὸ 
ἀσϑεγὲς τοῦ ϑεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἐστίν. .. .. 

ΙΝ, 2. Ὃ δὲ λοιπόν, ζητεῖται ἐν τοῖς 
οἰχονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεϑῆ. 

3, Ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἔστιν, ἵνα 
ὑφ᾽ ὑμῶν ἀναχριϑῶ ἢ ὑπὸ ἀνϑρωπίγης 
ἡμέρας" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀναχρίγω" 

4. Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ 
Ε , , ᾿ δ. οὐκ ἐν τούτῳ δεδιχαίωμαι" ὁ δὲ ἀνα- 

χρί νων με κύριός ἔστιν. 
ὅ. Ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι χρίνετε, 

ἕως ἂν ἔλϑηῃ ὁ χύριος, ὃς καὶ φωτίσει 
τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους καὶ φανερώσει 
τὰς βουλὰς τῶν χαρδιώγ᾽ χαὶ τότε ὁ 

ἔπαινος γενήσεται ἑχάστῳ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

6. Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημά- 
τισα εἷς ἐμαυτὸν χαὶ ᾿“πολλὼ δὲ ὑμᾶς, 
ἵγα ἐν ἡμῖν μάϑητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ (- δ) 
γέγραπται (φρονεῖν), ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ 
τοῦ ἑγὸς φυσιοῦσϑε χατὰ τοῦ ἑτέρου. 

ἡ. Τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις 
ὃ οὐχ ἔλαβες; εἰ δὲ χαὺὶ ἔλαβες, τί καυ- 
χᾶσαι ὡς μὴ λαβών; 

8. Ἤδη κεκορεσμέγοι ἐστέ ἤδη ἐπλου- 
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ἄθιη (ὑα] 1 οἰ, 5 δαύθηι αἱ [Α]νὶ 

δπυπῦ, 1ᾷὰ οἰθ ΠΟΌῚ5, υἱσύαβ ἀθὶ ο[. 

δουρύαπμῃ οἰ θηΐπὶ Ῥογυάδῃ [ἀρ ᾿ θη δα 
[αρ᾿θηὐίαμη, οὐ ρυχἀθηίίαπι ρυιἀθηύ τη 

ΤΘΡΙΟΡΔΡοΟ. 

ὕθὶ [Ἀρ᾿θη8 ὁ Ὁ] (οὐἱθδ Ὁ Ὁ] οοπααϊὶ- 
[ἰοῦ Βαϊ [ΘΟ Ὸ]1} ἢ ΝΟΠΠ6 [ἐα]ύατα ἔθοϊέ 

ἀθὰβ [αρ᾿θηύζδηη μαΐπβ ταππηᾷὶ 

Νῶπι αυΐϊα ἴῃ 461 [φρ᾽θηύα πο ο0- 

σπουῦ τη π8 ΡῸῚΓ [ἀρ᾿θηὐδπι ἀθαμη, 
ΡΙδοαΐϊο ἄθο Ρθ1 {{] {18 πὶ ργδθαϊοδ οἱ 
ἴαϊνοβ. ἔδοθγύθ ογϑαρθηΐθβ; 

Θυοπίαιη οὐ [πἀδοὶ ἤἴρμπα ρΡοίππί οὐ 

ατδθοὶ [ἀρ θηύατα ααδουαηΐ, 

Νοβ δαύθιῃ ριϑϑάϊοδιηιβ ΟΠ ΥἸ ὑὰτὰ ΟΥἹ- 

οἰῆχυμι, [ὰἀ8615 ααϊάθηι [σα πη ἀδ] πὶ, σ6ῃ- 

εἰ δαύθπι [{π] 1018], 

Ιρβ δαύθπι νοραῦϊβ, Τπἀδ6ὶ8 δίααθ 

ατδθοῖβ, ΟΒτ πὶ ἀθὶ υἱγθαΐθη εὖ ἀθὶ 

[ἀρ᾿θπϑτῃ : 

Ουΐαὰ ααοὰ [α]ϊύαπα οἱ 461 [ἀρ᾽θηὐϊα8 

οἱ Ποιηϊηῖραβ, οὖ ααοα ἱπῆστησπι οὐ ἀ οὶ 

ογύϊπ5. οἱ Ποιηϊηΐθαβ. . . « - 

Ηΐο ἰᾶτα φαϑουῖθαῦ ἰπθυ αἰβρ ΘΟ 65 

αὖ Πά6]15 4αϊβ ᾿πυθηϊαύαν. 

ΜΙ δαύθπι ΡΙῸ ταϊηΐτηο οἱ αὖ ἃ τνο- 

5 ἰπάϊοου δὰ δὺ μυαπηᾶπο ἀἰθ: [84 Π6- 

46 τη86 ἱρίαμπη ἰπάϊοο: 

ΝΙΠΙΠ οηϊπὶ πλϊπὶ οοπίοϊαβ ἴαμα, ρα 

ΠΟ ἰπ Ποο ἰαΓἰποαύαβ ἴατα : ααἱ ϑαύθμῃ 

᾿παϊοαῦ πη, ἀοχηΐμι8 Θ[Ὁ. 

Τύδαιθ πο]ύθ δηΐθ ὕθιηριιβ ᾿πα 1088, 

ααοδᾷ ἀξαᾳὰθ νϑηϊδύ ἀοιηΐηθβ, ααὶ οὐ 1η- 

᾿σπϊ η 8010 ΔΒοοπάϊύα, ὑθημ  ὈΓΆγα πη οὗ Πηἃ-- 

εἰ Ῥα ὈΪ0 ΘΟμ 118, οογάϊατη : οὐ ὕππῷ ἰδ 

οὐὶῦ απϊουίαθαθ ἃ 460. 

Ηδοο δαυΐθμι, ἔγαίγθβ, ὑὐϑηβῆριγαυϊ 

'π π6 οὗ ΑροἹο ῥυορύθι γοβ, αὖ ἴῃ πο- 

Ὀΐ5 αἰ Γοαῦ]β πθ [ἄρτῷ απδπι [οτρύαπι οἱ 
ὉΠῚῚ5 ΔαγΘΥ 5 ἰύθγαμη πη ῆθύα ῬΤῸ 8110. 

Ουΐδ Θηἶμι (6 ἀἰδοογηϊ ἢ Θαϊά δαΐθπι 

ΠᾶΡ65 ααοα πὸη ΔΟΘΘΡΙ ΙΓ ἢ Ν᾽ δαΐθπι 
ΔΟΟΘΡΙ ΓΟ, αὐ]ὰ οἹΟΥ Δ 5. α 81 ΠῸΠ 80- 

ΟΘΡΘΥΙΒ ὃ 
Ιδπὶ [αὐαταίϊ οἰθϊβ, ἰᾶπὶ ἀἰγιύθβ ἔδοί 

20 



402 ῬΑ οθμθα.8.- οὐπηα αὶ 

7αὶν νάϊηθι ὑπ ἀδηα θα θι.ἢ, οἱ 4} γϑὶβ ἴζνὶβ πα πἀδηδιηδ. 

Ιν,9. Μδη ἄμυκ, {πὶ ραΐῃ πη5 ἀραύέαύ]πηβ ἐρδα!Πϑη5 υδἰάϊκηϊᾶδ, 

[ναΐνϑ ἀδα μα Ὀ]]ὰη5, ἀπ ἔαϊγνι}} ναύγεμαπι {π|χάϊ τηδηαίδαάϊ!, 8ἢ 

Θ᾿ ΘΊ απ 7811} ΤΠ ΔΠΠΔΠΊ. 

10. Ὑεῖβ ἀνα]άϊ Ἐ ἴῃ ΟΠ άπ, ΤῸ 15 ἔγδαάϊ (1π ΟΝ μά)"; νϑὶΖ-- 
αἰ ἢ --Πδη πημηαμίοῖσάϊ, ΤΠ 1π5. [ν]ηὐπάϊ ; 7αΖαξ-παὴ ναυϊπαράϊ, ΤῈ 

γ65 υαηϊνόχάϊ, 

11. ὕπά {πὸ πὰ ᾿νϑῖ]α 14} πυρ(σ)αάϊ ἘΞ 141} ὑπαύν 441 18} πᾶκ-- 
γϑᾶάϊ 14} Κααραίαάϊ 74} ππρα[ἐῃαπηάϊ ; 

4... «ἰϑὴν 

ΡΠ 5:11 ἢ ς“ὃὃςὃςἔ ὁ ὃ ὃ 

{πὰηὰ νὰ ἰπαία ραϊάπ]αηάδῃ, 

ἀ. ἴῃ παιηΐπ ἐτάυϊϊηβ. πηίανίβ [ὁΓαϊς ΟἸγάπβ, (δέῃ ραρρϑη- 

ἄδηη Ἐ 12νῖβ 8}: πιθἰπαιητηδ ΔΗμηΐη ΠΗ ἢ τηδῃξάϊ ἐγάπη5. αηίατὶβ ἴ8- 

(υἱἰ5 ΟΠ άπ, 

ὅ. Αἰὐρίθαῃ ὑπαηδὰ [να]θίκαηα πῃ] πη Ἐ ἀὰ Κυνι οίηάϊ [6 Κὶβ, οἱ 

Δθιηα, ρϑηϊάϊ ἴῃ ἄαρα ἔγάυἠϊη5. [δ[αϊ5. 

0. ΝῚ ρσὄάαα πνόξα]! ἴσναγα : πὶ νἱδαῦῃ, ἐῃδίθι [6101] Ὁ 61 Ὁ15. Δ1||8 πη 

ἀάϊρ σα θ οι Ὁ6 1} ἢ 

. ὕϑμγάϊπϑι ἢ ἐμαΐα ἔαϊγη]ὸ Ὀομ, οἱ {ΠἸ] "ἢ πἰ0}}18 ἀάϊρθ, [νανᾷ 

{Ἰ]ά1ἢ πη οι 41. 1418 ἀπκ ραίκα ππίαγα τη! Π8η5 ΠῸ ἔαύν 85 

Ομ. 

8. ΤΠδαππι Δα] 7 τη, πὶ ἴῃ Ὀ6 Ὁ ἔα γΠ)] ιημηδ, πἰ 6 }}--Ππδ ἴῃ ΒΘ τα 

θΔΙν αν οἰ η5 14} πη! ] ἰηβ, Ἐ ἀκ ἴῃ ὉῃὈΘ [6] ἀν ΔΙΏΠΊΘΙἢ8 785-- [ὉΠ] 8. 

9, Οδιηδ]ι4α ᾿ΖνῚ8 ἀπδ {π|χάϊ Δἰρ [Ὀϑύ] θῖη ΝῚ Ὀ] πα άϊε ἢ} ἴζν15. μόσϑιη ; 

10. Ν᾽ ἐπάϊη πόγαμη {18 αν άπβ ἀϊ ὐπάπ ἐμάϊηι ΔΙ Πα Κα 

781} νη ναιὰ ἀϊ άπ ρα! αραπῃ {Καὶ Κιηδηάδιῃ ; αηξᾷ [Κυ!ἀ δά θ ἢ ἐΠδῃ 

(αυ) Ἐ ἃ ὑπαιηηὰ ἔαϊτην ἀπ ἀδρᾶρσδη. 

11. ἴτὰ πὰ [(ἀἱ, τη] ἴζνὶβ ΝῚ Ὀ]απάδη ἕ, Ἰαθάϊ ἤναβ Ὀγδίμαν 
ΠϑΙηηἾ 45 [14] μδτβ ἀϊίμάπ αι μα Κ8 (ἀπά) Ἐ σα]αραιῃ [Κ8]-- 



1. (ΟΝ. 4, 9---ὅ, 11. 

τήσατε' χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε" καὶ 
ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα χαὶ ἡμεῖς 
ὑμῖν συμβασιλεύσομεν. 

ΙΥ, 9. Ζοχῶ γὰρ, ὁ ϑεὸς ἡμᾶς τοὺς 
ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς 
ἐπιϑανατίους, ὅτι ϑέατρον ἐγενήϑημεν 
τῷ χόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις χαὶ ἀνθρώποις. 

10. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς 
δὲ φρόγιμοι ἐν Χριστῷ" ἡμεῖς ἀσϑεγεῖς, 
ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί: ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς 
δὲ ἄτιμοι. 

11. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας χαὶ πειγώ-- 

μεν χαὶ διινῶμεν χαὶ γυμγιτεύομεν καὶ 
χολαφιζόμεϑα χαὶ ἀστατοῦμεν 

12. Καὶ χοπιῶμεν ἐργαζόμεγοι ταῖς 

ἰδίαις χερσίν, λοιδορούμεγοι εὐλογοῦ- 
μὲν, διωχόμεγοι ἀνεχόμεϑα. . .. .. 

Υ, 8. Ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώ- 
ματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη 
χέχριχα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο χα- 

᾿ 
τεργασάμεγον, 

4. Ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ (Χριστοῦ) συναχϑέντων ὑμῶν 
καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῆ δυνά- 
μει τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ (Χριστοῦ) 

ὅ. Παραϑοῦγαι τὸν τοιοῦτον τῷ σα- 
ταγνᾷ εἷς ὄλεθρον τῆς σαρχός, ἵνα τὸ 
πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ χυρίου 
(Ἰησοῦ). 

6. Οὐ χαλὸν τὸ χαύχημα ὑμῶν. οὐχ 
οἴδατε, ὅτι μιχρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύ- 
ραμα ζυμοῖ; 

ἣΞ ᾿Εκχαϑάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, 
ἵγα ἦτε νέον φύραμα, χαϑώς ἔστε ἄξυ-- 

μοι" χαὶ “γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν (ὑπὲρ 
ἡμῶν) ἐτύϑη Χριστός. 

8. Ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ πα- 
λαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμη χακίας χαὶ πογη- 
ρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ 
ἀληϑείας. 

9. Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολὴ μὴ 
συναγναμίγνυσϑαι πόργοις, 

10. [Καὶ] Οὐ πάντως τοῖς πόργοις 
τοῦ χόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέχταις 

χαὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ 
ὠφείλετε ἄρα ἐχ τοῦ χόσμου ἐξελϑεῖν. 

11. Νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συνα- 
γναμίγνυσϑαι, ἐάν τις ἀδελφὸς ὀγομα- 
ζόμενος ἢ πόρνος ἢ πλεονέχτης ἢ εἴ- 
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ΘἰθΒ, ΠΠ6 ΠΟΌΪ5 ΥΘρηδί5: οὖ αὐϊπδμι 
γΘρΏΔΥΘ 5, τξ δ ΠῸΒ σου ἰβοαμπι ΤΘΡΏΔΙΘ- 
ΤΏ8. 

Ῥαΐο Θηΐπι, ἀθὰβ ΠῸ5 δροίξοϊοβ. πο- 

ΥἹΠΠση 05 οἰδοη 0, ὑδηιααδτη τχουθϊ ἀο[{ἰ- 

πϑίοβ, απἷἰὰ ἰρθοίδουϊαπι (δούϊ [Ὀτηὰ5 

τη ἦο οὐ ΔΏΡΘ]15 οὐ Ποιηϊηϊθαβ. 

Νοβ [Ὁ1]}0} Ῥχορύου ΟΒυϊ απ, νὸβ δὰ- 
ἰθηὶ ργπάδηξοβ ἰῃ ΟἸΥ ΓΟ: ΠῸ5 ἱπῆγτηϊ, 

γῸ5 δυΐθπι ἴοσίθα ; γὸβ ΠΟΡῚ165, ΠῸ5 δὲ- 

ἴθι 'ρΏΟ1]65. 

ὕαιθ ἴῃ πᾶπο Ὠοτᾶπι οὐ Θ[σίτητι5 οὗ 

[στη οὐ πα] [τὰ οὖ οοἸΔρἢΐβ ο86- 

ἀἰτπααγ οὖ ᾿ηΓὉ8.01165 [Ὀπη18 

ἘΠ ἸΔΟΥ͂ Πγι5. ΟροΥϑηῦθβ π]ϑ 105 Π0- 

[ὑγ15, τη] αἰ ΟἸπηαΥ οῦ θΘηΘα οἰ πηι18, ΡΘΥΙ6- 

Οὐ οη 6 πὶ Ῥ δύ τ οὖ [ἀβὑϊη ΘΠλ15. . . - - 

Ερο αυϊάθηη Δ ΓΘ 5 ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ, ΡΥΔΘΙΘΠ5 

δαΐοιῃ [ρ᾽γιύα, ἰϑτὰ ᾿παϊοανὶ αὖ ῬΓΔΘίθ ἢ 

ΘΠ ααἱ [1 οροιαύαβ οἱ, 

Ιῃ ποιηΐηθ ἀομηηὶ ΠΟΙ [οἰὰ ΟΠ 

σΟΠρΥΘσδύϊβ ὙΟΌΪΒ οὐ τη80 [ρἰσθα οὕτῃ 

νἰγύαύθ ἀοιηϊηὶ [Θ[Ὁ, 

Ττδάρθυθ Παϊαϑηη 11 [αὐϑηδθ ἴῃ ἰπύθυὶ- 

ὑστη ΟΔΓΠἾΒ, αὖ [ρΙυ]ύα5 (ΑἸγὰβ [Ὁ ἴῃ 418 

ἀουηηὶ [οθ΄α. 

Νομ θοηϑ, οἹονίαίϊο γνϑίζγα. Νρίοι 5 
φαΐα πιοάϊοαχμῃ Γουπιθηύατα ὑούδπι τη Ά1 

ΘΟΥΤ Πρ] ὅ 

Ἐχρυγραύθ σνϑύμβ ἔθυπιθηθιμη,, αὖ [1{15. 

πονᾷ ΟΟΠΙρουίο, [Ποῦ ΘΓὈἸ15 δΖυυηὶ: δὗθ- 

πἷπὶ ρϑίομδ ποίψγαμη ἱτη πιο] απ οἱ ΟΠ γ]- 
[{ὰ5. 

Τίδψαθ ΘρΌΪ ΟΊ ΠΟΙ ἴῃ ἔθυτηθηΐο Υ6- 
ουὶ ΠΘαῸΘ ἴῃ ἔθυσα θηΐο τηδ]ἰύϊαθ οὗ πθ- 

αυϊίαθ, [οὰ π᾿ ΔΖυτηὶβ {πο οι δ 15. οὐ 

σου ί]8. 

ΒΟΙΡΙ γ Ὁ]5 ἴῃ Θρ᾿Γα] 8 π6 ΘΟΠΊΙηΪ- 
[ΟΘαπϊηὶ ἔουπἸ ΟΔΙΙΪΒ ; 

Νοπ αὐΐϊχαθ [ογπὶοαῦβ παϊὰβ τησπαϊ 

δαὺ ΔΥΔΥΒ δα Τρ δΔΟΙΡ5 δαὺ 140]15 [6γ- 

διθμεθαβ: Δ]]οααίπ ἀθθαθυαύϊβ 46 ΒοῸ 

τη η 0. ΟΣ [[8. 
Ναπο δαΐθπι [ΟΥΪΡΙῚ συ δὶ πο] Θ0Π1- 

τηϊοοτὶ, [ἰἰβ 4αὶ ἔγδίθυ ποιηϊπαύαν οἱ 
[ογηϊοδίου δῦ ἃγάᾶσιιβ δαὺ 140]15 [ΘΥΥ1ΘῺ 8 
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Κκἰπὸη 5. ἀϊξ μάτι ὈΠ νύν 5. ἀϊ ὑπάπ ἀίάγαρκ]α ἀϊυπάπι νην 5, ὑπδιη-- 

πη [νὰ] ΘΙ Καιηηγα η1(1}}) Ἐ τ τη ]δη. 

Υ, 12. Ἦνὰ (ἀπκ)" τῖκ ὰἢ {παᾶπ5 αὐὰ [6] Ὁ πὶὰ {Ππ8η8 Ἰπη8 118 

(ό 7 τ ὑΠῃδη5 πὰ σας (00 } 10}. 

13. ὕὕπιμ! ἢ ἐπαηα ὉΡΊ]Δ ἢ τι8 ἴζυ!β ΠΙΌΔΙη. 

ΥΙ,1. Οδαᾶδιβ ἤνὰβ ἴζναγα, υἱδῃγα δηνπδγϑηδ, [άπ Δ δ Πη45, [0078 

ἔγαπη Ἰην!η ἀ1η] 78} πὶ [81 συοἱμάξηι ἵ 

ΝΠ, ὅ. δὴ απαπιαϊ)άϊεϊ, Ἐ Ἰσνᾶγα τη, πἰρα ἐπάπ 8 ρακνηάϊ ἢνὸ 

Ὠνϑι!ὸ, οἱ απίθισάϊ {Π᾿ά 1} ἔα 18} Ὀ1Α[1]8Δη Ἐ; ὑπαυ γί ῃ-ἤϑη [ἃ-- 

πα ρανδηα]άϊς, οἱ πἰ ἔγάϊἀϊ ἴχνατα ϑαΐδηα ἴῃ πηρδῃόθάϊηάϊβ 

Ἰζγαγά Ζῶ. 

6. Τμαίαθῃ- μη Κυϊῦμα σακαηπαπαβ, ἢ Ὁ Πάϊ]ά!]. 

7. ἴτῃ νι]άπ 1188 τἸηδη8 υἱίδπ νὰ τὴῖκ ΠΠΌΔη ; δἰκοὶ Ὠνδι)ζαὶ 

(νξίᾳ ρθῶ μαθάϊ ἢ} ἔγαιη σαίδια, [ἀπ|8 ἔνα, [ἀπηβὰ ἢ ἴνᾶ. 

8, Αἰμύμδη Κνιϊία ἐπάϊπι ἀμκνδηϊάδῃ 141} νἱαανόϊῃ : σοί ΤῸ ἴπη, 

Ἴαθὅι. πη Ὁ. [νὰ {18 ἴκ; 

9. ἴτπῃ 7αθάϊ ηἱ ρσαμαῦάϊπα {{κ, Παραηᾶάαπ. ἘΞ Ὀαϊχὸ ΤῸ ἀπκ Πἰαρδη 
πάπ Ἰηϊπηα 81). 

10. ἴτὰ ὑμάϊπι Ππρότῃ Παξέαιη Ἐ ἀπαρίπαα, πὶ ἵκ, δ [γάυ]α, κυᾶ- 

Πάϊ [αίγτα δρῖη πὶ [Κάϊαδῃ : 

11. (ἴ{ὰ Ἰαῦθάϊ σαϊκάϊαπάϊ, νἱίδῃ. αἀπ]ϊιράϊάα Ἐ ἀϊἰπάπ ἀπ «θίη 

(δἰ ηδιηπια δἰγω σαρανδίγ  ] 8} 14} ΔΌ1η Ἐ Κνπ ἢἰ ἔταϊδίδη. 

12. ἴτι {πάϊπ] ἀηὐπαγάϊπι Ἰκ Κυϊίμα, εἰ ἐτάυϊα : Ἰαθάϊ ἤναβ Ὀγῦ- 

{πᾶν Κνόη ἀϊρὶ  ἀηρα]άπ)] απ θη 18} [ὁ ἘΞ σαν )ὰ Ὁ Ὀάπδῃ πίῃ 
Ἰηηηᾶ, πὶ δἰδϊάι ὑπὸ Κνόῃ, 

13. 94} Κνδηβ, [6] ἀϊρ' αῦδῃ υὑηρδ]άμ]απάδῃ, 18} [ἃ Ἐ σἂν} ]} 

ΤῸ Ὀάμπδῃ τ ἴΖάϊ, πὶ αἰδίάϊ ὑμαηα ἀθδη. 

14. Μεϊπάϊάα {Ὁ Κνᾶπβ Ἐ [ὃ πηρδ]άπ] απ θὶ ἴπ ἃ Ὀ]η 18} ρσανεῖ- 

μάϊα5. ΤῸ ἀθὰ (ἃ ππρα]άπθ)]δηβ ἴῃ Κυδηάϊ ; ἀϊμάπ θαγηὰ ᾿ἴζναγᾶ 

ὉΠὨγἀϊη͵]α νϑίθιπα, Τ0ῃ πὰ γϑὶμὰ {1πᾶ. 

15. ἴῃ 7ανάϊ [ἃ υηρα! ἀπ πᾶς [κάϊα!ἢ ΠἸΚ, Γκάϊαἀϊ Ἐ; πη ρᾶ- 
ἐμϊνάϊά5. Ὀγδίμαν ἀϊυ ἐμά. [νἱτὰν ἴῃ ὑμάϊπι [να]δικάϊπι; αἰ μέμδη ἴῃ 
ϑαγδίνι7α Ἰαϊπδάα ἀπ8. βαίῃ, 



1. ΟΟΈΝ. ὅ, 12.---Ὁ 15. 

ϑωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέϑυσος ἢ 
ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσϑίειν. 

Υ, 12. Τί γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρί- 

γειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς χρίγνετε; 

18. Τοὺς δὲ ἔξω ὁ ϑεὸς χριγεῖ. ἐξά- 

ρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 
ΥΙ, 1. Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων 
πρὸς τὸν ἕτερον χρίγεσϑαι ἐπὶ τῶν 
ἀδίχων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων ; 

Υἱ1, 5. Ἠ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ 

μήτι ἂν ἐκχ συμφώγου πρὸς καιρὸν, 
ἵνα σχολάσητε τὴ Ζεροσευχ χαὶ πάλιν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς 
ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 

θ. Τοῦτο δὲ λέγω χατὰ συγγνώμην, 
οὐ χατ᾽ ἐπιταγήν. 

ἢ. Θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι 

ὡς καὶ ἐμαυτόν" ἀλλὰ ἕχαστος ἴδιον 
ἔχει χάρισμα ἐκ ϑεοῦ ὁ[ς] μὲν οὕτως, 
ὁ[ς] δὲ οὕτως. 

8. «““έγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς 
χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς 
χἀγώ" 

9, Εἰ δὲ οὐκ ἐγχρατεύονται, γαμη- 
σάτωσαγ᾽ χρεῖσσον γάρ ἔστιν γαμῆ- 
σαι ἢ πυροῦσϑαι. 

τὸ: ππσὶς Ὃν γεγαμηκόσιν παραγγέλ- 
λω, οὐχ ἐγὼ ἀλλα ὁ χύριος, γυναῖχα 

ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισϑῆγαι, 
᾿ 11. Ἐὰν δὲ χαὶ χωρισϑῇ, μενέτω 
ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ χαταλλαγήτω, καὶ 
ἄνδρα γυναῖχα μὴ ἀφιέγαι. 

12. Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ οὐχ 
ὁ χύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει 
ἄπιστον καὶ αὕτη συνευδοχεῖ οἱχεῖν 
μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν. 

8, Καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπι- 

στον χαὶ οὗτος συνευδοχεῖ οἰκεῖν μετ᾽ 
αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 

14. «“ΗἩγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος 

ἐν τῇ γυναιχί, χαὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ 
ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ" ἐπεὶ ἄρα τὰ 
τέχνα ὑμῶν ἀχάϑαρτά ἔστιν, νῦν δὲ 
ἅγιά ἔστιν. 

16. Εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χω- 
ριζέσϑω" οὐ δεδούλωται ὃ ἀδελφὸς ἢ 
ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις" ἐν δὲ εἰ- 
ρήνη χέχληχεν ὑμᾶς ὃ ϑεός. 
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δαῦ τη]  ἀἸοὰβ δὰὺ ΘΌΥΟἴα5. δαὺ ΤρΡᾶΧ, 

ΟἿΠῚ Θἰθαδηποϊ π60 Οἰ θα ΠῚ [ἘΠΊΘΥΘ. 

Θυϊὰ οηΐπὶ τὶ ἀ6 ἢΐβ αὶ ἔοτὶβ Γαηῦ 

᾿αάϊοατο Ὁ ΝΟΠηΘ ἀθ πὶ αυὶϊ ἰπύαβ. Γαπύ 

σο5 ᾿πα]οδ. 8 

Νδηι 605 αἱ] ἔουίβ [αηὖ ἄθαβ ἰπᾳ]- 

ΟΔὈϊδ. Αὐΐογίο τη] Π) ΘΧ σΟΡ]5 ἱΡ[15. 

Αὐάαοὺ δἸϊψαὶβ νϑίγαμη ΠΔΌΘη5. ΠΟρῸ- 

ἰϊαπι δάνου [5 δἰέθγατα ἰααϊοατὶ ἀραᾶ ἰη]- 

αὰοβ οὗ πο δρᾷ [ἀποίοβ ἢ... 
ΝοΙύθ ἔγασάδγο ᾿ηνίοθπι, ΕΪῚ ἴογίθ 

σΟὨΙΘη[αὰ δα ἐθηηριιβ, αὖ νϑοθῦϊβ οὐδύϊοηϊ : 

οὐ ἰδθυαμη τϑυθυ τὶ ἴῃ 1ά ἰρίαμη, ΠΘ 

ἐρτηρίοῦ γοβ [αὐδηδβ Ῥγορύρθυ ἱποοη δ η6ῃ- 

ὑϊᾶτη γϑ 81]. 

Ησοο δαΐοπι ἀἴ00 [ϑοιπάθπμπι ἱπάπ]ρθη- 
ὑϊᾶγ.. ΠΟ [ΘΟΌΠ πὶ ἱΠΊΡΘΥ.ΠῚ. 

ὝΟ]οΟ δυΐθιη ΟΠΊΠη65 ΠοΙηΪΠ65 ΘΓ [16- 

αὖ τη6 Ἰρ[Ἀπ|: [θα ππαδα α]δα 6. ῬΓΟΡΥΪΌΤΗ 

Βαδϑὺ ἀοπαπιὶ 6χ ἄθο, δ]᾽1ὰ5 χαϊάθιη [Ἰς, 

ΔΙ]. ὙΘΙῸ [10. 

Π1οο δαύθμ ΠῸΠ Ὡπρύϊ5 οὐ υἱἀπὶβ, θὸ- 

Πὰπη οἱ 115 1 Ὁ τπᾶπθδηῦ [Ποαῦ δέ 

Θρο. 
Ουοά ἰ πῸη (6 οοπύϊηθηῦ, πυρδηῦ: 

τη] 15 οἰ Θηἷπὶ ΠᾺΌΘΙΘ 481) Ὁ]. 

ΗΙ5 δαΐθπι αυϊ τη τυ! πο ἶο ἱππούϊ [αὖ 

ΡΓΔΘοΐρίο ΠΟ ΘΡῸ [6 ἀοτηϊ 5, ὈΧΟΥΘΠῚ 

ἃ ὙἹῸ ΠΟ ἀϊδοθᾶθσθο:; ὁ 

Θυοά Πἰ ἀἰποοίἊουϊῦ, τηϑηθ 6 ̓Π Παρ ύδυη 

δαὺ υἷτὸ [χο ΤΘΟΟΠΟΙΠΔ11: οὖ ΥἹΓ ὈΧΟΥΘΙῚ 

π αἰπιἐὐδύ. ἂ 

Νηι οθύθυϊβ ΘρῸ αἴθο, ΠῸΠ ἀοΙΏΪ ΠΕ. 
51 αὐ ἔγδίθυ ἀχούθη παροὺ ἱπῇάθ]θιη 

οὐ 8θο οοῃί θη Πα Ιύαγθ ΟὈΠῚ 1110, ΠΟῚ 

αἰπὐὐαῦ ΠΠΆΤῊ : 

Εῤ ΠἸ φαδ ταῦ ]ον παθοὺ υἱσατῃ ἰπ846- 

Ιθπὶ οὐ Εἷς οοπίθη ὁ ΠΡ ΙύαγΘ οὐτῃ 1118, 

ΠΟῚ αἰπὺ νἱΓΠ]. 

ϑδηοί ποδία οἱ δῃΐπὶ Υἱῦ 'π846]15 

1 ΤΠ ΘΥΘ ἢᾺ6]1, οὐ [δποὐϊβοδία ο[ύ 

ΤῊᾺ]1ΘΥ 1Πη}8 4615 ΡΘΥ σίγατῃ βά6]6 πη: 8]10- 
ααΐη Π]11 γι Ὁ ἰτητηαμαϊ οἰθηῦδ, ΠπαπΠῸ 

δαΐθιη (ποῦ! [ἀηὖ. 

Θυοᾶ Π᾿ ᾿πῇ46]15 ἀϊδοθάϊθ, ἀϊδοθάδί: 

ΠΟῚ οἱ δηΐπὶ [(ουυιταῦ! Γαδ ούι5 ἔγαύθυ 

δαῦ (ὈΤΟΥ 1ἴπ ΘἰΌΞΠΊΟΩΙ ; πῃ Ρ806 δυΐθιηη 

γοσᾶγυὶῦ πο5 ἄθαβ. 
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ΨΗ, 10. Ηνὰᾷ πὰ "-Καηί, ἐπὶ Κνϊπὸ Ἐ, οἱ δθδη ρδηδβ]άϊβ 7 ἀϊιὐμάπι 

ἔνὰ Καη[η]} 0 ἢ, σαμηα, ὑπαίοὶ Κνυᾶη [{Π61Π8] ρδηδβ]ϊβ ὃ 

17. ΝῚ οἱ πνδυη)Ίαιησηῃ ναίνα ραάά!!4α. σαί, ἘΞ ἀϊπηνδυαπὸῃ 

[ναίνδ ραϊαϊ πᾶς σαί , ἔνα ρσαρράϊ. 184} ἔνα ἴῃ δ᾽]άϊπη δἱκκ] 5] πῇ 

ΔηδὈϊαάδ. 

18. Βιπηάϊίδηβ σα ]α 5. νὰν ἤναβ, εἰ αὐτακ]άϊ. πη] ἢ ἐαύγδ ἢ] ][8 

σαι μδίηβ. νυ ἤναβ, πὶ ὈΙπιάϊάϊ. Ἔ 

19. Τπαία ὈΙπηάϊθ ἢΙ ναί ΤῸ 14 ὑπαία [αάγδῇ]]}} πὶ γα] ὲβ5 ΤῸ, 

8Κ [αἰ θη] Ἐ ἀπαθαίηδ σαΐίῃ8. 

20. Ἡνδη}Ζαἢ ἴῃ Ἰαςπῦπάϊ, ἐῃϊΖάϊοὶ Ἰαξ 5 νὰβ, ἴπ ἐμ|Ζάϊ [1]4]. Ἐ 

21. ΘΚ] Κ5 ρα] μον γαίν, πὶ Ἰαγὸβ ; Ὁ ἃ Κδὶ ἐμαύ ἰαθάϊ τηᾶρὶ 
ἔγοὶβ ναί γίμαμῃ, τηάϊβ ὈγΌΚΟΙ. 

22. δὶ ἄυκ ἴπ ἔγάυ)π Πάϊξαηβ ΤῸ [ΚΑ]Κ8, ἔγαϊδύβ ἔγάμ)ϊπ5 Ἱ[Ὁ.᾿ 
[Δ] οι κὸ (861 ἔγοιβ μάϊδαα, {Κα]κ5 Ὁ ΟΠ ἀπ8. 

23. Μαίνπῃα σαϊάπθδιηπιὰ ἀϑθαήηδάϊ {Πα ὉΠ; ἢἰ ναί μά ἢ [Ἰκὰ] 5 

ΠΙΔΠΠΔΠΊ. 

24, ἨἩνδι]Ζαῃ, ἴπ ὑπδηηη6 1 ρα] ἢ νὰ, Ὀγοίῃυ)] 5, ἴῃ ὑπδιηπηἃ 

σαίΔηΔάϊ] αὖ συΐΠδ. 

20. Αὐμέμδη Ὀ πιάπ]οβ δηδθαίη ἔμ) 5 ἢ μᾶρα; 1 γτᾶρίη 

δῖθα, [νὃ φδαγιηάϊηβ ἔγαμη ἔγάα) πη ἀὰ ὑγίσρνβ νἱίδῃ. 

20. Μδη πὰ ἐμαΐα σοί νυἱίδῃ ἴῃ ἐπ]χὸβ δηᾶν δι Ππὖπ5 ἐμαύγ ιά 5, 

{παΐϑὶ σός ΤῸ τηᾶπη [να υἹίδῃ : , 

21. Οδθαυηάδηβ ἴ8 Κνδηάϊ, πὶ (Ὁκοὶ Ἰάπβ]δη Ἐ; σα] ἀα{Π{Π5 ἴ8 Κυδ- 

πάϊ, πὶ [ὁκοὶ Κνᾶη. 

28. Αὐμέμδη 7αθάϊ πἰπιϊ8 Κνάόῃ, πὶ ἔγαναύγ δβ, 18}} 1 θάϊ ᾿Ἰϊαρσαᾶα 

ΔΎ, ηἰ ἔταναύϊγηΐα ; ἸῸῃ ἀρ]δη 16 Κὶ5 ρσαα]ἀαπα {πὸ ἔνα! θῖκα ἢ. ΤῈ 

ἹΚ ἴΖυ!5 ἔγ616]8. ὑύδι νι π ὠπλοῦ ον 

κε νἀ πα ον ὃ 

τη 6 1981. 

10. 7α0άϊ ἀπκ ἤνὰ5 σαί μν!ἢῃ ὑππκ ἐθαηα Παραπᾶδη Καπίμπὶ ἴῃ 

θα! αρὸ [444 ΔπακΚυμηθ]αηαπ, πἰὰ παν} {8] ἴ5 {Ππκ1ὶ5 νη] 5 

ὑπηγ] 84 ἀὰ ρα] υσαραάδπη) σαί} }}}} τη ͵δη 3 



1. (0Ε. 7, 1θ6---8, 10. 

ΥΙἜ, 160. Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄν- 
δρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν 

γυναῖκα σώσεις; 
17. Εἰ μὴ ἑχάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ 

κύριος, ἕχαστον ὡς κέκληκεν ὁ ϑεός, 
οὕτως περιπατείτω. χαὶ οὕτως ἐν ταῖς 
ἐχχλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 

18. Περιτετμημένος τις ἐχλήϑη, μὴ 
ἐπισπάσϑω" ἐν ἀκροβυστίᾳ ἐχλήϑη τις 
(Ξ: κέκληταί τις), μὴ περιτεμνέσϑω. 

19. Ἡ αδαρλδο; οὐδέν ἐστιν, χαὶ ἡ 
ἀχροβυστία οὐδέν ἔστιν, ἀλλὰ τήρησις 
ἐντολῶν ϑεοῦ. 

20. Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἡ ἐχλήϑη, 
ἐν ταύτῃ μενέτω. 

21. “Ποῦλος ἐκλήϑης, μή σοι μελέτω" 
ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύϑερος γενέσϑαι, 
μᾶλλον χρῆσαι. 

22. Ὃ γὰρ ἐν κυρίῳ κληϑεὶς δοῦ- 
λο: ἀπελεύϑερος χυρίου ἐστίν" ὁμοίως 
[χὼ] ὁ ἐλεύϑερος χληϑεὶς δοῦλός ἐστιν 

Χριστοῦ. 

ὁὲ, Τιμῆς ἠγοράσϑητε" μὴ γίνεσϑε 
δοῦλγι ἀνθρώπων. 

24. Ἕκαστος ἐν ᾧ ἐχλήϑη, ἀδελφοί, 
ἐν τούτῳ μεγέτω παρὰ ϑεῷ. 

20. Περὶ δὲ τῶν παρϑένων ἐπιτα- 
γὴν χυρίευ οὐχ ἔχω, γνώμην δὲ δί- 
δωμι ὡς Ἰλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς 
εἶναι. 

206. Νομίῳ οὖν τοῦτο χαλὸν ὑπαρ- 
χειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγχην, ὅτι 
καλὸν ἀνθρώπου τὸ οὕτως εἶναι. 

27. “έδεσαι νυναικί, μὴ ζήτει λύ- 
σιν" λέλυσαι ἀπὴ γυναικός, μὴ ζήτει 
γυγαῖχα. 

28. ᾿Εὰν δὲ καὶ γχμήσης, οὐχ ἥμαρ- 

τες; χαὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρϑένος, οὐχ 
ἥμαρτεν" ϑλῖψιν δὲ Ἵ σαρχὶ ἕξουσιν 

οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 
ὙΠ1Ι,9. Βλέπετε δὲ, μὴ πως ἡ ἐξουσία 
ὑμῶν αὕτη πρόσχομμα γένηται τοῖς 
ἀσϑενέσιν. 

10. Ἐὰν γάρ τις ἴδη σιτὸν ἔχοντα 
γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ καταχεμενον, οὐχὶ 
ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσϑενοῖς ὄντος οἷ-- 
χοδομηϑήσεται εἷς τὸ τὰ ᾿δωλόϑυτα 
ἐσϑίειν; 
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Τπ46 ΘηΪπὶ [οἷ5, ΤῸ] ΘΥ, [Π σἰσαμῃ [Δ]- 

ΠῚ ἴδοϊοα Ὁ δῦ ἀπηαθ [οἷβ, νἱσγ, Π᾿ τὴὰ- 

ἸΙθσθτη [ἀ]νπὶ ἔδοϊοβ 

ΝΙΠ απϊουΐψαθ [Ἰοὺ αἰγὶ ὺ ἀογηΐηα5, 
ὉΠῸΙΠΙΘΙΠ]Π 16 [Ἰοὰὐ νοσᾶνὶῦ ἄθὰβ, ἰΐδ 

Δα θα]οῦ, οὐ Ποῦ ἴῃ οὐ τ5 ΘΟΟΪΘ [5 

ἄοοσθο. 

ΟἸγουπιοἰ 8 814 15 γοσαΐαβ οἰ Ὁ 7 ποθὴ 

δάάαοαῦ ρτδοραύτῃ: ἱπ ῬΥδθραΐο 8ἃ]1- 

4}5 νοοδύμι5 οἱ ὁ ποῃ Οἰγουτηοί ἀδίαγ. 

ΟἸγουμ Οὐ [10 Π1Π1] οἵδ, οὖ ρυδθραύ πὶ 

ΠΏ] οἵδ, [6 οδίργνδίϊο τηδηδύοτιμι ἀθὶ. 

Ὁπαβαυίβαιθ ᾿π αὰἃ γσοσδύϊο 6 σοοϑύι 
αἴξ, ἴῃ οἃ ρϑυπηδηθδί. 

ϑουσιιβ γοοδύμβ 65 ὕ ΠΟ [1ὖ {101 οὐγδ86 ; 
[βᾳ οὐ Πϊ ροίβθβ 06 ἢθυϊ, ταϑρὶβ αὖθυθ. 

Θὺϊ οηΐπὶ ἴῃ ἀοτηΐηο γοσδύαϑ οἱ. [6Γ- 

τὰ, ΠΡοεΐὰβ οἱ ἀοπηϊηῖ: [Ππ]Π 6 αα] 

ἸΌΟΥ σνοοδύμπβ οἱ, [θυσὰβ οἱύ ΟἸτ Γ. 

Ῥγθίΐο οπιρύϊ δἰξίβ.: ποθ ΠΟΥ [Θυνὶ 
ΠΟΙ Π ΠῚ. 

Ὁπαυβαυίδααθ 'ἰπ αὰ0 νοσδύαπβ οἰ, ἔτδ- 
{6 5, ἰη Ποὺ ροιηδηθαῦὺ ἃραα ἀθαπι. 

Π.6 νἱγρίηὶθαβ δαύθπι ργδθοθρύσμῃ ἀο- 

ΤαΪηὶ πὺπ ἢᾶῦθο; ΟΟὨΠΠΠΪὰπι δαΐθπι ἀο 

ἐδιηαιϑηη τη Θυϊ ογάϊδπη Οοοπίθουϊα8 ἃ 

ἀοπηῖπο αὖ ἤτη Π46]15. 
ΕχιΓσπὸ ουρὸ ποὺ θοπαμη ο[Γ8 Ῥγορύθυ 

ἰη[ὑπύθπι πΘΟΘ δ αύθ 1, ΟΠ 181 ὈΟΠῚΙΠῚ 

ον Βοιηϊηὶ [16 66. 

ΑἸΠσαύτβ 65 ἀχουΐ 7 ΠΟΙ1 Δ ΥΘΥΘ [Ο]ὰ- 

ἐϊοποτα: (ΟἹ αὐ 65 8Ὁ ὌΧΟΙΘ 7 Π0]Ϊ αὰ86- 

ΤΕΥΘ ὌΧΟΥΘΙΙ. 
51 δαύΐθιηι ΔΟΟΘΡΘΥΙΒ ὈΧΟΥΘΠΊ, ΠΟ Ρ60- 

οδί, οὐ ΠΠ παρ [ουϊὺ σἱγρο, ΠῸη Ῥϑοσϑγιῦ: 

ἐγ! θα] δύϊο 6 πὶ ἔδιηθη ΟδΥπὶ5 ΠΔΟΘΡαπὺ 
Βαϊαβιηοαϊ, ΘρῸ δαΐθιη Ὑ 015 ΡῬΆ1Ὸ0Ο. --- 

γιάοίθ δαύθπι π6 ἔοτέθ πᾶθο ᾿1σθηΐἃ 
γοίίγα, οἸδπάϊου!απι ἢδύ ἱπῆττηϊβ. 

51 δηΐπι 415 υἱάθυϊῦ δὰπὶ ααἱ παδού 
[οἱϑηύί αι ἴῃ 4ο]10 Του Θμὔθιη, ΠΟΠΠΘ 

οομΓοἱοηὐία, οδἰαβ, οὔτ ἢ ἰπῆτγηηδ, 8661- 

βοδοίξαῦ δᾶ πιδπἀποδπάππι ἰἀο]οὐγίδ ἢ 



408 τ ΟὟ. 8..11.3:8} 2. 

ὙΠ]|],11. Ἐγακνυη 1} ἀπκ ἢ (ἃ ππηπιαμύοιρα ἃπᾶ ὑπο ηδιηπΊω να 78, 

Ὀγοΐπαν, ἴῃ {π|Ζο( Ὁ) Ἐ ΟΠ π5 ραίνα], 

12. Αὐἰμίμαη (να) ἐγαναύγκἼαπάδηβ νἱΐῃγα Ὀγδίμσιπηβ, [ΠΑ Πδη48η8 

ἸΖὰ ραπαρα [ὰκὰ ἀπ ΟΠ νά π ἔγαν αν κοιῃ. 

13. Πυϊμίμδ Ἰαθάϊ παῖδ σδῃηδγζΖθιῦῃ ὈγοίμδΥ Ἐ, πὶ πηδία ΠηΐπηΖ ἢ 

ἀϊν, οἱ πὶ ραπιδυζ) άπ. ὈγΟύ ΠΥ ΠιθΙηδηδ. 

ΙΧ, 1. Νία ἵπι| ἀραύαύ]ιβ ἢ αἰ ἵπιὶ ἔγοῖβ Ὁ πἰὰ [δα ΟἸτῖ τα Ἐ ἐτάπαη 
(απ! Ἀγδη8) ἴϑδην ἢ πἰὰ ναύγν Ἐ τηθὶπαία [85 [Π]ὰ0 ἢ Ἰῃ ἐγάυ]]η ἢ 

2, Φ7αθάϊ] δηξῃαγάϊπι ἱ ἴπὶ ἀρδύϊαύϊαβ, ἀϊιυπμάπ Ἐς ̓Ζνῖβ τη ; απὐᾷ 

{161} 0 τηθὶπάϊζοβ. ἀραύ{ύ}} 6] Πη5. 105 {ΠΠπῈ}. 

9. Μεοῖπᾶ δηδαπαῖιβ νἱῃγα ἐπδὴ5. ΠΏ. ἀϑ Ὁ Κ] πη 5. ὑπδί᾽ Τ[Ὁ. 

4. ἴρνάϊ πὶ Παθᾶπὶ γαϊάπίηϊ πιαίὐαπ 14} ἀτίρκαη ἢ 

ὅ, ἴδάϊ πὶ Παρθαπὶ να] ἀαΐηι [ΝΠ Υ Κυϊπὸπ Ὀζὰ Π8πη, [ναἰνὰ ἐμάϊ 

δηΐῃαγάϊ ἀρϑὐ[α]θ 15. 14 Ὀγόίῃγ)] 5 [άπ] 1] η5. 14 Καὶ δ 885 

θ. Τμάαὰ ἀΐηΖ- ἸκΚ 181} ΒΑΥΠαθα5 πὶ μαθὸβ να]ἀπίηϊ ἀπ εἰ " ν φύγῃ 

. Ἡναβ ἀταύπυϊπόίἢ (νδ(ἀϊπι ἀηπῦπη ἤνδὴ ἢ ἤναβ (011 νοἰπᾶ-- 

ἰγῖνα 84} ΔΚγαη {π|χζὸ πὶ πιαϊ͵άϊ  ἢνὰβ Π8] ΑἸ ἀνδίῃ! ἢ π]0Κ8 

{π|5 ἀν} 15. πὶ τηδί]άϊ ἢ 

8, ἴραζῦ " ὈΪ πιδηπαη ἐπαία Κυιμα ἀϊιυπάαὰ 14} νὰ ὑπαία (αἴ) ἢ 

Κυι 1} 

9. ἴη νἱϊδάα ἀὰκ Μοίδχίς σαπηδ] ΤῸ ΟΝῚ ἐαϊτπι]] 15 Ἐ δύ μα 
{γΚαπάδη" Ἐ; εἰ ἐπμαίθὶ Ὀὶ αὐπίπηβ Ἐ 

10. τ. ςν. Φτρορν τς οἰ ππδηβρίξαῃ 98.618 5666] ΠΈΣ 

20. 741} ναυτὶῃ ἰπἀάϊαιη (νὰ Ταδάϊι5, οἱ Τυμάϊπηβ. σαροϊρσάϊἀδα]άα; 

ὑπάϊπι αὖ να νὰ υὖ νἱδάα, πὶ νἱίαπαβ (θὰ τι νδάα, [ἃΚ αἢ 

δηίτάϊ], οἱ ἐπαηβ αἴ νἰιό4α σαροϊσάϊδἀ]άπ ᾿ 

21. Ὑμάϊπι νἱἐοἀαϊάπίαμι [νὰ νἱυδἀα]άμπδ, πὶ νἱδη 45. νἱυδα 5. Ἰάπβ 



1. (ΟΝ. 8, 11 ---9, 21. 

ΥΠΠ, 11. Ἡπόλλυται γὰρ ὁ ἀσϑενῶν ἐπὶ 
(Ξε ἐν) τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς, δὲ 

ὃν Χριστὸς ἀπέϑανεν. 
12. Οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς 

ἀδελφοὺς χαὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν 
συνείδησιν ἐσϑενοῦσαν, εἷς Χριστὸν 

ἁμαρτάγετε. 
18. “ιόπερ εἰ βρῶμα σχαγδαλίζει 

τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω χρέα 
εἷς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν 
μου σχανδαλίσω. 

ΙΧ, 1. Οὐχ εἰμὶ ἀπόστολος (-Ξ: ἐλεύϑε-- 
ρος); οὐχ εἰμὶ ἐλεύϑερος (ΞΞ ἀπόστολος); 
οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν χύριον ἡμῶν ἑώραχα; 
οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν χυρίῳ; 

2. Εἰ ἄλλοις οὐχ εἰμὶ ἀπόστολος, 
ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί ἡ γὰρ σφραγίς μου 
τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ. 

8, Ἧ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνα- 
χρίνουσιν αὕτη ἐστίν (Ξε ἔξιν αὕτη). 

4, Μὴ οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν 
χαὶ πιεῖν; 

ὅ. ΠΠὴ οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν 
γυγαῖχα περιάγειν, ὡς χαὶ οἱ λοιποὶ 
ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ χυρίου 
χαὶ Κημρᾶς; 

θ. Ἢ μόνος ἐγὼ χαὶ Βαργνάβας οὐχ 
ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; 

ἡ. Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀννωγίοις 
ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα χαὶ τὸν 

Ἁ ᾽ - Ε] ᾽Ὰ . 

χαρπὸν αὐτοῦ οὐχ ἐσϑίει; [ἢ] τίς ποι- 
μαίνει ποίμνην χαὶ ἐκ τοῦ γάλαχτος 
τῆς ποίμνης οὐχ ἐσϑέει; 

8. Μηὴ χατὰ ἄνϑρωπον ταῦτα λαλῶ, 
ἢ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; 

9. Ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέ- 
γραπται Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. 
μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ ϑεῷ; .... 

19. Ἐλεύϑερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων 
πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς 
πλείονας χερδήσω" 

20. Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ιουδαίοις ὡς 
Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους χερδήσω᾽ τοῖς 
ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὧν αὐ- 
τὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον 
χερδήσω" 
Ξ 31. Τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ 
ὧν ἄνομος ϑεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστου, 
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ΕΛ φρουϊθιῦ ᾿πβγμηαβ ἴῃ ὕπδ [οἱ οηύϊα, 

ἔγδίοθυ Ῥυορύθυ ααθυη ΟἼ ΤΙ [ἔτι5 τπηουύατι5 6 [Ὁ. 

δῖ. δαΐθηιὶ φρϑοοδηΐο ἰπ ἔγαίγος οὖ 

ῬΟΓΟα  Θηὔθ5 ΘΟ ΓὉΪ ΘΗ 18 ΠΏ ΘΟΥΤ πὶ ἱΠῆΓ- 
τδπὶ ἱπ ΟἸΥΓο ρῬϑοσδίϊβ. 

Θυδρυορίου [1 οἴοα [οδηάα]χαὺ ἔγα- 

ΤΟΥ ΠΙΘΠῚ ΠΟ ΤΠ ΟΔθΟ ΘΔΥΠΘΙῚ ἴῃ 

ΔΟύθυ ΠΤ, Π6 ἔγαίγθιη τη ΘῸ τη [084 4}1ΖΘ 1. 

Νοι [πὶ ΠΙΌΘΥ ὁ ΠΟῸῸ [ὯΠῚ ΔρΟ[(Ο] 5 Ὁ 

ΠΟΠΠ6. [ΘἰἊπ| ἀουηϊπθπι) ΠοΟίἐγππὶ ΥἹἱα] ἢ 

ΠΟΠΠΘ ΟΡῸΒ ΠΙΘΌΙΩ ΥῸ5 ΘἰΓ5. 1πΠ ἀΟΠΊΪΠῸ ἢ 

51 41115 ΠῸῚ [Ἐπὶ Δροί[οΙ 5, [64 ἐδυηθ 

γοῦϊ5 τη: Ὡϑηὴ Πρ ΔΟαΪατη Δρο[(ο] αύτι5 

τηθὶ το 5 [5 ἴῃ ἀοτηῖηο. 
Με ἀοθίθηο δρια 605 4] τη6 ᾿πέθυ- 

τοραηῦ Πᾶ60 6[ἔ, 

Νυπααϊ ἃ πῸη ΠδΡοπιὰβ ροὐθ[ῦθπι 

τηϑηδασδηαϊ! οὐ ὈΙ ΘΑ ὕ 
Νυπηφυϊά πὸ ΠΑΡΘιπὰ5 ρούο[αύθιη 

[οὐόσθυα πιὰ] θύθιη Οἰσουσηἀποθηαὶ, Ποαὰὺ 

οὐ οούθυϊ δροίξο!! οὐ ἔγαίγθβ ἀοπηπὶ οἱ 

Οορμδ8 ἢ 
Αὐὐ (Ὁ]ὰ5 Θρὸ οὖ Βδυπᾶθδβ πῸὰ Π8Ρ6- 

τπὰβ ροὐοί ϑύθτα ποὺ (ποη} ορθγδπαὶ ἢ 
Ουΐδ τὶ ὐαὺ [π15. [Πρ ΘΠ 115. ἀτηθάδτη 

Ουἱπ ρῥΙαηύαῦ σἰπθᾶπι οὖ ἀθ ἔγιοία οἷὰβ 

πο οἰ αΐβδ ρδίοϊῦ σγθρθῖι οὗ ἀβ 
Ιδούθ ρυθοὶβ. ποὸη τηϑηάποδύ ἢ 

Νυπαυϊά (βουημάθτη ΠοΟπΠΘ πη 860 

ἄϊοο, δηῃ οὖ ἰθὸχ δθο ποῃ αϊοϊν 

δουρύατῃ οἱ. θηΐπῃ ἰπ ἰθρο Μουῇ ΝΟ 
ΔΙΠραὶ. ο5 Ῥονὶ ἐγ αγαπύϊ. Ναυπιααϊά 
ἀθ θυθυβ οὐτὰ οἵ ἀθο7 . . ..- 

Ναα οὑπὶ ΠΙΡΟΥ οἰΐοηη. ΘΧ ΟΠΊΠΪΡΙΙΒ, 
ΟΠΊΠΪΠΠῚ τι6 [Θγστιτη ἴθοὶ αὖ Ὀ]ΌΓΘΒ5. ᾿πΟΥἹ 

ἔΔΟΘΥΘΙΙ: 
Ἐπ Ταούαβ [ἀπ Γαδ 65 ὑδηηααδπὶ Πι- 

ἄδουβ, αὖ πάδ6ο5 ᾿ἸπΟΥΔΥΘΥ ; 5. ααἱ [Ὁ 

Ιαρα [ππηῦ ααδΠ1 [Ὁ Ἰορθ δἰθμμ., ΟἿΠῚ 

ἰρία. ποθ δι [Ὁ Ιδρθ., αὖ 6085 4] 
(ὯΡ Ἰορθ ουϑδηὺ ἸοὐἹ] [ΟΘΤΘΠῚ ; 

ΗΙΞ ααἱ ἢπ ἰθρθ δγδηῦ ὑδηία 8}: 
ἤπθ Ἰορθ οἰϊεπι, οὰπῃ [1η6 ἰθρ6 ἀθὶ ποῃ 



410 1. ΟΟΝ. 9, 22---Ἴ0, 19. 

συΐῃβ, δἱκς Ἰην ὀΐῃ8 Ἐ ΟἸΥΠ άπ, οἱ σαροῖσάν᾽Ἐ νἱ δα] Δ 5. 

ΙΧ, 22. ὰβ ἰπάϊπη ἀπιηδῃξοίραιη νὼ πηπηδῃξοῖρβ, δἱ ππηιηδηῃ δὶ σδη5 

ϑαροισάϊἀδα]άπ. ἘΞ 411ἀϊπ| γὰ85 411, οἱ ἢνάϊνα [ὑπιᾶπ5 σαπδβ]άα. 

23. Τα - πη ἐάυ]α ἴῃ αἰναρρ!]β, οἱ σαβάϊ]α 15. ναἰγ μά. 

24, Νῖα νἱξαῖη, {παΐϑὶ ὑπάϊ ἴη [ραύγα Ἐ Υυἱηπαηδδηβ 811 ἀϊ γυἱη-- 

πη, ΤῸ ἀϊπθ πἰ πη] ἢ} [ἸρΊβ] πη Ὁ ἵνα υἱηπάϊη, οἱ ρσδηϊμμά τ. Ἐ 

25. ἴῃ ἤναζαὶ [οὶ μά ήδη Γηἰν! 6, 411|5 Ὁ ΓΚ σαϊμαυθίά ἢ Ἔ; 
αἰπύ Πδη 6ἷβ. δἱ υἱαυ]αδηα νάϊρ πἰμηάϊηδ, Ἰέῃ γϑὶβ ὉΠ. 1] 8Πδ. 

20. Αὐδύμδη Ἱκ πὰ ἵνα τἰππα, πὶ ((ν) Ἐ ἀπ ἁην! } ἀπιηᾶ; νὰ 718, 

πὶ (νᾶ αὔδα ὈΠρονδπᾶβ; 

21. ΑΚ 161 πηϑίῃ υ]ΐῖχ)α 74}} ἀπαίῃϊνα, Ἰθάϊ δηΐῃαγάϊπι τηδυ] πα 5 

ΠΙΡα αδκαίπ5 να πάμ. 

Χ, 1. ΝῚ νῇ]])άαπ (ἄμ Κ) ἴχνὶβ αην!ΐδη5 ἢ, Ὀγόίῃν)αβ, ὑπδίθὶ αὐΐϑηβ ὑη- 

[γάϊ 8114] αὐ τ] τηη να 184} 4141] πηαγθὶη ὑπδίγ"] α] πη. 

2. {Φ84}} αἱἹάϊ ἴῃ Μοόίὰ ἀάυριαάϊ νϑίιῃῃ. ἴῃ ΥΩ] π 181} ἴῃ ΠΙΔΥΘΙη. 

3. 9284}} «]]άἀϊ ἐῆδηδ ἰδιηδῃ πιδῦ ΔΗπιθίπαπ πηδεϊἀ 

4. {8}} ἐπαΐᾳ (διὸ ἀγαρὶς δῃμηθίπὸ ἀταρκαη. 

16... ... γνδἀάϊπι Κνιμα. ἀόηηθιίῃ 105, ἐμαίθὶ Κυι δᾶ. 

10. Β6ΚΙ5. ἐπ αν Γἀ15, ἐπαποὶ σανοίμαιη ἢ, ηἶὰ ραπηάϊηα 8 

ὈΙδέΠ15. ἤγάυ)ϊηα ΤῸ Ὁ. Π]άΠ 5, {Ππᾶπθὶ ὈΥΙΚαπὶ, πἰὰ σατηάϊππςἢ5 161 Κ15 

[τά] η5. ΤῸ ἢ 

11. ὕηιδ ἀϊπ5 Π]ά 5, ἀϊπ 161Κ ἐπάϊ πηδπαρδηβ ἔπι; ἐπμάϊθὶ ἄὰκ 

8141 ἀϊπηῖβ Ὠ]ά 1015. 14} ἀϊπὶ5. {(ὉΠᾺ115. ὈγῸΚΊΔΠη. 

18. ϑαίμνι ἢ. ἴταδ] Οἱ 1εἶκα: πὰ ἐπάϊ τπλιϊαπάδηβ Παη[1ὰ σά- 

πηάϊπ] αηάδη5 Παη (αἰ 4ἀ, [1π4 ὃ 

19. Ἦνα πὰ Κυ μα [τ] 7 [ΝῚ ἰμαϊοὶ ὑπὸ σα! αραριάα ναΐπὲβ ἢ 



{. ΟΟΝ. 9, 22---10, 19. 

ἕνα χερδάνω [τοὺς] ἀγόμους " 

ΙΧ, 22. Ἐγενόμην τοῖς ἀσϑεγέσιν (ὡς) 
ἀσϑενής, ἵνα τοὺς ἀσϑενεῖς κερδήσω" 
τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως 
τινὰς σώσω. 

28. Πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέ- 
λιον, ἵνα συγκοινωγὸς αὐτοῦ γένωμαι. 

24. Οὐχ οἴδατε, ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ 
τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς 
δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέ- 
χετε ἵνα χαταλάβητε. 

δ. Πᾶς δὲ ὁ ἀγωγιζόμεγος πάντα 
ἐγχραεύεται, ἐχεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φϑαρ- 
τὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ 
ἄφϑαρτον. 

20. ᾿Εγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ 
ἀδήλως, οὕτως πυχτεύω ὡς οὐκ ἀέρα 
δέρων᾽ 

217. .1λλ: ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα 
καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις χηρύ- 
ξας αὐτὸς ἀδόχιμος γένωμαι. 
Χο Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελ- 
φοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ 
τὴν νεφέλην σαν χαὶ πάντες διὰ τῆς 

ϑαλάσσης διῆλθον, 
2. Καὶ πάντες εἷς τὸν Μωυσὴν ἐβα- 

πτίσαντο ἐν τῇ νεφέλη χαὶ ἐν τῇ ϑα- 
λάσσῃ, 

9. Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πγευ- 
ν » ματιχὸν ἔφαγον 

4. Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ (πόμα) πνευ- 
ματιχὸν ἔπιον [πόμα] ἔπινον γὰρ ἐκ 
πνευματικῆς ἀχολουϑούσης μοι ἥ 
πέτρα δὲ ἣν ὃ Χριστός"... 

15.ἕ :Ὡς φονίμοις λέγω" ἘῚῈ ὑμεῖς 

ὅ φημι. 
10. Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐ- 

λογοῦμεν, οὐχὶ χοινωγίέα [ἐστὶν] τοῦ 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ (ἐστὶν); τὸν ἄρ- 
τον ὃν χλώμεν, οὐχὶ κοινωνία [ἐστὶν] 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ (ἐστίνγ); 

17. Ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολ- 
λοί ἐσμεν" οὗ γὰρ πάντες -« τοῦ ἑγὸς 
ἄρτου μετέχομεν. 

18. Βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ χατὰ σάρ- 

χα᾿ οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς ϑυσίας χοι- 

νωγνοὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου εἰσίν; 
19. Τί οὐν φημί; ὅτι εἴδωλ[ὀϑυτ]όν 
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οἴου [θα ἴῃ Ἰθρθ [μι ΟἸσ [Ὁ], αὖ ΤΟΥ 
ἴδοογΘ ἢ 605 αἱ [1π6 Ἰορθ ογδηῦ: 

Εδούαβ [πὶ ΠΤ ἱπῆγτηιις, αὖ ἰη- 

βγποβ ἰοὺ ἔδοθύθιῃ οὐπηϊθιι ΟΠ ηΪ, 

αοίαβ πὶ, αὖ ΟΠΠΘ5 δοουθ πὶ [ἈΪνΟΚ. 

Οπιηΐδ δαΐθμι ἴδοϊο Ῥυορίθυ θυδηρθ- 

Ἰὰπη, αὖ ρΡᾶγύοοΡ5 οἷα. οἰποῖδγ. 

Νοίοιυβ φαοά Βὶ ααἱ ἴῃ [{διἀϊο οαὐτιηῦ 

ΟΙΊΠ65 4αϊάθτη οαχταηύ, [6 ἃ ἀπὰ5 δοοὶρὶύ 

Ὀτδυίατη ὁ ́ῖο Οὐ 6 τὸῦ ΘΟΙΠΡΥΘΗΘηδὐϊ5. 

Οπη15 δαύθιη αἱ ἴῃ ΔΡΌΠΘ σοηξοα 
Δ Ὁ ΟΠ Ρ5. [6 ρβέϊηοῦ; οὐ 111 αὐϊ θη 

αὖ ΘΟΥΤῸΡ ἐἰ 1161} ΘΟΥΟΠ8 πὶ ΔΟΟΙρΡΙΔηὖ, ΠῸΒ 

δαύθιη ᾿ΠΟΟΥΤΡὕδη. 

Ερο ἰριύαῦ Ὁ ΟὟΤΟ ΠῸΠ 481] [ἴῃ 

ἸΠΟΘΥ.Π], [10 ῬΈΡΤΙΟ ΠΟΙ ΑΕΔ Δ ΘΓΘΠῚ 

γΘΥΌΘΥΔῊ5, 

ρα οδίξιρο ΘΟΥΙΡῚΒ Π]ΘῸΠΊ οὐ ἴῃ [6γ- 
σἰ αύθμι γθαϊρο, Π6 ἴογύθ, οατῃ 81115 ρΓδΘ- 

ἀΙοδυοσῖπι,, ἱρίθ ΥΘΡΙΌΡ5 οἰβοίδγ. 

ΝΌΪΟ Θηΐπι τῸ5 ἱσπογαγθ, ἔγαίγθβ, η00- 

δι Ρδύγοβ ΠΟΤῚ ΟΠΊΠ65 [Ὁ πὰ6 ἴπθ- 

Ταπὺ οὐ ΟἸἹΠΘ5 ΤΔΥΘ ὑγδηβι Υ αὖ, 

ΕΛ οπιηθ5 ἰῃ Μογί ὈαρέϊζΖϑίϊ [ππὐ 1π 
ΠῸΡ6 οὐ 1ἢ 181], 

Εὖ οὔποθ Θϑηαθηὶ οἰόδια [ΡΙΓ ἐδ] ῚῚ 

τηϑη αοδνουιηῦ 

ΕΛ οὔποθ ϑαπηάθπι Ῥούαππι [ρΙ τ] ] 61 

ΒΙθοταπῦ: ὈΙΡορδηὺ δυαύθιη ἀθ [ῥ᾽ τυ} 
Ομ θα ΘΠ] 605 ρϑύγα, ρθύγϑ δαύθῃι δυδύ 

ΟΒυ [[ὰ5. 

ΠῚ φρυυαθηύθαβ ΙΟΘΌΟΥ: 

αυοα ἀϊοο. 

ΟδΠχ Ὀοπϑαϊούϊομϊβ οἱ ΒΘΠΘΑ ΟΙΠΊῸ5, 

ΠΟΠΠ6. ΟΟΙηπηϊοδύϊο [Δηρϊ ἰδ ΟἸΤΙΓῚ 
οἴ ἢ ἘΠ Ῥδηὶ5 416ΠῚ ἔγαηρίτη5. ΠΟΠΗΘ 

Ρδυγ ϊοἰραύίο σΟΥΡΟΥΪ5 ἀοτηΐπηὶ οἱ ἢ 

σοῦ ᾿παὐϊοδύθ 

ΘΥΟμἾ Δ ΠῚ ἘΠῚ ΡΠ, ὉΠῸΠῚ ΘΟΙΡῸΒ 

ΠΥ] [ἈΠῚΠ5., ΟἸΠΏΘΒαΘ ἀθ ὯΠῸ Ῥ8ηΘ 
ΡΥ Οἱ ρΡΔΠΊΓ. 

γιάρίθ ΠταμΘΙ] (ϑουπαθπι ΟΔΥΠΘΙΗ: 

ΠΟΠΠ6 ααἱ Θἀσηὺ Ποί[85 ρδυύϊοὶρ65 [απύ 

ΔΙΑ τῚ5 
Θυϊὰ ογροὸ ἀἰοο φᾳαοά [40]15 Ἱπηπιο- 



412 1. 00Η. 10, 90---Ἴ1, 2. 

[Π]Πά1π4] Ὁ ἀϊπιμυπμάπ ἐπαΐθὶ σαϊασαμι (α]]αάα ἤνα [4] Ὁ 

Χ, 20. ΑΚ ἐπαΐίθι (]] πὰ ἐπἰπ 45 Ἐ Γ[ΚΟΒΠΠαπὶ (Ἀ]] πα ͵8Δη-Πὶ ραΐΠᾶ. 

πὶ νἱ]άα. ἄπσκ ἴχνβ [ΚΟΠΓ]ατὴ σααά!!απη5. ναίτγίμδη. 

21. ΝῚ τηὰραΐῃ (ὉΚ] ἔγάμπ]ϊπη5 ἀγίρκαη 8} (ἸΚῚ ΓΚΟΒΓ]δ : πὶ πιᾶ-- 

σαΐῃ Ια ]5. ἤλάμ]1]Πη5. ἔα γάϊπαη ἘΞ 18} Ὀϊαα]5 [ΚΟΒ[6. 

22. Τῃάᾳπ ἱπα]]αηιη ἐγάπ]η Ὁ Ἰθάϊ [νη πόζαηβ ἴτηπια {1ππ| ὃ 

23, ΑΙ δίπα!, ακϑὶ πὶ 811 ἀάπρ. 811 [π|5]Ἐ Ὀἰπαύμε 8, ἀκοαὶ αἱ 
41} {πηγθιίῃ. 

24. ΝῚ ἀϊηβπαη (δίῃ (ὁκ]άϊ, ἂδκ δηΐμαῦβ Πναυ] ΖῈΠ. 

20. ΑΔΝΙ]Ι {μαΐίϑι δὐ {ΚΠ|}|ὰπὶ ἐταθυρ)άϊἀάπ, τηδι]άϊι ἢ, πὶ νίηῦ δηᾶ- 

γα Καηαδη5᾽" ἴπῃ τη] Πν1{{61η5. 

20. Ετάμ]ϊη5. ΤῸ ἄμπκ αἰγίμα 14}1 ἔα] ἴΖῦβ. 

21. ἴθι 60άϊ ναβ Ἰαἱ πὸ ᾿χυὶβ {πἰσὰ ἀπραϊάμθ] πἀαηδ ἴα ν] δ ἢ 

σαρθδηῃ, 8}} ἐπαίϑὶ ἐαὐύν)αρ]άϊἀάμ ἴΖνῖβ, ται] άϊιΠ, πὶ νϑίηῦ δηα[Ἰέδη- 

ἀδῃὴβ ὈΪ σαμαρα[ά!] ; Ἐ 

28, ἴθι 7. 0άϊ ἤνὰβ Κυϊεμάϊ (ὙΠπαΐα ἘΞ σαϊΐπισαπι σαί ΆΠ ἢ {{{΄, πὶ 
τη ) άπ, ἴῃ 1ά1Ππ|5 {Π15. ὉΔΠαν)Δη 1] η5. 1411 (01) ἐμαμέα. ἢ 

29, ΤΠ 0 }-(πὰη νυ πα αἰ {ΠΠΡῚη5, ἃκ δηΐμαγίβ. ἀσῃνὰ ἀὰκ 

ἔγ]6 1 τηθίηα [Ὁ], ἐπί ππρα]άπ Ὀ] απ ϊπ5. ἐπαμέα ὃ 

90. Φ7αθάϊ ἵἴκ δηξἀϊ δηάηίμηδ Ἐ, ἀσπνἃ δηδκυιπάϊαάπ πη {π|Ζ6 (0) Ἐ 

Ἰκ δυὸ 
91. «αι η8 πὰ τη )ά ἢ. δ. πὸ ἀν κάμῃ 7α 0 μ Πὃ ἤνα ἐάν 1}, 

Δ] ἴα ἀα να] άπ σα ἢ5. άπ} 1}, 

32. Ὁπαβουϊκαηάδηβ [ΠΠᾺ 1 14} [πἀάϊππι [1 ὑπ πἀδηη 741} δἱκ- 

ΚΙδβ]ὸπ σαί]. 

99, δναίνδ (7411) 1κ αἱ]άϊπη 411 1εἴκα, πὶ (κ᾽ απᾶβ ἐπδίθὶ πηΐ5 

Ὀυις {Π|ά], ἀκ ἐπαΐθὶ ὑπάϊμη ππδηαρϑπι, οἱ ρϑηϊἀϊηἃ. 

ΧΙ, 1. Οαἱοϊκόπαδηβ τηθἰπάϊ ναἰγυμάϊι, [ναϊνὰ (088) ἴκ ΟΠ νυ άυδ. 

ὦ. Ἠδλ) ᾿υἱἢ-ἐπα Ἰχνὶβ, Ὀγόνῃυ]α5, ὑΠ6 1 8]1αὔα πηθὶη σϑημπηδ ἤδη 5 

ΕΠ] Ὁ 765-ναίνδ Δηδ Ά] ἢ ̓ζγῖβ, ἁπαθαίηἸη5 ρσαξα[τά{}. 



1. ΟΟΒ. 10,.30---11; 2. 

τι ἔστιν, ἢ ὅτι εἴδωλό[ϑυτό]ν τι ἔστιν; 

Χ, 20. ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ϑύουσιν (τὰ ἔϑνη), δαι- 
μογίοις ϑύουσιν χαὶ οὐ ϑεῷ" οὐ ϑέλω δὲ 
ὑμᾶς χοινωγοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσϑαιο 

91. Οὐ δύνασϑε ποτήριον χυρίου 
πίνειν χαὶ ποτήριον δαιμονίων" οὐ 
δύνασϑε τραπέζης χυρίου μετέχειν καὶ 

τραπέζης δαιμογίωγ. 
ὁ, Ἢ παραζηλοῦμεν τὸν χύριον; 

μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; 
28, Πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα 

συμφέρει" πάντα (μοι) ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ 
πάντα οἰχοδομεῖ. 

924, Μηηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλ- 
λὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. 

οὕ. Πᾶν τὸ ἐν μαχέλλῳ πωλούμενον 
ἐσθίετε, μηδὲν ἀναχρίγογτες διὰ τὴν 
συνείδησιν" 

26. Τοῦ χυρίου γὰρ ἡ γῆ χαὶ τὸ πλή- 
ΣΙ 

ρωμα αὐτῆς. 
217. Εἰ δέ τις χαλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπί- 

στων καὶ ϑέλετε πορεύεσϑαι, πᾶν τὸ 
παρατυϑέμενον ὑμῖν ἐσϑίετε, μηδὲν 
ἀγαχρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 

28. Ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπη Τοῦτο ἴε-- 
ρόϑυτόν ἔστιν, μὴ ἐσϑίετε, δι ἔχεῖνον 
τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν. 

29, Συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν 
ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἕνα τί 
γὰρ ἡ ἐλευϑερία μου χρίνεται ὑπὸ ἄλ- 
λης συνειδήσεως; 

80. Εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλα- 
σφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 

31. Εἴτε οὖν ἐσϑίετε εἴτε πίνετε εἴτε 
τι ποιεῖτε, πάντα εἷς δόξαν ϑεοῦ ποιεῖτε. 

82, ᾿“πρόσχοποι γίνεσϑε καὶ Ἰου- 
δαίοις χαὶ Ἕλλησιν χαὺὶ τῆ ἐχχλησίᾳ 
τοῦ ϑεοῦ, 

383, Καϑὼς χἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέ- 
χω, μὴ ζητῶν ἐμαυτοῦ σύμφορον, ἀλ- 
λὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωϑῶσιν. 

ΧΙ, 1. Μιμηταί μου γίνγεσϑε, χαϑὼς 
χἀγὼ Χριστοῦ. 

2. Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ((ἀδελφοὶ,) ὅτι 
πάντα μου μέμνησϑε χαὶ χαϑὼς παρέ- 
δωχα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις χατέχετε. 
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Ἰαΐαμπη [1 δα, δαὶ ααοὰ ἸἀοΙαπ [1 

Δ] Ιααϊα 

δορά αὰδ8 ᾿πητποϊδηῦ σθηΐοβ ἀἄδοηηο- 
ὨΪ5 ἱπηπηο]δηῦ οὗ ΠΟ 60: ποῖο δυΐθχη 

ΥῸΒ [ὉΟἷο5. ἤθυὶ ἀδθπηοηἸ ο τη. 

Νοὴ Ῥούθ 8 ΟΔ]ΟΘ πὶ ἀουηϊηὶ ὈΙΌΘΙΘ 

οὐ ΟΔ]Ιοθυη ἀδ ΘΠ] ΟΥ ΠῚ, ΠΟ φούθ[Ἐἰβ 

τηθη ἃ 6 ἀΟΠλΪηΐ ρΑΥύϊοἰρ 65 οἰ 8. οὐ πιθη[αθ 

ἀδΔΘΙΠΟΠ]ΟΥΌΤΗ. 

Απ ΔΟΙΔΌΪΔΠαΙ ἀουηϊηθπι ἢ Πυμηααϊᾷ 
ἴουύϊουθβ 110 [Ὁτηὰ85 Ὁ 

Οπιηΐαᾷ Ἰἰοθηῦ, [ἃ ποὴ οτηηΐᾶ ΘΧΡΘ- 

αἰαπῦ: οὐηηΐϊᾷ ᾿ἰοθηῦ, [ρἃ ὩΟῚ ΟἸΠΠΪ8, 

ΔΘαΙΠοδηύ. 

ΝΟ ααοά [στὰ οἱ αυδοταῦ, [64 
αποά Αἰ ουίαβ. 

Ομμπθ ᾳαοά ἰῃ πη80 6110 γρηϊὺ τ]8ῃ- 
ἀποαΐθ, ΠΪ81] ᾿πύθυσορδηΐθβ ΡΥΟΡύρυ 60η- 

[οἰθη δι. 

Τομλϊηὶ οἱ ἔθυσα οὐ ρ᾽θηϊθα ἀο οἰμβ. 

51 ααΐϊβ γοσδαὺ γὸβ πῇ ἀθ] πὶ οὐ σα ]015 
186, ΟΥἿἼη6 αποα γΟ0]5 ΔΡΡΟΙΙΓΥ τη8ῃ- 

ἀποδίθ, πἰ}}} ᾿ηὐθυσορσϑηΐθβ ῬΤΟΡίρ 00}- 

[οἰ θα 8: ᾿ 
51 φαΐϊδ δαΐθμι αἰχουῖῦ Ἠοο ἱπημοΪδἃ- 

ἐϊοῖαπη οἱ 140115, πο] 16. τηϑη ἀπο γ86 ῬΤῸ- 

Ρύου ΠΠὰπὶ ααἱ ἱπάϊσαν!ῦ οὐ Ῥσορίθυ ο0η- 

[οἰ Θμ 1811. 

ΟὐπΓοϊθηθίατη δαΐθιη αἀἶθο ΠῸῚ ἔπδπὶ 

[84 αἰξθυῖαβ: αὖ αὐ] Θηΐπι ᾿ΙθοΥύδβ Τηθ8 

ἰαἀιοαύαι 80 4118 σοπ[οϊθηὐί ἢ 

51 ΘρῸ ΟἿΠῚ ρογϑίϊδ, ρῬϑυϊοῖρο, αυἱά 
ὈΠΔΙΡΗΘΙΠΟΥ ῬΓΙῸ 60 αυοα στδίϊαβ ἃρο ἵ 

Βῖγθ ΘΥρῸ τηϑηποδύϊβ [γ ὈΪΟ 615 τοὶ 
Δα ααϊα [ΔΟΙἶ5, οτηηΐδ ἴῃ ρ]οσυίδαιῃ ἀθὶ 
[δοῖϊίθ. 

5116 ΟἸΘηΠΟΠ6 οἰξοία Τ48.615 οὐ ρθῃ- 
{ἰδὰβ οὐ θοοϊϑίϊδθ ἀδὶ; 

Βιοαῦ οὐ ΘρῸ ῬΘΥ οτηηΐᾷ, ΟΠ] Ρ5 Ρ]8- 
660, ΠΟ ΘΌΔΘΙΘΙΩΒ Πποα τηΐῃϊ αἰ116 οἱ 

[β4 ᾳφαοά πιυϊδϊβ., αὖ α]ν! βδηΐ. 

Τηιϊ αύοτθϑ πιθὶ οϊοίθ, [ἰοαΐ οὗ 6ρο 

Ομ Γ. 
Τιαυσᾶάο δαύθμι γοβ, ἔγαίγθβ, χαρά οἿ- 

Ὠἷᾶ τηθὶ ΤΠΘΙΊΟΤΘ5 οἰμβ οὐ [οὐ ἐγδάϊαϊ 
γΟΌΪΒ ργδθοθρίδ πιθῷ ὑθηθίϊβ, 



4ἀτ4 ΟΕ 1 8.90 

ΧΙ, 3. γῃη)άα᾽ ἘΠ- δὴ ἴΖνὶβ υἱΐαη, ὑπαίθὶ 4]] ἀϊΖθ δϑηδ πάσῃ ΟἸχ]- 

[8 ΤῸ; 10 πάμθ! 0} Κυϊηδηβ ἀρὰ, ΤΠ πάμπθι! ΟΠ άπ. σαΐίῃ. 

4. ἨναᾶζΖιῖὶ ἃρπηὰ Ὀ]α]αηβ ἀϊμίμάπ ρῥγαύ δι] αηβ σαμα] ]ἀδηηπηα 
πάπθιάα σϑάϊν! κοι Ππάπθ:} (οἰη. 

5. ἴῃ πνὸμ Κνϊπὸπὸ Ὀϊἀ]απάθὶ ἀϊιμεμάπ ργαύξιϊαμά δὶ ἀπάμα]]-- 

ἀδηηηα πάμπθ᾽ἀα ρσϑάϊν[Κοι Πάμθ1 ἢ} [(6ἷη. ἀϊη ἀπκ. ΤῸ 148 {μπαία 

(ηλὺ {π|χΖάϊ ὈΠΚαθδηῦη. 

0. ὕιξὸ 7αθάϊ πὶ μα])άϊ Πκ Κνιηῦ, (741) [Καθάϊἀάπ; 10} [θά] ἀρ] 

ΤῸ Κνιηὸη ἀπ Καρη]]ῦη ἀϊὐπΠάπ [Καῦαη, σαμ]} 1 μά Ὀ}{Ππ (δὴ... ... 

ὙΠ Ρ ΣΥ ἈΕ ΤΣ ΝΕῈΣ ΔΙ ηδηπίδ ἸΔΈΣ Ὁ ὙΠΗ 5 1 ὑπ π 

[85 ργᾶάαρβ, [ἀτηζαί--ἰΠδὴ ἀγαρκδηβ Τ{{. 

9, ἴδάϊ ραγάϊηβ πὶ μαράϊιῃ. ἀπ πιαίϊαῃ 7841} ἀνὶρ και ἐμπάὰ δἱκ-- 
ΚΙ β]ῦη ἘΞ σαΐῃβ ἔγα Καμηπίῃ 14} σαάιν κοι ἐπᾶπ5. πη πὰ θη ἀδη8 νὰ 

Κυιυπέμι 1ΖΥ18 7 πᾶχ)άπι ἴΖν!β ἡ ἴῃ ὑπδιηχηᾶ πὶ [82]. 

49, ὉὈμπίδ ἴπ δηάηδη αὐ ἔγάυ)ϊη, ὑπαΐθὶ 182} δηδί ἢ} ἸΖυ15, ἐμαίθὶ 

Γνάυ) [δἰὰ8. ἴῃ {π]Ζάϊθὶ πδηῦ ρα]δν! 8 νὰβ, παῖῃ Π]άϊ 

24, 9848} νυ ππαόπάβ σαῦγαὶς 714} Κναίῃ ΑΝ ἢ, πηαίἢ : Ἐ ἐμδΐα 

1{Ὸ Ι6ἸΚ τηθίη, ὑπαΐα ἴῃ ἴζναγα ρδθυθκδηῦ. Ἐ ὑπαία ναὐγκ) 1} ἀπ τηθὶ-- 

ἠδ᾽ σαμηπηαά!." 

20. γα [Ἀπ]8] 61 Κὸ 8} {ὉΠΚ] δι παμέαμηαύ Κνϊῃδηαβ ,3Ξ584. (ἘΠΚ15 

(Ὁ πἰυ]ὸ ἐπσρνῷ 1Ὁ ἴῃ τηθἰπαηηηα Ὀ]ίμἃ. ἐπαΐα ναὐγκ͵]ά ἢ, ἔνα εἴα 

(γὰ αὐἹρίκάιἢ, ἀὰ πηοϊηάϊ ρσαιηαπαάϊ." 

40. ὥνα υἵξὰ ἀπκ [νὰ τηδὐ) ἢ ἐπαπηὰ 141} 14 0}-(μαπα (ὉΠ8] ἀτὶρ- 

κά, ἀάαίῃα  ἔγά πα) 15. ρακαπη)άϊι ἢ, ἀπὲ Κνϊμηάϊ. 

τ. Ἐϊμαη ἢναζαῇ (461 τηδί ἢ} Ἐς ἐμαπα Ὠ]ά1 ἀϊμεμάπ ἀτιρ κά! Ἐ 

ὕμὰηὰ ({ὉΠ1| ἔγάυ)η8 ἀηναίτμαρθα [{τάμ)] 5] ἢ, [Κα] ναίγ 1} [ΘΙ Κ15 

7] 1}18. {τά} ]η8. 

28. Αι μδη ρακια(ἀϊ ἸΚ ΠΡ δη Ἰηδηπᾶ 181} ἵνα {π18. ἢ] ά 1015 τηδί- 

71 74 0}.- 18. (ΠΚΠ15 ἀτὶρκάϊ, 

29. ὅ5ὅ'.4δδὶ ἄπ πδί] ἢ 181} ἀΥὶσ κι. ἀηνδίγυμαθα, [άπ (18. ΠΡ ΙῺ 

τ} 0 (7048 αὐ] 10} ἢ, αἰ ἀὀιηαηαβ. 161 ἔγά} 18. 



1, ΟΟΕΒ. 1!, 8--29. 

ΧΙ, 3. Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι παντὸς 
ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἔστιν, κε- 
φαλὴ δὲ γυναιχὸς ὁ ἀγήρ, κεφαλὴ δὲ 
τοῦ Χριστοῦ ὁ ϑεός. 

4. Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προ- 
φητεύων κατὰ χεφαλῆς ἔχων χαταισχύ- 
γει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

ὅ. Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ 
προφητεύουσα ἀχαταχαλύπτῳ τῇ χε- 
φαλὴ χαταισχύγει τὴν χεφαλὴν ἑαυτῆς" 
ἕν γάρ ἔστιν χαὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 

θ. Εὶ γὰρ οὐ χαταχαλύπτεται γυγή, 
χαὶ χειράσϑω" εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ 
χείρασϑαι ἢ ξυρᾶσϑαι, χαταχαλυπτέσϑω. 

21. Ἕχαστος γὰρ τὸ ἔδιον δεῖπνον 
προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, χαὶ ὃς μὲν 
πειγᾷ, ὃς δὲ μεϑύει. 

22. Μὸὴ γὰρ οἵχίας οὐκ ἔχετε εἷς τὸ 
ἐσϑίειν χαὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐχχλησίας τοῦ 
ϑεοῦ χαταφρογεῖτε, χαὶ χαταισχύνετε 
τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαι- 
γέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 

28. Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ 
χυρίου ὃ καὶ παρέϑωχα ὑμῖν, ὅτι ὃ 
κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυχτὲ, ἣ παρεδί- 
δετο, ἔλαβεν ἄρτον 

94, Καὶ εὐχαριστήσας ἔχλασεν χαὶ 
εἶπεν(.“άβετε, φάγετε.) Τοῦτό μού ἐστιν 
τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν (χλώμενον). 
τοῦτο ποιεῖτε εἷς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

9ὅ. «Ὡσαύτως χαὶ τὸ ποτήριον μετὰ 
τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτή- 
ριον ἡ χαινὴ διαϑήχη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ 
αἵματι" τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πί- 
γητε, εἷς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

260, Ὁσάχις γὰρ ἐὰν ἐσϑίητε τὸν ἄρ- 
τον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνγητε, 
τὸν ϑάνατον τοῦ χυρίου καταγγέλλετε, 
ἄχρις οὗ ἔλϑη. 

27. Ὥστε ὃς ἂν ἐσϑίη τὸν ἄρτον ἢ 
πίνη τὸ ποτήριον τοῦ χυρίου ἀναξίως, 
ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος χαὶ [τοῦ] 
αἵματος τοῦ χυρίου. 

28. “οκιμαζέτω δὲ ἑαυτὸν ἄγϑρω- 
πος, χαὶ οὕτως ἔχ τοῦ ἄρτου ἐσϑιέτω 

χαὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πιγέτω᾽" 
29. Ὁ γὰρ ἐσϑίων χαὶ πίνων (ἀγα- 

ξίως) κρῖμα ἑαυτῷ ἐσϑίει χαὶ πίνει, 
μὴ διακρίνων τὸ σῶμα (τοῦ κυρίον). 
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ἌΌΪ]ο δυύθηη 05 [Οἷγθ ααοα ΟΠΊΏΪ5 ὙἹγὶ 

σαροαὺ ΟΒΥ 5. οἱ, οαραῦ δαΐθπι τ ]10- 

ΤΥ ΥἱΓ, σαραῦ σοῦ ΟἸΥ ΓΔ ἄρα. 

ΟἸμΠΐβ. Υἱῦ ΟΥ̓ΔῺΒ δα ῬΙΟΡΠοέδηβ το- 

Ιαύο οαρὶύα ἀρίατραῦ οαραὺ [Ἐππ|. 

Οἰληΐβ δαύθιη ΤᾺ] 6 ΟΥ̓ΔῺΒ δα ῥγ0- 

Ῥμούδηβ  πῸη σϑὶαίο οδρὶΐθ ἀθίαγραῦ ο6ἃ- 

Ῥαὺ [ὉὺπΠῚ: ππὰπὶ οἱ θηΐμὶ δίααθ [1 ἀ6- 

οδἰνθίυγ. 

Νδιι [1 ποῖ γϑ δία τ Ὰ]16 1, οὐ ἐοηάθ8- 

ὑὰ: [Ἰ τοὺ π7Ρ6 οἰ ταυ]θυὶ ΟΠ ουὶ δα 

ἀθοδ ναυσί, γοὶθῦ οαραύ [αυπη. 

Τὐπαβαυϊβδααθ θηΐπι [δ] ΟΔΘΏΔΙΏ Ρ͵8Θ- 
[απ Δα τηδπαἀποδπάππι, οὖ 811ὰ5 αὐ! θπι 
Θἰατὶῦ, 811ὰ5 δαύθμι ΘὈτὶα5. οἰ. 

Νυχηψαϊᾷ ἄοτηοβ. ποη Βαροέϊβ δα τηδη- 

ἀποαπάστη οὐ Ὀἰθοπάστη ἡ δαύῦ ΘΟοΟ] τα 

ἀοὶ σοπύθυμηϊϊβ, οὐ σοηξαπ 15. 605 αὶ 

πορ μαροηὺ ἢ Θυϊὰ ἀϊοαπι συ ὶβ ἡ ἰασάο 

γοβ ἴῃ ὮοΟ ΠῸη ἰδαάο. 
ἘρῸ οπίπιὶ δοοθρὶ ἃ ἀομπιῖπο, απο οὐ 

ὑγϑ 1] γοῦὶβ, ααοπίδπι ἀοτηΐηὰβ [6.5 ἴῃ 
αὰ8 ποοίθ ὑγδάθθαῦασ δοοθρὶῦ ΡΠ ΘΠὶ 

ΕΛ ρταίϊαβ ἃρθῃβ ἔγοσὶ οὐ αἰχὶὺ Ηοο 
ΘΙΌ ΘΟΥΡῸΒ πιθὰπι, αποα ΡῥγῸ σοῦ ὶβ ὑτᾶ- 

ἀοίαγ : ποὺ ἔδοιϊθθ ἴῃ τηθϑπὶ ΟΟΙΠΠΊΘΠΊΟ- 

ΤΟΙ ΘΤη. 

ΘΙτ ἸΘῪ οὖ οδ]ϊσοιη., ροίαδπηιὶ 686- 

πᾶυϊῦ, ἀἴοοπβ Ηΐο οδΙῖὶχ ποστπὶ ἰρ[(8- 

τηθηΐατη οἱ ἴῃ π160 [ϑηρτιῖπθ: μοο ἔδοϊΐθ, 

αποὐ βου ααθ ὈΪΟ10 5, 1Ππ τηθϑπιὶ Θ0Πι- 

γ] ΘΠ] ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΤΗ. 

Ουοὐϊοβοσπαιθ οηΐμὶ τηδι το εἰ 15 
Ῥϑηῃθπι ππης οὐ ΘΔ] ΟΘ πὶ ὈΙ 6 5, του θα 

ἀουαϊηὶ δαπαῃίϊαι!β, ἄοπθο υϑηϊδῦ. 

Τίδααθ ααϊουμηααθ τηϑηδασανουῦὺ Ρᾶ- 

ΠΘΙῚ Υ6] δ θοτῖδ ΟΔ]οθ αὶ ἀοτηϊπὶ ἱπαϊρη8, 
ΤῸΝ ΟΥὐ ΟΟΥΡΟΙΒ οὐ [δηριϊπῖβ ἀοπη]. 

Ρτοθοὺ δαύΐθπι (6 ἰρίιμι ποῖπο, οὖ [16 

ἀθ ρᾶπθ 1Π10 δάδὺ οὖ 46 οδιίοθ Ὀἰθδῦ. 

Θυΐ οπίπι τπιδπάποδύ οὐ Ὁ 10 ἱπάϊρηθ, 
ἰαἀϊοίατα [Ὁ] τηδπάποαῦ οὐ Ὀ1δ10 πὸπ 

αἰϊαἀ! οΔ 8 ΟΟΥΡαΒ. 



410 { ΘΈ 0: 19.1. 

ΧΙ, 80. ΤῬαυμι πᾶ ἴῃ ἴΖνὶβ ᾿παημαράϊ {Ἰυκάϊ 74} πηι 11άϊ, 1ὰρ--Θα Πδραπᾷ 

Θϑϑηθῃάϊ. 

381. ἴδῃ 7αθάϊ ΠΙΡαπ5. ὑπ5 (τἀυϊαδἀοίπια, πἱ πάπα. ἃ. 

ΧΗ, 10, 

. [πηδιηπη ἢ [Κοϊγοῖη5 τὰζαῦ. 

11. Τμαί υἱ-ἰ δὰ 41} ναύγκοι ἢ (98) ἀϊηβ 4} [ἃ ἴδια δἢΠ|8, 

ἀἀ1] 611} [ἀπαγὺ Πνδη]διηηθ, [ναΐνᾷ σψ]]]. 

12. ὅϑ'νὰ [6ἷκ γδίῃ615. ἀϊη ΤῸ, Τὰ Πα 5. Πα θά ἢ τπᾶπαρϑηβ, ὑπ] Ἐἢ- 

{πὰ ΠΕ} 8. 4116] 8 [δἰκα {μδιηιηα ἀϊπϑιημηα, τπδηαράϊ νἱΔη ἀΔη8, 

ἀϊη 1 ἘΞ 161Κ, ἔνα 184} ΟΠ α5. 

19. {11 ἀὰπκ ἴῃ ἀϊηδιηπια ΔΠΙηΪη νοὶβ 8114] ἀὰ ἀϊπαιητηα [οἰ κἃ 

βάυπριαάϊ [ἴὰπ, αὐ μεμὰ ἰααάϊοῖα. Ἰα  π μᾶ ἐπϊα4ῦ5, δ με μὰ [Κα] κὸβ 

7 με ἔη]άϊ, 18} 8116] ἀϊπδημηα Δ μμηἶη ἀτὰρ κιαάϊ [Ἰ]ὰ1η. 

14. ΨΖε{}-τ[Πδη 161κ ἡ ἀϊηβ Π{Πππι5, ἂκ τηδηδρά!. 

15. Φ24νάϊ Κυιπάϊ [δίμβ, ἐπαίθὶ ,ΝῚ ἴπη ῃδηᾶαβ, ηἰ ἴπὶ {18 16]-- 

Κι: ἢ1ἢ αὐ ὑπδιημηδ Ἐ πηἰὉ τἀ {πδιηχη8, 1οἸΚἃ. 

106. (641) Φενάϊ Κνι μά] ἀπὸ, ἰπαίθὶ ,ΝῚ ἴων ἀπρῶ, πὶ ἴπῃη {818 

161 Κ15 6: ΠῚ αὖ {μπδιησηα, Ὁ τι {πδιηπηα, [οἰ Κᾶ. 

17. Δαθάϊ 811 16κ ἀπρὸ, ᾿ναν Π]ϊαπιὰ ἢ Ἰαάϊ 411 ] πιὰ, ἤναι 

ἀάπηϑβ 

18, ἴπ|ὶ πὰ φραΐῃ ραίαι4α ΠΠΠπππη5 ἀϊπηναυ)απὸιι ἸΖζᾷ ἴη 161|Κ8, 

[ναίνα νι]ᾶδ. 

19. ἴτῃ νϑ[οίπα ἐμὸ 4116 ἀΐϊπβ Π{ππ|8, ἄγαν [οἷ ἢ 

20. ἴπι πὰ πιαπαράϊ ΠΕΠ]ὰ5, ΤΠ ἀϊη 16ἰΚ. 

21. ΝΕΠ- μη πὰρ ἀσρὸ Κυιμαη ἅὰ μαηάάπθ ,ΤΠθίηα ἢἰ {πᾶν 

ἀϊὐπάπ αὔίγα πάμθι ἢ ἀὰ όίαπι ἴρρίζγατα αἰ ἐπᾶν 

22. ΑΚ τηάϊβ Η]ὰ ἐπάϊοὶ ἐμπρκ] πα Ππἰνὰ οἰ κι Ἰαν Ὁ] νηΐ, 
ἐμπαύτγ Δ (1) Ἐ [Ἰπᾶ. 

ΧΠ], 1. «αϑάϊ ταραδην φιαγδ γδά)άν, }αῖ, ασσὶϊδ, ἐξ γυϊαίμυα τὰ Παδάμι, 



1. ΟΟΝ. 11, 80---13,1. 

ΧΙ, 30. Ζιὰα τουτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσϑε- 

γεῖς χαὶ ἄρρωστοι χαὶ κοιμῶνται ἐχίχγοί. 

81. Εἰ δὲ (ΞΞ- γὰρ) ἑαυτοὺς διεχρί- 

νομεν, οὐκ ἂν ἐχρινόμεϑα" ..... 
ΧΙ, 10. ἤλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, 
ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διαχρί- 
σεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσ- 
σῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν" 

11. Πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν 
χαὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ 
ἑχάστῳ χαϑὼς βούλεται. 

12. Καϑάπερ γὰρ τὸ σώμα ἕν ἔστιν 
καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη 
τοῦ σώματος (τοῦ ἑνὸς) πολλὰ ὄντα ἕν 
ἔστιν σώμα, οὕτως χαὶ ὁ Χριστός" 

18. Καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς 
πάντες εἷς ἕν σῶμα ἐβαπτίσϑημεν, εἴτε 
Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληγες, εἴτε δοῦλοι εἴτε 
ἐλεύϑεροι, καὶ πάντες ἕν πνεῦμα ἐπο- 
τίσϑημεν. 

14. Καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐχ ἔστιν ἕν 
μέλος, ἀλλὰ πολλά. 

16. ᾿Εὰν εἴπη ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ 

χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ πα- 
ρὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 

106. Καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ 
εἰμὶ ὀφϑαλμός, οὐχ εἰμὶ ἐχ τοῦ σώ- 
ματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἔχ 
τοῦ σώματος. 

τὴς ἜΠ ὅλον τὸ σῶμα ὀφϑαλμός, 
ποῦ ἡ ἀχοή; εἰ ὅλον ἀχοή, ποῦ ἡ 

ὄσφρησις; 
. 18. Μυνὶ δὲ ὁ ϑεὸς ἔϑετο τὰ μέλη, 
ἕν ἕχαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, 
χαϑὼς ἠϑέλησεν. 

19. Εἰὶ δὲ ἣν τὰ πάντα ἕν μέλος, 
ποῦ τὸ σώμα; 

20. Νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ 
σώμα. 

21. Οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφϑαλμὸς εἰ- 

πεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐχ ἔχω, ἢ 
πάλιν ὴ χεφραλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν 
ὑμῶν οὐχ ἔχω: 

2. ᾿4λλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοχοῦγ- 
τὰ μέλη τοῦ σώματος ἀσϑεγνέστερα 
ὑπάρχειν ἀγαγχαῖώ ἔστιν, . 
ΧΙ, 1. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθοώ- 
πων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην 

-“-ὀ.--»- 
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Ι46ο0 ἰπέθυ γὸβ Ταῦ] πῆγμα δὲ ἰηθ6- 

ΟἾἸ]6 5, οὐ ἀογταϊαηῦ ταὰ]ὶ. 

Θυοά [1 ποξπηρθὺ ἰρίοβ αἰ σα Θὰ, 

ΟΠ τιύϊατιθ ἱπἀἸ ΟΔΥΘτηαγ. ... .. 

ΑἸΙ ορουδέϊο υἱνθαύιμη, 4}1}1 ργορμοίϊα, 

111 ἀἰβοτϑίϊο [ρἰυϊσπα πα, 4}1} ρϑπθγα Ἰἰη- 

ΘΌΔΙΙΠ, Ἀ}1: ἰηὐδγργθύαίο [Θυτηο τα: 

Ηδθο δαΐθηι οπηηΐαι ΟροΥαία ὉΠ 

αἴαιθ ἰάθη [Ὀἰγύαβ, αἰγὶ ἀθὴβ {ΠΠΡῸ]}15 
Ῥτοὰῦ να]. 

δισαῦ ΘΗΪΠῚ ΟΟΥΡΙΙΒ πη οἰ οὐ Π16Π1- 

Ῥγἃ παροὺ τη], ομηπἶβ, δα θη ΠΊΘΙΊΡΤἃ 

ΟΟΥ̓ΡΟΥΪΒ οαπὶ [1ηὖ πηα]ύα ἀμτιΠ] ΟΟΥΡῸΒ 
[απὖ, ἴα, οὐ Οδη 5: 

ΕὐΘΗΪΠΙῚ ἴῃ ὍΠῸ [ρ]τΠ ΟἸΠΘ5 ΠΟΒ ἴῃ 

ὈΠΌΤΩ ΟΟΙΡῸΒ ὈδρύϊΖαςι [ἀπηπι5, [νο Πι- 

ἀδδὶ {ἴνθ ριϑῃΐ]θβ, ἤν [δυνὶ [ν6 ΠΡ ουΐ, 

οὔ ΟἸΏΠΘ5 ὉΠῸΠῚ [ρἰγϊαπλ ρούδ(ϊ [ὉΠη115. 

Νδῖ οὐ ΘΟΥΡῸΒ ΠΟ οἷ ἀπάτη Τη611- 

Ὀσαπι [64 τηυ]ύδ. 

5Ὶ αἰχουῖῦ ρΡ65 Θαομηίδηη ΠῸΠ [τὰ πιϑ- 

015, ΠΟῚ [τ (6 ΘΟΥΡΟΥΘ: ΠΟῸῚ ἰ460 ΠΟΙ 

ον 46 Θουροσο. 

Ελ [1 αἰχουῖῦ δὰ1715 Θαΐαὰ πορ [ὑτὰ 

ΟΟᾺΪΠ15, ΠΟ [πὰ 48. ΟΟΥ̓ΡΟΙ͂Θ:; ΠΟῚ ἰά60 

ΠΟΠ οἱ 46 ΘΟ ΡΟΥΘ. 

51 ὑούαπι ΘΟΥ̓ΡΒ ΟΟα] 5, Ὁ] δααϊίαβ 

(ἰ ἐούππι διαϊζαβ, ἈΌῚ οἀοταύαβ ὕ 

Ναπο δαΐθμ ροίαϊὺ θὰ τ] ΘΠ Υ8, 

ὈΠῸΠΙΘ ΠΟ] 6 ΘΟ ἰῃ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ [1οὰΐὐ 

γο]αϊύ. 

Θαοά [1 οἰβιηῦ ΟΠ δ, 11 ΤΠ] ΘΙ ὈΓΊΙΠῚ, 

ΠῚ ΘοΥΡὰβ ἢ 

Ναπο δαΐθπι τηὰ]ῦδ, αα] 461} ΤΙ 18, 

ὉΠῸΠῚ ϑαύθμη ΟΟΥΡΙΒ. 

Νοη ροίοίς ἃαΐξθπι οου]5 ἀἴθθγΘ πηᾶ- 
πὰ Οροῖα ὕπϑ ΠΟ ἰπαΐρθο, δαῦ θυ η 

οδραῦ ρϑαϊθαβ ΝΟ οἰ ταϊῃὶ ῃΘοϑ [8 }]}: 

θά γτη]ίο τηδρὶβ απ 6 ν᾽ ἀδηξαγ ΠΊΘΠ|- 
Ὀγτᾶ ΘΟΙΡΟΥῚΒ ἱπῆττηΐοτα οἰ ἡ θοϑ [ἀγῖοτᾶ 

ππ| τς τ: 

δ᾽ Πηρτ 5 ΠΟΙ ΠΠπὶ ἸΟαΠΔΥ οὐ Δη98- 
Ἰοῦαπι, οδγ αύθμι ἀαύθπη. πο ΠΔΡΘ8Π), 

21 
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ΟΠ ῥῃν ἀΐε ᾿ς. . ἐλυεμάαπ. ΚΙ ΚΙ] ηαεὶ. 

ΧΠΙ, 2, 964}} 7.041 μαράαμ ρῥγαύἐδἐ)]δη5 Ἐ 18} νι) άπ 411{ἀ12Ζ8] ἘΞ ταηθ [5] 

78} 411 αμέμὶ 74} (7α νάϊ) "'΄ παρθάτ 411 σαϊάπθοίη [ναϊνὰ [αἰγραη)δ 

τα αἰ]ὰα, ἘΞ ΤῸ ἐαΐηνα ἢἰ μαθάμ, πὶ νι μβ ἴῃ]. 

9. 9248} 7104] ἐταδί)άπ ἀ11ὺ5. δ 15 πηθὶπὸβ 184}: 1αθάϊ δἰρίθάα 16ἷκ 

Ἰηθῖη οἱ φσαργαπη)άϊαάι᾽, Ἰ0Π ἔπαΐμνα (1) Ἐ μαθάμπ, ηἰ νδίμύ Ὀδὲδβ 

γ15 ἰάιυ]άα. 

4. Ῥυϊαίδνω ὑβθϑιπειρα ἯΠ0, [1581 Ὁ {Π|, ἡπαίηνα τ 8] 8Ππό 1’ 

ἔγϊαΐνα πὶ ἔάπίξοιί ἢ, ἢἰ αὐ! 48 ; 

ὅ. ΝῚ ἀϊνικόξῃ, εἰ [κοι ἘΞ (6ἰη [ἅ1η], πὶ ἵπργδιη)δᾶδ; η1} Ἐ χη]- 

τοι} 1], Ξ 

60. ΝΠ ἐαρίηόδίῃ Ἰηνιηα!Ππά], τ] Παρ δ ἢ [απη]ά]. 

7. ΑἸΙαΐα ὑμυ]ά ἢ, 4]]αΐα σα]άπ οι ἢ, 411] νη θι., 411] ρα θα. 

8. Εγϊαΐῃνα ἀϊν πὶ σδαγαῇτῃ; ΤῈΠ 14 πὸ ρταύξί]α, σαξαίγδηᾶα, 

Δι Πὃ γαζάδβ, ραῃνθ]απα,, διε Καμίμι, σαίαύ νη! }, 

9, δυμηδη " Καππαπι, (784}}} Ἐ πη ρῥγδύ [ἀ 7 8}. 

10. Βιιπὰ Κνιηϊ τ, ἐπαΐοὶ παβίαύῃδη Ὁ, σαξαύγ ἢ ὑπαΐϑ τὰ αἀά 114]. 

11. ΤΠᾶπ νὰ8 πἰμπκ]α 5, [νὰ αἰ κΚ] 5. τϑαϊᾶα, ἐνῶ πα Κ] Δ 5 (τό ἢ, 
[νᾶ πἰὰκ] 5. τϊ 44. ὈΙΠῸ νυ ναΐγ, ὈδυΠΙΒΚθη5. [Πρ] 8. 

12. ϑαίμηναιη πὰ {πα} {καρρναὴ ἴῃ ἐδ ά1]; ἸῺ {Πδὴ δηᾶ- 

γαίν ἐμ] νἱΐθγα αηανά 1. πὰ νάϊ τι ἀά1141, (101) Ἐ ὉΠδὴ αὐ καπηδ, μνα υδ 

2αἢ) υγγαυνηιάϊει5. ἕηι. 

18. ΠΧ, ται υἱγιε, σαϊάνιδοίνθ, υὑέη5, ἡγιαίζυα, ἐλ ἐϊ")α; ζει, ἡλάϊτοϊ 

ἐϊνάζηι " [ὁ 7υϊαίιυα. 

ΧΙΝ, 20. Δγδιλγ)ις, τὐ δαγῆα {|λάϊε, ἠ'αϊλαηι, αἷ υἱυ δϊοῖν θαυ [Κκάϊ 

[ΠΠά1Π|, αἰκοὶ ἔλα απ {Πὰν οἰ Γάϊ {1} 11}. 

21, ἴῃ νἱδάα ραιῃδ! ἢ 16, ἐπαίοὶ οἴη δηἰπαγάϊμη ταζάδιη 784} 

γαίγ τα απἰπαγάϊπι γῦα]α τπαπαρθίη {π|Ζάϊ [8Π-ὶ γα δηθπάπβ]δηα 

τηἶβ΄ί, Κυιίμιι [τά]. 

οὉ,͵ ϑϑγαοὶ παι ἢ ταζᾶδβ ἀπ Ὀαπᾶνάϊ {πὰ πὶ ἐμάϊπη ρα]άπ) 481), 



1, ΟΟΝ. 18, 2 ---14, 22. 

δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλχὸς ἠχῶν ἢ 
χύμβαλον ἀλαλάζον. 

ΧΗ, 2. Καὶ ἐάν ἔχω προφητείαν χαὶ εἰδῶ 
τὰ μυστήρια πάντα χαὶ πᾶσαν τὴν 
γνῶσιν, χαὶ ξὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν 
ὥστε ὄρη μεϑιστάν ειν, ἀγάπην δὲ μὴ 
ἔχω, οὐδέν εἶμι. 

8, Καὶ ἐὰν ψννωμίσω πάντα τὰ ὑπάρ- 
χοντά μου, χαὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά 
μου ἵνα χαυϑήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ 
ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 

4. Ἡ ἀγεπη, μαχροϑυμεῖ, χρφηστεύε- 

ται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ" ἡ ἀγάπη οὐ 
περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 

ὅ. Οὐχ ἀσχημογεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἕἑαυ- 
τῆς, οὐ παροξύγεται, οὐ λογίζεται τὸ 
χαχόν, 

θ. Οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαί- 
ρει δὲ τῇ ἀληϑείᾳ" 

ἴ. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 

8, Ἢ ἀγάπη οὐδέποτε ἐχπίπτει" εἴτε 
γλῶσσαι, παύσονται" εἴτε γνῶσις, χατ- 
αργηϑήσεται. 

9. Ἔκ“ μέρους δὲ (Ξ- γὰρ) γινώσχομεν 
χαὶ ἐχ μέρους προφητεύομεν" 

10. Ὅταν δὲ ἔλϑη τὸ τέλειον, τὸ ἐχ 
μέρους χαταργηϑήσεται. 

Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς γήπιος 
ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νή- 

πιος ἐλογιζόμην" ὅτε [δὲ] γέγογαω ἀνήρ, 
κατήργηχα τὰ τοῦ νηπίου. 

12. Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δὲ ἐσόπτρου 
ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς 
πρόσωπον" ἄρτι γινώσχω ἔχ μέρους, 
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι χαϑὼς καὶ ἐπε- 
γνώσϑην. 

18. Νυνὶ δὲ μέγει πίστις, ἐλπίς, 
ἀγάπη; τὰ τρία ταῦτα " μείζων δὲ τού- 

ἶτος, 
12... πη τῆ... τ: 

ΧΙΨΝ, 20. ᾿“δελφοί, μὴ παιδία γίγεσϑε 
ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ χαχίᾳ νηπιάζετε, 
ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσϑε. 
: ΔἽ, Ἔν τῷ γόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν 
ἑτερογλωσσοις χαὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις 
λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, χαὶ οὐδ᾽ οὕτως 
εἰσαχκούσονταί μου, λέγει χύριος. 

22. Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἷς σημεῖόν 

εἶσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς 
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δούαβ. [ἀπ σο]αῦ 805 [ὉπΔΠ5 δῦ ΟΥ̓́ΤῚ- 

ὈΔ]Πὶ ὑϊπηΐθ 8. 

Εὺὺ0 ἢ ΒαΡθτο ρῥτορῃθίϊαμι οὐ πουθυΐτα 

ΤΥ ΠΘυῖᾶ ΟἸηηΐῳ οὖ ΟἸΏΠΘΙῚ [Οἱ ΠΕ ΤΩ, 

οὐ ΠἸ ΒαθαΘΥΟ ομηηθι ἤάθηῃ ἰΐα αὖ τηο0η- 

ἰ65 ὑγδηβίθγατη, οδυϊαύθιη δαΐθη ΠΟΣ 

ΒΑΡιΘσο,, πἰ 81] [ἘΠ]. 

Ε ἢ αἰδέμθαθτο ἴῃ οἷθοβ. ΡΔΌΡΘΥαΙη 

ΟἸΠΠ65 ἴαουϊύαίοβ πιθᾶ8, οὖ {1 ὑγδάϊαθσο 

ΘΟΟΥΡῸΒ τηθὰχτῃ αὖ ἀγάθδημη, οαγϊ αύθτῃ 88- 

[61 ΠΟῸῚ ὨΔΡΊΘΙΟ, ΠἾΠ1} τη! Ρυοαθ[Ὁ. 

Οδυιύαβ. ρδύϊθηβ οἱξ, θϑηΐϊρῃηδ οἱ, οᾶ- 

Υἱδᾶ 5 ΠΟῚ ΔΘΙΠΟ] αὐ}, ΠΟ ἃρὶῦ ΡΘΙΡΘΓΔΊΗ, 

ποη ἰηῆείαγ, 

ΝΟ οἱ δπιθἰυ1οα, ποθὴ φαδουϊῦ ααδ6 
μι [απὖ, ΠΟ ἰγγϊυδθαγ, ποὸὰ οορίαῦ 

ΠΊΔ] 1], 

Νοη σαπάοὺ [ἀροΣ Ἰηϊαυϊαίθηι, 60η- 
σασάού δαΐθηι νου ῦδίϊ, 

Οπιηΐᾷ [αἴθυῦ, οπηηϊα οὐθαϊδ, οπληϊᾶ 

Ιρογδῦ, οτηηΐᾷ [ἀβὑϊηϑύ. 

Οδγύαβ πυπηιααδιη οχοϊαϊῦ: [νθ ῥτο- 

Ρμρίϊδθ, ουδουσδθαμηίαγ: [ἴγ ᾿ἰηραδθ, 

οοἰϊαθαηῦ: [ἵν [οἱθηδία., ἀθίἐγαθίαγ. 

Ἐχ ρᾶιΐθβ θῃΪπὶ ΘΟΡ ΠΟ Οἱ γα β οὐ οχ 

Ρᾶγίθ ργορμθίδιμαβ : 

Οὐπὶ δαΐθπμι νϑπουὶϊῦ χαρὰ ρογίθούαμι 

αἴξ, ϑυδουδθιίαῦ απο 6χ ρϑᾶγίθ οἱ. 

Οὐπι οἰθυη ρα] 5, ἸΟψα  ΌΔῚ αὖ Ρ8Γ- 

γα] 5, [ΔΡΊΘθδ μι αὖ ραγγαϊαβ, σορὶαθϑ1ὴ 

αὖ ρᾶγναϊαβ: αἀαδπ4ο ἔδοίαβ [1] ΥἹΙ, 

Θυδοῦᾶνὶ ααὰθ ογϑηῦ ῬΆΥΤΪΙ. 

ΙΔ. πΠ0 Ῥ6Γ [ρΡΘΟΌΪ.Π) ἴῃ 86η1- 

στααῦθ, ὕππο δαΐθμι ἔδοϊθ δᾷ ἔδοΐθῃι: 

ΠΌΠΟ ΟΟΡΤΟΙΌΟ 6Χ ρᾶιίθ, ἴπης δαί 

οορηοίοδμῃ [οὖ οὐ οορηϊύτιβ [ὉΤη. 

Ναπο δαΐθπι τηϑηθὺ ἤΠάθβ, ἴρθβ, οᾶ- 

τἰΐδβ, ἐπα ΠᾶθΟ: τηδίῖοῦ δαΐθπι ᾿ΐδ οἱτ 

ΟΕ ΠΕ Ὸ: 

ΕΥΔίγοβ, πο] ῬαθΥ οἴδποὶ (ΘΠ 8, 

[ρα τηδ!τεϊα Ῥᾶγγαὶ οἰοίθ, [ΘΠ Ρὰ5 8α- 

θη ροσίθοι! οἰδοΐθ, 

Ιῃ Ἰδρ [οὐἱρύαπι οἰὉ ψαοηϊδιη πη 1115 
Ἰϊη στ 5 οὖ 1Δ 115 81115 Ἰο]αΔΥ ΡΟΡαΪ]Ο Παΐο, 
οὐ προ [Ἰὸ οχδπάϊθηΐ τηθ, αἰοὶύ ἀοτηϊη8. 

Ιδαὰθ ᾿ΐπραδθ ἰῃ ΠἸσπαπι [απὖ ΠΟᾺ 

βάρ! Όυ5 [64 1πῆ46]}108, Ρτορ ιθίίαθ δὰ- 
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αἰκ ὑπάϊηη ἀηραϊάπθ)αηάδμι, Ἰύπ ριάπξοί)α. πὶ ἐπάϊπι ἀηρ]ἀ ] Δ Π 481], 

8Κ {μάϊπι ρα]ά ] ἀπ Δ]. 

ΧΙΝ, 25. 76δάϊ σαν! 4118 αἰκκ] 5] ὁ [ϑηδηα 8} Ἐ  ἴρον τς, 182Ζ-- 

αὐτὴ 816], αὐ-πἰπίμδη- σασσαπα ἴπη 74} ἀηγοιάϊ ἀϊ μέ μάπ πηρα]άπο- 

δηάδηβ, πἰὰ Κυιῃδηά, ἐπαίοὶ ἀνα]πιδὲῃ Ὁ 

24. ἴῃ 1αθάϊ ἀ114ϊ ρτγαύξδε)απα, ΤΠ Ἰηπαίσαρράϊ ἢγὰβ πηρα]άαυῦ-- 

745. ἀιυυΠπάτπι πὴν οἷβ, σαίακααα ἔγδηι αἰ] ἀϊπι, πϑιὸκ͵ϑα ἔγαπὶ ΑἸ] άπ, 

420. Τὸ δηασ]άπρηοηα Παίν.]Πη5. ἴ5. {ν᾿ καηέμα να πη, ἐπδηὰῇ 

ἀγα! η 45. δὴ δηααν]θίζῃ ἵπνϑὶ ἢ σα ρσαίθμδηαβ, ὑπαύθὶ Ὀ1 (ὑη- 

͵άϊ σαΐῃ ἴη ἴχυ!β Ἡ{Ὁ , 

20. Ἦνα πὰ Τ[Ὁ, ὈΓΟύΠγ] α5 Ὁ ὉΠ8ῃ (ἀπηδί ἢ ραν]ηπά1{Π, Πν δι] Ζαἢ 1Ζ-- 

γαῦδ ΡίδΙπημ Παθάϊεἢ, ᾿ἀϊ θ᾽. μα θά}, Ὡπα μα] θη πα θάϊἢ, [Κο( )γθὶη Ἐ 

μάθάϊἢ, ταζΖάα παράϊ : ἃ]]δΐα ἀὰ {ϊπηγθὶηάϊ νδἰγὶ άϊ. 

21. Ψαιμιπηὃ γαζάάϊ] ΠγᾺ5 γὐα]άϊ, ὈΣ ὑνδὴβ ἀϊηπάπ τηά!ῦ ἐῃγῖη5 

78} 

ΧΥ, 1. Αἰμύμδηῃ Καπη]α ἴΖνβ, Ὀγόίῃν]αβ, ὑπᾶξοὶ Ἐ αίνασρα!!, {παἰθὶ 

τηδηιάα ἴΖν1β, {παΐα ἢ} 18} ἁἀπαπδηγαθ ἢ, ἴῃ {ΠπδΠ16 1 8} {{ηαΠ{},, 

2, ΤΠΑΙΡΏ {παΐοὶ 14} σϑηλ ἢ, ἴῃ ἢνὸ (ἀπίῃ ναϊ]ατηδγια ἴΖυ 18, 

(Καϊαῖ ἘΞ σαιημθπδη, πἰθὰ [νγαγὸ σα]άποια πίῃ. 

9. Αἰραῦ ἀπὶς ἴχνὶβ ἴῃ ἔα [{Π8π|, {παΐθὶ δηᾶάηδπι), 6ἱ Ἐς ΟΠ 5 

σαίνα! υ [αύν ἔραν αύν ὐϊη85. ππίαγὺβ ἴα Ὀδκῦπι, 

4. «6{Π-ἰπαΐοὶ σαηαν γος 5 νὰ5. 18 0}--Ππαΐθὶ αὐγάϊβ5 {Πγ14}1ὴ ἀαρα 
αἴαγ ὈΟκόιῃ, 

ὅ. Ψ40} ὑπαΐοὶ δἰάπρὶ 5. {{Ὸ Καὶ ἀἤη 74 αἴδυ ὑπαΐα ἐπάϊπη ἀϊη] 10 1; 

606. ΤΠδίμγὺ σαίαί πναη5 ΤΠ τηαηδρίζαηθ ἐπάπ (μη) Ἐ Παπάᾶδμῃη 

(ΞΞ ἰδίπαπ ἐδνἼαιη) ' Ὀγου στ (ὰη5, (πϊζᾶοὶ ἐπάϊ τηδηδρι8η5 {πὰ πἀπᾶ 

μἰΐα, Γἀπηάϊ 1π- Πα σαίάϊραη. 

7. Ὑπαίπνὸι ὑπὰπ δἰάπρί4α [Ἰκ ἰακοράι, ἐπαϊῃγὸ ἘΠ- μη ἀραύ- 
[αὐ] πὶ Δ] ἀϊπη. : 

8. ἴδῃ [ρδαϊταπηπια αἰ] άϊχ Ἐ, [γαίν ἀϑγαύγράϊ, αἰάπρί4α [ἘΚ 

78} τηΐ8. 

9, ἵκ ἄυκ ἴπι (ἃ [δ] {τὰ ἀρδαύ[αὐ]8, ἴΚ6Ὶ πὶ ἵπὶ ναίγεῃβ, οἱ μάϊ-- 
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ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπί- 
στοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 

ΧΙΥ͂, 23, ᾿ξὰν οὖν συνέλϑη ἡ ἐκκλησία 
ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ χαὶ λαλῶσιν γλώσσαις 
πάντες, εἰσέλϑωσιν δὲ ᾿Ἰδιῶται ἢ ἄπι- 
στοι, οὐχ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσϑε; 

94. Ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, 
εἰσέλϑη δέ τὶς ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, 

ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ 
πάντων, 

9ὅ. Τὰ χρυπτὰ τῆς χαρδίας αὐτοῦ 
φανερὰ γίνεται, χαὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ 
πρόσωπον προσχυνήσει τῷ ϑεῷ, ἀπαγ- 
γέλλων ὅτι ὄντως ὁ ϑεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 

20. Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν 
συνέρχησϑε, ἕχαστος ὑμῶν ψαλμὸν 
ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, 
γλώσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει" πάντα 
πρὸς οἰχοδομὴν γινέσϑω. 

217. Εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο 
ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, χαὶ ἀγὰ μέρος, 
καὶ εἷς διερμηνευέτω" ... .- 

ΧΥ, 1. Τνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ 
εὐαγγέλιον, ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ 
καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήχατε, 

ἢ. «Δὲ οὗ χαὶ σώζεσϑε, τίνι λόγῳ 
εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ χατέχετε, ἐχτὸς 
εἰ μὴ εἰχῆ ἐπιστεύσατε. 
, 3. ᾿“Παρέδωχα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, 
Ο χαὶ παρέλαβον, ὁτι Χριστὸς ἀπέϑα- 

ἐὐτν ΤΕ  ἐπενεῖς ΠΩ τ 99 ΠΕΣ 
γεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν χατὰ τὰς 

γραφάς, 
4. Καὶ ὅτι ἐτάφη, χαὶ ὅτι ἐγήγερται 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη χατὰ τὰς γραφᾶς, 

ὅ. Καὶ ὅτι ὥφϑη Κηφῷᾷ, εἶτα τοῖς 
δώδεχα. 

θ. Ἔπειτα ὥφϑη ἐπάνω πενταχο- 
σίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλεί- 

ογες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ χαὶ 
ἐχοιμήϑησαν. ἔ τβ: τ ἐ, ᾿ 

“. Ἔπειτα ὠφϑὴ Ι͵αχωβῳ, ἔπειτα 

τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. 

8. Ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ 
ἐχτρώματι ὥφϑη χάἀμοί. 

9, Ἐνὼ ’ Ἷ « ἘΣ - 

᾿ ᾿γὼ γάρ εἶμι ὃ ἐλάχιστος τῶν 
ἀποστόλων, ὃς οὐχ εἰμὶ ἱκανὸς χαλεῖ-- 

. 
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6 πὶ ΠῸΠ ἱηΠάρ!θι5 Γοα δαρΙ θα. 

51 ΘΥΡῸ οοηγθηΐϊαὺ ἀηΐγοσία, ΘοοΪο[8 
ἴῃ ἀπὰμη οὗ ΟΠΊΠ65 Ἰησιιΐθ ἸΟαα ΔΗ Γ, 

ἰηύγθηῦ δαΐίοπη ἰάϊοίδο ἃυὺὺ ἰπῆάο]θ5, 

ΠΟΠΏΘ ἀϊοθηῦ απο ᾿ηΓΔ} 1015 Ὁ 

51 δΔαΐθπὶ ΟἸΊΠΘ5 Ῥτορ μούρη, ἰηὐγού 

δαΐθη 415 1 46]15. γ6] ἰάἀϊούα, οοηνίη- 

ΟἸδα 80 ΟΠ 5, αἰππἀϊοαῦαγ ἃ οπι- 

ΠἰΡπ5, 

Οοοαϊία, οοΥϊβ οἰ τηδηϊΐοία Παηύ, 

οὐ ἰἴὰ οαάθηβ ἴῃ ἔδοϊθιη δά ογδιῦ ἀθυτχῃ, 

ῬΙΟΠαἐϊδη8 αα0α γργθ αἀθβ ἴῃ συ 5 [1Ὁ. 

Θυϊὰ οΥρῸ ἰδ, ἔγαύγοβ ἢ πὶ Θοηγθ- 
εἰἐ15, ὉΠΌΒΑ 546 γϑ [γΓαπὶ ὈΓΔΙπηατη Π8- 

Ὀού, ἀοούτ!ηδπι μα θοῦ, ΔρΟΟ ΔΙ ἢ παροὺ, 

Ἰπσαδπι παροὺ, ἱπέθγργθίδιϊοηθη μαυρῦ: 

ομληΐα 8.4 δοαϊβοδύϊοπθιη βαπέ. 

δῖνθ ᾿ἰηραδ αἷβ Ἰοφαϊξαγ, [ΘΟ Πα ππὶ 
ἄποβ. δαῦ αὖ τησ] την ἐγθ5, οὐ ΡΥ ρᾶγύθϑ, 

οὐ ἀππ5 ἱπίργργθίθυυσ. . . .. 

Νούαπι σοθὶβ ἕδοϊο, ἔγϑίγθβ, ουϑῆρθ- 
Ἰὰπι αποα ῬΥδθάϊοδνὶ γοθῖβ, αποᾶ οὐ δο- 

ΘΘΡΙΓΒ, ἴῃ 4ὰο οὐ [{815, 

ῬοῚ αιυοά οὐ [Ινδπηὶ, αὰᾶἃ ταίϊοηθ 

ῬΓΔΘαΙΟΔυ θυ. γὙ00]5 (1 ὑθηθῦϊβ, π|ΠῚ [Ἰ 

ἔτα τὰ ΟΥΑΙ [{18. 

Ττυδαϊαὶ οηΐπὶ σ Ὁ]8 ἴῃ ΡΥπηῖβ, αποάᾶ 
οὐ δοοορὶ, παοπίαπη ΟἸΥ ΓΒ τπογύατιβ 
ΘἰΌ ῬγῸ ρϑοοδίϊβ ποί(γ]5 (θουσπᾶάππι [ὉΤ]- 

Ῥὔσ 85, 

ΕΛ φαΐᾷ [ΘραϊύτπιΒ οἱ, οὖ ααΐᾷ Ὑϑίαγ- 

Τοχιῦ ὑθυύϊα, αἰ Γδουσπάστη [ογὶρύσγδϑ, 

ΕΛ ααυἷδ νἱίαβ οἱ Οθρῆδο οὐ ροίὉ 880 
ὉΠ ΘΟΙΠΊ. 

ΠΤ. 6ἰπ4θ υἱίπβ δἰ ρ] 5 ααδᾶτη αῸ Πρ ηὐ5 

ἐγαίυιθιιβ [πιὰ], Θχ ααϊθὰ5 πη] πιδηθηῦ 

ἀϑατπιθ δάμαο, ααἰάδπι δαύθιη ἀουτηϊ θη, 

ΤΠ οπάθ νἱ[αβ οἱ ΙΔ 0000, ἀθἰπάθ ἃρο- 
[0115 ΟΥ̓  θ08. ᾿ 

. 

Νου }Πἢτὴ6 δαΐθπὶ ΟἿ ΠΠΊ ἐδ] 18} 

ΔΌΟΥ γΟ υἱΠιβ οἱ οὐ τη]. 

Ἐρο δηΐπὶ [ἈΠ| ΤΪ ΠἾ πητι5 ΔΡΟΓΦΟΪΟΥΤΠΊ, 

αὶ ΠΟΙ [ἘΠῚ ἀΐρηαβ νοοδυϊ ΔΡΟΙΓΓΟ]15, 



422 1, (ΟΕ. 15, 10---25. 

ἰἀϊἀάα. ἀραύὐ[ταύ} 8, ἀπ -Οἱ ντὰκ αἰκ ΚΙ Πη σαί. 

ΧΝ, 10. Αἰμύμδηῃ δηίάϊ σαΐκβ ἴπη, [ϑϑὶ ἴπ), 45-ἰὁὸ δη[5 ἴ8 ἴῃ τηΐ5 

ΠΑΙΚα ἢἰ νυ, ἃ πηδηαρίζὸ ἵπὶ Δ] άϊπι δὐθάϊα! 4, [141 πϑάϊν᾽ 44], 

δἰμίῃδη πὶ ἹΚ, δκ δηί5 συίῃβ τη] ἢ} πηΪ5. 

11. ἴδπι αι μεμὰ τκ 14 πε μὰ 1άϊπάϊ, ἔνα τηδυ]απι 6} ἔνα ραϊάμπθ]- 

ἀδααίῃ. 

12. ΤΠπαπαδ πὰ ΟΠ υἸπ8 τηδη]αα, ἐπαΐοὶ αὑὐγάϊβ ὰἃ8 ἀάπιῃάϊπηι, 

Ὠνάϊνα Κυιμαηα [πἰηΐϊ ἴπ ἴΖνῖβ, ἐπαίοὶ υϑίϊαίβ ἀάαπξάϊπι πἰὉ 

138. ἴτῃ αθάϊ υϑίμαί5 ἀάυνῃάϊπη πἰ τ, πἴῃ ΟἸΥ 5. αὐγάϊϑ. 

14: Αὐμπᾶπ Ἰαδάϊ ΟἸγμα5 εἴ ὑτγάϊβ, [νατὸ πάυ  145-[ὁ πιδ- 
ΓΘΙη5. πηίδγα 1841} (ὁ σα]άμπθθῖπηβ ὑπίδγα άπ. 

158. ΒΙ1Π-ΠΔη-οἸλαπαα, σα] πρὰν ον 45 Ἐ σας 5, πηϊὰ νοὶ να 14 6-- 

αἀαμη ὈΪ σαΐπα, ἐπαίθὶ υὐγάϊαα, ΟΠ τα, {πᾶ πθὶ πὶ ταὐτά 14, (10 άϊ 

ἀάα!δη5. πὶ Ὀττο [8 π4.} ἢ 

10. 9Δ4}} Ἰαθάϊ ἄπκ ἀάυξμδηβ Ἐ πὶ αὐτο! ίαπα, πἷἢ ΟἸΥΠ π5. αὐτά ϊδ. 

17. ἴτῃ Ἰαυάϊ ΟἸΥ τὰ5. εἰ αττάϊβ, [ναὸ [Δ}} [ὃ σα!άπθοίηβ. ἴζγατα 

ἸΓ{0 14η-παῦ} {Π]ὰ 0} ἴῃ ἐλανδύσ έϊη. ἸΖνυαγά πη]. 

18. ΤΠδηὰἢ 74{}-(Πάϊ σα Πδραηάδηβ ἴῃ ΟΠ ε άπ {γα κνιπδαδάπη. 

19. «041 ἴῃ {π|Ζάϊ ΠΠΡάϊπάϊ [ἀϊπά1}] Ἐ ἴῃ ΟΠ ΥΓ άπ νη] ηδηβ {ΠΠ 1 

{Ππδἰάϊηθι, δὐπηδίςάϊ! [Ἰὰπὶ 4]]ἀϊχζα πηαηπᾶ. 

20. ἴπ πὰ ἐπαπάὸ ΟΠ π8 ἀττάϊβ τ ἀάπιπάϊπι, «πα δἰ η5 

σα Πραπαάδηδ ναύγ μη Ἔ, 

21. ὕ]πιδ ἀπκ ἐπαίγ] πηϑηπηδη ἀάπί!5, 14}} {πδιῖγ τπδηηδη ἃ.8-- 

(5 ἀἀπιίμάϊζα, 

22. ὕὉπιδ (ναίνδ ἴῃ Αἀδηλα 4114 σαἀάπίηπαηά, [νδῃ ἵπ ΟἸτ άπ 
411 ἀϊ ρα κνιπηδπα, 

29. Αὐδίμαη ἢναυ)ζα ἴῃ (δἰηπάϊ ἰδνάϊ: δηδίιδἀθίη8 ΟἸΥΓ8, 

{πα γί ἢ-Πὰη {πάϊ ΟἸγ άπ, ἐπάϊθι ἴῃ Κναμηα 15 (νη) η6). Ἐ 

24. ὙΤΠαίῃγδιΠ- (πη Δηθῖβ, ἐπα Δπδῇ] ἢΪ 0 ἐπ πα παι σαΐμα 14} 

αὐΐη., πδη σαύδίγ! 0} 81} τοὶ Κ᾽} 15. 18} να] ἀπ η}15. 78}} τη άϊ5. 

20. 5Καὶ ἄμπκ ἴβ ἐπ πἀδηη «ππᾶ ἐπα οἱ ρϑ]αρη ἢ σα 4188 



1. Ο0Ε. 15, 10---25. 

σϑαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐχ- 
χλησίαν τοῦ ϑεοῦ " 

ΧΥ, 10. Χάριτι δὲ ϑεοῦ εἰμὶ ὃ εἶμι, χαὶ 
ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ χεγὴ ἐγε- 
νήϑη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάνγ- 

των ἐχοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλὰ ἡ χά- 
ρις τοῦ ϑεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 

11. Εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐχεῖνοι, οὕτως 
χηρύσσομεν χαὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 

12. Εἰ δὲ Χριστὸς χηρύσσεται ὅτι 

ἐγήγερται ἐχ νεχρῶν, πῶς λέγουσιν 
τινὲς ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεχρῶν 
οὐχ ἔστιν; 

13. Εἰ δὲ ἀνάστασις νεχρῶν οὐκ 
ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται" 

14. Εἰ δὲ “Χριστὸς οὐχ “ἐγήγερται, 
χεγὸν ἄρα χαὶ τὸ “κήρυγμα ἡμῶν, χεγὴ 
δὲ χαὶ ἡ πίστις ὑμῶν" 

168. Εὐρισχόμεϑα δὲ καὶ ψευδομάρ- 
τυρὲς τοῦ ϑεοῦ, ὅτι ἤγειρεν τὸν Χρι- 
στόν, ὃν οὐχ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νε- 
χροὶ οὐχ ἐγείρονται. 

106. Εὶ γὰρ γεχροὶ οὐχ ἐγείρονται, 
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται" 

17. Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, 
ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις ὄπ δ 

18. “2ρα χαὶ οἱ κοιμηϑέντες ἐν Χοι- 

στῷ ἀπώλοντο. 
19. Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτη ὃν Χριστῷ 

ἠλπικότες ἐσμὲν μόγον, ἐλεεινότεροι 
πάντων ἀγνϑρώπων ἐσμέν. 

(). Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ 
γεχρῶν, ἀπαρχὴ τῶν χεχοιμημέγων. 

21. Ἐπειδὴ γὰρ δὲ ἀνθρώπου ὁ 
ϑάνατος, χαὶ δι ἀνϑρώπου ἀνάστασις 
γνεχρῶν. 

22. Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿“δὰμ πάν- 
τες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως χαὶ ἐν τῷ 
Χριστῷ πάντες ζωοποιηϑήσονται. 

28. Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ᾿Ἰδίῳ τάγματι" 
ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χρι- 
στοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, 

24. Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδοῖ 
τὴν βασιλείαν τῷ ϑεῷ χαὶ πατρί, ὅταν 

χαταργήση πᾶσαν ἀρχὴν χαὶ πᾶσαν 

ἐξουσίαν χαὶ δύναμιν. 
-" ᾿ Ό Δ Α͂ 2 

20. Ζ]εἴ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρις 
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ἀαΟ δ πὶ ῬΘΥΓΘΟἐ5. [ἀπ΄ ΘΟ Ο]ο ἥδυα ἀθὶ: 

αταύϊα, δαύθῃ) ἀθὶ [ἀπὲ 1ᾷὰ αποά [Ἐ1Π|, 

οὐ ρταίϊα, οἷὰβ ἴῃ τὴ γδοῦϑι ΠΟῸῚ ἐαϊύ, 
[ο Δρυπάδηνιιβ 1115 οὐ ἸΔΡΟΥδτΐ ; 

ΠῸῚ ΘρΡῸ δαΐθῃι, [64 σταύϊα ἀθὶ πηθοῦτη. 

δῖνθ δηΐπὶ ΘρῸ [ἵν 111, [10 φργδϑαὶ- 
απ. οὗ [16 οΥθα Ἰἀ 1 {{15. 

ΚΙ δαύριη ΟἸὨΥ 8 ργδϑάϊοαύαν, αποά 
ΤΘίαττοχιῦ ἃ τπιουύαϊβ, αποιποᾶο αυϊ δὴ 
ἀϊοπηῦ ἴῃ στο ὶβ αποηΐδηη ΥΘΙΥΥ δ οὐΐο ΠΊΟΥ- 

ξαοταπι ποι Θ[Ὁ ἢ 
51 δαύθιη τί ΥΥ Οὗ ο ΤΟΥ ΟΥΠῚ 101] 

οἴδ, ἤθαὰθ ΟΠ Ὁπ5 τϑίαυγοχιῦ: 

51 δαύΐθπι ΟΠ ΥἸ ὑπ8 ΠῸΠ Το ττοχὶύ, ᾿ηδ- 

ηἶβ δὐροὸ δἱν ργδϑάϊοαύο ποία, ἱπδ}]}5 

οἵ οὖ ἤάδθβ νο[γὰ, 

ΤηγΘηΪ πη Υ δαύθπι οὖ ἔα! ἰθ[[65 ἀοὶ, 

ἀαοηΐδη) ἔθ Ἐἰτηοπίαπη αἰχίπηαβ ΔΑΥΘΥΓῸΒ 

ἄθαμη απο [ἀδοϊδανουῖ ΟἿ Γπτη, α΄ Θτπ 

πο [πϑοϊῤανί [Ἰ ταοτύπ! ποη ΤΘ ἀρ ηὗ. 
Νδπ [1 τηουύααϊ ΠΟῸῚ ΓΘ ὈΥρηὐ, ΠΘ6ῈΘ 

ΟΥ̓ ΤοαΥσοσχ ῦ. 

Οποά [1 τ π8 πῸη ΤΙ Ὀσγοχὶῦ, τη, 

οἵ Πάθβ νοίγτα: δάπιιο θηϊπὶ δα ἴῃ 

Ῥοοοδύϊβ Ὑϑί115: 

Ετρο οὖ ααϊ ἀοτγτηϊουππῦ ᾿'π ΟἸὨΥΓἴο, 

ρου ΐ. 

51 1ῃ πδο νἱΐδ ὑδηύαπι ἰη ΟΠ ἴο ἴρ6- 
ταηΐθβ [ἀπιὰ8, τηἰ ΓΘ Ὀ]ΠἸΟΥΘΒ [ΠῚΠ5. ΟΤῚ- 

ΠΙθὰ5. ΠοΙπΙΠΙ θα. 

Ναὰπο δαίθπιη ΟἸγ π8 τρίαυτοσχὶῦ ἃ 

ΠΟΥ 15, ὈΥΪτ 8.86. ἀΟΥΤ ΘΗ τη. 

Θποἶ δ ΠῚ ΘΠΪΠῚ ῬΘ61 ΠΟΙΉΪΠΘΠῚ ΤΠΟΥ̓́8, οὗ 
ΡΘΥ Βομηϊπθιη ΤΘΙὈΥΤΘΟὔ]Ο ΠΊΟΥΟΙΊΠΗ. 

ΕἘΛλ Πουαῦ ἴθ Αἄἀδηϊ ΟἸΊΠΘ5 ΤΠΟΥ ΠΟΥ, 

ἰΐα οὐ ἰπ ΟΕ 0 ΟΠπθ 5. υἱνιβοδθαπίαγ. 

Τηυβαπίδαθθ δαΐθπι 1ἴΠ [Ο΄ ΟΓΪΠΘ : 

Ρυϊπα 86. ΟἸσΙ πιθ, ἀθῖπάθ ὨΪ αἱ [αηύ 

ΟΣ ἰπ δανθηύα οἱ α8, 
Ποῖπάθ ἢπὶβ, οὑπὶ ὑγδάϊἀουῦ ΥΘΟ ΠῚ 

ἄθο οὖ ραίτὶ!, οὰπὶ Θυϑουδυύθυ!ῦ ΟΠ] ΘΠΊ 

ῬΥΪποϊρδύσμη οὐ ροίο[ςαύθπι οὐ σἱγέα θμι. 

Ορογίοὺ δαΐθμη {Πππὶ ΤΘοηδΥΘ ἀοηθ0 



- 

424 1. ΟΕ. 15,.26---Ὁ1. 

ἢ] ηα5. 15. αἰ ἐὀέπηβ. ἸτηΠ18.ἡ 

ΧΡ, 20. ΑἸ ἄὰκ υἰιηάϊν!αα, αἵ ἔδίιηθ ἵπηπα. δέιαμη δα ἢ] Πα 5 

δαίαίγααα ἀάυίμα. Ἐ 

21. ἴτῃ ὈΙΓΠδ Κνιμι} (ἐπαίοῦ) Ἐ᾽ 4114 ἀβημάϊν!α Γπᾶ, θαίτμς ἐπαϊοὶ 

ἴηὰ ὑπδηδ, ἸΖθ() Ἐ πἰππηάϊν4α αὖ ἴπα πὸ 418. 

28. ΤΠδπὰἢ ὈΠῚΠ ὃ 4118 σακαπππη  {ἸΚ [αὐγαὶ πηιηα, ἐπαηαίῃ-- δ ἢ 

ἴ5. ΠΠΡὰ (ἀππι5 σακαηη (Ἰκ ἔ [αύτα {παμητηα τ ηηά 1 ν) πα πη αὖ ἴπα ἐπὸ 

814, οἱ [1|άϊ σαῦῃ 411 ἴῃ 81] 611}: 

29. Αἰξμὑπάπ ἕνα ναύγκ]δηα {πΠ4ϊ ἀάυρ᾽άδηβ Ἐ ἔαύν ἀάπἐΠδη8 Ὁ 

͵αθάϊ ἅ1Π5 ἀάπίῃδηβ πὶ αὐτο ίαπά, ἀππῃνὸ ἰπάπ ἀάμπρ]αηάί(α) ἘΞ ἔαύτ 

1η8 ! 

90. Ταυμνὰ ἐπμάμπ νοὶβ ὈἰγικΊ]άϊ [ἢ πὰπὶ ῃνϑὶ!ὃ ῃνὸἢ ὕ 

91. Ῥαᾶρα ᾿ινδιηπη}) σαν] απ 5 Ἐς (1) ἴη Ἐ Ἰζναγάϊχοβ Ὠν!-- 

7ὸ5, Ὀγοιμη]αβ, ἐπδοὶ μπαθὰ ἴῃ ΟΕ άπ [δι ἔγάμπ]ϊπ ἀπ Ἀγ ἃ πημηὰ. 

92, Φ9αδάϊ ὈΓ ᾿Ἰηδηηδη ἀὰ ἡϊιζαῖ νάϊ ἴῃ ΑἸζα ὁ, ἢν ΤῊ15 μϑίό, 

Ἰα0ά1 ἀάπ!Πδηβ πὶ πτοία Ὁ, Μαίζαιη. 14} αὐσκαιη, πηΐδ ἀα πιδύν- 

σῖηδ ἘΞ σα [γ]]} 811." 

99. ΝῚ δἰαϊνχ]άϊηδάπ: ,γἱυυ] απ Ἐ Πάὰ σοάδηα σαναύγα)α ὉὈ]18." 

94, ὕ5{Κἀν]}}0} ἴΖνὶβ σαγα! πέαθα 74η-ὶ {γαναύνκ]άϊ! ἢ. ἀπκαπ ἢ 

(ἀκ) συῦῃβ (ἀπηάϊ παθαπά. ἀπ ἀϊν!κ|ὰ Οἴζνὶ5. τὸα]α. 

395. ΑΚοὶ Κυίμι ἤαπι5 Ἡνάϊνα τὐτοϊ πα ἀάπίπαπβῦ. 

ἘΠ πρὸ προ Ὁ Ἔν λατὰ ΥΠΙΗ ἴπιν 

47. ὅᾳ. ἔταμηα Ἰηδηηἃ ι18 δἰγύπμάϊ πη] 6] η5, ἃ δηΐθδὺ ΠΊΔΠΠ8, 

[γάπ]α, ἘΞ π8 ΠΙΠΠΪΠΔἃ. ᾿ 

4ά8. ἩνΊ]οΙΚ5 (ἃ τη] θη, [ν 8] 6 Κάϊ 741} ὑπάϊ τη] ἀθηδηβ; ἤν! ] 6 1 Κ8 

[ᾳ υἱαυ πη πακαηάα,, [ν4] 6 κάϊ 14} ὑπάϊ ἀξ Πα] Πα Κα πα 88. 

490, 7841} [ναἰνὰ θόγιμη πηδη] οί  Καπ Ἐ' {Π15 αἰτΠοηΐηβ, ἔνα Ὀδίγάϊπηα Ἐ 

7δ ἢ} {Πα ἢὐ {Π15. ΠΙΠΠ] ΠΑ Κα Πα]. 

50. Τπαΐα ἀὰκῈ Κνιμα, Ὀγοίμν]αβ, {Ππ61 ΘΚ 14} Ὀ] ἢ ἐπῖπ6]1- 

ῃδΙΓὰ σα ῃηβ σαΠἰΠΊΔη ἢ Πἰ Ἰπαριη, πἰἢ Υἱαγθὶ ὈΠΥΪΠΓΘΙΠ5. ΔΥΡ]ὃ νδ]γ- 

{11}. 

51. δάϊ, τὰμᾶ ἵἴζυ!β Κυϊμα: 411ἀ1 ἀὰκ Ἐ πὶ ραίν! απ, 101} 4116] 



1. ΟΟᾺ. 15, 26---51. ἀφἤ 

ουὅ (ἂν) ϑῆ πάντας τοὺς ἐχϑροὺς ὑπὸ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

ΧΥ, 26. Ἔσχατος ἐχϑρὸς χαταργεῖται ὁ 

ϑάνατος. 

27. Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπη ὅτι πάντα 
ὑποτέταχται, δῆλον ὅτι ἐχτὸς τοῦ ὑπο- 

τάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα" 
28. Ὅταν δὲ ὑποταγὴ αὐτῷ τὰ πάν- 

τα, τότε χαὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσε-- 
ται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὼ πάντα, ἵνα 
ἢ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 

29. Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτι- 
ζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἶ ὅλως νε- 
χροὶ οὐχ ἐγείρονται, τί χαὶ βαπτίζον- 
ται ὑπὲρ αὐτῶν; 

80, Τί χαὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶ- 
[τὲ 

σαν ὥραν; 
81. Καϑ' ἡμέραν ἀποϑνήσχω, νὴ τὴν 

ὑμετέραν χαύχησιν, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. : 

82. Τὶ χατὰ ἄνϑρωπον ἐθηριομάχησα 
ἐν ᾿Πφέσῳ, τέ μοι τὸ οφελος; εἰ γε- 
χροὶ οὐχ ἐγείρονται, Φάγωμεν χαὶ 
πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποϑγήσχομεν. 

38. ΜηῶΠὴη πλανᾶσϑε' φϑείρουσιν ἤϑη 
χρηστὰ ὁμιλίαι. καχαί. 
34. ̓ Εχνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρ- 

τάνετε" ἀγνωσίαν γὰρ ϑεοῖ τινὲς ἔχου- 
σιν. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ (ΞΞ λέγω). 

85. .4λλ᾽ ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται οἱ 

γεχροὶ; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;... 
40. ᾿4λλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματιχόν, 

ἀλλὰ τὸ ψυχιχόν, ἐπειτατὸ πνευματικόν. 
41. Ὁ πρῶτος ἄνϑρωπος ἐχ γῆς χοΐ- 

χοὸς, ὁ δεύτερος ἄνϑοωπος (ὁ χύριος) 

ἐξ οὐραγοῦ. 
48. Οἷος ὃ χοϊκός, τοιοῦτοι χαὶ οἱ 

χοϊχοί, καὶ οἷος ὃ ἐπουράγιος, τοιοῦ- 
τοι χαὶ οἱ ἐπουράνιοι" 

49. Καὶ χαϑὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰἴ- 

κόγα τοῦ χοϊχοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν 
εἴχονα τοῦ ἐπουραγίου. 

ὅ0. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι 
σὰρξ χαὶ αἵμα βασιλείαν ϑεοῦ χληρο- 

γομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ. ἡ φϑορὰ 
τὴν ἀφϑαρσίαν χληρογομεῖ. 

51. Ἰδοὺ, μυστήριον ὑμῖν λέγω" 

γ- 

Ῥοηῃδὺ ΟἸΏΠΘ5 ᾿ΠΙ ΠηΪ 05 [Ὁ ρ αἰ θιι5 οἷ α5. 

Νου ἃ, δαΐομι ἰηϊπηῖοα (ο[ θέαν 

ΤΊΟΥΒ,. 

Οπιπΐα θηΐτη [Ὁ ᾽Θοἷῦ [Ρ ροαϊθα5 οἰ. 

απ δαΐθηη αἰοαύ Οτηηΐδ, Γαϊοοία (ππὸὺ 
οἷ, ἴπθ ἀπθῖο ρυδθίθυ ΘΠ αὶ [ἀρἰθοὶῤ 

οἱ οτηῃϊᾶ: 

Οαπὶ δαΐοθια [αδ᾽θοία {πους 1111 οἸ1- 

πηἶὰ ἕὰπς ἰρίθ Π]ὰ5. [ἀρ᾿θούαβ ουὶὺ 1}}1 

αὶ ΠΠῸϊ [ὈΡ᾿Θοἱῦ οτππΐα, τὖ] Ὁ ἄθα5. ὁΠ1- 

ἶδι ἴῃ ΟΠ. 

ΑἸτοψαίη ααἰᾷ ἑφοϊθπέ ααἱ ὈαρυϊΖαηΐαν 

ῬΙῸ πηουύαϊβ, [1 ΟΠΊΠΪΠΟ ΤΠΟΥΡΪ ΠῸῚ Τ8- 

[τραπῦ ῦ αὐ αυϊά οὐ Ῥαρεϊζαπίαῦ ῬΓῸ 
1115 

τὺ αὐἰά οὐ ποβ ῬϑΙΟΙὑδπ" ΟΠΊΕΪ 

μου 
Οοὐϊάϊα πιουΐου, ῬΘΥ Ὑϑίτδιη ο]ΟΥ Δ ΠῚ, 

ἔγαίτοβ, ααδηὶ Πᾶρθὺ ἴῃ ΟἸγ 0 [οἴα 
ἀοτηΐπο ΠΟΙ[[ΤῸ. : 

51 Γδουπππη Ποτη!η 6 πὶ δα Ὀοία5. Ρὰ- 

σηδΥὶ ΕΡΠΘΙ͂, αυϊὰ πὴ ργοάοϑίς ὁ δ᾽ 

σπογέαὶ 0 τοίατουπέε, Μίδηποθτητβ οὗ 

ῬΙΔΙΠῸΚ., ΟΥΔΒ ΘΏΪΠΠ ΠΊΟΤΙΘΙΠΠΙ. 

ΝοΙ 6 Γβἄπεὶ. ΟΟΥταμηριηῦ ΤΊΟΤῸ5 θο- 

ΠῸΒ. ΘΟΠΙοσαΐα πηδ]8ἃ. 
ἘνὶρΊαΐο ᾿α 66 οὐ πο] 106 ῬΘΟΟΔΓΘ : ἵρπο- 

ταηύϊδτη ΘΠ ἀδὶ ααϊᾶδπη Ὠδθοπύ. Δά 

Του θυθ ὐϑηη γὙ ὉΪ5 ἸΟΘΌΟΥ. 

Βοα ἀϊοθὺ αἰϊψαὶϊβ. Θαοπιοάο τϑίαγραηῦ 
χποτίαὶ ἢ 4881} δυαΐθπὶ σοτροτο σϑηϊαηῦ 

θά ποὸὰ ρτϊαβ αποᾶ [ρ᾿τ]ξ816 οἱ, [βὰ 
ααοά δηΐπη8 16 οἵ, ἀρίπᾷθ ααοᾶ [ρ᾽νῖξα 6. 

Ῥυΐπηαβ ποπῖο 46 ὑθυτὰ ὑθιτθηι5, [θ- 

ΟΠ ἀπ Ποο ἀθ οδ6]0ο. 

ΘυΔ115 ὑθυῦθηβ, ὑ8165 οὖ ἐθιγθηὶ, οὗ 

4815 οδ 6] Ὀἰ5. ὑδ]65. δὺ οδϑὶ (65: 

Τοῖϊθαν Ποῦ ΡοΥ δ ΥΙΤΩ5 ἱπηδ 6} ὕθτ- 
Γ6Πΐ, ῬοΥΐθπηὰβ οὐ ἱπηδρίπθπη Ο86]6[{15. 

Ηος δαΐθπι αἶἰθο, ἔγαίγθβ, ααοΠἾ8 ΠῚ 

Ο810 οὐ [Δποτιΐβ Τορπ απ] ἀοἱ Ρο[Π6Γ6 

ΠΟ Ῥο[[απῦ, ΠΘαὰ6 ΟΟΙΤαΡρύϊΟ ἱΠΟΟΙΤᾺΡ- 

ὑθ]8η ΡΟ 610. 
Ἐδο6 τηγίξουίαπι το 8 ἀΐοο. ΟΠΊΠΘ5 



420 1. Ο0Β. 15, 523---16, 7. 

ἸηΠπΊ4 4] Π68, 

ΧΥ, ὅ2. ὅϑυηβ, ἴῃ Ὀγδῆνα Ἐ ἀπρίηβ, ἴῃ ρα Πῖη ἐπαϊπαύγηα. ἐπαϊπδύτ- 

Π610}} ἘΞ ἀπ ἘΞ 14} ἀάαξΠπδηβ ἀδίξαηάαπα πητίαν]άϊ. 18} νοὶβ Ἰππηάϊα- 
͵]8η6δ. 

59. ΚΟ ΤῸ ἀὰκ Ἐ ἐπδία Υἱαυ] σα μδηηδη πηγαγθίη 4} ὑπαΐα 

αἰνδηῦ σα ἢϑη η τΠα ]ν Δ η6]η. 

54. ΤΠπδμαίῃ-Πδη {παΐα (οἸαυν]ὺ σανδβΊδαα πηγαγοη 14} {παΐα) ἢ 

αἰνδηῦ ρσαναβΊδᾶα ππα]νδηθὶη Ἐ, ὑπ ηὰ}} ναί 1 ναύγα ὑπαΐα σδιηδ- 

Πα ΟΠαροκν5 Ἐ νυ ἀάπίμιι5. Ἰῃ [Ἰρ]18΄. 

ὅ0. Ἦναδι {Ὁ σαΖὰβ {πΠ61η5, ἀάπιπ(δ)α Ἐ Ὁ να Τ(Ὁ [ἸΡῚΒ ἐπαῖπ, [8178 Ὁ" 

ὅ0. Αὐβίμδη ραζᾶβ ἀἀπίπάπβ ἔγαναύγῃίβ, ΤΠ τηδῃἐβ [ταναύγηἰά 5 
νι ἢ. 

57. ἴῃ σαῦμα ἀν Πα6} Ἐ, ἴΖοὶ Ἐς σα πη [15 ΠρῚβ ὑπαίγἢ ἐγάπ᾽αῃ ἀη- 

(ἄγαθα ἰδίᾳ ΟΠ τα Ἐ, 

ὅ8. ὥὄνδϑὶ πὰ ἢ, Ὀγόίῃν)5. τηϑηάϊ ΠΠαῦδη5, ἰα]ρ]ά] νυ μά ἢ, αη- 

ϑαναριαάϊ, αἰαυ ]Π]Π ἀδη5 Ἐ ἴῃ ναύγνῶ ἔΓά}1Πη5. [Ἰπϑἰπὸ, νἹύδη 88 

ὑμαύθι δυθάϊαβ ἴζναγα πἰ Ὁ Ἰάπία, ἴῃ τά) η. 

ΧΥῚ, 1. ἴτι Ὀἱ σαθαύν ἐπαία ἐπάϊπι νοΐμαιη, ἰναίνὰ ρσαγάϊαϊ!4α δἱς-- 

ΚΙ β᾽όιη (δ! αὐ ἢ, [νὰ 7811 15 (άθ} {}. 

2. Απαμναι]δπὸῃ Ἐ (θα ἤναι] σα ἴσγαῦα ἔγαμη [15 {ΠΡ η 18ρ-- 

11, παΖα]8Πη 5 Ὁ πδίοὶ Ὑἱ]ϊ, οἱ ἢἰ, 188 Κυπάπ,: ἐμ ππθσαν 

γα Πά]. 

3. Αἰὐμύμδη ὈΙπὸ Κνίπια, ἐπδηζοὶ σα ἢ, {παῖ Ὀὐκὸβ ὑπ ῃ5 

([ἀπά]ὼ Ὀγσθαη δη Ὁ ἴσνατὰ ἴπ [αἰγι[] ὃ]. 

ά, 1}1 ἔπη 7αάϊ {Ὁ τ" ναί ρα] Πα η, σα] Πα πη10}} ΠΠ]8. 

ὅ. Αἰὐμύμδη Κνίμηα αὐ ἴζνὶβ, ὑπδη Μακίαδη)]α π8]6 1 πὰ. Μακί-- 

ἀδη]ω ἀὰκ {παίτῃρσασρα. 

θ. ἴπι δὲ ἵζνὶς νάϊοϊ (]}ὰ ἀϊιμυπάα Δ υἱμένιι υἱα, οἱ 785. πὶὶκ 

ϑαίδπα]ά 1} ἐπ] ηναά} ὑπὸ Ἰκ νταίὸ. 

. ΝῚ νἱ]άϊ ἀὰπκ ἴζνὶβ πὰ ὑπμαίγ ] 6 πη 5. (δ! νδῃ ; πη νἄπ]α ἢ 

τἶκ νὸ ᾿νϑι]ὸ []]ὰη αὐ ἵζνὶ5, Ἰαδάϊ ἔγάυ)α ἔγα! ΦΌΗ. 



1, ΘΟΕ εν 16, 7. 

πάντες (μὲν) οὐ κοιμηϑησόμεϑα, πάν- 
τες δὲ ἀλλαγησόμεϑα, 

ΧΥ, ὅ2. Ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπὴ ὀφϑαλμοῦ, 

ἐν τὴ ἐσχάτῃ σάλπιγγι" σαλπίσει γάρ, 
χαὶ οἱ νεχροὶ ἐγερϑήσογται ἄφϑαρτοι 

καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεϑα. 

809 ΠΕΣ γὰρ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐν-- 
ϑύσασϑαι ἀφϑαρσίαν χαὶ τὸ ϑνητὸν 
τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀϑανασίαν. 

54. Ὅταν δὲ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐν- 
δϑύσηται ἀφϑαρσίαν χαὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο 
ἐγδύσηται ἀϑαγνασίαν, τότε γενήσεται 
ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος Κατεπόϑη ὁ 

ϑάνατος εἷς νῖκος. 
ὅδ. Ποῦ σου ϑάνατε τὸ κέντρον; 

ποῦ σου ἅδη (Ξε ϑάνατε) τὸ γῖχος; 
ὅ0. Τὸ δὲ χέντρον τοῦ ϑαγάτου ἡ 

ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας 
ὁ νόμος" 

57. Τῷ δὲ ϑεῷ χάρις τῷ διδόντι 
ἡμῖν τὸ νῖχος διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ὅ8. Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, 
ἑδραῖοι γίγεσϑε, ἀμεταχίγητοι, περισ- 
σεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ χυρίου πάν- 
τοτε, εἰδότες ὅτι ὁ χόπος ὑμῶν οὐκ 

ἔστιν χενὸς ὃν κυρίῳ. 

ΧΥ͂Ι, 1. πεοὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἷς τοὺς 
ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκχλησίαις 

τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 
2. Κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος 

ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιϑέτω, ϑησαυρίζων 
ὅ τι ἂν εὐοδῶώται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλϑω, 
τότε λογίαι γίνωνται. 

8, Ὅταν δὲ παραγένωμαι, ος ἐὰν 
δοχιμάσητε, δι ἐπιστολῶν τούτους 
πέμψω ἀπενεγχεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς 
Ἱερουσαλήμ : 

4, Ἐὰν δὲ ἢ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πο- 
ρεύεσϑαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. 

ὅ. ᾿Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν 

Μαχεδονίαν διέλϑω" Π͵αχεδονίαν γὰρ 
διέρχομαι, 

θ. πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμεγῶ 
ἢ χαὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προ- 
πέμινητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 

7. Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ 
Ἰδεῖν᾽ ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖ- 
γαι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ. 
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ααϊάρι ὙΘΙ Τρ Πηι5, [6 ΠΟ ΟΠΊΠΘ5 1Π1- 
γα ὈῚ ΠῚ 

Τη τηοπηθηΐο, ἴῃ ἰού ΟΟῸ]1, ἴῃ ΠΟΥΪ5- 

ἤπια ὑὰρα: οαπθῦ θη πη, οὖ τηουίαϊ ΓΘ [Γ- 

σοηῦ ἱπΟΟΙΤΡΟΪ, οὗ ΤῸΝ ἰπητητθα ὈΙ ΠΉΠΓ. 

Ορογύθῦ παῖ σου ρ 1 0116 Ποο ἱπάπιοτο 
ἱποουταρύθ! πὶ, οὖ τηουύϑ]θ μος ἰπαπο γ0 

ἱπητηοτ δ θη. 

αὐτὴ δαΐοτα τηοσέϑ]θ πος ἱπάπιου!ῦ 1π|- 

χτηογία]! αΐθπι, ἔππο Ποῦ [ὉΥπη0 4] [οὐ ρύμ 5 

οἵ Αδἰουρύ οἵδ τηοῦβ ἴῃ υἱ]οίουϊᾶ. 

ΤὍΡῚ οἵδ, σποσβ, υἱούουι ὑπδ ἡ ὉὉ] οἰ, 

ΠΊΟΙΒ, [πα ]αβ. ὑπ 7 

δυσα 5. δαΐθπι ππουτ]5 ροοσδύαπη οἰ, 

γἰγύαβ γ61Ὸ ρθοοδῦϊ ἰθχ. 

60 ϑαυύθιη ρογαίϊαβ, απἱ ἀθαϊῦ ΠΟΡΪΚ 
σἱούοτίατι ΡῸῚ ἀοπηίππαμῃι ποίἊγιιτη [6 [11Π| 

ΟΠε απ. 
Ἰέδαιοθ, ἔγαίθβ πηθὶ ΑἸ] θούϊ, [Δ 1165 

οἰδούθ δὺ ἱπιπο }1165, Δα πα δηῦΐθβ ἴῃ ΟΡΘΥΘ 

ἀομηπὶ (Θπηρϑυ, (οἰθηθόβ ααοα ἸΔΌΟΥΙ τϑ- 

[Ὁ πο οἱ ᾿π8 18 'π ἀοτηΐπο. 

6 οοἸ]θούϊβ δαύθηι αὰαᾶ8θ Παπύ ἰῃ 

[ἀποίοβ, Ποῦ οΥτάϊπανὶ 66 016 115 Ο δ] δίϊδθ, 

ἰύῶ δὺ σοβ ἴδοϊίθ. 

ῬοΥ ἀπᾶπη [(Ὀθαὐ ἀπαβασίδαιθ τθ- 

[σὰπὶ ἂρ ἰθ ροῃμδὺ τϑοοπμάθηβ ἡποά 

οἱ ῥ᾽ δοαθυῖθ, αὖ ΠΟῸῚ ΟἿΠῚ ὙΘΠΘΙῸ {πΠῸ 

οοἸ]Θοὗδθ βδηῦ. 
αὐτὰ δαύΐθπι ΡΥ ΘΙ Θ ἢ 5 670, 6005 ΡΤῸ- 

Ῥδγυθυῖ 5. ῬΘῚ ορ [(]85, ἢ 05 ταϊ ίδιη Ρ 6 - 

ἴουσθ στδίϊαμπι σοϑίνγαπι ἴῃ Ἠ]ΘΓα Δ ]6 ΠῚ: 

Θυοά [Π ἀἴσπαπι [αθυὶῦ αὖ οὐ ΘΡῸ ΘΔ ΠῚ, 

γπηθοῦμῃ ἰδαπηῦ. 

ὙΘηΐδπ δαΐθηη δᾷ στὸβ οὑπὶ Μίδοθ- 

ἀοπίδηη ΘΙ ΓΔ Π51610 : π8πὶ Μδοθάοη δ Πι 

ΡῬΟΥΓΔΏΉΒΙΘΟ. 

Αρυᾷ τνοβ δαΐθπι [ου δ πη8 600 γΘ] 

οὐϊδιη Βίθιπαθο, υὖ γοβ π|ὸ ἀθάποδίϊβ 

αἀσοΟυΤΠ4 6. 16ΤῸ. 

ΝΟΪΟ οηΐπὶ σὸβ πιοᾶο 1 ὑγϑηβιίπ ν᾽ ά6- 

γ6; ἴῬοΥῸ ϑηΐπι π|6 814 δ Π ΠΤη ὑθιΡ ΟΥἽ 5 

ΤῊ ΠΟΥ ρα το, [1 ἀογηΐη 5 ΡΘΥΠΗ [τὶ , 



428 4 ΘΟΕ: 10, 8.--:239: 

ΧΥῚΙ, 8. Ὑι υΒ- πα Ἐ ἴῃ ΑἸβα ὁπ ἀηα Ῥαϊηξδκαυίτθη. 

9, Ἠαδύγαβ ἀπκ τηῖβ πϑ]υκηῦαα τπϊ κι! 74} ναύγ[νγοῖρα, 18} ἃΠ84- 

{Ὁ Π]ὺ5 τηδπαράϊ. 

10. Αἰμέμδη 7αθάϊ Κνϊπχάϊ Τοὶμηαύ ἐμ αΐπβ, (αν ἀ 1} ἘΞ οἱ ἀπαραπαᾶβ 
[Π]άϊ αὐ ἴζυ!β, ἀπέδ νύν ὑν {γάυ} 15. ναϊγκοιίῃ, [ναίνϑ 14} 1Κ. 

11. ΝῚ Ὠναβῆπη ἵπηπηα Γα ΚαΠΗΙ ; Τ{Π Ἰπί η α] 1 ἵπα ἴῃ σαναίγ ἢ], 

οἱ Κυϊπιάϊ αὖ 115. πϑῦθια ἄπκ ἴπα Π1Π ὈγΟΓΠ ΠῚ. 

12. Αὐπέμδη Ὀὶ Αραύ!δη ἐπᾶηα Ὀγδίμαν Ὀαηᾶν)α ἴΖνῖ5, {παΐίοὶ 

Ε]ὰ ἴπα Βαα ἢ, οἱ ἴβ Κυᾶπιὶ αὖ ἴζνυῖβ πη ἢ Ὀγόίμγιη. 18} ἀαπϊεδ ΠῚ 

γἃ8 Ὑ1]]ἃ, οἱ πὰ Κυδπι; 108 Κν μη, ὈΙπᾶ πμίϊαρ. Ἐ 

13. Μακάπιι, [ὰπάάϊάαἢ ἴῃ σαϊάπθοιπάϊ. νδίγα!οικὸ ἰάπ]άϊίῃ. ρὰ- 

ἐπναί 44 ΓΠάΤΕΠ. 
14. ΑἸ]αία ἴχναι ἴῃ ἐπδίῃνάϊ ναί Ππάϊ. 
156. Βιά)]α ἴχνίβ, Ὀγόίυ)αβ: νἱξαῖ ἢ σαγτα δία δηάπβ, ἐπαΐθι {1πᾶ 

δηδ ἀοἷη5 ΑΚαὶ] ἃ 181} ἀπ Δπαραμέ]α ἐμάϊηι νϑῖπατη σαίαςἀδά πη 

Πκ; 

16. ΕἸ πὰ 781) [ὰ5 αἰηάπε]άϊ! ὑπάϊπι [νὰ] οἰ Κάϊμ 18} ἃ]]άϊπι ὑπάϊπ| 

σαναύγὑγᾶπὶ 18} ὺ θά 1] Δ η 81]. 

17. Αὐμίπδη ἔασιπὸ ἴῃ Κυυπηβ 5 αϊδηάπβ 14} Εδύν ππαίάπβ 18} 

ΑΚαϊκάμπβ, απξὰ ἴσναῦαηα νδηϊηδ απ ἐπάϊ ἀ5Ὁ]Π1ἀ δα πη. 

18, Οαἰμνα τἀ άππ ἀπκ 181} τηθίπαπα Δ Πμπηδπ 18} ἴχναγδίηδ) ἢ. 

αἰ καπηάϊ ἢ πὰ {πὰ η5 [ν 8] ΟΊ Καη8. 

19. (ΟδΙ]απα ᾿ζνὶβ αἰ κι] β]πβ Αἰ άϊ5 ἔς σό] ἢ} ἘΞ ἸΖνβ. ἴῃ ἔγάα] ]η 

Πα ΑΚνα 7411 ῬΥΠΚα παῖ} Ἰηραγα]δη (οἰμάϊ δἰκκ] δ], δὐ ἐμπάϊπηθὶ 

78}} []78. 

20. (ΟΘὐὀϊ]απὰ ἴσνὶς Ὀγόξμσ)ιβ. ἃ1141.)}} σό! ἢ ἴζνῖβ τη ἴῃ ΕΠ] πάϊ 

νά]. ν 

21. (ΟΟὐϊοίηβ. πηϑὶηάϊ παηάάμπ Ῥαν](ά)αϑβ. 

22. 7Ταθάϊ ᾿νὰβ οἱ εἰ δίῃ. ἐγάυαῃ ἴδΐι ΟἸν τα, Ἐς δηδίμαίπιᾶ : 

ΠΠΔΥ8 ἢ δἰμὰ! 

23, Απῇβ ἔγάυἠη5 ἴδίαϊα. τηῖτἢ ἸΖνὶβ ! 



ΧΥ͂Ι, 8. Ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Πφέσῳ ἕως πεν- 
τηχοστῆς" 

ϑ. Θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη 
χαὶ ἐνεργής, καὶ ἀντιχείμεγοι πολλοί. 

10. ᾿Εὰν δὲ ἔλϑη Τιμόϑεος, βλέπετε 
ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς" τὸ γὰρ 
ἔργον χυρίου ἐργάζεται ὡς χαἀγώ; 

11. Μη τις οὖν αὐτὸν ἐξουϑεγήσῃ. 

προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνη, ἵνα 
ἔλϑη πρὸς μέ: ἐχδέχομαι γὰρ αὐτὸν 
μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

12. Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, 
πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλϑη πρὸς 
ὑμῶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν" χαὶ πάντως 
οὐχ ἦν ϑέλημα ἵνα νῦν ἔλϑη, ἐλεύσεται 
δὲ ὅταν εὐχαιρήση. 

18. Γρηγορεῖτε, στήχετε ἐν τὴ πί- 
στει, ἀνδρίζεσϑε, κραταιοῦσϑε. 

14. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γινέσϑω. 

1ὅ. Παραχαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί" 
οἴδατε τὴν οἰχίαν Στεφανῶ, ὅτι ἐστὶν 

ἀπαρχὴ τῆς ᾿άχαΐας χαὶ εἷς διαχογνίαν 
τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς" 

10. Ἵνα χαὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησϑε τοῖς 
τοιούτοις χαὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι 
χαὶ χοπιῶγτι. 

17. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στε- 
φαγᾶ χαὶ Φορτουνάτου χαὶ ᾿᾿χαϊκοῦ, 
ὅτι τὸ ὑμέτερον (Ξ ὑμῶν) ὑστέρημα 

οὗτοι (-- αὐτοὶ) ἀνεπλ ἤρωσαν᾽ 

18. ᾿ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα 
χαὶ τὸ ὑμῶν. ᾿Ἐπιγεγώσκετε οὖν τοὺς 

τοιούτους. 
19. ᾿“σπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐχκλησίαι 

τῆς σίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν χυρίῳ 
πολλὰ ᾿Αχύλας χαὶ Πρίσχα σὺν τῇ κατ᾽ 

οἶχον αὐτῶν ἐχχλησίᾳ. 
20. σπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ 

πάντες. ἀσπάσασϑε ἀλλήλους ἐν φιλή- 
ματι ἁγέῳ. 

21. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 

22. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύῤιον, ἤτω 
ἀνάϑεμα. μαραγαϑά, 

28. Ἢ χάρις τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ μεϑ' 
ὑμῶν. 

1. ΟΟΚ. 10, 8---28, 429 

Ῥοϑυηδηθθο δαύθπι ΕΡΠΟΙ ἀβαθ δᾶ 
ῬΘηἐθοο ἔθη: 

Οἰαπι Θηΐπι τη] ἱ ἀρογύαμι οἱ τηϑ- 

σησιη οὐ θυ άθηβ, οὖ δάγνθυ[υὶϊ τη]. 

51 δαύΐθιη υϑηρυϊῦ ΤΙ ποις, νἱάθίο 

πὖ [ἴΠ6 {ϊπιοῦθ [1ὖ ἃρια ἃ γοβ: ΟΡ ΘΗΪΠῚ 

ἀουλϊηϊ ορογαύθαν [οὖ οὐ ορο: 

ΝΘ αα]8. ΘΙΡῸ 1ΠΠππὶ ἰροσπαῦύ. 1)68άυ- 

οἰΐθ δαΐθηῃ 1] ὰπὰ ἰπ Ρᾷ66, αὖ γοηϊδὺ δά 

10: Θχρθούο θῃΐπὶ ᾿Π]Ππὰτὴ οατη ἔγαύθ8. 

1)ὴ8 Αρο!ο δαΐθηι ἢ αίγθ, μια] πὶ γ0- 

θαγὶ θὰ αὖ νϑηϊσοὺ δα γὺ5 επὶ ἔγδύσὶ- 

θὰ : οὐ αὐϊααθ πο ζαϊὺ γοϊαπίδβ αὖ παηο 

γϑηϊγοῦ, σϑηϊοῦ δυὐθηι ΟΠ οἱ νυϑΟῦ ΠῚ 

[αθυϊῦ. 

γιριαύρ, [αἴθ ἴῃ 46, ἰ τον ἀρί( 

οὗ οοπίογ δι] ηὶ. 

Οπιηΐᾷ γορίξγα, ἰὼ οαγϊξαΐο βδηΐ. 

ΟΡίϑουο δαΐθῃχ γοβ, ἔγαίγοβ : ποίεβ 

“ἀοχηαῃι ϑύθρμαηδθ οὖ Βουθψαμηδίί, 480- 
πΐδηη [ἀπ΄ ρΥἰμηϊὑα 6 Αομδῖδ8 οὐ ἴῃ πϊηΐ- 

[Ὀθυϊατη [ὩΠπούογ πὶ οΟΥαἰπαυθυπηῦ [6 ἸΡ[Ὸ5, 

Ὁ οὐ νοβ [δα [5 οἰαβηηοαϊ οὐ 
ΟἸηΐ ΘΟΟΟρΘυὐ οὐ ᾿δουδηΐὶ. 

αδαάθο δαύΐθμι ἴῃ ριδοίθηϊια ϑίθρμδ- 

πᾶθ οὖ Εοχύαηδϊι, οὖ Αοῆδίοὶ, ααοηΐδπι 

ἰἴᾷὰ ααοα τοῦ] ἀθογαῦ ἱρ[1 [Ὠρρ]νυθυαηῦ: 

᾿οἰθοθσαηύ θηΐπι οὐ τιθαπι [ρἰτἰσατα οὐ 
γϑίζαση. Οὐρποίοιίθ οὐρὸ ααἱ Παϊαδ- 
το αϊ [πηΐ. 

δαϊαίαηῦ γὸβ Θοο] θα ΑΠ86. δ'81ὰ- 
ἰδηῦ γὸβ ἴῃ ἀομηΐηο τησ]ύπτιη χα ϊα οὗ 

Ῥυϊίοα οαπὶ ἀοπιθίθοα, [ἀὰ ΘΟ ο]6 118, ἀραᾶ 

405 οὖ Ποίρίζου. 
δαϊαύαδηῦ γῸ5 ἔγαύγ8 5 ΟἸΠΠ65. 

᾿ΠΥ 100 πὴ ἴῃ οἰἴοαϊο [ἀποίο. ΄ 

δαϊαίαίθ 

βαϊαΐαίίο τὰθϑ, απ ΡΔ0]]. 

51. αυἱθ ποὴ ἃπιδὺ ἀομηηαπι [Θ[ἘΠ| 

ΟΒε απ, [Ὁ ἀπαίμομπια. Μαδγδηδίμδ. 

αταίϊα, ἀουηϊηὶ [οἷα γοθἱβΟΠῚ, 



480 Τ᾿ Ο Ῥ 1... ΡΟΘΕ Ἵ Ὁ: 

ΧΥ͂Ι, 24. Εὐϊαΐηνα τηϑίπα τα} Αἰ] άϊπι ᾿Ζνὶβ ἴῃ ΟἸγθα ἰδία. Ἐ ΑἸηδη. 

τ 6 Και γηἰππι ..Αἃὅ-.- ἀδεήπῖ: 
θὰ Καύνϊηὐῃίΐαπι ἔπιπηθ(!) ἡ ταδ]άα Τῦ πθ ΕἸΠΪρράϊ, να Κυδίμπῃ [ἀτηάϊ ; 

ἴ ἢ τηάϊβ ἐμπαρ οἰ Ὁ ΠΙΡΙη5 ἢ δἀραύ[αύ]άπβ. ἸηΓδηὐάϊ 
τη], υἱΐαη 5. ΑΠάϊ. 

Ὁ ΚΑΤΙΕΙΝΤΗΠΙ͂Μ ΑΝΤΗΛΙᾺ (ὠπαιιδαδηϊη. 

Ι, 1. Ῥαν]ὰβ ἀραύεαύ!αβ ἰδία ΟΕ ἐάπ5 ἐπαίτ. νη] ]αη σαΐῃβ 18} 
Τοιηηδ δῖ τι5. ὈγΠδν ἃἰκ Κα] δ] πη. σαί] {ΠπἰΖάϊ ν]}ηαΐη ἴῃ ΚΚ αὐγὶ πῃ ῦη 

1 Δ] ϊπη {Πάϊπ| γ6 18] {Πάϊτη υἱϑη δι ἴῃ 4114} ΑΚαϊ])άϊ. 

2. Απηΐβ ἴζν!β 18} σανδίγιϊ ἔαπη σαΐῃα αὐὐη πη δμηπηα 8} 

ἐτάϊήϊη ἰδία Ομ Γάα. 
3. ΤΠ ΙΓ ]Π5. ρα 74} αὐέα ἔγάυ)ϊπ8 ἀπίδυῖϊβ ἰδΓαἰϊ8Β ΟἸγ [ άπ, 

αἰΐα, Ὀ]ΘΙΠοΙπῦ 184} σαν 4]]άϊσζὸ σα!ῃ]αί ἐδ, 

4. 5861] ρδίμγ δία, πη8. δηὰ ἃ114ϊ ἃρ]ὸπ πηίαιάϊ, οἱ τηδρθὶπηδ 

γοῖβ βραύῃγα Π]8 ἢ {Ππδὴ8 ἴῃ 4]] ἀϊπ ἃρ]ῦμι {παΐγ ὑπὸ σαί], {ἢ ]- 

Ζά 161 ραύῃν δ 1 ΠΠ]ὰπὶ ΠΡ Π5. ἤδη σαΐΠᾶ. ' 

9. Σηἰὲ [ναϊνὸ αἰαγα π5. ΤῸ ἐπα]άϊηδ ΟΠ άπ8 ἴῃ ἀη8, [να ἴα 

{πὰ}. ΟἸΥ τα αἴν ἤ]α ΤῸ 14} ραςῃγ δ  οῖη5. πηίαγδ. 

0. Αἰμέμαηῃ 14 0Π|ὸ ἐπγ θ᾽ πη δ ἴῃ ᾿χναγάϊζοβ σαί]! ά18. 18}} πᾶ-- 

(6᾽πἀϊ8 {Π]|Ζὸβ. ναύγν δ ρσπβ ἴῃ {{ἰν 10} ἐπ]Ζὸ (ἀπηηῦ ὑπαυ]άϊηδ, {πΌ ΖΘ] 

784}: νοὶβ ν]ΠηΔ ΠῚ, 78}} νὅπβ πηίαγτα σαία]ριαα ἰαύν ἴζνιβ; 8 ΠπἰΠ8 

δα ΓΑ ΠΠ]αηαα, ἴῃ ᾿ἰσναγάϊζοβ ρα]! ά18. 18 πα(οἰπάϊ5 ; 

(. ιϊδηάδηβ, {πμαΐθι [ναίν σϑάδ!]δηβ ὑπα]άϊηδ [Ἰ]0}}, (ν 8) 18} 

σα] αἰ ἐἀϊ5. ναί 1. 

ὃ, [ηϊδ ΠΙ νἱ]οῖ πὰ ᾿Ζν]8. πηνοιίη5,Ἐ ὈγΟτγ7]15, 1 δρ]ὸπ ὑπί γᾶ 

{πὸ ναὐνπδηῦη ἀπ ἴπ Αἰάϊ, ἀπὲδ παἰαταί[ἀπ΄ Καύγιάϊ νϑίαμη τὰν 

μηδ], (ναϊν [Καιηάϊα δα οίμηᾶ ἘΞ πη5. 1411 ΠΌδη. 

9, ΑΚοὶ ΠΙΡδη5. ἴη τπ5 {ΠΡᾶπὶ ἀπάαπαῦι ἀάαϊπμάμβ μεαράϊα πη, . 

οἱ εἰ {[ΠΠάᾷᾺ]πηὰ ἰγάπδηδηβ ἀπ ἀπ {ΠΠ08Π|, αἷς ἀὰ σαΐμα ὑπδμῃηηδ α1- 

Γάδ] μη ἀάαίπδηβ, 



1. ΟΟᾺ 160,3. -- 2ΓΟΟΕ. 1, 9. 

ΧΥΙ, 24. ἩἯ ἀγάπη μου μετὰ πάντων 
ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (ΑΔἸμὴν). 

481 

Οδυίας τθᾶ ΟἿΠῚ ΟἸΠΠΪΡ5 γ οὶ ἴῃ 

Ομ Ιοᾳ. (Απιρῃ.) 

Πρὸς Κορινϑίους πρώτη, ἐγράφη ἀπὸ «ριλίππων [διὰ Στεφανᾶ 
καὶ «Ῥορτουγάτου χαὶ ᾿“χαϊχοῦ χαὶ Τιμοϑέου.] 

ΑΙ) ΟΟΒΙΝΤΗΙΟΝ ΠΤ. 

Ι,1. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰη- 
σοὺ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ χαὶ Τιμόϑεος 
ὁ ἀδελφὸς τὴ ἐχχλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ 

οὔση ἐν Κορίνϑῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶ- 

σιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ “Ἱχαΐᾳ. 
Ὁ. Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ 

πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
3, Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ, ὁ πατὴρ 
τῶν οἰχτιρμῶν καὶ ϑεὸς πάσης παρα- 
χλήσεως, 

4. Ὁ παραχαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ 

ϑλέψει ἡμῶν, εἷς τὸ δύνασϑαι ἡμᾶς 
παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ ϑλίψει διὰ 
τῆς παραχλήσεως ἧς παραχαλούμεϑα 

αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, 

ὅ. Ὅτι χαϑὼς περισσεύει τὰ παϑή- 
ματα τοῦ Χριστοῦ εἷς ἡμᾶς, οὕτως 
διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει χαὶ ἡ πα- 
ράχλησις ἡμῶν. 

θ. Εἴτε δὲ ϑλιβόμεϑα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 
παραχλήσεως χαὶ σωτηρίας τῆς ἐνερ- 

γουμέγνης ἐν ὑπομογῇ τῶν αὐτῶν πα- 
ϑημάτων, ὧν χαὶ ἡμεῖς πάσχομεν, χαὶ 

ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶνγ' εἴτε 

παραχαλούμεϑα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν πα- 
ραχλήσεως χαὶ σωτηρίας, 

7. Πιδότες ὅτι ὡς χοινωνοί ἔστε τῶν 
παϑημάτων οὕτως χαὶ τῆς παραχλή- 
σεως. 

8. Οὐ γὰρ ϑέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 
ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς ϑλέψεως ἡμῶν τῆς 

γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ ᾿4σίᾳ, ὅτι χαϑ' 
ὑπερβολὴν ἐβαρήϑημεν ὑπὲρ δύναμιν, 
ὥστε ἐξαπορηϑῆναι ἡμᾶς χαὶ τοῦ ζῆν" 

9, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπό- 

χριμα τοῦ ϑαγάτου ἐσχήχκαμεν, ἕγα μὴ 
πεηαδεβό Ες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τῷ ϑεῷ τῷ ἐγέιροντι τοὺς νεχρούς, 

ῬδΌΪαΒ. ἃροίίο!αβ. Το ἃ ΟἸΥ Γ ΡΟ το- 
Ἰαηὐαύοηη ἀ6ἱ οὐ ΤΊπιούμοιιβ ἔγαίθυ θοοΪθ- 

[1ὰ6 46] συδὸ ον Οουϊηθηϊ, οαπὶ [ἀπο δ 

ΟΠ θτι5. αὶ [αηὐὖ ἴῃ πηϊνουία ΑοΠδίδ. 

Οτδύϊα, νοθὶβ οὗ ρβᾶχ ἃ Ὧθο ρϑίγβ 

ὩΟΙγΟ οὖ ἀομηΐηο Τὰ ΟΠ Ρο. 

Βοπραϊοίαβ ἀθὰβ οὖ ρϑίβυ. ἀοῃηηὶ πο- 

(τὶ Ιοῖὰ ΟἸτΙΓΩ, Ῥδίθυ' ΠῊ] ΓΘ ΟΥ̓ ἀἸΔΓΌΠῚ 

οὐ ἄθιβ ὑοὐϊι5. ΘΟΠΙΟ] 018, 

Θαΐ σομ(ο] αν ΠῸ8Β 'ἰπ ομμηὶ {ΠΡ 8}8- 

ἀϊοη6 ποίιγϑ, αὖ Ρο[Πτηπὰ8 οὐ ἱρι]! οοη- 

[Ὁ] 605 αἱ ἰῃ οἵηηὶ ρῥτϑίατὰ [απῦ, 

ῬΘΙ Θχπογύα ομθπι ααἃ ΘΧΠΟΥ ΔΙῸ οὗ 
'Ἰρι ἃ ἀθο; 

Θαοηΐαιη [οαῦ ἃραπμάδηῦ Ρ8[ΠΠῸΠ65 

ΟΠ ἴῃ ποθ, ἴα οὖ Ρϑὺ ΟὨγἊςὰτη 

Δρυαπάδῦ σοῃίο]αίϊο ποίτγϑ. 

ϑῖνθ δαυΐύθμπι γα] πλα], ὉΙῸ τοί 

οχῃογίαίίομθ οὐ [αἰαΐο: ἴνθ ΘΧ ΠΟΥ ΔΙΠΕΪ, 

ῬΙῸ σοί δσπουίαίίομθ οὐ [α]υΐθ, αὰδθ 

ΟΡΘΥαύαν ἴῃ ἐο]ουϑηΐδ, Θαταἄθι 8 [{10- 

ΠῸΠῚ ααδ8 οὗ ΠῸΒ ρδύϊπηαν, οὐ ἴροθβ πο- 

[τὰ ἤἥττηδ ΡΙῸ γο ]8, 

δοΙθηΐθα ααοηΐϑη [1οὖ [011 ρΔ ΠΟ πὶ 
οἰ5, ΠῸ οὐδ οὐ ΘοΠ Ὁ] δ! 5. 

ΝΟ ΘὨΪΠῚ ὙΟΪΈΠτΙ5 γ0Ὸ5 ἸρΏΟΥΔΥΘ, ἔτᾶ- 
65, 46. ἐπθυϊαύϊοπθ ποίίτα ααδθ ἔδοίδ 
οἰ ἴῃ ΑΓ, φαοηΐδηι [ἀργὰ τηοάπιπι ρτἃ- 

γδύ! [ὉΤηὰ5 (ἀργδ, σἰσύαΐθηι, ἴα αὖ ἰ86- 

ἀργοῦ πὸ5 οἰϊδηι υἱγοῖθ: 
ϑθαᾷ Ἰρῇ ἴῃ πορὶβ ἰρί5. τρίρομ πὶ 

ὙΠΟ 5 ΠΑΡΌΪΠη5, αὖ ΠΟῚ {[πηὰ8 Πάθηΐθβ 

ἴῃ ΠΟ [64 ἴῃ 460, 4α] [αϑοϊδαῦ πιογέαοβ, 



432 ΡΟ ΞΊ, 10.552 

Ι, 10. ἵζοὶ τι8 Γνα]ϑι Κάϊπι ἀάπεμαμι πη5 ϑα!άα Πα. 741} σα]άπ(ε! ἢ, ἅὰ 

Ὁπδη 81 γϑηϊἀθάμππ), οἱ (7}4}} παύ!) ρα]άπίθιἢ, 

11. Αὐ ἸΠ]ρδηάδηι 78}} ᾿ζυὶβ ὈΪ πη8 Ὀϊαάϊ, οἱ ἴῃ τηϑηδρδΙΏΠη8, 

δηαγα ἢ] [ὁ ἴῃ ππ5 σῖθα ὑπαίγἢ Ἰηλπαᾶρδηβ νυ! πάδάάμπ ἔμύν πΏ8. 

12, Τ]ηὸ πνόίια!ϊ πηίαγα (ὁ ΤῸ νοιςν δά οὶ ταϊτΠν 6 π5. απ ἈγάϊΖοῦϑ, 

ἐπαΐθι ἴῃ ἀπ} } {Π|6]ηὴ 741} Ὠ]αἰγθῖη σαῖῃβ, πὶ ἴῃ παηααροίη [οἸκοἰηάϊ, 

ΑΚ ἴῃ δηί[ἀϊ συ! πβιηθίθμη Ἐς ἴῃ ὑπαϊηιηα [αίγνάμπ, Τ{ππ πἰαγαίἀὰ 

αὖ ἸΖν]8. 

19. ὕμιδ ηἱ ἃ]}ὰ τηδ]]αμ ἴΖν]β, α1]α ὑπῦθὶ ὡπαϊκκαηηά ἢ ἀπ ἐπάα 

ἦα! αὐ καηηάιῃ ; αἰμέμδη νὅη)]α, οἱ ἀπά ἀπαᾶϊ υἱκαπηάϊῃ. 

14. ϑναίνὰ (1ρ-}}" ρακαπηάΙιαδαπίῃ πη8 ὈΪ (πηαΐα, ἀπὸ ἢν α]}} 

Ἰζναγα {ΠΠὰπ|, [γαΐνὰ 78} [8 πηίαγα ἴῃ ἄαρα ἐγάπ]ϊη5 ἰδ[α15 ΟἸγ άπ. 

15. 94} {πϊΖάϊ ἐγάπάϊηδϊ! ὙΠ48. [αὐγεἷθ Κνπηδη αὐ ἴζυϊβ, οἱ δη- 

{πᾶγὰ δηϊῦ Ππερθάϊἀδα ο 0, 

10. «“4}} ἐμδίτἢ ἴζνὶβ σα]θι μη ἴῃ Μακιἀδη)α Ἐ 4} αἰτα αὖ Μα- 

᾿]απ]άϊ Κυϊπιαη αὐ ἴζυῖβ 1811 ἔγαπι ἸΖνὶβ σαί] πη πὴκ ἴῃ ἰππάϊα. 

11. Τπαϊαςῃ-(Πὰὴ πὰ τηϊζόη8, Ἰθάϊ ἀπίεδ 16.015 Ὀγαμία ἡ ἀ1}-- 

ὑπάπ ὑπαύϑὶ πϊῦ, ὈΪ [δϊκὼ {πᾶρκ]άα, οἱ [Ἰ]ά 1 Ἐ αὖ τηῖ5 ἐμαΐία 78 78 

74 παΐα πὸ πὸ 

18. Αὐμέπδη ἐγρονβ σαΐῃ, οἱ {παία ναύγ ἀπηίδι ἐπαία ἀπ ᾿ΖΥῚΒ 

πη Ὁ 180 ἰδ. Ἐ 

19. Τῇηξδ συΐῃβ ἤιηὰβ ἰδία ΟΠ α5, [λοὶ ἴπ ἴζν!β ἐπαῖτη. ὑΠ8 

[ν41]]πηδυ) ἃ Ἐ, {Πα 10} τη 1} 18} ΘΙ ΠΌδπα 141} Τοϊπιαύἐ παία Ἐ αἰ νυ ῃ 

Ἶα 71, πθ, ἃἷς ἴα ἴῃ ᾿τηπηα γαίῃ. 

20. Ἡνάϊνα πιδηᾶραὰ (ἄυΚ) ραμάϊϊα, συΐβ, ἴπ ᾿πηηα ὑμαύδ᾽ Ἶᾶ, 

ἀα{Π|- πὸ 16} ὉΠπαϊ}}} ἴηα ΑἸηδη, σαΐϊα ἀὰ νυ] άπ {Π|81}}Δ ἀη8. 

2. Αὐμίπδη [ἃ ραίῃν δ] 5. πη [15 Ἐ τ] ἢ ̓Ζνὶβ ἴῃ ΟΠ άπ 78} 

(ΑἸ ηβ. ἀπ5 σαί, 

22. Ψ8}} [Ἰρ])] 8. ἀη5. 11] οἱ θαηθ νϑὰϊ δηλ ἴῃ Παίν πᾶ 
ὉΠΙγδ. 



ὦ. ΟΟΝ. 1, 10---22. 438 

Ι, 10. Ὃς ἐκ τηλικούτου ϑανάτου ἐρ- 

ρούσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλ- 
πίχαμεν ὅτι καὶ ἔτι δύσεται, 

11. Συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐχ πολλῶν προς- 
ὠπων τὸ εἴς ἡμᾶς χάρισμα. διὰ πολ- 
λῶν εὐχαριστηϑῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 

12. Ἢ γὰρ χαύχησις ἡμῶν αὕτη 
ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως 
ἡμῶν ὅτι ἐν ἁγιότητι χαὶ εἰλικρινείᾳ 
τοῦ ϑεοῦ, οὐχ ἐν σοφίᾳ σαρκιχὴ ἀλλ᾽ 
ἐν χάριτι ϑεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ 
χόσμῳ, περιοσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 

18, Οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν 
ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινώσχετε ἢ καὶ ἐπιγιγώ- 
σχετε" ἐλπίζω δὲ, ὅτι χαὶ ἕως τέλους 
ἐπιγνώσεσϑε, 

14. Καϑὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ 
μέρους, ὅτι χαύχημα ὑμῶν ἐσμὲν 
χκαϑάπερ χαὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ. 

1ὅ. Καὶ ταύτῃ τὴ πεποιϑήσει ἐβου-- 
λόμην πρότερον ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἵνα 

δευτέραν χάριν σχῆτε, 
10. Καὶ δ ὑμῶν διελϑεῖν εἰς Μ1α- 

χεδονίαν, χαὶ πάλιν ἀπὸ ΜΜαχεδονίας 
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς χαὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προ- 
πεμφϑῆναι εἷς τὴν Ιουδαίαν. 

11. Τοῦτο οὖν βουλευόμενος μήτι 
ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βου- 
λεύομαι χατὰ σάρχα βουλεύομαι, ἵνα 
ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ χαὶ τὸ οὔ οὔ; 

18. Πιστὸς δὲ ὁ ϑεὸς, ὅτι ὁ λόγος 
ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐχ ἔστιν ναὶ 
χαὶ οὔ. 

19. Ὁ γὰρ τοῦ ϑεοῦ υἱὸς Χριστὸς 
Ἰησοῦς, ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν χηρυχϑείς, 
δὲ ἐμοῦ χαὶ Σιλουαγοῦ καὶ Τιμοϑέου, 

οὐχ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, αλλκ ναὶ ἐν 
αὐτῷ γέγονεν" 

20. Ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι ϑεοῦ, ἐν " 
αὐτῷ τὸ ναί, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, 

.-π ᾿ - ν 4 Ε] «ς ΨΕΣ 

τῷ ϑεῷ πρὸς δόξαν δ ἡμῶν. 

41. Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς 
“Χριστὸν χαὶ χρίσας ἡμᾶς ϑεός, 

22. Ὁ χαὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς χαὶ 
δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν 
ταῖς χαρϑδίαις ἡμῶν. 

Θὰ ἀθ ὑδηΐ5 Ῥϑυϊ 5 ΟΥΡαΪΌ πῸ5 οὗ 
Θιπιθῦ, ἴῃ ΠΌΘΠ. [ρΘΓΔΠπ5 “ποηΐδπι οὗ 

δάμπαο ὀτίριού, 

Αἀϊανδηθθβ οὐ συ θ]5 ἰῃ ογδίϊομθ τὸ 
ΠΟΡἾΒ, αὖ ΘΧ τηυ]δουπὶ ἔδοϊθ οἷὰβ. αὰδθ 
ἴῃ ΠΟΡΪΒ. οἱ ἀοῃδύϊοηἶβ ΡΘῚ τηυ]δοβ. ρτᾶ- 
{186 ἃρϑηῦι Ῥ7Ὸ ΠΟΡΪ5. 

Νδπι ρ]ογῖ ῃοίὑγῷ μᾶθς δἰ, ἐθ[{ἰπιο- 

Πἰαπι ΟΟηΟΙθηὐ8 8 ποίίγα 8, χαρᾷ ἴῃ [πὰ- 

ΡΙϊοϊλαΐύθ οὐ {᾿ποουϊζαίθ ἀθὶ, οὖ ποῃ ἰῃ 

[ἀρ᾿θηίϊα οαγ μα], [δα ἰπ ργαύϊα ἀοὶ οοπ- 
σου [ἃ] [ἀπλπ5 'π πηαπᾶο, ραηαδηῤία δὰ- 

ἔθη δά γοϑβ. 

ΝΟ ΘηΪπὶ 8118, [ΟὐἹ δ᾽ μηὰβ. γ 15 4αδπι 

ααδθ ἸΘρῚ [Ὁ15 δῦ σορποίοἰἐΐβ; ἴρθτο δαῦθπι 
αποα ἀξδαᾳὰθ ἰπ ἤπθπι οθρποί οὐ ϊ5, 

Βισαῦ οὖ ΟΘΟρΡΠΟΥ ΓΒ ΠῸΒ 6Χχ ρᾶϑτχίρ, 
ααΐδ, φ]ουα νϑίγα [ἀτηὰ5, [1οὰὐ οὐ γοὸβ 

πο[γᾶ, ἴῃ αἰθ ἀομηϊηὶ ποί(τὶ [θὰ ΟἸΥ ΓΕ. 

ΕΓ πδὸ οοπῆθηΐία, γο]αὶ ρυΐαβ υθηΐτθ 

84 γοβ, αὖ [Θουπάδηη ρταύϊδιη Πα τ ΐβ, 

Εὖ ῬΘΥ ΥῸ85 ὑγϑηβῖσθ ἴῃ Μδοράοηίϑτχη, 

οὐ ἰὔθσατη ἃ Μδοράοηϊα, σρηϊτο δᾶ γοὸβ 

οὐ ἃ νοῦ] ἀθάποὶϊ ἴῃ [ὰἀἄδρδχη. 

Ουμη ΠοΟ ΘΥρΡῸ νου !8 πὰ, πυτηααϊά 
Ἰανιθαῦθ ἀϑὰβ [πὶ δῦ 486 οορίίο [8- 

οαπάσμη ΟΔΓΏΘΙ οορίίο, αὖ [Π δραά π6 
οἰ οὖ ποῃῇ 

ΕἸ46115 δαύθπι ἄθαβ, ααϊα [ΘΥπ0 ΠΟ[ΓΘΣ 

αὰϊ δὐ ἂρ γὸβ ποη οἰθ ἱπ 1110 οδἱῥ οὺ 
ΠΟΙ. 

1)61 θῃϊπὶ Π]Ϊὰ5 [οἰ ὰ5 ΟΠ ΥἸὑὰ5, φαΐ ἰπ 

ΥΟΡΙΒ ΡῈΡ ΠΟΒ ρῥΙδραϊοαύαβ δ, Ῥ6Ὶ τὴ8 

«οὐ ϑινδησμη οὐ Τίμηοίμθαμη, ποὸπ ἔαϊὺ 

οἵ οὖ ποῃ, [θα οἱ ἴῃ 1110 ξαϊύ. 

Θαούᾳαοῦ ΘΗΪπὶ ΡΙΟΤΗΙ [ΠΟ Π65 ἀοὶ [αηὐ, 

ἴηι 11ο οἰθ : ἰῴθο οὖ ρϑὺ ἰρίαπη διηθῃ 

ἄθο δὰ ο]ογϊδιη ποί 8]. 

Θὺϊ δαΐθμη ΘΟΠΗΓηδὺ 05 γΟ ΘΙ ΞΟῸΠῚ 

ἴῃ ΟΠ τη οὐ ααὶ πηχὶῦ πῸ5 ἀ6α8, 

Ε χὺὶ Πρμανῦ πὸβ οὖ ἀβαϊύ ρίρηιβ 

[ριυιθαβ ἴῃ σογάϊθιιβ ΠΟΓὉγ18. 
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434 ι δ το δ 

Ι,.235. Αἰῃύμδη ἵκ νοϊνδα ρσυΐῃ δπαμάϊϊα δηὰ πηθὶηάϊ [ἀϊνα]άϊ, οἱ 

61 4] 5. ἴσναγα Ἐ {ῃδηδίθ: 5 πὶ ναὶ ἴῃ Καύγιπίμόη, 

24, ΝῚ ἐδαίθὶ ἢιἀπ)πόπη Ἐ ἸΖζναγάϊ ρα]άπθοϊηάϊ, δ ρανδύν νυ δηβ 

ΠΠ] πὶ δη[ἐάϊ5 ἢ ἸΖναγάϊζοβ, αηὐὸ ρσα]άπθοιηάϊ σαί] αίῃ. 

1,1. Αἰμίμαδη ραίξάυϊα ἐπαία [ΠΡ Ἐ αὖ 1Πη18, δἱ δῇνχα ἴη ἰλύγράϊ 

πὶ Κυιπηάπ δ ἸΖΥ]8. 

2. Ὁμπίδ Ἰαυάϊ ἵκ ρεαύν)]α ἴζνὶβ 8} ἢνὰβ {{0, [46] ρά 1) Ἐ τ, 

ἰδάϊ Ἐ (ἃ ραύναἀα τι8 Τη]8 ἢ 

39. 948} {μαία Ἐ ΠΙΡΟῸ ραιηξ] δ ̓ νὶβ, δὶ Κυπηδηάβ ἰαύγρα εἰ μαθάα 

ἔγαπὶ ὑπάϊπηθι [Κα] ἰαριπῦη, ραίγάσδηαβ ἴῃ 8] 41π| ἴζυἱβ, ἐπδῖθὶ 

πιρίηα [δ δ ἢ 5 Ἐ 4]]ά1Ζ8 ἴΖγαγα Ἱ{Ὁ, 

ἀ, Αἰίμαπ 5 πιαπαράϊ δρ]ὸπ δὰ ἀρρυιπμάϊ ΠΑΙγὉἸΠ8 σαιηδ]1ά 8 

12ν 15. {παϊγ πηδηαρα ἰᾶρτα, πὶ {861 Ἐ [αὐγράϊ}), δκ οἱ ἔην Ἐ Κυη- 

ὨΘΙτἢ, {Πὅ6] παῦρα αἰαγαίἅπ ἀὰ ΤΖν]8. 

ὅ. Αἰὐἰμέμδη 7804] ᾿νὰβ σαύν 48, εἰ τὰκ ρσαύγἀα, ἃκ ὈΪ Γαπηδίδ, 

οἱ πὶ δηδκδύγ)α 4]]8 5 ἸΖΥ 8. 

6. δπδὴ ἐπδιηπια [ν8] 6 καιητηδ δηδαθοὶξ ἐπμαία ἔπι Ἰηδη Δ ρΡΊΖ8Π1. 

ἵ. ὥὄνδοὶ ἐπαΐα δπάδηθιῃὃ ᾿χνὶβ τηάϊβ ἔγαρίθδη 14} Ἐ σαί!!! ῃδη, 
Ἰράϊ ἀπξιε τηδηαρίζοίη [αὐγράϊ ρσα[ρρινάϊ (ἃ [ν8] 6 1Κ8. 

8, ἴπυἢ {π|5 Ὁ Ὀἱά]α ᾿σνὶβ ἐυ]ρἼαπῃ ἴῃ πηπηα ἐαίηνα. 

9, θυϊπίῃδ (άυκ 74ρ-)ραηηδ] 144, οἱ αὐκαηπάπ Και ἸΖναῦδηδ, [1-- 

Ἰάϊαα Ἐ ἴῃ Δ] Δῃηπια αἱ Πηά 5] Πα 88. 

10. Αὐμίμδη ὑπδηηη)θὶ ἧνα ἔαρ 11, δ ἴκ. 714} {πδὴ ἵκ, ͵αθάϊ 

ἢνα {γαρὶθα ἢ, ἔγαρὶρα Ἐ ἴῃ ἴζναγα. ἴῃ δηανδίγι ῃ)]α ΟΠυ άπ, 

11. ἘΠ πὶ σαάϊριπόπαάς Ἐ ἔγατη ϑαίδηϊη, - ἀπ ἢ {ΠΠππΔ πηνΙδη- 

ἀδη8 τη ηΐη8 ἴδ. 

12. Αἰμίπδη Κνϊπιδηὰβ ἴῃ Ττιάσπδαάϊ ἴῃ αἰνασρθ]]ῦη Ἐ ΟΠ άὰ5 

741 αὖ μαύγαδϊ 115 υϑ!υκαηάὶ ἴῃ ἐγάπ]ϊπ, 

18. ΝῚ παράϊάα ρδῃνοι]άϊη Δ ῃ πη η Ἰηθἰ ΠδΙηΠΊἃ, ἴῃ ὑῃδ]η 7 οἱ ηὶ 

Ὀἱραὺ Τοϊαύη Ἐ Ὀγόίπδυ τηθίπδηδ; δκΚ ὑν]βιδηἀδηαβἘ ἴῃ Ἐ ρα]άϊ ἢ ἴῃ 

Μακιάδη7ἃ. Ἐ 



2. ΘΟΕ 1,28 .-.2. 18. 

Ι, 233. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν ϑεὸν ἐπι- 
χαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅ ὅτι φει- 
δόμενος ὑμῶν οὐχέτι ἦλθον εἷς Κό- 
ρινϑονγ. 

94. Οὐχ ὅτι χυριεύομεν ὑμῶν τῆς 
πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χα- 
ρᾶς ὑμῶν" τῇ γὰρ πίστει ἑστήχατε. 

Π, 1. Ἔχρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ 
πάλιν ἐν λύπῃ ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς. 

4. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς 

ὁ εὐφραίνων μὲ εἰ μὴ ὁ λυπούμενος 
ἐξ ἐμοῦ; 

3. Καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ 
ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει, με χαί- 
ρειν, πεποιϑὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι 

ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν. 

4, Ἔχ γὰρ πολλῆς ϑλίψεως καὶ συν- 
οχῆς χαρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολ- 
λῶν δαχρύων, οὐχ ἵνα λυπηϑῆτε, ἀλλὰ 
τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε, ἣν ἔχω περισ- 
σοτέρως εἷς ὑμᾶς. 

ὅ. Εἰ δέ τις λελύπηχεν, οὐχ ἐμὲ 
λελύπηχεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους, ἵνα μὴ 
ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. 

θ. Ἱχαγνὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία 
αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων, 

7. Ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χα- 
οίσασϑαι καὶ παραχαλέσαι, μή πως τῇ 

περισσοτέρᾳ λύπῃ χαταποϑ ἢ ὁτοιοῦτος. 
8. Διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς χυρῶσαι εἴς 

αὐτὸν ἀγάπην. 
9. Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα 

γνῶ τὴν δοχιμὴν ὑμῶν, εἰ εἷς πάντα 
ὑπήχοοί ἔστε. 

10. Ὧι δέ τι χαρίζεσϑε, κἀγώ" καὶ 
γὰρ ἐγὼ ὃ χεχάρισμαι, εἴ τι χεχάρισ- 

ταν ΥΝ ; μ 
μαι, δὲ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. 

11. Ἵνα μὴ πλεονεχτηϑώμεν ὑπὸ 
τοῦ σατανᾶ" οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήμα- 
τα ἀγνοοῦμεν. 

12. ᾿Ελϑὼν δὲ εἷς τὴν Τρῳάδα εἰς 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ϑύ- 
ρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ, 

18. Οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί 
μου τῷ μὴ εὑρεῖν μὲ Τίτον τὸν ἀδελ- 
φόν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμεγος αὐτοῖς 
ἐξῆλθον εἰς Μίαχεδογίαν. 

488 

Ἐρο δαΐθμι ἰθίϊθπι ἄθαπιὶ ἰηγοοο ἰπ 
ΔΏΪΠΊ ΔΤ ΠΘ 8, α0α ῬΆΓΟΘΠ5 γΟ 5 ΠΟΙ 
γϑηὶ αἰύγα ΟΥ̓ ὐ Πα τη, 

Νοῦ ααΐα ἀοτηϊπδ μι} ἢάδὶ νρίτγδθ, 

[Θὰ δάϊαύοῦθβ [πη σϑα ϊ γϑ[{ὐ] : 
Π4 6. [θ1{{15. 

δύαύαϊ δαύθιη μοὺ ἰρίθ ἂρ τθ, τ6 

Ἰδθυαπι ἴῃ ὑγϊ {Ὁ ϊα, γϑηΐγομπι δά γοβ. 

Δ 

51 ΘΗΪΠῚ ΘΡῸ ΘΟΗ ΠΟ γ05, οὖ 45 

οἰ αἱ τι Ἰαθύϊβοθύ, Π1Π1 αὶ σοηὐη[8- 

ὑπ ΟΧ Τη6 

ΕΛ ἴοΟ ἰρίαμῃ [ΟΥἹΡΙ αὖ ποη οἴ γθ- 
ὩΘΙῸ {1 {ὉἸὑϊἰὰπ [ᾺΡΘΥ ἐγ} {Ὀὑ1ᾶπὶ ΠΡΟ τα 

ἀθ φαϊρὰβ ορογύπογαῦ πη6 σϑιάθσθ, οοη- 

βάθηβ ἴῃ ΟΠ θὰ8 ὙΟ ὶβ αι, ΠΠΘῸΠῚ 
σϑαάίθτη ΟἸΠΠ] ΠῚ ὙΘίἐγατη α[ὕ, 

Νδηι οχ τημ]ύδ, ὑπ] θυ] ύϊοηθ δὲ δη- 

δα[ἰἃ ΟΟΥΪΒ [(ΟΥΡΙ γοθ]β ΡΘῚ τα] έα5 

ἸΔΟΥ δ 5., ΠΟ αὖ ΘΟὨ ΓΙ ΓΘ μη, [δα αὐ 

[οἰδῦϊβ ααδπι οαγ αύθιη μδῦθ0 Δι Π48}- 
ὑλὰ5 ἴῃ νοῦ Ϊ5. 

51 αυἱδ δΔαΐοπι ΘΟΠΟ ανῦ, ΠΟΙ ΤῊ 
οοΟμἰγΙῥανὶύ, [βἃ οχ ρᾶγύβ, αὖ πο ομθ- 

7811, ΟΠΊΠΘΒ ΥΟΒ. 

δαΐποιῦ 111 ααἱ οἰαβιηοαϊΐ ον. οὈἱαγ- 

δαῦϊο Βᾶθο αὰᾶθ ἢύ ἃ Ρ]υ θα, 

1 αὖ 6 ΘΟΠΓΆΓΙΟ Ππηδρὶ5 ἀομῃρίϊβ οὐ 

ΟΟΠΓΟ]ΘΙΏΪΏΙ, Π6 ἔοτέθ Δα ἀϑη ιοῦ! ἐτὶ- 

[ὐϊὰ ΔΌΓΟΥ θα αἱ Θἰπβηηοα] 6[Ὁ. 

Ῥτορίθυ απο οὈίθουο γὸβ αὖ οοπῆτ- 
γηθῦϊβ ἴῃ 1Π]Πὰπὰ οδγϊ αύθμι: 

1460 Θηΐπὶ οὖ ([ὈΥἹΡΙῚ αὖ ΘΟρΠΟΙΟΔΠῚ 
ΘΧΡΘΙΪ ΘΗ αΤη ὙΘ[ὉΠ1111, 8 ἴῃ ΟἸΠΠΙΡῈΒ 

ΟὈοΘαϊθηύθα [1{15. 

Ουἱ δαύοτη ΑἸϊψαϊα δοπαίϊβ, οὐ 6ρο: 
Ὡϑπὶ οὗ ΘρῸ αποα ἀοπμϑνὶ, [1 αυἱϊά 4ο- 

ΠΔΥΪ, ῬΙΟΡύΘυ γῸ5 ἴῃ ρϑυίοηδ ΟἸΕΥ ΓΟ, 

Ὁῤ πὸρ ΟἰγΟαμην θηἰδιηὰ" 8, [αὐδηδ: 
ΠΟΠ ΘΗΪΠΊ ἸΡΠΟΥΔΙηΙ5 Οορὶ δύο 65 οἰαβ. 

Οὐπι νϑηἱ 8 πὰ δαύθπη Ττοδάθπι ρχγο- 

ΡῬύθυ. θυδηρθιϊαση ΟἾΥ Γ οὐ οἴάαπι τα πὶ 

δρθυύατη οἰ οὐ ἰῃ ἀομηΐηο, 

ΝΟ Παραϊ τϑααίθπι [ρἰτιἑαϊ πηθ6Ὸ 60 
ααοα ΠΟῊ ᾿μγθηθτυΐ πη Τ απ ἐγ 6 ΠΊΘΊΙΠῚ, 

[δ ναὰ]6 ἔδοϊθῃηβ οἷβ ργοΐθούῃβ [πὰ ἰπ 

Μδορθάοπμίδμ. 



43θ 9 ΟΝ. Ὁ 114-538 588. 

Π, 14. Αὐμύμαη ρσαΐμα «νηί ἘΞ ἐπδιηηα [Ἰπηΐθϊη πδίδικη)]δπαϊη 

Ὠγοιποῖραηβ ὑπ5 ἴῃ ΟΠ άπ [14 ἀάπη Καπί ἢ} }8 (δἰ ηἰβ ραθδγ 7δη-- 

ἀϊη Ἐ ἴῃ δἹἱ]άϊπι [δα 1πὶ ἐπα ῖγἢ ἀη5. Ἐ 

15. διὸ Ομ άπ5 Ἐ ἀάσπηβ Π]}ππὶ νοίῃϊ ρσαΐμα ἴῃ {μπάϊπι σδηϊδη-- 

αἀδη] [8 ἴῃ ὑπάϊπη γα κυ ηδηα 81 Ἔ, 

10. ϑιυμπάϊπι [άυκΚ] Ἐ ἀάπηβ ἀάαϊπάμπθἘ ἄὰ ἀάαϊπμάθπ, [ππηάϊτηυτῃ-- 

ἐμδη ἀάμπηβ τ5 ΠΠάϊπάϊ Ἐ ἀὰ ΠΠΡάϊπάϊ. [411 ἀὰ ἘΞ ἐπδιηπηα ἤναβ γί! ἢ 

117. ὕπίὰ πὶ ἔπι Ἐ [νὰ Ἐ Γαπηάϊ τηδϊα]αηάδη5 ναύγα ραΐῃβ, 8Κ 

(γεν) ἃ8. π]αὐΠάϊ, ἃκ [ναϊνα ἃ5 σαΐμα ἴῃ δηάνδίγη)]α σαΐῃβ ἴῃ 

ΟΠ ΠςᾺάπ γΟα] 8. 

1Π,1. Ῥαρίπηδηι αἰγα τπ5. {ΠΡ Π5. δηδῆ!ηδη ἢ ἀπ πμάπ Ἰράϊ {πδύγ- 

απ, [νᾶ (ἀπ|άϊ, Δηδ ἢ] 18 Ὀόκὸ ἀὰ ἴζν!β ἀϊύμάμπ τ8 ἴΖν!8 δηδ ἢ] 18 ἡ 

2, Αἰἱρηπϊαύ!δ πηίαγα 185 [Πα ἢ, ρσαμηη! 4 ἴῃ Πα ἔδπ πη Ἀγ ά ἸΠη, 

Καπίμα [811 δηδἰαπηάϊαα ἔγαπι 8} ἀπ ΤΠ] ΠΠΔΠῚ, 

, δυικαηίῃάϊ ἕ, ἐπαίθὶ ἢ] ἢ ἘΞ δἰριη{ἀτ1ὃὺ ΟἸν τ άπβ, Δηαθδῃίαἃ 

ἔγαιη ὑη5, ἴηηδ βϑιηδ]]Ἃα. ἢ [νυ ]218, αἷς ΔΠτηὶη σαί. ΘΠ Ίη5, ἢ 

ἴη ἐρηΠαῦπι [ἐἀϊηοὶπάϊπη, ἀκ ἴη [ρ᾽]ἀότη μαϊτἰαηᾶ 16] Κοιηά μη. 

4. Αὐβμίμδη ἐγάμπάϊη [νὩ] κα μάθη {παῖ τ ΟἸγ τα ἀπ ρσαίμδ. 

5. ΝῚ ὑμαίδὶ ναἰγίῃάϊ [ΠΠάϊμηα ἐπαρ]Ἴαη νὰ δῇ πἢ8 [ΠἸΌαμ, [νὰ-- 
[νὰ δῇ ἀη5 {ΠΡ δπὶ ἢ, αἰ [ὁ ναίγεῃϊάα πηίαγα 8 ρσαΐῃα [10], 

θ. ἴζοὶ 18}} γαίγεμδηβ Ὀγαμία ὑπ8 δπαθδῃίδηβ πηἰυάϊχοπ ἰγσονὸβ, 

ἢ Ὀὐκῦβ, δ δῃτη]η8; αηὐ Ὀόκα πϑκνι ἢ, ἢ δῃτηα ρακν ἢ. 

ἴ. Αἰβίμδη 7. 0άϊ δηαρδμι! ἀάπέμάιμβ ἴῃ ρδιηδ] θη ρα ΔΒ ἢ. 

ἴῃ [[άϊπαπι ναυῦῖ νυ] παρ, [ναρὶ πἰ πιδῃξβἀθίηα ἘΞ [ἀπ] [τ 6}15 

[αϊγν οἰἰ]απ ἀὰ νἱῖία ' ΜΟΙίδΖὶθ ἴῃ νυ] μάπβ. νυ] 115. 15. {Π185 ραίδαύγ- 

ΠΔΠη6]η8 Ἔ, 

8, Ἡνάϊνα πϑι χηάϊδ δηαθαρ τὶ δΔῃπλη5 ναι μάϊ ἴῃ νυ πάα Ὁ 

.9.. Ζ2ἀθάϊ ἀὰκ δπαρδῃ  Ἐ νυρὶ μὸβ. να] μαβ, ἀπᾷ ἢ]ὰ τηάϊβ αἰαυ 
Δ Παρ μο ραγαϊ ῃοῖηβ ἴῃ ναϊμάα; 



' 2. ΟΟΝ. 2, 14---8, 9. 

Π, 14. Τῷ δὲ ϑεῷ χάρις τῷ πάντοτε 
ϑριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ 
τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φαγε- 
ροῦντι δι ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. 

16. Ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ 
ϑεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς 
ἀπολλυμένοις, 

10. Οἵς μὲν ὀσμὴ ἕκ ϑανάτου εἰς 
ϑάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἷς ζωήν. 
καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; 

17. Οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οὗ πολλοὶ χα- 
πηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ 
ὡς ἐξ εἰλιχριγείας, ἀλλ ὡς χ ϑεοῦ 
χατενώπιον τοῦ ϑεοῦ ἐν Χριστῷ λα- 
λοῦμεν. 

1Π,1. ρχόμεϑα πάλιν ἑαυτοὺς συγνιστά- 
γειν; ἢ μὴ χρήζομεν, ὧς τινες, συστα- 
τιχῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν 
(συστατιχῶν); 

2. Ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἔστέ, 
ἐγγεγραμμέγνη ἐν ταῖς χαρϑδίαις ἡμῶν, 
γινωσχομένη καὶ ἀναγινωσχομέγη ὑτπιὸ 
πάντων ἀνθρώπων, 

8. Φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ 
Χριστοῦ διακονηϑεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγ- 
γεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ πνεύματι 
ϑεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιϑίγαις, 

ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίας σαρκχίγαις. 
4. Πεποίϑησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν 

διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ϑεόν. 
ὅ. Οὐχ ὅτι ἱχανοί ἐσμεν λογίσασϑαί 

τι ἀφ ἑαυτῶν ὡς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἡ 
ἱχανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 

6. Ὃς καὶ ἱχάνωσεν ἡμᾶς διακόνους 
καινῆς διαϑήχης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ 
πνεύματος" τὸ γὰρ γράμμα ἀποκχτέν- 
γει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. 

7. πὶ δὲ ἡ διακονία τοῦ ϑανάτου 
ἐν γράμμασιν (ΞΞ: γράμματι) ἐντετυπω- 
μένη λίϑοις ἐγενήϑη ἐν δόξη, ὥστε μὴ 
δύνασϑαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ 
εἷς τὸ πρόσωπον Μωυσέως διὰ τὴν 
δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν κατ- 
αργουμέγην, 

8. Πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διαχονία τοῦ 
πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 

9. Εἰ γὰρ ἡ διαχονία τῆς χαταχρί- 

σεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει 
ἡ διαχονία τῆς δικαιοσύνης δόξη. 
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60 δαΐοπι ργδίϊαβ, ααὶ ΓΟΤΊΡΘΥ ὑγίαπι- 
ῬΒαῦὺ ποβ ἴῃ ΟἸγΠο Ιοὰ οὐ οἄουθῃη 
πού [δ τηϑηϊξο αὐ ΡΘΓ πο ἰπ οπηΐ 
]οοο, 

Θυΐᾳ ΟὨΥ ΓΙ Ῥοπὰβ οὗογ [τηὰ5 ἄθο 

ἴῃ δΐβ φαΐ ΓΔ]νὶ Βαμπύ οὖ ἰπ ἢΐβ αὰϊ ρθῖ- 
οαπύ, ᾿ 

ΑἸ1Π5. αὐ]άθμηι ΟὝΟΥ ΤΊΟΥ 5. ἴῃ ὙΠΟΥύΘΠ,, 
81115 δυΐθπι ΟὟΟΥ νἱύδθ ἴῃ υἱΐδιη. Εὖ 

δὰ ἢδθοὺ αυὶκξ ἐδπὶ ᾿ἀοη Θὰ 

᾿ς ΝΟΩ οηΐπὶ [ἀτπὰ5 [οὐ Ρ] τ πη δά ]- 

ὑθύϑηΐθα σϑυραμπ ἀοἱ, [θα οχ [Ἰποουϊύαίο, 

[64 ΠΠΙσαῦ ὃχσΣ ἄθο οούϑη ἄθο ἰπ Ὁ το 

Ἰοαυϊτηαγ. 

ΤΠΟΙΡΊ πη 1ὐθγαπη ποβτηθὺ ἰρ[Ὸ5 σοπι- 

τηθηδτθ Ὁ δαῦ πυτηαυϊᾷ Θοθτη5 [Ἰσαὺ 
αὐϊάϑηγ ΘΟτητηΘη 8 10 115 ΘΡΙΓ(}15 διὰ σοβ 

δαῦ 6χ συ οὶ , 

Ἐρτα]α ποία, γοὸ5 οἰθ5, [οτἱρύδ, ἴῃ 

ΟΟΥαΙ 5 ΠΟΙ, απ86 (ΟἸΓαΥ οὐ Ἰθρὶ θα 

ΔῸ ΟΠ 5 ΠΟΙΩΙΠΙ 118. 

Μδηϊξοίδϊ ἀποηΐϊαηη θρὶ [1] 65 

ΟΠ Γ ταϊπηἰ [ταύ ἃ ΠΟΡῚ5, οὖ [Γουὶρύβ, 

ΠΟ δἰγδηηθηΐο [64 [ρΙγῦα δὶ νἱνὶ, ὩΟῈ 

ἴπ ὑδθυ]5 Ἰαριάθὶβ (θὰ 'ἴπ ὑ8ι0}}}5 οοτα 5 

ΟΔΥΠ8110Ὲ8. 

ΕἸάποΙαπι διαὐθηη ὑ8]6 πὶ ΠΘΘΙη5. ΡΘΥ 
ΟΒτ πὶ δα ἀθαμπη. | 

Νοὴ αποά [υἱοϊθηῦοα {Ππη5 σορίδΓΘ 

ΔΙΊ. 4 ἃ ΠΟΡΪ5 αὐ, ΟΧ πΠΟΌΪ5, (δα [υἵ- 
Βοϊθηύϊα ποίίγα 6χ ἄθο οἰ, 

Ουϊ οὐ ἰΙάοπμθοβ πΠ05 ἔθοϊδ π] Σ[ΓΓῸ5 

ΠΟΥῚ ὑθίναιηθηῦ, ΠῸΠ Ἰἰ ύθγᾶθ [οα [ρ11]- 

ἔὰ5: [᾿ς γὰ Θηΐπὶ οοοϊαϊύ, [ρἰσὶθ5. 88- 

ἔθ υἱνὶ ποδί. 

Θυοά [1 πη Γὑγϑύϊο τποσθϊβ ἰδ οι ]5 ἀθ- 

ἔογτηδύα ἴῃ Ἰδρι αἰ θὰ5 ἑαϊῦ ἴῃ ρ]οτῖα, 1ΐα 
αὖ ΠΟ ῬοίΘηὐ ᾿ηύθπάθυθ Η]1 ΤΠΙΓ8 6] ἴῃ 

ἴδοίθιη ΜΟΥ ῥγορύθυ ρ]ουίδπι συϊύαξ 

οἰὰβ 486 Θυϑοιδαίαγ, 

Θαοτηοάο ΠΟ ΤηδρῚ5 τ] ἢ} [γα ιῖο [Ρ]- 
τἰξα5 δὐὶῦ ἴῃ ο]Ἱουῖδ 
Ντη [Π τηϊηϊοτῖο ἀδπηπδύϊοηϊβ ρ]ουίδ 

οἵδ, τηυἹύο τηϑρὶς Δρυαμἀδύ τη] [ὉΘ 

Ἰα ΓΟ 86. 1η ρ]Ἱονΐδ, 
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ΠΙ|,10. Τ]ηϊδ πὶ νὰ8 νιϊίπαρ {παΐα νυϊπαρὸ ἴῃ {πϊΖάϊ Παϊθάϊ ἴῃ 
αἰαγα !ἀ8 νυ] Πάϑ8. 

11. Φ9ανάϊ ἀπκ ἐπαία ραϊαύγπαπαδ ἐμαί να]ύμα, ἀπα ΗἸὰ τηάϊ5 
ἐπαΐα νη ἴῃ να] Πάα. 

12. Ἠδραηάδηβ πὰ ἴνϑ]θῖκα νη Ἰηδηαράϊχοβ 8] Πο᾽η5. Ὀγακ]άϊπηδ. 

18. 9}2}} πὶ [γαίνὰ Μόίδβ Ἐ Ἰαρίάα Βα] δηᾶὰ δηᾶανυ]οίζη Ἔ, 

ἀαξῃδ οἱ πὶ [αίγνοι δ ἀοῖπα [ἀπ]ὰ5 {Π᾽8 8115. ἴῃ δἀπάϊ ἐπ15 σαξαύγπαη- 
αἸη8. 

14. ΑΚ αἰαάσθηδαδάπη Ἐ ἔγΓαὐ 7] ἴσᾶ; υὐὐὸ ἀπ Πἷπα ἄδρ {παΐα 

ἰδυπ Πα] ἴῃ ἀπακαπηάϊηάϊ! ἰῃϊΖὸβ [δ γΠ)] ὃ π5. ὑγσονὸβ νὰ} αη- 

ΔηἀΠ 10}, ἀπ ἴῃ ΟἸγ άπ ρσαἰαίτδαα: 

16. ΑΚοὶ ἀπά πἰπα ἄδο, πε πΠπδποὶ Πρρνδᾶς Μό[δβ, μα ΠΥ ΠρΊῃ 

88, Παίτἐϊη 1Ζᾶ. 

160. Αἰμέμαη, τα μὲ Παποὶ σανδηαθι Ἐ ἀὰ άπ, δἰηϊπηδηάα 

ὑπαία, ΠαΠΠΓ 

17. Αὐμύμδη ἔγάμ)α, δῃτηα ἵΠ : δὐμίμθη ὑπᾶγθὶ δῆπια ἔγάυ] Π8, 
ὉΠΔΥ ἢ [γ61Π8}5Ἐ ΤῸ, 

18. Αὐμύμδη νϑὶβ 4116] δηαμυ]]}ἀδηητηα δηᾶναίγ 7 ναϊμπα ἐτάα- 

71π5. {πα γῃ ] ηναπάδηβ, ὑπὸ [ἀπηδη ἐγ! ηὺ Ἰηρα] οἰ Κόπᾶα δ νυϊπάπ᾽ 
ἴη νυ]ίμπα, [ναΐν «αὐ ἔγάμ)]η5. δῃμηΐη. ΄ 

ΕΚ, 1. Θυϊπμδ Παραπάδῃβ ὑπαύα Δηἀ δ], Ἐ [ναίν σααντηάϊαάϊ ναύτ-- 

{πὰπ|, Πἰ ναίγυάϊπηα ὈΒΡΥΠα]ΔΠ5, 

2. ΑΚ δῇυδιμαμη ἐμά ϊπη ἃπα]άπρηἼδπι ἀϊν 1 {Κ|15, ἢἰ ρσαρσαπάδηβ ἴῃ 

ν θη ΠἸἢ Ἐ σα!αρ ἰάυ]απάδηβ ναύὐτγα σαΐῃθ, δἰ Ὀαϊγῃξθίη (ἀπ]ὸ5 

αδίδι Κη] δ η5. ἀπΠ5. ΠΠΡᾶΠ5. ἀπ αἱ] ἀϊπη τἸ ἢν [6ἰη Ἐ τηδηηδ ἴπ 8δηᾶ- 

γδίγ )]α σα 8. 

9... Αὐπύμδη Ἰαδάϊ {Ὁ σαμα] αι αἰναρρῦ!) πἀπίλγα, ἴπ ἐμάϊπι ἔτα-- 
Ἰυβηδη δ πη) {Ὁ σΑ Πα ]148, 

4. ἴῃ υπιάϊπιοί σαὶ Ἐ ἐΠ15 ἀϊνὶ5. σα] πα ϊ4α [γα 7] {Ζῶ ἀηρδ]άπὈ-- 
)απαδπᾶ, οἱ πὶ Πϊα}}ἰ]4ϊ ἴπὶ ΠἰὰΠπ4 461 [η] Ἐ αἰναρρα]]δη5. να] πάπ ΟἸγΊ-- 
[τάπ8, (Δ61 {Ὁ ΕΠ ΓΔ 5. σα 5 [πρϑ (ἈΠ Πν Δ η] 5]. Ἐ ὶ 

5. Αὐδέμδη πὶ ἀπ5 {ΠἸΡᾺΠ5. πηδηδμι, ἂκ ἰδία ΟΒε τα ἐγάπαη, ΤῈ ἢ 

πΠ5 [ΚΑΙ Καη5 ἸΖγαῦδηβ ἴπ [ἀ[αΐς. 



2, ΟΟΝ. 8, 10---4, ὅ. 

ΠῚ, 10. Καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δε- 

ϑοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, εἵνε- 

χεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 

11. Εὶ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ 

δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. 

12. Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα 
πολλὴ παρρησίᾳ χρώμεϑα, 

18, Καὶ οὐ, καϑάπερ Μωυσῆς ἐτίϑει, 
κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, πρὸς 
τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς 
τὸ τέλος τοῦ καταργουμέγου. 

14. ᾿Αλλ ἐπωρώϑη τὰ νοήματα αὐ- 
τῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ 
αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς 
παλαιᾶς διαϑήκης μένει, μὴ ἀναχαλυ- 
πτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ χαταργεῖται" 

158. ᾿4λλ᾿ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀνα- 
γινώσχεται ΜΜῆῇἰυσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτῶν κεῖται" 
10. Ἡνίχα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς 

χύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα, 

1. Ὁ δὲ χύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν" 
οὗ δὲ τὸ πνεῦμα χυρίου, ἐλευϑερία. 

18. Ἡμεῖς δὲ πάντες ἀναχεκαλυμ- 
μένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατ- 
οπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰχόνα με- 
ταμορφούμεϑα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
χαϑάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος. 

ΙΝ, 1. Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν 
ταύτην, καϑὼς ἠλεήϑημεν, οὐκ ἐγχα- 
χκοῦμεν, 

2. ἀλλὰ ἀπειπάμεϑα τὰ χρυπτὰ τῆς 
αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν παγ- 
ουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ 
ϑεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανέρωσει τῆς ἀληϑείας 
συνιστάντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συν- 
εἰδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 

38. Εἰ δὲ χαὶ ἔστιν κεκαλυμμένον 
τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυ- 
μένοις ἐστὴν χεχαλυμμέγνον, 

4. Ἔν οἷς ὁ ϑεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 
ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων 
εἷς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ 
εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς 
ἔστιν εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ. 

Ὁ. Οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλ- 
λὰ Χριστὸν Ἰησοῦν χύριον, ἑαυτοὺς δὲ 
δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 
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Νῖη π60 ρ]ουι ποδύαπι οἰὉ ααοαᾶ οἹαγαϊῦ 
ἴῃ Πδὸὺ ρᾶτῦθ, Ῥσορίου θχορὶ]θηύθμι ρἷο- 

τα]. 
ΚΙ οηΐπὶ αποᾶ ονδουδίυν ῬΘΥ ρ]ΟΥΪ 8 ΠῚ 

οἴ, πιαϊῦο τᾶ ρὶβ αποα τηδηθῦ ἴῃ ρ]ουῖα Θ[Ὁ, 

Ηδθομύοβ ἰριθαῦ ὕβϑιθη ἴρθπὶ τηυ]ία 
Βάποϊα αὐϊπηὰγ, 

ἘΠ ποι Πουαὺ Μογίθ5 ρΡοπθθδῦ γϑ]δηθῃ 

[ὈΡΟῚ ἔδοΐθια [ᾶπὰ, αὖ ποὴ ἰηὐθηἀογθηῦ 

8111 ΠΡ Πμ6Ὶ] ἰπ ἔδοίθτη οἷὰβ αποᾶ ογᾶ- 

σαδύαγ. 

δρᾶ οδία ἢ [απὸ [ΘηΓὰ5 θούατη. [Ἃ{5- 

46 ἴῃ Ποάίοτπαπι Θηΐπὶ ἀΐθπη ἰὰ ἱρ [πὶ 

νοϊδιηθη ἰπ Ἰθούϊοπθ σϑύθυὶβ ἐθίηυθηὐὶ 

πιδηθῦ, Π0η Του δύαμῃ ααοηΐδπι 'π ΟἩτΊ- 

[0 ουδουδύαγ : 

δε ἀδαὰ6 ἰπΠ ΠΟαΙΘΥΠαπι αἴθοπι, ΟΠ 

Ἰοσίέαν Μογίθβ, υϑιϑηηθῃ ϑἰ ροὑύαπι [ἃ- 

ῬΟΥ ΟΟΥ̓ ΘΟΙΠΙ: 
Οὐτῃ δαΐοθπι ΘΟΠγΘΥ 5 ἕπου δὰ ἀο- 

τηΐπατα, δαΐουίαῦ σὙϑ] Δ 6}. 

Τοππαβ δαΐθπι [ρὶ τ θα5. οἰ: Ὁ] δὰ- 

ὑδπὶ [ρἰ τυ ἀοταϊηὶ, ἴὉ1 1 οτύδ5. 

ΝοΞ σὑϑῖὸ οπηη65 τϑυϑαύδ, ἕδοῖθ οἷο- 

τίατπη ἀοτηϊηὶ [ρϑουϊδηΐθβ, ἱπ ϑδηάθῃι 

ἱπιαρίηθιη ὑγϑηβίουτπδιηαῦ ἃ, ΟἸατιἐαύθ ἴῃ 

οἸατιἐαΐθτα, ἰδπιααδπι ἃ ἀοταϊηΐ [ρί γίδια. 

Ιᾶ6ο παροπίθβ πῆ τηϊπὶ [8 ] 0 Θ ΠῚ 

Ιαχύῶ ααοά ταϊ[οτϊοοτάϊαπι σοη θοαὶ [ἃ- 

Τῆὰ5. ΠΟ αἀρἤοϊΠη8, 

ϑρά δϑαϊοαιηυὰβ οσουα ἀθάθοοτγ!δ, 

ποη Δηθυϊδηΐο5 ἰπ δία, πθηὰθ 86]- 

ἰογαπίθα σϑυθασα ἀοὶ, [δα ἴῃ πιδηϊξοίδα- 

ἰΐϊοπθ τουϊίαῖβ σοτηπηθηἀδηΐθβ ποϑηλθύ 

ἰρίοβ. δᾷ οὔππθπὶ ΟΠ οἰ Θηὐϊϑτη ἈΟΤΉΪ ΠῚ 

ΟΥ̓ ἀθ0. 
Θυοά ΠΠ οὐΐδιη ορουίαμπι οἱῦ θυδηρθ- 

Ἰΐατα ποίταπι, ἴῃ Πὶβ ααἱ ρΡογθαπύ οἱ 

ΟΡΘυύα τη, 

πῃ ααΐθβ ἄθαβ παΐϊαβ [ἀΘΟᾺ] οσχοδθ- 

ον τηοπέθβ ἰπβάἀθ]ϊατη, αὖ πομ ἔα]σθαῦ 

᾿π]ατηϊπαύϊο ουὐϑηρο}} ρ]οτῖαθ ΟἸΤΙ [ΕΪ, 

4] οἱ ἱπιαρὸ ἀϑθί. 

ΝΟ δῃΐπὶ ποβπηθῦ ἰρίοβ. ργδϑ ] 8 ΠΊ15, 

[οἀὦ [Ιρἴατη ΟἸγτ [!πὰ ἀομ Π 1, ΠῸ5 δὰ- 

[610 [Ὁυσοβ ΥΘΙΓ05 ΡΘΙ [ΘΙὉΠ0: 



440 5, ΘΟΕ ΞΣ 

ΓΝ, 6. ὕπίδ σαθ, [οὶ Κνυδίλ αν- τ κνῖζα ΠΠπΠδὲ ἢ [Κοίπδη, [6] 78 

Πα 18 ἴῃ Παϊτίατη πη γάϊπ ἀπ Πα Πδἀοῖπ Καπηέῃ) δ νυ] πάπιβ σα 5 
ἴῃ δηάνδίγ )α [ὀαϊ5 ΟΠ άπ5. 

. Αἰὐμύμδηῃ μαθαπηάδηβ ἐπαΐα Πιιζᾷ ἴῃ αἰγ πο πάϊπη Καίαπι, οἱ αἴδγ-- 

ΦΙΓα5. [1)4] τη άϊ5 σαν ῃβ 181} πὶ 8. ὉΠΙ15. 

8. ἴῃ δ] ϑηητηα ἐπγαίμαηάϊ, ἃ Καὶ Ἐ οἱ ρααρρνίαάϊ; «ηἀθιίαπάϊ, ἀκοὶ 
πὶ αἰ]Ἱάπ 441 ; 

9. Ὑηκαπᾶϊ, αἰκοὶ αἰ δΠ παπάϊ; ῥασγάθπαῤΙ', 8.6] πὶ Π τ21- 

(Πα άϊ, 

10. ϑιπίοιίπὸ ἀδυϊποίη [Πα ]}1η5] ἰδίαϊβ. ἂπὰ Ἰοῖκα (μάϊταπααπε, εἰ 

8} ΠΡ άϊη5 Τδαϊβ. ἀπ 16|Κ8)Ἐ ὈΠΙΆΓΔΠΊΠΊδ ἀπ Καπέμα [14], 

11.. Βἰπίοιπὸ (ἀμκ) νϑὶβ Πἰραπάδηβ ἴῃ ἀάυξμα αἰρίθαπᾶα ἵπ ἴδ- 

(5, οἱ «14 1θάϊπ5 ἴόίιϊβ {νκαηίπα ναίγεμάϊ ἴῃ Υἱαι)]απηπα, 1οἶκα 
ἘΠ ΔΙ ΔΙΏΠηΔ. 

12. ὥνδϑι πτὶ ἀδυξῃιβ ἴῃ ἀη5 νδύνκϑιίῃ, τ ΠΡάϊμ8. ἴῃ 1ΖΥ]85. 

18. Παεαρθδηάδπβ πὰ ἐπδηδ [ἈΠη8η Δ Π]8 ἢ ρα]ά θ᾽ πάϊβ. ὈῚ ἐπδηηηδ 

βατηθ]!ἀϊη, ἀα]άϊπθ᾽α, ἴῃ {Π|Ζ6Ὶ 718}} τόαϊαδ΄ 7141} ν8ὶβ ρα]άμπθ]αιη, ἴῃ 

{Π|Ζ61 74}} γΥδα]αιὴ 

14. ιϊαηάδηβ, ὑπαΐθὶ [ὰ αὐτάϊβ᾽απαθ ἔγάνήαη. (ἴδια) [Δ απ 

{μαίνῖν ἰδία. ἀσγά οι ἢ} 14} [δύνασαί δι 6} τα ἴΖν 8. 

15. Τπαύα ἔπη 4]]αΐα ἴῃ ἴζγαγα, δἱ δηί[5 τηδπδρηδπᾶθὶ ἐμαί γἢ 

ΠῚ ΠΔ ΟΊ ΖΔΏ5 ΔΥΠΠ πα παν 7 4ϊ ἀπ νυ] πάπ συΐμὰ. 

10. ἵπιμε115. πὶ ναἰγέμαμι ἀϑρυιά]απβ, ακοὶ ἐπαύϊ αθάϊ [ἃ αἴαπᾶ 
ὈΠΙΆΤ Ἰηδηηα ἔγαναγ α]δαα, δὐμέπδη (ἃ Ἰπησηϊα ἀπδηϊι)αᾶα ἄαρα 18 ἢ 

ααρᾶ. Ἐ 

11. {6π8ὸ {παΐὰ ἃηάναί ὃ Πνθ] αν αίγ Ὁ 141} ἤν Ἐ ἀρ]δηβ αἢ- 

([γάϊχοθ ὈΪ πἰαγαίἀπ (π΄ αἰλγα (ἀ).} Ἐ ἀϊνοὶπὶβ ἘΞ νυ] πάπβ. Καύγοίη 
ναύγκἼ]ααα, πη [15. 

18. ΝῚ ἔαίτνο Παπάδιῃ Ἐ (Ὠϊχὰ Ἐ σα Πναπδηᾶ, ἀκ {μϊχὲ [Ὁ πἀηρὰ- 

(αἰ πναηαῃδ; πηΐὸ {Πὃ σαί ἢν αηῦπα τἰπτ]α {1π44Φ| ΤῈ} {πὸ ἀπραίδίῃνα-- 
πόηα ἀϊν 6] Πἃ. 

Υ, 1. ναι. ἄμπκ, ἐπμαίθὶ, Ἰαθάϊ αἰγι μοίπβ ἘΞ πη ἂν ἘΞ σαγὰβ ἘΞ {25 



2. ΟΟΝ. 4, θ---5, 1. 

ΙΥ, 6. Ὅτι ο ϑεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σχότους 
φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρ- 
δέίκις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώ- 
σεως τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ ἐν προσώπῳ 
(Πησοῦ) Χριστοῦ. 

ἴ. Ἔχομεν δὲ τὸν ϑησαυρὸν τοῦτον 
ἐν ὀστραχίοις σχεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερ- 
βολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ ϑεοῦ χαὶ μὴ 
ἐξ ἡμῶν, 

8. Ἐν παντὶ ϑλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ 
στενοχωρούμεγοι, ἀπορούμενοι ἀλλ 
οὐκ ἐξαπορούμεγοι, 

9. “π΄ιωχόμεγνοι ἀλλ᾿ οὐχ ἐγχαταλει- 
πόμεγοι, χαταβαλλόμεγοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολ- 
λύμεγοι, 

10. Πάντοτε τὴν νέχρωσιν τοῦ Ἴη- 
σοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα 
καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι 
ἡμῶν φανερωϑῇ. 

11. ᾿4εὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὶς ϑά- 
νατον παραδιδόμεϑα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα 
καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φαγνερωϑῆ ἐν τὴ 
ϑνητὴ σαρχὶ ἡμῶν. 

12. Ὥστε ὁ ϑάγατος ἐν ἡμῖν ἔγερ- 
γεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἕν ὑμῖν. 

18. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 
πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον Ἐπέ- 
στευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πι- 
στεύομεν, διὸ χαὶ λαλοῦμεν, 

14. Εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν χύ- 
ριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγε- 

- Α , Α ς.:-υῳω͵ 

ρει καὶ παραάστησει συν υμιν. 

(ὅ. Τὰ γὰρ πάντα δι ὑμᾶς, ἵνα ἡ 
χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων 
τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εὶς τὴν 
δόξαν τοῦ ϑεοῦ. 

106. Ζιὸ οὐχ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ εἰ 
χαὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφϑείρε- 
ται, ἀλλ ὁ ἔσωϑεν ἀναχαιγοῦται ἡμέ- 
οᾳ χαὶ ἡμέρᾳ. 

17. Τὸ γὰρ παραυτίέχα ἐλαφρὸν τῆς 
ϑλίψεως ἡμῶν χκαϑ' ὑπερβολὴν εἰς 
ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατερ- 
γάζεται ἡμῖν, 

18. Μὴ σχοπούντων ἡμῶν τὰ βλε- 
πόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα" τὰ 
γὰρ βλεπόμενα πρόσχαιρω, τὰ δὲ μὴ 
βλεπόμενα αἰώνια. 

Υ, 1. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος 
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υοηΐδηι ἀθιβ αἱ αἰχὶς ἀθ ἐθηθθυῖς 

Ἰασθιη [ρΡ]Θμἀθίοουθ, ααὶ ἰη]αχὶ ἴῃ σοΥ- 

αἰ. ποίει δὰ ἱπ]υυηϊ ηδίϊοηθγη [οἰθη- 

ἐἰϊῶθ οἸαγι ανβ 61 ἴῃ ἔδοϊθ ΟἸσιΓ [ϑία. 

Ἠδθοιαις δαΐθηι ἐποίδασαμη {{{ὰτ ἴῃ 

γα 5 ΠΟ] θα 5, αὖ ΓὈ]Ἰπηϊέα5 ΓΠδ νἱτεαξὶς 

ΑΘῚ οὐ ΠΟ ΘΧ ΠΟΡΪ5. 

ΤΙ οὐ η 5 ΠῚ θα] ὐΐοπ θτη ραὐϊπηατ, [οἀ 

ΠΟῚ ΔΠΡῈ ΓΕ ΔΙΠΙΓ ; ΔΡΟΥΪ ΔΙΊ, [ἃ ὩΟΠ 

ἀδβοϊθαϊ πηαγ ; ͵ 

Ῥρυ[θουθομ θη ρδύϊμηαν, [ἃ πομ ἄ6Υ6- 

Ἰπααϊτηαγ ; ἀθ᾽ἸΟἸ πλΥ, [θα ΠΟΠ ΡΘΥΪΠΊΙΒ ; 

ΘΘΠΊΡΟΥ πηουὐϊβοδίϊομθιη [θα ἴῃ σΟΥ- 

ΡΟΥΘ ΟἰΓΟυπη ογθηΐθβ, αὖ οὐ νἱύα [θα ἱπ 
ΟΟΥ̓ΡΟΙ 5 ΠΟ[ΟΤΙ5 τηδηϊ ἐο ὑθ υΓ. 

ΘΘΙΊΡΘΥ ΘΠΪΠῚ ΠΟ 6] ΥἹΥΙ ΠΙῺΝ 1 ἸΠΟΓ- 

ἐθ ὑγδιάϊ ΠΥ ΡΤΟΡύΘΥ [Θίαμη, αὖ οὐ νἱύδ, 

Ι6Γὰ τηδηϊϑίθύ ἴῃ ΟΔΥΠΘ ΠΟΙΓδ, ΤπῸΥ- 
{8}. : 

ΕΥΡΟ ΠΊΟΥΒ ἰπΠ ΠΟΙ Οροϑίασ, συἰΐα 

δυο ἴῃ γο 5. 

Ηδθοηΐθβ δύῃ ΘΠ 46πὶ Γρ᾿τἰύαχη ἢ ἀ6], 
Ποαύ [οτρύπτη οἱ Οὐβαϊάϊ, ρτορίου χαοά 

Ἰοοαθαβ (ἀπ, οὖ ποὸβ ΟΥὙθαϊπηαβ, ῬΥΟΡύρου 

αυοα οὐ ἸΟ4ΕΪΤΠῸΓ, 

ϑδοϊθηύθα ααομἶδπι ααΐ [ἀδοϊύανὶ [6 Ὧπ| 

οὐ Ὡ05 οὑπῃ [θα [αδοϊύα 10 οὐ ΘΟῊ ΓΕ ἰθὺ 
γΟΡΙΒΟΌΠΙ. 

ΟἸηηἶ8, ΘΠΪΠῚ ῬΙΟΡίΘΥ γο5, αὖ ροταίϊδ 

ΔΌυπἀδη8. ΡΘΥ͂ ΤΌ] 5 σταύϊ ΤΙ ΠΊ 8ιοὐΐ 0} 

Δραπηάοὺ ἴῃ ο]ουαπὶ ἀθὶ. 

Ῥτορέθυ. ααοά ποη ἀοδἤοίπηαβ, [δᾶ 11οϑύ 

15 4] ἔοτὶβ ἰδ ποίου ΟΠ] ΘΟΥΓΙΠΊρὶ- 

ἐὰ. ὕδιηθῃ 5 αἱ ἰηὐαβ οἰ στ πουϑίαῦ 

ἄἀθ αἴ16 ἴπ αἴθ). 

Τὰ ϑηΐπὶ ααοα ἴῃ ρΥδθίθ πε οἰ ΠΟ ΠΊ6Ὲ - 

ἐϑη6Ὲπι οὖ ἴθ ὑγὶ θα] δύο Π15 ποί[τᾶθ [Ὁ- 

Ρτὰ πιοάσπιὶ ἴῃ [ἘΠ]Ϊτηϊαΐθ δ θέθυ ΠῚ 

Β]ουῖδθ ρΡοηάπβ ΟΡ ῦαυ ΠΟΡΪ5, 

ΝΟ οομἐθιηρ]Δη 5 ΠΟΙ απ86 νἱ- 

ἀθηύαγ [θὰ αὑᾶ6 πο νἱάθηΐγ : 6480 

ΘΗΪΠ γ᾽ ἀθηύαῦ, ὑθιηροτυδ]ία, [αηὐ, 4886 

δαΐοιη ΠΟῸῚ τυἱαθηΐαῦ., δϑίθσηϑ, [πηΐ. 

Βοϊπιαβ οηΐπὶ ααομῖδηι [Π ἐθΥΓΘ ΓΙ 



442 5 ΘΕ ἡ ΖΕΘΊΝ, 

ἩΠδΙΟΠγὸ5. ραίαίγαάδα, οἱ ρας γ]η ἃ5 ραΐμα ΠαΡαπὶ, ρσαγὰ ἀπμαπᾶα- 
ναύγῃύδηα ἀϊνθίηδηδ, ἴῃ ΠΙΠΊΪ ΠΑ ; 

Υ, 2. ὕπίδ ἴδ ἴπ ἐμβαηηηα [νραίϊαμη, Ὀάπάϊηάϊ τπίαγάϊ {ῃϊΖάϊ τ5 

ἈΠΠ]η8, ἰδ ΠϑΙη ἢ ρα γΠ] Π8η8, 

3. 7ανάϊ [νδιπαύ! 14}} ραναί14άϊ πὶ πακναᾶάϊ Ὀἱριἀϊπαάα. Ἐ 

4. 94} ἀυκ νἱίδπαδπβ ἴῃ {μ|Ζάϊ ] δ ἰπγάϊ [νραίαηι Καύν 4άϊ, δηδ 

ὑπΠδιηΠΊ6 1 ΠῚ γι] θη δἰ μαπιῦη ἔ, ἃ δηδῃδιηῦμ, οἱ {δ ΠηΔάϊδάπ {παία 

αἸναπὸ ἴγαπῃ ᾿ϊθἀϊηάϊ. 

ὅ. Αἰδίμδη [δὶ 1} ραιηδην δα, ἀπ5 αὰ ὑπδιηπια σας, [δϑὶ 78} 

δαΐ απ] νδαὶ δῃιηδη Ἐ. 

6. Οαἰγάπδηδδηβ πὰ {Ἰπίοὶπὸ 14} νἱξδηάδηβ, ὑπαίθὶ νἱδηάδηβ ἴπ 

ὑπδιητηα, οἰ κα δἰπμάϊπι)άϊ [πὶ ἔγαπι {γΓάσ])η, 

ἡ. ὕπίδ ὑμδίγη σαϊάπθϑίη σαρραπι, πὶ {πίνῃ [ὰη:; 

8. Αὐμίπδη ραἰγάπδιμη 18} ν8]}8 1  πηάϊβ π5]6 πη 5 ὑΠδιηπηἃ 

[61 κα 741} δπδάϊτη]ά 5 Ἐ νἱΐδη δὐ [γάυ]η. 

9. ἴπυῃ ἐμῖ5. ([14}}ὺ υβδϑάπά]αιη, απ ἀπδμάϊπηηάϊ αὐ πὸ αἵ- 
μάϊπη)άϊ, να ρα] θ᾽ Κα ἸπηΠΊ8. 

10. ὕηιδ α]]άϊ νοῖβ αἰάπρ)αη {Κυ]441 (Ἴπππ ἔαύγα [τἀ παί(ὁ]4 ΟἸτΊ- 

(ἐάπι5, 6ἱ ρδηϊμηάϊ ᾿νδυ]Ζαῃ {πὃ ἐνόίοπα [οἰκὶβ, αν ὑπάϊπηθὶ ραίαδ- 

νά, 14 0Ππ8 {πϊα ἢ 14ὑμ0ῃ8 πἀπμϊαίῃ. 

11. Μιϊδηάδηβ πὰ ἃρῚ5 [Γά) 15 ᾿ηϑηηδη5 ἔμ} ν᾽ 5]. πηι, Ἰΐῃ σαΐῃδ 

[νἱκΚαπίῃάιϊ {1} ππὶ; Δὐμ μα η νη] 7841} ἴῃ τ! ν 6] πΔ Τζναγάϊπι {νἸΚαη-- 

{Ππ8η5 ν᾽ ΠΠΒ ; 

12. ΝῚ οἱ δῇιεσαω τπ5 {08 Π5 ὑβκϑηπ)]άϊ πη Ἐ ἴΖν15, αἷς ἰὸν ρίθδη- 

ἄδηθ πυό υα]}]ὸβ ἔγαμη ἀπ8, οἱ παθάϊῃ σἱΐῃγα ὑῃ8η5 ἴπ ἃπανδ}7ἃ 

Ὠνγόρδηάδηβ 7184} πὶ (1π}) ἔ Πα ἰτ]η. 

19, 9π8ὃ απ η8 ἀδροιβηδαθάμπμ, ρσαΐμα, αὐ 8 ἔα} γα 78 ΠῚ, 

ἸΖΥΊ5. 

14. τὐπιδ ταίηῃνα ΟἸγ ἀπ αἰ θά ἢ ἀπ85, 

15. Τ)διη)απάδηβ ὑπαΐα, {πίοι Ἐ ἀϊπηθ ἔαύν 411 8η5 ραίνα!, ἐπ 8η- 

πὰ 8|16ϊ ραίνα!ἑιμ, 41} ἔαύγ 4118η5 ραίναι!ῦύ, οἱ ὑμάϊ Π|ρδῃδηβ πὶ 



2. ΟΟΝ. ὅ, 3---15. 

ἡμῶν οἱχέα τοῦ σχήνους καταλυϑῆ, οἷ- 
χοδομὴν ἐκ ϑεοῦ ἔχομεν, ἀχειροποίη- 
τον αἰώνιον ἕν τοῖς οὐραγοῖς, 

Υ, 2. Καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, 
τὸ οἰχητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
ἐπενδύσασϑαι ἐπιποϑοῦνγτες. 

8. Εἴ γε χαὶ ἐχδϑυσάμεγοι οὐ γυμνοὶ 
εὑρεϑησόμεϑα. 

4. Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σχήνει 
στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὐ ϑέ- 
λομεν ἐχδύσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασϑαι, 
ἵνα χαταποϑῆ τὸ ϑνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 

ὅ. Ὁ δὲ χατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς 
αὐτὸ τοῦτο ϑεός, ὁ (χαὶ) δοὺς ἡμῖν 
τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. 

θ. Θαρροῦντες οὖν πάντοτε χαὶ εἴ- 
δότες ὅτι ἐγδημοῦντες ἐν τῷ σώματι 
ἐχδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου" 

ἡ. Διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, 
οὐ διὰ εἴδους" 

8. Θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοχοῦμεν 
μᾶλλον ἐχδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ 
ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. 

9. “ιὸ χαὶ φιλοτιμούμεϑα, εἴτε ἐν- 
δημοῦντες εἴτε ἐχδημοῦντες, εὐάρεστοι 
αὐτῷ εἶγαι. 

10. Τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερω- 
ϑῆναι δεῖ ἔμπροσϑεν τοῦ βήματος τοῦ 
Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕχαστος τὰ διὰ 
τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε 
ἀγαϑὸν εἴτε φαῦλον (ΞΞ καχογ). 

11. Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ χυ- 
ροίου ἀνθρώπους πείϑομεν, ϑεῷ δὲ 
πεφανερώμεϑα " ἐλπίζω δὲ χαὶ ἐν ταῖς 
συγειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσϑαι. 

12. Οὐ [γὰρ] πάλιν ἑαυτοὺς συνι- 

στάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόν- 
τες ὑμῖν χαυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα 
ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ χαυχω- 
μένους χαὶ οὐ καρδίᾳ. 

18. Εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, ϑεῷ᾽" εἴτε 
σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 

14. Ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συν- 
ἔχει ἡμᾶς, 

16. Κρίγαντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ 
πάντων ἀπέϑανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέ- 
θϑαγον, ἵνα οἱ ζῶντες μηκχέτι ἑαυτοῖς 
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ἀοτπηὰβ ποίγα υΐπ5 Παρ αϊομὶβ αἰ 5[0]- 

γαύαγ, σαοα Δοαϊοδί οηθτη ὁχ ἄθο μα θθᾶἃ- 

ΠῚ5., ἀΟΙΩῸΠῚ ΠῸΠ Ἰηδηὰ ἰδοίδπι δοίρ- 

ΔΙῚ ἰῃ ΟΔ86]15. 

Νδπι οὖ ἴῃ ΠοΟ ἱπρϑυηϊοἰπλι5, ἨΔ ὶ- 

ἐαύϊοποπι ποίγαμη απ86 ἀθ ὁ8.610 οἵ [ἃ- 

Ρουϊηαϊ οαρ᾽θηύθ5, 

51 ἐδηηθη σίου 0 Παϊ ᾿ΠΥΘΩΪΔΙΠῸΥ. 

Νῶπι οὐ αυὶ [ἀπηὰβ 'π ὑδΌΘΥΓΏΘΟῸΪΟ 
ἱπρουα  [οἰπηὰβ ρταναύϊ, 60 ααοα πο]υτηὰβ 
ΒΧΡΟ] ἰδ, Γβα [ρου υ ο[γ], αὖ ΔΌ ΓΟ ὈΘαίαΣ 

ααοα τηογύϑ]θ οἱ ἃ υἱύδ. 

Θυΐ δυύΐοθηῃ οβοϊῦ πο ἴῃ ΠΟΘ ἸΡ[ἈΠῚ, 

ἄθαβ, 4] ἀραϊδ ΠΟΡῚ5 Ρἱρπὰ5. [ρ τα 5. 

Αὐάθηΐθβ ἰριθαν [ὉΠΊΡΟῚ οὖ [οἰθηΐθβ 

ααοηΐαπι ἀατη [Ὡτη5 ἴῃ ΟΟΥ̓́ΡΟΥΘ ὈΘΙΘ- 

ΟΥΪΠΔΙΓΠΟΥ ἃ ἀΟΙΏΪΠΟ: 
ῬΘΥ ἤάθπι Θηἷπὶ Δ ΡΌΪΔΙΊῸ5 οὖ ΠΟῚ 

ΡῬΘΥΙ [ῬΘΟΙΘΙΙ: 

Αὐάρταπυϑβ δαύθη οὐ Ῥοηδηη το] δύθ 

ΒΔΡοτη5 τηϑρὶβ ΡΘΙΘΡΥΎΪΠΔΙΪ 8, ΟΟΥΡΟΥΘ 

οὐ ργϑδοίθηνββ δἰβ δὰ ἀοτηϊηυτῃ. 

Ἐπ ἸΙάθο οοπίθῃαϊτηαβ, [ἴγ δοίθηξθϑ 

ἤτνϑ φγδϑίθηξθβ., ρου 1Π]|. 

ΟἸΠ65 ΘηΐΪτη ΠῸ5 Τϑ 16 [{81} οροτύθὺ 

δηΐο ἐσ ρθαηδὶ ΟΕ ΓΙ, αὖ τοίθεδῦ ὑπὰ5- 

4αΐϊδααθ ῬΥΟΡΥΪῶ ΟΟΥΡΟΥΒ, Ρτουῦ ρϑ[[ὖ, 

ἤνθ θοπὰπι [γ8 τηδίστη. 

Βοϊθηΐοβ ουρὸ ἐπι Θ πὰ ἀΟΥΊΪΠΙ Ποπηϊ- 

πἰθὰβ Γἀδάρπηαβ, 460 ϑυΐύθιῃ τηδη [Ὁ 

[ἀτππὰβ: ἴρϑιο δαΐθιῃ δ ἱπ Θομ (οἰ θη ὑ115 
γοΙΌΓΙ5. τηδηϊξοο5 π05 οἰΐθ. 

ΝΟΣ ᾿ἰὔθγαμη ΠῸΒ ΟΟΠΊΠΘΠἀδΙη5 ΥΟΡ]5, 

[64 οοοδϊομθπι ἄδιηβ συ Ὁ ]5 σ]ουϊδηαϊ 

ΡΙῸ πορῖβ, αὖ παροδίίβ δὰ 605 αυϊ ἱπ 
ἔδιοῖθ ο]ουϊδηῦαῦ οὐ πῸπ 1π ΟΟΥΘ. 

5ῖνθ δηΐπὶ τπθηΐθ Θχοθαϊπηι8, ἄθ0; 

ἤγνθ [ὉΌΤῚ [ἀτηὰ5, σνο ὶδ.- 

Οδγαβ θηΐπὶ ΟἸΥΙΓῚ ἀὐρθὺ ΠΟ05, 

Αοῇτηδηύθα μοῸ. ααοπίδηη. [Π ΠῈΣ 
ΡΙῸ οΟἸμηΐθυβ πηουΐαιβ οἵδ, οὐρῸ ΟἸΠΘ5 

τηοσύπ! [αηὐ. Οὗ Ῥ͵ΙῸ ΟΠΊΠΙ 5 ΠΊΟΓΓΙ5 
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{πη ἢ5 [15 ΠΠΡδπῚ ᾿Ιάϊπα ἢ, αἰκ ὑπαιῆσηα ἴαύγ {Πκ ρϑίν!  δηἀϊη 
7} αὐτο! πα]η. 

Υ, 10. ϑ'ινδοὶ νοὶβ ἔγδη) ἐπδιησηα πὰ πὶ ἀϊηπόμπη Καππαιῃ Ὀὶ [οἴκα ; 

10} Ἰαθάϊ ταβκαπίμδάμππι ὈΪ Ιεἶκα ΟἸγ τ, ἀκϑὶ πὰ πὶ ἐπαπαίθι 5. πὶ ἢ 

Καηπαπη) [1Π8]. Ἐ 

117. ὅνδϑὶ 7αδάϊ ἢνὸ ἴπ Ομγ άπ πἴυ]α ραίκαβίβ, {πὸ δ᾽ ]όμα 

ἘΒΠΠ Πὰη: (ἀϊ, ναὐγίμαη πα] 8118. 

18. Αὐμπέμδῃ 4116 ὰ8 σαΐμα ἐπαιηπηα ρα πὸ παϊη πη 5([15) Ἐ ἐπδίγἢ 

ΟΒγα 14} οἱ θδηαη ἀμ Δπάθδμθ! ρα ἐπδηάϊ ; 

19. σπϊὰ Ινϑιμαύῃ συΐῃ νὰβ ἴπ ΟΠτ άπ τηδηδίδίῃ ρδίΠδη 5 
[ἴ56,. πὶ ὙδῃΠ] πη 5. ἴπ| τη Πα θα ]πη5 ἴθ 7140} [ἀρ] απ α5 ἴῃ ὰη5 ναὐτα ρ8- 

ΠΟ πά15. 

20. Ἑδύγ Ομ γὰ πὰ δἰγϊπὸπι ἔν δ σαΐπα σαι] Παπαϊη ἐμαί ἢ 
ὉΠ5, Ὀϊα] πη ἄδη8 Ἐ [αὐγ ΟΠ Γὰ ρσαρανδίγ μηδ ραυΐμδ. 

21. σὰ ἐμαηα, ἴΖζϑὶ εἰ Κυηίδδα ἔγαναύσῃλ, ἔδαύγ. ὑπ5 ραίαν δ 

[ταναύγξ, οἱ νϑὶβ νύν μϑίπηα σάτα ῃξϑὶ σαΐηβ ἴῃ ἸπηΠηὰ. 

ΝΙ, 1. Οαναύγνδηβ 18} {πῃ Ὁ] ηδη5 πὶ [νᾶγᾶ[1] Ἐ δη ρανῃβ 

ΠΙΠ8 ΤΖΥ18. 

2. Μέϊα' ἀὰκ Κυιθι ἘΞ, ἀδη δι] ιηηηα, δΔηα]Πά {148 ἐμπι5. 184} ἴῃ 

ἄαρα παίοϊηάϊ5. σα Π8}]Ρ ἐποϊπαί. (ἀϊ, πὰ πιὸ] νά! ἀπαδηᾶπ ; [ἀ], πὰ 

ἄδρβ πδίβιηά 8. 

3. ΝῚ ἀϊηπαη ἐμδηπὰα ἴπ νδίῃξάὶ οὶ θαημάδηβ ὈΠΕ ρον Ἐ,. οἱ ἢἰ 

ΔΗ ΔΙ] ἀπ Πα δ ἢ 1 πηίαν :; 

4, ΑΚ ἴῃ αἰ]αιιηα υδίάϊκη]αμάαπθ ἀπ8 [νὰ ραΐηβ δηδθδῃθὸβ ἴῃ 

(Ὀν1{] 6 ̓Ἰπδηδρϑιητηδ, ἴῃ ἀρ], ἴῃ πάπἐηϊμη, ἴῃ ἀρσρνυ δ ; 

ὅ, ἴὴ [1ὰ τ, ἴπ Καγκαγῦμη, ἴῃ πη[αἰ͵α, ἴῃ δυθάϊα!η, ἴῃ νὸ- 

Κάἀϊηϊπη, ἴῃ Ἰάπκν τοίη ; 

0. [Ιῃπ (νἱκηϊθηά!, ἴῃ Καηί])α, ἴῃ Ἰαρραμηδάθίη, ἴπ (δ]θίη, ἴῃ 8}- 

ΠΏ ν οἰ Παηηγ)α, ἴῃ ἔα νάϊ Ἐ ἀπ ῃϊη ἀδυν θά, 

ἴ. ἵἴη ναύνἀα (ιη]ὸβ, ἴπ πιαμίάϊ σαΐῃβ ὑπαίνν νὸρηα ραγαί πη βὶπϑ 

ἰδ! νη 14} ΠΙοἰ ἀπιπιῦπα ; 



ὡς ΟΟΕ. ὅ, 1θ-::--0, 7. 

ζῶσιν, ἀλλὰ τῳ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποϑα- 
γόντι χαὶ ἐγερϑέντι. 

Υ, 106. Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα 
οἴδαμεν χατὰ σάρχα᾽ εἰ δὲ χαὶ ἐγνώ- 
χαμὲν χατὰ σάρχα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν 
οὐχέτι γινώσχομιεν. 

17. Ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καιγὴ 
χτίσις" τὰ ἀρχαῖα παρῆλϑεν, ἰδοὺ γέ- 
γογεν χαιγὰ τὰ πάντα. 

18. Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
χιταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ [Ἰησοῦ] 
Χριστοῦ χαὶ δόντος ἡμῖν τὴν διαχο- 
γίαν τῆς χαταλλαγῆς, 

19. Ὡς ὅτι ϑεὸς ἦν ἐν Χριστῷ χό- 
σμον χαταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζό- 
μένος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν 
χαὶ ϑέμεγος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 
χαταλλαγῆς. 

20. Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν 
ὡς τοῦ ϑεοῦ παραχαλοῦντος δι ἡμῶγ' 
δεόμενοι (Ξ -εϑα) ὑπὲρ Χριστοῦ, χα- 
ταλλάγηναι (Ξ--τε) τῷ ϑεῷ. 

21. Τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς 
γενώμεθα διχαιοσύνη ϑεοῦ ἐν αὐτῷ. 

ΥΙ, 1. Συνεργοῦντες δὲ χαὶ παραχαλοῦ- 
μὲν μὴ εἷς χενὸν τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ 
δέξασϑαι ὑμᾶς" 

ἃ. «Δ έγει γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήχουσά 
σου χαὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήϑησά 

σοι ἰδοὺ, νῦν χαιρὸς εὐπρόσδεκτος, 
ἰδοὺ, νῦν ἡμέρα σωτηρίας " 

3. )Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προς- 
κοπήν, ἵνα μὴ μωμηϑῆ ἡ διαχογία, 

4. Α4λλ᾿ ἐν παντὶ συνιστάντες ἕαυ- 

τοὺς ὡς ϑεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ 
πολλῇ, ἐν ϑλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν 
στενοχωρίαις, 

ὅ. Ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀχα- 
ταστασίαις, ἐν χόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, 

ἐν νηστείαις, 

θ. Ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μα- 
χροϑυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποχρίτῳ, 

7. Ἔν λόγῳ ἀληϑείας, ἐν δυγάμει 
ϑεοῦ" διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 
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ον αὖ οὐ αὰϊ νἱσαμῦ ἰδ 0 ΠΠὈ] τἱ- 

γϑηύ, [Θὰ οἱ αὰϊ ρτὸ ἱρ[15 τισι 8 οἵ 
οὐ τρί Ὀυυοχῖί. 

Ιδαθ ΠῸΒ ΘΧ ΠΟΟ ὨΘΠΛΪ ΘΠ ΠΟΥΪΠΊῸΒ 

[δουπάστα ΟΔΥΏΘη1: οὗ [ἴ σΟρηΟΥ 5 

[δουηάαμη οαγηθπὶ ΟὨγ τὰ, [οἃ πὰπο 
ἰδ ΠΟ ΠΟΥΪΠΠΙ15. 

51 αὰδ οΥρὸ ἰῃ ΟΥ 00, Ὠογἃ ΟΥθᾶ- 
ἴασγῶ : γϑύθγα ὑγδηβιθυαηῦ, Θο66 ἔδοία, [ὰπῦ 

ΠΟΥἃ. ' 

Οπιηΐδ δαύθιη οχ 4θο, ααἱὶ ΤΘΟΟΠΟΙ]Ϊἃ- 

Υἱῦ πὸ5 ΠῚ ρϑὺ Οδυ τὰ οὐ ἀραϊῦ πο- 

ὉΠ5 ΠλἰΠ  ΠΌΘΥπαπὶ ΤΘΟΟΠΟΙ  ϊΟὨΪ8, 

Θυοπίδηι φαϊάθπι ἄθιιβ οὐδὺ ἴῃ ΟἸΥἴο 

Τα ἀπ ΓΘ ΟΟΠΟἾ 85 [10], ΠΟ ΤΡ 5 

1115. ἀοριτούα ἰρίογαμα, οὐ ροίαϊυ ἴῃ ΠΟΪ5 

γ ΥθΠπ ΤΘΟΟΠΟΙ ΙΑ ]Οἢ]5. 

Ῥγο Ουϊο οἴρο Ἰθρϑύοηθτα αηρὶ- 
τη, ὑδιηαιϑπι ἄἀθο οχμογύδπϊθ Ῥ6Γ ὨΟΒ: 

ΟὈ ΘΟ πι5 ρτῸ ΟἸγὉο, τϑοομ οἰ τΐηϊ 

460. 
Ἑπτὰ αὶ ποὸη πογνοῦδῦὺ Ῥϑοσαύαπι ῬΤῸ 

ΠΟΡΪ5 Ῥϑοσδύαμη ἔθοϊθ, αὖ πο5 οἴβορσθ- 

τη ἰαΓὐϊα «αὶ ἴῃ ἸΡίο. 
Αἀϊανδηύθθ δαΐθηι οὖ ϑσπουθδυηι ὯΘ 

ἴη σϑοαστῃ ογδίϊαπι ἀθὶ τϑοΙρ 615. 

Αἰἷδ οῃΐμ ΤΟ ΠΊροΥΘ δοοορίο οχϑαάίνὶ 
ἐ6, οὐ 'π ἀϊθ [(δ]αὐ5 δάϊανανὶ 6. Εδοθ 

ΠὰΠ0. ἐθηηρὰβ δοοθρύδ}]6, 6000 πῦῃ0 

ἅϊ65 [δ] αὐϊ5. 

Νρυαΐηὶ ἀδηΐθα ὉΠ]8τὴ ΟΠ Ποηθτη, αὖ 

ΠῸΠ Υἱδαρουθῦασ ταἰη! ΠΘυαπὶ ΠΟ[ὉΠΠῚ, 

5οᾷ ἴῃ οὐ θα5 ΘΧΒΙθΘδπλὰ ποϑηιθῦ 

ἱρίοβ Ποῦ ἀ6ὶ ταὶ] 105, ἴῃ τηὰ]έδ Ρᾶ- 

ἐϊοηύϊα, ἰπ ὑπ θα] ὐϊομὶθυ5, ἱπ προρίίδ- 

ἀἰδι5, ἴπ ΔΏΡῈ[Ὁ115, 

Ιῃ Ρ]αρὶβ, 'π Οδγοουθα5, ἰῃ [βἀϊ(ϊο- 

Ὠἶθαβ, ἰπ ἸΔΟΥ͂, ἴῃ Ὑἱρὶ 15, ἴῃ ἰθὶα- 

ΠΪ1 5, 

Ιῃ οδίιεαξο, ἰπ [οἰθηία, ἰπη Ἰοηρδηϊ- 

τηϊδαίθ, ἰῃ [υδυίφαία, ἴῃ [ριγιύα [Δηοΐο, 

ἴῃ οαγ δία πο βοίύδ, 

Ιῃ σϑῦθο νουϊία δ, ἴῃ υἱσύαΐθ ἀθὶ, ΡΘῚ 

ΔΥΠιδ, ᾿αΓἰ δ 6. 4. ἀοχύτιβ οὐ {Ἰπ|{{π|5, 



ἀά8᾽. ἃ, ΟΕ. Ὁ, 8-::}7,.}8: 

ΥἹ, 8. Τμδίγῃ να]έμα 141} απίνόγοίη, ἐπαίγ να]διηδγϑίη 8} νδὶ]απηᾶ-- 

γ ἰη ; [νᾶ 4] γ2Ζ] αηδηβ. 18} [πη] οἰπάϊ, 

9. ὅν υῃκυηίμάϊ 12} αἰκυαπηάϊάάϊ, [νὰ ραν! ! δηάδη5 78} [ἀϊ 11-- 
θ81, [νᾶ ἐδ] Ζι 4] 141} πὶ αἰάάμπιμῃ!αάϊ, 

10. ϑνὸ [(αὐγραηᾶάδηβ, 10ῃ [Ἰπίρῖπὸ [αριπόπάδηβ : νᾷ πη]δαάϊ, 

ἸῺ τηδϑηᾶρδηβ ρδθὶρ]απάδηβ; [νὰ πὶ σγαϊμῦ ἀϊπδηᾶδηβ 78} δ] δία 

αἸΒηΪΠ] Δ 488. 

11. ΜιυμηίΠ5" απίδλι δ] υκηδάα ἀὰ ἴζνὶβ, Καύγ πε! 0 )}85; Ἐ Βαίϊγι 

ὉΠΓ1 τὐΤυτηπῦαδ. Ἐ 

12. ΝῚ {πγοϊ παπᾶς 785 ἴῃ ὑη8, ΤΠ ὑπγϑιῃδηᾶα ἴῃ ΠδΙγ γᾶ 12Ζ-- 

γΑΥΔ]Πη1. 

15. Αἰμέμδη ἰμαία ἰδιηὃ δηἀαϊάπηὶ (νὰ ἔγαίπι ΚυιΠ8) αὐγαη1- 

πά ἢ [Δ 785. 

14. ΝῚ ναϊγεμάϊ ἢ ρα]ακδηβ ἀπηρα]άπθἠαηδαμη; αηὐὰ ῃνὸ ἀά1Ὸὺ ρ8- 

γα θη τ ἀῃραγαί θη ἀϊῃ πάπα. ἢγὸ ρσαπηάϊπα δ ΠὰΠπ8ᾶ 8. τη] ἢ 

ΤΚν!Ζα 

15. Ἡνδυἢ {πδη Ἐ (Ἀππδ νι ΟΠ άπ τα ἢ ΒΑ] δηὰ Ἐ ἀπ μάπ 

ῃνὸ αἀδιὸ ρα] ]απαϊη τ ἀηρα] ἀπ ] Δ Πα! η ἢ 

10. Ἡνόμπῃ μη Ἐ (παν ὃ 841} Ἐ σαΐϊῃβ τη1} ρϑ]αραῃ ὅ απὸ 

75. 811ὁὰ σαίῃβ ΠΠ]αὐἢ ᾿Ιθαηαΐη5. κυ μ! ἢ. ἄὰκ σαίῃ, ὑμαίθὶ ,(Βάπα ἴῃ 

ΠῚ 74} ἴππα ρᾶσρα 4} νδϊγέμα ᾿ζὲ σαΐῃ 1840} 65. νδίγυ μα ηα Τη15 Τη8-- 

ΠΔ981." 

17. ἵἴπυμ ἐπὶ5 Ἐ ἀβρασριςῃ α5. τηϊδυμηάϊ χὰ 84} αὐ κάϊ 1 ἴΖν!8, 

κυ! ἐγάυα, 14} ἀπῃγάϊη)]διηπηα Ὡ δἰὐξδικάι ἢ ; 18ἢ ἵκ δηαηϊπηδ 

ἼΖν!5. 

18. ,14}} ναϊγέμα ᾿ζνὶβ ἀὰ δὐζίη 18} 15. νδίγ 10 τ18. ἀὰ [ἀΠ]1Π| 

ἦι ἀαύμύγαπι, Κνιι0 ἢ ἐγάπ])α 41] ν8] ἀδηᾶ8. 

ΥΠ,1. Τῇ μαρθαπάδηβ πὰ ραμάϊία, [᾿αῦδη8, Ὠγάϊη]δ( 1). ἘΞ [15 δὲ 

Δ᾽ ]ατητηα Ὀϊ(ἀπ]οἰπὸ ἘΞ 16 κὶ5 184 ΔΠΒΙΠΐη5, δύ ῃαηάδὴβ νϑὶῃϊΠὰ ἴη 

αρὶία, σαί]. 

2. Οαιηδίοιμηα Ἐ ἴῃ ἴζνὶβ Ἐ: πἰ ἀϊπαμηηδηπη ρα κούμαμι; δὶ ἀϊη- 

πόμαη ἤαγανα! ἀδάππι; πὶ ἀϊππόμπαη Ια] δα δα τη. 

8. ΝῚ ἄπ ραγαγρεοίπάϊ Κυϊίμα. ἐαύγακναίῃ ἄθκ, ὑμαύθὶ ἴῃ μαίγίδιῃ 



ὦ. ΟΟΝ. 60, 8 --- 7, ὃ. 

ΥΙ, 8. “ιὰ δόξης καὶ ἀτιμίας. διὰ δυς- 
φημίας χαὶ εὐφημίας" ὡς πλάγοι καὶ 
ἀληϑεῖς, 

9, Ὡς ἀγνοούμεγοι καὶ ἐπιγινωσχό- 
μεγοι, ὡς ἀποϑνήσχοντες χαὶ ἰδοὺ ζώ- 
μεν, ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ ϑανα- 
τούμεγοι, 

10. Ως λυπούμεγοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, 
ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, 
ὡς μηδὲν ἔχοντες χαὶ πάντα κατέχοντες. 

11. Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς 
ἡμᾶς, Κορίνϑ' ) χαρδία ἡμῶν πε- ὑμᾶς, Κορίνϑιοι, ἡ χαρδία ἡ, 
πλατυνται" 

12. Οὐ στενοχωρεῖσϑε ἐν ἡμῖν, στε-- 
νοχωρεῖσϑε δὲ ἐντοῖς σπλάγχνοις ὑμῶγ'" 

18. Τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισϑίαν, ὡς 
τέχνοις λέγω, πλατύνϑητε χαὶ ὑμεῖς. 

14. Μηὴ γίνεσϑε ἑτεροζυγοῦντες ἀπί- 
στοις" τίς γὰρ μετοχὴ διχαιοσύνῃ χαὶ 

ἀνομίᾳ, ἢ τίς χοινωνία φωτὶ πρὸς 
σχότος ; : 

15. Τίς δὲ συμφώγησις Χριστῷ (ΞΞ 
Χριστοῦ) πρὸς Βελίαρ, ἢ τίς μερὶς 
πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 

16. Τίς δὲ συγκατάϑεσις ναῷ ϑεοῦ 
μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς ϑεοῦ 
ἐστὲ ζώγεος, χαϑὼς εἶπεν ὁ ϑεὸς ὅτι 

Ἐνοιχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, 
χαὶ ἔσομαι αὐτῶν ϑεὸς χαὶ αὐτοὶ ἔσον- 

ταί μοι λαός. 
17. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν 

χαὶ ἀφορίσϑητε, λέγει κύριος, καὶ ἀχα- 
ϑάρτου μὴ ἅπτεσϑε" χἀγὼ εἰσδέξομαι 
ὑμᾶς, 

18. Καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἷς πατέρα, 

χαὶ ὑμεῖς ἔσεσϑέ μοι εἷς υἱοὺς χαὶ ϑυ- 
γατέρας, λέγει κύριος παντοχράτωρ. 
ΥΗ, 1. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγ- 
γελίας, ἀγαπητοί, χαϑαρίσωμεν ἕαυ- 
τοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς καὶ 

πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύγην ἐν 
φόβῳ ϑεοῦ. 

ὦ. Χωρήσατε ἡμᾶς" οὐδένα ἠϑδιχή- 
σαμεν, οὐδένα ἐφϑείραμεν, οὐδένα 
ἐπλεονεχτήσαμιεν. 

3. Οὐ πρὸς κατάχρισιν λέγω" προεί- 

ἀ4ἀάτ 

ῬΘΥ ρ]ουίδυα οὐ ἱρῃο δι! αΐθιη, ΡΣ ἰπ- 
ἔδτηΐϊδτα οὺ θοηδτη ἔατηδιι, αὖ Γἀοΐογοα 

οὐ γϑύδοθβ, [Ἰοὰῦ αὶ ἱρποίϊ οἱ σορΉΪ, 

ΦυδΙ τηουϊθηΐθβ οὐ θοορ νἱνίτηιβ, αὐ 
οδίθραῦ οὐ πο τηοχίϊβοδίϊ, 

ΘΔ ἐγ 65 [ΘΠῚΡΘΣ δαΐθηι σαπᾷθη- 

65, Πουὺ δρθηΐθβ τηυ]έοβ. δαΐθτα Ἰοοα- 

ῬΙθύδηΐθβ, ὑδιηαιδμη ὨΪ}1] Πα θΘηΐθ5. οὐ 
ομηηΐᾷ, ΡΟΓ Δ Θηὐ65. 

Ο5 ποίζγαμη ραύθὺ δᾷ γοβ, ο Οὐυϊηὶὶ, 
ΟΟΥ ποίζχιιπι αἰ! δὐδέμιμι ο[. 

ΝοΩ ΔΗΡῸ ΓΟ Δτηϊηὶ 11 ΠΟ15, ΔΗΡῸΓ8.- 
ΤΩΪΩ δαΐθιῃ ἴῃ Ὑἱίοου τι5 υϑ[15. 

Ἑδηάθτη δαύθπι μα θη 5 σπου δίϊο- 

ΠΟΙ], ἰδιηαιδπι 1115 ἀἰσο, ἀἰ]αύδιηϊηλ 

οὐ γνοβ. 

ΝοΙ!ῦο ἱαρτπι ἄποθῦθ οὰπὶ πῇ 46}1}018 : 
ααδθ οηΐπῇ Ῥδγύϊοϊραίϊο ἰα[ϊ{186 οὑπὶ 

ἰηϊψαϊαίο Ὁ δαὺ απ88 “[οΟοἰούαβ [ἰᾳοἱ δά 
θη ΤᾺ 8 7 

Θυδο δαΐθημι οοπγθηΐο ΟὨΥΓ[ἰ δά Β6- 

Πᾶν Ὁ δαῦ αὰ88 Ρδ18 Β46]1 οὑτα ᾿πῆ46]6 3 

Θαὶ δαΐομῃ ΘΟὨ ΓΘ Γἃ5 θη ρ]0 ἀοὶ οὑπὶ 

140115 ἡ ο5 ϑῃίΐτη δ 5 ἐθιρ] απ ἀ δὶ υἱνὶ, 

Ποαὺ ἀἸοϊῦ ἀθὰβ φαοηΐδτη ΤΠ ϊέαθο ἴῃ 

1115. οὖ ἱπδιηθαϊαθο, οὖ οὐῸ 1ΠΟΥΌΤα ἄθιι5 

οὐ ἱρῆ δγυυηῦ τὶ ρορυ]αξβ. 

Ῥτγορίθυ αυαοά οχὶίθ ἀθ τηθᾶϊο βουτπι 

οὐ [βρδυδιηϊηῖϊ, αἰοϊῦ ἀομηηὰ5, οὖ ἱτη- 

τη πὶ ὯΘ ὑθύ!ΘΤΙΕ15: 

Εῤ δσὸ τϑοὶρίδιη γοβ, δὲ δῖῸ Ὑ 15 ἴῃ 
ῬδύΎΘΩ, οὖ γὸβ ΟΥΙΟβ ΤῊ] ἰπ Π]]Ο5. οὗ 

Πα 5., αἰοὶϊῦ ἀομηϊηθβ οἸη προύβη. 

Ηδβ ἰρίζασ μδρθηΐθβ Ῥυοπα [ἸΟΏ 65, 
ΟΔΥΪ ΓΤ), ΤΠ ἀθιηβ ΠῸ5 80 οπηηΐ ἰπη- 

ααϊηδιηθηΐο ΟΔΥΠ15 οὐ [ρἰγια5, Ῥουβοίθη- 

[65 [Δηοὐ βοδύϊοπθτ ἴῃ ἀϊιοσ ἀοί. 

Οδρίΐθ Ὡ05 : ποιηΐηθπη 18 6 [Ἰτητ15, ΠΘΠ1]- 

ΠΟΤῚ ΟΟΥΓΡΙΠ15, ΠΟΘΙ 6 Πὶ ΟἰΓΟυΤ  ΘηΪ- 

Τ]05- 

Νοη δὰ οομάρηηηδίϊομριη αΐοο: ργ86- 



448 2. ΟΟᾺΒ. 7, 4---18. 

πηίαγάϊηι ΠΠ] αὐ ἢ Ἐ ἀὰ πῆ ραν] δη Ἐ 14} [Δηδηα ΠἸΌ8η. 

ὙΙ], 4. Μαπᾶρα ἐπ15 ἰγάπάϊπβ ἄπ ᾿Ζνὶβ᾽ ἢ, ̓ παπᾶρα τηἷδ μνο }} [δύτ 

ἸΖν 5 Ἐς. βία 5. ἴῃ. σα Β] αἰ πἐά15 ; αἰαυ ὉΠΠ 108. τὴ [δῃδαά15. ἴῃ 411ἀϊ-- 

Ζῦβ πιδηδρῦη Ἐ ἀρ] πη πηίδγά 1 Ζῦ8. 

ὅ, 724.) ἀπκ Κνϊπηδηδηι ὑηΓ15 ἴῃ Μακιἀδη)άϊ Ἐς ΠῚ ναῖῃῦ παρθάϊα8 

σαν ο] ἀϊηάϊ5. 161κ ἀπίΆΓ, ἃΚ ἴπ Δ]]Διηπηα ἀπαργασρσϑηάϊ: ἴδῃ γ81}-- 

7ῦη5, ἴηηδηδ ἃρια: 

6. ΑΚροὶ ἴᾷ σαί] μαη(α}5 Ὁ Πηδἰνταἀϊπη σαν Ὁ τπ5. σας ἴῃ 

Κυαπια, Τοι άπ. 

7. Αὐμέμδη πὶ ἐμαξάϊηοὶ ἴῃ Κναμηα 15, 8Κ 8} ἴῃ ρα] ίάϊ ἢ, 

{μ᾽ Ζάϊοϊ ραίμγα 5. νὰβ πὰ ᾿Ζνῖβ, σαίθ πη 45 τη5 Ἰζναῦα ρδίΠΘΙΠ, 

Ἰζναύδπα σάπηδιῃ[ἃ] Ἐ, ἴσναν 4]7}8η ἴϑύν τῊ1Κ, ἔναθὶ 115 πιάϊβ ἔα ρίηδη 

ναγίῃ. 

8. Τί αθάϊ ρσαύν4α ἴΖν!5 ἴῃ ὑπάϊπι Ἐ ὈΟϊκόπι, πὶ Ἰαγεῖρὸ πηκ, 

78} Ἰανάϊ Ἰάγτοϊσδᾶδ. ρσαίαίπνα ἀὰκ ἢ, ὑπαΐϑὶ [ὁ δίρι[ἀ 018 71άϊηα, 1α θά] 

α1- 16 104} Ἐ ἢν οι]άϊ, ραύνα, ἴΖυὶβδ ; 

9, Νὰ ἔαρίηδ, πὶ πηξᾶ σαύτιαάϊ νόίας, δῖ αηὐὰ σαύτἀάϊ νά(αίῃ 

ἀὰ Ἰαγοῖράϊ. (αὐγράϊαθαυςῃ ἘΞ ἀὰκ ὈΪ σας, δἱ ἴῃ Ἐ νδίῃίάϊ ἢἰ ρα [16 10}-- 

7ἀϊπαάμπι ὰ8. ὉΠ[15. 

10. τα (ὁ ΌΙ συ (ύγρα Ἰαγοῖρα ἀἃ ρδηϊἀϊ ραία]ρταάϊ Ἐ 

αϑίϊα 11} Ἐ; ΤῈ {815 ἔα γνάπβ [αύγρα ἀάυία. σα πη ὉΠ} {1}. 

11. ϑαίῃν ἄυκ Πρὸ ἐμαΐία ὈΪ σαί! (αύγραη ἴζνὶβ, ῃνϑ]άπαα ρἃ-- 

ἰανῖᾶα ἴζνὶβ πϑάάπάβίη, ἃκθὶ [πη]ῦη, ἀἰκθὶ πηνόγθιη, δκοὶ ἃρῖβ, ἃκΚοϑὶ 

σδγΠ6]η, 8 Κ6Ὶ 4]}. ἢ, ἃἰκϑὶ ἔγανθιθ  ἴπ Δ] διητηα αϑἰάϊκηϊα δά πέἢῃ ἴΖν1β 

Ὠ]ἀἰγδηβ νἱδη ὑμαιηηα ἰὐὖ]8ἃ. 

12. Αὐμίμδη 4041 πηϑ]14ἃ (12ν15) ἢ, ΠῚ ἴῃ {18 ΔηδΠΔ ἢ} Πα] Π8, 

ηἰ ἴῃ {π|85 Δηδιη Δ Ὠ 1 41η5, ἀκ ἀὰ ραθαϊγ  7αη πβαάπαοιη πηίαγα, {πδοὶ 

ἴαύν ᾿ζνὶβ Παθδπὶ νἱΐῃγα 1Ζν]β ἴῃ δηαγδιγῃ)α σα 8. 

18. ἴπαμ {η15Ἐ σαί γα 441 Πἤαπι Ἐ; αἰμέμαμ ἀηὰ Ἐ σαξῃγα οἰ πάϊ 

πηΐαγάϊ ἢ]άϊι5 πηάϊβ [αρηδἀδάμπμη ἃηα ἰαμδαάϊ Τοιζάθβ, ἀπίᾶ δηᾶ- 

Ὠνθ 1] 108 ναῦὶ ΔΠτὴὰ ἴ8 ἤγτα πὶ 8] ἀ1Π| ἸΖΥΙ5. 
᾿ 



9. ΟΟΕ. 7, 4-.-[3. 

ρηχὰ γὰρ ὅτι ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν 
ἐστὲ εἷς τὸ συναποθανεῖν χαὶ συγζῆν. 

ΥΙΙ, 4. Πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, 
πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶγ' πεεπελή- 
θωμαι τὴ παραχλήσει, ὑπερπερισσεύο- 

μαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ ϑλέψει ἡ μῶν. 
ὅ. Καὶ γὰρ ἐλϑόντων ἡμῶν εἰς Μα- 

χεδονίαν, οὐδεμίαν ἔσχηχεν ἄγεσιν ἡ 
σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ ἐν παντὶ ϑλιβόμενοι" 
ἔξωϑεν μάχαι, ἔσωϑεν φόβοι. 

θ. ζ4λλ᾽ ὃ παραχαλῶν τοὺς ταπεινοὺς 

παρεχάλεσεν ἡμᾶς ὁ ϑεὸς ἐν τῇ παρ- 
ουσίᾳ Τίτου" 

7. Οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὖ- 
τοῦ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ παραχλήσει ἡ παρ- 
ἐχλήϑη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν 
τὴν ὑμῶν ἐπιπόϑησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρ- 
μόγ, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε 
με μᾶλλον χαρῆγαι. 

8. Ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἂν τῇ 
ἐπιστολῆ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ χαὶ μετ- 
ἐμελόμην᾽ βλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ 
ἐχείγνη εἰ χαὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, 

9. Νὺῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήϑητε, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήϑητε εἷς μετάνοιαν" ἔλυ- 
πήϑητε γὰρ χατὰ ϑεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ 
ζημιωϑῆτε ἐξ ἡμῶν. 

10. Ἧ γὰρ χατὰ ϑεὸν λύπη μετά- 
γοιαν εἷς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἔρ- 
γάζεται" ἡ δὲ τοῦ χόσμου λύπη ϑάνα- 
τον χατεργάζεται. 

11. Ἰδοὺ γὰρ, αὐτὸ τοῦτο τὸ χατὰ 
ϑεὸν λυπηϑῆναι ὑμᾶς πόσην κατειρ- 
γάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, 
ἀλλὰ ἀγανάχτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ 
ἐπιπόϑησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐχδίχη- 
σιν. ὃν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς 

ἁγγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 
12. Ἄρα εἰ χαὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ 

εἵνεχεν τοῦ ἀδιχήσαντος οὐδὲ εἵγνεχεν 
τοῦ ἀδιχηϑέντος, ἀλλ᾽ εἵνεχεν τοῦ φα- 
γερωϑῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ 
ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 

18. Διὰ τοῦτο παραχεχλήμεϑα. ἐπὶ 
δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν. περισσοτέρως 
μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, 

ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πγεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ 
πάντων ὑμῶν. 

449 

αἰχὶ ϑηΐπι" ααοα ἴῃ οογάϊ 5 ποίει! 5. [5 

διὰ ΠΟΙ ΠΊΟ θη ἀππη} οὐ δ οοην νη τη. 

Μυϊία τὴ βάποία ον ἃρυὰ τοξβ, 

ΤῊ] α, ΤῊΪΗ1 ρ]ουϊαύϊο ῬγῸ γοθὶβ : υϑρ᾽ οὐα8 
[πὴ ΘΟΠΙΟ] ΔίϊοηΘ., [ἀρϑγαθαμο σαπάϊο 
ἴῃ ΟΠληΐ ἐνὶ θα] αὐΐοηθ ποίξγδ. 

Νὰπι οὖ οὰμῃι γϑῃ 6 πλτι5 Μδοθἀομῃΐδηι, 

ΒΌΠ] τὰ τθαπίθμ μα ΟᾶγῸ ποίίγα, [οἀ 

ΟΠΠΘ πὶ ἐγ] θα] δύ] Ομ Θ ΔΙ: ἔοχὶβ ρὰ- 
σηδ6, ἰηὐβ {ϊΠΊ0Ὑ85. 

δρα χαὶ οομ ο]αύαῦ ᾿Π1165, οοπίο- 

ἰαΐαβ οἱῦ ἤὸβ ἄθυβ ἴῃ δάγθηξα ΤΙ; 

Νοὰ [Οὰπὶ δαύθιῃ ἴῃ δάγθηξα οἰμβ, 

[ἃ οὐΐϑπιὶ ἴῃ [ὉΪδοῖο απὸ σΟὨΓοΙ 5 δέ 

1 ΥΟΡΙΒ, ΥΘίθυθηβ ΠΟΙ. νοίγαμι ἀ6[1- 

ἀδυίαμη, σϑίζγαπι Πδθέμμη, το γαπὶ Δ ΘΙητ- 

Ἰδύϊο ΘΠ ΡΙῸ Π16, ἰδ πιῦ τηδρὶβ σα θτθτη. 

υοπίδηι δὐΠἹ σοηἰτ [ἀν] γὸβ ἴῃ ορί- 

[ἴα], ΠΟΠ τη6 Ῥϑθηϊθῦ : θὲ ΠἹ ραθηϊξοσοῦ, 

σἱάθηβ αποά ορἱξαϊδ, 1118, οὐ δια Πουϑια 
γῸ5 οοῃύγιὑαγ]ύ, 

Ναῃς σϑαᾶθο; ποὸρ 4αΐαᾷ, σομ τ [δὶ 

Θ[Ὁϊ15, [64 χαΐὰ σοηὐυ [01 6 [15 δὰ ρϑθηϊ- 

ὑθηύϊϑιῃ : ΘΟμ αὶ Θηΐπη 65 [ΘΟ ἀπ 

ἀθαπι, αὖ ἴῃ πὰ}]0 ἀρ χπηθηύαμι ρϑίϊα- 
ΤΠ ΘΧ ΠΟὈΪ5. 

Θυδθ δηΐμι (Θουπάππι ἄθαπι ἐγ! (ἐἰ{ϊ8, 

οἴ, φΡδοηϊθηθίατη ἴῃ [Δ]αύθπι [8 Ὀ]]Θ τὰ 

οΟρογδίαγ ; [60 Ὰ}} διαύθπι ὑγ}{{1018, τη ΟΥ 6 Πὶ 
ΟΡ ύα . ν 

ἘσοΘ οηἷπὶ ΠοΟ Ἰρίατη, [ΘΟ Πἀπ1ΠῚ ἀθι1Πὶ 

ΘΟΠΟΥΙ ΔΙ νῸ5., ααϑηύδιη ἴῃ γΟὉ]5 Ορ6- 

γαύαγ [Ὁ]]Ποἰυὰἀϊπθια : [4 ἀθίρθη [0 6ΠῚ, 

[64 ἱπαϊρπαύίοποια, [6 ἐἰϊπλογθια, [δὰ 
ἀρ ἀουαπι, [ρα δοπιαϊδίϊομθμι, (6 ἀ νἱη- 

αἸϊούαμα. [πὸ ΟἹ] τι5 ΘΧὨ ΓΕΒ νοβ ἰη- 
οοπὐδηηϊηδίοβ. οἰ πθροίϊο. 

Ιριῦαν οὐ [ΟΥΙΡΙ γ 018, ΠΟ ῬΙΌΡίοΣ 

Θατῃ αἱ ἔδοιϊῦ 1ηἰα απ, Π6Ο ΡΤΟΡΊΘΥ ΘΌΠῚ 

ααἱ ῬΑΙΓ 5 οἴδ, [β4 δὰ τηδηϊξε [πάη 

[Ο]ΠΠοἰὐα ἀπ 6 πὶ ΠΟΙγ8 πὶ Δ ΠῚ Ρ1Ὸ γοδὶβ 
ΒΔΡΘμλΒ δ νὸβ οοτδπιὶ 60. 

460 ὁομ[Ο] δ υϊ [Ὁτηὰ5: ἴῃ ΘΟὨ ΓΟ] ΟΠ 

δαΐοπι ποίογα ΔΡαπάδηὐίτιβ τα Κι ΑΥΓ] 
[ατηὰβ [ἀροὺ σϑυάίαπι ΤΙ, ααΐα, τοῖθο- 
ὕπ5. οἰῦ [ριγιύβ οἰὰβ 80 οπιηὶθιβ σοῦ Ϊβ; 

- 
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ἀ4ἀδ0 9. ΟΝ. 7,.1.4.3:585. Ἐ|. 

ΜΠ, 14. ὕίδ ͵αθάϊ ἤνα ἵπηπηα ἔγαμι ἴζΖυῖὶβ ῃνάϊῃνορ, πὶ ρδάϊν:κόςἢ8 

γα ; ἃΚ [ναΐνα δἰ]αΐα ἴζΖνὶβ ἴῃ [πη]άϊ τδαϊαδάπηι, ἵνα 74} νοι] 

πηΐαγα [ὁ ἀὰ Ταοιζάπ [ππ}ὼ νᾶγί]. 

15. «“584}} Ὀγιυ 5. 15. αἰαγαίἅτπι ἀαὰ ἸΖνὶβ {1π44, σϑιηπηδηαηβ. {πὸ 8]- 

Ἰάϊχξ ἴχνατα υἱπάπίοίη, [νὰ τη] ἀρὶία 74} γοὶυῦπ δηἀηδιηαίῃ ἵἴπᾶ. Ἐ 

10. Ἑαρϊηὸ πα, παηἰὸ πη δ] σαϊγάμπα ἴῃ ἸΖυ]8. 

ὙΠ1],1. Αὐμέμδη Καηπη)α ᾿Ζυ]5, ὈγΟίῃγ]α5, δ Ὁ σαΐῃβ ὑπὸ ρσιθδηδη 

ἴπ αἰκκ|δϑ]ὸπι  Μακιαὐη()ά 5 Ἐ; 

2. Ὑπαίοὶ ἴῃ πηαπαραιηηα Καίάπ ἃρ]ῦπ5. τηδηδραπςβ δα 415 

ἴχᾶ 141 ἐπαία ἀϊαρὸ ππη]δάϊ ᾿χὸ πϑιηδπᾶρηῦάδ ἀὰ σα θθὶη ἀϊης 6] η5 

1Ζβ. 

95. Ὁπίδ Ὀὲ πιδῃξάϊ γοιὸν] 14}1 αν τηδῦ {1108 ν}}}Ὁ5 νϑϊαη, 

4. ΜΙΐὰ ᾿παπαράϊ πβϑο]ἐθιηάὶ Ἐς ὈΙα] 8 η8. ἀἢ 5. ὨἰπΊδη Δ η[Ὁ [[61Πη8] 

7811 ραιηάϊηθίη Δ Πα δ }15 ἴῃ ὑπ8η8 συ ϑιΠ8}8 ; 

ὅ. “4848 ει ἢ [ναΐνᾶ νϑόπϊἀδάπμη, ἂκ [κ ΠΙΡδη5. αἰρᾶθαῃ ἔπη 

[γάυ)η, ὑπαίῃγ ἢ ὑπδὴ ἘΞ ἀη5. ὑπαίνἢ γὙ]])]ὰη ρας Π8. 

6. ὥναρὶ Ὀδάθίπηα Τοϊξαύμ, οἱ ἰναίνξ αύγδαυοαϊαα, [νδῃ α8- 

(ἰυμάϊ ἴῃ ἴΖνὶβ 18 ὑπὸ δηιὉ :; 

Ἴ. ΑΚοὶ [νὰ τα 8 ἴῃ Δ]]αιηπηα τηδηδρη ἢ, ρσα]άπθοὶηάϊ 8} 

γαύνἀα [811 ΚαπίΠ)]α. 1411 ἴῃ 4116] υϑαάπαδίη 78 ἂπὰ {π|Ζάϊ 8 ἴΖγ 15 

ἴῃ ἃη5 [τα νάϊ ἕ, οἱ 78} ἴῃ {Π|Ζάϊ δηίδά] τηδπαρηάϊῃ. 

8. ΝῚ [ναϊνὰ ἐτάυηθη 45. Κν!Πα [1Ζ}15], ἂκ ἴῃ {πἰχὸβ. δηὐπαγάϊζἢ 

αϑαάπαο!η5 Ἐ 714} Ἰζναγάϊχοβ ἔα ῃν ὃ. δἰγκ Πα, ΚἰαίΔη 8. 

9, Τὰ Καππαίῃ δηε ἔγάυ)ίηβ. ἀμί ανῖ5 [δ[αῖ5. ΟὨγ άπ5, ἐπαίοὶ 

ἴῃ ἴΖναγα σϑιπιδαἊα [ἸΚ σα Ὀ1ρ 5 νη] λη 48, οἱ 75 ὑπαιητηα ἴ8 ἀη]66]8 

ϑαθοῖράϊ Ἐ γαϊνυάϊ. ἦ 

10. “4}}ῈἘ γὰαρὶπ ἴῃ ὑπδιημα ρὶρα; πηὐδ ὑπαΐα ἴζνὶβ Ὀαύϊχὸ ἹΠ, 

Ἰαζοὶ εἰ ἐπαίάϊηοὶ ν]]]αη,. αἰ 1. ἐάυζαῃ. ἀπραηπαίῃ ἃ ζαίγηϊη Ἐ Ἰἔγδ. 

11. ἴῃ πὰ [(ἀϊ, ἰὰμ ἐάυφαῃ. ἀϑοϊα μάλ, οἱ [νανὸ ἐαάγα!ν τη η8 



2. ΟΟΝ. 7, 14---8, 11. 451 

ΥΙ, 14. Ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν χε- Εὖ ἢ αὐυἱά ἀρὰ {Ππὰπὶ ἀ6 σορὶβ ρῇο- 
καύχημαι, οὐ χατησχύνϑην, ἀλλ ὡς τἱαίιιϑ ἴἀπι, ποὴ [πὶ οομδαίας, Γοἀ Ποαΐ 
πάντα ἐν ἀληϑείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμιῖν, ΟἸἶἃ, γΟΡ15 ἴῃ σουϊξαΐθ Ἰοοαθὶ [πητ5, 

οὕτως χαὶ ἡ χαύχησις ἡμῶν (ἘΞ ὑμῶν) ἰέῳ οὗ ρ]ουϊαὐΐο ποία φαδο ἕαϊῦ δὰ ΤΊζατη 

ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήϑεια ἐγενήϑη. γουϊδαβ ἔαοία οἰ. 

1ὅ. Καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισ- ΕἘ7Σ νἱίοοτα οἷὰβ δρυαπάδηίϊαβ ἴῃ νὸς 

σοτέρως εἷς ὑμᾶς ἔστιν, ἀναμιμνησχο-ὀ  ἔ[Γαμπῦ, τϑιλἱηἰ [Ὁ θη 8 οπηηΐατη γϑίἔστιπὶ ΟΡ ο6- 
-»" « ις « . , . 

μέγου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπαχοήν, ὡς ἀϊοηϊίδπι, ἀαοΤΊ0 40. Οὑμη ἐϊπηοῦθ οὐ ἐγ8- 

μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασϑε αὐτόν. τοῖα δχοθρὶ [εἰ Θαπι. 
10. Χαίρω, ὅτι ἐν παντὶ ϑαρρὼ ἐν Θδιάθο χαρά ἴῃ ομμῃΐθιβ οομῆάο ἴῃ 

ὑμιῖν. γΟὈ]5. 

ΥΙΠ, 1. Τνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, Νούδπι διαΐθμι ἔαοϊπηαβ στ ἱβ, ἔγαίγοβ, 
τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν δεδομένην ἐν σταίίδπι ἀεὶ φαδθ ἀαία ο[Ὁ ἴπ βϑο] [5 
ταῖς ἐχκλησίαις τῆς Μῆαχεδογίας, Μδοράομίδο, 

ιν τε ἂν πολλῇ δοχιμῇ δ ψεῶς ἡ Θαοά ἴῃ πιαϊύο Θχρουϊπηθηΐο {0 α]8- 

περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν χαὶ ἡ χα- ϊοπὶδ ἀραπάδηϊία, σδααϊὶ ἱρίοσαμα οὐ ἃ]- 

τὰ βάϑους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευ- Εἰϊἤμια ρααροιίαβ θοζη δἀρϑαπάδνὶς ἴῃ 

σεν εἴς τὸν πλοῦτον (Ξ- τὸ πλοῦτος) τῆς ἀἰνί(ϊὰ5 {Ἰπιρ]οἰδας 5 ΘΟΥΌΠι, 
ἁπλότητος αὐτῶν" 

8. Ὅτι χατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ Φαΐα [δουπάππηι υἱγυπύθηι, ὑθ [Ἐπ] ΟΠ ἑτιτη 
παρὰ δύναμιν αὐϑαίρετοι, 1115 τϑᾶάο, δ [ἀργὰ υἱγύπίθπι γο]αηξατὶὶ 

[αογαηΐ, 

4. Μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεό- πηι τηυϊέα οχπουίαίίοηθ οὈ δουδηΐθβ 
μένοι ὑμῶν τὴν χάριν χαὶ τὴν κοιγω- ποβ ρταίϊαπι δὺ Θομπηπιαηϊοδύϊοπθπι πιὶ- 
γίαν τῆς διαχογνίας τῆς εἷς τοὺς ἁγίους, τλΠου ααοά δὲ ἰπ [ἀποΐοβ, 

ὅ. Καὶ οὐ χαϑὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ΕΠ πο [Ἰοὰὺ Γρογανίτημιβ, [6 [βαθὺ 

ἑαυτοὺς ἔδωχαν πρῶτον τῷ χυρίῳ χαὶ ἰρίος ἀράοταπὺ ρτίππαπη ἀοπηῖπο, ἀθίπαθ 
ἡμῖν διὰ ϑελήματος ϑεοῦ, ΤΟ ΠΟΡΪΒ5 ῬΘῚ γοϊαπίδίοπι ἀεὶ, 

θ. Εἰς τὸ παραχαλέσαι ἡμᾶς Τίτον Τύα αὖ ΤοΟρ ΤΟΙ ΤΊύαμη, αὖ α.6Π1- 

ἵνα χαϑὼς προενήρξατο οὕτως χαὶ ἐπι- δδιποάσμπι οοθρὶῦ ἰΐὰ οὐ ρογβοϊαὶ ἰῃ τος 
τελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. οἰΐατι σταίίαπι {{{8π|. 

7. 11λλ: ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, ϑ'βα Πουὺ ἴῃ οπιηΐθαβ ἃθαπάδέϊβ, ἢ 6 
πίστει καὶ λόγῳ χαὶ γνώσει χαὶ πάσῃ ἐ [Θγπιοπθ οὐ [οἰθηῦίδ δὺ οπιηὶ [Ο]] οἶτα- 
σπουδῇ χαὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγά-ὀ ἄϊπο, ἱπίπρου οὐ ον ῥαΐθ υϑίεγα ἱπ ΠΟ5, 
πῇ, ἵνα χαὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισ- οὖ οὐ ἰπ Πδο ργδίϊα ΔΡαπαρίϊβ. 
σεύητε. 

8, Οὐ χατ' ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ Νοη αυδί! ἱπηροῦϑηβ (1600, [64 ΡΘΥῚ 
τῆς ἑτέρων σπουδῆς χαὶ τὸ τῆς ὑμετέ- ΔΙΠΟσαση [Ὁ] οἰ ὰ ἀπ θη οὐϊδπὶ τοϑίγᾶ6 

ρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων" οδγιύα δ ᾿Π ΘΠ. ΠῚ ὈΟΠῸΠῚ ΘΟΙΠΡΥΟΡΔΗΒ: 

9. Τινώσχετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Ββοἰεἶβ οηΐπι σταύίαπι ἀοπιίηὶ ποίει 
χυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δὲ Τροία ΟἸΥΠΙ, φαοηίαπι ρχορίθυ γὸβ δρθ μὰ 
« -" ,ὔ ᾿ς ΒΕ Π) « - 5 ΄ ᾿ , , 

υμᾶς ἐπτωχευσεν πλουσιος ὧν, ἵνα υμεῖις ἴαοίαϑβ οἰ, σατη οἰοῦ αν ϑβ, αὖ 115 ᾿πορὶϑ 

τῇ ἐχείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. γοβ αἰνιύθ5. οἰ οὐϊβ. 
40.) αν. γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι" Εὐ ΘΟὨΓΠαπὶ ἴῃ μοΟ ἀο: πος 6}1ΠῚ 

μόνον τοῦτο γὰρ ὑμῖν σημῴέθει, οἵτι- νοδὶβ αὐ]]6 οἵδ, χαΐ ποη [Ὁ].Ππὶ ἔδοθῦθ 
γὲς οὐ τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ ϑέλειν [64 οἐ γε]16 ΘΟΘΡΙΓΝ. ΔῸ ΔΏΠΟ ῬΙΪΟΙΘ: 
προεγήρξασϑε ἀπὸ πέρυσι" 

11. Νυνὶ δὲ χαὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτε- ΝαΠΟ στο οὐ ἔδοίο ρϑυβοϊίθ, πιὸ φαθπι- 
λέσατε, ὅπως χαϑάπερ ἡ προϑυμία δάπηοάσμη ρῥγομπιρίαβ οἵδ. δηΐπηαβ σο]αη- 



452 Σ ΟΝ 5, 192: 9. 

ἀὰ γ]]]8Π, ἔνα 18} ἀπ πβέϊα πδὴ τ8 ὑπδηηπιοὶ μαθάϊῃ. Ἐ 

ὙΠ, 12. “αθάϊ ἀμκ νἱ]α ἴῃ ρσαργοιτάϊ Ἐ ἸΓῸ, [ναϊνὰ Πμαράϊ, νδὶ]ὰ 

δηἀδηδπὶ ἵ{Ὁ, ἢἰ ἰγαίνδ πὶ Παθάϊ. 

138. ΝῚ [ν-ἄμκ- οὶ δηϊπιανάϊμη ἸαΠ]ὰ, ἸῈΠ ἸΖυὶβ δρὶὸ; δ ἃ 

Ἰθηδῇάα. ἴπ ὑπαπημηα πὰ τηδ]α ἴζγαιν πἰαγδία5 ἀπ 1ἀϊπάϊχα ὑμαγθόμη; 

14. ἘΠ 18}} 1ἀϊπάϊχα πξαγα 5 ναίγεμάϊ ἀπ ἸΖναγάϊπι ἐμαυθόπι, οἱ 

γίνε μά] Ἰθηδί[ὰ5. 

15. ϑναίνδ ρϑῃδιςῃ ΤῸ (δὶ ἢ]α, ἢἰ τηδπαρὶζὸ, 8} [δ ϑὶ [6 1{}}, 

ηἰ [ἀν]ῦ." 

10. Αὐμύμδη ἀνα Ἐ σαῦμα, ἸΖϑὶ Ἐ ρα πὸ ἰαπηὸπ υβἀάπαοθϊίη 

[ΔῸΣ ἸΖΥ15 ἴπ παϊγίὸ Τοϊζάπβϑ ; 

11. τὐίδ γαϊηθ5 ὈΙΪ4α δηάπδηι; αἰμίμδη ἀϑάάπάδΖα νἱίαπα5 {1108-- 

γΠ] Δ ηα8. ρα] ά ἢ ἀὰ ἴΖν!8. 

18. Ζ6{-πδὴ ἘΞ τη πη! ἀδπμη  Ἰτητηα, Ὀγίμαν, {π|Ζοὶ ΠαΖρίηβ 

ἴῃ δἰναρσα!)η Ἐ ἃ πη ἘΞ Δ}1ὺβ. δἰκκιδβ]ηβ, 

19. (Αἰμέμδῃ πὶ ἐμαίάϊη, ἃκ δ ἢ ραΐδν! 5. ἔγαμη αἰ ] β] ὅσῃ τη ἢ- 
Βα Πηΐπὰ ἢ ἀΠ5. τη] ἢ δη![ἀ1 {Π|Ζάϊ Δπαθδμίϊἀη ἔγαμη πἀπ5 ἄἀὰ ἔγάμ) ἢ 5 

γα] Πάπα 184} σαίνηθίη πηίαγά!), 

20. Βιναπα]δηαδηβἘ ἐπαΐα, ἰθάϊ ἤνᾶβ ὑῃ85 ἰαίγηδαδαϊ ἴη αἰϊργοίη 
ὑπ|Ζάϊ Δηαθδηςαὖη ἔγαπὶ πη8 ; 

21. Οατδαδηάδηβ" ἀπκ ρῦδα πὶ ἐπαίάϊπθὶ ἴπ δηἀναίγίῃ]α σαί, 

αἷς 18} ἴῃ δπανδίγί )]ὰ τηδηπᾶ ; 

22. [Ιηϊαπάϊαδάπῃηι ὑπὰῃ τα. ἴπῃ Ὀγόύμδι πηίαγαπα, ἐπαηθὶ ρὰ-- 

ΚἀυϊΙἀδάππη ἴῃ τηδηασάϊπι αὔία ἀϑἀάπάδης Ἐ νἱαηάδη; δἰμίμδῃ πὰ 

[ἀϊ, ΠΙάπ5 Ἐ τηάϊβ πϑάάιάόΖαη ἐγάπάϊηδϊ! πιαπαράϊ ἴῃ ἸΖυΐβ. 

49. Φαζμπ8 Ὀἱ Τοῖζα, [δὶ ΤῸ σαιηδη τηθίη 181}  ραναύτνγα ἴῃ 

ἸΖΥ18, Ἰαυ.η Ὀγδίμν} 8. πηίαγάϊ ἀραύ[αύ]615. αἰ κα] δ] πὸ, να]ὲμαβ ἢ 
Ου άπ. 

24. Αἰμύπαη υϑίάϊκηοίη ἐγἰαςπνὸβ ᾿ζναγάϊζθβ 8}. πηίαγάϊζοβ 
ῃνομ]}}05 [αύγ ἴζΖγὶβ ἴῃ ἴπὶ υδίάϊκη͵αηάδηῃβ᾽ ἴῃ ἃηάναίνἐῃ)α δἱκ- 
ΚΙ 5] ηῦ. 



4. ΟΟΝ.. 8, 12---24. 

τοῦ ϑέλειν, οὕτως χαὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ 
τοὺ ἔχειν. 
ὙΠ, 12. Εἰ γὰρ ἡ προϑυμία πρόκειται, 
χαϑὸ ἐὰν ἔχη εὐπρόσδεχτος, οὐ χαϑὸ 
οὐχ ἔχει. 

18. Οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν 
δὲ ϑλῖψις, ἀλλ᾿ ἐξ Ἰσότητος" ἐν τῷ νῦν 

χαιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐχεί- 
γων ὑστέρημα, 

14. Ἵνα καὶ τὸ ἐχείνων περίσσευμα 
γένηται εἷς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως 
γένηται ἰσότης, 

18. Καϑὼς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ 
οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐχ 
ἡλαττόγησεν. 

106. Χάρις δὲ τῷ ϑεῷ τῷ διδόντι 
τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ 
χαρδίᾳ Τίτου, 

17. Ὅτι τὴν μὲν παράχλησιν ἐδέξα- 
το, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐϑαί- 
ρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς. 

18. Συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ 
τὸν ἀδελφόν, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐ- 
αγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐχξλησιῶν, 

19. Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ χειροτο- 
γηϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐχχλησιῶν συνέχδημος 
ἡ μῶν σὺν (ΞΞ ἐν) τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ δια- 
κονουμέγνῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν [αὐτοῦ] 
τοῦ χυρίου δόξαν καὶ προϑυμίαν ἡμῶν, 

20. Στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς 
μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτη τῇ 
διαχονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν. 

21. Προνοούμεγοι (Ξεπρονοοῦμεγ) 
γὰρ χαλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον χυρίου, 
ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. 

22. Συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν 
ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν 
πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ 
δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιϑήσει 
πολλῇ τὴ εἰς ὑμᾶς. 

28. Εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς 
χαὶ συνεργὸς εἰς ὑμᾶς" εἴτε ἀδελφοὶ 
ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐχχλησιῶν, δόξα 
“Χριστοῦ. 

24, Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης 

ὑμῶν χαὶ ἡμῶν χαυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν 
εἷς αὐτοὺς ἐνδεικνύμενοι (-- ἐνδείξασ- 
ϑε) εἷς πρόσωπον τῶν ἐχχλησιῶν. 
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ὑαύϊ5, ἰύα [1 οὐ Ῥουποίθπάϊ ὁχ 6δὸ αυοά 
Βαθουϊβ. 

5Ὶ Θηΐπὶ ψο]απίαβ Ῥσοτηρίδ οἵξβ, [ς8ὲ- 
ουπάστῃ ἃ φαοά Παθοῦ δοοορία οἴ, ποῃ 
[ϑουαπάσπι ααοὰ ποη Παρϑύ. 

Νοὴ 6ῃΪπὶ αὖ 8115 [ύ ΤΘΠ 10, γοδὶβ 

δαύθιη τὶ θα]αίϊο, [6 ὁχ δοηυδ)ϊαίθ: 

ἴῃ ῬΓΔΘίθηδ, ὑθιροῦθ σοϑίζγα, δα πάδη- 

ἐϊα ἸΠΟΥὰΠ ᾿ποΟρ᾿8πὶ [Ἀρρ]θδύ, 

Ὁὺ οὐ "Π]οσαπι δοαπάδηϊία, νϑίζγαθ ἰπο- 

Ῥίδθ ἢύ [ἀρρ]θιηθηΐαμα, αὖ δύ δθαυδ- 
1185. 

ιοαῦ [ογρύστη ον τὶ τηυ]έαπι, ΠΟΠ 
δουπἀανιῦ, οὖ αἱ τη α] οι πι, ΟΠ τηϊπο- 

γαν]ύ. 

αγαύϊαβ δαύθιῃ ἀθο, χαϊ ἀθαϊῦ Θδη 4 6Πι 
[ΟΠ] οἰ μἀϊηθηα ΡΓῸ τοθὶβ ἴῃ οογάθ ΤΙ, 

Θυοπίδηη οσπογύαύίοηθπι ααϊάθπι [5- 
οοριύ, [ρα οὐπὶ (ΟἸ]οἰἐΐοῦ οὐοί, ἴα γο- 

Ἰαπέαϊθ ρῥτγοΐθούαβ οἵδ δὰ γοβ." 

ΠΤ 5 οὐΐδπι οατα 1110 ἔγαΐγθμι, οαΐα5 

Ιδὰὰβ οἵδ ἴῃ θυδηρ]]0 ΡΘΙΓ ΟΠΊΠ65 600]6- 
Πδ5: 

ΝΟ (Ο]αὰτα δαΐθηι, [ρα οὖ οταϊπδίιβ 

ΔῸ ΘΟο]6 [115 ΟΟμῚ65 ΡῬθυθρυϊ πδέϊοπίβ πο- 

[86 ἰπ πᾶ ργαίίϊα, 486 τα! [Υδ 

ἃ ΠΟΡΪΒ δὰ ἀοτηϊηϊ ρ]ουίδιη οὐ ἀβϑ[ι- 

πϑύϑιη σνοϊαηὐαύθπη) ΠΟ[ΓΔΤΩ, 

Τονυϊδηΐθβ ΠΟΟ Π6 415 ΠῸ5 υἱἐπρουθῦ 
ἰπ πδο ρ]θῃϊααϊπθ αὰᾶ6 τηϊη! [ται 8 
ΠΟΡ]5. 

ῬτΙουϊἀθιηὰβ. Θπΐπὶ Ῥομᾶ ΠῸΠ [Ὁ] ΠῚ 

ΟΟΥ̓́ΔΙη ἄθο [6 οὐΐδπιὶ ΟΟΥΠι ΠΟΙΊΪΠΪ 15. 

ΜΙῆπιαβ δαΐθμη οὰπὶ 1115. οὐ ἔγϑίγθπι 

ΠΟΙΓΕΠΙ, 616ΠῚ ῬΤΟΡΑΥΪΠη5 ἱπ ΠΊῸ]Εἰ5 

[δ 608 [ΟἹ] οἰσαπι 66, πὰ πο δα θπὶ πη] ο 

[Ὁ] οἸὑοσθα οοηβάοηξίδ, ταα]ύδ, ἴῃ τοβ. 

5ῖγθ ῥΙῸ Τιΐο, αἱ 6[Ὁ [Ὀοἰὰ5. ΤΩ 
οὐ ἰπ στὸβ δαϊαΐου, [ἵν ἔγδίγθβ ΠΟΙΙΤΙ, 

ΔΡΟΓΟΙ: ΘΟ] δταπι, ρ]οτῖα ΟἸτ ΓΙ. 

ΟΙ ΘΗ ΠΟΙ ΘΠ ΘΥΡῸ αἀ86 οἱῇ οδγὑδεϊ 5 
γοίίγαθ οὖ ποίζγαθ ρ]ουίδθ στὸ συ δὶβ ἱπ 
1105 οἴξδοπαϊθθ ἴῃ ἔδοϊθπι Θοο  ο ἴδττιπι. 



454 2. ΟΟΗ. 9, 1---12. 

ΙΧ, 1. Αὐμέμδηῃ Ὀὶ δηάθδαμεϊ, ἐπαίθὶ ταῃίδαα ἄὰ νοϊμάϊμη, υἷό 1115 

Ὁ ἀπ Πη6]] 8 ἸΖΥ]5. 

2. Ὁμίδ νάϊ ραίγποίῃ ἴζναῦα, ἐπὶ ζάϊθὶ ἔγ81η ἸΖυὶβ ῃν ρα Ἐ δὖὺ Μα- 

Κιαδηῖμ Ἐ, αηὐὸ ΑΚα]ὰ Ἐ σαιηδην δα Ὁ ἔγαπι [αἰ γηΐη Ἐ 7όγα. 18} παῖ 

15 ἸΖΥΙ5 8]]Δὴ ρσαγαριαδ Ἐ {π8η5 τηδηδρι δ η5 [1ΖῈ[1].] Ἐ 

9. Αὐμίύμδηῃ [[ὐγα]σαίαηάϊάα, Ὀγοίμγαηβ, οἱ Ὠνόία!! πηίδγα [ὃ 

ἴγαπη ἴΖνυ5 πὶ νύ! άπ! ἴῃ {π|Ζάϊ Πα] δάϊ, οἱ, ἰναίνα κναΐῃ, ρ8- 

τηϑην]ἀἀ] []ά 1} : 

4. ἴθνάϊ αθάϊ Κυϊμππαηᾷ τη τη Μακίδποὶβ 18} Ὀἱρίἑαπα ἸΖνὶβ 

ἘΠΠΊΔΏΥ)Δη5, ραάϊν![Κόὸπαάμπ ν 615. (61 ἱ Κυιμάμ)α5) ἴῃ {πδηηπη [Ὁ-- 

μη [{Πἰχῦβ Ἐ Ὠνο[]]05]. : 

ὅ. Νάπαι!παύνθ πὰ τη ὈΪα]Δη Ὀγδίμγαηβ, 61 ρα]οϊῃάϊηα ἀὰ 

ἸΖνὶβ 14} ἔαὐγαραιηδην)άϊπα. ὑπαπα ἰαὐταραμάϊςαηαη αἰν]αύρ]αῃ Ἐ 1Ζ2- 

γαύδῆα ὑπδηδ τηδην]δη(8) Ἐ νἱΐδη [νὰν ν 8] κυ} 18} Πἰ [ναϊν 

ὈΙΑΙΠ πη. ι 

6. Τηδίυ ῃ-(Πδη,Ἐ (861 (10 ἘΞ ὰθ σαίπαρκἼ)α, 5 σαύπαρκ)α 8} 

(ποι. 10, 18}} (οὶ (110 ἘΞ Τὴ ὑπ] 6] η 41, π5. ἐπ᾽ αὐ Π6]πά] 18} [Π6]1- 

{δι0}. 

ἡ. Ἡναιήϊζαῃ, [νανδ [αὐγαραμαρίάα ἢδίγιϊη, πὶ ἃ5. ἐστὶ σόμῃ ἀϊ}- 

ὑπάπ α8 πάπίπάϊ, απὸ Π]αίαπα οἰ θαπα ἐἸ] ὁ ἢ σαίῃ. 

8. Αἰμέμπδη τηδηίθισβ 16 σα 8116 δη Ὁ παἰαγαίβ᾽]δη ἴῃ ᾿Ζυῖβ., οἱ 

οἴη Δ] ΠἸη1ὰ [Ἰηἰθη 4115 σαηδύηδη Παθαπάδηβ παἰαγδίβ] ἢ ἴῃ ἃ]- 

Ἰαιητηδ, ναύγ νὰ ροὐαά!ϊζ : 

9, ϑιναίνδ ραῃδ! Ὁ ΤΑμάα, ραΐ ππη]δἀάϊηη: πδναύτηβ ἘΞ ἴδ 

να αὰ ἀϊνα.ἡ 

10. Αὐμύμδηῃ (ἃ «ὡπα[ία] ἀδη8 ἤάϊνα, ἐπαπα [(ἀϊαπᾶδη 184} Ὠ]άϊθα 

ἀὰ τηδΐα, Δηα [8] 1} Ἐ 714}. πηαπδρ)]άϊ ἔγάϊν ἴΖγαν 78} νδῃ[]4η ραϊἰάα-- 

͵άϊ ἀκύδπα πϑναύγἰάϊβ ἰχναγάϊζοβ. 

11. ἴῃ Δ] απητηα ρα ὶσπαπδη5Ἐ ἴῃ 4111 ἀϊηξα! Πποἷπ, [οἱ ναύν κου 

ὉΠ 8117}} ἀΠ5. Δἰνοῃαυ  ]ὰ ἢ σαΐΠἃ. 

12. ὕπιδ Δἀπάραμτ! {ῃ5 ρσαα]παἀ 8 πὶ ἐπαίάϊηοθὶ ἵ{{Ὸ ἀ5.8}}- 

Ἰαπαὸ ἘΞ ραίάνα {Ππ|Ζ νϑὶπαπὸ, δ δ αἰαγαίβ]απαδ ὑπαίγῃ ππᾶ- 



2. ΟΟΝ. 9, 1--Ἠ[2. 

ΙΧ, 1. Περὶ “μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς 
εἷς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἔστιν τὸ 

γράφειν ὑμῖν" 
ὡς Οἶδα γὰρ τὴν προϑυμίαν ὑμῶν, 

ἣν ὑπὲρ ὑμῶν χαυχῶμαι Μακεδόσιν, 
ὅτι ᾿χαΐα παρεσχεύασται ἀπὸ πέρυσι, 
καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέϑισεν τοὺς 
πλείονας. 

Εἰ: Ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα 
μὴ τὸ χαύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
χενωϑὴ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα χαϑὼς 
ἔλεγον παρεσκευασμένοι ητε, 

4. Μη πως, ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ 
Μακεδόνες χαὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρα- 

σχευάστους, καταισχυγϑῶμεν ἡμεῖς, ἵνα 

μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει 
ταύτῃ (τῆς χαυχὴσεως). 

ὅ. “Αναγχαῖον οὖν ἡγησάμην παρα-- 
χαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα προέλϑω- 
σιν εὶς ὑμᾶς χαὶ προχαταρτίσωσιν τὴν 
σεροεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύ- 
τὴν ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν 
χαὶ μὴ ὡς πλεογεξίαν. 

6, Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως 
φειδομένως καὶ ϑερίσει, χαὶ ὁ σπεί- 
ρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ 
ϑερίσει. 

7. Ἕκαστος χαϑὼς προαιρεῖται τῇ 

καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης" 
ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ ϑεός. 

8. Δυνατεῖ (ΞΞ δυνατὸς) δὲ ὁ ϑεὸς 
πᾶσαν χάριν πεοισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα 

ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρχειαν 
ἔχοντες περισσεύητε εἷς πᾶν ἔργον 
ἀγαϑόν. 

9. Καϑὼς γέγραπται ᾿Εσχόρπισεν, 
ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὖὐ- 
τοῦ μέγει εἷς τὸν αἰῶνα. 

10. 0. .δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ 
σπείροντι χαὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορη- 

γήσει χαὶ πληϑυγεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν 
χαὶ αὐξήσει τὰ γεννήματα τῆς δικαιο- 
σύνης ὑμῶν" 

11. Ἔν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶ- 
σαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δὲ 
ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ ϑεῷ. 

12. Ὅτι ἡ διαχογία τῆς λειτουργίας 
ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπλη- 
ροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ 

4ἀδ5 

Νδπι ἀθ τηϊηϊ [ξουῖο ααοὰ δύ ἴῃ [Δηοΐοβ 

6Χ Δουπάδηϊ, οἱ τηϊῃὶ Γ[ΟΥΙΡΘΓΘ. σοθὶβ: 

ΘΟΙΟ ΘΠΪΤη ῬΓΟΙΩΡ Τὴ Δ ΗΪ ΠῚ 1} ὙΘ [ἘΓΌΤΩ, 

ῬΙῸ ααοὸ 46 σόδὶβ ρίουϊου ἂρὰ Μδοο- 
ἄοῃθβ, ααυοηΐϊδιη Αομδία ρᾶταΐα, οἱ. 8 Ὁ 

ΔΏΠΟ Ῥγ͵δρίθσϊίο, οὖ νϑίζγα δϑῃγυϊδίϊο 

Ῥτγογοσᾶνιῦ Ρ] ΓΙ ΠΊΟ5. 

ΜΙ δαΐθιη ἔγαίγθβ, αὖ Π6 αυοά ρ]ο- 
ΤΙΔΙΠΥ ἀθ γο]5 δνδοιθίαυ ἴῃ ἢδο ρᾶγίθ, 

αὖ απο πιο τη ΟἾΧῚ ρδγδύϊ [1{18, 

Ν οὰπιὶ νϑπουϊηῦ τηθοὰμῃ Μϑοθ 0685 

οὐ ἱπυθηθυίηῦ στὸὺβ ἱπρᾶιδίοβ., θ΄ 6- 

[ἄτη ΠῸ5, αὖ ΠΟ ΑἰἸΟΔΠῸΒ γῸ5, ἰπ 

μδς [αἰ αηίϊἃ. 

Νρορ[[ἀτϊὰτη ΟΥρΡῸ Οχὶ [ΠΥ ΤΌρΡΔΓΘ 
ἔγαίγθβ αὖ ργδθυθῃϊδηῦ δὰ στοβ οὖ ριδθ- 

Ῥδιϑηῦ ΥΘΡσΌση [ἅτ θΘ πη αἱ ούϊοηθ ἤδη0 

Ῥδιδύδιῃ οἰἵθ, [10 σαδ! ὈΘΠ ΘΙ] Οὐ ΟΠ ΘῚη, 

ΠΟῸΠ 481 δυδυ δ. 

Ἠοο δυΐθηῃ Θυΐ ρᾶγοθ [πη] ηϑῦ, ΡΆΓῸΘ 
οὐ πιρίθῦ, οὖ 41] [(ϑυηϊπαὺ ἴῃ ὈΘπθάϊο- 

ἐἰϊοπῖὶθαπ, ἀ6 ῬΘπραϊου οι οὐ τηθίρέ. 

Τπυβασίβαθθ ργουύ ἀθίηδνὶῦ οοτγάθ 
[αο,ς ΠῸμ 6Χ γι [Ὀὑϊὼ αὖ οχ πϑορίἰαύθ : 

ἩΠΠΔΙΘμῚ οαΐπὶ ἀδίύογθμῃ ἰοῦ ἀθα5. 

Ῥούθῃβ δἰθ δαύθπι ἀθὶδ Οὐ 61 οτΤᾶ- 

ἐδ δραπάδτθ ἴδοι ἴῃ υοῦὶβ, αὖ ἰπ 

ΟΠ 5 [ΘΠΡΟΙ ΟΠΊΠΘΠῚ [ἘΠ ΟΙ Θ ἢ 81 

Βαρθοηΐθβ ΡΠ 615 'πῃ ΟἸΠΠ6 ΟΡΒ ΒΟΠΙΙΠΊ, 

διοαῦ [οὐἰρέαπη οἱῦ ΤΙ ρου, ἀδάϊύ 
ῬϑαΡΘΙΙΡαΒ, ἰα (118, Θὰ 5 τηδηϑὺ ἴῃ δϑίθ- 

ΠΌ ΙΗ. 
Θαϊ δαΐθπι απ Έ{γᾶὺ [Ὁ Π]6η [6}1}- 

πϑηδὶ, οὐ ρῬᾶποιῃ δα τηδϑηἀποδπάπμ ργ86- 
[4010 οὖ τα ρ] 1 δ 10 [ΘΠ] 6 υϑ[Γὰτη οὐ 

δασθοϊῦ ἱπουθιηθηΐ ἔγιριιηι ἰα{Ὁ{{188 

νοίγ8ἃ 6. 

{ὺ ἴῃ οὐπῃῖραβ Ἰοοαρ]θέδίι ΔΡαη οὐ 5 

1 ΟἸΠΠ6ΠῚ [Ἰπηρ]ϊοἸδύθτη, αα86 ΟρΡΘΥΑ 

ῬΘΥ ΠῸ5 ργδύϊδυ τη δΟύϊΟΠΘ πὶ 460: 
Θυομΐδπι πη] 1 ΓὈουΐασα ΠαΪὰ5 ΟΥ̓Η͂ΟΙ ΠΟῚ 

[Ὁ]ὰτη [ἀρρ]ϑὺ ἃ αὰαδθ ἀθίαηὺ [8 οὐ]5, 
564 οὐΐδιη δραπάδῦ Ρ6Ὶ ταυ]ύδϑ ρΥδύϊ ΓΙ 



4506 2. ΟΟΝ. 9, 18 ---10, 11. 

ηδρῶ ΔυΠΠ1πᾶα σαίπδ. 

ΙΧ, 18. ὙΠδίγ σακαίς ἐΠῖ5 ἀπᾶαθα 15. τἱ ΚΠ] απ ἄδηβ. ρα ἀπα απάα- 
(ἰπάϊ δηαδῃά 15. ἸΖυαγὶβ ἴῃ αἰναρρδ)]δη ΟγΓάπ5. 18} ἴῃ Ἐ ἀϊη Ὁ] 6] η 

ϑϑπηάϊ πιά 15 ἀὰ ἴπὶ 14} ἄπ Α]]ά 1 ; 

14. 78}} Ἰζὸ [1] Ἐ Ὀϊάάϊ ἔαύν ἴΖνὶβ σαίγη]δηδη8 ἴσναγα ἴπ αἰαταῖάα 

δη[[ἀϊ5 σαθῃβ. ἂπα ΤἴΖΥΪ5. 

15. Ανπα σαΐμα ἴπ {Π|Ζὸβ. ἀπαβίρ! δα δηβ 15 οἱθόβ ! 

Χ, 1. Αὐμίμαη ἵκ ἤΠΡα Ῥαν]ὰβ ὈΪ6)]α ἴΖνὶβ Ὁ Κυδίγγθῖη 14} πηυκᾶ- 

πηδάοίη ΟΠ άπ5, ἸΚ6Ὶ ἀπᾷ δηδάπρι ταί ἐϊ5 μάπηβ ἴπὶ ἴῃ ἴΖν]β, δἱἢ- 

{πδῃ 41]81 νἱΐαπβ σαϊγάμπα ἴῃ ΤἴΖΥ]8. 

2. Αἰμύπμδη ὈΙ 4] [τι] Ἐ, οἱ πὶ δπάναίγιβ σαϊγάπάπ ἰγάπάϊηάϊ, {11-- 

Ζάϊοϊ τιὰπ ρσαδδαύτίαη δηδ [ἀπηὰη5 ἐπ η5 Π]πηϑ Πἄδη8. ἀη5 ἰνὸ δὶ 16ἰΚα 

θαρρθδπάδῃβ. 

3. ἴη Ιεἰκα ἄυκ ραρραπάδηβ πὶ Ὀὶ 1οἴκα ἀγα ἐϊπότη 

4. (ΠΤ πδ νᾶρμα υἀπίαυῖβ ἀὐδά  ]ηδ ἄτι πὶ 16 κθῖπα, αἷς τηδῃίοῖρα 

σαΐμα ἀὰ ρσαίαύνμάϊ ὑ] 10), 

ὅ,., Μιιδηΐπβ. ραίαϊγαηάδηθ Δ} 411 πάπμ! Πὖ5 ἀϑῃδίδηϊζὸβ νἱδηγα 

Καπίμ! σαΐμβ, 18} ἔγα ἰπ μα ημδηθ 4}} ἔγα  ]δ 14} ἴῃ αἰπάαπ[εϊη 

ΟΠ άπ ἐπα Πδηδη5 Ἐ 

θΘ. 9240} πιδηναῦα παραπάδηβ ἀὰ ἔγανθιίαη 41} αἰαγπάπίοϊπδ, {ῃδη 

π5Ὁ}}}.8Δ 48, ἴΖσναγα, υὐΠάμπ(δ!η8. 

ἴ. ὙΤπὸ ὈΪ ἀπάναδίγ )α (αἱ ν 1}. 71α0άϊ ἤνὰ5. ραϊγάπάϊ (κ ΠΠἸΌδΔἢ 

ΟΠ άπβ νἱίαῃ, ἐπαία ἐπαρκ]άϊ αὔίγα αὖ {15 ΠΡΌ η ἔ, οἱ [ναίνᾶ 15 

Ομ τάϊπι5, ἵνα 78}} γνϑβ. 

8, Αἰὐμύμδη (νϑὐπμαύῃ 1αθάϊ ἤνα τηδηαρὶζὸ πνὸρα[ἢ}] Ὀϊ ν᾽ ἀπ ηὶ 

ἀηΐαν, ἐμπαίοὶ αἰραῦβ ἐγάμα πηΓ15 ἄπ ἐἰπηγοῖπάϊ 18} πὶ ἅὰ ραϊαύτνιμάϊ 

ἸΖγαγάϊ, πὶ σαάϊνηΚόπαδ. Ἐ 

9. ΕἸ πὶ ἐπυρκ]άϊπηα [νὰ ἐπ] 5] απ ἄδηβ ἸΖνὶβ ὑπ ὈΟκό5. 

10. ὕὐπίδ {πὸβ ταίῃιϊ5 Ὀδκὸβ, Κυϊμαπα, Καύν)ὸβ {πᾶ 4} [ν]η-- 

ἐπὅ5; Τί Κναπιβ ᾿οἰΚὶβ 1 ν8 18} ναύγα ἐγακαμπίῃ. 

11. Τηαία ἐπαρκ᾽άϊ (ἃ [νᾶ] 61 κ5, ὑπμαίθὶ ἢν] κάϊ {πὶ ναύγαδ 



2. ΟΟΝ. 9, 18 ---Ἴ0, 11. 

καὶ περισσεύίουσα διὰ πολλῶν εὐχαρι-- 
στιῶν τῷ ϑεῷ" 

ΙΧ, 18. “ιὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακογίας 
ταύτης δοξάζοντες τὸν ϑεὸν ἐπὶ τῇ 
ὑποταγὴ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἷς τὸ 
εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ χαὶ ἁπλότητι 
τῆς χοιγνωγίας εἰς αὐτοὺς χαὶ εἰς πά γτᾶς, 

14. Καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν, 
ἐπιποϑούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλ- 
λουσαν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 

156. Χάρις [δὲ] τῷ ϑεῷ ἐπὶ τὴ ἀνεχ- 
διηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 

Χ, 1. Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παραχαλῶ 
ὑμᾶς διὰ τῆς πραὕτητος χαὶ ἐπιειχείας 

τοῦ Χριστοῦ, ὃς χατὰ πρόσωπον μὲν 
ταπειγὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ ϑαρρῶ εἰς 
εἴα τον 

2. Δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν ϑαρρή- 
σαι τῇ πεποιϑήσει ἡ λογίζομαι τολμή- 

σαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς 
ὡς χατὰ σάρχα περιπατοῦντας. 

8. Ἔν σαρχὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ 
χατὰ σάρχα στρατευόμεϑα, 

᾿ 4. Τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν 
οὐ σαρχιχὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ ϑεῷ πρὸς 
χαϑαίρεσιν ὀχυρωμάτων, 

ὅ. «“Ζογισμοὺς καϑαιροῦντες χαὶ πᾶν 

ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς γνώσεως 
τοῦ ϑεου, καὶ αἰχμαλωτέζογτες πᾶν 
γοήμα εἷς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ, 

6. Καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐχϑδιχῆσαι 
πᾶσαν παραχοήν, ὅταν πληρωϑὴ ὑμῶν 
ες , 
ἡ ὑπαχοή. 

ἡ. Τὰ χατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ 
τις πέποιϑεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, 
τοῦτο λογιζέσϑω πάλιν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ὅτι 
χαϑὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτως χαὶ ἡμεῖς. 

8. Ἐὰν τε γὰρ περισσότερόν τι χαυ- 
χήσωμαι “περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς 
ἔδωχεν ὁ χύριος εἰς οἴχοδομην χαὶ 
οὐχ εἰς χαϑαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἴσχυν- 
ϑήσομαι. 

ὃ. Ἵνα μη δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς 
διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 

10. Ὅτι αἱ μὲν ἐπιστολαί, φησίν, 
βαρεῖαι χαὶ )σχυραί, ἡ δὲ παρουσία 
τοῦ σώματος ἀσϑενὴς χαὶ ὁ λόγος 
ἐξουϑενημένγος. 

11. Τοῦτο λογιζέσϑω ὁ τοιοῦτος, 

457 

δΔούϊζοηθϑ ἱπ ἀοτηΐμο ; 

ῬΘΥ ῬγΟ δύο πη τη ϊ Πἰ ΡΥ! Παΐὰ5 ρ]ο- 
τ βοδηύθβ ἀθὰπι ἰῃ ΟὈοραϊθηί8, οοηξα5- 

[ἸΟ}15 σϑίγαθ 'ἰπ θυδηρθιϊαπη ΟἸγ Γ οὐ 

ΠΙΠῚΡ]οἱὐαῦθ σοτη τ] Οὐ] 015. ἴῃ 11105 οὗ 

1 ΟΠΊΠ68, 

Εῤ Ἰρίογαση οὈθουδίϊοηθ ῬΓῸ γ 0 ]15, 

ἀρ] ἀογδηθ τη γὸβ ῬΥΟΡίοΘΥ ΘΠ ΠΘ 6 ΠῚ 

σταύδπι ἀδὶ ἴῃ σοῦ ΐ5. 

αταίϊαβ ἀθὸ [ὈΡΘΟῚ ᾿ΠΘΠΔΥΓΔΌΪ1 ἄἀοηο 

οἰα5. 

Ιρίρ δαΐθῃι θρὸ Ῥϑαϊαβ. ΟὈΘΟΥΟ γῸ5 
ΡΘΥ τηϑη[ἀϑύπα! Π6πὶ οὖ τη οι ΟἸΤΙ ΓΕ, 

4αϊ ἴῃ ἔδείΐθπι αἱ θπη Πα Π11115. ᾿ΠΥῈΓ γΟΒ, 
ΔΌΐΘ 5 δαΐθπι σοηῆαο ἴῃ Ὑ0]15. 

Βορο δυΐθι π ργδθίθῃηβ δι ἀθ8 1) 
ῬΘΙ ϑᾶἂμπη οοπβάθηϊίδιη αὰαἃ ΘΧΙΓ[ΪΤΠΟΥ͂ 
δαάθογθ ἴῃ αποδάδιηῃ, αἱ ΔΥΡΙ ΔΗ ΠΟ 

ἐδιηααδτῃ [ΘΟ πάπτη ΟΔΥΠΘ ΠῚ ΔΙῚ] ΘΠΊ.5. 
Ιῃ ΟδΥΠ6. δηΐμη ΔΩ θαΪΔηΐθ5 ΠΟῚ [8θ- 

οαπάσμη σΑΥΠΘΠ ΤΠ] Δ ΤΉ1Ι5: 

Νιῃ διηδᾶ τηἰ 8.6 ποίγαθ Π0Ὴ ΟΔΥ- 

Π8}18, [64 Ῥοὐοηὐία ἀθο δά ἀθίταοὐ! ΟΠ 61 

ΤΑῸ ΟΠ ΌΤΙΗ, 

ΟομΠΠ1ἃ, ἀο[αθηΐθβ οὐ ΟΠ η8πῚ 8]{1- 

ἰπἀϊποτη δχίο]]θηΐθμ [6 δΔάγθγ[α5 [οἰ6ῃ- 

ἐϊδτα ἀοὶ, οὖ ἴπ οδρυϊνιὑαύθιη τϑαϊσθηΐθϑ 

ΟἸΉΠ6 ΠῚ ἰπἐ6]] 6 οὔππηῃ ἴῃ ΟὈΘαπίαπη ΟἸὨΥΙΓ, 

Εὐ ἴῃ ῥρτομπιρύα μδὈθηΐθ5. α] οἰ [ΟἹ Ο ΠΟΤῚ 

ἱπορθοραϊθηίδιη, οὰμὰ ἱπηρ]ούα [αθγῖύ 

γοίίτα οὈοΘαϊΘηὐΐδ. 

Θυδο (βοππάμστη ἔδοΐθπι [απὺ, υἱάθίθ. 

51 φαΐβ οοπῆάιῦ {101 ΟΠ ΓΕ (6 οἰθ, ποὺ 
οορίἑού ἰΐθγαπι ἃραά ἴδ, ααΐδ, [1οαὐ ἱρίθ 
ΟΠ οἱ, ἴω οὐ 105. 

Νϑη οὐ διηρ] 15 8Δ]14]ἃ σ]Ἱογαύαβ 

ἔμθσο ἀθ ροὐθίταίθ ποίίγα., ααδτὴ 4661 

ἀοτηΐηαβ ἴῃ δοαϊβοδίϊζοπθμη οὖ ΠῸΠ ἰπ 

ἀρ ταούϊομθιη γϑίζδπι, ΠΟ ΘΥΠΡΘΙ ΟΠ. 

τὺ δυΐοηη ΠΟῸΡ ΟΧΙ ΓΙ ΠΊΘΥ ἰδ ΠΊ 4 8}} 

[θΊΥΘτΘ ΥῸ5 ῬΘῚ δρι[{0]88. 

Θυοπίδτη απϊάθηι δρὶ [{]8.6, ᾿ἱπαυϊαηΐ, 

ΘΊΔΥΘ5 Γαπὐ οὐ ἕογίθβ, ρτγϑϑίθηξία δαύθηη 

ΘΟΥ̓́ΡΟΥΙ5 ἱπῆττηδ, οὐ (θυμὸ σοπἐθιηρ 1115. 

Ηος οορί οῦ 4αϊ οἰαβιηοαϊ οἵ, αυΐᾶ 



458 5, Π0Ε. 10, 12-- 14, 8. 

ὑπαίτἢῃ ὈΟϊκκὸβ. 4178. νἱίδηάδηβ, [να] ϑῖκάϊ 18} δηάναίγιμάϊ ναύγ[να. 

Χ, 12. διὰ εἰ ραδαύτν[ιπι ἀὐηηαη πηΓ15. ΓΠΡαπ5 Ἐ ἀϊμιπμάυ. ραβόπι- 

ἤδη ἀη5. ἀὰ ἐπάϊπη {κ ΠΠΌΔη5. Δηδἢ] Πδηάδη; αἷς οἷβ ἴπ [15 ΠΙΌδμῚ 

ΠΚ ΠΙΡΔη5. πα ηάδηβ 14} σααόμπη]απάδηβ {Ἰκ ΠΠΌαπ5. ἀὰ [15 ΠΡ ΔΠῚ 

Ὠἱ [τα ῃ] πα ; 

ΡΣ λυόραηι, Ἐ ἃἷκ ὈΪ τηϊὐαίῃ ραγάϊἀο!ηά 5, 

ὑπῦθ] σαϊηὰὺ ὉΓ5 σαΐῃ πη! δι}, ἔαίυεἸππδηἀοῖη Ἐ ἀπά [Δ}} ἸΖυ]5. 

14. ΝῚ ἀκ [νανδ ηἰ ἔδίυυ ηπδηἄδηβ ἀπ ἸΖνὶβ αἰαταίάα αἰ δη.-- 

78 ἅπη8, πηΐδ 74} ἀπα ἴΖνὶβ σα[πἰ απ] ἀδάατη ἴῃ αἰναρρα]]η ΟἸνΊ-- 

[ἀπ ; 

15. ΝῚ ἴῃ πηπη δίῃ} Ἐ Ὠνορδηάδπβ ἴῃ [Γὰπιαἰ ῃ]άϊπι αὐ άϊ πη, αὐμίμδῃ 

γέη Πδθδπὶ ἂὖῦ νὰ β]δηἀθίη ρα]άμπθθιπάϊ ᾿ζναγάϊ ἴῃ ἴΖυὶδ ΤῊ ΚΙ]Πδη 

Ὁ ραγάϊθιηάϊ τηίαγάϊ ἀὰ αἰδγαίάιι, 

10. τ αν-͵άϊπα ἴΖν!β αἰνασσδ])]ῦη τηδυαη, πὶ ἵπ [γαιηδε) ἀϊπι 8γ- 

Ὀδ᾽ μη ἢ τι τηδην)άϊπη Ὠνόρϑηῃ. 

11. Αὐμύπδη (ἃ νδρδπμᾶβ ἴῃ ἔγάπ) πη ̓νόράϊ. 

18. τὐμίδ πὶ [δϑὶ {κ ΠἸθδη ρα νικαπύμθι!ῃ, άϊη5. ΤῸ ρσακαίδηβ ἢ, 

ας ὑπαηθὶ γάπ)α ραίνικαηύμοι. 

ΧΙ, 1. Μάϊποι υϑυπμαυ!άϊ 610 τηθὶηἀϊχὸβ 1610}} νὰ ὑπ γθ.η5 ; δκθὶ 

78} αδύμα]άϊ ἢ} τπῖκ. 

ὦ. ὕπιδ δἱ]απῦπαβ ἴζνῖὶβ ρυΐῃβ 8]]8πὰ ; ρανδα)])ῦαα ἄμπκ 'Ζυ}β 

ἀϊηδηηηδ, ναίγα πιάμ)]α [νἸΚπα ἀὰ ἀϑρίθδη Ἐ ΟΠ άα. 

9. Αὐβίμαῃ ὃρ, ᾿θάϊ ἀπξιὸ [ναϊνα ναύττηβ Αἰννδη πδ]αἰδάα Ηἰὰ- 

ἀθ δ᾽ (οἰηάϊ, ((νἃ) τἰαν] ναϊγπάϊηα γα 7] ἴσναγα δ ἀϊη 8] {Πθῖη 

[7811 {ὙΠ Κη 6 1η}  ὑΠπ|χάϊ ἴῃ ΟΠνάα. 

4. 7Ταυάϊ πὰ (Ὁ Κυϊμηαηάα δηΐμαγαπα ἰδία. τπδγοῖ ἢ, ἐπαηθὶ γοὶβ 

ηἰ τηδυϊἀδάσμη, ἀϊ πάπ Δ) Ἐ Δηπαγαηα πἰ μη Ἐ, {Ππ8Π6] ηἱ η8- 

πγα}, ἀϊὐμάπ αἰναρσθ!]η Ἐ Δηῦπαγα,, ὑπῦθὶ ἢἰ δηαηδηιαὶ, νᾶ }]ἃ 

πϑιπα] ἀα δα α(}. 

ὅ. Μδη ἄσκ πὶ ναίμίάϊ τὴϊκ πηἸπηϊζὸ σαίάπ)αηῃ {πάϊπη πἰαι ταἰ 1} 
ν᾽ αηάαιη ἀραύαύϊαμη. Ἐ 

θ. 760άϊ (02) ππηγάϊηβ. [11] ναύγαα, «κϑὶ ἢἱ Καπίμα, δὐμέμδη 

ἴῃ ὉΠ] διησηα σραθδί τ ὑϊἀἀϊ ἘΞ Ἰὴ αἰ]άϊπη ἅὰ ΤἴΖν]8. 



2. ΟΟΝ. 10, 12---{1, 6. 

ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν 
ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 

Χ, 12. Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγχρῖναι ἢ 

συγχρῖγαι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς 

συνιστανόντων " ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς 
ἑαυτοὺς μετροῦντες χαὶ συγχρίγνογτες 
ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συγιοῦσιν. 

18. Ἡμεῖς δὲ οὐχ εἰς τὰ ἄμετρα 
χαυχησόμεϑα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον 
τοῦ χανόνος, οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ ϑεὸς 
μέτρου, ἐφιχέσϑαι ἄχρι χαὶ ὑμῶν. 

14. Οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφιχούμενοι εἰς 
ὑμᾶς ὑπερεχτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι 
γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφϑάσαμεν ἐν τῷ εὐαγ- 
γελίῳ τοῦ Χριστοῦ, 

16. Οὐχ εἰς τὰ ἄμετρα χαυχώμενοι 
ἐν ἀλλοτρίοις χόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχον- 
τες αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῖν με- 

γαλυνϑῆναι. χατὰ τὸν χανόνα ἡμῶν εἰς 
περισσείαν, 

10. Εἰς τὰ ὑπερέχεινα ὑμῶν εὐαγ- 
γελίσασϑαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι 
εἷς τὰ ἕτοιμα χαυχήσασϑαι. 

117. Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ χαυ- 
χάσθϑω" 

18, Οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάγων, 
ἐχεῖνός ἔστιν δόχιμος, ἀλλὰ ὃν ὁ χύ- 
ριος συνίστησιν. 

ΧΙ, 1. Ὄφελον ἀνείχεσϑέ μου μιχρόν 
τι ἀφροσύνης" ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσϑέ μου. 

2. Ζηλω γὰρ ὑμὰς ϑεοῦ ζήλῳ, ἡρ- 
μοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ανδοὶ παρϑέγον 
ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ" 

8. «Φοβοῦμαι δὲ μή πως ὡς ὁ ὄφις 
ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τὴ πανουργίᾳ αὐ- 
τοῦ, οὕτως φϑαρῆ τὰ νοήματα ὑμῶν 
ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. 

4. Εἰ μὲν γὰρ ὃ ἐρχόμενος ἄλλον 
Ἰησοῦν χηρύσσει ὃν οὐχ ἐχηρύξαμεν, 
ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλά- 
βετε, εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐχ ἐδέξα- 
σϑε, χαλῶς ἀνείχεσϑε" 

ὅ. «Τογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηχέ- 
» « ᾿ ’ 

ναι τῶν ὑπερλέαν ἀποστόλων. 

6. Εἰ δὲ χαὶ ᾿Ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ 
οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾿ ὃν παντὶ φανερώ- 
ϑέντες(-Ξ- -σαντες) ἐν πᾶσιν εἷς ὑμᾶς. 
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48 ]65 [Ὀπη5 ὙΟΥΡΟ ΟῚ δρὶ[]ὰ5 ΔὉ- 
[οηΐθβ, ἕδ]θβ οὖ ρυδϑίρηξο ἴῃ ἰδοίο. 

ΝΟΙ ΘὨΪΠ ΔῈ ἀΘη]Ὲ5 ᾿ΠΙΌΥΘΥΘ δῦ Θ0Πη- 

ῬΑΥΔΥΘ ΠΟῸ5 Πα υδάδτῃ ααἱ [6 ἱρ[Ὁ5 ΘΟΙη- 

τηθπαδηύ, [Θἃ ΡΠ ἴῃ ΠΟΡΪ5 ποβτηθῦ ἱρ [Ὁ5 

τηθἐϊθηΐθϑ οὖ σουηρ ΙΓ ηΐ85 ποβπηθῦ ἱρ[Ὸ5 

ΠΟὈΪ5. 

Νο5 δαύθιη ΠῸη ἴῃ ἱπΠΊΠΊΘὨ [ΠῚ ο]οΥΪἃ- 

Ὀιηγαν, [ρα [ΘΟ πῃ τη Θ ἢ [ὌΓϑγη ΤΘρΪδ 6 

48 Π]ΘΗ [5 ΘἰὉ ΠΟΌΙΞ ἀθι5 ΤΠ ΘὨ [ὈΓΔΠῚ 

ΡΥ ηροηαὶ ἀδαὰθ δα νοβ. 

ΝΟ ΘῃΪπὶ ἀα8 ΠῚ ΠΟ ΡοΥ  προηύθβ δά 

γῸ5 [ὨΡΟΥΘχύθπαϊ πη Π05: βῆὰθ δὰ 

Γ γῸ5 ΘηΪπι ΡΘΟΥΥΘΏΪΠΊ5 ἴῃ ΘΥΔΏΡ 6110 ΟἸΥ ΙΓ], 

ΝΟΥ ἴπ ἱπηπη θη [τὰ ρ]ΟΥ  ϑη 65 ἴῃ 8]16}15 

ΙΔ ουθα5, ἴρϑῖὰ δαΐθμη ὨδθΘηΐθ5 ΟΥΘ- 

[οϑηὐὶ5 β46ὶ νϑίξσαθ, 'π γ 015 πη σ  Π οδ 

[βδουπάππι τϑρϊαπὶ ποίίγαμη ἰἴῃ ΔΌΌΠ- 

ἀδηθ δ, 

Εὐΐδιη ἰῃ 1118 αὰὰ6 υἱέγϑ -νοβ [αὐ 

ΘΥ̓ΔΠΡΘΙΪΖΆΓΘ, ΠΟ ἴῃ 8]|16η8, Τοραϊα ἴῃ 

ἢἷἰβ 4αδ6 ργδθργαύδ [πὺ ρ]ΟΥ ΔΙΊ. 

Φυΐ φαίδιμ ρ]ουϊαΐαγ, ἴῃ ἀοπηῖηο ρἷο- 

ΤΙΘία: 

Νοη οηΐπη ααὶ [6 ἰρίιαπι σομητηθηδῦ, 

116 ρτοθαύυβ οἱ, [βἃ α4αθπὶ ἀΟΠΊΪΠῸ5 

οομαηθη δῦ. 

τὰὔπαπι [αβυϊμουθίῖϊβ τηοαϊοστη ααϊὰ 

ἱπΠρ᾽οηὐϊδθ πηθᾶθ : [δ οὐ [αρρογύαὐθ π|θ. 

ΑΘΠΊΌΪΟΥ οηΐπὴ γῸὺ85 ἀδὶ δΔθπ)] 006 : 

ἀοίρομαϊ! θηΐπὶ ΥῸ8 ὉΠῚ ΥἹῸ ΥἹΡΡΊΠΘΠΙ 

οδίναταη δα μίθουθ ΟΠ. 

ΤΊπι6ο δαύοια π6 [Ἰσαὖ [ΘΓΡΘΠ5 ΕΥ̓́ΔΤῚ 

Γοἀαχιὶῦ δἰίαύί ἴὰ8, ἰὕἃ ΟΟΥΓΟΙΙΡ ΗΓ 

[δα τυρὶ οὖ οχοϊἀδηὺ ἃ {Ππιρ|1οἰὐαὺθ 

4α86. οἱ ἵπ ΟἸτΓο. 

ΝΑΙ ΠῚ ἰβ {αὶ σϑηϊῦ δ]απὶ ΟἸΤΙΓἔὰ τὴ 
Ρτδθάϊοδῦ 4αθπὶ ΠῸΠ ῬΓΘΘαϊΟυἸΠγ85, δαύ 

Δ᾽ ατη [ρἰγϊ πὶ ΔΟΟΙρΡΙ 5 ΘΠ ΠῸΠ 80- 

ΘΘΡΙΓ5, δαὺ ἃἸϊὰἃ ουδηρθ]απι απο ΠΟῊ 

ΤΘΟΘΡΙΓΒ., τοῦθ ρίθυ θη] ηὶ: 

ΕχΙΓ πο οηΐπὶ αἰ] τὴθ πηΐπιι ἔθ οΙ [6 

ΤΡ Ϊ5. ΔΡΟΙ[ΓΟ]15. 

Βοᾷ οὐ ἱπηρουϊ θα [ὉΥΤη0 6, [θἀ ΠΟῚ 

[Γοἰδηύϊα, ἴῃ Ομ] θτι5 δαΐθπι πιϑηϊϑ δα 5 

[τη γο 5. 



ἀ4ἀθ00 δ ΘΠ 7 3 3 

ΧΙ, 7. ΑἸ πάπ Ἰθάϊ ἔγαναύγῃυ ἰανάα, τὴῖκ ΠΙΌδη Πάπη]αη5, 6ἱ 785 

πϑῃάπῃ)άϊηἀάπ, πηΐδ ἀυν]ὸ σαΐῃ5 δἰναρρδ!)η τηδυϊάα ἸΖν]8. 

8. Απἰμαγὸβ δἰκκιδϑ]δηβ. Ὀγάποάα, πἰπηδηβ ἃπαανίζῃ (ἃ ἴΖνδ- 

ΓΔ. 18, ΔΠαΌΔΗἾα 14} νἱα πᾶ αὖ ἴΖνὶβ ἘΞ 18} ἀβῃ άπ ηἰ ἀϊπηδῆσῃ 

 Καύτ68. 

9. ὕιδ {παι θϑὸβ πηοὶπὸβ ὑδία ] Π] δ θη Ὀγδίῃη]α8 Κνυπηδηάδηβ δῇ 

Μακιάδη()άϊ Ἐ,,͵ 14} ἴπ αἱ!άϊπι ππκαύγοιηῦμ Ἐ ἸΖν}]8 τκ ΠΠἸΡαη ἴα-- 

([ἀϊάα, 741} ἔαίτα. 
10. ἴΐ'; (ὰη]ὰ ΟΠ άπ5. ἴῃ τηῖ5, απἰὸ (ὃ νόθα} οἱ ἐδύγἀδιημ- 

Ἶ84ἃ ἴῃ 1215 ἴῃ ᾿ἰδηά Αἰα]δ. 

11. ἴη ῃνῖ5 υαπὲᾶ πἰ ἢ]ὸ ἴΖνὶβ 7 σας ναὶ! 

12. ἴδζῃ ἐπαΐδὶ ἐάπ]α Δ ἰάυ)αη Παρὰ ἢ, δἱ υϑιηάϊξάπι Ἰπ116η ἐΠ]Ζὸ 

ν]]Π] παπᾶ Ἰηϊὸη, οἱ ἴῃ ὑπδηηηθὶ ἢνὸραπμα, δϊριἀϊηδάᾳ [ναΐνδ ἰδῇ 

618. 

13. πιὰ {Ππά] [να] εκάϊ ρα!Πυρααρδαύ(ύ]615, ναύτγ ὑν] 5 ᾿ϊπᾶδ0- 

νεἰάϊ, σαρα!θικοηδδηβ {ἸΚ ἀὰ ἀραύϊύϊαπη ΟΠ νά 8. 

14. 184} εἰ (Δ Α]οῖκΚ, απὸ ΠΡ ϑαίαπα ρσαρα]οικόξῃ {ἸΚ ἂρρὶ- 

Ἰάπ ἘΞ ἸΠὰ}Π186 15. 

15. ΝΗΡ τὰῖκ|}, αθάϊ Ὡἁπαθαμίῦβ 15 σαρδ]οικὸπα (Ἰκ [νῷ δηά- 

Ὀδηύὸβ σαγαίὐθίηβ, ὑπιζῶθὶ δηάθὶβ νδίγυ 0} Ὀ1 Ἐ νϑήγὕνδμ ἴΖΩ. 

106. Αἴἴγα Κνιπα, Ἰθάϊ ἤνὰβ τὰῖκ πηπηὶ πηΐδάδηα ἀϊυ πε πάπ να ῖ]α 

ὑπάπ Ἐ [νὰ απίγδάαπα πἰμηάϊ ἢ τηϊκ, οἱ 18} 1κ 1610}} ἤν ἢ Ὠνὸράαᾳ : 

17. Τμαίοὶ γδα]α, εἱ γτϑά]α 1 ἤ'άυ)η ἢ, ἃΚ [νὸ ἴῃ υπῃίτγΟα 1Π, . ἴῃ 

{παηητηα, [ὈΟΙη]η {Π]Ζὸβ Ὠνο α]]0Ἑ : 

18. τῇδ τ᾿πᾶπαράϊ πνὸραπα Ὀἱ [θἰκα, 714} ἴκ πνόρδ. 

190, [Ππἰ8ὸ αχίαρθα. πϑυμαϊάϊ ἢ ὑπαη5 πἀπνΐδηβ, ἔγοαάϊ νἱ δ η8η8. 

20. ὕϑιμυμάϊῃ (άικ), Ἰαθάϊ ἤνὰβ ἴΖνὶβ ραϊηϊνάϊ, Ἰαθάϊ ᾿νδβ 

γα ἢ, Ἰαθάϊ ἤνὰβ πἀβηϊμη ἢ, ἰαθάϊ ἤνὰθ ἴῃ διθάϊαάϊ Ὀγὶσ ἢ, 

Ἰαθάϊ ἤνὰαβ ἴζνὶβ8 ἴῃ δηάαν]θίζῃ [Δ 10}. 

21. ΒΙ υπίνόγιπάϊ Κνιμα, [νὰ ἐπαίοὶ νϑὶβ {ππκάϊ νϑίθιτηα; ΤῈ Π ἴῃ 

ἐπδτητηθὶ ἢν ἤναβ ἃηδηδη 6 ἢ (πη ππίδαρίη ΚυιΠ8), σϑᾶδνβ 14} ἵκ. 



2, ΟΝ. 11, 7---21. 

ΧΙ, τ. Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα, ἐμαυτὸν 
ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωϑῆτε, ὅτι δω- 
ρεὰν τὸ τοῦ ϑεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγε- 
λισάμην ὑμῖν; 

8. ἄλλας ἐχχκλησίας ἐσύλησα λαβὼν 

ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διαχογίαν, 
χαὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηϑεὶς 
οὐ χατενάρχησα οὐϑεγός" 

9. Τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσαγε- 
πλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ 
Μαχεδονίας " χαὶ ἐν παντὶ ἀβαρὴ ὑμῖν 
ἐμαυτὸν ἐτήρησα χαὶ τηρήσω. 

10. Ἔστιν ἐλήϑεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, 
ὅτι ἧ χαύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς 
ἐμὲ ἐν τοῖς χλίμασιν τῆς ᾿Δχαΐας. 

11. Διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπώ ὑμᾶς; 
ὁ ϑεὸς οἶδεν. 

12. Ὃ δὲ ποιῶ, χαὶ ποιήσω, ἵνα 
ἐχχόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν ϑελόντων 
ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ χαυχῶνται εὑρεϑῶ- 
σιν χαϑὼς χαὶ ἡμεῖς. 

18. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, 
ἐργάται ϑόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς 
ἀποστόλους Χοιστου. 

14. Καὶ οὐ ϑαῦμα᾽" αὐτὸς γὰρ ὁ 
σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον 
φωτός. 

16. Οὐ μέγα οὖν, εἰ χαὶ οἱ ϑιάχο- 
γοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διά- 

χογοι διχαιοσύγης ὧν τὸ τέλος ἔσται 
χατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 
ΤῸ: Πάλιν λέγω, μή τίς μὲ ϑόξῃ 
ἀφρογαὰ εἶναι" εἰ δὲ βὴ γε, χἂν ὡς 
ἄφρονα δέξαοϑέ με, ἵνα χἀγὼ ἐλυοῦν 
τι χαυχήσωμαι. 

47. “Ὃ λαλῶ, οὐ χατὰ χύριον λαλῶ, 
ἀλλ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ 
ς : ᾿ : 
ὑποστάσει τῆς χαυχήσεως. 

18.(. Ἐπεὶ πολλοὶ χαυχῶνται χατὰ 
τὴν σάρχα, χἀγὼ χαυχήσομαι. 

19. Ἡδέως γὰρ ἀνέχεσϑε τῶν ἀφροό- 
γων, φρόνιμοι ὄντες " 

20. ᾿Δνέχεσϑε γὰρ, εἴ τις ὑμᾶς χκα- 
ταδουλοῖ, εἴ τις χατεσϑίει, εἴ τις λαμ- 

βάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς 
πρόσωπον δέρει. 

21. Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς 
ἠσϑενήσαμεν᾽ ἐν δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, 
ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ χἀγώ. 
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Ααὖ πυπηααϊ ροοοδέατηῃ ἔθοϊ, πη6 ἱρ!ἀτὰ 

ἘΌΠΔ] Δ Π5 αὖ γο8 χα] θιηΐηὶ, αποηΐδηη 

δΥαὺΒ Θυδηρθιίϊθσση ἀθὶ θυδῃρθὶϊζανὶ 
γ 5 ὅ 

ΑἸΙὰ5. ΘΟΟΙΘ [5 ΘΧΡΟ]Ιανὶ,, 8 ΟΟΙΡΊΘΠΒ 
[Προ ηἀϊατα δα ταὶ! [θυϊατη συ ἔγασα., οἵ 

οὔπὶ οἰΐδβιη ἃραα νὸβ οὖ θρθσθηι, Π1}]} 

ΟΠΘΥΟΓ5. ἰαϊ: 

Νὰ χαρά ταὶ ἀθογαῦ [πρρ]θυθσαπῦ 
ἔγαύγοβ αἱ νοπουπηῦ ἃ Μδοραοηϊα: οἱ 

ἴῃ ΟΠ 5 [1Π6 ΟΠΘΙΘ ΠῚΘ ΥΟΡῚΒ [81- 

γᾶγὶ οὖ [ϑυγᾶθο. 

ΕΠῸ γουϊύαβ ΟἸΥ ΓΙ ἴῃ τη6, ἀαοηΐδηι 

Βδθο ρ]ουϊα πο ἰῃ ]ηρΘα" ἴῃ τὴ ἴῃ 

Το ομΙ θ5 ΑΟΠδῖδ6. 

Θυδτο  ααΐὰ ποη αἰΠροὸ γοβ [688 
[οἷυ. 

Θυοὰ δαυΐύριῃ ΓΕ οὐ ἰδοίδιη, αὐ 

Διηραύθμη ΟΟΟϑ ΟΠ 6 πὶ ΘΟΙΏΌΙΩ ΟΕ]" ταϊβαὺ 

οΟΟδοπθιη, αὖ 'π 410 φο]ου Δηὐα ἰηγθ- 

πἰδηΐαν [1οαὐὖ οὗ ΠΟΞ. 

Νδιηι οἰυβπιοαϊ ρίθαοδροίο!!, ορθ- 

γΆΥ [0401], ἐγαμβῆραγαπίθβ [6 ἴῃ ἃρο- 

[Ὁο]ο5 ΟΣ ΓΙ. 

Εῤ πορ τηϊταπι: ἰρία δηΐϊπὶ [αύδπδβ 

ὑγδηδῆσυγαῦ [6 ἴῃ Δηρο]απι ᾿πο]5 : 

ΝΟ οἱ οὐρὸ πιϑρηατη [1 ΤΠ] [ὉΥ] οἷπ5 

{τδηββραγθηξαν γϑὶαῦ ταϊη [τὶ ἐπ Εἰ {186 ; 
φαοσαμι ἤμΐβ τὶ [ϑουηάππι Οροτᾶ 1Ρ- 
[ΟΥ̓ Π|. 

Τύθυαμη αἰοο, μ6 αἰ πι6 ραύοὺ [1η[1- 

Ῥἰθηύθιῃ [δ : δοίη σϑὶαῦ Ἰη ΠρΡΙΘαύθτη 

δοοὶριύθ τὴθ, αὖ οὖ ΘρῸ τηοάϊοαμι αὐἰὰ 

ΒΊΟΥΙΘΥ. 
Θυοα Ἰοαθοῦ, ΠΟῸῚ ΙΟΠΌΟΥ [ΘΟ Π Ὁ 1 

ἀοτηΐπασπαι [64 σαδίϊ ἴῃ πη Πρ ηὐϊα ἴῃ 80 
Γαδ 18, φ]ουΐδθ. 

Θαοπίαπι πλαϊθϊ ρο]ουϊ αν [Θοπη πτη 
ΟΔΥΏΘΠΙ, οὗ ΘρῸ φ]ουαθΟΥ. 

Τλρθοπίου οηΐπὶ [αἤογυϊβ ἰηΠρΡ᾿Θηΐθα, 

οατῃ [115 ΡΠ [ἀρὶθηΐθα: 

δύ! οὐϊβ Θηἶπὶ [1 ααἱβ γῸ5 ἴῃ [δυτὶ- 
ὑαύθπι τραϊριῦ., [1 415 ἀθγογαῦ, {ἰὀααΐ8 

δοοΙριῦ, Π᾿ αἱ οχύο! αν, [1 αα]5 ἴῃ ἴδ- 

οἴθῖα γοὸβ οδραϊύ. 
ϑρουσπάσπι Ἰρηο ἢ] δέθιη ἀἴοο, ααδίϊ 

ΠΟΒ ᾿πῆγτηϊ ἔποπα : ἴῃ 400 ααἷβ δααθύ, 

ἴῃ ἰη[ριούλα ἀἰοο, δαάθο οὖ 6ρο. 



462 δ. 2. οὐ ας 

ΧΙ, 22. Ἠαίθγάϊοϊβ. {Ππ4, 14} ἵκ; {Ππδδ]οιξοῖβ Ππὰ, 78} 1κ; {τάϊν Αγὰ-- 
ΠΑ 5. ΤΙ 17 ΤΙΣ 

29. Απαβαμίόβ Ομγ άπ ΠΠηἀ ([γαϊν αηνϊΐα Κνὶύμδ), πιάϊβ ἹΚ; 

ἴῃ θά] πὶ πηδηαρίΖθίπη, ἴῃ Καυκαχγὸμῃ αἰαγαί ἀπ, ἴῃ [ΠΔ}}ϊπ| πἰαγαίἅπ, 

ἴῃ ἀἀπίποιπὶπὶ πἴία : 

24, Ἔγδ ἰπἀάϊαπι ΠιηὉ Πη μαι Πανὸν ἐϊσαη5 ἀϊπδιημηα γϑηδ 5 ΔΙῚ; 

295. ΤΠ {Ππέμδιη νη πη] ἘΞΌΠΙρρνδη8 νὰ; ἀϊπδιηπια {1πύΠ8 

(Ὁἀ1η11}5. νὰβ; {πγ1πὰ {Ἰπέμδμι ἀβίαυἐ μη σαΐανίαα τ8. {κῖρα, πδυῤ 18} 

ἀαρ ἴῃ αἰπρηΠά] νὰ8 ΤΠ ΔΥΘΙΠ8 ; 

20. νταίοάιμη πα, Ὀἰγ Π]Κοὶμ δηνὸ, δι Π]ΠΚοῖμ νάϊ 4] αηδ, 

ὈΙΡΘἢΠ]ΚΘΙΠῚ τἀ Καπ]α, ὈΙΓ δ Π]ΚΘῖη ἀ8. ὑπ παδιῃ, ὈϊΓδ Π]Κοη. ἴῃ Ὀαύτγρ, 

ὈΙΓΟΓΠ]ΠΚΘΙη1 ἴπ ἀπίμ!αά], ὈΙγ Π] ΚΘ ἴῃ πηδγθῖη, ὈϊγΘ[Π]Κοὶπὶ ἴῃ ρ8}1ὰ- 

σα γί σατη ; 

217. (ἴμ) Αρίδιῃ 81. αὐάϊαϊπη, ἴῃ νόκάϊηϊμηι αὔδα, ἴῃ ργϑάάπ 74} 

ὑπαύγ 6] η, ἴῃ ᾿Δαβ Κν! Π θη αἰΐα, ἴῃ τα! 7141. πα κνδαβίη. 

28. ἴπυμ ἐπὸ δἴαν ἐπαία δυθάϊε 8 τηθίπα [Ἰπέθίπα ἔ, [ἀύγσα πηοὶπᾶ 

4]]άϊπ| Φἰ Κα] ϑ]όμη ! 

20.. Ἡνᾶβ᾽. ΠῸΚΙ δ, 184}. πἴ ΠΝακάα ὕ ̓ Ὦγαβ. αἰπιδγ] δα, 511. 1 στ 

τὰπαηάα ἢ 

90. Φ2αθάϊ πνὸρδη [κα] [1]|άϊ, ὑμάϊπη {Ππἰκοῖηβ. πη ηάϊζὸβ Ὠνὸράαᾳ. 

91. Οὐδ 14} αὐία ἐγάμ]ϊη5. ἰδία! νάϊξ, [ἃ ἐπι αὐ μοῖρα ἀπ ἀϊνϑπι, 
{πδΐοὶ πὶ ΠΠυρἃ. 

82. ἴπη Ῥαιηδκὸμ ἐαύγαιηαἐ ]οῖὶβ ἐμ αἀ4δ5. Αταϊίης. ἐμϊπάδηΐθ. νἱ- 

ἰἀϊάα, Ὀαύγρ Ταηδβκάϊ Ἐ, σαίδμδη τὴῖκ [ν]]] 848], 

99, 94}. {μπαίνη ἁπυπρδἀαύγοδ() Β΄ π΄ [δὴ] πὶ δἰμαμδηβ νὰ8 ἂπά 

Ὀαύγρθνδαα]άπ 14} πβραϊῃ]άπ Ἐ μαπάπηβ. 15. 

ΧΙ, 1. Ἡνόρδηῃ δἱήδῃ, ἃικαϑὶ " πὶ ὈαίιΖὸ 1{{. 14} ὑμδὴ Κνηα ἴῃ [1ὰ-- 

ὨΪΠ5 71] Δα Πα] Θ᾽ ]η5. δ’  α]1η8. 

2. γάϊ πηᾶπηδη ἴῃ ΟΠ άπ ἐαύν 1ἔγτα Πανογίαί μπη Ἐ (7 η8 ἴῃ 

16Ἰκα, πὶ νάϊ, 1 πη ἴπὰ} ἘΠ ἸΘΙΚ, πὶ νάϊ: ρας νάϊ) ἔαναϊνδηδηᾶ 

ἴμδηα [νὰ] ῖκαπα ὑπαὶ ἐγ 1} ὨΙΠΊ]η. 



2. ΟΟΒ. 11, 22---12, 2. 

ΧΙ, 992, Ἑβραϊοί εἶσιν; χἀγώ. Ἰσραηλῖ- 
ταί εἶσιν; κἀγώ. σπέρμα Ἁβραάμ εἶσιν; 
κἀγώ. , 

28, “!΄άχονοι Χριστοῦ εἰσίν; παρα- 
φρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ: ἐν χόποις 
περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόγ- 
τως, ἐν φυλαχαῖς περισσοτέρως, ἐν 

ϑανάτοις πολλάκις" 
94, Ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεσσε- 

ράχοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, 
9. Τρὶς ἐραβδίσϑην, ἅπαξ ἐλιϑάσ- 

ϑην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχϑήμερον ἐν 
τῷ βυϑῷ πεποίηχα" 

26. Ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις 
ποταμῶν, χινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις 
ἐχ γένους, χινδύνοις ἐξ ἐϑνῶν, χινϑύ- 
γοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἔν ἐρημίᾳ, 
κινδύνοις ἐν ϑαλάσση, κινδύνοις ἐν 
ψευδαδέλφοις, 

21. [ἐν] Κόπῳ χαὶ μόχϑῳ, ἐν ἀγρυ- 
πνίαις πολλάχις, ἐν λιμῷ χαὶ ϑέψει, 
ἐν νηστείαις πολλάχις, ἐν ψύχει χαὶ 
γυμγότητι. 

28, Χωρὶς τῶν παρεχτὸς ἡ ἐπισύ- 
στασίς μου ἡ χαϑ᾽ ἡμέραν, ἡ μέριμνα 
πασῶν τῶν ἐχχλησιῶγ. 

29, Τίς ἀσϑεγεῖ, χαὶ οὐκ ἀσϑεγῶ; 
τίς σχανδαλίζεται, χαὶ οὐκ ἐγὼ πυ- 

ροῦμαι; 

80. πὶ χαυχᾶσϑαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσϑε- 
γείας μου χαυχήσομαι. 

81. Ὁ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ χυρίου 
[ἡμῶν] Ἰησοῦ [Χριστοῦ] οἶδεν, ὁ ὧν 
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύ-- 
δομαι. 

82. Ἐν ΖΙαμασχῷ ὁ ἐϑνάρχης ᾿Δρέτα 
τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν ΖΙαμασχη- 
γῶν πόλιν πιώσαι με (ϑέλωγ), 

353. Καὶ διὰ ϑυρίδος ἐν σαργάνῃ 
ἐχαλάσϑην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυ- 
γον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

ΧΙ, 1. Καυχάσϑθϑαι δὴ (Ξ: δεῖ, ἀλλ) οὐ 
συμφέρει μου! ἐλεύσομαι γὰρ εἷς ὁπτα- 

σίας χαὶ ἀποχαλύψεις χυρίου. 
ἃ. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ 

ἐτῶν δεχατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι 
οὐχ οἶδα, εἴτε ἐχτὸς τοῦ σώματος οὐχ 

οἶδα, ὁ ϑεὸς οἶδεν, ἁρπαγέντα τὸν 
τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐραγοῦ. 

408 

ἩδθΡρυδοὶ [Γαῃὺ 
[απὐ ὁ οὐ 6ρο. 
οὐ Θρο. 

ΜΙ ΟἸΥ ΓΟ Γαπὺ Ὁ ταῦ τηΐμτι5 [ὩΡ1Θ 15 

αἴοο, ΡῬ]ὰβ θρο; ἴῃ ἸΔθΟΥθ5. Ὀ] ΤΙ τη Ϊ5, 

ἴῃ ΟΔΥΟΟΙθ5. ἃΡαηἀδηΐιι5, ἴῃ Ρ]Δρ 5 
[ἄρτὰ τηοᾶπμι, ἴῃ του θιι5 ἔγθααθηΐου: 

οὐ δροὸ. [γα ] 86 
ϑοσηθη ΑΡΥΔμδθ [αηὐ 

Α Ιπἀδ615 ααϊπαπ165 ααδάταρθηδβ ἀπ 

τὴϊη5. Δ ΟΟΘρὶ, 

ΤΟΥ ΥἱΓΡῚΒ. οδθίαβ [ὉΠ|, ἰ[θτη6] 1δρὶ- 

ἀαύαβ (τη, (θ᾽ πδυΐγαρίαπι ἔθοὶ, ποοίθ 

οὐ αἴθ ἴῃ φργοΐαμο τη 15 ἴα], 

Τὴ 1{1πο 05 [Δ 606, ῬΘΥΙΟῸ]15 ΠΤη  Π ΠῚ, 

ῬΘΥΪΟᾺ] 5. Ἰδύσο τη, ῬΘΥΙΟ]15 ΟΣ ΘΘΠΘΙΘ, 

ῬΘΥΪΟα 15. 6Χχ ρϑηθ 5, ῬΘΙΙΟῸ]5. ἴῃ οἰἷν!- 
ἰαΐθ, ῬϑυϊΟ} 15 ἴῃ [Ὁ] 41πη 6, ῬΘΙ]ΟῸ]} 5 

ἴῃ ΠηδΙ]Ϊ, ΡῬΘΙΙΟῸ]5. ἴῃ [Δ]{15 ἔγαύσιθα8, 

Ιῃη Ιάθοῦθ οὖ ΔΘΙΆΠΙη8, ἱπ ΥἹΡΊῚΠ15 

τυ 15, ἴῃ ἴασαι οὖ [11, 1ῃ θ᾽ 115 τ 1018, 

ἴῃ ἔτροτθ οὐ πυάιίαΐθ. 

Ῥιδοίθυ {ΠὉ αὰ86 οχυηίθοιβ [απ 
ἰηΓϑπύϊα, τιθᾶ οοὐϊάϊαηδ, [ΟΠ] οἰ ἀο οτα- 

Ὠἷαπι ΘΟΟΙ] ΘΟ ἸΔΥΆΠ,. 

Θυΐβ ἱπῆντηδύαγ, οὖ θρὸ ΠΟ ἱΠΗΤΤΠΟΥ ἢ 

αυἱβ ΓοδμἀΔ]1Ζαῦατ, οὖ ΘρΡῸ ΠῸΠ Ο͵ΤῸΓ ἢ 

51 ρ]ουιδυὶ ορογύθῦ, αα86 ᾿μβυτηϊία δ 

τηθ88 [χαπὖ ο]ΟΥ Δ ΌΟΥ. 
θὰ οὖ ραΐϑι. ἀομηηὶ [ο΄α [οἷῦ, ααὶ 

οἰ Ὀαπραϊοίαβ ἴθ ἰφθουϊα, αποὰ ΠΟμ 

ΤηΘΏΦΙΟΥ. 

Τδιηδίοὶ Ῥυδθροίὰ5 θην Ατοίδθ 
τορῖβ οαἰοάϊοθαῦ οἰνι αύθτα 1) τηδίοθ- 
ΠΟΙῚΠῚ τὰὖ Τη6 ΘΟΙΠΡΙΘΠΘηἀογθύ, 

ΕΛ Ῥ6ὺ ἔδποίίζγατη ἴῃ ἰροτύα αἰτα {5 
[απ ΡΥ παῦγαπι οὐ δἰαρὶ ἤιδημβ οἰαδ. 

51 ρ]ουϊαιὶ οροτύθί, ποὸὰ οχρϑαϊῦ ααϊ- 

ἄθηη, νϑηΐϑηη δαύθηι δια ΥυΥἱ]οη 65 οὖ 16- 

γϑ]αὐϊομ θα ἀουηΐ. 

ϑοῖο Βοιηίηθιη ἰῃ ΟἸΥΓο δηΐθ ΔΏ1ΟῸ5 

αυδύξαογτάθοϊηι, [1γ6 'ἴπῃπ ΟΟΥΡΟΥΘ ΠΘίοΙΟ, 

ἤν οσίτᾶ ΟΟΥΡὰΒ πρίοϊο, ἄθιιβ [οἱὗ, 
γαρύαμα Ἠπαϊαβηιοαϊ ἀβδαὰθ δᾷ ἰδυίϊατῃ 

οδθ᾽ χη. 



4θά ΠΟ, 9 νἱ 

ΧΠ, 3. 9418} νάϊύ {πδη8 [ν᾽ ϑίκαπα τηδηπδῃ (αἰ εΠ18 ἴῃ 16 Κα, 7α {πᾷ 

ἸΠῈ}} 161, ἢ} νάϊδ: σαί νάϊ), 

4. Τμαίΐοὶ ἔγανυϊναηβ ναῦΐθ ἴῃ νὰρρ 4} μάυϊΠἀα πηκνδίῃ]δ 

ναύγάα, πόθι πὶ [Κυϊᾶα {πη τηδηπη τΟαἾδη. 

ὅ,. Ἑαύν ἐπδηα ἰνδ]οίκαηα πγόρα; Τπ ἔδύν τὰκ ΠΠΡαη πἰ νι 

Ὠνὸρα, πἰῦα ἵπ πηιηδῃξ!η ΠΊΘΙ Πά1Π]. 

0. Αὐμίμδῃ α0ἀϊ νἱ])άα ᾿νὸραμ, πὶ [1ᾶ4π αηντία; ἀπίδ (Ὁη]ἃ 

Κυιπα; ΤῈ ἔθ᾽ 47]α, Ἰθάϊ ἤναβ ἴπ τηῖβ ἔνα πὰ] πἴδι ἐπαΐθὶ σαί ἢ-- 

γιὰ ἀϊυμπάὰ Ἐ σαμάπίοι! ἢ ἢνὰ τι8 ΤηΪ5. 

. 7168}} ὈΪ Πἰαηάϊ Δηαπμα]οἰηδ, οἱ αἱ αἰαυῃαΐμάι, αἰσιίθδηδ Τ{Ὁ 1115 

μπαΐὸ᾽" Ἰοἰ Κα πηθἰηδηητηα, ὩρρΊ 5. ϑαΐδηϊηβ, οἱ τὴῖκ Κάυραίδα], 6] 

ἢ αἰαγπαρ]άα. 

8. Βὶ {μαία Ἐ ἐμγῖπη [ηΐμαι ἔγάπ]δη Ἐ ὈδέΠ, 6ἱ δἰ! δῇ Τη18. 

0, 924} Κναίῃ τἴ8 ,Ὅπδὶι ὑμὺκ δηΐϊβ πηοῖπα, υπίᾷ πηδΔ}}08 ἴη 

Πυκοίη Ἐ ἀδοϊαπδαδ΄; ἰὰ σαθαύν)αθα πὰ τηάϊβ Πγὸρα ἴῃ [106] 1 Τη61- 

ῃάϊιη, 6ἱ αἰδυμ] δι {Πγ}]άϊ δηα Π|15 τηδιύ5 ΟἸ υΠά 8. 

10. ἴῃ ἐμῖζοὶ πηὶβ ρδ]οϊ κάϊομ. ἴῃ ΠΌΚοίμη, ἴῃ ἀπδηιδῃξίη, ἴῃ πάὰ- 

ἐπι, ἴῃ νγάκοίμη, ἴῃ ὑβμγϑι {18 ἰαὐγ ΟΠ τα; πηΐθ ἐμδη ἤυκα, 

ἰπδη τηϑηΐθὶρ5. 11. 

11. Μαγίῃ αηνιΐα Ὠνόρδηάβ: 115 τκ ραθάϊαϊα ἀξ ; αἰμίμδη ἵκ 

[Κυ]45 νὰ8 ἴτὰπ| ἴζυὶ8 ρακδηηΊδη, τηὐδ ἢ νι άϊ τηϊη5 Βαθάϊαα 

ἐπάϊπη αἴαν ἤἰα ἀραὐ[αύ!ατη, 14 7αθάϊ πὶ ναίπΐβ τ. 

12. Αὐέπδηῇ [νι πμαύ ἰάϊκηθὶβ. ἀραύὐ αὐ!άπ5 ἘΞ σαἰαναὖβ νδύτ- 

[πη ἴῃ ἸΖυὶδ ἴῃ 4141 ὑπα]άϊηάϊ, ἰδϊκηΐϊη 4. [αὐγαίδη)αὰ 8ἢ 

τη ἢ 11. 

18. νὰ ἀυκ ἵ{ξ, ἐπ|Ζο() Ἐ νδηάϊ νϑίθι ἢ αἰᾶὺ δηὐμαγῶβ δἰ κα] 85-- 

7ῦπ5, πἰδὰ ἐμαίοὶ ἴκ ἤρα πὶ Καύν αι ἱΖνυὶβ ἢ ἢΠρΊΙ ἢ 115 ἐμαΐα 

[ΚαίΠ18. 

14. δάϊ, {πυ1}] 6 ὑπαύα πιδηνὰβ ἵἴπι Κυϊπηδῃ δύ ἴζυν!8 8} πὶ Ἐ 

Καύγ)]α ἴΖνῖβ; απὸ πὶ [κω Ἰζναγῶβ ἀϊῃύπη5, δκ ἴΖν18. ἱ ἄυκ [κὰ- 

απ Ὀᾶιηὰ ἴδαγθίηαπι Πιιζάαη, ακ ἰδαγθίηα ὈΔΥΠΔΠΙ. 



5, ΘΟΕ. 19, 3--[4. 

ΧΙ, 3. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνϑρωπον, 
εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σωμα- 
τος οὐχ οἶδα, ὁ ϑεὸς οἶδεν, 

ἃ Θὲ ἡρπάγη εἷς τὸν παράδεισον 
χαὶ ἤχουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐχ 
ἐξὸν ἀνθοώπῳ λαλῆσαι. 

ὅ. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου χαυχήσομαι, 
ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ 
ἐν ταῖς ἀσϑενείαις μου. 

0. Ἐὰν γὰρ ϑελήσω χαυχήσασϑαι, 
οὐχ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήϑειαν γὰρ ἐρῶ" 
φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται 
ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀχούει τι ἐξ ἐμοῦ. 

ἡ. Καὶ τὴ ὑπερβολῇ τῶν ἀποχαλύ- 
ψεέων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόϑη μοι 
σχόλοψ τὴ σαρχί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα 
μὲ χολαφίζη, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, 

8. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν χύριον παρ- 
εχάλεσα, ἵνα ἀποστὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

9: - Καὶ τλῆ μοι ̓ ἀρχεῖ σοι ἡ χά- 
ρις μου" ἢ γὰρ δύναμις ἐν ἀσϑεγνείᾳ 
τελεϊ(οὔγται' ἥδιστα οὖν μᾶλλον χαυ- 
χήσομαι ἐν ταῖς ἀσϑενείαις μου, ἵνα 
ἐπισχηνώσῃ ἐπὶ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ 
Χοιστοῦ. 

10. “Ζιὸ εὐδοχῶ ἐν ἀσϑεγείαις, ἐν 

ὕβρεσιν, ἐν ἀγάγχαις, ἐν διωγμοῖς, ἔν 
στενγοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ" ὅταν γὰρ 
ἀσϑεγῶ, τότε δυνατὸς εἶμι. 

, γ} ς - ᾿] 

11. ΤΣ γον ἄφρων" υμεῖς μὲ ἡναγ-- 
χάσατε. ἐγὼ γὰρ ὠφειλὸν υφ υμῶν 
συγίστασϑαι: οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν 
ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἶμι. 

12. Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου 
χατειργάσϑη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομο- 
γῇ, [ἐν] σημείοις χαὶ τέρασιν καὶ δυ- 
γάμεσιν. 

18. Τί γάρ ἔστιν ὃ ἡττήϑητε ὑπὲρ 
τὰς λοιπὰς ἐχχλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς 
ἐγὼ οὐ χατενάρχησα ὑμῶν; χαρίσασϑέ 
μοι τὴν ἀδιχίαν ταὐυτήν. 

14. ᾿Ιδοὺ, τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω 
ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς, χαὶ οὐ χαταγαρκή- 
σω (ὑμών}" οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλ- 
λὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει. τὰ τέχγα τοῖς 
γονεῦσιν ϑησαυρίζειγ, ἀλλ᾽ οἱ γογεῖς 

τοῖς τέχγοις. 

ΒΙ[{|5. 
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Εῤ [οἷο αϊυβιηοάϊ Ποιηΐποιη, [γ6 ἴῃ 

ΟΟΥΡΟΙΘ, [ἴγ8 οχύγα ΟΟΥΡὰΒ πϑίοϊο, ἀθὰβ 
[οἷύ, 

Θαοπίδιμη γαρύπβ οἱ ἴῃ Ῥδυδαϊ [ἄτῃ οὐ 

δααινιῦ ἀτοδηδ σοῦρθῶ., αἀδθ πο Ἰϊορῦ 

Βοτηϊηὶ ἰοχαΐ. 

Ῥγο υϊαβηηοαϊ ρο]ΟΥΪΔΌΟΥ,, ΡῬΓῸ Π|6 

δαΐθτῃ ὩΪΠ1] ο]ου ΟΣ ὨΪΠῚ ἱπ ἰηβγγηϊίᾶ- 

ἀἰθῈ5 1615. 

Νπι οὐ γο]θγῸ οἹΟΥΪ ΑΙ, ΠΟ ΘΤῸ 

ἰμΠρίθ 5, σου αῦθπι Θῃΐμη ἀἰοδμ: ῬΆΓΟΟ 

δαΐοη Π6 αἷἰβδ 'π τὴ8 ΘΧΙ[ἰπηθὺ [ἀρτἃ 

14 ᾳυοά νἱάδὺ τη δαῦ διαϊξ 6χ 1ηθ. 
Ε΄ π τηδρηίϊζαο Υϑυθὶ αὐϊοπατη 6χ- 

ἐο]]αῦ τηθ, ἀδύαπβ οἱθ ταὶ] [Ὁ]πγ]π8 ΟΔΤῺΪ5 

τηθ686, δηρΘ]α5 [ἀὐᾶπᾶθ, τὖ πὶ ΟΟΪἃ- 

ΡμἰΖοϑύ. 
Ῥτορίου αποά ἰοΓ ἀομηϊηατη ΤΟΡΔΥΪ τὖ 

ἀἰβοθάθσοῦ ἃ 1|8. 
Εὖ αἰχὶῦ ταὶ ϑαΐβοιῦ Ε0Ὸ1 σγαύϊα τηθ8: 

ΠΔΠὶ Υἰσύι5 ἰπ ἱπῆττηϊζαίθ ρουβοϊῦαγ. [Γ. - 

Ῥρηΐου ἰρίθαν σ]ουίαθου ἴπ ᾿πῆντη δε 18 

τηθίβ, αὖ ἰμπαθιυθὺ ἴῃ τὴ8 υἱτίαβ ΟὨχΙΓ. 

Ῥγορίου αυοὰ ρίδοθο τηϊπὶ ἴῃ ἱπῆτ- 

τοϊξαιύθαβ, ἴῃ σοπίμθπηθ]115, ἴῃ πθορί{8- 

ὑἰθὰβ, ἴῃ Ῥϑυ Θοα ]ομ] θὰ5, ἰπ ΔΗΡΆΓ[ΟΙΒ 

ΡῬτοὸ ΟΠ ο: ΟΠῚ ΘΗΪΠῚ ἹΠΗΓΙΠΟΥ, ἔππὸ 

ΡῬοΐθῃβ [Ὁπ. 

Εδούαβ [ὯΠ| ΠΠΡΙΘΠΒ: ὙγῸ8 Τ16 006- 

Ερο δῃΐπη ἃ σοὶ ἀθουϊ Θοτη- 

τηθηἀδυὶ : ΠΪΠ] Θηΐτη ΤαΪπ5 ἔπὶ 8ΔῸ 15 

ααΐ Γαπῦ ἰαρτᾶ τηοάππῃ ΔρΟΙΟ]1, δια 1 

ΠΪΠ1] [Ὁπ᾿. 
δῖρῃῷ ὑδιηθη ΔΡΟ[ΌΟ]Ϊ ἔδούδ, [απὖ [ἀΡΘΓ 

γῸ5 ἴπ οπιπὶ ρύϊοηὐίδ, [Ἰρηΐβ οὐ ρτοαϊὶ- 

σ115. οὐ νἱγύαυ! ι18. 

ΟΘυϊά οἴ δηΐπὶ ααοά ταΐππβ ΒΔ ΡΟΙ ΓΕ 
ΡΥᾶ8Θ οδίθυϊβ θοο 5, Β1Ὶ ααοὰ 6ρῸ 

ἰρίβ ποῖ φταγδυὶ γὸ5 ἢ Ποπδίβ ταῃϊ ΠΔ ΠΟ 

ἸηἸ ΤΊ 8 1. 
Ἐδορ ἐογέϊο μος ρᾶιίδίαβ [Ὧπὶ Ὑ θη 8 

δα γοβ, δὺ ποῃ ΘΙῸ φὙΔΥΪΒ ΥΟΡΙΒ: ΠΟᾺ 
Θηἶπὶ Πα8 610 486 γείϊγα [απύ [6α γο8. 
Νρο ρηΐπὶ ἀδρθηὺ Δ] ρδγθηθθαβ {μ6- 

[αυγίζατθ, [βἃ ραγθηύθβ ἢ]115. 
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466 2. ΟΟΕ. 12, 15---Ἴ8, ὅ. 

ΧΙ], 15. Αἰμέμαη ἴκ ρσαθαύν)αρα ἔγακνίμηα [δ ἔγακν!πηδα Ἐ [αύτγ 

[ἀϊνα!]ὸβ Ἰχγαγῦβ, ἰνϑίπαύῃ οἱ αἰδγαίἀπ ἴζνὶβ ἔτ] πα 5. τη] ἔτ] δ. 

10. Αἰδέμδη [1ἀϊ}Ὲ πὰ: ἴκ εἰ Καύνα ἴζυῖβ; δκ νἱδηαβ [ἀπ] 

ΕΠ οῖρ θα ΠΙΠἀαγν 6 (61 ἴΖυ18 Π8ΠῚ 

17. ἴράϊ ἐπαίνῃῃ ἤναπα (μϊζδοὶ Ἱπίδηδιαα ἄὰ ᾿ζνῖβ, δ᾽ δ μ ἀδ ᾿ζυὶβ 

18. Βεδίῃ Τοῖϊα 78} τ Ἰηίδηα] 46. Ἰμητηα ὈγΟύ μα; θά] Ὦνα ὈΪ41-- 

δά ᾿χνὶβ Τοϊΐαβ Ὁ ηἶὰ ὑπαιητηα (Δ πη δαπηίη Ἰ4α]  ἀσχη ἢ πἰὰ ἰπάϊπη 

[Ἀτηδη 16 1{{1π| Ὁ 

19. Αὔἴτα ἐμπαρ οι ἘΞ ἸΖνὶβ, οἱ [πη]όιηδ Ἐ ἀη8 νγὰ ἴΖΥΪ5 7 ἴῃ 

διηαἀν ίγ 7] σαΐῃ5 ἴῃ ΟΜ άπ γδά]αμῃ ; ἐπαίαί-τπδη ἘΞ 411, Πα Ό8η8, 

ἴῃ ᾿Ζναγάϊζοβ σα πη 61 18. 

20. ὕπίὸ ὃν, ἰθάϊ ἀπξιδ Κυϊπηδηά5. ηἱ [ν] 6 Κη, [νὰ νἱ]άα, Ὀ1-- 

οἰιάιι ἴ2ν15. 18} 1κ ὈΙρΙ ἀϊαάπι ἴΖν15 [ν 8] 61 Κ8, [νὰ ἢ γΠ] τ ταὶκ Ἐ, Ἰθάϊ 

ἀυξιὸ ἐπναίνμθίπβ, απ ἢ, Πϊυκὸβ, Ὀϊμάϊα, Ὀἰγοἀοἰπῦβ, μά τοὶ Ἐ, 
αἰνα} 6] ηῦ5 ἔ, ἀγόθηΔῃ8 ; 

91. ἴράϊ αὔίχτα Κνυϊπιδηάδη πλῖς σαΐῃ ραπάππη]άϊ αὖ ἴΖν!8 Δ} Κγάϊπὸ 

Πϑηδσϑηβ {π|ζ ἔαύγα ἔταν αὐ] ηάδηθ 74} ἢ ἢ Ἰαγτοϊροπαάδηδ 8δη8ἃ 

ἀπ γάϊηϊΠάϊ, [Πδ 6] σαἰανιἀ πη, ([4}}} ΠπονΙπαίάπ Ἐ 74} ἃρ]αϊ οἰ πδ(αι) Ἐ. 

ΧΙΠΙ, 1. Τρμυα]ὸ ἐπαΐα Κνίπα αὖ ᾿ἴζυῖβ. δῆὴδ τηπηΐμα ἐνδαα]8 νοϊἐν 

8 {πγυη Ἐ ραίδμα!} ἘΞ 41} ναὐγαᾶ. 

2. Ἑδύγακναί ἢ 741} [αὐίγα] ᾿[αὐνδίθι μα, [νγαίνὸ ἀπαάναίγηβ δηΐῃδ-- 

γατηπια [Ἰηΐ πὰ 14} Δ] αἰ γὸ ἘΞ παι, τηθ]}ὰ ἐπάϊπι [αύνδ- αν αύγ ] η 81} 

ἦ411 δηὐϊμαγάϊη) δ]]άϊμη, ὑπαΐθὶ 14 θάϊ Κνίπια, δἰγα πὶ ἔγθι 7. 

39. ὕπίδ Καϊξα (ὁκοῖθῃ. ἐπὶ8 Ἐ ἴῃ τη15 γΟα]δηάϊηβ ΟΠ άπ5, [86] 

πὶ {ἸκΚῚῸ} Ἐ ἴῃ ἴΖν15, ἃ τηδηίοιρβ ΤῸ ἴῃ ἴΖν!β8. 

4. Αἰμίμδη αάϊ 14}} Ἐ ἀβγδηλῖ 5. γὰβ τ5 Πυκοίη, δκοὶ ᾿ἰθάϊι} 

5 τηδῃξάϊ σαΐῃβ; 18} ἄπκ γϑὶβ Ἐ Πα ἴῃ Ἱπηπ|ὰ, ἀκ ὶ ̓ἰθαπὶ ΜΉ] ἢ 

ἸΠηΠηὰ 5 Πηϑῃάϊ σας ἴπῃ ἸΖΥ]Β. 

5. ἴσνὶβ ΠΙΡαη5. ἐγάϊπι} Ἐ, Πἠάϊαα ἴῃ ραϊάυθεἰίπάϊ; [ΠΡ ἢ5. ἴῶυῖβ 

Κάπ(ειιπ : {πάπ ἘΞ πἰὰ Καπηαί! ᾿ζνὶβ, ἐμαὶ ἰδίαβ ΟἸγ 5 ἴῃ ἸΖΥῚβ 

{0 7 πἰράϊ ἀπέ πηρακαίαηάϊ! []α.ἢ. 



ὦ. ΘΟΕ. 12, 18 ---13, 5. 

ΧΠΙ, 15. ᾿Εγὼ δὲ ἥδιστα ϑαπαγνήσω χαὶ 
ἐχϑαπανηϑήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγα- 
πῶν ἧττον ἀγαπῶώμαι. 

10. Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ χατεβάρησα 
ὑμιᾶς" ἀλλὰ ὑπάρχων παγοῦργος δόλῳ 
ὑμᾶς ἔλαβον ; 

17. Μη τιγα ὧν ἀπέσταλχα πρὸς 

ὑμᾶς, δι αὐτοῦ ἐπλεονέχτησα ὑμᾶς ; 
18. Παρεχάλεσα Τίτον χαὶ συναπέ- 

στειλα τὸν ἀδελφόν" μήτι ἐπλεονέχτη- 
σεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πγεύματι 
περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἔχνεσιν; 

19, Πάλαι δοχεῖτε, ὅτι ὑμῖν ἀπολο-- 
γούμεϑα. χατέναντι (Ξ: χατενώπιογ) 
ϑεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν" τὰ δὲ πάντα, 
ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰχοδομῆς. 
30. “Ῥοβοῦμαι γὰρ, μή πως ἐλϑὼν 

οὐχ οἵους ϑέλω εὐρω ὑμᾶς, χαγὼ ευ- 
ρεϑῶ ὑμῖν οἷον οὐ ϑέλετε, μή πως 
ἔρις, ζῆλος, ϑυμοί, ἐριϑεῖαι, καταλα- 
λιαί, ψιϑυρισμοί, φυσιώσεις, ἀχατα- 

στασίαι" 

21. Μὴ πάλιν ἐλθόντος μου ταπει--: 
γνώσῃ (Ξ:-ει) με ὁ ϑεός μου πρὸς ὑμᾶς, 

χαὶ πενϑήσω πολλοὺς τῶν προημαρ- 
τηχότων χαὶ μὴ μεταγοησάντων ἐπὶ τῇ 
ἀχαϑαρσίᾳ χαὶ πορνείᾳ χαὶ ἀσελγείᾳ ἡ 

. 

ἔπραξαν. 
, Ὁ ὥς » ᾿Ξ , 

ΧΙ, 1. Τρίτον τοῦτο, ἔρχομαι πρὸς 
ὑμᾶς" ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων χαὶ 

τριῶν σταϑήσεται πᾶν ῥῆμα. 
ὦ. Προείρηχα χαὶ προλέγω, ὡς παρ- 

ὧν τὸ δεύτερον χαὶ ἀπὼν γῦν, τοῖς 
προημαρτηχόσιν χαὶ τοῖς λοιποῖς πᾶ- 
σιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἷς τὸ πάλιν, οὐ 
φείσομαι. 

8. Ἐπεὶ δοχιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 

λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐχ 
ἀσϑεγνεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν" 

4. Καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώϑη ἐξ ἀσϑε- 
γείας, ἀλλὰ ζὴ ἐκ δυνάμεως ϑεοῦ" χαὶ 
γὰρ ἡμεῖς ἀσϑενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ 
ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐς δυνώμεως ϑεοῦ 
εἰς ὑμᾶς. 

ὅ, Ἑαυτοὺς πειράζετε, εἰ ἐστὲ ἐν τῇ 

πίστει, ἑαυτοὺς ϑοχιμάζετε' ἢ οὐχ ἐπι- 
γινώσχετε ἑαυτοὺς, ὅτι Χοιστὸς Ἰησοῦς 

ἐν ὑμῖν; εἰ μήτι ἀδόχκιμοί ἔστε. 
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Ἐρο δαύθῃι 11 ΘΠ 116 ἱπιρθη δ πὶ οὐ 
[ΡΥ ηρ θη δὺ ἰρῖθ ΡΥῸ Δηϊμη θιι5 γΘ [Ὁ1]5, 

ἰθὺ ῥ]ὰβ αἰ] Πρ θη5 ταΐπιβ αἰ]Πρδγ. 

βοᾷ δίϊο, ΘΡῸ ΥΟΒ ΠΟ φτᾶγανὶ: [δὰ 
Ομ οἰθαι αἰδαύαβ, (010 γὸβ οθρὶ. 

Νυϊπααϊά ῬΟΥ Δ] 8 ΘΟΙΠῚ 6108 

ταὶ δ γοβ Οἰγουσηγθηὶ ψοβ ἢ 
Ῥορανὶ Τιδαπι οὖ Τ}}ΠἹ πῃ 1110 ἔτδ- 

ὑγθηι: παιπαπ! ἃ ΤΊζα5. γῸβ Οἰγουτμηγϑηϊ ὕ 
ΠΟΠΠ6 θοάθῃῃ ἰ[ρἰχιθα δι θυ] αν πη ὕ 

ΠΟΙ ἰἰβάθτια υϑίρ!]5 

ΟἸΐτα ραΐαιςίβ σαοά δχοαίθιητι 05 

Δραὰ γοβ. Οοτᾶπι 460 ἴῃ ΟἸγ[Ὁο Ἰοααΐ- 
ΤῊῸΓ ; ΟἸπμηΐα ἃύθιη, ΟΔΥΓ[1Π|1, ῬΥΟΡΌΘΥ 

γοίγᾶπὶ 8.6] ΠοδέϊοΠθ πη. 

ΤΊπιθ0. ΘηΪΠῚ Π6 ἴογύθ ΟὝΤΩ γΘΠΘΙῸ ΠΟῚ 

4816 5 γ010 ἰπυθηϊδηι γ05, οὗ ΘρῸ ἰη- 
ΥΘΏΪΔΙ 8. ὙΟῚΒ σΠΌΔ]Θ πὶ ΠΟῚ Τα] 5, Π6 

ἕογύθ οοπύθῃοη 5 ΔΘιη αι] ύϊοη 65 δηΐτηο [1- 

ἰαύθβ ἀἰβ θη 0η.65 ἀο γϑούϊο 65 [Γαγγϑίϊο- 

Π65 ᾿ηΠδύϊομθβ [6 αἰ οπμ65 [ἰηὐ ἰμύθυ γΟ 5, 

Να ἔθη. οαπὰ ὙΘΠΘΙῸ ἨΌΠΆ]1 6 116 

ἀθὰβ δρᾷ γνοὸβ οὐ Ἰυρθδμιμ τηὰ]έοβ οχ 

Πὶβ αὰὶ δηΐθ ρϑοοδυθγαμῦ οὖ πῸῃ Θρθ- 
ταῦ ρΡδθηϊθηύιη [ὈΡΘΟῚ ἱπηπηπ {18 οὗ 

ογηϊοδύϊομθ οὖ ἱπρααιοιθϊα, ααδπὶ ο685- 

[δγαηΐ. 

Εροθ ὑογίϊο ἤοο γϑηΐϊο 8 γνοβ: ἴῃ ΟΥΘ 

ἀποταμ γϑὶ ὑγαπὶ ὑθ[ἐὰπὶ [08.010 ΟΠΊΠΘ 

γοΥΡαμη. 

Ῥυδραϊχὶ οὖ ργδθάϊοο αὖ ρυϑϑίθηβ ὈΪ5 

οὐ πῦπο Δ 56Π85, Ηἰβ 4αὶ δηΐθ ρϑοοᾶγθ- 
ταμὺ οὖ Οθύθυβ ΟΠ, αἀποηΐδηι [1 

ΥΘΠΘΙΌ ἰὔθυη] ΠΟ ΡΔΙΌΔΙΗ. 

Απ ΘΧρουτηθηθαμη ΠΌΘΟΥ 5 οἷα. αὶ 

ἰπ π16 Ἰοααϊύαν ΟΕ 5, ααϊ ἴῃ γῸὺ85 ΠΟῚ 

ἱπβυτηδία, [Θαἃ ροΐθηβ οἵδ ἰπ σοὶ 

Νδῖὴ οὐ] οὐποιῆχαβ οἰ οχ ᾿πῆγηηϊίαΐο, 

[βᾳ νἱνιὺ οχ συἱγέαίθ ἀθὶ: ἢδηὶ οὖ πῸ5 

ἸΠΗΥΠΪ [ἀΠγὰ5 ἴῃ 1110, [6 νἱνθπλαβ ΟᾺΠῚ 

60 6Χ τγἱχγύπίθ ἀθὶ ἴῃ σοῦ ΐδ. 

γοβιμηθὺ ἰρίοβ ὑθιηρίαίθ [1 οἰ β ἰπ 
Πάθ, ἱρ] στὸβ ργτοναίθ. ἀπ ποῃ οΟρπο- 

[Γοἰδβ γὸβ ἰρίοβ, ααἷἱᾷ ΟὨΥ 5. [Θὰ ἴῃ 
γΟ 5 οἰ Ὁ ὨΪΠῸ ἔουίθ στϑρυο δὶ οἰ. 
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ΧΠΙ, 6. Αἰμίμδη νδη]α, οἱ Ἐ Καμποι]), ὑπαύοὶ Ἐν θῖ5 ἢἱ Γ]ππὶ πηρακαί[δηάϊ. 

{. Αἰὐμβίμδῃ Ὀ14]α ἀὰ σαΐπα, οἱ πὶ νδίμύ ἀ01}18 ἐἀπ)άϊι ἢ, πὶ οἱ νὶβ 

βακαίαηάι Ἐ ὑπυρκ)]άϊπηα,, ἃ οἱ 75 ὑμαία ρδαὺ ἰάυ)άϊι, Τΐῃ ἘΞ νοὶβ 

ἵνϑ Ἐ ἀηρακαυίαηάϊ [Ἰ]άϊηια. 

8. ΝῚ ἄυκ τπᾶρυμ ἢνὰ νἱΐπτα [αη]ὰ, αἷς δύ [(ὑη]8. 

9, Αἰὐμύμδη ἔαρίηδηι, ἐμαη γϑὶβ {Ἰὰκαῖὰ, Τὰ 68 (νη μάϊ Πα ἢ ἢ 

{πίσα ἢ ἀπκ 1411 Ὀϊα] πὶ, ᾿Ζναγάϊχοβ υϑίδύ ἰά18. 

10. Τυϊμίμδ ὑμαΐα 4]} αὐ πγὸ τηέ]]α, οἱ δηάνδίγηβ παγάπθα Ἐ ηἰ 

ἰάυ)άπ Ὀϊ νἀ] πη], ἰπδηλμηθὶ ἔχασα ἔταραΐ τη18. ἀὰ σαὐπηγθιηδὶ 78} 

εἰ Ἐ αι ραίαύτγί άϊ. 

11. Τμαία δηΐπαν, Ὀγόςμν] 5, ἔαριηδί ; αδίδύπαπάϊ [6 1; ρ8- 

{πγϑ 441 [11 Ἐ; (ἐμαΐα) ἰδιὸ {γα ) ἢ; ραν δίγ ἐμ] ἰάυ)απαάδῃβ 

Π] άπ: 718}. σα ραναίγυ 618. 18 ἐγ αὐμῃν ὁ Ἐ νδίρθ μι: τ ἴΖν!8. 

12. ΑΟΟ]γάϊι ἢ. ἴΖνὶβ τὸ ἴπ ἔ]πάϊ νϑμάϊ. ρσο]]απα 1Ζν15 ἐπάϊ 

γϑμδῃ5 814]. 

18. Αηίβ ἔτάυ)!π5 [πη[Ἀ015] Ἐ [δαϊ5. ΟΠ άπι5. 14} ἔυἸαΐμνα Ἐ σα ἢ 5 

Ἶα ραιηδ( )π(61) ἘΔ] 5. γ 6115. τη] ἢ Δ]}] ἀϊμι ἴζνῖβ. Απηβη. 

θὲ Καύτιπίμιπιη δηΐπαγα υϑίάπῇ. 

θὰ Καύτπιμίαπι ἡ δηίμδτα ἧ. τα! αὶ ΤῸ ἃ5. ΕἸΠρράϊ 
Μακιάοπηᾷ()άϊ5. 

0 ΟΘΑΙΑΤΙΜ (μαι δά: }). 

Ι. 1. Ῥαν]αβ, δραὐ[ιαύϊιβ, πὶ ἃῇ ᾿πδηπδηὴ ἢ} ὑπ] γἢ Ἰμϑηπηδη, ἃΚ 

{παίγι ἰότα ΟἸγ τα 148}. σαθῃ αἰΐαῃ, ἸΖο() Ἐ υὐτάϊ Πα ἴπα 8 ἀάαϊῃάϊπι, 

2. 764}) {πάϊ τλϊ{] τ15. 4116] Ὀγυ γ]α8. δἰκκ] β]τη (δ᾽ ὐἰϊάϊ8. 

3. Αηἰβ ἴζνὶβ 18} ραγαίνθϊ ἔγαπι σαΐμα αὐξίπ 74} ταύ) ἀη- 

(ταϊησηα ἰδία. ΟΠ άα, 

4. ἵχοὶ σαῦ Πκ ΠΙραπ ἐάν ἐγαναύνμεϊπ5. ππίαγῦβ, οἱ υϑ] ἀμίδα] 
Π85 05 ἐπδιηηα ἀηἀναί πη Ἐ ἀϊνγα ὉὈΙ]Πη ὈΪ ν]]}ὰ σαΐῃβ 76 δἰξίη5 

ὉΠ Γ[Ἀ1715. 



2. ΟΟΝ. 18, 6 --- ΟΑΙ,, 1, 4. 469 

ΧΠΙ, θ. Ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσϑε, ὅτι 
ἡμεῖς οὐχ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 

ἤ. Εὔχομαι(Ξ -εϑα) δὲ πρὸς τὸν 
ϑεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς χαχὸν μηϑέν, 
οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόχιμοι φανῶμεν, ἄλλ᾽ 
ἕνα ὑμεῖς τὸ χαλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ 

ὡς ἀδόκιμοι ὠμεν. 
8. Οὐ γὰρ δυνάμεϑά τι χατὰ τῆς 

ἀληϑείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας. 

9. Χαίρομεν γὰρ, ὅταν ἡμεῖς ἀσϑε- 
νῶμεγ, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ τε" τοῦτο (δὲ) 

καὶ εὐχόμεϑα, τὴν ὑμῶν χατάρτισιν. 
10. Ζιὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, 

ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι 
χατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἣν ἔδωχέν μοι ὁ 
χύριος εἷς οἰχοδομὴν καὶ οὐχ εἰς χαϑ- 
αΐρεσιν. 

11. «“οιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, χα- 
ταρτίζεσϑε, παραχαλεῖσϑε, τὸ αὐτὸ 
φρονεῖτε, εἰρηγεύετε, χαὶ ὁ ϑεὸς τῆς 
εἰρηνῆς καὶ ἀγάπης ἔσται μεϑ' ὑμῶν. 

12. ᾿σπάσασϑε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ 
φιλήματι. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι 
πάντες. 

18. ἯΙ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χρι- 
« «ε« - , -ὠ “- Π « 

στου χαὶ ἡ ἀγάπη του ϑεοῦ χαὶ ἡ κοι- 

νωγία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάν- 
των ὑμῶν. 

ὅροτο δαΐθιῃ αποὰ οορτιοβοθίϊβ ααΐα 
ἼΟΒ ΠΟῚ [ὉΠη115 ΓΘΡΤΟΡΪ. 

ΟΥδτηβ δαΐθμη ἀθαπὶ αὖ ΠΏ] τηδ]] 

ἔδοϊαίϊβ, ΠΟ αὖ ΠΟῸ5 ῬΤΟθαύϊ ῬΔΥΘΔΙΠΊῈ5, 

[δἃ υὖ γοβ αφποα Ῥοπαπι οϑἰυ ἔδοϊδίϊβ, ΠΟ 5 
δαῦθπι αὖ ΥΘΡΙΟΌΙ [ἸΠγ08. 

ΝΟΠ ΘηΪΠι ΡΟΓΓἀτη5 8110] ἃ Δάν [5 
γουϊαύθηῃ, [α ρῖὸ σογι αΐθ. 

αδυάθδιηηαβ θηΐπὶ Πα 40 ΠῸς ἱΠΗΥΤηΪ 
[Ὁτηπ5, ὙοῸ8 δαύθμῃ ρῬούθηΐθα δἰθίβ: ΠΟῸ 

Θῦὺ ΟΥ̓ΔΙΠΙ5, Ὑϑίγαμθ. ΟΟΡ ΓΤ  ὕ! ΟΠ ΘΤΏ. 

Ιᾷθο πᾶθὸ δῦβθωβ [οὐἱθὸ αὖ ποῃ Ῥγ86- 

Γρῃβ8 ἀυσίαβ ἀρσϑτῃ ΓΘουπά πὶ ροίθί αίθυα 

481 ἀοτηϊηὰβ ἀραϊῦ πῃ] ἴῃ δ θαϊῆοδᾶ- 
ἐἰομθ οὖ ΠῸΠ ἴῃ ἀθ[Ο ΟΠ Θ ΠῚ. 

Π6 οοέθσο, ἔγαύγθβ, σδαάθίθ, ρϑυίθοῦ 

οἰούθ, θσπουύδηηηὶ, 1ά46πὶ Γἀρ᾽06, ῬϑΟΘΤΩ 

Βαροίθ, οὖ ἄθιβ ἀἸ]θοὐϊομΐβ οὐ Ῥ 8015 δυἱῦ 

γΟΙΒΟΌΤΠΙ. 

δαϊαύαῦθ ἰμυοθπι ἰπ οἴσαϊο [ςἀποίο. 

δαΙϊαύδηῦ τὸβ [δ ποῦ ΟἸΊΠΘ5. 

αγαύϊα ἀοπίϊηϊ ποίι Ιοὰ ΟἸΥΙ ΓΟ οὐ 

οδΥϊύαβ ἀοὶ οὖ σομπηηπηϊοδίϊο [ἀποιϊ [ρ]- 
ΤΙ ΓΒ ΟΠ ΟΠΊΠΙ 5 γΟὈΪ5. 8ΠΊΘΠ. 

[Πρὸς Κοριγϑίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων τῆς Μακεδογίας 
διὰ Τίτου χαὶ “ουχα.] 

ἘΠ, ΘΟΝΓΤΑΡ. 

Ι, 1. Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ χαὶ ϑεοῦ πατρὸς τοῦ 
ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ γνεχρῶν, 

2. Καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, 
ταῖς ἐχχλησίαις τῆς Γαλατίας. 

8. Χάρις ὑμῖν χαὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ 
πατρὸς καὶ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, 

4, Τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐχ τοῦ 

ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ ϑέ- 
λημα τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 

Ῥδυϊαβ. Δροί[οΙ 5.9 ΠΟ 80 ΠΟΙ ΠΙΡῈΞ 
ὨΘΩῚΘ ῬΘΙ ΠΟΙΠΪΠΘΠΊ, [ἃ ῬΘΙ [6[ΠΠ| 
ΟΒγγατα. οὐ ἀἄθαπι ρδύγθπι ααΐ Γἀϑοϊζανὴύ 
ΘῸΠῚ 8, ΠΟΥ], 

Ελ 4ὰϊ ΤηθοῸΠ] [χπὖ ΟΠΊΠΘ5 ἔγδύγοϑ, 

ΘΟΟ]6 [115 δ]δίϊδϑ. 

Οταύϊδ, σΟῦ]Β οὗ ρᾶὰχ ἃ ἄθο ρϑίγβθ οὗ 

ἀοτηῖπο ποίίγο [οἵα ΟΕ ΓΟ, 

Ουϊ ἀραϊῦ [ϑππθὺ ἰρίπτη ρτὸ ρθοσδύϊβ 
ΠΟΓΤῚ5, αὖ ΟΥΙΡΟΥθῦ ΠῸ5 ἀθ ργδϑίθην [86- 

οα]ο πραῦδηι [Θουπάθτη γοϊαηὐδίθμι αὶ 

οὐ ρδίγί5 ποίτ, 



ἀτὸ ΘΑ 1,52... 

Ι, ὅ. -“ΤἼΗΔΠπιοὶ να ἄπ ἀϊναπι (ἀϊν8). Απιδη. 

Θθ6. 56416 1178, οἱ [νὰ Ἐ ἰργάυϊδ αὔνδπα]αηᾶα Ἐ δῇ ἐῃπδιήτηα Ἰδίμδη- 

ἀϊη Ἰζνὶβ ἴῃ δηίἀϊ ΟΠ ἀπ ἄὰ Δηὐμαγδιηπηα αἰναρρθ]Ἴω, Ἐ 

. Ὑμπαδίθὶ εἰ δηΐμαι, 4111 [υπιάϊ [πὰ ἰῃάϊ ἀγό ]αηδηβ ἴΖν 15 

͵α ν]])]δηάδηβ Ἰηνδηά]δη δἰναρσσῦ! Ἐ ΟΠ τά. 

20. Αὐμίμδη {μαΐοὶ πηδ]7α ᾿ζνΐβ, (ἀϊ, ἴῃ δηάνδίγ ῃ)ὼ σαΐμβ, οἱ πὶ 

᾿υρ8. 

21. Ὑπαίηγὸ να δη8 ἔδτα ϑεαύγάϊβ. 141 ΚΙ6ΙΚΙά15, Ἐ 

22. Ψαβαυϊμ-μαπ ἀπκαπίῃ5 Ἐ υἱδα δἰκα]β]ότα [πἀάϊα5. ἐπάϊπι ἴῃ 
ΟΠ άα ; 

23. Τμπδίάϊηποὶ Πάπβ]απηάδηβ νέίαη, ἐπμαίθὶ (δθὶ υυδκ ἀῃ5 {ΠΠ218, ὰ 

πηδγϑῃ σαϊάσθοιη, ὑμῦθ] Γἀπηδὴ ὈΓΔΚ. 

24. 7141} ἴπ τηΐβ τηἰκ Πἀδάπη Ἐ σαί. 

Π, 1. Τηδίμγὸ Ἐ Ὁ βανότγίαίμαμ ζἔγα Ἐ αδ᾽ἀ 7 ἘΞ αἴνγα ἴῃ ἰαίγυίϊαύ-- 
Ἰγηηα πη ΒΥ ΠΔΌΪΏ, ραΠηΔ 45. τ] ἢ [1158] 18} Τοῖία. 

2. Ὁ:-υϊίμδη-Ἰ 44] Ὀἱ δπηαμυ]οίηάϊ 8} υϑιὸκ ἴῃ δἰνασρθὶ!, 

ἐπαΐϑὶ πηέυ]α ἴῃ ἐπι πάδιη Ἐ, ἸῺ [ἀπᾶγὺ ἐπάϊπηο! ἐπαμία, ράϊ [νᾶγὸ 

τἱηπάᾳπ ἀϊηυπάπ ταηπη]άα. 

3. ΑΚοΙ πῃ Τοϊΐαβ, ἴᾳ τ] τηἷ8, Κυόκβ ν᾽ αηἀ5 άϊα 5 νὰ 

Ὀϊτηάϊίδη. ἔ 

4. Αἰδέμαη ἴπ {π|Ζὸ Ἐ Οὔ Παραηάαπδ ρα] ραργδίηγᾶ, {μάϊοϊ ἴπη- 

αὔρα ὈἰπΙαμ5]η ἔγθὶ 815 Ἐς ππίαγδηδ, ἐπαπθὶ ἀϊμαμη ἴῃ ΟΠ ἄς 

ἴδία, οἱ πηΠ5 ρα ηϊνάϊα δ οἰηᾶ : 

ὅ. Ὑπάϊπηοὶ πῃ} ἘΞ Ὠνϑ]μαη ραϊκαηίῃδᾶπηι - αὐ πηάϊνοη, οἱ [ἀπ] 

αἰναρρο]) 5 σα[ἀηἀάϊ αὐ ἴΖυ 8. 

6. Αὐμύμδη δῇ ἐπάϊπι ἐμπυρκ͵Ἴαπάδμη νἱΐδη ἢγα. ἢν]! κάϊ [Ἰπ|18 
γϑίαη, πὶ πιάϊβ Πὴ18 γα] ἢ γ 15 Ἐ ΤΠ0 (σαῖ τηδη8 ἀηάνδίγῃ! ἢἰ Δπα[]-- 

{10}. δὐμύμαη τηΐβ ὑπάϊ ὑπαρκ͵] απ δη8 πἰ ναὶ ῦ Δ ηδΙη Ὄ καη ; 

ἴ. ΑΚ ἰμαΐα νἱγαναίγ δ, σαί ἢνδηάδηβ ἐμπαΐθὶ ραἰγάπάϊαα, νὰ8 

τηθ. αἰνασρο])ὸ ἐαύγδ ἢ] }}5, (ναίνδ Ῥαϊγάπ Ὀἰπηά 15, 



ΑΑΙ,. 1, ὃ ---2, 7. 

Ι, ὅ. Ὧι ἡ δόξα εὶς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων" ἐμήν. 

θ. Θαυμάζω, ὅτι οὕτως ταχέως με- 
τατίϑεσϑε ἀπὸ τοῦ χαλέσαντος ὑμᾶς ἐν 
χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 

ἡ. Ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές 

εἶσιν οἵ τασάσσοντες ὑμᾶς χαὶ ϑέλον- 
τες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χο στους ἡ τς 

20. Ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, Ἰδοὺ ἐνώπιον 
τοῦ ϑεοῦ, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 

21. Ἔπειτα ἦλθον εὶς τὰ χλίματα 
τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 

22. Ἤμην δὲ ἀγνοούμεγος τῷ προς- 
ὠπῷῳ ταῖς ἐχχλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς 
ἐν Χριστῷ, 

28. νον δὲ ἀχούοντες ἦσαν, ὅτι 
ὁ διώχων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται 
τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρϑει, 

24. Καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν ϑεόν. 

Π, 1. Ἔπειτα διὰ δεχατεσσάρων ἐτῶν 
πάλιν ἀνέβην εὶς Ἱεροσόλυμα μετὰ 
Βαργνάβα, συμπαραλαβὼν χαὶ Τίτον" 

2. ᾿ἀνέβην δὲ χατὰ ἀποχάλυψιν, χαὶ 
ἀνεϑέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κη- 
ρύσσω ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, κατ᾽ ᾿δίαν δὲ 
τοῖς δοχοῦσιν, μή πως εἴς χενὸν τρέχω 
ἢ ἔδραμον. 

5 41. ουδὲ Τίτος, οὐ αὐνϑι ἙΜΟΩ 
Ἕλλην ὦν, ἠναγκάσϑη περιτμηϑῆγαι" 

4. Διὰ δὲ τοὺς παρεισάχτους ψευδ- 
αδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον χα- 
τασχοπῆσαι τὴν ἐλευϑερίαν ἡμῶν, ἣν 
ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς 
χαταδουλωσουσινγ" 

ὅ. Οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ 
ὑποταγῆ, ἵνα ἡ ἀλήϑεια τοῦ εὐαγγε- 
λίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 

θ. πὸ δὲ τῶν δοχούντων εἶναί τι, 
ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει" 
πρόσωπον ϑεὸς ἀνϑρώπου οὐ λαμβά- 
γει" ἐμοὶ γὰρ οἱ δοχοῦντες οὐδὲν 
προσαγέϑεγτο, 

7. ᾿Ζλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πε- 
πίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀχροβυ- 
στίας, καϑὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς, 

471 

Οἱ ο[Ό ρ]ογία ἴῃ ΓΔ θουϊα ΓὩΘΟΌ]ΟΥ Τὴ, 
ΔΙΊΘΗ. 

ΜίτοΥ ααοά [16 ἐδπι οἰζο ἐγδῃβ θυ! πη] ηὶ, 

Δ 60 4ϊ γοβ γοοᾶυὶὺ ἴῃ ργδίϊδτη ΟἸΥΙ ΓΕ, 
ἴῃ 8] ἃ ονδηρΘ] 1 1), 

Φυοὰ ποῃ οἱν ἃ]ϊυ, ῃἰΠ Γαηὺ δ] αὶ 
αὶ γὸ5 σοπέθγθδηῦ οὖ γο]απὺ ὁοηυθυύθυθ 
ΘΥδηρ ΘΙ] ατη ΟΣ. . .. 

υδθ δαύθηῃη [(ὉΥΪθῸ σορὶβ, 6006 οο- 

ΤΆ] ἀθ0 ααΐϊδι ΠΟῚ ΠΊΘΗΪΪΟΥ. 

Ποἰπάθ σϑηὶ ἴῃ ρᾶυίθβ ϑ'υσίδθ οὖ Οἱ- 
Ἰιοῖδ6. 

Εγϑτη δυύθπι Ἰἱρηοίιβ ἴδοϊθ 66 ] 6 [115 
Ιυαἄδθδθ ααδθ οὐδηὺ ἰπ ΟἸτ[ο, 

Ταηύσμη δαΐθπι δαάϊίατη Πδθοθδηύ 
ααοηΐδηη αἱ ΡΟΥΘ] θα πος 8]1- 
απδπάο, πὰπὸ Θυδηρο]σαῦ βάθτη 4 18Π| 
δΙααδπᾶο δχραρηδθδῦ, 

Εῤ ἴῃ τι οἰδυβοαθδηύ ἄθαμῃ. 

Ποἰπάθ ροίδ. δῆποβ ααυδέξιογ ἀθοὶ πη 

᾿ἰύθγαμη δίοθηαϊ Η]ΘγΟ ΌΙγτηδ, οαπὶ ΒΔΓ- 

πᾶθδ, Δαίατηρίο οὐ Τίζο: 

ΑΓοΘμαϊ δαΐοπι [δουπάπτη Τογυθ]8- 
Ὁ ΟΠ ΘΠ, ϑὺ Θομΐα]} οτη 11115 ΘυΔ ΠΡ ] ΠῚ 

αυοά ῥΥΔΘαΪθΟ ἴῃ σϑηὐθαβ., [ΘΟΥΓ ΠῚ 
δαΐθηι ΗΒ ααὶ νἱἀθθδηύαῦ, π6 ἴοτίθ ἴῃ 
ΥΔΟΙΠ ΟὈΤΤΘΥΘΙῚ δῦ ΟἸΟΌΓΣΙΙ ΓΘ ΠῚ. 

564 πϑραὰθ Τιξαβ, αὶ τηθοὰπὶ οτϑύ, 

απ ἰοὺ ρθη ὐ}}15, ΘΟΙΩΡΟΪ 5 οἱ. οἷσ- 

οὐπποϊαὶ ; 

ϑ'ϑα Ῥγορύϑθυ [δἰ πὐγοάαούοβ [8105 {τ- 
{Ὑ65, ααἱ [ΡΙΠΓΟΙ θυιηῦ ΘΧρΡΊΟσασΘ 110 61- 
ὑδίθμπι ΠΟ τὴ 418} ΠΡ ΘΙηὰ5 ἰῃ ΟΠ τ Γἔο 

Ι6ὰ, πὖ πο 'π [δὐνὶδαύθτη Τϑαϊρογθηῦ ; 

Θυΐθαβ Πθαὰ6 δα ΠΟΥδΠῚ ΟΘ ΠΠἸπηπι5 [Ὁ- 

ἰθούϊομϊ, αὖ νϑυϊύαβ Θυδῃ ρ6}1}} ρουπιᾶποδύ 
ϑρυα νοϑ. 

ΑὉ Πῖβ δαύΐθπη αὰὶ νἱάθοδηίαῦ οΓΓ8 

Δ]1ααϊά : 8165 ΔΙ] σαδπάο ἔπθυϊηύ, Ὠ1Π1] 
τηθᾶ ἰηΐθγοίς : ἀρὰ ΡΘΥΓΟΠ8 ΠῚ ΠΟΠΊΪΠΪ5 

ΠῸΠ ΔΟΟΙρΡΙδ: τ] Θηΐπὶ ααΐ ν᾽ ἀθ Ὀδη ῸΓ 
ΠΪΉ1] σοπέα]! θα, “ 

ϑοά 6 σοῃύγατίο οὰπὶ υἱα Γ6ηὐ ααοά 
ογθαϊδατη οἰ τη] ῃ] ουδηρθ] πη ΡΥ ΘΡΌΙΙΙ, 
Πουὺ Ῥοίχο οἰγουπηοὶ ΠΟΠΪ5 : : 



472 ΟΑΙ,. 23, 8---19. 

Π, 8. (ὑπὸ [δϑἱ ναὐγὑνοῖσ ραίανία Ἐ Ῥαϊγάι Β΄ ἀὰ ἀρδὐ[αὐ]θὶη 
ὈΙπχά 115, ναύγνοὶρ ραίανα 18} τη15 ἴπ ἐπα ὁ5) Ἐ 

9, 78} υἱκαππδηάδηβ δηΐ ἐπὸ ρἰθαπόη τη Ῥαϊίγαβ Ἐ δ} [ακόθαϑ 

Δ} [ὁμαπηᾶβ, ἐπάϊθι ἐπυμίδάμηῃ [(ἀυ]οῖ5 νἱίδη, ἰδίῃ! νὃπηβ αἰράθαῃ 

Π1Ϊ5 14} Βαυπαθΐη σϑιηάϊηθίηβ, ἴνγδϑὶ νϑὶβ ἀὰ ἐπιπἀόμῃ, ἴῃ οἷ5 ἀὰ 

ὈΙπηά δ. 

10. Τμαίάϊποὶϊ ἐμ|Ζῶ [1] Ἐ πἀπ]δάαηδ οἱ ραπιαποίπηδ, ὑπαίθὶ (748) 
υϑἀάπαϊαα, ὑπαΐα [ΠΠ0Ὁ ἐάιυ]αη. ᾿ 

11. Αἰμίπδη ἐμδη Κναπὶ Ῥαϊίγυβ ἴη Απίϊόκ)άϊ ἢ, ἴῃ δηάνδίνίηὶ 
τηθ 

Ἰηηηηδ, Δ ηα οἰ, πη ρίαν 115 Ἐ νἃ8. 

12. τπίδ αύνε ἰζοὶ Κυδπιοίπα (ἀπηάϊ ἔγαπι ἰακόθάα, ταῖν ἐμπῖα- 

ἀδιῃ τηδίϊᾶα; ΤΠ ὈΠΠῸ Κνέμηαη, αἰ ]άυρ 14} αὐ κά κάϊα Πκ ὄρδπαβ 

ὑπδη5 ἃβ8 Ὀδιηάϊδ. 

18. 741} τ 1 ἀδάαπ πηπια (78}}) ἐπάϊ απέμαγάϊ [πἀάϊοῖβ, [νδϑὶ 
(041) Βαύπαθαβ πῃ ραίαύδη5. νυ] {π|Ζάϊ 1141 1Ζ6. 

14. ΑΚο( Ἐ ὈΙΠῸ ἀυϑραίδην, ὑπαίθὶ πὶ γα πίαθα ρασραπᾶ ἄὰ [ὰη- 

Ἰάϊ αἰνασρα!]ὸπβ, Κνδίῃ ἀὰ Ῥαίγάπ ἐαύγα δ]]ἀϊπι ,Ταθάϊ ἐπα ἰαἀάϊα5 

νυν] δ η 5. {π᾿ αΠΚὸ ᾿10 415. 184} πὶ ἸυαάϊνΚὸ, Ὠνάϊνα ἰπϊα 5. Ὀάϊα 615 Ἐ 

Ἰασάϊν!Κῦη Ὁ Ἢ 

16. ,οῖβ υἱπάϊ " ἰυδάϊοἰ5. νἱ!Ἀπάδη5Ἐ Δ} αἰ 5. ἰπἰαθὸπι ἔτα- 
ναύγῃξάιὶ, ! 

10. Αὐμίμδη νἱίαπμάδηβ, ὑπαΐθὶ πὶ νϑίγ ἢ σαγϑίηὐ8 Τηδηηᾶ ἃ 
γαύγ[ὑνᾶπὶ νἱδαϊ5, 4116 ὑπαίγ ρσα]άπθοίη ἰδία ΟἸἩν άπβ, 81} νϑὶβ 

ἴῃ ΟΠ τά ἴδια σαϊάπθιἀδάμππηι, οἱ σαγαίμξάϊ ναϊγεμάϊπηα, τ8 σα]άα-- 

θεἰπάϊ ΟΠ άυ5 [6015] 14} οἱ ὰ5 ναύγ[ὑναῖη νἱδάϊδ; ππιᾶ πὶ νϑίγ- 

ἐμ] ραγα [5] 5. ναύὐγίναμη νἱυδ 5 ἀϊπμαη 1οἰΚῶ, 

17. Αἰμίμαη Ἰαθάϊ [(ὑκ]δηάδηβ, δἱ ραγαίῃεάι αὐηηάϊπαάπ ἘΠ ἴῃ 

ΟΠ άπ, Ὀϊρ᾽αηάϊ [{1ΠὰπΔ 145- {ΠΡ ᾶπη5 ἔγαναύγηξάϊ, ἐπαηπὰ ΟΠΥ ΓΒ 

ἔγαν αὐνηζάϊβ. Δπα δ 5 Ὁ ΝΙ5- ΠΠ)ά] ! 
18. ὕπίδ Ἰαθάϊ ἐπαΐοὶ σαΐαν, ἐπαύα αὔέγα {}πηγ]α, τα αἐξάπ)ηάδη Ἐ 

τὴ κ ΠΡ Δ π΄ πδίάϊκη]ἃ. 

19. πίδ ἵκ ὑπαίγη υἱέ νἱέδάα ραίνα!ἑ, οἱ συΐμα ᾿ἰράμ. 



ΟΑΙ,. 23, 8--Ῥἰ.90, 

Ἢ, 8. Ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀπο- 
στολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν χἀμοὶ 
εἷς τὰ ἔϑνη, 

9. Καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δο- 
ϑεῖσάν μοι, ᾿Ιάχωβος καὶ Κηφᾶς καὶ 
Ἰωάννης, οἱ δοχοῦντες στῦλοι εἶγαι, 
δεξιὰς ἔδωχαν ἐμοὶ χαὶ Βαρνάβᾳ χοι- 

γωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔϑνη, αὐτοὶ 

δὲ εἰς τὴν περιτομήν᾽" 
10. Μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μγη- 

μονεύομεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦ- 
το ποιῆσαι. 

11. Ὅτε δὲ ἤλϑεν Πέτρος (Ξ-- Κηφᾶς) 
εἷς ᾿Αντιόχειαν, χατὰ πρόσωπον αὐτῷ 
ἀντέστην, ὅτι χατεγνωσμένος ἦν. 

12. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐλϑεῖν τιγὰς ἀπὸ 

᾿Ιαχώβου, μετὰ τῶν ἐϑνῶν συνήσϑιεν" 
ὅτε δὲ ἤλϑον, ὑπέστελλεν χαὶ ἀφώριζεν 
ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 

18. Καὶ συνυπεχρίϑησαν αὐτῷ χαὶ 
οἱ λοιποὶ Ιουδαῖοι, ὥστε χαὶ Βαργάβας 
συναπήχθϑη αὐτῶν τῇ ὑποχρίσει. 

14. .41λλ: ὅτε εἶδον ὅτι οὐχ ὀρϑοπο- 
δοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τοῦ εὐαγ- 
γελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ (Ξ- Κηφῷ) 
ἔμπροσθεν πάντων Εὶ σὺ Ἰουδαῖος 
ὑπάρχων ἐϑνιχῶς ζῆς χαὶ οὐχ᾽ Ἰουδαΐ- 
χῶς, πῶς (ΞΞτῇ τὰ ἔϑνη ἀναγχάζεις 

Ἰουδαΐζειγν; 
16. Ἡμεῖς φύσει Ιουδαῖοι χαὶ οὐκ 

ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 
10. Εἰδότες δὲ, ὅτι οὐ διχαιοῦται 

ἄνθοωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ 
πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς 
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δι- 
χαιωϑῶμεν ἐκ πίστεως (Χροιστοῦ) χαὶ 
οὐχ ἐξ ἔργων νόμου" διότι ἐξ ἔργων 
νόμου οὐ διχαιωϑήσεται πᾶσα σάρξ. 

17. Εἰ δὲ ζητοῦντες διχαιωϑήγαι ἕν 
Χοιστῷ, εὑρέϑημεν χαὶ αὐτοὶ ἁμαρτω- 
λοί, ἄρα “Χριστὸς ἁμαρτίας διάχονος; 

μὴ γένοιτο. 
18. Εἰ γὰρ ἃ χατέλυσα, ταῦτα πά- 

λὲν οἰχοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συν- 
ἦστανω. 

19. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέ- 
ϑαγον, ἵνα ϑεῷ ζήσω. 

413 

Θυΐ οπΐτὰ ορουδίμβ οἵδ Ῥϑέγο 1 δρο- 

[[ο]Δία πη ΟἰΓΟΌΠΠΟ [Π01Π18, οροσαΐαβ οἱ οὖ 

τη ἰηΐρ σϑηΐθβ: 

ΕΓ ουὐπὶ σορπου! 6 ηὉ σταίϊδτη 4886 
ἀαίδ, οἷν τὴΐῃὶ ΙΔοορὰ5 οὖ Οθρῃῆᾶβ οὗ 

ΟΠ Δ ΠΠη65, 4αἱ νἱἀθ δηζαγ οο]υτηπ86 6[{8, 

ἀοχίγαβ ἀβθάθγαηϊ τὶ οὐ Βδύηδῦδα [Ὁ- 

αἰοίαί5, αὖ Π05 'ἰπ ρσοηΐθβ, ἸΡΙῚ δαΐθτη 

Ϊῃ ΟἸΓΟΌΠΠΟΙ ΠΟΏΡΤΙΩ ; 

Ταηΐυπη αὖ ΡΔΌΡΘΙΠΙΙΠ ΤΠ]ΘΙΠΊΟΓΘ5 ο[[6- 

ΤῊ5, αυοα οἰΐδτηη [Ὁ]]]οἰξα5. ἕὰϊ Ποο 1Ὁ- 

[τὴ ἴδεθγο. 

Ουτη δυΐθπη σϑηϊ δὲ θρμᾶς ἀπέϊο- 

ΟΠΐδτη, ἴῃ ἔδοϊθυη οἱ γί], ααϊᾶ ΤΘρΡΙΘ- 

ὨΘΠΗΓ[101115 ογδῦ. 

Ῥυΐὰβ οηΐπη αἀπ8πη τϑηϊγθηῦ απϊάδγη 

Δ ΙΔ0000, οὑπὶ σϑηθθαβ οἀθρϑί: οὕτη 
δυΐθπι τϑηϊ 6 πὐ, Γα γα ῃθθαύ οὐ ίδρτθ- 
ραθαὺ (6, ἐἰϊπηθη5 605 4] 6Χ Εἰγοῦπι- 

ΟἸΠοπΘ οὐδηῦ; 

Εὐ Πηπα]δύϊοηϊ οἷὰβ σοπίθη!ογαηῦ 66- 

ἐουῖ [αἄδοϊ, ἰΐα αὐ οὐ Βδυύπδῦδβ ἀποθ- 

ΓΘ 80 οἷβ ἴη 1Π|8π| {ΠπηῸ] δύ! ΟΠ 6Πη. 

δεά ουπὶ υἱάϊ!οτὰ ααοὰ ποη ΓΤϑοΐθ 
ΔΙΩΡΕ]ατθμῦ δα σουϊζαίθτη θυδηρο]ϊ, ἀἰχὶ 
Οϑρῆδθ ὀογᾶτη οτηηΐθιι5 51 ὅπ, οὔπῃ [ὰ- 

ἀδοὰβ [15, σι θη] 6. οὐ ΠῸΠ ᾿ὰἀ8166 ΥἹΥΊ5, 

ααοτηοᾶο ρσοϑηΐθβ οορὶβ ἰπἀ81Ζδτθ 

Νοβ πδίασϑ [86] οὗ ΠΟ ΟΣ σϑηξ θα 
Ῥϑοοδίουβϑβ, 

δοϊοηΐθα δυΐθτη απο πο ᾿π{[ἘΠΠ Δ ῸΥ 

ΒΟΙΉΊΟ ΘΧ ΟρΡΟΙθῈ5 Ἰαρὶβ, ΠῚΠ ΡῈ βάθη 

Ιοῖὰ ΟἸΠΓΠ, οὐ πὸβ 'ἰπ ΟΝ ο Τρία 

ογδάϊπηαβ, αὖ ᾿αΓΠΠ ΠΟΘΙ οχσ 46 ΟἜΤΓ 

οὐ ΠΟ 6Χ ΟΡοΥθ5 Ἰ6ρ]15; Ῥτορύοα αυοά 

6ΧΣ ΟΡΘΥθ5 16 σὴ πο ᾿α{ὈΠῆ Δ ὈἸ ΓᾺΡ ΟΠΊΠΙΞ 
οδτο. 

ΘΟυοά 23 αᾳαδογοπίθοβ ἰα[ΠΠΟΔΥ 1Π 

ΟΒΠ ΓΟ ἱπυθηΐὶ [τηὰ5 οὖ ἸρΙ ρβοοδίουβϑ, 

πυτησαϊα ΟἸγ 5 ρϑοοδίϊ ταϊ ἰΓὉο οἱ 
ΑΡβι:. : 

Ξ51 οηἷπὶ αὰ86 ἀοίτιχὶ ἢδ6ς ᾿ΕΘΓΌΤ, 
δοάϊῆοο, ργϑθυδυοδίοσθιη τη6 σομ[ἰΐπο. 

Ἐρο βηΐπὶ Ρ6ῈῚ ἰβρθπι 65] τηοσγίστιϑ 
[πο αὖ ἄδο τίγαπι ; ΟἸτ 0 οομῆχυξ 

[τη οΥποΐ. 



474 αν 

Π, 20. Ομυι [ἀπ᾿ τ ΠΥ δι η5 ναυῖῃ, ΤΠ θὰ; πὰ πὶ ἐπδηδίθι ἢ 8 ὁ 

ἴκ, τὰ Πράμιἢ ἴῃ ταὶς Ομ α5. αὐμίμδη ἐπαΐοὶ πὰ 1|θὰ ἴῃ 1οἶκα, ἴῃ 

ϑα]άμθοιηάϊ 1108. [αηάπ5 Ἐ σαΐῃβ, {Π15 {ΠΟ Πἀ]Πη5. ΤὴΚ 14} αὐρὶ θη] η5 

Πκ ΠἸΙΌΡδη ἔδύγ τη. 

21. ΝῚ δύγκνιῃα δηίάϊ σαῦῃβ, πἀπίᾶ Ἰαδάϊ {πδ10}} νὐδί ρᾶ- 

ΓΑΙ ΐ61, ἀπά ἘΞ 182 ΟἸΥ 5 ναγὸ ραίναϊ. 

ΤΠ, 1. ΘῈ πηξδάδηβ ΟΘ΄ αἸαξοῖς ΤΠ Ὦναβ ᾿Ζνὶβ αὐπαρίάα Ἐ [(πη]άϊ πὶ αἵ- 
μάπ5]Δ 1} Ἐ7 ἸΖνίζεὶ ἐαύγα ἄπραιη ἴδίιβ ΟἸΥ 8 ἐλύγαμη! 8 νὰβ, ἴῃ 

ἸΖΥῚ5 5 ΔΙ }5 

2. Τηδί᾽ ἀΐη ν|1]]4 νἱΐδη ἔγδπὶ ἴζνυῖβ, ὑζὰ νύν νᾶ υἱ 15 8}-- 

Τη8 πδηγαΐ ἢ ὑπάπ αἀΖζὰ σαμάπίθιηἀϊ ρσα]ἀπ θη 415 

9. ὥὄνα πηΐγδαδηβ" [Ἰ]α ἢ ἢ Δηα  α]αη δ η5 ΔΗ ΠηΪη πὰ 161 Κα αϑύϊα ΙΓ} 

4. ὅνα ἢϊὰ ραναηπαίῃ [γατὸ  Αἰμέμδη, 1αάϊ] [ναγὲ ! 

ὅ, Κδ,δϑὶ πὰ δηα[[8] 410} ἴΖνὶβ Δητηΐη 18} ναύτου τηδῃ 1η5 ἴῃ 1Ζ- 
νἱβ, ἀΖὰ ναὐγ[ὑναπ υἱ δα !ϊθ ἐπαὰ ἀσὰ Πάαπί(οϊπάϊ σα]άμθο!ηά 185 ἢ 

6. ϑναίνγα [7188] ΑὈγδῆδηη σα]άπθ! δ σαΐμδ 2α}} σαγαϊηϊέ, υαγεϊ ἕηνηλα.. 

ον ΠΣ  οἀτν τὴν τῶν ΔΑ μετ αν ΤΣ ων μρμνήμον 

27. ὅνα τιδηπαράϊ ἄπκ νὰ ἴη ΟΒγΠτάπ ἀάπριαάϊ νϑίας ἢ, ΟἸν άα 

σαῃδιηδαάϊ {Ἰ] αἰ}. 

28. ΝΠ Ἰπδάϊα5. ηἴἢ Κυᾶκδ, πἰρ [Κ]Κ8 πἰῃ ἔγοὶβ, αἰ Ὁ ρυμηακαπᾶ 

ἴῃ Κυϊπακαπᾷ ; απὐὰ δ11ἀϊ 1ὰ5 ἀϊπ(8 2) Ὁ ΓΠαῈ ἢ ἴθ ΟὨε μά ἴδία. 

29. Αὐμπίμδη ἐπδηαδ 1ὰ5 ΟΠ άπ, ὑπᾶηπὰ ΑὈΓΔΠΔ 15. ἔγάϊν [1- 

7α1}} 140-ὈὉ1 σραπάϊξαηι Δυ Ὁ] η8. Ἐ 

ΙΝ, 1. Αὐμέίμαπ Κνιμα : ὥναϊάπα τηϑ]1]5 [νὰ δύ᾽ πα μη) Πα Κ] 48. ΤῸ, 

ΗΪ ὑπᾶ νδίὺ Ἰαί1Ζα Ἐ ΤῸ [Κα] Κα, ἔγάυ)α 41141Ζ8 νυ] Πα8 ; 

2. Αι υὔ γὰρὶη]δπι ΤῸ 11 δύγταρσαρσσδιῃ ππᾶα σαγδἢ [ἢ δὐξη8. 

3. ὅνα 1840} νϑὶβ, ὑπδὴ νϑϊίαπι ὈαγηϊΚάϊ, αὐ {{αὈϊπὶ ἐπΐ5. ἔαίγην ἀπ 

να {ΚαϊκΙηδηδη8. 

ἀ. ἴτῃ ὈΙμὸ Κνᾶπι ἀϑ 16 π5. τηδ]15, Ἰπίϑ 4, σας απ (οἰπδπᾶ 
ναύγιπδηδηα 5 Κυϊπῦη, ναύγπαπαηὰ αὖ νἱδαὰ ; 

ὅ, ΕἸ ὑμᾶη5 αὖ νἱυδᾶα, ἀϑθαύῃιθαϊ, οἱ Γαηϊνὸ [10] δηἀηϊτηάϊηδ. 



ΘΑΙ,. 2, 20 ---4, 5. 

Π, 20. Χριστῷ συνεσταύρωμαι" ζῶ δὲ 
οὐχέτι ἐγώ, ζὴ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός " 
ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρχί, ἐν πίστει ζῶ 

τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός 
με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 

21. Οὐχ ἀϑετῶ τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ. 

εἰ γὰρ διὰ γόμου δικαιοσύνη, ἄρα 
Χριστὸς δωρεὰν ἀπέϑαγεν. 

ΠΙ,1. Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς 
ἐβάσχανεν (τὴ ἀληϑείᾳ μὴ πείϑεσϑαι), 
οἷς χατ᾿ ὀφϑαλμοὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
προεγράφη ἕν ὑμῖν ἐσταυρωμένος; 

ἢ. Τοῦτο μόγον ϑέλω μαϑεῖν ἀφ᾽ 
ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλά- 
βετε ἢ ἐξ ἀχοῆς πίστεως; 

8. Οὕτως ἀνόητοί ἔστε; ἐναρξάμεγοι 
πγεύματι νῦν σαρχὶ ἐπιτελεῖσϑε; 

4. Τοσαῦτα ἐπάϑετε εἰχῆ; εἴ γε καὶ 
εἰχη. 

ὅ. Ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦ-- 
μα χαὶ ἐνεργῶν ϑυγάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ 
ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀχοῆς πίστεως; 

θ. Καϑὼς ᾿4βραὰμ ἐπίστευσεν τῷ ϑεῷ, 
χαι ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύγηγ' 

21. Ὅσοι γὰρ εἷς Χριστὸν ἐβαπτί- 
σϑητε, Χοιστὸν ἐνεϑδύσασϑε. 

28, Οὐχ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ “Ἑλλην, 
οὐχ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύϑερος, οὐκ 
ἔνι ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ". πάντες γὰρ ὑμεῖς 
ἕν (ΞΞ εἷς) ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

29. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ 
Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
χληρονόμοι. 

ΙΥ, 1. “έγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὃ 
χληρονόμος γήπιός ἔστιν, οὐδὲν δια- 
φέρει δούλου χύριος πάντων ὧν, 

᾿Ἰλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν χαὶ 
οἰκονόμους ἄχρι τῆς προϑεσμίας τοῦ 
πατρός. 

3. Οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν γή- 
πιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ χόσμου 
ἥμεν “ϑεδουλωμένοι" 

4. Ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ 
χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ ϑεὸς τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυγαιχός, γενό- 
μένον. ὑπὸ νόμον, 

ὅ. Ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, 
ἕνα τὴν υἱοϑεσίαν ἀπολάβωμεν. 

47 

Μινγο δ 61 ἰδ πὶ ΠΟῺ αρο, υἱνιῦ σγθΥῸ 

ἴπ τὴ ΟἸ τ α5: απο δαΐοπι ΠΟ τῖνο 

ἴῃ ΟΤΏ6, ἴῃ βὰθ υἷνο Η]1} ἀεὶ, χαὶ ἀϊ- 
Ἰοχὶῦ τὴθ οὖ ὑγδαϊαϊὺ Γϑπηθὺ ᾿ρ [πὶ ΡΥῸ τη. 

Νοὴ ΔΌ]1οἷο ρταύϊατη ἀθὶ : [1 δηΐτη ΡΘΥῪ 
Ἰθρθπι ᾿α [Ὁ{18, ΘΥρῸ ΟἸΤ Γὰ5 ροταίϊβ τηοῦ- 
ὕὑαὰβ Θ[. 

Ο ᾿ηἰθηίαι Οδ]αύδθ, ααἱβ γὸβ ἕαΓοὶ- 

Πδγϊῦ, δηΐθ ΟΠ] ΟΟΌ]ο5 [65 ΟἾτὶ- 
[5 Ῥυδοίουιρύαβ. οἱ οὐαοι χα ἢ 

Ηοο [ο]ατη γ0]0 8, γοθὶ5 αἰ [ΟΟΥΘ., ΟΧ 

ΟΡΘΙθῸ5 ἸΘρὶβ [ρ γι θαπη ΔΟΟΘΡΙΓ15, 81 

οχσ δυάϊύα Παοὶ 7 

δῖ. {ὉᾺ}0] οἰοβ Ὁ οατη [ρί σα Θο6ρ6- 
ΤΙ 5, ΠΟ ΟΔΥΏΘ. ΘΟΠΓΤΊΤ ΔΙ] ὕ 

Ταπίδ ῥΔΙ οἐ15 [π6 οδαία Ὁ [1 ἐδῃ]θη 
ἤπθ οδαίδ. 

Θὰ] οΥρο ὑσὶ αϊῦ γΟὈ]5 ΓρΊ τ ατη οὖ ορθ- 
ΤΌΣ υἱγύπθβ ἴῃ σΟ 8, 6Χ Ορϑυϊθι5 6 ρῚ5 
8 6χ δϑαυαίία Π661 ὕ 

διοαῦ ΑὈτδμδπὶ οτραϊαϊῦ ἄθο, οὐ τθ- 

ΡῬαύαύαμι οἰ οἱ δα 1᾿α[{}}1|ᾶτἢ. . .... 

Θαϊουτηαθθ Θηΐτη ἴῃ ΟἸγο ὈαρύϊΖαίὶ 

οἴ5, Οτ ἀπ ἐπα} {{]5. 

ΝΟ οἱ Ππἀδθιβ πθαὰθ Οτϑθοιβ, ΠΟῚ 

ΘΟ [ΟΥσὰβ ΠΘαᾺΘ 106, ΠΟ δ τηᾶ- 

[οαϊὰβ ὩΘαῸὰ6 ἔθυηϊηδ: ΟΥΩΠΘΒ ΘΗΪΠΊ ΨΤῸΒ 

πηυτη Οἰοα ἴθ ΟΠ Γο Τοία. 

Ν᾽ δαΐθπι γοὸβ ΟἸΥ ΓΙ, οὐρὸ ΑΡΥΔΠ 86 
[Θπη]θὴ ΘΓ5, [ϑουπάστη ΡΤ [ΠΟΤ 6 1Ὶ 

ὨΘΥΘ465. 

ίοο δαύΐθια, αὐυδηῦο ὑβθηηροῦθ ΠΟΙΘᾺ 

Ῥδυσαϊι5. οἴ, 181] αἰ υὺ ἃ [οσυο, ΟἿΠῚ 
[ὖ ἀοπηϊπβ ΟἸΠΠΪΠΠ]. 

ϑοὰ [Ὁ ὑαίουθα5 οἵ οὖ δοίουιθαβ 

ἀδαὰθ δα ργϑϑῆηϊδαμη ὑθιηραβ ἃ Ῥδίγθ, 

18, οὖ ΠποῸ8 ΟἿΠῚ Θ[Θηγ5 ῬϑΥΤᾺ], [Ὁ 

ΘΙ ΘΠ 5. ΤΠ ΠΑΪ ΘΥ̓ΔΠΊΙ5 [ΟΥυ θηύθ5 : 

Αὐ υὍ]᾽ νϑηϊὺ ρ]θηἰθα ἀο ὑθπροΥ 5, ΤῊ} [1ὖ 

ἄθὰβ ΠΙὰπὶ [ἀππὶ, ἴβούμμη 6χ πΊῈ]16 16, 

ἕαούππι [ἀΡ 1666, 

Ὁὐ 6δο5 ααΐ [Ὁ Ἰθσθ ϑύδηύ γϑάϊππθυθῦ, 
αὖ Δάορίϊομθπι Π]ΙΟσ πα ΤΘΟΙΡΘΥΘΙΠΙ8. 
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ἼΝ,6. Αὐμέμδηῃ ἐμαύθὶ {]αῦ} [5 Γαη] 5. ραίῃβ, Ἰηίαπάϊαα σατῃ Δῃμηδὴ 

[από (6 Π15 ἴη Παίγἐδηα ἴΖναῦα Ὠγόρ]απάδαη ΑΌΡθα, ἔλααν "" 

ἴ. ὅὥνβϑδϑὶ πὶ ἐμπδηδίθι 8 ἴ5. {κὰ]|κΚ5 ((ακ [ἀπὰ5; ΤΠ) ἐπαπάδ [χη 

78 δὐ0]ὰ σαΐῃβ ὑπδῖγ ΟἸΠγ τα. 

8. ΑΚΘῚ {πδη [νόῃαύἢ πὶ Καπηδηάδηβ σαί ἐπάϊη, {Πῦ6] νἱάϊ 

ΠῚ {πὰ σαυίΐπα ἢ, [Καϊκιηδαδααίῃ. 

9. ἴῃ τὰ [(ἀἱ, υἱκαππδηάδηβ σαί, τηδίζαςῃ- πη ραϊκαππάϊα ἀϊ 

ἴγατη σαυΐμα, Ὠνάϊνα σαναπαϊα δα πί} ἴΖν!β ἄὰ {Ππάϊπ| ἀητοί απ 14} 

ΠΑ Ι Κα πα [Δ Ὁ1Π|, ἐπάϊη8] δἴζγα ἴαραηδ [κα] Κη ὅπ. ν]] 1} ὅ 

10. Τάραπῃ νἱδά! ἢ 14} τπηδηδίμαμη 18} τη] Δη 781} δὐμη Δ]. 

11. ὧρ ἰζνῖβ, Ἰθάϊ [ναγὸ αὐτράϊα! δ ἀ]άα ἘΞ ἵπ ἸΖνίβ5. 

12. Μαϊνυμάϊῃ Ἐ [νὰ ἴκ, υπὐᾶ 4} ἴκ [νᾶ 708. Ὀγόίμγ]α5, Ὀ]14}8 

ἸΖΥΙΒ. ΠῚ νϑίῃῦ τη15 ρσαίκοιμαίῃ. 

18. Αἰμίμδη Ἐ νας, {παύοϑὶ ἐπαίτηι {ΠπἸκοῖη 161 Κὶ8 αἰναρσρό!άδ, 1ΖΥΪ5 

ἐπαία ἢαπηῦ, 

14. 794} τά ϊθπη]άϊ] (ἰχγαγάϊ τηϑὶηάϊ 7) Ἐς ἃπὰ 16 κα ᾿ΠΘ] ΠΔΙΏΤη8 

ὩΪ τακαπίμδαάπίῃ, πὶ δηαίριναίῃ; δκ νὰ δρριϊα Ἐ σαΐῃβ ἀπαηδηγαίῃ 

1κ, νὰ ΟΠγ τα [6 ία. 

15. Ἡν]]οῖκα νὰ πὰ ἀπάαροὶ ἴζναγα ὕ ψοϑὶυνο 4} α ἀπκ ἴΖυ!β, ὑπαΐβθὶ 

͵αθάϊ τηδῃίοὶσ ν Π Ἐ, ἀπρῦπα ἴζναῦα ἀβρυαθαηάδῃβ αὐραθθὶ.] ΠηΪ8. 

16. ἴτὰ πὰ [νὰ ἢ᾽απμᾶβ ἵζνὶβ γαυῦῃ, Πιη͵α ραίθί μη 45 ἸΖνὶβ 

17. ΑἸ]απδηᾶ ἴζνὶβ πὶ νδῖ]α, δκ υϑ]δίδη ἴΖνὶβ ν]]θῖπα, οἱ ἴπ| 

Δ᾽] ηό }. 

18. Αὐἰμέπαη σον ΤῸ ΔἸ] απδπ ἴῃ σθάδιηπηα {Ἰπξϑἰηὖ 4η--πὶ ἐπδύ- 

ἄϊπϑὶ ἴῃ ὑπδιημηθὶ ἵκ [άπ ἀηαναίἢβ αὖ ἸΖυ]8. 

190. Βαγῃϊ]ῦπα τηρῖπα,  ἐπαηζοὶ αἰγα ἢἰα, υπίὸ ραθαϊγἰ]άϊἀάα 

ΓΠΥΠΤΠΕ. Ἰὴ ἾἴΖΥ18. Ἐ 

20. Αὐμίμαη νυἱἱάὰ Κυϊπᾶη αὐ ᾿Ζυὶβ πὰ 784} ἱπηηάϊα απ [ἘΌΠ8 

χηθῖηδ; αηὐῷ ἰ]ά 1 0ῃ5 τὰ ἴῃ ἴΖυ]8. 

21. Κυνιη} τη, 185 αὐ νἱ δᾶα, ν]]δηαηβ ν]ίδη, ἐμπαΐα νἱζδίῃ 

πἶὰ Πααίδ ἢ Ὁ Ἐ 

22. Οδιμέι ἢ τ ἀπκ, ὑμπαίοὶ ΑὈγδμδ ὑνδηβ ἀϊηΐα [ἈπΠῈΠ8, 

ἀϊπαπα 85 ὑμ]υ]άϊ 14} ἀϊπαπα 5. ἔ]άϊ. 



ΟΑΙ,. 4, θ---22. 

ΙΝ, 6. Ὅτι δέ ἔστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ 
ϑεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς 
χαρϑδίας ἡμῶν, χρᾶζον ᾿ββᾷ ὃ πατήρ 
,.»- Γ) Ἶ; δ τ ΕἸ ὟΝ ΕἸ ᾿ ε ὑΝ 

Ὥστε οὐχέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός" 

εἰ δὲ υἱός, χαὶ χληρογόμος ϑεοῦ διὰ 
Χοιστοῦ (ΞΞ- κληρογόμος διὰ ϑεοῦ). 

8, ἀλλὰ τότε μὲν οὐχ εἰδότες ϑεὸν 
ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν ϑεοῖς" 

9. Νῦν δὲ γνόντες ϑεόν, μᾶλλον δὲ 
γνωσϑέντες ὑπὸ ϑεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε 
πάλιν ἐπὶ τὰ ἀςϑενῆ χαὶ πτωχὰ στοι- 

χεῖα, οἷς πάλιν ἄνωϑεν δουλεύειν ϑέλετε; 
10. “μέρας παρατηρεῖσϑε χαὶ μῆνας 

χαὶ χαιροὺς χαὶ ἐνιαυτούς. 

11. «φοβοῦμαι ὑμᾶς, μή πως εἴχῆ 
χεχοπίαχα εἷς ὑμᾶς. 

12. Γίνεσϑε ὡς ἐγὼ, ὅτι χἀγὼ ὡς 
ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν 
με ἠδιχήσατε" 

18. Οἴδατε δὲ, ὅτι δ ἀσϑέγειαν 
τῆς σαρχὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρό- 
τερον, ᾿ 

14. Καὶ τὸν πειρασμόν μου (ΞΞ ὑμῶν) 
τὸν ἐν τὴ σαρχί μου οὐχ ἐξουϑενήσατε 
οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον 
ϑεοῦ ἐδέξασϑέ με, ὡς Χοιστὸν ᾿Ιησοῦν. 

16. Τίς οὖν ὁ μαχαρισμὸς ὑμῶν; 
μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν, 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαγτες 
ἐδώκατέ μοι. 

10. Ὥστε ἐχϑρὸς ὑμῶν γέγονα ἀλη- 
ϑεύων ὑμῖν; 

17. Ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ χαλῶς ἀλλὰ 
ἐχχλεῖσαι ὑμᾶς ϑέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς 
ζηλοῦτε. 

18. Καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσϑαι ἐν χαλῷ 

πάντοτε, χαὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖγαί 
με πρὸς ὑμᾶς. 

19. Τεχγία μου, οὺς πάλιν ὠδίνω, 

ἄχρις οὗ μορφωϑῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 

20. Ἤϑελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς 

(ρτι χαὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι 
ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

24; «“έγετέ μοι, οἱ ὑπὸ “νόμον ϑέ- 
λοντες εἶγαι, τὸν γόμον οὐχ ἀχούετε; 

22. Γέγραπται γὰρ ὅτι βραὰμ δύο 
υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσχης χαὺ 
ἕγα ἐκ τῆς ἐλευϑέρας. 

4 πτπῖ 

Θαοπίδπι δαΐθιη. ο(εβ Π111, ταὶ ῦ ἀθαβ 

[ρἰγιθαση Δ]11 [αϊ ἴῃ οοτγᾶδ, ποίίγα, οἷδ- 
τηδηΐθπλ ΑΌΡἃ ρδίθυ. 

ΤἸύδαιθ ἰδηλ ΠΟῚ 65 ἴθυσιιβ [ἃ Π]Ϊὰ5: 

αυοά [1 ΑἸϊὰ5, οὐ Ἀθύθ5. Ῥ6Ὶ ἄθυμη. 

ϑραὰ ἕππο αυϊάθιῃ ἱρῃογζδηΐθα ἀρθαμη 
Ὠϊβ. ααἱ παύσω ποῖ [ππύ Ἃ11 [Θυυὶθ δε : 

Ναπο δΔαΐθῃ] ΟἸΠῚ ΘΟΡΠΟΥΘΙΪ 5 ἀθ ΤΏ, 

πη π0 ΟΟΡΏΪΟΙ [1015 ἃ ἀ6ο, ἡαοιηοάο οοη- 

γΘΥ ΙΓ ἰη ἰΐθσαμι δά ἱπῆτγτηα οὐ θρϑθηδ 

Θἰθυηθηῦΐδ, ααἰϊδὰβ ἄθησο [Θυυΐγθ συ 5 7 
2165 οὔθ νδῦϊβ δῦ πθη(68 οὗ ἐθπιροτᾶ 

οὐ 8ΔΠΟ3. 

Τίιηθ0 γοβ, Π6 ἔογίθ [[π6 οδαία 180ο- 

ΤΔΥΘΥΪ ἰῃ ὙΟὈ]5. 

ΕΓούθ [Ἰοαὺ 6ρο, σαί οὐ ΘρῸ [Ἰδαὐ 
Υγο05. ΕΥαίγθ5, ΟὈίθοσο σοβ.Ό ΝΒ τὴθ 

ΙΔ ΓΚ : 

Βοῖθ5. δαΐθιη ααΐδ, ΘΙ ἱπῆντηϊ δέθτη 

ΟΔΥΏΪΒ ΘΥ̓ΔΙΡΘΙΪΖΔΥΪ γοῦϊδ ἰδπὶ ὈΥ146Π), 

ΕΛ ἐθῃηρύδἐϊομθμη γϑίγϑπη ἰῃ ΟΔΥΠΘ 

τηθἃ ΠΟ [ὈΥΘΥ ΓΒ Πα 6 τοίρυϊ 5, [δα 
[ἰοὰὐ ΔηρθΙατη αἀθὶ χορ [15 τη, [οαύ 
ΟΠ τ ατη [Θίατη. 

ὍΌΙ οἵδ ουρὸ θϑδύϊϊαἋο γοίέγα ἢ Το [Ε-- 
ΠΟ ὨΪ.ΠῚ ΘΗΪΠῚ ΡΟ Ιθ60 το ]β, 4αΐα [ἢ 

Πουὶ ροίοῦ οοῦϊοβ υϑίϊτοβ θυ Θὲ οὐ 

ἀρ α Γ6 ἐ15 τη ἢ]. 

ΕΥΡῸ ᾿πΙ πη] Ο5 γὙ00 15 ἔδούα 5 [ὯΔ ὙΘΙΤΠῚ 
ἀΙσΘ 5. ὙΟὈῚ8 ἢ 

Αϑμλαϊδη γῸὺ8 ΟΠ Ρθ6Πη6, [64 οχ- 
ΟἸαἀοΥ6. τὸβ γοϊαπέ, αὖ 1105 ΔΘΠΊα] τ] η]. 

Βομαμη δαΐθπι ΔΘ] Ια ἴῃ ΌΟΠΟ 

[ὈΠΡΟΥ, οὖ ποὸῃ ἰδηΐαπι ΟἿΠῚ ῬΙδθίθη 3 

[πὰ δρπά νοβ. 

ΕἼΠΟΙ πηθὶ, α05 ἰζθειπὶ ΡΔΙ ΕΓΙΊΟ, 

ἄοπροο ἔογτηθίαν ΟἸϊ 5 ἴῃ σοδὶδβ: 

Ὑ 6116 πὶ δαΐθμι οἰ δρᾷ σὸβ τηοᾶο 
οὐ τηυσύδιθ υοοθπὶ Π1Θ8ΠΊ, ΠῸΠΟΠἾδΠ 60Π- 

[πη ἀοΥ ἴῃ γοὈ ]8. 

ΤΙοἰΐθ ταϊηϊ, ααὶ [Ὁ Ἰ6ρθ σα] 5 ΒΗΘ, 

Ἰορθπὶ ποη ἸΘρῚ [5 Ὁ 

δοιρίαμπι οἰ ϑηΐτη απομπίδτη ΑὈΥΔ 8 πὶ 
ἄποβ Π]ϊοβ Βαραϊῦ, ἀπὰπὶ ἀθ᾽ 8μ01}14 οὗ 

ἀπὰχση ἀθ ᾿ἰθοτᾶ. 



4τ8 ΟΥΑΙ Ἂ5 τς δενης 

ΙΥ͂, 23. ΑΚϑοὶ ἐμᾶῃ (ἃ ἃ8 (μἰυάϊ ὈΪ οἰ κα "' ρσαθαύγτδηῃβ νὰβ8, 18 [δ 

5. 1741 ὈΙ σαμάϊία. 

24. Τμαίοὶ ΤῸ ἘΞ ]] 4] 6 κόθῃ Ἐ. ἐπ. ἀὰκ [Ππ4 ἐνὸβ ἐγτίρρνὸβ: ἄϊπᾶ 

ΛΔ ΙΠ15. δῇ ἔαίγραη)α ϑθίπα [1] ἴῃ ἐπϊναᾶν Ὀαίγαπάθὶ, (81 Ὁ Αρϑγ. 

25, ϑοίπα (ἄπκ) ἔδίγριηι ΤῸ ἴῃ Αταθὶα, σδιηδυκο(} Ἐ ἐμϊΖάϊ πὰ 

Ἰαϊναία] πη, 10ἢ [Καϊκιπόνῃ ταἱτἢ (δἰπάϊμη ΔΓ Ώ8 ΠῚ} ; 

26. ἴτὰ [ὃ ἴαρα ζἰαϊτυία]διη ἐγ] {{ὉῸ, [6 ΤῸ ἀϊέπδὶ πηίαγα. 

21. Οαμμδι τ ἄπ (ΘΙ [αἱγτὸ [ὁ ππθδίγαπμαθὶ, ἰδυγηθὶ ἰδῇ 

Βγῦροὶ [ὃ ηἱ Πέίαπαθὶ, απὸ πιᾶπαρα Ὀαΐπα ἰῃϊζὸβ ἀπίῃ) πΠ5. Πιάϊ5 

ἐμπάπ {πἰχὸβ ἀϊραπηάβὶηβ. δΌδηῃ." 

28, Αὐμέπδη νοὶβ Ὀυοι μυα5. δὲ {ΠἈΚ[15] Ὁ, σαπάϊξα ἘΞ θαγπα {{ππ|. 

20. ΑΚοὶ ἐμδη ἰναίν (ᾳ Ὀϊ [οἰκα σαθάμπγαπα ταῖς ὑμᾶπα Ὀὶ 8}}- 

Τη]Π,. ἵν 78} πὰ. 

80. ΑΚοὶ ἕνα Κυι ἢ ἐπαΐω σαι] Ὁ ὐδναίνρ {πζάϊ {1} ἀϊ 

Ἰαῃ {παιηηῖα [πηάπ ᾿ἰζὸβ; αηΐδ πὶ ΠΏ] ἀΥῸΪ [ἀΠπ8. {π1π}08 τα] ἢ [ἃ-- 

πάαπ {τ} ἀϊχῦβ΄. 

391. Τμδηπα πὰ, Ὀγδίῃη) 8, πὶ [Π] πὰ {Π1π]Ὁ5 Ὀαύηα, ἂἃκ ἔ] 128. 

Ψ, 1. Τμδιηηγοὶ Ἐ [γ61Π8]1{ἃ ἢ 5 ΟΠ [{π|8 ΠΕ] Π5 θγδῃία, [ἰὰηἀάϊ} πὰ; 

ηἰ(}) " αἴνγια {κα]ὶ πα ἀπ8 1 Κα} πϑυμα]ά 1}. 

2. Κάϊ, ἵκ Ῥαν]ὰβ Κυϊίηα ἴΖνυ18, ὑπαὶ αδάϊ Ὀϊπηάϊ οι, ΟΠ 

ἸΖΥ15 εἰ Ὁ ἀα ὈΟίά!. 

9. Αὐμίμαη νοϊγδα]α πνδηηδῃ ἢ Ἰηδηηδ ὈἰμηάϊαηάϊχΖᾶ, {πδΐίοὶ 

[Κυ]ὰ {Ὁ 411 νι ἰάυ)δη. 

4. Τιάυάϊ [πὲ αὐ Ομυϊ άπ, [αΖϑὶ ἴπ νἱυδάα, ραγαϊῃίδηβ. κυ! ἢ 

ἸΖΥΪΒ: τ5. δη[Ὁ41 πϑαγαἊ{}. 

5... Αἰμίμπαδη νοἱὶβ Δμπηΐη α8 ρα]άπθδιηάϊ νὸπάϊβ ραγα ὐθὶπβ. Ὀο᾽ ἀπ). 

6. Τὸ ἴῃ ΟΠ άπ Ἐ δία. πἰμ Οἱμηάϊε ναίμὺ σαῖηαρ πἴΠ αύτα- 

ΠΠΠ1, αἰ ραϊάπθοϊηβ. ὑπάϊη ἢ ἔτ αΐπνα νϑύγν ρα. 

7. Βαμα ναϊϊα. ἤγὰβ ἴζνὶβ Ἰαὐϊάα [πη] άϊ πὶ αἰ πιά) 



ΘΑ Δ. 8 -- δ,.7. 

ΙΝ, 23. χλλ ὁ μὲν ἔχ τῆς παιδίσχης 
χατὰ σάρχα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐχ τῆς 
ἐλευϑέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 

24. “τινώ ἔστιν ἀλληγορούμεγνα" αὗ- 
ται γάρ εἰσιν δύο διαϑῆχαι, μία μὲν 
ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἷς δουλείαν γενγῶ- 

σα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ. 

26. Τὸ γὰρ [4γαρ] Σινὰ ὄρος ἐστὶν 
ἐν τῇ ᾿Δἀραβίᾳ᾽ συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν 
Ἱερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν 
τέχνων αὐτῆς. 

20. 7 δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευϑέρα 
ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν" 

27. Γέγραπται γάρ Εὐφράνϑητι στεῖ-- 
ρα ἡ οὐ τίχτουσα, ῥῆξον χαὶ βόησον 
ἡ οὐχ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέχγα 
τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν 
ἄνδρα. 

28. Ἡμεῖς (Ξε ὑμεῖς) δέ, ἀδελφοί, 
χατὰ ᾿Ισαὰχ ἐπαγγελίας τέχνα ἐσμέν 
(ΞΞ- ἐστέ). 

29. Χ4λλ: ὥσπερ τότε ὁ χατὰ σάρχα 
γεννηϑεὶς ἐδίωκεν τὸν χατὰ πνεῦμα, 
οὕτως χαὶ γῦν. 

80. ζ4λλά τί ὗΩΝ ὴ γραφή; Ἔνβαλε 
τὴν παιδίσχην χαὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς" οὐ 
γὰρ μὴ χληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παι- 
δίσχης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευϑέρας. 

81. Διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παι- 
δίσχης τέχνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευϑέρας. 

Ν "1. Τῇ ἐλευϑερίᾳ (ἡ) ἡμᾶς Χριστὸς 
ἠλευϑέρωσεν, στήχετε (οὐν) χαὶ μὴ 

πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσϑε. 
2. Ἴδε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ἐὰν περιτέμγησϑε; Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν 
ὠφελήσει. 

8. Μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀγ- 
ϑρώπῳ περιτεμγνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης 
ἐστὶν ὅλον τὸν γόμον ποιῆσαι. 

4, Κατηργήϑητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, 
οἵτιγες ἐν νόμῳ διχαιοῦσϑε, τῆς χά- 
ριτος ἐξεπέσατε. 

ὅ. Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἔχ πίστεως 
ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεχδεχόμεϑα. 

6. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε πε- 
ριτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀχροβυστία, ἀλ- 
λὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένγη. 

7. ᾿Ετρέχετε χαλῶς᾽ τίς ὑμᾶς ἐγέχο-: 
ψὲν τῇ ἀληϑείᾳ μὴ πείϑεσϑαι; 
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δορά αυἱ ἀρ 8 011}18, Γ[δοῦη ἀι πὶ ΘΔΥΏΘΠῚ 

πδίαβ οἰθ ; αἱ δαΐθη ἄἀθ ᾿Προτὰ, ῬΘΙ 

ΤΘΡΤΟΤΩΪ [ΠΟΤ Θ ΤΏ. 

Φαδα [αηὐὖ Ρ6. ΔΙ]Θρουίδτη ἀϊοία. Ἠδθο 

Θηἷπι [απὖ ἀπὸ ἐθ[ληηθη δ, ὉΠ ΠῚ αὐϊάοηι 

ἃ τηοηΐθ ἴημα, ἰῃ [ρυνιδαΐθχη ΘΘΠΘΙΔΠΒ, 

ααδθ οἰ Αρδι. 

δίηδ ΘηΪπὶ Τ]ΟῚ5 οἰ ἴῃ Αγαρὶα, ααΐ 

ΟΟὨϊαπούια5 οἱ οἱ ᾳφὰδθ πὰπο οἱ Ηἰθ- 

Τα Δ] 6 οὐ [ϑυυὶῦ οαπὶ Π]115 [α]5: 

ΠΙὼ δαΐθμι ααᾶ6 [Ὀγ[πι, οἱ Ηΐοττ- 
ΓΔ]Θυα" ᾿Ιθοσὰ ἰδ, αα86 οἱ πιδίοῦ ΠΟ[{1ἃ. 

δοιρύσμη οἱ. θη [[,ϑοίαγθ [6 17}}}5 

ααᾶθ ΠΟ ΡὈΔ118, ΘΙΌΠΩΡΘ οὗ ΟἸαπιᾷ 4186 

ΠΟῸΠ ῬδΙΐαΣΒ, ααἷα τηῦϊθϊ 6111 ἀδίδγέδθ 

τηδρῚ5 ααᾶπι Θἰὰβ αὰδ6 Παρθϑὺ υἱταμη. 

Νο5. δαΐθμ, ἔγαΐσοθβ, [ϑοαημάσμι [886 

ῬΙΟΙΆΙΓΠΟμΪ5 ἢ] [ἀπγὰ8. 

Βοᾷ αποιποάο ἔμπο ααἱ [Θουηδαπι 
ΟΔΥΠΘΙὴ ἡδύμβ ἕαθγαῦ Ρουθ θα αΥ Θὰ 

αὰϊ [Θουπάππι [ρΙσιδαπι, ἰΐα, οὐ πη, 

ϑοά αυἱὰ αἰοὶϊῦ [οὐἱρίατα Ὁ ἘΠῚ6Θ. 8ῃ- 
ΟἾΔ πὰ οὐ Π]Ταπὶ οἰὰβ: ΠῸΠ ΘΗΪΠΊ ΠΘΓΘΒ 

ουὶῦ ΔΙΪὰ5. Δη 6111 86 οαπὶ Ε]1Ὸ ΠΡ 6 γᾶ. 

Ιύδχιθ, ἔγαΐγθθ, ΠΟ [ὈΠλπ5 Δ ΠΟ 1118 6 

ΠῚ [Θὰ Πθ ΘΓ. 

Θυδ ᾿Ιθουύαύθ πος ΟἸτι [5 ΠΙθογανϊύ, 

[[ὰὐ6, οὖ πο]ῖύθ ἰὐθυαπη ἱὰροὸ [Θυὶ α 5 
ΘΟ ΠΟΙ. 

ΕοοΘ σοὺ Ῥδυϊαβ ἀΐθο γο 8 αἶγα 
ΠῚ οἰγουτποϊ διηΐηϊ, ΟἸε 5 γορὶβ πἰ ἢ] 

ΡῬιοάοηῦ: 

ΤοΙΙΗΟΟΥ δαΐθπι ΤὈΓΓ ΠῚ ΟἸΠΪ ΠΟΙ εἰ 

ΟἸτουπηο θη (6 παοηΐϊδιη ἀθθϊΐου οἰ 

ἀπὶνουίαθ Ἰαρὶβ ἔδοϊθη δα. 

Ἐνδουδύϊ οἰ ἃ ΟΠ το, ααὶ ἴῃ Ἰ6ρ8 
᾿α [ΠΟ τα πὶ, 8, συαύϊω Θχ οὶ 1 [{18. 

Νοβ οηΐπι [ρἰγιΐα ὁχ 46 ἴρϑιι ἰα[- 
ἐϊδ6 δχρϑούδιηαβ. 

Νῶπι ἰπ ΟΒχΓο Το πθαπθ οἰγοῦτα- 
ΟἸΠΟ Δ] αυἱὰ να]οὺ πθαὰθ ργϑθραί 1, 

[εὰἀ 465 ᾳφὰδθ ῥϑὺ οδγίὑαξθπι ορϑγδίαγ. 
Οὐατοθαῦϊβ θ6η6: «αΐϊβ τοβ ἱπροαϊγιύ 

γογϊ αν ἤθη ΟὈΟΘάΪτΘ 
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Υ, 8. δὸ ρεακυηαβῈ εἰ ἃ8 ὑπδιηπηὰ Ἰα πα! ἴΖν!β ΤῸ, 

9, ΤΙ Ε] ΒΟ Π5 Ἐ ὉΠαπα ἀάϊρ ἀἰδέαί ἢ. ' 

10. ἵκ ραἰτάπα ἴῃ Ἰζνὶβ ἴῃ ἐτάυγίη, ἐπαΐθὶ εἰ ναΐμέ 81}15 Βα ρα; 

αὐθίμδη [ἃ ἀγό]απηαβ ἴζνὶβ (ἃ Ὀαν [7110 Ἐ ναγριῦπα, [Δ ῃναζαἢ [86] 

[14]. 

11. Αἰμίμαη ἵκ, Ὀγόίμυ]αβ, αάϊ Ὀϊπηάϊς τηδι]άα, ἀσμνᾶ {πΠδηᾶ-- 

πηά 15 νεῖ καάα Ὁ ἐπδηηπ σαΐδαγαη᾽ ΤῸ ΠΥ ΖΘΙη5. ΘΔ]ΡΊΠΒ. 

12. Μάϊηρι 8} υδιηδιζἀϊη άπ {Ππάϊ αγδὈ] η ἀδη8 1Ζν 18 ! 

19. 7105 ἄυκ ἀὰ [6] πᾶ} Ἰαϊπόαάϊ {Πα} Ἐ, Ὀγοι μη] 5; ἐπαίάϊποὶ 

104] πᾶηὰ ἢγ61Π815. ἀὰ Ἰᾶνα [61κἰ5 ἐάπ)άϊ ἢ, αἷς ἰη ἔα ην 5. ἃ ΠΠ.] 8 

[Καὶ κιηδίῃ ἴζνὶβ τα. 

14. τῦηϊὰ 411 νἱόίῃ ἴῃ ἸΖνὶβ ἴῃ ἀἄϊπδιηιπδ, ναύγαδ δι], ἴη 

{πδιηπ]α ,ΕὙ] 05. πδιναπα]αη ὑποίηδπα (νὰ ὑπὰκ ΠΠΡδη." 

16. ἴῃ 1α0άϊ ᾿χνὶβ τἱ τὺ δἰ 14} ἐαίγτιπϑι} Ἐ, (Δ μν ἢ, Ἰράϊ 

[8 πὶ 1Ζυ15. ΤΠ γα Κνυϊπηάϊηαάμ. 

10. Αὐπίμδη Κυιίπδ, οἱ δῃμηὶη σαρράϊ 74} Τα{{π ΘΙ κὶβ πὶ πο μάϊ ἢ. 

11. ὕτίδ εἰ ραίγπϑι ἢ νἱῦηγα ἀμπηδη, ΤΠ Δἢπια υἱΐηγα [οἰκ. {πὸ 

πὰ [15 ΠΗ πα! δηαδηα, οἱ ἢ {π|βν δῇ ὑπδίθὶ ν ἢ, ἐπαΐα ἐδ ἀ 1}. 

18. Αὐμύμαη 7041 Δῃμηΐη {ἰὰΠαη4α, πὶ {ἸΠπίῃ τ να. 

19. Αὐμίμδῃ [νἱκαηίμα [πὰ ναύγ να οἰ Κὶβ, ὑπαΐοὶ 1{Ὁ ΠΟΥΙΠ Δ 5, 

Καὶ Κιπ δ 5, ἀπ ἢν ἀϊη10}ὰ, ἃρ]ά 6], 

20. (ἀα!!πραρσιαδ [κα] Κι πα 8, 100] ] 6161, ἢδίηνῦῶβ, μάϊ{ἀ]5, 

4]74η, Ἐ Παίϊζα, ΠἸυκὸβ, ὑν] βία {615 ἢ, [ὈἸγ 6]η05], Πάτα (815, 

21. Νοῖίμα, τ᾿πϑὐγίηγα, ἀγαρκδηθίηβ, ραθαύνδβ [ἢ ἐπμαΐα ρα]οϊκὸ 

ἰπάϊμη, ὑμαίθὶ ἐαύγ(α)κνιμα Ἐ ἴΖνῖβ, [νὰ 1ὰ Ἐ [δάγακναι, ἐπαίθὶ ἐμά] 

ἔνα] οὶ κ ἐάυ)αηάδηβ "' ἐπϊπἀδηραγ 705. σαςῃ8. ἃΥὈ] Δ 8. πὶ ναἰγπαπά. 

99, ἴτπι ἀκύαπ δΔΠπηΐη5. Τ{Ὸ δἸαίμηνα ἐ, ἰαμό 5, ρανδίνεηὶ, πβ θοἰ[ηθὶ, 

(ὁ1οἱ, Ὀ]6 1 Π6ὶ, ρα]άπθοίηβ, 

29. Κγυδίγγοὶ, σαμόθάϊηβ, [νἱΚηθὶ. υἱτῆγα ὑπ [νᾶ] 6 κα αἰ νι ὐίῃ. 



ΟΑΙ,. ὅ, 8--.-:.9, 

Υ, 8. Ἡ πεισμονὴ οὐχ ἐκ τοῦ χαλοῦγ- 
τος ὑμᾶς. 

9. Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα 

ζυμοῖ. 

10. Ἐγὼ πέποιϑα εἷς ὑμᾶς ἕν χυ- 
ρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρογήσετε᾽ ὁ δὲ 
ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ χρῖμα, 
ὅστις ἂν ἡ. 

1: ᾿Εγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν 
ἔτι κηρύσσω, τί ἔτὺ διώχομαι; ἄρα χα- 
τήργηται τὸ σχάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 

12. Ὄφελον χαὶ ἀποχόψονται οἱ 
ἀγναστατοῦντες ὑμᾶς" 

18. Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευϑερίᾳ ἐχλή- 
ϑητε, ἀδελφοί: μόγον μὴ τὴν ἐλευϑε- 
ρίαν εἷς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ 
τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 

᾿ς 44, Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἕνὶ λόγῳ 
πληροῦται (Ξ:ἐ:ἰπεπλήρωται), ἔν τῷ “4γα- 
πήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν 
(ΞΞ ἑαυτόγ). 

τ. δὲ ἀλλήλους δάχνετε χαὶ χατ- 
εσϑίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων 
ἀνηλοϑηξε 

106. “έγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε, 
χαὶ ἐπιϑυμίαν σαρχὸς οὐ μὴ τελέσητε. 

17. Ἢ γὰρ σὰρξ ἐπιϑυμεῖ χατὰ τοῦ 
πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα χατὰ τῆς 
σαρχός" ταῦτα δὲ ἀλλήλοις ἀντίκειται, 
ἵνα μὴ ἃ ἂν ϑέλητε, ταῦτα ποιῆτε. 

18. Εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσϑε, οὐχ 
ἐστὲ ὑπὸ γόμονγ. 

19. «αγνερὰ δέ ἔστιν τὰ ἔργα τῆς 
σαρχός, ἅτινά ἐστιν (μοιχεία) ποργεία, 
ἀχαϑαρσία, ἀσέλγεια," 

20. Πὶδωλολατρεία, φαρμαχεία, ἔχ- 
ϑραι, ἔρις, ζῆλος (3 ζῆλοι), ϑυμοί, 
ἐριϑεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 

21. «ΡῬϑόγοι ((φόνοι), μέϑαι, χῶμοι, 
καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν, 
χαϑὼς χαὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα 
πράσσοντες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ χληρο- 
γομήσουσιν. 

2. Ὁ δὲ χαρπὸς τοῦ πνεύματός 
ἔστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μαχροϑυ- 
μία, χρηστοτῆς, ἀγαϑωσύυγη, πίστις; 

29. Πραὕὔτης, ἐγκράτεια" χατὰ τῶν 
τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. 
᾿, 
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Ῥου[αδ ο ΠῚ ΟἰὉ οχ 60 αὶ γοσδὲ γο8. 

Μοάϊοαπι ἔουτηθηξαμι ἐοέαμι τη [πὶ 
ΟΟΥΓ Πρ ύ, 

Ερο οομῆάο ἴῃ γοθὶβ ἰπ ἀομηΐπο, αποά 
Π1}1] Δ] 4 [ἀΡῚ 6 ἰβ: αὶ δαΐοιη οοπξαχθαί 

ΤΟΝ, Ρογδἰὺ ᾿πα] οἴπι, ααϊουτηχαρ οἵα 
1118. 

Ἐρο δαΐθμι, ἔγαύγθβ, [᾿ οἰ Πλοἱ ΠΠΟΏ Τὴ 

δΔάμππο ργδθάϊοο, ααἱϊὰ δάμπο ρογίρου- 

ὑϊοηθῖη Ῥδύϊου ὅ ουροὸ δυδοιδύαμι οἰ [Ὁδῃ- 
ἀδ!αμι Οὐ 15. 

Ὁθπδμι οὐ δΟ[οἰ πἀ δηαῦ «αἱ γῸ5 60η- 
ἐυγρδηΐ. 

Ὑὸο5 οῃΐπὶ ἰπ ᾿Ιρουθαΐθπι γοσαὐϊ 5, 

ἔγαύγοβ : ὑαηύπμη τ ᾿ἰθογύαύθμπι ἴῃ οσοδ- 

Ποπθιη ἀθύϊβ ΟΥΠβ, [64 Ρ61 οὶ ὑδύθιῃ 

[ουυτῦθ. ἰηγ] Θ τη. 

ΟἸμηΐβ Θηΐῃὶ ΙΧ ἴῃ ὍΠῸ [ΘΥΟΠ6. 'πη- 

ῬΙθύαν, ΠΠΠσο5. ῬΥοχίπηαπὶ ὑσατῃ [ἰςαὐ {6 
ἸΡ[ἀΠ}. 

Θυοά [1 ᾿ηνίοθη τηοχ δϑἐϊβ οὐ Θομ]6- 

αἸΟ]5, νἱἀθύθ πὸ δὺ ἱπυῖοθπὶ ΘΟΠ Γαδ] ηΐ. 

ῖοο δαΐθπι, [ρἰσισα δι θαϊαΐθ, οὐ ἀ6- 

ΠΠΙἀθυϊατη. ΟΔΥΠ8 ΠῸῚ ροΥΠοΙ θέϊβ, 

᾿ΟΔΙῸ Θηΐπι ΟΟΠΟῸρΙ [οἷ Δάνθυ[α5. [ρί- 
τἰύαπη, [ΙΓ σα δαύΐθιη ΔΑΥΘΥΓᾺΒ ΟΔΥΠΘΙΩ: 

Πᾶθο Θηΐπι ᾿ἰηγ θθπὴ 8ιἀσθυ δηθὰ, τὰὖ ΠΟῚ 

ααδθοῦτη] 16. συ 5 1118 ἔδοΙ Δ 15. 

Θυοὰ [1 [ριτϊύα ἀποίπηϊπὶ, πο [5 

[Ὁ Ιϑρϑ. 

Μδηϊοί[α, δαύθηι [ἃπηὖ ΟροΥδι ΟΔΙΠΪ5, 

α4α86 πη ἔογηϊοαῦϊο, ἱπτηπηαπαἰἐϊα,, 1ὰ- 
ΧΟΙΙ ἃ, 

ἸΔΟΙοσαπι (υυϊθαβ, νϑηθῆοία, ἰηϊπιϊ- 

οἰδϊ8.6, σομπύθη! 68, ΔΘΠΙ] δέϊ 65, ἰΓ86, 

Υἶχᾶθ, ἀἰβίθη ΠΟ π65, [ϑούδρ, 

Τηναϊδθ, Πουη οἰ ἴα, οουϊθίαθθβ, οοπιθ- 

[αὐϊοηθβ, δὺ πὶβ {Ππη 1118; ααδθ Ῥγδθαϊοο 

γΟὈ]5 [Ἰοὰὐὺ ῥτδθαϊχὶ, χαοηΐδμηι αχαὶΐ ἐ8}18 
ἀραηύ ΤΘρΡΉ ΠῚ ἀ6ὶ ΠΟ ΘΟΠΙ θα ΘΗ. 

Ἐγασίαβ. δαΐθμι [ρἰ γα οἱ. οαγίξαϑ, 

ϑαπάϊαμη, Ρᾶχ, Ἰοῃρϑηϊπηϊα5, ΒοΠΙῤ88, 

Ὀοηϊρηϊίαβ, ἢά65, 

Μοάο[ία, οομὐϊηοηέϊα : Δάν θεία μαϊα8- 

τοὶ πο οἱ Ἰοχ. 

Ἐ}}} 
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Υ͂, 24. ἴῃ υμάϊοϊ πὰ ΟΜ άπ, 16ἰκ Γδἰπ πβμγδπηίἀ δάση πὐΐεἢ υἱη- 
ΟΠ} 14} 1α[{πΠ|. 

20. {768041 Πἰθᾶπὶ Δμχηΐη, δητηΐη 8} ράρρᾶπι. Ἐ 

20. ΝῚ ναϊνἐπάϊηα Πάπίξαηαδηβ Ἐ, τ Ἐ ἀϑῃάϊξαπαδπβ, τα ὃ ἴη 

. ποίη ν] Δ ηἀ 88. 

ὟΙ, 1. ΒετΟίμη)αβ, 140άϊ ραξαμάϊαα πηδηηδ, ἴπ ῃνζάϊ τ Πα δα 8, 1885 

{ῃάϊ Δ. πηθ᾽πδη8 σαύῃνδ 410 ἐΠπδηα [ν] οι καπα ἴῃ Δητηη Κνυδίγϑῖη5; 

δἰ] Πν πα 5 Ἐ πακ ΠΠἸΡδπ; Ἰθάϊ 14} {μὰ ἐγάϊἀϊζάα. - 

2. ἴχναγὸβ τὺ Καύν!πβ θίγῃ. [Δ [νὰ ἀβέμ]6ἰ ἢ νἱεδίῃ 
ΟΠ άπ. 

3. ἴδ Ἰαθάϊ ἐμαρ κοί Ἐ ἤνὰβ ἔνα υἱίδη, πὶ ναϊπὺ Ἐ νἱίδηᾶβ, [15 

ΠΠἸΡῚη ἔγα Π] Ιη  Ζθὶη5. ΤῸ, Ἐ 

4, ἵἴτῃ ναύνιν (οἰπ {ΠῸῚη5. Κιαίἀϊ ᾿νδι)Ζαἢ 78} ὑπᾶπ ἴῃ [15 ΠΙΡίπ 

Ὠνο []]ὰ πα άϊ 184} ΠΙ ἴπ Δ ΠΥ διητηᾶ. 

ὅ. ἩνδηζΖαι ἀυκ [νὸία Ὀδύγε ποίη Ἐ Ὀαίυ ἢ. 

06. Αἰμίμδη ρσαπιάϊη]άϊ [ἃ 1ἀϊ {148 ναύγα ὑῃαιηπηα 1415] πη ἴῃ 
δ᾽] πη σΟαάϊη. 

ἡ. ΝῚ ναϊγίμάϊῃ. ΑἰγΖ)άϊ : σαί πὶ διά Καᾶα. τηδππα, ἄπὶ ἐπαίοϊ 

[ἀπ Ἐ, Ὁπαΐαἢ ἘΞ 18} [ποι 081}. 

8. Τὕαιὰ [86] (41|0}} ἘΞ ἴπ 16καὶ [δἰ πδιητηα, ἃ8 ὑμδπηηδ [οἶκα ἰ8ἢ 

(ὨΘ Ὁ Π10}} σἱαγθίη ; 0} (Δ61 (ἀ1Π0} ἴῃ ΔΠμηΪη, τ8 ΔΏμηη 14} [Πρ Ὁ} 10 ἢ 

᾿θάϊη ἀϊνοἰπόη. 

9. Αὐπέμαδη ἐπαία σοαὸ ἰάπ)αηάδηβ πὶ ναί πάϊπηα, ἀϑρυπα]δηβ; 

αηΐᾶ αὖ τη] [νόαΐα ἘΞ [ποι Πδπὴ ἘΞ ἢἰ δἰηάϊηαάϊ. 

10. ΤΠαηηὰ πὰ ἐπαηάθὶ τι] Ππαῦδπη, ναύγκἼαπι {μία ἢ υἱύηγα 

8188, ἐπι ἰβαη. νἱΐπγὰ [νϑίδη5. σα]άπθεἰπάϊ. 

11. δάϊ, Ὠν]οϊκάϊμη ὈΟκΚῦμη ἴΖνὶβ σδιηδιαα πιοὶηάϊ παηδάμᾳ. 

12. ὅνα πιαηᾶράϊ [νὰ νυἱ]]ϑίηα [Ἀπη]δῃ [15 Ὁ ἴῃ 1οἰΚα, ἐπάϊ πάπ{ῃ- 
πα ἴΖνὶβ ὈΙμπηάϊΐαη, οἱ ἢνὰῃ Ἐ νυ κ)ὰ ἘΞ σαϊρίηβ ΟΜ άπ πὶ νἱη- 

ηάϊηδ. 

15. ΝΙΝ {ἤδη [νἐῃαύϊι ἐπάϊ, 1Ζοὶ Ἐ Ὀπηάιϊίαηάϊ {1πᾶ, νἱἐδι ἢ ἐδ! δη4, 
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Υ, 94. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν 
σάρχα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παϑήμασιν 
χαὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις. 

9ὅ. Εὶ ζῶμεν πγεύματι, 
χαὶ στοιχῶμενγ. 

20. Π͵ητὴ γινώμεϑα κενόδοξοι, ἀλλή- 
λους προχαλούμεγοι, ἀλλήλοις φϑο- 
γοῦγτες. 
Ψ.. Αδελφοί, ἐὰν χαὶ προλημφϑῇ 
ἄνϑρωπος ἔν τιγι παραπτώματι, ὑμεῖς 

οἱ πγευματικοὶ χαταρτίζετε τὸν τοιοῦ- 
τον ἐν πνεύματι πραὕτητος, σχοπῶν 
σεαυτόν, μὴ χαὶ σὺ πειρασϑῆς. 

Ξ: “ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάξετε, καὶ 

οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ 
“Χριστοῦ. 

, 8. Εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν 
ὧν, ἑαυτόν φρεναπατᾷ. 

πγεύματι 

ἃ, Τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοχιμαζέτω 
ἕχαστος, καὶ τότε εἷς ἑαυτὸν μόνον τὸ 
χαύχημα ἕξει χαὶ οὐκ εἷς τὸν ἕτερον᾽ 

ὅ, Ἕχαστος γὰρ το ἴδιον φορτίον 
βαστάσει. 

θ6. ἈΑοινωγείτω δὲ ὁ χατηχούμεγος 
τὸν λόγον τῷ χατηχοῦντι ἐν πᾶσιν 
ἀγαϑοῖς. 

ἴ. ΜῊ πλαγνᾶσϑε, ϑεος οὐ μυχτηρί- 

ζεται. ὃ γὰρ ἐὰν σπείρη ἄνϑρωπος, 
τοῦτο χαὶ ϑερίσει" 

8. Ὅτι ὃ σπείρων εἰς τὴν σάρχα 
ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρχὸς ϑερίσει φϑορᾶν, 
ὁ δὲ σπείρων εἷς τὸ πνεῦμα ἂχ τοῦ 
πγεύματος ϑερίσει ζωὴν αϊώγιον. 

9. Τὸ δὲ χαλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγπκα- 
χῶμεν" χαιρῷ γὰρ ἰδίῳ ϑερίσομεν μὴ 
ἐχλυόμενοι. 

10. Ἄρα οὖν ὡς χαιρὸν ἔχομεν, 
ἐργαζώμεϑα τὸ ἀγαϑὸν πρὸς πάντας, 
μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οϊχείους τῆς πί- 
στεως. 

Ἴδετε πηλίχοις ὑμῖν γράμμασιν 
ἔγραψα τῇ ἐμὴ χειρί. 

12: Ὅσοι ϑέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν 

σαρχί, οὗτοι ἀναγχάζουσιν ὑμᾶς περι- 
τέμνεσθαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ 
Χριστοῦ μὴ διώκωνται (ΞΞ ΞΞ -ονται!). 

18. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι 
αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ ϑέ- 

483 

Θαΐ δαΐθιι [αηὐ ΟΣ ΓὈ, ΟΔΥΠΘ Τὰ ΟΥτι- 

ΟἸἤχθυιηῦ Οαπὶ Υἱ 115. οὐ σοῃοαρ ΓΟ ἢ 5. 

51 Ὑἰγίπγιβ ἔρὶτῖσα, [ρἰεῖθα οὐ διαρα- 
ΘΠ. 

Νοπ οἰβοϊδηην ᾿ἰπϑηΐβ ο]ουίδθ οαρὶαϊ, 

ἰησί θυ ρτογοοδηῦθβ, ἰησίοθτη ᾿μυὶ ἀθηΐθ5. 

ΕΥΔΟΓΘ5., ὐΠ ρτδθοσουραύαβ ἕπου 

ΒΟμΊΟ ἷπ 8]140 ἀο]Ἰοίο, τὸβ ααϊ [ρἰτὶ- 
8165 Θ.Ὁ15. ἸηΓὑγαϊύθ. Πα αβπηοαϊ πὶ [ρἰ γα 
Ἰθηϊύα 5, ΘΟὨΠἀοΥδἢ 5 ἐθ ἱἰρίαμη, πὸ οὐ 

αι ὑθηηιρίουβ. 

ΑἸΌΘΥ δἰδουϊαβ ομϑῦϑ ρογύαίθ, οὐ [1ὸ 

Δα Ιτρ]Θ 1015 ΙΘσθια ΟΠ Γ. 

Νῶμι [1 αα]5 ΘΧἰ[ἰπιαῦ [6 ΔΙ ααϊά 6168, 
Οαπιὶ Ὠ1Π1] ἢ, ἰρίθ [8 (βαποϊί. 

Ορὰβ δαΐθῃηι [ἀπὰπὶ Ῥτο δύ πππ 54 1546, 

οὐ [ἴῸ ἴῃ [ϑιηθῦ ἰρίο ὑδηύαπι ρ]ΟΥ 8 ΠῚ 

ὨΔΌΘΟΙΌ οὐ ποὸῃ ἴῃ Δ]θῸ: 

Ὁυβαυίϊβαιθ οηΐπ οπὰβ [ἀππὶ ροτύδ οἰ. 

Οὐ η]οοῦ δαύθμ 15 {αὶ σα θοἰσαίαν 
γουρατη οἱ ααἱ [6 οαἰθοῃϊζαῦ ἴῃ ΟἸΠΪθ 5 

ὈΟΏΪΒ. 

ΝΟΙΙΘ ΘΙΤΑΙΘ, αἀθὰ5 ΠΟ ἰητϊἀθίγ. 

Θαδο δηϊπὶ [ΘΠ] ΠΥ ουϊῦ ΠοΙηΟ, ἢδ66 οὐ 

τηθύροῦ; 

Θυομίδηι αἱ [Θτηϊηδῦ ἴῃ ΟΔΙΠ6 [ὰ8, 
48 οᾶτπθ οὐ τηθέθὺ δου ΙΡ ϊΟΠ6ΠῚ, ααὶ 

ϑαΐθιη [Θππαῦ ἰπ [ριτα, 46 [ρα 
τηθύθύ νἱύδπι διΘύθ 8}. 

Βομαμη δαΐοπι ἔδοϊθηΐο πο ἀοῆ- 

Οἰδιηαβ: ἰθῃροῦθ ΘηΪπΠῚ [0 ΠΊΘὑΘΠΉΙ5 

ΠΟῸμ ἀαῇοϊθηΐθϑ. 

ΕΤρΡῸ ἀαπὶ ὑθηιριβ ὨΔΌΘΙΠτ5, ΟΡΘΓ6- 
ΤῸ ὈΟΠΠ] δι ΟΠΊΠΘ5, ΤΑ ΧΊΤΩΘ δια 61} 

84 ἀοπιηρίμοοβ. Πάοί. 

γιάοίθ φαδ] 5 Πἰὐδουὶβ [ΟΥΡ σοὶ 
πηθδ, ΤΊΔΠ1Ι. 

Θυϊουτηᾳαθ σγοϊαπὺ Ῥ]ΔΟΘΥΘ ἴῃ ΟΔΥΠΘ, 

Ὠϊ οορτιηῦ γὸ8 ΟἸΓΟΌΙΊΟΙαΙ, ἐδηΐαμα αὖ 
Οὐτιοἷβ ΟΣ ΓΟ ρου Θοα ! μθπῚ πὸ Ρᾶ- 

ἀἰδηίαγ: 

Νραᾷαθ δῃΐηὶ αὶ οἰσουτηοἰ ἀπ" ᾿Θρ μι 
ου[οάϊαηῦ, [Θὰ γοϊαπὸ σγοβ οἰτγουχηοίαὶ 
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ΔΚ νἱ]Ἱϑίηα ἴζνὶβ Ὀἰπηάϊξαη,, οἱ ἴῃ ἸΖγαυδιηπηα, [οἰ Κα Ὠνοράϊπδ. 

ΥΙ, 14. ἴξῃ τοῖβ πὶ {Π|άϊ πνὸρδῃ [1π| πὶ ναίμιά:] πἶθα ἴῃ ραϊσὶπ [τάαυ- 
1π5. πηίδτῖβ [δαϊ5 ΟΠ Πτάτι5, ὑπαΐγ ἐμαποὶ τηῖ5. ἔδίσ αν 8 Ἐ ὈΒΠΓΔΙΠΉ ΗΒ 

{Ὁ 14} ἵκ ἐαίγ νά. 

15. Τῦηξδ (ἀπ Ομτάυ [δ ὰ) πἰΐ Ὀϊμηάϊθ πὶ νδϊμὶ Ἐ 16, πἰ6Ὁ ἢ 

[αὐγϑ}}1, ἃκ πἰὰ)ὰ ραίΚα δ. 

10. {41} ἵνᾷ: τηδηαράϊ [γνῶ {μἰζάϊ σαγάϊάἀοιηάϊ ρα]άϊδη5 {Ππᾶ, σ8- 

γαίγι ἢ! δηὰ ἵπὶ 181} δυπηάϊὸ 78} ἂπα [8] σαί. 

11. ΤΠδηδιηάϊ5. αὐθάϊα δ Πἰ ἀϊηβηπη 1118 σαηβ]άϊ; πη ἴκ {8 118 

[τά υ]1η5. πη Ἀγ15] [δίαϊ5. [ΟΠ υ {άπ5] ἀπα ]οἶκα τηθἰπαιητηα Ὀδίτ. 

18. Αηϊβ ἐγάπ]ϊηβ πηίαιῖ5. ἰδ αϊ5. ΟΠ άα5. τὴ ἢ Δηπηΐη ἴζγαγϑηι- 

1η8, Ὀγόίμγ]α5. Απηδη. 

(θὰ Οαϊαίη αδίάπῃ.) 

ὉΠ ΑΙΝΑΊΙΘΙΤΙΝΙ. ἀπαϊιόάειν». 

Ι, 1. Ῥαν]αβ, δραύϊζιαύ!αβ ΟΠ τάϊι5. ἰδ αῖϊ5. ἐμαίν ν]]] απ σαΐῃβ, ἐπάϊπι 

γϑίμδιη ἐ{πάϊπη νυἱίδη δὴ ἴῃ ΑἸΐαϊη 14} ἰτσσνάϊπι ἵἴπ ΟἸἸΠ άα 

ἴόμι. 

2. Αηἰβ ἴζνιβ 4}. ραναίν πῃ! [γᾶ] σαΐμα δὐθη πη δγϑιηπια 8} 

[τάϊνἠϊη ἰδία ΟἸγΠτάα. 

38. ΤΠ Π5. σαΐῃ 18} αἰΐα ἐγάυἠηβ πηίαυῖὶβ [δίαϊβ ΟΠ ν άπ, 

1Ζ6ὶ ραὐῃ!αῦ αι τπ8. ἴῃ 4}161 ἐπι αἰΠθ]ηάϊ] Δ πηθὶπάϊ ἴῃ Εἰ Πα απ ἅϊΠη 

ἴῃ Ομ τάπ. 

4. ϑιναίνδ ραν] ᾶα πη[15 Ἐ ἴῃ Πηϊηα ἔαύν ραίαίθίη [αν ηνάμβ, 6ἱ 

᾿]άϊμηα, νϑὶβ ἢ νϑὶῃπάϊ 18} ἀπναπημηάϊ! ἴῃ δηάνδίγ )]α ἴδ ἴῃ αἰ μνάϊ Ἐ 

ὅ. Ἑαύγαρσαγάϊγο ἢ ἀη5. ἀὰ [πηἰνὸ σαάδαάϊ ἐπαῖγ [ὀ!ὰ ΟἸγ τα ἴῃ 

Ἰπητηδ Ἐ ὈΪ ἸοιΚάϊηλϊ νἹ]]}ὴ5. [6ἰ 15 ᾿ 

0. Τ)ικ Παζοὶπάϊ νυ] άπ δη[ἀ15 (δἰπάϊζοβ, ἴπ {π|Ζά 6] Ἐ δη[οὶρ8 
γὰ8 1η5 ἴῃ ἐπαιϊημηα ᾿ἰυΊη [{πηάπ [Θ᾿ Π ΔΙ 1η8], 

7. ἴη {μαϊηηθὶ μαραιῃ ἐαύνθαύμι ἐπαϊγῃ. ὈΙΘ ἢ 15 ἢ, [τα]δὲ [τἃ- 
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λουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσϑαι, ἵνα ἐν τῇ 
ὑμετέρᾳ σαρχὶ καυχήσωνται. 

ΥἹ, 14. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο χαυχᾶσϑαι 
εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ χυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, δ τη ἐμοὶ χόσμος 
ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ χόσμῳ" 

18. Οὔτε γὰρ [Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰη- 
σοῦ οὔτε] περιτομή τι ἔστιν οὔτε ἀχρο- 
βυστία, ἀλλὰ χαινὴ κτίσις. 

10. Καὶ ὅσοι τῷ χαγόγι τούτῳ στοι- 
χοῦσιν (Ξεστοιχήσουσιν), εἰρήνη ἐπ᾽ 
αὐτοὺς καὶ ἔλεος, χαὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 
τοῦ ϑεοῦ. 

17. Τοὺ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς 

παρεχέτω" ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ 
Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 

18. Ἡ χάρις τοῦ Ζυρίου ἡμῶν Ἰη- 

σοῦ “Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, 

ἀδελφοί" ἀμήν. 

ἘΡΗ. 1, 7. 485 

αὖ 1ῃ ΟΔΥΠΘ γοίτα ο]ΟΥ Θη ΕΓ. 

ΜΙΊΗΙ δαΐθμῃ ΔΌΓ[1Ὁ ρ]ουϊατγῖ, αἱ ΠῚ ἰῃ οὐ 66 

ἀουηϊηΐ ποίο! Ιθὰ ΟἸΥΙΓ, ῬῸΓ ἀ6Πὶ 

ΤΠ} πηὰπἀπβ ΤΟ Ηχαβ οἷν. οὖ θρὸ 
ΤΠ Π6Ο : 

Ιῃ ΟΠ ο. Θπΐπὶ [ο΄ πθατ16 ΟἰγΟπι- 

ΟἸΠΟ Αἰϊαυϊά γα]θῦ πθαὰθ Ῥυδθραί 1), 

[ἃ πον ογθδύιγδ. 

Ε φαϊουτηαπθ ἤδπο τοραϊαπη [Θοαύϊ 
Γαουϊηὐ, ΡᾶΧχ [ΡΘΥ 1105 οὖ τη] θυ! οογ 8, 

οὐ [ὈΡΟΥῚ Τίγ 6] ἀϑὶ. 

1)6 οθέθιο πθπιο τὐϊῃὶ τπο]οίθαβ Πύ: 

ΘΡῸ ΘηΪπὶ [ρπιαύδ [Θὰ ἴῃ ΘΟΥΡΟΙΘ ΠΊΘΟ 
Ῥοτχίο. 

Οταύϊα ἀοτηϊπὶ ποΓἹ [οἵα ΟΕ οαΠῚ 

[ριγύα γοῖζγο, ἔγαίγθβ, 8ΠΊ6ῃ. 

[Πρὸς Γαλάτας" ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. 

ΑΓ ἘΡΗΒΜΘΙΟΚΝ. 

1,1. Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰη- 
σοῦ διὰ ϑελήματος ϑεοῦ, τοῖς ἁγίοις 
τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν 
Χοιστῷ Ἰησοῦ. 

2. Χάρις ὑμῖν χαὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ 
πατρὸς ἡμῶν καὶ χυρίου ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ. 

8. Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς χαὶ πατὴρ τοῦ 
χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλο- 
γήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευμα- 
τιχῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, 

4. Καϑὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ 
πρὸ χαταβολῆς χόσμου, εἶναι ἡμᾶς 
ἁγίους χαὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐ- 
τοῦ, ἐν ἀγάπῃ 

ὅ. Προορίσας ἡμᾶς εἷς υἱοϑεσίαν διὰ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ εἷς αὐτόν, κατὰ τὴν 
εὐδοχίαν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, 

θ. Πὶς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 

αὐτοῦ ἐν ἡ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ 

ἠγαπημένῳ, 
ἴ. Ἔν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν 

διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν 
ΞΘ 

Ῥδαϊαβ. Δρο[(0]ὰ5 ΟἸΓΙ ΓΕ Ιοαὰ ΡΘῚ τνο- 
Ἰαηὐαύθπη ἀθὶ [δ ποῦ οτηηΐθαβ ααἱ Γπηξ 

ἘΡΒΘΙ͂ οὐ βάρ] θὰ5 ἰπ ΟΠ το [Θ[α. 

Αατδίϊα σοθὶβ οὐ ρᾶχ 8 ἅθο ρδίγθ πο- 
[το οὺ ἀοπηῖπο [θα ΟΜ Γ[[ο. 

Βοπράϊούαβ ἀθὰβ οὐ ρδίθι ἀοτηϊηὶ πο- 
[Ἰ Το ΟΠ Γ, ααὶ Βοηθαϊσϊῦ ΠῸ5 ἴπ 
οὐηηΐ θθηθαϊούΐοπθ [ρ τὶ 811 ἱπ ὁ8.616[{]- 
Ῥὰ5 ἴῃ ΟΠτ το. 

δισαῦ οἱθρὶῦ πῸ5 ἴῃ ἰρίο δηΐθ τη αὶ 
σΟΠΓὐαὐ! οΠ θη, αὖ ΘΙ͂ΓΘπγὰ5 [ἀπ οὐϊ οὐ 1π|- 

μΔΟΌΪαὐϊ ἴῃ οοπίρθούα οἷὰβ ἴῃ οαγἰαύθ, 

Θὰ ργδϑαθίπϑυϊῦ πο5 'ἴπ διἀορέϊο Θὰ 

ΠΟΤῚ ΡΟῚ ΙΘίατη ΟΕ στη ἴῃ ἱρ [ὉΠ], 

[ϑοσπάθτῃ Ῥτοροί ἔπτη σνοϊαηὐαύϊβ [δ 6, 

Ιπ Ἰαάθιη ρ]οτίδ ρταϊίδθ ἴχδθ, ἰῃπ 

αὰἃ σταύοδυῖῦ πῸ5 'ἰπ ἀϊ]θοίο, 

Ιπῃ αὰο ΠΑΡΟΠλ5 τϑαθηρ ΟΠ 6 πὶ ΡΘΥ 

[Δ σα 611 οἰα 5, ΓΘ [ΠΟΤ ΘΠ ΡΘΟΟΔύΟΙΌΠΙ, 
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ναύγ 8 Ἐ ΌΙ σαθϑὶη [να] πάπ5] δη[ά 15 Ἐ 15, Ἔ 

Ι, 8. Τμδοὶ αἱαγαίἊἀπ σαηόηϊα ἴῃ ἀπ5 ἴη 8161 Παπάπροὶη 141} ἐγ βἱη, 

9, Καπηΐδη " πΠ[15 γἂπα Ὑ1]]}1Π5. [οἰ Π15 ἃπὰ (ΞΞΞ Β1) Ἐ 1οἰΚάϊπάϊ, {πόοὶ 

σαγάϊα!αα ἴῃ ἸπηΠ1ἃ ἢ 

10. θὰ ἔαύγασαρρ]α τϑ[]]6]Πἀ15 τηδ]ὰ, αὔίγα ἀβα] ]}] 8 4118. ἴπ 

Ομ άπ, πὸ ἀηὰ Πἰπηηδηι 14} (0) Ἐ ἃπὰ δἰγμάϊ ἴπ Ἱπηηιδ, 

11. ἴπ {παιηπιοὶ (748) μ]άπίβ. σαίαὐϊάϊ νϑίαπι ἐαύταραγδάδπάϊ Ὁ 

γ ἢ] τη [σα 5] {Ππ|8. 8116 [ΤΠ Δ]1ἀϊπ}] ναύγκ)]η!]πη5. ὈΪ ππὰπα Ὑ]]}1Π5. (6118, 

12. ἘΠ Π]άϊπια νοὶβ ἄπ Ππαζϑίηάὶ νυ μάτι ἴ8 ὑπάϊ [αύγαν η]δη-- 

ἄδηβ5 ἴπ ΟἸ[[άὰ, 

18. ἴπ ἐπαπηπηιοὶ [8 ὰ5 ραμάπβ]απάδηβ νοὐτα [πη͵]ὸ5 ἢ, δἰναρρδ! 

σϑηϊ[(ἀϊ15 ἸΖναγάϊζοθ; ὑπᾶπηπιοὶ σα] π]απάδηβ σϑίρ]ἀάϊ ναύγε μα! 

ΔΏμΪη σά 015 ὑπαπηηηα, γ ΘΠ ΪΠ, 

14. ἵποὶ Ἰ΄ ναὰϊ δυΌ]}15. υπίανῖβ ἄὰ ἰαύγραύμιάϊ ρσαβτοί ἀοἰπάϊβ, ἀὰ 

ΠαζΖοῖπάϊ συ] πάμπβ ἴ8. 

15. Ταϊμεμὸ [6 ἵἴκ φαπάπβ᾽απαθ ἴσναγτα φαϊάπθοϊπ ἴπ ἐγάυἠη ἰδία 

[ΟΠ 4] 14 {τἰαΐῃνα ἔς ἴῃ 8118 Π5 ὑΠπΠ8η85 νϑίῃδηβ, 

10. Ὁπίνοϊθαηαβ αν!]παὸ ἴῃ ἴσγαγα, σαπηπα (ἴντα) ναύγκ]δη 5 

Ἰὴ ὈΙαόιη τηρἰά 11, 

117. ἘΠ φαΐ ἐγάυ)ίπβ. ἀπίαυῖβ [ὁ αῖβ ΟἸν άπ αἰΐα νυ] μάτπβ. οἰράϊ 

ἸΖΥ1Ὶ5 Δῆπηδη απ πρθη5 18}: Δ Πα] ]6 1 πη 15. ἴῃ αὐκαηέΠ]α [Θ᾿ ΠΔΠΠΠη8 ; 

18. ἴημα Ἐ ἀπρῦπα Παίγεϊηβ. ᾿ζναυῖβ, οἱ υἱοὶ ἢ [π5, ἤν ΤΙ 

γη5Ἐ Ἰαϊπδηάϊβ 15, Ἀν] κ᾿ (ἢ) ἘΞ σαθοὶ νυ] πάπι δι Ὁ}15 15. ἴῃ νϑὶ-- 

Βάϊπη, 

19. 98} ἕνα αὐαγδίιβ ταἰ ΚΙ ]6᾽π5. τηδη άϊβ ἴ5. ἴπ ἘΠ Ἐ ὑπάϊπι ρὰ- 

ἸΙάπ]η απ Ὀΐ ναύγίνα πα] άϊδ [ν]π. 6 1Π5 ἴδ, 

20. Τπαίοὶ σαναύγμία πη ΟΠγ [άπ υττάϊδ]αη 5 ἴπα 5. ἀάαϊμάϊπι) 

ἾΔ1ι ρσαίαιϊἀα ἴπ ἰδ νη (οἰπάϊ ἴῃ ΒΗ Πδ πὶ 



ἘΡΗ. 1, 8---20. 

τῶν παραπτωμάτων, χατὰ τὸ πλοῦτος 

ἐἮΝ εχέω αὑτοῦ, 
ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πά- 

ΕῚ ἍΝ χαὶ φρονήσει, 

9. Γγωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ 
ϑελήματος αὐτοῦ, χατὰ τὴν εὐδοχίαν 
αὐτοῦ, ἣν προέϑετο ἐν αὐτῷ 

10. Πὶς οἰχονομίαν τοῦ πληρώματος 
τῶν χαιρῶν, ἀναχεφαλαιώσασϑαι τὰ 
πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐν τοῖς οὐ- 
ραγοῖς χαὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆ:, ἐν αὐτῷ, 

11. Ἐν ᾧ καὶ ἐχληρώϑημεν προορι- 
σϑέντες χατὰ πρόϑεσιν τοῦ τὰ πάντα 

ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ ϑε- 
λήματος αὐτοῦ, 

12. Εἷς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἷς ἔπαινον 
δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικχότας ἐν τῷ 
Χριστῷ 

13. Ἐν ᾧ 
ἌἍ 

καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες 
τὸν λόγον τῆς ἀληϑείας, τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ χαὶ πιστεύ- 
σαντες ἐσφραγίσϑητε τῷ πνεύματι τῆς 
ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 

14. Ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς χ“ληρονο- 
μίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περι- 
ποιήσεως, εὶς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 

15. Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν 
χαϑ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ ᾿Πησοῦ 
χαὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἷς πᾶντας τοὺς 
ἁγίους, 

16. Οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ 
ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ 
τῶν προσευχῶν μου, 

17. Ἵνα ὁ ϑεὸς τοῦ χυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, 

δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας χαὶ ἀποχα- 
λύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 

18. Πεφωτισμένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
τῆς χαρδίας ὑμῶν, εἷς τὸ εἰδέγαι ὑ ὑμᾶς 
τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς χλήσεως αὐτοῦ, 
χαὺ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς χλη- 
ρογομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 

19. Καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεϑος 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ὑμᾶς τοὺς πι-- 

'στεύοντας χατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ χρά- 
τους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 

20. Ἣν ἐνήργησεν ἕν τῷ Χριστῷ, 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεχρῶν, καὶ ἐχάϑισεν 
ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουραγίοις, 
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[δου ἄστη αἰν εἶαβ σταΐίαθ οἷπβ, 

Θυδο [ροτθαη αν ἴῃ ποθὶ5 ἴῃ οτηηὶ 
[ρ᾿θηύϊα, οὐ ρυπαθηίία, 

Ὁύ πούυτη [φοθγθὺ πο ΓΔΟΥδυ ματα 
γοϊαηὐα ϊς [δ 6, [Θοιπ στη θΟπὰπι ρ]8- 

οΟἰδαπη οἷὰβ αποά Ῥγοροίαϊυ ἴῃ 6Ὸ 

[πῃ ἀἰβρθηἊὐϊοπθπι Ῥ] αἰ Ἰηϊ5. ἐθτη- 

ΡΟΙΆΠΊ, 1ΠΠΓΔΌΤΑΥΘ ομηπΐα ἴη ΟἸΥΠΠ}ἴο, 

αὰδ8 1π 086]15 οὐ αὑδθ ἰπ ὑθιτὰ [ἀηύ, 
1π Ἰρίο, 

Ιῃ το οὐΐϊδιη [οὔθ σοσϑύϊ [ὩΠητ5, 

ῬΥΔΘα ΘΓ ἰπϑὺϊ [δου πα πτη ῬΥΟΡΟΓ δ ΠπΔ οἷ τι5 

Ὁ] οπηηΐδ, ΟΡΟΥΔύαΙ [ΘΟ Πα πη ΘΟῊ [1 πὴ 
γοϊαπίαςϊα [86 : 

Ὁ ἤπιιβ ἴπ ᾿δπάθμῃ ρ]ουϊαθ οἷα, ααϊ 

δηΐθ [ρϑυδυίσησβ ἴῃ ΟἸτ ΓΟ, 

Ιῃ αὰο0 οὖ τοβ, σπὶ Δα 1 {{61}5 σΘΥΒΌΤΩ 
νου δ 5, θυδηρο]ἑατη [Δ}π|15 σϑίγαθ, ἴῃ 

αὰοὸ οὐ ογθαθηΐθβ [Ἰρπδί οἰ [ρἰ τα 
ῬΙΟΤΆ ΠΟ πΙ5 [ἃ πούο, 

Θαΐ ον φίρῃιβ πουθαϊ δίϊ5. πο[γ86 ἰῃ 
τ αἀθτηρύϊομθυη Δα 1015, ἴῃ ἰδ ἀθηη 

σου θ Ἰρ[1ὰ5. 
Ῥτορύίθσθα οὖ 60ο, διάϊθηβ ἤάθι υϑ- 

[γϑτη 4ὰ86 οἵδ ἴῃ ἀουτηῖπο ἴοϑία οὐ ἀϊ- 
Ἰθούϊομ μι ἰπΠ ΟΠΊΠ65 ἰδποίοβ, 

Νοι οοἰο ογαίϊδβ ΔρΘἢ5 ΡῬΓῸ Ὑ0}]15, 
ΤΠ] ΘΠΊΟΥ8.ΠΔ ὙΘΙΟΙ ἴδιο θ 5 ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΙΟΙΗΪ ΒῈ5 
ΠΊ6Ϊ5, 

Πὲ ἄδθὰβ ἀουλη! ποί] [Ιοἷὰ ΟἸτΙ ΓΙ, 

Ῥδίθυ ρίουϊδθ, ἀθὺ νοῦὶβ [ρὶ γἰθαπι [ἀΡ161- 
ἐϊδθ οὖ ὑϑυθδύϊοηϊβ ἴῃ ΔΡΉΪ]Ο0Π6 οἰαϑ, 

Τη]υτηϊμαίοβ οἶος ΟΟΥΪ5 σοί, αὖ 

Γοἰαίβ ααδθ ἢ ρθβ γσοσδέϊοηβ οἰτι5, 4188 

αἀἰνι186 ροἹοταθ Πουθαϊυα δ οἰὰβ ἰῃ ΓΔ οὐ 5, 

Εῤ συδθ [1 [ΡΟΥΘ ΙΠ ΘΠ 5 τπιδοηϊθαο 
γἰσύαὐ5 οἷα ἴῃ ΠΟΒ αἱ ΟΥΘαΙ ΔἸ πηὰβ [6- 

ΟΠ ἄστη Ορογϑύϊομθτη ροίθηὐίαθ υἱγύαί 5 

Θ᾽ 8, 

Θαδηι ορογδύιβ ον ἴῃ ΟΒτ το, [ἀ50]- 
ὑδη5 {Πὰτὰ ἃ τηουύαϊβ οὖ ΘΟ ΓΘ η5 δά 

ἀοχύρθσαπι [ἀᾶπ| ἴῃ Ο86]6 Ὁ 5 



488 ἘΡΕΓ 591. ΟΝ: 

Ι, 21. Ὁ αι αἱἹάϊχδ γοϊ κήδ 141 νδ ἀπ η] ὃ 14}. πη μεδ 781} ἔγά) παν ὃ 
781} αἱ]άϊζβ παιηπὰ παιηηϊάϊζα πὶ ὑπαξάϊηοὶ ἴῃ ὑπδηιπια ἀϊνα, δκ 18} 

Ἰὴ ὑπδιηπηα δηδΥ δἰ γἐΪπ, 

22. {81} 411᾿ υἱμιηάϊνιἀα. αὐ ἐδίππθ Ἰτητηὰ 781} ἴπα αἰραῦ πάθοι ἢ 

ὉΪᾺΥ 11 Δἰκκ]α]δη, 

23. Κ'δὶ 1{Ὁ 161κ 15, {011 ἐπ15 4114 ἴπ δ]]άϊπι τ Ὁ]]} 8 Πα |Π5. 

Π, 1. 7161} ἴΖν!β νἱ!ϑηάδη5 ἀάαίμδηβ τα! ἀ δ αϊ πη 78 ἔγανύν ἰϊπι 1Ζ-- 

γαγάϊῃῃ, 

2. ἴη {πάϊπιοὶ [πη] Ἰάα]δἀπεἢ ὈΪ {π|χάϊ αἱ ἀάϊ (Π15 ἀϊν!5 " ὈΪ τοὶκ 

γ] ἀα η]15 Ἰαϊάπβ, δμτηΐηβ {π|5 πὰ γαύγκ) Πα] η5. ἴῃ (ἀΠῸΠΔ πηρᾶ- 

Ἰάπ οΙηά 5, 

3, ἴη ἐπάϊποϊ 181} νοὶβ 4111} πβηηδίθπη (ἀπιδη ἴπ ἸαΠΓὰπ| 161 Κὶ5 

πη γ15. άπ] ηδη5 ν]]Δη5 Ἐ 161 Κ8 18} ραμηπθ, 14} νόαπι Ἐ ΥἹ[04] 

Ῥαγπᾶ Παἰϊχὶβ, [ναίνδ 18} {πάϊ δηϊπαγάϊ. 

4. ἴξζῃ σα σαθοῖὶσβ νι πηᾶ5 ἴῃ δυιηδ δἰ γίοίη ἴῃ {πἰΖὸβ τηδπαρὸῃβ 

Εγτιας νόβ( 15) Ἐ, ἴπ ἐμπιζΖάϊοι Ἐ ἔγη δας, πΠ8, 

ὅ, 761. νἱίαπάδηβ ᾧπ5 ἀάμπίπαηβ ἔγαναύγ ἰϊπὶ τ] Πρ Κυ να ὉΠ5 

ΑἸ άπ (απίτάϊ Π]α ἘΞ σδηδ[άϊ !), 

θΘ. 941} πε πυγγάϊ 148 Δ τ Πραίδεϊαα ἘΞ ἴῃ Βα Καπάάϊπηι ἴῃ 

Ομ άπ ἴδία, 
ἴ. ἘΠ᾿ δἰάπρ]άϊ ἴπ 4]41π| ἐπάϊπι δηαρσασσαπάθίτη πἰαγαία δα 61 Π5 

δη[άϊ5. (οἰπάϊζοβ ἴη [(ὁ]θίπ ὈΪ ἀπ5 ἴη ΟΠ άα δία. 

8. ὕίδ δηίάϊ {Πα 0} ἘΞ ραηδίἀάϊ {παῖ} σαϊάθθοιη, 14 ὑπαΐα πὶ 

5 Ἰ1ΖΥΪ5, [841] ραυΐῃβ ρὶρὰ ἸΤ|Ὁ; 

9, Ν ἃ ναὐγ νᾶ; οἱ ἤναβ8 πὶ ῃγόράϊ, 

10. ΑΙ 15 γα Ἐ ἰάσϊ, σακαραπάϊ ἴῃ ΟΠ άα ἴα ἄπ ναύγίι- 

γαπὶ ροαάϊπι Ἐ, ποδὶ αὐγαρσαιηδηνία σας, οἱ ἴῃ ἐπάϊπι ρσαρσσάϊπηδ. 

11. Τα ὃ σαπηαποὶ, ἐπαίοὶ 785 (μπυἀ5. ΠΠπ] 8 ἴπ Ἰοῖκα νᾶ- 
τα ἢ Ἐ, παμπιηϊάδηβ πηθὶπηάϊξαπάϊ ἔγαμη {π|Ζάϊ παμπιπϊάδη Ὀἰπιάϊ ἴῃ 

Ιοῖκα παπααυναύγῃί. 



ἘΡΗ. 1,21 --- 

Ι, 21. Ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξου- 
σίας χαὶ δυνάμεως χαὶ χυριότητος χαὶ 

παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μό- 
γον ἂν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ 
μέλλοντι. 

22, Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ, χαὶ αὐτὸν ἔδωχεν χεφρα- 
λὴν ὑπὲρ πάντα τὴ ἐχχλησίᾳ, 

23. Ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ 
πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πλη- 
ροουμέγου. 

Π,1. Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεχροὺς τοῖς πα- 
ραπτώμασιν χαὶ ταῖς ἁμαρτίαις (ὑμῶν), 

2. Ἔν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε χατὰ 
τὸν αἰῶνα τοῦ χόσμου τούτου, χατὰ 
τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, 

τοὺ πγεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν 
τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειϑείας, 

8, Ἐν οἷς χαὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστρά- 
φημέν ποτὲ ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς 
σαρχὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ ϑελήματα 

τῆς σαρπὸς χοαὶ τῶν διανοιῶν, χαὶ ἡμεὲν 

τέχνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποὶ" 

4. Ὃ δὲ ϑεὸς, πλούσιος ὧν ὃν ἐλέει, 
διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγά- 
πησεν ἡμᾶς, 

ὅ. Καὶ ὄντας ἡμᾶς νεχροὺς τοῖς πα- 
ραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χρι- 
στῷ, (χάριτί ἔστε σεσωσμέγοι), 

θ. Καὶ συνήγειρεν χαὶ συγεχάϑισεν 
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χοιστῷ Ἰησοῦ, 

ἢ. Ἵνα ἐνδείξηται ἔν τοῖς αἰῶσιν 
τοῖς ἐπερχομένοις τὸ(ν) ὑπερβάλλογ(τα) 
πλοῦτος (πλοῦτον) τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν 
χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χοιστῷ Ἰησοῦ. 

8. Τῇ γὰρ χάριτί ἔστε σεσωσμέγοι 
διὰ τῆς πίστεως χαὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, 
ϑεοῦ τὸ δῶρον. 

9. Οὐχ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις χαυ- 
χήσηται" 

10. 4ὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, χτι- 
σϑέντες ἐν Χοιστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις 
ἀγαϑοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ ϑεὸς, ἵνα 
ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 

11. Διὸ μνημονεύετε, ὅτι ποτὲ ὑμεῖς 
τὰ ἔϑνη ἐν σαρχί, οἱ λεγόμεγοι ἀσρο- 
βυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς 

ἐν σαρχὶ χειροποιήτου, 
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ΌΡΥα, ΟΠΊΠΘ τ ῬΥΪποραύαπ) οὐ ροΐο- 

([αΐθπὰ οὐ υἱχύαϊθη. οὐ ἀἀοτηϊη δ. 6 ΠῚ 

οὐ ΟΠΠΘ. ΠΟΙΠΘῚ απο ποΙηϊπαῦα" ΠΟῚ 

[Ὁ]ὰπι ἴῃ μοΟ ἴα θουϊο [6 οὐ ἴῃ ἕαΐαγο, 

ΕΛ οἵππΐα [(ἀδϊθοὶῦ [Ὁ φῬϑαϊθὰ5 οἷὰβ, 

οὐ ᾿ρίατη ἀθαϊῦ οαρὰῦ [ὈΡΥὰ οπηπὶὰ 60- 

ΟΙ6 (186, 

Οδο οἵδ δορὰ ᾿ρ 15, ΡΙ ΘΕ 40. οἷτι5 

4] οπιπΐα ἰπ ΟΠΠηἰ 5. Δα τη ρ] δὕ ΠΤ, 

ΕΓ νοϑ, οὐτπῃ οἰουϊβ πηοῦύαϊ ἀθ] οὐδ οὐ 

ΡΘΟΟδΟΙ5. ὙΘΙΕΓΙΒ, 

Τπῃ ααἰθὰβ 8] 4 πο Διλθυ] [185 [6- 
σαπάπτη [Δ ΘΟαΪα] Τὰ πμϊ Παϊὰ5, [ς6- 

οὐπάππηι ρυϊποῖροια ρούθ δ 5 ΔΘ υῖβ Παΐπ5, 

(ρἰστδαβ. ααἱ πὸ Ορούδύαν ἴῃ Π]Ϊο5. αἸἢ- 

Πάσδηίδο ; 

Ιπ αυϊραβ οὐ ΠῸ5 ΟἸΏΠ65 Δ᾽] 8 60᾽ 

Ομ οἰ [ἀπ]8 ἴῃ ἀρ ΘΥ5 ΟΔΓΠΪ5 

ποίϊταθ, ἰαᾳοϊθπηίθϑ σοϊαηύδίθη ΟΔΙΏΪ5. οὗ 

οορι αὐϊοπατη,, οὐ δυᾶσηιβ παίματα ΗΠ] 

ἰγὰθ [ἰοαὺ οὐ οθύθυϊ. 

Τὴ θὰ δαύθπα ααὶ ἀἰνθβ δἱθψ ἴπ τη ἴου]- 
οΟΥΪ8, ῥτορίθυ πἰπηΐδτη οι δύθιη [γα 

αὰᾷ ΑἸ]οχὶῦ. ΠΟ8, 

ΕΠ οὰτῃ οἰβσητιβ πιουύαὶ ρθοοδίϊξ, 60Π- 

γἰνιποανιῦ πὸρ ΟΕ 0, σταύϊδ, οἰ15 [4]- 

γδίὺϊ, 

ΕΠ οοηγϑίαβοϊξανι!ῦ οὐ οοπίθοσθ ἔθοϊὑ 

ἴθ Οδο οἰ θα5 π᾿ ΟΕγο Τοία, 

Ὁὺ οἰξοδ ἀογθῦ πη [!Ὰ 60 }15 [ἀΡ ΘΥυ Θ 16 ῃ- 

Εἰῦὰ5 Δραπάδπύθβ αἰν 185 στδίϊαθ [80 
ἴπ θοηϊξαίθ [ὈΡΘΟῚ πὸ5 ἰπ ΟΒτ το [ο6[α. 

ατδύϊα, ϑηΐῃ οἰθβ [(Ἰναῦ ΡῈ βάθη; 

οὐ ποὺ ποῃ οχ υοϑὶβ, αἀϑὶ Θῃ1π ἀομαπι δ[Ὁ: 

ΝΟΠ 6Χ ΟΡΘΥΡιι5, αὖ Π6 415 ο]ουθἰα : 

ΤρΙα5. Θηΐτη [ἀπλὰ8 ἔαούατα, ογθαύϊ ἴῃ 
ΟἸγ ΠΟ Το 'ἴπ ΟρΘΙθαΒ ὈΟΠΪΒ, 488 

ΡΓΔοραγαγὶῦ ἀθὰβ αὖ 1π 1115 Δι θ. 6 ΠΊ05. 

Ῥγορίου πο πιοπηοτθβ ἰού απο 

ΔΙΙααδ 40 τὸ σοηύθβ ἴῃ ΟΔγΠ6, αἱ αἰ- 
οἰπηϊπὶ ργϑθρυύίαπι 80 δῶ απ86 ἀϊοϊαν 

ΟἸΓΟΌΤΟΙ ἾΟ ἴῃ ΟαΥπ6 τιϑπὰ ἴδούδ, 



400 ἘΡΗ 2:2: 5.1; 

Π, 12. τι νδίαὐπι ἐμδῃ ἴῃ 7ἀϊπαπηπια πηδ]α ἵππὴ Ἐ ΟἸΥ π Ἐ ἐγαπιαίη]άϊ 
᾿ΒΠΙΘ 5 Τα ]15. 78} σαίτοὶς σαπάϊυδ ἐγάπ[ἴ615, νη ἢἰ Παραπάδηβ δῇ 

᾿βαδαϊάπαϊ ἴῃ τηδηδίδαάϊ. 

18. ἴῃ πὰ Γἀἱ, ἵπ Ομν άπ ἴόία 765, Παζοὶ {Ἰπ]ὰ νϑια ἢ ἔαίγγα, 
ναύγ μα} πόηνα ἴῃ δ] έμα ΟΠ άπ. 

14. 88. ἀὰκ ΤῸ ρσαναίνῃ! πη!ᾶγ, (οὶ σαίανια ἐμὸ θὰ ἀὰ (Ἀπηΐπ 

74} τ ραγάανδα α) ἔα Πῦβ. ρσαϊαίταπαβ, - 

452, Ὲ Ἰ]αΐῃνα, 8δη8, [Θἴ Κα [Θ᾽ παιητηδ, υἱοί δηαθαίπὸ (1η}) σαγάϊαθ]-- 

ὨΪΠῚ σαίδίγαπα5, οἱ ἐπδη8 ὑνδὴβ σαίκορὶ ἴῃ [15 ΠΙΌΪῃ ἀὰ ἀϊπαμηη18, 

Π]Ε] ΔΙ Π1ἃ ΠΠ]8ΠΠ, γαύγκἼη 5. σαναίγιηὶ, 

10. {1 ραβῃδαδαϊ ὑΠπαηβ θᾶπ8. ἴπ ἀϊηδπηηδ 1οἶκα σαΐπα ἐπαίγῃ 

Βαϊσαη, δἰ] ῃδηα 5 Ἐ Ε]αίηνα ἴπ [15 ΠΙΌΙη. 

11. 91} Κυϊπηδηᾶβ νδἰ]απηδυῖα σαναίγι μη! ἴΖνβ, [αζθὶ ἔαίττα 8} 
θαναίγ (1 ἐπάϊπη, ἴΖρὶ Ἐ πᾶῆνα ; 

18. ὕϊδ {πᾶ1Ὁ}} ἴπα Παραπὶ αἰραρο Βαϊ δίῃβ ἴπ ἀϊηδιησηα ΔὨΠΙΪη 
ἀὰ δἰίη. 

19. Βάϊ πὰ 1 Ἐ πἰ ΠἼα ραίθοῖβ 78} ἃ] ακαη)άϊ ἘΚ, ἂδκ Π]αίῃ ρά-- 
Ὀάμγρ]Δη5. {πάϊπι γϑῖ δ πη 7841} Ἰηρσαγά]δηβ σαί, 

20. Αμαϊίπηνἀάϊ δηὰ ογυαηδανααα]άα ἀραύϊιαλ!δ [4}} ργαύείδ, αἱ 

νυ] ϑηα]η φὐ μα Π} {Ἐἰπ ναἰ αΓΓάϊπα ΠΠΠΪη ΟὨγ άπ ἴδία, 

21. ἴπ ὑπαπημπθῖ, 811 ραὐϊπηγ]ὃ ραραι!ὺαα, ναμ ἢ ἀὰ 41} νοἰμάϊ 

ἴη ἔάυ]ίη, 

22. ἴη ἐπαμπηπιδὶ [8}} 788 τ] σα την 41 {ΠΠαὐ ἀα ὙΠῸ: σας 
ἴῃ ΔΙΠΉη. 

ΠῚ, 1. ἴη υπἰχόζοὶ ναϊμιάϊς Ἐ Ἰκ Ῥαν]ὰβ θαπάϊα ΟΠ γε άπ ἰὀ[αϊβ. ἴπ 

ἸΖζναῦῶ {πιπαῦ, 

ὦ. Ζαθάϊ (νϑυμαύ) μάυ(Ἰἀ δά! ἢ} [αύγαραρρί συΐῃθ δηζιάϊβ, [δἱ 
δἰθαηα ΤῸ 1185 ἴπ ἴζΖνὶβ, 

3. Ὁπύδ ὈΪ δΔπαβα]οηάϊ ρακδηπίάα νὰ 5 τηἷβ (ὁ γὰηα, νὰ ἐαύνα- 

ΘΠ] 144 ἴῃ 6101] Π]Π18,, 

4. Τ)αϊῃύπῃδ οἱ [Ἰρρνδηάδηβ πιᾶρθὶι ἢ ἔταϊμαη [τἀ θη πηρίπάϊ 



ἘΡΗ͂. 2, 12---8, 4. 

Π, 19, Ὅτι ἦτε (ἐν) τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ 
χωρὶς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς 

πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ χαὶ ξένοι τῶν 
διαϑηχῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ 
ἔχοντες χαὶ ἄϑεοι ἐν τῷ χόσμῳ᾽" 

18. Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς 
οἵ ποτὲ ὄντες μαχρὰν ἐγγὺς ἐγενήϑητε 
ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 
᾿ 14. “Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἢ εἰρήνη ἡμῶν, 
ὃ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν χαὶ τὸ με- 
σότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 

18. Τὴν ἔχϑραν, ἐν τῇ σαρχὶ αὐτοῦ 
τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν 
καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο χτίσῃ ἐν 
ἑαυτῷ εἰς ἕγα χαινὸν ἄνϑρωπον, ποιῶν 
εἰρήνην, 

10. Καὶ ἀποχαταλλάξῃ τοὺς ἀμφο- 
τέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ 
σταυροῦ, ἀποχτείνας τὴν ἔχϑραν ἐν 

ἀρὴν, , 
αὐτῷ. 
, 11. Καὶ ἐλϑὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην 
υμῖν τοῖς μαχραν καὶ (εἸρηνὴην) τοῖς 

ἐγγύς, 
18. Ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προς- 

ἀγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι 
πρὸς τὸν πατέρα. 

19. ρα οὖν οὐχέτι ἐστὲ ξένοι χαὶ 
πάροιχοι, ἀλλ ἐστὲ συμπολῖται τῶν 
ἁγίων χαὶ οἰχεῖοι τοῦ ϑεοῦ, 

20. ᾿Εποιχοδομηϑέντες ἐπὶ τῷ 9ε- 
μελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 
ὄντος ἀχρογωγιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ 
Ἰησοῦ, ' 

21. Ἔν ᾧ πᾶσα [ἡ] οἰκοδομὴ συναρ- 
μολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν 

κυρίῳ, μῶν 
22. Ἔν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖ- 

σϑε εὶς χατοιχητήριον τοῦ ϑεοῦ ἐν 
πγεύματι. 

ΠΠ,1. Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέ- 
σμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ἱμῶν 
τῶν ἐϑνῶν -- 

ὦ. ΓΤ γε ἠκούσατε τὴν οἱχονομίαν 
τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τῆς δοϑείσης μοι 
εἷς ὑμᾶς, 

8. Ὅτι χατὰ ἀποχάλυψιν ἐγνωρίσϑη 
μοι τὸ μυστήριον, χαϑὼς προέγραψνα 
ἐν ὀλίγῳ, 

4, Πρὸς ὃ δύνασϑε ἀναγινώσκοντες 
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Θυΐα ογδύϊβ 1110 ἴῃ ἐθυηροῦο [πὸ ΟἸτὶ- 
[ἢο,. Δ᾽Ιθηδύϊ ἃ σοηνθγίαίοπθ ΠΙΆ] οὐ 

Βοίρίἑθβ. ὑθίψαπηθηθοτιιμ Ῥτουη [ΠΟ 5, 
ἔῬΘ ἢ 0 Βα θΘη65 οὐ [ἴπ6 ἄθο ἴῃ πηηάο: 

Ναπο δαύθμηι ἴῃ ΟὨΥ ΓΟ Το σὸς αὶ 
ΔΙ σα μο Θγαύϊβ Ιοηρθ, ἴαοϊ 6 8 ῬΤῸΡῸ 
ἴῃ [Δηρσαΐϊηθ ΟΠ. 

Τρί8 οἵδ. δηΐπη ρᾶὰχ ποίϊγα, «αὶ ἔθοϊὑ 

αὐγϑα 6 ὉΠῸΠῚ, Θὗ τηθάϊατπη ῬδΙΘίθ πὶ 

τη ΔΟΟΥΪΔ 6 [Ὁ]ν ΘΗ, 

ΤηϊτηἸ οἰὑϊαι5 'π ΟΔΤΠ6 [ἀ8, ἸΘΟ ΘΙ Π181- 

ἀδίύοταπι ἀθογούϊβ θυϑοῦδηβ, αὖ ἀπος 60Π- 

αἀαὺ ἴπ (ϑπηθὺ ἱρίο ἴῃ ὉΠῚΠῚ ΠΟΥᾺΠῚ ΠΟ- 

ΠΊΪΠΘΙῚ., ἴδοίθ 8 Ῥ8ΟΘΠῚ, 

Εῤ τϑοοποι]θὺ δηθο5 ἴπΠ ὍΠῸ ΟΟΥΡΟΙΘ 

ἄθο Ῥ6Ὶ οὐ 6 ΠῚ, ἱπύθυ ἢ ΟἾ Θ 5. 1Π] 1 ΟἸ 1 8 Πη 

ἴῃ [οπχθὺ Ἰρίο. 

ΕΛ σϑῃΐθηβ θυδηρ ]Ζαυ!ὺ ρῬϑΟΘΙη γΟ 15 
4α] Ιοπρθ ἔπ [5 οὐ ρϑοθιη δῖβ (αἱ ΡΙΟΡΘ, 

Θυο 8 Π| ΡΘΥ ᾿ρΡίαπι ΠΔΌΘτ ὰ5 ΔΟΟ ΘΠ] 

ΔΡῚθΟ ἴῃ ἀΠῸ [ρισα δα Ρδίγθμι. 

ΕΥρο 18Π1| ΠῸῚ οἰ Ποίριθ5 οὐ δά- 

γ6η86, ἰβἃ οἰθι5 οἷσθβ ἰᾳποίοσαπι οὗ 

ἀοχηθ[]οἱ ἀεὶ, 
Βαροτιδθαϊβοαι [ὈΡΟῚ ππἀδηηθηύαπι 

ΔΡΟΓΓΟ]ΟΤατα οὐ ΡΥ ΘΔ .Π1, ἱρ[Ὸ [ὈΠΊΠηΟ 

ΔΠΘΌΪΔΥΙ Ἰαρὶάθ ΟἸγο [Ιοία, 

Ιὴ αοὸ ΟἸηΠἶβ δραϊῆοδίϊο οοπίγαούδ, 
οΥ̓ΘΙοἷὐ ἴῃ ἐθιηρί απ [Δ ποὔΠ 'π ἀοΠΊΪΠΟ, 

Ιῃ αὰο δὲ νοβ οοδϑαϊ οδυηϊηὶ ἰπ ΠδΡ]- 

ὑοῦ ]ατη αὶ ἴῃ [ρὶσῖθπι. 

Ηυΐϊὰβ τοὶ ργαύϊα θρὸ Ῥδαϊαβ υἱπούπε 
ΟἸΡΙΓΕῚ Τρία ῬΥῸ τ θὶβ σϑῃθαξ, 

51 ἐδυηθη ΔΙ [Ὀἰ5 αἰ βρη Γαὐΐοπ ΠῚ οτᾶ- 
ἰϊ86 ἄἀθὶ ἀπ86 ἀδίδ οἱ τηϊηὶ ἴῃ στο ίδ, 

Θαοπΐδπι [Θουπἄππι τϑυϑ]δύϊο ΘΠ] ΠῸ- 

ἔπη τ ηἱ ἐδοΐαπη οἱ Γἀογαταθηΐαμη, [Οὐ 

[ἀργὰ [ΟΥΡΙ ἴῃ ὈΓΘΥΙ, 
Ῥγοὰῦ ρούοι5 Ιϑρϑηΐθβ ἰπύθ]θρ  γΘ 



402 ἘΡΗ. 38, ὅ---Ἴ8. 

ἴῃ ταπάϊ ΟΠ άπ, 

ΠῚ, ὅ. Τμαίοὶ δηὐπαγάϊπη δ] αϊτη πὶ Καπίῃ νὰβ [ΠΠῸΠΔ Τηδηπᾶ, [ναΐνα 

ἤὰ ΔηΔΠΙΠ {Ὁ {πΠάϊπη γϑῖπαπὶ 15 δραύίταί!απη [14 ργαύδίαμη ἴῃ 

ΔΉ ΠΉΪΠ, 

06. Ὑιηδη {ππαῦθ σδι)] 5. 7811 ρ] ΘΙ Κδη5. 18} σαάά!]δη5 σά 15 

18. ἴῃ ΟΠ άπ ἰδία ἐπαίγῃ δἰναρρα!]]ὸη, 

ἡ. ὙΤηϊχοζοι ναγῖ δπαθαῃΐβ Ἰκ ὈΪ οὶθάϊ δηξάϊ5 σαῦπβ {Π|Ζά! οἹ- 

Ῥδηδη τη15 ὈΪ ἰῦ]α τηδηάϊ5 ἴ5. 

8. ΜΙβ, ἐπαηπηα πἀπααγά 1 ἘΞ Δ] άϊχὸ ἐπὶχὸ νοὶ παπᾶ, δἰρίθδηδ 

γαΥΐ δη 5 (ὁ, ἴῃ ἐπ] ἀπ νι] τηδυ]αη ὑπὸ πηΐαϊ] ἀ{{ΠΔὸπ ραθθίη 

ΟΠ} άπ5, 

9. 7941} Τπ|Π0}Π}]|8Π Δ]18Δη58, ἤν]Π61κ ὑπαΐα [αύταραρο] τὰπῦβ ἐπ 1ΖῸ 8 

σϑία] σἸηη5. ἔγατη ἀϊνϑηι ἴῃ σαΐῃα ἐμδιητηα 8116 σαί Κρ] πάη, 

10. ΕῚ Καπηϊ ἢ ν Π πὰ τϑΚ] πὶ 14} νδ] πη) πη ἴῃ {Ππαὶπ ὨΪΠη1-- 

πακαπᾶδηι {παίγἢ δἰκκ] 5] ὃπ, (ὁ Βα άπ Ἐ Παπάπρθὶ σαί, 

11. ΒΙ ππὰπα ἀϊνᾶ, ἐπαποὶ σαΐανι δ ἴῃ Ομ άπ ἴα ἐγάυ]ϊπ ἀπ- 

(Δ διητηδ, 

12. ἴη {μαμηπιοὶ Παῦδιη ὈΔΙΠοΐπ, [{γ61}Π8}5] ὅ (048) δίραρα. ἴῃ 

ἰγάπάϊπάϊ {παΐτἢ σα]άπι θη ἴ85. 

13. ἴη {πϊΖο() Ἐ ὈΙά]α, πὶ ναίγε βάλε ἀβρυιἀ]απβ ἴῃ ἀρ] πη πηϑὶ πάϊπι 

[αὐγ ἸΖνὶβ Ἐ, {μδίϑὶ ΤῸ σα] Πὰ5 ἸΖνδῦ. 

14. ἵπ {π|5 Ὀίαρα Κηΐνα πιοίπα ἄπ αἰξίη ἔγάμἠϊηβ πἀπίγῖβ [δα ΐβο. 

Ομ άπ, 

15. ἴ05 ὑπδιηπηοὶ 411 ἔδαγθ ἰδ ἴῃ ΕἸ πη, 14} ἃπα αἰγί μάϊ πδιηη]δάδ, 

10. ΕἸ ρθάϊ ἴχνὶβ ὈΪ σαθϑίη σνυϊἐπμάπβ [6] Π15 τηδῃξάϊ σαίνιπίῃ- 

Π8ὴ Ἐ ἐπα ΔΠΠΊΔη [οἰμαπα, ἴῃ ἸΠΠΙΠΊΔΠη ΙΠΔΠΠΔΠ, 

17. Βάσυπαηῃ ΟἸΥ τὰ {πὰ 17}} σα]άπθ θη ἴπ Πα γύαμη ἸΖναγάϊπ), 

18. ἴη ΙΔ νάϊ Ἐ, ραναύνε4άϊ Ἐ 141} ραία!αάϊ, οἱ Ἐ Ἰηᾶρϑι ἢ ρὰ- 
ἔλμδη ταὶ ἃ]]ἀϊπι {πιάϊπι νοϑίῃδιη, ἔνα [{1]|ά Ὀγάϊαθι 184} Ἐ Ἰασροὶ 



ἘΡΗ. 3, ὅ---18, 

γοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστη- 
ρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 
8. Ὁ ἑτέραις γενεαῖς οὐχ ἐγνωρίσϑη 
τοῖς ὑιοῖς τῶν ἀνϑρώπων, ὡς νῦν ἀπε- 
χαλίφϑη ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ χαὶ 
προφήταις ἐν πνεύματι, 

θ. Εἶναι τὰ ἔϑγνη συγχληρονόμα χαὶ 
σύσσωμα χαὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγε- 
λίας ἐν [τῷ] Χριστῷ (Ἰησοῦ) διὰ τοῦ 
εὐαγγελίου, 

ἡ. Οὗ ἐγενήϑην (ἐγενόμην) διάχο- 
γος χατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ 
ϑεοῦ τὴν δοϑεῖσάν μοι. χατὰ τὴν ἐνέρ- 
γειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

8, Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων 
ἁγίων ΓΕ ἡ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς 
ἔϑνεσιν εὐαγγελίσασϑαι τὸ(ν) ἀγεξιχ-- 
γίαστον πλοῦτος (πλοῦτον) τοῦ Χρι- 
στοῦ, 

9. Καὶ φωτίσαι πάντας, τίς ἡ οἶχο- 
γομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεχρυμι-- 
μένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ ϑεῷ τῷ 
τὰ πάντα χτίσαντι, 

10. Ἵνα γνωρισϑῆ νῦν ταῖς ἀρχαῖς 
χαὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 

διὰ τῆς ἐχχλησίας ἡ πολυποίχιλος σο- 
φία τοῦ ϑεοῦ, 

11. Κατὰ πρόϑεσιν τῶν αἰώνων, ἣν 

ἐποίησεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ πυρίῳ 
ἡμῶν, 

12. Ἐν ᾧ ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν χαὶ 

τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιϑήσει διὰ 
τῆς πίστεως αὐτοῦ. 

18. Διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγχαχεῖν ἐν 
ταῖς ϑλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις 
ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 

14. Τούτου χάριν χάμπτω τὰ γό- 
γνατά μου πρὸς τὸν πατέρα (τοῦ χυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ), 

16. Ἐξ οὗὑ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς 
χαὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 

106. Ἵνα δῴη ὑμῖν χατὰ τὸ(ν) πλοῦ- 
τος (Ξεπλοῦτογ) τῆς δόξης αὐτοῦ δυ- 
γάμει χραταιωϑῆγναι διὰ τοῦ πνεύμα- 
τος αὐτοῦ εἷς τὸν ἔσω ἄγϑρωπον, 

17. Κατοιχῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς 
πίστεως ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν, 

18. Ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμέγνοι χαὶ τε-- 
ϑεμελιωμένοι, ἕνα ἐξισχύσητε χαταλα- 
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Ρταἀθηδη τηθϑτη ἰπ τηγ[οτὶο ΟἾΥ ΓΕ, 

Θυοά 4115 ρϑηθυδύϊοηϊ θα5 ποῆ οἰ 

ἀρηϊατη ἢ}115 που πμπ πὶ, [Ἰοὰϊ πὰπο το- 
γοἰαύαπιη ον. [Δηοὐϊβ Δρο[[ο]]5. οἷα δῦ 
ῬΙΟΡΠούϊβ ἴῃ [ρἰ τα, 

ἘΠῚ ρϑηύθβ οοπούθάθβ οὖ Θοποορο- 
ΤΆ]65 οὖ σοηρδυδϊοῖρθ5 Ρτοχηΐ [ΠΟ ἢ5 ἴῃ 

ΟΠ το Ιοὰ ΡῈῚ Θυδηρο] τη, 

Οὐἰὰβ ἔαούιβ [ἀπὸ τη} 6 7 ΘΟ ἀγα 

ἀοηυτῃ σταίϊαθ ἀρὶ, ααδθ ἀδύδ, οἱ ταὶ ῃὶ 
[βοαπ ἀππὶ ΟΡ ύϊΟμΘὰ Ὑἰγϑα 5 οἰμβ. 

ΜΊΗΙ οἸηηΐθτη [ποίου απ ταϊηΐπηιο ἀδίᾶ 

οἰδ ργαύϊα μᾶθο, ἷἱπ ρϑηθθαβ ουϑηρε]ὶ- 
ΖΔ 76 Ἰηγθ 108. }1165 αἰν 0185 ΟἿ ΓΙ, 

ΕΛ ΤΠ] ΠΔΥΘ ΟἸΏΠ65 486 [1 ἀἴ5- 

Ῥϑη[αύϊο [ΔΟΥϑτηΘ ἡ ὩΌΒΟΟΠ ΑΙ 8. [46- 

ΟὉ]15 ἴῃ ἄθο ααἱϊ οτηηΐδ, ογθᾶυϊῦ; 

Ὁ0 ᾿Ἰπποίῤοίοαῦ ρυϊποὶρὶ θα5 οὐ ροίο[ἐἃ- 

{10 Ὸπ|5 1π 68 6] 6 [01 Ὀτ15 ῬῸΙ ΘΟΟ] [ἴδια τηυ]{ἰ- 

ουτηἶβ (ἀρ᾿θηὐϊα ἀοὶ, 

ϑθοση πὶ ΡΥ ΘΙ ΠΟ τα [ΔΘ ΟἸΙ]ΟΥ ΠῚ 
αύδτῃ ἔθοϊῦ ἰὰ ΟὨγΙδο Θὰ ἀοπηῖπο ποίτΟ ; 

Ιῃ απὸ ΠΑΡοΙηὰ5 βάἀποίδπι οὐ ΔΟΟΘ[[Ὁγη 
ἴη οοπῆάθρηϊια ΡΘΥΓ Πάρθηι. θἰτ|5. 

ῬΥΟΡίΟΥ ααοα Ῥοίο π6 ἀοθβοϊαιϊβ ἰη 

{1} α] Δ ! ΟΠ] 18 ΤηΘῖΒ ΡΙῸ τ θὶθ, 6080 

οἰ. ο]ουῖᾷ νϑ[{γἃ. 

Ηυΐϊὰβ τοὶ σταίϊα ἢἤθοίο σϑησδ τηθ8 

δα ρδίγθμ ἀοιηϊηὶ ποίιὶ! [Θὰ ΟἸΣΙΓ, 

ἘΣ 40 ΟἸΠΪΒ ρδύθυ δα 'ἴπ 086]15 οὐ 

πη ἰουγᾶ ΠΟΙ [ΕΙ, 

Οὺ ἀοὺ νοθὶβ [βουσπάθτῃ αἰν ἐϊ85 ρ]ουΐδ 8 
886 νἱτέαϊθ ΘΟΠΤΟΌΟΤΑΥ ΡΘΙ [ρα πὶ 

Οἰὰβ 1ἢ ᾿πύθυΟσ ἢ ΠΟΙΏΪΠΘΠΊ, 

Ἡδθιέατο ΟΠ στ [πὶ ΡΟ βάθη ἰπ 60 Υ- 
αἰθὰ5 υϑί 8, 

Ιῃ οατ αίθ τδάϊσαίὶ οὐ πηάδίΐ, αὖ 

ΡοΙ εἰ ΘοΙηρυΘ μθμάθτθ οαπη ομμῃΐθα8 



404 ἘΡΗ. 8, 19---4, 12. 

788 πάπποι 184 ἀϊαροὶ, 

1Π,19. Καπηδη ἐπὸ πἰαγαίἊἀπ ταϊ Κι] ὃπ ἐΠ18 Καπί 5. ἐαίῃνα Ἐ ΟἸτ]-- 
[[ἀπ8, οἱ {ΠΠπάϊ ἢ} Ἐ ἀὰ ἘΞ 41141 “]]π σαί 8. 

20. Αἰμέμαπ ἐπαπίπια τπδῃξοὶσίπ πᾶν 811 ἐάυ]αῃ τηάϊχὸ ἐπάπ Ὀἱ4- 

7α Ἐ ἀπ ἰπάπ ἢιδί μ͵]απὶ ὈΪ τπαμέάϊ {π|χάϊ νύν) θῖη ἴῃ ΠΠ5, 

21. ἵπηπια να] Ππ5. ἴῃ δἰκκδα]δη ἴῃ ΟὨγ άπ ἰδία ἘΞ Ἰῃ 8105. ἃ]- 

ἀϊη5 ἀϊνᾶ. Απηξη. ᾿ 

τπ τ; ΒΙά]α πὰ ἴνὶβ ἵκ Ὀαπᾶϊα ἴη ἔγάπ) πη, ναϊγέμαθα ραρραη {π1|- 

Ζὸβ Ἰαϊῃηθπάϊβ, {μι Ζάϊθι ας δα άϊ Π]α ἢ , 

2. ΜΙ αἱ]άϊ μάπποίηδϊ [411 Κνδίγγθίη, τὶ ἀβθοιπάϊ ἀβύμα]δη-- 

ἀδηβ ἸΖυὶβ πη ἴῃ ἔα ηνάϊ Ἔ, 

9, Τβαάπά]απαδηβ [αἰ ζαπη ἀϊπδιηπηα! Πα ΔΗ] η5. ἴῃ σαθπηα]άϊ ρ-- 
γα γ Π6 185: 

4. Αἴῃ 1εἰκ 781 ἀϊπβ αἴτημα, [γαίνδ δἰϊαϊμοδάϊ Π]αιι ἴῃ ἀΐπα νὅπ 
Ἰαϊ πδπά!ϊβ Ἰζναγάϊζοβ : 

ὅ, Αἴηβ ἔγάυ)α, ἀϊπα φαϊάπθθίηβ, ἀϊπα ἀάμπρβ!πβ8 ; 

θ. Αἴπβ συΐῃ 8} αἰία αἱ]άϊζδ, (ϑὶ αὔδν δἱ!άϊπι 78} ἀπᾶ 8]18Π8 
ἦ8 ἴπ 811ἀ1π| ὑπ8. 

τ. ἴθ ἀϊπηναν)αιημηδη πηίαγα αἰρίθαηα ΤῸ δη[5. Ὁ τηϊξαί ἢ οἱ θὸβ 

Ομ άαβ ; 

8. ἴῃ επϊζοὶ κυ Τὐϑιμοίσαμάβ ἴῃ μάπμ!πα ἀβμαπίῃ ΒαπΕ] 78} 

αὐ--σαῦ σι θῦβ. ΤηΔΠΉΔΙῊ.“ 

9, Ὑπαίΐαι]-ἰΠδῃ ἀϑίξάϊρσ, ἤν {{Ὸ πἰρθα ἐπαίθὶ 7188} αἰάϊο ἔαύν 15 

ἴῃ ἀπααγάϊ ὃ ἘΞ Αἰγ ῃδ8 ἢ 

10. ϑδβὶ αἰεάϊρ, (ὰ Ὁ 14} ἴαοὶ υϑδίξάϊο αἰ ἃ]1Δ 8 ΙΠΉΪΠΔΉ8, 

δἰ ἀϑ[Ὁ]Π14 δα] ΑἸ] αΐδ. 

11. 948} ΠΠἸΡὰ ραΐ [υἱηδηβ ἀραὐ(αύ]δηβ, [ατηδηζαί- ἴδῃ ργαύε-- 
ἴπη5, [ππδηβαίῃ-- πὰ πη αἰναρρα! ταη5, (πηδηβαίῃ-ἰΠὰπ Παίγ α] 5. 8} 

14 1{Ἀ}] 88, 

12. Ὅᾳπ υδίαύποὶη Ἐ νοὶ μάϊχὰ, ἄὰ ναύγ νὰ Δπα δ} .}15,Ὠ ἀὰ ἐἰπι- 

τοὶηάὶ 1οἰκὶ5 ΟΕ άπ; 



ἘΡΗ. 8, 19 ---4, 12. 

βέσϑαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις, τί τὸ 
πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάϑος χαὶ ὕψος, 

ΠῚ, 19. Τνῶνάι τε τὴν ὑπερβάλλουσαν 
τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, 
ἵνα πληρωϑῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα 
τοῦ ϑεοῦ. 

20. Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα 
ποιῆσαι ὑπερεχπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα 
ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἔνερ- 
γουμέγνην ἐν ἡμῖν, 

21. Αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ 
[καὶ] ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἷς πάσας τὰς 
γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων" ἀμήν. 

ΙΝ, 1. Παραχαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέ- 
σμιος ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς 
χλήσεως ἧς ἐκλήϑητε, 

2. Μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης χαὶ 

πραὕτητος, μετὰ μαχροϑυμίας, ἀνεχό- 
μενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 

8. Σπουδάζογτες τηρεῖν τὴν ἑνότητα 
τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 
εἰρήνης. 

4. Ἕν σώμα καὶ ἕν πγεῦμα, καϑὼς 
χαὶ ἐχλήϑητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς χλή- 
σεως ὑμῶν" 

5. Εἷς κύριος, μέα πίστις, ἕν βά- 

πτισμα " 
6. Εἷς ϑεὸς χαὶὺ πατὴο πάντων, ὁ 

ἐπὶ πάντων χαὶ διὰ πάντων χαὶ ἐν 
πᾶσιν (ἡμῖν -ε ὑμῖγ). 

. Ἑνὶ δὲ ἑχάστῳ ἡμῶν ἐδόϑη ἡ 
χάρις χατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ 

“Χοιστοῦ. 
8. Διὸ λέγει ναβὰς εἷς ὕψος ἡχμα- 

λώτευσεν αἰχμαλωσίαν, (χαὶ) ἔδωχεν 
δόματα τοῖς ἀνϑρώποις. 

9. Τὸ δὲ ἀνέβη, τί ἔστιν εἰ μὴ ὅτι 
καὶ χατέβη εἷς τὰ χατώτερα τῆς γῆς; 

10. Ὁ χαταβὰς, αὐτός ἔστιν χαὶ ὁ 
ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, 
ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 

11. Καὶ αὐτὸς ἔδωχεν τοὺς μὲν ἀπο- 
στόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ 
εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμέγας καὶ 
διδασχάλους, 

12. Πρὸς τὸν χαταρτισμὸν τῶν ἁγίων 
εἷς ἔργον διωχονίας, εἷς οἰχοδομὴν τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ, 
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[ηοὐϊθ αἀαδ [Ὁ Ἰαῤὑπάο οὐ Ἰοηρσίίααο 
οὐ [ὉὈ]Ϊπα5. οὐ Ῥγοϊα τη, 

δοῖτο οὐϊδιμ [ΡΥ θηΐθμι [οἰθηξϊδο 

οαγιὐαύθπι (ΠΥ {Ὁ}, αὖ ᾿πηρ] Θδυηϊπὶ ἴῃ ΟΤη- 

πῃ ΡῬΙΘηϊ πα] η6πὶ ἀθΙ. 

Ε1 δαύοταῃ 4ὰ] ροΐθῃβ οἱδ οπηηΐδ, ἴδ Ο 6 

[Ρουθ ἀδηΐου 4α8Ππ| θΘ ΐπηι5 δα 1η- 

ἐθ]] οί πηαβ [Θουηππι νἱγύπέξθιη αὰ86 οΡ6- 
ΤΑΣ ἴῃ ΠΟ], 

ΤΡ ρ]οτία ἴῃ 6οο]ο τα, οὐ 'ἴπ ΟΥ 00 

16 ἰπ ΟἸΠ65 ΘΟ ΠΘΥΔύΙ0η65 (Δ Θ0Ὰ]} [Δ6- 

ΟἸΪΟΥΙΠῚ., ΔΠΊΘΗ. 

ΟΡίβοσο ἰίδαιιθ σοβ ΘρΡῸ τυἱηοίιαβ 1 

ἀοταῖπο αὖ ἀἶρσῃθ διηρα]οἐϊβΒ νοσδίϊοηθ 

αὰ8 γοοδύϊ 6[{15, 

Οὐπὶ οἵπηὶ Βυπμ]ξαΐθ οὐ τηδηϊπϑύπ- 

ἀϊπθ, οὑπὶ ρδύϊθηὐία, [ἀρροτίϑηΐθβ ἰη- 

γί οοῖὴ ἴῃ Οδηϊαΐθ, 

ΟΠ ἴθύσαγθ ππἰαύθπι [ρ᾿ ΓΙ. ἴῃ 

γί ΠΟ] Ῥ8ΟΪΒ5. 

Τπυμη ΟΟΥ̓ΡῸΒ οὐ ὑπῸ5 [ρἰγιία5, Ποαὺ 

γοσαίϊ οἰτβ ἴῃ ἀπ [ρ6 νοοδύϊοηϊβ γϑ[Γ8 6. 

Τπ5 ἀοπηϊηαβ, ὑπἃ ἢά65, ἁπὰπ Ὀ8- 

Ρὑϊ[π|8, 

ὕπ5 ἄδιβ οὖ ρδύθι. οτημΐαπι, αα] [ἃ - 
ῬΘΙ ΟἸΠΠ65 δὖ Ρ6Ὶ ΟΠπΊηΐᾶ οὗ ἴῃ ΟἸΠΗΪΡᾺΒ 

ΟΡΙ5. ἢ 

τπϊσυίψαθ δαΐθμη ποίίιιμη ἀδία, οἱ 

στδίϊα, [δου μἀππα τηθη!ὑγᾶπιὶ ἀοπδύϊομἱ 5 

ΟΠ, 
Ῥτορύοι ᾳαοά ἀἸο Αἰ ΘΟ ά6η5 ἴῃ ΔΙ Π| 

οδρύϊναμῃ ἀυχὶὺ οαρ(ϊνι αΐθπι, ἀθΘαϊῦ θοπἃ 

ΒΟΙΆΪ ΠΡ. 

Θυοά δυΐοπι δἰσοπαϊῦ, ααἱὰ οἵ. ἱ[Ὶ 

ααοά οὐ ἀδίοθηιῦ ἴῃ ἸΠΐθυΊΟσο5 ργίθβ 
(οΥγ86 ἢ 
Θὰ ἀοἰσοπαϊῦ, ᾿ρίθ οἱ οὐ φὰϊ δίἊθη- 

αἰῦ (ὈΡΘΟΥ ΟΠΊΠΘ5 Ο86]05, αὖ ἱπιρ]ογοῦ 
ΟΠ Ϊδ.. 

Εῤ ἰρίβ ἀθάϊ ᾿φαοβάδπι ααΐάθηη 8ρο- 
[[01]105, φαοβάδπι δαΐθμη ρῬΙΟρΡ θα, 8105 

ΥΘΙῸ ΘΥ̓ΔΗΡ ΕΘ] 8.5, Δ]|105 δαΐθμι ρδΙΓΟΤΘ5 

οὐ ἀοοίογθξ, 

Αἀ ΘοΠΓ ΤΩ Δ 0 Π6 ΠῚ [ὩΠΟἐΟΥΤΙΠΊ, ἴῃ 

ΟΡ ΤῊΪ ΠΣ Π6711, ἴῃ Δροαϊποδίϊομθμι ο0Γ- 

ῬοΙὶβΒ ΟΠ ΓῚ, 
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ΓΝ, 13. ὕίδ ρανγίηηάϊπια 4114] ἴῃ ἀϊηδηηππα! πα, ρα]άπθοἰηά15. 18} 
αἰ Κα! }}}15. Γαη(ά)α5 Ἐ φαΐ] ἀπ ναΐγα [Ὁ] πηπηα ἔ, ἀα τη ἢ νδμ άπβ 

[]]η5 ΟΠ άπ, 

14. ἘΠ {πδηδίθι ἢ ἢἰ [Ἰ]άϊπηα πἰακΊα μά] πβναρταάϊ 141}. ἀϑν8]ὰ- 

ϑ᾽αάι] Ἐ ἴῃ νἱηαὸ  Ὠνδιηιηῦ 1ἀ 1 6]η 415, ἴῃ ΠΠαὐθίη Ἐ τηδηπᾶ, ἴῃ Π]ὰ-- 

αἀο δίῃ ἀὰ ΠΠ ΘΙ ση πϑυδηα]άϊ ἘΞ ΔΙ" ΖΘΙηΒ, ὶ 

15. ἴτῃ [ἀπ] ἐάυαηααπβ ἴῃ {Ἰ] αἰ νάϊ ναμβ)]άϊπια. ἴῃ πα ὑπὸ 8118, 

ἸΖο 10 μάσρ, ΟΠ α5, 

10. [05 ἐμπδιηπηθὶ 811 1οἱκΚἘ ραραθ! δίῃ (841) σαραπα ἢ {μαίνῃ 

4115. ραν Π]η5 Δ πα 1415. Ὁ] ναύγ να ἴῃ τηϊζα ἢ ἀϊηῃναη)άϊζοι Ἐ ἔγῦ 

ἀϑν δ Ὁ 161 κΚὶβ ἐάα) ἢ (ἃ ἐϊπηγοὶηάιὶ [δἰηάϊ ἴῃ ἐγ} αὐπνάϊ. 

17. ΤΠαΐα πὰ Κυϊύμα 12} γοϊύνδα]α ἴῃ ἔγάθ])η, 6ἱ ἐπδηδίθι 8. ἢἰ 

σαρρσάϊῃ, [ναϊνδ 14} δηϊπαγῶβ ὑπ]πἋὖ8 σαρραηά ἴῃ ἀϑυ1!8]8 ΠῸΡῚ5 

(6115, ' 

18. ΒΙΚνίΖοιηάϊ ραπαραάϊ νἱδηάδηβ ἔγαιηδί ῃ)]άϊ ΠΙθάϊπά 15. σαίῃ8, 

ἴῃ πην}}}15. ὑΠ185. ὙΠ] ἈΠ ]η5. ἴπ ἴπ|, ἴῃ ἀάπθ!Πὖ5. Παίνίαη (δἰηάϊΖᾷ, 

19. Τπάϊοϊ ἀϑνᾶπαηθ ναύχυπαπάϊ (Ἰκ ΠΡ π5. αὐρᾶθαμῃ ἀρ]άϊξοϊπ ἴῃ 
γαύτγὑνϑῖη ἀπ γ ἀϊ πῶ ἃ] ἀϊχῦβ, ἴῃ [Πα ΓΙ Κοίη ; 

20. ἴξι 8 πὶ ἵνα ραῃδιητ ΟἸ α. 

21. ΦΖανάϊ [νδιΠαύ ἵπὰ πάπα} 741} ἴῃ Ἰτημηα ἀ8]ἀ 1141 [Π] 1}, 

[ναϊνὰ ἹΠῸῚ [ἀη͵ὰ ἴῃ ἴδια, 

22. ἘῚ δἰαρ) 1} 7105. ὈΪ ἔα πη πϑιηδέα ἐπδηὰ ἔα γΠ] ἢ τηδηηϑῃ 

ἰπδηδ Αἰ] 4 πη ὈΙ Τα! απ αἰ Πηὰγ ΖΘ 1 η 615 Ἔ, 

29. Απ᾽ {Π-ἰΠδη--πΙυ]ά ἢ (2 ν15} Δμπηη Ἐ {γα }}}15. Ἰζναυῖβ, 

24. “1411 ρδπῃδηιίῃ (1Ζν15) Ὁ ἐπδιητηᾶ πα} 1 τηδηη {πδμηπὰ Ὁ] 

σαΐῃα σα Καρδηϊη ἴῃ ραν πέθίη 1411 νϑιΠάϊ [ἀη} 8. 

25. ἴη {π|Ζοὶ δὐ]αρ]απάδηβ Παρ τὸ α]άϊι Γἀη]ὰ, πναν]ζαἢ τα ἢ 

ποῃναπα}1η (Θἰ Πα] Π1ἃ., πηὐ {1} Ἐ ἀμ ΠΥ Δη Πα γ}5 ἢ ΠΠΓΠ 88. 

40, Τανδίν ά1 1 Π-ἰπδῃ {Ἰ} 610 14} πὶ αναύνκ)άι.. Θαπηῦ ἢἰ ἀ18-- 
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ΙΥ, 183. Μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες 
εἷς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς 
ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, εἰς ἄν- 
δραὰ τέλειον, εἷς μέτρον ἡλιχίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 
14. Ἵνα μηκέτι ὠμὲν γήπιοι, χλυ- 

δωγιζόμεγνοι χαὶ περιφερόμενοι παντὶ 
ἀνέμῳ τῆς διϑασχαλίας ἐν τῇ χυβείᾳ 
τῶν ἀγϑρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς 
τὴν μεϑοδείαν τῆς πλάνης, 

15. ᾿4ληϑεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη αὐξή- 
σωμεὲν εἷς αὐτὸν τὰ πάντα, ὃς ἔστιν 
ὴ κεφαλή, [6] Χριστός, 

106. Ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμο- 
μολογούμεγον χαὺ συμβιβαζόμενον διὰ 
πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας χατ᾽ ἔἐνέρ- 
γειαν ἐν μέτρῳ ἑγὸς ἑχάστου μέρους 
τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἴς 
οἰχοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπη. 

17. Τοῦτο οὖν λέγω χαὶ μαρτύρο- 
μαι ἐν χυρίῳ, μηχέτι ὑμᾶς περιπατεῖν 
χαϑὼς χαὶ τὰ λοιπὰ ἔϑγη περιπατεῖ ἐν 
ματαιότητι τοῦ γοὸς αὐτῶν, 

18. ᾿Εσχοτισμέγοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, 
ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ ϑεοῦ, 
διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, 
διὰ τὴν πώρωσιν τῆς χαρδίας αὐτῶν, 

19. Οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς 
παρέδωχαν τῆ ἀσελγείᾳ εἷς ἐργασίαν 
ἀχαϑαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 

20. Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάϑετε τὸν 
Χριστόν, 

21. Εἴ γε αὐτὸν ἠχούσατε καὶ ἐν 
αὐτῷ ἐδιδάχϑητε χαϑώς ἔστιν ἀλήϑεια 
ἐν τῷ Ἰησοῦ, 

22. ᾿Ζ“ποϑέσϑαι ὑμᾶς χατὰ τὴν προ- 

τέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄν- 
ϑρωπον τὸν φϑειρόμεγον χατὰ τὰς 

ἐπιϑυμίας τῆς ἀπάτης, 
23. ᾿νανεοῦσϑαι (Ξ--σϑὲ) δὲ τῷ 

πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 
24, Καὶ ἐνδύσασϑαι (Ξ -σϑε) τὸν χαι- 

γὸν ἄγϑρωπον τὸν χατὰ ϑεὸν χτισϑέγτα 
ἐν δικαιοσύνῃ χαὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας. 

20. “ιὸ ἀποϑέμεγνοι τὸ ψεῦδος λα- 
λεῖτε ἀλήϑειαν, ἕχαστος μετὰ τοῦ πλη- 
σίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 

0. Ὀργίζεσϑε (δὲ) καὶ μὴ ἁμαρτά- 
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ΤόοηΘ0 ΟΟΟΘΌΓΓΔΉΙ5 ΟΠΊΠ65 ἴῃ πηἰἐδίθτα 
ἢάο᾽ οὐ δρῃϊομὶβ ΗΠ} ἀοὶ, ἴῃ Υἱτα ΠΣ 

Ρουβούαπι, ἴῃ πιθη[ἀγϑῃ) ἃθύαὐ 5. Ρ]θηΐ- 
ὑπαϊηῖβ ΟΕΥΓ, 

0 ἴδπὶ πόῃ {1π|τ8 ραύγα] Πποίαηξο5 
οὐ οΟἰγουμηΘΥΔΙΠ ΠΥ ΟΠΊηΪ γρϑηΐο ἀοοίτϊπδ 8 

ἴῃ πθαυϊύϊδ, ΠΟΙ ἱππιπλ, ἴῃ αἰαξία, δὰ οἷτ- 

ΟὈΠΥ ΘΗ ΟΠ6 ΠῚ ΘΙΤΟΥΪΒ, 

Ὑ ουϊθαύομη δαΐθηι ἔδοϊθηύθβ ἴῃ Οδτῖ- 
ἰαύθ ΟΥθΟδμλ5 ἴῃ 1110 ΡΘΙ ομηηΐα, ααὶ 
οἰ οἀραῦ, ΟΠ ΓἘ{π|5, 

Εχ αὰο ὑούαμη ΟΟΥΡῸΒ Θομηρϑούμπι οὐ 

ΟΟΠΠΘΧΊΙΠΠ ῬΘΥ ΟἸΠΠΘΠ ἰπποίαγαμι [ὉὉ- 

τη ἱηἰ ὑγαὐϊοηἶβ [Θοαπἀππὶ Ορογαύϊοπθιη ἴῃ 

ΤΠ ΘΗ [ΓΔ ΠῚ ἸΠΠΪ ΠἸΒΟΙ ΙΒ] 18. ΤΠΘΙΩΥΪ δαρ- 

τηθηὐατη ΟΟΥΡΟΙῚΒ ἔδοϊῦ ἰπ ΔΘαΙἸ Ποαϊο6πὶ 

[αἱ 1η οἁυϊἑαΐθ. 

Ηοο ἰριίαγ ἀϊοο οὐ ὑθὉἔσου ἰῃ ἀομηΐπο, 

αὖ ἰδ ΠῸΠ ὉΠ] 65 [Ἰοαὺ οὐ σϑηΐθβ 

Δ θα] δὴ ἴῃ σϑηϊύαίθ (θη [5 [αἱ. 

ΤΘΠΘΡΥΙΒ. ΟὈΙουταίαπι Παθοπίθβ ᾿πέ6]- 

Ἰθούπμη, 8] πδύϊ ἃ σνἱύα ἀθὶ, ΡῈὺ ἰρπο- 
γϑηύϊατη αἃ8 οἰ ἴῃ 1115, Ῥυορίθυ οδθ- 

οἰθαῦθπι οΟΥ 5. ἸΡΙΌΤατΤη, 

Θαυὶϊ ἀοίρογδηίοβ [Θπχθὺ ἱρίοβ ὑγδάϊά6- 
ταμῦ ἱπραάϊοιθδθ ἴῃ ΟΡΘΥΓΔύϊομθη ἰτα- 

ΠῚ ΑἸ018.6. ΟἸἾΒ ἰἴῃ ΔΥΔΙΟΪ8. 

γο5 δαύθιη ποη ἰύδ αἰ αἰ Οἱ [Π5 ΟΕ Γς0Π, 

51 ὑδπιθη 1Πππ ΔΙ 5 οὐ ἴῃ ἰρίο 
Θαἀοοῦ! οἰ ἤσαύὺ οἱ νουϊύαβ ἴῃ [οἴα, 

ΠΘΡρομθθ σὸβ [ϑουημάσθμη ΡΥ Π 81 

ΘΟΠ ΘΓ ὔ] ΟΠ 6 ΠῚ ὙϑύθυΘ ΠῚ ΠΟΙ ΪΠ6πῚ, αὶ 

ΘΟΥΓΟΤΗΡΙὑα1 [Θουσπάθπτη ἀ6[ἸΔΘΥ]8, ΘΥΤΟΥΪΒ : 

ΒΘμουδιηΐηὶ δαΐθιῃ [ρἰγϊὑπ τπθη 5 γθ- 
[{τ86, 

Ε ἱπάσϊδθ πονσὰμη Ποτηΐπθπὶ ααὶ [8- 
οαπάμππι ἀθαπι ογθδίιβ οἱ ἴπ ἰα(υἰεϊδ, οὐ 
[που αύθ σϑυὶ δ ϊ5. 

Ῥτορύθι. χαρά ἀθροπθηΐθβ πιθη δοίη] 
Ἰοφαϊῃηΐηΐ του αύθπι ἀπαβααϊβααθ ΟἿ 

ῬΙΌΧΙΠΔΟ [10, “αΟΠΪΔ ΠῚ [ἀππ18 ᾿ΠΥ ΟΘΠῚ 

Τ]ΘΙΩὈΓ. 
Τγδ [οἰταϊηὶ οὐ ποὶϊΐθ ρθοοδγΘ: [Ὁ] ΠῸΠ 
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498 ἘΡΗ. 4, 27---ῦ, 9. 

Πρσρῖκνάϊ Ἐ δηὰ {πναίγΠπθίη ἸΖνᾶγὰ : 

ΙΥ, 217. Νὰ ριθάϊι Ἐ [δ }} ἀππα] {ἢ 1η. 

28, ϑ'δοὶ μΙδῆ, ἐπαπαίθι 5. πὶ ἈΠ ΑΙ, ἃκ Ἐ πηάϊβ. αὐθάϊα])άϊ, ναύγκ- 

Ἰδμαβ. [νϑ(ἀϊπι παπάππι ἐμι αι}, οἱ παρθάϊ "' ἀά]]Δὴ ἢ ἐπαύγθπαίη. 

20, Αἰημαη ναὐύγαδ ὈΙ!ἀϊζὸ τἀ8 ᾿ππηΐϊα, ἸΖγαγδιητηα πἰ ἀβρᾶρράϊ, 

ας ἐπαΐοὶ ρὸν [1)41 ἀπ {πηγοὶηάϊ σα]άπθοϑιηάϊ8, οἱ ριθάϊ δηΐ πάπδ8-- 

7 ηά 81. 

30. 724}. ἢἱ ραύν)ι ἐμαπηα νϑίμαῃ ἀῃιηδῃ σαΐπβ, (1) ἐπδηηη6ὶ Ἐ 

σα[ρ] 441 {Πα} ἴῃ ἀᾶρ[4] Ἐ πιβ! ἀπο 15. 

91. ΑἸΙα Ὀάϊίτοὶ 74} Πα. 7181 {πν δ ίγ 6 1 184} Ὠτόρὶ ἢ 78} γα ]δηηέ-- 

γοίηβ αἰναίγράϊἀάι. «ἢ Ἰχνὶβ τα] ἢ 4111 πη[ἐ]ο η. 

32. ψαϊνἐμάϊααϊι ἘΞ πὰ ᾿Ζνὶβ τα ΠῸὉ [δ]]ά1, διιηδ]δίν άϊ, ἔγαρΊθ8η-- 

ἄδῃβ ἴζνυὶβ πα, [ναΐνῶ σαί ἴῃ ΟΠ άα ἔγαραῦ 12Υ15. 

ΝΥ, 1. Μαϊίγιμάμῃ πὰ ρα]οϑικοπαδηβ σαΐπα, νὰ θᾶγπηδ |1θἃ. 

2. 7241 ραρράϊι Ἐ η΄ ἐαύῃνάϊ Ἐ, [νύν 18} ΟἸγ 5 [τ] αι, πΠΒ5 

δ αὐραῦ {κ ΠἸΙΡαη [δύ ὑπβ ΠαΠΠ 184} [ἀπἰἢ σαΐμα ἀὰ ἀάαππάϊ 

γί!) ά] Ἔ, 

3. Αἰπέμδη Πόγ πη 8. 14} 1105. ἀπῃγάϊη!πὸ5 ἀϊ πε πάπ ἔα μα ΠἸκοὶ 

πἰῃ παηιη]άϊἀάμ Ἐ ἴῃ ἴχνὶβ, [ναίνὸ ρααῦὸρ Ὁ νϑὶῃά!π. 

4. Αἰεμεμάμπ (αρ!ἀϊεϊναύταοι ἀϊι με μάν) ἘΞ ἀναϊαναύγαοι ἀϊιμεμάα 

(] γα, πόθι ἀπ ἐπαύνϊάϊ! ΩΙ [Αἰ υυ]ηΠ Πα, ἃἰκ πηάϊβ νυ] ]πάδ. 

5, Τηαία ἀκ νιἰθῖ ἢ Καππαηάδηβ, {μαΐθὶ Δ]]Ζὰ(}}} Ἐ πὸγβ ἀϊιιμάς 

ἀηΠγάϊπη5. ἀϊἐπάπ [Δ] Πα 1Κ5, (παΐοιὶ ΤῸ σα] πραριαὸ [Πὰ] ΚΙ Δ 5 Ἐ, 

πὶ Βαράϊ ἢ} ἃγῸϊ ἴῃ ἐπ᾽ πἀδληραγα]άϊ ΟΠγἀπ5. 18} σαί. 

θ. ΝῚ πιᾶπηὰ ἴζνὶβ πϑιαὐὸ Ἐ Ἰάπ(ἀϊπη ναύγάδιη, {παν} ἐπ οὶ Ἐ Κν]- 

τ μαύϊβ σαςῃβ δηὰ [ἀπὰπὶ πηρα]ά πο ηά 15. 

. ΝῚ ναίγυ μάλ πὰ ρααά]δη8. ἴπ]. 

8. Μάη. ἀϊκ (ἀππδη αἰ Κνὶζ, ΤῈ πὰ Πα πα ἴπ ἐγάπ])η: [νὰ θυ πᾶ 

᾿ 8.415 σαρσράϊςῃ 

9. (Αὐἰβύμδῃ ακύδη 184 ]5. ΤῸ ἴῃ 4]1άϊ [δ] θῖπ 18} σαχδίμέθιπ ἢ. 
(υη]ά]), 



ἘΡΗ. 4, 9271---ὅ, 9. 

γετε" ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ 
παροργισμῷ ὑμῶν. 

ΙΥ̓, 97. Πηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 
28, Ὁ χλέπτων μηχέτι χλεπτέτω, 

μᾶλλον δὲ χοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ 
ἀγαϑὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μεταδι- 
δόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 

29. Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐχ τοῦ στό- 
ματος ὑμῶν μὴ ἐχπορευέσϑω, ἀλλὰ εἴ 
τις ἀγαϑὸς πρὸς οἰχοδομὴν τῆς χρείας, 
ἵγα δῷ χάριν τοῖς ἀχούουσιν. 

80. Καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον τοῦ ϑεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσϑητε 
εἷς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 

81, Πᾶσα πιχρία χαὶ ϑυμὸς χαὶ ὀργὴ 
χαὶ χραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρϑήτω ἀφ᾽ 
ὑμῶν σὺν πάσῃ κχαχίᾳ. 

32. Γίνεσϑε δὲ εἷς ἀλλήλους χρη- 
στοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυ- 
τοῖς, χαϑὼς χαὶ ὁ ϑεὸς ἐν Χριστῷ 
ἐχαρίσατο ὑμῖν. 

Υ, 1. Τίψεσϑε οὖν μιμηταὶ τοῦ ϑεοῦ, 
ὡς τέχνα ἀγαπητά, 

Ὡ. Καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπη, χαϑὼς 

χαὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς χαὶ παρ- 
ἔδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφορὰν 
χαὶ ϑυσίαν τῷ ϑεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 

8. Πορνεία δὲ χαὶ πᾶσα ἀχαϑαρσία 
ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσϑω ἐν ὑμῖν, 
χαϑὼς πρέπει ἁγίοις, 

Ἔ ΤΡ ΞΞ Καὶ) αἰσχρότης ἢ (ΞΞ χα) 

μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀγνή- 
χοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 

ὅ, Τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσχοντες, ὅτι 
πᾶς πόρνος ἢ ἀχάϑαρτος ἢ πλεονέχτης, 
ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐχ ἔχει κλη- 
ρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ 
χαὶ ϑεοῦ. 

6. “Πη)ηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λό- 
γοις" διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ 
τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειϑείας. 

ἴ. Μὴ οὖν γίνεσϑε συμμέτοχοι αὐ- 
τῶν. 

8. Ἦτε γάρ ποτε σχότος, νῦν δὲ 
φῶς ἐν χυρίῳ" ὡς τέχνα φωτὸς περι- 
πατεῖτε, 

9. Ὃ γὰρ χαρπὸς τοῦ φωτος ἐν 
πάσῃ ἀγαϑωσύνη χαὶ διχαιοσύνῃ καὶ 
ἀληϑείᾳ, 
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οὐοοϊάδῦ [ὩΡΟΥ ἰγδοὰη απ γο ὑγ δι. 

ΝΟ Ἰοσὰπη ἄαγο ἀϊδθοϊο. 

Θιυὰ πγαθαύαγ, ἴδτη ποῖ ἐὰγϑέισ, πηᾶ- 

οἷδ δαΐρθιῃ Ἰαθογτθὺῦ ορϑύδηο τηδηΐϊθι8β 
αυοα ΒῬοπαμῃ οἰ, αὖ μαρθοαὺ ἀπᾶθ {τϊθαδύ 
πΘοΘ[Ἰὐαύθπι Ρδ ϊθηίὶ. 

ΟἸΩΏΪΒ5. [ὙΠῸ Π18] 15 ΘΧ ΟΥΘ ΥΘΓ[ΓῸ ΠΟῺ 

ΡῬτοοθάδί, [δὰ [1 ααἱβ Βοπμὰ5 δά δράϊβοδ- 
ὑ]οπθὰ Ορουύαηϊυαῦβ, αὖ ἀρὺ ρτδίϊδπι 

ΔαΔΙ ἢ Ὀ 115. 

ΓΕ πο] οοῃύτ τα Γρίγίξαπα ΓἈποξατη 

ἀοὶ, ἴῃ αὰο Πρπδϊ Θ[Ὁ15 ἴῃ ἀἴθπι τϑάθῃι- 
ΡύΪΟὨΪ5. 

Ομηἷβ Δπιδυϊθαο οὐ ἰτὰ οὐ ἱπαϊρσηδίϊο 
οὐ ΟἸΔΠΊΟΥ οὖ ὈΠΔΒΡμΘμ ἃ, 0]. ἃ. γο ἱ5 

ΟὈΠῚ ΟἸΠΠΙ πη} }{18 : 

ΕΓτοΐθ δαύθηι ᾿πυ 166 ὈΘηρηΐ, ταΪ[61]- 

οοΥάθβ, ἀοηϑηύθβ ἱπυίοθιῃ [Ἰοαὺ οὐ ἀ618 

ἴῃ ΟΠ το ἀοπανιῦ ΠΟΌΪΚ. 

Εἰτούθ οροὸ ἱπιϊδαίογθβ ἀθὶ, Πσαὺ ΗΠ] 
ΟΔΥ[[1Π|], 

ΕΛ Διμρυϊαύθ ἰπ αἰϊθοίϊομθ, [Ἰοὰαὐ οὐ 

ΟΒτ 5 αἰ]οχὶῦ πὸβ οὐ ὑγδάϊαϊῦ [οπχθὺ 

ἰρίαπι ρτὸ ΠΟΌΪ5. ΟὈ]αὐϊομθιη οὐ ΠΟ[Ὁ18Π| 
ἄθο 'π οἄοτοπι [πϑνιδαίϊδ.. 

ἘοΥπΙοδίϊο δαΐθηι οὖ ΟἸΉΠΪΒ ἱΠΠ1}- 

αἰὐϊα δαὺ ἀναηϊία ὩΘ6Ὸ ποΙηϊηθῦα ἷπ 

σοῦ, ΠΠσαὺ ἀροοὺ ἰπούίοϑ, 

Αὐαὖ ὑυγριύαἀο δύ [{{ὰ] ]οααΐαπι δα 
Γοασγ 5, ααδθ δὰ ΓΟΠῚ ΠΟ ῬοΥ  πϑηΐ, 

[βἀ τηᾶρὶβ στδύϊταπι δοίϊο. 

Ηοο οπηΐπι [οἰδούο ἰηἐ6]ρσθηύθβ, χαρά 
ΟΠΊΠΪΒ ἰουπισαίοῦ ἃαῦ ἱπημηημὰβ δῦ 

ΔΥΔΤα5, αποα οἰδ ἸἀΟΙΟΓ απ [ΘΥυἹὔπ5, ΠΟῊ 

Βαρθοὺ πουθαϊαΐθπη 'π στορηοὸ ΟἸΓ ΓΙ οὐ. 
ἀ6ἱ. 

Νοπιο τὸβ (δἀποδῦ ἰπηϑηΐθαβ νοῦ ]5: 
ῬΓΟΡίΟΥ μᾶθ6Ὸ θηΐπὶ σϑηϊῦ γα αἱ 'π Π]1ῸΞ 

ἀπά θπέϊδ. 

Νο]ϊέθ οΥρῸ οἵβοὶ ρδγύοὶρ6 5. ΘΟΙΆΠΙ. 

Εγδίϊβ θαΐπὶ Δα αϑη 40 ἔθη  ΌΥ8 6, ΠῸΠῸ 

δαΐθηῃ Ἰὰχ ἰῃ ἀομηῖπο: αὖ 8111 ᾿ποἷ]5. 8Π|- 

Ῥυϊαία ; 

Εγποίαβ. οηΐπὶ ᾿ποὶβ οἰ ἰῃ ομληὶ θοηΪ- 

ὑαύθ οὐ ᾿α[ὑϊὰ οὐ νουϊξαίθ : 



500 ἘΡΗ. ὅ, 10---, 8. 

Υ, 10. Οακίυίᾳπάαηδ, παίΐοὶ Ἐ [1|41 ναὶ! σα] οἰ κάϊεῃ ἐγάυγιη ; 

11. 948} πὶ ραιηάϊη) τ} ναύγ[ν πη ΥἸΚΥ1ΖΙ8. ἐμάΐηι ακγαπαϊάςν!αην, αἷς 
μιάϊδ 7αἢ σαψακάξέμι. : ΕΡΣ ὑΥΝ προς ΠΥ ΝΣ 

11. Τυΐξπίῃδ πὶ ναί μάϊἢ αὐή ἀμ ἃΚ ἐγαϊῃ]απάδηβ, ἤν ἢ [14] 

γ1}}}ὰ [τά )}1η5. 

18, 781} εἰ απδάγιρρ( )άϊι Ἐ ἸΖυὶβ νϑίηα, ἴῃ ὑπϑμηπηθὶ {{ΠῸ ΒΔΕ]; 

αἰ [ὉΠΠπἀ 1 ἴῃ ΔΠΙη]η, 

19. Ηδά]απάδηβ ἴΖν 18 ἴῃ ῬίδΙ πηδπι 7811 Πα Ζθὶηῖμη 8} (ἀρ ουμη 8}- 

πιϑὶπάϊπι [Πρσναπάδηβ ἴπ Παίγίαπι Ἰζναγάϊπι ἐγάυ)ίη, 

20. Ανηιυαδηάδηβ {Ἰπἰοϊπὸ ἔγαπι 411 ἀϊπ| ἴῃ πϑηηΐη ἔγά] ]η8 ὑπη[8-- 

τἷβ [δαϊς. ΟἸΥ άπ. δὐέϊη ἴα} ραΐμα, 

21. ὕἱπμάιϊ]αηααημβ 1Ζν15 τὺ ἴῃ ἀριία ΟΠγ άπ. 

22, Κνξηρ()5 Ἐ [δἰπάϊπι αθηδηι αἰπάπδ]άϊηα, [ναϊνὰ ἐγάμ]η ; 

23, ὕὉπίδ γαίν ΤῸ πάσθ!ἢ Κνδηάϊβ, [ναϊνὰ 18} ΟἸγα8. πάθθ! (ἢ 

αἰκ ΚΙ β]δη5, 141}} 18. ΠΠῸ παβ]απη 5. 16 κῖ8. 

24, ΑΚοὶ ἰναίνα δἰκκ]δβ]ὃ αὐπιάπίοι! ἢ ΟΠ (άγ)α Ἐ, [να Κυδπθ()5 ἢ 

ΔΡηδΙ [δ᾽ ηἀ1π| ἴῃ 8|]8Π1Π18. 

25. “05 ναίγὸβ ἔπ] ἢ Κνδηϊηβ Ἰζναγὸβ, [ναΐνᾶ 184} ΟΠ 5 ἢ1- 

͵δαα, «ἰκκ]δβ] πη 148. {ἰκ ΠἸΌΔη αἰραῦ ἔαύγ ὑπὸ, 

20. ΕἸ {μὸ ρανριμάϊα δ] σδηγάϊη͵αη 5. {πν 8 }}}]ὰ ναἰΐηβ ἴῃ νύχτας, 

21. ἘΠ υδίδί! {0 ὰ [15 νυϊμπαρσα δἰ κκ] δ] μη, πὶ παθδηά θη νϑιη-- 

τηὰ ἀϊ πάπα πηάϊ]ὃ ἀϊῃυπμάμ ἢνὰ [νδ] δἰ κάϊζθ, δκϑὶ [14] νοῖῃα 18} 

ὈΠΥ ΔΗ. 
28. ὅνὰ 78}} ναϊγῦβ {Κα]ὰη ΕἸ] η (οἰηὖβ Κνδηϊηβ, [νὰ 1θῖκα [ἰηδ. 

[(6η ΠἸΌΙη5. 16κ Π] 6 0}.1  (Ὧ61 (θη Κυόη ἔπ], 14} Πκ ΠΠΙΡΔῺ 

[Π] 0Π. 

290. ΝῚ ἀκ τηδῆπα Ὠνδημαη (δίῃ [οἷ κ ἢ] άϊάα, ἀκ δα θιῦ τΐα 8ἢ 

νυ] 6 11}, [ναΐνὰ 714} ΟἸΠε 5. ἀἰκκ] β]όη, 

ΨΙ, 8. Ῥπμιίαπάαης, ἐϊιαϊοὶ )αδάλ ἔνα υαν)έσυι, ἀὰ μα) {ἢ ἘὨ] αὐ 18, ὑπαΐα ρ8- 

ηἰμ ἢ αὐ Ἐ ἐνάυ)η, αὐ πὸ [Κα]κΚ8 7 8 ἔγβ!β. 



ἘΕΡΗ. 5, 10----Θ, 8. 

Υ, 10. “οκιμάζοντες τί ἔστιν εὐάρεστον 
τῷ χυρίῳ, 

11. Καὶ μὴ συγκχοινωγεῖτε τοῖς ἔρ- 
γοις τοῖς ἀχάρποις τοῦ σχότους, μᾶλ- 
λον δὲ χαὶ ἐλέγχετε. ... 

17. “Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσϑε ἄφρονες, 
ἀλλὰ συνιέντες τέτὸ ϑέλημα τοῦ κυρίου. 

18. Καὶ μὴ μεϑύσχεσϑε οἴνῳ, ἐν ᾧ 
ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσϑε ἐν πνεύ- 
ματι, 

19. “αλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς χαὶ 

ὕμνοις καὶ φῳϑαῖς πγευματικαῖς, ἄδον- 
τες χαὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 
τῷ χυρίῳ, 

20. Εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ 
πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ χυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ ϑεῷ χαὶ πατρί, 

21. Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φό- 
βῳ Χριστοῦ. 

22. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδρώ- 
σιν (ὑποτάσσεσϑε) ὡς τῷ χυρίῳ, 

283. Ὅτι ἀνήρ ἐστιν χεφαλὴ τῆς γυ- 
ναιχὸς, ὡς χαὶ ὁ “Χριστὸς κεφαλὴ τῆς 

ἐχχλησίας, (καὶ) αὐτὸς (ἐςξ:») σωτὴρ τ τοῦ 
σώματος. 

24, ᾿4λλ: ὡς[περ] ἡ ἐχχλησία ὑπο- 
τάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως χαὶ αἵ 

γυγαῖχες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 
25. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ- 

χας (ἑαυτῶν), χαϑὼς χαὶ ὁ Χριστὸς 
ἠγάπησεν τὴν ἐχχλησίαν καὶ ἑαυτὸν 
παρέδωχεν ὑπὲρ αὐτῆς, 

26. Ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καϑαρίσας τῷ 
λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 

21. Ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔν- 
δοξον τὴν ἐχχλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπί- 
λον ἢ δυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ 
ἵνα ἢ ἁγία χαὶ ἄμωμος. 

28. Οὕτως καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλου- 
σιν ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖχας, ὡς 
τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαδῶν τὴν ἑαυ- 
τοῦ γυναῖχα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ" 

29. Οὐδεὶς γάρ ποτὲ τὴν ἑαυτοῦ 
σάρχα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐχτρέφει χαὶ 
ϑάλπει αὐτήν, χαϑὼς χαὶ ὁ Χριστὸς 
τὴν ἐχχλησίαν, .... 

ΥἹΙ,8. Εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕχαστος ποιήσῃ 
ἀγαϑόν, τοῦτο κομίσεται (Ξε κομιεῖται) 
παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύϑερος. 

᾿ 
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Ῥγορδηΐθβ αυἱϊὰ [1 Ῥοπορ]δοίϊξαμη ἀθο, 

ΕΛ πο]ῖύθ ΘΟ ΟΔγΘ ρου 5 ἰπῃ- 

ἐγπαούμο 5 θη ΘὈΓΑΓΠῚ, τηδρῖβ δαξοθπι οὐ 

τϑάδγρυθ. . . .. 

Ῥτγορίογθδ πο]ϊΐθ ἢθυὶ ἱἹηρταἀθηΐοβ, [θὰ 
ἰηὐθ]ορθηύθβ αὰδθ [1Ὁ γοϊαηΐαβ ἀοιη]ηί. 

ΕΛ πο]1ύ8 ἸΠΘΌΥΙΔΥΙΙ τἷποὸ, ἰῃ αὰ0 6[{ 

Ἰυχαγία, [θὰ ἱπηρ]θυαϊηὶ [ρισὶύα, 

ΤΠιοασαθηΐθβ νοδιβιηθὺ 1ρ [5 ἴπ Ῥ(ΑΙτΐ5 
οὐ υυηηῖδ οὐ οϑηύιοἱβ [ὈΙγ 8] 105, ο8η- 

ἰδηΐθβ οὖ ρί)]θηύθβ ἰπ ΟΟΥαΪ 5. ὙΘΓὈῚ5 

ἀομηο, 

αγαύϊαβ δρϑηΐθβ [ΘΡΘΥ ΡΙῸ ΟἸΠΠΙΡῈΒ 

πη ποιηΐηθ ἀομηϊπὶ ποτ] ΙΘ΄ ΟΕ ἀ60 

οὐ Ῥ δέ, 

ΒΌΡΙΘοὐἱ ἰηνίοθηι ἰἱπ ὑϊπηοῦθ ΟΣ Γ. 

Μυ]ογοβ υἱσὶβ Γαϊβ Παρ ϊΐδθ Πηπὺ Ποαυύ 
ἀουηΐπο, 

ΘυομἾΔ ΠῚ Υἱν οδραῦ 6ΓὉ τυ] 16 γ15, Ποαΐ 

ΟὨ τ Γὰ5 οδραὺ οἱῦ θοο]θίδθ, ἱρίθ ΓαἸναίου 
ΘΟΥΡΟΙΪΒ. 

δρᾷ αὖ 6οο]ο δ [αρϊθοία οἵ ΟἸ το, 

Ἰύα οὐ Τὰ] ΥῸ 5 ΥἹΓΙΒ [ἰξ 1ἴπ ΟΙΠΙ 5. 

ὙἹΠ, αἸΠριθθ ὌΧΟΤΘ5 νϑίγα5, Ποαὺ οὗ 

ΟΒΗ 5 ἀΠ]οχὶῦ θοο]οίϊδιη οὖ [6 ἰρίατη 

ἐγϑα!αϊῦ Ρ͵Ὸ θ8, 

{ Π|8τὶ [Δ πουβοαγοὺ τυ άδη8 18- 
ΥΔΟΙΟ δα86 ἴῃ ΥΘΓΡΟ, 

Τὺ οσχμιθοσοὺ ᾿ρίθ ΠῸϊΪ ρ]ουϊοίδτῃ 60- 

ΟΙοαπη, πὸῃ Βαρθοπέθπι τϑοῦϊατη δῦ 

ταραμι δαῦ Δ]1αἱὰ οἰαβτηοάϊ, [δα αὖ [10 

[ᾳούα, οὐ ᾿πηπηϑουϊαύδ. 

108. οὐ υἱγὶ ἀθθθηῦ αἰ] ΡΟΥΘ ὉΧΟΥΘΒ [85 

αὖ σοΥΡοτα ἴᾳ8. Ουἱϊ [ᾶπὶ ΧΟΥΘΠΙ ἀἰ- 

Ἰριδ, [6 ᾿ρίαπηι. Ποῦ: 

ΝΘΠΙΟ ΘΗΪΠῚ πη] 18 Π| ΟΔΥΠΘΠ [Ἐ18ΠῚ 

οὗϊο Παρθυϊῦ, [βὰ παΐς οὐ ἔονθὺ 6811, 

Πιοαῦ οὐ ΟἸτ 5 ΘΟο] απ), - - 

δοϊθηύθϑ ααοπίδπι ἀπυδαυίδαθθ αποά- 
οασηα 86 ἔθοουϊῦ Ῥομαπη ἢοΟ0 Ρϑγοϊριθῦ ἃ 

ἀοπηῖπο, [ἴγ6 [θυσαβ [ἴγ [10 6Γ. 



502 ἌΡΗ. ὃ 9Ξ::.9} 

ΥΙ, 9. 761} 7085 [τάυ͵αῃβ " ἐπαία (απὸ ἰάυ)άϊ! ἢ νἱΐῃγα ἴπ5, ἔα! έδη-- 
ἀδηβ [11] νόϊοβ, νἱίδηάαηβ ἐμαίθὶ ἴπὶ 14} ᾿ζνυὶβ " ((4) ἴδπια Ἐ ἐγάυ]α 

ἸΓ0 Ἰῃ ΠΙΠηΪΠΔΠΔ 8} γ]]] 8} 1] πὶ πἰὉ αὐ ἸΠηηδ. 

10. Τμαία πὰ δηΐμαν, Ὀγόνῃγ] 5. πηθὶπάϊ, Ἰη[ν]ηἰ}} ἢ Ἐ ἴΖν!5 Ἰῃ 

ἔγάα]) πη 184} ἴπ τηδῃξάϊ {γἹπίμ 8] η5 15. 

11. Οδμπαπιδί ἴζνὶβ υνη Θαΐῃβ, οἱ πηᾶρθὶ ἢ [ἀπ άδη νἹ ἢ γ8, 

ΕΠΠῸῚ 5 ἀπ] Π1η5 Ἔ; 

12. ὕπιδ πηι ἴΖνιβ Ὀγακ)α νιῦῃγα 161κ 184 Ὀ] ί ἢ, ἀκ νιγα γι κ]α 

8} νδ]αΐη]α, νυἱΐῆγα ἐμδηβ ἔαίγανα Πα θη δ η5 ΥἸΚΥ}ΖῚ5 {Π|5, συ] ῃγα 

ὑπὸ ΔῃημηθΙπῦπα ππη[Ὁ] οἰ η5, ἴῃ {πάϊπη ΠΙΠΠ]Π ΚαΠ 81. 

138. Ἠαυῤμέμῃδ πἰπη ἢ ἴαγνα σαΐῃβ, δἱ πα ρϑ ἢ δηασίξαηάδη ἵπ ἐπ διη- 

πη, ἄαρα ὉὈ1Π1Π 74} ἴῃ Δ]]πητηα ἀϑναῦγκ) απ ἄδη5 [Δηάδη. 

14. διαπάδιῃ πὰ αἰσαύναδπάϊ! Παρ᾽Π5 Ἐ ἸΖνδύδηβ (ἀπ]άϊ Ἐ Δ} ρα- 

Ῥάϊαδαάϊ Ὀγπη]δη Ἐ σαγαί θη, 

15. {Δ} ραἰκὸμπάϊ ἘΞ ἐδίαπι ἴπ τηδην!πάϊ αἰναρρδ]]η5 ρανδίτ ῃ-- 
ἔτ  χον 

10. {2 811 ἃπαπιπηδηάδηβ {ΚΙΠἀὰ ρσα]άπθοί πάϊβ, ἐπδηηπηθὶ ππδρτίῃ 

415. δύ ν ἃΖη 5 {Π15 πη[]θ᾽η 5 πη] Κὸβ να ρ]δῃ; 

117. Ζ94}} ΠπΔὶ παίδιπά 5 πἰπηιάϊς ἢ [84}} πιδκὶ δῃπιῖπθ, ἐπαΐοὶ ΤΠ 
ναὐτα σαίῃβ, 

18. ΤΠδίγἢ 4105 ἀϊ πῃ γπίηβ 14} Ὀ᾽ 45 ἀϊπίγόπάδηβ ἴῃ Δ]] (μη Πη8) 

τη] Ἐ ΤΠ ΔΠΠΠ 18} ἦα ἐπδιημηὰ να καπᾶδηβ Ἐ [{Ἰπίθὶ πη] ἴῃ 4141 

υϑἀάπαοίη 4} Ὀϊἀπι ἔγαπι δ]]ἀϊπι ἐπάϊπι νϑίμδμῃ, 

19. {ἀ}} ἔγαπη π|ῖ8, οἱ τηῖβ σἱθάϊδάμ. ναύγαᾷ ἴπ ὑβ]ακα πηυπίῃ 5 

"6118 ἢ ἴῃ ῬΑ] Π6]η ΚαηπἼδη Ἐ γὰπα αἰναρρα]ηβ, 

20. Βαύγ ἐμοὶ αἰτίη ἴπ Καπαγϑάδηι, οἱ ἴπ ᾿ἴζάϊ ραδαύγδ)άα, 

[νὰ [Κυϊ]άπ Ἐ γδά]αη. 

21. (Αἰμύμαη) Εἰ 705 νἱύοι ἢ, ἅνα δὲ τῖκ 1 Ἐ, ἄνα ἵκ ἰάαπἼα, 



ἘΡΗ. 6, 9---21. 

ΥἹ, 9. Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε 
πρὸς αὐτοὺς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, 
εἰδότες ὅτι χαὶ αὐτῶν χαὶ ὑμῶν [-Ξ: ὅτι 
χαὶ ὑμῶν αὐτῶν] ὁ χύριός ἐστιν ἐν 
οὐρανοῖς, καὶ ̓ προσωπολημψία οὐχ 
ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ. 

10. Τὸ λοιπόν ((ἀδελφοί μου,) ἐν- 
δυναμοῦσϑε ἕν κυρίῳ χαὶ ἐν τῷ χρά- 
τει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

11. Ἐνδύσασϑε τὴν πανοπλίαν τοῦ 
ϑεοῦ, πρὸς τὸ δύνασϑαι ὑμᾶς στῆναι 

πρὸς τὰς μεϑοδείας τοῦ διαβόλου, 

12. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς 
αἷμα καὶ σάρχα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, 
πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς χοσμο- 
χράτορας τοῦ σχότους τούτου, πρὸς τὰ 
πνευματιχὰ τῆς πογηρίας, ἐν τοῖς ἐπου- 

ραγίοις. 
18. Ζιὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανο- 

πλίαν τοῦ ϑεοῦ, ἵγα δυνηϑῆτε ἄντι- 
στῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ χαὶ 
ἅπαντα χατεργασάμεγοι στῆγαι. 

14. Στῆτε οὖν περιζωσάμεγοι τὴν 
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληϑείᾳ, χαὶ ἐνδυσά- 
μενοι τὴν ϑώραχα τῆς διχαιοσύνης, 

15. Καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας 
ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἶἴ- 

ρήνης, 
16. Ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν ϑυ- 

ρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσϑε 
πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυ--: 
ρωμένα σβέσαι. 

17. Καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σω- 
τηρίου δέξασϑε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ 
πνεύματος, ὃ ἔστιν ῥῆμα ϑεοῦ, 

18. “ιὰ πάσης προσευχῆς χαὶ δεή- 
σεως προσευχόμεγοι ἂν παντὶ χαιρῷ 
ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦν- 
τες ἐν πάσῃ προσχαρτερήσει καὶ δεήσει 
περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 

19. Καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοϑῆ 
λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν 
παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ 
εὐαγγελίου, 

20. Ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, 
ἕνα ἕν αὐτῷ παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ 
μὲ λαλῆσαι. 

21. Ἵνα δὲ εἰδῆτε χαὶ ὑμεῖς τὰ χατ᾽ 

ἐμέ, τί πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει 

903 

Ελτ ἀουηϊηὶ, οδάθηι ἔδοϊίο 111}15, τοι - 

ὑθιυύθϑ ΤΠ 5, [Οἰθηύθβ ααΐδ, οὐ ἱΠΠΟΥΤ ΠῚ 

οὐ γνϑίθυ. ἀουηϊη5. οἰὉ ἴῃ ο86]15, οὖ ρϑυ- 

[Ὀπαγατη δοοθρύϊο πη οἱ ρα θὰμπι. 

6 οδύθσο, ἔγαΐγοβ, οοῃξογέδυηϊηϊ ἴῃ 

ἀομηΐπο οὐ ἴῃ ρούθηϊξί, υἱγύα 5 οἰ 5. 

ΤΙπάαϊξθ νοβ δίτηδᾶ ἀθὶ, αὖ ΡοΓ1{15 [Ὁ γ6 

δάνου [5 πη Π14185 ἰδ 0]} ; 

Θυΐὰ ποπ οἰ πορὶβ οοηῃ]αοίαϊο δ8δ4- 

γΟΓΓῸᾺ5 ΟΔΥΠΘΙ οὐ [ἈηρτΠ6Πη1, [ρα 86- 

ὙΘΥΓᾺΚ ὈΥΙΠΟΙΡΟ5. οὖ φρούίοίαΐθβ, δΔαυθυ [5 

ΤΠ ΠΠ4Ὶ Τρούοσθα ΘΠ ΘΌΥΔΙΌΠῚ ΠΔΙΓΌΠΊ, 60Π- 

ἔτ [ρὶτ 8118 ποαυϊθδθ 'ἰπ ΔΘ] ΘΠ θ 5. 

Ῥγορύογθα, δοοὶριθ δύση, ἀθὶ, αὖ ρΡο5- 

[1015 το! θτθ ἴῃ αἰθ τηᾶ]ο οὖ οὐπηῖθ5 

Ῥοσγέθου [08γ6. 

δὐδύθ οΥρΡῸ [ἀοοϊηοῦ! ἀπ 05 ὙΒΘ[{ΓῸ5 
ἴῃ γουιϊίαύθ, οὐ ἱπάαθι ᾿ουῖοδπιὶ 1 [01018.6, 

Εὐ σϑ]οϊδιί! ρϑᾶάθβ ἴῃ Ῥγδθρδγαίϊοηθ 

ΘΥϑηρ6}1 Ρ8οΐ8, 

ΤΙῃ οὐιηΐϊθαβ [ἀπηοπΐθς [οαὔαπι οὶ, ἴῃ 

480 ρΡοί}5 οταπίδ 618, πΘαα  [{Ἰπα] ᾿ρηθ8 

ΘΧΟΠΡΊΘΥΙΘ. 

ΕἘΓλ ρβίθδπι [ἀ]αὐ5 δαϊτηϊῦθ, οὖ δἰδ- 

ἀϊαπι ἔρ᾽γδα5, χαρά οἰ. νϑυθαπι ἀθὶ, 

ῬΘΥ͂ ΟΠΊΠ6ΠῚ ΟΥ̓ΔΕΪΟΠ 6 πὶ οὖ ΟὈΓΘογὐϊο- 

ΠΘΠῚ ΟΥ̓ΔΙΐΘ5. ΟΥΩΠΙ ἐθιηροῦΘ ἰπηΠ [ρίτία, 

οὐ 'ἰπ ἰρίο υἱρι ]ϑηΐθϑ 'ῃ οὐππὶ ᾿ἰπἰϑηύ8, 

οὐ οὈβογαίοηθ ῬΥῸ Οτηηΐθα5 [Δ ΠΟ 5, 

ΕἘῤ ΡΓῸ πιθ, αὖ ἀδίιν τηϊηΐ [ὉΥτηῸ ἷπὶ 
δρουίίοηθ οὐἱβ ππθὶ οὰπὶ βάποϊα πούμμι 

ἴασουθ τηγουίατη ουδη 6111, 

Ῥγο 40 ἸΘσδίϊομθ ἔππΠρῸΥ ἴῃ Οαίθηδ, 
ἴΐα αὖ ἴπ ΙρΡίῸ δυάθδμι ρτουῦ ορογύθὺ ΠΊΘ 

Ιοααϊ. 
τὺ δαύΐύθπι οὐ νοὸβ [οἰδύϊβ 486 οἶγοᾶ 

τῖθ Γαηὐ, ααϊᾷ ἀρᾶπι|, οπιηΐα, ποΐδ ψοδὶς 



504 ἘΓΡΡῈ- 1:93 “Ὁ ῬΕΙ͂ Ὁ. 

ΚαηΠ ΘΙ. ἴΖυ!β δ]]αία ΤΌΚΟΙα5. (ὰ Ππὰθρὰ Ὀγόίμδι 8ἢ ἐάβεν αν 8η6- 

ὈαΠΐβ ἴῃ ἤτάυ]ϊη, 

ΥΊ, 22, Ὑπδποὶ Ἰηίαπαϊαα ἀπ ἴζνῖὶβ ἀυς μὰ οἱ Καμποῖίθ, ἔνα δὶ 

ὈΡΚ( 5) ΤῸ 74} ραίῃγα 741 Παϊγ πα ἴζναγᾶ. 

29. Οδνδίγεμϊ Ὀγούμσιιη 14} ἔαΐηνα τη] ἢ ρα]άπθοϊπάϊ ἔγαμπι σι- 

ἐμὰ δἰξϊπη 14} ἐγάυ)π [δα ΟΠ τάα. 

24, Απηΐβ τὴ αἹἹάϊμη, ἐπάϊοι ἐμᾷ ἐτάπήαπ ἀπίαγαπα [δία 
ΟΜ ἴπ ἀΥ]υγοίη. Απηδη. 

(δὰ Αἰξαϊπαιη. αδἰάυἢ.) 

(Ὁ ΕἘἸΠῈΡΡΙΘΙΌΜ. δμαιδαθιι}). 

Ι, 14. «7αλ, πιάϊιαῃ5 Ἐ Ὀγόίηγ ἴῃ ἐγάυ]π σαϊγάπαπαςπβ. Ὀδηἀ]δπη πηοὶ- 

Πάϊπ) τη 5. σαδαύγϑη ἀπαρϑηάδηβ ναύγα σαΐῃβ τϑά]δη. 

15. βυμπηάϊ τὰ] 015. 18} Ἰῃ πϑ᾽ {Π15 16} πάϊ [415 ἢ, (ἀπηάϊ ἐμδη ἴῃ 
σῦα!β νΠΠ]Πη5 ΟΠ τὰ πηδι]απά, 

10. δαπηάϊ ἐπδη ἴῃ ἐγ αἰ νάϊ, νἱλαπάδηβ ἐπαίθὶ ἄπ Γππ]ὸπάϊ αἰναρ- 

σθ]]ὸπη5. σαί 5. πη ; 

11. ἴτι ἐπάϊοὶ Ἐ α8. πάϊάϊ ΟἸγ τα τρὸιαπα, πὶ [νίκπαθα, πιὰ- 

ΠΘΠΠ415 {ἸΚ ἃρ]δη5. αὐτά 5] η ὈΔη 4] π| πἸϑἰ πάϊπη. 

18. να ἀυκὴ ἐπαπᾶδ[] «Ἱ]άϊπη μάϊάαμη, αἰ η8 Ἰπ]]ὸη απ 8 

(αη]άϊ, ΟἸΥα5. πηδυ]αάα: 1841}} ἴπ ἐπαιηπηα ἔαρίηῦ, δκϑὶ 184} ἔαρίπδη 

αὈΡΊΠηδΔ; 

Π 1ππἰ8. νάϊ, οἱ. [πα ΐϑ, Ἠὴϊ5 φαραρρίεν ἀὰ φσϑηϊά! {πίνῃ 1Ζ-- 

γᾶγα δίαα ὰκΚ παι] 4 δῃιηΐη5 ΟἸ άπ ἰδ[αἷ5, 

20. ΒΙ υδθοιίηάϊ 141} νὰπάϊ πιθὶπάϊπι, αηΐᾶ πὶ ἵπ ναΐίῃξάϊ ρσαάϊν]- 

Γ[ΚΟύΠ8. ναϊγίμα, ἃκ ἴπ αἱ]Ἱάϊ ἰγάπάϊπάϊ, [νὰ [1ηξοϊηδ ἴδ πὰ πηϊκ1]}-- 
͵.4α ΟἸΥ 5 ἴῃ οἰκῶ τηθίπαιηπηα, αὐ με μὸ {παῖγῃ ᾿ἰθάϊπ αἰ ὃ 

{παΐτἢ ἀάαίμιι. 

21. Αὐμέμδη πηῖ5. Πἰθαη ΟἸ 8. ΤΓῸ 14} ραίν!] αη σαναύγκί. 

22, ἴδηι Ἰαθάϊ Πθαη ἴπ Ιοἶκα, ἐπαΐα πιῖὶβ ἀκταη ναύγιὑνὶ5. ὙΠῸ ͵8} 



ἜΡΙΣ 5: ῬΈΠΕΙ, 22. 

Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς χαὶ πι- 
στὸς διάχονος ἐν χυρίῳ, 

ΥἹ, 22. Ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμας εἴς αὐτὸ 
τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν χαὶ 
παρακχαλέσῃ τὰς χαρδίας ὑμῶν. 

28. Πὶρήνη τοῖς ἀδελφοῖς χαὶ ἀγά- 
Ἁ ΡῚ - τ 

πὴ μετὰ πίστεως ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ 
χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

24, Ἢ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγα- 
ῳ ’ - - 

πώντων τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι- 
στὸν ἐν ἀφϑαρσίᾳ. 

ὅ0ὅ 

ἔαοϊοῦ ΤΟ ου5. ΟΔΥΪ [ΠΠπλ5 ἔγαύου οὐ Β46- 

Τ15. Τα ΓΘΥ ἴῃ ἀογηΐηο, 

Θύθιη ΤΠ δα σγὸβ ἰἴῃ ΠοΟ ἰρίαπι, αὖ 

οορποίοδα. α86 ΟἾΓΟἃ, ΠΟῸΒ [πὐὺ οὖ Θ01}- 
(οἹθύαν οοτάδ, σο[ὑγἃ. 

Ῥὰχ {γαύσι θα οὖ οαγιύαβ οὔτ ἢάθ 8, 

ἄθο ραίγθ οὐ ἀογηῖπο [οἵα ΟἸτ το. 

ατδύϊα οαπὶ οτηηῖθαβ ααἱ ΑἸ] ραμπὺ 4ο0- 

ΤῊΪ πὶ ποίίγαπι [Θ΄απι ΟἾἸΤΙ Γτη ἰπ ἰπ- 

ΘΟΥΓΕΡΌΙΟΠΘ. 

[Πρὸς ᾿Εφεσίους (εχλέσϑη.) ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχίχου]. 

ΑὉ ῬΗΠΙΡΡΈΝΘΕΝ. 

Ι,14. Καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν 
ἐν χυρίῳ πεποιϑότας τοῖς δεσμοῖς μου 
περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λό- 
γον λαλεῖν. 

16. Τινὲς μὲν χαὶ διὰ φϑόνον καὶ 
ἔριν, τινὲς δὲ χαὶ δι εὐδοχίαν τὸν 
Χριστὸν χηρύσσουσιν᾽ 

10. Οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι 
εἷς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου χεῖμαι, 

17.. Οἱ δὲ ἐξ ἐριϑείας τὸν Χριστὸν 
χαταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς, οἱόμενγοι 
ϑλῖψιν ἐγείρειν [Ξε ἐπιφέρειν] τοῖς δε-- 
σμοῖς μου. 

18. Τί γάρ; πλὴν παντὶ τρόπῳ, εἴτε 
προφάσει εἴτε ἀληϑείᾳ, Χριστὸς χατ-. 
ἀγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω. ἀλλὰ 
χαὶ χαρήσομαι" 

19. Οἶδα γὰρ, ὅτι τοῦτό μοι ἀπο- 
βήσεται εἷς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν 
δεήσεως χαὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύμα- 
τος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

20. Κατὰ τὴν ἀποχαραδοχίαν καὶ 
ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνϑή- 
σομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάση παρρησίᾳ ὡς πάν- 
τοτε χαὶ νῦν μεγαλυνϑήσεται Χοιστὸς 
ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε 
διὰ ϑανάτου. 

21. Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς χαὶ 
το ἀποϑανεῖν κέρδος. 

22. Εἰ δὲ τὸ ζὴν ἐν σαρκί, τοῦτό 

ΕΛ ῬΙυΓΘ5. 6 ἔγδύγ 5 ἴῃ ἀοΙΪηΠ0 60}- 

Πάθηδοβ σ] ΠΟ Ὲ]}15 τη 615 Δα Πἀδηΐίαβ δ θ᾽ 
[6 ὑπο Θ υϑῦθυμη ἀοὶ Ἰοσαί. 

Θυϊάδπι ααϊάθπι οὐ ρτορύθυ ᾿ην αἰ δτη οὐ 
οοη θη! η 6 π|, αϊάδηῃ δυΐοπι οὖ ΡΥΟΡύοα 

θοηδπι σοϊαηὐαΐθηι (ΠΥ πὰτὰ ρυδϑαϊοδηῦ ; 

Θυϊάδηη οχ οδυιῥαῦθ, (οἰ θηῦθα ΟΠ ΔΤΩ 

ἴῃ ἀρίθῃ οπθα ουδηρθ}} Ρο[ 8 [ἘΠ|, 

Ουϊάδηη δαΐθπι 6χ οοῃὐθηύίομθ ΟἾτὶ- 

[πιϊ δαάπαηίδηῦ ΠῸῚ [1ΠΟΘΥΘ, ΘΧΙ[Ὁ]- 

τηϑηΐθβ ῬΥΘΙ[ἀγᾶπὶ [6 [ἀβοϊθαγθ συ] ΟῸ]Ι5 

ΤΠ 618. 

Θυϊά οηϊπι ἢ ἀσπη ΟΠηΐ τηοᾶο, [ἿΥ6 

ΡΘῚ ΟΟΟΔΙΟΠ 6 ΠῚ [νο Ρ6Υ σου αύθμι, ΟἸτὶ- 

[5 δαπυπέϊοίιν, οὐ ἴῃ Ποὺ ρσϑαάθο, [δ 

οὐ σᾶῦάθθο: 

ΒΟΙ0. Θηΐπὶ ααἷἰᾶ ΠΟΟ ΤῊ φτουθηϊθῦ 
πη [ἀ]αὔθπι Ρ ΟῚ σία οὐδύϊομθιη οὗ 

[Ρ Ή] η1 [ὑγύϊοτ πὶ [ρὶγιθα [οὐ ΟἾΤΙΓΕ, 

ϑϑουσπάσση οχρθούδιϊοπθμ οὖ [Ρ6Π| 

Τ6811, 4αἷ8, ἴΠ ΠᾺ}]0 οοηΐαη δῦ, «(64 'ἰπ 

ΟΥ̓ βάποϊα, [Ἰοὺ [ὈΠΊΡΟΥ οὗ ΠὰΠῸ Πη8- 

ΘΠ οαθΙύαν ΟἿ [5 ἀπ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ Τη60, [γ9 

ῬΘΥ τ᾽ ἐδηὶ [γ ῬΘΥ ΤπουύθΠ1. 

ΜΊΗΙΪ οαΐπὶ σίσολο ΟὨτϊ 5 οὐ οὐ Τποτὶ 

ἸΟΓΌΠΙ : 

υοᾷ ΠΠ τίνοτθ ἱπ οδῦπθ, δῖ πῃ 



ὅ06 ῬΗΠ.. 1, 28--2, θ:"- 

ἢγα ἐπάμ να]]άμ, πὶ Κδηῃ. 

Ι, 23. Αἰμέμδηῃ ἀἰβῃδθάι 5 (1) ἃ5. {μάϊηι ὑνάϊπη, ὑμδη ὰἢ Ια Πδ- 

Ὀδηἀ 5. δηάϊδέηδη 78} τα] ΟΠ άπ νη. ἀπα ἤἰὰ τηάϊβ θα χὸ ΤῸ; 

24, Αἰμέμαη ἅτ νη ἴῃ ἰοἰκα ἐπαύγἰζὸ ἴῃ ἴζναζδ. 

20. ΖΔ) {πὸΐὰ ἰγίσσγαῦα νάϊ, ὑμαΐοὶ υἱία 74} πᾶ] ν 1 αἱ αἱ- 

Ἰάϊπι) ἴζνὶβ ἀὰ Ἰζσγαγάϊ [ταπησαμίάϊ [Δ αμδαάϊ σα]άπθοϊηάϊβ [ἴΖν8-- 

γΓάϊΖῶβ], 

26. ΕἸ μνόϊα]! ἴσνατα Ὀἰάσκπάϊ ἴῃ ΟΠ άα ἰδία ἴῃ παῖδ ἐμαί νη 
τηθ᾽ηδηδ, ΚΥᾺΠῚ αἰϊγα αι ἴΖΥ]5. 

οἴ. Ἡνὸ] Ἐ ἐπαξάϊποὶ ναίγεμαθα αἰναρρα])ῦπ5. ΟΠ [άπ ἀδτηϊ 1, 
οἱ 14 0πὃ Κνϊπηάπ 181} σαία! πνάμπ ἴζνὶβ, αυμέημδ Δ]] αἰ ῃγὸ ρσαμάπδ]δα 

Ὁ ἴΖν!β, ὑπαΐθὶ {Ὁ η 410} ἴῃ ἀϊηδιητηα ΔΉ ΠλΪη, ἀϊπάϊ [ἀϊνα]άϊ ἰφιηδπα 

αὐ θἀ14] πη ἀδη8. σα!άπθοὶπάϊ αἰναρρε]]όπβ; 

28. {Ὧ}} πὶ ἴπ νδίῃξάι ααριαάϊ ἔγαμη ὑπμάϊμπη δηαί ἐμ]; ἐπδίθὶ 

ΤΠ ἴπη πϑίάϊκηθῖηβ ἐγ] αἰ τά 15, ΤῈ ἸΖνῚ5 σϑηϊἀϊ5., 714} ἐπᾶία ἔγδτη 

σαΐπδ, 

20, (Τιδ) ἰχνὶβ ἔγαριίθδη τ ἰαύν ΟἸγ θα εἰ ἐμαύάϊηοὶ ἀὰ 1π|-- 

1η8 ρ]ὰυ ]αη, 8Κ 718} ἐπαία Ἐ [αὐύγ ἴπα νἱπηδῃ, 

90. Τὸ (ἀπιὸμη μά ΠΡ Παθαηάδηβ, (Πὅ8] σαί ην: ἢ ἴπ τηῖ8. 18ἢ 

πὰ ἢάπ(οι ἢ} Ἰῃ 1ηΪ5. 

1, 1. 2αράϊ ῃνὸ πὰ ραίῃγα τ: θιπὸ ἴῃ ΟΠ άπ, 1αθάϊ ῃνὸ σαν]! ὃ 

ἐγ ῃν ὃβ, Ἰαθάϊ Ὡνὸ σαιπάϊηἀα δ ΔΗΠηΪη8, Ἰαθάϊ πνὸ πη]! Ἐ Δ} 

ΘΔ] ἐΠοϊπὸ, ἔ 

2. ὕὈ5.0]16 1 τηρῖηὰ [84], 61 {παΐα (ἀπηῦ Ππαρ]άϊςἢ, Ἐ (πὸ (ἀπηόη 

ἔ]αΐπνα παθδηάδηβ, [Ἀπιαίάϊνα]άϊ, (ἀπηὰ ναἰ]άϊ, 

3. ΝῚ ναΐῃέ Ὀΐ πάϊεάϊ! ἀϊυμάπ Ἰάπ!] πάμποϊηάϊ, δκ ἴπ [4}164}] 

πάπηρίηάϊ Ἐ σαπυραάϊδ, δηΐμαν Δηὐμαγαπα τη πηδη65. [15 Ὁ Δ Πα ΠΊΔ, 

4. ΝῚ (πὸ [οἰπα ἢν δυ) Σὰ ἢ} πη ἀδη5 ἢ, ἃκ 14} {πὸ δηϊπαγάϊζο 

ἢν] 1 Ζα ἢ. 

ὅ, Ὑπαΐα ἄπκ ἐγαϊ]άϊἀάπ Ἰπ ἴχνὶβ, ὑπαΐθὶ 18} ἴη ΟἸνάα ἴδια, 

6. ὅδοὶ ἴη ρυϊπαίΚάπποϊη νἱίαπάβ πὶ νυϊνα τϑπηϊᾶα νἱίδη, [ἸΚ 

φαϊοϊκό(η) Ἐ σαίπα, 



ῬΡῬΗΠ,.. 1, 43 ----2, 6. 

μοι χαρπὸς ἔργου, καὶ τέ αἱρήσομαι, 
οὐ γνωρίζω. 

Ι, 33. Συνέχομαι δὲ ἐχ τῶν δύο, τὴν 
ἐπιϑυμίαν ἔχων εὶς τὸ ἀναλῦσαι καὶ 
σὺν Χριστῷ εἶναι" πολλῷ γὰρ μᾶλλον 
χκρεῖσσογ" 

24, Τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ 
ἀναγχαιότερον δι᾿ ὑμᾶς. 

95. Καὶ τοῦτο πεποιϑὼς οἶδα, ὅτι 
μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς 
τὴν ὑμῶν προχοπὴν χαὶ χαρὰν τῆς 
πίστεως, 

20. Ἵνα τὸ χαύχημα ὑμῶν περισ- 
σεύῃ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς 
ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 

7. Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου 
τοῦ Χριστοῦ ποιλιτεύεσϑε, ἵνα εἴτε 
ἐλθὼν χαὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκού- 
σω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήχετε ἐν ἑνὶ 
πνεύματι, μιᾷ ψυχὴ συναϑλοῦντες τῇ 
πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 
᾿ 38. Καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηϑεγὺὴ 
ὑπὸ τῶν ἀντιχειμένων, ἥτις ἐστὶν αὐ- 
τοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτη- 
οίας, χαὶ τοῦτο ἀπὸ ϑεοῦ" 

29. Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσϑη τὸ ὑπὲρ Χρι- 
στοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 

80. Τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες, οἷον 
- εἴδετε ἐν ἐμοὶ χαὶ νῦν ἀχούετε ἐν ἐμοί. 

Π,1. Πἴτις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, 
εἴ τι παραμύϑιον ἀγάπης, εἴ τις χοι- 
νωνία πνεύματος, εἴ τινα σπλάγχνα 
χαὶ οἰχτιρμοί, 

2. Πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν, ἕνα 
τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην 
ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες, 

8. ΠΠὋηδὲν χατὰ ἐριϑείαν ἢ (τε μηδὲ 
κατὰ) χενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπειγο- 

φροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερ- 
ἔχοντας ἑαυτῶν, 

4. Μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος (Ξεἕχα- 
στοι)ὴ σχοποῦντες, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἑτέρων 
ἕχαστοι. 
, ὅ: Τοῦτο (γὰρ) φρονείσϑω ἐν ὑμῖν 
0 χαὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

6. Ὃς ἐν “μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ, 
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ἔπι Οὔ π15. ΟΡ ΘΥΙΒ. Θ[Ὁ, οὐ χα 6] ρ8 ΠῚ ἸσπΟ ΤΟ. 

Οοατίοῦ δαΐθπι 6 ἄπὺπορθιβ, ἀρ Π ἀουίαπι 

ΠΔΌθΘΩ5 αἰβίοϊν οὖ οὰϊὰ ΟἸΥΓἴὉ0 οἴ, 

τ]ῦο ΤηΔΡῚ5. ΠΊΘ]1π|5 ; 

ῬουΔΠΘΙΘ δαΐθηη 1Π ΟΔΙΠ6 ΠΘΟΟΘΙΔ- 

Ττίαμη οἰ Ῥτορίθυ σοϑ. 

ΕἘῤ οο οομῆδθηβ [οἷο, ααϊᾶ ᾿ηδη 600 

οὐ ῬΟΥΠΔΠΘΌΟ ΟἸΠΠΪΡιι5 σοῦὶβ δ ῥτο- 

ἔβούατη γϑίζγαπι οὐ σαπάϊπτη Πάοὶ, 

τ ρσταύυϊαύϊο νϑίγα δθαπαθύ ἴῃ ΟἩτ[0 
Τροία 1 Π16 ΡΘΥ ΠΠΘῸΠὶ Δαν θη ΠῚ ᾿[ΘΥ11ΠῚ 

δα γοβ. 

Ταπίυμη ἀϊρηθ ουδηρθ]ῖο ΟἾΥ Ὁ ΘοΠ- 

νου ἀτηϊηΐ, αὖ γ᾽ ΟὙΠΊ γΘΠΘ61Ὸ οὖ νυ] ἄθτῸ 

γο5, ἤν δθίθηβ δαήϊαπη 46 σο00]15, αυΐ8 

[δ ϊβ ἴῃ ἀπὸ (ρἰ τα ἀπδμΐπιθθ, ΟΟΠΪΔθ0- 

ταηΐθβ άθὶ βυδῃρθ)}, 

ἘΠῚ ἴῃ ΠῸ]]0 ὑθυγθδιηϊηὶ ἃ Ὁ Δαν Γ[ΔΥῚ15 ; 

α86 οἰ 1115 σδαία ΡΘΥα ΟΠ, τ 5 

δαΐθτη [(Δ]τὐ15, οὖ ποὺ ἃ 460: 

Ουΐα νοὶ ἀοπδίαιη οἰ ρτὸ ΟΜ τ [[ο, 

ΠΟῸΠ [ΟἸὰτη αὖ ἰπ οὰπὶ ογράδεβ, [θα αὖ 

οὐΐδηλ ῬΓῸ 110 Ῥδύϊ ΠΉ]], 

Ιάθιη οουίαταθη βδθθηΐθθ αὰ8]6 οὗ 

γἱ αἰ [{ἰ5 ἴῃ πὶ οὗ ἤῦσπὸ δα [5 4 πη6. 

51 αὰδ οὐροὸ ΘΟΠίΟ] ὐϊο 'ἰπ ΟΠ] το, [Ἰ 
ααοᾶ [ο]δοίαπι οδγιὑδ 5, [1 απδ [οοἰούδδ 

(ρἰτιθαβ, ΓΔ ααϊά νἱΐοοτα οὗ τη θυ! 68, 

Ππηρ]ούθ οϑαάϊαπι πηθαπη, αὖ ἰάθη [ἃ- 

Ρἰαύϊβ, ϑδηάθμι σαν ὑδύθιη Πα θηὐθ8, ὑπ- 

ΔΠΐπι65, ἰᾷ ἰρίαπι ΓΘη θη 68, 

ΝΙΠΙ ΡΘΙ οοπέθη 8 ΠΏ ΠΟΘ ῬΘΓ 

ἰπϑῆθιῃ ρ]ουίαπι, [δὰ ἴῃ Παμη]δίθ [ἃ- 

ΡΘΙΟΥΘ5. [1] ᾿ηγ] 6 ΠῚ ΔΙΌ ὑγ δ ὑθ8, 

Νοὴ 4ὺ88 χα [χπὺ {ΠΠρῚ]1 οΟὨΓἀ6- 
τϑηΐοβ, [64 οὖ θὰ αιδθ ΔΙ ΟΥΌΠΗ. 

Ηος βῃΐϊπὶ [θη ύθ πῃ σορὶβ, αποᾶ οὐ 

'ῖπ ΟΕ το ΤΙοἴα, 

Ουἱ οὔτι ἴῃ ἔοτππδ ἀοἱ οἱ, πο Γἂρί- 

ΠδηῚ ΔΙ ἰὑγαίαβ ον ὁ [6 [6 δΔϑααδθπηάθο, 



508 ΡΗΠ.. 3.7. -ϑῦνα 

Π, {. ΑΚ ΠΚ ΠΙΡΔη πβ]άυἀα υἱῦ [{1ὰ}|5 πἰπηαπᾶβ, ἴπ ρα]ϑῖκ] 8, 
πϑηη ναύγ μηδ, 

8. 44}}) τηδηάπρ]α ' Ὀϊρσιαπη5 [νῷ πηδηηα, ραμάπηϊαα, (Ἰκ [ΠΡ Δη, 
γα ιν μη 5. τά 5] πα 5. [ἀὐε 1] Ἐ ἀπ ἀνέμοι, τε ἀάνιέιιι σαϊσίγ5. .. «. 

22. 7, κυίι Ἐ ἔς βυμιιμά,, ἰμαϊοὶ [νὰ αὐξπ θαγῃ τα Καϊκίηαα 
ΠῚ5. ἴῃ δἰνδρρα]]η. 

29. ΤΠδη᾿ Ἢ πὰ νδη͵α [Ἀπ α]π, ὈΪΠδ σαίαίηνα ᾿να ὈΪ τὴῖκ ἸΠὉ, [ἀη58. 

24. Αἰμίμδη σαίγάπα ἴπ ἔγά τυ] π ὑπαιηπ᾽ οἱ 14} {ΠῸὰ ἐργάαίδ Κυϊπιᾶ. 

20. Αὐμίπδη {παῖ ᾿πὰπᾶκα, Αἰἱραϊιδήδοιει. Ὀγδίμαν 184} σαναύγ[-- 

γ8η 8} σφ] άϊ θη πιοίπαηδ, Ἰζῃ ἴσναῦαπα Ἐ ἀραύὐαύ!α Ἐς 181} δπᾶ- 

Ὀαῃὺ ὑπαύγεάϊα. τη πάϊχοϑ (Ἀπ 4]. ἀπ ἸΖνυΐβ, 

20. Τὐηξδ σαίγη]δη 5. νὰ8 δ᾽] ἀϊχὲ ἴχναγα 181} ππναπδηᾶβ, ἵἴπ ἐΠἰΖοὶ 
πάυϊἀ απ! ἵπα {Ππκδη. 

21. 41} ἄπκ {Ππκ8 νὰβ πόϊινα ἀάπιπμάμ, αἰκοὶ σας ἵπὰ σαδγτηάϊαδ. 
δὐμίμδη πὶ ἐπαύάϊπθι ἴηα, ἃΚ 18 τϊκ, δἱ ρδύγθίῃ δὴὰ σαύγθίη ηἰ 

μαθάαᾳ. 

28. Βηϊαπηπηἀῦβ πὰ Ἰηίαηαίᾶα, ἴηα, οἱ σαί ῃνδηδηβ ἴπα δἰίγα 

αρτηοίῃ 14} Τκ Β]αἰζα {Ἰ|άπ [πη παπᾶβ, ἤν Ὀἱ ἴζνυ!5 ΠῚ]. 

29. Απάηϊπηάϊ! πὰ ἴπα ἴπ ἔΓάυ)π τ 0} 4114ϊ Γαδ ἀϊ 184} ἐμδηβῳς 
(ν᾽ Κὴβ [νόγϑηβ παράϊ(ῃ. 

90. Τί ἴῃ ναύν ὑνὶ5 ΟἸγ άπ ἀπα ἀάπίμι δἰπδηνι δ, αὐαυπηπη-- 

πη 5. (ἀϊνα!άϊ (δἰηπάϊ, οἱ πϑίι! δα] ἴσναν σάϊάν ὈΪΐ πιρίη δηαθδῃίὶ. 

ΠῚ, 1. ΤΠαΐα ἀηέμαν ἢ, ὈγΟ ἢν} 18. τηθηάϊ, ἕαρίποι. ἴπ ἐγάπ]ϊη. ὑπὸ 

[πηῦηα ἴΖνὶ5 πη δ᾽]. πηἰβ [νι μα ηἰ Ἰαΐοὶ, Ἰΐῃ ἴΖνβ ὑπνδίΠἃ. 

2. δίνη {Πᾶπ8 Παηάδηβ, [(Ἀ]μν 1 ἐπὰπ8. ἀθ1].η5. νύν νυ] 85, 

(νι (πὸ ραιηάϊζαπόη. Ἐ 

Ὁ, Αἰ πδη νοῖβ {]ῸπΔ Ὀἰπηάϊν, νοὶβ διμηΐη ραΐμα {Καὶ Κἰππδη5 

7 πνδραπάδηβ ἴῃ Ομυ άπ ἴα 78} πὶ ἴῃ [οἰκα ρσαἰγάπαπ(αδη8) Ἔ; 

4. «411 ὑμδῃ Ἰκ μαθδπᾶβ ἐἰγάπάϊπ 4} ἴπ Ἰοἶκα. ἰαθάϊ ἤναβ δηΐῃδὺ 

ὑπο] 61 0ἢ ἰγάπδη ἴῃ Ἰοῖκα, ἴκ πιάϊδ, 



ΡΗΠ,. 9, 7---- 8, 4. 

Π. 17. ἀλλὰ ἕαυτον ἐχένωσεν μορφὴν 
ϑούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνϑρώ- 
πων γενόμεγος χαὶ σχήματι εὑρεϑεὶς 
ὡς ἄνϑρωπος, 

8. ᾿Ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμεγος 
ὑπήχοος μέχρι ϑαγάτου, ϑανάτου δὲ 
οὐήρον.". τ. ς 

22. Τὴν δὲ δοχιμὴν αὐτοῦ γινώ- 
σχετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέχνον σὺν ἐμοὶ 
ἐδούλευσεν εἷς τὸ εὐαγγέλιον. 

28, Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, 
ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ, ἐξαυτῆς" 

24, Πέποιϑα δὲ ἐν χυρίῳ, ὅτι χαὶ 
αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 

2ῦ. ναγκαῖον δὲ ἡγησάμην, Ἔπα- 
φρόδιτον τὸν ἀδελφὸν χαὶ συνεργὸν 
χαὶ συνστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπό- 
στολον χαὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, 
πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 

20. Ἐπειδὴ ἐπιποϑῶν ἣν πάντας 
ὑμᾶς χαὶ ἀδημονῶν, διότι ἠχούσατε 
ὅτι ἠσϑέγησεν. 

21. Καὶ γὰρ ἠσϑένησεν παραπλήσιον 
ϑανάτῳ" ἀλλὰ ὃ ϑεὸς αὐτὸν ἠλέησεγ, 
οὐχ αὐτὸν δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, 
ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ. 

28. Σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐ- 
τόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε 
κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 

29. Προσδέχεσϑε οὖν αὐτὸν ἕν χυ- 
ρέῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, χαὶ τοὺς τοι- 
οὕτους ἐντίμους ἔχετε, 

80. Ὅτι διὰ τὸ ἔργον (Χριστοῦ) μέ- 
χρι ϑανάτου ἤγγισεν παραβουλευσά- 
μενος τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ 
ὑμῶν ὑστέρηματης πρὸς μὲ λειτουργίας. 

ΠΙ,1. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαί- 
ρέὲτε ἐν χυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν 
ἐμοὶ μὲν οὐχ ὀχνηρόγν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 

2. Βλέπετε τοὺς χύνας, βλέπετε τοὺς 
χαχοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν χατα- 
τομήν. Ἄ 

8. Ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ 
πγεύματι ϑεῷ (Ξ: ϑεοῦ) λατρεύοντες καὶ 
χαυχώμεγοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ χαὶ οὐκ 
ἐν σαρχί πεποιϑότες, 

4. Καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίϑησιν χαὶ 
ἐν σαρχί. εἴ τις δοχεῖ ἄλλος πεποιϑέ- 
γαι ἐν σαρχί, ἐγὼ μᾶλλον, 
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ϑοά [οπιθὺ ἱρίαπι οχϊηδηΐνιῦ ΤΟΥΤΏΔΙη 
[ΟΥνῚ δοΟΙρίθηβ., ἴῃ [πιὰ ἀϊ ποτὶ Βοχηΐ- 
ΠὰΠ αούα5, οὐ μαδίζα ἱπυρηΐαβ αὐ ΒΟΠΊΟ, 

Ἠυτη]ανιῦ [Θυχθὺ ᾿ρίαπι ἔα. οΡοθ- 

ἀἴθηβ ἀβαπθ δα πιογίθημ, τηοχύθπι δαΐθιη 
ΣΟ Τὴν 

Ἐχρουϊπηθηΐαμη δαΐθηι οἷ οοσποίοϊξο, 

αποῃΐδηη [ἰοὺ Ρδ ΠΗ]. τηθοὰπ [6Γ- 

Ὑἱνιῦ ἴῃ ΘΥΔΏΡΈ]Ϊο. 

Ηυπο ἰριθαῦ [ρθῖῸ τὴθ τηϊύύθυθ ΠΟ Χ 

αὖ νἱάθσο αιδ8 οἶγοδ τὴ [πηὐ: 

Οομῆάο δυΐθπι ἴῃ ἀοπιῖπο ἀαΟΠΪ Δ ΠῚ 

οὐ ἰρίθ νϑηΐδιη δὰ σοβ οἷΐο. 

ΝΘΟΘΙυῖαπι δαύθη οχἰ[{ἰπηᾶνὶ Ἐρδ- 

ΡΒγοάίθαμη ἐγαύγθιηα οὐ σοορϑυδίογθπι οὖ 

ΟΟΙΊΠ ΠΟΘ] ΤΠΘΌΤ, γτϑίϊχαμπη δαί 

ΔΡΟ[ὉΟ]ατη οὖ ταϊη  !σπτη πΠ 666 Γ{1 015 τη 6 86, 

τηϊδΐογθ δά σνοϑ, 

Θαοῃίδιη ααϊάθηη Ομπμ65 γὸβ ἀ611486- 
ταραῦ, οὖ τποϑίξαιβ οὐδῦ ργορίθσθα ααυοά 

δα γα ϊβ 1] Ὸπὶ ᾿πῆττηδίθπι. 

Νδπι οὐ ἱπῆχτηδύιβ οἰ ἀβᾷὰθ δά τηοῦ- 

ἔριη: [ρα ἀθὰβ πιϊίθυιβ οἵδ οἷβ, ΠΟῚ 

[Ο]ὰπι δΔαῦθη] οἷτπβ γθυατ οἰϊδπι δὲ πρὶ, 

Ὧ6. {Ὁ} πὸ [ἌΡΘῚ ὑγὶ [1 1ᾶτη ΒΔ ΌΘΙΘΠΙ. 

ἘΘΙΠπδηὐ5 ΘΥΘῸ ΤΆ]Π 1ΠΠππ|, αὖ γὙἱ[Ὸ 

60 ᾿ἰδοσαχη σϑαάθαύβ οὖ ΘρῸ [1π6 ὑγὶ [18 
[1πη. 

Ἐχοϊριίθ ἰύδαπθ {ΠΠππὶ οὰπι οτππὶ ρσδιι- 

αἸο ἴῃ ἀοπηῖπο, οὐ δἰυβυηοαϊ οπὶ ΠΟΠΟΙΘ 

Βδρϑίοίρ, 

Θυοηδπι ῬΥΟΡΟΟΥ Ορὰβ ΟἾΥ ΓΟ ἀ8686 
δ πιοτΐθπι δΔοοθίὖ ἰγϑάθηβ ΔΗΪΠΊΔΠῚ 

ἴμϑιη, υαὖ ἱπηρ]οσοὺ ἰᾷ απο 6Χχ υο]β 
ἀροταῦ οὐρᾷ τηθὰπὶ ΟὈἰΘααΌ τη. 

1)6 οούθτο, ἔγδίγθβ τηϑὶ, ρϑαάθίθ ἴῃ ἀο- 

τηΐπο. Εδάθηι γοθὴβ [Οὐ] ΘΓ τη] απ] 461 

ΠΟΙ ῬΙΡΤΆΠ), σΟΌῚΒ δαύθπι ΠΘΟΘΙΓΔΥϊτΠ. 
γιάρίθ οδηθβ, τνἱάθίθ πη8]05 οροῖᾶ- 

Υ]ο5., ν᾽ ἀθύθ οοποὶ [ΟΠ ΘΠ. 

Νοβ ϑηΐϊῃὶ [Ὁπηὶ8 οΟἰγουτηοὶ 0, 4αὶ 

[ρισιΐα ἄθο [ϑυνίπητ5 οὖ ρ]ουϊυηαγ πὶ ΟΠ τὶ- 
[Ὁ0 ΙΘ΄α, οὐ ποῃ ἰπ ἄγη βάἀαποίΐδηη Βᾶ- 

Ῥρηΐθ5 :; 

Θυδηηααδπι ΘΡῸ Βα θΘδπα ΘΟ βἀΘηὐϊ8 1 
οὐ ἴῃ ΟδΥΠπ6. ΑἹ α]5 815 ν᾽ ἀθύαν 60Π- 

Πάθγθ ἴῃ ΟΔΤΏη6, ΘρΡῸ πιδρΊ8; ἢ 



9 - ῬΈΠῚ Ὁ 5-Ξ Ὁ 

1Π, ὅ. Βιιηάϊι᾽ Ἐ αρίάπαδρθ, α5. Καδᾶάϊ {τα ]15, Κα] 5 Βαίη[6]Ἰαπλοῖ-- 
ηἷ5 ἢ, Ηδίργάϊιβ τ8 Ηδίργάϊαμη, ὈΪ νἱὐδάα Εδγοϊ(ἀϊα5, 

0. ΒΙ δ]]δηα νγακ]απμ 8 δἰκκ] β)]ῦπ, ὈΪ ραγαϊμέρθίη {π|ζάϊ, [8] ἴη 

νἱἱῦαα {{{,Φ νἱἋδηα5. ταί τ πᾶ. 

7. ΑΚοῚ ἐμαίθὶ νὰ τὴῖϊθ ραναύγκὶ, ὑπαΐαἢ γἃ μη] ἴῃ ΟΠ άπ 5 

[Ἰοιῖηὰ νἱΐδη. 

8. Αὐμέίμδη [νά μαύ 411 αἀὐτη]α {161 {πὲ ν]! δ η ἴῃ. υαταἰάπβ αηξἢ- 

715. ἰδίαϊβ. Ομ άπ ἔγάπ πβ πϑὶηἶβ, ἴῃ {πΖοὶ Δ]]αιηπηα, ρδΙ οἰ {815 

ἴῃ} 18}. ἀπ} ΠΥ Π8. νη ἃ]] δ, 61 (ΟἸΓ[47ὰ Ἐ ἀπ ρανδύγκ)]α παρέα 

9. 9418} ὈϊρΙἀϊαάι ἴῃ Ἰπηηᾶ πὶ Πα θδη 58. τηθῖπαὰ ρσαγαι μέθη {πὸ Ἐ 

15. νἱἐδᾶα, ἂκ (ἐμ) Ἐ ἐμαίν. ραϊάιθεδίη [1615] ΟΠ Γάπβ, [δὲ τ 

ϑαίΐπα ΤῸ σαγδίΐ6] δηὰ σα]άπθοηάϊ, 

10. Τα Καηπδη ἵπὰ 78} πιδιὺ αϑ[[8 {415 15. 18}} σδῃηάϊπα πῃ ἐπμὰ- 

Ιάἀϊηδ 15, τὐὐπΚαύν 5 Ἐ νὰβ ἀάαϊμάπ 15, 

11. ΕἸ μνάϊνα ρακνίμηάϊ ἴῃ δία !ἀ1 τι8 ἀδας]άϊηι. 

12. ΝῚ {παΐίδὶ 7ὰ δπαηέιη)άπ ἀΠ 0Πάπ| 1ὰ ραν 5. σδαπμί 5 Π]άα; 

αὐμίμδη ἹΚῈ δίαγραρρα, 6ἱ ραΐδμπάιθι. ἴῃ {πΠδιηπηοὶ σαί η8 νϑυίῃ 

ἔγαπη ΟΠ υ τά. 

13. Βιυδίμη)αβ, ἱκ τὰκ ΠΠἸΡδη πὶ ἐπιαύ}} Ἐ τἸηδη ρσαίδμδη. 

14. Αἰμέμαηῃ ἀϊη [νϑϊμάπῃ: ἐμάϊπη αἴξα υἱαιηππηδηᾶβ, τὰ ἅιι 

ὑμάϊμι, ἐπόοὶ δύνα {Ππᾶ, τὰκ αὐ Παπ]αηα5, Ὀΐ τηπαηάγθίη δἴαγραρρα 

αἴαν [Ἰρ᾽β]άπηδ {Π]Ζὸβ. ἴὰρα ᾿αὐπόπάϊβ ραςῃ5 ἴῃ ΟΠ τ άπ [ἐα. 

15. ὅνα τπαπαράϊ πὰ [νὰ []]ἀϊπηα, {αΠ]ανἰἑαηβ, ὑπαΐα παρ]άϊηηα ; 

78} 7αθάϊ γα 8] ] οι Κῶ παρ} ἢ, 7841} ὑπαΐα ᾿Ζνὶβ σαί Δ πα μα} } 1} Ἐ, 

10. Αἰὐπίμαηῃ [νι παύῃ ἀὰ {πδιηπιθὶ ραίπμδνιμη, οἱ [διηῦ Ἐ πὰρ- 

7άϊμηα. 718} (δὴ ἔγαϊῃ)άϊμηα, (78 [δτηῦπ σαρσράϊπια σαγάϊἀθ]πά1). ἢ 

11. ΜΙΕρδ]οΙΚοπάδης τηθὶημάϊ ναἰγε]ά 1}, Ὀγός νυ} 8, 7184 τηυπα ἢ 

ἸΖνὶθ ὑμδη5 ἔνα σαρρσαηάδηβ, [ναίν πὰ ά10}} ἔα Ὁ ἀη[18. 

18. ὕὐιίδ πηαπαράϊ ραρραῃά, {Ππ|8ηΖοὶ υἱίοα Κνδίϊι. ἴΖν18, {ἢ πὰ 

7.1 ργδίαμπαβ Κνυιϊύμα {Ππὰπη58 ἢ]απμα5. ρα]ρὶηβ ΟΠ ἀκα ; 



ΡΗΠ.. 8, ὃ---18. 

Π|, δ. Περιτομῇ ὀχταήμερος, ἔχ γένους 
᾿Ισραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἕβραϊος ἐξ 
Ἑβραίων. χατὰ νόμον «ΦῬαρισαῖος, 

θ. Κατὰ ζῆλος (Ξ-ΞΞ- ζῆλον) διώχων τὴν 
ἐχχλησίαν, χατὰ διχαιοσύνην τὴν ὃν 
γόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 

7. .1λλ: ἅτινα ἣν μοι χέρδη, ταῦτα 
ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 

8. ἀλλὰ μὲν οὖν χαὶ ἡγοῦμαι πάντα 
ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώ- 

ἀξας Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου μου, 

δὲ ὃν τὰ πάντα ̓ ἐζημιώϑην, χαὶ ἡγοῦμαι 
σκύβαλα εἶναι, ἵνα Χριστοῦ χερδήσω, 

9. Καὶ εὑρεϑῶ ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων 
ἐμὴν διχαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ 
τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ ϑεοῦ 
διχαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 

10. Τοῦ γνῶγαι αὐτὸν χαὶ τὴν δύ- 
γαμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ χαὶ τὴν 

κοινωνίαν τῶν παϑημάτων αὐτοῦ, συμ-: 
μορφιζόμενος (Ξξξσυμμορφούμενος) τῷ 
ϑαγάτῳ αὐτοῦ, 

11. Εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἔξα-- 

γάστασιν τὴν (ἔχ) νεχρῶν᾽" 
12. Οὐχ ὅτι ἤϑη ἔλαβον ἢ ἤδη τε- 

τελείωμαι, διώχω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, 

ἐφ᾽ ᾧ χαὶ χατελήμφϑην ὑπὸ Χριστοῦ. 

18. δελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογί- 
ζομαι κατειληφέναι" 

14. Ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλαν- 
ϑαγόμεγος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεχ- 
τειγνόμεγος, κατὰ σχοπὸν διώχω ἐπὶ 
(ΞΞεἰς) τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω “χλήσεως 
τοῦ ϑεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

16. Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶ- 
μεν" χαὶ εἴ τι ἑτέρως φρογεῖτε, χαὶ 

τοῦτο ὁ ϑεὸς ὑμῖν ἀποχαλύψει" 
10. Πλὴν εἰς ὃ ἐφϑάσαμεν, (τὸ αὐτὸ 

φρονεῖν) τῷ αὐτῷ στοιχεῖν (χαγνόγι). 

17. Συμμιμηταί μου γίνεσϑε, ἀδελ- 
φοί, χαὶ σχοπεῖτε τοὺς οὕτως περιπα- 
τοῦντας, χαϑὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 

18. Πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὺς 
πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ 
κλαίων λέγω, τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ σταυ- 

ροῦ τοῦ Χριστοῦ. 
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ΟἸΓΟαΠΊΟΙ Θ οοίανα ἀΐθ, οχ ζΘηΘΙΘ 
ΠΓΔΠ6], 46 ἐτῖθα ΒΘηϊαπιη, ἩΘΡγᾶθαβ οΧχ 
ἨδφΡγδθῖβ, Γδουσῃηάαπι Ἰθροιὰ ῬΠΔΙ͂ά θα, 

ϑοοαπάσμῃ) ΔΘΠΙα] ἔθ ῬΘΥΓΓΘ] ΘΠ 5 
ΘοΟ]οἴἴαπι ἀθὶ, [δοιηάθπι ᾿α Ἐξ πὶ 4αδ6 
ἴῃ Ἰδθρθ οἱδ φοηνογίδξιιβ {πὸ σαογοῖδ. 

ϑοα αᾶθ τὰϊῃϊ [αθσαηῦ ποτὰ, ἢδοςο 
ΔΥΡΙ γαύαβ [ΠῚ Ργορίου ΟΠ ε τὰ ἀρέτὶ- 
τηθηΐ. 

Ὑ  γαπι ὑδηιθη οὐ οχἰ τἰπηο οτηπία, 6- 

ὑγπηθηύατη 68 ῬΓΟΡύΘΥ Θπιϊηθηΐθπι [οἰ η- 

ὑϊᾶπι [οἰ ΟἸΥΠΪ ἀοτηΐηὶ πηθὶ, ρῥτορίου 
4611 οτηηΐῷ θυ πηθηύπτη ἔθοὶ, οὖ ἃυδὶ- 

ὑγο} αὖ [ἔΘγοογα, αὖ ΟΒτ Ραγη ᾿ποΥἱ ἔδοϊδ πη, 

ΕῚ Ἰπυθηδιὺ ἰπ 110. ΠΟ ΠΔΌΘΠ5 ΠῚΘΔΠῚ 

᾿α [Οὐϊᾶπιὶ αα8θ6 6χ ἰθρθ οἵδ, [βᾷ {Π|81ὴ 

αὰδ8 οΧχ ἢάὰδ8 οἷν ΟΠ], ᾳὰδ8 οχ ἄθο 
οἰ ταΓδϊα π΄ ἢ46, 

Αἀ δρῃοίοθηδαμπι {Πὰπὰ οὐ υἱγύπίθια 

ΤΟ τ θούϊοηΐβ οἷαβ οὐ (οοἰθύδέθμι ρ0- 

παχη 1115 οοπῆραγδίαβ που οἷα, 

51 αὰο πιοᾶο ΟΟΟΌ ΤΠ δα τρίαττθ- 
Οὐϊοπθιη 486 ἰδ οχ τηοσίιϊβ. 

Νοὴ αποαᾶ ἰδπιὶ ΔοΟΘρουϊπὶ δαὺ ἰδηὶ 

Ρογίβοϊαβ πη: (ΘαΟΥ δαύθπι [1 ΘΟΙΏρΡΓΙΘ- 

Πθημάδτη ἴῃ 40 οὐ ΘΟΙΠΡΥΘΗΘΗ5 [ἘΠ| 
ἃ ΟΠ ο Τροία. 

ΕΥΑΙΓΘΒ, ΘΡῸ ΠΊΘ ΠΟῺ ἈΙΌΙΓΟΥ ΘΟπι- 
ΡΓΘΒ Πα [[6: 

ὕπαυπι δαΐθπι, 4186 4αϊά6πι γθίτο Γαπὺ 
ΟὈΠν 065, 84 6ἃ γθῸ 4886 [πηὖ ῥτίογα 

οχύθη θη τη6, δα ἀο(ἰπαύαπι ΡΘΓΙΘΑΌΟΥ, 
δ Ὀγανίατη [ΡΘΥΠ86 νοσδύϊοηϊβ ἀοὶ ἴῃ 

ΟΒυο Ιοία. 

Θυϊοαμη]θ ΘΙΡῸ ρογίθοίϊ, μος [βῃ- 

ὑϊδπηαβ: οὖ [Ἰ αὐἱὰ ΠΟΥ [ἀρ᾿15, οὐ μοο 
γΟΙῚ5 ἀθὰβ γον δ ϊῦ : 

γ γαχη ὑδπηθῃ δ4 αποᾶ ρΡΘΥυθηΐπηι5, αὐ 
ἰάθη [Δρίδπηὰβ. οὐ 'ἴπ Θϑάθιῃ ρϑιπιδηθᾶ- 

ΤῊ 5 ΤΘραΪ. 

Τπηϊξαύουοβ τη6ὶ οἰζοΐθ, ἔγαίγθβ, δὲ οὉ- 

[υυαίθ 608 ααἱ ἰΐα διηθαϊδηὺ [ουὐ Βᾶ- 
θθέϊβ. Τούτη πη ΠΟ. 

ΜΟΙ οπΐπὶ Διηθυϊαηῦ, απὸ5 [606 
ἀἰσθθδηι το ὶβ, ἢὰπΠῸ δαΐθιῃ οὐ ἤθη5 ἀἴοο, 

ἸΠΙ 005 οτοὶβ ΟἸΤΙ ΓΕ, 



δὰ ῬΗΠ. 8, 19 ---4, 11. 

1Π,19. Ταΐζδοὶ δηάθὶβ ναίγύ ἢ γα] 8, ἐμ] Ζᾶθὶ Ἐ σας ναηρα Ἱ 

͵α} νυ] ῃὰ5 Ἐ ἴῃ [Καηᾶάϊ ᾿Ζᾶ, ἐπάϊθι αἰγε μοϊπάϊπη ἔγα  ] πα. 

20. ἴτὰ υπίατα Ῥάπάϊηβ ἴπ Βἰπιίπαπι Τ{Ὁ, ἐπαίμγδοὶ 781} Ὠδβ]απα 

ἀΒ θ᾽ άδπη ἔτ υ᾽αη ἰδία ΟΜ τα, 

21. ϑ'δοὶ Ἰητηάϊἀοι ἢ 1οἰκα Ππάπποϊπάϊβ πηίαγἀϊχὸβ ἀπ Ἰθπαίκάπη-- 

Ἰδιητηδ, Ἰοἴκα ναὶ πάπ5 Ἐ (οἰηἶβ ὈΪ ναύγ γα, πηὐδ τηὰρ 18} αἱπηάϊν)δη 

(15. 4118. 

ΤΥ, 1. ὥὄναοὶ πὰ, ὈγοίμυἝαβ. τηϑὶπάϊ Πα ρδπ5 718} [απ πίιηδηβ, [δ 5 

Δ} νάϊρβ πηοίηβ, να [πη 1 ἴῃ ἐγάα)!η (1100 85)! 

2. Αἰ(υ)δαΐδῃ "' Ὀϊα4]α 141} Ογηύγκθίη Ὀ141]4 {παΐα [τη ἐγ Π]δη 

ἴη τάυ)ϊη. 
9. 441, ὈϊΪά]α 741 ἐπακ, να} ρα)ακὸ Ἐ, πἰ{Ππάϊ5 {πὸ5, ὑπόζοὶ ταϊτ}-- 

Δ. θάϊαΙ]ἀδπη πιῖ8 ἴη δίναρρα!]η τη] ΚΙαϊπηδίηϊάπ Ἐς 718} Δηἐῃαγάϊ 

βαγαύτγ νη τηϑἰπάϊπι, ὑπζᾶθὶ πϑιηπα {πὰ ἴῃ Ὀὐκόιϊῃ ΠΙΡάϊηά 18. 

4. Ναμπ πὰ ἔαρίπονῃ ἴῃ ἔγάυ)η [᾿ηὐθιη0! αἴγα Κνιπα: ἔαρίπονῃ! 

5. Απδυ]] 6)  ἸΖνατα Καπίμα [1] 41 Ἐ Δ]! ἀἸπὶ πιδηπδηι. ἔγάπ]α πόθνα ΤΠ 

0. ΝῚ γναϊπξάϊ τηδύγπάϊ, ἃκ ἴπ 4114] δα ά1 14} ἀϊπύγόπάϊ πΐἢ 

ΔΥΠΠΠ ἀπ Ὀἰἀ5 Ἰσγαγὸβ Κυηύῦβ [Πάπα αὖ σαίΠπᾶ. 

1. 92Δ}} σαναίγεμϊ σαΐῃβ, ὑπαΐθὶ αἰαιη Ὁ 411 Δῃδηδ, ἔα 1 Παίν- 

(πα 18} Ιοἰκα ἴσναγα ἴῃ ΟἸυ άπ ἴόία. 

8. Τμαία δηΐμαῦ, Ὀγόίμυ]α5, ἐπιβῆναι {παΐοὶ ΤῸ [ἀπ] ῖη, {π|βῃν δῇ 

ὑπαίοὶ ραυῦϊαα, ἐπίβα ναι ὑπαΐοὶ ραγαίῦ, ὑπιβηνδ ὑπαίθὶ νϑῖῃ, {}18-- 

ἤν ἰπαΐοὶ Πα θα] 61 Κ, ὑπιβηναμ ὑπαίθὶ νδ]διηδιῖ, δά] ἢνγὸ ρὸ- 

ἀοιηὺ (78}}} Ἐ 7041 ἢνὸ παζϑιηῦ, ὑπαΐα τηϊτἢ :; 

9, Ὑπαΐοὶ 4 σαϊάϊπἀδαα!ῃ ἴζνὶβ 14 σαῃόιηαί ἢ 184}. σαμάυ[αδ-- 

ἀπ! 14} σαίδηναι ἢ ἴῃ τηΐβ, ἐμπαία ἐάπάϊ! ἢ 1411 σαί σαναίν οὶ5 ἢ 

[141 τη} ᾿Ζν!β. 

10. Αὐμίμδη ἔαρίπῦδα ἴῃ ἔγάμπ)ιη τα! ΚΊ !Παθα, πηξὸ 1ὰ πνᾶη ραίμδί-- 

μα ἀὰ ἔαύν. πῖῖκ γα Ἴδη ; δηὴα ἐπδιημηθὶ 184} ἐγος παῖ, δὐμίμδῃ 

δΠ δ] αἰ άϊ ναὐγ πίῃ. 

11. ΝῚ {μπαίοὶ θὲ ἐμπαυθάϊ Κυιϊπάπ, υπὐὸ Ἱκ ρα!άϊϊ!4α. πμῖκ, ἴῃ 

{Πδ]πιθὶ ἴπ|, ραηῦμιΠ5. υἱΐδῃ. 
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ΠΠ, 19. Ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ ϑεὸς 
ἢ κοιλία χαὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ 
αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 

20. Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐ- 
ραγνοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ χαὶ σωτῆρα 
ρον, τὴν συ α μα χύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 

Ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς 
ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώ- 
ματι τῆς δόξης αὐτοῦ, χατὰ τὴν ἐνέρ- 
γειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν χαὶ ὑποτά- 
ξαι ἑαυτῷ (τε αὐτῷ) τὰ πάντα. 

ΙΝ, 1. Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ χαὶ 
ἐπιπόϑητοι, χαρὰ χαὶ στέφαγός μου, 
οὕτως στήχετε ἐν χυρίῳ, ἀγαπητοί. 

2. Εὐοδίαν παρακαλῶ χαὶ Συντύχην 
παραχαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν χυρίῳ. 

8. Ναὶ ἐρωτῶ χαὶ σέ, γνήσιε σύγζυγε, 
συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐ- 
αγγελίῳ συνήϑλησάν μοι μετὰ καὶ Κλή- 
μέντος χαὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μοῦ, 

ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 
4. Χαίρετε ἐν χυρίῳ πάντοτε" 

λὲν ἐρώ, χαίρετε. 
ὅ. Τὸ ἐπιειχὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶ- 

σιν ἀγϑρώποις" ὁ κύριος ἐγγύς. 

θ. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 
τῇ προσευχὴ χαὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχα- 
ριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσϑω 
πρὸς τὸν ϑεόν. 
Ἢ Καὶ ἢ εἰρήνη τοῦ ϑεοῦ ἡ ὑπερέ- 

χουσα πάντα νοῦν “φρουρήσει τὰς χαρ- 
δίας ὑμῶν χαὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν 
ρισιῶ ᾿Ιησοῦ. 

8. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν 
ἀληϑῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίχαια, ὅσα 
ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ 
τις ἀρετὴ χαὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα 

λογίζεσϑε" 
9, Ἢ χαὶ ἐμάϑετε χαὶ παρελάβετε 

χαὶ ἠχούσατε χαὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα 
πράσσετε" χαὶ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται 
μεϑ' ὑμῶν. 

10. ᾿Εχάρην δὲ ἐν χυρίῳ “μεγάλως, 
ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεϑάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ 
φρονεῖν" ἐφ᾽ ᾧ χαὶ ἐφρογεῖτε, ἦχαι- 
ρεῖσϑε δέ. 

11. Οὐχ ὅτι χαϑ' ὑστέρησιν λέγω" 
ἐγὼ γὰρ ἔμαϑον, ἐν οἷς εἰμὶ, αὐτάρ-- 
χῆς εἰγαι. 

΄ 
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Θαοταπι Πηΐβ. ἰηξουϊἑαβ, 4 Οσαπ ἀθα5 
ὙΘΏΥΘΥ οὐ ρ]οτί ἴῃ σοῃξα!Ποη6 ἱρίὈγαπη, 
αἱ ὑθυγθηδ, [ἀρὶπηΐ. 

Νοίξγτα δαύθηιλ ΘΟΠΥΘΥΓαὐϊο ἴῃ Δ 6115 
οἴξ, ἀπᾶρ οὐΐϊδπλ [ὩἸναίογθηι ΘΧΡΘούδ 8 
ἀοτηϊπθτη [οἰαχτη ΟΠ [{Π], 

Φὰϊ γὙϑἤουμηα ]ῦ ΟΟΥΡι5 Βυχη Πα 5 

ποίγαθ οοπμῆρπγαξιπι) ΟΟΥΡΟΥΪ οἸαΥ δεὶβ 

[ἃ 8, [Θοαπάσηι ορογδέϊοηθιη ααᾷ, ροΙΓΙὺ 

οὐϊᾶπι [αὈϊοΘσΘ [10] ομηηΐδ. 

Ττᾶχαθ, ἔγαύγθϑ πιοὶ οδυ ΠἸπ|ϊ οὐ ἀο[1- 

ἀογ δ [πὴ], σααἀϊ πηι τπθατα οὐ ΘΟΙΌΠδ 
πηθᾷ, [6 [6 ἴῃ ἀοχμαΐηο, ΘΔ [ΠἸτη].᾿ 

Ἐνοαΐδηη τορῸ οὖ ογῃύγομθη ἄθρυύθοοῦ 
ἰᾷ ᾿ρίιιη [ἌΡΘυΘ ἴῃ ἀοπηῖπο. 

ΕθδηΙ, τορῸ οὖ β βϑυπΔ 6. ΘΟΏΡΆΙ, 

δάϊανα 1185 ααδ8 τηθοῦπὶ ᾿ΔΌΟΥΔΥθυηΐ 

ἴπ ΘΥΔΠΡΘΙ1ΪΟ ὁππτη ΟἸθιηθηέθ οὐ οϑέρυὶβ 

ΔαΙαξου 5. Π1615., ΩΟΤΤ ΠῚ ΠοΙλΐη8, [πηΐ 
ἴῃ ἰἰῦτο νυἱΐδο. 

αδυάοίθ ἴῃ ἀομηΐηο [ΘΙΏΡΘΥ: 

ἀἴοο, ρδαάοίθ. 

Μοάρία, νοίγα πούδ [10 οταπίθαβ Πο- 
ΤΏ] 1115. ΤΟΙ ΪΠτι5. ΡΙῸΡΘ οἰ. 

ΝΙΠΙ [(ὉἸΠ1οοι [Π|5, [ρᾷ ἴῃ ομηηὶ ογᾶ- 

τ0π6 οὖ οδίβογαίίομθ οὰπὶ οὐδ ϊ ΔΓ ΌΤΩ 

δοίίζοπθ ρϑύϊομθβ σνϑίίζγαθ ἰηποίοίοδηΐ 

ἃραἃ ἄδαπι. 

Εὖ Ῥὰχ ἀθὶ, ααᾶθ Θχίἀροῦϑῦ ΟΠΊΠΘΙ 

[δη!ὰτ, οπἰοάϊαῦ οοτάδ νοὶ οὐ ἰη- 

{6116 θη 8.5 σοί ἴῃ ΟἸτΓο [ο[α. 

ἢ) 4991} 

1)6 οθίθτο, ἔγαύγθβ, απδϑοσμηαιθ [αηὺ 

γοσᾶ, ααδθουπία 6. ραϊοδ, αΘΘΟΙΙΏΘΙ8 

ἰα[ἃ, σαδϑθοῦτηαιθ [δ πούδ, ααΔΘΟΙΠΊατΙ6 

ΔΙ 8118, φαδοοῦπηαιιθ Ὀοη8 6 ἴδπηδθ, [Ἰ 

αὰὰἃ υἱτίιβ, [1 ααᾶ ἰαβ, π860 οορ]αίθ : 

Φαδθ οὖ αἱαϊοι [5 οὐ δοσθρ [5 οὐ 
ΔΌΘΙ ΓΕΒ. οὐ να! Ἐ5. ἴῃ π|6, πᾶθο δρὶίθ: 
οὐ ἀθὰβ ῥϑδοὶβ οὐ σψοθίβοῦμη. 

(δυ ι5 [ἀπΔ διαύθηη ἰπ ἀουηΐπο γθῃ6- 

πηθηὔθυ, σποπΐπι ὑδηάθπι Δ] ] 840 ΤΘ- 

ΠΟΥ ΟΝ. ῬΓῸ πιθ [Θηέϊγο ; [ἰοὺ οὐ [θῃ- 

ἐἰθ θα ϊβ, οσοαρδίϊ δαΐθπι δ δύϊ5. 
Νοὸπ ααδ81] Ῥτορίθε ρϑῃυσίδπι αἷ0ο: 

ΘρῸ φηΐπὶ αἰ αἰοὶ ἰῃ ααἰθὰβ [ἀπὶ (αἴ ο1Θ18 

ο[[8. 

88 
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ΙΨ, 12. Τ,ἀϊβ 141} πάπη᾽δη τηῖκ, 1άϊ5. 15 ἢ πἰαγδία Πα Όδη: ἴῃ Δ]]ΔΠπητηδ 

Ἶαῖι ἴπ δἰ] άϊτη ἀβύῃγ δίῃ! Π5. ἴπη, 714} (45. ναἰγέμδη 14 ργδᾶαρθ, 8Δἢ 

ὉΓΑΥ Ια Ἐ Παῦδη 14} {πᾶν θῦβ. ἐπαϊδη. 

15. ΑΝ] πιὰρ ἵπ {πϑπηηηα Ἰη ν]Π Π] Δ ηἀ]η τὴῖκ ΟἸεἸΠάα. 

14. Αἰμέπαη [νι μαύἢ ναῖ]α ραξαν δα.) ραμηάϊη]α Ὀτὶροαπάδη8 

τη61ηὰ ἃρ]δη. 

15. Αἰίμαη ναι} 18} 115, ΕἸΠΡΡΙ 5, ὑπαίθὶ ἴῃ δπηαίδάριηάϊ 

αἰναρ ρα!) η5, ἐμδη α514 4} αὖ Μακιαδη()ά!ϊ Ἐν αἰ ἀϊπό μα αἰκκ] δ] πὸ 

115 βαιηάϊηϊἋα ἴῃ τυ] ὸη οἱ θῦβ 7411 δΔηἀδη θη }18, 8ἃ]]4 118 ἀϊηά!. 

10. τὐπιὸ 141} ἴῃ ὙΠΑΙΠ]αύποικάϊ 74} ἀϊπδιηχηδ, {Ἰπέπα 784} ἐνάϊπη 
δΔηανΊΖῃ ἢ τη15 ᾿πηίδηα! ἀδααίῃ. 

17. ΝῚ {παίοὶ ραίοκ)άα. ροῖθα, ἂδκ ραίὁκ)α δκγαη 

(υ ΚαῖπιΑύβϑαϊν 8η8ί{6 4 611}.) 

8; 

}αῖν εὐκυινυιδανιεῖ, αν συμέϊα ἴῃ [ἀΠ]4]. 

“. ϑναίνδ ραηδηαίῃ αἵ Αἰραξηη {παιηπηα Πα ὈΪη σαί Καὶ κΊα υπί[ἃ-- 

γῶημηα, [οὶ ΤῸ ἐγίσρνα [αύν ᾿Ζνὶβ δῃάθαῃί ΟΠ άπ5. ἴδίαϊδ; 

8, 861 74} ρακᾶπηηϊαα τη8 ἴΖσγαγα ἔπαίηγα ἴῃ Δ ΠΠΊΪη. 

9. Ῥυξμηδ 11} νϑὶβ, ἔτδπὶ ἐπδηληα ἄαρα οἱ πάυπϊαδάμπτῃ, εἰ ἢν εῖ-- 

Ἰάϊἀ δάππη ἔαύιν ἴχν18 ὈΪα]ΔηΔη5. 711 ἀϊμέγπδη5, οἱ [α]] πάϊξῃ Καπίῃ- 

ἢ15. νυ] } η8. 15. ἴῃ 1161 Πδηάαροὶη 8} θη ΔΠπιοὶπά!; 

10. ΕἸ ρσαρράϊ! ναϊγίμαθα ἐγά πη. ἵπ ΔΙ] τηηα, ὑπαΐθὶ ρα] οἰ Καὶ, 

ἴη Δ]]Δτητηὰ ναύγ νὰ σοαάϊχα, ἀκγδὴ Ὀαϊγαηάδηβ (7411 νδηβ᾽ηλη5) 

ἴη αἰκαηίῃ)α σαί 8, 

11. ἴη «Π1ἀϊ τηδπθάϊ ραν μαάϊ Ὀἱ τπαμίάϊ νυ] μάπς 15, ἴῃ δἱ]άϊ 
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ΙΝ, 19. Οἶδα καὶ ταπεινοῦσϑαι, οἶδα 
χαὶ περισσεύειν" ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν 
μεμύημαι, χαὶ χορτάζεσϑαι χαὶ πει- 
νᾶν, καὶ περισσεύειν χαὶ ὑστερεῖσϑαι. 

18. Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 
με. 

14. Πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγχοι- 

γνωνήσαγτές μου τῇ ϑλέψει. 

1ὅ. Οἴδατε δὲ χαὶ ὑμεῖς, «διλιππή- 
σιοι, ὅτι ἐν ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε 
ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι 
ἐχχλησία ἐκοινώγησεν εἷς λόγον δόσεως 
καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόγοι, 

10. Ὅτι χαὶ ἐν Θεσσαλονίχῃ χαὶ ἅπαξ 
καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 

17. Οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ 
ἐπιζητῶ τὸν χαρπὸν τὸν πλεονάζοντα 
οι ΛΡῊ ον ΡΣ ἢ 
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ϑοῖο οὐ Βυμ δῦ, [οἷο δὲ ἀρυπᾶδτγο: 

ἀδίααθ οὖ ἴῃ ομηηΐθιιβ ἰη[ἰυαϊα8 [ὉΠ, 

οὐ [ΔΥ]}] οὖ Θίασιγο οὐ ἃρυαμάδγθ οὐ ρ6- 
ΠῸΓ ἃ πὶ Ὀδίϊ. 

Οτηπηΐδ ΡΟΓ πὶ ἰπ 60 ααΐ πη6 οοηζοχέδί. 

ψουαπὶ ἰδθη Ὀ6Π6 ἴθοὶ[5 ΘοΙμμγαηϊ- 

οαηΐθα ὑυἱ θυ] αὐ]! τη686. 

δ οΙο5. δαΐθπι οὖ σοβ, ῬἘΠΡΡ ΘΗ Γ[68, 

αποά ἴῃ ΡΥ ποῖρὶο ονυδηρο} 1, ααδηᾶο ῥγο- 

θούαβ [πὶ ἃ Μδορθάοηϊα, πὰ]]ὰ τϊῃϊ 

ΘΟΟΙΘα ΟοΟΙητ πο αγιὶῦ ἴῃ τΤαίϊομθ ἀδίϊ 

οὐ δοοθρύϊ ῃ1ΠΠ σὸβ [Ὁ]], 

Θυϊαὰ οὐ Τρ ΓὩ]οηϊοατα οὐ [616] οὲ 

θὶ5 ἴῃ αἰαπη ταὶ τα {Ἰ{{15. 

ΝΟ ααἷὰ ααδοῖο ἀδύμμι, [6ἃ ΥΘ]αΪΤΟ 
ἰταούσση δαμαάδηΐζθπι ἴῃ ταίϊοηθμι ΥὙθ- 

{τς πὸ τὰν ΞΡΣῊΣ ΝΥΝ ιν αὐ δι ν ιν 

ΑὉ ΟΟΙΟΘΒΕΝΘΕΝ, 

Ι, 6. Τοῦ παρόντος εἴς ὑμᾶς χαϑὼς 
χαὶ ἐν παντὶ τῷ χόσμῳ, χαὶ ἔστιν χαρ- 
ποφορούμεγον καὶ αὐξανόμενον, χα- 
ϑὼς χαὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠχού- 
σατε χαὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ 
ἐν ἀληϑείᾳ" 

7. Καϑὼς ἐμάϑετε ἀπὸ ᾿παφρᾶ τοῦ 
ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὃς ἔστιν 
πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χρι- 
στοῦ, 

8. Ὁ χαὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν 
ἀγάπην ἐν πνεύματι. ᾿ 

ν τ ᾿ γιῈ ΕΝ 2 μόνῳ - « 

9: 4:ἃ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ ἧς ημέ- 
ρᾶᾳς ἠχουσαμὲν, οὐ παυομεϑα υπὲρ 

ὑμῶν προσευχόμενοι χαὶ αἰτούμεγοι, 
ἵνα πληρωϑῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑε- 
λήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συ-- 

γέσει πγνευματιχῆ, 
10. Περιπατῆσαι [ὑμᾶς] ἀξίως τοῦ 

χυρίου εὶς πᾶσαν ἀρέσχειαν, ἐν παντὶ 
ἔργῳ ἀγαϑῷ καρποφοροῦντες χαὶ αὖ- 
ξανόμεγοι εἷς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑεοῦ, 

11. Ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι 
χατὰ τὸ χράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς 

Θυοά Ρουυθηϊ δά τοβ, [Ἰοὺ οὐ ἴῃ αηϊ- 

γΟΥΪῸ τησπᾶο οἱῦ οὖ ἔγιούβοαῦ οὖ οὐϑ- 

Γοἷῦ Ποαὺ ἴῃ νοδὶβ, 6χσ δὰ ἀϊθ αὰδ δαᾷὶ- 

[15 οὐ σορῃου {15 σγύϊδιῃ ἀδὶ ἴῃ σου δίθ, 

διοαῦ ἀΙἸἀἸΟἸ [5 80 ἘΡΔΡἢγα, οδυϊΠπλο 

ΘΟμΐουνο ποί[{το, ααὶ οἰ ΠᾺ 6115 ῬγῸ γοὶβ 
ταϊηἱ το γ ΟΣ ΙΘ΄, 

Θὺϊ οὐΐϊδπλ τηϑηϊξοί αν ποθ 4116- 

Οὐϊοη 6 πὶ νϑίσαπι ἴῃ [ρἰ σῖτα. 

Ι460 οὖ ποβ, 6ὃχ αὰδ 416 δυάϊγίπημβ, 

ΟΠ ΟΘΙἌΠλτ15 ῬΙΓῸ ὙΟὉΪΒ οΥδηΐθβ οὖ ρο- 

[]αηΐθβ αὖ ᾿πηρ] απ δρηϊΐομθ το- 
Τὰ δ β οἰὰβ 'ἴπ ομηπὶ [ριθπίϊα οὐ ἰη- 
ἐρ]]θούα [ρἰυ 1 8]], 

Ὅν Δμιθυ οὐ ἀΐρηθ ἄθο ΡῸ οπηηΐα 
ῬΙδοθηΐθβ, ᾿ἴῃ ΟἸηηΐ ΟΡΘΥΘ ὈοηῸ ἐγπουύϊῆ- 

Οδμΐθ8 οὖ ογθίσθηξθβ [οἰθηύϊα, ἀθὶ, 

Τὴ οπιηὶ υἰσίαΐθ οοηξοτχύαί! [Θουπάπιπι 

Ρούθιηξίαπι οἰαγι αὐ ϊβ οἰὰβ ἴῃ οπηπὶ Ρᾶ- 
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αϑμα]άϊηδ!] 14} ἀϑθο πάϊ τη] ἔληδαάϊ ; 

Ι, 12. Ανηιυαδηάδηβ αὐἰϊπ, ἴαθὶ ᾿αϊπῦᾶάα ἴζνὶβ ἀὰ ἀάϊ]4ϊ Β]άμς 5 

γϑιῃάϊζχα ἴῃ [πῃ 888 ; 

13. 8861] σα!άθ44. 1Ζν]8 15 γδ] ἢ] ΥἸΚΥ1Ζὶ5. 18} δίηδπι ἴῃ {{1π|- 

ἀδληραγάϊα [πηάπ8 ἔα ῃνὸβ [δἰηἀ]Ζὸβ, 

14. ἴη ἐπαιημηοὶ μαθαηὶ [αὐγρθαύμῃε, ἔγαϊδὲ ἐταναύτγμεδ Ἐ, 

15. ὅδοὶ {Ὁ Πα πὲ5. σαίπβ ππραίϑ ἢν δηϊ(η)5, Ἐ ἔπη θαύν 8411612Ὁ 85 

βαΓ Καί 15 ; 

10. τὐπίδ ἴῃ ἵἴπηηα ραίκαραπα ναὐγί μα 411 ἴῃ ἢ μ]η8(1) Ἐ 78} 

88, ἃν Πάϊ, {πὸ σαί! ῃν αηῦπα δ {πὸ πηρδία Πναπῦηδ, δ πΠ8 {Π|Ὁ5 

7δι μι ἐράυ ]ηδίβ᾽ 5, αὐ πὸ τοὶ κΊ]α 7α ὃ νδ] πη], 8116 ἐμαί 

ἴηῶ 78} ἴῃ Ἰπηηηὰ ρα καρδηᾶ [1π6. 

{1 13} 15 τί Ἰαυτα  ἀΠδ1π|. 180) 4118 1|. πῆπηδι ΒΓ. Ὁ ΠΠ80 {πΠπῸ᾿ 

18. «5Δ}} ἴ5. Ὁ Ππάπθιἢ 161 Κὶ5, δἰκκιδβ]οηβ; [61 Τ{0 δηδ[δ 618, 

[πα θδύν τ ἀἀπι!άϊπη, οἱ [1] 4] ἴῃ ἃ]]άϊμῃ) 18 ἔππηδά θη Πα Όδηα8 ; 

19. [0π|ὸ ἴπ ἴημα σα]οϊ κάϊαα 811 {]1ὺπ Ὀάτιδη 

20. {Δ}} {Πδίγῃ ἴημα ρϑἤ πη 4114, ἴῃ Ἰπιπια ραν ΔΙ ἰάθη 68 

{πδίγ} Ὀ]Θ(ἢ σαϊρὶηβ 15, ὑπαΐνῖι ἴηα αὐ πὸ ἐπ δηδ αἰγεμάϊ Δ {1 

ἰῃὃ δῆδ ΠΙΠΊΪΠΔ8Ι, 

21. 98} ἴΖνὶβ ΠΠπ]ὸ ντδηδη5 ἔπ διηδι 48 η5. 74}} ἢ] απ α5. ραμαραάϊ 

ἴῃ γα τ ναι ὉὈ]]ἀ1π|, Τὰ πὰ σα 0 441] 

22. ἴη [16καὶ τη] η5 Ἐ ἴ5 ἐπα ἀάαΐμα ἀὰ «Αἰίαί]δη 1Ζν15. νϑὶ- 

Π8ΔΠ5. 7811 ΠΥ ΔΙΠΠΊΔ 5 841} πη ΓηΔ η8 [αύγα ἸΠπηΠη18, 

29. 4“αράϊ ἐνδιπαύ ἐπα νην ἢ ἴῃ ραϊάπθοίηάϊ ραῦῃν 4 ἀϊ] 14} 

ϑαϊα]ρταάϊ Ἐς 18} εἰ αἰναρι4ἀϊ δα νᾶπάϊ αἰναρρϑ))ηβ, {πδο1 Πάα[Ἰ88- 

ἀαΐ, [81 τηδυϊάα {Ὁ ἴῃ 4116 ραίκαῖ, ὑπὸ υἱ Ὠϊπηηα, {π]|ΖῦΖθὶ σαί 

Ἰκ Ῥάῶν]ὰβ. δηαθδηΐϑ. 

24. Νὰ ἰαρίπὸ ἴῃ ἐπάϊπιοὶ νίηπα ἔαύγ ἴΖζν 18 7 ἀϑ[Ὁ}]}ὰ ράϊανα 

αρὶὸηὃ ΟΠ άπ ἴῃ οἶα πη πϑιηπια ἰαύγ [οἰκ 15, ὑμαΐθι 1Ὁ δΚ- 

κΙδο]ὸ, 



ΟΟΙ,. 1, 12---24, 

πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μαχροϑυμίαν με- 
τὰ χαρᾶς, 

Ι, 12. Εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ 
ἱχανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ 
χλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 

18. Ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἔξου- 
σίας τοῦ σχότους χαὶ μέτέστησεν εἰς τὴν 

βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 
14. Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, 

τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, 
15. Ὅς ἔστιν εἰχὼν τοῦ ϑεοῦ τοῦ 

ἀοράτου, πρωτότοχος πάσης χτίσεως, 
16. Ὅτι ἐν αὐτῷ ἐχτίσϑη τὰ πάντα ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς χαὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ 
ὁρατὰ χαὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε ϑρόνοι εἴτε 

κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι. τὰ 
πάντα δι᾿ αὐτοῦ χαὶ εἰς αὐτὸν ἔχτισται, 

17. Καὶ αὐτός ἔστιν πρὸ πάντων 
χαὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηχεν, 

18. Καὶ αὐτός ἔστιν ἡ χεφαλὴ τοῦ 
σώματος, τῆς ἐχχλησίας" ὅς ἔστιν ἀρχή, 
πρωτότοχος ἐκ τῶν γεχρῶν, ἵνα γέγη- 
ται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 

19. Ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόχησεν πᾶν τὸ 
πλήρωμα χατοιχῆσαι 

20. Καὶ δὲ αὐτοῦ ἀποχαταλλάξαι τὰ 
πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ 
τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δὲ 
αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν 
τοῖς οὐραγοῖς. 

21. Καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλο- 
τριωμένους χαὶ ἐχϑροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν 
τοῖς ἔργοις τοῖς πογηροῖς, γυνὶ δὲ 

ἀποκατήλλαξεν 
22. Ἐν τῷ σώματι τῆς σαρχὸς αὐ- 

τοῦ διὰ τοῦ ϑαγάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς 
ἁγίους χαὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγχλήτους 
χατενώπιον αὐτοῦ, 

29. Εἴ γε ἐπιμένγετε τῇ πίστει τεϑε- 
μελιωμέγοι χαὺ ἑδραῖοι χαὺ μὴ μετα- 
κινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγ- 

γελίου οὗ ἠχούσατε, τοῦ χκηρυχϑέντος 

ἐν, πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, 
οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάχογος. 

24, Νὺν χαίρω ἐν τοῖς παϑήμασιν 

ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταγαπληρῶ τὰ ὕστε- 
ρήματα τῶν ϑλέψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν 
τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐ- 
τοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐχκλησία, 
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ὑϊθηύία, οὐ Ἰοπρδηϊηηίαίθ οὰπὶ ραπάϊο, 

αγδύϊαβ δρθηΐθβ ραίτὶ, χαΐ ἀϊρτοβ ἢῸ5 

ἔθοιϊῦ ἴῃ ρᾶγύθπη [Ἃοὐὐϊβ [Δ οἰοσα ΠῚ ἴῃ 

Ἰαπηΐη6,. 

Θυϊ οὐραϊ Ὡ05 4 ροίοίῥαΐθ ἐθῃθ- 
ὈΓΔΤΌΤΏ οὐ ἐγδηβύα!ῦ ἴῃ Ταρηατη Π]11 ἀϊ- 
Ἰρούϊομὶβ 86, 

Ιπ 41ὸ ΒΔθομῖ5 γϑαθιηρύϊοπομι, [6- 
ΤΑ [ΠΟ ΠΟΙ ῬΘΟΟΘΔΙΟΓΊΙΠῚ, 

Θὺϊ οἱῦ ἱπιᾶροὸ ἀβὶ ᾿ην!101115, Ῥυΐπηο- 
σθηϊθα5. ΟΠΊη5 ΟΥΘαύαΓδΘ, 

Θυϊα ἴῃ ἰρίο οοπάϊύαι Γαηὐὖ ἀπο [8 
ἴῃ 086]15 οὐ ἴῃ ἔθυσδ, τἱΠ118, δὲ ἰηγ]]- 

Ὁ1Π18, {ἴνθ {Πγοηὶ [ἴγθ ἀοτηϊηδύϊοηθϑβ [ἴγ9 

ΡΥποϊραίαβ ἢν ροῤοθίμαίθβ. Οπιηΐϑ ΡΥ 
Ἰρίατμη οὐ ἰῃ ἰρίο ογθαίδ [πηὐ, 

Εὖ ἱρίβ οἵδ δηΐύθ ουθπθβ, οὖ οπγηΐδ ἰῃ 

ἱρίο οοηί[δηΐ, 

Εὖ ἴρίθ ον οαραὺ οουρουΪ5 600]6 186: 

αὉ] οἰ Ῥυ]ΠΟἱ Ρ᾿ ΠῚ, ῬΤΙΠΠΟΡ᾽ ΘΏ1 115 ΘΧ ΤΠΟΥ- 

ὑπ], αὖ [Ὁ ἴῃ οπηηϊ τ ἰρ[8. ὈΥΪπιδύπι 

{6 65, 

Θυΐὰ ἴῃ ἰρίο σομηρ δου οτηπθτη ρθη ϊ- 

ἐπα! πθῖ ᾿πΠΔὈΪύΔ ΓΘ 

ΕΛ ῬΘΓ Θὰμπη ΤΘΟΟΠΟΙΠΔΥΘ ΟΥηἶα ἴῃ 

Ἰρίαπι, ῬδοΙἤοδη5 ΡΟΥ [ΔΠΡΊ]ΠΘΙα ΟΥ̓ΧΟΙΒ 

οἷα ἴνθ αὰδθ ἴῃ ἰθυσὶβ ἴγθ αα8θ ἴῃ 

ο8 6115. Γαΐ. 

Εῤ γὸβ οὑπὶ οἰ δεϊβ δ] ααδπᾶο 8]16- 

δι} δὲ ἰηϊτηΐϊοὶ (6 ηΓὰ ἴῃ ΟΡΘΥΌτι5. Π18]15, 

Ναμπο δαΐοπι γθοοπο ἰνϊδ ἴῃ ΘΟΥΡΟΙΘ 
ΟΔΥΠΪΒ ΘΙ ΡῬΘΥ͂ Τπουύθηη, ΘΧὨΙΌΘΥΘ. ΤΟἙ 

[δπιούοβ οὐ ἱπηπηϑουϊαῦοβ οὐ ᾿Πγ ΡΥ ῃΘη- 
ΠΠῸ1165 ΟΟΥ̓ΔΠῚ ἱρίο, 

51. ἐδηθη Ῥουτηϑηθίϊβ ἰπ 46 ἔαπάδεϊ 

οὐ [{8}01165 οὖ ἱπηπ10 1165 ἃ ἴρθ θυϑῃρ6}1}1 
αυοα Δα 15, ααοα ργαθαϊοαύαμη οἱ 'ἰπ 

ὉΠΙγΘΥία, οὐθαύασα, αὰ86 (ἃ οδοῖο οἱ, 

Οαϊὰ5 ἔαοῦιαβ [ὯπΔ δρὸ Ῥϑα]α5 ΠΙ]Ϊ ΓΟ : 

Θὰ πὰηο ρσϑιᾶθο π᾿ ρΑίΠομἢ θ5. ῬΙΤῸ 
γοδὶβ οὐ δαϊμηρθο δῷ αὰἃθ ἀοδίαηύ ρ85- 

Ποσατα ΟἸΥ ΓΟ 1 σΔΥΠΘ Τηθἃ ΡΙῸ ΟΟΓ- 

ΡΟΥΘ οἷιβ, αποά οἰ δοο]ο[δ, 



518 ΟΕ ἘΠ25. 8, 

Ι, 25. Τηιζόζθι νυ ἴκ δηάραμίβ ὈΪ γαρίηδα, σαΐῃβ, ἐμαίοὶ ρίθδη 

ἸΓῸ 1η15 ἴῃ ἸΖνὶβ ἀὰ τ5[Ὁ]]]Δ8ὰὴ ναύγα σαίῃβ, 

20. Βαμα, [οἱ θα] σαηα, γὰ85 γα ἀϊνδη 18} ἔγδπι δ] πὶ, Ἰίῃ 

πὰ σα νη απ 148 να {πάϊπη γνϑὶ πὰ πὶ 15, 

21. ὙΤπΠάϊπιοι νυ] 44 σας σακαηηαη σαθθίη νυ] ῃμάπβ {Πϊ]Ζὸβ γππὸβ 

ἴῃ ἐπιυαότϊη, {παΐοι Ἐ ΤῸ ΟἸγΠ 5. Τὴ ἴΖνβ, νῶπβ να]Ππάπϑ, 

28. ΤΠδηΘῚ γϑὶβ σαύθι δ η] ἰ8]Ζ] αηδη8 811] τηδηπηθ Δ} 1άϊ5]8}- 

ἄἀδηβ 811] τηδηπᾶ ἴῃ 8]1]14ϊ] παπαπρθὶη, δἱ αὐία ) ἀϊπια 411 τηδηπᾶ {8|18-- 

γἰίδη ἴῃ Ομ άπ δία; 

29. Τὰ ἐπδηηπηθὶ δὐθάϊ4]α πδαάπα]δη 8 ὈΪ ναὐγν (15), ἐμαΐοὶ 

Ἰπη8η8 Ἐ πϑνδύγκοι ἢ Ἐ Τὴ Τη15 ἴῃ πηϑῃἰά!. 

Π, 11. ζᾳ ἐπαηιηιοὶ 2αἢ, δὲηιάϊέωμαϊ {)υε, διηνάϊέα ουϊαηπανυ σον Πξαηνηνα, ὅν 

αὐίάιωρεϊάϊ ἔταν αὐνηδ 161115, ἴπ Ὀϊπηάϊα, ΟΠ άπ, 

12. ΜΙΕΠρδηδν τ αάϊ ᾿πηηα ἵπ ἀάπροιπάϊ, ἴῃ ἐπ] Ζάϊοὶ 14} τη ἢ-- 

αΥΤῚΓα ἢ ἐπδίγῃ σαϊάπθοίη ναύγνβ σαΐῃβ, ἴαθὶ ἀὐγάϊ Πα ἴπα τι 

ἀἀπιπάϊῃ; 

13. ζ8}} ἴΖνὶβ ἀδιςΠδη5 νυ] δηάδη5 (1Π} πα δα πηι 14} πηθἰπηάϊία 
161 Κὶ5 ἸΖναυ δ τ ρα Κυϊν ἃ, τη Ἰπηπ]α, [ΓαρῚ θη 8. ἸΖυβ 8411Ὁ5. τηϊ- 

Ἰδαδαϊηβ, 

14. Αἰναδίνθαπαβ {πὸ ἂπὰ τππ8 νδα]αοϊκβ. τασίηδμι [{οἰπάϊπ] Ἐ, 
ὑπαΐθὶ νὰβ8 δηαδηθι ῃῦ πη8, 7141} ὑπαΐα πιβηδιη Ἐ τιβ τη] ἀππηάϊ σΔηΔρ]- 

ΤΊΠΟΞ Τία ἀπ δα σι τ, 

15. Απαμαπιῦπαβ (ἸΚ Ἰοἰκα, γϑὶ κα 74}} να]δαΐη)α σαίαυ ας, Ρ8]- 

παρ, σδθ]άπἐ ῃ})] πη α5. ἀπὸ Ὀαίγμέαθα ἴῃ [15. 

10. ΝῚ τηδῆπα πὶ ἴχνὶβ Ὀϊάδηη]άϊ ἴῃ τηαία ἀϊἰπάπ ἴῃ ἄταρκα 

ἀϊυ πε μάπ ἴῃ ἀά1141 ἀαρὶα ἀυ] 415. ἀϊ πὲ πάπα ἐπ ἀϊιμπάπ (Ἀ αἰὸ Ἐ, 

11. Ὑπαΐίοι ΤῸ (Καὰθ {Πἰχὲ δηδναίγ παπᾶ, Τ0Π 1οἷκ ΟΠ άπ. 

18. ΝῚ Ὠναβίμπιη ἴχνὶβ σα]ακάϊ, νυ] ἴπΠ Πάπποϊίηάϊ! 4} Ὀ]Ὁ-- 

{πα ἀρρὶϊδ, {παΐθὶ πἰ ἴδῃην πἀϑμαῆαπᾶάβ {ἸκΚ, ναγὰ αὐ] δ. Π5 



ΟΟΙ,. 1, 325 ----2, 18. 

Ι, 35. Ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάχονος χα- 
τὰ τὴν οἰχονομίαν τοῦ ϑεοῦ τὴν δο- 
ϑεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λό- 
γον τοῦ ϑεοῦ, 

20. Τὸ μυστήριον τὸ ἀποχεχρυμμέ- 
γον ἀπὸ τῶν αἰώνων χαὶ ἀπὸ τῶν 
γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφρανερώϑη τοῖς ἁγίοις 

ἀκϑξει 
αὐτοῦ, 

27. Οἷς ἠθέλησεν ὁ ϑεὸς γνωρίσαι, 
τί(ς) τὸ (ΞΞ-. ὁ) πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ 
μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὅς 
ἔστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς 
δόξης, 

28. Ὃν ἡμεῖς χκαταγγέλλομεν νουϑε- 
τοῦντες πάντα ἄνϑρωπον χαὶ διδάσχον- 
τες πάντα ἄνϑρωπον ἕν πάσῃ σοφίᾳ, 
ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄγϑοωπον 
τέλειον ἐν Χριστῷ" 

29. Εἰς ὃ χαὶ χοπιῶ ἀγωγιζόμενος 
κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἔνερ- 
γουμέγην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει... 

Π, 11. Ἐν ᾧ καὶ περιετμήϑητε περιτο- 
μὴ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τὴ ἐπεχδύσει τοῦ 
σώματος τῆς σαρχός, ἐν τῇ περιτομῇ 
τοῦ Χριστοῦ, 

Ἴ. Συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτί- 

σματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρϑητε διὰ τῆς 

πίστεως τῆς ἐγεργείας τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεχρῶγ᾽ 

18. Καὶ ὑμᾶς νεχροὺς ὄντας ἂν τοῖς 
παραπτώμασιν χαὶ τῇ ἀχροβυστίᾳ τῆς 
σαρχὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς 
σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ 
παραπτώματα, 

14. ᾿Εξαλεέίψας τὸ χαϑ' ἡμῶν χειρό- 
γραφον τοῖς ϑόγμασιν, ὁ ἦν ὑπεναν- 
τίον ἡμῖν, χαὶ αὐτὸ ἦρχεν ἐχ τοῦ μέ- 
σου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ, 

1δ. ᾿πεχδυσάμεγος τὰς ἀρχὰς καὶ 
τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, 
ϑριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 

106. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς χρινέτω ἐν 

βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς 
ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων, 

17. Ἅ ἔστιν σχιὰ τῶν μελλόντων, τὸ 
δὲ σῶμα Χριστοῦ. 

18. Μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω ϑέ- 
λων ἐν ταπεινοφροσύνῃ χαὶ ϑρησκείᾳ 
των ἀγγέλων, ἅἃ μὴ ἑἕώραγεν ἐμβα- 
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Ουΐὰβ. ἔδοῦιβ [πὶ Θοὸ τρΐη 6 Υ [6- 
οαηάπτη ἀἰβρ θη [ἀἐϊομ 6 πὴ ἀοὶ, απδ6 ἀδία 

οἰ τ] ἴῃ γῸ5 αὖ ᾿πΠρ] πη γϑυθατη ἀεὶ, 

Μυτςθγῖατη ααοὰ ΔΡ5οοπαϊξατη ἔαϊύ ἃ 

[Ὡ ΘΟ] 5. οὐ ρθη οη θα5, πη δα ὐθ ΠῚ 
γηδη 1 απ οἱ (ποὐ8 οἶμι5, 

Θυΐϊθαβ σνοϊαϊῦ ἀρὰ ποία ἔδοοσθ ἀϊ- 

Υἱυ85 ο]οΥΔ 6 [Δουδιηθηΐὶ Παϊὰ5 πη σ6ῃ- 
{ἰΡὰ5., απο οἱ ΟἸΥ 5 1Π συ Ὁ, [Ρ65 

σ]ουίδθ, 

Θαθη ποῸ5 δΔαπαηῃύϊηηι8 ΟΟΥΤΙρΙ Θηὐθ 5 
ΟἸΠΠΘΠΙ ΠΟΙΠΪΠΘΠΙ οὖ ἀοοθηΐοθβ ΟΠΊΠΘΠῚ 

ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ ἴῃ ΟἸΏΠΙ [ἀρ᾿Θηὐία, τπιὖ ΘΧ ἢ Ϊθ6- 
ΔΙΠΠΒ ΟἸΠΠΘΙ ΠΟΙ ΪΠΘπι ρογίθοίαμη ἴῃ 

ΟΒυο Τοία ; 

Ιῃ αὰο οὐ ἸδθοῖῸ οογίδηαο [Θοα ἀΠῈ 

ΟΡΘΙΔύΙΟΠΘ ΠῚ οἶδ, α18 ΠῚ ΟΡΘΥΔΕᾺΓ ἴῃ ΠΊΘ 

1Π| ὙΠΟ ΘΕ Σ τον γα γα, τς τον το τ ἢ 

Ιὴ 40 οὐ οἰγΓΟ ΠΟΙ ΓΒ. ΟἸΤΟ.πΊοὶ- 

ΠομΘ ποη τηϑηῖ ἴδούδ,, ἴῃ ΘΧρο] δ] 6 

ΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ ΟΔΥΠ15, ἴῃ ΟἸΤΟΌΠΟΙ ΟΠ 6. ΟῚ Γ[Ὁ], 

ΟΠ ΘΡαΪΟ οἱ ἴῃ Ὀαράϊπηο, ἴῃ απο οὐ 

ΤΘΓὈΥΤΘΧΙ ΓΒ. ΡΘῚ ἤάθτη ορϑγδίϊομϊβ ἀϑὶ, 

αἰ [ἀδοϊύανίῦ 1] τ ἃ τηοτέαϊβ. 
Ἷ 

ΕΓ νοβ, Θὕ1η τποσέαϊ οἰ οὐϊβ ἴῃ ἀ 6] 1οὐἱδ 

οὐ φρυδϑρυύίο δ 5 σϑίγαθ, οοηγϊνῆ- 

οανὺ οαπῃ 1110, ἀοπμδηβ στ θὶβ οτηπὶα ἀθ- 

τού, 

1 6Ιθηβ αποά δαγουίατη Πο5 ογδὺ οἱ Ϊ- 

ΤΟΡΥΔΡΠαση ἀθογθέϊβ, σαοα ογαὺ σοηίγα- 

Τἰατη ΠΟΡΪ5, οὖ ἰρίπτη ἔα} 46 τηραϊΐο, 

δἴῆρθηβ {Π᾿π4 οὐποὶ, 

ἘΧρΟΙΔ 5. ὈΥΪποΙραίαβ. οὐ ροὐο[ΐθβ 

ὑγϑάπχιῦ σοπῆἀρθηΐθι, ρ8]18Δ πὶ ἐγ! Πρ 88 
Π05 π΄ [ϑπιθύ ἱρίο. 

ΝΌΠΠΟ ΘΥΡῸ γο5 ἰπαἀϊοοὺ ἴῃ οἶθο δαΐύ 
ἴῃ Ρούα δυῦ ἴῃ ρᾶγίθ ἀϊθὶ ἔθ ἱ δύ πθο- 
τηθηΐδθ δῦ [Δ Δ ΟΤΊΙΠΊ, 

Θυδο [ἀπὖ πηῦτα {αὐ οΥΠι|, ΘΟΥΡῚΣ 

δαΐθιη ΟΠ ΓΙ. 
ΝΘιηο σοβ (βἀποαῦ σοὶθη5 ἰπ ΒῈΠ11}]1- 

ἰδύθ οὖ ὑϑ]]ρῖοηθ ΔΏΡΘΙΟΙΠῚ, αα88. ΠῸΠ 

γ᾽ αἰ Δι ]Δη5, {γα ἰπηῆδίαβ [πα 



520 ΟΟΙ,.. 2, 19---8, 11. 

ἔγαπη [γαίῃ] ΘΙ ΚῚ5 (6]η15, 

Π, 19. 948} πὶ μαθαπᾶβ πάμθιἐ ἢ, 5. ὑπαπηπιθὶ 411 16ἰκ, ἐπαίγῃ ρὰ- 

νΓΠᾺΠ5. 14} ραθϊηἀὖβ ἀπκηαπᾶδ 4} {πο μηδ νδῃίϑιῃ ἀὰ ναβίτάα 
βαΐῃ8. 

20. 4αδάϊ ραίνυ!ξα! ἢ τ} ΟΠ άπ ἃ [[ϊπὶ ἐπ15 [αϊγ νά, 
ἢνγα [{πδηδ(6 105] Ἐ [νὰ Κυϊνάϊ ἴῃ ἐπαιητηδ [αἰ νάπ ἀτγϑα! ἢ 

21. (ΝΡ ἐέΠ]κάϊβ, π|}  δυίπαυρ)άϊβ, 1} Ἐ Κἀπο]άϊδ“, 

22. ΤΠαΐίθὶ ΤῸ 411] ἀπ Υἱαγοίη. ἐπαίτῃ ὑπαΐθὶ 15 Ὀγυκ᾽άϊδάα, Ὁ 

Φη δα ΓὨΪΠ 7841} 1ἀ 16] Π1ΠΔ| τη πη 

29. ΤΠΟοὶ [1η4 [ναί ναύγα παρθαπάδηα Παπάπροίηβ Ἐς ἴῃ ἴδ- 

{Ρ η]8 (1) Ἐ ἐπαμίάςπβ Ἐ 14} πάππηοίπάϊ Παίγυϊπ5. 18} πη τοι ἀϑἰηάϊ 161 κ|5, 

ΠῚ ἴῃ νϑυ! θη ᾿ν]ζάϊ, ἀπ (Πα, 161Κ|5. 

ΠῚ, 1. 7.04] πὰ τη παυτ! αὐἢ} ΟἸγ άπ, ἐπδθὶ ἴὰρα {Ππᾶ, [Ὀκο ἢ, 

ὑπαγ 61  ΟἸγΠα5 ΤῸ ἴῃ ἐδίνάϊ Ἐ σαΐῃ5. Πδηα5 

2. Ὑπάϊη᾽ οἱ ἵπρα {1η44, γα  μ] ἢ, πὶ ἐπάϊπη, ἐπδοὶ ἃπα, αἰγεμάϊ {{πά. 

9. Ὁηιὸ ρααάπιπηδαδάμπ! 14}} 1 θάϊηβ ἴσναγα ρα! ρῖπα ΤὉ τα] ἢ 
ΟΠυ άπ ἴῃ σαΐπδ: 

4. Ὑμδη ΟΠ 5 {νἸκαπέ!5 νδίγθ μι, 1 άϊπ5 ἴσναγα, ἐπμαπαῃ Ἐ 

78} 108 Ὀαϊγ μά] ναίγυ 16} πη] ἴπηπα ἴῃ νυ]ἐπάα. 

ὅ. Ῥάσέποις ἢ πὰ ΠΕ Πμη5. Ἰἴσναῦδηβ ὑΠ8η5, ἐμάϊοὶ [πᾶ ἀπα ἀϊτἐμάϊ, 

ΒΟΥ ΠδΠ., ἀπῃγάϊηθίη, νἱπηῦη Ἐ, απ ἈΡΊ]Δηὰ Ἐ 14} ἐλ παρ δἰγόη [1] Ἔ, 

(61 " τ ρσα!αραριαᾶ [Κῶ] ΚΊη {{π|5 : 

6. Ὑπαίν ἐπῦοϑὶ Κν]η]}}} Πα 5. σα 5. [πὰ [ἀΠππ πηρδ]άπθοἰὶπά!5] Ἐ; 

ἴ. ἴῃ ἐπάϊπιοὶ 78} [5 Ἰά 4] δάτι0}} {{π|18, ἐπδη 1ΠΠ0ἀϊἀ ἀπ! ἴῃ ἐπάϊη. 

8. ἴμῃ πὰ ΔΕ αρ) (1 Ἐ 7.1 75 ἐπὸ 4118: Πϑξϊβ, ἐμναίγμοίπ, αηΐᾶ- 
Ιϑῖπ, δηλ κυ 5, δρ]άϊἱναύγα θη τι πηπηΐηδ, ἸΖυδυύδιηπηα [ηἰ ἀδραρσάϊ.] Ἐ 

9. ΝῚ Ἰϊπράϊι ᾿Ζνὶβ πη Ὁ, ΔΕΠ]άπρ)] απ ἀαηβ ᾿ζνὶβ ὑπᾶπα ἔλίγ δ 
ΤΠ ΠΠΔη Π1 0} ἐ]απι ἴδ ; 

10. {14} ραπαιηδαάϊ Ἐ Πἰα]αμηπηὰ, ἐπαμηπια ἀπδηϊν  ἀϊη ἀπ αὐ καπί ἢ] 

Ὁ ΓΙ δά] {π|5, [ἀο] ραίκὸρ Ἐ ἴπα; 

11. Ὑπαγθὶ πἰ Ὁ Καδκβ [αι [πἀάϊα5, Ὀἰμμάϊι 4} [αύγ δῆ], ΒΑ θδΙ τ 



ΟΟΙ.. 2, 19 ---8, 11. 

τεύων, εἰχὴ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ γοὸς 
τῆς σαρχὸς αὐτοῦ, 

Π, 19. Καὶ οὐ χρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ 
ου πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ 
συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον χαὶ συμ- 
βιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ ϑεοῦ. 

20. Εἰ ἀπεϑάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ 
τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί (ἐτι) ὡς 
ζῶντες ἐν χόσμῳ δογματίζεσϑε 

Σ1. Μίηι ἅψη μηδὲ γεύσῃ μηδὲ ϑίγης, 

22. Ἃ ἐστιν πάντα εἰς φϑορὰν τῇ 

ἀποχρήσει, χατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ 
διδασχαλίας τῶν ἀγϑρωπωγ; 

23. Ἅτινά ἔστιν λόγον μὲν ἔχοντα 
σοφίας ἐν ἐϑελοϑρησχείᾳ καὶ ταπειγο-- 
φροσύνη καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν 
τιμὴ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρχός. 
1, 1. Πὶ οὖν συνηγέρϑητε τῷ Χριστῷ, 
τὰ ἄγω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χοιστὸς ἔστιν ἕν 

δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ χαϑήμεγος" 
2. Τὰ ἄγω φρογεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς 

77-ς- , ἜΤΕΙ ὙΠ 
8. “Ζπεϑανετε γάρ, χαὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν 

χέχρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ ϑεῷ" 
4. Ὅταν ὁ Χριστὸς φαγερωθϑῆ, ἡ 

ζωὴ ὑμὼν (Ξε ἡμῶν), τότε χαὶ ὑμεῖς 
σὺν αὐτῷ φανερωϑήσεσϑε ἐν δόξῃ. 

ὅ. Νεχρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς, πορνείαν, ἀχαϑαρσίαν, πά- 
ϑος, ἐπιϑυμίαν χαχὴν, καὶ τὴ πλεογε- 
ξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, 

6. “ιὲ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ ϑεοῦ 
(ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειϑείας). 

ἡ. Ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ 
ποτε, ὅτε ἔζῆτε ἐν τούτοις" 

8. Νυνὶ δὲ ἀπόϑεσϑε χαὶ ὑμεῖς τὰ 
πάντα, ὀργὴν, ϑυμὸν, κχαχίαν, βλα- 
σφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόμα- 
τος ὑμῶν, 

9. Μὴ ψεύδεσϑε" εἰς ἀλλήλους, ἀπεχ- 
δυσάμεγοι τὸν παλαιὸν ἄνϑρωπον σὺν 
ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 

10. Καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν 
ἀναχαινούμεγον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἷ- 
χόνα τοῦ χτίσαντος αὐτόν, 

11. Ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην χαὶ Ἰου- 
δαῖος, περιτομὴ καὶ ἀχροβυστία, βάρ- 

521 

ΟΔΥΠΪ5 [ἀ86, 

Ελ πῸῚ ὑθῆθηβ οἀραύ, ὁχ 40 ἐούατα 

ΟΟΥΡῸΒ ῬΘΥ ΠΘΧῸΒ οὗ σοι πο η65 [ὉὉ- 
τη 1 [γΓαύστη οὖ σοῃ[πούστη ογϑίοϊ ἰῇ 
Δαρτηθη τη (6 ]. 

51 τηουύαὶ οἰ οὰτὰ ΟἸγΥϊΓο ΔὉ οἷ6- 

ΤΘΗὐ5 ΠΠΠΠΑῚ, αὐϊὰ δΔάπαο ὑδιηᾳαδτη 
γίγθηΐθβ ἰῃ πη πάο ἀθορυ 5, 

Ν ὑθύϊρθυῖβ ΠΘ4 86 ρα θυ ΠΟΘ 
οοηὐγθούδΥ δ, 

Θυδθ [πὖ οπληϊὰ ἴῃ ἰηὐθυϊ τη ἸρΡ[Ὸ 
αἴὰ, [Θοὰπαθπι ργαθοθρύα οὖ ἀοοίυ! δ 

ΒοΒΊΪΠατη ἵ 

Θυδα [απὖ ταὐϊομθιη ααϊάθπι ΠΔΌΘηἰ18, 

[ρ᾿θηύαθ ἴῃ [Ὀρϑυ [Ὁ ῖοημ6. οὐ Πα} δΐθ, 

οὐ δὰ πο ῬδΙΌΘΠΠΠ ΟΟΥΡΟΥΪ, ΠΟ [ἢ 

ΒΟΠΟΙΘ 8]. δὰ [δξητ αΐθιη ΟδΓΠΪ5. 

Τρισαν [1 σΟΩΓΘΙΥτοχὶ [015 ΟΠ το, πὰ 
[τ πὶ (ἀπ αυδογῦθ, πδ]1Ὶ ΟἸΥΙ 5 οἵδ 

ἰη ἀοχίοτα ἀθὶ [8 4615: 

Θυδο [τ!τὰ (ἀπὸ [ἀΡ106.. ΠΟ α88 
[ἈΡΘῚ ἔθυγϑπ. 

ΔΙοτγῦαϊὶ θαΐ πὶ ΘΓ Ὁ15, δὺ υἱέ νϑίζγα 805- 

σοπάϊξα οἰ οὐτὰ ΟΠ ο ἴῃ ἀθο: 

Οὐ ΟΠ ε π5 Ἀρρδιι θεῖ, υἱΐὰ νϑ 8, 

ἔπη οὖ νὸβ Δρρδυθθιθῖβ οὔτη ἱρίο ἱπ 

Θ]ουϊδ. 

Μοτθῆοδύθ ΘΥρῸ Τηρτ τᾶ ὙΘ[{78, 686 
[απὖ [ὈΡΘΟῚ θυυδπι, ἔουΙ ΟΔ ϊΟΠ 6 ΠῚ., ἱτη- 

τἀ] ϊατ, Πα Πθτη, ΘΟΠΟᾺΡΙ [ΘΗ 18 Τὴ 

τη 18 Π| οὖ Δυδυϊ Δα, 486 δἰΐ {Ἰπη]8- 

ΟΥ̓ΟΤΌΤΩῚ [ΟΥ̓ 018, 

Ῥτγορίθυ. αὰ86 γϑηϊὺ τῶ 61 [ἀροὺ Η]1ο5 

᾿πογ  ἀ] δ 15 : 

Τηῃ φαϊθαβ οὖ σοβ Ἀπ θα] [015 811] 840, 

ΟΠ) Ὑἱγθυθ δ ἴῃ 11]15. 

Ναμπο δαΐθμι ἀθροηϊθθ οὖ τῸβ ΟΠΊΠΪ8, 

ἰγᾶτη ἱπα]ρηϑίϊοπθτη πηδ] ὑ8πὶ Ὀ]ΔΙΡΗ6- 
ΤΩΪΔ ΠῚ] {ΓΘ [ΘΙΤΠΟΠΘΠΊ ἀθ ΟΥΘ ὙΘ[[1Ὸ, 

ΝοΙΙύΘ. τη ΘΗ 1 ᾿ΠΥΪΟΘΠ1, ΘΧρο δηΐθ5 

γῸΞ σϑύρθυθῃη ΠΟΙ ΘΠ ΟἸΠῚ ϑούιι5. Οἱ 5, 

Εῤ ἱπάπθηΐθβ ΠΟΨΌΤΏ, Θὰ 4] Υ6Π0- 

γϑύαγν ἰη Δ ρΉ [ΟΠ 61 [ΘΟ ἀπ ἱπΊ8 ΡῚ ΠΘ ΠῚ 

Θὰ αἱ ΟΥ̓ΘΑΥΪΌ ΘΌΠῚ, 

Τϊ πο οἵδ ρϑῃ 5 οὐ Τὰἀδθαβ, οἷτ- 
ΟὐπμηοἸ 0 οὐ ργδϑραύιπι, Ὀδύθατὰβδ θύ 



92 θ0ῖ,;. 9. 125: -ὧϑῷἢ 

Δ Ἐ ΒΚγίμαβ, [Κα]Κ5 164} Ἐ ἔγοῖβ, ακ 811ἃ 18} ἴῃ δἱ]άϊπη ΟΠ Ὁα5. 

ΠῚ, 12. Οδμδμηδίῃ ᾿νὶβ πὰ [νὰ σανα!αάϊ Ἐ ρας Πη8, νϑίμδηβ 14} νᾶ- 

Πδη8, Ὀγα τα Β] ΘΙ Πθη(5), [τ υπδμάϊγ οἰ η(5}}] Ἐ, [ἀ]θῖη, πάπυποίη 

Δ(}1η5) Ἐ, Κνδίνγοίη, ἀΒθο [Πρ] ; 

13. ΤΠυ]αηάἀδη5. 1Ζνῖβ τ 74} ἔγαρὶ θαπάδηβ {ΠΡ ἀπ Ἐ, ͵αθάϊ ἢνδ8 

σῃγα ἤνᾶπα μαθάϊ ἔαίγηα: [ναἱνᾶ 84} ΟἸγ π5 ἔταραῦ ἴΖν!5, ἵνα 

781 7ὰ5 [ἀυ]ά}} Ἔ ; 

14. ΑΟπδη αΐαν 411 Ἐ ἐυϊαίηνα, (δἰ Ἐ ΠΠῸ ραθὶπαὶ αδίαήὐάϊ8. 

15. 4Ζὁ}} σαναίγι μι! σαΐῃ5 {νἱρη)άϊ {8} ἴπ Πιαίγίδπι ἵζναγάϊπι, ἴῃ 

πη 181 18} ἰαἰπ4ά1] νας ἴῃ ἀϊηδιημηα [οἶκα 1Δἢ ἃν Ππ ἀπά δη5 

γι  Πά 1}, 

10. (γαύίγα ΟἸε άπ θάπάϊ ἴῃ ἴζνὶβ ραθῖραθα) ἴῃ δ] ἀϊ παηᾶα- 

δϑίη [14 ἢ δα ο᾽η Δῃπιθὶηά1] Ἐ [Δ 15] π ἀδη5 781} [412] η Δ η5. ἸΖνὶβ {ΠΡ ΔΒ 

Ρ[ΔΙ πηῦτη, Παζθίηϊηι, (ἀρρνδιὴ Ἐ ΔΗΙηοΙηά πη, ἴῃ δηἀϊ [ρον δ η8 ἴῃ 

Ἰιαϊτἔδ πη ᾿χναγάϊη ἔγάμ]]η. 

11. ΑἸΤΙ {π|βῃνα. ὑπαῦθι ὑάυ)ά! ἢ} ἴῃ ναύταα ἀϊ μά ἵπ ναύν[νδ, 

811} ἴῃ παμηΐῃ ἔγά τη. [δίαϊθ, ἂν] πἀόπάδη5 σαΐπα δὐζίη ἐμαίγῃ ἴπᾶ. 

18. 105 Κνϊπόηβ, υὐμάπδ)ἀϊ ἢ ναΐίγαπι ᾿χναγάϊη), [νὰ ρακνιπίῃ ἴῃ 

[γάυ)]η. 

19. Μαίνοβ, 0 Κυδηΐηβ Ἰσναγὸβ 14} αἰ Π]ά ἢ Ὀάϊεγάϊ νη γα 

{πῦ8. 

20. Βαγπα, αἰ Π]ιάτ)ά 1 ἐλαγθίηδπι Ἐ ὈῚ 41}; ἀπὲὸ ἐπαΐα να] σὰ-- 

Ἰοικάϊθ ἢ ΤῸ ἴῃ [άπ] η. 

21. {π|6 αἰΐδῃβ, πὶ ρυαπη)]ά! ἢ θαγπὰ ἴσναγα ἀὰ {πνδίγ θη, οἱ εἰ 

γαϊνυπάϊηα ἴῃ πη] άτι. 

22. ΤπηόνηἝἋἃ Ἐ, αὐμάπϑβ)ά! ἢ Ὀΐ 411 (ἐπάϊπη 1) Ἐ Ἰοἶκα ἔγάμπ᾽αμπι, πὶ 

ἴη ἄπραηι [Κα] κἰποπάδηβ [νὰ ἸηΔΠΠ8 1 [ἈΠ}᾿ ἃ Πα Δη5 ἢ, αἰκ 1π ἀϊη  ] Ποίη 

Βαϊ γεϊη5, ὁρὰ ηδηβ. σαί. 

29, ΤΒβηνα {παΐθὶ ἐάπάϊς ἢ, ἃ85. [(ἀϊνα]άϊ ναύγκήάϊ ἢ (νὰ τάα- 
ἼΠ ὙΠ ὙΠΆΠΠδη, 

24. Μιϊαπάδηβ. ἐπαΐθὶ αὐ ἐγάπ)ιη. πἰμη ἢ ἃπάδ]άπηϊ δυ}] 15; ἀπὲ 

τά] πα ΟἸΠν άπ [Κα] Κη ί}. 



ΟΟΙ,. 3, 12--24. 

βαρος, (καὶ) Σχύϑης, δοῦλος, (χαὶ) 
ἐλεύϑερος, ἀλλὰ τὰ πάντα χαὶ ἐν πᾶ- 
σιν Χριστός. 

ΤΠρᾶι ᾿Ενδύσασϑε οὖν ὡς ἐχλεχτοὶ 
τοῦ ϑεοῦ ἅγιοι χαὶ ἠγαπημέγοι σπλάγ- 
χγνα οἰχτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπειγο- 

φροσύνην, πραὕὔτητα, μαχροϑυμίαν, 

18. Ἡνεχόμεγνοι ἀλλήλων καὶ χαρι- 
ζόμεγοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ 
μομφήν, χαϑὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἐχαρί- 
σατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς (ποιεῖτε), 

14. Ἐπὶ πῶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγά- 

πην, ὃ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 
1ὅ. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χοιστοῦ βρα- 

βευέτω ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν, εἷς ἣν 

χαὶ ἐχλήϑητε ἐν ἑνὶ σώματι. χαὶ εὐ- 
χάριστοι γίνεσϑε. 

16. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοιχείτω 
ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ δι- 
δάσχοντες χαὺὶ γουϑετοῦντες ἑαυτοὺς 
ψαλμοῖς ὕμγοις [χαὶ] ῳδαῖς πνευματι- 
χαῖς, ἐν (τὴ) χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ ὑμῶν τῷ ϑεῷ, 

17. Καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ 
ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι πυρίου 
Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ ϑεῷ [χαὶ] 
πατρὶ δὲ αὐτοῦ. 

18. ὑ2ι γυχαῖχες, ὑποτάσσεσϑε τοῖς 
ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 

19. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ- 
χας χαὶ μὴ πιχραΐίγεσϑε πρὸς αὐτάς. 

20. Τὰ τέχνα, ὑπακούετε τοῖς γο- 

γεῦσιν κατὰ πάντα' τοῦτο γάρ ἔστιν 
εὐάρεστον ἔν κυρίῳ. 

21. Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεϑίζετε τὰ 

τέχνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀϑυμῶσιν. 

29, Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάγ--: 
τα τοῖς χατὰ σάρχα κυρίοις, μὴ ἂν 
ΕῚ . ε ΕῚ , 
ὀφϑαλμοδουλείαις ὡς ἀνϑρωπαρξστχοι, 
ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι χαρδίας φοβούμεν ΕΞ τι αρύυτας ᾧ μενοι 
τὸν χύριον. 

[Δ] ᾿Ὶ -»Ὕ -»" ’, 

58: Ο ἐὰν ποιῆτε, ἔκ ψυχῆς ἐργά- 
ζεσϑε ὡς τῷ χυρίῳ καὶ οὐχ ἀγϑοώποις, 

24 Εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμ- 
τνεσϑὲ τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς χληρονο- 
μίας. τῷ χυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε" 

ὅ29 

ϑογίηῃδ,, [ὉὙσῸ5. οὐ ΠΙΡΘΥ, [ρα οπγηΐα οὗ 

ἴπ οὔθ ΟἸγ Γ[ὰ5. 

Τηδαϊξθ γοβ οὐρὸ [Ἰοὰΐ δ᾽ οὐ! ἀθὶ [δηοὐ 
οὐ αἰ] θοὐϊ νι! θγδ, τη [Θυ]οουϊαθ, Ὀθηϊρηϊ- 

ἐαύθπι, Παμ]αΐθπι, τη θ[ζδτη, ραίϊθη- 

{18} 1, 

δαρρογέδηθοβ ἰηνίοθπι οὖ ἀοηδηΐοξ 

τοὶ ᾿ρΠ5, [1 ααϊβ Δάν [8 Δ]14 ΘΠ, 

μαθοὺ ἀπουθίατα, [οὖ οὐ ἀομηΐητι5 ἀο- 

πδγυϊῦ γ 0 ]5 ᾿ἰὑα οὖ σοβ: 

ΘΌΡΘΥ οὐπηΐᾶ δαΐθιη ἤᾶθς Οδγ δ ίθ 1, 

ααοα οἰ νἱποῦϊαμη ΡΟΥΘ !ΟηΪ5. 
Εῤ ρᾷὰχ ΟΠ οχαϊίθύ ἴῃ οΟΥΪ θὰ 5 

γϑίοτῖΒ, ἴῃ απ οὖ σοσδῦϊ Θ[Ὁ5 ἴῃ ἀΠῸ 

ΘΟΙΡΟΙΘ, οὐ ρυδίϊ οἰξοίθ. 

ψοεῦατα ΟἸγ [ΠῚ παρ! οῦ ᾿π συ Ὁ ]5 ΔΡαΠ- 

ἀδπίου, ἴῃ οπιηὶ [ἀρ᾿θηζα, ἀοσθηΐθα δύ 

σοΟΙΠ] ΟΠ Θη65 τοβηγθῦ ἸρΡ[Ὸ5 Ρ ΔΙ τη Ϊβ ἤγτη- 

πἶβ οδη δ᾽ ΟἿ5. [ΡΊγΙ Δ] 15, ἴῃ σταύϊα ο8η- 

ἐδιηύθβ ἴῃ ΟΟΥΙθτ5 σϑίγ]β 460. 

Οτμμπθ ααοδουστηαιθ ἴϑοῖθ5 ἴῃ γΘΓΡῸ 
δαῦ 1Π ΟΡΘΙΘ, ΟἸηΠἶϑ, ἰῃ ΠΟΙῚΪΠ6. ἀοτη ηὶ 

Τρία, ουδύϊαβ δρϑθηΐθβ ἄἀθο οὖ ρῥδίγ) Ῥ6Ὶ 
ἱρίαπη. 

Μαυ]οΥθβ, [ρα ϊύαα οἰξοίθ υἱτῖβ, [ἰσὰὺ 

ορογέθὺ ἴῃ ἀομηηο. 

γπὶ, ἀΠΠρῦθ ὌΧΟΥΘ5 νϑ γὰ8, οὖ πο] 106 

ΔΙΊΔΙ οἰ !6 δα 11185. 

ΕΠ, ονοραϊῦθθ Ῥυθμἑ 5 ΡΘΥ ΟΠγηΪδ: 

ἴοῦ Θηΐπὶ ῥ]δοϊδαχη οἱ ἴῃ ἀοιηῖηο. 

Ῥαΐγθβ, πού δὰ ἱπα!ρη δύο θυ ΡΤῸ- 
γΌΘΔΤΘ ΠΠ1ΟΒ γϑ ΓΟ 8, αὖ ΠΟῚ ΡαΓ 110 ΔΗΪΤΠΟ 
βδηύ. 

ΠΟΥ, ΟΡοΘαϊίθ Ρ6ῚΥ ΟΠΊΠΐ8, ἀΟΥΉΪΠΙκ 
ΟΔΥΏΔΙΙΡῸ5. ΠῸΠ δα οοσυΐϊαμι, [οὐνθηΐθ5 

4αδ 1 ΠΟΙ ΙΕ 5 Ρ]δοθηύθβ, [δὰ 1η {1π|- 

ΡΙΙοϊαύθ οογάϊβ ἐἰπηθηΐθϑ ἀουηϊ πατη. 

Θαοάουτησαο ἔδοϊἐϊ5, 6 Χ 8110 ΟΡΘΓΙ8- 

ΠΪηὶ Ποὺὺ ἀουηϊηο οὗ ΠΟ) ΠΟΙ 5, 

Βοϊθηΐοα χαρὰ ἃ ἀοπιίπο δοοίρ  θυϊ 
το νυ Βαϊ οπθτη πογραϊξαξϊβ. Πουαῖπο ΟΠτῖ-- 

[ο [ρυυϊέθ: 



δ24 ΟΟἿ, 935.25-.-- 019. 

ΠῚ, 26. 84 ἄπκ {Καύμυ]α Ἐ δηδηϊ πῃ, ἐπαίοὶ Γκόΐ ἢ, 84} αἱ ν]]].-- 

ΠΑ ΙΠοὶ Ἐ [αὖ σαί] Ἐ. 

ΙΝ, 1. “05 ἐγάμ)δηβ, ραγδίῃύ 14} ΤΌ παι Πδν 8 αὐκαηηάϊ, νἱξδη-- 

ἄδη58 ἰπαΐϑὶ ἀϊμα ἢ Δ} 105 ἔγάυ)απ ἴῃ ΠἰΠΉΪΠΔΠῚ, 

ὦ, Βιάάϊ ΠΡ] απ δηβ8 ἴν!β ἢ, να καηάδηβ ἴῃ ἴζάϊ ἴῃ δυ}] πάλη; 

3. ΒΙἀϊαδηάδηβ [Ἀπηδηα 8} Ὀΐ τη8, οἱ φαίη ἀϑ]υκάϊ πῃ [15. μΒαύγα 

ναίγα5 ἀα γδα͵]αδη τὰπα ΟἸ Πάπ5, ἴῃ ἐμ] χόζοὶ 18} ραθαηᾶδῃβ ἴΠ], 

4. ἘΠ ραθαϊν άπ Ἐ πὸ, [να νὰ [υ]]άα τό ά]δη. 

ὅ.. ἴη παπαυρεοίη σαρράϊιῃ ἀπ ἐπάϊμι αἰα, ἐπαΐα πι8] ἀβθαρ]απάδηβ. 

06. αεαύνα ἴζσναι [Ἰηὐϑἰπὸ ἴῃ δη[ἀϊ [α]ΐα ραίακνδίῃ [1] 4ϊ Ἐ, οἱ νἱ- 

ἰθι.ἢ Ὠνάϊνα [Κα] 610} ἀϊη νυ) πη ἢ δηἀηῃδἤδη. 

ἡ. Ὑπδίοι ὈΪ τὴῖκ Ὁ, 411 ρακδηηθι ἴσνὶβ ΤΎΚαΙΚαβ ἢ, ἴᾳ ᾿ἴυθᾶ 

Ὀγδύμδν 741} ἰγίσσνα Δηα θα 5. 718} σαί κα]ὶ Ἐ ἴῃ {Γάμ]]η, 

8. ΤΠΔΠ6Ὶ Ἰηίδ Πα 148, απ ἴΖν]5, Δα Π8 οἱ καηπ]άϊ Ἐ, ἤνα ὈΪ ἸΖν 5 

ἘΠ, 788} σαί τα ]6] παίγύοπα ᾿χγαγα, 

9. Μὴ ΑὐπιΠπηάπ {πᾶιηπηα Πα] η΄ 181} ἐτρρνῖη Ὀγόίῃγ, (δϑὶ ΤΠ 

8. ἴΖνῖβ: [{Π6161] 811} ἴΖν!β σακαπηη]απά, ἐπδίθὶ πᾶν Τ[Ὁ. 

10. (Ἕσὐ]θῖ ἴχνὶβ Αὐθιξαυκαβ ἢ (8. τα γα μα πέῃαηδ τη15. 18 Μαγ- 

Καβ ((ἃ) "' σδα!!ροα. ΒαυηδθἸη(5) ἢ, ΟῚ ὑπαηοὶ Ἐς πδπιαῦ ΔηΔὈαΓΏ]Π8, 

() νάϊ Κυνϊπηάϊ! δ ἴΖζυ15, δηδηϊμηά ἢ ἴη8), 

11. 761 ἰδίαβ, (οὶ Πάϊξαδα Ταζβ: ἐπάϊοϊ [πᾶ ἃ5 Ὀϊπιάϊςα. ἐπάϊ 

ἀϊηάϊ σαναύννὰη5 {1π4 ἐμ! πἀδηραν 5 σαςῃ5, ὑπάϊοϊ νϑίαη ἢ5. ἀὰ 

σας οἰ ηά1. 

12. (σΟ]6 1}. ἴζνβ Αἰραῖταβ, (8. ὰ8 ἴΖυιδ, [1115 ΟἸ τ Πάυβ,, [(8] 

(Ἰπίοὶηὖ πβαάμπα]δηαβ Οἱ Ἰζνῖβ ἴπ Ὀἰἀόμη, δἱ [ἰδηἀἀ 1} Δ]Π]αναύν νη 

741} ἔἈΠΠ αν! ύδη5. ἴῃ ]] Δ πηὰ Ὑ1]]Π1ὴ σαί 8. 

13. Μοεϊίνδα)]α. ἀπκ Ἰπηπια, ἐπαύθι παρά} τηδηᾶρ 8|18η ἘΞ ὈΪ ἴΖνῚ8 

Ἰδμ [4] ὑμαη5 ἢ, ὑπάϊοι {πᾶ ἴπ ΤιαπάοϊΚάϊα, 741} [αίτα[α]ραύ]οίη. 



ΟΟΙ,. 8, 29 ---4, 18. 

ΠΙ, 28. Ὁ γὰρ ἀδιχῶν χομίσεται (ΞΞ: χο- 
μιεῖται) ὃ ἠδίχησεν, χαὶ οὐχ ἔστιν 
προσωπολημψία (παρὰ τῷ ϑεῷ). 

ΙΥ, 1. Οἱ χύριοι, τὸ δίχαιον καὶ τὴν 
ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσϑε, εἴδό- 
τες ὅτι χαὶ ὑμεῖς ἔχετε χύριον ἐν οὐ- 
ραγοῖς (Ξ -φῳ). 

ὦ. Τὴ προσευχὴ προσχαρτερεῖτε γρη- 
γοροῦντες ἐν αὐτὴ ἐν εὐχαριστίᾳ, 

8. Προσευχόμεγοι ἅμα καὶ περὶ 
ἡμῶν, ἵνα ὁ ϑεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν ϑύραν 

τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ 
Χριστοῦ, δὲ ὃ χαὶ δέδεμαι, 

4. Ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με 
λαλῆσαι. 

δ. Ἔν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς 

ἔξω, τὸν χαιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. 
θ. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, 

ἄλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς 

ἑγὶ ἑχάστῳ ἀποχρίνεσϑαι. 
ἤ. Τὰ χατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν 

Τύχιχος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς χαὶ πι- 
στὸς διάκονος χαὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ, 

8. εν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἷς αὐτὸ 

τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν χαὶ πα- 
ραχαλέσῃ τὰς καρϑίας ὑμῶν, 

9, Σὺν Ὀγησίμῳ τῷ ἀγαπητῷ χαὶ 
πιστῷ ἀδελφῷ, ὃς ἔστιν ἐξ ὑμῶν" πάν- 
τα ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε. 

10. ᾿Ζοπάζεται ὑμᾶς ρίσταρχος ὁ 

συναιχμάλωτός μου, χαὶ Μάρκος ὁ 
ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε 
ἐντολάς, ἐὰν ἔλϑη πρὸς ὑμᾶς, δέξασϑε 
αὐτόν, ΝΗ 

11. Καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦ- 
στος, οὗ ὄντες ἔχ περιτομῆς " οὗτοι 
μόγοι συγεργοὶ εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ, οἵτινες ἐγενήϑησαν μοι παρη- 
γορία. 

12. ᾿Ἰσπάζεται ὑμᾶς ᾿ΕἘπαφρᾶς ὁ ἐξ 
ὑμῶν, δοῦλος Χοιστοῦ [[ησοῦ], πάν- 
τοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς 
προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι χαὶ πε- 

πληροφορημένοι ἐν παντὶ ϑελήματι τοῦ 
ϑεοῦ. 

, 18. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, ὅτι ἔχει 
πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν χαὶ τῶν ἐν 
«Ταοδιχείᾳ χαὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 
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αὶ οηΐπι ἱπἰασίατη ἔδοϊθ, γϑοϊρίοέ 1ὰ 

ααοα ἰηΐαᾳαθ ρ 6 [{1ὖ, οὐ ποῃ οἴξῥ ρϑυ[οηᾶ-- 
πηι δοοθρίϊο. 

Ἰ)ουηἶπὶ, ααοά ᾿ἰα!γατῃ οἱῦ οὐ ἀθασιηι 

ἴουνὶβ ῥγδϑίθαίθ, [οἰθηΐθβ ααοηΐατη θέ 

γῸ5 ἀμ Πππὶ ΠΑΡ Θύϊβ ἴῃ Ο86]ο. 

Οτδύϊοηι ἰη!αΐθ, υἱρὶ]δηέθα ἰὴ δᾶ ἴῃ 
σταύϊγατη δΟί 06, 

Οτδηΐθβ [1Π}ὰ] οὖ Ῥ7Ὸ ποΡὶβ, αὖ ἄριιβ 

Ρουϊαῦ ΠΟΡ15 Οἰ απ [ΘΥτποπΐ5 δα 10- 

ἀαθη πὴ τη Υ ΓΘ γἼατα ΟἾ ΓΙ [Ὁ], ρτορίου φαοά 
οὐδ σἱπούμβ [ὉΠ], 

ὕύ τηδηϊϑίϊθη 1Ππ4 ἰΐα αὖ οροτίοὺ 
6 Ἰοᾳαϊ. 

Ιῃ [ἀρ᾿θηύϊα, Διαραϊαίθ δᾷ 6ὸ5 φαὶ 

ἴουϊβ (απὸ, ἐθηηραβ. τραϊτηθηΐθ8. 

ΘΘΙΤΊΟ ΘΙ [ΘΙΏΡΘΙ ἷἴπ ρταύϊδ [816 
[ὺ φοπαϊξαβ, αὖ [οἰαέϊ φαοιηοάο οροτίθαῦ 

ΥῸΒ ὈΠΙΘΙΙα6 ΤΟΙ ροΠάθΥθ. 

Θταθ οἰγοᾶ τη6 [ἀπὺ οχμηηΐδ γοθἱβ ποΐᾶ 

ἔδοϊοῦ ΤΥ ΟΠ] Οα5. ΟΔΥ ΓΠἸπλὰ5 ἔτύου οὐ ἢ 46- 

115. τηἸ ΠΟΥ οὐ ΘΟΠ Θ 5. ἰπ ἀοΙηΐ πο. 

Φύαθπη πὴ δ στὸβ δὰ πος ἰρί[ἘΠ|, 

αὖ σορποίοαῦ απδ6 οἰγοᾶ γὸβ (απὐ οὐ 

σΟΠΓΟΙούασ οοτάδ, γοίγδ, 

απ Ομπθίτηο οδυ[1π|οὸ οὐ ἢ 46]1 ἐταΐτο, 

ααϊ οἰΌ οχ γοῦὶβ : οπηηΐᾷ απ86 πΐο ἃραη- 

(ὰ πούδ, ᾳοϊθηῦ γοὈ ]5. 

δαϊαίαῦ νοβ ΑΥἸΠ ΔΥΟ Πα οοποδρέϊντιβ 

ΤηΘ 115, οὐ Μδοιβ οοΟΠ ΟΡ ΥηΠπ5 ΒΑΥΠΔθ86, 

ἀθ αὰο ΔΟσΘρΙ [5 τηϑηάδαύδ: [1 σϑηθσὶύ 

8.4. γο5., Θδχοιρίίθ {Πππὶ: 

Ἐὲ Ιοἴαβ χαὶ ἀϊοϊξαν Γαΐξαβ, αὶ [απὸ 

ΘΧ ΟἸΤΟυΙΠΟΙ [1016 ; ΠΪ {011 [πὸ δα! αίο 68 

ἴῃ ΤΘΡΠΟ ἀ6ὶ, 4] τηϊῃϊ ἔξαθυππὺ [Ο]8 010. 

Βαϊαίαῦ γοὸβ ΕρΡδΡηγαβ. ααἱ 6Χχ τ θὶβ 
οἰ, [υύσὰβ ΟΒΓΙΓῸ [6 ἴα, ΓΘ ΠΡΟΣ [Ὁ] οἰ ἐτι5 

ῬΙῸ γΟΡῚΒ ἴῃ ΟΥ̓Δ θιι5, αὖ [6 5 Ρ6ὺ- 

ἔθου! οὐ ρ]θῃὶ ἴῃ οπηπὶ νοϊαηὐδέθ ἀβί. 

Το[τποηΐαπι θηΐτα 1}}1} ρου μῖθθο ααοά 
Βαθθύ τηυ]ύατη ἸΔΌΟΥΘΠΙ ΡΓῸ γοθὶβ δϑὗ ΡΓῸ 

Ἠἰβ αἱ [απὐ Τ,Δοαϊοίδθ οὐ ααὶ Η]ΘΓΘΡΟΙΙ. 



520 ΟΟΙ,. 4, 44 --- 1. ΤΗΚΒΝ. 2, 15. 

ΙΝ, 14. Οδ]θιίῃ ἴζνὶβ Ταὰκαβ, δ ΠΠ]ΠΚαὶβ (ὰ 08, (7088 Ὁ ὁμι85)" 

15. ΟΟ]ο ἢ ὑπᾶη5 ἴῃ Τιδπἀοϊκάϊα Ὀγδέμγιπβ 184} ΝΥμΐδ 78} ὑπὸ 

Ἰηρδγα]δη 15. δἰκκ]δβ]όη. 

10. 94} (δὴ υδρρνάϊαάμ. αὐ ἴ2νὶβ (ὁ δἱριὐ]8, ἐάπάϊ! ἢ οἱ 

Δ} ἴπ Τιαυπαο() κάϊδη ἘΞ ΔΚ] 5]η. υδρρνάϊἀάθ. 14} {πό([)61 Ὁ ΤΠ 

5 Πιδυαἀοϊκάϊδη 1ὰ5 πϑρρνά]α. Ἐ 

11. 94} Κνιπάϊ Αὐκὶρράα. βίην ἐμαΐα δηαθαθϊ, ἐπδίθὶ δηα- 

Ὠϑηηῦ ἴῃ ἤγά}1η, δἱ Ἰίαᾳ πϑ[0}]}4 18“. 

18. Οὀ]οίηβ τηϑὶπάϊ παηᾶάα Ῥαν]άμβ. 

19. Οδιμαποῖίῃ πηρἰηδϊχὸβ Ὀαπα]ῦβ. Αη δ τ] ἴζνὶβΒ. Ατηδη. 

Ὧπ Καύὐϊαύςδ1πὰ Ἐ πρίάπῃ. 

(Ὁ ΤΗΛΙΘΘΑΙ Α ὉΥΝΕΙΚΑΙΙΜ ἘΚΌΜΕΙ) 

Π,. 10. «7ιι5 υοἱέυδας ,γ)νῖ, δ σαΐῃ, Ὠνάϊνα νϑῖμαθα ἢ 18} ρσαγαϊ ύαθα 

78} ἀηΐαϊγηδαδῦα ἴζΖνὶβ ὑμάϊπη σα]άπθ)] απ νϑίαπ, 

11. ϑιναίνα νὰ} ἔ (Πν άϊνα.) ἀϊηῃναυ)δηῦη ἴζνατα [γὰ αἰΐα Ὀδγηᾶ 

[ϑηα ὈΙα] μη ἀδη5 ΖΒ 18} ρα]! Πα πμάδη5, 

12. 1611 νεοἰἰνδα]απάδηβ ἀὰ ραρρδῃ ἴΖν18 νδίγπαρα σαΐῃβ, [86] 

Ἰαϊῃδαα ἴΖν]5 ἀὰ (δἰπάϊ {π᾿ πἀδηραγα]άϊ 14} νυ]πάα; 

19. Τυίῃδ 14} νὶβ δυ})ιαάόιη σαΐμα πη! νοι θη άδη5 ἢ, ἀηΐῶ ηἰ- 

τη ηἄδηβ αὖ ὑπ5 ναύγα Πάπ[οϊηά15. σαΐῃβ δηἀπόπηαίῃ ηἰ [ναἰνᾶ ναύγα 

Ἰηδηη8, ἃκ [ναίνδ 1Ὁ (ἀπ]αθα ναύγα σαΐῃβ, ὑπαίθὶ 14} ναύγ κοι] 

ἴῃ ἴΖν15, .Ζ6 1 σα]άπθοι}. 

14. 75 ἀτπ|κ ρα]οικοπαδηβ ναύγἐ μας, ὈγδΌ ν) 5, αἰ κα] ὀβ]οτη ραίἢβ 

ἐπάϊπη νἱίαπαοίπι ἴθ ἰπἀάϊα ἴῃ Ομγ άπ δία, απὐᾶ ἐπαίΐα (τη ναη- 
πα Δ} [8 ἔγαμη ᾿Ζναγάϊμη ἸηκαπηἼαιη, [ναίν 141} [ν]618. ἔγ81η ἴα- 

ἀάϊαπι, 

15. Τμάϊοϊ Δ ἐτάνἠϊη ἀβκνδιηαη ἰδίαα. 74} Γγὸ(άϊπι ργαύξοίυμη 



ΟΟΙ,. 4, 14 --- 1. ΤΗΕΒΞΚ. 2, 15. 

ΙΝ, 14. σπάζεται ὑμᾶς «Τουχᾶς ὁ Ἰατρὸς 
ὁ ἀγαπητὸς χαὶ “ημᾶς. 

18. σπάσασϑε τοὺς ἐν “Ταοδιχείᾳ 
ἀδελφοὺς χαὶ Νυμφᾶν χαὶ τὴν χατ᾽ 
οἶχον αὐτοῦ ἐχκλησίαν. 

10. Καὶ ὅταν ἀναγνωσϑὴ παρ᾽ ὑμῖν 
ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα χαὶ ἐν τῇ 
«Ἱαοδικέων ἐχκλησίᾳ ἀναγνωσϑῆ, χαὶ 
τὴν ἐχ «Ζαοδικείας ἵνα χαὶ ὑμεῖς ἀνα- 
γνῶτε. 

17. Καὶ εἴπατε ρχίππῳ Βλέπε τὴν 
διαχονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα 
αὐτὴν πληροῖς. 

18. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 
19. ΜΜῆῇνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. 

ἡ χάρις μεϑ' ὑμῶν. 
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δαϊαύαῦ γὸβ [πιοὰ5 τηθᾶϊοαβ σα Γ]- 
τη5 οὐ Τ᾽ 6}185. 

ϑαϊαίαίθ {γαύγοβ χὰ [απὸ 1,Δοάϊοίαθ 

οὐ ΝΥΠΙΡΗΠδμ οὐ αὰδθ ἴῃ ἄοτηο οἷα οἵξ 
ΘΟΟΪΙΘ Δ. 

ΕΛ οὐπὶ Ἰθούα ἔπουϊῦ ἃρυα νοβ θρὶ [μ]ὰ, 

ἔδοϊίθ τὖ οὐ ἴῃ 1,Δοάϊ θη ΠΠὰπ Θοοϊ ἴα 

Ἰεραύατ, οὖ θᾶτῃ απο 1, Δοάϊο απ απιὶ οὐ 
γῸ5 Ἰορδί8. 

Εὐ αἰοῖϊξθ Αὐομρρο Ὑ|46. ταϊη] [ἘΘΥ1Π} 

αὐυοα ΔΟΟΘΡΙΓΕ ἴῃ ἀοτηΐπο, αὖ {Ππᾶ ἰτη- 
ΡΙ68ξ. 

Βαϊαξαύϊο τηθϑᾶ τηϑηπὰ ῬΔ]]. 

Μίριημουθβ οἰξψοίβ υἱπου]οΥ 1 Π} ΤΠΘΟΙΌΠΙ. 

αταύϊα σνοθβοῦπι, 8ΙΏ6Η. 

[Πρὸς Κολοσσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχίχου χαὶ Ὀγησίμου.] 

ΑΙ ΤΗΒΟΘΑΤΟΝΙΟΝΝΘΕΝ 1. 

1,10. Ὑμεῖς μάρτυρες χαὶ ὁ ϑεός, ὡς 
ὁσίως χαὶ διχαίως χαὶ ἀμέμπτως ὑμῖν 

τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήϑημεν, 
11. Καϑάπερ οἴδατε, ὡς ἕνα ἕχα- 

στον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέχνα ἑαυτοῦ, 
παραχαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυϑού- 
μεγοι ; 

12. Καὶ μαρτυρόμενγοι, εἷς τὸ περι- 
πατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ ϑεοῦ τοῦ χα- 
λοῦντος ὑμᾶς εἷς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν 
χαὶ δόξαν. 

13. [Καὶ] διὰ τοῦτο χαὶ ἡμεῖς εὐ- 
χαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι 
παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν 
τοῦ ϑεοῦ ἐδέξασϑε οὐ λόγον ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ χαϑώς ἔστιν ἀληϑῶς λόγον ϑεοῦ, 
ὃς χαὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πι- 
στεύουσιν. 

14. Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήϑητε, 
ἀδελφοί, τῶν ἐχχλησιῶν τοῦ ϑεοῦ τῶν 
οὐσῶν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰη- 
σοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάϑετε χαὶ ὑμεῖς 
ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καϑὼς 
χαὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, 

16. Τῶν χαὶ τὸν χύριον ἀποκχτει- 
γάντων Ιησοῦν χαὶ τοὺς προφήτας, 

5 ἰρίξθβ βἰ5 οὖ ἀθὰβ, χαϑηῃ [δ ποΐθ 

οὐ 1αΓ6 οὖ [πΠ6 ἀΈΘ 68, στο θ]β ααϊ οτθ- 

αἸ ΑΙ [5 ἔαϊπηα5, 

δισαῦ [οἷ ἀαδ] 8 ὈΠΌΙΠ4ΕΙΘΙΠΠῈΘ 

γΘΙΤαΠ], ἰδιηηαιϑη Ῥδίου Π]Ϊοα [05, 

ἀδρυθοδηΐοβ γοὸβ οὖ Θοῃ[ΟἸδηΐθ5 

Το[Ποδύϊ [απηὰβ αὖ δια θα] οὐϊβ ἀἰρη 6 

ἄθο, αἱ γοοδυϊῦ γοὸβ 'π [στ ΓΘΡΉ ΠῚ 

οὖ ρ]ογίϑιη. 

1460 οὖ ῃοῸ5 ρυδίϊ δριπη8. 60 [1Π6 
᾿ηύθυ τ [ΠΠ0}6, ἀπο ηΐϑ τη Οαπὶ 8 ΟΟΘΡΙ [ΓΘ 5 

ἃ ΠΟΌΙΒ γϑυθππὶ δααιύι5 ἀ6], ΔΟΟΘΡΙΓΚ5 

ΠΟ αὖ γοΥ πὶ Ποιηΐπαπι, [ρα [Ἰοὰὐ οἱξ 

ΤΟΥ͂Θ Ὑϑυραπὶ ἀ6], αἱ ΟΡΘΙΑΌΣ ἰῃ ὙΟὈΪ5 

ααϊ οΥΘα] ΑΙ [{|8. 

Ὗὸοκ οπΐπ ἰπηϊξαίοτος ἴδοι οἰξβ, ἴτἃ- 

ἐγθ5, Θοο  δυασα ἀθὶ ααδ886 [απὐ ἴῃ [ὰ- 

ἄδοϑ, ἰῃ Ομ Ιοἴα, αυϊα οαάθπι ΡΔΙ 
δἰ οὖ γοὸβ ἃ σοῃΟ 1015 τ ϑ τ15 Ποὰαΐ 

οὐ ἱρῇ ἃ [πᾶδ86]5, 

Θαυΐ οὐ ἀομηίπαμα οοοἰἀοταηῦ [Θ[ατα οὗ 

ΡΙΟρΡμϑέδβ, οὐ ποὸβ ρουίθουθ [ὰπΐ, ὺ 460 



598 δ ΤΉΒΒΚ. 3, 16----3..9. 

Δ ὑη8 ἔγανγόκαη δὰ σαΐμα πὶ σα]οἰ καηάδηβ 184} 8114 1Π0 ΤΠΔΠΏΔΠῚ 

ΔηΘἀδηθ ἤδη [πᾷ 

Π, 10. ΜαιἼαπάδηβ ὑπβ ἀὰ ἰπϊα τϑα]αη, οἱ ραηϊίάϊηα ἀπ ἀϑ}}}-- 

ἦα [δἱηὸβ ἔγαναύ ἐϊηβ [πη οὶηὃ. αἰμέμαῃ [πάυ ἢ ἃπα ἴπ8 μιδὲϊβ 

σαΐῃβ ἀηα Δηαὶ. 

11. Αἰδέμδη σϑὶβ, Ὀγοίμυ]αβ, σαάϊηαηάϊΙαάϊ «α ἴζΖνὶβ ἀὰ τηδ]ὰ 

“νι ὸβ, ἀπαναίτ]α. πὶ Παϊτέϊη, πξαταῖάπ [ηἰαπ ἀδαπὶ απαάπρ]α ἢ 

ἸΖγαγα σαί ἤν δὴ Ἐ ἴῃ Τηδπαραιημηα Ἰα[ϊάᾳ. 

18. τ υϊὲ νἱάδάπμι Κνμηδη αὐ ἴζυὶβ, Ἱκ ταί Ῥαυ]ὰβ 8} 

ἀϊπαμῖμηα [Ππΐμα 84} ἰνάϊπι Ἐ' 18} ἀπαϊαἰάα ππβ ϑαΐδηδ. 

190. Ἡναῦ ἀὰκ {δ ἀπίατα νης ἀϊῃέμάα ἔλμδίῃβ. ἀϊε με πάα νάϊρϑβ 

νότια ]]ὸβ, πἰὰ 5 ἴῃ ἀηαναίγῃ]α ἔγάπἠϊηβ. ππηίαγὶβ [ἀΓαῖβ [ΟΠγ [τά 8] 

ἴῃ ἴ5 Κυαμηὰ 

20. 9205 αὐκ Πα Ἐ να] πηΐαν 14} [δ δί 8. 

ΠΙ, 1. ἴῃ τμϊζοὶ 7ὰ πὶ ἀβεμυ]δηάαι Ἐ ἐπαπαπιάϊβ σα]οϊκάϊάα. ἀπ8, οἱ 

ΠῚ Παηάϊ νϑξεϊπηα ἴῃ Αἰμϑιηΐη ἀϊπάϊ; 

ὦ, 48}: Ἰηϊαπαϊάδάυτη Τομαύτζηαία Ὀγόϊηδν ἀπίγϑηα 184 δηαθδμὲ 

Βαϊῃβ ἴῃ αἰνασσθ!]ὸη ΟΝ τάπ5, οἱ ἴΖνυὶβ σαξα]ρ)άϊ 4} Ὀϊα]άϊ Ὁ ρὰ- 

άπ θοίη ἴζγαγα, 

9. ΕἸ δἰ ἀϊπβῆπη δἰαρ]ἀϊἀάπ. ἴῃ ἐπάϊπη ἀσσνιπόπι; ΠΙθαἢ5. ἄυκ 

νἰζαΐῃ, ἐπαΐθὶ ἀὰ {πδιηπηα [αἰ ἀϊἘ [Ἰ] Π|. 

4. «Ζ24}} ἀὰκ ἔμδῃ υϑίαπι δὲ ἴΖζυὶβ, ἔαύγακνἔμαπι ᾿ἴΖνὶβ, ἐμδΐθὶ δπὰ- 

γαϊγ ἢ νὰβ ὯΠΒ ἀὰ υἱπηδη Ὡο] πὖβ. [ναἰνὰ 14} ναῦὶἢ [4 υἱζαῖίῃ. 

ὅ. Βαϊξμιπῃὲ 14ἢ} 1Κ 1ὰ πὶ ἀϑὲμυ]απαβ ἱπίαηαϊαα ἀὰ αἰκαππδη ρ8- 

Ἰάπθοῖη ἴζναγα, ἴθάϊ ἀυξεὸ πϑϑάϊξγά! ἴΖνὶβ [ἃ ἔτ ἀπ 8} [ναγὰ 

γαίγι μάϊ ἀὐθάϊξηβ πἀπίαγα. 

0. Αἰδίμδη πὰ δὲ Κυϊπιδηαίη Τοὶπηαὐξμαίάα Ἐ δὲ πῃ[5 ἔγαμη ἸΖΥῚΒ 

͵8}} σαΐθι μα παϊη πὴξ σαϊάπθοιη (714}} Ἐ ἔτ αἴηνα ἴΖνασα Δ} ἐπαΐθὶ ρὰ- 

ΠΝ ἀπίᾶν Ππαθάϊη σὸᾷ [Πηξοϊηὃ σαίγη]απάδηβ [15 σαί ἤν δη, 

[ναΐνϑ 14} γυϑὶβ ἸΖΥΪβ, 

τ. ἵἴπαμ ἐμπὶς σαξμγαειαάϊ Πἤαπι, Ὀγδεμυαβ, ἔγαμι ἴσνὶβ ἂπα δἱ]ϊάϊ 

πάπίμάϊ 4} ἃρ]ὸη ππίαγάϊ ἴπ Ἰζναγάϊζοβ σα] πὶ πάϊβ : 

8. ὕὉπίιὰ [ςἀϊ ᾿ἴθαπι, ἰαθάϊ ὰ5 σαίταμαϊτῃ ἴῃ ἔγάμ)η. 



1. ΤΗΕΒΒ, 3, 10.---8, 8. 

χαὶ ἡμᾶς ἐχδιωξάντων, χαὶ ϑεῷ μὴ 
ἀρεσχόντων χαὶ πᾶσιν ἀνϑρώποις ἐναν- 
τίων, 

Π, 16. Κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔϑγεσιν 
λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπλη- 
ρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. 
ἔφϑασεν δὲ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος. 

11. Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφα- 
᾿) « -" " Ἁ - 

γισϑέντες ἀφ ὑμῶν πρὸς χαιρὸν ὥρας, 
προσώπῳ οὐ χαρδίᾳ, περισσοτέρως 
ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν 
ἐν πολλὴ ἐπιϑυμίᾳ. 

18. “ιὸ ἠϑελήσαμεν ἐλϑεῖν πρὸς 
ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος χαὶ ἅπαξ χαὶ 
δίς, χαὶ ἐνέχοψεν ἡμᾶς ὁ σαταγᾶς. 

19. Τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ 
᾽ ΕΝ ὙἙ5Ὰ τ νι. ἘΝ 

στέφανος χαυχήσεως, ἢ οὐχὶ χαὶ ὑμεῖς 
ἔμπροσθεν τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
(Χριστοῦ) ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ: 

90. Ὑμεῖς γάρ ἔστε ἡ δόξα ἡμῶν 
χαὶ ἡ χαρά. 

ΠῚ, 1. ω1ιὸ μηχέτι στέγοντες εὐδοχήσα- 
μὲν χαταλειφϑήγναι ἐν ᾿ϑηγαις μόγοι, 

2. Καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόϑεον, τὸν 
ἀδελφὸν. ἡμῶν καὶ διάχογον (Ξ συνερ- 
γὸν) τοῦ ϑεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
Χοιστοῦ, εἷς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς χαὶ πα- 

΄ ε " τον ᾿ὕ " 

οαχαλέσαι ὑπὲρ τὴς πίστεως ὑμῶν 
8. Τὸ (τῷ) μηδένα σαίνεσϑαι ἐν 

ταῖς ϑλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἵ- 
δατε ὅτι εἷς τοῦτο χείμεϑα" 

Ν ᾿ - Ν ς -" 5 Σ 
4. Καὶ γὰρ οτὲ πρὸς ὑμᾶς ἡμενγ, 

προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν ϑ8λί-" 
βεσϑαι, καϑὼς χαὶ ἐγένετο εὐ οἴδατε. 

δ. Διὰ τοῦτο χἀγὼ μηκέτι στέγων 
ἔπεμψα εἷς τὸ γγῶγαι τὴν πίστιν ὑμῶν, 
μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων 

χαὶ εἷς χενὸν γένηται ὁ χόπος ἡ μῶν. 
θ. Ἄρτι δὲ ἐλϑόντος Τιμοϑέου πρός 

ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν χαὶ εὐαγγ ελισαμένου 
ἡμῖν τὴν πίστιν χαὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, 
χαὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαϑὴν 
πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν, χα- 
ϑάπερ χαὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 

Ἴ. “ἸΠιὰ τοῦτο παρεκλήϑημεν, ἀδελ- 
φοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τὴ ἀνάγχη καὶ 
ϑλέψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, 

- 8. Ὅτι νῦν ζῶμεν, ἐὰν ὑμεῖς στήχητε 
ἐν κυρίῳ. 

529 

ΟῚ Ρἰδοθηῦ δὲ ουηηΐθιβ Βοτηϊηῖθας 8ἅ- 
του δηξογ, 

Ῥτομίθοπέθς πὸ σοηξϊθας Ἰοηαὶ αὲ 
ἴαϊναθ βδπξ, τυὐ ἱπιρ᾽θδηὲ ρϑοοϑία ἴὰβ 
[δηρου : ῥγϑθυθηϊξδ θηΐπ ἴτᾷ ἀθὶ [ἌΡῸΥ 
1105 ἀξαᾷὰθ 'ἰπ ἤπριη. 

Νὸοβ ϑδυΐθπι, ἔγαέγθξ, ἀθίοϊδεϊ ἃ τοδὶς 
δα ἐδπρη Βοσδθ, δἰρβοεξηῃα ἤθη οοτγάθ, 
θα ἀδηέϊαβ ἔθ [ἰδ υίμγας ἔδοῖθπι τοί ϊσαπι 
υἱάθσθ οὰπὶ τιυϊίο ἀϑἀθτῖο, 

Θαυοηίδπι το]αϊμηβ Ὑϑηΐϊγ δὰ τος, 

ΘρῸ αυϊάθηῃ ῬΔΏΪαΞ δὲ ἴϑιθὶ δὲ ᾿ξθυασω, 
[εἃ ἱπροράϊνιδ πὸξ [δέϑηϑϑ. 

Θυδδ εξ θηΐπὶ ποίϊγα ἴροβ δαΐ σϑυ- 
ἀϊὰπι δὰ οοτοηᾶ φ]οτῖδθ ὃ ΠΟΠΏΘ τὸ 

δηΐθ ἀομηϊπαπὶ ποίϊζγαμη [Θίαπη οἰτὶξ ἴῃ 
δαἀνθηΐατῃ οἷα ὅ 

ὙῸΞ δηΐμπὶ οἴεὶξ ρ]ουὶα ποίξγα δὲ σϑὰ- 
ἀἰθγη. 

Ῥτορέθσ αυοᾶ ποὴ [πξέϊηθηξθξ ϑτηρ ας, 
ΡΙδουὶϊξ ποδὶ σϑιηϑηθσο Αἰμθηὶς [ςοἱϊς, 

Ελ τοϊπτηυξ ΤΙπιοἐμθαμη ἔγϑέγθη πο- 

ἴτγαση οὖ τοϊηὶ γαπι ἀθὶ ἴῃ θυϑηρεὶο 
ΟΕ δὰ σοπβιτηδπᾶοξ τὸς δὲ θσβου- 
ἑδπᾶοξ ρτὸ 86 τνϑίϊγϑ, 

Ὁὲ πϑπῖὸ τπουθϑξυσ ἴῃ ἐπὶ θα] αἐϊ Ομ θα 

{{π|Ξ. ΙρΡΙ͂ δηΐπι [οἰξὶς ψαοὰ ἐπ μος Ροἤέϊ 
[Ὁτὰὰ5: 

Νδηι δὲ οὰπὶ ρα τὸ δἰϊθυγαξ, ὑργδθ-- 
ἀϊοθδυαβ το ὶβ ῬΑ ΓαΤΟΚ πὸ 5 ἐστὶ Βυ] ϑξϊο- 

πθ5, Πποὰΐ οὐ ἔδοΐαμπι οἵδ δὲ [οἱξὶξ. 

Ῥτορέθσοα δὲ ΘΡῸ ϑιυ}ρ᾽]ΪὰΞ πὸῃ [ἀξίϊ- 

ΠΘῺΒ ΠΝ δὰ οορστιοίοθηάϑπι ἔθη τὸ- 
[Ἔγϑμι., Ὧ6 ἔοτέθ ἐβιιρέανυθσὶξ τὸξ ἰ8 αυὶ 
ἰδυιρέδξ, δὲ ἱπϑπὶβ ἢδὺ ἸΆΘΟΥ ποίξου. 

ΝαΠπο δαΐθαὶ συϑηϊθηΐθ ΤΊ τπηοίῆθο δὰ 
ὯῸΒ ἃ τ 5 οὺ δαἀπυηπέϊα πέρ ποδὶβ ἥθιι 

οὐ οατγιξδίθμν τ ϑἰζγαυη, δὲ ααΐϊδ ΤΠ Θ ΠΟΥ Ἀ ΠῚ 

ποτὶ Ὠ Ὀθὲὶβ θΟμδπι [δι ρΡΘΥ, ἀθ πάθγϑη- 

ἴθ5 πῸΒ σἱάθσ Ποὰδ ΠῸΞ ΦαΌσΕ.Θ τὸ, 

Τάθο οοπίοϊιὶ [ἄπιὰξ, ἔγϑίγθξ, ἰῃ σοδὶβ 

ἰῃ οπγηὶ πϑορίξϑὲθ δὲ ἐστὶ Βα ἐϊοπ 8 ποία 

ῬΘῚ τοϑίζγατη ἤάθι, 
Θυοπίϑπι ππὰπς τυἰσίπηαβ, Πἰ τὸξ [815 

ἰῃ ἀομπιῖμο. 
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590 1. ΤΗΕΒΚ. 3,9 --4, 9. 

ΠΙ,9. Ἦνὰ ἄμσκ δυ]παδ τηαρὰμῃ ἀβρ]]ἀδη [{γάμ}}} Ὁ σαΐμα ὈΪ ἴΖν15 

8Δη8, 811Δ} [αῃβδάάϊ, {πῃϊχάϊοὶ ἔαρι ηὖπι ἴῃ ἴχγατα [αύγα ραΐῃα ὑπη[8-- 

ΓΔΙΠΊΠη8,, 
10. Ναμὺύ ἴδ} ἄᾶαρα υἱαγαίἊἀπ Ὀϊα)αμάδη5, οἱ ρδίαι ῃνάϊμπηα δηᾶ- 

γίνῃ] α Ἰζναγα 78} πιβεϊα μά πα νδηϊηδ α σα]άυθοἰηάϊβ ᾿χναγάϊζοϑ ὃ 

11. Αἰμέμαη ρα σαί [8 δἰέα υπίδν 8 ἔτάυ)α αηίαν ἰδία5 

ΟΒγ 5. σαγ ἰ}]άϊ νὶρ πμίαγαπα ἀα ἴΖν!8. 

12. Αἰπέμδη ἴζνὶβ ἔγάυ᾽α τηαπαρ]άϊ 78} σαηόμηδη ρσαίάυ)άϊ {γδίἢ-- 

γάϊ ἴῃ ἴ2ν15 τη 14} 811Δη5, ἰναίνθ 78}} ν 618 ἴῃ ἸΖυΪβ, 

18. Ῥᾳα ἰυ]ρΊαη Παίγ πα ἴχγαγα πηΐαίπόηα ἴῃ Ὑϑὶἰ πάϊ [αύγα 

σαΐῃα ἴδ} αὐῤίπ πηίαγαπιηα ἴῃ Κνυαμηᾶ ἔγά} 1 Πη5. πη! γ15 [ὀ[α]5 ΟἸτΊ- 

[άπι8. τα αἰ]άϊμι ἐμάϊπι ν θα [δἰ πάϊπη. Ἐ 

ΙΝ, 1. Ὑπαππὰ πὰ, ὈγΟίῃν} 5, ἀπδμάϊζαμιη ὈϊΔάϊ 1Ζν18. 784 Ὀϊα]4π ἴῃ 

ἐγἀυήϊη ἰδία, δἱ ἐναίνδ δηδπδιηαίῃ αὖ ἀη5, πγάϊνα [Κα] αἰ ἢ σαρρδῃ 

Δ} ραϊοίκαη σαΐμα, ἰναίνδ Δ} σαρριίῃ, 14} Ἐ ραάυκάϊι πηάϊβ. 

2. Ὑιαΐ ἀπκ, ᾿γὸβ Ἐ δηδθαίηϊηβ αὐρᾶθυσῃ ἴζυὶβ ἐμαίγ ἔγάυ)δη 

ἰδία ΟἸετα. 
3. Τπαία ἀὰπκ 10 ν]]ὰ ραΐῃβ, νϑιιίπμα ἴσναῦα, δἱ ραμδαθάϊ 12-- 

γὶβ δ ΚαϊκιπαίἊἀπ Ἐ : 

4. ἘΠ νἱ πνδυ)Ζαῃ ἴζναῖα ραίδ! δὴ [θη Καθ ἴῃ νι πάϊ 18 ἢ 

[νυ Πάϊ, 

5. ΝῚ ἴῃ ραίγαπη) Δ Ἐ Ἰυ[άπι5, [ναἱνᾶ 14} ἐμ] 05, [πΖαϊ εἰ Καππαῃ σαί; 

θ. ἘΠ νὰβ πὶ υἴαγραρράϊ η1}} ὈϊαΙἢ (ὁ ἕω ἀυαγίηνα ἐ67)8 Ἐ Ὀγόίμαν 

(δἰπαπδ, υαηὐὸ ἔανϑιἑαηαβ ἔγάυ)α ΤῸ ({Π1Ζ8) 4]14ϊ18 Ἐ, [νανδ 14} [αύ-- 

γα κνδίμαπι ἴζνὶβ 18} νον ὁαΙ δ 1. 

ἢ. Νὶ ἀὺκ Ἰαἰμδδα ἀη5 συΐῃ ἴῃ ἀπηγάϊηϊ μα, ἃκΚ ἴῃ υϑὶ ἐδ. 

8. ἴπυμ {8 πὰ (χθὶ υὐουϊκιια, πὶ πιαπη ἀξοΥϊ Κι}, ἀκ ραίΐμα, 
(αϑὶ ραΐ δῆμηδῃ (δἰηδηα νϑιἤϑηδ ἸΖΥ]8. 

9. Αἰμύμαηῃ Ὀϊ Ὀτόϊμγα θη Ἐ πὶ ὑμαύγθυμη τηδ]]αη ἴζυῖὶβ, απΐᾶ 

» 



1. ΤΗΈΒΚ. 9, 9 ---4, 9. 

Π|,9. Τίνα γὰν εὐχαριστίαν δυνάμεϑα 
τῷ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ 
πάσῃ τῇ χαρᾷ ἣ χαίρομεν δὲ ὑμᾶς 
ἔμπροσϑεν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, 

10. Νυχτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεχπερισ- 
σοῦ δεόμεγοι εἷς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ 
πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερή- 
ματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 

11. Αὐτὸς δὲ ὁ ϑεὸς χαὶ πατὴρ ἡμῶν 
χαὶ ὃ χύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς (Χριστὸς) 
κατευϑύναι τὴν ὁδόν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς" 

12. “Ὑμᾶς δὲ ὃ χύριος πλεονάσαι 
χαὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἷς ἀλλήλους 
χαὶ εἰς πάντας, χαϑάπερ χαὶ ἡμεῖς εἰς 

ὑμᾶς, 

18, Εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς χαο- 
δίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπρο- 
σϑεν τοῦ ϑεοῦ χαὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ 
παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡ μῶν Ἰησοῦ (Χρι- 
στοῦ) μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. 

ΙΝ, 1. «Ζοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν 
ὑμῶς χαὶ παραχαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἶη- 
σοῦ, καϑὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ 
πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν. χαὶ ἀρέσχειν 
ϑεῷ, (χαϑὼς χαὶ περιπατεῖτε) ἕνα πε- 
ρισσεύητε μᾶλλον. 

2. Οἴδατε γάρ, τίνας παραγγελίας 
ἐδώχαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ. 

38. Τοῦτο γάρ ἔστιν ϑέλημα τοῦ 
ϑεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσϑαι 
ὑμᾶς ἀπὸ τῆς ποργείας, 

4. Εἰδέναι ἕχαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ 
σχεῦος χτᾶσϑαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῆ, 

ὅ. Ηὴ ἐν πάϑει ἐπιϑυμίας, καϑάπερ 
Α 5 ἂν » ᾿ 9 , , , 

χαὶ τὰ ἔϑνη τὰ μὴ εἴδοτα τὸν ϑέεον, 
6, Τὸ μὴ ὑπερβαίνειν χαὶ πλεονεχ-- 

τεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐ- 
- ’ » ς ’ ’ 

τοῦ, διότι ἔχδιχος [Ὁ] κύριος περὶ παν- 
των τούτων, χαϑὼς χαὶ προείπαμεν 
ὑμῖν χαὶ διεμαρτυράμεϑα. 

ἴ. Οὐ γὰρ ἐχάλεσεν ἡμᾶς ὁ ϑεὸς 
ἐπὶ ἀχαϑαρσίᾳ, ἀλλὰ ἐν ἁγιασμῷ. 

- «ς 2 - 32 2 

8. Τοιγαροῦν ὁ ἀϑέτῶν οὐκ ἀνϑρω- 
πον ἀϑετεῖ, ἀλλὰ τὸν ϑεὸν τὸν χαὺὶ 
δόντα το πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς 
ὑμᾶς. 

9. Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν 
Ψ - «ς -“ ἔχετε γράφειν ὑμῖν: αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς 
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Φαδπι Θηΐπι σ δύ ΔΥτιπὶ 8 ΟΥ ΟΠ ΘΙ ΡΟ8- 

[πλ5 ἄθο τϑύυ θ ΘΥ6 ῬΥῸ τ ὶβ ἰῃ ομμηὶ 

ϑασαϊο αὰὸ σϑαάθμητβ ῬΥορίου τὸβ δηΐθ 
ἀθαμη ΠΟΓ[{Π1ΠῚ, 

Νοοίθ οὐ αἴθ δραμάδηςζιβ ογδηΐοβ αἱ 

γ᾽ ἀθϑτηιβ ἴδοι γΘ [ὉΓ8 πὶ δῦ ΘΟΥΉΡ] ΘΒ ΠΊ8 

θοῷ αὰδ0 ἀοίαηῦ Παρὶ γο[γ8 Ὁ 

Ιρί δαΐθηι ἀθὰβ οὐ Ῥᾶΐδοι ΠΟΙΓοΣ οὐ 

ἀοτηΐηαβ [θὰ αἰτιραῦ νἱδπλ ποίίγδμι δὰ 
ΥΟΒ: 

Ὑὸβ δαυύθηηῃ ἀουηΐηιιβ ΤῈ] ρ]Ἰοϑύ οἱ 

ΔΟσηἄδγο ἔδοϊαῦ οαγι δύθπι ἰπ ἰηγίοθπι 

οὐ ἴῃ ΟἸΏΠ65, απθηηδαπηοάμσμη οὗ ΠῸ5 ἴῃ 
τ ΟὈΙ5, 

Αἀ οοπῆγμιδηᾶα οογάα γοίγα [1Π6 

ἀαθΥ Ια ἴῃ [ἀπούαῦθ δηΐθ ἄθαπι οὗ ρᾶ- 
ὑγϑι ποίϊγαμη ἰῃ ϑαἀνθηύαχη ον πὶ ΠΟ Γ[ΕΥῚ 

Το οὑπὶ ΟΠ 5 [Δ Οὐΐβ οἷα. 

1)6 οθύβθχο θΥρῸ, ἔγαίγθβ, ΥΌρ Δ ΠΠΙ5 γὙῸ5 

οὐ ΟὈΓΘΟΥΘπλ 5 'π ἀοτηϊηο [οἰα, αὖ 4αΘΠι- 

δαπιοάστα ΔΟΟΘΡΙΓ5 ἃ ΠΟΌΪ5 ααοτηοᾶο 

οροτέθαῦθ γὸβ Δι θΌΪΔΥΘ οὖ ῬΙΔΟΘΥΘ ἄθο, 
[ἰσαῦ οὐ διμθαϊαύϊβ, αὖ ΔΟΘΠοὑ5 τπϑρίβ. 

ΟΙ015 Θηἶπὶ αὰ86 ργϑθοορίδ ἀθἀ ουϊ πὰ 

γΟΌΪΒ ΡΟ ἀομηϊηαπιὶ [Θ[ὉΠ]. 

ἨἮδοο οἵδ θηΐπὶ σοϊαηΐαβ ἀθὶ, [δποίϊ- 

Ποδίϊο σνοίίγα, αὖ ἀὐρϑύϊηθαῦϊβ γοβ ἃ ἴὉΓ- 

ὨϊοΔύΙΟΠ6, 

0 [οἷδῦ υπυβααΐϊβαιιθ σϑίξγατα [πππὰ 
γϑ8 ΡοΓΠΠἀ6γ6 ἰπ [ἀπο βοδύϊομθ οὐ ΠΟΠΟΥΘ, 

Νο ἰπ ρδίϊοπο ἀρ θυϊ, [ἰσαΐ οὐ 

Βομΐοβ αὰ86 ἱρποζδηῦ ἄθαμη, 

τὺ π αυΐβ [ὈρΘΥρυθαϊδίαυ ὩΘαῈ6 οἷτ- 
οαχηγοηϊαῦ ἴῃ πθροίϊο ἔγαίγθηι [ὉΠ], 

ααοπΐδια νἱπᾶθχ οἰ ἀοτηΐητβ 46 ἢΪ5 οπ1- 
πἰθαβ, Ποαὺ ργϑϑαϊχίτηιβ συ 5 οὐ ὑθ[{ἰ- 
Βοδῦ [ὑτηπ8. 

Νοη ϑηΐπι σοοᾶυϊδ ΠῸ5 ἀθὰβ ἰπ 1π|- 

τηπηα 8, [ἃ ἴῃ [ἀποὺ οδίϊο 6. 
Τύδααπθ φαϊ πᾶ6ο0 ἰρϑυηϊῦ, πΠῸΠ ΠΟΙΩΪΠΘ ΠῚ 

[ρογηϊῦ [δ ἄθυπι, ααὶ οὐΐδπι ἀθαϊύ [ρὶ- 

τυἰύατη ἀὰπὶ (ἀηούαπι 'π γΟὈΪ8. 

6 οατίαίθ δαΐθπι ἔγαίθγηϊ αι ΠΟΙ 
πΘοοΘΙΒ ΒΔθθιαβ [Οὐἱθθῖθ σορῖβ: ἱρ[ 



ΦΟΣ 1. ΤΗΕΒΚ. 4, 10---ὅ, 4. 

ΠΠΡΔηΒ. ὰ8 αὖ ραΐμα υϑ]ἀϊΠ144ϊ ΠΠ] αἰ ἀπ ἐγ] πη ἴΖνβ πη. 

ΙΝ, 10. 724} ἄμπκ ὑάμ)ἢ ἐπαΐία ἴῃ 4|18Δη5 Ὀγδίμγαηβ ἴῃ 81161} Μακίι-- 
αὐπ()άϊ Ἐ; δὐμύμδη Ὀ᾽ απ ἴχνῖβ, Ὀγδύμγ]α5, Ὀϊάπ]ηδη τη 5 

11. 7154}}) Ὀἱαυθάϊα]αη ἀπά κνα] 14} ἐάπ)αη [να 78} νύν Ἴδη Πδη-- 

ἀὰπη ᾿ἰχσναγάϊμι, [ναίνα []8}}}] 1ΖΥ18 δηδθα θα, 

12. ἘΠ σαρράϊ ραξόμαθα Ἐ ἀπ ἐπάϊιη, ὑπάϊοι αἰὰ {1πᾶ, 8} πὶ 

ἀϊπβηαη ἢν]5 ἐπαύνθ οι. 

13. Αἰμέμαη πἰ ν]]οηα ἴΖν]8 πηνθ 88 Ἐ, Ὀγόίῃγ]α8β, ὈΣ {ῃ8ῃ8 

ΔηΔ[ραηάδηβ, οἱ πὶ ἰφύγράϊῃ [νὰ (781) {πάϊ] δηΐπαγάϊ, ἐμά ϊθὶ ηἰ 

Βαθαπμα νἕη ; 

14. τὐπιδ Ἰαῦάϊ ρα!άυθ᾽]απι, ἐπαίοὶ ἰδαβ ραίνα!ο 74} ἀϑι Ὁ ε}, ἔνα 

Δ} συθι ἐπδηβ, ἐπάϊοὶ ἀπαίαΠόραη, ἐπαίττι ἰὁα εἰ μά [18] Ἐ πλ ΕΠ Ἰπημηδ. 

15. Τπαίαςῃ- πη ἴχνὶβ Κνϊίπδμ ἴῃ ναύταα ἔτάυ]ϊη5, ὑπαΐθὶ γϑὶβ 

ἀπά] ΠΙΡαπάδηβ, {πάϊ ὈΠΑΙθΙἀδη8 ἴῃ Κναπηᾶ Ἐ ἔγάπ) 15. ἢ ὈΠ ἨϊνϑΙὴ 

[αὐγ ἐπδη5 δηδ ] ρα πάδη8 ; 

10. Τῇηϊδ ΠΠΡὰ ἔγάυ)]α ἴῃ Πάϊι} 4], ἴπ ΠΠἸΌπάΙ ἀὐκαρρ!]άτβ 18 ἴῃ 

{πα ηδύγηα ρσαΐῃ5 4] αὐ] αὐ οὶ σΊ ἢ ἃ Πϊπηηα, 14} ἀάπίπμδηβ {πάϊ ἴῃ 

ΟΒν άπ υδταπάδηα ἔαύγ 18. 

11. ΤὨδίπγὸ {π8ὴ νοὶθ ὑμάϊ ᾿Ιθδηάδηβ, ὑμάϊ δ] Δ η 88 [8 

τα ϊτ ἢ Ἰπη{π|8] ἘΞ ἔγαν "νη α ἴῃ 11] ΠΠ]ὰπὶ ἄπ ραμηθί᾽αη [τά η ἴπ Ἰαϊίάα. 

78} (να) ἔγδιηνὶρὶβ πιΐῃ ἤάπ]η ναϊγ δ η,. 

18. ὥνδοὶ πὶ {πγαξ θὰ να τἱὁ ἴῃ ὑπάϊπη ναὐγαδμῃι. 

Υ, 1. Αἰμέμδη Ὀὲ (πὸ {π61}{ὰ 141. πιθ]α, Ὀγούμγ] 5, πὶ ὑπαύνθαμῃι, οἱ 

1215 τη] ] τη ; 

2. ὕπιᾶὰ ΠἸΡδπ5 σααρρνὸ  νἱδαίῃ, ὑπαῦθὶ ἀδρβ [γάυ)ηβ νὰ μα Ὁ5 

ἴῃ πδιύ ἴνα Κυπηϊῃ. 

9. ὙΠδη Κυμαηά (Οἀνδίγεμ! δ ἐα]ρὶι μα΄, ὑπδηὰ πηνϑηϊρρὸ 

ἴὴ5 ὈΙΚνΙΠ1 ἢ [γ] υ{8, [ναίνὰ [αἷν Κυι πυπαίςη5, 14 πἀπραύμ]ῖα-- 

μαηα ἔ, 

4ά. Αὐμύμδηῃ 718, ὈγΟίμυ]α5, πὶ ἢ] ἢ ἴῃ τ κνῖζα, οἱ [ὰ ἀαρβ ΖΒ 

[νὰ {μ|ὰ05 ραίαμάϊ. 



1, ΤΗΕΒΚ5. 4, 10 ---ὅ, 4. 

ϑεοδίδακτοί ἔστε εὶς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλή- 
λους" 

ΤΥ, 10. Καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάν- 
τας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλη τῇ Μα- 
χεδογίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ- 
φοί, περισσεύειν μᾶλλον 

11. Καὶ φιλοκιμεῖσϑαι ἡσυχάζειν καὶ 
πράσσειν τὰ ἴδια χαὶ ἐργάξεσϑαι ταῖς 

χερσὶν ὑμῶν, χαϑὼς ὑμῖν παρηγγεί- 

λαμεν, 
12, Ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόγως πρὸς 

τοὺς ἔξω χαὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 
18. Οὐ ϑέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 

ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα 
μὴ λυπῆσϑε χαϑὼς χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ 

μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 
14. Εὶ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς 

ἀπέϑανεν χαὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ ϑεὸς 
τοὺς χοιμηϑέντας διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἄξει 
σὺν αὐτῷ. 

1ὅ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ 
χυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλει- 

πόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ χυρίου 
οὐ μὴ φϑάσωμεν τοὺς χοιμηϑέντας, 

1606. Ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν χελεύ- 
σματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου χαὶ ἐν 
σάλπιγγι ϑεοῦ καταβήσεται ἀπὶ οὐρα- 
γοῦ, χαὶ οἱ νεχροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστή- 

σονται πρῶτον, 
17. Ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ πε- 

ριλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγή- 
σόμεϑα ἐν νεφέλαις εἷς ἀπάντησιν τοῦ 
κυρίου εἷς ἀέρα" χαὶ οὕτως πάντοτε 
σὺν κυρίῳ ἐσόμεϑα. 

18. Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν 
τοῖς λόγοις τούτοις. 

Υ, 1. Περὶ δὲ τῶν χρόνων χαὶ τῶν χαι- 
ρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν 
γράφεσϑαι' 

2, «Αὐτοὶ γὰρ ἀχριβῶς οἴδατε, ὅτι 

ἡμέρα πυρίου ὡς χλέπτης ἐν γυχτὶ οὕὔ-- 
τως ἔρχεται. 

8. Ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη χαὶ ἀσφά- 
λεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται 
ἄλέθ ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ 
ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐχφύγωσιν. 

4. “Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐχ ἐστὲ ἐν 
σχότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης 
χαταλάβη" 
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ΘΏΪΠ ΥῸΒ ἃ ἄθο ἀἱάϊοἰ [ἰδ αὐ αἰ] ραὐῖδ 
ἽΠΠΥΙΟΘΙΙ : 

ΕΥθηΐπη ἴδιο υ5 Πα ἴῃ ΟἸηπη65 ἔγαύγοβ 

ἴῃ αηϊνοτγία Μίδοράοπϊα. Βορδιηὰβ δαύθιη 
Υ05, ἔγαΐγθβ, αὖ Δοαπἀθἐϊβ τηδρὶβ 

ΕΓ ορϑύϑιη ἀθύϊβ αὖ φααϊοίϊ [1{15 οὐ 

γϑίζσιιπη πϑρούϊατη δραύϊβ οὐ ορϑυθυηϊηὶ 

τ ὨἾθι15 υϑ[τῖ5, Ποὺ ΡΥΔΘοΘρί πη γ Ὁ Ϊ5, 

ΕΓ αὖ Βοπρίϊθ διιθυ]οῖ5 δὰ 605 ααΐ 
[ΟΥῚΒ Γαπὖ, οὐ ΠῸ]]15 Δ] χα! ἀθΠἀογουϊβ. 

ΝοΙυτηὰ5 δαύθιη γὙ0Ὸ5 ἱρηουδγθ, ἔγδύγθϑ, 

ἀθ. ἀογηπθηύθ5, αὖ ΠΟ ΘΟΠ ΓΙ [ΓΘτηϊηὶ 

(ἰσαὺ οὐ οούθυϊ ααὶ ἴρθπὶ ποη ΠδΡοϑηΐύ. 

51 Θῃ1Π| ΟΥΘαπη5 4ποα [Θ[5 τποχέαμ5 

οἰ οὐ υϑίγοχίθ, ἰδ οὐ ἄἀθιι8 605 ααΐ 
ἀογτηϊθταηῦ ΡΘΓ ΤΘίαχη δἀἀποθῦ οπὶ 6ο. 

Ηοο ΘῃΪπὶ γοδὶβ ἀϊοί πη πῃ στοῦθο 

ἀομηηΐ, ααϊα ἼῸ5 αἱ γἱνίπηαβ, ααΐ το[- 

ἄὰϊ [ἀπτὰβ ἴῃ δαγθηύιπι ἀουηϊηΐ, ΠΟ 

ῬΓΔΘΥΘΗΪΘΠΊΙΒ. 605 απὶ ἀογτηϊοταηΐ, 

Φυοηΐδη ἰρίθ ἀοπηίπι ἰῃ ἰα[ὰ δὲ 

πῃ γο08 ΔΙΟΏΔΠρΡΘΙΪ οὐ ἴῃ ὑὰθα ἀοὶ 46- 

[ςοπαθὺ ἀθ ο86]0, οὖ τηοχέπὶ αὶ ἰη ΟἸτί- 
[0 [απὖ ΓΘ γρθηῦ ῬΙΪΠῚΪ, 

Τοίηἀθ ποὸβ 4] υἱγίπηιβ, 4αἱ τ] η- 
ααϊπηΥ, [ΠῚ] ΤΑΡΊΘΙΠῸΥ Οαπι 1115. ἴῃ πὰ- 

ὈΙθαΒ οὐνίδιη ἀοτηΐϊηπο ἰῃ δοῖᾶ, δὐ [ἴδ 

[ΘΠΡΘΥ ΟἼΤῚ ἀΟΠΊΪΠΟ ΘΥΪΠΊΙ5. 

Τύδαφιθ ΘΟΠ ΓΟ] ΔΠΪ πὶ ἱπνίσθτα ἰπ ὙΘΥΡὶ5 
1{{|5. 

1)6 ὑθιηρουθαβ δαύΐθπι οὖ πηοτηθηΐΐβ, 

ἔγύγθβ, ΠῸ 1πΠ4]ρ υ5 αὖ [ΟῚ θΆτητ5 σοθὶ5: 

ΤΡ ϑηΐπὶ αἰ] ρθηύου [οἰ χαΐδ, ἀϊ65 

ἀοιηΐηὶ [ἰοαῦὺ ἔΣ ἴῃ ποούθ ἰζᾷ γϑηϊρί. 

Ομ δμΐπὶ αἀϊχουϊηῦ Ῥὰχ οὐ [δουγίίδϑ, 

ἔχη 0 ΓΘΡΘΏΙ ΠἸ15 615 [ρΡυυθηϊοὺ ἱπέθυϊα5, 

Ποαὺ ἀΟΙΟΓ ἰπ αἴθτο Παρθηϊ,, οὖ πῸἢ 

οἰ αρτοηῦ. 

Ὑο5 δυύθμι, ἔγδίγθβ, ΠῸῚ δα ἰπ ὑθ- 

ΠΘΌΤ5. αὖ γο5 αἴθ 1184 ὑδιηιαιιαπὶ [ῸΓ 

ΟΟΙΙΡΥΘΘηαδὺ: 
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ν, ὅ. ὕπίδ 4116} 105 [ππ͵ὰ5 ᾿ἰὰΠ8415 [Πα 18} {[ἀπ]ὰ8 ἀδρΊ8. ηὶ 

(τ -υμ Ἐ πδῃ δ Ἐ ἢἰ Ἐ γἰΚυ]Ζίβ. 

06. Τπδηπα πὰ ηἱ [{Ἰδράϊπια [νὰ ὑπάϊ ἀπίπαγάϊ, δκ νακάϊπηα 18} 
γαγάϊ [Ἰ]ἀϊ πη ; 

, ἄν Ὁπὐδ ἐπάϊοϊ ΠἸδραπᾶ, παμί(5) Ἐ [ΠΠδραπα 1841} ὑπάϊθὶ ἀγαρκαπάϊ 

γι Πα, πῃ} ὐβ ἀγαρκαπάϊ ναἰγπδπά. 

8. ἴπι νϑὶβ ἀαρὶβ νἱλπάδηβ πϑίκανάϊ Ἐ [Π}] ἀϊππα, σαπαιηδᾶαὶ Ὀτγαη- 

Ἰὸπ ρα]άθπθοι 15. 141 {Ἰαίῃν 5. 18 ΠΙ]πηὰ νόπάϊ πδίθιηδ15 Ἔ; 

9. ὕηἰδ πὶ (αὐ ἀη8 συ ἴῃ ἢαίϊβ, δῖ ἄπ σείει ἀθῖπάϊ ρσαηϊ- 
(415. ἐπαίγ ἔγάυ]απ πηίαγαπα ἰδία ΟἸγα, 

10. ὅ5΄8Δ61 ραίνα! ἔδύυ. ἀπ5, οἱ Ἰα πίπὸ [Ἰδράϊπια αὐ μι νακάϊπηδ, 

(ατηϑηδ, τ} ἵπηπτὰ ᾿Π 1 Πη8. 

11. ἵἴπυμ {π|5 ὑπγδ οι ἢ ̓χνὶβ τα Δ} ὑπην]ά ἢ. ἀϊπηνδυ ζαῃ 

Δηὐμαι δηΐπαγδηδ, [νγαΐν 7841}} άπ) ἢ. 

12. Αὐμπύμδη Ὀϊα]Δπὶ ἴχνῖβ, Ὀγόυμυαβ, Καηηδη ἐπδηβ αὐράϊἀ᾽η-- 

ἀΔη5 ἴπ ἴΖυῖὶβ 146: [αύν [5] Δ η5 Ἰχναύδηβ ἴπ ἰγάυ)η (718 ἰΔ] 2] 8 45 

ἸΖγα 85). Ἐ 

138. ϑνόγά:μ ἢ ἴη8. υἰδγαίἀπ ἴῃ ἐγ] αἰ μνάϊ ἴῃ ναύγὑν]8 ᾿Ἰζὸ ἴδῃ ρὰ- 
νυ ἢ] μαθάϊιἢ ἴῃ ἴΖν]8. 

14. Βια]απηυίη-- πῃ ἴχνὶβ, Ὀγούμτγαβ ἢ, ὑα] χ᾽ ἀϊΠ ἐμδπη58 πἀηραίαί- 

ἴδηβ, ὑμγα } 10 ὑπδη5 συ δ γα ἢ] η5, πβυπα]άϊ ἢ ὑπαη8 [ἸὰΚδηΒ, 

ἘΝ ΘΙβηθισάι [] 410} νἱδῆγα, 4118 η8. 

15. βδίηνι, ἴθάϊ ἤναβ 001] ἀπ ἢ ὉΡΙ]ΔΠΊΠηα ᾿νϑιηπηα, ἀρ] ἀϊ, 

δκ ΠΠπ θη {π|π0}} 1Δ1{Ὀ]ά 101} τα} ἴζν!β τα 14} υἱΐπγα 8]18η8. 

10. Βιηϊοιπῦ [αρίπο [1ὴ ἐγά 1]. 

17. ὕὉπίνοϑιθαπάδηβ. Ὀ]] ἀπ. ἴῃ Δ]]τηπηα ἃν]. }. 

18. Ὑπαία ἀπκ ΤῸ γΠ]}ὰ ρσαΐῃβ ἴῃ Ομ άπ ἴόία ἴῃ ᾿ζνίβ. 

19. ΑἸιτηδῃ πὶ δἰηναρ)άϊῃ. 

20. Ῥγαύξαι)αμη πὶ ἔα καπποίιῃ. 

21. Αὐμύπμδη 411 πβκια(ά ἢ ; ἐπαίθὶ ρόιἢ [41], ραπαθάϊῃ. 



1. ΤΗΕ ΒΚ. ὅ, ὅ---21. 

Υ, ὅ. Πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἔστε 
χαὶ υἱοὴὲ ἡμέρας" οὐκ ἑσμὲν νυκτὸς 
οὐδὲ σχότους. 

6. ρα οὖν μὴ χαϑεύδωμεν ὡς καὶ 
οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ γή- 

φωμεν. 
ἴ. Οἱ γὰρ χαϑεύδοντες νυχτὸς χαϑ- 

εὐδουσιν, καὶ οἱ μεϑυσκόμενοι νυχτὸς 
μεϑύουσιν" 

8. Ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, 
ἐνδυσάμενοι ϑώραχα πίστεως χαὶ ἀγά- 
πῆς χαὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτη- 
ρίας Ε 

9. Ὅτι οὐκ ἔϑετο ἡμᾶς ὁ ϑεὸς εἰς 
ὀργὴν, ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας 
διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

10, Τοῦ ἀποϑανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, 
ἕνα εἴτε γρηγορώμεν εἴτε χαϑεύδωμεν 
ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 

11. Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ 
γἰχοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, χαϑὼς χαὶ 
τοιεῖτε. 

12. Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
εδέναι τοὺς χοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ 
πιοϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ γου- 
ϑεοῦντας ὑμᾶς, 

3. Καὶ ἡγεῖσϑαι αὐτοὺς ὑπερεχπε- 
ρισιῶς (ΞΞ -οὐ) ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 
αὐτὴν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 

1Ίς Παραχαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελ- 
φοί, γουϑετεῖτε τοὺς ἀτάχτους, παρα- 
μυϑέσϑε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσϑε 

τῶν ἀιϑεγῶν, μαχροϑυμεῖτε πρὸς πάν- 

τας. 
16. γρᾶτε, μή τις καχὸν ἀντὶ χα- 

χοῦ τιν ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγα- 
ϑὸν διώετε καὶ εἰς ἀλλήλους χαὶ εἰς 
πάντας. 

10. Πῶωτοτε χαίρετε, 

17. ᾿4διλείπτως προσεύχεσϑε, 

18. Ἔν ταντὶ εὐχαριστεῖτε" τοῦτο 
γὰρ ϑέλημαϑεοῦ ἐν “Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς 
ὑμᾶς. 

19. Τὸ πνῦμα μὴ σβέννυτε, 

ἐ0. Προφητίας μὴ ἐξουϑεγεῖτε. 
, ’ ᾿ 

21. Παντα διδοχιμάζετε, τὸ καλὸν 
χατέχετε " 

5839 

ΟΠἸλμ65 Θηΐπὶ σνὸὺ5 ἢ] Ἰαοὶκ οἰ δὲ 

ΠῚ ἀἰϊθὶ; ποὴ [πλὰ5 ποοέϊβ ΠΘαὰΘ0 {θη6- 

ὈΓΔΙΌΠΙ. 

Τρὶδαγ ΠῸΠ ἀοΙτηϊΔηλὰ5 [οὰΐῤ οὐ οοίθυϊ, 
[ρὰ νἱρι]θιηιβ οὐ [ὉΌΥΪ [Ἰπηπ5. 

Θὰ οπΐπη ἀοΥΠηηὐ, ποούθ ἀογπηϊπηΐ, 

οὐ αἱ ΘΌΓΙΠ [απῦ, ποούθ ΘΌΓΪ [Γαηύ. 

Νοβ δυΐθπι, αυἱ αϊοθὶ [τηὰ5, [ὉΘΥ]] 

ἤπλὰβ, ἱηάας! Ἰογϊοαπι άθὶ οὐ οαγιύδαίὶβ 

οὐ ρίθδιῃ ἴρθηι [Δ] αὐϊ5, 

Θαομίϑιη ΠῸΠ ΡΟΓαϊδ ΠῸ5 ἀ60.5 ἴπ ἰΓ8ΠῚ, 

[βᾳ ἴῃ δΔάαυϊηοηθπὶ [Δ] 05 ΡΘΥ ἀοπηϊ- 

ῃὰτη ποίψγαιη ΤΘΙαπιὶ ΟἸ [Ὁ , 

Θυΐϊ τηουύαπβ οἰ ῬγῸ ποῦῖβ, υαὐ [ἴγ9 

ΥἱρΊ]Θ πη [ἴγ6 ἀουτηϊδιηβ [πη] ΟὈΠῚ 
1110 νἱγϑπηιϑ. 

ῬτΟρΡύΘυ ααοᾶ ΘΟΠΙΟ]ΔΙηΐηΐ ἰηγίοθμι οὗ 
δοαϊῆοαύθ δ] θγαύσιπι, Ποαὺ οὐ ἔδοϊβ. 

Βορδπιαβ δυύθῃι γοβ, ἔγαίγθβ, αὖ πο- 

ΥΟΥΙΟΒ 605. ααὶϊ ᾿ΙΔθοτδηὺ ἱπέθσ στοβ οὐ 

ΡΓδοίαηῦ τ θὶβ ἴῃ ἀομηῖπο οὖ πιοπϑπὲ 

γ08, 

Ὁὺ Βαρϑδέϊβ 1105 δϑαηἀδηΐ5 'ἰπ οδτῖ- 

ῥαῦθ ῬΓΟΡύρυ ΡΒ ΠΠ]οσπι. Ῥδοθπι Παρ θὺθ 
ΟἿΠῚ 6ἷ5. 

Βορδηπὰβ δαΐθηη γῸ5, ἔγαίγθβ, οουγὶ- 

Ρἰδθ ἱπααϊθίοβ, ΘΟΠ ΓΟ] ΔΉ] ΐ ΡῈ Γ]] ΔῊ Π165, 

[αβοϊριίθ ᾿πΠΗΥ 05, ρδύϊθηΐθβ οἰξοίθ δά 

ΟΠΊΠΒ5. 

ψιάοῦθ π6 4015 ΤΠ 8} Δ ΡΥῸ Τ1810 8]1 αἱ 

τοάάαῦ, [οἀ (ΘπΡῸ φαοά Βομὰπὶ οί 

[ϑοὐδτηϊηὶ οὖ ἴῃ ἰμυ] θη Θῦ 'π ΟἸΏΠΒ65. 

ΚΘΤΩΡΘΥ σδυάρίο, 

5΄η6. ἱπέρυ 0 Π6 οἵδίθ, 

ΤΙ οπηηἱ 5 ργδύϊα5 ἃρὶύθ: Π860 ΘΠ1ΠῚ 
γοϊαηύαβ ἀδὶ οἱ ἴῃ ΟἸτο Το ἴῃ οπι- 

ἶδιι5. γΟὈ 5. 

Θρ᾿ τα πὶ πο] 6. οχἐϊ ρΌΘΙΘ, 

Ῥχγορμϑύϊαβ πο] ϊῦθ ἔΡΘΓΠΘΤΘ: 

Οπηηΐ, δαύΐθηα ρτοθαύθ, χαρά θΟΠαΠΙ 

αἴθ ἐθποϑίρ, 



536 {. ΤΗΙΒΒ 5.,29..-. δι πυπῆθδ. 1,7. 

Υ, 22. ΑΓ δ᾽ϊαπηηα να Ὁ] ἀϊσὸ μα θάϊ ἢ. ̓Ζνίβ. 

29. Αὐμίηδῃ ΠΠῸὰ σαῦ σανδίγι ἢ} 15 σανοῖμάϊ ἴζνῖβ 8|18πα]ὸ Δ} 

ϑαμάϊ]!δηα ἸΖναῦαηα, Δ} 8 [8]} (ἀϊνα]α 18} 161 Κ ἀπία τἰπόπα ἴῃ Κνὰ- 

πᾶ, ἔγάυ)ϊη5. ππίαγῖβ [δαῖ5 ΟΠ άπ5. ραίαίτἀϊ[ἀ άπ]. ἢ 

Π, ὙΠΥΟΡΎΒ, [αὶ Ἰαϊμδαα ἸΖΥΪΒ, ἴδθὶ 741} ἐάυ] ἢ. 

20. ΒγΟύμη]αβ, ὈΙα)]ἀ πα }--ἰπδῃ 14} ὈΪ ἀΠ5. 

20. Οὐὀ]]άϊ! Ὀγοέμγαηβ. 4118η5 ἴπ σι δπάϊ νοϊμάϊ. 

21. Βιίναγα ἴΖυὶβ ἴῃ ἐγάμ)η, 6ἱ υδῇρσρνάϊδάμπ [ὁ αἱρι{ὐ]8 (8]- 
Ἰάϊπη) Ἐ {πάϊπι νϑὶ μη ὈγΟίμΓΠ,. 

28. Δηϊβ ἔγάυ)πθ πηίαγίβ [δίαϊ. ΟἿ [άπ τὴ ἴζνῖβ. Ατηδη. 

ΠῸ ΤΗΛΙΘΘΑΙΑΤΝΕΙΚΑΠΙΜ ΑΝΤΗΑΒΑ (απαβόαθιμν» 

Ι, 1. Ῥαν]αβ 1811 ΘΠ πὰ5. 714} ΤοϊπηδύἐΠαΐπβ δἰ κα] δ] Τί Τα]νύ-- 

ποίκάϊδ ἴῃ ραύμα δἰξϊη πῃ(Ἀγδμητηα, 78} {τά η ἰδία ΟἸγάα. 

ὦ. Αηίβ ἴζνὶβ 8} ρανδίγ!  ἔγαπη ραΐμα αὐξϊη ΠΙΆ ΔΠΊΠῚ5 Ω 
ἔγάυ]ϊη ἴδία. ΟΥϊ τάμα. 

9. ΑνἱΠπαδη [Κα]ὰπὶ σαίπα {Ἰπηἰθίηὃ ἴῃ ἴΖζναγα, Ὀγδίῃγ)αβ, [ν αἰνὃ 

γίνῃ ΤΠ, πηΐδ πΐαγνϑῃ 61} σα]άπθοϊπβ ἴζνατα 8} πηδιᾶρηϊῃ 

ἔνα ἀϊηγΥ} ] Ζ } 8]]ἀϊζδ ἴσναγα ἴῃ ἴΖνὶβ τα Ὁ, 

4. ϑνδοὶ νϑὶβ [ΠΡ δη5. ἴῃ" ἸΖνὶβ ῃνόρδπῃι ἴπ αἰ] β]οπι δ α6}}8. ἴῃ 
(ν1}15 Ἐ ἸΖναυβ 18} ρσα!άπθοϊπάϊθ ἴπ δ] ἀϊπι νγακ]ῦπιὶ ἴζν τἀ ϊ πη δὰ 

Δρ]ῦτη, {πῦΖ6] ἀβύμυ]ά ἢ, 

ὅ. Τάϊκη ραγδϊπξάϊζοβ {ἰἀπὸβ σας ἄπ γαίγἐ μδπ5 Ὀίρθαη ἸΖΥῚΒ 

ἐπ θἀδηρ γα} 05. ρα 5, ὅυ ἐμέχόσοὶ 2α], υἱγοηζέϊι ; ἢ 

6. {δάϊ (τ1Π15)Ὁ σαγαῖῦ Τ{0 ἂὲ σαΐπα οἰ χοῦν ̓μάϊπη ραίῃγθὶ-- 
παπᾶἄδηη ἴζυὶβ  ἀρρυ!Πα; 

ἢ. ἴθι Ἰζνὶβ ραιμγαί παηάϊπι Τα {118 Ἐ τ] ἢ ἀπ5. τη μα μα]οἰπάϊ ἔτάα- 



4, ΤΉΒΙΞΚ.. ὅ, 32 --- 2. ΤΗΈΒΗ, 1, 7. 

Υ, 22. πὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ 
ἀπέχεσϑε. 

23, Αὐτὸς δὲ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης 
ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόχληρον 
ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ 
σῶμα ἀμέμπτως ἂν τὴ παρουσίᾳ τοῦ 
χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηϑείη. 

24, Πιστὸς ὁ χαλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ 
ποιήσει. 
, 35. ἀδελφοί, προσεύχεσϑε 
ἡμῶν. 

20. ᾿σπάσασϑε τοὺς ἀδελφοὺς πάν- 
τας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ᾿ 

7. ᾿Ενορκίζω ὑμᾶς τὸν χύριον, ἀνα- 
γνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς 
ἀδελφοῖς. 

28. Ἢ χάρις τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἶη- 
σοὺ Χριστοῦ μεϑ' ὑμῶν. 

περὺ 

59) 

ΑΡ οὐηπὶ [ρθοῖθ πη] δρϑέϊηθέθ νοβ. 

Τρίθ δαύθπι ἄθιβ ρϑοὶβ Γἀποὐϊβοθῦ νὸς 

ῬΘΥ ΟΠΊηἶἷἃ, οὖ ᾿ἰηύθρου [ρίτἰ ὑπ υϑίθυ οὐ 

δηΐτηᾶ Θὖ ΟΟΥΡῸᾺΝ [1πΠ6 ΠΠΌΘΥΘΪα, ἴθ δ6- 

γϑηύα ἀουηϊηὶ ΠΟΓΟῚ Γο΄α ΟἾ τ [Ὁ Γουυθίαγ. 

ΕἸΔ6115 οἱ αὶ νοοανὶῦ γοβ, “αἱ δὐΐδγη 
ἔδοϊοῦ. 

ΕΥΔΟΥΘΒ, ΟΥ̓αύΘ ῬΓῸ ΠΟΡΪ5. 

ϑαϊαίαίθ ἔγαύγθϑ 'ἰπ οἴοαϊο 
[ποΐο. 

Αἀΐαγο νὸβ Ρ6Ὶ ἀομηΐηστα, αὖ ἸΘρδύμν 
ΘρΡ᾿ 1] ΟΠ θ5 (ἃ ποὐϊβ ἔγδύγι 15. 

ΟΥΠΘ5 

Οταίϊα ἀοιηΐηὶ ΠΟΙ [οἵα ΟΕ ΓΕ νο- 

ὈΙδοῦτη. 

Πρὸς Θεσσαλογιχεῖς πρώτη [ἐπληρώϑη.] ἐγράφη ἀπὸ ᾿4ϑηνῶν. 

ΑὉὮ ΤΗΒΒΡΘΑΓΟΝΙΟΕΝΒΕΝ ΤΙ. 

Ι,1. Παῦλος καὶ Σιλουανὸς χαὶ Τιμό- 
ϑεος τῇ ἐχχλησίᾳ Θεσσαλογνιχέων ἐν 
ϑεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ χυρίῳ Ἰησοῦ 
“Χριστῷ. 

2. Χάρις ὑμῖν χαὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ 

πατρὸς χαὶ χυρίου ἸΙησοὺ Χριστοῦ. 

8. Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ ϑεῷ 
πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καϑὼς 
ἄξιόν ἔστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις 
ὑμῶν χαὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑχά- 
στου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 

4. Ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν (ἐγ)- 
χαυχᾶσϑαι ἐν ταῖς ἐχχλησίαις τοῦ ϑεοῦ 
ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως 
ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς 
ϑλίψεσιν αἷς ἀνέχεσϑε, 

ὭΣ ἜἜνδειγμα τῆς δικαίας χρίσεως 

τοῦ ϑεοῦ, εἰς τὸ καταξιωϑῆναι ὑμᾶς 
τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, ὑπὲρ ἧς χαὶ 

Ἢ 
πάσχετε, 

θ6. Εἴπερ δίκαιον παρὰ ϑεῷ ἀἄντα- 
ποδοῦναι τοῖς ϑλίβουσιν ὑμᾶς ϑλῖψιν 

7. Καὶ ὑμῖν τοῖς ϑλιβομένοις ἄνεσιν 

Ῥδαϊὰβ οὐ ΘΙ Ιναπὰς εὖ ΤΙπιοίμοαξ 60- 

οΙθδθ ΤὨΘΓ ΓΔ] οπΙ σθη Ππὶ ἴῃ ἄθο ρδύγθ 

ποίίχο οὖ ἀοπιίπο [οἷὰὰ ΟΕ ΓἊ(ο. 

Οταίϊα, γοῦὶβ οὗ Ῥᾶχ ἃ ἄθο ραίϊβ πο- 

[τὸ οὐ ἀοτηΐηο Ιοαᾳ Ομ το. 

Ογαύϊαβ ἄροῖθ ἀθθθυη 460 [ΘΠΊΡΘΥ 
ῬΙῸ γ0} 15, ἔγαύγθβ, ἰύὰ πὖὸ ἀϊρηαπι οἴ, 

απομΐδηη [ὈρΘΥογθίοῦ ἢάθθ σνϑίϊγα οὖ 

δρθαπάδὺ οδυϊύαβ ῃϊ αβο  αβα 10 ΟἸΠΗΪΆΠῚ 

γϑίζγατα ἴῃ ἰηγ]ΟΘΠῚ, 

Τα, αὖ πο5 ἱΡΙ͂ ἰῃ γ 0015 β]ΟΥ ΘΠ ΟΓ ἴΠ 

ΘΟΟΙΘ 15. ἀϑὶ ργὸ ρδύϊθη δ, σιγὰ οὐ βἀθ 

'ἰπ ΟἸΠΠἶ 5 ΡΟΥΓΘΟᾺ Ομ 5 σϑίτβ οὐ 

ἐπι θα] αὐϊομὶ θὰ 85 [ἀβυ] 6 015 

Τῃ δχθυῖρ]ατα ἰαΓἰ ἐπ ϊοἱ] ἀθὶ, αὖ ἀἸρῺΪ 

ΒΔ ΘΔΙΩΪΗΙ ΥΘΡῚΟ ἀθὶ, ῥγΓῸ αὰ0 οὖ ρΡᾶ- 

{ἰΠ1Π| ; 

51 ἐδηηθηῃ ἰα ππι οἱῦ ρα ἀθαπι γϑύτ!- 
ῬαθΥθ ἐγ! θα] ἰϊομθπι Ηἷβ 4] γο5 ὑπ] θα] δηῦ 

ἘΠῚ τοῦδὶβ φαΐ ἐπ] θα] δπηϊμὶ τθααΐθιι Πο- 



ὅ38 3 ΠΕΠΗ͂Ν. 1,.5-- 9 ΚΞ [6 

ϊπ8 πηίατίβ ἰδίαϊβ ΟἸΥ άπ αῇ Πἰμηΐ πα [τ] Ἐ πη ἢ ἀρρίαπι τη άϊβ 15, 

Ι, 8. ἴῃ ἐιηΐπ5 Ἰαὐμηηδπ())άϊ Ἐ οἰθαηάϊης5. ἔγανοὶξ πὶ Καππαηᾶδπῃ ραΐῃ 
δ πἰ υϑιάπδ᾽απᾶδπι αἰναροα!]δη ἔγάπἠϊη8. ἀπίΆγ 5 ἰδΓαϊΒ ΟἸγ άπ, 

9, Ὑπάϊοιὶ. . .. πβριθαηα Ἐ, ἐγ! ἀϊνοίπὸη ἔγαμη ἀπάνδίτι ἢ] 
[γάα)]1Π5. 784} ἔγατη νυ] πάπ Ἰηδῃἰάϊβ 18, 

10. ΤΠδη Κνμη Ὁ} ἘΞ ἀϑῃμάθμηδη ἘΞ ἴῃ ὑπάϊπη νϑῖμδπὶ 15. 784}} τϊκὶ- 

᾿Ἰοῖη ἘΞ Βαθδη ἢ ἴῃ αἱ]άϊπη {μάϊπη σα]άπ)] απ απι, ἀπὲ ρσα]άθθιαα {0 

γεοϊύν61 πηίαγα (αΐα1) Ἐ ἸΖΥΙΒ ἴῃ 1άϊ]ηατημηδ ἀδρδ. 

11. θι {πΠΊΠ161 184}} Ὀ]α] απ {[Ππέθίηῦ Ὁ ἴζνὶβ, δἱ ἴζυὶβ νδίγ Π8 ἢ 5 

Ὀγσράϊ ὑΠ|Ζὸβ Ἰα  Πῦπηάϊ8. σα] πῃ! ν 16} [1] 4118. Ἰο! Κάϊπ ὑπιυΠ6]-- 

ῃδ 15 [[δἰηἀ 1205] Ἐ, 184} ναύγν σα]άμπθοϊηάϊβ ἴῃ τηδμίάϊ, 

12. ΕΠ ἀϑμάυμπάϊ παπιὸ ἔγάυἠϊπθ πηίδτίβ [δ[αϊβ. ἴῃ ἴΖνῖβ 8} 75 

ἴῃ πηπιὰ ὈΪ δηίτἀϊ ρας ππί 115. 781} ἔγάμπ]ϊη5. [ἀπίἈ18] [ὀ΄αϊβ. ΟἸτῖ- 

[[ἀυ8. 
Π, 1. Αὐμύ]αη ὈΙα]απὶ ἴχνὶβ, Ὀγόύμυ) 5 Ἐ, ἴπ Κνυμη8 Ἐ ἔγάυ)π5. ἀη- 

(γῖ8 ἰδ[αϊβ ΟἩντάπθ. 15} ἀμρακνιπιμάϊβ Ἐ πηίατάϊζοθ. ἅὰ Ἰπηπιᾶ; 

2. θὰ πὶ ργάυϊψο ναρδῃ ὑσυΐβ αὐ γυΐδι.. ἀνόϑηαη τοῖν ἐϊιαΐν], 

αἰηναη, τοῦδ ἐμαΐν], νανγ(α.) πΐ], ἐπαΐν!, αὐρὶ αι θέν, (Ξε 8), [υέ' 

ἐϊαΐγ], τριβ, ἐδαΐοὶ αἰσασφάϊπῥ ἀασδ βηάνι)έη5. ἢ 

3. Νὴ λνυαδίνμι ἡζυΐδ αϑ]αϊὸ ᾿ναηνηνα ᾿άϊτα άν, αὐ πΐϑα κυϊηυλέι Ἐ 

αὐία 5. γαύγεϊυϊδ 1.1} δια ἢ} 145. νϑίγάϊ] τπδηπὰ ἔγαναύν ἰἀϊ8, [ὉΠῸ5 

[γα] Ὁἀ 15, 

4. ὅδ. δηαί{ϑηάαπάβ 184}} παν απα5. ΓΚ παν 411 Κυϊμαηδ σαΐῃ 

ἀϊυιπάπ [4114[8] Ὀ]δύϊηα ἢ [ναθὶ (ἴπ8})ὺ ἴπ σαΐηβ 81} Ἐ [ἸΠη ῥυό' 

συ, 

15. Τλαηηῖ, τιν, ὀγδέδν)ια, Παπαάϊε, 7α}, γα εάϊε, ἀπαβίμα,, τμδοὶ (7) 

σαϊάϊαάϊ Μ)ιεμ 7αἐμε)δ᾽ ἐμαί, ναὐνα(α.) απ ἐπαύ", δόκόϑ πη(ἀΓῦ5. 

106. Αὐπέμαη ΠΠΡα ἔγάϊα ὑπίᾶγ ἰδία. ΟΠ τὰ5. ἰὼ συμ 78} 
αὐΐα πη}, [δ] ἔα πη 184} αὐραῦ σαί] ἀϊνθίπα 184} νϑηῃ 



2. ΤΉΕΒ5. 1, 8---2, 10. 
" 

μεϑὶ ἡμῶν ἐν τὴ ἀποκαλύψει τοῦ κυ- 
ρέου Ἰησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων 
δυνάμεως αὐτοῦ 

Ι,8. Ἐν πυρὶ (-ὁς) φλογός (-ἢ, διδόντος 
ἐχδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν ϑεὸν καὶ 
τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ 
τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ (Χριστοῦ), 

9. Οἵτινες δίκην τίσουσιν, ὄλεϑρον 
αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὺ 
ἀπὸ τῆς δόξης τῆς Ἰσχύος αὐτοῦ, 

10. Ὅταν ἔλθη ἐνδοξασϑῆναι ἐν 
τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ χαὶ ϑαυμασϑῆναι ἐν 
πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύϑη 
τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη. 

11. Εἰς ὃ χαὶ προσευχόμεϑα πάν- 
τοτὲ περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς 
χλήσεως ὁ ϑεὸς ἡμῶν χαὶ τιληρώσῃ 
πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαϑωσύγης χαὶ ἔργον 
πίστεως ἐν δυνάμει, 

49: Ὅπως ἐνδοξασϑῆ τὸ ὄνομα τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν χαὶ ὑμεῖς 
ἐν αὐτῷ χατὰ τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 
καὶ χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Π, 1. Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ χυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ χαὶ ἡμῶν ἐπισυγαγω- 
γῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 

ὁ, Εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευϑῆγναι 

ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε (-- μηδὲ) ϑρο- 
εἴἶσϑαι, μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ 
λόγου μήτε δὲ ἐπιστολῆς ὡς δι ἡμῶν, 
ὡς ὅτι ἐνέστηχεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου. 

3, Μη τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ 
μηδένα τρόπον, ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθη ἡ 
ἀποστασία πρῶτον χαὶ ἀποχαλυφϑῆ 
ὁ ἄνϑρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, 

4. Ὁ ἀντιχείμενος χαὺ ὑπεραιρόμε- 
νος ἐπὶ πάντα λεγόμενον. ϑεὸν ἢ σέ- 
βασμα, ὥστε αὐτὸν εἷς τὸν ναὸν τοῦ 
ϑεοῦ (ὡς ϑεὸν) χαϑίσαι, ἀποδειχνύντα 
ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν ϑεός.. 

Δ ς Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ἘΡΤΎΒΕΙ χαὶ 
Σρατεῖτε τὰς παραδόσεις ὃ ἃς ἐδιδάχϑητε 

εἴτε διὰ λόγου εἴτε δὲ ἐπιστολῆς ἡμῶν" 
10. Αὐτὸς δὲ ὁ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 

Χοιστὸς χαὶ ὁ ϑεὸς ΠΕΣ πατὴρ ἡμῶν, 
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ὈΙδοῦτη ἱπ τουθ]αίϊομθ ἀουηΐηὶ [θα ἀθ 

σδ6]ο οὑπὶ ΔΏΡ6}15 Ὑἱγύι ϊβ δἰ τ 5 

Ιῃ ἢδιητηα ἱρηὶβ ἀδη 5 νἱπαϊούδιη ὨΪ5 

4] Π0Ὸη πουϑυιηὖ ἀθυτϊη οὐ αὶ πο Ο006- 

αἸϊαπὺ Θυδηρθ]1ο ἀουηϊηὶ ποτ] [Θὰ ΟἸἩΥΊ ΓΟ ; 

Θυΐϊ ροθηδὲ ἀδθαηπύ ἴῃ ᾿ηὐοτὶύα δούθυ- 

πδ5 ἃ ἴδοϊθ ἀομπηηὶ οὐ ἃ ρ]οτία υἱγύαϊβ 

ΘΙ 8, 

αὐτὰ σοπουὶύ ρ]ου  ΠοδΥὶ ἴῃ (δ Πού5. [5 

οὐ δᾶγηϊγϑ}}15 ΒΟΥ ἴπ ΟΠ ΠΙθ5. 4αΐ ΟΓ6- 

ἀϊάογαπύ, υἷα οΥθαϊδατη οἱ ἐρ ὈἸΟΠ] αΤη 

ποίταμη [ὈΡΘΙ ΥῸ5 ἴπ 416 1110. 

Τῃ 400 οἐἰϊδπι ΟΥ̓ΔΤΗΙΙΒ ΓΘΤΠΡΘΥ ῬΥΤῸ ὙΟ]15, 

αὖ ἀϊρποίαῦ τὸβ σοοδέϊομθ [ὰῷ ἀθὰβ 

ΠΟΙΟΥ͂ οὐ ἱπιριθδὺ οὐηηθπὶ συ] ηὐδύθπι 

Βοῃἰαιϊβ οὐ ορὰβ αὶ ἴῃ υἱγύαθ, 

ΤΠὺ οι βοθίαῦ ποπιθη ἀοτηϊπὶ ΠΟΙ[ΌΓΙ 

Ιοίαᾳ ΟἸΥΙ ΓΟ ἴῃ συ οῦὶβ οὖ στὸβ 'π 0 [6- 

οαπάστη σταίϊατπι ἀδὶ ποίιτὶ οὲ ἀομηϊπὶ 

Το ΟὨΥΙ ΓΙ. 

Βορδιηιβ δαΐθπι ΥῸ5, ἔγδίγθβ., ῬΘΥ 

δανοηίθσμη ἀοιαϊπὶ ποίει Τοία ΟἸτ ΓΟ οὐ 

ποίέγαθ ΘΟΏρΡΥΘσ  ΙΟΠ5. ἴῃ ΡΠ], 

{0 ποι οἶδο τηουθϑιηϊηὶ ἃ Υϑ γ0 [ΘΠ[Ὁ 

ὨΘΑῸΘ ἐἰρυυθδυηἶηϊ, ΠΘΟᾺΘ ΡΘΓ [ρἰτδαπι 

ΠΘαᾺΘ ΡῈΓ [Θποπθπὶ ΠΟΘ ΡΘΓ θρὶ- 

[]ᾶτα ὑδηιααᾶπι ΡΟΥ π08, ἀαΔΙῚ ἰη[ὑθύ 

α165 ἀοΙΊ]η]. 

Νο αυΐϊβ νοβ (βάποδῦ 110 τηοάο, απ0- 

ἰδ ΗΠ σοπουὶϊ αἰβοθίο Ῥτίσηστα οὗ 

τϑυθὶδύαβ πιρυϊῦ πόση ρθοοδίϊ, Π]ΠϊὰΞ ΡΘΓ- 

ΑἸ ΟΠ]5, 

Ουϊ δνογίαθαυ οὖ θσίο !ῦ [Ρ͵8 

οτηη6 αποα ἀϊοϊθαγ ἀθὰ5 δαὺ ααοα ΟΟἸ ΌΓ, 

ἰΐὰ αὖ ἰπ ἐθιιρ]ο ἀδὶ ἰβάθδαῦ οἰξθοπάθηξ 

(6 ὑδιπαιδπι [1Ὁὺ ἀθα8. 

Τύδααθ, ἔγαίγθβ, [ύθ, οὖ ὑθπϑίθ ὑϊἃ- 
αἰθίοπθβ 485 ἀϊα οἰ [15 ἢγ6 ῬΘΥ (θττπο- 

ΠΟΙ [ἴγ8 ΘΙ Θρ [Ὁ] 8πΔ ΠΟΓ[ΓΔΙῊ : 

Τρίβ δαύθιη ἀουηϊ πὰ ποίδου [οὕπι5 ΟἿτῚ-- 

[[ὰ5 οὖ ἄθαβ οὖ ραύθυ. ποίξοῃ, ηαὶ ἀϊ]οσύ 



540 2. ΤΗΕΒ5. 2, 7---8, 18. 

ϑόᾶα ἴῃ δη[(άϊ, 

Π, 117. Οδίμγαῖε)ϊ Παϊγιπα ἴχνατα 14} ραία]ρ]άϊ ἴῃ αἱ] ἀϊπη ναύγ-- 

γ8Π| 18} ναήγαδη) σὐαάϊμη. 

ΠῚ, 1. Ὑπαῦΐα δηΐπδν, οἱ Ἐ Ὁ ἀ]ά ἢ 14} ὈΪ ἀη[15, Ὀγόίμ)]ὰ5 Ἐ, οἱ ναύγα 

ἔράπ) η5. ὑΠγασ]άϊ 14} τηἰ Κι] άπ, [ναΐνα 14} αἱ ἴζν!β, 

ὦ. {1} οἱ υδ]ἀπβ)άϊηαάπ᾽Ἐ αὐιγραίδιμαπάϊτη ἘΞ 14} τἀ ]]ἀϊπη πηδη-- 

ὨΔ1. πὶ ἅἄπκ {Ὁ δ]]άϊμ) ρσα]άπθοηβ. 

9. Αὐβίμδηῃ ἰτσρνβ (ΤῸ Ἐ ἐγάυ]α, ἰφϑὶ ραΐιρϑι!! ἴΖνὶβ 18} ρά- 
Ἰάπιδ]άϊ ἸΖνὶβ δ᾽ ἐπδιηπηα πὈΠ]Ϊη. 

4, Αἰὐμύμδη ραἰγάταμη ἴῃ ἔάϊἠϊη (πη ἴΖν 15) Ἐ, οἱ ἐπαΐθὶ ἃπαραδαμη 

[12ν15] ἢ, 14} ἐάθ} 0} 74} ἐάπ᾽αη Παθάϊῃ. 

ὅ. Βγάμ)α φαγί )άϊ Παίγἐπα ἴζναγα ἴπ ἤαύῃνάϊ ρυΐῃβ 78} ἴῃ 

πϑύπυ]άϊηάϊ ΟΠ άπ. 

0. Αὐμέμδη Δπδθπάδιη ἴνῖβ, Ὀγοίῃηαβ, ἴῃ πϑηηΐη ἐτάυ]ϊη5. ἀη[α-- 

τἰβ [δῇι5 ΟΝ άπ, οἱ ραίκάϊἀάϊ! ᾿χνὶβ ΡῈ Δ]Πατηπια τοι τὰ μναίγ- 
θαηάαπὸ πηρδίδί θα. 18} πὶ ὈΪ ἀηδῆ! ῃϑιη ἢ, ποθ᾽ ἀπάπόπηαη Ἐ αὖ ὉΠ8. 

ἡ. ΒΙΡδΔηΒ. ἄυκ Καππαΐί, Ὠνάϊνα [Κα] ΤῸ Ἐ σα]θικὸμ ππ[18, απὸ 

ὯΙ ἀηραίθν!αάϊ νϑίαπι Ἰη ἸΖνῖϑ. 

8, ΝΙΝ δὐν)ὸ Ὠ] 410 πηι ἀδαπμη αὐ ἢνδιημηα, δκ [νἱππηδηᾶδηβ] Ἐ 

Δ θά1441 (74}} ἃρ]ῦη) παρ Δ} ἄαρα ναὐνκ]απάδηβ, οἱ πὶ Καύτγ 8- 

α6]πηὰ, ἤνᾶπα ἴζναγδ. 

θ., ΝῚ {ἐμαίθιὶ ηἢἰ παεαράϊαδάρθιηα γϑ]απΐηϊ, ἃΚ οἱ ὑπ8 {ΠΡαπ5 ἦα 

ἐλ ἢ ἀ1 σαθθίτηα (ἴΖν15) ἀὰ ρα] οἰ Κὸμ πη (15. 

10. «(2 ἀπκ ἐμδῃ νϑίαμη αὐ ἴζνῖβ, ὑπαία ἴζνὶβ ἀπαθαάαμ, οἱ 74-- 

Ὀάϊ ἢνὰβ πὶ ν1]}1 ναύγκἼϑῃ, πὶ Ἐ τηδἰ]άϊ. 

11. Ηδάιπβ]αιη ἄπκ [ἀπηδῃ5. Πναίγθαηάδηβ ἵπ ἴΖνὶβ πηραίααθα, πὶ 

ναίπὲ νύν] πάλ η5, ἃκΚ αἰγὶ ἰ]η Δ Π8. 

12. Ὑπάϊπηι] [νἃ] οἰ Κάϊμη δηδθίαάδμη Δ} Ὀά]απι ἴπ ἐγάαϊη ἰδῇια 
ΟΠ άπ, 61 πη αἰ τηἶ Ὁ, νύν κ] απ δη5 [οἰπαηα Ἀ]410 πηαἰ]άϊηα. 

18. Αἰὐμέμδη 118, ὈγόίῃγἼ]5, πὶ ναἰγ ἐμά: ἀβρυπά᾽δηβ να ]α-- ἐάπ-- 

͵δηά8η5. 



9, ΤΗΕΘΚ. 2, 17----8, 18. 

ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς χαὶ δοὺς παράκλησιν 
αἰωγίον καὶ ἐλπίδα ἀγαϑὴν ἐν χάριτι, 

Π, 17. Παραχαλέσαι ὑμῶν τὰς χαρϑίας 
καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ 
ἀγαϑῷ. 
Π|,1. Τὸ λοιπὸν προσεύχεσϑε, ἀδελφοί, 
περὶ ἡμῶν, ἵνα λόγος τοῦ κυρίου τρέχη 

χαὶ δοξάζηται χαϑὼς χαὶ πρὸς ὑμᾶς, 
2. Καὶ ἵνα δυσϑῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτό- 

πων καὶ πονηρῶν ἀνϑρώπων" οὐ γὰρ 
πάντων (ἔςξιν) ἡ πίστις. 

8. Πιστὸς δέ ἐστιν ὃ χύριος, ὃς 
στηρίξει ὑμᾶς χαὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ 
πογηροῦ. 

4. Πεποίϑαμεν δὲ ἐν χυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
ὅτι ἃ παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε χαὶ 
ποιήσετε. 

ὅ. Ὁ δὲ χύριος χατευϑύναι ὑμὼν 
τὰς χαρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ 
χαὶ εἷς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 

θ. Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, 
ἐν ὀνόματι τοῦ χυρίου (ἡμῶν) Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, στέλλεσϑαι ὑμᾶς ἀπὸ παν- 
τὸς ἀδελφοῦ ἀτάχτως περιπατοῦντος 
χαὶ μὴ χατὰ τὴν παράδοσιν, ἣν παρε- 
λάβοσαν παρ᾽ ἡμῶν. 

ἡ. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, πῶς δεῖ μι-- 

μεῖσϑαι ἡμᾶς, ὅτι οὐχ ἡταχτήσαμεν 
ἐν ὑμῖν, 

8. Οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομιεν 
παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν χόπῳ χαὶ μόχϑῳ 
γύχτα χαὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι πρὸς 
τὸ μὴ ἐπιβαρησαί τινα ὑμῶν. 

9. Οὐχ ὅτι οὐχ ἔχομεν ἐξουσίαν, 
ἀλλ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δώμεν ὑμῖν 
εἷς τὸ μιμεῖσϑαι ἡμᾶς. 

10. Καὶ γὰρ ὅτε μὲν πρὸς ὑμᾶς, 
τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις 
οὐ ϑέλει ἐργάζεσϑαι, μηδὲ ἐσϑιέτω. 

11. ᾿ἀχούομεν γάρ τινας περιπα- 
τοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάχτως, μηδὲν ἐρ- 
γαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομέγους " 

12. Τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλο- 
μὲν χαὶ παραχαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ 
“Χριστῷ (Ξε διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστῷ) ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμε- 
γοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσϑίωσιν. 

18. Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐγκαχή- 
σητὲε χαλοποιοῦντες. 
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ὯΟ5 οὐ ἀθάϊύ σΟΠ ΓΟ] αἰ ομθ πὶ ΔΘέθυ δ ΤΩ 
οὐ ἴρθῃι Ῥοηδπὶ ἴῃ ρδίϊδ, 

Ἐχμογίθίαν οογᾶάδ, γοίτὰ οὐ οοηβγηιϑέ 
ἴῃ ΟΙΠΠΪ ΟΡΘΙΘ οὐ [ὉΥΠΠΟΩΘ ῬΟΠΟ. 

1ὴ68 ΟθίθιῸ, ἔγαίγθβ, οὔδίθ Ῥγὸ ποθ ὶβ, 

αὖ [ΘΥτη0 ἀθὶ ουγγαῦ οὖ οἰδυϊπορθίασ Ποὺ 

οὐ δρυὰ τνοβ, 

Εὺ αὖ ΠΙὈΘΥΘΙΩῸΙ 80 ἱπρογίιηϊβ οὖ τη8]15 

ΠΟΙΆ; ΟῚ ΘΠΪΠῚ ΟΠηΐαχῃ οἵ ἢ 465. 

ΕἸΔ6115. δαύθιη ἀογαΐπαβ. δἰδ, ααἱ σοη- 

βγη θὶῦ τος οὖ οὐῶοοάϊοῦ ἃ τη8]ο. 

Οὐπῇ αἰ πηπβ δαύθμι 46 Ὑ0}15 ἴῃ ἀοτηΐηο, 

αοῃΐδη) 488 ΡΥΔΘΟΙρΡΙτηι5 οὐ ἔδοϊεϊβ δὲ 
ἔδοϊ θεῖ. 

Ἰουμηΐπαβ δυΐθιῃ αἰτὶραὺ οογᾶδ, γοίίτα 

ἴῃ οδυϊίαίθ ἀθὶ οὖ ρδέϊθηξι, Ομχ []. 

ΤΠ) οπαηὐϑηβ δαΐθιη γοδὶβ, ἔγδύγθβ, 

ἴῃ ΠΟΠΪΩΘ ἀογηΐηὶ ποίττὶ [Ιοἴα ΟὨΥ ΓΙ, 

αὖ [Ὀ γδ8 015 τὺ ΔὉ οὐπηὶ ἔγαίσο δτη- 

Ὀυϊδηΐθ ἱπογάϊημαύθ οὖ ποὺ [Θουηἀυ Τὴ 

ἐγϑ Ὁ] 0 θη 4α8ηῚ ΔΟΟΘΡΟΙΙΝύὺ ἃ ΠΟΡ]5. 

ΤΡΙ͂ ϑηΐμα [Οἱ {15 ψφαθτηδατηο πηι ΟροΥ- 

ἰθὺ ἱπηϊδυ] ΠΟ5, οἶδ πὶ ΠΟ ἱπαπίοθεϊ 
[αὶ ᾿ΠΕΘΥ γΟϑ, 

ΝραὰΘ ργαύϊβ ῬΡ8η6ΠῚ ΠΙΔΠ ΔΘΑ ΥΪΠΊΠ15 

ὯΡ δίᾳαο, [64 ἴῃ ἸΔθΟΥΘ οὐ ζαύϊρ δέϊοῃθ 
ποοίθ οὖ αἴθ ορϑύδηΐβθβ, "8 4.61) τθ- 

{{γὰπὶ ΟΥ̓ΔΥ ΔΙ ΘΠΊΙΒ ; 

Νοη 481 Ποη ΒΑΡ ΘΥπη5. ροέξοία- 

θη; [6 ταὖ ποβιπδύ ἰρίοβ ἔουπηδηι ἀ8- 

ΥΘΙΠῸΒ ΨΟΡῚΒ δα ᾿τηϊδη ἀπ ΠΟ. 
Νδπι οὺ πὶ δἰίθηηιιβ ἀρ τοβ, πος 

ἀθῃηυῃ Δ δπη5 γοδῖβ, παοηΐδη [1 415 
ΟΠ ΤᾺ] ΟΡΘΙΔΥΪ, πΠ66 τηϑηάαορί. 

Αὐαϊπηαβ Θηΐπὶ ἰημΐθυ τὸβ 4αοξάδῃ 
Δι θα]δηΐο5 ἱπααϊθίθ, ἢ1}1] ΟΡϑυδηΐθβ 

[δ ουτϊοία ἀρθρηύθβ: 

ΗΒ δαύθπι ααΐ οἰπβιηοαϊ [απὸ ἀθπαη- 

ὑἰϊδηαὰβ οὖ ΟὈΓΘΟΥΔΙηὰ5 ἴῃ ἀοπιηο [θα 

ΟΒ το, αὖ απ [ΠἸΘπέϊο ορουδηΐθβ [ἀπ 

Ρϑῆθια τηϑηἀποθηΐ. 

ΟῸΚ δαΐθπι, ἔγδίγθβ, ποθ ἀβῆσθυθ 

Ῥθη6 ἔαοϊρηΐρ. 



542 2. ΤΕΠΙΒΕ ΘΚ  , 8. 

ΠΙ, 14. ἴτῃ Ἰαθάϊ ἤναβ πὶ υὔηιάιε)άϊ ναύγαα ἀπίαγδιησηα ἐπαίνη {πὅ5 

θόκῦβ, ἐβδῆα ραίδυ )]άϊ π](}}) ἘΞ Ὀ]απάἀϊ ἢ ἴχγὶβ τηϊί ἢ Ἰπηηα, οἱ 

σα Πτατηάϊ [ἸΚ, 

15. 981} πὶ [ναἱνὰ ἢ]απα [71Π8] γῇ} π)} ἀϊΠ, αἷκ ἐ8] χ] ἢ [νὰ Ὀγόίμδγ. 

10. Αὐμίμδη {Πῦὰ ἤιάπα, ραγαίγἐ 615 Ὁ ρἱθάϊ 'ζνὶβ σαναίν ἐμ [1η-- 

ἰθϊπῦ ἴῃ «]]άϊπι [δα ]πη ; [Γάπ) ἃ τ] ἢ 4]]άϊπι ἸΖνΐβ. 

117. δὸ ρό]οθίηβ πηθὶμάϊ μαπαάπ Ῥαν]άμβ, ἐπαΐοὶ Ἐ ΠΠῸ Ὀαηᾶνὸ ἃπᾶ 

δ᾿] 1π| Αἰἱρ [Δ] (τη) Ἐ πηοὶπάϊμ. να τηβ]]8. 

18. Απίβ ἔγάυἠίηβ ἀπηίαιῖὶβ ἰὁΓαϊβ. ΟἸχ άπ ταϊτῃ αἱ]άϊπι Ἰζνυΐβ. 

Αἰἴηδη. 

θὰ ΤΠ []ὐποικάϊαπη αηίπαγα υδβίάσθῃ. 

Ὁ ΤΙΝΊ ΠΑΤΑ ἐμοὶ {απ ήτο ς 

ΙΪ, 1. Ῥαν]ὰβ ἀραὐϊῥαύ!αβ ΟΠ άπ5. ἴδ αῖβ Ὀἱ ἀπαθαίηϊ σαΐ!β η85- 

7δηα15. ἀπῃ[Ἀ115. 18 ΟἸγ άπ ἰδἰῖβ, νϑηάϊβ αηίαγάϊζοβ, 

ὦ. Τομπηδύϊῃαϊάμι νὰ} {ἢ Ὀᾶγηα ἴῃ σα]ϊάπθοϊπάϊ. Αηϊ5, δὐτηάϊο, 

δανδίνιϊ ἔγαιη. σαΐμα αὐἰζίῃ (πῃ Ἀγαπηη8) δὰ ΟἸγάα ἰδία ἐτάυϊη 

ἈΠ ΔΥΔΙΏΠΊ 8. 

9. ϑναίνδ θα ὑμπὰκ [4]]4ῃ ἴῃ Αἰδαϊ ὁπ ρα] θ᾽ πη α5 Μακιαδη()ά 185 Ἐ, 

οἱ αύγ πα άϊ5. [ιηἀϊπι, οἱ δηὐμαυ]οικὸ ηἰ 1ἀϊβ]άϊπα, 

4, ΝΙΠ-ὑμδη αὐ ην ἀϊηα [Ρ1Πὃ [Δ σαθαύγἰναύναδ ἀπαϊ]άυ(ά χὰ Ἐ, 

1πὅ6] [ὁκηΐπη. δα Ὁ] Δ η ἃ τπηα]8 ὑπάπ ἐπηγθὶηάϊ σαΐῃβ {μϊχάϊ νἱίδη- 

ἀβίη ἢ ἴῃ ρα]άυθοϊηάϊ, 

ὅ. Αἰμίμδη «πάϑὶβ Ἐ ἸΓῸ Δηδθαίηά 5. ἐγαΐηνα ἀ8. Ὠγάἀϊη]διημηα ἢάϊγ- 

{τη 781} την 1}61η Ἐ σὐαάϊ 141} ραϊάπθοιηάϊ ἀπμϊηἀαγνοῖ(άϊ, 

6. ΑΓ {μάϊπιοὶ (πηάϊ αἰαίνζιάϊ ἀϑναπαϊάδάπθη ἀὰ Ιάπίανάἀπγ 6] η, 

ἴ. γῃη|Ὥδαηαδηβ νἱίαη. νἱδα] 0] Ὁ5, εἰ Ὁ ἔτ  ]αηάδηβ πἰῃ νᾶ 
γοα]απα πἰΐ να [{Ἰπ0]Δπά. 

8. Αὐβίμδῃ νἱΐαμῃ ἢ, ὑπαΐοὶ σα τ νιϊόΐῃ, Ἰαθάϊ Ὦνὰβ8 ἴ5. υἱἱὸ- 

ἀοὶρὸ Ἐ Ὀγυκοὶίῃ,Ἐ 



2. ΤΗΕΑΚ. 8, 14 -- 1. ΤΙΜ. 1, 8. 

ΠῚ, 14. Εἰ δέ τις οὐχ ὑπαχούει τῷ λό- 
γῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον 
σημειοῦσϑε καὶ μὴ συναναμίγνυσϑε 
αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῆ᾽" 

15. Καὶ μὴ ὡς ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑε, ἀλ- 
λὰ νουϑετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 

10. Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης 
ϑῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν 
παντὶ τρόπῳ. ὃ κύριος μετὰ πάντων 
ὑμῶν. 

17. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύ- 
λου, ὅ ἔστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἔπιστο- 
λῆ᾽ οὕτως γράφω. ὑρρρ Πύς 

18. Η χαρις τοῦ χυρίου ἡμῶν ἾἿ1η- 
σοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 

(μήν. 
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Θυοὰ [Ἰ ααΐβ ποη ΟΡοραϊς γϑῦθο ΠΟΙ ΕΟ 

ΡΘΙ Θρ [ρα] τὰ, πὰηο ποίαὐθ οὐ ΟΠ ΘΟΠη- 

ΤῊ ΓΟ ϑὶ οὐπὶ 110, αὐ οοηΐαηδαΐαυγ: 

ΕΔ ποϊϊέθ φαδί! ἰηϊπηϊοα τι οχὶ [Εἰ πιδγο, 
[οἀ σουτὶριύθ αὖ {γαύγθιη. 

Ιρῖδ δαύΐθμι ἀουηΐπιιβ ῥδοὶβ ἀθὺ ψοθὶβ 
ῬδΟΘΠῚ [δ ρ᾽ θυ πϑτη ἴῃ οτηηὶ ἰοοο. Ὠο- 
ΤΩΪΠῸΒ ΟΌΠῚ ΟΥ̓ ΌΙΙ5 ΤΟΡΪ5. 

ϑαϊαύδοϊο τηθᾶ πᾶπα Ῥϑ.]}, χαρά ο[Ὁ 

Πρηατη ἴῃ Οπηπὶ Θρ [τὰ] : ἰδ (Οὐ]Ρο. 

ατδύϊα ἀοταϊηὶ ποτὶ [οἷα ΟΕ οὕτα 

οὔθ. ΟΡ Ϊ5. 

[Πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα [ἐπληρώϑη] ἐγράφη ἀπὸ ᾿Δ4ϑηνῶν.] 

ΑἹ ΤΙΜΟΤΗΒΌΝ 1. 

1,1. Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰ1η- 
σοῦ χατ᾽ ἐπιταγὴν ϑεοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
χαὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 

2. Τιμοϑέῳ γνησίῳ τέχνῳ ἕν πίστει. 
χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς 
(ἡμῶν) χαὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν. 

8. Καϑὼς παρεχάλεσαά σὲ προσμεῖ- 
γαι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμεγος εἷς Μα- 
χεδονίαν, ἵνα παραγγείλης τισὶν μὴ 
ἑτεροδιδασχαλεῖν 

4, Μηδὲ προσέχειν μύϑοις χαὶ γε- 
γεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις 
παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰχονομίαν ϑεοῦ 
τὴν ἐν πίστει" 

ὅ. Τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας 

ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καϑαρᾶς χαρϑδίας χαὶ 
συνειδήσεως ἀγαϑῆς καὶ πίστεως ἀνυ- 
ποχρέτου, 

θ. Ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπη- 
σαν εἷς ματαιολογίαν, 

7. Θέλοντες εἶναι γνομοδιδάσχαλοι, 
μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε 
περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 

8. Οἴδαμεν δὲ, ὅτι χαλὸς ὁ νόμος, 
ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 

Ῥδαϊαβ ΔροίΓο]α5. [ἴα ΟΕΥ ΓΕ [Θουη- 

ἄστη ἱπηρουΐατη ἀδὶ [ἰγαύουϊβ ποίει οἱ 

ΟὨΥΙΓ Το, ρϑὶ ποίϊγδο, 

Τιπιοίμθο ἀἸ]θοίο ΕἸϊο ἰηῃ 46. Οτγαίία 

τη ϑυϊοοτάϊα οὖ ρᾶσ ἃ ἄθο ρϑίϊθ οἱ 

ΘΒ ο Τρία ἀοτηΐπο ποίέτο. 

Βιοαῦ ΤΟΡΔΥΪ ἐθ πὖ ΥΘΙΏΔΠΘΓΘ5 ΕΡΗΘΙΪ, 
ΟΌΠῚ 6 πὶ ἴῃ Μϑδοθαοηΐδηη, αὖ ἀδηυη- 

{8785 ααϊθυβάδηι π6 δ]ὑο᾽ ἀοσογοηΐ 

Νραιθ ἱηὐθηάουθηῦ [Δ Ρ0]15 οὖ ρϑηθᾶ- 
Ἰορ]β ἰῃὐουτηϊ ηδύϊβ, αὰ86 Δαδο[0Π83 

ΡΓδοίλαηῦ τηϑρὶβ ααδπὶ 86αἰΠσδίϊοπθια 
ἀδὶ αα86 οἰξ ἴῃ ἢάθ. 

ΕἸΩΙ5. δαύΐθια Ῥγδθοθρίϊ οἰθ οαγίίαβ 48 

ΟΟΥ̓άΘ ραχο οὖ σοηῃί[οἰθηξία, θομα οὐ 46 

ποη Βοίδ: 

Α ααϊρθυβ ααϊάδη Δ ΌοΘυσϑηΐθβ ΘΟηΥΘ [ἢ 
[απ ᾿π υϑῃ]] αι Πη, 

Ὑο]θηύαβ. οἱ Ἰθρὶβ ἀοοίουτβθβ, ποῃ ἴη- 
{616 ρθηΐθβ πθαὰθ απ86 Ἰοφαπηίαῦ ΠΘ4116 

ἀρ ααϊθὰβ δἰβυτηδηύ. 
Βοίτηαβ δαΐθηη ααΐα θοπᾶ οἱ ἰθχ, [ἴ 

ααΐϊβ οἃ Ἰοριὀπιθ αὐδΐατ, 
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Ι, 9. ]ϊαηαβ. (πδΐ8) ἢ, ὑπαΐθὶ σαγϑιέδιημηδ, νἱἐδὲῃ πἰ Ὁ (Ὁ, ἃκ 

ν᾽ υδαα]άπ(ἀϊπ 18} πηΐα]άϊπη, [74] πη] άϊπι Δ} ἐταναύτῃξάϊμη, [188] 

ἈΠΑΙγκηάϊπη 781} ἀϑν οὶ μάϊμη, δἰΐαηβ Ὀ]ΠΙσρναπᾶδμπι 18} ἀϊξ μοῖηβ ὈΠρρ- 
γαη δ), Τ]ΔΠΏ8Π5 ΤΥ γ] Δ Π 48Π|, 

10. Ἡδηδιη ἕ, τηϑηηδηβ σαι ῃϊνδηᾶδηι, ΠΠπρη απ, πἰαγναγαπμι, 78} 

αθάϊ ἢγὰ 417 Ἐ {π|Ζάϊ μάϊοη 14 δἰ πάϊ δηἀ[δηάαηά, 

11. 8561 10 Ἐ ὈΪ αἰνασρ! νυ] πάπβ ἐπ|8 δυδαρίηβ σαί, ἐπαίοὶ 
θαϊνάπάϊ! ἢ ΤΓῸ τη 18 ; 

12. 781} ἀν]]]αδ᾽ ἐπαιηπια Ἰη[νἱπι μ᾽ ηάϊη ταὶκ ΟὨτ άπ ἰδία ἐτάα- 
1 ἀπίδυδηημηα, ππίβ ρα] ]αηάδη τηκ ραμυρίάα, ραίαϊ)απαβ ἴῃ 

Δηαἀθδἢί7 ἃ, 

18. ἵκοὶ ξαύτα νὰβ νδ]απιδιαηβ. [8 Ὑγακβ 48} αὐουϊΚαπηᾶβ, ακοὶ 

σϑδυμη 1 {Π5 να8, αηὐᾶ πην[ἰαη 5. σαΐαγίαα ἴῃ πἀπρα]άπθεϊηάϊ. 

14. ἴῃ αἰανδιπ᾽ ἘΞ Δη 5. ἔγάυἠϊπθ (πῃ [Ἀγ7158} ταἱ {ἢ ρα]άπθείπάϊ 78} 
βρϊαϊῃνάϊ {πϊχάϊ Ἰὼ Ομ τά. (ἴ(ι). 

15. Τιῖρρν {μαΐία ναύγα [1Δ}} ἃ]]ἀϊζὸβ. δηδδηστηἑάϊβ ναϊγέ ἢ, ὑπαίοὶ 

Ομ τα5. ἴδῆιβ. Κναπι ἴη ἐπδιηπηα, [αίτῃγάαμ. ἐταναύν ξδηβ παβ͵αη, ἰμϊ- 

Ζ661 ἔπ Π}15 1πηὶ ἹΚ. 

10. ΑΚΕοὶ ἀπίῃ ρσϑαυτηάϊ: ῃβ ναυῦ, οἱ ἴπ τηῖβ {γα π  ϑηηπηδ, δἰάα- 

δἰ δα] ΟΠΥΠὰ5 Ἐ ἴδαβ. 4114 ἀβθϑι[πθίη ἀὰ ἐγ ΠἈμέάϊ ἐμάϊπι, ζᾶ Ἐ δπᾶ- 

γδλγ μά! νϑίαη ἀπ ρα]άσ θ᾽] ἵμηπια ἄπ ΠἰΡάϊπάϊ ἀϊνοϊπόδη. 

11. Αὐμίμαη ὑπίπάδηα ἀϊνὰ, υπαϊ]νδηδιημηα Ἐς πηρϑία! γα δ πὰ 

ἀϊπδιητηὰ ἔγδἀδιημηδ Ἐ σαΐμα [νου ηα 18} να] πὰ8 ἴῃ δ] ἀϊη5 Ἐ ἀϊνᾶ. 

Αἰηδη. 

18. Τὺ δηαθαίη δΔηδῆϊμα ἐμαβ, θαυ] Τοϊπηδύς μαι, Ἐ ὈΪ ἐπάϊτη 

[[αὐγ4] [αύγ[ηἰναηάδιι ἃπα ὑμὺκ ργαύξι]απι, οἱ ἀνίαράϊβ ἴῃ ἐπάϊμ 

ἰμαία σοαὺ ἀγαύ νι δίῃ, 

19. Ἠδθδηαβ ρα]άπθθίη 14} ρόδα π ἐΠνΠ}6]η, (μ]Ζάϊοὶ (απηάϊ δἵ- 

[κ᾿ αθαηάδηβ ὈΪ ραϊάπθοιίπ πακναᾶάϊ ναὐύχέμαη, 

20. Τηζδοὶ ΤῸ Ἡγπηδίηάϊι5 184} ΑἸαἰΚβαπάχιιβ, {πδηζθὶ δηδία ἢ 
ϑαίΐδηϊη, δἱ ραίαϊ χ᾽ ἀϊηδάμπ πἰ να]δηηδιἼδη. 

Π, 1. ΒιΙά7α πὰ ἔγαμλ Ὁ 4115. ἐάπ)απι ὈΙἀ05, ἀϊῃίγ πίη, ΠΠ θἰπίηβ, ἂνῖ- 



4. ΤΙΝΡ Τ᾽ θ.:::3. 1, 

Ι, 9, Εἰδὼς τοῦτο, ὅτι διχαίῳ νόμος 

οὐ χεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάχ- 
τοις, ἀσεβέσιν χαὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀγο- 
σίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ 
μητρολῴαις, ἀνδροφόγοις, 

10. Πόρνοις, ἀρσενοχοίταις, ἀνδρα- 
ποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρχοις, χαὶ 
εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούση διδασχαλίᾳ 
ἀγντίχειται, 

11. Κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης 
τοῦ μαχαρίου ϑεοῦ, ὃ ἐπιστεύϑην ἐγώ. 

12. Καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώ- 
σαντί με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν, 
ὅτε πιστόν μὲ ἡγήσατο ϑέμεγος εἷς 
διαχογνίαν, 

18. Τὸ(») πρότερον ὄντα βλάσφη- 
μον χαὶ διώχτην χαὶ ὑβριστήν᾽ ἀλλὰ 
ἠλεήϑην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπι- 
στίᾳ, 

14. Ὑπερεπλεόγασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ 
χυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης 

τῆς ἐν Χοιστῷ ᾿Ιησοῦ. 
15. Πιστὸς ὁ λόγος χαὶ πάσης ἀπο-- 

δοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλ- 
ϑὲν εἷς τὸν χόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶ- 
σαι, ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ" 

10. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήϑην, ἵνα 
ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰη- 
σοῦς τὴν ἅπασαν μαχροϑυμίαν, πρὸς 
ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν 
ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

17. Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἱώνων, 
ἀφϑάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ ϑεῷ, τιμὴ χαὶ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώγωνγ᾽ 

ἀμήν. 
18. Ταύτην τὴν παραγγελίαν πα- 

ρατίϑεμαΐ σοι, τέχνον Τιμόϑεε, κατὰ 
τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, 
ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν χαλὴν 
στρατείαν, 

19. Ἔχων πίστιν χαὶ ἀγαϑὴν συνεί- 
δησιν, ἥν τινες ἀπωσάμεγοι περὶ τὴν 
πίστιν ἐναυάγησαν" 

20. Ὧν ἐστὴν Ὑμέγαιος χαὶ ᾿.4λέ- 
ξανδρος, οὺς παρέδωχα τῷ σαταγᾷῷ, 
ἵνα παιδευϑῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 

ΟΠ, 1. Παραχαλῶ οὖν πρῶτον πάντων 
ποιεῖσϑαι δεήσεις, προσευχάς, ἐγτεύ-- 
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Βοίθηθ ΒΟ ααΐδ, ἰα[Ὁ πορ οἵδ Ἰοχ 
Ῥο[τύα, [6 1ηϊα [5 δὲ πο [ὉΡαἰε15, ἰπ- 
ῬΙ5 δῦ ρϑοοδύουθιιβ, [Ὁ] ϑυδίϊβ οὐ δοῃ- 
ὑδτηὶη 15, Ῥδύγι οἱ ἀ15. οὐ τηδένι οἱ αϊ5, Βοχηὶ- 
ΟΙαΙ 5, 

ΒΌΓΏΪΟΔΤΙἾ5, ΤΠ] ΟΌ]ΟΥΤ οοποῦθίξογί- 

Ῥαβ, Ρ]ΔρΊΥ5, τπρηαδοῖθιβ, Ῥϑυϊατίϑ, 

οὐ ΠἸ αυἱὰ Αἰϊαα [ἀπ86 ἀοούγϊηδιθ δάγϑ- 
[αὔὰΐ, 

86 οἰ [Θοπη απ ουϑηρ 6] πιπὶ ρ]ουὶδ8 

Ῥθδῦ ἀθὶ, χφαοα ογθάϊθαμι οἱ τ] ῃ]. 

αγδύϊαβ ἃροὸ οἱ ααἱὶ τη6 οοηξογχίανίὑ, 

ΟὨτ Γο Τρία ἀομηῖπο ποί[χ0, ααΐδ, ἢ Θ]θτα 

Τὴ8 ΘΧΙΓτηανὶῦ ῬΟΏΘῊΒ ἴῃ τηϊ] [Ὁ67]10, 

Θυ ρῥυΐὰβ ἴὰϊ ὈΠΔΙ ΡΠ Θτη5 οὐ ροσίδθ- 

Οαΐον οὖ οοπὐππηθ] οί, [64 τη] [το - 

αἴδπι οοη δοιύπβ (τη, ααΐδ, ἱρηογδπ5 ἔθοὶ 

ἴῃ ἱπουϑααύδΐθ ; 

Θαρογδθαπᾶάδνυιῦ δαΐθπι ργυδύϊδ, ἀοτηϊηΐ 
ΠΟΙΟῚ οὰπὶ ἀρ οὖ ἀϊ]θοίϊοηθ απδθ οἰ 

πη ΟΠ ο [οἴα. 

ΕἸΔ46115 ἴθυηο οὖ οχηηὶ ϑοοδρίϊομθ 

αἰρμαβ, ααἰα ΟΠυ 5 [Θὰ σνϑηϊῦ ἰῃ 
απο τηὰπάστη ρθοσδύουθβ [α]νοβ ἴϑοθυθ, 

ΘῸΟΤΌΤΩ ῬΥΠΙΒ. ΘΡῸ [ἈΠ]: 

δορὰ 1460 τη θυ] σοσά δ σΟΠ δου 5 

[ἀπὰ, αὖ ἴῃ Π16 ῬΥΠΊΟ οἰδοηαογούὺ ΟΠ [{π8 

ΤφϑῸ5 οἸηηθιη ρδύϊθηἰΐατα, 84 ἰηξουπηδ- 

{]0Π 6 ΠῚ ΘΟΥΠπὶ αἱ ΟΥΑΙ ΠῚ (ἀπὸ 1111 ἴῃ 

γἱύαπι δΔοίθ "8 Π1. 

ἨΘΡῚ δαΐθιη [ΔΘΟΌ]Ο απ], ἱπηπιοσύδ]] 
ἰην} {1011} [οἱ 460, ὨΟΠΟΥ οὐ ρ]ογίδ ἴῃ 

[θοῦ [ΘΟα] ΟΣ ΠῚ, 8 Π6Π. 

“Ἤοος ργδϑοθρύαμπι Θουη 6 η40 εἰ], ΗἸ] 

Τηποίμθθ, ἰθοαπάπτη ργδροθάθηΐθβ ἴῃ 

{6 ῬΙΌΡΘὐΐα5, τὖ τα ]Ἰθ5 ἰπ 1115 ΒΟΠ8ΠῚ 
τα 181, 

Ηδθθη5 Πάρι οὐ θοηδη ΘΟΠΓΟἰ θη 8Π1, 

ααδη αυϊάδπι ΤΘρΘ]]θηΐθ5 οἶἰσοᾶ ἢ46Πὶ 

πδαΐγαρδυθτιηῦ: 

Εχ χα οἵ Ἡγιηθηδθαβ οὐ Α]6- 
ΣΧΘΏΔΘΥ, 405 ἐγϑαϊαϊ [αΐδηδθ, αὐ ἀϊοαηύ 

Βοη Ὀ]ΔΙ ΡΒ θιη 818. 

ΟὈίβουο ἰρίψαν ῬΥΐπη0 οπτηΐππὶ ἢοΙΐ 
ΟὈΙΘΟΥΔΌΙΟΠ65, ΟΥ̓ΔύϊΟΠ65, ρο[{α]αύζομ 88; 

90 



546 2 ΞΈΕΞΘΟΥ: 

᾿ὰ48 ἔγαπ 81} ἀ1π ΠΠΔΠΏΠ ΠῚ, 

Π,.2. ῬΥδη ἐπ᾽ πάδηδι 4} ἔγαμη δ]] ἀϊπιὶ {μάϊπη ἴπ πἰαγαίἅπ νἹ[Δῃ-- 

ἄδηι, οἱ [Π᾿Πανδηάθίη 184} Ἐ [αἰ] 10} Ἐ Ὀάπάϊπηα, ἴῃ 4141] σαραάοίη 8Δῃ 

βδυϊαα]α. 

39. Τπαίυῃ- δὴ ΤῸ σὐα 180} δηδδηδπη ἴῃ δηᾶναίγ ῃ)]ὰ Π85]8 6 15 

ὈΠΙΔΥ5 σαίῃβ, 

4. 8861 Δ]]1Δ 8 τηδη8 ν1}} σδηϊίδῃ 741} ἴῃ Ἐ αὐ καηίη)α [ἀη}ὃ5 Κνϊπηδη. 

5, Αἰἴπβ ἃ11Π15 ρας ῃβ, ἀΐῃβ 7.1 τηϊαἀιπηη 58. σαςῃβ 18} ΤηΔηη8, Π]8Δη- 

μα ΟἸε5 ἴδίιβ, 

0. δὲ ρὶραπάβ {κ {ΠἸΡΔη δηαασαύμἐ Ἐ [δύ 4114η5, νοϊἐνδάβίη 

Π]8] 8 [νἀ πι, 

ἡ. θὰ {πδιηπιθὶ σαί 15. ἴπῃ ἵκ πιδυ] απ 5. 18} ἀραύαύ!α5 ([αη]8 

Κυιύπα ἴῃ ΟΠν άπ, πὶ ᾿᾿πρ8.}, [ἀν οῖ8 ἐπ ἴῃ ρα]άπθοίπάϊ Δ ἢ 

(ιη]άϊ. 
8. γη|άπ. πὰ ναίγϑηβ Ια ] πη ἴῃ Α]]ἀϊπι [8.4 1πΔ π5μα ἤηάδη8 {ν]Κ-- 

πὸ5 Βαπάπηβ ἴπὰἢ ἐπναί θη 14} ἐν οὶ ; 

9. απ] οικὸ 14} Κνυϊηηβ ἴῃ ραίοίθιηάϊ Ὠγάϊη]άϊ τ ἢ ρανυα]ὸη 

781 Ἰπδηρθίη , [οἰ ) πα θίηβ ΚΟ ἢἰ ἴῃ Πδῃίοηι ἀϊῃ μάπ ρα! μα Ἐ ἀϊ{}-- 

ὑπάπ τη κυθιαμι ἀϊ πάπθ γῇ] πὶ ρσαϊ(α)υθάϊπῃ Ἐ, 

10θ. ΑΚ {μαΐοι σδαῦῦ τ Κνϊηδπι σαμάϊϊαῃαροιμη σαΐῃ Ὀ] δέῃ ἐπα "ἢ 

ναύν νὰ σΟαδ. 

11. Κνιπὸ ἴῃ μάπμοέηάϊ Ἐ ρα] ἀϊ5]άϊ {1κ ἴῃ 4]1ἀϊ υμάαπ(δἰηάϊ. 

12. ἴτῃ ρα!άϊβ) απ Κνϊπόη πὶ υδ]άπθ᾽α, πἰ(8) " ἐγάυἠϊηδη ἑαύγα ναίνϑ, 

αἷς νἱίδη ἴῃ ὑπαμάϊπάϊ Ἐ, , 

15. Αἀδιη ἄπκ ἔγταμηα σαάϊρδηβ ναγί, ἐπαίῃγὸ ἢ Αἰννὰ. 

14. 728} Αἀδιη πὶ γαυίῃ πϑ]αἰδίμβ, 10 Κυϊηδ υδ]αΐδάα ἴῃ τη{8--. 

ἀξαάϊ νᾶγίῃ. 

15. ἴῃ φαηὶ ἢ ἐπαίνῃ θαγπὸ ραθαύνίη, ἰαθάϊ ραίξαπάαπᾶ ἴῃ 
βθαϊάυθοιϊηάϊ 4} ταί νάϊ Β΄ 741} νϑι μι 0Ππάϊ τα] σα γα  ]) δἰη. 

ΠῚ, 1. Τυῖσον ἐπαΐα ναύγα : Ἰαθάϊ ἢναβ δἱρι[Καύρϑίηβ βαίγπϑιτ, ρα 5 
ναύγνν]5. ραν πϑ(}. 



1. ΤΙΜ. 2, 2---8, 1. 

ξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀγ- 
ϑρώπων, 

Π, 2. Ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν 
ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον χαὶ 
ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσε- 
βείᾳ καὶ σεμνότητι. 

3. Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεχτον 
ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, 

4. Ὃς πάντας ἀνϑροώπους ϑέλει σω- 
ϑῆναι καὶ εἷς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας ἐλ- 
ϑεῖν. 

ὅ. Εἷς γὰρ ϑεός, εἷς καὶ μεσίτης 
ϑεοῦ χαὶ ἀνθρώπων, ἄνϑρωπος,] Χρι- 
στὸς ᾿Ιησοῦς, : 

θ6. Ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ 
πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, 

ἡ. Εἰς ὃ ἐτέϑην ἐγὼ χῆρυξ καὶ ἀπό- 
στολος, ἀλήϑειαν λέγω, οὐ τνεύδομαι, 
διϑάσχαλος ἐϑνῶν ἐν πίστει χαὶ ἀλη- 
ϑείᾳ. 

8. Βούλομαι οὖν προσεύχεσϑαι τοὺς 
ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας 
ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς χαὶ διαλο- 
γισμῶν" 

9. «Ὡσαύτως χαὶ γυναῖχας ἐν χατα- 
στολὴ χοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφρο- 
σύγης χοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμα- 
σιν ἢ (Ξ-: καὶ) χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ 
ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 

10. .1λλ: ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγ- 
γελλομέναις ϑεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγα- 
ϑῶν. - 

11. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανϑαγέτω ἐν 
πάση ὑποταγῇ" 

12. Γυναιχὶ δὲ διδάσχειν οὐχ ἐπι- 
τρέπω, οὐδὲ αὐϑεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ 
εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 

18. ᾿δὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσϑη, εἶτα 
Πῦύα. 

14. Καὶ ᾿δὰμ οὐκ ἠπατήϑη, ἡ δὲ 
γυνὴ ἐξαπατηϑεῖσα ἐν παραβάσει γέ- 
γογεν. 

15. Σωϑήσεται δὲ διὰ τῆς τεχνογο- 
γίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει χαὶ ἀγά- 
πῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 

ΠῚ, 1. Πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις ἐπισχο- 
πῆς ὀρέγεται, χαλοῦ ἔργου ἐπιϑυμεῖ. 
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ργαύϊαυαμι δούϊοΠ65, ῬΥῸ ΟἸληΐ 15 ΠΟΙΩΪ- 
Ὠΐθα5, 

Ῥγοὸ τορὶθαβ. οὖ ουηηΐθι5 ααΐ ἴῃ [Ὁ}]}- 
πηϊδαύθ [αηὐ, αὖ ααϊοίαπι οὐ ἐγϑηα}} } 81 

σἱύϑ) ΔρϑΠ 5 ἰῃ ΟΠΊηΐ ρἰθύδίθ οὐ οδίο- 
ἰδίθ. 

Ηοο δηΐπὶ Ῥοηὰπι οἵδ. οὗ δοσθρίσμῃ 
Θοτϑιη [ἀἰνδίοσθ πο[γ0 460, 

Θυϊ ομμηθ5 Ποιηΐηθ5 σαἱϊύ [αἶνοβ ἢοχὶ 

οὐ δα δρηοηθπι νου ϊυα ΒΒ ὙΘΏΪΓΘ. 

[Ππὰ5 Θηΐπὶ ἄθαβ, ὑπὰ5 οὐ πιϑάϊδίου 

ἄἀοὶ οὐ ποιηΐηπαπι, ποιὸ ΟΠ 5 [οἴα5, 

αὶ ἀραῖς τϑἀθιηρύίζοπθϑηι [ϑπιθὺ ἱρ πὶ 
ῬΙῸ ΟΠ 5, ὑθ[τἰπηοηΐϊαπιὶ ἰθηιρουθ5 

[α]5, 

Ιῃ απὸ ρῥο[π5 τη ΘρῸ ῬΥΔΘαϊσδίουῦ 

οὐ δροίο]αβ, σου αΐθπι ἀἶθο, ΠΟῚ Π]6η- 

(ἸοΥ, ἀοοίοῦ ρϑηΐίαπι ἰη Πά6 οὐ νογἰἰαίθ. 

ὝΟΪΟ ΟΥ̓ΡῸ ΥἱΓῸΒ ΟΥ̓ΔΥΘ ἴῃ ΟΠΊΩΪ ΙΟ6Ὸ 
Ιουσαηΐθβ ρυῦᾶβ πιϑη8 [1η6 ἰτῷ οὖ ἀϊ5- 

οορύδίϊοῃθ ; 

ΘΙ ΠΥ οὐ τη] ΘΓ 5 ἴῃ δ Ὀϊα οτηδίο 

οὐπὶ σϑυθουσηᾶϊα οὐ [ορτιθέδίύθ οὐμϑηΐθβ 

[6, ΟΠ ἰπ ΤΟΥ ΟΥΪ 5 δῦ δΔυχο δαὺ 

τηϑΊρ Υ 15. γὙ6] γϑίζθ ρυθύϊο (8, 

δρᾷ αυοά ἀδορθῦ τη] 16 γ65 Ργουη θηΐα8 
Ῥἰθύαξθπι Ρ 6 ορϑῖᾶ Βοηᾶ. 

Μυοῦ ἴῃ ΓΠΙϑηὐο ἀϊοαῦ οὑπὶ ΟΠΊΩΪ 

[ΙΘούϊοπ6: 

Τούθτο δαΐθπι ΤΩ] ΟΥϊ ΠῚ ῬοΥἰ ο, 

ΠΘαᾺΘ ἀομηϊηδηὶ ἴπ σἰσαπι, [οαἃ ο[θ ἴῃ 

ΓΙ ηέϊο. 

Αἄδηι ΘηΪΠῚ ὈΥΪΠΙᾺΒ 

ἀοίηἀθ Ἐνδ. 

Εῤ Αἄδπιὶ ποη οἱ [ράποξαβ., τη] ]16 1 

δαΐοηι (οἀπούία ἴῃ ργδουδγιοδίίομθ ξαϊ, 

ζογταδίας οἱ, 

ϑΔΙνδἰδαν δαΐθηι Ρ6Ὶ ΠΟΥ σ6Πη6- 
γδίϊοηθηη, [1 ρϑυπιδηίουϊηὗ ἴῃ ἢ46 οὐ ἀϊ- 

Ἰϑοίΐομπθ οὖ [απουϊβοδίϊοηθ οὐτὰ [Ὁ Τ16- 

αΐθ. 

ΕἸ46115 [ουπῖο Κ1 ααὶϊΞ ορίΓοοραίαπι 

ἀράογαῦ, Ὀομαπι ορὰβ ἀοίϊἀογδαύ. 
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1,2. 5ΚΑ] πὰ αἱρικαύραβ πηραίαίνηδαάβ ἘΞ νἱίδη ἀϊηάϊζὸβ Κνδηά!8 

θα, δηἀδίμδμέβ, ραυάβ, ἔγόςηβ, ραΐαύγβ, ρα[ρδάβ, 1ά181608 ; 

9. ΝΠ] Ἐ- νοῖπηδϑ, 21 [12}8]8.. ΔΚ 51 [Δ Κη5] Ὁ, πιο", 

πὶ [αἰ Πα ἼΚ5 ; 

4. ϑείπδιημια ραγάα γαΐϊα ἰλύταραρραπᾶβ, Ὀδῖπα μαθαπᾶβ αἵ- 

πιά πβ] απ ἀδηα. τϊ0}} 4116] Δηδν]]]οίη ; Ἐ 

ὅ, [τὰ Ἰαῦάϊ ῃνὰβ (οἰπαπιπια σαι ἄα ἔαύταραρραῃ πὶ τηᾶρ, ᾿νάϊν 

Αἰ ΚΑ] δ] ὅπ σας ρακαγάϊ 

0. ΝΙΓΙ]" πίυζαη (αὐϊάδπα Ἐ, Ἰθάϊ ἀπε αἰαυμάσ!ἢ8 ἴῃ [άπ δἵ-- 

ἀστα 1 πῃ μα] 15. 

. 5ΚΑΙ ἀὰπκ 18 νοϊνδαϊμα σῦάα Παρ ἔγαιῃ ὑπμάϊπη αᾶ, 6] ηἱ 

αἰανιαία!ϊ ἴῃ Ἰανοιῦ ἘΞ 14} Π]δΙ Πα, ἀπ Πα] {Π]η8. 

8. 94} να ἀϊακαύπιηβ ραυπάδηβ, π1} ἘΞ ΑΙ πα Κδηβ Ἐ, πἰ() Ἐ 

γϑίηδ ἢἸὰ Πα πη ἀδη8, π1} Ἐ δρ]άϊ ρα 4] Δ η8, 

9. Ἠδρδμηάδηβ τὰπᾶ σα]άπθοιηά 8 ἴῃ Ὠγάϊη])άϊ Ἐ ραμαραά!. 

10. {048} {πά]ῤ  {Ππὰπ ρακιαίἀϊηδάπ. διμα Ὁ 745- νὰ δηαθδμῃί)άϊηα 

πηρϑίαϊ πα ἀϊ νι! δ η8 Ἔ, 

11. Κνϊηδηβ [Δι] οἰκὸ σαυϊαἀόβ, πὶ ἀϊαθυϊὸβ, ραξαύγ]ὸβ Ἐ, ἐγὶρρ- 

γὸβ ἴῃ δ] Δ1ΠΠ}ἃ. 

12. Ιαϊκαύη)] 8 []άϊπα ἀϊπάϊχοβ Κυξηάϊβ ἀθδηβ, Ὀδύπμδη) γαῖα 

[αὐγταραρροαπάδηβ δ [δ]ηάϊπι ραν ἴτη. 

18. Τηάϊ ἀπκ ναῖ]α δηαθα μι δηάδηβ ρου Ἐ σὸάα ([15) ἐαϊγναύν.- 
Ἰδηα 78} ᾿πᾶπᾶρα θα] Πποἰπ (1π) Ἐ σα]άπθοϊπάϊ ἐπἰχάϊ ἴῃ ΟΠ άα ἴδία. 

14. Ὑπαΐα ἐπὰ5. πᾶ ]]8, νδη]δη 5 Κυϊπίδηῃ δὲ {ππ5 ἰργάαπ(ὸ ; 

15. Αἰμπέμδηῃ 7αάϊ [(ἀϊη)άπ, οἱ νἱάϊβ, πνάϊνα [κι]4 {Ὁ ἴῃ ραγᾶα 

σας 8. ἀϑιηϊΐδῃ, [6] ΤῸ δἰκκ]δβ]ὃ ραΐῃβ ΠΙΡαπαϊη5, [ἀὰ]5. 74} ἐὰ]-- 

σιῦμα [ἀη]08. ͵ 

10. «11 ππίδῃΐαθα  ταῖΚ}}5 Ἐ ΤῸ, ραριαθηβ γὰηδ, [δ ϑὶ Ἐ ραν }-- 

{1 Π|5 νυ} ἴῃ [οἸκα, ραγα! ηβ σϑαδημ 8 νυ ἴῃ ΔΒ, δἰάπρα 5 Ἐ 

γα {πάϊμη ΔΟρΊ]η], πηδυϊαβ Ἐ ναί ἴῃ {π]πα πη, ρϑ]άπθ! 5 ναυίῃ 

ἴῃ [αἰ νάμ, ἀηἀ πη λ η5 γαυίῃ ἴῃ γαυϊίμάμᾳ. 



1. ΤΙΜ. 8, 4---16. 

Π͵Ι, 2. Ζεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀγεπί:- 
λημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, 
γηφάλιον, σώφρονα, χόσμιον, φιλό- 
ἕεγον, διδαχτικόν, 

8. Μὴ πάροιγον, μὴ πλήχτην, ἀλλ᾽ 
ἐπιειχῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, 

4. Τοῦ ἰδίου οἴχου καλῶς προΐστά- 
μενον, τέχνα ἔχοντα ἐν ὑποταγὴ με- 
τὰ πάσης σεμγότητος, 

ὅ. Εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴχου προ- 
στῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας ϑεοῦ 
ἐπιμελήσεται; 

θ. Μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωϑεὶς 
εἷς χρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 

ἢ. Δεῖ δὲ χαὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν 
ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν 

-“ [ἐ 

ἐμπέση χαὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 

8. Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ 
διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχον- 
τας, μὴ αἱσχροχερδεῖς, 

9. Ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πί- 
στεως ἐν χαϑαρᾷ συνειδήσει. 

10. Καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσϑωσαν 
πρῶτον, εἶτα διακογείτωσαν ἀνέγκλη- 
τοι ὄντες. 

11. Γυγαῖχας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ 
διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 

12. “ιάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυγαι- 
χὸς ἄνδρες, τέχνων χαλῶς προϊστάμε- 

γοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 
18. Οἱ γὰρ καλῶς διαχογνήσαντες 

βαϑμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται 
χαὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

14. Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλ- 
ϑεῖν πρὸς σὲ τάχιον" 

1ὅ. Ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῆς πῶς 
δεῖ ἐν οἴχῳ ϑεοῦ ἀναστρέφεσϑαι, ἥτις 
ἐστὶν ἐκκλησία ϑεοῦ ζῶντος, στῦλος χαὶ 
ἑδραίωμα τῆς ἀληϑείας. 

10. Καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν 
τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, ὃς (Ξε: ϑεὸς) 
ἐφανερώϑη ἐν σαρχί, ἐδιχαιώϑη ἐν 
πνεύματι, ὥφϑη ἀγγέλοις, ἐχηρύχϑη 
ἐν ἔϑνεσιν, ἐπιστεύϑη ἐν χόσμῳ, ἀνε- 
λήμφϑη ἐν δόξη. 
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Ορογύθὺ θῦροὸ δρὶ [ΟΡ τη ἱπγθρυθ μη Π- 

ὈΠ]Θτι Θ 8, Πἶὰ5 ἸΧΟΥΪΒ γἰγατη, (ὈΡΥΪΏΠῚ, 

ΡῬταάἀθηύθπι, οὐπδίμχη, Βοίριύδ] θη, ἀο- 

ΟὔΟΥΘΙΏ, 

ΝΟ τὙἱποϊθηθιμ, ΠῸΠ ῬΘΙΘΕΓΌΤΘΙΙ, 

[6 πιοἀοίναχη, ποη ᾿ἰὐϊρίοαπη, ποη οα- 

ῬΙάαπ,, 

ὅδ ἀοπηαὶ ὈΘ6Π6 ῬΥδθροίθατη, Π]1Ὸ5 

Βαρϑηύθηι Γαθάϊέος ΟΠῚ οὐηηΐ οδίμιὐαίο. 

Ν᾽ ααἷ5 δαύθπη ἀοτηὰϊ [86 ῥγδθϑί[8 
πθίοϊῦ,, ἀαοιηοᾶο Θοο]ο[ἴα6 ἀοδὶ αἰ] ρθη- 

ὑΐδιη παρ Θ Ιύ ὕ 

Νοη ΠΘΟρΡΗγἐπη, Π6 ἴῃ [ὈΡΘΥἱᾶ Θ᾽ αί5 

ἴῃ ᾿παϊοϊαπη ἱποϊάαῦ ἀϊδ 0 0]1. 

Οροτύού δαΐθπι {Πππὶ οὐ ἐθίἰπποηἑ α 

ΠΔΌΘΓΘ ΒΟΠὰΠῚ 80 ΠὶβΒ ααὶ ἔου!β [απύ, 

αὖ ΠΟ 1ῃ ΟΡΡΙΟΡΤατη ᾿ποϊά δύ οὐ δα θαπι 
ἀἸ Δ. ]1. 

ΠΙΔΟΟΠΟ5 [ΠΟΥ ραάϊοοβ, πο Ρὶ- 

Ἰπριιθβ., ΠΟΙ ΤῊ]ύο γίπο ἀράϊξοβ, Πποη 

{ὰγΡ6 ἰποῦὰπι (Θοὐύδηΐθβ, 

Ἠδθθηΐθβ τηγ[ϑυϊαπὶ ἤάθὶ ἴῃ οοπη- 
[οἰθηύϊα, ρατἃ. 

Εὖ ὮΙ δυΐθμι ῬΙΟ ΘΠ ΕΣ ΡΥ Πηαμη, οὗ 

[10 τηἰηὶ [γϑηῦ Πα]] πὰ ΟΥπηθη ΠαΡΘηΐθ5. 

ΜΠ ΘΓος. ΠΙΠΉ  Π 6 Υ Ραάϊοαβ, ποη ἀ6- 
ὑὐδηθηΐοθ, [ὉΡῚ85, Πά6]65 ἴῃ οπληίθαξ. 

ῬΙδοομΐ [πὸ πηΐαβ ἀχουὶβ νἱτὶ, χαὶ 

ΠΠ1Π5 [15 θΘη16 ρυϑϑίαηὐ οὐ [αἱ ἀοτηΐθιιϑ. 

Φαΐϊ Θηΐπὶ θ6Ππ6 πηϊηϊ ὑγανγθυϊηῦ, ρτᾶ- 
ἄσπι ΠΠὈΪ θοπαπὶ δἀφαϊγθηξ δὲ τη] ξδπι 
Βάποίδιη ἰη ἢάθ ψι88 οἷν ἴῃ ΟΠ ΓΟ 
Ιο[α. 

Ηδθο {01 [(Οὐἱθο, ἰρϑίδπηβ σϑηΐτο δά 
ἴθ οἷΐο; 

51 δαΐθῃι ἐδγάδνογο, πὲ [οἷδ5 απουηοάο 
ΟΡογύθαῦ 86 'ἴπ ἄοιηο ἦδθὶ δου [ΔΤ], 
αὰδθ οἰ. βοο]ϑϊα ἀδὶ νἱγὶ, οοϊατηηβ, δὲ 
Βυμηδιη θη πη σογί δ ϊ5. 

Εὖ πυδηϊξοίξθ τηϑοηῦπι οἱ. ρἱθίαύίς 
[Δουδηιθηΐιπι, απο τηϑηϊο[ξαίαπι δῇ 

'πΠ ΟΔΠ86, ἰα[ἰποδίαμη οἵξ ἴῃ [ριτύα, 

ΔΡΡδσαϊῦ ΔΏρΡ6]15, ργδθαϊοδύιπι δ σθη- 

{Ἰθὰ5, ογθαϊδαμη οἰ ἴῃ πὰὰπᾶο, δα[αηι- 

Ρύμπι οἱ 1ῃ ρ]ογίδ. 



550 1. ΤΙΜ. 4, 1---15. 

ΙΡ, 1. Αἰὐἰμέμαπ δῃπηα [νἱκαπίμαθα Κνι μι, ὑπαΐοὶ ἴῃ Γρδαϊ[ἀϊτῃ Ἐ᾿ 

ἀαραϊη δἰιαπάδπα [ἰπηάϊ ραϊάπθοἰηάϊ «δἰ ῃνδηάδηβ Δ πηδηθ 8102Ζ1-- 

ὑπὸ 164} Ἰάϊδ᾽ηὃ ἀπῃυ]ἰΠπηὸ, 

2. ἴη Παξοίη Ππρπανάυταδ [141,1] ραϊαπάϊα Ππαραηάαπὸ Ἐ [νᾶ 
γα ἢν ΠᾺ6ἷ πη. 

3, Ναι)μαπάδηδ " ἸἸυσῦ5, σαί μαγθϑῃ τηδίδ ἢ, {ΠδηΖ0ὶ σαΐῃ ραίκὸρ 

ὅὰ «ηἀηϊπηδη τ] ἀν] ἀδπι ρα] ] απ δπι 181} αὐ καππδηάδιη [ὰη]8; 

4. τᾶ 411 ρα[καξιάϊα. σαῦῃβ σός 181}. πὶ ναϊῃῦὺ ἀμ ἀδναύτράϊ 

τὶς ἢ ἀν} παδη ΔηἀπηυΙηδΔη. 

5, Οανοϊπαᾶα ἀὰκ ἐπαίγ ναύγα σαςδ 14} ὈΙᾶδ. 

6. Τηαία Ἰηίακαηαβ Ὀγόζῃγαμη σόίῃβ νδίγ δ δηα θα ὐδβ ΟἸΥ άπ5 

ἴδίυϊβ, δ])η45 Ἐ ναύγᾶδλπι ρα]άπθοϊπάϊβ Δ} σοαάϊχοκ 1ἀϊοἰπάϊ5, ἐπεὶ 

ρα! ἀϊ 485. 

ἡ. ἴππ ἐπὸ υδνοϊμοπα [νὰ πυβα!μαπάϊχζὸ (16 Ὀἰναηάοὶ, Τἢ 
{πγόύμϑὶ ὑπὰκ ΠΠΡὰ ἀὰ ρᾶρπαβδίη. 

8. Αὐμύμδη 1θικϑῖπα ἀϑυῃγοί θη ἀὰ ἔαναμηηα 6 Ὀγικ5, Τῇ 

σαρθᾶθὶ ατι Δ]]απητηα Τ{Ὁ Ὀγακβ, ρσδῃάϊϊα Παρδηα δὶ ᾿Πρἀϊηά 15 {ΠἰΖὸβ 

πὰ 78} ὑπ|Ζὸβ. δηδυδίτ ἐμ η8. 

9, Τηρρν ἰπαΐα ναὐγα [Δ 8ἃ]] ἀϊχὸβ δηδαπυιηξά!β νδίγῃ. 

10. Τυϊῃυπηὸ 81}15. δυὺθάϊα)αμη 14} Ἰάν οι] απ, υπὲδ νϑηϊάδάπμ ἀὰ 

δαΐμα ΠΡαπάϊη, ἰαθὶ 1{Ὁ Π85]4Π 45 4] ἀϊΖᾶ Ἰαδῆβι {πὰ η ρδ]άυὈ-- 

Ἰδῃαδηῶ. 

11. Απδιπα {παύω 784}} 1ά 8]. 

12. ΝῚ πηδηπᾶ ἐποὶηάϊ Ἰαηἀἀϊ γα Καηηϊ, αἰ Πα (58) Ἐ ΠΠ] 415. ἐμάϊπ 

σϑϊάυ ]αηδη ἴῃ ναύταα, ἴπ πϑπιδία, ἴπ ἰαΐίηνάϊ, ἴῃ ραϊάπθοϊηάί, 

ἴῃ [νΚηϊΠάϊ, 

18. τῦηϊὸ Κνίπηα, σάππηοὶ ασρνα Ὀδικὸ, ρσαίῃ]αλίάϊ, 1άϊ δἰ πάϊ. 

14. ΝῚ [1]|ά15 ἀπκαγα {πἰχὸβ ἴῃ ὑπὰ5 δηιάϊβ, [6] ρίθδηδ νδυγί] 

{885 {παίτηι ργαύ δι) ηβ. αἴδν Ἐ ἀπαϊαροὶπάϊ Παπαϊνὰ ργαίζγίαί οἰ ()5 ἢ 

15. Τπὸ [1ἀὃ [{Π|2Ζ8}]Ἐ; ἴπὰ}} ἐπάϊπι [1]άϊ5, οἱ ὑπαίοὶ ἐμπϑὶ μά β 

{ππὰ, [νἸΚαηθ [1]άϊ Δ] άϊ τη. 



1. ΤΙΜ. 4, 1---15. 901 

ΙΝ, 1. Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι 
ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινὲς 
τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν 
πλάγοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, 

ὦ. Ἔν ὑποχρίσει ψευδολόγων, κε- 
χαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 

8. Κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσϑαι 
βρωμάτων, ἃ ὁ ϑεὸς ἔχτισεν εἰς μετά- 
λημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς 
καὶ ἐπεγνωχόσιν τὴν ἀλήϑειαν. 

4. Ὅτι πᾶν χτίσμα ϑεοῦ χαλόν, καὶ 
οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας 
λαμβανόμενον " 

ὅ. «ἅγιάζεται γὰρ διὰ λόγου ϑεοῦ 
χαὶ ἐντεύξεως. 

θ. Ταῦτα ὑποτιϑέμενος τοῖς ἀδελ- 

φοῖς χαλὸς ἔση διάχογος Χριστοῦ Ἴη- 

σοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πί- 
στεως χαὶ τῆς καλῆς διδασχαλίας, ἡ 
παρηχολούϑηχας " 

ἢ. Τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις 
μύϑους παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν 
πρὸς εὐσέβειαν. 

8. Ἡ γὰρ σωματιχὴ γυμνασία πρὸς 
ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια 
πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγε- 
λίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελ- 

λούσης. 
9. Πιστος ὁ λόγος χαὶ πάσης ἀπο- 

δοχῆς ἄξιος. 
10. Εἰς τοῦτο γὰρ χαὶ χοπιώμεν 

καὶ ὀνειδιζόμεϑα, ὅτι ἠλπίχαμεν ἐπὶ 
ϑεῷ ζῶντι, ὅς ἔστιν σωτὴρ πάντων 
ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

11. Παράγγελλε ταῦτα χαὶ δίδασχε. 

12. Μ͵ηδείς σου τῆς νεότητος χατα- 
φρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πι- 
στῶν, ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῆ. ἐν ἀγά- 
πῃ, [ὲν πνεύματε], ἐν πέστει, ἐν ἁγνείᾳ. 

18. Ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀνα- 

γνώσει, τῇ παραχλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 
14. Μὴ ἀμέλει, τοῦ ἐν σοὶ χαρίσμα- 

τος, ὃ ἐδόϑη σοι διὰ προφητείας μετὰ 
ἐπιϑέσεως τῶν χειρωντοῦ πρεσβυτερίου. 

16. Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἔσϑι, 
ἵνα σου ἡ προχοπὴ φαγερὰ ἢ [ἐν] 
πῶσιν. 

δριθαβ. δαύθπι τηδηϊ οί ἀϊοὶύ ααΐδ, 
ἴῃ ΠΟΥ [ΠἸΠλ15 ὑθμρ ον  θὰ5 ἀϊδοθάρηύ ααϊ- 
ἄδπι ἃ ἢ 6, δἰδθηἀθηύθβ [ρ γι υϊθιι5. ΘΥΓΟΥῚΒ 
οὐ ἀοούγηϊβ ἀΔΘΙΠΟὨΪΟΥΙΠῚ, 

Ιῃ ΠΥροοΥ Ἰοσασηίίατη τηθπάδοϊ απὶ 

οὐ οδιυύθυϊύδιη Παθοηζίαση [πὶ οοη- 
[Οἱ μ 1, 

ῬγοΒ θη ατη ΠΌΌΘΙΘ, δΌβέϊποῖθ ἃ 

ΟἾὈΪ5, 405 ἀθιι5 ογθανὶῦ δι Ῥϑγο  ρ᾽ ΘΠ πὴ 

Οπὶ οΥαύϊ ΙΓ Π δούϊομθ ΠΑ] θ5 οὖ 1)15 
ααἱ οορπονοσαηῦ γουϊὑδύθῃ. 

Θυΐϊὰ οπιηΐβ ογθαύασα ἀοὶ θοπα, οὐ 

Ὠ1}11 τι οἰθηάπαπι ααοα οὰπὶ ρτδύϊΥΠΓη 
δούϊοηθ Ῥϑυοὶριίαν: 

δ ΔΠΟΟΠΟΔΙΥ ΘΠΗΪΠῚ ΘΙ ὙΘΙΡαπὶ ἀοὶ 

οὐ ΟΥΑΙ ΟΠ6Π1. 

Ἡδθο ῬΙΌΡΟΠΘΠΒ ἔγαύτ θὰ ΒΟΠΙ5 δα β 

τ Ϊ 6. ΟἸΥΙΓῚ ΙΘα, δπαὐγπιβ σϑυθὶ5 

Πάδθὶ οὖ Ῥοπδθ ἀοίσιπδο ααδιη δαί[δ8- 
Οοαΐὰβ 65: 

Τηθρύδϑβ δαΐθπι οὐ 811165 θα ]85 ἀδυϊία. 

Ἐχουοθ ἰθ Ἰἰρίαπι δα ρίθἐδύθμι. 

ΝΑΠῚ ΟΟΥΡΟΥΔ]5 Θχϑγοϊναϊο δὰ τηο- 

ἀϊσιπι αὐ}}15 οἰθ: ρἱθύδβ δαύθμι δα οτηηΐδ, 

αὐ}}15 οἱδ, ρχοιηι [ΠΟ πὶ Δ ΌΘΠ5 τἱΐδθ 

ααᾶθ πὰπηῸ οἰ οὖ {πύαγδθ. 

ΕἸΔ ΘΙ (θτπμο οὖ ομπηπὶ δοσαρέϊοῃθ 
αἰρσπαβ. 

Ιῃ Ποὺ βηΐπη ἸΔΒΟΥΔΠι5. οὐ τηδ] θαϊοὶ- 

ΤΠ, αἷᾶ, ἰΡΘΥΔΙηι5 ἴῃ ἀἰθιΠΊ ὙἱγΌΠ, 

ααϊ οἱ [αἰνδύου οτπηΐατη Πομαΐηπ1η, τηᾶ- 
χίτηθ Πα ο] πη]. 

Ῥγδθοῖὶρθ ᾶθο οὖ ἄοοοδ. 

Ν πιο Διο] οθηὐΐδηη ὑπϑπι οοπἐοπιηϑύ, 

[βἃ Θχθιηρὶ πὶ οἰξο Παθ] τη, ἴῃ σϑῦθο, 

ἴῃ ΘΟΠνΘΥ [Δύο η6., ἰῃ οαγ αίθ, ἱπ ἢάθ, 

ἴῃ οδ[ιιίαίξο. 

υτα σνϑηΐο, αἰύθπάθ Ἰθοίϊοηὶ, θχβου- 

ἰαύϊοηϊ, ἀοοίγηδ6. 

ΝΟΙῚ πορίθρουθ ρτδύϊδπι ηδθ 'π 8 

οἴ, αὰ86 ἀδύδ, οἰ ἐδ Ῥ6Υ ΡῬτορῃθύϊδ πὶ 

ΟΌΤ ἱπρΡΟ ΓΙ Οη6. τηδηαπὶ ῥγθαυύθυϊὶ. 

Ηδ6ο τηραϊίαγθ, ᾿ἰπ ἢἶβ5 οἴξο, αὖ ρῥτο- 

ἔθοίαβ ὑσὰβ τηϑηϊξοία5 ἢ ΟΥΠΠΙΡῈΒ. 

Ξε 



ἤϑ2 41. το. 4, 16:-Ξ:; 15. 

ΤΥ, 106. Αἰἰαίῃν ἀὰ ἐπι ΠΠΟΪπ 4} ἀπ Ιάϊ δπάϊ, [π5846π4] {πα ίγην 5 

ἴη ὑπάϊη. ἐπαία! ἀπὶ ἐάμυ]αμ 5. 1411 ὑπὰκ {ΠΠΡΔἢ ραπ85]15. 184} μάπϑ- 

7δπηάδηβ ὑπα8. ι 

Υ, 1. ϑόπείραηβἘ πὶ δηθοϊζάϊβ, δἰ ρδίμ]δη [νὰ δὐξη ἔ, Ἰπρθδηβδ 

[νῷ ὈγΟίμγαΠΒ ; 

2. Βάπεϊρόβ [νὰ ἀϊῃεῖ(})5 ἢ, Ἰαρρῦβ [νὰ [ν}γππ5. ἴῃ 8114] [νἹΚΠΘΙη ; 

9. γιδαυνὸπβ Γνόγάϊ, ἐπῦζϑι ὈΪ [απ]άϊ [Ἰ]άϊηα, νἱάπν 8. 

4. ἴῃ Ἰαθάϊ μνὸ νἱδαγόπὸ θαῦμα ἀϊι μι πάπθ Ῥατπὸ Ὀαγῦπα Πδθάϊ, 

βσα]άϊδ]άϊπα, ΠΠκ Ὁ ἐάν 5 [νϑίαπα σαγα ὈδΙαβηἼδη Ἐς 14} δηααδ]άπηϊ 

πΒρΊθδη ἐδατϑίηδιη. ὑπαΐα ἄπκ ΤῸ σδα 18} δηαδηδπι ἴῃ ἀπάνδίν 7] 

σαΐῃβ. 

ὅ, Αἰέμδη [οὶ δὶ [ππη]άϊ νἱἀπνὸ ΤῸ 74} ἀϊημακ]α, Ἐ ν πιᾶδα ἀὰ ραΐπδ; 

781 {παίγμν ἢ ἴῃ ὈΙαότη (741 ἀϊπέγοπάϊπ) Ἐ πα ΐαπι 18 ἀρ; 

6. ἴπῃ [Ὁ νἱχόπάοὶ ἴῃ αζδίϊαμι, 18} Ἐ ΠΡδπᾶοὶ ἀάπίμα Ἱ{0. 

Ἴ. Τα} ἐμαία ἀπαδίπᾶ, οἱ πηραίαϊτ πη α5 Ἐ [Ἰ]άϊπηδ. 

8. Αἰδίμδη αθάϊ ἤναβ ἰνϑϊίά τη (78}}} ' {πιβμαη Ἰηρδγα]απι πὶ 

σϑ Π] Δ μ ἢ, σαϊάπθϑίπ Ἰην]α]}}} 74} ΤῸ ἀηρα]ά ] πα] ναίν[1Ζᾶ. 

9. Ψιάαυνὸ ρανα!)άϊἀάι πἰ τηϊη5 [Ἀ1Π8--ἰἰρτη 716γ, [6] νὰ ἀϊπὶ5 

ΔΌΙη5 Κγυάηβ, 

10. ἴπ ναὐτγναηι ροάάϊπι νον δά! πα Ππαρδηᾶοὶ, 18} Ἐ θαγπὰ [ὃ- 

ἀϊά δα] 14} σαίϊη5. ἃηαπδπηϊ 18} Ἐ νϑΠάϊπη ἔὀύαπβ. ἐν] ἰδ ἀρ] 5 

νἰπηδη68Π| ΔΠα Δ δα] 74} ΔΙ] διηπηα Ἐ ναύγν σδαάϊζα Δέαν] {14 86]. 

1: || Ἰασρὸβ γιαπν δ η5 ὈΙνδηάθὶ Ἔ: ἐπα ἄμ ἴω απΖδί)αηι υἱ͵εδαξ.- 

αἰοίγα υἱέμγα ΟἸγίμέν., ἰζωραγ, υἱζοῖηα,, 

12. Ηανϑαπάοίγα έάιια, τον γγιιηιοῖνν δ] αι 61η νϑηῶ ρίαν ἀδάπη, 

13. Αὐδίμδη [ἀπιᾶπα 78} ἀπναύγνὸπβ 1ἀϊβ]απα ΠἸΚ ὑπαίγησαρρδη 
σαγάϊηθ, δἰμίμαη. πἰ ἰπαξάϊη πηναύγνῦηβ, ἃ 14} πηΐαύγ) 5. 78} 

ἔαίγν οἐ]αηοῖη5 Ἐ [784}},] ἘΞ γδα] πα θῖη5, πόθι πὶ [Κα]. [1Π6. 

14. Μι)άπ πὰ Ἰαρρσὸβ ᾿αραη, Ῥαΐπὰ Ὀαίγαδη, σαγᾶα νϑ]άδῃ., οιὲ 
ἀϊηπαΐαιν, ἔπέϊδην {Ξ - ἰδυ) οἰδανν απααέαί)α ἀπ (ΞΞ ἔμ) εἰδιϊυαύγαοέν. 

15. «πὸ ἄτι μιηιδα εϑυαπαϊΐαδάνν, ᾿ἰπάαν ϑαίαηπαη. 



1. ΤΙΜ. 4, 10---5, 15. 

ΙΥ, 10. Ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τὴ διδασχα- 
λίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς " τοῦτο γὰρ ποιῶν 

᾿ , Α ; ΕῚ ’ 

χαὶ σεαυτὸν σωσεις καὶ τοὺς αἀχουογ- 

τάς σου. 

Υ, 1. πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης, ἀλλὰ 
παραχάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς 
ἀδελφούς, 

2. Πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέ- 
ρᾳς ὡς ἀδελφὰς, ἐν πάση ἁγνείᾳ. 

83, Χήρας τίμα, τὰς ὄντως χήρας. 

4, Εἰ δέ τις χήρα τέχνα ἢ ἔχγονα 
ἔχει, μανϑανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον 
οἶχον εὐσεβεῖν χαὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι 
τοῖς προγόνοις" τοῦτο γάρ ἔστιν (κα- 
λὸν καὶ) ἀπόδεχτον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 
 ὅ. Ἡ δὲ ὄντως χήρα χαὶ μεμονωμέγη 
ἤλπιχεν ἐπὶ τὸν ϑεὸν καὶ προσμέγει ταῖς 
δεήσεσιν χαὶ ταῖς προσευχαῖς νυχτὸς 
χαὶ ἡμέρας" 

θ. Ἢ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέϑγηκεν. 

ἤ. Καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀγε-- 
πίλημτιτοι ὠσίν. 

8. Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων χαὶ μάλιστα 
τῶν οἰχείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν͵ 
ἤρνηται χαὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. 

9. Χήρα χαταλεγέσϑω μὴ ἔλαττον 
ἐτῶν ἑξήχοντα γεγονυῖα, ἑγὸς ἀνδρὸς 

γυγή, 
10. Ἐν ἔργοις χαλοῖς μαρτυρουμέ- 

γη, εἰ ἐτεχνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχη- 
σεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔγιψεν, εἰ λι- 
βομέγοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ 
ἀγαϑῷ ἐπηκολούϑησεν. 
Γ ΡῈ, Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ" 
ὁταν γαρ ζαταστρηνιασουσιν του Χρι- 

στοῦ, γαμεῖν ϑέλουσιν, 
12. Ἔχουσαι χρῖμα ὅτι τὴν πρώτην 

πίστιν ἠϑέτησαν᾽" 
18. Ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανϑάνουσιν 

περιερχόμεγαι τὰς οἵχίας, οὐ μόγον 
δὲ ἀργαὶ, ἀλλὰ χαὶ φλύαροι χαὶ πε- 
ρέεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 

14. Βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, 
τεχγογογεῖν, οἰχκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν 

ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντιχειμένῳ λοι- 
δορίας χάριν" ᾿ ᾿ 

15. .“Πδὴη γάρ τιγες ἐξετράπησαν ὁπί- 
σω τοῦ σατανᾶ. 

909 

Αὐύθηάθ {01 οὐ ἀοούτίπδο, ἰηΓξβ, ἴῃ 

1Π15: ΠοΟ Θηΐπι ἔδοῖθηβ οὐ ὑθ ἱρίαμι [Ὁ]- 

γα πὶ ἔδοϊθ5 οὐ αἱ ἐθ δυάϊαηύ. 

ΘΘὨΙΟΥΘΙῚ Π6 ἱπογθρδυουίβ, [οἃ οὈἴθογα 

αὖ ραίΓΘΠΊ., ἰανθηθ5 αὖ ἔγαύγοβ, 

ΑΠὰΒ αὖ τηδίγοσ, ἰσσθηοῦϊα αὖ [ςὁ- 

ΥΟΥΘ5 ἴῃ οὐμπὶ οδ[ίαίαθ. 

γιάπαβ ΠΒοπογᾶ, 4186 γο γ6 σἱάπδ6 [απὲ. 

ΚΙ αὰὰ Δαύθηι υἱάπ Π]ῖο5 δαῦ π6- 
Ῥούθβ παροὺ, αἰΐοαηῦ ΡΥ ΠῚ ἀΟΙΠΙΙΠῚ 

[τὲ ΤΘΡΘΥΘ οὗ τηαέαδπι συἱθθτη τἀ ἀ6γ6 

Ῥδυθηθθαβ: ποὺ ΘηΪη) Δοσδρύππι οἵδ ο0- 
ΓΤ 460. 

Θύδ6 δαύθπι συϑῖθ νἱίπδ, οἱ οὐ ἀθίο- 

Ἰαΐα, ἰρογανιὺ ἰπ ἄρθατῃ οὐ ἰηὐὺ οὈΓΘ- 

ΟΥ̓Δ ΟΠ ὈῈ5. οὖ ΟΥΑΙ ΟΠ θ5. ποοίβ 80 αἰθ6: 

Νῶιη ααὯ6 ἰῃ 4Ἃ6]10115 οἰδ, ΥἹύῦθ5 

πηογύαϑ, 6[Ὁ. 

ΕἘῤ Βοος ρυϑθοῖρθ, αὖ ἱπυθρυθῃθη 1185 

[1ηὐ. 

5Ὶ σαΐδ δαΐθμι [ὉΟΓΠ] οὖ τηᾶχὶ ΠΊΘ 
ἀμ Ὁ] ΘΟΓΠῚ ΟΌΤΔΠ] ΠΟ ἢδρούὺ, ἤάθπι 

πορϑυϊῦ οὐ οἰῦ ἰπῇῆ6}1} ἀθύθυϊου. 

γιάμπδ οἰϊραύαῦ ΠΟ Πλΐπιιβ [Θχᾶρίηὐδ 

ΔΏΠΟΙΙΠῚ, 4886 που ὉΠἾΠ8 ΥἹΓΙ ὈΧΟΥ͂, 

Τῃ ΟΡΘΙθὰ5 ΒΟΠΐ5 ὑθὈἰπηοπῖ απ Π Δ ΌΘΏΒ, 

ΠῚ ΠἸΪο5 δἀποδνῖ, [1 Πποίριςϊο τϑοθρὶῦ, [ἢ 

[αποΐοτιπι ρθάθ5 ἰανῖῦ, [1 ὑπ] θυ] ΟΠ 61 

Ρδύϊθη θα5 ΓἈὈγαΙ π᾿ [{ταν]ῦ, Γ᾿ ΟΤΠηΘ ΟΡ 
Ῥοπαμπῃ [ἀθίϑουύα, Θ[Ὁ. 

Αἀοϊοορϑηδίοσος δαΐθμ νἱάπδ5 ἀθυῖϑ : 

απ οηΐτῃ ᾿πχυχαύδθ ἔπουϊηῦ ἴῃ ΟΠ ΓΟ, 

ΠΌΡΘΤΘ γο]αηύ, 

Ηδθθηΐθβ ἀδιηη δύ 6Π1, 418, ὈΥΪΠΠ Δ ΠῚ 

ἤάροτη ἰσυϊύδιη ἐθοθγαηῦ: 

Βπὰ] δαύθη οὐ οὐϊοίᾳο ἀϊ!ουπὺ οἷτ- 

ΟΌΓΩΪΤΘ ἀοτηοβ, ΠῸΠ [ΟΪὰπι οὐϊοίαθ [θᾶ 

οὐ νϑυροίδθ οὖ ουσμοίαθ, Ἰοασαθηύθβ 480 

ΠΟ Οορογύθί. 

ὝΟ]Ο ΘΥρὸ ἰαυθηϊοῦθβ ΠΌΡΘΤΘ, Π]105 

ΡΙΟΟΙΘΔΓΘ, τηϑύγοβ ἕδη] 185 68, ΠῸ]] 8 ΠῈ 

ΟΟΟΔΙΟΠΘ αἀδῖθ δανθυίαυο τη] αϊοῦ! 

δταίϊδ. 
Ιᾶτὰ ϑηΐπὶ ααϑθάδηι οοηγογίαθ [πηύ 

Τούγο [δὔϑῆδῃ. 



54 Ὁ ὍΠῈΜ: 5}6.-.-δ 8}. 

Υ, 10. «πιδάϊ ἦνας σαϊάνιδ)αννας «ἰἰεμιάι. σαϊάιιδ᾽αναοὶ μαδάϊξ νἱἀανόη8, 
Δηἀθδῃ 7 άϊ ἴπ) Δ} πἰ Καύν)άϊαάπι ΔΚ Κ] 5], οἱ ἐπάϊπι Ὀἱ [ἀπ]άϊ 
υταπυδηι απαφδαϊ)άϊ. 

117. 1)λάϊ ναϊϊα 7αϊγασασσαπάανϑ ργαΐοδυξαΐν)θ5 {ΞΞ (ἡ ποῖσαη5,) ἐυϊξαζε)ιάϊ- 
ζὸ8 Μυέξγίἠόθ ναὐμάϊ ταϊηλάϊηάν,, ἐϊιἐδηνυὰ (Ξε ηιάϊ8.) ἐμάϊοὶ αγδάϊα)ανπαᾶ 

ἴη ναύγαα Δ} Ἐ 1άϊΠ6ἰηάϊ. Ἐ 

18. Κναΐῃ ἄμπκ ρσαιηδ᾽οῖηβ , Αὐμπίάα ἐπγΚαπάϊη τησπί πὶ ἕαύγ- 

γάϊρ)] ἀϊδ΄ 18} ,Ὑ αίγι ῃ5 (ἃ ναύγ[ὑγὰ Ἐ τηϊχζάδηβ 18“. ἢ 

19. ΒΙ ρῥγαίχζογίδγθίη ἘΞ νυ πἰ δηηϊπηάϊβ πἰθα ἔπ απαναίιίμ)α Ἐ 
ὑνααα]8 ἘΞ ἀπ Ππάπ ἐΠν1}] 8 νοϊνοαᾶ. 

20. ἴδηι {πᾶπ5 ἐγαναύγῃξδηβ ἵπ ἀπάναίγι η)α αἹ]άϊζα σαίακ, οἱ 74} 

ἐπάϊ δηΐῃαγάϊ δρὶβ παράϊπα. 

21. γεϊύνδά)α ἴῃ ἀπάναίγε μα, φαίη 4} ἐγάμπἠϊπ5. [πη!Ἀγ}5] Ἐ [Γαΐ 

ΟΠ ἀ5. 741} {π|χΖὸ σαν] ἀαηθ ἀρρὶ]δ, οἱ ὑμαΐα [α[ἀϊ18. ἵπὰ [αύγαδ-- 

6 1η, πὶ να ῃὺ ἐάυαη 5 ὈΪ ν]] Πα] ποίη ἕ. 

22, Ἠδπάσηβ ἰργάπίο πὶ πηδηημιη " ]αρ] 15. η](}) ρσαιηάϊηα [1415 

ἔγαν δύ πὶ ἢ δπηα ἢ) ἀϊμη. ὑπὰκ {ΠΌδη (γΊΚηδηα ἔα[ἐάϊ8. 

29. 4ὰ πὶ ἀγσκάϊβ. ὑπαπδηγάϊβ ναϊῦ, δκ νϑὶῃὶβ 1610} Ὀγακ] ἀϊ8. ἴῃ 

Κνυιυπάπβ Ἐ ὑΠθίηῖδ 18}. ἐπ1Ζὸ αἴτα Ἐ (αὐμὲδ ἐπρ]ηάϊΖὸ. 

24. διυμηάϊζα ᾿ηΔηπὸ ἐταναύν ἰοὶβ {νἱΚαμέπμὸβ {Ππᾶ4ῴΦ| [αὐγθ [πἰνδη- 

ἀθηβ ἀὰ [ἀπάϊ. [υπηάϊχᾶ Ἐ {ΠΔη Δ} δίαγραρραπά. 

29. δηλ ϑῖκὸ {πᾶ 784}} ναὐγ νὰ σοάα [νἱκαπέμα {πᾷ 148} {πὸ 

4] 7] κὸβ ἘΞ ΠΚ παρθαηάόηα ΠΙΠδ πἰ ππδμῃΐα [1η4. 

ΥΙ, 1. να πιαπαράϊ [νὰ [Ἰ]άϊπα αὖ ᾿αΚαΖ) άϊ [ΚΑ] Κα η5, [δἰ πδη5 ἔγάα-- 
78η8. αἰ!άϊχοβ [νυ Πὖβ ναί μδηὴβ γδῃη]άϊηα, οἱ παιηὸ ἔγάπ)ϊ ηβ 78} 

Ἰάϊ δ᾽ η5. πὶ να]αμπηθτ] ἀϊάα. 
2. Αἰμύμαη ἐπάϊθὶ σαϊάμ] πη άδηβ μαραηᾷ ἔγάμ)δηβ, πὶ ἴτακαη- 

Πθίηδ, πη Ὀγόίύμη]5. {1π44, ἀκ πιάϊ5 [Καὶ κιπόπα, πἀπὶὸ σα] ] απ δ ῃ5 

{πὰ 14} ᾿ἰαθάϊ, ἐπάϊθὶ ναϊ]αάδαάϊ5 σααάϊδηβ [1π4. ἐπαΐα Ἰά {81 18} 

ΘΑ ἘΠ] 1}. 

3. 9240ἀϊ] ᾿νὰβ ἃ]]] οἰ κὸβ 1άϊδ]ἀϊ 14} πἰ αὐρασράϊ Ἐ ἀαὰ Πάϊ] 41 πὶ 
γαύγάδηι ἐπάϊπη [Γάπ)πθ πηΓαγ 8 ἰδίαϊ5 ΟΕ άπ 18} {πἰζάϊ ὈΪ ρά- 

σαάοίη Ἰάϊ(οἰπάϊ, 
4. ἴτῃι πάπμεπμαμίβ, πὶ ναίπὲ νἱλαπ 5, αἷς ΠΠπκαπᾶβ δὶ [ὁκηΐπ5 78} 



1. ΤΙΜ. ὅ, 16---Θ, 4. 

ν, 16... 0, ἐδ πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει .χή- 
ρας, ἐπαρχείτω αὐταῖς, χαὶ μὴ βαρεί- 
σϑω ἡ ἐχχλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις 

ἐπαρκέση. 
17. Οἱ χαλῶς προεστῶτες πρεσβύτε- 

ροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσϑωσαν, μάλι- 
στα οἱ χοπιῶντες ἐν λόγῳ χαὶ διδα- 
σχαλίᾳ. 

18. ““ἔγει γὰρ ἡ γραφή Βοῦν ἀλο- 
ὠνταὰ οὐ φιμώσεις, καὶ ΄Ἄξιος ὃ ἐρ- 

γάτης τοῦ μισϑοῦ αὐτοῦ. 

19. Κατὰ πρεσβυτέρου χατηγορίαν 
μὴ παραδέχου, ἐχτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο 
ἊΝ 
ἢ τριῶν μαρτύρων. 

ὁ0. Τοὺς ἁμαρτάγοντας ἐνώπιον 
πάντων ἔλεγχε, ἵνα χαὶ οἱ λοιποὶ φό- 
βον ἔχωσιν. 

21. «Τιαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ χαὶ (κυρίου) Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ 
τῶν ἐχλεχτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυ- 
λάξης χωρὶς προχρίματος, μηδὲν ποιῶν 
κατὰ πρόσχλισιν. 

22. Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτέϑει, 
μηδὲ χοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 

σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 
28. Μιηηχέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ 

ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ 
τὰς πυχνάς σου ἀσϑεγείας. 

24. Τινῶν ἀγϑρώπων αἱ ἁμαρτίαι 
πρόδηλοί εἶσιν, προάγουσαι εἷς χρί- 
σιν, τισὶν δὲ χαὶ ἐπαχολουϑοῦσιν. 

92. Ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ χαλὰ 
πρόδηλα (ἔστι), χαὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα 
χρυβῆναι οὐ δύναται. 

ΥΙ, 1. Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, 
τοὺς Ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξί- 

ους ἡγείσϑωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ 

ϑεοῦ χαὶ ἡ διδασχαλία βλασφημῆται. 
2. Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας 

μὴ χαταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰ- 
σιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι 
πιστοί εἶσιν χαὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐερ- 

γεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δί- 
δασχε χαὺὶ παραχάλει. 

8. Εἴ τις ἑἕτεροδιδασχαλεῖ χαὶ μὴ 
προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς 
τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῇ χατ᾿ εὐσέβειαν διδασχαλίᾳ, 

4, Τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, 

550 

δ᾽ σὰ βά6115. Παθοὺ νἱάπδϑ, Γ[αταΐηϊ- 

[ὑγοὺ 1115, οὖ ποὴ ρστγαγθίαν θοῦ], αὖ 

Ὠΐ5 αὰδθ γϑῦθ σἱάσδθ [αηὐ ΓυΐΠοϊαῦ. 

Φαΐ θ6 πὸ ργδϑίαμὐ ῬυϑίὈγέουὶ, ἀαρ] οἱ 

ΒΟΠΟΙΘ αἰρηΐ Παθθδηύαγ, τηᾶχὶπηθ ηαϊ 
Ἰδθογδηὺ ἴῃ σϑυῦῦο οὐ ἀοοίτϊπδ : 

ΠΙοὶῦ θηΐπὶ [οτἱρίασα ΝΟΩ ἰπγθη δ 15 
ΟΒ ὈΟΥΪ ὑγυγδηΐὶ, οὐ ΠΊΡΩα5 οἰ οροτᾶ- 

τὰκ. πηιϑγοθάρ [τη] [Δ [πη]. 
Αἀνουίαβ ργθίγίθυυπη δοσα[ὐϊ ἢ 6 ΠῚ 

ΠΟΪῚ τΘοῖροτθ, Εἰ ΠῚ [ἃ ἀποῦιβ δαῦ ὑγ]θῈ5 

ὑθ(Ὁ0 8. 

Ῥρϑοοδηύθθ ΟΟΥ̓ΔΠῚ ΟΠ] ΌΠ5 ΔΥρτθ, αὖ 
οὐ Οδίθυὶ {πη ΟΥ6 ΠῚ Πδθοδηΐ. 

ΤΟΙΟΟΥ οΟΥδμα ἄθο οὐ ΟΠ ο Ιοαὰ οὔ 
ΘΙθοῦϊβ Δηρ6 115, αὖ πᾶθο ου[οἀϊα5 [6 
ΡΓΔΘΙ 1010, ΪΠ1] ἔδοὶθηβ πη 8] 1ᾶπη ρ8Υ- 
{8η1 ἀθο!πᾶπαο. 

Μδηιβ οἷἕο πΘΠΊΪΗΙ ἱπρΟ[ΘΥ]15, ΠΘ6ῸΘ 
ΘΟΙηΠ αἰ οανοτὶβ ρθοοδύϊβ 8]16η15. ΤΘ 

ἰρίαμα οδίθαπι οα[οάϊ. 

ΝΟΙΙ δάμπιαο δαιδπι ὈΙΌΘΥΘ, [θὰ υἱπὸ 

τηοάϊοο αὐθῦθ ῥσορύθυ [Ὁοτηϑομ τη ὑπ ΠΏ 

οὐ ἔγθααθηΐθβ ἰὰὰ5 ᾿πἢττηϊαύθ5. 

Θυοταπἄδπι Πομλπαπὶ ρθοοαύδ ΠΊ8η1- 
οί (αὖ φταθοθαάθηία, δὰ ᾿πά] ΟΊ ΠῚ, 

αποβάδτη δαΐθπι οὗ [ὩΡΙΘασπΓ: 

ΘΙΤΉΠΙΘΥ οὐ ἴδοία Ῥοηᾶ πιδηϊξο[{8. 
[απὐ, οὐ απ88 8106 1 [6 μαθθηῦ Δυβοοπάϊ 

ΠΟη Ροί[Γπηΐ. 

Θυϊουμηᾳαθ [ἀπὖ [ἃ ἰπρο [θυν!, ἀο- 

ΤῊΪΠΟ5. [ὯΟ5 ΟΠΠΪ ΒΟΠΟΙΘ αἀἴρῃοβ ΔΓ Ϊ- 

ἰγθη 1, Π6 ΠΟΠΊΘΠ ἀομλϊηΐ οὖ ἀοού 8, 
Ὀ]Δ ΡΠ θυπθίαυ. 

Θυϊ δυΐοπὶ βάθ]65 παῦθηῦ ἀοπη!ΠΟ5, 

πΠοῃ οοῃἰοιηπϑηύ, ααΐδ, ἔγαύγθβ (απ, [64 

τηδρὶβ [Θυυϊδηῦ, αὐἱὰ ἤά6]65 [απὸ οὐ ἀϊ- 

θοῦ! ααϊ απ Θ ἢ ραγύϊοῖρθβ [αηὐ. Ηδθο 

ἄοοθ οὖ Πογύδυθ. 

51 αἱ Δ|16Γ ἀοορῦ δῦ ποὴ δάαυϊθβ- 

οἷδ [8:15 Γϑυπομῖθι5 ἀοτπηΐπὶ ποίου! [Θ[ὰ 

ΟΒτΙ οὐ οἱ χαδθ Γδουσπάππι ῥ᾽ ϑἰδίθπι 

οἱ. ἀοοίτ!η86, 

ΒΌΡΟΥΡαΒ, ὩΪΠ11 ΓΟ 6 η5, [θὰ ᾿Ιδησιθηρ 



556 ἘΤΙΝ Ὁ, 5.--- 10 

ναὐύγ Δ) 1κῦβ, 5 ἐπάϊπηοὶ ναί μαπα ποῖίμα, [Πηϑύγίῃγα] ἔ Πά ΠΠἘ615 Ἔ, 

ΔΠΔΚΥ 615, δηδ Πα 615 1165, 

ΥΙ, ὅ. ὕ9ρθα! πῃ θίη5 ἔγανδγαϊ ἀϊχζᾶ ᾿ηϑηπᾶ Δ1η, δὖ ἐπάϊπηθὶ σαίδυ 

ΤῸ Ἐ [ἀπ]6 παυρ]απάδηθ ἐδ Πυρανδύγκι ἘΠ νη ραραάθίη: αὐαπα αἴ 

{πάζην γυαζοϊάϊηι. Ἔ 

θ6. Αὐμύμδη Ὁ σαναύνκὶ Ἐ τα Κ1} σαρθαθὶ τη} σδηδάμϊη. 

“. ΝῚ ναίμῃὺύ. ἀὰκ Ὀγαμίδάμπηι ἴῃ ὑπδιηπια ἔδίτηνάπ : ὈΪ [ππ]άϊ Ἔ, 

ὑπαΐθι πὶ ὑϑθδίγϑη ἤνῶ ΤηΔΡῸΠΙ : 

8, Αὐμίμαηῃ μαρθαπάδηβ υβίδαθιη 140} σα Κααάνθίη, ἐπάϊπηα ἢ ραπὸ- 

1441 [Π]ἀϊπη8. 

9, Αὐμέμδη {πάϊοθὶ νι] θῖπα σαρθὶράϊ ναἰσίμαη, δίαναίαηα ἴῃ ἔγάϊ-- 

(0 η}4 741} ΠΙδηιπηδ ἘΞ ἀη Πα] 0Π1Π 5. 718} ᾿αΠςΠη5 πη ηδρδη8. ὈΠηα 788 Ἐ 

8} {Καῦμα!αηβ, ὑμάϊθι (ρον) δηα ἢ Τηδῃ5 ἴπ ἔγανδγά θη 14} [γα] α[Ὁ. 

10. γαύτγί5 (4115) Ἐ δἱ]άϊχδ υδι]άϊζα ΤῸ ἔα παρ οῖγὸ Ἐ, ἐπ] Ζόζοι [ὰ-- 

Π]άϊ φδίγ] πη ἀδη5 δῇαίγζιἀἄϊ ναύὐγίμαη δῇ σα]ϊάπθοίηάϊ 14} ΠΚ [1]- 

θδη8 φαϊῃιϊνάϊαθάπη [ἀἰγαπη τηϑηδρά] 1. 

11. ἴτῃ ἐπα, 7αϊ πηδηπα σαΐῃβ, ἐμαΐα ἐμ] Πάϊ5, ΤΠ 14 {|415 σα- 

γί θη, σαρπάρίη, σα!άπθοίη, ἔαΐῃνα ἔ, ἐπμυ]άϊη, Κνδίγγθίη. 

12. Ἠβάι οι {πὸ σοάδη πιά! Π ρα]άπ θ᾽ Πά15, ἀπαργοὶρ ΠΠθάϊη ἀϊνοὶ-- 

πῦη, ἀα {π]Ζάϊοι ᾿αὐ δ 8 15. 141. ἃπαμάϊπάὉ ἐπδιηηα σὃαϊη 8ἃΠηά4δ- 

μάϊϊα, ἴπ ἀπανδίγ  ῃ]α ππαηράϊχα νοϊυναὲ Ἔ, 

13. Απαθίπαα (ἐΠ5) ἴπ δηαναίγῃ]α σαΐῃβ {Π15 βακν"] Δ Π 6] Π5 

8114 181: ΟΠ άπ5. Γαῖα. ἐΠἰ5. νοἐν ἀ]απαϊπ5. αἱ Ῥαάπε]άα Ἐ Ῥαϊ]αίάα 

{παΐα σα «Ὡπάδῃάϊι, 

14. Ἑαϊζαθπ ὑππκ πὸ δπαθαίη ππνδηηᾶ, πηραίαϊγπδάα ππᾶ 

Κναιηδ, ἔγά]]η5. πηίαν5 ἰδίαϊΒ ΟΠ άπ, 

15. ΤΠαποὶ [1η] ἘΞ τηδ]διη (νάπη ἰάϊκηοι ἢ (ἃ ἀπάαρα 14}} ἀϊη5 

τη Πΐοῖσα 7841} ὉΠ] ὰδη5. ὑπ᾽ πἀαπόπαδπηδ 14} ἐγάμ)α ἔΓάπ] ποπάδηδ, 

10. 861 ἀϊπβ ἀϊῃ ἀπάϊναποθίη 181} Πα Π δῖ Ὀάπ(ά) ἢ ἘΞ ἀπαὐραῃί, 

ὑπαποὶ (ἢν ᾿πϑ πη πὶ ἀϊηβ πη. ἢ1ΠΔ (αἰλυαη πῖαρ. ἐπαηιηιοὶ μυδνίέδα )αῇ 

ηυα δ ἀϊυοία. «Αηιδηι. 



{, ΤΙΜ. 0, ὅ---10. 

᾿ ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις χαὶ λογο- 
μαχίας ἐξ ὧν γίνεται φϑόνοι, ἔρεις, 
βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, 

ΥἹΙ, ὅ. “Ζιαπαρατριβαὶ διεφϑαρμένων ἀν- 
ϑρώπων τὸν νοῦν χαὶ ἀπεστερημένων 
τῆς ἀληϑείας, νομιζόντων πορισμὸν 
εἶναι τὴν εὐσέβειαν. [Δφίστασο ἀπὸ τῶν 
τοιούτων. 

θ. Ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐ- 
σέβεια μετὰ αὐταρκείας. 

7. Οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγχαμεν εἷς τὸν 
χόσμον, δῆλον (-Ξ- ἀληϑὲς) ὅτι οὐδὲ ἔξε- 
γεγχεῖν τε δυνάμεθα" 

8. Ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σχε- 
πάσματα, τούτοις ἀρχεσϑησόμεϑα. 

9. Οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἔμι- 
πίπτουσιν εἷς πειρασμὸν χαὶ παγίδα 
χαὶ ἐπιϑυμίας πολλὰς ἀνο(γ)ήτους χαὶ 
βλαβερᾶς, αἵτινες βυϑίζουσιν τοὺς ἀν- 
ϑρώπους εἰς ὄλεϑρον χαὶ ἀπώλειαν. 

10. Ῥίζα γὰρ πάντων τῶν χαχῶν 
ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τιγὲς ὁρεγό- 
μένοι ἀπεπλαγνήϑησαν ἀπὸ τῆς πίστεως 
καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύγαις πολ-- 

λαῖς. 

11. Σὺ δέ, ὦ ἄγϑρωπε τοῦ ϑεοῦ, 
ταῦτα φεῦγε: δίωχε δὲ διχαιοσύγην, 
εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομογήν, 
πραὐπάϑειαν. 

12. ᾿ἡγωνίζου τὸν χαλὸν ἀγῶνα τῆς 
πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωγίου ζωῆς, 
εἷς ἣν ἐχλήϑης χαὶ ὡμολόγησας τὴν 
καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρ- 
τύρωγ. 

18. Παραγγέλλω [σοι] ἐνώπιον τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ ζωογογοῦντος τὰ πάντα χαὶ 
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ 

Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 
14. Τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπι- 

λον, ἀνεπίλημπτον, μέχρι τῆς ἐπιφα- 
γείας τοῦ χυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

15. Ἣν χαιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μα- 

χάριος χαὶ μόγος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς 
τῶν βασιλευόντων χαὶ χύριος τῶν χυ- 

ριευόγτων, 
102 μόνος ἔχων ἀϑανασίαν, φῶς 

οἰχῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀν- 
ϑρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται" ᾧ τιμὴ 
καὶ χράτος αἰώγιον, ἀμήν. ... 
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οἶχοᾶ ααδθ Ὁ π65 οὐ ῬΌρΡΤ 5. ὙΘΥΡΟΙΌΙΩ, 

6ΧΣ ααυϊθὰβ οὐἱϊαηὐαῦ ἰηνὶ αἰαθ, οοηΐθηΐίο- 

Ὧ65, Ὀ]ΔΒΡ θη 6, [αἰρί οἰ 65. τη 8186, 

ΟοπΠιούδύϊοη 85 Ποπιϊμαση τηθηΐθ σοΥ- 

Ταρίογα οὐ αἱ γουϊὐαίθ ῥτῖγαιὶ [απύ, 

ΘΣΙ [τη δηύίαση ααδθίψαμη οἱ ρἱθὐαίθιη. 

ΕΓ δαυύθιη αυδοίναβ τπηᾶρῊ 8 Ρἱθέδβ 
οαχῃ [ἐΠοΙ Θηὐϊδ. 

ΝΒ φηΐπὶ ἰηξα]πηὰβ 1} ΤΠ ΌΓΙ : 

Ββαυά ἀυδίαμη αὐἷἰὰ π60 ϑδαΐουθ αὐἱά 
ΡΟΓ Π.ὰΒ : 

Ἠαυθμίθα δαΐθια. αἰϊπιθηξα οὐ ααϊρὰβ 

ἰθρϑιη 7, ἢἰθ οοπίθηνὶ [ὈΠ108. 

Νὰ ααϊ γσοϊαηὐ αἰνιίθ5 βοσὶ, ἱποϊάπης 

ἱπ ἰδιηρίαίϊοποιη οὖ ἰδαᾳιθαπὶ οὖ ἀοϑίϊ- 

ἄἀθηῖα τηὰ]ύα ἰπα0}}18, οὐ ποοῖσγα, 4186 

τηθυριιηῦ ΠΟΙΠΊΪΠ65 ἴῃ ἰηὐογϊδαπι οὐ Ρ6ῖ- 

αἸ ΠΟ 6 ΠῚ. 

Ἡδαϊχ θηϊπὶ ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΠΊΔ]ΟΤΏ) Θ[ἕ 

σαρϊαϊύαβ ααδηι ααϊάδτη ἃρρθύθπίθϑ ουτᾶ- 

γϑγαηῦ ἃ ἤάδθ οὐ ἰη!ϑυαθγαπί [6 ἀο]ΟΥ 8 

ΤΩ]018. 

Τὰ δυύΐθιη, ὁ ποίη ἀ6ἱ, πᾶθο ἔαρ, 

[βούϑιθ σϑύὸ 1α[Ὀἰτη, ρ᾽οὐδύθμ, ἢ 6Π|, 

οδυϊ αύθπι, ρδίϊθηύδιη, ταϑη!αθύπαϊ θτὴ : 

Οοτία θοματη σοτύδπιθη ἢάδὶ, ἃρριθ- 
Πθπάθ υἱΐϑηῃ διϑύθγῃμδηῃ, ᾿π αὰ8, γοσδίαβ 

65. οὖ οοῃξο[[ὰβ ὈοηϑπῚ ΟΟΠΐΘ ΠΟΘ ΠῚ 

ΟΟΥ̓́ΔΙῚ τ] ]0}5 ἐΘ Ό8. 

Ῥυδϑοῖρίο {01 οούϑτῃ ἄθο ααἱ νἱνιῆοδί 

ομηηΐα, οὐ ΟΜυ το [6΄ὰ, ααἱ ὑρ.Ὀ πιο ατα 

τοάάαϊαϊ [ἃ Ῥοπίϊο Ῥιϊαῦο θοηϑπη) 60η- 

[6 Π}ᾺΟΠ 610, 

{Ὁ [Θὐγθβ τηδηάαΐαπι [1π6 τηϑου]8, 

ἸΠΓΘΡΙΘΘΏΓΡ118 ἀβαὰθ 'π δαγνθηΐαμῃ ἀο- 

μηϊηὶ ποίει [οἷα ΟὨΥ ΓΕ, 

Θαθπι [ἰβ ὑθιιρουῖθιι5 οἰοη θοῦ Ὀθδίμ5 

οὐ “[Ὁ]ὰ5 Ῥούθῃβ, ΤῸ χ τρίτη οὖ ἀμ ΠῸ3 

ἀοτϊηϊ δ] 1, 

Θυϊ [Ὁ]ὰ5 μαροὺ ἱπηπιουία! ὑδύθηι, ἰὰ- 

οθῖι μαρξδῃβ ᾿π 866 ΠἸΌ]]Θτη, ααθτῃ σὺ 
πᾺ]]ὰ5 Ποταΐπαμι [64 πθο νἱάθτο ρούϑίς, οαἱ 

ΒΟΠΟΥ οὐ ηρουϊαμι [Θπηρ᾿ θση πα, ὉΙΏΘΠ., 



558 

ὌΠ ΓΙ  ΠΠΑΙΑΤΙ ᾿αὐδοον ἐἀπδλδεε ἢ 

Ι, 1. Ῥαν]ὰβ δραύιαά!υ5 [δίαϊ5 ΟἸγΠῥάπ5. ἐμίγη ναι ρας 5. Ὀἱ ρὰ- 

μάϊέδπη ἢ ΠΙθάϊηάϊ5. {ἰΖὸβ ἴῃ ΟἸγτάα ἰδία, 

ὦ. Τομπηάυϊμαίάπ Πα πη θᾶμα. δη[{8, δὐμπηάϊδ, ρανδίγϊ ἤδη 

σαΐμα αἰξίπ 14 ΟΠ Πάπα. ἴδγα. ἐγάπ]ιπ ἀμ ἈΥϑημηᾶ. 

9. Ανππιαὺ ρσαΐῃα Τηθ᾽ ΠΔΙηΠΊἃ, ἐπα πΊΠ161 {Πα ] κίηὃ ἔϑιη ἔδυ  ἰ ἢ 81} 

ἴῃ Ὠγάϊη)]άϊ σαμαυρσαάϊ!, Ὠνάϊνγα πηίνοιθαπμαῦ πὰ θα δὶ ἔμπὰκ σϑιηὶ πίῃ] 

ἴῃ ὈΙαότη πηοϊηδίμη ἡδῃΐ 14} ἄᾶρᾷ, 

4. Οδἰγπ]απᾶς ἔπὰκ σαίαίπναη, σαμπηαηδηᾶβ ἑαρτὰ {ποϊπμάϊζα, οἱ 
[αηδαάϊ5. δι Ππάπ, : 

ὅ. Οδμηάπαθίη πη ΠηΔη45 (ΠϊΖῦβ, (61 {Ὁ ἴῃ {π5, αη]ϊαἰδη5. ρὰ-- 

Ἰάμ θο ηά15, (81 Ὀάμπάϊαα αύγε 5 ἴῃ ἀνὸπ ἐποϊηάϊ Τ,δὐϊ]4}4 Ἐ 74} ἀϊ ποθ 

ἐποιηάϊ Αἰνηθικα ; (αὐ )0μδη ἐγάπα, ἐπαΐθὶ 88} ἴπ {π5 Ἐ, 

6. ἴη ἐμϊζόζεὶ ναίμεάϊβ σαπιάπα]α. ὑμὰκ δηακνίυαῃ δηϊε ρα, 
[οἱ ΤὉ ἴῃ τὰὰ5 ὑπαΐγ δηδϊαρσοὶη Ἐ Ππαπαϊνᾷ τηρἰηάϊΖῶ. 

ἰ. ὕμπία πὶ ραῦ υῃ[18 σαΐϊῃ Δηπηδη ἔαύγ ξοθῖηβ, δκ τηδηξάϊ5 184} 

ἔγιδίῃν 5 18} ἵπδ 6 1η8. 

8. ΝῚ πὰπὰ [Καπηάϊ ἐπὰκ νοϊέναϊ μηδ ἐγάπ)ηβ υπίατὶβ ἰδίαϊβ 
ΠΪἢ πηϑίμα, Ῥαηα]η5 18, ἂἃκ πη μαγθάϊοὶ αἰναρσα!)δη Ὁ πηαπίάϊ 

συΐῃβ, ᾿ 

9, ΤΗηΐβ πδ[]δηαϊηβ Ἐ πΠ 5. 74}} Ἰα Πὐπα᾽η5 Ἐ Ια ῃπάϊ νϑὶμάϊ, πὶ δὶ 

γαύτν8Π| ππίδγάϊ, αἷς ὈΪ (δἰηάϊ Ἰοἰκάϊηάϊ 14} δηϊξάϊ, [6 ριθδηδ 

{0 αηΓ5 ἴῃ Ογ άπ ἰδία ἔαύν πᾶ]α ἀϊνοῖπα, 

10. ἴηι ραϊνικαπεπί4α. πὰ ἐμαίτι ραθαίν μέθη πδβ] 8 415. ὈΠΙΑΥ 5 

ἴδία!5 ΟΠνάπβ, ραϊαίναηίη5. ταὶ μεϊ8 ἀάπ! [4], ΤῈ ρα] )αη  π5 

᾿Πθάϊη 741 συγ αγ θη ὑπαίτἢ δίναρρδ])η ἢ, 

11. ἵη ἐμδεὶ ραίαυ 5 ἴπι Ἰκ πηδυϊαπᾶβ 7} ἀραὐϊῥαύ!αβ. 741} 1άϊ-- 
ἴαγϑὶβ ἐμιυαῦ, 

12. ἴῃ ἐμϊζῦζοι ξαίτϊηβ 1. ἐμαία νίππα, ἀκοϑὶ μ1}] Ὁ ΓΚαιηα τη Κ, 
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ΑΓ ΤΙΜΟΤΗΕῸΌΝ ἹΙ. 

Ι,1. Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
διὰ ϑελήματος ϑεοῦ χατ' ἐπαγγελίαν 
ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 

ἢ. Τιμοϑέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ. χάρις, 
ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς χαὶ 
Χριστοῦ ᾿Ιησοὺῦ τοῦ χυρίου ἡμῶν. 

8. Χάριν ἔχω τῷ ϑεῷ, ᾧ λατρεύω 
ἀπὸ προγόνων ἐν χαϑαρᾷ συνειδήσει, 
ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ 

μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυχτὸς 
χαὶ ἡμέρας, 

4. Ἐπιποϑῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος 
σου τῶν δαχρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωϑῶ, 

ὅ. Ὑπόμγησιν λαμβάγων τῆς ἐν σοὶ 
, " .“ ’ 

ἀνυποχρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴχησεν 
πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου «“ωίδι χαὶ 
τὴ μητρί σου Εὐγίχη, πέπεισμαι δὲ 
ὅτι χαὶ ἐν σοί. 

θ, Ζι᾽' ἣν αἰτίαν ἀναμιμγήσχω σε 
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ ϑεοῦ, ὃ 
ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιϑέσεως τῶν 
χειρῶν μου. 

2 4 » ςφ»ν « Α - 

ἢ. Οὐ γὰρ ἔδωχεν ἡμῖν ὁ ϑεὸς πνεῦ- 
2 ᾿ , : τ 

μα δειλίας, ἄλλα δυνάμεως καὶ ἀγα- 

πῆς χαὶ σωφρονισμοῦ. 

8. Μὴ οὖν ἐπαισχυνϑῆς τὸ μαρτύ- 
ριον τοῦ χυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν 
δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγχαχοπάϑησον 
τῷ εὐαγγελίῳ χατὰ δύναμιν ϑεοῦ, 

9. Τοῦ σώσαντος ἡμᾶς χαὶ χαλέ- 
σαντος χλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα 
ἡμῶν, ἀλλὰ χατὰ ἰδίαν πρόϑεσιν χαὶ 
χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 

10. «φανερωϑεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς 

ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστου, χαταργησαντος μὲν τὸν ϑα- 

Ἁ γ 

γατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν χαὶ ἀφϑαρ- 

σίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 
11. Εἰς ὃ ἐτέϑην ἐγὼ χῆρυξ καὶ 

ἘΟΞ οἷ ᾿ , ὭΣ ΧΕ αἀποστολος χαὺὶ διδάσχαλος ἐϑνῶν 

12. 4 ἣν αἴτίαν χαὶ ταῦτα πάσχω, 
34.422 Ε ’ - ᾿ Γ 
αλλ οὐχ ἐπαισχύνομαι" οἶδα γὰρ ᾧ 

ι 

ῬδαΪαβ, δροίψοϊαβ ΟἸΥ ΓΕ Ιοὰ ΡΘΥ 

γοϊαηὐαύθηη ἀθὶ [Θουη ἀ απ ῬγΟμα [ΠῚ 6 ΠῚ 
γιύδθ αὰδθ ον ἴῃ Οἱ ο Τρία, 

Τιμηόθηθο σδΥ ΠῚ}1π|οὸ 8110. ατδίϊα τι [6- 

γἹΟοΥγϊα, Ρᾶχ ἃ 460 ρϑύγθ οὖ ΟἸγἋο Τοἴα 
ἀομηΐηο ποί[γο. 

Οτδέϊαβ ἃρὸ ἄθο, ουἱϊ ἰθυνίο ἃ ρτο- 
δϑηϊθου 5. π᾿ ΘΟΠ ΟἸΘηὐ 8, Ραγα, απ 8ηλ 

ἤπ ἰηξουτηϊ 1006 ὨαΌΘατη ἰὰὶ Τηθη1ο- 

Τϑηη πῃ ΟΥ̓ΔΕΪΟΙΪ 5 π͵615 ποοΐθ 86 ἀΐο, 

Ποἀουϑηβ θ υἱάθυθ, τ ΘΠΊΟΥ ἰδοτὶ- 
ΤηϑΥΠΤ ὑπδτιτη, τι͵ σϑιι 0 ἱπ]ρΡ]68 7, 

Ἠδοοτάδίϊοηθπι 8οοϊρίθηβ οἷὰβ ἢάοὶ 

αὰδθ οἰ ἴῃ ἐθ πὸπ βοία, ᾳα88 οὐ Βδ)ὶ- 
ἰαυϊῦ ῬΥΪι ἰῃ γα ἰὰ8 [,(οἷ46. οὐ 

τηϑίγο ἰὰα ΕΠηΪο6, οοχίαβ [ΠΔ Δαἐθ ἢ 

ᾳυοά οὐ ἴῃ (6. 

Ῥγορίθε. ααδηὶ οϑιι[π|ὶ ϑαΊΠΟΠ60 {θ 

αὖ τοί ϑοϊύθ5 συδίϊδιη ἀθὶ, απ86 δἰ ἴῃ 

8. ῬΘΙ ἱπρο ΡΟ ΠΘ Τὴ ΤὩΔ ΠΤ ΠΊΘΑΙΌΙΩ. 

Νοη δηΐϊπὶ ἀθαϊθ ποθ]5 ἀθιβ [ρἰ τ ἐατα 

ΕἸΠΊΟΥ5, [δα νἱγύα 5 οὐ ἀϊ]δοίϊοηΐς οὗ 

[οὈτιθύδυϊβ. 

ΝΟΣ ἰύδαιᾳθ δι 6 ΌΘΥΘ (θ Ὁ πο υτὰ 

ἀΟΠΉΪΠΙ ΠΟΙ ΠΘαᾺΘ τπη6 νἱποίαπι οἷα, 

[ἃ σοπὶαθοτῶ δυϑηρο]ῖο ΓΘουπάπ υἱτ- 
{αΐθπη αοὶ, 

Θὰ ποβ ΠΡογᾶυῖ οὐ σοοαυἱὺ σοοδέϊοῃθ 

[ἃποΐδ, ποῖ ἰΘουπάθπτη οροῦδ Ὡο[ἔγϑ, [οᾶ 

[βου άστη ῥτοροΙ[απὶ [ἀὰπὰ οὐ ρυδύϊ Δ 

αὰαὰθ ἀαΐα οἱ ποῦὶβ ἴῃ ΟὨΥ Γο [Ιοία 
δηΐθ ἐθιηροῦδ [Δ ΘΟΌ]ΔΥ]1ἃ, 

Μϑιϊξο[αύω οἰ δαΐθπι ἤὰπο Ρ6ι ἰη- 

Ἰαπηϊ δύο Θ᾽ [Δ] γαίουϊβ ποίετὶ [ἴα ΟἘτὶ- 

(4 αἱ ἀρίγαχ!ο αυϊάθτη τηογέοθια, ἰη- 

Ἰυτηϊηδυὶῦ δΔαύθιη υἱΐδμιὶ οὐ ἱποουπιρίϊο- 
ΠΟΤῚ ῬΘΙ͂ ΘΥ̓ΔΏΡΘ]]1Π1, 

[ἴῃ απο Ρο[Ἰξὰβ [πὶ ΘρῸ ρυδϑαϊοδίου 

οὐ δροίΓΟ] 5 οὖ τῃδρὶογ σοπίϊαπι; 

ΟΥ αυδηὶ οδαίατη δἐΐατη ἤδ 66 ῥδίϊου, 
ἴβᾳἃ μοὴ οοπίμπαογ: [οἷο δηΐμα οαϊ 016- 
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απξὰ νάϊε ὨνΠηΠιὰ σϑ]άσθ᾽4α 14} σαἰγάπα ὑπδηηηη᾽ οἱ Ἐ ̓πδῃ θ]ρ8. ΤῸ 

ἐμαΐα δηδῇ]ἢ πηθῖη ἰα[δη ἴῃ 1άϊηδηα ἀδρ Ὦ. 

Ι, 13. ἘγΠδμῦ μαθαπαβ Ἐ άπ ἀϊχᾶ ναὐγαδ, πόδι δὖ τὴῖ8 μάυ[Ἰ4 5. ἴῃ 

βϑα]άπθοϊπάϊ Δ} ΠἸαϊῃνάϊ Ἐ (ἐμϊχάϊ) Ἐ ἴῃ Ομ άα ἴδία, 

14. Τηαία ρϑαδ 8η881} [δίξψάϊ {παῖ δῃπηδηὴ γϑῖῆαπα, [86] 

μάπ(ά)! ἢ Ἐ ἴῃ ἀΠ8. 

15. ψάϊι" (ἰμαΐα)Ἐ ἐπαΐοὶ αὐἰναπαϊἀδάπη [Πκ δῇ πηῖβ ἀΠάϊ, ἐμάϊοϊ 

πὰ ἴῃ Αἰάϊ, ἐπϊζ(ἔ)ε1 " ΠῚ ΕὙρδΙΠα5. δ (Πλαϊγτιδραίηδβ Ἐ 

16. ΟἸΡάϊ διπηάϊοη ἔγάυ)α Αὐποι[οἰξαὐγάπβ σαγᾶα, απίὸ αὔία. τὴὶκ 
Δηδύῃ ἃ Ὁ] 4ἃ 14 πάπα! δ ηα]ὃ τηριηάϊζὸ πὶ [Καιηάϊαα [ἸΚ ; 

117. ΑΚ Κνιπηδηᾶβ ἴῃ Βαμμάϊ υδαάυᾳο(8) Ἐ (ὈΚΙάα, πκ 784} Ὀϊραΐ, 

18. ΟἸἷθάϊ ἔτάπ]α ἴπηπηα Ὀϊρ᾽ίαη Δυιηδηδίγ θη δὐ τά) πη ἴπῃ 141- 

ΠδΠΊΠ18, ἄαρα. 14} ἤνϑη Εἰὰ [π|ά]5] ἴπηπ ΑἸ ΑΙ (ὁπ Δ πα θδη 8, Πη15, γαῖ] 

{πὰ ἘΞ; 

1,1. Τῆι πα, Ὀδιη πιθίη [γ8}1{Ὁ] Ἐ, ἸηΓν]πίπ6ὶ ὑμὰκ ἀπ δηίἀϊ {μ]1Ζάϊ 

ἴῃ ΟΠ άπ ἴόία, 

2. 9248} ὅδ᾽] Πάυ[Ἰ45 αὐ τηῖβ ἐπί τηϑηᾶρα νοϊἐνδα]αναύταδ 

σαΐῃβ, πὖ Δη8Η}} ἐτὶρρνάϊπι Ἐ Ἰηδηηδηι, ἐμάϊθὶ ναίγυμάϊ [Ἰ]άϊπα, 78} 

δημαυδηβ 1415] η. 

3. Τῇῆὰ πὰ αὐρθάϊαοϊ [νὰ σοάβ σαάταύμίβ ΟΠγΓἐάπ5 ἴδίαϊβ. 

4. ΝῚ ἀϊηβῃαη ἀγαύμεϊηδηα5 Ἐ ἢ} ]1ὴ ἀπρανιηα! ἢ {ἸΚ ρανδύγ Ἴδη 

{Πἰχὸβ αἱ ἀάϊβ, οἱ ραίϑικάϊ ἐπδιηπηθὶ ἀγα πόίῃ. 

ὅ. 948 {μὴ ἰᾶάϊ μά ἢναβθ, εἰ νοὶρδᾶδ, πἴρα νἱιδαθιρὸ 

ὈΥΙΚΊΙΗ. 

6. Αὐράϊα]απαβ Ἐ αἰ μὸβ ναύν[ὑν]ὰ [1] ἔπτη ἀκγαηὃ ΔΙ ΠΊΔη. 

. Ἐγδίποὶ {παΐθὶ Κνυιμα. οἰθι ἀπκ ἐπ8 ἐγάπ)α ἔγαύ! τ18. 4]] ἀϊ πη. 

8. Οδμημπηοῖὶβ ΟΒυ τα ᾿δίιι αὐυ!!ϑπᾶπα π8. ἀάπιπάϊπι τι ἔτάϊνα 1)4- 

ν(6}1415 Ἐ Ὁ αἰναρρο]]ῦπ πηθίηάϊ, 

9, ἴῃ {πϊζάϊοϊ αὐθάϊα)]α. ἀπᾷ Ὀαπα] 5 [γὰ ὉΠ ]15, ἀκοὶ ναύτνα 

σαΐῃβ πἰὉ ραραπάδη. 

10. ἵπυϊι {{π|5. 411 σαίμαϊα δὶ ἐμδηβ σανα!!άληβ, οἱ 7.1} {Ππάϊ σαί 
ρα πα, [δἰ 10 ἴῃ ΟΠ άπ ἰδία ταϊτπ νυ πάϊ ἀϊν οἰ Πη1ηὰ. 



ἊΣ ΤΙΝ. ἢ; 48 ----, 10. 

πεπίστευχα, χαὶ πέπεισμαι ὅτι δυνα- 
τὸς ἔστιν τὴν παραϑήχην μου φυλάξαι 
εἰς ἐχείνην τὴν ἡμέραν. 

ΓΤ 18: Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων 
λόγων, ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πί- 
στει χαὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

14. Τὴν χαλὴν παραϑήχην φύλαξον 
διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοιχοῦντος 
ἐν ἡμῖν. 

18. Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν 

((Ὲ πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστὶν 

«Ῥίγελος χαὶ “ΠΞρμογένης. 
10. “ῴη ἔλεος ὁ χύριος τῷ Ὀνησι- 

φόρου οἴχῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν 
καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐχ ἐπαισχύνϑη, 

17. ᾿Δλλὰ γενόμεγος ἐν Ῥώμῃ σπου- 
δαιότερον ἐζήτησέν μὲ χαὶ εὗρεν. 

18, ῴη αὐτῷ ὁ χύριος εὑρεῖν ἔλεος 
παρὰ χυρίου ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ. χαὶ 
ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηχόνησεν, βέλτιον σὺ 
γινωώσζεις. 

1,1. Σὺ οὖν τέχγον μου, ἐνδυναμοῦ 
ἐν τὴ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

2. Καὶ ἃ ἤχουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ 
πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράϑου πι- 
στοῖς ἀνϑρώποις, οἵτιγες ἱχαγοὺὶ ἔσον- 
ται χαὶ ἑτέρους διδάξαι. 

8. Σὺ οὖν “αχοπάϑησον ἷ- Συγχα- 

κοπάϑησον) ὡς χαλὸς στρατιώτης Χρι- 
στοῦ Ἰησοῦ. 

4, Οὐδεὶς στρατευόμεγος ἐμιτιλέχεται 
ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ 

στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 
ὅ. Ἐὰν δὲ χαὶ ἀϑλὴ τις, οὐ στε- 

φαγνοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀϑλήσῃ. 
θ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶ- 

τον τῶν χαρπῶν μεταλαμβάγειν. 
7. Νύει ὃ λέγω: ϑώσει γάρ σοι ὁ 

χύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 
8. Μινημόνευε Ἰησοῦν Χοιστὸν ἐγη- 

γερμένον ἐκ νεχρῶν, ἐς σπέρματος 
Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, 

9. Ἐν ᾧ χαχοπαϑῶ μέχρι δεσμῶν 
ὡς χαχοὔῦργος, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ 
οὐ δέδεται. 

10. Ζιὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ 
τοὺς ἐχλεχτούς, ἵνα χαὶ αὐτοὶ σωτη- 
ρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
μετὰ δόξης αἰωγίου. 
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αἰαὶ, οὖ σουδαβ [ἀπ| ααΐα Ῥούθηβ οἵξ ἄθ- 
Ῥοί δι τηθπὶ [ΘΥσᾶτθ ἴῃ ἱΠΠ πὰ αἴθ . 

ἘΟγμΙδτη ΠΔ06 ΓΔ ΟΥ̓Ὶ ΠῚ ὙΘΥΡΟΥΊΠῚ 4186 

ἃ Π16 ΔΑ [Ὁ ἰὴ ἤάρ οὐ ἀϊϊθοίίοπθ ἰπ 
Ομ ο Ιοία: 

Βοπαπι ἀθρο[Ἰἔπη οαἘοαϊ Ρ 6. Γρὶ εἰ [τὰ 

[αποΐαπι αἱ παριδαῦ ἴῃ ΠΟ Ϊ5. 

ϑοῖβ ΠοῸ αυοά ΔνΘΥΓ [απ ἃ. τη6 οΠ- 

Π65 αἱ ἴῃ Αἰΐὰ [πὖῦ, 6χ ααϊθαβ οἱ 

ῬΠγρΘΙὰΒ οὐ Ἡβδυπιορθη65. 

1)6ὺ πη ου]οουἀϊατη ἀομηϊηα Οπο[ϊ- 

ΡΟΣ ἀοπηαὶ, ααΐα [ΔΘ Ρ6. πιθ γί ργανὶῦ 

οὐ οαύθῃϑη ΠΊΘΔΠῚ ΟΠ ΘΙαΡαΪϊύ, 

ρα. οὑπὶ ΒοπΊᾶπιὶ νρηϊ[θύ, 

τὴη6 αυδοθίϊγιὺ οὐ ἱηυθηϊύ. 

Ποῦ 111 ἀοπλίηιι8 ἱπνοηΐτθ τα [Ὁ ἱ σου- 

ἀἴαπι ἃ ἀοπηῖπο ἴῃ 111ἃ αἴθ. ΕΓ φαδηία 
ἘΡΠΘΙῚ τ] π} [ὑγαυνϊύ, 16 ]1π5 πὰ ποίτὶ. 

[ΟἸ] 1 οἰέθ 

Τὰ οΥρο, ΗΠ] τηΐ, οοπέογίαγθ ἴῃ σγδίϊα 
4ι86 οδἱῦ ἴῃ Ομυο [οἴα, 

Εὺ αὰὰθ δυᾷι[ϊ ἃ. τη6 ΡΘῚ πιυ]ΐο 8 
ἰο(Ὁ65, ῃᾶθο Θοιπηπιθηᾶα Βα 6]10Ὲ.5 Πιοηγΐ- 

ὨΪΡα5, αἱ Ἰάοποὶ ουαμὺ οὐ ἃ]105 ἀοορῦθ. 

Τιαῦοτα ποαῦ θΟΠὰ5 τος ΟἾσ ΓΕ [ο[ὰ, 

ΝΠ πη} η5 60 ἱπηρ0]1οαὺ [6 9- 
φοῦϊ 5 [ΔΘου]αυ θὰ5, αὖ οἱ ρἰδοθδῦ οαἱ 
[6 φιοθᾶν!ύ. 

Νὰ] οὖ 4υἱ οσεοτίαῦ ἴῃ ΔΡΌΠΘ, 

οοτοηδίαι ΗΠ Ἰορὶ τ πη6 οογίανουϊξ. 

ΤΑθογαηίθπι ΔοΊΟΟΪΔ πὶ οροτγίθ 

τηπὶ ἀ6 ἔγαοίϊ 5 ΔΟΟΙΡΘΓΘ. 

Τηύθ]]6ρ6 αὰ88 αἀἶσο: ἀδὈϊ οηΐτῃ Εἰδὶ 
ἀομηΐηι5 ᾿π 6] θοέατη 'π ΟΠ 8. 

ΜΘΠΊΟΥ οἴζο 1ϑίαπι ΟΠ γ Γἔὰπὶ ΓΘΙὩΓ- 

ΥΟχ [6 ἃ πιογίαΐβ, 6Χχ ἰθιηῖηθ Πδνὶά, [6- 

Θαη στη ΘΥ̓ΔΏΡ ΘΙ ΠῚ ΤΏ ΘΠ, 

Ιῃη αὰο Ἰάθοῖο ἀβ4ὰ6 δα νἱποῦϊα 48 

Τη816 Οροίδη8, (6 σϑυθαμι αἱ πο ο[ῦ 

Δ]Πρ απ. 

1460 οπιηΐα [ἀϑύϊηθ0 ῬΤΟρΡύου δἰ θοίοϑ, 

αὖ οὐ 1ΡΠῚ [] αἴθ οοη θα αδϑηίαγ 486 ο[ὑ 

ἴῃ Ομγιο Ιρίαᾳ οαμὰ ρ]ογία ο8 ΘΙ οἰ. 

ὯΟΩ 

Ῥτὶ- 
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5602 ὃ. ΠΕΜΕΊ, 1534: 

Π, 11. Τιυῖρον ἐπαΐία ναὐγά. 71.041 (ἄμ Κ) πῃ ραἀάπίἐῃμηδαδαπμη, 8} 

τ ἢ 1 Ό 81 ; 

12. 7ανάϊ φαίπυ!αμ, 14} τα πὰ πόμῃ; ἰαθάϊ αἰάϊκαμι, δ 15 

αἰάικιί ἀπ8 ; 

138. «{ἀάϊ] πὶ ρα]άμπθ)]απι, άϊπ8 ἐγίσουβ νυ. ἀξάϊκδῃ ἌΡΕΙ ΠΚ 

ΠἸΌΔη ἢἰ πὰρ. 

14. ΤηϊΖ[] Ἐ ραιηάπαοὶ, πὴ. ἴπ δηαναίγῃ)α ἔγάυ)} 1 Π8. 

γαύνἀδη) νϑῖῃδη Ἐ ἀα ἢἰ νδίξάϊ ἀάπρ, πιθᾶ πϑναϊθιηάϊ ὑῃάϊπη Πάϊ85- 

. Ἰπάδη,. 

15. τϑϑαάπαοι! παῖς ΠΠΡΔη σακαίδηδηα ἀϑοῖθδη ρσαΐῆα ναύχἐν]δῃ 
ἀπά ϊν 1 Πκὰη8, τὰ] Πΐα θα. γάϊα] πάῃ ναύγα [Ἀπ]08. , 

160. ἴτπ πὸ ἀναϊόπα [ἀϑνϑἱμβὸμα] Ἐς Ιἀυαναύτ)α Ὀϊναμάοὶ ; υπίᾶ 

]ὰ ραρραπα απ αἰρααβθίη, 

17. 7841} ναύγα ᾿ζὰ [νὰ σιιπα Ἐ να Ἐ; ἐμ] Ζέθὶ νϑίαη Ἐ (Η)γπηαί-- 
ηάϊα5 Ἐ 14} ΕἸΙδέαΒ, 

18. ΤΠάϊοι Ὁ [τη͵]άϊ ἀϑυ 1 ἀϑιηδίπθη, Κυιπδηάδηβ πϑ[[δ|5 18. 

ναύγίμδηδ, 14} ρα]άπθοϑίπ [ἀπηάϊχὰ ἀδνα]ἀδάπη. 

19. Αὐμέμπδῃ ἰα]ρὰβ συαπαπνδαα]αβ σα [πα ἢ, μα απ 5 [Ρ]] 

ἐμαΐα: ,(Καπίπα ἔγάμπ])α ἐμᾶπ8, ἐμάϊοι {πα ἴ8΄ 14} ,Αἰξδηάάϊ αὖ ἀη- 

[δ] 6ῖη πνᾶζαῇ, ᾳαϑὶ πδηη]άϊ πδηιὸ ἔγάμ)} 18.“ 

20. Αἰμέμαη ἴπ τὐἰκ]]αιηηα σαγᾶα πὶ [πᾶ ἐπαίάϊποὶ Καίαᾳ ρὰ]-- 

{πθῖπα 18 ΠΙᾺ ΌΓΘΙηα, ἃκΚ 18} ὑγπνοθίηα 184} αἰραπα, δὰ [ἀτηὰ ἀμ 

[γἄγϑιη Ἐ, (ππλ᾿ αἰ-ἰπὰπ ἀπ πηίνἄγοθιη Ἔ, 

21. Αἰμίμαδη ἰαθάϊ ἢνὰβ σαῃγάϊπ)άϊ [Πς ἐμϊΖα [1], ναί ἢ Καβ ἀὰ 

νυ ιπάϊ, σανϑι πάϊς (,74}})} Ὀτὰκ ἔάυ]ϊη, ἄπ 8]]διηπια ναύν νὰ ρῦ-- 

αάϊχζα ραιηδηυῃ. 

22. Αὐμίμαη Ἰυσρδῃβ [αἱξππ5. ἐμ] 10}, ΤῈ Ιάϊ 61] ραγαϊ μέθη, ρδ- 

Ἰάπθοη, ἔϊαΐῃνα ἢ, σαν αίνἐμὶ ππτἢ ἐμάϊπη Ὀϊἀάϊ ἃπαμάϊδηάδιῃ ἔγάα-- 

͵δ Ἐ α8. ὨγάϊΠη] πὰ Παἰνἐϊη. 

23, ἴπι ἐμπὸβ ἀναϊδπβ δ ἢ απία]δπ5 [Οὐ Κηΐ 5 Ὀιναπᾶθὶ, νἱξαπαβ 

{παΐϑ] Ἐ σαθαίνδηα (ὩΚ]6η8. 

24. ἴτὰ {κα]κ5 ἐτάυίηβ. αἱ [Καὶ (Καῃ, δκ Κυδίγιτιβ υἱδπ υἱέησα 



2. ΤΙΜ. 94, 11---24. 

11, 11. Πιστὸς ὁ λόγος" εἰ γὰρ συνα- 
πεϑάνομεν, καὶ συγζήσομεν " 

12. Εὶ ὑπομένομεν, χαὶ συμβασι- 
λεύσομεν" εἶ ἀρνούμεϑα (ΞΞ -ησόμεϑα), 
χἀχεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς" 

18. Πὶ ἀπιστοῦμεν, ἐχεῖνος πιστὸς 
μένει " ἀρνήσασϑαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύ- 
γαται. 

14. Ταῦτα ὑπομίμνησχε, διαμαρτυ- 
ρόμεγνος ἐνώπιον τοῦ χυρίου(.) μὴ λο- 
γομαχεῖ(»),] εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ 
χαταστροφὴ τῶν ἀχουόντων. 

15. Σπούδασον σεαυτὸν δόχιμον 
παραστῆσαι τῷ ϑεῷ, ἐργάτην ἀνεπαί- 
σχυντον ὀρϑοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς 
ἀληϑείας, 

10. Τὰς δὲ βεβήλους χενοφωγίας πε- 
οείστασο" ἐπὶ πλεῖον γὰρ προχόψουσιν 
ἀσεβείας, 

17. Καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραιγα 
γομὴν ἕξει. ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος χαὶ 

ἀξϑηνες., 

18. Οἵτινες περὶ τὴν ἀλήϑειαν ἦστό- 
χησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη 
γεγονέγαι, χαὶ ἀγατρέπουσιν τήν τι- 
πίοτεννων {(ΞΞτ. τοῖν 7ι.). 

19. Ὁ μέντοι στερεὸς ϑεμέλιος τοῦ 
ϑεοῦ ἕστηχεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύ- 
την Ἔγνω χύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, 
καί ΑἈποστήτω ἀπὸ ἀδιχίας πᾶς ὁ ὀνο- 
μάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 

20. Ἐν μεγάλη δὲ οἰχίᾳ οὐκ ἔστιν 
μόγον σχεύη χρυσᾶ χαὶ ἀργυρῶ, ἀλλὰ 
καὶ ξύλινα χαὶ ὀστράχινα, χαὶ ἃ μὲν 
εἷς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν" 

21. ᾿Εὰν οὖν τις ἐχχαϑάρῃ ἑαυτὸν 
ἀπὸ τούτων, ἔσται σχεῦος εἰς τιμήν, 
ἡγιασμένον, (χαὶ) εὔχοηστον τῷ δεσπό- 
τη; πρὸς (Ξεεὶς) πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν 
ἡτοιμασμέγον. Ἶ 

ἐφ. Τὰς δὲ νεωτεριχὰς ἐπιϑυμίας φεῦ- 
γε, δίωχε δὲ δικαιοσύγην, πίστιν, ἀγάπην, 
εἰρήνην μετὰ [πάντων] τῶν ἐπιχαλου- 
μένων τὸν χύριον ἐζς χαϑαρᾶς χαρϑίας. 

29 Τὰς Σ μωρὰς χαὶ ἀπαιδεύτους 

ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς δτι γεννῶσιν 
μάχας. 

24. Δοῦλον δὲ χυρίου οὐ δεῖ μάχε- 
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ΕἸΔ 6115 [Γοὐγηο. ΝΔπι [ἰ 

[ση5, οὗ ΘΟΠΥΪΥΘΙΊΙ5 : 

σοΙητμηοχίαϊ 

δὲ [ἈΕΠΘΤη5, οὗ σΟΠΥΘρΡΏΔίὰ5 : ἢ 
ὨΘρΡΑὈίμλβ, οὐ 116 πορδθὶῦ Ὠο5: 

51 ποῃ ΟΥ̓Θάἀϊμηαβ, 1116 ἢ 6]15 τηδηρῦ, 

ὨΘρΔΥΘ [6 ἱρ[Ὧπ| ποη ροίθ[. 

Ἠδοο ΘοΙηχοηθ ἐρ ἰδ 5. οοΥϑτα 4ο- 

τηΐη0. ΝΟΙῚ υϑυθὶβ οοπίθηάογο, δά ηϊ- 

ὮΔ 0116, δά [Ἀργυϑυοπθὰ δυάιοθηί χα. 

ΒΟΙΠΙοΙΘ οὐγα 6. ἰρίαμη ργΟΡΔΌΙ] Θ᾿ 
ΘΧὨΙθΘΙΘ ἄθο, Ορθυδυ απ ἱποοηζα [101161|, 

τϑοῦθ ὑγδούδηθθμη ὙΘΥθ.ΠῚ γουὶὑδ 5. 

Ῥγοΐδῃα δαΐθη ἰπδηϊοααΐϊα ἄονίία : 
πα] πὶ ΘηΪ πη Ργοποϊθπῦ δα ἱπηρίθὐδίθια, 

Εῤ ἴδυτηο θουππι αὖ ΟΕΔΠΟΘΙ [οτρίῦ. 

Ἐχ αὐἱρὰβ οἷν Ἡνπιθηϑθιβ οὖ ῬΒΙ]οίαϑ, 

Θυὶϊ ἃ νϑυϊξαίθ οχοϊἀθυιηῦ, ἀϊοθηΐθβ 

ΤΟ ΤΥ ΘΟ ΟΠ 61 ἰδπὶ [δ οὔδη), οὐ [νυ ουίαηῦ 

ααογαηάδιῃ ἤάθπ). 

δ'οα βττησση ἕαπάδτηθηΐατη ἀοὶ [ἐρεϊῦ, 

Δ ΌΘη5 Πρπδοαϊατη μος Οὐσπονὶ ἀοχηϊ- 
ΠῸὰ5 ααἱ [αὖ οἰ, οὐ Π᾿βοθάδὺ 80 ἰηϊ- 

ααϊδαύθ ΟΠΊΠἶδ αἱ ΠοΙηΐπδῦ ΠΟΘ η ἀο- 
ΤΉ ]Π]. 

Ιῃ ππᾶρηϑ δύο ἄοπη0 ΠΟΗ [Ὁ] πὶ [πη 

γαία, δυγθῶ οὐ ἃιρθηΐθα, [βὰ οὐ Ἰΐρῃθᾶ 
οὐ βού], οὐ συϑοάδηι χαϊάθπι ἰῃ ΠοΠ0-- 

τη, ααδθάδπι δαΐθηι ἴῃ ΟΟΠ ΠΊΘ] Δ: 

51 αἱ ΘΥΡῸ ϑιηπηδανθυὶ [8 80 {{{|5, 
ΟΥΙΪ νὰ ἰἴῃ ΠΟΠΟΥΙΘΠΙ, (ποι βοδίστη οὐ 

{116 ἀοπηΐπο, διὰ οπηηθ Ορὰβ Βοπαπι ρᾶ- 
ταύτη. 

Ταυθη ]1ἃ δαύΐθπι ἀθ]ἀοτῖα ἔαρθ, [Ἃ6- 
ΟἴδΥθ υϑῦὸ ἰα[Ὁ}181ὲ, Πάθπι, οδγὶ δίθυη, 

ῬδΟθπι οὑτῃ ΐβ ααἱ ἱηνοσδηῦ ἀομη ΠῚ 
48 οογάθ ρυτο. 

δύα]δα5 δαΐθτῃ οὐ [1π6 αἰ[οἰ ρ]1η8, 4ὰ88- 
[ἀοηθ5 ἀονίθδ, [οἰθη5 ααἰϑ σθηθσδηῦ ᾿ϊ{65: 

ϑουσαμι δαΐοπι ἀομιΐηΐ πο οροχίθῦ 



ΣῈ 

δθ6ά ἡδιν ἀοσο κα ὁ ἃ 

8]1ΔΠη5., 1άϊ 605, υδίμα]δη 45, 

Π, 25. ἴῃ Κναίνγϑίη (α] Ζ]απ5. {π8η5 ἀπαβῥαπαπάδηβ, ηἷὰ ἤνδῃ ρὶ- 

Ράϊ ἴπὶ σα Ἰάγοῖσα αὶ αἰκαηίη]α [ἀπ]05, 

20. {41} υβίκαν]άϊπαάπ ἘΞ 5 ἀημ] Π]1ὴ8 ντυρρῦη, ἔαπι {Π81ΠΠΊ6] 

σαί ῃδηάϊ {ΠπΠπδη48 ἢ δίαν Ἐ 15. ν ]}1η. 

Π|,1. Αἰδέμδη ἐπαΐα Καηηθὶβ, δἱ ἴπ [ρδαϊξάϊπι ἀαραπὶ αἰραρραπα 

Ἰόγα [1616] 

2. {8}} νδίγμαπα τηδηηδη5 {1κ ἢ] πη δη5 Ἐν, ΓΑΙ παρ αίγηάϊ, Ὀἰμά1-- 

ἦληβ, πάμπῃπαίν ἀϊ,Ἐ να] πηδυ)] απ άδηβ, ἔδαγθίηδμη πηρδηνδίγράϊ, Ἰάπηδ- 

ναιρῦβ, πηδίνκηάὶ Ἐ, 

9. ὕπμαῃί]αράϊ, πητη11α] 4] Ἐ, [αἰ π πα δη8, πη σα θη δη5 {ἸΚ, ἀη- 

τη ηδισονάιϊ ἢ, αη[6]]ά], 

ά. Ἐταϊδν)απάδηβ, πηι] ηη } {Κάϊ, πράσα ά!], ἢ] πα δη8 νι] δη 

(βἰηδηδ Ἐ πηάϊθΒ {πάπ Ἐ σαί, 

ὅ. Ἠδραπαδηβ ΗἰνῚ ραρπάθιηβ, {ἢ τηδηῦ ᾿ζὸβ Ἰηνιἀδπαδῃβ : 18} Ἐ 

{πὰ η5 δἰνδηαθί. 

θ. ὕιίδ ἃ5 {πάϊῃη [1π4, ὑπάϊοϊ] Ἐ ΠΠῸρΡηα ἴῃ ραγάϊη5 4}  [τά- 

Ὠαπίπαηα ἐϊα παηα νϊηθίηδ ἢ ἢ Π]αΐ μη Ἐ [ταναύγ μέ, πόθ] ἐϊαμδηάἃ 

[4] 1πἰππι ἘΞ ΗΠ] 61]κἀ 1π1, 

. Βιηϊοιπὸ 1ἀϊδ]αηαῦπηα {Ἰκ, (788-81 ἀϊν Ἐ νδημαη ἴπ αἰκαπέη]Ἶα 

[υη]ὸ5. Κνίμμαη τηδῃξαῖρδ. 

8. Αἰμέμαη ἐμδιηπια Πάϊδάπ οἱ Ἐ ἴαπηΐβ Ἐ Δ} Μδιηθγὰβ Ἐς ἀπα[ιό-- 

ἐμὰη Μόίδζα, γα 18} ἐπάϊ δηάίπαδηα [ἀπη]ἀϊ, Ἰηπηδη5 [πανδύτ-- 

{παηάϊ ἃ}}1Π, ἀδκαίαηδ! ὈΙ ρα]άθθείη ; 

9, ΑΚοΙ πὶ ἐμοιμαηα ἀπ Α]αίηάϊ, πἀπίδ παν 1Ζὰ {νἸΚαπίῃ Ἐ ναϊγ- 

{10 δ]]άϊμη, [ναίνα 14}} Ἐ 1ἀϊηάϊΖἢ νἃ8. : 

10. [0 ὑμπ ραϊάϊα 15 Ἐ Δ δ᾽ηάϊ τηϑὶηάϊ, ἀϑηχδία, (πιαπαίαάμ,}Ἐ 

σαϊάποηάϊ, πϑο πηάϊ, ἔα νάϊ Ἐ, ὑμπα]άϊπηάϊ, 

11. τακ)ύμη, ναηηΐμη, ᾿ν]]οῖ κα πη ναὐύγίπαη ἴῃ Απὐϊαύκίάϊ, ἴῃ 

ΕἸκαύηϊη, ἴῃ Του γότῃ Ἐ, Ὠν 1] οἰ Κὸβ ντακὸβ Ἐ ἀϑυμυ!(ά)1ἀ« Ἐ Δ} τι8. 4]- 

Ιάτ τὰκ σα!άι ἃ ἐγάμ]α. 



2. ΤΙΜ. 2, 25 ----3, 11, 

σϑαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, 

διδαχτιχόν, ἀνεξίχαχον, 
Π1, 25. Ἐν (-Ξ Σὺν) πραὕὔτητι παιδεύ- 
οντα τοὺς ἀντιδιατιϑεμέγους, μή ποτε 
δῴ(η) αὐτοῖς ὁ ϑεὸς μετάγοιαν εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληϑείας, 

20. Καὶ ἀναγήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ δια- 
βόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ εἷς τὸ ἐχείνου ϑέλημα. 

Π|,1. Τοῦτο δὲ γίνωσχετε], ὅτι ἕν 
ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται χαιροὶ 
χαλεποί. 

ἢ. Ἔσονται γὰρ οἱ ἄνϑρωποι φίλ- 
αὐτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερή- 
φαγοι, βλάσφημοι, γογεῦσιν ἀπειϑεῖς, 

ἀχάριστοι, ἀγόσιοι, 
8. στοργοι, ἀπ αυσοι, διάβολοι, 

ἀχρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαϑοι, 

4, προδόται, προπετεῖς, τετυφω- 
μέγοι, φιλήδογοι μᾶλλον ἢ φιλόϑεοι, 

ὅ. Ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν 
δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημέγοι" καὶ τού- 
τους ἀποτρέπου. 

θ6. Ἐκ τούτων γάρ. εἶσιν οἱ ἐνδύ- 
γοντες εἷς τὰς οἱχίας χαὶ αἰχμαλωτί- 
ζοντες γυναιχκάρια σεσωρευμένα ἅμαρ- 
τίαις, ἀγόμενα ἐπιϑυμίαις ποικίλαις, 

ἤ. Πάντοτε μανϑάγοντα χαὶ μηδέ- 
ποτε εἷς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας ἐλϑεῖν 
δυνάμενα. 

8. Ὃν τρόπον δὲ Ἰαγνῆς χαὶ Μαμ- 
βρῆς (-Ξ- Ἰαμβρῆς) ἀντέστησαν Μω(υ)σῆ, 
οὕτως χαὶ οὗτοι ἀνϑίστανται τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ, ἄνθρωποι χατεφϑαρμέγνοι τὸν 

νοῦν, ἀδόχιμοι περὶ τὴν πίστιν. 
9, 1λλ᾽ οὐ προχόψουσιν ἐπὶ πλεῖον᾽ 

ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔχδηλος ἔσται (ΞΞ 
ἔξ) πᾶσιν, ὡς χαὶ ἡ ἐχείνων ἐγένετο. 

40. ὡξὺ “δὲ παρηκολούϑηκάς μου τῇ 
διδασχαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τὴ προϑέσει, 
τῇ πίστει, τῇ μαχροϑυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, 

τῇ ὑπομογῇ, 
11: Τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παϑήμα- 

σιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν “Ἀντιοχείᾳ, ἐν 
Ἰίχονίῳ, ἐν «Ἱύστροις᾿ οἵους διογμοὺς 

ὑπήνεγχα, καὶ ἐκ πάντων με ἐρύσατο 
ὁ χύριος (ΞΞ: ϑεός). 

ὅθ 

᾿πρατο, [ἃ τηδηΓαθέϊιπι οἱΓ6 ἃ ΟἸΠΏ65, 
ἀοοΙθ,] 6, ραὐ θη θη, 

Οὐπη τηοάο[ὰ, ΘΟΥΥ ρ᾽Θπέθπι 605 ααΐ 
ΓΟ ΠΡαηῦ, πθ ἀαλπάο ἀρὺ 1115 ἄἀθαβ ρᾶ6- 

πἰὐθηὐ πὶ δἃ οορποίοθπαδτη σου ύθῃ, 

ΕΛ τορι [οδηῦ ἃ αἰδθο0]} Ἰαφαοὶβ, 8 

αὰ0 Οοδρύϊ ἐθπθηύαν δα 1ρΠΠπ5 γοϊαπίδεθῃη. 

Ηοο δαίθηῃ [οἷῦο, απο ἰπ πουἱ {{ΠΠηΐ5 

ἀἰθ θὰ. ἰπ!θαηῦ ἐθιηροῦα ρουϊου]οία, 

Εὺ ουὐπηῦ Ποιηΐηθβ [6 ἱρίοβ. διηϑηΐθα, 

ΟαΡΙ ΑΙ, 6] αὐ, [ἀρ θυ 1, Ὁ] ΡΠ 6 πΐ, ρᾶγθη- 

{ἰϊθὰ5 ἱποροθαϊθηΐθβ, ἱηρυδί!, [6 6]6[{], 

δ΄Ίη6 δήεροιοηθ, Ππ6 ρ866, ΟΥτηΪπδ- 

ΤΟΥ65, ᾿ποοη ] πΠΘηὔθ 5, ἱπη πη 65, [ἴη6 θ6- 

πἰρηϊαίο, 

Ῥτοάϊθουθβ, Ῥγούθυυΐ, ἐππη1 1, σνοϊαρίδ- 

ὕπτη Διηηδύουϑ5 τηᾶρὶβ ἀαδπι α6], 

Ἡδθοηίοβ ἰρϑοίθια ααϊάθπι ρἰθἐδέϊβ, 
γἱγίαύθπη δαΐθπι οἷὰβ δΔΌπμορϑηΐθβ: οὗ 

Πο5 ἀονϊύδ. 

Ἐχ ΠῚ θῃΐπὶ [ὰπὐὖ αὶ ροηρίγδηῦ 40- 

γη05 οὐ σαρίϊναβ ἀποαηῦ τη] ΓΟ] 85 ὁΠ6- 

Ταίδϑ ρθοοδίϊβ, αα80 ἀπσαμία Ὑ81115 

ἀρ 6 17118, 

ΒΘΠΡΟΙ ἀϊίοθηΐθβ οὐ πυππααδια δά 
[οἱθιύϊαπι σϑυϊῦδίϊβ ΡΟΥΘ αἰ θηὗθ5. 

Θαριηδατπηοάθπι δαΐζθπὶ [ΙΔΠΊΠ65 οὐ 

Μδιλρτο5 τοίτοσαπὺ ΜοΥυΠ, [8 οὐ ἢΐ 

τοί αὖ νου ὑδϊ, ΠΟΥΉ1Π 65 ΘΟΥΤΕΡΟΪ τηθηΐθ, 

ΤΟΡΓΟΘΙ οἶτοα ἢΠάθπι. 

δοά υἱέτῷ ποη Ῥτοβοϊθηῦ: ἰῃΠρί θη 

ΘΗΪΠΏ ΘΟΙῸΠΠ π]δηϊ [Ὁ ΟΥΪδ ΟἸΩΠΙθ5, 

Πουαὺ οὐ 1Ποσὰπι ἔα]. 

Τὰ δυΐοπι δα(θοαέιιϑ 65 τηθϑτῃ ἀοούτ!- 

πδπι, ἰΠ(Ἐἰδα ΟΠ 6 τα, Ῥγοροῆἤέαπι, Πάθτη, 
Ἰοπρϑηϊ πη αύθιῃ, ἀ1] 6 οὐΐοπθιη, ραὐ θη 8 ΠῚ, 

Ῥου[δου 65, δ [Ἰ0π65, 4 8118. τη ϊ δ 

ἔδούδ, [ἀπὸ ΑἸ οΟἢΐ86, ΙΟΟΠΪ, ΤΥ Γ{1]5, 

αΌ4165 ΡΘΥΓΘΟα 0165 [ἀδέϊππ], οὖ 6Χ οπι- 

ΡῈ Τη]6 οτὐὶραϊῦ ἀομΊ] 5. 
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- 

1Π,12. {7611 Πδη δ11άϊ, ἐπάϊοθὶ νἱ]δῖμα ραρυᾶαῦα ΠΙΡὰπ ἴῃ Ομν ἄς 
ἴδια, νγαϊκὸβ. νἱππαπά. 

18. ἴδῃ Οὐ1ΠΠάϊ ππαπηδπβ Δ} 1ἰαξάϊ ἐπεὶ παπὰ ἄὰ ναἰεΠΖίη, Ἐ αἰγΖ]άὶ 
Ἶδ1ν δ΄ γ2Ζ] δ Δ η8. 

14. ἴτι ἐμὰ [{τατηνδίν ἢ} 5] Ἐν Γάϊ15 Ἐ ἴπ ἐπάϊπιοὶ ρα] ά 1485. ἐμὰκ 

7} ραϊγάπάϊάα {πὰ {ππ8, νἱΐαπηαάβ, δὖ Ὠνδιηπμα ραπαπΐ, 

15. 481}} {Ππᾶἰθὶ ὰ8 θδγπ [Κ]α νοὶ ὸβ θόκὸβ Καηίπᾶβ ἐπὸβ τηδῃξίοὶ- 

δῦη5. ἐπὰκ αδίγαίν)δη Ἐ ἀπ σαηϊἀϊ ἐπα σα]άπθοϊη πὸ ἴῃ ΟΠ τάα 
ἴδα. 

10. ΑἹΙ Ὀὐκὸ σῃα!κἀϊχος. δ πηαἰοὶπάϊβ 41: ἐμαύν 5 Ἐ ἀπ 14] ο᾽ηάϊ, 

ἀπ ραίαμἑάϊ, ἀὰ σαγδιῃξθίηάϊ, Ἐ ἀπ ἐδ]Ζοίηά! ἵπ ρσαγδί ῃ θίη, 

17. ἘΠῚ αϑἰαύμδηβ Ἐ [1]4] τηδῆπα ραΐπβ, ἅὰ δ᾽] απηηα ναύγνἃ ρὃ- 

ἀἀϊζὸ ραμηδην 8. 

ΙΝ, 1. Μεϊινδα]α ἴῃ δπάναίγι ηα σαΐῃβ 16} ἐγάυ)ϊ 8 ΟὨγ άπ. ἴδίυΐ5, 
[δϑὶ [Καὶ [Ὁ] Κνίνδηὴβ 14} ἀάπξῃμδηβ ὈΪ Κνὰπὶ ἴ8. (74}} Ἐ ἐμϊπα]-- 
ηδΔίἃ 18. 

2, Μέτοϊ ναύγα, (π)|14ηα Ἐ υΠέοϊσὸ Ἐ ἀπαμίεῖϊρό, ρσαίαϊκ, σαί! ] 4 ἢ, 
σϑηνοΐοὶ ἴῃ 4116} υϑὈθιηδ] 14}} άπ δ] ηάϊ. 

39. αίγ ἢ} (ἀπ) τη], ἐπαῃ Πάϊ]α 1Ἰάϊ δίῃ εἰ ἀβί μυ]δηᾶ, αἰ ἀὰ 

[εἰπάϊτη Ἰα!ὰπὶ (σα )αταρδηᾷ ἢ [15 1ἀϊΠ} γ]αηβ, (αἰ ]δη ἀ8η5 Ἐ Πάαπ(είη; 

4, Αὐμίμδη ἢ δῇ [ὰη]άϊ Πάπίο᾽η αἰνδηα]απα, Τί ἀπ [ρΡ]]]8π σαναδηᾶ- 
͵απα [Ἰκ. 

5. ἴτι {πὰ ἀπάδιμαμεβ [1418 Ἰῃ Δ]]ἀϊπη, αὐϑάϊεἰ Ἐ, ναύγν ναύγ- 

Καὶ Ἐ αἰναρρο]! Ὁ] η5, ἀπᾶθαμ {Πδῖπ πβία]] οὶ. 

6. Αὐπύμαη ἴκ 7π μαπΠ]] 4. 61} πιὰ] πηοἰπμάϊχοβ ἀἰβν 415 ἘΞ Δ ΙΓ. 

1. Ἠδ ἐπ ρδάδη μά 148, τὰπ πϑέάπ, σαϊάπθοίη σαξα[ἐάϊάα. 

8. Τπδίῃγδ(}}) ἐπα Ἐ ρα] αρὶ 5. Τ{Ὸ τηΐβ νάϊρβ ραγαίῃξθίπβ, ἐμδηβὶ 
ὈΒΡΊΟΙ πι15. ἔγάυ)α ἴῃ άϊπαιμηιηα ἄαρα, ἴᾳ ραγδίηΐα Ἐ Γάπα, αἰμίμδῃ 



2 ΤΙΜ. 3, 12---4, 8. 

ΠῚ, 12. Καὶ πάντες δὲ οἱ ϑέλοντες εὐ- 
σεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχϑή- 
σονται. 

18. Πονηροὶ δὲ ἄνϑρωποι χαὶ γόη- 
τες προχόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλα- 
γῶντες χαὶ πλανώμενοι. 

14. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαϑες καὶ 
ἐπιστώϑης, εἰδὼς παρὰ τίνος (Ξε τίνων») 
ἔμαϑες, 

1. Καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ 
γράμματα οἶδας τὰ δυγάμεγά σε σο- 
φίσαι εἷς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν 
Χοιστῷ Ἰησοῦ. 

106. Πᾶσα γραφὴ ϑεόπγευστος χαὶ 
ὠφέλιμος πρὸς διδασχαλίαν, πρὸς 
ἔλεγχον (Ξ ἔλογμον), πρὸς ἐπανόρϑω- 
σιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 

17. Ἵνα ἄρτιος ἢ ὁ τοῦ ϑεοῦ ἄν- 
ϑρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἐξηρ- 
τισμένος. 

ΙΝ, 1. ΖΔιαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ 
χαὶ (τοῦ χυρίου) Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ 
μέλλοντος “ρίνειν ζῶντας καὶ νεχροὺς 

χατὰ (Ξ χαὶ) τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 

2. Κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηϑι 
εὐχαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, 
παραχάλεσον, ἐν πάσῃ μαχροϑυμίᾳ καὶ 
διδαχῇ. 

8. Ἔσται γὰρ χαιρὸς, ὅτε τῆς ὑγι- 
αινούσης διδασχαλίας οὐκ ἀνέξονται, 
ἄλλα κατὰ (Ξε: πρός) τὰς ἰδίας ἐπιϑυμίας 
ἑαυτοῖς (ΞΞ αὐτοῖς) ςἐπισωρεύσουσιν δι- 
δασχάλους, χνηϑόμεγοι τὴν ἀχοὴν, 

4. Καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληϑείας τὴν 
ἀχοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς 
μύϑους ἐχτραπήσονται. 

ὅ. Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, καχοπά- 
ϑησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, 
τὴν διαχονίαν σου πληροφόρησον. 

θ. ᾿Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ 
χαιρὸς τῆς ἑμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. 

ἢ. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν (ΞΞτ. χ. ἀ.) 
ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεχα, τὴν 
πίστιν τε- τήρηχα 

8. «Μοιπὸν ἀπόκχειταί μοι ὁ τῆς δι- 
χαιοσύγης στέφαγος, ὃν ἀποδώσει μοι 
ὁ χύριος ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίχαιος 

ὅ01 

ΕΓ οπηηθ5 αυἱ γοϊαπηῦ ρὶθΘ γίνϑθ ἱπ 

ΟΠ το Το ΡοΥΓΘοα οπθτα ρδἐϊθηίαγ. 

ΜᾺΠΙ δυΐθιη Ποπιΐπθα οὐ [ἀποίουγθβ 
Ῥτοβοϊθηῦ ἴῃ ρϑίιβ, ϑυσδηΐθβ οὖ ἴῃ ΘΙΤῸ- 
ΤΠ τηϊ ὑθηΐθ5. 

Τὰ γ6γῸ ΡῬθιτηδηθ ἴῃ ἢἷβ αὰ8δ0 ἀἰάϊ- 

ΟἸ( οὐ ογράϊία [αὐ (101, [ΟἰΘ 5. ἃ 4ὰο 

αἸαΙΟΘΥ 5, 

Εὺ αυἷἱὰ ἃ0 ἰηΐδηΐία [Δ ογὰ5 ἰὑῥογἃ5 

ΠΟΙ, ααδ6 6 ρΡο[[Ἰπηὐ ᾿η!γαθτο δὰ [8- 

Ἰαύθπὶ ΡΘΓ ἤάθπη απ8θ οἱ ἰῃ ΟΠ [ο 

Ιοία. 

Οπιηῖβ [οὐρύατα αἰγὶ πἰτα8 ἰηΓρὶταΐδ 
οὐ αὐ|5 δὰ ἀοσθηάθπι, δ ΔΥΡΊΘἢ 11], 

δια σουσθηάμμη, δα ΘΠ! ΘΠ πὶ ἴῃ 1ὰ- 
[ἐι{18., 

ὉπῪ ρονξθούαβ [1ὖὺ ἤοτηο ἀθὶ, δ οὔμηθ 
ΟΡαΒ. Ῥοπαπι ἱπίὑγιούαϑ. 

ΤΟΙΓΠΗΘΟΥ οοΥᾶπι ἄθο οὐ Ομο Το ́ α, 

ααὶ ᾿αἀϊοαύαχιιδ οἱ σῖσοβ 80 ΠΊΟΥΟΒ, 

οὐ δανθηΐαπι ἱρί5 οὖ Υθρη ΠῚ Θἰ 5, 

Ῥγδβϑάϊοα σϑυθατῃ, ἸηΓ8, οροτίαπο ἴπ- 

Ῥογέαπθ, ΔΙρΡιΘ, ΟὈίθουϑ., ἽΠοΟσθρα ἴῃ 

ΟΠΊΠΙ ρδύϊθηὐ, οὐ ἀοούτνπϑ. 

Ετγὶὺ οηΐτη ἐθιηρὰβ αὐτῇ ἰδηδπ ἀο- 

οὐ ηϑῖη ποη [πδύϊποθαηύ, [ρα δὰ ἴὰ8, 46- 

[Ἰάοτῖα οΘοϑοογνδαμηῦ [10] τηδρῚ ΓΓῸ5, ΡΤῈ - “ 

τἰθηῦθ5 ΔΌΓΙΌῸΒ, ; 

Εῤ ἃ νογϊίαΐθ αυϊάθηιη δ αϊύαπιὶ ἃγθΥ- 
ἰοηῦ, δᾶ ἴαθυϊακ δυΐθμη οοηγθυθη α . 

Τὰ νϑῖὸ υἱρὶϊα ἴῃ ΟΠΊΪΌῸΒ, ἰΘΌΟΤδ, 

ΟΡ5 ἕαο θυδηρ! 8.6, ΤαΪΠ1 [ΓΘ τὶ πη 1 Π| 

᾿Π2}]6. 

Ερο Θαΐπὶ ἰᾶπι ἀθ]θου, δὲ ἐθπηραβ 

τη6 8 ΤΟΙ] αὐ] 0015 ᾿η[[ύ. 

Βοπαπὶ οοτύϑιηθη οουύαυϊ, ΟΕΓ [ΠῚ 601 - 

[ἈΠ] Π18Υ1, πάρη [οΥνδυὶ: 

Τῃ τοὶίψαο τϑροία οἱ τηΐῃὶ οοτΟ μηδ 

Ἰα[186, ἀαᾶτα τϑάάθὺ τὰ ῃϊ ἀοτηϊπ8 ἴῃ 

118 ἀΐθ, ἰαΓὰ8 ᾿ᾳθχ ; ποη [Ὁ] πὶ δα ῦθ πηι 
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ὩΪ ἰπαϊάϊποὶ τηἷ5, ἃκ 14} αἱ]άϊπι Ἐ, ὑπάϊοὶ ἐγ] πα Κνὰμῃ ἴ5. 

ΙΝ, 9. ϑηϊαπηθὶ Κυϊπίδῃ αὖ πιἰϊδ ἰργάπίο ; 

10. Τἱηϊὸ Πόπηαβ. πη18 ὈΠά 111, []δπα5. ἐδ πὰ αἱ, ἴα} Ἐ σα]άϊιῃ 
ἀὰ ΤΠαΙ Δ] αὐ ποῖκάϊ, Κυάδίκαβ Ἐ ἀὰ (Οἰα]αὐάϊ Ἐ Τοϊΐα5 ἄὰ Ταϊτηδάϊ. Ἐ 

11. Τιακαβ Τίῦ τ} τη]8 ἀϊπ5Β. Μαῦκὰ δηδηϊμηδηᾶβ Ὀγὶρρ τη] 

ἐϊιὰ5. {ΠῚη, απίδ ΤΓῸ τη15 ὈγΓὰΚ5 ἀὰ Δηα θα]. Ἐ 

12. Αἰβμίμαηῃ Τυκοῖκα Ἰηίαπαϊάα ἴῃ ΑἸ ΑΙ (ὁπ. 

13. Ἠδλκὰ] Ἐ, (Πδηοὶ Ἐ ὈΠάΠ ἴῃ Ττγάυδαάϊ αὐ Καγράα, Κνϊπηδηᾶβ 

αἰθαίν 18} Ὀὀκὸβ, {Π]|5] νὰ Π]ΔΙ ΠΥ ΔΠΔΠΒ. 

14. ΑἸαἰκίαπάταβ Ἐ ((α) ἘΞ ἀϊζα πη] Πα τππαπᾶρα Τη8 πηϊϊαῖ Πα ἃ5-- 

ἰἀϊκηϊάα. ἀϑρ]] 1} Ἐ Ἰπητηα ἔγάπ)α ὈΪ ναὐύγ ναπὶ 18 ; 

15. ὙΠδμηπιοὶ 74} ἐμὰ νἱξάϊ. ἤ]ὰ ἀὰκ απαίδίῃ υαηΐαγάϊπι ναύτάδῃῃ. 

10. ἴῃ ἔαμη τη πποὶηάϊ [π͵δηάϊ πἰ τηδηηα Πι158 πηϊίῃναβ ἢ, ἂκΚ 

81161 π115. ὈΠΙΓμπη. πὶ τἂηη)άϊαάι ἔην. 

ΠΠ ΤΕΙΤΑΤΙ ἀ(ααιιδἀοιε) ". 

Ι, 1. Ῥαν]αβ, [Κα]κ5 σαίῃβ, 16Π ἀραὐϊἐαά!π5 ἰόαὶβ ΟὨγ Πάπ5. Ὀἱ ρα- 

Ἰάυθοιπάϊ σανα]αάϊζδ οαΐῃβ 141} πἰκαμίῃ)α {ἀπ} 5, [6] ὈΪ ρσαραάθίη 

Ἰ, 
2. α νἄπάϊ Π᾿ΙΡάϊηἀ 15 ἀϊνθιπῦπβ, {Π8] ρδ]άϊ πά 0 ἀπ] ρδηᾶδ ἢ 

σαΐῃ ἰαύν τηϑ]α ἀϊνοίπα, , 

8. ἴδπι αἰδθαίνμεϊάα τηδ]α [νϑίδιηιηα ναύὐγα [οἷη ἴπ τηδγθῖπάϊ, [δἰ 

ραἰϊγάπάϊαα, {Ὁ τη15 Ἐ Ὁ δηδθαίηάϊ πα Π8Π 615 ἀπ υ 5 σαί 8, 

4. Τοϊάπ, νδ]η  θαγπα Ὀἱ ραμπηάϊη᾽άϊ σα]άυπθοϊηά!. Αη[5. δἢ 

δαναίνιπὶ ἢ ἔταπὶ σαΐμα δὐϊίη ἰδπ ΟΠγ άπ Τα παβ] ῃ ἃ πΠΙΓΔΠΊΠΙΔ. 

ὅ, ἴη ἐμπϊζόζοὶ Ἐ ναϊμιάϊ5 ὈΠάΠΗ ἐμὰβ ἴῃ Κιδίάϊ, ἴῃ {πἰζὰ οἱ 



2. ΤΙΜ. 4,9 --- ΤΙΤ. 1, ὅ. 

κριτής, οὐ “μόνον δὲ ἐμοὶ, ἀλλὰ χαὶ 
πῶσιν τοῖς ἠγαπηχόσιν τὴν ἐπιφάνειαν 

αὐτοῦ. 
ΙΝ, 9. 
χέως. 

10. “Ἰημᾶς γάρ με ἐγχατέλιπεν, ἀγα- 
πήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύϑη εἰς 
Θεσσαλονίχην, Κρήσχης εἰς Γαλατίαν, 

Τίτος εἰς “αλματίαγ᾽" 
11. «ουχᾶς ἔστιν σὺν ἐμοὶ μόνος 

(-Ξ- μόνος μετ᾽ ἐμοῦ). άρχκον ἀναλα- 
βὼν Κ(γα)γε μετὰ σεαυτοῦ " ἔστιν γάρ 
μοι εὔχρηστος εἷς διακονίαν. 

12. Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφε- 
σον. 

18. Τὸν φελόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν 
Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, 
χαὶ τὰ βιβλίκ, μάλιστα τὰς μεμβοάνας. 

14, ᾿ἀλέξανδρος ὁ χαλχεὺς πολλά 
μοι χαχὰ ἐνεδείξατο" ἀποδῴη (Ξ:-ὡσέι) 
αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

18. Ὃν χαὶ σὺ φυλάσσου" λίαν γὰρ 
ἀνϑέστηχεν τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

106. Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ 
οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάών- 
τες μὲ ἐγκατέλιπον" μὴ αὐτοῖς λογι- 

σϑείη" 

Σπούδασον ἐλϑεῖν πρὸς μὲ τα- 

569 

τη, Γοἃ οὐ Ὠΐβ ααἱ αἰ ραπὺ δάνθηξατι 
Θἰαβ. 

ΕΘΙΏμα, Ὑϑη 6 δᾶ τὴ οἷΐο. 

Ῥοπηᾶ5 ΘΏΪΠῚ τὴ0 ἀρτγο]ααϊῦ, ἀΠΠ Πρ 615 
Ποὺ [ἀϑουϊαπλ, οὖ δΔ01Πὺ ΤἬῊΘΙΓΓ ΔΙ ΟΠ στη, 

ΟΥοίορης ἴῃ Οδ]αίίϊδιη, Τὶ ἴῃ Π)8]- 

τηδίϊδην: 

Τιαοας οἵδ πιθοὰπὶ [(οἷι5. Μδίσαπι 

δααπιο οὐ δάάαο ἐθοῦσα: οἱθ θηΐπῃ ταϊῃϊ 

αὐ}115 ἴῃ τη [06]. 

ΤΥοβίοαμπι δαξθιη ΤΠ} ΕΡΠΘΙΠ|, 

Ῥδϑηυϊατα απ8πὶ Το] 4] Ττοαάθ δρυὰ 

Οαγραμι, σϑηΐθηβ ΔΗ͂, οὖ ΕὈΓῸ5, τηᾶ- 

χη δυΐθιη Π]ΘΙΠ ΡΥ ΔΗ 85. 

ΑἸΘχδηάθυ δουδυῖαβ πια]ύδ, πη] τη ὶ 

οἰξοπᾶϊο: τράάθῦ οἱ ἀοπηῖπαβ [ΘΟ ἀπ 

ΟΡ ύδ δἰ15. 

Θύθπι οὐ ἐὰ ἀονϊίδ : 

({ΠῸ Ὑ ΥὉ15 ΠΟΓ1]5. 

Τῃ ρῥτίπια πιθῶ ἀθέθῃ ΠΟΏΘ. ΠΘπ10 τΠΪΠΐ 
Αἰαϊθ, [δὰ οἴηπθ5 πιὸ ἀθγοὶααθιπιηῦ : 

ΠΟΙ 11Π15 τϑραΐθίαγ. 

σδὶάθ ϑῃΐπὶ 16- 

ιν ἃ ἢ δι Ὁ Ψ 

ἈΒΈ ΤΙΝ: 

Ι,1. Παῦλος δοῦλος ϑεοῦ, ἀπόστολος 
δὲ Ἰησοῦ Χοιστοῦ κατὰ πίστιν ἐχλεχ- 
τῶν ϑεοῦ χαὶ ἐπίγνωσιν ἀληϑείας τῆς 
χατ εὐσέβειαν, 

Ὁ Ἐπ ΓΞ Ε}) ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, 
ἣν ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς ϑεὸς πρὸ 
χοόνων αἰωνίων, 

8. Ἐφανέρωσεν δὲ χαιροῖς Ἰδίοις τὸν 
λόγον αὐτοῦ ἐν χηρύγματι ὃ ἐπιστεύ- 
ϑὴην ἐγὼ χατ' ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν ϑεοῦ, 

ά, Τίτῳ γνησίῳ τέχνῳ χατὰ χοιγὴν 
πίστιν. χάρις [,ἔλεος,] καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ϑεοῦ πατρὸς χαὶ [χυρίου] Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

ὅ. Τούτου γάριν ἀπέλιπον (ΞΞ: κατέ- 
λιπόν) σε ἐν Κρήτη, ἵνα τὰ λείποντα 

Ῥδαϊαβ ἰουσβ ἄθὶ, δροίζοϊας δυΐθτη 

Ιοὰ ΟἸΥ ΓΙ ΓΘουαπἀππὶ βάθπιὶ Θ᾽] οὐ ΟΓΌΤΩ 

ἀοἱ οὖ δρῃϊ!οηθπι νου δίϊβ, 486 [Θοπη- 

ἀατῃ ρἱοἰδέθιη οἰ, 

Ιῃ [ροπὶ υἱέδθ δϑίθβγῃδϑθ, αδπὶ Ῥ͵ΤῸ- 

ταϊΠὺ αἱ ΠῸῚ τηθη Ὑ αἀθὰβ δηΐθ ὕθτη- 

Ροσγᾷ ἰφθοῦ αγᾶ, 

Μδηϊξοίζανιῦ δαΐθπι ἐθιηρου 5 [{]5 
γϑυρατη [ἀπ ἴῃ ρῥιδθαϊοδύϊοηΠθ, 6088 

ογράϊία, δἱθ τὴῖῃὶ [Θουπάστη ργδθοθρύστη 

[α]ναύουϊβ ποῖ] οὶ, 

Τίιίο ἀϊ]δούο Ε]1ο (ϑουημάαπι ΘΟΠΊΠΊᾺ- 

Π6ΠΊ ἤάθιῃ. ταί οὖ ρΡᾶχ ἃ ἀθ0 ρδίγθ 

οὐ ΟΒγ το ΙΘἴὰ [(ΔἸναύογθ ποίΌγο. 

Ηυΐὰ5 τοὶ ρτδίϊα σὑϑιααὶ (6 Οτθύδθ, 
αὖ θὰ 4.886 ἀδίαμπύ οοττῖραβ δὺ ΟΟὨΓ- 



510 ἘΠΕΡΊΞ6ΞΌ ᾿ 

ναηδία δἰραγδί }ἀϊ5 74} ρσαίαι)ἀϊβδ δηᾷ Ὀαύγρθ ῥγδίζου δι θἰ π(8) Ἐ, 

[ναίν ἵκ ὑπὰ5 ρδγάϊαϊαδ. 

Ι, 6. Ζ7ανάϊ ἢνὰβ Τίδ ἀπραΐαίτ πόα 8 , ἀϊηάϊσζοθ Κνδπάϊβ ἀθα, Ὀδυπᾶ 

Παθδηβ σαϊάπθοιπα Ἐ, εἰ ἴῃ ἀβκυητ}ἀ1] αἀδιτ]ὰγοὶηβ ἀμ μάπ πηρᾶ- 

᾿ναίγθἃ. 

ἴ. 8Καιαῃ-παη. αἱρι[Καύριβ πὑπραξαι τ ηδίη5 νἱίαπ, [νὸ ραῃβ 

[αὐγταραρρα, πὶ ΠάμῃΠαίτίβ [4 πὶ Ὀ1Πά1{}4] ἢ, πὶ {πνῖγ}}5 ἢ, ὨῚ ν ΘΙ ΠΠ88, 

πἰ [{14}}4}8 ἢ, ΠῚ δρ]άϊ ρα} 45 ἢ; 

8. ΑΚ ρα[ρὸ 5, Ὀ]6 1115, ἀηἀδίμαμίβ, σαγαί]ύβ, νϑῖῃ8, ρα ῃδύγ 5, 

9, Απάδηβιποὶρβ ({Π15) ὉΪ 1άϊ δἰμάϊ ναύγα 5 Ἐ {ὙἸρον 5, Ἐ οἱ τηδῃΐθρ5 

ἢ7άϊ 781} σι μ!αίπαμ. ἴῃ Ἰάϊ 6ηἀϊ1 ιά11ἀϊ 18{]1- {πδη5. ἀπά δ ἀλη δ ῃ8 

δαίακδηῃ. 

10. 5πα ἀἄπκ τπαπαράϊ ἀηρδῃναίνάϊ, Ἰάσπίαναὐγαάϊ Ἐ, Ἰαϊοπάδηβ Ἐ, 

“ΠΙΒηπη ἘΞ ὑΠάϊ ὰ5 Ὀϊπηάϊία, 

11. ΤΠαπΖοὶ [Καὶ σαίακαη; ἐπάϊθι ραγαϊηβ 8|1Δη8 ὑδνυδ]]δηᾶ 

Ιἀϊδ]απάδηβ ἐμαΐθὶ πὶ {κα]ὰ Ὁ, ἴῃ ἔα Πρ ί Π 6 Π8. 

12. Κναί ἀὰκ ἢ (ὰτη5 ἴζᾶ, [νῶβ ᾿ζὲ ργαύδίυβ Κγδίθ()5 [ιηΐθὶπὸ 

Παρ η)δη5., ὉΡ114.. ὈΪαν}ὰ Ἐ, ναιηθὸβ ᾿αἰό8." 

13. 556 ̓Ὲ 10 νοϊυνόάθὶ (πη͵]θῖπα. ἵπ ἐμ χῦζθὶ ἔαίγπὖβ ραίακ ἴῃ 

να θα, οἱ Πἀ1161 [Ἰ]άϊηα, ἴῃ ρα]άπθοὶπάϊ, 

14. ΝῚ αἰαϊπναπάδηβ πα άϊνΚάϊχζ (Ρ1Π8 ἘΞ 18} ἀπαθαίη δ ̓πδπηᾷ 

αἰνδηα]αηάδηθ [15 [1Π]8ἃ. 

15. Αὐμέμαῃ. 411] μγάϊη Πγάϊη͵άϊπι ;ἢ {ἢ ὈΙ Δ] ἀάϊη ἰὼ ἀπρἃ- 

Ιάυθ] η δι πὶ νη Ὠγάϊη, δκ Ὀϊ δα! [πα ζῶ 8 δῃδ 718} πη0}-- 

ΙΓ 6]. 

10. Ουΐῃ αηδπμάϊζαπα Καπηδη, Ἰΐῃ ναύὐγ ναι Ἰηνι απ, δηααίθί-- 

7άϊ νιἱϑηάδηβ. 18} ἀπρα]άπθ]απάδηβ 18 ἀπ 818 Ππηπὶὰ ναύγ[ὑνὰ σὐαάϊζα 

ἀϑκαίαηά! Ἔ, 

Π, 1. ἴτῃ ὅπὰ γδάθὶ, ἐπαίοὶ σδάδῦ {{| {π|Ζάϊ Ππάϊ]δη 1άϊδἰπάϊ. 



ὶ 

ἘΠνᾧᾧϑ,ὄ 6--2.1 

ἐπιδιορϑώσῃ καὶ χαταστήσης χατὰ πό- 
λιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διετα- 
ξάώμην, 

Ι, θ. Εἴ τίς ἐστιν ἀνέγχλητος, μιᾶς 
γυγαιχὸς ἀνήρ, τέχνα ἔχων πιστί, μὴ 
ἐν χατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀγυπόταχτα. 

ἡ. «εἶ γὰρ τὸν ἐπίσχοπον ἀγνέγκλη- 
τον εἶναι, ὡς ϑεοῦ οἰχονόμον, μὴ αὐ- 
ϑάδϑη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροιγον, μὴ 
πλήχτην, μὴ αἰσχροχερδῆ, 

8. ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαϑον, σώ- 
φρονα, δίχαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, 

9. ᾿υτεχόμενον τοῦ χατὰ τὴν διδαχὴν 
πιστοῦ λόγου, ἵνα [χαὶ] δυνατὸς ἦ χαὶ 
πειραχαλεῖν ἐν τῇ διδασχαλίᾳ τῇ ὑγιαι-- 
γούση χαὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

10. Εἰσὶν γὰο πολλοὶ [χαὶ] ἀνυπό- 
ταχτοι ματαιολόγοι [χαὶ] φρεγναπάται, 
μάλιστα [δὲ] οἱ ἐχ περιτομῆς, 

11. Οὃς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες 

ὅλους οἴχους ἀνατρέπουσιν, διδάσχον- 
τες ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ. χέρδους χάριν. 

12. Εἰπέν (δὲ) τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος 
αὐτῶν προφήτης Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, 
χαχὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί. 

18. Ἧ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληϑής 
(Ξ-. ἀ. δ.) δὲ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς 
ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 

14. Μηὴ προσέχοντες Ιουδαϊχοῖς μύ- 
ϑοις χαὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρε- 
φομένων τὴν ἀλήϑειαν. 

16. Πάντα (μὲν) χαϑαρὰ τοῖς χαϑα- 
ροῖς " τοῖς δὲ μεμιαμμένοις χαὶ ἀπί- 
στοις οὐδὲν χαϑαρόν, ἀλλὰ μεμίανται 
αὐτῶν χαὶ ὁ νοῦς χαὶ ἡ συνείδησις. 

10. Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς 
δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυχτοὶ ὄντες 
χαὶ ἀπειϑεῖς χαὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγα- 
ϑὸν ἀδόκιμοι. 

Π,1. Σὺ δὲ λάλει ἅ πρέπει τῇ υγιαι- 
νούσῃ διδασχαλίᾳ. 

511 

ἰχδ5 ῬΘΥ οἰν ὑδύθα ργθδυίοσοβ, Ποαὺ δ 

Θοροὸ ἰδὲ ἀϊβρο[αὶ, 

51 4]5 ΠΠΠ 6 ΟΥ πη 6. αἴξ, ὉΠ ὰ5 ὈΧΟΥΙ5 
ὙἹΓ, ΠΠΙο5. ὨΔΌΘη5 βάθ]65, ποὸη ἴῃ δοοὺ- 

[αὐΐοπθ ᾿αχυσὶαθ δαῦ πο [δα (ο5. 

Ορογύθῦ θηΐπὶ ΘΡΙ Γ[ΟΟΡΌΤΩ {1Π6 ΟΥ̓ ΤῚΪη 6 

οἰ Ποαύ ἀθὶ αἰβρϑῃίαδξογθμμ, πο [ὍΡ6Γ- 

ῬαΠΙ, ΠΟῚ ἰΓΔΟ Πα πη, ΠΟ ὙΠΟ] ἘΠῚ, 

ΠΟῚ ΡΟΓΟΘᾺΓΙΌΓΘ ΠῚ, ΠΟΙ ὑπτΡΊ ΠΟΥ σαρΙ ἄτη, 

564 Ποίριψδ]θ πὶ, ΒΘαϊρηατη, [ΟὈΥΪΕΠῚ, 
᾿αΓὰπι|., [ἀπούαπι, ΟΟΠἐ ΠΘηὔθη, 

Ατηρ] θοίθηξομη. θὰ 4π| (Θουπάαπι 
ἀοοίγίπαιη οἱ ἤάρθίθιη [ὉΠ ΘΠ, αὖ 

Ροΐθηβ ἢύ οὖ δχαμογύδυι ἰη ἀοούτί πα [δ η8 

οὐ δὸβ. 4ὰϊ οσοπμέτα αἀἰσαηῦ ΔΙΡΊΊΘΓΘ. 

δαπὺ οηΐπῃ τη] οὐ πο οραϊθηΐθβ, γἃ- 

ΠΙΪοχαὶ οὐ Γβἀποίουοβ, πιδχίπηθ ααἱ ἀθ 

οἰγσουτηοῖ οηθ [ἀηΐ, 

Θυοβ. οροτύοῦ γράαυρι, αἱ ὑπὶγθυίαβ 

ἄοτηοβ [πθνογέπηῦ, ἀοσθηΐθβ 46 ΠῸΠ 

οροχύθὺ {πγρῚ5 Ἰ]ΟΥἹ οτδύϊϑ. 
Τῖχὶῦ φαϊάδηη χ 1115 Ῥσορυΐαβ 1Ρ[ὈΤΌΠῚ 

Ῥτορμοία Οτθέθη!θα ΓΘ ΟΣ τηθπάδοθδ, 

τη ]8 6 ὈΘί]86., σϑηΐγθβ ΡἸΩΤΙ. 

Το μΐαπὶ πο υϑεατη οἷ. Θυϑ1 

ΟὉ σδαίαπι ἱποῦθρα 1ΠῸ05 ἄσγθ, αὖ [Δ] 

[πὸ ἴῃ ἢάθ, 
Νοι ἱπίθπἀθηέθ ἰπἀδιοῖβ [δ ὈᾺ}15 οὗ 

τηδηδαίϊβ Ποπηΐηστη δυθυ[δηϊϊαπι [0 8 

γουϊύαίθ. 

Οτπηΐα τυπᾶδ, τη αϊβ : ΟΟἸΠαΌΠΔΟΪ5 

δαΐοπι οὐ πῆ 6] 105 πΙ81] τηυπάππι, [θᾶ 

ἱπααϊηαίδθ [ὰπὖ ΘΟΥΌΤῚ Οὗ ΤΠ] 65 οὖ 00}- 

[οἰθηϊἃ. 

Οοπῆίθηξαῦ [6 ποίία ἄθυμη, ἔδοίϊβ 

δαΐοηη πορϑηῦ, οὑπὶ Γαηὐ ΔΌΟΙΉΪ δύ! οὗ 

ἸΠΟΥΘα!θ1]65 οὐ δά οἵὴπθ ΟΡῸΒ ὈΟΠῸΠῚ 

ΤΟΡΙΟΡΙ. 

Τὰ δαυΐομι Ἰοααθτο αὰ86 ἀθοθύ [δ δτα 

ἀοούτϊ 811. ῖ 



ὅ12 

[ΠῸ ΕΠ ΜΑΤΙΝΑ «παιδία. 

11. ϑαεοὶ Μίηυϊδ᾽ ἐζυια τριδυιζο ναθ, ἸΔΠ πὰ ἐππι5. 18 μηδ ὈγυΚ5. ἐῃδη’- 

πἢ Ἐ ἸηΔη6]68. 

12. ἴῃ ἐμὰ ἴπα, ἐπα ΤῸ τποὶπὸβ γα 5 Ἐ, Πα Π]Π|, 

18. ΤΠδηοὶ ἴκ νη] άα δ τηἰθ σῃδθδη, οἱ ἔαύσ ὑππκ τη5 δπάθδῃ- 

{146 ἀ] ἴῃ Ὀδπα]ὸπι αἰναορθ]] 8. 

14. ἴτῃ ἵπὰ ὑποὶπ γταρὶπ ηἰ ναί να. ἐάυαπ, οἱ πὶ [ναϊνὸ δὶ 

πάπίΠάϊ ὑπ]π0}} ἐπιοῖη [1] 41 Ἐ, ἀκ ἃ Ἰαἰξαμη,. Ἐ 

15. Αυπιὸ ἀυκ ἀπίπὸ αἴσαβ ΠΚ ἄχ Ἠνοϊάϊ, οἱ ἀϊνείπαπα ἵπᾶ 
δΔηΘηΠηάϊ5, Ἐ 

10. «{ὰ πὶ [ἰναἰνα [Καὶκ, δκ υἷδὺ' {Κ1}Ξ Ὀγόίῃαῦ ᾿ὰθαπηᾶ, υϑπηαῦ 

Π115, Τύ ἤνδῃ ἤἰὰ πιάϊβ {15 741} ἴῃ [δἰκα 14}} ἴῃ ἐγάυ)ιη. 

117. 72αθάϊ πὰ τὴῖκ παθάϊβ ἀὰ σαιηδηα, ἁπᾶαηΐῃ ὑπᾶπὰ [νᾶ πλϊκ. 

18. ἴδπι αθάϊ ἢνὰ ραίκόίμ ἐπὰ5. ἀϊιμεμάα [Κυ]ὰ Ἐ ΤῈ, ὑπαΐα τηΐδβ 

ΤΔΠΠΘΙ. ---- 

19. ἵκ Ῥαν]ὰβ ραμηξ! αι πιοῖπάϊ μαπάάπ: ἵἴκ ἀϑρὶθᾶ; δἱ πὶ Κκυὶ- 

ὑπάπ. (ἢὰ5, ὑπαύδι [αὐ --ὰκ ΠΠΡδἢ τ15 {Καυ]ὰ Ἐ 15. 

20. 42ἀ1, Ὀγόϊμαν, ἴκ ὑποίπα πἰαξάπ ἴῃ ἤάυ)ϊη. δηδί γε Ὁ6 1 π161]-- 

πὸ Ὀγαΐ5 ἴῃ ΟΠ άα. 

21. Οαἰγάπαηδ. αἰ ιάπίοιπάϊ ἐπθὶπά] σα] 144 ἐπιι5,Ὰ νη 5. ἐπὰ- 

61 14}. πἴδι' ὑπαΐθὶ Κυιηα, ἰάυ} 185 ; 

22. ΒΙι(ἀ))]απαζΖαςῃ-ἐ πη Ἐ, τπληνϑὶ τηἷβ [Δ] 1{πνῦ5. νὅη]α ἀπκ, εἱ 

{πα]γ}} ὈΙαὁ5. ἸΖζναγὸβ “ταριθάϊἀάπ ἴΖν]5. 

29. ΟΟ]ο ἢ ὑπὰκ Αἰραΐγαβ, ἰᾳ τ γα μαηέμαπδ, τηἷβ ἴῃ ΟΠ άπ 

δία, 

24, Μανζιιβ, Αγοϊγαγζκιιο, Τόηια5, {1πικα5, σαυασενυ)ανι8 ηιθδηάξ. 

20. ΑἸ ἡγάυιμιηϑ ὑ αὐὲδ Τό υιὶς ΟἸιν )άνιθ τολέθ αὐηυΐυ ἐσυαγαηιῆια. 

αἀγηδι. 

Του, Εὐϊδηνανίνια (ιιδέαοί!..) ηιδίλεἢ, ἐΓῈ αὐ Τθιυιάϊ ἐμαιν Αὐγιδίέηνιν ἔησαγάλαῃ. 
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ΑὉ ΡΗΠΙΕΜΟΝΕΜ. 

11. Τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, γυνὶ 
δὲ [χαὶ] σοὶ χαὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν 
ἀνέπεμινα. 

12. (Σὺ δὲ) αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ 
σπλάγχνα (προσλαβοῦ), 

18. Ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυ- 
τὸν χατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι δια- 
χογὴ ἂν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 

14. Χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐ- 

δὲν ἠϑέλησα ποιῆσαι, ἵγα μὴ ὡς χατὰ 
ἀνάγχην τὸ ἀγαϑόν σου ῇ, ἀλλὰ χατὰ 

ἑχούσιον" 
1ὅ. Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσϑη 

πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώγιογἷ αὐτὸν ἀπέχῃς, 
10. Οὐχ ἔτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα 
ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ χαὶ ἐν σαρχὶ 
χαὶ ἐν χυρίῳ" 

17. Εὶ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσ- 
λαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 

18. Εὶ δέ τι ἠδίχησέν σε ἢ ὀφείλει, 
τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα (ΞΞ ἐλλόγει). 

19. ᾿Εγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμὴ χει-- 
ρί, ἐγὼ ἀποτίσω (Ξε: -δωσω)" ἵνα μὴ λέγω 
σοι ὅτι χαὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 

20. Ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην 
ἐν χυρίῳ᾽ ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχ- 
γα ἐν Χριστῷ (Ξε χυρὶφ). 

21. Πεποιϑὼς τὴ ὑπαχοῇ σου ἔγρα- 
ψά σοι, εἰδὼς ὅτι χαὶ ὑπὲρ ὃ λέγω 

ἈΠΕ ΠΘΈΕΣ, 

22. “Ἅμα δὲ χαὶ() ἑτοίμαξέ μοι ξε- 

γίαν" ἐλπίζω γὰρ, ὅτι διὰ τῶν προ- 
σευχῶν ὑμῶν χαρισϑήσομαι ὑμῖν. 

28. ᾿ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συν- 

αἰχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

24. Μάρχος, ᾿Αρίσταρχος, Δημᾶς, 
«Ἱουχᾶς, οἱ συνεργοί μου. 

ἐδ. 28 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν 1η- 

σου Χριστοῦ μετὰ τοῦ πργεύυματος 
ὑμῶν. (“4μὴν.) 

αὶ 101 δ᾽ ααδηο ἰη}}15. ἔαϊς, πὰς 

δαΐθηι οὖ (101 οὐ τϊῃὶ α{}}18, αι ΥΘΤΑΪΓῚ: 

Τὰ δαΐοπι 11Π1ὰπὶ, 1 οἱ τπθᾶ υἱοοτα, 

[ὉΒΟ]Ρ6. 

Θ΄ θη ΘΡῸ γο] 8 ΠῚ Π]ΘΟῸΠ ἀθέϊη θυ, 
αὖ ῬΙῸ {6 τὴϊπὶ τη] γᾶγϑῦ ἴῃ Ὑἱη60}15 

ΟΥ̓Δ ρ6]11: 
δῖη6. ΘΟΠΓΠΪΟ δαΐθπιλ ἔὰθο 811] σγο]αὶ 

ἔἴδοοσθ, αὐ πθ νϑὶαὖῦ οχ πϑορίΠξαΐρ θομυτη 

ἐὰστῃ οἰδυ [Θὰ νοϊαπέδυϊ τη. 

Ἐου[δη οηΐτῃ ἰάθο ἀἰβοοί10 Δα ΠΟΥΔΤΩ 

ἃ (6 αὖ δδίθυῃμυμι {ΠΠπ|πῚ ΤΘΟΙΡΘΓΘΒ, 

1Δπ| πὸπ αὖ [θγσαπι, [θὰ Ρ]5 [θυνο, 

ΟΡ ΠΙΠλ πὰ ἔγϑέγθιη, πη ὶ Π16 τη ἢ, ααδηΐο 

δαΐθτη πηᾶοὶβ 101 οὖ ἴῃ οδγπη6 οὖ ἰὴ 

᾿ἀοτϊμΐηο. 

51 ΕΥρῸ ὨᾶΡ65 16 ἰὈοίαπη, [Ἐ50]Ρ6 
ΠΠατα Ποῦ Τη6: 

5Ὶ δαύρθιη Δ] απ ἃ ποοαϊῦ (ἰδὶ δαΐ ἀ6- 
Ῥοῦ, πος ταϊῃὶ ἱπηριυύδ. 

Ερο Ῥδαϊὰβ [ὈΥῚΡΠ τηθᾶ τη πα, ΘρῸ 

τοαάδιη; αὖ πο αἰσδπὶ ἰδ] αποά οὐ ἴθ 
Ἰρίαπι τ] ἀ6065. 

108, ἔταύθι, θρὸ ὧθ ἔγιαδυ 1ῃ ἀοτηΐπμο: 

Τϑῆςθ υἱίοουδ τηρᾷ 1Π ἀομΊΪηΟ. 

Οοηβάθηβ (18) ονοραϊοηίϊα ἐπδ [ΟΡ 

Εἶἰ01, [Γοἰθὴβ αποπίδιη οὖ [ΡΟΣ ἰὰ αποά 
ἄἴοο ἴδο!θβ. 

Ια] δαΐθπι οὐ ρᾶτᾶ ΤΉ] ΠοίρΙἐϊαπι: 

ὩΔ [ῬΘΙῸ ῬΘῚ ΟΥ̓ΔΌΙΟΠΘΒ γα ἀοηδτὶ 

Τη8 γΟὈ]5. 

δεαϊαίαῦ 16 ΕΡΔΡΗ͵ΙᾺΒ 

Π]Θ 5 ἴῃ ΟΠ [ο΄α, 

οοποδρύϊνιβ 

Μδγοὰβ, ΑὐἰΠαγομαβ, Ποἃ5, [1088, 

ΔαΙαογ 5 ΠΊΘ]. 

Οταίϊα ἀοτηΐϊηὶ ποίει [οἵα Ομ [ἰ οατα 

[ριτιῦα σνϑίγο, ΔΠΊΘΗ. 

[Πρὸς “Ῥιλήμονα (επληρώϑη.) ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ὀγησίμου οἰχέτου.] 
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ΚΕΙΒΕΙΝΒ 

ΑΙΥΑΘΟΘΕΙ ΟΝ5. ΤΠΑΙΒΗ ἸΟΠΑΝΧΗ͂Ν, 



Ἰ. 

5 ἴλϑὶ ἔγδυῃ]άϊ ἀϊι με πάπ [(ὁϊ7άϊ σας ἢ, ΑἸ]άϊ ἀβναπαϊάδάπη : [8-- 

Ἰδη8, ὉπΠΌγαΚ]άϊ ναύγέμαη. “ἘΞ 14} 1κ αὐ ἀάυϊπάπβ. αἰάγαίαη (άπ. 

παῖ {Πἰ5 ναι σαμηάϊη5. Δ] ἀϊΖ παβ] 5. Δ|1ἀϊΖὸ ἐταναύγπεϊηβ. ἢν άϊη-- 

δῆ, εἰ ἴθπα π|Π ρα] οῖκθ πηΐαγάϊ ραγδίύθίη, ἂκ ΠΠῸὰ σαγδ  θὶ νἱ- 

ὅ (Ὡπ45, οἱ ρδί)]αηβ ΠἸΚ ἔαύσ ἀη5 Παη{] 1845- (Δα σαΐῃα {Π1Ζὺβ. πηὰ-- 

παίδἀϊ5. σαναύγμιδα! υδίδυποίη. ἘΞ. ὙΠπαΐα πὰ ραίαίῃναπάβ ὁ μδηπδ5 

{πὸ΄ (δἱ υϑέαύῃαπα παρά. Ὁ γδϊγέμδη ἴγαπι [γάπ]ϊη, ρμϑτθμ, ΤῈ 

(αη͵άϊ Κναίῃ ,,(,Ἄ6], [(ὰ 10] νιπγαβ ραςῃβ, ἰαθὶ δἤηιμα ἢ {ταναύγν 

{Π12Ζὸ5. τηδηδίθαάϊ5΄. Ἐ Μαμέδαιὶ [νι αύ}} 181} ἴπαὰ Ππηδη5 161 Κ, να] πη] 

10 ἐπαξάϊηθ (1) Ἐ συα!Καιημηα σα]άπβ]αη 8|18η5 8. ἀἰαθα]άπβ δηδιηδῃίάϊ ; 

δ Κ6Ὶ Καππαηᾶβ ἐπαΐθὶ [ν] οι Καιηπηα να] η}ὰ πα άϊβΒ πάπἐῃβ πϑίδις- 

ῃἰάα ν [Ἰ 8 η-ὶ ἐπα ηδ δ [5 ἔα Γ[ἀϊ4α ραγαίθίη5. σαγοῃίη(8) Ἐ, ἀκ πάαυ- 

{Π41 σαναύγῃς 1] παππᾶ σϑηϊ. 4041 ἄπκ ἀϊαθυϊάι ἔγαπι δηδ[ ἀοη δ] 

ΠἾΠ ηάυϊῃ)] πη, ἃκΚ πϑ]αϊοηάϊη “ὁ τἸηδηπηδᾶπη 8}. {ἐπᾶῖγ}} Πρ ρσαμνὸΐ- 

16 Ἰδηάϊη υἱαγρασσαη Δηαθαίη, ὑπαΐαἢ ν [1 νλΠγὰ ἐπί σααῦθ, οἱ ἔγάπ]ἃ 

Κνπηληα5. τηδῃζάϊ σα !κάϊ 784}} ν᾽ ἀπαῇη)]α {πᾶπα ρσα]ά 641] 141} πάπ- 

{ῃη41 ἀὰ σαρπαοίη σανδηάίαδαϊ. πὸ Ἐ ἀὰκ {πυπέθα] ἐπάπ ἴῃ σαγα θη 5 

σαα(ρ)ονοῖη Ἐ αἴαγραρραη {πὺ αὐτὰ 1ὰ 8 δπαίτἀοηάϊ! ραγάϊαδη ρἃ- 

γα μη 7 Οδαὸνθ πὰ νὰ5 τηδϊβ {πΠ8η5 [νϑίδηηηα Ὑ}]}} πὸ απ άπβ)] απ Δ 5 

20 αἰαθαϊάπ. ἀὰ υΐαγηρασραη ἀπαθαίη σαί 5, ὑπαηΖαῇ αἴγα [νϑίαιητμηα, νἹ]-- 

πῃ ρακνηΔη5 ναίγπδη Ναί]αηα!]8 Δ ϊδοϊηάϊ [Δ ἔγακαππαη πη[Ὁ] 6] ἢ 

{15 [αὐγέ 15. πϑ]αἰοπα]η5, ΤΠ (ἀπΠ]ὃ5. Καῃίῃ! ἀὰ αἰίγα- ηδ!ἀο᾽ηάϊ {Π|Ζᾷ 

ἴῃ σαΐμα ἀδιηδέδ σαίαίαῃ, ἴπυ] ἐΠ15 πὰ Δ} 16ἰκΚ τηλη5 ἀπάηδπι, οἱ 1άϊ-- 

δυθῖβ τη5 νδίγεΠάϊ {ΠϊΖὸβ ἀὰ ρσυΐμα ραγαί ῃέθη5. ἔνα ἄυκ [κα], ἀὰ 

26 ξα]οϊκὸπ [οἰπάϊ ἢ ο᾽η, 781} τηδῃ5 αἰζια ρα]α μη ναύγδπι 184} ναύν- 

ν 8} 74} [Ρ1Πὰ ναϊτί ἤδη αἰναρσρα]] ὃ η5 πετηδί Ἐ: 0 ἴῃ ἐπῖ|Ζοὶ πὰ νἱ- 

(6415 ραασρνοί(η) Ἐ πὶ ἐπαϊάϊπ ραναπάοϊηά() 

ΤΩ 

νων 8 ηδϊ ρα]άσθοϊπάϊ να] δ η 45. }ὰ ἔαύν ἴηα ὈΔΙ Πο ἐἢ, ἴῃ πᾶ ]α 

γϑί με ἐμυϊάϊηάϊβ [οἰ κὶβ, αἴαν. ἐμα!άϊη (νἱκαπέμαθα τα ἰόίάθα α5- 



τ 

Θυΐ ἰπέθ]]ραὺ δύ τϑαυίσαῦ ἄθαπι. ΟΠΊη65 ἀΘο πα υθτιιηῦ: [πὰ] ἱπτι01}68 

ἔβου [απὐ΄. ἃ. πὰπο [Ὁ τηοτῦϊβ σθοϊἀουπηὺ Τπαϊοίπη. Ῥτορύίθγθδ γϑηϊὺ θ0πι- 

18 ΟΠΙΠΐ πηι [Δ] αῦοσ, ομμηππὶ ρϑοοαΐα αὖ Θχρυσρατοὺ (Ξε οχρίαγθί); πὸπ 

ἙΘΑΊΔ}15 ΠΘΟ {1Π}}}18 ποίσαθ 7α{{Π{18 6, [6α 'ρί8 70 {ὦ Θχτ ύθπ5, αὖ τηϑούδῃ8 

[8 ῬῖῸ ΠΟΌΪΒ Ὑἱούπηδπὶ οὐ [δου ἤσιππι, ἄἀθὸ ππππαϊ Ῥουβσουοὺ τϑαθιηρύϊοπ πὶ 

(ΞΞΞ τβοομο Ἰαύϊοπθπι). Θαοά ἱριθαν υἱάθηβ ΙΟΠΘΠΠ68 ΘΟὨΓΠὰπὶ, αποα ρογῆοὶ 

ἀοθοθαὺ ἃ ἀομπηῖπο, ὙθῖῸ αἰχιῦ ,Εοσθ, [Πἰσ 6[Ὁ] ἀρππβ 46], χαὶ {0110 ρϑοοδύμπι 

τὰ η61, Ῥούα![6ὺ απ! άθπη οὐϊᾶπὶ {[1Π6 ΠΟΙ Π18. ΘΟΙΡΟΙΘ, Ῥούο[ὑϑύβ [Ὁ] πη 0 40 

αἰνίηδ 1 θΘΥΆΤΘ. ΟΠΠπ65 (6) ἀἴαθο}]1 νἱ; [6 [οἰθθαῦ, 816 ρούο[ΐθ ροὐθηξί8θ 

πϑοο[[ὐϑύθιη ἀθοϊ αι αύδπι ἴοτθ, ΠΘα 16 ΔΠΊΡ]15 [υϑύμμη. Π{ὉΠ018.6 ΘΟ ἢ [ΠΠ1ὰπ|, [ἃ 

πρϑορ[ῤαύθ (6 ορουδέσσαμη ἔαΠΠ{6 Ποπηΐητπὶ [α]τιύθιη. Οπιπὶ Θπΐπὴ ΙΔ θΟ]πι5 8Ὁ 

ἰηἰεΐο πὸπ οοροῖού, [δα ἀδοϊρογοὺ Ποιηΐπθπ οὐ ΡῈ: τηϑπάδοϊαπι (Ξε: ἔγδαθπι) 

ΠΠοοσθὺ αὐ ὑγαηβρΊ  ἀθγθύμν Ἰθρρηι, [4 ἔπ 6ὺ οομύτῳ οοηγθπιθπύϊδπι, αὖ 4ο- 

ΤΠ ΠῚ5 ὙΘΠΙΘΠΒ Υἱ (ΞΞΞ δαυοίοτιἐαΐ6) ἀϊνίη οὐ ρμοίοίξαύθ θὰπὶ ΠΠΡουατθέ οὐ πθ- 

οοἰ Γαΐ δὰ ργοθι δέθπι (-- ρἰθὐδύθμι) οοηγογίοσού. ΝΌΠπο θηΐπι ὙἱΓα5 οἰού 

ἴπ ᾿α[ 86 σοοτοίδίοπθ ἱπιρθάϊτα (-ΞΞ ἐγϑηβρ θα 1) σΟΒΓ]Π πὶ δηύθε ἰδπὶ 80 

ἰπἰδϊο ρατδίαπι (--: [δα ιξαπι) ἢ ΤΏΘΟΘ 5 ἰρίθαι οταὺ ρούϊαβ, χαὶΐ [8 (ΞξΞΞ ρσγορυὶβ) 

γοϊππίδίθ οὐ θα Θηὐὺ ἀἴ8,0010 δὰ πρρ]ρθηάδπι (ΞΞ ΤΡ η 81) ἸΘρΈ πὶ ἀοὶ, 

αὖ 11 [ὑοῦ ππὶ [ἀῶ γοϊαπίαξα αἰ ϑηθτθηὺ ΘΙ γαίοσ!β ἀοούγηδ8 οὖ δρϑυ δι θη 

Ῥτδυ αύθπι (-: πϑαϊιἐϊδπ}} 6715, 4] ᾿σῖπ5. ἀθοθρι[6ὐ, νου ϊβ διαύθπι σΟρΪ 0 

84 τϑπουαύϊοπθπι σΟηγου [ὐϊοπὶ5 (Ξε υἱΐβθ) ἴῃ ἄθο ριοροποθύυῦ, Ρτορύβτθϑ 

ἸΡΊΡῸΣ Θὐϊδη ΟΟΤΡῚΒ ΠΟΙΊΪΠ5. ἱπάπϊῦ, αὖ Ῥγδθοθρίου πορὶβ βοχγοὺ ΤαΓ 186. ἱπ 

ἄθο. [ἴὸ δηΐτη ἀθθθθδῦ, αὖ πηι αι Θπ αν [ἀ8π| ΓὩΡΙΘηὐ8πι, Θὐϊδ πὶ ΠΟΤ] Π65 ᾿ὑΘΙ ΠῚ 

ἰηγιθαγ8 ὙΘΙΡΙ5 δίααθ ορουίριβ οὖ ρύϑθοο ἢθυὶ δυδῃρθ}! γἱύδθ (πη 460). [δὰ 

αυϊλ, ἸρίίαΣ 16 ρ᾽5 σοοχοϊιοπαί) ποῖ [ΟΠ ᾿ς ὃς 9. Ὁ 0 0ῦ 2 «6. « : 

1. 

. Βαρ() ἐβοίαβ ἴδηι ῬΤῸ 6δὸ διιάθύ, ἐβιῆροτθ πθρ6 ῬὈϑ[[οη 5 

ΠΟΙΡΟΙΪΒ, ΡοΙΌ ρϑιοπθπι ἃροτίθ οὑπὶ ΙΟίδρμο [Θρβ]ίθηβ, (4.0) ῥτοθδυῖ 
97 
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1ὅ 

20 

20 

19 ΒΚΙΠΕ, Τιᾷ; ΝΠ. 

ΠΙΠδηα5, ραν ΚαπίΠ) 8. οἱ ἢἰ αἰνδπαϊαα {Ππ ἴῃ ἐδύγαμηδί  ]} ὃ Ὠνδέδβ. 

ἴπι ἐπ15. Δ} Ναβ͵απάβ. παύῃι ταύ μδη δηδἘδα] Δ ηα 5. πδύάικηϊάα ἐπδηᾶ 

ἴπρα Ὀγσραηάδῃ ἴῃ ὑπ] πἀδηραγα])άϊ σα Π5 νἱρ, Κυϊμδαπαβ  Ατηξη διηξη, 

Κυτμα ὑππ8: ηἶθὰ [61] σαθαίγδαα Ἰαραίῃγῦ, πὶ τηὰρ ραίαίῃναμ {μϊὰ-- 

ἀδηραγά]α, συ!]5.. Ἐ [πραιιῦ τὸ {πα Κυδίι (πὸ νοὶ μὸπ 781} Πἰπαιϊπακαη- 

αἀη σαθδύγι δηΐπανὰ {παίγἢ ἐν }} ἀβύμπα]αη. ὑπαπηγηα ἐπδη εἰ ἔγτἢ 

Νορ()καύαδημιβ, ἴπ ἐΠ1Ζθὶ Ἐ τ] πὴ ἐγαπ Ὁ Πάπ!144 ἔγαπι 1ά1{8}]8 ; 

Ἰππἢ} {115 Κναὺῃ «Ἡνάϊνα τηΔ 5 ΤΌ Πηδ πη ἢ σαθαίνϑη 4] 0Π618 νυ] ἀπα8 Ὁ 

1041 τηὰρ ἴῃ νᾶηῦα ἀϊΠπθῖη5. (οἰπάϊζοβ αὔέγα- σα] πα 140-σαθαίγ1-- 

ἀάπ 9“; πηκαηηδηἋβ ἀπκ παύἢ ν᾽! π45. 14 ἢ} ηἰ Καμπαπάβ. ὈΪΠΠΕ 14} ὑπὸ 

ΘΙ Κϑηπ τι8 νδηθάϊ τηππαη 5. σαθαύγ ἢ ἴῃ ἐν} } αἰαγάμπβ. πα} {Π15 

Κνδίῃ «Ἡνάϊνἃ 5 πιδ!ὐβ Τ{Ὁ πιᾶππα Δ]0Π615 νἹ πα 5 σαθαίνδη ὕ θά] τηὰρ 

πη γάπηθα ἀϊΠθπ5 (οἰηάϊχῶβ αὐίγα- ρα] θιἐμαη 1} ραθαίτάϊαάα 5. ἴτῃ 

Ναδαβ] ἐπᾶὰηὰ ΔηδναίγΠδη ἀὖπιὶ ἴ5 σὰ! Πν δὴ] 5. 714} παίθὶ ἴῃ ρσ8- 

Ἰάπθοῖηάϊ ὑπθι μηδ Ἐ Ππαθάϊ4α, σα[Κοιν] πα 5 Ἐ Ἰμημηα, [νὸ τη! πη πη-- 

Καπηδηάίη, Κυιπδη]5 Απηδη ἀπηδη, Κυιῦπα {ππ85: πἰρθὰ (Δθ] σαθαίγασα 

15. νΑΌη 7841} ΗΠ], ΠῚ Πιὰρ ἸπΠη δ] οἰ Π8π ἴῃ ὑπ᾿ πἀδηραγάϊα σαί 5." ἢ 

πάπα! Πα ύγ 5. ἀὰκ νὰβ 718} σααὸ νἱ[ἀϊ [ἀπ] σαγδμίη ἀάα ἃ ροἰπάϊβ5 δπά- 

ὨΪΠηΔη, δὖ ΤΑΙ ΠΕ5. ΠΠΔΠΠ τι8 ΤΠ] οἰ Κύμη νη ἀϊτη πϑί ! ἀδιήτηα, τ [ἀ1-- 

γα]άϊ τ 015. 18} [οἰ Κα, 18} ἀηύμαν {π|Ζὸ Ὡπαίαπὶ Ἐ νἱαπᾶ, Δη Πάτα 

{πδῃ Δ ῃτηθῖη. απ σαὐδηθα ἃπα Ἐ ὑπᾶπὰ {ῃϊχὰ Δ {Ὁ 714} ὑνὸβ σἃ- 

Παπηηἶάα, να ηΐβ, [να θα] ύμαπι ἀὰ ἀάπρεοϊηάϊβ σαν μά] Ἐ, ἴδ ἐπαΐα 

γδΙΠ015 πα Ἰὰπ]ὸ ναὐὸ 1841} ἐπδηὰ δηδεί μα ύδηῃ Δῃπηδη; οἱ ταί ἐϊ5 ὑπαΐα 

ϑδία νη 

1: 

ἴῃ {πϊζοὶ γαίπα πιαπᾶρα νδίπη 7ά1Πη8} Ἐς, ὑπάγῃ Κυδηηιη 74} ἀάα- 

Ρἰ4άϊ νδίαη, πὶ παὐμίπαμα ρα]ρι 5 νὰβ ἴῃ Καγκαγάϊ ᾿ὁμαπηδδβ." Ἐ 

Τηδία {πη Κυι παηαβ Αἰναρρο! τα αἰάμπριάα, οἱ [ὃ σαγδηίη5. Ὀὶ ἵἴπὰ 

δῆνῳ δἃηά)α νὰβ. {παῖ} Ἠδυ ὃ. Ὀϊγαπάϊη. ΑΚΟΙ ἔαύν ὑπαία δὲ Ῥαϊ]δ- 

ὑπὰτἢ ἀάιρ)]απάδηι [411 ἀϊη νύ Πα μη ἢ [δἰπα Δηδ ἢ] πὰ Π48η| ἀάπρείη, 

τηϊ [15 τη [ἢ ἁπαλὰ πηπη  [Π|4] ἢΙ Καππαπάδηβ, πναΐπαν [κυ] δα] 

τηάϊζα. οΤὨΔΙΠγ ἢ ἐμαη ναγ [κοίηβ ὃ 5. ΠρΟπαπὶ ἰμαηπᾶβ ταὶ 

Ἰαδάϊαπη Ὀἱ [(νἱκποίη “5, ἴῃ ἐπὶχοὶ ὰ 14} 16ἰΚὶβ μγάϊηθίπὸ Ἰημπιά  {Π5 

γὰ8 ΠἸ4ὰ5 78} (ὁ ὈΪ σας Πγάϊη6] ἁπαθιᾶδηα νὰβ, (61) πὶ Ἐ ἐμπδηδί δι ἢ5 

10 Ἰπἀάϊν "πὶ παν δ ηπθίηἶπὶ 784} {Ἰπ οϊη-αἀὐπροίηϊμη Ἐ ὈχαΚ]απ υδαάπα- 



5ΚΕΙΕ, 11. ΠΠ. 579 

(Ξ-ΞΞ- πιδηϊ οι ἐανἱ}}) [6 πὸπ ΔΥου {6 (ἃ 60) Ῥτορύθυ πηδρῚ {ταύ πὶ σοΙΠιΠδ- 

ἐϊοπθῖι. Ῥτορύθσθα ααοηῖθ ϑα!γαῦοι. ΠῸΠΟ ἱποὶρΊθ ἢ8. τη η ταγὶῦ γἱδπὶ [1 πὶ 

ἀποσοπέθμι ἰπ ΤΘΡ πὶ ἀθὶ, ἀἰσθηβ ΑΘ ἈΠΠΘΗ, αἴσο {{0], ΙΓ ααΐβ παίοα 

ἀθίαροι, ποὸὴ Ρούθι Ὁ ὙἹθΘ τ ρππὰ (6].. ἀθΙΌΡΟΙ δυύθηι αἰχὶῦ [ἀπούαπι οἱ 

φοΘ]ο θθπι παύμππι Δ] ΘΓῚΠὶ ῬΟΙ Ἰαγυδοῦιπι (Ξ--- θαρ πὰ πι} μδύϊθπάμππι. ηαοᾶ 

δαέθιη ΠῸΝ ἱπίθ ]οχὶὺ ΝΙοοάθμμβ, ααΐϊὰ ὑππο ῬΥΓΠὰ πὶ δια ϊοθαὺ ὦ ῬΙΥδθοθρίοσθ. 

ααδρτορύου. αἰχῖῦ: Θαομπηοάο μοίοίὉ Ποπηο παίοὶ, δα] τι5 Θχ ΓΘ ἢ 5 Ὁ πηι Ῥούο Ὁ 

ἴπ αἰθτιιηι πηϑύγ8 [ἀ86 ὐΘ πὶ ἱπύγοῖ ΓΘ οὖ πϑίοὶ γ΄; ἱπηρουιθβ θη δάπαο 

(χα [ξθη5) πθαὰθ [οἰ η5 οοπ  πθὑπαϊ πθηὶ οὖ ΘοΡΟυ ἃ] 6πὶ (Ξε: πϑέμ 8161) οχ πὐθτο 

ΘΧΊΓΟ Δ Π5. ΟΥ̓ Π|, 1π ἀπ Ὀϊ αὐϊ πο πὶ οθο αἰ ; ἀρ ΓΟρΡύρθυ αἰχιὶῦ ,Θαοπηοάο ροίοίί 

Βοπιο δά] ύι5 ΘΧὶ ἔθη 5. παίοὶ ἡ πππὶ ρούθι ἴῃ αὐθυ πὶ τηϑ τ 18. [ἀδ 6 ΤᾺΣ Γ5 ἰπ- 

ὑγοὶ 8 οὐ πίοι 6 βίου. διιῦθπι, βαύασο οἰτιβ ᾿ππάϊοῖο οορπἰΐο, οὐ ἴῃ 46 ῥτο- 

ΒΤ ΘΙ Γὰ5 (Θαπι} ἕαούαχιπι οἴἿ8, ἱπ θυρυὐδίιβ δ Ὁ οἱ, αὖ δάπιο πηρουϊέο, ἀἸοθη5: 

ΚΑΘ ΔΠΊΘΏ, αἶσο {Π0Ὸ1, ΠῚ ατ5 πδίοαθι! οχ δαῖδ οὐ [ριτα, ποι ροίύο[ς 

ἸπέτΟἾ 6. 1π ΤΟΡΉΠΙΠῚ 46], ΝΟΟΘΙ ΤΠ ΘηΪπὶ οὐϑὺ οὖ ΘΟΠΥΘμΙΘπ5. παίατδθ, αὖ 

ΘΟΠΓ[Ἴ]ΠΠΠῚ Ῥαρεϊηιὶ δοοϊρογθύρ. ααππὶ ἡ] 46πὶ Ποπιο (6Χ) αἰ [5 πδύμσ]85. ΘΟ Πη- 

Ῥο[ιέαβ [τὸ (ΞΞ οοπί θυ), (6χ}) δηίΐμηδ, [ο]ΠἸοθὺ δῦ ΘΟΥΡΟΤΘ; δὐϊδπιὶ Δ] ἐΘΤῚΙΠῚ ΘΟΙΊΙΠῚ 

ὙΠ ΠΠ0116 (Θχ [[6π5}, δ] ύθσαπι [ρα 816; ἰάθοαπθ αρίθ ἰπ πᾶσ Θουαπὶ ΤϑύϊοΠΘ 

(ΞΞ γο[ἰρῖο}) οὐΐϊδπὶ ἀτπιᾶ8 ποιηϊπαγὶὺ τ68, [ἀ8πὶ αὐτὶ δα θΔρ  [π|ὶ ΘΟΠ ΓΙ] ̓πΠ|, 

οὖ γι] θὰ ααΐάθπὶ δαιδπι οὐ Τύϊοῃδ !] 6 πὶ [ΡΙΓ  ὑππι, αὖ ΠΘΠῚΡ6 Ποο Ὑυἱάθηίθβ. 

ΤῸ. 

γλνκινν ἰὼ δασδα τὰ] ύδθ οὐδηῦ 1116. οὐ γθηιθθαπὺ οὐ θδρυϊζσαθδηίιι. 

ποΟΠάτΠπὶ (6 Πἰπ|} τα [{π|8 (ΞξΞ οοπίούμ5) ᾿αοσαῦ ἰπ ΟΔΙΌΘΤΘπι [ΟΠϑηποβ. [ἃ δαύθπι 

ἀἸοθη5 ΕΥΘΔΠΡΘΠΠα οἰδοπαϊῦ, πηπητι8 οἱ ἀδύμιπι ῬΙΌΡΘ ἥποπι οἰ Ῥ61 Ηδϑτοαὶβ 

ΘΟὨΓΠ᾿ππὶ (Ρουθ 1). Αὐ δηΐθ ποῦ (ΞΞ απέθα) ααὰππὶ πἰοτηιθ θαρϊζατού οὐ 

(αὐοται6) ἔαπιπὶ σοπηπηθ πἀατοὺ θΔΡ [ππππ|, ἱπέου [6 ἰπγίοομι ἀἰβραξατχιπὺ (ΞΞΞ οοη- 

οοτύδτιιη) ααϊάδπιὶ ποίοϊθπέθβ, τὐοι ἔουθὺ πηᾶ] 0. οΙρΊθαν δοία οἱ χαδϑίθϊο 

6Χ (ΞΞξΞ: 8) ἀϊ[οἱρ]15 ΤΟ Πμδππ15 οπὶ Γάδ οῖβ 46 Ρυγβοδϊοποί, ααΐα ἰαπὶ (ΞΞΞ παπο) 

οὖ ΘΟΥΙΡΡΟΤῚΒ ῬΕΣΙ σα !οπτιπι πα θαύι πιο5 οὐ ρυτβοδέϊο (ΞΞΞ πιυπα ἴα) ἱπ ἄθο 

ἸΌθΘθδέι, μ6 ΦΙΉΡ] 5. ἰπάδϊοῖβ ΘΟΠ ΟΡ ΠΟπθι15 οὐ ροσρϑέι!β ὈΔρΟ [πιὶβ (ΞΞΞ 1ὰ- 

γ δου 15} αὐϊ [χἀθτθηὺ (ΞΞΞ αἰὰ τη] τ θη), [6 ΙΟΠδηπθηι ἀπά οηύ, δη θοῦ  [ΟΥΘΠὶ 
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Ἰάϊηα, ἀκ" Ἰὸμαπηδ Πάπβ᾽απάαπδ, ὑπαιητηα ἐλύγγϊηπδηἀ!η αἰναρρο]]όπ. 

Αβια ὑπ Δ ἔγάθπ)α (Πὃ Δμιηθίηῦη Δηδῆ]Πδπ5 ἀάαρείη ; οἰΐπϑῃ 

σαγαϊ παρα ναυῦ ὈΪ [νἱΚποϑίη [ὁκθίηβ σαναρίαβδ, αηὐὸ νἱυδίηῃ {πὲ αη-- 

ἔαύγν ἀπὸ τα Π!}ἀ δα ἀϊηάϊχοβ ὁ τά! (ἀζρῦπ Καὶ θη8. ραργδηηϊαάϊ-- 
16. χὸβ αἰδηα Ὀϊραύτροίηάϊβ ; δίδυ ὑπ ὑπὸ ἴπ ναὐ ναίγραημάδηβ Ὠγάϊηῃ 

Ἶαῖι γῇόρδη 7} να]]άϊ γάπαάϊ πἰαγιγαη]δηδηβ8' ἰναΐνὸ σϑαῦρ ὑπ8η8 

αἰαγηϊἐδη ᾿πππαπάδηβ. Ἐ [Π ἰομαπηᾶβ Ἰάγοϊὶσῦβ ἀάαπροίη τηδεῖάα Ἐ 

ἦι τ! δ αὐ ὸὶ ἐπάϊμη ἀϊη πὰ ρθὰ σανδηα]αημαδιη ραμάϊμάϊέ ; 

ΤΠ ἐτάπ]α "αὐ αὐδία ἔταναύγηὐα 741} ἔΓαρῚ Ὁ ν61Π18. ΔΗΠ]η58. 18} ἔγὰρΊ- 

50 Ῥᾳη45 ἴπι, ὑπαῖδϑὶ [πη]ὰ8 ὑπ᾿ πἀδηρανα]ὺ5. ναϊγυΠπάϊηδ ἃ; [νὰ 6] [1}4] ἀάπ- 

Ρϑίῃβ ἰὁμδηηῦβ πὰ πηἰἀιπηάϊ ἐν α]δ Πἰσαπαθὶ, παν πθι πα μ 461 γδΊ}-- 

{158 νἱδδα 15 γάϊποίη, ΤῈΠ ταϊπηϊΖοὶ ἢ ἢ] άπι8. αἰναροο])ηθ ἀἀπροιπάϊ. Ἰπὰἢ 

ἐπὶ5 Ὀαϊῃίαθα ἀπ5 [ἀϊ} 6 ἢ} Κνυιπαηαβ Ὁ ΟΑὐἰμύμδη ἴκ ἴῃ ναί ἸΖΥΪΒ 

ἀάυρ)α, 1 ἃ δἴδνυ τηῖβ ραρραηάὰ ἢ {[ν]η Πα π|158. ΤῸ, {Π|Ζ6ὶ ἵκ πὶ 

ἐδ Ἴη γαίγίηβ, οἱ δηδμηθίναηβ ἀηαθιηάάπ [Κἀπααγάϊρ [Κόη18 ἴβ. (ἢ 

{πὰῃ ᾿Ζγὶβ ἀάπρϑιίῃ ἴῃ ΔΠΠλἸη νϑὶμαμηπιαύ. ΒῚ ραγθηίηάϊ πὰ 

ΤΡ. 

,δὸ πὰ ἔδμδίη5. τηθίηα ἀβέμ]] ἃ Ἐ; 7άϊη5. [Κ8] ναῇβ]αη, Τΐπ ἹΚ 

τηϊηΖηδη᾽. Ἐ΄ ΕἸΠδὴ πὰ [ἸρΟπ]ᾶπη (δἰπάϊμη ὑπάϊπι ὈΪ {γἸΚπθῖη ἀὰ 4{8- 

ἀάϊαμη [κ᾽ η δι Ἐς 1411 ΚυιΠπαπαδη) [15 (ΠΔΌΌΘΙ, ἴϑθὶ νὰβ τὰ ἐπ 

Ηἰπᾶαν Ζαύτἀαηάμ, {πδιημηθὶ {ππ νοϊζν 5, (1 (ἃ ἀάαροιι 784} 

ὅ 18} «1141 σαρραπα ἀπ Ἱπιιηδ΄, ἢ ηδύ! ἀμ καηπαπαδη8β ἢ {πΠὖ ὈῚ Ναβ]δηα. 

ἴπυ {π15 άπ ϑιἢ Ἰη5. Κυιμδηα 5: ,([ἀ1πη5. {κὰ] νϑῃβ]αη, ΤΠ Τκ τη] ηΖηδη. 

Αἰβίμδη [ὃ Ὀὶ ἴπα ραγδῃίηβ. ἄπ 1611} ]ατηπα πιᾶ]α γί 8 ὈΓῸΚΒ γὰ8 

αι! [αὐγαμηδην)αη δὶ (ἀϊνα]ῦβ {Ππ|Ζὸ ἀάιπρι4αηδ ἔτ] ιν δἰναθρ δ] ]0η8 

τηδτοϊπάϊ; ΤΠ ἔράπ)η5. [Δ οἰηβ, δηλ] η 61 αὐ [παάϊα, [788] δῃὰ 

10 2Π1απὰ τηϊἀ]πηραγα σαἰμάϊῃ, ἀπα ἔ πναυ)από(}) ἢ ὑπο: μαηᾶοὶ ἀπ Πἰΐα πὰ 

δ. ἀπκαηαοὶ, 811 πιδηπὸ ἢ" ἀπ σαΐ]β Καθ] ἐϊα μα Πα 61; ἴπὰ}ι {185 75} 

{Κοὶτβ υἱίαπαβ Ἐ τὶ κι] αι ἔγάμπ)ηβ να] πμάπι8 απηϊάα νυ] πη 8 ,'ὅὅ6 

Ἰαραίῃγὸ Κυϊηδηαβ. αἰαγὸ αἰ] άϊπι {Ὁ ;ς ἘΞ ἢ {παΐϑι αἰαγὸ νἱαπάδη [νὰγὸ 

Καηπιδαϊ, ἃκ 74} [να]άπαα 15. ταὶ κὶ}" ἀπ μά15. τηδην ἸηΓοκ 141 Πϊμηϊ-- 

16 ῃπακυπᾶδηα 741 «Ἰπραΐμγὃ Κυυιπδηαπα, Κυϊπαηάβ, τ ΠΚ δἰ μακαη- 

ἄδλπα 78} τι5 αἰγίμάϊ γὸα]αηάδης, ἴῃ {π|Ζ0] Υἱ[άϊ Ἰηδηπὰ νὰβ, δι πὸ 
γϑῖμ5. απ πὃ ργαύξοιαβ. νἱδη 5 180- σαν θη νον α]δηᾶβ ; αἰκθὶ ὰβ 

αἰγμάϊ νὰβ 8} ἃ ναὐγααμάϊ νἱἀϊ γδα]αηαβ. Ἰύμ ,[8,. τ. Ἡπηΐηδ, Κνυὰ- 
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ΘΥ̓ΔΠΡΘΙΠΪ, ΟΟΠΙΠΙΘμἀαυἱύ ὙΘΙῸ οἐϊηπι ἀοΠΐ πιι5 ἔρ᾿γ ὑπ] πὶ ὈΔρ ἢ πλὰπι; ἰδῶ αι 

7ατο ταῦ ἀθ ῬυγΠοδύϊομθ αἰ  [0ἰὺ πηούδ ἢ πᾶπὶ Ἰοχ ἴπ ροοοδίοταπι. . . ..» 

ὉΠῸ [αὐ αὐ οἰ ΠΟ ΓΘ ΠῚ Ὑδϑοοᾶθ ΘΟ θυ 886 οχύγα οδ!ἔγα (πηθπἐδεϊοποπι) ; ῬΡο[θἃ 

γ6 τὸ {Πππὶ ἴῃ δαπᾶπὶ ἰδοϊθηὐθϑ (Ξ- ἰδοθσθπῦ) Ῥαταπι οὐ ΒΥΓῸΌΡΟ ἃς Ιᾶπα τυ τᾶ 

(ΞΞΞ οοφοἶπο8) δάἀϊρογρθηύθβ (τ δρεγρθτγθῃηθ), υὐἱ ἀθοθραύ τηθπιουϊαπι ἄθρο- 

ΠΟΙ [ο] ὐὰβ (2). ΙΟΠδππο5. δαΐθπι Ῥοθηϊθηύίθ θαρ  !Ππππι ῥτγαθάϊοαγιυ οὐ 

ῬΘΟοδ ΟΤΊΙΠῚ ΤΟΙ [ΠΟ ΠΘ πὶ {Ἰπιρ] οἰ θθ τ τ ΠΡ ΓΟΘ ποθ 5. Ῥτομα δ; ἀοτηΐπα5β διιξοπὶ 

84 τοι ΠΟ πθπὶ ἀο]ϊούοτιιπη οὐ(ἰ8πι}) θοποἤοίαπι [ἀποίϊ [ρἰσγι 8 (66) ἀθαϊ [ἴ8, 

αὖ ΠῚ ΤΘΡῺΪ αἰγὶ Πουθπύ, τ αὖ [1ὖὺ ὈΔΡΟΙΠλιι5 ΤΟ ΘΠ ΠΪΒ. ἴπΠ ΤΠΘ 410 ΑΠΙΟΙΊΙΠῚ 

ΡῬο[ὔπ8, [ὈΡΘΤαπ5. απ] ἀθ1η ἸΘΡῚΒ ΡῈ ΠοδθΙΟΠΘπῚ, [64 ΤῊΪΠΟΥ τ]ὸ ΘΥΔΠΡΘΙΙΙ 

Βαρύϊπ|οὸ, αυΔΡΤΟΡύΘΙ ῬοΥρίσιθ πῸ8 ἀοοθὺ ἀϊοθπβ (Ερο αὐϊάθπη δαπᾶ ΥῸ5 

Ὀαρίύϊζο, [64 ααἱϊ Ρο[ὑ τη γϑηθατιβ οἰ, ΤΟΤΟΪΟΥ πη6 οἰδ, οαϊαβ ΘΡῸ ΠΟΙ [ὉΠ] 

αἰρπαβ, αὖ (ΞΞ 41} ἱποιπαύιι5 [ΟἸγᾶπη σΟΥΤΙρίαπι οϑ] οθδιηθηύὶ οἷπβ. 1116 

δαΐθπ γὸ8 θδρῥϊζα( 1} (1π) [ρίτὶα [ἀποίού. βϑουημάσπη σομΠ Πα ἰρῚθαΓ 

᾿ ΔῊΝ 

ἪἮοΟ ΘΙΡῸ ρ' Ια ΠΠΠῚ Π]ΘῚΠῚ ἱπηρ]θύμπιὶ οἵδ: 11Π1|πὶ ὁροτύθὺ ογθίσοσθ, Π16 

δαύθπι ΠλΪ Πα]. [Ιὐδατι6 απππὶ αΠΟΙΡῸ]Ι 68 46 ῬυτΠοδύϊοπθ οἵπὶ Πα 8.615 415- 

Ῥαΐαιθηῦ οὐ ἀϊοοσθηῦ οἱ (ἈΔΡΌΌΙ, αὶ οὐαὺ ἐθοῦπὶ ὑτ8η5 ΙΟΥΤΠΘΠΘΠ, οἱ ὑπ᾿ 

ἐθ [ὈΠΠΠΟ Πα ῬΘΓΒΠΡαΙ ΓΟ, Θοοθ ἢἶο θωρύϊσαὺῦ δὲ ΟΠ 65 γϑπίππὸ (ΞΞ οαπο) δα απ]. 

ποίοιθ απ δάπιιο ΤηΠὶ15 Θ᾽ γύοτὶ ἀδύμθπη, Πα ΡΤΟΡύου ἀοοθὺ 605 ἀἰσθηβ: ,Π|ῈΠὶ 

ορογίθὺῦ ογθίοοσθ, τὴη6 διιύθηι Π]Ϊ ι΄. Αὐ σΟΠΠΠ]Π πὶ 46 6ο ἔδούιπι 8.4 ὈΥΘΥΘ 

ἐθιηρι8 Τοοῦϊ ἀΠὶ8 οστῶὺ οὖ ῬΥΘΟΡΘΥ 5 ΔΠΙΠΊΟ5 θδρ(ϊΖαίοτιιπι ὑγδαϊαϊ δυϑη- 

561} ργϑϑαϊοδύϊοηϊ ; [64 ἀομῃλῖπὶ ἀοούλπϑ, ἱποὶρίθηβ (ΞΞ ογὔέδ) ὃχ Τπἄδθϑ ΡῈῚ 

ἘΠΙΥΘΙΓ ΠΣ ΟΥ̓ΌΘΠΙ ΟΥΘΥΙδ, ὉΡΙ4116 ῥγοΐβοίο αἴθ Πποάΐϊθ οὐ διοίδι οππῸ5. Πο- 

ΤηΪΠῸ 5. δα (6ἱ σορ ΠΟ ΠΘΠῚ ΠΟΘ ΠΒ; ΠΙΔΡΤΟΡύΘΙ οὐϊϑπη ΟἹ Τ5. Οχ ΓΘ η5 πιδὶθ- 

[ύθπι ἀουηϊπὶ ρ]ουῖθ παποίαυϊὐ ἀἴσθηΒ: ,ΟἸἱ ἀΘΙἼΡΟΙ γοπὶῦ, [ΡΤ ΟἸΠΠ65 

αἴθ; ποὴ απὸ [ὩΡΙΓὩ (ΟΠ1Π65) ΟΧ᾿ ΓΘ θ πὶ ἐθιηοῦθ παπηῤίαυ δὐ, [64 οἰΐαπι ἐα- 

Ἰ16πὶ οἰπβ τη δ εῖ8 Ὑἱπὶ ἱπάϊοαν οὐ οοθ]ο[ξθηι οὐ ἀθΙᾺ ΟῚ Ῥτοϊδοξι πὶ ἀἴοθΠ5 

(ΞΞ ἀἰχιθ), [86 δαύθπι ἐθυσο[τοπὶ οὐ 6 ἰθυτδ Ἰοᾳφπιθηύθια. Οαΐῶ πϑύιτ ΠΟΙΠΟ 

οὐδῦ, [6 [δηούιβ {ἴγθ Ῥτορῃοίθβ χα θηθ οὐ ἰυΓ 118 πὶ ἐοίαμβ, ἐδπιθη 468 

ἰευτῶ οὐδῦὺ οὖ οχ ὙδΊΌ8]1 πϑύμτω ἸΟΘΊΘΠΒ; ὙΘΙΠΠῚ ἢἰσ ἀθ οοϑὶο Ῥγοΐδοξιβ, 

ΠΕΔΊΑ ΙΘΠΙ ἷἰπ ΟΟΙΡΟΙΘ οἰ υἱάθυθίιῦ, ἐδηηθπ [ΡΤ ΟΠΊΠ65 οἷξ. ,Εὖ αυοά 

γί οὐ δυάίνίδ, Ποὺ ἐδ[αθαν οὐ ἐδ ἰπηοπίαπι οἰ πιο δοοίρὶἐ.. Εῤ αδπι- 



20 

10 

1ὅ 

20 

582 ΦΚΈΙΕ. ΓΥῸ Υ. 

πηδηδ', 8041 ἴη ΙΕἴκα νἱίδῃ ὑπαπία, ἀκοὶ «αατὸ δἱ]άϊπη 10. 8ἢ 

ὑπαΐίθ! σαίδηῃν 1ὰ0- “Δ ηάπ144, ἐπαΐα νοι νοι ἢ. 18} {πὸ νοϊἀδάϊα ἢ 

ἴδ δἰ ἀϊηβῃθη πἰπη]}. “Ὁ {Δ}} ἐπαύ}-Ἴαθάϊ ἃ πιὸ Πἰμηΐπα δη(8) δἰγεμάϊ Ἐ 
ἴῃ Ἐ Π]δηη8 σΥΘἢΓηΔ15. Κνᾶπι, ΔΚΘῚ πὶ ὑπᾶῃδ} 15. δἰ Π61Πη5 νὰ5 ΠΙΠ ἃ 

αἰγ Πάϊ Ἐ γδα]α πα 5, ἃκΚ πη πα καη 4 ἀπ ἢ] Πα 45. {] ΠΙἢ]ὰ, {πῦ 61 σαίδῃν 

Ἰαρ-ραπάυ4α, αὐ αἰζίπ. Τὸ πὰ Ἰηίακαπα νίαῃ ἔγαπι παππᾶ, πὶ 
π΄ {Π15 ὑπαύάϊπϑι οἱ ἔάμ]]η5. πη ΚΊ]61η σακαηη!α8α!], ἃΚ ἀπ ρσαίδγῃ]δη 

8} ραίακδη ἐπὸ δἰσιιαῦη μά 5. ἃ Ὁ 4 111Π14 π5 18. ΜδΥ Κα 11 Π]ά π5,Ἐ 

ὑμάϊθ] ἀϊπαπα, πδηδηϊῃ δ άπη Κυιπδη αἰΐδη 188} (ἀππ, ΤΠ δηίπδι [(8} 8 

γψϑῖπμα Δ(μΠη8 

Υ. 

. δ δ]ἀπιϑτη ἀπ αὐἰἰίη γόνυ ὖβ, αὖ Δ]] πη, ναύγ νὰ ἀϊηά1-- 

Ζὸβ δηδθαίηάϊβ. Ὀδ 1 ; ἸῸΠ ὑπαΐθὶ γα 15. (ἀπέματαπα) ἔπᾶπα ἔ] πάη, 

δηαυδηὰ ἢ ἐπδη ἐπᾶπᾶ, ἢ] ἤδη ἢ, ΔηἐΠπαταπα ἰἀϊκΚη]αηήδη ἢ, Δ ΠΥ απα ἢ ἢ 

{πᾶη ρα] κοπαάδηῃ 141η15 ναύγ ναι (Κυ!}1.}}), ἐπαίαἢ ἐμαη Ἰηὸκ Καη- 

Π8η45 {ῃϊζΖ δηανδίγ μηδ ἃἰγΖθῖη, οἱ ρα]άϊβ]ἀϊπα [κ ὈΪ ἐμαιημηᾶ ὕνἃ 

δηἀνδίγ Π)]α αὐθηβ 1411 [ππάτι5 δηἀ ἀϊῦαη 181} ηἱ ταὶ ΚντΠάϊηα. ἀπαὰἢ 

{πᾶπὰ 1ἀϊ Ὁ [οὶ γ15. ὈγῸ ΚΡ ͵ ΔΠ45. ναύγα!ϊβ να ,Οναίνᾶ ἄπκ αἰΐα υἵ- 

γά 610} ἀἀπύηδηβ 18} ΠΠθᾶη φσαίάμ) 0, [νὰ 18} (ἀπηπ8, ἐῃδηζΖθὶ ὙἹ]}, 

1Πρ8η φαίδιμ), οἱ [νϑίδιημημα υὙἹ]]} η΄ 18} [γόάϊ τηϑῃξάϊ, σα] οι κῦμα 8 

{μπδιητηδ [αν 5 σακν!α]απαϊη ἀαύ δ η8 σαπάϊξαπα5. (ρακνία)αη ἀάα- 

{Π85} ὑμ126 πηρα]άπθ)απαάδηδ {Πγᾶ Δ] Ππθῖη πα θοἰδπ 5 σαίὸκ. (ΝῊ 

{μη αἰΐα πἰ [0] 10Π| ἀϊπ(α γόμαη ἕ, ἀκ Πάπα 411. αἰραῦ Γιπάπ΄ ἢ, [τ πὰ 

ἀϊη5 78} (ἃ (διηὰ νἀ ὈΪ 4 Ὁ 4 {111 ἀ πι5 Ἰπίαμξάϊ, τη] Κάϊπι θη ἀν 15 

ΠΔΙΠΠΠΔΠΊ, Ὠγάϊνα [ὐ]αη 18} πὶ [Ὁ 7] η [ἃ ἴϑπηὰ τηδηίδα] 7 πἰ ἄὺκ 

ὑμαύάϊηθι παιηηδ Ἰημηά! 61 η5 ὑνδαα]δ ἀπάναίν ἐπ] ἀπἐ παν] Κοίη θαπά- 

γΘΙΌἢ, ἃκ ἢ]άπι5. τηάϊβ ναύγίν!β τπϑύά Κη ῖπβ᾽ δηΐπαγαηα γα] {15 πὶ ἀϊπ- 

ηδηθη [δ] απάδη, αἷς ἔγαρὶραπάδη [ππάπι {τάπιδβ νϑ]ἀπΐηϊ, 18} 15 ἢ 

Δ ἀηΠΠηΔη45 (Ὀ] Ξε ἀπ) ἢ δἰέϊπ (πὺ [νόν!Πα, 741} 411ὰ [[ἅπα ὈΪ 741Πη15 ν1]}1π 

ἰἀυ] ηἋ 5, .61 4141 [νὄγάϊπα ἴπππ, ἱναίνδ [γόγαπα αἰίαπ΄, Ἐ Θά πη 

ΠῚ 4141 νϑὶβ αὖ [ν]θῖκάϊ 18} ἵνα Ὀδίνὐάϊ ᾿Ἰηα μὲ 1 σαΐμα πηθαύτγδ- 

Ὠδιητηᾶ ἃπα([αἰ͵αη [νη ἃ 18} ἀϊπαθαύγα [ἀπάτπι σα 8. σαΐῃ νἱ πα] 

Καππδη ἔ, οἰΐμδη ρα]άπθ)] απ άδηβ [νου πα 1 νυ Ππδγδιηπηθ(}}) Ὁ αϑ91- 

Ὀάϊπηα ὈΪ ναἰν 441 Ἐ; ππιὸ ὑπμαία Κνιμ!ὸ (ΕἸ «11ἀϊ [νϑγάϊηα ἴαπα, 

[γαΐνδ ἰνόγαηα αἰΐδης πὶ Ἰρηῦπ, ἃκ ρϑίοικα (γϑγῃμα ἀβοῖθαη. ῸΠΒ 
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νὶβ 4ἀθ φοϑῖο ἱπ ἐθύσϑπι Ὑϑηϊγοὺ ῬΥΟΡίΘυ ΠΟΙ πιπὶ 6 {Ἰπϑύ! ΟΠ6 ΠῚ, ἐδ ηθ Π ΠῸΝ 

60 ΔΙΏΡ ΪῚ8 ἐοΙτ 15 οτῶῦ π6Ὸ 6 ὑθιτῶ ἰάθη 5, [64 οοο] οἰ ἀρθυὺ τὴγ- 

[ἐοτγία. (ΞΞΞ (βογϑύϑ), χυαὰθ υἱάθσγαὺ οὖ δυάϊγοταῦ ρα Ῥαίγοιῃ. ἨΗδθο ἱρι 

ἱπαϊουθαπύαν ὦ ΙΟμδπμηθ. πὸπ 60 [Ὁ]ΠΔ ΘΟΠΓ]10, αὖ ἀΟΠΊΪΠΙ ΤΠ Π] ΠΟΘηὐϊδ ΠῚ 

(ΞΞΞ πιαἰοὑαύθπι) πιιηὐατοῦ, [Θὰ δὰ αἰδμπηαπάδπι οὖ υἱύιρθυδηάδπι ἱπιρὶδπι 

Ξες οι Π8 Ὁ116π|) οοηὐθηὐϊοηθπὶ ϑαδοίζιὲι οὐ Μαγοοίζε, αὶ ἀπὰμὰ οοπϑῦϊ [απηύ 

ἀϊοοτθ ραύγοπι οὐ ἢ]ΐαπι, [64 δ] (ας 1) [ἀπούαβ Γρ τ ἐὰ5 

ὙΝ 

ΟΙΠΠΘΠῚ ϑριιά ρδύγοπι ΠΟΠΟΥΘΠΙ, 84] ΟΠΠΘ ΟΡῚΙ5. ἘΠῚῸΠῚ ΠΊΘΠἀΔύ.ΠῚ 

εχίρθοίαθ ; [6 αποά (α]ύθτιπ) ααϊάθπὶ ἀΠ]ΠΠρ πύθπι, 8] ΘΓ Πὶ ὙΘΙῸ αἸ]ΘΟΈΠ, 

αἰξθσαπι πιοη[γαπέθπι (ΟρῸ 8), δ] θ τ πὶ Ὑ6͵Ὸ ἱπηϊ δ πέθπι οἷτιβ οροτδ (αοἰ6), 

ἰά νϑύο ἱπάϊοανὶδ [οἰθη5 ξαξα ΓΟ ΠΣ ΘΥΤΌΓΘΙΙ, τὸ αἰ Γοοσθηὺ ἰπ46 ἀπδδ ῬΘΙΪΟΠΔΞ 

Ρϑέγὶβ δὺ ΗΠ Ῥτοῆίθυὶ παρ (ἰπέϑι [6) ΤΊ ΧΡ δι]: ΘΟΘΘ. ΘΟΠ[]Π10, ΟΙΆΤΟ ὉΠῸ5 

γερο, αἰχὶν ,βίοαῦ δηὶπὶ ραύθυ [ἀϑοϊναῦ πηουύιοβ οὖ υἱγιῆοαῦ, [1ὸ οὐ Ἀ]115, 

απο5 γα], γἱἰγιβοαθί, αὖ αι (ΞΞΞ Ῥσορτῖδ) νοϊαμίαίθ οὐ [τὰ υἱγύπίθ, ᾿πη 18 5 

δα 4αἱ ρῥτίαβ υἱνιβοανιῦ ππουύιοϑ, Ρτομη ὑΐθηβ. ([6[86 υἱν βοαὑπταπι ΠΟΤ ἐπ105) 

Ἱπου]οσιιπὶ ραρπϑοίῥαύοπι ἀἰδραίαπᾶο Ομ στρατοῦ , Νϑαπθ ϑηΐπὶ Ραύθν ᾿παϊοδῦ 

ποιηηαδπι, [δὰ ἡπάϊοίπη. οπιπθ ἀθα 1] (-ΞΞ ὑγδα 1410) Π]]ϊο΄. 

51 Ἰρίξατ ἀπὰ8 οὐ ἰάθπι δἰ δουπάιππι 5. ἃ Ὁ61}}1 ΔΙΡΌΠΙΘΠἐΆΠΙ, αἰγοῦ- 

[5 Πρπίβοαύιβ ποπιμῖθα8, αποποο ἱπἀϊοᾶγτθ οὖ πὸ ἱπαΐσατθ ἰάθπι Ρο[6ὺ ἢ 

ΠΟ δηΐπὶ [Ὁ] πὶ ΠΟΙ παπη ἱπηπυύαῦϊο ἀπδτιπι ΡΟΙΓΟπᾶταπη αἰγου αύθιη ἀ6- 

πιο γταῤ, [6 ππαϊύο πιδρῚ5 ΟΡΟΙΪ5 ἀοσαπιθηθιπι (Ξε: ἀθπιοη ὑγαύϊο, ἄἀθιποη- 

[{τ0} Δ] θυπι ΠΟΠῚΡ6 ΠΟΙ ΠΘΙῚ ἱπά]οατθ, [6α ὑγδ 1 1{{8 Π]10 ἱπα161} Ρούο ὑαύοπι 

δίηαθ πο δοοὶρὶ ἀ(ρι 4) ρϑίγθ(μι) (1ΠΠὰπ|} Ποπότθπὶ οὖ οπῖπθ ἱπάϊοίππι [θοιη- 

ἄστη {115 γοϊαπίδίοπι οχοοοῦ, αὖ οππθθ Ποπουϊβοθηὺ Π]πιπι, [Ἰοὺ ΠΟΠΟΙΪ- 

Ποωπὺ Ῥδύγθμι. ΄ 

ῬΟΌΘΠ8. ΘΙΡῸ ΟἸΠΠΟΒ ΠΟ8 ἷπ (81 οὐ ἐδπὶ ρουίρίοιιω ἀθοϊατδέϊομθ 460 

ΠῸΠ ροηἰδο ὑπ] 6 ΠΟΠΟΙΌΠῚ οὖ πηϊρθηϊίο Η]ΪῸ ἀθὶ, ἄθο οχιϑπύϊ; ᾿ὐδ6 16 

ογθάθπίθβ ΠΟΠΟΥΘΠΙ ἰᾶπὶ τὐτίηιθ ΠΘΌΘΘΠιβ (--- ἐγδάδπηι8) πιχίδ (ΞΞΞ ἰβοιη- 

ἀπ) αϊρἰξαύθπι; πᾶπιὶ πος ἀϊούππι ,([Πὺ ΟΠηΠ68 Βοπουϊῆοθηῦ ΒΠΙ͂ὰπὶ, ΠΠοαὺ Βο- 

που βοδπῦ ρδύγοπιί, πὸη 8ΘηᾺΆ] 61, [δα {Π}}]6πὶ ΠΟΠΟΙΘπὶ τὖ ἐγ ΒΔ ΠΙ5 ΠΟΒ 

ἄοοού. Εὸ ἰρίβ βαϊγδίου ρύὸ ἀἰοιρυ]δ οτᾶηβ δὰ ρϑέγθῃι αἰχιῦ ὔῦ ἃπι68 
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Ιά 1 616Π. 941 ἤΠΡα Ναβ᾽απάβ Οἱ ΠΡΟΠ]Δη5. ὈΙα]αμβ. ἀπ αὐῤίη Κνδίῃ 

ΕΣ [15 ἴηβ, [ναΐίνα ἔγ]ὸ5. τϊκ΄ ἘΣ: πὶ ἸρηδΊθΙΚκα ἔπ] αίπνα, δῖ ρα! θῖκα 

{πδίγ ὑπαΐα πϑὑάϊκηθίθη, ὑπδιηιηαἢ (πη ἢ ἢ. 9 . . .Φ 

ΥΙ. 

πες τὸς Πδηα5, πη[νἱκαηίῦζοὶ γαῦῖῃ Ὀΐ πάπίμά! 1ἀ4]-- 

ΗΒ Ἱπίδμίβ, [γὸ Πρ Ἐ ἴ8 κυ. «90.615. [4] -μβίδπς ἨΠπ’ ΤΕ 

τπηΐηζηδη ἕ; ἴῃ {πἰΖοὶ πὰ ἄα 6.014} πνο1]άϊ σα!άπθ᾽απ(δη5) Ἐ ἰομαπη 

μάπβ]αη ἐπυμίδαπη, ΤΠ ΔΙΆ πὶ ἤἰϊὰ πἰαιτηάπαοιπ(ά1) {πὸ Ὀ ἴπὰ αὖ- 

σὄραη Ἐ: οἰἐμδη γαῖ] ἴη5 πηδπά 61 0}} Κυ! πα ηθ «ΓΤ άϊη5. νὰ8 Και ὈΓ1η- 

ῃπδηδὸ Δ} ᾿Ππἰ]ὰπαὺ ; ΤΠ 785 νυ] δά αὐ} [γ]ρη) πη ἀα ἢν 6111 ἴῃ Πὰ Πα 8 

ἴ5. ἘΞ Αἰμέμδη ἵκ παρα νοϊνδαϊ πα τηάϊχοίη ἐμαπημα [μη πᾶ: ἐπὸ 

ἀμπϊς ναὐγ νὰ, ἐποὶ αὐσαΐ 115 αὐΐα οἱ ἴκ ἰδυγάπι ὑπὸ, (πὸ νδύγ[ν8, 

ὑπόδὶ τ ἐάυ]α, νοϊυνδα]απα ὈΪ τὴῖκ, ὑπαῦθὶ αὐΐα της Γἀπάϊάα.“ Ἐ «]ἀϊ1Π5 

ἀπκ τηδηηϊΚάμπη ναὐτγαδιη νον] παβ ὑνθ! ]]ὰη. ὑπαπέα Ἐ, [ἀΠ]61Π8 

ν]]}Δπηα5, ἐπάϊπι ππκαπηδηάδιη πιδῃία ; 16 δὐθϊη5. {πᾶ 11Ὑ}} τηθῖπα ναὐγ να 

γοϊἐνἀθι(η5) 811 πἴδι Ἰπίαμὺ ππδπηϊκοδάπθ ᾿ὁμαπηδθ ἀπαπᾶίοκ ἱΖνβ 

20 

20 

ππηἀγδάδη τηὰρ Καπίμϊ ; ἀπὸ ναι] ναύγαδ δῇ τπμδπηδιη ἴπη [πη]άϊ Ἐ 

μηδ ΤῸ Δη Δ} } 6 Κοὶη Ἱπιηάϊ α]δη, ᾿ΐἢ ὑπὸ νϑιπῦηα νύν να 5 ππδπᾶ- 

ίακαπα νἱαηαῦηα, ραν καπεῃ)πἀῦπα {Π15 νύ κ)] Πα] η8. αἀὖπη, Ὀδίγἢ-- 

ἰαθα ραρδπαγδπα[ πη], ὑπαΐθὶ ἔγαιη αὐδη Ἰη!α μα 5 νὰ5 τι ΠΙΠ]]Π8. 

Ἱππ ἢ {π15 Κυι!ἢ {14} (Δ6ὶ [ἀπ 1α τὰκ αὐἰΐα, (ἢ νον δ θι ἢ Ὁ π΄. Ἐ 

Αὐδέμδη ταἰ 161 Κ8 718 ἴῃ τ 8] 6] ἀϊμη τη] πὶ αὐὐίηβ ὈΪ. ἴηὰ ἘΞ γαυίῃ 

νοϊνδάοίηβ, ἔπηᾶη {παῖ ρτγαύδιδ ναύγαα, [πππδηπ ὑπαη {πδίνἢ 

(ἸΌπα ἃ5. πἰπηΐηα, Ππηαπαΐ ἔπη {πὰ 111 ἐδ] Κη]η5, ΤΠ ἴῃ {Π|Ζ6Ὶ ἐπάϊπη 

γα ναὐύχἐ παπαῖ παγαϊζὸ ἐπ] (1) ἢ ἀπρα]άπθ)] πη δηδ ναν Παίγ ὃ, πὰ 

{η15. ραγαϊῃίαθα δηδάϊάπθ Κα ΚυϊΠπαπαβ ΝΒ (ἸὈμὰ 8 πνδημαη σμάμ!- 

ἀδάπίῃ, αἰ ἤπῃ ἴβ σαί ναί Ἐς 74}} ναύὐγα ἴδ πὶ παρά! νυ] πα ἴῃ 

ἸΖνῖβ, ἐπαπᾶδ ἐπαπϑὶ Ἱπίαπαϊαα ἀϊπ5, ὑπδιητηαἢ 115 ΠῚ ρα]άμθοι ῃ΄; ἢ 

παὐὐὸ αὐ ἐπάϊπι σαπναίγθαπι ἔτακαπηαμη πὶ {κὰ18 τ. ἴ{π [αππάϊ 18} 

(πα ἴ5 σαπάυΠαδαπη, [ατηάϊ(}) ἐπα 18. πη Γἔγαπ: ,Αὐααράϊ' ἄυκ 

{πη Κναίῃ. ,(ἐπάϊ Ὠγάϊη)απαίνίδηβ, απἰὸ ὑπάϊ σαί σαί ναπά΄. ἢ 

2 π|ν π ἐπυμινὸ (γὰ “γὰὰ! ὑπαπσεροαδα ἀπο ττος πςι ρας 
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608, [Ἰοὺ ΔΠΙἃ5. ΠιΘ΄:, ΠῸΠ ϑΘΑΙΘ]ΘΠῚ ὩΠΊΟΥΘΠ, [δ [ΠΠ}}]6 πὶ ΡΟ ἰά ΠρπΙ ποδί. 

ἙἘοααθ (πιοαο 3) 

Ὑ 

Κρ ν νι νον πἰπὰβ ρΡου[ριοαῶ βθθδὺ πρϑοο[γ]ο 1111π|5 ἱπάϊοαὐϊο, αὖ ἱρῖο 

ἰ5 ἀἸϊοῖυ (ΠΙὰπῚ οροτγύθὺ ογθίοοσθ, [6 πὶ τηϊητῖΐ; ΠΟΘ ΡΙΟΡύΟΙ αὐ! άθπη δ Ὀγαγα 

ἐθΠΡῸ8 οΥΘἀθ πη! θι18 ΤΟΠΘΠΠΘ ΠῚ δα τ6 Ρ] οι, [6 ΡΟ ποῖ πη] πη) (ΞΞΞ Ῥϑα]ο 

ῬΟΓῸ) ΟΠ αϊ οἰβ Ραγύθβ ὑγϑαϊ ἀθυιιπῦ; ἰύϑαιιθ θΘΠπ6 608 πιοπϑὺ ἀἰοθηβ ,Π|6 ογδῦ 

Ἰχοοτηδ ΓάΘη5 οὐ ἸΠΟΘ 8, Ὑ03 δα θη) Ὑ0]1{{|5 ΘΧ τ] τ (Ξε ρϑυᾶοθτθ) δά ΠΟΙΔΠῚ 

(ΞΞΞ ἐθπιρι8) ἴῃ 66 οἷὰβ. Ερὸ διιύθηι Πᾶθ6Ὸ ἐθ[{ἱπιοπίπμη πιὰ 5 ΙΟΠΔΠΠΘ : 

ΟΡδτῶ οπῖπι, αὰδθ ἀθαϊῦ τ] ρΡαΐθι, υὖ (600) ρογῆοίδιη οϑ, ἰρία (:-:- 869) 

ΟΡΘΙἃ, αᾶθ ΘΡῸ ἔδοϊο, ὑθ {Ἰπποηϊ πὶ Ρουθ πὺ 46 πιθ, αὐΐῶ ρϑύθυ ταἰ[Π πθ΄, 

ΠῚΘ 6ηἷπὶ ΠΙΠΙΔΠΙ8. ὙΟΥΡῚ5 ἐδ η85 ἀπ ίθμη τοάάοτθ (Ξε ρουξασθαγ6) [6 Π[ἘΠὶ 

(ΞΞΞ οοπίοἰθπέϊαπι), αα  ΠΙ]ΙΔΠ ὙΘΙΙΙΒ ΘΧΙ ΓΘΏ5, ἱπηρ τ 8 Ρούοσαῦ; δὲ ρδίγίβ ῬῈῪ 

τηθῶ Ορϑσῶ ὑθ[{ἸΠΊΟ ΠῚ ΟΠΊΠΘΙΩ [ἀρτῶὼ ἀθοϊδι δύο πθπ Πππιδηϊξα ϊδ ΤΟ ΒΔ ΠΗ Ϊ5 

ἰστϑ δα Β116 πὶ ὙΟΪ5 ῬΥΆΘΡΘσΘ ρούθι Ὁ οορἸ ΙΟποπὶ; πῶ οἴμηθ γουθυϊη δρυᾶ 

ΒΟΠΊΪΠ65 ἰηγτύδι 618 γουιύαίθ ρούθ Ὁ αἀϊνου ϑέθ ᾿πηπηιίατὶ, [6 [ἀποΐϑ ορϑῦδ 

ἰγτθβαα 11 οχ ῥθηύϊα, (ααὶρΡ6) πιδηϊο[ἐϑηξίω οροτγαπεϊβ (-- ρογβοϊθπεϊβ) 

ἱπάϊοίαπι, ἃροτίθ ΠΡ Ποαπύ, ἃ Ῥϑύγθ τ ἀπ 66 (ΘΠ) 6 οο6 10; σΟΔΡτΟΡύου 

ἀἰοϊέ (Ἐῤ αὶ πα τη ραύθσ, ἰρίβ (ξξξ 15) ὑθίθπποπίππη ρου θοῦ 4θ πιθ΄. Αὐ 

ΥΔΙῚΘ οὖ ΥΔΙΠ8 ἐθηρΡΟΥθῈ15 ῬϑΟΣΙ5 46 δὸ ἤθρδὺ ὑθ[Ὀ ΠΟ ΠῚ, Τη040 ῬΕῈῚ ῥτο- 

ῬΗΘύδτ ΠῚ γ θῶ, Ιη040 (ΥΟΓΟ) ΡΘΙ γοθοπὶ ἄθ 6ο6]ο, πιοάο(αιι68) Ῥ6Ὶ [ρηῶ; 

[δα αυϊῷ 15 ἰῷ ἔϑοῦβ ἀΌΤΙΠΒ. ΘΟΓΌΙΩ ἱποΥ ἀπ] σι ἤθραῦ οοσ, Ῥτορίοσθδ τοί 

δα αΙαΙὺ ἀἸοθπβ; (ΝΘασθ γΟΟΘΙ ΘΙ5 ὉΠΑῸΔΠῚ 8161 {018 παῖ [ΡΘοίθιη οἷπ5. Ὑἱ- 

αἰ Ὀ|5; οὖ ὙϑυθτιΠὴ 6ἰ18 ΠῸῚ ΠδΡΟὐΐβ ΠΙΔΠΘΩΒ ἰπ γὙΟΡ 5; ααΐῶ, ἀπ6 πὶ ΠΗ ΓἸὺ 1116, 

ἢυϊο γῸ8 ΠΟ ΟΥ̓ΘαΙ β΄; Π8ΠῚ ΔΡΙΔ ΙΠΟΤΙΡΌΤΟΒ ΟΟΠέρηπὶ πὸ ἀσθθοὺ; [δὰ δ8}1] 

οὐΐδπη γοσοθπὶ οἷπ5 ϑυἀἰοτιιηῦ, 811] (απ! 461} οἰτι5 Γρθοίθπι υἱάθταπῦ: » ϑδίϊ, 

ΘΠΙΠΊγ ΘΟ αἰχίθ, ππὰπάο (ΞΞ ρυγὶ) οογάθ, πιοπίδπι ἱΡΠ ἄθαπι υἱάθθαπύ,. Εὖ 

πττη τ Πυτλη ἢ τς ΠΣ δον ρΕοΕοὃοἔοΠροΠ.. ςττὕὍὕῳὕᾺἌἈΚῳὲὐκ τυ  οοο. 
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ΜΠ 

. πὶ ἀϊπαπιη Καπηδηα]η5 ἔγά αι] ]η5. τηδῃῦ Δ ἀπαίϊπαρρκ- 

ἜΝ ΠΚ 15. νδ)᾽ἀυ!η615 Ἐ, Π1ἢ δὐά]πη5, ΔΚ 181} Απαγάϊαβ, [οὶ Κνδίῃ: 

εἶτ ᾿πᾶραϊα ἀϊπβ πᾶν, [6] παράϊι. ἢ Ε. Π]άϊθαπβ Ὀανζθίηαπβ 8} 

ὑγᾶη8 Πίκδηβ; Ὁ Δπα]οῖκὸ [νὰ ΕἸΠΡΡΒ ρσαίαϊκεααα, πὶ ναΐϊῃῦ τη Κ|}15 

Παρ] Π 5. ἢ ναίγ 45. Ἰα Γγ 6]5 ἀπ Παρ οκ͵δη 5 : ὑπαΐτη ἐπδθὶ ἀΒΌΔΥ 

Κυιμαπᾶβ ΑΚοὶ ἐπαΐα ἤνα ΤῸ αι ἵνα τηαπαράϊπι 75 [{Π ἐγάυα ἀπαι]- 

ἰόπᾶὰ5 ζῶ πα κ] θη ἢ Κναίῃ : , αύγκοι ἐπ η5. Τηδη5 ἀπ καπη ] η΄. 

ἸῸ οἷβ αὖ πάμ]α πιαπαραπηπια Υἱ ἈΠ πη ἴῃ ἐπαπιηα [4 ἐπὸ Ε]αΓη8 
ὩΠΘΚυΙθ]8η ρίαν ἀδάπη, δι ὑπα{ππα]Ὁ5 ναϊγὸ ἵἴπαἢ Κνϊηδηβ [88 

θαγπδ΄, Ὁ νὰ αὖ τηϊκ|]διηπια πδηαηηαΐα ἈΠΑΚΙΠΙ ]πάδη5, αὖ πὶ νυἱ- 

(πα (6)}}1η 41}]41 ναϊπξάϊ αδὺ ὑμπδη5 ἤϊηΐ Π]άϊθαη5. 14} ὑνδηβ Π[Κ8Π8. 

ἐπδηΖθὶ πἰπηδ 8 12} ἀν! παπᾶ σαί! α 148 ἘΞ 18} να τπαπᾶράϊ ρ8- 

πόΠ] Δ η 5. ἴη5. γι] ανζηάϊ ἢἰ ὑπαίάϊηθι σαηδύμδη ἐπαύγ 15 Ἰτὰ ἔτγα- 
ὃ σεῦ, ἃκ Πϊάπβ πηάϊζὸ: δίδι' ἐπαία  τηδίϊδη [ὃ τηᾶπᾶροὶ Ἐ ὈϊρῚδη νὰ 

{π|ΖῈ Π] π]άϊθ8 ὑνα!  Ἐ τάϊη] ὃ π5. {Ὁ]105 Ἐ, ὑπαΐθὶ Δ πὸαα. ,(Ἀπ|8] ΘΊ Κὸἢ 

{πη 184} {π|χὰ πῶ, ἔνα ἢἰὰ [νὰ νι]ἀδάπη.“.“Ἐ. ΝΙΝ {Π8η ἃπα ὑπμάϊπη 

μ]άϊ απ ἀϊπάϊπη (Θ᾽ ηάϊχὸβ πηδηὐάϊβ. ΕΠ] αἰ ηὦ ἀδιδικηϊάα, ἀκ 18} ἴπ ἐμά] Π| 

ΒΙΚαιη. ἔνα ἰὰ ἄπκ [νὰ σαπάπίῃιας Ἐ ἸΖὰ ναἰγίμδη, ἴνδϑὶ ἀϊπῃν 8178 Π1-- 

πιδ(}), ἵνα ἢϊὰ [νὰ νἱᾶδ, δηαηϊπηαη ἴ5 σαίανιαδ, 78}} ἢ] ἴπ νδίῃίάι 

γα! ηδ ι ἐπ|ζάϊ Π]αἰπάϊ ναϊγμπαη σαίανα, δκοὶ ὦ παύῃ τ8 ὑπαπηηηδ 

Ε]ὰ τηάϊθ [ΡΠ] η5 [ὉΠ] μὰ 18}} Δη Ππαγαη5 σαϊηάπαϊάα ρσάππιδῃ, 

{παΐϑὶ ἴβ νὰβ ίῷ ἴϑπηδ, [ϑθὶ ἴπ ἀπέ 441 βανὸν ἐἰραπβἘ Ἰόγῶ αἰΐδηβ 

Ἰχ ἔδαϊάα. ,(ὙΠδηα], ὈΠΠῸ (441 ναὐγίμπη, Κνδί [Ἰρόπ]δπι (δἰ πάϊπη 

ΟαΠΠἢ ὑπὸ ΕΠ πηδηοῖη5 ἀτγάπίηδὌ, ἘΞ 6] νδίπίάϊ εἰ ἐγακνι{πάϊ.᾿ Ἔ 

ΤἬῆδημἢ ρσα]δίιη [Δ σα Π ΠἸἀδπη ἐν} ἰάϊη] πη. σαθτγακὸ τι ἐπιάϊτη 

Β  Ὠ]άΙ θα πὶ ὈδυΙΖθίπδη 14} ἐνάϊπι Ἐς Π[Καπ ἔ, ἐπαΐοὶ αἰ ηδάα, αὐ 

πα, (υἱἰαδαἠάᾳςηιρῥτοἱοωι ξυϊὰ ἀὠο δι). πη στοῖδοθ ὁσία μά5308 αἱ 

ἍΓΠῚῚ: 

: . πὶ ἀϊπ5 πη υδ]αρίάα δηὰ ἴπα Πδηἀπη8΄ ἕ, δὐ νοὶ-- 

Πάϊ τὰ; ἴθ τηδῃςάϊ πἀπαπαί]αηῖθα πη [ὁ] θη ζᾶ παύ} ἀἰδΚάϊααπάδίη Ἐ 18} 

πὶ υ8] ἀπ] πάθη [αύγ πιὸ] (ἸΚ σα μαθαη. ,ΟΔ] πῃ ὑπᾶπ ὑπάϊ πα 8}-- 

ἰὸβ ἀπ {πάϊπι «αὐ πατ {Ὁ στα] απ 14} ἘΔΥΘΙΓἄϊαηι. ἐπαγὰῃ Κνυδύπαη ἀπ 

5. ἴπη 7ἀϊηάϊ ἘΞ Παμν ἃ πὶ αὐξαύ μα ἴημα Ἐ Απαμοϊαη ὑπδη {πάϊ ΔηάὈ8}- 
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γΠ. 

. ΠΌΠ]8πΠὶ ἀοπιλὶπὶ [οἱθηξὶ5 Ὑἱσθα θη (-: γἱπ) οὐ τϑοογάδηςξί οἷπι5 

Ροὐθηῤίαπι; πθὸ Ῥϑύγιιβ, [δὰ οὐΐϊδηὶ Απάγθαβ, αἱ αἰχιῦ; ΠΡ ῬΌΘΙ ππὶι5. Ηΐς, 

ααϊ παρθϑὺ ααϊπαιθ Ρᾶπθϑ μοιάθδοθοβ οὖ ἄπο Ρ᾽[Ὁ68΄; {ΠΠΠΠΡῸΓ ἃ. ῬΆΠΙρΡΡ5 

γἱἐπρογδέιιβ οἰ, 181} [Ὁ] 1 πῖ6 οορὶύϑη8 πθὸ αἱρ'πἰἐδύθπι (-ΞΞ βου] ἐα θπ})} πη ρ [τὶ 

ΤΘΟΟΙ 85, ΠΟΔΡΙΌΡΙΘΙ Θχοϊηαυ ἀἰσθηβ. ,β'6α ἤδθο, αὐ14 [ππὺ ᾿ηὐθι ἰδηίοϑ γ΄ 

Τ)ΟΠλΐπιι5. διθθπὶ ΔῈΧῚ 8 π5. (--Ξ- ἀοοθ πάθη 84) δουὰπῃ ΡΠ] ηϊ πη ἐαίθπι αἰχίῤ 

Εδοϊέθ Ποπηΐηθ5 ἀἰβοιηθ ΓΘ: 1ΐ δυύθπι, ΠᾺΠΠὶῚ [ὈΘΠῸΠῚ (--: ΡΤ ΦΠ6Π) ΠῚ.] ΠῚ 

οἴοὺ ἰὴ δὸ Ἰοϑο, πλ] ὑπ] 6 ΠῚ ΔΟΟΌΠΠΡΘΓΘ 1ΠΠΘταπὐ, ααϊ Πα 16 Π21}118, ὙΙΤΟΙΊΠΙ, 

ΘΧΟΘΡΟΪΒ. ΠΟΥ θι15. οὖ ῬΓΎ]15., αὖ δια Τηϑρ 8 ΠῚ ΘΟΘΠ8 ΠῚ 8 ΟΟΙ ΘΙ Πὐ, ΘἸΠΙΠῚ 

ΠΗ] ἃ] υ4 οἰ οὺ ῥσδθύθι (11105) χυΐϊηαπθ ρᾶπ65 οὖ ἄπιοβ ρ][665; 405 8ΟΟΙΡΙ ΘΠ 5 

οὐ ρτδίϊαδϑ ἃρΡῸΠ5 Ῥοπϑαϊχὶῦ οὐ ἐδπί}}]0 [αὐϊδη5 (--Ξ: [αὐϊβίδοϊθ 5) δο5 (Ξξ: οἱ5) 

γἱοέι. πὸπ [ὉΪππὶ [ὩΠΠΟΙ Ομ ὐΪ8πΠ πθορ ΠἸ ϑ 15. 115. ῬΥΔΘΡυΙῦ, [64 τηὰ]ύο Ρ]ὰβ : 

ααὰπι ΘΟΠΊΘαΙ 6 πὖὺ (-ΞΞ τπηδηαιοδ[ϑηὐ Ξε οοθηδίϊ οἰ θηῦ}) τηυ]ϊ θα ο ἱηγοπίδ 

οἰ οχ (1115) Ῥϑηῖθιβ, ἀποάθοὶπι [ρογύδθ ρ]θπᾶθ, αὰδθ {Ἰροτου αὐ. ΘΙ 6 Ὺ 

(ΞΞ- Ῥαν[6Γ) οὐ οχ ῥ᾽ [οἱθὰ5, απδηΐιπι γο]οραπίύ. Νοῆιθ ἰριξαν ἴῃ ΡϑΠΡι5 

[0115 [δ6 υἱγύποϊβ ΔΠΙΡ] 1 πα] 6 πὶ (-ΞΞ δα πάθη) οἰξομαϊῦ, [64 οὐΐδπι ἴῃ 

ΡΙΓΟΙθα8. ααϑηΐιπ) ΘΠΪΠῚ ΠΘΟΘ[ [6 οὐαύῦ ἤθυὶ (ΞξΞ ρᾶγαυὶ), ἰῷ αὖ Ὀπιι5α 5616 

απδηΐαμῃ γϑ]]οὺ δοοιροσθύ, 1116 ἔβοιθ, ἤθο ὉΠΠπ85 ΤΟΙ ἱπορίῶ (-ΞΞ ἀθ γι πηθη τη) 

(16) πι εἰ πὶ αὖ οἴ οὐ ρουίθοιθ. [θὰ οὐΐδιη ἰπ4θ τηὰ]έο ΠηδρῚ5 αἰ οΓΡῸ]15 

[αὐϊδίθοιθ οὖ 841105 πηοπαϊῦ ΔΗ ΠΊΔαγ ουύθσθ 1ΠππὶῚ ἔ1ΠΠ6 θα Πάθπ], 41 ᾿π (οἸἸ{π- 

ἀϊπθ αυϑατδριηὗδι ΔΠΠῸΒ Ῥδέγο 5. ΘΟΤῚΠῚ πα τυ {6ὺ, ὺ ἀαύθπη ᾿πηρ]ϑϑϊ (- [αὐτὶ 

ἔδου!) (ἀπὸ, ἀϊχιῦ αἰ ο]Ρ}158. [15 ,ΟΠ]Πριθ, ααᾶ6 [ἀρογϑυθγαπὺ (-- το] οἐδ) 

Γραριηθηΐα, η6 ρογθδῃῦ (:--Ξ πα αυἱά ρουθαύ). (ο]]θρθυιιηύ ΘΓΡῸ οὐ ἱπιρ] βυθτιηύ 

ἀποάθοῖπη ΘΟΡΉΪΠΟΒ ἐΓΑΡΊΠΘΠΕΟΙΊΙΠῚ 6Θχ ααϊπαῖιθ (11115) Ῥϑηΐρι5 Πογάθδοθὶβ οὖ 

ἀποθυβ ΡΠ ΓΟΙΡθ5, αα86 [Ὡρουιθσιιηῦ Πἰ5 (, αἰ Τηϑπἀποδυουδηί). 

ΨΗΣ 

[δ ποῆο ΠΗ (Ξε ᾿πἰθο 16) [ὈΡΘΟῚ ΘῸΠῚ τηδπιι8΄; ααΐα [ποία 

ΘΗΪΠῚ Θἰὰβ Υἱγέιι8 ᾿ΠΥ ΠῚ} ΠΠ6Υ ργαν  δέθπι θοσὰπὶ δάμις αἰἤδτοραὺ (- ἀϊ85- 

ΘΘΓΠΘ 80) πθὸ ρουτηϊ ἐθραύ δπέθ ἐβθπηριιβ [8 οᾶρϑῖθ. ηγδποιιπὺ ΘΓΡῸ παἰ ΠΙ {Ἐτ] 

8.4 Ῥοπύϊῆσοοβ [Ὁπηπηο5 οὐ ῬΠΔΥ [6 05, οὐ ἀϊχογαπῦ οἷβ {ΠῚ Οδτο ποη δά άπχΊΓ[Ε}5 

ΠΠ]ὰπὴ ὕ ΒΘ ροπάοσιπῦ δυξθπι πη Π [ἘΠῚ ἀἰσθπέθβ, παπαῖδπι ({16) Ἰοσιέιι5 [Ὁ ΠΟΠΙΟ, 
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ἰῦὃ58 Κνυι παηάδηβ, ἐπαΐθὶ πἰ πνδημπη ἀϊν γϑάϊάα, τηδηπηα, [ναΐίνὰ ἴβ 

τη8Πη8.“ Ἐς 56 ἐμδη ἢ δηδδηαῖβ ἀπ ρσαίαμξάϊ, τηάϊζα ἢ ὑπὰπ ἀπ δἰαῦ- 
τηθηάϊ 7ἀϊπάϊχδ πηρα]άπθθηάϊ] ναῦῦῃ. δηαῃδίαη ἀὰκ 1ἀϊπάϊπη δηαμάϊ-- 

ἰδηαδη ἴπη, ἴπ {Π|ΖΘῚ ἢἱ αὐζαύμαη ἴηδ, δὶ δπα[Ἰαηααη5. 1ἀϊηάϊΖθ πη-- 

10 (66 πη ὑπ|χὰ δπδῃάϊηἀαηῃδ ἴπη, ἃκ πηάϊ5 {ΠΠ48]6]Κ]αηδη5 ἔγάπ])1Πη5. 141-- 

(δἷη (γἰκαπίμαθα ἴῃ αἰ]άϊπι ἃ]αιηδηπδπι [αύγαν απ ταπηϊἀδάπη. [6 

7άϊπάϊ ἴῃ πη! ] θ᾽ η5. [6] πάϊχὸβ ὈΔ]Πθῖη ἴΖὸ ἢ ἀϑύμα]δηάδηβ, τη Πᾶ- 

εἶχα ἀπ ῃδαμ νἱδηγα ἴη5 κυ! Πδηάδη5., [δάϊ Δ 59 αἰαίγζι4άϊ Πα} Ἐ 

δάϊ, δὰ ἀϊηβηπη {π|χᾶ γοῖκὸ σα]άπθια δα] ἴπημηα ἀπ Πάπα ἐμ|χὰ Εδγοὶ-- 

15 (ἀϊὸ Ὁ  ΑἸ]α (ὃ τηδπαροὶ, ὑπάϊθι πὶ Καηηπη νἱ δι, ἔγα κυ παηάϊ [{1πα Ἔ." 

ΤΗΘἾ ὑπαη πη Ὀάϊἐγοἰη5 Ἐ ἐμπναίγπμϑίη ται ἀδάπη, ἴῃ ὑπαπηπια 6ἱ ἢ 11π-- 

ϑδηάδηβ. Ὀϊριίαπάα ἢ, οἱ πὶ ἀϊπβηθη τοῖκὸ ἀπ ῃυπμάπ ἘΔΡο (181 ρα]άα-- 

δΙαδαΙ ἰπηπηα, αὐ Νεϊκαύεαίμηάθ ὈΪ ρσαγδηίπάἀϊ σαῦῃβ Κυιπηαπαϊη ,αὖ 

Ἰπηπηα ἴῃ πῃ" ἴδ} τα ῬΑ] Ποὶη ἔαύν [ἀη]ὼ Ἰη Κα Πα] η ἴπι 14} Κν]-- 
20 ἐπαπᾶϊπ. ,ἶδάϊ νἱζδίῃ! πηίδι (] ἸΏ Πη8η (.{ἢ.α.)2. Ἐὰ αὐ Ἰἀϊπάϊτη 

Κυιπαπᾶάδπι, ὑπαΐθὶ .η1 ἀϊηβηπη ἐπὶσὸ γοῖκὸ 184} Εδγο 418 ἴημα ρ8- 

Ἰάυθι α΄, πἰ ἔτα  ]απάδπδβ, ὑπαίδὶ ἕὰ γα μυϊ5 Ἐ ἘΔγο [άπ νὰβ 78} τρί πθὶβ 

Τυδάϊδ 14} ἀϊπθ τοὶ κᾶ πβίάϊ πὶ ηβ ὰ8. ὑπάϊπι ἔγα Κυ! Πα πδη νὰ5 σα]άυ- 

25 Ἰδη45 ἔγάμ)η, ἄπ σαίδῃξάϊ! 1ἀϊηάϊχα πη(δ] 61 η5 ἰδύν ἵπα γοα]απαάβ. ΤῈ} 

οἷβ πὶ υϑίμυ]αηάδπβ ἐπὸ σαί δηδῃόξαῃ Κν!πμαπάδπβ «ἶθάϊ [Δ ἐμὰ 

5 Ο]οι]άϊα ἴ5 7 υϑίόϊκοὶ 14} (αἴῃν, {παΐβϑὶ Ἐ ργαιἜἝίιθ8. ει86 αἰαζοϊϊάϊα πὶ 

μγγϑὲ ({].΄. 

-ὸ- Ὁ.-ὁ- 
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[Ἰοὺ πο Βοπιού. Ηδθο διυύθμι το ροη ο ΟΡ Τρ ύϊοηϊ, ἱπηο οοηάοιμηηδίϊοπὶ 

ΘΟΙῈῚΠῚ ἱπου θα] αῦϊ οταύ (τε θυαῇ). ἘοΙροπαοσιηὺ δηΐπὶ {1115 πο απηδη 5 

{Ξ ἱπογθρδπεϊθι5) [6, οασ ποη Δα πχΧη [6 πῦ οπι, ποη Το ρ᾽ οἰθηύθβ {ΠΟΤῚ Ῥτδ- 

γιῤαΐθμι ἱποϊδπιαπέϊαπι (8, [δὰ τηὰρὶ8 δαπιγαύϊ ἀομίηὶ ἀοούτίπαπι ἀροτύθ ἴῃ 

οἰηηΐθιι5 Πομιὶ πἰ θτ15 δαθατἃπὶ (Ξε οχ {616} ραὐανθυπηῦ; 1111 Δαΐθπι ΟὉ ρταυϊ δέθπι 

[δπὶ δ ἀδοίδηι ΘΟ ΠῸῚ ῬΘΙΟΥθηΐοβ οαϊο[α (ΞΞΞ ᾿τϑοιπ46) τοροπαουιηῦ 115 

ἀἰοοπίθβ Νυμπιααϊᾷ οὐ γοὸβ [θάπιουὶ (Ξ-- ἀθοθρ ϊ) οἰ ἢ Νυιμαυϊα Ὁ]18 ὃχ ρτίπ- 

οἰριθι8. οὐθαϊαϊῦ ἴῃ θὰπὶ δῦ οχ ῬΠΑΙΙ 8615 ἢ δθα ὑὰσθῶ (ΞξΞ Ρ1605) πᾶθο, αυδθ 

ΠΟῚ ΠΟΥΪύ 16ρ'6 1), πη] ἀοῦϊ (ππὐ.ἡ Ἐὰὰ δέθῃ οἴη ΔΟΘΙ ὈΙὑδύθ ᾿Ἰσϑοιπα! 6] οὶ 

πὸ, αποὰ πηρηῤϊθηΐθα ἀθρυθ μΘ πἀ θα θδηξι, Π6 ὉΠΠ}ΠῚ ῬΤΙΠΟΙΡι πὶ δῦ ῬΠΔΙ]- 

(Ὡθοσιπι οὐ αἰ [6 οἱ, ααππὶ ΝΙΘΟάθη5 [Θοσηάππι ΘΟΠΓΠ] απ ἀθὶ γϑηϊσοὺ δά 

Θαπι ποούμ οὐ διυαδοίου ΡρτῸ γουϊύαίθ οογίατθὺ οοπέγδ, 1105 οὖ ἀϊσουοὺ ΝΠ 

Ιθὸχ ποτα ᾿πάϊοαῦ Ποιηϊηοπι΄ δέο. ἡ ααὰπῃὶ 11Π1 ἀἸοοτθηῦ, π6 ὉΠ] ΠῚ (ΞΞΞ πολ Π61) 

Ῥτϊποίραμι οὐ ῬΠΔΙ  ὩΘΟΤτ ΠῚ οἱ ογθα 1 {{6, πὸπ σοηΠἀοσδηύθβ (-ΞΞ οομ 4 οτα θη), 

1Πὰπὶ αυϊάθπι (-ξευ θυ 8) ῬματιΙΆθαπι οἰ οὐ ΡΙΪΠοίρθιῃ Γπἀδθοσπῃ οὐ [Ὁ] 111 

Ῥτϊποίρϑαι ΠΡη([Πο)αύαπη 46 τη] δα! οἐϊβ, οὐθάθηίθπι ἀοιηΐπο, 84 ΟὈΙ Τρ δἔΪ ΟΠ Θ μὰ 

ΠΠοταπιὶ Ῥγαυ ζαϊβ ῬΤῸ 60 Ἰοσαύαπι: αἱ ὙΘ͵ΙῸ ΠΟ ῬΘυ οσθπύθβ μᾶπο οθϊυγρἃ- 

ἐϊομθπι το ροπάθσιπηῦ ἀϊοθηύθβ ΟΝυμηαυϊα οὐ ὰ 6 Οδ ]δθῶ 65 ϑογαίασθ οὖ 

γἱάθ, ααΐῶ Ῥχορμῃοία ἃ 688 θῶ ποὸη [ὈΤΡῚ.ὑ 



ΒυπομἊἰοῖϊζο οἷπμορ Ζοιύν οι ΟΥ̓, 

Ἔρ. ἐπϊχζὰ Ἐ δηὰ Ουἰπιαδάϊ Ἐ πηαπαράϊχα Ἐ τηδγέγγ Ἐ Δ ΕΥ̓ ΠΑ οἰ Καὶβ. Ἐ Ξ 8 Υ ] 

Κ ἢ. σαι πίῃ! τπαγύγτδ,Ἐ {π|Ζὸ ὈΪ Ὑ ἐγ δίκαη ρᾶρϑῃ [δ] Βαύνιη ὉΠ], ἢ 

αἰκκΙ δβ] ὃπ5. {]1ά1Ζὃ5 πὰ αὐ 441 Ἐ ρα Υδηη] ἀἀϊ(χε ἡ --ὸβ 7) ἢ. 

Ναύθαίπιθαίσ." ἔγυπια σια]δὶς. 4, 

ἃ. 
Ἔξ ἥδε 

ΔΝ Καυϊ[απἰοϊπ(ά)α5 Ἐ ὑπ] πἀ4η15. Ἐ ὦ τῃ. ἐπϊχὰ Ἐ ΑἸ Π]απόϊηῦ Ἐ’ Βαί-- 

τῆς ταύ᾽άϊ .Πη. [ιηδηᾶ. 

6 

Ἄν. ᾿αὐνιπαί(ά)α5 ἘΞ αἰρι[καύ-ὀ Κα. 

Ρ(ἄ)υ5. Ἐ «ΚΡ. 

«Κ πὰ. Απαγ(άλ τη ἀραὐ[αὐ](ά)υ8. 

ἢ 
ἶο. ΕἸΠΡρΡάμπβ. ἀραὐαὐϊ(ά)υ5 Ἐ ἴῃ 

Ἰαίγτ(αλυρ(α)υ]άϊ Ἐ 



ΑΝΜΒΆΚΌΝΟΕΙΝ, 



{16} ΞΞΞ᾿5. 

1(165). 

(681). 

ΘΊ(οἰ 68). 

ν(ου)ρ (61.116). 

ὈΙ(οΙ). 

[Γ(δ}. 

ΦυΤ( [ὉΠ 61}.ὕὕ 

δ(τι) Β(8π46). 

ἀ(16) ἀργ(ρ θη). 

στ( ΘΟ 1 [0}} ΞΞΞ ΡῈ. 

Ι,Αἰ(61Π) ΞξΞ 1(81). 

ἩΗ(δη ΑΙ Ὁ γ10}. 

τῷ(ρί418). 

Ν(α118η4). 

Β(ομ,). 

16 ἰῃ ἄθῃ Απιημθυ κα ρ 6. σΟυγδαομίθη ΒΘΖθιομηθσπρθη [Ὦ ἀἴ6. οὐ. τι. ἰδύ. 

ΑὈΙΚυΥ ΖΡ ΘΏ, 

σ(Δ Πρ] οΠ6). 

ΘΔ(θ 616 π02). 

ἀρ(αδαρηρῚρ]). 

ατἸ(τ]η}}. 

Ιπ(16). 

Φα(η]5). 

1,6 (06). 

Ναί βπλ8ηη). 

Ἐ(οὶμπ 414). 

ΒΟ((θ6Γρ). 

ΒΟΒ(αΙΖ6). 

ΒοΒ (6116). 

Β.((οΥ πῃ 611). 

ΨοΟ(Πππ6 1). 

υρρ(υὕτη) ΞξξΞ ὕρρ. 

Μψε(το] 1.5). 

Ζ(Δη). 

18 (οΒπη8η})}. 

ΤΙ([ΟΒοηἀοτῇ). 

Τα( 61). 

ὙΥα([Η18). 

Ματ(αὐμ885}. 

Μο(Μ του). 

Π(α085). 

(ΟΠ δ η65). 

Ἐ(δπιο:). 

1 σ(οΥν πίῃ θ:). 

2 σ(ου! πέμποι). 

σ(α]δίρυ). 

Ἐ(ΡΠ6(6υ). 

ΡἈΡ(ΡΕΠρροι). 

ΟἸ(ΟΟ]οΓ[81}. 

1 Τη(οΓΓ] πὶ Ομ 61). 

2 Ἰπ(οΓΓ8] ΟΠ] 061). 

1 Ται(Τιτηοίπ 65). 

2 Τιι(ΤΙπιοί 685). 

ΤΙ Γ(ΠΕ)} ΞΞΞῚ" 

ῬΕ(ΡΕΙ]Θ πιο). 

ἘΞΥ(8) ΞΞΞ Ἐ5. 

Νομᾷ(Θμἶ8) Ξξ Ν. 

5 Κ(οίτθ 5). 

ΟδΙ(οη ἀδυϊατη). 

ϑ(ορίπαρίηἰδ). 

Μν(υΙρ ἰδ) Ξξξ ν. 

Ηδηαιο τ θη ἢἰπὰ αἴθ θεὶ 1.8, ΤΊ, ἀπά (Ομ! ΠΟΥ ργδομύθῃ. 



1. ΖΌΝ ΑΙΤῈΝ ΒΌΝΡΕ. 

1 Μοῦ. ὃ, 1--92. Ὅϊο ἴον οἵν ψὶθᾶθη- 
Κοασοπμάθηῃ οχίθ γα ἐϊδώϊαα ἀπὰ ναών- 
ἐμέ - παν ἀὐαν (ὃ), δρθη 850 Ἂἴ8 

Ζ8Ἐ16ὴ (5. Εἰη]610.} Ὀθυθομυϊ ρθη Ζὰ θη 
ΔΒ ΠΥ] ΟΠ θη Απἰδίζρη; ἀὰ8 δἰηΖαρθΖο- 
Θ6π6 7. σαῦαν ΝΥ ἀυτοῇ ἃ. Ὀεοϊρο[θὑζύθ 
Ια. σόηπιὶέ ρορθῦθῃ ; ἀἰθ ἀδθϑὶ ρϑηιδοῃΐθ 
Βριμθυκαπρ Το ρθη 7αἢ, οΥκ] ἃχτύ 510 ἢ ἴῃ Β6- 
ἰτϑῆ σαῤγὶέὶ (1. 1, 19) ΤΟΙ] ἀστοὶ σαὶ- 
τη], (1. 1, θ9). 

1 ΜοΟϑδ. 18, Θ᾽ αὰς α. 8, θ (ΔὈΡΥθομ6Ππά), 
ψοσχη ΒΒ. 4, 8. 61 . --- 18, 10.δΔὺ5 Ἐ. 
9,9. -- 21, 10 δυ5 6. 4, 80 (μετὰ τοῦ 
υἱοῦ τῆς ἐλευϑέρας) --- 21, 12 δὺ5 Β. 
θν {{ΠῸ 0 10.}..--- δ᾽ Υ 8. 505, ΧΕ 
θ 
Π λϑν ἄς δὲ ἀπ Μὸ 19.896. ἘΜῈ: 29, 

9  ἈΡΥ τπ9).  --ι.9.Π0 805 Ἐν, 9..17 
(εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειράσε.. .) --- 
13 ΗΒ ΞΕ, νος σι; το ῖβ, ὅ. Θὲ 

941-10 185. χππ} ὦ. 8; 45, -.. 90; 
ΠΡ Ἰχπθ Μ ῦ ιΙ  ϑς Μὸ: ἐλ 0. 10; 
ΠΡ Ὁ 15. 0 Ὁ ΠπΠ Χ..7.:..19. 9:1: εὐ: 
ΤΥ ΗΒ πη. 101-Ξ ΟΊ. ἀπε Μύ: 
5, 98.--- -21, 27. δὺ8 Μο. 7, 10. ----ὀ 99, 
19: ν,.9. 10; 

9. ΜΟ 5. 12, δ δὰ51,. 2, 24 (ζεῦγος προ- 

γόγων). --- 19, 12 ἃὺ5 Μί. ὅ, 38. -- 
409. 15. λ)΄ὺ5 Μι: ὕ, 49: Μο.; 19:91. 0 ΜΠ} 
9. 0 7λο..», 85).--- .294..,20.8ππ.ΜῈ. ὅς 
ΠΕΡ 4 926:1..49. 5. Οὐ λοι 
χήσω ἕν αὐτοῖς χαὶ ἐμπεριπατήσω). 

4 Μοδ. 19, 2---10 δὰ ὅ[. 
6.05: 5; .18--.22 δὰ Μο. 1,0, 19..1.. 

18, 20 (5. 2 ΜΝ. 20, 12). ---ὀ 6, 4---ὅ 
εἰπε ΝΜ ΟΣ 29. 90}, 1... 10. 3 4ε-.-πὸ οὐ; 
15. τὲ ΕΠ 4 ΡΞ ν 8. 9. 5. Τ|. 4.4 
ΜΠ ΡΕῚ ἀπ ΜΙ, οὖς. 91,.:5 
τας ἐπε ν 4 Οὐ θ᾽. τύ ρίΣ. ,,,83: --Ξ 
386. 2 3} 8. 10:8 ..--- 90:14. δ. ᾿ν 
10, 8. --- - 852, 21 αὖ59 Β. 10, 19. «-- 
82, 2ὅ δὰ5 Β. 12, 19. (ἐμοὶ ἐχϑέχησις: 
γρ]. Ὑα]ρ.; Ηϑργ. 10, 80 ) 

Ε5Ε. 2, 8----42 (ἃ. Μ411δη ἃ Θυ Ηάβοῃχ.) 
9: Η. Ζαοποπαΐαις (Ζαχχαι, Ζαχχαι, 
Ζαΐζχαιου, Ζαχχει, Ζαῦχι, Ζαχχου, 
Ζαῦχαν, Ζαχα»).. να. 1,. 19, 2. δ. .-- 

10: Ο. δασφαιῖβ. πϑηϊρβύθηβ δαηαιβ 
(Βανεα, Βανια, Βαναια, Βαννα, Βαν- 
γου, Βεγου, Βανουΐ). --- 11: Ἡ. Δα- 
δααυῖΞ (Βαβαΐ, Βαβει, Ζίβαβεις, Βα-- 
χέει, Βοῦχει, ΒΟΧΧΕῪ νῷ. 90. ΞΞ᾿ 12: 
Αεγαά (4σγωοδ, «ζγαδ, «Αζιγαδ, 4ζ- 
γεαδ, Ασιαδ; 4βγαδ, Αβδαγ, «4βδα, 
«4βγα). Ο. εἰωγμιά. --- Ὁ16 ροίῃ. Ζ8}] 
Δ ἰομοπα γοῃ ϑορύ. αηά Ὑα]ρ. --- 1: 
Αδωνιχαμ, Αδογιχαμ. --- 14: Ὁ. 
Βαφγσοὶβ (Βαγουε, Βαγουΐ, Βαγονα, 
Βαγουαι, Βαγουαΐδ, Βαογει, Βαβοΐα; 
Βερυδὶ): ἀϊθ ρούῃ. Ζ8}1 δῦνϑίοῃ. νοῃ 5. 
π. Κὰὸ -- 1δ; 4δδιν, 4δδεν, Εδδει, 
Εδδϑι. --- 16: Η. Δ4εοἰνῖ8 (4 τὴ , «4ζερῚ, 
Ο. μώναιι8, Ἡ. Αϊφαϊκοϊζαϊς (Εζεκια, Ἐζε- 
χια, Εζεχι); Ἡ. τἱομῦῖρ μὐινιια, πσὶθ 36. 
---ἰ{: Βασσου, Βασσει, Βασει, Βασ- 
σι, Βεσσε; αἴθ Ζ8}1 99 50. ργ. α.]. 23. --- 
18: Ο. 71ογῖδὶβ (Τ]ωρα, ἴωρει, ΙἾΏραμ, 
ΙἹερὼ, Ὡρηε). --- 19: ἄσουμ, «συμ, 
“σομ, Σαμεμ. -- 420: Γαβερ, Γαβερ-- 
0ι5. Γὰμερ. --- 421: Ἡ. Βαααϊιμίαθηι 
(Βαιϑλαεμ, Βεϑλαεμ, Βεϑλεεμ, 
Βηϑλεεμ, Βαρϑαλεεμ). --- δῶ: Νετω- 
φαῦ, Νετωφαϑε, Νεέετωφατι, Νετωφα, 
Νεέφωτα, Νεγωφα. Ὥϊθ ροίῃ. ΖΔΕ] 138 
Εὐς Ὅτ. ἃ. 16ὲ. 90. --- 08: “γαϑῶϑ, 
«ναϑωμε, Ναμωϑ. --- 424: ἄξζμω, 
«σμωϑ', Δσμωθασωδ. Ὁϊθ ρσοίμ. Ζ88] 
108 50. ργ. αὐ. 48. --- 90, 20. 29: ναῖγοξβ 
(τὶθ 27. 28). --- 25: Η. Καγοϊαΐῃὶα αΥϑΐηι 
(Καριαϑαριμ, Καριωϑεαρομ). --- Ἠ. Κα- 
7αϊγὶ (Καφειρα, Χεφηρα, Χαβιρα, Κα- 
φιρα, Χαφιρα). --- 26: ἄνδρες α. 
Ὑοὺ; Βηρωϑ, ηρωϑ. Ὁϊδ βού. ΖΔ8] 
12 ἴῃ 5. Κ. 21. --- 27: Ραμα, Ῥημα, 
“Αραμ, ἄβραμ, Ῥαμμα, Χρααμ; Γα- 
βαα, Ταβαλ, Γαβεα. --- ἐτ: ακ- 

98 
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μας, αχμας, Χαμμας, Μαοιγας. -- 
28: Ἡ. ΜΒαϊε 5 (Βαιϑηλ, Γαιϑηλ); 6. 
«αἱ (Ἅϊα, “41, 4σαϊα, Γαι, τῆς Γας, της 
γης), ἀϊο σοίῃ. Ζ8}} 200, 5. 400. --ὀ 49: 
(Λαβου, Ναβω, Ναβων, Ναβωϑ, Να- 
βαν, Ναβα). --- 80: αγεβις, -εις, 
-ως, ἥαζβεις, αγβεις, Μαιβεις. --- 
94: ἘΠ. «Αὐϊανουὶ5 απέπαγῖβ: Αιλαμ ἕτέ- 
γου, λαμ ἑτερου; Πλαμαρ. -- 8582: 
Ἡ. Μοϊναηιῖς. ᾿Ιράμ, Ἔραμ, Ἔρηαμ, 
ἘΠ} λαμ: -- 9: ΕΣ ΜΕΣ 
“υδων, Αυδδων, «υδδων Χου- 
δωδὰ “Ι«ὃ (Χωδαδιδ, Χοδαδιδ, Χο- 
δαδδὺ), «“υδδωναϊδ, “οδαδιδ, [Ποά- 
Ἡααϊά, “Ποσαδιὸ, “ἄοδαρωϑ. -- 84: 
Η. ἰαϊγοίξοης - [εριχω, ἴερεχω, Τ]ερυ- 
χω, Ι]Ιεἐρεέχωτ, ΪΙεἐρειὰ, ]ερια. --- 895:Η 
ἄπο: «ἄνω, ὥνω, όγω, ὥγων, νωϑ; 
Η. βεη)ι8 αἰππαΐης . Εγνγναα, «“Ζενγαα, 
ΖΣαανα, Σενααρ. -- 806: 6Ο. «ΑἸααιυνῖδ - 
Εὔδωγα, Εὔδονα, Εδουα, Ιεδδουα; Η 

Ἰδφοιυις (αἰομὺ ξωΐ8)}: ]ησου, σου. ὮϊΘ 
σοίῃ. Ζ8}1] 908, 5. Υ. 9178, 98: Ὁ. 
Μαϊϊαμυνὶβ: «Ῥασσουρ, βασουρ, «αοσ- 
ὄχ, Πασοῦυθεςς 90: ἤαγοΐηι.: Ι͂αρειμ, 
Ι͂αριμ, Χαριμ, Πρεμ, Ερεμ; Ἠδύτα. 16 
ΒΊΗΙ. 1017: 5. : “00 17..::.- .0: 
Καϊαηιοῖοῖ. Κεδμιηλ, Καδμιηλ, Δεδμιηλ, 
Καδωηλ; Οράπποὶ;...  δουΐα, Ὡ δοια, 
ὙΠ} Ὥδυα, Σωδουΐα, Σοδωΐα. -- 

ΕἸ αδίδν «σαφ, «σαφαϑ; Μἰιέμαν-: 

ἐπαὴ ᾧδοντες, οἱ ᾧϑδοὶ. 1)}16 σοίῃ. ΖΔΗ] 
158, 5: 138: Σελλουμ, Ζαλλιομ, ΖΣα- 
λουμ; «Ἅἄτηρ, Ἅττηο, Ἄζηρ. 
ΝΕΒΕΜ. ὅ, 135---16. 6, 11:---19,7,.1---ὃ. 

δι5 4. Μαϊῖ. ἨαΙ͂ομγ. 18: σαξαυταξάιι, 
ἐποίησαν ---- αἰΐα ἴ. ἴχὰιὶ ατ. ἃ. 1... --- 
4: “αι, Καίγε --- ἐπαπιηια,, τῆς --- [ώ- 
ἀάϊα, Ιουδεια --- Ἡ. «ἀνταγκ αΐν άτιβ, 

ἐϊ., τοῦ «Ἱρταξέρξου τοῦ βασιλεως --- 
λιάϊ, ἡαύναπιαιεῖς, ἄρτον τῆς ἡγεμο- 
γείας μου -- πιαϊἀδάπινη, ἐφάγομευ. -- 
48: ἐπὸ πιαπαφθίη,, ἐπὶ τὸν λαόν -Ξ:. 
λμἰάϊφαηξ, ἄρτους --- υοἴη, οἶνον --- Μίζιι- 
ὀγῖβ, ἀργυρίου που ϑεδ, σίκλους --- 7αἢ 
Μιαϊπός, καίγε τὰ παιδάρια -- "»αιιδ- 
ἀδάν, ἔχυριευσαν --- σεν ἐξ, ἐγὼ δὲ. --- 
10: ἐπϊχῦς, τούτου -- »υϊηεμῖάα, χατί- 
σχυσα --- 7αἢ ἐπαάνγ, χαὶ ἀγρὸν -ΞΞ- ἐπὶ: 
νῦβ ᾿ι., τὰ παιδάριά μου -- ἄν, ἐπὶ α. 
διὰ. -Ξ-- 17: Ἰμακιοὶϊς, [οἱ] Ἰουδαῖοι ἘΞ 
7αἷν επάϊ ψαύυγανιαι) 8, χαὶ οἱ ἄρχοντες 
-- «για... (καὶ) --- τηάϊΐ, οἱ --- ῥίμαα, 
(τὴν) τρ. --- απαγοριαπάϊ υδὶ μη, ξξενί- 
ζοντο. --- 18: ἡηακυπναη, γιγόμεγον 

Ἐ5Π. 2, 38.-- ΝΕΗΜ 9, 10. 

. τος. --- ἀαρσὶς ᾿υϊφιῖ, εἰς ἡμ. [μέαν] --- 
Ἐπ [χαὶ] πρόβ. ἘΞ: φαυαϊέαα. ζυ., εχλε- 
χτὰ ἕξ, ἕξ ἐχλεχτά, ἐξελεχτά --- σάϊίϑ, 
χίμαρος α.-οἱι--- «ἃ, (ὑτῖθ νουμοῦ χέων .α.) 
βύδιῦ Ο᾽β σαϊέδα τι. Τι,Ὁ᾽5 σαϊίγα. Υ 6]. 1..1, 
29. σάϊέοϊη. --- σαπιαπυΐάα υαξ, ἐγένετο 
ἿΣ ἐγίγνοντο. Ψ4]. Ἐ, ὕ, 8. πδιη]άϊαάα. --- 
δὶ, διὰ -- ἀνὰ μέσον --- .1. , ϑέχα υα. δώ- 
δεχα --- φαΐ, δέδωχα --- ὭΣ ΣΗΣ τὸν οἶνον 
- αἰϊάϊ, πάντι. --- τι. πἰμριάϊ, ἀδτπδοῖ 
ἴτη Τ᾽ οχίρ 416 ΒορΡΘ!]δβατῦ 7αλ αἱ αἱ ἐ)ιϊχάϊ 
γψιαπαφεῖη. --- Ἶ. ηυϊέϊι ἐϊιάϊηι : σ. 7αἷν αἰριία 

ἐμὸ αἰἰα --- ἐπαπα λἰάϊ, ἄρτον --- ζαύ- 
γαηιαζἰοὴς ηι., τῆς ἡγεμογίας μου --- ἴῃ 

ἘΠ 56 δὲ ΞΞ᾿ Τιθ. 1. Ὁ. Ξ καύτἰ ἀδάγάι 6 
νι. ἔῃ, ἐδ). υν. . βαρύνϑη τὸ ἔργον ἐπὶ τὸν 
λαὸν (ΞΞ δοῦλον) τοῦτογ. 

6, 14: ργαιϊγέίδ, προφητῶν α. ἱερῶν 
-- ἐπα Πάδάτϊνν (δ οἢ 2 Ο. 10, 9), φο- 
βερίζοντες ἃ. ἐνουϑέτουν (ἰδ ιαὃ- 
ἀπη), ΝΣ ἐμγαζταδάλωι. -- 415: ωδέατ- 
παπα υ., ετελέσϑη, ἀπ-, συνγ-- --- ηϊδη, 

(15): 06} -- 16: Ὁ. εὐήστν (πάντας “ἢ 
- ὀὲψινγαηέ, (περι)χύχλῳ -- αἰαγάιιξ, 
(ἐπ)έπεσε --- ασίς, (ὁ) φόβος (μέγας) --- 
Η. ἀπ όπα, ὀφϑαλμοὺς (ἀπρὸπδ) --- αὖ- 
γαΡα, σφόδρα, ΠΙΘΥ --- Ἡ. τινάν ---- 
Η. τὐβγιἐ τε], ἐτελείώϑη. -- 17: πιαπα- 
σάϊ υϑέγιωι, ἄπὸ (διὰ) πολλῶν [ὧν] ἦσαν 
- ἐπἰχδ, τῶν --- Πιααϊδ, τῶν Ἰουδαίων 
ΞΞΞΞ Τῇ: "απαάϊάδαοιι αὐρι νίαν 50. ὧν 
αἱ ἐπιξολεὶ (αὐτῶν) ἐπορεύοντο --- γαἦι 
Τοδεοϊαβ, καὶ αἱ Τωβέα (ΞΞΞ-ου). --- 18: 
Μαπαγάϊ ἔμ, Πολλοὶ γὰρ - ζῃ ]μα τα, 

ἐν (τῇ) Ιουδαίᾳ --- νας βαϊξαϊηοίζη, ΖΣ Ὲ-- 
χενία πα. Ἐχενία - Η. «ΑἸοϊγῖηις (Ὁ 65561), 
᾿Ηραὲ, ᾿Ηραὶ, Ἢ ρα, Ι͂ωρας --- ἰΙδαγα, 

Ἰωνὰν, Ἰωγαϑὰν - - “Μαϊαύϊαπνίο, 11ε- 
σολλὰμ, ἹΠοσολλὰ ἀμ --- βαγακοῖζηε, Βα- 

οαχία, τ-οῦυ. -- 19: Ζαῖι γδαϊα θάμ ἄτι 
ἡηιηνα.: 50 185 16 ἢ 1899 1 '. 4. Η., Καί γε τὰ 
συμφέροντα αὐτῷ ἔλεγον -ρυ 
ἰδαάδάνη, ἐξέφερον -- δαγαη, φοβερήσαι 
ι. φοβήσαι. 

ἜΣΕΙ: ἀαώναυαγαδο, ϑυρωροὶ ἃ. πυλω- 
ροὺ --- {ὐμωέ]αν)ῦδ, οἱ ἔδοντες α. ᾧδοι. 
-- 2: δυόέλμν, (τῷ) ἀδ. --- ἡαμναπιαιηη]α, 
(τῷ) ἄρχοντι -- θαύγοε, Βειρὰ, Βιρὰ, 
Βηρὰ, Βάρεως ---Ἡ. ἤαύνυ αϊένις (53), 
(ἐγ) Ἱερουσαλήμ -- ναξ, ἣν (ςξξξ ὡῷ -- 
ὑμιωι) οἴη, ἀληϑῆς π. ἀγαϑός -- "»»άμυ)αη, 
κύριον ἘΣ ΘΕΟΥ͂ --- ἘΓαΥ, ὑπὲρ, παρὰ. - 

8: ᾿ἸαίϊνιιΓαϊδηις, (ἐν) Ἴερ. ἘΞ “μηά. ἡπαν᾽ οἱ 
47" γίγηϊ βινυνὸ, ἕως ἂν ἄγατε έλϑη ὃ οΟ ἥλιος. 

9.}15::}, ρα: 



ΙΟῸΒ 4, 2 --- ΜΑΤΤΗ. ὅ, 15. 
- 

108 41,.:23 δὺ5 Ἐ. 11. 88. 
ΡΒΑΙ. 18,80 δὺ5 Ἐ. 1ὅ, 9. --- 19,50 

δὰ ἢ. 10 48. - φῷ. ἃ. δὺδ ΜῈ, 27. ὃ, 
4θ. Μο. 15, 34..-- 22,9. δὺ5 “Μὺ. 27, 
48. Ὁ 94 4 5ην 1 ((, 10. 0; -τ,. 40. 

7 δὺβ Μο. {2, 88. ---ὀ ἑ 414,10 88 1. 18, 
8 (ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ ὑ τὸν ἄρτον 
ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτο). 
- ἀπ, 414 8051, 1, 88. --- 44, 23 δὰξ 
Ἡ 8. τὲ 589, ο. 4 ἃὰ5 5Κ.1,1--ῷ. --- 
θ05..39. δῦ Ε ΤΥ, 8.6-- 69, 5. 83ὴς 1. 15; 
6. -- 69,10 πη Β.. 15, 8. --- 72, 18 
3.5 ἶ 1..68...----. Ἔ 18..394. δὰ, 1: 8..31 
(σαῇ 50. σάπὺ 7 τἱρῃ! 8). --- 82, θ δὰ 
“.10, 84. --- 91,11 δὺ51,. 4, 10.11. -- 
106. 10 πε 1 1171. τοῦ 110,1. ἄυὰξ. Μ6. 
ἘΣ 90} τῇ «ἀρ᾿, 4. (Ἐνδ εἶτ)....1 
45, 25 (Μι. 22, 44. 20, 04. Αρ. 2, 84. 
 ΠΕΙο ει ον 19}. 5οΘ5Ό3ἷ3ἷ0ἷ[,Ἀ ᾳΜΠΙῚ ὃ ὃ Τ 1 
βδθυθ 412.09. 9τοι'» Ὁ. .9..ὃὲ-- 4118. 
10 8δὰ5᾽ 2 6. 4, 48. --- {17,1 δὰ5 Β..18, 
11 (χαὶ ἐπαινεσάτωσαν). --- 118, 92. 
28 δὰ5 Με. 12, 10. 11. ({{. 21, 42). --- 
15. θιδὴβ Μὸ. 41..9. 1, 12..13: 
ΡΉΣΑΝ, 5. Δ 9 9. δὰ, Βν 12... »ῇ; 
ἘΘΘῚ πο ΠΗ Π.9. 26..Ξ. “8.10 

δ5 4. 12, 40 (Μί. 18, 18. 14) ΒΑ4]}. 
ἃ, ἸΔ' ΠῚ Το {198 ΟΙ. Ὅ 5). σηλλήψη 

ες ΕΗ; σὸς χαλέσεις. . ]ησοῦν, Μίι. 
᾿Ἐμμανουήλ. -- 8, 14 διις ἴι, 2, 84. Ἡ. 
9, 38: πέτραν σχανδάλου (1 Ῥείτ. 2, 8 
ἐρμηῦ):".- 10. 92. δαξ Β'..9...27 (ὑχρ 
λειμμα ομπθ αὐτῶν) --- 11, 10 δι5 Β. 
ἀπ.» - δ 8: 4π5Ὲ11:0: 18, 4. -- 
28. 10. Ἐν. (8, 44)..0. 359 (Ὑ{..21|..43}.ὄ 
-Ξ Ξ Π29..15 δξ Μο..7..Ὸ0 ὉΜῈ, 1, 8. 9). 
- 49,14 25. 1. 0. 1, 19, --- -40, 9 
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δ Μο. 1, 8. 1,. 8, 4. (.. 1, 23. Με. 8, 3). 
-- 40, 3 85 Β., 41, 84 (1 0 2. 46. 
-- 48,38 δὺ5 Β. 14,11 (χαὶ ἐξομολο-. 
γήσεται π. γλ. τῷ ϑεῷ) --- 49, 8 ἅτι5 
0. ΟΡ, 5 52, 7 ἃυ5 Η.. 10, 16 (ὡς 
ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομέ- 
νων ἀγαϑά; ἴτη Εβαὶδβ 56 ἢ Ὑθυβο Θά θη6 
Τιοβατίθῃ: ὡς εὐαγγελιζόμενος ἃ. ομέ- 
γου, Θγδηροθ!σδηῦ 6 5 θοημᾶ,, θυδηρο!Ζδη- 
{{πτῃ Ρ., Θνδηρ 6] 1Ζ ἃ ἢ ΠῚ ΡδΘΘΠὶ ([τϑη. ), 
τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην χαὶ ἀγα- 
ϑὰ (Ν}.), εὐαγγελιζομένων εἰρήνην 
(θυἱρ.), τῶν εὐαγγελιζομένων ἠγρῆε ἢ 
εὐαγγελιζομένων εἰρήνην; τῶν εὖ. . ἐ- 
γων εἰρήνην ἤ τῶν εὐ..... νων τὰ ἀγα. 
ϑά α. 5.κὺ. -- 52, 41 δὲ ὦ 8 17 
(τρ!. 158]. 48, 20). --- 653,1 δὰ5 ΒΚ. 10, 
10. 1.12... 838. -- τ 053. 4. δ85., Μι. 8, ΤΥ: 
πὶ. ὯΡ, 12. ἀμ ΜῸ, ΤΏ. 99. 14., 49: 1 
Ὁ ὦ: --- Ὁδὲ 1 δὲ (ἰ,.4. δή... Ξ-Ξἢ 54, 
15. ὅπ ἢ θ.. 8 Πριο[ρπ τ, πῇ; Ζ. πὲ Μὸ 11. 
17..1Ὑ,.. 19, 10 (σα τμ. σατᾷβ Ὁ. 1.). ΜΈ. 
21, 18 610. --- ὅ9, 20 δὺς Β. 11, 26, 
-- 7 .81..1. ϑρτῆλϑ 1). 4. 48 40: 2, 39) “«- 
55, 4..2.,355 Ἢ 1). ἢ) 90 1. 5} 
85 Μί. 9, 44. 
ΤΕΚΕΙ. ἢ, 11 δὰ51,. 19, 46 (ἐπιμδ6). 

Μο. 11, 17 (ναἀτα δα)αηξ). 
ΑΝ, ἢ, 15. δ)ὰβ Μ6: 19. φῦ. {Μ|ι..24. 

90) Σ  Π η. 
ἬΝ. 1,1}. )ἕ͵δ' ΒΞ 9... δ6..’---Ξ3 

ἘΠῚ ΕΣ ἢ. τ ἢ 9. 
ΤΟΉΆ 8.. ὃ δὰ Ἐ. 10, 13. 
ΤΆΑΡΒΟΙΩΣ ΘΔ πε 40} 
ΜΑΙΈΕΔΟΗ͂Ι 8, 1 (τνρ]. Ῥ5. ὅ, 9) 808 

“ο  Με. 411) 101. 6: γ 2.7. 

ὡ, 29 

ΠπΠ, ΖὺῦνΝ ΝΕΕΝ ΒΟΌΝΘΕ. 

ΜΑΤΤΗ͂ΑΕ 8. 
ΤΠ ουβο τ Μαϊπίπαῖι- 5. 9, 9. 

1, 21. 28 δυ51,. 1, 31. --- τὸ 3. 815 

ἢ 35 2 ΜΡ ΤΥ {1 1..295)..-. 7. 5 ὅπ 
ἄπ ϑν ΒΒ. Ὁ 3ὴὲ ἢ), 9. 9)"--- ὯΝ ΔῸΚ 
Ι,. 8,9. --- 11 δυ51,. ὃ, 16 (μἱοῃύ σασ- 
σὶαα). Μο. 1, 8. -- 4, 4 δὰ51,. 4, 4. -- 
5 ἍΠΕΡ ἢ. 4, θὲ Ξ ὦ 7 ὅπ Τ,. 4,.12. --- 
9 50ὲὰ:.. 4, θ.. 7. --- 10 δὰς [,. 4, 8. --- 

4 ΠΝ, 4. ἸᾺ. --- 4753 83π8. Μο. Ἵ, 14. 
15. ρῈ:.9. 9. 18. 20. .-- 4185 λπ5 Μο. 1, 
10 (1. ὅ, 2). --- 19 δὺ5 Με. 1, 17. - 

Ὁ), ααὉ ΜΡ. ς 18,.- Ὁ 21, δὲ Μ. 1: .ἅἄδἄὔὖδ᾽ 
-- 22 δὺ5 Με. Ί, 20. .--- 28 δὰξ [,. 4, 
10: --  ὦ..9. 385 1,. 8 Ζῦ: ---. 8. 2ΠῈ 
ΒΕ Ε υ94:...- 159. 2 1....14} 94. 
Μο. 9, 50. 

ὅ, 1ὅ (6]. Μο. 4, 21): δου. θαρίπηὺ 416 
1705. ἩάΞοΙν. ---- Η. Ἰωξαγηαέαΐ νη, (πἰομῦ 
- αὐ, πὶθ βϑι δβὺ Πρρϑβίγ. 1850 ποοὴ ἀγαοκίθ 
υπὰ Μο. 4, 21. 1,.. 8, 16. εἰο). --- Η. 
ἐλ οἱ ἐἢ.. ---- Ἡ. σαγάα (πἰομύ γαφάα,, πὶθ 
1,8. 1880 ποοῖ ἀτγποκίθ). --- 17: ἐΐ Ζυ. 
δὲ πᾶ ἄυ., ἄοοι βομοὶηὐ 65 δαβρθβομδθύ. 
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γρ]. 10, 34. -- 19: μα, οὗτος (τρὶ. 
Μο. 8, 38). ΕΠη ἐγ Υ σοὺ ηιϊμη έω 66- 
Ιθβθηθβ γαῖ δῦ σψϑάθυ Ἠάβοῆγ. ποοῖ ΟΥ. 
--- 428: Η. αἷδν. Μδὴ σἄμῃ]6 σίδυ (σα 
ἐμοῖη), σίδα (πὶθ 24. χυοίπια!; ἀδηπ 
ἐποῖηα), ἀΐμυ; ἐἶδΥ, ἰἐδν, δαῖν, δαγὶ, Ὀαϊ- 
τάϊ5 οἰἰμῦν (1.. 19, 28. 19. Ν. ὅ, 15), αγδὲ 
ΠΟ 9. 21. ὃρ[Π πανέπης ἈΜο. 2.110 
ἐμοῖπαπᾶ. --- 24: σα σα[ιδ)όν. τυρὶ]. 
Τ,.. 18, 22. 1. 9, 2 εἴο. --- 26: πιργηΐ- 
απ: 5. 10, 42, 20, 4. --- 28: σαλό- 
γίηδάα ἀτε ἔχάϊ Ὁ 5. Μο. 10, 11. --- 29: 
Η. εἰϑϑίασφ. --- 81: Η. λναϊπυασιι)ι. ---- 
αΠέτάϊ, 32. αΠόεϊεῃ. --- 82: Ἡ. μὰ ἔσο: 
ΕΠ 2. 6: ||: 5. 1 Ὁ 1 ΣΙ  : ὙΟΙ: 
ἐμάϊ ἔχε Μι. 7, 158. Μο. 9,1 οἷο. -- 87: 
)αϊεμμαη : 5. Ε᾿. 4, 206. .-- 39; αἰῦ[8, 
ὅλως πὰγ Ῥίο]θμ,. θεἱ Ερίρμδῃ. μαθυθβ. 39, 
6. --- 40: Μάνα [[ὐ᾽δῃ 7 --- 48 : Ἡ. 
)ηὴδε, 7ιαὶβ Κἱαπᾶ : 5. 44. ---- 44: Ἡ. 
ἐπα 5 οἷο. Ὗγα. 185 ταῦ ς ϑδθοᾶ οἷο. ΟΡ δὺβ 

Τ,. θ, 28. -- 46: αἀΐπαηβ ἔ. τ. α. 1. 
(αυ5 μόγον 47. ). Ὑρ]. Μο. 2, 20. 1,. 
2, 39. 1 Ὁ. 18, ὅ. -- λυδ.-: ὈΠΙΟΙ ο 5ἰδηά 
οἷπ ΕΘΉΙΘΥ. ---- ἐηάϊ ἐπίμαδ, ἐϑνιχοί δὰξ 
417. .-- 47: πιδίαγ)7 8 ταῖῦ ς΄, ἃ. δ γ. 
ἐϑνιπκοί. ---- Κγ δας, φίλους ΕΚΙΜΕΥ “4 

. ἅττη. [κπο., ἃ. ἀντ. ἀδελφούς. 
ὰ Ὲ 1: αγηιάϊδη, ςΖ. ελεεμοσύγην, 
ΒΌΔΡρον ΗΙ. δικαιοσύνην, Ἰαπυϊξί τη. ---- 
4: Ἡ. γιϊμ8)α.: 5. 6. --- Ἡ. δαϊνποϊ.. --- 
ὅ: Η. ϑβυαϊυθ. ἀπάθαθ!! ὁ ἐν ἀπ Βδαπι. 
- Η. ρίαρ!7ο, ἀοοι! ΜᾺ] μία] 70 (ἃυ5 
πλατειῶν, ρ]αίδαγαπι (ρίαζζα, 6]866, 
ῬΙαΐ2) οὐδὺ ρίαϊ)ο πῖθ ργαιζοία (1 Ὁ. 
18, 2) δὺΞ προφητεία, Αηοἠ)αὶ (6. 2, 
11) δὺὰβ ἁντιοχείαν εἰς. δοηδύ [ὔγ πλα- 
τεῖα ΤΕ ΕΣ (.. 10, 10). απαψασρϑ 
(ἴο. 6, ὅ0). -- 6: τὸ μοέ}}05} ἀπά 
ἐποϊηπαἴἼηια. ---- Ἡ. 7ωϊη]εη )α- 5. 4. -- ἡ 
δαϊγμέοϊη, ς. ἕν τῶ φανερῷ (-ΞΞθ, 18). 
“-- 17: τμάϊ ἐμιμαδ (ΞΞΞ ὅ, 46), ὀέτος ἢ 

Β. ὑποκριταί. --- 9; ἐΐ (δ, ᾳαΐ 865) - 
"0 ἘΠ. ΤΡΙΘΕ 1. 11; 25 4.5. 15- 
Η. γιαλμϑ8. ---- Ἡ. αἰυϊη8 τὰ ἀΐναηι Β,. 11, 
πὸ ὐς 1,.0..0ὕὕ]. {,.26. γεὶ. 8, 24. -- Ὁίο 
Τ,. 11, 4. Διο ἢ ἔθ] 6 πά8 Ποχοϊορίθ μδύ πῸΐ 
ς. ---- 18: πιαγηαηὶ ͵ωϊαηπάς, τ. ἀνϑο. 

γηστεύων ς 80, 7 ηστ τὴ ΠΝ -: 
7ὠϊμβη]α : χρίπτῳ, κρυφαίῳ, πρυφίᾳ. 
-- ὠϑρίδιῃ, ἐδιι8 -Ἑ ἕν τῷ ἐδλλ δ 
ΕΠΠρΠΡΠ τ. Ἧ δὰ: 83 
24: γγηαι)ανι ΔΒ ρ ΘΒΟ τ θ6η, τῖρ 1. 16, 
13: 19. 59. 0.4.9. 12. σώϊπα 7. 10, 84. 
Ἑ. 4; 8.".--- )αδάϊ.... ἀϊμέμάω, ἢ... ἢ; 

ἈΓΑΤΥΕΙ ἢ; 18. --- 8, 17. 

Τ᾽ 5 εἴ γὰρ (ει. ἢ γὰρ Ξ-Ξ απαϊφιι, Τ,. 16, 
13) μδύ Κοίηθ Η. --- εγλάω οί, ἀνϑέξε- 
ται, Ρϑεϊθίαν, [αβύϊη θυ: φτϑέμοιαϊέ, Ἰ --- 
δέ, καὶ --- ηιαπηδηΐη (μαμμωνᾶ φΦο.1ν., 

μαμωγᾷ ΒΔΡ), ἃ. Β.. γαϊμιιηγαἴππδ (πἰομὺ 
Τρρβύγῦπηβ -ἦηα): 5. 1. 16, 19. --- 25: 
7αΐι, χαὶ πὺν ς, ἃ. ἄῤτ. ἢ. ---- ἄνα ἀγὶφ- 
λάϊε!, τί πίητε ς Βοίσῃ [Δ δ οίῃ. ἅυτη. 615. 

Ιᾶχ.. ἴ ἀρ ῆκν,.᾿ -.ΞΞ ---26: ἘΠ οἱ ναΐ- 

ἐμγίζαηβ (οὐ κΙ το ἀασοῃ α. 2, 6), 16 ἐτ- 
ὨΘΓΘη ΤΠ Θβαηρθη 6 αἰπγίζαηδ, αἴθ Τ,ὅ. ΠΟΘΙ 
ψΊΘάον ΠΟΙ ΠΥ Ομ 6, πιαῖὶ υεγαϊίῃαηϑ8, 

ναϊγίμέφζαηβ οἷο. β᾽παὰ βοιηϊῦ ο᾽ ΟΠ ἢ 80- 
σοίῃϑη. --- 28: Η. πῆ... πἴϊ. ----- 29: 
ἀΐης8 ἐπϊχδ (διδηιανι), ἕν. ἃ. ἀπυ8. -- 
90: Η. “αἢ ἐπαπᾶς. ---Ἡ. φίούγαδασιἑ 5. 
αὔριον (ἄν πιαάγσίπα: 1 Ο. 1ὅ, 382). 
ΒΙΘἢ πὸ, ΤΊ. Ὁρρβίεῦτηβ, πΌΤΩ. Ὁ ΘΟΤ 
ασυγα 50. ὁγὰϑ οὐκ] γὸ ποὺ σοπαρδπα. --- 
μυάϊυα, οὐ πολλῷ μι., φααπῦο ΔΌΟΥΗΙΙ. ---- 
91: ναϑβ)άϊηια (ἀη5: 8: 29. Τ,), 19. 18 ̓ 
Ὡς  ΟἸΣ 9. ΒΟ. 

Φ, 1 δὺ51,. θ, 87 (ΛΜ. 4, 24). --- 8: 
85 1. 0, 41. --- 17: 1 ράμέαπ (ἀπά. ρὸ- 
Ζ8 ; πά. Ὀααΐδ): ατὶ. 00. 1, 208. ΟἀδΥ 
ζητά)ών, Ὁ ---- 9: λυαβ ὃ. ἔζυαγα Ὧι. 8. 
σὰ 1,.. 15, 4. --- 11: σὶδδε σδαδδε. Ὁ]ΟΙ5 
σόξν} 13 12: σ].1.. 0. 81. -- 159: ἘΝ 
νἷρδϑ8 τοὶῦ βθῆκυ. ἀυγ ΒΟ] ΟΠ ΘΠ Θτη. ουβύθιη 
8. ἀὕχοῇ οἷ πη]ῦ Ὑυ 55 ΕἌΤθ6 οἰηρϑίγαρθ- 
Π65 ὁ, --- 16: (νδίμαν, δὲ τὰν ς. -- 
6: αῇ (ἀπό): 1,.. θ, 44. ω8 (ἐξ). -- 

υἱσααοίπόδηι: Τ,. θ, 44. αἰιυαέννα)άϊ. ----- 
18 πδοὴ ἐλτωμεῖσα οἷπ ὁ ἀυβροκτγαὐζί. -- 
19: πὲ ἐάτ). αἴγαη.- 1,.. 8, 9 ὠηϑαΐγαη- 
αἀαηπδ ἃ. σαϊασγαάα; Θθθηβο 4. 16, 2.6. -- 
21: Ἡ. γᾶ. γώ. --- 28: Ἡ. ὠηϑὶδ' )απα. 
ἠναζι. ππὐδαρὶ δῖε πδοὴ οὶ δῦ ΠΟΟῊ 
τηΠ4. Βτδαοῆθ (.46η γο]θ πη" οἷο.). ΑΘ ΒΟ 
Μο..14, 51 ; νρ]. Μο. 10,18. 1.. 19,18 οἰο. 
πο ἀπτο αι, τοθέσεξ, θ ς 9 Δὲ ΕἾ: 
Ι,. θ, 49. --- 28: Η. ἴ5. --- 29: δόζκαν- 
768 Ὁ αὐτῶν -᾿- χαὶ οἱ φαρισαῖοι (-Ὁ 
οὐτῶων) ψὰ5 ες. ἴ.. 805 Τὶ. ὁ; 90: 

8, 1: ἐδπαῃ, δε αν λδνν, τ ΡΟΝ, 
Ἵ- 40. 1. σι. 1 2. 3 Ὁ: ἤγδ. ἐμαη 
ἐμπαέα, τῸΡ ΔΌΘΗΙ]. ροβὺ πᾶθοὸ δαξθπι. ---- 
Καζαγηαιι, Καφαρναουμ ΒΔΟΝΉΠΟΥ., 
ΟΠΒδέατπδαπι Ὁ, ΟΔΡΙτπᾶσπι γυ; Καπερ- 
γαούμ ς. --- 7: 1. σαλάϊ[)α. --..») 85: 
8]. 1.. 7, 9. .--- ναύνάα, λόγῳ (ΞΞ 1θ), ς. 
λόγον. --- 14: “Ζαῖν... 7αἷ, νρὶ. Μο. 
14, θ6. 1. 0, 45 εοἰο. --- Ἡ. Ποϊέοτα: 5. 1ὅ 
ἃ. Κη, Μο. 1,80. 1,.. 4.38. 59.-- 
16: ρ], Μο. 1, 82 (1.. 4, 40). --- 17:. 



ΜΑΤΤΗ. 8, 18. --- 10, 27. 

Ἐξαΐαη. --᾿ 8: βρδη)αηβ ἔ. ἴτὰ αἵ. 
μἰπάαν ηιαγδῖν Ξξ 8. 5. 1,. 8, 292. -- 

20: λάμδιξι, μεῖναι, ςΞΒν. Ὁ]. τὴν χ., ἃ00 
σνρυ. αὐτοῦ. --- 21: ρ. ἴ6, αὐτοῦ Ὁ]. 
ς. γρῇ. 35. ---ὀ 28: Ρ]. Μι. 4, 80. Τ,. 8, 
ΩὉ, --- 24: Ἡ. υδσίηι τὰ υδρ ὃ 5 (Μο. 4, 
87). νοὶ. 6, 18. ---- Αἰ δ. 5. 1.. 8, 23. 
“11 1...“ δι 61: δ: 155 9, 
24. Με. 4, 88. --- ειδὶβ, ἡμᾶς ς΄. --- 
26: ρ]. Μο. 4, 39. 40. 1,. 8, 20. .-- 21: 
5]. Μο. 4, 41. Τιο. 8, 3ὅ. “---- γαδὶ 7αῇ, 
νοὶ Φ.:Ξ. ἐπ θν ΙΒ. 90: 

--- (σαἰγοαΐαϊηδ, Γεργεσήηνων, -σαιων, 
Γερασηνων, Γαδροηνων (ΞΞΞ Μο. ὅ, 1. 
ΤΣ θ. 0. 59η)ν ΞΞ τόθ: 7 Ὁ ΤΟΙ 51] 
ΔΡοά, Ὁ]. υδὲ ΒΟΙ,... --- 80: λαϊάαπα, 
βοσχομένη (ἀπᾶ -ἕγωγ). ---- 91 : ρ]. 1.. 
8, 82. --- ξυλέμαπασηϑ. 5. ϑ, 8. --- 82: 

91. 1.. 8, 38. --- 938: σαϊζοϊπαπάαηβ σα- 
ἐαΐψενυ ἴηι δαύνο.: ΟΥ. τ. 1). 566 116 η εἰς 
τὴν πόλιν παῖβομθη. --- 384: υἱέφγα, οὉ- 
νίατη, ς. εἰς συνάντησιν, Β. ὑπάντησιν. 
.-- πιαγξδς ἐσζᾶ. Μο. ὅ, 17. γη. [οἰ] πὖ5. 

γ1. 1 8; 9. 

Θ᾽ 1: Ἢ. Εν οὐ )αγζαϊῆ. ---ὀ 2: 0. 
Μο. 2, 4. ὅ. 1,. ὅ, 18---20. -- Τ)αρουιν, 
(καὶ Ἰδοὺ) αἰδόγιινη (ΞΞ- Μο. 10,13. ΧΚαὶ...), 
ποῦ Τητ θ᾽ 5 (σοι 1.ὅ. ἔοτυσοίγαρθη 65) 7 αΉ 
τιἰϑ.ιἐδόγηγ, ΠΟΘ Ὑ ο᾽5 ΤΠαηιΐ, αὶ αὐ. --- 
αἰδέγιι, προσέφερον, προσφέρουσιν 
-  ἐἤιι8 γγαὺ. ἐϊι., σοι αἱ ἅμ., σου αἱ ἅμ., -- 
ἘΠΟΡΟΝ 5. Ὁ. ΜΟ 2, Ὁ. 97 Πιι, 90. 29. 
.-- 4: υἱέαπᾶς, εἰδώς, ἰδών. 4]. Μο. 
12, 15. 28. εοἰο. ---- ὅ; ἐδὼ ἤγαυ., σοι; 
σου, αἱ ἀμ. σου. 8.3... 4. Τ,. ὅ,20. 29. --- 
7: 91.1.. ὅ, 295. --- 8: δηϊδάννι Πἰάα- 
ἰοι) απάαηδ. 5. Μο. 1, 217. 2, 12. οἷο.: 
ἘΠ ΒΞ, Ὁ: 02. 10 1 9. 0. ὙΡΊ. 
ἈΠῸ 05 ἘΠ τ ΡΠ ΟΥΣΥ 29: 6. 
2, 14. --- Η. Μαιμεπαΐν: 5. Το υβο τ 

ΠΤ 8᾽10-: Μὸ).5. 185. Μαϊέπαῖτ: 5). 

Ἰαϑϑαῖον «ο. ιατϑαῖον ΞΞΞ ΔΌΕῚ.. --- 
10: ροἹ]. Μο. 2, 15 (1.. ὅ, 29). --- νυϊέπμανα- 
κινιδί ἀδάσνν, Ἡ. σοῦπ ἀπά ϑαί]οῃ. --- 11: 

οἱ]. Μο. 2, 16. 1.. ὅ, 80. --- 12: ρ]. Μο. 
ΠΙ Π  9ϑᾷϑᾷΛ ΘΓ 19: 0] ΜοΟ, δ... 11. 
Ι,. ὅ, 82 (σαγαΐϊπέαη5). --- 14: οἹ. Μο. 
2.158 Δὲ ἐπ). Τ. ὃ, 995 (δ.6 τῇ. 7. 
ΞξΞ- οὗ δὲ μ. σου, οἱ δὲ σοὶ μ.). --- Ἡ. 
Τοϊιανιθβ.: βοιδὺ -ἴβδ, πῖθ ἄθγ Νουα. Μο. 
6,14. ---ὀ 15: δυωέῃγααῖς, ΞΒ. νυμφῶνος 
(δυω8 α}15 Ὁ ἀρ5. Ὀγγάθυγ65), ἢ... . 60} 
νυμφίου, ἃθογ. βροπβὶ, [κπι. 465 Βγδαυίὶ- 
σϑΤη5, βρᾶϊεευ ΗΟ Ζοϊ]θαΐθ, Ἐ ΘΙ ΒΙΠΡΟΓΙ: 

Βόμμθ ἀογ Βυδυϊκδιησηθῦ (411 ἐπα] δπιὶ 
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πὰρ 8} 15, ΟῚ 553). 85. Μο. 2, 19. 20. 
Ι,. ὅ, 34. 8ὅ. .--- πα ἐλ. ἢν. ἐπθὶ: τρὶ].- 
Μο. 2, 19. α. 1,. ὅ, 84, .--- Η. αἰσασσραηά. 
--- 16; 1. ρΙαία-,απαηπ: Ἡ. ἰαρ) ἢ αν 
ρΙαΐαζωπαη ἐΠαγτλὲξ . Ἰούκίουοϑ ἔν ῥάχους 
ἀγνάφου, ρᾷπηὶ ταᾶῖ5 τες Μο. 2, 21 : ρϊαΐ 
Μιπΐνς τϊι δ, Τ,. ὅ, 85: ρία! διασίηβ γι- 
78, ἐπίβλημα (ἀπὸ) ἱματίου χαινοῦ, 
ΘοτηΤΑἑ [ΤᾺ ΠῚ ἃ. γΘ ἰτηθηΐο ποῦο. [{ΠΠ5670 
Ξ06116 ΠΟΙ] 510. πὰ ἀστοῖ Ζαβδιητηθ μη 6}- 
τηθη σοπ 1) Ἰασγί, ἀτι, πὶ αἰσασσαη τ 
(. 8, 44: 5. Μι. 9, 20.), δαίγαη τ (το. 
10, 18), σαϊαφ)αηπ απ ὦ (Μύ. 8, 25), τι8- 
πμαι απ (Μύ. 21, 1), αἰασήαη, ξαύΥ 
ὯΪο. 8, 6), δέεπγασ) αν ζαύών (1,. 19, 4), 

δὲ ιυΐυαη ζαύν (1 ΤῊ. 4, 16), Τα ἀγα 7ὙῪ «Ὧν 
(1.. 19, 28) οἰο.; 9) ρίαία- αγαν, οα. ΔΌΘΥ 
ρίας γζανῖηβ, ποσὰ ἄδπη ἐπαυγῖηῖβ ΟὐθΥ 
ἐπαϊν ῖς κυ. ἐΠπαΐν δὶς (ἀδΥθῖ5 : υἹ]οβὶ, τα 415) 
τᾶϊο. Ὑγβάον τραχύς, ποοῖ ϑριξ, ποοὴ 
ΡᾺΥ ἀξ ὙΠ (ταρέατα) τοὐίθα. Ζα ἐπαγίμῖς 

νρ]. αἴεσω (Ε. ὅ, 56), παὐωΐ (1 6. 9, 1). --- 
οϊόν -ἰ- αὐτοῦ, Με. 32, 21. ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
ἘΣ ΠΡ} σον, 
ἐῃι6}. ἐν 7 αν, Ὁ]. χαὺ. --- δα] δέδια ηι (Ξ. 
ἀμφότερ αὐ σαθαΐγσαάα: 5. 4. 12, 25: 
17 1 Ξ 19: ΠῚ 8. ΠΥ ΜΟΥ ΟΣ 
ἘΞ ΜΙ ΟΣ ΟΕ 8: 4595: Ὲ 

48 (πρὶ. 1..ὄ 2: 42). --- ἐναϊὲδ᾽.: Ἡ. 1.8. --- 
ἀιαίϊσασσαπαεὶ, Τ,.. 8, 44. αἱσασσαπαοὶ 
ἄμ, Με. ὅ, 27. Ὁ]. αἰσασφαηαοὶ. --- 28: 
οἱ. Μο. ὅ, 8ὅ---99. 1,. 8, 49--ὐθ. --- 
υϊσίγαπε 1. Παύη) αη8 παύση) πάη (Ὀ]. 
τοὺς αὐλητάς): νρ]. γ"ἀν)ησηα ἠράτ)α 
(2: 29}: 1 ΜῈ ΤΕΥ ΜΈΘΥ Β. 
--- 428: φακϊαιδ) αἴ. 5. ἡ. ὅ, 40. 9, 90. 
Τ,. 18,8. Μαο. 8,23. εἰο. --- 80: ἡπασίάω- 
Μαο. 1, 42. σαυδρῖάα. --- δὲ 5. Μοα. 8, 15. 
--- 388: Ἡ1 ωεράγίδα.. . τὠρ]ιῖ 7}, ὁ αὐτιὰ 
φιαπασοίγς Ευϊέπαπάών8.: 5. ϑ, 8. οὐ. ---- 
84: Ἡ. γμαύώναπιαι ) αν τυ δηνδ: ἀδ5 
οὐβίθ τὖὸ δαβροβομαθύ. ΥΩ]. 1.. 19, 8. --- 
86: ἔσθ, πἰομὺ ἐσό. --- 937: 91.1,.. 10, 2. 
--- 38: εϑ(ιια)άϊ - Τ,. 10, 2. ἰδ αγ) άϊ (α. 
ἐἢ ὃ αἰοωρ). 

710: ὙΞ Το. 1 ΜΈΣΟΥ ΡΞ 5: 
δὲ οἱ (οὐ μή) --Ξ 41. ---ὀ 24: 6]. 1. 18, 
16. --- 25: εοἴρδηὶ Ἡ. (σαπαΐ, ταῖῦ 06. 
2 Ο. 12.9.. τὐἱὸ Ὁ. 2 Ὁ. 2, θ). --- σαγάα - 

ναϊάαπα (πὶο σαγᾶ α ναδα)ει8) ΞΞΞ Τ,. 14, 
21. --- Ἡ. (μαΐίξεευο τε: ὃ δοῦλος, 1,.. 
τῷ δούλῳ, ἴοτνιιβ τι. [ὉΥγῸ : 4150 8.0} 
αῖξ (υδ1 --- 26: ρ].1,. 8, 17. Μο. 4, 
22. --- κἱ ναϊπές . .. σαϊιζε8 .. . ἐμαΐθι 

σίθηρο πἰομύ. Ὑρ]. Μο. 7, 16. --- δ ΕΝ. 
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12, 8, ἢ. --- 28: ἐπαζάϊησὲὶ ἔ, ἴτὰ ατ. απ 
Ι.--ὀ 29: διισ)απᾶα:- ἐγαθαρ Ἴδη  --- 
υἱζγαηι, τὰν ἴῃ ΔΡΟΉΠΙΠτ., οηπὸ ὑμῶν (νᾶ 
Β] ΘΙ οἷα ἀαγϑαῇ ἔο]0 6), ΟΥ. βϑύχύ χὰ τοῦ ἐν 
τοῖς οὐραγοῖς. --- 87: ρ]. 1,. 14, 260. --- 
7αἢ (ιοὶ.. . υναΐγεἢ8 ἴ. ΒΗ. ονν [χτΡΟγρ. --- 
99: ΑΝΡΙΣ, ἐνῆν: 88... 40: ον ἄρα 
-- 41: ργταυγδέϊα τοι ρταιγέϊδε (Μο. 9 
15), ργαύγδξάνι5 γοῦν ργαύἐέιι- 5. Με. 6, 
16. 11, 82 οἷο. --- 42: 9]. Μο. 9, 41. 
--- γιϊηρ μαπδ: 5. ὅ, 20 οἷο. πτυῇ. καϊαϊ 
ναΐξΐη8: Μο. 9, 41. “. ναΐΐη8. --- οἱ πὶ 
(οὐ μη} ΞξΞΞ- 233. 

11, δ: Ἡ. διδίροη)ανι (δεὰ.τ, μἢ, 
πἱομὺ .δ΄. ε(ς)δὶροηγαηπι, δύο τ. μ. (Ξν.ΟΥ 
ΟΥΤΟΠγΥ5) νῖθ 1,. 7, 18. ἐναη8 (δύο) ππὰ 
ἀΔΠΘΥ τὐγάὶβ (20), σαΐοϊμαΐδ, σα έ]ηυνές, 
φαπάι αδεαϊιιέβ, ττὰβ Ποῦ ἴπ Με. 11, 4. 
πἰοῃΐ. --- 8; Η. απέμαγίζω. 1,. ἢ, 19. 

ἹΕΡΟῚ απέπαγαη τ. --- ὅ 7α}) - -. 7αἢ 
..«7αἢ,... 7αἢ - καὶ ἔ, νἱο]έδο. --- 7: 

Η. αἵ φασσαπάσιι σοίγοηηῦ. 7]. 1,. 7, 24, 
--- απα-.1,. ἢ. 24. ὅῃ. ---- ναστάατα- Τ,. Ἴ, 
24. νασὶὰ (ταῖς ἔο]ρά. α ζεῖ). --- 8: 6]. 
Τ. 2, 30 (λυ ὐ.). Ξ ι΄ 9. βἹ. Τὸ. 7:.20 
ὌΡΝΕΥ -- (αἱπυαη ον (προφήτην 
ἰδεῖν ΒΖΙκ) 3 5. 8. --- 10: Ἡ. πιοίμ α 
(σοη 1.ὅ. πίομέ πο εαιϑξειι ΠῚ Ξ γῸΠ 
Τηγ6). --- γαύγα ἐΐωδ: Τι. ἢ, δ΄. 5. απά- 
ναΐνε)α ἐποίγαηιηια. ---- 11: δ], μὴ ἢν 
28 (Ψαὰ μι. ἔηημιω, αὐτοῦ). ---- 12: Ἡ. 
απαηναῖι [71αάα ἃ. ἠηαυϊυωηα, ---- 14: Ἡ, 
υἱα δα δὲ ἐ ἢ πὶ ἐ ̓ ινυΐηνανι - ὁὉ απὸ ἀ πΐηναη Ἱ 
-- 1ὅ---20 (ΒΙ. 38 Π410) 56 }γ δυ]οβοῆθη 
ἴη ἄθη Ζ6)]οπδαβράηρθη τρομίβ. -- 16: 
ΠΡ  ἠ(ΞΞΞΟ ἈΝ .181.. ΥὙρ]. Μύ. ὅ, 47.), πιομύ 
1,85 Πυαηιηια. --- 7. νδρ)αη ὦ ἀνὰ (ἄθιῃ 
17. δυϊέμαη ἃ απ θα βρυὶο!), καὶ προσ- 
φωνγοῦσι ΞΆΡΟΗΙΙ, 4. ἅτ. ἅ προσφω- 
γοῦντα. --- απέμαν αηέϊι.: Τι. Ἶ, 82: (οἴπια 
ην ([Ὁ. --- 17: 6]. 1,. ζ, 32. --- ᾿ιυξιη: 
ΤΙ. ἢ, 82. σὰ σάιηιδαξάνηι ἃ. Ἄ.. διῇ 
ἈΝ πη. --Ξ. 18: οἹ. 1Τ,.. 7, 88. ---.- 19: 
5. τς 54 (υδὲπ γε 1} α). --- ὐδυαύγηέα 

φααόδηνάα υ.: 1. ἴ, 84. σαψιη)δάα. Ὑ 4]. 
ΠΕ 6.111. ΜΠ. 8, ἀρ. το οῃς ταγοϊῖσδαέ- 
ἄτα. Τιὅ. ἀπηδίῃϊρ σαναπαϊαδάμι.- γ9]. 
21. 1. 11...3, 4. .--- 214... γέ. 5. 23. 1... 
10, 18. εἰο. -- ὐγὶς ἐπώπι. 5. 1,.. 10, 13. 

- ἕω (αζκάι - Τ,. (αζζιώη (σάκκῳ). ----Τι. 
ᾳ αἰάανεϊγσδαδαοίνα. --- 22: οἹ. 1Τ,. 10, 
15 Ξ 55: 1. Τὶ. 10, 15. -τ μϑἢ ἀτλίάα, 
ὙΠΒΕΣ ὑψώϑης (αι τῆσα ΟΝ ἡ... ὕψω- 
ϑεῖσα, μὴ ἕως (τοῦ) οὐρ. ὑψωϑήσῃ. --- 
ἥφυϊδ, γι. σοι: 5. 29. --- ἐπμ8 : Ὁ ἴῦ ἔου 

ΜΆΤΤΗΙ. 10..,38,.--Β 5, 

Δύτη. [τὶ ὑμῖν. --- 26. 206. ογρὅπζθῃ 510 ἢ 
δ Τ,.10, 21 οἱο..--- 27.:. οἱ, Ὑ,. 10, 
2 οίο. 

29ὅ, 38--46: δὰ5 ΓΙ. (015 920, 8). --- 
40: ἐπαμποὶ τε 48; Μί. 9, 15. τηᾶ ἐπαΐα 
λυοῖιδ5. 9]. 1. 9, 4. - 41 :.7 8, οἵ: Β: 

θ, 9. --- 45; ἐοϊέϊαηέ.» 5. ὅ, 206. 1,. {θ, 
4: 9.178 

206, ἜΤΗ 14. ἅς Τὶ. 29. Δ Ξε δὲ 
2ἄβ8,3α...5.. 11... 06 9]. ΜΕ 14.5.65: 
ἐπαύνδ. υδὲ5 (65 ἴοϊοὺ υ δ᾽ ἐυδαε). ---- ΜΙ 
ἐμαύγ δε, ὑυιυὺ ΤΠ. οἰ (015 2, 1---19. 42.- 
00). νοῃ 26, 70.---2Ὑ, 2. δα οἢ Μ. --- 68: 
Η. ἀν. -ὀ ῴτΤώῸ: ἐλάϊηι, αὐτῶν ΑΟΕῊΗΜ 
5ΌΥ ΧΙ... ροὲβ ΟἸσυβ, ἀπάρτι Ὁ]. πάγ- 
των, ΒΟΏΕΟΘΙ,Ζ ... Ὁ]. αὐτῶν. --- Μ|ιΐ 
ἄνα ἔυ. ὑτἱὺ Μ. Βίηζα. --- ΤΊ ; Μ. 7α85α 
Ξε 20,2. --- 72: αγάϊάϊι.- Μ. ζάιρφηϊάα; 
5. 70, 70. --- 79: Μ. Παπάαηϑξ. --- Μ. 
ΠΕΡ αἱ (Δ θ6Ὺ ΔΘ ΒΕΓ ΟΠ 68). -α- γαζάα 

» Οἴνγγ. χαὶ γὰρ Γαλίλαιος εἴ χαὶ ἣ 
ἌΣ σου:. -. (8. 6.ἅ.4.. 79}... εὐ: 
ναύγαϊο: Μο. 14, 12. τπαέω ναύῤγάὰ. ὙΠ]. 
4. 10, 21. ---- μυϊεαγῖς. (ἴῃ ΒοΙά. Η.) Ζὰ 
πήρας: γ. γ ΥὉ] Γοία, φαοᾶ αἰχοταῦ: Ἰησοῦ 
εἰρηκότος (λυϊεαηπαϊη5). Ὑα]. Μο. 15, 28. 
- αγάϊξιδ - Μ. ὑυϊαϊδε (γρ]. Μο. 14, 12}: 
Βο 21 9..4Ὁ0). 

27, 1: ὕμ. ναύὐγίμαπ αηα: γρ]. Μο. 
12, 2. Τια. 2, ἀϊι.α. 1 0..15, 92. --- γα: 
ἍΜ. σαγε ΞΞΞ 9. ἃ. Μο.. 9: 05.10.1 Ὁ 
αἰάϊ σινάγαηδ. Μ. αἰάϊ ἐπ ἐλ σ. 7. ἐπ ἀΐ 
(τοι Μ. ΔΌΡΥ] 6). - δὲ αὐαάιέῃ. ὅπα 
ΞξΞ- Πᾶς. ἕνα (ὅπως) ϑανατώσουσιν ἃ. 
-- 8: Ἡ. μΝιίωδνϊηαΐσζό (5. 9), πᾶπι!. 
“ιεαεέδ(}). ὅ..10. ὅ..---- 4: ἡναυαύγηΐξα που 8 
(ΞΞΤ,. 15, 18) νὶθ σαν 5, ἐπασρά)αη 
Πὲς Οἷς. 2, θ. 8.). --- μίδη.: ἄϑῶον υπᾶ 
δίκαιον. δ τη τα Αρο, 5. Μο6. ἅ. 99. ἡ 

14: 1. 10.413... 12.0.5 ἘΠ ᾿Αϊωδταῖ 
δύ. (ἐ υιγ(δίγηναηι Ἵ 5. 9. 9. ---- σαϊοϊέϊιαναβ 
«ιϑ] αν ΠΣ : οὉ φαΐ. ὧδ (οα6Υ το) λάϊμαϊ, 
(1 τρῖ. 1. 18, 90. 18, 88 ; ἀφο δύῃ Μίύ. 
2 ς. ΟΣ Μος. 1. εϑὸς 8, 135. εἰ τ ὉΣ 

ζαύνϑδαπαύηι, χορβανᾶν ἃ. χορβογνᾶν; 
4150 δαώζγϑαύη αη (65 ἴοϊσὺ τ ἐ6) Ὁ νρ]. 
αἰαδαϊ ἥγαύνι,, ργνϊξαιϊγϊαύν οἷο. ---- Η. 
απαυαϊνεϊῖ. ἴθ 9. απααναϊν ἐλ (οΌ6]. 65 
Τ,ὅ. τιϊομῦ πρὶ θέ). --- 7: Η. ἄω εοηίμα! 
απα-: 5. Μί. 9, 10 οἰο. 1,δ᾽5 ἐπαῦηι δῦ 
γϑυθ]ῦ. ΥΩ]. ἀδηρ. ἄπ ὠϑήίηα Μο. 14, 8, 
--- 9: απααναϊγειὶ.: 5. θ. --- ἐπαϊοὶ; ὅν: 
πθπὶ ἃν, ααοὰ ΒΟ. --- 10: ἔη8 ([Καὐύδ8): 
αὐτά (ἀργύρια). --- 1δ: Ἡ. λυναν)απδῇ, 
((01]. ἀἴθϑην (ΟἸθηηθυα: σγ.): 5. Μο. 1, θ. -- 



ΜΑΤΎΊΥΝ, ΞΥ,; 4 Ὁ; 

10: λάϊέξαπαηα Πι6] ττῸ] δ ο} σαξαγ πα αὶ ὦ 
5. Οὐον μιοὶ μαϊέαα Ὶ --- 17: μυαπα: 
ἈγϑυΊδηδ ἢ ναύμαυαπα Ὁ 19: ἩΗ. ἐΐδιι8 
7Ζα]ιπμαηιηνα. νοῦ ἐπιαρυνα 0 0} ἀἃ5 νου 8 
φαὺ ἀυγομβύυ Πθη: 5. 48. --- 42: αἰοϊ- 
σαασάι (ΞΞ- Μο. 15, 92) ἃ. 48. ζώιιε)ααάει. 

γε]. 1 Ὁ. 7, 9. ωμσαπαάάι. Απάθγ5 4. 19, 

90, --- οἱ σαγαίμυάϊηνα. (5 49) ἢ. ἴπὶ ατ. 
τ. 1). --- 48: άαιδ)αάάι. 5. 42. ---- 40: 
Η. ἐΐηια: λιμα, λημα, λεέμα, λειμα, λαμα, 
Ἰασητηϑ: 5. Μο. 1, 84. --- Ἡ. γὲ δακεαγιὶ 
ΞΞ- Με. 1ὅ, 84: οὔρ]. σαβαχϑανι, σαβαχ- 
ϑανξι, [ἀθδούμδηὶ, σαβαχταγει, σαφϑα- 

γει, ζαφϑαγει, πρίδῃηϊ, φιμδηὶ. ---- Η. 
αιιυεγηὶς. -- 48: αἰόδίϊα. Μο. 15, 86 

αἰοϊέτξ. ---- ὅπ. απα ἃ. γάι8 Θἷἢ ἐν δᾷ τὸν 
αἱ ἀαδροκταίζυ; 5. 19. --- 49: δὲ. 5. Μύ. 
9, 80. Μο. 8, 15 οἰο. --- ἐϑν Θὰ 5. Μο. 
τος 980. ΕἸΣ ΜῈ 5.9... 1ν 75. 190. 
ὅ0: ρ]. Μο. 1ὅ, 87. --- δ1: Η. γαμνμαΐ,: 
Μο. 15, 898 Ἄν α ἢ αῖι. --- Ἡ. αὲ5 ζγτέ- 
ποάᾶα α. αὖ8 Γκνϊέηοαφαιη - 5. Μο. 16, 98 
θίσ. --- Ἡ. ζηγοϊγαϊάωα. ---- δ : {σαπααπέ 
(Ξ χειμένων), χεκοιμημένων. --- ὅδ: 
ὑπυπαϊσαφφαπααηϑβ - «εἰσῆλθον, ἤλϑον, Ὡ: 
ἄοοι 7αἢ αἰάώμσι δ άινη (Ξ χαὶ ἐνεφαν ). 
--- ὅδθ: Η. ἐοϑεο[αὐι]οὶ: Ιωσῆ, ιωσηφ 
ἐιωσητου: 5. Μο. 15, 40. 47. 1,. 3, 29, --- 

7: ΗἩ. σαδὲρσξ. --- Ἡ. αΑἀγοϊηιαίμαΐα 8 
(ᾶπαδ ) τ ϑξῖν 11:30 ΜῸ. 5,48: -Ξ 
ὅ8: πϑίώιδίαα κι. ἐκέλευσε, γα{{|ὸ. ὙΠ]. 
Μὰ. 99 8. .1..19. 98. -- ἐπμαέα ἰοὶξ - 
ΞΑΡΔΡον. τὸ σῶμα αυτύς ἴ- Β1-.: ἴγτ. ΠΓ5). 
ἐπε βθ ἀηετνιο" δα: Ρ].3 (ἐπὶ) τὴ ϑύρᾳ; 
Με. 15, 406 «ἕν. άϊι ἀπ ἀαύνα. ---- ΟἽ: 
Μαν7)α ᾿Γὅ Μ.}--ὀ θ2: Η. ραγακαϊυδῖη- 
ψίθ (γπασόροίη οἵδ, εἰς. --- θά: Η. ἑλγίά- 
7ἴπ, νὰβ 1ιὅ, ἀδογβαι. --- Η. εγίο. --- Η. 
Πρεϊαϊτοὶ. -- θὅ: ναγάγάηε: φυλάκας α. 
χουστωδίαν Ξε: θ0. 

ΜΑπΟῦδ, 
Τὺ οθουβο ιν ἴῃ {7. (5. ἃ. 6τ.). 
1, 2: Εἰ αϊλη: νἱθταθὴν ΜΆ] 80}. 3,1. --- 

ῥέξω Τροῦβ «εἰς Ἰαύσα ὑδῖβ.  {ΞΞΞ- Μῦ; 14. 
10): Τὰ ἢ 27. .7αάγα αἀπαυαίνεἢ)α Πιοῖς 
παπιηια. ---- 8: σοΐ]δ μη αγῖβ, του ϑεοῦ 
ὑμῶν ἀπὰ αὐτοῦ Ξε: ὺ8: 1.. 8, 4 (Δ. 3, 1). 
--- 4: Τομδηῃηδϑ 5 α αἰ. ἄσοὶ 7 αἢ (καὶ δὴ 

φιδγ)απά. --- ὅ: ἅ. υ. αἰϊάϊ: πάντες 
80 ἢ Ἱεροσ. ἴῃ ΒΌΔΡΟΥ, νου ὺ ἴῃ ὁ, Π8Δ ΟΝ 
ἔβαπτ. ἴὰ ς; ἅπάογβ χαὶ πάγτες ἐβ. --- 
δ: σαίγάα πἰἰοίπα δὲ ἤρ (. 9]. Ε. 6, 14. 
ὅ. 11, 44. ---- μαϊειΐυϊ(ι, ἃ. Ἔ.. υἱζμ ῖ. 

γ8}. Β. 11,,2 4.11. (ας Μι: 8, 4. ρτ.). -ῷ 

--- ΜΑΒΟ. 4, 85. 599 

ΧΟ. ἘΠ. εηἷ8.8α αγαν ηι., ὯΙ]. ὀπίσω μου 

(οάον ὁ ὀπίσω μι. ὃ). -- 
βαπτέζω α. ἐβάπτισα. ---- 10: Ἡ. τ- 
ἐπιληανδ . σον εἰδίπλη Ὁ  Οὗου δῦ. ϑίμζα- 
παηϑ8 Ἱ ὙρΙ]. 1.. 3, 91. 22. ---- απὰ ἕηπα: 
εἷς ἃ. ἐπ᾽ αὐτόν, ἴῃ 60 Ὁ, ἴῃ ἰρβο ν. -- 
1 5} Προς ϑ ὉΜ υ.5»8, 6, δι 4.92. 5 
ζυάηι. νουϊὺ, Τὰ οὗα οἰτ, ἐγένετο (ἐξνακίῃ: 
1.. 8, 22), ἠκούσϑη. --- ὅν ἐπιισοὶ (ᾧ Ἐς, 
σοὶ, χὰᾷ0, ἄπθη ἃ. ἐ6) ν. σαϊζοϊκάϊαα (ΞΞΞ 
Ι,.. 8, 22): ἃ. ΚΒ. ἐμειζκοὶ υἱΐάα. ---- 12: Ἡ. 
δι ϑαϊαϊηνα.. 50 ῃ 61]. δοῃα.᾽ 5 τ. Ὑο.᾽5 
Μωιδάϊυ; αὰ απηϊα ἰδῦ Ὀθάπηρθη ἀατοῖ 

αἴηπαι ἴῃ 10. Ὑρ]. 1.. 8, 22. --- 18: ηυἱῇ, 
αἀϊωφαῖι. 5. 1 Ὁ. 15, 52. ---ς 185: ζυϊ- 

ἐπαπᾶξδ: λέγων α. χαὶ λ. --- 10; Η. 
,ϑδίηιοννν (ται ,ϑοϊμιοταιν 1,. ὅ, 3.}: βοῃδῦ 
Θοιμιδν Ν. (ἃ. Αοο. 1,. θ, 14. 1δ.), 6. 
Θουμυδιΐα (Δς. 1. 10..29: 30. 0, 8. 1 ., 
98ι,.-..θ. 71:.12. .4.);.}. ,ϑούμιόπα (Μδ. 
3, 10. 1,.. 7, 44.), Αοο. ϑεηιόη, (Μο.. 8, 
18. 10.94.5 Ὁ εὐ αβ θεδυζς!.: 8. .714))ς 
οὗδυ -ὄνι, Ναφόγέηι (5. 1, 24). ---- ἧς ἐΠιὴ8 
Θοιηιδιῖς, τοῦ Σ. -- αὐτοῦ α. Ὁ]. αὐτοῦ: 
γὺ}. Μο:}9,. 17... ὃ ὅς..-Ξ ἡγαὔν 048. 19; 
--ὀ 19: με τοῖν; ἀ855 ἰδὲ ἐἰ βἰαπὰ (αυ5- 
ΒΙΘΥ1556}). ---- ΕΙΣ οὐναμυδά, φενι παΐ)α, τὰ ὃ. 
(αὐτῶν ΟΚΜ...): 5. 18. 160. ---- 21: ἀασαπι 
(ἃ. 1. ἀασα") ὁ ας αἰοτμαπαβ. Ἰ)ΟΟᾺ 
5. Μο. 2, 29. νρ]. 1.. 4,91. -- (γηαρσόρέῃ, ΞΞΞ 
28. 29. Ἴ 1: ἠριασόροί το 4, 10. 0,6 οἰε. 
τ. ᾿μμαβόθό Με. θ, 2. --- ἔπ: αὐτούς τῦὺΐ 
Τϑᾶῦν; ὁ: . 65. δ: ον ὍΣ ΠΤ; 99. 
-ο 29: 26 ἢ. ὯΙ, « ς 10 δορὺ 2... ΞΞ . 34: 
91. 1.. 4, 84. --- Νασόνοϊηαί - ΝΖΟΥΘΩΔΘ, 
Νδζδγθηθ, Ναζαρηγαι, Ναζαρηνε: 1. 4, 
94, ΜΝιασόγέηι, Μο. 14, θ1. ἐπαγιηια Νια- 
φογοινει ; ΝαζΟΥ ζει Με. οὐ ΜεουΊ; 
4: Ὑ0. 0. 1 ΘΙ ΘΝ: ἀλη... Ἐπ: οὐ τινες 
1.. 4, 84. γιἸ)818. Ἐν νον ἐἤιι 8. 1,. 4, 84. 
ἤυαϑ ἴδ. -τ 20: αἤηϊα μη] " ἀϊη)α (Ξξξι9 0), 
πν. ἀχαϑαρτόν τὰν ἴῃ οἰπί ρθη Ἡ. ---- 27: 
ον Τὼ 4; 80. -- πἰααϊοϊκ)απάαηξβ.: 5. Μίύ. 
9, 8 οἷο. ---- λυὸ (ὁ ἰαϊ(οὶπδ.- 5. θ, 2. ---- 
8; απὰ αἰζαη8 δὲ, 5. 1.. 4, 87. --- 29: 
Η. ψηΑαφόσδι.- 5. 41. 29. --- ζυ. ἕη, σαγά α, 
φαϊάϊε, ἔπη σαγτὰ (1,. 4ά, 88), αἰααγδάνων 
ἕω σαντα (Μο. 8, 20). ---- 90: δυώηηδη (ΞΞΞ 

4, 38) : Μύ. 8, 14. 10. λοέδη, (οἀ. - ὁπ). 
--- 91: ἐχός. αὐτῆς Ὁ]. ΞΑν. --- 82: εὐδὲξἰ- 
μαδαπάαηβ -ξε Μί. 8, 10. Με. 0, ὅδ; 
δία ὃ α ἢ α ὃ. Μο. ὦ, 117, 8]. πιαηυνῦ ἃ 
μαῦ. 4 Ο. 10, 6. ---- 984: ζκωρμεμέαμι πω 

-Ἔ (τὸν) Χριξὸν εἶναι ΒΟΜΑα.... -- 
9ὅ :; 9]. 1.. 4, 42--.44, .--- αὖν εὐδέυδη : 
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πρωὶ ἔνγνυχα λίαν, ς. ἔννυχον. ---ὀ 38: 
ἢ. δὲ Γι} απ Ὲ ἠαϊηιόηι 7. δαύγστίηι: τ: 
ἐχ. κωμοπολ., τ. ἐγγὺς κώμας καὶ εἰς τ. 
σολ. -- Ἡ. βαξην να ψὰβ [.ὅ. ἀρουβδῃ. 
- 99: μριασόσίηι. 5. 1,. 4, 44. 10. οἔο. 
ϑᾶς πῃ το ΊεὙ Ἰῆ (Ὁ; χε 6.0... 41: 
5]. 1.. ὅ, 18, Μι. 8, 8. --- ἧ 42: 9]. 1.. ὅ, 
18. --- 71 ι8. αὐτοῦ (150 ὃς 5(. [5 7 5. 10. 
6. 2.0 18; 1). - αἥ. αῇ ἕηιηια 55: ἢ λ. 
ἀπῆλϑ. ἀπ᾽ ἀ. Ο, 4΄. ἀπῆ. ἡ λ. αὐτοῦ. 
- 44: ρ].1,. ὅ, 14. --- σφαρῷ --. αἰώνιο) αν: 
Μέι. 8, 4. ἀξδογοὶ: ΟΊ ΝΥ 4: 81:9: 
7... 1.. 18, 22. --- 45; ὃς, δ, 116, ἱρίο; 
ΞΟ Υ1.15: Κρ. 1Τ,. Ὁ, 10: 

2, ὅ: 6]. Μί. 9, 2. 1.. ὅ, 18. ---- Η. μά- 
νογ τη. --- 4: 76 8, Ὁ]. ἴῃ 86, ἔ, ς ΑΒΡ. 
-τ τη μὠϊτάδαϊι (χαλῶσιν) {]ι. δααὲ 7} 
7ταϊάϊἑ δέῃ (ἢ πὴ αν. ἃ. 1). -- απα 
ἐμαηιηιθὶ --- ἐφ᾽ ᾧ ς, ἐφ᾽ ὃ, ἐφ᾽ οὗ, ὅπου. 
--- ὅ;: ἐΐδιι8 7». ἐπδίπδεν σοι. σου, σου 
ΟΝ οὐο: 5. 9: 115, 90:29. ἜΝ 9, 2. ὃ: 

--ὀ 1: παϊέοίηϊηϑ - 5. 8, 28. --- γυῖθδω.- 1. 

νυ κ(.αὔας. νο. 1 9. 4139:5- 8: Ἢ. 
γυϊέδα δάση (15. ἐν ἑαυτοῖς ; Μί. 9, 8. ἔπη 
8, ἄος θ. ἐμαφά)απάαης (18. Ὑ 9]. 1,. ὅ, 
θ..--- -.9: 51... ὅ, 28. Μὰ 9,8 (οἴππθ 
ἀμ). ---- Ἠ. αὐίο ἢ αηάᾶα. ---- ἐδιι8 7γ. ἐπιοὶ- 
πιῦδ-: σοι... σου, Ὁ]. σοι, Ὁ]. σου: 5. ὅ. 
-- 11: Ἡ. πῆηνω (ηὶ ἃ. τὖ γϑυθαπάθῃ !) 
ΞΞΞ 7αἢ πἴηι: 9. Ὑ{]. 14,138. 1 6. 10, 13. 
- λανιμιαξανη, ηυϊλιϊ)απάσαηβ.: 5. Μέ. 9, 
8 εἴο. --- 12: Η. σαμολυϊη.- νἱἀογδηὺ Ὁ, 
ν᾽ ἀθγαηῦ ο, Υἱἀϊ πηὰϑ ν δέο. ----. 19: γαῇ, αἰ] 
φιαπασοίϊης τα α)ο  ἄνιν αἰ ηνηια βιθμθη 
(ναρσθη 7αἢ, ... 7α ἢ, σϑυρθββθῃ) ἃ. Π. ; ψ8- 
ϑ6ῃ γιαπαφοίιϑ δ πη8) ὈΪΒΠΘΙ βὐθίβ ητα- 
παφεὶ εἰϑλααγα οα. σἂν πιαπασοὶη 5 τι 14 6- 
7α. -- ἕη8. Ὑοη ΒΙδΓ 8 [88] 6 ἴῃ Ὁ. (5οἷῦ 
1812---1 884) Β]. ὅ8. 59. 62. 68, 21. 22. 
ΞΘ. 4. ὃς 20... τοί ΘΟ τα 15. Ἀπὸ 
Τα Υ Κα Πρ 6ῃ οἰ πὐγθύθη τη 556}. ---- 14: ο]. 
ΜΠ 9: 9. Πτῦ; δ ιν γε το πὲ ἦε: 
5. 20. --- πιαπμασάϊ: 65 ἔ. Β]. θ2., ποζάτ 
οἴπθ Ηο]Ζβ ΠΟ] ἀπηρ στοὰ Μ. ΕἸ. 
Ατεπᾶύ (1806) τ. ΤῆγΘ᾽ 5 1Θβαηρ οἰπύγ εὐ. 
--- 10: σαΐ, ἐπάϊ (ΞΞΞ οἷ, Ὧν πολλοὶ [8 
15] οἱ καὶ, ἴθ: φαὶ [60}} δόξ. Βρτίομε θ6ρ θη 
αἴθ 06 υβο οἰ απηρ νοὸὰ 15, δῇ 160. ἴῃ 
ΒΙ.2. ... ςορύ. Δ 6}. --- 7αἢ) αν., Β1,27 
οορύ. ἀΘΊΗ. τῶν φαρ. (5. ἘΘ.) ΩΞΞ φααίῃ- 
ναπάαηβ, ΒΙ,“7. χαὶ ἰδόντες, ὭΡ. χαὶ 
εἶδαν. ---- πιδέ. 7. ἤγαυ., ς. τελ. χ. ἅμ, 
ΒΗΠ.... 10, ν. σορύ. ἀοίῃ. ἅμι. 5. τελ. -- 
μνα τ, ΠΥ ὅτι ς., Ζιὰ τί Β, ὅτι ΒΡῚ,., 
αυδγ8 γ.: Μί. 9, 11. ἄπ μυς (διὰ τί). -- 

ΙΑΝΟ: Ἅ:. 98, -- 3, 18. 

Η. 7γηααμγμέαϊηι. --- 17: φ]. Μί, 9, 12. 
1,..ὅ,,31...-Ξ-- 18: οἱ. Με..9, 14. 11 5.58: 
- ζαἢ Εαν., καὶ οἷ, κ. οἱ τῶν, “. τῶν, 
οἱ μ. τῶν φ. (5. 16). --- Η. μρονδοεηΐ. 
-- 419: ρ]. Μί. 9, 16. 1,.. ὅ, 84."--- 
ὀγιμγααὶδ. 5. Μύ. 9, 15. -- πὰ ἐμαίθῖ : 
5. Μύ. 9, 16. 1,. ὅ, 84. ---- Η. ὀγωέμγα ἃ. 
-- 20: ρ]. Με. 9, 18.ὕ 1. ὅ, 8ὅ. --- ἔῃ 
γ4ἀϊπαμιμια ἄασα, ἐν ἐκ. τῇ ἡμέρᾳ, ς. ἐν 
ἐχείγαις τ. ἡμέραις. --- 21: ρ]. Μύ. 9, 
10. 1,. ὅ, 8ὅ. --- 22: υ. ἐπαΐα τὐν7δ, ὁ ὀ 
γέος Ὁ]. ς. --- σἰμέαπα, βλητέον -Ξ: 1,. ὅ, 
98: βλητέον υαπᾷ βάλλουσιν Ξε: Μι. 9, 17. 
-- 28: ἐπαίνῃσασσαηπ. δια- αὰ. παρα- 
πορεύεσϑαι. Ὕαὶ. 1.. θ6,1 (Μὲ. 12, ἢ. 
16,22. τ ιδυγαπάαη, ὁδοί) ποιοῦντες 
τ. ὁδο(ν)ποιεῖν. -- χάνι) απ (ΞΞΞ δηνάιαη - 
1. 0, 1): τέλλειν υπὰ τέλλογτες.---- 0: 
ὅ8 {πεῖ 18), δ. αὐτὸς. 5'΄ πὶ ρ 
Μα. 2, 1 εἰς. --- 206: ρ].1.. θ, 4 (Δ. 12, 
4): αϊηπάϊηι, Ὁ]. ΖΊ... μόγοις. γε]. ὅ, 40. 

ΞΞ- δ : ἀἀσοῖι; 5: 5: 5:9. 0. ον ὦ. 
Με. 6, 2 οἷο. --- πἷ; καὶ ([, ς) οὐχ. 

9, 1: ρ1. 1». θ., 6. (Μι.12,.9)..ΞΞ 2: 6]. 
1. 6, 7. --- μαϊἑαξαϊ, εἰ ((. Μ.). --- 9: 
91]. 1,.. 0, 8. .-- 4: ρ]. ππγ ἐλ τ υυῖ 
ῥυϊδίγαν, ἀπολέσαι 1..1......,. ἃς τ: ἀπο- 
χτεῖγαι (α]5ο ἐσ  εαε τ γον ὃ θ, 19. ἀπο-- 
χτεῖναι ἃ. ἀπολέσαι; δαοὰ 9, 31). --- 
6: 41.1.0, 11 (Μ. 12, 14)..-- ὅτ ἂ5 
Οαἰοϊζάϊα τ 1ὰ5 Ὗ Θτδ]ϊαβ (ᾳθ θη 7 μα άϊα α. 
ΤΙκζωπιάϊα). ϑΙθἢ 1.. 2, 4. --- 8: ὙΥυ. Ρ6- 
“δἰπηῦ ἀθῃ ὙΘΥ5 τηϊῦ «ζαλ ἐπώϊ δὲ. --- ἤγγα 
7). ϑοιαδηα, πὶ ᾶαζίαδηα (πΘΡ θη - ὅπ)α) 
σΘὈΠ Δ οὐ ψὶ6 (ἐρόϑηεῖϑ. ---- 10: 7αλ, Ὁ]. 4. 
χαὶ, αποίαᾳαοῦ δαΐοιῃ [,. --- ὅπ. θαρὶ πη 
πηϊῦ “Ψαΐ μνα οἴπθιι πθαθἢ γοσβὸ τϑεοι δον 
ἐμάϊ!ι ἐπάν, Ὁ]. ὅταν, οατα, Ὦ. ὅταν οὖν. 
πού 9: ἯΣ ΓΗ Ἐὔεασ εις 0; 121 666,:: 
απα Με. 9, 2. . 4. ἀν θυ ΔᾺΝ υΘυΟΝ 
(91). --- 14: ΓΡ ἯΙ θ, 18. (μ᾿. 5,.1)..- 
ἄτ (ἵνα) ... οἱ (ἕνα). ---- 15: εὐἰλϊ δ διδιια: 
οὉ. φῃγαηιδῆ. 5---ἰ θ᾿ ὅ ΔΆ φαϊαῖῖαα: 
ΒΟ... νοι. Καὶ ἐποίησεν τοῦς δώδεχα 
α. 14. χὰ δώδεχα: οὖς χαὶ ἀποεόλους 
ὠγόμασεν»), Απᾶτθ Ῥθρίπμθῃ Πρῶτον 
Σίμωνα. --- αΐέγιι5: Πέτρον (Πέτρος 
"ἥ; Ῥαίχαθ: ἐν) νῖθ 5. (8; 48:2 ΤΠ {π|91 
Ἐς .2,.,8.1.. 1, 19. .-- πω ἀδρθῃ 1,δ᾽ 5 
Ὁ: γο᾽5 Ἰαξόδιι ἃ. ἴδμαηη δι βυσοιθθῃ 
ἐμαηιηῖια τ. ὀγδίηγ. α. Ὠαῦ ἄθῃ Πδύϊν 
σοι 16. ἐοτέροξοῦζῃ ; ἃμάθιβ 18 (υρ]. θ, 9). 
--- ]1}αξδϑάινι, τοῦ Ἰ. (-[ αὐτοῦ: νρὶ. 1, 
10). --- Η. μιη7οβ ἴῃ ψιυη)ι8 σοἄπαοχ: 85. 
ἘἙ. 1, 18. --- 18: Η. πια ἐἐπαΐι. 5. Μί. 



ΜΑΈΟ. 8, 19. 

9, 2. 1.. 6, 1. --- ϑοίμιδπα,, Αοο., ἴῃ 10. 
δῦ: 5. Μο. 1,10 βίο. ---ἕ Καμπανοὶ ίδη, Ξε: 
Καναγίτην ς, ἃ. ἅδε. Καγαγναῖον. ---- 19: 

Γγεανδέδνι Ξε: ᾿Ισχαριώτην ς, [οϑυ]οΠΘῃ, 
τἂν [οατοῦ, οχαρεωϑ', Ἰσχαριωϑ. 5. 14, 
ΠΤ, ἢ, 18... 5. 11..8, 11. (ὐὑὐν.42,.4. 
18, 26. 14, 22. --- ἐρηρν φσαϊαά)α Πκ ΞῈ. 
πάλιν, 1.1}. ---- : ἤγαηὶ ἕνα: οὗ 
ἔπ αρ.. ΞΞΞΞ περὶ ΞΞ ἘΞΞΞΞ μπαὶ αὐτοῦ. --- 6. 17. 
απέμανάϊ, οἱ γρο. χαὶ οἱ λοιποὶ (ριδυ [δὶ 
λυ Ὁ. - πιο π ΕΠ 1.48. Π 5. 2.94. 
γρ!. 9, 84). --- 298: Ἡ. βαέαπα 8 8 αἰαηίη, 
ϑΌ. δοῦν ὦ ΞΞΞΙ ΜῈ. δι θο»]. 19: 9 7 οϑι. 
11, 14.: Με. 4, 16. νίοάον βαέαηαδβ. ὙΡ]. 
δίας Μι. 41, 49. οἰο. Βαγαῦδα(8) Μο. 
1ὅ, τ. 1. 18, 40. εἰς. ---- 27: ἐπαη (τότε) 
ἢ6] δὰ ρθη 4685 ρ]θί ἢ [ο]σᾷ. ἐμαηα. ---- 
29: φραϊολδϑ.:.:5. Ὁ. ὅν (Ὁ Ο. 1.2... 21 ᾿οἱό. 
--ὀ 29: αληιαν, τὸ πν. α. εἰς τὸ πν. ---- 
7ταυαυύνηέάϊε - ἁμαρτήματος, ἁμαρτίας, 
ς. χρίσεως (Ἰπάϊοι! Ὀγῖχ.), δπάτο χολα- 
σεως. --- 91: ρ]. 1,.. 8, 19. 20 (Μύ. 12, 
4θ). --- λάϊἑαπαδηα, καλοῦντες, φωγοὺνγ- 
τες ς, ζητοῦντες 4. --- 82: 9]. 1. 8, 20. 
-- 384: μὲ: ἴδου α. ἴδε: ον ἐν ̓ς ἀϊ- 
ἐμοὶ πὶθ 99..; ἀοοἢ 5. 92. -- Η. (ὰ 
76}: 5. Μί. δι 19. 
1: 16 μι ἔ, 'πὶ α΄. ἃ. Τ,. --- σαϊδηιι 

ΕΣ ᾿συνήχϑη(σαν), συγ(αγ)άγεται, συνγ- 
ἐέάθεσι: συνέρχονται. --- Ἡ. σαϊζοϊέαη, 

. φαφέαπ (ΞΞΞ ἡαφχροαίὑδπη 1). --- 2: ὅη 
τὶ ὕτεβει ἀ85 νουπουρθῃά. ἔηι 7). -- ὃ: 
7ηάϊυα [. ἃπ5 Τ΄. 8, ὅ. δίοιῃ. Μι. 18, 8. 
- ὅ; Απηπηιαγιέϊ,- ΚΡ ΆΒΕΙΤΗ Ἄλλο ΝΟ 
ἄντ. χαὶ ἄλλο, ἄλλα. --- Ἡ. “ιεαϊηαιαηι- 
μια: 8. 10. -- αὐωυράϊσοβ αἰγεπόδ, βάϑος 
(τῆς) γῆς, Ὁ. βάϑος τὴν γῆν. -- 0: κε 
Δ τι. ὠντϊηπαπαϊο τες ς. Ἡλίου δὲ ἀνα- 
τείλαντος, αἴθ ἄρτ. χαὺ ὅτε ἀν. ὁ οἷ -- 
8: ἐδη..-. ἄδι. .Ἱ ἀὐι- ἕν Τος ἔν 0 Ἔν, 
ΒΟΙΗ͂Ι. εἰς ὅταν εἶς. . δὲ (0 Ὁ]. ἕν. 
Εν Δ δ» )ελπέξον θὲ κάμαβανιἀϑὴα ΞξΞ ΞΞ 9. 
ΕΣ 18. 1,14, 86. ἄω Πάτλϑ)γαη. --- Ί10: 
Τῶι θέε, -- ς. ὅτε δὲ. ---ὀ 11: Ἡ. σα- 
7μξδη. τυρὶ. 80. --- 14: Ἡ. βαϊαπά5... 
βαϊις. 1ὅ. (αἰαάα (ΞΞΞ Με. 4, 31. 32.), 
δ αϊαγι Ξε: 18. 20., Αυὐχέϊν 2 Ο. 9, 0. --- 
ΛΟ ΎΗ σὴν ΟΣ, υν -υὐῦ  ΞΞΞῚΣ 8..12) 
ηπά. Οὗτοι δὲ εἷσιν οἱ γουϊαπρὺ «4. ἐδ. 
᾿ἐπαῖὶ υ. υἱρ πὶο 18. 20. ἃ. 10. --- ὧν- 
βαγ)αηδ, τὰν οἰηΐρθ Τδῦ. πορ] σΘηΐθσ. --- 
10: Η. “αι ΜΛ Μωκπαῖ. τμάϊ: καὶ οὗτοι 
εἶσιν ὁμ. οὗ: 150 «. ἐἢ ἀὲ [. “ωμιαί. ἐπάϊ: 
5. 15. 18. 20. ---ὀ 1417: ναυγέϊηξ, ῥίζαν τΞ-Ξ 
θ. 1,. 8, 18. οἷο. --- 18: ἐμάϊΞΞ ε. οὗτοι, 

δ ἀ: ῦ, ἡν 001 

ἃ. ἅδε. ἄλλοι. ---- 19: ἰἰδαϊηπάϊε, αἰῶνος, 
βέου, νἱΐαθ, νἱούμ8. --- αγηιανΖϑίηϑ, ἀπάτη: 
αὐαίγ ον Ἵ ---- σαθοῖηβ, πλούτου, "ἢ 
μου, [ἀΘοᾺ]1. --- ἐπμάϊ.. .. ἴυι ἔγτι8 ἔ, 'Β:: 
-- 21: ρ]. μα: 5; 6:1, Ὁ, 18. Ὁ» Ἀ᾽ 
ανιάλτε: ἀὰ5 φυγοῖθθ σβύσ ομθη. -- Ἡ, ἤω- 
δαγηπαέαϊι ὦ - 5. -ἴη Μι. ὅ, 15. 1,. 8, 16. 
-- 22: 9}. 1.. 8, 17. Μι. 10, 20. --- ἐμα- 
ἐεΐ πε: ὅ ἐὰν μὴ, ἐὰν μὴ, ἐὰν μὴ ἵνα, εἰ 
μὴ ἵνα, ἀλλ ἵνα. --- σαϑαίνπι)άϊαάει 
(φαγερώϑη). .« ψυϊξιωιῖ, ναΐγεπάϊ (εὶς 
φαγερὸν ἔλθη, φανερωθῇ πὶθ 2 Ο. 4, 
11). --ὀ 429: λάιι) απάδηα.- 5. 9. --- 24: 
πὐαξ, Ξε: 2 Ο.. 10. 18. -- ἢ. σαϊάμδ- 
7απάαηι, οὐθἀθηύίθαβ, 4. ἅρτ. τοῖς ἀχούου- 
σιν, ἀδ5 Δπάγθη ρ81}2 ἔ. --- 20: ρ]. 1,. 8, 
18. (Μὐ. 18:12: 25, 29). --- 28: : γι οὐ 
Καυιγηῖξ: πλήρη() σῖτον, πλήρης (ὁ) σῖ-- 
τος οἷο. Οὐ ἡωζίοί (πὶθ 1,. θ, 46) ἢ οὔδν 
ιιἰίδη ὃ --- 80: (ρ]. 1. 19, 18. Μί. 18, 
91). --- 91 : ηγγι {Ἷ, μιχρότερον, ΤῊΪΠ118, 
μικρότερος, ταῖποτ. -- 982: ὠῇ εαάδάμ, 
ὑπὸ τὴν σχιὰν (αῇ [Καᾶπ). -- 38: Η, 
βαμϑ) η, ΞΞΞ.Τ,.. 8, 1ὅ. 8. 96, 60.: 2 Ἴτα. 2, 
14. --- 86; ρ]. 1.. 8, 22 (με. 8, 18). --- 
7άϊυϊβ Πιααϊῖδ: 5. 1.. 15, 1δὅ, 19, 12. --- 
96: 9]. Μύ. 8, 23. -- 87: ρ]. Μύ. 8, 2ὅ. 
Τ,...8,.24.-- 89: 61. Μ|ι. 8;.20. 1... 8,22. 
-- 40: ρ]. 1,. 8, 25. .--- 41: 61]. 1.. 8, 25. 
Μι..8, 97. 

ὅ, 1: σααααγδηδ: 5. Μίι. 8, 28. οἰο. --- 
Ὁ ΡΙ  ΤνΘ. 7: ΟΜ 8. θυ ΞΘ δῈ ἘΡ δὐθὶ 
αμγα)ονι (Ὁ. τηοπαπηθηίο). --- 4: ροἹ. Τ'. 
8, 29: δἰ μαγηαδαηα)δηι 7α], Κδέοιδ απ) δηι. 
- σαξαπιλαη, ἃ. ᾿.. σαδίπάαη (4. δησαι). 
-- ὅδ: παϊέαπι: γ6]. Μύ. θ, 18 οἔο. 1,. 8, 
ἡ.-- 96: Η. φαϑβαϊ)ϑαϊῃυαηά. - ἐδαη, 
6: δὲ; ἃ: με χα ἘΞ 91. ΝΜ 8; 59: 
1. 8, 28. --- 9: ΤἸαίραίδη, (λεγεών, λε- 
γιώνγ) ΞξξΞ ὅ; 1,. 8,90. λάνγ)ή8. .:3- 10: 
εἰϑανγ 6 δὲ. --- 11: παίγάα “υοϊηξ : ἀγέλη 

. μεγάλη α. μεγαλη πόλλῶν, μεγάλων 
πολλῶν, ξ. δ ΚΙ... 06. Ψρ]. 1.. 8, 
ΕΥᾺ (ἑκαγιον) Μίύ. 8, 30 πολλῶν). -- αἱ 
(πρός): 1.. 8, 92. ἕω (ἐν). Μὶ]ὶ. 8, 1 οἱο. 
- αἰϊδός͵, πάντες Ὁ]. «., απίνογία, ἃ. --- 
48: ειϑϊάμδίάα: ἐπέτρεψεν α. ἔπεμψεν: 
5. Μί. 8, 91, 27, ὅ8. εἰς. --- ὠπλγαϊη) αν8 
ἴῃ ἄθηῃ Ἰθύζύθῃ Βαοηβύ. νουϊθύχὺ. Υρὶ. Μίύ. 
8, 92. Ι,. 8, 33. -- 14: ἐπ δ [νοΐπα -ΞΞ 
τοὺς χοίρους ς., ἃ. ἅδν. αὐτούς. --- ξυᾶ- 
γον: Ὑ]. Τ.. 8, 338. ΜΙ. 8, 38. 84. --- 
1δ: νρ]. 1.. 8, 835. Μί. 8, 84. ---ὀ 17: 6]. 
Ι,.. 8, 87. Μί. 8, 84 (μι. 26). ---- - 18: 6]. 
Π58:.985-αὐ 40: 0].}1): 8:99. ΞΞΞ 21: 

99. 
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91]. 1.. 8, 41. Μύ. 9, 1. -- Η. γωωνγα : νρ]. 

1...9, 47 (7, 9:2). Μι. 11,.10. --- 22: 9]. 
1,..8, 41. Μί. 9, 8. --- Η. υ αοΐγιι. --- 
28: ρ]. 1.. 8, 42. ΜΙ. 9, 18. ---ὀ 24: ρ].1.. 
8; 42. Δῖν: 9: 49..Ξ-. Ὁ 2555 οἹ. 1. .8, 48. 
Μύ. 9, 20. --- δόξφιάα ... μαδάϊάα.: γρὶ]. 

Τ,.. 8; 48. --- 20: ρ]. 1.. 8, 44. ΜΊ. 9, 20. 
-- 27: 9]. 1,.. 8, 44. Μί. 9, 20. -- 28: 
α]. Μι. 9, 91. ---ὀὀ 29: 9].1,. 8, 44. --- 
90: 1.5..Ὁ.--. 91: ρ]. 1. 8, 46. --- 
99: ρ]. 1.. 8, 47. --- 84: 6]. 1,. 8, 48 (ἴῃ 
φαυαένἐ}}α). Μί. 9, 22. --- δ. ΟΜ. 
ὁ δὲ Ἰησοῦς. --- 38: 9].1,. 8, 49 (Ναί, 
ἐμαη). ---- 96: ρἹ. 1.8, ὅ0. ---- 87: κοἹ. 
1.. 8, δ1. -- Η. αὖη ον. 5. 9, 8. 2. ὅ, 

ΟΕ δ 8, δ. οὐο. τ ἐδ: αὐτῶν ἴ. (65 
[οΙσὲ αὐτῷ οἀ. μετ᾽ αὐτοῦ). --- Ἰακοδὲς 
(Ξοηβὺ ἴαμδϑάμι5): 5. 15, 40. 8,17. 1, 16. 
-- 38: 81. Τη..,8; 2, Με. 9, 23. --- σα- 
ζάϊεϊ «0. ἔρχεται. --- 89: 9]. 1.. 8, ὅ2. 
Μύ. 9, 44. --- 40: ΟΣ, 8; 55. εἰς Μὰ 
9, 25. .---- 41: 9]. 1,. 8, ὕά. --- 42: 9]. 
Ἐς 8:90: ΜΕ. 9..,2ὅ.-Ξ ὐ 49»9}.. 1 .8,.88. 

6, 1: οἹ. 1.. ά, 10. (Μ{. 18, 84). ---ὀ 2: 
91. 1. 4,22. --- (ιδϑαίο (ἀ αν) ἅτ αηη Ὁ 
8. 2,28, Μί. 2, 27. οἷο. --- Η. (γηασόρ ὁ ΞΞ 
Ζι 0; θέ ΔΙ ΟΣ, ἀν οἰδ:.--Ξ ἠδὲ 7 1: 
[εηδ: :, 1.2},--- 5.5 81.1,. 4, 42. 4. 0, 
42. --- Ἰαμόδα 7. ἴω (Ιωσὴ ς., ἃ. ἃδτ. 
ἸΙωσῆτος α. Ιωσηφ) Τ) αὖ. πδοἢ ἀδιίαοϊιοῖν 
Βγϑῦομθ (5. χὰ 4. 8, 94), ἄδηβθθθη ρ]θίοῃ 
Ἰωάϊηβ 7. δοϊηιδνυῖδ. Ὑ αἱ. 8, 160---18, --- 
4: 6]. 1.. 4, 24 (.. 4, 44). --- Τ: ρ].1.. 9, 
1 (Μύ. 10, 1). --- ἐμ. ἐναϊγ -ἰ- μαϑητάς 
ὭΡ. - ἐναηβ μυαργζιμῖι. ΞΑΒ. δύο δύο 
(ἐυαπς ἐυαγφοῖι 11), Ὁ. ἀνὰ ΠΑΡ ΡΘΙ ὈΪΠΟ5 
4... δῖποβ 800. --- 8: 6]. 1.,. 9, 3 (Μύ. 10, 
δ“ οἷ.. .ηἴϊ: ἡκωρούνκιδθρ, 9: 9]. 

1. 9, 3 (με. 10, 10). -- 10:5.1,..10}.9; 4. 
(μι. 10, 11.) --- Η. ὠεσασσασσίέθ. ---- 
ἀν 6]..1,...9, ὅ (Μ..10,.14. 15)... --- π. 
γυὴ ἢ αν) αἴτια. ---- ὠὐνἀαγὸ ΞΞΞ ἴ, 28. ---- Η. 
Θαινηνακιν 7αηι (σοτηον δ : 8): ες πε νθ, 29; 
- 14: Η. Ζομανῖὶς: πὶ 20. 21. Ἠδ- 
τοὰϊβ: 5. 1.. 9, 7. --- (ὰ ἀάιρ)απάς-: ὁ 
βαπτίζων, ςὨ.. πῶ βαπτίστης: 5. 24. ---- 

16: γαύ,γέέιε: 5. Μι. 10, 41. οἰο. --- 16: 
ἷν ν 6.}0..-- 17: οἱ; 7,.., 19 (Μὲ: 1.4, 
3. 42). --- ἀνιᾷ γαϊμεϊς (ΞΞΞ 7, 10) ΞξξΞ ἕξ 
αἰδὶς (9, 41). --- Μαίνδαϊααϊης (ΞΞΞ 22.), 
δ5 ἄθιη 815. ΝΌΠ. Βοἀδομύθῃ ρου. Αοο. 
Ἡρωδιάδα ΒΘὈΠ]ἀού, νῖθ 1. 8, 19. Πέγό- 
αϊακοῖη, ἃὰ5 Ἡρωδιαδός, ἀθ Ἠογοάϊδαε; 
ἀδρ. 19. Πέγδαϊα ἃὰ5. ἫἩ ρωδιάς. ὙΠ]. 
Τὶδαίϊγϊασάι α. -ὁ (4. θ, 28. 1), Τγάιασάϊς 

ΜΑΈΟ. ὅ, 22, --- 7, ὃ. 

( 6. 2,12). Μρὶ. δύο αγΐα, -ἰζηι5, Βέ- 
ἐμαπῖα, -ἴν (8. 22) οἷο. --- 19: Ἡ. 
5011(06) ΒαΡθῃ λεγοάϊαϊπαΐδυον, ΟΥ̓Δ 
Τηγ Πέγδαϊαβ βάϊδυδγν' ἀθαξοίθ, οΡρ]. νὸν 
(ὠμοσεν) Π886 5ἰδπηᾷ (23.), οβμδ]Ὁ τηϑῃ 
οἷπ ἈΠΘΥ 656 165 ψυνέγαη, (άϊ [νδν' (Δα [141811) 
ΠΘΌ6η (νέγαπ, {υδγάώϊάα (Βοποτᾶτ6) 8ῃ- 
βοίζίθβ. Ὑοβ λογδαϊαάα εἰδυδγ ἀπά ΟᾺΥ 
Ὁρρϑβέγ᾽ 5 ἡϑγοάϊα παὶξ ὑοὐ (τοι «δὲ βαη" ἃ. 
ναγαπ 1) οἄθυ δίῃ ἀξέϊ, μυδν (Μύ. 20, 72. 
ηυϊέδ, αἰέπα (ν.} τούϊζθθ πἰομὲ ; λόγδαϊα 
υ ἀϊδυδγν ἃπάοτὸ ἃπὶ τθηϊρβίθπ ἀπᾶ οἱδύ 
σαΐθη δίπη: υάϊμναγανη ἄτα,  ογάθυθθῃ 
ΒΟ ὔγθη “, 485 510} βοῃῃ ζυίβομϑη ἐγέ- 
Ζχειν ([ουύρυο!]θἢ) ἃ. ἱπΠ1α1δγὶ δύ} ]]θ. Ο6- 
ὈΠάρὺ ψᾶγθ 65 σὶρ νάϊ αίγμυλαη, (686 
αν, ΥΥ οἱὺ, ταΐβῃ), ἃσ5. υδώ Κυάη)αη (ἸΔπιθη- 
[411}, σοί. υάϊέα)α τὰ ἃρβ8. υδάϊαορα 
([δοΐπαβ, 566115), υεώέέξέο (ἰταοαπαϊ8), 
υϑώΜέα (ἰτασαπάυ5), υφά(ο.) ἃ (ταϊ[οτῖα8 
ΘΟΠΙῸ15), υθώ «0 (τα. το] ααϊδ6), υφάϊαπα 
(ὑδῖτῶ ΒοΙ[Ὁ1115), σνυεώϑροιϊί (παπέϊαπι ἰη- 
δα 2}, 814. εὐὲ ιν α (ποἔα5) οέο. 85 
Αοὐμίβομθ ὈΠάθύ νοη νυάϊ- ποίξοσ να7α- 
1677 (Ἢ (τὶθ ναϊα Μόν) αη})., πὶ ἃρ8. νὸπ 
νυϑά ποῖον νἄνα, νᾶ, ἃ. τυέιτυο. ὙΘσΘῃ 
ἀον ΤΠοθογβθύζαηρ' σου ἐγέχειν ἄστγοι υάΐ- 
ϑυαγαη υρ]. Μο. 10, 24. 14, 71. ὅ, 18. 
Μι..8ς.26...10...4..99. 4 Ὁ 15 980 δ. 
2,.41..6..5. 15. ΜΘ μ ΡῸ  πὴ 25: 
20:-Ἡ. Πόυδα ὧι, ΞΞΕΙΘά - Τρῖθυ Ὁ γα]: 14. 
-- 91:Ἡ. . ναύχέμαιβ ἄασδ σανὲῖδ. 
---ὀ 22: Η. ἀαινδέαγ, ποζὰ Ὀρρϑύ. πἰ οὐδ 
Βοτηθσκύ. -- Πδγδαϊααίης.: αὐτῆς (α. αὖ- 
τοῦ) τῆς Ἧ. -- 7αἢ σαϊοϊξαναοίηῃ, -ε-- 5. 
ἀρεσάσης ς. --- 24: (αὶ Ἡ.: 5. 238. 1,. 1, 
29. ἢ, 12. -- ἰῇ. ἀάιωμρ) απαϊῃηϑ : τοῦ 
βαπτίζοντος α. βαπτιστοῦ: 5. 14.--- 26: 
ψιυιβάϊυ φυϊιμγυυδ, τοι ο]ϑἱ ομρρ 
ΒΟΥ. --- 27: Η. ῥραϊκιιζαξων απαδαιέξ - 
σπεχουλατορα, 1). σπαιχουλατοραν: 
8,150 “ραϊρωαίτα" α ῃ, ἀπ αδάινέῃ, Ἱ ---- μάτι- 
δὲ, ὃς -- ἐν πέγαχι (ΟΖ...) ΞξξΞ απα 
γιέ (25. 28.). ---ὀ 80: δ]. Ἃ ι 10.»-- 
αἰζαέα 7αἤ, ΞΞΕ ς. πάντα χαΐ. ---- ἨϊοΠ8Οἢ 
Τοκο Ρ15 ὅ3. (48: ἠαυδγέμα Ἵ) --- δ: 
Η. ἀιαΐδητυτη, “ΟΥΡΟΥ 1,ὅ. ἃ. ὕρρ. 
πο ἢ ὐβ ΔΗΠΊΘΙΚΘΗ. --- ὅδ; δαέγαη, φέρειν, 
περι-, προς-, ἐπι-. --- ὅθ: ρ]. Ι,. 6, 19. 
(Με. 14, 360.) --- Η. ἀπα ϑασ α, ἀγοραῖς 
Ὡς πλατείαις (5. Μι. 6, 3.), ἴῃ ἔοτο οὖ ἰπ 
ῬΙαίθὶβ ἃΥ, ἔ. ο. 

4.9: λα. γὰρ, δαίθπι 806. --- ἰὐέα 
(τυχνὰ): πυγμῇ ΞΑΒ, πυχμὴ Ὦ, ρυρ!ο 
6, Ραμ ἃ. τποτηθηΐο ἰύ., [ὈΡΪΠ48., ΟΥΘΌΓΪΟ, 
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Ῥτὶαβ οὐθῦτο, ἰθάθϊο,, ἰηύθη 8, πη] εἰ5 νἱοὶ- 
Ρα5. --- 4: ἀαμρ)απά α ὃ--- ὅ: Τηαϊιγδν 
παν, Ἔπειτα (χα), Εἶτα, Καί. --- ἐὐα- 
ἐπυαπαπάϊζηι: ς. ἀνίπτοις, ἃ. ἀντ. κοιναῖς, 
δοταμηαηῖθα5, ἱπαπηπαϊβ ἃ. χοιν. χ. ἀνέπ- 
τοις. --- 10: μὰ γαϊμέϊδ. 5. 6, 17 οἷο. 
-- ἐμείηα, σου ἔ. 1)... μοϊπαηιηια ἃ. (πὶ 

ἔ, ἱτπὰ ατ. ὰ. Π.. -- 11: (οημαριηα, Ὁ]. ἴῃ 
0,86, ἢ, ἱπ ΞΑΒν. ---ὀ 12: “ψαΐ "ἱ.- Καὶ 

οὐχέτι, Οὐχέτι, Οὐκ ἐν. --- [εἰνναπιηνα Ὁ]. 
ἴῃ ΞἌν, (οὺμάϊ Ὁ]. ἴπ ςΑ. --- 18: απα- 
διιριάϊ ἐγὼν απαζιἰἠιιε.)., 50. ἀπαβίμα 
(3), 5.1 0. 11, ὁ : απαζαῖλι απαδιιιΐηϑ. 
- 14: Η. αἴϊα 5ι. αζίγα, πάλιν. ---- 18: 
50. ναϊμέδ, ΤῊΒΒ. ναϊδέ (σὰ ἕηνησασ- 
φαπα δ). Ὑ8]. ηἱ ναΐῃέβ 1. 8, ὅ4. 1 6. 10, 
19. 9ὴῃ. 7.119. 13. 2:: οὐ διαῦμξ ΜῈ. 10, 
20. α. 6, 8. 16. --- ὧϑ πιά. ἔκ. τ. ἀ., 
ς. ἐξ (ΞΞξ ἀπ᾿) αὐτοῦ. --- 10: Πάτι8) ατ- 

Σ αφν » 8. 4, 9 οἷο. --- 18: [᾿΄. Ξαρί, ἀϊ6 
ΒΘὮΓ ΘΙ] ΟΠΘη6. [6116 ζΖϑῖρθ ἐπυϊέαηδ. 
γε: 23.:Ὁ. 11.19:.25..12..6. 1.2; -αἰυνᾶδ 
Μο. 7, 22. ---ὀ 19: γαπγάϊηοιε - Ὁ. χκα-- 
ϑαρίζει, ποάστοῃ ὕρρ᾽5Β ἀβραρρτέμ, ἔῃ 
σαϊγάϊηφίε, (οἄον 7αἢ σαΐν 7) ἀππηδίῃίρ 
πα. Ὁ. ἅδτ. χαϑαρίζων, ς. -ἰζον. ὙΕ]. 
Ι,. 1, 68. --- 28: Η. σαν αηιαϊη)αη.: 5. 
15. 18. 90. ---ὀ 24: πὲ πιαλέα ΞΞ γυὶ πα ἐδ 
υαϑ Ὁ οὐδὺ σαζάινοφη)αι ΝΣ Ὧυϑ8ι. ΜΙ 8; 9} 
--ὀ ῴἀἐκζ5: γαίέϊβ ΞΞΞ ς. γὰρ. ΞΦΗ δέει η. 

-- 26: γαθωΐ-ἐῆ. (Ὁ ἔν. Ξε ς. Ἦν δὲ ἡ 
γ. --- ὅ0. βαιγηῖ) γυηϊκίϑκα, Τὺ. βαιο- 
γαϊγηγίδια, 8. ἃ. Ζ. βαμναϊγυηηλίδία. 
συροφοινέχισσα, συροφοίγισσα, συρα- 
φοινιχισσα, συραφοιγισσα, φυνισσα, 
φοινισσὰα εἴα. Ὀρρϑβέγ. βιίϑῃῦ ἀδυίη ϑαύώνίηϊ 
(484. -ἦηα, τηΒά. -ἴγν, -ὄγυη6) Εἰ μηϊζὶ ἢ α. --- 
27: ΕἸ. ΛίαρῦΞ-: Ἐ,. 4.4...48,18.90: λἰώϊ 
Μο.8,14. Με. θ,11 οἰο.--- 28: ἕηιηλα ἔ. τα 
6τ. ἃ. 1... --- )αἢ, άωξ, ς. καὶ γὰρ, Ὁ.Ῥο. 
ἀλλὰ χαί. --- ιριάαγὸ Ξξεθ, 11. --- Ἡ. 
εγαμῆ υδηι. 5. Τ.. 10, 21 οἰο. --- Ἢ 80: δὲ- 
φαΐ τιυϊνοϊ δη οἷς., ὙΥ οὐ ο] 6 Ξε ς. (τὴν 
ϑυγατέρα). --- 81: 7. )αἢ .5. ΞΞΞ ὅ. -- 
92: Η. λαπάαιι. --- 88: Η. (ρευαπάξ: 
5. 8, 28. --- 86: ὅ8 ὅηι τεξ αὐτὸς αὐτοῖς 
ς., ἃ. ἅδτ. αὐτοῖς αὐτὸς οἰο. --- ηιάϊ8 
ἐμαϊηηια : οὐ 60 Δι ρ] 185 γ., ὑδηΐο πη8Ρ185 ἃ. 

8, 1: ἐπαπ: δὲ ΠᾶΡο, ταῖς (ἐμάζιηι ἢ) ἡ: 
ΞΑΒν. - αὐἴίγτα αἕ ἤ. ηι., πάλιν π. ὄχλ. ὅ., 
πάλ. ὅ. π. παμπδλλοῦ ὄχ. παλ. παμπ. 
-ς υἱ(αιιά οί ενν παϑαηάαηι: ὄντος. 
ἐχόντων, οἴεύ... Βαθογθηύ, --- 8: ΠΡ 
γγυεθγυ ΞΞΞ ς΄. Ἡχδιαιια -- 4: ζναβ, τις ὧδὲ 
ΞΑΒν, ἢ. Π 806... -- 6: )αἢ, χαὶῖ. ΟΡ Υ... 

μς. 1. 008 

--- αἰαρτά. γαΐω": 5. 48. Μι. 9, 10. οίο. 
- 7: ἐμαηε.- ταῦτα, αὐτά {.-ἘΘΉΘΞΌΥΧ... 
--- 8: μῃγοϊάανϑ τες 20. ; 19: ζάϊγ) ὅτι 
(κοφίνους). --- 9: ἐμάϊ πα απο (ΞΞ 
οἱ φάγοντες ς.): Κύππέθ ὅποι ἐλὲχέ πιαΐ- 
)7απααπδ βθῖὶη. --- 10; Ἡ. φτιασφάααίαη : 
μαγδαλαν, μαγδαλα, μελεγαδα, μα- 
γαϑα, ταλρίάδη, τηᾶροάδιῃ, τηᾶρᾶα; ς ἀν. 
δαλμανουϑα, Β. βαλμανὀυνβαιὶ -- 12: 
ἐχυὶϑ ἴ. ΒΙ). -- Η. ἑαΐζνιο - ἑάϊζη 5 Ἱ 5. 4. 10, 
41. -- 15: ὁὲ.- Ο. χαὺ, ο. οὐ. Υ941.Μύ. 9,30. 
6. ὅ,06: (2.) 2 Τιι. 8,1. --- 16: μλαδαηι, ς. 
ἔχομεν, ἃ. ἀντ. ἔχουσιν, εἴχαν, Βα οΥοηύ. 
- 17: ει: ς. ἔτι (ν. δάμπαο) συγίετε; 
ὅτι ἃ. οὕτω. --Θ 20: λίαάϊδαης, ἄρτους 

Ὁ]: ΟΜν., ἔ. ΞΑΒΌλ. ---ὀ 22: Ἡ. Βοίδα- 
μη - βηϑαγνιαν Ὦ..., βηϑσαιδὰαν ςΑΒ., 
βηϑσαιδὰ Οον..., βησσαιδὰ 41., θεείαϊ- 
ἀἀπὶ, μὰ: Ἔξ. 1, ἋΣ -ΕΙΣ 98 αἰϊαρ)ανιᾶς 
απα: 5. θ. Με. 9, 16 οὐο. --- (οὐηόε: αὖ- 
τοῦ ΑΚτν...; αὐτῷ ΒΠ8Ρο. --- σα-τ- 

μνα- (ἐπυὶ ε΄. ὄνα- ὠς σα. ἡὐδι, ἔδάϊ ἄνω 
φα!. -- ἐδ: αῇγα σα. υ.: ἀπεχατεσ- 
τ(άϑγη, τοιἀξαξα5 δἰ (οἱ δας 4.) θον.. οὰ- 
ταὐιβ οἰῦ ἃ. ΥἹΈ]. αὔγα φαδδέοϊέ!, ἀπο- 
χαϑιστάγαι, το[εἰτξαοὺ (9, 12), αὐίγα μαΐ- 
ἐάϊηα ἐπῖ;, ἀντικαλέσωσιν, τοϊπνϊ οηΐ, 
ἰξοεατη ἐθ ἴηγ., ἰηνίοοθια νοσθηΐ ἰ6. -- αἷ- 

ἴαη5: (ἄγπαντας α. (ἄγπαντα. ---ὀ 26: 
Η. συδἱ!8 α. υοἤδα. --- τοῦ. . «εὖ: μηδὲ... 
μηδέ... τα 41: Ἡ. νεῆξα. --- υἵμαι-: 
5: 9. 15. 20. --- 28: ἄἀϊηπαηα ΞΞΞ ς. 
ἕγα, ἃ. ἅδε. ὡς ἕνα, ὅτι εἷς. --- 29: ρ]. 
ΤῊ 9. 30. 215 (Δ, 16, 18. 2θ). --ὀ 31: 
Παῖϊ α. {πιϊα5 ἐξ: 5. 1.. 9, 44. 1. 12, 84. 
2 Ὁ. ὅ, 10. Ὑε]. ηιαλές Μο. 14, ὅ. εἰ 8, 
4. 10, 35. Με. 7, 24. --- 984: 9]. 1..ὄ 9, 
28 (Μύ. 16, 21). --- 86: 6]. 7. 15, 25. 
-- σωπαδ)ι. ς. οὕτος σώσει, αἰυαφ- 
φσδίγδη8 δὼ σανπαδ)ιέθ. --- 86: εἴ. 1,.,9, 
24, 26 (Δ. 10, 26). --- λαδαϊ σασεὶραϊεῃ, 
(σερϑήσῃ, -αἰς Ἰπογαύαβ ἔπουϊδ, Ἰπογθύατ) : 
00. φαφεῖρ άϊ ἀραμῶ ἄοοι σα ίοϊλεμοὶ ἐἢ. 
- 38: ρ]. 1. 9, 26 (Δι. 10, 38). 

9,1: ἐμάϊ ἐζέ 50. ἔχοὶ ΞΞ--: οἰζοὶ: 1,. 8, 1. 
οὐ ας 6. 18. 8... 2. ΜῈ Ὲ ὙέΡ 8 
{ Τιι. 1, 10. (ἐλάϊοὶ, οἵ), (ὦ ἐφὲ Μί. ὅ, 
82 οἱο. -- 2: οἷ. 1,. 9, 28. (π Κ ΞΞ Μο. 
9,419. θύς:)δ. δὲ 0. 8 (απα). -- 83: υὲ 
Μιάϊυξ, ΞΑὉ δοῦν. ὡς χιών, Οἡρ. ὡς τὸ 
φῶς, ἔ. ρατα ΒΟΙ᾽ 21. ἀκ. [ΔἘ 60}. [γγ-. δίῃ. 
ἅττη. --- ὅ: ρ].1.. 9, 335. (Μι..17,.4.: 
ϑαυαύν 17 ἀΐηια. - θ: νόου α. ὠδασίαάϊ 
Ξε ς. ἦσαν γὰρ ἔχφοβοι (ἐμφοβοι Κ'). 
-- 7: ρ]. 1.. 9, 34. 95 (Δ. 17, δ). -- 
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ἕηι, 1.. 9, 84. ὕη8. ---- 8: ρ]. 1. 9, 36 (1. 
17,9). --- ΗΠ. αὐ οἴ: 5. ὅ,8 7 οἷο. --- αἴγα, 
ΞΒ}. εἰ μὴ, ἃ. ἄντ. ἀλλὰ. --- 11: {Ππ8: 
ὅτι, δ τι (ψυϊᾷ ετρο), τί, πῶς, πῶς οὗν. 
--- Ηοϊδα 55 υϊὲ. 5. 12. 18. Μι. 27, 49 
οὐο. τ΄ αγίνα φαδόέοιεἶ: 5. 8, 25. --- 18: 
Ἡ. 7 50. χαΐ (}α]ιοῖλας 1). ῬοΟΒ 7. ἐμα- 
πα (οίέϊς (οὔχετι) Τ'. 16,19. 21. --- 10: 
ἐι. δόμαγ)αηδ τες ς. τοὺς γ0 τὰν τῷ - 
ἐπάζηι ΞΞ ς. αὐτοῦς, ΑΟΜ. . ἑαυτούς, 
ἃ. ἅδε. αὐτούς, Ὁ. ἐν ὑμίξιν ΞΞ-Ξ- γ. ἰμύθυ 
γόε. τ Οὃὅ17: δ. ΤΡ 9.9. Οἴι. 1.2: 14). -- 
«πάπα ) απ : . δναίῇ, τε: Ξ-Ξ δ᾿ ἀποῦρι- 
ϑεὶς ... εἶπεν. --- 18: ῥοίγιαη8 --- αὐτοῦ 
ΟΣ Ἢ μϑαν οὐ δήηα. --- 19: Ἡ. πῇ 
ὃς (μἱομὺ 18) Ξξξξ ὁ δὲ. --- 20: Η. υαἱ- 
υ͵ἱδοϊάα, Τιδῦ. Ι456η νϑ]νίηοᾶδ: οὉ ναΐυ- 
πόάᾶα Ἱ 29: ἐπμαία (πὰ ὈΚΜΤ)... 
ΣῪ ΡΘῚ5 [6 10) Ξξξξ Μο. 10, 40. 12, 38. 9, 
10. 1. 11, 24. ῬΗ]. 1, 29, 2 Ο. 7, 11. Ἑ. 
ἜΘ - 13:9: ἴδ Ἡνάϊυα, τὸ τί ἄν. 

 γαθάϊ: εἢ εἴ τι» Τ τὸ εἴτι: --- πιασοῖϑ, 
ς. δύνασει. --- σαϊάιιδγαπ., πιστεῦσαι 
(απ ἃ. 4. 865. 4150 πίομύ 1,Δ᾽5 πιξφῶσαι ") 
ΦΑΡΔΡο, ἔθ! ΒΟΙ,Ζ Ρο Καὶ Κορύ διῖτῃ δεϑίῃ. 
ἈΥΤ. --- 20: (απιαίῇ, γ.: 5. 10. ὅ, ἀπο Ῥοὲ 
- τῆ α. ἐΠεῦιξξξ τὸ πΚ. τὸ: ς. --- 26: 
8]. ΤΠ. 9.4 0 Μ|5 1 Ὁ- 18). τ ὅμα --- ς᾿Αἃ. 
αὐτόν. --- 28: ἄμ Πυδ, ὃ τι (ὅτι ς), διὰ 
τί: 5. 1,. 9, 49, --- Ἡ. ηἠιαϊέοφαιυγ. ---- ἰὐϑαγ. 
ἐμαπα: Τ,. 9,43. ἐμαριηια. Ὑ 4]. Μο. 9, 98, 

29: 9]. 1,.. 9, 48 (ὀταδηι). ---- 91 : ρ]. 
δ ὩΣ 48. (λυ. 4Ἶ, 22). --- ἐπγτα)ίη, ἀασα 
ΞξΞ ς. τῇ τρίτῃ ἡμέρη. --- 982: 91.1,. 9, 
45.-- ὀ 94: Νοῇ ἀν (18 ηὐ [Ὁ [8 10 ἄτιζ. 
- 1165 πιάϊ[ξ α. ---- υδὲ (οἴδὐ δθοάν.), 
ππτ 10. γένηται: Τ,..9, 40. εἴη, ΜῈ. 18; 1: 
ἐς. --- 8ὅ: ρ]. Μο. 10,48 (Μή. 20, 26). 

96: ὅν ηυα)άϊηι. 5. 14, 6. 1,. 2, 4θ. 
4, 80. 88. ὅ, 19. 6, 8. 17, 11 οἷο., ἐμαίγῇ, 
ηυϊα) αν 1,. 4, 80. 4. 8, 59. 7, 14. --- 38: 
ἐπα: δὲ ἴ. Ὅν. --- ναοὶ το ἴ. τυιδῖ8 ἴ. ΒΟ. 
στ ρθη ἀ65 [ο]ρα. ὅτε οὐκ ἀχολούϑει ἡ ἡμῖν 
(ὰ ς). ἀΔ5 ὉΧ. .ἷδ νᾶστα... ἔ. -- 39: 
Η. ἴ5 (αἱομὺ ὦ Το πΞ ἘΞΞ οὐδὲ Παρὰ δΥτη., ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ΞΑΒνο. --- 40: 1.1.9; 50 (τυ. 
12, 30). --- 40: ξφυΐς. . ἔφυϊδ. ΞΑΒΕΕ 
ΟΚΜΒΟΌΥΧ ἃρΡο ἰὸ ν. ὑμῶν. τε ὑμῶν, 
ΒΟΖΊ,. ... Κ᾿ οορὺ γε... ἡμῶν. - ἘΡΘΏ50 
1.9; ΡΝ 41: «ει ΤΈΣ δ: Ὁ Ὁ 
-- Αὐκία ναΐΐη8: 5. Μι. 10, 42. --- ηιοῖ- 
γα) ΞΞΞ ςΞὭΔθον. μου, ἔ. ἄδθῃ ἄργ. --- 
42: ἀν ηνῖβ τε ς. εἷς ἐμέ. --- αΠϊοικυαίν- 
πῖιδ, ςΑ. λέϑος μυλιχός, ΒΟΠΙ,Ζ. 
μύλος ὀγικός, διθον. πιο], ΔἸπδυῖδ,, ἅ. 

ΜΑΉΟ. 9, 8. -- 10, 47. 

τηοἷα., 8 ΠαὙ6 μυλωγιχός λίϑος. --- Ἡ. 
ῥαϊξασφα: Παϊς, τράχηλος (1,. 15, 20.) 
ΞΞ ασραἹ --- 48: Ἢ. λαπὶ 7αιιῆια (πυλ- 
λόν: 5. ον -- Πο5 σαζοϊέν αη (ἀπελ- 
ϑεῖν, Ὁ... βληϑῆναι ΞΞΞ 41.) ἴηι σαζαΐι- 
για. --- ᾿Δ4 : ἔν ΒΟΤ, 2... Καὶ Θορῦ 81π|, ψγῖθ 
46. --ὀ ἈΖ46: ἢ, νἱθ 44.:; τηθΈ ΘΟ γ6 556 Π 
δα ἢ 45. γρ. -- 47: αὐοαϊ ρος βλη- 
ϑῆναι, Ὦ. ἀπελϑεῖν; ταϊθεϊ, ἱποίάοσθ, ἰπ- 
ΥΟ1Τ6, ἴτθ. --- 48: ΠΙ6Γ μὐ πε 8116 ἀθπ 
615. --- ὅθ: ρ]1.1,. 14, 84 (Μύ. 15, 13). 
- (αἴέ: ἅλα, (τὸ) πεν --Η. μέρη δα 
(νῖθ 1.. 20, 18. σαῤγδέι ἀα): Τ,. 14, 84. 
“μωροάα. --- 

70. 1 ΕΠ δ μι]ιἐ8 (νας : Μ 1 9ὴ: 
9: ζυαί, -Ἐ αὐτοῖς. ---᾿ 4: εμιϑὲ8 

(αυ5 Μί. 19, 8.) ἢ πὶ ΟΕ: π 1 -Ξ Ὁ: 
φαίαυΐάα (-:- αὐτούς) σι, ([. ΒΟΙ;,Ζ ς Β΄ 
οορῦ). --- 7: μεπαηιηια ([. Ὁ)... {οἷηάϊ, 
ἑαυτοῦ Δ06, ἴ. ΞΑΒν. -- 8: ΤΟΣ 
Εὐ 11} 43 Ἐπ 9 14: Ξυ  ΠΙῪ 
ἔ. ἴτπὰ τ. ἃ. Τ,.. (δ Βδγ( ν᾽ 611. ζὰ σαγάα. 10): 
Μι. 10, 88. Ἱιάϊάαη πιαππαη. --- 10: 
Πρ. 58 ΞΞ αὐτοῦ ς. ---- δὲ ἐπαΐα {ἀηιῶ ΞΞ 

ς. περὶ τοῦ αὐτοῦ. --- 11: πόδνϊησεϊι 
ἄτι: Μίῦύ. ὅ, 28. ὁπ ἄμ. --- 12: ρ]. 1. 
16, 18 ΟΝ. 19;.9).. 19. Ρ» 5.5.-:Ξ Ξ 
αὐτοῦ Ὁ]. ἴῃ Π 86. -- δαίγαπάσηι ἀπ: 
Μῦ. 9; 10. οἷο: ΞΞ, 1 1 5 18. ι8. 
Ου. 19, 14. 18, 8.) --- 7αλ πὲ ΞξΞ ς. καὶ 
μή. --- ἐδιϊχθ 50. τῶν τοιούτων: 1,. 18, 18. 
ἐπ σὲ {ὑαϊθι 2. τ 15: δ] 1 18. 17 
(Δ. 19: 152 - 17: 81. ἘΠ 85:19: 
(Μ 19.410): 80 ΗΠ Ἐ 
᾿Ιησοῦς ! --α τἰϊωοῖσαηω Ξεε 1,. 8, 19. 
- ηἱ μυαδἤιη. 1.. 18, 19, πὲ αὐηβἤιι. 
- αἴ)α (εἰ μή) -ΞΞ 1,. ὅ, 21 ; πἶϑα 1,. 18, 
19 19: ἐξοίηαωα: σου ἰπ ὅδ, ἔ. 
ΞΑΒΌν. --- 20: ρ]. 1.. 18, 21. ---ὀ 21: 
μἰηυΐιαηι : οὐρὰν ᾧ,, εἶπ Η. Βοὶ, ΜΠ]. οὐ-- 
ραγοῖς. --- δ: τιγαῖμ γι., χτήματα π. 
χρήματα 1) τὖς- Ὁ ὁ ΞΞ 299: 9452 ΤΡ 8 ΘΟ. . 
Ῥθουηΐδβ θά, -ἰδηη ἃ. --- 29: (ωΐ ἔ. ἱπὶ 
ατ. ἃ. 1,. --- Η. γαῖδο. --- 424: πιμι)αη- 
ααην ὈΙΒΠΘΥ σῸ] 656, ἀΟΟἢ ἀπηκοὶ πᾷ Ρθ6- 
ΒΟΠάοΥΒ .γ΄ σου]ούζύ. ΟἹ ἠεοσ)απάαηι αγαν 
οἄ. αγαν περ). Ὁ ὙῸ]. ἂρ5. ποησίαν, ΘΠΡῚ. 
ἤμοηθ. Ὄρρϑυ. 185 ἔτι .27) απάαηι: 4150 λιιζά- 
7απάαηι (πδοὰ Μί. 6, 20.})1 5. 1 Ο. 106, 
2. --- - 25: Ἡ. Αφύϊ2ο3 βοπϑὺ αδδύηθο: 
ΜΟῚ 9.0.0,.δ.. Μυ 9 5 ΡΠ Ὁ 59 Ὁ, 
τὴ 20.111, 19.:; 1,. 8, 25 (γαεμὴ26).. -- 
Η. πδ[ε]οϑ.: 5. Ὑ 48,.25. -- 20: 1 Ὁ 
8 τι. τ--. 21: Τηψαίπυαηπάς -ἰ- δὲ ἫΝ 
Τεἢ (αϊυαπας Ὁ ἵν ἡ αϊιυανας Ἱ --- 



ΜΑΈΒΟ. 10, 28. 

ἢ ἴῃ τ. ἃ. 1,.. -- Ἡ. αζοὶ ἤηαηι ᾿ν. τι. ὃ. 
αὐ ν. ἢ. 81. 68: ἸΟ. 9: ; 90. -ὦ 28: 
ἐμά: Καὶ ςΞΌανο, ἢ. ΑΒΟ...., Ἤρξ. οὖν, 
ἤρξ. τότε, ᾿ ΕΞ 49:1. ΤᾺ}18.,.29. 
(μι. 19, ΞΞΞ 5.8 ΜΠΟΕΓ Οὐ 5 -Ξ ΕἸ. 
αγαϊϊαϊοι, ξεν τ Ἐ αὐ]αϊοἱοὐἱὲ Δ ΟΝ 
Ζ.}. --- δνδεγνηι8: ἀδελφοὺς ἢ ἀδελ- 
φάς 8116: μυήψένιις (Ξε 380.) ψϑρθη ἄδὺ 
γί] θη εὐ} ἐδιει ΔΌΒ ΘΙ ΒΒΘΗ. τε αὐε]οΐη 
α. αἴΐαῃ (. αεεΐη), ἢ μ. ἢ π., ΞΑν. ἢ π. 
ἤ μι.; ἤ πατέρα ἴ. ΤΑ ΚΗ Αγ]. ---- εὐε]ιε]ιάει 
κυδηι. Ὁ]. ἴῃ ΞΑΒ. - 80: 6]. 1.. 18, 80. 
- ϑαοὶ πὶ τξΞ ὅς ἄν μή Ὦ. --- )αἢ αἰξαῃ, 
Ξ:Ξ- χαὶ πατέρα ΚΥΧ...., χ. πατέρας. 

- αὐἐποῖη, ΞΞΞ μητέρα, ΑΟΏ, μητέρας 
ΞςΒν., διπᾶϊθ ἄδζὰ χαὶ γυναῖχας. --- υγαὰ- 

ἀδηι: 4, 17.; ἘΔ. 8, 8ὅ, υγαϊα. Ὑὶ. 
ΟΣ Ἐ, 10: ἐμδξαι, Ξ- ΞΕ ὍΘ; 5} ΠΣ 19, 
18. (Δ. 19, 830. 20, 16.) --- 
ΒΡ ΘΙ “59 ΞΘ 559 Ὑ505) ἀύέμαε ἵ. 

οἷπθ Ζεῖο: χαὶὺ παραδώσουσιν αὐτόν 
τοῖς 1 ἔϑνεσιν. --- 84: 7, ῥεϊναπά οἰο. 
Τ)᾽45 ατ. βίθ)]ῦ τηθηυέδ ἢ ἀπι. --- ἐπγϊα)ίη 
ἄασα ΞΞ- ς. τῇ. τρίτῃ ἡμέρᾳ. --- Ἢ. τ6- 
ἑαπαϊε. --- 88: Η. υἱοὶ τὰ ὦ (απρθδο}- 
ἰοὺ δὲα)7δς τὰ. μροπὶδ): 5. 57. “ιάϊυα. Ὑ ΕἸ. 
11 νυ 19) 50 τοῦ 90 5. ἘΠ {5 58. :79 
(ὃ δὲ). ---- 3837: Ἡ. δέαϊ υ α. -ἀτὸ σ88: 
Η. υἱἐλιιῖδ. --- 7αἢ, ΞΞΞ ς. καὶ, ἃ. ἄδτ. ἢ. 
- 9599: ρ].1,.ὄ 12, ὅ0 (Μύ. 20, 20). -- 
Ἡ. γιασιν πὶθ 7εὸ 4. 10, 80. 17, 22. -- 
ἀάμρ)απάα, (ἀ ιρ) παι) ἴ. (μον ἀάι- 
7ααα). 8. 88... Β. 9, 1ὅ. --- 40: Αϊοί- 
ἄτην ὁ (πηι ἡ πάϊ τ μου Ξ.} τ ξ ηιϑῖηι. ---- 
42: ῬἹ. 4. δῶ, 26--αἴ. (Μ0. 20, 20.) - 
τ δι δ δὲ: 3: Μο. 1ὕ, 16. οἷο. --- {Πα οὶ 
ἔ. -- 48: ἔσυαν, ὑμῶν: 1κι. 1545 Θ΄ ΘΥ, 
βρᾶνου. 8116 1 (ΞΞ 44). --- 44: Η. ,- 
ηυϊδἐδι)αὶ. -- 45: Η. σὲ απαϑθαιί)α ηὶ 
(διακονηϑηναι, αἰ απαδαϊέλα  (διακο- 
γήσαι): Ἰ6πθ5 5ύ. απαϑαϊε ἢ (ἢ) ἄτι οὔοΥ 
υδ8) ἄτι, ταῦ ταὶ ἘΓαγθέασ οἱ. 9]. Μύ. 20, 
20. --- Η. πιαπαϊσαη 8 αὐτὰ. Ὀρρϑβῦ. σψ1}} 
γιαπασαηδ τη (πύου ἄθηι ᾿ βὑϊηάθῃ οἱπ 
ῬδΔΙ ροβρυι ζίθ Ῥαπκίθ; ΟὟ ΔΌΘΙ ἀ1656 

πἰομύ ἄθη ΘΕΘΥΒΟΤΙΟἢ σοόῖη ἀ. θθαθαύθῃ 50]- 
16η ὅ), δυο 5Κ. 37, 9. εμ8 1 εὐγιοῖη σοῖ Γἰὰ- 
ῃδη, ζάνν, Ἰυμαμη. --- 46: ζυδηνγιών : 
ἔρχονται ΞΑΒον...., ἔρχεται Ὁ 80... ΟΥ. 
- ζαίνίξοη: 1Ἱ,. 18, 85. Τρ. Τα δειδὴ 
(Ἱερειχὼ ΟἹ,.. .). τ-- λάϊνίμνὸ τες ἐχεῖ- 
ϑὲν δ. ῥϑε. - πε, --- μετὰ ΠᾶΡο, 
ἩΙ. δα ΠΣΟΣΝ ἀνὰ (νᾶβ [,ὅ. πίομὺ 8η- 
ταϑικί). --- μὰ δέπας Ὁ ς. ὁ τυφλός. --- 
ἄω αὐμέγδη ΞΞΞῚΤ,. 17, 8ὅ. (Μέ. 22, 29.), 

θ: 56}}: 10) 

-- 11, 82. θ60ῦ 

(αἰ αὐϊπίνδηαδ 1. 9, 8. --- ὅ0: μι8]ι1ειν-- 
ραηπάς, ἐναπηδήσας, ΞΑ. ἀνάςας. ---- Ἡ. 
αὐ ΙόΓὰ (ΞΞΕῚ,. δ,,91. 2. ΟἽ ὉΣ 6[06.}} ἂὗ 
Ιόμεα 11, ἐς ἄν Ἰδρια 11. 99. οἷο. --- 
Ὁ» ΤῊΝ αΥ δ ῖνι Ξε- τῷ Ἰησοῦ ς. 

11, Μ;, 48: 58; (21, 12.- 
ἐἰρεν Ἡ μεὶ ΞΞΞ ΞΑ. -- Η. διῇ 5 ζασοΐη 
(ΞΞῚ, 19, 29.), βηϑσφαγη Β, βηϑφαγὴη 
ΞΦΆΒΟ:., ἢ (αὐἱὺ χαὶ) ἴῃ Ῥαβούθτ: --- Η. 
ἜΣ ΠΝ ΕΣ Ὁ, οι. 1: 2 Δ, Τ. 19] 
29. --- αἰδυγίη, Β. τὸ ἐλαιῶν. - - ἔῃ αι- 
ἀϊάα --- ἀπέξειλεν αδΡο. -- 42: 1. 1.. 
19, 80. --- τῇδ δαί, Ὁ]. αὐτήν (νου 
χωμην, Παϊηι). --- τναύιι ά. .. πἷ, οὐδεὶς... 
οὔπω ΒΙ,“10γ:. -- Η. αὐείῆ ες ΠΠ. 19, 
80. αἰ(ἰι εν, 84. απαδίημαϊε, Δ Ό ον ἐυΐ- 
ἐπάϊί5, 38. απαδίηπααί ; Μο. 14, 18. σασ- 
σαῆς, 14. δυν μον8: -- 89: 51.1..19..91]- 
(34). --- ἐμαίοὶ --Ξ: ς. ὅτι. --- 4: 81. 1.. 
19: 92:03, δεῦρ. 1...0,.,9..833.5-Ξ ἣν 
απαϑάπτ, ΞεΞ ςΑ. ἐξ εελάγὸ (τοὶ. 
45). --- ζηὶ ἴ. ΞΑΒΟΟΣ, --- 7: οἹ, Τὶ. 19 
90. --- σαϊασίἀδάνη απ (πα αὐτῷ, 
σὶρ ἃ. ἔ, σακυέ ἀπ ἔπα): 5. ΜΙ. 9, 160. --- 
8.15: 1... 19,.86..--- «οἱ. 1.9} 58. 
-- 7αἢ ἐπάϊ ααγγχασσαπάωώηξ ἴ. --- ζμυΐ- 
ἐπαπααν --Ξα ς ΑἸ δον. λέγοντες. --- 10: 

ἐπλιιμϊα ὁ (τὶ ἐϊυϊιιἐϊα ὦ 9.) ΞΞΞῚΤ,. 1, 28. 
42. 45. --- ὕω πιαηνΐν, Ὁ] ς. ἐν ὁν. χ. ---- 11: 

Ἰθγιι8, Ὁ]. ς. --- )αἢ, (ΞΞ καὶ ς} ἐπ αἰδι. --- 
αἕ ΡΤ ΒΤ ΡῈ ὀνίας α. ὄψε. - υἱψωι- 
εἴη: υἱμαπά 6ἕη Ὁ μυοϊ!άϊ, ὥρας ([.Β...Ὁ 
Ξε ἡμέρας. --- 12:1. σγδάασϑ. -- 45: 
61. 1 19: 45:.(ΜῈ: Γ᾽ 1: 525 1) 
Ἰδίμι8 ΞξξΞ Ὁ]. ΞΑ. --- 16: αλαζζη 5 11 -- 
17: 961. 1,. 19, 40, -- Η. ἠϊύσυ)ζα: Τ,..19, 
40. Πιφη]α. -- 18 6]. Ι,. 19, 47. --- 
ἐμάϊ δόκ. 7). σ. α. Ἐξ τ᾿ οὗ γρ. κα. οἱ ἀρχ. 
-- 20: ἔῃ πιαώγσθυ ΞΞΞ 15, 1. 16, 9.; 
ἄω πιαύγσίπα 1 Ο. 15, 82. -- 985. εἷ. 
ΤΥ ΤΣ 6: (ύ. Ἵν 20.) -- ἐπε  βεΞΞΞΞ Ὁ]. οὶ 

γάρ. -- ἐπιϊδηυαποῖ δὲ ΞΞΞ Μαθδὶ. ---- ἐΠι8- 
μιυάϊι ἐϊιοὶ Ξ-ΞΞ- Ὁ]. ς. ὃ ξὰν. --ὀ 244: ἐΠῖ8- 
δυαΐ, ἐποὶ, ὅσα ἄν “(ὧν εἰ ΒΟ ΣῈ 

ΞΕΡῸ 96: 225. 1, ΞΔ, ΟΕ ΘΈΠΖΘ γε: ἢ 
ΒΙ.52... ἽΚΕΤΑΝ, ΞΞΞῖΣ 27 ΟἹ ΤΟΥ 
8. ἘΜΈ 91: ἜΤΟΣ -- 428: 7αἢ λυ. 
ΞΞΞ ΕἸ ΣΧ ΒΕΡΊ: . Θορύ. ἢ. --- ἐάιι)ὶς.. 
ἑάιϊη)ϊ8, ποιεῖς . -. ποιῆς (ἐάτῃ ἀϊς ὅ). --- 
20: ἀπά μα δ᾽ αγιᾶδ --Ξ Ὁ]. ς. ἀποχριϑείς. 
- Η. Κἰὰγ απαπαγ)ιῃ. -- 80: Η. 
τιν ἢ, ἰηυΐηνα, ἈΌΘΥ ΔΈΟΝ τὐζεῦ ἢ, Ἡνογυγ αι Ξ--Ξ 
1,. 20, 4. --- 81: Αεπέμαη ({. ἱπιὶ ατ.) ΞξξΞ 
ΔΖ 20. 5} 1: 60,30... ἀϑ 2. ΘΙΛΊΈΤΡΘ ΟΣ 5 
- 48: ἀλλὰ; ς- ἀλλ᾽ ἐὰν: αἰ οἱ Ἵ --α Ἡ. 
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τι μέθαι. --- αἰϊάϊ. .. αἰαλ7δ : πάντες, 
ἅπαντες: 5. 1,. 4, 22. --- ργαύγέίδε: 5. θ, 
Ἐπ εξ 899: ΙΕ ΝΣ 9 τε Τα (-Ξ: 
τῷ Ἰησοῦ), πἰομύ Ζ᾽5 ἔπιηια οάδυ 05 Β. 
ἔηα. 

8 ΡΣ 20. ὉΣΞΞ ΎΙ μϑγογ ἀκα 
(ΞΞῚ, θ, 99.) ωῇ' πιέψαῳ --- -Ὀ 42: αἐ ηιδϊ 
(ΞΞ α. θ, 9.). νίθ αὐ πιαϊγσίη, Με. 27, 1.; 

αὐ ἀωζέ 1,. 2, 41. - αὐγαῖς Ξε Ὶ,. 90, 

10. --ὀ 4: Μάϊηαηι ναϊγραπάαης.. .. 7αἢι 
ἔπ μαπά. σαπάϊέζααγα -- Ὁ]. ς Α. Υ81.1.. 20, 
ὦ. σαυιηιαδηάαηξ. --- ὅ : Ἡ, μιωγαη Ζ τιν 
(οὉ μεριάϊηνν, Ὁ 5. 1.), Ἐ. 4, 11. ιριαη- 
Ζ τ πα. {μηγανι 8 ει]. -- 8: (γρ]. Με. 21, 
99.) -- ἔηιια, ς. ἔ. αὐτόν. --- 9: να 
γι ἢ Ξε 1. 18, 357. --- ͵ὀ 10: 9]. Γ,. 20, 17. 
(ΠΗ 21: 43.)...--.ὄ 415. 4]. 1.080. 19. 
(Δι. 921, 45.) --- 18: Η. Λωπαὶ 50. (ε- 
πιαηβ (τινὰς, αοβάδιη). --- 14: ζαγα 
ἐδιυυῖ: : 5. 4, 38. εἰς. --- σίδαη... ἐπαίειν γυΐιν 

σίδαϊΐηια ἢ δοῦναι ἤ οὐ ἃ. ἀδτπδοὴ «ΑΒ. 
(( ΤΟΙ... ἃ00ν) δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; 
Α5ὸ: οσέδαη, ἐπάω τὶ ὁ σὶδάϊηνω ἐϊιείιν γυΐιι 
σίφάϊηια 53, ΟἾΘΥ τηΐξ οἰπίσοπ (δοῦναι ἢ 
οὔ; δῶμεν) ,σίδαν {ἤει τεῖτι 9 σίδάϊηια 9" ὕ 
- 416: ρ]. 1. 20, 28. --- ζόμις (5) 5{. 
8 1 ΞΑΒν. ὁ δὲ, ἩΟδΡοάδπη. ὁ δὲ Ἰη- 
σοῦς. --- σα αίμυαπάς, ἰδὼν α. εἰδὼς: 
Βι ϑ ΜῈ 9.4: Τ,, 8: 89. οἷς: ΞΞ Ὁ: 
51.1.. 20, 24. --- 5 ἴ. ἴτὰ συ. ---ὀ 17: 
5Ὲ Τὸ, 20. 2. --. “18:91. 1. 30. 97. 40. 
(0. 22, 28---38.) -- 19: δαγηω, σπέρ- 
μα ΞΞΞ 20. 21: γ)γάϊΐν. -- 21: Ἡ. ηἱ, 
οὔ, ες. οὐδὲ. -- 22: δηγενη, ἐπι --Ξ- ἨἹ. 
ΞΖ. --- Λωπαϊοὶλ -: ἴγυ., Α. ὡσαυτῶς 
χαὺ. --- ρδανηῖ α (α ̓ Πἀϊχε, να]. 29.) : 
ἐσχάτη ς, ἔσχατον ΒΟΚΙ, (-Ε δὲ ΘΗ, 
γὰρ ΑἹ οἰο.). --- 24: Ἡ. απαάβαβαη 5. 
-- πὲ ζιωππαηπάαης, Ὁ. Οὐ. γινώσχοντες. 
- πεδία (γράφας), ἃ. Ῥ. διό. -- 25: 
81. 1.. 20, 84. --- Ταη αἰϊὲς Ἵ --- ασσὶϊ- 
7.8: 5. 1, 18. οἰο. --- 26: ρ]. 1,. 20, 37. 
--- Η. )αἢ ΤἸαξδδὲβ (οῃπ6 Βϑπιθιῖ. ν. Πρρ.). 
Ἔ Αὐ: ΡῈ Τις 20. 838. (Μ|Ὸ: 238. 82}. τὸ 
ὍΘΙ 1, 20, 39 Με. 22, 90). --- σα- 
Μαίϊμυαπάς, ἰδὼν, εἰδὼν, εἰδώς : 5. 15. --- 
29: γγιωνὶ  α αἰϊάϊ ; ὁ (πασῶν, πάντων) 
απαδι ει 5 (ἐντολὴ, ἐντολῶν) : νρ]. 28. --- 
90: (6]. Μύ. 22, 37.) --ὀ ὀ 81: (ρ]. Με. 
δὼ, 89.) -- ὀ ῳΑ438: Η. αἱ αδγιρι ζζν τοὶθ 
αἱ ατιαηηα, αἷα ἐδαγθε, ΑἸατΐουβ δέο. ---- 
84: 9]. 1,.. 20, 80. -- 86: ἐξ ἢ, ἴτὰ 6υ. 
α. Τ.. -- 87; γαϊλεὶς (ΞΞ ἀμ: 36.) -εΞ 
οὖν Ὁ]. ΞΑν. -- ὅγιμια: 5. ζὰ 5. θ:.. 94. 

αἴϊα (Ὁ πι., πολὺς ὄχλος. ----ὀ 38: Ὀηοδὲ 

ΜΑΒΟ. 11, 88. --- 14, 58. 

τη δὲ ἀπὰ οἰηΐρθῃ Θ᾽] ΟΞ ΟΠ 6η  Π] Οἤ 6 ἢ 
δὺ. ἘΞ Ὲ πἰἴδπδοη 12, 358--Ἀ[4: 13. 1.-- 
15. --- ἁ (υἡμυϊέμ: 1Τ,. 20, 4θ. αἰ!αίμυϊέῃ. 

19. 10: 9]. 1. 17,814: -Ξ δ τὰ 
ἐμ ἰαυύι5 (αἰομὸ (ὁ ἐμίαν 5). --- ἔζυαγ ΞΞΞ 
ς. γέν. ἡ φυγὴ ὑμῶν χ. -- 19: ασίδ, 
ΞΒ. θλῖψις, ΑΛ) ν. ραν. ϑλένψεις (ἐγέ- 
γοντο α. τοιαῦται). --- 20: “Ζαΐ ηἱ, χαὺὶ 
εἰ μὴ, ΞΑΒ. οὐ μὴ, Ὁ. οὐδὲ μὴ. Οὗ 
γὴν 1 οἷ ()νάϊ)α) Ὁ Ὑγ]. 4. 9, 838. 10, 
29. .18..30.. 19;.11:- }} ρα. 49..:5 
21: 9]. 1,.. 17, 21. 23, --- σαζάιδ) ἀϊίἢ, 
ς. πιστεύσητε. --ὀ ῳφ22: Η. φαϊϊωφσα- 
αὐγὴ} ες (αἰομὺ -76ῖ5. ποοἢ -Εῖ5). --- Η. 
7αμγα!ἑαη)α. --- [)άϊ : 14, ὅ. α. 6. 4, 15. 
υδι; Ἐ. 12, 18. Ταδάϊ πιασὶ ναΐγέϊανι. ---- 
28: Λυὶ Ξ-- ἰδοὺ ΑἸ)8606 ν, ἔ. ΒΙ.. ... ἃ δορί. 
(ΟἹ μυὶ -Ξ-- ἰδοὺ ς, ἔδε ΒΙ)). --- 24: ὅν 
7άφηαν 5 ἀασαιρ ἐ ιΞΞΕῚ ὃ, 1. 11: 9. Ε. 
θ, 18. -- 27: (ρπαμβ Ξξξ ς. αὕτουν 

(θοἰ46 Μ818). --- 2 2 9: Ἡ. βὐϊοβομθῃ (- 
7 αὐ, 8. απ(α ); Απάτο 7 ἐδαη, 
 )ώω ἐμαη (1,. 91,31. )} ΨΌΙΙ μ)άτ 
αὐ παφγαΐζηι. --- Ἐπ ἔθ] 8ῃ Υ.. 429 --- 97. ἃ. 
44, 1--4. 

14, 4: (γ)νακυΐ[}) ἐδΐηϑ : 5. 1 6. ὅ, ὅ. -- 
ὅ: ἐμῦ ΞΞΞ -ωφὮ ἕξη ἐμ  --α- 6: ἐδαν Δὲ 
ἔ. ἴπιὶ ατ. (ἄρα, ἄραγε: Μύ. 7, 20. Μο. 4, 
41. Ἰυ0 514; 12.49.2} ὅὕ25; 18: (8: Ὁ 08 
ΒΟ Πτ Τα ἢ ἐπ8η πὰ 7’ ὁ --- δὲ πυὶβ ΞΞΞ ς. 
εἷς ἐμέ. -- 7: ἐχυὶβ τ--Ξ ὑμῶν Ὦ... --- 
8: Ξξξει αὕτη ΦΆΒαῦ, κ᾿ Βαυίδ. 8). 
10: Ἡ. ἤεζανῖοί ὁ ὁ 5. -- Τλββ άΐης ; ἵἴγκα- 
γίδίο 5 8 ὦ ἀΐη5, ὁ εἷς (ΒΙ,Μ. οορέ.) 5. 48. 
-- 12: 6ἱ (φαΐ. πηι.) ἴ, ἴπῃ ατ. α. 1.). -- 
15 : ἑσζξευὶς (ὑμῖν 3) σοροθη ἔναης, δύο (8. 
1δ). --- Ί14: Τ,.65 ἡπησαϊίοϊῃάϊ. --- δ: 
ἡχυὶς (5. 13). --- 16: Ηϊδπδοῖ ἢ, 1{7---ί 
40 (41). --- 41: ΒΙ. 181. ἀπτομ]δομοσί, 
ἄοο πίομὺ βἰδσοηα. --- 42: αἰηδμῃυΐάα 
ομπθ ΝᾺ: 5.1.. {0, 9. --ὀ 48: ἤιάας, ὁ 
Ἰ. ὁ ̓ Ισχαριώτης ἴ. Ἐ]. ςΒ. --- μώης ἐπέ : 
5. 10. 1,. 18, 8 οἰο. --- τιαπασοὶ, ΞΑΙΏΘΟΥ. 
ὄχλος πολύς. ---ὀ 44: αἰ-ι ἐπαη- σα: 
ϑθ. .8..1. συ 4 ὐο  σ σε 
ΕΜ. 1..,Ά4.8..38.. 2. 39 δ 580 
16:5: 1 ..4..1Ὲ 4. 8.0 τὶν ἔχον ἘΠῸ ΤΠ] 
18, 10---1. -- Τ)85 ογβέθ ἔηνηνω ἔ. τη ΟἿ. 
Ὁ 1, τ τ. ἐαζϑυξ (ἀῈ 5 ..18,.,10: δὰ 
25. 50}.} Ὁ. ἄτα 6: πὸ Ῥὼ ἘΞ ΑΒΘ 
18,20. -- ὀ ΑδΊ1: παζυαάαπα (ἸοἰΚΒδιηδη ὅ): 
γε]. Με. 7, 238. - ὃ9 Η. (δὰ5 52) -- 
ἐπ άϊ )ιυσσαϊάιναοϊβ (πὰ ς« ΑΡῚ ἢ, ΒΟΏ δον... 
- 58: ρ]. 7. 18, 13. --- τλάϊ βηὴ 
ἑαηβ: τοὶ. οἱ ἀρχιερεῖς (πᾶ 5. 167. δὰ5- 



ΜΑΗΟ. 14, 54. 

61) χαὶ οἱ πρεσβ. καὶ οὗ γρ. (ΞΞΞ ΚἨγρ. Καὶ 
οὗ πο. ᾿ΑΤΝ ΝΣ  . Ον)ὲε.-- .684.: 9]. ὅ. 18, 
1ὅ. 18. 35. --- ζναηι (ἴω σαγά α)., Ὁ]. ο. 
γϑηϊδί. --- [165 ἔσω. ---- 60: ναΐϊέ ΞΞΞ 
θ4:8. 158, 4. Μι. 97, 12. .--- νοΐ, να: 

οὐδὲν τό, οὐδὲν; τί, οὐδὲν ὃ τι Β. --- 
θ2: Ἡ. ἐδ 5ι. 175 ξξξ ὁ δὲ Ἰησοῦς. --- 68: 
ψοὶς ἔ. ἴῃ ατ. ἃ. 1.. (α. οὐ. 20, 64). --- 
64“: ὃς ΞΞΞ αὐτοῦ 6, ἀπᾶτο τοῦ στόμα- 
τος αὐτοῦ. --- ἀἀμίμάι: Μι. 26, 60. 
α( και. 8. σὰ 4. 8, 34. --- θδὅ: ἀπὰ 
υἱὲ ὃ8 (δὰ 1 Μύ. 20, 07: ἀπαὰ απααυϊοῖχη, 
ἢ5), Ὁ]. αὐτῷ. --- ξαιιραίανη (ΤᾺ. γτ' αιρραί- 
7αῃ)}: 5. ἀὸθ, }λὉ 0.4..1|..2 0045. 
ἴ. --- ξυδεγνν, Ξ-Ξ ᾿Α ἔλεγον, ΞΑΒν. λέ. 
γειγ. --- σαδαύγγαδα ἔ. ἵπὶ τ. ἃ. 1,. --- 
ἐόζαηι {ἰδλιρι : νρ]. 1. 18, 22. 19,.--- 60: 
τὶς Αὐ θ ΘΟ θ {{λ 92; 80} -Ξ σᾶ: . 
7αἢ (. χα Θ΄. α. 1,.): 5. Μύ. 8, 14 εἰο. 2. 
θ, 45. --- 16: Λνασόνο[]ηώω: 5. 1, 94. 

οὐο. --- 68: Η. πὲ... ηἷν οὐκ (οὔτε) 
. οὐδὲ (οὐτε): 8150 πὲ υ., αὐὰ αὶ απὴ Ἱ 

-- να ἔδω Ξε ς. τί σύ. --Ο ᾳ Ἠ Ἐφ θ9: αγα 
Ξε ς. πάλιν. --- Η. ἐπὶφολεμ. --ὀ ΤῸ: 
Η. ἐπὶ 5. --- Ἡ. 7αἢ ἀπ γασζάωα ἐλ. φαΐ. 
ἃ (τουβο]Θ θ6η Τρ ἢ 9 αἰ δὴ ἰαζιι8 δ α. 
φαϊοῖκα ὃ ἢ : ΒΟ 9]. χαὺ γὰρ Γαλί- 
λαιος εἶ, ςΑ. 5οέζθῃ χὰ (δὰ Μίύ. 20, 73) 
χαὶ ἡ λαλία σου ὁμοιάζει (ΞΞ δῆλόν σε 
ποιεῖ 86.}.}, σὰβ ΒΟΠ)1,.... νυδοῖρ Βα . 
Αὐρ. ἔεμϊ. --- {1: ἀγείδβαα 5βὺ. ἄἀγα- 
ϑηματίζειν (ἀθγοίδγα [6: 80): Μύ. 20, 74. 
αγαδηιλαη,, χαταϑηματίζειν (Ξ. καταγα- 
ϑημ ατίζειγ). Υ. θ8. 1 αγάϊάϊῃ ἠρνήσατο, 
70. ἠρνεῖτο ἰάμφηϊάα, 12. ἀπαρνήσῃ ἴη- 
ϑλεν τν Μὲ: 0. τς Ὁ. 10... 2: 
Ψψαῖ, χαὶ α. καὶ εὐθύς (. 16, Ὦ. --- ΗΠ. 
ων ΞΞΞ ψαύει: δὲ Κ᾽ 

1ὅ, 1 : ζη, πιαζγσίη: 5.11, 20. 10,15; 
αὐ πιαϊγοίη Μι. 21, 1. --- ὀγαλιδαμιινι : ον 
αἐέανιἤνο 7α} ὃγ. (ἀπήγαγον οἄ. ἀπή- 
γεγχαν καὶ παρέδωκαν) Ἱ --- 2: 6]. 7. 
18, 33. 37. Με. 27, 11..----ὀ 4: ρ]. Μι. 
27, 18. -- ηἵτω ... ἦτ γρ]. 14, θ0. -- 
δε 2.14... 06: οἷ. . 18, 39. 
ἍΜ 4, (5.-.4Ἰ 89. 12). -ΞΞ . ἜΠΗ Ε 5. 

Μι. »ὲ, 48, ΒΕ ΤΥ 10; 6.5, 9. 
ἀβλβ μῆς Με. 5 8.0.᾿--- γε εὐιάδαι νῷ 
ἔηιηνα ἀγοδ)απδάμι, μετὰ τῶν. στασιάσ- 
τῶν ΒΟΌΚ...., ς. συστασιαστῶν, ΑΘΗΚΖ. 
συγνστ. --- σαέξαυταάδάινι, ς ΑΒ]). πεποιή- 
χεισαν, δοᾶν. ἔδοογδί. --- 8: μδσασφώη- 

ἀεὶ -ΞΞ ἀγαβάς ΒΗ οαἀβνοορίίαμ,, ὦν α- 
βοήσας ΞΑ, δρίῃ. δίοθηάίδ δὺ οἰδηλανίθ. 

-- (ναϊυὲ .. ἔ. ἔπι: ο. ἴσαῦ οοῃίαθνγογαῦ 

- 15, 40. 007 

ῬΟΙ αἴθοπι ἔθίψαση, αἰτηϊψίογοῦ 1115 ὉΠῸΠῚ 

γοῦν). --- 9’: ρἱ. 7..48,.9..ὄ Μι, 37. 27: 
- ΠΗ. υἱίοϊάιε γγαϊοίία τα (Ζ. ζγναϊοίέα τι, 
Τη.δύ. υἱἱοϊάοὶ γγαϊοϊέα τ): 5. Μο. 10, 48. 
1,.1,02..19,14.: τυἱὺ οἱ Μο. 15,11.12. Με, 
ϑ 7. γε]. Με. 40. 46... 9; 4, 47,. 1 
ὃ: 1. 19.2.2 Οἱ δ, 80: ἵΜο; ὅ, 24, --- 10: 
δι. Μι. 27,.18: -Ξ 11 Πρ]. ΜῈ. 9..,.30. 
{-.28,. 18). ὅ..19, 4: -Ξ- ,.15..9]. 1ν. 33, 
25 (Με. 217, 26). --- διῇ 716 αἷσ. Ξξ- τὸν 
δὲ Ἷ. φρ. παρέδ., παρέδωκε δὲ τ. ἾἿ. Β.: 
5. Μο. 0ς 42. Μ|ὸ; 6, 34. οἴ6. ---...16: 
ἔγηναηα : 5. 2 Ο. ἴ, ὅ. --- ΠΗ. ργαϊέογίαυνμι 
ΞξΞ. 1. (8, 28 (98. ρναϊέαιννἶα). Μι. 2}, 
21..-- 47.: οἱ. 4. 19, 2. --- αἰϊωρίαδ- 
ἄνη, ἐπι-- ἃ. περιτιϑέασιν. --- 18: μαϊϊς 
ἐπμάαη: 4. 19, 8. λάϊίς ἐμπιμααῃ 8. --- 
20: ωρλγαηυδαοίνα τες ς. σταυρώσω- 
σιν. --- κοιάσνίριν: ἀὰ5 σά παράγοντα 
ἔς ἴτὰ Θοίῃ. --- μιηιαθα πιαγηδ: 5. δὰ 1,. 
10, 4. --- 22: μυναίνηοίης (Δ4).) “αέ8. 
ὙῸ: ἡ. 10 δηνΞΞΞΊΜΟο: ἴθ. 1)» 19- 94, 
τι. 8Πἃ. ἀδὰΖ Βαρδηῖηδ [Ὁ], 482 [{θἰπῖηδ, 
Ποσο, ἄρῃ [οἰ πῖποη ἔασύ, ἄρῃ ππϊαΐπθη [ὃ0, 

ἴῃ αἴθ Βυσαθϊποη ἔαγῦ, 26 ἄθτο Βαρδηΐηϑῃ 

ΠΙᾺ]. --- 28: Η. ῥηγγῆώ τέ: Ὁ ἤηψΥ- 
πάϊς εἰ} 1 -τ 24: Ἡ. αϊξααϊ  )απά αν 8 
(ἄστοι ἃ. ἄρῃ. ρδυύοἱρία, Βουθοὶρθε γι). 
πὸ 28: ΠΕ ΑΒΟΌΣ εὐ απ: ΕΜ α 
22, 837. δ 82 ΔΠΟΤΟΥ 6116.) --- Η. 
δυϊεμαπδ. ὙαΩ]. 30, δ. 1. 22, 87. Ἐπά. 
59, 12. --- 29: Η. αι α σασσαπααηξ : 
5. Μο. 11, 20. 1,.. 18, 80. (χαύγσασ- 
σα) ἀπ Μὸο 41., 9.1}. νῦ- 18, 39. 
(σαμνασασφαη) ; νᾳ}. Μί. 14,69. (γαάγα- 
“απάαη). --- ἐδ Ξξξε ο. ἘΠπά, --- 91 : ἔπα 
ΞΞΞ Ὁ. Θύπι. --- δύ ἔ. ᾿πι. αν. ἃ..1.. ὙρφΊ. ἡ. 
81.15..-:233.-15.; ϑευθῦο ΝΜ 1 Ὁ. ὃ. οὐοι.5-- 
382 (γα. {ποθ} μῳ ἢν. μὰ τῇ. ἵ. πάτα ν. 
6156) : αἰ εϊσααάιμ. 5. Μί. 27, 42. 2. 
48, 85, ---. 84: 4186: “Ῥλωΐ; ἡλει; 8. 
Μύ. 217, 4θ. -- πα: 5. Μύ. ὁ, 4θ. -- 

δακεμανοὶ: 5. Μύ. 217, 40. --- 96: οἱ. 
Με. 27, 48 (1,. 23, 36. 2. 19, 28). --- 
ἄϊη8 7α]ι ΞΞΞ: ς. τὶς καὶ. -- αἰεοὶ ἐς ΞΞ-Ξ ΞΞΞ Μί-: 
27, 48. -- ἰδὲ --Ξ ἄφες Ὦνοά. --- δ᾽: 5. 
Με. 27, 49. Με. 1δ, 12. 9. οἷο. --- 87: 
αὐένα δὰ5 Μύ. 27, 80. --ὀ 838: 91. Μύ. 
27, δ1. -- Ἡ. ,υύν αβαΐ : Μίι. 427, 51. 
7αίμπαῆ. --- Ἡ. αἷς. --- 39: 51]. 27, 54. 
(Ι,.. 28, 47.) --- Ἀγόρ)απᾶϑ Ξε: ς. κράξας. 
πος 40: Μέμνι ἐἢ- ἑῆαη, Ἤσαν δὲ 
καΐ: 5.1,. 8, 12. --- Ϊακδοὶς (6 6ῃ. γοὰμ 
Ἰακξόῦ Μο. 12, 2θ.; νρῖ. 6, 8. ὅ, 37.): 
10,1. Μι. 27, δ0. “-- Ἰοιδεῖο --- 15, “Ὁ, 
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χριυθ; 8. -ε-τ' δῆς 8]. 1.. 8, ὃ. -- “αῇ 
ἐών ΞΞΞΞ Καὶ στε ΑΠΠΠΝΕ. ον. “42 χαὶ 

50), «ὲ ὅτὲ ΒΧοῦ, ὙΡ]. 1.. ὅ, 24. --- 
ΡΥ τ ΣΣΣ 42: 9]. 
7. 19, 31 (. 29, 54). “- γαπια Μαθϑαιδ: 
προσάββατον ς, προσσάββατον ΑΒΕ6 
ΠγΥ..., πριν σαββατον 1), διύθ [ἀὐθᾶ- 
ἔμπι ἀν. ΥΞΙ. 6. 7: Ἰὼ. ΣΤ: 48: 
ΡΊ. Μι. 2.7; δ 7. ὅ8 (59. 580). “. ἘΤᾺ 98. 
-- πω ρΡΝ 5. Μύ, 2, 7. εὐ τ 
Ὧ χαὶ τ {Ὁ πες ας 1... 
ΟὈΙΓου 76 (ι8. --- δι ἐπα ᾿πιαα γαίῃ, ἃ. 1. 

--- 

ἐμαπα (ποὺ ὉΡΡ᾿ 5 ἴαμι). --- ἈΠ 2.μαῇΞΞΞ 
παρὰ Ὁ, ἃ. ἄντ. ἀπό. --- 46: 6]. Μύ, 
21, 00 ΠΝ ΩΣ 59). -- σία ([εἰΚ): αὐτό 
ΑΜ, ἀ. ἅδτ. αὐτόν. Ὑρ]. 1,..ὄ 2, 28 (πα 
βῦ. αὐτό, δαγη Τό μ). --- 47: 6]. Με, 27, 
61 (.. 23, 6). --- 16 (ἀσὶς : 5. 40. α. 16, 
0 1.9: 
16 ΠῚ τ 158.δ0ν 24..δ.. τ 

ἡγυυϊξαπάϊη 5 αὐδαίοάασὶβ : ΟὉ ἕη υἱ δ} ἀ]η 5 
τὰ ἀξο ραν ἐσθ 5. 1ὅ, 40. ΔΕ ΞΞ ἜΣ: 
ἐϊ.. ἅ. αὔαν (αθϑαίξ: τῆς μίας, τῇ μίᾳ: 
ἐϊιὶς αγαγάασὶς Ὁ Ὑ8]. 1.. 7, 11. ΝΟΒ 1. 
28, ὅθ. ταμύθῃ ἀἰθ ῬΊΔΌΘΙ Ὧν ϑαθθδῦ 
(ΕΠ - ΗΠ. αἰαάοάιϊ. -- 8: αῇΞΞ 
ἀπό ΟὉ... Ἑαΐον., ἃ. ἅδε. ἀπὸ α. ἔκ. --- 
Η. ἀαι ότι: οὉ ἀαύγδη 1 -- 4: σάω- 
"δίκαν: 5.1.0. ὅ1: ἸΠ17. 10. 10. 10, 
20. ῬΗ]. 2, 24. 2 Τιι. 1, 12. --- αὐναῖ- 
ΔΝ ΜΒ. Ὁ Ὁ ἸΞΞῚ 6: ΣΡ ΕΞ} Ξε, -- 6: 

ΜΝαφόναϊι: 5. 1, 24. -- ει ΠΥ. εὐνγάϊ8 : 
ἃ. ατ. ἘΠΕ ΤΕΥ ΔΗ ΔΟΥΒ5 1.124. 1.50 

αὶ ἐπαπα αδι: ἴδε ὁ τόπος ΞΑΒ εἰς. 
εἰδέτε ἐχεῖ (τὸν) τόπον αὐτοῦ), σὶθ 1.. 
᾿ 38. ἰδοὺ, ἡ δούλη χυρίου τ [αϊ, 
ΠΣ ράιμεηδ. -ῦ Ὁ 2 ΕΠ ὑδπαδδὲ ἡ δτῶ. 
τὐἰομύ οἷ. --- Η. πίοιῦ ἅτ φυΐδ. --- ὅ: 
αἱ -τὔν ἐπάν: 5. Μὰ 14, 44. αέ-ε, ἐπα. 

8, 9. ρορϑῃ Αὐδρδηρ' ἀογ ΖθΊ]θη οΓ- 
ἸοίΘΠθη. --- ἔπ πιαύγίῃ : 8. 15...4...11- 0. 
οἰ. --- γημηῖν (αὐδαίό (ΞΞ ς. πρώτῃ 
σαββάτου), υἱομῦὺ γ"ηυῖν 5 (αδὸ. Ὑ 48]. 1.. 
9, 8. Μο. 16, 42. --- αἰάμσίάα ([1Κ). ΥΕ]. 
1,. 9, 8. --- Η. Μασααϊέδηξ : - ὅν 1 5. 1.. 4, 
10. --- ὉῖΘ οῖδβο 9 -- 20. (νοτμδηάθῃ ἴῃ 

..) Τ6 8] 6. ππδηομθη Ἠάβοῆγ., οἰηῖρθ 
ἔρθῃ τυοηϊσβύθηβ. αἴ6 ἘΠ ΘΙ ΒΟ Θα πα. Ατα- 
τηοηίβομθη Ζδη]θη πἰ οὐ τπθὴγ ίηζα, Δ μα Ὑ6 

βϑύζϑῃ ϑέΘυ ΠΟΉΘΗ. 

Τ 645. 
Ὁ ὈΘΥ ΠΤ 1 ἴῃ ἄον ἨάβοΙν. {-- Εύαγ- 

γέλιον κατὰ «ουχαν οὔδν τὸ χ. «Δ. εὐ. 
ο4. ἅγιον εὐαγγ.), ἱπ ἀθ᾽ ὙΥΊθμοΣ Ἡ. 

ΜΑΒΟ. 15, 41. - 06. 1, 46. 

«Αϊυαρσοἴ7ο ἐμαῖγ ἢ Π2ο ξαη. --- δ 1-- 4. ἢ. 
ἴῃ μιν ἘΓ: 
1,1: ἕημαῖε Ἡ. --- 8: 7, αδηυΐῃ 

ἤτοῆ, ὡς 6. οὐ [ρίτδαὶ [ἀποΐο. --- ὅ: 
Η. Ὁ]. σωα)ὲ. --- Η. ὧ8 αὐαγαθῖ)εδ : Θηῦν. 
αὔαν ὦ «Αδι)ιη5 (νρ]. γγαῖϊυ᾽ ὃς 1,. 1, ἐπ ̓ 
19.) οἄ. αγανα δηαπι αὖ ἐ)έης5 Ὁ ΥΟ. 8. 
ἐφημερία ζιυυυῖ. --- Ἡ. ζυφῖη8. --- 8 ΞΞ 
ς. αὐτοῦ. -- “Αἰεὶ αϑαίε!, Ξε ̓ Ἐλεισαβεϑ 
ΤΠ οἰὐνίγερ., ᾿Ελεισαβετ Β, Ἔλισαβετ ΞΑΡ 
Ἁ1,., ΘΠ ἀρ 64 διπά..., Ὁ. 61 Π{8}06]1. Ὑ 981. 20. 
Ναλακαξεῇ, Ναζαρεϑ, γναζαραξ, ναζκρετ. 
- Η. απαγομι 8: 5. Νβᾷ. ζ, 2. -- 1: 
Παίνὁ ΞξΞ 80. --- 8; Η. υἱἵξδα (τάξει). 
- ἀιυι)ῖδ: 5. ὅ. -- Ξ9; αἰσασφαπάβ : 
ὨΙομὺ σὰ λέώιέβ, βομᾷ. αἴ Μαζί αἱ. .- 

10: Η. δοϊ ἀαηάαηβ, πὶθ 21. γεϊ. 
Μο. 9, 15. 6ἴο. --- ὀ 18 : Η. γσαδαϊγὶ ἃ..--- 
14: Ἡ. μωμεἃ 8 τὰ. 850 ἔοτγῦ ἴπὶ 1 ακ85. --- 
1ὅ: ἔπ υαπιδάϊ ΞΞ 6. ἴῃ αἴοτο. -- 17: 
ἘΠ αι αδυϊην ἃ. ---ὀ 18: Η.1. ζἀιν πη : 

γνώσομαι, [οἰδτη. --- 20: Η. «αι ()αΐϑ. 
- ἐβαηα ἀαρ δὲ: 5. 11, 80. Νβῇ. ὅ, 14. 
1.11, 28. --- 21; Ἡ. δοϊααηααη8 : 
5. 10. --- 998: Η. ἀασὲξϑ. --- ἀπάδαβέεὲ5 
Η. -- Ο27: Ἡ. ἕη γηασίδεέζηι, (υἱαπιἀ οἰπ 
6 2, ὅ: (δὶ ἴῃ ἔγαρ᾽ πὰ ψαϑ Ἰπημη8). --- 
Μαγίαῃι Ξξ- αριαμ (αὐοὰ Ματα): 1, 80. 
94, 88. 39. 460. ὅθ. 2, 16. ; Μαγία 2, 19. 
οίο., Μαγα 1ὅ, 47. α. Μαγ͵ίηβ 6, ὅ., 
Μαγίϊηβ 2, 41; Ὦ. Μαγίζη 2, ὅ. 834: Α. 
“Μαγΐαη, ἃ, 10 οἷο. οέο. --- 28: (ὦ ασ- 
φίζιυβ τε ς. ---- Ἡ. αμάδαπαζέα πὰ. ἐδύω- 
ἐϊαδιοι 8. Δ. φ4δ. Μοῦ: 
σααϊμυαπαεὶ τε ς. ἰδοῦσα, δἀακιοἐ ν, 
ὉΠ1αΠΠ οὐ Ἐ', --- Η. ἕγριασα" ἑαὶ (ἰπ ἰπύτοϊξα, 
Δ Ἰηὐτοϊξαπη : υρ]. ἕηπιασασφαη, ἃ Ο. 0,10; 
ἕηησασσαη Μο. ὅ, 18. 1,. 7, 8. 10, ὅ. 10; 
ὕπησαϊζοϊέμαη, 1.. θ, 4 6[6.}; ον ὕη αμέάϊ 
(4, 1)  ὕρρ. βαρὺ, νοῦ σ΄ βυψηθη οθθη οἷπ 
Ῥϑδι ΚΙθῖπθ ΘΙΠΡΘΥΒΡΌΓΘη 186. δἰπθ5 Π80Π- 
σϑύγρΘη6ῃ ἔ. --- Ἡ. λυ ὁ ἰοἴξα. ---- ἐπαξοὶ 
(να τῇ. ᾿φζάϊ ([. ἴτα αΥ. ἃ. 1..) ΞΞΞ 80: φυοᾶ 
[ὸ Ὀοπθαϊχ [οὐ ρᾶτη. -- 91; ὅη ζὐϊέποίη: 
Οὐ ὑἐμζιε ον, ἢ γρ]. 24. 56. ἑηλεῆηδ. ---- 
992 : Η. ναϊγεπῖί ἢ... οσἰδὲα. --- 88: αἡ- 
αδὲδιῖ 5. 1. Οὐ. 15, 94. 9. Οὔ ΓΕ Ξ 
84 : Ἡ. ἐμαπαοὶ. --- 86 : Ἡ. αἰγασσὶ ἢ 
εν ν μγαν[κααυεοὶ ἃ. ---- 86: δηλιϊέδο : νρ]. 
24, 81. --- αἰάοηι Ἡ. --- Παΐγο Ξξξ ἴ. 
--- Ὁ) 16 Η. ϑ]οίομθη δ15 98. 7αἢ φαϊάϊει. 

9 σιιέδα, τῷ ϑεῷ ̓(ἀ6ο: Ρο0), παρὰ 
τῷ ϑεῷ, παρὰ ϑεῷ, τοῦ ϑεοῦ. --- 88: 
γάϊ [δ διυὶ ὩΞι  δ.} 5. Μο. 106,1. -- 
44: Ἡ. (υἱφηϊπαὶ: 5. 41. --- 46: ἯΙ 



Γῦσ. 1, 48. 

κυαξ ἢ... πυϊλιὶϊοϊά, 47: ἐυδρηοὶ ἃ. --’ 
48 : ̓πάϊυεϊίηαϊ : οὐβῦ Οδηβύθίη ,ἀἰο Ν᾿ 6- 
ἀτίὶρκοὶ 5. Μ.᾿, 1κ.. ,βοίῃθ 6] θπ 48 
Μαρά". -- δ4: Η. ελίιωπαρ ιι (5. 19). --- 
σαηιαπα 8, μγησϑῆγαι. -- ὅδ: Η. 
ἡναΐυ: νρὶ]. 1, ὅ. -- δὅ7: ἢ, Αἰϊοὶ α- 
δαί (ΞΞ- Τὴ δὲ Ἐλ.) ΗἩ., ψϑῆπ δὴ 
ἀυηκοὶ. --- 57: αἢέει ἀΐη Ἡ. --- ξυδηνί : 
Ὁ. εμέ γοηἰτθηῦ. Υρ]). Μί. θΑΙ ΜΟῚ 8. 
δΐο. -- ἕω Ξξ Ξ' αὐτόν, ΒΗΕΑα... αὐτό 

(παιδίον): . 38. --- 61: ἔῃ ἡ ιμηα 
ἐδ. Ξε ς. ἐν κῷ ἰβαωρλ -- 68: δῆ: 
Καὶ, Ὅς. δαΐθπι, ἃ. οἰΐϊδιι. --- Ἡ. παηι- αἷὸ 
φιδίϊάα, Ὁ]. ἔγραψεν. Ὅρρ. ν“1}} σα᾿ ἢ ηι. 
ἃ. 1. σα-επ-ηιδίϊαα ἀθαΐθῃ ; Ὀθίβου Ο}] 
ϑτη 7 φατιδ]άα οἄ. 7α φαηὶ Ὁ ὙΠ]. 7, 
19. ---ὀ θὅ: Η. δέδιε αὐ] ἑαπάαγι. -- 
ἔμπα Ξε αὐτὸν θ4, αὐτούς ΑΒΌΟΥ. 8θον. 
-- 66: ἢνα: τέ ἄρα, ααϊά υὔᾳαθ θ6ά. 
- }α ἐμαη : χαὶ γὰρ ΒΟΏΤΠΡον, Ὁ]. καὶ 
ΞΑ. -- τ0: 
Επ|.). --- ζγαπι απα ιδαφιπάϊ ἀϊυΐα, ἀπ᾽ 
αἰῶγος -Ξ ἤγαηι ἀΐνα: 4. 9, 82, --- 11: 
σίϑαν {Ξ- 7.) δι πὶ ατ. Υ]. Τάνλαη 12. 
-- 123: “Αἰελιὶς Ζὰ σαηιηαη (12) σΘΖορθῃ 
5. ὕρχον ὃν, ν. δ) αταπάστη ἃ. Ἡρ πᾷ ὩΣ 
- ΗΒ. Αὐγαπαηια αἴίαη: 5. 8, 8. ὅ. 8, 
57. εἰς. -- 78: ὃν ἐπαηιηιοὶ : εἰ οἷς 
(σπλάγχνοις ἐλέους, «150 ἔην ἐπμιὶχάϊοϊ). -τττο 
Η. σαυοὶ δέ ἃ (Ομ Βϑηιθσκ. σοι ΠΡΡ.): 
ἐπεσχέψατο, νἱ[ἰξανὶδ, οσοπίροχιο, Β. ἐπε- 
σχέψεται, 1,. ἐπεσχεψαιταῖι. -- , Ἦ 79:Η. 
ἀακέπαις (5. 54). ---- Η. σαναϊγε].} 18. 
2,1: ὧν ἀασαηδ 7άϊηπαηδβ: 5. Μο. 18, 

24. --- Ἡ. σαργόγί8. Ἠδηρὲ σγάυϊο ἀδτηϊ 
Ζα [Δτήτηθῃ ἢ --- Η. ἀσεφίωι: Ο... ΤὙπατοῦ. 
ἃ γουστου. --- : ἐξαῃ ἴ. ἴῃ ΟΥ, ἃ. 1). 
- Η. αὐ υἱϊαπάϊη, κἰπαάϊηα δυγίαὶς (ἀταπ- 
ἰοῦ βίδαπα ϑυγῖα8) γασὶηδηαίη Θαύγίηι: 
ϑυγὶάϊθ πὶ ααἰαῖὶ ἀὲ5 (1 Ο. 10, 1. Β.), 
ΑπΠαϊς (1 Ο. 10, 19.)}, Μακϊιαδηάϊς (ἃ Ο. 
8, 1.), ϑοταδηάϊς (1,. 4, 20.) ; μηασόσάϊε 
(Ι. 8, 41... -- ΗΒ. Κγγοϊπαΐαι, ς) 4. Κυ- 

ρηγιου, ἃ. Κηρυνιου, Β. Κυρειγνου, δθον. 
Ογεῖπο: 5. Μο. 15, 21. --- .-9; ρἱπάϊ: 
ςΔΟ. ἰδίαν, ἑαυτοῦ ΒΌΠ,Εα[., [ἀᾶτα δου. 
γε. 1. 1, 18, 8, 44, Β. 14, 4. 1.0. 12, 
21. -- 4: Ἡ. ἤιμααίαη (Ἰουδαίαν) πὶθ 
Οσαϊοϊϊάϊαη, (1,. 2, 39 οἰς.), 8 Θαἰοϊϊάϊα τ 
(ἴο. 8, 1.); ἄαρορθη Τμαάϊα (1,. 8, 1.0: 
5.0. 7, 8. --- Η. δέιϊμϊα -πάϊηι (ΞΞ 15); 
4.1, 42. Βέεηϊαϊπαίηι, Βεϑλεέμ. -- π᾿ 
σαγᾶα ἐλίροι ἀρνάμ ἂχ οἴχου χαὺ πα- 
τριᾶς. -- ὅ: ἕη Κγνασίγεϊηι: 5. 1, 27. --- 
Η. ζυθδῖηξ. -- 86: σαϑθαΐίγαη ἢ --- 1: 

ἐβὶχέ : τῶν ([. ΒΙ,Ζ... Οτ.͵ 

- 2, 40. 6009 

ν τς θην δὲ ἃ, 1.,. ἢ: . δαγη δ. --- 

ἣγυ ̓ Λαάα ἐμαηιηια : Ἷ ὸν; Ἰργθαα νοι 
 αϊιεμυδηι Μο. 14,14). -- 8: δ Καὴ 
ἰδού ((. Β.): 5. ἢ 10:1. να δὴν: 
7αποὶά. --- 4: 7Ζαἢ ἐπαία: Καὶ τοῦτο, 
ΒοΟ. --- Η. ὀὶριὰ. ΣΟ ὦ, -- 26 
σαϊ. ΞΞ χαὶ χείμεγον ΒΙΡΒ. . ΒονΕϊ,, 
οὔθ χαὺ ΞΑΔ, οὔθ ζ. χ. Ὁ... - 44. 

σδαϊς υἱϊγίγι : εὐδοκίας Πενίας... Ογε 
τ... θοπδθ νοϊαμέαίβ ΔΡΟΥΙΓΗΙΙ., εὐδοχέα 
ΞΒΡΟτγ. Επί, Βαί. ΟἾγσ...., δοῃ[ο] αὐϊοηΐβ 

8. Ξ τ Ἴσ. Ταδος. αν... ἴω. 3. ΘΊ. .5, 
11. 8, 42. 16, 8ὅ. Μο. 1, 41. --- ασσίὶϊ- 
7.6: 5. Μο. 1, 18 οἷο. --- ζαῇ ἐμάϊ πιαης 
Ξξῖδρ τοῦ ἄνϑρ. ἘΔ. Θ5 ΝΟ ἘΞ ρθη 
ΒΙμδρν... Ἐπί. --- Βέεμιίαμάϊζηι. 5. 4. --ο 
16: δσβῥουι Πα Τρ ποῦς 0] 
1: Δ ΟΣ ΖΕ ἘΠ 9» 19... 5. ΤΠ ΘΟ ΝΣ 
-- Μαγίώῃπ: οὉ Μαγϊα πηι ἢ ς. 1, 21, --- 
19: Η. Μανία: οὉ Μαγνῖα (ὥαριαμ, ΒΏ. 
αρια, Ὦ. ἥαριαν, ς. αρια). --- 20: 
Η. μ[ὰ (μἰομὺ 1,δ᾽5 (15), σψὶϑ 39. 48. 45. 
4; Ἵ.. 14. τ 8.10. 44: 8: 23. 8 0.991.40: 
9, 10. 10, 17. 4, 2ὅ οἷο. --- 21: Ἡ; 
ἀρ γε Τιδά φάνη (Ξ ̓ 22). -- μα, αὐτόν, ς. 
τὸ παιδίον. --- ἡ αὖ ἢ. νυ. Ξε ςΔ8Β., καὶ ἔ. 
Πδῦον. --- ἔῃ ναμιδάϊ Ῥ --- 428: Η. φα- 
γιοῖϊ ἀ. -- 424: ἤγαηι ἔῃ ἴ. ἴτα τ. ἃ. 
Ι..- 265; 7μαγωῖ: Καὶ ἰδοὺ (. 9), 
ἅδ5 Ὁ... ἔ. 5. Μί. 9, 2. ; Ὁ]. Ἰδοὺ Μι. 
8..18."; ΤΌΣΑ 2, ὃ: -- γωδαψαών με -- 
εὐσεβής Κι... . ἴγγ. - 20: Ἡ. 7αωνεὲξ 6. 
-- 28: Ψαλ.. .ἵπα: αὐτόν Μν... Ονγτ., 
ἃ. ἀντ. αὐτό (ταιϑέογ): 5: 4.9. ἾΘ μ,- 
παῃ ΞΞ- αὐτοῦ ε. -- 29: Η. ᾿Ναϊοὶ ἑαϊε. 
-- ψ͵αιρίηδηα γγάκν)α : 5. Μί. 9, 23. Ὑρὶ. 
Μύ. 9, 8. Μο. 1, 27. --- .32: ἐμὶιμάδηι: ἐϑ- 
γῶν ([ ΤΠ θα τΣ οστοογιιηι (ϑ(. Ῥοραϊο- 
ταΠ1)..--- 38: Το Ωγ: ΞΑ. ὁ Ἰωσὴφ (ὁ οἰὐτὴρ 
αὐτοῦ ΒΏν., καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ΒΗΠ.. 
νρ΄...). -- 84: Η. ἔπα 580. ὅ7α, αὐτοὺς 
(ΞΞ 60). -- 81: Οἢ: αὐτὴ, αὕτη. ὃ. 
38, --- 7 γᾶ: ἕως (ς. ὡς) ἢ. 'τὰ Θοίμ. τὶθ 
800: 5. ὃ, 23. 18, 42. --- Τ΄ο5 αΠάά)α. 
- “είνσγα -Ξ ἀπό ς. ---- Ἠ. διοίαπάᾶε. --- 
Τράνγαη (δα ἃ. ἴο]6.. Υ. 8) ἢ, ἴπι τ. ἃ. 10. 
-- 88: ϑ6ῇ -Ξ ς. χαὶ αὐτὴ αὐτῇ. --- 
δὲτη αἵ α [ἰάϊην (Ὁ]. πᾶσιν) : 50. δὲ ἔπα 
αἰάϊηι 3 3 --- 898: αἰϊαέα: 8}} ἐμδία 3 --- 
40: απἠριΐη ςΑ., πνεύματι, ἴ. ΒΠ1,086... 
- δαγη... γωϊηανά 5 (8150 ἤηνηιω τηδῖο. 
ὰ πιασιι 48.), γ. ῬΌΘΥ . . «ῬΙΘΠαΒ: Ὑρ]. 
Μο. ὅ, 40. δαγη ζσαπὰ ὃ. --- ζαἢ παπάιι- 
φεΐης, Ὁ]. σοφίας (Βο. σοφίᾳ). --- απαὰ 
ὄῃωμω τες ἐπ᾽ (ΞΞ- ἐν) αὐτῷ, αὐτό, αὐτόν. 
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-- 41: Ἡ. δέύγι8)ο8.: 5. 4. 9, 23. --- αἰ 
αἀωϊέῃ Ἡ., βοπβδὺ αὐ ἃ. ἄὼ αἀμϊέπ ὐ: 4. 18, 
29 (ἀωϊέῃ αὐ αὖ ἐμπέμαμ). ὃ. Μο. 12, 2. 
οἷο. --: 42: Η. ἐναϊζιδυϊηέγ 5 : σὶρ 
Ἰάικιεμυϊέπν 5 (Μο. 6, 6: τοι]. οὔπθ τ), 
ἰάιι απ (οὮπ6 ὦ), αγηναάϊγ 8 (οὨπ6 6) 
Οἀον ἐναϊὶδ υἱοίγιϊ 5 (μαθδπά5, ἀϊμδη 45) 
σὶρ Μύ. 8, 20. ; γρ]. 1,. 8, 42. Ὑ]. Δι ἀ. 
8ἃρ85. νᾶ ΒΝ πεΐτδὶ ἂἃη-, ὑνὶ-, ἢτ]-, παπά- 
γι ηὗτῦ. --- εἰϑρασσαπάώμι ἐἢ απ ἴηι, ς. ἀνα- 
βάντων αὐτῶν: 5. 160, 423. --- Ἡ. ὀὲμλ)α. 
--ὀ 498; Η. πιέπμέδαη 6. --- Ἡ. υἱ 5 φαλυύν 
(5. 49). --- 44: Πμιορ)απάδηα -:- δὲ (ἴς 
ϑϑῃῦ σουμθγ), θηΐπι ἃ, χαὶ νομ. Ὁ, ἔ. θο. 
ΞΞ Τὴ ἢ. ΞΞ ε΄ ἔν. -ΞΞ 4: χη ΞΞ Ὲ ἈΔΡ- 
τῦτο». 1. ΒΌΡΙΠ Ον.... - - 46; ἘΓΓαΙΙ 
(βοῦν !. αἰαἢ). -- ηὐνϊα) ἀΐηι : 5. Μο. 9, 

90 εοἴο. 
8, 1: Ἡ. ἡηιζίαξαϊμιριαξη. ---- ιυυζέαιν 

ΉΗ. - Παμωνγγασίη)α, . ν. βαωγγασίηϊ 
(ἐούγδγο 8) [. σὶθ ψαάγασαρφσὶ (1,. 10, 2.), 
“7αὐγαπιαί)ἠἶὶ Ζὰ μιάγαηιαξἶϑοὶς (Ν. ὅ,14.), 
φασίηοῖς (Μο. 1ὅ, 48. Ἡ. 11, 84. 6. 4, 2. 
5Κ. 8, 22. -- ΗΠ. Ἡυέοαδὶ: (ϑρὰῦ σοῃ 
ΔΗ.) -- Ἡ. Ανοϊϊολ, Αβειληγῆς, 
“βιληνης, «“βιλινης, «Αβιλλιαγνης, .«4βιλ- 
λενης. -- ὦ: Ἡ. απὐῇοιπίμέαηι (-:- 4, 9.) 
Ξε ς. ἐπ᾿ ἀρχιερῶν. --- Καλαβη : Καϊάφα, 
Καΐφα. --- αὐ Ἰομαγηδ Ἵ --- μυϊεπαναἴης 
Ξε ς. λέγοντος. --- ὅ : Ἡ. ἀαϊοΐ. --- ἄμ 
γαίπέαπια: ςΞἃ. εἷς εὐθείαν, ΒΏΟτ. εὐ- 
ϑείας, αῦον. αἰτϑοία, [τ ἰδοοίάϊω (ΞΞ δ ἢ 
τ. τη8.). -- 8: αζγαῃ ΞΞ Ὁ. κόρπαν, 
νγᾶ5 Οὐ. 4, 1280 νϑυποϊπύ. --- 9: Η. σοά. 
-- 10: αν ἦνα, τί οὐν α. τί: γρ]. 10, 

29. 18, 26. 1. 9, 36.; απηωΐ (οὐκ οὐν) 
7. 18, 87. -- ἸῚ11: ζυαίῇ, ἔλεγεν, ςΑὉ. 
λέγει. - 412: ζυ. ἐβαη, ἪἫλϑ. δὲ καί 
σὶθ Μο. 18, 40. Ὑρ]. 9 (καὶ). --ὀ 413: 
ἐφυῖ (ὕρρ. νογάππιοκὺ 8 υἱ5). ---- ζιι87 ἀτέζ, 
πράσσετε: πίομύ ἐάν) ἀϊε) (Θμον ναύτγπ- 
2614}}: 85.1,. 19, 28. --- 14: ἐ)ιάϊ ἴ. πα 
α΄. --- ἅτ ἕηι -Ξ- ς. πρὸς αὐτούς. -- πό- 
ἰδέ ἢ... απαηια]ι)άϊ α... ναϊααϊξ ἢ. ---- 
ΠΡ ΒΟΆΑΒΗΝ μοίδεἢ τὶ ἡινηαι νη απο- 
ἡῃα)ιε) ἀϊὰ (19, 8. αγηδιδη) : ἃ. τ. ἀπηρο- 
Κοηγέ, --- υαἰαάϊε (ἄρχεσϑε 5ι. ἀρκεῖ- 
σϑε 3): ἃ. Ἐ. σαηδηϊιαάϊ [) ἀΐέμ. Ὑ 6]. 5Κ. 
4, 18. 4.14, 8. 2 6. 12, 9. ---.- απνηδηι: 
5. 1 Ο. 9, 7. ὕοῃ ἕπηαση, αὐ γεειξε ορὴ 
αἰϊάϊ ἔ. ἴτα ατ. ἃ. 1,. --- Ζοπαπηοῖη Ἡ.: 
ΡΝ τη Ὁ ΟἹ. ΔΓ0; Δ, 8. 2. (1: 56. 
Μὲ. 3, 11.) --- ἐἤαν ἔ. ἴτὰ ατ. ἃ. 1,. --- ὃξ 
ἢ. 'πὶ αὐ. ἃ. 1. -α 17: ἀλέλρ νὰ μϑλν 
Η. --- 19: (9]. Με. 8, 12). --- Ηδνδαϊα- 

τῦσ. 23, 41. --- 4.1. 

ἀοῖπ: εκ. Μι|. 6, 47. 22. 19..---- 2110]. 
Μο. 1, 9---[1. (Μύ. 8, 18. 16, 4.1, 82.) 
-- δἱε]6 ἀάιωρίάα αἴΐα ἡ σια βύ. 
ἀάιμρ)αάα αἴϊα πιαπαρϑὶ. --- ἵδγω ὠγάάει- 
»ἱααηια : 8. τον 10, ὅ0. -- 22: ζυΐ- 
ἐπαπαοὶ --Ξ . λέγουσαν. --- 23: υὖ 
Λμ ιρη!:: ἘΞ ἘΔ τΑννι (Ευϊγομίδπαθ : 
ἀρχόμενος τῆς εἰς τὸν λαὸν ἀνα- 
δείξεως αὐτοῦ ἤτοι τῆς διδασκαλίας)! 
“ναοὶ ψινιι8 πιιη ἀς8 νας, ὡς ἐνομίζετο, 
αὖ Ραῤαύιβ οἴδ, ραύαθδίαν, Θσὶ [Ὀἰπιδ θα αν, 
γἱἀοθαίαγ οὐ ἀϊοθθδίυν. --- δι οὶβ : ᾿Ηλί, 
ἮἨλί. --- 24: Μαειπηαξὶς : ατϑάτ, Μ7ατ- 
ϑαν, ἴαϑαν. --- [ιαΐυθῖβ: «“ευεὶ, «ευὶ 
(5. ὅ, 26). --- Μαίϊμοῖς : Μελχεί, Μελχί. 
-- αγμηΐηβ: ς ἃ. Ἰαγνα, Β1,Ζ. Ἰανναί, 
ΙΔπη86, Ι8ΠΠ6, [ΔΙΏΠ8Θ, Αμποι -- Ἰσμβε: 
Ἰωσὴφ, Ἰωσήχ. -- 326: Μαϊιαιηϊνϊϑ : 
Πατταϑίου, ῆατϑαϑιου, Ματατϑιου. 
Μίατϑαιου, ατϑιου. -- Αἰχ[οίνυΐξ : 
Ἔσλὶμ, Ἐσλεὶ, ᾿Εσλὶ. --- 2θ: Δαί- 
ηιαΐζοτγΐϑ - Σεμεῖν, ΖΣεμεεὶ, “Σεμεὶ. --- 
Το έῇε: Ἰωσὴφ, Ἰωσὴχ, Ιοῖδο, Τοίεξῃ. -- 
Ἰδαΐης: ἸΙωδὰ, ἸΙουδὰ, ἸΙωδἷ΄. 7. 
Τοηαγιΐτν8 : Ἰωανγῶ, Ἰομδππδίω), Ἰωα- 
γάν, Ἰωανγὰν, ἡπαλεό ιν ̓Ιαγνὰν. --- Ζαύ- 
γαύδαθὶ [8 : Ζοροβάβελ, Ζορομβαβελ. 
-- 28: Μαίκοϊν : Μελχεὶ, ΜΜμελχὶ. --- 
«Αἀάοίης : ̓Αδδεὶ, 4δδι, ἄνδι. --- Αὐνηιδ- 
ἀαπιῖς : Ἠρδιτηδάδμι θέν, ᾿Ελμωδὰμ ςΑ, 
᾿Ελμαδὰμ ΒΟΥ, οἰπηδάδῃ 80. --- 29: 
Ἰο(δεῖε: ᾿Ιωσὴ, Ἰησοῦ. --- Ἰδνοίηυε : Ἶω-- 
ρεὶμ., ωνὶμ. --- 80: ϑγμηναΐδηε: «ΖΣυ- 
μεών, Σιμεών. - ᾿δμαγονῖηδ : 5. 81, -- 
81 : Μαίϊαίαπῖβε: ελεζ, Ἑπᾶτα, Ἐπδη. 
- Μαοϊπαρῖς : ΜΙαΐψᾶν, ἡεννῶν, ἩΤεννᾶ. 
-- Ναέμβαπὶξ: Ναϑαν, Ναϑαμ. --- 2)α- 
υσὶαϊδ: Ζ;αυείδ, »Ἱαεί, Δαυίδ. ---ἰ 82: 
Οϑοϊαὶς: Ὠβήδ, Ἰωβήδ. ΟΡβίῃ, Ωβήλ. --- 
Βαμαύςίε: Βοόξ, Βοός. --- ϑαϊηιδηϊΐδ : 
Σαλμών, Σαλαμών. --- 388: Απιοῖηα- 
ααϑῖξ: ᾿ἀμειναδάβ, ᾿ἀμεναδάμ. -- 4γα- 
ηυΐδ: Ἄράμ, Ἰωράμ, «Αρνεί, «μέν, 
«δμὴ, «Αλμεί, «Αλμέν. --- Αἰφόγϊδ : Ἔσ- 
ρώμ, ᾿Εσρών, 4σρών. -- 85: ϑαΐνδκ[ὶϑ : 
Σερούχ, Σαρούχ. --- Νασαυΐξ: “Ῥαγαῦ, 
Ῥαγαβ. --- Ἑαἰαίρὶς : «Ῥάλεγ, «Ῥάλεχ. --- 
86: Καοίπαηΐε: Καϊνάν, Καϊνάμ. --- 
Ναάιιδῖῖς : Νώε. -- Τιαιπα δ : “1αμέν, 
«Ἱαμέχ. - 381: ΤἸαγδαϊε : Ἰαρέϑ', Ἰατοῦ, 
Ἰαρέδ. --- δέαϊε: 2 ήϑ., δοὺ, Σήμ (Ἕεὶ. 
Πιδαϊο, ““ῴτ:1,. 11; 38). 
1. 1} Μο.91; 12 (Δ. 4, 1--- - 11). -- 

ὅγη ἀἠεια αὶ : ἐν τῇ ἐρήμῳ α. εἷς τὴν 
ἔρημον, ἴῃ ἀοίθτίο τι. -πι. --α ὅπ ἄμε ῖ- 



τῦσ. 4, ὃ. 

αάϊ ἀαφὲ  άυον τΐφι8. Ἡ. --- ἔπ ἀἄαφαγι 
7αἱνάϊηι ἃ. ἄδπη ὁ ἢ ὦ ἔην ἀασαηι (Ὀ]. αὐ-- 
τῶν, 6. 1115 ἀϊ6 5). --- ὀὲέπδ: «Α. ὕςε- 
ρον. -- 8: ζΧ2κ}) ξυ. Ξε Καὶ εἶπεν, ΒΌ], 

ον ἀν οορύ (ἢ Εἶπε δὲ. --- αἱαῦ τ ἴτι5 Ἡ. 
-- Η. Λαιαιιδ. -α- ὅ; Η. αἀϊαθιιί ατι8. 
- απ γαίνσιυὶ πάμπαΐξα ([. Β1,....}: 8. 
Με. 8, 18 οἷο. --- 6: ἐλὶχό ἴ. ἱπὶ 6Υ. ἃ. 
Ι,. - σχὲ, αὐτῶν. -Ξ-- ἐ]ιϊο υασηιγιό ἐΠιοὶ : 
Β.Μὸ.11ὴ. 29. ἀν ῦ..-- 7: φυῇ εἶ. ἴτὰ 
ΟΝ ἀπὸρ 1. 15. 8). 9: Τηαϊξμγοἢ : Ὁ]. 
Καὶ ς, δὲ ΒΤ, οορὲ ται [γτΡ : 8. 29. -- σα- 
μυάα ἕπα ΞΞ ς. φῶ σὺν --Ξ-ὄ 5.43 ΕἸ: 
7ναϊο δη)ο. ---- 14: 9]. Μο. 1, 14 (Μύ. 
4, 12. 24.).. --ὀ ὠ1δ: πικὶϊ ἃ 5 Ἡ. -- 
10: μηασδσθίη Ξε 20. 28. 33. 0, 6. 7, 
ὅ. 7. 12, 42. (Υ]. ραναγκεάαϊζυφίν, Μύ. 27, 
θ2., αὐρὶ αύϊζοῖη Βι. 10, 22., τς ἐν μὰ 
ΤᾺ ᾿19, ὥθις Ταίναώραιϊοῦει ΟΙ. 4, 13., 
ϑιγνιδἐξούπι ΡΙΙ. 4, 2.), “μπασόσφέδη: “τὴ ́ , 
Δ΄. 55. 8. 1... τι ἡμπασδσδι Μα.. 6. 3, 
(τοὶ. 16, 9). 4.06, ὅ9., ψγνυιαγόσάϊ 1,. 4, 
98.; α. ψηαρόδράϊς 1,. 8, 41. 49. 12. 9, 
22. Τὴ). Ὁ]. μιηιασόδσίηι Μο. 4.83.0. Ὁ 4, 
44. -- ἤσσυαη δόμος, Ὁ]. ἀναγγῶγαι 
(βιβλίον 11). --- 11: Ἡ. ργ αὔξει. --- 
18: ἄν σαπαβ)αν ἐδ. σώηι. ἢ.., Ὁ]. ΚΑ [π᾿ 

19: ἡηαδιμιέπαπάϊηι: 5. Ἀ. 1, 28. 
2 Ὁ. 10, ὅ. Ῥῇπι. 28, --- Τῖ65 σαΐέδγαΐ- 
Μεϊπάϊ. -- 21: 6]. Μο. 1, 1. ---- Ἡ. 
ἀμσαη ταὴῖῦ ΚΙθί ποὺ ΘΟ ΟΡ μά 6. Τιίιοο, 
ἄοομ ΝΣ τὴν πἰομύ Ὀγοὶῦ σοπαρ (00 ἄτ- 
σοι 3). Ὑρῖ]. ἡ, 15. 24. 38. 40. εἰο. -- 
22: αἰϊάϊ αἰαι)δ: Ὁ]. πάντες. 8. Μα. 11, 
82. --ὀ 28: 7λιν ἰοϊβὶ: Ὁ]. Ἰατρέ. - ἔῃ 
ξεν. ἐν τῇ Κ., ἐν. Κα, εἰς τὴν Καὶ, -α 
25: ἐπαίοὶ -Ξ- ὅτε 1Χ.... Βαί. --- 26: 
Η. αἵ αὖ ἤν. ---- ϑαταϊρέα: ς. Σαρέπτα, 
ΒΚΙΜΒ. .. ἅτπι. ΤῊΡΙ. Σαρέφρϑα, Τ,. 
εἰς ᾿ἀρέπτα, ζρεφϑα,᾿ ἄραφϑα, ἡραπτα. 
- ϑεἰαδηάϊς, ς. Σιδωγος, Τ,. Σιόωνγας, 
ἃ. ἄντ. Σιδωνιας. --- 97: Ἡ. λαϊζοῖ-- 
Μαῖω ργαμζοέατ (ΤᾺ. 145 λαϊἰθὶ (αϊηι). --- 
Η. ΜΝαΐηιαη: Ναιμάν, Ναιμᾶς, ΝΘ ΔΠΊ8Π, 
Νεεμαν, Νεεμμαν, Ἰπϑιηδπ, Νϑπηδη, Νε- 

--- 

μάν. --- ϑαύγ: 2, 2. -- 29: Η. αμῆ- 
πὶ ίο : 5. 8, 2. --- ἀμ: ς. εἰς τό, ἃ. ὕδτ. 
ὥστε. --- ἐμαΐῃνό (ΞΞ 9 ΤᾺ Ἰτὰ Ἢ τι. 8.5 
Ἰἰορὺ ἀρ ὺ ἱπ χαταὰ χρημνίσαι. -- ἠ 90: 
ηυϊα)αηδ: 5. 86. Μο. 9, 86. εἰς. -- 381: 
81. Με. 1, 21 ---28. ---Ἑ 89: ὠπάϊη)απα 
(δμοιατς ἀκάϑαρτον α. ἀχαϑάρτου. -- 
μγηγόρίάα -- Ε φωνῇ μεγάλῃ. -- 344: 
Ναζόγέηι: 5. Μο. 1, 24."εἰο. --- 85: αὐ 
ἀδϑη : 5. αγάιμμιδηι. Μο. 4, 39. --- ὅπ ηυϊά- 

»-- 5,41] Θ11 

7αΐηι: 5. Με. 8, 30, οἱο. -- 36: αἰϊαηϑ8: 
αἰϊάϊηι 13 -- 88: οἷ. Μο. 1, 239--8!, 
(Με. 8, 14.) --- 40: ρ]. Μο. 1, 82---34, 
(ει. 8, 16.) -- 41: οἷ, Μο. 3, 11.-- 
εὐξααἀ)δάνωι: ἐξήρχοντο ΟΧ. . ὁπ: ̓ ἃ 
ὕντ. ἐξήρχετο. --- ΟἸγί γι - ΑΘ: 
Χριςος. --- ἴηι ἔ. τὰ αν. ἃ. Ἐπ Ὁ]. 6: 68. 
--υδέδαηπ ΟἿ. ἔμπα υ. : αὐτὸν Χρ. 
εἶναι θεά, ᾿ἰρίαπι οἱ Οἢν. γ, τὸν Χο. 
αὐτὸν εἶναν ΞΑΒΟδΟΥ. -- 42: ΜΕ, 
1, 8ὅ--39. -- 48: πηι ἕηι(απάϊάα : 
ἀπεστάλην ΒΟΡΙΧ..., ςΑ. ἀπέσταλ- 
μαι. Ὑ615.8,.91. 

ὅ, 1: σαἰιυπδιαναίΐί: γν. αθπηποίαγθί, 
Ε΄. Θοποίἀγοίῃ, 6. ἀθηθίδγθ, Ῥά. 7ΖῈγ- 
γησαρεδ, ΑΒ. Γεννησαρέτ. ΝΡ δὲ 
οἰο. -- 8: Θαϊάϊ (Ἐμβάς) ... μαϊμάϊέ 
(ἡοὠώτησεν) οἴπθ 7α]ι. ---ὀ 4: Η. φαπαη- 
ἐμίάα: Ὄρρϑῦ. τηϑἰηὐ, 'π σώ ἄρ νυἱβ ΘΟ !- 
Ῥοπαϊ, οοιηρθίοθπαι.,, ἱηβοΐοση παρέ) απ; 
απαηαη7}) αΉὶ τολμᾶν ἰδ (Λἴο. 10, 48 οἰς.). 
Π 6. ΟΠγΘΙθ Υ ἰστΐθ ἴῃ ὙΥΙΘἀθυπο]απρ γῸΠ 
απ-αἩ φ] οἰ ἢ θαμὰ Απδαύζ σοῃ σααράϊαα 
(ἐπαύσατο,, οοἴανὶξ, 4611}. --- Ἡ. ,56ὲ- 
πιοπατ (8. 8): 5. Μο. 1, 16. οἷο. ---- ὅ: 
ἐμαίγμαγδαϊα)απάαηϑβ: 5. θ, 12. 1 6. 10, 
1. --- ναίγραπι: Κι... χαλάσομεν, -ωμεν, 
4. ἃδτ. χαλάσω, Ιᾶχδθο, ὀσχρδῃάδτα; ΤΟΓΏΘΥ 

γιδηυεηι, ἀο οι δίάγω (8). --- πμαΐ)α, τὰ δίχ- 
τυ ΒΈΧΕΣΣ ἃ οορύ ΔΥτη. ; ΘΡΘη5ο 6. -- 
ΘΥΈΈΕΙ. παρα ρδὲ τ 16 βίω: 8. ἴ, 11, 9, 
9. 1.12,12. οἱο. -- (νέ -- ὕ. (σῖθ μυαθῖ): 
Ὁ. ὥςε τὰ δίστυα δήσσεσϑαι, ἃ. αὖ οὐΐδτη 
θυ, ταπηρθτθηΐαν ; Β 80. Διεῤῥήσσετο δὲ 
τὰ ὃ. οἷο. --- Η. ἀϊδίη ατρηοάφάτ, ἀἃ5 
ὦ ΔΌΘΥ ψορροβομδθῦ, ἄοοῃ 50 ἀδί5 ποὺ 
οἰπῖρθ Ῥαπκύβ βύθῃθῃ δ] 6 θη. --- ὦ: Η: 
ἐμποοὶ (1. 185 ἴδ! 5ο ἐμαθὶ, σοροπ ἐπάϊεοϊ 
ἰπ 10.), ἀδ5 σὰ σαπιαπαηι (5. 2 Ὁ. 8, 295) 
σομβότο: ΞΑ. τοῖς ([. ΒΠ) 4), [οοἱΐ5 φαΐ ογδηῦ 
θοάν. -- (νέ: 5. 6. --- ῥισᾷυτωι -{- αὐτά. 
-- 8: δίάϊα ἐᾷ ΞΞ Τα ήκερι ὮὨ, οἵΌ 
ἰ6 ὁ. --- ἕω: ἐν Καὶ. ,4.ἃ. Ὅτ, ἐπ, 
-- ἐπα ϑὶ : ὌΡΧα. ὃ ὧν {ἢ} 
(ἄγρᾳ) ΞΑ., 4αδτη δ μΝ ἃ. -Ξ ἰοῖ 
ΡΣ Μο. Ἵ- 19: 20 Ομ. 4 ,.18---22. ... 4: 
95). -- τε τ: γαβάνήσει ϑοῖ: 
γιόπ («ίμων!) : 5. πὰ 7. 8, 84. -- ζγαηι 
μἴηυρνω τοῖν: 5. 1,.. 1, 48. 5Κ. 4, 10, ὙΠ]. 

1. 18, 9. 14, 7.; ἤγανι ἐπαηυνια τῶ: ἃ Ο. 
ὅ, 10.; ἔχω ἐπαηθθθα πὸ πιδία 2 Ο. 8, 18. 
-Ξ μι, 5..9. Δα Ξ-- ὦ Ἐν: 
81]. Με. 1,40 ---42. -- Η. αὐοῖτ ἢ απάαηδ : 
84 Αὖ: (6. ἰδὺ αγ᾽οτεμανιας ἀρ δοῦν, 
18, αὐιάϊεἢ, ἀπῆλϑεν); Μο. 2, 9. απέ- 
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ἐξ απάα. αᾳ]. Μύ. 7,23.1,. 4,39. Μο. 12,1. 
10, 4. ΜΙ. 27, ὅ0. Μο. 1, 18. 20. 31. -- 
42: 6. Μο. 1, 40--42 (Με. 8, 2). -- 
14: 9]. Μο. 1, 44 (Δ. 8, 4). --- Η. “ιύν- 
δάωμα. .. απαδάτ ἀ. --- για : αὐτῷ ἔ. 
πἰομύ. --α ἐπαίοὶ : χαϑώς, [Ἰουὐ. --- ζηι, 
αὐτοῖς : ΤὩΑΡΟΘΗΊ... ὑμῖν. ---ὀὀ 15: 6]. 
Μο. 1, 45. --- Πάν) δ τι: 5. Μα. 4, 38 οἷο. 
- ἰοϊεύμδι: Τ,. θ, 18. μάϊϊαη [Κ. --- 10: 
5]. Μο. 1, 8ὅ. --- ὀ 17: σαζξυιπιαναΐ : 
(συν)εληλυϑότες, συνελθόντες, χαὶ οοη-, 
4] δάνθηθχιηῦ, αἱ σϑπθγϑηῦ. ΥἹΈ]. 1. 18, 
“0. 1 6 14..22. μι. 57; ὙδῚ 8, 4:3 
18: ρ]. Μο. 2, 8---ὁ (0. 9, 2). --- “ψαλ... 
7αἢ 0Κ. 5. Μύ. 8, 14. οἱο. --- λνάϊνα: 5.19. 
- ΗΠ. ψαϊασταὲ ἀδίνα. --ι 19: δυάϊνα: 
ποίας, ς. διὰ ποίας. ---- 20: ἄτι ἐπαπιηια 
εὐϑἰἐ{πΐη, (ΞΞ 44) -Ξ- ἢ... γι. τῷ παρα- 
λυτικῷ, 806. Βοτηΐηὶϊ, ΦΑ. αὐτῷ, ἔ, Βν. --- 
Ἡ. αΠεϊίαπάα (5. 11). --- “γαυωών)ηξοῖς 
ἐπμιοῖηιδβ : σοι αἱ ἅμ. σου, αἱ ἀμ. σου, σου 
αἵ ἀμ. 516} 28. ΜΈ. 9, 28. οἰο.--- 21: ρ]. 
Ἀἰ ὁ, θὲ. 15] (τι. 9, 3:58}. 3. ϑμᾶσε: 
γεν 8. Μ|Ὸ. 8. 17. δ᾽ 6.05). Τὺ 3. δι 
(ὐἷς ἕν βαίγίαη). Μο. 2, 81 (ἄτ (15). --- 
αἴὐα (εἰ μὴ) ΞΞΞ οἶδα Μα. 2, 7. 1,. 9, 18. 
- ἀϊηϑ : μόνος α. εἷς. --- 233: Ηναΐδαν 
{πἰευ ἢ}. ΤΥ ΜΕ. ἡς 4. Ὁ: δ᾽. 
αζέιὶ2δ: 5. Μο. 10, 25. οο. --- ἐδ. γ"α- 
υαύὐγἠϊοῖβ : σοι αἵ ὧμ., σοι αἱ ἀμ. σου: 
5.20. -- 24: Ἡ. Αἰμέπμαη οἱ, Ἵνα δὲ: 
5. Μι. 27, 46. ἤπῷ ἐδαη; 7α ἢ ἐπαη Τ,. 17, 
9. Ὁ..95....Ὁ; 51. 10.) Ὁ: ὙΡΙ. ΜῈι 20: 
40. Μο. 1ὅ, 41. --- Ἡ. υἱέοϊ ἃ... μαϑάϊ ἃ. 
- ἀὼ τῇ. εὐδΠἴη τε τῷ παραλυτικῷ α. 
παραλελυμέγνῳ. --- 25: απὰ ἐπαμπιηιοὶ, 
δά ὥα. ὃ: -ο 27: 1, ΜῈ25. 185:..17. 
Μί. 9, 9---Ἴ8. --- Γαίυυϊ: «Αευι, “ευει, 
“Ἵευειν, “Ζευι, ς. “Ζευις (5. 29. 8, 24). 
-- 2428: ταάϊα, ἃ. Β.. αἱ ]άα (ἢ κολου- 
ϑησεν, -ϑει). --τ 29: Πιαἰυυοὶς: «ευεις, 
“4ευις, “ευει, “ευι (5. 27). --- 80: Ἡ. 
γιαϊ)ι ἃ 7. αἀγίφμὶά, ἐσϑίετε χαὶ πίνετε 
ΞΑΒν, ἐσϑέεται καὶ πείνεται Ὁ, ταδπᾶα- 
οδὺ οὖ Ὀ1Ρ1ὺ Δ0ς, οαϊὸ οὐ 161 ἃ, τῖο Μο. 2, 
16. --- 81; Ἡ, ἰοἰξοῖδ. --- 83: οἷ. Μο. 
2, 18---20. Μι. 9, 14. --- ογία (πυκνά): 
Με. 9, 14. βἴω (πολλά). “-- Ἡ. γατοὶ. 
αϊολτ ἐ. 5. 6, 2. --- τηαὶ τῇ. [ἡρδην) ὅ8 ΞΞ 
οἱ δὲ μαϑηταὶ σού Ὁρνεά. -- 84: 6]. 
1. 8, 29. ---- Ταγιῇ, ἐς (ποιὸ 15): ὁ δὲ, 
ΟΡΙΧ... Ἰησοῦς. Ὑρὶ. Με. 1, 42. οἰο. --- 
δγμ γααὶβ : 5. Μύ. 8, 15 ([ροπῇ). Μο. 2, 
19 (παρύϊαταμη). ---- ὠπέδ (ἃ. 1. ἀπὰ ἐμὲ), 
ἐν ὦ: πιὰ ἐπαϊοὶ Μο. 2, 19. Με. 9, 18. 

τῦσ. ὅ, 12. --- 6, 17. 

-- 8ὅ: )αἢ ἐδαη (χαὶ ὅταν ἃ. ὈΪ. ὅταν) 
τον 2 αἢ ἱπαη (τότε ἃ. χαὶ τότε): 5. 24 
δίο.--Ξ 36: δ]. Μο. 2. ἼΙΜυ θ. 95: 
- ΗΠ. Ἰαρ)ὶ ἀ... αὐαιμγηὶά . .. σαζίηνὶ ἀ.᾿ 
- αὐεμεμάι Ξε: 87. Μι. 9, 17., ἐδάϊ ἀμ 
Μο. 2, 22., ἴδω 1.. 18, 19. Μο. 2, 26. οἷο. 
- σαϊξίηυϊά : συμφωγεῖ ς, ἃ. ἅτ. συμ-- 
φωγήσει. ---- 87: ρ]. Με. 23, 22. Μί. 9, 
17. ---- ἀϊδίων οὐ. 1,.. 18, 19. 29: πὲ 
ἄϊηδίμη. --- 3838: σίμίαπά, βάλλουσιν 
π. βλητέον: 5. Μο. 4, 22. --- αἴ σαδόέἢ8 
φσαζαϊαπάα ΞΞ 7αἢ, δα) δέδιιηι σαϑαίγσασα : 
Μι. 9, 17. --- 389: Η. ἀγίφίσαπάα : 5. 
ἘΠ Ό 18ὲ 

Θ, 1: 9]. Μο. 2, 28 ---20 (Μύ. 12, 1--- 
14). --- ναγίἶ, . .. σασφαῃ, ἔπιθι: 5. θ. ἃ. 
Μο. 2, 23. οἷο. --- Η. δηπαμαπάαῃβ.: Οὗ 
᾿μιάμαῃ Ὁ οἄ. δίπάμαῃ Ἵ --- 2. : Ἡ. ἑάε- 
74. -- 8: Ἢ. ωὠςβισονα ἃ. --- 4: 
ἩΗυάΐζυα, ΞΑ. Ὥς, 1.Χ. Πῶς, ἴ. Β.. -- 
υἱ!ωπάαηι (5. 3.) ΞΞ θοὸν 1τ. ψαὶ [δοῦσα (τα 
θὺ: 6. 1 ἼΡΕΟ ν) δὐδπε Ξ- ΜῸ: ἣν τ - 
5: 5..Μὸ: 2,.98 (Μ0 12. θ) ΞΞ ὐ: 8}: 
Μο. 3, 1--4 (Μμι. 12, 9). -- ψα.- δὲ 
(χαὶ). --- ναγέϊ... σαϊοϊέμαν ἕηιηνα: 5. 
1. οἷο. --- 7: δὶ... ..9., 10. ΞΞῊῊ ΚΟ δὲ: 
ποάοαϊ: ϑεραπεύσει ἃ. ϑεραπεύει. --- 
ἐὐΐ ἄω υγόῆ)αηπ- κατηγορίαν ΞΑΒ, χατη- 
γορησαι Ὁ, κατηγορεῖν Β5Χ..... δοοὰ- 
ἴατθ νυ, ὑπᾶθ (ααθπιδαϊιηοάσπι: Ὁ, δ: 8) 
δοοαίαγοηῦ δου. ὥ. σαΐξὶὶς (Μο. θ, 921. 
4:11. 9, θ92)} σαϊέϊδη ( Τπὶ δ. τ Ὁ 
2,21. 4,10.},. απαέέϊόη (16..19. Θστ 
θ.). --- 8: ἐπαγιΐ, ἴ6- ὃ δὲ α΄ χαὶ. ---- 
9: μεζυϊ απ. ἀπολέσαι τ. ἀποχτεῖναι 
(4159 εϑζυΐηι αι 3). 5. Με. 8, 4. --- 10; ρ]. 
Μο. 8, ὅ (Δ. 12, 18). --- ἐπαγηιιῆ, 8 εὐζγα- 
κίάα: ὁ δὲ ἐξέτεινεν ΑΘΕΕΜΒΌΥΧΖ 
ΤΏΡΗ. --- 11: Η. ἑαυϊα τ ἀοῖπα : 5. ὅ, 18. 
- ἐπα: 5. Μο. 1ὅ, 1. --- 12: ο]. 
Μο. 8, 18. 14 (Μύ. ὅ, 1). --- οἱ εοξα)α : 
ἐξήλϑεν, ἐξελϑεῖν. ---- Ἡ. {8 : Ὁ]. ο. Τοίαεβ: 
5. Μο.1, 42. ---- ὅη ζαίν σιν. 5. Μο. 8, 18. 
-Η-. ἐλπλαϊγ νυαξαηάξ. --- 18: Ἡ. ἐυαϊὲδ. 
- Η. αραντξε ἴμηδ. --- 14: 9]. Μο. 8, 
16---(9. Με. 10, 2--4. --- Ἡ. Δαν, ε- 
ἰοηιαῖι. ---ἴ 1δ: Ἡ. Μαξ εβμαΐω - 5. Μο. 
9.9. ἰδ: -Ξ ἐδαπα Ξε ες: τὸν τοῦ. -- ἘΠ 
Αἰγαῖιι8. --- 18: ἵγεαγίδέδη.- 5. Μα. 8, 
19. --- ἔμ ἴ. ἴτη αἵ., Β. δ᾽ι5, ἃ. φαΐ οὐΐϑγῃ 
οὐ ἐγδαϊαϊ θὰ πη. ---Ἕὀ 17: ρ]. Μο. 8,.7 
(τ. 4, 25). -- Η. αἰσασσασσαηπᾶϑ. --- Ἠ. 
᾿γιηα τ 8, 4. --- αὐ αἰϊαηνηνα Τιαάϊας 
(ἰαπαα). ---- αἴ, απἰπαγάϊζα δαύνσᾶ, Ὁ]. ο. 
οὐ δ᾽ΐδσαπι οἰνιὑαύαπι. --- ἢάϊζγων, γᾷ . 5. 



τὺ. 6, 18. --- 7, 80. 

5, 160. ---- 4{8:ὉΌ]: Μο. 8, 10. --- χαῇ. 
7α" (καὶ ς.}): 5. ΜΈ, 8, 14. οὐο. --- ἡγαηι - ς. 
ὑπὸ, ἃ. ἅδτ. ἀπό. --α 19: αἴϊα πιαπαχεοὶ 
(κιάδάιοι: ἐζήτουν, ς. ἔζήτει. ---- 20: 
 ρδηγανι μονάζον ἀν] ΘΒ] Οἢ.. ---- 7ιι8,, οἵ 
ΞΕ ΟΡ ΜΙ 6. 11. 7,389: Μ6:.9., 3. 
ἘΠῚ 9. Ὲ ὅ; 90..6,.93: 9]. ὁ 7α φαίαί- 
γαπᾶς ἐπ αἴ Μο. 15, 29., ὁ ζιωυνὶ 1,. 9, 41. 

-- ΟἾπδ ͵θπ65 Εὔὐγνοτὺ Μο. 10, 47. 1. 8, 

54. 1. 19, 8. γχιαα ! ΒΕ. 9, 20. -- απηιΐη, 
[ρἰτξα ἃς, ἢ, ἄθῃ ὕδγ. -- λϊηυϊηδ, Ὁ]. ο. 
ΘΟΘ]οτάτη. --- 1: ((]. Με. ὅ, 6.) --- 

Ν 0} τ} ἰδ η)απάα οἷθιθ Β4106 Ζ6116 Το 
(ὶθ δξεθυ), ἄοοῃ πἰοηὲβ πἰησαροιιρυ. --- 
22: (6]. Μι. ὅ, 11.) --- 2αἢ αὐ., καὶ 
ὅταν (. γρτ.). --- ΗΠ. Φαρίηό ἃ Οχαί- 
ρετε, χάρητε). --- λϊηυΐπαηι, Ὁ]. ΟΥρτ. ἴῃ 
606]15. --- δὲ ἐμαπιηια: χατὰ ταῦτα α. τὰ 
αὐτά (5. 2θ). --- 24: ρ]. Μο. 10, 24. 
- ἐλάϊηι: 5. Μο. 18, 17. ---α 7ι, Ὁ]. 6. 7ᾶτὰ 
[βοατὶ οἰοβ : ΟὉ 7ι͵8  --- Η. λαϑάϊα. ---- 
φαϊῃίαίμε: 5. 2 Ο. 1, 8. 7, 4. 1. Μο. 10, 
16. ---- 26: Η. ναϊγίμίξ ἢ... ἀωσίιι ἃ 
(5. ῬΗ]. 1, 18. γε]. λαδαπ, γαειΐων,, ᾿ι- 
πάῃ, ΝᾺ ἡεαγγαν). -- 26: ψιπιαϊοϊκὸ: 
χατὰ τὰ αὐτὰ, ς. ταῦτα (5. 33). --- 27: 
α]. Με. ὅ, 44. --- Η. γ,ηδ ἃ... ναϊϊαέαι- 
7αἱ ἃ. ---- Π)απάασηι, ἃ. Β,. λαϊ᾽απιάάπι. -- 
29: 1} γ7αἱ ἐἢ εὐ, διαλαϊ ἄ. --- 
ἤγαζυ. ἔχυΐξθ: ὑμῖν α. ὑμᾶς. --- ἤγαηι 
(ὑπέρ, περῶ: 5. 2, 24. --- 29: 51]. Μύ. 
ὅ, 39. --- ἕπιηια, ν]. ἴῃ 806. αὐτῷ. --- 
80: 9]. Μί. 5, 42. ΞΘ ΟΣ ΨΕΎΘΡΙΣ Με. 7, 
12. --- Η. υἱϊοϊὰ ... ἐαιγαϊ ἄ. ---- χυϊξ: 
ὑμῖν, ἈΦ ὑμεῖς: ΒΕ. τ ΜῈ 7αἢ 7ω8: καὶ 
ὑμεῖς, ἴ. Β. --- 32: γ]. Μι. ὅ, 46. 
αΑἰβέμαη: Καὶ, οἱ. --- 3838: Η. ΕΗ 
7αϊά. -- 8.4: Ἡ. ἰοϊηυϊά;. . . υξηοὶ ἀ. ---- 
Η. (ψανιαϊαιᾷ (5. 14, 9.}: μναϊάεια (1,. ἴ, 
9):.-- 8950: »ῖ. Με: δ, 42. 45. -- Ἡ. ,1- 
794... ἐπϊιεέαι) αὐ ἃ (αὶ ἀγ.). --- 80: 
οἱ. Με. ὅ, 48. ---- Η. γαϊγεπαϊα (-ἰ οὖν 
ς ΑΡνΥ). ---- Η. βϑυαυε. --- 81: οὶ]. Μύ. 7, 
1. -- Η. Λοίά... αγαοιι)αϊά.. ἢ ΝαϊδΞ 
ἑαὶ ἄ. --- οἱ τῇ Ξε ἵνα μὴ ΑὉὮ..., ἀ. ἄντ. 
χαὶ οὐ μὴ: 5. 7. 160, 17. -- 38: 5]. Με. 
ἐ, 2. Μο. 4,24. -- Η. Οσἱδαὶ ἃ .. . ηυἱ α. 
- σφ. 7 αἢ τι., καὶ Ὁ]. ΞΑΡΥ., ΚΥΡᾺ α. 
οἱ. )αἢ,, καὶ. --- σίδαάα: δώσουσιν : 5. 
44. --- Ἡ. »εέα ἃ (πο }] πυϊέ α ἄα ἴοϊρσῦ πὰ 
γηϊέ α ἀ)δη, πιϊέα 48 σοτϑαβρθῃί). --- 99: 
(ε!. Μύυ. 15, 14). --- ἀαἱ σαάγίωαπα (β0. 
ἀδ65 ἐγ μου σϑίθβθπθη ἀαίσα ἀγίμ(αηα)}: 5. 
ἄαϊ Με. 12,1. --- 40: ρ]. Με. 10, 94. 
7. 15, 20. ---- κοἴπαμπα -- ς. αὐτοῦ. --- Ἡ. 

618 

φαπιαμυὶ ἃ 5, ἃ. Ἔν. εἰδίαύδαηβ (ρουξοοξαβ). 
- Η1 Ἰαϊβανὶ 5 ὃ 8. ---- 41 : 9]. ΜΈ. 8-ὅ. 
-- 0 42: κὰκ ἴ ἴτὰ τ, .-- δος οἷ. 'ῬΜι,-ἢ, 

10---[8. 12, 33. ..-- :- ωιάα. 
ἐγιάαηπάα, ὀυλλέγουσι γκὰ ἐκλέγοντες) 

. τρυγώσιν: 5. 838: σίδαάα. --- νεἴπα- 
δας]α: ὁ. αγᾶ5, σταφυλάς 1,..., σταφυ-- 
λήν ΒΟΌΧ... --- 45: 9]. Μι. Ἰϑς χὐ 
- 406: 6]. Με. “,21---ὐϑιο-- ἐβαίοί: 
α. Βο. ὃ. -- 47: εἴ. ΜῈ, Ἶ, 54... 37. Ὡς 
48 : Η. σγιμαιυακα) ατὐ (5. 49). --- σα- 
(εϊά «ἀμ ναβ ἀπα ἐδαηπα ψίάϊΐπα -1- 
ΒΙ,... [γτ.οορέ. διὰ τὸ χαλῶς οἴχοδο- 
μεῖσϑαι αὐτήν (δοίῃ. μαὺ θεϊ465). --- 
49: ἐμαϊοὶ: ἡ (οἵχκέᾳ), ἴῃ φύϑτῃ; βοῃηβύ 
δίπασσάυ δὲ “ὮΝ ἄω (Μί. ἢ, 2ὅ. 21.1,. 4, 
41. 14, 81. Β. 9, 32). ---- μόως, ἃ. Ἐι. 
αἴνα ἐ- 48). --- σα ἀγών, συνέπεσεν 
Ὧ7Πι.. 5 ΘοοΙαὖ. 

7,1: Βιὲιπδ ἐμβαη: ᾿Επεὶ δὲ εν, ἔπει- 
δη ΑΒΟΧ... - 2: μυἊιταναίνεϊ)α 
(υαγέ, ἔ. δκλετλὰς ναϊγεἢ)α)}: οὉ γΜυωζέα- 
ναΐνιμίάα 3 --- 38: Ἡ. ζυϊηι. ---( Ἠ  Α 69: 
61. Μύ. 8,8. -- Η. λωπάαγα 5. ---  ἴ: Η. 
Τιυποΐ. --- ναύγάα, λόγῳ : 5. Μί. 8, 8. οὐο. 
---Η. σαλαϊζϊ ἀ. --- 8: Ἡ. σα αϊζ ἃ 8... 
σασσία ... ζυϊηπὶ ἃ... ζαιυ)ὲ ἄ. -- Ευδιὰ 
ΠΥ : Ὁ]. ζυΐηι Μί. 8, 8. --- 9: 91. ΜῈ. 8, 

10. --- 4ηιόη,, Ὁ]. ἰπ 80. --- 10: ρ]. Μίύ. 
8:13... 113 ἘΠ τηνασὴ: Ναΐῖν, ΝΜ αῖη, 
Ναίπι, Ναειν, Ναειμ. --- Ἡ. πὶ αϊαά- 
7θἄμη. ---ὀ 12: Ἡ. υἱάουο. -- 12: 
7ηάιμα Ἰέμμιδ: ΦΑΒδο. ὁ χύριος, ὮὉ. 
ὁ Ιησοῦς, ἀοτηΐπυβ (Τ6[Ὁ5} ν. --- 14: εἴ. 
ἍΠ ὅ.. 1 156: ἀμσαηη: 5. 4, 21. οἴο. 
-- 48: Ξῇ Με. 11, 2. -- 19 : ἐυαηδ: 
δύο Ὥρνον, δύο τινὰς ΞΑΒδ. ---- ἔπι ἢ, τα 
τ. ἃ. 1... ---- απέμαγανι -- 920; Μύ. 11,8: 
απέμαγίσω ἢ. --- 21: γαβάϊιαα  Σ: 
Μο. ὅ, 29. 34. ---- απηιαπδ εὐδιϊάϊχδ: Τι. 
ὅ, 15. 6, 8. 8, 2. ϑοΙοῃθ Ὑ βοῖ56ὶ ἄἀθε 
ϑαίζρεξάρεοβ 4, 25. Μο. 1, 6. Ὑ,]. 1,. 16, 
19 (α 2 Ὁ. 12; 91)5.Ξ 23. ΤΙ ΜΗ 1). 
4---(1.. - 24: 41: 5. Μί. 27, 1. οἷο. -- 
20: (6}. Με. 8, 4). --- υὠυϊέπασάϊηι: 5. ὅ, 
20. --- ,δαοϊπάϊ (8: τροφῇ 50. τρυφῇ). --- 
26: ρ]. Μύ. 11, 11. --- Η. ργαιυγζοέτν. --- 
97.: Ἠ. δαπιοῖἑα... . σαγηιαηυσὶ ἀ. --- τῇ ΞΞ 
[- ἐγώ. --Ἠ:ἠ 28: εἴ. Μίύ. 11, 11 (418, 17). 
-- χήπη. ἕηωπα --Ξ Ὁ]. Ὁ. αὐτοῦ. --- 29: 
(9]. Με. 21, 32). --- σαγαϊμβέαμα ἀἄδηι. 
σι ΘΙ ΟΞ ΘΒ Θα. νεῖ. 10, 29. 106, 1. --- 
80: ἡηαξυδέδεων απὰ Πὲὰ οὐκ ἃτίθ Τιδ. ἐὰν 
ὈΠρΘνΙ5, ὈΡΡ. ΚΣ βίοῃθυ : πὰ (50 1165) 
ΠΕ: 5. 49. Μι: 27, 18.Μο. 9.,,20,.14. 
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ὅ, 4:-018:.29..2:. ΟἽ 0 52... ---τ 34: 9]. 
Μύ. 11, 16---19. --- πυέδ: 5. Με. 11, 16. 
-- 82: σάνωιδαδαάενηη, ἃ. Ἐν. ᾿ευζίθηι (πτὶθ 
Μι. 11,17). --- Η. 7αἢν πὶ... )αἩ πὶ (ἀϊθ 
οἰηζίσο ϑέ6116 1πὴ 1.,.). --Ξ 398: ρ]. 4. 10, 
20 (1. 83, 4). --- 84: ((]. 2. 2, 2). -- 
Η. υεἴν ἀγσ)α. --- 865: 6]. Με. 11,19. 
--- 87: (6]. Με. 20, 7). --- Π. αἰαδαΐ- 
βίγαιοι (οἀ. ἀοοῖ ταὶ Β6. δα θαακέγδπῃ 7 3). 
-- 988: Ττοῆηθ “Ζαἢ Παπάαπαοὶ αύγα 
7δέαιι ἴ8. -- γδέμηι . . . 7»αυάωνΠέα (39.) 
ΘΥΙΟΒΟ θη. -- Ἡ. σγοϊταν οὶ. περ ῖθθν ἮΙ, 
γδαϊάα [ἧς ἀϊΐη8: εἶπεν ἐν ἑαυτῷ. -- 
40: (ρ]. Με. 26, θ). --- Ραέδ"άι 51. αὖ- 
τὸν, Βτῖχ. Ρδεπιαι ( οὐ θομβοιαπηρ ἀαγοῖ 
δἰοιπιδι. ΞΞ- “2.- ζἤαη, δὲ {. ΒΡῬαθΘὲ.; 
αὐτῶν ΘΑΒΟ ΒΓΕ ΞΞΥ 359. χῆση, ΞΞ 
ςΑ8. δὲ, ἢ. ΒΗΙ,..-. θεν. --- Η. ἐπαΐπα ἔ. 
ἴπη ΟΥ., τορθρθη ὅτε ἰπὶ οί. --Ἕ 44: 
αἰσασφαπάϊη: εἰσῆλθον, ἱπέγανὶ (0ΠΠ6 
χαὶ). --- ηιδίηαη8 Ξε ς. μου. --- βεϊηάϊηι, 
Ὁ]. Ὁ. [α15. -- 47: Ἡ. 4,270 ἃ. -- 48: 
5]. Μύ. 9, 2. --α ἐὔτι8 ἤγαυ. ἐΐ., σου αἱ 
ἀξ: ἃ. ὅ; 50..23. δὐο. --- 49: ἜΡΓ ίϑανι: 
βὐ ον ΜῈ 9. πὸ θ 5 9: -- (μοὶ, ὅς καὶ 

(ἀδ5 πὺγ 80. ἔ.). --- ὅθ; Η. 78 (αἰ οι 5), 
θο. [δία5. --- ὅπ σαναίγεπὶ, εἷς εἰρήνην 
ΦΑΒΡ, ἐν εἰρήνη θᾶθο; θθθηβο Μο. ὕ, 
84. (εἰς εἰρήνην ΞΑΒΠ), ἴπ ρᾷοθ Ρον); ἀδ- 
σοσθῃ 8, 48. ἕν σαυαίγίη)α (ἂν εἰρήνη 
ΠᾶΡον, εἷς εἰρήνην ΞΑΒΡά....). 

8, 1: οἱ, ο. δ: 5. θ, 12. --- δαύγοϑ 7. 
ἈΠ ΘῈ, θ0. οἰν ὑαύθβ οὐ οδίἐ 6118, ἃ. οἷν. οὐ 
γίοο5: 5. Μί, 9, 8ὅ. Μο. θ, ὅθ: Υγρὶ. 4. 
- Ἡ.: ναϊϊαερι]]οπας (1. α. 1,ὅ. γὸο. 
ἐπι, ἡριϊογα8 πο 8, 18.}, ῬΘβοπάο 5 
ΒΙΘΟΒΠΘΥ δι] ῇρ. --- ἐναϊδ: 5. ὦ, 42. -- 
2: 9]. Μο. 16, 9. --- ξυϊηόης, γυν. τινὲς 
(Ε τὰν Ὁ), δ᾽αθδθ ν. (5. 27). -- λα 
Μανήα: χαὶ ἔ. ἵτι ΟΥ. ἃ. 1.. --- Μαγ]α: 
αρια, ἤαριαμ. --- 8: Ἡ. γωιασας- 
λύηο (-- 10, 1). - ΗΠ. απάθαδιέὁ ἀφάιωι. 
-- ὥωι: αὐτοῖς α. αὐτῷ, οἶδα. οἱ. -- 4: 

5]. Μο. 4,1 (Δὲ 18, 2). --- Η. λζωηιαηι 
(ΞΞ 6, 11). -- ἐδ δαύνσίηι: ὁ. οἰνιἐδοϊθὰ5 
(Εἰ Ὁ ἘΞ ὅ: Ἡ-: 1] ἀμ ξονεν Μο. 4.8: 
14. --- Η. σαΐϊγα ατὸ (πἰομὺ Τ,δ᾽5. σαέγι- 
αἀδη, 50 ἃ. ο. Ὀοίν οαϊρὲ 150). --- 8: απὰ 
αἰνεμάϊ: εἰς (ἐπὶ) τὴν γῆν. ---- Η. ἑάϊ- 
ἠιυξαζπινια.: 5. 106, 6. 10, 1. οἰο. --- 

ἐἤων, (οὐ Βᾶθο 8.) ἔ. τὴ αἵ. ---- ἄν βιάιι8- 
7ανγ: βοῃβὺ μειδ) απαόηα: 5. Μο. 4, 9. -- 
9: ζυϊέπαπάσηβ, Ὁ]. ς. λέγοντες. --- 

ἤναϑ τ)άϊ (τίς): υἱομὲ ἧνα 8 Γιὶ)άϊ; τὰ γ 
φαγιμὸ πῦτἀθ πὰ ἢυδ βυϊπησηθη. -- 10: 

τυ. 559: -- ὃ, 44. 

Η. 9 (αἰομὲ ἴ5, πίϑ 1,ὅ, πδοῖ 1..), ὅ δὲ, 
ἱρί8. --- 12: αἱαῦ τ ἴπιδ8. ---- Ἡ. δὲ σαζάιωδ- 
7απάαηβ τῇ απ (άϊηα (υὖὐ ογθάθηξεβ ποὸῃ 
[οἸσθπίατ), ἵνα μὴ (οἱ πἢ πιστεύσαντες 
σωθῶσιν γ, Ἠ6 ογθάθηΐξοβ [αἰγὶ Πδηὺ (ἀδ1- 
δὰ8 ἄδγ ἘΘΒΙΟῚ ἡ. γιρὶ. 4.14, 11. -- 
13.:-᾿ 5226 (ΞΞ-15}:-:. Μοῦ 9: 12 805. 
Η. γχαλπεὶ ἀαὶ. --- ναὐγέϊηις, δίζαν : 5. Μο. 
4, 17. εἰς. ---  ἑ 14: Τί65 αὔλυ αρπαπᾶ. 
-- 15: ἘΣ: Σ᾽ ΓΞ 138)...--Ξ 168 ἘΠ 
ἰωξαγπαιαίῃμη, (ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἐπὶ 
λυχνίας): Μα. 4; 91. Μῦ: ὕ, 10. --- 47: 
Η. γυτιροίλ α. Διο αιρίπιαπαππα. -- 20: 
ἤηια, ς«Α. αὐτῷ λεγόντων. -- ἐπαϊοὶ, 
Ὁ]. ΠΙΧΆΡο. ὅτι. --- 21: ἐάιπαπαάαν 

αὐτόν ΡΩΝ 22: 7αἢ, γαϊαϊέἠ : Ὁ. 

αναβῆναι αὐτόν. --- ύπιαν ἐδ. πιαΥ., Μύ. 
8, 18. μέπάαν πιανοΐη, (εἷς τὸ πέραν). -- 
29: Ἡ. απαβαϊδίοὶ» (485 πυϑῖΐθ ὁ θύνγἃβ 
ΔακσΘβομ δ): 5. Μί. 8, 24 (βαϊδϊςρ). 4. 
11, 11 (Ξαϊσίορ). ---- 24: ωὠγγάϊ αδαιρι: 
ἀδ5 ουβίβ 7 πηρου 5 (αἰ ΟΠ ἴῃ ὐ δὲ (5); 
μὰν 2 Ὁ, 6, 11. ἴῃ οἰποὺ Ἡ. ὦ 8 γωηιπαάα. 
- νἱδ. 5. Μί. 8, 20. --- 25: ἦνας, τίς 
ἄρ α. --- Ἡ. Παὶ- 5. 9, 41. --- ναΐπαηι: 

5. Μί. 8, 392. --- 26; Θσααααγδηξ (ΞΞ 81): 
5. Μο. ὅ, 1. --- 217: τῳρηϊοϊηόδης (δαι- 
μόνια, ἀδθιπομία, ἀδθιποπίαπι, ἄδθπιο- 
ΠΘ11), ἃ. Βὰ.. (βολβ)ϊα: νρ]. 80 α. 98. 80, 
98. --- 28: πὲ δαϊυ)άϊξβ ηυῖϑ. Μο. ὅ, Τ. 
ψρ]-. 9, 38. --ὀὀ 29: μυβάαϊέϊε8 υαϑ - Ὁ]. 
φυλασσόμενος, οαἰοαϊύα5. -- 90: λαν- 
715: Μο. ὅ, ϑ. 1ὅ. Ταξσαζδῃ. --Ξ 81 : ἘΠ. 
ὀαά: παρεχάλει α. παρεχάλουν. γε]. 
18,11. --- 82: ἔπ: αἱ (πρός) Μ-. ὅ, 11. 
γι]. Με. 8,1. οὐο. --- 89: 9]. Μί. 8, 82. 
Μο. ὅ, 11. 18. -- Λρηβ ἔ. τὰ τ. ἃ. 1,. -- 
ἐπάϊ τὐγυϊνιυζἤαηι8.: ὁ. 85. 58, ὠηδιϊμδη8. 
--- 384: ρ]. Μύ. 8, 38. Μο. ὅ, {4. 14, 

ὅ0.. 1.2, 4...:.-. .85: δ]. Με. ὃς 15. ΘΠ: 
-- 86: 7αἢ, ςἄν. χαὶ (νῖο 6, 18), 
ΒΟΌΙΡΧ.. ἐαῦοις.Ξ- 908 ἢ ΜῈ. 5. 
17---2.0. ΜΈ. 8, 84, ---- Φαἀάαγέδηδ (ΞΞ 26): 
5. Μο. ὅ, Ί. ---- 40: ρ]. Μα. ὅ, 21. Μί. 
9, 1. --- 41: ρο]. Μο. ὅ, 22----24, Μί. 9, 
48. εἰα. ---- (αῇ : χαὶ οὗτος, κ- αὐτός. 8. 
1.177, 10. 19,.ῶ3..-. Ὑρ]..2. 48, 05 Ξ 
παφδσαάϊϑβ. 5. 49. 4, 10. οἴο. --- 42: υἵη- 
ἐγίυδ ἐυαϊδέ. 5. 48. 2, 87. --- (ναϊέ: 582. 
8. σα (ναϊέ. --- 48: 6]..Μο. ὅ, 25. 27. 

Με. 9, 20. 16. --- ὃν ἰδη)αηδ.,. ες. εἰς 
Ἰατρούς ; ; ἃ. αδτίροῃ ἰατροῖς. -- α. 

ἀϊφ. [οἱπαπιηια: ὅλ. τ. β. αὐτῆς 
ΟΙΧ. .. --- Η. αὐποηιθἤενη, βομϑβὺ αἴγίηι- 
μιδἤτιγι. --- 44: 9]. Μο. ὅ, 29---98. --- 



τῦσ. 8, 460. 

Αἰσασσαπαεοὶ ἀπ (44: Τεαϊφαρσαπα5): 
5. Μι. 9, 1θ0..--- 406: Η. ἐθ (αἰομὺ 18): 
ὃ δὲ Ὧκ: ὁ δὲ ΤΙησοῦς ΞΑΒΡον. --- 47: 
σαϊάμρσηϊαα (ἔλαϑεν): ναϑ ὅ ἸοΘἢ γρὶ]. 
45. ἃ. Με. 7, 94. --- σαξάϊῃ ἕνηνα.: αὐτῷ 
]. ς. --- 48: ρ]. Μο. ὅ, 84. Με. 9, 3), 
- ἐπυα Ποὺ ἐλιὰ τε ς. ϑάρσει, ΒΌΤ ΩΣ 
---ἴη σαυαίνεμγα (ἐν εἰρήνη, εἰς εἰρήγηγ): 
5. ἡ, ὅ0. --- 49: ρ]. Μο. ὅ, 9ὅ----͵Ῥτ, -- 
ιβ πιαμδ, τις ([. ΤΠ) 067): 5. σὰ 10, 4. 
--- ἥναηι ἐπὶ γζαύγαηιαϊ)ιιοὶς (σαγ8): 5 
415. τ ἘΜ: 0 4 θΡ 4. 1; 4510, 52: Μύ. 
τ, 1. - Η. ἱυπαρόδροῖϑ - 5. ἀπ 4. 10: 
- αἱ ̓ ἔπθηα, 815 οὐτῴσξξξε ὃ0: Η. ἢ8, 
εἰσι [5 (ὁ δὲ Ἰησοῦς). --- δηροπαδα, Ὀ]. 
ς. λέγων. --- δ : Ἡ. αἵ οἴ: 5. Μο. 
ὅ, 87. εἰς. --- ὅφ: ρ]. Μο. ὅ, 38----49, 
Μέ. 9, 98---“ὅ. 2. 11, 11. ---- ἐὐὐἱέ, γὰρ 
ΒΟΘΡΕΙ ΧΙ... .8ὸ, ἢ ε«Αὔνον. .--Ξ- 68: 
ὀϊμιδῆωη ἔμπα --Ξ- Μύ. 8, 24. --- σα αίμυαη- 
ἄαης: εἰδότες, ἰδόντες: ΒΞ Μο 42; 
15, 28. οἰο. - δά; πεαγεϊδαηαῖβ αἰζαη8 
μέ, Ὁ]. ἴῃ ς. --- δῦ: Η. αληιαπ: αἴα ξ 
γ. [ριτἰΐα 5. ---- Ἡ. εδέοέλ. ---- Ἡ. απαδαι α. 
- ὅθ: ρ]. Μο. ὅ, 48. --- Η. Κιμγδαι α. 
- Η. ζυξλέμοίνα. 

9. Ὁ: 8]. Με. 10, 1. Μο. θ, {. 8, 10, 
- αραύ {{αὐζννξ, ἀποξολους ΟἸ-: 
ΔΡΟΙΓΓΟΙΒ ἃ 0 ν, μιαϑητὰς αὐτοῦ ΒΡ}, ἢ. ΓΟ 

-- 2: 6]. Μι. 10, 7. .---- οἰζαηϑ ἵ. ἴτα τ. 
π. 1.. --- 8: 9]. Μο. θ, 8-β.Ἣο00ὕ. Μύ. 10, 
9.--11. .--- ναϊτιη 3 δάβδου- ΞΑΒΗΞΒΥ, 
ῥάβδον ΟὨΕΕΚΙΜ,. .. ρον... ΤῊρΆ., 
Χ ῥαβόιον. ----Ἡ. ζαδα τ ἔχειν, ἃ. ὨΔΌΘΓΘ, 
αἂν. παρϑαίϊβ, 6. πα θαυ 5, ΕἸ)... ἔχετε. 
Οὐ λαδαπ! ἀαης Ἱ --- 4: 9]. 1.. 10, ὅ. 7. 
-- μορασφάϊι:- μὴ, πο: νρϑιβάυρ. Ββάδ. 
ΞΞΟ το: 5] πη 10. 41 Με 6.11 ΜΡ. 10, 
14. --- 7αἢ πυρίαα, καὶ ΞΑΡο. --- 6: ρ]. 
Μο: 06, 42..--- 7: ρ]. Μο. 10,.14, Μύ. 
14, , ες μογοατϑ8- 5. 9. ἃ. Μο. θ, 20. 
--- ΗΝ. ἑαϊέαγζος.- 5. 8, 19. -- εὐγαῖδ. Ξς«Α. 
ἐγήγερται, ΒΟΙ,. . ἠγέρϑη, Ποᾶν. ἀνέξη: 
κιϑΠδιἢ, (8. 9.), ἀὐγοίμαη (22) : ἀναξῆναι 
ἃ. ἐγερϑῆγναι. --- 8: διωηάϊ ἐμαν, ἐυέ- 
ἐπι: Ὑπὸ τινῶν δὲ, ἃ χαϊθυβάδιτη γϑῖῸ ; 
Ομ ἐπαΐοὶ (ὅτι). ---- Ἡ. βε[ηναϊι αν, 
ποὺ Λιηιαϊέμέϊανι. --τ (μη8 {πϊχέ.: 5. Μο. 
14, 45. ---- 9: ρ]. Μο.θ,16. Με]. 1.. 8,20. 
- ΠΗ. Ἰομαννα τι; (ΠΥ ἀϊ6565 ΜΔ]) : 5. ϑεΐ- 
γιά ὅ, 4 (10. ϑεοϊηιόηα) ἃ. Μο. 1, 
δ, ῳΜᾷ; 8]. Μ-ς.θ, 80---ϑά. Μι. 14, 138. 
7. θ6, 1. -- (Λαίῇ: ςΑ. τόπον ἐρ. πόλεως 
χαλ. -- Ἡ. δαϊάμαϊϊάαν, (Ὁ. βηδσαΐδαν, 
Α. βηϑσαΐδαν, ΞΒεν. βηϑσαΐδα, 80. Ὀθύ- 

Στ ουτος" (ΠΕ ο-. 

--- 9, 88. 015 

(148): 10,18: Βαϊ μαϊάαη, 4. 12, 21. 
Μύ. 11, 21: Βέιμηαοίαα. --- 11: ἐπι 1. 
πὶ ατΥ. ἃ. ἴ,.ὄ --- 12: ρ]. Μο. θ, 8ὅ----44, 
Μύ. 14, 1ὅ----21. 1. 6, 8 ---13. --- 7)ιαγιι, 
ἃ. Σιπαη: Ἢ δὲ (Καὶ), Β. ἤδη, ἀηάθτγο 
ἤδη δὲ, -- ἀὼ ἕηωμα,, Ὁ]. 6: δᾷ Θαπ|. --- 
διιᾳ) ἀΐνπα Πὶ6: εὕρωσιν, ἱπνοπίαμῃθ. -- 
ηιαζἴη8 - Θἴοἃ 5, ἐπισιτισμόν. - 18: ἀμ 
ζηνηια ἔ. πὶ ΟΥ. ἃ. 1.. --- }αἢ, (καὶ) ι[πός 
2ὰ λμιάϊδαπι. --- πῖδα ἐάν, τπαιοὶ (εἰ μή 
τι, ΝΠ ἐουτύθ, π1{1) Ξξξ βέδω ἐμάιν (1 Ο. 7, 
Ἐξ: φϊδώϊ αὐ 6 ( 19. δϑελν νοι]: 
αἰδάϊ ἐπαϊοὶ (εἶ μὴ ὅτι: Ἐ. ᾿4, 9.), πθάϊ 
(εἰ μὴ: 5. θ, 46; ἐὰν μὴ; 4. θ, 5. θ5.). 
Νέα (Διο. 2, ἜΝ, αἰἰγα (1. .,.91..0... Ὁ; 
22.). --- 14: νρὶ. Μο. 6, 40. --- Π. ζυ- 
ὀέξιις (πὶ 47,3). --- ἤηυῦ ἐέσιμηξ : 5. 1θ, 
θ. ---- «πὰ (μυαν)αηδῖ.). ἀνὰ, ὠὡσει αγὰ, 
που 4, ἢ. ΞΑΡονυ. --ὀ 417: ἕηι: 5. ὅ. θ, 
18, --- 18: ρ]. Μύ. 10, 18. Μο. 8, 27. 
-- φαπιδίϊα δά μιθια - συνηντήσαν, 
συνηχϑήσαν, συνῆσαν (πυϊἐμυέγιοη; οὐδ Υ 
συνῆσαν 1): οσουγγογαμῃῦ, ογδηῦ, δα ογδηύ. 
--- ὅθ. Ὁ]. ἃ. [αἱ. --- υἔμαη (εἶναι) : 5. 90. 
Μο. 8, 27. οἰο. --- 419: Ποίοίαη, --- ὅ4, 
-- ο0: σευ Ἴθς 15. Μὸ: 8. 29. 
θ, 68. --- ἐδὼ ὅ8 ΟἸγ μι, νιβ σε] - 
Τον Χοιςὸν ([τὸ»] υἱὸν: 1)... ΟΥ.) τοῦ 
ϑεοῦ ΞΑΒϑδον.; ; ΘΟΡίΡΘΙΒΡ: ὑὰ (σε Ομ 5 
ἄδυ5. --- 21: Η. ἐυτλεπμοίπα ΞΞ 8, ὅθ. -- 
2 : γξαϊ (δε))"... σὐυμῶπ᾽ - ἐ- τιϑιι (αη8 
ναΐγέμαν, (ΞΞ κι  α 5. ἔξ τὐδλζω μων ππὶθ 
εἰϑἰευϊηιαΉ). ---- Ἡ. εἰδξω απ 70. [ἴπ. ναῖν- 
ἔμαη: νυ]. 86, ---- εὐγγϑῖ (αη : ἀγναςῆγαι ἃ. 
ἐγερϑήγαι: 5. ἦ.--- 428: ἀαρ (πἰομῦ -ὅ) 
λυαηπόῃ : νρ]. 1 Ὁ. 10,2. --- 24: σαπα8- 

αὐτὸς) ἴ. τηῖῦ 80. - 
285 Ἡυδ... Πηδάνγ Ἐξμελ ον» Ζος τ: 
Με.Ί, 27. οὐο. --- 26: Η. μιαμιαὶ ἐἢ... [δα- 
ηκιαϊὶ ἃ... ξυϊηυὶ ἢ. ---- ἀἰειέμάι: καὶ. --ττ’ 
Η. νυὐἰίῇ εὐ. ----- ἨἩ, ασ΄ῖ6: 5. 1δ, 10. α. 
Μο. 1,18. οὐο. --- 27: Δέη)α (Δοοὐ): ἀλη- 
ϑῶς (λρ ϑυΖ.. .« ΟΥ. νϑυθὶ πάθῃ ἀληϑώς 
εἰσὶν). ---- μόν --- ς. ὦδε, ΒΙ,.... αὐτοῦ. 
- ζαικι]απά αἀαιπάι --Ξ 1. 8, 52; Μο. 9, 
1. ἀάαιμάι 5. Ὑ8]. 2 Ὁ. 18, ὅ. ἃ. σάπηι- 
7αη (. 9,1. 6.6.), δΣαηηγαν (1 Ο. 11, 26), 
φαζαίγαη, (2 Ττα. 1, 10). --- 28: ρ]. Μο. 
9, 2. Μύ. 17,1. ---- Ναϊω"ἐἤεύν (γένετο) 

. αασόδ. --- σαπηνανας, παραλαβών 
. 80, καὶ παρ. ΞΑΒΡΟ(). --- 80: 

φἹ. ὙΝ 9, 4.. Μί: 17, 8. --Ξ -81: 76: 
οἵ ΞΑΒΏΟ τ ., ἔ, ΘΔ ουδίμῖθι. -- 938 ρ]. 
Με. 9, ὅ---7. Με. 17, 4. --- Η. αγεκαϊ]} 
ϑζαϊΐάνν (πὶθ βοόμοὰ Β6, θθιηιθυκίθ). -- 

ΒΗ. 
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φαναύνιηγάϊηια: Μο. 8, ὅ. σαναύνγ)αηι. 
- ἐλγῖης Ἡ. (Μώ. 9,ὅ: Αἰ αν). -- 34: 
ηυϊίμηια (ταὶ νϑγἀπηκοϊζθιη ὡ) : 5. Μο. 9, 
ἧ. -- ἔῃ ἐῃπαηιηιεὶ (50. ηυϊἐπεπαποὶ. 38. 30. 
29. 18.) 7άϊηάϊ ἔν. ἔνι ἐπανηθια ηι., ἃ. Ἔ. 
7αἢ αἱ ἔπι ἴῃ ηυϊίμηιαηι αἰφασφαγάαιι (ἐν 
τῷ εἰσελϑεῖν αὐτούς ΒΙ,οορί.), δὲ ἰμὐταη- 
ἀθαβ 1Π|5 Ὁν, 'ἰπ 60 οαπῃ (Πυχ) 111} ᾿πέγ8- 
τϑηῦ 80. ; [ὙἹρΡΟΥΓΡ: οὐπὶ νἱάογθηῦ Μοίθμι 

οὐ ΕἸίδτηῃ δἰςθηθηΐββ. --- 3ὅ: (ὼ ἰΐωδα 
οὐ πητός) -- Μς. 9. 17. 1..8..39, -- 
Θ0 Ὁ τρ] ΜῈ 17). 8; Με.9, δ: ἀγι. 5 ἢ, 
“].ἢ} ναγέδι ηαὐεΠε]ιαπεὶ ς νρῖ. ὦ. --- ηγαγυ 
πὲ (οὐδενῶ)... πὶ ναίῃέ (οὐδέν). ---- 37: 
5]. Μο. 9, 14. Με. 17, 14. --- πιαπασοῖηϑ8 
Ἤ. Σ ἘΡ' ἀμ 41 1.42, 19.1..5.0..δὲο 35 
88: ἔηψαίπυαη : ἐπίβλειναι α. ἘΡ ΕΠ ΠΉΘΣ 
γ0]}. 1.. 8, 48. Μο. ὅ, 7. --- Η. μων: 
20.1,.1, ὅ4, --- 399; Η. λγορέεϊέν, Ἐν 
λγόρ)ει, (τὰ αρ. ΒΘ μα] θη 1} πτῖθ ἑαῆ- 
71ε}ι.1), 50. ἃ. 416 Βοβογρῃῖδ τ. 1, 847. δαΐ- 
Βτύ, ----- Η. αὔίἰγυνυϊέν - Β6. 185 ἔδ 50} ἃ. 
γο. νου]δηρύ ἀπηδιῃῖρ αὐἰοιείέϊι. --α 40: 
Ή. δᾶ δοῖπα:-: 5. Μο. 9, 18. ὅ, 10. εἴο., 
1πῖϑι ὅθ... 991. 517... 65: -Ἡ ΣΝ ΣΕ 
ἄτην. σὶρ 2 Ο. 8, 7. γπιαμιοαοάοίηα. ---- 
41: Ἡ. αι. 5. 8, 2. --- Η. λιαγοὶ. ---- 
42: 4]. Μο. 9, 20. 27. Μιὶ. 17, 18. --- 
ἀμαίϊσασσαπαϊζη, ἕηνηνα, πϊομῦ ΤΠ... 1,5. -αἢ 
ἔμπα. --- 48 : ο]. Μο. 9,81. Μο. 17, 22. 
- υδῇίμαπδ: 5. Μο. 1, 22. ---- ξναίῃ, Ρ. 

. 7α ειδιζα.: Ὁ]. ἴῃ ο: ἀἰχιῦ οἱ Ῥϑίγαβ 
ἀομλ]η8 ῬΓΟΡύΟΥ ααϊά ΠοΠ Ῥούαϊ ητι5 6) 6 8 
ἩΠὰὰ αὐἱθὰβ αἰχὶῦ Βυΐϊὰβ τηοαϊ ογδύϊοηϊ θυ 
οὖ Θ᾽ 115 οἰ θῦμα. ---- δέάδηι. Μο. 9, 29. 
-- 44: Κυαΐ ἐβαη- Εἰπεν (5. 43). ---- 
46 : γρ]. 7. 21, 12. --- 46: 91]. Μι. 18, 
1.Μ6: 9.094. 48. ττ ἕη ὅη)8 . ἴῃ 605 τ, ἴῃ 1105 
ὁ, ἴῃ εἷβ 80, ἐν αὐτοῖς. ----ὀ 47: φαγαίῃ- 
υαπάᾶς. ἰδὼν, εἰδὼς: ὅ8, ὅ8. --- 7χαίν- 
γγοὶραπαάβ δαγη, σαμαίίάα -[- αὐτό. ---- 
ἜΒΕΡ ΑΙ. Μο..9; 585: Μὺ. 18; ὅ5) 1.48: 20: 
- [ὰ νεἱηηϊα: 5. Μί. ὅ, 20. εἷς. --- 49: 
4]. Μο. 9, 38. 40. ---ὀ 60: 8]. Μι, 12, 
80.1,. 11, 28. - Η. ἀμ ἕηι: πρὸς αὐτόν. 
ἔχυϊδ. ὑμῶν α. ἡμῶν. - Νὴ ἀϊηδῆιοι. 
γιθὶγαηιηια.- Ὁ]. ἴῃ ἃ00. (80. βϑύζθῃ δ. 
185 Βίηζα : οὖ ρούουϊῥ τη8]6 Ἰοηαὶ 468 πη6). 
- 51: Η. δ. ηοάοάμιρη. ---- ΠΗ. ἀπάα- 
πμηιέαξ : 5. Ἀ. 11,1. ----7α]ι, καὶ : 5. Μύ. 8, 
14. εἰο. -- ὅ4: Ἡ. ἕαξωδὸ 5. --- Ἠ. Πέ- 
ἰ᾽α8 ΞΞ- 19. --- δ: ΟὉ... ΒΑΙΟΏ;. ἔχ. 
- κε )αἢ Η. γαέαν. Ξε ς Ὃ σι Πἰθλί.: 
Ἐν 0: οἱ 1. 9ι411..1,..419, 10. --- ὕημξᾷ 
... παϑ)αη δὰ 1,. 19, 10. Μί. 18, 11. --- 

., μηϑέγα. -- 

7. ---ι Τλθβ ἐξῇ. --- ΖΦ: ὃ: 

1τῦσ. 9, 84. ---- 10, 20. 

λυϊ αι. Κγακξυϊ αι 1 --- δ : οἱ. Μί. 
19. ----ὀἮ Οὅϑ8: σαϊαρ)άϊ. χλέγῃ, κλίνει, 

χλιγαι. -- ὅ9: ρ]. Μι. 8, 21. -- ψαιεῖ- 
ἐδαη ἴ. )αἢ.: πρῶτον ἀπελϑόντι, ἀπελ-- 
ϑόντι πρῶτον, πρ. ἀπελϑεῖν (χαὶ) ς.; 
ἀπελϑεῖν πρῶτον ΑΚ... . Τμάγοί. -- 
00: ζέμιϑ - ΞΑΡοΥ. ὁ Ἰησοῦς, ἔ ΒΌΡῚ 
ἃ ξορῦ, δἃπᾶάγθ ὁ χύριος. --- θ2: Η. 
αὔέγτα: γρ]. 1,.. 17, 81 (ρανδπάϊάα, ΠΚ 
ἔδωκξαηα). ὙΩ]. ῬὨΙ. 8, 14. ---- σαξέἰς (τοι 
Ιῃ. Βοσρββίβ]): 5. Μο. θ, 91. 1. θ, 6. οἔο. 

10,1: Πδιμιξξηιμιά.: 5. 1.. ἃ, 81. 1ὅ, 
4. ἴ., ἀδρορθη ἑαϊδμιέ αἱ μιά - Τ,. 8, 8. 
18. ᾿ πὰ ατίθοῖι. ἀθυῖρ θη 5 τη θ γέ ἢ. ἐβ- 
δ ομ. δύ υο ΞΞ 17. --- ἐναη8 Ὠυαηεῆ, (άγνα 
δύου. ἀ. δύο δύο): 5. Με. 6, 7. --- 2: 
5]. Με. 9, 37. 1. 4, 85. --- Η. εε5αϊ)αῖΐ: 
Μ|,.9. 38. ΜΡ ΤῸΣ ΟῚ ρα 
μϑίαπάϊάα, ἐξέβαλεν. --- Ἡ. ναπγϑείυ- 
απάβ.. - 8: δ᾿. ΜΕ 10, 46 (38..95} 
ἕξ --- ς. ἐγώ. --- 4: Ἡ. φσαϑξξβοθὲ (ΞΞ 1, 
22.), ἃ Βοόῆοῃ Υ8. Ὀοπιουκίο, 1,ὅ. ποῦ ; 

ἀοοἢ ἰδὺ ἀδϑῃ Ἰθύζέβ Βαοηβὺ. θυ] βοῇ θα ; 8150 
πἰομύ Ὑο᾽5 σα ζδῃ, γα}. ---- αἰ( 1) πι., καὺ 

ὅ: 9]. Μί. 10, 12. ---- Ἡ. ἕω 
ἐμαπ 6 σαγαθ τ (νρ]. 8. 10. ἔπ ἐμδόὶ δαΐγοξ). 
Ἐ ἴθ} ἐλαη (δὲ): νρ]. ἐλαη ἐβαπα 4. 11, 
41. --- θ᾽; Η. σαλυοϊίαάϊε!,... σαναπά- 

ἔστιν ΞΑ 
δον, ἢ, ΒΏΙ,Χ... -- 8: λιώναρϊαδ: 
5. Μο. 2, 26: γαγϊαφοῖηϑ. -- 9: αἰηπδῇῃ- 
υἱᾶα (βὰ-: 11}. ΝρΙ. Τὰ. 1δ6..1 ἘΠῚ 
αἰάμσίαα (21). --τ 10 : ρ]. Με. 40; 44. 
Μο. 0,11. .--- 11: απα ᾿συὶς --- ΞΑ. ἐφ᾽ 
ὑμᾶς. --- 12: οἷ. Μι. 10, 18. 11, 24. 
- 18: ρ]. Με. 11, 91. 23, -- Καύνα. 
2Ζοῖη.: Χοραζειν, Χοραζιν, Χοροζαΐν; 
ΟοτοζΖαῖπ, Οοτδζϑηίὶ. ---- Βαϊ ατάαη.: 5. 
9, 10...--- πῇ; Μι. 11, 21... 8. 19: 39: 
9, 41. 11, 21. 81. 14, 7. οἰο. -- ἀὐγῖϑ 
ΡΞ Μί. 11, 21. --- 14: ἔπ ἄασα 
“ιάνιῶδ, ἴπι ἀϊθ ἘΠῚ ο, ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως, 
ἐν τῇ ζρισει (ΞΑΒΥ͂ 80), ἢ. 8. --- υαΐν- 
ἐπΐει : ναίνε]ιάϊ Ἱ ---- 15: 81. Με. 11, 23. 
-- ἐξ (σύ)... ἐβὼ (ἢ ΞΑον., ΒΏ. μή, 
84. πυπησαϊὰ, "Ὦ, αυϊά). ---- εϑηάμμϊιαδ --Ξ ΞΞΞ 
ς. ὑψωθεῖσα, ΒΌ],.Δοἐμ.οορί.10. ὕψω- 
ϑήση. 3.. Μι. 11, :233,. ὦ. τρῖ, ἅ..1) 88. 
42. 45. 10, 23. Με. 11, 9. .--- 18: 6]. 
Με. 10, 40. 4. 18, 20. --- 17: μδιωμιιέ- 
μιωιά- 5.1. -αΦ 19: μίαγδ- 5. 1. ὁ, 8. 

19; 19 (42).....8; 814. 1.10. 18 πο. 6 Ὰ} 
Ξε Ε. 1, 21. ---- Η. απ οΐιι.: 5. Μο. 9, 8. 

οἰο. --- 20: Η. ψμωρίπο ἐἢ, ... γαφίηο ἃ, 
ἰοῦ σψῖθ ὕρρ. βαρὺ, δἴθῦ Ζᾷμα ᾿θύζίθῃ 



τόρ λθ, 31: “ἡ 48.:4. 

816, ἄθῃη 18, 8, δαά, 18, 11. δαὰ (οτεὺ 
δὰ δαΐι σοιηδοι), 14,12. “αΐ]8 ἃ. “αά, 
1ὅ, 7. 10. μαλδέϊι» α. ζα]ιδα5 οἵα. --- γιαηι- 
ῃῶ : 8. Να. 8, 17. ΡὨ]. 4, ὃ. --- 21: οἷ. 

Με. 11, 2. ὅ, 8. -- ἐπὸ ηἰωξιαπάϊηι 
Οὐ ρδυ)  10..4185,.11. ἘπῚ1, 14. 8κ. 
ὙΠ τ - 22: οἱ, εν 47 875 98, 1} 
7.117, ὃς --- “αἴ σαυαπάϊελ5 ἄτι (ρ. (ΞΞ 43) 
 ἀυαϊ τῷ ΞΑΒς, ἢ. 1 δὸν οορύ. οί. 
ΔΥΤΏ ΡΟΥΘ [τ --- ῥοίηάϊηι: Ὁ]. 6. [05. --- 
28: ρ]. Μί. 18, 10. --- ῥοηάϊηι. Ὁ]. οἄ. 
[ἀ08. --- Λονᾶγδ: Ὁ]. ΞΑΒ. χατ᾽ ἰδέαν, ἴ. 
Ὄδθον. - 7:8. Ὁ]. ἃ. γο8 (5. 24). --- 24: 
ἐπαίοὶ: ἃ τε ἐμδεὶ (28). --- 25: 9]. Μο. 
12, 8 (Μι. 22, 35). --- Η. ωϑδέοτῇ. --- 
τὴ - πὰς δ Ἐ.Ἐνοὸὼδ. 10..48. 90. ἢ..9. 

90. 18, 87 (απ γμ]}). --- 80: πιαηῆηα, 
ἄνϑρ. τις, Ἀ. αϊάδηι ν.: 14, 10. 19,12: 
φιαπηα βμηιβ. --- Ἰαίγοϊβδη.. 5. 18, 1ὅ. 
48. 4 

14, 11: (ᾳ]. Μι. 28, 12). --- Η. μὰ 
“δα (ΞΞ 18, 14.)... Μὰ βἰδαη. 88. α. 
δύ, Ἰαίθῃ βοῆοῃ 50, Β6.1}.1,.ὅ. Λίδαη ... 
ίϑαπ, πὶθ ἴῃ 8116η βοηβίϊρθῃ μδπῆρθῃ 
ϑΌ6]16η ἡ “ἰίδαη, ἐμᾷ Διἰίδαη, Δ [{- 
δαῃ; ἄϊθ Μίθηγζ. ἔζυϊβ μι ἰθδαηϑ8 οἷα. ἰδ πἰομύ 
Ζὰ δύ κθηηθη (2 Ὁ. ὅ, 12. ἰδύ εὐ5. (ἰδ αη8 

Νοπ,.) ; ΘΌθη50, ἃ Ζὰ 4,11. 18,14. ΘΠ 6Υ 
Ρδίβε, ἢ. 13, 2: μιίδαης [ὲς5 ναγσίίμα 
πϊηιαπα σασθαι ἑαυτοῖς (ἀΡ6. ἐρ! ; οὗ 51}- 
δα 5ὲ8 1). Ὑ61. Τὺ μέδύη, ἐΐιι5 Λἰἰδύη, 418 
ἰδία; μεμα Κιδίηβ δἴο., βίδα [18 (Ε. ὅ, 
21). --- 12: αὔίΖγα παϊίάϊηα.: 5. Με. 8, 
39. ἘΞ ΓΗ τι χε ἢ πὶ Θὲ. ἃ: ΕΠ: Ξ:5}Ἐ- 
τ 8 ἐαϑϑαὶ. ---α- 18: Η. ἐπὶσοϊαπαζξιωηιῦ- 
7απάαηε (συν αναχειμέγων): οὉ ἐϊπὲζε- 
ηυϊέπαπακ. ἢ ἸΟΟἢ 5. 10; ἀδρορθη 7, 49. 
Μί. 9,10. Μο. θ6, 22. 26. Συναποϑα- 
γεῖν (2 Ο. 7, 8.) ᾿ἰδὺ ἴῃ Α. σα ψυϊέαν;, ἴῃ 
Β. πεΐέ ἢ, σαμυϊίέαη. --- 16: (9]. Με. 22, 
2). -- ἕημπα.- αὐτῷ, Ὁ. αὐτοῖς, 6. “δἷ5 
(ζηι}). --- 18: σαϊοίέμαη 7 αἢ (. ΞΞ ς. 
ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν, Βαοορὺ. ἐξεχϑεῖν 
ἰδεῖν, Ὅ1,. ἐξελθὼν ἰδεῖν. ---- 21: (ὦ 
[{αϊκς. ὁ δοῦλος; ςΒ. ὁ ὃ. ἐχεῖγος. --- 
Μὰ γατααυαϊααπά : 5. Μι. 10, 25, --- (νᾶ: 
ὡς, ΒΡΙ,.οορέ. γι. γτ. Απρ;. ὅ. --ο 23: Η. 
δύω ἰπιαὶ. --- 26: ρ]. Με. 10, 87. --- 
φαΐ αὐ απ, ἔτι δὲ χαὶ ΞΑΏῪΥ, ἔτι τε 
καὶ 1,21, δάπας οἰΐδπι, 8. οὐ, δάῃ. δὰ- 
ὕθπι δῦ, ἱπΙἈΡΘΓ οὐ. ---- ηλϑῖη5 (ἱρ. υἱβαν -Ξ: 
ς. μου μαϑ. εἶναι, ΒΤ ΜΒΧ.... εἶν. μου μ., 
ΕΚ. ΤΗΙΙ. μου εἶν. μ.; 21. 33: υἱΐαη ηι. Πρ. 
-- 427: ρ]. 10, 38. --- 28: ἤζυαγα λυ. 
γαζῃεὶς 50. Ηυ. τ. ἕ. (ΞΞ τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν): 
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5. 9, 20. --- Η. πω 7... σα{ὶξ. γαῖμα. ηκατι- 
νἱέδο παδαῖι ἄν τί. Μδῃ 185 ἱστεμίτηϊ. 
φιτυὶ (ϑ0. πιαθυτ : 14, 17; ηιαγυυ) αἕα 
Μο. 14, 18; νἱϑ λαγάι 2. θ, θ0 :  οῖεθιν 
. ὅ, 10.) ἐλ: δ; 5ΟΒΠπλτηοΥ ἕαβὺ ἰϑὺ Πρρ᾿ 5 
γιανυ-υἱέἠδ (ρα θαϊαπι οἄ. ρϑίοαϊαπι νἱτο- 
ΤᾺ !). αρυΐε]θ (ἀμ πρὶρ; σοὶ τ) Γαπὰ- 
Ρύαμπι, ἱπιρϑμάϊοστμτα (τοι ἡπαπυϊέϊια, ρταθ- 
Ρᾶιδύϊο: Ἐ. 6, 156.); μαδάϊ- (εὶ ἔχει, [ 
μαθού, Βα 680) πὶθ: ηὖ -οὐ σωβέωπας ζαύν- 
ἐδ ἐμασκοὶέθ, Γὲαΐ- τὸ ἡπαλπίοὶσε (εὶ 
δυνατὸς ἐστιν). ---- 81: Η. ἄω υἱσα! 
πα! εἷς πολεμόν. Τῇ. ἰοὺ ἄω υἱραμπα 
ἱνγ τ]. ἐὰν ἃ, ἀδυαπάϊαμπι οὐθυ ἐγ ἄθῃ 
τὶ πὰ ΑΒά. ἃ. ΑἸ [δ οἢΓ. ἀρ ΚΙ ουύθη [ἡ- 
Βηϊὶν (ἀΔ5 ψἄγθ οἷῃ ΤΠπἰοαπι ἱπη σ8ῃΖΘη 
ὉΠ8185 !}). Απάγθ ἀθαξθέθῃ υἱσαηα σοι υἷ- 
φαης (πόλεμος) 58. υδῖϊ, πᾷ. ευΐο,, ποίαν 
2 Ὁ. 7, ὅ. ναΐῃ7δ, πὰ ποῦν νἱ6}}. νση 
(ἱο γἕφη) Ζὰ γϑυτααίῃθη τ ἄγϑ (8150 υἱσηα). 
ΝΌΟΝ Απάγθ βαομύθη ἴῃ τ υἱσανν: δὰ τηο- 
γϑῃάσηῃ, ρθίθπάσμι ([6. Ὀ6]] 1}, Ρ68]16η- 
ἄππι, απδύϊοηάππι (ἕω 7); σψγχὰβ 8061 Β6- 
τοὶΐβ ἰῃ Αίσξυαη, Ἰιοσύ. ὍρΡ᾽5Β ἄτν υ͵φαη. 
πα (βύ. πἰοῃῦ νουκουησηιθηάθη σπαΐ!)}, δμά. 
παθ, φῬτγοΐθοίο (485 ἱπὶ αὐ θο βομθη ποῦ 
βύθῃ) ἰβδὺ δὰ δομπδοῃβίθη, ἀπά ραδίβίθ 
ψῖθ ἀ16 Εδυδὺ δβ ἀὰρθ. ἀπτπὴ Βρβίθῃ 
ὈΙοΙδὺ ἦτ νσαη (5. υείσαη, πὶ αὐ αἩ 
βύ. αἀδίσαιι, ἀπ 5ύ. υδήῆαην σὶρ ἀΐσωτ, 
ἀϊμαη) ἕπτ α. ----ὄ Ἡ. ἐμβαη [πο πὶ 17, 9. 
15, 22. 29, 19,91. --- Ἡ. τἱουίρ; ἐδω- 
“μιωια)ὸ (5. ἰωμεδέ: 16, 4.), χίϑ γοσθου ἐδι- 
“ιιά)όηι. ---- 82: Εὲ ἐμά: Εἰ δὲ μήγε, 
Δ) 1οααΐη. «αδάϊ πὲ πιαϊιέθερξ δῦ ογρἅπ- 
Ζθη46 ΟἸἹο[6. ΤΠ 6 τῖρθηβ μδὺ ἀἰθ Η. οἰέμαη 
ψὶθ 10, 4. Υεὶ]. Μο. θ, ὅθ. ---ὀ 84: ρ]. 
Μο. 8, ὅ0 (πη αϊέαη). Μι. ὅ, 18. --- χε 
2αδϑάϊ -ἰ- καὶ ([. Ώ). -- 85: ΕΗ. ΜΔ... 
γιὲ (50. πηι, ηἱα). ---- σαϊαιιε) απνάδηα Ξ-Ξ 
Μο. 4, 9; ἄν μαάνιβ)αη: 1,. 8, 8. 

1δὅ, 4: ο]. Μι. 8, 12---ἰ4. --- νας 
μια ἔζυαγα: γρ]. (Μύ, 7, 9.) νας 
ὡχνυαναν 1... 4. 28. 17,.1.8,46.1 δ. 
6,1: ἔζνυαγα ἀἄΐηε: 4. θ, 70; ηιοϊμανπα 
αἤηηαῃ 7αἴ, ἔζυαγτα: 1 0.10, 18; ὃζΖ- 
ναγαὰ μιρπάϊ: 4. θ, θά. --- ΥῈ]. διώηδ 
φιαγδ : 1,.. 8, 49. 16, 11. 16, 1. 19., (- 
“πα φιαηπᾶ: Μο. 1ὅ, 21., Λωπαπιηλῶ 
δαύνφ)απέ: Τ,. 15,16., (8 γοὶξέ: Τ,. 18, 
18., Λωώηβ απαδαλίθ: 1. 18, 22., {μηγ8 

Μιαϊκδ: 1. 10, 46., μώηβ μωπααγααέ : 1. 
{, ὦ... μώηϑ 28: 4. θ, 44. ὅ0. 8, 560., μω- 
γιάϊ ἔχε: 1. 11, 817., μιμης ἐπὶχε: 1. 12, ὦ. 

(ἀϊηϑ ἐμὲχθ: 4. 12, 4.}, μηδ ἐμὶχα [καϊκέ : 

90." 
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1. 18, 26., ἐλὶχὲ Ῥαγοὶ άϊὲ μμριάϊ: 1. 9, 
40. ; Λωπάϊξ ἐπα δ: 4. 12, 40... μῆνα Πάϊ- 
γηδ: 1. 17, 12.; ἄοοι! πο μώπα ζυϊηό: 
1δ, 8. (νρ]. λυδῇ ᾿υϊγιδηιο)., ψμηιβ Πλιῖ8: 
ὁ. 11, 1., εμιϊδαβ μηδ: 1.. 10, 20., “άιια 
8 ἕω μωάϊ δαί: 1,. 18, ὦ., δίϊηάα 

“μηδ: 1,. 18, 8ὅ., πιαηηα (μρη8.: 1.. 19,12. 
4]. ομα! οὴ Πναβ ὀγόδίμαν: 1 Ο. {, 12, 
ὅ, 11. --- διἰοίμαη τὰ. Αοο.; οὐ διοὴ Β. 
9, 29. Ὑρ!]. 1 ΤΙ. 8, 0. ---- ἑαΐδεμιέ  - 
μια... τινι δ μια, Τ : γενέ ὁ μεῖς, 
2, 87: αμέάνξέμιωπά, 10,1: δειωρι  - 
μενα; ἀδρορθὰ 8, 8: ἑαΐπιρέαέ μιά, 

10, 6: ἑαέλμειέ α { ̓ιριά. ---- 7: ἐπάιι, ἢ: 
5. Μο. 9, 47. --- 8: τϑδδάκνφοϊίῃ: σαροῖ, 
ΘΌΘΥΤΙὑ ((ὀνὅμηϊ. Θνϑυἐ 0), [ὉΟΡ 5 Θοτητητη- 
ἀδῦ, τη δύ, τηαπ ἀ δ υ]ύ. ---- Η, σίασσυαθα: 
ψὶθ λαγάαδα (4 Ὁ. 18, 10. Α.) πρῦθῃ 
μαγάτωδα, ασίμδα, ΤΠ] δμΝ οἷ --- 9: 
Ἡ. ἀγαΐηι θῖν, ἀπρϑδομίοθυ ἐπμαηιηιθὶ: 5. 8. 
-- 10: Η. 226 α5. --- Ἠ. αρρείε: Ξι 
20. --- ῥα 7εἶίσα (ΞΞ 13) τῖθ [α αἰδμιῖσα 
(ΞΞ 25). --- Η. πηι ᾧ. ---α [υέβ : βιόν, οὐσίαν 
(. 90). --- 18: ἕη ἑαπά 7αίγγα υἱγαπαδ: 
οὶ. 19, 12. -.-- 14: Η. αἰαΐϊμανῦε; 
ΘΌΘη50 αὐα δγιη 8: Μο. 12, 88. ---- 15: 
μάϊε}) 88 μοϊννάϊσοβ: 5. 19, 12, Με. 4, 88. 
- 16: μαέῇ, (ϑο 1165) δέαη, γεμέσαι τὴν 
κοιλίαν, ἀπάτα χορτασϑῆγαι (ΞΞ 1θ, 21). 
- Ἢ. μαιηθ: νρ]. ΒοΟ ΚΠ οτπ, ΒοΟΚἝ- 
ΒΟΥ Ὁ 88 πὶ (Οδγδίομῖα), ΦοΠαππἰβυτοῦ 
(415 μᾶῤιβ Φομδηπθ ἃ. Τ. ἴῃ ἀοΥ ὟΥ ξέθ 65 
ΘΘΠΟΒΒ56η), ἄθῃι ίθηΘ σουρθυοσίθη. ΟΡ 
μαώγνηϊέ, μαύιγηϊαηπε ) ΒΟ Του] οι ζαώγηξ, 
καύγηαηέ. ---ὀ 17: Ἡ. μγαγα Γαι (5. ΡΗ]. 
4, 12.) ἀστοὶ ἃ. [ο]ρ4. λμῆν ὦ ει. ---- 18: 
γηῦδ: 5. Μί. 97, 4. --- 19: 7 ἐμαπα- 
ΓΟΣΖΣ οὐχέτι, ςΡυ: Καὶ οὐχέτι -ΞΞΞ 91. 
ΞΡΟΙ,. χαὺ οὐχέτι. 8. 76 Με. 9, 18. 6. 
ὅ., 21: 7 (οὐκέτι) : Β. 7, 47. 20. Ἐ: 
3.49. Ῥη πῇ 10: γε ἡπάπαπί εξ (οὐ «Δ τη): 
Ι,.. 16, 2. -- 20: ζιικίάαα ἔηιηια: Μα. 
14, 46. 44. --ὀ 22: ρ]. Μο. 12, 38. --- 
Η. ὀυίηρτίίἢ: 5. 28. 14, 81. --- Ἡ. φα- 
“οι ΞΞ- 10, 4. --- γόζιμιδ ὃ 5 -- αὐτοῦ Ὁ]. 
Θ ΘΈΧΕΣ., ἘΠ 8Σ: -Ξ--ἰ τ 28 ς οἱ. “Μ|ι..22.,.4. 
-- Η. ὀνγὶησαπάασηθ: 5. 2. ---- νὲμώη 
ναϊΐα : 44, Ὁ]. υἱΐωη, (γρ]. 1,. 19, ὅ. θ.), 
82: ναϊίω υἱΐαη -Ξ 10,19: 15, 29: δίυδε- 
7άιι. --- 44: 7α}, ΓΕ μι ἘΞ κα δ τὸς 
5. 92. ---ὀ ἐδ; αἰὐϊαα) α πδηυ(α Ὁ) γταΖ- 
ὩΓ.}. Ἐ- 4:0. 19..99. --- ἘΠ Τα ΖΜ γξ.35- 
50 :, Η: ἡαλιΐ. - να υδ[ὶ ἐδαέα: 5. 18, 
80. --- 27: Ἡ. αγριαϊέμ: 5. 28. 30. 7. 
10, 10. 1 Ο. ὅ, 7. Υε]. αὐήΠ|αλμαΐ: 1,. 20, 

τῦς. 15, 7. --- 10, 22. 

14. --- 29: Ἡ. 5ζαϊζκίηοά α (δουλεύω, 
[8 γγ]10). --- σάϊέθίη : ἀἰθ5 Πδῥίθ βοῆοῃ ὙῸῪ 
φαϊέβϑω Ν, ὅ, 8. τη θη 50]]16η. --- 90: 
Η. 7γεἐ (Ξι. γγααῖ). --- 81: ναῦξ 2αἢ ὅδ, 
αὶ Ὁ οὐ 65 (θυῖβ 6) ἂῦο, σά ΒΌΡνυ. Ὁ]. εἶ. 
-- 92: δὲ ἔ( ἄθπι ΟΈΠ. ---- “"αἴτ μαι -ἰ- 
ἣν ΞΡ, ροτϊοσαῦ ἅδον. 

16, 1: Ἡ. γαιγσασἼαη: 5.8, 3. -α 
2: Ἡ. γαμγασασο  ἴ8. --τ-- 7 ἐπαπαηινάϊ5: 5. 
15, 19. --- 8: Η. ἐλαπαεϊ. --- 4: Ἡ. οὁἷ- 
ἐμάν (ἵνα Ὁ].}: 5. 9... 14, 832 (οἱ ἐμάμει 3). 
γΩ]. )7α ἢ ἐμαη 7αδάϊ: 11, 8. -ττο ὐϑ 1 ἐχ 
(ἀπὸ), ἔ. ΞΑΡ. --- 6: ἑαϊπιμιξαλϊιρα: 
5. {. 16, 4. οἷο. --- Ἡ. ἠηιτεσεριϑ. --- : 
ἑαίμιέ αἱ μια : 5. θ. 18, 4. οἷο. -- 8: 
Η. μιη)οβ. -- 9: γμαωϊω(ιαίδηα : 5. 18. 
απ. Με. 0, 24. --- 10: ζοϊείϊαηιηια, ὀλίγῳ 
π΄ ᾿ἐλωχίξῳ: 8.:19. 4} ΜῈ, 35; 458: 
{1:. 51. Μι.. 18... 22..Ξ-.--{9. Ὁ] ὑΝΠεθ, 
24, - ἡ"άπ)αηι Δαβρ ΒΟ Θ ρθη, σπ|8 19, 
99,..1:. 18. 192: ΜῈ, 6, ,58.. ΕΟ] σε μᾶ ἡ. 
9, 34. Ε. 4, 8. --- απαϊζιᾷ (ΞΞ Μί. θ, 294. 
“ὐξ 7αθαϊ): πῖθ νοῃ ἤγαπι 7Ὁ7ταπὖ8, 80 

σοι απ απ αῖ8; δ) «ἡ ἃ σιν (Ῥ μια. 22.) 
ἰδ δηάθυ5. -- Δαϊημεϊναίΐμηια (ΞΞ 8), ἃ. Ἐ. 
φιαηιδ᾽ ἶην πὶ Μύ. θ, 94. --  ὧ14: 9]. 
Με. 23, 14. 9ὅ. --- Η. δέμιαηπιρτα θαι: 50 
᾿ιδὺ Ὅρρ.. οὔπβ 16 μϑϑαηρ Ζὰ Ὀθρτ πάθη. 
Τ,ὃ. 1845 δίηιαγιϊπ αἰ δαάίνην, 1. δὲν αποϊπαέ- 

ἄτι; Μὰα. ἔγάμου. ὀἠηναηιϊαδάι (σα θ θη 
ἴῃτῃ Βοἱ- οὐδὲ ϑρούῥῃδιηθη). -- 41: 6]. 
Με. 28,28, --- 10: ρ]. 11,12. -- πάμίῃ- 
2αἀα: βιάζεται (τίμα ἔδοἰδ, ν. ἑδοϊαπέ, ξ6Ὁἰ- 
π8 0), 815 Ῥαββίν. ροίαίβῦ σόα ούμθῃ ; βύ. 
απαηιαλ)αη (1: Ὰ2:)}: ποείλναν ἰδύ 
ἀναγχάζειν: 1,.. 14, 28. 5Κι 1, 14. -- 
τ Με. 18. --- 18: 61. Μο. 10, 
11. Μι. ὅ, 832. 1 6. ἡ, 10. -- Η. «πυαφειῆ) 
“αοὶ (ἄοοἢ δὲ δυξρεδκτγαίζῃ) αὐδέαπαβ: {αδὶ 
ψιγαθ αἡέδεϊ{, νϑυϊδηρθι,, σῖθ ΠΘΔΟΉΠΘΥ 
Πυαφιὴ [Γαεὶ αΠδίέαπα ἐξωσάϊ ε ἢ. --- 
Η. αἤοτέαπα -ἰ- ἀπὸ ἀνδρός ([. Ὁ... --- 
{9 Ὁ "ΕΓ σα σαν (21: σαῦ οὶ σίπϑ, “22. [ἃ 
φαδοῖσα; Θθθηβο 18, 28; ἀαρεορθη 18, 9ὅ. 
19, 1. σαδ σε. Μο. 10, 25. --- ναΐϊα υἱ- 
(αὐ 1--5..15.. 821: οὐο..τ-α 20. ὑαβ ΞΞ 
τ Ἐν ἦν, ΒΙ|λὰ. --- ΗΠ. ραν α τγαϊ. 
-- Σ (αὶ, ὅς ΞΑΡΡον, ἢ, ΒΗΠΧ. 
δοῦ εν Οἴοχη. Α16:τξξ 9 - 41|- ἄραι να 
ψίθ Με, 7,.28. 4..θ, 42.; ὅκα ΙΠ δος 
ἄγ αι ἢ βηα τ. ἀγάινδηα (ποζὰ ἀγμμαπαφοὶ 
Βοοῖπθαν. ρα (50). Ὑ6]. Μί. 45... ύαι- Ὁ 
22: ρ]. 8, 11. 1. 18, 23. --ο Μαγέμ ἐμαη 
σα υΐίέαν, ἐμαηιηια : 5. Μο. 2, 25. οἷο. --- 
ἔῃ δαγηῖὰ Αὐγαπαμιὶς (εἰς τὸν κόλπον, 
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ἴπ ΠΠπππ|, ἴῃ Ππὰ, ἴῃ [ΠῸ5}, ἀδρορθη 99: 
ἐπα τ᾿ Αὐναῆαηι, τὸν ᾿4βρ. α. Ὁ]. ᾿4βρ. 
Οάον σαλεῆῖν ἐπα πὶ ἐὩ. σαναῖΐε ἐπα, 
(ἔτ 1]. δὲ). --- Η. Γαζζαγι. --- 44: ο]. 
9: 42.Ὁ-..8}] ἡ ὁ]. ᾧ. ὅ, 839..47. 

19. 8: 0]. Μί. 18. 1Ὁ : γὸῦ ϑυβίθῃηι 

7ανάϊ ἔ. οὐνπσὰβ,, νἱϑι] οι ἐἐἢ (δὲ, γὰρ). 
-- 4: ρ]. Μί. 18, 21. --- Η. γιαϊοίαϊϑ 
(νῖο 83). -- ὅ: εἷ. ΝΜ. 915 98. ϑξθο. ἘΘῈ 
81. Μι. 17, 20, --- ἀἰμέμάνν 75. )αθάϊ 
ἔυ.: γρ]. μὲ. 118 39. Ὁ. πῶ 8815) 
19. 18;90..--- ᾿ὐδ τὰ Οὐ: (ΞΞ . 14.328): 
- ζυϊλέδποϊε: κα. 8, ὅ06. 9,21, .-- Ἡ. δα ΐ- 

γ αϑασηια : 50 Ὅρρ. (50. 465 ἐγ ΠΟΥ ρ61656- 
πθη δαὶη αϑασηιϊα) ἀπά νουρ] θοῦ Ρυτα8, 
»ῖγαροιι, Μδα]θθουθασμη. Μίϑῃ πιδομέθ 
ἴπ ΘΩΡ]. τη] δου γ66, ἀδη. τηογδαθγίγδθ, 

Βοηνρα. τυυϊδαγϑοιγ ἃ, 15]. τηουὀεγανι Δ Υ 

Ἶθπθβ δαΐγ βοηθη, σψΘηΠη 485 Ἠο]]Ἑ πα. 
ποῦ του Βοζίθθοοτῃ Ὀδύθ, πτὰβ (πιϊὺ Β 65- 
ἴῃ 9) δῃ δαξὲ οΥὐϊπηθγῦ. αγὶβ, ἃρ5. Β6ΓΘ 
ἰδῦ ἔδγ, ἔγϑὶ]. Θά θὺ σο δαΐήγατνι,, ἴθυσθ, --- 
ν᾽: Ἤναδς. ξόναγὰ, Τίς .... ἐξ υμῶν: 
(ἰ 18, 4). ΟὉ λυαγ)ὴς (ἀὐπξὲν δ. ἽΜεηρ6)}7 
-τ- δίων, εὐϑέως πἰτᾷ νοη ὙΊ6]θη σὰ δυΐ- 
ἐμάϊ (ἐρεῖ) σοζορθη, Απάσθῃ ἢ, 65. --- 8: 
σαπιοί)ὲδ 7αἢ, φααγρἰαϊα {ἤπι; οἰηῖροθ πί. 
κ. φαγ. --- 9: ΜΠ δα. --- Η; ἐπανῖ: 5. 
14, 81. ---ὀ ΠΗ. ἐλιι8. --- Η. γαϊγπαϊ : 
Ιῃ. 1ὰ5 ἐπα ἐ ἢ τὐϑγαϊνπαϊίδ. 16 σι οἱΐθ 
ῬΘΙΒΟΠ ἰδ σουθοῃξξογερῦ οὐθν Ποιθεῖρθ- 
Γησὺ ἄσγο σαηιαζ)8 7. σααγίσκαϊε ἐξ 
(8). -- λάϊηπαπιηια τα ς. γόγργ. ἐχεέγνῳ, 
Κ. ἐχ. τῷ ὃ. --- 18: τηΐὲ ἐπαίοὶ, Ὁ]. ς. 
ὅτι ὅ. --- 11: νυϊά)α: 5. 1. ἴ, 14. Με. 
θ,θθ. “δυδ. ΞΞ τ :192.: ἐραϊῆς: κ..10.,..90...--Ξ 
18: Η. ὠδλοΐοη. ---Ἴ- δ: ἐπαηιμμοὶ: 5. 
Μο. 06, 4. 1,.. 158, 6. 2. 0, 5. --- λγάϊης 
ναγίἢ, -- Ὥνο. ἐχαϑαρίσϑη (πῖο 14. 17). 
-- 17: ἑαΐδιων ἐπ ϊ τε θΡο: οὗ δέχα 
οὗτοι, ἴ. ΞΑΒΡ ; νρ]. 9, 3. --- 21: νρ]. 
Φ Θ. 50... Δ εχ: -ἀκνιϑς, ἯΙ αὐ- 
πα πλὴν ὦ (σαν) αν Ὁ 7): 50 σαῦ ἔΔ|56 ἢ} ττὶθ 
δυο 8 ἀοΥ Η. (5. 26). --- ἐφ : Ὁ. τ. ἡ. 

8 ΡΤ. 24, 49. Οὐ ἿΣ τούτων. --- 
ΣΊ1, 8! --- ἀἰτῃιπάτ -- ς. ἢ. --- 424: ν]. 
ΜΙ. 24, 27. ---- Η. Ἰαιυιξηιοηὶ : 5. 10, 18. 
-Ξ 026; 51. Μύ: 10,21. --- 26: ρ]. Μύ. 
24, 81---89. -- Λνάινιδ 5: 5. 38, 36. 2 (Ὁ, 
θ, 1. --- 27: 7αἢ..... 2αἢ ἴ. ἴτα τ. -- 
αἴας 50. αἰζαΐηι. 5 απιοϊοϊξδ: 5. 29. 33. 
ΞΘ θα ἩΕΡΙΟ. 35. Μοῖϑ8 35..12. 
44) 1. 6, 12. 12, 26. ; ὠορυϊ αν : 1). 20, 
10. οἰο. --- 28: Γδαϊς (ἃ. 29. 16 α): 
γΘ ϑόσΔι8 1,.. 8, 838. οἷο. --- 29: Η. 

-- 18, 35: 619 

ϑαμάαοηιίην: 10, 12, Θακαοηιαηι - Με: 
Τρ ϑιδηδι 0, 181 30 2 ἄασα 
δὲ: 8. 1, 20. οἰο. --- 31: 9]. Με. 294, 17. 
- Η. βαϑαπιαίοῖξο : Ὁ]. ὁμοίως. ---- 38: 
"᾽ Μύὺ:40., 89ι- Τλὴνθ πε άγότε: απ δ) 
ὅπ: ἜΣ. 9, 24, --- 84: τβαίοὶ ἔ, τα 
Θε. ρ 115... 90: 24 Ὁ ΔΕ; ΞΕ, 
90 Ἰάπεν ΝΠ. - 94.20.9 ον ναι Ἰὰ.-ἘΞ 
ϑ: δ]: Μύ. 94, 28. 

18..1.:. . ὡϑονμαλανϑ ΞΞ 3. Ο, 4,.1} θ. 
Ἐῶ, 18..9; 182) α’ Ὁ, 9. δίοῦ --" 8: "αῇ 
υἱάωυδ: χ. δὲ ἡν (τις). --- 4: Η. ἴαγ- 
φάϊ μυοίίαϊ: ον ἄω (υἱΐ ἃ α σοῦ γουμου) 
-- . οσ. --- δ: ἢ, γέ: 5. 1. 16. 8..-- 
7: ἄν [8 Ξξ- ς. πρὸς αὐτόν. --- ἀασαλι 7. 
παδίαμι : 5. Μο. ὅ, ὅ. --- 8: Αειεῃαὴ, 
ἄν. - οἰπῖρο Ναὶ λέγω. -- ἐἐΐ, “υδέμαύι : 
5. 19, 27. --- Ἡ. ὀἱισίίαὶ (ἄρα): 5. Μύ. 9, 
28... 11, 2ὅ: Ξε 11 ἐαὼ υὲ8.} 5-- Ἡ: 
δα 8ὺ5 δαϊῇ, σοιηδομύ: 5. 8, Ί. --- Η. 
Ὀ]. ξηυϊπάα. --- 12: αγά. ἐαίῃ. ἀάϊϊ: 11. 
8, 1. νὔτάθ ἑαϊμεριάω σοβίδη θη ΒΔ Ρ6η. 
- Ἡ. ἐξῆΖο. --- σαφαϊάωα-: Ν.5,16. 106. 
9, 19. ἃ. ΒΗ. --- 18: μῆπα, Ὁ]. ἃ06. [πο5- 
ὅ- ΤΠ 45. ΟἹ Με ΘΙ ΘΕ ΠΥ. 1..ΞΞ 
Η. μὰ ᾿ίθα: πῖο 14, 11. οδἰο. --- ὀ 16: ρ]. 
Μύ. 19, 13. Μο. 10, 18. --- δαγα: καὶ 
(( 40) τὰ βρ. --- 10: ρ]. Με. 18, 3. 
-- ηἢ ναγ7λ, τῃ ὁ --- Με. 10, 14. --- ψα- 
ἰοὶβάϊφέ Ξ- Με. 9, 87. --- 17: 1]. Μο. 
4.» 15:- ΞΕ 19.» 0 96. ΜῈ: Τὺ; 1Ὁ- 
295. Μί. 19, 1θ-28. --- τἠϊωίηοῖσ α : 5. 
1,.10, 1. οἰ. --- 19: ἐλιωξῃοῖσαηα --- Με. 
10, 18. --- κἱ ἀϊηδθ: Μο. 10, 18. πὲ 
ἠυαδἤιμιν- δα: Μαο. 10, 18, αἰὰ. 5. 1.. 9, 
1 Μη ΠΝ 5 2.7.) 6[6.:- 9. 20: ΔΊ ΜΙ 
10. 0. 5.5. ΞΞ ῊΗ9 Ταηζε. 5 1 ὉΡ 7.10: 

- αἰέπμοῖη ἐποέηα (μ. σου) -- 21: 
51. Μο. 10, 20. --- ηιοϊηάϊ Ξε ς. μου. --- 
22: σαν Ξε Μο. 10, 21. --- πϊηιύπα --- ς. 
οὐραγῷ. --- λἰγὶ γαϊχυρα,. δεῦρο ἀπ ο- 
λοῦϑιέν τ ΕἸ ΜΌΔΑΣΩ Δ, τοι αι εξ ὁ ὁ. 35; 6]. 
Με. 10, ὟΝ -- 24: φάμγαπα ναώγέπα- 
παρ - ς. περέλυπον γενόμεγον. ---- 
20: οἱ, Μο.. 10. 26:97. ΜῸ 19: 2 4390. 
- Ναιμὶχό: βοιϑδὺ αφϑέϊσὸ (Με. 10, 25. 
οἰς.). -- Η. ἐμαῖν ἐπ ἰολέπαν : ὅδὲ- α. εἰς- 
ελϑεῖν -- Μο. 10, 26 (σα Τοϊέμαη, Ὀοά6 
Μ818). -- 6: ὡπ ἤναβ: 5. 1.10, 29, 

είς. -- 27: ἐπαέω τονἠιαϊιοὶ δ: 5. Ἐι. 9, 
ὩΣ τῖῖῦ -ῶ8.:. 6]. Μα..10; 28,.Μὲ: 49; 27. 
τΞ  29.:. 0]. ΜΌΒΙ9...29. Μόρθ» 29, ἘΞ 
μὲ αϊηεινα : 1... ὅ, 306. αὐηιδἤλον τ. --- 
81: ρ]. Μο. 10, 832-84. Με. 20, 17.-19. 
-- Η. ἐδμαηβ «ἐὺ. --- 85: ρ]. Μο. 10, 46. 
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Με: 20,.39,.-- 886: Ἰαίϊγοϊδη τ 19,1: 
Μο. 10, 46: ζαίγίξδη. --- ἄμ ἀϊμένδη, --Ξ 
Μο. 10, 46; 2. 9, 8: ἀϊμένδηας. Ὑ4ᾳ]. ἄτι 
μάμδ)ωη: 19, 48. οἰο. -- 36: γαύγγσασ- 
σαπαοῖη : παρά- ἃ. διαπορ. 8. Μο. 11, 
90. Ξ-- ὥνώ ψδΠὃ ξἢ.: 5. 15.206. --ὀ 87: 
ΜΝαφδγάϊωϑ: 5. Μο. 16, 6, 1, 23. οἰο. -- 
98: ἐπῇ, Καὶ: 5.239 (δὲ). 5. 20, 25. ψρὶ. 
Μίέ. 9, 28. οἷο. 7. 11, 25. ---- Η. ἔξ ξυῖ: 
5. 39, --ὀ 39: Η. μωιναι -- Μο. 10, 47. 
ΨΡΙΟΤ 19. ὅς Ἐπ 40; ο].: ΜῈ. 231,.32; 
Με. 10, 49. ---- ζηνηνα ἔ, ἵταὰ αὕ. αἃ. 1.. --- 
41 : οἱ. Μο. 10, 561. Μί. 20, 33. 

19, 1: ζαίνοϊξόη.: 5. 18, 85. οἰο. --- 
2: (αῇ: καὶ ([. Ὁ) αὐτὸς (α. οὗτος). ὅ.. 
ἡ. 18, 26. 1,.. 16. 20. --- ἡαἢ ναϑ: καὶ 
αὐτὸς ἃ. οὗτος. --- 4: δἱιπγαρ) πᾶς 
7αύν: 5. Μι. 9, 106. -- ὅ9 ἢ, ᾿τὰ ατ. ἃ. 1). 
- απα ἐβαΐα : γρ]. βυαᾶνδ: 1. ἢ, 85. -- 
Ὁ: Ζακζκάϊε: 5. 8, 38. --- 7: ἕη σαγὰ 
(οὔον ἔν σαγὰ ὃ 5 εὐδ,αζλαη 1) ἔ. ἴπι 6Υ. ἃ. 
Ι,. -- 8:ῃ. γσαάααϊζ)α τοι πο αΐηι (τοτα 
ΘΟΒΥΘΙΌΘΥ ΒΟΠΟΠ σϑυθϑίβοσυί) : 5. Μο. 9, 34. 
Ἐν 10.: ὁ] Με 18.1.1 (1 Τῆι. ἡ 15} 
-- 11: Μεωίάα υδῇ : 5. Με. 8, 81. --- 
12: οἱ. Μι. 28, 114-30. Μο. 18, 84, --- 
ἐμαη : Ὅ1,. δὲ. --- πιάτα [μλη8 : 5. 1, 4. 
--- Ἰαπιαϊξδ: 5. 1,.. 15, 16 (49). Μαο. 4, 38. 
Ξ- 9: Ὁ ππσκσν, ἃς 15 ΞΘ Ὶ 64. τι ΥρῚ. 
4.1, 11. --- κ υἱῖ. ἐμ. ἐπιααγηδη: 5. 21. 
- 17; νρῖ. 10,10. (42, 42-44). --- Ἰοϊεἰ- 
ἰαπιηια: 5. 16, 10. Με. 26, 45. -- ὠγαν. 
19. γαγῶ; 5. 10,19. οὖς. --- 19: ὠὐαγὸ: 
5. 17. -- 20: Η. σαϊασίάα ἕπα, ἃ06Γ 
ἀποκειμέγην (μνᾶν), ἃ. ἱ. σαϊασίάαπα 
(ν»1αεῆ). --- 21: Ἡ. 5αΐδβο 8: (8. εάϊ (δε). 
-- 22: 9}. Με. 12, 87. -- εὐ δία [ξαϊᾷ 
7αἢ ἰαέα (ΞΞ Βηῖχ.), Ὁ]. πονηρέ δοῦλε. 
ΒΙ6 ἢ ἀρτίρθηβ 10, 15. οἰο. ---ὀ 23: ἄὼ 
“καξέίγαηι πὶο 1 Ὁ. 10, 52: αἱ Μαῖα. ---- 
2θτ τρῖ;᾿ 8..18. Μι. 13, 12. --- 27: Χμ ἢ: 

ἔβαν, (νδτῃαύ, (01. Πλὴν: ῬΗ]. 8, 10.) ; 
δεἢ {νδέμαύ. Τ,. 18, 8. --- οἱ υἱϊά. ἠι. 
ἐπύμααηόη,. 5. 14, --- 
τ.8..: Ὗο. 1} ἡγαηιὶς σασσαηπᾶξ. ---- 29: 
ΜΕ ΝΙ1 11.1.8. Μὲ. 24..453..-- ΡΕ 5: 
ΝΕ 3: Ὁ Μο: 41. 1. Ἐκ. 186: --- Βό- 
ἐμαμῖγηι: 5. Μο. 11, 1. οἷο. --- Η. αὔ, 
πἰοηύ αὐ ἀθ᾽ Ἡθγαυσρθθου. --- αἰδιυ) δ (5. 
Με. 11, 1.): ς. ἐλαιῶν, ἃ. ὅδε. ἐλαιών. 
π- 80: σαρσσαΐξ... δὶσίέαίς (Ξ- Με. 11, 
2.}..... αὐξῥι δὶ ἐ (Μο. ΕΊ, 2: αἰέίμπα ἐ5}); 
38 : απαδιηαϊ ἐ ἢ (ΞΞ ἐάτ)α ἐ6 : Μα. 11, 8. 
91 2 ΧΥΣΝ 8. ΞΞ Μο. 13’. 14... 
ΘΕ ΉΕΙ τη ϑὲδ᾽ ἂν 14. 8. --ὦς σαίΐγηοὶε, 

28: ζαάγα ζγαηι. 

τῦσ. 18, 35. --- 20, 25. 

ΞΞ ἐμάτνγέ8 8: 838. --- 82: 9]. Μύ. 21, 
6. Μο. 11, 4. --- 38: ο]. Μο. 11, ὅ. --- 
7ηαυγαηβ δα σθβομτίθθθη πίρ 16, 13. ΜΈ. 
θ, 24. --- 84: ρ]. Με. 11, 7. Με. 21, 1. 
. 12,14, -- 806: ο]. Μύ. 21,8. Με. 11, 
8. -- ὐγναυϊάδάιϊι. Μς. 11, 8. μγαυΐ- 
ἀδάδιι. --- 87: οἱ. Μί, 21,9. Μο. 11, 9. 
7. 12,18, --- ΝΟ ΌΡρ. 1ἅ58 416 Η. 76 ζύ 
δ ὁ ἃ αἰγένι, πῖομὺ ἑἀααϊ)έη. Ξε αἰαϊ7ὃ πια- 
πασοὶ: ἅπαν τὸ πλ., 48: τιωπαφοὶ αἰαξ- 
76, ὁ λαὸς ἅπας. 8. αἴϊάϊ αἰαϊ7δ.- 1,. 4, 
22. Μο. 11, 82. --- Ἡ. ἐΐοζό: 8. 8, 12. 
--- 88; εἠὶμεβίά α- 5. 10, 18. οἴο. -- 
40: Ἡ. ζυϊξυϊέμα : 5. 4. 9, 41. οἷο. -- 
41 : 9]. 1. 11, 88. --- 48 : Η. ἐδώ. --- 
Η. σν αϑαΐϊ. ---- 45: ρν]. Με. 21, 12. Μο. 
11, 15. 1. 2, 144-10. -- ἐλαηϑ - 50. ἐπάϊηι. 
-- 406: ρ]. Μο. 11, 17. Μι. 21, 18. --- 
φαγάβ: Μο. 11,17. γώ. ---- Ἡ. βίο συ)α: 
Μο. 11, 17. πίέσυ)α. --- ἐμλιδὲ.: Μι. 11, 
17. νἀϊαδα)αηδ. ---- 47: σἹ. Μο. 11, 18. 
-- Η.. ανὐημίέαμξ τε 8, ὃ: 20, 9. οζο. 
αὐ την (αἩ8. ---- Ἢ. ἔπα (50. ἔπιηνω 1): 5. 
19, 46. 20, 15. --- 48: να: τέ α. τὸ 
τί. --- αἰαλ)δ: 5. 81. 

30. 1: αἱΜὸὦ 94.38-2 0 Μὰ. 4. 91. 
99, -- λάϊηαϊχό -- ς. ἐχείνων. -- 2: 
6]. 2. 2, 18. --- 4: πφιπμὐηα.: Μο. 
11, 80. ---- 8: Η. κπἱ ὃζ. --- 9: ρ]. Μο. 
42, 1-12:: Μι.. 54’, 858-46: --α 105 ἜΠ 
σο]δεΐπα. --- 11: 6]. Με. 21, 86. Με. 
12, 4. --- 12: 6]. Μο. 12, ὅ. --- Η. ρσα- 
υοπαοηπάαη. --- 18: ο]. Με. 12, θ. Μύ. 
ΦΊ, 87. -- Η. ζὐἱιυδαπατίο - υἱοῦ ἐϊωδαπα 
70 : γρ]. 1.. 14, 29, ---ὀ 15: Η. ἔνα 50. 
δηθὰ : 5. 14, 47. ---ὀ 1θ: σαῆ. ζυ. ἐδαη: 
ἀκ. δὲ α. οἱ δὲ ἀκ., 4150 σαῖ. ἐπαη ζυ. Ἱ 
- Η. ηὐδ[ 5) αἱ : 5. Β.. 7. ἢ. --- 17: ρ]. 
Μι. 21,42. --- Ἰάϊης - λίϑον, Οτὶρ. λίϑος: 
8. Μο. 12, 10. --ὀ 18: οἱ. Μι: 21, 44. 
- Η. φαζγοϊέω ἀα- 5. Μο. 7,50: μέρ άα. 
- ΗΠ. αἱδυϊη μοι, υἱομὺ αϊδευϊηἐῃολέϊι. 
Ὑρ]. υἱηεμιγκαύνδ. --- 419: 4]. Μο. 12, 
12. Μύ. 21, 46 ὦ. 4, 22). --- 20: οἱ. 
Μο. 12, 18-17. Μι. 12, 156-22. --- αΠοῖ- 
ἐμαπάαηϑβ.: νρ]. Μο. 12, 12.: αΠδέαπααηβ 
ὕνια φαϊζεέδεωι. ---- Ἡ. ναι] ἀθὶ, τᾶβ Ἐ]. 8. 
(αι. ὕρρ.. 1). πἰοἢ) Βοπιθυκίθ: 20. ναινα ὃ 
ἔῃ. --- 22: 9]. Με. 12, 14. --- ξάΐμαγα 
σία : Με. 12, 14. χκάϊμαγασιϊα. --- 28: 
εἰ (δἰ οἴη, ΟΠ). πονηρίαν. Ὑα)]. Με. 7, 22. 
1 0. ὅ, 8..Ὲ. 6, 12. 4,.31.:-.-.ὄ ἸΙσηὼ ται 
6τ. ἃ. 1). (ὑῸῊ] δὰ Μο. 12, 15). --- ἧνα 
ἢν. 7γ. Ξξ ξ. τέ μὲ πειράζετε. --- 25: 
γᾷ]. Β. 18, 7. -- ξυαίμωῇ : 5. 18, 29. 86. 



τῦσ. 20, 260. ---- Ι0Η. 6, 21. 

2. 6. ὅ. οὐ. --- εὐδ-γιο- ἰδέ. 5. Μο. 14, 
44. οἷς. ἃ. 2. 11, 2ὅ. --- 26: ναὐγαξ: 
5. 20. --- Η. απααυαιγαθὶξ . Θαύν, απάᾶα- 
υαύγα} ὃ 8. οἄ. ὈΘββοὺ απάαυαιϊνα 5 ὃ 8 
νου απἀαυαώναὶ (ἀπόκρισις): 4. 19,9; 
ιααϊεύξ)ανν ταὶ ἔτη τὐισαϊαινδοϊπώ 5 ἐπέ 
(το. θ, 6. 11, 18.}; κοηδὺ αἡ ὦ ἐπαηιηνα 
ΕΟ 12. 17. ἾΣ 2,,538});. δὲ τδ᾽ { 3.. 18. 
4, 22. 82. 19, 48), ὅπα (1. ἡ, 9)..-- 27: 
λ 6. .19.. 0 18.9.} ΜῈ. 23;2-. 295.--- -992. -- 
ἐμ άϊοὶ κυϊπαηπα . ΒΟΏΤ,... οὗ λέγοντες, 
ΞΆΡ. ἀντιλέγοντες. τς 88. }α τρϑαν- 
γαῖ 8 (ΞΞ 80): Εντος ἄτεχγος (ἀποϑάγῃ 
οὔθτ ἡ). -- : (Κωπαϊοϊκὃ. (απιαϊοϊκὸ : 
ὡσαύτως (Ξ-Ξ Αττω, [γτρ ; ἔ. ς-Β᾽) δον). 
ὡσαύτως -- πὶ διϊ. δανη (τέκνα, τέχνογ): 
5. Μο. 12, 19. οἴο.; ἄδσαρθη 22: ηἱ δὲ. 
νάϊυα. -- 84: Ἡ. μέαϊία αἰάϊτε -- 
Μο. 12,22. ῥέδατηῖα αἰζάϊσε 50. ὕστε-- 
ρον, ἔσχατον : «150 (νδα(ινι)ὶ ἢ ῬΟΟἢ 
ΠΘΌΘΗ ΠΟΙ Ππ|6 ΔΘ -α ἃ. αἀἷθ5 Μο. 12, 
2. Θηὐβο ἰθάθη,, βοσὶθ 5. οι ἐσχάτη. 
γι]. 60, 84. --- πλοῦ, πάντων «ΑΡν. 
(. ΒΗ1). ἀρ ΜοσΊ9. δι Ὁ. 45...8: 
(νο π΄ δυοὴ ἢ ἵν. 1). --ὀοἑ ὠ 838: ροἿ- Μο. 
12,.28 (Μῦ. 22, 28). --- 84: απάβα- 
7απᾶς -- ς. ἀποχριϑεὶς. --- 88: 6]. Μο. 
12, ἐδ. Με. 22. 80. --- οἱ... πὲ: οὔτε 
.»«Οὔτε. ---- 56: Δηλ. οὐδὲ, ς. οὔτε. 
--.- 87: ρ]. Μο. 12, 26. Μύ. 22, 31. --- 
Η. δαηυΐάα. --- ψαΐυ - Ὁ]. ὁ. νἱά]. ---- 98; 
8]. Μο. 12, 217. Μι. 22, 82..--- 40: ρ]. 
Μι. 22, 33. 40. ---ὀ ΝΙβ-ἐμαν, ἐπαπα- 
εῖδι8. ΒΙ,.... οορέ. οὐχέτι γάρ, ς. δὲ. 
-- 41: ρ]. Μο. 12, 8ὅ-97. Μι. 22, 41-45. 
-- 42: 6]. Μύ. 22,44. - Ἡ. Ὁ]. ρ(αίηιο - 
εὐ ν 19... 8.. 5. ἘΔ 00]: 8..16. 1.0. 14; 
20. ---τὀ Ο Ἀἀ«48: 1κ ἴ. ἱπὰ ὅτ. α. 1,. -- γόέω- 
δαύγα γδετυδ σὶο ὑκοπόδιον τῶν ποδῶν. 
- 48: ρ]. Μο. 12, 38. Με. 233, 1. 6. -- 
40 : λυοιξάνηι: 5. 15, 22. Μο. 16, 5. 

ΤΟΗΑΝΝΕΦδ. 
1. 20 λλὺ5 δι, 1,.8 ((ὦ 11: 

ἐςιν ΟἿρ.). 
8, 3. 4. .α. ὅ. δὺ5 ὅΚ. Π, ὅ. 10. 18. -- 

28: δὺβ ὅΚ. ΠΙ, Ί. --- )ωἢ (5Κ. ἐπμαγι}). 
-- 24: (. Μί. 4, 12. 14, 83.): δὺυ5 5Κ. 
Π|, 2 : ἀμΐ ἢ. ἴῃ 5Κ. --- 26: δὺ5 51. ΠΙ, 
7: Ἰιαάϊλωνι (ΞΞ ΤΥ͂, 8) ΞΞ- ς6... θοὸν οορύ. 
ΟΥ., 4. ἅνγ. Ἰουδαίου. --- 26 (6]. Με. 8, 
18. 11.): δὺς ὅκ. ΙΨ, 8. --- Η. 7αυγάα- 

οὗτός 

πάω: Μο. 10, 1. ζαώνααηπάεω. --- 29: 
85 5Κ. ΙΥ̓, 1. --- 80: δὰὺβ ΚΚ, ΙΥ͂, 1. θ. 
Ἀν ὟΓ. ἐξ τοϑῦ υἱδπε, ΒΕ ΤΥ [12018} 

6021 

18,..-- ὐαγό: .8.1...9,. 19. 17. 0,.9, 
οἷο. -- 82: δὺὰβ 81. 1Υ͂, 19. 20. -- Η. 
νοϊυδαάλξα α. ὅ, 8ὅ. νοἱτυδαϊὶεῆα. 

ὅ, 21: δὺβ δι. Υ, 7. --- 22: δὺὰξ Κκ, 
Ὑ, 12 (ἀωΐ ἴ.). Ὑρὶ. Μὲ. 258, 82. --- Η. 
απ οδινη: 5. Μο. 9, 8. οἷο. -- 23: δὺς 
διε, , 19,.28,.-- «5 855.: 5885. ΒΕ ὙἹ; δὲ 
- ΠΗ. βευϊρηἼαη. --- 80: δὺβ δκς. ΥἹ, 7. 
-- παπὰς 5. Μο. 158, 15. 1.. 10, 23. --- 

97: δὰβ δΚ. ΥΙ,17. ἃ. 22. --- υοἱέυδαοϊεῇ, 
Ξ- ὭΡο. μαρτύρει, ΞΑΒΥΗΙΙ. μεμαρτύρη-- 
χεν: 5. ὅ. 48,..-. 58:.308 ΒῪΕΟΥΙ, 23. -- 
4δ': ἪΪΟΥ {στ} ἀἷθ . ΤΗ, οἱ. --- (οὶ 
υγόϊάα, ὁ χατηγορῶν, δοοαίοὐ αὰ. -ϑῦ. 
γι]. 37. --- 1165 ἄτι. --- 46: σα-ἐπαι- 
ἰάινδιαδαφίί: 5. 1. 11, 25, --- 47: σα- 
ἰαινιδ) λέ, : πιςξεύσετε, -σητε, -ἔτε. 

Ομδὶ 1: (οαϊδονλι δ (ΞΞΞῚ118. . 21) 7αἢ (Ξ καὶ 
«Ὁ Τὶϑαϊγϊααξ. τὴς Τιβεριάδος, 

ἡ τὰ μέρη τῆς Τ΄ 86} 295. Ὑ]. 7Τὺν ὁ 
7. Θοϊάδη δ. --- 8: απαὰ 7.. 1ὅ. ὅπ: 5. Μο. 
8, 18. οἰο. --- 4: Η. ραβα ὦ: 80 5ὐθύβ 'πἢ 
70... βοηβὺ ραβδία. ---- ὅ: σ. ἐπαηνμιῖ, 
ὅτι: 5. 1.. 17, ὅ. οὐἰα. --- ζυαΐξπω, ΞΞ- Ὦ. 
χϑξ. λέχει Ὲ, ἅν, 18. 98.958. ὙΜΜῸΣ Ὁ, 111: 
15,9: 1θ..4.9..5}.4, 32. 1 Ο. 10. οι 
ὦ, 9. οὐο. --- 6: λαδάϊάα ἐάωλαη - 5. 11. 
π. Μο. 10,.32. --- 7: κοἹ. Μο. 8, 87. --- 
ἐϊμθὶ τ- 12. --- 8: ϑεοϊηιδη απὸ. 5. ϑοὲ- 
φιδη τ: 1,. ὅ, 8. εἰς. --- 9-18: ρστῦ[πέθη- 
6115. δ 0} 'π 51. ΥἹ]. --- Βοῖάθ Η. .6. 
(ευ. βηι). ---- ἐυαης : 8. .δ, --α 10: δὰ 
(0. Ἡ.) ΞΞ δὲ ΞΑΒ, οὐν 6... ον, ἵ. ΒΓ. 
Δίγτ. ἅττα. ΟΥἹρ... οορύ. Καὶ εἶπεν. --- {1: 
ἐβαη --- ς. δὲ. -- 12: ἄω ἴ. ἰπ 5Κ. ΥἹ], 
29. --- . ἀγαινἤῴιοβ, ὅΚ. αγαιιδηοϑ : 5. Τὰ. " 
160, 21. Μο. 7, 28. εοἰο. --- ἐμοὶ. ὃδ΄ῖκ. δὲ: 
5..-α 18: Βεϊάθ Η. -. --- 51κ. τὖδ 
ἐμ ἀΐηι .δ΄. μἰάϊδαῃι. --- δαγίχοναηι: ὅΚ. 
βούζύ ζὰ 7αΐ, «δ. ἤβξαρα. ---- Ὁ. αὐέἔρι(οαά)α 
ΞΞ ΒΚ. ὙΠ, 26. -- ἐλάϊηι πιαϊαπάαρηι ΞΞ 
1,.. 9,17. --τ 14: σαψαίμυαηπάαηδ.- ᾿δόν-- 
τες, 1,. εἰδότες : 5. Μο. 12, 15. --- ἑάϊμη: 
σημεῖον α. σημεῖα. --- Τάριε -- τι ΟῚ 'χῆ 
σοῦς. --- 15: ἢῆ, οὖν. -- ηυωνάϊαδ- 

ἄν. 5:..16,.22. 1. 19. 14. -.-- υγυδη 
Ἔ αὐτόν. --- ἑαυϊάδαάτννυ ἔπα τε Ὁ]. ς. 

Ὁ]. ς. πάλιν. ---- 11: αὐτόν. --- αγίνα ΞΞ ᾿ 
οὕπω ΒΌΔΡΟΥρΥ. μὲ... παώΐδ ἐπμαη - 

Νομβη., οὐκ ςάουν: 5. 3, 24. 7, 39. -- 
18: ἴθι, δὲ ὍΡο., τε ΞΑΒ. -- 19: Η. 
ἷ. αν 6. ὐὐ δὴ, ἐπι ἷ. --- 20: Τραγιῆ, 
δὲ; 21. 28. θΥ. οὖν. --- ἔθ ἴ. θεὶ 16; 
ἄθτι Θοίῃ. ἔ, αὐτοῖς (πσϑρϑη ἀ65 ἕο] σά. ἐξ 
τὴ ἢ. - 21: οἷς ἴ, ἴπὶ ΟΣ. ἃ; ὦ, ἘΞ 
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22: μόλυκη: εἶδον, εἶδεν, εἶδων, Ἰδών, 
ἐδόντες; κε ἔγνωσαν. --- 428: 7Τ)ϑαί- 
γίασάμι - 5. θ, 1. -- απα τΠαηνηιεὶ αὖ. 77.: 
ὙΠ: ἐν “ 20: ἐάϊβηνης 7. γαάνα- 
ἑαη)α : ΣΤ Ομ. χ. τέρατα, ΞΑΒον.ΟΥ. 
ὉΠ. σημεῖα. ---- 28: Ἰπαγιΐ : 5. 20. -- 
Ἡ. ναμγ ϑυνά. --- 90: κυδίπιμι -ἰ- οὖν 
(Ε ΑἹ. - Δὐλίλόν οὖν ([[1,.2. -- 581: 
5. ΞΞ Ι80: ἢ ἘΠ 4. 15 1. 0.49: 

ΝΟ ΝΜ ΟΣ, 18. -- θὰ: Ρί 8. ΡῈ ἔβρε. 
ξεν (σάμέ, γἱρηῖάα ἡ). -- 82: Τπαγιιῇ, 
οὖν ([. 6Ι1,. .. α οορὺ ἴγτ Απρ.), Ὀ. δαΐθῃη. 
ἔβον 85: γῆ: δὲ ΞτΑον, οὖν ΠὨά, ἢ, ἄθῃ 
ἩΠῚ:- - 938: 5 ΞΞ εὐ ἐ--- 89: ἘΠ 
υἱίγατ. Μι. θ, 10. να (ϑέλημαν ; Β᾿. 7, 
18. υἱΐγαη (ϑελεῖν). Μρ]. 1 Ο. 16, 7. Α: 
υδη)αη, Β. υδη)α (ἐλπέζω). --- οἱ μυαένι: 
γῸΠ δὲ ΔΠ ὙΘΥΡΎ 5100 ἀ6Γ ΘΟΒγθίθου σὰ 40 
(υὐϊγα "αωπα)αναἰἴη8 πι11}: δὲ Ἀναφιῆ; ἀδ5- 
5610 8 ρΈΒΟΠΑΙ ἴῃ ἀ6᾽ ρτίθοι. Η. Μ. (157. 
Οὐ θβθδοι 7) το ἔνα πᾶν ... ἵνα πᾶς, 
ΘΌΘΠ50 νΟΠΎΥ͂. 38 δυῇ 39 πέμψαντός με. 
Απάθυβ βίθῃῦ ἀδὺ  Θυβ δι 58}} 1,.. 17, 86. 
-- 40: ἐλάη, ς. δὲ (ΞΞ 89) α. γὰρ (43). 
“Ἐγη: δ» {Ὁ Ξ- 5..99. 44.4.89. 45: 
ὅῃ, ἂν (5 ΖΔ: ὃ : 5.39. 40. 54. -- ..4δ-: 
γῖν Ξε οὺν ς Δ. --- Η. 7αἢ, σαη απ σασ- 
σίερ. οαὐσθάθυ σαη. 7 α ἢν σ. οὔοῦ 7. σαηῖ- 
ηιαγιαῖ8 σ. οὔον ἅν. τι, αοὶ σαπάιϊαα 
7) σαπαηι, σ. (ΞΞ᾿ ν). --- 46: Ἡ. νας 
(μΙομὺ 1,δ᾽ 5 ὑ. Π8Οἢ 60 ἴῃ ν). -- γαῖα αὐ- 
ἔζη, τῷ πατοὺ Οτίρ. τ ΘΑ ΟΥ̓: παρὰ τοῦ 
ϑεοῦ, Β. π. ᾿ϑεοῦ. ---ὀ ἈΑ48: ὕη: 8: 0.9. 
ἐΞΞ- 51: ζω ἐπὶχῶς Ὧι. - : ὑπέρ, ὕ. περί 
--- ὅδ8: Η. πιαῤεεΐ,... αἀγῖσ ὦ ἐξ. 5 
Τ,. 17, 8. οἰο. --ὀ ὅά4: ὅπ ῥρ. ἃ. ἕν ἴῃ 
ΦΒΌΕΟΘΙ Ό4: 5. 39. 40. 44. --- 58: ὃΖ- 
υανάϊ -- ς. ὑμῶν. --- πιαηπα τ ς. μανγᾶ. 
- τ, Ὁ. αὰϊ νϑγο τηδηά. ---;- ὅ9: ὅη) 
Ιψηασόρσέ: 5. Μο. θ, 2. 1,. 4, 16. εἰς. -- 
00 αν δ)δη: 5. 1... 4. 58. οἱ." -- -᾿ ΟἹ: 
υἱέαπας, εἰδώς, ἰδών: 5. 8, 53. Μο. 12, 
16. 28. οἰο. --- Η. 71Ππαΐαὶ (ἱ φοομμ μα 
τοτι [015 ἀ.) ὑ ζυΐδ. --- ἔΕ... ὃ, ἔστιν... 
ἔστιν (τα ῥήματα ΡΕΒΗΩΣ [απὐ ν. --- 
θέ: ἔζναγα μωπάϊ: 5. 1Τ,.. 15, 4. - Ἢ. 
σαῖοτ])υοῖιῆ. ---οὀ Θὅ: ηιοϊπαηιηια -- ς. 
μου. --- 66: ὕυιῃ ἐπ., ἔκ τ. οὖν Ὧθο. 
γε]. 22. -- 67: Τρανὰδι: οὖν, ἢ. δὲ. 
-- θ8: Τ7ῇωριι, --- εν. οὖν. ---- 698: 
ἰϊδαγπαϊης -- ς. τοῦ ζῶντος. ἀξ ἐγ 0 Ὁ: ἘΠ’ 
ν᾽. --- 71: ἵγκαγίδειι, ᾿σχαριώτου, ς. 
Ἰσχαριώτην: 5. Μα. 8, 19. ο(ο. --- λα- 
δάϊάα ἕπω σαϊδυ)αη: 5. 4. θ, 6. Μο. 10, 
82. -- 

ΙΟΗ. 6, 22. -- ΑΚ. 

Τ, 8: Ἰμαάϊαη: 5. Τ.. 3, 4. ---- βρδη- 
7Ὅς -ἰ σου ([. Π)800). --- ἐῆτι : 6. συ. --- 
4: γ απαϊάιμφησίη : 5. 10. --- 7; δὲ ἔπ, 
περὶ αὐτοῦ (δὲ ἢ} α) : πιαπια [δί]ι5 πὶ πια- 
ῃασθῖ. --- 8: ὅὴὼὰ. αὐ, ἐπό ΞΞ ς. εἷς τ. 
ἕορτ. ταύτην. --- Υ7. ἔ. ἴτὰ αὕ. ἃ: Τῆς Ὁ 5 
θ, ὅ8. -ὀ 10: απαϊώμῥηϊδα: 5. 4. --- 
12: δὲ ὕπα ἴ. ἀπ Θοίῃ. --- ἕω ηιαπιασοῆν: 
ἐν τῷ ὄχλῳ Ῥᾶβον, ἐν τοῖς ὄχλοις ςΒΤ. 
Ξε ΜΕΝ ον: 8. 18, 25. ΜῺ Ὁ, 9: --- 14: 

ἀμ ΞΞῚΤὩ; 441:.. δ αν τι 1 ῸΣ 
20. 19, 39. (τ ἀεί ὦ « ἐμ ν), πὰ 
ἀωϊ: Μο. 18, 6. Μύ. 27, 15., ἀιζιμάϊδε: 
4,87. 1.2. 42... ΟἹ" ι.3:,, 10. ΘΙ ΣΝ 
ἐπαπιμδεν ὃ; 29.-- 10: 7) ΞΘ ον τ ν᾿ 
--- πιαπασοῖηϑβ: ἀὰ5 τ. ἃ. 1.. οὗ Ἰουδαῖοι 
(τα]. 10, 88.) : νρ]. ἡιαπασοῖ 8 α. ἐμα ἀϊ 6 8. 
-- 17: γηαπιιῖ σ᾿. (τουμον πότερον). 
ΞΡ 49 αὐ τ 5. 20:8. 40: 70: ὙΜΟΣ 
{, 40. ἐπαπιηιοὶ (. εὐδέυ. ; 8, κὶν μϑλυϊηιάϊ 
[: Πιδίω. --- Ὧ0: ἐηλῆ: . 19. οἷο. -- 
21: Η. ᾿ιααϊεϊποϊέῃ. Ῥωμμπὸ (αὖ ς οὐο.), 
ἃπᾶτο ϑαυμάζετε διὰ τοῦτο. ΜῆΙ!υ{υσῆς. 
-- 22: διμμεθδ:5. 21. -- ἔῃ μαδδαίδ, ἐν 
σαββάτῳ ([. ΒΡ) --Ξ- 28. γε]. Μο. 2, 97. οὐε. 
ΞΞΉΤ29:; “ἦν ἦν πα Οὐ ας ΤΠ... ΜΠ ΡΉῪ; 
ὅδ. -ΞΞ :20: ἐπάν Ῥ οι 85 Ἐπ 19. θυ’ 
ὁ. 1, 48. --- δὲ ψιη)άϊ (τοῦ ΟἾ {15} Ὁ]. 
ἴπ ς. --- 29: δῆ, δὲ ΞΏΡΟΗΙ, ΒΊαν: 
Οτ. Γι]. 28. θ, ὅ8. --- 81: ἐδάϊ οἷ, μὴ, 
παπηααϊ4 Δ θ0α ν. » μή τι ςΞ. ΟΡ σνἱὶϑ οἄ. {τ 
ἐδάϊ-ν Ὁ ΙΚδπη οἱ 5ο]οἢ ΕΗ χ ξϑὶπ π]θ 
μ(}}) 2. ἀπά ᾿ἰδὺ οὐχ πέ- (2. Ὁ. 8, 8. “6]. 
ουχ-ὶ σοροη πᾶ: 4. 7, 12.) ἀπά σὰν 7α-τ 
(νρ!. "»νᾶ-ἶς ὅ. 18..22.) . 714πὸ (11. 21. ἘΣ 
9, 18.), ὑδα-, πἴδα-ἦ, 561 056 (α-ἰ ἅδη- 
100 32 Οαἀδὲ ζυέδέμιρυ: οἱ Οἤν". τῆ. ἔν.» 
ἐϑάϊ ἐ. Ὑ --- ἐμάϊηιοϊ (ὧν) ἄστοι πιαπασί- 
χοΐνι5. -- 82: ἐμαη, -- δὲ Βςο, οὖν ΚΜΥ.., 
ΘΓΒῸ ἃ, ἢ. ΞΒΤΡυ. ---ὀ 388: 1θ|ι8: δ. αἷδὸ 
τὸς (5). - 7αἢ ἐπ ων, Ὁ]. καὶ. --- 84: 

ὅηι ἐΐξ (ΞΞ 386), εἰμὲ, ἃπάτο εἶμι. --- 8: 
Ἀνααγξ: βοπεὺ ναί, (8, 14. 12, 85. 14, ὅ. 
10, ὅ.) οἀ. λναά (1. 18, 30.), ἐλὲξ ἂν α ἀ- 
ωΐ (1 Ὁ. 16, 6.). --- 89: αἀπα ἕηι Ξε ἐπὶ 
αὐτοῖς Ὠΐ, ἔ. ΦΤ ΟτΥ., ἀαξάν δεδομένον 
ΒᾶΡον ἴγν.. ,. δοϑέν: οὐο.- ΔΙῚ ϑ.: 
φρκίἠ}, Ἄλλοι ΒΡ υ, ἄλλὸι δὲ ΤΟΣΈ σθε: 
γε]. 44. Μο. 8, 281. 9,9. 10, 21. 11, 
46. εἰο. -- Η. ἐδαὶ ἐ ἢ τὐι8 α΄. οἢγ. Ευϊηνὶ ἢ; 
ΒΙοΙ56 γεγο μτθί θα; (τἱϑ 2. 8, ὅ8. ἀδε 
ΔηΠμοδῦ: ἤδέϊ {ἢ 1) οἄθυ Ετϊππθγαηρ, 8Π 59: 
Τνάϊ 7αν ἐπ τὸ ει Ο΄. ὃς ἢ Μὴ γὰρ ἰδὺ Ἐ]. 
ἐδάϊ (1 Ο. 11, 22.); ἄω δυδ ἐξ ἄν, τέ καὶ 
(1 Οὐ 19: 19). ΑΙβδο 7δάϊ ἐμάν 8 Ο. 



ΙΌΗ. 7, 42. 

ζυϊμι Ὁ Οἄον ἤράϊ-ι Ὁ χγϑάϊ- εν Ὁ 1 
γε]. 7γα-ἰ ὦ. ἐς ὅ8.), ,α-ὦ ὦ. 9, 19.) υ. 
4ατ- πάις ((. 8, 4.), ἐπάν. ἀΐη2-ι (1 Ο. 9, 
θ.), αδ-ιο, ἐμει5 (ἰδίην ἐλ ιι ἐπαΐα Ευϊε]ὶ5 
ἐμά (4. 18, 84.).- Βομν ἢ ὙῸΒ]- 
Ἰδαὐβοίηβομπὰ ἔδάϊ- ἢ - 8, πὶ Δα ἢ ποὺ 
δὲάγα-πι-οἱ (δέομαι δὲ τοῦ: Οὐ, 3, 
σασσα-ηι- οἱ (πορεύομαι): ὅν 4. 41. 
(ἀοεἷ 5... 40) ᾿δίο. -- 42 : νρὶ, 1.. 2; 4: 
(Μν..22, 42). --- 44: 8... (ΟἿ, 4) ἀπε 
εἷἰη τὶ ἰδεωι «εἰ. απὰ πα ἢ. -- 45: 
6]. 5Κκ. ΥΠΙ|, ὃ. -- 46: Ι. ΙΠ, ὅ: 

ἀμπάλο, ἢ κι τ(ΞΞ- δὲ Ὁς οὖν Ογ.).-- 
απαδαϊι δε -ἰ- 5ικ. δυϊεαπάανς ἐπαίοὶ : 
αἰοθηΐθβ ἃ, οὖ αἰχογαηὺ 1118. 6. --- (να υ 
“α πιαρῖα Ὡς λαλεῖ, ὡς οὗτος λαλεῖ, 

ἐλάλησεν οὗτος ἄνϑρωπος, οὕτως ἄγϑο. 
ἐλαλ., οὕτως ἐλ. ἄνϑο. οἷο. --- 47: 851. 
1} βῳίβ. εΞ τά48.. {Ξ ὅκ. ΤῊΝ, 
14.) ϑαὶ }αιε, Μὴ, πα ά. ---- εἶπ τη 
ΟἾΠΘ βοῃβίϊροβ τὲ (8, 20. εἰο.). --- δ81κ. 
ἐμὶχὲ αν. ---- ὅθ: ἄπ, 5Κκ. (ἿΠ, 18. 19) 
αἱ. -- Ἡ. σοὶ (65 [ο]ρὺ ἐδάϊ). --- δΊ1 : 
(ΞΞ 5Κκ. ὙΠ], 20). --- ΤΠ. μιφηανῖδαϊ. Ὑ φ]. 
8, 40. ὅς: Απάλι. 7. ξυδεέμιι: 5Κ. 
(ὙΙ, 96) Απάλπδῦ. Ευϊι]ιαπάαης (ΟΠ π8 
αὐτῷ). --- Μὶδ ἑμαΐοὶ Ὀτιομὲ 51κ., τὶ 892 
εἰποῖν Εἰς ΦῸ Ἰηβριη εῖδ 9 αὶ ΠΠ1511. 
(416 ΕΒΘΟΥ ΘΟ μου η ἢ) πιϊὺ τί] θη συ. ἃ. 1δῦ. 
Η. δυβ] (5. 

8, 14: μιη)α: 
ἀληϑένη, νιεηεΐηα. --- 

ἀληϑής; 10. ἀληϑῆς, 
10: Αἐπμέμαη 7α- 

δέϊ: μταὶ ἐὰν χροὶ δὲ 8.5..15.10,, ϑόω τσ 
19: ῃ . ἰᾷ, τς τε πᾷς: 
᾿ς 99. 9, Ἅ4ι. ἤν ΟἿΣ 3. 1 τ φ. Μ|., ἊΣ 
ΘΑ ἐπι90.}10.,...3..1.0..1.2. 19 --- 
55. ἰόζε 08]. ἃ. (30..21 εξ; -Ξ-. πὰς 
ἐγὼ δὲ Ὁ]. Ὁ. γε]. 6, ὅδ, οἰο. -- 25: 
απαμιδάδίης, τὴν ἀρχὴν, ἰηϊθιπι, ΡτΙποῖ- 
Ρίαπι, 1Π ῬΥΪΠΏ15, ἃ 1ἴηϊΐϊο. --- ἡδαὐ αν. ὅτι 
Ξ 0.1 ἰδ. ΟΣ, αποᾶ, ααϊᾷ, ααἱ, αὶ οἱ, 

ααοπίδηῃ οὐ. Ὑ9]. 24. 97. --- 2θ: γόδά)α, 
λαλῶ, ς. λέγω -Ξ 4. -- 427: ἐπμαϊοὶ: 
Μαο. 12, 12..1,.. 20, 19. --- 28: πιοήηϑ8 ΞΞ 
ξιμου. -- υΥ29:: ὀιῥαϊέπιηιδδ.,. 10, 92. 
ηνδ ἢ: 5. Β.. 9,29. --- αἰία: Ὁ]. ς. ὁ πατήρ. 
-- 982: ὙγοτίζοΙρθ, 5. 86. -- 84: 
{καϊῆς ... γναυαώνμάϊ (65 ἴο!σὺ 8 αἢ), 
ἁμαρτίας. γῃ!. καὶ κὴρ φιαηπαηι (ἀγ- 

ϑρωπων): 1 Ο.7,.328, (22. “)ιαῖκς τ 
Ομγὶ αι 5). ἘΠ Βα αἰϊάϊηι (πάντων) : 
Μο. 9, 9ὅ.; “ἄτα ἐϊπαπιηια μαῤῥαιὸ (τοῦ 
σ.) Με. 2, 28; τασϊηποὶβ ἕηιθια (αὐτοῦ) 
ΗΒ. 11, 84, 1. 2,16; Δρόδιηοῖς ἐϊιαηιηιοι 
(αὐτοῦ) 4209, οἿ. ἀπά Μόὲ Γίρφη)δς 

8, 42, 029 

(Δ͵]ωυσέως) 4. 9, ἐδ. ; γη) δηιάς. κξάϊαγτα 
(Καίσαρος) ὁ. 19,12. ; Λιωντι8 ἔπι (αὐ- 
0): Μο. Ὁ ἡ 37... Τὶ, 20, 44, ῥγδίδανῦ 
7απὄϑα 7. ζω (ἅθοὺ ϑοίηιδοΐ8) Με. 8, 3.; 
ναΐδγα Καλαΐη 1. 18, 18,, (μὰ πτε }}18 
υα8 ἐπ απιηιοὶ (οὗ) αὐνάϊηνάϊε, Ῥ. ἀτι[ὁ : 
7. 18, 20., σαπάϊέα δαγηα α. 4, 48., βζιι- 
ἰαης ἀάμμάι Μο. 14, θά ((.. αἰάκι]είτι8 
0. 20,66), ηυὐέμσα [γένω τὐι8 ἃ Ο, 8,19,, 
σαϊάϊῥα τη Μο. 1, 80,, σαζάϊα ἰάϊ- 
(ομάϊ ἃ Τὰ. 8, 10., σαϊάϊμαης σαγάϊ- 
αἀοϊηάϊ ἃ. 0, 10., σαηνάϊη)α 7γΥαυαυν]έΐηι 
1 Τηι. ὕ, 42., σαηιάϊη8 ἐμχάϊ ναϊινίάϊ Ἐ.. 
11, 17:, σαλιϊαηβ μησαϊάμδ) πάσηι ἃ Ὁ. 
θ, 14., σααάϊϊαηβ ϑοϊηιόπα 1,.. ὃ, 10., 
ίδηαιι φααάϊίαηϑ ΤΟΣ ς ἀδίει- 
απ ἕηι (αὐτῶν) Ἐ. ὃ, 7. Πάροβοα τηἱϊῦ 
ἄδῃ αδθη. (ἀθν ὅδομβ βίο.) σααάϊίαηϑ υαἱ- 
ἰααδαάϊς 1 Ττα. 0, 2., σααάϊίαηςβ ἐπιζαάϊηδ 
20.1,7., σαναύν να απ ἀϊ8 ἃ Ο. 1, 44., 
ρέμα μάτι ἐμιἀαησανα) ὃς ΟἹ. 4, 11., 
“ιῖα ἰοϊμὶς 7. δ δεπὶδ 1 Ο. 11, 97., Ἴευῖα 
ἀάιἐπαινς (5. ΟὈΘΠ); 56] ϑὺ Ἂἀδὺ ΠΌΘΟΝ 
σααϊρφε Βαγπαδίης ΟἸ. 4, 10., ὀγδίλδαν 

ἐχθ 1. 11, 19.; νογζρ]. απαδαΐιέβ τὰ. θη. 

71.18,. 9: 1 8. 1.9... Δ Ο 9. Ὁ ΟΣ ἐς 
1 ΔΕ 964. ΤΠ. ϑουίεῦταν 4. τον εν 
ᾧ. Τὰ σι: 8. ΘΟ; ΕΠ). 5... τς πο εν ΕΟ. 
2, 3ὅ. Υρ]. σαμϊάϊδαηι πιοϊηάϊηι (μου) 
ῬὮ]. 2, 2ὅ., σαγεαίζ)α τα αναπιηια ΟἹ. 1, 
ἡ... βε]υβὺ σαίοϊξόη ἃ απ 5 (μίμηται) πιοῖ- 
μέϊ 1 Ο. 11, 1... πιοϊηάϊ (μοι ἃ. μου) 
Πρδη)ὸϑ 4. ιὅ, 8. ΑΡΘΥ δ ψ]Θά6Γ τ8- 
Μία 5 ἀάινιπάϊηι (νεκρῶν) πὶ ὑ 1.0. 1ης 
12., σαδοὶ αΐγυάε (χόσμου) α. ἐπειαδηι 
(ἐϑνῶν) ΕΗ. 11, 12. Υρ,. δυοὰὶ ὀῥηαάϊηι 
(τυφλῶν) ἀμσόπα εβίμξαηι ἃ. 10, 21., 
ἐπαμιηια ὑϊπαΐα (τοῦ τυφλοῦ) 1. 9, 0., 
ἐμιι5 (σοε α. σου) 4. 9, 10, Μρ!]. ἜΝ τας 
1.:-12..8 (δβρα)- 418. 12 (ἀ28).. 1. Ται. ὅ, 
10 (υοἱμάϊηι). --τ 838: πιοὴπαηιηνα ΞΞ ξ΄. 
μου. --- 40: Λ πιὶὰ; ἰδ. πιαμηαῃ: 5... ἵ, 
19. --- Π.1 ὑξεοὶ (δῇ ηιαπηαη)" 5. ἐξοὶ (λε-- 
λάληχα ἃ. ἤκουσα ποῦϑη ἐποίησεν), 488 
Δ]16η ἄθη δαύζ ἱπὶ οὐμίβο θη. η80}} (6. 
ὈΤΆΡΥ. ΑὈΒΙομῦ ἀθ5 Οὐ θο βοῆθη ΚΙᾺΣ οΥ- 
μᾶ]0. ΥΩ]. Β. 9, 90. δὲ 50. ἐπιιοὶ (14, 4). 
-- .41: ἐμαγιῖ -- ΞΞ- ς. οὐνγ. -- ἐκε 
Κναίῖι -ἰ- οὖν ς. --- Π. ϊοαοάοιι: 
11 90. οίο. -- πὶ ἐμαη ἀμ: οὐδὲ (οὗ 
δὲ) γὰρ α. Ὁ]. οὐ Ὁ... ε6 οορύ. γρὶ. 
12. 10. --- Η. 7," ηυῖβ Πίδῖηι γιὲ ζυ. (]. 
ἐλήλυϑα): ουύτ. πἱᾷ... αἱ (τί 9, 3. 
1θ, 24. Μι. 27,.14. Ἧς. Φ ΎΣΥ Ὁ; 
80} 4. 16, 21. 2) Ὁ. ὅ, 10.) οἀ. πὲ 50}, 
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δὰ (δὲν, θαὐβύδη θη. ΑΘἢη]. νἱ6}}. ἔθ] 
10, 81. πδοὴ ΜΔΝιΙέηιιι τ οἷπ ἷΐ οἄ. πὸ; 10, 

99: (ὑκιάδάτη (τι) ἕη α Ὁ 12, 21 : ἐμάϊ, 
αἰαα)οα το (τ ν οὐον ἐμώϊ πὴ) ; 18, 38, 
σαϊάϊεῃ (π ) ὅτ Ὁ Τὰ 8116η ἀἴθβθη ἘΔΠ16Π 
οὔν, ἀδ5 ἔτο!}. τη θὴν ἀσχοι -ὖ, ἐΐωη, ἐδαν- 
“ἢ πϊθάθυρορθῦθη πὶ. Ῥάρθρθῃ 4. 14, 
11: τέ 7αϑάϊ (πὴ ἔπ; 12, 42: ψηασό- 
σέ (1) εὖ; σὶρ 2 Ὁ. ὅ, 12: κἱ ἔῃ βαίγ- 
ἐΐη Α., πὲ μαίγεϊη Β., α. θ, 4. τἱομέείρ πὲ 

ΣΕ; ἈΠ ΒΙ ὕ.. «Υο]. ὦ: 14. 11 τ (η) 
ἴῃ. ΟΥ ΒΕ. 10, 17: Σαγαοη[ι]υηξέ Ὁ ὙΠ]. 
Β. 12, 14. αὐ πὴ ἐπεωἐῃ)αάϊε, 1 ΤῊ. ὅ, 8. 

(1) ὐ ἑαϊπἰϊϊωμαπα Ὁ -- 44: ἔφυαγῖξ 
Ξξ ὑμῶν «τ: ΟἸδαί Θὲ. Γ΄  ἢγ.. --- ἘΣ 
γγνα]γιαηναιγ ἐγ) πὶθ πιανια (δ εθα., τὐνηια- 
παγίφφυξδ, πιαγιαμία ([), πιαπαρφϑ ἃ. αἰα- 
δγημνι 8, αἰαϊπαγδα, αἰαμιαμηθ οἷο. -- 
ἐμπαη: ὅταν ΞΒῃ νυ. ΟΥ., ααδηᾶο Ρ, οατῃ 8 αν, 

4ὰϊ ΟἸὰ6. ΞΞ ὅς αν, “5 1.ἃ. γοτζορ. --- 
45: μιια: τὴν ἀληϑείαν, 50 ἀδ55 δὲ (α. 
ἀδηη ΤῸ] μυη)άϊ) ποῦ πὐξῃϊρ; ἰδὲ (Υ. 
ΙΥ, 7179). --- γδαϊάα: λαλῶ 4, λέγω 
ςΟ..... δον οορύ. Ογυ. --- 48: ἐΐαη, Ὁ]. 
5. οὖν, γ. ἰρίύαν. --- 51: Ἡ. γαβέαϊίῃ 
(τηρήσῃ) : δ2, “7αξέάϊ; Μ" 12,16: απά- 
δαμέοϊε, (διακονῇ). ὅ2: ὙΡ ΙΝ 
ἀάνιιάι- 5. 1..ὄ 9, 27. είς. -- ὅ8: 
ἔμ -Ξ ς. σὺ στοιεῖς. -- δ584: ἡήδα; 
ἡμῶν α. ὑμῶν. - ὅδ: διωνη)άι (οἶδα) 

. ζαπη (οἶδα). ---- αἷ 50. αζοὶ. --- ὅ8: 
Ι. γι ἐξ ([)6. 1: ἕη), ἐγὼ εἰμὲ : ἕηι τ} 1. 
14, 8 (εἰμὴ ἐγώ). 18, 87 (εἰμὶ εγω). --- 
69: ηυα) αη8 : 5. Τι. 4, 80. οὐο. --- (να, Β]. 
ΑΒ. οὕτως. 

9,2: Καδδοὶ: δαββεέΑ 0Όθε, ἃ. ἅδε. δαβ- 
βί, Χ. ῥαββή. -- (τὸ τπάτ: 5. 19. α. 7, 
41. --- ὀ 4: Η. ἐμπαπ.οὲ - πἰομύ ἐπαΐοὶ, ΘΠΘΥ 
ἐπαγδὶ; ὈΘίβου ἐμαηθὲὶ πὶ Μύ. ἐ6, 40. 46. 
(ἐφ᾽ ὅσον). - 6; Η. ραϊεζιίάγα. --- 
ἥηηπα.: αὐτῷ, αὐτοῦ, ἔ. Ξξαῦν: 5. 11. --- 
Ζ: σασ΄ πο ἘἸΒῸΌ. γίψαι. ((. 4406), 
οὐ Ἰᾶνᾶ ΟΥ̓, ἰᾶγἃ (6 ν, γσϑᾶβ ἴῃ ὃ. οὖ Ἰᾶυδῖθ 
τ ἘΙΡΝ 11}... 18, 22. Μο. 1, 44. Μι. ὅ, 
5.59 Ἔ - “Ἢ ϑυτηι δῦ ([οἐξέτος 7 υορ- 
ϑοκγαῦζυ), δ0}} ἴῃ 11. ϑυμζεὶ. --- Ἡ. ἴη- 
“απάϊε}5, ἀπεσταλμέγο ς, ηεϊ [γι 5 Πα ΓΕ 
βήϑραν, μυιρη 6). --- ἐπυαλαη (νίψαι) 

. αὐιυδῆ (ἐνίψατο) : 5. 11. αὐιμυαπαη 
. διιπυναπαη; 18, 14: μοέμυδῇ; ἡγηιαίσασ- 

σαῃ... ἕωσασσαιν 4. 10,1. 2. οὐσ, ---ὀ 8: 
8 1 ττὰ (ΟἹ. τι. Τὰ".;: Ὑρῖ. 12. 18: -Ξ  ἀγῇ- 
,ἐγόηαβ. 5.1,.. 18, 85ὅ., Μο. 1θ, 46: ἀω 
αἀϊμίνόι. --- 9: δέ, 5, ἐχεῖνος δὲ (δὲ ἢ, 
58): 5. 12. 11. --- 10: λνάΐνα, πῶς, 

10Η. 8, 44. --- 10, 1. 

πῶς οὐν: 5. 19. --- Η. ἔλο ἄρου ἄδθυ Ζοϑί!ο. 
-- 11: ζυαΐξῇ, ηυΐβ -Ἰ- ὅτι ΒΙ....ν, ἢ ς. 
-- φαρ αὐέμναμαη, (5. 1): ὕπαγε γέψαι 

.Ὑ γγ γι Ομγ., ὕπαγε ... χαὶ νί- 
ψαι ἜΛΒΌ, ΔΌΪΠΘΥΘ ἃ, Δ0]π6 [δ Ὁ, Ιᾶγϑ8 
ΟΘΌ]ΟΒ ὕποϑ ὁ. --- μυεηι (ἰ τ ἵ, --- ὕεἢ, δξ 
φαϊάϊι - ἀπῆλθον οὐν Ὦχ, δ 801} δθου, 
ἀπελθὼν οὖν, οὐρὲν ὑκὰν δὲ, ΔΌϊοπ5 Ἰριταγ: 
5. 10, 10. 9, 9. 11. 12: ἐῆαη, δὲ Ὀΐ, 
δὺ» ἢ ΚΑῚ -- 418: Θαΐνίιπαπά, 
γουσιν, εὐδάςαπε;, δἀάυχογθπηῦ, Ροσγάὰ- 
Χϑυπηῦ: 18, 28, ἑαύλιη, ἄγουσιν; 18,18. 
φαίζαυιενι, ἤγαγον. --- 14: Ἡ. ψαδδαΐο: 
5. 10. 7, 22. Μο. 2, 21.--- 18: ξυαξῇ 7αἷι, 
εἶπεν χαὶ Α.- 16: Η. μιϑαίε- 5. 14. 
-- 417: Κυδιεπιν ἢ, οὖν ἃ. πιο. --- 
“αιν εὶς (παλαὶ ἢ): τῷ τυφλῷ πάλεν 
(α γα) ς-.ΑΒ., ἰδθγαμι ν. --- 18: ὅ8 ἔ, ἴτὴ 
αν ἃ. Εν ΒΙΘ ἢ. 19. 11 Ἐ 9: ΕΘ ΞΞ 
ἐμαηϑ ζααγοίη, 8: 5. ἐπάϊ ιάνοϊα ὅδ: 90. 
ὄν. --- 19... πη: 5. 9. -- πῶ, ἄρτι 
(ΞΞ-. 15 9:.:951: 1; 193} ΜΠ} ἐν 28}. γῦν Ὁ. 
9:91): ἀθιηηδοἢ ἔθ] 8 Βῖθὺ οὔγ. --- 20: 
ἔμαν,, δὲ ἃ. οὔὐν, ἔ. ΞΏδΡθον. --- 22: γηα- 
φόσαϊδ: 8. 1,.. 8, 41. 49. 4, 10. οἷο. -- 
ναΐγέμαϊ: ὰπ. ΒΘΠρΡΘΙ δωεόβαΐ. --: 23: 
δέγιιδ)ος: Τι. δ, 41. δὲγιιδ)Ὅ5. --- 65: τῇ 
ἕ. ἴπι ΟΥ. κα. Ι,. --- ἐμαξ᾽ ἄϊιη, ἕν: α. 9: 3. 

τοῦτο μόγον; πὶ ἐπαίϊάϊη, οὐ μόνον : Ἐ. 
9, 10. ὁ Ο. 8, 19. οἷο. ΚΚκ. 1, 2“. -Ξϑ ὑαϑσ, 
ΜῈ ἤμην χα θτι οι: γε, ἃ. ἅδν. ὧν 
βλέπω. -- 26: 7Τλαπιΐ ἦν., Εἶπον 
οὖν ἃ. δὲ - αὐτῷ. --- αὔτα, Ὁ]. ΞΔ. 
σεδλιν, --- 8: οἷ, δοὺξ Εἰ τ 

28: Τμαμιῆ, Ξε. οὐν; Οἱ δὲ, Καὶ οἁ. ἔ. 
- ΗΠ. ηϊοϑθϑὶροη)οβ : υἱομύρ Μὸ(ὃ (ΞΞ 4 
ὅλάδι ἡ, 92: 1,.9,,399. Μ6 9. ἘΠῚ τῦσπὶὺ 
Μδιὅς5 (πὰ δ δσὶβ βϑῖη το ίβέθ : 5. 7, 29, 
Μο. 12, 26. Εις ἢ. δ: Ὁ 085 98. 0. 59. 7}: 
5. Ζὰ 7. 8, 34. --,͵ηἠ 80: “21 γογϑηρδβεβ]ῦ: 
γρ]. 5Κ.1, 17... γαΐμεῖς ᾿ν. 10, 18. --- 91: 
Η. 9 ἐῃιδίοείγεῖβ. -- 82: Ἡ. ωϑέωυλιεῇ, : 
ἤγοιξεν, ἤνυξε, ἡνέωξεξ, ἀροταϊ!: 5. 8, 4δ. 
- 85: Η. σανζαι [δεῖς : 5. Μι..9, 28. οἴο. 
--Ξ οοπδ.: ἄπ να. ΒΒ. 9. 10: εὐ 

δυάδ. Μο. 10,.26: 2.0. 2, ἃ... γα .-. ἥνα: 
Ι,.8, 14. --ὀ 40: μωπάϊ: 5. 1.. 18, 4. 
- 41: Η. ζυϊκυϊεμεξ: 5. 10, 26. 18, 
{.1,. 19, 40. οἰο. --- δὲ ἐδαν, οὖν Ὁ]. 
ς ἈΑἃ. 

10, 1: μάζῃ: καλεῖ α. φωγεῖ, 4. 11, 
28. φωγεῖ; 41. 18, 8. φωνεῖ, υδροϊά, 1. 
(ἢ ἀνα... ἐφώγησε, υδρίάα; 4. 18, 7. 
ἐφώνησεν, υδρίάα, 4. 18, 38. 37. ἐφώ- 
ψησεν, ᾿μπίάα (παηα); 4. 3, 38, φωγήσει, 



ΘῈ. 0, 8, 

ἤν ἐςζϑὶ ἢ (μα). -- 8: ζυδηνίη: ἡλϑον 
πρὸ ἐμοῦ, πρὸ ἐμ. ἡ 10: ἐΐ, δὲ 
2). ὁ δαρὸν: ἣν 9. δὲ 58..: 
ϑιι λα  Ὑ 2: 5. 6:0; Μ. οὴ, 4. Μό. 4, 838. 
12, 14. --- 14: 7. ἐπινγιίν ηυΐί {ἢ ι., 
ςΑ. χ. γινώσχομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶγ'! --- 
18: ἐδ αὖ: ψϑρθη ο]θῖοἢ ΤΟ] μά 6ὺ ὙΥ16- 
ἀθυμοϊαηρ᾽ ἤθ] θη ἀθπη 50}. ΒΟΒγοῖθον ἀλλ᾽ 
ἐγὼ τίϑημι αὐτὴν ἀπ᾿ δὰ5. ὙΠ]. 7. θ, 
39. 40) Ε. 9, 1ὅ. --Ἠ  Δ10: Υρῖ. Μο. 8, 
80. 21. --- ὑζωδλων «ὍῈ δὲ, 1). οὐν. --- 
24: Ἡ. χὸ ἅδον ἀδγὺ 11ηϊ6. --- 29: ἐμα- 
ἐοὶ, ὃ δέδωκεν Τ,... 1 ν. οορύ. Του. ΗΙ]. .., 
ὅς (δ)έδωχεν ΞΑΒ, ὁ δεδωχὼς Ὁ. (-Ξ- 
“αοῖ)., ηυοᾶ ἀραϊῦ ἅδον ΗΙΙ. --- ηιάϊ2ό, 
μείζον, 5ΒΏ. μείζων (ηιάϊζα). --- ἐπὸ 
(αὰ5 98), Ὁ]. ἂο Π|Ππι|4. --ὀ 980: ηιοῖη8, 
ἕου τ ΔΙ ΒΟΈΠΙΣ τ ΒΟΥ: -ΞΞ ἡ) ΞΞ 17, 

22. ὰ. Μο. 10, 39. πιασιι. ---ὀ 31: Νδηνυο 
Ἔ οὖν ( αὐ Ὁ, 85: ΒΓ. ΤΣ ψ -3Ξ 
92 : ηιθὶγαηϊηια, μου ς Αᾶθον, ἢ. ΒΉΘΑΙΙ. 
ΗΙ]. -- ἕη Ἀναγ7 5 (διὰ ποίου) ἐϊῖχέ 
(αὐτῶν, δοσιπι) υαάν υὲ (ἔργο υ, ΟΡυΒ): 
65 σοῃδτὺ Ζαβδιητηθη ἤσυαν)7ὲ8 υαΐ[υδ. --- 
99 : Η. να)αηιέγ δῖγιδ (το τα) ἀηιδγ 61) 1 5 
Μο. ὦ, 21. Ε᾿ 4,81. --- 84: σμάα, Ἐ,. 
4, 8. σωΐίμα: Ὀδῖ46 Δῖ416 διαβρθβοῃυθθ6ῃ, 
ψῖθ τ, 9.1.5..10.1.. 10, 18: 19..99. 
Μέ. 0, 24. --- 96: Η. να)απιθν)α εο τη : 
βλασφημεῖς Ξ ΑΒΉΏτνΟτΟγρε., ὈΙΑΒΡπουηδῦ 
40, ὈΙΆΒΡΒΘΙΗΟ ὁ, -ἃγο ΗΙ]. γε!. ἐώιι)άει : 
θυ. 95. οὐ αληνα, ΠῚ -οὺ,: 58. χἂν 
μή. -α 838: σαϊαινιδ)άϊι, (πιστεύητε, 
πετε).. - α(άιιδ)άϊεῃ (πιστεύετε, -σατε). 
- “ΡΑΜῚ 7. φαίάμδ)αϊι, γγῶτε 
([οἰαύ5., οορποίοαιίβ ν.)} ζΖ. “πιστεύσητε 
(ταδί ν.) 5, ἃ. ἅν. γνῶτε χαὶ γι- 
νώσχητε (οορποίο δ 5). -- 89: μαη- 
εἴτι, τη ϑηϊθαβ 800, χειρός. 

11..ϑ1:. ὦ Βδιεδαμλῶδ: 5. Με. 81, 51. 
Μο. Ἧ 48. --- 2:}Η. Μη μῖου Ὁ]., ἘΠῊΝ 
Μο. 9, 38. 7). Ἐπδ 3.Φ ἘΠ. 85, πο δὲ ΤῈ, 
ΟΡρῚ. ὁ Ἰησοῦς. - ἐπαίγἢ ἐπρῴριον δι 
αὐτῆς (ἀσϑενείας, Πεικοίη 3). 5: 
πο σον ο (ΞΞῚῚ  .9..1.7..1}.. 9. 91): ἀδ5 
ἔΓΠΟΥ ἀδγδῃ ̓  ΘΙ θβθῃὸ γι Ἐοβηνήταιετε γΟΠ 
ἀον δῃάθγῃ ϑοῖίο ( 7α) ἄστοι. --ὀ δ: (νέ, 
ὡς οὖν: αἴ5ο (νδ(}} πάωᾳαα Ὁ ΤΟΟᾺ νρ]. 
12, 817. --- 8: Μαϑδεοὶ, ΑΟΕ... ῥαββεί. 
-- 9: ἕω ἀασε 5. 12, 7. 10, “Ὁ (ζη 
παι). -- 10: Η. ζωπαά: 5. 12, 46. --- 
{1 :-- ΠΡ υαϑαϊδίο, ΞΞῚ. Ὁ.:15; 8: άϊῇδρ 
Μι. 8:2. 3, 8; 28. --- σαφσαηι, πορεύο- 
μαι, γδο ; 45. ἄγ γωμεν. --- 18: τΠαΐοὶ 

ὃ 8: Ὁ]. ὅτε: 5. 9,7. 12,18, -- δὲ [Ἰόρ, περὶ 

-- 11, 80. θ25 

τῆς χοιμήσεως ([. ο) τοῦ ὕπνου. 
14: ἐἤών, ἀθοὺ ἀθὺ ΡΝ οὖν ( ΓΙῸΣ 
οορύ. ἵνΥ. ΡΘΥ5. Ὁ. 1η.). 15: δὲ μέγαν, 
741], σὶρ ΡΙΝ. ὦ, 2: δὲ πυσγαϊξῃ. --- 16: 
“επάδη, αὐτοῦ Ὁ: , ὯΝ Ε΄, ἢ ΦΑΒ. 
αονε ἐπ 18: ἔωρμυγολολή τὰ πἰομῦ 
1,5 -ἴηι, σὶθ Μο. 8, 8. 7, 1. πϑῦϑθῃ ἤωΐ- 
γε αν μνϊ (.1. 10, 22, 4; ̓ 12): ψῖθ ΟΘ΄ αὐ- 
για) αὩὶ. ϑαύδαώκιἠ ἄηι δδθϑῃ ϑΘαύααι- 
πιΐηι (1. 17, 29). Ὑρ]. ΖὨινιιδνυΐηι, Θαἴα- 
ἔζη, Καύίαύ αὔνα (1), ὙΤμαϊΓαἸαύωιοί- 
Σὺ (0) 7ὴ γπαρσόρίηι. --- 19: φαΐ. δὲ Μαν- 
ἐμαη, πρ. τὴν ΪΙ., ς«Α. πρὸς τὰς περὶ 
ΜΙ. --- ΜαγἼαη, ς “Μαρίαν; ἃ. ἄντ. “1α- 
οίαμ. ---- ἐ7δ8 : δ Ὀοιάθη Μδτῖθη. --- 20: 
Μαγγα: 4116 Μαρία. -- 22: Αξοὶῖ, 
ὀλλίον ἙΧ’. τ δλθθερεάν ὥν. [ἘΝ 8ρ6- 
αϊδέωη : τυρὶ. ΕἼ θ, 40. 44. 12, 48.: ἤη 
Γρεξαϊπαάϊηιν ἀασαηι: 1 Τα. 4, 1, 2. 2 ΤῊ. 
9, 1.; ἕν ἡρδαϊ εἴν, ἐπειἐπαύνηα : 1 Ο. 1, 
ὅ. ; (»δαϊ5 βομβὺ 1 Ο. 4, 9. 15, 8. Μο. 
12,0. 1. 20, 92. (, δαιπνι (5 : Μα. 12, 22), 
"“ρέαϊεοὶ: Με. 41, θ4. --- 25: ἐπαη,, Ὁ]. 
Ὁ. δαυΐθηι. --- Η. ἐλαιῆ σ αὖ α ἀαινϊεϊ, 
(σὰν ἀποϑάγῃγ: Τ,ὅ. δῆτη Οἤπ6 τ ἔθ 6 
Απρδθθ ἐδ. 7 αὖ ἃ δαΐ (δοπβύ ἐλ. )αϑάϊ, εἰ 
σαν "ἢ Ὁ  ς ἈΥΘΙ ΟΥ ΒΙΕ ΚΕΊΝΗ: 
Ὀρρϑύ. πἰταμηῦ (γρ]. 91 : αἱ ἐ ἢ ἄτὸ σα [υεἰὲ: 
θ: θὲ 7αἢ {ὦ πὶ σα ἀαμιιιδαθαϊ; 426: 
πὲ σα απ γιέ.) οἷπ ὃ α τι (τῖϑ ἴῃ ὅ- δα, 
π᾿ ἵ- ὃ), πα ῖβομθη ρϑυοσίθῃ πῖθ σα-ξ ἢ ὦ τι- 
ἐάινιαξαοὶίἢ, (4. ὅ, 40.), σα᾿- ἐἢ - ἐμ αἩ- 
πῃ ωπαϊαξάννι (2 Ο. 8, 18.}, σα- τ - 
ἰώινιδ)αίβ (Με. 9, 28.), σα- τ -ἰάιιδοῖς (1. 
9, 95.), δὲ- ὐ-οἱἑάϊ (1,.. 8, 8.), δὲ-᾿ τ ἢ 
ἐῇ αἩἡ -σϊέαπάα (ἰ Ο. 15, 15.)}., ὠ- ὦ ἐ ἢ 
ἐἢ αἩ - Ταάγα (α. ὦ, 2.), απ-᾿ ἢ ἢ αἩ- 
ηἱι)άϊτεἢ, (ΕἸ. ΤΥ͂, 48.), αὐ- εὐ ἢ ἐἢ αἢ -σασ- 
σαηπὰ (1 Ο. 14, 283.), αέ- ὦ ἢ, ἐἢ αἢ -σαΐ 
(ς. 14, 44.), αἐ- ὦ -σαῦ (Ε. ΤΥ, 8.), 
μῶ- ἢ-ΠόΓ (5. 11, 41. 17, 1.), ὡδ- ὦ ἢ - 
ἑαάγα (,. 10, 28.), εὐ2- τ ἢ -ὨυδρἼαη (1). 
18, 38,), ἔη- ἢ - (παϊάδάινωιν (1. 1, 82.), 
απ᾽- τὸ ἢ -διωιδοὶ (1,. 17, 1.). ---α Ἡ. ϑαϊα: 
20. [δαὶ ἢ (τὶθ ἱπὶ 1.0Κ.). --- 27: “αϊ: 
5. ΚΒ. 9, 18. --- σαζάνδιίαω: 20. σαϊζάτιθδοῖξ. 
-- ἑδαπα Κ.: ἐ}18 7. 12, 81., ἔην ἐἢ ατὸ- 

πιῶ 7. 12, 4θ.: νίο ἐἢ ὃ μιαπα(έε (4. θ, 
1Ὰ 39. 6(0.}. - Μαγίωαη, ς. Μαρίαν, ἃ. 
ἌΡ. ἸΙαριάμ. -- ζυαηη ΞΞΞ γϑηϊὺ ἃ, ἃ. {0 1. 

πάρεστιν, δορί! θεν. --- 29: ἤῆ-: δὲ 
ΒΟΙ,... ἔ οορὺ (Δ γε, ἔ. θη ἅδι., οὐ 1118 
ΒΡῈ Ἐξ ϑιυιϑ]86ῖ (4ἀὰ5 σιγοίίθ 8. δυβρθ- 
Κυδύζί). ---- εἰγγάϊ8 . ἠγέρϑη α. ἐγείρεται. 
- ἰαά)α : ἤρχετο α. ἔρχεται. --- 80: 

40 
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ναϑ παώπεμανῖ,: ἔτι, ἴ, ΦΑΏ. ---Ἤ 81: 
ἭἝαγ αν, ς. Μίαριαν, 4. ἀντ. Μαριάμ. -- 

τα ἀ)δαπινεῖι : ΒΡ ΜΌΣ Θ; ΠΕ 6: 015; 26. 666. 
- αΗ. σγοτέαϊ. --- 82: Μαγ)]α: ς. α- 
ρια, ἃ. ἅδε. Ι]αριάμ. -- Ἡ. τυοϊεοῖξ. --- 
99: Η. σγεὶ ἑαπάαης ( βοῃοίηΐ δβοθταῦζῃ) 

. σγτοίαμααηδβε 5. 1θ,.290. Ἐ. 9, 27. -- 
94: Η, Ἰασίαδάμη. -- 85: “αΐ;- Καὶ 
ποθ ΘΠ ἡσαα: 8,42. 42, 
2 ΘΜ ΐο., ὁ ΣΕ χδὲ: 19.,.12.: 
γα: Μὶ 5; θ9ν Φ, 15; δι. Ξ-- 38: Μάϊια 
(ἀε{.) αὔαν ἼΣ (μα]ὰπά4}} ναϑβ 50. λέϑος 
ἐπέχειτο ([ρουροιἐὰ5) ἐπ αὐτῷ. Ὑρ]. 
Με. 0,0. ---ὀ 99: αώωέηέης, Ὁ]. ς. τεϑ- 
δ ὑτας. -- Η. Παιιγα ο σε πὶθ ῬῺΗΪ]. 8, ὅ: 
απέαμάοσε. --ὶ 41: Ἡ. πεῖς ( ου) -- 42. 
- 42: “αῇ ἐβαη τΐ, Καὶ ἐγὼ, ᾿Εγὼ δὲ, 
Ἔγω. --- 44: “αΐ,, ὉΪ. ες. Καί. ---- παη- 
αη8.7. γχόξωμβ (Ὁ]. Ἀ. τ. χ. κ. τ. π.). 6]. 
Ε.0,14: μῤσγαώναἀαπάϊ πρίη ες; Μο. 1,6: 
φαυα εῃς ἐασίαηι 7αἢν σαίγάα; Με. 12,4: 
πάντ, νωπάαη. --- Ἡ. Ὁ]. δὲδιιπα απ: 
περι- α. συνεδέδετο, Διο} περιδέδεται 
Ορ., ψ 18 ψαδιμιἄαης ὃ [1 (δέδεται): ΗΒ. 
4» ὦ. --- 4δ.: Η΄. “μααϊοῖ: 5. 1..11. ὃ. 
4, --ὀ Μαγγίη, ς. αριαν, ΒΟΡΙ. 
Μαριαμ. -- ἡμαϊοΐ, ἃ", ΟΝ. . 0 ὧν 

Ἄν ορη» ρῶν, ον 46: Θμηες ἘΜῈ 
ἐβαῃ: 5. Μί. ὅ, 87. 

12, 1: ΒέιπαγγμἝῥ: 5.1.. 19, 29.; Βέ- 
ἐμαγμῖϊη. Μο. 8, 22. 11, 1.; Βέιπαηῖαϑ : 
4. 41,1. -- Τέως ἴ. ΠΙΘΒῦ, πο 1,ὅ. βαρύ. 
-- ὦ: μηδ ἐπ. 4. ἄΐης ἐπὶχέᾶ. 5. τὰ 
1ὅ, 4. --- 8: αγ)α, Μαρία, Μαριάμ. 
-Ῥ Η. δαϊδαγιῖβ σὶο 11. 2. οἰο. --- παῦ- 
ἀντι ρὲ βοϊνϊϑ : γάρδου πιστιχῆς Ἰἰοία 
ἀον Οοίμθ, τὶ ἀ6γ Γι αὐθίπθυ, πη θογβουζί. 
1)85 ἄαζα σοξάρία πἰωσαζώινδἠς 5011 πἰ οἢύ, 
ψ160 ΟΥ. 2, 170. σοιηθίηὐ πγᾶϊ, 16π65 πίστι-- 
χης γοῃ πέστις (σαϊώινιδφεοίης.- Μί. 9, 22. 
Μο. ὅ, 84. οἰς.) δ]οἰδθη, ξοπάθυῃ ἀδ8 
πολυτίμου (ργοίϊο 1) 465. ρυΐθοῃ. Τοχίθβ 
ὙΠ] ΘάΘΥΡΘθΘη., τῖθ σαζάνδε (ἀΔ5 ΑΒ]δαύ- 
προτοῦ ἤηιδ5)1} ἘΝ. 9, 21.:-..0. ζ,.98.....Ε0 

ἀδ5 σαϊώτδ)ανι ἀγβρυ. ὙΓῸΠ] .1160 τ. συϑυίῃ 
Πα] ύθη" τγᾶγ. -- ἴδίμα, τοῦ Ἰησοῦ: 5. 18, 
10. Διο το. ὅ, 10. ἌΡΕΙ Ὁ ὐσὰ 4: 
ἐβαν», Φ. οὐν, Β.... οορύ. δὲ, 1ξ.... καὶ, 
ἄν Τὰ; . 6 [Ἅἢ Αὐρ., τ- Η. Ψωάαδβ: 5. 11, 
45. δἰ6. -- μὰ ἵχε,, Ὁ]. Β. ὃ: εἴθ 18, 20. 
Π 41 ΚΜ ΟΔ5;.19.. οἱο..---- δ: νη τῆς 
[καΐέ6. --« θ: Τηαΐμιῖ, ἐπαη, κυ., Ὁ τὸ... 

οορύ ΟΥ. Τοῦτο δὲ εἶπε. ---ὀ 9: ἤέμιδ, 
Ὁ]. ο. Ιο΄ιυ5. -- 10: Μιράϊαδαάηχ  ἐ}- 

ἐπαη ἀπ, Ὁ]. Β. δὲ καὶ. --- 11: Ἡ. 

ΘῈ 5:..91. - 13, 14. 

Ἰωααϊοὶ: 5. 11, 58. οἔο. --- 
ἄαφα .5. 11, 24. --- ἀὐυϊεμάϊ: 5. 40. 418, 
29. ἢ, 14. οἷο. --- 14: Βῖραξ.. σαϊαξ: 
οἰπο 7αἢ (εὑρὼν ἐχάϑισεγ). ---- τ σαηιᾶ- 
ζμεἢ,, ἔστιν γεγρ. -- θ,, 4ὅ. --- 16: Ἡ. 

12: ἵγιίωνϊη 

ἈΉΎΝΝ --ὀ: 17: ἡμῶν δὲ α΄. οὖγ. --- 
ἔπαη, ὅτε ἃ. ὅτι. --- 18: ταα)δάν, σα- 
πιδίγαμπι: 5. 1 0.9, 26. --- μάτι αξάρι, 
ἤχουσαν, ς. ἤκουσε. --- 19: Ἡ. πιαπά- 
96 ἃ5:.---- 81: Τρῖάς -ΕἸοῦν (πὶ. α). 
- ΠΗ. δοίμεαοίάα: 5. Μί. 11,21. 1.. 10, 
419..9,.1: 7...12..21: --- αϊδέϊαῥε ΞΞΞ πεν 
1: (Οαϊοϊάϊας; 1,. 4, 31. οἷο. -- 24: 

μυάϊέοϊς ((6η.} νίθ απαδαλέοϊς (1. 1, 28), 
σαυναίνιπσὶβ οἰ. ΟΥ ζαύώγηό Ὠυάϊέθί τ, ππὶθ 
λυαίΐνποίη8 {αὐ}8 (Μο. 15, 22.) 1 --- 425: 
οἱ ΜῸ. 10...99.-.-Ξ ΕΓ μαλ ἢ! 5 ἘΠ 1 5; 
8, 42. δἰο..--- δαΐγσαῆ ταῦ Ὁ). - 1 “40. 
Μί. 9, 17. --- 26: νέαι μβαδάϊξέῃ (ἔσται 
ἃ. ἐστι»): 5. 861. 95. ὅτ0. ς 13. 7} 
7αθάϊ, Ὁ]. ς. καὶ ἔν. ---- Ἡ. σα δαϊοοαι 
(ἰοὺ 1,Ὁ᾽5 απαδαλέϊε}). 27: αἰεὶ 

. μυοτίαϊ ταῖῦ σο] άθηθη ον ΡΟΣ σ6- 
ΒΟΏΙΘΡΘη,, αἰ6 ΑΙ ΘΙ Πρ ΈΖΔΗ] πύθῃ ΔΌΘΥ 

ΖῸΓ [ο]σθηθη Ζ6116. --- 28: ἐλαη, Ὁ]. ἃ. 
δὲ, ἃ. ἄντ, οὖν; Ὦ. Καὶ ἐγένετο (30: 
γέγονεν ἃ. ἡλϑεγ). --ἰ 29: ἐΐαπ, οὖν 
((. Β4) α. δὲ. --- ξυδέϊιη : ἔλεγον α. ἐλε- 
ἐρμς. --- ἀκανα, ἢ ἯΣ (ἰοὺ 1,05. Δωπάϊ). 

2 ς᾽ αὐ» ΘΠ ζάπὸϊς ἐᾷ, ἄπδΝ ἐχ. --- 
ΓΝ, Ὁ ἰδ ν ίᾳχ. πάντα, ἃ. ἅδτ. πάντας. 
--- 88; Η. μλυϊίοϊξαηιηια τ-τ-- 18, 32. ---- 
84 εἰ. γε υϊα 8 ὃ: δ τοῖς ἀρ ΘΈΘΩ. δύσις - 
40: λαίγέίδηα, καρδίαν: 106, 7. λαίγεδ. 
5.2 Ὁ. 8, ὃ. --- σαπα{ιαδαγώω. Ἰάσωμαι 

π..-όμαι. -π (41: Ἢ. ϑαδέα 8, (85 
χυγοῖξο ἢ ΔΡΘΥ Δαξροκιδίζ). ---ο᾿ ἐμαπ., ς. 
ὅτε, ἃ. ἀντ. ὅτε. ---- 42: Ἡ, βυπασοσεῖ- 
πἱειδυαμγραπαῖ: 5. 1Τ.. 4, 10. οίο. -- 
48: τῃάι,, ἤ, ἤπερ, ὕπερ. --- 46: Η. 
ἰωμαα ΞΞ Υ1: 405:.εἰ αι : 19. 5.15. 
48. --- ἌΤΡΟΝ μείγῃ, ταδπθδῦ: 5. 14, 10. 
117. οἴο. --- 47: ηἱ (μδοὰ 7α}) ἢ. ἄθπι 
αοίῃ. τηϊ ΠΔΡΟΗ͂Ι. -- φαϊζαιν)άϊ, ς. 
πιστεύσῃ, ἃ. ἄντ. φυλάξῃ, -- ΗΞ. πὅ)αυ 
πιαηα]ηα8θα, πΔΟΒΠΘΓ πιαπαϊ8θά. -ἰ 48: 
Η. αταηΐηυ ἐμ. .. παδαϊὰ ... Πο)έίξβ. --- 
49: (ἢ ΞΞ ὅ, 87. εἰο. 

18. 12. 28:5... 1.8: (81. ΔΠ1.  )} 
Τῆι. ὅ, 10. -- Η. υἱέα ἅτ, “ΟΥΩΓ 5ΟΠοΠ 
Τγ6 (ῖθ ἢ. Δημιθυκῦ) υὐξεάην νου]δηρίθ. 
ὙΠ]. υἱοίάω (Μο. 15, 9. 1. 18, 39.)..:ὄ [5 
7άΐάω (ἃ Ο. 2, 9.) εἰο. --- 14: Η. νό- 
γρεϊὰ... Ευϊεμὶ ἐ ἢ. --- Ἡ. ἰαϊξδαγοῖβαγοδὲβ : 
5. 12, 47. 9, 41., Οαϊομά. οἷο. ---- 14: 



ΙΟΗ. 13, 15. 

μἰϑέ πυδὲ, - ἐγὼ (ἢ Ὁ]. Οηρ.). -- 418: 
να, καὶ: 5. 15, 9. --- 16: ρ]. Μύ. 10, 
24,7. 15, 90 (1. 22, 44). --- ξιἀιρ)ύη δὰ85- 
σοβοδείοθοπ: 5. 1θ6, 18. οἰο. -- 18: 
δέδὶ «5. 9θ.-- 90: 51..1.. ὃ, 48. 10, 
16. Με. 10, 40. --- ἐαπα ἐπαποὶ: ὃν τινα, 

ὃν ἄν, ἐάν τινα. --τ 22: Τπμαηπῖ: δὲ, 
οὖν, ἴ. πάτο. --- 298: Ταβεδ ἐπάν: 
δὲ, οὐν, Καὶ, ἴ. δπάτοη. --- 24: Ἡ. 
Βαπαάυὶ ἃ ει ἐπαη. --Ἕ-Ἕ ἐδ: ἐπαη: δὲ, 
οὐν, ἔ. ἀπάτθῃ. --- 26: Η. βοἰνιοπίββκα- 
γἱο ἑατε : [οατϊοὐὰ, [οαγιούμδ, Γοαυϊοίῃ, [οἃ- 

τ Οὐ ἢΪ 5, τε, ΘΥ. ᾿Ισχαριωτη, ᾿Ισχαριωτον, 

Σιμωνι ἐσχαριώτη : 4150. ,Θοίηιον ὁ 8. ὃ 8- 
ζαγϊδεάιι Ἱ 5. 12, Δ 41 4 8 δ; Μοὶ 
19. εοἰο. --- 27: φγάιμδ (τάχιον, τα- 
χειον, ἐν ταχει): 1 Τιι. ὃ, 14. ---- 28: 
ἀὐηδἤνον τὶ: 5. ἃ Τῆι. 2, 4. 1. 14, 6. εἰο. 
-- 29: ϑιωηάϊ -- γὰρ α. δὲ. --- οὐ, 
μηδ (ἐπεὶ, ὅτι)... ἐπ αἐ θὲ (ὅτι): νρ]. 
ἐπαϊοὲ.. .. οἱ (Ὁ Ὁ. δὲ 1). --- τὸ ἀεί αὐ- 
ΡΈΕΙ 8: 8. 419}. 1δΔιχοῦδ. ΞΕ ῊΠ; 
σίδαι. ---ὀ 80; λιάϊδ Ξε (8. Μο. 7, 217. 
ἘΣ 8: δὲ ει Μιλθ. 41. Μο; 8, .4.4::-- 

90. 91 : ἀϊθ Η. {πο ναϑεΐ ἐμάη, παἠιίξ. 
παρ φαϊαϊέϊι μὲ . ξυαεῖν ἐπα 1 8.. γἄΒτομα 
ἰὴ τ. ΔΡρ θέ] πὶγὰ: Ἦν δὲ νυξ. ὅὃτέ 
οὖν ἔξηλθεν, λέγει ὁ Ἴ., ἃῦοὲ ΔΈΟΝ Ἦν 
δὲ γυξ, ὅτε ἔξηλϑεν, ΟΥ̓ΡΤ. ΒΟρᾺΓ Ἦν δὲ 
ν., ὅτε ἔξηλθϑεν. ὅτε οὖν ἔξηλϑεν. --- 
91: Ἡ. φαβυεγαϊ8 . . . Παιλιῖτ 8. --- 
838: ηιδΐ, χρόνον 1.Χ... Ογι ΟἸν. 
ἰθιηραϑ. -- 94: ἐξ, Ὁ ορο, Ὠ. ἀὐ 
-- 8: Η. εὐμιππαπάα αἰϊαὶ (γνώσον- 
ται, οορποίοθηὐ!): Κοὶπ Τι θ᾽ ΒΟ 65 δί6- 
ἀϊατη (ΟΝ οἰ 6. ν᾽ ἀθύατ εὐ υγυναη, ἀπ 5 
Πδούθπαϊ γαὐίοπθα (θαυ: Τιὔρο ὅ, 109 ; 
γρ]. ατ. 1, 866, 2): τηδῃ 1656 οἰ πέδαι , 
κξιιπαπά ΠΗ ΥΩ]. εγιυυνα, ἐπιγνώ- 
αὐ μι: ἀν ΟΝ 1 910925 10: 18: 5.19.1.) 91 
6. 4, 9. 1 Ται. 4, 8. 7. 10, 38. οἰο. --- ΠΗ. 
εἶ -. . βαδαὶα. --- Η. 7τὲ αἰΐυα. --- 
96: γηραϊάῖν ἔ, ὑπ σνε  Ὑ ΨῸ1.9.518 
38. --- λυαά: 5. 14, ὅ. 16, ὅ. --- τ, ἐγὼ 
ΞΘ ΠΝ θεν, τ ΘᾺΒ.-Ξ} 87. 
Ταγιυϊ, ἔ. τὰ ὅτ. ἃ. 1,.. Υ4}. 36. 14, ὅ. 
9, 22. 19, 10. ---.Ἠ. ἐμο]ὺ ἰαϊ 7) αη. γι. 
-- 98: ᾿Απάμογ ἢ, ̓πεκρίϑη (αὐτῷ) ὁ 
ΤΙ. (χαὺὶ εἶπεν αὐτῷ) α. ἀποκρίνεται : 
γε]. 18, ὅ. εἰσ. --- ἐμεῖ, Ὧ6. ὅτι, ἔξ. ΞΑΒ 

δθν. ἘΞ. ὅζεν ἴ. ὑσι ΟΣ π|. 1. 
14. ὃ: πέδα᾽... ἀλέπάιν.» 8. 14, 1: 

δίἢ. ... « αὐ πέμαάϊ; ὅ. 8...19:-έἢ.. :, 7αἢ 
αὐ μιπάν; 14, 28: Ἰαϑάϊ.... αἀὐεμεμάε τε 

15, 19. ; αὐ πεπάιϊ : Μο. 6, 1. --- Η. μα ἃ 
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ΞΘ 8. θ᾽ τι 8.: ΤΩΝ ἦτε ({ἰ) ἀϊε}). 
“Ξ 9. Τλαγῆ ἴ τὰ Ὅτ. Ὁ 1. 1.9; 
18, 87. 36. --- 7: ἑεῆ [. ἢν. αὐ ἢ. 
7αἢ, ΞΞ ὑέἢ πηι. ᾧ. 4. 8, 19.. οὐσ. --- σω(αίῃ- 
υἱέϊ, : σα δυο} ---- 8: Γεἢ Ε᾿ πυαίίν ἢ: 
5.10, 19. --- ἐπαΐει: καὶ ([. Οτῇρ..).--- σαπαῇ 
εὐ [8 : Αοο. οἄ. Τ) δύ. : 5. 2 Ὁ. 2,0. 12,1. οὐο. 
-- 9: 7ΤΖμαγωῆ : 5. 8.5. 18,87. 86. 10,29. 

- υαϑ: εἰμέ. --- 7 αἢ (καὶ ἴ. ΒΟΧ ... Ογτ. 
ΙνΗΙ]. : 5. 5). ἡνάϊξυα. --- 10: ἡἐδά)ὰ ἃ 
λαλῶ, Τ.... δοἢ. λελάληχα. -τ μεΐ, ς. 
ὁ (ἐν ἐμοῦ. - 11: αἰέα ἕη, ηυΐδ - ἔστιν 
ς. -- Η. ἐπ 7α δαὶ ἔῃ ἐδ. υ. αὖ σαϊ. ϑοῃοι 
Ἅπ. νουϊαηρίθ αἴθ Τὐπηβίθ ! αηρ. Υ]. [.. 8, 
12... πὸ ηῇ ρ]θιοἢ τὶ ἀθυ βίη ηρ Ζατη Ζοιῦν. 
δοβθύζὺ ἰδύ. ---- ηὐἷδ, Ὁ]. ς. μοι. --α- 18: 
Η. σαϊανδοὶὰ ... ἐανγὶεῃ. --- αἐέϊη ἊΝ 
ἐδ: 8. ΞΞΥ τ δι ΌΥΘΙ ΜΟΜ 24: 
ηῖλ, ΒΕΖ. «ΟΥ. μὲ (ἰ ΞΑΒ αν), δὐδνα 
μου, ἄασα: τὸν πατέρα οἂ. αὐτόν. --- 
16: Η. ,η)οε}... ζωμαὶα (ΞΞ 18, 10). --- 
6: ἠ)άϊ, ἡ. ΞΑν. μένῃ: 5. 17. οἷο. 

--, 17: Αἴπιὰ δα ἠ)άϊ (16) θδζορθῃ, 
'π| τ. θυ ΕΌΥΠῚ Π8 6 ΒΟ Δ Κοπά, [ριτὶ- 
ἰὰην ἄασθρθη Κἰὰν δὰ παράκλητον δώσει 
φομθπα (τρ]. 20). Αϑμη] θη (ππηρθκϑηγ) 
10, 20, απηιαη δαΐ ἐπαγιοὶ ([ρἰτιθαπι) Β6- 
Ζορῦθῃ, βύαϊὺ οὔσα δαΐ ἀδ5 νουπουρομοπᾶθ 
γραγαξίδειε. ΜΩ]. 16, 18. - ΗΠ. πιαπα- 
βολέ}.5 τες 19. --- ἔνα, αὐτὸ, Β1)..Ὁ αὐτὸν. 
ΞΟ ΜΗ. οὐ με Ρειν. ᾿ ἔσται, ἐστιν: 
ἘΞ ΠΟ: 48. 15. δὲ δ ὡς 10. 17, --- 419: 
Η. πιαϊπαξοὶέθς τ 17. --- 21: Η, λα- 
ῥα (ΞΞ Θ᾿ 15)..". γαρίαν τ) νι ΚΞ 
7οεῆ. -Ξ- ἐδ: Τπαγωΐ ἴ, ἴτα στ. ἃ. Ἴλ 
γι]. 18, 87. 14, ὅ. 9. 19, 10. --- Η. γ8- 
ζαγγοίΐοδ: 5.18, 20. οἷο. Μο. 8, 19. εὖθ. 
-Ξἢθ ηἡμωιαϊδ. 5.1... 19. 14. 7.6. 15..-Ξ 
28: σαϊοϊέἠδε... σαξάιν)δδ: 5. 10, 80. 
Τα δ. 91ῸῚ.--: 24: Τὰ ἔς τὰ αν. ἃ. τὶ -- 
Η. “δέῃ: 5. 88. 21. οἵο. ----ὀ 26: ἐχζυΐς 
(Αες. οἄ. Ὁ. 3) ζάϊ(οεΐ, αἰ α ἑα. --- σα- 
γιάμάγων. ὅκ. ΟἹ, ὅ. 4. ΥἹ!, 21. --- δὲ- 
ἰοϊέμα: δὐϊδία Ὁ 5. 16, 82. ---  .28: 28 - 
τὸ σεν. Τὸ ἘΞ το πιυσυα. ἰΑρ τα 
ηιθῖηϑ, Ὁ]. ς. μου. --- 80: ἀν. (αοῖ, γὰρ: 
9" (αἱ κν. Μαθὲ ὃ --- ἐ᾿μ͵Ζάϊ πιαησδ.: ς. τοῦ 
55. τὸ ὕτου. - δὲ: εὑρήσει, εὑρι- 
σχει, εὑρεῖ, ἔχει. ---- Ἡ. ναϊῇ. -- 91: 
1, Ὁ]. ΗἸ. θρο. -- ἡδάα, ἀγαπῶ: 1ὅ, 
9. ἠγάπησα α. -ε. --- πιοϊηαηα ἔ. ἴτι αΥ. 
α. 1). --- Η. ἀπαδαςΐ ἃ .. . ὠὐνγοὶ [ὶ ἐ ἢ. 
1, 2: σοιῇ (δεν. Ε σιυέΐ, ἀβηϊ [ἢ ; 

Ψ00Ε1 δᾶξ Μὲ. 2.19.1. 8.9: 8: ἢ ἐν ἃ: 
Ι,.. --- 4: }2αῇ ὃ ἴῃ ἐσυὶς (υἱ(α). --- ὅ: 
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δεν 7ι|8, Ὁ]. ὁ. οὐ γοϑ. --- υἱέϊ. 5. 7. 10. 
11.410: ΤΑ: 16. 17. δὲο.: -Ξ ἘΠ ἔνα εἰ. κα: 
Βοὶ Οτίθβθδ 0} ουβο θη ἃ π 6 οὕτως ΤΥ 
οὗτος. --- θ; Ἡ. μουαπμγραᾶα (85 τι 
ἀσγοῃ Υ̓ΘΡΒΟΠΔΡΘη ἄθ5 χσυοίθθη ΒΔ] ΚΘ 5 
ἴπ ὦ νϑυθϑίβου). -- σαϊέίααα (συνάγου-- 
σιν [αὐτὰ α. αὐτὸ], οο]Προπί, τῖθ ἀδ5 
[ο]ρθπάθ σαϊαρφγαπά, βάλλουσι). ὙΕ]. 10, 
1. - ΠΗ. τηδγαπ )αάα: πὶθ μγγαηΐ, 
7νακαπέ (5. 1θ, 80: οἰο.): 1 Ο. 13, 3. φα- 

γα )αάϊαάι; νρ]. 51. ΠῚ, 14. -- 7: 

«Αἰμέμαη,., Ὁ]. 1). δὲ. --- “γωΐ. 5. ὅ. οἷο. 
- 9: ναΐ ἐξ ΞΕ 11, 18.;: να 7μ8 18, 
15. --- 10: Ἡ. γωαπαϊα. δ)ω ἢ. --- Π- 
7: 5. ὅ. οίο. --- πιθὶγῖβ, Ξργοτ. --- 11: 
Η. γαλοέλε... γα ἄς. --- )άϊ " Ἔ. ὅ. 
-- 12: ἐᾷ ἢ. ἱπι αν. --- 18: Μαϊποίη 
ἐλὶχάϊ γγϊαϊπυάϊ: μείζονα ταύτης ἀγά- 
πην (ἀ!]δούϊοπθμ τι. -6): τνρὶ. 14, 17. --- 
14: τάι)ίἑἢ. ποιεῖτε, ποιῆτε. --- 15: 
δ (ἐζυΐ8) ἔ. ἴταὰ αι. --- 16: αἰ ἐξ --- 19. 
δύαύῦ αἰεὶ ἢ -- ὅζ σαναϊίάα ἔσυϊς τνοτ- 
ΒΟ] υοκίθ σαδαΐίαα ἔφυῖδ. Απᾶρτς 17, 8. 
-- ἄμ ἄϊνα [17 ἀΐ: 5. ὅ. οἰς. ΥᾺ}]. τι8 
«ται: 1 Ὁ. 15,10. --ὀ Ί18: ἨἩ. πιαπα- 
8648: 5. 19, 14. 19, 17. -- “ηωπαη (12- 
υἱβ 1): γ9]. ῬΗ]. 2, 3.), πρῶτον, φῬυΐογθπι, 
ῬΥΪΆΒ, ῬΥΪπΊο. ---ὀ 19; Η. νϑϑολέϊ,.. πιὰ- 
παδοάβ.. Π7ιέ.. ἡγαὶ ἃ... πιανιαβο ἢ - 
5. 17, 18, οἷο. --- Η. πιαπαε6 8: 5. (8. 
π- ὑνδιαης, τὸ ἔδιον, ἴατπι. --- 24: σα. 
τοὶ ([. ἴγα αν. ἃ. 1,.). 

. 106,. 2: ὠεῖυ. ἐφυὶξ (Ὁ. ἢ Α. 3): -νρὶ. 
Μο. 12, ὅ. οἷο. --- 4: ,ὃ λυ. ἔσέ, αὐτῶν 
ΤΊ α:-ΞΞ ἘΠ σαφαηνοὶε, ΔΌΘΥ ουβύθϑ 

σα Δαβροβομαθύ. ---ὀ 6: σασδάτδίάα (πε- 
πωρωχεγ: 12, 14.) 50. σαγωμϊίάα. --- 9: 
Η. ἐμαΐα ἐπαΐξοὶ: 5. 17. 1: θθι Ὁ. 
9, 40. --- σαϊάνδ)απα : πιστεύουσιν α. 
ἐπιστευσαν. --- 1θ: 7αἢ, εἰ: 17. οἱ τ. 
τ δ ἤ5 Ὁ]. ξ. ἐγὼ (5. 1). ΞΞ. 17: ὡς, ἐ. 
δὲ: Μι. 11, 2. -- παΐα ἐβαϊοὶ: 5. 9. --- 
οὐ (Ζαὶ}): 5.1. 6,.37...--- 18: Κυδέγιω- 
ὠΐ: 5. 10,20. 18,31. --- 19: ζεῖ 1. 
υἱ [ὦ ἢ: 5. 14, 8. -- 20: Η. σγοτεϊί: 
5. 11, 858, Ἡ. 9, 27. ---ὀ 21: Η: δαϊγί ἐἢ 
εν, μαδαΐ ἃ. --- σαϑαύναη ἵ{1 δαγΉ (γεν- 
γη σὮ, ῬΘΡΘγοτ!): νρὶ. 15, 6. ---- κἱ.. εὖ: 
κ᾿ Δ πα 10. ρΙ18. 8. θὲ --Ὥλῦ ἘΠ 
λαδαϊΐεῇ.... γασίηοεῃ... χζαπμοαᾶ. .. ᾿ἰ- 
πε δ,. --. ΦΥ͂: 455, γὰρ -Ξ- Ἢ, “ἃς 10. 
δλέδα ἄτι Ἴ -- σμέῆα, ς. ϑεοῦ. --- 28: 
{κι αά)α, Ὦ. Καὶ ἤλϑον. -- 29: 
Ταντιῆ, ἔ. ἵπι ατ. ἃ. 1.. 41. 18, 87. 36. 
14, 8. ὅ. 18, ὅ. --- 80: Η. εγγαηΐ, πὶθ 

ΙΟΗ. 15, 6. -- 18, 15. 

7νακαηέ (Β. 14, 10.), ξαπέ (ῷ Ται. 1, 8. 
ο6.), πθθθηῃ ζαπηΐ; ηδνγαη)αάα (1, θ), 
ωΐηαη οἷο. --- 82: πε, ς. γῦν. ---- ἀὼ 
λα (θη. βἴηρ.}):. 5. 1. 8; 49. 1 Δ-: 
Μο. 15, 43. Μι. 27, δ. --- ηὐδ : 5. 8, 29. 
14, 217. -- 88: ασϊδη8: ϑλῖψιν: νρ]. 
10, 22 (γητίδη οἱ μαϑάϊα). ---- Ἡ. ἀϊσοὶ ἢ 
εὐν Ππαδαϊά. .. ἐμηαγγίεὶε ἢ. 
7. 1: ὠρ ἢ δ3.5. 11.411. τοῦδ: 5 

ζιωυηοῖηαι, ς. γινώσχωσιν. --- (ιη)α 50. 
ἀληϑινόν ὃ. ΟΝ μιωι)ασιε (ποι. 66- 
Ιϑρῃγίθ ΑηΖ. 1848, ὅνΡ. 583) 7 Οὐ ὀὲμωη)άϊ 
(8), ἕν. μιη)άϊ (11) ἢ Οὐδὲ 1,5 μωι)α, 
δϑᾶν. (τῖθ αζα  νρ]. 1.. 9, 27), τνϑῖθ 
ΟΑΟΥ σὰν ρρεβύ᾽ 5  οοδίϊν ( (ρη)α " σοέἢ}} 
ΟὐοΥ ϑπα] ἢ (ρυ)δέγανυ, σᾺΥ (μη) αη Ἱ ---- 
6: ἐπεϊπ αἴα: 5. 17. 20. --- 8: πέηνι : 
ἔλαβον χαὶ ἔγνωσαν, “ἂϑ δῦ ΑΠ)88 
ἔ,-- 11: Νὲ ἐβαπαί., Καὶ οὐχέτι. --- 

ἐπαποὶ: ᾧ (ὁνόματι), δ α. οὕς : 5. 12. 
24. -- ἄΐη, ἕν (65 [ο]σύ 5-). - (ναυέ, 
χαϑὼς χαί. --- υἱὲ - ἕν Χ, ἕν ἐσμεν 
ἴγτ... --- 12: ὕη ἐδαπιηια ζαίν υάε, (5. 24): 
ἔ. νἱ θη Ἡ. -- ἐλπαηζοὶ: οὕς α. ᾧ: 5. 11. 
24. -Ξ-- 48: ὃ. ὅηνὶ 54. 12. 30. Μ0 5. 19. 
-- 17: Λωιάϊ (σου ΟΕΘΗΚΜΒΌΧΥ... 
ὀορύ.. δι ΑΒΟΘΤ; τ ν Δ}... Ὁ. γε 916).--- 
ἐπεϊη αία: 5. 0. --τ 18: Η. πιαπαβοέ ἢ 
ἐν ν ἡιαιαϑθ ἃ: 5. 10, 19. οο. --- (ναῇ 18: 

5. 10, 9. --- )αἢ 615 (ΞΞ ἐπέάϊ 21.}): 5. Μο., 
θ-. 19..1,..4,..80..19. 0 ἜΗΙ 4. 55 5 
20: ναύγάα, Ὁ]. 6. γοῦθᾶ. --- 22: υἱέ... 
ἴω (ἔσμὲν ς.).ΞΞ 10, 30:: νρῖ- Εν. 9.590: 
Μο. 10, 39. ---ὀ 24: ἐβαϊοὶ, οὖς ἃ. δ: 

5. 11. 12. --- ζηι τ} Ξξξε 4. 8, 58. --- 

ἐπ δοὶ (ἣν) : Ἐ. 2, 4. ἔπ ἐπὶ χάϊ (ἤν). 
18, 1: Καίαγόη: τοῦ τ. τῶν Κεδρών, 

ςον. Κέδρων, ἀπᾶτο χέδρου. --- σαζαϊέῃ 
Τάς, αὐτὸς (8 50. 15): 2). Πρδη)δβ ὃ5 
(Ὁ. μείμπάϊμηι) : 5. Μύ. 9, 19. 12, 8. Μο. 4, 
42. ὃ: 10. 95. 10..36. 17 0 ΠΡ Ἐπ τ᾿ 
θ, 12... 425 ὅ0158; 40.466 50: 11. 
18, 2. --- ὀ 2: Η. φαϊου)απάϑ. ---- Ἡ. ἤα ἃ Ξξ 
14,2. 8. -- 4: υἱέωπᾶε: εἰϑὼς α. ἰδών: 
5. Με. 11, 15. εἰς. --- ὅ: ἐπαγιῆ, Ὁ]. Οτΐρ. 
δὲ. --- 9: Η. αἰσαῇ 50. δέδωκας : το]. 
24: ἠγαπήσας ἃ. ἠγαπησα. -- 10: 
Πα μαη, δὲ: 5.18. ---ἰ 18: ὅπα, ς ΑὉν. 
αὐτόν, ἴ. ΒΟΠ δα. Β, 2. Ογρτ. ΟὩγ. ΤΉΡΆ. --- 
Πα υ. αι, γὰρ α. δὲ: 5. 10. --- Η. Ζα)α- 
η.εαοὶ (πἰομῦ ζα)αβη8): 5. σὰ 8, 84. --- 
14: ἡγηαζυϊ ήαη, ἀπολέσϑαι (ηακυϊ{- 
παη ) ἃ. ἀποϑαγεῖν ({"αζξυϊηιαη) : 5. 1. 
θ, 9. εοἰό. --- 18: Η. ργὼβ (Ομπθ 6 ἢ 
ἀαγθογ) : νϑ]. 2 Ο. 11, 5. --- απέμαν, ὁ 

26: 



ΨΧΟΗ. 18, 16. 

ἄλλος: 10. [α 4ρ. «πὲδαν, ὁ μ. ὃ λλος 
(ἐχεῖνος). --ἝἬ Ἠ 106: Δαϊγαυαγαάϊ νοπ 
ἀαώϊναυαγάα, οἰεϊατία, 17. (ὃ ἀαιγαυαγαδ: 
5. 4. 10,83. ἀαώγαυαγαβ, οἴ να. --ς 17: 

Εἰ Μύ. 26, θ9. οἰο. --- δέ, Ὁ]. ἃ. οὖ. --- 
22: [ἴα ἰδῇ, ΞΞ 19, 3: Τλ44., θὅ.,:- 

2893 Απαποΐ ἜἝ αὐτῷ: 0. τῶν 94: 

ἡπαμιῖ,, οὖν, δὲ ἴ. νἱθΙοη. --- 25: ΟἿ. 
Μὲ. .26, 171. .--- "δ, τὲ ὅθι: Ὁ], οὐχ, 17. 
ὯΝ τὰ δὰ εἶξε. 7. 2 Μὲ. δ. 87: το  26:: 
“ιῆ π᾿ να, ὧν: 5. 40. 1,. 8, 41. 1θ, 20. 
τὰς ΤΡ ΤΟΥ 9... ἢ Πὰς ὡς δ» ἐπῶν 
Μι. 237, 44. Ὑ ]. α. ὅ, 11. Βιρν 1)... 
28: ἴιλ, οὖν ([. " ΟΥ.). --- δὲς ἢ. πὶ ΘΥ. 
Ὁ. 1. --- ξαλιη: 5. 9, 18. 18, 13. οἷο. 

- ΗΠ. ργαϊέογίαιυ ἀπα ργαϊέογῖα, 88. 
»ταϊέατγῖα Ξε 19,9. --- 29: ωέ, ἔξω 
Ὁ. 1: 5.19. 4.---- -80: υδῦθ᾽ ἔ, πη ΟΥὶ αὶ. 
1. -- 81: Τμαγωΐ, οὖν ([. 80), [8}, 
δὲ. --- δ)ιει: Ἔ. 9, 13. ιδ)άϊεϊ. --- 
δέἢ (οἷς κυφέδενι ον ἢ), δὲ, εὐὐου ἢ ΒΘε.: 
5. 10, 18;10, 20. ἐλ (Ε πεν τ 1) 
ἐνς ἤιια ἀἱοῖς - νρ]. Μαο. 1, 16. αν. μη 88 
ἘΘΗΙΟΥ (2) 1. ᾿ θοῦ ας 19..929. ΔΌΣ 16: 
15, 19. -- : σαωφυϊέαη, ἢ. 12, 88.: 
πϑώρμ δα --ὀ 99: Θαϊαϊῇ, δὰ οὔν. 
-  ργαϊέαίγία : 5. 38. --- 986: ναϊέοὶ- 
ναϊέ-οἱ (ηἱ νάϊέ οἱ 1) 1 Ο. 16, 6. ἃ. νάϊέ δὲ 
ῬῺ]: 1.490. 0υἱ8 αι δὲ! ὅν 27 2:.0..3, 4). 
γος πε ὟΣ θεω 4 1. 13:.51. 2, 2: 
-- 806: Η. εδάακα ὁ ατ ἀδίηα - νρ]. ἃ. 4, 
11.1,. 14, 29. εἰς. --- 87: 4 πιῆ. τυρὶ. 
Μο. 12, 9.: ἄνα πιῆ. --- απαπαγχ) πα 5 
Οὔπο ζυαίῃ, (θγβέϊοκὺ ἴπὶ ρ] θη ἔο]σ πάθῃ 

-- ΒΟΜ. 7, 0. 629 

ἔδυ Ευλἐ 8 3): γρ]. 18, 5, 18, 37. -- ὕηι 
ὑ ΞΞ- 8, ὅ8. 14,3. --- 38: Τλαπιιΐι ἔ. ἱπι 
αν. ἃ. 10. Ὑ 1. 18,830. --- ,ὅ : ἡ ἔ( νρὶ. 837. 
-- ζυϊπαπεῖς -ἰ- πώλιν, -- 289: ρἷ. Μύ. 
21, 15. --- ἐχυΐβ 7ναἰδεάμι (ὑμ. ἀπ.). 
ἡναϊδιάιι ἑφυὶς (ὑμ. ἀπ.). --- υἱϊοϊάιι Ἠῖ, 
δὲ (ἵνα ἴ.). --- 40: “ἢ ὁὲ8 ᾿γόρ., ΡΝ ι 
ἃ. δαΐθιη. -- («ἢ τῆ. νυ. [ὦ .Β. υ. 
20. οὐδ. 

19, 2: Ἡ. νυἱρ)α: 5. Μ-. 1ὅ, 17 (υἱρὴ. 
{419.}Ὁ (υάϊρ9}. -- - Π. λαινδὲά: 5.12, 42. 
11.10.61: Μὸν» 45,.1 2 1, 46... 8: 
ὙῸἩ] Ζῃ ἰθβθὴ «“Ζ7α ἢ ἀν (πίη αω ἕηιηια 7αἢ 
ζυδ)έθαωι: μΠ ς΄. 610 ἤρχοντο πρὸς αὖ- 
τὸν χαὶ. ---- ἐϊμμάση8.: 5. Μο. 8, 18 
(ἐμτιααἩ}). --- Πα  ἴγι8 ἰδ Πη - ςάθι 22. Μὴ 
4, θὅ. --- 4: δίας. εὑρίσχω -Ξ- δὶσίία 
(0). --- ὅ; ἐπαύώγησίπαη νάϊρ. Μο. 15,17: 
ἐπαύώνηοῖηα υἱρ]α. Ὗ 91]. 9 Ο. 8, 8. --- Η. 5α- 
ἔϑέδω: Θηὐν. {ϊ 1 (αὶ οα. ὈΘ556Υ ({ϊ (α. Υ 6]. 
1,29, 5Κ. 1, 8. --- 6; εἰϑηγαηιθὶ.. .. Ὠγώηι- 
716}. νρ]. 18, 8. ὅ.: σαϊδυλαηάξ ... ἰδυ)αηπα8, 
ΗΒ. 9,15: σααγηια ... αγηνῶ (ἃ. σαῤίοιεη)α 

. διφὶιη7)α). 4. 9, 7: ἐδναβαι.... α7- 
ἐμυδῆ, 11. αγ- ἃ. δίέπυαπαη, 18, 14. κι8- 
ἐμυδῇ, 1 Ο. 9, 22: πη, . .. σαπῖηνάϊέ. 
--ΕΒ ,)αϊγύπα: 4. γαϊγύηο ΞΞ 18, 858. γε]. 
19,11. α. Μύ. ὅ, 82. --- Ὁ: σιοέϊι [νι : 
10, 38. ἄτ σιυέμα --- 8: Βιμέ -Ἐ οὖν. 
-- 10: Τανγωΐ, οὖν ((. ΑΧ... γι): 
εὐ 9: 8..:.4.4 θη θυθ:.ΞΞ υρβγανιαιι ἐ}. 

. Ἱαϊδέαη ἐἸ.., Ὁ]. ς. σταυρῶσαέ σε. 
ἀπολύσαι σε. 

ΠῚ ΒΕΙΒΕῚ ΡΑΌΠ1. 

ΒΕΙ͂ΕΡΕ ΑΝ ΡΙῈ ΚΕΟΜΈΚΒ. 
4;)8 δᾷϑ 6. 8:6 ({ Μοῖ. 15,9). 
99:01. 559:.δὲβ' ἃ. Μα1), δ "ἃ, ἘΠῚ Ἀ: 

Ξε 0... 5.9. (Δ) υἱ6.13)}58.:-10. 1κῦ᾽ 
Ι45 ἔγάμου ἱστέ 10} 16 ηνὶκὶζωηα. 
(γ8]. Ἐ. 8, 18. ηυϊξιϊδηα.) 

7, 1: Ἡ. πιαηπηβίϊασσα 50. πιαηηϑυα 
ἰασφα. ᾳ]. 6. --- ἔἐ: “ψαῇ ἀωϊ: ἘΣ 
γὰρ. ει. 1 6. 15, 1θ.: “αῇ 7αϑάϊ «κιῖ, 
Εἰ γὰρ. --- μγναίνγα : σῖθ οὐχ ἢ5. ΟὝΘΥ 
5 ὁ (Ἀ) ἀὀΐ ὦ υαΐγτα ζυδη8 9 4]. 2 Ο. 
ἡ, 10: (Ὁ δὲ σιωῇ “αύνσα ππὰ Ἡ. 10, 6. 

11, 21. Ῥοοῖ 9, 6. Ὀ]οί5 δὲ σαυαϊοῖνη 
φυμόηβ τι. 5ὅΚ. ΠΠ, 10. μηέοϊηδίηι 1) ἀάτροῖ- 
πηι. --- αἐ. ἰἰδαπαϊη αδέη, ν. υἱνϑηΐ 6 υἱτὸ 

ἐν ν Ἰορὶ; 8. αὐ ζδ. αδίη, (ζῶντος τοῦ ἄν-- 
90.) νἱθ 9. αὐ ζυϊπαπαοίη, (ἐλϑούσης). 
-- 9: Ταρηιῖ, ἐμβαη : 5. Ἀ. 40, 17. 14, 
43:49. Ὁ. 15, 485. 2᾽ στο» 5:  ῥοι" - 
4 Μὲ ἀν Ὅν: ἃ: 123. τὸ: Η. ,ηα- 
ναμνἠξὶ: πὶ Τ. 1, 14. ρὲ, --- 6: ἤε 
ηῖν (ἀϊ, Νυνὶ δὲ α. Νῦν δὲ (τῖο Νῦν ἐδὲ). 
ἘΡΘηβο 2 Ὁ. 8, 11. α. 4,9. (ἡῦν δὲ α. 
Νυνὺὴ δὲ). ΟἹ. 1, 21. 26 (Νῦν α. Νυνὶ). 
9.8... ΝυῦΣ δὲλι π|9..48..1 σεν 1 :ν» 
δὲ). 12, 18. Β. 7, 17.; χε τ ἐπαπαδ (1 
Ο. ὅ, 20.}; ἀδρϑρθη σψίθαθυ βορᾶν αὐξέπαῃ 
ἥν (δ Ὁ. 8.92. τ ἂν Νυνν ὦ. δ, 
ΠΟ" 11.292: Τρ 9, 8: νὰὺν 6. (4: 
θι Ὁ ΤῊ 8... 8... γὼ ἕν. γυνὴ: Ἔ;2, Τῆς 
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τ 2. 18: 2920. ΦΌΡΟΥ ΟἸΕ 2.5..8. 
- ψναθὲ ζω ξἰπόδηια (5. γεαϊμιηδη). ---- 
ὦ: πῇ [7] τ : βοπϑῦ τῖβ [7 ἀὲ- Τ,. 920,16. Ἐ. 
9: 4011. 11 ΟὙ 2:.ΞΞ χυ διε: Ὁ. 
ἀυοί!. --- 8: Ἡ. πῶπαπα 8 (7γαυαύν]ι8 
ἔν πιδηη]. σ᾽ ΠΟΙΠΠ16}) ο]. 11.; ἄδρθσθῃ 
18. ὠδλιηέῃ α ὰ. ἠγαυαύμ)έα ᾿: αὐατ ἢ 5 

(ἄασα σαναύώνι)απα οἱ πὶθ 17. (ὁ ϑάκαη- 
αἰ οὴ ἴῃ ηι. Π π ν 61. ΝΟ θ "40. 
ἩΣΜΙ Τόν Θ.,0 9. (8 οτίθοιν, ὃ, ἿΝ -- 
ἰλ νλδν: ΒΘ ἀνάνεῦ Πα. 15. ὭΣΘ: 
060). Ῥᾶνοη παυϊγ., σαπαυϊ νῦν. 1.06. 
15, 4. Ο]. 2, 12. Μρ]. ηὐιγὲβ., γνθῖ5. --- 

9: αὐ ζυϊηιαπαοΐη -- δὲ: ἄϊθ 506116. οὐ- 
Ἰοβομθῃ : ΟὟ ἀν. ἐλ απ απ αδιρηάϊ Ἱ --- 
10: σααανμέῃ. (Θ.]οΒΟΠ6}). - υἱβαη 
βύθῃῦ δὴ (6. ΘΈ6116 νο αὑτῇ. 14: 
ηῃϊηιαηαβ.: 5.8. -- 12: Αἐδπέπανπ τῖ 
υδιπαύῖ. Ὥστε ὁ μὲν ν. ΥΩ]. 9, 6. -- 
16: υἱὐϊάιν (ἐβαίω 1) ἐάιύα -Ξξ. τοῦτο 
νον ΘΙ ΕΙΣ οἷ παρ, ΕΖ ΘῈ Ρ: 

81. .1.9:..--- τ: ἤεπ ιι, Νυνὶ δὲ: 5. 6. 

ΞΟ ΘΕ Ὴ δ. ἐδ (ΞΞ 20:.8: 8:9. 1. Τῆι 
6, 13. 2 Τηι. 4, 15.) : νγοῃ δάμαη, δαϊδάι 
(οἰχεῖν, μα ἰδαγ 6) Ὁ Πάαρθρθη δάτιάϊέϊ, γ0Ὰ 
δάναη, δάιαάϊαα (Δ ϑαϊῆοδτγθ) Ὁ ὙὙ16 ζιη- 
ῃώη, υἱέαηι, ἰζιυσανν, 7ζἰξανυ αὶο συ πηῖρ ἡ 

- αἰὐσίίῃ. Ο. παύῦα ἐγά που αέατστέῃ σ6- 
Ιόβθπ. --- -19.: ΤΙ. υὐδὲΐ ἑάμ)α.: 5. 15. --- 
20: Ἡ. δάιμϊ ἢ: 5. 18. --- 22- 25. τἱϑίἢ 
1,8. ΒΟΠΟῊ 'π| ΟἿ. τη Ζιβύθ]θῃ : 22. 29. 20. 
(γαῖ τὰν δα... ἤγαυν.) 24. 9ὅ. (Αυΐζλοιι- 
αὖ... τοὐὐαγαηα). ---τ 28.: Ἡ. απαυαΐ- 
0 ΞΕ 1 ὦ. 15: 92. π 9 Ὲ 9.» 15..δ. ἘΣ 

ΟΡ απάυαϊ)) απ δ 3 --- ἔπι υἱέδάα : ἐν α. Υ. 
-- 24:Ηῃ. γαάϊηαης - νάϊπαἢ ὃ νάϊηαρϑ 3 
ΟὝΘΥ πῖρ μϑέμζωης (16. 1, 10.} ἃ. ἔνέγειδ- 
σωηβ (Β. 11, 24) -- 265: Η. 2ατηῖ: 
7α-τὶ βοπϑβὺ ἔγαρϑηᾷ 1). 6, 7, 4. 7, 48. 9, 18. 
20. ΟΡ 7613 (άϊ πὴ Ἐ. 2, 19. ---- ἐδ 65 
βύθῃῦ ΠῸΓ ὅ. 

8, 1: ηἱ σασσαπάασηι δὲ ἰοίξα (ΞΞ οἱ δὲ 
ἰ, σασσ. 4.), Ὁ]. ΞΑ.. --ὀ 2: πη, μὲ 
(ΞΞ ἡμᾶς) α. σε. --- 8: Η. Μιζε.: 5. 7, 
8. οἷο. --- 7: ἤ)απάδ : 5. 8. --- ἐξῇ, γὰρ! 
- 9: δάαωϊέῃ: 5. ἢ, 18. 20. --- Η. ( 5- 
ΠΟΥ 80 56]656): μαδάϊ ἐβὲδ τιὲ ὃ ἴ8: οὗ- 
τὸς οὐχ ἕ. αὐτοῦ. -- 10: ἀμ, δὲ: 
16. 10, 50. οἰο. --- 84: ,αοὶ τ}: ὅς ἃ 
ὃς χαὶ ἔστιν. --- Η. δὲά 717) (υἰομὺ δύ- 
ἀοὶ 1). --- 86: ὅη ἐμ, ἕνεχεν, ἔνεχα 
σοῦ (ἐποΐπα 3). ---- Ἡ. εἴαιι πέαΐξ. ΨΗ͂Ι; δὲ- 
παῖ πθῦθη ὀίπαΐ (1 (Ὁ. 10, 28). τος 
δὲ ΤΣ ἐπι δἦοο.. ἠδ᾽... τ εἷς ἠδ (οὐτὲ 
ἀδερξήνορῃ : δ, 80... ΝΈΟΝ ἀάϊειμῇ ἔθ} 

ΟΜ; ἢ: 

ῇῆδαα.. 

-ΡΩΒ 88: 

μῖ() {ἰδάϊηϑ. --- Ἡ. ασῷ εἴγει8: 5. Μο. ἃ; 
18. τοθτίροης ἄγγελοι ἃ. ἄγχελος. --- 
πὶ ηιαϊέοϊς (ἐξουσίαι α. ἐξουσία : νρ]. ΟἹ. 
2.115. Ἐ..0. 12. 1 Οἱ 15. Δ αῖδὲ πε η 
ς, 4. ἅδγυ. πδοὴ μέλλοντα. 

9, 2: ηυἱζίϊα 7. τὐυ]υοὶΐ ὃ. νρ]. 5Κ. 1, 

4: ηἱ ἕδη α ηἶΐι σαϊοὶβ 5, Ν, 24: τὲ ἔϑη δ, 
αἷς σαϊοέξα. --- 8: Ἡ. ἐδῤτάα.- σὶρ 1 6. 
ἡ“. ὕ. πδδιάσῃ. --  αηιαϊιυνι)αηβ -ἰ- μου 

( 9 .ΓΕ6,. . τἀ γε: φῦ -- 4: 7 "αό- 
ζυ  ΞΞ Ἰὼ ΦΑΡΑΝ 0 1. Γρ'αδὶ οἱ ἰός, 2 
οὐ Ὁ Σ Τραδῖ ὁ ὁ τοῖο. Ξ ΦΙΠ. ΜΙ: 
ΠΡ ΒΕ ΤΥ ον τὸ Ε. 1, ὅ. μιυϊυὲ σαδαϑ. 
--- 6: Δ4λέμαη ψυδέμαύ ἢ τῇ : γ9]. {, 12. 
τ μα, Ὁ]. ν. [πηῦ: 5. 7. -- ὅ: ἐβμάϊοϊ : 
ὅτι, φαῖα, φαΐ, ὅσοι, πάντες : 4150 ἐπαίοὶ 
ἰοῦ ποπϊρ. Υρ]. 1; 8,..14:.:.1-ϑϑαν θι 
σαϊέργα.: κοίτην! -- 11: ηἱ Βαίίθ Ο. 
8) Α6Υ Θυ]οβο θη θη 5 6116. γ υρ 5 ΒΘ, δὲ 
Βδατῃ ἢ. πἰομῦ. ---- ἀὐἐϊπώω, ἘΘ θ ν... ἤ, 
4. ἅδε. μηδὲ, δ]:οααΐη. --- ἐλιλινἐ]ις α. τῶυ- 
ἐπε δ δ. 1 9. 9. Ὁ, ΜΠ ΞΡ τσ- 

. ἠ)γάϊαα, πᾶ]. τζ. --- ἡγάϊαα, 
ἃ. Β. απαάυαϊ], (ορραρηδν})., ἀρ ἢ ΒΘΕΥ οΥ- 
Ἰοβοῃθη. --- 15: σααγηιῶ ... αγηιῶ : 85. 
4. 19,0. -- ἐμπαποὶ δίολεἢ)α, νότὰ ϑ'οῃγοὶ- 
ὈΘΙ ὙΘΥΡΘΞΒΘη ΘΡΘΠ (65 γΟΥΔΌΒΡ ΘΠ ΘΠ ΘΗ 
φαῤίοϊῃ)α. ---ἃ(Ὦ( 10: 7παηηῖν τι: 5. 18. 
- υἱϊαπαϊζη (σααγηηαῊ) οὐν σωΐδδ (Σ, 
ἔν. 60}. - Η. ηἷ, οὐδὲ: --ς ἼΞΕΙ. ἀπ 
γαδηὶ, τῷ «Ῥαραὼ, ῬΒάΓδΟ ἢ]. ΞΞ μηνῆξ 
(ὅτι) ἐγ ἐπὶσέ Ἰένεκεν τούτου Ἐχοᾶ. 9, 
10.) )αἢ γ΄. ἐΐ.. 65. ἰδῦ ΟΕ] Ζὰ 1656} ὅτ 
ἐμὶχὲ σαγάϊβαα. ΨΩ]. ἄν ἐπαπιῆια ἃ Ὁ. 
ὅ, 1. Ε. ὅ, 18. --- 18: 7μαπηῖν τῶν (ΞΞ 
10) λῶν :.5..80: τ) ἅ: 11. 2 Ξξ- 19. 
«Ζεμέῆαη ἤυα παύ]. Γί ἃ. Τι οὐυν. --- 
Η. μιϊαπάα.- 7αΐαάα 2 --- ΗΠ. απαξίαπα τ 
(65. ΤοΙσὺ εὖ ἀπ). 91. 9 Οὐ 19. 9. 
ἦν. 2. πὶ 20: δὲ τι ἐδδὲ {{Ἐπ 
8]. 1. 8, 40: ἔσος 50. ἐξοὶ. --- Η. σα- 
αὐκῖὶς ἃ. ἀτ σαπαϊη. Ζ)άϊσε (ϑ,. 21. 11, 
10.) νϑυϊαπηρὺ ἀδίσφαν (πὶ συδήχαη σὰ υἱἷ- 
ΘαῊΏ) ἀαπὰ σααίρσίξβ. --αο 922: τπαΐέα ηναἢ- 
ἐοὶδι ἃς Τρ 8.2 1.6». ΡΠ δε 2 
-Ἔ αὐτοῦ, ἴδηι : 5 Η6] νἱ 8] οὐ σου τι 8- 
δοϊάανας ἀπ3. --ο δὲ ξαΐαηι, Ὁ]. σχεύη: 
25.. ,ξ7ε (812) σ. --- 29: ὩΣ σον 
ΘΟρύ. ἈΠ... . ον. Ἵνα ἃ: ΦΆΘ ἔρ. Καὶ 

ἕνα. --- Η. ψοζέι 5. -ττ- 20: Η. πη- 
ἐζωιδονι α ἰϊπεδοηα : τὴν οὐχ ἀγαπημένην 
ἠγαπημέγην, ποη ἀϊ]θοίδμι ἀπθούδπι: 
ΡΙΘΌΘπα Τη68Π| θην ψ ΟΥΠΘΓ, ἴπ ΟΥ. τὸν 

λαόν (ἄδμον 1,ὅ. οὖ πο ποη αΠ]θοῦ ἃ πὶ 
ἀϊ]θοῦα πι!), ἱπὶ Οοίῃ. ηιαπαφοῖη, (πὶ 10, 



ἘΟΜ. 9, 26. --- 11, 14. 

21. 11, 1.},. 50 ἀδίπ ἐλδ φτονιζνεῦ ὅν ἰὐιιῦ δὴ 
2 ΘΙγαΓΘη γᾶ. 16 οι] ο ρ κοῦ Ἰὰρ 
ΞΟΒοη ἴηι Οἴρα 9, 283., νὸ ἀϊθ αι. βοῃοὶ 
ἀθουβοίχε: οὐ τ ΘΥΘ ΡΟΣ 6᾽Ὸ5, αἀδ6. ζαϊύ 

ΔΌΞααΘ ταϊ οτοογάϊδ, Τα. (ἌΌΟΥ ἀϊ6., 50 ἴῃ 

Ὀπρπδάθη ψᾶγ΄. θὸν αούμο σι] υἹ6}]. 
πΘροι τὸν πη τὴν βϑὶπ πϑαΐτγ. ρ]αγ. (Ὑ9]. 
1 Ο. 7, 28). 16 βοῦν. πϑαίγα βἰηα 6] θοῦ : 
0  η  .δν ἡ ΟΡΈ ΙΘ. ἃ. ΞΞ 
20: δη, αὐτοῖς ΞΑΌν, ἢ. ΒΟΙρ. --- ἐπάϊΐ: 
ἐχεῖ, τθὶ, αἴ5ὸ ἐμαῦν ἢ ἐχεῖ ἔβη! ἔ απᾶ Οἴδὰ 
{, 10., ΤσοΠΔΟΒ ἀθὲ αοὐδμο οἴξοη- 

ΔΙ αππιϊύνο! θᾶ ἀροτνγβούχὺ δύ 
(χληϑ. χαὶ αὐτοὶ υἱοὶ ϑ. ζ.), ποιὸ ἀδίβ 
ΕΓ ἐχεῖγοι ρϑίθεοῃ. οὐδ ἃ ἄθῃιὶ νοῦς 
ΒοΙρΘμοπάθη αὐτοῖς (45. οβεποὶπ Βα ΐρ 
[6 10), 1.05. αὐτοὶ ρϑηῃηοιηιηθη Ὠδίίο. --- 
21: Η. Ἡϑϑαΐαπ5.ΞΞΞ 29. 10, 16. 20., ἀᾶραρθῃ 
Ἐβαοὲας 15, 12 (7ο16}.). 4. 12, 41. εἰο. 
-- Η. σνδέοτίι (ἀὰ5 συσοϊξθ 6 σαὶ]ὺ υ]6]]. 
ἄθῃι ἀἰμυΐαϑβ Ὁ οἄθι 5ύ. σγθὶ, πὶ 4. 10, 
20. 11, 83. εοἰο. ---, ᾿ 29: ἡάϊνα: Ἰ)αἰϊν, 

᾿ 8 τη }5. Βιἰοϊέϊι αν τοὶ 1) αὐ. : ΜῈ. 47, 40. 
ποθ ΘΕΟΣ 14 4 5. 54.5. Τὴ ὃ, 
95. Θι ϑθ. ὐ ΡηΣ 9. ᾿Ξ ας 10:10. 
ΠΥ πὸ, τοῖν ῬΑ δ 5 4 οὐ 0 89 
(4, 217.. ππδοϑεττηῦ). 2 Τα 4, 13.; δ1- 
ἰξίδανβ.: ὃ Ο. 4, 9: 1 1}ν.8; 1..-Ξ-...80: 
Η. Πῦυο. ---- Ἡ. Ὁ]. σαζαιιδοὶ, σὶθ 1 Ὁ. 1, 
θητ θ θδν νϑὶ 8.41: 4. 
11. --- 82: ωρέδτε 17. --- ιιδ υαίγ [υαηὶ 
υτέδαϊ8 : πᾶτα]. ἰώϊ δ άτλη, υἱέδεἢ σαγαίἢ- 
ξοΐη5 (51). ---ὄ ἀὼ Ξε δὲ :1,. 4, 11.. θ, 48. 
-- 88: ΗΠ. 5αἰαινὀ)απαβ, ουὺν. ψὶθ (ὰ 
ἐἑάτι)απας (10, ὅ ), μὰ ἰἀιδ)γαπας (11, 20.), 
οὐδοῦ (ὼ σ αἰάαιδ͵)απαάς (10, 11. 4.). ὙΠ]. 
ἀωκως (απίον ἃ. ΒΗ. Βιϊθίθ), ἑαέμδιἢς (1 6. 
ὦ, 20.}),. πϑρϑηῃ σαϊζαϊ θές (1: Ο. {, 18. 21). 
γεὶ. ἰοίξαη, (1 Ο. 10, 33.) Ζὰ «ϑαίθίξαη. 

10. 1: (κα γταϊμεὶβ υἱίζα, ἡ μὲν εὐδ. 
(ΤοΠ ΟΞ 9 αταϊ]ε5). - δὲ ἔπδ - ὑπὲρ 
αὐτῶν α. τοῦ ᾿Ισραήλ. --- ἄτι παοϊηάϊ: 

. ἔστιν (ύ, [10) εἧς σ΄. ----- ἐάν). ἐπὸ.: 
ἀνὰ α. ταῦτα. --- ἐζάϊ: αὐτῇ α. αὐτοῖς. 
-- 17: τ εἰδίϊωπαη, ὦν ἀγαγεῖν (τ6- 
γορ8 76): ἃ. ΒΕ. ... 770. γὰβ Ο. ὠζαγ7, Τι. 
ΒΟ ὈΘίβου εϑ }α 77 ὅτι (50. εϑ Οὐ) αν 9) ἀθα- 
ἰθύθ. Ομ θυ] 10) ̓ αγ) θη (τον δ 8), ἃρ3. 
Βογῦμ, Πουῖδη, ΔΠ4. ΒΘ ΓΘ : ροίῃ. Πδ 278. 
Οάδγ βἰβιηὺ ἀ7ο (αἰακ)δ, ἐϑει1.7}6) Ἱ Ἴ --- 9: 
ἴέμιε, Ἡ. αἽ 50. ἴα. -- Η. ὠγγαϊδέάαι ἐ]ναΐηι. 
- 10: Παίνεδ, καρδία 50. καρδίᾳ, εοτάο ; 
ἀλποὺ σαϊάκδοϊέῃ 50. πιστεύεται, ὁτϑαϊξατ. 
- Η. σαγαϊηεαϊζέ. --- 11: Η. ἐπαία 
φαριοίτί, 50. ἐᾷ. σαιιδιϊαφ (10, 117.) οἄδγ 
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ἐμαί εὲ σαπιδίζε ὃ [ἐ (γρ]. 10, 16) οἀθν ἐδ. 
σαηιδιὶ (ἡ γραφὴ) ἐπ(ατεῖ), ὅτι Ἐ... Βα. 
δά). -- 12: Τιμαάαϊάνι 1. Κρδξὶδ : ὈῈ. 
Ἰουδαίῳ χ. ἕλληγνι. --- Ἡ. Ὁ]. βαηια : γϑ]. 
206. 13,11. Ἐ.6, 9::}}}},.8, θ. Ξῷ 49. 
απαϊπαλεϊεῖι δὲ ἃ ὦ, Ὁ]. ἐπικαλέσηται: γρ]. 
ἀ, 14, :-. 145 ἘΠ. αν -Ξ 2172] Τῆσ, 
ρα: Ο. Τῆαιι: 5. ἢ, 8. οἔς. --- Οπ τὶ Πάει, 
Χριστοῦ ΒΟΒΕ .. ἀοέν, ϑεοῦ ΞΑΙΥΚ. 
Ββάδ: 1)61 Ομυ Ὁ, ἢ. ἀρ ΗΙ]. ἃ. “1}}} 1,8. 
σϑ!ρὺ πίββθη. --- 18: γαϊμεῖς ([. ἘΘρ. 
Βαυῇ...), Ζὰ Απέδηρθ 465 ϑαῦζθβ, ψ16 εἴμ 
7. 9,30. βἔο. -- απαΐη: Ἡ. 5681 δϑυ] βοῇ θη, 
ψὶθ απαΐϑβι 8, ποτδὰβ Ο. απαδὶς, Τ,ὅ. ἀπά- 
κῃ (Π) τηδομίθ. «παθὲβ, ποτα. [.. 1, 99, 
1. Ἰϑρ σοι 1 ΒΗ 9.}9: τον 
1 5" μα δυδοοι 3 ΠΟ γερο. 1 5: 
οἰ οθλ δ. πε 00: βοπτόνος 
ΟΡ: Μα. 18, 27.; απάγα, ἃ. [.: 5κ. ὃ, 4. 
-- 49: μη, πρωτος, ῬΥϊπηὰ5 Υ.; 
ΡΥΪπλα τα Υ. -- Η. ὑπουϊιεἰυϊιαοηιξαεμίμάα: 
βϑίζίθ τηδῃ ἔμ -- μαῖα δι, 50. Ἃ6 16. ἔῃ 

(ἐπὶ); αἰ5οὸ ψο}] (ἱθ ΒΕ. 9, 85. οὖν ἐϊειδ6) 
ΠΡ οΥ τη ἐπέμάα (οα6Υ ἡ ὁ -ἐέμαία πὶθ τῖ- 
γιαπεισοὶ ὃ, 40. 20. 3); ΟὟ ΔΌΘΙ ἀδπῃ τρ}- 

ἐπϊμα 5 οἄϑυ τρἐϊλια ὁ ὁ ἸΊΘ5 65. ψ]8 τοῦ- 
ἐπϊυνδηι (πὶο ἐπὶ μαόηι, ἔϑγνεσιν: 1, 9. 
12. 11, 11.) νἱάοηβρυϊομῦ ἔϑγεν (δυοἢ 
ὅ Μοί. 852, 21.) αμὰ ἄδπὶ 800. ὅν ἐμέμα 
(ἐπὶ ἔϑγει). 

11,1: Ἡ. πιαπαρσοίη, βοὶπαγηηα, λαὸν 
τον, ἘΝ Σ θ86 Ἔσο ἐθἸα ον ταὶς (5. ζὰ 
Ν. 6, 10. 66.) ἰδὺ ποὺ ρϑμθὶῦ ἀπα ρ6- 
ΠοΙΐθη, 50 συθηΐο πτ]6 θ6ὶ αήγἐδοῖγ αὶ τὐηι αν ὦ 
σαγα8 (ὦ 6. ὅ, 1.); οἄον ἰδὺ αΥὸ) ὁ 8. τὐυ- 
ως (Ε. 1, 14.) ἀπά ηνονί ὴ8. ηιϑῖη ὦ 8 
(Ε. 6, 19. Β.) δύσῃ ([οἹοθοϊίτηυβ Ὁ ΑἾβο 
ον. ψζξα (οἰμαηύηια, οὐο ηιαπασθίη 
βϑῖη α ἡ νυϊβοϊ)αὶ ΟάθΓ, ψὰβ 8]]6η ΤΠομύ 
Ῥυϊησύ, οἴη Ο]ΟΞΒΘ ἈΠ ΠΔΠΠῚΘ ἴῃ ΕΌΙΡΘ ἄδθυ 
ΟΥΊΘ ΟΠ. ΠοΡρθ]!θβατύ λαὸν ἀαπὰ τὴν κλη- 
ρονομέαν (6ρῊΙ!.. .), 6] 6 Π65 ἸϑὐζΖ- 
ἴδτϑ ὟὟα. βἐδὺβ ἀυτοῃ ἀγδὲ σιθῦ, ποζὰ (οἴ- 
πιαππα μαίδυ, πὶ πιαπασοῖη, (λαὸν) μεΐ- 
πότ απὰ Αβιδαν ἀθῃ 1)80. γϑυ]αηρὺ 
(1 Τὰ. 4, 19.). Π.αἵβ Πορρϑι μη βου θα 
(οάδν - Τοχίθ) νουϊᾶρθη, ἀᾶνοῃ Ζοαρὺ 1 (. 
13,:3... οι 1: 14...20: πα αἷ9 Ὁηξοε- 
ΒΟΒυ Ὁ σὰ 1 Ο. οἷο. --- 11 : ΗἩ. ηιββαάε- 
ἀανυαγί (ναγέ, ἔ. τα αὐ. ἃ. 1..) : γὙἱ6]]. 
βύδῃ ἃ ηυϊϑϑαα δα α σαγῖβἐ5 θοἰβδυητηθη (Α.1)). 
πϑ ἄω ἔπ αἴ). ὃν. (ΞΞ.10, 19. 11, 14.}: 5. 
ΡΗ]. 4, 10. 5Κ. 2, 20. ---ὀ 12: ῥαίγυ ἅτ 

ππᾶ ἐμέμα ὃ ηι.- 5. 1δ. ἃ. σὰ 4. 8, 834. εἰο. 
- 14: Εἰ μπυάΐνα, Εἴ πως, [Ἰ φὰο τιοᾺο, 
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-- 18: σαδοὶ (χαταλλαγη: σα τότ 
2 Ὁ. ὅ, 18. 19.) γαζηϊνυάτι8 : 5. 12. υπᾶ σὰ 
ὅ.8, 84. οο. -- 15: Η. λυαβ: ἢυδ 
1 ϑ9..}Μ6. 8,395. Β δῖ ἀπο 11 1...--- 
ἼῸΞ ἜΣ τΤηαπαοὶ, Εἰ δὲ (-ἰ γὰρ: 5. 21). 
γι]. 6. 4, 7. 1. 8, 40. --- 17: υἱζἰε)οὶβ 
ἝΞ 24); νἱθ αἰδοῖ 1. 8, 4. -- Ἡ. 
ναι ϑδέα.: 5. 18. --- 18: Η. λυόρ. --- 
Η. απ ϑέαηϑ. 5. 19. αΠὲδε (8.2 Θ.]Οβ 61). 
- Η. ἐΐο ναι (611 (ὁ ναϊγέδ ἴο]6 0). 
-- δαί» ἐτῇ, ἔ. ἴτὰ α΄. αἃ. 1,. --- 20: σα- 
βέοβέ Ἡ. --- 21: ἠἡγεϊα)άϊ, Ξ. φεισηται. 
--- 22: ΗΠ. λναξβεῖη, σαγαϊμέα σι, 
Ὁ]. ἀποτομία("). --- Η. αὐδμέϊαν (65 σομύ 
ψΟΥΠ 61) 5ὺ. αἰξμέϊάτω- πὶ 1 Ο. 7, 14. 15, 
29, ΤοΟῖ 5. αὐμέπαη Τ,. θ, 24. --- 24: 
Ἡ. ἐπὶ8 υἱϊεΠοὶς (5. 17) 50. υἱζΠοῖ 5 (υἱϊε}.- 
715), πὶθ Ε. θ, 10. ἐλῖβ ὠη δοθέν Ὁ ---- Ἡ. 

ἤμέγιδσαηβ. 11. τηέγιδοίίῃθ. ὙΩ]. τι8- 
φασφαηπς Μα. ἴ, 80, {ὶθ ὠϑβυτηνανι8), ἈΌΘΥ 
πἰομύ σασσίί!5 (5. Μύ. 8, 11). Υ]. τ8- 
ζωμξαη5 (Λῖο. 1, 10.), νάϊπαμπς (Β. ζ, 24). 
- σόάαπα ἀπκ|ὰν (Ὁ. 1ὰ5 σειααηα). ---- 
2 : τὐυυδὶ αγ8 ὙΘΥΘΘΞΒΘ ἢ σΌΤῚ ΘΟΠΙΘΙ ΘΙ, 

861 Ὁ 10... Ο.1,38. 1 ΤᾺ. 4, 18. - 
ἕηῃ ἕφυϊξ, ἐν ἑαυτοῖς, Ὁ]. ἑαυτοῖς α. πρὸς 
ἑαυτούς. --- Ἡ. Ὁ]. ἀαινι οἱ μιωμιαία: 5. 2 
ΟΡ ΤΆ; ὃ. 0: ἄὼ αὐναπά)αη, 
ΕΑ. ᾿ὸὐϑούδέιμαι -- 80: δέδ πιρ, νῦν 
δὲ α. νυνί δὲ: 5. χὰ 7,0. -- 959: Ηΐοῖ ἢ. 
ΠΔΟἢ παπαιπφοῖηβ ἀον ΝΙ. Ἡ. Ζυοὶ ϑϑιίθῃ, 
ἌΒ6Υ αἴ ΨΥ. ροϑιὺ Ὀἰ5 12, ὅ. -- Τύωρτέπα: 
Ὡ βάϑος: 5.1,. θ, 20. ἐξ τ ρρδο ει πωι- 
ἀυσονβ πλ. Χαὺ ο. Ἐ,.....ὄ Ὧ8 γε --- 
οὔπα χαΐὺ. ---- Η. τῳητλιδδρτίϊοα α : 65. βίδηά 
ΨΌὨ] εὐγυιυ85 ριἰἰοα ο εἶπα, (Ξῦ. - ὁ8. ϑἴη). 1) οὔτ 
ον δομτθιθον ἀδοηύθ δη ἐγ. ἔσνιιδ ἢρυ ἐδ }.8 
ἀπο 9 Ὁ. 9.1 (ἀνεχϑδιήγητος, ᾿πΠ6 Π87- 
Τ801115). ---- ἔηιηια (αὐτοῦ) : 5. πὰ 4. 8, 34. 
οἴο. --- 9; Η. γηώπα. .. 7, 806 πιομῦ 
Πδαπι ἔν ἡηιδσο γγασαΐ. --- 9508: δηι- 
πη, ΞΞΞ Ἐ!. 8, 21. Α. ---- ἀΐναμι. 5. Μί. θ, 

18. οἰο. ᾽ 
12,1: (μι ἃ Ἡ. -- 2: Νὲ, Καὶ μὴ. 

-- τηηιάϊα) ἀϊ ἐ ἢ (ἀϊο Ἡ. νουϊοῦχὺ : 5Β. με- 
ταμορφοῦσϑεα. συσχηματίζεσϑε, ἃ. ἀδτν. 
-σϑαι): 65. ἴδῃ] ἐσυΐβ, 485 ἔγ6}}. νόυμου- 
βού. Ὑρ!. Β.. 12, 9. 26. 4, 106. ΟἹ. 8, 
10. Ε. 4, 28. --- απαρηϊο)ι]άϊ, τῇ ἀνα- 
χαιγώσει,, ν. πὶ πονϊξαΐβ : 8150 α ἡ ὦ Ἡΐιι- 
7.εάϊ τὶς ἔα τυϊει)ἐμάϊ, ἐν χαινότητι Ἐ. 
{, θ. ἢ Τοῦ απαρίμ)ωη Ἐ, 4, 23. -- Η. 
ατι αἰδῖο (5ι. 7γα1}}718), ττὰβ 1. βοποῃ 
οὐκαπηίθ. --- σαζίμμαη -ἰ- ὑμᾶς. --- νὰ 

. υἵΐα, τέ (γρ]. Ε. 4, θ.1.. 17, 81}: 68 

ΒΟΜ. 11, 15. --- 13, 14. 

ἔο]ρὺ 8 17αἱ (ἀδ5 πὶ ΟΥ. 816) ; ἄοοῖ δίῃ 
σόεϊι δίς. ----ἰ 8: σις -- ϑεοῦ ἴῃ 1... 
ΤΈΡΠ. Αὐρ. --- ὅ: Η. απέπαν ] «πέπανϑ Ἱ 
ΟὗΟΘΥ Ὁ]. ἀϊμηῆν. απίπαγὶβ Ὁ 5. Ε.. 4ά, 258. 
ῬΗ]2,.3.1 1ἥὲ..ὅ;.11..-- ΒΗ ας 
ϑυογοθῖη, (Ῥ νρ]. αἰαδγιν 5, αἰαΐμαγϑα, 
αἰαπιαηηια, ΑἸΑγὶθα5). Οὐ. σδγ ἄϊγ (υδγ θέρη, 
αϊη γα) ον, Ὁ ---- 8-4, ὅ. ἴῃ ἄθη Ν. Ἡ., 
49 11315. δ δύῃ. 1π| ἢ ἮΝ ΈΓ ΞΕ 9Ὲ 
Η. “ιταίδυα ... βαπάαης (ΕῸ, μεδσουγ-- 
τες). - σδααηια - Β.. 10, 16. ἐμεωέ]ι. --- 
10: Η. ὀγοίμν ὦ μου : 1 ΤῊ. 4, 9. δγοίῇ- 
γεζιθοη. --- Ἡ. πεν: ὁ ΤΊ. 3, 8. τὴι- 
ηυϊἰα)άϊ: δα. πυϊέ τ. --ὀ 4111: ἡγηάιγι, 
τῷ κυρίῳ απὰ χαΐρῳ (ἀπο 1.ι.). --- 
14: ἐσυΐδ, ς. ὑμᾶς. -- 16: Μηαϊῃ)αν- 
ααηϑ ταῖῦ ἐμαέα τα. πακμϊέμα . κομδὺ Π) ϑέϊν. 
--- ναϊνιπάϊε,. 1 Ὁ. 1, ὅ8. (ΛΑ) ναΐϊυεμῃ. 
-- 17: Μι ἕη. απαυαίγ)α σιί5 Ὅ6- 
οἷπηὺ ἀδ5 . Βτομβύ. (05 18, ὅ). --- 18: 
Ψαθάϊ πιασὲὶ υαΐγέμαη, Μο. 18, 22. Ζαδάι 
ηιαϊιέθὶψ {Π)ϊ. -ττ- ἱ8 ἑσυΐβ: τὸ ἐξ ὑμῶν, 
αυοά 6Χχ νοῦἱβ οἱ. ---ὀ 19: ζωδαηβ. 5." 
20 7 ΡΤ ΡΒ ΟὟ. 
- Μ. ἐδεαΐάαι,, ὙΥ. ἰοϊέαϊάαι - ἔ, ἴτὰ τ. 
απ. 1,. -- 20: Μ. μιαΐ, Ὗ-.- ππαᾶ..--- τ ἢ 

)αϑάϊ, Ὁ]. ἐὰν. --- 21: αἡ (ὑπὸ) ... αἡ 
(Α. ἐν, Βα. ἀπὸ). 

13,1: ἤγαηι, ὑπὸ α. ἀπὸ. ---- ἐπ υἱ- 
“ωπάδηα (ναϊαμ η)α), αἱ οὖσαι (ἐξουσίαι 
ΞΌΕΜ.ἴγε. -..), φαδ6 δαΐθη [πηΐ: 5. 9, 2ὅ. 
--ὀ 2: ΕΣ ἍΜ: 9. 90. μο δε. --- 
ίδαηδ [ΐ5, ἱρ ΠῚ, νθδεαο ΠῚ ΠΡ Ὁ 
--͵ 4: Η1 λαΐν αι. --- δ: οιγπκοιε)αϊεῆ, 
ἀνάγχηα. ἀνάγκη, ὑποτάσσεσϑαια. ὑπο-- 
τασσεσϑε, πϑορ[Πταύθ [θα] οἰδοίθ. -- 
Ἡϊοιηϊῦ οηἀοὺ ἀὰ5 χζνγοιέα Βυοηβῦ. σνοῃ ὟΥ. 
- 6: ἐμπαηῖα [ἰδίμη, εἰς ἃ. τ., 4150 ὅη 
οὔον μηαὰ ὧν ἐΐι. Ἴ ---- ἐμαηιηιθὶ.. ἐπαηιηιοὶ 
(ιίαης [γιέ ἢ, οάον μζιζι! ἢ) τῶ .. τῷ. 
-- 8: ὑεωίαης Π)άϊι: 5. Μι. θ, 12, -- 
(ὑσυΐ8) ηυὶ [ὁ πὶθ α. ὅ, 460. (μη18) πεῖ 0. 
- ηυἱγὁ » ἤθει, ἀλλ. ἀγαπᾶν, «7. γεν. 
ΤΈΡΙ.... ἀγαπ. ἀλλ. ---ὀ 9: ἐ)ιαηιηια. 
ἐπαπαππα, ἐν τῷ λ. τούτῳ, Ὁ]. ἐν τῷ α. νἹ. 
τῷ α. ἔ. ρϑπΖ. -- ιὃ: ϊαίμυα φέῇῃ- 
υἱριαΠ]ένι8, τῷ λ., Ῥχιοχίπιὶ: ὃς: σὰ δι 8; 96- 
εξ ς ς ΠΣ τον αὐεἠ λῶν εἰδότες, Ἐα. ἰδόν- 
τες. --- 12: μδυαίγραπι, ΕΞ. ἀπο- 
βαλόμεϑα. --- 18: σαδαύγαηι: 5. α. ὅ, 
21. --- αἀγνεσκαηποῖηι (πἰοιὺ αν ασλαηιοδῖηι 
πο. αγισκαηιοίηι. 5. α. ὅ, 21. --- 14: 
φσαπαπιδέ, (Ἰυΐ8) ταῖῦ Πθᾶῦ. Ξξξ Ἐ. 4, 94. 
ΘΙ. 8,..10.. τοῖ Ασοῦ ἘΠ’ 6... 10]. 5: 195. 
γ81. γαναβ)αη 18, 12. 



ἘΟΜ. 14, 8. --- 1 ΘΟΕ. 6, 1. 

14,8: Η. γηαζινῖ. ----ὀ 4: πιαλιέοϊρ8 
ἀμ; ἅ}ε, Φ1 Τάτ. δυνατὸς γάρ ἔστιν, 
ῈῈ.Β δ . ΟἸγ. δυνατὸς γὰρ, ΑΒΟΘΕΑ. 
δυνατεῖ γὰρ. --- Ἡ. σαβίοίπαηαη : νρ]. 
1 ΤῊ. 2, 17: σαάϊηαπάϊαάϊ. --- ὅ᾽.: ἩϊΐϊοΥ 
Ῥτϊοιὺ αἷθ ΝΜ. Ἡ. ἂν. -- 9. νἱ8 1ὅ, 18. 
ΠῸΣ ἰπ ὝὟ. -- εἰϑρίδιίῃ, ΒΗΕΆΑ... Ομ. 

ἀποϑώσει, ἃ. ἅνν. δώσει. --- (4: 7ασ 
φαϊγάμα. .. υἱβαγε ΘΥΙΪΟβΟμθα ἀπ ἃθῦρο- 
ρου θη. Ο0υα εἰ 12, 2. ἔνα. ---  ἱμαΐγ ἢ Νὰ 
᾿)δδ.,. «Ο.ὕ.. δὲ ἑαυτοῦ, 4. ἅδε. αὐτοῦ. 
- 15: πὲ πεν (Ὁ]. μὴ, π0}1) ΞΞ- 20. --- 
7ἀϊπαηιθια φσομῦτ χὰ ἡηαξυϊ τ) άϊ8, 
ἐἰλϑόῦνα ορνρ χὰ ἡτιαέα. Υ]. 10. 7,10. 
οἰο. -“- : φῆ αν, ΒΕΕΑ. - ἡμῶν, ἃ. 
ἀθγυ. εὐὐτϑαι ἘΞ ἀν. τ  } φαναίνιῖ) ὙΠ: ΞΞ 
20: Η. πεν. 5. 1. 

1ὅ, ὅ: 1δμὰε Ὑ΄., Ιόμια Μ. --- Ὑ: ὃΖ- 
υἷβ, ὑμᾶς, ΞΒΏ. ... ἀ᾽ δοίμ. Πὰν... ἡμᾶς. 
.---ἔ 8: το ον: γεγενῆσϑαι οὗοΥ 
Φεμέαθαινε . ΑΓ Οὐ 10.1.2. Ὁ. 1), θὲ ἃ 
ΤῊ. 4, 18. Ἡ. 11, 9. ---- δύηιαϊεϊς (80 1165) 
[6]. --- 9: ἡηάτρ)α, κύριε ἴὰχ 2ὅ Ἠάξοἢν. 
εἰς. ---ὀ 1{{: λαφ)άϊπα, ᾿πρρεννπΌ σαν 
υηά ἐπαινέσατε (πα:) απ ἔ]πα 3). - 
12: γοϊκίηδέῃ, ἄρχειν (ἄρχην 6), το- 
σου: οὐ γϑίζίηο ὁ ἢ ἑυάοηι 

106. 21-24. δὰ5 ΝΜ. --- 21: Η. ἴα 550. 
--- 22: Η. 7φγέϊζιϑ 50. Ταίνεζιιδ. ---- 24: 
Ἡ. ηυΐέΐ, αἰηνΐη, ᾿συαγανιηνα πὶ α. θ, 18. 
--᾿ 258-27. ἔδμϊδη τὶ Κα... ; Απάγθ γϑὺ- 

βϑρέζϑθῃ βδἰθ β8ὴ 14, 23. 
Τὺ ουβο τ δὰβ στ οῖθη ἨΔ ἀβοῦτ.: 

γῈ]. 14, 1. απ ΤΠπύουβο τυ ππΐου 1 ΟοΥ. 

1 ΟΟΚΒΙΝΤΗΕΕΞΜ. 
ΤΟ ουβοιυιο: Πρὸς Κορινϑίους (ἄρ- 

χεται) ἃ οἰε. 
1,12: Αραυύϊδη5: 5. 4ά,θ.α. 4. 10, 22. 

- ΗΠ. αὐξααϊϊεξῃς ἐ5έ. ἐδαῖ. ἴπ -ὖἐῆ8 81 
δαὶ σίοθηρ τοὶ ἴ5 ὑπέρ (ἄοοῖι βἰθμὺ ὁ 
Χριςος), οὔθγ ν 61} ἡγῇ (ἐάτιϑ σου Πουρί θη. 
γι]. 23. ---ὀ 1δ: ἀωιριαδά)ώι, ἐβάπτι- 
σα (πὶο 14), ἐβαπτίσϑην ἀπά ἐβαπτίοσ- 
θήτει κι τῦ:-- ὅδ: ἤζ ἔτ ἴὰὰ ατ. αἴ). 
- ἀάμρῖάα εὐ μέϑς . ἀἀιιρΙ 64} ἄτι 
(ἐβάπτισαλ : 5. --- Ἧι σαααινβαη8 
(οἶχον, οὐκυρτι ΕΣ ἀδομέύθο ἔγάπον σψα- 
ἀαύγ ἀπ8, αἴθ Ζὰγ 56] ρθη ΤῊ οἰ μβοῃσχοιίθη 
(τἱθ σἂ-(Ὁ}}0, σο-θθάάρθο, ρδ-ίατγίθο, ρὶ- 
πὸΐο, σ8-]ά1 078, Κα-Ππᾶδο οο.), οἄϑτ σα- 
7μκαηβ (2 Ο. 6, 14.); ὈΘΒΒΘΥ ΟΠ] σοῃ 
αὐιξαη πὰ ἀαύϊεἐθ σομοτίρ. --- ἐπαίέα ατ- 
πα Ὁ θα. ΟΕ 0 ΡΒ]. 8... 
4, 8. 2 ΤῊ. 8,1. --- κὲ νάϊέ οἱ, οὐκ οἶδα 
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εἰ. --- 21: Η. ηἰιυζιωυπαίάα, γογ- 
ΒΟΒΤΙΘΌΘΙ Θηὗνγ. 8ύ. πὐ τ} λιάϊάα οαθτ 
«νιν άϊαα (σα εὐ ἰριυγυγιινιαἶ8 ἃ. τὐνι υδγαηι, 
«υδγγανι, -τἈ γι μγαη, σα-ιηἰδα)αη). --- 
σμίμα, τῷ ϑεῷ Βα, ἃ. ὕντ. ὁ ϑεὸς. --- 
28: 16 (ω, Χριστὸν (ΟὨτήξασι Ιοίαμα; ΗΙ]. 
ΟΥ.): 5. 13. - 26: Η. Ὁ]. λαπάμισο ταὶῦ 
Ηδαμη ἀδύπδος., ἄοοῃ Κοὶπθ ὥΡῸΓ στοὰ 
Βυομδίδθϑῃ : 5. Ν. 9, 30. οἷο. 

4, 9: Η. 7) αν γῖν 6: νρὶ]. 7, 17. --- 
Η. λυαγ)αηιηιδῖ, (ΞΞ ὅ, 17.), πίομῦ Ο᾽5 
ἔγάμουθβ ἤναν)7ὲιηνηιδ],. --- Θ: ἫΝ Α|- 
ἐδαη (65 σϑμῦ σιέ ἢ ὦ σου 61). --- Η. ἐβαΐγἢι 
φαίοῖξο ἡ ἀα. --- 7: (νὰ κυὲ πδηιοῖβ, ὡς 
μὴ λαβών : γρ]. 1.. 10, 1. οἱ ἀϊϑεαμί δαὶ, 
ὡς διασχορπίζων. --- 9: ἐμοὶ, «Ὁ ΕΦ.... 
ὅτι. τ 10: ἀναϊζάξ, ἰοὺ ἀναϊαης ΡΥ 
πἰοῃὺ γοοδύ.). --- Ἡ. 7γοαᾷ(α!ῖ).... μπδυό- 
γ(αϊ). Μὶὺ »οά.... ἔθη! ὅν Ομ γι (τοὶ 
ΜΘ ΡΘἢ 465 γον που ϑμοπάθη ἔῃ, Ολυὶ άιι8). 
Ἐπι πα γυναι. Εὐβονν ΕΣ τα τοι Τὰ (5..8}. 
-- 411: Ε. μιισγϊααὶ - 5. 4. θ, 80, 

ὅ, 4: Ἡ. βαπιαίῃ γ α σασφαηάασηι.: τ]. 
ἡ, ὅ. μιωναΐῃ  αναπά)αϊέη. --α ὅ : τοι- 
μιυϊεῖη, τῷ σαταγᾷ: 7, ὅ. βαΐαηα. ---- 
1: Ἡ. ωδληαϊηπαλέ. οαῦν. ὠϑηγάϊη- 
7 αἰ, οἁ. εὐϑμγάϊη ὁ ἐ{,, σὶρ θ. σαδοὶ ολἢ, 
Υρ]. ἀάρβσϑη ϑ. --ὀ 7: πὐ)ῖ8 : γὙρ]. πα- 
υἷβ ἃ. πάτι8, 7.618, ἤ"οϊαΐδ απιὰ γγϊ)οϊ οἰο. 
- ὡηδοὶ ) δα άν σοὶ ὐδοὶ 7 η, ἀδρθσθα 
θ. σαδεὶ οὐ σοὰ σαδοὶ αν. Κ᾽ 6]. αὐἢ- 
7, Πάει8) 8: μη(δἰοίηβ, πο-- 

γηρίας, ΕΑ. ποργείας, δ. Ὀ614685. -- 9ι: 
πὲ ὀίαπαάϊε ἔφυϊδ : 5. 11. πὲ δίαπάαη. --- 
40: Νὲ, οὐ (ΞΞ Καὶ οὐ 5.) πάντως ἐς 
46, ΟΠΏΠΪΠ0). -- γα. καὶ ΑΒΟΡΕΑ. 
ἀρ, ἢ ΞΌ Εν. γι ΟΥ. Ομγ. Τμάσί. Πὰς. -- 

ἐΐαη τ τι, ἄρα: 5. δ, 14. Α. -- 11: ΤΠ 
γῖν {(άϊ, ΞΌΡΕ.ἕ, ὁ τ. ΤΠ ρμ.Ο6ο. Νυνὶ δὲ, 
ἈΒΕΟῦν: - Νὺν δὲν εν 6- 4..9; Ἐὶ. ὁ .6: 
εἴα. -- ΑΓ ΎΡΙΝ ἡζυὲβ --: 9. --- Η. παηι- 
ηὐὰ 8 σὶρ σαυθὶπάϊ ἃ 5 (ἴ, 14.), σαΐξμὶ- 
νάϊας (Τ, 15.), φαϊαε δα π.- φαίαι δι} 
(, 18.). --- “άϊ, ἢ, «ἅε. ... ἤ. ----8Η. 
7αϊμιιζγῖάς, ἀνάθου ΒΟ μτϑθθη, ΟΠ 8 
αὐεἸι τι. --- Ἡ. νι πυϊέϊηπαζ) απ : μηδὲ, 
Ε6. μήτε, Α. μὴ. --ἰ 12: Η. Ὁ]. να 
τυ (μἅπι]. ζαγα Ἱ 5. ὅ. 10, 18. οἰο.) --- 
7αἢ ἐμαηβ. χαὶ 4... [γτρ.[1ὰν. ΟΕ. 
Τμάτὺ ΤᾺΡΒ.Οθ6ο., ἢ. ΑΒΟΕΑ... 1δ.ν.οορύ. 
Δυγ. ΟἼγ. . .. (4150 ηνὲβ ἐπμανϑ Ἱ νρ]. ΜΙ. 18, 
69. Μο. 1, 24). -- 18: μι, ξριγεῖ 
α. χρέγει. --- ἡβαπα, τὸν α. τὸ. 

6,1: πόγαη, κρίνεσθαι, ν. γπαϊοδτ ἃ. 
ἠπαάϊοδγο. 

40 ἃ 
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Φ, ὅ: απαρηια) ἀὐεἶι : 5. 1.. 8, 14. νρ]. 

Μο. 10, 19. Θαίζαγηϊς (1 Τῆι. θ, 5.) 
βυθῃὺ ἃπάθυβ. --- αμίαη 7αἢι: τὴ νηστείᾳ 
καὶ Ὁ]. «4... γε ΟὨτ. Τματὺ. Ογγν. ΤΏρΡΉ. --- 
μυδ μυοϊϊδ. 5. 1 Ο. 10, 7. 16, 80. -- Η. 
ὀδίάαη: 5. Ἀ. 9, ὃ. οἷο. --- κωπαΐ σα- 
ναπά)άϊεϊι, ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησϑε υπὰ 
-εοϑὲ ςΚ. Τμανῦ, ἹῬΠΡΕ.,. ΣΕΥ. ἥτε. -- 

7: ἴω, δὲ α. γὰρ: 5. 11, 81. --- δ, ὡς 
2 τ δ ({- ν. Ὁ 71)}-.5: 9; ὅν “τῷ ῦ 8 ἰχις ΘΌᾺ 
0... Τμάτυ ΤΏρΡΗ.Οθ6ο. ἔστιν. --- ὑπο Ε 
“0. 1. οἱο..ἘΞυ δι βρη 55: 0.99, 

11,1. 10,4. --- 9: ἐωσαπαάι (. “1}} 
ἐϊωσάϊηάι) : 5. Μο. 1, 82. Μι, 27, 42. 
Απάρτβ 1. 13, 835ὅ. ---« 10: ἐπάϊηιν ἰ τ τι- 
σῦηι παζίαμηι: νρὶ]. ὅ, 10. σαΐδο ο' α Ὧι 
“ακαϊκιηδη ἃ α πὶ (14.011 5 ἰλν οὐΑϑν τα: 
ΗΒ. τ ἮΝ - δυδηάϊ : ἐς ΨΕΥ ΠὩ: 
- : Κέω, ΒΘ ἰὸν ... μένειν ΤᾺ 
ἀπονϑὲ ἃ. σασαυαίνγιπγαη, ᾿ καταλλαγῆναι, 
τὑῖθ ἡηαἰξίαη,, ἀφιέναι (τι χωρέζεσϑαι, 
{ιάϊάωαν - 10). --- Η. εὐοἰεισαϊα αἱ, οηὐν. 
ἄσγοι ἀυέη ἐὶ (10), σαγὰ ἀτάαη ὦ ἡ πἀπὰ 
μηϊο ὦ αὶ βοὶρδὺ οὐ. ἀστοῆ ἃ. [ο]ρά. 
ὦ ἡ τἠεϊιτν ον οἱ ρ οἰ ηγῦ. --- Ἡ. 7α ἢ αὖ αἢ 
(ἀνδραὴ : αὔἴη (5. 10) Ὁ αϑαηι} Ἱ --- 12: 
ὥυαϑβ ὑγόέμαν -- ὅ, 11. -- ἀϊφὲ : Δι 8) 11. 
(υὐάϊ); 5. 14, 24. -- (ὁ, αὕτη ἡ α. αὐτὴ; 
γρ]. 13. να, οὗτος α. αὐτὸς. --- πὸ ξυόη 
ΘΙ. αὐτὴν) οἹ ΘΙ ΟΠ σοτηδοιῦ ταύ ἐμαν αὐαη 
(τὸν ἄνδρα) 18, τὸ «Κ΄... (γγρ.δνν. Πὰν. 
Ομτ.Τπᾶτῦ. .. δθοῃ Ὁ]. αὐτόν. --- 18: 
ἴα: 5. 1: οἱ ἐμβαηπα αὔαρ- 5.12. --- 14: 
ζυέηε. ΤοΥ Οομο Κοῆγὺ Πίου ἀἰθ ϑεαύζ- 
βέβπηρ σοι ἀγὴρ (οἀ. ἀδελφός) α. γυγὴ 
1. “- Η. φαυεϊμαϊ α5- 5: Τρ σε. (οὐ. 
.-- ἀϊεμιπάι, ἐπεὶ ἄρα: ιν, 99:.:- 
15 : γμιάϊαάϊ (ἢ γοτΠο 1). - ΗΠ. σαῤλιὶ- 
υάϊ ἄς: 5.14.,11. -- ὠη5, ΞΒΏΕΈΕΟ... 

ἡμᾶς, ἈΟΙΚ... ὑμᾶς. -- 10: Η΄ πὸ 15: 
βαηπέ: . Με. 12, 9. 1. 18, 837. αἃ. 2 6. 7, 
8. 7. 18, 206. Μύ. ὅ, 87. --- Η. ἐδὼ (γρὶ. 
Τ,. 6, 20.) δυΐνιο γι. ---- οἱ (ὅτι)... τιαϊοὶ 
(ὅτὺ). -- ΗΠ. γαπαβ) α 8. τὐαυσοὴ ἘΠῚ - 
ΕΙ. Σαυνηέ. ---- ἐμοΐηα - 5. Μί. 8,20. Μο.4, 
ἘΠ ν19;.13:...4.4..9 1 Ἐ 96. Δ λύττα. 
ὅ, 234. --- Νὴ δὲ - τρὶ. 4, ὅ. -- ΦΑΠΝ 
ηῃιδῇ,, πἰομὺ Ο᾽5 ἔτι Πουοα. αν} φινηνηι6 7)" 
4, ὅ. --- ἀὐηυαγ)αηδῖ, (ΞΞ 10, 2.}): Ο. τὰ 
ἀϊμπυαγ)α ἐ δ].. ---- σιοί (ϑεὸς α. χύριος 
τι. ὁ χύριος ὁ ϑεόῷ). . συίῆ, ἐμεν: ἀπὰ 
χύριος). - 18: Η. Κα ΠΣ Ὁ 88. Ἐν 
ΤΠ ὁ7.5. (ΞΞ τ: 94. 951.}27.).:βπ)δηι141ι., 
οἷο. --- ηἱ ὀϊηνάϊέάϊ: [ Ἴ οὗοΥ πὴ τὰ 
ἃ άω-: γρῖ]. Β. 9, 80, 1 Ὁ. 1, 2ὅ. -- 19: 

ΘΟ ἢ.-5. -Ξ- 9. 23. 

Η. ἢ ναϊδιέ τἱ ναϊῃέβ ἴ8έ: ο1. Μο. ζ, 11. 
ΜΘμγθυθ Η. βρυίηρϑῃ σοι ἔστε» Ζὰ ἔστι. 
--Η. μυμειη)α (0].): ον ἀστοῖς απαδιιέ ᾿ 
Βογνοσρογαΐίοη  -- 20: |Ράϊ: 5. ὅ, 8. 
11. ρ)]. 24. --- 21: ζαγόβ, θη. οὔδὺ 
Ζεἰύν. ὁ --- 49: ναΐνίλπα σαζάινθδαηιηια, 
1: πιμηζς, Ρεδύϊο "5.12. 9. -ἰῷ ὼς 
ἰώτιϑ)ανι : οὐ ἐάτι οἴη’ --- 28; μῖηυΐβ 
ξυέῃ, λάβης γυναῖκα ΒΈΕΡῸ ἔρ ν, ἀπά Ὁ]. 
λάβῃς Μϑίμ., 4. ἅδε. γαμήσης, γαμήσῃ, 
γήμης. ἘΝ Γ ἰοϊβῖβ, ν᾿ δογροτὶβ, (ἐν) 
τὴ σαρκὶ: γρ]. 1. 8, 84. εἰς. -- ἐπ (να- 
ἰοῖξα Ἰο τοιοῦτοι), Μϑδμπη τἀπὰ οἰ : 
Υρ]. Β...- 9} 25: 
ϑς ἐδει!;, ΞΑ ΕΓ σὲ, ἢ. ἄθπ ὕθγ. --- 

{1: ἀμῖ;, γὰρ, οὖν, καὶ, καὶ ἀπ. οὖν. 
- Η: ἐπῖ26. --- 12: νὰ ἔ, (τορϑῆ 68 
γογίρθῃ σαϑδυαϊῖε). -- 18: ὀγόδίπαν -ἰ- 
μου ςΑΒ) ῖν, ἢ. Εὰρ ΟΥρὲ Αὐλρυ. -- Ἡ. 
ἡγυΐηυ - 01] αθηϊῦ. (σθρθη πὲ). ὙΡ]. ηυῖ- 
ἴωζε (9, 1.)., τρῦδι Ια δὲς (14. 8 πε 
20. ὅ0., ψγο ὕθουδ)}} ἔχ. 

9.40: 1 ὐρϑο σα. ς α} ἢ [85: 
65 δᾷ δηἀδθαίθῃ ἵ --- ρα αὐζι.. 
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ἀπόστολος... ἐλεύϑερος ΞΡΕΡΟ Κίς... 
ἐλεύϑερος. οὐτόσκολος, αὶ ΠΝ ἐπε 
οΠγίδέατ, πέττο 1,ὃ. πἰοῃὺβ βἰρ ς Ἐ-ἸΕΠ 
ναι ϑέυ. --- ὦ: αἰ πεάε . οὐ αἰπέπαη Ὁ 
δὲ. Ὁ. 4.. 16... 19, ΙΓ ΟΣ ΟΣ δ ῶθι 

τῆς ἔμης [ΞΞ:8)..- 8. »οὐδαν᾽ ΜΕ: 5. 
ΥΝ θ, ὃ. -- ὅ: (μα νέ, ὡς α. ὡς χαὶ: 
πὸ ὑπ ἘΣ ΜΕΝ “υξγ, ποὺ ΟἿ 

αξολίῃ. ---- υϑὐυαένῖνα: ἀδῃο γ ἐμέ. --- 
ηυϊζιξδ: 5. 8, 18. --- ἐπ 5 αὖ., τῆς π.- (-Ἐ- 
αὐτῆς, αὐτοῦ). --- 8: Η. ἤδα (6. Τράϊ): 
ἀαγοι ἀὰ5. ἔο]σοπμάθ ὁὲ σον ἢ -- δυϊέμα . 
λέγω τα. λαλῶ. ---- 9: Μιυώρηνοζ) ἐδ: Μ.. 
ἃ. . (οὐ Μαιω υαὶρ) αἱδΡ}8. ἡνάνη ἐν αὐτὸ ἢ Πα τ 
ἐνὶ Γμ(απαϊη) τα 1 Ἴτὰ. ὅ, 18. --- Η. 
ἐπ υϊομαϊάαὶ, πὰ δαΐ ἐπεὶ κανπαΐζν, (αὐιῖ»- 
άιϊ) οάον ἐπεὶ βαπάωη, (αὐι{}}) ΒΟ ἘΠ] 6556 ἢ 
Ἰδίβι. -- Η. δὲ (ΞΞ περὶ ΌΕΡα...) αὐὠῆδϑ. 
γύην ι8. αὐ 8 Ὁ αὐπίηι (ξανὰ ἅ{Ὲ ὅ) Ἱ 
-- 419: σασοϊσαϊαξδα)άιϊ,, ἃ. ἢ. σαγαϊ- 
“Μαϊάγαι. ---ἰ 420: Ἡ. γσαρσεοϊχαϊάαι... 
σασοὶσῷ αἰἀεάγαι : 5. 21. 2. -- αἷ ὧὐ 
απ έάϊ ἔ. πὶ τ. ἃ. 10. 21. ΠΡ Τὴ 
υἱέοι, Τὰν ἔνομος, ἴῃ ῬΝ 4150 ἕν υἱέδαα 
(58. 24) οἄον ἐηυϊέδε8 (ἀδ8 8 νουβούζὺ ἃ 
ΟἸγὶ [τι 8 1 ἸλοΟἢ σωΐῃ 8. ΦΌΦΚ.... ἸΘβθ ἢ 
ΔΌΘΥ ἀπο ϑεῷ ... Χριστῷ) πῖθ ὅπαῇξβ, 
μι, πέος ΤῊΣ μεγάλε, αἀπα- 

απ. αὔ]άζηιδ. ---- Η. σασοὶ σφ ατ (5. 42. 20. 
19,): ἃ. Β. σαναπαϊαθά)αιν. ---- ἐῶ: Η. 
φαφοὶ αἰἀφάγαι: 5. “1. 20. 19. -- 



{ ΘΟΕ. 9, 23. 

δυάϊυα “ιρηιανδ, πάντως (πὼς Ὧ), [τοὺς] 

πάντας, πάντα. Απιὶ Βαπᾶο εἰθμὲ σαἴΐα. 
-- 48: 7λαϊωξιίπαι. Τοῦτο, Ταῦτα 

δὲ πάντα, Πάντα δὲ. ---- αἰυασσόϊ)ὶς νοὰ 
αἰυαγσοδιὲ (15, 1.. 6. 1.,.0. 7. Ε. 1, 19. 
1 Τιι. 1, 11.), ξοηξὺ αὐυασσέϊ)δ (80 πι8]). 
τ 234: ΕἸ. γργαω (5..0..,19..11», 18. 
“φραύών»α). Οὗ τη ἡραύνγα α Ἱ ---- Ἡ. γἱπηαλεϊι, 
οὲ σαγῖηη αὐΐ 5. ὐὐηνῖ ἢ Πσὲὶβἑ αι τι. 
(260) νάὲρ πἱηιάϊηα. ΙΝ... σ ατϊ- 
δ Ευ ΘΝ. 15. {9 υθῖ5 Σὲ {2 8 .: 
μάϊ γα Πυϊυϊέϊ, φαὶ ἴῃ ἀροπ (ἢ) οοπύθη- 
αἷῦ (τὶ Ἠοτγδῦ. δ Ῥίβο 412: ααἱ Γἐπᾶ οὐ 
ορύαὐθατη ΟὈΓ 5 ΟΟΠ ὑΪ ΠΟ ΘΥΘ Ππηθύδπη.. .» 
ΔΌΒυησϊδ σϑπθῦθ δ υἱπο): 5. 1. 12, 18. 
15.538. ΙΕ Δ Ὁ ΤΟ ΟΡΙΝ: 
8, 16. Μύ. 9, 8. 23. --- αἰϊ5, α6η. πάντα 
οἄον πάντως: σἰα ΜΙ. ὅ, 34. 1 6. 18, 29. 

(ὅλως)  --- Η. σαϊπαγδίξ  οὉ (πδοι ἄθπι 
4. ἀατρὸν) σαϊπμαγϑαϊέ Ὁ αν. 4, 33. --- 
20: Λιᾶ ἴδῃ, τἄμυθηα 65. οἹϑί οι ἀδυδαΐ 
[οΙρέ. --- Η. τὐυυϊξαηηηνα 50. εὐγυυϊβϑαηιηνῶ Ὁ 
5. 10, 1. ἡ. ηὐἱέμ-υἱ(γδὲ, ἀμ. ξα-υΐδ8 οἷα. 

10, 1: υἱἱγάει (ΟΥν. οἴδαμεν δὲ, ΗΙ]. 
Δ ΒΟΡΟΙΙΩ ") -Ῥ γὰρ οἁ. δὲ. --- πω δ λον 
Ξε 1 Τὴ. 4, 18. ; ωὐυυϑίμαηδ: ὃ Ο. 1, 8 ; 5. 
ἘΚ ΕΛ Ό .3--Ξ ΕῪ .7αΐ,, Καὶ πάντες (πὶδ 
9): Ό. 6810 αἰϊώξ, 1,ὅ. δύ 65. --- 416: 

ψαυοῖδαηι, εὐλογοῦμεν! -- ὉΠ]. γἡγάνιεη, 
Χριστοῦ. - ]. 7νάιρίης, χυρέου α. Χρι- 
στοῦ. -- ᾿ἰάϊ5, ν. Ῥιὶδ (σοῖμον ΘΔ] 1061), 
ΙΕ 5) 7 τὸν επεῖα (δ). 1: : ΠῚ 
ϑ μηη.. ---- ειϊεϊ .... . 5. ΡΗΙ. Ἧ 1γ τυ 
αὐνυῖς (ἰβΙ5, καὶ τοῦ ἑνὸς ποτηρίου ὈῈ 
ἘῸ Εὐῤπύνο ἐ ΞΆΑ ΒΟν: τοῦ 19. ζυϊ- 
ἐξαην: 8. ὅ. 11, 11.1,. 1, 18. ---- ὁ φαϊζε- 
σασμάα.. : τϑμαϊοὶ γαϊε σὰν Μαΐγαάα - εἴ- 
ϑωώλον ... εἰδωλόϑυτον, εἰδωλόϑυτον 

εἴδωλον, εἰδωλόϑυτον ... εἰδωλό- 
ϑυτον, ἱερόϑυτον ... εἰδωλόϑυτον. -- 
Η. ἦνα |άνδηια .... ἤνα [)άϊ: ἃ. Ἰν. 
ναϊμές (5. 20). Ὑρ]. α. θ, 8. ον ναϊϊέ υἱ- 
(απᾶς (ΞΞ15.) α. 1 Ὁ. 18, 2. εὐ ναΐΠ8 ἴηι, 
{σὸς 19. ην ὑδέϊβ (6 ΞΞ Μο. “,.1ὅ..--3 
20: Η. τ θάουμο]ῦ ΠΙΘῚ 815 19: ηἱ ἐπαΐοὶ 
ἐπ σαϊισασιάα υαΐ]έ5 () ἀΐηα,, αἷξ (πὶ 
γ. ΠΟ αποα ΙΔΟΙ]απη [10 811414}; στο ΟΠ 
γ΄. 19. υπισαβύθ!]θη πτἄγθ. --- ἡπαΐοὶ (κα πά 
ἐμ αέοὶ ἐπαέοὶ 1): νρ]. 1ὅ, 8. ἐπατοὶ... οἱ 
-ΞΞ. (ξόληίαηι"" 5. πτεὶ ὅ. 8; 54..--- 21: 
7οἰγάϊμαη (1. δυιί)αη,, 830. ὡπαηϊηναη), 

σ. μιάγάϊηαῃ . νρ]. ἀΐμαη (4. 19, 7. 4 6. 
6» 4 ΟΣ ἀν. ..6]..Ψ4, 1.) πἀπα αδίμαν, 50. 
ἀοῖσαη, υδἰδαη ἃ. υϑίγαῃ. --- ἀξ: Ἡ. 
ἥωηι: 5. 12,18. --- 23: δύπα τι πθρθη 
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δύνα; νρ]. “αι (Β. 8, 30.) πρροπ 
Πἰαπαη. ---. 24: «ποιαγῖβ ᾿υαγ)έσιι, 
ΑΒΟΡΕΘΗ... ὃν οορὲ.. τὸ τοῦ ἑτέρου 
Ἔ ἔἕχαστος ΞΌΣΚ... --- 428: απά- 
μγιᾷκαπάαηϑ τε απ α [έαγανβ δ. ---- 217: 
δὲ σαϊεισαἀϊ (5. 45.), βοπδὺ Δοοῖ, Ἐδ ἔο]ρὸ 
ἃ ἐἢ, πὶθ 1). 1, 29 : δὲ Τωπασαϊέάϊ τ 8; 2 Ο. 

12, 1:. δὺ  ωβηάϊ ἀπά .. 9 --' 28: : 
ἐπαΐ οἷ. --- {πὸ έν (τ. δὲ σαϊπισα άϊ, 25. 
ὅγυ ηυλέ]υυϊ (Γ6ἴγ.8}. 65 [ο]οὺ ὁ ἢ τὸ ἢ ἐπι ἐπ έἤναη, 
ΥΟΤΠΘΙ σοὺ ἔην 7ϊγυῖδ., [010]. σομῦτυ σὰ 
ἐπιιϊέιν ουαύσσοου δὲ (ἃ. 7α ὃ δὲ πδοἢ 7αη 
γυΐ: 90.) οἄδν ἐπαίνἢ (45 ρον 29. ὑπὸ, 
Δ γουύγιὐ δέ. ρσορίθυ ἢ ἀοο τυρὶ]. 1. 1, 78.) 
οὔον ἤη, ἐπιι]κτι8. ---- ἨΠΘΗΔΟΙ ἔο] οὐ ΠῚ ἴῃ 
ξ. ἀοΥΥ͂. 26. ψΊΘοΥ (γναιιγίηδ.. . γ265). 
--ὀ 29: δύ, ἑαυτοῦ, Ὁ ἔν... ν- σέαυ- 
τοῦ, ἴαδπι, Η. ἐμαυτοῦ. γ9]. 11, 91. (ἰ- 
απ τοις, ἑαυτοὺς, ποβιηθρὺ ἰρίος. -- μη- 

φαϊάνιδγαπαΐδης, ἘῸ ἰδ... ἔς. ἀπίξου, ΞΑΒ 
Ονενλλης: -- «ὐϑθοβου ἄν, 5: ΠΕ 9: 
ἐῃμασΖα. --- απάηῆηια : ἃ. Β. δυυζ)α., σπὶθ 
17; 5. 21. --- 82: μ)άϊδε, ΞΞ.14, 20. --- 
ἐπἱμαδηι: 5. 12, 18. --- 38: δξ, χἀγὼ: 
κ' Ὁ. ο ̓; 8. 16, 4. 

11, 1: Θαϊοϊμδηάαηβ (ἰού πῖθ 701}- 
ἡϑηᾶα, πλύϑ ΜΘ μνΖ8}}. Μύ. ὅ, 47. 4. 11, 
{ππϊτϑοάβι  ῶμθθ, Ρῃϊ. 3, 18. Ν΄ 
θ, 18.: ἄαροροι γε) δηάσαης Μῦ. ὅ, 40., 
λαϊδοσαν. ἤὰ ὃ, 27.) Εν Ὁ, 1 ΒΙδα 
ζὰ 1. 8, 34. - μανὲ ὃξ (χἀγὼ, Ἐ. 
Ὁ]. 660): 5. 10., 38..:ὄ οἷο: --Ξ 8: Αἴ Β: 
1 ΒΡ ΘΙ: 28.) α. ἑἰαϊζ)ο --- 1ὅ, ὅ8. 
Φε  ϑοάν 5,}4 1 8.51 9. ἃ ἸΜ τὐοϑυιία. ὃ, 
2 95,.: 8.35. . 1 Σ ΡῈ]: Ὁ, ϑΝῶνϑ, τς Αι χ6: 
1 15. Δ ΥΠτὴ: 6: ΠΡΊΙτα: 95.--ΞΞ "7715 
7άεν ᾿εέμανη . ἀᾶρθρθα ἡνα-εἐμέμαη 16. 
4, ἢ. νρ]. Μίύ: ὅ, 57, οἴο. -- αδηδ-: 5, 4. 
Ἑ. ὅ, 22. αδηαμι. --- θ: 7αἷν [6]. --- 
ΗΣ ἀρ. ἘΞ Ίντϑι ἄοος Ἔἐγνηὰὶ ἔπε κιάπιτ: 
δἂ; 22. εἷς: --- 22. ΣΤ αὐ δ ϑ)ός, Ὁ δθν: 

- μα) τ ἡτυΐβ ἔν ἐπαηηηια (μΔ 6} 1,8.) 
ταῦ 04... --- 28: αἱ, παρὰ. ἀπὸ. 
- ἴῃ ἰδ μεϑοὶ παῖ, ὍΕα. ἐν ἡ νυκτὶ, 
ἴῃ 48 ποοίθ, ἴῃ δᾶἃ ἢ. αὰδ: 5. ἴ. 1, 20. 
οίο. -- 24: πη, ηιαϊ)έϊ,, λάβετε 
φάγετε (610 νἱ6]6}), 1,. ἀοοϊρίδθ οὐ πιδη- 
ἀποαία: 5. 10, 80. -- φαθγεξαπό, χλώ- 
μενον ΞΟΘΕΕΟΥΚΊυ..., ϑρυπτόμενον 
Ρ, δεδόμενον α. Ε ἄπο, -- 26:8. Β.ὁ 
(4. 1. 5). -οὐνα ψαπιαϊοϊκὸ : 5. Μο. 12,21. 
Ι,. 20,81. οὐο. --- 26: Η. ἀαμέξαιι.--- 41: 
Εἰέμαη: 5. 4. 8,41. --- πιαγγεῖι... ἀγῖσμάϊ - 
Μέ. 5, 19. 2 6. 9, 10. εἰο. --- ἀξπέμάι;, ἢ 
τι. χαΐ. --- Η, Αὐλί 77 ατὸ} ἐτι5 τὐυυαϊγίμαδα 



636 

7ναύΐ)έη8 (ΞΞ δ... ἴγερ... ΟΥὑ.). --- 29: 
7αἢ ἀνέσειε, ἔ. ἄθτα αοίμθη. --- 3830: [ἢ 
)αϑώϊ: 5. ἥ, Ἴ. 

12, 11: μὼ ἔ., Θθθπβο τὸ θΕ6.. Οὐ. (ἢν. 
- ἀάϊίολεϊ, (οΉπ 741) : δεαιροῦν (χορη-- 
γοῦν ΟΥ.), διαιρούμενα, ἀϊνίάθη5. --- 
12: ει8 ἰοίξα, ἔχ ἃ. Ὁ]. τοῦ σ. --- 16, 
ἔστιν (μέλη "). -- 18: Η. ἤιμι... 4- 
7τώπ.: 5. 10, 22. --- ὀ 156; τηϊ8 ἰεϊμὶς (ἐκ 
τ. σ.) υαὶ 1:8 τῇ. ἰοΐξα (ἔκ τ. σ.). ---- Η. αἱ 
ἐμαηύθα ἰθήξα 8ὰ5 ἃ. ἴο]σά. ἐπαηιηια 
ἰοῖξα σοτὰ ϑομγθῖθο Πουϑιυιρθποιημηθῃ. 
ΤοΥβ6 106 ΕΘΗΪΘΥ 85. ἀθιηβθι θη ατπηάθ ἴῃ 
10. --- 18: δ πηι, Νὺν δὲ α. Νυνὶ δὲ: 
5. 18. --- 22: Η. ἐπαύγήα, ἀναγκαῖα 
(μέλη 1) 56. ἐπαύγέά ἐ (ἰἱέ7ιι5) Ὁ Ὑ α]. Β.. 
11.839. 

18, 1: Ἡ. δἰέθηι)απαοὶ (πἰοιε ζζίϑηι ο- 
απαοῖ). --- ὃ: ργαύγέδίαης, Αςο. Ρ]. (απ- 
σοδομίού σεροφητείαγ) νοῃ ργαύζέί)α, τα., 
νδηγθηα 18, 8, ργαάγδιῖ, 5. (πὶ αἷυασ- 
σόίδ 8, 28. οἰο.); 14, 22. Ὀ]οἰδὲ ργαύγἜί)α 
ὉΠ᾿Ὸ Θϑὑἰτηπηῦ. ---- Ἡ. αἰξαΐζθ γιὸς 5. αἰ 
γαγιδ οὔθ αἰζόθ γυριδβ (πὶθ αἷξ ζωηέϊ) - 
νρ]. 14, 21. --- Ἠ. 7αἢ δαδάώμ (τρὶ. 3.), 
καὶ ἐὰν, κἄν ππὰ Ὁ]. ἐὰν ΟΥ., 1. Ὁ]. δὲ 
Θύο. --- 8: σαδγαπη)αϊάάιι, χαυϑήσωμαι 
(α. -ομαι, νὶβ φωμέσω πα. φωμίζω) ταῖς 
ΦΘΡΕΘΙΚΙΣ οὐ τνᾶ. Ἐν. οἱ ἤνορ ...» ΟΠΒΟΗ 

τη ΑΒ... δϑίῃ οορύ.... διοῃ χαυχήσο- 
μιᾶι φϑίθβθῃ ψουθη βϑὶη πιαίβ, στῖρ Ηϊο- 

ΤΟΏγτη. ἢ, 188 5οῇοῃ βαρὺ: νἀριᾷὰ ἱρί[Ὁ8 
ατᾶθοοβ Θχθῃρ δυίδ, (απ ἀϊνογία". --- Η. 
δε, γυϊαΐῆυα παϑαιτι ομπ τὶ (πσορθπ 65 
[ο]σά. πὲ ναΐβ). --- 4: Ἡ. (εἴ: 5. Ἐ. 8, 
1. 7, 8. οἰο. -- ὅ: κἱ μόκοϊεῃ, (ρέῃ ἄϊη : 
ἃ. Ῥ.. πὲ ζνναϊ) ποῖ, (ἀπ 4: οὐ ζηλοῖ 1. 
ζητεῖ) : γρ]. ἕπαϊ)απόηι, παραζηλουμεν: 
10, 22. --- (οἷν τη (Δι ἃ. Β..): Ὁ]. τὰ 
ἑαυτῆς, Β.ΟἸθμ). τὸ μὴ ἑαυτῆς. Ὑ{]. 1. 
7, 89. Μο. 2, 20. Μι. ὅ, 46. -- κὐἱῇ (μυΐ- 
ἐδ), Ὁ]. οὐ : χίχη ἐο]ρθπάθη ἡ (6) ἴῃ 
Βοζαρ, ρβαββίβὶ!ῦ. ---. 6: φιϊηγασίηδέϊι, 
συγχαίέρει δὲ : αἴ5ο τ} τα ἐλ }.}}- Υ: 
σαάγιωμεῃ : ἐχπίπτει, πίπτει, ἐκλείπει, 
Θχοϊαϊῦ, οχοιάθὲ, οχοθάϊθ; [μι..1848 ; ,ἀϊ6 
1606 σὶγὰ πἰομὺ τη. (8. ἢ. ,[16 1δ 5θὲ 
πἰοἢὐ 806, σιαΐβ σὰ ἐπὰη), 1546: ,.ἀἴ6 1606 
Βόγοῦ ὨΙΠΏΠΊΘΡ δυξ,. -- 8; ργαύγδί)α- 5. 
Ζὰ 2. [1π| ατίθοῃ. ἢ6] ἐτοΐζ θυ ουγθοίαῦ 
85 εἴτε (δὲ) προφητεῖαι, χαταργηϑή- 
σονται]. -- 9: Ἡ. ϑιηὶ αη ἢ μρυγυι : 
ἄμ, γὰρ ἔ, οἄον δέ. ---ὀ 12: Ἡ, ἀαϊϊαὶ- 
ἑμαη : δὲ, 4150 ΟἿ] ἀαϊϊαὶ σε, ἐπ απ: 5. 
10. ---ὀ 18: τηάϊηι.. ἐμὶςο 11 

ΜΌΘΟΝ, 14.890. ἘΠ Ρ5. 

14, 20: αξἰοὶ.- 5. Ἐ. 4, 28. αἷ. --- 283: 
ϑυαοθὲ τ: 5. 15, 58. 2 Ο. 4,.43. 1 ΤῊ. 4. 
8..-- 35: ἐδαμμῆ: κε. Μὰ 9: 12. -- 
απάαυ ἰοῖφη.- ,. 8,12. απανυαίϊνε μὲ, --τ 26: 
“ιηιαΐξ σαγννεϊ,. 5. ὅ, 4. --- Η. εἰ 6 γοϑίη. 
- (. μαῦ. γασάω ἢ., ἀΔ5 Οτ. ἃ. Τ,. Κομτὸ 

απ γλ. ἔχει, (δι)λέρμ. ἔχει, ς.1.. γ᾽... 
Πὰν. ΟὨγ. Τμανύ. Π τα. ρὰγ γλ. ἔχ. ἀποχαλ. 
ἔχει. 
πς; 1: Η. ἐπαϊοὶ (τὸ ' ἀστοι 485 ξο] ά. 
ἐμαξοῖ) : Βομπου]. ἐμαξοὶ Γι ἢ, σανίηχατι. 
-- 2: μΜειζι, σαπιναν,, Ὁ ΕῸ ἔρ 1... 

ὀφείλετε χατέχειν, ΞΑΒ .... ν. εἶ κατέ- 
χετε: γνῷ]. 10, 20. οἰο. --- σαηινογιαην τηἰῦ 
Α66. 41... 2.. ἃ Ο.. Ὁ. 15.. Μ|Ὸ ΤΑ ΠΝ ὩΣ. 5 
8: δὶ, ὅτι: 4. ἐπαϊοὶ. ΟἿ ἐποὶ ἢ --- ὅ: 
Η. αἰαιισὶ ἃ 8. --- ααν ἐπαέα, μετὰ ταῦτα 
ΕΑ... εἶτα, ἔπειτα. ---- ἀξιιϊἐδέμαι. ἕγ- 
δεχα α. δώδεχα. --- θ: ἐπάω, Ο. ἐπα. 
- ΠΗ. “ηηωῳἤιααηιξαϊενίου) αη. Τόνα οἄ. 
ἐδυς (23.) ἰδὺ τάγμα, ἑαϊῃινεδυ(ἷ)ς -Ξ 
-χόσιος (τὶα Ζοπαηξιις 1) ἐφάπαξ ἰδ 

8. ΟὟ “ιηοιξαζμιναάαηι  Κηιζέαϊπιιέδυ- 
7αην 1 --- σαμάϊ ίδρεν .- 5. 4.11, 11. βίο. 
- 8: ῥέξαϊβαπιπα : 5. Μο. 20, 832. οἰο. 
-- 10: Μιοὶ, δὲ βεΐϑς ΜΟΙ 6.5. Ξ 

μαΐξα, κενὴ ἃ. πτωχὴ: 5. α. 4,9. -- αὐ- 
δάϊαϊαα }αἷν εὐδάϊυϊάα (Ὁ]Ἰ. ἐκοπίασα): 5. 
θυ δι τα 41. 7 ειοημ ὁ ᾽ς ὩΣ ἘΝ [5 
28. -- 12: δα ἀαιέϊαώϊηι (ΞΞ 13.), 
ποῦ εἰ8.1. τ08 ἃ... 5. ὅ. 8, 84. οἰο. --- 
14: μιαγδ, χενόν: 11. ματαιὰ. --- ἐπάτ: 
5. ὅ, 10.; α. 2, 21. αὐ Ππειάει. ---- ἐὐυ αῦα, 

ἡμῶν α. ὑμῶν. -- 416: σαϊϊωσαυοϊέ- 
υδα 8: σὶθ γεῖΐβ8, γἸ7δηα 5, Κ) απιᾶς οἷο. -- 
ΝΔΟΙ εγγάϊβαα Β6] (σασθη 465 ἔο]ροπ θη 
6 1565) στορ λαδάϊ ἐπέ αἀαιέϊμαηβ τοὶ πΥ- 
γοὶμανι, ΔΌΘΥ ΔΘ 5ομοη 85 ατίθ ἢ. ἴῃ 
9Ε... Οὐ αν. 1. Τοτῦ. -- 16: “Ζαλ ἴ. 
πη ἀκ. ἃ. 1. --- (ἀνΐἤαμβ: 5.29. 82. 8ὅ. 
ὅ2. -- 47: (ναγὲ: 8. 14. τος γαῖ ἢ. ὅπ 
ατ. ἃ. 1. -- ὅ 6, ἔστιν Β., ἢ ΞΑα ἔρν. 
-- απ παύ, χαὶ ἔτι α. Ὁ]. ἔτι, δ ἢ ὅτε 
ἔτι, ὅτι; γὰρ. --- 18: Τῇαπωῇ : κ. Β.. 7, 
3.--- 419: Η. ἐλμίσζαὶ ζἰδαΐμαὶ αἱπαΐ 
Ἰοὑζίθβ ΠῸ ὙΥΙΘἀθυ πο ηρ ἋΟΥ σουποῖ- 
σϑμθπάθη ΒΊΠΡ6η ἢ μόγον ἰδὺ ἄστοι ἐδα- 
ἑαϊηιοὶ νϑυίγθίθη. ---- αγηιδγεάϊ: ελεειγό-- 
τεροι: 5. Μύ. ὅ, 20. οἷς. --- 20: Ζ7ε πιὸ 
ἐμαπαδ, Νυνὶ δὲ α. νῦν δὲ: 5. ὅ, 11. οἐο. 
--- ναὐγίπαης, γενόμενος α. ἐγένετο, ἢ. 
ΔΌΘΕ 880}. --- 22: (ναΐ : 5: ἃ. 18, 230. 
--- 29: ἐλπάϊοὶ -ἰ- νδη)απά, υδηϊάδάιωι : 
ἐλπέσαντες. ---- 265: σιιέϊι ἔ. τα τ. ἃ. . 
-- 27: κΚυϊεμίι -ἰ- ὅτε ἃ. ὁἘπθ ὅτι. -- 



1 ΘΟΕ. 15, 48. --- 16, 24. 

Ἡ. ἔγδιι βι δ 7.. Μὲ. ὅ,.33.Ἐ6{0..--- 28: 
φαζειιηῖίι ΔΙ (φτοβέθηξαγ, οθάμπη!) 50. 
ὑποταγῇ; [α͵θοὐὰ ἑαθτὶηῦ, σὶρ σαϊαγὴ 
ΠΕ, ὑποταγήσεται, [α ] οὔτι ἔαοτιῦ, ἀπά 
φακιίηδάκωι, εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ . ειῇ- 
Ὡπάϊυοίη. Ὑποτάσσειν ἰδῦ Βοηδὺ τ7]ηάϊυ- 
αι 56] θβύ. ---.ὀ 29: Ἡ. ἀάωρ)ωπαάαιϑ 
(111): ἀάιιρίάατς οἁ. ἐμαὶ ἐὲ ἀάωρ) πὰ α. 
-- Η. ἀάώιρ)απᾶ.- 5. Μο. ἢ, 4. νρ]. α. ὅ, 
ὡ. --- 80: Η. δὲγοὶ ἀ)αΐ. ---- ξυοὶ δ μυδῇ. 
8. μνὸ λυοϊϊδ. 10,7. --ὀ 581 : Ἡ΄ σα(υτ- 
ἑαπα αὐ : Θαὐν. σα υϊίέαη, «9 ἔην, (65 [ο] οὐ 
τη.) οὔδγ σα υέζε α. ---- ἔμ, γὴ, Τὰ τῶ " 
ἴη. --- δγδίμγ)ις, ἀδελφοὶ ΑΒ ν. 
ΞΌΕΕΑ ἔρ Οὐ. --- 82: ἀτ ἘΝ ΉΜες. “Ἢ 
ὅγῃ πιαύγσίη, Με. 11, 20. 18, 1. 16, 9. -- 
898 : γἱμγ)απά Α., ἃ. Ἀ. ἡ'αυαγα)απά (ΞΞ 
206. 4,16. 7, 2.); Β. θερίππὺ (015 ἢυΐ- 
ἰοὶξε. 48.). --- 84: Ἡ. τοὐζαυέεῃ. 
“7)ναυαιιν )αὶ ἃ. --- 41: ἡγάν)ω, ἐς ΚΓ 4ἢ 
χύριος; ἵ- ΒΟΡΕΕΟΘ.:: -- .49 :ῈῊ.1Β. 
γηανζοίζξαη, ἃ. πναιϑεϊδἐξίωη: -- δαίνάϊηνα, 
φορέσωμεν ἃ. πομιέγ. --- (υὰ, ἔ. Η. Α. 
ψὶθ ΞΑΒΟΡΟ ἔξ τ ῖν. - ὅ0: ἀμ, γὰρ 
α. δὲ: 5». Β. 8, 10. εἰ. --- σαγήηιαη, τὶ 
1.» χληρονομῆσαι οὐ ὃ., α. χληρονομή- 
σουσιν. --- αὐ) ναίνεϊοϊε, κληρονομεῖα. 
-ἤσει. --Ξ ὅϊ: ἀμΐ, μὲν α. μὲν οὖν. --- 
πὶ σα υϊζέαιη, δέ...» οὐ χοιμηϑησόμεϑα 
πάντες, ἀπᾶτο ἀγαστησόμεϑα, οὐ π. δὲ 
ἀλλαγ. --- ὅ2: Ἡ. δγαΐνα : οὉ ὑγαμυάὲ 
--- ἐλιεοεϊιαύοθτ (ἐωεπαύνη)α 3). - υ8- 
“Μαπάαηπα, ἀναστήσονται α. ἐγερϑήσον- 
ται, ἐγείρονται.--- δ8: “μα: 5.4.18, 84. 
ἿΣ 9, ὦ. --- ἀὡΐ ἴῃ Ἡ. Α., ἢ. ἰῃ Β. -- ὅ4: 
Τηαριέμέμαῃ : 5. Μί. 9, 25. -α γῆ... 
ἐπαέα ἢ.6] ἃἂὰ5 (σϑρθη ἐφαΐζα). --- σαυαϑ8- 
7αάα: 5. ὅ. 18, 8ὅ. --- ῳηαϊυαηποῖν ἔ. ἴῃ 
Η. Β., ν811} ἐπαγιῖ, ἕο]σὺ ππὰ ὅ8. τηϊῦ τὐν- 

αἰυανοῖν, ΞΟ ]Ἰοἰβύ, ὅ4. τοϊῦ ἐμανι, δυο ύ. 
ΟἸοῖομο Ὑ ουΠΥαηρ ἰῃ ἄθη ρυίθοι. Η. ἐγ 
ὅ8. αν. ὅ4. --- ὠξίαφσευϊε! Β., Α. ὠΐμισ- 
ζυϊέἢ8. --- δῦ : Ἡ. ἀακίῃ ἱρφαζάξ ... Π)- 
σίξ, χέντρον ... γῖχος., δ αγθ γῖχος. 
κέντρον. -- οἰ ρευϑλάω. .Παΐα, ϑάγατε 

. ἅδη, ἃπάτθ ϑάνατε. . ϑάγατε. --- 
δ : Η. Α. αυὐζενια, Β. ΠΕ Ν - Η. Α. 
ἔθ, Β. ἔζθὶ.: 5. 27. -- Ἡ. Α. Ολνϊ βάν, Β 
ΟἸγίμίν. --- Τὰ Ἡ. Β. 5βυθῃύ ἃ. Βν. δέμυ, ἀδ5 
1,.ὅ. ἀπρούμ 50} 815 δἰίρπο) ἀ(ος) ν(ἰπ665) 
(τᾶταπι πἰομύ ϑσι 1) ἀδαίθη «1}}. Ὑ16]- 
Ἰοὺ ἰδὺ 65 δίδυ, ἃ. 1. 5. 106[{ἶ΄ἰ Υ΄. (ΞΞ 12. 
ὅ, 4: νέχῃ). -- ὅ8: -ἂπῃι Β. ἴῃ Ἡ. Β. 
ζαϊεί)ο : 5. 11, 8, --- (ναϑὲ τ: 5. 14, 22. 
᾿βίο. --- Η. Β. ναΐγἐμάϊέι, Α. ναΐν ἐπε : 5 
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ΗΝ. 14, 10, -- εὐανγυϊ) πάτρης : [1 9 οἂ, 
ταν γιοζιωνααη 5 

16,1: Ἡ. Β. Φαϊαιϊὶδ, Α. Οαϊαϊίάϊξ - 

0} 1. ΔΜ |6: ἢ, 91. 1.0 16. ΤΡ πᾶ 
2 0.1,1. οο. --- 2: Ἡ. Αὐμπμναν)αποῆ, : 
ΟὟ «πᾶ ἢν. οἂον πᾶ ἀϊημυ. Ὁ --- (αὖ- 
ῥωίδ, σαββατῶν υαπᾶὰ σαββατοῦ. -- 
ἰαφ) ἀὶ, Ἡ. Β. ἑάπ)άτ. --- Ἡ. διιδγ)απαβ 
(νοι ἀΐωλαν, ᾿άτιϊ,, ᾿υυυϊιύνι, πψαΐθῃ 7): Τῦ. 
ἀδομέθ δὴ μιιφ)απάς. ϑἴθῃ Μο. 10, 24. ---- 
ὅ-.- ὧμῖ ἴ. ἘΠ. Β. --- 6: ναϊίοὶ : 5. 1. 18, 
85. οἷο. --- Η. Β. ἐλὶξηυναασιέηοῖ!, Ἀ. 
ἐπε μυααιέοτν κ. --- τὰ ἔ. ἴσα ατσ. ἃ. 10. --- 
7: Ἡ. Α. συϑη)α τη. ---- πυδ πυεῖϊδ: 5.16. 
ἢ, δὅ.; πυοῖϊδ μυδῆ.- 1 Ὁ. 1ὅ, 80..--- 8: 
Η. Β. Ψεμοϊίηαη, Α. Τὴ] ποεπέμαη. --- 9: 
ναύν[ὑϑῖσα, ἐνεργὴς, Ηΐοτ. οϊοαχ, Απι- 
Ῥτ. ορϑυοίαμῃ, 1. 1590. 154; ,νπᾶ [16 
πα νυ] β {{1ρ΄, ἔπ μου, ,οἰῃ στο νη [ομο- 
ἐἶρα ἐᾶν, 1640. νὰ ἀἷθ υἱ} ἔγαοηῦ πϊγοῖκύς. 
--- 10: Ἡ. Α. μαλυϊ, Β. μαΐδυ αὐ. 
--Η. Α. ὠὡπαρσαηξ, Β. ταφαπάς. ΥΩ]. 
Μο. 12, 24. --- 12: δαπάυ)α ἕφυϊξ ἐμα- 
ἐοὶ, ΕΟ ἔρ ἰέντ,... δηλῶ ὑμῖν ὅτι, 
. ΞΦΑΒΟ ν. -- Ἠ. δα ἃ. --- ζυϊηνὶ ἐ ἢ. ---- 8 
ἢ, πὶ τ. ἃ. 1. ---- Ἡ. εὐέϊοερ - (του με1ρ) 
νῖο δε ῦσηέ -8.:5 οὔθν σὰν δὲ ἢ ὃ το ἢ, (ΞΞ δὲ- 
ἐΠ:6}}) σαεὶΐ τηιηια Ὁ 516 ὠὐδέεϊσε.: 1 0. 
7, ὅ. --ὀ 418: Μαζκάϊε, Παμπαάϊα κι ἢ : 5. 
11, 24: ηϊην ἢ, ηιαϊ)έ. --- Πἰίαπαάϊ α τυἷν 
σψῖ6 υἱέαϊ αὐ (ΔΜ. 27, θ65.), ναΐϊγέπαϊ αι 
(Ε. 4, 32.), ἡ)άξάτω (Με. 2,11. 2.18, 20. 
Ὁ 5. θ5 9 5τῦ 8)» εὐόθ (Με. 18,9. 
20,  ϑ... υὐα ἀπ 48; 12: 18. 49.), 
ζυϊεὶ αὐ, (Δο. 10, 7.). --ο 15: Ἁζαϊ)δ: 
5.2 Ὁ. 1, 1. 10, 10. 9, 2., να]. 16, 1. ο(ο. 
- βηα, εἶσιν ΘΕῈΕ ἔον, ἔστιν ΞΑΒΟ. --- 
18: Η. ἐσυαν ἃ: 5. 1. 1ὅ, 4. εἰο. -- 19: 
Α Μάϊ: (τίθ ἴῃ ἀθι ΠΟΘ βοΒτ  α. 2 Ο, 1, 
δι απ ΘΔ 2. 3.6: 8... ἘΠῚ. 9: 
(α. ΒΟ] 5). 1 Τα. 1, ὃ. 2 Ο. 11,9. 1 ΤῊ. 
4, 10. --- σόϊοϊε, ἀσπάζεται πα. ἀσπά- 
ζονται. --- Ῥγήβξα. ΒΙ,... Πρίσχη, ς- 
ΟΠΕΕΕῸ ἔρν: Πρίσκιλλα.. --- αὐ ἐμάϊηιοὶ 
7αΐ (αἴα, παρ᾽ οἷς (ΞΞ οὕς Ἐ) καὶ ξενέ- 
ζομαιν ΘΕΕῸ ἔρ ἰὐ γἱ,.... ἔθ] ΞΒ0. --- 
20: Πί6 ουβίθ Ἡδ|η6 (μσπάζονται ὑμᾶς 
οἱ ἀδελφοὶ ΔῊ ̓  πὶ αοίϊι. ἀἄυτοῃ 
ἄθῃ ΟΠ ΓΘ ΙθοΥ. --- ε ἜΠ νυ ϑες - 
22: ἴέψω Οἠνὶ εἴ. - ΜΙΝ στ 0}. Η. 
-- 28: 610 Π)άϊ (ἤτω). --- 24: Ἡ. 
ἔο ιμαηλόνι : ΟὉ ἔθ ὦ απιδη 5 ὍΡΟΝ 5. 10, 
οι: 2.0. 1}. 2. 1θδδ. 
Τπύρυβοινετο: Η. “πώ 6. --- ει8 1 }- 

ἱρράϊ, ἀπὸ Φιλιππων ( (νυ ζυδέϊενη ῥμ- 
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ηάϊ...) ἀπᾶ δυοὴῖ ἀπὸ Ἐφέσου (εις 
ΑΠάδ). - ΠΗ. μέίδεηβ : 50. ᾿ἰἰδόη 7 --- ηκνέ- 
ἴζάα : νρ]. πιδἰλέἢ, ἔξ ἀπίον Β, 16, 24. 
φ0. 19. 19. 

2 ΟΟΚΝΙΝΤΉΕΚΝ. 
ΟΖ βυῃδ]ίθῃ ἴῃ Η. Β., σγ[βὐθπίῃ61}5 

δ 1η Α. 
ὉΘΌΘΥΒ Ομ στ (πη θοϊάθη Ἡ.) : Η. Α. 

Καινημίμηι, Β. ᾿Καινμεπαΐηη,., τὰ 

ΒΟΏ]α556 Ὀοῖάθ Αι γιγἐϊίνηη,, ἀαοῃ 7, 11. 

θοϊάρ ἡ ανγηίμιν5 (Κορένϑιοι): ἌΚΟΣ. 
Προς Κορ. β., ΕΘ. ἄρχεται πρ. Κορ. 
«β΄. οἰο. -- ἄμι ιδαοῖίηι: γρ]. αι οδιαᾶ 

(2 6. 8, 6.) νίο ἀμσίγαν, (2 Ο. 8, 1. 8, 
10. εἰς.) ; Μο. 1..ὄ Ε. απα δαάοϊεῃ. 

4. 1: αὐ) ν" 5. ἌΠΟ: 10. πεν 

1. Ὅ:ῷ. - δ “να }α}, οὕτως χαὶ ἀπ 

Ὀ]. οὕτως. --- 8: μγυυδὶ (αη8 - 5. 1 Ὁ. 10, 

1. οὐς. --- Λξαπιάϊδαφίηνα τὐη5 ἴῃ Η. Β., 
πη Α.: να νὲ αὐυασσυϊαάϊ νδγοίηιω, ἃ 
ΗΠ. δον ... ηναϊάθ.... -- 7.) ἰἰδαη, ἴῃ 
Βοϊάθη Η. δοῃ μια ιν Ὀΐ5 4, 10. Δ} ἴῃ 
Η. Α. --- 10: ῥναϊοϊβάζηι ΣΝ (τη- 
λικούτου ϑαγάτου ὰ. -των -τωγ), ὑδηεϊδ 
τ θι15 ἔ., ὑδη 5. ῬΘΙΙΟ]15 ν. --- Η. Ὁ]. οἷ 
γαϊανεχοῦελι. -Ξ ΤΣ ἘΠ᾿ Β. ᾿ωϑηϊδέιηη,, Ἀ. 
εὐδηχθίζινηι. ---- 1: (να[νδ οἾπο 7α}. --- 
10 : Η. Β. “αῆ, Α. “αι ἐμαϊνῆ. --- Ἡ. Α. 
Μαβαϊάοη)ω (ΞΞ 2, 18. 7, ὅ.), Β. Μαϊϊ- 
ἀδη)α (ΞΞ 2, 18. 7, ὅ.), Μακίαδηάϊ : 2. Ο. 
8, 1., Μαζδαδηαϊε: 1 Ττ. 1, 38., Μαξκέ- 
αν: ὃ Ο. 11:9. ἃ. ΒΟΒΙθΙΕ: ῬΗΪ]. 4, 15. 
{{πΠ1:-4 40:, Μαϊβίαδηοιὶς,. 9. Ὁ..9, 4: 
ΠΟ ὁ Ξ- 0. ὲ Ὁ ΞΕΡ ἘΠῚῸᾧ 8: 
γῇ [7] αἱ : 5. 18. πῇ. --- 18: Ἡ. Β. Τα Ἠ6, 
ΔΑ. σατο. --- 19: Ἡ. Α. πιδγ]αάα, Β. 
νοωϊζαπιδγ)αάα. ---- Ἠ. Β. 7οϊηναι παῖε, Α. 
Τοϊηναϊέθαῖει. ---- Ἡ. Β. πἴ, Α. πη. ---- 20: 
Η. Β. 7αἢν ἐπμαΐνἢ, Α. 7αε]ε)αῖνν: δι αὐ- 
τοῦ α. ἐν αὐτῷ. --- 21: Ἡ. Β. ὠηϑεῖς5, Α. 
Μ)8. --- 22: αἤηιαν . 8. (ρἰτθαπα,, Ἐ'. 
τ τρ ον τοῦ πνεύματος: 5. ὅ, ὅ. --- 

γροϊα) αιὰϑ ἔχζναγα (ὑμῶν), βοῃϑὺ 
θὰ (Β:. 11, 91.1 σ᾽ Ὁ, 88). 7Τϑμθβ ψὶθ 
μήραη. --- ἐά: Ἡ. Β ῥναιΐογια, Α. 
"ηαιρήηοηια. ---- απ εάϊς : χαρᾶς 50. χάρι- 
τος. --- 

2. 1: ἐμαία ἰδ ὃ αὐ πιΐϊδ, ἐμαυτῷ 
τοῦτο, ἔρτ,. . ΒοΟ ἰρία τη (σὶθ 8: ἐπαΐξα 
Πιδὸ, τοῦτο αὐτό) ΔΡια τη8, γ. Ποὺ ἱρί 6 
ἃΡαα ταθ. -“-- ὦ: σάϊ[άϊ: γΕΪ. Μο. 4, 9. 
1 9, 11. 18. --- Ἡ. Β. εὐδαὶ, Α- πὐδᾶ. ---- 
ΘΈΕΠΙΒΣ 7α!, Α,. «71α1}.. --- ἐμαέα [ἰδό, 
τοῦτο αὐτὸ ἔγρ. α. ἔγρ. τ. ἀ. --- 4: 

2 ΟΟΝ. 1,1. -- 3, 8. 

ἐπμδοὶ: 5. 4. θ, 38. ---- αξοὶ: 5. Ἐ,. 5, 27. ---: 
ἘΠ Ρ: ηταίπυα, Α. ͵7ν»αίδνα. ---ἰ Ὁ: Ἡ. 
ΒΡ ΟΝ Ἂ: 7ασ. “55 8: ΞΘ. αι μιῆς, 
Α. δυνιβμεμῖς. --- 9: οἷ, ἵνα : 5. Μί. ϑ Ὁ; 
49. Μο. 10, 2. 16, 80. --- 47) ἀϊάμν εἰ, ἡ 
ΕΝ ΤΣ ττεῖ ἘΠ Β: 
7νασίδα, ἠνασίδα, ἃ. 7γασαΐή, βάνας -- 
11: σαϊσιιδηαάι, Ἡ. Α. ἃ. Βν. σαζαϊμου- 

αι (5. δχαϊμόι ἵ, {1.12 11} 8. ΠΕ: 
4, θ.): ἃ͵5ὸ ΟΠ] σασὲσίηδηδάι ; οἄ. σα- 
ἐϊιιγηιδγη εἴτι Ὁ Ἵ --- 12: ΤΉ, αἵυαρσσε[)δη: 
εἷς τὸ εὐαγγ., διὰ τὸ εὐ. α. διὰ τοῦ εὐ., 
4150 ὅη) τ ον δή, ψίθ Α. μαύ. 516 ἢ ΓΝ 
φθρθη 8, 18. --- 18: Τ7οϊξαύνι ΞΞΞ 8, 6. ; 
ΤΟΣ 2 ΟΝ 18: 6.2. ἘΠ 
Τογήδδ: Ὁ, 12. 18. . ΟἹ τ τς 
2. ΟΣ Ἶ 98. 10: Τρ οι ὁ 
8, 29. ---- Η. Α. τυϊδεϊαπααμαβ, Ἔ. ἐυΐ- 
βἑαπααπᾶς. ---- Ἡ. Α. ὅπηι (αὐτοῖς), Β. ζηι- 
ηχα. ---- Ἡ. Β. Μαωκτάδη)α, Α. Μακαϊαοη)α: 
5. 1, 16. οἷο. --- 14: Ἡ, αυὐζλν ὦ. -ΞΞ Ε: 
Α. φαθαῖγν π")απαϊη: Ὑ. 1, 8. αἰδαϊνγῃῆάαα. 
- ΗΠ. Β. ὃν αἰάϊηι ᾿Μαάζοι (ἐν παγτὺ 
τόπῳ) ἐϊπαΐν]ν ἐὐιδ, Αι. ἐπιαΐνν εὐ ἔμ, α. Ἵ: 
-- 1: Η. Β. ΟἸγί αι, ἔ. ἴὰ Η. Α. -- 
αάινηβ υδεέϊιὶ τ Ἐ. ὅ, 8, -- ἡ"αξυϊιαη- 
ἄαηι: Ἡ. Α. ἃ. Β.. “'αϊιιεηαπάαηι. --- 16: 
ἄτι ἴ. τὰ Ἡ. Α. --- Η. Β. αἀαινεπάινς (ϑα- 
γάτου), Α. τι ἀάμέπάιν (ἐκ 8.): 5. 17. --- 
μ8 ζἰναϊηάϊ, ἐκ ζωῆς α. Ὁ]. ζωῆς. --- Η. 
Β. 7αἢ ἄω, Α. Ταάάω. --- 1: Ἡ. Β. ,1- 

7’ΐη, Α. βίη. ---- (νὲ ἴ. Ἡ. Β. 
9, ὃ: Ἡ. Β. 7ιϑγωεῆ, Ἡ. Α: ϑὐυυξἢ, [ΞΞΞ: 9). 

-ὀὀ 3:.Π. ϑυϊζιυιἐπεπαΐοὶ, ---- Ἢ. Α. Μεοέῆι 
(ΞΞ 2). --- μναγεϊφζία : Ο. 1ὰ5 ἐγμου (ναν- 
ἐϊχίαϊ ΟἼΟΥ ν᾽ ΘΙ πη ἢν, τὶ Τ,ὃ. 16 θη τθοκ- 
ἔθ] 6 βύθὺβ ἃ15 1,.6βατῦ δα ηγῦ, ἐνανἐϊφααΐ. 
-- δβαίγέωνδ, καρδίας ἃ. χαρϑδέαις : νρ]. 
1. 12, 40. --- 4: . Β, ἃ. Ἐν. Τα 70 : 5. 
1.0: 1.4.8: 0. ΕΙΣ ἐὲ γαλλδεύκον, ἃ. 1. 218 
(50 ἀαί5᾽ δἰ ῃὶρθ Ἐ6Μ]68). -- : γυα υδ αὔ 
μη Πδαηι (ὡς ἐξ Ὅς. " 'π Ἡ. Α. 
(σϑρθη 4685 γοΥδιΒο ΘΠ ΘΠ 61) ἤνα αΓἹ τὴ8 
Μίδαν: τί αφ᾽ ἑαυτῶν). Ὁ θυῖρθηβ νρ]. 
Ἴ0, 7: αἢ [5 “ἰδίην (ἀφ᾽ ἑαυτοῦ). --- 
ἔ. πὶ τ. --- ὥ: η Μάϊ, ἂν τι. ὁμηθ 
ἐν. -- υἱοϊέϊιασ : νἰ 611. 1ἃ5 ἃ. αοὔι. ἐνδόξη. 
ὙΠ]. 8. ἔν σευ ἐΠιι, 9. τι8 υτὐϊεδιάειν, ἀρ ρθα 
10. υὠἰέπας. --- Ἡ. Β. πιαιέοαϊ! ἀφίνα : 5. 
Τλοθε 0.1. Ὑρ1.. 1. 8,099 Δ ΟΘ ἼΒῚ 
96. 6. 4, 11. --- υἱἝδέδ, βοπβῦ απάααυϊοὶζη 
((9:1.0.14,.2ὅ.. 0..10;91.) 5 ὌΜΙΗ 
ναΐν»εῖ. ---- ἐπῖ5 σαξανηαναῖηβ, πὰ σἰ- 

ἐμά: γ9]. 18. --- 8: πέὲ (οὐχ ὦ) 56. η6. 
Οἄδὲ Ἰἰαρὺ αἴθ ἴῃ ἡυάΐνα (πῶς) ροϊδθρέθ 



2 ΟΟΗ. 8,9. 

Ετᾶρθ υἱὲ ἰῃ πό- ἢ (τὶ ἴῃ ει) Ὁ ἘΞ βέθῃῦ ἰπ 
θοιάθη Η. 9: Ἡ. Α. απαδαλιί)ω 
(τῇ πωϑ ιν. ΞΑΟΘΕῸ ἐάε.... θυ, Ν 
Η. Β. απαϑαϊεὲ (ἡ διακογέία ΒΡΕΙΚ 
5γ...). --ν Η. Β. τι8 συο ἐκείν (δόξῃ ΑΒΟ 
«τῶ; Α. ἕν υμϊεϊάι (ἐν δόξη ΕΕῈ 

κι, . ΟΥν.). --- 18: Η. Α. “αη ηΐ. -- 
ἘΠ, ΣῈ Μοβοςξ: 5. 12, 15. --- ἀπα αὐυϊοῖφη: 
5. 7. --- απαὶ, τέλος ἃ. πρόσωπον Α. ν. 
Απλθυ.Β6α. -- αγαάνδηδαδάει, 
Η. Α. ἃ. Β. σαῤίίπαηδαδάλιη, σὶρ 4, 4. --- 

ἕη, ἔν α. ἐπὶ. ---- 16: σαυαπάοϊε ( {11} : 5. 
1,.9, δὅ. 2, 20. οὐο. --- 17: Η. Α. γε) λμαΐϑ8. 
--ἐ ἴ τὰ στ: α. Τ.., ΗΙ]. αδἱ Πά65. 9 [Ὁ, 

οὐ Ἰἰθοσίαβ οἵ. -- - ἐμβαγοὶ: οὗ α. ποῦ; 
ἐπαγμῆ, ἔχεϊ ΞΦΌΒΕΟΟΣΚ...., αὶ ΑΒΟΣ... 
- 18: Η. Β. αἵ 7νηἀν) ἕν 8 αἸιηυΐη, 8: νρ]. 
1 Τὰ. 4, 8. (Β. αἢ ζΚαϊκίπα [τι 8); νρ]. 

Δ} 2 Ὁ. 4, 4. Τιαΐμον 1530. 1548. (,γοπὶ 
Οο Ὁ ἀθ5 Ἠριτπηί, 1540: («γοτὰ Ηδυγη, ἀδὺ 
ἄον Οοδι[ε {τ (ἀπὸ χυρίου πγεύματος). 

4,1: Ἡ. Α. απαδαλέοϊ. ---- Η. Α. ναΐϊγ- 
ἐδαηι. --- εἰδσγμα)αηβ τε 4, 10. ἃ. θ, 9. 
δ: Ὁ; 9. ..48.;.1..:-ὦὸ, ΠΗ. Ἀ  υδ ῦξες 
πὶ. --- Ἡ. ἀπ αἰϊαΐηι πυϊέμυϊ [ἐπι (πρὸς 
πᾶσαν συνείδησιν) : 5ιαπὰ αἀμαϊίαϊηιτἐἢ.- 
υ͵ἱδϑοῖη Ὁ Τάρβ ἄτε αἰζαϊηι] γυϊεϊυϊ [δὲ γ, 

νὶθ οουτρίοτῦ ττᾶτ. --- 4: Η. ἦν ἐδπαϊηιοὶ 
σφι]. ---- ἐμὲ ἀὐυϊς, ἃς σομῦτθ ἐμὲ ἀἰυὶς 
Ζὰ αι )α ἐπ. σαὶ. (ἄρτου, ἀἰθ ρθρϑῃ 
Μδπϊομᾶθυ ππὰ Μαγοϊομϊίθη οἰξουύθῃ 7). ---- 
ἔχη, Ὁ]. ς. αὐτοῖς. --- Ἡ. Β. ἰἰιπαάοίη, Α. 
ἐϊιι πα οῖγι5 (τρ]. 8, 8. Β. ὠβααιναοίη, Α. 
μϑααιαοῖη8) : 65 ἴο]σὺ αὐυασσέ[) η8. Υ 8]. 
ἅπ0} 8, 18. 8, 18. ΟἀδΥ βίθῃὺ Ζὰ τὲ (6. 
αϑαηίον Ὁ γρ]. Μι. 9, 90.. Μο. 12,.19.1,. 2, 
7. οἰο.). Ανοῖ 4, 10. ἄμ ζἰωπααεῖν (πρὸς 
φωτισμὸν). Ὑ9]. ἀαιΠοῖη, (νέκρωσιν): 

. 10. - τησα{αίυσγἴηβ. τὰν ἴῃ Ἡ. Β. 

(ται ὉἹ..1...15)..- ὅν ἘΠ. Α. φυ ϑβαῖ: 
 ᾶδ)5:}Ὲ. 9} Ὁ. .-- Θ Σ ΉἨςΣ Υγευϊζῷ:. 5. 
60,11 (8, 10). --- («δὲ (ὃς α. ὡς α. 1.) )αἢ 
(ἔ πὰ 6τ.). --- 7: λαθαπάαηξ, ἔχομεν, 
ΒΑΡ ΘΠ ἃ. ΒαΡοηΐθβ: 5. 19. --- 8; αζεὶ 
ἢ. ἴῃ Η. Β. --- 10: ὑγ"άιγέίης, κυρίου, Ὁ]. 
ΞΚ... ἔγερ. Παν.ν. (- ἡμῶν). --- Ποὺ 
ΑὐΒΓᾺ}} πδὸῖ ἀπ ἰθίξα (ιπ αγαηηια 
ἡμῶν ΘΕΡᾺ ἔρν [τι τ., ἢ ἴῃ ΞΑΒΟν Οἱ.) 
ρθη ὙΥἸΘἀθυ πο] ηρ ἀθυβθ] ρθη ὙΥ οτΐθ. 
ΝΟΙ. τον αν απιηνα ἔθ Ἀ]θ πα 'ἰπ Η. Α. σοὶ 
ΒΙδἰύου (05 ὅ, 1; ᾿σαζέηιγ)δη). --- 11: 
ἄπ ἔθ 1}. -- ὀ 12: τῳ, Φ«1Κ...- ἴγερ.. 

«μὲν, ἔ. ΑΒΟΘΕΕΑ... 1ὑ.ν.οορύ. Ὕῳ 
-- 18: }αἢ γδαϊάα: καὶ ἐλάλησα Ραρ. 
ἔγτ.» ὁῃη8 χαὺ 5ΒΠῈΕ ἔν. --- 14: ηάναμ, 

Σ ῦ, 18; 039 

τὸν χύριον ([.Β...) Ἰησοῦν (ΟΕ 
ὙΠ τ. .}0.:»-- ἐπαίνἢ: διὰ ἃ, σὺν. --- ἢ 
τη: ὁ ἔξω υἱ ἔξωϑεν, ΥΩ ὕπηιαηα (5. 

τ, δ. Ἑ. Ἢ 10., νρὶ. ΟἹ. 1, 29), ὁ ἔσωϑεν 
τ. ὁ ἕσω. --- αἰμίπαν: 5. 11,8 ι ἄν 
9, 2. ). --- ἄασα }α} ἀασα: ἡμέρᾳ χαὶ 
ἡμέρᾳ. ὙΜᾳ)]. ἀασα πυαηιηιόῖι, χαϑ' ἡμέ- 
οαν: 1,.10; 19, 4; 49.....-ὦὉὦὔὺὖὦὕὖὮ 4.07.2. διυδῦε 
ἰαπυαΐίγὃ (ΞΞ Μο. 4, 17. }) 2. μυοῖμε, ὯῈ 
Ἐπ ἔρλν;ν. 'πρόςχαιρον χαὶ ἐλαφρόν, 
86. ΟΥ. Ὁ]. ἐλαφρὸν. ρον εὔρους ἘΞ: 
γίγ)α: ἃ Ο. 4, 18., Ὠυοϊὶμίβ: 1, 17. [οὐ] 8 
(ἐλαφρία). Ἡϊυούϊη ἡ αίεῦ ᾿κὰ λυοὶ]ές 
ΔΙ ΘΙΘΓΘΙ, ΔΌΘΙ γἱθ]] θοῦ πὰῦ, τοὶ] ἀοὲ 

ΘΟΒΤΘΙΌΘΥ ἤν ΒΟΠοῚ ἴῃ ἀ6Γ᾽ Εθάου Παίίο. --- 
δὲ τὐγίνα [Γάτι: Ἰθν ἔ. εἰς ὑπερβολήν τη 
Ο... --- ὐυοϊνυὶ 5. νυ εάτι5 ξαυιγοίη, αἸώ- 
γιο » (θίθυπα τη) βάρος δόζης! --- 18: 
7αϊνυοὶἐ)απάαηι -ἰ- ἄκλωοι ΔΡ 6. τη 15 σϑμῦ 
ΌΤΙ. .-- 5. ἘΠ ὐἠ σοῦ τς οὐίποδο. 3. Γαι, 
Εα ον... ἔστιν. 

ὅ, 1: ἐδαξοῦο.. οἱ, ιθπεῖς. τε  Ὠ 8 Ὲ8.. 
ἔρ ἰῦν.....}: 5. ὅ. 18, 29. --- Ἡ. αὐγέεμοϊη ὦ 
μηϑαῦα σαγαδ: ἄθτα ΚΘ ομγ ῖ θ6. 1ὰρ ΒΟΠΟῺ 
ἀδ5 [ο]σθηάθ σαξίηυγ) ὄν οὐον ὀώιαϊης (2) 
τη δίπη (061. 65. ἔοϊσὺ σαγά τὐιπαπάιι- 
ναύν μέση α ἀϊυθήγα γυ α) ΟὝΘΥ ΒΓ οἰχέα Ἱ 
γῈ]. Β. 11,1. οἴο. --- 8: )αἢ {. ἴῃ Η.Α. 
(υἱὸς Βτίθοιι. Η.). --- σαυαμάάϊ: ἐγν-- υπὰ 
ἐχδυσάμενοι. --- δἰσίεάϊηἀάιω (υεὶς 3). ---- 
4: ἐμὶχάϊ: τούτῳ ὈΕΕΟ  ..., ᾿ ΟκΚ. 
-- αὐ)ιαπηιόν,. .. ἀπαδαπιθη ἐπ: - 
ἐπμαέα, τοῦτο ἐδ... Ὁ -- ὅ: Η. Β. }αῆ, 
Α. 7ασ: ἔ, ἴπὰ δυ. (οἷν ἴπι κι ατεργασάμε- 
Ψος γϑυβομ! αοκύ 7) ; ρ]θῖοι ἀαταὰΐ ,αϑὶ 7αἢ, 
ὁ χαὺ π΄ οἰιπο χαὶ. --- αὐηιαη (μευ μῖαν 
τος) ΞΞ- 1, 22. --- 8: ναϊδαπι: ων [8 Ἷ 
ἄδμου ΡΥ ΡΣ ηὺ υὐβαν Ὁ οὐον (-λώτηι- 
7άτην πᾶν συϑυβομυθ ρθη 7) απαλάϊηιν α ἡ 
(- αΉ8) υἵΐων, ψὶθ 11. -- 95: Η. Α. 

ἤγυιν ἐ ἢ, ἐ]ιῖ8. --- Ἢ. Α. Ὁ]. ἐδ (σϑρθη νοῖ- 
ΒοΥρθμοπάθῃ ἀπαδαΐηι) πρίᾳυ: - 10: ἐλμδ 
Μυδιίδηα ἰδιλῖβ, τὰ ἴδ αὶ τ. σ., [υϊ ΘΟΥΡ. 
Ρτορτῖα; ΞΒΟ Οἱ. τὰ διὰ τ. γ -- 11: 
“υϊκιριεάϊ (μ.} .. . μυἱξιωινίμαης (ἀ6ο6.}. --- 
-- 12: μϑ αν) ἄϊεπα: Η. Α. ἃ. Β. απα- 
ἡ μαΐηια [Ξρυ 0. 12). - τη, Ἡ. Α. 
τυ818. --- Ἡ. Β, γα) τὶ μαίγέϊη., Δ. 7αγπηὶ 
δὴ ἢ. -α 1δ: ἐμαϊοὶ, ὅτι ἃ. ὅτι εἰ. ---- 
“5 ἢ. ἴὰ Ἡ. ΔΑ. -- Η. Β. δαϊπαὶ. --- 16: 
τῇ ἐπαπα λέ τὶ Ξε ᾧ. 106, 21. --- ὅπα ἔ. 
ἴῃ Η. Α. νἱίϑ ἴῃ ἀν. ἃ. 1..; ἀδίάγ ΒΔΌΘη 
οἰηίρα χατὰ σαρχά...). --- 18: Η. Β. 
εγιδῖ8, Α΄. αὐτὴ : ἑαυτῷ γουϊδηρὺ τὐι8(ἐ8)578. 
-- η. 8. 2αἢι, Α. 2ασ. ---- Ἡ. Β. τοῖς, ΑΔ, 
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τιιδῖ8. --- 0: Η. Β. δἱάγωηι (δεόμεϑα: 
τ ρολα Α. διαάγαπάαης (δεόμενοι: ΡΟ. 

:):5.θ,.1 (3). Ἐπ 921 ν᾿ ηιδ.: γὰρ 
ὈΕΙΚΟ, ΒΟ ν.:. -Ξ- ΗΑ. 
ἔσοῖς δε! 10 δ, Θ ς 

6, 1: Ἡ. Α. “ψαιμίμαη. ---- Ἡ. Β. ευναγεῖ. 

-- δῥαγαπάαης : παραχαλοῦντες ΘΈΡΟ. 
ἴι., παραχαλοῦμεν ςΒΟ: 5. ὅ, 20. --- ἐ: 
Μδῖα ἀωϊ: Ευϊέϊἑεῃ ΠΩΣ ἢ Καιρῷ γὰρ 
λέγει ΘΕΟΊ. ΟΥ. ὅ84α}., ΞΒΟν. λέγει γὰρ 
χαιρῷ. Ὑᾳ]. 1,. 9, 36. οἰο. --- 2: Η. Β. 
απάποηι. -- 8: ποτυηὰ 6 1 ἘΠ. ἫΝ ψ]Θ 
πη 6τ. ἃ. 1. --- σίδαπάαης, διδόντες, ΟΥ. 
δῶτε. ---- Η. Α. δὲδέϊσυ, Β. δὲξίϊιλσυθὶ ἃ. 1. 
δὲ ἰσσευδ (α. 50 1165). --- ὠπ αν, ἡμῶν 
ΕΕῸ6 ῦν., ἢ ἘΒΟ.Ον. --- ὅδ: ζαινλυΐ- 
ἐμγοῖη, σοσθη γηστείαιες (γρ]. αἰγαη: 1, 
0: στ, ἐθ).- Ὁ Ὴ Ας γα πυαν "5 ΞΞ 
8: Η. Α. “α} ἐπαίνἢ υ. --- 10: πὲ ναΐμέ 
ἀϊμπαπααηβ, ἰοὺ Ο᾽κ οὐ ναϊμέαϊ μαπααη. 

-- 11: ΠΗ. υωνε, τριδαν: 5. 1.. 1, θ4. 
60, 45. --- Η. Καμγίημέμηιδ.: 5.1, 1. --- Ἡ. 
Β. ὠϑγιιοάα (τα Θ'ΘΟΗ]α [5 Θυ] ΒΟ 61) : 5. 
13, 1. 8, 324. -- 12: ἐπγοϊμαηάα 7108 

«ἐπηγοϊμαπάα. --- 14: 9α). μρφαϊάτιδ- 
ΕΗ ἀπίστοις α. μετὰ ἀπιστῶν (πὶθ 
16). -- σαν. πιῖέ ἢ τρῖσαν. (δεν. χ αὺ ἀδι- 
χιᾳ [ἀγομίᾳ] ἃ. μετὰ ἀνομέας), [ἰιιῆ. 
πε ἢ, γίξν. (πρὸς), 18. Ον. πεῖ "Ἶ 
(τρὸςῚ), φαΐ. πολέ ἢ πησαί. (μετὰ), 
φεΐ ἢ) (μετὰ). ---- ἀὐτ} ἐἢ τι μυδ: ἢ ες 
τς, τις ἐν ΚΣ τις ουθὲ. --ἰὐ ἘΠ. Ἁ.. 
Πυοιν ἐμέπαη: 5. 1θ. - Ἡ. βαϊϊέαηια :- 
Βελιαν, Βελιαλ, Βελιαρ,. Βελιαβ: νρὶ. 
ΜΝαάικδιί (ΝΝωὲξ), Αὐείϊηνὶς (Ἐσλὶ), ϑαζένυϊξ 

(Σ αλὶ) οἰο. --- 16: Η. Α. Πυοι ἢ ἐδαη : 
5. 15. --- ΠΗ. αἰ} συνῇ 5 : νρ]. 4, 4. 8, 18. 
- ΗΞ. Α. ϑγιίῃ. --- ζυϊέμει, ἀμ : λέγει 
γὰρ ὈΕΕΟΊ..., χαϑὼς εἶπεν ΒΟ νυ. --- 
τ ΣΗ, Ά. Ἵν Τὴν ἤῆδ. 

7, 1: Η. ἀγαϊηλαηι. --- Ἡ. Α. δὲβαιἰο- 
φῦ, Β. διϊαυδοῦηδ: 8. ὦ. 8, 28. Ἱ. 1. 15. 

--- 2: σΟαριδέοϊηνω ἔν ἡσυΐβ, Χωρήσατε 
ἡμᾶς: δ: ΜοΣ 29 9. οὶ 5: Η. Β. 8ϊγιιηι. 
--- Πθ: Β. γχαευϊίέαη, Α. πυϊἐσαδβυϊζέαη. -- 
Η. Α. 7α8 βαπιαπα. --- Ἡ. Α. ἐδαηι. ---- 
4: ἄω ἐφυὶξ -ἰ- ἔστιν Ὲ ἃ οἔν, ἢ. ΞΒΟαρ. 
τ Η. αἰμάϊχοδβ πιαπασδηβ (80 566116 Π61): 
πάσῃ τῇ πολλῇ ὈΕ, πάσῃ τῆ ςΒΟᾺ δ ν, 
πάσῃ 6. --- ἰῷ Η. Β. “ακιαοη)αὶ, Δ. 
Μακαὶ ἀοη)αὶ: .Σ,, 10. οὐ ξεν θ Ὁ ΕἸ 
Β: Ἔν τλμάβῃ -- τ: σαϊπμίαίμέάϊ 50. 
φαϊῃναγοῖνάϊ (παρακλήσει). --- Ἡ. ἐφ- 
ναγαπα σαιϊηιοέἢ α. --- 8: ἐπάϊηιν ἔ. Ἡ. Α. 
- 7αἢ )αδάϊ: 5. 12, 11. ἃ. 1,. 18, 4. -- 

Φ,ΓΟΘΟΚ. “5. 20, -- 8, 15. 

ἄἀμῖ (ΞΞ ὠρέδ Ἡ. Α.), γὰρ Ξ«ΟΕαρ, ἔδει! 
Β. ἀϑῆν... ; 1.8. ψοἹθ βλέπων (τ 6 ῃ5 
ἔν.) ὁπ γὰρ (σαμαζῃυωαπαᾶς οἄον σαβαῖυ 
ἄτι). --- Η. Α. αοἰολεϊαὶ, Α. ανιοτζίαϊ. 
-- 9:Ηῃ4. Β. βαμυσίαφαιέμ, Α. βαμνφαῖ- 
ἀδαιιέῆ,.. ----- Ἢ. Β. ἔμ ναϊμέαϊ, Α. Ὁ]. ναϊῆ- 
αὶ. -- 10: (δ ἴ. ᾽πὶ Η. Α- - ἘΠ. Α΄ 485 
ἐμίσίάα, Β. σαξωϊσϊ αἱ (τα φαπὶ{έαϊ). ---- 
μϑίϊμπαάα: (χατ)ἐργάζεται, οροτδίαγ! 
αἰβο ἐργάζεται οἴητηδ] ρΡδββ 50}. ρΌ ΠΟ Πη- 
Τ6 (γγὰβ ΔΘ 80} δἃυῇ ξάγσίσα σΘῆ θη 
Κῦὔπηξθ), ἀδ5 δπᾶτθ Μὰ] δούϊνιβοἢ ὕ ἼΕ 
4:-18..35.-- 11{:ἩἘἩ. ΒΒ. ΘΟ ΣΝ 
ϑαῖηυ α ατιῖ;. --- 12: Αεδαη 7αδάϊ: 5. 
18,4. οἰο. --- πιδίλάα -Ἐ- ὑμῖν. -- ἐηβαγά, 
ἡμῶν τ- ὑμῶν. -εἰ κυ. τ. ἤδυϊδι ὑμᾶς 
(. ἡμᾶς) ... ὑμῶν. --- 3 ΠΡῚΝ ἣν. 
τ ἐἢ ἐπῖ5. --- Ἡ. Β. βἕωηι. --- απα ἔ,. ἴῃ Ἡ. 

Α. (αἐδπέϊ αν σι ῃῦ νουῃθ1). --- 14: ἤγαηι: 
ες: 13:-9., 23:.::Ξ.. 45: ΗΑ γα ϑιδ ὐϑύσι 
- ΠΝ. Α. ἔπε, Β. ἔμπα. ---- 16: γῶν, Ὁ]. ς8: 
5.9. - 

8, 1: ζαηη)α, γνωρέζῳ ἃ. -ομεν, ἴα- 
οἰ(β)ηὰβ ἃ. ἔδοϊ. --- Η. Β. αὐζ[(θ870 Ἡ. -- 
Ἡ. Β. Μαϊιάἀοηαῖδ:. 1, 10. -Ξ- ὦ ΣῈ -Αἱ 
7αεπέμαία. --- αὐειρό (εάν. Ὃ ωρυϊδαὶ: ἡ 
χατὰ βάϑους (βάϑος) πτωχεία. -- 8: 
Ἡ7αΥ, ὑπὲρ εὐκύ τ: παρὰ ΒΟΡΕΡΕαΐ.. 
--ς ιφαυϊϊ)δς γῸΠ Λἰυαυϊ)5, Ψ16 φαδδῦα 
10... 12..13:.068. 15: 0). ΞΞ ΤΕ ΒΙ 
μδῦϊο ἐπ οίνα: 5. 1 Τα. 2, 10. --- πηνανι 
ἔς ἴῃ ατ. ἃ. 1... (ς 5ούχὺ πδοὸῖ νεΐθαηϑβ δέ- 
ξασϑαι ὑμας). --- μοῖπα ἔ, τα ατ. ἃ. Τὺ. 
ΘΙ {Οἱ 10..::-ῖ Ὁ ΗΠ ΑΗ ΤΣ 
-- ΠΗ. Α. ἐπαίῆγο ἐ ἢ ἤατ,: νρ]. Τ.. 4, 9. --- 
2: γαϊῃεϊ, -περὶ 5.1,.. 1, 1. 18, 14. --- 

ἔηι αἰϊαπιηια (ἐν π.}). .. ἔη αἰϊάϊ ὠμϑά. (Ὀ]. 
πάσῃ σπ.)... απα ἐπὶφάϊ (Ὁ]. τῇ). 
ἕν ἐἢ. απ άϊ ὧν τ. τῇ ΧΟΣΞΞ ἘΠῚ ΑὉ ΠΝ 
7 αἰπυαΐ. ---- 8: Ἡ. Β. εϑααναοὶ πη: 5. 4, 4. 
--ὀ ἨΗΒ. Α. ἡ η)αϊμυνὸξ.. ΞΞ- 9: ἘΠ Ἀ5ι 
σαδὲρϑ. --- Ἡ. Α. σαδὶγαϊ. --- Ί10: Η. 
Α. “αγγασίη. --- Ἡ. Β. υἱζαη . . . ἑάι) ὧν 
(αν ἔνι. ἃ1.), ΑΔ. ἑἐάμ)αῃ ... υἱζγαη.: --- 
7αἰνδη (ΞΞ 9, 8.) Ἡ. Α. υ. Β.-- ΤΙ 
ιώνα ὙΠ, Ῥτοτηρίδ οἰὉ 'π υ Ὁ] 6.» ῬΓΟΤΊΡὕιβ 
οἰ δηΐϊπηαβ γοϊαῃία δ ν., δηΐπηαβ οἰ γοϊαῃ- 

ἰαὐϊ5 ἢ. : 5. 12. πρόχειται. --- Η. Β. λα- 
δάϊε, (μα 5 σ᾽ ν.), ἃ. λαδάϊ (ΞΞ οορί.) 
σὶρ 12. --- 12: Η. σαργοὶ παῖ: 5.1,. δ,1. 
-- λμαδάϊ (ἔχη α. ἔχει, δοῃ υἱὺ τις) 

εν μαθάϊ (ἔχει, δποὶ τηϊὺ τις). -- 18: 
Μνα.. οἰϑὺ: 5. 1. 1; 20. δύο. --- 10} ΤῈ 
ἜΣ γὰ δδωδὶ. - ηιαπασὶχό,.. αὐἱχὸ ἃ 
2 Μοῖ. 10, 18 (ἤλαττον δὲ. ̓ὄλιγον). - 



2 ΟΟΝ. 8, 16. 

θ: Ἡ. Α. αὐυϊϊέμε ἢ, Β. αὐυἱζει αἰ. -- Ἡ. 
Β. ἐφοὶ, Α. ἔδθ. --- ζαύών ἔσυϊβ ἔ. ἴῃ Η. Β. 
-- 418: Η. ΑΔ. Θαλίδαπ, ἘΒ. Ο αἰδεμαη, 

δ. Αἐδέμαη, (δὲ: νρ]. 4. 11, 25.) οὔδν 
αα᾽ -(πεπαπ-η ἐπ απαϊαάδάνι Ὁ ἢ  τρ]. 10. 
1, θ8. --- Η. Α. ἐπέφζαὶ, ΒΒ. ἐπὶζοὶ. --- Ἡ. 
ἕν αἰυασοοϊ)ονιϑ. .. αἰμκιοδ)ονιδ.. 5. 19. 
ὍΣ Ὑρ.0.:49. 10. 1... 12... 
Η. απα 50. απά. --- 19: Η. Β. ηιερα- 
ηιπιανι (πὶθ σουποὺ αὐζἀἰδ5) δ 1): 5. 18. 
-Ἠὀ φ0:Η. Β. διναπα)ωπάαι (μι: 19), 
ΔΑ. Μιυαπα)απάα 8 σὶρ 41. Θαγδάαῃ- 
ἄαπς, 94. σαξαϊκη)απάαηϑ. --- Ἡ. ΑΒ. 
αἰσυ)ίν. ἴὰ ΑΙ. νου θο βοτὺ (ν. βρἄθθγον Ἠδπα) 
ἰῃ αἰστγοῖη. --- 21: ααγέεαάκαπάαηδ: 5. 90. 
--Ἠ. Β. Ὁ]. ὡφασπαα.--- Η. Α. ἡΐω, Β 

ἤϊαιϑὶ 5. Μύ. θ, 20. --ὀ 425: σαμπιαη: 
ΒῬΠπῚ 1 συ 5 0.19. 15.0(.)}Ξ:-: Δ: 
)ασφαναιγϑδίυα. -- Ἠ. Α. σνωἰζμαιυϑ., τ. 
Β᾽οτῖ ἃ 6 ἀπά ρ]ονΐ ἃ. --- 2Αις ἜΠΑ, ἡη- 
7 αἰδυοϑ. --- τιϑέάϊη) απἀαῃ8 : ἘΣ ΟΣ 
τοῦ τὸ ΠΥ Ρ5: ΠἸ- 

εἶς υἱϊ) αἩ (τοῦ 9.). 10. υἱήγανν (τὸ ὃ.) -- 
2 : Η. Β. ἡνόρα, Α. λνυοραπι- 5. 10, 2. 2. 
11, 11. οἰο. --- Η. Α. Μακιάἀορπίμι, Β. Μαξκὶ- 

αἀδηηῖηι (5.. Ὁ. ὅ, 10.): 5. 4. α. 1, 16. εἰο. 
-- -Η. Α. ἅζα}α, Β. «(επα)α. σὶθ ραβεῖα ἃ. 
ραξεζα, Ζαοπαγῖας ἃ. Ζαζκαγίαϑ. ---- ζαίγ- 
ηΐη : 5. 8, 10. --- Η. Β. σαυασίαα, Ἀ. τι8- 
υασῖίαα. --- πιαπασὶαηδ.: Ἡ. Β. βϑύχζύ Ζζὰ 
ἔχοὶ. --- 8: Η. γιμγασαξαπάϊαάω : ν9]. ὅ. 
προ ξἕλθωσεν εἰο. -- 4: Τράϊ 1αδαϊ, 
Μμηηή πως, ᾿Εὰν (πως), Ἐὰν ἔ. --- Μακί- 
αἀδηοὶς : 5. ἃ. αι. 1, 10. οἰο. --- Η. Α. 2αὃ- 
δὶστέαπα. ---- Ἡ. ἃ! τὐγεηιαγευ) αἩ εἶ 8. --- Ἡ. 
Α. φααϊυϊεκοπα α. ---- δυϊίηαι, (λέγω ἀπὰ 
λέγωμεν) 7:8. ---- ἐπμὐχὸϑβ ἴθ 10 Η. Α., ταῦ! 
ΔΌΘΙ ΠΔΟΠ Υ. ὃ. βίβθῃβη. --- ἐλίζός λυόδή- 
ἐωϊγδ᾽, Ὁ]. ἴθ ΦΌΙΜΚ. τῆς χαυχήσεως 

(αυβ 11, 17). --ὀ ὅδ: αἰυϊαύᾳ)αη, τα}. 

ἀδῃοΥ ἰλαπα 7αύώνασα]άϊίαπαη ᾿ α- ἐμαπα. 
- ἄω ᾿συὶς, πρὸς α. εἰς ὑμᾶς. --- Ἡ. 
φιανυ) αὶ α, πϊομὺ ηιαμυ)αη, 16 6Υ. 4, 20. 

γουϊαηρὺ πιτὰ, ἄθηη ἐμαηα ἰδὺ ταύτην 
(νὰ Εᾶς ἘΞ ε Σ 610) τ πιαηυ)απα 
νἱαη, σϑδγύ Ζαβτηπηθῃ. --- Η. Α. 7α πηΐ. 
--- 6; Τμραΐϊιεϊμέμωη, -Ξ- 12, 0. --- Η. Β. 
βαΐζένι, Α. (αϊγε: 5. Μο. 4, 14. --- ἴῃ, 
ἐπϊωτ]οϊηάϊ, ἐν εὐλογίᾳ ΘΕΟΊ Ογρε., ἐπὶ 
εὐλογίαις ςΒΟ Ο.. -- ὧα ἐπμεποϊπάϊ, ἐξ 
εὐλογίας Ὁ ἀεέ Ογρε., ἐπ᾽ εὐλογίᾳ ας 
οορῦ.... Αυρ., ἐπ᾽ εὐλογίαις ςΒΟ Οτ...»; 
6Χ Ὀαπραϊοίϊοηθ Εἰ, 46 θϑηθαϊούϊοη! 5 Υ. 
- ΠΗ. ΔΑ. ἔθη! νου πάώμέμαϊ ὈΪ5 (απα]ιοὶ-) 
μἴηβ ἴῃ 12, 1. --- σἰδαπά, δότην : πῖδ 

- 10, 13. 64! 

7υδηά, πἰολὺ σἐδαηπάαν, βοηβὺ σγαθ λἴα- 
[δα βίρμδθῃη. --- 9: Η. ὠϑυαιγίϑ: 5. 10. 
Ὁ Μυ τα, 15. -- 10; Η. αμαϑέαϊαὶἐπ 

. πιαηαφ) ἀϊ.. .. σαξάι)αϊ : νρὶ. Μίύ. δ, 
19. --ὀ 11: σαϑὶσπαπάαης : ᾶτγαμπι 1 ,ὅ᾽ 5 
ρα μεωφουας γε]. 4, 8. 8, 20. -- 

ΣῈ εὐ ζυ)απαδ (θείπαμο ΊΘ εἰϑγμ- 
ἘΝ [ὈΡΡ]ΘθΙὺ γρυ., [ἀρρ]ϑὺ νυ. -- αὐἱ- 
ἰιάα τὰ αἰυομαγὶ ία (11.} νὶο ναϊϊακυΐς 
Ζὰ αἰυϊαύσία (5). γρ!. ῥῳυγοϊάαης. .. 
ἐάϊη)όηβ. Μο. 8, 8. 19. 20. -- 18: 
ἄηζ-, Ὁ]. ἀπλότητι, 5. 1ἢ {ἸπΡ]. Εβ νον 
ἀυγοι γαἢ ταῖδ ὅη αἰνασφέϊγ)δη (εἷς τὸ εὐ., 
ἢ. ἴῃ ϑυδηρθ!ϊο: 5. 8, 18.) νϑυρθαπάθῃ απᾶ 
ἔνι ὐγηι αἰ οῖη, Κουΐθ δας 415 Ασα. Δη- 
ΘΌβθῃῆθη σπογάθῃ βοίῃη. -- ἔ{Ἷὼ4: Ἡ. ἔφοὶ. 
-- 18: Η. τριϑρτ τ ἀοης - 5. Β. 11, 99. 

10:.-.1.: ὙΠΕΡ; ἀραῖ σε. ἃ. Ἰὰς " ἔηι. 
- αἴαν υἱμαπάς, ἀπών: 5. 11. 18, 2. ---- 
2: Ἡ. δὲέαγαη : βοῦν]. ὀήαάγ)α- ἢ - οἱ. Ἐπ 
γἱ ΘΙ ἢ γ λυόρα ἃ. -απὶ αἱ (9, 2.), λυδρα ηι 
(40, 8.), δαγβα, γνωρίζω α. πομεν (8, 
1.), ἐπιισζ)άϊηια (δόξω ἃ. -μεν, οΧἰ [ὈτηοΥ 
α. ΟΧΙΓΡτηθτηαῦ: 10, 9.), σαάϊυϊεόπαα 
αἰσχυνϑήσομαι (3 Ό. 10, 8.}, ῥιοίέμαηι 
(ϑερέσομεν, Α. ῥιοϊέδια - Ὁ θ, 9). --- Η. 
φαίΐγαϊαι (γἱθ]] οὐ ἀατοῆ ἀδ5 σνουπου- 
σομοπᾶθ απάυαΐγεν ὑπὰ ἄδδ ο]σθπᾶθ 
ἐγαι ἄτη αἱ, ἐὺς « ὃ οἱ. ---- να, (ἃ 0ἢ σα- 
ἰἀμδ)αάα, σαγαϊιη)αάα) : 5. 12, 0. -- δ: 
7α ἕ. ἵπι αν. ἃ. 1,. --- ἐωπαπάαης (ἄγον- 
τες ὈΒΕῸ ἴύ., ἢ ςΞΒΟᾺ ἔρρ ν) σψἂῦ πό{μϊρ, 
Ὑ761}1} ὅτ ἘΝ ὈΠρΘΥ 5 ὉΠ60. ΥΠὶ. 
μα δ 19. Ὁ ΟΥ εἰς): -Ξ 
γιαπυτδα, Π). ἑτοιμῶς, ἃ. ἄντ. ἐν ἑτοίμῳ. 
-- τ; αἵ [8 Πἰδίη.- 5. ὃ, ὅ. αἴ τῶι ἢἰ- 
δαηι. --- 8: αΑἰπέμαν, {υδιμαΐ γαθάϊ: 
βι τὸν ΛΟ ἘΕ} ΥΕ]. Β. 8, 9. 0. 8 ἡ 
(-περ). - ιὐὐ8, ἡμῖν α. ἔ. ---- λυδραηι, 
καυχήσομαι (5. 3.2). --- 9: (νὲ ἐμἰα 8)αη- 
ἄαης, ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ς-Βᾶν, ἐχκφοβοὺν-- 
τες ΤῈ ἀθρἅττη. --- ἐλαισιγάϊηια, δόξω- 
μένα. δόξω: 5. 2. --- 10: Μπά . ἴτα ΟΥ̓. --- 
41 Ὸ  ΉῚΠ- λυϊτοϊξάϊ. - ΗΠ. ϑζιυνηι. --- 12: 
φσαάδαύνμοη,, τολμῶμεν, ἘΒ. τολμῶ. --- 
ἀδηιαη, (ἐγχρῖναι ἃ. χρῖναι) . .. σα- 
αδηι)αη, (συγχρῖναι). -- τη [8 Μίδαν, Ὀ]. 
ὉΕ... ἑαυτοὺς. ---- ὠη5, ἑαυτούς. --- ἄω 
εἰνάζηι ἢ ἰδ. ἀπαβίμαπάαηι, τισιν τῶν 
ἑαυτοὺς συνιστάντων: 5. ὅ, 8. --- Η. Β. 

Μὰ Δἰὰ βίδαπβ. πὶὸ 12, 0. αὐἐμεϊμάε 
αϊπμεμάι;, Ἐ.. θ, 9. Ψαἢ, 75 ἐγάτν)η58 ἀορ- 
ῬοΙύ. --- 18: ὅδαι αοὔμιοπ ἔθη] τσθρθῃ 
ὙἸΘἀθυμοϊαηρ, σομ φιΐέα!}ι) οὐχ εἷς τὰ 
ἄμετρα (τὸ ἄμετρον ΕΘ) χαυχησό- 

41 
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μεϑα; ἀοοῖι ἰδύ υδῖβ ἴτὴ Απέδηρ ἀγθ6 
ΒΘϑομνίθθθη. Υ Έ]. 4, 10. -- “7αίνγίππαη- 
αεοῖγ,, ἐφιχέσϑαι, ἀφιχέσϑαι, - 14. 

7αϊνυϊππαπάατηξ, ἐφ- ἃ. ἀφικνούμεγοι, 
ἐφ- α. ἀφικόμενοι. --- δ: Ἡ. δηνμηηϊέατ ἢ, 
ἴῃ ἱπηπηθη ὉΠ}, δ]. ᾿τητη θη τη, εἰς τὰ ἄμετρα: 

γρ]. ὅπ μεμιμάδηι. Ἐ.. 10, 19. --- μαϑαηι, 
ἔχοντες (5. λπυδρωπααη5). --- 10: ζ7γαν- 
7άϊπα: γρ]. αὔαν ἐμαέα (11. 28.), ταν 
ἤϊω (2 Ος 10. 11.). αν ηιβὶ! (11, 5). --- 
7γαπιαξἢ) άϊηι αγϑάϊαϊηι, χόποις (δυ5 1ὅ. 
4 5253. 27.) εἰ. χαγοψε, ΞΞ τ  ωα 
οὔον 7 ηαπιαϊ!)άϊ σαν ΕΠ, (45). 
15: ἘΠ. σαϊιδῳαβ.: 8... ἃ. {,.ὅ. 

11, 1: ἰοὐεὶ. 5. 10. --- 2: αἰγανιδηας 
(ζηλῶ), δθιμῦϊου ἃ. ΔΘιηυ] 88. --- Η. τ8- 
φαθαη: Ἀ. 12,1. ἰδία ; ΟὉ τιοσαῤ)άι 2 
οὔδγ ὠϑμαδαη 23 -- χα (οὕτως) [. - ζαἢ 
(υϊκηοῖη - Ὁ]. ἁγγότητος, ἁγιότητος, ἔτῆς 
ἅγγότητος χαὶ ἁπλότητος, ς. Ὁ]. τῆς 
ἁπλότητος, γν. ἢιηρ!τοἰέαία, [,. οαἰ αέρ. 
-- 4: ΠΗ. αἴηιω απέπαγαωπα. --- αίυασ- 
σόϊ)δ.: 5. 12, 8. --- Ἡ. α'ϑηνοέῖ (λαμβά- 
γετε) .. . τιδηγμέ) (ἐλάβετε, Εα. ἐρτεησς 
ϑὲ). --- ὅ: υἱμαπάαπι ἵ. πῃ τ. πὰ. ᾿δῇ 
Η. αρατιδίτηι τὶ αἱρὶδ.5, ξανιϑϑαῖηι, ῬΥτ8 
(. 18, 15.), ρίως, ἴω, Ἰο᾿, ἴξ α. ὃ. ψ. -- 
0: Ψαὶ ἕ. σερϑηΐνεν Εἰ δὲ χαὶ α. Εἰ χαὶ. 
- ἔην, εἶμι ΤῈ ἴύν... ΟΥ., ἔ. ΞΒᾶν. --- 
Η. σαδαϊνπέααϊη. οὉ σαθαὶϊγ αὶ α ον. 
σορθασὺ χὰ φαγερωϑεὶς, τηδηϊοί(40)5 
ἴατῃ (Β ἀθ....), φανγερωϑέντι πΘθθῃ φα- 
γερωϑέντες (Ξ πςς .) φαγνερώσαντες 
(ΒΡα.. Ξ)- φανερωσαι ἑαυτούς οἰο. ἡ -- 

ΤῈ δι αἴ τν ἐδάϊ, Ἢ α. Ἢ μὴ. --- 8: 
Η. υἷξ (50. ἐσυϊ8) πὶ ὅ, 9. ἐδ 50. )αἐ}ε},6. 
-- 9: Ἢ. Μα͵αμιαομπαὶς 5. 1..10. --- ἨΙ 

ἕω. αἰδάϊην (5. θ.) τρηβξαν" ον ον (βυ. -ἴηι- 
ἀοσὰ 5. 12, 21. 6(0.}:-. οὐ ψηζαωμνὸ (δ. 
-αα ) οἄονῦ μηδαμγαηα (πὶ 11, 10. ἢ. 
1, 8.) -- 10: Α1α7δ- 5. 1, 1. εἴο. --- 
12: ἐάνζαη μβαϑα- 5. 1. 12,, 10. 6, 25. --- 
14: ΝΜ (ομπθ ἐστιν). --- 15: Νὴ 
(ομπο ἐστιν) - οὖν Βα βνΟτ., ἢ. ἢ. 
ἔτ ας. ῬΒΙ]ΟΓΌ. --- )αδάϊ -ἰ- χαὶ ΞΒΡΘς, Ἐ 
ἦν [πιο σ. -- δὲ {Π|06}}. ---- -- 16: φτρ- 
7 δάασπα -" εἶναι (610 ὃ) : 5. Β. 1, 8. 
“πῆ 5... 10.9.1. 2. Ὁ πῶ Ἦν εὲ 
πάντως. ὙΥΪγκία ἀὐἐεπ κι ἀὰ5 ἐπι τ δ ἢ 
ναϊία 3 ---- ἰολέϊδ να. 5. 11, 1. --α 20: 

ἔ. ἄωξ. -- ἴῃ, αὐδάϊαϊ ὀγίσσίε, ἐπαίζε-- 
ται, Θχ(ο αν ; Τια ΘΟ Υ θα ἢ Ἰοτηδπᾶ ἐτο- 

ὑκοί“: ἐπηριάζει Ἱ --- 21: πυᾶ ᾿ναδ: 5. 
ἦναϑβ να. 6. θ, 38., ἦναξ... ἧνα: 9. Ὁ. 
13..06, υὰ- 18, 18., δυέῇι : α. 0, 12. ῬΙ. 

2.ΘΟΒ. 10. 18: -Ἕ 9,10. 

1, 27, --- 28; ηιαπασϊφοΐηι, περισσοτέ- 
Θῶώς, ἈΘΌΘη Ζυθἰπη8] ὠΐαγα [άτ Ὅτι. 9. 
μία, πολλάχις ἃ. πολλοῖς; οΌθηδο 26. 
ο΄. --- 84: αϊπαπιηια υαπαηϑ.: 5. 1. 9, 
1δ. 2ὅ. -- 427: Η. Φλέοίηα. -- 28: 
αγδάϊέῃς πιοΐηα, ἐπισύστασις, ἐπίστασις, 
ἸηΓϑιηξϊδ., ΘΟΠΟΟΓΙ 5. ἴῃ Π16. -α- 992: Η. 
ἀαπιαββοὴ (ΖΦΔαμασχῷ) ... ἀαπιαβζαὶ (Ζα- 
μασκηνῶν). ὙΠ]. ΟΙ. 4, 16. --- υἱζ)ανιας, 
π. μὲ ϑέλων ΞΌΕΩΚ..., 9. π. μὲ Ἐὰρ 
οορύ ἔσγῃΡ..., ϑέλων ἔ. ΒΌ ἀ δ ν [γγ δ. δύτη 
Ρτοοον... --- 938; Η. ατφαάακιοῖτ. ---- 
Η. νυϊῥαϊδίαμδοε 5. Ὁ ἸΙῊ 5. τῷ -- ἘΠ 
παπάμιι8. 

12,1: δίηα, (80. μια ὅ(Ε: τρῖ. 9.), 

δεῖ ΒΏΕΕΟΙ ἔσ ἴγτ.τ. ..., δὲ 2, δὴ ς-Κὶ 
: ορὺ δοίης. τ ν- τῇ εὐτο οροτίοῦ, 5ρὰ 

τι ..- ΣΟ μὲν ἘΠῚ ΔΡΟῪ ΤῈ ΤΙ: ἀλλ᾽ [γτ. 

ἕως εἰ ἐμαη, δὲ καὶ Β, δὲ ΕΑ... κα ν δορί. 
1811... γὰρ 5}, οὐ ἢ. -- Μὶῦ ΠΣ δ ΣΕ 
γιΐη8 ὑυτὺ Η. Α. στ θά ου 6[η. --- 2: Η.Β. υἱά- 
νογέαϊἠιν 6 (ἃ ἃ. ἔοΙρᾷ. 7 6. 2, 1. ἀδ5 
τί ομῖρσο δὲ βαυδγέαέλιιη 7 γα), Η.. Α. μδὲ .τα. 

. ΕΟἸΘΙομοΥ ΕΘΠ]ΟΥ 'π α. 2, 1. -- Η. Α. ἔηει. 

-- ὅδ: μὲ ναΐδέ, Ὁ]. ἴεν γ. Π1Π1]. - 6: 

ἦναβ... ἧνα (Ὀ]. τις, 4φαϊ5): 5. 11, 21. -- 
ηιμύῖ. 5. 10, 2. --- Η. Α. αἱἐμεμαμαϊέῃ- 

ματι. --- Ὁ: Ἡ. Α. πημέμο, Β. δηιίο.: 
" ἃ. ΒΕ. σαΐγιι. --- τισπαηηα, μου ΕΟΡ 

« Ογρτ. --- δὲ τ τ αν] )άτ - ἵνα μὴ 
Ἔ ΔῈ ΘΕΟΚ.-- ΑΕΒ 

(το Ὲ] 85. ἄθ61η νοι μοερεμοπᾶθῃ αἰειδιιοα 
ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἀδ5 ὟΥ ἃ. ΔΌΘΥ ΒΟΒΟΠ 
185. --- 8: 8ὲ ἐμβαία. Καὶ (Α Τμπάτὺ ΟΥ. 
Ιτ., ἢ ΞΒΗΕΕΟΘ τ) ὑπὲρ (περὶ Οτ.) τού- 
του, [ἌΡΘΙ 66, Ρτορύου αποά. ---- Η. Β. 
“αιχα: 5. 11, 4. --- 9: Η. Α. μειικοῖη 
(ἀσϑενείᾳ), Β. ικοῖηι, πΔΟΉΠΘΥ Ὀ614 6 
ωκοίηι (ἀσϑενείαις) --Ξ 10. --- 10: Ἡ. 
Α. ἐδ οἰμείατη, Β. ἐπιοϊμείαηι ---ἴ- 11: 

Ὡυδραπάᾶς, Ὁ]. «1... ἴγε... χαυχώμεγος. 
τ 7αἢ )αδάϊ - 5. 4“. ὅ.-- ΤΟΣ Η ΣΡ ΩΣ 
ἐπ τι Μυδιμαύδ, Τὰ μὲν (ἰδπιθ 8) ΑΒ. 
ἘΕ..., ἄλλε (ὁι. ἀλλ ἢ) Εα. Αεἐπέμπαπ 
ΤΥΝΩΝ ἰδὲ βοηϑὺ πλὴν: 1,.. 11, 87. ῬΆΪ. 
8. 20: Β-. 9, ὃ. : νρὶ. δῦ: 2 Ὁ. 10. 8. ΟἀοΥ 
γο5 7Ταηοιῖι 3  --- Ἡ,. Α. αραινβέαικϊ τι 8. 
Ξ-Ἢ 18... Ἡς ΑΒ. ἐλῆζο..:-- 14: Ἃς 
}αγιῖ. --- ἰ. ἔσυῖα, ὑμῶν, ὑμᾶς ((. ΑΒ... 
δϑέἢ Π). 411). --- γααγοίπαηι: 5. ΟἹ. 8, 10. 
1{Ἴτ. 8, 4. 2 Ττας 1, 3: 8,..ῶ2..-- ΤΌ Η. 
Β. χαϑακγγαδα, Α. Ἰαϊμαίοῖξο, ἃ. Τὰν. ἈΌΘΥ 
φαθακγγαθα - 5. ϑ. --- Η, Α. πιΐη5, Β. ηυῖη - 
5. 9, 19. -- 1θ6: Ἡ. ΑΒ; 5αν (5; 4,67) 
γι. Ἰρούζίγθβ ΤΟΙ] πὰ ἀπτοῖ ἀδ5 ἔδ]5ο 



2 ΘΟΕ. 12, 18. --- ΘΟΑΙ,. 3, 5. 

ξαὶ ἨρΥνουροΓἴθη. -- αὐτγἐδ᾽ ἴ. ἴτὰ ατ. ἃ. 
1... 5΄Ί᾽οι 20. --- 18: ἔηιηια ἔ. ἰπὶ ΟΥ. --- 
ἡδάϊ ἔνα: 5. 11, 61. --- Η. Β. ἐαπ ἴηι 
(οἄδΥ πρβόνν 3). -- 419: μυνβᾷς Πάλιν 
ΕΚ... Πάλαι ΑΒΕ. -- Η. Α. 
ἐπωκοϊίβ. --- ΗΞ. Α. οερωδὴ Β. 8 0η70- 
ἄαηια. ---- ἐπαξμέμέμαη. 5. 9,6. --- 20: 
γε ἔ. τα ατ. ἃ. 1,. --- ἐδυναίν μοΐη8, ΞΒΠῈ 

ΕΟΟΚ τὸν. ἔρεις, Α.. [γτ ἅτπὶ ΟἿν ΤΏΡ... 
ἔρις. --- αἰδαη, ΑΒΏΕΑ. .. [γΥ ἅτ Π 8 ΠῚ. 
δηλος ΘΌΡΜΕ . τοτν. δηλοι.. Υρ]: ΘΟ. ὃ. 
20. -- Η. Β. λα ιεέοῖς (ὀ)έγαϊῃ α, εἰγευαί- 
ἔδυνθδ.» νοὶ. ἮΝ. 19. 13. ΒΟ 20. τῷἢ 
21 : κυϊηιαπαη πῖϊ, ΞΌΕΚ,.. ελϑόντα 

με, ΑΒΕῸρᾳ... ἐλθόντος μου. --- Ἡ. Α. 
)απηὶ. --- ἐμδοὶ χαξαυϊαδάν : ΟΥρΥ. ,ἴὴ 
ἱπηπ ἢ 1115 4 ἃ5 ἔθοθγα ηῦ οὐ ἔουη]οᾶ- 
ἐϊοπῖθαβ δ ΠΡ αἰ πἰθυιβ΄ ; ἡ ἔπραξαν 5ρᾶξεη 
(ΞΑΒΌΕΕΟ [Ὁ ν). --- Η. Β. ασίαϊέοῖηο, Α. 
αρσίαϊίλα (πὶο Β.. 18,138.}): ἀσελγείᾳ, σγρε. 
ἸΙ αἰ αἰ θα5, Εν. ἱπηρααϊοϊ α. Ὑ9]. τριξαύ- 
γοϊηι - 11, 9. ζΖὰ ἄθηῃ (ἀϑηϊίνθη δαΐ 
εδὐπθε νι: Πθθ» 19. ΡῈ]. 95. 411-458 
ἘΠ Οἐ 1: 99.) ὐδῆνο δυδ Ξῆηι." 11:30: 
9, 7. Ε΄. 2, 18.; Αοοαυίδεϊνο δυΐ -ἦη5. 12, 
ΞΈΜΟ: 9... 7 γι οἱ. 9:0: 4. Ἂς 

153,1: Τηνὶα)δ ἐμαία: 5. 12, 14. -- 
Η. Α. 7αἐπέμγῖ)6. ---- Ἡ. Β. σαβξίαπάαϊ, Α. 
σαξέαηπαϊεϊι. --- 4: αἰγαίμγὸ.- 5. 10. 10, 
4 ΠΕ ΘΗΝ  ο γ1:.- τ μα ἘΦ ΒΙΣ: προ- 
λέγω (τ 0}} δ ἄθπι βρἄφθλθπ ἁ 77 ὦ τὶ 
,..). τ ταδῖζα, γράφω Ὁ]. ἰπ ΞΏΚ. 
πα ΗἸΥΞΑ. σοί 8. ὁ. 8: 90. 4.415: Η. 
Β. εὐιυικοίέ,, Α΄. ϑδὐιί ἢ. 5. 4. ωδαηι. --- 
4: Ἡ. Β. «ἀτηέμαη ἠαθάϊ, Α. 7αδαϊ 7α}-: 
Καὶ γὰρ εἰ, Εἰ γὰρ χαὶ, Εὶ καὶ, Καὶ 

ΒΡ .6 18. 7. δ 9} ἐσι ἃ. ἀς ὃς γὰρ: 
Η: Β. ἢ. υοῖϑ. --- ὅ: Τουὶδ Μίδας (Ἑαυ- 
τοὺς)... (ἰδαη8 ἔσυὶς (ἑαυτοὺς). --- Ἡ. 
Β. γεασίεῆ. - ΠΗ. Β. ἐμαινῆ, Α. ἐΐαιτ. --- 
ΣΈ, ἔστιν ΞΑα τον ΤῊΡΕ., ἢ. ΒΏ., οἰχεῖ 
ΟΡ’ ΗΙΘΥ. --- Η. Β. ἐδαΐ, Α. πἰδαὶ. --- 
θ.:: δὲ «.-. ἐδαΐδθὶ, Ἐ. Α. τδαϊδὶ. «. θὲ...3-- 
ἘΓΙΆΞ σέήρη - 2, Ἀν. (ἀπ8..6. ὅ. 
πΔ ΟΠ Π6 1) η δ᾽ σνϑῖξ τη σαϊιδαπαΐ. --- ἔῃ, 
Η. Β. ὁ. --- Η. Β. ἢ. ευδ. ---- Ἡ. Β. ἐμπισῆ- 
)αἴπια (ΥΥ̓ΙΘἀουποϊαηρ ἀθ5 ΚΖ σόσμου- 
σΘμθημάθη., ΠῸΓ ρῥϑββθπα οἰπθ (μ6) 50. 
Π)άϊηια, ὦμεν, [ατηιβ. --- 9: Η. Α. βὐμέλ. 
-- 10: Η. Α. λαγάαϑα (ρεοροη Μί. 8, 
θ.) σῖθ σίασσυαθα ([,. 18, 8. σοσοη 1,. 1, 
9). -- Η. Α. )απηὶ. --τ- 11: Τμβαία α᾿»- 
ἐδαν- 5. 1 6. 1, 16. οἷο. ---- Η. Β. ἢ. (τ 6- 
σθῃ (7) αὐ) σα τ να ἤεῖαάϊ [ὲ) ἀλτῆ. 
- ἐμαία Ε6] ψὸ] σσϑρθη (ἡ) αὐ ἢ ἃὰ5 (νρ]. 
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Ἐ-π|0, 412. Ε. 8’ 9. Ῥηῖ 8.,..θ)» Αἀμδὰὶ 
εἷς ὁηθ Ατίκοὶ : Μο. 10, 8. 1,. 17, 34. 
Ε. 2, 14. --- ἀν απάαης [)άϊίπ, οὐνἃβ 
ΔΏΔΘΥΒ ἃ15 ἐαμ) ἀἢ. ὙΜα. 2.6. 9, 12. --- 
Η. Α. Μη)αίῃνοξ. --- Ἡ. σαναϊνεἢ 68. --το 
12: Οὐδ(αϊ.: 10. 10, 20. σόϊοϊεμ. --- 
18 : Η. Α. ἢ ὠηβαγῖβ, νὶθ ἄθῃ χπρἰβίθῃ 
στίθοι. Ἡ. --- Η. Α. γη)αίῆδνα. ---- Ἡ. σα- 
γιαη, ([ν χοινωγία: 5. 8, 22.}; γἱ6]1. σα- 
πῃ ατηιαιξἢς (0, 14. 9, 18. ῬὨ]. 2, 1. 8,10. 
1 Ὁ. 10, 160.) οἄογ σαπιαἱποὶ (8, 4. α. 2, 
9.); οὔδὺ φᾷ 65 δἷη σχαηιαρ ὲ ΘΕΡ' αἢ- 
ηυΐγι5) Ὁ --- Αηιόη, Ὁ]. ΞΏΕΙ. 

Ὁ πύου αἰ: εὐϑέάι, ξαλήμάδη 
ι. ἐτελέσθη. οχρΙϊοϊυ. --- Η. Α. Κανγίη- 
ἐπαΐων: 5. Το ΒΟ τ. --- απέδαγα -Ξ 
.(β., δεύτερα. -τ-- πιδίλε, ὃ Δ πὶθ ἀπίον Β.. 
10, ᾿. ; ηιδίίάα 1: 1 Ο. 10. --- ει «Αἰ ρ 
ράϊ Μακίαδηάϊε -Ξ ς. 

ΘΑ ΑΤΈΠ (ομπα {ΠΡ υβ 16). 
Τὺ ἯΙ. Β..:-19υ1.2. ῶ0594.,.9. 44. 4; 

10..-,. 13.125 ἘΠ ΑΔε τάς 9.94. 3,4 Ξϑυϊ ἡ - 
3. Ξ29᾽ Α΄, 1535, 
ἜΣΕΙ. ἀδδῦ ὅπ 45 Ὲ -ἶθ ΔΕ ΕΠ τοῦ 

νὐδγ "3... ἘΣ δ,» 085 1 Οὐ θεξε. δ: 
ἄπ ἀΐυαηι -ἰ- τῶν αἰώνων (ἀϊυαπιαῖυε- 
αῃιθΉ). -τ θ:; Η. βυαβυό (ἀστοι 8 υα8- 
φγαιιέο ἨΘΥ οὶ ρ ἐσθ). ---- 21 : ϑαύώγαϊξ 
(Συρέας) }. Κι οϊκλάϊβ (κελεικέμς) ".5:1.Ὁ: 

10, 19. οἰο. Ὑρ). γν δὴπαΐωβ. ΟἹ ,ϑαι- 
γὶαῖΐβ ἃ. Κι οϊα()5 ἢ οἄθν ΙΚυζ 1) (8 
π80}} «Αηέδἰῥγάϊ (2, 11..).} --ὀὀ 22: Μι 
τυγεϊσιιγυί]ι8 ὈΘρΙπηῦ Η; Ἁ. -ςῦ.-.29.71})6α- 
αἷποὶ, Πόνον δὲ (Ϊεμεπαξαϊηοὶ} Τηαέαϊ- 
εὐ ἠγηιραοιδν ---ὀ 424: Η. Β. ηιοζίαφαάμνι. 

2, 1: Η. Α. 71παϊπγοῆ. --- Η. Α. βάυον- 
ἐαϊγιν 6 (ὁ ἀαβροθκταῦζ) 7)6γα, Ἡ. Β. «αἽ. 
(δύ. ὶ α.}: 5. 2 Ο. 12, 2. --- ηυδέϊι ηυὶβ Ἰἰθρὺ 
ἰη συμπαραλαβὼν --- 2: [{[Ἱι{επαη- 
τἀά)α: 5. Με. 14, 44. οἰο. --- τού (ἀνεϑέ- 
μην, ἀνεβαλόμην, οχροίαϊ, δομέα]! οαπη) 
ον; υϑ  αὐϊάκα 3 8..Μ6: 12..1. 19. 1Τ0.10; 2: 
(ἐκβάλλειν). 17, 6. 20, 9, ΟἸΕΗ δι, 
11, 21. -- ἤν ἐμιμαόηι, Ἡ. ΔΑ. ἐπέ δ8 (ΞΞ 
8., 9. ἄντ ἐ}..). ---- 8: δὲηιάϊέωη.- 5. θ, 12. 
18. --- 4:}Η. Α. εἐλὶσοὶ (ΞΞ 8. Β). -- ΗΕ. 
Α. Ξοϊημαῖΐβ : 5. ὁ Ο. 8, 17. -- -σαιϊυάϊ- 
ἀδαοίπα .- ἡ δοηλεν σέναν, ΒΡΕ..υνὸ, 
πσουσιν ΑΒΟΠΕ,, -σωνται Καὶ .. ΚΠ ῪΝ 

Τπατὺ.; πΞαόψνται 1... --- -5.: Η. Α.ὕ »)ῇ, 
Β. πὲ: νοῦ λυελϊδἤτιν. ---- Ἠ. Β. μυφίϊο ει. 
-- φαβιυνεπδατη πγιαϊυοῖνν (αἰομύ -ἀϊ 
ψορθῃ τῇ ὑποταγῆ, πᾶμ]. εἴξαμεν; 6885 
ἴο]σὺ οἷ): 5. σαβιωνα Κὲκ : 1 Ο. 1δ, 28 
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( )αύγα ἔνθα, ἐπαηιηνα, στον Ὠΐου ἐπάϊηι, 
οἷς 5ἰ6}0). -- σααπαάϊ: Ἡ. Α. ἃ. ἘΝ. 
ἐμαίϊγηυϊ αϊ: 5. ῬὨ]. 1, 25. οἷο. ---- 6: 
Η. Β. νωϊίμγὶς, Α. νεϊείρ αἷϑ: γρ]. 1 Ο. 18, 
9. γῇ ναΐπέ δόϊόβ οἴο. γοιζέῃνς (πὶα [ον 5, 
δάϊένγδ, ᾿υιΐγβ, αὖγϑ,7 ἰαάιεμυϊέῃγε, Τιάτγὶ 

96η5., Τιμιογὶ οἴο.), ἄδυοη υτοἰέῃγίζαη - 
Μύ. 6, 20., σομότε οπθ Ζυοίοὶ χὰ στἷ- 
ἐθιι8, ΤΠ ΣΝ -- Η. Β. απαϑεε ἢ (τρὶ]. 
1 Ὁ. 10, 27. 5Κ. ΨΙΠΠ,, 9.), Α. απαϑβὲ αὐτῇ 
(6. ὅ, 10. ε6ἰ6.), ἃ. Β.. εὐηυΐεῖ, (λαμβάνει). 

ΡῈ σαψαίμυαπάαηξβ, ἰδόντες, "- 

εἰδότες. --- Ἡ. Α. υἱέδναίθο, Β. υἱΐινα- 
ναϊγέίῃο. -- 8: Ἡ. ΒΒ. ναυνγϑεέυοίσωΐα- 
ἀὐεν (8: 9. Ὁ59..2 91.9.5... 15: Ὁ) Ξυ 61}: 
ναμγϑέυ σαέξαυϊάα ὃ Ατὰ Ἢ. ναπγἢέα. --- 
Η. Α. ραϊέν εν. ---- Ἠ. Α. ῬυΠομύ τηϊῦ ἐπέμαοβ 
80. -- 9: Ραΐέγιις 76} Ἰαξόδις, ΕΒ 
ἴδ... Πέτρος “. Ἰάχωβος, «ΒΟ ΟΥ. 
ΤΣ ζ. Κηφᾶς (5. 11). ---- 10:Η. Π 3αὶ 
ΞΞ 4. Α. -- σαηιμηοίηια, μνημονεύωμεν 
π. -Ομεν. --- ἐδαϊοὲ -ἰ- καὶ. --- 11: Ἡ 
“«Δηξϊοζ)αϊ 50. Ανέαυύ)άϊ. ---- Ἡ. σαΐ αν- 
ἤΡΠ.8. (Ὑ}: ὁ Ὁ. 8, 4. ἘΜ |ΠῸ. 9. 96 1 7 1 
Θὐσι 5: Μύὺ 2. 10: .0]. 2, 16. 51. ΓΥ͂, 26. 

12: ψυδηνη, ἤλθον αἱ πεν, Οὐ. ἐλ- 
ϑόντος Ιαχώβου. ---  Ἠ. οσαηξ: 5. Μο. 
12, 24. 2 6. 7, 6. Ἐ. 2, 16.; ἀάροροῃ 1. 
1 πε δ :5.9. ἃ: 10. .4.8|--ἰ 18 : 7κἢ 
(ἐμάϊ), καὶ : ΞΦΑΟΘΕΕΘΗ ἴδ, οἴπο καὶ 
Β ν οορύ ΟΥ. --- )αἢ (Βαγη.), καὶ. --- 14: 
Η. «416. --- Ἡ. ϑαϊαΐδ. ----ἰ 15 : Ἡ. γαϊῇ- 
ἐΐβ (ϑύ. υἱ(άϊ), Ὁ]. πὶ Αὐτιθηΐβομθη. --- 
υἱ!αμάαηϑ : ἄυτοι υἱέωπάαης ἴῃ 16. Ὁ νρὶ]. 
Ἐς ὦ, ὅ, (οὔθὺ ἂβ 56. υἱϑγχαϊ 3): 5. 4, 8. Ἐ. 
2. 9:.-Ξ 10: ὕη. Οὐγύπαύ Ἰδβεα, εὶς 
Χρ. Ἷ. (Ομυίγεν 16 ι). --- Ἡ. σαταϊμές : 
ψ|10 πὶ Απέϑηρο ἄθ5 ϑαίζθ: οὐδϑὺ ἃ1τι5 8. 

17: Ἡ. Α. 5βϑίχὺ δὴ 7αδεϊ ἴοτι. ---- 
ἘΠ... Ὀτϊομῦ πδὸ αδηι) ἀϊη ιν 8 Ὁ. 
ἐπαπηῖ, ἄρα : 5. α. ὅ, 11. Μα. 4, 41. 1.. 
{Θ᾽ Θυ(Ὀ1: πὴ. 1: Ἐν. 10. 216 55. 5. 
θ, 8. οἷο. --- 18: Η. μιν ν ὑρεηθμ 

20 : Η. σέ δα. τοῖν νυ ἐἢι. ξ, δέ. 
--- Η. ϑεθγιϑ8. ---- 21: ἀπε πάι 7α, ἄρα: 
τ Ἀμ 14. (ναγτὸ ἐπάτ 7αἢ. Ὑφ]. 16. 

ΘΡΕΣ 6: 5. Τὸ. 9; 41: δὲς; --- αὐαισίάα: 
ἐβάσχανεν, ἴα[οἰπανῖ: αγάωρφίαα Ὁ αὔγιι- 
πάϊαα αγδευΐάα (8.0 Μο. 10, 24.)1} 
-- (ιυη)άϊ πὲ εἰγ]άτιδ)αη, τῇ ἀληϑείᾳ μὴ 
σπείϑεσϑαι [ ὅ,7.) ΠΕΣΚ. .. νιδοίῃ.. 
ΓΟ ΆΑΒΌΕΡ ας: οἵου; Ηἴον. 7, 418 ς βαρύ 
(οοὐ οὐ στδθοϑ ΘΧΘΙρΡΙ ατἰᾶ ἮΟΟ ΘΥΓΟΥ͂Θ 
σοηξαί[α, ΠἸη: 7, 487 4): Τιορίξατ ἴῃ φαϊθα5- 

--- 

ΘᾺΤ, 9; 0. -- 4, 244. 

ἄδην σοαϊοῖ θὰ «ααἷϊθ τοβ ἔδίοϊπανιῦ ΤΟΝ 
οΥθάθυθ σου δῦ ὅς [ρᾷ ποὺ χαΐᾷ ἴῃ ΘΧθιη- 
ῬΙΑΙθὰ5. Αἀδπιδηδὴ! πο δ ἔα ΟΤΩΪ [ΤΉ 115. 

9: Η. ὠπγγοίπαηδ. --- 4: Αἰἐιέμαη, 
2αϑδάϊ ναγᾶ: 5. 18, 4. οἰδι ἃ. 1. 18, ὅ. 

6: ὅυ. 7αῇ, Ὀ]. Καϑὼς. --ὀ 28: ῊΗ. 
αὐηϑίγω,, εἷς ἃ. ἕν ({. Α ν): νρῖ. 4. 10, 
90. 17, 22. εἰς. -- 29: ἐμαηηι, ἄρα -ἰ- 
ο ὃν ΠΡΟ, --- [αδϑὶ, καὶ χατὰ α. ]. χα- 

τὰ. ---- σαπάϊέαηι, ἐπαγγελίαν : 5. ἃ Ττη. 
41. 4. 8... ΟὅὕΣ Ά, 98. ἘΞ το 
Ἐ. 9; 4. 8. 9.4.8: 2:0... 0.) 1πῈ: 
Η. Α. αδγ)αη8. 

4, 1: Ἡ. ὠπαυαϊμιἐϊιδίφα" (ροὐϊου) : οὗ 
ἐδ ῇζα (Δ. πἰοτῖγο) Ὁ 5. 2, θ. οἔο. -- 
9: εὖ “αδέίηι, ἃ. Ἐν. εὐ ἐμοφίαηι: Αἀραβύϊῃ 
Ὀγδαομῦ 6] πηθηΐδ, τη πα], [γ αμγα. --- 
ὅ : Η. πϑϑαικίοαϊ : Ο. Ἠδίξα σοαγποκύ τ8- 
δαιπεὶ αἀφαὶ πὶ ηιαϊιϊαφαινα. 5. ὦ Ὁ. ὃ, 
ἢ. οὐο. Ὑρῖ]. α. 4, 11. 1Τ.. 14,29. --- 7,8 

(τοῦ μωλ)8) ἴ. ἱπὶ. ΟΥ. ἃ. Τὶ. --- σωδῇ8. 
ϑεοῦ ΕΒ 1 τς. ΑΒΟν. -- συΐῇ : 
ϑεὸς Β. -- ἀνα ἦς ὑμῶν ΒΏΕΚ. 
ἡμῶν ΑΟΠΕΕ. το ΨΥ 
{ιν 8 δῦ ΔΌΒΡΟΙΆΒΒΘπ αξ(οῖ) μίιβ, ἔπ: 
5. Β. 9, 15. οἰο. --- 8: σωΐέμα, 4. 10, 94. 
σιάα. --- 9: ἵει πῖ (ἀϊ, Νῦν δὲ, Νυνὶ 

.--πο.- 

δὲ: 5. Β. 7, 8. οἰο. ---. 10: πιδηδέϊηηη, 
76} τὶ δίαηι 8} θυ] θυ θη. --- 11: Η. αν- 
δαϊαοαϊά)αιι. --α 12: Ἡ. Αἐπέμαμ (ἔ. ἵπι 
αὐ. ἃ. 1,.) ρομότι Ἢ 18. (οῬρ]. μον δὲ 
δυο ἢ ᾿ῃ Εα. τελ)υνίθφανς 5. Ὁ. 
18. (5) Ἐξ ὃς 18 (δ. -- 18: Μιικοΐη, 
Η. Α. ἃ. Β.. τὐιηιαΐιέ. --- 14: ἡγάϊ(αιδη-- 
74 - ὑμῶν ΑΒΟΒΆ.... ἰδ οδορὸ [γτ...» 
μοῦ ΦΌΒΦΙ. 9 ΕΟ .5Ὲ ΞΞ ὰ πε 

ασσϑίω: 8: Τὰ ὃ. 18: -Ξ «4: ναβ, ἣν 
ΦΌΕΚ. --- γαδάϊ ππαϊιίοὶσ υδήε: 5. Μο. 18; 
22. οἷο. -Ξν 46: “ΖΠἼ" γῖ νᾶ, Ὥστε (Ὡς 

δὲ): [ἰδ τε 4. 6, 18. Οἀδὲ ζζ, ἐγὼ 
ὈΕΕΟ 1 οορί. --- 18: ΣΙ ἢ. ᾿τὶ ΟΥ̓. ἃ. Τὰ. 

19: Μιὺ ἐπμαησοὶ {τὺ Ἡ. Β. σψίθαθυ 
οἴῃ. -- σαδαΐν 1) ἀϊα ει, φανερώϑη δε... 
ἃ. ἄντ. μορφωϑη. Ἡ. Δ. ἃ. Β. ἀ(μ)ϊαιιά. 
}αὶ σαγνιαμ(παϊ[ μι]: ΓΟ] αἰ ἰεια) ἀὲ 
φαγγι αμέμπαϊ ἔπ, (ἔζυϊ5). Γαιάλα οἄ. ἰειαϊ, 
πρόσωπον: Μί. θ, 17. Ὑρ]. ῬΗΙ. 2, 8. 
τς φῇ Β. Οπρήγεατι. ---ὀ 21: μῆω ἢάιι- 
(οί, οὐκ ἀχούετε (Α(ΒΟΕΥΚ. ΚΟΥΗ͂Ι. ονὰ 
Ἠ. Α. ἃ. Β.. πύν ειδϑιισσυμίῖ, οὐχ ἄναγι- 
νώσχετε (ὈΈΡΕ ἰδν οορὲ (Δἢ ἃυτὰ Οὐ ὕντ.). 

22: ἔναν)β8 [υγυυν)8 ΞΞΞ Τ,. 1ὅ, 11. --- 
28: Μὶ|ὺθῃ ἐϑίξα πότ Η. Α. δαΐ. --- σαλ δι 
ἐπαγγελίας (ΞΞ 38): 5. 8, 29. --- 24: 
Η. 7Τλαίοὶ εἰμὰ (:ζΖτινα ἐστιν, αα86 [ἀπ|} 



ΟἌΙ,. 4, 25. 

αἰ) αἰοὶξ αἱ ἀο8 (αἸϊίοΥ ρΙδοθμίθβ ) βέ. αἰγα- 
ἰδὶκ δἀδ8: ἀΐο ΜοΠγΖΔῺΙ ἀστοι ἀδ5 ἔο]ρ,. 
ἐμᾶς, αὗται (Ε6. αὑταὶ. --- Η. εοΐη αἰΐη: 
5. 25. --- 25: Η. ϑοίπα γαϊγσιμιὶ: τὸ 
γὰρ Σινᾶ ΟΕα...8γ δοέἢ ἅττ νυ. 
πὰ εὐχὸ γὰρ, τὸ γὰρ Ἄγαρ Σ. 1κ 

εἴγε... τὸ δὲ ἄγαρ σινᾶ ΞΑΒΕ. 
δόρέ. Ογτ.. ὅπη σένα 46...» οἢπθ τὸ γὰρ 
ΟΕ, τὸ ἄγαρ Β: δηξινοάδτ ὀπέξιαπά γὰρ 
ἃ ἄγαρ οἄδν πὰρ ΚΘὨτί. --- Ἡ. ἄτα. 
δέει... Ὠἰομὺ ἑδὲ: 5. Τὼ. 2, 21 ᾿οὐο: -- Ἡ, 
φαπιαγ κοι] αὶ, ἢ συνστοιχο ὕσα ὈΕΘΊΙῦν, 
συστοιχεῖ (δὲ) ΞΑΒΟ, αὶ (τποΠη8) 6οη- 
ἡαπούμδ οἱ ν. ----- δέ, δὲ ΞΏΕΟΚ... γε...» 
γὰρ ΑΒΟΒΕΆ.. ἰὸ γε ον Ααρ., 6 ν[]ν 
ἴγυ Ηΐϑὺ ἀὺὰρ ΗἸΪ. --- 27: Η. αν) ο 8. 
--- Η. ἐμαιν, Ο. ἐμαη: σὶρ ΠΟΘ ὀἰογ. 
--- 2428: Η. δὲ δξακξὲεσαπαϊέα.: διά θΥ5 
γογβίδηθη 815 ἀθὺ συίθοῃ. Τοχὺ. ὅθ 4. 
8, 84. εἰς. --- 29: βευαἢ 7αἷν πτ: τυρὶ]. 
6, 7. ἐπαίειν 7αῆ.. Β΄ διοι {. 18, 26: 
βδι Ἐτὰ «0: πη δαλ ΔΑ τ νὸς ταύτην. -- 
91: Τμαρην λυ, Ζιὸ οὐν τ. Ὁ]. ΖΙό. 

ὄ, Ἐε ΤἼαριηιεὶ, Ἧα. Τῇ: ΞουκΚ. 
ἢν. τῇ ἐλ. οὐν, οορύ. (ἢν. τῇ γὰρ ἐλ. -- 
Ἡ. πὲ, χαὶ μὴ, οὐ πο]έθ. --- 2: δίηιάϊ- 
ἐϊε}. (Ἰυῖς 5): Ὑρ]. 4, δυ»»29:::ΞΞυ 285 
νοϊέυδάγω -1- πάλιν ΞΑΒΟν, ἢ. ΕΘ .. 
ΟΕΥΤΕΡΗ... -- Η. Β. λυαηιηι: 5. Με. 
18, 6. -- 4: φαγαϊϊέαη ᾿υϊε]υὐεἢ, ἔσυΐϑ: 
γένος, 48. 14: ΟΡ Η σὼ: 5. Ἐς ὅ, 
5... 55... 8ὲ.: [Η; φαξ(ιη)άϑ, πεισμογὴ, 
Ῥουαδο : σαγιιαϑ 5 σαγιαΐη8 5 5. ὃ, 1. 
- ΠΗ. Α. ἠαξποηπαΐη, Β. ἰαξποαίη. --- ὅπ 
Ἡ. Β. δοὶοίϊς, Α. δοϊέϊδ. ---- ἀϊξέαϊίγίῃ, δο- 
λοῖ Ὲ ν ἀθ 1.ὰο., ζυμοῖ (ΞΞ βάεν οὐκ 
ςΑΒΟᾶρ: νΕ]. 1.6. δ. Ὁ. : ἤᾷ, 
᾿Εγὼ α. Ἐγὼ δὲ. γὰρ. --- Ἡ. τ: 
(6, ὅ. δαϊντ:})} : οὉ σα δαίντε 5. 1 ΤῊ. 4, 
4: ἐμῇ αὐέἢ, ΟἹ. 8, 16, μυἱσπαϊέῃ. (ΥΕ]. 
ΔΌΘΥ δῦοι απέμέαϊι, α. 2, 0. Α., ἐδισ- 
κἐε α. θ, 8. Α., (ὑωΐ δὲ ἐξ ἃ Ο,, 18, 8...; 
αὔιασοῖεῃ, ΟἹ. 8, 8., δάιντε 1 Ττη. 6, 19. 
στῆς 1.40; Ἐπ: εἰ|λ): 68:, ὠούϊὼ ας 2. Ταηὶ 

8,11.) Απάρβ ψΟῺῊ] δαίΐίγαάϊιν Ο. 6, 2., 
γρ]. Ἑ. 4, 27. --ς- 11: Η. σαϊζαιν αγῇ 8έ 
(ηιαγΖοῖη8) . βοπβδῦ σαδωπάσηα {6 (Β.. Τ, 
2.), σαζξωίσαη α ἔξ (6Ἰ. 8, 8.), σίδαπα 0 
(Β. ἡ, 8. Ἑ. 8, 2. 2 Τα. 1, 9.), αἰσίδαη ὦ 
ὅ (ἃ Ο. 12, ἢ. Ἑ. 4, ). Ῥάροθρθη ζυϊεϊ 
πές: 9, 22} ὗν ὧδ (Με: 2; 112, 
μα) ἢ (Ὁ Ο..11;.2.)5 τα) ἢ Ὁ. ἢ, θὲ 
4. 18, 8.). υὐ" ωΐῆ, ((.. θ, 64. 18, 2.); ἀδ- 
σοροθη σῖθάου υἱζ) αὐ ἐπέπωη, (1 Ο. 18, 8.), 
λδυα-μῇ (1 Ὁ. 4,117.), λνδ- (4 Ο. 6, 1. 

Ὡς Ἐ δὲ 20. θ4ὅ 

10). ὙοάοΥ λυϊἰοὶλὼ (Ε. 1, 18.)}, ,γὶ- 
7δα ὦ (4. 11,1.), δαπαυϊάπ (1: 18,24.) 
απὰ σαυοὶ δ ἐ π᾿ τὐι!αγα (1.. 1, 78: ἐπι- 
σχέινατο, ἴτο}]. δὰ ἢ Β. ἐπισχέινεται). ΟἹ 
μη] 10} πγαγα ἃ (1 Τῆι. 1, 14.), 
σαξαγηῖ) ἡ ἀργὰ (1 Τα. 0, ὅ.), πιδ]εε]ν 
ὅ Ε απίον Εν. (ἐγ! ἢ Ῥαπκὺ σουπμθυ) ἃ. 2 Ο.. 
(1 6. ηιδίλά α τ); υἱϑ]] οὶ 56] ϑὺ ζαη 

ηὐέῆ᾽ υδ!ὶ (πμαπαιισοὶ: Ἐ. 8, 10). Μεὶ. 
1ἋὉ. 106, 18. οἷο. --- 5΄ΙΟΠοΥ σιθᾶου αηάώ- 
πόην ἕω (1 Τα. 2, 3.), οἱ κ᾽ ἀ(ἢ- Ε. 1,18.), 
διηνοδς (Ὰ]ν 9.5...» συνε (Ὁ Τὰ. 2..9.}} 
Πηάϊυ᾽ 5 (1,. 1, ὅδ ; ἀαρορθη )'άϊυα ἀπα: 
Μο. 4, 20.), νἱ611. δ οῖ αὐαγ᾽ .4 δὶ)ηι58 (1. 
1,.5.),. αὐ ὡὐ- (ΕΣ 1.22). ὙΩ]. ἐδαμ᾽ 
Αὐνγαΐαηι (1,. 16, 23; ἀδσορσθὰ δαγηὶώ 
Αὐγαΐ. 22., ἐπα ἄϊυα, ἱἐπαηιῶ 
απαναίΐνεδή: Ἐς. 1, 21. οἰο.), ἐδπαμ᾽ ἢ 
(ΡῈ]. 2, 23.). απέϊαγαν᾽ ΐ (1,. 1, 19. 20. 
με 118) (Ἐν, 1.1. 96: Ὲ}. 8: 24.) 
ἐπαξ ἢ (Μυ. 21, 44. οἰς.), ἐπαηνην οὲ (1). 
ΘΠ ΡΙ .) τ. 5. Ὁ. -- 112: μϑδηναϊίάϊησαάι, 
ἀποκόψωνται ἃ. τογταῖι. --- 18: ἰαϊμό- 
ἀάϊ (7ωξῇ, ΞΞΞ Ἐ. 4,1. --- ἰοὶ δ, τῆς σαρκός 
Ὦ ... 46ἐν οορῦ.-.., τῇ σαρχί ΞΑΒΟσρᾳ. 
-- εὐ βάϊεϊι. ΣΩ͂Ν Ξρᾶ, ἀρεῖς Υ͂, ἔ, ΞΆΑΒΟ 
αρ. --- ἔπ ἡ»ἱαξ)ηυδϑ, διὰ τῆς ἀγαπῆς πὰ 
τὴ ἄγαπῆ. --- αὐηιΐηβ, τοῦ ἘΠΕ Εὐϑταε 
ῬΕΡα. “τ ντοορύϊι ΑΞ ΑΒΕ". 

14: ἴῃ ἑσυΐβ, ἐν ὑμῖν ὍΕΡΟ ἴδ ...ν 68} 
ΞΦΑΒΟν. - ΟἸ1ὅ: Ἡ. μαῖϊγυ τηοίϊ,, ἔ. ἰπδο- 

οὐ αὐ5 (σἱθ. ὦ Οἱ δ.. 20. 9: Ἴτη. 8ὃ;:.9.}.. 180: 
χατεσϑίετε ; οοτηρα! 15, ἀθνουδίβ. -- 16: 
δὲ ἴ. τα α΄. ἃ. Τ,.. --Ἠ 17: ΜΟῖι Σέ ὑὐϊ 
Ἡ. Α. νἱβϑάθν. οἷπ. --- πῶρ, δὲ αν γὰρ. --- 
19: μδνϊηα δ, μαϊξίπα μι, μοιχειαᾷ(ι) 
ποργεια(ι), ΑΒΟ, Ὁ]. ποργεέα: Ηΐϊοτοη. 
6, δίθε: .1πη Ἰαύϊϊβ οοα!οῖθα δά] 6- 

τα ααοαὰπθ οὗ πηρὰ ἀϊοῖύϊδ οὺ ἢ ο τη]- 
οἰ αἰῶ ἴῃ ΠοΟ οΔύδ!ορῸ νἱδοσιαπι [οὐἱρύϑ, Γ6- 
ἔοσαηύαν; [ἃ [οἰθημάθπιὶ ΠΟῊ ῬΙὰΒ ααδγη 
χαϊπάθοἶπη οδΥΠἶβ ΟΡ τᾶ ποϊηϊηδύδ." ---- ο7.- 
ἠγάϊηϊεπα, ἀκαϑαρσία τα. -ἔαι; ασϊάϊέοὶ, 
ἀσελγεία α. -εέαι. --- 20: ϑαϊῥωσασωιαά 
“εαϊκίπαγμι8, εἰδωλολατρεία α. -ἔαι. --- 
ἰδ) αἰοὶ οὶ, φαρμακεία πα. -εἕαι; ἄδσαὰ 
Βοτηϊ οἰ αἰ: ἐμ: -- ὕω γα (5ο ΤῊΝ 
ρει ΕΞ ΟΘΚΗΘ'. πολιὸς ἔρις ΑΒΏ: 

1 Τα. 0, 4. --- ᾿ἀγοκμ;. ζῆλος ΒΗΒΕΕα. 

ζήλους 6, δήλου ΟΕ νν... Βα 2 Ο. 

12, 20. οἰό. --- λαξίζα, ϑυμοὶ, [γ, ἴτᾶἃ. -- 
7ϊωκός, ἐριϑεῖαι,, ἰντιθαὐϊοπ 65, τἰχαθ υΤ.πο.; 
ΔΘΙ α] αὐϊομθα, δηϊπηο[αῦθϑ ἰσγδύϊο 8165 
τ... δηϊτηο[ὐδέθϑ, ρεουοσδίϊομθβ, {πη ] δ ύθ 

Ογρε. “-ἪἩ.Β. ἐυϊϑϑέαβϑ6ῖ8, Α. ἐνϊξέαξβ8θῖ8 : 
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5. 20. 2, 18. --- διγδαοίνδε (οὈἰτοοία- 
ἐϊ0}85, ΓαΓΟΥΓΔύΙΟΠΘ5 : 85 2 Ὁ. 12, 20.) ἢ. 
τη ατ. ἃ. ἴ.. --- 21: ποίίπα, πιαύώγέδγα, 
φϑόνοι, φόγοι (ἀδ5 Β.1τΟ Ογρτ. ΗΙογ. 4): 
5. 1 Τῆι. θ, 4. -- ἀγωσκαηοῖη : 5. Β.. 8, 
49... 5: (΄ .)αινδυϊέδα .. . γώ α ξυαέῇ. --- 
“νᾶ 7ιι, καϑὼς καὶ α. ". χαϑὼς. --- (να- 
ἰοὶλ; ἑάπι) απάαηβ, Ο. ἐα ἑάι)απάαης (ΒῚ : 
ΟὉ ψναϊοϊξαίωα ἐ. (8 1) οἄδν (ναϊοϊᾷ σ αέ. 
-- 22:}.Ἁ. ,η)αέδυνα. --- Ἡ. Α. ἀὐρηὶ 
-- 28: ῥιἱμηοὶ, ἀγνεια ὨΕΕΟ ἰὸν. 
ἔ ΞΦΑΒΟν. --ὀ ἑ 244: πα, [απὸ τς, ἀμ εεύ 
α, ἢ ς... --- μἷπ, αὐτῶν Εαρνυ Ογρι., 

τ ΞΑΒΟΡ ΓΗΐοτ.ΟΥν. -- σασσαηι. σασ- 
ψάϊηνα ξ --- Πἰἀναπααηβ: 5. 7 ἀνυίγαη : 1 
Ο. 13, 4. --- ηὐἱγδ ... υὐῇγ!ό α. 7άτι- 
ἑαπα τὸ 8 τ 8 πυὶ (Ὁ, δ᾽ αϊέαπα ἃ τι 8 τ 5 
ηυϊ γ... Ὁ νρῖὶ. 15. οὐδγ ἔβη] οὔτι σθθθπ 
ναϊνἐάϊηνα 1 5. Ἀι. 18, 8, 6. 6, 2. οἴο. 

6, 1: Ἡ. Β. αἰδαϊβυωπάς, Α. απάϑξαϊῃ- 
ναηπάξ. ---- Ἡ. Β. δαὶ, Α. ἔδα- 5. 4 Ὁ. 2, 
2 - 9: ΕΓ Ἂ: ἐδυισζει 8 9 Ὁ. 13; 3. 
- λυὰβ ἔνα- 5.2 Ο. 11,21. -- οἱ ναϊλ ε-: 
5. 16, 1 Ὁ. 10, 19. οὐο. --- ἡγωϊΠ) απιαν- 
Ζοΐηϑ ἔξ, Ἡ. Α. ἃ. Β.. δὲ δἱϊδαν εἰδϊυέονς 
δε. ΤΟ: 0ι:.--Ξ δ τς ὅπ ἘΠ ΔΆ .- Ἢ 
ηἷ. -- ὅ;: Ἡ. Β. δαιωνέβοίη, Α. δαιιγοίη. 
-- 6: ἴὴ Η. Α. βομβοὶπῦ πδὸ) σόαάϊηι 

- ΒΟΘἢ ὃ8 πϑοῃΖαζο]ρθη. -- 7 : Η. Α. 5αΐ- 
7}: 5. 8. --- Ἡ. Α. ἐλαία. --- 8: Ἡ. Α. 
᾿αὐγδι: 5. 7. --- ἔῃ, ἰϑῖξα, τῇ σάρκι α. εἰς 
τὴν σάρχα. --- λαἷν ἴ. ἴπι ατ. ἃ. 1. --- 9: 
αὐ ηιδὶ ᾿μνδιαία: εὐ ΜΟΙ 9. 22 ΞΕ ἸΕΒὲ 
βϑηδιέμαηι, Α. βηολέδα (65 ΠΝ "6). ἘΞ ὍΣ 
ὑσώγνζ)απι, ἐργαζώμεϑα απᾷ -ὄμεϑα. --- 
υδήαη8 σαϊαινδοϊπάϊ, πίστεως : 65 ἔοΙρὺ 8; 
ἄροἢ) 5. σὰ 1. 8, 84. --- 11: ἐφυὶς σα- 
μιδὶ α α (ὑμῖν ἔγραψα Θ΄), Η. Α. 
φσαπιδίϊαα ἔσυϊΐξ (ἐπρῆ γΟὈ5 ν). --- 12: 
γανηαη 128: 8: ΟἹ. 5,. 22. -- οὐ ᾿υδῆτ 5 
ῬΗ]. 1, 27. --- Ἡ. Β. υγαΐζα, Α. υγαξα 
(ΞΞ Μο. 10,.380: νγαξόδηι). --- 18: Η. Α. 
Ἰνυϑελέδαη. ---- Ἠ. Α. ὅ26: 5. Εἰ. 2, 11. Μο. 
θ. 1}. 9, 10. -- λνδράϊηα : χαυχήσων- 
ταιὰ. τονται. --- τ 14: κα... ἔῃ ηἱ ναΐἢ- 
ΤΠ Ξι 10: -Ὴῖ, 5: γανιδιν, ἃ τῶν -- 18: 
γῇ, (οὔτε). .. ηἷ ναΐδέ ὃ - 5. 14. 6, 8. 
-Ξ Ἠ: Ὧ7 γατνα ΤΠ --, 17: 7νἀιρίηϑ 
εὐ αγῖδ, χυρίου ἡμῶν 6, χυρίου 
ςΦΟΘΕΥΚ ἔν, ἢ ΑΒΟ.... ν δϑίῃ δἃ1Ὺ Δ .Ω. 
πύον στ: υιϑέάνιδι, ἐπληρωϑη, 

ἐτελέσθη, Θσχρ]οἰθ. --- ἀπὸ Ρώμης υπᾶ 
᾿Εφέσου οἰο. 

ΘΑΙ,. ὅ, 21. ---- ἘΡΗ. 1, 22. 

ἘΡΗΕΒΈΕΗΝ. 
Ὁ οΥβο τ δὰξ Η. Α. -- «παιό- 

ἀοίεῃ, ἄρχεται ὈΕΕΘ ἔξ. 
1, 4: Ἠ. Β. ωὠὐνϑῖδ, Α. ὠὐη8. --- υϑῖ8,, ἔ. 

Η. Α.: 5. 12, 18. 4, 22. --- ἔῃ 7)υ͵ἱαξπυαὶ, ἡ 
ψ]0 ἰῃ ς΄... Ζὰ Υ. 4., ἃπάτο Ζζὰ ὅ. ὶ. Ε,. 
4, 2. --- Α. ,η"η)αἐδναὶ. ---- ὅ : Ἡ. Β. 
ὅν ἕηνηνα (ἴῃ Ἰρίο Η1].), Η. Α. ἕπα. --- θ: 
ἕῃ, ἐμὶ χαϊοὶ, ἐν ἡ α. ἧς: 8. Ὅὅ,ὧν ὡς ἀπ .3.8) 
- Λωνάιτ, (οἱγιαγηηια, υἱῷ αὐτοῦ ΘΕΕῸ 1 

. ἢ ΑΕ; ΗϊόγοΝ: 7,552: πθὸ ΡῬὰ- 
ΚΑῚ" ἘΝ αυοά ἴῃ Ἰαὐηἰβ σοά! οἰ θ5 Πα Θύα 

[Γουρύαμη οἰ .1π ἀϊ]θούο ἔ1110 πο, [ρα 

ΠΡ ΙοΙΓ6Υ οἷη αἰϊοούοΥ. --- ὦ: Η. νϑὺ- 

τϑηκύ ἄθῃ Ὑοῖβ (2 Ζοί]θη τηἰβομθπα): ἴῃ 
ἐμ. ἃ. ζαύγδαύπέ ἡγαϊέέ ἡγαναώγ δ ἐπαίν ἢ, 
ὀιδέμ ὃ8 δὲ σαδοίν υοϊπάνε απ αϊ8 ἴ8. ---- 
υωζ παι Κατὰ δὰβ 12. 4. 18. 11: 8,2. 
1ὅ. ΟἹ. 1, 27. -- 9: Καπηλαι 50. 7) ἅ.., 

γνωρίσαι ΕΑ...ἴῦν... ΗΙ.... γνωρίσας 
(Κανη) απ 8) ΞΑΒΌΕ. -- Η. δὲ υἱζϊη 
“ιοὶ ζαμγαφαίοϊξαΐάα ἕπιηια, Ἡ. Α. ἃ. Β. 
απ ἰοιξαϊπαὶ ἐμοοὶ σαγαωϊάϊξαάα ἔν ἔηνηνῶ : 
Ἰφιομὐ τηδρ] ἢ, ἀδ5 υἱζ)ηδαδὲ τὰν ὙΥ Θά οτ- 
ΒΟΙΆΠρ' νοη υὐ[)η8(5) δ γυῖδ σᾶγ. 5168 11. 
δὲ υἱίγήγν σιν. --- 10: εδγωίζίγἼαη,, ἰπ- 
[[ἀυτᾶτο, ἀναχεφαλαιώσασϑαι, Τα. 1548 
.(ἂ5 4116 ἀϊηρ' Ζα[ἀτητη θη νουΐα [οὐ σσογά θη“, 
1548 πύου οἷπ ΗἨδαρί'. ---- Η. Α. ἐδο... 
7αἰβμέμο, Β. ἐῖπο ... }αἢ (ομπο ἐπ6). --- 
11: 7αἢν ἴθ! (τοῦ ἢ ζάιέ5). --τ σιυξῇ8, 
ϑεοῦῖ ὨΕΕΟ ΊΟν..., ἢ ΦΑΒ ν. --- αἴζα ἔπ 
αἰϊάϊηιν (ἀὰ5 23. πάντα ἐν πᾶσιν), ὃ]. τὰ 
πάντα ἐν-εργοῦντες. -- 18: Η. Α. 
8105} 8. 5. Μο. 8, 17. --- ἐμαηιηιεῖ, ἐν ᾧ 
(καὶ ΞᾺΒ γ). Αὐῆ δεν ἐβαπιμιοὶ, ὅτι. ---- 4: 

Η. Β. ἴχοὶ, Α. ϑαοὶ. --- Η. ΑΒ. αγὸ7ο 5. 5. 
18. --- σαγγοϊαοίηαὶδ- Η. Α. ἃ. Β. σαηῖ8- 
ἐαΐβ (85 18). --α 1: Η. Α. Τη)αίδνα. 
- Η. σαρπινια : ΟἾπο ἔσναγα, “611 ἔην ὅΖ- 
ναγα (ὃ. Β. γαίων" ἔσυϊ8) ΚαΥΖ νουμουρθμύ ; 
65 ἔ. ὑμῶν δυοὰ ΑΒΏ .... ἀθ ΗΙ. --- 18: 
Η. Β. ἐηἰιηέαα. ---: ἤθα (τέ ὦ τάδ): 5 
19. 4, 4. 1 ΤῊ. 2, 19. οἴο. --- νδη ἰαξό- 

πάϊβ . ν9]. υδηι8 σαγαϊέθίηδ: ὅ, ὅ. --- Η. 
μυϊϊοΐξιι (αἰομὺ ᾿υϊίοῖξα) : δηῦτ. λυϊϊοῖβ᾽- 
μ( ἢ), τίς ΞΌΕΕ...., οὐον λυϊἰοῖξ- (ἢ), 
τί Ἐ6Ὸ ἂν. -- 19: να: 5. 8. --- Η. Β. 
τι8 (ἡμᾶς ΑΒ ν), Η. Α. ἐσυΐ (ὑμᾶς 
ΦΕΘΙ.. .). -- 20: Τ7λαΐοὶ (υαύν 10), 
Ἣν ̓ (ἐνεργείαν). - ᾿ἰμιίπαηι, οὐράγοις 
Β... ΗΙ.., ἐπουραγίοις ΞΑΠα ἴῦν. - 
295 ἼἯ; ΒΦ αἴ, Αὐ αἴ (πάντα, ομτηΐ8). 
-- ὑὐαν αἴἰα (ὑπὲρ πάντα) αἰβκἰδε) δνι 



ἘΡΗ. 2, 2. --- 4, 12. 

(τῇ ἐκκχλησέᾳ : οπγμΐα, ΘοΟ] 61 ἃ 6 ἰδ ΔῈ ἢ 
ὈΠρΡΘΥ 5), 65 ΤΟ] 8 οἷ. 

2, δ: Η. Β. ,αϊγηναιε, Ἀ. αἰυΐβ. --- Ἡ. 
Β. ϑβιεηιῖέγ. --- 8: υἱζγαηξδ, γνοϊαῃύαίθβ, 
Ἐ΄. νοϊὰρ ἐαίθβ, Α. ἃ. Β. ζμϑζνουιβ (485 
ΚαγΖ νουμουρθῦ). 6]. 2 Τιὰι. 8, 4. --- Η. 
Β. υϑβιώνι. ---- υἱ αϊ: 5. α. 4, 8. ὁ, 10. 
- ΠΗ. 8. λαξὲξ ὃ (σοὴ] λαξὶε18) οἄ. λεζὶξ8 
(ἃ. :. λαΐξὲρὶ8),. Ἡ..Α. λαξὶ2.-- αἱ. 4. ἘΔ. ιι8 
βαξεϊηαΐ αὐγαὶ (τ γεβα., ἃ οὐἹ πο ἢ 
πδίαγα ὁ 50 ἀδί5 ει (υέοΐη ἀΐ, φύσει Τῇ γ!]. 
. Ὁ, 20. -- -τ 4 “Ἢ..Β: σαδαῖσβδ, Δ. σα- 
δῖρϑ. - Ἡ. ΑΒ. “ηὐ)αϊδυοϑ. --- 5. [6], 
ψὶθ δῦ ΠΕ ... -- ἔῃ ἐπφάϊοϊ : 5. {. 
πν,Ὅς τς Ἐς Ἵς 6, ὩΣ ρηἐξλραΐοι. δ0018., ΠΟΒ 
ΕΠ ΗΙ]., ἢ, βοηβύ. --- ὅῃη Οἷν., ἐν τῷ Χρ. 
(δυο Κ τἰνῇ ἐγ), ἴῃ, ΟαΠι, [Ἰπ}ῈᾺ] Οαπι. --- 
Η. Α. Λ͵ωίῇ ἐέστε); Β. ΛΊιη (ἔσμεν Ὲ 
ΕΠ): 5. 8. - : Η. Α. ηυέϊμνγαϊῖαα 
7αἈ ἢ ΉΕ Ωδὸς ̓(υΐ συνεζωοποίησεν 
ἴῃ ὅ. Ῥθζορθῃ), Β. πυϊϊημιγγαὶ αὶ 7α]ι 
γεϊέῃσααέίαα ὁ (65 ἴο]ρὺ ἔμ). --- ζ: Η. Α. 
αὐαυι:. 5. 8΄, ὃς: ὙΡῚ]. ΟἹ.:Ἅ1: 40. ει. Ὁ. 
716): οὕουες ..,8 ΕἸ Α.. υϊῆς Βιτῦς 5-- αἷ 
(Προ τ ὁπῖπη)" σ. σ. τ (ΓΈ ιί χ.)ς -ς -10: 
Α1, γὰρ: οὐ ἦ5 ἄπιᾷ 1 --- Η. Α. δζιωη. -ττ 
σόοαάϊιι. Ἡ. Α. ἃ. ΒΕ. ἐλὲμῃοϊσαΐηι. --- 
υδ (οι, (γα οὶ Ε) ἢ. ἱπὶ τ. --- Η, Β. ἔῃ 
ἰοῖξα νδμιίῆ, Α. νϑμοίῃ ἔῃ, ἰοῖζα. --- Ἡ. Α. 

ἐμαὶ παγιμτάαηβ, Β. Ὁ]. παριϊααηϑβ. --- 
τρεδὲηιάϊέανάϊ - ἀκροβυστέα, ργαθραΐϊίαπι : 
5. ΠΔΟΠΠΟΥ δίηνάϊέ. ΡῊΪ. 8, 2. --- ἡγαηι {ἐΠϊ- 
χάϊ παγιϊαδη, (πὶ 8, 7. ἐπίχάϊ σὺ ὃ αη ὁ ἢ 

εὐ 9δάϊ), πος οἰ οηςι: ἐπιμα ϊ; ἴγτα ΟΥ. 

ὑπὸ τῆς λεγομένης, ΔῸ δ 486 αἰοΙαΣ, 
μὰ Ζὰ ἔϑγη (ἐλμια 6858) πιο ραϑίδβύ. 
Βῖοι Ἐ. 9, 25. --- ὀὲηιάϊέ, περιτομῆς 
(οἰγοιπιοῖ 9): 5. Μύ. 8, 16. οἰο. --- λαη- 
αἀιυαύν (5. σὰ δὲμηιείτε). --- 12: παν 
ἢ. τὰ ἅτ. ἃ. 1.. δύδῃα νἱ8]}1. σὺ ὑδ8ἐ ἢ- 
μἐ ἠ ἐπαη Ἵ --- Ἡ. Β. ἡ, Α. ἔγν. --- Η. 
Χά. --- σαϊιάϊιδ ἐγάτι [οἷς . διαϑήκη ἰδὺ 
Ἐ. 9, 4. ἐρίσσυδε πϑῦθη σαλάϊέα (ἐπαγ- 
γελέαι). --- 
οὐ 12. οὐδ. -- :1.ἡ: γω2οὶ 7. : ἘΜ: ῃ.: 
5. Β. 12, 2. εἰς. -- Η. Α. ἔφ. 5. α. , 
18. οἰο. --- 19: ϑαὶ πεν, ρα οὖν α. Ὁ]. 
“άρα. --- Ἡ. Α. ἢ 7ὲι νοῦ πὶ (οὔχετι). --- 
Η. Αϊακοη)αϊ. --- 20: Μ|ὺ Απαίϊηιν- 
αάὲ Ὀτϊομὲ Η. Α. 80. 

9,1: ἴα ἐπὶχόχοὶ ναϊπέκϊς - 5. Τ. 1, ὅ. 
γι]. Ἐ. ὅ, 6: τη δοὶ, 2 Ο. 12, 8: ὀὲ ἐμαίοὶ, 
Μύ, 27, 4θ: ἐλαίοὶ ἐ. --- 2: συζῇ αη- 
[άϊς, τῆς τοῦ ϑεοῦ χ. (ΞΞ αὐτοῦ Α, [610 
δηάοση) ὈΕΕῸ 1(.,, τἱοὶο τῆς χ. τ. Κ'; -- 

160: Ἡ. Β. αὐθίαλδωη: 5.' 
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θ: φαϊαλία., αὐτοῖ Ξ«ΏΕΕΟΣΚ.. 
Γ ΆΒΟΝ,, : τ, Ἐς 6ρο, ἢ, ἴτὰ δι, 

ἐϊϊχάϊ σίδαμιόη, τὴν δοϑεῖσαν (δ σίδάϊ, 
δωρεὰν), τῆς δοϑείσης (αυἴ χάριτος). 
-- 8: 6. εὐνααγίοὶγην, πσὰβ ἃ15 ὠπάαγ- 
ἰολῦνν, 56 108ὺ ὠὐπααγίδο)ίη, σι οἀθαίοῦ πσοῦ- 
ἄθῃ ᾿ἰβῦ ; μϑάαγάϊ μη, πο ἢ 4, 9. --- ἐμέ, 
τῶν 4Β... Τμάτ ΤῊρΡΗ. --- 10; ζαη- 
πῆ 5. καγΐάα 2 5. κὰ 6. ὅ, 11. ---- για- 

πασζαϊη δ, Ἡ. Α. γ)ἰϊιγαΐδι, ἃ. Ἀ. πιαπασ- 
πα(ηπαοῖ) πιαπασοὶ (50. παπάς δὲ γουβοσὶθ- 
61, οὔδθὺ 5ύ. ηιαμαραι}58 9). ΟἹ ἀρτῖρ θη 
(Ὁ Αἰωυγζάϊῃμ 5 -- 12: Ἡ. Β. ϑαϊεμοῦῃ 
7.1. αἰσασῷ. παρρησίαν χαὶ προςαγω-- 
γὴν, προσαγωγὴν χαὶ τὴν παρρησίαν 
ἐν τῷ ἐλευϑερωϑθῆναι, ἢ Τὰρυ σὰ οἱ 
Ιἰδοτύαὕθαι, ἀδῆου Ἡ. Α. 2 ηεϊλαί5. ---- 
18: ἦι ελιϊχέ : 5. 4, 8. -- τιϑφγμ 7) αῊ 8 : 
18;.1.. 610. -- ἡπάν ἐφυὶξ --- ἔνι ἔζυαγα: π 
10. --- 1δ: λπΐηα, οὐρανῷ α. οὐρα- 
γοῖς. -- 106: σαφυηϊμιαη, Ἡ. Α. ζη- 
βυϊη}}) αν ἑἢ.. α. ,. ἔγιγυυνηλατη γι. ----- ἔγυγυινηλώ 
5... Ὁ. 1, 29. --.- 18: Ἢ. Τὴ. σϑμῦτὺ γῸὺ 
φιαφολέΐι : νρ]. Ὁ. 4, 12, οἰο. --- Η. Α. ,γ1- 
7αξμυαΐ. --- Η. σαναννῆΐαϊ. --- να 81) αἱ, 
τι (υἱοῦ ἄνα 9), ν. Πύ, ἔν ἴπη ΟΥ. -- Η. Α. 
)αϊϊαρσφοὶ. -- 19: Κιπηαη, Γνώναΐ τε 
ςΑΒΟι τ, ἘΣ Ὶ- ) Ο.: ὁ ΒΩ, 10. ΘΕΟῚ 

1ιπ. ἀἰρουβοίζίθ οὐδῦ: «δ ἢ ουκοηηθη αἷθ 

1606 ΟΕ, ἀἰθ ἄοοῃβ 8116 ουκρηηΐῃῖδ ’ 

γϑογγν', 15 4 : ,ἀδ5 ΟΠ τ ὰπ 116 Ὁ ΒΒ ΌΘΠ, 
ψ1} θοΙ͂ΓΘυ 1{Ὁ4 ἀθηη 81165 σι ρη΄. --- Ἡ. Α. 

7ηαίδνα. --- Ἡ. Α. γεϊηαϊέ. --- Η. Α. 
ὅπ. Β. ἄτι αἰζαϊ γι δεν. ---- 0: ΕἸ. Ἀ. 
δίάγαη. -- 21: Ἡ. Α. ἤηηνμῖ. 5. Β.. 11, 
30. --- τὴ αζκῖ. ἕν ΟἿ». ἴω (ἐν τῆ Τ᾽ 
[καὶ] ἐν Χο. 1}, Η. Α. ἕω Χαῖω [ὦ ἴῃ 
αἴζκῖ. (ἐν Χρ. Ἷ. [καὶ] ἐν τῆ ἔχκχλ.). 

“. 1: Ἢ Ἃ Α, δἱωΐῃ. -- 2: Η. Α. »ῖ. 
7αιμυαῖ. Τὰ. 185 ἐν ἀγάπῃ Σπουδ., ΤΊ. 
Ἰοδὺ ἐν ἀγάπη, ΖΣπ. ϑίθι 1, 4. ---ὀ 8: 
Η. σαυαϊγίῃοῖς. --- 4: μαϊυδ, χαϑὼς 
χαὶ (σαὶ ἢ. Β. ἘΣ ἊΣ θὲ. τ Ὁ: 
(ἀεὶ (δ, πὰ ὉΒπθ ἽΝ Ὃν “ωξ Ἠ.8. Ῥυΐομῦ 
80. --- : ΕἸ. Α΄ς ἃ. 1. ρεαίηιο. {8 , 
ῬΙΓ 68: οἷ - ΠΗ: Α. ὠρλη τῆ (π5 ἄθπι 
ἔο] σα. φρο - 9: γμαΐγίπηβ, ἀ τν 
ΘΡΟΙ: ΕἾ, ἈΟΘΡΕΡΑ. 
ΧΩ Στ ν ΤΠ δν εἷς τὰ χατώτατα ᾿ἀματί, 
κατώτερα ὨΕΕῈ ἰ [γτ ἃΓ..., Ἔ μέρη, 
ΡῬᾶτίθβ σφ ΒΚ ν... Οὐ αρ. δι: γέγὸ 
(10). --- 11: ἃραϊ, [ξαϊαῖ κὲ κι (ἰού 
-οὐλόὸῃν ΞΕ 1 Ὁ..-Δ. ὃ: 5-- 12: εἰς ων τ- 
ἐατυϊιδῖγ, . ΟὉ τὐἰδέαύέσίη, 5 ἰδέαϊποϊηάϊ 2 5 
μϑέαύαγοίη ὁ ὠδέαώμεαὲἑ (4 Ο. 18, 9. 
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Ἡ. 10. Ὶ.. Ἴ, 5: ΟΣ, 119. ΞΞ 8: 
ἘΠ δ 5. --- Ἡ. ΒΒ γῆν, Ἃ. σι ..". 

φια (ϑ50. στηνῖη, Κμωζίαηιηι α). --- 14: Ἡ. 
μϑυαϊισιααὶ: εἰβυναίυταϊ ὁ τϑυαία ϊ 5 
- ἔων λυασηιηέῖ, (υπαα ὙΘΥρ 556} ; ΒΟ 61]. 
ϊωγέαω). ---- Ἡ. ζὐυξθὴδ: Ε. Μο. 12, 10. 1). 
90; 20: ΤΊ: Δ, 5. Μοὶ τ, 22. Ξ-- Ο. 7η- 
τ κθρτ μα ἰ μὰς μα γοη 1.ὅ. σαὐ ΠοΙρΘ- 
ΒΡ. Υρι..Ὁ;1. 5 (μεϑοϑεία). τας 
16: ἤν βιη)α ἐ., γον δὲ ποιοῦντες 
6, ἀ. ὕντ. ᾿1ληϑεύογτες δὲ. --- Η. 26- 
οι 0: αἱ ἰοὴρ ΞΕ 12... 1-; 
αἰϊαία ἰοὶξ ἐποῖα. Μί. ὅ, 29. ΜΉ ὮΣ Ε. 
τι ἘΠ 9 αραἰίοίῃ σασφαπαζέέι, συνγ- 
αρμι. καὶ συμβιβ. - ΗΠ. αἱηϊδηυαγ)ο]- 
7ετο, ἑνὸς ἑχάστου μέρους (α. μέτρους 
ἄυτοι μέτρῳ, ΑΟ οορὺ ἴγε... μέλους, 
τ ΟΠ 1) ο΄. 1": Ηΐδε ἘΕΡτππι Η. 
Β. νίθαοι. --- 19: ὠδυέδπαηβ υαὐγέπαηπάϊ 
ψῖθ ὠϑσγμα)αηδ ναὐνπανπάϊ (8, 18. 6ἰο.}): 
εἰϑυδηαγιϑ 5. 1.. 0, 86. --- Η. Α. γμαϊμωζαω - 
δεῖν. ---- 22: Ἡ. αὐιηαγΖοϊίναΐϑξ : ΟὉ αγαΐγ- 
Ζεἰηάϊς (ἀπάτης) Αγαίΐν)αν, πλανᾶν 
ΠΣ  : 10. 15, 33.), ἀποπλαγνᾶν (Διο. 
1... 22), ἀστοχεῖν (1 Τιι. 1, θ.), ἀπο-- 
πλαναῦϑαξ (πὸ Ὁ: 10.) ΑΡοῈ Μ|Ὸ Α; 
19. ρ] οἰ 78}}15. αὐηπαγοῖηβ, ἀπάτη α. ἃ. 
05}. 9. 7ναιῃ)απιανζοΐης, φρεναπατᾶν. 
Βοπβὲ ἰϑὲ παν φθῖης, σχάγδαλον, πιαγ 2) αἩ 
(α-, α7.} κ ΡΜΕΕ, ΥΕ]. ἀρτρθηβ 
εἰδἰέόη, ἀπατᾶν, ἐξ-, φρεναπατᾶν. δῖοἢ 
Ἀν ταν ς τὸ ἐν Ἐς 28: 4η- 
εὐ ιε]ιανι- αι) ἀὐ ει. 5. Μο. 14, 44. --- αἢ- 
γηΐη, πγεύματι: 1,ὅ. [ρἰτῖσα τη. --- 24: 
Η. Α. Ψαγγφαλαμιοίἢ, (ἔσυΐβ: θ, 11. Ο. ὃ, 
19) ΞΘ Ὁ 1} 19. 19. 20΄ ΕἸ. 
Α. 5ἔγιων, Β. ϑἰγωέ : πὶθ ποοὴ ὀϊίου. -- 
απέμαν απέμαγὶβ.- 5. ῬΗ]. 2, 1. Ἐ. 12, ὅ. 
οίο. -- 26; 7Πναίν"πμάϊεμίπμαγ,: νο]. δὲ- 
2αϊπέμαν, (Δ. ὅ, 97.)}, Θιωπάϊεμέμαη, (8Κ. 
ΥΙ, 20. 3). --- Η. Β. αὐειροκυαϊ. -- τ: 
ἘΠ Β. Δ συδλ εν: νοὶ. Ὁ. ὁ; 10: Ξ-- 28: 
Η. 8. αἰ, Α. ἐέἢ: 5. 1 Ο. 14, 20. --- (ὑπ - 
(ἄΐηι, ἰδίαις ΑΘΕΕΟ το ν..., ἢ σΒν. - 
μαδάϊ ααϊίαη: 5. 1.. 14, 14. βἴο. 29: 
Π)άϊ, ἔστιν αρσν, ἢ. ΞΑΒῸ ἔν Ουρι. - 
σαϊάαινδεϊηάϊε, πίστεως ὨΕΕΟΘ ἰῦ ν δττη. .; 

δηᾶγο χρείας, ορροτύαπὐδίϊβ ν, ορρουύαῃηϊ- 
(015 Β461 Ε΄.. --- 980: Η. Β. ἢ ζω. -- 
ἘΠ ὑπασσα. 5. 4. 12, ἡ. 11. 9. οὐδ. --- 
“1 : ἘΠ. Β. ““γορί. δὰ: λεόρεῖ. -- 32: 
ΜΨαίϊνιπμαάϊαιω (τὲ, δὲ, οὐν): 5. 2 Ὁ. 2, 9. 
ΤῸ 10. 12: δίς ἜΨΥΤ. χαϑὼς καὶ: 
8. 4, 8. 
71: Ἡ.Β. ἃ. Ἐ. Ταϊδο: ΒΥ Ὁ: 1, 

ἘΡΗ. 4, 13. -- 6, 8. 

1. εἰ0..---- 2: φαρράϊεϊ -- 8. -- ΠΞ. Α. 
7ηδαίλνα. Ξ. 77. μιγ18., ἡμᾶς Ὁ ΡῈ 

ὑμᾶς. ἰστ οι τ μη8, ἡμῶν ςΦΟἸ]οιη. ΟΣ. 
ὑμῶν Β.... --- ἀάιμιάϊ υδε}7άϊ : ἘῊΣ Ὁ. 
ἐν Ὁ νδὲ παηιη) ἀϊάάιι, ὁνομαζέσϑω, 
ΠΟΙ θα (ΠΟΙΏΪη6 ἢ ααϊάθηη: ΟΥΡΙ. 
917 ; αἰδοὸ παρε) άϊ τη ἀάτ 1) Ὁ]. δαξ γαΐϊευ- 
7γἱλοὶ σαηδοηβέ ρομοπά, ἱπάθτη αἰ ὁ 8 

τρ]γ ἀϊγιϊε],Ὁ5 (οἰ. πᾶσα ἀχκαϑαρσία) νοτ- 
Βορθῆς. Αῃη]. Ν. ὅ, 18. --- ΗἰΘΥ οπάοὺ 
Η. Α. --- 4: θυτοὴ ἀΐθ νἱθῖθη ὐὐέμεπαάω 
ἔθ}10 τὰ Θοίμ. αἰσχοότης ἢ : ΞΟΠ ΘΠ ἢ 
αφίάϊέοὶ (ά, 19.) οἄδΥ ασίάϊ{ἠ, βοπάθτη 
ασίαϊεϊυώμγαεὶ (αἰσχρολογία: ΟΕ: 90 
γψῖ6 αἀναϊαυαύγασὶ (658 }1]0 16 π05 δύῃ 
τηἱῦ 8158.6]). Ογρτ. 317. Ξομοίπὸ Διο αἷσ- 
χοότης πἰὶομὺ σϑίθβθη σὰ μᾶΡθη. -- ὅ: 
υἱέοὶε,, ἴστε ΑΒΏΕΑ..., ἐστε ΞΌΜΨΚ... 
ἴγε.... -- Η. αἰδιὔουβ: υὙ9]. αἰηδἠτιη : 
4͵ 29. 6. ὦ, 10. εἴθ. ὙΈ1. αὐῤ ἰοὶξ 4, 10. 
οἷο. ---- ἐμαϊοὶ, ὃς α. ὅ. ---α Ἡ. εκαϊζίιαϑ- 

δαῖτ. ἀρτίροηβ εἰδωλολατρια ἃ. -τρῆς. 
- 8. ἘἘ: Ταϊρίγος: κι Ὁ, 1 1 0 εἴ: 
-- 6: Η.1 (Β) εμἴωϑέο- 5. 4, 22. -- Ἡ. 
ἐποοὶ, ταῦτα : 5. 3, 1. ---- 8: ἐδ τι, 
γὺν δὲ, Γ6. γυγεὶ δὲ. --- 9: Αἰἐπμέϊαη, 
γὰρ. --ο {ὐιυ]ααὶς, τοῦ φῶτος α. τ. πνεύ- 
ματος. --- 10: ἐπαίοὶ, αποᾶ, ααἰά, τέ: 

5. 17. ---  ΊΊ{: Μι γίζυϊχὶς. οπαθὺ δθο 
Ἡ: ΒΤ Ἃ. Ἐδὺζὺ οὐϑὺ 17. Ττοτὸ -- αὖ ἘΠ 
δυα8)αὶ: 5. 10. --- γάϊ Ἰ. ἴπὶ τ. ΒΙ6Π 
9. --- 18: Η. απαάγίσσαϊί - 5. 1.. ὅ, 39. 
οἰο. --- 19: ὅη ρῇ.. ἐν ψ. Β... ἄθυ. 
(. ΞΑΘΕΡΟρ. -- Ἡϑυα ἤει ἀϑοδῥες 
χαὶ ψάλλο γτες (ἢ Ἵγτ’ νι; - καίν- 
ἔαηι, ταῖς χαρδίαις ΑΕΒ Ίθν ἴγτ.. 
τῇ καρδίᾳ ςΒυκ.. . ΓΥΥΡ 86 (ἢ [Πν..ὄ Βῖ6Β 
ΟΣ ὩΣ 9, οἷο. -- 92 : Η. ζυδηθ8 ἘΞ 24): 
Ἀρουβ. ἔυθηῖη8 90. 28. -- αδηᾶγη -- ΞΕ 
1.0. 11, ὃ. 4. -- εἰγμάικιδ)άϊπα, ὑποτασ- 
σέσϑωσαν, [αδάϊξαο [ἰπὸ, ὑποτάσσεσϑε, 
[θά. οἰδοΐρ, ΟΣ ΠΟΘ ΟΝ ΞΙ6 ἢ 9ὅ. --- 
24: Ἡ. Χ΄ε. --- Ἡ. ζυδηό8: 5. ὃ. οἷο. --- 
δυμαῆηι, ἰὐίοις (ΞΞ ) ἈΒΕ τ 
ΒΡΕΡΘ.. ἶ ΞΞ΄ . 5: 78. ΞΘ Ὁ 
ΘΙ ΡΗΪ. 3. 9 ὉΠ Ὁ ΤΕ ΣΙ Πι 
6, 20. --- ἐσυαγῦϑ, ἤρ, Εα..., ἑαυτῶν 
ΕἸ ΓΑΒ. ΤἸΞΞ τ: δα (5, 

αὐτὸς ἑαυτῷ, ΕΚ... αὐτὴν (ΞΞ 26). -- 
αἷξ δ᾽:.5. ὁ Ο. 2, 4.-- 28:1 μη ,ἴδῖη8 
[ΞΞ τος Ὁ; 2.} 161} ,νϑϑι ἴ. τὰ στ. ὖἱ Τ,. 

πη ἰδ 0 }] ἢὰ, ]οϑ56 Ζαπὶ ἔο]ρα. 7αἢ ΠΑ 
Μίδα ἠγίγδε!. -α- 429: Μι|Ρὺ αἰκἰδ8)δη 
ὑχϊομύ Ἡ. Α. 80. 

δ, 8: Η. Β. 5οὐδύ ζοχέ. -- αὐ, παρὰ, ἃ 



ἘΡΗ͂. Ὁ,9: 

5. 9. .--- 9: 7αἢ 7}ι8 ἡηάιυαηβ ἴῃ Ἡ. Β. 
“οἰ π]8] ρ βου Ό6η (5.  Ο. 10,1 4, οἱς.} ἃ. 
ἤηαιρ αν Δ ΒρΘβομυίΘθθη (5. ΜΙ. 0, 34. οἰ.) 
- Μῖ0 7ναϊδεαπάαηϑ βούχὺ Δπ0ὴ Ἡ. Α. Τογύ. 
-- - ζην γο ἢ ἢ. ἱπὶ ΟΥ̓. ἃ. 1,. --- ὅηι }αἴ, ἐζυΐξ, 
ἨὨδίϊνο: 5. 4, 7. α΄ Ζὰ 7. 8, 84. --- Η. Ὁ]. 
βαηια: 5. ΒΕ. 10, 20. Οὗ Ὁ]. βαΐγαυ)α 
ΤῊ 5. 8: ΟἹ. 5. 90»... 1τ05 γῦ 1. ἴτὰ ΟἹ, 

α. 1,. --- Η. Β. ὑπουϊηλαϊιῆ. --- 11 : Ἡ. 
Α. αϊαδιωίαιβ, Β. τὐυ]ιιζἐἴη8. --ὀ 12: 
ἡσυΐς, ὑμῖν ΒΠΕ6 1. .., ἡμῖν ΞΑΘΕΚ. 
δ... ὁορὺ ἴγγ. «. --- ὅν ἐδ. ἀασὰ δὲ : 
1κι., Βα 56], Μίαράν. 1593, Τιἄρροικ 1574: 

"8 ἄθιη Ὀδίρη ἰᾶσο,, 1δά4άδ: «γϑηη ἀδ5 

Ὀδ[6 [πα] Κοπιρί,. -- 14: Πιυρίη8 : 
5. Μο. 1, 6. 1 Τα. ὅ, 8. --- (ινυ)άϊ, ἐν ἀλ. 
[ΞΞ-15)..Ξ5Ξ “10: γα εόλάϊ ἤδέμμι (πό-- 
δας) ΞΞ Μο. 0, 9. : σαμεοπμάϊ μεζγδνι (σαν-- 
δαλία). --- Ἠ. σαναϊνε}} 5. 4, 8. ῬΗΙ. 4, 
9, σαυαϊγε 68. ---- 10 : Η. Β. τἰη86ἰ 6 ἔγ8, 
Α. τὐγιϑοῖ 7 ῖη8. --- 18: Ἡ. ἕη αἰΐα πιοία: 
ΡΜ 19... »4: 9 11, 9. δι. πὲ 4. 90. 
τ δι πος . ἰδ οὐτ ἢ αᾳ. αὐτὸ 
τοῦτο Ἱ --- Η. Α. ἀπυαζαπάαηξ. --- ἢη- 
ἑαΐπο, παντότε ὈΕΕΕ. -. Βᾶξ. -- 19: 
Η. Β. πιοΐῃ αἴ. --- Μιὺ ὑαθβα τοὺ Η. 
Α, 80. -- Δαηηγαη: 5.6}: 1,9. --- 20: 
Η. ζωηπαυδάογι, ΤΡΩΣ ἘΣ Τὰ ϑζιυζ) α. --- 
ἦἤυα δὲ πυῖ ἐξ: 5.. 22. τρ]. ΟἹ. 4, 9..--- 
21: Αεπέλαη (δὲ) “. ΞΞ τ Ὁ" Ἡ πυὰ δὴ 
παῖ ὃ (τὶθ 20.) 50. ἡμῶν, ποβ: 8150 
μοι ῖεῖϑδέ οὔον τρσλϊϑί. -- 424: Αηιδη, 
μὴν ΞΌΈΟΚ ν, ἢ. ΑΒΡαᾳ... 
πύου σι: ἢ. δὰ ΘρΡΠΘ[105 Θχρ] οὗ, 

ἐτελέσϑη ((11) ας... 

ῬΈΡΓΡῬΈΙΝ. 
Μουπαμπάρθη ἰη Ἡ. Β., 

τὴ Α΄: 
ΤΟ ΘΥβομτί ἔς (δας 4, 16.): ἄρχε- 

ται πρ. Φιλιππησίους ἃ, ἱποῖρ! δὰ Ρῃϊ- 
Πρρϑηία5 ἔ. δίς. 

1, 14: (πιαϊξ)έαηϑ οἁ. (παπαρίϑ)έαϑ. 
- ἜΡΙΣ ϑεοῦ ΑΒΌΕ..., χυρίου Ἐᾶρ, 
ΓΕ ΞΟ. Ἢ: Β. καϊγιαῖε. 516} λαή- 
βἰοἷς (2 Ο. 12, 20.), δοϊτὶ5 (Ὁ. ὅ, 9.}), ε.8- 
ἰμδὲ6 (Ε. ὅ, 6) οἷο. --; 17: Πΐ ἐβάϊοϊ, 
Ὁ Ξ: ἘΞ 0.10 11. (οὗ τ. Ὁ) Ὁ ἐβάϊοὶ 
γουϊδπρίθ π8Ὸ} Λυζηαῦα ΠΟΟΠΤΩΔ15 ἡιΕΎ - 
7απά. - ασίόη5, ϑλῖψιν. --- 18: γαρὶ: 
πδη ἀμσίππα : 5.1,.. θ, 25. --- 21: 4τῆ- 
ἐξαη, γὰρ πα. ἢ, -- ὍΣ ἔστιν ἘΟ ἴθ ν Ουρε. 
ἘΠῚ ΞΑΒΗ. -- : ἀξ, ἔστιν ἘῸ 1 
Υ τε  Ἴς ἘΞΑΕΝΕ. -- τὰ Αἰεππαν, δὲ α. 
γὰρ. --- Ἡ. ἀϊδ]αθαϊίϊις ομπ6 ἕην. ---- ἐ]ιαη’- 

πο τοῖο Δ Ο ἢ 

-- ΡΗΙΙ,. 2, 0. 049 

τοἾν ἰευγέιο : 5. σὰ (. ὅ, 11. --- απαϊδέπαη 
.ὔὐἵλωη, εἷς τὸ α. Ὁ]. τὸ; σὶθ 24. Ὁ]. τὸ, 

ἄν. -- πα γέζω ηι., γὰρ (μγι46) ἃ. οπ9 
γὰρ. {πιὰ σάω ΔΟΒΝ Τ,, 48, 989 ΟΝ 
9.0; τοι ἤναη χίϊε Μς. 10, δ. ; πὲ ὠπὰ 
ναΐμέ α. 4, 1.; τὰ ἔνα Μό. 9. Δθγ δι 
41. 1.10, 424. --- ἐπαίνπυΐία : 5. 1 Ττη. 
ὅ, ὅ (προσμένειν). . 2, ὃ (διαμέγειγ). 
Τῆς 4 19: 991: ἘΠῚ 1: 22 {δηέρε 
μένειν). 4. 9, 11 (μένειν): ὉΠ. νἱγμαη : 
4 105 8. ΗΑ (ἐπιμένειν). Μο. 
8: 2 (προσ). 1: ι, 2 (᾽αΞ)- ΡΗ]. 1:28 
(ἐϊναι). 94 (μένειν). -- ἐσυαγάϊχος ἵσε 
δοίῃ., ἢ τὰ αν. αι. 1. -- 27: Ἠυέῇ: 
(Ὁ: 12. π-- αἰ)αϊιγὸ : 5. ὁ Ο. 18, 2. οὐδ 
-- 28: ἤχυὶβ, 651. Ὅτι, ἄδ8 ϑηύνθαου 
ἴη σείμα (θη ἐπαΐοὶ 3) πἀηὐθυρίθηρ ΟΣ 
ΠΔΟΠΠΘΥ 815 ἐμαΐοὶ (50 ἰθὺ 5(. ἐπαέα, τὸ: 
γ6}. 0.) δ βοὴ οἰηροίαρο πατά. 

2,1: πνδ πουϊϊαϊεμό, τινα, τι ἃ. τις, πὶθ 

ΔΘ τί τ. τις θεοὶ παραμύϑιον. Σπλάγχ- 
γα βοῃδὺ μαΐνέδγα τι. ὀγιι (5, σπλαγχνί- 
ζεσϑαι φαθίοϊη γα, δηγεϊπαη. - πες 
“7)ηαμιυ)άϊ, τὸ ἕν α. τὶ αὐτὸ φρ. Ὡ- 
δὲ ᾿ιργαάϊε, τε 1. 11, 15. δὲ σαϊαινιδ) ἀϊέ]ι 
(81. Ρμ]. ὃ, 16), 2 6. 4, 4. ἐμδοὶ γαύν- 
φάϊίἢ. --- 8:.: αἰϊάϊ ἔ, ἴτα ατ. ἃ. Τ,. --- 
Παάιιοίηάϊ ... Ἡαπιοϊηάϊ σα Πισαάϊε 
(ΞΞ ΟΙ. 8, 12.) ῬΠᾺ6η οἷ Ζαρ]ϑίοι 8}1Π1{6- 
ΤΊ ΘΓ 65 ὙΥ οΥύβρι 6]. ὅπ. 116 βοῖοῃθ 66- 
σοηβᾶϊζθ: δαϊέπαδα .... δαίνμέαδα (6]. 2, 
15.), εϑυαύγέδ... ἡγαναύνγηές (Μύ. 9, 
19. Μ: 2. {7.5 Ὑρ]. 10 Ὁ. 9921). απ αζηγ- 
παη, .. « τεὐὐξιγηναν, (2 Ο. 1, 8.), απαυαίγ ἢ 

. ἀπαναίνεμς8 (Β. 8, 38.), απαϊιαάϊηυϊβ 

. αὐηάϊηνϊς (2 Ο, ὅ, 9.). αὐμαπιόπ... 
απαΠπαηιόη, (ἃ Ο. ὅ, 4.)}, ἀδηιδαη .... σα- 
ἀδηυαη (ἐγκρῖναι... συγχρῖναι: 2. Ὁ. 
10, 12.) εοἰο. ---- απέλμαν' απἰμαγαηπα.- 5. Ἐ. 
4, 20. Ἡ. 12, ὅ. εἴα. --- γιμπαηπάς, ἡγού- 

μένοι: ΟὟ πιμπαπαά ατ8 πὶθ ηυέδηααηξ, 
4, αὐδιη αης (ὑπερέχοντας) Ὁ Δθ6Γ αη- 
ἐμαν απίδαγαπα. ἸοΟἢ δποὴ 4. ᾿ναγ- 
7ϊχιιῆ, ἕχαστος α. ἕχαστοι τὰ σχοποῦντες 
(οα. σχοπεῖτε). --- [8 : 5. 4. 1δ, 18. --- 
θ: σωΐῃα πἀτνθῖν; γο ]. ῬΏ]. 8, 31 : ἔδηα- 

{ιάινηξβ. --- Ἢ. πὲ νεἶνα γαϊμυϊάα υἱβαη 
Μὰ φαϊοϊκὸ σιίῆα (οπθ Ῥαπκύ σι. υἱμαη 
πα. (11): υἱΐαη σαϊοϊξὸ σομόνο ἴπ ΚΘΙΠΘΥ 
Ὑ 6ἰβθ ΖιβδηηπΊ6η: σαϊοὶ ὁ πτᾶτο αὐτὶ ομὐϊρ; 
ἀπὰ Λἔ[ὲ βυϊπάθ τηϊβὶρ; 65. ρϑῃῦσγὺ ἀδῃθυ 
ΖΞΔΠΊΠΊΘΙΙ γαδηῖάα υΐΐαη, (ΞΞ 8, ἴ. 8. ὁῃπ6 
τι. τηἱὐ εἶναι; υΐβαη, εἶναι ῬΗ]. 8, 8.) υπὰ 
Μὰ φαϊοϊξο (τὸ εἶναι ἴσα, Ξουδὲ συσχη- 
ματίζεσϑαι); σαϊοϊβόη ἰοὺ ὁμοιοῦσϑαι. 

415 
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ὁμοιοῦν, ὁμοίως ποιεῖν: Ἐ. ὅ, 1. 1 ΤῊ. 
2, 14.: σαϊοϊεὶ, ὁμοίωμα (ΡΆ]. 2, 7., πο 
μορφὴν δούλου ἀυτοῖι υἐδε μκαϊ 8 56- 
σοθοη πὶ: νρ]. 8. σχημα). -- 8: ναύγ- 
ἐΐαη, 1.ἃ. χαὶ γενόμεγος, ΤΊ. Ὁ]. ὡς ἂγ- 
ϑρωπος. -- Η. πιαπακίγα (σχήματι, πὰ- 
δἰξα), 56]. ψῖθ σαϊοίζ)α (ὁμοιώματι) : 
γιαπακῖι. ΟὟ πιαπίια)άϊ (τὶθ πιανοῖζα, 
εἰχών) Ὁ 5. ἰμαὶ (πρόσωπον) Μί. ὅ, 17. 
6. ά, 19. Οὐ «ἀπαϊιά)α Ἱ πιαπ(η)θί- 
γε} πιαγηβ.) ἃ Ἱ πιαπατιᾳ)α Ὁ πὶ απά- 
ἀμσὶ (πρόσωπον) 1 Τι. 2, 17. --- αἰϊίη 
τοῖξ Αὐπαρυβ., ἔ. τὰ ὅτ. ἃ. ἢ... --- 26: ζιυζι 

οὔον φαζι((. --- 424: ἐπμαπιηιεὶ : 5. Μο. 
ἜΠ 98: δ, 18: 1θ5 (ἀν δον θ. ε΄, 
ἢ δ. ὅ.: ἡπμαπινον, «ιν - δὺ 1 10; 90, 

--- 425: Η. ἐμαγὸ, υἱοῦ ἐμαγδὲ, πϊολμύ 
ἐπαγί. ---- Ἢ. ἔσυώπα (πὶ πιοϊνυμα γῇ 6 1). 
- Η. αρανιβέιζι. --- 206: Μ|ὸὺῸὴ ἔπ Ὀ6- 
σἰπηύ Ἡ. Α. --- Η. Α. ἐλῖζ6. --- ἕπα {ιι- 
ζαη, αὐτὸν ἠσϑενηχέναι ΘΕΕΟ ῦν.. .; 
ὅτι ἠσϑένησεν ΞΑΒΟ. -- 28: μιεΐω- 
γα δε- 5. Νο. θ, 25. 1,.. 1, 39.; τνρ]. αἰ- 

)αϊοϊξός: 8, 16. --- εὐἭοπιη)παηα 8 ἔνα δὲ 
ἐχυὲδβ (2 ἴ. ἴπι τ. α. 1.. 5΄ῖϑῃ Ε. θ, 22. --- 
29: Ἡ. Β. λαϊδαϊε. --- 580: ὡΐὰγ- 
φιμπνθηάς, παραβουλευσάμεγος ΟἹΚ...., 
παραβολευσάμενος ΑΒΌΕΕΟ, ρᾶγδθο- 
Ἰαύαβ (46 δπίπηδ [8 10, ὑγδ θῃ5 νυ δϑίῃ.... 
ΡῬΟΓΕΡΟΠΘΠ5 οορῦ., [ΡΘΥΠΘΙΗΒ [ὙῪ ΔΤ. 9), 14. 
ἐπιλανϑαγόμεγος, οὈ]νἸΓΟΘη8. ---- (οἰπέϊ, 
αὐτοῦ αἴῦν, ἔ. ΞΑΒΟΒΆ ν. 

2. 1: Τραΐζα ἀηϊπαν: 5. 4, 8. 2 Ὁ. 19, 
41. 1 Ο. 1, 10. οἰο. --- 2.:: ἐδό σαπιάϊ- 
ἑαπόη, τὴν χατατομὴν: 815 χκατατο(μέ- 
γὴην ρϑίθβθῃ  ϑομσσου ἢ. (ὁ σαηιάϊίαηο 
αἷ5 Ἡρύπ. (τἰῦ αγηιάϊδ᾽ πἰομῦ σὰ νϑυρ]θὶ- 
6Π61) ; 6μδὺ σαηιάϊέαγιοίη, πὶ ἀγεσζαηοὶ 
(Β. 18, 18. 6. ὅ, 2.), ὡπαϊνωηθὶ (1 Ο. 15, 
53. 84. 1 Ταηι. 6, 10.). ΟἸΘΙ ἢ ἀαγαα [ο]ρὺ 
διηιάϊέ (περιτομὴ). Ὑα). εὠιδιηπάϊέαγάϊ 
(ἀκροβυστίω) Ἑ. 2, 11. --  Ο8: Ἡ. Α. 
ιωμ.--- Ἡ. σαίγαναη : ον οῃ σαΐγ ἀναηι 
(ἀδηπ ἃθογ ἰνοὶσϑὶ) οὐογ σαίϊγάκαι ἃ ἀ ἢ 8. 
-- ὅ: Η. δῴπαϊέ απέανάοσΞἑ, περιτομῇ 
(εἰγουμμοι Π0Π6}) ἃ. ς. 59 περιτομὴ : 5. Ὁ. 
5, 11.; δυοὶ Ε.. θ, 14. οἔο. ϑοῦνοι. δὲ- 

γιάϊηνάϊε (περιετάμηνγ). --- Η. Β. δαϊηπεῖα- 
ηιθῖγῖδ, ΑΔ. «Βαϊηϊαηιοῖγις : Βεγιαμείν α. 
-μέν. -- 6: ωβϑαϊγίμα -- εὐιγαίγίηα : 
ΠΡΗΡ 9... .10; 5. 29, 0]. 1.22... -5Ξ- Ὑ]. 
ὠϑήδαυϑ ἃ. ὠπβξαυβ; εἰϑυξη8. --- Ὁ: σα- 
ναύνὶ, χέρδη (ἦν, να5). ---- 8: Αἰμέμαη 
υξιμβαύ: 5. 10. --- αἰζαία “ἰθάρυμοὶύ, 
Ὑ6}} πάγτα γοτμου ἀστοὶ αἰϊαριηια σα ρθΌθα 

ῬΗΠ,.. 2, 8. -- 4, ,: 

ΘΓ ά6ῃ πηαίξίο. --- υἱλαη, εἶναι ΑΌΈΜΦΚ..., 
ἔ- ΒΌΡΟΥ τοῖν... ΒΙΘΒ ᾿ς τ Ξε. 
Χά. --ἰ 9: ΗΠ. Α. ἴδ10 ἐλδ (τοῦ 1:8), 
Η. ΒΒ. ποι αὖ. --- πιαύνῆξ, Β6.- 
συγῳορτιζόμεγος, ὁοοοποδίαβ. ἰὑ [τ᾿ μας, 
οἱ ἢ ὁποταύιβ [τ-., συμμορφιζόμεγος 
ΑΒΏ...ΟΥ..., συμμορφούμενος Ξ5ὈΕ 
0 Κ... Οὐ τ. Τμάτῦ., οοπῆραγαίαβ (ηυϊἢ- 
ϑ αν} 3). --- 12: σαγαΐμές σααδ- 
ηυϊίἢ 5 [) ἄτι, δικαίωμαι Ἐ6., Ἰα[εἰβοδίαβ 
[πὰ ἔς. (απ ἢ), δεδεχαέωμαι ἤ ἤδη τετε- 
λείωμαι ΠΕΕΟΊΡΙΣ...., Ὁ]. τετελείωμαι 
ΦΞΦΑΒ νυ Ηἰϊ.. --- τῷ ἢ. Η. Α. -- Π. Α. σαζὰ- 
μαη (πὶθ 18), Β. σαγαῆαιι. --- ὀ 18: Ἡ. 
Α. πἰξμαιν, Β. πἰέπαμ, οὕπω ΑὮ ..., οὐ 

ΞΦΒΕΕῸ ἴὃν. --- 44: δ ἄμ ἐπάϊηι, εἷς 

δὲ τὰ ΘΕῸ, ἀ. ἅδε. τοῖς δὲ. ---- αὔαν (,, 
εἷς ἃ. ἐπὶ. --- 15: Π)αΐπια ἢ. ἴτὰ ατ. (ἃ. 
1,.). --τ αἰγαἰεῖμδς : ἑτέρως 815 διοίσοταηρ 
ΘΏΡΘΒΘΠΘη. Υρ)]. ὦ, 28. --- Ἡ. Α. απά- 
μι ἐ 7ἐεἢ, Β. (ἀστοι αἴ16 νουμουρθῃθπάθῃ ἃ. 
ΘΟ] σπάθη ἠμιγάϊηνα,, Πιια)λέϊ, ἨΘΥθ6ὶ- 
σοί συ) απαποο)έῃ. ---Ξτ 168; Αἐπέπαη 
“υδεέπαϊι (Πλὴν) ΞΞ- 4, 8: 5. 8. -- (μπιῦ: 
5. ΒΗ. 10, 12. οἷο. --- δὲ μιπιῦ μιρ] ἄΐϊηνα 
7αἢι απὸ γναιῃ)άϊηια, τὸ αὐτὸ φρογεῖν, 
τῷ αὑτῷ στοιχεῖν, ἴῃ ἱρίαμη [ἀρδιαὰβ δά 
ἢοΟ ᾿ἰρίἀπὶ σοηγθητο ἔ, ΘΕΕΟ τ ν..., αὖ 
ἰάθη ΓὩρ᾿απιαβ δὲ ἴῃ θϑάθιη ΡΟΥΘ ΘΒ ΠΊΠ5 
τθραϊα Υ, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι 
τὸ αὐτὸ φρονεῖν ς, ἄδμοῖ Α. ζαξὰρὺ .α- 
μιν σασσαη (-ι 1) σαγάϊαοϊπάϊ (ΞΞ α.θ,10. 
2 Ὁ. 10, 13. 16. ῬΙη. 2. 2:1). Ὁ} τῶ συ 
στοιχεῖν ΑΒ... ΗΙ. -- 1: Μμησαϊοῖ- 
ζόπασηξ πιϑῖπάϊ: 5. 1 Ο. 11, 1. -- Η- Α. 

7απιηνυηαοέϊι.. --- 198: ναΐϊγεμέν (οἴ ἢ 
ἔ, τὰ ατ. --- Η. Α. ἐλιζοϊοὶ, Β. ἐλῆΖε. --- 
δ (οι Ἐ) ἢ. ἱπι αν. --- Η. Α. υὠΐέδ ατ5. 
-- 20: ἢ, δὲ τὑνίγε... ΟἹ... τς. .., 
ἃ. ἄντ. γὰρ. --- δάμαϊηβ. βοπδὺ τὐϑηιδέξ, 
Ἐν 9. 1... --οἰ 91.  Ὲ Το ας. Πα, 
Δ ΘῃγΖ. οἄθγ βύ. ζοὶζ (τὸ σῶμα) πϑρθη 468 
ΠΔΟΙ ΟΙρ θα. ἔῤηα αι) απιπια ἰ6ὶ Κα. --- 
ἄτι ἐδηα [Ππαάτοι)αηιηια : σύμμορῳ ον (Ζατα 
γουπογρθμθηᾶθῃ ἰοΐζ 9), ἰοίξα (τῷ σώματι 
τῆς δ.). --- ΗΠ. Β. νωϑίβαι8. 

4,1: περ ἴ. ἵπὶ ὅτ. ἃ. 1,. --- ζϊωδαηϑ8 ἴ. 

νὶθ ἀγαπητοὶ ἴῃ ΠὨ. ---ὀ 2: Η. Αἰοάϊανι, 
Εὐωδιαν ς, Εὐοδίαν. --- Η. Α. 2α8- 
δυνεμθῖν. ---- Ἡ. βρη θῖν: νρὶ. 1.. 4, 
10. εἰς. --- 98: Η. ὑαὲ 7αἢ ἐπ ναϊξδο 
δὲ 7 σαγιζο : Οα)ιξῶ, 5. (πΘθθη σαγμξα, 
ἑτεροζυγὸς, τι. 2 Ο. θ, 14.) νὶϑ σαμεαϊξὶ 
(σύνδουλος) ΟἹ. 1, 7. ὰὰ. σαηναη.. ---- Ἡ. Δ. 
κἰαϊηιαϊπηία., ΒΒ. κἀϊοηιαϊηέαι. -- [πὰ 
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ΡΗΠ,. 4, 4. --- ΟΟἹ,, 2, 23. 

([ὰπὲ ν.) ἢ. ἰπὶ αΥ. -- 4: δ ιωλι πῖν ἴ. τη 
Θε Ὁ. ΙΝ ΟΝ 1: 94.:--- δ5.:Ὲ. 

Απαυϊ)οῖσυαγα : 5. 1 Ττι. 8, 4. --- Ἡ. Β. 
δἱαὶ, ---- ἐ ἢ. ἵπὶ ατὐ. --- 6: αὐυϑἐῥμιάα Ἠι, 
εὐχαριστίας. ϑῖἴ6ιι 1 Την. 4, 2. --- 7: ταν 
ἐμὲ: 5. 2 0. 8, 9. --- αἰξ απαπξ. αἰζαηι- 
πα απαπό 3 9. --- ᾿ἰορίξα, σώματα ἘΘ ΊΕ. 
γοήματα ΞΑΒΌΒ νιν. -- 8: ἡ αδὰ 
αηίδαν - 5. 8, 1. 1 Ο. 1, 16. οὐἰο. --- νεΐῇ, 
ἅγια, ἁγγά. --- 7αἢ Υ. πὰ ΘοίΉ. --- 9: 
Η. σαυαϊνε οἶδ. --ε 10: ἀἄτ Κι ηι. ζναἱῆ- 
ὙΠ ΕΣ δ 471} 11) 0ὺδ᾽ --Ξ Ὑ{20:. 428, 
οἶδα (ἄδνοι ἐἰάϊΐβγαη. 11.) νοῦ Πρ αη; 
ἄαζα ἰθὲ5 (σὶρ ἀοὲς 2 Ο. {1, 8. Ε. 4, 142) 
ἴῃ ζιδ)α-ἰοὶ οὶ ἃ. ὅ, 20. 78 σὶο νάτέ 
(οἶδα). --- Η. ἀγαναζαυ ἤξξῖ ὃς 1): 
γρ]. Ε.. 1, 8. 2 Ο. 10, 14. --- 13: ΟΠ τῖ- 
Πάμ, Χριστῷ ΞΌΒΕΟΟΚ... Ε. Χο. 
Ἰησοῦ (τῷ χυρίῳ ἡμῶν), ΒΡ ἅδν 
οορῦ... -- ηιοῖηα, μου πὺῦ ὨΕΡΆ. -- 
15: ΤΕΣ ΜΡ 8. Ὁ 30. 1.5. 10. δὲ -- 

Η. Β. αἱπηοδιη: 5. α. ὅ, 15. οἷο. --- 
10 : ἐνάϊηι (ημμαπιὴ : 5. { ΤῊ. ὩΣ 18. .5-- 
απάαυΐφη, τὴν χρείαν ΑὉ ... [γτ.{Πᾶν΄. 
πε τ ρ. ΒΟΥ. Ἷὴ ΠΕΡΕΣ ΤΡ ΜΤΕῚ σ, 

αἰ θὰ (πι6 15). -- 17: Ῥγιοῦ τηϊδ αἷ 
(- ταν) 88. 

ΟΟΓΟΒΒΕΝ. 
Μοβαπάθῃ 'ἰπ Ἡ. Β. (νοι 4, θ.}) α. Α. 

(τοι 1, 10). 
Ὁ Υβ ο γΙ δὰβ ἀοΥ {ΠΠπ θυβοΥΠΠ : 

Καιϊαι[αἴηι, Κολοσσάεις, Κολασσάεις. 
- απαγίδαοϊίν, ἱποὶριὺ ἔ, 

1,6: τοῦ ὅν Διη)άϊ θορὶπηὺ Η. Β. -- 
ἢ: α{εαϊξὶ ΞΞ 4, : 5. ῬᾺΙ. 4, ὃ. --- ᾿ 
πα ὦ ἃς. δὲ: Ἑ. Δ ΟΣ; 11..28. 6. ὅ. 1: 
ΓΉΩ δὲ. 1 1. Ὁ. -- - 10: σα. 
σάϊέῃ : νρ]. 4, θ. --- Μ|ῦ ναΐγέμαα Ὀδρὶππύ 
Η. Δ. -- ἔην αἰϊαηιηνα ἐπαΐοὶ σαϊοϊξάϊ, ἴῃ 
Ομη8 αποά ρῥ]δοθαύ ἔ, ἴῃ ΠΝ 89 
Ρ]δοθηῦ Ρ.. --- αἴγαν, δαίϊγαπααηβ -τὀἧ καὶ 
αὐξόμεγοι. --- ἴηι μι βιρι Π7α, τῇ ἐπιγνώ- 
σει (πῃ [οἰθηΐία ἔν, π᾿ ἃρηϊίοπο ο) ἃ. εἰς 
τὴν ἐπιγν. --- (ποδὶ Ἰαϊμδάα, τῷ χαλέ- 
σαντι ΕΑ... ἴι, καλέσαντι καὶ ἱχανώ- 
σαντι Β., Ὀ]. ἱχανώσαντι ΦΆΟν. --- ἔχζυϊ8, 
ὑμᾶς Βν, ἡμᾶς ΡΟ τ γ Ὁ 19. 
ἐφυὶς, 8116 ἡμᾶς! ---- 14: Η. Β. 2α- 
ναι ἢέο, Α. 56}. νϑγάουθύ. --- 1: Η. Α. 
σ82 Ζογβίτ. -- Ἡ. μηρφα αϊπυαη 8 : 5. 
2 Ὁ. 4,4. ---ἑ 16: Ἡ. ᾿ὐηιΐνα, οὐραγοῖς: 
5, 20. --- 20: ἔῃ ἔηιηια, εἷς αὐτὸν: 19. 
16. ἐν αὐτῷ. ---- απα (ἐπὶ) εὐ ν ἀπα (ἐπὶ, 
ἐγ): 5. 10. -- 21: ἐἢ τῶν, νυνί δὲ: 5 
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20. Ἡ. 7, 0. οἷς. --- Ἡ. σαγνηϊποααὶ (88 
[ο!ρὺ ΣΉ), ἀποχατηλλάγεντας ὨΕῸ6ι. 

ἀποχάτηλλαγητε Β, ἀποκατηλλαξεν ΣᾺ 
ΟΌΕΜΚ. . Θο. -- 22: ηιαγηγποηβ (σαο- 
χὸς [610 Δεῤ οἶδας Τοσυ) ἘΠ Δι ὉΠΚΙΔΥ, 
ἴῃ Α. ρᾷηΖ γϑυάοσθθη. ΟἹ ηιαμηδηβ ΟὗΘΥ 
φιαηγυδεέθιὶβ (πὶ φαμὶ δά, πιαγαυὲ 
ΡΗ. ὡ, 8)1} Τὰ 24. γος τὰν σάρξ παπᾶ 

σῶμα. ὅδ΄οιῃ 2, 11. 1]. ηυΐην 2: 16. 8, 
18. ---ὀ 29: σαϊμυαἀάϊ 7αἢ, σαϊωυϊρίἀάϊ, 
ἴῃ Ἡ. ΔΑ. ἀπιροβίο!]ι. --- 24: ἤἢ τι, Νῦν 
δὲ αὐ Νὺνῦ δὲ: ΒΕ. 24. δὑο.. -ῷ. 27: ἐβα- 
ἐοὶ, ὃ αὰ. ὃς, ηποᾶ α. αυἱ. -- 29: Μ|0 δὲ 
Ὀυϊομὺ Ἡ. Β. 80. --- 8. ἔθ 10. --- Η. ἔμπα 

. ϑυαιυν οὶ, ΒΘ ἢν θυ]οβομοι. Ὑρ]. ΕΒ. θ, 

18. --- Μὶῦ πιαπέάλ Ὀγϊομῦ δαοῃ Ἡ. Α. 880. 
2, 11: Μὶὸὲ γγαναύνμδ τὰ τὺ Ἡ. Β. ἔουῦ. 

-- ἡναναύνλιδ ἰοϊλῖὶδ, Ὁ]. ς. βθίχὺ σὰ τῶν 
ἁμαρτίων, 4. ἅντ. Ὁ]. τοῦ σώματος τῆς 
σαρχὸς (. 1, 22. 24); οἰπίροῃ ἴ, τοῦ 
σώμ. τῶν ἀμ. ---ὀ 18: ταὶ [αἀὐδάϊηι, τοῖς 
α. ἐν τ. π'. --- ἔφυϊβ, οἰπίρ:8 ὑμῖν, ἃ ἄδν. 
ἡμῖν. ---- 44: Η. Β. αὔνα (50. «ἀπα). -- 
οἱ άϊην, Ὁ]. ἃγπηθη. --- ἐπαίοὶ, ὃ (χειρό- 
γραφον, ναἀ)αθδιό8) ... παία . . . δέα, 

-- Η. εἰ8η1ι αἩ. ---- Ἠ. σσίη ἀν ΤΑΙ -- 
16: ἑοῖξα, Ὁ]. ΕᾺ ρα στ... . τὴν σάρχα. -- 
σαΐαγηῖαα (ἐδειγμάτισεν), ἀοίατηδν!ύ, 46- 
ποποίξανιθ, ἀθμομοίθαηβ δὲ, οἰξοπίαὶ (66) 
ἔθοϊῥ, ἐγααχι: σαξαγ 5, χατεγνωσμέ- 
γος (6. 2, 11.), ἐπίσημος (ΜΈ. 27, 16.), 
ἔχδηλος (ὦ Τιι. 8, 9). --- δαϊέμαδα: 6ἃε- 

σϑηβδίζ σὰ δαίνπίαρα. Ὑα]. σὰ ῬΙ]. 2, 8. 
- ἐπὸ (αὐτοὺς) ἃ. 1. Τοϊξίνα γαἦι υαϊαπγη)α. 
-- δαίγῃέαδα, ργορδ]ᾶτη, ρδ]δᾶπι. --- 10: 
ἀϊεμεμάν (ἢ α. καὶ) -.. ἀὐεπε]άι (ἢ). ---- 
ἀασῖΞ, ἀϊοὶ ἔν. --- ἀμπεπιδ (ΡΙ θα Πα πἱοστιπι) 
56. νεομηνία(ς) α. νουμηγνία(ς). ΥΕ]. 
Ταοα. 11; Ο86{.ρ: 1, 0. : Βοῦδ᾽ 46 τὺ: 
18. --- Η. δα δαίαιηι, σαββάτων ἃ. σαβ- 
βατοῦ, -τῷ. δῖ 1,. 7, 22. εἰο. ---τῬ ἁἧ17: 
Τλαϊοὶ, Ἅ α. Ὅ. --- 20: ΜὶΟ ἐλὲς ἐπεὶ 
Η. Α. σίου οἰη. --- ἦνα ἐμαπαεϊέϊις, τέ, 
ΠΥ ΣΑΙ ἐφ τί ἔτι ἃ. πάλιν. --- 
Ὁ: Η. ΒΟ: . γῇ. --- Ἡ. ἐοϊπαῖξ. 
-- 29: ΗΠ ἽΡΕ ῆρεσς ἐπιωπέαιι8:. 8 
ἄἀδ5 ἀδγδ ο]ρθηὰθ ἡηαπαεδη)α(ῦ λα. 
19. τήρησις (α. ξοπξὺ γηστεία) ἰΞΐ, ἰδ 
αῦον ἐϑελοθϑοησχ(ε)ία (δίδει μι; ἘᾺ 
Ὁ]. ϑρησκίᾳα ! το] σίοπθ ἔ., οὈ Θυν 1016 δ. 
[ΡΥ ἐομθ ν Ἠ]].)} δυβάγ θη 5011, 80 
σϑμῦτθ ΤῸ] ἐπεέαυνι5. (.» Ὁ) ἅμ 615.) ἄδζα, 
σ8}2 σὶθ ἀδ5 ἔο]ρθπάθ ἡ θῦν8 μαΐγἴνι8 
ταπειγοφροσύνῃ φοἰθὺ πῖθ πάτιηϑίηϑ σα- 
μιισαάϊς ῬᾺ. 2, 8..α. Πιάιιοϊη αἰΐης ΟἹ. ὃ, 
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12. ἃ. σὰ ὠνγγοϊοϊηϊ ἰοἰξὶς ἴπ᾽5 ἘΡθη- 
τηϑιίβ. ἐγ! ῦ. --- Η, Β. Ὁ]. τη οϊαοὶ. ὙΠ]. 
ἢ. 39:.30: 

8,1: Ἡ. Β. ἐπαγοὶ, Α. ἐΐαν. ---- ἑαί 8- 
υάϊ: φουπὅμη]. βοῦν. ἑαΐηδυδη. ---ὀ 2: 
Τηάϊμιοὶ, 4. Ἐ6, ἃ. ἄντ. Τὰ. ---ὀ 4: Η. 
Β. ἐπανιιῖ, Α. ἐϊα τ νι). ---τι ὅ: ἐσυαγαηϑ8, 
ὑμῶν ἰὐν., ἔ. ΦΑΟΌΕΡΟΟΚ. --- Η. Α. 
μογύηαϑβ8 ατι. --- Ἡ. Α. νἕπηω. ---- Ἡ. Β. Ὁ]. 
ωδῖία. --- Ἡ. γΤαϊπμιισοϊγογιῖ, πὶθ ( (ο1) 1 Ττη. 
θ, 10. γαϊπμιισοῖγο. Τιῦθ6. οὐκὶ τε 65. ἐγ 
ΥἹ 1, γ 6]. ΔΡοῚ ΟἹ. 2, 28. γα εοιδιιΐ, νσᾶξ 
Θ᾽ 815 ψγ. τ 5. δηβδύζύ. (Ἕἰαἰγιγυὶ ἰδὺ 5. (1 
ΤῊ. 4, ὅ.) νῖθ ἠανηνιγὶ (- δι), ποζὰ 

» σΤ  ἐηγιτι) αν, Γαΐγσιυγυὶ ἐγθίῦθη. Αὐΐ -δηϊ Ὁ11- 
ἀοῦ 50} Λρδηοὶς (α. Μακϊάδηα, δοϊαδηα), 
δά. δ ΛΎ θη Θἕο., Δ]η. αὐ γοϑηη, οίο. ---- 
60: ἐμιδεϊΐ, ὈΡΚΝ, ΟΞ ἀγα [ιυγημιῖη τσαῖ., 

ἐπι τοὺς τι τῆς ἀπ. ἔ. Β [ἢ δοίῃ. 
ΟἸοπι. .. γι]. Ἐω ὅ, 0. -- 7: τῆδέίηι, 
ἘΠ ΠΡΕΙΤΣ αὐτοῖς. ---- 8: ἴΐ τῶν: 5. 1, 
21. 20. οίο. --- Η. αὔίαρ τε, ---- ΜΙιθ ἕώ- 
υσγαηιηια οπάρὺ Ἡ. Α. ; Β. ἔϊρὺ (α. Ε. 4, 
29.) Βίηζα πὲ μοσασσάϊ (πὶθ Τα. μὴ ἐχ- 
σπορευέσϑη, πο Ρτοσοάδι), ΠῸΣ ἀδίβ ἀϊθ 
ἈΑοουδδέϊνα πἱοὐ ρδίβύθη, 18, 56] 05ὺ 16 Νο- 
πηϊηὐϊνο ἀο ΜΘΏγΖΔ}] σὰ τϑσασσαϊΐ πἰοιύ 
Ρᾶββθῃ σψὔτγάθη. --- 10; Ἡ. Οαπαηιοίΐ, 
(ἐσυὶβ 5 πὶθ 12.) ; ἐνδυσάμενοι, σαπαηιό- 
ἀάϊ σὶρ 1 ΤῊ. ὅ, 8. --- Η. φαβῖοῇ. πὸ Π1- 
7αῇ,. .. 7αἢ, καὶ ἃ. ὁπ χαὶ. --- 12: Ἡ. 
ΠΣ} οἷ ΒΟ ΝΟ. 19. ον Ὁ. Ππ|. Ὁ 10). 
5 1 1: γα ὔὴδ 15} ἠγαπημένος 01.5.19 
δ πππν 3. 1. γνήσιος ῬΗΪ. 4. 5. 1 Πα. ΠΕ 
ὦ. Τ.Ί1, 4. -- Η. δυι ς (σπλάγχνα) δϊοὶ. 
ἐῃθὶ ἢ (οἰχτιρμοῦ, τῶν α. χαὶ οἱχτιρμὸν 
Ὠ). -- Η. αγηιαϊιαίν ἐφ, : τὰν Ο]ο556. ΖΕΠῚ 
γ οΥρθη. Ἐπ βύδηα οὐβϑὺ δι οὶ ποίη 5 ον. 
- α(λἴη8) οὐρδμχὺ πδοὴ ῬΗ]. 4, 7. Τ. 1, 
16. ; ̓ άπνιδίγ5 α͵ιῖη8 : ῬῺ]. 2, 8. Ο. 2, 23 
(λαύνεϊη.5). ---- 18 : Ἡ, Θέϊδαης, Τ,ὅ. ἱρ[ἱ 
[Ἰ. -- γαίγίνα, μομφὴν. ΞΑΒΟ, μιέμιψιν 
Ὦ, φαργθίδιη ἰῦ ν, μορφὴν ἋΣ ἐῶν Εα. 
- ἐάωγάϊεῃ, ποιεῖτε ΠΕΡῈ Ὁ . ΤΥΞᾺ 
Βῦν: 58. 17. --- ὀ 14: αἴϊα: πππΐα γ. δύ, 
πᾶσι; τούυτοις: ἐπ υΤ᾽ῦγἀθ θη 50 ἰυτὶρ' 
Ζὰ "νίαέμυα ΒΘΖορθῃ γογάθῃ Κύῃηθῃ οὗθΥ 
ΒθΖορσθῃ Ογάθη 561}. --- (δὲ, ἥτις ΞΕ 
1κ-.., ἃ; δε. ὅ. --- 18: σωΐιβ, ϑεοῦ 
Ὁ. Χριστοῦ. Ἐ- ἘΠ ουλοΣ ἢ.. Ε. ἃς ὦ, 
10. γαῖ. δάμαϊ (160), δηάθιβ ἐών) τε 
(17), εὐ) τε) ἀλε, (18). Ὁπιρο κοητὸ ναΐγ- 
ὁὲ 5ὺ. -τἶ (1 ΤᾺ. 2, 18. Β.). ---- ἕ αἰϊάϊ 
μαπαπωφοΐη (ΞΞ 1, 28.) )αἢ 7» δα δοίη αἢ- 
ηιθῖη, άϊ (ἀὰ5 ΟἹ. 1, 9). -- Η. ξεασσυαηι: 

ἵ ΞΌΡΕΟΚ. 

δι... 2..23...-ἅ. 18. 

Ἑ.. ὅ; 19. "αρσυϊηὶ, Ι.. 15, 26. μασσυΐη5. 
- μαίγέαηι, ταῖς χαρδίαις ΑΒΟΏΕΑ. 
τῇ καρδίᾳ ΕΚ... --- “γάιέι, κυρίῳ 

τῷ ϑεῷ ΑΒΟΏΕΑ. 
18: ως, Αἱ». Ἐ, 5, 85. 8, 9. ΡΗΙ. 8, 3. 
Τοῦ. 20. --- ξσναγάϊηι, ὑμῶν ΘΕΡΟΊ. 
ἜΑ ὑμῶν ς1., {. ΑΒΟΒΕΚ νυ. ᾿εϑετραι 
19. --- 19: συαγῦς, ὑπ» υ. ἢ 5168 
18. 1 Ο. 7, 10. οὐο. --- 20: ,ααγοίηαῃι: 
βιἃν» «1: ἡ .5Ξ. ὟΝ σγαπγιάϊέῃ αἰ 
ἔῆυ., παροργίζετε ΑΟΠΕΡΕΟύ..., ἐρεϑέ- 
ζετε ΞΒΌΕΚ...; νρῖὶ. ὀγίσσαη ἔν ἔδυ. 
(παρορίζειν) Ἐ.. 10, 19. --- 22: Τηέυϊδω 
(ΞΞ 4, 1.): νου Ζλίναη, ἐπῖνααυ., ἐπϊυϊ, 
ἐπίμϑ. ---- Ἠ. δὲ αἰ ἰοαγν αι αηι. -- (μ»- 
ὙΠ 5. α. 6,1. -- σωΐ, ϑεὸν ΞΏΕΚ. 

» χύριον ΑΒΟΠΕΡΟν. --- 28: Τηΐ:- 
μὴν δΙοῚ Ὅ (ἐ)γὰν, ΞΌΡΜΖΙΕ... χὲ ζει; 
ὅτι ἐὰν. τοῦ. πὲ τι., Β. ἔ. καὶ. -- 24: 
τέ, γὰρ ΦΌΥΚ.... -- ΉἩ. "εαϊμανίαι; 

1 ΤΠ τὰ: 0.9: εἰξαῆρεῖαι - Η. Β. υϊψαβμαί- 
ἐπδῖη: 5. Ἐ. θ, 9, --- αὐ σιεΐέμα (ΞΞ Ἐ. 6, 
9:). τ τ ΘΟ Ὁ ΦΑΒΟΌΕΕ 

4, 1 : πὲἰηυϊγιαηη, οὐρανοῖς ἃ. -ᾧ.--- 2: 
μα) απ αη πὶ 8. ὑἱα)απἀαπε(προςευχό- 
μεψοι). --- αὐἱϊέμάσηι: 5. ῬΗ]. 4, θ. 1 Τιη. 
4,2. --- 4:Η. σαδαϊγΠ)αιι. --- Μ (να υδ 
0 ΕἸ. Α. Ὑῖθῦοὲ. εἴη. - ὅ:; ἘΠῚ Α. Ἐ 
ἐπαέα (μέα φοῃῦ σουμθυ). -- 6: σαμώ- 
ζυδί.. 5. Μο. 9, 580.1,. 14, 84. -Ξ ΗΒ. 
81αἹ. ἔ. 'τὰῷὶ αν. -- {; ἩΙ ΒΒ: ἐμ δε. 
--- σαβεαϊξὶ.: 5.1, 7. --- 8: Ἡ. ζιμνη)αῖ, 
γνῷ α. γνῶτε (ζιωνηάϊε}). ---- ἔνα δὲ ἡσυΐς 
24:5. 17. ἘῸΠῚ, ὁ. 22,.-- Ὁ ΤΠ ΟΒῚ τς τηὶ 

ατ. ἃ. Τ,. --- 10; Η. Α. αγῇὶα βέαγζιι8. -- 
Η. τιαγζιι 8 σααϊϊρος (ὁ). -- Ἡ. δαγηα- 
δῖγν8.. 5. σὰ 4. 8, 34. ---- Η. ἄτ ἐπαηοὶ, 183. 

δὲ (ὑπὲρ) ἑφυὶς 7. ἄτι (ὑπὲρ ἔ. ΗἰοΥ) ἐδατ8 
(που 4. 16, 832. πἰομῦ σὰ νϑυρ] θη 
150). ΤιοὐΖέγου ΕΔ]] Π 6110 5 οἢ Ἰϑι μέθυ, ουβὺ- 
ΤΥ ΒΟΠ 61]. ἀστοῖς ἐλαηι(η)οὶ. 8]. 1 ΤῊ. 
ὅ, 9: ζη (εἰς) λαΐξὶ8 7α} ἄτι (εἷς) σαγνοῖ- 
αοϊηάϊ. --- 11: ἢηά ([απὸ 16 ν), ΕΑ... 
μου εἶσιν (μου ταυίξίθ τα οίῃ. [8116 
σψθρθη ἐπήμααησανα) 65), τορηὶ ἔ, ἴῃ ὙΠῸ 
ον, εἰς τὴν β. ---ὀ 12: Γα Πιηοϊέοϊηδ: 88 
θη σουϊρθη μὰ εἰς ἔσυϊβ. ---- Παπαάϊεβ, 
σταϑητε Β.... στῆτε, ἡτε. --- αἰϊαυαύν {{- 
ναη8 7α]) γεϊ]αυϊίανε. τέλειος ἰδὺ βοηϑβύ 
7ωϊαυϊίς (ΟἸ. 1, 28. ῬΗΙ. 8, 15.}), μοϊϊαυοὶς 
(1 6. 14, 20.), γιυϊωιδ)ῖ5 (Μι.. 5, 48.), 
“ιϊῖς (Ε. Ἅ, 1.5.,).-ὐὐ 0 Η. γιαηας αἰ- 
7αη, ζῆλον ΞΌΕΙΚ. ΕΞ πόγον ΑΒΟιὸν 

οορύ., πόϑον, ἄγωνα, κόπον ὍΡΕ. --- 
ἯΙ ἰαμδοϊλαϊα, λαοδικια: 5. 15. --- Ἡ, 

ἔχῃ 



ΟΟΙ,. 4, 14. --- 1 ΤΗΕΒΚ. ὅ, 5. 

αι ίπαηδ.: 5. 10, --α Ἡ, 7αΐγα τ ραιοίη. 
-- 14: Η. ἐοϊκοῖξ. --- 7αἢ, ἀθηλαβ ἔθ ]ῦ: 5... 
φα ὦ, 10) τ 0165 6. δὲρ:; ἢν: ἔσε. 
αὕτη ταρῆγοτο. --- Ἡ. Δ. Ἰαπαοκαΐοη, Ἐ.. 
ἰαιιαοζαίοηι: 5. 138. 1ὅ. 106. Ὑ,]. ἀα- 
δεν. δι Ο..1Ὁ1..92..--.. Ἡ! ἐποοῖϊ [Ὶ (τὴν) 
5ὔ!. (δὲ ον ἐδό (οἱ ἢ}: 5.1.. 1, 20. --- 
78, ἵνα, καὶ ἵνα, ἵνα καὶ ὑμεῖς. --- Ἡ. 
εἰδοϊσσυαϊα : Ο. 185 (δπ5 ἄθπὶ ἔο]σ ἃ. 7α}}} 
εἰ σσυαϊα) ατι. ---ἴ 19: δαπα)ῶς, δε- 
σμῶν ! 5. Ἐ. 6,20. --- Αηιέη, “μὴν “Ὁ 1 
Ἐπ ΓΆΙΟΣ ὍΘ᾽ Π., ὁ -ΞΞ 

ἘΠ Υ 0: ὅτ ξαιδεαΐηι (5. 2 Ὁ. 
11, ὅ.) ὠβέαμἢ (ἐτελέσϑη,, Θχρ]ο 0). 

1 ΤΗΕΒΘΑΙΠΟΝΙΟΉΕΝ. 
ψοΥπδηάρη ἴῃ Η. Β. 23, 10-δ, 28 (Επ46), 

τῆν Α΄. ΒΓ γόη Ὁ,. 299-98. 
ΤΟΥ Υϊῦ δὰ ΡΗ]. 4, 10. υπά 

ΤΙΘΌΘΥΞ ἢ. Ζὰ ὦ ΤῊ. 
2, 10: νοίμαδα, ὁσίως, ἀγίως: 5. Τ. 

1, 8. --- 1{{: υἱξι, -ἰ- ὡς (πως Ἐ6). 
18 : Η. (Β) μηϑυοϊδαπάασηξ, υἱοῦ --αηθὶ, 
γγὰβ. ΔΌΘΗ 8415 τη νεἰδαπαάαηπδ (τα ᾿ιαὺ 
8 δὲ μη) απ σϑαδοῃ ) οίπθη Κ5ἴπη ρἂθθ. 
516} ὅ, 11. ΚΕ. 1, 16. --- να υδ ναύνα, 

αὖ γουθὰπι Υ. --- Ἡ, Β. Ὁ]. νατνζοῖ. --- 
14: Ἡ. υδἷς 5. οἷς (αὐτοὶ). --- 15: (νό- 
(ἀΐι, ἰδίους ἃ. Ὁ]. τοὺς. --- 16: Η. 
ιαμῖ. οπὐν. ῥιαι᾿ ἢ οαθὺ Ὁ]. διά. --- 
συΐῇ8, τοῦ ϑεοῦ ΕΒ Ίν..., ἢ ΒΟΥ. 
--ὀ 17: Η. απααισίϊευαγα φαβαϊμυαη - 
οηὐν. ἔζιαγα φηϊξ. (5. 3, 10) οὔδν αὐ- 
ἀάιτισὲ ἔζυαν οἄον απαάινφΊα ἔσζυαγα. ϑΊθἢ 
απαναίΐνέθ)α ἔσναγα: 8, 10. -- 18: 
ἐνάϊηι ( [Πηυἐ]ιαηι) - 5. ῬῈ]. 4, 10. --- 19: 
Ἦνα, Τίς: 5. Ἐ. 1, 18. 3-- (6 (ο[Ὁ ν) ἴ.. ἵτα 
α΄. -- 920: Η. εζωΐῇ. 

8,1: 7 πὲ εἰδέῃ. ἐἢ απ (οΥ{}.8 : 5. Τ᾿. 
15, 19. οἰο. --- Η. μϑέμιϊαπάαη 8. --- δὲ- 
ζἱἐμαπάϊ υδιροίηια: 5. 2 Ὁ. 4, 9. --- απά- 
δαλέ, διάχονον -- συνεργὸν, δ. καὶ συν., 
σ. χ. δι, καὶ δ. τοῦ ϑεοῦ χαὶ σ. ἡμῶν. 
- 3: αγαρ)άϊαάιτ - α͵ναρ] ἀϊα τ ξ 2 --- 
Η. γ αἰ ἀϊ: 5. ῬῊ]. 1, 17. -- (να υξ 7α]ι, 
χαὶ ἔ. Ἐ6Θ.10. --- δ; Η. Β. εϑρμωϊαη 8. 
θ: Η. ἐσὶηιαιίπαϊ ει. --- 7α ἢ, ἔθ ]0. --- 9: 
αυϊϊμαξ : 5. ῬῊ]. 4, 6. --- γγάμγν, σιέδα, 
χυρίῳ ΕΘ ρν οορέ., ϑεῷ «ΔΒ ἔν. -- 10: 
απάναΐνιγηα ἔζναγα: 5. 2, 17. -- 12: 
Η. 7αἢ αἰϊαηβ, χ. εἷς π. --- 18: τὐιγαί- 
γίηόηα, ἀμέμπτους α. -ὥς: ὠηγζαίΐνϊηδάα 3 
5. 5, 29, Ο]. 1,22 αἱ. 1 Τηι. 3, 2. --- υοἱπάϊηι 

“επάϊηι: 4 ΤῊ. 1, 10. νοἱμάϊζηι ὃ8. 
4,1: 7αΐ (ἵνα) σαάιωκοϊί,. Βὲ φομῦ 
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ΒΟΠΟΠ σότμοΥ. ΚΙΘἢ 8. 4, 0... 10. 11. 12, 
5, 1, --, 2: Η. λυαΐξοϑ (απιδειιβγη8) 
Ὡ ν Θὺ δὲν..5. 4. 1: θ.υ,.10. ἀλλ 
- Π. Β. ζαϊκίπαϑεαιιδ. --- ὅ: Ἡ. σαΐ- 
γι): 8. 8, ὅ.--α΄ θ: Ἡ. δὲέγαϊδ,.. . 6» 
1.ὅ. μαὺ δὲὶγαὶῃ ὃ ἔνι Ὠυσηιθια {δ}ο (ἈΔΟῊ 
ἅγπι.}, ἐν τῳ (5(. τῷ) πράγματι; Ὁ. 145 
διγαϊμοσαὶ ὅν. -. ο΄... 8. --- {Ὁ (θ[Ὁ Υ) ἔ, 
ἴπὶ αν. --- Η. Ὁ]. αἰϊαΐχε, περὶ πάντων 
τούτων ΞΑΒΌΘ 0, πὶ. οπημῖθυ5 τ ΟΥ̓ΡΓ. 
--- 9: ῥγδιμνυϊιδόη.: Β. 12, 10. δγό- 

ἐλΥ αἸιιδόη. --- ἱμαύγϑιι, χρ. ἔχομεν 
ΒΡΕΟ - τον γερ,. 1.9 ἔχετ ΘΕ οἱ; 
ἔχε δορὲ:.. Β΄68. ἀβιι, ἂν. «-,. 10: 
Μακίαδηάὲ.- 5. 2 Ο. 1, 16. --- 11: λαη- 
ἄπ ἑσυαγάϊη, τ. χ- ὕμ. ΒΡΕΡΑ..., 
ἰδίαις ΞΑΩΥΚ ..., οἰκείαις. --- [να υὲ 
λαΐ, Ὁ]. καϑὼς: 5. 18. --ὀἫ 12: Η. σαΐέ- 
μαδα. -ὀ ἠ(ἀ3: υἱϊοίηια, ϑέλομεν, ς. 
ϑέλω. --- κωυυοὶ (απ 5. 1 Ο. 10, 1. 2 6. 
4, 8. --- νδ, χαϑὼς (ΞΞ ὡς) χαὶ: 5. 11. 
5,6. οἷα. --- -14: Ἡ. ἐωλαϊξ ἢ: 5. ἃ. Ὁ, 
10. 6Ἱ. 8, 5. οἰ. --- 15: ὅπ δυνηϊα . 5. 
1:.19: 1 2. ΝΕ, 90 ...ΞΞῸ ΠΟ ΝΣ 
7αύν: 5. Μί. 9, 1θ. οἰο. - 16: ἀαμίπαηξ 

ἐπὶ, οἱ ν. οἱ ἐν Χο. α. οἱ ν. ἐν Χο. -- 
7αύνεπὶς, πρῶτον α. πρῶτοι. --- 17: 
Ἥ. ηυϊεἶ, ἔηυια (ΞΞΞ [18ν.}, συν αὑτοῖς. --- 

Η. 7α ἢ, γεηανιυϊρὶβ, καὶ οὕτως πάντοτε 
(ΞΞ- πάντες). | 

π᾿ 1 δῶ ἢ ΑΜ ϑλιθ 0. 9}. 
2: Η. σααρρυῶ: Τιὃ. πο] 6. σίασσυδ (ὁ(. 
σϊαρσυτιδα). --- 8: Τλαη, Ὅταν, Ὅτ. δὲ 
(τουπον κυΐηιτ τ ἢ. {ει ἐπαη 3) α. γὰρ. -- 
ζυϊεπαπα, Ἐα. λέγουσιν, ἃ. ἄντ. λέγωσιν. 
--- δἰευϊηιη (ἐπίσταται, φανήσεται) 50. 
ἄδ5 ἔγμου σὸπ Ο. ροίθεθηθα Ο[ϊ ((οἵἢι : 5. 
ζυϊηυϊἢ. 2. ---τ γγαῖτ [8 Ῥ'..2 ΘΥ]ΟΒΟΠ ΘΗ, 
-- Η. 7αἢ πὲ αἐἢ ἰϊμπαηά : ταῖν τι ἢ- 
ἐπαῖη]. ῦτᾷρ ηἱ (οὐ μι ἡ) ᾺῺ6 816; σ α- 
ἐπί αν, εἰθμὸ Μέ. 8, 33. Με. ὅ, 24. 14, 
52. 16, 8. ; ἔτο:]1. 2 Ο. 11, 88. ο]οι ἢ 8115 
μη ἢ αἰών, πὸ τὰδη τ 8 σαΐΠῖ. 1656} 
τηϊ[βἐ6 (τὶ τι5 σα ιίμυαν,, τι8 αἰδαίγαη). 
Ιη Ῥεοϊάθη ἘΔΠ6η πτᾶτο ἀδ5 δυβίθ ἐΐ ἄθτῃ 
συγϑϊίθῃ υογρορηϊ ον. ἔζη αἰπἰϊιπαπα 
νᾶτο πὶ τηραγζαίγηδηας, πη σαπα- 
δαπᾶς. πῆς αἸάιδγαπαβ, της α κι αηι8, 
μη α Γαἰπυαηπβ, πη σα δέμας, τ α' ὡ- 
γαίϊνϊηδέθς, πὴ σα ἐδυϊάς, τη σα υαστϊιϑ. 
- 4: μα ἄαρε, ἡ ἡμέρα (-Ξ- ἐχείνη ΕΟ). 
-- 58: Η. πὶ βωέδ, ἔστε ὉΕ6 ἰι., ἐσ- 
μὲν ς νους. (ἄθι 2,806 ἀδ5 ἱπὶ Μίογρύ. 
Βείγαροζοίσέθ π8 0 γυχτὸς ΠΟΘΙ Π815 Βἰπ- 
καδιρε: ἀλλ ἐσμὲν τέχνα φῶωτος καὶ 
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ἡμέρας). ϑὲ(υ- γῶν ἴα Τοχέθ ἰδὲ Ὑοῖ- 
᾿Ὑγαηρ' ἴῃ ἄο᾽ Κ οὐγθκίαυ βὐδέῦ ηϊ(γ)γϊυϊσὶϑ 
ὕνθβθη οὐδὲ). --- Η. Β. πα]. -- 6: μέ, 
ὡς ΞΑΒν.Δγτη. οορύ. γε ..., ὡς χαὺ ΕΕ 

ΑὐΚ τὸν [γτρ... --- 7: Ἡ. παϊέ8 Ἰορωπά 
Α πὰ ΤΣ δ αδιαδ: Ὁ. Γ,. 2, 8. -- 8: 

Η. τηβξαυάϊ, 1 Ο. 15, 34. μαϑξαυ ἰῇ. Ξε: 
ΗἩ. παβϑβεοϊπαϊβ. νρὶ. α. ὅ, 15. 10: 
Ἔ ἀξ ιο 7. νπναΐ., ἀπιροκομτὸ β6βθπ ἀδ5 αΥ. 

12: ἴηι γηάνι)η -ἰ- χαὶ νουϑετοῦν- 
18: ϑυέ- 

Ἡγεῖσϑαι: 
τας ὑμᾶς, οὐ τηρηθηῦ γΟ5. ---- 

ἢ Κα α. ὥστε Ἢ); 
Ἡγεῖσϑε. ἜΡοπβο 14. γουϑετεῖν, παρα- 
μυϑεῖσϑαι, ἀντέχεσϑαι οἰο.-  7αῇ Ε μη 
Θ΄ ΤΠ: Ἠ ὑπο) 110: 
Η. εὐὲϊ αἩ ἃ τἰδτϊαπιηια : 5. ᾿.. 12, 17. Με. 
38 - μὰ ̓  7γ"άι)ίη, Ὁ]. α σ. ἐν 
τῷ χυρίῳ. -- : δ, ἔστιν ΕΟ ἰὐν, 
ἔ. 5Β. --- 22: πῇ εὐτίαϊφε θορὶπηὺ Η. 
Α. -- 25: Ἧ. γψαυαϊντ}. 718. --- σαδαϊ- 
ἴαπα τὰ ἁγιάσαι φογτθομπθὲ βίαύς ζὰ τη- 
ρηϑείη. --- ἐερυζαΐγίηδηα πὰ αἤηλαη ἀπᾶ 
(οάδθὺ σγϑηϊρβίθπβ) σὰ μῥυασϊα α. ἰοὶξ σ6- 
ΖορΘη. --- Η. σαγααΐάαι,, τὰ Θ66Υ Ζὰ 
Ἶθπθη Ασοιβδίϊνθη ρϑββθη αίϊγαθ, ΠΟΟΘΉ, 

ὙΘΠΠ σοη 7αἢ (άϊυαϊα οἷπ πθαου ϑδὺζ ρ6- 
ἀδοῃῦ πῦγάθ, ἀἷθ ἘΪηΖ88}1] σαγχω αϊααι 
(α]5δο σαγο ίαάϊη αι ξ νρὶ. Ἐ. 5, 8. οἱο) 
Ζὰ ἃ. 800 πηγαΐγίπ πα, φαγα ει 48- 

ϑθρθῃ Ζὰ συΐἤ ραίξίθ. ---  φΦ6: ἐπαη, ἴ. ἴτὴ 
α΄. ἃ. 1,.. (δὰ ἘΠ ΠΕ Ξ- γαῇ, 
χαὶ Β}. 8 ἀ ὁ  ἴγτρ...., ἢ. ςφΑασν. --- 27: 
Η. Α. αἱρίξέ τι ἴ6. --- ᾿ἀϊδιάδαι (πᾶσιν ς«Α1 
Κὶ νὴ) ἢ. νἱϑ 'π ΒΗΈΕΕΟ 1 δοίη... --- 4 ηϊόη, 
πεὴν ΘΆΡΕΙ ον, ἸΒΒΕΘ.ν 
ἀδΙον τς 

2 ΤΗΕΘ ΘΑΠΟΝΙΟΉΕ ΒΝ. 

ΜΟΥΠΔη θη) ἴῃ Ὀοϊάθη Ἡ., ὙΊΘΙΘα ΔΡΟΥ 
ΘΥ]ο ἤθη. 

ΤΥ τὶ ἔ: Η. Α. ἀπ ἐμαϊδοαϊζαι.- 
γιϑὶϊ α νηὶ «Ὁ. ἀπὰβ....., Β. ἄτ ἐπαϊδοαϊαιι- 
ἡ δξαΐωην απέδπαγα. 

Υς ἐἢ Θεία. ΠΕΡα. . Σίλβανος. 
--, 2: τοῦλιβο ων ἡ ον ΞΑΡΟΠΕρτ, 
ἔ. ΒΕ ά 6. ἯΙ μξαγυαἢ ὁ τέ}. 
-Ξϑὸ ἘΠ. Β. ἢ. ὕη. --- Αἱυϊεὶς ἡσυαγὶς 
ΒΘῊΓ ΘΙ]ΟΒΟΠΘΗ : 5. 2 Ο. 1,6. 6, 4. ---- υγαξ- 
7δηὶ: 5. α. 6, ἮΝ ἧμιν: 10, 30.--- δ: ἘΠῚ Β. 

ὈΥΙΟΙὐ τηἱϊῦ ἔθ ἃ: Α. ρϑῃζ οὐ]οβοῆθη. -- 
6: ψαδάϊ, Εἴπερ: 5. υδεϊάπι, αϑάϊ (Β. 
8, 8.), λαδάϊ γαϊβιεἰς (ὦ σ. 8, 7.9), τόπδοῖ 
γΟΥ σαγαϊ γε ἐ ΔΒ ΞΟΠ ἰὨΠΟὴ γαμεῖ δὰ5- 
6]; ἀοοὶ ἔθ] δ ἄθιη Βδατη ΠΔΟΝ πἰοῃΐβ. 

-- δ (ον ν) ἢ ἴπὶ Οἵ. --- Η. σαίδν οἴ- 

Ἱ ΤΈΠΙΗΒ: “δ. 5: -. 2 ΤΉΝΒΒ. Φ. 70. 

μαπάσηι.: 8. ὅ. Μί. 7, 14. 2 6. 4, 8. -- 
Ἡ. τη 5. ὑμᾶς. -- - ἀρρυϊέδα : πού -ξ 
(ο"ρ]. ὁ ἐὴ 0106): 7. ξωυζα. --- Τ: ἴδ, 
Καὶ. ---- τυ ία πξεῆν ΘΙ]ΟΞΟΠ6Π) ΞΞ 2 Ὁ. 8, 
18. --- τη αγῖς ([. ἴτπὰ ατ. τ. 1,.), Ιτϑῃ. 268 

ΠΟΙ ; ἀπο θδῦ δῦ Τρία ΟἸ τ Γ{ϊ; 273. 
Ὁ]. Το. --- Η. λῖηιϊηαηι τέ, ἀσσίϊ τι γα- 
γι αὐιέάϊδ. ΜΗ]. Ἐ. 8, 15. 6.1, 16. -- 8: 
Η. ὃν ζιυπΐης ἰαιπηιοηαϊὶ (Ξυ. Ἰαύ ρνυιιηῇ ἄϊ: 
- ἮΙ Ἰθ. ΒΕ 7: 51. δν φλόγι πυρὸς 
ΒΗΕΕΟίύν..., ἔν πυρὶ φλογὸς «ΑὐΚ 
ἔγε. Ὁ: -ΞΒ σ. ϑέβυθιαιν (ΞΘ ἢ δυ]οβοῃ θη). 
-- 9: 7Τλάϊοϊ. .. μεσὶδαηα (5. ῬΗ]. 19): 
ἐχδίχησιν ΘΥἸοβομ θη; ἡταυοὶέ δῦ πὰν δέχην. 
--- 410: ζυϊγηέ, ΟΟ. Ὠδίξα ζυδηνὶ; νἱθρ]]. 

ζυϊηιάϊ : 5. ὦ, 8. --- Ο, ὠϑηαμῆ} αἩ 5. 12. 
-- ἴ8, δηάθυβ (οὶ άϊηι. -- ΟΟ, ηυϊλτϊοῖη, αέ- 
σίδαν.: 65 ἰδῦ Ὁ]. .... 16... δα 510 Βύθ8γ. 
ὥργἄομθ αἴθ Επύξουπαπηρ ἀθὺ Βαοηβύα θη 
ἔν Πιααϊοίξαδα: (Ποοὰ ἑαΐπαϊοῖᾷ ὃ, 
υαΐγαϊοιϊς ὃ, σαϊοϊα ὃ, Γαπιαίϊοϊᾳ ὁ, απαϊοὶ- 
δ, απέπαγίοϊκ ὃ, αἰ)αϊοὶξ ὃ 5.) ΥΙ]. 2 ΤΆ, 
9: 1:.::.-: ἔφυϊξ, ἐφ ὑμᾶς (ὠγαν αἴδπρ νἱε]]. 
ΠῚ σου  Υρ μΘμάθη ὠρβαγα ἀῃΐθ}), ἀσοοῖ 
γ!]. νολέυδά)γα ἔπι Ἀ. 10, ": . ἤηωηα ΟἹ. 4, 
183.. ἑχυὶς 6. 4, 185. --- : ψεηπάϊχδε ἴ, 
τη ΟΥ- α. 1. - 12: ἤπτθδι. ΞΑΒ. νυν. 

2,1: Η. δγδίμγινη 5 5. ἀδελφοὶ : ἔτα- 
{65 ἴῃ γ. 1δίδῦ ἀπροσἝβ. ---- ἀυωηιῖβ. Ο. 
δυτύηνα (ΞΘ ὮΥ ΘΙ] ΒΟ 6). --- τ βαγῖβ ΓΘ Ὴ]Ὁ 
Β ἴγε... -- Ο, 7α ἢ πεῖξ ἢ σακυτωγ θα 
τΘρΘη σὺν ἀγωγῆς; 65 ἔ, ἅδον ἐπ εσυν- 
αγωγῆς α. συγ-- Ἰιεσῦ ψΟἨ] ἴῃ σψα-- 1 ὦ 
φαξυτλωνέῃ8 ὈΪΠΔοὐ βίοἢ πσὶθ «τσ α αίμυαη, 
ἀωρ αυϊμάαη οἰο. -- 2. 8: 56ῈΓ 61- 
Ἰοβομθῃ ππᾶ Ζουβίῦσυ στο ἔσυϊβ αῖη... 
πἰϑίνιίο... 7αμνεΠῖϊ8 ἔχυΐδ, Αοοαί. 516 ῃ 
1 ΤῊ. 2, 12. Μο. 4,1. -ο ἀγόδϑησαῃ: 8. 
ἑπαγδδηαη, ((. 8, 21. 14,1. 27.), σααγό- 

δαη (1.. 1, 12. 1. 12,.27.). -- νσαινα(α), 
διὰ λόγου: 5. 15. 17. --- αἰσασσάϊ πΔΟἢ 
2 Τὴ. 9,,1: ἐπ αηαάϊ 3 5. 9 Τ. 4, 2; Πυὶ- 
μιάϊ σἄτο ἔλϑη (3). --- ἡηάνιγηβ., κυρέου 
ΑΒΌΕΟΘΙ 1... Οἐ., Χριστοῦ ὉΚ.... -- 
8: δΔυϊην δ οἄοὺ ζυϊηιάϊ (5. 1, 11). --- Η. 
απαβιὶ α 8. --- 4: Ὁ. ζυϊίδανπα, Τ,ὃ. Συΐ- 

ἐμαπαπα (πα αἰ)! -- Ο. αἰϊαέα (ἢ. ἱπι αΥ. 
1,..) δὲ. δὶ. ..: οὉ δίδέύέγ)αιι 8'-Ξ-- 5 Ὲ1 8]: 

βυαθὶ τησιέῃε. ---- Ἡ. αἱ (50. αἰ} πῖθ Μο. 
15, 38 (αἰ5). --- Πέαη, καϑέσαι ΑΒΏ... 
ἀθέν οορύ [Ὧ}} ἃ ἢ) ἃυγη 81... ΟΥ", καϑίσαι 
τοῦ ϑεοῦ Ουτ., τοῦ ϑεοῦ. ἵνα (- ὡς ς) 
ϑεὸν χαϑίσαι ἘῈᾺ δ. --- ("ὁ σι (1,8.) δὲ 
εὐϑέάϊβη) απα8. --- Μὶιὺ 4. οπάοϑὺ Η. Α. --- 
ὅ: εὐ αγὸβ (δ 65}: 5. 8, 14. 2 Ὁ, 7, 8. 



2 ΤΉΒ55. 2, 15. 

. πτἰ͵ὶ΄ Ηἰον ἐδηγτὺ Η. Β. (μὰ "]οί Β) 
ἔοχί. --- 

ἀνά: ἽΠΝαζα, αὐέδαν δ. 8.1). 8. 1... 60. 
το εἰ τιν. 4 Ὁ, δ μας Μὸ, 8, 
48. --- Τα ἴ. ἴται ΟΥ. ἃ. 1.. --- Η.. ὀγο ῆ- 
γοιβ. -τ δ: κπἰδίαιιδ) ἀϊπα νι ΒΘὮΥ οΥ- 
ἸΙοβομθῃ. --- Ο. αὐγα ίο)απαΐηι. γρ]. τῦσα- 
διπαπάϊ (1 Ὁ. 4, 11.}); οὐ ἄπουν αὔσα- 
ιδιπμαπάϊοι 5 5 {Πβἰάτνιδ) αν ταὶϊῦ 1) αὐ. 1 Ὁ. 
{, 4 17., ἔνθα! ἢ ο]οίοι ἀδνδαῇ 3, 8. σαζάιιε- 
7αὶ αῇ.. . (ΞΞ Μι. θ, 18). ΑἸβο αὐ τηφψα- 
ιδιπαπάϊζηι ̓  -- :ἐ{ξ, ἐστιν Ἐσίθν, ἢ. Ξἃ 
ΒΗΕ. --- ἐγέσσυς -ἰ- ἔστιν Βὰρ ((. ΞΑΒ. 
ἘΠῚ γ.)}} υοὶ, 1. ΤῊ. ὅ.. 94. 1 Τὰ..-1. 15. δἰρ. 
- 4: ἕη ἔσυὶς (ἐφ᾽ ὑμᾶς) ἴ. --- ἐπφυΐξ, 
ὑμῖν ΞΑΘΕΡΟΥΚ. ΓΒ: ΔΟΘΕΝ.: 
-- "αι ἑώμ) αν λαδᾶϊεϊ, (εἶδ πδὐνίᾳ ΘΘρθῃ- 
ἄθεον ἔρμμπιι τ πος πρὶ. Ξ- δ: ἡπαμ)α.» 
ὃ δὲ χι: 65 ρϑμὲὶ ΤΣ ἀπορρεΣ Ἔ, 
ἃ. Ἀ΄. .6. --- αἴ ἀθον ἀν 1 πϊ6. -- απαγἰ- 
λαυι, παράδοσιν: 5. 1 Τα. 1, 1. ---- Ἡ. 
απαηποηιμίῃ, παρελάβετε ΒΕ... σὺ ἴγτῃρ., 
παρέλαβον ΩωΚ. , παρελάβοσαν Α, 
ἐλάβοοαν Ὁ, ποροροχάης ἔν Ουὐρσ [.πο., 
παρέλαβε ς... ἴγε. -- 7: Μῖιὺ δ} ὑυἱκὺ 

Η. Α. νὶθάρυ ἘΞ --Ἦ 8:Η.Α. Δ, Β. 

Δ. -- υἱππαπάαη, ἕ. πὶ τ. ἃ. Ι. Ξ-Ξ 
-αὐδάϊαλ -- καὶ μόχϑῳ (4. 1. ασίἰδη). 
-- 9: σόδοϊηια -ἰ ὑμῖν (5. 10). -- 
10: Η. Α. πἰ(λ)ηιαϊ)αὶ (ἐὰν ἢ 110 Κ6). -- 
12: Τμαϊηι, δὲ: 5. Μι. 27, 44. -- 
14: ἐπε δόξόἘ, Ὁ]. τῆς (ἀδ5 ΕΘ Ξορδι 
6810} ἐσε.: 5.1 Ο. 10,9. οἰο. --Ξ Ἢ. μὲ δίαη- 
ἀάϊεῃ, καὶ μὴ, Ὁ]. μὴ ΑΒΕ... 46 οορύ. 
--- 1δ: ὅπα ἧ. 'πὶ ατ. ἃ. 1,.. --- 16: Η. 
Β. ἃ. Β. «ζυ. --- Π. φαυαϊνε 615. --- Ἡ. 
Μαάΐη, τόπῳ ΑΘ έν. .., τρόπῳ ΞΑ 
ΒΌΡΚ. . ἵγτ οορῦ... -- 47: ἐπαϊοὶ, 
διἰδημεῖον: τ Σ - ΠΗ. Β. αἰζαΐηι- 
αἱριβίαωϊ ὁ γι 6 ὐπαΐηι.: 5. 2 Τιη. 2, 2. --- 
γιοὶπάϊζηι ἴ. τα τ. α. 10. 
πύου τί (ο]οβ θη) : ἄτ ἐμαῖ8- 

εαϊαικιοϊξαϊιηι ΚὙ πηι ὶ κυ. απέϊανα ΔΒ 
ἀοὺ ἴο]σα. {ΠΘὈθυβοῦν. δαΐ ἀθυβθι ρθη οι 
γΟΙρῚ θη, πὸ Ἡ. Β. ψίθάου εϑέάι, (50. 

αιβίοαοτἑ ἢ) γϑυβογοὶθύ. 

Τ ΤΙΜΟΤΗΚΡΊΙΘ. 
Απίδηρ ἀθ5 Βυίθἕββ ἴῃ Η. Α. αἃ. Β. 
Ὁ ΘΟ ΥΒΟΒττΟ. 8]. π᾿ Η. Β.,᾿ 8 ῸΣ 

εἰϑέάμἢ (5. ΘοΗ]α 5 γοῃ 9 ΤῊ.) ἃ. {ἢ δἴηναιι- 
ἐμαΐαι (πὶθ ποοῆτηδὶς 1, 83., ἄαρορθη 
τ ομτρ; { οὐηιαιιέπαϊις 1, 18. 2 Τπι. 1, 2.). 

1,1: απαδιιβηΐηι (ἐπιταγὴν) : 5. 2 ΤῊ. 
9,0. -- 2: Η. Β. {)ιεϊηιαιεπαϊ ει. --- Ὁ]. 

-- ΠΝ. 2. 6. 055 

αἰέν, (-ἰ- ἡμῶν). --- 53; Ἡ. Β. φαϊοὶ- 
ἐλασυδ: Ν..9..8, 4. (α 3, 19)... ΤῊ ὅκα: 
- ΠΗ. Β. μιαζτλαοναϊῖβ, . πιακοαοπαὶβ: 8. 

29 Ο. 1,106. ὕοροι ἀθ5 αδθμῃϊϊ. β. 1.. 15, 
1. ----ὀ 4: Η. Α. ἀπ ἃ αἰαιιβαῖζο: 5. 1 ΤᾺ. 
4, 9. --- μαι; Ο. ἐηώμῃ : 8. ἃ ΤΩ. 3, 4. 

- ΗΠ. Α. υὐϑαπάϊη : γρ]. 8, 4. --- ὅ: Η. 

Β. Αἐμει αἩ ἀοἴξβ. ---- Ἡ. Α. ἃ. Ἀν. σαηυμν- 
αἀαὶ (τὰ μά μμαν, -- 7: Δ, οἱ 

. μὴ... ηἷῇ. --- 8: Η. Β. υἱέ, Α. 

οἰ μῆ. -- Ἢ: Α. υἱέοαϊα δγοικοῖέ : γρ]. Τι. 
1,714 (μπασθῖη, ἀφόβως). --- Η. ὀγεΐοῖῃ 
(Με 9). «850 1ΔΠΡῸ5 εὐσ τὸ τ-τ « 9: ΒΓ. Β. 
νἱέαηβ (5. 3). --- Η. Ὁ]. ἐλαϊοὶ, τοῦτο 
ὅτι. --- Η. Β. υἱέδε πὶ Ὁ ματι, Α. πὐμὲ 
ὡς Ξξν  τΞ δ᾽, δὲ (πεύτ; 14.920 
α. ἀλλ᾽... τε. -- )αἢι (χαὶ) ... )αἢ, (καὶ 
ὉΠ ΣΟΥ τς ας γῖΡ πισλ)νε ον να», {εν Ὁ". 
7α (ζαὶ Ὁ]. ἘΘο...)... λαἢ. (“ αὶ). “Ξ- 
μι [δγάϊηι: Ἡ. Α. ἃ. Ἀ. 7. εὐὐσιια ἄτη. 
-- Μιὺ αὐποῖηβ οπάθὺ Ἡ. Δ. ---ὀ 10: 
Νδοι λόγαηι (πόργοις) ἔθ! ἀρσενοχοί- 
ταις (τη οα]ουαπη οοποα ὈϊζοΥ65) : 5. Η. Ε᾿ 
Μ. ἴῃ Μύπομπου (β θῃσὺ. Αηζοῖρ. 1840: 
5. 220). --- Ο. σαΐϊπιυ) απάαηιβ (σ8ῃ2 οἵ- 
Ἰοβοθῃ) : 5. απαΐξπίναη (1 Ο. 9, 27.), σα- 
τλίναιν (10, τς 1» 0. 11. 20 Ὁ ὩΣ Δ: 
4 Τὰ, Ὁ. 10,)..-ΞΞ. μα αἴθ Ἐ,. ὁ: ΟΥ̓ΤΩ, 

6: 18... μετ τ  ΨΟΣ11 1- 
11: μοὶ ἔξ (ᾳαδθ ε[δ ν.) ἢ. πὰ ασ. -- 14: 
Η. ὠγαγαββῖλει: οαῦτ. ὠγαγα [6 {ἐδ οἄθΥ 
ἩΜαΚ  Ιν αν [18 ἡ γαταμάα: 5. 21 
20.δ,11. --ὀ ῴ1δ: γγαν. παβϑήαν: ατ 
7. ἡ. -- 106:Η}. πο - 26 ΞΞ- δἰΖθῖ. 
--- απαναίΐνίἢ υ-. ἄτι. 5. 1 ΤΆ. 8, 4. -- 
1 ΕΠ’ εὐιαϊυαη)απιηια, ἀϑανάτῳ Ὀ νὰ 
ἔτ ὐΣ ἀφϑάρτῳ ςΑᾶρ. μίναη Ί σ' 15: 
οῶ. ὅ4. 4 Ὁ. ὅ, 4. - Η. γἡητάαηια,, Ὁ]. 
ςΥΚ.. ἴγερ δ1ὃὉ [ν.. σόφῳ ([. ΑΠΕΘ. ..). 
- ΗΝ. ἈΠ] ἜΣ ἘΆΝ ΜΌΪ] αἰδ5 αἰαϊη8 
(Κοίῃ πάντας). --- 18: Η. Τοϊηναιιεαὶ τι. 
-- Η. ξαυν α αύν βηϊυαπάαηξδ. --- Ἡ. Α. 
βούχὺ [ογύ. 

5, δ: 7αἢ ἴ. τα ατ..--- ἘΠ Α-. γαδϑηείγα.- 
-- 1. ϑιευίγαϊοβ (16 ἴῃ αἰτοαὰθ οοάϊοθ 
Γουϊρύαπι οἰ νἱ ἀ θυ Δ [Ὁ}}]. ἀ1ο104): πΟᾺ] 
μία αἰεῖ, οἄ. αἰά, πὶθ 2 Τιὰ. 4, 4. ἐὰτ 
βίος. ιιέὶξ ἰδ βομδὺ ἐπειειχῆς, ἜΡΓ Ὁ} 
18 πἄχθ σοι Πααη (ἄδγοι ἰα ἴυ8, ἀσϑε- 
γῆς 1). --- ἐ  (ο[Ὁ ν) ἢ, τὶ αν. -- απᾶα- 
η,δηιν ἕω 5 -ΞΞ ὅ, 4. ---ὀ 4: ἕῃ ἴ. ἴῃ Ἡ. Β. 
τε, Ὁ; ἘΠ ΑΤ τ 5: αὐ ας ὙΡΙ»- 
͵7ωὐγδαύώδέ: Ἐ. 1, Ἴ. 14. ΟἹ. 1, 14. --- ἐμ 
Ολυϊμάι, ἐν Χρ. «ΤΚ., ἢ ἈΡΕΘίεν.. 
--- ἐυοιγιοῖν, διαλογισμοῦ ΑἸΩΚ....; 
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-ὧν Ἑα.... ρ οορέ ἴγε... --- 9: ἕμαδοίη 
(6. α. 1,ὅ. Ἰαδβοη τὴ ἀιϑῖη) : 5. 2 Τ. 1, 7. 
Η..12, 10. --- Η. σεωϊζπμαϊῃέμαι : συζ}; 
οὐδν σωζίμα: 5. χὰ 2 Ὁ. ὅ, 11. ---- Ἡ. σα- 
ἐπ τ Φ 28 1 Ὁ ἢ.9.21]. 
-- 10: Η. Β. ὀδίοίμαη, (πὶρ 2 Ὁ. 8, 4.), 
ἌΤΥ ΒΥ ΠΟΒΌΠΕΙ: Ὑ ΟἹ. (ἰ- 2,11. 1 1π|. 9; 10. 
- 11: 6. ἑηπαμίίπα, ἐν ἡσυχίᾳ, Π]6π- 
ον (λάτυἢ πὶθ ᾿αινιδεξ,, πυϊ εέἢ, 3). Ὁ, 
σο!]έθ ᾿απγ]ια(), ματα] αέο, 1,ὅ. αἰλωέμα 
(τ. λἰοίν, μίνάθη: πὰ ἴδια, ἀκοὴ). 
Ον μιοέεῃα(1) πδοὶὶ ὁ, ὁ. ΟΡ ἔπ ἡ ατι- 
βεϊπαὶ ἰαϊξγαὶ δὲ 5 ΔΌΘΥ 65 ἴο]ρὺ τγηαιι- 
βοϊηαὶ (ὑποταγῆ). Οὐ ἦι ἐπασάϊηάϊ (5. 
12.) οα. (μοὶ λανίέῃ α΄ ο ἰαϊ5)αϊ) Πάει [}- 
ἐμασάϊηαϊ ὃ ἔτ Πάϊιι(α) ἐἢ α σ α ἰαϊϑ7]αὶ {82 
ἔπι μαλεια(1) τὰ σα]αλ)δ 99 Πιάΐβγαπ 
(μανϑάνειγ) 2 Τιὴι. 8, 7., σαϊάϊδ)αη, ΤΙ 
ἘΠΙῚ 9.11: πὶ Ὁ. Ἢ: 19. ὁ Ἴτη: 9; ὦ 
ΠΕ ΒΕ ὅπ Ἴ Ἡ: Β' ΞΡΗΙΣ δὲ- 
Ἰοβομθη ἐΐ. ἐσαϊπαὶ (ἡσυχίᾳ, ΠΙΘπέϊο) : 5 
11. - 18: Ἡ. Β, σααϊσαπάᾶς (3. 1, 3.). 
Α. δ] Όβομθη. ---- 1: Η. Α. φ2»)αϊῆναΐϊ. 

9, 2: Η. Α. α. Β. ὠησαζαϊγίηοι ἃ 8 ΞΞ 
2 Ἴτη. 9, ὃ. Ἵ. 1, Ὅ.; ὠὡπησαζαϊγίη ΟΠ} : 
Τ Ύπ| ὁ. 10: 77 0. 1 ΤΟ ἀν 1 ΤΙΣ 
2, 10. --- σαγίιας, σώφρων, ΡῬιπάρθηβ, τ. 
Ῥυασίοιβ, σοιηῖῦ ο΄. γηφάλιος ((ο τί 1ὑν) 
ἀθουβούχυ; ὃ, 8. σεμγὸς, Ρυάϊουδ. --- 8: 
Η. Δλ ... πᾶ, --- Η. Μαλιαίς 50. ω} Παΐ8. 
τὰν ὡς Ἐν . μὴ αἱἰςχροχέρδη (υ5 Τίϊ. 
1, 1.). -- Η. “ιιιὲς αἰγμηῖς, Ὁ]. ἐπιεικῆ: 
1, 9. 2 Τηι. 8, 2. ἰξῦ εὐπναίγη᾽ς5, ἀνόσιος, 
Γι ξεν; [ς 6] ἔπ8. ----οῦ δα 718 Θυ]οβοηθῃ: 

Ο. Βαίξβ λιζγζαβ σϑίθβθῃ, ----.Ἕ 4: Η. Β. 
αμγασασφαη 8. 5. 1, 8. --α Μ|ὸ εὐγλάιι8- 
7ωπάδηω οπάρὺ Η. Β. --- Η. Α. απαυϊ[γη: 
5. 1, 4. --- ὅ: αἰμιδεγ)όη, Ασουβ. --- 6: 
Η. ΝΛ. -- Ἡ. βαταΐηα. Τ)οΥ Ασοαβ. πδο ἢ 
ἄρῃ ατίθοῃ. βὐαύ 465 Νοιη. (5. 4. 3. 2.). 
Οἀδι 5ο]]θ 65. ζὰὁ σαζαγάϊ (5) ἔουέσοαδομὺ 
ψοτάθῃ ἢ Ὑρ]. ἀϊ6 Αοουξδίϊνα ὅ, 1. 2, 8. 
ΟἹ πὐργαδα μαζὶ ῃ8 3 οἄθυ πο τηπααίἰὶ- 
ἄαηα 35 -- Πατι α ἃ οΥ]οβομθη. --- 7: Η. 
ἑσαυοῖξ. --- μαηιηια. 5. 0, 9. --α- 8; Η. 
«]απευααϊαϊανιις 5. “Ζαχ. ὡσαύτως 
(ἔπη 6γ) σεμγοὺς. --- αἱαϊεαυογνιγς 50. 
αἱαλαύνγιι (1.2): 5. 0. --- γαΐπι  ηϊξανι8 
(Ξ φιλάργυρος 3.) 50. διλόγους, ὈΠΙη- 
Βαθβ: θηύνγθα θυ (]ο556 οὐοΥ ᾿ἰθοσὺ ἀδῃϊηΐον 
ζυϊ(5) ρυίξαη: 3 ἐνοὶ να [ρνἱβαης 9323 -- 
ἯΙ. ηἱῆ... πἱῆ... ηἱῆ. --ὀ 9: ᾿γάϊη)άϊ 
(ΞΘ ὮΣ. ΟΣ ΟΞ ΟΠ 6) ΞΞ 2 Τα. 1, 3. --- 10: 
7α8 (να, χαὶ οὕτω Ὁ ἃ ἔν, εἶτα ΞΑΟΘΉ ρ. 
- ΗΠ. Δ. νἱβαπάασης υἱδαπάαηϑ.: 85. 4 Ὁ, 

ΤΠ Ὁ. 9.8 5}: 

10, ΈΞΕ ΕΝ ᾿ΑΣ28 δ βάει. ἃ. 1. 
απ(αα)επ(απέοξ): 5 12: ναΐϊΐζα, 
χαλῶς, Ἐ. χαλῶν ᾿Αρὸ τὴν ἘΠῚ ἢ- Ἐπ Ὸ 
γα: ΑἾΠ: ῥγϊέηιαί (ρ[[Ὁ5}. --- σδάα -ἰ- 
ἑαυτοῖς (8). Ξ:- Ἢ: δαϊελι6 ἐνι σαίατιδεῖ- 
παῖ, παρρησίαν (τὴν) ἐν πίστει. --- 14: 
ρτανῖδι Ε. 4.16. 27. δι0: Ξ- ἸΟΞΕΝ 
μηδαϊέμαθδα: 5. ὦ, 10, βἔο. --- Η. ηυϊλῖϊς 
εὐα 8 αθὲ φαδαίν μεὐέ, 5 σαν, μέγα 
. μυστήριον, ὃς (ΑΟΕα.. .ἴγτ [γτΡ 

δορί [ΔΠι ἃν δέ ἃγπι ...) ἐφανερώϑη. 
Μδοραοηϊαβ ὉΠΟΥ͂ τῦϑει Απδβύδβιαβ γοῚ- 
πϑηαο]6 ὅς ἰῃ ϑεὸς (ἃ. 5ο ἴῃ ΞΥΚ... 
ΔΙΡ [1ὰγν...). ,Θαθδὲ δῦ 82 ου]οβοβθη, Ο. 
ψΟ]ὐ6 ἐγ ΠῈΥ συΐίΐι, βρᾶϊου (Ζὰα 2 Τηι. δ. 
62.) (ὁδὶ (για), πορθρθη ΔΌΘΥ ηυζῖϊς ἃ. 
σαδαζ»ῃεϊέἢ 5, σαγαίιέ 8, σααδηνέϊ, 5, αξάει- 
σα 5, πιέγὶ 8, σαζαινδιί 5, αγιαἰγιμγιαγι8 

Ζθαρθη. ΕΠου ἀὔγ 6 τηδη για πὶθ άμα 
1η. 16 Ὑ7. ΠΘΏΤΊΘΗ. 

4, 1: Η. Β. ἔδηγῦ ἔοτύ. --- Η. Β. 5ρ- 
αἰϊδέαηι τ 1,. 20, 82. --- ἀασαηι, χαιροῖς: 
5. 2 Τῆι. ὃ, 1. -- απηιαηε αἰγχμο8 τ 
πνεύμασι πλάνης Ξ τ Οτ. Αἴμ..., πλά- 
γοις ΑΟΠΕΟΥΚ Οτ. Ἰθα. Ατη.Η1].1.πὸ. --- 
ἰάϊ!οῖὸ (διδασχαλίαις) πὶθ αἰηναν γοπ 
αἐαίμυαπάαηβ ΔΌμδηρίο; αἰ αίμυανν αἱ 
(ΞΞ 4, 10.) μᾶῤέρ ἀϊ6. νίβθιθῃ Οθηϊίνθ ρθ- 
κΙᾶγο (αληιαηι.. .. ἰαϊ (οἸγιηι). --- 2: 7αἢ 
(οὐ ν.) ἢ. ἴῃ αγ. --- σαέαπάϊαα μαδαπααπέ 
βϑύχύ ψῖο ναγ)απααηπέ (ἴῃ 3) αἴθ αϑηϊθϊνθ 
γοη 2. (απηιαπέ τι. εὐ οί δγν 6) ἰοτῦ. --τ- 
9: Η. Β. αηιέθ (50. ηναξ6). --- αὐϊζλιιααηι: 
5. 4, Ἐ᾿. ὅ, 4. --ο Ἡ, ΒΒ. ἀὐάπαβ. Ἃ. δτ- 
Ἰοβοῆθῃ. --- ὦ: (νᾶ, χαὶ! --- ὠβαϊέμα- 
πάϊχο.: σὶθ εἰϑυαϊι αν 4. 8, ἀ1. Οἀδοὺ ρϑ- 

μγὺ τι8 σὰ ἐπγδίλμοὶ σὶρ 8. ἡ --- Η. Β. ὀΐ- 
ναπαοὶ ἐπγοίῃοὶ (Α. Θυ]ΟΒοη6η)}: 5. 1 Ὁ. 
18, 12. --- 8: Η. Β. Αἰδέμαη (γὰρ), Α. 
ΟΥ]ΟΒΟΠ ΘΗ. --- δγμᾷδ (σα εἰδέδυη δέϊιοῖη8) : 5 
ὀγιυιζδ (τὰ σασιιαοῖ). ---- Η. Β. σασιιαοίη, 
Α΄. οὐ]όβοῃθη. --- Η. μαδϑαπα αἱοὶ, Α. 6Γ- 
ἸόβοΠη. --- σαλαϊία, ἐπαγγελίας α. -αν: 
5. 9 Τη.. 1, 1... αὐὐέαα 4, ὁ. ἘΠ 5. 4: οἴσ. 
- Μῖ απαυαΐνιἢδη5 Ὀγϊομὺ Η. Α. 8. -- 
11 : Ἡ. αποδῖω ας --- 12: Ἡ,. Κα ΝΞ 
δή)αῖδ. -- 14: αὔαν: γ9]. 2 Ται. 2, 20. 
- Ἡ. ργαϊφὀμεαϊνοὶ 5 (4. 1. - οἴη οἄ. -Ἔ): 
85. ὅ, 19. 11. .:ὃ: -ΞἡἨθὄ ᾿Ξ:15 .Ἡ λυ σο- 
ἐΠῖ2 6 « ἔγυνιι. -- ἐπαΐηιν 8ϊ)αῖδ. --- 16: 
εἰδαάιαδ ἐμαίν)υϊς, ἐπιμένει (5. προσ- 
μένει: ὅ, ὅ.). --- ἔπ, ἐν ἃ. Ὁ]. αὐτοῖς. 

ὅ,1: Ἡ. δ'δηείσαηα, 2. δοηεῖσος, 1, 
18, ὲ ποῖσε; ἄδσα [ὲ ηἱψία. ---- αἰδη, τε ὅ, 
8:. Μο: 10, Το ΟἿ, θ. ἘΞ ΕΝ 



1 ΤΙΜ. 5. 8..---- 23 ΤΙΜ. !, 9. 

αὐξ)ιοὶ8,: 5. 3 Τιι. 1, 9. 9.808. 
ἃ. Β. .“α. -- 4: Ε ὧν ̓Βιδεὺ ἰοτῦ, -- 
Μὰ δ᾿ δὶ Ἐς Β.: νρὶ. τοῖν μὲ 32, 11..ὅ, 18. 
2 Τὰ. 8, 14. 5κ. Ὺ, ὅ., ὁμηὸ ὦ ΡΆ]. 4, 
9. 14. οὐο. -- δαγιιϑη)αη ἴῃ Η. Α. απᾷ Β. 
ΟΠ υ ἢ δαγητιβῆαη. Ζαᾳ δέγι57 8. σο- 
μότ!ρ ἡ Βαγιδοὶ σὶρ ζἰζμδηα 9 ---- σδα }α];, 
δίχλὸν καὶ -««οορὺ .΄.., ἢ Η. Α. νἱὸ ΑΟὉ 
αρν. -- ὅ: Η. αἱπαζία (τρὶ. ἀϊπα)ια) : 
γο. ψ}} ἀὐιάϊαα. ---- διάδηι -ἰ- χαὶ ταῖς 
προϑευχαῖς. “]ἕησις ἰδ βομῃβῦ αἱ έγδη, 
προςευχὴ αἰϊϊιένδης ἀπ δίαα. --- 6: 
7αἢ ἴ. τὰ τ. ἃ. 1.. -- 7: Η. Β. τῳησα- 
Κιωϊάοξ. --- 8: Ἡ. Ὁ]. βυσδαῖηι {]ι181. ---- 
9: γοὶ νδβὲ (ψαδε ἕπου ν.) ἢ. ἴτὰ ΟΥ. --- 
Π ὐϑλν Ὁ. 7ἶ':. ας... γῆς. ... )αΐ, 
δὲ. . Ὁ Εἴ... εὖ ος, εἰ. ος εἶ. -- ΜρΙὶὺ αἴ-- 
αι Ὀτϊοὺ Η. Β. ἃ0 ; Α. βθγ σνϑυάου- 
Ὅρη. -- 11: Νδοῖρ δὲυαπαοὶ 560} ογ- 
Ἰοβοῆθῃ, ἱπ 12. Ηἰπῦρου. --- 18: Νδοῇ 
“7αϊγ(υοὐι) απ δἴνι8) ποὺ Β]. 41. ἀπὰ Ρ6- 
οἰππὺ ΒΙ]. 44, ἀδ5 Ξ6ῃγν νϑυπὶοῃὐθῦ τ. Ζο- 
βύστὺ ἰδύ 15 Υ. 17, πυοτηἱϊῦ Β]. 48 Ῥοριπηΐ. 
- 1α]ι, καὶ ἴ. --- 16: απαϑδα]ι) ἀϊ, πἰϊομὺ 
Ο᾽Ξ απαξέαϊαάϊ, 485 θη Αθο. ἀθγ Ῥϑίβοῃ 
π. Πείϊν. ἀ6ὺ ὅϑομθ νϑυϊδηρὺ: 1, 4. 2 Ὁ. 
9..10:. αὐ θ δ. πεῖν ὙΠ ΟΣ στ ο1106..0.68 
Βδύτηθβ ὑγθρθῃ ὅτ (τοῦ ἰάϊ (οη1) πὶθάογ- 
ΒΟΙΘη, ἄρῃ τ. ἔ. ἴῃ ΕἘ6σ. ἐν βοῇοῃ ὑοῦ 
λόγῳ. --- 8; ψιώνγυκὲρ) ἀϊβ: 5. 1.. 10, 
ἡ. 1 6. 9, 9. --- ναύν ἤυα (8. 18. α. ΟἹ. 4, 
12.) ἃ. σαυαύγγυα; 5οπϑὺ ναύ"υ)ω (ὦ 
Τιη. 2, Ὁ. οἷο. --- ὅδ : 1.. 10, 7, (οἱἰηάϊσόϑ. 
--- 19: Η. ργαϊφυυεθγδίη, - 5. 4, 14. -- 
γοι Ο᾽Β ηδα ἔῃ απἀυναϊγνγεῃ)α (ΞΞ 20. 421.) 
ἰβὺ παν τἕΐ φὰ Ιθβθη. ΟἹ δὲ νοαυδα τε ἢ ἀϊ 9 
οὔθ απα ηυῦι ἐ ἢν ὦ 3 9 ----- Ἐξ Βομοὶηῦ ἔνα α76 
σα βέθῃθη. --- 20: ἤτπ, δὲ ΔΌΡΟ Ί...»; 
ἔ. Ξ- νι Οὐ. Ουρυ ῖλιο. -- 21: τρυ αγῦβ, ΔῸΤ 
ἴῃ Οοά. 9. ΜΠ. --- ΝΟΙ υὐζ) απαϊεθῖη 
βϑύζὺ Η. Β. ἰού. --- 22 : Η. Β. φηιωηἤνη 
(5. Μο. 1, 44.), Α. οΠ]οβοιθη. --- 22: Η. 
"ἢ (ον ηῖσ- 3). --- 28.:}. Β. ἃ. Β. μιρᾷ- 
υγῖς (5ὺ. {υυϊοΐγα., {Ἰουϊυοίγιδ 9 πὰ {αὐι]ι6}. 
-Ο. ὐέ6, Ἡ. Α. 561 Θι]ΌΒ Π6Η. --- 24: 
Η. Α. βϑμηναῖφο ἦν ἐϊαη: τισιν δὲ ((μρηιαΐηι Ξ 
“μριαη ξ). --τ- 295: ται, δὲ ΑΕαρ, ἐ. 
ΒΚ... - αἰ)αϊοὶκό 8 511. οὐ Ὁ]. αζα- 
[οὐ (ἄλλως) 1 Ῥοοῖ 8. αἰγαϊοὶό 5 ἰ ἀϊ8- 
)αϊ. ὙαΩ]. 2 Τα. 1, 17. --- ὦ. βηᾷ, ἔστι 
ςΥΚ, εἰσιν ΕΑ. 

6, 4: πη χασλάλε, τ᾿ ΟΣ ὅ,. 4. -ὶ ἡνάώ- 
7ἴης8, κυρίου Ὦ. “ἀν , ϑέου ΞΑΡαρ. 
-- 9:Η. Α. αἰρασοέεθι. πα ΟΝ 
πὰ ΟἿ. ἃ. 1. ---- άπ ει]ιέ5., τετύφωται 
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(ὦ Ται. 8, 4: εἰγϑδάκεϊἠε}.5}, ΓᾺΡ ΘΥθ5. ν, [ὰ- 
ΡΟΥΘ οἰδύιβ Οὐρυ. --- ναΐνίπαπά, γίνεται, 
ἢ) αἴμκιο. γεινωγται. --- γιαΐώγίδγα [. Η. 
Ἀ. σἱὶθ τὸ αν. 108} 6. ὅ, 21., το φόγοι 

ΘΌΘ 80 80} φϑόγοι [ο]ρί. --- Ἡ, λαΐ- 
ἐθΐδ - 8. ῬῊ], 1, 15. ---- Η. σαΐξαγηΐί ὃ8έ 
δύ. -ἰάω ὃ([ : 5. 1 Τι. 1, 14. 6. ὅ, 11. οέο. 
7ζαϊμισαυαώνὰ.: ἴὰ θ. Ἰοια φαυναύώνὶ. ---- 
ΝΟΣ εὐσεβείαν ( (σασωθἴη) ἔρθῃ οὐκ... 
ποοῇ ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων Μη. 
Ζὰ ([. πὰ ΑΚ. .. 10.γ- οορύ, [88.460 .ἢ....), 
ψἂβ ἴῃ Ἡ,. Β, (ΔΕΙῸ, ἴῃ Α. ϑυ]οβομθῃ ἰβύ ὈΪ5 
ΔἸ 7}... ΞΞ -4ὲ δὲ μη} ἀϊ ἡφορι Ὅΐαν 
ϑὲς ὅτι Ὁ ἢ, δῆλον ὅτι Ξ«ΤυΚ. 
]. ὅτε ΑΕ ας. -- 9: Ἀϊάπμμα,: " “8, Τ. 
--- εὐγυϊιιο  ἐϊιΐηι5, τοῦ διαβόλου ΠΡα. 
νϑπ ἘΞΑῚ Ογρν. τ τὐηνυι() αη8., ᾿χθυλευς 
ΞΑΡΕΘ. εν, ἀγογήτους ἴθ ν ΟἾγ.. ΟΥρΓ. 
-- Η. Β. βασζυ)αηπά. --- 10: αἰ (γὰρ) 
ἴ. ΣΌΠ] σθρθῃ ἀ65 ἔ0]ρ. αἰάϊχδ. ΤοΟΙ ἢ. 
γὰρ δαοὶ Βοὶ Οτΐρ. -- γαϊμισοῖνδ : 5. ΟἹ. 
Ὁ, ὅ, γυϊμεισοϊγοη() δία. --- Ἡ, Α. 765 11. 
- χαϊῃῖυάϊαδάμτοι, περιέπειραν, ἱπίδτιιθ- 
γταηὺ ([π|Θυπη0) 815. ἱπίυνθσιηῦ! ΒΙΘ ἢ 1, 
10. εἰο. - 11: αἱ, ὦ: μα θ Έθυ Ων, 

τητὰ ᾿ζοκ᾽. ἀν ἀι ΡΥ. πραύπαϑείαν. 

-- Νδοὴ ἘΨΜΕΝ ΒΟΒΙΤΏΙΊΘΥ ΠΟΟῚ Ζυοὶ 
Βαομβύδθθῃ, ν16]1. σοῦ ἐΐει5 (ἀδ5 18. 6 ]0, 
ΔΌΘΥ Δ} ΕὉ) ὕ --- Μ|ῦ απάναΐνε)α δπαοὺ 
Η. Α. --- Η. (Β.) ραιτωινέο αι (οἄ. ρακηέ- 
γα τ ΜΜοΣ 9.1.) ΘΑ  ἸΟ. ῊΣ τα ΒΊΗΙ 
ἐμαηε ἐϊητηιοίαηι. --- 10: 7αἢ, χαὺὶ ΕΚ 
ἔν. ΗΙΙ., ἴ. ΞΑΟ ν Οὐ. --- Η. δαιτε-: 5. ἢ 
τη. δπι(.: δουδα πα)" ΠΣ ἃ. 18: 20: 
8Ε19.9. 

2 ΤΙΜΟΤΉΕ δ. 
{9 ΒΘ Υ Β Θ 1ῈΡῈ 1π| ἘΠῚ ΑΞ: Η.38.:ὸ- 

οἰπηῦ οὐϑῦ τηϊύ 1, ὅ. 
“ναἰν σαλάϊέαμι, ἐπαγγελίαν: 5. α. 8, 

29, οἰο. -- 8: ηιϑὶγαηιηια, οὐρὰ Ὠ1,.ν.ΟΥ., 
ἔ. ΞΑΟΡΕΕΟΦΚ ρῥὶ γυ οορό. .. --- τι υθὲ- 
δαπαδ χὰ σαρουϊηεϊ : 5. Ἐ.. Ἵ, 18... πῖον, 
17. -- 4: ἐαργᾶ ἐποϊμάϊζε (ρϑῃ ογ- 
Ἰοβ 61) : Ο. απηρϑκθητνὺ ἐἢ. ἐ. --- ὅ : Ἡ. 
ἰαι(τα))α, ΟἸΚ. λοιδει, ἃ. ἅδε. λωΐδε: 
5. Μο. 8, 16. --- Μιύ ᾿Ξ (Εὐνείχη 
ς, ἃ. ἄν. Εὐνέχη) βορίηπῦ Η. Β.-- 6: 
Η. Α. Ὁ]. ἐμαίΐγ, ἰαφοῖγυ: 5. 1 Τηι. ὅ, 22. 
-- 7:8... ,η)αίδυοξ. ---- Κ8:: Ἡ. Α. 
Ὁ]. οὐ γῶ: 5. Μι.40.,.28θ.: 81: Β.. 44,.4. 
20: ΝὴῈ . -- ὧν "ΜΙ, 8; 8. 81: 8. 184, 
18. Ἑ. ὅ, 7. ΟἹ. 2, 10. -τ΄ 9: Η. Α. “α8- 
7αμπα 8}: 5. 1 Τὰ. ὅ, 2. --- Η. Α. ἑαξμόη- 
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ἀϊΐη8 τη. --- 10; Η. Β. ἀαιίΐατ. Α. 
οα]οβοηθη. -- 11: Η. Β. αἴνωφφο) οη, 
Α. οὐοβομθη. --- 12: Η. πὲ (πἰῦ ΒοΖαρ' 
ααΐ 8 7). --α ἐπαηιηιοὶ (ὅτι) : 5. ῬΗ]. 2, 24. 
οἷο. -- Ο. )αϊπαηιηια ἄαφα: ἀδ85 Ἰοὐχίθ α 
ΔΌΘΥ σοῦ!ρὺ, -αηιηλὼ ὈΠΘῸ βύθῃμθηῃ. ΥὙγ. 
ἼΒι Τὰ 4. 8... - 15: ῥηθαπαβ, ἔ. Νἃ- 
Ῥθη8, 8808 ν, ἔχε ΑΟΙ, ἔχαι α, μαρθοίο ρ. 
-- ΗΒ. Α. ,η")αίμυαὶ. ἴῃ Α. (θυ ]οβ 6) 
Βδῦπι ἔὰν ἐπὶσάϊ (τὴ ἐν Χρ.). --- 14: 
ἘΠ. δα τ ἐκ. 1 Τα. θ᾽ 10. Ἑι Φ, 18. οἴο. 
ἘΞ 10}: ἘΠ. ΒΒ. ψαϊῆδ., (Αι ἐπ Ἤδη. -- 

ἐμαΐα ἔφ Ὠ]ὺ. --- Η. Α45͵αὶ. 5. 1 Ὁ. 106, 19. 
2 6. 1, 8. -- ΗΠ. Β. ἐλίξοὶ, Δ. οὐ θ ῃ ; 
5. ὦ, 17. ῬΗ]. 8, 19. 1,. 9, 91. --- ἐνσαΐ- 
ἰω8, φυγελος ΟΟΕΕΟΜΚ 1{0ν.γε..., φυ- 
γελλοξ ΞΑ...- οορύ ΟΥ. (σα { Τα. 1, 20.) 
Ἰμαν. --- Η. 7α ἢ αἷν πιοσα ϊηθῖ8 : γρ]. 
ἀὍὐππν. 90. (νο Οτὶρ. Ἑ. μογέγνης πὰ- 
ἔὰρ0) ἡμηιαϊηαῖιδ, ΔῸΘΥ ὁ Τπι. 2, Ἴς 
ψηκαϊηαῖΐι (μ8 0} σνέμη)). --- 17: πι8- 
ἀαιᾶοϑολίάα : τ ὀράνεσος ΟΠΡα. 
σπουδαιοτέρως Α.... πέρους ΕΚ. 
γε]. 1 Ται. ὕ, 2ὅ. --- 18: αἷν ἔυση ἼἶΣ 
ηιάϊα (Α. ΒΘ.γ δι] οβ θη). --- ζαπέ (Ἀ. 6ο(- 
ἸοβΟ θη): 5. ΒΚ. 14, 10. 

2,1: υαἰϊ(δ : 5. Τ. 1, 4. οἰο. -- ὁ: 
Η. νοϊέυοά)α ναυνάα, μαρτύρων: μαρ- 
τυρέων Ἱ νοι υδϊίυδά5, Δα ].: γοϊίυδαϊυαύν- 
ἄα 39 --- Ἡ. ἐγϊὶσφυαϊηιαπηαηι. --- 4: Ἡ. 
αγαινϊέηοηαβ : αγαύϊεηδηααηπθ ὁ --- 
"νάμδι, τῷ ϑεῷ ἘΟς ΎΟΥρτγ..., ἢ ΞΑΟῸ 
ΒΕ. ἐμ. 6: ἘΠ αγϑαϊά)απ 8. --- ᾿ αὐγεϊιδϑ 
υαύγνυ)α, γεωργὸς : Ὁ]. ναύγυ)α Μο. 
4. 40 2 0: 9 Ξ τὺ θ.. 1. νοὶ.  Τπι;» , 
18:..1.. 10: 2. - ΒΖ: Δαυϊάϊε. -- 11: 
" δ 7αϑαὶ, εἰ γὰρ (γὰρ 1. ΠΡ - 

: αγαϊξαη Ἔ γὰρ ΤΕ ΘΚ τ ν}).-Ξ 
ΡΝ Η. ἃ. Ἡ. . δ΄. - Η. ἐμῖ26 ἡ. ---- ναΐω»- 
ἄαπι υθΐδαπ ἄπ πὶ ναΐμέάϊ αι, πἶδα 
ωὠϑδυαϊέοϊπάϊ ἐΠάϊηι Παιι5)] πάαηι: μὴ λο- 
γομάχει(), ἐπὶ (ΞΞ εἷς) ουδέν() (-Ἑ 
γὰρ Ἐ6 1.) χρ. --- 1θ: Η. ἀναϊοναιε- 
υδμοηα, Ὁ]. βεβήλους. --- ἰἀμίαυαώνά)α: 
8150 ζάωψαυαώγαϊ, 5. σὶο απααυασώναἱὶ (Τ,. 
2, 44. 1]. 19, 3.), σαναώναϊ (1 Ὁ. 18, 839.); 
ἀαρορθπ ψ. ἑάμμαναύγαοὶ (1 Ττη. 1, 0.), 
ασίαϊεϊναύγαοὶ (ΟἹ. 8, 8.), ἀὐα αιαπημσὶ 
(Ε. ὅ, 4.) Αϊωυναύώναοὶ (Μι. 6, 7... 
17: Ἡ. σωη. μέ: 5. Β.. 12, 4ἰ. - υὰ- 
ων, ἔστιν: τυρὶ. 1,. 2, 48. --- Η. γηιαΐ- 
Ἐπ 5. Ὁ 8. 1. τῶν {...1: -- 18.: Ἡ, Β. 
δὲ βιυη)αὶ (5. θ, 1) ἀϑυϊ γαῖ. - φαΐ. (μη. 
εὐἰδυαϊεδάμη, ἄνατρ. τήν τινων πίστιν 
(α. τ. π. τιγωγ) α. τ. π. τήν τιγων 

9 ΤΙΝ, 1, 10, --- 3, 14: 

ἄγνατρ. --- 20: Η. ἄμ βυον αἴπ. .. ἀπ 
εὐϑυθγ αἷη: οηὐν. ἄων (υδγάϊη τ ... ἅτ 
“πη υδγάϊη ὦ ΟὝΘΥ ὈΘΒΒΘΥ αὐ (υδγ θήη.. 
ἄτι εὐηι  υδν 6ἴη, (ποῦν 21. αἃ. οἵὔ δείδια 
Βύ68{) : 5. Δνέγδὲ ἴῃ μη υέγοὶ (ἀτιμία) 4 Ο. 
θ, 8., αἰϊιυδγοὶ Ἐ. 12, 8. --- 421: Η. σα 
Ὁ: ὀγιῖ, ἀδιαπιβομθη χαὺὶ ΞΟΏΕΜΚ... 
γογγ. ΟΣ. Τατῦ., ἢ. 6 ἔρ 1Ὁ, - 22: Ἡ. 
Α. ,η)αίμνα. --- διἀάϊ «παῆ. - 5. Β.. 10, 
18., νρὶ. 1 Τῇ. 4, 1. --- Ιῃ Η. Β. βομοίπῦ 

Ὀ]. “γαυ)α. --- 25: Τὰ Η. Α. βύβμῃῦ ἐλαέοὶ 
ὮΡΘΙ ἀ6ν 1 ἰη16. --- 24; Η, Α. γϑυβομπηρὺ 
ἴῃ τιδέϊιιιζαγια8 ἀἰΘο πᾶ: 5. 8, 1. --- 925: 
απαϊαπαἀαπάαηϑβ - να]. 1 Τα. 1, 10. 6, ὅ, 
17. 2 ΤῊ. 92, 4. --- οὖτρ ἤναη. νρ]. δὲ ἤναη 

πὲς ,. 4, 11. --- 26; Η. Α. ὠϑρεζαων}λαΐη- 
ἄαιι, Β. ὠϑδϑξαυ)αϊπάασι- 1 Ο. 158, 84. 
μϑ βαυ)γίέϊι; νρ]. ὠὐϑδαυὲ 1 ΤᾺ. ὅ, 8. 
-:- Η. Β. δωπαπαᾶα,, ἃ. μαϑαπᾶα. --- 

αῇαν : ν9]. 1 Τπηι. 4, 14. 
ἐς. ἘΠ ἊΣ γΘΙΒΟΒΙ ΠΡ ΘΠ6Β πιὰ ἴῃ αέ- 

σασφαπά: 5. ὦ, 24, - 7έγα, καιροί: 5. 1 
Τὰ. 4, 1..0. 1δ:.--- 2:: ΠΑ  ΘΉΞ 
ἄαηξ, Β. 7γηοηάαηϑ. --- Ἡ. Α. 8. ΚΒ. 561- 
γι αἱσαϊνπαὶ (νρ]. Τὶ 1, 10. ἑαιιΓαϊναών- 
αἀοὶ, Νραρ. ὕτκ. ϑιων) ατγγϊέμαβ, Θιερι 6- 
τ λα μ5)- --- ἘΣ: ἜΣ Παιιἢ αἰγίαϊ: βουνά 
{. --- [ἀιναυαγφόξ, ἀχάριστοι, ἄχριστοι, 
ἄχρηστοι. --- Ἡ. Β. ὠπαϊγξηπαὶ, Α. τὐη- 
αἴνβηαηδ. --- 8: «νην α} «τ : Βι. 12, 10, 
«πη άϊ. --- Ἡ. Β. τηηιαπαγῖσ συαὶ, Α. 
μπηιαπαγί φυαὶ. -- 4: Τηθόοηασης υἱέ- 
7αηοπαπα: τρ]. Ἐ. 2, ὃ. -- ἐμάν, Ο. 
ἐβαη: 5. 1 Τηι. 1, 4. --- ὅ; Ἡ. Α. 7αἐἢ- 
ἐβμαη8. --- θ: Ἢ. Β. ἐλοϑὲ, Α. ἐξπαϊθὶ. -- 
7αῇ τὰ Ἄν. πδοθροΠο]έ. --- Η. Β. ζυϊηθοὲ α. 
-- ΗΠ. αΠαίμαπα: αἕ- ΟὐΘΥ εἰ- ὅ --- ΗΠ. Α. 
ἐιιδίνιδένι. ---ἴ ὦ: Ἡ,. Α. 7απηὶ αἷυ, Β. 
Ὁ]. πἱαΐυ. -- 8:: ἐδπαπιηια ἢ. 6: 8. Τ,. 
1... 30. 10; ὅ. Οἱ. 1: 95. πι 8.90. αν 
γιὲς, Ιαγγῆς, ἴᾶτημο5, Ἰωαγγῆς. --- Ἡ. 
ἡπαηιῦγό5, ΜΙαμβρῆς α. Ιαμβρῆς. --- 9: 
Ζα (υϊβιγιέι, παῦ Α. ἃ. Β. σαξαγλμίίῃ: ---. 
7αἢ ἴῃ Ἡ. Α. δον ἀθὲ 1π|6.,. ἵ. 1π Β. - 
10 : Η. ΑΔ. υ. Β. φαϊαΐξία 8, ΔΑ. ἃ. Β. σα- 
ζαϊεύλαξε: κ. 6; 6; 16. Μοὸ. 1. 96. --- ἘΪ, 
ηυμαϑβίάαιι, προϑέσει. -- Η. Α. ,)αιῆ- 
ναὶ. --- 11: Ἡ. ἰψείγος («Τύστροις, ΤιΥ- 
[{015}; 1611. ἀαγοι ᾿υϊίοὶᾷ ὃ 5. υγαῖξ ὃ 8 Ἀθτ- 
ῬοΙρ οί νὺ ἡ ---- Η. Α. υγαϊ)ῦ5, Β. υγαϊδϑ : 
Β. 12. (θ6146 υγαζό8) ἃ. 6. ὅ, 10. --- ΗΠ. 
Α. ἃ. Β. εὐϑέμεϊ τ ἀα : 5. α. ὅ, 10. -- 418: 
υαΐν φῖη, Ἡ. Α. ἃ. Β.. ἄτιν εὖ 6 ἰαγιηια. --- 
αἴν) ἀἱ [7α. αἰγ χ᾽ απάαηβ, ὑτηρ θῃγῦ ρ8- 
σθῃ ἃ. α΄. ἃ. 1.. -α 14: γ"αγιυαίνεδῖ8 ἴ. 



2 ΤΙΝ. 8, 15. 

ἵπὶ αν. (υἱψϊδ ἰδὺ μένε) : δύ. ἐλμαίν)υὶ 8 
(6. 2, ὅ. οὐ.) 3 --- αὶ (-Ἐ τῆδοῖ) σαύνάι- 
ἀΐάω ᾿᾿ --- 18: Η. Α. τ. Β. εϑγ)γ"αΐυ)αν 
(ἰοὺ γ"αἐπ)αη). --- 10: αἡηιναξοϊν 8 
([ρ᾿γδϑϊοηίβ 1) 7. ἐπαύν δε (αὐῖ]ο5: δό- 
ἀδε ). --- σαναίπίοϊπάϊ (ἐπανόρϑωσιν) 

. ραγαζπιοί (δικαιοσύνη). --- 17: 
εϑέαυαηε, τέλιος Ὁ Ὲ, ἃ. ἅδε. ἄρτιος. 

4, 1: 7αἢ (τον ἐπιμαϊηα 4) ἴθ]. --- 
2: Η. Β. εοἑαπά, Α. ἐμδέωημά. --- Ἡ. Β. 

οἈτοῖψο. -- 8: Ῥαίν ει, - γὰρ: ΞΑᾺΟ 
Ὅσον, ἴ, ΓΟνρΡΡΗΙ]1.ὰ0. ---- Ἡ. Α. σα- 
ἀγασαπά (ἐπι--, 6ο-). ---- Η. Α. 5ε.:}}} αἩ- 
ἄαηβ, Β. ψιξ) οπάαηβ. --τ 4: Αἠπμέπαη, 
Καὶ. --- - ὅδ: ναύγῇυ ναϊγποὶ.: 5. ἅ. 8, 
41. ἐαιιγε, ἐδ)α πὶο ἴ. πάϊς παϊγέάα. 
-- 68: αἀὐδυϊ(ιᾳζϊς (τ [οἹαξοπί5), Η. Α. ἃ. 
ἘΠ. σαηιναϊέοϊγηαῖθ (ἀἰΒ Ὁ] αὐϊο 15). -- 8: 
Η. Β. ἐμπαΐξμγηοίμαη, Α. Ὁ]. ἐπαΐνο].. --ττ- 
Η. Β. αν αἰμέαβδέαιο: γρ9]. ᾿.. 9, 98. --- 
αἰϊάϊηι, πᾶσιν ([. Ὁ ... ἄον γε δι... .). 
--- 9: Η. Β. αὐ ἅδον ἄδθν Τι πῖθ. --- 10: 
Η. Α. )ασσαϊαλέλ. --- Ἡ. Α. δγόδῖιδ (Κρη- 
σχῆης, Κρισχης, ΟΥΘΙΉΘη5), Β. ἀγίδριιβ 
(ΞΞ ἴγυ., ρυϊοὰβ 80. ..). --- Θαϊαΐξίαϊ, Γα-- 
λατέαν, Ο... Ταλλιαν. ----Ξ Τοϊένι8 οἷν 
Ταϊηιαϊέαὶ ἔ. ἴὰ Ἡ. Β. --οΟτἩ(Ἠ [Ἃ.1: Μιὺύ απᾶ- 
δαϊέίζα οπαοὺ Ἡ. Β. -- 18: Παζωΐ, Ο. 
Βαίξο μαΐσα φβίθβθῃ. ---- ἐμαηδὶ (ὃ νὴ) δὲ- 
ἰάϊε . γρ]. 10. 260. Τ. 1, ὅ, δὲϊολξβαη, ταῖῦ 
ΤΠ δἰϊν. --- 14: Ἡ. αὐαὶαὺ  δαϊάκεις α - 
Ζαϑηλίέ]α. --- εἰϑρτἰαξέῃ, ἀποδώσει ΑΟ. 
ἘΡΟ6...ρ νυ... ἀποδώῃ ΞΌΕΜΚ ἀ6:.. 
- 16: Η. ηέμναβ ααζ. 

ΤΙΤΙΊ75. 
Μν ονςς ΠῈΠ . 51. ΤΟΣ π᾿ ἘΠ Ἂς 

ΟΞ Σ 
τ εξ κέξει α (παϑβίοαοίξἢ) ογ- 

Ἰοβοβθη. 
1, 2: Η. Α. τρις )ωπαβ, ΒΒ. ωραζζιι- 

φαπάξ. --- 8: πιδία (νέαηιηια, καιροῖς 
ἰδίοις. --- (ὰ σαϊνάπάϊαα ἔ{Ὲ τυῖδ, ὁ 
ἐπιστεύϑην ἐγὼ: 5. α. 2, 7. ---τ 4: να- 
ΠΣ Ἐ. ῬΙ; 4, 5, 1 Τὰ 1, 2. 2 Τὰ. 2, 
1. ΟἹ. 8, 12. -- αηΓ 8 7α) σαναίΐνεθὶ : 
χαρις, ἔλεος (ΞΔΟΚ... ἔγιρ Τματί., χαὺ 
ΟΠΕῈΕ 1 ν οορύ [γὺ διϑίῃ δῖ... .). εἰρήνη. 
-- ὅ; ἤῃ επϊχόφοὶ ἌΣΡΡΕΌΝ Τούτου 
χάριν: 5. Ἐ,. 8, 1. --ο ὅν ἐμὶσέ οἱ (ἵνα): 
5. Ν. ὅ, 18, --- ργαϊϑυγέαΐγοίη, (65 ἴο]ρὺ 
βυαδβυδ), {1 λι6. Ῥγθϑογύθσίαμη : 5. 1 ΤῊ. 4, 
14. --,ὀ θ᾽: τῳησαζαϊγίηοη δ. .., {. τοι- 
σαγαϊγύ δέῃ. 5. 1 Τα. 8, 2. --- Η. σα- 
ἰαιυδοίπα. ΟὟ φαϊάιιδοῖψα 33 --- Τ: δὲ- 

-- ΡῬΗΠΙῈΜ. 22. 

ΒΟ 

 λ(αλν)έμγα- 
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λάϊι(ῥ α (ἀλάζων) “ο}}] ἃι15 2 Τπι. 3, 2. --- 
ασϊάϊέσα αϊα ; γρῖ. ῬΙδαύ. Τυῖμ. 1, 2, θ8 : 
ὑαγ Ια οσἱ σαρ᾽άπιπη σοσδηΐ ἐθ οἶνοβ ὑπὶ. --- 
9: Μι|ὺ ναύϊγαϊς θορίπηῦ Ἡ. Δ., 50. ἀδίξ 
ἐμιὶδ σοδίαπάθη μα ῦθη Κὔπηξο. --- Η. Α. 
ἐγίσσυ 8. -- . Α. ἑαιιδαϊυασιναϑὶ.: 5. ἃ Ττη, 
9. 2. --- μεἰδηααηδ.- 5. α. 6, 3. -- ζρΐ8- 

δι 5. α. 6, 10., ῬΗΙμ. 16. δ παδ. 
ΝΟΣ ἐδ ὁπάθὺ Η. Β. -- 11: βιαΐ 
γιαθηα (αἱρὲεαϊριι) 9 οὔον γμαῖΐε 39 -- 
12: αὐ, δὲ ἘΟ αὶ οορύ., ΤΈΡΙ. γὰρ, ἴ6 10 
ΞΑΘΘΙ ἔσο τσ. Εἰ 9. 10: 1.(ὅὕ.0.10;.20. 
δ. 50.; ἀν 7αῖ (δὲ χοδ) 1 Ο. 1, 1θ, 
ᾧ Ο. 18, 9. --- Η. ωὠδὲἰαδίαν)ω, Δ. εἰδίϊα- 
τὐδίαν)α. ΟἹ ωὐὲἰωδέΐυ)α ὁ ωὐδὲϊαλὶ!δ)α 3 
εὐδιϊαδταδν)α 9 εὐὀτϊαδαῖγ)ω 525. οὐδϊα ἴ- 
δίαγ)ω, ἰευδ) αν] 559. δ. ρου. Ὑ οὺβ βϑι δύ 
ἰδὺ δὰ ΕΡ᾿ πιθηϊάθ5 (ΒΙουηξ, χὰ (Δ]]Πἔ[πὶ Φον. 
8.). -- 485: 6: 5. Μο. 9,7 (8). ϑοηδῦ 
Τλαΐα, ἕνα. - 14: Ἡ. ἐἢ βρτἰ. 5. Β. 
τ, ὅ. --- αὐναπα)απάἀαηδ [8 μια, ἀπο- 
στρεφομέγων τὴν ἀλήϑειαν, ἀνοτίαπὐϊατπι 
[6 ἃ γογιὑδύθ ἰόν τΤλις, --- Αἐδέμαη, μὲν 
ΞΌΏΕΟΚ... ἔγερ. .., γὰρ δορί ἴγε., ἔ. ΑΟ 

τἴεν Οἱ. Τοτέ.- -- [ 16: Η. 
ἈΡΆΞΗΝ ᾿μησαξωπαραν: ΥΩ: Ὁ, 13.:5: 

ΡΗΠΠΕΜΟΝ. 
ΜοΥπδπάθῃ Ὀ]οΙκ 'π Η. Α. 
11: ἐμαπὼδ (δ᾽): 5. 1. 18, 20. οἰο. --- 

12: ηιθῖγιδβ ὕγι [8 (ΞΞ 20), ἃ. Β. ηιδῖπνα 
ἐπε ΘΔ 3 εξξΞ ΜΑΣ ΈΕΙΣ 

ἔγυιν (ἵγηυιι μέ οί, 9). --- Ἡ. ἐδῖι ἐ ἢ οἴηι881) αἱ 
βύ. ἐμιύονέ ἢ ὁ ἢ θη, 8 17 αἷ. ----- ὐϑ [ἔνι - ἃ. Ἐ.. 
φαδαώνγ)αδω: 5. Μο. θ, 20. 12, 857. 14, θὅ. 
2 Ὁ. 12. 9. 15. --- απαμϊηιάϊδ, ἀπέχης: 

ἀποδεχη 1 -- 18: μονας 5. 19. -- 
19: Λῥωΐα ταῖῦ Αρουβ. (ΞΞ Μί. θ, 12.): Β. 
18, 8. ναϊμέάϊ8. --- ἐξ: Ἡ. ὀδαπάφιέβ.- 
ἐἤαη, ἅμα δὲ, γασ](4α6) δαύθμι. βομτσου- 
0 δή) αηαῖβ οὔσσα σοὸπ δίγαη (ρυύϊοίρθπι 
οἴ 2). ΕὙάΠοΥ ἀδοῖύ᾽ Θὲ 8ἃπ δὲ) 5ύ. «δ. 
ἃ. 1. 22 (815) υπᾶὰ απάφι 50. απαϊξ 
(... ανέμπμάμ). ΟΡ Ῥθββοὺ ὁ  -δαηιαη" 
μέμέπαη -τοώπυ θὲ (πὶθ ῥὲ- ἐπαη-σἰἑαηπάα 
οὐο.)  Ἐδ Κοιηπηῦ ΠῸῚ ο αηϊαγυ) αν ὙΟΥ͂. 
ϑαμαπα (ἅμα) ῬΙ. 58, 8. ΟἹ. 4, .3.. 1. ΤῊ. 
ὅ, 10. Ὑ4]. μιν 8. ηνϊέϊ ἔηι(ηια), ἅμα σὺν 
αὐτοῖς. Ατὰ Εἰπέδομβέθη 0 }] Βίάγαηπα:- 
μέπέμαη, Ἅμα δὲ καὶ πϑμ!οἢ σαηιδῖ)α 
(μδοὴ 21). Υρ]). Μύ. 6, 7., χὸ ἔγϑι!. δια)αη- 
αἀαη ςπμέξαν; ἄοοῖ ἀυὰ ΝΕ} ἐμαῃ Ζιιἢ, 
ἐβαη χ δὲ, απὰ μώμπαη 8 ἢ, (Μο. 12, ὅ.); 
ΔΌΘΥ ψίθᾶον ΕἸ ρράω φαΐ (1,. 8, 1). 
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Ναοϊίναρ τὰ αξίῃ. ὅ, 20: τιωπασὶχὸ 
υαΐγελλεἢ ἐζυαγάϊδϑ σαγαϊϊοίηιΣ βύ. πε- 
ρισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν (ὑμ. ἡ δ.) 

ΒΚΈΪΕ. 1, 1. --πἷῖΎν, 12. 

Ξε γιωπασὶ οὶ ναΐγ ει ὕζυαῦα φαγαϊβέοι. 
"Μαπαρσὶχδ, 5. πὶθ 2 Ο. 8, 6. »παπαρὶ2ὁ 
ππᾷὰ γαυϊφὸ 2 

ΟΙΚΕΙΒΕΙ͂ΝΚ. 

ΜΠ ΡΙ 9; ὦ. 9. --- 
δέαιναΐ  ἕγιι ἐδ : τἱ811. τᾶν ἀδ5 ΚΙ θίπουθ 
ἢ ἨῸΣ - Οὐδ᾽ τ. «4.αγτο ιν, βὐθὺβ πὰ] τηϊέ 
Αοουβ. -- 6: Η. εδϑαιϊυδῖη. Ὀρρϑὺ᾽5 
18 ἱπὐιθῖη Ὀθδύθὐ πἰοῃξ, ἀθηη 65 βύθῃῦ 5ο- 
βΆΥ το] δατνιδῖη. ὙΩ]. δατώι, λύτρον: Με. 
10, 46. (4 Τιι. 2, 6. απάἀαδαύϊέ, ἀντί- 
λυτρον). --- Τ: μδίαμῆαπα παθάϊαα 
ναΐϊγέμαῃ.- 5. 11,18. 7. 12.,.20. ---- 8: Η. εαἱὲ 
υἱέξγιι.: 4. 1, 29: δὲ ὁ ἀμγὸς, α150 βαἱ 
δα Ἰβέ ν. οὐθε βαὲ δα νυν. ὅ16} 4. 19, ὅ. --- 

«ἢ 7γαυαπν πὲ Ἃ . 
Η. αὐοηνὶ αν ἐξ 205 μι. ---« 1909: Η. ἐπαξαϊηθ. 

Ξε. 4.3. ἘΠ. φαγῇ" (τῖθ απαδιιδ᾽, τὐι- 
βοἰοῖ,, γγδαοῖ, ναιγϑίυα,, ναιγτάα,, ὀγὶφ- 
σαμαα): οηὐν. ζω αϊάα ψανδηι ῥα, ((ου- 
νύππι ΘΟ [1 1} σαγαίζμέοϊίη οἄ. Κα άϊάα 
((ουναυ) σαγόῃ κι. ----ὀ 16: ἐπαπα (ηιαη- 
ῃῶμ: 117.) οἄ. ἐβαη5 (μ8 0} 293.}} --- 17: 
ῃδ: Ἐ- δὲ 2 Ὁ..8.,)8...:Ξ 6815 ἜΓ δια]0}- 

ΣΟ οἹῈ ἰξ 

υϑῦγ. --- 46: Ἡ. ωδίωυξοηατη, 8, ἸοΗὺ Τιδ᾽ 5 
εἰδίμέοπαϊδ. --- 40: εἰβηιδίδ (ἕν σμέδα 
23.). --- αἰνασσοῖο (86 5οὨ πιθοῦ, στῖθ 
βράᾶνου υἱέοαϊ(8)). --- ἔπ( μι) ἐπ σοὶ ὁ -- 
4 : Η. σαασσυθίηϊ. ---- σαυαπαοίπα() πὰ 
ΘΥΚΟΠΠΘΗ, ΟΌΡΊ]. ἀυγο] ὅοΠοτί. 

1, 2: Ἡ. 1οὐκ 1 8, 4150 ἰοῖ}8 5 ἀπὰ πἰοιὺ 
»ΟΟΥ̓ΡΟΥΒ΄, ΒΟΠάΘΥῚ ἄθιη ,ἀρουύθ' θηΐρθρθη- 
φοβοὐζυ ἴ --- 8: Η. οἱ ηξ αὐναπάϊάα 818. -τ--- 
Η. πα8)α ἅ5. --- 4: πα ἴῃ αἀπαἰΞϑίοα) απᾶς 
ΤΟΣΒΟΕΙπηροα ΟὟὗΘΥ σϑυ θα πάθη. ---- θ, 7. δ 
1.9, 4. ---" 8: Η. ἐλυαίη]ι. -ττο 9: Η. η 4] ξαι- 
ἀἄθηνιιδ. ---- Ἡ. ἔνε) 8 οἷ. --- 11: Ὁ]. πιά]. 
-- 17: Ἡ. γσαεμοϊγ)απάς. ---  ὀ  [ἔ18. 19. 
815 “. 8, ὅ. --- 418: Ἡ. ἐποϊπαμαδαΐαάα 
δύ, ἐποϊλα μαδαϊάα: 5.1, 7.-ττο 19: Ἡ. ἔπη] - 

σαϊοϊέϊαν, ἔπ. ἐπι ἀαη πλνεσθ 

τ. (. τὖῦ,. τ 21: Ἡ. απαδίωγ; υ͵δαη! ἄο. 
- 29: Η.1 σαΐοηυὶδ ᾳ [απιᾶ. ---- 24: Ἡ. 
Κα νου γοίομαίε: 08; 10, 

111...1: 05... 3. 29..--- ὃ, 8: δε 7. 
9, 24, --- Ὁπύρν ἀατρ!)απάηι βἰαπᾶ ζὰ- 
οὐβὺ φ ἀἰατιδἰ) πάσηι. ---- θ : Ἡ. ὠπᾶ γῶ]- 
ηλθι. --- . 8: δὰ8 {. 8, 20. -- Ιῃ (ὑϊοὶης 
ἰδύ πὰ. 8 γθυβ ἢ] αηρθη ΟὗοΥ ΔΗρΘΙΘἢμηὐ 

Ἀ.Β. 1 

(Ἀ5). --- Η. εἐροη)αηι. --- 9: Ἡ. ὃ]. πὲ. 
-- 10: Ἡ. ξδὐηξοθτηο : υὙἱδ}]. ϑὐπδοιμο᾽. 
γΩ]. Μηίοϊηδ ἀάιξμοίη 4 Ο. 4,10. --- 11: 
αἰ 50. αξοὶ (Ἰδηαηπηδ Λάτιϑ) ἀϊπαῚ. ---- 18: 
Ὶ υἱέδεῖ, ἐπλχδ εὐγῦ. τι. αὐπάϊοϑ ] υἱέδεῇ, 
(Υ δεῖνγθη ἴῃ αἴθ νοτίρα Ζ6116). --- 14: 
Η. αδἼσον (α ἀπτομ! δου). --- ἀσρόη.. 
ηυμιαγίαν 6 (50 ππρϑδομέθὺ τζαγέγει57 αἱ |- 
ἄώη 8 ἃ. ναΐγραηπάαη 5): ὅὰ5 4 Μοί. 19,6. 
9.21. .---- 1: ζαγοῖσοβ ἀάιροίη, ἀὰ5 Μο. 1, 
4. --Οαι ααἀδαξ αὔίδέ ἀὰβ ΟἹ. 1,14. Ἐ.1,7. 
15..53; 91 10 ἘΠ ὴ: (ἀάωρεῖηιε 3). 
- 29: Η. πηι υϊ οὶ. --- 28: Η. ἰαϊεοϊξῇ, 
λυϊέμαῖ 45] (αἰομὺ ἐλιιέ]α). ---- 458-26: δὰ 
1-1..21] (τὐἱὖῷ ΜΠ: 9. 11. ἸΟ Β τὰ 
16). -- 24: Ἡ. σασσα  ἄα 185 ΟΠ ἀτ- 
ΒΡ ΠΡ]. 1898 πὰ 65. πιο ΠῚ ἀαγοῃ 
Μύ. 9, 1. νου]οϊξθη, στὸ ἔγά μου σασσίαα σο- 
Ἰθβθὴ ψΟΥάθη τγ8 7, τ Γοπα πὰπ ΔΌΘἢ ὨΙΟΥ͂ 

τους σασφαπάα 5ἰθμύ. --- Ἡ. ηνῖ5}: ἀδ5 
8 5ΘΕΓ ΘΙ]ΟΒΟΠΘΗ. --- 20: απαΠηοι)υαπαιξ 
δαΐ ἀθη {Ππηβοῃ]ὰρ ἔ4116πά. 

γ,ἀ. (α- 0.) δὰ. 8..29. 3ὃ᾽᾿- Φ: 
Η. “υὐηζηαξ]). --- ὃ. 4. 5: δ5 4. 8, 26. 
- ΗΠ. ξοἠ)απάασῃ 8 ἃ. δ ἢ ΟἹ] ζυϊέπαη- 
ἄαη 518, ἩΘΟΏΠΟΥ ὅ. μηζωμηαπαᾶαη 8. ϑῖθἢ 
ΒΟΒΙαΙ5 ὙΠ1|. --- 6: Η. πεηζηα |. --- 8: 
αἀαιρϊταᾷο). --- 10: Ἡ. τηαᾶ, πἰομὺ απα. 
- Η. λναγ͵αηο. --- 11: ΤΟ 185 1898 
ἘΓΒΡΤΠΠΡΊΟΝ τ τ ΚΠ ἢ. αἰ ηιαγὲ (πὶθ ΟἹ. 
1, 28.}; ρου. ἐο!οὺ ἕν αἰζάϊην αἰ απιαη- 
μαι. --- 12: Ἡ. 8ζοῖγ 8 υἱδαπά 61. --- 
12. 18: δὺβ. 8, 91, --- 18: ἐωραΐδγο 
ζυΐηι. --- 19. 20. 21: δυ5.4. 8. 32. -- 
20: Ἡ. ουοἱέυοάϊάα: 85. ὅ. 8, 32. --- 
ἘΠ ιράλν] μὐναύπια αν αὐνίλαξ ἕω. --- 22. 
28: Η. εἰ ἐπαϊγοα)απαε. ---ἴ 24. 25: 
ἐοβααμοπένα ἐς ἐπαζαϊ)ηοὶ. --- 25. 206: 

7} σαβακώη ν 98: Η. 

Η. ψαίαγἤ)ανι πο αὐοιάοη. 
γιαγζκαϊ! 1 αὐι8. --- 427: Ἡ. ζἐιαπέπαν 8- 
υοΐμα α(ἢ.. .). 

Υγ, 4: Ἡ. ἐεϊ ἐπατοὶ [ γαϊεὶς ἐπαπα. ---- 
2.υ. ὃ: ηοπααη. -- ἠ 8: Ἡ. ἑαϊξη- 
απάαϊη (ναίω υα 3). ---ἴ 11. 12: δὰ 1. 



5ΚΈΙΝ. Υ,, 12. --- ΟΑἸΕΝΤ. 

ὅ, 22. --- 12: Η. αὐη ἤτω (17. Υἱομυ!ρ)). 
--ὀ 417. 18: απέδαγαηα απίηϊηνανα ἃ ἢ 
οἄ. απέλπαν γαϊεϊβ τοὶ ἀἸγνιδλιι, [δ) απ αὶ 5, 
αἷς ξ"ασίδαπ 8. --- 18: δὲ 50. ἄτι οἄ. αὐ 
(αἐέϊη). -- 19: δὺβ 7. ὅ, 23. --- 21. 
92: Ἡ. υἱδαπαϊησακξιγαη : να]. α. 2, ὅ. 
--- 22: Η. λνυαϊμαγαγηια. -- 28: Ἡ. 
δὶναϊγπῖαα ] τέο. ----- Ἡ. ευϊεμῖο!] οἱ αἰαὶ: 
ΜΒ] ζυϊέμα ο. --- 44: Ἡ. σαϊοϊκ(α αὐ- 
ϑ6 556). --- Οὠἰϑσίδα( ΔΌροΥ 556). --- 
206: δὰβ 1. 17, 29. --- ἫΗ. σαϊοϊκί(α αὐρθ- 
Υ1556η). -- 917: Η. βαηιυῖη μἶο.. 5 παδ.. 
μα(ίάαιε ποῖ ΡῬὨ]. 1, 18.)  λα(θαϊἈ) 2 

ΡΙ, 1 : παϑ|)απαϑ 3 --- 8. : 0} 145 1839 
(α16 ϑϑίἐθ ἰδὺ 5ΒΘῊΥ Θ᾽ ΟΞ ΟΠ 6} Ζαυ θυ ΒΕ ΠΟ 
δαηῆια ᾿ ΟὉ ἀοοἢ βὐέδα Ὁ ---- πῃ 7αϊη8 δῦ ἢ.8 
γουρθαπάθη. -- 8: Η. πιζηαη. --ὀ Π. 
φαϊαιιδ]) αν Τοϊιαγιθ ἤναι] 7 τη (σαϊανιδ) αν 
ἀστοι πάμεδ)αη 1): οὐ ἐλαάπα σαϊάκνδ)αη Ὁ 
ΟὐδΓ ἄπ... σαζάνδ)αη Ἱ --Ἑ 4: Ἡ. μγαν- 
φιαμαϊοῖη. ---- 4. ὅ: Ἡ. αἐσοδι, ὉΠ ΚΙΔΥ 
(θθβομάθιβ σ΄ ἃ. 2}: οὗ αἐδομυτϊων, αἴη6- 
“ἢ 1 --- 858-21 δὺς 4. ὅδ᾽, 90. --᾿ 1:9: 
85 . ὅ, 36. --- 11: Ἡ. ἐλδιδία (ἄοοι 
ΒΘὮΣ ΘΙ]ΟΞΟΠΘΗ). --- 11: Η. πιαδέα. --- 
12: Ἡ. υοἱέζυοκ οί: αἰΐ οἄοΥ υϑἱέυοα!εὶ (5 ΘὮΥ 
ΘΙ]ΟΞΟΙ ΘΠ) : ΜΗ] υοἱνοαει 5 αἰϊ. --- 18: 
0} 1ὰ5 1838 δωβιαιι. --- Ἡ. ναι . --- 

17: δὺβ 4. ὅ, 87. --- 19: Η. δέζέπα. --- 
Η. νυεοἱέυοαοίης -ἰ --- 20: Η. ἐέπεηι}- 

Ζοὶ εἰβαῖτας πων ελαπιαῦ -- 21: Η. ελϊδοὶ. 

--- 29. 24: 85 1. ὅ, 87. υ. 38. --- 28: 
Η. φαβ,ν] ὙὙΘΟΡΘΒΟΒΪ θη Οὐ ̓  νϑι]θίτηῦ. 

-- 26: ΗΠ. ϑεῳηιαὶ ἐΐαι. --- 20. 27: 
ἂπξ Μί. 5, 8. ---͵ 99: ναὰσὲ-.» 8. 2 6. 1, 
αν ΟΣ δίς 

ΡΠ, 4: Ἡ. ναϊαπγηοῖξ. -- 8-4: δὰ 

Φ.- 0. 9.: ἃ δ. Ξ-.-- δ: ἘΠ Ἰαδαν δὰ8: 
-- θ: δὰβ7.θ, 9. --- 7: δὰβ 7. θ, 10: 
---- {8:10 πὲ Μὲ. 14, 91. -Ξ - 0. Ἴ1η 

ζυϊηοηϑ α. 11. δίαϊδα 5 5'πα τ8 σϑύθυη- 

661 

γυαέα αἀπαΐη 

ἄρῃ, --- 10: Η. παλὶ κα, πιδ) απ αη8)" 
Η. αἱ πὲ υἱδαπα ὃ πα) αἰδυαϊμίαϊ.: 5. 8, 1. 
-- 1], Τῶν δὰ5 1.. 9, 18, Με. 12. 10. 
τ Υ11:--- σαϊλθιείαα (αἰομὺ σχαααΐ- 

Π5)- Μο. ὅ, θ. αὐϊἰιιαδηαιβ νοτὰ Βτοᾶρ, 
φαϊμλι ἢ) ωναβ. γον ἄρα ΕἸΒΟΠΘη. --- 14: 
για! ἔ)ανι (ΘΥ] ΒΟ ἢ θη) 7 αγαγίϊαί οἱ πιαϊαα- 
46 πε. Ῥ πιαϊ) αἱ ὑ πιαθέα πιαΐϊ)αη Ὁ --- Ἡ, δὲ- 
σίία ναϑ. -- 1δ: δὺ5 Μί. 14, Ἐπὶ α. 
0. 110. 19. ΓΜ ΙΘ. 75... 8. 016: 
Ψ-.Ὁ. 11..-Ξ ς  ἰΒ. ἘΝ αἰπβυανἼαπιιιο. -- - 
ἘΠ φαϊπιαιυϊαὰϊ σαὶ μαδάϊαα φαϊγαϊοναα) 
σωϊη αι πιαα! ΒΙοΠΘΥ ὨΙΟΥ͂ δυα 7ύϊω 
απ δυὸ σα Ι πιαπυϊάα 7,8 (ΞΞ 726 1 
ναϊν) παι βυαοὶ αἱπῆυαν 7} 8. ἔα 
ϑυα Κήϊω} εἐυ6 υἱϊάα «πάρι πιαὶ .. ὃς 
φαίζαυΐάα. --- 421 : γμωϊἰαγαϊίάα ταῖλ Αὁ- 
68. ; ταῦ .αἰΐν. Μο. 15, 15. 1,. 4, 8. -- 
ΡΣ τ ΕΞ ΜΉ 3 Ἴ916: 1195... 18 

ἀγαιμδηοςβ. --- 25: Ἡ. .Ὁ. ---ὀ 26: .ὅ. 
Βὸιδὲ Ξτ ὐδ0. 8 πῈ..}- ὍΣ ἀπ 9.π|, 9. ΜῈ 
14 9 ΠΤ  10ὴ: 

ΡΠ|Ι,1: δὰ 4. ἴ, 44. ---- Τὴ ἀπα 5ἰμά 

ῃ ἃ. α γϑυθαμηάθηῃ. --- 2: Ἡ. ἀϊε[ᾧ αἰάαη- 
ἀδλῃ, “--- 9-ῦπ, ἀπδ᾽ ὦ 10: -Ξ- ὦ: 

Η. σαϊέξλτιο ὝΣΣΣ ὅ : Η. 71αϊ])7αϊηαΐ. 

- Η. αἰξαιι πα. --- ὅ--: δυὺ5 ὅ. ἢ, 
40. ---ὀ Ο{18-15: δὺ5 4. 7, 47-49. ---ὀ 10: 
Η. δαϊέγοῖη 5 ἐπναϊγΠοῖη 5 (ΜΙ6 α. Ἐπά46 
ΑΙΘΒΟΥ ϑρα]θ ΞΘῇΣ ΘΙ] ΒΟ Π6})}: 5. 11, 24. 
- Η, ἑηεπαηιηιαοὶ. ---ἰ 17: Ἡ. δισϊέαπάα : 
δὶσίαϊηαάιι Ὁ ---- Ἡ. αἰη διων ἅτ οἰηρθ- 
Ἰερέθρῃ Βαπᾶθ τηἱϊῦ 8 δου ἢ. --- Ἠ. γϑῆζο. 
--ὀ 18: Η.1. ποϊξαμααΐηιαιν (Ζ. 18-28. 
Κδῦχῃ δυο π 81). -- 19: δὺβ 7. 7, ὅ0. 
-- 20: δὰ 1. 7, 61 (9 Ξομοίηὐ τὐ. (' ιὖ. 
Ζὰ ὈΘΖΘΙΟΒΠΘη. -- 421: Ἡ. ἠαγοϊδαϊοῖ- 
ἔγιηια. -- ὁῷ: Ἡ. γαϊμέβ (8 ἀυτομρο- 
ΒΒ ἔθ, ΜᾺ ΜΌῊ] γαϊέϊβ. --- 24: Τ,δ. 
Δ ]50 ἢ) 7ω αἴη8. --α 206-28 ; δὺ5 7. 7, 82. 

ΟΑΙΕΝΘΑΒΙΠΜ ορὲκ ΜΑΒΤΥΠΝΟΙΘΟΙΌΜ. 
(5. 589.) 

Ζ. 1: ἐμῖχα (πἄτη!οἢ} σαρυϊη 7 πὶθ 1... 
ΟὗοΥ σαηιυρηαῖβ 1). --- Ἡ. συ επααὶ: 
ΘΌΘΗΒΟ 8. ; πἰομὲ σωέῃελίιααϊ. --- Ο. 188 
ηιαδασγῆζΖθ. --- Ἡ. πιανμΐγ 8. ΘΌΘΏ50 8. --- 
Η. γήδαν οὶ κ οὐμαΐξ. ---ὀ 1: Ἡ. διϊαϊγ. 
-- 8: Η. σαδγαπηϊααϊ!. --- 10: παυ- 
δαϊηιδαῖν 185 ἰοῃ 1833, --- 18 ; Η, Ζιι- 

ἐαηέοίη ιν 85. πα ἀοοῖ ἐδέμααη ἡ 5 (πϑτ] ἢ 
σαρουλη δ): 5. 41, ---ὀ 416: Η. ἀαιν- 

ἐπαῖις αἷρῖεῖδ. -τ- 26: Η. Νἰὲρρ αι 
αρανιϑέαινζε 5 ἤη ἔατγ τ ρεἰαϊ, ---- 80; Η. 

ΔΊ ἜΝ, ἐπὶ ὁ αἰἐἠ)αποῖηα (50. ἴηι 3). -- 
απαγὶ τη 8 ραβδέαν τι 8. 

ςσς».. τ΄  - 



ΠΙΘ θοῦ ΒΙδΙθοηάθ ϑοιέθ σὰ ηἰϊύζοη, [066 ΠΙΘ ἤδ5 Ὀθδηηύθ Π1ΓΟΠοη 

85 ἄετ Απηέλποϊοσία ἰαΐζηα. 

Ἵ- 6 εουνὲν ἐξα Ῥα α τα. 

2. [Ιπἰεν ,(μ} 4115. ροίίσαπι, (Κα Ρ͵} ῶπι, (78π|) πιαί)α( μι) 18(4) 

τὶ κ τη“ 

8. Νὸοη δυβοὺ ααυϊβημδη αἰρηο8. Θα06 78. νΘΙᾺΒ : 

4. ΟλΠὮορ6 τπδάϊάο ἰγορίἀαὺ [8 ἰθμῆρθύθ ΒΆρΟΠΟ, 

5. Νἕ ρϑάϊδιιβ ποῃ [[θὺ οογῖα Μαία []8. 

ΕΛ ΤῊΝ 
1:- Γ᾿ ἼΞ οοηνῖνι. - 9: Η 1. αἷς, 2. οἷέφ, --- ἩΠ 2: ροὐπίοπτη. - ΗΠ 1 

ϑοαρτανιασαϊααγίησωη, Ἡ. ὁ. ἐσαρῖα γηαάγία ἐααγίησαηι. --- 3: Η. 1. δαάϊῦὺ --- οαΐσοΥ 6 

γϑῖβοβ. --- 4: Η. 1. ὕδοοο. ' 

ΦΙΘἢ Μαδίβιμδπη 5 Αὐβίθσιηρ ἴῃ Ηδυρὺ᾽ 5 Ζοιυ[ομγ ἢ. ἀ. Α. 1, 979 ---οὔϑά. υπὰ 

7. Ογτηπιβ Αὐβίθραηρ ἴα [. Οββομίομύο ἀθ ἃ. ὅρυ. 5. 464---4δ6. 



π ι 



16 ἱπηθῖθ πὶ ἅπίβουθ Β Θ' μθηἔο]ρθ ἀν Βα 40 6 πη ἰδ ἱπα ΑἸ]ρ μα θίμθη 

ὑπὰ Βεοίοπαργθηῃ ἀἰθ ἄθβ ᾿αὐθίπιίομθη ΑΒΟ: ΤᾺ {Ὁ ἴῃ 7, Κν (οάδγ 9) ἱπ Α΄, ϑρβθῃίο 

Ἦν ταῖῦ Ηί απὰ ἤν ἴῃ ἢ σὰ [Ὀσἤ θη. 

ΑΡΚάτνζαῃρ θη: ἤν. ΞΞ τηϑῃη] 6ῃ. 

ιυ. ΞΞ ψ ΘΙ: Ὁ] 10ῃ. 

7. ΞΞ {ἰοΠοῖι: 

Π. ΞΞ [δυῖκ. 

(τυ. ΞΞ [ουοἢ. 

5: δ. Ξῷ. ϑἴβίι: 

Ῥοί. υσῖ. Ξξ- ὙοΙρ 6 οἢ6. 

αι. ν- ΞΞ 485 νοτῖρθ. 

ἃ. ἢ. ΞΞ ἀδ5 ἴο]ρθπάβ. 

Ὀὶθ Ανκύσζαπροη ἔν αἴθ ὈΙΒΠΙ͂ΌμΘη Βύάομου πὰ ἀΐϊθ 'ἰπ ἄθῃ Αμπιηθυκαηρθπ 

(5. 5. 592) σοργδπομέίθῃ. 



Ὑ ΕΤΕΞΚΒυ ΟἋΗ. 

Α. 

: κὶ δὲ. 
δ 08, ηἰι., οΥ Μαηη, αον' υϑγμοϊγαίποίο. 

Ροῖ. αὐτβ. αϑη. ρῖ. δ᾽ πὸ (Ἵ Ο', 11,8. 
4), 10. ἀῦπδμ (6. ὅ, 92. 24). --- Ῥοὶ. 
Δ ΏΠΔ, ΥΑΊΓ, ΘΌΠη8. 

ΔΌΡ8, ἀββᾶ: γαίον (6. 4, θ). 
ΔΌΤ αὖ ἃ, Παγᾷ, ἀγα ζί, (εδη): {. ΔΌΥΒ. 
ἃ ὈΥ͵ 8 π ἴη Ὀϊ-Δριΐαη, μἔοδ θη θἐΖθΉ, 

“ελΥ Παιϊαιοι (ΜΈ. ἴ, 28). 
ἃ ὈΓΥ5, Μαγξ, ποζέρ: (, 808. 

ΔΌγαθα, μαγά, ἐγαζέρ, ἢν. 
ὈΪ- τ] δ (υἱέ ἃπᾶ τι. [0.}, μίεἢ θηΐ- 

“εέσθη εἰδϑν δένυαβ, [6]. τὐτυιἀ ΥΉ, 
μέρ γὰ Μη (Μὲ. ἢ, 98). 

δῖα δ΄. 
αἴ (40-α: δὴ 18, 34), ηι. [)., αὖ, νον, ατι8. 

νοΐ. ἔτϑτα ; τι. δίδυ. 
Ζω [αμαηαθη (σἐφωηφόη : δῖ- σα, -πηάϊηα5, 
-ὀύ)α, -Πάϊτηβ; αἴριαοὶ, - συ ηδ, -Ἰ δ, 

-[ὑδί5,, -αὐδτηθίηβ, -Ἰρ θ᾽ Π5., -ἸΔΥΖΘ] 8, 

-[αὐθὶηβ ; δ'-δρίδῃ, -ἀϊκδῃ., -δίγζίδῃ, 
-ἀά!Π)8η, -ἀάσθηδη, -ἀάπ᾽αῃ,, -ἀάθί- 

ἦδηι (-ἢ8η), -ἀδ πδῃη, -ἀὐτηδη, -ἀτάπ5- 
ἦ8η, -Π]Π8η, -σαρρᾶπ, -οἴθαπμ, - ΒΔ 8ῃ, 

-Βαιηῦπ, -]δίμδη,, -ὸ] μι, -γάϊη]δη, 

-γίβαη, -Παρ͵αη, -ὨναρἼδη (- 81), 
-Κυϊπιδη, -Κυϊίμδη,, -Ἰαρ͵δῃ,, -Ἰοἰ 8, 
-Ἰὀέδη, -Ἰἔη 81, - ΠΏ 8}, -τη ἀϊξϑη, -τη 8.ὙΖ- 

Ἶ8Π, -πἰπηδη, -[αἰ͵δῃ, -[Κάϊαδη, -[κὶὰ- 

Ῥδᾶη, -ΠΠ8η, -Πάμπρ]δῃ., -[Πἀπ 7 8 ῃ 
(-π8η), -[ἀπάδη, -νᾶρρυΊδῃ, -[ναϊτ- 
Ῥδῃ, -ἰδύσηδῃ, -ὑπαύγβ᾽ϑη, -ὉΠ]]ὰῃ8η, 
-ἰνάμδη, -ἰπμδη, -νᾶρΊδη., -υδίτρ δ, 
-ν δ] ν)δη, -υδηά͵δη. 

αἴ-δρ͵δῃη, αδιο γθοζθη. 
αἵ -ἀϊκδπ, συδγίθισηθη; υϑγυυϊίη (ἤθη 

(168). 
δ΄-δίγ δ, ΤΥΎ6 ἡναοβθη, νον 7 ἢ θη; 

αδίγγοη, αδιυοὶοῆοη. ,5. αἰγ 25. 
δἴδυ, ηὐὲὲ 10. «. Α46., παοΐ (Καιώη τι. 

Ζεοϊδ), σεγιῶ (8, σιν Εοῖσο. 5. δῖϊα, αδἵ- 

ἰδηϑ, αἰξαγὸ, αἰΐζγα,, δἰξατηδ,, ἴα μ1{{5. 

Αἴὰν ὑμαύα, παοῖ αἱθίθηι, ἀαγπαρῇ; 
αἴαν ὑπαΐοὶ, πασμάθην ἀκα; αἴδυ 1616], 

παοῆ ᾿ΚυγΖθηι, αἴατν πὶ ἢ]ὰ ; αἴτια {Π8ῃ, 
“ράαϊΐον αὖον. 

αἴδτ(α), Πρέιν.9 1,..1, 5: 8 αὔαγ' 
Αὐύγίς, ἐξ᾽ ἐφημερίας. Θοδιυουζο ἢ 
ατ, Μοὶ. Κυαπὶ τ. νἱκὸ. 

δἴατ-ἀδρβ, αδγ Ναολπέαφ, Εοϊφοίαφ: [. 
4,11. χοῖ Μ. θ: 80. 

δίαγ- [Δ θαΐαβ; 2“. 10, 2. 
αἴδγ-ραρσρδῃ, -]άϊ 8 ; -πΠαρΊδῃ Ὁ 

δίδατ- ἀδρ5, πηι. ., αἀδὺ' Ναοῖ- οὐδΥ 
Τοϊσοίαρς : 1. ἴ,11 (απμοΐ Μ|. Ἴ, 80). 

αἴδιπ-ραρρϑη, παοϊροθόη, παοἢ- 
7οἰσόη. 

αἴδΥ- παρ᾽) πη, ηι. 7)., παοἢ ηνπιθη 
(ε. 10, 24) 9 

δίδυ-" άϊ [0] 8πη, παοπγοίσοη (ηυϊέ [).}. 
δίδτν-ΓἀὈθαύαπ5, η. ((., Ναομ αδδαΐ 

(Μς-. 10, 2). 
α΄ -ἀάϊ1]}8π', αδιποίϊοη : ἰαἰμαηάαῃ 

ἀά1] (1.. 8, 12), νογεϊηΐέθη. 
αί- ἀάπρθπδϑῃ, νυϑγ ίοοζέ ἐυυϑογάθη (ἃ Ὁ. 

9, 14). 
αἴ-ἀάπ͵] πη, αδηιαέξέθη,, ἡναγέογη ({|. 

9, 36). “5. ἀΐνδη. 
αἴ-ἀάαῤμἼδη, ἐδάξεη; Ῥαγ,. [ίον- 

θη. ,5. ἀΐνδῃ. 
αἴ-ἀδθηδπ, υδν ενηθη, (1. 4, 35). 

5. ἀάμ 5. 
δ΄- αὐ τ Θ1 ἢ 5, τὖ. {., ὙΥαἀδιπτηπηρ. 
α΄-ἀδιηΐ απ, αδιωνέμοίίθη,, υογμγίμοὶ- 

ἰθη., γἱομέθη; υϑΥ ωοἤθηι. 
ἃΐ-ἀτάπ5)]) 8. λογαδιυθγζθη. 
δΐ- δύ), ηι. μυ., ΕὙΘΠΟΥ. ,8. Ἰξδῃ. 
δί- 118} 88, σνυϑγϑεγρθη (1. 10, 21). 
αΐ-ραρρδπ, αγοθθη, ευόσφοῆθη; 

ιυσίοἤθη. 
αῖ-σίθδαπ, αδοοῦθη, ιυοσσοῦθη; ΠΚ, 

Μεθ υνεσϑεσοῦθη, ον ὀηξζεγηθη 
(ΡμΙπιὶ. 15). 

αῖ-σταμἀϊῖύμ δ, υὑ. {{.) «Αὐργιμιά. 

42 
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αἵ-σαάδοὶ, ιὖ. .4.,) Θοεέίο σλοῖέ. 
αἷ- σα 5, φοίξέϊοβ, αδρδέεί (ο}ι. 
αἴ-παῦδᾶπ, αὐλαϊέθη; [ππ, (οἴ θηέ- 

μαϊέθη. 
αἵ-ἢ ἀϊτι 5, αδιυοίεηα. (8. Δ Δ άϊπ|8. 
αἴ-π ατὰ ὃ π, αὐζίομοη, ατϑεϊομόη (ΚΠ οἱ- 

ἀογ): 2 6. ὅ, 4. 
αἷ-Β]αύμδμπ, δείαάφη (2 1. 8, θ). 
αἴ-Βόὸ]οπ, δείγασοη (1,. 19, 8). 
αἴ-νάϊπ᾽δπη, γοϊηϊρθΉ. 

δαἴ-ἈτῚ5784π, αδι(οδιέξοίρν. 
αἴ-ΒαρἼδπ, υδγδίοηάοη (Ο. 8, 1). 
αἴ-Ὡγάαρπδπ, οὐ έίοσζοη, οΥἰδ (ἤθη. 
αἷ-Κνυιύμπδπ, πηι. 7)ς., αὐίασόη, θηέ- 

ΨἊαρφθη. 
αἷ-Ἰῶρ θη 85, τύ. {., «Αδίοσιηρ. 
αἷ-1Δρ.ϑ8π, αδίοσθη. 
αἴ-1οΙῸ ἢ 4, αὐροΐιη, ιυοσφοθθη, γουγέ- 

σόπόη; υϑγία γεν (1.. ὅ, 1): ,. δ!!δίδῃ. 
αἴ-1ὸ απ, αδία οι, υογϊα ον, Ζγῖοξ- 

ἰα θη, θηέα [ϑη., ἐἰδογία ον; ογία - 
“Ἔη, υϑσγσεῦδθη. 

αἵ-1δ5, π᾿. ({.,ὄ Εὐίαβ, Ῥευσοδιη. 
αἵ-Ιἰἔηδπη, ἐδγὶσ σοία ον εὐθτάθη, 

εἰὀγὶρ δίοδον, υϑνίοίδοη : (.. 1θῖθ 81. 
αἴ -Τἰπη8π, αὐῥοἤοη, αὐία θη, ατ7- 

μόγοη (1,. 9, 39). 
αἰ-ταάϊη ἃ5 (ἐχλυόμεγνος: ΟΘ΄. θ, 9), 

οὗ αἴδάυϊάάϊ (ΞΞ Μέὲέ. ϑ, 360) 77 
αἴ-τὰ ἀϊέδαπ, αδι(ομηθίάοη, αδηαιθη; 

Βάμρθιιῃ, οηἐμαιρίθη. 

41-τὐΥτ οὶ, τὖὉ. ({., «ΑἀθΥσογηϊ 5, 
«Βεοίγεισ. 

αἴ - τὺ, Πη., ὐφούη, Πη ἀΘΥΉ. 

αἴ-πἰπιδη, αδηεημηιθη,, ιὐθρηθ]ηιθΉι, 
αἀαυνογηεἠηθηι, θυ  [θΥἸ θυ. 

αἷ-Γδὐθ1η5, τ΄ὉᾺ. {{.-, «Αδ(οίζιν, Κογ- 
αδοπίοαιν, δομεϊα. 

αἷ-Γ[αὐ͵δπη, αδ(εέζεη, δι δέζθη; θῖν 
Ῥγεὶδ οηέία θη, [οἴ ὐον ἐμν οποίάθη. 

αἵ-[κάϊάἀ δι, αδιύοΠοιαίσθη, ἐγθη ΘΉ ; 

ΠΚ, (εἶ, ΤΥ θγηιθη. 
αἰ -ΓΚιαρδῃ, ἢν. 1)., θη οΥηθΉ. 
ἃ ἴ- [18 8, αὐ(ομίασοη, αὐπαιόη, αθη 

Κορῇ; ἰδαέθφη. 
αἵ -[Ἰάπρ͵δη, αὐ υεϊγθη. 
αἴ -Γ[Ἰάαῦ}8π, ἀπο σοι; Ῥαγ. υογ- 

χιυθί οἴη ; εὐισουυὶ 8 (θίτι. 
αἷ-[Γ[ἸΙάπτπ πη, αὐβεῦ (οὗ (δΐη, 

“Μαιμηθ. 
αἵ-Γδ15, τὉ΄ῇῸὔ {{., Αδἤαπά, Αὐελοη, 

Ἐλοιοποϊανι. 
αἷ-[ναρρν͵ᾶπ, αδῥίομιυθηλόη,, αὖ- 

ἰφηζόη, ἐὐφοιυυῖ , συυοὶ οἰ μαζέηιαοσθη; 
ῬαΙ τηρφοιυΐ μοΐη. 

αΐ- ρου 61 --- ἃρϑῃ 

αἷ-[ναΐτθδπ, αδιυϊ οῆθη. 
αἴξα, Αἀαν., μίπέοῃ, χυγίος - τὸ δἷξα, 

ἄα8 Παλληζονγσροηᾶς, όγφαπφθηα. 
5. αἴξαπα, αἴδατο, αἰζαπηα (-τη {5}, δὅ- 
ὑπ Δ151. δ΄. 

ἃ 8 π 8, λύμέθη, νον Ἰυϊνιίθηι. (5. αἴύα, θέο. 
αἰὐθατὸ, νος μἰπέοη; παοΐν ᾿ϊηέθη, γέοϊ- 

ιυγέϑβ. 

αἰ -ἰδύτῃη πη, αδρφονῖ θη, ἐυεγάφη, αὐ- 
γοΐ βθη, ζογγϑί βθη, ἡραϊέοη. 8΄. ὑδάτϑῃ. 

ἂδΐ-ὑδύτνβ͵δη, αν {θη 
αἴ - ὉΠ 118 ἃῃ, ἤϊοθη. 
αἰ-πνᾶπ δη, αδιυαμοῆθη, Ποῖ ιὐὰ- 

ψελθη. : 
δῖ-ἰα πῃ 8, αὐΖίολοη, δεὶ ϑοῖέε Κη. 
αἰτῶ, χογίϊος, τἱοξιυαγέβ; αδογηπαΐξ, 

χκυϊοαάογιηη, πος ηναῖς. 5, αἴξα, αἰαπηδ ; 

ΑἴΑΥ. 
αἴζγα 1610], αδογ(ηινα 5), ἀδον ον, αἰ θύγιθ8 

(υ. 16, 10. υσί: 49): 
αἴγα ἀηα[ὐ ἀοἰπ5, εὐ. 4{., Ευηθινης. 
αἴγτα, δὐνδηά͵δη, χων οζιυθηαίθη, σιεγίοἶ- 

ζἀομγ ει. 
αἴξγα σαθοέδῃ, εὐὐθαογηον [{6{ἰθη. 
αἴίτα σα ρδνδίγ Ἴδη, νον (ὃ Πγιθηι. 
ἴντα, σα ἰκυ 5, τὐϊεαεγ σ ΠΟΥ βαΉι. 
δἔίγα, σδ!αι πη, τυδάον οἰπίααθι. 
αἴίτα, σδ]οἰῦμδη, συγ δ ΠΥ ΘΉ. 
αἴγα σα[αί]δη, εὐὐθαογῆθν [οἰθΉ. 
αἴτχσα σαἰξαπάδῃ, ευἱσάογμεγσεἠέοιἑἐ ἐυοΥ- 

αδηι, (δῖ. 
αἰΐτα, σανδηα)δη, ζυγὶο ΠΥ ΘΉ. 
αἰΐγα Πάϊξαῃ., ιυἱδάογ, ἀασόσεη οἰηίαάθρ. 
αἰθγοα, {ἰτηγ]ϑη, εὐΐδαθγ' δαιθη. 
δἴγα τ5[}}]} 8, ογ  ὰἐζθηι. 

ἃ ξατ ἃ, ἄον Ὠηπέον [6, ΟΘΥ 
ἰοέφίο. 

αἰθθαπ!Γὑ5, αοὺ ἰοέσίο. αἵ- 

ἐπ (Ὁ Πα θδη, γι ἀδη, ἰφέ2- 
ἔθη, Ζέλφουν ἰἱεσοτι. 

αἷ-νᾶρ͵)δη, εὐθσδοιυσσόη, Θη 7 ΥΉ θη, 
(οἷ. 1.8.8} 

αἰ-νδίτρϑη, ὠηιυθγζθη, [θιηίρθη. 
5. ναίτρϑῃ. 

αἷ-νδ]ν) πη, αδιυὰϊχοηῃ, τυθσιυάϊ θη 
(Με. 10, 8. 4... 

αἵἴ-νδηἄ͵ πη, αδιυοπαάθφη. 
ἃ 5 ἃ ἢ (ὃς, ὄριμη), δέιυας ζὠγοέθη,, {ίοΝ 

7ἀγομέοη,, ον [οΠγδοζθηι. 
πη-ἀραπάβ, με ἢ πϊοῖιέ Κὠγοπέοηπα, Κωγοἢέ- 

ἰοβ8 (απᾶρδῃβ 3). 
τἀπ-ροί( 7), ιὐ., ᾿ωγοϊέϊο σκοῖέ. 
δρῖ5, (( ((.,ὄ ᾿ωγομέ, ἀπο, Θοἠθοζθη. 
δρ͵δῃ, {ψμυδοζθη. 
αἵ-αρίδῃ, αδώηρ ίφθη, αὖ [ον θοζθη. 

5. ἵνα τι. 

Ἰέθατηδ. 



ὩΡΟΪΠ5. --- ἄϊρίη 

ἴη-δρδη, ἦν Απο  εέζοη, οἵη (ολιϊοἢ- 
ἐθγγν, δϑαγο]ιο. 

5-ρΊαπ, ὁν (οἠγδοΐζθηι. 

ὄρδῃ (ὁρ, ὁμία, ὁπύδαπη), τι. Αὲ6., ΠἼο]ι 
7αγοἠέθη ΟΥ̓. τὶ ὄρ, 7 ο]έ6 πολέ ! 

ὄρη [5 (πολέ [ΠΚ}, τι. Ἂ66., (ἴο}ι 
7αγελπέοη. 

ὁρ]δπ, ἐπ γοΠιέ ψοέφονι, ον (οἠγθοζθη. 
ἃ ΘΙ 5, τὖὉ. (. 5. ἄρᾶῃ. 
ἂρ, ἢ. ν., Ηϊηΐξογλορ, Ναοξοη- 

δὲδοσιι : ἦι ἨΔ15- ἃρρᾶ. 
ἀρθόϊαμβ, 
ἃ δῖα 5 (ἀρρό]αβ τΉ. ΔρΡΊῚ] 5), τι. (., 

ἩΗδνηιοίδδοίο, βησοϊ. --- Μομγζαλὶ 
ΔΟΘΊΪ]15. τ6. ΔρΟΊ6Ϊ5. 

ΔΥΚ-ρΡΊ]α5, ηι. ((., ΕὐΖοησοί. 
ἀρονῖῦμα, οὖ. (., ἴησθ, Αησῇ. 8. 

ἈΘΡΎΙΙΒ. 
ἃ ραν) ἂπ, ὀησόη, δοθησθη : (, ἃ. 7. 
Δαν 5, 6η0. 
ϑα-ἀρρνῶ, σόηαι, ΟΥ̓ [αὩι. 
ϑ8-ρρυθί(ηβ 7), τῦ. ((., Βοοησιηφ, Β6- 

“ηγάαηκιησ. 
ἀρρυ μα, εν. ((., ἔησο (Βδίνὑϊη5), Ατηρ, 

Βεαγάησηϊ. (5. ἃρ]ὸ. 
δ8-ρου)ᾶῃ, ῥθθηφθη, δοαγαηρσοτι. 
δδ-ΔρΟνΘΙη5, τὖ. ({., Βεθησινηφ, Βε- 

ελυαηκινεσ. 
ἃ 5185. Γ᾿ (., Εὐοῆΐ, Θοπγδοίοη. δ. ἀρϑι. 
ἃ5͵) 8, (λγδοίθη. (5. ἄρϑῃ. 
ἃ 5], Λ' Δρίαξ. 

ἃ]! άτ 61. ἀν 44... 
ϑοπαηιίορκοϊέ, 
ΔΡΊαΒ. 

δο]άϊρ αἰα] 45, μολαρεῖος, Γοπ πα ζὶο],, ὃ6-- 
φομγίϊος, ὀοιέσσιογιψ, δπαὺ(ιολέϊ. 
5. ΔρΊα5. 

δρ]άϊι, Λ΄ ((., Τῦικοι οῃποῖέ, (8, ἀρ]αϊῦθὶ 
μπᾶ Δρ]α5. 

αρ]άϊεϊναύγαοὶ, εὐ. ,1., εὐΖίθηιζίσῆθ Πδά6. 
5. ΔρΊα5. 

δΔρΙ᾿ύΒ ἃ, τ᾿. (., Τγώδιαί. 5. ἀρ]ὸ ων. 
ΔρΊαΒ. 

Δ 51} 8π: (' ΔρΊυ8. 
δι 51, τ΄ὖὉ. μυ., Τγι διαὶ. 8. ἀρτθηα εὐνα 

ΔΡ]ὰ5. - 
Δ οΊαΡ δ, μπλπιυοῦ, αἀγοξοπα. (8. ἃ. 7. 
ἃ 5 1Ὲ5 (ω. 8ρ]52), (οῆιυονῦ, (οπιυϊογῖσ, 

᾿αγδεκοηά. 5. ἀρϊάϊι- : ἀρὶὰ τ (}7ε. 
10, 24), ἀρὶ᾽ τῷ (( Οἱ 11, θ). 

Δραθα, (οθιυον, (οπιυογζοῆι. 
Δ])7] 8} ἦτ α5- 801] 4π, πηι. 5., ζῶν [απ 

7αἴίΐοη, πυϊδπαπαοίν. 
ΔρΊ τη, εὐ. ., Τὰ αῖ, ΒοΠηθΥΖ: 89]. 

γἱηη8η, 77. [οἱ θη. 

{πιο ολἰϊο ἢ οτέ, 
ὑξοι οῃμοὶί. 5. 
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ἃρ]ὸ, τὉ. μυ., Τρὶδ αὶ, Ποάνάησηϊμ : 
ἈΡΊδη5 νἱηπδη, 7}... ἰοίογι. 

ἃ ἢ ἃ, ἢν. μυ., ϑέηηι, Κεν απά. 
ἴη-ἃ}15, ἀΐμ, τον παρ. 
ἰπᾶ οὶ, εὐ. ((., εν αηαϊσκοὶ!, Ζιολέ 

(ῃτπδη ἱπδΠ οἰ η5). 

ΔΠήδη, σίατδοη, πιθίμθη, ἐὐἀἤγοη (|. 10, 
94). 

Δ ῃγηδ, τι. μιυ., Πηλλναζε, Οοἰ ((. 5. αἴ65. 
ἃ ἢ 8 1 5, γι. ιὖύ.9 (ἡ. Ταιιδθ. Ψοϊ, ἀαθὸ. 
8 Βᾶπ8.. τὖ0. {1.5 ΘΡΥϑΘι. 
Δ ἢ} 81, πιϑίηθη, τυζξηδη. ,8΄. 888. 
δα ἃ, ἤν. ., ον οὶ. Δ. Ὦπρϑ, 
ΤΠ 5, πιῦῃ5, ΔΠ 8. 

ΔΒτηθίη5, σαὶ ὴφ, σοὶ εἰο, ([ἀρονϑ ; (μ᾽ὰ- 
ὑπϑίηβ, ἐγὸ οἱ, ἀάπροίηβ ; ἀγα ρρκ). 

Δτηδύθί 5. (ρα 1}, εὐ. Δ., Οοἐέοίηιυο- 
μι, Οοἐέοῖησοδιίηγ, Βεσοὶ οΥηησ 
(ϑεόπνευστία). 

ἃ ἢ τη ἃ θ᾽ 5, τύ. (., (σδέξ[ἠο}}6) Εϊη- 
σοδιης : (. ΔΤ. 

8 τη Θ᾽ ἢ 5, σοὶ ῖψ. ,5. Δῃτηδ. 
ἃ ἢ 5. (6. 8515}, Λ΄ ,(., «46ῆγε. 
8 ἢ 5 (8) 3 γ) δπιβᾶ. 
δ θάαπ, αελέ. 

δῃϊάπ-ἀῦρθ, σολέξασίσ : Γ᾿ ἄδρϑ5. 
δῃη άαπ- μαπά, αολέζιο. 
διύαάα, ἀεν αοἢίο. 

δηδάασυ - ἀὃ 5, αοἠέξασρ. 
δ ὐάπυ-ὑπ απ ά4, αολέζισ. 
ιύαάδ, εδν «ΑοΠέο. 
νὰ. ὦ" 0, ῬΊΩΒ. οι 1 8. 

 [ἀϊνβ, Πδάμπδ, ναὸ. 

δἰάϊκ, ῥγαοῖ, {ασίθ. (δ. ἄϊκϑῃ. 
ἀϊδ)λ.: Λ αἰΐμδη. 
ἀτάπκ, πισμγίθ. 5. δκϑῃ. 

ἀϊθτ, ΛΑ Δ., Θαῦο, Οργεφαθε.: δῶρον 
(Με. ὅ. 28: σίοὶοῦ ἀαγαιῖ ο᾽θ8). 

ἄϊρδπ, ἄϊμδῃ (ἀϊρ' τ. ἀϊῃ, ἀϊριπι τ. 
ἀϊπατη ; ἀϊῃύα, ἀἄϊρδη 5), μασι, δ6- 
Μέζοη : αἰίαπι, ἀὰ Κυὸπάϊ. 

ἑαίτ- ἀϊμδῃ, τι. α΄., ΤῆοτΙ μαι. 
ἀϊρίη, Λ (., Εἴσόη, Εϊσοημέμεηι, ΒοΠ 2, 

Ἰνεγγηιῦφοη, Πιοὀϑηϑβιυοῖ  (τυὶθ 8145). 
δ8- ἀϊριπὸμ, σἴσηθη,, Κὰν Εἰσεη  εύι ὁ7- 

ζἰάγοη. 
ἀϊηύβ, εὐ. ((., Εἰφοπέμπιι, Παδο, 8α- 

ἐἤθη, ᾿ήησο, Απσεϊοσοηῆοίέοη. 
ἀϊπέγοδη (νον ἀϊπέτβ, μαῦ ἐοβέϊο, δοφοῆυ- 

6 }}), ἤαδϑη τυοϊΐοη, δοσσόιγδη, οΥ- 
διέίογι, οΥδοίέοῖα. Κὶ. διά). 

ἀλῃίτοηβ, τὐ. (., ἄὰς Βεοέέοίη, Βεέξέθη, 
αἷοὸ Βιέέ6, ὁδοί. Υοΐ. Ὀϊάδ. 

ἀϊρσίπ, Λ' (., Εἴφοη, Εἰσοηέτηη,, Κδγ- 
ηιῦσοη. 
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ἀϊσίποπ: (' ἀΐϊσαῃ. 
ἄ1ῃ, σῇ μαῦθ. (8. ἀϊρδῃ. 
ἀϊμῃ ἂπ, λαδϑη. 3. ἀΐσδι. 

ἀϊῃ 68, ἐοΐ, ον Βαξέθ. ,5. ἀϊσϑῃ. 
ἀϊπ τ ῦπ, δεέσοἤγοη, δοέξοῖγι. (5. ἀϊρϑῃ. 
ἀ 1} ὑγ ὃ ἢ 5, τὐ. ({., Βοίίοίη, Βιέίο. 
ἀ 1 ἃ πὶ, τὐὐὖῦ παδϑη. 
ἀϊμ απ, 6 λαϑη. 
ἀϊμαθα, ἑὴν λαδέ. 
δίμνδ- ΤΡ ΡΝ 2). 75 

(νον, δίῃνυς, Ῥηγα 3). 
ἀἐ[1τκ δ (ἀάϊάϊκΚ), ασθη. 
αἰ-ἄϊκαη, αδίασοη, ἰθιισηιθη,, υϑγἰθιισηθΉ, 

υνϑγιυζίη (ἢ η. 
ΑἸΚΚΙ ὃ 5] ὃ, τὖ. μιυ., ἐχχλησία, Κίγοο. 
ἀϊῃ, 6ἴη,8. ,5. ἀϊπ5. 
ἂ 1 ἃ, δἴηθ. ,5. ἀϊηβ. 

ἀϊπαθϑδάτ, ΜΕ ἰησοδογηοΥ. 
ἀτπ δ, π ἃ. εἴη Ἐϊησίρεγ. δ. ἀϊηξ. 
ἀϊπάϊ, μόνοι. 3. ἀϊπβ. 
ἀϊῃ 8Κ15, δἰηζοίη, νονϊα θη. 5. ἀϊηβ. 
ἀϊπδἃ-τππἀϊῃ 8, τὐ. ., Εὐνηηνδι- 

αϊρ[οὶέ, Εϊριηι πιἠρπεοῖ. 5, ἀϊη5. 
ἀϊπδηϑη: (᾿ ἄϊπ5. 
ἀϊπ- δ᾽ Π 61, εὖ. ((., Εἰηγαϊέ. 
ἀϊῃ - ἐδ] } 5, δἰηγζαζε(ϊρ). 
ἄτη - ΠΥ 11 Ζ ἢ: 
ἀϊη-Ἀνδέματαμ: Ὁ οᾶ8. 
ἀϊπὺπὸ: Λ' ἀΐη5. 
ἀπε: δἴηΘΥ, ἀϊηδ, θἶη6, αἰη(αία), ὁ᾽η (5); 

ἐϊηισῖσ, αἰϊοϊνῖφ ; οἴη σοιυῖ γεν. --- [εἰηἃ 
ἀϊπῖβ, ἑαυτοῦ --- Ξοῖπϑ, [ΠΠ08. --- ἀϊηδτη- 
τηϑ [Ἰπίῃα., δήπηναῖ; ἀϊπϑτητηα ἀδρὸ ; 
ἀϊπᾶ βαύγρδ, ἄϊηα ἰμϊα]δ, ἄϊηδ 8πἃ- 
Βαίπδ. --- ἄϊη νἱίδαπ, δ) υϑγ'διυιάθη 
εδἴγι, ---ο ἄλτιβ 18} 8, [Ἄτηϑ,, δέν εὐγνά ἀοΥ- 
ψεἰδ6. -- ἔλπιϑ 18} ἀϊπβ ; ἀϊῃβ... . Δη ῃδν. 

πὶ ἄϊπ5, ηϊδηιαπαῖ, ποίην. 

ἀϊηβηαμ,, ἐγρθηα τὐϑῦ (τυ ηὐΐέ υἱ) : πὶ 
ἀϊηβῆθη ἀϊν, πὶ ἀϊπυτημηδ πη νδί ϊβ, 
νδίῃύδ ἀϊπόμθη πὶ; πὶ ἀϊμμπη ἢνδ. 
(1) ἀϊπῃυπ οἰ Κὸ, νϑ]ἀυιξη)]ὃ, ἀϊπόμαῃ 
τηϑὐᾶ, ἕαϊτϊπὸ, δἰ κα! δ] πὸ δίς. 

ἀϊπδἢα, τι, ἀϊπὸ μι, εὐ., εἴη Εἰηζίρον (μο- 
γογεγής). 

ἀϊπδκὶβ, δηφοῖη, 
ι Τηι. ὅ, δ). 

ἀϊη-Ἡνδυ)ζαῃ, δὲη, 766ν, ᾿6ἀιυοάον. 
ἀϊη-πνδύμασα, ὀηζιυοάον, 7666γ' τον, 

δοϊάφη. 
ἀϊη- ἔῃ 5, οὐηγαϊέ, οἴη αολι. 
ἀϊη- ΑἸ 808, εἰν ζαϊὶσίτολι. 
ἀϊηξα! ἐμοὶ, εὐ. ,1., Εὐηγαῖε. 

ἀϊη-}, οὐζ. 
ἀλπα-Ὀαύν, τι. ((., 

5. ἀΐσδη. 

βάτος, ταῦὰβ 

υογία [[γν (ἀλϊπάϊα 8, 

[γεγής. 
Ἐδιρσοδογηον (μονγο- 

αἰρίποη --- ἀ 15 
Ν 

ἀϊπα- πη 1 Π8., εὐ. "32.. 

Εὐνηηνὶι ἐγ ποϊέ. 
σ8-ἀϊπ(Δῃ)δπ, συϑγεΐη (αηιῖθη, υογα !ρῊ : 

1 7}. ἃ, 17 (σαάϊπάϊαάϊ 3). 
ἐπα ̓ -ἀϊη,, ἄς Εἴηο, αἀας8 αἰϊοῖη; τιν, 

δῖοι. ΝῚ ὑπαίάϊη, πἱοπέ μον (81 188). 
{πα -ἀϊηοὶ, πγ), αἰϊοῖγ. πὶ ἐπδξάϊποὶ, 

γΐοῖέ πον (αΚ 88, 81). --- Ἡνὲὸῃ 
ἐπα άϊποὶ, μό γον. --- ὑμαίάϊηοιὶ ἴθάϊ, 
μόνον μή, τυϑηηι τιν" ποτέ. 

διρι[Καύρ οὶ, τι. (., ἐπισχοπὴ, 
οριοοραύας ({ 7. 8, 1). 

αἰριβκδάύρα, ἐπίσχοπος. 
αἰ ρ᾽568 ἃ] ὃ, δἱριπα]ὸ, εὐ. ,(., ἐπιξςολή. 
ἀϊτ, ἠρὰδ, θθοΥ, ὑοῦ : ἀλν {Πῖ5 ἀδρὶβ, ἀϊτ 

ππύνόη. 
ἀλν]5, ὁηδΥ, ζυγόν, υογϊώησ ! (παλαὶ). 
ἀλτῖζα. δὴ λεγο, Αοἰέογο, ῬΟΥαΛΥ 

(ἀρχαῖος). 
αἰτίπὸπ, Βοίο, Αὐσομαπάίον [οΐη. 

ΔίΧ5. 
ἀ 1.15. 790ὉὨ ἢ γ.: [( ἄϊτ. 
ἀϊτ12 ἃ, αἀ6γ Αοἰέογο, Ῥον αν : ( ἀϊτν. 
αἰ Κα ὦ 5. 4θί, σιιξ, ατιδρσοζοϊὶοϊηθέ, 

μοῖρ (1 Τι. 8. 5). 
ὉΠ-ίτκηβ, εὐ οῖϊν, σοίζέϊος (1 Τρι. 1,9. 

2 πὴ: 
δἰσ Κηΐη8., τὐ. ({., 

(.Ὁ..8.8). 
αἰγμδ, τυ. ((., Ενάο, Εγάγοϊεῆ,, Εγα- 

δοάση, παπᾶ. ΨΓοί. ταυ]ᾶδ., τηϑὶπιᾶ, 
[Γ5. --- αἰγτπὸβ ναύγιίὑν]8, Παηπά- 
ηιαγγι. ----- ϑάτμμάϊ ρσαϊθη͵δη. 

δἰτεπακαμπάβ, ὁγασοϑογοη, ἐγ αὲ (οι. 
δἰγ οἷπ5, ἐγάθη, ἐγα[οἢ.. 

Δία 5, τὖ. Π{., Βοίέθ, αο!απαίον, ([6- 
απ άκ οπα. Μοὶ. ἀορΊ]α5. 

αἰτίπδη, Βοίο, Αὐσοϊαπαέον (δΐγι. 

δίγτ δὶ, ιῦ. ,6., ΠΥ τπηη. 5, δίτ- 
δίγ Ζίθ 8, εὐ. {{., 1υΥδώηιογ. ς τἷ5. 
ΔῚΥ 2 (6) 15, γγδ: ἃ. ν᾽ δ η ναί σέῃδη, ἐγγ8 

(εἴη, ἔγγδ ιυϑγάθη, ἐΥΥΘΉ. 
αἰτζοὶ, εὐ., ]νυἤτώη, Ἡγου δι, Βείέγιωσ. 
ίγιί μα, τὖὐ. Λ., 7ΖνΎτσ, Ἰγου γι, 

7γωσ. 
ΔίγΖ͵δπ., ἐγγ6 ζηγόη, υϑνγζδυθη: αίνα- 

δ πηά5, ἄδΥ γεν γα γον. 

δἴ-δίγζδη, υϑΥ γι γδη,, ἐγγ6 ἡλασἤ θη. -το’ 

ΡαΓ νον γθγε ἐὐογάφη, [οἢ, ὄβυγαω- 
γϑγν ἴα ΩΣ αδῖγγθη, αδιυθὶοἤφηι. 

ἀϊ5, ΕὐΖ: (. ἀϊζ. 
ἀϊΓθδπ, (ἤδιθη, αοἤέθη. 
σα-ἀϊ8η, αοίθη. 

ἀϊθ} οἱ, εὖ. {., Μωξίου. 
ἀϊνπῖ8: Λα. αὶ 

Ἐδιηιηαὶσκοϊέ, 

ΠοϊηΠμοῖέ, Αδεομέποϊέ 



ἀλιῃ5 -- 8115, 

ἀϊι 5, μι. Νἵ, Εϊά. γοῖ. βνᾶτϑυ. 
αἵ- ἀϊῃἷ5, υδνοταθὲ, υϑγγηἼἶἠϊοἠέοέ (Ν}.. θ, 

1ϑῶ.: 
ἀΐϊν., ἦν δ Αἶνο, 
αἰἱναρρὸϊ!, Λ' ΔΛ. Ἐυαηροϊϊιηι. 
αἰναρρὸ!]ὸ, τὐ. (ὐ. ὐυαηροίϊιηι. 
αἰναροῦ! απ, υϑγλιπ σε. Υχΐ. γ}]ὰ- 

γηδυ]αη ἐπι Κυ Π8}. 
αἰναρρο] τα, ηι. (ιυ. Πυαησοῖ ε (Ε. 4,11. 

2 Τηι. 4, ὅ.). 
αἰγοματνίΓεἰ8, εὐχαριστία (2 Ο. 9, 
ἀϊλνθ 8, θιυΐφ. (8. ἀϊν5. 41 
ἀϊνγιςκι, ΑΛ Μ. ϑομπαηαᾶε : 6, ἀλν![Κ5. 
ἀϊνιΓ[κΚὸπ, ὠπαη ίαπαϊο παπαοῖη. 8. 

ἀϊνικ5, αδὺ ιοῖ σὸ Γομάπιθη Παίέ, 
οὰπαϊιοῆ. 

πη -ἀϊν!κ5, ἀ67 (ἰοὰ το έ σὶρ (ΟΠ ηιθη 
μαΐ. 

ἀλτῖκὶ, ΑΛ ,(. ϑοπαπάο, Θοϊριαοῆ. 
ἀϊνι[κὸπ, μολμαπαϊοῖ, τριατ [παν παη- 

αοἴη, [6 }, τισ εδογ αἴ Γἰοἰζθηι. 
σδ-ἀϊνιΚὸπ, δε οάηιθη, δο οἴη ἤθη. 

ἀϊν͵δπ, ὅπη υϑ-ἀϊν)αη, αὐμδάαμογη. δ. 
ἀϊνβ. 

αἰν]δύρ 4, εὐλογία (2 Ο. 9, δ). 
ἀϊν5. τι. ([. Ζοῖέ, Ζοϊίγαιμη, 7626 

Ζοεῖέ; ἴαησο Ζοῖΐ, Ειυϊσκοῖέ. Υῖ. τηϑὶ. 
8145, σι οὐ. δ᾽υ κάθ. --- Τ)ὰ ἀϊνγἃ 
(ἀαρ8), ἀὰ ἀΐνδιη; πὰ ἀϊν, ἴῃ ἀϊνίπ5, ἴπ 
ἀϊνδιη, ἐη Ειυϊγζοϊέ, 76; ἴγϑτη ἀϊνϑ, ἔγϑυα 

ἀϊνδτα ; 4466. ἀλν!ηβ εὐ. (( εὐ., σου Ειυΐσ- 
ζοϊέ. 

ἀϊν, 76; πὶ ἀϊγ εν. ἀϊν πὶ, ηἷθ, ηϊθηιαΐϑ. 
ἀϊν Ἡνδηῆυη (πώποτε), πὶ ἀϊν ἢνδῃ- 
Βὰπ, πὶ Βνδπῆυπῃ ἀϊν (μηδέποτε) ; πὶ 
ἀλν ἀϊπβῃππ, πὶ ἀϊπβμυη ἀϊν (οὐδεὶς 
πώποτε) ; πὶ ὑμαπδίθι 5 ἀϊν (μηχέτι 
εἷς τὸν αἰῶνα). 

Βα]5-ἀϊν, ζαυηι. 
[απ8-ἀϊν, (οσίοίοῖ,, αἰδδαϊὰ. 

ἀϊνοίηβ, σιυΐρ : ([Ὁ) ἀϊγοϊπὸ ᾿ἰθάϊηβ, Φιυυῖ- 
φό8 1 οϑϑη. 

πϑ-ἀϊν᾽απι, αὐϑἤαϊέθη,, ατιϑα αι ΥΉ. 
αὐυκάσίη5, εὐ. ({. ἰαηφο Ζοῖέ, Ειυϊσκοϊέ ; 

ἴῃ αακάυϊῃ, εἰς τὸν αἰῶγα, εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

ἀ} οὔ. ἀϊθ, (' ἢ". ΕΥΖ. 
ἀϊζα- [παῖ μ., τι. (ὺυ. ΕΥΖΙοΠηνϊά. 
απ Κἀπύ5, οὐ. {{.- Ζοϊέ, Ειυϊγκοῖέ. 5. 

ἀϊνϑ. 
ἃ Κα (αὐ δον ιυδηῖσοη Καθ {{6{8. σογ αι 

μπᾶ τῶ πασἢ σὙοὐ πον θην ἸΘΥ - 
ποὶμιμα), (οπάθνη, (ἀλλὰ; ατιοῖ; δὲ ει. 
γὰρ), αὔον. οἱ (ἐπα άϊπο!) ... αἰ 88}; 
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πὸ... δἷκ ; δ εἰὰ (ἀλλ᾽ οὐχέ, πομηθ 
Ρούϊι5) ; ἃΚ 74} (ἀλλὰ καὶ, [οἀ οἐἰαπη) ; 
αἷς οἱ (ἀλλ᾽ ἵνα). 

καὶ, ἀλλὰ (πων 1 Ο΄. 14,20: δὲ), αδον: 
ἃΚοὶ πὶ (ἀλλ᾽ οὐδὲ, πραπο). 

δ Κοὶ, αδον.- (. ἀ. υ-. λκ. 

τ Ρ " ἜΣ πον ἡς Εἢ ἘΠ: 

Δ Κταπ, (᾿ Μ΄. ΕὙνοΝε : ἃ. τηδίϊδη, ΠἸΤη 81), 

σίθδη, θδίγαῃ (χαρποφορεῖν), ναύτι- 
Ἶ8π, ἐώυ͵δῃ. 

ΔΚτδηδ-]άπ5, ὠὐργγμολέθαγ,. 
Δ Καύ5, ἢν. {{- δοιιοἰ 5 Κοϊά, Αοξογ. 
δ νῖΖΙ, τ. 7. Δὲ {Π| Ὁ, .θὴ: 
ΔΙΔΡ 41Γὑτὰ ἅ α (ἀλάβαστρονὶ, Οογὰ (9 
{1 31}: 

818 -Ὀτα ἢ [{5, η.. ((. ΒΥαμαο»6ν. 
418 Κὐ)ὃ, αἰ ἐπεσοιαηιηιέ, Ζι ΓαηιηιθΉ : 

8114ϊ δΙακ)ὺ (πάντες: Με. 11, 82. Τι. 
4, 22.); πιδηδροὶ δἱακἰὸ (ὁ λαὸς 
ἅπας: 1. 19, 48.), «]ακ͵ὸ τηδπᾶσεὶ 
(ἅπαν τὸ πλῆϑος: 1.. 19, 87.). .5. 
8115. 

8.}.8.- Ἰ 5. .8» 
]οαογηιαηΉ. 

418 -πιὸ 4, Τσοηη. τυαῆν [οΠοίηϊοἢ, (ἐπ 
ον Νόαρ. τι. Αγοζ2. {7.1.). 

818. π, ατζιυαοῆ [εν : αἴδυβ (ἐντρερόμε- 
γος: 1 7ιι. 4, θ). 45. ΔΙ ΠΔῃ. 

8118π, ατογφίοἠθη, Κι ἐέογηι, πιὰ (θη, ΑἸ 1 Π5 
(σιτευτός: 1,.. 15,283. 21. 80). 

αἰ8- ὑπ Υθ 5, (δὴν ὀεαδυζέερ,, αὐτι. 
αἸἀιιὺ, (᾿ (ὺ. ΑἸέον ἐ [. αἰΐμδῃ. 

Δ] τς: Λ' Δ π8π. 
8185, τ΄. ((. ΑἸ, Ζοῖέ: Λὶ ΑἸ 85 ἃ. 

ΔἸ Π 8. 
αΙάππι 8: Λ' αἰίμδη. 
8416 1 8: 8]16ἰπ8, εὖ. Με. Εἰ|6 (Με. θ, 2). 
αν, Λ (. Οοἱ (ἔλαιον). 
δἰόνδ- θΆρτ5, τι. {{. Οοἰδαιίνη. 
δ]ὸν(ο)5,ατο αθηοίδαιηι [οι δοσίο]θηά: 

ἕαίγραπὶ αἱὸνὶ (-ἰ0), ὄρος ἐλαιῶν, 
Οοἴδονγ (Μο. 11,1. 1.. 19, 29). 

81} 5 (}. δἱμάϊ τ. 411}, εὐ. ({. 1 ιηρεῖ. 
ΔΙΙοΐπαᾶ: (᾿ δἰ θὶπδ. 
4115, δὴν ἀπάνου (ἄλλος, ἕτερος): αἱ 

σαίηὐ 81}15, οὐδὲν ἄλλο. 
4114, αἴ8. ατβογ, απίϑον ἀας (εὶ μὴ, 

ἐὰν μὴν: αὐτοῦ ατιίβον τι. Ὁ. (πλήν). 
δἰ] καπβ., 7 θη, ιυἱαϊουηναίειν ἢ. 
8]}8] οἰ Κὸβ, απάφϑγ8 (ἑτέρως) : 817] 6 Κὸ5 

Ιάϊε᾽αι (ἑτεροδιδασχαλεῖγ). 
8118] οἰ κῦμ, απᾶθγ8 διϊάθη. 

᾿ 8] 4] οἰ κόιηβ, απάογς σονιϊασέ, δια οἢ 
(6. 4, 24). 

ατιϑσθζοίομηεία ΜαηΉΟΥ, 
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8118ν, απάογδιυο - 817}8ν νἱδῃᾶς (ἀπών). 
ΔἸ], απαονβιυοῆἧη,. ἃ 6ἰ μη 8]7} Δ (ἢ, 

τυοσροῆἤθη. 
ΔἸ] αἰ ῃγὸ, υοη απαογεδιυοΐον (ἀλλαχόϑεν, 

ἀπών). 
41|184π. (( ({. Ῥρϑείοὶζθν: ( ἃ. 

ἃ 178, αἴ. ἀΌ 56: {{.. 818. 
Δ]}] Δ Καπ5, γηεηιά;,, ιυυἱαογηαΐιἠοῆ,. 
4] 8Δ7]6 1 κΚῦη, αἀπάφογ8 ῥιϊάφη. 
4.178] 1Κὸ5, απαᾶθγ8. 
4.118 π, ατγχοθεη, πιὰ [θη : (,, 818}. 
8118π, ᾿ (. Εἰζον, Ῥνοζίοϊγον., Κύαζέ: 

ἴῃ αἰαπᾶ ().) Ὀτίσρδη, ΦΥ δ  Γ6ΥΉ. 
ΔΙ] πῃ, Θἰ  ΕΥΉι. 

ἴη-ἰδηῦμ, τι. 44., οἶον [ξο]έϊο,, ζογηῖσ 
ηιασἤδη. 

41} 871, απάφύϑξιυο : ((. 815. 

Δ᾽} δύῃ, απαογϑιυοἠῖν. (. 8}15. 
ΔΙ} δὺμγὸ, αηάθγϑιυοῆθν- {{. 8118. 
811-δ)᾽ὴ 4] ὃ, νοϊιαπαὶσ (ὁλοτελῶς). 
ΔΙ] δίητᾶ, νορ αἰΐόη, ϑοϊέθη : ἢ. 8115. 
8118 -νσἃ τ [ὅν δ, τι. ιυυ. αἴϊιυϊγ ξοηά. 
4116 1π 8, τὖ. (. Εἰϊ6: ι ἃ] οἰηᾶ. 
8 18. αἴϊον, 76ἐν (τᾶς; ἅπας), σα 

(πᾶς, ἅπας, ὅλος), υἱοῖ (πολὺς : Με. 
12.. 9: 

απ 811] (πανταχοῦ); αἴδι 8}}, ῬΈοΥ[μ8. 
81115, σάνε, σαηξ ἐριᾶ σαν (ὅλως, 

ΟΥ̓ ΠἶΠ0) ; αἰδηγι (γὰρ μαοῖ σοιοίζέ; 
ἀοοῖ Ἀ}1}5 ἐμδη, ὅταν γὰρ); 8115 
(μέν) .. - ἐπ (δὲ): ηΐ 8115, “μὴ. 
ὅλως; ΠῚ 8115, οὐ γὰρ, οὔτε γὰρ. 

ΔΙ]δίηγὸ, νοῦ αἴϊφη ϑοίέθη, ΠΟΥ (παντό- 
ϑεν, πανταχόϑεγ). 

81-ἀ πα], νοἰιἀπαϊο (ὁλοτελῶς). 
411- [νὸυϑὶ (α!- [νόσϑὶ 7), εὐ. (έ. Πἰϑολ εἴς ἢ- 

ζοῖέ, (ἁπλότης: Κα. 12, 8). 
811- να] ἀδπάβ, αΑἀἰϊιυαϊέοαον, Αἰϊηνὰοἢ.- 

ἐΐσογ. 
4115-ναύγ[ὑνᾶ., τι. βιυ. αἰζιυϊνποηά. 
418.- ὈΥ [5 εὐ. ((. Βναπαορζευ. 
818-τηϑη5., ηι. ({. θην. σοαογηιαηη, αἶδ. 
ΜΉ [ἢ ἢ ϑὲξ . ἴῃ ἃ] άϊπι Δ] δ μη ἂΠη. 

8186-ἰὩγρα., (οἤν δοαιν ες, φαη αΥ̓᾿Ὰ. 
αἰα-τη (5), Εἰσεηηπαηιθ (3): ἐπ ἄ. Νδαρ. 

κι. γϑζζ. σοίϊ. ἴ»}. 
Δακ)ὸ, ἔθ αμημηέ. 5: ἃ. 

4}1-Γνὃτοίὶ, ιὖ. ((. Ποοπεϊϊομζκοῖέ, ἃ- 
πλότης. 

411-νδ᾽ ἀδιη ἃ, Αἀἰιυωϊίοηάον, 
ηιο έϊσοΥ. 

4. 1 0} ἃ π (άϊ41}}, αἰέθη, αἰέ τν. σγαιε ιυθ}- 
ἄφη,, υϑγαϊέθη. ,5. 8178}, 4] 8}. 

Ὁ5- ΔΙ Πᾶπ΄, αὐέθη . ἈΒΔΙ Π8η5, σϑραϊέθέ 
(1, Τρι. 4, 2). 

Αἱϊ- 

8116 -- ἀπ ΠΌδη. 

ΔΙ1Π|5, 8145 ((΄. 81415), εὐ. μι. ΑΤ1ὲ9γ, Μφη- 
“ομοηπαϊέον, Ζεοϊέαζέον. 

ΑἸ Ποῖ5, αἰέ, αγοὶς. 
ΙΕ ΐζα, ἀϊίογ, πρεσβύτερος. 

Δ] ἀτηὺ 
ΔΙ ατηδ ἵ ἀϊών. 
ΔΙ τ, αἷξ- ἴῃ 

ἔγδιι- ἃ] 4γ5, ὅπηι Α6Υ νογσο ο γίξέθη, οὐ. 
νογφογίοξέ (ἀαρὸ): ἐτδιηδι ἀτοζοὶ 
(ἴῃ ἀδρδιη). 

Δ΄ΙΌ0ἢ 615, αἷέ, αγοῖς : (, ΔΙ Β8η. 

ΔΙ 5., 8145, τὖ. ({. Α1ον, Ζοϊί(αἴέογ). 
5. Δ 8. 

δ ὃ, «4ηϊθη. 

ἃ τι 58, ἢι. βιυ. Θομωϊέον (ἢ. 16, 6.): 
“οπιυον ϊοῖ, 4588. 

ἃ πὶ ()γασόηά, ιυῖθ ἰαέ. 81), θη : ἃ Ἦνἃ 8 
(τίς χαὶ), δὰ ἢν (τέ οὐ»), ἂἃῃ πὰ Ἢ 
(οὐχ νῦν). 

8. 8, π᾿. ἢ. ὦ. 460. ὦ. αυΐ, λζηαγ 

(ἐπὶ, εἷς, ἐν), ἔχ; ἀδόν; σοσόη. 8. ἴπ. 
Αὐιοῦ ααυογδὲαϊ : αἰϊαρίαη 8η8 (73:6. 
8:.2395}} 5] ρ]λπ δη8 (Το. 11, 2). 

δηδ ἀδρ', τῆς ἡμέρας. 

8η8, Δηἀάαπρὶ, χατὰ πρόσωπον -Ξ 

γαἰ μη]. 
Ζιαπιηιθη δἐφιησόη . 1) ἃπδ-ἀσκΚδῃ, 
-Βαάδη, -ἀτίροσκαῃ, -ΠἸΠΔη, -σαρρϑῃ, 
πιδῦδη, -Βάϊϊξαῃ., -πΠδιηῦπ,, -Ὠπάϊν]δη, 

-Πηρίνδῃ, -υϑαη, -Καύτν)π, - Καπη}- 
Ἶ8ῃ, -Καπηϑη,, -Κυϊπηδῃ, -Κυ!Πδη, -Κυὶα- 

͵8π, -ἰαρήδῃ, -Ἰαίδη, -τηδῃ )8η., -τηϑ]- 
78π. -πδηύῃδη., -πάπίη)δη., -] 78, 

τργάρρδῃ, -Π]8η, -Πανᾶῃ, -Πρδῃ, 
-[ὸ ἀδῃ, -{ πίνῃ, - ΠΥ ] 8}, -Εἰτη τ] 8, 
-ΕΓΙΏΡ8 ἢ, - ΔΙ ͵8}), -ἴπΙα Καπ., ΤΉ] Π- 

ϑη8ϑ Καγ͵αη. 2) δπᾶ- αίηβ, -Ἡ], 
-Καπηάϊηβ, -Κν], -Κνὶβ, -Ἰαρϑίηξ, 

-Ἰάπρῃοὶ, -τδῃΐβ, -τηϊπβ, -Π]υ) 8, 
-[ ἀρθί 5, - 6] ; 3) Ὧπ8- ἢ ἀϊ πη5, -ἰάπ ρ5, 
-Πὰηβ, -νδίσίῃβ ; 4) διηδιοϊκὸ, 88π8ἃ- 
Ἰάπρτι θα, ἀπδη 8. Π]1Ρ08. 

αηϑδ- ἄπὺπκϑη, λῆηζι,ζισ θη. 

διηϑδ- Βίπάαδπ, θηζὀὲθέθη, δογοἈϊθη. 
δ ἃ- θα Γπ58, τὉ. ΛΑ. Θοῦδοέ, ΒοΙῊΪ, 

«Αὐξέγασ. 8΄. θϊαάδῃ. 
δηδ-ἀτίρρκδη, απέγίηκοι; ΠΕ, δ6- 

ἐγήη θη. 
ΔῈ ἃ -Γ11Ὡ, Δ ὦ. Ὁϑοδογογογησ ; Ἐηι- 

»7ο)ωηφ. 
δ. ἃ - ΕἼ] Β 81, ὑδονσοῦθη, ἐἰδον ἐ ΥῊ; 
θη 76 θη. 

δι δ - σας δ δ, αἀπροῆθη, ξὰὠηζέϊσ (δίῃ. 
Δ Δ - ΒΡ 8, απδοωδϑη; Ἀλδδθάϊ 5, 

δολαχίοέ, δείοίίδη. 

» 

ἴπ δη6- 



Δηδ-άϊηι --- ἀπάα-[ὁΐ5. 

ἃ ἢ ἃ - ἢ ἀ ἰ πὶ 5. δοίην οι, σὰν αι. 
δι ἃ -Βἀϊύδη, πηι. 22. ὦ. 4. απγιζθη 

(υ1441). 
δ -διηῦπ, απφίολοη (ΚοίαοΥ). 
ἃ πῶ -ἢπάϊν) πη, απ δέιυαβ ἰθφθη, 

ἰο ιηθγὶ. 
ἃ πη ἃ-ποίνδπη, (οΐ πεῖσοη, διλοζθφη. 
δ΄ ἃ - γί] Δ, σὙδγιυείϊοη,, οὐφιϊῖοζοη. 

διηδίηΓ!ἀ κΚᾶπ, λίησιιρ θη. 
ἃπἃ-Καύτ) απ, δεοβομιυεγθη,, δοιὰ [{ἰ- 

9θη. 
δ ἢ ἃ Κ5, ρίδέςϊιον, αἰδϑαϊά. 
δ ἢ ΔἸ απ 7 8π, {οῖ ἰασοῦη,, φιϊθάου- 

ἰόσθη. 
τα ἢ- Δ ΚΠ απ, μον τὲ οἰπαηπαον 

γιϊοα γος θη. 
ΘΔ ἃ -Κα Ππ 8, ἰ6|θΉ. 
δ Π 8 -Κνδ], Λ Λ. ΜΒογιωθίσιην, [ἰιῆ. 
δ ἃ-Κυΐτιδπη, αὐ οὐον ἐἰδόν “οηιαπα 

ποηιηιθη. 
8 8ἃ -Κυϊὶ[π, ὧὖ. ((. ΓΖὰ ογινασ. 8. ἄ. 7. 
δι ἃ -Κυϊύμπδπ, ἰαμίεγη, ἤιολιθη, 7γ6- 

υοΐη. 
δὴ ἃ -Κυϊα]δ πη, ἐγιυθοϊόη, ἔγὰ ἐρ θη, 

παπυθη. 
δὴ ἃ -Ιᾶρθῖπ 8, τὖ. {({. Αγ οσυης. 
δὴ ἃ -1ὰ ρ͵δ8π, ασεγίοσοη,, δοὶδυϊηφθη. 
8.η8ἃ -Ἰαύ͵8π, υεγζόσογη, αὐ μαζέθη. 
διδ-Ἰάπρῃ οἱ, τὖ. ((. Κεγθδογσθηλοϊέ. 

19: Παρᾶπ. 
διδ-Ιάυρη 18, υϑγθοΥ ΚΘΉΘΥ γε. 

“5. αρδη. 
δ ἃ -Ιάπρπϑ, νόγδογσόη. 5. Ἰϊαρδῃ. 
δ η 8ἃ-ἸοἰΚὸ, ἀδοζολον Ῥγοῖγε. 

ΔῊ ἃ -πὰ δ ἢ} 8π, Οἰδιυαῖϊέ οὐδ ὕὔηγοολέ 
απέδιν,, ἰἀ[έονη, Γοπηνὰ θη. 

δ. ἢ ἃ - τῇ ἃ ἢ 5, τὖ. ({. Οσιυαΐέ, ϑοδπηιώ- 
λιησ, Θοϊιαςῖ, Εγθυοΐ. 

ΔῈ ἃ -τῷ ὃ] 78 π, αὐ οπγοίδοη. 
Δ ἃ -ταἶπ 45, τύ. (ἡ. Ῥεγηιμέϊμη.΄ 
8. ἢ ἃ Ππ) ὃ, ᾿αμποἢθη. 
Ὁ5-Δη8η, αμδμαιοΐοη,, 

(21.. 1, 81. 39). 
Δ ἃ -πϑη 78, ὑασόη, Μπέ μαδϑη. 
δπδ- πάπέμ] πη, ποέπίφθη, σιυϊπρ θη. 
8δ8η 8 -πἰὰ 7 ἃ Π, 67 ΦΘΙΨΘΥΉ. 
δ τ ἃ -πἰ παι} ἃ, τυ. ((. Εὐγηθιθγηη. 
Δ ἃ -ρΡαρσρδῃ, δεραάγιοϊθη. 
ἃ Ὦ ἃ - [1] ἃ π, σὙδγ [{υνηγυηυθτι, (οι δἰ Ή. 
8. ἢ ἃ - [πὴ (1)5, ολέδαγ. 
ὉΠ- ἃ πδηἶθὰ., το ἠέδαγον Ἡνοῖ{6. 

8. ἢ ἃ -[Ἰανδπη, (εὐ ἐυϑγάθη. 
δπδ-[Ιὸρδπ, ΧΣΩΣ οἰη[οἠζαζοη. 
δῃ διμδίτιδ, ᾿γάϑεμα, ἄδηι Εἰωολο 

αιϑσο(ί(οἶζέ.. 
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δ πδἃ- πίνῃ, αϊοηζδαν πιαολιθνι. 
δὴ ἃ -ὑ τὰ Γὑ} 8 π, ογφιυοξοη. 
ἃ ἢ ἃ -Ἰ ΠΥ] 8 π, ἄγαμ δαιθη. 

δ᾿ ἃ -ὑὐἱ] πὰρ δ, ᾿ίηχωίγοίθη, ᾿ΐγισι- 
αγαηρον. 

δ η ἃ -Υίγὺ ἢ 5, φοζεηζεσ. 5. νγαϊσίμδη. 
ἃ ἢ ἃ - Υ ἃ 11 1} ἃ ἢ, ἐααοίη. 
ἃ ἢ ἃ -Υ1}1} οἷ, εὖ. {{. Βεοιοποιαθφεηϊοῖ!, 
δ 4, ηι. 460. αἸΓ οὐδΥ απ θέιυαβ Πΐη, 

ἰώησε, θηξίαηφ, δπίροφθη (εἷς); αἡ 
θίιυαβ πεγαῦ (κατὰ τι. 6.); Ζιι, παοῇ, 
οὶ, ἐη (εἰς, κατὰ, ἕν, ἐπὶ). 3. υπὰ, 
μη ἀπά εἷ5. δηᾶ ἃ}}] (πανταχοῦ). 

Ζιι αηιηιθη (θἐσινησθη : 1) ἃπα- Δ Π ἤδη, 
-Ὀοϊίδῃ,, -υἰπάδη (- θα πἀπη8η), -μα ἤδη, 
-Πάϊέδῃ, -Ὠδηηῦπ, -Πάμπβ᾽δηῃ,, -ὨγαῖΚϑῃ, 
-α]}] πὶ (ἀπ μ 1105}, - Κυϊῃδη, -Ἰὸῦ- 
ΠΔΠ, -ΠΪΠ181), -Υἰηηδη, -[ἰῃνδῃ, - [ἀκ 8 ἢ 
(απδπα!Κ8η5), -[αἰΐαπι, -ἰἰΐδῃ., -Γροὶ- 
γἂῃ, -ἰτὰ]άδῃ, -[ἀ πάλῃ, -[αύγγϑμῃ, 
-παρρκἼδῃ, -Ὁ]ὺπ, -νδβ͵δη, -ταύτα͵δῃ, 
-υϑίῃδη ; 2) ἃηά-ἄυπρὶ, -Ῥ8 1, -Ὀ8ῃ 5, 
-Βυ]οίηβ, -[814, -ναίσίῃϊ ; 3) δηά- 
γϑίγίη5, ἀπδηαίοκβ; 4) δπά-ἀπρ!θα, 
-ἀπρ]ὸ, -νίγ 15. 

διηαδ-αύὲβ, - 61, -α5, -μάϊδ, -Ἰάπηϊ, 
-ΠΔ Ὁ], -Πδιη, -ΠαπΠηΐβ, -[ὁδ, - [{4 }}}5, 

-Ππάυμα, -Πμδηΐβ5, -ναύγά, -νδύταϊ, 
-υἱΖη(5), -υ]οἰΖη(5); 2) - ποίη, -ἤδτηβ, 
-πϑιπηθῖρβ, -[ὀέβ. 

διῃ 15, πα ]Ζ- ἢ, απάόγ5, μοη ΓΕ, ὀπέιυεαον 
(7). .- - - ἀϊμιμάα (ἢ γὰρ ... ἢ: 4. 
14, 43). Αἰοῖ ἤη, Ὀϊ)μάζαῃ Ὁ ὅ 

Δ Π 4615 τὐ. δηἀ5: (' α. 
81}1- Δ ηα]ὺ : Λ' ἀπα 618. 

δἃπάδ- δύμύβ, 0. ((. Προ. 5. 
ῬυρἼδη. 

δ ἀδ- ὈοΙ1ύ, ( Λ. Τααεοί. 
δὴ ἀδἃ- 5, τὖὉ. (. Αηέξιυογέ, 

“πίω 5, Ὀυιμοὶ, Ῥογαγιξιυον ἐφ. 
ἃπάδ-Β ἀϊύ, ΛΑ Λ. οϊονηίηϊ. 
δ ἀδ-Ἰάππὶ, ΛΑ (ἱ. Κεγσοίζωηρ. 
δἃπάἀδ-π δύ, Λ' μ. Αδοπααάηινι- 

γωηφ,, «ἀδοηά. 
δ πάδ-ποῖθῃ 5, ευὑἱάου[ίγοδοπά, θηΐ- 

φόσθη. 
δ ἀ ἃ -π ὃπι, (( «ἀπηπαῆηιθ. «85. ηἰτηδῃ. 
δ πάδ-πὸπ οἰρ 5, ἀπηθἠηιρ, ζο{παϊ- 

ἑοηα. (5. αἰμηδῃ. 
ΔῺ ἀδ- ὃτι 5, αἀπηροηδῆηι. 
διἀδηῦτη, «πηαϊμηηδ. 

διη ἀδ-παπύβ, τὖὉ. . 4. ὦ. Απῇ- 
παδηῖθ. 

δ δ -[ὃἐ5, θηξ( ἐφίλει, νογὰοπεϊοἢ, 
υϑγαῦ(οΠσιμμησϑινγἀϊφ. 5. βἰύδῃ, 

8Βε- 
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δ ἀδ- [Ὁ ὐ}}}15, ηι. (ἡ. Ῥρίάον (αο]ον. 
δὴ 8 -- [άπ 8, ηι. ((. ῬἩπαογ αοῆον. 
δ πᾶ8-ὑ δΔηΐύ5, δεάαοϊέ, υον[ἀπαϊρ, 

νεγγη ἐφ. 5. {πα ρρκἼδῃ, 
απὰ-άἀπρὶ, Λ ΝΛ. «Αησο[ίοπί. 
ἃ ἢ ἃ -ἀπρὶν δ, οὔόη, ζγοϊηυὶ ἐσ. 
δηα-ἀπρ᾽ῦ, οἤέν, οὔεηϑαγον Ὑγεῖ(ο. 
δηἀδε-νδαύτά, Λ' (. ΑἨἩέιυογί. 
δῃηἀα-νδύταϊ, Λ Λ. Απηξιυοτί. 
διηδδ-ν πη, ( (. ζπιίογμαϊέ, ΜΝοίῆ- 
αι ζέ. «5. υἱδῃ. 

δ ἀ8 -Υ] ΟῚ Ζη8, πηι. (ἡ. Δηρσο[ίοδίέ, 
«ἀπε. ,5. νἱοϊξδη. 

δπὰ-αμύ:, (᾿ ΛΙ. δέον, «Αηιέ. 

δ ἃ - ΒΔ ἢ 0718 π', αἰθηθη, δ βου θΉ, 
ἀαγγελοϊιηι. [αἱοηθν. 

δη ἃ - Βα 5, σι. (ἡ. ΖθηθΥ, ἀπιί8- 
δπἃ-ΒοΙύδη, μολοίέογι, ἑααεοῖη,, δὲ- 

ἀγοΐθη; ἦπι Ῥαγ. ἔπ σον ιυοὶγεϊέον 
1 αφό [εῖη. 

δηα-Ὀ᾽πάδῃ, οηέδίπάθη, ἰδ Πρ. 
δ ἀ- θὰ π ἀπδπ, φοίδιξἐ ἐυεγάθη. 
Θη ἀθ615 (ὦ. 8πᾶ5 7), 7τη. ((. ἔπαο, ΖΊοϊ, 

Μαγῖο, Θγθηζε. 
δῃαϊ-Ἰάπβ, δηαΐος, ὠποηπαϊζίοῃ. 

811-Δηἀ]ὸ, νοἰιαπαϊο, σας τπὰ σαν 
(ὁλοτελῶς). 5. ἀπά. 

ἃ Ὦ ἃ - ἢ ἃ ἢ ἂπ, ανέζιυογ ἔθη. 
δῷ ἃ -- ἢ ἀϊύϑδῃ, δοεζεογθη; ἀαηζοη. 

δ ἃ - ἢ δὴ ὃ πῃ, εηέζίοταφη,, ατιϑζίοἤοη. 
δ ἃ -Βἀπ 5) 8, δγμόγοη, σομουο θη. 
δὴ ἃ - τὰ [Κῶ Π, ετὐυέθγ (6 ],6Ή.. 
δηὰα-α}]}8π, θη μον, αδαφοξοη. 
Δ ἀϊ-Ἰάπ5, ἐπαϊοβ. 5. πα 6ῖ5. 
δ ἀϊ5, Δ πα}: Λ᾽ ἃπά. 
ἃ ἢ ἃ] ὃ ἐπ 411-ἀπα]ὸ, νοἰ πα. 
δ ἃ -Κυϊύμϑδη, φηξίασθη, 1,6 οιυολὶ 

“αρόη; ργδοθόη τέ “θηιαπά. 
δὰ -Ἰὸύπ πη, θηέία θη, ἐὐεγ θη, [10]; 

ἰοϑηιαοΐιόη,, {ὶεἾ. αὐ δ θη. 

ΔῊ ἃ --πἰτη ἃ ἢ, εδηέμοἤηϊεγι, αὐ ἠηχθη, 
απγηθἤηιθηι, Ζιι [οι πιθἤπιθη,, δι ργαη- 
φθη; ἐπιργαησεη μαῦοη, ἀαπίη, μαδϑη. 

ΔῈ ἃ - Αἱ πὴ ἃ π, εὐΐάογ' εἴπαπαογΥ ζαιζθη, 
“ιγοϊέφη. 

ἃ ἢ ἃ 5 (2), τι. Μ{. Ἐπάᾶο, αὐ. 8. ἀπ οἷβ. 
δια - Γαΐ να, αἀηγόλοη, ἐη Βεοίγαοϊιε 

ΖὶθΠ θη. 
8. ἢ ἃ - [ἃ Κη, υ͵άον γΥοϊέθη, δ ἐγ οἱ ίφη. 
ἘΠ- Δα ἌΚΔΠ5., τὐιδο γἱξίοη, τρυιυΐαογ- 

ψρυεολϊϊοῆ. 
πὰ -Γἀὐϊᾶπ, ὀηΐσεσοη είζθη, φθηΐ- 

σεέσοησεδθη. 5. ἃ. 7. 
ϑηὰ - [108 π, μοῦ (ἤδη, Αηαπὰ 

ποἤηιθην, 1  [Ἰο]ιξ πο]υηιθη. 

- δυθάϊ 5. 

Ὁ - δὴ ἀΓὃ Κα, ὠπιυϊάον [ρΥϑο εν. 
δ πα-ΓΡοίνϑδῃ, ατϑ(ρεῖΐθη, αὐιϑ[ίο (86, 

νϑΥιυθΥ 7 Έι. 
δηὰἃ- [4], Λ' (. Ταγγοϊσδιησ. ΝΒ. 

α 
ἃ πᾷ -Γ 814 8δῃ, ἀαγγοίείθη, σιιδί θη, 

ἤη εις (δέζθηι. 
δηα-ΓὯπάᾶδπ, εὑἱάογ οπεη, εὐϊάθυ- 

“ιγοδεη, υυἱάογ [ργεοῆθη. ἢ 
δ πα -Γδάττδπ, ηιργϑη,, υὐἱάοΥ ΥὙ6- 

θη. ὃ. [αύσυδῃ. 
ἂπά-ὑ προ κἼ απ (ΠΚ), σεαεηξθη, 

ιεΐ οηξηηιθη, δοάθηζοη, εἰδογίοφθη. 

8. ἢ ἃ - [1] ὃ π, λοέζονι,, αἑθηθηι. 
δἃπαὰ-γαϊτομὶ, Λ (. Θεσοηιυαγέ, 66- 

εμέ: ἴῃ τ. ἔαύτα ἀπάναίσι δ, τη 
ΟΘογσεπιυαγέ, νοΥ ; ἴῃ τα ρϑτητμηδ ἃπᾶ- 
υδίσίῃ)α, υον Κοίοη. 5. ναϊσίμδῃ. 

δ π α-νδίτυμ!ὶ, ᾿ Δ. Ῥγεγί, Ῥυοῖβ. 
ἃπα-ναίτίμ:5, τι. 2)., σεσοηϊιθογ. 
δηα-νδίτγ 5, σεσεηιυαγίϊ. 
δη ἀ-νδ5}8π, θηϊβίοίαφΉ. 
δ ἀ-νδύτ ἀ᾽] ἃπ, απέιυογέθη. 
δη ἀ-γοΐρσϑη, εὐἱάον(γοέθη, ζεὶπά- 

[εἰλ (οί. 
ΔῊ ἢ ὃ, τὺ. ἕν. δοϊά. οὶ. δῃ[(5. 

ὃ πὶ 5 (6. 8215}, τι. ({. Βαϊξθη. 
δ [ὑθ15Ρ5, σης: (( α. 7. 
δ [05, τὖ. (. σις Οοἰοπίο, 66- 

μελθηλ, αι, απαάο, ἔγθμας, Αη- 

ηρέῃ. ότι, ἸΏ", Δ, ὈΠΗΌΙΗ. 
Δη[οἰρβ, σαγι(ἶρ, σηααϊῖσ. 

δημδτ, απάογονῦ (ἄλλος, ἕτερος), 
σιυοϊέον (δεύτερος), εἰὀτὶς (λοιπός): 
Δηίῃδγ (ΞΞ (8, ἀϊμ5) . . - Δηύμδγαῃ, αδγ' 
Εἴθ... ἀον Απᾶνο; διίῃδι δα υ 18, 
ἃ. ΔΗ ΠΥ πιδ, ἃ. ΔηΠδγδηδ, οἰπατ- 
ἄγ; δηΐϊμαν ἔταπια, δευτερόπρωτος 
(ΤΑΣ: 

{Πδία ἀηέμαν (τὸ λοιπὸν), εἰδγίρθηδ. 
ΔΆ 7 δϑζ. ΕΥ̓͂, 27. 
δΔηϊῃδυ]οικὸ, απᾶοΥ 8. 

ΔΗ τ] δἰ Καὶ, εὐ. ἕν. γον (οΠιϊοαθηποῖέ. 
ἀρδύ[ὑδἃ] εἰ, τυ. (υ. “ρο{ιοιομαζέ: 

ἥ. ἃ 
δρδύ[Γδ 1] 5 (ὠ. ἀραύ[]5}, ηι. {- 

Αρομεῖ, Βοίε. 
ϑαϊαρδ-ρδύ[Ὁύ]ι5, μαϊ(οπεν Οἰαιδθη8- 

δοίεο. 
δρδύ[αὐ]οὶ, εὐ. (υ. 4 ο {ὁ οΠαζέ, 4ο- 

“Μοϊαραηΐ. 
ΔΙ. γι. (. Αγ, Ααϊογ. 

ΔΙ ἀϊ 41 8π, αγδοϊέονι, ηνδἤόγι, ἀιϊα θη: 
7: 

ΔΥῸ 5 (6. αὐϑάϊἀάϊς, 44. ἀγϑάϊ!}), 



ΑΙ --- αὐπα Ἴδη. 

ιῦ. [{. Αγδεοὶῖέ, Μῶδΐε, Τυαησ αὶ, Βε- 
ἀγαποηϊ (ἀν ΜἩδεηρε), Βε[οΠὰ ζεὶ- 
σι, Κοσοῖ (χανὼν: 4 Ο. 10,10.) : 
Ὁ) αὐϑάϊάάϊ νίππδῃ ; ἴπ αὐϑάϊἀάϊ Ὀτὶρ- 
σδη. 

αὐθάϊαϊαη, αγδοὶέθη, ([ἀ πιὰ 8}, μεἶ αὖ- 
αὐδοϊέοη (ἃ Τηι. ἃ, θ.)}, ὕηπροηιαο]ι 
αι. 

Ὀϊ-τθάϊα]αη, ηι. Α466., Μίον ηνλδθη, 
ἐγασμέοη, γἵησθηι. 

τα ϊ ἢ - ἀυθάϊα͵αῃ., τι. 1). ηυέανδοίίθη. 

{μαίτἢ- υθάϊἀ]η, τι. «44. δἴνιο Ζοὶξ ἀπΥ οι 
αὐϑοϊέθη. 

δὶ, Λ Δ. Εγῦο, Εὐδίομα, Εγδιμοῖ: 
ΔΙΌ ἰπη8, δΥϑθηι. 

ΔΙῚ - Πα η78,, πὶ. (ιυ. ΕΥδηιομηιον, Ενδθ. 
ΔΥΌ], τὺ. Κιυ. ἀοΥ ΕΥδο: ἃ. σϑίυίμδη, 67- 

θη. 
θ8- ΔΥῸ), ηι. Κιυ. Μρέονϑ . νἱΐδῃ. 

δ], τὖ. (ιυ. Εγδίν : ἃ. νϑάτιηδῃ, ον θη. 
Δι μνδΖπᾶ, τὖ. {{. Ῥύγοϊΐ, αἰο[οῖιο 3. 
ΔΙ7 8, αοζογη, ρἤδσοη. 
ΔΎ ἃ, τὐ. {({. Κα[ίοη. 
ΔΙκδροὶ]α 5, ηι. ({. Εγζοησοῖ. (. ἃρ- 

σἰαβ. Κυὶ. αὐκ-ῖρραβ, ἐδ {γ- ὐκὸβ πὰ 
ΔΙῚ [Ὁ- ἀΥΚαΒ. 

ΔΥδμ αίτύθὶ, ιὐ. (υ. Βαγηι- 
μογσίσκεϊέ. ἔνα, 

Δι δ ἢ δίγύϊ 8, τύ. μιν. Μ|έ- Ο 
ἰοίάθηι, Βαγηιμενζίρ  οτέ. ἔπ: 

ΔΑΥΙΔ 1135, δαγηιΠοΥ Ζῖς. 
Δτα ἀϊὸ, τὖ. μιυ. Βαγηιπονζίσζοϊέ, ἤ71{- 

ἰοϊαί, Αἰπιοίεη. [6.. 7. 
ΔΥ τα ἃ π, δγραγηιθη [ἰοἢ, δοηυϊ οί θη . [ 
ΔΥΙῚ5, αγηῖϊ, οἰδεῖ, ῥοηυ ἰοϊἰδηδιυογέλ . 

διτηῦίία. Κσί. Π 4115, πη] 5, α5- Πότ. 
ΔΙ Δ δἰγίβ, δαυηοΥ 21Ω. 
Δττλδ ἢ ίτίοὶ, τὐ. (τυ. Βαγηαον Ζι ἰοτί. 
Διτηδῃδίγε μα, ιτὐ. ({. Βαγηιπεγὶγ κοϊέ, 

Μεεϊοϊάφη. 
ΔΥΤΏΔΏ, ὅτ. «466. δοηνἰοίάοη, {6 ἢ} οΥθαΥ-- 

γιθη. Υχσί. Ὁ] Π74π, Ἰηξοί δ. 
σ8-δυηδῃ, πὶ. 466. {10}. οΥ δαγηιθοι. 

δυτηάϊὸ,, τυ. (ιυ. Βαγγιπονίσλοϊέ, Ενδαγ- 
γιθη, ΜηΠιιοίάθη, Αἰγιοίθη - 8. ἰάυ͵ δ, 
ἃ. δἰθδη. 

ΔΥΤΊ 5, ἤι. {{. (ΟΥ̓ ΑΥ̓ηὶ : 88, ΔΥΤΑΪΠ5 ηἷ- 
ΤΉ8, απ αἷθ ΑΥ̓πιθ τ θ)ηϊθηι. 

ΔΙ ΘΟ 8, ΔΓΠΪ5, {ΟΠΟΥ, σειυῖ(8. 
ΔΥΠΪθἃ, Μιοϊιον:, φειυῖ5. 

διδιηδύϑδ, ἀρώματα. 

διν͵ὸ, υϑγσεῦθη8, οἤγιθ Ογεα, εἰηιοη [ἔ, 
ὠποηίφοϊ αοῖ. 

δ΄δη 85; τὖὉ. ί. Αδγηαίε, Αογηάίογοῖϊά, 
«Αογηαέοχοῖί, ϑοηιμιοΥ. (5. ΔΒ} 6 15. 
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Αἰ] ακνδίτη ἃ 5, πὶ. (0. Εἰ οϊηνλθ(γι- 
“Μοὶη): Δ ἀ. 7. 

ἃ. [11.5, ηι. ({. Εἰ 61, Ἐβοϊίηη. 
“διαὶ ταίπια, γι. {{. Εἰ εϊηνι εἰ [οΐη, (ς. 

2) 
8.5} 618, ἤι, ({. Κηθομέ, Μ|ὶοιμίϊησ. 8. 

Δ 8. 
αἰΓἀτ]ὰ5, ἀσσάριον, 8[{6γ. 
ἃ Γὑἀύμ5, (. Ῥγαλυλοῖέ, Οϑιυϊ ϑοϊέ. 
ἃ [Ὁ 5, πὶ. ({. «41, Ζιυεῖφ. 
αὖ, τι. Ὁ). δεὶ (πρὸς, παρὰ, ἐπὶ τι. 4εο. : 

γίδπ, [Ἰἰδη δέο.; Ζὺ (πρὸς τι. 4.) : 
ὀηίρσδα, Κυϊτηδη ; υὐοὴ (παρὰ γι. ((. ων. 
ἀπὸ): σϑῃίπιδη, δηἀηίπηδη, ρϑίδί νυ δῃ 
θίος.; δοῖ, ωγυΐθν, ν. ἃ. Ζοῖξ (ἐπὶ ηι. 6. 
ῳ. συϊθοῖ. ἴθ. αὖ οζιέ.); πὶ. 4. 6. 
6,9:1. 2.31. ΜῸ 2 Ὁ, 1. ἡϑὲταᾶα ἀὲ. 8. 

αὖ Τρ, αὐἀό., ργορίηφινα 6{{. 
Ζει αηπιηιθη οἰ σισθ . 1) αἰ-ἀμπρἼδη, 
-Ὀδίτδμ, - θα τίη, -ἀταἴδῃ,, - λυ] δηι, 
-τραρσρᾶηῃ, -οΊρδη, -παῦδη, -Βδδῃ, 
-δῆδη., -άϊέαη., -Καηηδη,, -]ρΊδη, 
-ἰαύϊῃῦη,, -ἰρᾶη, -δῆν)δη, -ὨἸΠΊ8 ἢ, 
-τἰηηδη, -[ἀἰγδη, -[ἰΐδη., -[Πδγρ͵8η, 
-[[ἀπάδη, -[ξοίρϑη,, -ὑὀκδη,, -Τϊἴδη, 

-ἰὰηδη, -σδίγρϑῃ,, -υ]ν)8η, -υδηάἾ8ῃ, 
-υἱίδη., -νὸρίδη ; αὐ- συ ίδῃ ; ἴπη- 
αὐθαίγαη, -ὐραρρᾶη, -δὐαῃδη ; ἀὰ- 
αὐράρσδῃ, - δὐγ 81), -ὐπῖνϑη : πι5- δύ- 
Ὀαίγδῃ ; 2) δὐ-δίμηὶ, -σᾶρρβ, -υἱξάϊηβ ; 
9) απ-δέρϑῃύβ. 

αὐ-αὐππηὶ, (. {. “αν. [. δ μη5. 
αὐ-ἀπὺπρ͵]ϑδῃ, ὑοῦ ἀτισόη Κῃγθη, φϑῖφσοη 

((κ τ. οὔηθ [1|κ), ον ο θέμε. 
αὐ-θδαίτδπ, ὑγίηφοη, ἀαγδυγῖησ θη. 
ἵπη- δὐθαίγϑῃ, μἰηθιγιέν ρθη. 
πι5-δἰθαίγδηῃ,, πολ αιδδγίησθη χὶν “Ζογηιαηά. 

αὐ -Ὀείτπύ͵7 8πη, οἤοπθαγθη. ἃ 

αὐ-ἀτίαΓ8π, Ζιωξαίίον,, ξαζίφη. 
αὐ- ἔν) ᾶπ, αηγαδνόν (απ 8 Παηᾶ). 
δύ-ραρρδῃ, λεγζεσθἤση,, ξοηιηιθη. 
ἀπ-δίρραῃ, λῖπζιρο]θη. 
Ἰηπ-αύρασρσδῃ, πῆηδίηνδ]θΉ. 
πη-αἰρδῃύβ, μπζωσείσίϊοῆ. 
Ἰηπη-δίρδῃίβ 
αὐτραρρβ, ηι. {({. Ζιισαηρ. 
δύ-σδμύβ: Λ ἀ. νυ. 
αὐ -ρδατδίμ 7) 8π, εὐἱσαθν σογϑοἠέ ἡια- 

οἶθη,, υυἱοάογ πον [6 ἰἰθηι. 
αὐ-αίθδπ, ογάποη, αἀπφοθη, εἰδον- 

σεϑθη. 
ἃ Ὁ ἢ ἔπ αἰμίμαπ. .(5. 1}. 
δύ-Βαθδπῃ, απΠαϊέση; [1κ, (ίοΐ θηΐ- 

Ππαϊζέθη. 
αὐ- δαί δ, μογαδμόδοη, που αϑηθϊηηθη. 
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αὐ τ- ἢ Δ δ, λεγαθηᾶησθη, τυὐἱοάογνία [δη. 
αὐ-ς-ἢ ἀϊύδπ, λογυδοίγιζοη, ἤθγ συγ ζθη. 
ἃ ὁ ἢ 5 (ΞΞ αέγιιθ, αἸῦβ, ἔτος), τι. (1. 

Ψαΐν (6. 4, 10). 
αὐτϑ πὶ, (᾿ ((. Ψαῖν (ὦ. 18, 18). 

8 Ὁ} 81 ἴῃ ἴτὰ-δἰ͵δη, υογαέσοη, υϑγ ἃ ἐἐ6 γ᾽. 
5. Ἰύδῃ. 

αὐ-Καπηδϑη, Ζιογζθηηθη, Ζισ [θ᾿ θΉ, 
σοιυα γ θην. 

αὐ -Ἰὰρ΄ϑδπ, ἰόσθη, αὐ ες δι, απ είσθη, 
απηἰοσθη ἀοϊά), τὐθγζόνι.: Δ] ρἼδη ἔαύτ, 
ψογίοσθι. 

αὐ-Ἰαίύμῶῦπ, ἰαάοφη, οἰμυϊακθη, δόγι7έηι. 
αὐ -Τἰραπ, υονίϊοσοη, υογπαπάθη [οΐη. 
αὐ - ἢ ὃ ἢ νυῇ]ῇ δῃ (ΠΚ), μολι πιὰ ΥΉ. 
δι - ἢ ΠῚ ἃ Π, ΑἸ 6ΠηϊθΉι. 
αὐ-τἰππηδη, λϊησίαν ἤθη. 
ἀὰ- Δ] Πη 8}, ᾿ἀὐγισευγθιμηθηη. 

αἰ ον ἢ (. 6. ω. «420.}), αὐ Ετ- 
τὐα8 (ἤθη, αοπίθπ, οἢ οὐ Εζινας 
μιὰέθη. 

αὖ -[δὐ͵δη, οηέσεφοηϑδέζθη, θγιφερθη- 
φοῦδθη. 

αὖὺ-[ὩΔΥΡ͵8Π, πασθη. 
αὐ -Γπἰνϑδη ἴπ ἀπ-δίίηϊναη., αἸ ΠΥ ΘΉ, 

ἰάθη. 
αὐ - [δὴ ἄδη, ἀαδοὶ Ποΐθη, Ζιισόσθη 

“εἴη. 
αὐ -Γοῖρδη, Πλοῦζι-, Ππεγαῦ εἰσθη : 

ἀδ]αίῃ. 
αὐὐα, πηι. μι. Ταίογ, Ῥογυαίογ, ον αῆγ. 
αὐ - ἐδ κδ8ῃ, αηγίδμγοη, δογὶ θη. 

αὐ- ὉΠ 1π08, λογιυφιὶθἤθη. 
αὐ -ὑϊα 8, Ππεογζωζάηγοη,, πενοῖηζιἢ- 

γόη, ὀγίηφθη : ἀ Δ] ἢ. 
ἴηη- δύίαΠδῃ., ἠϊηοῖη [ γ θΉ. 

δύ -νδίγρϑδῃ, τὐ6Υ7θη. 
αὐ -τδὶν͵δη, ἀαγαι ιυαϊΐσθη. ,5. νι] νδη. 
αὐ-νδηά͵]δη, Ζιιθπάση: [(Ἰκ ἔχ, 

χεγίλο θυ θΉ. 
αὐ-νἱἋαπ, σοφεηπιυαγίο, (αὶ [οίη. 
αὐ-γιθάϊπ, τ. ({. Ῥ α]" δ). 
αὐ-γὸρἼϑδη, λεγζι-, ΠοΥδούνυ θη. 
ἀπά, Ουΐ, Βοιές, ϑοπαίς. 1)ανοη αἷθ ἤ'. 

ἀυ ἀδρεὶ, τυ. Λὺ. ϑεοίιρ κεῖ. 
ἀυάδαρ)Ίδῃ, σίββολίϊλοῖ,, Γερο ργοὶ θη. 
ἄπάαἀδερ5, σίὠμεοκίϊοι,, σἰδοϊ (οἰ, (οἰρ. 
ἄπ ἀδμα  ύ5, μοίϊγ, δεσηπααϊσε (Δ [{ἀ1}. 
ἀπίιεὸο, υἱοϊϊοϊομέ, φδέιυα, τυοΐὶ, αἰζογν- 

αἀδησϑ; οἱ ἀαϊι, οὐ θέιυα; πῖα ἀπ[ιο, 
οὗ (ηϊομε) θέιυα; ἴθαϊὶ εν. αἰθάϊ ἀυειὸο. 

ἀυπρδάαεδύτο, ὦν. (ὺυ. θη ον. 
ἀπ σ᾽) 8πη, ὑοῦ «ἀὐσθη ζιμγθη, χοῖροι. 
ἀπρ])ὸ, ' ἀἁυρὸ. 
ἀπρὸ, (᾿ Λυ. Ατ|6: ἴῃ ἀπρδτηῃ [Καϊκιηδη. 

αὐἰ- ἤδη --- δύτί3. 

ἀαρα-ἀδύτνο, τυ. Κιυ. Τ γι [{6γ. 
δηα-ἄυρὶ, (' Λ. Δηρσογίομέ, ΑἸ. 8. 

διηανδίσίῃι, δηἀδυ]θὶΖη5. 
δηα-ἀπρίὶθα, ἐπ᾽ 5 ἀησεἠίοπέ, οἤέη, 7γ6ὲ- 

ηιέμῖσ. Κοί. [κ᾿ Καηέμαθδ. 
δπά-ἀπρ]ὸ,. οἤέη, 7γεὶ. 
ἄπρ)]απ, ὑοὐ «Ατσοη Κὰγθη,, φοῖσθη. 
αὐ-ἀπρἼ]δη, σοῖσοη; {ἸΚ, Λίοἢ χοίφθη, ὁγ- 

εμοίηθη; διάπριιηβ ναίσίμδῃ., ἃ. 
γ᾽ Δ. 

αὐ πμ͵]ὸ ἀπ5, πηι. .{. Π,ἄγηιοι, ΑΔ απᾶ. 
9: ἄ. ἡ 

8 ὁ Η] ὃ π, ἰάγηιθη,, {6 ἤγθέθτι. 
αὐ] ἀπ5, τι. (έ, Πιγηιθη,, Αγ αηά. 

αὐ τὰ 1{{. Ὶ : 
αὐ λεὺ! δά πν 
δι ὁ ἢ π 5, ηι. ({. Οὔτ. 
8 τ ἢ 5 ἃ, τι. βιυυ- (αὐ μ5᾽ πὸ} τ. δύῃιβιβ, γι. 

“. Οεπε, Κἰπά. 
οἰ ΠΕ Ὁ 5. ἡ: α. ὦ: 
δ ὦ πὰ πὰ ἃ, ογμαδθη, μοςσῆ, μόδον. 

δύ ματα [5 (τι. δύ Ὑα1 {5}, ἀδΥ πὸοἢ 6; 
8. σαα]δ (ε. ραα]δηδ), 467 πο] Ῥυγῖ6- 
ΜΟΥ ΞΞ ἃ. υϑὶβᾶ. 

δύ ὃ, ἀα8 ΗδοΠ 6, δρτέσα. 
ἄπκ (,{6ὲ8 παοῖ, ἀθηὶ ον [(θγι οαοΥ ηιθ ἢ 6- 

γϑη σι αηνηιοησ ο γίσοη, Ἡογέθγν 68 
Θαΐζοξδ. 2. Β. Ὀδιϊπὸ {Ὁ ἀπ ; πὶ νϑίμῦ 
ἄυκ; (ολν [είέθη ἔπι ᾿Αηζαηρο ἄ:.5.). 
ἄφηη (γὰρ), μη, ατοῆ, (χαὶ) : ἄυϊκ 
(μὲν)... τ (δὲ) οαδν ἔμδῃ (δὲ). 
8 ἄυκ (σαὶ γὰρ), ἄχπκ 78} (δὲ χαὶ), 

{μαπ ἄὰκ (δὲ), ἄσκ ταί μέϊ (γὰρ). 
ἄπκ απ (ἀϊάμ!), πιδῆγθηι, (ιοΐ πιθ ἢ θη 

(δζ. ΙΥ, 11). Υσὶ. ἐποϊμαη. 
σ8-ἄσκϑηῃ, σιυπεἠηιοη,υοῖ ξοηνηιθη τυϑΥ θη. 
δ ηδ- ἀσκαῃ., ἢι. δηϑ Α4460., ᾿ἰηζιζάσθη; 

7ογἱγαδγθη. 
Ὀϊ-ἄμκαπ, ἠϊγσιχάρθη, ύπζι θέφθη, πο}, 

ἄαξι φοδθη. 
Ὀϊ- ἀπκηδη, νϑγηιθῆνέ τὐϑγ θη, [οἶ, πιο ἢ- 

γθηι, Ζιιηθἠηλθηι. 
ἀπκηδῃ, μίο ἢ πιθ"θηι, φιρηθἤηιθη, ἀαγσό- 

ὀγασῆέ τὐϑγάθγι. 
ἀπυκη δὴ: (᾿ α. υ. 
αύγτ αὶ (-Ἰὸ 1), τυ. Δ. Ογταῦ, Θγαθδηιαΐ. 
αύτνδ]ἱ,  (. Θοπιυοὶ ειοῆ. 
αύτκοὶβ, πηι. {{- Κι, Θοπίαμοῖ. Υόσί. 

ὈΔ]ρ5. 
δύτνει-σαταβ, τι, (0: 

Αγαικίς αὐ έφηι. 
δύ τυ}, πηι. (ἂν. Ἡγιγσσ γέμον, ῬΠαηΖΟΥ. 
αύγχύβ, τὖ. ({. Κγαιέ, ἩγμΥΖ, «᾿Πωμζθ. 

5. ναύγἐβ. 
αὐτγιϊ- σατάβ, πὶ. ,{. Ἡγωγ:σανίθν,, Θ᾽ αὐζθη. 

Ῥω Ζραγίθη, 



ἀυ[ὁ ---- Βαίτρ. 

αὐτε]α, οι. ἕν. Ἡγωγεσάνέηονυ., ῬηαηζοΥ, 
Ἡ ηζοΥ. 

ἀπΓὃ, Δ μυ. Οἷγ. δ. ἈΠ] Γατηδ, τε. μά 5781. 
ἀανπὶάδ, υὑ' ((. Οεα6, γα [6: (. ἃ. 7. 
ἀπ ἢ (1) 5. δά, τυΐλγέ, εὐ μοι δαν, ὑον- 

ἰα [θη 
ἀπίῃῖάα,, εὐ. ((. Οφάο, Εἰηδάᾶο, ὙΓ6. 

δυδύμὶ, (( .“. ϑοβμβααζμοογάθ. 5. ἃ. ἡ. 
ἃνΐ. 

8 1, εὖ. ({. ϑολαα). 
ἀν, Λ' (. Θομααγἠίαϊ!. 
δυὸίῃὶ, Δ ((. Θυμααγμοογαάο. 
αὐτὰ ἃ (-ὰ08}, Δ μ. απ, Οναάο. 

(Κ΄. Ἰϊα ἢ. 
ἀνα η, ἀαηζοη, ργοίθη, ἰοῦ. 

δυϊΓ!σ, Λ (. ϑοδααΐαϊί,. ,5. ἃνὶ. 
αὺῦ, τὖ. (υ. αὐ βηνιέίογ. 
ἃζδύδθδ: 
διφϑέε:: | 7} 
ἃ 2 ὃ 5, Ἰοϊεπέ, εγἰγαρ[οῆ. 
αχδεϊσὸ (αι ἱϊσὸ Ἴεὲ. 10, 25), ἰοϊοπέον,. 
ἀφδίδθα, ἰοίοἠέ, σόν (2 Ο. 11, 19). 
αζδίϊ, Ποϊομεϊσ κοὶέ, ΑνηηδΠυἰοξ μοὶ, Κγογ- 

σηϊίσοη (1 Τηι. ὅ, 6). 
ὃ τ ρὸ, ιν. μὺ. Α{οἢ6. 
ΔΖΥΓΤΠῈΒ. ἤ}. ὑθ  τι6γ 68 ΒΥγοαὶ : αγτηὰ, 

τῶν ἀζύμων (Με. 14, 12). 

Β. 

δ: ,.8ᾶϊ. 
θδάϊ, ᾿᾿ Δ. Βοέξθ: ἅμ, θδάδιαι θίγῃ. 
θᾶ ρα 5, ἤν. {{. Βαιλήη. Υσί. ἰτὶα. 
δ]όνδ- θαρτηβ, Οεοἰδαιηι: σὺ α5, νυ] Π 615. 
θαίτα-θάρτηβ, ἤ͵ανιίδοονδαιίηι. 

ΡΘ κα -θάρτηβ, αϊηιδανίηι. 
[ΔΚ Κα-θᾶρτηβ, ἤοῖσοηαλτιη. 
ΒΔΕ (νου θᾶρϑη 7 θακϑῃ  Ῥδῆδηῃ 7) ἐη, 
δηἀ- ΒΔ ΐβ, τι. ,{. «ἀπιέβαϊοηον (7. ὅ, 45), 

Τῖοηον (ὑπερέτης). ΚϊγοΠαϊθηον 
(διάκονος, λειτουργὸς). 8. ἐπϊατηᾶ- 
θα.5, Πῖα5, [Κ4]Κ5. 

Δαρδμΐ, Λ' Λ(. Τλθη, Απι (διακονία, 
λειτουργία). : 

δΔιηαρδμίϊαπ,, αἴδηθι, [οὶ έθιυ, δε ον θην, 
ἀαγγοίομθη. γί. {πῖνϑῃ. 

Ὁάϊ, ηι. θὰ ((, δοίάδ: 1). Ὀάϊπι, 4. θ815. 
,5. ὑνάϊ. 

Ῥαϊοίηβ, δοίαθ: (Ἕ΄. Ὀα)δίμὸ, 0. Ραϊ]ὸ- 
{πὰ 1. 

Ὀάϊ" 3 ,8. Ράμδη. 
Ὁ ἀϊ4, ὀγιυαγίοίθ. (. θοϊάδῃ. 
θάϊ 4 7 84π, ἀγάπφοη, ὐτἠίσοη. 85. ὈθΙάδη. 
ν ἀϊτι τ: Λ Βάϊ. 
Βδίτγϑη (θαι, θόσαμη, θαύτδῃβ) ηι. «46ο. 
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1) ἐγνασόη, 7θηιαηα, δέιυαδ: ἈΚΥδα 
Ῥαΐίταῃ. (χαρποφορεῖν); 2) ἐγασθη, 
φεδάγθη : Ὀαΐταπ θᾶ τηᾶ. 
η- θα μ5, ηΐολέ ἐγαφοηᾶ. 
ἀ- θα γα πα οὶ, πολέ σοϑάγοηα. 

ἀπ -θαύγδη5, ἐσ ϑουθη,, τη θεέ. 

σἃ-θαίτδη, νεγσίοϊοἤθόη; σοδάγϑη, ζΖϑι θη. 

γί. Βύδῃ. 
αὐ-θαΐίτδη, ἀανδυίησοη, ὀυίησθη. 
ἱππ- αὐθαίγϑη, λἱηδίηγ αὐ θη. 
ἀϑ-δὐθαίγδῃ, λὴπαιδίγασοη, μογατϑδγίη- 

σόη. 
ἔγα- θαίγδῃ, ον ἐγασθη, υϑγίγασοη, σϑιυας}- 

“δὴ [οίη. 
ἐπαῖτη- θαίταμ, πύη ιν" ΠΥ αφθΉ. 
πἀ5-θαΐίτδμ, λήπαι8-, μεγυογίγασθη, ογγα- 

φόῃ; πογυουδυῖη θη; αἸϑΥ 1 76Ήι. 
αὐ-θαίταῃ, ᾿ϊηατιβέγ αὐ θη. 
Ῥδιῃ, (. ({. 4α8 Κὐπά. 5. ἃ. 
Ῥόγαβοίβ, τι. ({. (6 ΠγΖα 1), Δ οἰἐθΥΉ. 
Ῥατῖβ, ΚΛ. Οον 6. ,8. δ Ζθίη5. 
Ῥαύν (2. Βδύμ11) . Ὧι. {{. ἀἄδΥ αοϑδογηδ. 

5. θᾶ. ᾿ 
ἀϊπα-αύν, ἀ6᾽ ΕἸησεθδογΉ6. 
ἔγατηα-Ὀδύν, ἀον ΕΥ̓ θοΥγΉ6. 

ρα-θαύτβ, τι. ί. Τουσηάρθη. σοηιθῖη- 
 οπμαγεεηο58 αὶ, Θεθηιαιδ. 

σα- θαύτ) θα, ηὐϊέ Ἰγογονῖλρθηι, τυϊέ Γαι, 
φόγη, 7γοτιυϊ ς. 

σἂ-αύγοίμυβ, τι. .{. Ζτυέ, νσδέζθη, 
γουσηϊσοτ. 

σα-θαύγ, (. ὅ. ἀας Ζε απιπιεηοδγαοῆέο, 
Θαπιρυζενισ, ϑέθιθν, Βεοϊένγαρ. 

ΡῬαύτοι: 7: - ἐγ τνν 
Βαύτγιποὶ, τυ. ἕυ. Βάγαο, Πα. 
σα-θαύτνι 5, εὐ. Λ(. 1) αδϑεγέ: Ὀδτπὸ β.., 

Κιμπαογσοδάνοη,, Κἰπαογζοιισης (1 
Τῆι. ἃ, 15.), πιὸὶ σαθαύγιῃάϊβ, 66- 
δωγίδέασ (Με. θ, 21.); 2) Θοδυωνέδ- 
ογέ, Ῥαίογίαηα, Οεογομίοοδε (. ἴα- 
ἀτοίη) ; ας Μ|είσοδονηο (φύσις). 

σαραύτνιηϊ-γαύτα, Δ Δ. Οδ ομἰθοέ8- 
γεσὶ[ίογ. 

Βεαίτγρδαϊαοὶ, τὉ. (υ., δουσῖσο αοφθηά. 
5.Ὁ. 

Βεαίτρδπ (δατρ, Ὀδύτραπι, θαύτρϑη85), 
μι. 10.. δογσοη, {οι έζοη, ογηαϊέθη, 
δοιυαΐγόη, δοιυαολιθη. 

σα-θαίγσδῃη, πηι. .1). δογφϑν, ον ιαἰέθη. 
θδίτρ 5. ἢν. {{.- ἄδν δουσοηᾶθ ΒεοΥρ. 
Βαίγρδηβ, δευσιοθέ. 
Βδίγραμοὶ, τὐ. (μι. δογσῖσο ασσοηά, 66- 

δῖγσο. Υχὶ. ἴαίγραμί, 
Ῥαύτρβ, τὐ. ({- αἴθ πρηηιαμογέθ ϑέαδξέ, 

Βινρ, Εἰμιυοθηον οπαζέ. 
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Ῥαύτρε-νδάἀάϊα5, Θέασέηναιιον. 
θαύγρ]α, τι. ἤη. Βένσον, Μ|Ιίϑίγσον; 

σδ-θαύγρ]α, ηι. ῥρι. Μτδᾶγσον. 
1 -δαύγροίπβ, τὐ. Λέ. {πυγγϊοαϊσιη, Β6- 

7}ο σις, Γιασογ. 
Ῥδίσμύδθδ, αδιίε οἷ, [ἰ0 6. πογγιίοῆ. 

5. Ὀδίτηΐβ. 
θδίτμθθὶ, τὐ. μιν. ἀα8 Εν (ο]ιοϊηόηαο, 

Οεονεϊοῖι6, γον ιν σινις. 5. θα τ. 
θδίτῃ 7 8π, οβοηλιωπαϊρ πιαοῆόη,, οβἕθη- 

δαγόη. 8. α. 7. 
θίγῃ ύ5, λοῖϊ, [ομέ, ἀφιεζίοῖι, οῇοη- 

δαν: Ὁ. γαίτίμδη, οἠέεηδαν ιὑδλάθη. 
Μοὶ. [νκαηθη5. Ῥδίσηῦ ἐπαίθὶ, δῆλον 
ὅτι, βίη ἀπιδῖο. 

θα γα θα, λεἰΐ, ἰϊοπί, σ᾽ άπ ζονια,, μον τίσ, 
»γὰαολέϊσ. 

Βαίτηἰοὶ, εὐ. μιν. Ποῖα, ΚΙανποὶε, Οἔοη- 
δαγιης, ΤΥ ὐγιαϊσιησ. 

σ8-θαίτηὐοὶ Ὁ .5. σδθδίγη βίη 5, 
Ῥαίγηαπ, οὔοηδαγθη. 
58-αίγῃ 7 8π, ἀδιέϊοῖ, οἤόηδαν, [ἰοΠέ- 

δαν πιασἤθη, οἤοηθαγθη; ἰδιισἤέση; 
ἦι ᾿αγ. δεξαπηέ ἐὐϑγα θη. 

Βδθαίτηἐθῖπβ, οὐ. (ἡ. Οβοηπδαγιφ, Εν- 
ο]ιοϊηινης. 

αὐ- θα τ απ, οὔογιδαγθηι. 
Ὁ ἀϊε, ὀΐβ.: νοῃ Ὀοϊέδη. 
Ὁ ὁ 16} (θάϊ4), ογιυαγέθίε : (, εἰ άδη. 
Ὁ ἀϊέτγδθδ, ὀ[έέογίτοῇ,. 
Ὁ ἀϊέτοὶ, εὐ. Κι. Βι{ογβοῖέ. (5. ἃ. Ἢ: 

Ὁ ἀϊογ 5, δὲξέογΥ, (οἤαγξ. Ὁ. νἱδῃ. 4, 
Ῥάϊέγανα,, δὲξέογοῖ. [θεἰέδη. 
Ῥάϊέτοὶ, ἐὐ. μιυ. Βιξίονζοῖέ. 
δ᾽ Ὁ}.5, δοῖαδ: (. Ὀάϊ. 
4155, ηι. Μὲ. (ΜόῆνΖ. θΔ]165 615): Βαῖρ, 

Θοπίαμοι. Γ ϊ. αὐτὶεῖβ. 
ταδί! -θ81ρ5, Βγοάμαιοξ, ϑροί(οαοξ, Κοὶ[6- 

ἐα[οἢ6. 
δ ]5αρρδ, . ἢΔ]5. 
Ὀδ4]Γ8 πη. Λ ,. Βαϊγαηι (μύρον). 
θΔΙΌΠΑΡ 8, 7ηοϊηιλίἠἶσον Ποῖ (6. 
ΔΙ 61, τὐ. (ἔυ. Ζιωυονῇ ἠέ, Μωΐῃ, 

γοϊηνμίῃ. 
4]. 1} 8π, ογζίμηθη, ἐὐασόη. 8. α. 7. 
4]. 5, ἔαργεν, κδη. (σογηπαπά. ποδὶ- 

ἰϊέα8Θ Βαϊεπαγηηι, φωὶ ἀιάκνηι οὗ 
αμααοίαηι υἱνένζινην, [ὈΔ]1Π8. ἐ. 6. αἩ- 
α΄αῳ} ποηιθη, ἐμέθυ' ἤμοβ ἀσοθροναηΐ.) 

θΔ4]0Π808, ζΐδην, αγδὴ ((, 7γοἱηιιλ ἐν - τὸ ἃ- 
78}, σαύδυῃ]δη. 

θΔΙ μοὶ, εὐ. Λὺ. ἈΠ νυη δέ, Τῆιον ΓΟ ἢγΟσ ΦῊ.- 
μοῖέ, Μωΐῃ, Εγοϊηνμἐηὶρ ποῖ. 

ὑπγδί8- ὈΔΙΠθὶ, Ζγδοϊἤοὶς ην διίγοὶέ, 
Θενοϊέζε [ἐ. 

θαίτέαρθα ---- ΔΙ. 

Ὁ5-ὈΑΠΠ6Ὶ, Εγαγοί ίιηγ,, αἀγοῖ 6 Βε- 
παινιρίινηφ, ϑεμισφαηξ. 

ὈΑἸ 7 απ, γκαἤηθη,, ζιϊη, (οἴη, ἐἰὐασθη, 
θἱηγδέθη. 

ὈδΙνὰ-νδίθὶ, ιν, μυ. βοϑἢοὶί. 4. 
θ8}1ν 8. 

θΔΙνθίη 8, υὐ. (. μαΐ, ϑέγαζο. 5. ἃ. 7. 
θ4]ν, δ π, φιάϊζοη, ρίασοη. «5. ἃ. 7. 
θ84}1ν5, εἰδοῖ, δὸς (θα1ν, ἀα8 [7εδεῖ). 
Ὀα]γ-νὸ[δἱ, αὐ. ιυ. Βοεΐεῖί. ,5.. υἱίδῃ. 

ὈΔΙν͵)8η, τι. 1). φιναΐοη, ρίαφθη. 
ῬΑ] νοίπβ, τ. (ἡ. Θιαΐ, ϑέναζε. 

Ῥδηά, ῥαπα. ,μ5. ὈΙπάδῃ. 

θῶ αϊ, τὐ. (. Βαπά, ει οῖ. 5. Ὀϊηάδη. 
θδ8π4α78, πηι. Λιυ. (οΥ Οοδινπάδηθ, 66- 

7αησόηθ. 5. Ὀϊπάδῃ. 
θδηάνα, ιὖ. Μί. Ζοϊοίθη. (5. Ὀϊπάδηῃ. 
ρΡαπάν)δη, ἄμγο Ζεϊεθμοη πιπα οὐδ 

21: νον [ἤθη σοῦθη, δοχοῖοθηθη,, ατ- 

αδινΐέοη. 5. Ὀϊπάδῃ. 
θδπάνο, τὖ. (. Ζεϊοίθη. 8. Ὀϊπάδῃ. 
811 (-͵8), τν. (ἱ. Θεμίασ, Ῥζωπαο : Ὀδη]ὺ 

ἔμ}15., υοἱἑ Ἡριωνάφη., υϑγιυινμιαοέ. ΓΟ]. 
συ υΐη]. 

δ δ: Λ :θάϊ, 
δὴ Γ{5, ηἱ. ({. (72. Ὀδηβίοὶβ), ϑοληθαιν. 

5. Ὀἰπάδη. 
ΔΓ, ἔγμρ : Γ᾿, Ὀϑύγϑῃ. 
θΔΥΡ τα 5, βάρβαρος, Νολέσνιοοῇθο. 
ΒΔ Υ15. (Ὁ δ  [{6- 
ὈΔΙΙΖοίη5, σου [θη - Ὠ]ά 105. 
ΔΎ τη 5, πὶ. ((. (θΔΥτη 615), ϑοῆο ε, Βιυιζθη. 
θδτπ, (' ({. Κὐπα - θατηὸ θᾶγπηδ, Κϊηπα68ε- 

λϊπάον ; θυμὸ σαρδύτεηβ. Ὀδυπδ θ81- 
ΓΤ}, Ὁ. [δα]. 4,5. ἔγα [{5. 

ὈΔΥΠΙὸ, Δ υ. Κἰπαϊοῖη,, [οδ68 Κὐρηά. 
Αγ Κ5, ἀμ ο ἢ, : Ὁ. νυ] δ. 

ῬΔΥΠΙ[Κοὶ, εὐ. κυ. κπαλ ε Το έν, ἸΚῦω- 
αἰ οΠποῖέ, Κὶπαογοὶ. 

ὈΔΥμΚὶ, Δ Δ. Κἰπαποΐξ. 
ὉΠ- ὈΔΥΠ8}15, ἀϊηαογῖοξ. 
θΔΥπα Ἴδη Ὁ 5. θΔΥ 578}. 
ΔΙ ΔῊ 5, ἡ Κὐηάογη, υϑγ ἤθη. 5. 

ὈΔΙ1Ὶ. 
Ῥδτϊ1ὸ, ΛΔ (υ. Κὐπαϊοῖη. ,8. θδγη. 
ὈΔΥΒΙΓ[Κοὶ, τὐὉ. μὺ. Κιραὶ  ῃῆοὶέ.. 8. 

δ. 
ὈΔΙΥΒΙΓΚΙ, Δ Ἱ. Κὐμδαδλοὶξ. 5. ὕδξα. 
ῬΔΥΒΙΓ[Κ 5, ἀϊηαϊὶ(οἶ. 8. θᾶσῃ. 
3: π 555) 8 5 0}: 7. 
ὈΔΙαππ͵δπ, ζἀιπαϊοῦ οἤγόη (1 Τρι. 

ὅ, 4). ϑοελιυον το ἶ, θαΥπαβ᾽δη. Ὀδγαβηὶ 
τυὴ6 Ια 5η8 ὕ 

ὈΔΙ͂Ι, , (. Βοθγ6. 
νϑῖπδ- 8 1, Ἡγείηδϑογο. 



Ὀαΐδη --- Ὁ]. 

Ὁ ἃ ἐδ ἢ (θέ, δὐύαμι, θαύδ5}), σι, ηὐλίς- 

{ϊ6}) (οἴη. 
Ὀαίβ, σωέ, πὐλί στο}. 
Ὀαΐϊσα, δεοιγον, γουλέφίϊο ον. Ὁ. υἱίδῃ, 

δ ον (ον, [16 τὐιέον [οἰ ἄθΉι. 
Ὀδυ 5, δ ον. 

θαίαπ, δε γονη., γνθνη., τοὐλέφθη. 

σα-θαύπδῃ, Νιέσθη, σίϑἤθη οὐἶον μαῦθθηι. 

δὐΐα, εὐ. (ἡ. Νιικέσοη; Ὁ. [᾿5 ἐάπ͵]δηῃ, {6ἢ 

Νιμέσοη υϑν!επαξεη; νἱΐατι ἀὰ Ὀὐίάϊ, 

γιυέφεη, σιν Νυέσθη, (εἴν. 
δοἐ(7)4π, ηὐδέφζε [εΐρ. 
σα-θο (0})8π, πὰ ἐσθ [οῖνι. 

θδύϊΓ[{δ8, ον Βοερίε: [( Ὀδίδῃ. 
Ὀδύϊ2 8, αοΥ Βε(7676: ((. Ὀδύδῃ. 
θαύμη δη, συεγδοίίεγέ ιὐογάθη, Νέζθη 

μαδονὶ: (,. θαΐδη. 
Ὀδὺ5. σιέ, τὐλέσίϊοῖ.: [. Ὀδίδῃ. 
Ὀδύνίπϑ, φοίῃ. Εἰφογιαηιο (ἴηι σοί. 

Καϊοηαογ). 
άπ 1 8 .(2) : ( θάμϑδη. 
δα άϊπϑβ, ιν. ({. γροϊηηηψ. 48. ἃ. 7. 
Βάπδπη (δάϊπάϊάα, τ. Ὀάϊθὸ 7), δαλτίθυι, 

ιτυοἤηθη; δειυοϊηιθη; Πδδθη ΚΠ θΉ.. 

ρα-θάσδῃ, τὐοΐηθη. δαιθη, τὶ ίθη. 
Βάπάϊηβ,, τὺ. (δ. ΤΡ Ἠγυμς. 

Βάαπά, δοί. ,. Ὀϊαάδη. 
θάπρ, δοσ. 5. Ὀίαρδῃ. 
θάπρ)δπ, γεσεη. Κοΐ. Ὀϊαρδη. 
πϑ8- θάπρἼδη,, πηι. «4. ατιδήορσοι, αὐ. 6 ἢ γ θΉι. 

Βαύπμέεαδ, ζαινζίε. 5. θαρήδῃ. 
θαύπέβ, σόκαι. 8. ΒαρΊδη. 
Ὀδύμεέἐβ, ιν. Κανζιις. (8. θαρήδηῃ. 
θάμα] πη, διάδμοη, δία θη. οη, Ὀΐα]8η. 
αΐ- Βάυ]]Δῃ., ατγδία (ον, αὐ γοδία θη πια- 

σἤφη. 
βῬδύτσ, ΘοϑουύηοΥ. 8. Ὀδίγϑῃ. 
θδάτ, Ζειωηυπιθη- οὐἶδΥ Ζ)ανφοδναοἢέοε 

ἦη ρα-αύγ, Λ' ((. Θέθωθυ εν. σα-Ὀαύγ, 
γι. {{. σϑηιοίν με πα γζεϊολος αἱ, σαθούτ- 
ἦαθα., ηνἱέ [κεὲ, σόν, ρσαρθαύτν)έμα8, 
γι. [{. Ῥογσηίφθη, Πε{{. 85. θαΐτδπ. 

Βδαύτνϑδπηϑβ, ρ8-. σέδογθη. «5. θδίτδῃ. 
ὑΠ- θδύγδηβ,, τ Θ ΟΥ̓ ΘΉ. 
Ὀδάτά, (. (ἡ. Βογέ, Βυοίέ, Ταΐοϊ. 
ἐοὐα-θαύτά, Ζμμ δαηΐ. Κα [6 (6 πϑηλοΐ. 

Βεαύτοϊ: Λ θαύγμοὶ ἐμ Ὀδίγϑη. 
Ὀδύάτρ]),Ίδ: τι. Λυ. Βιέγσον. 5. Ὀδύτρϑβ 

ἔῃ, θαίτρϑη. 
Βδύτρϑπ, τ. {{.- δέεαάέ, Βεινα. 5. θαύτρδη. 
Ῥαύτρε-νααά᾽αβ, νῦν ΑἹ. ϑέασίηναιον. 
Βδύτιπ οὶ, τυ. ἕν. Βώναο. 8. Ὀδίγϑῃ. 
Βδύτυῃ 5, ρ8-, τ0. (ἡ. Οθδιι". δ΄. Ὀδίνϑη. 
σαθαύτιηϊ-ναύτα, Λ (γ. ΟΠ] θο δ σ ογ. 

Ράπέεμ, οί, θηέδοί, σοροΐί: (᾿ Ὀϊαάδῃ. 
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θάπιῃ5, ἑαμδ, Δένηυηι, αἰμηηι, αἀινηι 

(νου ϑ'αἰ2):; Ὁ. ναΐγίμδῃ, τ οπηναοῖ- 
μαζέ τυονάφη (1. 10, 84). Υκὶ. ἀάμ5. 

θδάππι, υὐἷν δαέθη : (,, Ὀϊά͵δῃ. 
Ῥοίά δπη (μάϊά, δίάμπτη, θ᾽ ἀΔ 5), τι. α΄. οΥ- 

«αὐανγ θη, ΟΥ̓ΤΥ̓αΘ ΘΉ. 

σδ-οϊάδη, ηλ. «{. 6} ἐγα( θΉ, αιιϊάονι. 

α5- θοΙάδη, τ. «4. σοαιίαϊῳ ογιυαγίθη, (Γ6- 
αιιϊᾷ παϑόα, Νωομβίοῖε παϑϑη, φαΐ 

ΟΘοαιϊα ἐγαφθη. 
α5-ο Γπ5, τὐ. Βγιυαγένης, Οἰοα μα, Αι8- 

μαγγθη, Παπρφηννέι; ἀ5- ὈΘῚΓΠοῖρ5, σό- 

ανϊάϊσ, ἰανιφηυὶ ες : 50. νἱ απ. 
αι5- θοϊπ5, σεάιωϊαϊφ, ἰαπσην ες. 
α5- θο [η6], τῦ. (υ. Πιαπσηνμί. 

μάϊά]απ,, πηι. «4. δοπμαγγ οι πὐτπῖρ θη, 
αγάησον,, Ζιυϊηθη. 

σα- άϊἀ]δη, τι. «4. πδιπίφθη. 

Ὀἱά͵δπ, απἰίοσοη, διέέθη, ) 
πο ταν ἰυνλοΣ ὑφορ, τ  κὼ ον ἦν 
Ὀίάαρσνδ. ηι. μιυ. οέίϊογ.. 

νοΐ Γπ 5, τ0. γ{6. ὅηι 
ἀ5- ὈΘΙ5π5.. τὖὉ. (ὦ. Υιυαγζιη, 

Τιαπρημμέι. 
α5- Ὀοἰδποῖρβ, ἰαησηνί πᾳ. 
π5-Ὀοἰ5ηοὶ, αὐ. μὐ. Πιαπρφηνυέῇ. 
ΒοῖΓυ, Λ Δ. ϑαιογίεῖσ. δ΄. Ὀθἰΐδη. 
τη- οὶ (μοὶ, τὖ. (ὺ. ἀα8 ΤἸισοίαυονίθ. 5. 

θοἰύδη. 
μοίΓυ͵ 4 π, (μον. δ. θεἰύδῃ. 
τπη- οἰ Γ] ὁἐῃ5, τσ απ ογέ. 

θοἱὺ ἕω δηᾶδ- οῖῦ: (' ὦ. ἡ. 
νεοΐέδαη (άϊν, Ὀἰδαπι, ὈϊΐΔη5), τι. Ἅ46ο. 

δοὴ (ξ6Ή.. 
απᾶ- οιίαπ, ἢν. «4. (ο]οϊέοη,, ἑαἀοίη,, δ6- 

ἀγοΐοα; ὅπ Ραγ. ἐπι υϑγΖιυθὶ  οἴ6γ' 
Πασθ [θϊη. 

δηάα-Ὀοἰῦ, ΑΛ (0. Ταάοῖ. 

μΒάϊειβ, δέέίον, (παν, δοὶ θηά. 
Βάϊέγαθα, δὲέέονἰἐοἢ. 

Βάϊετοὶ, τυ. Βιὲέξογβοϊέ. 

Βαϊ, Λ (. ϑαινογέοῖρ. 
Βοἰ 5, σα εζιον. 
τ π- θ6 [οὶ τυ. υ. ας ἔισοιάιου ἐ θῖν, 

ἄας Τευσοἀμθγέθ. 
ὈΘΙΓ7}84Π|, (ιν ΥΉ. 
σϑ- ΒΟ Γ}8π, {(Ἰ ΘΥΉ. 
ἀπ- θ᾿ [ΕἸ ἢ5., τισι απ ογΥέ. 

ΒόΥα Πι, τὐἷν" ἐγεσοη : {{ Ὀάϊτϑῃ. 
ΒὸταΓςοἷ5, γι. ({. Ῥαΐογ' : ὈΪΓαΒ 5. 
Βὸγιβ] 5, «4οἰ 6 ΥῊ. 
ἱ, 2) πι. 4:6. δγεϊος.: δοὲ, τῆλ, ὦ ἠλ- 

μόν (περὶ πηι. «466.), α΄ (ἐπὶ ηι. Α., 
χατὰ πι. 466.), τῷ (εἰς); χοϊεϊλο ἢ τὸ νὰ 
(περὶὴ ηι. 4ες.), πη πεν ἢ α ἰδ, δέ πη θῊ 

} Βοϊάδη. 
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(ἐν, διὰ ηι. 6), δεὲ (χατὰ γη. 46.), 
μποῦν (ἐπὶ ηι. Θ.); 76 δοὶ Ζαῆίφη 
(χατὰ πηι. 4ε6.); ἐπ Βοφίοϊμθησ αι, 
αῃ (περὶ), παοῇ,, 9.6ηι εἶ [8 (κατὰ γι. 
«4ε..), δεῖ, η (χατὰ πηι. 466.), ἀ δόγ, 
ν οη (περὶ τι. 6.). Γἂν (περὺ α. ὑπὲρ 
γι. 6.), τι, τυ θη, ἃ δον (περὺ 
γι. 6΄., ἐπὶ ηι. 1).); σόφθη, υἱάᾶθν 
(σατὰ γι. 6.);: 2) ην. 10. δυο: αἡ 
(πρὸς), δεῖ; νον (χατὰ πηι. 46ς.}; 
φοϊεϊίον αι, σφι, δοὶ (κατὰ ηι. 4{6.), 
παςἢ (Οἱ, ΙΗ ἢ); ση, δεῖ, εὖ 6- 
σθη; πϊέ, ἀωγοῆ; πασῆ, σ θη ἃ [8 
(χατὰ πηι. 46.) : Ὀὶ Βιαμέα, Ὀὶ Γαπ]άϊ 
θές. 

Ζειιαηιηιθη (οἐφιύησθη . 1) Ῥ]- δου, 
-αὐδάϊά)απ, -ἄυσϊαπ, (-ἀπκηδη), -Ὀϊη- 
ἅδῃ, -ἀὐτη͵δη, ἢ [αὐτο] -οασοσδη, 
-ραίτάδῃ, -οἰύδη, -οΥδΌϑη., -Β]Δ 8781, 
-νδίτθδμῃ, -ΚυκἼδη, -Κυίτηδη, -1ά] 78}, 
-Ἰάϊροπ, -Ἰάϊκϑηῃ., -Ἰάϊ [} 8, -ἸοΠ 8}, 

-τηάϊδαπι, (ἀπ τη! 8.5). -Πδηηρ7 8}. 
-ΏΔΉ8Π, -ΠΠΠ8Π, -Π 578}, -τά συ  , 

γϊπηδη, -τὸάϊαη, -[δίμνδῃ.,, -(δἰ]8}, 
-[ἀπ]]η (-[ἀμ]η8η}, -Πύδη., -[Κ8Ό 8, 
-[Κοίηδϑηῃ,, -[πηρϊξαῃ, -[πῖνδη (αύτ!]- 

[ηἰν81}), -[ροίνϑη, -[ὰ πάϑῃ, - [ρον δ, 
-[γαίγθϑῃ, -[νᾶύϑη, -ὑπαροκἼδη, -ἰῃτδρ- 
ἦ8η (ἐύτ! γὰρ͵), -πυ δῆ, -ὑἸ 81}, 
τυάϊ]δη, -νδηάΊαῃ!, -νἱπάδη, -Ὑ δ : 

2) Ὀϊ-θαύτροίηβ, -ἴϑιῃ, -Ι ὃ, -άϊύ, 

-άϊ 78, -Ὠ]άϊ ἔπ, -τηάϊ (πη θ᾽ πιά), -τοῖ- 
Κοὶ, -τὸἀοίηβ, -τυπάϊηβ,, -[ἀμ] 618, 

[Καρρῖν ; 9) ὈΙ-Τ ῖκβ; 4) δ᾽-νὸ, δί- 
[Γαη]δηὸ. 

Ὀ1-ὈΥ͵] απ, βοΐ (δἤγ" τὐτνάθγη, θηΐ- 
[δέζομ. ,5.. ΔΌΥΒ. 

ὈΪ- ΔΙ ἀϊ 4} 84π, ἢοἢ ην ἤδη, ἐγ ας Βέθη. 
θ1ΔΥΪ, ἀη-Ὀἰατί, (' Λ. ΤἼῖον (ϑηρίον: 

}: 
ΒΙ1-ἄπκαδῃ, λέηζιζιξσ θη. 
θϊΪ- ἄπ Κπδῃ, νογηιθῆγέ ιυδγαφη. 

δἰ -δδύάτροιπϑ, τὖ. ({. πη 7γἹοαϊσις, 
Τ7]ην τα τινι. (8. θαίγρϑῃ. 

θϊ-διπάδπ, δοδίηαφη, ὠρυϑδίγα ον. 

Β148..1τὉ. (. Βἰέείθ6, Οσσοηβίαπα, ΟΘΥ 
Βιὲέίο; Οαοδοέ : Ὀιάάϊ δηδῃάϊξδη : στάϑ 
μ. 82 Ὀἰάῦ, Βεοίμαι. του θοϊάδη 1 3 
Καὶ. ἀλῃέγοπβ, υβ] ὑθ]η5. 

δίάαρτνα, μυ. τι. Βεοίίογ. 

Β᾽α)απη (θαΐῃ, Ὀδάμπτα, Ὀἰάδη5), δέλέθη, 
δοέξοῖγι, δοίθη ; Ζὺ (ἀπ) τι. ζὰγν' ([ύγ, 
ἔγϑτη, 81). Κσί. ἀϊῃίτοη. 

α5- δ α]αηι, ογὀτέέθη,, θν 7 6] θΉ.. 
Βιάερνδ, ἅν 

ὈΪ- ΡΤ ]8 πη --- ὈΙπάδη. 

147 8π: (᾿ 148. 
Β1-ἀδιη δ8ῃ, δοιυγέμοϊλίοη,, γἱοϊέθη. 
Ια πι, εὐὖν' τυαγέθέθη. ,5. ὈοΙάδη. 
Β1-ἔδίμ, Κ' (. Τάπ δες. | ἢ 
Β1-ἔδίπμδπ, ἐαι(οίθη, δουογ- 4. 

ἐμοϊίθη. ἐαίῃδη. 
Ὁ1-ξωϊπὸπ5, τ΄. Μ᾿. Τάν [οἸησ. 
Ὀϊ-ρσᾶρρϑῃ, τη ἑαύγ- σαρρδη, ηι. 466. 

υΟΥ ὔηθηιν ΠΟΥ σΟ]ΘΉ. 
Ὀϊ-ρδίτάδη, δεριγέθη, εὐ εν ἔθη. 
Β:-σἰύδπ, βηάθη. 
Ὀϊ-σταῦδῃ, ὠπισγαδθη, 676 {{σθη. 
1-πΒόϊξΨ, Αὶ ((. δἐγθλέ. 
ΒΪ-π ἀ 1} ἃ, πηι. ((. Ῥγαλῖον. 

θ1- ΙΔ} 8π, δοίαομομ,, υογϊασἤθη, 
ατϑίαςἤθ. 

Β1- 1415 (9 ὅ, ἐπι Καϊοηαόν.: ( Ὀϊ- 
1415. 

Β1-Ὡγδίγθαπ, τὠρηυοηάση,, ὠηιαγεΐη- 
φθη. 

17] 8παηπαύμευπαπ (ΡΠπι|. 92)... 
αὐ Αηηλουθ[. 

θ᾽ -Κυκίδαη, δοκῶ (θη, ηοϊέ ἰΚὰὶ [θη δ6- 
αἀοοξθη. 

δἰ -Κυίπιδπη, ἐὐδογ οηιηιθη, τον αζίφη. 

Ϊϊ-1άϊ 7 8π, ἀδγϊσία ει. 5. Ἰθϑιθδῃ. 
Β1-1άϊ μη Καϊοηάογ. 
Βϊ-Τάϊρὃπ, ὀείσοζοη, οαδίφοζθι. 
θἰ-Ἰάϊ Κδπ, δειροίζέοθη, υϑν [ροέέθη. 
ὈϊΪ-1άϊΓ0}8π ἦπ ὑπ-Ὀ1Π 4] 5... Ὡ6Υ- 

γοϊοθδαν. 
ὈϊΪ-1ομᾶπ, τιὐεφφόθθη,, συϑγία[{[8Ή, 

φΖιωγοξία  ίθη, ᾿ὐρέθυ σ ἤν. 
ἱ-πιάϊό, (᾿ ((. Βεγοηοίαι. 
ἘΠ- πηάϊ᾽, Τογπμαιέ. 

1 -πιάϊ πη, δεο(οϊηοὶα θη. 
ἘΠ - Ὀϊπγάϊ ϑιη5, τὐγυδο [ο]ιγυϊέξθη. 

Ὀἰ-πϑιρ,δπ, υογίροέέοη,, Ἀδηθη. 
δ1- πᾷ, ιν. ([. ὀγϊαιδέ, πτο(8. δ. αἰ. 7. 
θί- πῆ δπη, ογἰαιδέ {οῖη; ηνὶὶ [ΓΘΉ. 

Π8Ή8Π. 
Βἰ-παύμε ἵ[6, 68 ἐ, ογίαυδέ. 8. πδῆϑη. 
δἰπάδη (θαπάᾷ, θαπάσπι, απ 85), ἠὲ 

Αεε. δώνάφη, ζο οἴη, (1. 8, ὌΝ νοὶ. 
σ᾽ άδη. 

σα-Ὀηάδη, ἢν. «466. δίηάθη, ΓΞ 
δπᾶ-ἰπάδη, ηἰ. 46. οηἐδῖπάθη, ἰοβδῖη- 

ἄση, ἰδύοη; ογλἰαγ θη. 
απα-απάπδῃ, σοαίδ  ιυυεγλάθη, [6 ἢ ἰδ θη. 

μ᾽-δίπάδη, τι. 446. απδίηαθη,, τριδιηάθη. 
7οηναη. 

σα- πα, ἐν. 6. «Βαηά. 
ρσα-Ὀἰηαϊ, τυ. (ἡ. Βαπά, Πιδοργῖῇ. 
Ῥδπάϊ, ἐν. ((. Βαπά, δ[[οΐ. 
οἰ αγπδ- Ὀδηαϊ, ὁ (ουηθ ἐπ  γεἰ. 



ὈΪ-ΠΙδ ἢ 

ἐὐτα-Ὀα πα, Ζμε  γ [{εἰ. 
πάπαϊ-θαπαϊ, Ζιυαησεζε [εἷ. 

Ὀδηά)α, ηι. (ιυ. ασδιηιάθηον, (ἐογαη ΦΦΉΘΥ. 
ρᾶ-θαμπάϊ, τὺ. ((. Βαηά. 

Ῥαμάνα, τὖ. ((. Ζοϊολθη. 
Ῥαπανὸ, τύ. (ο. Ζοϊο]οη. 
Βαπάν)δη, ηι. (466. αιν"οΐι Ζολο]ιθη σὺν υ6} - 

ελμόη οὐἶον ἀιρια σοθνηι, δοφοϊοθηθη, 

δεοαφιιέθη. 
β8-θδπαάνἼδμ,, ἢ. (66. απαἰθιέθη, οἰιυαξ, 

αιοῖ, Ζοϊοηοη, οὐον Ἠ ἴηζο. 
ὈΪ-πΐῃ ἃ ἢ. ιτὐερηεηηιοηι, {οἤίθη. ὃ. 

ΠἰπΊδ. 
Βἰ- πιὰ 5) ᾶπ, δεϊηι μο]ιόη,, 

ιοΐόη, ανι8 ΓΟΥ [ο]ιθηι. 
δϊ-τάπρθὸδαῃ,; δογαιθοη, οι ίολαφη. 

Ὀ1-τοὶκοὶ, τ0. (υ. α΄  αΐν. .5. Ὀἰτόϊε. 

“ηΐθογ - 

θὰ--τολκϑι αν 
ϊ-τ ὃ κ5, φεαϊγαθέ: νἱίδῃ., νϑάσίμϑῃ. 

,3. τἰκδη. 
Ὀϊ-τἰμ δ, ἢδεγιηϊίαιν θυ, τὐηισθθθη, 
«ηυγ γ ΦΊι. 

Ὀ1-τὸοὶπ8, τὉ. ((. ἀαβ Βογθάθη, 

Μιώύθη, ϑομηι ἤθη. 5. ἃ. 7. 
Ὀϊ-τὸ ἀ͵]δη, δογοάθη,, ὨνΥΥΘΉ. 

Ὀϊ- σὰπάϊῃβ, τὖὉ. ([. Βογαμηθη, Α4η- 
ψπμίαρ. 

ὈΙΓα 5615, ἤν. ({.- ,Θ. ὈδΙαβοίβ. 

Β1-Γαἰμγϑπ, δεομεῆθη, [16] τρηι (67 6, 
απ οδόη., δοίγασἢξοη; δΥ ̓ βθηΘΉ., ὨΊΟΥ - 
ἤθη; Γουφθη. 

θϊ-[Γαὐ͵δπ, δοιείφεη, εὐιφοδθη. 

Β1- [ἀπ] 6 ῖπ5, . Ν. Βομιαοίμηρ, Βε- 
οολιισ. 5. ἀ. 7. 

ὈϊΪ-Γἀ 1} ἃ π,| δεβοοζθη. 
Ὀϊ-Γἀπ]πϑπη, δεβοοξέ ἐυϑγάθη, υϑγειι- 

γοὶπῖσέ ἰυεγάθη. (δ. ἀ. υ. 
ὈϊΪ-[1τὺ08π, λεγιρη ίζθη, τηιιυο ἤγιθηι, 

φαΐια ιὐοϊηιθη.. 

δΙΠέδηα5, ζὐιιυοθηοῦ, ΝΝασλϑαγ. 
ὈϊΪ-(Καῦδῃ, (λεογθη. 
ὈϊΪ-[Κοίηδαῃ, δομοποίηθη, εὐγιἰθιυνοἠιέθηι, 
ὈΪ-[ποἰύδη, δε οπηνθγθη. 
ὈΪ-Γπἰνδπ ἴπ αύτν-ὈἸ πῖνϑη, ΦἜΛΟΥ τὐὸ- 

λῖη σοίαησοη, χιυυον βοημηιθΉι. 

ὈΪ-ρΡοίνϑῃ, δεβροΐθη, απ ρεΐθη. 
ὈΪ-Γ8π ἃ 81}, εὐ ιν [{6]ιϑτι, ὑϑηυγϊη  ΘΉ. 
Βὶἰ-Γ[εἰρρῖκνδπη, αηοίδεη, απργείἑθη. 
1-Γὑἀρρῖνβ, Δηοβ. 5. ἀ. υ-. 
Ὀϊ1-Γἀπ͵ϑη ὃ, ὠηιΐϑν, ἐη ον ΝάδΝα. 

Ὀϊ-[νϑίτ 8πη, αδιυϊ(ο ἤθη. 
Ὀϊ-[γᾶγϑῃ, δε(ομιυδγθη. 
θ1-πᾶρρκἧδαῃ, δοάφηζοη, ἐἰδογίοσθη. 
Ὀϊ-ὑπτδρ᾽)δη, νογαιμ βίαι θη. 
θἰ-ὑμνδμδῃ, βοΐ να οῆθη. 

- ΒΠπά5. 6019 

θ1- 1 ἢ ἃ ἢ, τη ον ἰλἤγόηι, πρ δον σὶθ- 
ἤθη, δε ιεοιοη. 

1 α πὶ, εὐῖγ δέ γον. 5. θοϊξδῃ. 
1 ἃ ἃ π (θάμ [Ράπά], θπαάατα, θα 485), 

ῥϊοέθφηι. 

δηδ-᾽αάδη, Φηἐδίείοη,, ὑογολίοη., ἀποτὰ- 
θη. 

δη8.--ὈΓἪ5., τὺ. ({. Οοδοΐ, Βεγοϊι, γον- 
ψολνὶγέ, Απζίγαφ. ,5. νἱτότῃ. 

[αὐγν-Ὀϊαάδη, σοφιίοφέοη, νεγδίοίεη. 
νίυ 5, η.. Λ. Οργεγί οι, Τί οἢ. Τὶ. 

μηδ. 
δία ρ 8η (Ῥάπρ, θαρτιπι, Ὀὰρ8 15), ὀίσφεη, 

“ον δίογοη; δοϑιισοη,, {ον ὑδιισοη. 8. 
Ὀ᾽α 5. εὐ. θα ο8η. 

β58-Ὀίαρδη, δοθθη, μη (ο αθη ( ΕἼ Τὼ 
Ὀιαμυΐ, ΛΚ Λ. Θσιυοπηπεὶέ. 5. ἃ ἯΣ 

δία ἢ ὁ 5, σαιυοϊηΐ - Ὁ. νἱίδῃ. 
Ὀϊα 6, ΚΛ Λ. Οσιυοπηποῖέ. οὶ. [1ᾶτι8. 

θ1- νάϊ 7 8π, μριυοϑϑη, πηνιυϊπάφη. 5. 
γϑίρϑῃ. 

Ὀ1- νυνδὴ ἀ͵ δη, δειυθηάφη, νϑγηιοῖαθηι. 
Ὀϊ- νη άδῃ, δεοιυήηαϊον, εηιιυϊηα θη, ἐτη1- 

ευἱο εἴν, ἐὼν. Ἡ ηα οἴη, τυϊοζοίηι. 
δ1- νι ὲ!Ὧπ, {ἢ νεγφηϊσθη. 
ὈΙ]αρρνΥ: Λ' ὈΠρρνϑη. 
ὈΙδ πὰ Ἰ (φάϊν]απὰ ), ΠΚ, συν τυ (6 ] 160, 

Ποῖ. σί. Ὁ] 5. 
ν] ἀπ τ ἃ ῃ, ατγηεδοη, αὐ΄οπαξίθη. 

σα-Ὀ]άυνῃαη, αδι(ιπαβῇέη: Ὀδίνεμαρθα 
(ϑριαμβεύει»). 

Ὀ]ΘΙΌΒ 61, ὃυ. μὺ. ανγηιηιονζίρκοῖέ. 8, 
ὈΠΟΙ08. 

1610} 81, δαγηι)ιογσὶν (οῖη. 5. ἃ. ἢ. 

ΡΒ] Θ᾽ ἢ 5, ηυϊεολαάϊφ, δαγηιμογζῖφ, ηυΐζα6. 
γοϊ. δυιαδῃδίνἐβ. 

ὈΙΘΙΓμ οἱ, αὐ. μὺ. Ἡϊοῖα, Βαγηιβουνχὶρ κοτέ. 
Ὀ]ΘΙΕΠ͵ απ, δ εἰολ ἃ μόσθη, δαγηιπογΖὶρ [εΐνι. 
σ8-Ὀ] οἰ ὉΠ], τι. 66. δαγηιιογσῖρ (δῖη. 
θ8.-Ὀ] οἰ Πθίη5., τὖὉ. Λ΄. Βαγηιιονσὶσκοτέ, 

ΜἩτ:ιϊοϊαϊσκοῖς (Ρἢϊ. 2, 1). 
Β1 ὃ [δ ἃ (θά! 0]1ὺ5 3), δία ρη. 
αἵ-Ὀ]ὸ Δ, αὐζδίαμοη; αἵ- Ὀ] Δ ἢ 5 υἱίδῃ, 

ατγγοδία εη, ποο]ηιυλίῃὴρ Ποΐη. 
Ὀ]Ιρ ρον δπ (Ὀ]αρρν, ὈΙαρρναπι, Ὀ]αρρ- 

γΔ 8), ηι. 46. δίμοη, μο ίασόη, ἐδά- 
ἔθη, φιογαθη.: δὐΐδηβ, ἀϊεμοίηβ. Κχὶ. 
ΠΑΒδη. 

Ὁ5-ὈΠρρνδη, ηι. 4. Λο μίασεη, ἀμγοππαικίθη, 
ατιϑροτέ μοι, (τι 1}. 

11 47 8, νεγδίοηαἰοη. (δ΄. ὉΠ 45. 
ὈΙΪη ἄπδπ, υϑγῥίοπαοἑέ ἰυϑογάθη. (5, ἃ. 7. 
Ὀ]11π4 5, δέφια. 

σδ-Ὀ]Π] πάη, τι. 46ο. ὀίοηάθη, ὑεγδίθη- 
αφηι. ᾿ 
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ρ8- ὈΠπάπδη, ὁγδίϊηιαφη, υονδίοηἀθέ τὐθγ- 
αἰδγι. 

Ὁ] ὃ πὶ 8, τι. {{. Β[μωηιο. 
Ὀ] Γὑγ 615, τι. ({. (Θοΐ65-}) ὙΥ Δ ΠΟΥ. 

5... 1: 
Ὀ]ὺ ὅδ η (Ὀάϊθ]0 7), τι. 4. ορζόγη,, υϑγ- 

ἐλύθη : σαίῃ. Ὁ]., Ο'οὐέ υϑγνθμγ θη. 
Ἐ5- θη, αὐ. (. Ῥογοηγισ, ἝΟἸδδοί, 

Βιεέο. 
Ὀϊδέϊη  Πὰ5, τι. (, (οἐέοϑυθγοἠγης. 

ὈΙΟ Γ (Ορ 6 }) εν. Ὁ] [ὑπ 6ῖ5 (Ο7})»67) ἴῃ 
σαΐῃ- Ὁ] [{π 615. τι. ({. ΟοἐἐεευθΥἤγΕΥ. 

Ὀ]δύοΙπ: ( Ὀ]δίδη. 
ΙΕ, 1. Βα. 
ὈΙΟ Βδ-αἰπμδη 461, δέμιέγηηπεηαο, Βίμέηε 

μαϑδοπαο. 
Ὀϊ]δ υϊπ αῇΓπ5, ηι. ({. Οοἐξοδυθγοηγιησ. 
θη ἄπ δῃ (υάϊυπὸ 7), φσεγγοῖδοη, ([,. θ, 1). 
ὈῦΚδ8α, τῷὋὔῪὸ μι Βιιοῆμαδο, ὥὕγξιμιαε, 

ΘολγΥ)ί. 
υδκὸς, ϑολγίχέοη, ποῖσε δελγὶζέ, Βιιοῖ, 

Βυίο (Ὁ. αἰίαίοιημάϊβ, ϑομθηξύτγιο; 

Ὁ. δἔίεα {15}, ΑΚ ογένυ 76, Ἰ(γ}6η- 

“παζίοη, (. Τ, 15.) Δ Ε]Ηῖβ θΟΚΟὸ5, 
Ἐπιργεμίιωησεύνῖοξ, 

γδαα]α-ὐΚὸ5, Ῥγαπαδγῖοῦ, Παπα (εν. 
ὈδκΚαγοῖβ, τι. (. ϑολγοίδου, ϑελυγὶγίρο- 

ἰοῃγέον. Κσί. νυἱτὸ ἀδἴα [[6]5. 
νὸύδ, εὐ. {- Νιυυέξοη. 5. θαΐδῃ. 
Ὁδύ, δ8ῃ, πεέζα (δῖ. (ὃ. Ὀδίδῃ. 
Ὀγτδμύδ, δγαοσμίο. (δ. Ὀτρρϑη. 
Ὀγϑὴν (ὑγϑῆνβ, τι. ), ᾿' ((- Βιμ θη 

ηιϊέ ἄθη πηηιροόγη ( Ἡιηαδυ ατιθη)) : 
Ὀγδὴν ἀπρίηβ, ἀμσοηῤίϊοκ (1 (. 15, 52). 

Ὀτάϊα οἱ, τιν. μυ. Βγεοῖίθ. ,8. Ὀγάϊάϑ. 
Ὀγτάϊ 7} 8π, ὀγοὶίθη. 5. ἀ. 7. 
Ὀτάϊ 5, ὀγοῖί. 
Ὀγάϊά δὶ, τυ. ἕν. Βγοϊίε. 

Ῥχάϊα]δῃ ἐπ 
Ὁ5-Ὀτάϊα]δη, τι. «466. απϑδγολέθηι. 

ὈΓδΙ, δγασῆ. ,8. θυ κῃ. 

Ὀτακ.λδ, Πίησοη, Καηπιρ,. (5. Ὀγκδη. 
ῬΤΦΠ ἢ, ὑγαηη. ,5. Ὀυξπηδη. 

ῬὈΣδΔΏ 7 8 πη, ὀγοῆηθη, απζιίϊηάθη. 5. 
ῬΠΏη8η. 

ὈΤ ὃ Ικ α πὶ, τὴν δγασΐιθη. ,5. θυ Κδη. 

Ὀγίρρδη (Ὀγαΐα), ἢν. 466. ὑγῖησθη, 
7ἀπέόη, γζαπνθη {{κὶρ), “όγάφογνη,, ἠια- 
σἤπόη ([τᾶπᾶ., ναΐγ παπᾶ, ρσᾶτηάϊπηδηδ, 
Ὠάμ ἢ ναπᾶδη):: Ὀγ. ἴπ αἰΐᾶπα (ὁ67- 
οἰ 67}. ἴῃ ὑπνδίγῃμθίη (θγ2υγγιθ}}), ἴῃ 
δυάϊαάϊ. 

ῬΣΔΚδπ (ὑτακ, Ὀγὸ κασι, ὈγαΪς 5), τι. 4. 
ὀγθοΐεη,, φουθγθο]θη, 26} {{ὈΎϑη., ὑδγ- 
γχιϊοπέθη ; γΐηφθη, καπιρζθη. 

ὈΙδμηδ, --- ὈΓῸ  - δ ἢ. 

σ8-Ὀγῖ καη, Ζου δυο ἢ θΉ. 
αἰ- τ Καη, ηι. 1). αδνδοῆθη,, αδιυυοὲ θη, 

ηΐοῆέ ογμδγθη, υϑγας μέθη, ἐξ δογηυϊεἠῖς 
δομπαπαοίη. 

αὔ- υ] καηά5, δ γουΐογ. 
ὉΠ- Ὁ ΡΥ Πα 5, τι. .1). ἱοσμέ αὐ [ἐδ [βῖρ. 

ἘΒΟΌταΚηδη, αὐφοῥγοσίόη, υυογάδη, αὖ- 

ὀγϑοθοῃ, ΖοΥϑΥς ἢ ΘΉ. 

ρα-Ότακα, τὐ. ({. Βγοοζθη. 
Ὀγακ)α, ἡ. μυ. 5 Πϊησανιρή. 
Ὀτίπη 8 π (Ὀγϑηη, ὈΓΆΠΠ ΠῚ, ὈΓΆΠΏ815), 

ὀγόηηθη. ἵσί. ἐἰπᾶάδῃ. 
αἰ- Ὀυϊππδη, υδγδγδηηδγ,, δ ἀΟΥΥΘῊ. 
Ὀγϊηπὸ, τὖῦ. μὺ. αἀα8 δγοηποπασς ΓΕ οδθγ. 

Κοΐ. μοιιὸ. 
ὈγδηηἾδηι, ηἰ. «4. δγυϑηηθηι, υϑῦ δ θγηθηι 

(δέιυα5)- ἴηι 
σ8.- Ὀγδηη͵8, ηι. Α66. ὑοΥ δ Θη θυ. 
Ἰη- ὈΓΔΗ Δ, ἢ... Αἄ6ο. νογϑγόηπθη, ἴπ 

Βυναηπα “εοοξθη. 
ῬγΌΏΓ[[5, εὐ. ({. ἦτ 
418.- Ὀσαη[5, Βγαπάορζον. 

Ὀγιμηπὸ, τ. μυ. 1 θῦθν. ,5. Ὀγπη8Π}.. 
Ὀτγὺύμ δε (}. Ὀγόίῃν; Μ. Ὀγοιγ-ἦα5, -ὃ, 

τατϊῃ, - 5), ἢ. ({. ΒυμαΟΥ. 
σαϊαρα-τούμδγ, λαί (εἤόν ΒυμαθΥ. 

Ὀτο γῇ δη5, γι. αοδγιίιαον. 
Ὀγοτῃγα-αὺ πα Ὀτοίμσι-α ὃ, τὐ. (ἔυ. 

Βυιαονίίεθε. 
δε ἘΠ ΤΙ Ξ: 
τ ΞΡ: 
Ὀγὺθμτα-ἸαΡρῦ: 
Ὀταπμύδ, ὀγαιμοθέο. (δ. Ὀγυ Κη. 
58 -Ὀτὰκὰἃ, υὐ. ((. Βγοοσίθη. 8. ὈσΙΚαπ. 
τα 8 πη8, φεδγοσμοη. (5. Ὀγικδη. 
τα Κι] ἃ π (Ὀγυμέδ), ηι. α΄. (ω. 10.) δγαιι- 

οἤθη, σεὐυγαικοδθη, αὐγυιυθγάθη, «Ανυθ)ι- 
αἰτγῳ ἠναο ἤθη. 

Ὀσακ5, ὀγαμοζθαῦ, γλἐσίϊο : ὉΥ. νιΐδῃ. 

ὉΠ-ὈΓῸΚ5.., τὐὐῤταιμοῆϑαν, πη έφ : ὉΏΌΥ. 

γαίῃ δη. 
Τα Κ5, ὀγαμοΐδαν.: (, ἀ. υ. 
ῬτακΚαπι, υὑἷν ὀγασθμοη. (5. ὈγΙ κϑη. 

Ῥχγυαπ)ὺ, τὖὉ. μἕυ. Βγώηηθ, Ηαγηὶ εν, 
ῬαηΖΟΥ. 

Ῥγαππδἃ, τι. ὧν. Βγιηη, Οιιοἰϊ. 
ὈΥαΠππ δ ἢ 5, φεαῦγοπηδη, σεδγαηηέ. .5. 

ῬΥΠΠΔ ΠΗ. 
ὈγαπΓὑβ5, τ. ({. Βγιη . (8. Ὀτπηδη. 
ὈΓΌΠ ΗΠ απ, υὐἷγ δγοηηθη, δγαγηηέθη. 8. 

ὈΓΏΠ8Π. 
ὈταΓὑ5, τὖὉ. (. (216ἢγ2.) Βυὰ (6, γι, 

Εἰπησοιυοῖαο, ἀ. ἐ. Οὀηνὰτ}, Πογ 2, μεγ- 
ἰΐεῖα 1,1686. [ἄγ 

Ὀταύμ-ἔαῦμ 5, πηι. ({. Βγαμέίσαηι. 5. 

ἰ , ἃ. νυ. Ὀτόίδδν. 



Ῥτγταΐη5 --- ἀπά. 

Ὀταῦ 5,1. ,(. Βγαικί, ΕΎαιι, ϑοϊιιυΐοσοῦ- 
ἐοο ίθ. 
γα ἢ - ἔα 5, τι. (ὦ. Βυανέσαηι. (δ. ἃ. 

Ἀπ οΥ. 5. 597. 
θὰ} διη (ϑαύμια, θδύμἐ5), ζαιζθη.. θΥ- 

ζαιΐοη,, ὑϑγ αι ζθηι. 
Ὁ5- θα ρἼ 8, ηι. «4. ογπαιζόγ,, ᾿αιυζθιι. 
ἔγα- ὈὰρἼΔη, ηι. «4. νϑγκαιζϑηι. 
θδύμβ, εὐ. Μ. ἐηι 
δπα-δύὐβ, εὖ. (ἡ. Και ργοὶς, [,δ6- 

σοϊα. 
ἕαύτ- θαύῃύβ, εὐ. ((. Ππιοβκαι. 
ἔγα- ϑαύμέβ, εὖ. ((. ογβαι (ΑΥ622. 

γᾷ. 3). 
Βαρ απ, τὐὖῦ δοσθη. 5. Ὀϊαρδη. 
θαπάδπη8, φοθιμιάθη. ,8. Ὀϊπάδῃ. 
ἃ --θὰπαϊὶ,. Βαηπά. 8. Ὀϊπάδη. 

απ άπϑπ, φοῥωηπάθη ιυογάφη. 8. Ὀϊπάδῃ. 
απ άαπι, υὐὖῦ δαηάδθη. 485. θἰπάδῃ. 
δ π ἃ - θὰ 518, τὖὉ. (ἡ. αὀδοί. ,5. Ὀϊαάδη. 
υγΓ[π5., Ὧι. {{. ἠοΐηηες ΤΠ ηηθη, Ποὐμιυαπα 

(βυσσός). 

σΙ. 

ΟἈΥΙ [ὑπ 5 (-ἄυ5, -άα, -ὰ), Ολγν αι. 
σαϊαρα- ΟὨν [{ὰ5, ῥαζ οον ΟΠ νὴ  ίτι8. 

ῃ. 

ἃ Ὁ 85 (408), ρα θη, βίεἢ πον. 
θσδ-αἀδθδῃ, τι. 4. ἴοι Πο σξθη, σοσίθηχθη, 

7άσοη, ιοἢ, θγοίσηθη, δοσθφηθΉ. 
δα-ἀὖ5, ρδάδίβ, μλιομίϊοι,, γισίϊοῖ, 

γ»αγίφηα. 
ἀδὰ ἀ͵δπ, (ἄμσοη, (Πς. 18, 17). 
ἀδρδπ (ἀδρ): ἀανοη. 
ἀ δ 55. ἢν. (ἡ. 7ασ,, 261: πδῃύδπι 8} 

ἄδρδτηῃ ; πϑδῃύὺ ἴδ ἀδρ (γυχϑή μερονγ). 
ἀδρὶβ Ὠνίζαῃ, ἐάσίϊεν; ἀδρα 18} ἀρᾷ Ξξ 

ἀδρ' ΒΙπάδτ ἀρ, Τὰς 7. Τα, ἐασ- 
ἐἀσίϊο; ἄδραᾷ Ὠνδιητηδῃ., ἐώρσ[ϊοῖ, 

Ὠἰτηπηδ, ἄαρδ τ. Ὠπδ, ἀδρ', ἤϑιθ. 
[αὐθαϊδ-ἀᾶρβ, ϑαῤῥαΐῇ. 
αἴατ- ἀαρβ, οδΥ 7οϊσοηαιο Τασ (τ. τυαἢν- 

“οβοϊηί. Παΐε ἃ. 7.). 
αἰθιτα- ἀαρθ, σομίογη ( {. αὔριον: ΜΈ. θ, 

90.). 
ἀὸρβ ἦη 
Βάαυτ-ἀὐρ5, υἱογέασίγ, (οἱέ υἱόν ΤαφθΉ. 
δῃίάυ- ἀρ, αολέξασίγ, αοἢὲ Τασε αἰί. 

ἃ ἀϊρ5, πηι. ,(. Τοῖσ, Μία γ6. 8. ἀεῖσαῃ. 
ἃ ἀ11 8: Λ' ἀάϊ]5. 
ἀ ἀ 11} 8 π, ἐποίΐφη. 5΄. ἃ 4115. 
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ἃ 41] 5, εὖ. ({. ΤΠηοῖϊ, Ἀπ )οὶϊ. 
ἀάϊ]α., τυ. μι. Το αἴνηιο; Μίηο, Ῥρωιά. 
Βἃ-ἀά1|8,, πὶ. ῥιυ. Τ)η δὶ ϊηιοϊνηιον, απο 06: 

για, ναὶ ἤδη. 

ἀάλ])αη, ἐποὶΐθηι, σον ϊιοίϊθη,, σι οίϊονι, 
ηυϊέ οτζοηι. 

δ8-ἀά"])]η., τι. 4. ἐποϊϊοη, σιν ]ιοίϊογι, 
ΖογἐΠολζθγι. 

αἵ- ἀἀ1]} 8, τι. 4. αδεϊοίΐοη, οἴμοι ΤἼοὶϊ 
αδρεῦθη : ἰαἰμαπάδη ἀάϊ], υϑγζο]ιι- 
ἔφ (1 18, 12}. 

415-411} ὰπ., ηι. «44. (ει. 190.) ἐποΐϊφη,, χον- 
ἐμοῖίοη,, υϑγεβοίζοτ. 

ἀδίπι δ τ᾽ 5, ηι. ({. Βο 6 Γϑηθγ. 
ἃ 41], Λ' (4415 ηιν. ἢ), Τιαϊ, Βομίωμσῃέ, σγιϑε, 

απο Κοἰέογσγιδο (ἀ 8] αὖ ταδί). 
1ᾳ4.- 4811, πὶ. ἕιυ. Αδμαησ (1.. 19, 87., εὐὸ 

ὕρρηυδηι 76ἐ2ὲ Ἰθ481]1π ἰό ον ευὐἱῖ1). 
ἀδ] αἴ, ἐμαϊιυαγέδ, αδιυὰγές, ἱδάον, μῖη- 

αὃ: υπὰ ἀδ]αίῃ,, δὲ8 πασΐ τὐΐθη; ἃ. 
αὐ[(οῖρσαπ (ληαδ(ξοῖσθη), ἃ. αἰὐϊαμδῃ 
(λὐηαδ)ὰ θη). 

ἀδ)]αῦμδ,, εὐηέθη. 
ἀδ]αιηγὸ, νου εηἔθην ἤοΥ. 

ἀδῖαῦῃ, παοΐ ὠὐυέόην, πἰμπαὖ. 

ἀδ]δύἢ ἃ, τρηέθῃ. 

ἀδ]αὐμ τῶ, νοῦ εὐΐθη. 

ἀδυιδη: {{ ἀδηη8. 
ἄδιη ἃ ῖκ5, ἀαπιαεζὶ ἢ. 

ἃ ἃ τῇ τι ἃ ἢ, αι ἰηιηθη, : ἔγ 
ἔαύτ- ἀδτητη)δη, υϑγἀἀηνηιθη, υϑν (ο ἴθ βθη, 

νϑγ Πα θγι. ; 
ἀδτ5, τυασίο6. . ἀδύτγίδῃ. 
ἀάπρΌο οἱ, τὖὉ. (υ. Τακδῆρίέ, Μεν[οοδέ- 

μοὶ. ,. ἀάμ5. 
ἀάυθιύπαδ, τὖὉ. Δ. ον οοξέμοϊξ. 4. 

ἀάμθ5. 
ἀάπ Ὁ} 8, νον Ποοζόη. 5. ἃ. 2 
ἀάπθπϑη, υϑν[έοοϊέ ιυϑγάθη. ὐλε ἐα 
ἀ άπ 5, ἐών, υϑν[οοξέ. ,8.. θάμα. 
ἀάπθοὶ, εὐ. υ. Τανδῆἢοὶέ, γον οοκέβοτέ. 
ἀάπὈ Π8, εὐ. (ἡ. Τανδἢοῖέ, γον οοξέποϊέ. 
σ8-ἀάμὈ) πη, ηι. «4. νον οοξοη, νϑγ οοζέ 

γιαοσἤθ,ι. 
αἴ-ἀάσρηδη, υϑγ οοζέ τυοϑγάθη. 
αἵ- αὐ θη δη, ὑγ {{ιυιθη, (1.. 4, 85). Τί. 

αἰ-ἀσταθπδη (Μέ. 4, 839.}, ἐπδῆδῃ 
(Με. 1, 25). 

ἀάπάεοὶ, ιν. (υ.: ] 

ἀάπἀ]δη: ΓΝΣ 
ἀάυάκΔὸ: 
ἀάπάπ5: ἐπ 
π5-ἀάπας, εἰζγῖρ, δηι ρ, Ποὶ (ες. 

τ πἀὠδ-ἀάπαοζΖδ, οἰ γίσον. 
υξ-ἀάυάὸ, εἰγγὶρ. 

48" 

5. 44]. 
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υϑ-ἀάπάδὶ, εὐ. (ὐ. ον, Αιξααιιον. 
πἀιϑ-ἀάπάϊδη, (οἢ, δοοίζογη,, [ἰοἶ δοζιοῖ- 

σεη, φηιρ [δῖρ. 
ἀ ἀπρ, ἑατσί. ,5. ἄυρδη. 
ἀδύμυύδτ (}2. 4ες. ἀδύμέττηβ 6έ6.), ιὖ. 

Μ. ΤοοδέοΥ. 
ἀδύμπιεβ, ιτὖἃ. Λ. σαγεϊίοιθ «Ανιπαληιο, 

Θαμηιαϊ (δοχὴ). οὶ. σα-ἀάυκδ. 
ἀάπ)ϑδπη: ( ἀΐνδη. 
σα-ἀάπκα, πη. (υ. Παιι8- οὐδν Τὶ ἢ- 

σόηοίε (1 6. 1, 10). Τί. ἀαύμέξ. 
ἀάπῃηϑβ, τὖύ. ({. Ζιωι, αογιοῖι : ἃ. γνοίη, 

Ἡγολιρεογιιοῆ. 
ἀάπροὶῃπῃϑβ, τ. ({. Ταιὁ. ) 
ἀάπρ᾽]δπ, ἑαπἤθη. 5. ἀϊαρδῃ. 
ἀάπρ᾽)δπαάα, αἀδν 1 ἀλλ ΓΕΥ. | 
ἀδάτ, ΛΑ (. πον, Τηῶν. Ψοὶ. Ὠδύταϑ. 
ἀδύτο, εὐ. (νυ. Με. ἀδύτδηβ, ῬΙοτίθη. 
ἀυρα-ἀδύτγο, Ζεη 06Υ. 

ἑαύτα-ἀδύτ!, ΑΛ “ἡ. Ρίαές οὐἄδν Ο'α 76 νοὐ 
ον Τηῶν. Υοΐ. σαἰνὸ. 

ἀφύτ[Ἂδη (άδιβ, ἀδύσγ[πὲ ; 
εὐασόη. Υοί. πιδη Ἴδη. 

ρσα-ἀδύγίαμ,, τυαφθηι. 
ἀάπύμοθίμ 8, υὐ. ({. δέου θθη. 

οέο. 

ἀάυ πῃ, δπη, ἐδαΐέθη. 
ἀάανμππδῃ, {εγδθη. 8. 
ἀάπτῃϑ, ἐοαέ. ἄϊνδη. 

ἀάπέμαθ!] (6)15, 
φειυεϊῃέ. 

ἀάπύμαβ, ηι. (. ἀον Τοά. 
ἃ ὁ 47 ἃ, σι. (υ. Τλάέογ. 4,8. ἀ. 7. 
ἀ ὃ ἀ 5, τυ. ({. Τβαΐ. 

τηϊ[[ᾳ.- ἀὸ 45, εὐ. ((. Μι μας, διὲδκαο. 
τα ὶ]α- ἀὐ45, τὐ. (Δ. ῬἩγολίμαί. 
σα-ἀδάκ, υυ. (ἡ. Παναϊωης, Εἴη δέει : 

[απἰνὸ ρσἂ-ἀδάς (υἱοϑεσία). Ρί. 
Γαηϊνὸ ΠὈ]4, ἔγα[{1}0]8. 

γάϊ- ἀδ 478, η.. (ὺ. {]εδοἐῃαέον, ΠατιδοΥ. 

ἀφῖρ δα (ἀΐϊρσαη ἢ. 9, 20. : ἀάϊρ, ἀϊρ!Π), 
ἀϊρ8η5), ἐδίφοη, ξηθέφη, δή θη, σο έαϊ- 
θην: σδαϊσϑηβ, ατὸ8 7 ον οὐἶον' Εγαὁ σε- 
διϊάθέ, ἰγάφη (4 Τηι. 2, 20). ᾿ 

ἀάϊρε, τι. (. 7Τοῖφ, σεϊηθέοίες Βγοά, 
Μαγ. 

ἀἰρτβ, σοϊξηθίεέ, αἰοπέ. 
αἱρτοὶ, εὐ. μυ. Τιομεπεὶέ, φησο. 

σα-ἀϊκ(15), ΔΛ ΛΔ. Θοδιίαό (.. 8, 20). 
ἀθῖκδη ϑὲελ ρὰ-αἰκ ὠὐπέθυ' ἀοίρδη. 
ἄφθῖπ δ οὐδν ἀοϊηὸ, τὖ. ἔπ 
νἱρα-ἀοἰηὸ, εὐ. (υ. Ἡεραἱ [οἷ (τρίβολος). 

ἃ οἰ 5, ἀζωσ, ιυϑὲ 6. γί. 165. 
Β]ὰ- ἀοἰΓοἱ (-πϑ 7.2), εὐ. (ὺ. 11, ϑοβίαιι- 

μοϊΐ. 

ἀαύτ[{8), 

ἄοη Τοαα 

ἀάυρ' --- ἀἶνδῃη. 

ἀπε] ΠΣ 
ἀϊαθδά 15, ἀϊδθαϊαβ, ἡ. ({. Του. 
ἀΐαθα]α, εὺ. ({. γον ἰϑιρηιαογη, "ἃ ΓΙ Υ οΥη. 
ἀϊακδύπαϑβ, πὶ. ({. ̓ ὲέαζξοηιιξ, Ῥἤδσσον. 
ἀἰακαῃ τ. ἀἰακῦὸπ, Τέαζξοηπις (ΑΥ622. τι. 

Νεαρ. Ὅν }.). 
ἀϊρσδη: Ξ 
ἀντ τς ᾿  ἀείρϑη. 

ἀϊρτοὶ, τὖ. (ὺ. Ιὶομεέμοῖϊέ, φηρο. ὅδ. 
ἀείσϑῃ. 

σ ἃ - αἰ Κ( 5), Λ Λα. Θεοῖς. (8. ἀεοίρϑη. 
4 15 - » 267-, υϑγ7-, ὃ6-- 

ἀἰ5- ἀἀ 1}, φογέμολίθη, υὑϑγ ἐϊοῖζθηι. 
415- αταίαη, δογαζίθη. 
415- αῦδῃ, δελαίέθη, δομαζέοηι, θυ ρου ἰδ. 

ἀ15- πΐαρϑη, σεγγϑὶβεη (δέιυα 5). 
ἀἰβ- παρπδῃ., χευγοὶβη, ΖΟΥΥ6Ὴ 

«ὐϑΥα θη. 
ἀϊ5- Βα] ]αη, ὀεάφοξοη, υϑν)ὶ θη. 
ἀϊξ- πίτηδη, οἰπηθμηιθη, οηἐἢαζέθη. 
ἀἰ5- Πρρῖνδη, βηζοη, ειξεγ σοἤθη. 

ἀϊ5- ἤΐδῃ, εἐξδου  αίζθη, οὐρυ δὲ θη. 
ἀ15-[Κάϊάδῃ, σου έμοῖίοη, αἰ [θν.. 

415- [Κτοίΐαη, φογγυϑ βθη, (θξιυα8). 
ἀ15-[Κυϊέηδη., Ζουγῖ ου εὐϑγάθη,, Ζ6Υ- 

γϑῖ (ΒΘ. 
ἀ15- ἔῃ, σον γθιίθη, υϑΥροιμαίθη. 
ἀἰ5- ἐδ δίηβ, εὖ. ((. ΖοΥ Υδιννης. 
αἰβ-ἰαίταη, φογυθὶ βθη, ατϑεϊπαη 6} Ζ26}- 

ΥΘΉ. 
ἀϊ5- ἰἀύτπδη., φουγὶ σι, υυϑγάφη, Ζ6γ- 

γϑὶβθΉ. 
ἀἰβτνι νη, γανθϑη. 

αἰ5- πῃ] τ, τυον ἴηι, σεγηναϊηιθη. 

αἀ15- δ ἦη 
αἰ5- στ5, εὐ. .(. «Αὐγίδ ηρ. 

ἄϊὰαρ δῃη (ἀάπρ, ἄπραπι, ἀπᾳρ815), ἐοήθη, 
ἐϊ6  Πεΐη. 

αἴαρ5, ἐΐ6 7. 

ἀἰαροὶ, εὐ. (υ. 7167. 
ἀἰαρίυμδ, τὐ. (Δ. 1 1676. 
ἀϊαρ͵δη, ρα-αϊαρἼδη, ἐΐ6γ πιασἤ θη. 

ἀάυρ]απ, ηι. «4. ἑαμσῆθη,, ἑακζοη; [οι 
ιυαβεῆθη, Μοἢ, ἑαμεη ἰα (θη. 

[ἃ ἀδαρ᾽αηα5, ἀὁν 1 ΈΓΕΥ. 
υἵ- ἀάπρ᾽ η, εὐέοτ ἐατιο ἤθη, οὐηέαμοῆθηι. 

ἀάαπροίπβ, ἐὐ. (ἡ. γγαμοπιμι, Ταιζδ. 
ἀϊὰαρ οὶ, τῦ. μὺ. 1167. 

ἀϊαρὶῦ ἃ. τ΄ῇ΄ἪΞ-. ((. Τὶ676. ἡ 5. ἀϊαρϑαῃ. 
ἀϊαρ͵ῇδῃ, νεγέϊοζοη. 
ἀϊα5, Λ ,(. Τλῖου. ΥάΧῖ. Ὀϊατῖ. 
ἀϊτνϑδη (ἀάὰ, ἀΐϊναπι, ἀϊναη5), ηιαΐξέ, ἐοάέ 

νΜεΐη 
ἀϊγαης, “εονδίϊοῆ. 
τὑη-ἀἰνδηβ, εὐ (ον δίϊοῖ, ΘΕΑῚ: 



ἀόθπδη --- ἀνα}. 

τπ-ἀἰναποὶ, τύ. ἂν. ἔπι οἰ Ποῖ. 
ἀάυὐαῃ ἐπ 
αἵ-ἀάυ απ, αὖ ίογϑϑη πιασἤθη, αϑηκναίζίθη, 

ἐγ ἢ όη. 
ἀάμίηβ, ἐοάέ, σε ίογϑϑη: ἃ. νἱίαπ. Κσί. 

πάμ5. : 

ἀάπξῃ᾽απ, τι. «4. ἐοαΐ πιασἤθη, ἐδαέφη. 
Καὶ. α5- Κυϊτηδη. 

σα-ἀάπίῃ]δη, τι. 4. ἐδαίθη. 
αἵ-ἀάπςῃ͵]δη, πὶ. «44. ἐδ ἀέφη. 

ἀάπΐμπδῃ, (ογϑόη. Κχί. [νἹ]έδη. 

σα-ἀἀπίῃηδῃ, μίγδην, εὐηι βοηνηιθΉ.. 
τὴ" -σαἀάπίῃπδμῃ, ἡ οΥ θη. 

ἀάυϊμθίηβ, τ0. (. ϑἐογῦόη, Τοάέννσ, 
ΤοαοεσογαλΥ. 

ἀάαπξῃυπ, πηι. ((. Τοά. Υχωῖ. [να]{5. 
ἀάα!ῃα}}]5 (-ἰ5, -6]5), ζώύηὶ Τοῦ νϑγιν- 

ἐμοῖϊέ, ἄσπι Τοαδ σϑιυϑὶϊέ. 
ἀδθπδαη: Λ' ἀάαθἘ τ. ἀσπη}5. 

ΕῚ ἃ τ ̓  Ὁ  ηΜομοῖε: . ἄδθαι. 
ἀρ: Λ' ἀδρ5. 
ἀδιηθίηβ, τ΄. ({. Κἰομίθη. ,. ἀδηη8. 
ἃ ὃ πι} π, γἱομέση. 5. ὦ. 7. 
ἃ ὃ πη 5, πὶ. ({. γεμοϊιί. οη, ἀδτηϑῃ. 
ἀότηΐαη, πηι. 4. ωὠγίμοίϊοη, δοωνέποίζθη, 

εγυέϑν (οΠϑάθη, πιθήνθηι, ἀσγίν ᾿αϊέφη, 
Ποῖ γϑοΐηθη (ἀα). 

δ8-αἀδτη͵δπη, τι. 44. ων ἐἠολΐφη, ἐἰδοΥ θέιυαξ, 
θηέ(οποϊάθη; σϑᾶ. Πκ ἀὰ, Δοΐ πιθ.- 
δὴ πουΐέ ; ἀδνύτῃίδηδ, ραγϑ ίδηδ 
σαᾷ., αἷβ σογθολμέ ἀανοζίθη. 

αἰ-ἀὐτηΐδῃ, σι. «4. αδωγέμοίϊοη,, υϑγων- 
ἐμοῖΐοη, υϑγααηιηιθη, ὑϑγ ΠιμοΠ θη. 

Ὀϊ1-ἀὐτηδη, ηι. «4. δοιυγέμολίοη, υϑγυν- 
ἐμοίΐοη, γἱομέθη. 

ἀὐτηοίηβ, 4. εὐ. ἦγ 
αἴ-αὐτηθίηβ, «ἀῤυων ποίησ, Ἰφγάαηι- 

νι. 
ζαὐύτ-ἀὀτηρίηβ, ογμγέῃοιί. 

ἂτ Ὁ δὴ (ἀτοξ, ἀγόθαπι, ἀγα θ8η5), ἤατθη. 
σ8-ἄταθαπ, αυϑἤαμθη (ΘΥαθ). 
ἄτδρϑπη (ἀτὸρ, ἀτόραπι, ἀγαρδη5), ἔγα- 

σόη, ὑγίησοη, αὐγίαάφη, χίο]ιθη ([15: 
2 Τηι 4, 8). 

σα-ἄταρδπη, ζω αηιπιθηίγασοη, αὐγ᾽αάφη, 
Ζίσμθη. 

ἀγταρρκ, ἀγαρκ, 7γαη, ἐγαηᾷβ. 58. 
ἀπσρκδϑη. 

ἀτασρῖκ)δπ, ἀγαρκἼίδη, ἐγάηξοη. 48. 
ἀπ ρρκδη. 

ἀτάϊν, ἐγίθῦ. ,5. ἀγϑίθδῃ. 
ἀτνάϊὈ 7} 8π, ἐγοίδοη. ,8. ἀγϑίθδῃ. 
ἀτγδκτδ, πὶ. υ. ᾿γαοσδηιο. 
ἀνδκιοῖ: κ᾿ ἅ. νυ. 
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ἀτάπρ: ᾿ 
ἀγάαμ: ᾿ 9᾽ ἀπαρδα, 
ἀτάπ ἢ 5 ἃ (ω. ἀγάμπβπηδ ὅ)ς. 7, 24), εὖ. 

“. Βέψοφη, βΒυοοΐοη. 5. ἀτϊαἴδῃ. 
ἀνγδύ εἐβ, υὖ. (ἡ. ,. ἀτίυρδη. 
ἀτάπβ, Ποῖ. ,. ἀταἴδη. 

ἀτάππ) δ η, λίπαδιυογοη. 8, ἀτι αἴδη. 
ἄγ θῖν δη (ἀτάϊν, ἀτίθατμη, ἀτὶθ8η5), ἐγοὶ- 

θη. 
πι5- ἀτοίθδη, τι. 1). (ω. 4.) αὐϑίγοίφοη. 
ἀτγάϊθ᾽] απ, πὶ. 4. ἐγοίϑοη, απίγϑίνοη,, ὃ6- 

ε ιυόγόη, ῶἠο πιαοῆθη; ἀτ, [κ, 
εἴν δοηνώλεη.. Ὑῖ6 Ὀάϊά͵δη. 

ἀγίρρκδπ τ. ἀπίρκδη (ἀγαρρκ, ἀτὰρρ- 
Κύμη, ἀπιρρκδη5), τι. Ἅ460. ἐγίπβθη : 
γαϊὸ, γνοίη, 1οἰΐμα, ὈΙ (ἢ, [ἈΚ]. 

ἀταρρκαπηβ, ἐγηθη: ἄγ, νδίστίμδη, υἱίδῃ. 
ἀτυρρκαηοὶ, ιν. μυ. Τγινπόηλοῖέ. 
σϑ- αὐ ρρκαη, ἐγγότι. 
διη8-ἀτίρρκαη, ἀπέγίπβοη: [Πκ, (οἢ δ6- 

ἐγίηκθη. 
ἀγτᾶρρκ, ἀγάρκ, (. ((. Τγαηπῖ, Τγινηῖ. 
ἀταρρκήαπ, ἀταρκἼαπ, πὶ. 466. (ω. [).) 

ἐγ ἀπ θη. 
σ8.- ἀγα σρκἼδη, τι. 466. ἐγἄπλθη. 

ἀγαρσρκ)α, (ὺ. πὶ. ἴηι 
αἵ-ἀτασρκΊα, 7γωηβόηον,, Τγυηβοηδοῖά. 
γοϊη- ἀσασρκ)α, γοίηέγίηξονυ, γεῖη- 

“αμζογ. 
ἀνά νρ αλδῦ, δὴ 
ἀτία ρδη (ἀτάμῃ, ἀταραμη, ἀταρδῃ5), 

Κυϊοσεαϊοη 6 ἐΐι. Ὑϊ. ταὐϊϊτδπ. 
ἀταύίβ, εν. (. Κυϊογεζοσ, - (παν : ἴπ 
ἀγαύμεϊ- υἱ ἢ, Λ (1. Κυϊορεσο σέ, - ἀὐθη . 
δα-ἀγαύμέβ, τι. ({. δίγοίίου, Κγίδσεέν, 

Ααϊοσεζηθοδέ. 
ἀταύμεποη, Αγϊοσεαϊθη 6 ἐΐν (νοη 

ἀτγδύμεϊηβ, τι. ([. ἀδΥ ΚΥϊθ)ϑΠΟΥΥ. 
ἀγαύ με πδ [π5, τι. ({. Κυιοσεαέθη 1. 

ἀτίαπδη: Λ ἀππη]5. 
ἀντία [8 ἢ (ἀτάυβ, ἀγαίατη, ἀγαίη5), ζαϊ- 

θη, μογαὐγαϊίθη: ἀπ, ἀὰ. 
σα-αγϊαίδη, ζαΐϊοηι, σειυογζε ιυϑγάθη, 

οἴ Ῥῆγβιτ {εΐη. 
αὐ- ἀτια!Ὧπη, φωζαϊΐση, πϊοαου αϊζίθη. 
α15- ἀταἴδη, δογαίίοη. 

. ἀβ-αταίδη, πογαιεγαϊίθη, αὐϑγαϊζοη, νοΥ- 
7αἰΐσφη, ονγοϊσίος [εΐη. 

ἀτγάπδ᾽αη, γα θη, ἐυϑνγθη. 
σα- ἀτάμβ᾽) απ, πηι. 4. μἰπαδιυεγζεη, πίη- 

αὖ [{γ ΖΘΉ. 
δἵ-ἀτάπ5)δπη, μἡπαδιυογζον, μὐπαῦ [γΖόΉ. 

ἀπα(ὁ, τυ. ἕν. Αὐπαηφ. 
ἄτι, τι. ({. αϊΐ, δίων. 
πι5-ἀτα[ἔ5, εὐ. (1. Ῥγεγζαίϊ, (οἰφο έον Ἡδ. 



θ84 

ἩἸΘμΟΥ ἀτάσδπηϑ (ηι. ({. Βὲγ(οη, Βυοοΐθη, 
Αὐγαϊἢ 9. ,8.. ἀγαύμβμηδ. 

ἀτιαΓὃ, ὧν. μυ. Αδμαησ. 8. ἀπαίδῃ. 

ἂν ὃ 1 ἃ π, ἐγ δ γι, διϑευγυ εν ιρ ΘΉ., ΘΥΥΘΟΘΊΙ, 
ΕΥ̓ Γοεὐέέογην, αὐ γι γθΉ. 

ἀτόθηδῃ, δουνηνι σέ, ΟΥ̓ (ον ἐἐοΥ τὐϑγ θην. 

δ8-ἀγόθηδη, ὁΥ (ΟΠ ξἐέογέ ἰυογάθην, ἐγ ἴ7ω- 
γΐθ, ΑὩΥΏΔΥ σογαΐδθη. 

Τπ-αἀγοπδπ., δειρηγιθῖσέ, οΥ (οι έίον ἐ 
ιυογάθη. 

ἀτόθπδ, ηι. ({. Αὐγγοῖν, Δ αηπα. 
ἀταρσσκαποὶ, τὖὉἢ. μυ. Ζ7γιμβθηθοτιέ. 

5. ἀτὶ σσίδη. 
ἄτα σοκδϑπ8, ἐγηβθη. 8. αὐ ρρίδη. 
ἀτὰρ οὶ), ην. ἂν. ΤγίηκοΥ. 8. ἀτίρο- 

Κδη. 
ἀγαπἢα 5, ἢν. (ἵ. αφαγδῆηο, Πυδῆηινης, 

ϑολμαῖ, δεέέηνιο (Εἰ. 10, 18). 

τὰ 85, ηι. ((. αϊ, Θέων. 
5 - ἄτα [ὑβ, τὖ. ((. (οΠιἰθο ον ,5. 

γγεσ. ἀν αἴδη. 
ἄτα [ππὶ, εὐὖν' ἤείθη. 
απ. οἷ 2). (ὦ. “4σο. οἷ: 4, 10.415... Ὁ 

Ζῳ, ποῖ, ἐπ, σθσοθη πιέ σαρρϑῃ, 
Κνιτηδη, ρϑ] ΙΠ 8, σδίηϊνδη, σΔΥΪ ΠΗ 8} 
θέο., ἀτϊαίδῃ ἀὰ [ὀύαπι, Καΐνδτ ; Ὀτὶρ- 

ῦ8η, Ὀδίγαμ, ὑΐαπαη, ἴηίαπά᾽αμ, Κυὶ- 
ὑμ8η, τὸ Ἶ8η, νδρ᾽ϑῃ τ. (( τυ. 1)ὰ τηδύτ- 
δοίη, ἀὰ πϑῃῦ, ἀὰ ὄγαπι, ἀὰ ἀϊναί(τη), 
ἀὰ Ὠγνοϑ]άϊ, ἀπ 16 101141 ἢν οῖ]άϊ ; ἀπ 1οἰ{1- 

Ἰδτητηϑ, πηᾶϊδ,, ἀὰ πὸ]ὰ Ὠγοὶ]ὸβ ; 2) εἰς, 
πρὸς, ἐπὶ; 9) ηνδέ ἄθηι Πυβηῖῦ το. 
τοῦ, εἰς τό, πρὸς τό, ἐπὶ τῷ, εἵνεκεν 
ηυϊέ 717. εὐ. ἵνα. 

ἄπ [οἷπᾶ, πρὸς τὰ ἔδια (1. 16, 32). 
αὐραρσσδη ἀὰ ([.. 8, 44.), θαίγαηῃ ἀὰ (7ε. 

10, 18.),.1δρ΄δπ ἀπ (. 9, 10.). 
ἀπ-ἐ δ (1), ἀυσμέπὸ, ἀπ πὸ, σιιάφθηι, ἄστυ, 

αἀσεμαΐδ; ἀὰ ἐμὸ οἱ, αἀόδμαϊδ ἄα!ς, 
ιυϑτΐ. 

ἀὰ-νὸ, τὐοζιν, ἐὐαγηηη. 
Ζιι(ᾳαηνηιθη (θἐφινησθη : ἀπ- οἰ πη 8, -Ὑἱη - 
πδη., -[ὑ ἀ] Δ, -νακϑῃ ; ἀπ-δύραρρδῃ, 
-ὐγπηδῃ, -Δὐ[ηΐνδη, -ραίδίηναμ, -σἃ- 
σἱπάδη ; ἑαύτα-ἀυ[ ἀ͵Δη. 

ἂυ -δὐρρϑῃ, ᾿ὐηζιφσοίθη. 8. σαρρδῃ. 
ἂὰ -αὐτιππ δ, λὲηζιοζαιζόη. 48. τἱπ- 

8}. 
ἄἀαπ -ὐπϊνϑδη, αηζοριηιθη,, ἰαμπάφη. 

ἀπὸ, τὐ. (υ. Ταιδο. Κοκϊ. ΔΚ. 
Ὠτάϊνα-ἀπθὸ, 7 μγέοϊέξαιιδε. 

ἂυ - σ΄ ἀπ, δοσαηη. (8. ἀὰ- ρἸμηδη. 
ἀπ 8δῃ (ἀάαρ, ἄπραπι, ἀππιύα), ἑαιισ θη. 
ἀυ - δίδίμν πη, λίμμοἤθη, απ (δ θη. 
ἄπ -ανίπἀδη, υσγιυϊοζοίη. 

ΔΕ “---- Οἱ 

ἂὰ - αἰ π ἢ 8 ἢ, δερίηηθη. 
ἄυ]ρδ- ἀϊ0} 8, πὸ. μὺ. Οἰαωδέσον. 

5. ἃ. Κὶ 
ἀπ] 65, πηι. {{. (ἄ]ρ, ΑΙ ὅ) ϑολωϊά. Τί. 

[κὰ]45. Πυ]ρὶβ [κα], ϑομωζάηον. Υοϊ. 
ἐδ μα [Κα]ὰ. 

ἀυ]ρα--μάϊι7α, τι. ἕυ. Οἰαιδέσεον. 
ἀα] 7} 88, Τοῖόγη. 8. ἀ. 7. 
ἀπὶ0} 5 (ἀ. ἀυ]Πάϊ το. ἀα10}}}, εὐ. ((. ΚΦ (Ὁ. 
ἀυ] 7 απ, θἴη νὸν δεσθἤθη, 76: θΥΉι. 
ἀπηααὐ στ ς 
ἄπὺπτῃ "5, (ιν. Κοί. ἀάπθβ τε. Ὀάπάξ. 
αἵ- ἀαταθπδη, υϑυ έιηνηιθη, (6. 4, 89.) ΞΞ 

αἵ-ἀδΌπδη (.. 4, 85). 
ἀπ -τἰπ πὶ ἃ π, ληχιζαιζθη. 
ἀὰ- Γ[ὸ 47] 8π, απγαησθη. 
ἀπ -ν κῃ, τυὐασἢθη. 
ἄνδὶδ- σούτἀ δὶ, Ὁ. 

ράφι. 
ἀνδιῖλύμ ἃ, τυ. ([. ΤΠονἢοτέ. 
ἀνδιπιὸπ, γαόη. δ. ἀ. αὶ 

ἂν 15, ἐμόγϊομέ, ἐοίί. 

ἄνα]δ- υδύγαθι, τὖ. (ἔυ. 
(Ε. ὅ. 4). 

ἄνδῦμδ, εὐ. ({. ΤΠογ]οῖέ, Εὐηζαϊέϊγ ξοὶὲ 
(( 0: 1, 18:5 4129. 235: 

ἀνδϊπιὸπ, ἐπογίοθέ {δῖη, τυωΐι [γυνὴ (θῖν, 
γαίόη (“. 10, 20. 1 6. 14, 28). 

Ἐ. 

οἷ: 1) Βιπαοιυογέ: ἄα!ξ, ἀαπιὶέ (ὅτι, 
ἕνα) πιῖξ Πιαϊσαΐξέυ τι. Οοη)ιωροέῖυ. 

οἱ πὶ, ἄα 8 ηἴολέ (ἵνα μὴ). 
οἱ ἢγνάϊνἃ, οὗ δίιυα. 

οἱ ὕγδπ πὶ, ἄα πολέ δέιυα. 

οἱ ἐπάα, τὐο πἰολέ (εἰ δὲ μήγε). 
οἱ ὕπδῃ, ἀαδογ. 
ἐπαπ-οὶ (Με. 95, 40. 45. 1.. ὅ, 24). 
ἀαϊπὸ οἱ, ἀαγήη ἀα (8. 
[νϑιμδύῃ οἱ. --- -ἴθάϊ οἱ. 
ἴπ ὑπδιητηδ, οἱ, ἐπάθηι, ἐυοῖΐ. ---- ἀκοὶ, αδόγ. 

πἀπᾶ ἐμπᾶπδ ἀδρ οἱ (1.. 1, 20). --- {πᾶπημᾶ 
ἄαρσα οἱ (:. 17, 80. Οἱ. 1, 9). -- 
ἐμδτητηδ μάϊάάα οἱ (9 7ηι. 8, 8. ΝΝιεῆ. 
ἄς ,4.4). 

2) Κοϊαΐξέυω διϊαοηά: 
[86], τυοίοθον,, [ὁ οἱ ([61}, εὐϑίοθθ, ὑμαΐθϑὶ, 

εὐοῖοἤθ5 (ρα. ἀα 5). 
ἵχοὶ, υὐϑίοἤον; υϑοῖοϊιθ ( αἰέ 468 γοϊσα.). 
οἰζϑὶ, υυδίοῃο. 
Ἰχδοὶ, τυϑίολμον. 
Ἰκοὶ, ἀδν ἐοΐ, (ὅς). 
ἐμαὶ, 67 αν : ὑμαζΖοὶ, ὑμυκοί. 
ἡαζοὶ, ἀθ ἐδγ : Ἰχυϊζοὶ (οἷς: 4. 8, 1). 

τυ. ἐμὸγιοθ σα 

ἐμδγϊομίε ρα 6 
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ἐπὸοὶ, ὑπ᾿ οἱ, ἀα 5. 
ἐμδάοὶ, ιυολῖη. 

ἐμπαύάϊπ δὶ, γϑῖο}". 
ἐπατοὶ, τῦὸ. 

ἐπαιηγδοὶ, ὑὐο ποῦ. 

ἐῃϊζοὶ, ἀδθίίοη, ἴῃ ἐμϊσοὶ, ιυσϑδμαϊδ, ἴαύγ 
ἐπϊσοὶ, δουοῦ. ' 

{ῃϊχὸρὶ, ιυϑἰοἤδν,. 
ἐμπάϊτηοὶ, ἐυδίοἤογι. 

ἐπδποὶ, ἐὐεφἰο]ιοηι. 
τ Πα πὶ, εὐὰ πγοπα ἀα 5, ηυϊέ ἄθηι ἄα 5. 
[νϑοὶ, εὐΐα. 

[αηϑοὶ, (οδαϊα αἰ. 
3) Εταρϑο Με: 11,.18. 1ὅ; 44. ΚΝ. 11,44. 

ἐνϑοθε 6. ΒΡ ρου, 43: 
οὐ Ἐπ δ Αι: ἔδυ 
οἰἴατα, Λὶ ((. Εἴη; δὰ ούαπι, ΖΚ 5- 

ψεποῖίο. 
οἰ ατπα- δ ΠαῚ, τὐ. ({. Εἰ θη 6 {{6ἱ. 
οἰ Γἀυπ θἴ 5, δἰ (ΟΥ Ἢ. 

οἰ δπ: Λ οἱ. 
Θἰζοὶ, εὐϑἴοδο: ( Οἷδ ων. οἷ. 
δύδ: ὅπ αΖ- δία, ηι. ἕν. Κὶρρθ. 5. Ἰύδῃ. 
ὃ 07 4: ἦη αἵ- δέ], τι. Κυυ. ΕΥ̓  [ογ. 5.. Ἰύδῃ. 
ὃ δὰ πὶ, τὐὐὙ αἰβόη. 5. Ἰέδῃ. 

Ἑ. 

ἔα ἀδύ (6. ἔδατβ, 22. ἴΔ1), ηι. (ἡ. Ῥαίογ : 
Δ δάδε. 

ἔδλατοίηβ, υἀτον[οῆ. 
ἔδατγοϊπὸβ, τι. αἷθ Αοἰέογη (1,. 8, ὅθ. 18, 

586. 0...9: 2..95.18:: 90. 29). 
[αἀτοῖη, ( (ἡ. Ναΐον επαζί, «Αοἰέογη, ΚοΥ- 

7}αλγθη. ΜΖ. ἴαάατοῖπα, ᾿' «4ο[ἐθγΉ, 
Ῥογα  θΥΏΉ. 

[δἀτοίπβ, εὐ. 7.) Θ΄ οΠδο]ιέ, Βέαηιηι. 
ἔα σίπ ὃ (ηι. 70. ὧ. ἔγτϑτη, 8η8, ἴῃ), Μοἢ, 

ηθυιθη. 5. αρὶπὸ, χαῖρε (1. 1, 28). 
5. [δ] δῃ. 

τηἱ- ἔαρίπδη, τι. 1). {16} τυϊέζγν Θιιθηι. 
ἕδμδίηβ, ἐδ μδ (1) 45, 6'. ἑδῃδαάϊ5, εὐ. ({. Κέγ- 

σηϊίσοη, ΒΎΘιαο. 
ἔα στβ, ραγίοηά, πηὐέφίοῖ,, σεοῖσηϑέ, 

ομδη. 
ἀπ-ἴαρτβ, τὺρα (οα΄, οἤγι6 Αγηνωίῇ. 
ρ8- Δ ητ͵απι, χιυδογθίέθη, αὐδγτὸ θη. 45. 

{Δ }781. 
ρΡδ-ἴδῃ, (2 Παηγ. 8. ἴδῃδῃ. 
8 ἢ δὴ ((ἀϊέδῃ, ἕάϊξα πη, Δ 85), τι. 4. 

7αἤθη, ζαπθη. 
β8-ἴδῃδη, τι. 44. ζα]ιθη, ζαηισθη; οἶδ 4. 

7αγίδη, οἴη (ἤθη. 
- ραίαμδπδπδ ἰἰὰπμᾶπ, σόζαπσεη Κμδυθη, 

5. Βαθδη, σεγαηφοη Βαϊίθη. 

5 --- δαϊτ-Πάϊξεη. θ8ὅ 

σα-ἴα (5), Παηφ. 
δ ὃ 85, ἴαῃδᾶβ, τ0. (. Ὑφυσηϊλ θη, 

ΤῬγυοιάο. δ΄. ἔαρὶπῦῃ. 
ΓΔ} ᾶπ, αηραγίοην, 7ισοη, (ξ). Ῥοη 

δῖ δη ἐ 
[0}18- ΔΒ] Δ, τι. .1). (εν. 44.}), Οονῖλσο ἐδ, 

αϊθηθη. 

58 -ἔδ 7 8ῃ, Ζιδεγοίέθη. ,5. ἴὰρΎ5. 
ἐάϊδπ, ὠπγοϊπάοην, ἐαάαοίη. 5. Βήδη ; 

ἴοι δη, οἰ η Δ. 

ξάϊξεδ!, ἤδησ. 85. δῆδῃ. 
ξἀάϊξα! ἢ, γαϊέοίο. 5. ΑΙ Πμ8η. 
ξἐάϊτ! Κα, ζἰασίθη. 5. Βόκδη. 

Ϊ-ἔδίμ, Α ((. εδογυονεοίζιην, Τάτι- 
Μοπσ. 5. ἀ. 7. 

ἔδί ἢ ἃ πὶ (8, ξόμαπι, ἔα μδη5 7), Ποῖ 7ἃ- 
φόη, ρα θη Ὁ 

Ὀἰ-αἢ, Λ' Δ. ὺοθογυον μοι, Τάτι- 
οπμισ. 

Ὁ1- τ Πόπ, την. «4. ἀδογυονεπμοίίοη, ἐατι [ο ἤθη. 
Ὁ1- ἔα Πὸ (115), ἐν. ζεδεγνογεἨολζις. 

σ8-ἴα πὸπ, ἐδογυογίϊοίζθη. 
ΓΑ ὃ τὶ: 
ἔαῖϊπῦ πῈ: ἐλευ 
ἔαϊμα, ( Λ΄. Ῥὲο!ι, Ῥογηιῦσθη, Βειί, 

Θοπαΐε. 
ἔαϊπα- σαναύγκι, ( ({. Οἰδιυΐγηι. 
ἔαί πα-Πτϑίῃπβ., τι. (ἡ. Ἠατιζωηφ,, Πϑῖςἢ- 

ἐμι. Υχί. ταδτητηδμᾶ. 
ἔαί πὰ- ἔτ] Κ5, σοἰασίογὶρ, σοϊσῖρ. 
ξαίμα--ἔγ]κ δἱ, εὐ. μὺυ. ΟΖ. 

ἐαίπα-ραίτηβ, σοίασίονῖς. 
ἔαῖ πὰ- σαίγποὶ, Ἡασίον. 

ἐαίπα- οἰτὸ(αἰ), Παδιμοπέ (1 Τιι. θ, 10). 
αι παρ οἰγτο ἦδη, μαὐσίογτρ (δΐη. 

ἔα μα- κα], πὶ. ιν. «Θομωίάπον. Υσί. 
ἀα]ρὶβ [Καϊἃ. 

ξάϊῃ α 5, (ολδη, δευνέ. 
ΒΙα-άϊ 5, δερέ, γεϊοπηαϊίρ,, πιαπηῖΐς- 

αἰεσ (πολυποίχιλος). 85. τηδηδρ- 
ἔα 5 

ἔδυ - , υδγ-, θηΐ-. Κ΄. ἔαίτγυϑ, τς. ΔΤ Ϊ5. 
Ζειιαηιηιθη [οἰ φινεσθη : ἴδάτ- ἸΏ δ, - στοὶ- 
Ῥϑῃ, -Βάϊδῃ, -1ά {Ὁ}, -τἰπη 8, -σαύτ- 
Ἶ8η, - νοὶ]. 

ξαίτ- οἱ], ΚΛ (ἡ. ϑδοπαιρίαέξ. 
ἑαίσηϊβ : ( αἴ65. 

ἔδίν - ἀϊμ 88 (δίγ- ἀϊπδη 7), τι. 6. Τηριϊ 
φιθΠη θυ. 

ἔδιτ δὴ (αν, ἔόσαπι, ἑαύγϑῃβ), αηζίασθη, 
απο αϊφοη 9 85. ζαίτ᾽ δ, ἔδίΥΙ Π5. 

ἔδαΐτ-ρτϑίρϑη, ρψγϑίζοη, ϑγγοί θη. 
ἐαΐϊτραπὶ, Λ' (. Βογφ, αοδῖγσο. Υῖϊ. 

Ῥαίγρδῃοί. [ιυΐγοι. 
ἔαϊτ -ἢ ἀϊύδπ, δοξοηηθη.: ἱμαρρκ, αηξ 
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ἔα δι: 0 ἢ 
ἔΔίγ ΥαἙ, ὅι. .(1.. Τροῖξ : 

Βαθδηά5, Ἡγο ἐμ ΥΥ (ἢ οΥ. 
0 . Ῥνεῆθ γιό, ιυυδηβίασθη 

(0. ὅ, 38). 
ἔδίτεῖπας ἐὺ. (. Βο οι σις, Θοἤμοϊα, 

[«( ἴαίτητνα 

Τρ (ἀοῖιδ. 5. ἑαϊ τη. 
ζαϊτϊπὸπ, δε ομωζαϊΐσοη, αν ο]ϊαΐσοη. 8. 

ἔα ίτἸ 5. 
Γαι τΐ πη 5, (ολϊαϊρ, ἑααοϊηϑειυϊν ας. 
ὍΠ- [Δ ΊΓ] 8, μρέααοίμαζί, οἴπθ ϑομεοϊα. 

ἀιϑ- τί η5, ὠὐπέαοίΠα, αὐ δον ϑοιια. 
ἔαίγϊ παι, εὐ. ((. Βοιολοιαϊσιριγ,, Θοϊιοα, 

Ουιρια εὐναὶ {7υ ασῖθ αν Αηβίαρσο. 
ἔαϊ τ πῃ, δογομωίαΐσοη, ἐααοίρ. 

ἑαίτ πὸ ηβ, ἀπ οϊιζαάϊσον, Ἰγουϊοιηι ον 
(ὦ “.. 5: 3). 

Ὁηρδἔλίτηὐπἀς (7), τὠυξαοῖϊγ,, τὐιδό- 
Μλοϊέοη (1 μι. 8, ὃ. Τίς. 1, θ). 

Πρ [δίγΙ πδ 5, τὐγιδο οἸοϊέθη,, εὐ ἐν εγ- 
οι ἀμ... 8, 10..5; 2.0. 013. 772. 
ἬΣΤΩΝ 

ὉΠ- ἔα τ πὸ δα, μυἑασείπα. 
ΓαῖΣ -ἸΑΙϊΓὑγᾶη: ἢ ΤΠ. 
ἈΠ- αίτ] 1 {Ὁ1{}|5, τυγυογγϑίοἠϑαν. 
αίτ πἰ ἢ ἃ, υν. ({. ΑἸέον. 5. ὦ. ἡ. 
ΓΑΙ ΠῚ" (- 65), γη, αἷέ: ἔαϊτη)ὸ 16, 

7ίγηιθβ, υογῖγοϑ Χαΐν. (5. ἴ ᾽ν εὐ. ξαίτγδ. 
ΚΟ. ΑἸ Π 615. 

ἔα τη 8, τυ. (. ΑἸέον. Ψσί. 8145. 
ἔδίγτ ἃ, γονὴ ({. υἱΓϑ}}), ζόην νοοῖ, υὐϑῷ 

νοῊ ἊΣ Ῥω): 
ζαϊσγαιῃγὸ, νοι 76ΥΉ6. 

ἔδίτ -τἰπ πη δῃ, {ἢ ὁΥ (ἔν 6οἴ;θη, σιυθοῖ:- 
γα (βῖν (δῖ. 

ἔδίτ -νσδύτνκΚίδπ, ογιυΐγ θη. 
ἔδίτ - συ ϑὶ απ, ὀ[τεξόη, Πη οἤθνι, δ6- 

ἐγασμέθη, Γ γυυτέφ παδϑη. 
ἔδίτ- σοὶ], Λ' ΛΔ. ϑολαωρίαίς. 8. 

νοϊύδῃ. 
ἔΔΙΥΖῈ ἃ, ὃν. (Ἷ. Εν 08. 
ἔδ] ἢ: (' ΕἸΠδη. 
ξανὰ: Χ ὦ... 
ΓΔ 1 ἢ ἃ ἢ (βάϊ 1}, -ὰπ, ἐδ] Π8 5), μαϊ- 

ἔθη, φιυαμιηιθηίοσθη, (0 6 βθηι. 
ἔα] 05, -  αἰέῖσ, -7αο}.. 

ἄϊη- 1 0Π5, οὐηι ἀϊέϊο, οἰηγασῆ, οἶπα ΕΗ. 
ἀϊηξα!μαθα, οὐη αι ϊεϊσίίο]ι. 
ἀϊη δ! Πϑὶ, τυ. κυ. Πϊηγαϊέ, αἰ έ. 

Πάαγ- 05, υἱόν αο ἢ. 

τϑηδρ- [Δ] 05, ἡναγυυϊγαϊ. Ψοὶ. Β1ὰ- 
ζάϊμ 8. 

ὑδι μπιηὐδί μὰ ἃ- 1115, λιυνα ον ἐγαϊεϊρ. 
ἤδη ἃ, γι. μυ. Θέμμοι; Ζοισ, Τιοῖ, Παρ- 

»}όη, Εαβηθ. 

ἔτ - νη --- ἴαύτ. 

δαὶ, (( ἢ. Κοτἧ, γόων (Οἱ 9,.6..11:44). 
ἔδπίμ, γωπά. 8. βηΐμδη. 
ἔδτι ἃ ἢ δου, [ότατη, ἔδγ8 5), σθἤθη, ζαΐν- 

(ἢ) δη, εναπάφγνη (1.. 10, 7). 
ἴατ]απ, γαΐγθη, συ Θομῖ6, {επί ξότι. 
δὺ- τη, πα αδγθη, σχὼν Θολίβίε. 

ἀϑ-ἔατυ πὸ (-5 Ὁ -οἰῃβ 77), εὐ. (ἔυ. «ἀιϑ γα 
ατι8 ἄθηι ϑομῖῆε, ϑολμὶβϑυιιοῖ.. 

ἔανθίΓἄϊα 5, τι. ((. Βανί ον. 
ΔΎ] Δ ΠΣ. Ἰβέδη: [ἔγϑῃ. 
Ὁ5-ἔατγύπὸοὸ, τὉ. μἔυ. ϑομίβογωοῆ. 5. 
ἔδ 51), ηι. {{- «Βύιαδ. 
ἔα Γὑδπ, πηι. (460. μαϊέονι,, δοϊιαϊέθη, 76 {{- 

μαϊέοη,, ῥδοδαοσἢέθιν, δοιυασῆθη,, ατ7- 
πθδθη, ατγγϑοθέ ογ μαϊέφη, γα }6ῃ. 

σδ-ἴαϊαῃ!., τι. 4. ἠε ἢαϊέοη, δομαϊέθη, 
δοιυαϊ θη, δοοδαοσπέθη. 

ἔα[{615, γε, γε Ππαἰέοηα. Ῥί. Ὀπνδ[ὑβ τὐ. 
ἐπ]ρα8. 

νἱὸ 484-615, 2}. 

δέφοβ, ϑομρνιγέσοϊομγέον. 
Καγοὶξ. 

ἔα πὶ {..). -Ὀπὶ οἄθν' -Ὀπ͵α (ω.), Ηαϊ- 
ἔμηρ, Βοοδαοϊίιη ; ἔα βίη. 

Γα Γ6185, 76. 5. απ. 
ἐαΓὑἀρπ1: Λ' ἔδίδη. 
δύῃ 8, τὐ. ({. Ζαυνι. 

ἔα ὑ ἢ 5 (6. ἴδαϊ5, 3,2. δ 4615), τυ. ((. Κου- 
σοίοίχέον, Βογεομίδαδον. 

Βυπάδ-ἔαίη5, Ῥογσο θέφέον ἐἰδον 109 Μ. 
ἐμπα[ἀπαϊ-ἔαύῃ5., Με ο δ μαῦον δον 1000 

αι. 
[γῃδρὸρα-ἴαίῃ5, Οδον ον, ῬοΥ ΘΠΘΥ ΑἰΘΥ 

Θοδείο. 
Ῥγυ- δίῃ, δυανέίσαηι. (5. ὈταθΠ8. 

ἔδύ ἢ ὃ, τῦΌ. (υ. Επιοῖς (ΓΟ η). 
[αὐτ, τι. 466. απ δἔιυαβ πῖη (παρὰ ηι. 

4ες.}, ἰἄησξ, υον (πρὸ), γών (ὑπὲρ 
γ, 0]. 

Ααυ. αὐαρίαη ἔα τ, ὈΙΗταρήδη ἔδ τ. 
ἕαύτ-[Π15, νογάφηι, φυοῦ, Κγίλογ. 
ἕαύτ-(Ηϊζοὶ, υογάθηι ἀκα, θἢ6, δόυογ. 
Ζιαριηιθη (οἐφιυχθη : 1) ἰαύτ- θα άδῃ, 
-αἀδτητηδη, -σαροδῃ, -Κυϊμδη, -ἸαρἼδη, 
«ἸΔῈ ]] 8 Π., -Π πη, -Πρ]] 8 η., -[πῖνδῃ, 

-νάϊρ]δη., -τα]ν]δη ; ἔδύτ- δ σαρσρδῃ, 
-ἰΓηἴνᾶπη, -ὈΙ τρήδῃ ; 2) ἕαύγ- δύ ύξ, 
-Π8ῃ, -ἰαρϑίῃηβ, -[ὑδίβοίβ ; 3) ἀαη-ξαύτ- 
γοὶβ. 

ἔαύτα, πὶ. 10. υοὐ (ἔμπροσϑεν, ἐνώπιον: 
ἐναντίον; κατὰ ηι. 4εο., παρὰ Ὧι. 
Αο. ὦ. ., ἀπὸ), ιτυόσόη (ἀπὸ; διὰ 
γι. «66.}; νογῇοΥ. 

«Αἀυ. υοτη (ἔμπροσϑεν), νογῆον (πρό- 
τερΟ0}), Υοῦ (πρό-). 

Βοιυαῦγοῦ ἀ68 66- 

Υοί. Ὀὸ- 



[αὐτὰ -ἀδύτι --- ἔοίδη, 

ἑαύγα ἀα[ὸ ἀπ, ἕαύγα ἔγανδαύσκ)η. 
[αύτα πάϊξαπ5 (κεκλημένος). 
ἔαύτγα ἑαύτγ[ηἰνδῃ. 
Ζιιαηιηιθη [ὁ σινισθη: 1) [αύτα- σα ρρ 1, 
-Κνίηδη, -Κυϊῃηδη, -τιδην͵αη, - πιὸ] Δ, 
-Υὰη͵]π,, -[ὰ πᾶδηῃ, -υδηΐαμη, -ν [8 ; 

ἰαύγα- » αμάϊέαη, -ρ Πρ δη, - σ Δ] οἰ κῃ, 
-ΘΥ Δ] Δ ., -Θϑη δ], -ραγδάδῃ, 
- σα Δ πα78η, -οαἰδὐΐδη, - σαἰθίμδη, -ἀπ- 
[δ Ἴδῃ ; 2) ἑαύτνα-ἀαύτνϊ, -}}1}, -σαρρὶ, 
τραρρία, -ρᾶσρᾷ, -ἴδῃ, -τηδίῃ]οὶβ, 
-ΤῊ ΔΗ Ϊ!, -ἰδηὶ. 

ἔδύτεα-ἀδύτὶ, Α' (ἴ. ααο (νον ἀδν 
Τὰν). 

ἕδύτα-ἀπὺπί[εὺ 7 8, σονῆθν αηγαη- 
96ῃ. 

ἐδύτα-ἔδύτνΓἊ!ηϊγνϑδ, Ζυυον Ποημηθηι. 
ἔαύτα- 1111, ᾿ Δ. Ῥογβαωέ. 5. 8]]. 
ἕαύτα-ἔγανδύτν κ᾽, ἃ π, τὑογῆθν [ἰών- 

αϊφθη. 
ἔδαύτα- ἂρ, ἤν. μιυ. γον 6 ΠοΥ. 
ἑδύτα- σἂρρϑδῃ, νογαησθἤθη, νονϑοὶ- 

φοῆθη, νον [6 θΉ. 
ἔαύτα-»δρρὶ, (᾿ ((. Ῥγονγίελμονοῆαε, 

Ῥεγιυαζίυης. 
ἔαύτα-ρ8ρρ)8, τι. (υ. ΨοΥ ΘΠΟΥ, 

Ῥογιυαζέον. 
ἔαύτεα- ἢ ὀ[ύδῃ, Ζωυοῦ ὑθ7}ι6ὲ (5 θΉι. 
Γαύτδα- σαμαρ᾽)δπ, {οἷ υογηθἠηιθ. 
ἔαύτα- Δ] Κπ, νονῆον σογαϊζίθη. 
ἔωαύτδᾶ-ρ δῖ ἃ ηΥ] 8, υογθογοτέθη. 
ἔδαύτα- 5 δι ὃ1} 81, ὑοΥΠον [ογ οἰ δθΉ. 
ἔωαύϊτα- ρδιδάδη, ὡδηιαηα νοῦ] - 

δο {ἰηιημθΉ. 
ἔδύάτα-δίδῃη ἀ7 ἂπ, νογαιϑβοηάθο. 
ἔδύτα-ραίδ.͵] 8:, νον θίζθηι. 
ἔαύτεα-ρδύθίμ πη, νογπογυθνζιιαϊ- 

φθΉ. 
ἐδύτδ- 8ῃ., (( ((. Ῥογβαησ. 5. δῆδῃ. 

ἕδαύτϑ-" ἀϊύδηβ, ἀδΥ ογπονσοίαάθηε. 
Γαύτα - Καὶ πὴ 8 Π, ὑοῦ «θηναμπα, υοΥ 16 Υ - 

σοπθη. 
ἔαύτα-Κυϊύῃ δῃ, νογλον!ασθη,, ργο- 

»δοζεῖθη. 
ἐαύτα- τ δ ηγΥΥ} 81, υογδογοίζθη. 
ἔαύτα-πι δύ] 615, ἢ. {{. ΘΡΥθοῆοΥ, 

Μογ οογ. 
ἔαύτα-τ αῦμ], ΛΑ ((. γον θη δν ἀπέ. 
ἔα ύτ ἃ - τὰ ὃ 1} ἃ ἢ, νοΥ ΠΥ (ο]Πγθ θη. 
ἔαύτγδ-τ Δ ἢ π7 81, υογΖιθἤθη. 
ἐαύτα-ΓὑὯπἀδπ, τον θέιυας {6 θη, 

ἀαδοὶ {οἤθη; νοὐ [{6]ιθΉ. 
ἔαύτα-τδπηὶ, Λ Δ. Ῥωπαον Ζοϊολθη. 
ἔδύτα-τνδη͵ 8 π, υογἠονΠοβέη. 
ἔδύτα-ν 8, νογπαπάθη [εΐη. 
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ἔδύτν- δά 5, εὖ. ]οϑκανζμηφ. 5. 
ὈαρΊδη. 

ἔαύτ- οἱ ραρρδ πη, ἤι. 466. νον Εἰηπθηι 
που σοἤθηι. 

ἔδύν - ὈϊΪΓπΐϊνϑδη, νογῆον τυομέμ, ξοηι- 
γηθη,, Ζιιυου ξοηϊηϊθηι. 

ἔαύτ- Ια ρ͵δη, συογαιείαιζοη. 
ἐδύτ- δὰ δ, σοδὲοέφηι, νογϑῖοίοηι. 

ἔδαύτ- ἀδιη τ ἃ, υδγαάηιηιοη,, ἢιΐγι- 
ἙἸΟΥΉ. 

σἃ-ἔδύτα 5, ι0. (ἡ. Ῥεν  αηιηιζεγιν, (6- 
γίοῖιί, ΠοῆοΥ Τα] (26. 14, δὅ. 15, 1). 

ἐαύτ-ραρρϑη, υογϑοὶροἼθη. 
ἔἐδύάτν- 8}, (᾿ Λ΄. Ῥογπαησ. 
ἔδύάτν Ὁ 61, ιὐ. (ὺ. ΚΕ νοῆέ. 
ἐαύτῃὐ) 8π, “ιγομέθη. 5. ἃ. 7. 
ἔαύτῃη δ, ζωνολέμαηι; ἔ. γαϊσίμδμ., μοι 

“ωνοδέμαηι. 
. ραυδα- αύτῃ5, σοζέος Γγ οΠρ. 
ἔαύτ οὶ, εὐ. ἕυ. ωγολέ, Πἰηέ οέζθη. 
ἑαύγ απ, γγοἠέοη, (161), ΠΚ. 
ἐαύτν-Κυιύμ μη, υϑγγοάθη, αδιυοὶ μη. 
ἐαύτ-Ἰὰρθὶπη5, τύ. Λ΄. Ῥογίσσισ. 8. 

(3.7. 
ἐαύτ-] 8} 8 π, υογίοφθη, νον θέση. 
αύτν-πὰ}} 8η, ἀα8 Μαιῖ νογρίπάθο. 

5. ταὰ]. 
ἔαύτ- τὶ ἢ ἃ ἢ, ὑογβοΥ ἤθΉ. 
σἂἃ-ἑαύτπ, ηὐομέίογη, σο(οέφέ, ἐυολῖσο- 

(θέ (1 ΤΩ. 8, 2. 11). 
ΠΏ -ἔαύγτ5, σοιοπιυαέσιφ, Γοπιυαΐφηαγ 

({ Τμι. ὅ, 18). 
ἔδύτ- [161} 88, νον θσοΐη. 
ἔαύτ-[ἰν8η, ΖιυοΥ ξοηνηιθη, Ζιίυοῦ- 

ἐν. 
ἔδύτ- ΓΔ Γ{{615.,. 50. ({. ον οἶον. 8. 

[Ὀαὔμᾶπ, Ππάδη. 
ἔα ύτ- Ὁ} 15, Ζιῦοῦ, ὙοΥ ΠΥ. 
Γαύτυϊζοὶ, δἤδ, δουοΥ. 

ἔαύτ-ναὶρ᾽δπ, υδγδίπάφη, (τα }}}. 
αύτν- γαϊν͵δῃ, ἀαυογιυὰϊοηι. 
αν - νυ ϑὶβ ὅπ ὑἀη-δύγνοίβ, τινογῥο- 

αἀαοσῆέ, ὠμυον ἐφίει. 5. γοὶβ, νοἰΐδῃ. 
Γάπ5: 
ἔανῖζ": ΘΕ 
ἔδυ 5, ἰάυβ, ιυδηϊφ. 

ἔανῖζα, τυϑηϊφ(ογ), ὄλιγος. 
ἑανὶχὸ (ΒΔ 088), ἐλαττογεῖν (2 Ο΄. 8, 15). 

ἐδ 8, 5 ατε, ὦἍ ἢ 
δὴ 5: ἤη 
σα- ἴδῃ, ρα οηα, (επϊοξίϊοῆι. 
σα-ἴὸμαθα, (ολιοβίοῃ, αὐὐαπαὶφ (1 71}. 

4.19}. 
ἔρθιδη ([ἀϊ, ἤ͵απι, Β]4}5) 

Β] 8 εἰ. οἰηδη. 
δ. θα, 
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ἔθ᾽ Δ ([οἰπδ 8) ὑοη ἔθίδη, β᾽δη 7 ἐη 
τη-ἔρίπδη (Ἰπξοϊπὸ 484), σογὰῃγέ ἐυϑγάφη, 

ἱπηεΥἰτοῖι δοιυεσέ (ον, [10}} ον δαγηιθη: 
Το οι πδπἀθὶ δτιπδῃδίτίοεὶ, σπλάγχνα 
ἐλέους. Γοὶ. Ὀ]οἰ Β͵δη. 

ἔδτδ, 0. ([. Οοσοηα, ϑοϊέο. 
ἔτ} 8, τη. (ὺ. Αὠραγίευ, ΑὐαιμεΥεῦ, 

ΜΝαολ οίζίον. 
ἐδέθη 8, τὖ. ({. ϑοπηνωοξιησ. 85. ἃ. 7. 

ἔδυΐ απ, (οπηνίοεξοη (1 1. ἃ, 9). Τί. 
Βύδη. 

σα-ἴὀξοίηβ, εὐ. (ξ. ϑοληνασζιι, Θοθηνμο 
({μὲ.3.,.9). 

ΤΡ Ἢ 5 ὶ 
Εἰϊδ πα: 874. 
ιαῦδεν δ: | 
ἔϊάατ- ἀὺ ρ 5, υἹοεγέασρ. 
ἔτάπτ- Δ] 5, υἱόν αϊεϊσ. 
ἐϊάυτ-ταρίη θ᾽ 5, ηι. {{. ΤΥ ιν 1. 

ΝΙΝ καὶ 
ἐια νὸὺτ (. δανότϊτη), υἱόγ - 
Πανὸτ-ἰἸρ] 5, υἱογ σὶρ. 
Βανότ-δίῃπη, υ͵ογ ζει. 
Βαυτ-αὖρβ, υἱεγέασὶρ. 
Πάατ- Δ! Π5, υἱογγαζερ. 
ΠάαΙ- Τρ 615, τὶ. ({. Τ ον [ὧν [{. 
ἔτ Λ διῇ. 
ΓΙσρτα- σα], ( ((. Εἰησογγῖησ. 8. 

α. 
ἔιρσρτβ, ἢ. ({. Εἴησοῦν (ο. ἴ, 38). 
Βρρτας- ρα], ( ((. Εἰησονγΐης (1. 1ὅ, 22). 
1} π (ἤδη ὦ. 12, 25), ηι. 4. μα ίϑη. 
β]απαβ, Πδπάβ, δ εῖπα. 
β)αίῃνα, βαίμνα, ιυ. (. Εοιπα μα. 

ζι] άπ: 
1] ἀπ 5: ων 
1] ὃ στι: Δ Ε]Ιρτὶ, Β]η8η. 
ΓΙ διε Ζε ἰθδα: 
Ε1ῚΤῊ ἃ πὶ ([81}, ἔ] ματα, [] 85}. ηι. «466. 

τὐαἤθη, δουσθη, υὑϑγδογφθη, δοογ ρθη, 

δεσταδοη. Υσίὶ. Ὀδίτρδῃ. 
φ8- ἢ] μη, πὶ. Ἅ466. υϑγδεόγοθη, δεσγαθοηι. 
αἵ-Β]Πδη, ὑϑγδογσθηι. 
ΔῈ 8.- Π]Πδπ, ἧι. 46. ἀδογφοῦθη, δηιρ76}.- 

ἰθη, απθηιργομίοη, Βο οὶ σοδθηι. 
ἐμαύα ἀηδία! απὸ, αὐθ {] ον ἰθ  οΥιης. 

Ἐ5-ἤ]Π8η., τι. «466. δο[ίαίίοη, δοργαθθη. 

νοὶ. σα-πανὶ τὸ. 
81Β, Κ᾿ Λ. ἐπ 
658-818, ΑΛ (. Βεσγταδηϊ(. 
8Δη8-Β]}, ΑΛ (. Παρ γομίιης, απϑοζολῖο- 

γι68 Απιΐί; [7]οδονἰϊοζογιις, ϑαξχινη - 
ΔΗ ΔΉ]ηΐβ ὈὐΚὸβ, Μη ρ γε ἰιιησεγῖοῇ, 

Ὁ5- 18, Λ' (. Βεσταδηῖ. 
ΠΒΠρτὶ, ΒΙὸρτι, Δ΄ (Δ. (ΒΙρτῖ, Β18νὶ Ὁ 81}- 

ζδίπδη ---- δμέδ. 

Ἰρυὶ οαδν Ὀϊ-ἸΠρνὶ  Ποῆϊ, Πασόν, 
Του εοῖ, Ηδηῖ6. Ψοϊ. Βα]απάὶ. 

ἔᾺ]ρῚη5, ὑεΥ δου σεΉ. 
σ-]ρΊη5, υεγδογοθη : σα, νἱίδη. 

ἔ] δὴ, ΛΑ . ἀα8 Ῥεγϑδογσοηθ, αφποῖηι- 
πῇ. 

Ε111ρτὶ (ΠἸδρτ), Δ Δ. Ησδλῖθ. 5. ΒΠΉδη. 
[1}]1.(.-.-,2.. Εδοϊῇ, Ηρ. 
ἐμταΐβ- ἢ}}, ΑΛ Δ. «Απιδ αϊςπαιέ, Αι αΐς. 
{γα 5--}15, τι (εἰ ζὶρ. 

ἑαύτα-}}1, ΔΛ (ἡ. ογπαιμέ. 
ΒΙΠ]οΐπβ, γείθη, ἰδάθνη, ατι8 Πακιέ. 

Ε11 πὶ (5), ϑελυδοξθη : 
Ὁ5- Β] πᾶ, 6γ οΠγοοζθη, θέ οἐφέ - γϑάσι δ, 

Πεἷ οηἐ!εέζοη. 
Ὁ5- Β]πλοὶ, εὐ. (υ. δοἠγθοίθη, Ἐπ δέσϑη, 

Θεοὶ οδῖνγο ἀααεγοῆ. 
ΕἾ1α (5), υἱοί, τὶ Κὴὲοϊο8: αἴαντ πὶ Η]ὰ, 

πῖσπέ ἰαπσα ἀαγηασῖ; ϊὰ ρσαθαύτ)αθα, 
Π]ὰ τϑηδρδ, ἢ]ὰ τηάϊβ τὸ. Β]άπ5 τηάϊξ, 
πηάϊβ ἢ]ὰ, ἤνγδῃ ἢ]ὰ, ἤνδῃ ἢ]ὰ τηάϊς, 
ἘΠᾺ ἔσδη ἢϊὰ πηάϊβ, ἀπα Εἰὰ ; να ἢΪὰ, 

ἴνα ΕἸὰ [νὸ ; αὔτ Ε]ὰ (ν᾽ [8Π}.. 
Ε]α- ἀρ οἱ, αὐ. ἂν. Πὲ}6. 8. ἀ615. 
ΒΙα- νϑύτά οὶ, τυ. (υ. Κἱοίγοάφη, α΄ εϊιυὰ- 

ἐφξὶσκοὶί. 8. ναύτα. 
ΒΙυ-ναύταϊαῃ, υἱοὶ Ῥγογίθ ἠιασθθη (Ὦ|. 

οὕ; ): 
Β]α-ξάϊηπι5, υἱϑίσο αἰ, διωιέ. 

ΒΙα-σα]άθμ5, υἱέ εὐσγέϊ,, ιυογέμυοϊί. 8. 
1105. 

ΒΙα5η8., τὖ. {{. Ἡϊοϊποὶέ, Μόηφο, ἴδεν - 
ἤιιΣ. 

ΕιἸ 6 161: 
Ε11ὰ -άϊμ α 5: 
11 -ρσ δ] ἀπ Ὁ 5: 
Ε1Ὶὰ -νδύτάἀ οὶ: 
ΕἸ πὶ νι ἢ τ: 
Εν ἢ. αὐτξ 
Εἰ τὰ ἔ (πα 1.. 16, θ.. 8 1 6. 15, θ.), βέωι. 
Βηγΐ-ἐἰρ,]αβ, γι η σῖρ. 
Βηἔ-παπάδ, γι Ἀιυ ον. 
Βυηΐ- ἰαίπαπι, Κη γσοἤ θη. 
Εἰπύμδπ (ἔπίῃ., ἔαπύμαπι, ἔπηξ 85)» 

γι. 46. πάθη, ον κοηρθη, θυ αι θΉ. 
γοὶ. Ὀϊ-οἰύδη. ἣ 

Εἰ Γ[Κ|8. πὶ. μυ. Εἰ σον. 5. Β[Κ5. 
εἰΓκὸπ, βιρδθη. 5. ἃ. ἡ. 
Εἰ [Κ5. 9. .{. ΕἸ ἢ. 
ΒΓΚ]8, τι. μῦ. Εἰ οΥ. 
ΒΙκὸπ, ἤμοδθη. 

Εἰύδ απ (ἔαῦ, ἔδίαμπι, Πέδη5), σοδάγθη. 8. 
ἐδ] 4πη. γί. σα-θαίτδῃ. 

[18 88. -ὃ, οἰ. Ζ]οεοῆέο. 5. ἃ. 7. Βα18- 
ὕδῃ. 

'  ἀ. νυ. 81. 



Παϊπέδη --- {γαΐμοὶ. 

ἔἸ] αἰ ἢ ἕδη (δμύ, δαύμύμπι, Παύμεδη5), 
“Ποολέθηι. 

Παμία (-ὁ 7), εὐ. ΤἸϊεοΝέο. 
ΓἸ] ἀπ ὁ δα ((ἀϊΠάαῦ 3), Δἰοἶι δίάμιοη, ργα]ι- 

ἰθη: Βάπταπακ, ργαϊίογί (οΠ (κενόδοξος 
6. ὅ, 26). 

ΠΙάυϊαμ, βοΐ ὀίάμοη, ργαϊίθη (πὲρ-- 
περεύεσϑαι 1 6.138, 4). Υοη Βἰαΐδῃ Ὁ Ὁ 

61 ὃ Κα ((ἀϊθὸκ, [ἀϊβοκυμη, ἢ κα η5), ηὶ 
«4ες. κἰασεη, δοκίασθη. 

ΕἸ ἀπ5, ὧὐ. ((. Εἵωΐ, ζω β, ϑίγοηι. 

ν]σὶ. δινα, ρυαη])ὸ, τη] αἰ νοὶράϊη. 
ἔὺ ἀδ᾽π5, τὖ. ((. Ναδγιφ, ϑροῖθ. 5' 

α. 7. [δ] Δη. 
ἔὸ 4] δι, τι. Ἅ46ο. ζὠξέογη,, πάδύφη, ατι- 

Ζίομθη; ὈᾶΥΠδ, ἔ. 
[ὺ ἀοἴπβ, τὐ. ((. Εὐξίογ, Ναδηισ, 5ροὶ(. 
π5- ἀοἰπβ., εὖ. (ἡ. Τμείογ, Νιαθγίης, 

ϑροῖμε, 1ωοθ ϑηϑιγογ]ναίέ. 
τδάγ, Λ΄ (. Τιιξέον, Θομιοὶαθ. 

ἔδη, 6. ἔαπῃΐη5, 2). ἕαηΐη, Λ' (. Ζδιιθν. 

ἔπη Κ5, 7ομογῖρ. 

ἔδτ, γμῖν. 5. ἕατϑῃ. 
ἔδύῦπ5, πηι. {{. Εω 5. 
ἐοτα- δ ηἀϊ, εὐ. ((. ΚΕ 6ϊ. 
ἐοτα-θαύτά, Δ. Λ' Επι οΠθηιοῖ. 

ἔν 8-, ΦΟΕΞΑ 05. ΤᾺ}. 

Ζειιαπιπιθη (δἐζιφθη: 1) ἔγα.- αἰδη, θδί- 
τᾶ, -ὈαρΊΔη, -ἀά]]78η, - σΊθδη, - »]]άδη, 

-«Ηἰπίηδη,, -ἴΐδη, -Κυπηδηῃ, -Κνί 81, 
-Κυ Ἴδη (-Πη8η), -Κυϊίῃδη, -Ἰδέδῃ, 
-Ἰδυν]δη., -Ππαίαη (-]α!π8}}, -Πἰτηδῃ, 
-τἴηηδη, -ΠΙΠ48Δη, -νδίσρδῃ, -υδίσίμδη, 
-γδιάδηῃ, -υαύγκ)Ἴδη., -νοἰΐδη., - ὙΠ] ν 8}, 
-υὰῖκαη., -υγό]δη ; τη] ἢ- γδῃϊηίηδη ; 

2) ἴτα-ρἱδέβ, -Κυι θίηβ, -Ἰύβ, -ἸαΓ[{5, 
-νδυάθίηβ, -υδύσηίβ, -υοἱῦ; 9) ἔγα-Ἰὸΐβ, 
-ναύτηϊβ. 

ἔτα-Ὧὖ: (ὶ Ἰίδῃ. 
ἔτα --δὐ͵δῃ, υϑδγάέζοη., Ζὶν 6{}6. σθῦθη, 

υϑγ ἀξ ΥΉ. [,ΐη. 
ἔσα-Ὀδίγδῃ, υσγίγασοι, σοιυνασῇ θη 
ἔτα -Ὀπρ} 8π, υϑγλαινόη. 
ἔτ - ἃ 11} 8π, υφτγίποϊζθη. 

ἔταρδπ,Ἷ ἤαφόη (2 Ο. 18, ὅ). 5. ἔτδίἢ- 
ΠΔη. 

ἔτα -σῖθδπ, υϑγσοῦόθη, νογίθιΠθη,, σο- 
τυἀϊγ θη, (ἢ γι θη. 

ἔνα Βαλε ΖΚ 
ἔτα -οἱ 5, τὖ. (. ααὖο, Ῥονίοίμεης, 

Μεγίοδιν. 
ἔτα -σ'1] άπ, υϑγσοϊέθη. 
ἔγσ δ, γασίο. (8. ἔγϑάἢπϑη. 
ἔτ -ἰπύμ δη, αησόη, σοζαηφόη τ 67ι- 

φι6Ή:. 

, 
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νυ τι: αὶ ἃ; 7, 
ἔτ δ΄ ἢ ἢ ἃ ἢ (γα, ἔγδμη, ἔγα! ῃΔ 5), τὶ 

Αεο. γασόη. 5. ἔταρδῃ. 
σ8-ἴγα μηδ, 7γάσόη, ὀγγγασόη εὐναὶ [ὁ 

οΥ}αἤγόηι. 
ἔν ἀϊτ}8 ἢ ([ἀϊγάϊβ, βάϊξγάϊ τὰ, ἔγάϊ [8 5), 

γι. Αο. (ω. 6.) υϑγ μοι. 
πι5-ἰγάϊ 4, σοΥ [μ6 ἤθη. 

ἔγάλὰθηὶ., εὐ. ({. Ῥόν [ον . Ὀτίσρδῃ 
ἴη ἐγάϊη]άϊ. 

ἔτα -- ἴδῃ, "6 }θη. 
ἔσχάϊν, (. Δ. ϑάμιθ, ϑαπιθηζούη; Νιαοῖ- 

μβοπυπιθη, αἰ ο(οιίσομέ. 8. ΚΠ. 
ἔγτδ-Καπηδη, υδγασδέθη. 
ἔτα -Κυΐίτη πη, ὑυδγζθἤγοη,, υδγιυθηάθη. 
ἔτ ἃ - ΚυἰΓ Θ᾽ ΗΒ, ιν. {{. Ψόγ  οΠιυθη- 

ἀυης. 
ἔγτδ- ΚυὶΓ[{} 8 π, υδγαθγϑθη, εὐιδυίη θη, 

ἐδ ἀέφη. 

ἔτα-ΚυιἊ!ὃπδπη, τὐηζοηύπιθη, υϑγάογ- 
ῥϑη. 

ἔγ8-Κυιύμδη, νυεϑγῇργοολόν,, υϑγιυτίν- 
εμόη, υϑυηιοσἤθη. 

ἔτα-᾿δύδπ, 7γοϊϊα ον, θηέϊα θη, θΥ- 
ἰαίγοη, υϑγσοῦθη; τνέογία θη; Ζι- 
ἴα γότι, θγἰαυδόη, σο[ίαζέθη. 

ἔτδ-] ὃ 5, πηι. ({. ΕΥσίσοία [ΓΘΉΘΥ. 
ἔτα -Ἰὸ 5, πηι. ({. Ενία 5, Ἐπέΐαε. 
ἴτα-Ἰ τας, νϑγὔθγθη. 
ἔτδ-  ὰ5π 81, υεγίογοη τὐϑγαἰθη. 
ἔτ --᾿αΓ{5, πὶ. ({. Ῥότίω . Κ΄. Ἰϊαίδπ. 
ἔτδιπι, πηι. ἢ. νον (ἀπὸ), μεῖέ (ἀπὲ), 
ΡΤ (ὑπὸ; ιυϑϊέον. 

Ζιωαηηηιθη, θἐσινησόη, : 
-σδῃύδ, -γδίσῦ ἢ ]5, -ΥἹ ρΊΒ. 

ἔγΆτη 5, τὐθὲέθγ' υοὐ,, ἐὐθλέογ' ΤΟΥ. 
ἐγατηδίῃ(6)15, “"θπιάό. 
ἐγτηδυ Ἴδη, θη 7 θηια! θη. 

ἔγϑιι - 8] ἀγ 5, υογφογίοξέ αὐν «]αἤγ θη. 
ἔτ δ τὶ ἃ Ὁ ἢ (6) 15, ""δηνάθ. 
ἔγν δι τὴ ἃ Ὁ} 8 πν θηέζγθηιάθη. 
ἔτϑδτη -σ δ ὑ85, ὡ. ({- ον οἤγτέί. 
ἔν ϑιιῖ15, ιυδτέογ' υοὐ. (5. ἴγϑυα. 
ἔτδαιη -σδίσγυ 5, ζάγαθυ, ξογΉοΥ ἤΐρ. 
ἔν ϑδιη -σἱ ρὶ 5, γογειυαπυθηά. 
ἔτα-πίμηδη, πεϊηιθη, ἴπ Ἐπιρ αι 

ψιθἠηιθη. 
ἔτ -Υἰπ 8, ΤΉΜΜΗΣ 7αϊΐοι. 
ἔγτδα-[1ἰπάδῃ, υϑγ (οἠἴίησθη. 
ἔγαΓςεϊ- {10}. τὖ. ({. Κιπάμομα. δ' 

ἄ, αὶ 
ἔν " (ἐγα[ξοἰ5), τι. ({. Κιπά. 8. θᾶτη. 
ἔγα[- ΠΡ), εν. (1. ΚΚινια (ο]ια Ὁ (υἱοϑεσία). 

ἔσδυς: ( ἔγα-Ἰὐδῃ. 
ἔσδυμ αὶ, εὐ. (υ. δίηη, γον ατιά. 5, ἀ. 7, 

44 

ἔγϑιη - 8Δ16γ5, 
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ἔσαν δπη (ἰόία, ἐγοίμαπι, ἔγαίῃ8}5), 
ἀοηΐοη, μιθυζθηι, υὑϑῦ [ἐδ ἤιθνι, υϑν [ζἀπαϊσ' 

(εῖηι, Κἰμρ [ον ταάϊβ ἔγαυ δα, {16} 
εἰ ον ϑδϑη; νϑῖ]α ἔγαυπ]απι, ὀδ (οποία θη 

πῃ- γα ήδη 5, τὐυυεν [ἐς [ “εἴη. 
ἔ0}18- ἔτι απ, συϑν ὡπαϊφ,, δεὶ σνοἰΐδηι 

γον [απο (δῖγ. 
γαίῃ, ΚΛ (ὦ. ϑώνη, Κον απά. 
ἔνα  Π] 8 -τηδυζθίηβ,, τὖὉ. (. 171 πι {6 είς, 

Βοίπογις. 
ἐγδίῃ)}15, υϑυαπάϊο, ἀἴεισ. 
στὶπάδ- γα }}15, ἀἰοτνυηυ ἐφ. 
ἴᾳταδ- γα }15, σίοίολοο[ηηέ. 
σα-ἔγαιμ] οὶ, εὐ. κυ. Ῥευ ἀπαϊσ οῖέ, Βε- 

“οηηθηϊιοϊέ. 
ξοίη5 (6. ἔτ 415), υϑγ(ἀπαϊγ,, ἀἴος : 

ἐτδαῦζΖα, υδν {ἐπα ἶσον. 
πη-ἔγόίῃ5, ἐπογτοϊιέ, τὐυεν (ἀπ αϊο. 

ἐγῦάδθα, υϑν[ἐἀπαϊρ, Πίτις. 
ἐγὸ οἱ, εὐ. ἕν. εν αηά, ΚίμρΠοϊέ. 
απ- ἐγ 46], τυ. (υ. ἵσυον [ἐαγαι, 1 πον οτέ. 
ἔτα ὑ (δ) νὴ ἂπ ὅπ 
τπι5- ἐγα νη πὶ. 466., υον [ἐἀγιατρ φιαοἼιθτι. 

ἔτ ἀπ] 8. πὶ. ιυ. ΠΟῪ, ἀοΥ ἰοῦ ΠΕΥΥ. 
μοῖνα- τάμα, Παιϑ ΠΟΥ. 
1εἰκα-γάυ]α, ἄδην Ποἷδό6 παοῖν (ΟἹ. 8, 22). 

ἐγάυἠπὸπ, τι. .1). ΠΕΥῪ [ΓΟ θνι. 
σδ-ἐγάπ)ϊπὸμ, Δ67. (0 ],6η. 

ἐγάπ) πα α5, τι. ({. ΠοΥΥ [Πα 7. 
ἔτα-νδίτρϑῃ, τὐϑγγεν, 267 [{ΥΘιιθΉ.. 
ἔνα-ναϊτύμδπ, τσυδγαογδόη, τ θγΥ- 

φοπονι. 
ἔτα-ναιάρὶπϑβ, ν. {{. Ῥεγάογνδθη. 
ἔτα- νάϊ πη, νόγάογδοη, θηἐ [οἰ ίθη. 
γα ναύτη: 7.3 16; 5.9: 

ἔνα-ναύτμ!β, πηι. ({. ραν, [ἀνα ῖρ. 
ἔχγα-γαύτμύδβ, τὖὉ. {{. Ὑεγιυϊγινης, 

ϑιαο. 
ἔγα-υδύτ)] απ, υϑγιυΐγζον, πα λρθη. 
ἔτα-σοΐύ, (᾿ ((- Ναοβο. 5. γοϊδδῃ (ων. 
Γγτα-νοϊύδπ, γαοσποη. γ 8 ). 

ἐγανοιναπᾶς, ΠΝ ἄς μον. 

ἔγτδα - συ νδπ, γανμδοηι, ΖΕΥ͂ θγ., ρα ΘΉ. 

ἔνα -υἱ δ: 1 νἱίδῃ. 
ἔτδ-υυϊκδπ, νυϑγγοίσθη. 
ἔγα -υτῦ Β͵ 8δῃ, σνϑνἰοιηιά θη. 
ἔχ βαπ: ( ἔτ ΠΠδη. 
ἐγοϊάοῖπβ. τὖὉ. ((. Θοπμοηηςσ, Ῥναῖ- 

γμησ. ὃ. ἃ. 7. 
ἔτ οἱ 4) ἂπ, ηϊ. «466. [0 Π!οη θΉ. 

σἂ- τοὶ ἀθηβ, τὖ. ,(. ϑοπογιη,, νπαί- 
ἔμ, Ῥγαδυιης. 
Π- τοι ἀθίηβ, Δ ομε(οΠογιης. 

ἔπ Ν δἸ5, {αι , Τροϊποῖε, 8. πεῖς, 

ἐγ  μ] 8 ---- ἔπαμηδ. 

ἔτ οἱ 5 (ἔπ], ἐγ] θα), την. (΄. Κγοὲ : ἔτη 
Ὀτίσσαμῃ, δε γοίθη. 

ἔν οἱ ()}415, τι. ((. Ἐγοϊμοϊέ. 
Ε17 6], αὐ. Κιυ. γοὶοῖέ. 
ἔγ)ῦπ : Λ α. 

ἔν δύ (}). 7γαβ. 8. 18}. 
ἐτδύαπι, ἡγαίβδοη. 5. ἴύδη. 
ἔτὶ-: υσί. ἴτϑ. 
1 - [Δ Πῦβ, εὐ. ((. Βιϊα, Οἰοϊοϊμιῖς, Βεὶ [ρτοῖ, 
σα- ΓΔ 78, αὐῥέίίαφτι. 
σαί [δύηδη, αὐσοδιίαοέ ἐυογάφοι. 

ἔτιδίμ να: (' ἔπ]δίμνδ. 
ἔνϊδύμνδ- τι 114 5: ζοῦν ϑίοί. 5.. ἔτ δπ. 
Γι }}7 ἃ: ΤΠΡῚ5- ᾿ 
ἔγ:]δύμ να, υὐ. ((. 11606. 8. ἔν δ. 
ἔτ1} 61, τὖ. (ιν. Εγοϊῃοῖέ. ,. ἔτϑὶβ. 
ἔν} ὃ π, πηι. 466. ἰφδοη, ἰἰοδουοῖί δοαη- 

αοἴγ,, σόγηθ ἐπε; εἰ (θη. Ι 

ἐγ) πα 5 (272. ἐγ) 45), Φ γϑιωνά. 
τ) πα] (-͵8), τὺ. ΤΥδιριαζγι. 

ἔ]ῦπ5, τὐ. ,{. 1,16 6βσοίοθη, Κι. 
σ8- ]] 5, εὐ. ({. ἄπ 8. 

{τ αίηνα, ἔτ αίῃνα, εὐ. ((. Τοῦ. 
{για μα -Ἰὴ}1 45, ἐοὀγοὶεῇ. 

ἔτι) ὸπ 1, οὐ. (ἰ. γθιμιαϊζη. 
ἔτι]ὸπα 5, ηι. ((. θα. (δ. ἐγ]. 

Γτν17 Ὁ π5: εὐ 7. 55 5 ΤΕ ΟΣ 
ἔα ἀκ ον μῦν ἸΘΕΛΟΒῸΣ 
ἔστ 1Κ8. ἤγεο, δεσελμγίϊε!,, σίογὶρ - 
δῖ πα-ἔῖκε, σοίασίογῖρ, σοιυϊνρι[ἀοπέϊρ. 
ἔα πα- τ Κοὶ. εὐ. μιυ. Θοἰασίον, Ο'διυΐη- 

μιολέ. 
ἔτ! - [δ ἢ 0} 8 π,) αδδὲίάθη. 8. ἀ. 7. 
ἔνι - [δ 5, τὖὉ. (. Βιίά, Οἰοϊεϊηϊ, 

Βεοϊγρὶοί. (δ΄. ἔτ] το. [ἀΚδπ. 
ἔγι π ἃ -τ οἱ Κα, ᾿ἰσογηηιαηι. 5. ἔμ. 
ἔνι πῃ ὅπ, 7ηϊδάθη, μὰἠηθη. (5. ἔιυΠπ5. 
ἔτσι ὃ πα 5; τὖ. {{.- γον δμυψασ. 85. ἀ. 7. 
ἔσι ὰ 5; ἢ. ({. ΕΥΐοαθ. οί. σανδίσυιηὶ. 
[απ͵άϊ-Ππὰ5, ὐσεγοιαηιο (Νδαρ. [7»1.}). 
ΡΠ 8- τ οἰκβ, Εἰσοηαηι (σοέϊι.. Καϊἰφηαογ). 
ἐπ, σὰ- ΠΡ Πῦ, ἢι. 466. Γάριθηι, ὑϑΥ- 

ηηθη. γί. σαρανδίσῃδη ἐν. σἃ- 
[0]0 . 

σδ- τ  Π π5, εὐ. ,{. ΚΥ (ὃ Πγιισ. 
ἔτ᾽α 5.9. (ἡ. ΕΥοίί, Καϊίθ. Το. Καϊα5. 
ἔἐγσὸ ἀδὺ ἃ, υογιίαηαϊο. 
ἔσο ἀθ 1, τυ. μυ. Κενβαηά. ς 
ἔστὸ ἀὃ Ζ 8; υϑγ.ἀπαϊῖροΥ. ῖ 

ἘΞ Ν ΠΝ ' νον [ἀπαῖρ. 

ἔτ α τῇ ἃ, αἰὁΥ δΥ{{6; τατπηθὶ, αἦδ δΥ [{6. 
δηΐμν ἔγαπηα, δευτερόπρωτος. 
ἔγατηϑ, (ἀ θατὸ, ον αδθαέΐ. 
ἔτασηδ σί 8, ὑΟΥ ΠΟΥ σοῦθη. 

{γα δ. 
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[γα πη} [{5, 616)" ΟΥ̓ [{6. 
[γατηἱ Ὁ, σιν (Υ. 
{τατηϊὃ, Δ ὺ. ΑἩγαης. 
Γγπατ Ὁ], Δ Δ. Απγαης. 
ἴῃ {ππππ}} [{7ἃπ|, νογηδἠηνζὶο]ι. 

[γτυσηδϑὶ, εὐ. (ὺ. ΚοΥΥαΉ. 
ἔτπιπι5, Ὧι. ({. ἀπ γαηρ. 

[τὰαπιἃ-δύτσ, τι. ({. Εν [σοθογηον. 
ἴσα τη ἃ ἀ 6], τὖύ. (ὐ. ἘΟΥΥαηΟ. 
ἴσα μι Θὶ, αθ δΥ [{6. 
γα πὶ [ὑ, φιΥ [{. 5. 
[γατἱ Γὑϊ, ΑΛ Λ. Αηγαης. ἔτη. 
[σασπὶ Γὑὃ, Λ' (ὐ. «ΑἩγαηφ. 
ἴσα μαι Γ{5, ΟοΥ ὁΥ[{6. 
ἴα 515, 9. (ἡ. Ῥοσοῖ. 
[α 1 ἃ, ηι. μιν. Το θη, Τίθη. 
Γα]ρῖπ 5. υϑγϑογσθη. 5. ΒΙΠδΔη. 
[]Ὲ 8. π5, ἐξδογφοθ, υϑγϑογσθη. 48. 

 ΕἸΠδη. 
ΓαἸΒ πὶ, Δ Δ. ἄας γογϑογσόηθ. 8. 

ΙΠ πη. 
Γα 1 ἢ ἃ πὰς εὐὖν᾽’ δον αῦθη. 5. ΒΙΠδη. 
[118 - [Δ ἢ} 8 π, φψεγσονυ, ον ζιῤζζθηι, 

αἰἱθηθνι. 
[118 - ταῦ ἢ} ἃ π, υϑγ ἀπαὶν {οΐη. 
[1] ἃ - ὑ ὃ 115, νοἰβονημιθι. 
[α}1 ἃ -γ 15, υοἰξοηνηλοη. 

[118 -νσ ϑἱ β᾽ὴ πη, ἐδου ζει θ1.. 
ἔιυ 118 - ν᾿ 5, υοἰβοηιηλθη. 
[1] 6]. τ. {. Εἰ. 
[1] 615, τὖ. ({. ΤΡ ἰιρεσ. 
"[1]] 61 δ 5 (9), ὦ. 9. Εἰ αἴἶζδ. 
[1110 , ( 5 Ῥοϊζίηινονά. 
[11}8π, {ὐἰέθη. 
[1] π ἃ π. οὐ γε υὐϑνθΉ. 
[πα], τὖ. (υ. Εἰ [6. 
[α115, τ᾿. 6. νοἶΐ, σοζϊε (νϑάγ δ) ; 

νο{ζἰβοηιηῖθη ; αἰἐφθηινθῖη 
αἰατ-[α}1ς5, ὠδογυοίί. 

αἰδτ- 1161, τὐ. μὺ. {7εδονζώϊίθ, {ὕθθογ- 
Ὁ{8. [σεσ. 

[α]]ὸ, τὺ. {.υ. 1 ωἶο, Ανιδγωἰζιν, Εν σών- 
[Ὁ]]61 (085), εὐ. (ὦ. Τ᾿ ἰΐ6, Μόηρο. 
{1} (5)}, Τοϊηιοπά. 
[114 ἐ0}15, νοἰὐ  οηιηιθη. 
[Ὁ118- τ οἱβ, υοἰ  οηνθηι. 
[}18- 6 15]8, ἐδ ζουφΉ. 

[}1ὰ--οἱῦβ, υοὐ οηνηιθη. 
[Ὁ}18- ἔμ} 8η, Οδγυγ 6 ἰδὲ (θη, αἰἰθηιθηι. 
[Ὁ]1ἃ-ἰγαὐῃήδῃ., υϑΥἀπαϊο, δοὶ ,ϑἱηηθη 

(εἴη. 
[Ὁ}}}8, 20. «4ο. ζυίθη, ανπζοίθη, υοἱϊ 

πιαοἤθη, ἦν ἔωΐ6 νον ἰφβθνι. 
σ8-[Ὁ}}}ἃπ,. τι. 466. τι. α΄. γῶὠζίφην, ατ- 

7 θη. 

5. [ὰ]15. 
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Ἐ15-[Ὁ}1} 8, τι. «466. απ γι] θην, ατοϑ γι θη, 
ἐγζαἑίονν, νϑγυοϊ ἀν ΐχονν, υοἱ!- 
ὀηείθηι, ον [οἰ ζθηι. 

αἴαν- [Ὁ]]} 8), εὐ ον ζιλἑ θη, {]ορ ον 116 μα- 
θη, ἐἐδογυοίἑ τυογαθη. 

[Ἁ]]πδ 5 η. Ο΄. ον γιέ τυογάθη,, υοἱϊ υὐον- 

αἰθηι, {ἐο]. τυοηνὶέ οΥζὰ θηι. 
θ8-[Π πὴ, δυζυ δέ εὐϑγάθηυ, [16 ἀἩ- 

ζιίονι. 
Ὁ5-[Ὁ]]π8η... {6}, ον χὰ ογι, οΥ χε {ε αὐον - 

ἄσφη, υοἱξ ἐεὐογάθη, ἦα “νυ γι ζω 
σαδθυ. 

τι5- [Ὁ]161π5, τ0. (1. υζαϊίωι. 
[ἃ]5, }ατϊ, νογγαιῖέ, Με ηβονηα : ἔ. νἱΐαμ, 
Γαδ: 
Τὰ τσ: 
Γὰαὰ πῖπι: 
[ἀπ ΓΚ 5, γον. τ [ὸ. 
[πὰ π ὁ ἢ ἃ ἢ 5, Φε ιυηαθη. 
ΡᾺ  εθσενς Ἀπ οϑι θεῖ 5. πηίηδη. 

Γγηϊκίβκα, φοιγισσα (Μο. ἢ, 260). 5. 
[αὐγ. 

Μ. ἴδῃ. 

α. 

σἂ -ν, Ῥογγμαίσ δε νον Ζεῖέ-, Παιιρέ- τι. 
Εἰσοη οΠαγζίδιυδνίονηη {{. αἷθ σγοίδθ 
7οϊγοηεο [ἐοἰ}ι6), ἀτγο Ῥανεϊοἴγυ οο ἢ 
ἐγουηῦαν (σ8-π- 0. {.. 10.}, αὖϑν' ανιοῆι 
7ε απροιυαοσῆοη, ἀαμον σδ-ρϑυλάϊῃ- 
Ἶ8η, φᾷ-ραγδίγ  ] Δ. σἃ- δ ]ὸπ., σἃ- 
σοί Κῦη, σα- σ Δ Π Ἴϑη δέο. 

58-ἃρδνθί(η5), τυ. Μοθησιώι, Β6- 
(ολναγζανσ. 8. σοναβ. 

σἂ- ἃ ρδυ)8, δόθησόη. 5. ἀρθναβ. 
σα-δρρυὸ, σόηαιϊ. δ΄. ἀρρναβ. 
σϑ-ἀϊρίποπη, γῶν Εἰσθηέπιηι θγζἰε- 

γὼ. (5. ἀϊραῃ. 
σὃ- ἀΐϊῃ δπ δα, συϑγία θη, αἰζοῖη ἰα [{6Ή. 

5. ἀϊη8. 
σῷ -ἀϊ[ὑδ πῃ, σοἠέθῃ. 
σδα-άἀϊνεΓ[κὃ πη, δοιοβιηιργόν,, δε οπῶ- 

4716). 
σἂ - 81} 8, πηι. ψιυ. Με έογϑό. 
σἃ - δ Υ1 8". ἤϊ. «466. {ἰοἢ δον δαγηλιθοι. 
σδ- ἄπκ 8, Ζυυηθ)ηιθη.. 
σἂ -Ὁ ἀϊ4 } πῃ, ποιπίφθη. 
σϑ-θδαίτϑῃ, σοὺ αγθΉ. 
σα-θδαίτρδῃ, δογαθη, ον ]αϊέθη. 
σα-θαίτῃ δὶ, 0. μἔυ. ΕΥ̓ οΠοίγιμησ. 
σἃ-θαίτ 7} 8 πν οἠεηθανθη; ἐἰθιςἢ- 

ἔθη, δοξαγηέ τυϑγαίθγι. 
σα-θδπάᾶν) πη, απάθιέθη. 
σἂ- ὁπ δ; Νιυέζονν ΠαϑθΉ. 
σ8ἃ -ἃ { ἃ π, τὉυοἠηθΉ. 
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σα-θαύτ, Λ ((. δέδιον. 
σα-δύτρ]δ, ηι. κυ. Μδάγσον. 
σδ- θδάτ) 8} ἃ; ηὐἱέ Ἰογρυυῖσ θη, ΦΘΥΉ.. 
σα-θαύτ] δύμ πα 5, σι. ({. Ῥουσηϊίσοη, 

7 {{. 
σἂ-δύτγβ, πὶ. ({. σθηιθίη (ο]αγέϊο 7,65 

Μαῆιὶ. 
σδα-Ὀδύάτνγυμὶ -ναύτ ἃ, Λ' Λ. 66- 

ψεμἰφομίδγοσὶ [οΥ. 
σδα-θδύτυῃ5, υὐ. ({. Θ΄διυνέ. 
σδαθοὶ, αὐ. ψὺ. Ποϊοϊιε νι. 
σῶ-ΒοΙάδπ, ανίάφη, οΥγ αφθΏ. 
σδθοῖρ 5, γοϊοῆ. 8. οἴθδῃ. 
σἂ- ὈΘ6ῚΓ[{}]8πν {((ι 6 ΥΏ. 

σα θΙρα 8, γοϊοῆ, τοϊομς ἢ. 5. οἸΡ8ῃ. 
σῷ 165, γϑὶοῆ. (5. σαθοῖρϑ ον. ρΊθδη. 
σἂ-Ὀἰπ δ, οὖ. ((. Βαηά. 
σὃ-1πἃ ἃ ἢ. δίμάθη. 
σἂ -Ὀΐπ αϊ, ὦ. ({- Βαηά. 
σῷ -Ὀϊαρ δ πη, δόϑιωφθ.- 

58 -δ]ἀπύέμ, πη, αὐμοπαόη. 
σ᾽ - Ὁ] 616 ἢ οἱ (15), εὐ. Βαγηνιονζὶσ ξοῖέ. 
58 -Ὀ] ΘΙ 7 8π, δαγηιποΥζὶρ {δῆτ 
σ 8 -Ὀ]1η 47 ἃ π, υϑγδίοηαθη. 
58 -11π ἀπ δ8π; υϑγδίοπαφέ υυϑγα θη. 
58 -Βὸ 781, ηὐέζθ (εῖη. (5. Ὀδίδῃ. 

58 -ὈΓ8Π ἢ 8, ὑϑγθγοηγθη. ,(5. Ὀγ1η- 
Π81|. 

σἂ -ὈΤΓΙΚδ8Π, ΖοΥδΥθο ΘΉ. 
σδ-Ὀτακἃ, υὖὐ. (. Βγοοσΐοη. ,5. ὈΓΙΚ8η. 
σᾶ - θα ἀϊ, ιτὖ. (. Βαπα. 58. Βἰπάδηῃ. 
σδ- ἀδὺδπ, Ποῖ οἴσηθη; {ἰδ θΥ οἰ στηιθΉ. 
σἂἃ-ἀά1] 8, πηι. μὺ. Ἵ17οὶζηοθηιον, 66- 

ΉΟ[{6. 
σδ-αά1]} 8, ἐλοῖίοη, φινέϊιοϊζθη. 
σδ-ἀάμπθὈ) 8}, υϑν οσζθη. 

δ -ἀάπκϑ, μἔυ. ηι. Παιιδρότο {{6. 
σἃ-ἀδύγτϑ5 8 ; τυασθΉ. 
σδ-ἀ άπ) δ8η; ἐδαΐθη. ,5. ἀϊνϑῃ. 
ϑσϑδ-ἀάαῃπδπη, μεογϑθη. 
τ ἢ- σα ἀάπίπηδη, ηυΐἐ 6Υ Ὁ θΉ. 
ἃ -ἀὸά 5, τ0.. (. Παπαϊζιηρ, Θαϊζιρι. 
58 - αἷκ (-|5), Λ ,(. ΘΟοδίϊαο. ,. ἀοίρδη. 
σδάαι!ῖρρδ, ἢ. (. Οογμ ιν ονπὶηά, 

Μοίίον, αθηο 6 (Οοἱ. 4, 10). 
σδ-αϊαΡ͵} 8, υδνεϊθ7θΉ. 
Βδ-ἀ5, ρἃ ἀδ ἔβ, μλιοζίον, σοοὶσ- 

ηϑέ. 8. ἀδΌδη. 
σἃ -αἀδιη7δπ, εγέμοϊίθγ, θη (οἠ θἰθΉ. 
σἃ- ἀν 8, ατδἤαιϊοη. 
σδα-ἀτδρδῃ; Ζί6ἨθΉ. 
σδ-ἀγδρρκ,ίάδπη, ἐγαηκθη. 
σδ-ἀτγδύῃῦπβ, πὶ. (. Κυίοσον, Βοϊάαί. 
σδα-ἀτγάπ5] 8, δεγαδιυθγζοη. (5. ἀτὶα- 

ἴδῃ. 

ραθδύν -- σαρρδη. 

σϑ-ἀνῖροκδη, ἐγίηζθη. 
σδα- ἀντία Γ!Γ8π, γυζζοη, σϑιυονζονο τὐθγ- 

αἴθ. 
σα- ἀτ Ὀπ 8, ὁγ (δ ἐέονε ἐυϑγ θη. 
σϑδΐῖ, σαῦ. ,. σίθδη. 
5 ἃ - 88} (5), ΛΚ" (9) απ. 38. ἔδμιδη. 
σα-ἔδῃ δη, αδέη, ζαησόη. 
58 - [ἃ Ἀ7} 8}, Ζιδογοίέθη. 5. ἔβιρΎΒ. 
σἂ -ἔδῃ5: (( ρσϑίδῃ. 
σ8-ἔδι ὃπ, δευογέϊοϊϊθη, ἐάτι [ο]ΦΉ. 
σδ-ξαίττίπ πη, θηξ(οἠοϊαΐσον, ἑαάοίη. 

3. ζαύτϑη. 
ἀπ-ρδἰαί τ πὐπᾶβ (ω.. -ὁ 5}, εὐιδό (ο οϊέθη, 

μρέαασοίε. 
σἃ-ἔαδα(Γ[ὑ8π, δλαϊζέση, δεοδαοβέθη. 

σα-ἑαύταπ, τι. (. Οογίοϊέ, Ποῖον 
Παίδ. 

σα-ἕαύτϑ5, σοιεέσέ, ὐοπέογη. 
σῷ -ἔδῃ δ᾽ 8, ρα ρα, (οπϊοκίοῇ. 
σα-ἔδύρίηβ, ὅσ. . ϑοϊηινῥοζινι, 

Θεϊηνιοῖ. ,5. ἴδδῃ. 
σ8 - ΕἼΤ. Λ (μι. Βεσναδηϊ. 
σϑ- 11} 8πη, υδγϑογφοη, δοσγαδθη. 
σἂ-ἔγδίμ πη δ8π, 6ὁγ7ασθη, ΘΥ αι θη." 
σεα-ἔγδιμ] ῖ, τὐ. μὺ. εν ἀπαϊσκοϊέ. 
σϑ-ἑτάπ], πη ἢ, ΛΟΥΥ (ΟΠ θη. 
δ --ἰγοϊ οὐ εν 201 γ7- 

γα γις. 
σ8-ἴγ1} 5, τ΄Ὁ΄. ({. Κι. 
σ8- σι δ 0] 8π, αδῥϊίίαφη. 
σϑ-ἰγἰ ΓΔ πῃ ύπδπ, αὐφοιίαθέ ιυϑγάφη. 
σῷ -[τἸῸ0} ὃ απ, ὑϑν (δ ἤγιθηι. 
σἃ-ἔτσγι! ἢ ὃ π 8. εὐ. (. γεν (δ νι. 
σ8-Γ] 61} 5, νϑγδογσόη. .5. ΠΏ δη. 
σἃ-[]]1 νοὶ Γ}}8π, ἐδον ΖθιισθΉ. 
σἃ-ἴα]}}8π, απγιίζθοη. 
σ8-[11π 81, δγ 7 τὐυογα θη. 

σα-ραρραπμ, ζοηιηιθν, φιζαηυνηιθτη- 
ζοηιηιθη, βίο υδν Γαπιηιθίτι. 

[υπδίη- σαράσρδῃ, {0 ἢ, ὑϑν Γαηυηιεἴγι. 
σα- ρδἢ δί) πη, Ζυμαηιηιθη} 6 Γέθ. 
σδ- ρδ]οῖκΚὸπΠκ, μοῦ γέοἰζοηι. 
σας ρδ ἀϊ ἢ} 8 7), φεηιθῖ,, λα ΘΉ, 

ϑηἐ οὶ θη. 
σδ-ρ δύ] δπ, Ζι αηιηιθη [ ΘΉ. 
σδα-ρανδίτἢ]) ἃ πνς ὑϑγ (δ γιθη. 
σα-σανδίτ πῃ πδπ, {ἢ ὑοῦ (ὃ νιθΉ. 
σα-ροῖρϑῃ, σειυϊηγιθηι. 
σᾶρρδ, ἤν. (υ. ἐη [αύτα-σασρα, Κον- 

Πολόν. 48. ἃ. 7. 
σδρ κα 8ῃ (144}8 [ε. ραρρίάα: 1. 19,12], 

ταἀϊδάμστη, σαρρδη5), σϑἤθηε., τη ΠοΥ - 
φόβον, ιυαπάογη : σασσϑῃ αἶα, γοϊσεΉ. 
5. 1Ἰο δ, [ηἰνδη. 

σα-σαρραμ, ΠοΥΖυθἼθγν, οηιηιθιυ, Ζω- 

ΘΟ ον, 
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 ωρηιθη, ξοἨνηλθη, [6 7} ὑδν Γανυηιο νι 
(ατμοἾν [1Κ}, δὐγιέγ δέθη,., ΘΥ̓σ 6[ιθγ, σό- 
ψεμοπθΉ. 

[υαϑίϊμι σαραρσρδῃ, βίο ἢ ὑοὐ Γαηιηιθῖηι. 
αἵ-ραρραῃ, τυορσσοἤιοη, ζογέσο]οη, ιυοῖ- 

ἤθη. 
ἰατπτραρραη.. ᾿γέθν ΠΥ σοἤθη γ) πασἢ»- 

φοῆθη, γοίσθη. 
μλἰ- ίατρρδη (776. ὅ, 87). 

δπδ-ρᾶρρδῃ,, ἢουδοὶζονιηιθηι, Εὐμγΐ 
[εῖη. 

αὐ-σαροδῃ, λίηζιρ ἤθη, ἸυΐηφιοἩληΘΉ : 
αὐρ. ἀπ, ἴπη, αὖ; αὐρ. πὖῆν., γυαδθη; 
ἀδ]αί, λογαῦ [οἴσοηι. 

ἀπ-δίραρρϑῃ, ᾿ὐγησισοἤθγι, Ἰυϊηι ιν γ 6 έθγι. 
ἴπη- ίραρσρδαῃ, ἠγιδίγισο ἢ Ή. 

[αὐν-θὶ-ραρραῃ, ἢν. «466. οὐ Τὔζηθηι 
δυο ἤθηι. 

[αὐτ- σάρρδη, νογίξδον-, νογῦὺ οὶ θ]ιΘΉ.. 
[αὐτὰ-σαρρᾶπ., ψογαη-, υογϑθῖὶσοἢθη : 
νου [6 ἢ. 

ἴππτ-ραρσρδη, ᾿ηοίηε,οη ; ἴγϑυηΐβ, γουέ- 
σολοη. ἢ 

τη ἢ- σᾶρρϑῃ, ηυϊέσ ἢ Ὴ. ; ταϊ1}-Ἰἀ δ πῃ : 
ἥν ἢ 

ἐπαῖτη- σαρρδῃ, λίμαυο].-., Πγιὶλ ὃ 6γ--ν 
νογὴξδοΥ σοἤθη, εὐηι 6]ι6Ή. 

αἴατ- σάρρδη, ἐόν (ο ἢγ δ έθγι, ἐὐδ ον 6 ἔδυ, 
φινιυολέσΥ οὶ θΉ.. 

ἀδτρᾶσρϑῃ, ατι8-ν ᾿γηατι8-ν Πννατ ἤθη. 
πδ-ρ. αὖ εὐνλα αὐ-υδοᾶρσρϑηῃ. 

αὐ- σαροδῃ, πηαιϑοοἤεγο. 
νἰθητατ-ραρρϑῃ, ηι. «466. θησθ θη 6 ἢ ΘΉ.. 

σᾶρρ()8, τι. μυ. α΄ ἀμ οΥ. 
[αὐτα-σαρρί))α, Του ίολον, Ῥδγιυαζέογ. 
[αύτα-σαρρί, (, (. γονμαπαι, ον [6 ἢόγ- 

απιΐ, Ἰογιυαϊέισ, Παιιδἠαζέ. 

ξᾶρρϑ, πὶ. {{. (σᾶρρ (3), θαηρ, Ο΄α 06, 
Θέγα(β6. Υ ΐ. ρ]αια, [αύτα- ἀδύτ!. 

αὐ-σαρρδ. ἢ. ({. Ζιυισαη. 
σϑμίβ , ἔ 
1) [τὰπι- σα ύβ, ιν. ((. Πογίσαη γ οΥέ- 

μῆνε (ΡΗϊ. 1, 26). 
Ἰηπδ()- σαμύε, Εἴησαης, έν (1). 1, 

29). 
2) ἀπαύ-ραῃίβ, μπφσάηρίον, (1 Ἵ᾽ι. θ, 

1θ). 
κβαρρὶν» Λ .,. ὅη [αὐτα-ραρροὶ, Κον απ, 

Ῥογιυαϊξωνς. 5. σαρρϑῃ. 
βδαρδ)8, πι (υ. ἐπ [αύτα- αρρ]α, Κου- 

ομον. 5. σᾶρρϑῃ. 
σᾶ ρ55 πηι. {{. σαησ, αα[06. 5. φαρρδῃ. 
αὐτραρσρδ, Ζωσαη. 
σα-ρστὸ[επ, ὡ. {{.- Βορολζε 8, ΒεγθΝὶ. 
βα-ρσὰ ἃ ΔῸὉ ἃ, )γοηιηιθν Ῥεῖ 6. 5. σα 5. 
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σδ-ραἀο 1, τὖὉ. μὺ. Τυδηνηλ μοὶ. 5. 
σα 5. 

σἂς-ςρα 5, ἤηοηῖηι. 8. ρθη. 
δ - ΒΡ δ πη, λμαῦθη, ζαηφθη, ἤαϊέοη, 

εὐ )μαϊέον ; [ἰἰκς, (61, δηἐαϊέθη. 
ὉΠ- ΡΠ δ ηα5, ητοϊέ ᾿ναϊονια, εὐιοηιειαῖέ- 

Ἂανη. 
σῷ -Πἐ ) δὴ Πἰκ, μοῦ αηθμαηφθη. 
σῶ- ήδη δη, απαηφθη. 
σᾶ-π δ} ὃ, φιαπιηιθημάπσοηα. 8. 

ΒΔ ΔΗ. 
σ ἃ -ἢ 11} 4, λεῖϊθη. 
σἂ -ἢ ἀϊ1η ἃ π, φοἤοίέ ιυϑγ θη. 
58 -πά 115, φώηξ. 
σδα-πάϊύ, Λ ((. Κόονίρνυθοἤθη. 
σα-πάϊδδπ, Ζιαμηιηιθηγιζθη,, 

Ποῖ (ΒθΉ. 
ἑαύτα- σαπάϊναπι, φιύυογυον δὴ (8ΘΉ. 
σα-πδαιιῦπ, ζίοίάθη, δομίθί θη, απ- 

Ζίοϑἠθη. 
σῶ-πτα] δπ, πυϑγλάγέθη,, υογ[ἐοοἰθη. 

δ. ΒΑΓ α5. 
σα-Ππάππ]Ίδπ, ογηϊοαάγίγοη. 5. Ἰάμη8. 
σα-πάπΓοίπϑ, τὐ. Μ΄. ἄαβ Οοἠδγίο. 
σἂ-Πάππ5͵} πη, ἠδΥθΉ, ΘΥ πύθῃ. 

σα -ΠΙ]Ρ 88, Πείζοη. 
σἃ-π]ά 1} ἃ, "ιν. μυ. αἴϑηο 6. 5. Ὠ]ά15. 
σδ- ἢπάϊν͵ 8, ἐγηϊοαγίσθη. δ. Ἀποὶ- 

γδη. 
σα- πὸ άϊπη5, τ΄ῦᾺ΄-. 4. Εηέπαϊεαηικοϊέ. 

5. ἢδθδη. 
ἀπ-σδῃὸθάϊηβ, τῦ. ({. Τιοη αἰ ανιοϊέ. 
8 -Βδεῖπη ὃ π, λυ) θΉ, οΠοδγϑοθθη. 

σα- τάϊποΙπϑ», τ΄. {{- Κοὐπϊφιηρ. 
σἂ - τά ϊ π| 8, γϑίηρθΉ. 
[αύτα- σδῃτάϊη] δ, υοΥ76} γϑινῖ θη. 
σδπύ5, 1) ὧν ἴηπα-ρδμίβ, Εδισαης τὐπὰ 

ἐγϑιη- σα πίβ, Του οϊϊές; 2) ἦπ απδῦ- 
σϑμύβ, τὐγιφισάνσίϊοι. 5. σᾶρρϑῃ. 

σἂ- παρ᾽ 8 π, ηιδίηθη,, σἰαιδθη, «αν 
μαϊέθη. 

ἕαύτα- σα μπρΊδη, (Ἴοἤ, υΘΥΉ 6 ἤηλθΉι. 
σδᾶ- πὰρ 45, 0. {{.- σοἀαηῖο, 6 [Ἰγυγυιυν, 

αἰϑηνὶ 8. 85. ἈαρΒ. 
σῷ -Πα]} 8 π, νον είθη, υϑν δϑΥ ΘΉ. 
σἂ- νά ττγ} 5, Μσ αηι. 

ὉΠ-Ρ ΔΗ ΔΊΓΌ5, εὐ ες ΓαΉη. 
σ8-νοὶ] άϊπ 5, τυ. {. ῬἩγοίΐθη,, Τὐιυδ6, 

Πα. 
σδ- νοοῖ Ι8π, αζμδνθη; [ἸΚ, νογιυοῖίδη. 

σα - νοι ) πη, εὐθὲ(8 πιαοἤθη, τοῖς 

7ἀγῦθϑη. 
σ8δ- νὸς, πη, δοάνοὔθη, Γοποϊέθη. '. 

Ὠναύδῃ. 
σαϊδίππη δ. Οοπμόηηα. 

υϑῦ- 
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σδ-Ὶ πη} 8, οὔθη, σίοὶοῖ, ἡνασἤθη,, Ζ60- 
“Μόγοη. 

σα-Ἰάτοϊὶρὺπ, δογδινθη, {16}, δ 6 ΡΥ. 
πάϊάν, ΛΑ (. Μαησοί. 
σάϊρτούῦ, εὑδίγνέθ: ,5. στϑύδῃ. 
δά 11} ἃπ, ηι. 40. Κγοΐ, πιαοῆθη,, ὁγ- 

7) ηθιιθη. 
σδίτάἀδ, τὐ. ((. Οὐνέ, αν οί. 5. ἃ. αὶ 
σδίτ ἄδη (ρατά, ρσαύγάππι, σαύγα 88), 

συγ έδγι, τὐηι Εἰ) ΘΉ.. 

θΙ-σαίγάδῃ, τυηηγεΐγ θΊι. 
αἴ- σαίτάδη, εν έθγ δ γιαίθγν, τιν" ἐθΉι. 

σαίγαδ, τὺ. ({- Οὐνέ, αν ίοῖ. 
ϑατὰβ (272. σδγα 615), τὺ. ,ζἡ. {ιν γυϊοαὲ- 

σι, Παιι8, Πανδιυοίοη, Οἰο ο ἰθοἨέ. 
γί. άϊμηβ, πὰβ, Ποὶν ὅθ Ποὶνᾶ- 
γάυ]δ. 

σαταδ- δ] ἀδηβ, α6᾽' ΠχιβἤονΥ. Τί. 
ποῖνδ- τόμ]. 

δύγεϊ- σαγάβ, Κὐατέσ αὐίθη. 
γοπδιραταβ, Τγρίηχαγίοη, Ἰῆησογέ, 

Ἡνεϊηδογσ. 
τα] π-σγάβ, γαζγοῖβ, γα. 
ἵπ- σγ4(6)}5 εὐ. Τη- σαγά])α (-Ἰὸ 2), Πανι8- 

φθηο [{6. 
ὑπ] ἀΔη-Οαγα!, εὐ. ((. Κὐνήσδθυνρ, Κῦ- 

γυφϑηαιδ, Κὐγτυϊσγοῖς, ὐγὶσ εολι, 
Ποϊῖολι. 

σαγάα, τὰν. πυ. Θέαϊ. 
τη -σαγάδ-νδαά᾽ι5, Ζευΐ(ο βϑηηλχαιιον. 

σδίτποὶ, τ. Λυ. Βογοϊνθη, Ἰονϊαησθη. 
5. σοῖσϑῃ. 

δῖ ῃπ- σαίτποὶ, Παδσῖον. 
σαίτη, 8π, ἢν. Ο΄. δοσοἤγθη. .5. σοίγϑῃ. 
σδίτηβ, δοφθηγίϊο,, σίονῖφ. 5. σοίγδῃ. 
αι Ππ- σαίγη5, σοίασίονῖρ. 
ἔα πα-σδίγηθὶ, τυ. ἕν. Οοἰϊάσίον. 
[οἰηάϊ- σαίτη5, δἰσθη[ἱοΠεῖφ. 
σαίτα, ἡ 7... ϑριϊεέον (9. Ο.. ἢ, 7), Οοὲ- 

[οἰ2 Ψγσί. Ὡπαῤὸ ον. σγδτη[(5). 
σαίταπὶ, Λ Λ. Ποϊἀθηολαζί. 5. σοἶγδη. 
5 ἀ 15} 8 ἕη 
π5- ρα ϊ5᾽8η, 6706 ἤγθοίθη. (8. σϑὶ [δ η. 
σὠϊέοίπ, Λ Λ΄ 7ύισα Ζέίοσο. 5. ἃ 
σάϊθοίῃηβ, αὐό οὐ 5 δοίνοα. -α. 7. 

δάιϊύ5, ιν. [{. αοὲ.5, Ζίοσο (Νῖ. ὅ, 18). 
σάϊ οϊη, ΛΑ Λ(. Οοἱ  εἰοῖη, Ζιοσιοίη, (1,. 1ὅ, 

3.0): 
σάϊοίη5, α᾽6 Οὐ 5 δοίγοβοηα. 

σδ-} }1}ῈᾺ Κῶπ, τὐδογυυίηα!θη,, δου ρ θΉι, 
δογίθγθηι. 

σ8-}υκ, Λ Υ. ϑοοῆ, Ῥααν. 
σἃ-αΚῶ,.ῃ’). (ὺ. Θθηοί8. 3. 
σδα-͵υακὸ, Λ᾿ (ἕἔὺυ. Θφηοί. ἸϊακΚδη. 
σϑ-Ἰακὸ, τυ. μι. Οἰδϊο γι. 

ρ θη] 8 πη --- ρ΄] ΘΙ Κη. 

σα -Κπη,δη, δεζωνηξ ἡνασἤθη, κι 
ἐδενι. 

σἂ - ΚΑΊ 8, {ΟΥ0ΘθΉ. 
σδ-Κάππ᾽ δπ, ργίώγζου. 5. ἃ. 7. 
σἃ-ΚίαΓ8π, ζϊΐοβθη, ἐυἀἠίθη, ργἱ θη. 

ἀπ- καί η5, ηἱοἢέ (ἱο Παἰρ, εὐυξἐοἠζῖρ. 
σὃ -Κτὸὸπ, ογηναζηιθη. 
σἂ-Καπάδ5, τὐ. (. [εδογγθάνησ. Οὐ 

σαταπαϑ ὕ Ὁ 
σα - Καππηδπη, θγζοημηόι, δεοθαοϊέθη, 

ἰοίθη, θέ6. 
σ8 -Καπύῃ 5, ιὖ. {. «Βοξαργέιυθγαενις, 

ΜΕΥ οΠθἰγυιῖ. 
σᾶ-κα [ὑ5, τὺ. (. ᾿γδξωυ. (8. Κιαίδῃ. 
σοῦ -Καΐπιδπ, ζοηιηιθη, ζι αηνηνθηοηι- 

Ὡ)ΘΉ. 

δᾶ -Κυι[β, {γοδογοῖη [ἐὐπυηειη ἢ 5. κσυὶ- 
σα -ΚυὶΓ5, οδονοῖη [ἐϊηνηνθαῖ. ἡ ἰμδη. 
σἂἃ-Κυιύμπδπ, δεῤργθοθθη. 
σῶ-ΚυίπἪϑδη, ἰθδοπαϊσ πιασῆθη,, οΥ- 

ιτυθοζθη. 5. Κυΐαβ. 
τη -σδκνϊαδη, ηὐἱέ ἰοδοηαΐσ πιαοἤθη. 
σδ-Κνυίαπδῃη, υὐἱδᾶθν' ἰοροηαϊ ιὐϑγ- 

ἄθη. (8. Κυϊαβ. 
ἃ -Κυᾶατῃῷ ἢ 5, τὖ. ({. Ζειζαρμιηιθηζηυη Γ, 

Οαονὶοϊέ, Θοϊνυῖο. 5. Κυϊτηδη. 
μλ.- σα Κυατηθῃβ, Ζ7ιέσε Γαγιηεθγυλη 76. 

σδ- Δ ρ͵8πη, ἰόσοη., ατγίοψοη, ατὸ7- 
“εέσοη. 8. Ἰρϑη. 

σ8-Ἰάϊ 578, ἰοίνοι,, ὀοίοϊνθη; [1Κ, 

ἐεγηθη. 8. Ἰθι[δῃ. 
σδ-ἸάϊΓ[δ, πηι. (ιν. Βορίολέογ. (5. Ἰάλ[{8. 
58 -Ἰά 1 [} ἃ π, πηι. 466. παοϊιγοϊσθη. 
σἂ-Ἰδύ͵8πη, υὑϑγσὄσογη, αὐγ)αζέθη. 

σϑ-ἸΔύπῃὸὺπ, ἑαάθη, οἰηϊαάθφη, δϑγιγθηι. 
σδ-ΙάπὈ θῖπ5, τ. (. ἀθν αἰαινθο. 5. 

105. 
πη- σα ]άπθοίηβ, ζὔηισίαινο. 
σδ]άπ 6᾽π5 (-οἷρβ,), σίαμδις. 5. 

105. 
σϑ-Ἰάπ 7 8π, σίαμδοη. 8. 1105. 
ἘΠ- σ᾽] ἀπ] απ ἀ5, του ἰατιὀῖρ. 

σ8 -Ιάπ0Ὁ 5, ιτυϑγέμυοίϊ, ἐμόυον. .(5. Ἰ]αὉ5. 
πη-ρ ]άα"5, ἐὐογέϊιίο8. 
ΒΙα-ρα]άμθ5, μολν ιυεγέπυοίί. 
σδα-ἸάυπρπἼδη, υδϑγϑόγσθη, υϑν ϑοΥ  θΉ 

“εη. 5. ἴαρδη. 
σδ-Ἰάπ5} 8, ἰο8 πιαοϊθη,, ἰοϑ ἰα θν, 

εγίδιίοη, δογνιείθη, δἰ ιέθηι, ΚΟΥ ΘΥΉ. 
δ. Πα. 

σδὶ]ἃ, ρα, σαϊέ. 8. ρ]άδη. 

σ8 -Ἰ61Κὰἃ, 0. (υ. σίθιο!θ8 1,668. 8. 
161Κ. 

58 -Ιο Κῶ, φογαίζζορ. 
ἰαύτα- σ8] οἰ Καπ, ὑόν ἤν φοζαίζθη. 

» 



ΒΆ]ΟΙΚΙ --α ραγάϊ θ᾽ η8, 

58 -Ἰοῖ Κὶ, ΑΜ. «ἀο)ηζιεμκοὶέ. 
Βἃ-1οἰκίπὸομπ, λθίΐοθη. 5. Ἰδ ) Καείβ. 
88 -ἸοϊΚὸ, ἀϊοιοι. ,5. σ8-16 }Κβ. 
58 -Ιοῖϊκὸπ, παολπαΐϊηηθη, υϑΥφίοὶς θη. 

δ. Ἰοῖκδη. 
ἵπη- σ8] οἰ κῦμ, υϑγιυαηπα οί. 
τη - Δ] οἰ κὸπ, ηοΐέ πὰς α ΠηϊθΉ. 
ἐπα ίτἢ- Δ] οἰκὸπ, νογάηπαογη, υον [{οἰ θη. 
58 -Ἰ6 1Κ5, ἀμπηοῖ, σἰοὶοῆι. 
5α-Ἰοιύμ δη, σθοἤθη. 
ἴηη- ΘΔ] ύμδη, ᾿ϊγιοῖρσ 6 θη. 
τα ἢ}- ἵπηρ] οἰ ἐμδῃ, ηυἱέ ᾿ϊηούη 6] ΘΉ. 

σ8ἃ -Ιἰδν)δη, λϊησοῦθη, υϑγΥαἰ]ιθη. 
581]ρΡ8, τι. Λυ. ααίσοι, Κύθιζ. Τί. 
ΠΥ Ἶ 81. 

δ58-ΙΙρὶπ πη (3, ρα-ἀϊρίηὐῃ. 
58.-1ραὶ, Γὶ Γ(. Βοϊϊασογ. .8. ΠρΔΏ. 
58 -Τἰ [δ π, μαμιηιοίγι, ὑδΥ Γαπιηιθίη. 
σδ-Ἰῖαρδ, (7. 1τῖσο, Βοίγισ ; (ἀπ): 

ὦ Ο. 4, 2), αδιφσοηδιία, Αὐφοίξ. 8. 

᾿αρϑη. 
σδα-Ιϊυαρδ-δρδύ[ὰύ] 85, 

χη. {{. Κα !οῖιον 4 ρο{ίεί. 
ρ58-Ἰἰὺρ8- τ 87, Ὧν. {{. 

7}αἰζοπον Βυμάογ. 
δ58-᾿Ἰαρἃ-ΟἸΥΙΓπ 5. ἢ... ({- 

7αἰοπον Ομ ίιδ. 
σδ-ἸΙυρϑᾶ-ρτδύξδιἧειπϑβ, ηι. 

“Δ. }αϊομον γοΐοέ. 
σδ-:ϊίαρδπῃ, ὑεϑγ]ογ αἰιθηι. 
σδ-ϊίαρ5, μαΐμοι. 8. σα-Ἰαρᾶ. 
σδ-Ἰ ἴα ἢ ὁ} 8Δη, οδγἰθιομέθη, οἤοηθαγθη. 

58 -Ι Ὁ5, ιυϑγέμυοϊί. (δ. Ἰ1α 05. 
σδ-ΙακΚδπ, Ζιε(ολίϊο βοη, Καηφ θη. 
ΒΦ - Κα 81, υεγβοθίο θην ἐγ θΉ. 
Θ᾽ ἃ - τῇῦ ἃ αὶ ἃ ἢ, Ὑ6ΥΉλ Ὁ θγ.. 

58 -τῇ ἀϊ4 5, σεῤτϑομίϊοῃ. 
σἃ- τὴ ἄϊῃ ἀπ ἢ 5, ιὖ0. ,7. αϑηιοῖη (οἶα , 

Τηοϊίπαϊηηο. 
α΄ τὴ ἀ1π661,. ὃν. «{0- 

1]ιοἱϊηαηηθ. 
σ ἃ -τἰῦ ἀϊπ]} 8, ἢν. ψιυ. 7 δ νη] 167. 
σὰ -τπὶἀϊπ᾽|δπ, σεηιθῖη, ηλαοἤιθνι, πιϊέ- 

ἐἠμοῖίοη, ΤΠ δλΐ παδϑη; σοηιθῖνι ἡιαο] θη, 
θυ ολἰφθη. 

σ᾽ ἃ - τῷ ἀϊπ 5, φεηλοῖη. 

σ ἃ -τὰῷ ἀϊπύῦ} 5, τὖ. {({. Οδηιεΐπαθ. 
σᾶ -τὴ ἀϊύδηῦ, τὖ. Ζεγ ο]ηιοϊἀιις. 
σἂ -τὰ Δ] θ᾽ 8, τ΄ὖ. {({- Αἰ δ [μηρ. 
δ - τὴ ΔΙν) 8}, ΖεγηναϊηϊθΉ. 

δ ἃ -ἴὰ 8 ἢ. (. ({- Μπένιαγυη, απο 6; (6- 
πιο ἤα 1. 5. ταὰπ(ῃ 8). 

σδ-τη δ ἢ 7 8, δογθιέσιη. ,δ.. τη ΔΉ Ί8. 
[αύτα- “ἀτηδην)δη, υογῥογ οί θη. 

σδτ-α δακ (2), ιν. ασγθησηαοἠδαγίηη. 

᾿αρδῃ. 

Οἰδηιοίη (Πα 71, 

--- 
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δ -ὩΔΥΖΘΙη 5, τὺ, Λ΄. Αογφσογηῖ. 
δ -ΙΔ ΔΖ 8, ΟὙΟσΘΥΉ. 
δ᾽ ἃ -πὶ ἃ ὑ} 8 ἢ, 6{06. 
5. ἃ -πὶ ἄπ θ᾽ ἢ 5, τὺ. {{. ὐϊηυηθγιη. 

σἃ -τἰὰ πα 7 ἃ ἢ, 67) γι. 
σδἃ-πὴδ ἀγρ᾽ 8 ἢ, αὐζῶγζοη. 
δ᾽ --τὰῷ ὃ16 18, ιὖ0. ({. Θολγιζε. 
5. ἃ -πὶ ὃ 1} 8 7 (οΠγοῖνθη. 
ἔαύγδ-  Δηνδ])] ἢ, σου]ον (0],γ οἱ ὑόν. 
Ἰπηδ- ρα] δ], οἴη (ΠΥ οἱ δ γι. 

σὰ -τὴἱἰὶκ 11} 8, θγμοθθη, ργοὶ[θηι. 
Βα -τϊηνπὶ, ἢ. (1 Οοσἀάοἠεέηνδ. 4. 

τηϊ 8}. 
σ8 -πχ16 8 ἢ, 16 {{6Ή. 

σῷ -ταϊύῦ 8, τὖὐ. ({. Οεἀαηζο. 
δ ἃ -πὶ ὃ ὕδῃ, πὲησιξδηηοη, Ρἰαΐς ἤηθη. 
5 ἃ - πὶ ὃ 7 8; δεγεασηεηι. 
γι γἃ-ο πιο )Π, δε φηΉ.. 

σδ -τὰὰ ἢ ἃ ἢ, φοαθηζοιι, {10}. ΘΥ ἡ ΘΥΉ. 
5. ταϊηδῃ. 

σϑ πα απ ἃ 5, ὐ. ,. αεάανζε, α'εα ἀολέ- 
πῇ β, αθιυϊ!οη. 5. ταίηδῃ. 

σα-π δ ρ]} 8, απηαφοίργι. 
58 -π δΆ, 68 σορῖσί. (5. α. 7. 
σᾶ -π ΔΒ 8Ώ, φορίϊρ θη. 
σᾶ-ςππάϊ 7 δα, ψοπηιάπμοη, ἰὰ [ ΥΉ. 

5. ἃ -π ἃ Πη] ἃ ἢ, ΠΘΉΘΉ; μεϊ βθη. 
σα-πδπηὐμἼδαη (ὦ. ὅ, 4. παὐύεσϑαιμ): 

ιυοἢί σα-ἃπα]δη. (5. πδη δ η. 
σϑ-Π 8 578, φεηθβθη ἠιασἤγ, Ποίζθη, 

γοέέεη. δ΄, ᾿ἰίδη. 
σὃ-ἢ ἃ. 0} ἃ π. δόηθέζθη. 
σ8-πϑ8άπῃδ, ιτὖ0. (ὐ. α'θηϊίσο. 5. πιδῆδῃ. 
σδ-πενι(ςὑτὸπ, δοσγαθη. 5. πάμυϑ. 
ταὶ - ραν χη, ηὐὐέ δόργαθθη. 

σϑ- 8, 2: (10) ἩΘἤ λΘΉ , θη αΉ- 
θη, θην Ἴηηλθγ., ἐ6Υ 610. 

σδ- πῖρη δ; ὀδέγιδέ ἐυϑγ θην, ἐγ ατι γι. 
σα-πἰίδη, φοηοβόη, σογθέξοέ τὐθγεθη, 

Μοϊϊῳ τυθγείθηι. 
58 -πἰ [ὑ5, ηἰ. {{- Πἰοἐζυμι, Ηοϊϊ, ϑοϊσ- 

ζοϊέ. 
σ8 -πἰ 8}15. ηι. {{. ΤοέέοΥ, Ἰογιυαπαίογ. 

σδα-πιαύδῃη,  αηθη. 
δ πη: ( οἴ ΠηΔη. 
σα -πὸπἤδη, φεπίσοη, δο7γϊοαϊσοη. 5. 

πΔΉ ΔΗ. 
σα-πὸμπδπ, φοηέσέ, οΥζὑ11ὲ ἐὐον θη. 
σα -πὸὺ 5, φεπιφοηαι, σοηλ, υἱοί. 
5 8 ἢ 5) ἃ π, νϑγεγ αοΐον (('. θ, 11). 
ϑσᾶἃ-ράϊαδῃ, ὀοἀίοταθη. 
σδ-τδρίπῦμῃ, γαΐμορ, [ἰαίἢ φοδονι. 
58 -τ δ πῃ, ψολάίζοη, εὐἱν αἴρῃ. 
σα-τάϊάἀοίη5, μί. 1τὖὉ΄. «ἀπογαηιι, 

Βεγελί. 
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σα-τάϊ 7 8π, δεοιεέηιηιοη,, 7 ἐ (θέ ΖθΉ.. 
τα: ἡ: 

σδ-Υτάϊ 5, δε(ίίηνηιέ, “πφοογηθέ. 
Βα-τδαίμύδῦθϑ, γϑοϊέ, οὐ αἀθηεζίο],, σό- 

γϑοΐέ, ηυϊέ Ποοῆέ. 85. τϑάῃίδβ. 
σα -τδίμύϑὶ, μὺ. τυ. Οϑγθολέϊρ οϊέ. 
ὉΠ-ρΥϑί οὶ, ζυισογδοϊέϊσ οϊί. 
5 -τδίμῦ 61} 5) ὧὐ. ({. Ζωοΐέ, Βο{76- 

γα. 
σα - ΤΙ 1088, εὖ. ({. Οονθολίϊ ξοϊέ. 
σα - Τί 78, γἱολέφη, ἰφηζέη, γϑοϊιέ- 

7εγἰΐσοη. 
αὐ-σαγδι ύ͵δη, τὐὐδα ον ἢν ({6{ζθηι. 
σα-ταῖ ἢ 5, σεογοοῆί. 
σα - ταύ πῃ, Ζαδίθη. 
σᾶ - τ 82} ἃ, ἤν. ιυ. Νιαοῆδαγ. 5. 
ϑσα-τ απὸ, τὖύ. (ιυ. Ναοσμδαγῖη. ᾧ Υ2}. 
σατάδ, ηι. (υ. Θέαϊ. 5. ραίτάδῃ. 
βατάδ-νδ]Ί δῃ 4 5, πηι. ({. Παιιἤ ΥΥ. 

5. ραίτάδη. 
ἴῃ -σ δια (6) 15: Λ' ρατὰβ ἔη σαίγάδῃ. 
σϑτάιϊ ἐπ ἐπϊαἀδης-ραγαϊ, Ὁ. Λ. Πἰοϊοῆ. 

5. σαίτάδη. 
σᾶτα 5, ηἰι. ({. Παιι8. 8. ραίτάδη. 
ϑσα-τ δ 8, απίαπαϊσ. 
σδ-τ δ άδῃη, ϑοῦσο ἐγασθη, (ΟΥ̓σΘΉ. 
ἑαύτα- σαγδάδη, σον ΠθΥ δε {ὐηυγθηι. 
σδ-τ δ ἢ [π5, οὖ. ({.- Ῥογβαίξ, Βε{έηι- 

φημ. 
58 -Υἰ ἢ ἢ 8 Π; 2 απῃιηνθγυζανγότ, Ζι(αηι- 

ηιθηϊογηηιθη ; ας Ζ θί ον ἰανζόη. 
δδ-τϊαάϊ, ( ((. πγδαγκοτί. 
σα-τία ἀ] ὃ, ᾧ-. (ὺ. Θολαπιιαγζίεροϊέ. 
σδ-Υ απ α 5, θἤγϑδαγ. 
σδα-ταπὶ, (᾿ ((. Βεγαϊμ(ομίασιι. 
σα -Υαπ]ῦ, υ0ὁι ὐ. Ἡ α ογῆεέ. 8... υἱη- 

η8η. Κοί. Πδάπβ. 
58 -ΥῸὦἾ 5. ὃὕ. {{. Μαγέ, Θίγαξὁ. 8. 

ΤΥ] ΠΏ8Η. 
σἂ - [δι ὐβ, εὖ. ((. Βεοφοϊμίαϊσιης, Τα- 

αοῖ. 8. [ὯΚ8ῃ. 
ρσδ-Γ Δί νδη, (θἦθη, ον ἰϊοξθη. 

ἀπ-ραἰδίῃνδμη, λϊη(εἤιόνι, ατὶ [6ἤιθγ. 
Ὁπ-ρδί δίνη 5, ὠργγ6 (ἤθη, εἰν [1οΠἐδαΥ. 
πδ-σδίαίῃναμ, (θη, ΟΥ̓ θη θΉι. 
5δα-[ΔΚ 8, ῥθάγάιμοη., δοιοϊοίαϊσοη, 

ἐααοίρ. 
ρῃε-[4]9ὃπ, (αἰδθη. 
58 -[41]}] 8) ΟΡ7εγΉ. 
σ58-ἴδῃη 4} 8π, σείοϊέθη. ,. ΠΠπΠ8η. 
ἑαύτα- ρα ἀπ 678}, νου ατι8 (θγλαθηι. 

σδ-Γαὐοῖῃ 5; {{- τὖὉ. Απογαάπηρ, Εἴη- 
γίοϊένησ. ,5. ἃ. 7. 

σ8-Γδ} 8}; {δέζθη, {ἐοἰΐθγι, ἰόσοη, ατ- 
[δέφοη, απογάηθη, δοίίοσοη. 5. ἤδη. 

σατάϊά]δπ ---- ρα οἐμδπίδη). 

ξαύτα- σϑίαἰδη, νον [οἰ] θΉ. 
τα - οἰ Δὐ͵δη, ηυΐξ (9 θη. 

58 -[10}]ὃπ, Λοϊ υϑν(δἠμόη. (5. (1015, 
[10]8. 

σδ-[ἰρρκνυδη, μηζθη,, εὐ θΥ σθἤθΉ. 
58 -[Γ1ρ61}8π, μεαφείη. 
58 -[ἴπ0} () ἃ», μι. μιυ. Θογαθμγίο. 5. 

Πηΐῃδη. 
ταὶ ῃ- σι Ππΐη8., Οὐ γέο. 
σα-[ς[1τὐδ8π, Ποῖ ΜοέΖοη. 
ἃ -[ΚὝῪάνθίῃϑβ, τὖὺΛ. (. Βορομαΐξέιγρ, 

Βεαφοζιησ. 8. [καάᾳξβ. 
σδ-[Καῖνβ, τὐν. (. ϑοπόρζιω,, 66- 

μομδρ. 8. [Καρϑῃ. 
σα-[Κάϊἀδη, (ολοίάδη, ἐγ) ΦηΘΉ.. 
58 -[κ ἀ 1 ἃ οἱ (ἃ 5), τυ. Τγοηηινιφ, ἴἤι- 

{οΥ (Ὠϊθα. 
σδὰ-[Κάϊἀπδῃ, Μοἢ, ἐγθηηθη. 
58 -[Καὶῖϊκὶ, ΚΛ (. Μεβνθοθέ. 
σδα-[Καιδη ἤκ, βοΐ μοΠαηιθΉ, 
σδ-[Κδρ͵δη, μἢαξόη. 5. [Καρϑῃ. 
σδ-[Κούμ7 8πη, μῆἢαάφη. 
σ8ἃ -[Κροιτ} δη; ὀγλίάγοη, ἀοζηιοί [ο ἤθη. 
σᾶ -[Κὸ1, ΛΑ (. ἀα8 Ῥααν ϑεμωδο. 
58 -[Κῦ ἢ 5, σομοϊιῆέ. 
58 -[Ἰᾶν δῃ. {μοπιυθίσθτι. 
σ8ἃ - [1610 }}} 8π, μπαάφη, δοομα ρθη. 
58 -[Ἰὃρ δῃ, θη ομίαζθη. 
58 - [τὰ 61 ἃ πν, δε οπηνθϑγθη. 
58 -[τπϊ ἢ ὃ, ὀογεοϊέθη. 
58 -[πίὰα πὶ 8π, Ζιυογοηιηιθη. 5. ἃ. 7. 
5ἃ --[πἰνϑδῃ; Ζωυογοηιηιόη, ζγ6Υ ἀπ- 

ἰαπόνι. 
σῷ -Γὃ Κ78π, μμοῆθη. ,5. [ἈΚϑῃ. 
σἂ-Γδύμ͵]δη, (ἀξέφθη. ,5. [Ἃ8|Π}8}, 

[αἰ 8. 
ἃ -[ροἰνδῃη;, “ρδθη. 
σἃ-ΓρΡ11Π1 δ π, σνυϑγἀιραίσοη. 
σδ-Γὑδρ(0)Κν}8η,) αποίβοη. δ. 

Γρ()κνδη. 
σ8ἃ -[δΔ]14 δῃ, θγιυογδοη, δε ἐσθ. 
Βἃ-[{8] 45 ἐπ δρ]άϊι-ρσα!α! 5, λαῦ- 

ιιολέϊρ. 
σα-Γὑδὲἀδπ, {{{| ολθη, (ίθἤθηι δἰοὶ- 

δθη. υϑγπαγγθη, δε ίοἰίοηι, πεγσο ίοἰἐέ 
εῖΐη. 
δἴγα- σα δα ηάδη, εὐὐοαον πογφο οί ἐ (οῖη. 
σἂἃ-[ὑὰύτκΚη δη, σὑϑν έν ΟΠ ΘΉ.. 
σἃ-Γφῖρδπ, λίημοίη-, πὐπαῦ είσθη. 
σ8ἃ-[ὑϊρ(ρ) Κν ᾶπ, απο βθηι. 
σαίυϊἱ- σὺ οὶ, μυ. τὖ. Θαμέχηοιπά- 

μαι. 
σαίοϊ-ρὺ 45, σαμγ»"θιναζίοῇι. 
58ἃ -[δ7 8ῃ; γἱοπέθη. 
φδα-[ὑδύμδῃᾷῷ(8): 

ΞΕ 



δαεδιμαηδη --- δαύτγβ, 

αἵ- ρα! μδη5, τρια ἐΠαζέ, ἀρ (ο ϊοκϊολι. 
ὑῃ- σα δύῃ η5, ει ὰ ἐ. 

σα -[ἐδύπδπδπ, γο  οἰϊδη. 8. [0ἃ- 
ἐμδπ, [Ὁ ἄδη. 

58 -[ὑτάπ) ἃ π, ἐἐδον γ διιθη. 
δδ[ι5 (Μς. φαιεοί5), γι. [{. ΕΥθηκαϊίηρ, 

Θὰ (ΗἹ. 90, 838: 48. 27, 7. Ε. 3, 12. 
19) : σαἰθίηβ δηἀηΐτηδη (1 7ι. ὅ, 10). 

σα[-ρὺάβ, σα ίιγγεὶ (1 Τηι. 8, ὁ. Τὶϊ. 1, 
8). 

σαίυρὺἀθὶ, ἴὺ. εὖ. 
{πὶ 19.190}. 

δ8ἃ-Γκνῦπ,, υὐὐῤγΖθνυ. 

58 -[}} 8, δεργίνηαοη. 
58 -[π͵ῦπ, γϑοϊέζοΥ ἐς θΉ. 
58 -[ἂρ ὃ π, εὐὐξγΖθηι. 
σἃ-[νῦγϑδπη, δἦγη, νον ο θη, νον - 

ΟΟΧΖΣ 
58ἃ -[νἱ Καπθ 7 8π, οἠοηδαγθη. 
58 -[ν]ῦδπη, (ογϑθη. 

ταὐἢ- σ ἃ νύ, ηυΐέ (ἸΘΥ ὃ θη. 
σ8ἃ -[νἱπὐῃ78π, (αν θη. 

58 -[νἱ πύμπδπ, 6) αΥἶθ:ι. 

58-[νὃρ]͵]8π, (διζζθη. 
σαῦὺ: ' ρἰίδη. 
σἃ-άϊκΚη͵7 8 π, Ζείσοη. (8. ὑάλκιηβ. 

σα-ὑδίτδη, Ζεῦ δγθη, αἰ ἰδ [όνι. 
58 -[4]12}8π, ἐθἤγοηι, εὐζογιυθῖβθγι. 5. 

{118}. 
σα-ὑδιη7δ8π, Ζαάδηιονν, δάπαϊσοη. 5. 

{ἰπη 8. 
σδα-ύῦδη 7] 8π, ὀγαπανιαγᾷοη. 5. πάῃ. 
σαύδΥμίῦ 5, δογιομέϊσί. 5. ἀ. ἢ. 
58 -ὑδΥῃ7 8Πη, ατϑ2θῖοἠηιθηι. 
58 - δύ} 81, υογἠζίθη. 
58α-ὐδῖ[5, ἦη ἀη-σαίαίδ, ὐπσογθσοῖέ. 
υη-σαύδ 08, τὐρυσεγεσείίον Ἡγοῖ 6. 

58 -ὑάα)8πη, ἔδει, πιαοἤόη,, μαπαοίη. 

σ΄. ἐἰνϑῃ. 
58- ἰδύτα, τῦ. μιυ. Κὶ. 8. ὑδίτϑῃ. 
σα-ἰαύὐτπαπ, σογιδτεέ ιὐϑγάθην, ὑδγ- 

σολθη. 5. ἰαίτϑῃ. 
Βα-ὑδύτυμβ, τὐὉ. (. Ζον δγώησ. δ. 

ἐῥδίτδη. 
σἃ-ὑθ 1 8π, αηζοίσοη, υϑγν ἰδια ρθη. 

, ἤαύτα- αἰοῖδηι,, σον ΠοΥ υϑΥ[ὐὐγιλσθτι. 
58 -ὑδιαϊθα, φοφίθηιθηα, Λομιοβίϊοϊι. 

5. ἰπῖδῃ. 
Βδ-ὑδν)δπη, υϑγογάποῃ, δε οίζοη. 8. 

ἄνδῃ. 
πἀπ-ραύδν! 5, ὠησοογάποέ, ὠποτασηΐζιο. 

δϑα- ὑπ ᾶρροκιὶ, ΑΛ (. Βεάαοϊέ, ϑγραν- 
[απιζκοϊέ. 

58 -π 8 8 8π, ψολιυεῖρθη. 
σα-ὑΒαίτ [8 π, ὑϑγΔΟΥΥΘΏ. 

Θαα  εοιμνα [οα7ὲ 

δν τι Ὡς Ὄ -- 
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58 -ὑπάτγθδη, αὐ(εῆη. 
58- ὑμᾶτ] ἃ ἢ [ἸΚ, γι. Οὐ. δηυἐσίοἠ  Ή. 
σδ-ὑΒδύτν5, ἀμνγεῖς, οηϊπαϊέμαηι. 

“5. Ἐπαΐτθδη. 
δδ-ὑπδύτγβη δ, υϑγάογγοη. Κ΄. ἐμαίτ- 

ἴδια. 
5. ἃ -ὑπβοίμ δῃ, σοαοίδον, φιριονηιόνι. 
σα -δβιαὐ πῃ) ἂπ, μσηθη. 
δσδ-ὑὨίνδῃη, ἀϊθη δαν πιαο]ιοη. 
58 - ἈΠ] Δ ἢ 5 πη 8, ψαικηθη. 

5 ἃ -[Β] δίῃ δι, ἐθῦϊο(θη, ἐγ (θη, ον- 
μιαδηθη. 

8 ἃ -[Β] ἃ 1} 5, εὖ. Λ΄. ΤΥο, ΕΥφιυιϊοξωησ. 
58 -μ λα ἃ π, ἤέίθμθη. 
δα πεμτδεβεοῖη , εὐὐ 78 1} 07}: “3. 

"7: 
88 -ὑμγδῖΓἊὑ} 8π, ἐγδηέθη, ὀγφιυϊοξόη, 

ογηϊα θη. 
Βδ-ὑΒγαῖκ, ΛΔ Δ. υομοθέθημιθ. 5. 

{τ [Κδη. 
58 -Βτγθίμδπ, δοαγώησθη. 
Βδἃ- Ὁ ὰ]18π, ἐθίάθν, ἀμίάθη. 
βΒ8δ-ὑμνδΓ}8π, δεγομίέσοη, “αν ἤθη. 
5. 1] ΉΝ πέδαι οπος γγεῖγ. 
δἃ -ὑ11ὃπ, δὐδαρλ δὴ: 
58 -ὑ115, σομολμίοξέ, σϑοὶσηιέ. 
ἈΠ δαιτὶ, φεπιθηλθγι. 
88 -ὑϊπιτθίῃ 8, τύ. (. Εὐδαμιισ. 
88 -ὑϊτη γ7} ἃ Π, δαιίθη. 
τη] - σαὐϊτηγ) ἃ, ηυδέ ὃ αιεθηι. 
88 -ἰ πὰ Υ] ὃ, τὐ. μὺ. ΕΥδαιμινςσ. 
Βδ-ὑϊα πῃ δπ, έλγθη, υυϑργώδγόη, δυῖη- 

9θη. 
τα τ- σαὐύϊαῃδη, τυ ζ ἤν θη. 
δΒδα-ὑτάπϑῃ, ἔγαιθη,, υϑγέγαμθη, αἩ- 

νϑγγ ατυθι. 
δδα-ὑταάδῃη, πἰθαθγίγ θέθη. 
δδα-υ]ρ) π, δεγο ρθη. 
σδύνο, ιὖ. Λυ. Θαγε (1. 4, 91). γρί. 

αὐτδαδύτ!, αύταραρρί, ρϑγαπβ. 
5... 

5 ἀπ) 8, πηι. μυ. Ο΄ανδοιυοΐμιθν. 4. ρανὶ. 
δΒάππηι)δῃη, πηι. 1). (δῆθη,, υυὰ]η"ϑῆγηθη, 

ιυαΐγόη; ἕηι Ῥα[. ογβοποίποη (||. θ, 
ὅ). οί. [αἰῆνδῃ. 

δ588-απ]ὸὺ 7 8π, αγηὶ ηιασΐθη. δ΄. 1845. 
ϑΒϑάππομπ, Αἰασοίοαον βηφονι, {Υ̓αἸμθΥΉ. 
ϑάσποίμϑ (-ἃ, -5 7), ηι. ({. Τγαιόν, Κίαφο, 

Ῥλλίασο (2 Ο΄. Τ, “). 
σούτοὶ, τ. μι. Βεοίγεδιῖ 5. 
ϑΒεαύτινμῃδ, ιὖ. ({. Βοίγυδηϊ. 
σϑδύτν] πη, δοίγιδοη. 
σϑδύτπβ, ἐγαιγῖρ, δοίγιδέ. 
σαύτγοϊ, εὐ. μυ. Τγαινγσκοῖέ, Βοέγιδηϊ, 

ΘΟ μΑΘΥΖ. 

δύ. 

44 5 
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σαύτεμδ, εὐ. (ἡ. Βοέγ θη 5, ΘοἤηιοΥΖ. 
σϑύτ᾽δῃ, ιν. 4ο. δοέγεδθη. 

ρσάἀαπύ, σοί. 5. σ᾽αίδη. 
δᾶ-νϑα] ὃ π, σοίοδθη, υϑῦ [ρΥΦο]ι θη. 
ρσδα-νδρ)δπ, δοιυθφόη, ΘΥΥ̓ΘΘΘΉ. 
ὉΠ-ΘανδρΊ ἢ 5, οὐδϑιυοσίϊοἢ. 
δ -νδίγρϑπη, τὐθγ7θΉ. 
σα-γίτυμοῖρϑβ, ,ηεαζογερ. Β΄. ἃ. 7. 
δα-νδίτνιμιὶ, Λ᾿ (. Τγίθαο. 
σα -γΚη δ, φειυεοϊέ υυϑγάφη,, ογιυα- 

σἤθη. 
σδα-ς-γν δ] ἀδπη, δεμονΥ (ο ἤθη. 
δ8-γν δ] οΐπϑ, . (. Ῥναλῖ. 
58 -γ8115, ατϑογιυὰπίέ. 
58 -γν δὶ: 5, αὐδογιυὰ μέέ. 

58 -γ8]1}8π, αὐϑδιυὰμίθη. 

58 -ΥϑΙΏΙΩ 5, τηγεῖγ,, σοηϊιεῖγι. 

σᾶ -γ δὴ ἀρίη 8, 0. ((. Βοϊοίγιιο. 5. 
ἄ. 1. 

σὃ- εὐ ἢ 4 784πη, τὐϑπάφη, σιγίο θἤγ θη 

ἰαε, χιυοξκοῆγοη χει οϊσεῦθη, 
δοκοἠῃγθΉ. 

σα-γαγροίπϑβ, τὖ. ({. Ῥογαἀαηνηιῖ 8. 
σα -γ δΥρ͵δπ, νεγαἀαηιηιθηι. 
δἂ-νδίθ 18, υὐ. ((. Κἰοίανν. 5. ἃ. 7. 
σα-γδβδίϑῃ, ῥίοτάση, δοβίοίάθη, Ποῖ 

δἰοϊάθη. 
σα-νδύταϊ, Λ ἡ. οάο, σοἠγάοξ. 
σα-νϑδύτκι, Α (. Οομοπαέ, Θ'ιυΐηη. 
σα-νγδύτκ, πη, εὑὐγάθη, ἐἤιύη, ἠνασἤ θη. 

Βδᾶα-νδύτγ[ὑνϑ, ηι. υ. Μϊέαγδοϊέον. 
σἃ-γϑδύτεέβ, φοιυγΖοίέ. 
58 -γϑῖἢ ἃπ, τὐδέδεη, Ποϊζίσοηι. 

ϑΒα-νοιΓὸὃπ, ὁγμεῆθη, ἐδ οϊ  οἠέ π6}- 
γιθτ; οἢ τὐ βοἤθη πιαοῖ, ἴηθηι, ατι8- 
“ιιολϑη. 

δα-νδπ) 81, ἠνδίγθη. 
σανὶ,  (. αι, Παπά, Οσοσοηά. 

δάσ)α, ηι. (υ. Ο΄ατὐδοιυοϊηον. 
δἃ-γνιάδπ, νυεγϑὶηάθη. 

σδ-νῖρδη, δοιυεφόη. 
δὅ8-Υ1]} 8. η.. [. 
δ8.-Ὁ{11}}15. 
δα-νϊἱπάδη, πη ἀπ-ρανίπάδη, σὑδγ- 

εὐἱοκοίτι. 
σα-Υὶ ηπ 81, ἐστάθη. 
δΒδα-γνιδπ, ὀίοίδθη. 

τη - συ ἀ, συ αηνηιθη, ὑἰοὶ θη. 
σδ-γΥἱΓ[5, Ὁ. ((. Ῥογδίπάωης. 5. νἱάδῃ. 
δΒδ-νἱηθῖρ8, ,υδηϊιεῖ. 5. νἱξὸπ ἐῃ 

γἱ[Δη. 
δα-νυῖΚαπ, γάσδοη, Πασῆθ πϑΠηιθΉ. 

σα-γΥ [Κνϑδῃ, δγμοδέ δγίησθη. 
σα-σαπ άπ, συοϑγιυιιάφθη. ,5. νἱπάδῃ. 
ακεύἐγακι δύῃ, γαζοφυλάκιον, 

ἡ ὐηὴρ, οἰνυνυειρ. 

σάαυί ---ς σίθδῃ. 

Θοπαϊφκαηιηιθν, Οοἐξοδξαμέοη (“. 8, 
20). 

5845, τι. ((. διαοσμοῖ, Θογίο, οὶ ο 
{({π|:15..5Ὁ: 50.) 

σοίρϑῃ (ρείρρδῃ: 1 Ο΄, 9, 20, 6έ6.}, Ὧι. 
6. τὐλέφοην, σοιυϊγηιθηι. 

σ8-ροῖρϑη, φοϑιυυϊγγιθη. 
σοίτϑη (ράϊν, σαίταπι, σϑίτϑη5), σϑλυ θη, 

δεφολυ θη. 
[δ μ- σοἰγὸ (-πβ, -πἰ 7), ΟΘοἰασίον, Παῦ- 

σῖον, Παὺδ(ιοῖέ (Οοἷ. 8, ὅ. 1 7. θ, 
10). 

ἔα μυ- οἰτοπήδη, σοίά- ὠπὰ παδροίογὶσ 
“εη (Π. 18, 9). 

σαίγαμπὶ, ὀόσεπνίζοθο Γιοἰἀοηοπαέ, δὸ 
Βεσίογας (1 71. 4, 5). 

σϑίγηϑ, ηι. (ἡ. δεστογῖσ, δεσομγθηα (σογΉ)}: 
ἑαίμα- σαίτηβ, σοασίογίσ, μαῦ(ιομέϊᾳ. 
[αὶ μυρίτποὶ, εὐ. ἕυ. Ηαῦδσίον. 

[οἰπδ(1)- σδΐγηβ, οἰσοη(οϊεϊρ. 
ἐλ Πα- σϑίτηβ, Μἰσοηγιαηιο. 
ϑαῖτηοὶ, τὖὉ. ἔυ. Βερσοῖν, εγϊαηφθη, 

πο. 
ἑαϊμα- σαίτποὶ, εὐ. κυ. Ηαῦ μιοῖέ. ϑδὲθῇ 

οὔθ. 
σαίτηδῃ, ηι. Ο΄. δεσθῆγθη, φϑγη τυοϊζθη, 

σοί θη, υϑγίαηπσθη, δοαν θη. 
σοίτϑδαη (ράϊδ, σἰίαπι, οἹ [8 8} : 
πδ-ροίβηϑη, (οἢ, θηέ  δέζθη, {έανιθη. 
πϑ-σάϊδ᾽ πη, δγ ον δοἴσθνι, ἢ θοῖ (οἐφθη, 

νον ϑέηνθν, δυῖηρ θην. 
σδύαπτπα: (᾿ ρἰίδη. 
σὶθ δ, . (. ααὖό. 4. ἀ. 7. 

σὶθδῃ (σ8ῇ, ρὄθαπι, ρσΊ 085), φοῦθη, νϑῦ- 
ἰοίοη ; ἰαι  βθη. 

σἰθαπάβ, ἀον αν. 
αἴ-σθαπ, αὐφεῦόη, ἐυυϑσφεῦδθη. [ἰἰκ, Ποῦ 

7ονγεδεσοῦθη, (ῬΆΐηι. 18). 
δὐ- οἰ δῃ, πὰ. «4. σοδθη, σιγίξοξροῦθη, απ- 

φοῦθη, ἐἰδογσοῦθη, ἀαγγοίοίθη, ἐἰδογ- 
ατοξιυογέθει. " ᾿ 

ἔγα- ρθη, ηι. 44. σεδθη,, (ομορηζθη, υδῦ- 
ἰοῖμθη, σοιυὰ γόον; υογσοῦθη (οι). 

π5- ΊΡδη, τι. 4. σοδθη, ατιδγϑδθη, ἐὐϊοαθγ- 
φσόδφη, οΥ [αξέθηι, υϑγφοἰέθη, μὐηισοϑ θη. 

οἵρα, ιν. (. ααδο, αογομόηᾷ. Κὶ. ἀλθτ. 
οἰξίβ, εὐ. {. ἴηι 
ἔγα- οἱ (γαρὶθέβ: ἢ. 1, 241), Ψονζοῖ- 

ἤηρ, Ῥογἰοδι. 
σδθοὶ, εὖ. μἔυ. Πἰοϊομέμιμα; «Αιδέαι [οἢ,, 

αἰ θιυΐηι. 
φαθεῖρβ, σαθῖρβ, γοϊοῆ : ρα. ναἰτίμδῃ. 
δϑθῖραθα, γϑϊοῆ. 
σδΡΊρἼδη, τι. Α4466. δογοῖὶο ὨΘΥΉ. 
σαθίσηδῃ, τοῖο (θζη. 



ΒΡ] --- ρυάαϊάμ8. 

σΊΡ1Δ, η.. (. Οἱοδοῖ, Εν (, Ζιίηηε. 
σιν: Λὶ ρίθδη. 
Οἰῇ, σὲδ. 5. σίθδῃ. 
σἰἕυβ: β ρίθδῃ. 
Βὶ1 ἃ, . Θέθιον, Ζίηθ. 8. ἃ. 7. 
ΕῚ1] ἃ ἃ πὶ (ρα]ά, ρυάπμι, ρα] 485), σοζέθηι. 
ἔγα- οἹ] άδη, τι. Ἅ460. υϑγοοἰέθη. 
Ὁ5- 9] ] Δ, ηι. 466. υϑγσοζίέθη. 

511, ΚΛ ΛΔ. Οοδε, διέθου, Ζίη8. 
Κάϊτα- ρα, ΛΑ Λ. Καΐγον [θιιθγ.. 

αἰ σ, ΑΚ Δ. ϑέθιον, Αδσαῦο. 
ΘΙ τὰ - τη] οί η5, τῦ. (ἡ. ϑεπαΐζινησ. 

αἰ! Γῦτσς Δ Δ. ΑΘ. ἀ. ν. ρ]άδη. 
σ᾽] ἢ 8, εὖ. ((. δὲοθοῖ. 
δ᾽π ἢ 8 (ρϑηη, ΘΕΠΠΕΠΙ, σΠΠ8η5), δ6- 

σιγμθη. 
ἀπ- ρίππδῃ, δόρσίγθη, απ οῦθη, απ αν λιν. 

Ροὶ. ἀιὰ-[ ἀ] Δ. 
εἰΓἐτα- ἀαρίβ, σοβίονη (((. αὔριον: 

Με. 6, 80). 
σιθδη (οὐ, σϑύαπι, οἰύδ}5). δυϊαη θη. 
δ1-σἰύαπ, ἤμάφη, ατΐἤηαάφη, δοβηάθη, αἰ5, 

απένεἤεη, οὐϊαησθη. οί. Βηίηδῃ. 
δία δ (ρσάασύ, ρσαύαπη, ρυύϑ5), τι. 46. 

σίοίδοη, Ὠἰηθίησίο βθη, - (οι ἐέθει. 
αἴαγ-σ᾽αύδη, ἐξδογυοῖ σίο θη, δ οΥ (οἤὶέ- 

ἔθη, ἐξδον ο βθη, ἡναοἤιθηι. 
πδ-ρτιιύπδϑη,, αὐδράσο(θη, τυϑγάθη, {ἢ 

νον [οΠιυξέέθην, ατι8 116. (Β6η.. 
σΙαρρνυ δ ἃ, σόηαι. (5. ἃ. 7. 
σΙ αν ἃ, σόπαι, ον αζαζέϊφ. 8. ἃ. 7. 
518 ΡΟ Ὺ (ἃ) 5, φόηαιι, μοϊαν νυν, ατι7- 

ΟΥ̓  Γαηι, (οὐργαϊεῖ. 
σαρρναθδ (-ἀθὰ 1. 1, 8), σϑηαιι, (ογ0- 

7ἀϊεῖρ, βογο αηι. 
σ]αρρνο( 9), σόπαι({{.σααρρονὸ 1 ΤΆ. ὅ, 2). 
σἰιδτ α π7 81, σίαηΖθη. 
σδάδκαπ απ, φασίν Ο'ο οΠϊεοϊέο5. 5. 

σοίῃβ ων. Καῃί. 
σὸὺάοὶ, ε0. μυ. αὐ 6. 5. σοίμβ. 
σὸάπβ: Λ ρόίμβ. 
σὺ] 6 1πϑ8, υὐ. ([. Ογω (8: 5. ἃ. 7. 
σὸ]} πη (υοη ρ»418}}, πὶ. 466. Ζυρ" θη, 

συ (βθην, υυὐέϊβοηνηιθη, ᾿θὲ (ΒΘ. 
σο]οίπβ, τυ. (έ. Ογι 8. Υ͵ὶ. ἔτ) δ η5. 
σὸύῃβ, ρδᾶβ (Λ ρὸν), σωΐξ, {ο]δη, 

γξέσίϊοῖ, . αἰδυδθδρτηβ, ρ΄. ν1]7]8. 
σαίε- σα, σα 7γϊ. 
σα[ο- οὐ ἀ οὶ, εὐ. (ὐ. αα γνϑινα (μα 7. 

σὺάοὶ, τὐ. (ὺ. Οἰέ6., σιυιέθ Εϊσθη οπαζέ, 
Τωσοηά. 

σὐᾶδ-Κυπᾶ, συέον, θἶθν' Αδζυη. 
στῶ 8, υὐ. ({. ασγαδόη. 5. ἃ. 7. 
σΥ ἃ Ὁ 88 (ρτὸϊ, στόθαπι, ργ8 0815), σγα- 

δφη. Ψοἰ. ἀγαθδη. 
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δΙ-ργᾶθδη, τὐπσγαῦ θη, ηυϊέ Οὐ ον εὐι- 
σοϑόη - σταθάϊ, ῥογεγίίσοη. 

αἰσργαθδη., αμϑογαῦθη, παοϊφγαθθη, 
αυγοιυυϊὶ θη. 

ὈΒΌΡΤ θη, ηι. «46ς. αὐϑσγαῦοη (ς. 12, 
1), ατιϑγοὲ [βθη. 

δγᾶθα, τὖ. (ί. Θγαδόηι. 

στῦθα, τὖ. (΄. γι. 
στάϊ, ογὶῇ. 5. στοίρδῃ. 
ΒΥ δι 8Ππ, ἤι. 466. σγαηιο,, ΟΥ̓ ἀηυθη, 

ηιασἤθη, ατ'δίσθη., ατγγθφθηι, θΥ Ζιζν- 
ηθῃ : ἀὰ ὑμπυδίτΠοίη. 

ΤΠ - ΡΥ 78, πὶ. 466. απ θσθη. 
σΎ τὴ [5, ηι. ({. (σταταί, (. 23), ϑρ λέξον. 

5, σαΐσα. 
στδβ; (᾿( (Δ. Ογαβ, Κγαιέ. οὶ. αὐγχίΒ.. 
στϑδάδρ5, λιμισγῖς. 5. ἃ. 7. 
στδάὸδῃη, λωησέγη. 5. ἃ. αὶ 
δστδάππ, ηι. ({. Πηιρισον. 
φτδάαρ, ᾿ιυησγῖρ - υἱίδη, νδίσιμδη. 
ϑυδαδη, λει θη : οτδαίῃ τηῖκ, 68 ἤιη- 

σόγέ ηυϊοῆ. 
διδέύβ ἦη ρα-οτδῆβ, τι. (ἡ. Βοιολζίω, 

" Βεοοπί : ἴῃ σαρτδῆξάϊ νἱἴδη, νου παρ- 
ἄδην, (θη. 7) αζιι Βτὰξ 7 

στοῖὶρ δα (ρτάϊρ, ρτίραμι, ρΥΪΡ8Π5)., 7). 
460. οὐ. 6΄. στοῖζοη, ὀγσγοίζθη. 

ἰαίν-ρτοίρϑῃ, γι. Α66. ΘΥ̓σΥΘ ΓΘ. 
ἀπα-ρτοίρϑῃ, ηι. «466. οΥσγοίγθη. 
στὸθϑῃ τ. οτοϊίδηῃ (ράϊρτοῦ, ρτούδῃ8), 

ιυθύγθην, ἐυυθ] ἰασθφηι. 
δτὸίδ, γι. ((. Ἡγεΐηθηι, ῬγοΠβϊασθη. 

στίάπ5, τὖ. “ί. ϑοηγέ, ϑέωγο (1 Ἴγηι. 8, 
185): μομιυογζοἢ, ὑγϊά5, ὑγσαάϑ. 

στὶπά, χουβίοίθη, δἰθῖη. 8. συαπάαβ. 
φυϊπαδ- γα. }15, ἀἰδιγωγδῖς. 
στῶ, ω. (. αγωδθ. 5. σταθϑη. 

στὸ, στοῦ. (5. σγδθδῃ. 
σΥαΡα τ, υὐὖῦγ σγωθθη. 
στὰ ἀ δὴ ἔπ 
σταάᾶπ( Μοϊιιυονί. οΥααθ15), υὐόόη (οΠ θη 3 
τϑ- τα] ναϊσίμδη, ἄδην Μη, υϑΥνθγθη, 

ἐχχακεῖν. 
ας ρυαπάϊπα: Λ' ἃ, ἡ. 
σΥαπάαϑ, ηι. {{- Ογιμιά. 
σταηαα-νδἀά)α5, ἡ. ({. ΟὙτιναηιαινθν. 
δἴ-ρσγαπάϊεμα, τυ. (1. Αὐσγνιωιά (ἄβυσσος). 

στυαπᾶαυνδαα)]αβ: ΠΛ ἅ. υ. 
σα άδ, (. ((. Μ2. Οδέξον. 
δἴ-συαάαθα, φοέξίοϑ. 

συαἀδέεύγνμιπ, σοξέξωγομέϊ. 5 
συ ἀαε]άπ5, σοΐέϊοϑ. γαίῃ. 
δἴ-ραάοὶ, εὖ. ᾿δυ. Θοιεϊοροϊέ. 
88 - σαάοὶ, τὖν. μυ. Εὐδηιριῖσ- 

οὶ. 

5. στδῦδη. 
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δσυαᾶ-Πμ απ, Λ ([. Οοἐξοδβαιι8. 
δααῖ-1αῦ, Εἰσοηηαηι (Αγ. 

ὕνΚ.). 
σαάᾶιΓ[κπ5, σδεέέεοῆ. 
δὰ ἀ7 8, η. μὺυ. γϊοίζον. 
Βαἀ)]ϊπΓΓ[π5, ηι. ([. Ῥγῖθ- ἡ 

“ογαηιί. 
δὰ ἀ)ῖπὸπ, γίομογαηιξ υϑγ- 

γἱο έθη. 
αὖπτρα ἀκ, αὐσδέξἑ (οἢ, σοζέϊοϑ. 
888-85 5, Τγοηῖηι. 
Βα! ο᾽π 5, σοϊζάθη. 8. ἃ. 7. 
Βα] 08, Λ Δ. Θοϊά. Ῥὶ. σι 88. 
Βρρτγδ- ρα ἢ, Ζϊησογγῖησ. 
συ] Ποῖ η5, σοζάθη. 
δαπιδ, πηι. Γιυ. απ. ΨῬοὶ. 408, νϑίν. 
δατηδ- απᾶξ, φιαηηϊοἤθη, ΟΠ δο 8. 
δατηθΙη5, πιαγυἴολοη, Ομ ο θοἠίς : σὰ- 

ΤηΘ 1 78} Κυϊποίη. 
δαπ5,, .{. Ετέον, ΘΟ ομιυὰν (ὦ Τηι. ἢ, 11). 
Βαύδ, ηι. μυ. α'οἐδο. 
συϊ-ἐυἀα,, εὐ. Δ. Θοϊπεηυοῖᾷ (σιυοίηιαῖ 

.ο ἤἄη φοίῇ. Καϊοηά. οἄ. Μανγέψγοῖϊοφ.). 
Βυύδῃηβ, σεσοίεη. 5. οσἰαύδῃη. 
Βα (ρ. ρυΐῃ8), τ. “. Οοίξέ: σαὶῃ- 

Β]δ {Γ615, τ}. (7. Ῥγίο ον. 

δαΐῃδ, ρυιάδ, (' Οδέέον ((. 4, 8). 
ΒΑ] αρα-σαίῃ, γαϊμοθον Οοὐέ, Αὐφοίί. 
ΒΑΙαραρτιἀὸ [ΚΑ] ΚΙ πὰς, Οαδἐσοηπα θη. 
Βαϊβα-ΓΚάπποὶ, εὐ. ΛΔο. Οοίέοεσομίαϊέ 

(Ρλίρ. 2, θ). 
Βυάα- αύτηέθ, σοέέοϑ γο]ϊρ. 
δπυάδ]άαξ, σοίέϊοξ. 
συάπα5, Α΄ Λ΄. Θοίέοομαιι8. 
Βα Πα}, Εἰσονηηιαηιο (Άγ622. Τ7ν1.). 
σααιἝκΚ5, σδοεέζοϊι. 
δα-ραάκ, ἡγοηιηι, οἰγδαν. 
δ8-σαάαθα, ἡγοηιηι, σοίξοες ἰ οΠ ὲρ. 
Β8-δααεὶ, τυ. μυ. Εὐδτηιηισκοϊέ, Θοἑέό8- 

7ωγολί. 
αἴ-ρυαβ, αὐσδέξἑ (οι, σοίέϊοϑ. 
δέραάοὶ, τυ. Δυ. Θοίιϊοισιοὶέ, σοίέ- 

ἰο ε8 Ῥο(φη. 
Βα], τι. ῥιυ. Ῥυϊογέου : αὐξμιατηϊδίρ, τηάϊδίβ, 

τοἰ Εἰβύβ ριιάα, ᾿οπογρυϊοίζον. 
αΐδτ-συά]α, Οὐογργίοιίογ, ἤοῖον Ῥγίο- 

πον. 
δαδ)πόη, Ῥγὶδ ίου (οΐη, Ῥγϊοβίον πηι 

νογγϊοδιέθη. 
δα] πη [Ὁ5, Ῥυϊο ογαηιί. 

βδαύπδ-ΓΚάπποὶι: Λ ἀ. υ-. σαί. 
δαύῃ 8, σόσο(ίθη, τυϑγάθη. 8. σἰαίδῃ. 
δαύ-ὑδία ἀδ, ὡὖ. Λ. Θοίμοηυοῖξ. 8. 

συΐδ. 

δαύα πι, εὐὖγ' σοίβθη. 3. οἰαίδη. 

5. 

δα!ῃ. 

Η. 

᾽Ἐ ὅπ β8' ἢ, ἢνδ' ἢ, ῃνὸ Ἢ, ἢνϑ᾽ ἢ, ἐμὸ Ἢ, ἀϊ- 
ΠΌΤ] δ᾽᾿ Ἢ ὠ. ( τῦ. “5. ἢ. 

ἢ ἃ " ἃ π (ῃδθάϊά44), λαύθη, παϊέφη, δ66- 
ἐφόη; Ποῖ δεβηάθη, μοῖη; υϑγηιὄφθη, 
ἀδηθη ; εὐοἰζοη, ἐυεγάφη; αἀαξῶν μαϊ- 

ἔθη, ηιϑῖηθη; ὉΡ11- τὰ ὍΡΠΔΡ8, Β8- 
Ῥᾶμάβ, μοῦ εἰδοῖί, ἀγαηῖ δοβηαοηά; 
γϑίγβ ΒΔΌ8η τ. (᾿ τὖ. 

ὉΠ- Παθδηάξ, ποῃέ μαῤθηά. 
58.-Βαθδῃ τι. «4., μαδϑη, ᾿αϊέφη, ζοεπαῖ- 

ἔθη, δομαίέθη ; 5.8}. 51Κ πὶ. )., μιοὴ 
οηἐμαϊέθη. 
ὉΠ-Ρ ΘΠ ΔΌΔΠ 5 51Κ, τριογἐαϊέματα. 

Δ -ΠΔΌδη 51Κ πηι. .1)., Λί οὐ ὁπ αἰέθη, Κ6ΥΉ, 
Παϊέοη, νον. 

Δη8- Πα Ρ8η, αππαδθη., ἔγυθ μαῦθη,, δο[)- 
ἐζθη; διδῃδράϊίῃβ, δεμαζέεέ, δ6 6. 

“θη (1.. 4, 38. θ, 18). 
αὔτ Βαθδη 51Κ (48), μἰοῖ μὐηπαϊέθη, σιν 6- 

φιαπα, εἶ ἔθη πιὰ ΠΟΥ. 

ἀΙἸ5- ἤθη τι. 4., δομαίζέοῃ, δεομαζέθη, 
ὀγσγθίζοη, γε ἐπ αἰέθη. 

ὉΓ-ΔΡδη τι. 4... ατγπεδθη, θηιροΥ μαϊέφρι. 

Πδέβ, δομαζέοέ: Ἰϊαρότη, ὑϑγ ϑὶγαΐϊιθέ. 
ἀπάδ- ἴθ, δοσίιοϊέ, μοίλρ : διι[τάϊ. 
Κυιπα-Πδῇβ, (ολιυαησοῦ. 

Ἠδξήδη, λεγέθη, ᾿αζίοη, ίοῖ, απθάησθη 
(ΠΚ ὠπὰ οἴη [Κ). 

σ8-Παξήδη ΠΚ τι. 2)., ἰοἶ απῆάηρθη. 
σ8-δίξηδη τι. .1).. Λοῖ απθπάησθοη, απ- 

ΠαηθΉ. 

58 - ρα Π 8 74 πη, Φι αηιηιθη ο γέθην, θη 
νϑγδιηαθη. 

Βόθδῃ (μθάϊἀ 4) : 
58-Πὸθάϊηβ, τὖ. (έ. ϑοἰδ, δομοΥΥ (οἤιώις, 

πεπαϊεἐ απιζκοῖέ, Κοι(ομποῖέ. 
ὉΠ- Δ άϊη5, {οι μαζέ αηπικοὶέ, Τ]η- 

πιὰ εισποϊέ. 
ἢ ἃ ἢ ἃ π (δῇ, μΒόξαμηι, μδἔϑηβ) τι. (4... λ- 

δόη, ατἢοδθη. 
διηα- Βα ἤδη την. 4., θγιυτάφγη,, απυξιυογέθη. 
δηἀδ Παξδ, εὐ. ((. ΕΥιυϊάογιησ, ΑηξιυοΥέ, 

Θομίμε, γεμοὶϊ, Ῥογανέιυογξινησ. 
αὐ-παδῃ ηι. «(4., μουαδηθἤηιθηι. 
Ὁ5- Πα ἤδη ιν. 4., απ οὔθη, οΥ ἤθθ θη. 
αἴδτ- Πα απ ΠΚ, Λἔοῖ δον θη. 
αἴατ- Παΐπηδη, (οὔ, ἐλδον μοὔθη, Λέοῖζ ἐὐϑΥ- 

αἰθηι. 
ἢ ἔὐ͵ πη, λοζίοη. { 
ἢ ἃ ἔὐ π᾿ 8., ΜΕΘ ( ὅ,. δαῦᾷπ. 
ἢ ῇῤ5, δομαξίέοί. ,5. ΒΡ δη. 
Β ἃ δ 5 ἴῃ διάδῃηδειβ, εὐ. ((. ἀηξιυογέ. 5. 

Βαῆδῃ. 
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ἢ ΔῈ ὧν ἔδυτα- δὴ ὠ. ἕαύγ- 8}, ( ((. Κον- 
μαηφ. 8. ἀ. 7. Βδῆδῃη. 

ΔῈ 88 (μάϊμαμῃ, μάϊμαμαπι,, ΒΔ 185) τὺ 
Α.., μάμισοη, Γοπιυόδϑη ἰαίξοη, ἔπ Ζιυεῖ- 
7εἱ ἰαίδοη. 2) (μΒαμάϊ4 4) μιοῖ απδάη- 
σόη, μαπ ρθη. 

αὐ- δ δη ιν. 4., ἰπαδηάηροη, Πῖν- 
κοὐνέογία 5 6η. 

Ὁ5- ἤδη δη [ἸΚ, μἰο ἢ ὁ μασ ΘΉ. 
ἔδιτα- Δ} ὦ. Ταύτ- 8, ΚΛ ἡ. Ῥογμαηρ. 
θ58- μι], φωμαηιηιοη απο, ὅθι Ζ- 

“αριιθηπαησο (1... 1, 8). 
πΒαϊθτάϊαβ, ηι. (ἡ. Ηοδγαθν. 
Βάἀϊἀ πα 5, ηι. ({. ΑΥγέ, Ἡνοῖ(ο. 
ἢ ἀϊεΓὑ7}8π, μγοὶέθη. 3. ἃ. 7. 
ἢ ἀϊἔΓὑ5. τὺ. ((. Ζαηᾷ, ϑέγόϊέ. 
δά [τ] 4η, (ιν δλέθη. 

Βἀϊ Β8ΔΕ, λάησέο, μΐθηφ. ,5. μδηδη. 
ἢ ἀϊ ἀϊύ, λῖθβ. 8. Βάϊῥδη. 
ἢ Δ 18 Δ] 4, λίθος. 5. μαϊάδῃ. 
ἢ ἀϊῃ 5, οἰπαπσίρ, οΥδίϊηαοέ. 

Βἀ111, ΚΑ Δ. Θσομωμιαποῖέ. δ. Ἠά115. 
ἢ 411} 8 π, Λοϊζθη. 

ἢ ἀ11π 8ῃ, φοϊοῖῖέ τυϑγ θη. τ ΡΣ 
ἢ 4115. λοϊϊ, φοχιιά, μϑνμεηϑῖ ἢ. νἱ δ, 

ἢ. ναίγίμϑῃ. 
ὉΠ- 4115, εὐσ μναῖ, ἔγαηζ. 
σ8-Πά!]5, σαης Πμοῖϊ, γομἰονγγεὶ. 

Βά1]:, (' (. Θογιυπαβμοῖέ : 
ὉΠ-ά1]1, Λ Λ. ὑλβ ΜΓ βΆπ: Κγωμάποϊῖέ: 

ΠΗ. ΒΔ ΌΔΠ. 
. δά] τι. 4., ποῖοι; ἢκ. γσί. πιδβ]δῃ. 

858-Βάλ)]δη τι. 4., ποὶΐθη, σαηξζ ΠοΥ- 
ιοίζοη. 

β8-ά]παπ, σθἤθὶϊέ ἐυογάφθη, σοηο(θη. 
γοῖ. ραπϊίδῃ. 

ἢ ἀϊτηϊ5., (' Βάϊπηβ. 
Β ἀϊτα ὃ 0Β11, Λ (. Τα, Αοἶον. 

7. Βάϊπη5. 
ἢ ἀϊτη 5. τὖῇ. ({.- Του, ΑοἰοΥ : Πόλτηδϑ 18 

Βαύτγρ᾽5β. Κυὶ. νϑὶῃβ. 
81ι8.- Πάϊπη5 (-ἰ5, -οἷβ ), ἀαπϑοίηι, την ΟΘΥ͂ 

Ποϊμιαΐ εὐοτζογα - νἱίαπι. 
αἵ-Πάϊτηβ (-15, -οἷβ 7), νον ον οίηιαΐ 

7ογη, αδιυοἠόνα. 
Βάϊτηο τ] !, ΛΜ. ποὐην οι, αωξ, οϊά, 

Αοζον. 
μΒδίσγδίιΓι5., ον. ({. Κοίζογοὶ. 
μείταδ, ιν ((. Ποογάθ. Υγχκί. υυϊῦμαδ, 

δυ ἢ]. 
Βαίγἀοἰβ, γι. ({. Ηϊγέο. 

Βεαϊσγυοὶ ἀμσις 
ἀττνξϑοι ΠΩΣ 
μΒδίγθτ, (' ({. Μ2. Βαίτίῃτα, Εἴησο- 

τυϑλαο, Τυόγθ8, ΠΟΥ Ζ. 

5. α. 
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μΒαϊτγύὸο, (ὺυ. ον. 
τι δ- αἰ τύβ, δαγγιμογ σφ. ΥΚχίὶ. Ὁ] 6 0}5. 

Ἀττηδ-μδίτίοὶ, τὐ. μυ. Βανγα]ονὶσκοῖέ, 
Δυτηἃ- Πδ τυ 0Π8, εὐ. (Υ. αγηιιονζισξοϊέ, 

Μιοοΐάθη, Αἴηιο (θη. 

μάπ-Πδίτίβ, μοσληυθε]υῖφ, (οἷς. γαῖ. μά - 
ὑπ. 

μάϊῃ- δἰ τύθὶ, οὐ. μυ. Ηοοπηνμί,, ϑέοῖς. 
Ὠγάϊη7ἃ- Βαϊ γύβ, γϑίηιθβ ΠΟΥ Ζθη5. 
μΒαγάυ- μα τίοὶ, εὐ. μιυ. Ἠανιμονίσκοϊέ. 

ἢ δα ΤΙ. 7» ἃ. Ὁ. 
ἢ δίτὰα 5, ἦι. ({. οἤιυογέ. 
Βάἀϊ5, . .“- Εωοβοὶ. 
Ὁ5 -ΒάϊΓ[5, αὐ ηρο, γὴν. (8. ᾿Ὠάϊύδῃ. 

γαῖ. ἅσταβ, αη] δ ά8. 

ἢ ἀτὺ (πη ἀπάδ- μαΐδ, υἱ- πάϊν, ρ-πάϊ) : Λ 
ἀ. Κ( μάϊνδη. 

ἢ ἀϊτδαπ (μάϊμάϊν, Βάϊπάϊναμη, Ὠάϊ 85), 
Ποῖ βθη, τιθηθη ; γπζθη, οἰηϊα θη (υσί. 
Ια ῃὸπ) ; ὧην Ῥα[, σοπαηηξ τὐϑγαθῃ: 
Βάϊίϑιηβ. ΠΔΙΠΊΪ. 

σὰ-Πάϊῥαῃ τι. 44., Ζιυβαμπιηιθηγι θην; ὑθν- 
μεῖ(βθη. 

ἔαύτα-σαμάϊίδῃ τι. 44., Ζωυοῦ υϑν "οἱ [5θὴ. 
δη8-μάϊξαθ γι. 4., αἀπγιζοη: (Ὀϊ4 41) ; 

μαγέ ανἰα[βθη. 
δηα-μάϊαμ, δοβοηηθη; ἀωηζθη; ργοὶ (θη. 
αὐ-άϊδῃ τι. 44., μου Ζιυγε θη. 
[αίτ- μάϊξαῃ, νεγ οὶ βθη,, δοβθηιθν,, 71) αν 

εὐ [[6ῃ: ὑβᾶρρκ. 
π5-άϊξαπ, ἈοΥ αν ΟΥ̓ ΔΘΥΉ.. 

Βάϊν, ᾿ (. Ποὶ(8, Οφποῖ (8. 
σα-Βάϊι, (, ((. γον θὲ (βιισ, ΤΟΥ [ρΥθοἤθΉ. 
ἀπαα-Πάϊυ, (. ((. Βεξογοη (8. 
δ1-Πάϊυ, (' ({. δέγοτε. 

᾿ιάϊ{1, εὐ. ((. Ο'οΠιοὶ 5, 6 ελιΐ. 
μιάϊη]8, μὰν. τυ. ὅν 
μ1-πάϊ)α, (νϑ ἐμ ἠ σον, απηνα [5 ΘΗ ΟΥ̓ 

“Μοη[ο]ι, ᾿γαλίον. 

ἀυ]ρα- μά}, Οἰανιδίσον. 
πἀ)5-Πάϊ 08, δοσεμυίοῖ, αὐω {γ, αΥι. γαοί. 

ΔΊΤη5. ἃπ]δα5. 
π ἀϊυμπὶ, τὖ. ((. Ποῖα, εὐυδο οἰ {68 οϊά. 

γί. 8Κτ5. 
μάϊι ν 15, ἐπ ἀοΥ Ποῖάο δοβηαϊοῖ, ευἱϊὰ 

(Με. 1, θ). γυΐ. νυ οῖ5. 
μάϊτῃπὸ, ιν. (υ. Ποϊαΐηη, (Με. 1, 96). 

ἢ ἀϊι μινλῖκ5, υὐἱϊά. 4. μάϊιῃι. 
ἢ ἀϊυπηὸ, τυ. (υ. Ποιαΐηη. 5. μάϊῃϊ. 

ἢ ἀϊϊ, τὺ. {{.- ΟοΠιοὶ 6, Βεγομϊ. ) 58. 
ἢ ἀ10} ἃ, τ΄. (ιυ. ΗφὶβοθοΥ. μάϊίδη. 
ΒΔ Κὰ15. πι. ((. Μαηίοί, οὶ οηιανυίε.. 

Ῥσί. [πᾶρἃ. 
Β 410 8, υ. ({. Ηαὰϊ 6. ἃς α, 

ἢ41}0 5, λαϊΐϑ. 
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Π8108., εὐ. ((. Ηαϊδεποῖϊ, Ηὰϊγζί6, ϑεοϊίο, 
1) οὶ, δειοξ. 

ἢ 841] ἃ 84 π (μάϊμα!4, μάϊῃα! ἀαπη, ἢ 8] 485) 
μαϊζέφγι, πεξέθη,, τυϑτάθηι. 

ἢ 4] 415, τυϑἱέογ',, [ἱοδογ, ηιοΐν. ,5. ἩΠΕΉΔη. 
ἐπὸ- ]4 15. 

ἢ 8115 - ἀϊγν, ζαλώη. 
ἢ 841} ἃ, ὧν. ((. στό. 
ΒΔΙΚ5, αὐνγέϊσ, αγηι. Ὑῦσί. ΔΥτηΒ. 
ἈΔ11π5, ἢ. “. Τοῖς, διοίη, (ΒΕ. 9, 38). 
Ἀ8Π1ρΡ, λαΐγ. 5. ΒΠρ8η. 
᾿ς τ. 7). ἩἨαῖΞ (1. 15 90). 
Π8- 815, τι. ((. ϑομίσου. 
ἔγϑ -ἢ 815, ηϑ. ((. Εγοίμοῖέ. Υχσί. {υ) 6]. 
Βα]5-αρρα, ηι. (ιυ. ΙΝασζοη (Με. 9, 42). 
μι μοὶ, τύ. μιν. 5. ΒΠΠδη. 
ἢ 8] 5, υδγ ({ὐϊηγυηιοῖέ, ἰανηι, ᾿υἱγιξοηά. 
ἢ δ 8., ἢ8Π|, ΠΔ|6 ἀ65 1ιοἰδο5, Παινέ 

(ἀαυοῦ ἸϊοΠπηο): ἐπ 
Βδυηόμῃ, δεαδεΐον, οίη ει] φη,, δεξίοτάφη. 
58-διηῦῃ τι. 7)., δοξίοίαθη, ατιζίθἤθη. 
δἴ-Παυηῦπ, αδίοσοη, ατιϑφίθἤἢ θη. 

, 8π8-Βαιηῦπ, αηίσσοη, απ ζί ἢ θΉ. 
δΔιηἀ-δηηῦῃ [ἸΚ τι. 7)., αδίοσοη, θη οὶ- 

αἰογι. 
αἴδηι-Παπηὸπ ηι. )., αγιϑδογσίθἤ θη. 

ἢ ἃ τὰ ἔβ: Λ' πδηΐβ. 
ἢ δι τὴ ὃ π, (᾿ τὐγυέθυ' Ἀδτηδ. 
ἢδπᾶἃ, ηι. ἴιυ. Παδη. 

μδπάᾶάαπροὶ, . μυ. γροίβΠοὶέ. 8. ἅ. 7. 
πᾶπάπρ5, σοβολίοϊέ, ιυυϑῖ 6. 5. ἃ. 7. 
Βδπάα5, τὖ. γ{. Πανά. 
Βδπάα-ναύτηὐβ, ηὐἱέ ἀον Παπα δογοϊέοξ. 
ἘΠ- Παηἀυνδαύτηβ, ηϊοϊέ ηὐἱέ ἀον' Παπα 

δογοὶέθί. 
Ιδ5- πᾶ, -Ἶα, ηὐνὲέ ἰδογθη, Παηαθη. 
Βαπάαπρβ, δομοηάθ, σοιοϊιοϊέ, υυϑῖ. Ῥο. 

[παςγ5, ἐγ }15, ἐγ ἢ 5. 
Βαπάαροὶ, τὐ. μυ. ΟΠ οὨϊοῖ, ἩγοὶβΠ]οϊέ. 

Βδηᾶυ-νδύάτῃῦύ5: (᾿ α. υ. 
Ὠδη 5, Βαυιβ, ὕυδγ(ζιηνηιοῖϊέ, σό- 

ἔγινε, οἰ παρ. 
Ὠδης}8ἃ., τ΄. ((. Θομααῦ, θοησϑο. 

ἢ 817715. 
πΒδπίῃ: (' πἰπίμδη. 
ΠΥ ἃ Ὁ 8; ΠΟΥ͂Ϊ. ὶ 
ματιά] δπη, λάγέθη. δ 5. Ἠδτάᾳβ. 
μβῪατᾶάπδα, λανί. 

μπατιτᾶάπυ-μδίσυοθὶ, Πανέμου ζίσποὶί. 8. 
7}}.7- 

ΠΡ τ 5.9) μαγξ: μαγάϊζα, δάγέον. 

Βατάυρα (-8ρ8: 2 (΄. 18, 10), πανγέ. 
Βαγάπ-δίτίοθὶ, ἐν. ιν. ΠανἐΠοΥ Ζισποϊέ. 
ϑα-Βατάϊαπι, λαγέ δομαπαεοῖν,, υϑγῆηδγν θη, 

νον [οοἰθη. 

Ροί. 

Βα] ἄδη --- μάϊμπῃη. 

ΒδΥ} 15, τ. (. δον, ϑεπααῦ, ϑησο. 
γοί. Ἠδαία,, μἰθῆτηδ,, ἴαπη]ὸ, τηδπᾶρ οἰ. 

μδίδπη, ἢ ἃ ὑ} 8η ηϊ. 4., μαύρη. Τί. 
Β]8η. 

Βαύδπαςκ, Τρίηα. 
Βαίϊβ, (᾿ Λ. Πα», Ζογ. 

Βαύϊχοη τι. 2)., σομα σ [οΐη, χώγηθη. 
Βδύὺϊ5, Λ' (. Ζογη. 
ἢ δύϊΖὃπ,. 2 δ" ΦΉ. 
ἢ δύ δπ, λα θη. 
ἢ ἄπ 16} (μάμρ! 415), Λ ,΄. Παιρρέ, Κορῇ: 

ἢ. δἰηηάϊξαηι ; ἢ. νυπάξβ; ἢ. νδί 015, 
«ολ οΐη. 

ἢ ἀπῇ: Λ' Βἰαΐδη. 
Ὠάππῃδθ δ, δοοΐ. 
Βάπῃϑ!ι, τ. (υ. δῆ. [Εῆγό. 
Πάπῃοίπϑβ, τὖὉ. Λ. Εγμδδιμισ, Ῥγοὶξ, 
Ὠάπῃ-π δίτεθὶ, τύ. ἕυ. Ποοϊηνωξῇ. 
μΒάπῃ-Πῃ δίτοβ, λοσπηνἑῃῖσ. 
ἢ άπ 15, ῥόδον. 
Ὠάπμι[8, αἀδν πὄσἢε. 
πάπεῖΓἐϊ, ΚΛ Δ. Πδοθε, Ηδἢ6. 
ἢ ἀπ 108 8, εὖ. ({. Ηδῆθ. 

μΒάπῃϊζΖεδ, ᾿δδπογ. 
Βάπη͵ πη, ὀγμδῆἤθη. 
Βἀπμ πῃ, θΥΠδΠέ ιυογάθη. 5. ἀ. ἡ. 
Βάπη 5, ποεῖ. Ὠάθῃῖζα όλον, ᾿άα  [{8, 

᾿δο!ι ον (οέξ), 
Βάμπῃηϊ5, μόλοΥ. 

μάμμη, (' (. δοῆ 6 Ηδῆἢδ. 
μάμμδρθα, λμοοῖ- ἢ. ΠπαρΊδη. 

μάπῃ- αἰ τύβ, ποολην ἐσ. 
μάμῃ-Πδίγξοὶ, εὐ. ἕν. Ποοϊηνἐμσεοϊέ. 
Βάμπῃ-ὑ Πα ύ5, λοοἠηοιεϊῖρ, αὐυξοίμαζέ. 

Βάμμοϊ, τυ. ἕν. Πδλε. 

μάμμη, εὐ. ((.. Πδῆα; Εγπδηεισ, Ἐν- 
μοδιθφ,, θυ, Πα. Κοῖ. γα] Π5. 

μάμπῃ)δη ηι. 44., ὁγ μόθν,, θ᾽ δδόθη, ργϑὶ θη. 
Ῥσί. ταὶ Κι] 8, 278}. 

πἷ- Πάπη]δη τι. «44., ὁγμὸδ θη. 
π5-Πάπμηδῃ, ἐγ μδῆΐέ ιυογάθη, βίο υον- 
μον ἰο ἤθηι. 

αἴαν- άπ] 8 τι. 4., ἐδογθδθη, μον - 
ἐσ ηναοΐόη, (1 7. 8, θ). 

᾿ Βάμμοϊηβ, τὐ. ((. Εὐπδἧνηρ, Ῥυδὶβ, Εῆγ.- 

Ιάα[ἃ ἢ., ἐδεγ6 Πιιπηι μοῆέ, οὐ έἶ6 Εῆγ6. 
ἀπ ἘΠ 5.11: 
Βάππθὶμβ, τὉ. ((. Νιοαγίρζοι. κ.5. 

Βάππη8. 
μάππ͵]δπ, ογηεάγίσοη. 8. ἃ. ἢ 
ἢάπῃηϑβ, πἰθαγῖ. Κγυῖ. Ὠηάϊνβ. 
πάππη)δη τι. «44... ογηϊοαγίσοη, ἢδἠηθ. 
σ8-Πάμπη͵δη, θγηϊθαϊγσθΉι. 

Βάπποίηβ, ἐυ. {{. ΕΣΥηϊθαγίσιωηρ, Νιίοανγῖσ- 
ζοῖέ, Τοηνω ἢ : ἢ. ραπαραάϊδ. 

5. ἅ. νυ. μαΐδῃ. 



παύταβ --- Βἰαΐδη, 

Βάπηϊἐ μα, εὐ. ({. ΕΥϊοαγίσιιρ, ΝιΊθαγὶρ- 
ζοϊέ. 

πεαύτάπ, εν. (. ΤΑ, Τῆϊν ολίμ. 5 
ἀδύτ. 

μΒδύτι, Λ' Λ. Κοῆίο; ες. Κολίφη, Κοῆ- 
ἰθη Γὀτιον,. 

Βδύτπ, κ᾿ (. Πογη; “οϊαγουβὀγοά. 
ἐπα -Παύγη, (' ((. Ποογθονη, ΠΤ οηιροίο. 
Ὠδύγη) δ, τι. ιν. Ηογηδία (ον, ΤΥοηιροίθν. 
Βαύτη]δῃ, Πογηδίαεη, Τγοηιρεοέθν. 
ἐμπαύ- αύτγηδη, 7 γοηιρθέθ δία(ᾳθη. 

Βάπίο!πϑβ,. ((. 5. ἀ. ἢ. 
Βάππβ, Δη τὲ. Ἅ{6., μὄγοη, υϑΥη 6] θη, 

απ ῃδΥθη; ἢι. .1). αἀπδιδγϑη, σϑθοΥ [αηι 
Με, φομογοθθη; ὠμοΐ ηὐἱέ Ο΄., ατοῇ 
ηνἱέ ἴγατα, ὈΪ ηι. Α{6ο. 

σ8.-άσβ]δη ηι. Α44., ὨΟὙΘΉ.. 
δΔιη4- άπ) ηι. .)., ΘΥ̓ΠΟΎ θη, σοἢοΥ ΟἤΘΉ. 
πὐἰ-Πάπβ) 8 ηι. .)., μΟδΎ θη, σΘ ΠΟΥ οι θΉ. 
αὐμμάπβ᾽ πη 5, σόλοΥ (αΉι. 

Βάμ[οἰη5, ιὖὐ. ((. ΟομδΥν, Οἤγθη; ἀαβ 66- 
μὸγίο, Ῥγοαϊσί, Πϑἤγ6. 

σϑ-μάμπ[βϑἰη5, τὖῦ. (. ΟθΠμδγ, ὑχῶν 68, 
Ργοαϊσέ. 

τὑὠὦὐ-άπ[βἰπ5, εὐ. (ἡ. ασμον Γαι. 
αἷαν- άπ[βἴη5, εὐ. ({. ἀδογπογθηάον ἴὔη- 

σΘΠΟΥ [αῃι. 
μάπδ]η τι. Ο΄., πο ΦΉ. 

Ἠδνὶ, ηι. Ἠφι. 

Ἐκ δῖ τ 5 τὴ. ..5 
ἢ 8 27 81 τι. Α4., ἰοῦϑθη, ργϑὶ (θΉ. 
Βδζοϑίῃβ, εὐ. ([. Ποῦ, 1, οὐἰθά. 

μΒοὶύδ, τὉ. μυ. ἠϊλέζίφος ΕἸεῦθν. οί. 
Ὀγπηῦ. 

Βοὶν, (' 23 (Βεοῖνβ, 
φόπο θη ἢ α 1. 

Ἠρεῖνα-ἔγάυ]α, τ. μυ. ΠαιβἤῆονΥ. Τί. 
ϑαγάδ-ν δ] ἀδηάβ. 

ἨδΥ, μόν, μῦθον. 5. Ὠϊ5. 
ἢ ὃ π7δ, εὐ. μυ. Καηιηιον, ἰΚαηιηιον οἴη. 

μπἰάτὸ, ἤοθον. Α΄. ὨΪ5. 
ἢ}. 8.7. ἼΠ8: 
ἈΪ1πὰ5., πηι. ({. Ἠεΐηι. 
ἈΪ1Ρν λέ. 5. ἀ. ἢ. 
ΠΡ 8δπ (μ81ρ, πα]ραπι, Ἀπίμβην) γι. 6., 

μοίγϑη. 
σ8-ΒΠρδη τι. 6΄., μοἰγθη. 

Ὠ1ΙῚ 8 π (ΒΑ, Βυϊέμαπι, Βα] ΈΠ81}5), 
ἴον μὶηηοίσθη, Πωϊάυοϊ! χιμιοίφθη, 
μοία [οῖη ξ 

8] 0ῃ5, μ8145: ὧν 

Β4]4 15, {οϑοΥ, τιθῆγ. 
γἹ]}ὰ- ΔΙ μοὶ, αὐ. αν. Πἰἀοκ εἠέπαδηιο, 

Ζειυιοίσινφ, ἩοΠιυοίζθη,, Οὐ [{. 
ΒΆ 5, λοίά, σώη ἶρ, σπαϊσ : Ἀ. νἱίδῃ. 

γι. ), Παις, Παιι8- 
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ἘΠ- Βα] πὰ, τι. (ἔυ. 
ΖΤοι οἰ. 

ὉΠ- Πα] Π, εὐ. υ. ΓΠιμοϊ ἀΐγι, ἐὐνιποϊα ον 
αἰ (, Τοιζοϊ. 

Εἰ ταΐ ἢ ἃ -Καῃ 45, ᾿έηιηιϊ (οι. 8. αἰ, 7. 
Ὦ 1 πὰ π 5, ἦι. ((. ΠιΙηνηνοί. 
᾿ τ πΠἃ- Ἰννᾶνς μιηυνυϊ [ο}ι. 

αἴατ- Εἰπιϊπακαηάᾶβ, ἐπουράνιος. 
" ἰ πὶ πὶ ἃ ἃ ἃ ρὶ ἃ, λόμίε. ᾿ 5. Ἠΐς 
Βΐπἃ ἀδρ, λθωίο. Ιπ  ΡῚ 

Ὠΐη ἀδ ὅπ ἢ 
ΐπ ἀ 8 ἃ ηι. (΄., ᾿ϊγον, 76η (68. 
Ὠΐπ δι ἤν. 7). ων. 44., ᾿ὐηΐον, 7θη (οἱ, 

ἐἰδογ. Ὠἰπάδι τηδτθίη ; ἀδρ ΒΙΠΔΥ 

ἄαρα. Ζιιαπιυηιθη (δἐφισονι 1) Ὠϊη-- 
ἄδτ-Ἰο ἤδη ; 2) ἰπάδι- νυ οἱ [οἱ ; 9) Ὠἰη- 
ἀδ-νοἱβ, ἀπ - ἢ η ἀδγγν οἶδ. 

Ηϊπ ἄπτῃ1Γὑ5, λύμέον ΠΟΥ, [εἰ σίογ. Υοῖ. 
αἰδαμη 5. 

11 πα δραίδοο . αν: 
Δ ηδγυν ἄωυ- 
ϊπαδτ-Ἰ οἰ 8η, λίησο,θη, ὑοῦ- 
ἐδ Υ 6], 6Ήι. 

ἰπάδτι-ν 615, υδν εἶ, βὐμέονῖὶ (εξ. 
πη-ἰηἀδηγνϑὶβ, ωρυθν [τ6ἴΠ|. 4 

ΗΐπαδΥ -- γϑῖίθὶ, τὖ., ἕν. Κον (οἰζων, 
11... 

Ηϊπάππτ[ὑ5: (᾿ α. υ. 
Ηἰπέἢ δὴ (Βδηίῃ, μαπίμαπι, Πα 88), 

7ωμθη. 
ἔγα- ἰπύμδη τι. «4., ἤισθη, σοΐαησθη 

Ἡ ΘΠ ΘΉΏ. 
ἔτα- παπύμδπβ, Ο' γα )θηοΥ. 
ταῖ τ - γα μπαπύμδηβ, 2Π[έρεγαπρ θην. 

Ὁ5- ἰπίηδη, γωησθη., σογαηφθην ἩΘΠΗΙΘΉ, 
ἦηι Κγῖθσο. 

ΒαπίΠ5, τ. 9 ασογαπσοηομαζί. 
Εἰσὶ, λίθμον ζοηῦ 
τ αύ5., λίθῆθν ξοηιηιέ δῖα. 
εἰσὶ, λύθθθν ποηινηι ! 

15, ἀἰόίον, 1} ἃ. αἴθ, ἢ ἃ, αὐδ(68 
ὑπ ἰύα, δὲβ μεωέθ; πἀπὰ Εἰύα πὰ, δὶ 
μϑιιέθ, δὲξ 76 ἐΖέ. 

Βϊτηπια ἄαρα, λειέθ. ἔγϑτα Εἰ πητηδ, πὰ 
ἔτϑιη Πἰπητηδ, Πα, ὑογὺ γύηι αι. 

πἷπϑ: πᾶ Πἰπᾷ ἀδρ, δὲδ Ποιέθ. 
μϊάτὸ (μἰάτὸϊ ὅ9, 41), λον λον. 
Εἶτ, μύθου ΠΟΥ Κοηυι" Αἰτὶ αὐ! 
Βἰν)αῦβ, μύθυμοΥ ῥεϊαο! 
Βἰγ] ἢ, λύθυ ΔΟΥ ζοηνηνέ 

ΒόΥ, λον, ΠΟΥ. 
Βίηᾶαν, ᾿ύγέου, 7 (οϊί8. 

πυύδ τι 18. 
Β ἴα ἔδ  (μάπϊ, Βαΐαπι, Μια Δ 18), Κιαροῖῖο- 

ἀδν βησοη. Κοί. φσάσποη, Ὠνόρ͵ϑη. 

τὐνὐιοίαονγ (Οἰεὶ(, 

5. 5. 
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Ὦ  ὰ ἢ τὰ ἃ (μίαπια ζ.. θ, 17. 8, 4), γι. ((. 
Παιιΐθ, Μόηφο. Υχϊ. Ἰατη]δ, τηδπδρ οἱ, 
Ὠδη8, ὨΔ7715. 

πα π ΔῈ: Λ, μάππ]δη (Πάπη5), παπἾδη. 
ἰγν1, Δ Λ. Βιίάμηφ, Οογίαϊέ, ϑεμοῖη, 

(ὦ 7). 8, δ). 
Ὦ]1 ἃ Β] 8π (1 ἢ, ΒΙΟατη, Β]8 85), Ταοἤθη. 
Ὁ1- ΙΔ τι. 4., νογίαξἤοη,, ατιδίαοἤοη. 

ταξ- ΒΟ Β͵8π, «εὐ αο]θη πιαςἤθη,, οΥγγθιιθνι; 
ἔην ῬΑ. Ποῖ γγϑιίθη, ἰαοἤθηι. 

Ὠ1 41}: Λ' ΠΙάϊ. [141{5. 
58 -Β] ἀ1} 8, πι. ἕν. Θαθηποίβ. 5. ἃ. 5. 
ἨΠά 185, Η] ἀϊ 5 (μ]άϊδε. 1. 4, 3: ὦ. 

4115), πηι. ((. ᾿αϊδ, Βτοά; Ναγις, 
Βίγφη. 

σ8-Ὠ]άϊθα, τι. μὺυ. Θθηο δ, Αηιέδσθηο. 
Ἀ] ἀϊμ] παρ, {ΐε7. 8. ὨΙάπρδη. 
Β] ἀϊπ5, την. (. Πεασεϊ (1,. 8, 5). 
ΝΊΙάαν, κ᾿ ἐπ γαν. 
Ὠ]άϊναβηδ, εὐ. νυ. Ογαῦ, αΟὙαδηιαῖ. 

Ἀ] ἃ τῇ πὶ, (' οά. Ὦ 1 ἃ τὴ τὴ ἃ, τύ. Θολζέησο, 
ΑΚἰ θην. 

14. [61. τὺ. ἔν. γομαθ: 5. ἃ. ἢ 

Ἀ185, γδμίξοι,, ᾿οτέθγ, (δ ηιθΥ Ζίος - ἨΪδ- 
[ὃ 28. 

Ὠ]ΑΓοἱ, εὐ. μὺ. Εγὸπἰοημοῖ. 
Β]δύμδπη (ὨἸδθμ, Β]δίμαμη, Ὠ]ΔΕΠ85), 

ἰαά!θη. 
αἰ-Ιδίμδη, δοίαάφφη. 

Ἀ] ἀ ἃ π (μ!άϊη!άαρ), ζατζόν, ἡρυϊησθηι. 
Ῥοί. {πγαρἼδη. 

Ὁ5-]άσρδῃ, λογυονζαιζοη,, αὐ ρΥῖη θη. 
ΒΙἀπύβ, ηι. (. Γοο ΙΕ. 

Β161 47 δη τι. 7)., μοβογθη, δοὶ Ἴθι, 
απ οἰ γθη. 

Β]οΙ άπ 8, ζμζ. 

Β]ΘΙ ἀπαπηοὶ, ἐΐξο ϑοὶέδ ([ὃτ8). 
Ἀ] ΘΙ Ώ τ ἃ, εὖ. ({. Ηπΐο, Ζοῖέ. 8. Ὠ]178. 
ἈΠδύΒγ  Ῥακϑίη5, εὐ. ((. Ζοἰἐ δοίη, Πιατι- 

δον 7] ἐἐθη [6 {. 
Ὁ Υ- Ἀ] ΘΙ ὑΠυ] 8 (απ. τι. 1).}, ἰδόν θἔιυας 

δῖη Ζεῖέ αὐ οϊιίασον, δαιιθη. 
Β] δυμγ δ ακΚοῖπ 5: Λ ΒΘ γᾶ. 
11 ἔπ, (οβίθη. : 
ἈΠ 5, τι. ((. Ποῦ. Ψοὶ. ἐϊα 5. 

Ὦ11} ἃ, γι. βιυ. Ζοῖε, ΗΟ. 
ἈΠ] ἴἢγα, εὐ. ((. ΗΠ έ6. 5. ἀα5. 

Ὠ] 1 τὰ ἃ, ηι. ({. (ἰδῃδν. 
ΒΤ τὰ τἈ (3), πὰ. ,(. ΘοἠδΥ, Ατρ ηθν  βαμα- 

κοῖέ, δεῖ {τ ιυδίσοη. 
Ὠ]1Ὸ Η͵ 8π, δγγγθιιθη. 5, Β] μη. 
Ὠ]αύγ οὶ, τὖὐ. μι. 1, ανίονζοϊέ, 

«Ανιζυϊομεϊρκοϊέ. 
Β]παύτι ἢ ἃ, ὧν. {{. «Αευγνϊοἢ- 

ἐϊσκοϊέ. 

5. 

Π]αἰγ8. 

ΒΙΌΠπηδ --- πτάϊη()5. 

Ὠ]αύΥ5, ζαιμέογ, γϑῖη. Ὁ 

ΒΙαύγεὶ, εὐ. Λυ. Πιαιέογβοῖξ, ἰαωμέγο Απι7- 
γἱοἠεϊσ ξοϊέ. 

ΒΠα τη, τὐ. ((. Αειγγϊολερποτέ. 
ἢ ἀϊν: Λ᾿ Βπδίνδῃ. 
μη ἀϊνθῖπϑβ, ιν. ({. Εγηϊοαγίσωηφ. 8. 

Βηδίνϑῃ. 
Βπάϊν͵) απ, πϑίσοη, οὐηϊοαγίσοη. Δ. 

Πηθίνϑη. 
ἢπάϊνβ, πἰϑάγῖσ. ,5. πποίνϑῃ. 
ἢ π ἃ ΙΚ να (-οἷβ 3), υὐδίοἢ,, χαγέ. 
ἢ πΔαΡΠ δ Ππ: 8. ΒΠΌΡΠΔη ἐπ Ππηΐσρδη. 

Κσί. Ὁ] να. 
Ἀπ θῖν δῃ (μπάϊν, πηΐγιπι, Βηΐγ8}5), (οἷ, 

ποῖσογι, {Ἰηζόηι. 
8η8.-Πηθίνϑη, (ίοΪ" τυϑίσοη, δελοξθη. 
Ὠηάϊνβ, σεδιολέ, τὐἱοαγί. Υωοϊ. μάμμη. 
Πηάϊν)δη τι. 44., ποῖσογι, δϑιισθη,, ὁγηϊ6- 

αγῖσοτ. 
πιηάϊν!η5, ουηϊθαγῖσέ, ηἰθαγὶρ. 

θ8-Πηἀϊν)δη τι. Ἅ44., θγγυϊθαγίσθη. 
- σα ῃηάϊν! 5, ηἰθαγῖρ. 
8.η8 -Πηάϊν] Δ τι. 44., δέιυαβ πϑέσοη, ηἶο- 

αονίορφθη. 
αἵ- πη ἀϊν]ϑη τι. 4., πἰδαουίσφοη,, εὐέογ - 

τὐθΥ7δγι, εὐ ἐθΥ ΟΥ̓ α ΘΉ.. 
᾿πάϊνρίηβ, εὐ. ({. Εὐηϊοαγίσιησ. 
τΐ-Πηάϊνοίπ5, εὐ. ((. ὕὐιξογιυον ς, ἴζα- 

ἐογοΥ γι. 
Ὠ πῖαρ 8πη (μπάὰρ, Ὠπαραμα, Ὠπαρ81}5); 

ὀγθοΐθη, γε [8 θη. 
α15- Βηϊαρδη ην. 4., ζουυ δὲ [βθηι, ΖοΥ δυ δα ἢ θΉ. 

αἰ5- παρηδη., ζΖογδυοομθη, ιυϑγάση,, 267- 
ὀγθοθέη, ΖΟΥΥ δὶ (ΒΘΉ. 

μπαύῤπὸ ( ὦ. μυ. Θέαοῆθεῖ, Ῥοϊέοδε. 
Ὡπαῤδ ( 3. ρϑαίτι. 
σὰ -πὸ ἀϊπ5, τὖ. {{. Εηεπαϊέμαπικοῖέ. 

5. Βδθδη. 
Βδἢ 8, ην. μυ. Ῥῆιν. 
ἢ ὃ] ὃ π ηι. 4., δοίγφοη, (ἢ α(θΉ. 
δέ- πο], δείγεσοη, δου αδϑη, θη δὲ (ΒΘ. 

πὸτὶπ ἃ ΓΓα 5, πὶ. (έ. ἩΠπυνθγοῖ. ᾿ς, ἀεὶ 
Βὸτϊπῶὸπ, λωγδη. 

ἢ δτ5. πηι. Πυωνον, ΕδοδΥυδοΐοΥ. 

πότϊπὸμ, λογδη, οπμοϑυθοἢ θη ̓  

Βογϊπηδπαοὶ, ᾿βοὀγεοπογίηη, ὁπ οδΥθοἢα- 
γῇ οἢ. 

σ8.-Πουϊπῦπ ἠλ. 7)., μύγθη, θ᾿ θδγδοἤ θη. 
Πότ ηΔ[ὰ5, ηι. ({. Εἰ μοδγιο, ἩΠυθΥδῖ. 

Ἀτάϊῃη οὶ, οὐ. (ὺ. Πιοϊηποϊέ. 
Ἀτάϊπη οἰ ἢ 8, τὖ. ({. Πἰοὐνυσιησ. 
Βγτάϊπλύμδ, εν. {{. ἰοϊη]οτέ. 

Ἠτάϊη͵ ἃ - αίτῦβ, γϑΐηθς ἩοΥ ΖΘ. 
τά ϊπ͵ϑδπ, τϑηῖσοη. 5. ἃ. 7. 

Ἀγ άπ (1) 5, γϑύρ : τ. νϑίσίῃδη. 



ἢγάϊν --- ΒΡ. 

ὑπ- Ὠτάϊη5, εν θη, τυ ΟΥ̓ α ἤθη. 
Ἠγάϊη͵.-Βαίτέβ, γοἴηιθβ Η θυ ΖΘΉ8. 
Ὠγάϊποὶ, εὐ. (υ. ᾿οϊηποῖί. 

Ὁπ-Ὠγάϊηδι, εὐ. (ὐ. ζὐυγούμ]οὶέ, {ὔωγοὶ- 
πϊσκοϊέ. 

Ὁπ- γάϊηϊ Πα, εὐ. ((. ζῆυγοϊη)εὶέ, {Πιγοἷ- 
γυσἰοϊέ. 

Ἡγάϊπ᾽δη τι. «4. εὐ. δῖ, γοϊηϊΐφεηι. 
σα-γάϊπ]δη τι. «Α4., γεϊγυγ γι, γϑῖγι ἡνα- 

ΟΦ. 
αἵ-γάϊηδη τι. «4., γϑίηΐφοι, Ῥϑγιγυοἷ- 

πῖσθη68 ἐἰφοηι. 
Ἐ5- τάϊη)απι ηι. 4., γϑὲηῖσθη, ατβγάει- 

θη, αμϑ 0 ΘΉ. 
Ὠγάϊη ἰηβ, 0. ({. ᾿ογυσιρισ. 
58-γάϊποίηβ, ιν. ,{, ἐἰοίηϊσωηρ. 

Ὡτάϊν, (.1,οοῆό : τη 

Βγάϊνα-ἀπθὸ, τυ. μυ. ΖΤιν"ἐοἰζαιδα. - 
τ δι 8ῃ, ἀγθιζίφθη. . σα]ρᾶ. 

Ὁ5-- ΠΥ δι ηϊ. 44., ἔγθωφίφ θη. 
ταὶ ἢ - ΒΗΓ τη Ἴδη, τυλέ θυ θυ σε ρ θη. 

μτίβ.δπ, [ολυἐξοίη. 

αἵ- τ β]απ τι. 4... αὖ (οἠι ἐἐθἕρι. 
Ὁ5- Ὠγ 5]. πὶ τι. «4., ατοϑ οι ξἐἐθίγη, αὖ (ο]ιέ- 

ἐοίτι. 
Ὠτὸροί, ιὐ. κυ. Θο ἢγεϊ. 
ῃτῦρὶ, εν. 5 Θομοἢγοῖ. 
ἈὩτὸΡ͵ 8π, γμΐθη. 8. ἀ. 7. 

ὨτὸΡ 5. ὅι 
γὸρὶ (χοροὶ 3), (' Διωγγοιομγεὶ. 
Βτῦρϑί (15), εὐ. «Δ γοιοηγοὶ (1.. 4, 81). 
ὨγὸρἼδῃ, γι ζθη, (ΠΥ θίθη. 
υὠὔἴ-γόρ᾽δη, απ γιυζδηι, αὐυϑγ θη. 

Ὠγδὺ,  Π. αοΐ. 
Βτὸ ἢ 5 (γόΐ 3), ϑέδο, {ωΐη, Ῥγοῖϑ. 
Βγοἐμοίρβ, (μἰοφγθῖοῖ,, γυῤηγιϊτοῖ,. 
ΒΡαρρ ἃ. τὖ. {{, Πουέῆο, ΟοΥέθ (Πο. θ, 8). 
Ὦτακ5 (σακ, Λ 23), Κγαδθη. 
Ἐγακ͵δη, ἀγάλμθη. 

τα ςἊΚ8ῃ ἴη 
δπα- τα Κη, ργέζοι,, ὠὐπέογ μρομθη (1 Ὁ. 

10.239}. 
σα-υρσάβ, εὐ. ({. Θεάσηκο, Οθαἀκοἠέμ ς. 

5. ἢαρ5. 
μΒαρρτηδπ, δι θγΉ,  ταὶκ ΒΡ ΡΎΘ δ ; 

Βυρταάϊ, νεΥ]τιοΥΐθ. 
Ἐυῆγταβ, τι. {{. Ἠπνισοῦ, πη σογϑηοί. 
παρ᾽ δπη, ἀδηΐθη, πιϑύμθη. (5. ἀ. 7. 
Βα ρ5. 9... ((. δῴη, γεγ{ίαρά. 
Βυρίδη, ἀφηΐθη, ἐὐὰ θη, φιθίγιθη, σζαιι- 

ὃθη: ἢ. Βάμμαρα, (οΐφ (εοῖπι; σνϑῖϊα 

ἢ., τὐολῖ ἐνοζίθη. 
σϑ-υρήδῃ τη. 4., φαθίηθη, σἰαμθϑη, (α- 

)ὼν παϊέθη. 
ἑαύτα- σα μαρίδη, {ἰ07, Ὑ ΟΥ̓ ΘΠ) ΘΉ. 

ὅθ»υαν 7. 
Ὠγχῦρϑ. 

05 

δἴ- παρίδῃ τὶ. Α(4., ἄδη ϑένυη, «ὐη γτοζθη, 
νϑγδίογηάθγι. 

δἴαγ- παρίδῃ, παο]ι ἐγ ὗ θην, δαιιθν απ. 
ἀηἀ-Παρ]δη (7): ΛΑ Βαπΐδη, Πα ἤδη. 
αὔαν- παρ] η, αγελδον]ναιι ἀθηζονι, Ποῖ 

“εἴη. 
δ58-Παρα5, τὐ. ((. α'σα αν, γον αηπά, Β6- 

αὐτο(ϑ[θἴγν, (ἰε ίγννηισ, Οφηνε. 
Βαρ5 (ρ. Βαρβὶ5), ΛΑ Ζοϊά, Τιαπάσιί 

(.4τγτο22. ὕγκ.). 
Ἀπ} ἂπ{{: Οἱ 40,2), (μα χζα)δα. 
ὨΒΌΒ τα 5: (( πυρρηΊδη. 
Βα] ὑπ... ,,. Ηὰϊ6. 5. ἀ. Καὶ 
Βἃ1} 8 ἢ πηι. Α44., μῶζίφη, υογλε θη. 
σ8- Βα] ῃ τι. 4., νογ δ θνι, υογδόγσθη. 
δ α-]}]8ῃ τι. «4., θη εὐ έθηι, θη ἐδ βθη, 

αϑδαδοξθη. 
ΔΗ 0}, θγυζ εὐ. 
ἘΠ- Δ ἀ Πα] 105, τὐγυεγυ εἰ. 

ΔΗΘΒΠα] οἰ πβ, τι, ({. Εὐγεϊυἑϊηφ, Οβόη- 
δαγιηφ. 

415- Πα] 7] 8ῃ τι. «4., δοαθοζθη. 
Βα σ, ΚΛ Δ. Πμζίο, ϑολίοῖον. 

ΒαΙρΡαπι, μαΐοη. (5. ἈΠ] ρδῃ. 
ἢῈ15, ποδί. ἐπα 

Βυϊδπ, λ᾿όλίθη. 
τ5- δα], ατϑ᾿ δ ἠίθη. 

Βυ]απαὶ, εὐ. ({. Πδμΐθ, Κίον. 
ἀπ-πα]ύμδ, -ὃ: ; 
Βα 105, λοίά, ἱ δ᾽ ἈΠέμδα, 
Βα]απ ἀϊ, οὐ. {{- Ηδηϊ6. 8. Β]5. 
Βαπ, (ἐγσοηα) απσομάησέ απ 
δἰθβῆαη (Λ 8[Π5)},Ἠ ἀσαβμὰη (,,., Ὠγνγ88), 

Ὠνϑημὰπ ((.. νᾶ), ἐπίβμαπ ((' ἐπ ῖ5 
ἦι [8}, ταδηπϑμπη (,( πι8}}, Ἀνθ] απ 
(ὐ. Ἀγ6118). 

Βαπά, ' δ. απᾶα, λωπάθυέ: ὑγᾶ, 
Βαπάα (2090), {γα παπάς (900), 
Βπι Βυπάφ (5090), πίη παπάς (900). 
γοῖ. ὑαλϊναπέδηππά. 

Βαπάδ- ἔα 5, ηι. ({. «Αγ ον ἐλδον' Ηυν- 
αογί. 

Βα ἃ 5, πὶ. ({. Πιριά. 
Βαπ͵ πη, ἐγασλέοη, γοῦφη (Με. 10, 24). 

5. μάππ᾽δη, Ὠἰθηδη, ; 
Βα ΠῚ, (᾿ (. Ορήον, Ῥεγομγιμιν, Οοἐξ68- 

αἀϊοη έ. ον ἰμύμδῃ 
Βαη518- Πα 5, τι. (ἡ. Ορζον [ἐἀέί6. 
ὉΠ- ΠπΠ518 05, πολέ οργόγηαὶ, εὐυυϑγ δ Ἴ- 

ἰοῆ. 
Βα Π5]18}, Ὁ} 76ΥΉ. 

Ὠπαπύμ 8 η5: (' Βἰπύμδῃ. 
Ἀπ π 05.0.9 Οογαπφοηοθαζέ. 5. ἀπίμδη. 
Βαπύμημ: ( Βἰπίμϑη. 
ΒΡ 5, "νι. {{. Ηὰ 716. 

45 
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χπ’5., (,,.. Πἤἔανδι Ῥοΐ. σαγαβ, ΤΆ ΖΗ. 
συᾶ-ῃὰ5, (' Λ΄. Οοἐξεβἤαιιϑ8. 

πὰ ἃ, ΛΑ Λ. Πογέ, ΒομαίΖ. 
᾿υζάΐδη, δομὰἐσο Γαπιυηιοίγ, πιάτυ θη, 
ἩγίΓὃρὸ, ὧν. μυ. Υ̓ορ. 
Ὦνδ,. τῦᾳ8. 8. Ὦνδ8. 

᾿νδ᾽}ι, 766168. 
ἢν, ιυομῖη. 5. Ὠνδίῃ. 
Ἀγ τ ὃ, ιυολίη. [ατι8. 
ἢνδ άπ ἢ ἐπ {Π5- νδάθῃ (ῃ8ά δὶ, τυολῖη 
ἢγνγδ᾽ ἢ, 7264168. 5. Ὦνδ .. ᾿νᾶϑ8. 
Ἀνδίγ θη (μνᾶ, Ὠγαύσθαμη, ᾿γϑύτ- 

Ὀ815), (οι, ιυϑφγάθη, δειυοφθη, τυαπα οί. 
Ὁ1- Ὠναίσθδῃ τι. «4., τὐυιυθηάθτι, εἰναι γυρθΉι. 
Ἀνδίγθ5: 
Ὦν6114- πνδίτοβ, υσγσαπρίϊοῖι, ευθέέογιυθη- 

αὐγῆ. 
σδ-Ὠνδίτθ5, ζισ (αμην, σϑθον Γαι. 
Π- σΔν ΘΓ 05, ὠὐηζιλο (αηι, ὐσ ἤον ΓαΏι. 

Ὠγαγθῦμ, τυαπα οἴη, τνιμουφοἤθη, ζώγδα 
σοΠθη. 

σ8- Ὠνδίγβ : Λ' α. υ. 
πνδίτη()ν. ΠΝ . 
Ὠνδίγπθίπς, λίγη, (ς. 1δ, 22). 

ΘοΠιυογζο, Ἡναῖγηοὶ, ΤΠ νη ἠοῖ. 
Ἡνάϊθθ15, ἤι. ({. (οὐδ νάϊ, ( 3), 

Τγαΐχοη. (8. Ἀνϑύβ. 
νυν άϊτνδ, εὐἱ6, ἐγσοπαάιυϊθ : Ὠνάλνα τηδη- 

8.55. 
οἱ Ὠνάϊνα, οὗ οἔιυα. 

Ὦγνδῃ, τὐαπη, ἐγσεηπα τυαπη; 76, οἰηηιαΐ; 
τὐἷθ : Ὦγδη ἄρνα, ἤγδῃ ἸᾶρῸΒ , ἤγδΠ 
Ια; ἰθάϊ ἤνᾶῃ, ααριξ ηϊοΐέ δέιυα, 

πἰδάϊ ἤνδῃ, τὐδηγν πϊοΪέ θέιυα ; οἱ Ὦνδῃ 
ηἱ, ἀατηὶέ πϊοῆέ δέιυα. 

Ὠγδηπαῃ, 76ηιαΐ8, ( (668 ηὶέ υἱ) τυἱθηιαΐ8. 
Ὦγνδη ἃ: ((. ἔνδ8. 
Ὠνδηπμαῃ:  ἤνδῃ. 
Ὡνδρ.δπ,; αὐδἰδ [ο]θη, ον {ἰς ΕΘ Ή.. 
δἴ-ἢνδρδη ηι. Α4., ατδ δ ο ἤθη, ον [ΠἰοἸθΉι. 
αἴ- ἤνάρηδι, ον ἰοξέ, ατϑσεϊδι(ίομεέ υὑθῪ- 

ἄδη, ον οζόη, νον ἰδ [ὐΠθΉ. 
ὉΠ-Πνρηδηά5, πτοϊέ οὐ ἰδ (μονα, ἐὐνατι8- 

ἰδήολίϊο]ι. 
ἩνάᾶΡρηδπ: 5. ὅς 
Ἦνδῖ, το. 5. ᾿νᾶϑ. 
{8 15- νυ ἐπ οὶ, τὐὸ γι} ἐηιηΊΟΥ. 
Ὠγνατ)ϊβ, τὐοίσῃον 2 
ὩνδυῸ: (᾿ Ἀνδίγθδῃ. 
Ὠνδιθῶῦπ, τυαπαρίη, σοἤθη. 5. Ὠναίτθδη. 
Ὠνδτ͵]ΐ5. τυδίοθογν (νον, Ὠλ6 γ 6760), υὐϑν 3 
“5, ἢν. 

. Ὠναηΐζαμ, 76ογν (ἔχαξος ὠ. πᾶς). 
ἀϊη- ναι) ζα, δὼ 76ογ (εἷς ἕχαξος; 

ἕχαξος; πας). 

μὰ5 --- Ἡγδύσθυμ. 

Ὦνδ5, 1) ωὐϑϑν, Ὠνὸ, ιυϑϊοῆ, Ὦνδ,, εὐαϑ 2 
(τίς; ποῖος, οἷος); 2) Ἰγσοπα εὐϑῦ, 
δέιυαϑ. 5. ἩνδυῚ 15. τὐθ. ναί δι. 

Ὠνδβῃαπ, 7δηιαπα, [6ὲ5 πυῖξ πὶ, ηϊθηιαπά. 
᾿ναζυῖ, δὴη 76616Υ, Ὠνὸ ἢ, 2646., Ὠνδ᾿Ὦ, 

76468. 
Ἰὄγα Ὠνδπητηδη, ἀδρα Ὠνϑιητηδῃ; ἀδρ 

᾿γαπὸδ. 

ὨνᾶζΖαΐ [86], 766Υ αθγ; [8, ἈναΖαΐ [86], 
Ὠναζὰῃ [ἃ σασρϑηάβ; πνϑζαἢ πτηῦ- 
ἄαρβ. Τυδηβ νδηζυμ, δύο δύο, ἀνὰ 
δύο. 

[Δ ναὶ (οὶ, 7667 ΟΥ̓, τὐθ7' τυ : [8 
᾿ναζαΐ ἵΖρὶ; ὑμαία νδὰ μ6ὶ, τὐα8 

γυΥ. 
{8 15- ναζαῖ [αθὶ, υὐδῦ' πμῦ : {8 15- να 

{Π6]. 
Ἡνὸ, ευἷ6, θδέιυα. 
ῃνδ-]ἀπάς, ἐυὐοἰοῆον. 
Ἡνὰ-] οἱ κε, ἢν] - 161 Κ5, ἐυοὶς ἢ Υ. 

ἀυ-νὸ, τυοζιν, ἐυαγιμηη. 

Ὠνὸϊ, 76ἀφηγαϊί8, ἐυϑηῖὶρ [έθη.8, ΤΥ. 
Ἠγάϊνδ, ευἷό. 

Ὠγνδίῃ, νά, ιυολῆγ. 
Ὠνδάμῃ, ιυολΐη. 
Ἠνδάχὸ, ἐευολῖη. 

Ἠνδίῃγὸ, ἐὐολοῦ. 
Ἦνδῃ, τὐαῃ. 
Ἀνδημαπ, θην ( [68 πυὶϊξ πῶ. 

Ἦνδί, τὖὐο. 

Ἡνδγὰΐ, υὐο. 

Ἦν 81}15, τὐοίοπεοῦ. 
ὨνδυΖα, 76 6Υ. 

ἢνδ[5, μομανῇ, πεγίῖγ. 
ὨναῖΓδὈ δ, λεγίεησίχιο. 
ὨναίΓοἱ, (ἔν. τυ. Ποζ ρβοϊέ. 
ῃνδύδηῃ, (ολαγῇ [δΐη. 

Ἡνδίβ, (παν, πεγίϊ. 

Ὠνδίαθα, (παν, ἤγοησο, Πποζίέρ. 
ἈγδίΓοἱ, οὐ. ἕυ. ϑοϊὰγ6, Θέγθηρθ, Η67- 

ἐσζοῖέ. 
Ὠνόίδ, αὖ. 7. Πυοϊμη. 
Ἡνδιϊδῃ τι. )., δοάνοϊοη, {οΠοἰέθη. 
σα- γνοίη, ἀν άτιθη, (ο]θἐέθηι. 

ἢν. ᾿νδά, ευοπῖη. 
ἐπ15- πνδάσἢ ἐπαάοὶ (οὐδν {πμ61}, ευοδῆη 

γυγ" ΤΩ. ΗΊΘΥ. 
Ἡνδύδ δι, τὐϑῦ νου ζιυδῖθη. 
Βνδύμδταῖ, 7εἀιυοάον, 76 ογ νον, δοὶα θη. 
δἰπ- Ὠνδίμδτγα, 76 ὁγ νοι δοὶάθη. 

ἩνεαύπμἬδη, (οΠαιηθη. 
Ἡγαϊμπὸ, τὖὐ. ({. ϑοϊιανοι, 

Ὡνδαύμῃτὸ, νοὶ τὐοῆον ; ιυὐουοῆ. 
Ἐν δ π5: ΠΛ Ἀναίγθβα. 

ἱ κα. α.7 
| Ἀνδύδῃ. 

βνεύίάτθαϊα: 



ἩγαζΖὶὴ 

ὩνδΖαδ, 7 6Υ. ,5. ᾿νδ5. 

ἢν ὃ, ιυὐἷὲδ, θέιυα. 
Ἡνδ-Ἰδὰβ, υὐϑίσἤον, ὐὰϑ ΚΓ θἴηθΥ. 
᾿γὸ-] οἰ κ (1. 1, 29), Ἀγ κα, τὐδίολθν, 

τὐὰ8 ΚὰΥ οἴηον. 
νη, 76 ἀθη γαῖ 5, γεν. 

ἀὰ- νὰ, τὐοΖιι, τυ αΥ τι. 
δ1-νὸ ὃ 

ἣν δ ας ᾿ὶ 
Βνθὶῃ δ, ἰοϊοῆέ. Υοῖ. Ἰοϊἐ5. 
Ὦγνθ 118. τ΄Ὁ΄. ((. Ἡγεῖϊθ, Θέιμιαθ, Ζοϊέ: 
Ὠνϑ ὃ - πῃ, ἐγσοηα οἴη Ζοὶέ ἰαηφ. 

Ἀνοῖϊα- πνῖγος, ἐὐθέξεγιυθη αὶ}. 
Ἀν ῖ]8η, ἐὐούίοη, σῦσογη, ὠτ7 Ὠ Ὑ ΘΉ. 
θ8-Ὠνθῖ δ, τὐϑίΐθη., γυΐθη, αὐ 7 ὙΘΉ ; 

ΠΚ, νϑγιυοίίθη. 
σδ-Ὠνϑ]άϊηβ, ιὖὐ. ({. Ῥογιυοίζοηυ, δι], 

Και. 
8η8.-Ὠν ΘΙ ]Δ τι. «4., δογιιῖρ θη, Θγ'φυυὶο θΉ.. 

Ἀγ 6115, ευφὐϊοηα, γαφέοηα. 
ἈΠ- ἤν οὶ], γα έῖοβ, ται [πδΥϊοἶ,, τριαῦ- 

ἰὰ(εῖρ. 
ἢν οἱ] ἀϊπ 5. τυ. ([. 5. ἃ. υ. ὨνοΙΪδ. 
Ὠνϑί]δη, εὐοέζθη, αὐ ἢνθη. 5. Ἦνθ1]8. 
Ἡνγοῖῦ απ, οἶηθ Ζεοὶέ ἰαη. (5. Ὧν 6118, 
Ἦτνοὶ 5, νυογιυοὶϊοηα. 5. Ἀγθ118. 
ἢν θ τ Ἀπ 6:7: 
Ἀνοϑὶῦβ, ευὐθὲ08. 
σ8.-νϑι Ἴδη τι. «(44., υὑδὲ 5 πιασἤθη,, υυϑῖ (8 

7}ἀγϑθη. 
Ἡνάϊ(ο!5, τι. ({. ἩγαϊΖθη. 
Ὠν1]Ρ Δη: Λ᾿ ἈΠΕ]. 
Ὡνὶ- 16 115, εὐὑοἰσῆον. (8. ᾿γὸ εὐ. ἮὮνδ5. 
Ἀνὶ] τ, εὐ. ({. (1. ἴ, 14). Βαῖνο, Θαγο. 

γον Ἀγ]]ΌΔη. 
Ὡγνὸὺ, εὐθἰσῆθ. 5. Ὦνϑ8. 
Ὡγνὸξυα]!, ιν. (ἡ. δα. 5. Ὠνόρδῃ. 
ἢν, 7646. ,5. Ἡγὸ τι. Ὦνδϑ8. 
ὩτνὸὺρΡ δὴ (μγνάϊ-ῃνὸρ), (οἢ Υὰπηθη, ΡΥ αἢ- 

ἰθη, δυὶϊ 6. 
Ὠνοέτα!!, εὐ. (ἡ. Πὐ πηιθη, [ὐυἤηι. 

Ἡνοέίῶ, τον. {{.- υγοδιμισ. 5. ἃ. 7. 
Ὠνὸύ͵ δῃ τι. ., ἀγοΐόη, {οποἰίθη. 8. 

Ὠνδύδῃ. 

1, 

δε: 0. - Ὁ. 
ΤῸ ἀϊ ὦ. πἴθα, ἴθα, μή, ἕνα μὴ, μήπως: 

θέιυα 3 ἀθηη 5 ἀοοΐ, πϊοῆέ θένα 2 ἀαηιῖέ 
ποθ φέιυα. 

ἴράϊ «Δυὸ ν᾽, (μήποτε, μήπως ἕνα μὴ, 
ἵνα μήποτε); εἰ μη τι, μὴ τι ἄρα, 
θέιυυα, αἀδηη; 68. ηιδομίθ; οὐ θέιυα, 
ἄοοῦ, πϊσῆξ θέιυα. 

ἴα ἀ7δ, σίσηρ. 

-- ἴῃ. 07 

ἴθάϊ ἀπξιὸ εἰ (μήπως οὐδέ), 65 ηιδοῖιίθ 
πολέ. 

τράϊ εἰ (μὴ οὐ), αἰδην πυΐοθε 2 ἄοοῖ τυοῆϊ. 
ἴθάϊ ἤνδῃ (μήποτε), 68 πιῦσῆέο οἰηνπαϊ. 
ὑμδύάϊποὶ ἴθάϊ (μόνον μὴ), τὐϑηηὶ πων 

γιῖοϊιέ. 
Τά] ἢνὰ, μήτι (μή {2} 
ἴθάϊ ἐπάι, μὴ γάρ. 
ἀϊιῃιπάςα Ἰθάϊ, ῆ. 

Ἰθάϊοὶ, μήτι, ἀοοῖ, τ“ὐοἢϊ ηϊἱοῆΐ. 
αἰθάϊ, εἴθα (εἰ οὐ, εἰ μή, ἐὰν μή), τυθγ 

γθν" τοί; αὐ βογν, αἰἱδ; (μή, μήτι), 
ἄοοῖι πἰοθέ θέιυα ’ 

εἰδάϊ ἐπάα (εἰ μήτι ἄγ), ατι(867 θίιυα. 
πἶθά: ἀπίι, απ δον δέιυα. 
αἰθάϊ ὑπαύθιὶ, ατίϑον ἀα 8; υἰδάϊ (μδάα 

ὑπαΐθὶ, αὐ ίβοῦ θέιυα ἀκα. 
10 4411 (2) Αδἴαηρ (1,. 19, 37). 
ΤΌ πϑ, σίοϊοῦ. 5... ἴθ15. 

0 π8ἃ -1 6115, σίοὶοἢ. 8. ΤΌΠ5. 

ἴθπηϑ-[Κάππηβ, σἰθιοπσοίίαϊέοέ. Κ, 
1015. 

ΤΌ Δ ΓΓπ5., ηι. ((. Οἰοϊομποὶέ. 5. ἴθ}. 
ΤΠ 78 π, θδηθη. 5. ἃ. 7. 
ΤῸ π 5. 6δοη, Παοῆ. 
ἴθη8, μιυ. σίοὶοἢ : ἴθη8, ἀρρΊυτη. 
018-16 κΚβ, σίθίοῦ. Γσϊ. [ἀπλα] ἀπά. 
Ἰθηδ-Κάσηβ, σἰεϊοροιίαζέθε. 
ΤρηδίΓὰ5.,. την. ({. Οἰοιοπηοὶέ, Βὺἰϊρκοϊέ. 
σϑ-Ἰπ78π, δὔθη,, σἰθίοῖ τπασἤθη: αἰγιῃάϊ, 

2ΘΥ [{Ύ θη. 
θὰ Κ5, γὐολιυν 8. 
Τά 4411 (0) Αὀῆαησ. 8. ἴθ441}. 

Τὰ ἃ] ὃ ἀὰ τὰ, - ἢ, -πι, σίθησθΉ. σαροδῃ. 
ΙἸᾶάγοῖρδ, 0. {{. 1 διι6. 

Ἰάτοϊσὸμ (υϑέ τινα οἴια [1Κ}, 7Ζέδιν6 θηι- 
γ»ῇῆηάφη, δουθώθη, (01. δο ΘΠΥΘΉ. 

σδ-Ἰαγεϊρὸμ,, δ θι6 δηιρἤηαάθνη,, δϑυθιιθη. 
Ιανοῖῦ, ΑΚ ΛΔ. Ῥηϊοῃγιμσ, Θοπηιναοῆ, 
Ἰαάνϑιδη, (οπην ἤθη. 
απ δ, α6Υ 7οϊσοηαθ, πᾶοἢ 6 (ἃΔρ5). 

“5. αἰξαχτηδ. 
Ἰρρκνδυ, σμογδοϊαϊρ. 
" αεκνατα, ΘΙ ΟΥ δοὶαον. 
ἴρρκνῖβ, (}. ὡ. .(466.) διιοῖι ϑρδξαι 3. 

12Υ15. 
Ἰρκνυῖβιλ ἄ. υ. 
1] ἃ, [16 (Θτη ἐν. 68). Ὁ 18: 
ΤῈΣ δῆ: 78} 1, ἐτυδῃς 
Ἰκοί, αϑν 161. (Ἰκ ἴα, (461). 

ἴτη., το, δίῃ. 

ὑσίος τερχϑηῆδα κ λον 
ΤΤῚ Τὴ ἃ, ἡΠηϊ. 

ἴῃ (γι. 10. ων. «460.}, ὅπ, αὐτῷ, παοῖ, Ζὼ, 
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δὲα Ζιι, Κῶν; ηυϊξ δ. ἀὐόφοη, ἐὐηι, αευγ οἢ, 
(διὰν : ἴῃ ἐπῖ5 ({π-ἢ- ἘΠ 15}, ἀφεμαῖδ, ἴπ 
ἐμϊΖοὶ, ἐυοϑμαϊδ, ιυοῖΐ; 

Ζιγωηιηιθη (δἐζινσθη : 1) ἴπ- ἀρἼδη, -8}- 
Ἰδπὸῃ, -Ὀυδηη)δη, -ἀτόθηδη, -ἴθίη δ, 

-ρτδιηηδῃ, - Πα δι, -τηάϊ 781, -ταύύ- 

ἦδη, -[ἀϊατι, -[Αἰῆνδη, -Γἀ 8, -[Ἀ Κδῃ, 
-[αὐπά͵]δη, -[πάδη., -[νἱπ 78, -ἰἀηά- 
78, -τἰχίβρδη, -ὑγαβοΊᾶπ, -ὑὰπΠ ἀΠ8Π, 

-υρΊδπ., -νδηάΐδη., -νοϊύΐαη, -ν᾽άδῃ, 

-υὴίδηι, -ϑ ]ο κῦμ, δπῶ-Ἰ!Γ Κα, τα] τἢ- 

ΤηΓ πη 6]8π:; 2) ἴπ-8Πδὶ, -σαγά]α, -Ε|}- 
ὑπὸ, -Καπ]δ, -τηάϊ 4615, -Ὡϊα} 1{Π8,, - [Δ 5, 

-σἱ πα 188; 9) ἴπ-88, -σἀγ4(1)5, -ΚἰΠὸ, 
-Καπ, -νἱη65. 

ΤηἸ]ὸ: πίθον 3 

ἴπη, ἴπη8., ἵπη8η8,., ππδύῃγο, ἵπΠῈΠη8 : 
 ἵπη. 

Τπ0ἢ, πη 

ἴη-Π-[ηϊ5. .5. οδϑη. 
ἴπι, δποΐη. (8. ἴπ). 
Ζιυι αηιηιθη (δέ ζισθη: ἵἴπῃ - σασρδῃ, 
-γαίγρδη ἢ ἵἴππ- αὐθαίγαη, -δίραρρδῃη, 
-ὐξίαμδη; -ρϑ]οϊμαπ, -υἰαρδῃ ; 
τηϊ.ἢ- πη ρ 8] οἰ Π8η. 

ἴπη8, ἡγυγηθη, ἐυου αὖ : 

Ἰηπδιρᾶρρδη, - στη] 8, - αϑυδύσκἼδη. 
ἵππδ-Καπάβ, Πξαιδοθηο {{6. 
Τηπηδ()-σαμύβ, ησαης, Εἰηΐέγτεί. 

ἴβηδηδ ἢι. α΄., ἡπῆθη., ἐμιυθηατρ (ἱπηογ - 
μαϊδ ηι. 6.). 

Τπηδίητο, νοῃ ἐγυθη ΠοΥ, ἐηηθη. 

ἵππηατηϑ, οἶ67 ἐηγιθγθ, ἡ Υ 16. 
ΤῊ δ ὙΠ... 5: ἸΒ. 

ἴῃ -δρ᾽ 8ῃ, οἴη οϊο έθγη,, δοαγιιθΉ. 
ἴῃ -δ)ὴ οἱ, εὺ. (υ. εν ἀπαϊσκοϊέ, Ζιωοἤ. 
ἴπ - δὴ 5, υεγ ἀπά. 
ἴῃ - δ᾽ δῃῦπ, Ζεηι ΖΟΥΉ6 γεοϊΖθΉ. 
πη τὈτδη π͵8πη, ὑυεγδγθηηθη. δ΄. Ὀσίη- 

ΔΗ. 
ἴπ -ἀτῦθηδπ, 600 ἠυέέογέ τυϑγάθη. 
ἴπ-ἔθίπ δη, βοΐ, θΥθαγηιθη. 
ἴῃ -ρσ δι οἰ κΚὸπ, πυϑγιυαπαοίρ. 
ἴῃ -ρδτάϊβ,) Παρμδσόηο 6. 5. σαίν- 
ἴῃ -σ»διά])ϑ, ! ἄδη. 

ΤῺ -σΥ ΔΙ 8, ὅθ ΟὙϊηηη, ἦη ΖΟΥῊ 
Μἐέζθη. 

1811, τὖ. μν. πι βοϊιυϊίσισ, Του- 
ιυαηά. 

Τη -ΚΙ 108, εὐ. (ὺ. ,ϑοπιυαησογ. 
ἴῃ -Καπ 5, Παριπμυεγιυωηᾶέ. 
ἵη Καὶβ: (' ἴρρκυίβ. 
ἢ -Π1ῸὰὩ ὁ} 4π, ογἰσιοπέθη. .5. Πα Π 8. 
ἴῃ -τῇ ἀϊ ἀθὶπ 5, τὖὉ. ((. Τονιυαπαζες, 

«ἀδιυθοϊεδίιμιο, Εν αίΖ. 4. ἃ. 7. 

ἴηι --- Ἰηγ ηὅ. 

ἴῃ - τὶ ἀϊ1 47 8π, υϑγιυαπάθζίη, οηἐ ὀϊζθη. 
ἴη ἢ, μὲμοῖη. ,. ἴῃ. 

ἴππϑ8, ἔβηθη. «5. ἴῃ. 
ἵππ ἃ ({) - α' ἃ ἢ δ 5. τὖ. {{- Εἰ σαηῷ, Εϊη- 

ἐγὶίέ. 8. σαρρδῃ. 
ἴπ ἢ ἃ - σ΄ ἃ πὶ δ]} 8π, θἰη οἤγθὶθθη. 
ἸΪὩ πᾶἃ-Καπάᾶπβ, ΠαινΛδοόηο 6. 
πη 8 πη 8, ἤπηθη, ἐηηογμαίϊδ. ,8. ἴῃ. 
ἴηπ-δὐρθδίτδπ, λίμοὶηίγ ρθη. 
ἴπη-δύραρρϑδῃη, λτρησφίησοἤθη. 
πη πϑύῃτῶ, νοῦ ἐηηθη, γθη. ,5, ἴῃ. 

ἴππῃ-δὺυξΐα ῃδπη, 

ἵηπδ-αβνδύτνκ͵ απ, εὐὐγάίαηι (δῆρι. 
ἴηη- σἂ ρρ ἃ Π, ἠϊηθίησοἠθΉ. 
πη -σαϊοιύπ δπ, λϑριθϑίης δἼθηι. 

τηΐ τ - πη ρ 8] 6 ὑΠ8η, ηὐἱέ ᾿ϊγηδίησοἤθη. 
ἴῃ -π᾽α} 108 8, τὖ. (ἡ. Εγηθιθγιῖς, 

Αἰγομιυοῖῇ. 
ἵππ- Ὁ ΓΠὰΡ ἃπ, λὐμθίη οἰ ργθη. 
ΤΠ παπᾶ, ἡηηεγίοῆ. 45. ἴῃ. 
ἵππ-ν δίγρ δπ, ᾿ήηθίμιυεγ θη. 
ἴπ - τ ἃ ὦ ἢ ὁ} ἃ π, Ζέῤγγιθηι, τὐγυιυϊλίζ (οΐη. 
ἴπ5, [6 (605). “8, ἴ5. 
ἴῃ - [δὴ ὑβ, τ΄. ((. Ανζοῖρο, Εγσα δίενησ. 

5. [ἀκϑῃ. 
ἴῃ -[ἀἄϊῃν δῇ, 

6} τη (6 θη. 
ἴῃ -[ἀ11} 8, αὐ οὐδγ' ὅν ϑϑλίθη, ἢ,67-- 

αδία θη. 
ἴῃ -[δκϑῃ, αηζείφθη, δοσοιοϊηιθη. 

ἴπ -[δῃ ἀπ, (πάθη, {οπιοζθη, Ζι- 
νέο οΠϊοίσθνι ; σεἰοϊέθη. 

τη ῃ- ΤπΙἈπά͵απ, πυΐέ βεηαἰθΉι. 
ἴῃ -[πάᾶδπ, παΐό δευοῦ [6 θΉ. ᾿ 

ἴῃ -[νἱπύμ͵δ8π, άγξοη. 5. [υἱ 5. 
ἴῃ -δη,δπ, αηφίξαθη,, ὑϑγ δ θη θΉ. 

5. εἰηάδη. 
ἴῃ -( 15, αφοπμαίδ. 

ἴῃ -π 1 6], ιυϑϑπαϊθ. Ι δ. πὶ ὡλῦ ἴδ, 
ἴῃ -ὑσ δ ρδπ, ληθὶη 7) ΥΟΡ θη. 
ἴῃ -ὑτὰ 55, 8π, δἰ) ΥΟΡ 7 6Ή. 
Ἰη-ἰὰπάπδπ, μοῦ θηφιριἀθη. 5. 

{ϊπάδη. 
ἴηπ, οἶπθ. 8. ἴπαῃ. 
τη αὐ ὙΠ 5. 1Π 

ἔπ ὰ ἢ (ωγα πα) ἢν. «466.. οἴηθ, αὐτὸ [86 Υ. 
ἴῃ -ν ἂρ ἂπ, ατμζγόσοη, ατοζιυϊοσοῖνι. 8. 

γίρδῃ. 
ἴη- νἀ] δη., υδγζο θη, υϑγαγοἤθλι. 

,5. νἱπάδῃ. 
ἴη -νγοϊύδπ, απδοέθῃ. [νἰάδη. 
η-ν δ π, υϑυϊθσηθη, δον γθέθη. .5. 
πη -νἱη 8, τὖ. {. ησονθοϊεϊ κοϊέ. 
ἴῃ -σἰ πα 5, υδγιυυνηάοη, υὑδγθῆγέ; εὐν- 

φογθοθέ. 5. υἱπάδῃ. 

απ μοθη, αὐζδίϊοξθο. 



ἴηγὶδη ---- 110 1κη. 

ἴῃ -τἱ Γ88}, σεσοπιυάγεφ (οῖηι, ἀα {δΐη. 
5, 67 (ἢ, 416), ἴδα, 68. 

Ο.. ἴ5, 20. ἴτηπιδ, «4. ἴπᾶ; "Ζ. οἷβ (.(. 18), 
᾿ζὸ, ἴπ), ἴῃ5 (᾿ 178). 

ἸΖϑὶ (15. χαΐ), ιτὐφίο ον . 
Ηἰς ααϊ). 

ἴ 5, αἱ δὲ. 
Γὑ, 9» τ. 
8. ΘΝ ΘΕ 

Ὁ ἃ ἢ (δαί, δίαπι, ᾿ύ8 5), 6 }ΘῊ. 
ἔγα-Ἰέδῃ (ἔγαῦ, ἐγδύα μα) τι. 4., αὐ 06Ήη, 

ΘΥΖΕΠΥΘΉ. 
ἔγα- αἰᾶμ τιν. Α., νογὰξέφζοη,, υοΥεϊολ θη, 

Ζιὶ οη (1 Ο. 18, 8). 

ΔΌΓΚ, Κ᾿ μι. ϑααξζίοία (2ο. ἃ, 28. 1,. 0, 1). 
πἀΖ- δ, τι. (ἡ. (-ὸ (ἢ Κγὲρρο (1,. 2, ἴ. 

ἐραδι 

[ᾳ ἵΖοὶ (15 ααυϊ, 

αἵ- δία, ηι. ὺ. ΕὙΦΙΓΕΥ. 
νῦ} (,{6ὲ8 υογατπ ἐδ ῃοηα, αὐ 56} τὐθη 68 

τυϑγῖι ατϑάγεοξ), αϑοῦ (δὲ, τε, γε), τὰ 
(χαὶ, χαὶ ἰδοὺ), ἀδηη (γὰρ), γυμη1, 
αἰο (οὐν), τυαπη (εὶ... ἄν). Ρί. 
δἰμίμδη, 4115. 
τ ἐμδη (δὲ), [{π... 

Υοῖ. δἰι-ἰμδῃ. 
ἴαδάϊνιι([ΚκΚο, 7 μον Ῥοῖ ο. 
ταάάϊν![Κὸι, γα (ἢ, ἰοδθηι. 

ἴα ἀ ἀϊν1η[Κ5, 7 αϊ ἢ. 

ἴπ 7, τὖἢ)͵ μἔὸᾶυ. οησο, Ἡαι7ό. 48. 
Βιυ γηδ. 

πὰ Ρ, ατζιυάγέδ, παοῖ, οὔθη, ἔη αἴθ ΗΠ δ]. 
Τπ. ήδη ἴὰρ, Τὰ αϑὐϊαῃδη. 

ἴαρϑ, Βἰπαπῆ, ΟὈ6Π. 

ἴπρϑηϑ, νου ΓΝ,ΟιθΏλ. 
Ἰαρδίμτο, νον οὔϑη ἢ6Υ. 

Τὰ 5: Λ' Τα {1Ζδ. 
ἴα [11 8, την. {{- ΕΥὐϊοϊοϊέσγνης, ΕΥ̓ οίειρ, 

Βογίονινα,  ὐυῆο. 
Τὰ [12 ἃ νἱίδῃ (διαφέρειν), δ 6} (θΐηι. 
χά ϊ ΣΦ Ασ  ϑν ἸΕ: 
Ἰχὸ, ἡγοῦ (2.). 8. ἴ5. 
ἵσὸφϑὶ, ιὐϑἰοδον (2.). 48. ἴδ. 
ποὶ, τὐθγθη; 42) τυοίοθον (15 αα]}), 8) 

ετὐθίοῆο ({. οἰΖοὶ). 
ἱζὺ 5, 6. ἐλγον (6}.5). ,5. 15. 
ὕχυ δύ, θι6}: ἴζγϑι τα, ἀλληλῶν. 5. 

ἐπα. 
ἔκυνδτϑ, θιμ6ν, θυγ6 (ὑμῶν). 
ἵχνυὶ5 (0. ὠ. 466.}), θιυοῆ. 
ἴχυϊχοὶ, σωοσΐ, αἶ6. ᾿ 

΄. 

7 ἃ (Ψοὺὶ), )α. .5. 7ἀὰ 
48. (. 11, 85)... 8. ἃ. αὶ 

«ἔμδα ; [ἢ πὰ (οὐ). 

τ109᾽ 

7 80 ἀϊ (εὐ, εἴπερ, ἐάν), ἐυϑηηι; οὗ ; τυϑηὴ 
απο (εἰ καὶ), απιο 78} Ἰαθάϊ, Ἰαθάϊ τ 

7αθάϊ.... ἀϊμεμαύ (ἢ... ἢ), Φδηζιυοάον.. 
οὔδν. 

αάϊ [νδύμαύἢ τι. [νδυπδύῃ Ἰὰθάϊ (εἴγε, 
(εἴπερ, ἐάντε), τὐθγυγν γυμ7". 

ἐπδύῃ 7αθάϊ (εὲ καὶ, κἄν), τυδγνηὶ αἰροῆι. 

18 ἢ (Τ44-, 781-, Ἰᾶπι-, 81η-, 781-, 7885-, 
7841}-), εὐνά; αὐοἢ (καὶ) ; ἄθμπ (γὰρ); 
αδον (δὲ). 

8}. ..74}, μοιυολιί... αἷϑ' ατιο}}. 
ἀνοΐοδῦ 8} ἕω Κογάθυ-, 8} ἔην ΪΝαοἢ- 

(ἴδ. (ΠΕ νην, ὐδ, δ ἀπ Σ δ030), 
12..99..9; 51: 1 7 441 ἀνοδε τοὶ 46. 
ΤΣ 8, τάν 2..14.,.66.. σύ θ, 
486. ϑζ. 4, θ; Μὲ. 6, 24). 

)αὐιμὸ. .. 7) πὸ (εἴτε... εἴτε), (οὶ 68, 
αα!δ... οὐογ. 

Ἶἀϊ (γαὶ), 7αΦευαπν θῇ, 7) ών τυαῆν. 
Ὁμᾶηπα ητὶ άϊ (μεγοῦνγε ἃ ἄρα οὖν); ἴὰι 

ἔβα 1άϊ, σὺ δὲ, ὦ 
άϊπδ, 76η6. .5. 7άϊη8. 
άϊπ δ:, ἀογί. 5. άϊηβ. 
} ἀἄϊῃ δύϑ, 7668. 8. 7άϊη5. 
Ἰάϊπά, ἀογέμηη. ,8. 7άϊπ5. 
Ἰάϊπ ἀτὸ, ἀογέϊίη. 5. ἃ. 7. 
ἠάϊπάνεαϊίλνγ 5, αογίιηιυάνγίδ. 48. 

7άϊη8. 
ἠάϊπ5. 76 ΟΥ. 
αἴαγ-)άϊηα (εἷς τὸ ὑπερέχεινα), ἄδον- 

αἷο65. 
Ἰάϊηδν, ἀονέ, αἰίάα, ἀα. 
ἠάϊηά, αἀογέπίη. 
Ἰάϊπα-νδίνίῃβ5, ον ἐπ. 
ἠάϊπατὸ, ἀογίπίη. 
ἠάϊηῃνὸ, νον ἀογέ μεΥ, ὑόν ἀαηηθη. 

Ἰωὐμπιμπὸ... 78 (εἔτε... εἴτε), 
[δὲ 68, ἄα!.. . οὐον. 

7 ἀϊὰ {Εξ, 8), οὗ [ἀὰ Ἰάα (μὴ), φέιυα. 
͵άα πὰ (ἄρα οὖν), ἀφιηνποοῖ, αἴ 3 

ἡδτ, Κ' Με. Ψαῖν ([αϊτπδ, υδΥσαηθη65), 
Ζοϊί. 

ἡϊα Κα, ὃὐ. ({- Θέγολῆ, 8. εἰ. ἢ 
ἴα Καπ, ζαηιργοη, γἱηρθη, βίοσθη; δ6- 

ζάπιρζδη, δε ορ θη. 
σϑ-} ἸΚαη τι. Α4., δοίεσοη,, τ δονιυϊη θη. 
ἡΐακα, εὐ. {{.- δέγοῖέ, Ζονη, Πιοίάθη Πα. 
γαύτγαε-Ἶ υκᾶ, ἩγοΥέ Υοϊέ. 

ἸὰΚ, ΑΛ ((. σοοῖ, Ῥααγ. 
Ὁ ρδεακ, ΑΚ ((. Ρααν. 

σα-Ἶ Κα, τὺ. (υ. Οἴθηο 86. 
σα-Ἰακὸ, ΚΛ (. Θόηο 6, σεἠραηη. 

σα-τ]υκὸ, τὖ. μἔυ,. Ζι(αηινθη [ἐδἰϊενης, 
αἰοϊολμοῖ (5. 

ἡακΚαξὶ, εὐ. Λ΄. Φοοῆ. 
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1] 6 16, γι. ((. ὕωϊηιοηαΐ: 
ἔγαμηδ, 111615, Νουθηιδον, εὐἷ6 ἀαηοῦθη 

“βολβέ παύθδίτηθαίν (σοί. ἸΚαϊονιά.). 
108, Ἰῶτα. 
α, 76 φέ, (οἤοη; Ἶὰ Βᾶῦδη, ἀαλίη παδϑη. 
Ἶὰ πὶ, ομέ ᾿ι6 Ἀγ ΞΞ ὰ εἰ ἐπδηδτηάϊϑ. 
ἦα {Δ ηδί 6:5 ἢ]. 

ἦα {Π8π, μολοη; ὰ ἔμδῃ ηἱ, πὶοδὲ ηιθῆν. 
αρρδἃ-] άπ} 5, ηἷ. ((. Τὠησίζηρ. 

}ὰ 6 5», 7μηρ, ἡγεμοῖι. 
ἡαρρᾶ-]άσςΠε, τι. (ἡ. σωηρίίησ. 
70} 128, 7 ΘΥ., αἰδΥ οιλησΟΥ. 
7απᾶδ (-5 3), εὐ. ,(. σωσοηά. 
ΠΕ δὲ 7 αρ 5. 
7κ, Λ Λ(. Ψοοῆ, Ῥααν. 48. 7ϊαϊκδη. 
δ8-Ἶακα., ηι. μυυ. ἴϑηο 86. 

ϑα-ἰυκὸ, εὐ. Οἰοϊοπηΐς. 5. 
δ8-Ἰακὸ : Λ' Θόηο 6. 1 Κδη. 
υ Καὶ, υὐ. ((. υοοῆ. - 
}ὰ ἀ ἃ (οἄ. ᾿ὰπα5 3), εὐ. ει ωσοηά. 8.65. 
7 πεῖν 2. 
ἴζγατγδ . Φι6Υ (γ (11), ἵΖυὶς γσί. 

(τοὶ5 τ. γο5). ἰσῖναγᾶ. 
ΖΥΔΥ, δυο (το (61). νοΐ. ἰρῖνδυ. 

αύμδῃ, (οἤοη. .8. 7ὰ τ. ἔΠδΔῃ. 
7. 26, ἐδγ, αἷθ ἐν. 5. ἀ. υ. 788. 

Κ, 

Κα 8118 1} ἃ, Ογίϑδηαηιο (Αγ. {7.1.) 
κἀϊ: (' Κεοίδηῃ. 
ΚάϊΓδ , ηι. ((. ἸΚαϊ(ογ. 
Κάϊν - 114, ΑΛ Δ. Καὶ ογαὔῦφαθε. 
Κάϊ τα, Οὐ αγθα. 
Κα], τὖ. Λυ. 7ιώῖσο Καἰδζιῆ. 
Ἐ84.1ἃ 5, Ζαΐί. 

ΚΑΙ Κη Ια 5, ηι. {{. Ἠωγογοὶ, 8. ἃ. 7. 
Καὶ κ᾽ὸὺ (-1), ωὐ. ιν. 
ΚαΙκΙπ δὰ, ηυ. ({. Ἠπγογοὶ. 
Καπη, ἐοΐ (ογ)ζθηπθ., ἐοΐ, 

Καη. 
Κῶππ 7 8ῃ, ζιγα ἐἤεν, ηκοῖ- 

αἰφΉ. 
Κη ᾷ(α)ύ, ἄω ζοηη . 5. Κυαπηδη. 
Καρι!]1ὸπ, μλθογθη. 5. [Καῦδῃ. 
Καστῶ, υὖ. ((. ϑογοο: 
Κατ᾽ 10, 68. ἀιἰηιηλου ἐ (ταὶκ ν δίῃ 15). 
Κατδ, δίοίβ: Ἀνὰ Καΐὰ ὑπ||5 (τέ πρὸς 

ἡμας). 
ὉΠ-Και]α, ὉΠ-ΚΑΥ]15, ὉΠ- Κατ, (ογρίος, 

μοι ονσέ - νἱίδῃ. 
Καγῦμ, {ὶο ἢ, ̓Εὐδηγη Ὴ. 
58.-Καύδῃ τι. Α44.., (ουφθη. 

ΚΑΎ ΔΗ: ἢ". ἅτ υ. 
Καγ)δ: (( Καιᾶ. 

Καμπηϑη. 

ὁϊα]6 15. --- Κίαυ[δη. 

Καν᾽ δ: ἢ Καῦδ. 
Καυκδτστδ, τὺ. {{. Κογῖον, Οογζάηπφηϊ(. 
Καγὸπ, ᾿οῆ ζὠηωηονη. ,8, κᾶγδ. 
ΚΑΊ: 7. κατδι 
Κῶ. Λ (. Θογζὰ. 
Καβ]8, τι. Κυυ. ἀοΥ' Τὸργεν. 
Κα... μῦ. 5. ἃ. υ. 
Καθ115, ηι. [. Κοοῖ. 
Κάαρϑδίξεἑδ: α. αὶ 
Κάπρ ἃ ὑ͵ ἃ (Κάπραί8) πηι. .4., (ολῖα- 

σόη, οἠυγεῖσοη. 
Καυρὸπ, ΟΘεἰαάσοιομαγ, Παπαοῖ ἐγοὴδαῃ. 
Καύτ δἱ (ἢ 5), τυ. ϑολιυοΥο, αθιυϊομέ. 8. 

Καύι. 
Καύτιῃ δ, υ. 1. Πα. 8. Καύχ. 
Κεαύτ, πη, δοιοπιυεγόη. 3. Καύγβ. 
Καύτη, ΛΑ (. Κογη, Οθίγοϊαο. 
Καύτηο, εὐ. ({. ογη, Κουηο θη. 

Καύτϑβ, ἀμ, (οπιυθν. 
Καύσι μα, εὐ. ({. Πα. 
Καύγ)δῃ τι. .4., δοιὰ (μφθη, δοβοϊευθγθη, 

αν οΐθοι. 
διηδ- Καύτ]ϑη τι. 4... δοιοϊιυονθη,, δοϊὰ- 

ίσθη. 
τηἰ - Καύν]δη τι. 4... ηυἱεδοϊ [(ἔγθη,, ηυϊέ- 

δοια[ίθη. 
τα Καύτ 5, ηυΐέ δϑένοἥθη. 

Καύγοϑ( 5), τ. ΠαΓξ, Οφυυϊοθέ, ϑοθιυθγα, 
Βοιομιυυθγιης, Τὰλί6. οί. [Ὰ]]Ὸ. 

τ η-Καύγοὶ (5), τὖὐ. ζπιδο(οπιυονοκοϊέ. 
Κάμπ5, ζοδ, ζοΥ. 4. Εἰαίδη. 
Κάππ,) δῃ, ρῥρυήέγοη, πο ίθη. ,8. Κἰαίδῃ. 
Κανύβ) ὃ, εὖ. μἕυ. Ἡγοολοῖ, Βώνσμομα 

(οδαίίο : ἴδαρ. ὕν»1.). 
Κορίδη (Κάϊ, Κιδαμι, Κ᾽ 5), ζὐηγυηιθγΉ. 

Κοΐ. νϑι] δ, ὑπ] 8. 

π8-Κοίδη, ατγβοίηιθη : π5- Κἰηδύδ. 
Κοίηδη (Κοϊπὸ 8), ζϑίγηθη, ἐυαοῇ (θη. 
Ἐδ5-Κοίπδη, πογυον  ϑίηιθη,, απ κοίηχθη. 
τη τ - ἀβΚοίη 8, ηυ͵ὲ αὩ ΡΥ [{]6Ή. 

Κοίπϑδαῃ: . α. υ. 
ΚΟΙΙΚαη, Λὶ (. οδον ΟΥ̓ ϑέοοξ, ϑρθὶ(6- 

Μααϊ, ΤἈνυνΏι. 
τλγ7 πῦ  Κοιππ: 
ΚΙ 61, τὺ, μι. .5. ὦ. αὶ 
Κι] ἢ 5. δεμοπιυογέ (3). . 
ἴη- ΚΠ Πὸ, εὐ. μὺυ. Θοϊιυυαησονθ: ναὐγίῃδῃ. 

Ῥοΐ. κυ ῃυμδΐδ. 
ἈΠΠΟΠ οἱ, αὐ. μυ. Μοιεογϊοῖῦ. 

Κὶπ ἀϊπ 5, ἤν. {{. δεαξέμαϊέον, Παπαρῇό- 
σου: νἱίδῃ. 

Κιηπη 5, τὖ. ({. Κὐπηδασζθη. 
Κιπύπ 5, γι. ({. ἩοἰζοΥ. 

ΚίαΓ8δῃ (Κάυβ, Καίπμη, Καίδη5) τι. «4., 
μίοίθη, ρυγθη,, ἐνὰίθη. γί. ναϊγδα. 



ΚΙΊΔΠΟὶ -- Κυππδη. 

58-Κιαίδη γι. «4... ἔθ εν, ἐυὰ ΐθη, ρυὶλζθηι. 
βαϊκαίαηβ, σοκογθη, φορΥ 7, οΥργοῦδὲ, 

δειυάδΥυέ, ατιϑογιυὰ εἶς. Ψοὶ. σανᾶ- 
1118. 

ὉΠ- σδἰκα [Δ 115, τ οΥ ὁ), γυο δὲ ργοῦό- 
μαζὶ, υϑγιυον θη. 

α5- Κα Ὧπ, ογ ζει θη, ογιυὰ ον, ατιϑιυὰ- 
ἰθνι, μετ ατιϑιυα θη; υϑγιυογζοη, ᾿ϊη- 
ατιδιυθν Κ Ήι. 

ὈΒΚαΙίΔη5, ὑεγ 1 ΟΥ̓ 76 γι. 
Κάμπβ᾽δη τι. Αεε., φυὰζθη; τὰ. α΄. εὐ. 12.» 

κο έοη, Γ ηιδσθη. 
δ8-Κάμβ᾽δη ηι. 44., ργεζοη, οΥρυοθθη. 

Ἰκα[ὑ5, εὖ. ({. ἐπ 
58-Κα[5, γάζης, Βοιυὰδγις, ΤΠ δολέ- 

“οιμαξεηλοτί. 
Καίξαβ, ηι. ((. Ρυιλγωης. 

ΕΙΒΉ ΘΙς γον χ᾽ ὦ. 
ΚΙΔὮ5, ἦη 
ὨΪᾺ-ΚΙΔῊ 5, πϑιροδου θη, εὐυυϊγῖρ, Εἰ ΐη, 
7, κἰπαϊ οι. 5. θΔΥμ [Κ5. 

ΠἰΌΚΙΔΠΘὶ, ιὖ. κυ. ἀὐἰπαϊίοθθ Επτγολδέ, 
Κἰοϊπην ἐμ ξοῖέ. 5. ὈΔτηϊ[Κοὶ. 

ΚΙ 157 8π, ἀἰϊσοη. 5. ἃ. 1. 

ΚΙΙβιη ὃ, τὖ. μυ. Κἰζησοῖ, ζψἰησόπαο 
ΘοΠοῖζο. 

ΚΙιβτηδη, ἀἰΐηφθη, Εἴη ἴνι. 
Καίΐαᾳα (6. Κηϊνὶ5), (' ((. Κηΐο. 
Κημυίβίαη, πἰϑαογζηίθοη, ἔπ αἷθ ἰΚηῖθο 

“ήηξοη, Κι αίζοη, ἤφἤθη : Ἰταϊνϑιῃ Κη. 
κυλγνάΨάέ. 5:6: 
Καὸ 45 (-ἃ 3), τῦ. (ὦ. Οϑ.ο]ιοοέ, Θέαηιηι. 
Κπαῖβ,᾽ πη, ἀηίθθη: (. Κηϊΐα. 
εὐπατ ἘΠΕ. 
Κτὸκ5, η. 7. ΟὙΘΟἾ6. 

τ δύ ἃ. τὖ. {1{. Κυθέα. 
Κυδίδβ, αἱό Κγοίον. 
ΚυϊαΓύδπ (ΚγάαπίὉ, ΚυαΓαπι, Κυα[088), 

ἔην (οΠθΉ. 
ΚααΓῦ5, εὐ. ({. ᾿Κηῖν [οἤ θη. 
Κιὸύδη, χοεγηιαϊηιθη : 

δ8-Κτόύοη, σογηναϊηιθη. 
Καδιῦα 5, πηι. {{. 1όσθη, Πασϑν τ ΟΥ̓ 

Ταγοῖ (1,. ϑ9, 14). ,. Κυμη ͵δη. 
Κα ΚΊδῃ πηι. 1)., δὰ [0[6ηι. 
Ὀϊ1-Κυκίδη τι. 4., δοζι οι, τέ Κι [θη 

δοαδοϊοηι. 
Καπιθ͵ϑδη, (265 ἰόσθη, [ἰδσθη: 
Δη8.- Κυτη͵δη, {μεἢ, ηἱθαογίοσθη, ἰασΘΥΉ, 

(σων ϑδροὶωισ). 
τηἱτ- Δ Κυτη Ἴδη, (ἢ τυὐέοϊγν γον" γυἷθ- 

αἀογίοσθη. 
Καθίξαβ, τι. (ἡ. Πιασον απ ον Ταζεῖ. 
Κυπαγθοάδ, τν. ((. Βαπάθ, εἰ. 5. 

νἱάδῃ. 

ιι 

Κα ἀκ, σεμο]ιοοϊϊσ .  Καπῃὶ. 
Καὶ ά5: Λ᾿ Καῃηδηῃ. 
Καπὶ, Λ . Θομοϊιοολιέ, Τογιυαπαε οἤα]ί. 
Καπῃβ : σοι ιϊοοϊέϊσ, ἐπ 
41}8-Καπ5 (- ΚΟ 5), 7"δηνα (ἐπι (ο]ιϊσο ῶ, 

ευἱάογηαίινἰο]ι. 
ἴη-Καπ5, -ὰ, Δαηιηιυογιυαπαέ, ϑέαηνηι- 

σεηο [{6. 
[υλδ- καηβ, σίοίοϊιονι Οἷὁ [ο]ιϊθο]ιίος, ὑϑγ - 

ιυαπάΐί. 
Καπᾶβ (ΘΟ οἸἰθολιέ 5), του οἴμοηι 66- 

Ἰϊοομίο, νον οἴη Υ ΑΥΐ. 

Ἰηηδ-Ἰτα "5, Παινβσόηιο (86. 
σοάδ-Κυπάβ, συέογ Αὐῥωηζέ, οαΐοη, 6΄6- 

 ο ϊθοΠιέσ68. 
σαχμηδ- Κα 8, ηιάγμγζολδη, (ὁ (ο]ιἰθο έ68. 
Κυϊπδ- Καμαξ, ευϑὴδίλοποη, ΘΟ οΠἰοολέθ8. 
δἰγίμδ-Καπάβ, ὁγασεθδογθη, ἐν αἱ ον Αὃ- 
δι 7. 

Ὠϊπηϊηδ- Καπά5, ᾿ὐηνηιζί (οιθν Αι. 
αἰ γ- Εἰτηϊ πακαπ5, ᾿ἀὐηιηιίὶ (οἢ. 

Καππ ἀϊῃ 5, τὖ. ({. ,. Καμηδῃ. 

Καππδη (κΚδηη, Κυμπῦ; Καπίδδ, 
Καπίῃβ ; 2) Καππάϊαδ, τι. (᾿ τ0.}, ᾿δγυθηι, 
ιὐὐ θη; ἢν. (4. ΘΥ ̓ θτυηθΉ. 

τπ- Καηηδηά5, εὐρτυϊ (βϑηα, τυἱοιέ ευἱ βοηά. 
σ8-Καμηδη ηι. 4., σϑηαιν ᾿δηγιθη, ἰθυἩ θη, 

οΥποηθη, δϑοδαοϊέον, ἰο θη; [16}} δ6- 
πομηθη, τ γογον ἄηθη ([11κ), να οἴ (θ ἤθη; 
ϑακαηπδηάβ, πασἢ οἠέϊρ. 

8 8- Καπηδῃ 1. «4.5 ἰ6 [θΉ.. 
δη8- Καππάϊηδ, ι0. ({. α8 1,6 [θγι. 

αὐ- Καμηϑῃ ἢ. «44., σιιον οηθη, σοιυὰ πύθῃ. 
[γὰ- Καπηδῃ ἢν. .1)., υϑγ αὐ έθη, υϑν Προ ἐΐθη. 
παἰ-Καππᾶπ (-Καμύῃ8) ἢν. «(4., ζοηηθΉ, 

αὐ θη; ὁ ̓ ϑηθη, ΘΥ 7 α ἤ θη. 
ΚαῃηηἼϑη τι. 4., δοβαηπηέ ηιασἤθη., κυρὰ 

ἐμιιν. 
58-Καηηδη τι. 4., δοξαηηξ ηιασἤθη, 

δια ἐϊθ, ρυ δὲ θη, θη  [οἸίθηι. 
Ἐ5- Καηηδη ἢν. Α44., δεξαγηέ ἠναοσλιθηι, 

διυπα ἐδινι, θηιρζο]ιίθη. 
Καπίῃ5, ἀωηα, δεξαπηΐξ: νἱΐδῃ. 
ὉΠ- Καπίῃβ, εὐγιζιγια, ἐρυδοξαηηΐ. 

Ὁ5-Κυαηίῃβ, δοκαπηέ, οἤοηθαν . υἱΐδῃ, 
νδίτίῃδη. 

ἔγα-Καηίῃ5, υδγαοἠιέθί, υον [ροέἐθέ. 
[γἱ- Καμίῃκ {να ῃ5 1}. 8,17), δεξαηηέ, 

οἤεηθδαν: τνοάτίμδη., υἱίαῃ. Τί. 
Ῥαίτ δ. 

ὉΠ--ἰνἸΚαπίη5, τρπδεξωπηέ. ἀν κὰπ- 
ἰμπὸζΖϑ. 

(νἰκαπίμδθα, οὔοηδαν, ἐρυυδγποΐθη, σ6- 

γασο Ππογαιιδ. 
ζ8- [ναί )δῃ τι. «44., δοξαηηξ ἡιασῃ θη 



τὰ νὰ 

οῇεπδαγόη; ἴηι Ῥα[, βίο οῇοηπδα- 
γϑη, 6Υ (θη θη. 

Καπίῃβ, τὖ. ({. ἴηι 
. βδ-Καπίῃβ, εὐ. ,{. ΕΥ̓ (ον. 
5α- Κυηάθ, εὖὑ. Δ. υεδογγοάιηρ : σ8- 

ΤᾺ Πα Ὁ Ὁ 
Κυπίμῃι, ᾿' (. Κιμνάο, Κοηπηίηϊ(. 
ὑη-Κυηίῃὶ, Λ' (. {ιζιιαο. 
αἰ-Καπίῃϊ, ΛΑ Λ. ΒΥ διέ. 

Καπη 1, εὐἷἱν ξοηθη. 5. Καμηδηῃ. 

Καμπὲ Λ' Καηϊ. 
Καηύδμδ, ζαγηέθ. ,5. Κυμηδῃ. 
Καπύμιὶ, ΑΛ (. Κιριάθ, Κοηηΐηϊβ. 5 

Κυπηϑῃ. 
Καμπ τὺ ἢ} δὴ ἔῃ [γἱ- Καπίμ᾽ϑη. ,5. Καπηϑῃ. 
Καπίῃβ, ἀπά, δοξαηηέ. ,ϑ. Κυβηδῃ. 
Κυ[αηύοϊπαβ, Οὐηίαρίϊηινϑ αἰ. ΟὟ. 

(μι σοέῇ. Καϊφηάα. οὐ. Μαγέμτγοί.). 
ΚαΓ[5, τ΄Ὁ΄. {ὲ. 5. Κιαίδῃ. 
Κα[π5, ηι. ((. Ργάξμηρ. 45. Κἰαίδῃ. 
Κνυάϊπδη τι. Α44., ιυδίγοη, δειυθίηθη, 

Ποιά ἐγασθη. 
Κυδίσγηπϑ, σι. τὖὐ. 9 ((. Μα  οΐη. 
ΔΠα-Κνδίστηυβ, τι. (ἡ. Εἰ οἰϑηνλῆίθ., το 

θἴηθηι Εἰ δέ γυπά σοέγίοθοηον Μλῖ- 
ιοϊη. 

Ἐνδίτγσυθὶ, εὐ. (υ. Θαηζέηνιιἐμ. 5, ἀ. 7. 
ΚἘνδίγταβ (ἀ γὙ6), απ εν μεσ, πιά. 
Κνδ]ὶ, ηι. ({. Βαπαϊσις. 
8η8.-Κνδ]: ( δουοσιν, Τὐω]6. Κοί. νἱβ. 

Κνϑ11, ζαηι. ,5. Κυϊτδη. 

Κνδτ ἃ 1, εὐὴ7' Γαηιθη. ,5. Κυϊτηδῃ. 

Κυδηϊῖϊύῃ 5, δοιυοὶδέ. 5. Κνϑη8. 
Κνδηΐϑδη, δοιυοῖδοη. 5. ἃ. 7. 

Κνὸπϑ,. (. Ῥεῖ, ᾿ἰἠεοιυοὶδ : Κυὸμ πἰ- 
Τη8}. 

Κνυὸπ͵δη, δοιυοίδοηι . 

τη-Κυδηϊ 5, ὠγιδοιυοὶθέ. 

Κυϊηὸ, τὐν. ψιυ. Ἡγεῖδ. 
Κυϊπακαπάβ, ἐυοὶῤίτοηος ΟΠ θς μέ68. 
Κυϊηθίηβ, εὐδὶῤίϊοϊι . Κυϊηρίη, Ῥ θδεδοη. 

Κυϑύδ 15: ' Κυμδη. 
Κνυδύμαπι, εὐὖν ργασίθη. (5. Κυιῃδη. 
Κυΐτηδπη (Κνᾶπι, Κυδιλθπι, ΚΥΠΠΊΔΗ8), 

ζοηνηιθη, απ ζογηθη - ἴηι, 8η8, δύ, Βἰπ- 

ἀδὺ τι. 1).; ἴῃ [15 Κν., ὅγυ (6 ἢ) φε]ιθη. 
σ8-Κυϊτηδη, ζοηυηιθηι, σι Γαπιηιθη, Σοη ΗΘ Ήι ; 

σᾶκν. {Πκ, (οἢ, σοζίθηιοη, σεδιϊῃγ θη. 
Δ δ.-Κυϊτηϑη ἤι. Α466., σιν “Φθηιαηα ἐγ δέθη, 

ατν, ἰδοῦν “οηναηιαὶ ξοηνηιθηι. 

Ὁ1-Κυϊηδη ηι. «460., δον αίζίοηι. 
ξαύτγε- κυϊτηδη, υὐοὐ Ψοηιαπα, ἢεγρ θ]θΉ. 
ἔγ- Κυϊτηδη τι. 7)., συϑγέμιν. υϑγιυοη θη, 

υϑΥ ΖοΠυ θΉ. 
χα ἢ- Κυϊμηδῃ ἡλι. 10.) ηυϊέἐκοημηιθτι. 

Κυππηιτη --- Κυ ἤδη. 

15- Κυϊηδη τι. 7). (ω. 4.), δοϊμοηιηίθη, 
ἐδαίθη. Ῥοΐ, π5- Κυϊ ]8π. 

Κναπη8, ηι. ({. Απζιυηζέ, Εν οπϑύγθη, 4π- 
τυϑ(ογι]οτέ. 

σ8.-Κυυμηίῃ8, εὖ. 4. Ζει(απιηιθη ιν ξ, Κ7θγ - 
"απειηείεμαρ, Οσονίομέ, Θεοῖς (συν- 
αγωγ γὴ). 

ταὶ - οακυυτηίῃβ (2 7. 2, 1) 3 
Κνυϊηδκαπκᾷβ, εὐσὶδίϊομθη γι κὐοάρ 

6858. 5. Κνυδηβ. 
Κυίη 1 5, υὑοὶδίϊεῃ. 4. κόμαν 
Κνυϊπὸ, η. μι. Ῥγεῖδ. (8. Κυδῃβ. 
Κνυὶῖβ, αὐ. . ϑργθοῆθη,, «4ειργδοῆθηι, 

ἰραάθ. ὅ΄. κυ ηϑη. 
σ8-Κνϊ5, δον δίῃ ({ηιιθηια. «8, Κυϊμδη. 

ΚνυιτἊ} τ 6158, ὖ. {{. -Ῥογαδγθη. 45. α. 7. 
ΚυλΓ0} 88 ηι. 2)., υϑγαἀογθδθηι, εὐηιδυτη θη. 

ἴγδ-Κυ  Π]8ῃ τι. 20. (ὦ. 466. 1,. 17, 21). 
νογαογϑοη. 

[γα.-Κυις0π8}, 
σεμθη. 

ιι5- Κυϊ]δη τι. 1). (ηι. 46. Με. 12, 9. 
1.199, 47), νογασγθοη,, τπιδυϊη θη, 

ἐδαέοη. ΥΚάί. τι- Κυϊτηδῃ. 
Κυιρθῖη5, αὐ. ({. Ῥεγαφγθθη. 
ἔγδ.- Κυϊ οί, ὐ. (ἡ. ον ομιυθηαμοσ. 

Ἐνιῖ} πη αν 7. 
Κυϊθμ δ (Κνδίμ, Κυδίμαμη, Κυ 6818), 

Ψαφόη, ῥρυϑοΐθη, ἠιδῖηθη, τ᾿ ΘΙ ΘΊ 

(εἰπεῖν, ἐρεῖν; λέγειν, λαλεῖν, φάναι): 
σϑτδίῃίδηδ, Πκ Κτ.; 001} Κυιηδπ τ. 

1... ιωοΐόη, νϑῖϊα, κν. ἰοδθη. γί. μάϊ- 
ἴδῃ, Τὸ 781. 

θ58-Κυϊῃδπη, δε ρυθομθη . [ἸΚ. 
αἷ- Κυϊῃδη τι. 2)., αὐ ασθη, θηέμοφθη. 
Δη8-Κυϊίμδη, (οπηναζιοη, ἤιι ἢ Ή. 

δηα-Κυϊῃδη ηι. 2)., σηέμασθτι, υϑγ αὖ [οι 6- 
ἄἰϑη, ηυϊέ “οηιαηα ἤργδοθθη. 

ἑαύτα-Κυϊίηδη, νογβον ασοη, υυϑὲβ (αι. 
ἕαύτ- Κυϊμδη, νεγγοάφθη, αδίοϊμιθη, αὖ- 

«ὐδὶ (θη. 
ἔγα- Κυϊμδη τ. 4... υϑγιυΐζι οίθηι, υϑγτ- 

οἤθη, υδγαοσἠέθῃ. 
[γὰ- ΚυϊΠ8η5, υϑγιυΐλγι (οἾιέ, υϑγβιο έ. 

τ -Κυϊῃδη,, ὠρπέογγοάοι,., ηοὶέ οἰηγ δα, 
ιυἱάον [{γοἱέθΉ.. 

π5- κυ! μη τι. «4., ατδύργθοίθη, οιδογ δἱ- 
ἔφη, γον ἡιασἤ θη. 

κυ] 81(6), (' ΤἩρογέ, θά - Κυϊιμαμπὸ 3 
Κυὶ[β, εὐ. ({. ϑργδοΐόη, ἀπ βργασῖο, θά6.: 
σα -Κνὶβ, εὖ. ,(. Κεγαδγθάνμι, ἴ7οθον- 

οἴη [ΕἸηυηυις. 
Δη8.- Κυϊβ, εὐ. (6. Θοποια ιώις, 1, [ἐϑγαισ. 
Ὁ5- ΚΥὶ 5, οὐ. {{. .Βογιοπεϊ ἐ(εΐηι, Ἰὐεθεοῖ- 

γϑας. 

σὰ αγωηαᾶς μη ξοηιηιθη, 

ῖ 



Κυιη]ὸ --- αὐ. 

[υηἃ- Κυϊβ, εὐ. Λγ. ζὐοδογοη (Υϊηιγυινς. 
γα ΓΓ8.- νι 5, τὐ. Λ.. Ζιυϊοβραῖέ, Ζιυϊ(, 

Ἡρουἐ γε. 
ἐπα 1 -Κυὶβ, εὐ. (ἡ. ϑ'ϑσ θη. 
γ 81] 8.-Κνῖβ, εὐ. ({.. ϑόρφη. 

Κνὶβ, ᾿ϊσοη ολιυ. 

ϑ8-Κνιβ, εἐδεγοῖη (ϊηιηιθγ : υἱ[διι. 
Κυὸιῃ(1)5, ἰσοη οληυ. 
Ὁη-Κυδίῃβ (- 15, -οἱβ 7), τισι ρΥϑο το, 

Κυϊυμ]ὸ : ΛΑ Κυιίῃδη. 
Ἐυι τοὶ: : 
οὐθὸν αόυψ " Κυιμυξ. 

Κυιύμα-πὰ ἔα, τὖὐ. ϑοπιυαηρσεογθ. 8, 
ἢ 

Κνὶύ Ἣ 5, .. Βαμο!ηὸδίο, Βαινοῖ, Μα- 
φθην, ἡηνίέογίοῖδ. Υοΐ. ΚΘ]. 

Κυιμα-Πδξα, τὖὐ. ϑομιυαησογθ. Τοΐ. ἴπ- 
Κη. 

Ἰάυ5-Κυϊίῆτα, ἰδογος Βαιμοῖθ5, γυϊλο έθγΉ. 
Ἰάπ5- Κυιῃγοὶ, εὐ. μι. ΝΟ έογ]οῖέ, Εὰ- 

“πόρ. 
Κυϊα,δη, δοίοδοη. ,8. Κυΐϊπβ. 
Κνυίΐαπδπ, δοίοδέ ιυυϑγάθη. 8. ἃ. 7. 
Κυὶα8 (φωῖοῖ, 661), ἰοδοηαϊο - 
Κυϊα)δη, ὀδίοδοη, ἰοροηατο ἡλασ ἤθη : 
ϑ8- Κυϊυδη τι. 4.., ἰοδοηναϊσ ἡλαο ἤθη. 
τα ἢ - συ δ ηι. 4., ηοῖέ ἰοδοηαὶρ 

ῃιαοἤιθηι. 
8η8,-Κυ] 78 ἢι. 4., υυἱδόν ἰορϑηαὶσ 

γιασἤθηι, θγτυθοΐδθη,, οΥφιυτοί;θη, ἔνα γ- 
ἐϊρ θη. 

Κυϊαηδῃ ἦγ 
σα -Κυϊαπδη, εὐΐθαθγ' ογιυθοῖέ ιυθγάθη, 

εὐἱοάθγ αὐγἰοθθη. 
Κυτϑιηπϊύμ δ, τὖ. (ἡ. Πομοθεϊρ οϊέ, 

ϑα γέ. 
Κυα πὶ 5.) ηϊ. ({. «Δ ηη. 5. Κνίπαδῃ. 
σα-Κνατηΐῃς, (τ. Ζιαηιηιθη λον ξ τι. [. αὖ. 

͵ϑ. Κνυϊηδη. 

Ὥ: 

ΙἸδὰ 6. ἴασ. 4. Ἰίσδῃ. 
Ιαρθίη δ, τὖὉ. (. Πιοσιρῖγ, Αι οσιης. 

5. Πρ δ. 
Ἰαρρδἃ-ποὸαοὶ, τὖὉ. μυ. Πιαηρηνωΐδ. 

5. Ἰαρρβ εὐ. τηδίῃ. 
Ιᾶρρθὶ, υυ. (υ. Πάησο. 5. ἃ. 7. 
Ιᾶ8 595, ἰαη : τηῦϊ Ιαρσ, (οἷέ ἰαησθ: 

Ἰαρράϊ Ὠνοὶ]άϊ, ἰαηφό Ζοϊέ; ἴνα Ἰᾶαρρᾶ 
Ἀνθ Ια ἰνὸ, (Ὁ ἰαησο αἷ8; ἴνα Ἰαρρᾶ [νὸ, 
1ο ἴαησο αἷ8; Ἀνδῃ ]αρο' ταῦ], εὐὴθ ἰαησθ. 

Ἰαρρδ-τηδαδὶ, εὐ. μυ. Πιαπισηνίῆ. 
Ἰαρραὶ, τῦ. ἕιυ. Πησθ. 

Ιδ8 5}8π; ἰόσθη. 5. ρδη. 
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Ιἀϊδπ (Ἰἀϊ]ὸ, Ιάϊδιαμ,, Ἰάϊδη5) τι. ., 
“οϊηιάλιοη, ἰὰ Πιόνι. 

1410 ἃ, τὐ. (. {7οδογυϊοὶν (οῖ. 5΄. Ἰοίθδμ. 
1 ά 10} 8: Λὶ Ἰοίθδῃ. 
1 ἀτῸ ὃ 5 νοη Ἰάϊθα : Λὶ Ἰοί βδῃ. 
Ἰάτ: 5. Ἰοίθδη. 
Ἰά1ῆβ : Λ' ἰσίδαν. 
Ιδΐ ς ἃ. ὃ π (λεγεὼν). γυϊ. παι, Ἠδυ]}15. 
Ἰάϊρδαῃ, ἰδοζοη: 
Ὀϊ-Ἰάϊροιη ηι. 4., δοϊοοζοη. 

1 4 1} ἃ αὶ (ἸἀΠ]άϊΚ), ῥρυύηφ θυ, Ἰυὰρζοη. γί. 
Ὠϊάμπρδη, ΡΠ π5]8}. 

δ1-Ἰάϊκδη τι. 44., υδν Προξέθη. 
ὑπ 1 . δριοῖ, Τωης (Ἰάϊκὸπ: 1. 10, 

20). 
ΙΑ,» ης Μς 5. τῶι 

1 δἰ Κ ὁ) ὃ (Ιϑοὐϊο), τὐ. μυ. ΠΖιο αν οϊμιϊεί. 
1411 ἀϊκ: 3. 1άϊκδῃ. 
411, -υμ, Λὶ Ἰάϊδῃ. 
1411 ὁ, ζϊ6|5. ,5. Ιδέδῃ. 
1ἀ 15, ἐσῆ ιυθὴ 8. 5. οἰ ἴα, 16ἷ5. 
Ἰἀϊδτθὶβ, τη. (ἡ. Πιοῆγον. 3. Ἰάϊδη, 

16,8. 
Ιἀϊ[611}85. υὖ. ({. 1,οἤγθ. ,5. 1615. 
Ιἀ 15} 8, ἰθἤγθη. 4,5. 1615. 
58 -ΙἰΙἀϊ[δ, πὶ. ἤν. Βοσίοιξον. Δ΄. 1οὶ- 

ἐμδη. 
ΙἀϊτΓ} 8 π, ἴο]ρθη. ,8. 1άϊ{{5, οἰ ἔμδη. 
Ιἀ 15... ην. {({. ϑριυν. 48. 1ϑ μη. 
Ιἀτ, σίθηφ. 5. 1ϑἰὕμδη. 
Ἰδια Ὁ, (' ((- Παηυηι, ΒΘ ἤαγ. 
Ιαπά,  . Πιαηπά, Αοἶον. 
Ταάάϊ4-Ἰαπα, ἀα8 Πωπὰ σμαάα. 

ΙΔ ηπ: (᾿ πηδη. 
15.9. 18. “ΡΠ 8 Π- 
ΤΑ νν ΕΌ Β ΠἿ Σ 
1 ῇϊν5 (ψυδιυον το, Ἰα 5), μομιυαοῇ : 

1ανὸ [ὑ5. 
Ἰδῦοὶ, τ. κυ. Πα ισκοὶί, Τγαρσηοϊέ, 5. 

Ἰαύβ. 
Ιαὐπμδἃ-ἸοἰκΚὸ, σοένο εν, (οἴ σόν. 8. 

α- ὩΣ 
1 ὁ} ὃ πῃ γι. 4,, ἰαάφνι, οἰιζα θην, θυμό. 
σ8-Ἰα πὸπ τι. 4., οἰηϊα θη, δου θυ. 
δὐ- δ μὃπ μι. «Α44., οἰυἰαάθη, δογιζθνι. 

Ἰαμὸπβ, τὐ. (ἡ. Εὐιϊαάιισ, Βογωζι ; 
Ἡοϊϊ, Εγίδίιης. 

10} 8-]οικὸ, σείγο [έ, (677 σΘΥΉ. 
Ἰδύῃὃπϑ58, εὐ. (ἡ. Εὐηϊαάινις, Βονγοζιῖ. 
Ἰαύ͵ πῃ, υϑγσῦφογη, αὐ ιαϊζέοη. 5. ἃ. 7. 
1δύ5, ἰα, ἰὰ (Πρ, ἐγᾶσθ, ζαιῖ. 
Ἰαύθὶ, τὐ. κυ. ΠαμΠοῖέ, Ἰγασποὶϊέ, Κ͵ν- 

“ιιμηιθη αὐ Τγασἠοὶξ οὐδν Εν οἢέ. 
Ἰα απ πὶ. 4., ἰα πιασῆθη, υδν Πραέθι, 

νϑγφῦφογη, αὐ μαϊέθη. 

4δ ἃ 
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σ8-Ἰαϊδη ηι. 4., υϑγζόσογη, αὐ] ναἸέφωι. 
8η8.- 1 δ ηι. «4., υϑγχὄφογη, ατι7]ιαἰέθτι. 

ΙάπΡ5: (' Ἰάμξϑε. 
δδ-ἸάπὈ οῖπ5, αἰαιδε; σἰαμδῖσ. 8. 
ΠΡ 8 πη. 

Ιάτ Ὁ] ἃπ, σίακλιϑϑη. 
σδα-Ι άπ 7 8π, σίακϑοη. δ 5. Πα θδη. 

5 -Ἰ άπ Ὁ] ἃ π, ογἰαιδοῃ. 
Ἰάπρδ5: Λ' Ἰάυσξ. 
σ8 -Ιἅπθ 5, ιυδγέμυοϊ,. ,5. Ἰἰαθ8ῃ. 

Ἰάα ἃ 18. Ἰάπαϊ, εὐ. ΛΔ. Οσογίαϊέ, Απδίϊοῖ 2 
5. παάδη. 

Ἰάπαἀπ5: Λ πάλῃ. 
Ἰάπ 5, Ἰάμθ5, τι. ({. Παιῦ, Βίαίξέ: ἤΖ. 

Ἰάπ 5, διίαέέον. 
Ἰάπρ,, ἰογ. ,. πρϑη. 
1 π| τιῖο 5 νυν. . 
Ἰάπρσῃ!ϊθδϑ: | 
Ἰάπ πη), 8, ηι. Λιυ. [Αι ΉΘΥ. 5. 
Ἰάπρπη͵, 81, νϑγπμολίθη, ἰθῶσ- | ἤαρσδη. 

γιθγυ. 
Ἰάπρῃηβ: 
Ἰάπῃ: 
' ἃ ἢ 8 ι} 8 Ὡ, ἰδιο)έφη. Ἢ 
ἃ τ ἢ τὴ ὃ ἢ 1 ΒΙϊ 

ἢ το τρηνες ὦ τὺ. [{. ΒίϊέΖ. 

ἸΙάπκ, μλίοββ. 5. Ἰυκδῃ. 
Ἰάππϑδ-ν δΥρ5, 71. ({. ἀον' Τπιάαρξ- 

δῶγο., δ. ἃ. Κι 
Ἰάπσπ, (. (. Ποῖ. Γκϊ. ταϊζάῦ, δηπὸ. 
Πρ]5-Ἰάση, ϑὲεσοδίοηη, ᾿γεῖξ. 
Ἰάυσπδ-γρϑ, τι. ({. οὐ Τηιααηζϑαγε. 
ἃηἀδ-Ἰάπηϊ, Λ (1. ασσσοηίοίι, Ῥενσοϊζι. 

Ἰάπ5, ἴο8, ἰ66γΥ: 1. γϑίτίμδη, ηἱοϊίϊο ευόν- 
αθη. “5. ΠἸαδη. 

ΙάυαΓὩνδύταϑθ!, τ. Δἔὺ. δομιυαίφηα: 
ἐϊσζοῖέ. 5΄. απ τ. νύγά. 

ἸάπΓ61πη5. τ΄. {{. Πὄασ. (8. Παίᾳῃη. 
Ἰάμπ5- Βδηα}8., ηνέ ἰδογόυ Πιυνάθη. 

Ἰάπ5)8π, ἐδόθη. ,5. Πα. 
Ἰάπϑ -Κυιύητοὶ, τ0Ὁ. μἔυ. ΝΝφὨἐθν- 

μοῖέ, 1 α [θη. 
Ἰάπ5 -Κυιῦδγβ, ηυϊξ ἰφογθηι Βαιοῖιο, 

ες γο ἐΘΥΉ. 
Ιάαπύ: Λ Ιαύδῃ. 
Ἰάπτῃ: Λ Ἰἰυάδη. 
άπ} 5, ἡ. ({. “ὡησίζησ. 85. πάδῃ. 
Ππ-1ὸ ἀ78π: ( αη-Ἰδα5. 
Ἂπ-1ϑαϊ, (Σ Χ7.. ἀγηνωίῖ, 8. ὦ. αὶ 
Ὁ -Ἰ ὃ ἃ 5 (αν ᾿Ιά4η 7), αγηι. Ἰῦσί. ΔΥγη5. 

ΒΔΪΚ5. 
1 -1δάϊ, Α ((. «ἀγηνυϊῆ. 
δἂ-ππ]ὸ 4) δ τι. 4., αὔὴὶ πιαοἤόη, 

Ζώηι Βεέέίον τπαοἤθο. 
1 σαπι, εὐἷγ ἰαφόη. 5. Ἰρϑη. 

Ἰάῃθ5 --- 1618. 

1 δἰ Ὁ ἃ πὶ (Ἰάϊξ, ᾿ἴθαπι, 110815), δνῖρ δ ὶ- 
θη. 

Ἰάϊθα, (722. 1άϊ 065), ιν. ,. ὐεδονδιοὶ (οῖ. 
Ὀ1-Ἰὰ 1 0] 8 τυ. Α44., ἀδγῖρ ἰαβθ. 
Ὀ1-Ἰάϊξ : ὧι σοΐμὶ θη, Καίθηαθγ. 
αἴ-Ππἴη δι, ἐδγὴφ δίοίδθη. 

ἀἄϊη-11 (272. 0. ἀϊῃ!! ίτ), οὐ, 
ὑνδ.- 11 (ὑνὰ-110}, χυυδὶγ: ὑνδθίπα, ἐνᾶ- 

θὸὃ τ. Κ᾿ ων. 
ρα (ΠΠθάϊ44), ἀδυὲγ (οΐῃ, ἰοῴθη. δ. 

ἼΒῚἢ 
161} 5, ἰδὶοπέ. Β΄. Ἡνϑιῃΐβ. 
1οἰὺβ (-ἰοὶ 7), ὧν. Μ(. ΠΖιϑἱοϊιέμηηνι, Τιοὶολέ- 

7ογεσκοτϊέ. 
Ἰοῖπν ἃ (Ἰάϊῃν, Ἰαίναμι, οἰ ἤν 8π5), ζοὶ- 

ἤθη; 5, δουσθη, αὖϑουφθη. 
ἐ6ῖκ, ΚΛ Κ᾿ Δοῖδ; Ποϊοϊριαμι; ΕἸοὶ ΟΠ. 

1οἰκὶβ ἤἥππβ, ἐολῤέϊομο Οογέαζέ. 

1οικα-γάυα, την. μιν. ΠόΥΥ ἄθηι Το οῆθ 
παρῆ. 

σϑ-ἰοῖκα, ηι. ((. Εἴηιθβ 1, ο68. 
οἰ Κοίηβ, ἐφέῤίϊο, ἤ οὶ βίο ἢ. 
σα -Ἰοῖκα : Λ' α. νυ. 
τηϑη.-Ἰθῖ κα, τη. ἕν. Βιϊα. ,δ΄. [ΘΙ Κη, 161Κ8. 

ΙοἰκΚάϊπϑ, τὖὉ. ((. Ἡφολίφογαϊίφη. 5. 
ἸοΊΚδη. 

σἂ - οἰ Καιίῃ., ἄα8 Ἰγολιροζαϊιίφο. δ. 
16 Κϑη. 

16 ἐκ δ ([οἰκάϊἀ8), σοζαϊϊοη, σιν σεγαϊίθη 
ψιοΐοα, [6 Κη. 

σ8.- 16 Κδη ηι. 7)., σογαϊίονη, σοι ἐὐοϊίθη: 
γϑ 1] ρ8].., τὐοϊὲ σογαζίοη,, απσθηθἤηο 
ει, Ὑνγοπισοξαίίονη ἤπάθι οὐδν πα- 
δθην ατν “οηναγ. 

σϑ] οἰ κάλ πιϊβ, τον σοξάϊέ, ἠοῖ εὐἱῖϊ 
φ6γΉ6. 

γδῖ]α σ᾽ ] οἰ Κάϊτη5, ιυολπίσοζαϊζίφ. 
φϑ] οι Κάϊῃ, ας Ομ σογαζίσο. 
ἑαύτα- 8] 6 Καη τι. .)., «“ομιουνάθηι ψοΥ- 

ΠοΥ φψογαίίθρι. 
Ἰοϊ Κάϊπβ, εὐ. ((. Ἡγολιίσογαζίοη, Βεοἰλοδθη, 

“Βεοιομίω. 
Ἰοῖκοῖὶς ΛΑ 1οἰκβ. 
16 1κΚοῖπ 5, ζοιδίλοῆ. Κ΄. 16ἰΚ. 
16 Κο 5, πηι. ({. ἀὐχέ. (8. 166,5. 
οὶ εἰπδί(α 5, ἧι, Α,(ς. Ἠουρα. δ. 

16 Καῖ. 
ΙἸοϊκάπδηῃ, πδίζοη, 8, Ἰδικοίβ. 
161 Κ͵ϑ8αῃ: ( ἸθἰΚβ. 
σ-Ι ΘΙ κῦμ, σίριοϊοθη. (ὃ. 165. 
Ἰοϊκὸβ: ̓ς ἃ. 1. οἰ Κϑ. 
1615, σίρε, ἀϊολοι: ὅγυ 
σ8-Ἰεἶκα το. 2. (ὅμοιος, παρόμοιος), 

σίοίοῖ, ἀπηϊϊο : σϑάτίμδῃ, νἱίϑῃ. 
φϑϊοικὸ, ἐσα, οἰεῖςἢι, ἀποιζὶς ἢ, 



Ἰοῖπ :-- 

8 8.-Ἰοἰκὸ, ὡληζίο]ι. 
8178-Ἰοἰκὸβ (ἑτέρως, ἄλλως), υδν [ο]ιϊοάθνι: 

8. Ἰάϊδ᾽ῃ, απαογ8 ἰδ ἢν θη. 
ΔΒ γ-ἸοἰΚὸ, απαθγ8: ἃ. Ἰάϊδ᾽αη, απάθυξ, 

«θν [ο]υϊοάθη, ἰ6]ιγδγη. 
ΔΗ 8 γ- 161 Κοὶ, εὐ. ἕὺ. Ἐν οΠἰθαἰθιι]οὶέ. 

ἴθπ8- 16 15, ϑαη σίοϊολι. 
[τη ἃ- 161 Κ5 (ἶσος), οὐ θησίοῖο ἢ, εἰδογοὶη- 

“ιαπριθηά. 
[διὰ] οἰ Κὸ (ὁμοίως, ὡὠςαύτως, χατὰ 

ταῦτα), αἰ σίοίοιθ Ἡνοῖ(ο, σίοὶο}ι- 
7αἰϊς. [ἐἰφ. 

τη] [[8.- 16 15, συν (οἰ φη εἰ ο},,.ιανηϊο αί- 
108-16 1 Κ5, {οδίϊοῆ. 
ἸαιΠ-]οιΚὸ, σείγο ξ, [67 σΘΥΎυ. 
γαίγα- οἰκὸς, ναι ον : ὑάα͵δη. 
[148-16 15, (εἰ απο, ἐὐιιαοΥϑαγ. 
ΓΙ Δ] 61, Δ ἀα8 ϑέανγοθη, ῬυτυνιαϊθγΉ. 
ΠΙ ΔΙ οἰ Κήαπ, Λίαινθη,, υδγυυιγάογγν, ὃ6- 

τὐὐραόγη (πηι. 46.}. 
[γὰ-Ἰοῖκβ (τοιοῦτος, τηλικοῦτος), (ὁ δ6- 

“λμαϊγθη, θη μοίομον. 
ἔν] οἰ κα [νὸ (οἷος). τὐαϑ ΚὩΥ δἴηοΥ. 

Ἡγνὸ]6ῖκ5 (1. 1, 20), Ἀν] 61 Κ5, εὐ δοιοα7- 
“Ἴδη, ιυαϑ ζῶν θνιθυ, τὐδίο]ιον (ποῖος, 
ποταπὸς, πήλικος, ὅποῖος, τίς). 

58-Ἰοἰκὶ, Κ' ,. Οἰοιομμοῖέ, Αο]οπβ διέ. 
τη 8}- 6Ἰκῶ, τὰ. ψυ. Εἰδοηδιία, Βιία (1 Ο. 

1ὅ, 49 τηϑηη] 618). 
58.-16Ἰ Κὸμ τι. .1)., σἰθῖοἤθη, ἢν. «4. νϑυσἰοὶ- 

οἤθη; σίοὶομέδιη, παοϊιαϊηθη, [ἸΚ, 
οἢ σίοίοῖ [εοἐζοη. 
φϑ] οἰ Κῦπα5 (ταν μη), ἀον Ναοπαπηιον. 
ρδ-ρδ]οϊκὸπ Πκ (4), μοῦ ψἐοἰίθη,, υϑῦ- 

Ἂοϊίθηι. 
Ἰη-ρ] οἰ κὸμ, υϑγιυαπα ἔνι. 
τα -σ ] οἰ κῦμ, φῖέ- πο αϊμηθη . γα ἢ- 

σαϊοικὸπαβ, Τῆέηαοϊαδηηθῦ. 
ἐπδίτη- σα] οἰ κὸμ (ἢ τ. .).), υδν [οἰΐθε, 

υϑγαη θην, ἐἰδογέγασθη, αἰθεξεγι. 
81]8-ἸοϊΚῦπ, απάογς δέϊάθη : 81} 1 οι κού, 

ὀτιαϊοἢ.. 
16 1πν9... Μ. Ποένθη, Π1,γηιθη. 
1615. ἀιπαϊρ : 
100] -ἸοἱΓοἱ, τυ. αὺ. αἰέβιωηαθ, Ζαιδογοὶ 

ὅ, 20 .ὅ, 20). 
Ἰοἰΐδη (1άϊ5, 11{πτ, 11{8Π5),. Κου (οἤθηι, ζθη- 

γιθηυ Ζῖν ἰθγγιθην (μοἤ θη. (8. ἴδηι. 
1άϊ5, ἐοῖν μα θγγαδύόη, το, τὐοῖξ. γί. 

γάϊ{, νοϊύδῃ. : 
1άϊδ᾽αη, ἰθῆγθη; 1. κ, (οἷν ῥϑιφ,)γ θη, 

ἰόγηθη. Τί. ἰδ] ͵ϑη. 
1άϊ ΠῚ 5, δοίφῃνέ. 

δ8-Ἰἀϊδ᾽δη » ἰθἤγόη, δείθηγθη; 9. [Κ, 
ἰΦΥΊΦΊυ. 

Ἰοὶ ν᾽ δή. 11ὅ 

τι5-Ἰά δα τὰ. Α4., 
τυ οΥΥ το ιέφγι. 

Ὀ5] 1 ΠΠ}5 : ἦγ 
ἘΠ -- 5] 1 Π 05, φοδέ τονἐονυϊοζοί, 

οἶδ εὐγυο᾽ὙἹο ιέθέ σὰν (θΐρι. 
1άϊ [6] 5, εὖ. . Ποἤγ6. 

Τά (οἰ, ἐδμγθνιαῖ, σιθῆν Π,Θ ἤν θνι φογοθῖοξί. 
Ἰάϊ [ἃ γοϑὶβ, ηι. (ἡ. 1 ἤτον. 
νυ] ὁ ἀ8-]άϊ [το ὶβ, τι. ((. Πιρῆγον αο5 6΄6- 

“δέ269, ΟΠ σοἰο]ν» ον. 

15, τὸ. μυ. 171,4. ΤΠ θἾιοΥ 5 

Εοῖρβ, ζἰ φ. 
Ἰοΐ(δὶ, εὖ. (υ. ,5. 16ἰ5. 
Ιοιύδη: ( Ἰδύϑῃ. 
1 Θὲ. ἢ ἃ π (Ἰάϊμ, ματα, 11{Π815), φόίιθι. 

γί. σαρρδη. 
θ8.-1οιδη, σϑἤθη, ΠθΥ σις 6] ,6γ,, ᾿οηνηλθΉ - 

σ8-]. ἴπη, αὖ. 
ἴηη-ΘἝ] ΘΙ ὑΠ8π, λληθίηρθἤθηι. 
τα ἰδ ἢ- πη ρ Δ] οὐ δη, ηυΐέ Πυὐγυθῖη 6 ἢ ΦΉι. 

δἰ-Ἰοι πη, τυθοφθίθιι, Τογέσοϊοη : 481-1. 

81} ἢ, ἐὐόσφοἤότ,, υϑγία ΒΘ. 

Ὁ1-Ἰοἰ πη τὰ. 1). (ω. .466.}, ἰα βόη, σνδν- 
ἰαίβοη, σι" οίία βθη, ᾿ἰηέογία θη. 

δἰ π48γ-Ἰϑιῃδη., λῖηφθἤθη, υογεδογσεἤθη, 
ψϑγ σο]θΊυ. 

ἐπδίνἢ-Ἰοἰύμδπ, ᾿ὐηαυνοἠσοἤθη, νογτθον - 
φθἤθη : ὑπϑίγ] δ Πδη 45, ἔην Ῥουιδϑγ - 
σθῆθη. 

αἴδγ- ΘΙ Π ἀπ, λὐγυτδ ον σ 6] θη. 
πἀι5-Ἰδιύμαπ, ατϑσοἤθη, υὐγναλιδδἤιθη,, εὐϑς- 

φολιόη, Του τιυαηθγη; ΘΥσΘ ἢ ΦΉ. 
᾿ὐμα5, τὰ. ((. Οἰϊεα. 
Ὁ5- 11 Π8,, τι. (υ. ΟἱοΠέδγιιο ΟΥ̓. 

1άϊ [15 (7. Ἰάλ[{615}, ηι. Δ. ϑριω", Ζ1οϊ. 
σ8.-Ἰάλδ8, τι. (υ. 6. Εοίσον, Βοσίοιέον : 

νἱ απ, ναΐτύμδη, πασἢ οίφθη. 

141 {]8} τι. .420., ἠοίρθη; παοἢγοίσθη, 
υϑγγοίσοη, παοἢρ θ ἤθη. 

58.-1ἀ {Ὁ} 8 ηι. .466.., παοηγοίσθη,, παο}:- 

φόβον θἴλθν ϑ'ασῆθ, ἐῆγον ρων ζοί- 
γθηυ. 

αἴατ- {Ὁ}: τι. 7).., πασἢγοΐφθηι. 
Ὀ1-1ά Ὁ] 8, αὐ ριγθη. 
ἈΠ- 1161 [Π5, τὐπϑγγθίο αν, τρτ7- 

ρῶὥνϑαν. 
ἔαίν-1ἀ 1 {{}|8π: ἐη 
ἀη- δ Ίγ] {ὉΠ} 5, ϑΥγ οἱ οἤδαν. 

1:05, τι. ((. 1. ΗτοθοΥ 33 
1Ιοἰύμα 5. (σίκερα), πι. {{- 

δώῃ εἰ. ἢ} δον οιίοέον Ἡγθίρ. 
1610115ν, Δίονη, εὐἱηχῖφ. (5. ΥὙΑΪΠΪΖδ, 

ταϊ η}[{5. 
161}1 σα!άπ θ᾽) 45, ἀἰοιηισίαεδὲρ. 

Ιϑινἦϑα: Χ ἸόνἼδῃ; Ἰὸν(5). 

ἰθμύθη, σγιίνα ἴδ ἢ 

Οὐδ ειυοίνι, 
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"8 Ὁ δ 5 δῦ, 17.595: 0 7 8:..48), 
161 Κοὶβ (ὦ. 4, 28.. 5. 91. σ΄ 4, 14), 
γι. {{. .4ζ0͵Ζ2. 

Ἰὀκιπὸπ (1. 10, 9), ἸοϊκΚιπὸπ (1. ὅ, 18. 
θ, 7. 9, 6) ηι. 4., λοίϊοη. Γῖ. Ἠά1]- 
78:5, σδηδ5͵8. 

σ8.-ἸοἸ Κπὸπ τι. «4. (1. 8, 2. 48), ποϊϊθη. 
ἸοἸ Κη ι5, τι. ((. Ποϊϊωησ (1,. 8, 11). 

1 δἴππ : (ὶ Ἰϊίδη. 
Το ΠΣ ΠΣ 
Ὶ ὃ ἘΦ πὶ (1ἀϊΠού, 1ἀϊΠέατα, Ἰδἐδ 5) εὐ. 1οἰύδη, 

ἰωββόη, χιωΐαίβόη, σθοιυάθυθη, ἰα βθη, 
φοίομοίθη, ἰαΐβθη, ὑοῦ ἢοῆ, ἰαίδβθη, 

-ἐξδογία (βθη,, σευ λοξία (θη, εἰδγῖρ ἰα (ΒΘ. 
αἵ-Ἰόΐδη, αὐία βθη, νοη (ἱοἢ, ἰὰ (βθη, θη έ- 

ἐωίδοη; σθῆφθη μοὶ βοη, ζογέ!ομίοξθη; 
ὁγίαβθη, υϑγσθῦθη; υϑγία βθη, Ζι- 
γοκία δον; ἀδουία [βθηι. 

ἐγα-Ἰὸύδη, ἑαΐβόη, θηίία (βθη., ἰο8 ἰα βόη, 
7ιοὲὶ ἰαϊβοη; τὐιξογία βοη;: φοΐα βθη, 
ογϊανδθη (υσί. υϑ]άπ θη); δογαῦ- 
ἰα[βθηι. 

υ)8-Ἰόύδη ηι. .4., ατϑία βθη, ατϑ (0 6 8 νι. 
διηἀ-Ἰὀΐπαπ, μοΐ ἰοϑβηνασΐθη, αὐ ἰδ (θη, 

αδηεποϊάθη. 
δἰ-Ἰδίβ, τἰ. (ἡ. «δία, Ενίαίς, γόνσο- 

διύη. 
ἵγα-Ἰδύβ, τν. ({. Εὐνπα βιης, ΕΥΐα 8, ΕὙοὶ- 

ἰα(βιι. 
ἔγα-Ἰδύβ, ἡγθὶσοία βθη. 
Ιδύηδπ: ( Ἰδΐδῃ. 
105: (᾿ Ἰδύδῃ. 
1ὸν (5), Δ. Ηϊηρσωδο, Οοϊοσοη]οῖέ, ΜΈεοϊ, 

Θτοῇ. 
Ἰδυ)δπ (1 οἰ νδπ 0. 6, 64) ηι. .4., ργοῖδρο- 

δόϑη, υϑγγαΐξἤθη. 

σα-Ἰόν)δη τι. .4., λίησοδθη, ἀδογίαβθη, 
ατιϑἰϊοζογη, υδγγαΐῃόη : 

{τ-ἸδνἼδη, νογΥαΐδθη. 
γα! ν᾽] πμάβ, ἀοὺ ΚογΥἐ]οΥ. 

Τρ ά 18. ὧὐ. 2: πΠοδθη. .5. α. 7. 
11 Ὁ ἃ π (ΠὈθάϊ44), ἐδόθη ᾿ 1. ἐάυΐδῃ, σαὐάι- 

ἦδῃ ; [ἀτηϑηδ ᾿ἰθδη. 45. 1οἰθδη. 

τα ἢ-ΠΠ πη, ηυλέζο θη, σα αηϊηιθη θη. 
Ἰθάϊη5, τὐ. ((. ἀα8 1, δθθηι. 

ἸΣΡα τα: Λ' 1θῖ 081. 
114 δη, (1408), Ιδάπῃ : (. 1θ45. 
11: πὰ 
ἀἄϊη- 1, οὐ. 9: 
ἐνδ.- 1 (ὑγ8}1}, -ὃ, -ἴπ), σιυδ 7. ἰ Ἰϑῖ πη. 
αἵ -Ι1ἔπ απ, ἐὐδγὶρ δίοίδοη. 45. 16 θ8ῃ. 
᾽ς δὲ (ἀρ, Ἰὄραπι, Πρ 815). ἰΐεσνι. 
αὐ-ραπ, συογίϊοσοη, δογθὶξ ἰΐθιγθη,, σι 

Ἡαπά (ἴῃ. 
πο] ραη, οὐνυξοΥ θσ θη, υϑῦ [ο]ηναοἸέθηι. 

ἸδΙκοὶ9 --- ΠΡ 8η. 

Ἰῖσυβ, τι. ((. Πασοῦ, Βοέέ; Βοϊϊασον. 
σ8.-Ἰρυὶ, ( (ω. 3) ,(. Βεϊϊασον. 
Β-Ἰῖρτὶ (Ά1Π}-Ἰρὺὶ Ὁ Ὁ1-Πρτὶ ), ΚΛ . Ἡἢϊ- 

ἰασον, Ῥογ θεῖ, Πδίό. 
Ἰδοδῃ., ἐθρθην, ᾿θυίοσεη,, (δέσοη, {εοίζίθη, 

"όπάθη, : ἸαρΊαῃ πᾶ, απ ίοσθη. 
58-Ἰὰρ᾽δη, ἰερθη, ᾿ϊηίσγοιι, τυθγγθη: 

ατιζίοφον, αὐ [δέ σοη. 
ΔΕ ἸαρΊδη, αὐίσσοη. 
8η8-]Δρὴ8η τι. .4., ατγίοσομ, δοῖ- 

ὀγίησοηι. 
δὐ-ἸΔ Ἴδη ηι. .4., ἰοφόη,, ᾿ϊοσ θη, αὐϑν- 

76η; ατγίεσονη,, ατ  θέφοη ; αρΐοσθη, 
(Οεἰα) : κ]. ἑαύτ, νονἰοσθοι. 

ἕαύτ-Ἰὰ ρ]απ την. «4., νογίοσθη, υον (ἐσθ. 
αἴαγ-ἸαρΊᾶπη, ααγάδον ἰθσόη, ἀαγαις 

ἰόσθη ; ἴηι Ῥα[. ἀαναιι [έοφθη. 
Ἐ5-]ὰρἼ δ τι. Α4., ἰόσόη, Παπα απίθσθη, 

ατι8 [{γδο ἤθη. 
Ἰαρθῖη5, εὐ. ,΄. Πιοσιν, «Ατιζίεφθτ. 
ΔΕ-Ἰασθῖη5, εὐ. ({. Αϊοσινησ. 
8ιη8.-ἰΔρθῖη5, τῦ. ((. Ατζίοσινεσ. 
ἔαύτ-Ἰαροῖη5., εὐ. (ἡ. Ῥογίσσινησ,, Ατι8- 

“οίζωησ. 
Ιἰρσῖπὸπ (2 6. 2, 11): ἐυολῖ ἀϊρὶπὸπ. 
σεῖς: Λ Ἰρδη. 
ΠΙΡΥῪΒ5. ηι. ((. Πασοῦ. 5. Ἰισϑη. 
11 π ἢ ἃ πὶ ([18πη. ἸὰΠΠ1ΠῚ, ᾿ΠΠ88)} : 0 
δἴ-ΠἸππᾶπ., γογέσοἠθη, ιυϑτοῆθη, αδἰα θη, 

στ δγθη. 
11 [8 ἢ (185. 1δίαπι, 11{8}5} τι. «(4., ἰδ θη, 

απιροίη. Υί. Ἰοϊ[ἂη. . 
σ8.- 8 τι. «4., σι αηιηιθγῖθβθη,, {απι- 

ηιθῖηι, δῦ Γαηιηιθίτι. 
15, ην. ((. Ηϊοῆον 2 

ΕΣ ΓΕΘ. σ᾽, ἐσ  τϑ.. Ὁ 7: [{[Π8η. 
11Γὑ5.τὖ. {- 104. γί. Ἰοιίαῃ, ἰδ, 16]- 
ΤΠ {οῖρ5, 1 ἶφ. 

11 8, τυ. ((. Ῥον[ἐοἰϊιφ,, Ηφιοποϊοὶ ((.. 
2, 18). οί. Ἰναϊοὶ. 

τα ἐΠ- 17 8π τι. 1)., ηυϊἐποιοποίη ((΄. 2,18). 
Κοί. Ἰαϊὸπ. 

ΗϊφθοΥ 11[{5 Ὁ Ὁ 
ἰδ 6ῖπ5 (λιτὴ), ιὐ. ((. ων δέεέο (1 Τι. 
2 ἶ 

π5- 1088, π᾿. (ὺ. ΟἸομέδηνιομῖσον. 45. 
1Πὰ5. 

1 πὰ πὶ, τὐὖν' σίθησθη. 8. ἸοΠδη. 
1105, π᾿. {{- αἰϊθα. 4,8. ἸοϊΠδη. 
Ὁ5- πᾶ, ην. (. σὶοϊιἐδγιοπῖσ, Οἱοπέδναἃ- 

ΟΠσοΥ. 
110} 8π, λϑιοϊοίη. (ὅ.. Ἰλύδ. 
11}8-161Κ5. Ποδίϊοϊ.. ΘΙ ΌΡΕν κα- 

Ῥδῃ. 
11 πα Ὁ ἃ α (Ἰάπΐ, Ιαθαπι, 1 0818), ζὐεῦ ῥοῖη 3 



Ἰάδη -- ᾿Παυ[ἀπ. 

ἸαὉ5, ἐ6ὖ, σοϊοδί. 
ἘΠ-ἸἸα Ὁ5, τον ἑοῦ, ηἱοϊιέ σοἰλοδέ. 
Ἰ1ὰ08- οὐ κα, 1 οδίϊεοϊι. 

Ἰάανϑ : ἐπ 
σἃ-Ἰάπθ5, ιυογέμυοί!, κογίδαν, {ἢ ΘΈ9Ύ . 

φι!άθθ5 ναΐνῃβ, λόθου γυοῖβ. 
πη - σα] άπ 5, τὐθνέλίοϑβ : ΚΒ. 
ΒΙα-οα]άθθ5, (ἣν εὐογέμυοί , πὸ ΓΕ 6}. 

σ-Τιάθ͵]Δη, εὐογέδ Παϊέθη, αἀπυογ- 
ἐγαιίθη, (ὐἰανδοη, (οϑη θη, σίαιι- 
θην. δ΄. υὐϑλέου εὐγεέθη. 

1005 
σ8-Ἰὰ05, υυογέμυοϊ, κογίδαν. 
σαα!- 05, ᾿σοην. (Αγο22. {701.}. 
Ἰαθὸ, τὺ. Δυ. 1696. 
Ὀγόίμτὰ (-π- 1 71. 4, 9) ---Ἰαθὸ, εὐ. Λυ. 

Βυιαογίτοθε. 
Ιαθδη (Τὰ θάϊ 48), ποξθτι. 
Ἰαθάϊηβ, εὐ. ((. Ηογηνοισ. 

Ἰάπ͵δη (ἀπ), σἰακδθη, (Εἰ, 9, 89). 
δ8-]άπ ) 4, τι. .7). (απο. 4446.}, ηι. ἅὰ, 

ἴῃ, σίαινδοη, απυθΥ Υ ατέθγι. 
σϑ]άπ ] πά5, σίαεδῖρ : 1610}] σὉ]., δἰοῖη- 

σίακδῖρ. 
ὉΠ-ρα]ά]Δη 5, εὐυσ ἀτιδὲρ. 

σ8-Ἰδυθοίηβ, εὐ. ,{. αἸαιθε. 
Ὁπ-ρ δ] οἴη, τὐ. ({. {ησζαικιδε. 
σ8-ἸΔ οί (-οἷρβ), σίάπδὶσ (ΤΊ. 

516): 
Ὁ5-Ἰάπ Δ, τι. 1)... οΥϊαιθοη, ατἰγίγα- 

σθη, δογοίθη. [τυαο]ι(θΉ. 
1πἃ 8 (Ἰάπέῃ, Ἰπάστμη, Ἰα 48 η5), αὐ 
Ἰάπ!ῃ5, τι. {({. σϑιυαοῆ θη, ὀγιυαςσἢ [θΉ. 
Ἰαρρδ-Ἰάυ 5, τι. ({. “ώηρίϊηρ. 
[γἃ-Ἰάσίῃ5 (τοσοῦτος), (οΐοϊιϑν : 5υἃ- 

Ἰάαϊη5 [νὸ, ὅσος. Κοί. [ν 8 16 15. 

᾿ Ὠνδ-Ἰάθ.Π5 (πο σος), υυἱθ στο, ιυοἰοῆθγ. 
Ῥοΐὶ. Ὀνδ] 5, Ἀν }] 6 18. 

[ταδ--ἰάσίῃ5 (ἴσος), σϊοϊομανίγ, σίοῖοῖν 
σγοίδ. Καί. ἸΌΠ 816 1Κ5. 

Ιάα ἃ 8, -ἱ, τ. Δ. Οογίαϊέ, Απδζλολ. 
1ὰ ἀϊ, -Ἶα, εὐ. ((. «Φἰζεέ. 
σα-Παρ: { 
σα-Ἰαρὰ: { ΩΣ 

Ιἰὰρ ἃ, υὐ. {{- ΕΠ6. 8. Ἰίαραη, 2. 
Ιἰαραίθ ἢ 5, υδγθἼοίϊοθιέ. 8. Ἰἴαρδη, 2. 
1ἴὰ σα πὶ (Ἰάὰρ [Πάπἢ} 5], Ἰαραπι, ᾿πρ 88), 

γι. Α4., ἰἄσθιην, δοίϊσθτι. 
τη -Ἰπρᾶπᾶβ, ηἱοῆέ ἰἀσοπα (οἶηθ Τ1Αϊσθ), 

τυα Παίς. 
σα-Ἰὰρ, ΛΑ ὦ. ]μπισ, Τγωσ; Τυισϑιϊα, 

Οδισοηδιϊα, Αὐρσοίε: 
σαϊαρ ἰάπ)απ, ἐγ θη. 
σα! αρα-δραύ[ύ]α5, ηι. (ἡ. γαϊ ο ον 

«ρογιεοί. 

(1 

σΆ Παρ - θυ πδυ, τι. ({. Καῖ (ολον Βυμᾶον. 
Βα] αρὰ- ΟΠ 5, τὰ. ((. χαΐμοθον ΟΠ ῖ- 

{ἀι8. 
ΘΑ] αρα-οαῦῃ, γαϊμοῖιον Οἰοτέ. 
σαϊαραρααὸ [ΚΑ] Κἰ πα 5, 

αἱοη 1. 
δα]! πρα-ργύξούαβ, τι. ((. χαϊοῆον Ῥγο- 

ρῆἢθέ. 
Ἰϊαρη (5 7),. 1τσ6. 
Ππρηδ-ναύγαδ, ζσηοΥ (0). [}}6ί. 
Ἰαρπα-Ργαύοὐιβ, τι. (ἐ. γαϊ (Οἤθν ῬΥο 
Παρὰ, ην. υ. Ταϊορηθγ. 

Ἰάπρῃ5, ὑθ 7] ἠιϊθΉ : 
ἃ πΠδ-Ἰάσπρη5, νον οΥσθΉ. 

. 8διηδ-] πρη ἃ, ὑϑγ ϑοΥ σΘΉ. 
δη8-Ἰάπρηοὶ, τυ. Κιυ. ῬοΥ δου σΘΉ]Πο1. 

Ἰάπρη͵δη, τ. ἢ ὁ], ἴδηι, ἰθυνση θην. 
σ8-]άπρη͵δη, [ἸΚ, ὑδΥ 6 ΐθηι, υϑΥ δον  ΘΉ,, 

υϑΥϑογσθη, {δΐη. 
11πρ' ἃ π (Ἰπράϊά44), ποϊγαΐδοη, θη, Ἡοὶὺ 

(ατιοῇ, δἴγθη, αν) πιοϊηιθη ̓  ἔην, Ῥ ΔΙ. 

νυϑγἠοῖγαΐξῃοί ιὐόγάση, θη ἥαηπη 
Ἡ 6 ἢ ηγθΉ). 

ἘΠ-Ἰπιρά! ἢ 5, τιυθν  οὐγ αὐ θέ. 

δ58-ΠἸπρᾶπῃ, οἵην οὶ πϑἤηιθη, πον αἰ θη. 
Ἰαρσα, εὐ. ((. Πούναΐ, ΕΠΘ.: Ἰϊασότα ἰδ ξδ, 

νογ Ποϊγαϊοί. 
Πτὰρπ, Ζ7ῖσο. 5. Ἰϊαρδη. 
᾿ϊαρπδ-ν δύνα, ζασηπεγί οἢ. 4. 

᾿αρδῃ. 
ΙἸὰ ρ π͵ ἃ, τυ. υ. Ταισηόν. 5. Ἰαρδη. 
11} ἃ ἃ οἱ, εὐ. (ιυ. Π1οΠέ, Κἰαγπεῖέ, ΕΥ- 

ἰφιυς έτη. ὅ΄. Ἰἰαῃδη. 
Ια ἃ ἀ 61} 5, λοῖΐ. 8. ᾿υΠ8πη. 
11 πὰ ἢ ἃ ἢ (Ἰάμἢ, Ἰαύματ, δύ 85), ἰδιιο}ι- 

ἐθΉ. 

ἸὰΠ δίῃ ((΄. ᾿ἰ0Π8 415), Δ (. Πο]ι. 
ἸαΠδ αὶ, τυ. ἰαγ]οῖέ, ΕΥἰδιιο έν. 

᾿ΠἸὰΠ δ οῖπ5, ἐθιο έοηαι,, Ποἰΐ. 
Πα Πΐ5, τε έ. 

1 74, ἐδυνο , ἐθγ.. 
σϑ-ἸΠὐΐδη, τι. 44... οΥἰθενο έθη,, ατ’ 8 

1επέ δυίησοη, οὔοηπϑαν πιαοἤθη. 
(Γοὶ. ρα-Ἰαἰνμ δη, σα-[νἱΚαπίῃ- 
Ἶ81η.}) 

1π- Πα 8, ἢν. Α44., οΥγἰδιομέθη. 
Ιδύῃ5: τη ᾿ 
Ἰαύμπιαπὶ (-ὁ 1}, τὖὉ. ,{. ᾿φιοπέοηαθὲ 

Τδιον, Ἡγοίἑον οινομέοη, ΒίϊέΣ. 
Ἰαύπδίαη, ἐδιιο ιέθη,, δίτέζθη. 

Σὰ} ὑ} ἃ π, ἰδιοϊμέοη. (5. αΠδπ. 
Π1ὰκδ8π: Λ ἸυΚδη. 
11ὰ [ἃ πὶ (Ἰάα5, Ιαἴπτη, ΤαΓ85}, υδΥ θυ θη, 
ἔτ8.- Πα. ηι. 10., υογίζογοη : ἔτ] α [Δ 8, 

υογἰογ θη. 

(ὐδέζον- 
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ἔγα-᾿αβηδη, υδγϊογϑη, τυσγάφθη, υϑγϊογ θη 
σεβολι. 

ἔγα- "αι [{5, εὐ. ({. ον (, Ἰγογαἀθνϑ θη. 
Ἰάμβ, ἰο8, ἰθ6γΥ, τϊοῃέϊ, γγωοἠεϊοϑ: ναΐτ- 

{μ8ῃ., νἱίδη. 

νἱἐὐ 415 Ἰαύι5, σομείξίοϑ. 
νἱεὐ 44-Ἰάπ5, σε οέςίοϑ. 
Δκταπδ-Ἰάπβ, γγμολίΐοβ, πη μο θα. 
δηα1-Ἰάμπ5, θη αἶος. 

συαδ-Ἰάμ5, σοέζίοϑ. 
Ἰάπ5- παπᾶ, -Ἶα, ηὐὴέ ἰΦΘΥΘΊν ΣΠΑὺς Ἀδῃ 
Ἰάπ5- Κυιῆτϑ, ἰσοόγο, βαιοῖθδ, ᾿ϊῖο ἢ έΘΥΊ.- 

Ἰάπι 5 Κυ Το], 
7αἤοη. 

Ἰάυ[ἃ-ναύτα5, ἔοοίε ὙγοΥέθ πιαοΠῃθηα, 
ειγυγυϊλές γϑαον. 

Ἰάα ἀν δύνα 6], οὖ. {{. τυηγυϊδέσο [ἰ666, (Τ6- 

οπιυὰές. 
Ἰάπβαῃ, ἰδίθη, ογ ἰδ θη, ατοζίδ θην, Ζιν 

γυΐοῖίθ τιασΐθη, υδϑγοὶέοίγι, [16 ἢ, ὃ6- 

φζαλμίοη ἰα βθγι, οἴη ον ἀΘΥΏ. 
σ8-Ἰάπβ᾽αη, ηι. «4. (ι.. 81), ἐοξηνασἤθη, 

ἰοβίαξοη, δε γείθη, ογ ἰδίου, δομἃ- 

ἔθη;  οΥΘΥΎι. 

ἀ5-]άπιδ᾽ απ, τι. «4.. ογϊδ θη, ἰοϑυθῖ (βθη, 
ογἰοαΐφογ., δ εἰθα ρθη. 

Ὁ5-]Δα ΓΘ] η5, τὺ. ({. Ευ ἰδ νη. 
11α ὁ ἃ, πηι. ιυ. Ηφιομίον. «δ. ἃ. 7. 
1ἰὰὺ ὑ 4 πη (Ἰάπύ, Ταύατμῃ, ᾿αὐϑ5), ᾿διοἠοίτ, 

ἐγίύσοη. Κσί. Ἰἰΐδτι. 
᾿ϊπύβ, Ππαύα, ἠσωοπίογί (οἢ,, ὀείγεσογῖ οἢ, 

ἩϑιομίοΥ. 
ἀη-]αὐ5, οἶγιθ Τ γι, οὗπθ αἰ οἴ, αὐ. 

γἱοβίϊρ. 
Ἰμαΐοὶ, εὐ. (υ. Πφιιοιοίοὶ, Υ Υ [ἐοἰζονης : 

τ5 Π πέρ ἐάϊ Κη] ΒΚ... Λίοῖι υϑῦ- 
οίζογι. 

Ἰαΐδη, δοέγισοη., ἐατι (ΟΠ θη. 
Ἰαϊξὸπά5, ἀὁν ΒοίγιΘΥ. 
π5- αἰ, τι. «4., δοίγιίσοη, υϑν 7 θη, 

Ἴγγ6 ἰοτέδη. 
Ια οἱ, τὖ. μὺ. ΠοιιοΠιοίοῖ. δ΄ ἃ. ν. ᾿αΐδη. 
᾿σπατὰ, Α (. 116. 
ἃυϊ-ἸἸαὺ ἢ τθ. ἀνα, Φαηῖ, απαάεο. 
ἃνὶ- πάη, ἀαηπίθη, ἰοὔθη,, ργ δῖ θη. 

Πα Παγοὶβ, τὐ. {({. ΘαηοΥ. 
Τα πμῦη, μη θν. 

ἐπ ΕΘῚ1 ἂν ηἱ (Ϊ, 5: ἄν ὃν 

᾿Ιϊαύπὸπ, μἔηγοη. ὃ. ᾿ἰαίῃ. 
Ιὸ ἴδ, ηι. Λυ.  αομο Παπά. 
{1285 1θ πη, Ολγυγεῖγε : Ἰόΐδλτα [Δ πη, οὐγ- 

7οϊσοη. 
1ὃ5 (4 7ἴη. 2, 2), Πιιῆο 5. 5. αἴθ ΔΉ. 
Τὰ Ὁ ἀἄϊπ5, τ΄ὉᾺΞ. (ξ. Ηοξηιηφ. 85. ἰάθη. 
Ια 8π, λοξόν: (. Ἰϊαθδη. 

ιὉ. κυ. ΝΝιἀοβέθγ θέ, 

Ἰπιΐῶ --- πηϑρ' δὴ, 

ΤΡ 7. ΟἿ: ᾿ 
10 0]8-1οἱ οὶ, τυ. μὺ. Οσἰγεκιιαθ, Ζωινδονοῖ. 
Ια, τ΄. (υ. Πῖοῦθ. 8. Ἰἰαθδῃ. 
58 -ΤὉ "5, τυογέμυοίί. (δ. αθδη. 

15 41,1 ἃ} 8, ιν. {{. ΟΠ οἢ. 

Ιὰ ἀπ πὶ: ΛΚ πάλη. 
Ἰαΐύα5, ηι. (7. 177. 
Τὰ σὰ πα, τὐῖγ ἰοσθη : (( Ἰϊαρδη. 
ἀ5-1ὰΚ, Οεβηωησ. (5. Ἰακδη. 

1 Καὶ ἃ π (Ἰάπκ, Ιακυτη, ᾿Κ8η5), μο ϊο Β6Ή. 
σ8-Ἰα Κη, ηι. 4., (οπίο δον, Ζι οι ϊο - 

86η,, απ [οἰ (5 νυ, εὐ απ ΘΉ.. 

σα] αΚπδῃ., συδγ(ο7ίο 6γν τυϑγάθη, Ποῦ 

ψομἰο βθη. 
Ὁ|5-]α]ταη, πηι. Α., αν ομίλοίδοη,, ὃ- 

θην, θηέὀίδιίδθη, πογατδφίθμθη (ἀα8 
Θοΐιυ ον"). 

π5]α Κηδη, σοῦβγιοέ υυϑτάθγ, Ποἢ, ὃ βγιθηι. 
α5-1αΚ(5 7), Οοβηνωη. 
Ὁ5-ἸΚὴ5 (-8η5 7 -ἃπ68 7), θυ ολίο θη, 

οἤἔεη. 
Ια Κῶτπς, (᾿ ((. Πϑιολέθ. 
ΙυκΚαγπδ- Πα, μι. (υ. Πιοιμοέογ. 
ΙὉΚαπ5: Λ Κη. 
πὰ ΠῚ πὶ πη: (.. ἰπη8η. 
1ὰ 5 πὶ: (( ᾿᾿α!8η. 
ΙαΓἐδπ: φοίμ θη. 5. Τα[[ὰ8. 
ἔγα -ἸαΓὉ8. τ. ({. γογίω{έ .5. ἰα[απι. 

Ια Γπ5., πηι. {{.- [χι{{, Οοἰὰ θη, Ῥογίαη- 
σόη: ὰ5 Ἰαἴζαπα, τοδέ [μι {, σόγηθ, γγθῖ- 
εὐἱζἰσ. 

ἀπ-Ἰαβύμϑ, τυ. (ἡ. Ῥεγζο [Ὁ : απ]ϊαίξάα ναΐτ- 
ὑμδῃ, ἐδεγανὶ (βῖσ ἐυϑΥά θη. 

ΤἸα[ἐὰ- [ὩΠη5, ὁγ }6}ηη)έ. 

ἸαΓὅη, φοίὰ Γέθηι, δϑοθ]γ) θην. 
αδ-ἰα[η, δείγάσον (ΠΕ. ὅ, θ): εὐολὶ 
Π. υδ!αίδη. 

Ιαῤὸπ, δοίνσοη. 5. Ἰϊαύδη. 

Ν. 

τὴ ἃ, 55 πιασ- 5. ὅ. ἢ 
τι ἃ σ' ἃπ (πιὰρ', τηδῃύδ, τη 5}, πιοῦν, 

υϑγηιῦσονι, ᾿δηηθη : τα γϑίν μη, 68 
ἐ[ἐ πιδοίϊο!ι. 

σα-τηᾶρδῃ, υεγηιῦσ τι, οἰ έθοι. 
τηδύβ, πισσίϊο ἢ. τὰ. υἱδῃ, γῦρο, (οὶ 

(ρα γυϊ ς}}}. 
πηϑῃ δ, τῦ. ({. Μαολι, Ὑογηιῦσόθη, γα, 

1μαϊ, Ῥϑιωνάον. 
πη-ταδῃΐβ, τὐ. ((. ΟΠπηηιαοῖί, ϑοπιυᾶοῆε. 
Διηδ-τηδῃύβ, σειυαϊεἐαξιφοθ Παρπαοίη, 

αδιυαϊμας, Οφιυαϊέ, ἰὐοδογηνωίῃ, 

Ἐγουοὶ, Θο!ηηαοῖ.. 
δΔηδιηδ αι, τι. «44. (διυαίέ, ἰὐηγοοῆί, 
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ἐΐιωι, δοιοιἀΐχεηι, εὐ ογηνφ ὃ6- 
μαπαοίρι. 

μι ὐδῖρβ, ἡ οἸιἔῖῳ, {αν (τα. υἱΓᾺ, ὑ 60 - 
γιὄφοη), πιὸ ίοῖι. 
π- δ ἐοὶρβ, οληηι δ έϊρ, [εἸυκο}), τετυ- 

γηδοίϊο ἢ, (αηπι. νυἱΐαπι, τιηιδ οἰδεῖ 
εϊη). 

τηᾶρτβ, ἢι. ({. Κῆαδε. 
ἐπὶπα-ταᾶραβ, 7) εηοῦ, ἰρμθοϊιέ. οί. (Ὠϊα5, 

[ΚΑ] κ5, Δηαρδίϑ. 

τηϑρα]ἃ, ἢν. βιυ. μα δίφτοι. 

τηϑραύῃβ. εὐ. (ἡ. ασά, ωησ ναι. 
πηδραύπϑὶ, εὐ. μι. “Ζιισγεαμβεμα γέ. 

μηνὶ ((΄. πιάπ]ὺ5). εὐ. ((. Μααοἤθρι. 
μηδ Υ]]ὺ, εὐ. (υ. ὰσαἰοίη. 

πιδρΒ, 2). νι. Εἰάαηι, Ἡονιυαηάέεν. 
τηάϊξ, τηάϊζϑι, τηάϊ 5; Αὶ ἀ. 7. 

τὴ δύ θὶ, τὖῦῇ. μἔυ. “Ζωηογιραιοθαέ. 
5. ὦ Ἃ 

τ ἃ σ' ἃ ἢ 5. τὖ. {{. “μηρσήγαι. δ. τᾶ ρϑῃ. 
ΤῚ ἀΡα}8, γι. [ιυ. Καναέοτη. «5. ἃ. 7. 
τᾶ ρα; ἢ... (έ. μαδθ. (δ. τηλρϑῃ. 

πὲ Δ ῸΠ ἃ. 1. ᾿π8Π 6], ᾿Π8 5. 
τ ἃ ἢ 8 
τ ἃ ὐθὶρ5, πιοθέϊῳ, τισί. 5. ταδ- 

981. 
τη Δ 7 8π: (( τηᾶρϑῃ. 
πὶ ἃ ἢ ὁ 5, πιδσίϊοῆ. ! 5 
τι ἢ ὑπ, ιὖ. ({. Ταολι. ἐ- Ὁ πιλβθπ; 
Τ᾿ 41 8 61π|ϑ8. τὖὉὶ (ὦ. ΑΛ. ἃ. αὶ 
πῇ ἀ 1 4} 8π, θπέμεοἰίθη. δ΄. ἃ. 7. νηάϊάϑ. 
τη 14 5: 
μβαν αὐ ὐᾶ ΟΥ̓ ΒΉ, Με θρς συογζγιρροίέ. 
πηάϊά]δῃ., θη (οἐΐθγ,, νεΥ ἀϊ {6 ]ι6Ήι. 
ἰῃ-τηὰ! Ἴδη ., γι. 4., οηἐ[ἐοἰέθη, νϑγιυαη- 

αοίη. 
Ἰημηάϊ 615, εὐ. ({. ενιυαηπαζιηρ, Κγ- 

ηνὸ Γοηρ, «Αδιυθοῖ ον, Εν Γαΐ) 
1δ,φοία. (ρί. ἀπιἀα]άπῃ!.) 

πδίμΓὑπ5, ηι. (. Μ|ὶβ. Τί. [ταϑυηδ. 
τὴ ἀ 11] (5), Μαϊῖ, Εἰδοίοη, ἐμοί. 
πῇ ὦ 1 τῇ ἃ 1: ΚΑ πιάϊξδῃ. 
τ ἃ {τὰ ὃ τ π ἃ (μεμβράγα), ηι. [{. Ῥόν- 

φαπιθηΐ. 
τι ἀϊπα 5: ἴῃ 
αὐ-τηάϊπα5, αὐφοηιαέίοί, ογηνζα δέ, πασἢ- 

ἰα(βοηα (Οἴ. τ, 9)1} ΚΓοί. Με. 6 802 

5δ-τ ἀϊη ἀπ 5, τὖ) {{. Ο΄ϑηιοΐη- 
μοπμαγί. δ΄. σα-τηάϊῃβ. 

σῷ τῇ ἀϊπ οὶ, τὖὉ. (ὺυ. Οδηιοΐη ολαζέ. 
,5. ραγηάϊ 8. 

δ᾽ ἃ - τῷ ἀ ἰ π͵ 8, πηι. βιυ. 1]ιοΥζγι6 Πηιθγ. 5. 
δϑτηάϊῃ5. 

5 ἃ - τὰ ἀΐ η} 8. ἢ, φθηιθίη ῃναοἤιόιι, πυϊΐ- 
ἐμφίΐοη,, 1]7ιοὴΐ μαθϑη. δ. ρ'ἃ- ταάλῃβ. 

--ἕ ᾿χ8]8ῃ. 719 

σ᾽ ἃ - τὰ ἅ 1 5 (βϑιη-ἀϊη5 7), τη. .1)., σϑηιθῖηι, 
φογιθίγβαν, σοηιθίη (οι ζεἰο]., {Ποῖ}. 
μαγεφ : ραγαάϊηδηδ, Ὀτῖρραῃ (συγκοι- 
γωγεῖγ): 42) τερηγϑῖγι, φΘηϊθῆγι, 

ϑαπηάϊηθὶ, εὖ. μι. Οἰϑηνοΐη μαζί, ΤΠ οὶέ- 
παΐηηο, Με οὶζινης. 

σατηάϊπα πί5, εὐ. ({. Οδηποῖη (οα  , 1 Ποῖ - 
παΐδηιθ. 

σϑμηάϊηςῃβ, ιὖὐ. ({. ΟἸϑηϊοῖναο. 
σϑ-τηάϊ 7], Λιυ. την. 1 ιδὲζη ον : νἱΐδῃ. 
σϑ-τηάϊ Δ 7). ηι. .4.. σθηιθῖη λας γι, 

φιϊέἐμοίίοη, Τμϑὶΐ αϑϑη, ; σφοηιοῖν ηνα- 
οἴη, υϑγιηγοδινυῖσοη, δε μαοίτι. 

σδ-ρηάϊη͵η, ηι. «4... σοηιθῖγηι ἡλοο ) 6. 
ὀογιαοίη, δγ]ιο ἐς φηι. 

σϑδ-πηάϊην 5, τὖ. ((. Ο'ηιθῖηαθ. 
τηάϊ 5. 

πὶ ὦ ἰ5 (μᾶλλον), φιθἼν", υἱοζηιθ]»" : τη άϊβ 
ἐμιϑυησηδ, ηι6}}" αἷ8 α165 (Τίς. ἴ, 36); 
πηάϊβ γα απ, ὑπερφρογεῖν, ΒΙάμπ5 
τηάϊβ, ἢ]ὰ πιάϊΐβ, πηάϊβ Ε]ὰ, σἱδίηιοἢν. 

ὑπ8π8.- πηάϊ5 τὐθλίογ. Μη γογί, πο ο}} : πὶ 
ἐπαπδηγάϊβ, μΐσθξ μιθ: ὰ ἐμδπᾶ- 
τη ]85. 

τηάϊΖα, τὖ. τηάϊζοὶ, σγὸ (Β6Υ, δἴγ ὩΔ6 ] 6768 
 τιααϊσὸ, πιθῃν. 

τηάϊὑ5, ἀν γϑὶο] [[6, συγ (5έ6; ἀν ΟὙο 99: 
᾿ [4 τηάϊ8, σα), ἐθγ" ΗοΠοργὶοοΥ. 
τά! [, ηιθῖ (ἑ, ατὶ "Ποῖ (θην, αὐτὰ 8 ΠΕΣ 
μδο ἢ [ἐ6Ή8. 

πῃ ἀϊ (Ὁ: 
ἘΠΌΡ ΘΙ βιό. 5. 
μι ἀ1: (. α. ἡ. ταάϊίδη. 
τῇ ἀϊύ 8 (τηάϊπηάϊ0), τ. .4., (οϊηιο θη, 

ματθη, αὖ ανυθη. 
αἵ-τηάϊίαπι, πηι. «4.. αδηανόη: Ἠάθθ (ἢ, 

οηπέδατυρέδη. 
Ὀἱ-πηάϊθαμ, 21. «4... δο(οϊιοίά θη, [οἶ, δ6- 

επηοίάοη ἰα βθη.: ἀπὈϊτηάϊθα 8, τὐγ- 
δο.ομοϊέξθη. 

Ὀϊ-πιάϊυ, Λ΄ Λ' Βειοϊιηιοϊαειγ. 
πη- πλάϊ, Λ΄ ((. Νιέοπεδο οϊιθἀγθης, 

Γου πανί. 
ἀιϑ-τηάϊύδη,, ηι. «4... αδι(οϊωηιοίάθη,, ατι8- 

μαιτθη, ατϑΥϑὲ (βθη. Ζ6Υ [ἐδ ὙΎΘΉυ. 
σα-τηδιδηδ, τὉὉ΄.. μυ. Ζ6Υ[οΠηοὶ αι 

(Ρμὶ. 8, 4): ἀθ Ζον ομοέέθηο Ἱ 
τὰ ἀ 1 ὁ ἢ τῇ 5, πηι. ([- (ΠΡ ογα) Ο'ο[εἠθηᾷ. 

Ιὴ 128: 
τη ἀϊΖ οἷ: 
τῇ ἀπ" Ζ: 
τη 818 π (τὸ; τηα]ατη, τη8]8}5}, ἡιαδίθηι. 
τηδ]ὸ, τῦ. (ν. Μοέέα. 
τη] τη, τὐ. (υ. Μᾶαΐνι, ϑαπά. 
τα] γ)ϑ, Ζϑυηνοζη θη. 

5. ρἂ- 

Υ  τιάϊ5. 
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τηϑ] απ, (οΠηιοί θη. 
τηι]48,, τὐ. ({. Θέαιδ. 8. ἃ. 
τη 8}Κ8 ὅ 

τὴ ἃ. 1 πὶ ἃ, η1. (ιυ. ἤαΐηι, ϑαπα. ,΄. τηϑῖδι. 
τι 8], τὉ΄. (υ. Μοΐξέθ. ,5. τηλ]δῃ. 
τη ἃ} [Κ 5. δοίμογέ 5 φσίοίυον [Ἰο]ιεϊρ 5 
ὉΠ - {1 Π18}{1|ῷ,. τὐιδομονηθη, υογοὶϊὶ (4 
7 χε. 9, Δ). 

τὴ ἃ} 6.6118; εὖ. 97. ((, α. 7. 
Ὡ ἃ} 01 ἃ ἃ, (ομηιθίζοη, αἩ ὃ [θΉι. 
Θ-τηδ] ύθ! 8, τὐ. Λ΄. Αι ζδ (νης. 

τη Δ Ιγ 7 81, 98-, Ζογηιοϊηιθη. ,5. τι] 8. 
τὴ ἃ 7} 8 Π: 

τη ἃ ΠΡ) 8η: 

τῇ ἃ ΠῚ Πὶ ὃ , εὐ. ιυ. Εἰ οὶ [οἢ.. 
τὴ δ᾿ πιὸ πη δ. τ᾽. ἥν. Μαριπιοη, [οῖοῖ- 

ἐπι. «8', [Πα τ [Ἢ 5. 
ὈΪ-τηδιηη͵δῃ : ( α. 7. 
Ὀ1-τηδιηιρ᾽ 8, υὉΥ Προίέθη,, υοΥ δ θη. 

τὰ Δ Π: {(.. τηΐη8ῃ. 
τη ἃ ἢ: (᾿ τηϑηΠἃ. 
σᾶ-ταδῃ, ((. (ἡ. Μϊέηιθη ἢ. 5. ταδηηδ. 
᾿ϑηδραάπύἢ 5, τὐ. (ἡ. ομγο, Εὰζ16, 

5. τη Δ} ἃ. 
ιπᾶπδρθὶ,. ἤυ. όσα. 5. τηϑημᾶ. 
τη ἃ ἢ ἃ 5 ἃ π, υδγηϊθἤγ θη. 5. τηϑηπηᾶ. 
τὰ δ ἃ π 8, ἴῃ θησο [δῖγν. δ. τηϑ πη. 
τὴ ἃ ἢ ἃ 5 5. υἱδί, πιαγ σίας. 5. ταδ μηδ. 
τ ἃ ἢ ἃ - τῇ ἃ Ὁ γα] ἃ, τι. ἕν. ΜόγαοΥ. 

1. τπιδημᾶ, τ. τηϑύγ ΠΥ. 
Τὴ ἃ ἢ ἃ -Τἰρ ον 5: ('ὶ ΤΠΔΠΠη8, τ. Υ]ΡΟΎΞ. 
τη ἃ ἢ ἃ - [ὃ 5, εὖ. ({. Ῥεῖ. (δ. τηδπη 

4. [λδῃ. 
ΙΔ Δα], ( Λ. ΘΟοΠαϊέ. 5. τηδηπηᾶ. 
τι δ 1 οἰ κα: ηι. (υ. «Βιἰά. (8. τηδηπᾶ, εἰ. 

ἸρΊκϑη. 
τὴ ΠΠ: Λ' Π]ΔΠΠηδ. 
τι ἃ ἢ ἢ 8, πηδη ((΄. τη8η5, .7). τηδηῃ, 772. 

ΤΊ 5, ΤΠ] ΠΠ ὃ, τ] Δ 811). 21. (τυ. Μαγνν, 
Μδη ΟΝ : ταδηηδ, Πὶ, Ὡἰΐ τηληηδ, .Ν}76- 
για. 

τΤηΔΏΠ8- πη, 7] δηλαπα : Ὡϊ.. «. ΙΝΙθηνανια. 
Δ]Δ-τηδη5, 772.. ἀας θη [οΠϑησ ὁ (ο]ἰ6ο}ι, 

αὐ Μοη[ο]]οὶέ (811 ταδ πη δ). 
Τα Δ 1 {Ππὸ ἀὰ5 ,͵ τι. (ιυ. 5) (ἱ. Μδη ο]ο}ι- 

ζοὶέ, ηιθη (οἰ ο ἢ) Το θη, θη ΓΟ] Πολέ. 
ΤΑΔΠὨΪΠκ5, ηιθη (ο]ι το ἢ. 

σα-ταδῃ, ( (. 1) ἀδγ Μτϊέοη οῖ,, 66- 
ποίεο. (Κοὶ. σἂ-ΠΚαὶκὶ, ἐπὸν!5.) 2) 
αἰϑηινοῖη πα (4 Ο΄ 18, 18)} 

τη8-]οἶκα., εὐ. μὺ. διία. 
ταϑη8}}} (Ῥτηδη]αα] 7), ΛΑ (ἡ. πιθη (οἰ ὶς ἢ,6 

αομαῖέ (ΡΜΐρ. 2, 8). 
τηδηδ-τη ύγ ἢ υ7]8,,. ηι. (υυ. Πἤδγάον. 
τ -ἸΤηΔ Π8.- Τρ οῪ5, υὐἱϊὰ (ἃ 7. 8, 8). 

1 τὰϑρἾδῃ 

τ δῦ Κα Ὁ. 

τη] πιῶ ---- Τ]8 7 ΖἼδη. 

πηϑη8.- [ὁ 5, τυ. ({. αἷθ θη οΠοὶέ, Ἡοῖέ. 
Κυΐ. ξαάτῃναβ. 

ΤΏ η8 95, ΠΩ ΠΟΥ, υἱοῖ : τηϑη δ Ρ1Ζϑ. 
ἴγα τιδηδρβ (τοσοῦτος), (Ὁ υἱοῖ. 
νῷ τπιᾶπᾶρϑ ([ν8) [γὸ (ὅσος), (Ὁ υἱοῖ 

αἰ8. 
᾿νάϊνα τηδηδρϑ (ὅσος), ευἱό υἱοῖ. 
᾿νδπ τηδηᾶρβ, πόσος. 
τηϑηδρὶΖὸ (Π8}08}} : νδίσίμδη ἴῃ τηδηδ- 

οἰχὸ ὑπάᾳ, εὐὴν ηλθ ἢν αἰ. 
τηϑηδρ'θὶ, ἐὐ. Κιυ. Μοησο, Κοϊᾷ. 
τηδηδρ  α0}5, εὐ. ({. Μθησο, [7οδ ον  οΐν (5. 
τη η δ ο,8), Ὧι. «4., υϑγηλθ 6. 

ΠΔΠΔΘΉΔ.. 7) ἤθηιφο (θῖγν, γϑὶο ζίοῖ, 
νογπαπάίθη, (οΐη, ἐἰδον  εὶ Γν [οΐηι. 

Ὁ5-ἸηΘ Δ ΡΉ8η (πηι. 4), ἐπ ἐπ 16 (θη, 
Μοἢ, γοϊολίϊο!, χϑῖρ θη. 

γι δῆ 8ἃ, “Πεηαρηα. 

πὰ η ηϊ{Κὸ ἀπ 5, τι. ({. Φη (οἰλοΠ οτέ. 
5. τη Π ἃ. 

τη δ 1 {Κ5.. ηιϑη οἠἰοἢ. (5. τηδηηᾶ. 
τη ἃ. ἢ 5, “οη οθθη. 8. ταϑηηϑ. 
τα α γὶ (3): Λὶ Τηδηγσι5. 
μϑηνιύμδ, τὐὉ. Λιυ. Βογοϊέ μα. δ. 
μι ἃ ἢ 7 8 π, δεγοῖίθη. (5. ἃ. 7. 

τ ἃ ΠΥ ἃ 5 ((΄. πηδην715, «4. τηϑηγα), δογοῖί, 
υογϑονοὶέθέ. ΄. ταϊηδη. 
ὉΠ- Δ Ήγτιδ, ον δογεϊέθέ. 
ταϑηγιθδ, δογοῖέ. 
ταϑηγμδ, εὖ. ((. Βογοἐ ομα , Ανζιυαηπά. 
την 781, ηϊ. 4... δογοίέθην, ἔνι. Βογ οἰ μα 

"θέζθη. Ζιν [ἰδομέθ πιασῆθη. Υοΐ. σα- 
[πἰ πῃ. 

σδ-τηϑηνΊϑη., δογοίέοηυ, δογοὶξ ηιασἤθη, 
ἦηι Ῥα[, χυυδογοὶέθέ υυϑγ θη. 

ἔαύγα- οΔυιδηνἼϑη, ηι. 4. νογδογοίέθηι. 
αύτα-τηϑην͵δη, ἢν. 4. υογδογοϊέθη. 

γῇ Δ ΥΘἱ, εὐ. (ιν. ΜθοΥ, 366: ἴαύγ τιϑγϑίῃ, 
αηὶ Παπᾶθ; ὈϊημάδΥ τηδγοὶπ, αὐ ὦ 8 
7θη οὐέῖγο ἔ77ογ. 

τ Δ Τ]- [ἄϊγ5, τι. ({. 566. 
τα ἃ γΐ- [ἄἀϊν5,, η.. (ἴ. δ. α. συ. 
ΠΙΔΙΚ ἃ, υὑ.. ((. Μαγῖο, ΟΥθη26. 
σϑ-ταδυκό( ), Ογοησηαοπδαγίηη (6. 

9 

η. ({. μαργαρίτης, 
Ῥεγῖο. 

τῇ ΤΟΥ͂Τ (ΤᾺ Ὶ ὑγ7), τι. (({. Βίμέζθιιο 
(σοί. Καϊοηα ον). 

Τὴ αν στὰ γ.. α οὖ: 
ΤΩ ΔΥΖΘΙπ 8, υὐ. ({. Δογσογηῖίβ. 5. ἄ. 7. 
1 8 Υ 27 ἃ ἢ, 7ι. 4., μἰμάθγη, ἀΥ̓ΦΘΥΉ. 

γαῖ. αἰγη)δῃ. 
98 .-ἸηΔγ 278, τι. Α4., ὥγφογη; ἕηι Ῥαί, 

«ἀπο 8 πϑἢηιθηι. 



τηϑὺ ---- ΠηδΥϑ. 

σ8-τηδυζοίηβ, τσ. (ἔ. Αφγσονηΐ(. 
αἴ- τη γΖ) 8 ἢ ἢ. .Δ΄., ΟΥ̓ ΘΥΉΝ. 
αἰπιδγζθίηβ, τῦ. ({. Δογρονηΐ 5, Βοίγιιρ. 

τηδγΖθίηβ, τὸ. ({. ΑοΥσογγῖ[8. 
ἔνα  ] ἃ- ΠΥ Ζθίη8, τὉ. (ἡ. Τα είς, 

Βεοιῃοτγιι. 
τ ἃ ὅ, ἠα 8. «δ. ταϊΐδπ. 
τὰ ἃ ὁ ἃ, πηι. (υ. Μακε, Ἡγινηι. 
τὰ ἃ ὑ Ἀ] (5), Δ. εάδ- ὠὐὐὰ γΥ [αηιηι- 

ἐμωησερίαξς, Μαγδί. 
[αύτα- ταδί}, Δ Λ. ϑρυδομογαηιέ,  Κογ- 

 έεμον αηιέ. 
ἑαύ γιέ} δἰβ, τὰ. ((. Ζαν [ρΥ  οῖ,, ϑρυθ- 

οἶον, ον ΠΟΥ. 
τηδ ] 78, δφεηεϊὶο}, γϑάθη. 
τ δ  ] οἰ η5, εὐ. ((. δξεηεϊλοῖθ Ποᾶθ. 

τ δ 1 61π5: 
τη 0] 615: 
τὴ 8, Ὁ 8118: 
τη ἃ ἱ - 8165, ηι. [{. δρδὶ{6- ἐν: 

[εἐα οῖιθ. 8. ταδίβ. 
τη ἃ 7 8η, (βγη. ,8. ἃ. ἢ. 
τῇ ἃ ᾧ 5 (772. τηδΐβὶβ)., τῦ. ({. ϑρδὲ(6 - ταδῦ 

σίθδη, ἡροῖμοη. γί. ταϊΐδῃ, εὐπα Ἰύδη. 
δῆ ξα-πιαῦβ, ἠὲ. (ξ. «ἀδοπαάνιαϊί, Ναολέ- 

Θ[βόη. 
υπαἀδύγηϊ-τηδύβ, πὶ. ({. υὰ ἢ ΠΔολ. 
τηδιϊ- θα] 05, τι. {{. δρθῖὶ(6-, Ποία οἦι. 
τηδύδ, 6 δον (απο υὐορ ΤΠ ΘΥΘΉ): ἀὰ 

πδῃῦ πηδίδῃ, σὺ ΝαοΪέ ἤροὶ(εη. 
σδ-τηδίδη, εἴδη, αλιί οϊέ Ἰμωἰέθηι. 

ταἰ - τη αὐΐαι τὰ. 1)... πυΐθ βεη, Ζωζαηα- 
ηιΘΉ6 [86Ὁ}. 

πάπα δεοῖΐμῃβ, ηι. ({. Εγὐϊημιθγιιο. 48. 
ἃ. 7, ταἀάυάδῃ. Κσί. τηυπδηῃ. 

τη ἄπ 4] ἃ π γι. «4., δὐηιμιοΐέθη, ΦΥ̓υ ΕΥ̓Ή.. 
σδ-τηάπα]δη πηι. «4., ογήθγη., δἴη (ον - 

7} ̓. 
τηάπἀοἰῃβ, ιτὖ. {{. Εγτγθγιη, «]γηνα]ι- 

γα. 
Βα-ταάπάοίῃε, 10. {{: Εὐθωιογιης. 

πιά] ὃ 5: (᾿ τιδῦὶ ἦη τηᾶρϑῃ. 
πῇ ἃ ἴι Υ Ρ' 1 Π 8 » ἤι. {{. Μογσόη: δ ταϑύγ- 

σίη, ἀὰ τηλύγρίπδ, στ ΟΥ̓ σ  Ή., ὨΙΟΥ͂ Ίυ. 
τιϑύτρ)8Πη, δ ΖΘΉ. 
σα-τηδύτγρ)δη πὶ. 44., αὐ γΖθν. 

τι τ π δ πῃ, (ογσθη, δοίον σέ {(ἐΐη. 
ταδιά γύπα, (( ((. Τογά. 
τηδη8-τηδύ γα, ηυ. μυ. Μδγαθν. 
τηϑύγ γ]ᾶπ τι. «4., πιογείθηι. ΥΩϑ ΠΏ 
τηϑύγ 7] 8165. 

τῃ ἃ τ ἢ 1] ἃ. τ΄ῇῦὉ΄. (υ. Μοόγαον. ) ἄτα, ὦ, 
τη άτυμ τ, 8, πιογάθηι. 
τη ἃ Υἱ, τὺ. (ί. Μαάδοδθη. 

τα ΥΪ] ὃ, εὐ. (ιν. Μαάσίδίμ. 

5. ταδί]. 

5. 
ἐ τωῦραι. 
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γη ὃ 5, ἦι. ({. ϊάαηι, Ῥογιυαπάέον. ,5. 
τηϑρ8ῃ. 

μη θῖῃ, αν ηιθίηθ. Α,, τηρίηβ. 
τη Θὶπ ἃ, α͵6 ηπιοίη6. ᾿ 

τ Θ᾽ ἃ, ἠϊθέγι67.. 5. ὦ. 7 
π Θ᾽ 5, Πιθίη Υ., ταθίηδ, ἡιθῆγθ, ταθὶῃ, 

αἀα8 ηιοΐγθ. ,3. τηΐβ, τηϊϊς, ἵκ. 
πι οἱ ὑπ 5 (9 Οἱ 1, 12): ̓' ταϊδδμῃ, 
τὴ ὃ Κ ἰδ, -ἰ, (0 ϑομιυεγί. Υάχῖ. Ἠδίτυβ. 

πὶ ὃ], ( ((. Ζοῖέ (5 ὑμδιημηδ, πηὸϊα., (οϊέ- 
ἄδιι; μι] σαθδύν 15), 723,15. ϑοϊνὶγε. 

αἴαγ-τηὰ]!, (. ((. {7 δϑγ (6]υ 171. 
πιὸ], (ομγοϑίδονι, αὐ 0] δἱδόηι. 
σϑ-τηδ] Ἴδη, (ομγθίδθῃ : ὑπαῦα σδιηδ]αῦ, 

αὐ Θομν)ιί. 
ἑαύνα- σδηηδ]] απ, νον θν (ΟΠ γϑὶ δ Ή.. 
ἴηηδ- 8 Πη8]78, δέγ (ογ οἰ θη. 

8η8-τηδ] 78, (υ γεῖδοη, αὐ (ον δ θθη. 
ταἴ- τη] 78, οὐνυίον 6 ἢν δἰ ότι. 
ταύτδ-τη] Ἴδη, σου ἤν Γ᾿ γοθίδεηι, ΟΥ̓ ΠΘΥ͂ 

αδηκαλίθη. [δϑη. 
αἴδτ- πιὸ!) τι. 4... δέιυαβ τὐλίον [Ὁ ἢγοῖ- 

πἴ-τηδ] απ, ὠηέον (εἠγϑίδεη (Νόωρ. ειά 
ΑγόΖΖ. ἴ»1.). 

τηδ]οῖπβ, τῦ. (ἡ. δοηῃγοίδιμισ, Θεἢνζέ. 
σ8-τηδ] ϑἰη8, εὐ. ({. ϑολν 7. 
τατ- τη] θη, τ. ({. ὕοδον (ο γέ, Απ7- 

μον. 
σἸ τ ἃ-τηδ] οἰηβ., τὖὐὉ. ((. «Αὐσαδόηυον- 

χοϊομηῖ 8, ϑομαΐσζις. 
τι ὃ 18, πηι. μυ. ααβ, ϑοπαβεί. 
τι ἃ] 6 ἴπ8. τ΄. {{: ΘΟΛΥΊ)ί. Ἶ 
τὰ ὃ] 7 8π, (ολνοίδθη. ' οι ς 
τὴ 611: ): ΤΠ6]: 
τ ἂπ 8, πηι. (υ. Μοηᾷ. 
τηδπόίῃβ, τι. ({. Μοραί. 

τὴ ὃτ 6], τ0. (0. 5. Τηῦτϑ- 
τη τ δἰ π 8, 0. ([. Ρυϑαϊρέ. (8. τηδυβ. 
Μόὸτι18, Μαμηοβηαηι (Νόαρ. ἴ7ε1.). 
τὰ τ ἃ, τὖ. ({- Κιωνάθ, Οογοθέ. 5. 

ΣΝ 
τ τ᾽ δπ, υϑγκιαϊσεη. 8. τηδυβ. 
τηῦτπϑη, νογιπαϊσέ εὐϑγάθτι. (5. ἃ. 7. 
τὴ ὃ 5, δοκαννί, εἰϊησοηαὶ, δονιλἠρηέ. 
γδὶ]α-τπῦτβ, τυοϊυατέοηα. 
γδ)]ω-τιδγϑῖ, ὐ. {τ0. 1, ογιώις. 
τηδτῖεπα, τ. ({. Κιριάο, ΟοΥιολιέ. 
Μὸη]α, τιν. μιν. Εἰσοιπανιο (Νόαρ. ὕν1.). 
τηδυ]δη ηϊ. «4., υϑγλιδ ἴσον, δοκανονέ ἡιῶ- 

σἤ θη: αἰναρροῖδη τηδη]δῃ. 
τηῤτ]δπᾶ5, Πογοία. 
Ὁ5-Ἰτηδη]δπ τι. 4., νϑγχιηαήσον, Κιμιαθ 

νογγοὶέθηι. 
πδιιότηδη, δοξωηηέ, αὐιϑοῦγοὶίθέ ὐθγ- 

ἄθη, αὐ ΟἩΘΉ.. 

40 
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γ118-τηδυδη ηι. Α4., 7γοῖῆθ Βοί(ομαζέ 
νεγλιαῖσοη,, (ας Ευαηροζζυν, υϑγ- 
ζιμναΐσοη. ργϑαϊρφθτι. 

γδ]8- τ δ) 8, ἰὰ [Π6ΥΉ.. 
τηδυθίηβ, τῦ. ({. εγμὰπαϊσωηρ, Ῥυοαϊσέ. 
γα ὶ]8- τηδγοίηβ, Ῥυϑαϊσί, 1, οδργοὶ[ι. 
γδ]δ-τηδυθίηβ, 1, (ΠΟΥ. 

τη ὃ 5, ((. {{. Βυγοίέ, Ταζοί, Τι οἶ, - 48] αἵ- 
τηδία,, οἰέογσγιῦο (6. 12, 1). γί. 
διπά5. 

τη δύ: 
τὴ δ ύπατῃ: 
ταὶ ἃ : Λ᾿ὶ ταὶ τ. 
ταὶ 47 ἃ, τη 15, τηἱαϊβ, ηυϊέξίθγ,, ηυϊέξθΉ Υ. 

Ῥοί. ταῖτῃ. 
τη] -[νοἰράϊπ5, εὐ. ({. Θὡπαωί. 
τηϊἀ]απ- σαγά5, τ. ({. Εγαξνοῖ δ. 
τηϊάατηδ, (-5), τὐ. ({. Τϊέ6. 
τηϊἀυπιῦπάᾶκ, Τεζον, Ἰγογην εἶθ. 

τα 78 -ἰνϑῖὶρ ἀϊῃ8, Ὁ. {1- 

ἊΝ 

ἱ . πΐδδῃ. 

ἹηΠ16}185: 
ταὶ ἀπ - 874 5, ηι. {{. 
1η1 ἃ τὴ 3. ωὖ- 77: 

τηϊἀ απ ὃ ΠΗ: 
τἀ . : 

ταὶ Κα, ποῖ. ,5΄. τηΐβ, τηϑὶπδ, τηθίη8, ἴκ. 

τ ΚΙ] ἃ, (6ἢγ. 
τα 11 άπ} 5, ὧὐ. ((. ΟὙδ (86. 
ταϊ Κι οἱ, τύ. μὺυ. ΟΥνδ 86. 

τη] 78. 

τα Καὶ 1} 8π, θγποδθη, ρΥϑῖ (θη. δ. ὦ. 7. 
τ Κι] πη 8 π, υϑγμογΥίοθε ιὐοῦ - 

αθη. 
τα Καὶ 15. σγοίβ, [αὐ αἴαγδ[[άπι τα Κ1]5, 

ἐϊδογγοίϑβ. 
ἘΠΔΥ ταϊκὶ}, ὠδόνογο 3. 
τα Κ|1- πα ὐ5, λοο πη ες. 
τη 11 408, (6 ἤν. 

τα κἰ] 6], τυ. ἕὖ. ΟΥνδ 86. 
τα Κ᾿ ἀα 5, εὖ. {{. Οτγδ (86. 
τα] Κ]]8η ηι. 4., ογἠθῦθη, ργοίμθηι, ζιϊ' 

στο ογζίαγθη. 
σ8-ταῖ Κι ]} πὶ τι. «4., σγο Β ἠιασἤ θη, 6γ}16- 

δόη, ργεῖ θη, υοϑν ΠΟΥ 6 ΠΘΉ.. 
τη ΚΊ]π8η, σγο  [οῖη, ἐυϑλέογν' ξοηϊηιθη. 

τ Καὶ] -(Β ἢ ὕ 5, λοοπηρεμφ. 85. ἄν. 
τα 11 ἃ 10} ἃ, τὺ. ((. Μ͵ίά6. 8. ἀ. 7. 
τα 1] ἃ (1) 5, ηνία. 
ὉΠ- 1145, οὔθ τα, ἰἰοδίοξ. 

ἔτ αὐ νδ- τ}}145, ἐοὀουοίϊ, ἰἱοὀνος ἢ. 
τα 1 Π8, τὐ. ({. Μηαο, πον σίϊοθος Εγϑαν- 

μεθην, ἐηγυῖψα 1166. Κοϊ. ἀυταδῃδίνίοὶ, 
Ὀ]ΘΙΔΠ ΘΙ τ. (' ιὐ. 

τα 1 πὰ ἃ, ηι. βιυ. Ἡοΐκο. 
ταὶ 10, (Ι .4. Ποιΐσ. [ἴη. 
ταϊ! ῦδη, Αγϊοσεαϊοη 6 ἐδυι, ϑοίάαΐ 

Α . 

Π]65 -  πηύίδη. 

τ] δ η δη5, Κγϊοσείθιέο. 
ταὶ Τὰ Κι; Ἡτοῆ. 
τὰ ἱ τῇ (2), οὶ (οἢ.. 
τὴ 1 ἢ ἃ ἢ (Ἰη81, ΤΩ] ΠΠΠῚ., ΤΠ 815) 9 ἡι6ὲ- 

θη, θη θη. 
δδ-ταϊημὶ, ΑΚ “. Οαοαάεπέμι, Ἐγϊηηθ- 

γ 
8ιη8-Ττηϊηα5, ιὖ. ({. ασφααηῖο, Ῥονηνυέϊενης. 
τηϑη, οἷν ηιθῖγιθ, σἰατιδο. 
τη (τη ἀ8., τη }8}, ἡηδέηθη,, ἀαζιζν" 

μαϊέοη., ϑογασἠέοη,, σίαιδοη; 2) (πὰ- 
ηάϊ48), σθάθηζον, ευοἰΐθη, (μέλλειν). 

σ8-τηῦηδη (-τη8}}, Μοἢ θγϊηηογη,, σ6- 
αθηΐοη, οἰηρδαθγῖς (θη. 

τηπη8 (72,:σ. ταυπθῖ85), τι. ({. ΤΗφίγινις, 
Οεααηάθ, Αὐῥοΐέ, Ψογμαίς, Β6- 
ψελίμ; ϑούσο. 

σα-τηθηά5, τὖ. ((. σα οπέηϊ 8, Απάφυ- 
ἤθη, Θ'διυυὶ[!θηι. 

τηυπηΔῦπ, δοίγασμέθη, δογιοξ[οϊιεϊροη. 
(Ρηγ».- 5; 17} 

τηυ Πατεῖ, εὐ. μι. Ζῖοϊ (Ρλίρ. 8, 14). 
παἰ-πησπηδη., {0 ἢ} ογίμηθγυ, σοαφηζθη, 

ἐξδογαδη θη. 
τἰδυ- τη πη, σεγφαίβοηι, τοι αοἠέθη, 

ατι78 ϑδριοί μθέφθη. 
ΤΊ ΉΤΊΙΒ : λϊ6 67 2 
τη 5 : ἀϊθμον 52 
ταϊπ 5: Λ τ] η8η. 
ταϊη ηἰΖἃ, αοΥ πυπαάονε, ζἰεὶ- 

ἩΘΥΘ. 
τ 1 Εν 

ζἰοίη[{6. 
τα ἢ 5 (πη: 2 Ο. 12, 15), πον, ιυ6- 

μΟΟΥ͂, φΘν ΟΥ̓ : τοὶη5 ΒάΡ8η, τὐθηϊο ον" 
παδόη, παοἢ [ἐδ θΉ. 

γτηϊηηἶΖδ, σογῖησθΥ, ον, Εἰδίηθγ' : ταὶῃ - 
πἰζὸ σαίάυ)δη, παρ {6 θη. 

τη 105, 67 πυΐηιαἰθ 16, ζἰοίη 6. 
τα Ζη 81, μο ἢ, υϑγηιθγη, αδηθἤηηθη. 
σὰ - τα ἢ ὑΠϊ, Λ ((. αφαἀοπέηϊ 8. 5. ταϊηδη. 

τΐπῃ Ζ: 4. τηΐη8. 
ταϊη πη δπ, {οι υϑγηυνηάοθγη. 8. Τα η8. 

τῇ ἷ 5., ἡνἶγ. (5. τηῖκ, τηθίηδ, ἵκ. 
ταὶ -, ηὐδ, ἐλδεῖ, δὸ (6. 
τ ἀ-ἀδα5, ωὖ. Δ. Ἡϊ ,οίπαί, δῴπαο. 

γοὶ. ἔγανδύτῃίβ. 
τ Γ[[ἃ.- Κν15., εὐ. (ἡ. ΤπΠϑμοἰϊρ κοῖς, Ζιυΐ. 
τ] {{ἀ-- [ἀπ] 45, εἐὐὀοϊεϊιοηα. 
τηἱ [[8.-16 115, σδὺ (οδάίθη, νπιαπνϊφγαζέϊ. 
τα ΓΓὸ (ἀλλήλων), ἑαυτοὺς, οἰπαπάογ, 
ιὐθοῖι (οἰ ολίῖρ, σοσοη(οϊίϊφ. 

ταῖϊῦϑ ἃ μ᾽, ὐ. (υ- Μααδ: 5. ὦ: 7: 
χχϊύδπη (πιδὲ, πιδίαμπι [πιρίϊσαῃ 4 Ὁ. 1, 

12], ταϊδδ 85), ηιθ βθΉ.. 

ἀογ πυπαο 6, ( ταὶπ. 



τὴ ἢ --- τηδέ]δη. 

σ8-τηϊύδη, 216 (860, φιύηλο (8 γι, φιιον ἐ]ιοΐϊθν. 
Ἐ5-Πιϊΐδη,, ατϑηιοίβθη, ο υδγιυοίζθη, 

Πι ἢ υϑγλαϊζέθηι,, υϑγ  θ λύθη: ἀδυὶίβ ἃ5- 
τϊύα, σαέγ θη [εΐνι. 

πιἰδ-πιδὺ(5), “. εγιυυοῖζθη, 
«Αἀινιγοέδαϊέ, γγαπαοῖ, 
ΨΤὰηγινηςσ. 

τηϊδαίῃβ, -αθ, τεῦ. (. Μααν; Θοποεεῖ. 
τηϊἐδα]ὺ, εὐ. (ῦ. Μα5. 

τηδύβ, τι. (ἐ. ϑροῖθ. ΗϊοποΥ 5 
τηϊύδη τ. «4., φγηλθίβθη,, ἐὐδογίθοθη,., [η- 

ἨΘΉ. 
αἰατ-τηϊξῦη, αγεδον ᾿ΐγνανιβ [οἤθη,, τοιέ 

αοέθη, υϑγσοίδθη ηιασἤθη (5Κ. 8, 1). 
τη ῦΠ5, τὖ. ({. ΕΥηιοίβοη, ἴ]εδογἰσσινρ, 

Θεααηζο. 
δ8-τηϊξόπ5, τ. {{. Οθαἀαηζο. 

ταϊοῖ (πὰ 1.. 7, 11) τι. 10., ηυἱέ, ηυἱέξοη, 
αὐιζοΥ, υϑγην οι (Ε, ἀμγοῖ, σὐοη, οὶ, 

σοφθη. 
Ζιαηιηιθη θἐφιισοη: 1) ταὶ Π- τά 78 πη, 

-ἰαρὶπῦπ, -ρᾶρσσϑη, -Καύγ)δη, - Κυϊτηδη, 
-Κυιῃδη, -ἸοἰΚὸπ, -θδῃ, - 78, -τηδῦ- 

Ἶ8Π., -πἰπηδῃ, -τὸα]δηῃ, -[ἀπά]Δη, -[ἀὐ- 

Ἶᾶπ, -[Καϊκιπὸπ, -[ὐ κῃ, -[Δηάδη, 

-ϊὰἀδηῦῃ, -νοϊνδα]δη, -ν 8, -ν]- 

ἐδ ; -γ δ η5., τα ΠΗ Κατ 78, 

-ραἀάπξηπδη, -σαἰκνιαδη., - Δ] οἰ κῦμ, 

τρϑηδυϊἋτῦπ, -σαίαί)αηι, -σαίν]ύδῃ, 

-σϑίιταυ]δη, -σϑύΠδη, -σανίδη, -ἴη- 
ϑδ θη δη, -Ἰη!Δη 478}, -αὐτάϊ8η., -τ- 
το 8, -ἀΒῃγδτηδη, - ὈΞΚΘΙΉΔΗ ; 2) τη ἐἢ- 
σαταἀδνδαά]αβ, -Ὑἱ 8], - σα Κυπταί5 (7), 
-ρϑ π0Πἃ. 

τ ἢ -[Πδη, ἐηιυυϊ ο θη. 
τη Πδποὶ (τ! παπὸ 1..ὄ 4, 43), τυὰῇ- 

γοηαῖ, υὐθγυη. 
αἰ -δη δ και 7 8π, Μοΐ πυϊέϊα- 

ΦΟΥΉν. 
τη ἢ - δύ ἀϊα Ἶ 8. ηυέωνδοέθη. 
τηϊθ ἢ --ἔα σὶπὸπ, βοΐ πυϊέγγ θεν. 
τα ἢ - ἔστ πα ἢ ἢ 8 ἢ 5, ηυϊέσοαηονι. 
ταϊ ἢ -σδἀάαπύῃπηϑδπ, ηέ οΥ θη. 

ταὶ (ἢ -σ᾿ἂ ρρδπ, ηυέσοἠθΉ. 
ταϊὐ]-  σδκυΐα)δπ, πιΐέ 

το ἢθΉυ. 
τῇ ὁ ἢ - ο ἃ ΚΎΥ ἃ πὶ ὁ ἢ 5, εὖ. {{- 5. Κυϊπιδη. 
πὶ ἰ ἢ -σ Δ] ΘΙ Κῦπ, ηὐἱέ παοϊαβηιθη. 
πα ἢ -γταπδνὶἊςὑτῶῦπ, ηυϊέδοσγαῦθη. 

5. πάι5. 
ταϊ ἢ -ρατάδνϑδααϊπ5, πηι. ({. Ζιυυῖ- 

 επθηηέον. 5. σατὰβ εὐπα ναἀά]αβ. 
τα ὑἢ - κα [8 7] δπ, πε (οέσθμι. 5. Πύδῃ. 
τα ἢ - ἃ πὐ  8, τι. βυ. Οθγαθν6. 

3. Πηύθδι, 

Ῥογ  αἰέφη, 
γον γα δεῖς, 

ἰοδϑηατσ 

“, 
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πὰ ΐ ἢ} - ρ΄ Γγ]]1ύ 8 ἢ, φισίοοῦ, [οΥϑϑη. 
5. [ν]ὐδπ. 

πὴϊύ -ρσ ἃ υϊ ἃ ἢ, πυϊίδαιση. 38. 
ΕἸ ΠῊγ. 

τπιϊὺ - σχδύϊα μη, ηυέζμγθη. 58. 
ἐϊαῃδη. 

ταϊ - ραν τ!δη, φιβαηιηθηδ᾽οΐϑοη. 
τα -ἴπ π ρ 8] Θ᾽ ἢ ἀπ, πηοίη ἤθη. 
τα ἢ -ἴπη ΓΔ ἀ7 8π, ηυϊξ(ομέοξοη. 

τϊύ ἢ -καύ τ] 8π, ηυέδοίε (σθη. 
τη ἢ - Καὶ τὰ ἃ ἢ. πρὶ ἐβοηνηιθη. 
τ ἢ - Κα 0 ἃ π, ὠρηέοθγγθείθη, {γοέθη. 

τὰ ἢ -Ἰ1Ὸ ἃ π΄, πυέἰοθθη, ζιυαηιηιθη- 
ἰοϑφη. 

τ ἢ -᾿ἰ 0} 8.5, ηϑποιοϊ θη. ,5. 1108. 
μι ὁ ἢ - τὰ ἃ 7 8 π, ηὐέθ86Ή.. 

ταϊ ἢ -[ἀὐ} 8π, υϑν(θέφθη. 8. [Ἰδπ. 
γαϊὺ --[Καϊκίπομπ, ηὐέ σοηιαπα, α6- 

ἩΘΉ. 
ταϊύῃ -[ὑδ πάᾶάδπ, ὁδοὶ 9οηιαπα Γέοἤθηι. 
τη ἢ -(Βδη, Τηζιυϊμοἤθη. ἰ 5. τα τῃ 
τα ἢ -δπθδὶ, ἐυυδυοηά. ἃ αὐ. [Ὠδη. 

τα ἢ -ἐ ἰὰ ἃ ἃ ἢ ὃ ῃ, πυΐέθογΥ [ο ἤθτι. 
τα ἰ Ὁ ἢ -ὉΥΤ ἀ 15] ἃ π, ηυϊέωιν ζογιυδοζθη. 
τϊ ἢ -αὐτ οὶ Γδπ, ηυζοανζον [6 ἤθη. 
τὴ ἢ - ΒΤ ΘΙ 7 8, ηέζγ δι ΘΉ. 
τη -ἀβκοϑίπδη, ηιέαν ἔργο [8ΘΉ. 
τηϊ ῃη-νοὶύυνὸοἀ] 8 π, ηὐέσθιοη. 
μὰ ἢ -σἱὯπ, ηέ “οηιαπα, γεῖη, ἐδηι 

δοὶ [ἐ6ἤδη. 
ταϊῦ} -σἱ ΓΓοἱ, τῦ. (ὺ. Μϊευΐβθη., 66- 

εὐἱ [[6’. 
ταϊθ } -υἱύδπ, δοισι(βέ (θῖη. 
τηϊ δ π, θγηιθ βθη, εἰ Υ ἰΘ ΘΉ.. 5. 

τηϊύδη5β, τ. Λ. αοααηξο. γηϊΐδῃ. 
τἀ, τὖΛ. μυ. Ποῦ. Ψχίὶ. Ἰάλῃ, 8η- 

πῃ ’ δηδαϊάπηϊ, ἀπ ἀανδίν τὶ. 
τη ἀδ᾽ 5, Ζογηῖφ. 5. τηδαβ. 
τα οῖ: κ΄ ας 
τὴ ὃ 45, τι. ({. Ῥγιέῖ,, ΖοΥΉ. 
Ιαρρα-τηδάοὶ, εὐ. (΄. ̓ Ναπισηνέῃ. 
τυ κδ-τηῦ οὶ, εὐ. τὐ. ΜΊάθ, ϑαη γένῃ. 
τηδάδρβ, υοἱΐ Ζογη, ζουηῖρ. 

τη ὃ [8.,, τυπίξέο. ὥἥ. πηδύδῃ. 
τη ὃ ἐδ, τ΄. {{. Μαινέῖ, Ζοί!. 
τηδύδ- 05, ην. Κυυ. Ζοιίἐ αέξθ. 
τηδύδγοἷ5, τι. ({. ΖΟ ἰζηθΥ. 

τὰ ὃ ὕ ἃ π (τπὸίτ4), ζὄηηθη, πιδοϑηυ, ηυὶ [8Θ᾽}. 
σα-τηδίδη, αν, μαϑοιι, Ἰησιιοημηθηι, 

Ριαΐς βηάφη, Βεοὶγαϊ! βηάθη. 
τὴ ὃ Δ ΥΘΙ15. 23. (7. Ξ 

Τὴ τὐτῳ, ες γι ΜΠ. ἰκϑθθία, 
τὴ ὃ ὑπ (πιδίϊ48) τι. .2)., δοσφοφηθΉ. 
σα-τη ἤδη, δοσόσηθη: σᾶρραη ρατηδύ- 

Ἶ81. 
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γΊ ῃγα- σδπλο 7δη ηι. 7)., ϑηἐσοοθη, σ ἤθη, 
δεσχοφηθη. 

ΤΠ Κα -τη ὃ ἀ 6ἱ, τὖὐ. μυ. ϑαηγένιν ἢ. 5, 
α. ἡ. 

τῇ ἃ Καὶ 5 (πα κ8 2), (αη7έ, ηυϊά. 
τὰ οἱ, εὐ. τυ. Θαηζίνωέῆ. 

τα], Λ (. Μαιῖ. 
ἕαύτ- τη] 78 την. 7)., ἄας Μαινΐ νογϑίπαθη, 

(( ὦ. 9, 9). Μοὶ. ἰαὐτ-νἀϊρ]δη. 
τ Ὁ] 4 ἃ, τὺ. ((. Εγάο, δέαιδ. Καὶ. [[ὰ- 

ἦπ5, αἰτίῃ, Δ πά. 
τη] οἴη, ὑορ ϑέαοῦ, ἐγ ο ἢ. ΥσΪ. δἱτ- 

{πῃ 618. 
τὰ ΠῚ 1 6 ὑπ 8: (-ἅ. Ὑ- 
τῇ κι} 8. πὶ Σ 7: ταὰ]. 
τα αἰ ἢ ἃ, τ0. (ἡ. ,5. τη ἢ. 
τῇ τ ἢ ἃ ὃ ἢ ηϊ. «44., δοίγ αοέφη, δογίος [16 }}- 

ἐσθ, [ον ᾿ έθη. «δι. τεϊηδη. 
Ἰηὰπάᾶτοϑὶ, τὖὉ. μὺυ. Ζὶοϊ (ΡΠ. 8, 14). 

5. ταῖϊηϑη. Κάὰΐ. δια εῖβ. 
δ8-τηση65, ὐ. ((. ασφαἀοἠέηϊ 5. 5. ταϊηδη. 

τ πα ΠῊ 8 ἢ: (( πηηδη. 
ΤΠ ὉΠ ΠΟ: (' π]η8Π. 
τῇ Ὁ ἢ 5, 71. ί. Μοίγυυ,, ασααπῖα, ῬοΥ- 

Μ“αΐ2Ζ. 8. ταϊηϑῃ. 
ΠῚ Ὁ ἢ ὑ ἢ 5 (ρ. τηὰπ415), η.. (τ. Λ 3) (1. 

Διά - τασηΐῃ ἔδύιγνάϊρ᾽) απ, Τπνα υϑγ- 
ὀύιάθη (1 Τηι. ὅ, 18). Κυὶ. ἴαύτ- 
τη] 78. 
δἰηδ- πη ἀἸη8., τὐὉ. (ἡ. νης κοτέ, 

Εὐηποὶέ (Ε. 4, 8. 18). 

Ν. 

πϑάγϑ, (Υ. Νιαίΐέον. 
πΆ α 1} 8: α. Κὶ 
π 8515, ἢ. {{. Νασοί. 
58- Πρ], γε ασοΐνι, απηασθίτ. 

πϑἢ, 68 σϑθηῖσέ. 5. ἀ. 7. 

ἢ ἃ ἢ ἃ π (π8ἢ, πδύῃέα, παύ 5), σϑρϊζ θη. 
σ- πῃ ἠι. 46. εὐ [)., σον σοη. 
ὈΙ-πᾶμδῃ, ὁγϊατδέ βοῖν ; αἀὐλν γόνα, τουτὶ [5 θῊ - 
Ὀϊ-πάπῃύ ΤΌ, 65. ἐ 6 ογϊαιιδέ. 

πδύῃ, μοοῇ. Ψί. ἀνκ. 
σα-πδύῃδ, τι. (ιυ. (ἰδγυϊρ 6. 
58-πῦ 5, λὐηγοϊοπϑηα, σθηιιν, υἱοῖ.: νἱίδῃ, 

φιυγδλοἤθηι. 
58-πόμ᾽δη, δογνϊθαϊροη, (Οἱ ϑνλσο ἰδὲ θη; 

ἔην Ῥα[[., “οἴ, σονῤγον, ἴα (θη. 
δϑπομ 5, δεγγιοαϊσέ: νἱΐαιι, Ποῖ δ6- 

σηϊλοθη. 
Β58-πόμπδῃ τι. .)., σεν (ἰθηϊάγο υθγ [6] θη 

 οῖνι, ον γα εὐδεάνν,. 
πδιύδ-τ ἃ ύξ, τι. ({. Αϑοπάηιαϊι. 8. 

πδηίβ. 

τηὰκαπηδάοὶ 

π δ᾽ π, δ το  ὐνς 
πϑδῃύπβ, οὐ. ({.- Ναοδέ: πδμὺ 18} ὑμνα δοὶ 

Ναοδε ὠπαᾶ δοὶ Ταρσ; πϑἢέδπι Δ} ἀ8- 
σϑτη, ἀἄδσδτη 8 ὩδΔΠ δ. 

πδηύδ-πηδΐβ, ηι. ((. Αδοηαηναπιί. 
δηαδ-:πδτ, Λ' ((. (οιγέα) Γραέον Αδοηά. 
πάϊοίπϑ, τὖὉ. ({. 1. ϑγυνψ. (5. ἃ. 7. 
ἢ ἀϊ0} 8 πὲ: ἴπ 
σδ-ηάϊ Ἴδη τι. 4., ἰὰ βέονηι, ΓοΠηνα θη, ὃ6- 

οίηιρζοη, θγἐθ θη. 
πάϊξοίηβ, τῦ. ({. Π,ἀ [ἐθγιισ. 
πεκνϑδαᾶοὶ, αὐ. μυ. Ναοϊεπεοῖέ. 5. ἃ. 7. 
Ὠδκνδύἢ 5 (ρ. -α|5), παοῖΐδέξ: νυἱίαῃ, 

γίνη, Θολ δυοῖν ἰοφλά θη. 
πϑκνδάθὶ, εὐ. (ὺ. Ναοβίμοϊί. 

ἢ ἃ τῇ, παΐηι. 5. ΠἸΤηΔΗ. 
πδιηπἾϑ8π, πδήμθη. ,5. αἰ. 
πϑδιηὸ, (2. πδτηηδ, -πὸ, πδ1η), ἢ {({. 

ΜΝαπιο. 
πδιηηἾδη, πδηθη. Κσί. Ὠάϊδη. 
σ8.-Π8 1} 8, 2) 6) 6Ί). 

Ὀϊ-πδτηπ͵δη (7). (ροέέοη. ,5. τηϑιηρ͵ 8. 
πϑπηύμἼδᾶπ, Λγθδθη, τυασθι. 
σ8- ἐπε 18. παύεσϑαι (1. ὅ, 4): ὡυοηῖ 

σ8.- 8678 Π. 
8.η8.- ΠϑιηΠ͵8η, τὐασόη, Με], παθθη. 

πϑδ ἀπ 5, ηϊ. ({. ΝΝαγάε. 

πῃ 8 5; φόηαβ. 5. πἰίδῃ. 
πϑ [8 (2), τι. ψὺυ. Ναί: ἵν 
γνοίη - 85 (ιυθὶγνὰ [σουσί. [18.-- 385}, Ἡγδῖη- 

ποία, Ττήμμου. Υσί. αἵ- ἀτὰρ κ]δ. 
πϑ[θ1π5, τ. {{. οέξχ. 8. ἀ. 7. 
ῃ δ 5͵8η, γϑέξοηυ. (5. ἰδ. 
πδ5͵ πάρ, Ποὶϊαμα. 4... αἰ ἴδῃ. 
πύϊ, (' ([. Νοίζ: 

πδύ)δπη: (ὶ ἃ. ἢ. 
πϑδύβ, πα(. 

πδίδπ, πϑέζοηι, γιὰ [86Ή. 

σδ-Πδίαῃ, δογιθἐ ΖΘ, 

πδίϊ, (( ((. Νιοΐζ. 
πδύίθδίτη 811, ηι. {{.3 ΓΝουθηιδθγ. δ. 

ἔγαχηδ, 71] 615 (ἐπε σοίῃ. Καϊοπά.). 
πάπἀϊ- δὴ ἀϊ, ων. ἡ. Βαπά, ἔφγεῖ. 

5. πάπέῃβ. 
πάπαϊ-ὑπαύτνύ5, ποέπμα δι νγερ,ποίῃ-- 

ιὐϑθηαῖσ. ὃ. πιάσῃ. 
δύῃ, ποοἢ - πδύῃ.. 

πῖομέ. Τὶ. δὰκ. 
πᾶύμ-ἰμδη (ἔτι), ποοῆ, παύμυ-μδη (ἔτε 

δὲ χαὶ), πὶ... παύμέμαη (οὔπω), 
φιοοῖι γυϊο]ιέ. 

πδύμ- πδηὰμ (ἔτι), τοῦ: τἱ. - - πδύῃ- 
ἐπαηὰῃ, παύ πάπα .. «Ὠἰ (οὔπω), 

φοοῖ, τὐϊοῆέ. 
σα-πδύμδ, πὶ. βιυ. Ο΄νσο. 5. πδῆϑα. 

. ἷ, ἢ ηδύϊ, ποοἢ 



πϑύμέπδῃ 

Ὀϊ-παύμυ: 
παύπῃέα : 7: ἈΒΌΝΑ, 
πῪύμ- ὑπ ᾶπ, ποοῇ. 
πάπῇῃ- ὑπ α ἢ, γ)06 

πδύμεβ: (᾿ πᾶΒδΠ. 
πάπ πὰ πανὶ (72. πᾶνθὶβ), ἐδὺ 

Τοαίθ. Υοϊ. ἀδαίῃβ. 
πᾶν τ, (' (ἡ. ΟΥταῦ. 
σ8- ΠΑ τῦπ ἢν. Α44., δοσγαῦθη. 
Ὁ5- ΒΗ ΔΗ. 

τ - σα παυ τὺ ηι. «(. ει. .1)., ηυέδε- 
σταθθη. 

πάπέῃ) πη, ποξμίσθη. 5. ἀ. 7. 
ῃ ἄπιι [ἢ 5 (6. πάπα!5), εὐ. ({. ΝΟΙΝ, Ζιυαησ. 
πάπα!- 8 η4ϊ], εὐ. ({. Ζιυαησεζο εἰ. 
πάπα! -ἰΠαύτειε, ποϊμα ιν γέ, ποέῃῖρ. 
πάμπί]δη τι. .4., ποτ ῃίρθη, σιυΐησοιι. Υσί. 

ἐμγϑίηδηῃ. 
διηδ- πάπας] 8 τι. .4., δ είσθηι. 

πᾶγϑὶβ, ατ6 Τοαέθη. ΓΕ 
πᾶνὶβ, αἀοΥ Τοαίο. | ΤΉΝΕ, 

πνυιΓὑτῦπ, δεογάαϊσεη. 85. πάμβ. 
ῃ ὃ, πεῖη; πϊοἢί. ἷσ: ἠὲ 

πὶ, ποθ εξ ἐδν;. 
πᾶν, παΐθ σι: δἰσαρσδῃ πὸῆν ἢ. “60. 

ον πάππον (1,. 1δ, 26). 
πὸῆνδ, παλδ; τι. ἰδ τι. .1).. παλθ (θη; 

Κυϊπηδπῃ, παΐθ ξοηιηϊθη. 
πδῆν!β, πα ΠΟΥ͂. 

πὸῆν)δη, πάπογη : [ἸΚ. 
δὐ-πϑηνδη, βοΐ πὰ πογη,: [Κ. 

πϑδηναπα]δ, τι. μὰν. τι. 1). ὅον Νὰοἢ [{6. 
πϑῆνὶβ, παΐογ : ) 

ἰ ΩΣ 

᾿ | 5. παύῃ. 

γυῖ. 

πὸην͵ϑδηῃ., πὰ ον: 
πὸμναπά), δ, ἡ. ἤυ. Νιάοἢ [{6. 
πᾶϊ, πἰοῆέΞ ,5. πᾶ. 
ποῖρϑδῃη: ( πίρπδῃ. 
πῃ ϑὶτἢ, Λ ΛΠ ΜΝεϊα : ἴῃ ποιίμδ νἱίϑη, πϑίάθυ. 
Δη48- πο Ι [5 τι. 7)., ποταϊφ, ζοϊπ ἀφ, ευΐ- 

αν, δπίσεσθη: ἰμαΐῶ ἃπάδποιἐμὸ, 
ἦηι αἰοσοηίποῖί. 

πὸχμθοΐρϑ: 
ἢ δ Ιλ5: 
π ὃ τῇ ἃ Ππι, τὐὖγ' παΐηιθη. ,5. πἰτηδῃ. 

π ὃ [πὰ πὶ, εὐὖῦ σόπα θη. ,5΄. ᾿ἰ[δτι. 

πϑέ] 8, ιὐ. {. Νιααοί. 
πΐ, πὲοϊέ: πὶ Π]άϊ, πἰβ)άϊ (μὴ γέγειτο). 
πἰβῦ, ἡ τϊοπέ. 
ηἰ τι ῃέ(5), πὶ... . νδιμὲ(5), πὶ ἴπ νι ῃθάϊ, 

ἀὰ πὶ ναι νάϊ, ηϊοέξ. 
ἨΪ ΤΩΔΏΤ8. Ὧϊ ... ὨΘηπδ,, 1818. πὶ, 

ηϊοηκαηα. 
πὶ τη ηδηυη 6ές., πϊσηιαπά. 
Πἰ ἀϊμβμπη, ἀϊμβηαπ πὶ, πἰδηναηπα. 

πὶ ὨγΆΒΠ. , πἰθηναπα. 

 πἰἴπηδῃ. 

--- πΙΠΔΠ. 720 

πὶ Ὠναη(- πὰ}, πϊδηιαΐξ. 
Ὠὶ ἀϊν, ἀϊν πὶ, ηἶό. 

πὶ ὑπαπδπιάϊξ, ᾿ δὴ 
πὶ ὑπαπδ οἰ 5, ὑπ θ᾽ [5 ἢἱϊ, ἰ νοῶν 
πὶ 7ὰ, ὰ ῃἱ, πὶ Ἰαΐῃδῃ, ͵ 
πὶ πύϊ, παύῃ πὶ, παύῃ ἐπαπὺ πὶ, πο οι 

γυοϊιέ. 

πὶ ὑμαίοθὶ, πΐοδέ ἀκα (8. 

πὶ ἐπὸοὶ, ηΐοθέ ἀπ (8. 

πὶ αηὐὸ, ποθέ ἀα ξ. 

πὶ ἐπαύάϊποϊ,, ηΐοδέ τ (᾿ ἃ Κ 74}}). 
οἱ πὶ, ἀα  ηϊολί. 

113,...ὄ ν ΠΝ. 

πἰ θα οὐδγ τ θ8 τ. πἰθάϊ, τυδην πϊο]ιέ, 68 
τὐᾶνο ἀδη; ατιβφϑηοηηιθλν, αὐ (567, 
αἷς (ηὐέ πὶ. ..), ἀοοῖν πϊομέ θέινα 3 

ἰθάϊ ἐπάὰ, ατὸ 861 Θέιυα. 
ῃἶδάϊ ἀπο, αὐ (βϑγ θέιυα. 

πἰδάϊ ὑἐπαύθὶ., αὐ ίβον ἄα 5. 
πἰθάϊ ἐπάπ ὑπδίοϑὶ, ατὸ.867 δέιυα ἀαξ. 

πἰδθάϊ ἤνδη, τὐόηη πὐοιέ οηπηιναί. 

αἰ ἢ (αἰ Ὧμ ὑμᾶπ, εὐὖϑ τἱ᾿5 [1] 41}, τὐπια γυϊο]ιΐ, 
απο] φὐοθέ, πϊομέ οἰμηναΐ, πιολέ. 

ΝΙΒίΠδη, αἰ μέμδη παύμύμδημ}), π10}- 

ἐπδη ἐμαηδίθι ἢ. 
ὩΠΡ, ον ΤΠ τ - ιν. ΠΠΠ|Π. τ ἘΠΠ᾿ Θγδ- 

πἶ-α, ποῖ 3 πΐομέ τυαλν 5 (ἀαγπαοῖ ὑμάὰ 
πἷα, οὐδν πὶοέ 9) 

ηἶὰ ἄϊν, γῖο 2 
πἷὰ ἤναπ, οὐ ηϊο]έ δἔιυα 3 

πἴα ἀυζιὸ, οὗ πϊἰοϊέ οἰιυα οἄδν' υἱοἰἰοὶοἢέ. 
πὸ(), πϑῖη, τϊοἢέ. 

ἘἶΡΆ,, οἵ 
πράϊ, { 
πἰᾶνδ, τὉ. μυ. ον πασόηαθ 

(βοώσις). 
πῖῃ, ποοῖν: Π, πὶ. 
πἰτι ἃ ἢ (Π8Πι|, ΠόΙηθμη, ΠἰΤη8η5), π6ἢ}.- 

ηλθγν, αγθ]ιηλθη, αὐ νδἤηιθη, αὐ οι, 
δηρζαπσθη, δεξοηνηιθη, Καηοη, ἐγ σγοῖ- 
ἴρη, θυ γα ον : ἃ Ἀυτηΐπ5. πἰτηδ1), αὐ 
αἴθ Αὐγηὶθ ποἤηλθη; ταμ δ, εὐ ΘΆΤΌΠΙ 
ηἰμηδη, Παίδ μαϊέοη (Μῆῖι. 1, 1. “), 
ΔΙῚ πἰπιδῃ, ογῦθη; Κυὸπ τ. ἀὰ Κυὸηάϊ 

ῃ., οἴη Ἡγεὶδ, ζια οὶ τιϑ]θη. 

σϑ-πἰπηδῃ, ηι. «4... σὺ [οἷν πιοηιθη, πο - 
πιο ἤηλθην, ογυίγοἰηηολν, ἰΦΥΉΘΉι. 

αἰ-πἰτηδη, 1. 4., τυϑσηοἤηιθη, ζονγέηο]ι- 

πιθη, αδηο]ηιοη, ἀαυον, πδμηιθη, θηΐ- 

7εγηθη. 
δη-πἴτηδπ, οπέποϊηιοη, απηθἤηιοη, (ατοἢ 

σα{είεῖι, ζὰγ μον σἰο Ἀ)}, σι [οι πϑἢ- 
ηιόγι ; υἱέ [οἷ ποζηιθν, ἀαδῖν, μαθόη, 
ἐμοὶ μα ζίσ ιυογάφη, θηιρζαησοη, σ6- 
τῖθίβθην, υϑγΉ ΕΠ θυ. 

τὐϑηη πἰοῆέ. 5. τἱ πα Τθ8(). 

Ποῖ 
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αὐ-ΠἸΠΊ81., Οὐ γ672)γ.6)ν, ΟἸ)16 7}, ΘΉ0. 
θ1-πίτηδη, τ. .1)., εὐθρτιθἤηιδη, δ ἴθ. 

αἰ5- πίτηδπ, ἢν. 4., θγυθἤηιθη, ἐπι Βο οπίασ 
τ δῃηϊιθη. 

ἔγδ- Πἰπηδη, ἢν. 4., πϑἤρθην., ἔην γα ρ  αη 
οὐδγ εις πϑἤηηθη. 

τα - Πίτηδη, ηυέθηιρ  αηφθη,, υϑγδἤηιθην, 
ατζα τ. 

Ὁ5- Π]ΠΊ8., Ἴ). «4., ἐυδογιοἠηλθην, αὐυγν 6 ηγλθΎυ, 

ΠιοΥ ατυϑηθἤηηηθην, ΚΟΥ ἐγμιθηγθιν, πὲ Ποἢ, 
μιθἠ θη. 

ΠΘΠΊΒ : Τ 
διη48-πὸπι5, απφθηθἠηιθη ; σϑῖϊ8, ἃπαἀδ- 

ΠΘΙΊ5. 
δηαα-πὸπα, (. «ἀπηαἤηιο, Εν αδηι. 
ϑηἀδηδηηθῖρβ, σον αὐ θἠηιοηαὶ, υοἱΐ 

«Απμαηρἰοἠκοτί. 
παπμηΐβ, τ. (΄. ἴῃ 
8Π48- πυτηΐβ,, αὖ. {{. ᾿Αππαΐπηθ, Αω- 

ηαἤη. 
ὨΌΤη]8., 20. [0- 

ΔΙΡΙ- Πατηῶ., ἢ. (ιυ. ΕΥ̓ϑη ΠΥ, Εγδο. 
πὶρ͵]ϑ8π (2), ἐγ δοη, δοίγιλδοη. Νορίρδῃ ὅ 
δ8-πίρηδη, πηι. α΄. δοίγε δέ ἐυϑγ θην ΟΟΘΥ 

[δὔμη, ἐγανιθγΊι. 
πἰρπδη, ( ἅοὺυ. 
αἰ Γ8 πη (π85, πόΙίαπι, ἢ1[815}, -- 

σοοὶϊέ, σον έέθέ τυογάθο. 
σα-πἰίαη, σοηθίέη, σεγείέθέ τυθγάθη, (οἶς 

εὐϑγαἰθη. 
σα-τἰ 5, τὖὉ. . Πἰοέέξισ, Οἰθηθ ιν, 

Ποῖ, ϑοίσκοϊέ. 
Ὡδ5]8π, ἠυ. 4., σθηθ(θη ηιασθη,, γϑέξθη, 

δγγἔέθη. 
πδδ)δηα5, ΤΠ οέέον, Ποὶϊωπά. 
θ8.-Πδ 58, π᾿. Α4., σθηθίθνη ἡλασίέῃ, 

γϑέξοη, Ὠοϊίθη. 
πδ[βἷη5, εὐ. ({. οί, Ἠοϊΐ. 

ὩΪῸΕ: (' πΙἢ. 
π ἶ ὁ ἢ ἃ ἢ (π8}}} την. «4., εὐρυέου Κεέζοη. 
αἰ 115. ἢν. ({. οίέοΥν, Ῥεγιυαπαίογ. 
σ8.- 10} }15, τυ. ({. ΚοέξοΥ. 
αἰ ῃ]ῦ, αὐ. ν. Βαίε. 

τ 0 π|͵|ὺ, " α. υ. 
αἰ - 88, (ὶ πὶ τ. ἐμδη. 
πΐᾳα, πἰοδε 3 ιοἢ6 υἱ. 

πἰαμ Γ61π85. τὖὉ. ΄. οὶ υσἤψ. 5. 
Ἅ}: τὰ 

πα 5᾽8π, δοίιοσῆθη, 
νοὶ. σα-νϑ ὁπ. 

δἰ-πἰυ β᾽δη ἢν. «4., αὐϑγοΥ (οἤθη, παοἢ- 
Γρὥγνϑη, παοἢ οἰίθη. Ψὶ. [ὁκἼδῃ, 
14 1{{|8. - 

ΒΪΟΠΓδἰπ5., τὺ. {{- Βοιομαυνις, Ἠφίηι[ι- 
οἤινη. 

. δ (6, 

τέθν [Ὁ ἢ ΘΉ. 

ΠΪΡ78Π --- παίϊβ. 

πΪὰ} ἃ , Θγηθθη. 48. ἃ. ἡ. 

πἰα}15. ηθῖὺ, 7. τϊα]α [αὐ] 5, γυδῶ 
φορἤαηεί. 

ἰα-ΚΙΔΠΒ., πϑυφοῦοΥ θη, 7. 
πα] 6ῖ, εὐ. μ. Αἰ οὐγυηυἐροῖέ. 

πἰα] 018, τὐ. ((. Ντποτῖέ. 
διπ8.-ὩΪα} 10π8., τὐ. ({. Εὐτιδιυθγης. 

ἴη- Πα} 10Π8,, τὐ. ({. ΕΓ} αδΥ' ΕὙΛυΘυυθΥ 0, 
Αἰγομιυεῖ. 

ΠΙ78.. ᾿διθγυ : 

8. 8.- 1] 8, ΘΥ ΘΙ ΨΘΥΊ. 

πἰαύμ δ, ὃὐ. ({. Νϑιϊοῖέ. 5. υτἱα]}15. 
παἷπ-ΚΙΔῈ οἱ, τὐ. μἔυ. Κἰοίηην τ σοτέ. 

5... 7. 
αἶα -ΚΙΔῊ 5, ζϊἰοῖν, πϑισθδοῦθη. 5. 

ὨΪ]15. μ 

Π1ῸΠ, γι δυγι. 

πἰαπ- μη 4, γιδεγισῖσ. 
πἰσπη-πυπάδ, πϑιἠιηαονέ. 

πἰπηάδ, αν Νοιωέο. 

ἩΥπΠἢ ἃ ἃ: 

" υἱυῃ. πα Ξ- Πα: 

Ὡϊππ-ἐὐππυπῆ- 

παΐδ5) ηι. 6'., πἰαύδη (πάασῤ, ππύαμῃ, 
ὁγαησθηι, φϑηυῖθ(βθΉ. 

σϑ-πἰϊαύδῃ τι. 4.., απ σθη. 
παύδ, ηι. μυ. Εἄηρον, ΕἸ ΟΝΘΥ. 

παύϊ5, γέ το. 
ὉΠ-ΠῸ 15, τὐγυγυϊςές. 

σἂ - ὃ Β] 8 π, δεγγιεαϊσθη. ) 
σᾶ -π ὃ Β ἢ 81, ὁγ 7 ξ ἐυϑγ θη... 5. ἩΔΏ δ. 
8 -π ὃ 5, φοηι, υἱοΐ. ᾿ 
πὸύδ, πηι. τὺ. Πιιίογέμοὶϊ 4685 ΘοΠ 168. 
μα, πῖι, 7602: Ὠϊτητηδ, πὰ, ὑμδιητηϑ, ΠᾺ ; 

ἰμὸ πὰ ἤγθῖϊα, ἰμὸ πὰ δ]4, ὑμϊΖὸβ πὰ 
ἸΠθάϊηάϊς ; 2) ἀδημιαοῖ,, αἴ ο, γζοἰσίλο, 
ἀαλοῦ, ηυϊἐμίη, ἀθηι: αἰμίμαῃ πὰ, Τὰ 

πὰ, [ἀ πὰ τῃηᾶ πὰ [ἀϊ; ἴνϑοϑὶ πὰ; 

τὰμῆὶ μὰ. 
πὰ ἢ, τού ἀδιάι (ἦι ἄον ΕΥαφ6) ; ἃπι πὰ Ἢ, 

αἰ ο πἱομέξ --- ἰμᾶπ πὰ, 76, το ῇϊ, 
αἰο, ἀθπη: ἐπαπ- πὰ πὰ (ἄρα οὔν, 
ἄρα γὺν, λοιπὸν οὖν); ἰμδη-πα 74] 
(ἄρα οὖν, μενοῦνγε). 

μὰ πὰ (σιν. Ἰγεγηθίγινησ εὐνια Τ]ηρογ αἰῖυ), 
ἀοηιπαοῖ,, ἀαΐον (οὐν). 

πα ἢ: (᾿ μι. 
πατη͵δ: (( πἰμηδη. 
Ὡ απ: (' Πἰπηδη. 
πππα: "ὶ πὰ, 
παΐύϑδ, ηι. ἕν. ΕἀησοΥ. 5. υϊαύδῃ. 
παῦ15: Λ' πἰυίδηῃ. 



ὃ --- γδίῃύβ. 

αὶ ἀρδτῷ Π ἀρδη. 

ὁμέοιροὸ: (. υμύοϊρὸ ἐη αἢύ. 
ὅποι κα ἅπ8π. 
ὁίδπη 8; ὡσαγνγὰ.. 

Ῥ. 

Ράϊάα, υὑἢ Με. (χιτὼν) Θφιυαμά, Κοοῖ, 
1,.οἰδγοοῖ. 

δ8-Ράϊάδη, δολίοιάφη. 
Ράϊάἀδαῃη: ( α. υ. 
ρΡδϊπιδκαυ[ὑὸ, Ρῇηρ θη. 
Ρᾶρϑ, ". μυ. Βιμομοῦ, πο ΟΥ̓ Οδὲ [Ε{- 

ΠΟΥ (ἴηι σοίῃ. Καϊθηαθν εὐναὶ Νεαρ. 
ὕν1.). 

Ρδιδκι δία β, ηι. ({- ἀν ΤΥ  [{6Υ. 
ραταίκαίν  (παρασχευὴ), Νὰ έασ. 
ρΡδίκδι ρϑδῖχϑ,. ιν αίοδα. 
Ῥαάδηρδῦτα {ξ 10.5.19), »δυγραχα, 

τυ. Κι. αωγρειυν. 
ρδύτρυτοπῃ, ηὐέ Ρωγρον αν θη. ραύγρα- 

γτότηβ, ρων ρει ανθη, ρυρυΥΉ. 
Ρδύτραγδ: 
ΡδύτΡραυτχονπης: Τβξ ὅτ 
ΡΘΙΚΑ- δ πι8, ΜΙ. Ετϊολμέθη-, 

-Γαϊηπιδαιίι. 
ρἰΓοἰκοῖπ (πιξεχὸς), τρυογ αϊηέ, 

εἰδή {-7:.. 18. δὴ): 
ΡΙ84»Ρ]}8 (-ὃ ) οὐδγ Ρ] ἃ 078, Ρ1 801} 8 

(πλατεῖα), ιν. ξ. δίγαβδο (Μέ. θ, δ). 
Ψαὶ. ραρρβ, ἰαύταραροι, ραὐνὸ. 

ΡΙδῦβ, ηι. ((. Παρρϑη, ἰθοζθΦη. 
Ρἰαία- ἔα (Με. 9, 10). 
ΡΙ πη 5}7} 81, ἐαηῃΖθΉ. 
Ρτδρρ 8π (ράϊρτδπρ 1), ἀνλοζόη, αν ἄη- 

φθη. 
ΔΏΔ.ΡΓΔΡ 81), ῥθάγιοζοη, δοάναηρθη. 
ρτδίυὺτίδ (πραιτώριον) ιρτὰ ῥταίϊαύ- 
τ, τὖ. 

Ρτϑιυὐταύη, Κ᾿ ἀαϑ(οἰδε. 
Ριδί γύδίτοϑίὶ ψ- -ὐγοῖ, εὐ. (ὺυ. αἷθ 

Αοἰέο θη. 
ΡΙδίσθγύδίτγοίἑβ (οαδν - οἰη5 3), Ὧι. {. 

Ῥυε6Υ. 
ρτδύξὸ πα 5 ὡ. φτδύξοεδς (272. φυαύζὀ- 

1615}, τι. Ρυορποέ. 
σαϊπρα-ργαύξδίαβ, ) τ. 

᾿ἰασπδ-ρταύϊῥίιβ, 
1αισθηργορ οί. 

21 

Ῥχδύζοίοϊβ (προφῆτις), τυ. Ῥγορ)οίζηη 
(1. ὦ. 90) 

Ῥτγδύ δι}, τι. βιυ. ῬΥορ]ιο οί. 
Ρτδύ οι, Κ' (. Ῥυορποχοίιφ. 
ὈΓδύϊζδι) απ, ργορ]ιοοίθη, τοὶ (αφόηι. 

Ρ[δΔ]πιῦ », τῦν. μυ. Ῥ[ῇαίνι. 
ΡαρρΒ, πηι. Θοἰαδοιωίοί. 
Ραπά, Λ Λ. !Ῥηρια. 

Ά. 

5. ΚΥν. ἡῃ Κ. 

Β. 

ΤΡ δαπ δὶ, ῥαββουγί. 
ταῦθ δὶ, δαββί. 
γτδρίπ, ( ((. ἰωξῃ, Ἠοίμης, Βοιολζι(. 
ταρίηῦη τι. 1)., δογαέδοη, ἰθηβεη, Βοζοἢ- 

ἰρον {δἴη,, ΥϑίθΥ θη. 
σϑ-ταρίπδη τι, 7)., ταίπόη, Καϊῃσοῦθν 

{Ἂεΐη. 
ΓδρΡΊΠοΙ5, τι. (ἡ. ἰαξῃροῦον, Πα  ΒΠΟΥΥ, 

Ῥογηνιηα.. 
βάυτ-ταρὶηὶ, (' Λ. τετραρχία, Υ]ογζάν- 

Ποπαρι (1.. 8, 1). Υχί. ὑδλυγαγϊκῦ5. 
Τα σὶπ 615.» η}» {7: 
ταν ιπῖ: ἢ 1 
ταρϊπὸπ: 
Υ ἃ ἢ π͵ 8 π ηι. (4. ει. [)., γϑοϊηιθη, δϑγ66}.- 

θη, ἐἰδον [οΠίασθη, ἔνι Πθο γι ὀυΐη- 
φόηι, Ζιγ 6ο ιγμθηι, γ 60], γιθγ εὐγιέογ'., Ζεϊ θην 
Ζεν θέιυαϑ, Κων" δέτυαϑ Πιαϊέθη, (ταἰγυμδηδ, 
1,. ἢ, 1), απυϑοπηθῃ. 

σ8.-Ὑ ΒΒ Ἶ 8}, Ζιο(αη)} θη} 6 ἤθη, αὐμλμά- 

ἐΖθΉ. 

ζαύτδ- τη, ΠΟ ΟΥ̓ Ὑ ΟΠ γθΉι, Ῥοκαπίτεἶ- 
ἰθη, υογΖίοἤθῃ. 

ταμύδη, γἱοϊιέθη, ὁν γθοΐθη,, ἀανγθὲὶ- 
οἤθη. '. τικϑῃ, 

τἀϊαἀ 6188: 
τ 1675 πὶ ᾿. ὐν 
τ άϊ 4 5, δοίην . ὅτ 
γάϊἀ]δη την. .«4., δο ηιηιθη,, υδγον ἀμθη. 
ρα-τάϊά5, δε ϊηιηιέ, υϑγογαγιοί, δον οῖέ. 
σα-τάϊα]δη, δε ιίηνηιοη,, Γε[ἐ(θέζθη., απ- 

ογάηοη, δ γ)οίθη. 
σαγάϊἀ οἰ η5, εὖ. ({. «4 πον ἀπε, ϑαΐέζιρις, 

Βεγοῆῖ : νυἱυὸ αἰ ρᾳγ., Οε(οέσροϑιυης. 
γδϊπῃύδθϑ: 
σὰ -τιμύθὶ, ὐ. (υ. 
58 -Υῖ ἢ 6 1 8, τὖ. {1 
58 - τὶ 10} ἃ, ιῦ. (. 
88 -τ ἃ 1μπ} 8: 

Θ  .61. Ὡ 

5. γϑιῃΐς. 

τδίμύβ, γϑοδϊέ, γἱοϊιε, σγαάε, φοτεολί. 
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ταί μύαθα, γϑοϊέ, γἱοπιϊσ, ογαονιεϊεο;, 
φγαάθ: Υ. τἀλαἾϑῃ. 

τί μεῖϊ5 (πασησοιείσί), ἄφηη (γὰρ), πάπι- 
ἰΐεῖι, 7γοϊἰίο ἢ, ἀοοῖ,, θέιυα, τρια ατιοῇ, 
τυο]ιί. 

σϑ-τϑλῃίβ, σϑυθοῆέ.: ναϊτίμδη, σϑυϑί μίδ 8, 
(φδ)άδιη)αη, ζῶν υοἱϊβοηυθνι μαί- 
ἐθη, φϑιδίύδμδ, σϑίθίῃδϑῃ., Κυιῃ8ῃ, 
γϑοπέζογέλροτι. 

σατγδιπἰῦζα, σϑΥ̓ ΘΟ ίοΥ. 
σα-τιμίαθα, γϑοΐμέ, ογαθηζίἼο]ι, ηυΐέ 

Πθομί, σεν θολιέ. 
σ8-ταϊ οὶ, τὖὐ. Οἐγθολίϊ)κοὶέ, ον [ἱε ἢέ. 

ππ-ρ γί μξοὶ, εὐ. μι. ζπισογδο]έϊο κοτέ. 
στ ΠΕ πὰ, τ. ({. Οἐγεοϊσἰεϊέ. 
σδ-Ὑ δι Ἴδη τι. Α(., γἱοβμέθη,, ᾿ὐγἰθη θη, 

γϑοΠεζογτρ θη. 
αὐ- σαγϑι 8 υοἰ θη οἰτνο]έθτι, ευΐό- 

ον Πονυϊο]ιέθη. 
φ8-ταἰ οθίηβ,, εὐ. ((. Πϊοβίνοισ, Ζιολέ, 

Ἡγιοα ον λον [ἐθἐζωηρ, 6 !γιίη.. 
τ ἀϊρ (5). ,{. [ἰοῖγ, ἐιἐθηηθηι. 
ἘΠ ΈΜΑΤΑΝ ΟΝ ΟΠ ιι]υγδηιθη. 

ἘΔΙΤ ΤῊ -: 5. ΤΟΌ8ῃ. 
Τά 15: {. τοὶ. 
τ ἀϊβ͵ 8, ὁγηοῦόη. (5. υϑι Δ. 
τα: ἢ τἴκαι. 
τακᾶ, ῥαχά (Μέ. ὅ, 22}. 
τ ΚἼ 81, γϑοΐθη, {{Υθοἤθην. 
8 ΠΗ: (᾿ Υ]ΠηΔΗ. 
ἘΠῚ τί ΠῚ  ΤῚ Ἐν 20: 18: 

ΓΆΠΠ]͵ΊΒΠ: 
ταίίε, ὦ. [{. Πα, ᾿ὐιῆδ, δίγοοζο 77,6- 

968. ϑέιαο, ἤοϊίο. 

τς πὴζυ μ) ἃ πὶ (τότ, τόΐζμαπῃ, ταύμδη5), ζὰ}- 
ἰδ. 

σἂ-Τα δ ἢν. «4.,) ζα  ίθηι. 
ται]ὸ, τὖ. μιυ. Πἰθο νι, Βογθο ηαης, 

Πδομθη μαζί. 
τὸ α͵δη, γεάφη, ἤργδοἼθη. 
τη-τὸ ἀ͵απα5, πὐολέ γϑἀεηα, (νηιηι. Κσί. 

ἀάμρ5, θάπαβ ει. (( ὖ. 

Ῥ1-τὸ Ἴδη ηι. αὐδη., Α4466. τι. ὈΪ, ἩΝΜΥΥ ΘΉ. 
Ὀἰγ οἰπβ, τὖ. ((. Μωγγον, Θοϊινὰ ἤθη, 

ἐδ Νιαςσῆγθαο. 
τα - τὸ α] Δ τν. 1)... Πρυθο]ιθη, ηυλέ ἴλην. 

τύ 5, ἐμωνίίοῖι, ἰϑοἶιέ - ταυεῖχα, εὕκο- 
πος. ΥΚσί. Ἰο᾽ ὐξ, Ὠνϑι ὐβ. 

ΤΠ Ὁ απ ὙῊ: 9, ὃ): (αὐ δη Ὁ 
τάπνοπ, γαϊϑθη,- 

θ1-τάπθοπ τι. .«4., δογαινθθη. 

τά 6 ξ τούῃ. Α. εἰπα!. 
ταύ} 8, 2 ΥΘΉ : 
Ἰη-ταύ ὐὐαη., ζύγηθη, δοἰιηυθιθυ (δίῃ, 

μγυυνε ἰἶρ βοῖτι, ΦΥ̓ΦΥ ἐγ) θυ. 

,5. τ Κδη. 

' ϑ΄. τ] η 81. 

τάϊρ(8) --- τίρῃ. 

Τἀάπρ͵)δῃη τι. 4., γατζοη, ατιϑγαι θη, 
αὐϑγιρήον. Υσί. Ὀπάμπϑῃ. 

τ πι 5, ἢ» 71. ΤυρΉΤ. 
τὰζάδ, 1. ({. δργυαοῖδ πα Ποαθιυθὶ[6 

δῖηθ5 ϑέαηινιθ5 οὐδ Μοΐζθ8. ΨΤοί. 
[ἄρπᾶ, ἐυρρὸ. 

τᾶ πῃ, (. (Π. Παι8. χσῖ. ᾿π8, δ Τα5. 
58-ταζηδ, πὶ. (ιυ. Νασῆθαγ. 
σα-τδζηὺ, τὖὐ. (ιυ. ΝΝαομδαγίηηι. 
σα -τϑαδ 8: ἡ α. ἢ 

τὸ 4 8. ἢ (τάϊγτο!. ἢ), δεγαίζοι, εἰ γϊοφ θη, 
ψΟΥ]ΟΥ (θἤόηι, δοαφηϊοῆι. 

δα-τδάδη ηι. 4., (ουσεη, ϑουσο {γαφθΉ. 
ὀφααοσῇπέ {εΐη. 

ἑαύτδ- σατδ δ τι. .4΄., νοΥ]ον δ {ἰπιηιθηι. 
τη - γδάδη, ὀείογσόη, υϑγίομαόη, σ6- 

εὐ θη. 
ἀγ-τδάδῃ, δοιίζηνηιοη, 76 ({{{6{ἰθι. 
ϑα-τδάβ: τη 
σα-τὸάδθΡα, απ παῖ, ΦὨΥϑαΥ. 
σδ-Ὑ δ Β [Ἢ5, εὖ. ({. γον ας, Ῥίαη, Βογίέηι- 

ηυς, ΚογοΥ ἀγμιύης, ον δο {πιο Ζεοτέ. 
ὈῚ -Τϑ ὲκ δ]. αὖ. μυ. αθξαῆν. 8. υὔκδη. 

τοῖκινὺν Ὁ ΗΘΕΣΆ, ΤΙ ΟΣ. 5. 
ΤΘΙΚΒ. 

τοΙ Κιπῦὸπ, δεΠονν ἢ θη. 9. ὅ.5 
ΤΟΙ ΚιΓύ8. Οδον[{6γ. Το ΙΒ. 

ΤΘΙΚ5, οὖ Μαομίσον, Οδον ον, Ἡογυ- 
λον; υογηόἤηι, απσοίοίθη,, πιζολίϊρ. 

ΕΥΠ8- τοὶ κ5, Ζγθαγίο, (σοτῆ. Καϊοηά.). 
τοι Κιίτα, Οδον [θυ ; τοὶ κιτα σα], Ποῆογ- 

Ῥυὶο ον. 
Το κι, ΑΚ (6. ον ομαγί, Ποῖολ.. 
τοἰκιπὸπ τι. .1)., ΠΟΥῪ (οἤθη, δοἤονΥ (ΟΠ θΉ. 

Ὁ -τ ὃ1Κ5, σεγάμγαοί. 5. τ κδῃ. 
τοίΐτδη (τάϊτὸ 3), σίξέογη,, οὐ ϑοῦθη. 
τοὶγῦ, τὐ. ιυ. Ζιέέογη; ἔγαδοῦθθηι. 

τοίἊδπ (τάϊδ, τἰίαμα, τἰ ΓΔ 5), αὐ  ἐε]ιθι. 
ὉΠ- ΤΟΙ 4, απ  6ἤθηι, [6]. θγἢόϑ θυ. 

ταΐ ἢ - αὐ [8 τι. .))., ηὐδέ ατοΐον [6 θη. 
ΓΕ Γ[5, εὖ. ({. «4τιΐον [{6]υης. 
τάδ) τι. 4., αὐ δἤθην ἡναο ἤθη, τυθοΐζθη, 

δγ ἢιοὑ ΦΉ. 
π|-τάϊβ]αῃ (π5-τάϊβ᾽απ: 1. 8, 24), αε- 

Μίομση πιασῆθη, αμγνιοθέοηι, 680- 

τὐδοζόηι, ατιῤεγιυφοζόη, (υοηι ϑομίαζο, 
νοηι 1 0416); θγιυθοίόη, ΠΟΥ υΘΥΥΌ θΉ; 
ατγόσθη. «- 

τα τ ἢ- αὐτά ϊβ] δ, ἡ αὐ ογιυθε θη. 
δἰ -τ ὃ Κ5, σογάμγαθί. 5. τ κδη. 

τὸ κατ: Λ' τΚδη. 
τἰρρυϑβῖη 
ὉμπηδΠδ-τίρουβ (ἀνήμερος), μη φοφα]ιηιέ, 

ιὐἱϊὰ. 
τῖρση, Λ (Ἱ. ̓ορσθη. 



ΤΊ Καη -- 

τὶρυδῃ, γεσηθη, ἴα βθΉ.. 
τὶ Καὶ ἀπ (τὰκ, τὸ καμι, ΥἰΚ8}85) ηι. «4.., μωνι- 

γηῃθΐη, ᾿ιτι [θη.. 
γακήδῃ, γϑοζθη, [ΘΟ ΘΉ 
α- τα κΊδῃ., ατϑγθοζοη, {οἷ} Ὠὐπαινσῖο- 

ἤθη. 
Ὀἱϊ-τὸκϑ (Ὀἰγοὶ 5), σοχαϊν θέ: υἱΐαῃ., γαίτ- 

{π8π. 
δ1-τοῖκοὶ, αὐ. (ὺ. α'δγαλιν. 

ϑδ-τὸ 5, τὖ. ((. Ῥογίαίς, Ῥίαηι, Β86- 
τηνι... ΗολοΥ 3 

τὶ κυὶβ (ἰκΚνῖΖ, δ. τἰανζίβ), (' ((. υι- 
κοϊμοῖέ, Εὐη [ον 5. 

τἰΚυϊζϑίηϑ, ἤη ((6γ, ὑϑν γι ΟΥῈ. 
τἰΚυϊζίαμ, πη ΕΥ οὐδοῦ ἀνθ, ἡνασἤ θη, 

τὐθγάθν,, [ἰοἢ, υϑΥ [6 ΥΉ. 
ΕἸ ΚυΣ ΖοὶΠ 5: ἃ 
1 ν χη δϑη: ἌΑ 
εἶτα. ((. δε (ὦ ΤΉ. 8, 12). ΤΟ ί. 

Δπ8-ΚΥΔ]. 
ΤΠ ἢ ἃ ἢ (Τ8Π1, ΤΟΠΏΠΠ, ΤῸΠΏ8Η5), 777- 

πόη, ἤὲο δον, ἰατιξδγι, Ὑθη θυ. 
[Ἀταδίῃ σἰπηδπ, Ζι(αηνηθη αι ζθη. 
ὈΙΟ μ8-τἰππδπαοὶ, εὐ. δέοι (εῖρ. 

σᾶ-τἰηη8η, σι αηνηιθηζαι θη, συ αηιηιθη- 
Κοηινηλθηι. 

σϑυίηηδη τ, ΓΔγηϑίῃ ρσαγῖπη 8, αἰτυγοἶι 
Ταιμζόη ογγοίομοη (1 Ο΄, 9, 24) 

δηα-τίππδη, θηέσοσοη γϑηηθη, τυ οΥ δἴη- 
απάον ἰατζθη, [υδιέθη. 

αὐ-τηη δ, ᾿ύησωζολζόη. 

ἀπ-δὐτῖπηδη, λύμη ζιίαιζθτι. 
Ῥἰ-τἰπηϑη ηι. «4., Πογί ἰατζθην, υὐηιρ ΘθΉι, 

φηυγησθη, τι αΥ ἀμ ΘΉ. 
ἀπ-τἴπηδη, ᾿ἰηιιζαι θη. 
ἔαίτ-τἰπηδη τι. «4. τ. Ὁ. (ἅν), εἶν ὁγ- 

Πυθοζοη, γοοθθη: ἀὰ ὑπαύτγάα ἔ., 
φιυσοζηινὰ (ξὶν γθῖηι. 

ἔαύτ-τἴππδπ,, υογαηίαινζονι,, νου ΠΥ 6] θη. 
[γὰ-τἰπηδη (ἢ ηι. 4.), Ποῖ υϑγίαικζεη, σό- 

γαίῃ, γζαϊίθη. 
πἀηα-τἰπηδη τι. «4., χωζαϊΐοην, σὺ Τμοὶΐ 

τὐογ θη. 
ὉΠ-ΤΙΠη8}, ατϑἰαιζονη, ατϑαοδθη, θυ ατι8- 

φοϊιοη; ατγσομθη (ἋἀὉΥ ϑοῆηθ, «(1658 
ϑαηιθη8), ΘΥσθίθη, ατδροῆθη, Ζι 
1} οὶ} ἐυϑγάθηι. 

τἰηπὸ, τὐ. (. Οτο εθαοῆ. 
τὰΠ5 (5. τὰ 15}. πηι. ({. Παῶ, Εΐω 5: τὰμ 

σαγναύτεκ᾽]δη [15, ἑατιζθη, [{ϊῥγ' Ζθηι. 
ὈΤ-ΤΆΠ5, 11. ({. Αὐδσατρ, Πῖησαηφ. 

σδ-ταπ(η)}ὸ, τῦὉ. ἕν. Ῥγα βογηιέ, ἴοδον- 
οιυθηνηυίφ. Κσί. ταϊα]α νϑἱράϊηβ. 

σδ-ταηΞ᾽ (22. σαυιηβ6 15), εὐ. ({. ϑαηινιοῖ- 
»[ἰαίφ, Μαγζί, Θέγαβθ. 

ΤΓΟΠΠΌΤΗ. 129 

ὉΓ-ΤΌΠΒ (7275. Ὁττιμη5615), γι. (γ. Αἀμϑσαν, 
«ἀνιζσαηφ, Αδέεγιε. 

ΤΠ Ἶ 81, ἰατεζοη, ἠιαοἤιθνι. 
ὉΓΥΔΏἾΔΠ, αὐτο γον, ἰα βθη. 
αΐΔΥ- ΤΠ ΘΙ Ώ5, τύ. ({. Βοργοησιις. Τί. 

αΐατύχα [Ὠ͵ 8. 

γἰπηῦ, τὖύ. υ. Οἰοίβδαοῖ. 8. τἰηπδη. 
τι Γὑ5. 0. ((. ,Μ5. τοϊίδῃ. 
τ πατὰ: (ὶ τοϊίδη. 
εἰν: ὧὺ 

γἱ]]ὰ- τ, ϊσοηαηιο (Νόωρ. ἴ7»1.). 
σα-τίπαάἀϊ, Λ ΛΔ. Ἐλυδαγκοϊέ. 
σᾶ -τῖα ἀ] ὃ, ιτὐ. μυ. ϑοβμαηι- 

μαζιίϊρκοτϊε. 
ΣΕ: ΝΠ 
σα-τὶα5, θηγϑαγ. 
σαγίααϊ, ᾿' Δ. Πγϑαγκοτί. 
σϑτϊαα]ὸ, τὐ. (υ. Ἢ μυρμμην τὰ Κη: 

ΕἸΠῸΠΡ οἷ. τυ. υ»: 

ΕΘ τ: Γι δα: 
τἰατ5 (-18}), υδγσάησίϊο,, Πογδίϊο,: 

τ. γαίσίμδῃ, υϑγαογδόη τυογάθη. 
ὉΠ-ΌΥΒ, οὐυυεγσαηρσζίολ. 

τἱαγοὶ, εὐ. (υ. Ῥεγσαηοίϊομκοῖέ, Τηιέογ- 
σαης, Ῥεγαογδθη. 

ὉΠ- τοὶ, τύ. (υ. ωυογσαηρίϊοϊκοῖέ. 
τὶ αυΊϑη ηι. «44.., υϑογάογ θη. 
ὉΠ-τὸ ἀοῖπ 5, τὖ. ωνγοη, Θοϊ μεσ. 

5. γί ῃἼδῃ. 
τὸ 7 δπ, γθάθη, [ργδοΐθη. 5. ται ῃἼδῃ. 

5. ἃ. 7. 

τὸ ΒΓπ5, (. Ῥογῆογ, γογ]αῖῖθ. Τί. 
ὉΡ1Ζυδ. 

δύῃ: : ως ἢ ὙλΒιδῆ, 
ἋΣ -ΤῸΡ Κ 5, αμϑο οίο βθη), ὑϑΥιυοΥ ζθΉ. 
τα τῇ 3. εὐὲ 7,15. Τυσ τῆ: 

ταχηῦπθῖβ, οἷο Πδηιον ([Παέον (ογγῈ αδ5 
Εδηι. Βυ16768). 

ὮΓ- ΤΠ 8, {οἢ, ογιυθέογη. ,5΄. ΥΌΤΗΒ. 
ταϊηῦπη 6185, α͵6 Πδηιογ. ,5. τυτηᾶ. 
ΤῸ τῇ 85, ἢ. ({. Πἰαιτι. Υί. [{ϑ61|5. 
ΤΌΠ15, φογαμηνφ, δγοὶέ. Υοσϊ. Ὀτάϊα5. 
ὈΓ-ΤΌΤΠ 8 (ϑγατηηδη ὦ (. θ, 11), (οἷ, 

ΘγιυΘΥ 6ΥΉ.. 
Τὰ 8, τ΄. {{.- τοιο, Ο' οΠιοήπινϊ  ; σοἠδίηιθ 

Βογαϊῃ ομζασιιο, σομοίνιον Βοοίε (5, 
«Απγολίαφ. 

σᾶ-ταμπὶ, ( (ἡ. Βογαιῃ ομίασιμιρ. 
ὈΙ-τυπάϊηβ., τὖὉ. ({. «πη οπίασ, σο]ιοϊηι ΕΥ̓ 

Βοιολίνι (8. 
σϑ-ταπαβ ἢ. 5. ρα-Κυπάβ. 
Ὁ -Ι ἀπ ἃ 1π85: ῥ ἀ. νυ. τυπδ. 
σᾶ -ταπὶ, ( ((. 5. τὰμδ. 
58 -τ π] ὃ, εὐ. (υ. γα [[ϑγπεέ. 8. τἰπηδη. 
ΤΠ πα τα: (᾿ ΠἰΠηδῃ. 

405 
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5. ΥἱΠ 81. 

,5. Υἰ πη Δ. 
Ταπ58, ηι. ((. Πιαν, ζω. 
8 -Υ ἢ 5᾽. τ΄ὖὉ΄. {{. Μαγδί. 
ὉΓ- ΤῸ 5, ἢ. {({. «Δτισαη. 

5. 

[ἃ (οὗτος, ὁ), ἄθν, ἀΐογον, [ὃ, ἀἷο, ἐπαῦᾶ, 
αἰα8. 

[4.}, ὠηα αὐο ον; αἰἶδ ον, 76ΉΘΥ. 

[ἀ-οἱ (ὅς), ἐυδίοῖιον. Υὶ. ἵποὶ. 
[Δ Δ ΒΒ δπηϊ (σαβαχϑαγί): Λ' ἴρδι- 

ἐπ]. 
ΓΔ Ὁ δπ (-55: σιγδωὼν),  (. θῖηθ5 ]υἴγηιθηι. 
[αϑᾶὸύπ, Σαβαώϑ. 
[αὐ θϑδὺύῶ: 
Γαὐθαύὸο: “τ 
[ἃ Ὁ ἃ ὅπ 5 (6. ρὈ]. [αϑϑδίὸ μρα [Δ αϊὸ, 

7. -αὔὰ των -ἰπι), τη. (1. σάββατον. 
δἴατ-[ἀὈθαύαβ, Αγ αὐδαΐ, ἀδν Ζιυοῖέό 

Θαὀῥατέασ. 
[αὐθαϊὸ ἀδρβ τὠνὰ [θα υὸ αἰζοῖγὰ, σάβ- 

βατον. 
[8 ἃ 5: (( [40}.8.Ψ 
Γἀορῖιν, (αηΐ. 8. Πρρκνδη. 
Γὰρρκν,δῃ, (δηζθη. 5 
[ἂρ κνδνῖς ((ΕἹ Τρέθγε Σπ π α: ΜΝ ' ΠρρΚνἼδη. 

Ι͂αρδϑν, (ως. ᾿ , 
[ἂρ δύ, ἤν. {{. ϑαη. { ΣΡ ΠΕΈΥΒα. 
ΓΑ ΥΥ; ἴδ. 
ΓΔ 5. . Μ. 8. [ἀκδῃ. 
ἜΣ ΘΑ, [αῖ. 5. [αἰῆνδῃ. 
[ἀ[ [ϑού, ἴδε), ἴδετε, νῦν, νυνὶ, ἢ. 

5. [αν ῃ. 
[ἀὶ πὰ, ἄρα οὖν, ἔξω; πὰ [ἀἱ, νυνὶ, νῦν. 

(ἀϊ άπ (μὴ), ἀοοῖ, γυϊοϊέ θέιυα. 
Γἀϊαπ τα [ἀϊαι ((ἀϊὸ, [ἀ1{Ὁ Ὁ) τι. .)., 

ίθη : ἰγάλνδ. 
ἴη-[ἀϊαη, κίθη, ᾿ὐηθίη, (θΉι. 
[δε Π5, [ὁ 5 ((6. [ὁ 4.415), [αἰ 05, εὐ. ,{. ϑααέ. 
τηδηδ.- ὁ (1)}}5, εὐ. ({.- θη ὁ ϑιιαινιδίααέ, 

οηγο, Ἡγοῖέ. 5... ἰαάνγιβ. 
[4ἰ}}5. μεοῖι. 
[αἴῃ5 ἐἰρήαβ, (βο]φῖρ. 
[δἰ 88, πὰ. (ιυ. ἀδΥ (60}}{{6. 
τα αν. ἃ. τ: 
[δίῃ ν δπ ((απν, [ὁ ἤναμπι, [Δ΄ ν 85), (6- 

λθη, δθμεμόν; [. ἕαύινα,, [16]. νον [6]ιθΉ., 
, δ ίθη υοὐ. (ὃ. Πὰη 5. 

τπ1- [νη 15, πολέ (ο]ιθγα. 
σδ-[αἰγἂη ἤν. «Ἅ44., βθην, ον ὑζίοζθηι, 

ομανθη; ἔηι Ῥα[. ὁν [Ὁ],δγιθτυ. 

ππ- ΘΔ ΔΛ Πγ 8 Π5., ὑργθ (6 λθγν, αὐνἸο]ιέδαν. 
ἀα-ραίαίμναμ, λύμη (ο]ιθη, απ ο]ιθηι. 
τιϑ-ρ δία νδῃ, (ἤθη, ον ίϊο ζόην, ον ̓ θηθΉ. 

ΤῸΠ5 --- [ἀΚϑη. 

ἀπα- (νη τι. 4., απ οἤθη, δον ίζοκ (6 ἢ- 
ἐΐσοη, ἐπ Βείγαοϊέ σίοἢ θη. 

αὐ-[αἰπνδη τι. Ἅ446. τ. Οἴθη., απ Θέιυα8 
“επόν,, αοπέθη; ἴαύτα, οἴ, μέθην ὙΟΥ 
πα αὐ. [5 ηι. (΄. 

Ὀ1Π-[ὐἤγαη τι. .4.. τι. Ο΄., δοίοίοη., υΥἵηρϑ 
μογάην δ οἤθη, [6 ἢ εὐ (θἤθηυ., αὐυ- 
{δἤθη, δοθέν αο]ιέθη ; ΘΥ̓ Ὠθηγυθη, Ὁ ΘΉΛΘΥ - 
ἤθη, (οὐσθη. 

Τπ-[ἀἰῆνδη (4), ατὖῷ' έιυαβ μη θἤθη, 
ατιγδίζολοη, αν ἤθη, δέιυαϑβ; ἴὰρ ἴηΐ,, 
απ όδοη; βίον εὐ θἤθηι, αἱ θέιυαξδ 
“ελθη. 

ἐμδίτἢ- [αἰ ἤνϑη τι. 4., ἀμγοῖ (οἤατιθη, ζω- 
αἀτνοἠδίϊοζθη. 

τπι5- [Δ πνδη, αὐ ἤθη, ἔην αἷό Ηδΐ6 (ἤθη; 
Μομθηὰ ἀὐϑγάόθη, (οῖνη, αἰο [ον εὐϊθαθν' 
ον Παἰέθιι. 

[ἀϊ] απ: Λ [ἀϊδπ. 
Γ4ὺὕ1. Χ 2: δ}: 
ἴπ- [1178 τι. «4., αὐ ϑοίέοη πογαδίαδθΉ. 

[ἀϊπ͵ πη, υϑγΖιο μέθη, σΖαμαθγη,, Ζὃ σΟΥΉ, 
Ποῖ υϑνἤραέθη. 

[αἱτ.  Μ. Θοῆν, δοθηῖου 2, Ῥδ]ιθηι. 

[ἀἐ3ψπ{8]1, ,αἰσίθ. 8. [αἰύδπι,, [Δ]. 
[ἀϊ{1ὃν, με 67. 8. Πϑρᾶμπ. 
Γάϊ[ὃ, (ιθέθ. ,5. [ἄλδιι. 
Γἄϊν8]1 8. ι0. ({. ϑδοῖ6. 
[ἀτηδ-Γἀλνα]5., σίσίοθον ϑ'θοῖδ, οἰνην ες. 

Γάϊν 415: γι. 
[ἀϊγν5, ἢ. {{. ἀοΥ 866. 

τηδυῖ-[ἀϊν5, ηι. ({. αοΥ 566. 
Γἀϊπ]ὸρ, μοι ἴιο. 8. [Ἰδρδπ. 
Γἀκδπ ((ϊκ, [κατα, [ὩΚ8}8) τι. .., 

υθῖέοη, σφαηπέθη, γϑοἠέθη, Ζιυ"θο]έιυοῖ- 

“βη, υϑγδιθέθη. 
σδ-ΓὩ Κδη ηι. .1)., ἀγοΐοη,, δϑαναιθη, υϑγ- 

δϊοίθη; Ὧι. «46. φιν ϑοϊηιυθίφεη 
ὀγίησον,, εἰδογγμγθη, δοβοϊυία ρθη, 
ἐααοίη. 

δηα-ΙΚαη, δ ἐγ οζίθη. 
τπἀ- Δ Ἀ]Κδ 5, εὐγεδ [ἐγ λέέθγι, εὐγυιυϊαθγ- 

ρυϑομίϊοῆ. 
ἴη- [Κη τι. 4., ον (πνέει, ογ ἐϊιοίζθη, 

δοφοῖο]γιθΉ. 
διηδ-Ἰη ΓΚ, ᾿νε ζἰο θΉι. 

5- [Κῶ σι. «Α4., απ μην ον ΘΥδΥ ΘΥΉ, 
αγι]ιοδθιι. [ἄμαχος. 

[ακ]ὰ. -ἶἰδ, τι. (ἡ. ϑέγοίίθυ; πὶ [8Κ}15. 
[ακ͵]ὸ, οὐ. μὺ. ϑέγοὶέ, ϑαςῆο. 
[αὐ8, τὖ. {{. 

σἂ-ΓΔ 5, εὐ. (ἡ. Ῥογιυινῇ, Τωάοὶ, Β6- 
οπωζαϊρφινρ. 

ἴη-[ἀμύβ, εὖ. ((. Εὐχαβζιιρ, ΕΥ̓δγἐθγιίης, 
Βϑιυυοῖξ. 



[αἰτῶ --- [6ἀ8. 

ἔν] - [ἀὲβ., ιὐ. ((. Βιϊά, Βεϊρρίοὶ, Ἰὐάε}ι- 
“εἰ, Τιρικοίνεαο. Υὶ. σα]ακὸ. 

σα [δ η, αὐδεύίάθη. 

δα- ἔα μύπδη, αδροφοῥιαοί εὐογάθη, 
«Αὐδιϊὰ Μοῖ: ἀὰ Ἰάπα]άϊ ραΐῇι., 
ἀαγσοίοιἑε ἐυογάεη, (Οἰοαϊέ σο- 
τὐϊηηθηι. 

[αμ δ, σοη ολιυ. 
τη- [Δ ύα 08, εδο {γἐέθη. 

[ὁ κ5, Εἰσοη οδιυ. 
ἀπ-Δηα-Γ Κ5, τουιυϊογ [ρΥδοἠίτο},, τορυιυῖ- 

αογίοσδαγ. 
[Ὁ Κη5, τὐ. (ἡ. {δυίον μμο]ινρ. 
[ὁκΊδη ηι. «44., {εοϊιθηι, εὐνυέον [ροἤθηι, δ6- 

σοἤγθη, υϑγϊαησθη; [. ταὶθῃ εὐ. ἀὰ οἄ. 

[τηδπδ, [.. γα έθη, ἠέ. 
σ8- [Ὁ ΚΊδη τι. «4., (ιιο]ιθη. 
τα }- [Ὁ ΚΊΔη τι. .1)., ηυἱέ σθηιαμα ψιοἤιθη, 

τυογέ [γϑιέθηι. 
Ὁ5- [Ὁ ΚΊ 8 τη. .4΄., γον (οἴλθγι, ἀτοϑ γον Γο θη, 

μον [μο]ιθη, απ]ιδγθγι, ΥἹο θη. 
[ὁ καίπβ, εὖ. (ὦ. ϑιρογιθην, {ὔίον [ιιο]ιρῖς, 

Θιγοτέ. 
[ὁ Καυϑὶβ, τϑ. (7. ΟΥ̓ ΛΟΠΟΥ. 

τ τ τι. ({. διίγοϊέονυ. 8. [Δ κϑῃ. 

[δ κ͵]ὃ, εὑ. (μιυ. δέγοὶέ, Θαοῖθ. 5. [αἰκϑι. 
ΓΔ ΚΚαβ. ἢ. ΄. ϑαοζ. 

Γοἰϑὸπ, (αἰδθη. 
δ8-[Δ]θὺπ, μαΐδοη. 
[αἹθῦπ5, υὐ. ((. ϑαϊδιμεγ, ϑαϊδο. 
Γαὐϑῦν νῦν (Ὁ ΒΛ: 

[δ᾽ᾶτδ, μοδηνείχεσον ΘοθοΥ 2, Τά. 
ΓαἸ 1 ἢν, τὖὉ. . Ἐϊηβοῖω", ΗδγϑδοΥσο. 

ΘΠ. 
[41}8π, δἰηζοἤγθη, υϑνἰφίδθη. 
π5- [81]18Π, Πογϑοόγσο τθ͵ηιθηι, οὐ ΣΦ ΠΥ ΦΉ, 

νεγδίοίδοη. 
[αἸϊΐηνα,, εὐ. Μ{. Μς. -ὃβ, Εὐηκοῖν", ΠοΥ- 

δογσα. 
[4118π΄', ἀαγύῦγίηφθη, ΟΡ θΥη : ἈσΗΓ]18, [., 

Ορήον ἀανθνηρ θη. 
ρ8-[4]}]8ῃ, ΟΡ} 7ΘΥΉ. 

[410,.. 7. ΘαΐΖ. 

[αἸύαμ ((ἀϊ|810), μαΐσθιν. 
πη-ΓαἸ]ύα 5, ὠὐτσο αϊ θυ. 

[δπὶἃ. ἴδ, ἴατηδ, εδν(οἶδο, αθν' παηιίο 6. 

Ζει αηιηιθη (δἰ ζεισθθι. ἰ[δτηδ, - ἔν }15, 
-Καηξ, -Κυιβ, -ἰάπ 5, -Ἰο1Κ5 (10), -[ἀϊν 15. 

Ταί{π- [Ὡτη5, ἔτ (ἐ βαηι, ΘΥ̓ (οι. 
[ἀταϑηδ, Ζι(αηυηιθηυ, φισίοϊοῖ, . [ἀτηδμδ 

ἀγθάϊἀ]8η, [. "τίσ δη, (. 1081, (. [Ὁ ΚΊ8 1. 
[ἀταδϑίῃ, πασῆ, θΐηθηι ἐὐπα αθηι οἰ δον, Ονέθ 

ἤν, σιυμαγηιηιθη: ἴ. σαράρσοδῃ, (. ρὰ- 
τἰπηδῃ, [. σανδπα͵δῃ. 
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[Δμλ]ἢ., σὴν σϑγαϊϊοη, μεσόν, εν σογζάϊ- 
ἐφ ἡιωοιθη. [. [15.. Κχὶ. σα]οίκδη. 

[δ1η ἃ -ἔσ δ 7}18. σίοϊοησοίηηί. 

[δ τῇ ἃ - Κὰ ἢ 5, υδγιυαπαέ. 

.ρ ει ::κἘἰ ν ἀ δν ν ἢ. 
φημ. (ὃ. Κυϊπδη. 

[τὴ ἃ -Ἰ άπ 4 5, σίοίοϊανέϊ. 
[δι ἃ -᾿ οἰ ὺ, σίοοπ αἶ8. 
Γδτὰ ἃ- 1 ΘΚ, σίσιοι, εἰδουγοίη [ἴηι- 

γηθηα. 
[ἃ τὰ ἃ ἢ ἃ, Ζιυφαηιηιθη. .5΄. [ἃ πλ8.. 
Γδταΐ απ, φσοῥαξίθη, (ον) σοι ἠνα- 

ἤθη. 3. [ἃταᾶ. 
[δ4π4͵]8π, ψϑηάθη. .5. ΠΠπίμδη. 

[Γαὐν,. [σ. ἴαγνα, Ῥαϊβϑη 

[αὐ 81 ἃ ω. -ἃ5, ηι. (ιυ. σαταγᾶς. 
Γαὐθίηβ, τ΄ῦὉ. ᾿. Ῥηαηζινισ, ΕΥ̓ οΠα- 

ηισ . Λ᾿ τυ. 5. ἴδῃ. 
[ἃ ὑ ἢ ἃ αὶ ((ὁ{1, (ὁ ύματα, [0 Π8}8}, μα ξέ (οΐγι. 
[ἰἢ5 (α. [8.415), [α.45, (αξέξ : γδίγίμδῃ, σό-- 

αξέσε ἐυογάθη,, [ὁ], (ἀξέίσοη,, [αἰἢ 
Ἰύδη, (ωΐξέ ὁ 86. 

[ὁ η(5), ,. Θαξεσεησ. 
σδ- ΤΠ] δῃ τὶ. .4., (ἐξ θυ. 

[δ 0ἢ5. (αἰΐ. 8. ἃ. νυ. 
[αὐΐδη, (οέζθη. «5. ύδη. 
Γάπ ἀπ: Λ' [ἀπίῃ8. 
Γὐἀπύ5, τ΄ν. ((. Θιοϊέ, Κγαμδηοὶέ. 5. 

Πακδη. 
Γἀπῖ], Κ᾿ “. ϑοθηθ (δὲ [Ὁππ8., 
Ῥὶ - [ἀπ] οἰ π.5. τὖ. {{..Βοβοοζινς. ὅ. ἃ. 7. 

[ἀπ] ἀπ: 
Ὀ1- [ἀπ] πη, δοηδοίθη, δο[ιυαοίτν. 
ὈιΓἀσ]παμ., δοηθοϊβέ, τηνϑῖη τυϑγα θη, 

Ποῖ υϑγιριυνοιιῖρθη,, [16]. δ6 μαδίη. 
ὈἰΓἀμ]οίη5., τὖ. ((. Βεπδοοζιουν, Βομιαό- 

ζει. 
015 ὦ ἀνα ἢ ΣΦ: 

[ἀπ]5 (2:2. - 615), εὐ. ,“(. ϑαπιζο. 
[ἀππ (5). ,. “πὸ νε, δελίηιθ. 
π5-[ἀὐϊη͵ 8, υ6} (δ]γιθΉι. 
αϑίάππθίηβ., αὖ. (. «Ζ1ι8-, 

Γαὐχ, τὰν. ρος, 
[αύτϑ, (ων. [γτῖα), εὖ. {{. Σύρία (ΘΟ χῖς 91). 
(αύτϊηὶ ἔνα Κι κα, τυ. Χ. Σύὐροφοίνισσα 

(Μ-. ἴ, 26). 
Γαδάτα: 8. ἀν. 
[αὐτρἃ, τυ. {{. ϑογσο, [Κιρηη161". 
[αὐγσϑη ((ἀατράϊ4 8) Ὀΐ, (ουσθη, ἐπ ΘΟΥ 6 

Μεΐη,. ὑφέγεδρέ ἐευϑΥα θη. 
[δι ἀτὶπὶ ἔγηϊκίκα: ( [Δύτ. 
Γἀπύπμα, τὐ. ({. Οτγιμιά (1 6. 15, 2). 
[ἀπ ὁ ἢ 5 ((ἀπαε: Κ᾿. 12, 1), τι. (ἡ. Οργδγ. 

γον, Παΐμαμ, μεάθη 3 
Γὸ 45: Λ' [δδῃβ τ.. [ἀϊδῃ. 

{76 ογοΐη [ἐΐηι- 

ΤΟΥ [ὃ Πηυιηγ. 
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Γδ τσ πὶ, υὐἷγ' (αἤθη. 4. [Δ΄ ἤνδῃ. 
Γφὶ (αι [ὃ-61), ιὐοῖοθ. 45. [ἃ. 
ΓΒ: 
δα Π , ἴ61π5- 

Γ[οἰπἃ, μοῖμθς, ἐλγ68.: [εἰπδ, ταὶ [ὁ (ἀλλη- 
λῶν), [οἰ πδ() -δίτηβ, φίλαυτος (2 
Τη. 8. 8). .,5. [15, 51Κ, ἴδ: 

Γοϊπδὶ- ρσαίτηβ: ( ἀ. υ. 
[6118, {εύηον (ἸἘγ67) " [οἰπα, Λοῖμο : [οἷη, 

[βη. 8. ἴκ, Πκ, ἴβ. 
Γοιύθιπ δ: (' Πηΐθίηβ. 
ΓΙΌ 5: Λ' [δ0ἢ5 τη [ἀϊδῃ. 
[οἰ μὰ (5), (ράέ. 
[61Π5, (ραίοΥ,, ΤΟΥΉΘΥ. 
{πᾶπᾶ- οἰ 5, τὐϑίέογ', ηι6 ἢν, πιοοΐ, (68: 
7 [ιοὲ5 ηυϊέ τὶ, τσξ ηιθῆ: 
7α τ. πὶ, πὰ πὶ {ἢ. 

ΓΙ δὰ, . απ δι Τ5.. (. 7: 
[ὃδ1Ὶ ([)5, ηὠέφίοῆ, δγαινοΐθαῦ, σε: [8]5 νἱ- 

ἴδ. Ψῖ. {πϊαἰΠ(5), σῦά5: δδο, εὑ- 
ἐαιυρ εἶ, ππι- [Ὁ]5, δὶ. 

[816], εὐ. μὺν. Οἰξέ6, Ταισίοϊκοῖέ, ΒΥαιιοἢ- 
δαγζοϊέ. 

ὉΠΓ6ΙοΙ., αὐ. βιυ. Βοβῆοὶέ, ϑοίθοϊεϊσ- 
Κοῖέ, Τπιυξαισίτομζοϊξ. 

[ὀποίρδ:  Πποῖρϑ, [Π8.Ψ 
Γδὲ: (Κ᾿ πέδη. 
Γδ ἢ 5, τὺ. (. ϑααί. (8. [ἄλδμῃ. 
ΓΈ: ΚΣ {{ αὐτῇ 
δι 6. 5. ΤΟΣ [6]; ἴδ: 
Γιάπ: (. Π]άα. 
Γι 5: ( Π0]15. 
Γι 7 ἃ, τ. γενγιυαηαξ(οπαγζέ. 5. ἃ. 7. 
Γ1 715. ΠΡῖ5, σεβῥρρέ, ἠγηϊοαϊοῖ, οἰηῖρ. 
ἘΠ- Π0}15, ἡϊοαδγμοθῖσ,, υμισοιείςσίοἢ, 

νογϑγθομογῖ(ο,, σοέξίοϑ. 
ΠΡρ]α., τὐ. . Ῥονιυαπαεμομαζέ: [Γαπϊνγὸ 

ἴδ), υἱοϑεσία. ΨῬὶ. Γαυϊνὸ σαἀδάβ. 
ἔγα[- ΠΡ]α, ὑεοϑεσία. 
ὙΠ- [0]. τὐ. ((. {ιροιοίφίοθοῖέ. 

σ8- ΠΡ], μοῦ νον δθθη. Γχί. σαΐτὶ- 
ἐμὸπ, αξίάπ πο  Π5. 

Εν δ᾽ 0 τι: .5.. . νυ. 
ΓΒ απ, βόδθη. 
Πραπ-(δαπά, μαδοησῖρ. 

Γιά δπ, ὠδοη. 8. ἃ. 7. 
[1ἀπ5, 71. (. Θὐέέθ, Οδιυοϊμιμοὶί. Γσϊ. 

ΒΙαΠΙ]. 
Πάδη, τι. 4., σϑιυοῆγι [οῖγ, ἐἰδόη. 
[18 π (ά144), μίοἢ, ἤγθιιθνι, 7γο Ὠϊοοσίεθη, 

7 γοῖ, Μη. 
Γρρκνδπ (ἰαρρκν, [ἀρρκνυμπι, Πρρ- 

Κυδη5) τ. Πρίνδη, {ίρλθηι, εὐγιέθυ ΘΠ. 
σ8-Πσρίνδη, βη θη, εὐγέθγ ἤν. 
α15- Πρρίνδη , ὑδν [Ἰγυϊδθη, εὐγυέθν Θἤ,θΉι. 

-- [π. 

[ἀρρκυβ, ηι. (. Ἰϊαέουσαηφ, «Αϑοπαϊαηπᾶ. 
[ἀορκυ]δη, πηι. 4. (ω. ἱπι, πηι. .4.), [βῃκϑη. 
τ [ἀρ ρκν)αη, οὐέον' [θη πλαο ἤθη, υϑΥ- 

"ρηΐόη; υον [6 ιἰησδηι. 
Γι ρρνδπ (ίαρον, [ἀρρυαϊη, [ἀρν8Π}85), 

“ησον; ἰοίθη, υονίο θη. 
Ὁ5- Πρρνδη, Ὧι. 4. ἰδ θη, υογἶθ (θη. 
ἴασρνβ (72. ἴ[ἀρονοὶβ), τι. (. ϑαη, 616-- 

“απ : ἴαρουβ Ὀὐκὸ, Ῥονίομωης. 
Γυστενς ΠΣ 5 δὲδῦε 
Πρ᾽δ-άππ,, (' ((. δἱεσοδίονη, Ῥυθἕβ. 
Γιρκνδη: (( ἥρργυδη. 
ΓΙ ΡῚ] 8π, μοσοῖγι. .5.. α΄. 7. 
ΓΙ 617 ὃ., τὖὉ. ΐυ. δὲοσοῖ. 
ΠρΊ]απι, τι. 4., βοσοίη., δο[θσοίη. 
58- ΠρΡΊ)] 8 πη, ηι..44., δε ἰοσοίη, δοξνὰ σθη. 
ἑαύν- Πρ] πη, τι. 4., υδν [ἱοσοίη. 

[1] ἃ π (ηοδέ υοὐ οηινηιθηα). 
ἤϊατα ([1π|}, εὐὖν' βἑηά. 
Πα (Πα0}), ἐν (οϊά. 
Ππά, 6 πᾶ. 
Πηάα,, ἐφ ἢ (δὲ τι. {,. εὖ. 

Γιϊ} άπ, Πάαπ, ἐοἢ (δὶ. 

[1}615, ἄτῃ (θἰ(Ὁ ὦ. (᾿ εὖ. 
Γ1}ᾶ τὰ, ἤππι, εὐὖῦ βηά. 
Γ1}πῸ ἢ, Παῖς, ἐγ μοϊα. 
Εν οἷ (6). 5. ΔΒ, [οἸπᾶ- 
[1Κ15, τι. (. Βεοκοῖ, δίδραχμον. 
Γ118π, (οδιυθῖσοη. ΤΥ ῖ. [Ἰᾶναπ, ἐμ ηδη. 
8η8.- Π]Δη, Λοβιυθίσονυ, ΚΕ ἐὐϑγάφη, Κεγ- 

“ιιωηηιθη : 465 Τηα68. 
[110 ἃ, (οίδον, (οϊδγέ: ἴ5 ΠΡ, 67 (οῖδ (2, 

ἐπα ΠΙθὺ, ἀθγ οῖδο, Γοὶη ΠΠΠΡ᾽π5, βοΐῃ 
(δι (ὁ ἑαυτοῦ). 

ΠΡ ἃ- ΓΙ π6 15, «“σθηζθισθ. 
ΠΡ ἃ-σἱ]θῖ5, 2 δλιυυϊρ. 

[ΠΡ0-Ὑ]}]πᾶβ, 7γοἱυυϊς. 
[11 4, μίέαηι. 

(148-161 Κ5., μοζέμαμι, ἐυινάογϑοαν. 
144-16 ῖκ., ἀα8 'έἑανοιθη. 
ΠΠ] 44] ΘΙ Κήαπι, βοἢ τυηάογη, (μι. .46ς.). 

ΓἸὰΡ τ, ΛΚ (. δὲέδον, διεϊδονσοῖά. 
ΠΠᾺΌγθῖηβ, ἔίδογη, ϑιἰδογίίησ. 

Γ1τα] ὃ, τυϑέανα, νογηναῖξ, φἴη [{. 
ΓῚ πα δὴ (5), σέναστει, ϑΦΉ7. 
[ϊ1πᾶ, 6 Πηά. 
[1 ἀδ, ὧν. 

Ὁ5- ΠΠ δ, ατοϑηδ]ηηθηά,, δοιοηογ8, {6ἢν. 
Κοὶ. Γαπατὸ. 

ΓΙ ΘΙ ρ5: 
ΠΥ Γδα: ἐν} 
Γ1π5, ἀανογηα, αἰέ. 
Πη τα, ἄον' Αοἰέο 6 (πρεσβύτερος). 
Πποὶρβ ([ὁποῖρθ : 1 7Τύωηι. ὅ, 1. 2), αἰ. 

Ῥοῖ. αἰ οἰ5. 

αν - Ὧν 



Γπέοὶπὸ 

Γϊπ οὶπὸ, ὑμεηιο. 5. ἃ. 7. 
ΓΙ πῃ ρὶπ 5 ([οἰὐοίηβ: 2 Ο. 11, 28), ὧη- 

φιογιυὰ γειά, ἑὰσίϊοι: ἐπιούσιος, ὁ 
χαϑ' ἡμέραν. 

[Ἰξοϊπὸ, αἰϊοφοῖέ, ἐηυιοΥιυὰ γοηα, ἐηι- 
6. ΨῬοῖ. ἄάδν. 

ρὰἃ - Γ᾿ π ἢ ἃ, πηι. μὺ. ἀδν' αογαδνίθ. 5. 
Πηύμδη. 

Γϊπύμ απ (ἀπίῃ, [απύϊηαπι, [ἀπὲ 88}, 
σοῆοη, τυαπάθνη; οὐον ἤἥπιπδῃ 

[πη (5), μ. θαησ, γεσ, Ταλπνέ; Μαϊ: 

ἀϊπδιηδηδ, ΠΠπέΠα., οἰπηναῖ; δηίπατ- 
διησηᾷ, [Ἰηΐπα, σὴν ἀπάογη Μαϊεο; 

ὑγάϊπι [Ἰπύμι, σιυοὶ Μίαϊ; {ῃτίτη [1π- 
ἐμϑτη., ἀγοϊηιαΐ; ἢταΐ [Ἰπίῃ πη, χιδη7- 
φιαῖ; [ἰθὰπ Ππέμαμι, μοδθηηιαΐῖ. 

σ8-Πηΐπδ, ρἃ- Πη 7 8., ηι. (υ. Οὁ αν 6, 
αφηοίξο. 

ταὶ τἢ- σα Πηΐμ8., τι. (υ. οὶ Γοσ ὁ ὰ Πν6. 
ἀϑ5-Ἰπᾶὸ, δοιοηάοΥξ, ατιϑηθηιθηά. 

[ᾳ πάῃ, ἢ. 4., ηάθη, Γομίοζου. 
θ8- [Ἀπ α͵ 8 π., ἢν. «Α44., εὐδίέογ {θη θη, σ6- 

ἰοἱέθη. 
ἑαύτα- σία α)απ, τι. 4. νογαιιδίηάθει. 

ἴη-[(Δη ]αη., δίηθλη (θη, θηέ(οη θη, 
πάθη, [ομλοίθγ, ; φιυγίλοῖ; ΓΟ οϊδθη; 
φοϊοτέοφη, : Τι [Δ η ἀ] 8 τ]. 

τα ὐ ἢ Ἰη ἀπ ἀ͵]δη., ηυΐέ γογοηθη,, ηὐΐέ- 
οπϊοξθη. 

τα ἢ- [ἀπ α͵απ, ηυἐ θη θηι. 
π5- [Δ Π 4] 8π|, τι. 4.., ατοϑ οηθη, Ὠΐπαιι8- 

πϊέβοη. 
Γϊἰρὸῦποὶβ, πηι. ({. Θομάϊον, σιίψησον. 
Πρδηΐδῃ., τι. «4., ϑδοβειίον Γεῖγ,, (οι θΥΉ. 

Γ15, Δ (01). ,8. Πκ, Γρίηδ, ἴβ. 
[18 π ((ἀὐ, [ὀέαπι, {185}, (᾽ἐζθη. 
σἂ-Πίδπ, θαυ [έζοη,, (οἴ) (ΘἐζθΉ. 
δηα- Πα, πηι. «44. “π[αηα πδδηιθη, ἢ ἢ 

βϑιθν, ζγοπέθη, ασἢέθη, ἄτι [0 ἢ, 
ρυλζοη, Πϊλοζ [6]. πιο ηιθη. 

ς ἘΙ-Πύδη, τὐη ἤν [Πέζθυ, Πογιηνιυο ὨηθΉ,, 
φαΐ υὐοηιθη. 

δἱ-Πύδπάβ, τι. (. «πιυοΐμιογ, Νασίϑαν. 
ἀ15-Ππίαπι, τι. .4.., εἐἰδογγαϊζϊον,, οΥ συ θὲ [θΉ. 

ἀϑ- Πίδη, αὐ έσον,, [ο ἢ ατγγλο έθη. 
ΠΕΣ, τι. (ἡ. δὲέζ, δέω, Τἤγοη, Νο6. 
[δύβ : ἦη 
δηἀε-Γὀέ5, συ  οέσίτο,,, υδν  οΠ 6 ἢ, σδΥ- 

αὐ[ο)ιοιιιησϑιυϊ ταῖς, βδελυχτός. 
δηδα-(δύ, (2, βδέλυγμα, Θοσοηᾳίαπα 

085 Ανγομθιιδ. 
[αὐ-ῆδιι, τι. ((. {δέζθη, “οἴου; Βα ινηιθ 

“εέζθη, ρῇαηπζθη: 5υῃ5 υἱίαη, σο- 
 ειφέ, σορίοίδέ ῥεῖ; υἱπῆα [ΔΕΠΈΠ5, 
γεοφυτος. 

- [Καάιι5. 138 

Βδ-[αὐδη, (ρέφθη,, ᾿ΐη (οέσϑη, ᾿ΐη [ο]- 
ἰθη, ἰσσόη (ρα! ὐ} {Π|5 νἱ απ, σο οέσέ 
εἴη); απογάηθη, οἰ οίσϑη ; δοῖϊό- 
σόη (Νιαηιθη). 

ἴσα, ρα [αὐ͵αῃ, τυΐδαον ΠΥ [6 ]]Θηι. 
ἰαύτα- σα αὐαη, σον υοηιαηια Ἰυη[{61- 

ἔθη, νον [οἰ 1 όγι. 
τ Π- ρα Δ δ, τι. (4... υἱέ Ἰυΐη [οί θη. 

αἢ-[αὐὐᾶπ, ηλ. 44., αδιοίσον, θη [θέ σθη 
οηέζαβοη, (οἴη, ἩοὶδῚ. 

δηἀ- [αὐ], ηι. .4., θηέσ θσθη (θέον, θη - 
σοσοησεύοη, θη ζὶο ἤθη. 

αὐ-[ὐΐδη., ηι. 44., ἀν [οἰζονι. 
δ1-[ὐήῃ, δειδέζθνη, τηισοῦ θη. 
τα 0- [ἃ 0} 8, τι. 44. νϑν [θΐφϑη. 
π8- Γαὐδη, πηι. 4., ἀαγαι (εέσθη, ρῇαη- 

26η, φσγίηαθη; σι αηιηιθη [οί ζθη ; 
ατοϑ(θέσοη, αὐ οηάθη. Ἰσί. α8- 
[δα ]8η. 

[αἰθίηβ, εὖ. ({. Ῥπαησηης, Εν οΠαβίις. 
δ8-Γαὐοίηβ, τὐ. (ἡ. ᾿"ο ἐ  δέσινηψ, ᾿πιονά- 

γι, Τὐϊηγ το εν. 
αἵ-[αὐθίηβ, τὖ. Λ΄. «Αδγρέφιμιψ, “θπίϊα . 

ϑιυφ, Κόγ αὐ (ο]θάν , ΘοΠοϊαινις. 
πι5-[αὐθίη5., τὺ. (΄. Ῥπαησινησ, Ἀπ αη, 

Τυμμαγυησ. 
[10]15, η1. ({. δὲέχ, ,υῆῖ; Νο. 8. ἤύδη. 
[1ὰ78π, πάδϑη. 

Γϊὰ Καὶ ἃ πὶ ([ἄυκ, [ἀἸκατη, [ἀκ8 5), “ἰδοῆ θη, 
ἔγαηῖ [εῖν. 

Πὰκ5, μδοῖ, ἔγαηῖ, Γοδιυαοῖ. «5. νἱῖαμ. 

Πυκοὶ, αὖ. ({. δἱδοθέμιηη, Κη Ποτέ. 
(αὐπύβ,, εὐ. ({. ϑιιοθέ, Κναμβηοῖί. 
[τὰκ], αὐ. (υ.: 5. ἴκ5. 
Γχταπ: Λ' Παπη, [78 η. 
[τὰ π 8, [άππ, [ἀππτὴ : (' [ἀπη5. 

Γῖα π 5. τὖ. ((. σο οὔ, Θομλγα γί, Θοϊιαιίθη, 
«πη οπαννώη, ἴηηθυοβ Οἰοῇοἶέ, Ενγ- 
“οποϊηινηφ, (ἴπ {πη άϊ νϑίγμδη, σι (6- 
“οθέ ξογιηῖθη., ον οι δήηθη); Α΄ (6 ἤθη, 
Θογίαῖϊε. δι. [αἰ νδη. 

Πὰη5, Μοπέδαν. 

8η8- ἥπη5, Πολέθαν. 
ἈΠ- Δ Δ [Π10 8... εὐγι(Ἰο έπαγ. 

[Π08- ΠΠ 615, ἀπ σοη θα. 
δ1-[απ]απὸ ((, ἀ.}, ᾿έοηιον σολογὶρ 5 

Γϊα ἢ: ΛΑ ἤ]υίῃ. 
[Κκὰ θ΄ δη ([κδὲ, [κόβϑιιπι, [Καθ8η5), μλα- 

θη; [οϊδογθη, ΠααΥ αδήομηοίάθη. 
γί. Καρῃ]ὸπ. 

δ1-[Καθδῃ, μομδοΥθη. 
[Κδάαβ, τι. (γ. ϑο)αξέθη. 
αἴαν- Κἀν], ἐὐδον (ἢ αἰέθη. 
σ8-[Καάνθηβ, τὶ. (Υ. Βοιομαΐξίξιη,, Β6- 

αἀφοζιν. 
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[Καάνθιῃϑβ: ; 
Μετ) ωϑς | { ἃ. νυ. [Καάυ. 

Γκεαὔο δη, μλαῇθη. 
ΓΚ ἃ 68, τ. ΤᾺ ὅδε 5. ἴκαραι 
ΓΚ 1 ἃ δῃ ([Κάϊκάϊ4), (ολϑίάθνν, ἐγ θγυηιθηη, 

“ποἢ ἐγϑηηθη, ἰὐθσφοῆθη: [Ἰκ. [ΠἸκ, Δο 
ἐγ ΘΉ ΘΏ. 

σα-Γ[Κάϊάδπῃ, μομοίάθη,, ἐγ δηγυθι. 
σα ΚΙ πη, μοἢ (ομοῖάθη, ἐγ δηγυθηι. 

αἵ-[κάϊάδη, ηι. 4., αδήοηαθγη, ἐγ θην θΉ, : 
ἥκ, Ποῖ, ἐγθηγθη. 

ἀϊδ-[Κάϊαδῃ, ἐγθηηθην, Ζογ ἐΠδλίθη., ατι7- 
ἰδ θη. 

σ8- [κά] 461(15), τυ. 7 δηγυλγ, ΘοΠ δια, 
{ὐγιίον [οΠϊφα. 
δ τ Ξ. Ὁ ΡΥ αύ 

Γκάϊά πδῃ: ( [Κάϊάδη. 
Γκάϊπ, (ἤῖθη. (δ. [Κρίπδῃ. 
Γκάϊ[ΚκΚάἀάϊά, μλῖὶοά. 5. [Κάϊάδη. 
[Κῶ], μοἰΐ. ,5. [κυ]δη. 

ΓΚ 41} ἃ. εὖ. {{. Ζίοροί. 
δὰ -[Καϊκι, ΛΜ. (5. [Κᾶ]κϑ. 

ΠΕ ΠΟ πΉ τἷ. 5 ϑυδη 35. 
[Κακϑ. 

[ΚΑΙ ΚΙ πῦπ, αἀϊθηθη. (δ. ἀ. ἡ. 

ΓΚ41Κ5, τι. ({. Θομαί,, θη {ηδολιέ. 
᾿ς ρ8-ΓΚαὶκὶ, ΛΚ (. Μτβηδομέ. Ψοί. τμϊα5, 

ἐπί απηδιρι5, Δ ἀ ΔΗ ; ὑΠὸν]5. 

[Καϊκίπὸη., τι. .)., αἴθηθη: ἴῃ ἄπροϑηῃ 
[Καϊκιπὸπαβ, ἀμσοηπαϊτοηθυ ; σα] Παρ πὶ 
[Κα] πὸπάβ, Οαδἐφεηπαϊοηθν. Κί. ἀπα- 

Ῥδῃύζδη ; {πίγδῃ. 
τ - [ΚΑΙ κιηῦπ, Τϊτίξηθο]ιέ (θη. 
[Καὶ κι 5, τι. (ἐ. μθοπέψομα γι, Π)έθη[- 

σα! αραριαὸ [ΠΑ] ΚΙ 5, Οἰδέφθη- 
αἱόη. ΥΚόὰῖ. δια δ Π]. 

[κῶτὰδη ([Καιηάϊ4 8), τι. 6. μοπιηιθη - 
[κ. Πκ, μίοῖ ψο]ιηιθι. 

σδ-ΠΚαιηδη [Ἰκ4, μοι (οΠἄμιθην, ἐπ Ποἢ 
σόδθη. 

[Καπάδ, νυ. ,. Θομαηάθ. Ζιρηνονίσοη ἢ 
ΓΚῶΡ 8185, σομομαζόη. (ὃ. ἃ. 7. 
[ΚΡ 7 8π ([κὸρ, [Κὸραπι, [Καρδῃ5), μοἤαγ- 

76. 
σ8- ΠΚΔΡ͵8η., ην. 4., μοπμαγίθηι. 
π᾿ 5. ΡΒ. 7 νὰ 1: 
58- [καὔῦδ, εὐ. Μὲ. Θομδργισ; ΟΦ." δ}7. 
αἴατ- [Κα 5, τὐ. Λύ. Αηδνιοῖ, Αηγαηρ, 

Ἐνμζηι. 
[Καϊίήαη, ἐπ Βογολέμομαγζέ [οέφοη: [Κ.ἄ 

Πκ, (6) απ οποίον. 
[κΞανδυ (2 ἤν π: 85.890). γοΐ- [κδν] απ) 

π5- [Καν͵]δη. 
[καύμὶβ, ( (. ϑοβαᾶθ, ὥὕ7μηνθοϊέ. δ. 

Ὁ: ἢ- 

ΓΕΔ 5: ἢ αὐ 
{πον τὴν ὑῳ: 8. ἢ ((κόςμ, [κοΐμαμα, [καἰ 818), 

. ψπαάφη. 
βρερθνάος γι. 1)., {οπαάσθη, Τηιγθοῆέ 

ἐδύν. 

[Καύηῖβ, ΔΛ ((. ([Και}52), ϑολμαάθ, ἴχαι- 
γϑοῆέ. οί. [6 1088. 

[Καύμυϊβ, μομα αἰέοῃ. 

ΓΕ ΠῚ Ε: 0 Ὁ: 
Γκαύυ} 8, μυ. "ιν. αοἰαιυθολεῖογν. 8.. ἃ. 7. 

Γκωῦύβ, τ. (. σοἰα ες, Οα'οἰα, Μῆηθ 
(μνα). 

βκαύ)α,, πηι. ψιυ. α΄ οἰ αιυδο]δῖογ. 
[κάπππ5, ἦῃ 

[Κάυαε-τάϊρε, Βιύπαογίθηλθη, αὶ Θοἤῆ,. 
[κάπέ, μιμοῦ. ,. [κίαθδηῃ. 
Γκάπποϊ, . ἕν. 5. α. ἢ [μηδη. 
Γκάππ ΄()5, φορίαϊέοέ, «ευοπίσοχεαίζεέθέ, 
Τθπδ-Κάμππε, σίοθίοσείαίέἐοί. 
σανῃδ- Πκάπηθὶ,, εὐ. μιν. Οοἐέοεσογέαϊέ. 
[καύτ: Λ' [Κίατϑη. 
[καύτο, τὉ. μι. (5. {κίυτϑη. 
[κΚαύτρ) δ, τὖὉἪ., μυ. σκορπίος, ϑδᾷζον- 

Ῥίον. 
[Γκάπ5ϑ:}. [Κᾶγϑ8.- 
Γκάπύβ, τι. {. δοῆοίβ, Ζὲργοῖ, μνοόμι 

Τγοααοί. 
Γκανδπη, μοδαιθη. 5. [Καρονδ. 
Ὁ5- κᾶν), Ζὺν δε ίηηιη ὀγίησθη. [15 

οὐἶδγ ἤμην Ῥα[. βίο, νον (6 ἤθΉ. 
[Κᾶνβ, βκάπβ, μολαιιθηα, νον [ο έϊο,, ἐη 
ὍΠΏ- ἵκατβ 
π|5- Πκανβ 

[κοίτη ἃ, ηι. Πομοῆίθ. 5. ἃ. 7. 

[Κοϊπδη ([Κάϊη, [κίπατη, {Κ|Π8}8}, 
ψεποῖγοη, ἰθιιο μέση. ΑἍπ|ι [Κοῖδη, [Κὶ- 
788 ὃ 

θ1-[Κοίπδῃ,, ἢν. «4. ωὐναϊθυιο μέοῃ. 

[Κοίηδ., τι. μυυ. 1 θιιο]έ6. 
[Κοῖγβ, (μόν, βίαν, ἀδιυεζϊοῆ,. 
σϑ- [κοί τη, ογλίαγθη,, ατδίοσοῃ, ἀοἰ- 

ηιθέ [οἤθηι, ἐὐθ ον (θέ ζθν. 
[Καίτθίηβ, ((Κὸγθίηβ 1 Ο΄, 14, 260), εὐ 

Μ΄. «Ζιιίσσιιν, Εγδίάγιι (1 (Οἱ. 
42.410): 

[ΚΘΙΊΤ ΘΙ π 5: 
ΞΕ 81 Ὁ 8Ὲ: 
ἘΚ ΘΊΤᾺ: 
[κὸν 1 58: 
[Κὸν,δμ, σηιασῆθη, ἐυαπαοίν, γο]ιθηι. 
[ΚΙιΙ14 πα 5, γι. ({. δολλία. 
{Κ11}8, ηῸ κυ. ΜοέζοοΥ, ΕἸοὶ οἤδΥ, 

Θομίαοἤέον. 
ΓΚΙΠΠρΡΡ 5. σιν {{. Θο λέ (Ναρ. ει. 

Αγοχς. {70}.). 

νον [ἸοΠέϊρ - νἱίδῃ. 

δον. 2. 
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ΓΚῖ πα τ, εὐὐν' (οΠιἑοηθη. 5. Πκοίηδῃ. 

ΓΚΙΡ, Λ μ. οι: πἀβέανι πη ραὐάυ) ῃ 
Ὁ5 [κίρᾳ, Θολιβδυιοῖι ἰολάοη. 

[Κα 45 ((Κάαξ, [καῦὰπι, [{Κὰ} 8}8}, 
“μλίοϑορι. 

δἴ- [Καθ 8, ηι. 7)... ὑδν [0 (Β θην, θη ΟΥ̓ ΘΉ. 

[καξι(5), ,ι. Παιρέπααν, 5. ΠΟ} 7. 
[κατα ([Καύν, [Κυαΐπτη, [1 ῸΓΔΠ5)}, 

λαμογη, {οι βοη, {ο]ιέξογη,, ἢοζίς 
δειυόφθηι. 

σἰμύῃϊ-[Καύγὸ, εὐ. ἕο. Ἡν οΠαιιζοί. 
[Καγὰ, ϑολμαιον., ϑέο (να 15). 
[κὸθαπ: ( [Καθδη. 
Γκὸ ἔ: Λ [Καῦϑῃ. 
σα, ΤῈ κα: . α..7, 

[κὃ 5., ην- Μ. ϑοϊιιῆ. 
δ8-ΓΚὸ 8], Δ (Δ. Οογονῆο, Ρααν (Θοἤοι]ιθ. 

ϑ8-ΓΚὸ ἢ 5, σϑ οι ιέ, δο οι. 
[ΚΟἈΓῚ, ΔΛ Δ. δδιον (δθ οπιέον 3 3) 

ΟΘεΐ. 
[Κὸραπι, εὐὖν (ο]ι θη. " 
[Κὸρ, μέλε. αν. 8. Πκαραα. 
Γκὸύα: : 
ΓΚόύμαπι: ἰ, ἐτωνων 
ΤΥ δες: 7.1... 
ΚΤ ΟΣ απ {{κτάϊ!. [κτιΐαπι, [Ἐυϊ{85), 

γϑὶβθη, ἤραϊέθη. 
αἰ5- [Κυϑιύϑῃ τ}. .«4., ζΖουυθῖ 86Ή. 
αἰβιίΚυϊπμδη, σχογγίβο ἐὐϑγάθη, 

γϑῖ [56Ή.. 
ΓΕΥ τ π᾿ ὅ,τι ΚΣ Ως δ. 
[Καραπ: Λὶ [Καθ δη. 
[Κα (5), ,μ. Παιρίμααν, Θομορή. 5. 

[κιαθδη. 
[ΓΚαρρνᾶ, ηι. Κιυ. ϑρίοσεῖ. δ΄. [Ἰκᾶν)δῃ. 
[Καὶ 8.,, ηι. υ. δομωζάπον. 5. ἃ. 7. 
[Καὶδπ ([ΚΑ], [Καϊυπὰι, [Κα]άδ, [Κὰ]85), 

(Ἰιιίάφη,, μοίζοηι, πιλβόη, (ὀφείλειν), 
τὐϑγάφη (μέλλειν). 

[Κα]α, τι. (ιυ. μεπιιαϊρ (68 ῬογθΥ δ. θη), 
ον δίγωζε υοϑγγαϊίθη, Θοϊιραηον, 

Θοϊωζαῖσον : [Κι υἱίδῃ τι. .4066.. 
Μομοζαϊρ [οῖη; ἀα]0 15 [Κα]ὰ, ολμιαλιογ. 

ξαῖμα-[κα]8, ϑολμοίαηθΥ. 
[Κα]45, μολοιίαϊρ : [κ΄ νἱΐίαπ, Λοϊυϊατρ (δΐη, 

υἱέ βθη, (ηνέ ῬΑ[.}) ; (161. σίθηιθη, 67- 
ἰατδὲ Γοΐη, φιιλη ες μη (μέλλειν). 

(Καϊάδ, ΛΑ (νυ. 48 ϑοϊιίαϊσε. 
ΤΕ ΠῚ Ἐν: ἢ 
ἥν ὐοτ πέτραι. 
[Κα] τ (5) : ὧη 
[ράϊ-[Κα]άτ(5), ϑρϑίομοί. «δ΄. [ρβίνδῃ. 

[Κυϊ]ϊ 45, μημίαϊσ. 5. [Κυ]δη. 
[Καὶ] ἃ πη, εὐῖγ' Λοϊνάφη, μοίζοι. 5. [Κα] δη. 
[Κατ υν. Μί. ϑομαιον. 8. Πσγδη. 

267- 
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[Κατα πι: ( [Κίαγδῃ. 
Γκγύδμαβ, τι. ((. Σχύϑης (Οοῖ. 8, 11). 
[18 ἢ 8418, τι. μέ. ϑομιἰαφονυ. 5. ἃ. 7. 
ΓΙ] Δ ἂπ (Πὸμ, Πόμαμπι, [1Δ}18}}5} τι. .Α., 

“ομίαφοη,: Ἰδίατα [Ἰὰϑὰ, τος Πάν θη 
ἦηι8. (ἐθῇιοθιέ {ολίασοη. Γσί. Ὀ]σσνδπ. 

αἵ- ΠΔΉ Δ τι. 2)., αὐβομίασον, αὐ]ιαιίόη, 
ἐδ αέογι. 

[18- Πα ]α, τι. ϑολιίασον, Πανζοία, 

ΠΠΔ 85 (7212. {1811615}, τι. Μ(. ϑοθίαρ, Ζενοῖι- 
{ϊρινγ., δίέγαγε, Ρίασθο ([ἸΔ}}5 Ἰὸἢπ, 
Θομίαν πες Παολον Πωπα, Οἠγγοῖφ 6); 
Κγαηληοῖέ, Πολάθη. 

[αὐ ῃύβ, αὐ. ((. ϑομίασμέθη. 

[111 ὺ5, (ολίσομέ, [οΠϊοῆιέ, οὔ θη. 
[Ἰὼ πά4, μλίαμη. (5. Πππάδηῃ. 
[1 πὰ νύ. τὧὖ. (.. 5. ΠΑΠῆπ. 
ΓΙ άπαρ: (( Πίαρδη. 
ΓΙ] ἀπρ.ϑδῃ; μγείγοη. 8. Πίαρδη. 
[Ἰάπ 7} 8π, σίσιίοη, ἡνασθθη. 5. {Π1ι- 

{Π8η. 
[Ἰάαύμπδη: (᾿ ΠΙαύμδη. 
[1 ἃ νυ ἃ π ([Ἰανάϊα 4), μὐδὶ ῥοέη, (εὐ ο]ιυυοΐ-- 

φσόη: [Ἰαναπάβ, (εἰ. 
Δη8- Πᾶνδη., {ἰλ{ τὐογάθηι. 

ΠΠΔη. 
[ἸΘ 10} ἃ, τὖ. ({. Θομαᾶθ, Θίγαζο. Τί. 

[Κδίηϊβ. 
[Ἰ6ἱ 15 (215. [Π614]ἀ1), μοπα αἰλοῖν, (ολδηνηι, 

σογιμνἰοἢ. 
[ΠϑἰὑΠποὶ, τυ. μυ. Θα'γαῖν. οὶ. Ὀϊγδ )Κοί. 
σ8.- ΠΟΙ] 8η, μλαάθη., δοιομααΐφθη: [Ἰκ, 

Με δεδἢαάθη, χιισίθἼοη. 
[Ἰοιῦ 61: 

| ἀ.υ- [1 ΟΙ 15: 
(16 7 8π: 
[1 ὃ Ρ 8δὴ ((ἀϊπὸρ [[ἀϊχ!ὸρ . 9, 11, [ἀϊΠὸϊρ 

1.8, 29], [ἀλϊὸρυμα [{ἀϊφ]ὸραπ 1 Ο. 
16, 6), Πὸρδηβ, μομίαζοη. 

σδ-Πὸρδη, ὀηἐμολίαζθη, οἴη ο ἰαζοη. 
διηδ- Πρ, θη (οἸἑα θη, θέν ο ἰα θη. 
Πὸρ5, τι. ((. δολία. 

οι δ Α: 1 10.5.2. 
ΓΠ1ϊὶπ ἄδπ (Παπά, [Πππάστη, {Πππ48}5)}, 

ολἰηφθη. 
ἔγα- ΠΠ’μἀδη, σδν (ο]ιἰἰγισ θη. 

ΓΠἰὰ Ρ ἃ πη (Πάὰρ, Παραμῃ, {Ππ|ρ8}8}, ἵπ τι. 
Α., μι ρήοη, πνιοῖη ο ο ο]ιθη. 

αῇ- ΠΙαρδη, τὐσο οϊίργοιι, 61], ᾿ιδίηιϊοῖι 
7ονε ο]ιολο θη. 

πη -αὐΠίαρϑη, ᾿φίηεζλολ, ᾿ϊνιοῖη οἰ τι. 
αἵ-ΠάὰρἼδη, ἐπὶ 7εγ οι οἰ ργένι αδέσσθη, 

αὐ ιέγοίζοη : [15. 
ΓΙΔα ἢ ἀπ (Πάπιμ, Παΐμαμπι, {Πππ|Π 85), 

σίοτζογι. 

8. ΠΠ8η8ῃ, 
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Πάπεμ)δη, σίολέθη, ἡνωοἤιθγι. 
αἵ- Πάπι ἤδη τι. .«4., αὐ ἄδην ΟἸἶδὶ 6 

ὑγίησθη, ἐγ Βογεγζιης οὐδν ἄηρ [ΐ 
υϑν (οέζθη, ἄπο [ἐσοη; ἔην Ῥ αἴ. υϑῦ - 

Ζιυοὶ είν, εὐηχοιυὶς Ποῖγι. 
αἵ-Πάπίμπαπ (Πα ῃπδῃ ὅ), αὐτο Μιοἢ 

““οΐη, [οἷ ὀγυέ δ έζθη. 
[18 Ἀ, μιλίωσ. 

[1 παπι, Λολίνισθη. ΤΟ ΎΠΆΒαΣ, 
ΓῚὰπάππ: ( ΠΙπάδη. 
ΓΙαΡ απ: Λ Πίαρδη. 
{Ἰαύμπ απ: Λ ΠΠπαύῃδη. 
τ ἃ πρυ σ, Κὶ 7: δέ (ΠῚ ΘΜ). 
ἔτη ἀ1ϊ : (' [πηρ᾿δδῃ.- 
Γᾶ ΚΚα, η. μυ. ΤΠ ἶσα. 
πη ῖα- θάρτηβ, ηι. {{. 1 οἰσογιθαιλώη. 

τὴ 8.1 δῶ τ: ὦ. ἢ 
[πὰ 415, μδηιαί. ἀἰθίν, σογίηφ . [τ 8}1{{8, 

αἰοΥ ζἰοίη 6, σογίηρ [{6. 
ἔπτη ἃ, Ὁ. ἢ. ΜΙ, Πυθοῖ, ΚΚοίῇ,. 

Ροῖ. τα [[π5. 
[ποϊύδη ([ππηάϊῤ, [πιϊύπι, 

οϊηηοὶ βθη, Γοπηνογθη: 
σδ-[πιοιύϑη, δ (οΠηνΐογοη,, (ἔν 6] Οἤ θη. 
ὈΪ-[πτοϊύδπι, δ οἰ μηιίογθη, δ6{γ 616 ἤθη. 

[τὰ ᾿ ὁ ἢ ἃ (-υβ 3), πὶ. ᾿υ. ϑομηνά. 
ἀλχδ- [πᾶ .. ηι. υ. ΕΥΖΙοϊηα,, ΕνΖαν- 

δοϊέθγ. , 
σα- [πη ηη. Α4.., οπηυϊάφη, δογδὶέθη. 

Κσί. ταϑαν͵)ϑη. 
ἐταϊυπῦπ: Γ᾿ ἅ.υ- 
[τ᾿ ύπτη: (. [πιοϊΐδη. 
ταγτπ, (. (. ΜυνΥῆδο. 
[πδρ8» ἤν. (υ. Κιίοιά, Μαρίοί. 8. Ἠᾶ- 

Κα]5. 
[ἢ ἀϊνβ, ηι. {ξ. ϑοῆηθθ. 
Γπάϊπ, μομηῖίί. (5. [ποι ἐμδη. 
ΓὩΥΡ. 8π, πασθθι. 

αὐ-[ὩΔΥρ͵] 8, δεπαφθΉι. 
[πάπ, σίδηφ. 45. [Ὠἴνϑη. 
Γποϊύμ πη (([πάϊ, [πἰύματα,, [Ὠϊ0Π 815) 

ψεμηοῖάφη, πιὰ ἤθη, ἀγηίθη. 

πἀξ- [ποι ὑΠ δ την. 1)... ατυγγο ιοάφτ,, (ομίαο}- 
ἔθ η,, ΟΡ Γ6ΥΉ. 

[πῶὃνπ πη. υὐὖῦ᾽ σίθησοη. ,5. [ηἰνϑῃ. 
Γπἰύματ: Δ [προ ἢ8η. 
[πϊὰατ7δῃ, δίοη. ΄.. [ηἰνδῃ. 
Γπϊατὰῃ ἀὃ, οἰ. ,. ἀ. 7. [Ὠἰνδῃ. 
Γμπΐϊνϑη (πάπα, [πὔναμι [{πἰσὰρῃ ἤ6. θ, 

59], [ηἰν85)., θὴρ σοἤιόη, γον ἐφ ]θη, 
Ζιυον ΚογηηιθΉ,. 

σα-Γηἰγϑηῃ,, ᾿ὐηοίζονν, εγὐθίΐθη, Κγὶ ἤν αὐὰ- 

Κοηυηιεηι. 
ἀὰ - δὖ - [πἰναπ, ᾿λύγυφιοίίθη,, Οὐ ΠΟ 67), 

ἰαπάφη. 

[πηϊ 85), 

ΠῚ --- (ΡΙ]. 

ἑαύτ-Ὀϊ-[ηἴνϑῃ, νογαηοίϊονα, φἤ ον τὐοϊΐη 
ἀοηνηλθη,, ζιυυογ ξοηιηλθοι. 

[αύτ-[ηἰναη τι. 1)., σιυον Κοημηιθη,, υογῖυθ 
φι δ ηη)θΉι. 

ἑαύτα- αύγ-[ηἴναη, ζυυον ποηνηιθΉ.. 
[ῃϊαπηδ,, οἰ : 

[ηϊαπη͵δη, δζϑγι. 
58-[Ὠϊα πη] δπ, ᾿ὐηοίίοη,, φιυυογ ξοηϊηιθηι. 

[ηἰαπηαη ἀῶ, οὐ. 
[ηἰαπηπηἀῦβ, οἰζίσοΥ. 

Γπ ὃν ]ὸ., τὖὉ. μὺ. ΚοΥγδ αὐ Θοϊγυίγθη, σ6- 
"Ποομέοη. Υσί. ἰἀλυ]ὸ. 

ΓπὖΥ8, ᾧ. ([. δεΐμυνν. 5. α΄. υ-. 
[παύτοὶ, τυ. Κἰωρ]οὶί. 5. ἃ. 7. 

[ππύτ5. ἀζιρ, ιυθῖ6. Υ͵οϊί. Βδπάαρϑ. 
[παύτοϊ], αὐ. ((. Κἰμισ μοῖϊέ, Ἡεϊβμοὶέ. Τί. 

Βαπααρὶ. 
Γὸ, αἷ6, αὐο 6. 5. [ἃ. 

[6], [6]. εὐθέσι. (5. [ἃ. 
0. ΕἸ: 
[ὃ κῶν 615, ηι. ({. ΟΥ̓ ΟΠΟΥ. 

ΓΟ ΚΙ π 8, υὐ. ([.- Τσιξογ [μοασ λ 45. 
Γὸ Κ᾽] πῃ, γου ολθη, {ιο ἢ θΉ. [ἈΚδη. 
Γὃ Κη 5, τύ. Λ΄. ἰπιυέίογ [ιο ιν. 
[ὸὃκΚε5: 
ΓΟ: 
[ὃ 8} 8δῃ: 
ΓΟ π - 
Γράϊ[καὶ]ὶ τ ᾳ(5), ϑροϑιομοῖ. 8. [ροῖνϑδῃη. 
ΓΡ δίκΚαυϊ]  υτ(σπεχουλατωρ), ηι. ϑρᾶ- 

μόν (ε. θ, 21). 
ΓρΡ ἀϊν; 9926. ,Ἃ. ας 7: 
ΓρΡδππη: (ὶ [ρίπηδη. 
Ι͂ρᾶαγτνἃ, ἤν. βἔυ. ϑρογίζησ (ἘηῚὶ. 10, 

90:51): 
ρδύτβ, τι. εὖ. ὃ ((. στάδιον Κοηη- 

δαΐνι. ἴργάπα(5) (1 Ο. 9, 24). 
Γρὸ ἀϊΓὑ5. ἀν ἡρᾶξείο, ἰοέφέο. δ΄. [ρα 5. 
Γρδάϊπε, ἀον ἤραϊογε, ἰοέφίθ. 5. α. 7. 
ΓΡ δ α  Πραϊ: 
[ρδαϊΖα, ἀθν ραέογε, ἰοἐφέο. 
[ρϑα 05, ἀοΥ ἰφέζέο. 
Γρδάπμπη [ὑκ, ἀδΥ ἰοέζέα. 
Γριδα πα τ Γυ σ ὉΣ 
Γροῖνδῃ ([ράϊν, Γρίναπι, [ρίνη5), βρϑίθη, 

Γριιοξόη, απ ροϊθῃ. 
σᾶ- Προ ῖνδη, βρθῖθη. 
δηα-ἰροῖναπ, απ ροῖθηι, υϑγαο]έθη., σθΥ - 

τὐθΥ 76ηι. 
δ1-[ροίνδῃ τι. Ἅ4., δοβρϑίθη, απ ροίθη. 
[ράϊ-[κυ]ἀτγ(5), ϑροϊοποί. 

ΓρΡ114 8, 0. ((. Ταζοῖ, ϑομγοϊδέαγεί. 
ΙΡΙῚ11,. ΛΓ: ϑαρό. 
[01118, τι. μὺ. ῬογλιαϊσοΥ. 
[Ρ1Πὺπ μι. «4., νογϊδμνάθη, ογ σὰ θη. 

4 [αἴμδη. 



[Ρἢ]ὸ --- [ἐὰπάδη. 

σ8-ΓρΡ] ]ὸη θι. Α44., νογλιϊηίσοη. 
15- Πρ], ἀμ λιν υϑν κι σθο. 
ἘΠ- 5 ΠΡ] 05, εὐγνατίϑ [ρΥο]ζϊοἾ,, εὐιῦὁ- 

ελνοϊδιὲςο}. 
ἐπὶ αὐ ἢ-ΓΡΠΠὸπ, Ποὶΐ, ἤγοῦε Βούψεπαζιέ 

υϑν κὰν ΐφθτι. 
Γρι11ὸ: 
ΠῚ] [διπ: ᾿λ ὅν. 
Γρίππϑπ (ἤραπη, ἔραππθπι, [ρα Πη818), 

ρύμμφη. 
Γρίναπι, (ρέθθη. 5. [ροίνδῃ. 
Γργάπάαβ: ᾧὶ [ραύτγάϑ. 
Γρτἀπθδ, μῇἢηρῖϊ, δαϊα. γον [ρτϊαΐδη. 
[ργτϑὶ δ (σπορές), πηι. (υ. Κογδ. Υσί. 

ἰάϊη]ὸ, [πὸυ]ὸ. 
[8 5. ηι. ((. στοιχεῖον, Ογιωπα οῇ, 

Εἰοηιοηέ. οί. [(ὐτηϑ. 
[8 ἀθ15: Λ'ὶ [0 8. 
[8 45: [{ἀ|Π5. 
[8 5 : 
τεσ δδα: ἱ "' Μίδθθα. 
ΓὑΔοκΥ: ὃ 
[ἐ ἦτ ὙΥΘΑΝ " [ρρκνδῃ. 

Γφάϊρ, Αίοσ. 8.. [ξοῖσϑῃ. 
Γράϊρδ, τ΄. ({. ϑέοῖγ, ᾿[αά. ,5. [τοῖραπ. 
Γὺ ἀϊπ ἃ ἢ 5, γέούηϊοϊμέ, {ς, καὶ 
[ὑἀϊπ οἴ π 5. ψέοίηονη. ( “ἢ ΒΕ ΟΣ 
[τἀϊπδπ, {εμίσθη. 5. ἀ. 7. 

[ὑ ἀϊπ5, ἦν. ({. Θέοίνν, Εεῖδ; Ῥθέγιδ (5Ί. 
ΠΡ ΥΣ ΗΝ 

[τάϊπαπι νίτρδμ, {ίθινυέσοη- [Ἃ{, ἀϊηδτη 
δένδΡδη. 

γί μἴτ8- [Γάϊη5., ηι. ((. Εἰ [οΐη. 
[[ἀϊηῃ5, ,ογγϊο]ιΐ, 
Γςάϊη οί, {θη ΥΉ.. 

Γτάϊπ]δηι, πηι, Α4., Πέοϊγυῖσ θη. 
Γυδίτῃ ὃ» τῦ. Κιυυ. Θέ ΘΥΉ. 
Γυαίτ ὃ (στεῖρα, [{61}}15},. 0. μἔὺυ. αἷδ 

νγηιομέδαγθ. 
ΓυάϊλΓ(αϊ]Α: Λ' [414 8π. 
Γἀϊἐάπύ, (ἶ6.5. 5. [φἀπύδη. 
Γ08Κ: (( [ἘΠ Κδη. 
Γᾶ ΚΘ1η 5, αὐ. {{. 5. [Κδα. 
ΓΔ ΚΔ: Λ [ΠΚδη, 
Γ08Κ5, στίγμα, Μαῖῖ. (8. [ἄκδη. 

[04], ψαῆὶ. 5. []Δη. 
δά- [4] ἃ: Λ' α. 7. 

[81] ἃ ἃ πὶ ([{άϊ{{414}, δε ίέσεν 5 
σδ-Πα]άδῃ, ηι. .«Α., δγιυθγδόη, δε [έζοη. 
δηἀ-[Δ144}, ηι. «466. ἃ, Ρ. ων. 1) αΐ. ἀ. 5... 

θἴηθ ϑαοσῖι υϑγ οἤχθγε ηυϊέ δέιυαξ, ἀαν- 
γϑιοΐθη, Ζιοίφηθη, ἐπ Βε ιέφ Μδέζθη. 

Δηα-[0414, Λ' (ἡ. Ζανγοιοίνηρ, Ζφη ἐ- 
ἰοὶ ίυμιφ. 

σ8.- 8145: ἐπ 
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ἀρ]άϊ- ρα ]45, μολίηιργ οι, σοινίπη.- 
ιομέϊγ, μαῤστογῖφ. 

58 -[81]1 4 5: Λὶ α. νυ. 
Γὺ ἃ τῇ πὶ 5, ψιαπιηιοίηα!, (οϊιιυουχησίρ. 
Γς δ ἢ ἃ δὴ ([ὑὐ ἢ, (ὐύμαχα; [ἐδ 5 4), 

“ολογι, δ (οἼιθγι. 
σα-[ὰπάδη, μίϑλοη, ὑἰοφουι, (ε11} (εο,ιόνι, 
7 θῆθη, νον βαγύ θη, δ [ οἴη, ευΐό- 
ον μόνο ει ε μοι (αὐτοῖν αἴϊτα σὰ- 
Παπάδη: ἤς. 8, δ). 

ὑπ - σα ὐΐῃδη5, οἶγθ γε ίθη, ϑέαηπα, ερυ- 
“άξ : νϊίαα (1 Ο. 4, 11). 

αἵ-ραϊούμδπηβ, νοῦν Ῥίαϊς σογίλοξέ, τυ 
“ιαιεπαζέ, ων οἰ σθο. 

δ8-Π δ μηδ, τι. .4., γε οἰζθη. 
αἴ-[πάδη, αὐ ίομθη,, αὐίαϊδόη,, αδ΄αϊ- 

ἰθγι. 
διηα- [δ ηἄδη, τι. .)., δηΐσοσοη ἐθἤθη, 

εὐἱαογ 6 ἤθη), τυἱάον [ἐγ θθθηι, εὐἱάοΥ- 
υοϊέθη. 

δὐ-[Γἀηάδη, λϊηφιείοη, ααδοὶ θἤ θη, 
Ζιισοφθη, (θη. 

Β1-[ὰπ481), ἐὐηι 1.6} [6 ἤχθη, τὐηυγίτισοη. Κί. 
θ1-Πύδη. 

ξαύτνα- [ἀμ άδη., σὙοὐ θέιυας (ίθΠονι, ἀαθεὶ 
Πίέομθη; νον οἤθη. 

ἴη-Πὰηάδη, “ίδἤθην, ὀίοίφοηι, απ]αϊέθν; 
παΐθ δόυοῦ [{6],6᾽ι. 

τ -[ἀπάϑ., τι. 7)... ηιῖέ “οηιαπα, οὶ 

“οηιανα, Γέθ] ηι. 
πϑ-ΠΠἀπάδη, αὐγιξοηθη, [εἢ, ΦΥο ΦΉ, 

ατζῥγοοϊιθη, αὐτόν (ἐοἤθη. Κὶ. τοὶ. 
ἐν1(5)-Πἀπάδη., ηι. 1)... {16}, ἐγϑηηθη, υοῦὶ 

“οηιανα, 4) ἠϊοα ποἠηιθη. 
[μἀἴ5, ὧν. (.: ἴῃ 
αἵ- [8 εὐ. (Ὡ. «4 έγοέθη, «Δ γ6ῆ6ν, Α4Ὁ- 

“Μαρά, Επογοποτζανυην - αἰζυαάϊβ Ὀὺ- 
Κὸρ, ϑομοϊαοὀνῖοί. 

πιϑ-[ὑῖ5, εὖ, (γ. «Αἀτξεν [ἐθΠιν. 
ὑν1(58)-[ὑἀἴ5., εὐ. (ἡ. Τιοηγιρυψ, Ζιυϊ(, 

Ζιυϊοβραϊέ, «Ανγγίωπά. 
ἔδαν- [ὑαΠΓ615, τὺ. ({. ον ΔΙ ΠΟΥ. 

[Ὁ 474π, Μίϑἤθη, πιαο ἤθη: 
διηδ-Π δ 7] πη, απένθέθη, απ αη θη. 
ἀα- [δ ἀ]4η, απ απο: Ταύτα ἀπ ἀ͵ 8, 

ψΟΥ̓́ ΟΥ̓ απ απθη. 
διηδ-Γ ἀοἰη5, τὖὐ. .{ὦ. Δηζαηπρ, «Απδοσίγη. 

αἴτα- δηδίο ἀ 65, τ. ({. Το θγαη ΓαΉ, 
“γεν [6 υης. 

[Δ 0}}5 ([τὰᾶ5 1.. 44, 22), κα. [δ α]5, 242. 
[ὑΔ.46᾽5, τι, {({. ϑέαξέ, ϑιέοίΐο, ΟΥέ, 6ε- 
σοι, αι, Ῥίαίς ([Ὀα ρἰθᾶπ, 
ΤΠ αιήη σοῦθη), Πουδόγσο; ἴεν, (΄6- 
Μαάο. Ἰγάλιϊς [ἐὰἀϊ5, 7θη(οἰέ8. Κρ - 
ΤΌΠΙΒ. ἽΝ 
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Ἠπη[14-- [Ὁ 0Π|5, τι. ((. Οργον [ἐἀἐέ6, Ορζον- 
ἐϊ (ἢ. 

ταὐύδ-[α 5, τι. ((. Ζοί  (ἀξέα. 
ἸυΚαυπδ- δύ, τι. (ιυ. 7, Θινο ιέογ. 

Δι 8- 08 0}}15, τὐ. Ἡ)αογίασίθογ. Τί. 
δηαα-[άπδ. 

85: 
Γῤαύμᾶ: 
Τὺ Ὁ 718: 
[δύῃ 5, ηι. ({. έάξίο, Θέοῖϊο, ΘοΠαάθ. 

5. Ππαπάδῃ. 
[ἐάπϑ, ιτὉ. ({- Οογοπέ, Πδοπέβ [γοἱΐ, 

Πλομέον ρυμοῖ . ἀὰ [{ἀπάϊ ἰἰαμδῃ,, ψοΥ 
Οογοδέ ΚΠ θη. 

[τάπ8, πηι. Κιυ. ΕὐϊοἤζοΥ. 
δηαε-[τάπδ, τι. ἕν. Οα'ὀφηεν υοὐ Οἰογτοδέ, 

Ἡγιαον (απ οΥ. 
[{ἀπ8-[Ὁ0]5, τι. ({. Πλο έοΥ [{ειΐ. 

[0ό͵δπ ({τά] 48) τι. 4., γἱοϊμέφη, δϑινεοῖ- 
ἴφθη, υϑγιγίολζογι. 

σδ-[τ͵]8η τι. «4., γἱοϊμέθη ; νεγγἐΠοϊζθγ; 

Π [ὰπάδη. 

ψθνιυθΥ Γθτ. 
[(Ὁ15, τι. ({. δέμῆ, ΗϊοποΥ 9 ἀοοῖ [(ἀπᾶ- 

[00]5. 
Γϊξἀαυϊά δ: Λ' [ὑάπδ. 
Γἐαύτκ.ἪῪϑδη, υϑγάογγοη, ἡλαοἤιθι. 
σδ-Παύτκηδη, θΥ (ἐαΥ̓ θην, υϑγ ΠΟΥΥ ΘΉ. 

Γὑδάτγτϑδη, {αγγθη, αἩ [αὐ θῊ Ἱ 
8η6- ὑαύγγϑη ηι. .«4., απ[ίαγγ θη, ΘΥΉ [ἰοἢ 

δθαθινέθγι. 
Γὺ ἀπ ἃ π ([(ἀϊ άπ) τι. 4. εὐναὶ ὈΪ τι. 4., 

Ποίβοη, Γομίασοη. ΥΚυί. {Γἰρρῖνδῃ. 
Γ ΘΙ 8π ([άϊρ;, Γἰσαπι, [0 85}, ,61- 

φόη, ατ [θῖσϑνι, ᾿ϊγαι 6] 6Ή. 
σδ-Ποῖραπ (ἴπ τι. .4.), δϊποίη [θὶσθΉ, 

μἰπαῦ οίσθη. 
αὐ-Γὑοῖραπ, λογαῦ(σίσου : ἀδ]αίῃ διε[ι., 

μὐπαῦ [οἴ θη. 
αἴατ-[ὑοῖσαη, δον (ἐοῖσοη, αὐ ΘηιρΟΥ - 

οΐγονη, αὐ [δἴφφτι. 
Ἐ5-Π οῖραῃ,, ὁγ(θῖσοη, πύαη [θῖσθηι, Ἰυῖη- 

απ θίσοιν, θηροΥ [ἐφ θη. 
ΓΠράϊρα, εὐ. ({. Βέοϊρ, Ρίαα. 

Γ{ὸ καπ: Α' ΠΚᾶπ. 
[δ᾽ απ: (' []8ῃ. 
ΓΓΙΡ πᾶ, τὖὉ. ([. Θέίηγηιο. 

τα Ζάδ. 
ΓΟ σὴ ([αρρ, [ὰρρστπι, [{πρ 818), 

“ιοολθη. 
ἀ5- [Πρ σδη τὶ. 4., ατιϑ [667,6 
ΓΙ κνδη (Παρρξν, [γὰρρκναμπι, [ἐπρρ- 

γ818) ὠπὸὦ [ρκνδῃ, “οίξθη. ψΨρί. 
Γυἀαΐδη. 

58-Γρκναπ, απ έο βθη. 
δι-Ιὔρκνδῃ, ατ ίοβθη, απρτοζζοη. 

Κσί. ἱαρσρῦ, 

[5 --- [ὈΡΡΎΠΠΙ. 

{Ὀὰρ ον): ἔτ 
σ-Πἀρρκυ͵δη τι. «44. τὐρλα ὉΪ πηι. ΜᾺ απ- 

ἐο 56Ή. 

δἰ-[ὰσρκν(8), ,. «4π|0105. 
Γς᾿ρκνδῆ: (ὶ α. υ. 
ΓΕΙΡα τ. τ (όσοη. 8. [{ϑἰρπη. 
ΓΚ ἃ π(δκ, ἔτ Καπι, [Κη [{Π]Κ8η5 3]), 

“οολιθη, βίεοίθη. 
[ἀκ5., τ᾿. ((. (στιγμὴ), Θεέίοῖ, Ῥιωιξί, 

«Δισοηδίϊοες. Υόοΐ. Ὀτδῖν, [{ἸΚ5. 
[85 (στίγμα), πι. Μαϊχοϊοπθη. 
{τ ΚΊ8η, (δοἤθη, Γθοζθη, αὖ ίθοίθη. 
ΒΙδύῃγἃ- Ὁ Κθηβ, εὐ. 1. Ζοίἐ(έθοϊισ, 

1ιανυδον  ὐὐἐἐθη 6 {{. 
Γ01Κ15, ηι. ({. ΒοοΐοΥ, ΚοΙοῆ. 

ΓΟΙΚ 5, πὶ. Μί. δέίοῆ. δ. [ἄκδη. 
[{1] ἃ πὶ ([{Δ], [0] πὶ, [6]88}, ,θἤζθη. 
ΓΌ1ῸΤν ηι. {{. 7 ΟΥ ΘΕΟΥ͂. 
ΓΤ οΙ-: 

ΤΠ: Γαι τ ἃ: 
ΓΙ τ ἤ δ πι: 
ΓΟΙΌΥ 5, δειειηινηιί, σογαάε. 
ἘΠ5- ΓΟ ΌΥΒ : 10 
τι5- ΓΌ τ, φιϊσοίίοϑ. 

πι5- Γαγοὶ, εὐ. ἕὺ. Ζάρσοίίο κοῖέ, Αει8- 
“εμιυθιγιυηφ. 

[γ)} Δ πηι. .4., γε (ἐ{{θἴϊονι, δοι(ἀτίρθη. 
Γεϊνῖϊ, ΑΙ Δ. Εγναινϊάιϊρι, αθαμζα. 
Γυδἀθὶπϑ: 
εἰοα γὐπ-: ᾿ 1 [[ὰπάδη. 

[07 8π, γἱομέεη. 8. [Ὀάπδ. ; 
[0815., ηι. ((. δέοι, Θεγ(οἰ, Τἤγου. 
[τἀπῶ-[0Ὁ]15, το πέον [{ιί. 

Γἐὸ πιδ, πηι. ({. αγιμιάϊασοα, 5έοῇ. ΥΓσΐ. 
[04}05. 

ΓΒ, απά. 5. [[ἀπάδη. 
[ὑδύμδηϑδη: 
Γιδιμαπρ: [5. ̓ δμάδῃ. 
Γυύμ απ, εὐὖγ Παπάφη. 8. [δπάδῃ. 
Γὑτ άπ) δπ πὶ. 1)., βγθιθη Πῖη ἐγ θιιθτ, 

ατιϑδγοῖέθη. 
σδ-Πτάσδη., δον [ἐγ ϑιιθην, ἰδ Υδγθτέθη 

(Τ-. 14, 15}. 
αἰ-Πτάυ]δη τι. .1).9. τὐυέογ [ὐϑιθη,, ατι8- 

“ιυθιιθη. 
Γὑγ1} 5, γι. ({. ϑδένιοι. γκῖ. υυὶῦβ ὠπά 

[ΠΚ5. 
Γὺὰ Ὀ7π5, πηι. (ἡ. δέαιιδ. Κκΐ. ταϑ]τηδ, 

ταυ]ᾶδ, αἰτία. 
Γὰαρκνᾷ(): : 
εν ἐπ να τος  [ἄρκνϑη. 

Γυὑὰκδπ5: Λ Π Κη. 
Γ[ὑ]1 8185: (' []Δη. 
[ἀρ ρκναπι, εὐἷν' Λαηζθη: {. ρσκνδη. 
Γαρρναπι, υὐὖ" αησθη: (. ἄρρνϑῃ. 



[υἰκγὴϑ --- [γατῆ. 

[ἀκν 5.98. ((. Μαρθη (1 Τύωι. ὅ, 28). 
ἴα Κα ὃ ἢ, υὐὐδγ 26 Ή.. 

σ-Γακνόπ, εὐϊόγζε. ,5.. Γρ εὐ. [ὈΚνΠΒ. 
[]} ἃ», τὖὉ. (ἴ. ϑολῖο. 
σ8-[Ὁ]}] 8, σγιιαθηι. 
ἔα} 8 π:. α. υ. 
Γατα 8: γ, Τυτῆδ: 
[ἃ τὸ ἃ π, δἱγηιαΐ, ον ((. 5. ἀ. 7. 

[ἃ πὶ 5 ([ἀτπδ., [ἀπηαΐ8), ὡδηναηά, ἐνσοηά 
1067), Θἰγυῖφον., δἴηθν (τις) : ὈϊΓατλδία, 
Ζιη Τηοὶΐ. Αἴηβ [ἀπι8. 

[ὉΠῚ5 . . . [π, δ οἶηα.. .. ἄοΥ' ἀπᾶγα; 
ΔΕΐΠΔΙ. .. [ὍΠ15, ἴυσμηαἢ... ΔΗ ΠΔΥ, 
ΟΟΥ̓ οἴη... ἀθν' απάᾶγο; ταδπδράϊ... 
[υτηάϊ Ἢ ; [ατηάϊΐῃ. .. [ατηάϊῃ, [απηάϊῃ : 
δηὐμδγάϊ, [ἀπηάϊ μέ μδῃ ; [8. ἐγασαϊ 8... 
ΔΏἑΗΔΥ . . . [ὙΠῚ5 : [πη ΖῈ ἢ 6έο. 

[ἀτηδ, θἰγριωΐ, οἴη : [ἀτηᾶπ.... [ἃ- 
τηϑη(υ}}). 

Γὰπ τὸ, σεοηάονέ, δο!οηάογ 8, θη ζθίη. 
Κοῖ. τϑ- Ππαὸ. 

[ππ15,9 Γἀπ}]5. ζαινέγο, ιυαῆν. 
[ἀπ]8, τὐαπνΠα γέρο. 
[ἀη͵808, τὐαλγπαέρς, ἔν, Ὑγαβυ ολέ. 
[ππ͵8. τὖ. ({. ἰατυέγ γα υποῖέ: ἴ. σαίοὶ- 

Βδ8ῃ, ἴ, ὑάπ͵δη. 
ἘΣ Γαπ͵]άϊ, ἐν Ἡ α]ν Ποτέ. 

[αη͵]άϊ- τι Π85, σόηη. (Νόαρ. {7»}.). 
[απ] οἰ η5, τὐα δῦ, τυ δΥπαζέ. 
[απ] πηι. «4... γϑοϊέγογεϊσοη,, υϑνἐἠοϊα- 

σόη- ἢ. ᾿ 
σϑ-[ἀπ]ὺπ τ. .4.. γθοΠ ἐζογ{ἰς θΉ.. 
[απ]δηβ, εὖ. ({. Κἰϑομεγογεϊσιμιγ, Υν- 

ἐποταϊσιγ. 
[ππ}8: : 
[π͵]8θ08: πόσος 
Ὀὲ-Γὰ π 78 π ὃ, ἐπι ΟΘ΄ Πο ἐδ γε 9, ἔην ἰδ Υ 

πησοσοηαᾶ, ἐὼν ἀοΥ Νάϊο., τ ῆθν: 
ἐπαύα ὈἰΓαηὐδπὸ ΙΔπ4, ἀα8 Τηπϊαηα. 

[ἀπ] 4]: -ΕΥΙΠ 85: 
[ὰ Ἡ761ΠπῈ: 
απ ὃ πὸ 
πα π 710} 8: 
[ἀππᾷ, ηι. ({. ϑοῆηθθ. (8. [ἀ.]]. 
[αππὸ, τὐ. μιν. Θοη6. 

- απ, αἰδδαϊά, (οσίοίοι; ρἰδέσίς ἢ, αὐ 
οὐπηναΐ,; χισίοϊοῖ. 

[υπ5-ἄϊν, (οσίεϊοῖ. 8.. ἀϊνβ. 
[η5-οἱ, (οδαϊά αἷς, ἀα. 
δἰ-[απ]δπὸ:; (Λ ἀ.). ΠίθῆοΥ 2 
[πὰ5., πηι. (ἵ{. ϑδοΐη: [Γαηϊγὸ ρσδάδάξ, 

ὑιοϑεσία; [απἰνὸ ΠΡ]4, υἱοϑεσία. 
Γυαρῦπ, ευὑϑγζοι. ,5. [Κνὸπ. 
σα-Γἀρῦπ, τὐὐγ θη. 
Γαύοὶεπῆ: (᾿ [π05. 

" ἴὰϊ5. 

ἈΝ 
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[Γαϑ ἢ] ᾶἂπ ὠμὦ [Γαὐμὴὃπ, ζἰξσοῖῃ, 
"οπηιοϊοϊιοῖν (4 Τηι. 4, 3). . 

ΓαὉ15 (-}151), μα, ποϊϊά,, ογίγασίίονι, 
γῖρ . ἴαϊλΖα. 

ἀπ-Γαὐϊ, Λ' Λα. ζὔηγιι]ιο, ΑἸ γμων. 
ἐπα  Ζιδς Υ ὦ, ὦ, 
να, (0: ἵνα δ ὠρπα 8} ἴνα, ο ατποἢ; 

ἔνα ἢ]ὰ, ἔνα τηδηδρ5, ἵνα [τη] οἰκο, “ο 
σίοϊοπαϊ5. 8. [νὸ, 

[να ἢ, (ο ατιοΐὶ  ἴνϑῃ 18}, (Ὁ αὐοῖ; ἴνδῃ 
Ὡἷἢ, Λὸ ατοΐν το έ. 

ἴνα-α, (0 3 
[γδοὶ, [νδϑὶ πὰ, 80 εὐἷδ; (ὁ ἀα!β, ἀαῇοΥ, 

αἰο. 
[να-Ἰάπαδ, Λοἰς μον. (5. Ἰπάδη. 
[νγῶ-Ἰοῖκα, ΛοϊοθθΥ. (5. 16 Κβ. 

ἴνᾶ. .. [νὸ, (Ὁ υυἷ6.. .. αἷξ; (ὁ ἄα[ξ; 76 
παοπμάδηι, ἐσ γα ἢν, σοφθηι. 

[νὸ, εὐὖθ; ἀα, ὑπάθηι; ὠὐσο γα. 

να Ιαρρῷ νὸ, (Ὁ ἰαηφθ υυἷθ6., ἔν 6 115 
[νὸ, ἔνα τηδηδρδ [γὸ; ἔνα αἴὐδ [νὸ ; 
ἵνα Πἰὰ [νὸ. 

[νὸ-Ἰταίῃ, [ν]- Καπύη, ΠἸιΠη 81. 
[νϑϑἱ. (0 υυἱδ; (ο ἀα5. 8. ἵνδ. 

[ναρρτυ͵δη, (ἠιυθηΐθη. 8. [νἱρρυδ. 
[νδῃ, (ο αὐοῇ. 48. ἔνα τη Ὁ}. 
ἵν ἀϊῇ: Λ' [γϑίρδῃ. 
[νϑΐπτϑ, ἤν. ({. ϑοπιυϊοσογυασέογ. 
[νϑίῃτὸ, εὐ. μιυ. Θοϊυυϊθ)ογηνυζέογ. 

[νδίτ ἃ ἢ ([νατῇ, [νύγθυτϊα, [ναύτγθ8η5), 
τὐἱ οἤθη. 

δἴ-[νϑΐγθαπ, αδιυυὶ οἤθην,, ατιϑἰδ [οὔ θη. 
Βὲ-[νϑίγθϑῃ τι. «4.. αδιυϊοἤθη, αδέγοσζηθη. 

[νᾶ -Ἰάπά 5, (οἰσποῦ. (8. ἵνδ εν. Ἰϊαάδῃ. 
[ν8. -Ἰοἱ 5, (οἰσῆον. 5. ἴνϑ εὐναὶ 16 ἸΚ5. 
ἔν 8}. Ἔα ὡς 5. {[Ὑ]Π8η. 
[ν8]1161Π5: : 
ἔνα] διατί 4 [δ ῃ.ὕ 

[νϑ]ύ, {αγδ: (. [νἸ]ύδῃ. 
Γνϑπῖπι, (οΠιυαπιη : ((. [νἱτημδη. 
Γνϑύηπι8, ἤν. ({. ϑοϊμιυαηα. δ΄. [νἱπι- 

ΤΊ8Π. 
να Ἀγ Ὁ..7. 
[νύ δ ([νὸγ, [νότατη, ἔνδυ8}}5) ὈΪ τ. νἱ- 

ἰῆγα, (οδιυδγϑη. Κἑ. ἀϊ.ῃ5. 
δ1-[νᾶτᾶῃ τι. «4., δ ο ιυδΎ θη. 
αἵατ-[ναταπ, ζαϊ οι οΠιυδΎθη. [19}. 
γάϊ-ἴγαταμι, Ἰγογἀθυδϑη (οΠιυόγοη (Μς. θ, 
αἴδτ-[νατῶ, τι. νυ. Μοϊηοὶαϊσον. Υσί. 

πἴ-ά 5. 
ΓνᾶγῸ: ( [γίγθδηῃ. 
[νϑτὸ ((γατὸϊ: 2 Ο΄. θ, 1), ψηυ(οη , υϑγ- 

σοϑόη, οὔθ για, οἶπθ Ζιυθοῖς πὰ 
γῆγζινισ. 

Γ[νδυῖ: (. [ναΐτθδῃ. 
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ἔφυ χ {4): γ ἃ... 
[νᾶτύϑδ8, (οδιυανγ. 
νυ 21(4), . Θομιυάγφο, Τὶηΐο. 

[ναῖνδ, ( εὐἷθ, (Ὁ ἄαε; 76 παοπάθηι, 
μησοζαλυ, σόσοη. (8. ἵνα ὠπᾶ [νὰ. 

Γνδύτνθ απ: Λὶ ἰνϑίγθδῃ. 
Γνὸ, εὐἷθ, ἄα, ὑπάφθηι, ἀαΒ; ὠρροξάῃν. 

3. [νᾶ. 
Πν δι Π 1 Ἷπ α΄. 0... Ὁ. ΟΣ 
ἔνδρ π͵]δπ ([νἱρηδη ὦ. ὅ, 85. Οοΐ. 8, 

15), ἰαωέ γγοπίοοξογι, ἐγτιη ρθη. 
[νδσιηῖμα, ([νἱρηῖμα ἢ. 1, 44), ων. [. 

ἰωωέο5 Εγοϊίοοσξον (1,.. 1, 14. 44). 
Μοὶ. [Τα δι}. 

ἔν ϑὶθ 8 ([νάϊξ, [νἱρθατα,, [νἱ085}, αὖ- 
ἰα δον, ατγβόγθη (1,.1, 45). Κΐ. πη δη. 

ὉΠ- [θ᾽ 8 πα 5, τα γος ἢ, τὐναδιὰ (εῖσ. 
[νοΐπ, (( (. ϑοϊιυδίω. 
Γνοϊράϊπβτ ἅ..Κ 
Γνϑϊρϑπ (Ἕ(νεοϊράϊά4), 

ελιυοῖἤρηι. 
τα] 8-νοἱράϊπβ, ιτὖ. Αἴ, {7οδον δ ἠιυθηι- 

ηυηρ, Θἰπαπηί. 

Γνδκαπύμε: Λ [ν]καηίη πα ΚαΠηΔη. 
υε δ Ι ἢ 5: Δ 
[νὄτϑδῃ, θἤγδη. ,5. [νῦγ8. 
Γνὃτ οὶ, ὦ. μυ. ἔἶἶγο. 1 Η 
ἐνδείδηπα, ὧν ἐν Ἐλνο δ᾽ ΠιΡιδ, 
νδτβ, σθθῆγέ, σϑασῆΐθοέ, τον δ, σϑιυϊοῖ,- 

ἐσ. Γοὶ. σϑα-Ἰάμθε. 
ἀΠ- νῦγβ, ηὐοπέ σεαολέίθέ. 
[νϑγοὶ, εὐ. μιυ. ΕδΥ6. 
ἘΠ- νόσοὶ, εὐ. μὺ. ἔὔηοῆγο, Βοβαηπάο. 
818.-[νὸτϑὶ, τὖὐὉ. βἕυ. Αοἠέινηρ σόσόη, 976- 

αογηναηη, Εηζαῖέ, ΠἰδολιεϊοΠ κοτε. 
[νὄτιμα, τὐ. ,΄. ΕἾγ6. 
ὉΠ-[νὸυῖη, τὐ. (ἡ. ἔπηθῆγο, Θεμανάα. 

[νόγδῃ ([νὸγάϊ 48) την. «4., αοἤέδγην, θἤγ θη; 
δ οΥΥ ἐσ ΦΉι. 

δ8-[νόγδη τι. 4., ργοῖ όγι, νυ ϑΥ ἢ ον ἴὴς ΠδΉ. 
ὉΠ-ἰνὄγϑη τι. Α44., υδγιθἤγθη,, νεγ ἢ) ξ- 

ἰΐο!, δομαπαοίη. 
Γνὸκ, δέροη. απροηδγῖρ,, σοδιιάση, σό- 

οἰρηθί. 
[νὸβ, δσοηέδενηι, Ἰγογηιόσθη, 1, οθηβυθΥ- 

μαϊέυϊβ6. γκῖ. ἀϊρίῃη τι. 8105. 
[γ 1 ὅτ [νυ καπίηβ. ,5, [κυ ηπδη. 
ἔν: 15, γι. (. ϑοϊιυογοῖ. 
Γνίρρνδη (γαρρν, ναρρναμῃι, ἔγαρρ- 

γ 815), (οδιυΐη θη, (ο γιοίζονι. 
[ναρρυ]δη, (οπιυθηξοη. 
αἵ-[νὰρρυ)]δη ηι. .4., αὖ (ο᾿ιυυθηζόη,, αὖ- 

ἐθηζθη, ὥηρ [εϊλοἶ,, τριροιυὶ (5 ὠὰ 
Ζιυοὶ οίμαέ πιασἤθη. 

ἔν: 1) ἃ, τι. (ιυυ. Ῥγοῖζον. 8. ἃ. 7. 

“οπιυυθηνηῖθγι, 

[γατϑϊΖ](8) ---- νόρ]δη. 

[νἱρ]ὸπ, ρ7οῖγόη. Ἴοη [νἱρῖα,, ἔνὶρὶς Ὁ 
[ν]ρ61}8, τι. (ιυ. 7 ογ. 

[νἱσπιύπμδ: 
ἔν π] Ὴ: 
[νι κπηδὈδ: 
[νι Κπηϑὶ: 
Γνιρη θη 8: 
[νι Καῖ: 
[ν᾽ κΚη͵δη: 
[νι κα 5, γϑῖης εὐ [οἸίαϊς. Ῥοὶ. Ἡτάϊηβ. 
[γἱκπαθα, τὐη βοἠουάῖρ, γοῖπθ5 θυ ΖΘΉ58. 

| 1 ἵνὸρῃ͵δῃ. 

5. ἃ. 7. [νἱκπϑ. 

[νΚποὶ, τὖ. μι. Πἰοϊηποῖέ, {ὔηβοιζα, 
οι (Ποτέ. 

[γ]κη πᾶ, οὐ. (ὦ. ημοθιία, οη Ποτέ, 
οι ομποϊέ. 

[νἸΚπ οί η5, εὖ. ({. Πἰοίηϊσερ. 
[νἱΚαπηύμδθ δ, δοεζαπιΐξ, οἤόηπδαν. 
νι Καπύῃ 7 πῃ, οὔοηδαγθΉ. 

ν᾽ Καπ 5, δόβαπηέ, οὔξόν-ν ἡ ηΠΔΉ. 
δαγ. 

[ν 11] ἃ πὶ (ἴν8]], [ν Ὁ] πὰ, ἔγι}181|5), μολιυοῖ- 
ἰδ. 

[ν8]]}]8 πη, μομιυοίζθην πιασἢθη. 

αἵ- [ν]]6ΐη5, τὺ. ({. Αυγῥοπιυοίζιις, Αὑ- 
σοδίαϊεηηοῖί, Ποοϊηνιῆ. 

[ν1] ἃ ἢ ([να]ὺ, [να]ύαπι, ἔνα] δ}}5)., {060 - 
θη. Ψοί. ἀἰνδῃ. 

σ8-[Ὑ]] δ, (οΥ θη. 
τα ἢ - ραν] ύδη., πυέψογδθη, φορσίοίοἢ 

“ογθδοη. 
[νυ]ύβ, τι. ({. Τοά. 

[νυ] Π8.- υδίτι 7, σύρη Ποιά βοἶ πϑὶσθηα, 
ἦπι Θέονδϑη, δοσνῖβοη. 85. ἃ. «ΑἩι. 

[νἰτῇ πὶ ἃ πὶ (νᾶμα, ἔντημπ . [ὑὙἘ1Π|- 
τη85}, (Ὁ ιυϊηνηιθι. 

ἵνδιημηβ, πὶ. ({. ϑοδιυυαηιηι. 
[να], ΛΚ (6. ΕΠ έοϊεῆ. 

Γνϊἰπύπ οὶ, οὖ. {ὺυ. 
[νη 7] δπ: 
[νη Δη: 
[ν]ηὐπὸζΖϑ: 
[νι πίῃ 5, ψαγχ, γα, σεμυπα : ἴνὶῃ 

ἐμῦΖα, (Ια θΥ. ᾿- 

[νηί], εὐ. μυ. ϑέάν 6. 
[νἱπύμΐδπ, μίαν ηιασῆθη, δοζοζσοη, 66- 

«ὐαΐέ απέδιωι. Υσί. ϑιϑιηδ γδη. 
σϑ-[νἱπύμαη, μίαγα πιασῆθη, {ἀν θΉ. 
ἴη-[ν]η 78 τι. «4., [ἀν θη, μέωἐ ἡνα- 

ΘΠ θη. 
[νἱύμηδη, οὐ έαγζθη, ψέαν ιυϑγ θη. 
σϑ-Γνἱηύπηδη, μίαν τυθγα θη... 

[νἱᾺ{δΥ. τὖὉ. ((. Θοδιυοίον. 
Γνγὸρδύ͵δπ: κὶ ἀ. αὶ 
[νὸὺ ρ᾽ πῃ. {διζθη. 
δ8-[νῦρἼδη, (θυ ζθη. 

( ἃ. Κ [νἰμίῃ5. 



[νὸν ---- 

αἵ-[νὸρἼδη, (οιιζζεη. 
[νὸραὐαῃ, (θιΐζθη, {ἐδ ὨηιθῊ. 

Γνὸτ, μλιυου. 8. [νϑυϑῃ. 

[νυρρνυὰπι: (' [νἱρρνδηῃ. 
[νὰ] απ: Λὶ [Ὑ]Π|Δῃ. 
[να] ὐδ -νδίγυ 7, ζῆι 7οα6 φιοὶ- 

σεηά. 5. [νι] δ. 
να] ὑ8η 5: ἔ 

[νυ] πὰ τὰ: ! ") Γγηθδι. 

[γ ὉΠ Ὁ ΤῊ: ς 

Πα ταἐΓΙ: | 1 Πίπιπαπ. 
Γγπδρὸρᾶ - ἔαύμδ: β ὦ. Καὶ 
Γγπαρὸ ρα ὃ, τ΄ὺῸ. συναγωγή. 
[γπδρὸρα- ἴα η5, την. Δ. Οδδυ ον αἰδΥ 

Θομοῖθ. 
ἔα, Συρίω (ὔ. 2).2}.», 8. [Δὖὐν. 

τ᾿ 

ὑ8 5]; Λ (. Πααν. 
ἐδδτ, (. . Ζάδγο, Τηγ τη. 
ἐδιρυΊαῃ, τυϑῖηθη. γί. Κνυάϊπὸοπ. 
ὑδρυδα: ( α. υ. 
ὑδιηοΐπϑ:  ἀ. αὶ 
8 ἢ} ἃ π ηι. 4., ΖουΎθη,, γϑὶ θη, αἰϑοΐη- 

απ ον δὶ (5 Ή., ὑὉΥ ΓΙ Θιυθη,, τι (ΤΥ ΘιυΘΉ. 
αἰ5- 8 8] 8ῃ ηὶ. .4΄., ΖΕΥ͂ [{Ὑθιιθηι, υϑν (ο]σθη- 

αἄἰθη, υϑγθμαθη. 
αἀἰδύδηθίπβ, εὐ. (γ. Ζ6ν [{Υθιυνυς. 

ὑἀϊῃ: Λ' ἐβίμδῃ. 
ὑδίῃ [ν8. 8-» γϑ0]έ8. 
ὑδίηἴνα, εὐ. Κιυ. αἴθ ΠΦοΠέθ. 
ἰδ τὸ, αὐ. μιν. αἴθ Πἰθοπίδ. 

ὑδίμ απ: (' ἐθῖΠδη. 
ἐδίμαπ, ζΖθἤθη. 
Βαγνὸτ-ἰαίμυμ, υἱόγζοἤόηι. 
Βπγ-ὑδήμπη, γη “6 θη. 
δάμη άδ, τ0. μυ. (67 Ζ6Πθηέδ. 

- Βιηξια-ἰδίμαπάα, ἀοΥ γιη Ζοπθηΐε. 
ὑδηυπα οὐνά ὑδίμαπά, - σφ. ,.5. ὑἰρ5. 

. ΠΡαπ-ύδμαπά, βοδθηζῖσ. 
δῃξάασ-ἰυπα, αοσλέζισ. 
πἰπη- (ὁ Πα Π4, Ἰυρτιίν: 
ἐδ παπ-ἰαἰ παπᾶ (-ἰὸμαπὰ ἢ. 15, 4), 

διυπαογνέ (1,. 158. 4. 16, 6). 8. Βαπά, 
ὑφ᾽ παὐδ  Ππιηᾶ -- ἴδ] η5, διπαογέζα 

(Με. 10, 80. ". 8, 8). 
ἐϊραβ: Λ' α. 

ὑδίμπαπά: 
ὑδίμαπάδ: | μπγ 
ὑδίμαπα- 8] 085: ( α. Κ᾽. ἐξ 
ὑδϊ Βαπύδίμαπά: ' 
ὑδι Βαπύδίμαπα - Δ]. 5: 
ὑἀάϊκπηθίηβ: (ὶ ἅ. αὶ 
ὑάιτικη]δπ, ζΖοίσθη. 8. ἀ. 7. 

7141 ἐδγπΠ] 8. 

ὑἀἸκη 85, τὖὺ. ({. Ζοϊοῆθη, Ἡρνᾶον. 

ὑἀλκη͵δῃ ηι. 7). ἃ. . το. Α΄. ἃ. 5., δοχαὶοἶ,- 

ἤθη, Ζοῖφθη: {Ππ, Λἴοῖ {(οἴϊοηι. 
δα-τἀϊκηδῃ, φοῖσοη, Ζοίογιονη σοῦ θη, 

αι], Ζοϊὶολιθη ἰοἤγ θη. 
ἀ15- δά] ἢν. .Α., ατιδεοϊοϊηιου, δ6- 

Ζοϊοθηθηι, σΖοῖσοη, ει σοῖσοη,, ἀαν- 
Μοίϊοη, ατι8βοηάογνη,, θγιυδί οη,, δ6- 
ιυθὶ θη: Ὠτουμοίσαπα ἀϑὺ., βίου ϑῖοῖι 
ηυαο ἤθη. 

ε αϑτὐάϊκηθῖη5, εὐ. (ἡ. ΤΥ [οἰϊ,, Β6- 
Ζοϊοθηη; Αιδφοίοἠηιι, Εγιυοῖβ. 

ὑἀϊπ)]ὸ, υν τυ. Κονγῦ. (8. ἰάϊηϑ. 
ὑάϊπῃ 5, "ιν. ({. Ζιυθῖψ. οη, ἐθῖηδη. 
γοϑίηδ-ὐάϊη5, ηι. ({. Ἡγγούηχιυοῖρ, Ῥγοϊνγ 6. 
ὑάϊη]ὸ , τῦὉ. μν. Κογῦ. Ψί. [πδτ]ὸ, ἔργ - 

τοὶ δ. 
ἐδίγϑη (αι, ὑδεατη, ὑδύγδηβ), ΖΟΥΎ ΘΗ, 

γϑὶ βθη. οὐδ [6γ., Ζ6Υ [ἐδ ΎΘΉι. 
σἂ-ὑαίταμ τι. .4., ζογγοί δοθῆ, αὐἰδ (θη; 

ὅπηι ῬΑ. αὐ δ θη. 
αἰ5-ἰαίτϑη πηι. Α44., ζογυϑὶ (βθη, υϑγ ἀν δ θΉ. 
σα-ἰαύτπδη, ΖοΥΥ θὲ (86... {16} ατιγ ὃ (θη, 

νϑγσοἤθη. 
αἰ-ἰαύτπδπ,, σδσογί θη, ΦΟΥΥ ((6νὺ αὐ} - 

ἄθη, [ιο1, αὖ ίγϑηγιθηι. 
αἰδ- δύτηδη, ΖοΥΥ δὲ (86Ήι. 

σα-ἰαύτδ, τὐ. (ιυ. (5. 
5ἃ- -[αύτιη5, εὐ. ,{. Ζ6γ {{δ αν. 
δια τ κ συ: τετράρχης: [, Βάυτ-Ταρὶ- 

ΠΒΪ5. 
ὑ 8] : νοῆν {118}. 
08. 15, φοίομγῖσ, ζιις [αΉυ. 
{81Ζ 6155; οὐ. (Ἱ. 16 ἢ 76. 5. 614π. 
0812} 8π, δοίθηγθη. 
ὑ8Δ12] δ πΠᾶ5, ἀδΥ ΠΘἬΥΘΥ. 
ὑϑτα: {{. {ἰτη8η. 
ὑδτη 8 Π, Ζάϊηιθη. (5. {ἰΠ18}. 
ὕὑϑδπ: ἦω 
ἕαύτα-ἰΔηΐ, Ζοίεθου, Ἠπιωναάον Ζοὶοῆθη. 

γί. ὑάλκηβ. 
ὑϑὴ ἃ: Λ' ἐϊπάδῃ. 
ὑδη ἀ]δπ, Ζίιαθη. ,5. πη 81. 
08 ὺ: Λ' ἐδίτδπ. 
ὑ δ ἢ Ἶ 8 π. εὐδοῖ ατο82οὶο]ηλθ. 
ϑα- λυ τι. 4. ἐλδοῖ ατυδοοὶοδηφη, ἐα- 

αοίη. ΥῬσί. ὑἀλκη͵δη. 
δαύδτ Π5, δογιο εϊσε. 

δ Υτπ} 8 π, λογυογθγοοίθη (6, 4, 327). 
.. ὦ. ἢ 

ἐδυπ͵δπ, υϑνἠγ θη. 
σα-ἰατηδη, ὑδγ δ θη. 

σὰ -δ05, δογέηινί, σεγοσοϊέ. 
τη -σ αὐ, ὠπσογοσοῖίέ, πον αἀϑηἐοῆ, 

ατιϑ(οΠυυοὶ γόνα. 
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ἀπ -ρδύδ 8}08,, σου θφοῖέ, ἐρυσθον ἀγηοέ. 
σὰ -ἰδ{[8 8): (( 4. υ- 
ἑάπ: Λ᾿ ἐϊνδῃ. 
ῥώάπῃ, Ζοσ, ζπνίθ. 
ἐαύμπδπϑβ, σοι. Ι 
ἐδ άπ 61: 
ἑαύμυ5, εὖ. (. 
ὑδὰύμα τ, εὐἷν Κι Ὠγέθηι. 
ὑάαϊ, Δ Γ΄. Ῥγονᾷ. ,8. ἄνδηῃ. 

ὑ ἀ ἃ) ἃ πὶ (δ ν] 48), ἐδ. 8. ὑϊνδῃ. 
σὰ -ὑδύτϑδ, πηι. μιν. Κὶβ. (5. ὑαΐτϑῃ. 
ὑδύγδπϑ: (' ὑδίτδῃ. 
ἐδϑύάτνπϑῃ: (. ὑδίγϑῃ. [δίτδη. 
σα-ὑδύτγυῃμ5, ὖβ. (ἵ. Ζον δγιης. 45. 

ἑδνοὶ, ἐδιι, ηιασῆ. 

ὑανυνὶά δ, ηιαολίε. 

ὑδηαπᾷά: Λ' ἐδίπαπ. 
ὁ οἱ ἢ ἃ ἢ ((άϊπι, ἐδίῃιμι, δίῃ η5), φϑίρθη, 

φιοίάθηι. 
σϑ-ἰθίπδη, αρφθῖσθη,, ον Εἰλνσθη : [αν], 

σαίθίμπδπ, Ῥγαλμυηοὶέ Γασθη: σϑυϑίῃ- 
ὕδηδ, σϑύθιδη, γϑο μέζον ἐλ θΉ.. 

ἑαύγα-σαὐθῃδη, νον θΥυθν Εὐϑυ ρθη. 
ἘΤΟῚ απ ττ α. ἢ 
ὑθῖπδη: (. ῥάϊη8. 
ὑδ κΚαπ ((οἰκαὴ Οοἰ. ὦ, 21: τάϊεοκ, ἐάϊϊὸ- 

Καπι, ὑδκδη5) τι. .1)., δογιληγθηυ, ατ- 
Ποίβθη. 

αὐ-ὐδκδῃ τι. .1)., δου θη, αὐογὶλἼθη. 
ὑδ᾽ατα: (' {Π|8π. 
σα -ὑδιηϊθᾶ: 

ὑ ὃ τη 5: 
ὑ ὃ ἈΤ: 
ὑδταπι: (᾿ ἐδίγϑῃ. 
ὑὄνδ, ηι. ({. ΟΥαἀγνρ, ἐιιῆ. 
ὑδνυὶ, Α (. ϑομααν. 
σὰ -[ὃὃνιῃ 5, σθογαηθί. 

ὑδνυίδη, ογαηθη, υϑγοΥ αγθηι. 
ἐπ ἀεὶ, τυομῖη (ὅπου, ὅπου ξὰν; οὗν); 

π|5 νά ἢ- 8461], ἐυομὲαις. 5. {Π6ὶ 
ναὶ γαίῃ, ἢνδ5. 

ὑπερ ρκἬἝδπ, ὑμδρκ͵δαη. (δμύδ, 
ἐμ 5), ἀδηζοη,, δοαφηξοη,, παοβμάφη- 
ἤθη δ οΥ, ἐἰδονίοσοη, οὐιυᾶσοη" αὐτοὶ Π5. 

8η4-ὑπαρκἼδη ηι. 6... Ποῖ δοβίηηθη, θηέ- 
ημιον,, σοαφηξον,, ἐἰδογίοσον,., (αὐτοῖν 
Πκ) δεαφηΐοη, εἰδονίοσ θη. 

ΒΙ-ὑπαρκήαη, δοαάθηζοη, ἐὐλδον θην. 

ὑπαρῖβ (πδηκβ ἢ. 17, 9), γι. ,(. Παηᾷ. 
σα-ὑπαρκὶ, (. ((. (- οἰ5 2), Βοάαοϊιί, ϑραν- 

ψαπιξοῖέ: ὰ5 σαύμαρκ)α, ῥρώνώηι, 
ρανζοιι, ξάγσίοῃ. 

ϑηἀδα- ὑπ ῃύβ, δεάαοθέ, δοα δ οἸεϊγ,, υϑν- 

5. ἰδ η. 

5, ἐϊνδῃ. 

,5. {ἰπ8ῃ. 

5. 

{ἰνδῃ. 

τυ φ : ἃ. νἱαπ (71. 4, 5). 4. 
ὑπαρρκἼδῃ. 

άπ -- ἐπδιησιδῆῃ. 

ὑμβαρκὶ: | 
ὑμπαρκ͵δπ:Σ Λ'ὶ ἐμᾶροκἼδη. 
ὑμπῶρῖκδ: ( 
ἘΠ ΔῊ ἀϊπ5: κ(ὶ α. ἢ. 
Δ ἢ ἃ (ἐπαμάϊ44), μολδιυδίσθη. Τί. 

ΠΙδη, Παγϑη. 

δ8-ὑΠΔῃ 8, ΛΟ ιυσίσθη. 
ὑπ μάϊπβ, τὐ. (. ἄας Θολιυοῖσοη (1 Τ17]η. 

Ὁ 1) 
ἘΠ ΔῈ ὃ, τὖὐ. ΐυ. Τῇοη, Ποΐμα (Κ. 8, 41). 
ὑμβδμύπβ: (' πᾶροκήδῃ. 
ἢ 4:1 (οὗ), αἷό. 
ὁπ 1}: 
ὑπ τὴς: ἰ " τμοῖμδῃ. 
Ὁ} ἀ1 πὰ (τοῖς, ταῖς), ἄόη, αἷθ (θη. 
ἐμίγη (ὑματέ, ἰπδύγραπι, ἐμπδύγ- 

Ὀ815) : (᾿ ἐμαύτθδη. 
Ὁ δίτῦ ()5: Λ' {μ81Π|8. 
ὑπ δῖτ ἢ ηι. «466.. ἀωγοῖ, αν, νϑν- 

γῦρο. 

Ζιιψαηιηιθη [δ φιησθη: {πα ίτη- αὐθάϊ͵  η, 
-θδίγτδη, -ρᾶρρϑῃ, - 8] δἰ Κῦη, -Ἰοἰτμδη, 
-[αἴμνδῃ, -υακᾶπ, -υἱαη. ,5. αὲο(ὁ. 

ὑμαϊγκὸ, ΛΔ Λυ. Ποοῖ, Οἷγ (Με. 10, 2ὅ. 
ΤΙ ΡΤ ο 

ὑμδίτῃ -ὴὸάϊ  8π, θἴη6 Ζοὶξ βίη- 
αν ἢ αν ϑὶξθη. 

ὑπ δίνῃ -Βδίτϑδπ, σιοϊέγασθη. 
ὑμβδίσῃ -σαρρδπ, ἀωγοῆρθἤθη, τὐηι- 

φοῆθη αι. (. ιν. 
ὑμπδίτῃ -σδιοϊκὸπ, υϑυιοίίθη,, υϑν- 

ἀπιαογην. «δ΄. 16 ἰΚβ. 
πῃ δίτ -Ἰ οΊ ἢ δπ, αμγοϊοθἠθΉ. 
ὑμβδίτῃ -Γ[αίναπ, ἀμγοηβομθη,, πῖη- 

απο δίϊοζθη. 
πῃ διγῃ -σδκδπη, αὐ οἠιυασἢθη. 
ὑπ δίτῃ -σἱ [}84π, αἀμγοϊιυοῖίθη, δἰοδϑη. 
ὑπεαϊτκὸ, Λ ((. Ποῖ, Οὐ. 5. μίση. 
ὑμδίτ [8 ({μ815, ὑπαύτγίατη, ὑπϑύτ[815), 

αδγγθη, ἀογ θη, ἐγοοσϊηθῃ. 

σδ- δίνη, συδγάογγθη : σϑίμδύτγ[8 8, 
νογίγοσζησέ, ΟΟΥΥΘ. 

σαϊῃαύγβηδπ, υϑγἀογγθη,., υϑγέγοοσἠηθΉ. 
ὑμδύγβ᾽αη, ἀν θη: ὑμδύν[οἱ ἢ} τρῖῖς, 68 
αἱ δὲ ποῖ; ὑπαύνΠη5 νἱδη (1 Ὁ, 
4, 11). ἀν ρ [εῖη, 1) [ὁ ἰοτάθη. 

αἰ-ἐμαύτγβ] απ, αὐ (θη: ἰθμαύτν ἢ 5. υἱ- 
ἴδπι (Μὲ. 45, 42), ἀν [ς᾽ [θἴη. 

ὑμδύν[{5, ἀν ἔρ : ἐπ 
ὑπαυύγ[(ϑὶ, εὐ. μιν. 7 εν [{. 

ἐμαύτσγίας, υϑγαουνγέ, ΟΩΥΥ 6. 
ἢ ἃ τὴ τῇ ἃ, ἄθηι, αὐθ(θηι. 
ὑμῃ διηπι δ ἢ, αἴθ θην. 
ὑπ διατηθὶ, τὐϑἰοθθηι; αὐτο 

ων Ὀδτατηᾶ οἱ, οἱ ὑμδιυητηᾶ. 

5. ἴδ. 



ἐπαπ --- ἐπαύσθη. 

ὑπ δ, ἄανη, ἀαγαι (τότεγ ; ; τυσανη, αἷς, 
ἀὰ:  ἴαησο αἷς (ὅταν); αὖον (δὲ), 
ΠΣ (γὰρ): ἐμαη αὐκ (δὲ, γὰρ), αὐκ 
{πδπ; Ὁ ὑπᾶπι, ἘΠΠ- ἴδῃ (οὐδὲ, οὐ 
δὲ, μηδὲ; οὐ γὰρ); ἴμδῃ 18 (δὲ καὶ, 
δὲ, χαὶ). 

88 πόρε (καὶ γὰρ, καὶ... δὲ, δὲ χαὺ, 
καὶ... οὖν, χαίπερ, δὲ, γὰρ, καὶ, 
ὑπ: Ἡπαπθ ἐθϑῃ, ἴ0ἢ εἶδαν 

οἰ-ἴμαμ, ἀαΐεν (οὖν ὡςε). 
τα - πῃ, ἐρισιυὶ μοίεη, 76 ἐ2έ. 
τα -ἐπαποὶ (παι ἐπαπὸ 1... ὁ, 43), ἐεὐὰξ- 

γϑηαὶ, τυθηι. 
πϑδύῃ- πη, ποῦ ΕΣ πδύμα-δῃ 

(ἔτει δὲ χαὶ), πὶ. «. παύμύμδῃ,, ποοῖ, 
πἱολιέ (οὔπω). 

παύμύμαπαῖμ, ποοῖ, (ἔτι, ἔσχατογ): 
πλλυς εὐτόμυναιπῖ . παύμίμδηυῆ... 
τἱ, ποοῖν πϊοϊιέ (οὔπω). 

ἡπ-μδη., μολοη (Ἴδη): 7αίμδη. .. ηἷ; 
ποῖ γιθῆν (μηκέτι). 

αἰ μ-ίμδη, αὖον. 5. ἀ. τι. ἴα ἐμδῃ (δὲ). 
ἐπδ μὰ ἢ [ποπει --), ἄαπη (τότε), αδόν 

(δὲ), μηά (καὶ), ἀαϊον (οὖν), αἰ{ο 
(ἀρα). 

{μά πὰ} ἐμᾶπ., ὑπαπαίῃ-ὑ δ (τότε οὖν, 
τότε μὲν, τότε καὶ, δὲ): ἐπᾶπαῃ 
ἐπᾶπ ἰγδιμαύῃ (ὅμως ̓ μέντοὐ). 

ἐμ8η- οἷ» τὐαγν (ει. 35, 40. 45. .. 9, 4). 
ἐμδη-ἀὸ ὠρηα ὑπαπάρὶ, ἐὐϑηαι (εἶ, εἰ δὲ, εἰ 

γὰρ); ἄϑην εὐϑὶΐ (ἔτι ἐπεὶ), (ο ἰαηισθ 
αἷς (ἕως, ὡς). 

{μδη-πὰ, αἰ ο. ἄφηη (ἄρα) : ἐπᾶππα πὰ, 
ἐπϑηπα πὰ 7άϊ ; μδηπα {π8π. ,.5. πα. 

Ὁ δινὶ 8..: ἢ 
ἐμαπδ-τηάϊβ., ποοΐ ηιθῆν : ὰ ὑμδηδτηάϊϑ ; 

πὶ ὑπμαηϑηηάϊβ, τοί Ὠλ6})γ. 
ἐμδηδ- ο 5, τθλΥ - πὶ ἐπα π δ θ! Π5, ητοδέ 

φιθἤΥ, Ἶὰ ὑῃ. πὶ, πὰ πὶ {ῃ. 4“. [οἰΐπα. 
μη, θη, αἰο(όηι. 
ἐμαπ᾿ ἢ, αἴέ (θη. 
{πμ81--οἱ, ιτυοἰοϊθη. 

ὑπ δῃ ἀὸ (), τὐδηνν, αἰδιυοὶΐ, ιυοὶϊ, ἀθηγι 
ὧς. (. Ὁ. 5. ἴΠ8ῃ. 

ὑμ δῃη6ὶ, ιυϑἰοῆθη. 4. [ἃ. 
ὑἐμδποΐὶ, υὐὔπη. 8. 88ῃ. 
ὑμδηδπ, ἀδἠηθη. 
αἴ-ππήδη., ατϑαθἤηιθη, ατιϑ({γϑοβθη : ΠΚ 

ἅα, παοῖ δέιυας [γθοΐοη, [{Υθ θη. 
ἐπ 8} 81: 
ὑπ 8 ΠῈ5: 
ὑμβδππα, αἶμο, ἄθπη. 8. (μδῃ τη πὰ. 
ὁ 858 (ξοὶε), αἷο, αἴό (6. 
ἐμβδπηαδ, ἄαηππ, ἀαΐον, αὖον. 5. [ἈΔῃ. 
ὑμβδπαῖ,; αἀΐθίθη. 5. ὑμδῃδ. 

'  ὑμαρρκήδη. 
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0 δὴ Σοὶ, εὑθἴο]ιε (οὕς, 4805). 
ὑῃδηΖαμ, ὠπὦ αἰεί [6). 
ΌῚ:; ἀαμοῖο ι (Μι. θ, 20. Τω ΘΡΉΝ 
ὑπδτ- οἱ, ο (ὅπου, οὗ). 
ὑμῃδΥυπ-αμ, ἀαμοίν Γι (ἐκεῖ, χαὶ, ἰδοὺ): 

ἐμᾶτὰ ἢ (ὦ (χαὶ ἰδοὺ), ὑπδυαν {Π8 1, 
πὰπ (δὲ). 

ὑμβᾶτθ ἃ, ηι. μυ. Βοίίίογν. 5. μαύγθδῃ. 
ὑπ ᾶτθᾶ, οὐ. {{. Μαησοὶ. 5. τμαύγρδῃ. 
8 8 Υ : ; 
δὰ Η ̓ Ἵ ,ϑῶ , 4. ἰπθαύγθδῃ. 

ὑπ 5; πδεμῖρ, δοαιινγφ. 5. παύτθδα. 
ὑμδτθὶ, το. 8. {8 8γ. 
ὑματῖμῖ5 (ΜῈ. 9, 16): οὉ ἐμαί τ 5 ἢ 
ὑπβάταπ, ἀα εοίδι(. (5. Πᾶν. 
ὑμπδῦύδ, ἄαξβ, αἀἴο(68. ΠΑΡ ἢ, ἀαϑ ἐ{1. 
ὑπμαν᾽ -ἀϊη : ἦη 
ὑμαῦ-ἀϊπϑὶ., τ. 

{μαί᾽ -οἰ, εὐοϊοιθ8,υαβ; 3) ἀα 5, ιυοὶϊ (ὅτι), 
οὗ (εὶ). 

πἰ-ὑμαίοὶ, μοι αἷϑ τὐϑηι (οὐχ᾽ ὅτι); 
πἶθα ἐπαξοὶ, αὐ βοῦν ἀα (5 (εἶ μὴ ὅτι). 

Ὦγσδὴ ὑπαίοὶ : 
ἐπαύα Ὠναλ-ἐΠαύϑὶ: 
ἐπ βηνδῃ-ἐμαΐθὶ : 

{μα -ὰἢι, αἴο{68, 7668. 
ἐμαύα ἐμδη, ὑπαύαι-ἴΠ8πη, ἄδην αἴθ068, 

αὐο(ε5 αδόγ. 
ὑμπενμτὸ, ἀαΐον; υοὰ ἄα; ααγηαοῖ, 

οἀαπη. 
πα τὸ Ἢ, υοη ἄα, ἀαΐον, ἀαγαι; ἀαηη. 

ἐπαίμσγὸι ὑμαπῃ, ἐμαίμγου- μη, ἐπα στὸ 

{μ8ῃ. 
ἐπα ηγὸ- οἱ, ὑοπ τὐαπήλθη, τυοΐον (ἐξ οὔ). 
μάαπ: Λ ὑμῖνδῃ. 
ὑμάα, αἷς (ἢ, ἤ περ, παρ᾽ δ); ἀοοΐ, (ἴηι 

Θερθη ἀΐσθη μα, ΝΝαοῆ, (ἀἐφθη}), οὐον. 
Ἐῤ ἐμαύ, ινο πϊολιέ (1,. 14, 82). 

ἐμπάπῃ, ἀοοῖ,, τυοἶϊ, θέινα.: ὑμαύῃ 14- 
ὙΠ 

[νὸ-παύϊι, ἀοοΐ, (πλὴν, μέντοι), σιυαν, 
ευθηϊρἤοης (μέν, γε, περ), Ἰαθάϊ 
[νυ μαύῃ (εἴ γε), [νι μδύῃ αθάϊ (εἴ 
περ, ἐάν τε). Αἰμέμδπ Γτδεμδύμ, 
ἄοεϊ, (πλὴν, μὲν οὐν); ἴξι [νδεμαύῃ 
(πλὴν), απὐὸ [γὸὐμδύῃ (ἕως ὅτι), 
τὐϑὴϊ πιηινϊο ἢ; [νδιμαύμ οἱ (εἶ καὶ), 
οὐσίοῖοῖ; [νι δύῃ πὶ (οὐχ οἷον δτιὺ), 
πΐοῖιέ αἷϑ τυϑη. 

ἐδ ύτ δὴ (αι ἐμαίσθϑῃ: ἐπατσῖ, (μδύτ- 
Ῥατα, ἐμαύσγθαμ5), δεαϊγγζοη, πδεπὶσ 
μαῦδφη, ΝΝοΐϊι ἰολ θη. 

ὑματῖ, δϑάαγ; ἰμαύγθαμι, εὐὖν' δα" γότι. 
ἐμαύτγξα, δοατιν7έ6. 
ἘμδγῸ5 εὐ. -ἂ, πὶ. (υ. δον ρ, ΒοίίίοΥ: ἐπ 

5. ἢν. 
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818-πᾶῦρῶ, ἦν Αἰΐοηι Μασοῖ ἰοταθηα, 
φαηξ δοαιι γέρο, αγὴν : νϑάτίμδῃ. 

{μᾶγθα, τὖὉΛ. ((. αηγεῖ, Πὰν ερκοϊέ : 
ὑπαυθὸβ ἐμαΐδη, αωησοί ἰολάθηι. 

ἐματθδῃ {ἐπαυράϊ4 8) : ἦγ 
σ8-ὑΠγῦδη τὶ. α΄., αὐ ίοδοιι, {6} ὁηέ- 

παϊέοη, ἀαγθϑη. 
{πᾶ γ5, πδέπισ, δοαωνζέϊσ (. νοΥ ἢ 6Υ) : ὧν 
σ8.- ΠΥ πη τι. 6΄., δογαινδοη,, θηίφϊ6- 

μόη: {κ. 
σα-ἐμαύτοβ, αἀδγνζέσ, θηΐπαζέμαηι, ηυϊό- 

[εῖσ. 
ἰῃδύτἊι5, πδέϊηφ; πὐἰέφίς ἢ. 

πδύαϊ-ἐπαύτβ, ποξμα ιν ζες, ηδίδὶρ. 
ἐμδύτειβ, ιν. ,(. Βοαϊω γαῖ 5, οί, Κογ- 

ὀγαιιοῆ. 
ἐμδύτθ5, αὐγζίες. 
Φ  υπτη: 
ἐμβδύτεἽυπβ, δεαιι γέ. 
ἐπεδύτἕιίπ, δοαϊνγηῖ(ξ. 

ἐῃδάτπθϑιπϑβ, ἀογηθη. 5. ἀ. 7. 
ὑμδύάτπαῃϑβ. ἢ. ({. (6Υ ΠοΥΉ. 
ἐμπαύτμθὶηβ, ἀοΥ θη. 

ἐμπδάύτρ, κ(ὶ ((.- ΖοΥ, οϊα, παπᾶ. Τί. 
ΔΚΙΣ ; Πάϊμη8. 

ἐμαύτβ᾽,) 8π, ἀὥν θη. .5. ὑἐμπαϊτ ἴδῃ. 
ἐπ δύγβη 81, αἀογγθη. 45. ἐμείσίδη. 
ἐμδύτ[ὑ οὶ, εὐ. (ὐ. ων. ,5. μαήτίδη. 
ἐμπδεύτ[Ἂα, ἀῶγγο, υογαάογγέ. 8. ὑμαίτίδη. 
ἐμ ὃ, ἀογο-: πὶ {μ8-Π8]α15. 
δὲἱ-ἐμὸ (Ὀὲ ἐμ ἢ π85}, ράέογν, αἰβδάαγηι; 

τὐὰπγοπα, πασμάφηι, αἰ, ἄα. 

ἀυ-ἰὸ (ἀπίμοὶ 1... 7, 2), ἀυϊῃ-ἰπὸ, χὼ 
ἄφϑηι, ἄαζι, αἀσδμαϊδ; ἀασϊῃὸ οἱ, ἀαζι 
ἄα, ἀομεμαϊδ ἄσ!, ευοτί. 

πηξὸ (ἀ. υπἀὸ-ἰ ὃ, εὐὲό ἀπ 4- Ὁ], ατηρ1), δὲδ ; 
φυϑτί. 

ἡ - πὸ... 14ἐΠ-(Ὠὸὃ, ρα τὐθην 5, θηέιυό- 

αν. . . οὐδθγ, οὶ ἀκα .. . οὐδΥ. 
ἐμᾶ-οἱ, ἀαηιῖέ, ἀα(8. τὶ ἐμδδὶ, ΠῚ} ἐμοὶ, 

γοσθέ ἀα!β, τὐὐοθέ ἀοομαίϊδ ἀαριῖ, 
φΐοϊιέ αἷ8 τυόγοι. [μὴ). 

ἐπ οἱ, ἀα( (ὅτι, ἵνα), ἀα : {μοὶ πὶ (ὥνα 
{Π|5γ 8ῃ-ἰΠοὶ, μαῖα Ὠνδῃ- ἐμοὶ, [ὰ ὨναζΖῇ- 

{ποὶ, Ὁ βηναζαἢ- ἐμ 6]. (5. ἢγδβ. 

Ἐπ οϊφάϊπε: ΔΊ1 7ηι 2, 12. 
ἐμ ΘΙ 8π (ὑμάϊῃ, ἐμαίμαμη, {Π81}Π8}5)}, 

τς σοαοίοηι, Ζιυιθ]ηιθΉι. 
φα- πο ῖμαη, σεαόθὶἠιθηι, φιιγιθἼηηθη,, ατι- 

τὐαοἤι θο. 
πἴατ- Ποῖ 8η τι. «(44., αὐ δον πἰπατι5 τυαςἢ- 

“δη, ἐϊδογιυαολ θη, ἀδογίγ ον. 
ΓΒ] ἢ 5 τὐ. ὑποϊνὸ, λύθθου 5 

18 6185, Λὶ (. Ζοῖί. Τί. ταᾷὶ]. 
μα τὸ, εὐ. (ιν. ΤοΉΉΘΥ. 

5. ἐπαύγθδη. 

ἐπδύτ5 ---- ὑπ α ῃ. 

ἐμ οῖπ, αἀδίη, (1). 
ἐμ οῖπϑ, ἀδίηπον ({α1} ὑπ ἀθῖηθ 5 

(ἰμ8). ἘΝ 
ὑἐποίπϑύδ, αἀδίη, (ἐστ). Ἢ 
ἐμ οίηβ, ἀδίη, (τὰ85)}. 
ἐπ ὃν ῖβ, Λ (. ΤίθηοΥ. (5. {πίνδῃ. 
ὑμπὸόναπ: (᾿. ἐπίνδη. 
ἐμβίπϑπ (ἴμ8η, ὑπὸππτῃ, ἐμὰ π81}5), βοἢ 
ΟΝ 

υξ- Πδη͵δπ, ατιδαολγιθη, αὐ, Ὥγοοξοη; [Ἰκ 
ἢ. ἀπ, πασῆ δέιυας γεοίθη πὰ 

“υοδθη. 
ἐπ] πη (ἐπ 85, 

Ζίομογ: ἴῃ, 
αὐ-τϊηἾδη ηι. Α4., πογδοὶίομοη. 

0815, ἀ68, α16{68. 
{(η15- πη, πιο, υογχωσ[ϊολι. 
{815- ναζαῃ, τὐδῦ' γυθ"., ὑΠΙβησαζὰῇ ἐμοὶ, 

Ἐπ βῆνδῃ ὑπαὶ τ. Λ' τύ. ,5. Ὦνδϑ. 
ξαύτ- (15, ζωνογ,, ὑοῦ: δύσι ζϑὶ, θἢ6, 

δουοῦ. 
ἐπὶποΐ, ( 7, )λοδηίαλί,. ἡ ὃς 1. ἢἃ 
μια 7, λοιηιτο]ι. ἐμῖα 5. 
μῖ1π05, ηι. ((. 12) 160. ΥΓὰχί. ὈΠδαΒ. 
{μῖπ0]1, (' Δ. Τύίοδηίαλιί. 

ἐαὈ]ὸ, αἀὐοδίμομον., νον Ποἠἑθηθν Ὑοῖ 6, 
Ποϊηιϊὶς,, ἔην ΚΟΥ δου σθηθΏ. 

ὑβίυα ἀδ, τν. ({.- Ῥοΐξ, γοϊμεφέωάηιηιο; 
2. Ἠοίάοη (ἐϑνικοὶ, “Ἔλληνες). 

σα-τϊπά8.., εὐ. (ἡ. Οοὐπεοηυοί (ὦ πιαί 
ἤπι φοίΐι. ΚΚαϊοηαογ). 

ἐϊυα!κὸ, λολαηί οι (ἐϑνικώς: 6. 2, 14). 
ἐπ άδη8, τὲ. (ὕ, ἀδν Κὐηῖσ. 
τϊπἀδη- σαγαϊ, εὐ. (ὑ. Κὐτϊργνϑίοδ. 
ἐπα ἀδηῦπ, λοΥυ  ολόη, Κορ [εΐη. 
τα - πα ἀδηδη, τυ ΥΥ (οἤθηι, χὺ (αηι- 

ηιθη ἰὸν (δῖ. 
(μα ]1 8 {{π8, τι. ,{. νυ μοα ΠῚ, ΚΟηῖρ- 

γϑῖοῖ, [ἰοῖοῆ.. 
ὑμβίπα ἅδη - αι ἂτάαϊ, τ΄. .{. Πολοῦ. δ. 

ἰμιαάδ. 
ἐπβίπ ἄδηδπ, λεγυβοῖθη. 8. ἐβέπάδ. 
ἐβίπ 4818. πηι. {{. Κὐτῖσ. 8. ὑμίαάδ. 
ὑπίπαϊπδῖΓαβ, σ: 7. δυο. 5. 

ἐπ᾽ πἀδ. 
(Ὠϊα αἰ κὸὺ, λοίάπ οι. (8. ἐπα ἀδ. 
ἐὨΪα- πᾶ ρα, ἤ. [. Κμορῆν, 8. 

ὑπῖνϑη. 
ἐμίπ 5, πὲ, ((. Καθοδέ. 5. {πίνδῃ. 

τα ύϑδη, δίαγοη, ἐξιέθτηι : ἔνι 
ἐπα - παύση, (᾿ ,{. Ποουῆονη, Τ γογαρθίθ. 
ἐμαϊμαύγμη)δη,, ἀα8 Πογη δίαον,, ἱγοτα- 

»έίθη. ἢ 

ἐμβίατ, ἀα8 Οὐὶ, Οπίο; συΐίε ϑαοσῆο: 
ἐπιαία, ἐάυ)δῃ, 

{πυπίπτη, ἐμαμηί8η8), 



ὑπ] 6] ρ᾽8. --- ὑπυ{ΠἸκδη. 

ἐπί αὐἢ- ΓΡῚ]Π]ὸπ, Οὐμέθ5 υϑγ ἰμιαΐσοη. 
ταπ-ἰἰαίῃ, Λ (. ἀας ὕοδοῖο, Βὸ[ε: ἐἀυ͵δῃ. 

Ῥοῖ. ἀθ1ὸ. 
ἐμ αὐοῖρβ, σέ; σοερηθέ. 
ἐπὶ αὐ δ τὺ. 1). τ. .Α., Γοσηθη: {μϊὰ- 

ἐμιῖπξ, σοι δρτηθέ. 

δ8- Ια ] 8 ηι. .«4., ΠορηθΉ. 
Ἐπ- Πϊα  ͵δη, ἤμο θη. 
ἐπ᾿ μοί πηβ, ἐυ. Λ΄. Οἰείο, ϑεσθη. 
ἐπα ϊ- ντ5, εὐ. ((. ϑόσόηι. 

ὑπ ϊαύμ 168: 
ὑπια ποῖ 5: 
ἐπβία 1-ΚυὶΓβ: 
ΠΣ α 7 δὴ: 
1 αὶ ΒΞ ΓΡΙΓΙ π᾿: 
ῃηϊνδᾶν, Λ (. Καοολέμλαζ. 4. ἃ. 7. 

ὑῃὶν πη (ὑμάπ, ἐπὸγιπι, ὑπ] γ 85), αἰθηθηι, 
(ἐμἰνάϊ44), αἀὐθιυ ἔδαν τιαοῆθη. Γσί. 
διηαρδύδη, [Καϊκὶπὸη. 

ϑϑ- ῖνδη πηι. .«4., αἰθη ἐδαν ηιαοἤιθη. 

δηδ-  ῖνϑη, αὐθη δαν ηιαο]ιθη. 
ἐμινδᾶν, ΛΑ (. Κμοολέφομα. ΥΚχσϊ. [18]1- 

Κιηδ 5. 
ἐμῖα5 ((6΄. {πϊν15})., ην. (1. 1θηθν,, Κριθοϊιέ. 

γοί. [Κα]κ5, ἀπά δηύβ. 
ἐπ᾽ α-τηδριιβ, ηι. ((. Κηθοῆέ. 

[μϊνὶ ((΄. [1 705), εὐ. (ἡ. Μασά, Π)ἱθηθγίηη. 
ὑμῶν!β, Λ' ((. Ζέθηον. οί. σαί και. 
ὑηϊν1, ὃ. (. “Μασα. 4. ἃ: υ. 
ὑμ1ζ ἀϊ, αἀογ (6}). 
ἐπ άϊοϊ, ἐυδίομον (ςα]). 

ὑῃ 12 ὃ, αοΥ (Θοτατη). 
{μἰχδοὶ, τὐοἴολθν' (αοτιιη1). 

ἐμ ἰ 61, τυϑἰοῖός (οα] 5). 
ἐπὶ, αδὺ' (ΘΔ 111). 
ἐηϊχὸ οἱ, ὐδίοῆον (φαδυατ). 
ἐμ Ζὺ 5, αἀοΥ' (6) 5). 
ἐμϊχὸζοὶ, ευδίοῆον (ου] 85). 
818 }ὴ 5} 8π, θΥ  γθο θη. 
σ8- Ὁ] μηδ (Ὁ τι. .1).)}, Δαινθηα ὁν- 

ελυδοϊθη. 
1 ΔΊ δπ (ὑμάϊ μη] ἢ), ζοῦζο θη, ἐγὃ- 

“θη. 
σδ- ἘΠ] ΐμαπ., ἰθῦζοίοη,, [ἐγ ϑοἠοῖη., ἢ6ν- 

Ζόη, παΐβοη, ἐρηναγηιθηι, σι θάογ,, ἐγὃ- 
Πίοη,. ογπιαϊμιθα. γί. σαὐμυ 8 π. 

σδ- 1  Πὐβ, εὐ. ({. 7γδινιαϊοἢθ8 Ζιρ" θα θη, 
Τγο , ΕΥ̓ χιυϊολινισ. 

ΠΤ ΑῚ ΠῚ 5: 7: α. Ὁ: 
1] Δ ΚταΒ5, Ζαγέ, υὑϑΐοῖι, (αγίλγ, ηνώνῦ. 

Ῥοί. ἈπδίΚναβ. 
ἐμ] άπ, ἤοῖ. 5. {πῆ Δη. 
ἐμ] δύῃ5, ΄ν. (. Είμοῆέ. (5. Ὁ] 10 Π8ῃ. 
ἐμ] δύάμαπι, εὐὖν ἤολόη. ,5. (1 Πδ8η. 
]ΘΊΜ[Ι, ΛΚ ((. ἔησθ. 5. Ὁμγο  Β. 

 α. υ-. ὑμπία!. 

τ4ὅ 

Πα ἢ δ ((μ]άσ, ἐμ]αύμυμη, {ῃ]αύ- 
Π8185), Πὲίθἠοη, 

σδ- 1] Π8π, ἤίδἤθηι. 
δἴ- Ὁ] Π8η, Πίο θη. 
ἀπηύδ- ὉΠ] 8, δη ἐγ θἼιθγι, θην θη. 
Ὁ] δύ 5, εὐ. ((. Εϊμολί. 

ὑπὸ, αἷό (Θδτι ὠπα 68). 
{πὸ οἱ, τυδίοῆο (χαδπι εὐ 4α86). 

ὑπὸ 5, αἀὲθ (688 εὐιὰ 685). 
ὑμὸζοὶ, ευϑίεδο. 

ὑμτ οΙπϑΣ  . 7. 
ὑμγδΓ[] 8 ἢ τι. Α4., ἐγ [έθη,, θΥ μια θΉ: 

Πκ, σοέγὃ [6ὲ, σθέγο (ἴηι; θγηιαϊιιθη; 
οπυθοίοι (Ν.θ, 14, κε. Ὁ] δάπῃ 7) 
σϑ- γα Ὁ} τυ. 4., ἐγὸ [έόγυ, δόγιϊίσθη, 

ΘΥ̓χιυο ξθΉ. 
ὑμγα [ὑθἴπη5, τὐ. ((. ΤΥ νη, ΤΥο [{- 
σ8.-ὉΠγ θ᾽ 5, εὐ. (6. ΤΥδ  έιυσ, Το [{. 

τ 578, ἐγαῦθη, ἰατζοη. Καί. Ὠ]άπ- 
Ῥ8ῃ. : 

Βἰ-[Πγᾶρ]απ., δου δεϊζαιζθη. Ὀϊζῃγ. ἔαύτγ, 
υογἠῖηἑαιζθη, νογατιδἰατζόη. 

πῃ τάϊ: : 
1 ἃ ππ: ἡε 
ὑμεδίμ 5, ηι. (. Παιγδ. ,δ΄. ἐμγϑίηδμ. 
ὑμτδπιἊὑθὶ, τὖὉ. μιν. Ηθι οϊγοοῖο (Με. 

0} 
ὑὮτ 8 5; υδγιυόφσόη, (ἵν ἐμγαί8- πη 4) : 
ἐῃτϑίἃ- ὈΔΙΠ 6], τῦ. (υ. ἔζισ γέ, δέγοὶέ- 

ζω 1. 
ἐμ ταῖκ, ἄγοι οῖ. 5. Ἐπ [Κδη. 
ὑμτάπεέ: Λ' ἐΒτϊαὔδῃ. 
ὑμτοίμδπ (ἐμγάϊῃ, ἐπγαίμαπι, ἐπγαί- 

Π815), ἀγάπσοη, δοαγάησθη. 
σϑ- γί ηι. «4.. δοαγαηρφθη. 
{πτδίμη5, τι. ((. αθαάγάησο, Παιο, θησο. 
αι πὰ - γί μη (5), μι. Τ᾿ οὲ Πρ. 

ἐμτοιμ, Δ (. Βοαγάπρη, Θυαης  αῖ. 
Ὁ ΤΠ 5’ αν 
τ οῖ5 (6. ὑμυ]ὃ, 22. (μτῖπι, Α4.. ἐμτίπρ ; 

Μ {γ114), ἀγϑὶ. 
ῃγοῖβ ἐἰρήαβ ((΄. ἐγ} ὃ ὑἰϊρὶνὸ, 44. ἐμγῖπ5- 

ἐϊραη5), αἀγοὶ (βὲρ. 
ἐγ παπάδ, αγοὶιμιοΥ . 
{μγ1478, ἀον' αγϊέζο. 
{Βυ]α]ὺ, χύηι αἀγλέξέοη αϊθ. 

ΠΥῚ1 676: 
ΠΤ 10: 
ἘΠ Υ  7 
(τς ἀν ἰτ ας 
τὶ πι: 
ὑμυῖπῃ5: 
τ ΓΚ ἀπ (γδῖκ, ἐμταΚαπι, ἐμτα [Κ8}8), 

αγοιοθθη. 
σ8.-ἴταῖκ, (' (Δ. ΤῬυομοϊέθηηθ. 

ΑΤῈ 

' { α. νυ. {Ἀγο]5. 
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ἑπτϊπαίδπ (τάσπύ, ἐμταύατα, ἐπταδη8), 
νογαγῖοίβθη, δ6 (ο ιυθγ θη. 
Ἐ5- τ αὔδη ην, 7).. υεγαγλοίβεη, δοιοδιυό- 

γϑη, δοιομιυογίἑοι, ἐυογάφη, δοίοϊα-- 

σόν, [οπηνὰ μἰο ἢ, δοπαπάοίη. 
ἰθγα 5-Η}}, Λ' Λ΄. «Δπϑίαΐζ. 5. ἃ. 

ἐπ τὸ Π 6115: 9... Οὐ. 
ἐπῃγύμ } 8ῃ, ἐθη. 
ἀ5- Πγο Πδῃ τυ. «4.. οἰηεδοη, θἰγμιυεῖὶβότι. 
αι8- το Ποίηβ, τὐ. ({. [7εδιης. 

ἐμῃτγαςκαπι: Λ {γ[Κδη. 
τὰ 5 - ἤΠ, ΛΑ Λ. “Ζιυεβαξσπαιξ, Παιιέ- 

ατδίαΐς. 5. τυσϊαΐδη. 
ἐμγαύς- ἢ]15, ατϑ(έφίσ. 

ἐμβταΐύαπ : ῥὶ ἰΒυϊαῦδη. 
ἘΠτ|; αἷ- 
{μποὶ, α67 ἄτι. 

ἔμυκ, αἴολ. 
τπυκοὶ, ἄνω, αθΥ. 

ἰμ5, αὐγ. 
ἐμαΖοὶ, ἄτι, αδηι. 

μοῖηδ, ἀοίηοΥ. 
ἐμϑίηβ ((μοῖπα, ἐποῖπ), ἀθῖη. 

ἐμυαρσρκΊδη, ὑμπυρκἼδπ (ἰδυμία, 
ἐθαΠ.5)}, ἀδηζοη, πιθίμθηυ, τυ θΉ ; 

οποΐμθη. Τί. τπὰρσκἼδη. 
{παρ οἰ τἢ τηΐβ, 656 ἀηκέ ἠοῖ, ΘαἰοΥ̓ ἡυΐγ. 

ἐμπαμύυβ, ηι. (ἡ. Τοώηϊοῖ, Ζιικόη; Ο΄6- 
αὐ οι. οὶ. ταὶ νυ [8]. 

ἐμυηῦβ : ἐη 
μάνῃ-ἐπυπέ5, ἀἀηξοίμαχέ, μοςσπηνίῖς. 
τα 1} - πα Πΐ5, ποοπηυμεμῖρ,, ἐἰδογηι εὶς, 

μοο!ιζαγτῖς. 
Ὁ ΒΗΡΕ ΠΕ Εβσῳ 
ὑμβυμύπβ: Ὁ. νἱ 
ὑμβυμπύμπϑδ: ᾽ 
ἔμὰκ, αἱοῆ. 
ἐμυκ οὶ, αν, ἀΟΥ. 5. δα. 
ἐπα} 415, ὡ-- “,. αΟοαωϊά.: ν5. ἃ. 7. 
8 ἃ] ἃ π ((μυ]άϊ48) ηι. 4., ἀμίάθη, οΥγα- 

φόη : ἰμαγθὸβ ἐμ., αηρ οἱ, ἰοϊάθηι. 
σ8- τυ] τι. .«4., ἀνίάφη, ἰοτάφηι. 
ἀϑ-Π]Δ τι. 4., σοανίάση,, οΥγασθη 

σαθδύτι δηύμαγα αβίἢ., εὐἱοάεγσόθο- 
γόη, τυϑγάθη,; ϑΌμ απ 5, σοαμζαϊη. 

ἐμυ]άϊη, τυ. ((. Οεαιία ; 1,οτάφη. 
ἀ5- Πυ]άϊη5, τυ. ({. αθαωζά. 

ἐπ πὲ, ὅν». .5.. ἴδυ. 
ἐπα ΓΓὰπἀϊ, τὖὐ. ὦ. (' ((. ἑα(οηα - νηΐ 

ἐπα[ἀπα]Ὁ5, Ζιγζίέαιοη; ὑπα[αῃά]ἃ, 
Μ: . ΜΣ:. 

ἐμα[ἀπάὶ - ἔα 5, τ. ({. ἀπ γώμγονυ συοη 

1000 Μαηη. 

ὑμπαὖὺύ - αύτη: 
ὑμ αὖ - Ββαύτηδῃ: | 7. δυλαί8α. 

[ἢ Ὁ 10 17:}] --- 6.15. 

ἐμὰ τ76ὶ, αἷν ἀθα. 5. ἴῃ. 
{ἢ ν 8 ἢ ἃ ῃ ([Βμυὸ}) τι. 4., ευα οῆθη, βιοἢ 

ιυαβοίθη. Γοί. ἀάαρἼδῃ. 
ὉΠ ἤδη5, ὠρρθιυω οἠ ει. 

αὐ-τνδῆδη, αϑιυα[οἼιθγι, (16, αδιυα οἤθη. 
Ὀ1-Ππνάῃδη, βοΐ σαπφζ τυωβοἤθη. 

Ἐ5-Τπνμδη τι. «Α44., ατιδιυαβοθόη,, αδιυα- 

ἤθη. 
Τπνδ], ᾿ Δ. γγαμολιοισ, Βαά. 

ὑπ ν  Ε}: ἐπα ΟΣ 
να δι 
ἐμ νυδίγ ἢ 5, Ζογηῖρ : ἴῃγ. υἱίδῃ. 
{πνδίτηθὶ, τ. (υ. Ζογη; δέγεϊξ. 

ἐῃναΓς01Π8 8: 
να 788: ἰ μά. 
ὑμτνδαῖέβ, μα, Ποῖον. Τί. ἕα[οὶβ πὰ 

ὰ]ριι5. 
ἐμναίῦμ8, εὐ. (ἡ. διἱοπονἠθὶξ. 

58-Πν[}8π ηὶ. «Α., 76, Πέαγ ἢ πιασῆθηι, 
ὀογο σον, ᾿ιαγἤθυ. 

ὑπ γτῃὶ ἃ πὶ ἃ (ϑυμία μα), ηι. . Ἡγεὶμ.- 
γαμοῖ, αμομορήον. 

1 Τ: (' ἀϊῦτ- 
εἰ ο τι 5 Ὁ: 
ὑϊσαβ, ηι. ({. φοηιθη,, σὶρ. (5. ἐδίμαπῃ. 
ἐτάϊ!ο᾽]α5 (20), {πτοϊβειραβ (30), Βανὸτ- 

{ἰρὴὰ5 (40), βυιξορ)αβ. (50), [4188- 
ἐἰϊρ)ὰβ (60). 

ἃ -118}Ὀ0 ἃ: : 
ἘΠ π αν με ἰ γα: 
01] ἃ πὶ ((4], δ] πη, ὑπ]8}8}, φίοίθη, ρα }6Ὴ, 

Ποῖ γάρθη. 
115, ρα ίφΤια, σοίομϊοξέ, οἰσηιθηα - Ὧϊ ἀὰ 

νγόπ]δη, «ἀπλίαφοριωηκί. 
σ8-}}}5, σοι ομῖοξέ. 
σα- Ὁ] 08, μολλοκίϊοῖι,, Γὰ ρίοῆ.. 
σα- σα υ]ῦη ἢν. Α4., σοίοϊίοϊέ σι αηε- 
ηιθη Γι νυ. 

Ὦ], Λ Λ. Ζιῖοι. (8. τησηαγοί, δπἀβϊ5. 

ὉΠ- 118.- ΤῊ 8} {1π, εὐγιδοβογιθη, ἐπογτοϊηξ. 
Ἐπ, Ζίθίθη. 
δ8.-ὉΠῦπ ηι. .4.,, ιυἱθαογοΥἰαη θη. 
8η4- ὉΠ τι. 1)., ἀϊθηθη, ποίζθη, απθατ- 

φόη, δεὶ ίοΠθηι. 
815, σο!ελμτοκέ, σοϊοῆγῖρ. 
πη-ἰ8]5, ησεοίεἠγίσ, εὐ άραηι,, ερησθ- 

πογβαπι; ὠρηρίαειδὲφ. 
ἐδ] 2) γι. «44... τὐυξοΥγλοϊέθη, δοίθθγ θη, 

οΥ̓ να ιγιθΉ.. [7148. 
α] Ζηβ, ζοῆγον, Μοὶ ον. ΥΚρί. 1άϊ5- 
58.- αἸ 2), ἰδἤγ θη. 
Δ] Ζηβ, τὖ., (ἡ. [Γιοῆγο, ἴπιίοΥΥϊολιέ. 

Ῥοΐ. Ἰἀλ[εἰπ5. 

ἘΑΑΔΊΗΝ Ἧ ἀπὸ ὑπο 



ἐϊπι8 --- ἰτὶρῦ. 

ὁ ἱ τ ἃ ἢ (ἴδηι, ὑδηγαη, ἔπ Π18 8}, σίθηϊθηι, 
ἐδ. 

βα-Εἰπηδῃ ηι. .7)., φθηλθη, σοξιθηϊθηι. 
ἐδιυδη, σα ηιθΉ. 
σαᾶ- ἈΠ] ηι. «4., σὰ ηιθη, δαναϊφθηι. 

σδ-ἰὸπη5, φοσιθηιθη. [{ϊ6 ἢ. 
δα-ότῖθα, σοσίθηιορπα, ρα [[οπα, (ο οῖ- 

ἘΠῚ ἐδ ἢ τ τὴς 
ὑπ ΡΠ: ; Ἄς 
ὑϊτασ, Λ' ({. Ζιρηιογ]οῖς, Ζιηιηιεγὃ αι. 
ἐϊπητ] ἃ, τι. (υ. Ζέηιηιεγηναηηι, βαιηιεὶ[ἐοΥ. 
ἐἰτηυ)ῃ (ὑπ τ δα 1.. 14, 28. 30), φέηι- 

ΤΠ ΘΥ̓, δαιίθη,, ΟΥ̓ δανίθηι. 
δ8.-ὑἸπηυ] δ τι. 44.., δαιιθ. 
τ ἱ ἢ- σ αὐτήν), ηϑξοΥ δ ατιθη. 

8 η8- ἀἰτηγ]η, ἀαγαῖ δαιθη, αὐ δαιθη, 

αὐ φίηνλθΥι. 
ἐἰτηγθίηβ, εὐ. (ἡ. Βαιι, ᾿γδαι. 

σ8- Οἰπηγϑίπβ, εὐ. ({. Βαιι, ΕΥ̓δαιμιηρ. 
σα- την], εὐ. ἕυ. Εὐδαιίηρ, ΘΟοὀάκαθ. 
ἰ ΓΘῚ 5: 
ὑϊπ γ78: 
ἰὴ] 8: 
δὰ -ὑϊ τη Υ] : 

ἐϊπ 8 ἦη ἰδύτα-ἐδη-ὶ. 
εἰπ ἃ ἃ π (ἐπα, ἐππάμπι, μη 485), Ζίΐνι- 

αἰθνν, δγοηγιθη. οί. Ὀτδηη Ἴδη, ὈΓΙΠΉ8Π. 
ὑδη 4) 8 τὶ. .4., χιφνάθη, ατπιφιμνάθηι. 
σἂ-ἰδηά͵δπη., οἰηδυθηηθη, δυγαπαηναν ΕθΉ. 
ἴη-ἰδηάδη τι. .4., απζιπάθη, στυδγ- 

δγθηηθη. 
ὑυπάπδῃ, (οἦν θηζσιμιάότι, δυθηη θη. 

ἴπ-ἰπηάπηδη, (ον θη ἐφιηα!θγν, δγ θη) ΘΉ.. 
δἰῃνδ-ὑππάϊ, εὐ. {{. Τογη [{ν' ατυοἢ. 

εἶπ ἢ δα (άπ, ἰαύμαμη, ἐδύ 85) ηι. «4., 
φΖίομοη, ζμγθη : ἔγααπίμϑηδ ὑἰϊα δ, 

σαΐδμδπα ἐἰυπδη. 
σα- συ πδη τι. 4., ἠογέφιθμθη,, ζὰδγόη, 

τὐϑσγαδγοη, ὀυίηρθη : ἀὰ [τάπάϊ ρδύ. 
τη - σύ ϑη, ηὐἱέγονἐσίοἤθη,, ηυϊέγι ἢ- 

γΘΉ. 
αἵ- μη ηθ. 44., ἠογἐζιθηθη, δοὲ ϑοὶέθ 

7] θη. 
αὐ-ὑϊαμδη τυ. 4., μον δοὶσίοἤόη, ὨθΥΖι 2}:- 

γόη, ποΥδοὶχιὶἤγθη, ὀυϊηφθη : ἀδ]δίῃ 
αἰὐίυῃδη, λύπαι γθη. 

ἵππ- ὐϊαμδη τι. 4., μἰποὶηίοηθη, πΐη- 
οἴη [ γ θη. 

δ1- Δ τι. «4., τ λιον ζὩ Πγ θην., τργ]}6 7 - 

φίοἤθη, δοίμοΐθη, ατυγοἰιυσηπαθγΉ. 
αδ-ὐϊα μη, δηαιδγι γον, υὐθο  ὑ]υυΘΉ. 

ἴὰρ αδὸ., λπαμζανοη (Κ.. 10, 1); 
ατϑζωδυθιι, θηαΐσθη, υοἰϊοηάθη, ἤθν- 
οϊϊοι; αὐμόγοη, (αβιάμ!, οχρ]!ο Ὁ) ; 
θη ἐγ ϊοιέθη. 

των. 
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υδ-ἰαύῃδης, υοἰϊοπαοὶ, υοἱποηυηιθη. 
ἀ1ϑ5- τύ ()5, νοἰοηαοί. 
τιϑ-ἰαὐ (0) 6], τυ. Ῥοϊιοπαιις. ΕῚ 
ἀϑ- δύ 8, τὐ. (γ. Ῥοϊ ον. 

ὀἰν δ (άπ, ἐόν, ὑϊν8 5), δογϑὶξ [οΐη. 
ἰάυ)δη (αν! 4), ἐδύι, πιαοῆθη, υοἱ ἐγιι}ι- 

γϑη. σϑῖϊὰ ὑ., τυὐολί δεν, Ὠατάαθα ὕ., 

γαίγδ] οἰ κὸ ὑ., (Βϊα ἢ ὑ., σαϊαρ ὑ., 11- 
θη ὑ. τ. (᾿ τῦ. Υσῖὶ. ναύγκ᾽δῃ. 

δα-ἰάυ)δη τι. «44., ἐμιῶυ, πιαοΐθην, ἢαη- 
αοίη. 
γαύγν, πηϑδῆῃῦ, ἰάϊκηῃ., τηϑύτσίῃγ, 
ΔΚτδηδ τ... (( τὖ.; νι], ἔγοἀ θᾶ 
τηϊπηἰζὸ ρσαῦ. ; ἀγνδίδηδ., τὑδηδηᾶ ; 

Ἰθαη., ρῃῦμ)δη, συϑηβ)δῃ., δῃδ- 

Κυχμηθ,δη ραύ.. αδίατιὸ ραύ, (δολὲβ- 
δυο ἰο θη.) [ογ΄ 

τα [(.- [ἀπ ὰ5, ἐδοίμοηα,, ᾿ὐοδεοϊἐμὰ- 
ἰἐάπϊ ((6΄. (Ὁ}15, Ο΄. ἐ0)4), Ἡγεγᾷ, Τῆινη, 

Τηαΐί. Γχὶ. ναὐτ[ὑν. 
111- 6}15, δοίη έον (ο ἢ. 
[0}18.-ἰὁ}15, νοἰἐϊοηνηνθη. 

ἰῦγα, εὖ. ({. ΟΥ̓ἄπινησ, Ποῖ (1 Ο'. 16, 28). 
ὑὸν, (' ((. (-εἷ5) ϑολααν (1 Ο. 16, 6). 
ὑδίπαπ-ἰὐγῖ5, σόλθη Ογαάμπιμσθη, θηἐπαϊ- 

ἐοηᾷ (1 Ο. 18, 6) 3 
ἰδυ]δῃ: 
πα-ἰδν͵δη, νογογάπθη, δε [ἐοἰ θη, δοιίηι- 

γι (2 Ο. 8, 19). 
ἀὠἀπ-σαὐδν! 5, ὠησοογάησέ, τὐπογ ἀθηέ- 

ἰϊοῖ, - νἱΐδῃ (2 ΤΆ. 8, 8). 

ὑδ1δ8: 
δ᾽ 18: } 4 ἄνδῃ. 

ὑγϑιιρ: (. Πρ}. 
ὑγδαῖρ: (᾿ {πΠίρϑη. 
ὑτάπδαα (Τρωάς), ιν. ({. Θόσφηά. 
6 ἄ πο 1 50: [πῶ 7. 
ἐτ ἄὰ δπ ((τἀπάϊ48) ην. ἀπ εν. ἵπ, ἐγ ατϑθΉ, 

υϑΥἹΥ αι γι. 
σα-ἰγάσδῃ την. 1). εὐ. ἴῃ, ἐγαλνθη, ὑϑΥ  Υ αἸυθΉ, 

σα ΦΥ̓ ΤΥ ΟτΘθΉν. 

ἐτάπάϊηβ, τ. {{. Ῥεγίγ τον, Ζωυθν [Ἰοἢέ. 
ὑτάπ[οἰ, (. (1. (- οἷ5. 3) γογέγαρσ, «Βιωμιαηῖ. 
ὑπσρνβ, ἔγθι. 
ὑγτάπΓυϊ: Λ' ὑτάσϑη. 
ὑγίρσρναδ: ἰ ; Ἀβεφεήτορηΐζαρν  α. ἡ αἰἱρρυβ. 

ὑγτίρρυϑβ, ἔγόι, σωυογϊὰ (εῖσ. 5. ὑἐτάπδα. 
ὉΠ- ΓΙ ΟΎΒ, τυ γ 61. 

ὐἰσρναῦδ, ἐγθοϊοἢ, σιυογϊὰ (εὲρ : {Ὑ. νἱ- 
ἔδῃ, ὑγ. σ᾽ 78. 

ἐήρανα., ιὐ. ({. Τγοι, Ῥέγίγαρ,, Βὰὼπά- 
πῃὴβ. 5. ὑγάμ[. 

τὶ κὃ, τ. (6. ϑοῦφο, Τγαινγσκοὶέ, ΤΥ αι. 
νοΐ. [αὐγρᾶ. 
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ὑγ 1 ΠῚ ἢ ἃ Π (ὑγϑ11Ρ, ὑγα πη ρ.Π), ἐπα ρ 818), 
ἐγθέθη. οὶ. ὑσαάϑη. 

διδ-ὑγπηρδπ, ἠϊηζιίγθέθηη, σζιιαγάη θη 
(.: Ὁ..1. 

ὑΥΓρΡ ἃ ἢ (ἰγαῖρ, ὑγαίρατη, ἰγαίρ 818), 
»7γορήθη. 

Τπη-ὑπρσ8η, θη ΥΟΡ θη. 
γα Γρ᾽δη, Ρ) οργθη: ἵν 
ἴη-ὑσα[σ Ἴδῃ ηι. Ἅ44., οἴη "ορ7θη. 

ὑτία (6. ὑγν15), (Δ. Ποῖ, Βαιρη. Τί. 
ὈΔΡΊΗ5. 

γοϊηδ-ύσία, ' Λ΄. Ἡρρίη Ποοΐ. 
ἐγνθίηβ, ᾿δ ζοΥ. 

ὑτινδ: : 
ΘΠ: ᾿ ον ἶσα, 
ὑτπα ἀδπη, ἐγθέθη, ᾿ϑίέογη. γί. ὑγὶταρϑη. 
σα-ἰταάδη (-ὃπ 7), ηἱθάουἐγθέθη. 
ὑγαδῦπ: Λ α. υ. 
ΟΥΌΤΩΡ ἃ πῇ: Λ' ἐπ] Πρ8ῃ. 
ὑταῖρ᾽) απ, ργγοργόη. ,5. ἐχἱῖρϑῃ. 
ὑγαῖραπι: Λ' ἐπρδη. 
ὑτα [π| ἃ π (νοη ἐτύ[ηξ 2) : ἐγ 
πξΥ- γα [Π͵8π, οὐδ ον Πρυ θη Ή. 
ΤΠ ΠἾ Δ. 

ὑπροὶ, Α (. Θο νη. 
ὑαρρὸ, 1τηῇᾺΆ. μυ. Ζενισό. 
1] 8 π5: (( {Π|8η. 
αὶ] οι μἃ: 
ἐπτι ἜΞ ἠν ἄ. ΚΓ ὑυ]ραπ. 

ὑμπ!ραβ, 76Γ{, Παπάμπαγέ. Το. ἐπινδ[ς, 
ἔα[[6]5. 

θα] ρ Έπα, τ. ((. Βεγο εέσιωηρ, Ογιριάγο[{6. 
{]ρ 78 τι. 4., δο76 {ἰρθη. 
σα-ύα]ρΊδη τι. Α4., δοίο(έσοη: [Ἰκ, δ6- 

ΠαΑΥΥΘΉ. ᾿ 
σϑίβυ]ρΊ η5, δογο ερε, 7607. 

ἐαφηερααςν ΑΝ ΤΠ ς 
ὑππύμα 5, πηι. ({. Ζαϊ. 

05: ' ἀ᾿ νυ. 
2 -γὃγ] 8 π, Ζιυοὶγοῖη. ,8., ὑνὶβ ἐγ ὑνάϊ 

«να γϑυ]δη. 
ὑνδα ἃ] ὃ: Λ' ὑνγάϊ. 
ὑνγδᾶ- πὰ ἀδ8. σιυοὶ λυ ογέ. ,5. ἐνάϊ τι. 

Βαπά. ̓  
ὑν ἀϊ (ιν. ὑνὸβ, Λ' ὑνα), ζιυδὶ. ἔνδῃβ, ἐνὸϑβ, 
ὑνάϊ ὑϊρήα5, Ζιυαπζῖφ. [ὑνἃ. 

ἐγδμαπάδ, χΖιυοὶ ιαονγέ. 
ὑνδαα]ὸ, φιυθῖογ. 
ἐγϑιπηάϊ, 76 Ζιυσῖ. 

ὑγἃ.-} (ὑγ4 110: 1. 2, 42. 8, 1), σινὸϊγ. 
ὑν](5)- [ἀπ άδη τι. 7)., (ον, ἐγθγθη, νΟῊ, 

«“]οηιαπά. 
ὑν](5)- [τὰ 5, εὐ. Δ. Τγοηηίη,, Ζειυὶ, 

Ζιυυϊοίραϊέ, Αὠπαηα, 

- 

3: 18" 

ἐπ ΠΡ ---- ΔΤ. 

ἐπ Ζ-νϑυ]δη, Ζιυοίζοίη. 
ἐγϑὶῆξ, τι. ((. Ζιυοῖγοῖ. ΄. ἄαξ. 

ὑγ οὶ] 6 1ΠπΠ5: 
ἐν θί ]7 8: ᾿ ΤῊΣ 
ὑνθὶ]β, τι. ((. Ζιυοὶζοῖ. ,δ. ὑνάϊ. 
ἐγ! 14, Ζιυοῖ οἰ ογγθφθη. 
ὑγθι ] 61 π5, οὐ. ,Υ. ἀα5 Ζειυυοὶ οἴη, Ζιυοὶγεῖ. 

ὑνθίῃῃ ἀϊ, 76 φιυοδῖ. 8, ὑνάϊ. 
ὧν15. Ζιυῖδ, Ζιυῖγ. 45. ὑνάϊ. 
ὑν! (5) -[ὰπάδῃη: 
ὁ τ Ἐς 
ὑγτὰ, τι. . Τύρος. 
ὑγγαβ, αδΥ ΤΥΥΟΥ. 

Λ νάϊ ὦ. παπάδπ, 

Ὁ 

απ: οἷ ἔγασο αηροϊάησέ οὐδγ χιυϊβοθθη- 
σοιθέφέ: 
1) [καὶ4-ὰ {Ὁ Κυϊπιάϊ- ἃ Ὁ Πεαράϊ-α, 
Παῖ-πὰ, τηδραῦβ-ι ὁ γ]]61Ζ-ἃ, υ] 614 -α, 
νἱδαά-π, Π]άϊ4-- Ὁ (ἅ.-τἰ, ἴνᾶτ-ὰ, ηΐ-α, 

μῖσπέ (Λ' τὶ}; 2) 8δ0-ἃ ἐμὰ (6. 8, 
2), αἃΖ- ναύτγ[ὑνϑτηΐ (6. 8, 5); 38) 
σ8-π-]π] ὐβ Ὁ Ὀ1-π-ο δαὶ, σ8-π- ἢνα- 
[δῃνι (7,οε. 8, 28), πὶ-ατ-νθαί (. 
ἡ. ΤΥ. ἐδ (Ὁ: 

1 Ρ ἃ, ὠδίον Ῥγοῖ(θ. (8. ἀ. 7. 0115. 
ὉΡ115, ἐδοί, δὸὃ 6, (ο ίθο]έ, εὐγγυϊιέ. 
Ρ1-Πᾶρᾶη, μοῦ ἀγαπᾷ δοβηάθη : Ὁ}]}- 

Κυϊμδη τι. .1)., Πιοἤθη, ἈὈ11-ναύτα] η, 
ἐδοὶ γϑάθη. 

Ὁ}11-ταύγα5, εἰδοῖγοαθηα, υονϊφιηιαογῖ οῆ. 
ὉΡ11408, ἐὐδοΐ . ἀΌ θα Βαθᾶπ, βοἢ ἀγαηΐ 

δοβηάθφη. 
αθίσνϑ, Ὁ. (ἡ. Παΐΐθ, Θἀϊοησαηφ (ὦ. 

10, 28). γχῖ. τοίη. 
ΠΡ πο 7. π|- 
α ἢ (α}0-0}}, τι. 29. το. 4.., ερνέον. 
Ζειι[απιηιθη (δ σινσθη . τϊ-θάμ]] 8, -Ὀ]8- 

ἴαπι, -Ὀσῖ κα (απ- ΡΥ Κ8Π5), -ὈΥΪ ΠΉ8η, 
-ἀάπρίδῃ, -ραίτάδη, -ργΌ8η, -ΠΔθ81, 
-βάπβ]δπ, -Π] 7 Δπ, -Ππάϊν͵]απ,, -πτὸρ- 
8π., -Καπηδῃ, -Ἰρϑη, -τ8]7 8, -τηὰπ- 
ΠΔΠ, -τῶκ͵δη, -[ἀρρκυ]δη, -ΠΙΌΡ 8, 
«ΘΙ Π8η., -[γάπ᾽απι,, -[νῦρ]δη., -Ππ8π- 

Ἶ4ῃ, -υὸρ͵δπη ; ἴππ- Ὁ Παρ 8ῃ ; 2) υἵ-Βάα- 
[6ἰη5., αἱ-ηάϊνοίηβ, αἵ-[ν4]]6 πη, α- 
Καπίῃηὶ ; 83) αἵ- ἀϊ 15. 

αδ- 1 {Π15, υϑγοῖαοέ, υϑγρηἼἶἷϊοπέθέ. 5΄. ἀλτῃ5. 
ὈὈΊΖγᾶ, τὐ. ({. Ηαϊΐο. 8. ἀα5. 
αἴὸ, {εδονηι 5, δον γι οὶ (ἃ Ὁ. 9, 1). 

ἃ ἔ Δ Υ ηι. )..». 4... ἐὐδον (ἀγύδον, αὐ οὔ θΉ) : 
αἴδι' Π]ὰ, ΔΙ ταϊκὶ], αἴδι 81]. 

Ζιαηιηιθη (δ ζινσθη. 1) αὔαν - [Ὁ]]]8},, 
-ρᾶρρϑῃ, -ρ᾽αύδη, -μαῆδη (-π8}), -Πᾶ- 



ὉξΑΤ [578 ἢ --- ὉρΡῚς, 

πιῦπ, -Βάμπμ᾽απ, -]ο ἐΠυ]αη, - παρίδῃ, 
-Ἰαρίαπ., -Ἰοι απ, -τηδ]]η, -"ϊδ, 
-τὰπηπῦῃ, - κα ἀν), - Ποῖ ρ δ, -[γᾶγδῃ, 
-ὑμοῖηδπ,, -ὑγα [Π] 8. - Δ 5] απ, -Ὑἱ ΔῈ : 
2) αἴδτ- 1 6ὶ, -οαα]α, -άπ[δἴπβ, -τπὸ- 
Ἰθῖ 5, -Ἰ ΔΘ] Π5, -Τη8]], -[Κα 5, -[νᾶτὰ ; 

8) υὔαι-Ὰ}15, -ἰμαϊ πα Καπάβ; 4) αἴδτ- 
͵άϊπ8 ἵ 

αἴατὸ (γι. 6΄..), ἄγαν, ἀγεὶδον ; ἠι. Οἷ. αἰ, 
ἐλδον,, δοὶ, 

αΐαγα [[ὰ5, τη. ({. {]οδογῆι 5, ]οδονηια δ : 

αἰδγα ἀπ, ἐηι οδογι 8, (6; ἃ. 
Βδθδῃ, σδηδ ἢ] δ ἃ. 

αἰδτδ Π]8π τι. Α4.., ἐξδονηὶο βοηα ἠχασἤθη, 
μεθ γ θη; ἐἰδου ὲθίβθη, ἠηι [7οῦΥ τι (5 
νογπαηπάφη, (θῖν. 

Ὁ 5. ΑΞ ΔῊ: 
ἀμδιο κιρβ δή, Με κῖν: Ῥῖλ 
πἴϑΥ- ἔα] 61, εὐ. μιν. {οδονγαϊθ, ἴ76- 

δονἤει5. 
αἴδτ- ἔα}]1}7 84, ἐἰδονγζίοη,, 

7116 μαϑϑη. 
αὖτ - ἔα 115, ὠδογυοίί. 
αἴΥ- σα ρρ δ, ἐὐδον (οἠγολέθη,, ἐλδϑγ- 

ἐγ ΘέθΉ. 

αν -σἰαύδαη, ἐὐδον οἸιέξοη,, ἐξδϑγ- 
ἤϊοίξοη πνασἤθη. 

αξδΥ- ρα 7 ἃ, ηι. (τυ. ΠοἢοΥ γὶθΓοΥ. 
5. σαΐ(ῃ. 

αἴϑτ-" ἤδη, ἐδογἠμοῦθη ( [6}). 
αἴδτ-παΐπδεπ, Μοἢ ἐξδον θθθΉ. 
πξδὺ- δι ὃπ, αγὶξδον θη θη. 8. Ἠδ- 

τηδ.. 
αι - πάπῃ δη, εὐδογἠοθθη. 
αἴδι- άπ [611 5, υὐ. {{.- [ησοῆον (αι. 
αἴδΥ- Ηἰπαἰ πᾶ Καπ 45, ἐπουράγιος, 

μἱηνηνϊ (οἢ. 
αδΥ- ΒΙ]ΘΙ ἢ ΥἾ 81, ὑὐδϑν θένυσϑ ὃαιθη. 
πξϑυ-Ππαρ͵δη, βοῆ εἰδογηθῦθη,, [οί 

Μη. [σδη. 
πἴδτ-Ἰὰρ͵8δπη, ἀαγαι ἰόσθη. δ΄. 11- 
αἴδτ-Ἰοιύῃ 8π, λύμη δου σοἢθη. 

αἴ δΥ -πιδ] 1 Π 5, τ΄ῇὉ. ,. ὕοὀον (ΟἠΥ, 
Α ο νὴ 7. 

αὖϑδυ-τ ὃ ]ϊ, (' Λ΄. ὕὕοδον (ΠΥ. 
αι - τὶ ὃ]} 8π, δον (ἢν οὐδ όη. 
πα δΥ-τιϊὐὃπ, υὑδγσοίβθη, ἡιασθηι. 
Ὁ ΔΥ - Τὰ ἃ ἢ ἢ ὃ π, ὑδγσθίβθη, τοέ ἀοἢ- 

ἔθη. 5. τηϊπϑῃ. 
αξατὸ, ἀαγαι, ἀαγάδον; απο, ἐλδόγ. 

5. αἴδν. 
αΔΥ- τ 8 ἢ Θ 1 5, υὐ. ({. Βοἠργθησιῖς. 

5. ΥἱΠη 81. 
αἴδι-[Καάν) πη, ὑὐδόν(οἠ έέθη. 8. 

[Κδάυβ. 

ἴ7οθογ- 
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Ὁ ΔΥ - ΓΚ δεύ5, τὺ. (ἡ. Αηγαηρ; Ἐν μ- 
ἰΐηφ. 8. [καρδῃ. 

αξδτ -Γ{ οἰ ρ ἃ π, ἐὐδογ ἐοίψοη, απγγιοὶ- 
φόη. δ'.. [οἰ ρϑη, 

ἃ ξδΥ- νᾶ γἃ, τι. (υ. Μοϊηοίαϊσον. 8. 
[γᾶυδῃ. 

αδτΥ- [σᾶΥδπ, γαϊ μοῦ, ΓοΠιυδγθη. 
αῶΥ- ἢ ΘΊ ἢ δ, ἐξδογιυαοῖιίοη,, ἐδ 6ν- 

ἐγοῇ θη. 
αΥ -ὑτα [Π| 81, ἐδον  Υ θη θΉ. 
Ὁ ΔΥ- συ 5] ἃπ, ατϑιυσοῖι θη. 

ΔΙ - συ π, οδον Εξιυαβ (ἦγ, υον- 
Πολμφη. 

αῇ-Βάα1} 4π, ατγδ(ία θη. 
α ἔ-] ὃΓα π, αὐζδία (θη. 
αἴ -ΎΙΚῶπ, αδῥγοοϊιθη, αδιυδὲ (θη. 

πα -ΥΪπη ἃ π, ὑθγδγθηθιθη,, υϑγ ΔΟΥΥΦΉ. 
αἴ-ἀάπρ,]δη, εὐπέογαιϊοἤθη,, ἐατζθη. 

5. αἴπρδη. 
αὖ-ρα.τ: ἃ ἃ ἢ. οὐησιὶλγἐθη. 
αΐ-σΥῶ θη, ατζογαῦθθη. 

α- ΠΡ 88, ατγἠθόθη. 

αἵ -ἢ άπ Γ61}85, τ΄ὖὺΛ. (ἡ. α'ὁθον (αηι. 
αἴ-" ἀπ) πη, σεπογοἤθη. 
α ἢ - ΒΗ] ἢ 81, 6) διίθη. ,5. ὨΠΔΠ δ Π. 
ὰ ἔ-ἢ ἢ ἄϊν οὶ 5, τὖ. {{. ζηιέογιυον ζμης. 

5. Ἠποίνδῃ. 
αἴ- ὴ ἀϊν] ἃ π, τὐυέογιυογ θη. ,5. Ἡπ61- 

Υ81. 
α-ΠτδΡρ) 8, γεζο, (οἠγοῖθη. 8. 

ὨγδΡ 5. 
π] ὃ, εὐὲ γιυ. εδενω 8. (Ὁ. Ο. 9. 1). 
πῖ- Κα πἢ ἃ ἢ, ζθηηθη, ΘΥ̓ ΘηθΉ.. 
αΐ-Καυπέύμιὶ, Λ' (. Πυκθρίϊ (5. 
πἴ-ΤρΡ ἃ πα, τὐέθγἰε Ή. 
πἢ- τῇ ὃ] 8ῃ, ὠὐπέογ (ΟΥ̓ ϑ θη. 
πα ἢ - τῇ ἃ ἢ ἢ ἃ ἢ, φϑαθηζοη, ΠοἾ, ογτηη θυ. 

5, τα η 8}. 
αἴ - τῶ Κ)}8η, ατμγγδοζθη, ατ|8(Υδοζθη. 

5. τ κϑῃ. 
αὖ-Γὡρρκνυ)δπ, νεγβοηξθη. 8. [Ἰρρὶς- 

τη. : 
αἴ -ΓΠῚῸΡ ἃ π, θη (Ο ἢ θΉ. 
αἴ-Γποιύπδη, αμγ(οϊοίάοη, ἢ ϊαςῆ- 

ἔθη. 

α ἢ -ΓΥ ἀπ} ἃ ἢ, τὐυέογ [{Ὑ Θιεθηι. 
αἵ -ν8]1] 6 1π5. τὖὺῸ. ({. «Αγ οπιυϑίζενην, 

«ἀιιγσοδία ονοὶέ. 5. [ν]]]Δη. 
αῇ -[νὸ ρ] 8πη, ατγίοιι σοι. 85. [νὸρ]δη. 
αὖύδ, οὔέ, Παπιρ, τυϊοάογμοίέ. 
ἃ ἔύδ τὶ, ᾿ὲσοηηαηι (Νδαρ. {7»1.}. 
α Γὑ ὃ, Φέιυα, υἱοϊοίομέ (1,. 20, 18): ἐὐοὴϊ 

ἀαϊιὸ Ὁ 
αὖ-νὸρ 7 8 5, ατοδγμζθη. 5. γὸρ]δη. 
προ κ, ὑρκ, «460. εὑι8 δοϊαό. 
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ἀρ κ 5, .}., εὐῖλ8 δοϊάφη, 44., εὐι8 δοῖάθ. 
πΡ Κ: ἢς α΄. ὐἱ 
ἀρκ)λδ: (' ἀπκ]8. 
τἀ (46), ,ιεί8 απροπάηπφέ: 1) ὑμϑγπῃ, 
μη ὰ ἢ, ἤναζΖα, Ὠνδυ]Ζα, Ὠνδύμδταῃ, 

ὈΠΙβηναγα, ὑπ βῃνδάα ἢ, ἐν. (. τῦ.; γ6]2- 

ἢ, ἸᾳΖα ; πνδπαῇ, ππιϑπαΐ, παύμπῃ, 
ΕἸΠρρΡάσΖα,Ὀ ἊὮ (υὐΐό 80 ἃ); [4 μ,(ὺ Ἢ, 
ἐμδη  Ἂἢ, ὑπα᾽ αἢ, π᾿ ἢ, ἵπησα Ἂἢ (1. 11, 

96), ὑπυμύ᾽ ἢ, [ἀτ᾿ πἢ, Ἰἀἀ]᾿ ἢ, θδηά- 
σα ὌΠ, Κυϊτῃ ὍΝ, [τη] οἰἰςὸ ἢ, μα ύητὸ Ἢ, 

ἐμνυδιίγῃάϊ ἢ, [ν᾿ ἢ, ν᾿, Ὀ1Πὸ᾽ ἢ, απ Ἢ, 
ἀπ᾽ ἢ, [ἀπηάϊ᾽}, νἱ]) άπ Ἢ ; ατοΐ, ὑμάπ᾽ ἢ, 

4 ἢ . 2) ἴπ-ἢ ἐῖ5 ((Κ Ἰη6}}15), ἀπ᾽ ἢ ἐμὸ, 
ἀπ μι, δ ὐπὸ, - αὐ -[δῃ τρ. Λ' εὖ. 

α ἢ (5 3), γγηδλ6, γϑοπμέο Ζοϊέ. 
πμίοϊρβ, Ζοὶέ μαδοηα, χοϊέὶφ : υἰίοὶρ5 νἱ- 

[δῃ. 
αἰέοϊρὸ (ὁπ οὶρό), ζω γϑοϊέθη, Ζοτί. 
ἀη-πῃύοὶρὸ,, Ζον ὠπγθοβέοη, Ζοϊέ. 

δέϊαρβ, φοὶέϊο, σθίοφοηι: αἰύϊαρβ υἱΐδῃ, 
σοίοσοηθ Ζοὶέ μαδοη. 

απ νὸ, εὐ. μιυ.. Μογσοηπααηνηιθγιης, ἤοΥ- 

φελιζοὶέ. 

υαδύδάπῃ (ἤο. 11, 382) Παΐέ διίδάπῃ : 
Μ. ὄὕδαα, ἅρδηῃ. 

ὩΒύοΙρ 5: 
Ἴιυμ{(5. αύϊαρ 5: 

αμὐτνὸ: 
Ἁ]Ρ δ π ἀπ 5, ἢν. {{., [Καπιοοί. 
ἼΠ-, τὐ- 1) απ-ἰνόγαμ, ὑπ- 10} 8}, 

ἀη-νου͵δῃ,ρ -η-] δ 78; 2) απ- ἀρδπαβ, 
-Ὀδίγδηᾶβ, -θαγδηαοϑὶ, - γι ]δη 5, -Πἃ- 
Ῥαπάβ, -σαρηδηᾶβ, -Κυαπηδηάβ, -]1ὰ- 
σϑη45,-τὸ ἀ]Δη5,- [ΔΊ ἤναπα5,- [γϑὶ θ8 Π 65, 
-νυἱξαπάξ, -νυυπδηᾶβ; -θαύγδηβ, - 6 1Ὁ- 
Ἰό.ῃ5, -ἀἴνϑηβ, -πδηἀανδάγῃηύβ, - Κα Β6Π|5, 
-Κυδηῖῃβ, -Ππράϊτῃβ, -[αἸΐδῃβ, -ἰῃνᾶ- 

ἢδη5, -πΒαπάπγαύτῃηί ἢ αη- σδίαί τ πὸ Π48, 
-σαἴαϊτ οί 5, - σα μδὈδμα5, - ρακί 5, 
-σα]άπ θ᾽] η 5, -σἰδίῃνδηβ,- σαί 5, 
-ααὐδυι 5, -οανδρΊΠ5 ; ἀη- Δ ἀ Πα 5, 
-ΔηαΓἀΚδη5, -Ὀ}}ἀ} {ὈΠῸΠ5͵, -Ὀἰπγάϊξϑη8, 

-αϑ] 5... -ὉΒΡΙ ΠΟ Π5 ; - αἰ] [ἢ 5, 
-αὐρυϊκαηάβ; 3) ἀπ-δίσκηβ, -ἀϊνκ8, 
- Δ ΥΠΔΠ5,- ὈΓΌΚΒ, - ἔργ, - δ τ η5, -αύγ8, 
-ἔγόῃβ, -Πάϊ]5, -γάϊηβ, -Ὠ πῃ 5] ρ5, 

-Ὦνϑι]5, -Καὶϑ, -Καηίῃκ,-τυδεῃ(1)5, -Ἰδ 45, 
-ΠΠὰ 5, - Παῦβ, -τηδϑῃ οῖρβ, -Π 8 ΔΥΙΟΟΎΒ. 
«ΙΔ Ώγ 5, -ΠῊ}]5., -ΠῸ 5, -αἰ 5, -[ὁ]5, 

«ΠΡ15, -[νγϑ, -[ν]καπίης, -ἴα}]5., -{118- 

τη [5,-ὑυὶρρυβ, -ὙΔ 5, -Ὑ Δ Ώ]η85, -υαύγ[ὑ- 
γᾶ. -γνοῖϑ, -|8. -τΥῦϑ; ὑῃ-ΔηΘ[0}Κ5, 

-αὐρδῃΐβ, -ἰαύγνοβ, -σδηνδίσοβ, -σἃ- 
Ἰάμ5, -σαἰαίδ, -εἰύἀαγγοὶβ ; ππ- αἰ γἱ πὸ - 

ὉρΡΡΚΙ5. --- ὉΠ6ΔΤΥ, 

ἄδρθα, -[Δῃέαθδ, -αἰξοὶρό, -υδήγέμδθ, 
-υὸδηϊσρὸ, -Δηδίπηϊθα, -σαὐααθα ; 4) 
πη-ϑροὶ, - 6106], - ὈΪΔΥ], -αἰνδποὶ, - ἔγϑὶ- 

ἀοίηξ, -τὸ οἱ, - ά}]1, -γάϊηθι, - γάϊη]1- 

{Π8, - 118, - Πα] Πὺ, -Κατ]α, -Καύγϑ᾽ηβ, 
-Καπίῃὶ, -Ἰδ 4], -Ἰαἴδα5, -τηδ 5, - ΤΙ Υ6], 

-[ὁ]οὶ, -Π 78, -[αὐ]., -[νόγοὶ, -[νυ δ, 
«Ια, -νϑιηπιθὶ, -υϑύγν νᾶ, - ὸγθ 8, 
-υἱῦα, -Ὑἱῦ ; -σϑῃδθάϊηβ, -οα]άθ 618, 

-σαγϑι οὶ, - Ὀϊπγάϊ. 
ἘΠ -δρϑδη ἃ 5, οὔηθ ΚιγοΠέ. 
ὑἀπ- ϑροὶ, τὖ. μὺ. Επγομέίο [ἰσζοϊέ. 
ἢ -Δίγ ἢ 5, τὐπποῖζ,, σοίέϊοϑ. 
ἀῺ -ἀϊνεκΚ5, ἀν οἢ, το σὺ (οΠὰ- 

γῃθη, μαΐέ. 
Π- πη 8[1ὰἀπὶὉ ἃ, τοι οἠέδαγον Ἡγοῖ- 

6. 8. ἤαμβ. 
ΠΏ -δηάαάπα] 1} 5. τὠριοη ἐλ έ. 

ὉΠ -8δη ἀἴδ κῃ 5, ὠρηδοιγιξίθη,, υὐγῖ- 
εὐἱάον [ργοολοἢ. 

ἀΠπ- πῃ ἀΐοκ 5, ὠρηιυαον ρυϑοϊζο. 8. 
[κϑῃ. 

π- δύρϑἢμύ5, τὐιζιισάηί οι. (5. σδρ- 
σ8}. 

ὩΠ-Ὀδίτδπ οὶ, ηἱολέ σοδαγθη. 
Π-θαίτδῃ 4β, ηὐολϊέ ἐγαρφοηα. 
ὉΠ - ΔΎ 8 ἢ 5, ἀϊηαογίοβ. 5. θΔΤΗ. 
ἀπ -Ὀδάτδπη5. ὠησοδογθη., υὐφθζθισέ. 

3. θαΐγϑῃ. 
ἀπ -Ὀοίζυοὶ, τὖὉ. μἕὺ. ἀα8 ὕη- ΕΣ 

φσειαμογίθο. 
ὉΠ -ΒοίΓ0δ0}5, ὠρσο(αιθγέ. 
ὯΔ - 1] ἀϊΓ[ὑἱϊ ἢ 5. ὠηπογγοϑιοδδαγ. 8. 

Ἰά{ὑ5. 
1π- δἰ ἀϊύ, ( ((. Ῥογπμαιί. 8. τηάϊθδιι. 
ὯΠ- ᾽πὶ ἀ δ 5, τὐπδο(οϊηυϊέέθη. 4. 

τηάϊύδῃ. 
ὋΠ - ΤῸ 5. ὠπδυλαμοθδων. (8. Ὀγα Ἴδη. 
ἀπ ας ηἰ. 10., σεσθη, τ. «4466. δὲδ Ζιι, δὲδ ατὸ: 

απὰ ἀδ] δίῃ, δὲς τὐυέθη ; ἀπά, ἃπαϊ ἀπὰ 

ταῦ], ἀπά ἀϊν ; ἀπά Εἰΐα, ἀπὰ Ὠΐπἃ ἄδρ, 
απὰ ἀδρ, παπᾶ ὑπαύδ, Πγθὶ]ς. ὑποὶ. ἀπά 
ἐπδίοὶ (υὐἷο απο, ιυυὩπγοηα, δὲ5 ἀα 5), 
απ νὰ (υυθ ἴαμα 9), ἀπὰ Ε1α (ει 
υἱοῖ), πὰ ἤγαπ ΗἸὰ (ει τὐῖό υἱοῖ Ἴ), πὶ 
απ νδίμὺ (ωρι τὶς 18}; 2) τι. 10., εὐῆι, 
7}ἄγ: ἄπσο ἀπᾶ ἀπρίη, ὑπηΐμα ἀπά ὑὰη- 
ἐπάπ., Ὁ} απ Ὁ] Δ πιπιδ. 

Ζειαναπιθνι οἐσιιηφόνι: ἀπά-ρ ΘΙρϑη, -τὸ- 
ἄδη, -τἰππᾶῃ, ἀπέπαί]αῃδη (7). 

ἃ ἢ ὑ ὃ (ατ8 ἀπᾶ-ὑπ}). δὲ8, εὐολί. 
Δ ἃ 8. 1. ηινὲδέ «4... εὐέον. 

παπηἀατὸ. ην. .)., υὐπέογ', Ογιϊοῦ. 
ἀπηαἀαγάϊ[ὑ5, εὐϑλέθγ [{6Υ. [8). 
ἀπ αι]οῖἾα, (απ ἀαγάϊ 5 3), εὐννέον ἴον (Ε. 8, 

ἴδῃ. 



ππάδγά [5 

ἀπά δτάϊῖΓ(δβ: 
πάν] 1} 8:  αμᾶδι. 
ἀπάδτὸ: 
απ ἃ δ ηνϑύβ: Λ ἀ. αὶ 
ἀπάἀεύτηβ (ἢ. απἀαύγηο,5), ἢν. 7αὰ- 

φσοϑφοῖέ, ὴὶ Ἡϊέίαρ (υου - Υἱἱοξιυὰν 5). 
ἀπάαύγη!-τηδίβ, τι. ({. Ευὰ ἢ (οἰ. 
Ὲ-ἀϊνδη δὶ, τὖ. μου. ζι ογδιϊςΠκοτῖί. 

δ. ἀΐϊνδῃ. 
ὯΠ- αν ϑῃ 8, οὐ (ογδίϊον. 5. ἀἰνδῃ. 
π- ἴδ ροὶβ, τρα(οηά, οἰηθ «Αγηιμίῆ. 

. ἔαρ β. 
π- αϊ τ πὸ άδα 0 ἃ, ταῖς. δ. 

ξαΐτϊ 5. 
ἀἢ -ἔδίτὶ πη 5, τοιέαἀοϊπαζί. 8. ζαϊτί 8. 
ἀπ-ἔδιν} ἀϊΓ 10} 5, εὠὐἰογγϑὶοσἤϑαγ. 

5. 1ά 18. 
Ὧἢ -[ὰ ύγ5, σοίομιυὰέζιο. 8. ρα-ἴαύτγϑ. 
ἀπ -ἔαύτνο ϑβ, ὠπυογροάαοϊιε. 5. νε]5, 

γοίί8. 
ΠῸπ- ἔσαυ ] δη ἀ5, τηνε (ἐπα. 
ἈΠῸ - ἔτ οἱ ἃ δ᾽ ἢ 5. υὖὐ. {ὲ.ὄ ΝομἐοΠοηιρισ. 
ἊΠ -ἔστ ὃ [ἢ 5, ἐλόγίοῆέ. (5. ἔγαιμἼδη. 
ἀπ -ραΐξεαίτγίποδη 4 5, εὐδο(οποζέθι. 
π-ρδξδίτίη ὃ ἢ 5, τοιδο(ο]ιοζέθη. 
ἊΠ- Δ ἢ ἃ Ὁ 8 4 5, {Ἰἰκ, εὐριϑηέ αζέβαηη. 

Π-σαπμὸ ἀϊπῃ 5, τὐ. ({. ζδιθηίμαῖε- 
αγικοϊέ.. 

Π- ΔΗ Υ δίγ Ὁ 5, πιο [αΉι. 
ἀΠ-σάᾶκας}8 15; τεγιυονζεη. δ΄. ΚΙαίδη. 
1 -σδ]᾽άα 61} 5, υὐ. {{. ἴ7π- 

σίαπδο. 
ΠΏ -σδιάπὈ͵] πα 5, τρησίαιω- 

ὀὲφ. 
ὉΠ - 8] ἄπ Ὁ 5, εὑϑγέῖοϑ8. 

ἀπ-ραΥδίμ αὶ, ιν. (υ. ζπιρονθοἢίὶρ- 
ζοϊέ. 

1Π - ρίαν ἂμ, 
“πιεμέδαγ. 

Ππ- ραίουδ ἃπ5, ὠη ἀΐ. 5. [ἀπάδη. 
Π-ραύδΙΓδ Ὁ 8, ὠνπσογόσοῖί. ὥ.. ἰδ ί5. 

Π-ραύὀνι 5, φτῃησεογαπεί, τηοΥ- 

ἀφηέζοι. 5. ἄνδη. [σ8η. 
ἊΠ-ρᾶνδρὶ ἢ 5, τὐιδοιυσσίϊοεἢ. 5. νἱ- 
ΠῚ - ΠΡ δ 4 5. πτοΐπέ μαϑοηπα. 

ἀπ -Πά11ϊ, Λ (. Κγαμδπμοῖέ. 
ὉΠ -Πἢ ἀ115, τμησο[ιωηα. 
ὩΠ-μπδπάπνδαάτῇ ὑ5, ἡϊομέηνεἐ Πάη- 

αθη, δεγοὶέοέ. 
ἊΠ- ϊπ ἀδινοὶβ, ὑρυεν [{6{{{. 
11 -τ άῖπ οὶ, υὐ. υ- 
ἊΠ- τ ἀϊπιτύἢ ἃ, υὖ. (7. 
ὉΠ - ΒΤ ἀ ἢ 5, τὐλγϑῖη. 
ὯΠ- Βα] ἢ ἃ, πὶ. Λιυυ.ὺ ὠπθοίαον Ο ὶ{, 
π- α] 0 ὃ, οὐ. (ὺ. Τοιζοί. 

5. 1α- 

Ῥδῃ. 

ψ“ησοίοἤδηυ, τωὐ- 

᾿ [Πυγοϊηποῖέ. 
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ἊΠ- ἢ [1ὰ 05, πϊολιί οργογηαά, τπ- 
νον [ὑπιηϊίςλι. 

ὉΠ -πγᾶΡρπ ἢ ἃ 5, τὐπαιϑδ (ΟΠ Ἰο]ι. 
ἀπ- Ὦγ0115, γα ῖοβ, μαι μὐνγ οὶ. 
ὯΠ -ΚαΥ8, μογσίοξ. 

ἢ -Καύτ οἰ 8, εὖ. {{. ΤΠιδο[ο]ιυονϊοἢ- 
κεῖ. .,5. Καύγβ. 

ὑηκ]8., τυ. (υ. ὕπο (“44"622. {7.1.}.Ψ 
ὩΏ -Καπηδῃ 5, ει βοηά. 
ἘΠ -Καπύδ!, ΑΙ Δ. σπηκιπάεο. 
Ππ- Κα ἢ 5, ὠπζιηα, ἐδ εἰραγί. 
πη-Κυὸπηλοῃ 5, ὠρϑειυοὶϑδί. 

η -Κυδύῃ 5, τὐαμϑρυθοζοι. 5. Ἰανὶ- 
(μδῃ. 

πη -]1 δάϊ, ( (ἡ. «ἀγηνοίῇ. 
σα - ἢ -Ἰὸ ἃ) δπ, αγηὶ ἡιαοθη. 

ἢ -Ἰὸ ἃ 5, αΥηι. 
ὯΠ- 1 1 Ὁ 5, τρἰοῦ, ηἰσμέ σοϊλοθέ. 
ἀπ -Ἰἰὰρ ἀϊ. 5, μρυδν πεῖν αἰ ἢθέ. 

Π-Ιἰ παρᾶ αβ, ηϊοϊέ ἰἀσονα, να Υ- 
μαγίρ. 

πη -Ἰϊαύ5, οὔτ 7γιρ, ατ7ν"ϊολιεϊσ. 
ἘΠ -]ἸὰΓὕπ 5, ηι. (1. {ϊαζε. 
ΠΏ - τ ἢ ἐθὶρ5, οὐπηιάοσἠμέ, [ο᾿ιυαςσῆ, 

“ηπηνὸ σἰϊοῆ. 
1Π - τὴ ἢ 05, υὖ. (ἡ, Ομηγιαοῆέ, δοπιυῶοῖι. 

ἘΠ - 8  ΔΥΪΟΟΥβ, εὐἱά. 5. τηδηηδ 
τ. ΥἱροΎϑ. 

ΠΏ -ΠΠ 8 ΠΥ88, ὠνπυογδογοιέοΐ. 
πη -πὐϊ}] ἀκ, ωὠρπηινία, ἰἱοϑίοΞς. 
Π- πα] 5, τὐληϊ. 

ἀπ-τϊατ οὶ, τὖ. (υ. [ωυογσὰπησίοἠ κεῖ. 
ὈΠΥΙῸΤ, 5, τὐυυογσάπρίίολ. 
ππ-͵τὸ ἀ͵ 8π, πολέ γϑαθηα, {{ινηνην. 
Ὁ 8, τ18. ,5. ὕ 115. 
ἀπ-Γ δὴ ὁ Ὁ 8, ὠηδοιγϊέέθη. (5. [ἀκ ϑῃ. 
ἀπ-ΓΔίμνϑδη ἃ 5, ηϊοῆέ οποηά. 
ἢ - [8] ὑ 8 ἢ 8, τὐῖσο αί θη. 
ὉΠΓ81, ὩΠ(ΘΥ. 
τηίατγϑ,, τὐγ (66 (πο [{{8.}, τε 61 (ΠΟ {11}. 

Ππ- [ὃ] 61, τὺ. (υ. Βοδββοῖέ. 
1π-Γ[ὃ]15, ὠδεί, δὸ(ε. 
ἀπ -Γ10} 8, τὐ. {{- [πισο(οἐσίϊοποϊέ. 
ἢ -[10}185, ὠρηροιοίσίο ἢ, υϑγδγθοῆό- 

γ (οἢ.. 
ὉΠ ἰ5. 26. ὯΠ5, τὐη8 (ΠΟ5 τ. ΠΟ 5). 
ἀπ-ςΓαὐἱ, ( . ὕηπγιῆο, Αγ ὮΥ. 
ἀΠ-γοῖθδπά5, ὠπαμγιογζιολι. 

1Π -[νγ 8, νου ἢ θΉ. 
ἊΠπ-γνῦτοὶ, τὺ. Λὺ. ἴὕηθῆγο. 
ἘΠ-νὃγ 5, ποδέ σεασλίθέ. 
1Π-ΓγἱΚαμηύῃ 5, μπδοκξαηπηΐ. 
ὯΠ- 8.15, μηροίοηγῖσ. 5. Ὁ] Δη. 
ππηὐὸ, δίιβ; (ὁ ἰαηφο αἰβ; ἀἄφθηη, εὐεῖΐ, 

ἄαβ. 8. υπμᾷ. 
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ἀην Ξ } 1 8  8 π, 
{8} 8. 

ὉΠ - πα, Λ (ἡ. οδοῖ. 

ἀπ-ὑ λαμ} 8π, Πιοἤθη. 

ὉΠ - ἢν ἃ ἢ ἃ ἢ 5; εϑιφθυυα [ο]ι6Ήι. 
Ὧπ- {11 δὴ Δ 1[Κ5, ὠηπδοίοηηθη, ἐδϊδ- 

γίοπέ. δ. ὌΠΔΠ τι. τη 8}{Κ5, 
Π -τίρονβ, τηέγοϑι,. 
ΠΏ - ποτ κδη 5, ηΐομέ απγιδ (δῆς. 

δ. ὈΠΙΚδη. 
π- πη οῖρῦ, Ζμγ7 εὐγιγθοἠίθη Ζοτέ. 
ὩΠ-Ὸ 5] ἀϊΓ 15, πμΐομέ ὠρέξογγιοπέοί. 

5. Ἰοιδη. 
1Π-π5ΓρΡ1}]1] δ} 5, 

5. [Ρ1}]. 
ὉΠ - τσ 8 ἢ 5, ἐααοίϊοϑ. 
ΠΏ -γϑίτύθῃ δ} 8, τυ γαῖσ. 
ὉΠ -Υ ΔΙη τη 6ἷ, οὐ. (υ. Εἰδολονίο Πσἰεϊέ. 
Ὁ ἢ - Υ ἃ Τῇ ΠῚ 5, Πεοζεηίοϑβ, εἐρυἑα οἴ. 
πΠ -νγδύτ[ὑνὸ, τὉ. (νυ. {διϊμαζίθ, 

αιΐθ. 5. νϑύγκἼδη. 
ἹῊ -Υ6]15, οι (βοα. 8, νεἰύδῃ. 

ἀΠ-γϑηϊρρο, ὑὐυθνῃοῦέ, ρίδέσζοῆ. 
ἜἋΠ- τό Υ 1: 5, τὐ. ({. {πυιυΐίζ6, ΖΟΥΉ. 
πη - νυ 8 πη, ηϊομέ ογίγαφοη,, τπιυϊίζσ 

εἴη. 
1Π -Υἰ5, μησειυΐ 8. (δ᾽, νοἰύϑῃ, 
πῇ -γΥἰύϑπ ἃ 5, εὐπιυϊ βοπα. (5. νοϊΐαπ. 

πη -σἰοϊ, Γ᾿ (. μιν οηποὶξ, ΤἈοΥ Ποτέ. 
5. νοϊύδῃ. 

ὯΠ-τνἱῦ5, τρπυεγ(ἀπαϊο,, ἐϊογτοϊιί. 5. 
γιύδῃ. 

ὉΠ - σὰ 8ῃ 45, ἐγαμογηα,, δοίγιθέ. 

τ 8 γοῦν τς 7. α: 7: 
Ὁ’ -Τάϊ5) 8 π, αὐὠ͵γιομέοη, οΥιυθο θΉ. 

ὌΤ-Υ ΔΉ ΠἾ 8 Π, ατζροἤθη, ἰα βθη. 
ὩΥ-τΘΙδη, ατγιθ,θη. 
ΠΥ - ΤΠ ἃ, αὐδίαιν ον, απο] θη. 

ἊΤ -αἰΓὑ 5, οὖ. ({. «Δυζον [6 τύ. 
ἘΤ - Τὰ 1] ἢ ἃ Π, {6 ἢ, δγιυδὶ 6 ΥΏ. 
ὌΙ-ΥΌΠ 5, ἀπμεσαηφ, Ἠϊησαη τι. «4π|γ- 

σαηρ, Αδεέρῖέί. 8. υἱπηδῃ. 
ὌΥ- ΤΡ 5, αὐδσο(οϊίοίβθη, υϑγιυον  ἜΉ.. 

5. τυρὶ. 
Ὁ (υ2Ζ- ἐμ αΖ-ἃ (6. 8, 2. ὅ) ὦ. υΖ-ὰ ἢ 

{πὴ τ|58907...ὄ 0. Δ 2 ΟΣ ΔΑ: σσ, 
66), ὠπά υτ- σοῦ τ; αἀοοΐ, τι8-τάϊβ]δη 
(1. 8, 24) ῳ-. υϑ-ταπηδη (2 ΟΌΥ. θ, 
11), ηι. 1). μοόγυον, ᾿ϑγαιι5, ὑοῦν τυθῷ, 

ατι8, οι. 
Ζειι,αηιθη (δ ἐφεσοι: 1) α5-ρἼδη, -8ρ}- 

ἦ8λ, -ἀϊν)ϑη, -ΔΙΠ8η, -Δηδη', -Ὀάϊγ8η, 
-άπρ]δῃ, -ὈοΙάδῃ, -Ὀ]α] Δ, - ὈΠρσυδη, 
-Ὀγάϊα]δῃ, -Ὀυακηδη, -ὈαρΊαῃ, -ἀἀπαά- 

ἦ8:, -ἀγτεῖθαμ, -ἀτϊαίαῃ,, -Π]μδπ, -ἔγάϊ- 

ὀηέπίθηθη. 5. 

εηναιιϑῇρυθο Ὠϊοἢ. 

ππύμ8.- Ὁ] Π 8 --- Ὁ5- ὉΠ ΡΡΎΔΗ. 

αν, -ἴταύν)η, - [Ὁ]]}18ῃ, - Ὁ] π8η, -σδρ- 
ῷ8η, -Πάϊδ] Δ, -ΘΙβηδη., -ΡΊΌ8Π, -6}}- 
ἄδῃ, -ουαθδῃ, -ραΐηδη, -μαἤδη, -Πὰ- 

Βδη, -Πάϊξδηῃ, -πΠάσμ]δη (-Π8}}, -Βίη- 
ἴδῃ, -Β]άπρδῃ, -γάϊη͵Δη., -ὨΓΔΙη͵8Π, 

- γ]β͵δη., -υ]ῦη, -Κδηπηΐαη, -Κοῖδη, 
-Κρίηδῃ, -Κιίαίαῃ, -Κνυίτηδῃ, -Κυϊ 78}, 
-Κυηδη, -Ἰαρίαπ,, -Ἰάϊβ]α πη, -Ἰάπ 8}, 
-Ιάπβ͵δῃ, -Ἰο Πδη, -Ἰδύδη, -Ἰὰκ8η. -ἰὰΚ- 
ΔΗ, -ἰα τη, -Ἰαΐῦπῃ, -τηάϊδη, -τηδηδρ'- 
8, -Π] δ 77} 8, -Τ  Π8}, -τηϊύδ ἢ, - ΠΙΤη 8, 

-[Δἰἴῆνδῃ, -ἴδκαῃ, -[δ!)δῃ, -[ἀπά͵δη, 
-ἰαὔδῃ, -ἥρρνδῃ, -Πίαδῃ, -[Κκδνυ͵δῃ, 

-[κήδη, -ὈΠ1ὅπ, -[ἀπάδπ, -ΓἔοΊρ 8}, 
-ἰἄρρδῃη, -ἐάϊκη͵δη, -ἰθηδη, - τ αὔδῃ, 
-ἰγϑύμ]δη, -ἐπα]δη, -ἰπνδῆδη, -νἂρ- 

ἦδιι, -νϑίγρδῃ, - δίῃ, - δ] ἤδη, -νῶ- 
Ἰυρίϑῃ, -υδηάΐδη, -ναύγκἼδμ, -νἱπάδῃ ; 
πιδ-δύθδίτδη, -σδίδίῃνδῃ, ταϊυ μα 5- ἤσδτη- 
Ἶδιι, -ἀβκοίηδῃ, αὐ-πδρσᾶρραπ: 2) υ85- 
γϑ δ η8, Ὁπ- 518. ΠῸΠ5, ππ- αϑ 1] 8 9 
9) υ5- Δ] Ποὶ, - οι ηθἱ, - οἰ η5, -Ὀ]ὸ- 
ἰρίηβ, -ἀάπάαεοὶ, -ἀγτα[ξ, -ὀύα,, -ατυπὸ, 

-ΕἸ]}, -ΕἸπγδ, -ΕἸπηοὶ, -ἰ ἀ θη, - Ὁ] 618. 

-οταα]α, -άϊα,, -Κυ δ, -Ἰάπ[οἰη5, -11- 

{88, -ἰυϊη, -τηδύ, τηδίβ, -[ἰθίηβ, -[ἀπ- 
πϑΐπβ, -[τἴ5, -Γραγοὶ, -ὑἀϊκηοίηβ, -ὑδύ- 
Βοὶ., -ἰφύπμίβ, -ἐπχοίμοίπβ, -πα]άϊη 5, 
-υδη[ὑ5, -να]ύθίηβ, -υδηάϊ, -νδύσῃίβ, 
-υδύγρϑ, -νὃπδ, -Ὑ ἢ ; 4) α5- Ὀ6Ιβποὶρβ, 
-ἀάπα5, - ήγ!π5, -ἤ]τη5, -ρταάβ, - μά {Ὁ5, 
-Καπίῃε, - Κη5, -Καγνϑ, -υδύσῃβ, - συ θ 18, 
- νυ, -Υτἶϑ ; πδ- ἀδπάὸ, -Πηα, [Ἐαγ]θἃ. 

Μὶξ αὐ: υτ-τάϊδ]αῃ, -ΤδηηἾδηῃ,, -τὸάδῃ, 
ΘΙ [8} -ΥἸΠΠ 8, -ΓΠΤΏΠ 81, - ΤΠ 5; ΤΡ 5. 

π5-ρ͵8η, θγ (ἢν ΘΟ ΘΉ. 

Ὁ5-8Ρ1}8π, μλμάηάθη, πυϊμαηπαθίοι. 
πα -ἀϊν͵] 8π, ατδααιμογη. ᾿ 
π5-διύμ πη, αἰέθγη. 
Ὁ 5 - ἃ ἢ ἃ Π, ατϑἤαιοΐθη, {ἐθν θη. 
π5-θδίγϑπη, Πογαιδίγασοη, πογυογίγα- 

θη, οΥ̓γασθη; Οὐ ϑΥ.Θ᾽0. 

Ὁ5- ΔΙΌ οἱ, αὖ. μὺ. σειυασίο Βοπαιρ- 
ἐιμὶ. 

β-Ρθάπρ᾽,δῃη, ατϑζθἠῃγθη. 
5 -Βοϊάδπη, δγιυαγίοη, εὐαγίοη,, 66- 

αμία μαϑόη, Νασμ ομέ παϑθη. 
5- 61 Γ[πθ], οὖ. μ(ὺ. Πιαπφηνυέθ. 48, 

Ῥρίάδῃη. 

αϑ-θοίπθῖρ 8, ἰαηφην εϊϊρ. «5. Ὀ61- 
ἄδη. 

Ὁ5-ὈΘΙῚΓπ8, τὖὉ. Δ. γιυαγέμηφ, 66- 
αἀωϊα, Πιαπφηνιίῃ. 

Ὁ5 - 14] 8 π9 ὀϊέέθη. 
Ὁ5-ὈΠΙρρνδῃ, (λίασοη, ατϑροϊἐ ἤθη. 



πϑὉ] δέθι 8 

Ὁ5 -Ι θη 5, 0. Λ. Εἰδλθη, Βὲείο. 
5 τά ϊ ἃ} 8 ῃ, αὐοδδγοίξέθγι. 
Ὁ -ΥΌΚπ 8, α(μδσθδγοο]ιν τυϑγαθη. 

5. ὈυΙΚδη. 
Ὁ5- θα ρ᾽ 8", ογλαιθη, Καιϊιζϑηι. 
πϑ-ἀάαᾳπ δὶ, τύ. μυ. ΕἴγοΥ, Αμδααιοῦ. 
π5- ἀάὰ ἃ} 8 π, δγεέγη, ἄηιβ [οΐη. 
πα5-ἀάαπκὸ, οἰγγῖσ, ἀπι[φ. 

Ὁ -ἀ άπ 45, οἰγηῖσ, ὥηι[ς. 
ὑβ-ἀγθίθδμῃ, ατϑέγεϊθθηι. 
πϑ- ἀτία ΓΔ, λον ατβζαζίοη, υϑγγαϊζθη. 
αϑ-ατα [ὑ85, τὖ. {{. νον αϊίθηον, (ο]ιδο- 

ἐθγ Ἰεσ. 
πα -δξϑδ, η. ({. Κγὶρρο. 
π5-ἔδίΐτγϊ πη 5, μρπέακοῖσ. 
5 -αγύμδ, τὖὐ. μιν. ϑοῆὶβογνιοῦ. 5. 

ἔδυϑῃ. 
Ὁ5- 18, Δ (. Βεργαδηϊ. 
Ὁ5- Ἰ]Π 8δπ, δεσγαθθη. 
Ὁ - ΕΠ] τα οἱ, αὖ. Λὺ. ϑολγθοΐοι, Εηέ- 

“[εἐΖθΉ. 
Ὲ 5 - 1] 5, 6} ο᾿γοοθη. 
π85-1ὺ ἀδῖπ5, τὖ. ((. Ναδγιηρ, δροῖ(ο. 
Ὁ5-ἔτάϊΓ8ῃ, νϑγ μσἤθη. 
π5-ἔγαύν)δπη, νεγαηπαϊο ηιαοἠθη. 
π5-α]] 6 185, οὖ. ({. Ευγιζιμις. 

α5- 11} 84 π, εγζαἑίοη. (5. ἔα]}]5. 
π5- ἔα] 1] 8π. ογζε τυοφγ θη. 
5-ραρρ δ, ατιϑηόἤεν, ΠθΥαιιβ 6 6Ή,, 

πίμματφθ]θη. 
Ὁ8-ράϊβ᾽) π, ἦν ϑοδγοοξοη (δἐΖθΉ, 

σον ϑίμηθη δυϊησεη. (5. σοϊίδῃ. 
π8-οαίδίῃηνδη 8, μη6 (6ἤθηι, εὐ (16 }}ὲ- 

δαγ. 
ἀϑ-ροίβηδη, {οῖ, οη[δέφογ, Ψίαικηθη. 

π5-σίθδῃ, φαῦθη, υἱοαθγσοδοη,  ϊη- 
σοθθη. 

ἀ5-σίϊάδπ, υδγσείέθη. 
π5- ΙΔ θ 8, αμδργαῦθη, ατιϑγ θὲ [86Ή. 
πδ-ρταά7] 8, ἐγάρο, δὸ[6: νϑίτίῃδῃ. 
πξ-ραύΐηδη, αμϑροσοίβδθ εὐυεγαά θη, 

ατιϑἤίοίβοη. “5. σἸαύΐδη. 
Ὁ5-Πὲἤ] πη, ατγεδόη, οΥ δ θη. 
ὉΞ-Π ΔΗ 84Πη, ἤκ, Ποῖ οΥπάηρ θΉ. 
Ὁ5 --πάϊ[5, δογαιδέ, αΥΉι. 
Ὁ5 -Πάϊ ἃ π, Πεγαι ΟΥ̓ ΔΕΥΉ. 
5 -Βώπ 7} 8πῃ, δγλολμοη. 
πκ-δΒάπδμπηδῃη, ἐγποϊέ ιυϑγαφη. 
Ὁ53-ΙηΠ 8π, αησθη. 
π5-]άπὺρ δ, αμἤρυϊησθη. 
Ὁ5-Ὠτάϊ 78, γοϊηῖφ θη. 
Ὁ5 - ΤΥ ΔΙῚ 78}, ἀγϑιί)οη. 
5 -- στ] 5}8Πη, αὐἠολιιεξοίη. 
Ὁ5-Βυ]ὃπ, αμϑηοίθη. [,ρ7εϊφη. 
Ὁ35-Καπηϑδη, δοζαηηΐξ ηιαοϊη,, Θηι- 

5. Ἰίδῃ. 

--- υϑβ[α )δπ 

Ὁ 5 -Κοίδῃ, αἰζοίηιθη. 
ἃ8-Κοίπϑδη, αὐκοϊηιθη. 
5 - Κα [ἃ π, ὀγλίομοη, ογιυὰϊθη; πόν- 

ατυϑυυὰ θη, υϑΥιυθΥ ότι. 
Ὁ5 - Κα ἢ 5, δοξαπηί. 

Ὁ5 -Κυΐϊτη δῃ, ηἰ. [)., ἐδ ΐοη. 

Ὁ5 -ΚΥ [5., 0. ,ι. {εδοίγοάο, Αηλϊαρο. 
5. Κυϊῃδη. 

Ὁ5-ΚυιΓ!0}84π, πη. 0., υογάογθοη, κηι- 
δυίησον, ἐδ ἀέθιι. Υγἐ. αϑὶςυίταδη. 

Ὁ5-1ὰρ᾽δη, ἰέσοη, Παπα απϊόσοη. 5. 
ρϑη. 

ὍΠ- ἃ 8 -Ἰ ἀ 1 [10 5, πίσπέ ηζογγϊολ εξ. 
5. Ἰο 8. 

Ὁ5-Ἰάπ 7 8π, ογίαμδθη, αὐ έγ αφθη. 
5-Ἰάπ [611 8, τὐ. ((. ΕΥϊδιίιμιρ. 
π5-Ἰάππ᾽ Ὧἃπ, οὁγίσιοη, ἠόγάθγη. 8. 

᾿ϊαίδη. 
Ὁ5-Ἰοιύμ 8 πη, ᾿θν᾽αιδροθη, υυϑσρολόη, 
νϑΥ σε θΏ. 

πξ-1ὸδ πη, σοδία θη, απο οί ξ θη. 
Ὁ5- 1} ἃ, πηι. (ιυυ. ΟἸεϊιέδγιοπῖσον. 8. 

185, οἰ Πδῃ. 
Ὁ5-Ἰὰκ (52), Οοβηις. 
5 -ἰΚ8π, ογμολἰο βθη, απο ΐο βθη, 

ὄξηοη, οηε ἰδ (βθΉ. 
π5-Ἰὰ Κη 8ῃ, Μοΐ ὄῇηθη. 
Ὁ5 - Κα (9), ογὔϑη. 
Ὁ,8- 1 [0 ας γ᾿ ἃ. 7. 
ἃ 5-Ιαὐὃπ, ὀθέγεφοι. ,5. ἸΙαΐδῃ. 
5 -πὶ ἀϊύ ἃ πη, αὐ οϊηείάφτι. 
5 - 8 ἢ ΡΠ Δ ἢ, ὃν ἐμ [(οΐη. 
Ὁ5 - πὶ 7 8, νεγἰιηαϊσθτι. 
ἃ 5 -τι ὅσ δ, υογζιπαῖσέ ὑυδγ θη. 
πα 5 -πιὸέπ5, ηι. {ὲ. Ἰγεγιυοίϊοη, Τγαπαοῖ, 

γεγγαϊδινησ. ὃ. τηϊΐδῃ. 
Ὀ5-πϊῦϑη, μοἢ νϑγιυθίΐθη, [ον ὑθ7Ὺ- 

μαϊέθη. 
Ὁ5- Πἰπι δ, τὐθρΉ ἢ ηι6Ή,, 

απ (οἷν πιθἤηιθΉ.. 
8 -Γἀάϊπ᾽ πη, ογιυθοΐον (1,. 8, 94). 4. 

ὉΓ-Τά 578. 
Ὁ5- Γαδ π, {ον ΘΥιυθιζθγΉ. 

6.14). 
πϑ-ΓΔίμγδη, ατΐίοθθη, ἔπ αἷθ Πὺἢ6 

εἤθη, απ θ]θη. 
Ὁ5-[ὯΚ8ῃ, απλοϑθη. 
π8-[[4]1}8π, οἰηζοδγθη, υϑν δίοδον. 
πα 5-ἴδὴ ἀϊδπ, αμϑίθηάθη, πίπαιδιοβῖ- 

οκόη. (8. Πηίηδῃ. 
πα -[δὐθὶπ8, τὖ. ((. Ῥῇἤαηζινισ,, «“4π- 

7αης. 
Ὁ5-[4ὐ͵8η, ἀαγαι σοι, ρῇαηΖθη, 

σι απιηιθη [ἐίζθηα; αμϑβεπάθη. 8. [ἰ- 
ἴδῃ. 

απηπθἤπηιθη, 

Η 

48 
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τϑ-Γἀππθ1ῃη 5, υὐ. Λ΄. Κον δ νης. 
α5-Γἀπῃη}8πη, νον δμηθη. ,5. [ἀμῃ. 

5 -ς1ρρνϑδῃ, ἰθγθη. 
5 -[1ςὺ8π, ατγέφοη, ο ἢ αὐ γὶο έθηι. 
τ5-ΚανἼδη, [15, ἤολ νον (6 ἤθη. 
Ὁ5-[Καγνβ, συογ(ιελμέϊ. 
5 - [ὃ Κα] ἃ π, τὐρέογ (ιοϊιόηι, γον Γοἤ θη. 5. 

ἴακϑῃ. 
Ὁ5-ΓΡ111ὺ π, νϑγἰηαῖρ θη. 
ὯΏ -5Γ[Ρ11] Ὁ Π}5, επατδ ρνυθολϊες. 

Ὁ5- [δὴ ἄδη, ατ7ήοποη, [οἷ ὁγ μθθθη, 
απ7ον [6 ἤθη. 

π5-[ὑ841[5, τ΄. Λ΄ Αυζον[θμινασ. 5. 
[δ άδη, [αἰ ῃδη. 

π5-Γὑοἰρσδπ, ον εῖσοη, Ὠύμαη (6 θΉ, 
λπϊηοῖη [δφθηι. 

15-Γ1ρρ8η, αὐϑ,6 0 θΉ. 
π5-Γτυατοὶ, τὖὐΛ. μυ. Ζεροϊοιρφξοϊέ, 

«ἀνιοπιυεῖζιης. 
Ὁ5-[ἱατι 8, ΖίσοίἝοϑ. 
α5-άϊκΚη 18, τὖὉ. Λὺ. Ζαν έεἰζιης, 

«Βοφοϊοημης. 
αϑ-ὑάτῖτκπη,δπ, ατϑφοϊοϊηθη, δεζεϊοῖ.- 

θη, ἀαν οἰίθη. 
ἃ 5 - δύ ἢ (Ὁ) οἱ, εὐ. ἕν. οῖ- 

ἰοπιάπμηφ. 5. 
τϑ-ὑδύμύβ, ιτὖ, ({. γοίζοη- ( ἰλαῆδη. 

ἀπσ. 
15-γταύδη, υδγάγιοίεοη, δο(οδιυο- 

γϑη, δοϊοϊἀϊσθη. 
Ὁ -ὑμτοθ  ᾽η5, τὖ. ({. ὕοδιισ. 
5 -ὑμτ οί δη, δορη. 

Ὁ5-ὑμ ἃ] ἀϊπ 5, εὖ. {{. Οὀαιϊα. 
Ὁ5-Π ὰ] δπ, αὀζάφη, ΟΥ̓ ασΘΉ. 
Ὁ5-ὑμπνδπμδπ; τὐα(ολθη. 
Ὁ5- 10} 81, λόγαιδζὰ ἔγ θη, υυϑο θη, 

πἰπαιιδζαἤγθη, νοἰίοηθη. 
Ὁ5 -νᾶρ͵)δη, δοιυόσθηι, ΦΘΥΥθσθη. 5. 
ἢ 

Ὁ5- Δ ἢ [8 8, ατδ)οιυασἢ (θη. 
5 -ν 5,81, αμδιυασῆ [δη. 
18 -γϑηςὑ5, ηι. ((. Ἡγαο ϑίδιι. 
Ὁ -γάϊγρ 81, λϊηαινδιυεγζενι, Πίηαι8- 

ἐγεῖθοη, υδγιυθγζοη, ατϑγοῖ βθη, αὖἰ6- 
φόη,, αὐτὸ ὀέιυας τὐθγ θη. 

π5-Υ 8 7 81. θγιυθοΐίθη, ατζιυθοξθη. 
15-γδ]ύθ 15, ιὐ. ((. ὕι τυγ2. 
Ὁ5-γ] 0} 8 Ἡ, τηνιυΐίσθη, εὐηὶ[{ὐγ 2 θη. 
ἀϑ-γδϑιαρ͵δπ, λίη πὰ μογίγθίθθη. 
Ὁ5- νυ δὴ αἱ, υὐ. ((. {)ησεϊιης. 
Ὁ5- τσ δ 1 8ῃ, {οἷ αδιυοηάου. 
π5- νύν 5. τὺ. ({. Οογοομέϊρσ οῖέ. (ὅ. 

γδύγκ᾽δη. 
ποτνδύάτγμίβ, φογεοϊιί. (5. ναύγκ)δη. 

Ὀβ-νυϑύτκΚἪὶ δ, ευὐἱγλόη, υὐὐγά μαι [οΐη. 

[ἀπ πο η5 --- Υ8}5]8}. 

πϑ- τυ δάτρϑ, ιυ. 7. Τγογυυθν γι, «4τ:ι8- 
“ὑπ. 

π5-Ὑϑῖ} 5, τρλεῖίρ, τὐποϊησειυοὶδέ. 
π8-γΥὸὃπϑ, τῷ, Ποζηιμιρϑυοῖί, ὀγιναΥ- 

ἑθγι. (8. γθη8. 
πδ-σϊπάδπ, υὐἱπάθη, ἤδοβέφνν. 
5 -Υἱ [5᾽, ἰοεσοδιριάθη, θεῖ. 5. νἱάδῃ. 

π5-ΥΓΓἸ, ΛΑ Λ. Εὐοϊκοϊέ. 5. νἱάδῃ. 
πὖ, λπεγαῖι8, πίμαιϑ, ατ8.. φσαϊοϊῃδπ αὖ, 

ἀϑρᾶρσρϑῃ αὖ, δύραρσρδῃ αὖ, 5144] αὖ, 
Ὡβατοῖθδη αὖ, αϑνδίσρδη αὖ (5), αὖ ἃ5 
ἐμϊχάϊ θαύγρ, αἰαεραρρδῃη, -υϑίσρϑη. 

Ζειι απιηιθη (6 Ζιιγ θη : 
αὐ-Ὀδίγδη, αὐτρᾶρρϑῃ. 

αὖδ, ἀγαι(βθη, αὐ βου αἰ. 
αὔδηδ, τι. 6΄., αὐὐὐδογπαίδ.: ἴα αὐδηδι ὰἢ- 

[ὯΥ Τηϑ ἃ. 
αἰδίῃγὸ, υοη αὐ βόν ΠΟΥ. 

αὐ: ὶ 

πὐδηᾶ: 5. οἱ. 
αὐαίμτῦτ 
αὐ-Βδαίτϑπ, δλπϊηαιιδίγασθη. 
αὐ-σᾶαρρδπ, ἠογαιμδοοῇθη. 
τ () 3 εξ: 
Ὁ2- δύδ, τυ. (υ. Κγὶρρθ. 5. Ἰίδῃ. 
Ὁ2-ὃπ, λαμολίθ ατι8. 5. ΘΔ. 
ὉΖ1 5 78 τ: 

ὦ 

νγδάά͵ πα 5, ιν. (ἡ. Ἡγαϊ!, γγαπά, Μακιον. 
Ὀδύτρϑβ νδἀά]α5, υυ. ({. Θεα(έηιακογν, Βυυ- 

«υαἰί. 
σταηάπ-ν δα] α5, εὐ. . ΟΥγυπαιυαῖ,αγιπά- 

μιαιοῦ. 
ταὶ ἢ - ραγάδ- νϑἀάΐαβ, Ζυυ ο ἤθη αὐρηὶ, 

ϑΘοεμεϊαοιυαηπά. 
νϑδάᾶϊ, ΑΚ (. Ῥίαπα. 8. νἱάδῃ. 
γδα]8--ὐΚῦ5, εὐ. ἕν. ᾿γαπαδγο7. 
νδαϊθη, σείοδοη, υυδέξθη. 

γδρ: ( νἱρδῃ. [Ζἰγίρη. 
γαρρδτῖὶ(-ο 5),,. Ἡγαησεηζί (θη, Κορ ,- 
γᾶρρ5, ηι. {{. Ατ|6, ααγέοη, αγαάϊε. 
ὑη-ρἃ -σ ἃ αἰ ἢ 5, ὠπϑειυορίϊοϊι. 

γδρ᾽)ϑδη, δειυεσθη. (δ. νἱρδῃ. 
γ 8 ἢ 5, (πλπιυαοῖ,, πιαπισοίμαί, ἑααοίμαῇε: 
ὉΠ -σ8ῃ5, ἑααοἰϊοξ. 

νυ 8 ἢ 5] 81 (τό5, γὸ μία, νϑῃ (85), τυαοῖἢ- 
“η-: ν. σα άυσ)απ, τυαολ θη ἡιασἢθΉ, 
πιϑῆγόη. Κσί. ὑπο δη. 
Ὁ5- δ ῃβ͵αη, αὐδιυαοῃ θη : ἀβυϑῃ [85 τἱ- 

ἴαπι, θγιυαοῖ, θη, (θῖν. 
Ὁ5- Ὑδῃ[{5, εὐ. ({. Ἡαοἠϑέθενη. 
αἴδη- δ βαπ, τδογιυαοθ θη, δον αἰἷθ 

Μαανθιν φιμιθ]ηιθη. 



γὙϑηΓ8 --- γαίγεμδη, 

γδὩ 5, γι. ({. Ἡιο 5, ἩΡαο δέδιοη; [,οἱ- 
δοεργὸ (86. 

γδιΓύαβ: Λ' ἀ. ν. νΔ}578ῃ. 
γνδρύνο, τὉν. ὺυ. Ἡνγαοδέ, Ῥναοῆδθ. 8. 

γᾶ Κδη. 
γάϊ, ιὑδ}ι6. 
γάϊ- δα], ηι. (υ. {]οδοἰπα ον. 85. ἀδᾶϑ. 
γάϊ- αν απ, Τῦε]ι6 ( Ἡνοἰδ) γιζθη, τυθἢ- 

ζϊασόη (ς. ὅ, 838). ,8. ἑαί τηνι. 
γάϊ-[νᾶτϑη, ἤ61ι6 (ο]ιιυδγ θη, Παοῆθ οΠιυὸ - 

γοῃ (-“. θ, 17) 3 
γϑ)]α-τηδη]δη, ἰ (ίεΥα. «δ, τιδΥ 5. 
γα] πιόγ θη, 10. (7. 

γα) ιη δ ὶ, εὐ. (ιν. 

γάϊπαρϑ, λίθον 2 
νάϊδπη (τάϊνο, νάϊνόθτηῃ, νάϊδη.5), ἐυδἤ θη. 
νάϊ 7 8π, εὑἱπάθη. (8. νϑίρδῃ. 
νἀϊ-ἀδα}8, τι. Λιυ. ζὺοὀοἰ αΐογ. 5. 

νάϊ. 
νυ ἀϊξ: Λ' γϑθδῃ, 
νυ ἀϊ-ἔαί τ ἢ νυ ͵] πη, τὐϑποζίασθη. 48. νάϊ. 
γάϊρ: 
νάϊ: 
γαίῃ], τὖὉ. (υ. Καγιρῇ. ,5. νοίρϑῃ. 
γδίῃΓὑ8., πηι. Κυυ. Ῥικοῖ, Εοἶθ. 
γδίῃ[{8- ὑάϊπ5, πὶ. ({. οἰ ΐη. 

σαι πὸὺ: ( ἀ. ἢ: 
γάἀϊπες (ὠγῥρΥ. ΕἸσθη οἶ ιν. υυἷθ ΥΔ 1 {5}, 

ιὖ. [(. (ω. {. , γδίμῦ), τδβθη, Πύηρ, 
ϑΘαοῖο, Εζιυυαβ. ἴὰᾳ ἰμϊσὸζοὶ νδίἰάϊβ, 
τυδ8]αῖ. 

πὶ γϑίῃε(8), νϑδίμι(5) . ... πἱ, ηϊοἢίβ. 
γδ11 8, υὐολῖ : γὙ4118, σ Δ] κά 5, τυο]ῖσο- 

7ἀϊίρ ; νδῖϊδι δυιἀδηῦτηβ. 
τσ 118-ἱ απ, τὐοὐΐ Γεῖη, ἢ τὐοῆΐ δεβη- 

ἄθης, [ον υϑγργυίρ θη. 
γα 118.- γα 78, δε ο]οάθη, (θΐτι. 
γδ118- παρἼδη, τυολιυοίζθη. 
νδἱ!α-ὑάυ͵δη, τυο᾿ζέ ἤν. 
νι ]8- ΚυϊΠδη, ἰοδόη. 
γϑ] δ Κυϊβ, τ. ({. Θόσθη. 5. Κυιηδη. 

γδ118- πιδτ͵δη, ὑϑγ ζὐιασθη. 
γδὶ]δτηδτοίηβ, τὉ. ((. Κονκιαϊσιι, 

Ργοαϊσέ, Ποδργοὶ ιης. 
γδ118.- υἱΖη5, τὺ. ({. σιιέθ Κοί, Τῆιξογ παῖε. 

5. νἱίδῃη. 
νάϊπϑδρϑ, -τ85, -Δ 57 

οἰοηα, δομιασθηβιυθν ἢ. 
νάἀϊποὶ, τὐϑηη ἀο67} 
γάϊρ᾽ πη, ετὐἱπάδη, δίπαθη. 8. νϑίρϑῃ. 
νάϊρϑ5, ηι. ({. Κγαηζ. 8. υϑίρϑῃ. 
νδίτ, πὶ. ({. Μαρη.: υαἵ-ναίτα, Κυδη5. 
γδίγα-Ἰοἰκὸ, ηιάτἴοἶ, . ν. ἰάπ͵δη. 
ναϊτνδ]οϊκὸ: (ὶ α. υ. 
ναίΐϊτνταπϑ, ηι. (᾿.- Ἡηευίῇ. 

| Τὰ ογενης. 

1 νϑίρϑηῃ. 

μησίοκίλοῇ, 

759 

γδίνγἱ!ὃ, οὖ. (υ. 1ἴρρε. 
ν ΔίγΡ 8 ἢ (σᾶγρ, γαύγριπι, γαύγρδη5), τι. 

«4. ει... (ω. δῇ, δὴ, ἴῃ), αὐϑγόη,, {6ΐ- 

γῖσοτι, : [Ὀάϊηπι, ηιὶέ 56. 
δδ-νδίγρϑῃ, ηι. «Α4.., τὐϑγθη, ομιξε οἴη, 
δ ναίγρδῃ, τι, 7)., εὐδονιυθγ θη, γογίιυον- 

76γι: [άϊπτη, Μοὐπῖχον (ὁ 1.5.1 8716). 
αὐ-γδίγρδῃ, τη. 1)... τὐϑγ ἤθη, ὨεϊνιυθΥ θη : 

αὐγαύγρϑηβ, σϑιυογζόη, ζἰοσονῖ. 
ἔτα- σαΐσρϑη, τὐθγζδη, τυϑσιυθγζόη,, υθγυυθν- 

7δη, ΖΟΥ γθιμθηι. 
ἴηη-υδίγραπ, λτηδίγιυθγ θΉ.. 
Ὁ5- ὙΔίγρϑη, η1. 44. 0. .1)., Πιϊηιαιιδιυυον ἤθη, 

᾿ϊηαιιδέγθδϑη,υθγιυθΥ θη, αὐυϑέγ οὶ θη, 

ατυϑγοῖ(βθη, αὐϑφίθἤοη, αὐἰθφθι. α5- 
γαύγρϑηβ, λἱημαιδοθιυον θη, συϑγιυΐό- 
“Ὡ. 

π5-υαύτρα, τὖ. (ἡ. ΚόνιυθΥγιη, «4π8- 
τυ; Ζιζυῃροδυνέ. 

γδίγ 5᾽, (ολίϊηνηιον : 
γϑίγ[1Ζ8, ηι. (οἤἰϊηνηιθυ,, θν' ΘΟ ἸϊηιηιθΥ. 
γϑίγῦμ 8η (νδιίῃ, νϑύσγίματμη, νύν 85), 

εὐογ θη, οηἐ {6 ἤθη, οΥ (οἰιδίπθη, σοίοθο- 
ἤθη, Κοηνηιθῃ. 

ἔγδ- σϑίσίμδη, νϑγαθγδϑη, σιν αγιηαθ σό- 
ἤθη. 

ἔγα-νατάϊδπ, υϑγάογδθη, σιν για γἱοἢ- 
ἔθη, θη [ἐοἰἰθη. 

ἐγδυϑυάθίηβ, τ. ({. Ῥεγαθυϑ θη. 
γϑί συ 5. ιν. τὐϑγαϊφ, ιυὰγέξδ. 
Δηδ-υ δίσίηβ, σωζυηζίέρ : υἱΐδτι. 
διηα-νϑήάνμ5, σοσοηιυάγέϊ : νἱίδτι. 
γἱθμγα- υδίσηβ, σοσθηῖὶδον ᾿ἰεσοηα, θηέ- 

σοσοησοιείσέ: ὑμπαύα, υἱεμγαυδί τὸ, 
ἀαφόφθη, ἔπι (ἰδσοη ποτ. 

δΔη ἀ- ναίγΐβ, ἢν. .1)., σορθηϊδθγ. 
διηα-ναίτιηΐ, Λ' (ἡ. Οὀσοιιυαγέ - (ἴῃ πὰ 

ἑαύτα, ἀπἀ-νδίτε μα, ἐη α'σσοηιυ γέ, 
νοΥ), Οοἤοπέ, ΑηεεέΖ. 

ἔγδτα- υδίτ 15, ζγ 67, ΤΟΥΉΘΥ ἤΐη, ̓ ἔτ, υἱ- 
ἴαυ, αατθγη, δ ΑΥΥ ΘΉ. 

)άϊπ4-ναίτίηβ, ταῦρον 76η 6 7 Πὐϊοϊέιμηρ, 
αἀογέθίη. 

[γα ]ύδ.- νδίτἐ]α, σιν Τοαδ πϑὶσοηαῖ, ἴηι 
ϑέογοη, δοσγίβεη. 5. α. «Φηηι. 

γδίγίηβ, εὐον εἶ, εὐναῖς - νἱίδῃ ; ναύτιμδηϑ, 
Ὀτίσσϑη, εὐὐὸν αὐρ ηναο]θη,: ναἰγί 88, 
τ ηπ͵δη, τὐϑνέ, μαϊέθηι. 

σαίσίμαθα, τι. Ο΄., εὐὐγαῖρ, ιὐονέϊι. 
Π-Ὑδίσίμαθα,, τι. α΄... εὐνιυϊ γαῖ, ὠτ- 

τυογίῃ. 
γαίϊτ δ, εὐ. ({. Ἡγάγαϊσκοῖέ, Ῥών 9. 
σδίγι 5, τι. ({. ῬγεΥ ἢ, Και ργεῖξ. 
δηαα-νίσιμὶ, (' (. γενῆ, Ῥυοῖϑ. 

ναἰγίμὸμ, (οπάέζθη, ιυϑγέδθτ, εὐτγαἴσθη. 



150 γαίτεμαθα, 

φα-ναίτιηΐ, Λ' Δ. Εγϊοαο. 
ἢ ]α. 

σαναίτοΐρβ, 716 γεΥϊσ. 
58- σανίσι] (ἀπ τι. 2), ὑδν(δπηθηι. 

Ῥσί. σα-ἸὈ]δη. 
ϑαρδυδίγίῃπδη, τι. 7)., ΛοΝ οὐέ .716- 

φιαπα υϑνδ ἤθη. 
σαί 80 ἃ, ιὑδγέι. 
σα -γδίγυμοῖρδ, “οαζονεϊ. 
Ρα-νϑίγυμι: Λ' ναίσίμῃδη. 

ναϊτύβὶ δ, εὖ. ,. Ἡγώναὁ. 5. ναἰσίμδη. 
δ 15: , 
τρέφον ήα: | Μ ναισίμδη. 

γναϊτύμοπ, (πάϊέζθη. 
νδίγεῃβ: Λ᾿ ναίγίμδη. 
γσάϊΓ{, ἄτ τὐοῖ8ἐ. ,δ. νοἰίδη. 
νάϊ, ἐοΐ (6}) εὐδῖ 8. ,δ. νοἰΐδῃ. 
νυν άϊέοὶ, αἀαηη, υἱοί οὶομέ. 5. νοϊΐδῃ. 
γάϊνϑδ] ἃ: Λ' νδἸάδῃ. 
νἀϊνόο: 
νάἀϊνδατ: 
νδ78 -πιὄυθί ἢ 5, τὖ. ({. Πιἀ Πογμσ. 
Υ 8 ἃ -πῦ ὃ. 7 ΔῈ : ἐὰ [6ΥΉ. 
νδ Κ 8η (νόκ, νόκυτη, ν8 85), τυασἤθη. 
ἀπ- να κῃ, ἐὐασἤθη. 

ἐμαί - σα καπ, αι οπιυασίθη, ἰυασῆθη. 
γδκ͵δη, τὐδοζθη. 
Ὁ5- Δ 78, ηι. 4., θγιυδοξθη, ατὐγιυδοζοη. 
8.8.-υδκηδη, ογιυθοξέ υυϑτ θη, θγιυασἤθη. 

νδῃίνὸ, τὐ. Λ. Ῥγαοθέ, Ῥγαοσῆθ. 
νόκάϊη5, εὐ. (ἡ. Ἡγασῆθη, ϑομίαξίο σκοϊέ. 
γκυβ., λίδμον 2 

γνδ Κ͵δη: 
γᾶ Κη δη: 
νδ] δη (νάϊνα 14), τυαϊέφη : σᾶτάα γ. 

μαιιϑἤαϊζέοη ; οἴ. δεσηϊίσθη. 
ρματαδ- δ] ἀδηάβ, οὐδοῦ ἀα8 Παι ιυαΐ- 

ἐθηα, αι ΠΟΥΥ. 
811-υδ᾽άδπάβ, ἐὐδον «Α1168 ιυαϊέοηα, Α11- 

πιζολίϊσοΥ. 
ξ5-νδ]άδη, τι. 7)., Οδιυαῖέ ἐλδόη, δοἤοΥΥ- 

εδθη. 
νδ]ἀσίηϊ, ΛΑ Δ. αδιυαϊέ, Μαοΐέ, ΠδνΥ- 

μα]. 

ἐὐρὶ: : ̓ εϑβςι Λ' α. νυ. να]άδῃ. 

γνδ]θίη 5: Λ' νδ]78η. 
γδ}ΐ5, αμδογιυὰ μέ. 5, ἃ. 7. 

γνΔ]}8π, τυὔλίθη, υογσὶεῆθη. 5. νυ] δη. 
88-γ]]8η, ατϑδ(ογ)ιυὰλίοη. ρδυδ] 5, 

ατϑογιυ έ. 
ξανδ]οίηβ, ἐν. ({. Ῥγαδὶ, Αιδιυαλί. 

γ 115, ατιϑογιυά ἶέ, Κἂν ἀο]ιέ δογιηάθνι. 
58.- δ] 1({}}5, ατϑογιυά ῖ. 

γΥδ]ύοὶπδ5: (' α. αὶ 

Ῥοὶ. ἔγιίῃα, 

ἱ ,, τάϊδῃ. 

᾿  νᾶκδη. 

-- ναχάϑ. 

νδ] 7 8πη, ευὰϊζθη, Ποἢ ιυὰϊσθη, οἰπαγῖη- 
σεΉ. 
Ὁ5- Δ] 0781, ηι. 4., ὠὐμηυιυὰ ἰχθηι, εὐρὶ  ἐγ ΖΘ. 
ὈβΥΔΙ ΘΙ η5, τὖ. (ἡ. {ὐηνιυαϊ ιν, ἴδωη- 

Μων:. 
νδῖπρ͵)Ίδη: ἤη ὲ 
π5- Δ] ρἼδη, ηι. .4., ἤέγ, εὐναὶ ΠΟΥ τυὰϊθη, 

μΐη εὐιὰ μϑὲ ἐγοίϑοη. γί. να! Ἴδη. 
γδ]Ὲ 5. πηι. ((. δέοοϊ, ΟοΥίο, Πμέῆθ. ΚΓ. 

γδηᾶα. 
γα]νὶΓὃπ, Ποΐ ιυχΐφοη (Με. 9, 20). 
γνδνίδπ, υυϑΐζοη. 45. ν᾽] νδη. 
δἴ-να]ν]απ, γζογειυυὰίφοη, αδιυὰϊ θη. 

αὖ-ν Δ ]ν] 8, λἱησωιυαίζοη, ἀαγαι υυὰϊ θη. 
ἔαύτ- ]νΊαπ, ἀαυογιυαζ ον), ἀμ οἷν ἸΟΥ- 

τυ ίσοη, υεν [οι ἰϊο (5 θΉ. 
γϑ]ν ὑπ, (οἢ τυὰίζθη . νϑΊνηδῃ 

γα δ, ηι. ({. Βαμοῖ, 1,616. 
ν ἃ τὰ τὴ (5), ({. 1 δοίθη. Τότ υἱπιηδτι. 
γΔΙΏΙΏ5, δοηεοϊέ, μηνί. 

ὉΠ- ΔΤΊΠη5, Πδοϊοηΐος, εὐὐέα οἰ αέ. 
ὈΠΥΔΙΗΠΊΘΙ, τὖ. ἕὖὺ. Εἰδοκοηῖο σβοϊέ, 

{πιδοπεοολιποῖέ. 
σ-ὙΔΥΊΠη5, {{77817., σ Θηϊθῖν. 

ΔΗ ἃ - Δ] Π78, 

νιοὶ: 
γ διῃτη ͵ Δη: 
γ ΔΙῚ 5: 
γ8Πη: (᾿ γ8ῃ8. 
τη άϊπ8, τ. . Μαηροῖ. 5. νδῃ5. 
νδπάρθὶπϑδβ: (( νἱπάδη. 
5 -γϑη αϊ: Λ' νἱπάδῃ. 

γϑπηάα]ϑδη, τὐϑηάθη. ,8. νἱηάδῃ. 
νδηάαᾳπ 5, ηι. ἰωίῆο. γί. ν]ὰϑ. 
νδηϊηδί[αϑβ, ηἰι. (1. Μαηροῖ. ,8. νδῃ8. 
γ 8 ΠῺῈ: {. υἱπηΔ}. 
γ8η5, πιαησεῖπα, πιαησοίπμαζέ, ζοποηπα : 

ΒάνὸΥ ἐἰρ]απ5 ἀϊπδιηπια γᾶπάϊ, υἱογζὶρ 
τὐθηϊοΥ Θἴη8 ; 8} υἱ 8 πη, ηι. (΄.., 76}- 

ἰδθη, Μαησοὶ μαδϑη; ναπᾶπδ ραὐδύϊδη, 
νον οὶ είη. 

ἀϊηῖβ ἐπὰ5 σδη Τ[{, οἦη8 ηιαηισοῖέ αἶγ. 
γϑηϊη 5, ηι. ({. ἤαηρεοῖ. 
νδηάϊηβ, ιὐ. ({. Μαηρεί. 
νδτιάδ: (᾿ νᾶτάβ. 
γδιάθιβ: ( ναγάδῃ. 
νδιὰ]δ: ̓ νδγᾶβ. 
νατά͵δη: (( νᾶγάς τ. γαίγίῃδῃ. 
γα: [α. 7. 
ναιὰβ, ἢ. Ἀκιγέίου, νὰ ῖοΥ. 

ἀαύτα-νατάς, 7 πογιυανγί, ᾿7ογίηθΥ. 
ἀδυγα-ναγάδ, ει. -ὖ, τὖ. ΡγογέηοΥηηι. 

γατά͵α, ηι. ἕν. Ἡιο ίοΥ. 
ἔγα -σ δῖ ἀ δῃ, τι. Α4.., υογαογϑδϑη, θη έ- 

Μοῖϊοη. Πϊολθν 5. δ. ναἰτίμδη. 

[ἐαἀοϊη. 
ϑομαπαάποοῖ αππαηρθη, 

ἽΣ αἱ Ὁ- 



ναοὶ --- γαύγκ Ἴδη. 

ἔγαυαυ θη, τύ. (ἡ. Ῥεγαονδθη. 
γψαῖϑὶ, ιν. “ἔμεῬΟΡο. Ῥδλν, 1102... 5. ὝΔΤΒ. 
ναι οῖῃδ: 
γαυρὶύδᾶ: | ϑαν ς 
γνδύρίδη: 
γΥΔΥΡ 5, ἤν. ({. Οὐο]ιἐοίογ, «Διο οἤἶο  - 

Μεηοῦ, Μεϊπα, Τγουΐον. 
Ιάπσημα - νγρβ, εὁγ πιδαηπξδαγε. 
γρῃὰ, τύ. ((. Ῥογααηινηνηῖ[8. 
ὙΔΙΡΊΔΗ : ἐν [7 ἢ. 
θα- γρΊδη, η»). «{., υϑγααγηηιθη, δον α- 
σαν γροίηξ, τὺ. (7. Ῥογἀαγηηιηῖ (8. 

γνδυΐδπ, ιὐὑθῆγθη. 5. γᾶγξ. 
ΥἈΥΤ] δηπ: Δ} 
Υ Δ ΥΤΠ 5, ἸυαΥΏλ. 
Υ ΔΙΊ], ἢι. 4... τυαγηλθη. [Ἰκ, οι. 

ΥΔΥΡ, τυαγῇ. 5. ναίγρδῃ. 
ΥΔΥΒ, δεμιέμαμι, τϊλοϊιέθγη,. Υἱΐδη. 
γαγϑὶ, τὐ. (ὐ. «Βεϊιι αμπιζεὶέ, ΥθΥ (ο ω- 

σοηβοὶί, 101, ἩοΠΥ. 

Δ 1781, τι. 7). τι. .«(ἅ., εὐϑῆγθη, αδιυθ ἢν, 
λϊμάογη, πϊοϊέ ἰα [βΘΉι. 

γαυύῃ, ταγὰ. 3. ναϊγίῃδῃ. 
γᾶ 5. τῦαῦ. .5. Υἱίδῃ. 

ΓΘ πε ΚΣ 
γϑϑίδη, ἀἰοϊάφη, Ποῖ, εἰσίάθη, δοβζοὶ- 

αἰθηι: ὙΔΕ1Π5 νἱαη, Κ]σί. Ἠδτηῦῃ. 
βδ-ν βίη, ἧι. 4., δἰοϊάθη,, δοβίοέάθη, 

Ποἢ Εἰοϊάθοι. 
σανδίθι η5, εὖ. {{. Βοβιολάπης, Καἰολάμηςσ. 

δηἀ-ν 5], δἐζίολάόη. Κί. ἀπ μδιηδη. 
Υδ Ὁ], τὐ. (ἡ. Κίοϊα. 
γδαίυ: ( υἱίδῃ. 
νδίοι: (. νδβ]δῃ. 
γαίῃ, Βαπᾶ. 4. ν᾽άδη. 

γϑύὸ (722. ναΐῃμδ), Λ' τυ. γωδον - ναϊὸ 
ἀτσρίκδη. 

γε: Γ ΚΟΥ: 
ναύνἀδ-Ἴ κα, σι. τ. Ἡγου  [γο11. 
σαθαύτνιϊ-ναύγνα, Ομ οἠἰθο ἢ βγοσὶ ((6Υ. 
δυδα-ναύτά,, (' ((. τι. δπαδναύγαϊ, Λ' (. 

«ἀπέιυον." 
ἀηα-γαύτα͵αη, πὶ. 7)., απέιυογίθη, 6γ):- 

σόφηθη, υὐἱάογ [ρΥδοΠθΉ.. 
γοϊυν ἀ͵α, ναύταδ, “2 θυ σηῖ(. 
γαύτα)αῃ, γϑάθη : τιὉ}}- ναύγαἾδη, ἐδοῖ γ6- 

ἄφη, Γο ἢυν ἢθη. 
δ α-ναύγα)αη : ᾿'ὶ ΟΥ̓ ΠΟΥ. 
ἐγα- ναύγαϊαη: ( 1 Ο΄. 10, 88. 
ΒΙα-ναύτγαϊαπ͵, υἱόῖ ἸγοΥΐθ 

[οδιυαΐζθη. 
ναύτας, ογέθ πιασποηα : τὴ 
Ἰάα[ἀ-ναύγαξ, εὐηηέσο Του ίθ πιαοηθη. 
Ἰάα[ναύγα οὶ, εὐ. (υ. ἰο 68, τιρηυλέζε8 

Κοάφη. 

γηαοἤογι, 

ΕΧ] 

Ιἀπίἀναύτγαϊ, Λ' (Υ. τργιγυλέχο ΤΠ θα6. 
Ἰϊαρπδ-ν αὐγά5, ἐσηοΥ οἶ γϑα θη. 
π}}- ναύγα5, ἐδ ὶ νοαοπα, ψο ηνὰ [6 }- 

ἐφ, υϑνἰοιηνουνὶ [ο}". 

ΠΙα-ναύγαοἱὶ, εν. ἕν. Υὲοϊγοάθη, ϑεμιυαί:- 
μαζί κοϊέ. 

ἀνδ]α- νδύγἀθὶ, τὖ. (υ. ἐπιδγτο]ο8. 16: 

αἰϑγι. 
Δρ]ά11- ναύγαοὶ, τ0. μιν. αὐνισίοηιϊο],68, 

τ μηφιϊοϊιέϊσος [ἰθαθη. 
σα-ναύγαϊ, (' (. θα, αοργάεολι. 
δηδα-νύταϊ, (. (ἡ. «4 πέιυογί. 5. οὔθ. 
ναύγάδης, υυὐνέζοἢ, διιοι [ἰἀ δἰτοῆ. 

γ ἃ ΠῚ 8 ΠΕ: 
γα 61: 
ναῦται: 
ΔΤ ΘΗ: 
Υ δ 5: 
ναύτη δ, ευἱγ[έ6. ὶ 
γνεούϊτῃύδάαπιη, τὐὐγἰέθη. 

γδύτῃη 5, σοι. 
στ Υ τ: ΠΕ: Θογπαγέ, 

('διυΐγυα. 5. ναύτη. 
νδύάτκ᾽ δη (ναύτῃξα, γνδύτγηὐδάμπι, 

ναύτῃ 5), τυΐγάοη, (οἢ εὐϊγα απι σείσθη, 
δοιυΐϊγᾷοη,, πιαοθθη. ον γαῖτκ. Καί. 
ἰδύ͵δη. 

ϑα-ναύτγκ)αη, ηι. Α4., υυὐγίόη, ἡνασἢθη, 
δογολίον, Ὁ διυΐγ ον, ογιυϊγΐθη, σοιυΐι- 
πϑηυ: τὰτι σαν δύ Ἴδη [15, ἑατιγθη,, [έδι)- 
26; δΌΔΚΟΠΙ Δ η Βᾶγ., ἰασθύην ἡτα- 
σμθη. 

ἔαϊτ-ναύτγκἼδη, τι. .«4., οΥιυϊγ ΕΘ. 

ἐγα- νδύγ κῃ, νδγιυϊγίσθη, {ἀπ ἀϊσθη. 
ἐαύγα- αν ύνκΊαπ, νονἤθν Γἰἀηϊρ θΉ. 

πϑ-νδύτγκἼαη, εὐὐγάθη.. τὐΐγ τ αηι (οῖη (Ε. 
θ, 13): ἰηπϑι αν δύτκἼαπ. 

σα-ναύτκί, Λ' (. ΤΡρον;, Οαοἠοδα γέ, 66- 
τυ : ἀὰ σαναύτγκ)α πα ῦδη, σοιυΐη- 
ἩΘΉ. 

ἐδ πα- σαναύνκι, (' Λε, Οἰαἀσοιυΐηη. 
γδύνηύβ, σοιυϊγέ: 

Βδπάπ-ναύῃγίς., τέ Παπαθαγϑοῖέ: 
τπη-Ππαηδαναύτηϊβ, ηπΐοθέ τέ Πάαηαθη 

δογοὶέεί. 
αϑ- νδύγ 5, σευ 66} : τιϑν αὐγύϑηδ, ἀὔτη- 

ἦ8η, γϑολέγον ἐϊθηι. 
ἔγα- ναύτης, νϑγιυΐγκέ, διωναϊο, μώνά- 

μαι. 
ναύτηὐβ, τὐ. ({.: τη 
ἀδ- να ΐ5, α'υδολμέϊγ οϊέ. ᾿ 
ἐγτα- να ύγῃΐ5, δώμαθ. 

ναύτγ᾽ ν, ΚΛ Δ. Ἡνεγῖ, Τηαΐ, Τγλβανι- 
ζοῖέ: ναύτον ναύγκγαη. Ῥί. ὑάπϊ τι. 
ἀδάξ. 

5. ναύτγά. 

᾿ ναύτγκἼδῃ. 
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ναύγ[να., πὶ. υ. ΑΥδοϊέθγ. 
8116-ναύτγ[ν8, αἰϊιυϊγκοηπά. 
σα-ναύγ[ὑνᾶ, ηι. ἕυ. Μπϊτέαν δοτέον. 

γδύτγ[ὑν]8. τι. Κυυ. «4Υδοϊέον, Πιαπαηιαηη : 
δἰστυῃῦβ ναύγ[ὑν]ἃ. 

γαύγ[νξ, αὐδοίἐ(αηι. 
πη-ναύν[ὑγὸ, τ. ἕὐ. ζηιἐμα ἐῖσο, Τανιΐο. 

ναύγ[νοἱ, εὐ. (υ. Ἰονυϊο μένης, Βοιυτ - 
ἀλη. 

νύν ὑνοῖρϑ., τὐὐγιμαηι. ναύτγ[ὑγοὶρ σἃ- 
ἐάυ͵απ,, ἩγΑ αηικθὶέ σοθθη. 

ναύτγ[ὑν͵δη 7 
Υδύττ 5, ηι. ({. Ἡγμγηι, Θομίαηρο. 

παρα: 
ὙΠῈΡ π τὴ: 
ναεαύτ[{γ: 

γαύτΓἐγνγδ: 

5' 

ἱ " ναύγρδηῃ. 

γα ΠΕ ΟΥ̓: 
γαύτΓν 6 16 8: 
να τ ὺν7 8: 
να νο: 
γδύτεῃ δη 5, φοιυογ θη. ; 
γδύτγυμα τ, ἐκοὶ τὐναάθη. ν 
γαύτ ι 5 (Π:. ναὐτίοἰβ), εὐ. ((. ἩγωνΖεῖ. 

σα-ναὔγίβ, σοιυιγοῖέ. 
γνϑάδ: 
Φ τἰ: 1 υἱάδῃ. 

Υὃρ 5, ἡ". ({. Ἰζοσθ, Εἶωέ. 
Υὄρατι:  νἱρϑῃ. 
γΥϑῈ 5: (' γυϑίῃϑ. 
γοίθ δ (γάϊϊ, νἱθαπη, Υἱθ8η5), τὐδϑθη, 

ευὐἱπάθη. (5. υϑίρϑῃ. 
γάϊ᾽]δη, ιυΐπάθη. 
Ὀϊ- νάϊ ᾽δη, ηι. «4... εὐηιιυδδθη, ει ῦ θη, 

μηιδίπαφη, εηιμίοτάθη. (5. υἱπάδῃ. 
γϑίρδπ μον οἷ ἢ ἃ πὶ (νάϊ, νἱραπι, νἱ- 

5815), γεοπέονν, καηιργεη, {γδ,ἐθη - 
ἄὰ ἀϊαζατη Υ., ναύγάδτῃ Υ. 

διηᾶ-νοῖραπ, απζαηιργονν υὐἱάον Θέιυαβ. 
υὐἱάον [γϑλέθγι, γοϊηαἰο}, [εΐγι. 

δηα- νη, θη σεσοηζαηιργοι, υὐἱάον- 
εοϊέοη. 

ΥΔΙ"]ὸ . αὐ. (ιυυ. ἰογοολέ, Καριρή. 
Υἱρϑη5, ἡ). ({. ΟἸὁγοομέ, Κυΐορ (1.. 10,4) 11 
γοΙμ ἃ: Λ Υθ 15. 
γοῖμ Ὁ 8, λοϊϊσ. 5. νϑίῃβ, 
γοΙμδπ: Λ γϑίρϑη. 
γψοίμ δπ, τὐδέμοη, ποὶϊψοη. 5. γ 615. 
γοϊμιύμαδ, ὧν. ({.- Ἠοϊρκοὶί. (8. νϑ 8. 
γοίμ π 8η, σομεϊοε ἐυυογάθη. 5. ἃ. 7. 
γοΐἢ 5, ᾿οέϊα. ΥΓσί. Ἰνάλ]5, [νη 5. 
Ὁ5- 6 1 ῃ5, ὠη]οῖϊζσ, ὠηρφοιυοὶ ἢ. 
γϑῖμαρα, Ποϊϊὲρ. 
γοῖμα, τὐ. μὺυ. Ργὶοίον ({. σα α]4) : δύμα- 

τηϊίτα, γϑμα, λοθοΥ ΥΊΟ[6γ. 

,. γαύγκ)δμ. 

5. νἱρϑῃ. 

γδύγπι5 ---- γοϊΐϑῃ. 

ΘΙ Π81, η1. 4... εὐοΐμόη, Ποϊϊσ θη. 
58-Ὑ 61 8η, ηι. .4., Ποϊϊσ τι. 
γ μηδ, σεποϊϊσέ ἐυογάφη, [ἰσἢ υυθῖξθηι, 

Ἡγοῖλιθ θηιρ αη θη. 
ΘΙ ΥΠ 8, εὐ. (ἡ. Ἡγεῖμο, Ποϊϊσμοὶέ, Τδὶ- 

ἐσεῖς. 
ΥΘΙΒ5, Λ Λ. Τϊοοζοη, παπᾶ βααέ. οί. 
γοΐπ, ( 7. Ἡρδῦη. 

νοίπδ- θα 1, Λ' (ἡ. Ἡδίηϑοογ. 
γοἰπδ- σαγάβ, ηὶ. ({. γγροιασαγέθη, Ἡγοῖν- 

δογ. 
γρὶπδ-ἰάϊπβ., τι. {{. 

ἔγαύδε. 
γοίηδ-ύγα, ᾿' (ἡ. Ἡγεΐη Ποοῖ. 
γνοίη - ἀσακ Πα, τι. ἴιυ. Ἡγεϊηένίη ον. 
γϑίη- δ 5, ηι. ({. Το (7 οΥ. 

γΥοϊπηᾶ- 8 [1]: 
γοϊηϑ- τάδ: 
γοΐπδ-ἰάϊπ5: Ἂ 

Ῥγεϊηζιυοῖσ, Ῥγοῖη- 

: Σ 5. γοίῃ. 
γ1Ὶπ δ᾽- τὺ: Ξ 

γοϊπ-ἀγαρκ͵]δ: 
ΥΘΟΙ - 85: 

γΥοῖρϑπη (Ῥάϊρ, νἱραμῃ, Υἱρ8πη5), τι. Α4.., 
“ηνδίγιαθη,, εὐ} ΕΥ̓ ἄγου. 

γάϊρ5, τι. ({. Βίηιαο, ΚυαΉΖ. 

ἕαύτ-νάϊρ᾽ϑη, ηι. 4., νογδίπαθη, : ταυητἢ. 
Κί. ταὰ!. 

υἱρ)ὰ (πρρΊδ), ιν. [(. Βίπαο, Κγαη. 
γοῖ5, υὐἷγ. 5. νἱῦ (υυὖν δοὶ 6). 
Υ Θ᾽ 5᾽, υὐδὲ{6. ἄν 5. γοϊΐδῃ. 
γοΙΓοι: 
γοΐβ͵᾽ 8 π:}) .5. γοϊΐδῃ. 
γοϊ[ίδὃπ: 
γοϊύ: ὶ 

νοΐ ͵δη:} 45. γοϊύδῃ. 
ΘΎ Ὁ | 

γοϊύδη (νάϊ, υἱΐατῃ, Υἱ8.5), (ο θην. 
γάϊι, (ἐοἢ, (αι). 16} εὐοὲ 8. 

γάϊϊοϊ, α΄οἐέ ευοῖ5, οὗ, υἱοϊἰολοϊυέ, θέιυα. 
ἴη-γοϊύαη, τι. «(., απ (οίθη, αι [ονατιθη, 

νον θη, απδϑέθη. 
{γτα-Ὑοἰΐδῃ, ἢ. «Α., γαἀοϊιθη : ἔνα ἰδ 5, 

αον ΠΟΥ. 
ἔγα-υ οἷύ, (' (. Παοδδ. 
ἰ4-γοῖῦ, ΔΛ Δ. Τηο]νι, ϑοπηλαοῆ,, 

ΘΟ 7. 
Ἰαάγοι δ η, ἐριρ καμρί, οπμηρζθο. 

[αἱτ-νοὶῦ, (᾿ ((.: 
ἔαϊτ- οἰ τ] 81, διδεμόν, Γράποη, πϑισίογῖρ 

(ἤθη, δοίγαοϊέθη (η. 6.), σαξίϑη, 
Γογιυυϊές ἐγοῖθοη. 

ἔαίτ- Ύ 61}, Δ (ἡ. ϑοπαι τοὶ, 
ρἰαί:. 

γοϊ- νὸς (772. νεἰυνὸ 45), η. (. Ζϑωσθ. 
φαϊαρα-γοἰυγὸ 45, γα ο ον Ζθισο. 

ϑοπαι- 



γοϊίδη --- νἱἀδγυὸ. 

γεν ἀθὶ,, τυ. Ζεισηὶ(. 
γεὶυνοαϊ, ΑΛ Δ. Ζεισηῖ(. 
γεἰύνὸ 416 νδύγάδ : Λ' ναύγά. 
γοιυνὸ αἰἐΠ8, τῦ. (. Ζεοιισηῖ : Υ. ὨδΡδη. 
γοὶυνδαϊαῃ, σασθη, δοσθιφθη: ρα]ϊαρ; 

Υ. » γαϊμον, Ζεοιισηῖί αὐἰοσοη. 
τ Ὁ- ν οἰ ὑνὸ ἀ] 8, τηνι, .1)., ηυΐέ Ζοηιαη θη 

ΖΘιιφ ΘΉ. 
γοὶύνὸ ἀθίπβ, εὖ. (ἡ. Ζειρόη, Ζοιρηί 8. 

οἶδ᾽, τὐεΐγε, ζἶτιρ. 

ὉΠ-ΥΘἾβ, εὐγτυϊ βοηεἶ, ἐλιά ῖρ, εὐγιιυδὶϑ . 
Υἱίδη, πἰοέ ποηηθη. 

ἕαύτν-νοἶβ, ὀοαο]ιϊσ. 
απ-ἰαύγν οἰβ, οὐ δοιααολέ, ἐὐυον (ἀ ἐσίϊοἢ. 

Ὠἰπάδυ-νοἷβ, λἰηίουζ ρ, νον (εἰ. 
ὉΠ-ἰ πάν 6ἷ5, πυεΥ  ἐοἰἐέ. 

Βἰπάδυν οἰ [δὶ, εὐ. (ἡ. ΗϊαξοΥ 
[Ὁ}18- ν 65, νοἰκοτπηιθη απὸ ἩοὶβΠοὶέ. 5, 

“πέθη, [}18.- ΥἸ 8. 
ἔᾺ]1 αν οἰ β] 8, τι. «44... ἐλ οΥ Ζϑιισθη. 

σ8.- [Ό}1δν οἰβ᾽δη, τι. Α4., φζοιφθη, ξιωρπά- 
δαν ηιαοἢθη. 

γα ἢ, απ ἤθη : ἴη 
ϑα-νο ὐη, ἠὲ. Θ΄., (οἤδη, παςῖ Φηιαν, 

απ [εἤιθηι, [οἰ [οἢέ πθἤηιθη, ατι8- 
ψιολπόι, δοίμοῆθη. Τί. τ]ὰ 5)8. 

υἱΐαπι, τὐῦγ' ὐὐ βοη, {({.. νάϊθ οὐΦΉ). 
Υἱΐδη (ν1{6148, ηι. 9... αὐ θέιυα8 (δἤθηι, 

δοοδασμέοη, δοαςπέοη, δειυαςἠθη. 

αὐ-νἱξάϊη5, τὖ. “(. Ἡα ΠΥ  ]ηηιν, σ6- 
παῖ Βεοοδαοπέμηρ. 

Υἱΐδῃῃ (νάϊ, νἱΐαμη, υἱΐδ5)., υὐὐ (δέῃ, 67- 
κόπηθη, θγγαδγθν : τὶ Υἱῦδπι, πῖοδέ 
τυϊ βθνι. 

πη-Υἱξδηά5, ητοϊέ υὐἱμβοηά, ὠπιυϊ θη, 
ατι8 ἴπυιυὶ [βογοῖέ : νἱίδῃ. 

τα ϊἢ- υἰΐαη, ἤΠιέιυ (εν (οἴη, δοιυι (ξέ (οἴη. 
Υἱἐβ, -ἃ, υυἱ(βοηα, υεγ παρ. 
ἀη-Υἱΐβ, -ἃ, εὐπτυϊβοπαί, μηυϑν [εἰ ας, 

ἐμὸνο  ί. 
Ὁπ-ΎΠ1., Δ Δ. πιυϊοηποὶς, ὕηυον- 
“απ, 1Ππονπεῖέ. 

[118-Υἱῖβ, -ἃ, σνοἰϊκοηνηιόη απὸ Ἡι θΉι. 
5. οὔδη, ἴᾺ}18-ν 615. 

Υἱξα θη, (' ((, Κοπηίηϊ (5. 
υἱοῦ ((΄. νἱεὐ 415), Λ' ((. α'ογείς, (ὁδοί. 
ἀτδύμεϊ- νι, Κυτοσϑαϊθη 0. 
υἱεὐ ἀ8- α[οἷ5, Ο εἰφὀοιυα ΠΥ. 
υἱἱὸ ἀδ-]άϊ Ἀγοῖὶβ, τι. (ἵ(. Οδ θέσι γον, 

Θολγὶ  σοίοηῃγίον. 
υἱὐδἀ8-]άμ5, σε(οέφίοβ -Ξ υἱἐδἷβ Ἰάπ8. 
υἱἱδἀοἰρὸ, σθι οί Ζίϊοι. 

ΥἹ[β᾽, εὐἱ βϑηα ἐ 
ταὶ ἢ-ὙἹΓ6ἱ, τὐ. μὺ. Μλέυυΐβοη, Οιυΐ- 

“κ᾿, Βοιυιι εἐ(θΐη. 

ΥἱἹ[5᾽, σοιυΐ(. 
ὉΠ- 5, τιγοιυΐ(. 

ἐδύθυ ἐῃρὶ ἐ Λ νοϊέδα. 

γοϊύνοάα οὶ: 
γοϊύνὸ ἀθὶη85: 
γοινανδαι: 
γοϊυνδάϊύδδ: 
γνοϊύνὸο ἀ͵] δΔῃ: 
8 -Υὸπηδ, λοβηιμηρϑθυοί!. 8. νὸμῃβ. 

ὰἢ -Υπῖρροῶ, ὠρηυεγλοῦέί. 8. δ η5. 
γνδπ͵δ; λοῇόημ. 8. ἀ. 7. 
νη 5, τὺ. ((. Ποζηιην, ΕΥὐιυαγέμησ, 66- 

σοι απα ἀοΥ Ποβηης. 
ἀϑ-νδηδ,, ἢἰ. ποβγιμμηρσευοί,, υοἷΐ ᾿γιυαν- 

ἔμ : ΒΥ δ, γίνῃ Δ. 
νδηΐδη, ἠοξόη, ογιυαγέεη, ιυαγέθη. 
σδ-ν πη, ευὰϊηθη, Πποβίθηι, ἡιδίγονι. 

ἑαύνα-νὸπ͵δη (ἴηι. .1).}, νου πον μοβη. 
πη-Υδηϊρρὸ, τὐπυϑδγποῦέ, τεἰπογιυαγίσέ, 

γρίἰοισἰϊοῆ. 
γΥὸρηϑ, ( ((. ΜΖ. γγαξίθη. 
γὸτὸκδα, τ. ἔν. Εἰϊσθημαάηιθ (σοί. 

Καϊοπα.). ἣν 
ν ΥΘΙππ:) 5:7. 
Υὸτ,δη, ἐγαφθη (υοη Υὐτὶβ, γδγοὶβ, (αη7ί, 

γαῖ οὐἰγασεηα 1): ἐπ 
ὉΠ-Υ ὀυ]πι., ηι. Α4., ηἱοϊμέ οΥγασθη, τη- 

ευἱίζὲρ [εῖη. 
ΠΥ ὀγθηΒ., τὖ. ({. Τηνιυϊζηρ (οῖη, ἴδι- 

ιυὐίϊθ, ΖοΥΉι. 
ἐμΖ-Υ νη, σιυεὶ οῖη, πανία δι [εΐη. 

Υσί. ὑνφ ἢ]. 
γΥὸῇοὶ: ( νἱίδμῃ (ω. γϑιύδῃ). 

Α Φ. Ἷγ Ξ - 

πη ἕ 5. υἱίδῃ. 
υΥδςπαπ, τυὐαγ θη. 

γα 5: 
᾿ς ΤΑΙ͂Σ 4 γυϑίθδῃ. 

γΥἱάδη (ναί, νϑάμστῃ, υἱάδη5), δίηοη. 
γί. Ὀἱπάδη. ἢ 

σϑ-νιάδη, ηι. 4., υογδὶπάθη. 
ἰπ- 148, ηι. .«4.., υϑγἰθιιρηθη, ἐἰ δον ίγ δέθη. 

τδαϊ, (' (ἡ. ἡγε, Ῥγαπά, Παπάρσοία. 
γα) -Ὀὐκὸ5, εὐ. (υ. Ῥγαπαῤγῖοή. 
σα-ν δα], σοίοδοη, υϑν ΠρΥθο ἤθη, ὑεγ- 

ἰοδθη, υϑγρζώπα θη. 
γὸ δ, τὺ. ({. - ἴῃ 
Καπα-νὸ 48, δαηάο, Κε οἱ. 

Υἱίβ, εὐ. ([.: τη 
σᾶ-ν 15, εὐ. ({. γον δίπαιηρ, Βαπά. 
αἀἰ5- 15, τὐ. Λ. «Αγ μιῆς. 
Ὁ5-Υ][5, ἰοϑοδιιπάοιι, επρφεδιριάφη, οἰἐοἶ ; 

ΒΥ 5 ἀϑηϊίδῃ. 
Ὁ5-1ΓΠ, ΛΑ (ἡ. Εἰ(οἰλοῖέ. 

Υἱαῦνγὸ: ' Υυἱάυγὸ, 

5. νοϊξδῃ τ. γνό ά5. 
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τ αν σαες 7: 
γΥἱάανὸ, -νὸ, εὐ. (υ. Τρϊέζιυο. 
υἱἀαναίτη5, Κεγιυαὶ ον (4. 11, 18). 
υἱρδη (ναρ, νδριπι, Υἱρδη5), ὀεφιυεφοη, 

ψεπὰεἰοίγι, (οΠιιἐἐογΉ. 
σα-νσδη, ὀειυόσθη, (ει ξέξοίη, γἱϊέέοίη. 
γδρδη, ηι. «44... δοιυοφοη. 
Θα- να ρ] Δ, Ὧι. 4... δειυόσόη, τη Βοιυο- 

συηρ Γοἐζοη, ΘΥΥΟσΕΉ. 
ὑη- αν Δ ΟΊ ΓΠ5, πηδϑιυόσέ, εὐ ϑιυοσίϊοῆ. 

αἰ-ναρίδη, γογέδειυεγεηι, θη 76 γι. 
ἴη-πναοἼδλη, μι. .4., ἔην Βειυόσιρ (δέφόη, 

. αμγγοσετγι, ατγιυϊορθίνι. 
τυ δ οΐδ, ηι. «Α., ἐπ βειυδρσιμς οίσεη, 

ΕΥ̓ΥΘ΄ΦΉ. 
γ105. ἢν. [{.. Ἡέσ. 
ἔγδπη- ν]ρῖβ., τὐολζογν' γον έ, ζογζιυὰ]ιυθηά. 

Κσίὶ. πίη. 
νἱσδ-ἀοἰηᾶ, -ὃ, (' Λὺ. 7) 1016]. 

Υρβ (9,1. νὸρῦβ, νὸρίτη), τι. (. Βϑιυυό- 
σεις, Τοσο. 

Υἱρδ-ἀ θῖπϑ, -ὃ, ωὖ. 2 1{{6ἷ. 

58 τι. ἀθἰηδ. 
νι ἢ πὶ πὶ 8: Ξ 
γ τ πα. Μ νεΐρδη. 

γΥἱρὶβ: ( Υἱρβ, νίρδη. 
Υἱρβ, η). (. ες. 5. νἱρϑῃ. 
ΥἱκΚὸ, εὐ. Κιυ. Ῥοολο, Το (εἶ. 
γ1]1 8, τὐοἰϊέθ. ,δ. ν᾽] (). 

ΠΤ ΡΕῊΝ . ἬΑΤΗΣ ΤΟΝ 

15... Υ]- 

ΥΔ 1618: 
γ11}18.. σι. (ιν. γκ ἶ6. 

Ιδη  Κχί. ν}]ἃ. 
Ὑ11}8.-- Δ] Π6ὶ., εὐ. “ὖυ. Ζιηοίσειηρ, ἩγΟἢ- 

«ὐοἰζοηι. 
Ὑ}]}.--τὶτ, Μσοηηπαηις (Νδαρ. {751.}. 
Ὑ11}15. (ΟἿΠοῖβ 2), εὐδ{ῖρ. [{σ. 
ΠΠΡ8- ν11}15. (- εἱβ 3), μεἱδιχιυϊρ, 7) οτυυτί- 
φ8-}}}}15 (- 615), εὐλέϊησ, οἰπηντῃῖφ: νἱ- 

ἴδῃ, Ἡ  θνι8. [οῖη, δὶ [ἐἱηιηινι. 
ΔΏ8-Ὑ1}}61, αὐ. μιυ. Βεγεὶειυϊ{ἰγχοὶέ, Β6- 

“ελποϊαφη ποῖ. 
ὙΠ] 8 (να, νἱ] δ πη), εὐοϊΐθη - Υἱ])άα, 

1εἷχν εὐτί. 
ΠΡ ὙΠ] ὰπά5, 2 οἱιυϊ ρ. 

γΔ]]Δη, τὐαϊιίοη. 8. αἰ. 
Υ11} 8}, ἐϑυοϊϊδῃ. (5. ἃ. υ. 
ΥἹ])} αυιύμ, Εἰσοηηαιιθ (Νόαρ. ἴ7ν1.). 

5. νυν] Δ. 
γν}}}. 0. ἘΠ2| 
1] ΤΡ 
ΥἹΈ οἰ 5, υὐἱϊὰ : ν. αἸδναθαρτηβ, τοῦ 

Οεἰδαινα. Κκΐ. ᾿νάλυ ιν 1{Κ8.Ψὕ 
ΥἹ]Ἱν δ ἢ (να]ν, νυ] νατη, να ]ν 85), ηι. «4., 

γαινιδθη. ΥἹναηά5, γἀπ δεν ἢ. 

γον ὙἰΪ]Δη ἢ νοὶ- 

1 ν"]δη. 

ὙἹΔΌγΔΙ115 ---- ὙΙΠΠΗ8Π. 

αἰβ- νη, ηι. 4., δοναιδθη, ρἰϑη ἀν. 
γα τ ] νη, γι. Α44.. γαμδόη; ραοζοη, Ζθν- 

γόῃ, γογίγοῖ (ΒΘΉ.. 

γἶ]να, γα δου ἢ. 
σαϊνδ, τὐ. ((. Πακιιῦ. 
γαϊν)δη, ἰυϊζοη. ᾿ 5. ἃ 
γα]νὖπ, Λα υυὰΐζοη. κα Π΄ 

ΥΣ]ν5, γανθογὶ ἢ. ,5΄.. νΊ]ν 8. 

Υ ἰ ΠῚ ΠῚ ἃ Π (Υ̓ΔΙΠΠΊ, ὙΠΠΙΠΊΌΠΙΠ, ΥᾺΠΙΠΊ8Η5): 
" νϑιηπιδ. 

Υἱη ἃ ἃ π (νᾶπᾶ, γαπάπτηῃ, γὰπἀδη5), εὐΐρη- 
ἄδη .- ἴῃ, 

σα-νἱπάδῃ : ἴῃ 
ἀα- ραν] άδῃ, [Πκ,ηι..1).. Πα υϑγιυϊοϊοζη 

ἦι ιυαϑ. 
Ὀϊ- νά δη, 2,...4., “ηνιυϊπάφη, μηιιυϊεξοίη, 

εἰηιυϊοξοίη, ἐν πηαοίη, ιυἱοεξοίη. 
ἀ5- Ὑ] 68}, ηι. 4... ιὐἱπάίΐθη, ἤδεἠέθη. 
γνϑηάδη, τὐφηαᾶίθην, φιζοῃγθη. [ἸΚ.ἄ 
σα-νδηα]δη., πὶ. Α44., τὐθπάθη., ϊγευθη-- 

ἄθη. χιγιιοξιυοηαίθη, χυγίλοϊ θη θη 
ἐαβθη, σεν οζσοδθη; δοξοἤγθη [Κ, 

οι εὐθπάθη, φωγοξιομγθη, [ἰοἢ, 
δόλου θη. 
σαν Πα 6118, τὐ. {{. δεοβοθγισ. 

αἴ-νπάαη, αδιυοπάφη. 
αὐτ-νδηα]αη, σιιυδηάίθηι. αὐν. [Ἰκ αἰέχδ, 
Ζιγίϊο 6 }.γ 6Ήι. 

δἱ-νδηά]δπ, μι. «4., υεγηιθί θη. 
1π- νδηα 78, ἢι. «4... νον οηγθη, υϑγαγο- 

λθη (6. ὅ, 1). 
Ἐ5- Δ 678}, (οἷ, τυόσ- οὐοΥ αδιυθηάθη - 

πδν. ἀα. 
π5- 84] (- 6᾽η5}, τὖ. ({. «Αδιυοηάθη, ἴγὙ6-- 

ἰοϊέοη, {πη εἠιης. 
ἴπ- υἱη45, σειυμπάθη, υεγβοηγί, υογαγοῆέ; 

μηφεν θέ. 
ταν 11 {Π8, εὐ. (ὁ {Πισογδοἠέϊσοϊξ. 

γὰπᾶβ, τὐτπεο . πάμπθ!ῃ -νὰπάδη Ὀτίρσδη, 
ατὰ Παιῖρέ υϑγιυιιάοη (ς. 22, 4). 

σα-ναπάδηῃ, ηι. «4., συογιυμάφθη (1. 20, 
22: ραν παδη). 

γαπαυΐηϊ, τὖ. ((. Ἡγωπᾶὰθ (ἤς. 8, 10). 
Κοί. Ῥδῃηϊ. 

υἱπαϊύδδ: 
νυ ὑπ 5: Ι 
Υυἱπάβ, η. ({- γρίηα. 

ΥΪπ͵ δ. τυ. [{. Ἡνοῖά6, ΤΕ ιυέίογ. 
Υἱπη : οὐ. 71. .ΘοδμιογΖ.- (5. α. ΚΕ 
υΥἱμηᾶπ (ν᾽ ηη, ΥᾺΠΠΠΠ, ΝᾺ Πη85), ἰοὲ- 

ἄθη, ΘομποΥς ἰολάθη : ντᾶκα ν., Κ͵εδγ-- 
7)οϊσιιρ ογαἀμίαάθη; Ν. ΔΡ] ὉΠ 5. τι. ἃρ- 
Ἰὸπ5, 7 γε αΐ ον ἰάθη. 

σ8-νἱπηδη, ηι. «4... ἰοϊά θη. 
υἱημδ, τῦ. {{. ϑοϊαηοΥῷ, 1ωοϊά. 

1 νἱπάδη. 



γἱπἐ ἰ Πκαυσὸ ----ὄ γγδίδαάι8. 

νἱππὸ, τὖῦ. (ιν. ϑοληλθνς, Τ,οἱα. 
γΌΠη8, τὸ, (2. ΘΟ ἤηιοΥ 2, ΤΠ οἱά. 
σαμάβ, τυ. ,8., νἱπάδῃ. 

νἱπ ἐπὶ -[Καύτο: (ὶ ἀ. ΚΑ 
γί 7 8π, ετὐογγεῖτι. 
αἰ5- νἱπ ῃ) πη, ηι. «4., ἐὐογγοΐηι, σον ΠΥ Θιίθηι, 

χογηκαϊηιθη. 
νἱμὐἱ-[καύγο, εὐ. μιν. Ἡγον [}ο]αιιζεἶ. 

νἰηύγαϑβ, ἢ. {{.- Ἡηΐον; αἰ Ψαῆγ. 
ἐγ} -υἱηύττιιβ, σιυδ γ Χαλγε αἰέ. 

σὶρὴϑ8, τ. ((. Βίηας, Κγαης. 5. σϑίρϑῃ. 
υἱ 5᾽, φοιυΐίΒ. δ. νοιΐδῃ. 
τἶὶβυ Γ᾿ Δ. Μοουθ[υἰῖ6. 
νὰν γ,θὲ:  ϑ. σ᾽. ὕ΄. 
γὶ 8 (τ85, γὸίἀπ}, γἱ [85}, ἐὐοΐηιθη,, ιυδὶ- 

ἔθη, ὀἰθίδονι, {δν: ν}]8. υἱίδῃ, μοι 
τὐολῖ δεβονάθη, υϑγφυνάφη. 

ρα-ν απ, ὀίοίδοη. 
τη ῃ- ραν απ, τι. .1)., ηὐἱέ σθηιαπα Ζιι- 

απιηιθηδίοὶδϑη. 
αἰ-νἱίδη (αὐ 1{0), ἀα (εΐνι, ἀγιιυθ[θηα, νον - 

μαπάφη {εΐη, ζἰθδότι. 
Ὀὶ- ἰδ, (ἰολ νεγ στ Ή.. 
ἔτα- δ, τι. .Ὁ., υοδγϑγαιμοῆθη, υϑῦ- 

“επιυοηάφη. 
ἑαύτα- να, νον παπιάθη, (θΐη. 
ἴπ-υἱίδη, ἄα (εΐη, πα δόυου [ἐθἤθη. 
τη - υἱίαη, δοὶ ((67θηι, συ ϑϑὴέθ {ἐ6],θΉ. 
{πδίγἢ-υἱίαῃ, δίθίδθη, νον δίθίδθοι. 
τἴδγ-υἱη, εὐδον Εξιυα8 (εἴην, ΒεγυοΥγα- 

φόη, πόλον, υογχιρίϊοθον, υογσοίοίζέ 
Μεϊη. 

νἱ5, αὐ. ((. Ἡό όη, ΪΝαΐζων. 
τἱβ, ( ((. ϑεθίϊο (468 Μ66γ65). 
γἱζῦμ, ἰοδθη: ἴῃ ἃζϑίήϑιη, αηφοπθῆηι ἰ6- 

δέῃ. 
γἱΖΗ5, τὖ. {({.. ὕη 
γΔ 118-125, τὖὉ. (ἵ. Ῥολ  οῖη., σινίθ 

ΚΟοΟΙ,, Τριίογβαΐε, δοίά, Νοιμαινγε. 
διηἀα- 25, τὖὐ. ({. [πιέογμαϊί, Νοιῃ- 

αι 7. [νἱ!δῃ. 
σ8-νἱζηοῖρβ, ἡ λίϊον,, υοἱΐ Εγοιάο: 

Βαϊνα-νδίοὶ, ιν. ({. Βοξμοῖί. 
ν 15: (᾿ νἱίδπ. 

μετ κς | . τοϊΐδῃ. 

νυνἱ 5, τ΄. ((. Ῥείη, ΙΝαΐων. 45. υἱ ἴδῃ. 
νἰύ, υυὐὖὲῦ δοῖαάθ. ,5. νρὶβ. 
νυ άϊπ5: (( γοϊΐδῃ. 
νἱ ὑπ (νι άϊ44), δοαοἤίέοη. Ἰὰταρὶ 
γἱ ἃ πὶ (τάϊ), εὐ ότι. Αὐνς εν 
υϊύπὸπ, ηι. 4., (ἤει έοίη (6. 15, 29). 
σι τ 8, ηι..4. ιὐἱάθν, σεσθηῖιδον, σόφοη. 
Ζιι(απιηιθη [οἰ φιηφθη : 1) νἱξηγα- σάρρϑῃ, 

-Εϑιιθύδῃ, 2) Υἱδηγα- τ 8. 
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νἱ γᾶ -ρᾶρρδη: 
υἱύτἃ -σ δι δῃ: 
νἱθῃγδ-νδίγ 5: 
γἰ Ὠγὰ 5, ηι. ({. γγίααον, Πιωηιη. 
γὰδὶ, Λ' Δ. ΚΝ. νοϊέϑῃ. 
γΥιὐδάδ- Γῇ! οὶ5, υὐ. Β6- 

ὐαἤν ον αο5 αἰ ο[δέζ68. 
γυἱὐδάδ-] ἀϊΓδ876 15, η]. {{. 

Οο(οίσίομνοΥ. 
νυἱτδ ἀδ-]άπ5, σο(οίςίοξ. 
γἰυδαριρόο, σοι εοέφίϊοῃ. 
νιυδύμ, (᾿ ((. Θοίοίςφ. 48. νοἰύδῃ. 
υὶἱὺβ, υἱ(εηά, νον πάϊς. 85. νοϊίϑῃ. 
γἰύατπι, εὐὖν εὐὐ θη. (5. γοϊΐδῃ. 
ΝΖ, ΣΙ τ: 
«ται οί κε 5. νἱίδῃ. 
Υ1]ΖῈ}8: 

3. ἀ. νυ. 

5. ἃ. 1. 
Υἱυ τ. 

γν1Ζ Ὁ τι: 
γν]άϊυ: 5. ἀ. 7. νἹοϊίδῃ. 
νυ] ἀϊέδη: [΄. Γαἴμνϑη, [Καν͵ϑῃ. 
γ]ϑὶ ὑ ἃ πα (ν]άϊὑ, ν]ϊαπα, νυ] 1.85}, διίτοθη. 
ν]άϊτδη, ἑράδθηι, ἐὐριῆϑν (Ομ τθηι.. 
Ὑ]οὶΖῃ5 (ατι8 ν] οἰ ὑ[Π5} ἔν. 
δη 48-ν]ο᾽Ζη(5), {({. «πεἰλές, «Απσο[ίοδιί. 

Ῥσὶ. δι4-1ὰ 4}, ἀπα-νίγὶ. 
Υ]ῦβ, τι. ((. Ανυεζέ2, Απισοίομέ; Αη φἤθη, 

ΘοΠαΐίε. 
γ] φ͵ϑη, τι. .«4.., ὑγι8 Ο΄ὁγοπέ Γοπίασθη, οἴηθ 

Βειιῖο οΠιζασθη. 
ν [8125 5: 
υἹἰύ 5: 5. ν]οἰίδῃ. 
γΥ]1 2788: 
νγὸ 45, υυἱέμοπά, ἐοϊΐ, δο 6 8θη: ν. υἱΐδι. 
γὸ ἀ5 ἴῃ νοϊύναβ: (' υϑ 8. 
γῆ 5, εὐμοἢ8. 8. νϑῃβ]δη. 
νόὸκ: 
γϑκάϊππ:( 
γῦ κι, ηι. ,(. Ῥμοῆον. 
νῦὺπάδαη: ( νυπάβ ἡ νἱηάϑῃ. 
γὺρἦδη, γΐόη. οὶ. Ὠνόρδῃ. 
αὐ-νὸρ͵δη, τι. «(4., μου δοίγιζθη. 
αἵ-νὸρδῃ, ατογυεζόηι, απ ὁ ἢν θΐθηι. 

γὸῦ 5 (6. νδα]5), νϑάᾶς (-15, - οἱβ 7), σωΐ, 
απφϑηθἤηι, (8: ἀάστιβ νοὶ, Ἡγοδί- 
σόγοῖ. Υσί. σὺ, [ὁ]5. 

σῦάβ ἦγ νοϊυνοβ τ. ( τν. 5. αὐδ 69. 
γυτδαρρ: (. ντίρρδη. 
στάϊκνϑβ, ἀγηηι ([,. 8, 5). 
στα κ, γαἀομέθ. 8. νυικϑη. 
γτδῖκα, ιν. ({.- Ῥεγνγοίσεινησ. 
γτακ)δ8, ιὖ. {{. Ῥογγοίσεμιρ. Ἂ: 
γτϑ κΚἼ 81}, υϑγγοί θη. γΥ κ8ῃ. 
ΥΥ δ Κ5., ηι. {{. ΚΟΥ οἰφΘΥ. 
γντδύδάαπβ, πηι. ({. ἀδν' Ἧνέρ, οὶ ο. 5. 

ἀ. ἢ. 

1 νακϑῃ. 

48 " 
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ντδύδῃη: σολθη, ευὐαπαθίη. οὶ. σδρ- 
β8ῃ, οι ἐΠδΔη. 

νγδίδαπβ, ηι. ({. Ἧγε, [οῖ[6. 

νγοϊύδαη: ( νδϑ. 
νυ κοὶ, εὐ. (υ. Ῥογγοίσευνησ. (8. υυῖκϑῃ. 
γνγδκΚαπι. εὐ. γασμέοη. 45. υυῖκϑη. 
υυϊρσρδη (στδρρ, Ὑγροτπη, ὙἹΡ ΡΠ)» 

τυγίηφθη, γἵησοη, αὐ οΐθη, αγιϊοϊθη. 
σταυρὸ, εὐ. κυ. Θομίϊηρο. 

ΥΥΙΚῶπ (ττᾶκ, νγῦκαπι [στό κυτμα}, ντ]- 
Κ84η5), πὶ. 4... γάσἠοιη,, υϑν οί σθη. 

θβ8.-ὙΎ Κη, ηἰ. 4... γαἀοϊθη, ασ!ο π6ἢ- 
πιθη, (ΠΥ αθη. 

ἔγδ- συ καπ, ηι. Α4., νϑγγοίφ θη. 
γΥΔ 5, τι. ({. γεν }οἶσον. 
γ Δ Κ8 εν. νυ], υὐ. {{. Κον 7οϊσινη  ΥΥ. 

γἱπηδη, Κογγοίσι γα θη. 
γγδῖβ, υδγγοίσεν οι : ἴηι 
ντδκοὶ, εὐ. μὐ. Κϑν οἰ σι. 

γύϑκδη {ττὸκ) : ἀανοη 
στο Ἴδη, ηι. .«4., δ6 ο]ιίάϊσοη, απ ζίασθηι. 
ἔγα- συ 78, υδγ ἰθινηια θη. 
υτῦ 5, εὐ. ({. Απκίασε. 

γγδκ͵δη, ηι. 4... νεγγοίσθη. 
γνυϊ!κνδπ, δ μοι δυῖηρθη: ἔνι 
σϑ-ντ! κναη, ἤγιοἶιέ ὑγίησοη (1,. 8, 14). 
συ π 5, τῷ. 7. Ποογαθ (1. 8. 99). 

Ῥσί. μαΐτα δ, υδίῃὶ. 
γτυϊέβ, ηι. ({. δέγίοϊ, Ῥινιξέ (1,..10, 11): 

νον υτοϊζδῃ. Κσί. [{1Κ5. 
υυδῃ,δπ, απζίασθη. 
ὙΥῦ ἢ5, ιν. ({. Δπβίαρο. 
ΥΥῸαρρ ὃν τ. (ὺ. ϑδομίϊισο, δ, υυῖρρϑῃ. 

8. νυ κδη. 

γγδίοη ---- ΤΌΠΠΌΠΙ. 

γα] 8 (νάαμ], νυϊατῃ ἢ οαδγ' γ8], υόϊαπῃ 
γα] 85), σωζιυαίζίον, {ἰοάθη. 

γα} 118, αὐ. (υ. Εἰσοηηαηιθ. (5. ἃ. 7. 
γπ115, η). 2. ὙΟΪ]. 
γα] 118, τι. ἕυ. Εἰϊἰσοηηαιιθ ἀος ῬΡοΜιἐμὰ- 

ἐθγ8 (θἴηιθ5 Ἰοίξ68. 
γὰ]}]] ἃ, ὧν. ({. Ἡγοίίο, 

γα] 615, ηι.. ({. Τ᾽ ομιυαίδον. 

γαίῃ ἂρ 5, λεγγίοῃ. (5. να 8. 
ν 1} ΠΥ ΤΕ: 
γα] γ]Ζ8ἃ: 
ὙΠΙΠΡΕ: 
γαϊύμαβ, ηι. ({. ΗονΥζο κοτέ, Πὐιὔηνι. 

γα] Πδρ5, λογυίζον, υϑνπονΥ οἰ, σοθἢνε, 
τὐιἀοΥδαῦ . σ. υἱίϑῃ. 

γα] ἢγβ, υυσγέμυοίί, εὐἱο έϊρ : να] ῃγῖΖϑ, νἱ- 
ἴαπι, Ποἢ τὐνίον [οΠφτάφη {{Π|. θ, 26). 

γψΌ γ5. υυϑγέῃυοίἑοΥ : τἱνϑίμὺ σα τ β 
σνἱαπ, βοἢ πϊοϊιέ εὐγιέογ (οπολάφη, (6. 
2, Ὁ) 

γα! ῃγ5, εὐ. ((. Ἡγενεἢ, Ἡὶοϊέϊσοῖξ: τὶ 
γϑίῃὺ σα] ηγάϊ5 0, ἐξ τὐἱοδέβ εὐογίς 
(6. 2,0). Υυΐ. ναύτῃ. 

γα ]γἃ, ιυ. ({. αυδ. 8. γ]νδῃ. 
γα] απ: (( νΊ νη. 
γα δη: Ῥοηηθ οηιρἤήπαση, ζγο ἢ {δΐη, 

(οῖ Κγθιιθη: [(Ρῆϊ. 2, 20). 
ὉΠ- σα Π 865, ἐγαμεγηα, δοίγε δέ, εὐγυγευῖρ 

σαπαἀῦπ, υδγιυηθΉ. 
γαπά5, τὐμηά. 
γαπάαξηϊ, ὖ. ({. Ῥδωιαᾶθ. 
γα 8, τὖ. ((. Ποῖάφη, ΘοδηιθΥζ. 5'. υἱπ- 
ΨῸΠΠ τη: Λ Υἱμπδη. [π8ῃ. 

5. ἃ 7, ταϊμαβ. 

5. νἱπάδῃ.: 

ΑὈΚυγΖαηΡ ὍΘ 

[ἂν ἀθη [οἱρθηάθῃ Απἤῆδηρ. 

(ΘΠ Θ5Π 8116). 

ΕΥ(ΔαΘηΠ81η6). 

(διά θϑηδιηθ). 

Ο(ὐβηδιηθ). 

Βι(αἀίηδημ6). 

Ψ(ΟΙΚβη 8116). 

ΕἸ(αἰβπ8π16). 



ΑἸ ἢ 81 Ρ. 

Οὐϊοολῖβοϊιο, ἰαϊοίγ οἶνο αὐ (θην ο!θ ἩΟγεον", Ογί5-- ἐριὰ 
ΤΠϊφογημαηλοηι. 

Α. 

Αδὶ, 4“, «4ϊ]ά, Ο. (Εβάκ. 2, 28). 
ΑΡΡδ8, ἀββᾶ, Ψαέον (6. 4, θ). 
ΑΒοἰ]ὸ πὶ, ἡ ̓4βιληνή, Ο., ᾿απά οα 

(.. 8,1). 
ΑὉ1}8» ᾿Δβιά, Με {1{π1|1...5}. 
ΑἸ αὐ δ ν᾽, ̓ Αβιάϑαρ, Μ. (Δίο. 2, 20). 
ΑΥΔῈΕ ἃ Πὶ Ἀβραάμ, Μ. 
ΑοΒΔ8] 8: ΑΚ α)α 
Αάδι, δάμ, Μ. 
Αἀδυπθίκδπι, ᾿Αδωγιχάμ, Μ. (βάν. 

Ὁ. .19}. 
κα πιὸ, αδόν; ΜῈ (1 5528} 
Αἀάϊπ, 46 δέν, Μ. (Εξάτ. 2, 15). 
Αρᾶτ, γαρ, Ο., Βονσ δἱπαὶϊ (6. 4, 24). 
ΑρρΙ]α 5, ἤν. Μ. πησοῖ. 5. ἃ. Ἰυιῦ. 
Ααὐὐπ δα, «Α(ὔ)γουςος, Μ. ΟΝ Ἵ 2)» 
ΑΒδιὸπμπ, ἡαρών, Μ. ΠῚ: 
ΑἼΡ4..85 Ἔβέρ, Μ: ({.9; 
Αἰάάπδ, Ἰεδουά, Μ. (Εβάξ. 2:..30): 
ἈΚ Θ αν Ἤραί, Μ. (Νβὰ. 0, 18). 
Ἀπ Τὺ. Ἔφεσος, Ὁ. ὉἋ 15..382; 

16. 9. Ἰ 1. 4....4.Π η΄ ...9. 2. Ττι. 
17.4.8). 

ΑἰξδιΓῖα 5, ̓ Εφέσιος. 
Τὔιέον (ΟΠ 76 σιν Ἐ..) 

Αἰξξαίπ δ, ἐφφαϑά, τυογάθ σοῦῇιηοί 
(ἴο. ἢ, 834). 

κὐν εἰδελέ, ιν. (υ. Κύλοἢό. 
Αἰ]οἰδίαίν, Ἐλιέξερ, Μ. (1,. 8, 29). 
ΑΙ] οἰ κοίμ, Ἐλιακείμ, Μ. ᾳ,.9, ὮΝ 
ἘΝ ΕΤΕΙΥΝ Ἐλισάβετ, ἘΥ. ἀ. 1 

5, ἢ. 13. 34, 38. 40. 41. 57). 
ΑἸΠΠ1δ παι, λάμ, Ο., Γαπάψοπαζέ Εἰ- 

ἰμυαῖβ (Εβάτ. 2, 51). 
ΑἸΤὸ ὃ, ἔλωΐ', γιοΐη αοίέ (Λε. 1ὅ, 84). 
Αἰ οἰγῶ, Ἐμμήρ, Μ. (βάν. 2, 917). 
Αὐἰππδη: 1 δαίππδδ. 
ΑΙπὸκ, Ἐνώχ. ΝΜ, {1,..3..97}.Ψ 
Αἰπῦπ, Ἔγνως, Μ. (1. 8, 38). 

(ὕεθον- τπὰ 

Αἰδάϊδ, Ἐὐοϑδία, ΕΥ. ΕἼ 4, 2). 
Αἱρδῖνϑϑ, ᾿Ἐπαφρᾶς, Μ πΐΟι; δ πῆς 

ἀξ 12. ῬΗϊπι 399). 
Αἰρεαίτδύ οι π5, ᾿Επαφρόδιτος, 

ΜΈΤΡΙΟΣ Ὁ. 95). 
ΑἰριΓκΚδύρα, ἐπίσκοπος, πηι. (1. Βὶ- 

νε πο (4 Τπι. 8, 2. Τιι. 1, 7. Καϊοηά.). 
ἈΥΡΙΕΙ δύ 61, ἐπισχοπή, τύ. (υ. 

βιὺ οπογεαηιέ ( Τπι9...}} 
ΑἰριΓἊὉ 8 ἃ] ὃ τ. αἰριμα]ὸ, ἐπιςξολή, τὺ 

Μ. Βυῖοῦ, Ὁ. .41. αἰρι[μὰ]οη, Α. ρἱ. 
δίρ [ρα] ης (ΝΘ ἃ. 6, 17. 19). 

ΑἸ, Ἔραξος, Μ. (8.- 10:88}. 
Αἰγτιηὺ ἄδτι, ᾿Ελμωδάμ, Μ. (.8, 28). 
Αὐτὸ βεὐτα Εἰ ΤΙ Ἑρμογένης, Μ. (ἃ 

Ἴτῆν {τ 5}: 
Αἰγνἃ “5 δ11, Λ Δ. εὐαγγίλιον (1 Ὁ. 

9.959. ον ΔΕ Ί ΘΙ ἡ ΕΣ 15.459. 
ἀπ τα {16} 

Αἰναρρϑ]]ὸ, εὖ. {υ. Ἐναρροἰνιηη. 
Αἰναρρ]78π, εὐαγγ ελίζειν (6. 4, 28). 
Αἰναρσρο!α, εὐαγγελιξής, τῆς νυ. (Ε. 

4:.1.4.}..2ϑ, ται ὃ. ἘΠΚΕῚΠΙς.9. 
ΕΈΕ ΤΣ 1 ὑπ» εὐχαριςξία, αν δ ϑ (2 

0..»9,.».4}} [9. 5). 
Αἰν!αύρία, εὐλογία, τ. [ιυ. σ. 
Αἰνποίκα, Εὐνέκχη, Ὑ. (2 Ται. 4, 5). 
Αἰννᾶ,; Εὔα, 2 νει θυ 9... ᾿ΕΝ 

2: 13). : 
Αἰχδίκοίδ, Πζεχία, Μ. απὸ ΟΣ 
ΑἸ] οΐπι; Ἐσλί, ΜΓ 9; 96). 
Αὐχὸτ; Ἔσρώμ, ΔΕΊ{{Ξ9; 88). 
ΑΚαδϊ͵πα5: Λ' Αἰκαἦυβ. 
ΑΚδιῖϊα 5, «χαΐκός, Μ. (4 Ο. 10, 12). 
ΑΚ], ιν. «χαία, Ο., Σαωπάμπαζέ (2 

ΟΠ ΠΕ ΒΡ. ΑἸ 5118... 9,125. Β. ΓΑ ΧΆ]3), 
ΑΚδ8785, ἢν. “χαίος (ἃ Ο.11, 10. 16. 

10, 1δ: ΑΚαἰ] 5). 
ΑΚΥΐΦ, «κύλας, Α4υ14, Μ. (4. 6.10, 

19). 
ΑἸ ρα! Γὑτ δύῃ, ἀλάβαςξρος(,. ἴ, 87). 
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ΑἸαἰκΚβδηάταβ, «“λέξανδρος, Μ. 
{6 |8; 1 ὙΠ ὙΠππ|| ΠΣ Ὕα 4, 
4). 

ΑἸξάϊα5, ἁἀλφαῖος, Μ. (Με. 2, 14; 8, 
18:1... ὁ: 15): 

Ατηϑὶπϑἀ αὐ ,Αμιναδάβ, Μ.(.,.8, 38). 
Ατιθῃ;, ἀμήν. 
ΕΣ Ἐν Ἅμως, Μ. (9: 99} 
Απδπᾷο)ί8 5, Δνανίας, Μ. (ΝᾺ. 7, 2). 
Απ 08 δί πὶϑ,ηῖ. (υυ.ἢ ἀνάϑεμα (Β.9, 38. 
Ὁ ΤΌ, Φ.)- 

Απαδύβοίμ, “Ζναϑωώϑ, Μ. (Εδάν. 2, 28). 
Απάταϊδβ, ἀνδραίας, ᾿ἀνδρέας, Μ. 

{ΜΠ Ὸ Ἴ: 16: 99. 95.198: 1. 0: 14.1.0; 
8: 12. 28; οκ. ὙΠ, 2). 

Μαῖα; Ἄννα, Ἑε (Εν 2. 86). 
Ἄππαξ. -ἄνγας, Με (9. 55. 1:18, 

19: 324). 
Απὸ, 4νὼ͵ Ὥγω, Οὐ αν; 2... 33). 
Απὐϊδύκία, ἁἀντιοχεία, Ο. (6. 2,11. 

ϑεάτη. 9. 11). 
Αρδάϊμιηὸ, ζπολλω(ς), Μ. (1 6.1,12; 

4 Ὁ; 10:12) 
Αρδάϊιδύπε (ἀρδύψα]ας ἀν 0.619: 

ῬῊ]. 2, 25), τι. {{. ἀπόςξολος. 8. Ὑζειδ. 
ΑΥδϑΐδ, “ραβία, Πάπαθγηαηιο (6. 4, 

25). 
Ατδί δ (5), ̓ ἀρέτας, Μ. (2 Ο. 11, 832). 
Ατϑδιι, ράμ, Μ. (.. 3, 38). 
ΠῚ ἘΠ ΩΝ ἁἀριμαϑαία, Ο. (Με. 

27, 51. Μο. 1, 48). 
ΑτοἰϊΓδυκαβ; ᾿Δρίξαρχος, ΜΓ (ΟΝ 

4, 10). 
Ατίάκϑϑᾶ, ᾿Φρφαξάδ, Μ. (1. 8, 36). 
Ατκ ΑΥ ἀρσραδ, Ταίἐγ- υκὸβ ὧν. Ατοὶ[- 

ΔΥΚαΒ, ΑΥ̓ΚΙΡΡῈΞΒ. 
Αὐκαρρίὶ!α5, ηι. {{. ἀρχάγγελος. 
ΑΙ ρας: Ἄρχιππος, Μ. (6. 4, 12). 
Ατὸπιδέᾶ, πηι. (υ. 9 ἀρώματα (Μο. 16, 

1). 
Αὐϑδ[]κΚ58ίγΚϑαβ, Ατίδχουχθα, 40- 

ϑασασϑά. ἍΜ (ΝΘ. ὅ, 14). 
ΑΓδῖ, σύας “Ἐτὰ (Εξάν. 2, 41). 
Αἴοτ, ΡΜ. ({λ:.2.80); 
ΑΓρδὰᾷ, ᾿“σγάδ, Μ. (Εβᾶν. 2, 12). 
ΑΓΐῶ, “σία, 1,.. (( 6.10, 19 ὠ. αι(οῆν. 
0 1 8: 2 Τῆι 4.1.5). 

χει δ, ̓ Δξμώϑ, Μ. (Εβάν. 2, 24). 
ΑΓΓΔ4Υ͵]ὰ5. ἀσσάριον (Μυ. 10, 29). 
ΑὙΓΓΕ πὶ: “σούμ, Μ. (Εβαν. 2, 19). 
Αὐδύι, Ἀτήρ, Μ. (Εβαν. 2, 16. 41). 
Αὐμοὶπ 15. ᾿4ϑῆναι, Ο. (π 5. 1): 
ΑὐποιϊΓοίξεύ γα, Ὀνησίφορος, Μ. 

(ΣΤ Ἰς 16). 
ΑὐπιΓῖ πιά, Ὀνήσιμος, Μ. (ΟἹ. 4, 9). 

ΑἸΑ κσϑπάτιβ --- Ὠδκαρϑύ] 5. 

Αὐγὴ, ων. μνῆμα (Με. ὅν. 2-. 3.9} 
Αὐταιῖ, ΛῈ σουδάριον τ 11, 44). 
Αὐγκοὶβ, τι. {ι ξέστης (Μο. ἢ, Ἂ 8). 
Ατυπὸ, τῶν ἀζυμῶν (Μο. 14, 12). 

Β, 

Βεαῦδάᾶν, Βαβαί, Μ. (βάν. 2, 11). 
τ Ἐπ} Βαγουέ, Μ. (ἐπάν. 2 ἡ: 
Βδίαιζαίΐθα!, Βεελζεβούλ, Μ. Ομ. 

10. 30. Μο. 2 ζ 2): 
Βαΐίδη., Βελιάν, Βελιάρ, Βελιάλ, 
ΜΠ Οπ"0. 15} 

Β δίῃ (6) 1 ἃ πὶ οἰ π, Βεγιαμίν, Μ. (ΡΗ]. 
3. 5): 

Βείτδύ, 8, Δέροια, Ο. (αοέδ. Καὶ.). 
ΒΤ: Βαιϑήλ, Ο. (Εβάν. 2, 28). 
Βεαιίἐμίεαϊάαε: ( Βοιηίδοϊάδ. 
Βεαπϑάϊ, Βαγουΐ, Μ. (Εβάτ. 2, 10). 
ΒδτδΌΌ 8 (9), Βαραββᾶς, Μ. (Μέ. 27, 

410.17.. Μο. 15;7.11. Ἐ55. “1:18. .0} 
Βανδκοὶδϑ8; Βαραχίας, Μ. (Ν.6, 18). 
ΒΑΥΡ δα"; βάρβαρος (6Ι. 8, 11). 
Βδύπ δ 85, Βαρνγάβας, Μ. ({ 6.9, 6. 

6. 2, 1.9. 13. 6οἹ]. 8, 10). 
Βατιύοίπ ἀϊὰ5, Βαρτιμαῖος, Μ. (Μο. 

10, 4θ). 
Βαεαντυμπεύ]Δύπάϊα5, Δαρϑολο- 

μαῖος, Μ. (Μο.8, 18). Βανι υϊότηάϊαδ 
(6. 14} 

Β .[ὰ5, Βασσού, Μ. (ΕΞάτ. 2, 17). 
Βεαύτνὶπβ, Μ. Θοΐδο ΑΕ ΕῚ Η7} 
Βαύδπείτρϑδίβ, Βοαγεργές (Μο. 8, 
Βαύ δι8: Βοόξ, Μ. (1. ὃ; 32). 
Βδτδύμ, ᾿Βηρώϑ, Ο. (Εϑ8α:. 2, 25). 
ΠΣ Βηϑανία, Ο. (Με. 8, 22, 

41,11. 12. Ὁ. 9:59: 1. ΒΕ 19; 
12, 1): Βιμδηΐα (}ο. 11, 1). 

Β ὁ 8184} ἀ 1 πι, Βόἐμ] δ δίπι, Βηϑλεέμ, 
Ο. (ἃ: 2,.4. 5: Τι ἡ; 42. ἘΞα τ" 9. ΡῈ}. 

Βὀῤης4ἰᾶάδ, Βαιϊί[αϊάα, Βα [τά 8, 
Βηϑσαΐδά, Ο. (Μ.11, 91.:1,.9, 10; 
10. ΒΈΙΠ. 91.): 

Βὸῤπείαροὶ, δΒηϑ(σ)φαγή, Ο. (ἵἴο. 
14. 1: ἮΣ 49.299}: 

ΒΥ ΓΓα5, γι. {{.- βυσσός (1,. 16, 19). 

σ. 

ΟὨΥιΓπ5: (( Χεδαβ. 

ῃ. 

Πεαϊκαρδάϊϊς, Ζεκάπολις, Ο. (Με. 
5, 20; 7, 31). 



Πα πηόπαγοὶβ --- Ηγμδίπάϊιϑ, 

Πδίπιὀπμδυθὶβ, πηι. ((. δαιμονιζόμενος 
(Με 8. 1. 38.-88...9..32.. 1... 8}386}.Ψὄ 

ΒδΙ πα ϊδ, Δαλματέω, Ταπάμομα γέ 
(2 Τα. 4,.10). 

Ὁ ἃ πὶ ἈΠ ῊΝ 5 “Ἰαμιασχός, Ο. (2 Ο. 11, 
832). 

Παιιδκβ, Ζ“αμασχηνὸς (2 Ο. 11, 82). 
Παύτιἐ δία 5, Μ. αδἰἱρικαύραβ. (Κα- 

ἰοηα.) 
Παεανοὶά, “Ζαυ(ε)έδ᾽, Μ.: 6. αν! αϊ5 (ὦ 

Ἔσο», 8): 
Ὦ τι ἃ5, Ζημᾶς, Μ. (2 Τηι. 4, 10). 
Πί δ ἃ ὦ] 5 τ0. ἀϊδθαϊα5, διάβολος. 
θῖφθαΪϊα, τὺ. Ἰτεγἰἀτοιἀογίηη, 1, ἃ [ἐγ οΥ γα 

{{ πηι. 9.12: 
Ὁ 5 αὐ πὶ π ε {1 Ἴτη..3: 8. {2).. 18 {πη’ 

ἀϊακὸη (Αγόζς. Νόαρ. [7)»}.)}, διά- 
χογος. 

Βιάϊπιαβ, Ζέδυμος, Μ. (7. 11, 16). 
τᾶ Καὶ ἃ, ἢ. (. δραχμή (,.1ῦ, 8. 9). 

Ἑ, 

Εἰδίτοϊκὸ, Ἱεριχώ, Ο. (Εβάτ. 2, 84). 
5. Ταϊτοῖκὸ. 

Εἰκαά πὶ ὃ (), Ἰκόνιον, Ο. (2 Τηι. 8, 
11). 

Εἰταπ, Ἠράμ, Ηλάμ,Μ.(Εξάν. 2, 32). 
Βα θα δι Γ α. ἢ ᾿» 
ΕΓδοῖ85, ΕΓαἴδ5. ΕΙΓ461859,| Ἡσαΐας, 

Δ ἘΜῈ 8.41. Με: 4...},8. 1.8.4. 
4 ῖ75 9, 12:.98.: 99:44... Ἐ19. 237..29 
10, 18. 20: 15, 12). 

Ε Γαν, ᾿Ησαῦ, Μ. (ΒΕ. 9, 18). 

ας 

Ἰ 4110. «φάλεχ, Μ- (1... 3.35). 
ἘΝ5 11. «ασσούρ, Μ. ξεϑάν. 2, 88). 
Βδπαυῦϊ, Φαγουήλ, Μ. (1,. 2, 38). 
ἘδΔιεδί5., Φαρές, Μ. ([.. 8, 33}. 
Εδνδὸπ, Φαραωᾳ(), Μ. (Β. ΟΡ Ψ}Ὲ 
ΒδτοιΓάϊπ 5, ηι. ({. Φαρισαῖος. 

ΕΔ[Κ}8. ἕαίοϊα,. χειρία (1. 11, 44). 
Εδύτυυπεύῤιππ, Φουρτούγατος, Μ. 

{π -16. 1.ὕ 
Εἰ] δύπΒ, «διλητός, Μ. (2 Ται. 2, 17). 
ΠΡ 8 Φίλοι, ἢ. {1 αν 20. 

ζηιέον [0 }.ν.). 
ΕΠΙρρ 5, Φιλιππήσιος (ΡΠ]Ρ. 4, 15). 
ΕΙΠΊΡΡα5, Φέλιππος (Μαο. 8, 18; 6, 
{δεν ΤΣ θυ 1.4. Ζ:6..5. 7; 12,21. 
22:14, 8. 9. 51. ΥΙΠΙ, 4. Καϊοηα.): 
σ. ΕἸΠρρδύζαυμ (1,. 8, 1). 

ΕΥρϑίϊα, Φύγελ[λ]ος, Μ. (91 ..1;15}} 

105 

ΕἘγπΣΚΙΓΚ 5, ρηδηϊζί ον: 
ϑαύτνιηϊ ἘγΩΙΚΙΙΚα, ΖΣυροφοιγν(έχ)εσσα, 

Εν. ατ8 ϑυγορηδηῖκο (Μο. ἢ, 20). 

6. 

6 4088, Γαβαά, Ο. (Εβἀτ. 2, 25). 
αδρϑδί:, Γαβέρ, Μ. (Εβάν. 2, 20). 
Θαδτὶδὶ, Γαβριήλ, Μ. (1. 1, 19..26)}.ὄ 
αδάδετὸπαπβ, Ταδαρηγὸς, Πιοοῖνηον, 

νορ, αἀαάαγα (ἴο. οὐ 1 1 8. 301 Β.} 
αδίδίππδϑ, γέεννα, (ΜΙ. ὅ, 22.29.80. 

10, 238. Μο. 9, 48. 45. 47). 
αδίπῃηδίεδτδίιν, Γεγγησαρέτ, 566 

(1.::-5., 1): [28}. 
αδίτρ δαί Γαἴπα 5) Γεργεσηνός (Μι.8, 
αδία5, Γαΐος, Μ. (ΒΕ. 40» 29. 1. 0}; 

14). 
αΔδ]δύΐϊδ, Γαλατέα, 1,. (1 Ο.106, 1. ἃ 

1: 2. οι τη Ας 10Ὰ 
Θαϊαία5, Θδ]αὐΐα5, Γαλάτης (1 Ο. 10, 1. 

6. 8,1). 
αΔ] 11] ἀϊδ, Γαλιλαία, Τ,.. (Μέ. 27, ὅδ. 

Μο.1..9.14. 16..238..39; 8... 0521: 
9.830: 15. 41.. Ὁ. 1. δ᾽), 4.. 99; 
ει .4.Δ 4.91.4 τἶν ΒΒ. 6: ἘΣ 
11.717. 1.2.8... 3 Ὁ ΚΠ 

Οδ]οϊ]άϊα5, Γαλιλαῖος (Μύ. 26, 6θ9. Με. 
31: ΧΟ, ΜᾺ [92). 

αδύϊ!ρεύίνμδ, Γολγοθᾶ, Θὲ ΓΜ: 10; 
αδάπιδάύττϑ, Γόμοῤῥα, Ο. (:9; 29), 
αδύπηδύτ( τ) 8, Γύμοῤῥος (ἷο. 6, 11). 
αετξαύ ἐγ]εακιδύπ, γαζοφυλάκιον, 

ϑΘοπαϊφβαηοιον, αοἐέοϑμα{ίθη (4.8, 20). 

Η. 

ἘΓῚ Ὁ δ ΣῈ ς Ἕβραϊος (κι 1.1 322. 
ῬΗ]Ρ. 8, 5). 

Ηδι1οῖδ5: ( Ηδ]185. 
Ηδιτὸ ἰδ δ: (( Ἡῤτγοάϊδ. 
Η ὁ] 6ἱ, ἠλέ, ἡλί, ποιοίη Θοίέ (ΜΙ. 27, 4θ). 

Μοὶ. ΑἸϊδὸ. 
Ηὸ]οί, Ἡλεί, Μ. (1. 8, 23). 
Ηδ]οἰδ5: (' α. Καὶ [Μ. 
Η 1185, ΒοΙοίδ5, Η6]18, Η οἷς, Ἡλίας, 
ΗἩὸτν, Ἥρ, Μ. (. 8, 28). 
Ηοτὸ Δδὸκ τ. -ἶδ, Ἡρώδης, Μ. 
Ηὸτγδάϊα (Λ1ο. 6, 19), α. Ηῤτὺ αἰ Δα] πε (Λίο. 

θ, 22) ει. Ηαίτδἀϊδάϊη5 (Με. θ, 17); 
Ὁ., Ὀὶ Ηδτδἀϊαἀδίη (Ι,. ὃ, 49). 

Ηδτοἀΐαπιβ, Ἡρωδιαγὸς, Απδάησον ἀδ8 
Ἠδογοάος (Με. 8, 6; 12, 18). 

Ηγπιδαίπ ἀϊα5, Ὑμέγαιος, Μ. (1 Ται. 
4, 30): Υπιαίπάϊπ (9. πη. κ,. 1). 
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ἩγτΓὸρὸ, ιν. (υ. ὕσσωπος (2 Μ.19,6 
ΞΞ ΘΕ ΠΣ): 

1. 

Ιδϑίῖταβ (1,. 8, 41), 714οῖταβ (Μο. ὅ, 22), 
Ἴαειρος, Μ. 

1δἰτἃ 1 πιΐ ἃ 5, Ἱερεμίας, Μ. (Μέ.27,9). 
ΤδιταῦΡ 1115 0]. Ἅ. 13}. ἴῃ 781π- 

Ῥυ]άϊ (Καϊοηά.), Ἱερόπολις. 
τ πε {Π 10. θ0; 48, .9ὅ: 19,1]. 

Ταήτκὸ ΟΙς. 10). εα ΕἸαί τοι κὸ (Εβάν. 
2, 84), Ἱεριχώ, Ο 

1 Δ1τ [81 ὃ πὶ. (6. -ὃπι5., (ΝΟ. {, 2..9), 
“ερουσαλήμ, δύ. 

Ταίτ (δ) ἃ ἴα {]γ πὶ, Ἱϊεροσόλυμα, 80. 
Ταίγα [αὐ] γτηβί5, 7. -τὰ, Τίς. δέαάέ εν. οὗ 

“Ἱεροσολυμῖται. 
Ταίγα [1] γτποἰ ὃ, πὐλλϑον θάμα 9: 

Τὺ ΓΓά ππΞ; Ἰεσσάι, Μ. {{.5.9.99 ΒΕ 1. 
Τα κὸ Ὁ (-ἰ5, -ἃ), Ἰαχωβ. 
ΙᾳΚὸραβ, ([ἀΚαθὸβ, 1,..9, 54) Ἰάκωβος : 

Ο. -ἄπ5, 7). -ἄἀα τ. -ἃ, «4. -ὰ ω-. ἀὰ (1. 
ὅ, 10). 

1Ἰατνϑὰᾶ, Ἰαρέδ, Μ. (1. 8, 82). 
Γ[ἀτϑὶπι, Χαρίμ, Μ. (Εδάν. 2, 99). 
ΙαΓΓὸπ, Ἰάσων, Μ. (Β. 16, 21). 
Ιδὐτάδπηπϑ (ὐπύπδαπα ὃ δι. 4.1.9. 

20: 6. -δύξ, 7. -ἄμ, Α4. -ὰ ὠ. ἜΝ 
ἀπο ἢ: ἸἸόρδανος ει. Ἰορδάνης, ΕἸ. 

Ιἅππιά: 8, Ἰδουμαία, 1,. ΟΙο. 8..8}. 
ΤΟ 8). Ἰησοῦς: Ο. -αᾷἰδ, ... -ὰαῦ ὧ. ἃ, 

Α. -ὰΘ, Γ΄. -ἄπ τ. -ἃ. Θὲἐσίβ αδοοἰιὶν)έ 

ἐμ 15 (ἀαλιον υἱεῖ αοῖι [ἐαίε 15), Ἰαΐβ, ἴα; 
ἀτιϑ 6 (Ὀ ν οὗ θην γθιν" Ἐάν. ὁ, 36, 40). 

Ιὸδπηδπ, Ἰωγάν (Ν(Ε, 6, 18). 
Τὸ ἀδ5: (' π685. 
Ια ππδ, Ἰωάγγα, ἘΥ. (1,. 8, 8). 
[ὁμβδηῃπᾶ; ᾿Ιωαγγᾶ, Μ. (1. 8, 27), Ἰω- 

γᾶν (1.. 8, 90). 
Ιὃ ἢ δπῃ ὃ5 (υ. -ἰ5), Ἰωάγγης, Μ.: 6. 

-ὃξ τω. “ἶδ, 2. -ὃ, -ὃῃ, 4. -ὃ, -δίη, -ὃ. 

Τῦπ 5, Ἰωρά, Μ. (Ἐπάν. 2, 8). 
Τὸ τ οίπι, Ἰωρείμ, Μ. (1,. 8, 29). 
Τὸ Γὸ , Ἰωσήφ, Μ. : 6. Τὸ δ ἢ5, 70. Τό α 

Οἴο. 18, 45) «. Το (δΚ. Π, 2); 4. 
ΙὸΓὸ ἢ ΤᾺ 2.16}. 

Τὸ [ὃ (5), Ἰωσῆ, Μ.: 6. Ἰὸϊὸζ (Μύ. 27, 
56), Ιὀ[ὁχὶα (Λο. 15, 40. 47. 1,. 8,29). 

[{4κ, Ἰσαάκ, Μ.: 6. Ἰίακὶς, 0. ΤίαΚα. 
1{κανϊὸ ὃ ()5, Ἰσχαριώτης. ΨΓί. 

ΘΚανιοὐδε. 
8.8], Ἰσραήλ, Μοϊπδηαηῖα. 
Τὐτα δ] (6): ὺδ, ̓ Ισραηλίτης (Β.9, 4; 11,1. 
τ. 1 599} 

Ἡστόρό --- Καύτδζείη. 

Ιεατάϊα, Ἰτουραία, Γαπάμοπαζέ (1. 
ϑ. 

Ιυἀάϊΐε, Ἰουδαίά, 1,. (Ε. -85, Ὁ. -, 
«4. -ι οὐδ 8). 

Ταάάϊ4-Ἰαπὰ, Ιουδαία χώρα (Μο. 1, 5). 
Ταδάϊα (εν. Ἰαδάϊυ:), ᾿Ιουδαῖος : Μ2. Τα- 

ἀάϊο15, -ὃ, -π|, -ὍΠ5. 
Τα δαί ν 5 τὸ. ἡπἀαἰνικ5, Ἰουδαΐχός (ΤΊ. 

1.44. 5κ. 1; 10). 
᾿ ΤαδαϊνιΚὸ, Ἰουθαϊχῶς (α:.2, 44). 
ΤαἀαϊνκΚὸπ, Ἰουδαΐζειν (α. 2, 14). 

[πὰ ἃ 8 5 (ω. 5.485, 16445), Ἰούδα(ς), Μ.: 
ΘΟ Ταάϊπβ (1 ἀϊπ5, 1,. 3, 20), 20. -ἰπ, 4. 
-8ῃ. 

Ια Γὃ, Ἰωσῆ, Μ. (ἴα. 9, 8). 

΄. 

Φ δ οῖταδβ: (' [Δ 618. 
Ταίΐταρα]δ: ! Ιαἰταύρδα]5. 
“δ ππτὶ 8. ᾿Ιανγά, Μ. (1. ὃ, 24). 
Τὰ πο (ε Ἰαννῆς, Μ. (2 Τηι. 8, 8). 
Ταύτάδπαϑβ: (' [δὐτάδημδ. 
Φ δέ δ, τι. ἰῶτα (Μί. 8, 18). 
Φαάδάϊαϑ5: (' [πἀάϊαβ. 
υ ἀδ5: .. Τιά85. 
ΦαΓ[ὑὰ5, Ἰοῦστος, Μ. (ΟἹ. 4, 11). 

Κ. 

Κῶ041181] 8. Ογίϑη. (Αγόζζ. ὕ7ν1.). 
Καρίηδῃ;, Καϊνάν, Μ. (1. ὃ, 36. 832). 
Ἐκ ὙΠ 51.1.1. 8 0: (Εβάν. 71:.25}. 
Καΐδυπϑαπ,ι, Καφαργαούμ,Ο 
Καϊίϊάπι οὶ], Καδμιήλ, Μ. (Εβάτ. 2 

40). 
Καίάτὸοη, Κέδρών, Βαοῖ (1. 18, 1). 
Κ ἀϊ δι, Καῖσαρ. 
ΚΚἀ![ἀγὰ- 611, ΛΜ. ΚαϊμονΖίη8. 
Κ ἀϊ[Υτὶϑ., Καισαρία, Παπάοι. (Μο. 

8. 2); 
Κα͵ἃΐε, Καΐάφας, Μ. 
Ἰ αὶ πιαὐί κα ὁ δ ν Καναγίτης, 

παηιο (Με. 8, 18). 
Καρι1ὃπ, ἄα8 Παιρίμασν [οἢδθΥθΉ, 

χείρειν (1 Ο. 11. θ). 
Καγοιδύμίδτοίπι, Καριαϑιαρέμ. Ο. 

(Εβάν. 2, 25). 
Κανικδτᾶ, ιτὖ. ({. ΚοΥΟΥ. 
Κατραϑβ, Κάρπος, Μ. (2 Ται. 4, 18). 
Κα 115, 23. χαλκίον, Κεγίεἰ (Με. ἡ, 4). 
Καϊάϊεὐ[ΓΓἀϊα 5, Κολοσσαεύς, Εἰη- 

τὐοἤον ον δέααε Κοίο (ἃ ((ο]. ὕι- 
ἐθγ (0... 

Καύάτεκοϊπ, Χοραζίν,Ο. (,.10, 18). 

Μὸϊξον- 



Κοαύτρδηῃ -- Ναῦδη. 

Καύτρθδη, χορβὰν (Με. 7, 3). 
Καύτο δῃ δία] πα, Κορβανᾶν, Τενιροῖ- 

“επαίς (Μι. 27, θ). 
Κααύνιπῦοδο, Κόρινϑος, δύ. (Β. ὕη- 

ἐν ογυ .Ὁ..1.,.1..38)}. 
Κ αύτν πὐῃ (8) 15, ᾿Κορί γϑιος. 

Καν ἐπ). τυ. (υ. οδαίίο (Νόαρ. ἴ7.1.}. 
Ἐ δῖα, Κηζᾷς, Μ- ((Ὃ-.1, 12.; 9,8 

18: δὴ; 
ΚΞ δι νη, Αὐλυχέον ἴα (6. ἅν, 91). 
ἘΠ 5 Υ π π 8 εὐ ΚΕ διπ δ. πε 8, 

Κλήμης, Μ. (ΡΙΙρ. 4, ΤῈ 
ἘΝ τὴς, «Κωσάμ, Μ. (,. 8 ,1:598}» 
Κυιδκβ, Ἕλλην, ατάᾶθοιβ: ᾽Μζ. Ἰυκὸς 

(ΟἿ 828). 
Κυὸδίκαϑβ, Κρήοσχης, ἍΜ (ὦ τὰ. 4. 10): 
Κυδίϑδ, Κρήτη, Κγοία (Τιν. 1, ὅδ). 
Κυιδιὸβ, Κρῆτες, Μῶ. (ΤΊΙ. ΄, 12}. 
ΚυϊΓραπβ, Κρίσπος; ΜΝ. ([-05,.14.. 2 

ΤΠπ|54.010)}: 
Κανιύπϑ, ἢν. {{. χλισία (1,. 9,14), 116- 

φθη, Πασοῦ απ αοΥ 7 αζοί. 
Καπιθ,δπ, ζΐεσοη, [οἢ ἰοφθη: 
Δη8- Καθ] 4, (ίοἢ, πϊθαογίοσθη, ἰασϑγΉι. 
τα ἢ - δ Κυπη ͵δη., {6} ηὐϊέ δἰμαη ΟΥ̓ 
πἰεάογίερόη. 5. ἄ. υ. ἹΚυθιύα5. 

Καπιοὶ, χοῦμι, 67, αἰ (Δς. ὅ, 41). 
Ἰε Γν πουξαι ΝΜ {1.8.9}. 
ἘΠ ῊΉΥΓΡ ἤπ οἱ ππ5, Οοπίξεαπίίηπβ (Καϊ.). 
Καὶ ναζτύυ 8ς Κούαρτος, Μ. {{- 10:.29}: 
Κυτϑὶπ(ά)᾽α 5, Δυρήγιος, Θαϊπηαβ, 

Μ. (.. 9.3) [Οἱο. 18, 21). 
ΥΤοὶπάϊπβ, ἤηυυοΐηον υοη Κυγθηθ 

Ι, 

Παἰϊρδίδη, “1εγεών (Με. ὅ, 9. 15). 
αὐ κΚύ}ὃ, εὐ. μι. Ἰοοίϊο, Πο θα [ο]μοϊεί. 
Τι αν διξι  εὺϊς, ΝΜ. (Δἴο: 3, 14. 1. 

3. 24.,.29:15; 27...299}. 
{γα ἔν τὐρεὶ πε; «“ευΐτης (Εβᾶτ. 2, 40. 

ΘΠ: Φ 0 1): 
Ι, 8 τὴ ῖκ, “4άμεχ, Μ. (1. 8, 8θ). 
ΤΆ τι 81 418... .“Ζαοϑεκξία,» ϑι, ((Ἱ; 

Ἅ 1 8:15. 10}. 
ἘΠ απ 181]5, ως «““0(ς, ΒΥ. {2 ΠῚ. 5). 
1, 2 ΆΥὰ5 ([ἀΖΖαῖι: 1.. 16, 23), «“Ζ“ἀζα- 

ρος: }. -ἄα, Α. -αἰ. 
1 66 “ὦ, ΜΗ {ΠῚ 7 .598..29.. 32}. 
Τακ ἄτα, ΤΣ Ἰαρογπᾶ, λύχνος. 
ΠΤ Κῶ5; ᾿,Δουκᾶς, Μ. (1. Πιυιοῆν. ΟἹ. 

ἘΠ ΡΝ Το 11ὴ. 
Τυκίαπ, «Φούκχιος, Μ. (Β. 16, 21). 
Τγὰἀάἀδιιδοὶ5; “οδαδί(δ), δὲ. (Εβάι. 

2, 89). 

101 

Ιγίδηϊα 5, “υσαγίος, Μ. (1. 8, ἩΡ 
υγίύταδ, «“ύστρα, 8ι. (2 Ται. 8, 11: 

Τιγ[τὸ5, ἐν «Τύστροις). 

ΜΝ. 

Μδοῖῃ δπ, Μαΐναν, Μ. (1,. 8, 314). 
Μεαράδ]δη, Παγδαλά, Ο. (Μ-. 8, 

10). ,Θ. «πηϊογᾷ. 
Μεράδ!] πὸ, "Μαγδαληγή, Εν. 
Μααμδύμ, αάϑ, Μ. (1,. 8, 26). 
Με ααπ; ΠΙΖΕλεῦΣ Μ: {(1...3,.81}.Ψὕ 
Ἅ αὐ σηην ΜΔ. 615: ΜΙελχί, Μ. 

(1: 8,.24.. 28). 
Μαίπιθτ πᾶ, ηι. μυ.9 μεμβράγα (2 

Τη. 4, 13): [0, 18). 
ΜαίΓδύ]] ἃ πὶ, Μεσουλάμ, Μ. (Νϑμ. 
Μδκοῖθ 15, ΜΜ,αγεβίς, δι. (Εβάτ. 9, 80). 
Μεκεδϊἀδπ δ, Μεκίάδη͵] δ, Μᾶ- 

κιάδπηδ, Μεακὸδὸοπηδ, αχεδο- 
γία, 1.. 

Μδκι οποίβ, “]ακχεδόγες,Υ. (2 0.9, 2. 4). 
ΜδΚκπὶ 85, Παχμας, 50. (Εβάτ. 2, 27). 
ΜΙ ἾΓαν δὴ μαλελεήλ,Μ.(1..8, 87). 
ΜΈΣ ΚΊΨΕ:; Μάλχος, Μ. (18,40). 
Μααιμθτὸβ, αμβρῆς, Μ. (ὦ Ται. 8, 8). 
Μ δ πὶ ὃ π ἃ; πηι. (υ., Μαμμωγαὰ (Με. 

6. 24. 1 10.159} 
Μδππα,, μάννα {1. 61: 53.40.68}. 
Μδνδῃ ΔΌΒ 8, μαρὰν ἀϑά (1 Ο. 10, 

99))} 
Μδτ τ τὰ (]αριάμ) ει. Μδνῖδ, Μδτ1)8ἃ 

{4-πηϑ, Ππῆβ, 2. -π: ΠῚ: Μ1α- 
οέα, ἘῚ. [20. 

Μδτκα111Π|7) 5, Μδγοθ]]α5, Μ. 5Κ. 1Υ, 
Μεδυκτοῖῦα 5,70. (7. πο χοθότα (τὸ: 
Μδύκαβ, Μάρχος, Μ ̓ [2,9). 
Ματιύμᾶδᾶ; άρϑα, ΕἾ, 
ΡΣ τῶν μαρτύρων (Καϊοπα.). 
Μαωεαύθαίμδη, ατϑάτ, Ματταϑύ, 1. 

(1...3...29- 31). 
Μαιῦύὺ ἀπ π 5 (6. -ἰάπιβ ει. -᾽ν15), “71ατ- 

ταϑίας, Μ. (1,. 8, 95: 2θ). 
Μαεαυικυδά νου! {5 9.5 9... 1. 6. 18); 
Μαὐῦμάϊα 8 (}1.8, Ἰδιω, τολν δλ.). 

Μαὐύεμαύ, ατϑατ, ἮΝ. (. 8, 24). 
Ἰλαε τνθ Ὁ μη αϑουσαλαᾶ, Μ.(1..8,87). 
Μι!ιύδα, Κυϊοσεαϊοη (6 ἐδερι (1. 3; 14). 
Μὸ[Γ ὃ 5 (6. -ὃπϊ5, 2. -ὃζδ ων. -ὃ), ω-« 

σῆς, Μωΐὔΐσης. 

Ν. 

Νῶραν, Ναβού, 8ι. (Εβάγ. 2, 29). 
Ναδα, Ναΐν,Ο. (1.7, 12). 
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Ναρρϑδὶ, Ναγγαΐ, Μ. (,. 8, 25). 
Νδμ α.Γὃπ, Ναασσών, Μ. (1. 8, 82). 
Ν αἱ (ἃ 1) ὰ δπ, Νεεμάν, Μ. (1,. 4, 27). 
Ναϊεδἔέεαν 615, Νετωφά, Μ. (Εβάν. 
ΩΣ 

Νακὸτ, Ναχώρ, Μ. (1.. 8, 34). 
Νατάπβ, γάρδος (1. 12, 8). 
Ναύμπδπ, Ναϑάν, Μ. (1... 3, 31). 
Νδαύν δίμ θαίν, Νοόνθρον (Καϊ.). 
Νδαυὸ], Νώε, Μ. (1,. 38, 36; 17, 26. 27). 
Νδαπι, Ναούμ, Μ. (1,. 3, 95). 
Ναζανϑδίθῃ, Ναζαρέϑ' (Με. 1, 9. 1,. 

4. 0: Ὁ; 4. 89. δ1 : ἅ, 16). 

Ναζόγάϊαξ, Ναζωραῖος (Μι.26, 71. Με. 
ΤΟΥ» 10: δ. ἢ 8. 9 7. Ἢ: 18 
ΞΡ} 17}: 

Ναζόγϑηυξ, Ναζωρηνός (Λἴς. 1, 94; 14, 
0 1} 94. 

Νότίπ, Νηρί (1,. 8, 27). 
ΝΥ τ ἕ8 (5), Νυμφα, Μ. (ΟΙ. 4, 15). 

Α 

0. 

Ορεϊά, Ὧβήδ, Μ. (1. 8, 32). 
Ο ἀα 6] 84(5), 9 δουΐας, Μ. (Εβάτ. 2, 40). 
Οἴδηπϑ, ὡσαγνγα (Με. 11, 9. 10. 1. 

12; 4,3}. 
ΟΙδαβ, ὥσηξ, Μ΄ {Π᾿. 9; 25). 

Ῥ, 

ΡαϊπύκαΓἐὃ, πεγτηχοςή (1 (6. 10, 
8). ἰτρος, Μ. 

Ῥαυύύταϑβ (6. -ἀπ5, 7). -άν, 2. -Ὦ; 27έ- 
Ῥδρδ, σι. βυ. πάπας (Καῖ. ὦ. Νόαρ. {7ν}.). 
Ῥατδκ] δέα5, τι. (. παράχλητος. 
Ρατδαῖίκαίΐγν ὃ, παρασχευή. 
ΡαΙίκδι. Ρᾶ 5χϑ, πάσχα. 
Ῥαύπεϊα5 (Με. 217, 2), Ῥαύπιδάα (1 

Ἴτη 0, 10), Ῥυπδα (1. 8,.1}} 
Ῥαύτρδύάτδ . -Ρατὰ, πορφύρα. 
Ῥαύγρυγοίμβ, πορφυροῦς (1. 19, 2. 5). 
Ῥδν]α5, Παῦλος, Μ. 
ῬφΊκα, Ζομέο : ἴηι Ῥεῖκα- ΒΆρτη8. 
Ῥοίιϊδύα5, Πίλατος. 
ΡιΓυ1κ6ἰη5, πιςιχός (7. 12, 8). 
Ρ]ΔΡ7 ἃ οἄθν ῬῚ ἃ 1}, πλατεῖα (Μί. 

0, 5). 
Ῥεδιεύδύνα, 

πραιτώριον. 
Ῥγδί ϑ υύίδίτγοιν ργδίσυ τοὶ, 

πρεςβυτέριον, πρεςβύτεροι. 
Ῥγδίογἐδίγοῖβ, τι. πρεςβύτερος Ἱ 
ταύ διεῚλΚἧ τ. -ὑδ; Θ΄. -ἄμε, -ἄυ, -α; 

Ὥς. -οἰβ, -ὃ, τ, -Π5}), ζεροφήτης. 

Ῥτάϊυοτ ὶα (άύ ἢ), 

Νεαρρδὶ ---- Βαύ!ὐτηόῃ. 

Τλυρπᾶ- τ. σαϊαρα-ργαύξούιβ, ψευδο- 
προφήτης. 

Ῥγαύξδιεϊβ, προφῆτις (1,. 2, 80). 
Ῥγαύζει!, ( προφητεία. 
Ρτδύξοι)α,, τι. Γιυ. προφητεία. 

Ῥταύζοί)αη, προφητεύειν. 
ῬυΣΓ[Κα, Πρίέσχ(ιλλ)α, Ἐτ. (( Ο.10, 19). 
Ῥ[Δ]Ἰτ ὃ, Ὧι. Πυ. ψαλμός. 
απ; γ,. λα Ὁ 19: 5} 

Ἑ. 

Ναννδύποὶ, ῥαββουνί (Με. 10, 51). 
ΒαΌΡεοὶ, ῥαββ(ε)ί. 
Βαρᾶν, Ραγαῦ, Μ. (1,. 8, 35). 
Ναί δίκ κι, Ῥεβέκκα, Ἐτ. (Β. 9,10). 
Β δ Κα, ῥαχά (ι.8, 22). 
Βδιπἃ. Ῥαμά, Ο. (Εβάτ. 2, 20). 
δα, Ῥησά; Μ. {1.3} 50). 
Βαΐα5, Ῥοῦφος, Μ. (ἴς. 18, 21). 
Βα ἃ, Ῥωμή (2 Τὰ. 1, 17). 

Βαπιδπηείς, Ῥωμαῖοι ({]ηέον οῖν. Βὅτα.). 

5. 

ΝΑΡΔΙΠΠ1ῸΒ,; Μ. (8 αν θ᾽ Υ.18). 
δεωθακύμαπιὶ: Λ᾿ Βιθακίμδπηί. 
Βα ῦ πη, σάβαγον, σινδών (Μι. 21,59). 
οθδῦύμ, Σαβαώϑ' (Β. 9, 29). 
Βεαθθδύαπ, σάββατον : Θ: ϑαρθαίάυβ,Ἔ 

Μς. δαθθεαϊὸ κα. ϑαρθαίὸο, ..). δαθθδύυστῃ 
(( Ὁ. 2, 16) ὠὡπὰ -ἶτπα (1. 4, 31). 

5εαἀάαπυκάίϊα5, Σαδδουκαῖος (Μο. 12, 
18. 1,.. 20, 27). 

Βαϊκδίποὶδβ, ΖΣεχεγίας, Μ. (ΝοἈ. 
0: 18). 

δεϊ)Ἱδύμ, Σελλούμ, Μ. (βάν. 2, 
42). 

Βεϊπδίοίπ, Σεμεΐ, Μ. (1.. 8, 26). 
Βδίππηϑδ, Σεγγαά, Μ. (Εβάγ. 2, 35). 
δεαίτοκ, Σερούχ, Μ. (1.. 8, 85). 
5 δία, Σαλα, Μ. {{:5..9 5}: 
δι δύῃ! δ], Σαλαϑιήλ, Μ. (1. ὃ, 27). 
5. 41πὶὃπ, Σαλμών, Μ. (1. 8, 32). 
δδϊὸτ ὃ, Σαλώμη, Ἐτ. (Δἴο. 16, 10; 

410; 10. 
Ξδια δ 118, Σουμαρίας 1. {Π| Ὁ 1}. 
ϑδιηδγοιθδβ, Σαμαρείτης, (1. 9, ὅφ; 17, 

10. 1:.8:.38)}. 
5αταίρεδ,; Σάρεπτα, 0. (1. 4, 236). 
Βαττᾶ, Σάῤῥα, Ἐν. (Β. 9, 9). 
Βεύδεύίπια, Σόδομα, Ο. (Β. 9, 29). 
ϑαύάδύπιοὶβ (75. 6. -Ἴὸ, 20. -ἶπι τὸ. -͵8τη), 

Τριυοϊμιον. [Ζ-.10..298). 
“δύϊαύ όπ, «Σολομῶν (Μίύ. 6, 429. 
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5,δάσ, Σύρος (1.. 2, 2; 4, 27). 
δαύτγα, Συρέα (6, 1, 21). 5. ϑ'γτῖδ. 
ϑαύγιηὶ ΕὙΒΙΚΙΓΚα, «υροφοίγι(κι)σσα 

(ΔΩ. 7, 26). φῇ 5. 603. 
αλάδη δ [{Ὁ -ἀϊδ,. 2). -ἀϊ, (4. -8), ΖΞ 

δών, 8... 
ϑοϊάἀδηρὶβ (6΄. -ὃ, 22. -ἴπι}, δ Πιυιυομιοῦ. 

5 6 πὶ ἢ (-ἰβ, -8ἃ), Σίμων, Μ. 
ϑοϊτηόπαβ: -ἄμ5 (7. 6, 8), -ἀπ (1. ὅ, 4), 

τὰ ἴο. 1,.16). 
5δλπα, Σινᾶ, Βεγρ (ἃ. 4, 44. 25). 
5 τα, Σήμ, Μ. (1. 3, 86). 
ΤΙ ((. 5δ415), Σήϑ, ΜΈ, 38). 
ΒΙΙΡ δ πα, Σιλβαγός, Σιλουᾶγός, Μ. 

ὦ 6. 1, 19. 2 ΤᾺ. 1, 1). 
ΝιΙΙ ὃ 81, Σιλωάμ, Τρϊοῇ 1:9: τ ἘΞ 
ατδε, “διῶν. Βονὴ (1. 12, 1ὅ. Ἐ. 9, 

38; 11, 20). 
ἜΘΕΕ Σ χύϑης (Οἱ. 8, 11). 
δὺίοιρδύτξταβ, Σωσίπατρος, Μ. (Β. 

0.9.» 
ρΡ δίκα] αὐ (α) τ, σπεχουλάτωρ (Μο. 

ΘΟ. 
ρυσοῖάδ, ηι. (υ., σπυρίς, Κογὸ (Με. 

8, 8. 20). Ργί. Θποι)ὸ, Τάἀϊηϊδ. 
δίδίξαπαηβ, Στεφάγης, Μ. ( 6.1, 

4.65 40} 0.17): 
Βαίδπηπϑ, «ΖΣουσάγγα, ἘΥ. (1. 8, 8). 
δγιπδίὸοπη, Συμεών, Μ. ([.. 2, δὅ. 84; 

9, 80). 
Υπδρορὸ (Ο. -ἀϊβ κι. -οἰβ, 2). -ἀϊ ει. 

-ὃ ὧς τὸ, 4. -ὃπ τ0. -οἰη), συγαγογή. 
ϑυπαρόρα- ῦῃ5, τι. (. γον ΙΘΠΕΥ ΟΘΥ 

ϑυνηασοσο. 
ϑγηὐγκὸ, ΖΣυντύχη, Ἐτ. (ΡΗΙΡ. 4, 2). 
αν θείαν Σνρέα; Βι. {{ 7 9,.2)1 08: Βαύν: 

Ἑ 

Ταϊίτανκῦρ, τετράρχης (1,..8, 19; 
Ὁ 

Τα] οῖίμ 8, ταλιϑά, Μαὰρσαϊοίη (Μο. ὅ, 
41). 5. απ. 

ΤοϊὈθδίτίπ, Τιβέριος, Μ. (1. 8, 1). 
Τοϊπ άϊα 5, Τιμαῖος, Μ. (Λο. 10, 46). 
Τοϊπδύϊπεϊπ5 (ΤΠποϊπηδύϊῃδίαβ: 1 

Τα. 1,2 ει. Τ)οδογ ο}ν.), Τιμόϑεος,Μ. 
Ἐρλτεδ; έτος; Με 
ἸΤὸτύϊα5, Τέρτιος, Μ. (Β. 10, 22). 

ΤῊ ὙΝΝ ἀϊι 5, Θαδδαῖος, Μ. (Μαο. 8, 
δ τἤ 
Τηδίαύ ο:]π5, Θεόφιλος (Τ,. 1, 3). 
ΤῊ ΔίΓΓα]αύποϊκα β Θεσσαλογίχῆ, 

50: (Ρπῖρ, 4, 1θ, ΖΦ Τῶι, 4. 10): 
ΨΙΔΙ ΑΙ αὐποικδίπ, Θεσσαλονιχεύς (2 

ΤᾺ, 1, 1 ω. ὕίέον (6}7.). 
ΤΠ ᾶτγ8, Θάρα, Μ. [. 8, 34). 
ΤΙ δ 8.5. Θωμᾶς, Με ὙΜο, 8, 18: 1. 

0, 10. Ζ:.11..10: 14., 5} 
ΤῊ πΪ ἃ πιᾶ, πηι. υ. ϑυμίαμα ([.. 1, 

10, 11}. 
Τιθδίτιδβ, Τιβερίας, δ80.: ἃ5 ΤΙθα,- 

τιδάάα (1. θ, 23). 3. Τοὶθαίτία5. 
Τιθαίτδάυς, Τιβερίας, Πυιυοΐηον (4. θ, 1). 

Τὸρθοῖδ5, Τωβίας, Μ. (Νε..6,17. 19). 

ΤΥ δαπο1015, Τροαχῶνιτις, 1 ὙΠ. 
9, 1: Ττακδαηοι δύ, (.). 

Τιδαδ5 οὖ. Ἰτααδᾶδ, Τρωάς, Τ,.: ἴῃ 
Ῥγδαδαδι, (2.0 .12,.12.. 2 “πὰ. Α. 15): 

ΤΌ ΚΘΙΚ ἃ 5. ΤΥΚΘΙΚαΒβ μ. Τ ΥΚ ὃ- 
εὐ εν υνεχοσ Μ (Εὼ.. 31. Ὁ 4. ἢ 
ΦΊΊτα, 4.1.6. 

ΩΤ 5 Τύρος (ΟΣ 18:01... 16.958} 
Τυταβ, δυιιυοθηον ὑοῦ Τυγ (Μύ.11, 21. 

δ. ον ἡ. ΕΒ. Ὑ.. 6: τ): 

ἐφ 

Υ δίπάϊα5, Ὑμεγαῖος, Μ. (2 Τιι. ὃ, 
17). 8. Ἡγτηδίπάϊαβ. 

5. 

ΧυίΓῦα 5, Χριςός, Μ. 
ΘΙ αρ8- Χυ 5, ψευδόχριστοι (Με. 18, 

22). 

Ζ. 

Ζαεαῖθϑδί ἃ ἀϊα 5, Ζεβεδαῖος, Μ. 
ΖΦ ΒΕΥΒΕ "ὧς Δ ΧΟ ΣΕ, 

θέας, Μ. 

Ζ ακ Ὲ, Ζαχχαῖος, Μ. (Ὁ 59:9. δ). 
Ζαχχάϊάυβ, Ζαχχού, Μ. (βάν. 2, 9). 

Ζεύτδάνδρο!ι),, Ζοροβάβελ, Μ. (. 
ἘΕΟΟΥ 

Ζὸιδθ65, Ζηλωτής, Βεοϊπαπιο (1. θ, 
10). 

Ζαχα- 

49 



ἀΟ ΤΉ ΘΟῊΝ ΡΒΑΘΗΠΕΗΒΕ, 

Ῥῦῖ6 7646 ϑρυασηϊθῆγο παΐ 68 ατοἢ αἰό σοέμὲοδθ τέ γον ἐδίϊάπης πᾶ 
Θαϊσθίϊαάμηςσ σὺ ἕδιμι, αἷθ δοῖάθ ἀινοῖ αἀἴ6 ον ἐδ σιίη  υϑγηυϊξέοϊέ τὐϑγάθη. 

Οτγιιάϊαροε ἄον Ἡρονίδιϊάμη ἐμ αἷό Ταπέζολγο, αἷό πὰ ἀονὺ ϑ'οδτὶζέ ὑοῦ 

«Αὐρόη ἰγϊέέ. ΗΐοΥ (οἶζ τιον" Πανυέζοἢγ6 εὐπὰ Ῥρονιδίοσις αὐσεμαπαοῖέ ἐυϑγ θη. 

Ι, Τιαυς]  ὮΥ9, 

Τὶ σοίμί θα ϑργαοῖθ δε[ιέφέ ὃ ἀολρι: μπᾶ 4 ἀορροίίο δοῖ δ γέϊα τω ἐδ ερπὰ 
15 (16) Μιεϊα τό, κὐνὰ συυαν νοι ἰφέφέογοη, 4 1 ΦΥ ΔΎΟ α οὐον ἠὼρῖρο πὰ 12 (15) 
Μιωταηιθ, πᾶ χυαῦ ὐοῖ ἀΐοίεα, 4 Θαπςἰηιθηϊαωέο, 4 (δ) Ζιιπφθηπίαωέἐθ ὠὰ 
4 ᾿ὶρροηϊαιίο. Αἴϊ6 ἀΐοίε Πνατέθ ιυόγάφη, ἀπο ζοἰσοπάος ΑΒ6' ἀαγσοιέοςζε. 

1. οι ἀογ ΘΟ ΣΙ. 

Τας φοέἐπὲγορ δ ΑΒ6, υυἱό 68 {ιῆϊας σογέαϊέοέ παὲ ({. ἃ. Εὐνηϊολέει 9) ὠὐρα α δέ 
24 (26) Βιωοϊς Πέα δεη, υὑθίοδα αἀἷό Β Θη Θημσ θη ΟΥ̓ ἡμηθη υογαιδσοσαηρθηθη 
ΚΕιποηολνῖξε δοηιοίέθη, υὐἷθ [16 πυϊέ ἄθη απο (ἢ (οἴη, εὐνὰ πογαϊβοίθη ὐιυηθη 
Μιϊηιπιθπα, ἵν ἀον Ῥρίθηον-- ϑαϊσδινσὶ οι Ταπα μον (ϑ 150. πα. 140, κοτε 1,ΧΧΤ), 
τυϑηη (μοι υϑγάογδέ, αὐγδοιυαῆγέ εὐνὰς νοι Ἧ. πὰ «7. ΟΥἴμυηι, ωπον, Κὐυοππο, 
Ζαεῖλιον, Ἡγεϊημοϊα θέσ. πιθῦν οὐδν' ηυϊπαάοΥ αἰδοῖ, ογδγέογε ἐυογάθη, πα. 7) 68 
Μο. ὅ, 18 σεδγαμοδέο δα Ζοωυσέ τἱσπέ σόσθη αἴ 6 Αι ἰοῆέ, ποσοῖς υυθηῖσοῦ δέιυα Ὀὶ ἦγ 
ΝΠ ΤΊΣ Ὁ. 

Τὶς Ογάπιυμισ ἀθ85 θιόη σοϊηϊμοῆοη ΑΒΟ ὀγσὶδέ ιοἢ αὐ ἄθηι Ζ απ ίθη- 
ιυϑδγέλο, τὐοἰοηοη, Τιβιίας ῥοΐηθη οἰησοίηοη Βισῆαδον παοῖ ογσαησο ἀ68 σγὶθοΝὶ- 
μῆλόη Αἰἱρμαδοίοβ δοϊϊοσέο. 

Ναοῖ, ἀϊοίοηι Αἰΐοη σοιίαϊέοε Ποῖ, ἄας σοέπὶο 6 4486 Τοϊσοπάσγηνα (86 



᾿ς (ΟΥΒ Γἢ6 ΘΡΥΔΟΒ]Θτο. ἘΠῚ 

Κἰιώιθη. Οοἰπὲολ. Βερθηγυυ Θεοϊέισ. Ζαλϊιυονιῇ. 

παπᾶ ολΥ ζεῖ. μογσο ίοἶ. 

κ Λ ἃΖἃ, 8ΖΟ α[Κ5, ΤΕ ο Ὸ Η 1 
(4η5, Οοίέ, Βαϊκο) 

Β Η Βογοηα, ὈΘΙῸμα θαϊνκὸ, Βὲγῖο Ὀ Ἴ 

« Γ᾽ ρϑιυὰὰ οῖθα, Θ'ανθ Β 3 

»,,»4 ἃ ἀδα2Ζ ἄαρβ, Τα ἃ 4 

Μ΄. ΕΚ ΕγΥ2Ζ, 802 ΔΙ Π()5, 1088 ὃ μ 
ἅ1κ5, ΜΠ οῆ 9 

(Ο) ιι ααογίγα Κνδίγ γα), δά Κκν θ 

. Ζ 8266, 6ζΖοὺ ἴα]α, ἵνὶ, Δ ἐδ99 ᾿ 

μ ἢ." 1.88] Πᾶρ]5, Παροῖ ἢ 8 

ΨΡΙβιΡ ᾽ᾧ ὠγῶι, ἐδ ἃ ὑπια.ἢ (Οὐδ) ἢ ἐμαύγτ-. τἢ οι 
ΠῸ5, .«Π)ΟΥΉ 

Ι ἐν 1 ἢ5 (Ε. αἶβ, 1 ὴ8 ῖ 10 

(Υ,Ν) καὶ οδοζιμᾶ Κάπβιηα, Κόβιηα (ΚἼφη) 3 Κα 20 

Ε ΛΔ δὰ Ιαριβ, 566 ] 90 

ΧΙ Ὺ, ΜΗ τπδημὰ πηδηηδ, “θη οι ΠῚ 40 

Χ Ν ΠΟΪΟΖ πάῃ, Νοίδ, ἔοι ἢ 50 

4 ᾳ σϑδν (741) Ἰδγ, «7}.}.), Θ'᾽ΟΉΜΙΘΥ ] 00 

᾿; Π 182 αγ85, {7)", Αὐιογοοΐ,β Ἴ 10 

(0,8) Π Ρουτἃ Ραίγ γα) Ρ 80 

πῶ δς ον 90) 
κὰ Κ τ6ἀ8 γάϊάα, Ἡγασϑη Ἵ 100 

ὲ 5 ἀρ} [(ἀ1}1, ϑοηηθ 8 200 

Τ Τ {γ2 Τίυ5, απ. Ζῖο (αοἰῦ ἐ 3900 

ΡΡ Υ υἱππθ γίηηδ, ΘΟ ον 2, Το ν 400 
νη], Ἡογηο, Ἡαϊα 

" Ε [δ [αΐπα, γε], Υγηιῦσοη ἴ 500 

Χρὴ) κ"» ΘΗΡΊΖ Ισρνβ, Ιηρὸ (Θ΄) ἢ 000 

(Θ) Ὁ υὅὕκδοῖ μναίν 7 ἢναβῦ ἣν 700 

ὸ Ο αἰαὶ δέΠα!], ΤΕ έφον,, Οὐ ὃ 800 

ὌΝΟΝ, 900) 



ἐ{{ Οοἐμ το μ6 Κρυδο]  ἢτο. 

Ἐς τ Πΐον' ηἱοδὲ 468 ΟΥέθ8. σὺν τὐιΐθγ [0 ἤθη, ἐὐαγη, εὐἷθ πα εὐἱό τὐοῖέ ἔπ, ἐρυυοΥ- 
αἀοη ϊοηθη, Ζοιέου ἀα8. εὐὐ[ρΥϊἴοι6 Οἰϑηιθίνιέ (ΟΥ̓ σογηναηῖμείθη, Τοϊέ, ἀα8  ὠ- 
πθη- ΑΒ6' (νον, απγάπρίϊοι 15, 16᾽ οαον 18 Ζοϊοἤθη), ηυέ ἄθηὶ (θη (ς ἢσυῖθο ὲ (οἤθην 
Αἱρλαδοίο Ζιμαηιηιθηαης ον αϊέοη, ἤαῦο; θέε (Ὁ τὐϑηῖρ τὐο, τὐαηη τὐπα υὐἷθ ἀα8 {(. 5. 
αφιἐ!οπαηπφοῖ ἄοἢ [ (οῖ6 τρια ἀα58 ποναϊ(οἶιο ΤΠμιηθη- Α ΒΟ' Πἰοἢ, Γοπϊοάθη, πὰ (εἶδ ιπαῖρ 
ιυϑλέογ' θη αϊἐδίθφη. 7)α5 αὖον μαῦθη, αὐδ πϑιθγδη {ΠηέθΥ (μοἠτύησ θη σὺ Τασο σεδγαοσἢέ, 
ἄαββ ῦι)έζας δοὶ ἀθΥ' Οογαζέιυην (686 σοίμὶμοδοι 4560 Κῶν (ον Βύδοίιυογα εὐπα δοὲ 
αἰΐογ ἔμηι παϊφοίοσέον Βογιιοϊ [ο γη ἀ65 συϊθοἠ οηθη, Αἰρηαδοίος αἷθ σγδὸ δθγ 
«πζαῆί ἀον γγυογοη, σοί οϊθη Πύινιθην δοὶδομαϊέον, ξοηηέθ εὐπαὶ δοῖδεμὶοϊέ, τυοδοὲ ἐῆηι 

(οίδι αὐ ϑομυοίδιηφ πὰ ΘΟ αζέννρ ἀ68 σοὶ πὰ ἀοΥ Πορροϊαινέο αἱ, δὰ Γοἤοτ υοΥ- 
ἰασ. Νὼν ἀαίξ, υυδῖϊ παρ ἀαπιαϊέσοι ϑομγὶοἤόη, εὐναὶ - ΜΠ εἐοῖγ, (ταϑίτη απ, ἴνϑγ- 
Ε12], γάιι5) ἀα8 εὐὐ ἤργέη ἰἴ6 ἢ.6 ντοϊζϑιη αδΥ Τόιύγιθγι δϑγ δὲ 8. δΐη τα] ]8η σοιυογάθη, τυαν,, [εΐη8 

ϑολγῖγέ πασὴ ἄθηι σγίθοπίμομθη, Ῥονδίϊαθ [6 ἢ, ὐοτ (οἰ Ὲ μιθῖν ὀγοὶίθέο, για θέ (Β,, ἃ, 
9, π, ο, Ψ . Λ τ0.), ὄβμιοίο (μ, κα, Ψ, οἵτι, ν) πὰ ον (οϊσλοι, Βιιοϊηαδοη, αϊθ 
Ποῖ πῦρὶ ἰοτοιέ σι να]ι6 ἐγαίθη, δο ηνηιέθ. ζὔιέον (ο μοὶ ἀπε έγϊο μα δοῖσαῦ (Λε Δ: Κύ ; 
τι, 10). “ὧν ἄθη Ζαϊζιυογε, (οΐηον Βιοῆ αθθη, σοηιὰ (8 ἄθηι σγὶθο)ῖ οδθη, παῆΐηι ΟΥ̓ 
ἄα8 χοππα (ἢ) ὠπά ἀας5 σαμπι (Τ᾿ ἐπ ἀδν Ῥρίθηον Παπα(οηνῖζε; ἐπ τα ὦ, 86 απ7- 
φοῖδίξ υἴαπ μὰ πα 8) ᾿ζη ζει. 

ΤέοιοΥ ΖαλίιυοΥ ἐἢ ἀδΥ σοϊπίβοίοη, Βιωοῆαθῦθη., ἐτυϑίο θοῦ ἐδγ ἤδι6 οὶ οη οἶσθ 
δογίηνηιί, ογσὶδέ ίοἤ, ατι8 υἱοίθη, 7 ωἐ ἐοζοη, 65 4. εὐπὰ Ν'. Βιωριάθς τὐνὰ ἀον' ϑοἰγοδίηξ, 

“ φυθίέογ ατ8 ἄφη, Αὀεέμοιϊωησεζαλίθγ, αν ἄθη, ϑοϊέθηγάμ θυ πα ἕη, θη τὐιέθγη, Βοσον- 
μαϊΐοη, ἄϑν δύϊδογηθη, Παπα (ἢν ἐ γεν αἷ6 αἰδοῖ οἴου, ἀον ἀπάφγη ναηοϊθη, ζρΥ- 
ἨΘΥ ἦη, ἄθη, (. σ. Οπ[οάθη ἐλγον Πιασοη (Οιαἑογγυοηθη), τϊοιέ πυϊμθυ ατι8 θη δεϊάθη 

σοξμέμολόη {υμιμάθν,, θη ο ἢ εὐπα γϑοῖιέ οἰσοηεζίο, ατι5 ἄθηι Καίοπαθν οὐϑν Μαγέυγο- 
ἰοσίμη ({ὴὺ 1--- 50). 

Τὴο Ζαμπίοηδιωο ἢ Γ[ὲ αὖ θη, τὐογάση ἀμγοῖ, Ῥιωιζίε οἄον Παμοδο, νοῦ ει 

Πὐγέθγ, (Ὁ τὐἷό αἰτυν 6, ()εθον (νοἢ.6. ΟὗΘΥ τὐρα εὐγιέθγν' ἀθη Βειοῖι[ἐαϑόη υοη ἄθν' Τῆηρθδιυν 
ατιϑσοφοίο]ηιθέ. 1})16 σχιυϊβοῆθη, χιυθίθη, (οἰοῆθην Ῥιμιβξίου πα Εἵηθην τρια ἀθηι οἰ δ θη, 
μθον [γοἢ 6 {6 θηάθη, οὐδΥ σι βαηιηιθησοζα ξέθη, Βιιοη αῦοη δέϊάθη, Τῖηιθ Ζαῆὶ, 2. Β. 

15. Φαγηαοῖ, (πὰ ἰδ ατι8 ἄθηι «ΑἸέθη, Βιυᾶθ (αὔϑγ τονε τ απ 1 Μοῖ. 5) Φηΐ- 
ποηυηιθηθη, Ζαλίθη ἀ6ν φοηνανηέθη, Ἡίθηον Ἠαπα οπΥῖζέ σὺν δδιυν ἐ]ιθίΐοη, {{. Εν οἸέι 9). 

Ἡνας αἴ δομνοίδιης ἀν 256 ἢ [έαὖ θη, αἷβ (οίοθον δοίνὶβέ, (ὁ ὁγμαϊέ α ἴηι 
«ηγζαηρο οἴηιθ8 Ἡγουέθβ οὐδ οἴμθυ ϑὲϊθο (παοῖι ἱ οὐον' απάογϑηι δεῖ αι) οἴπθη Π)0}- 

ροϊριιηξε (1), Ζ. Β. Μαγϊΐηβ, ΕἸ αἰΐη, Γάϊεἢ (2. Ο. 9, 6), βοὶπαῖβ, Βαίεη!αἴάα, δέδάυϊαάϊ, 
(μάπϊ48, Γά1], ἑάπϊ ; ἀοοἢ ζ6Ἔ πλάι απο ΑΚΑΙΚαβ, αδἰαβ (Τὰ ἀν κΚ8 μίομέ ἀπαθγ8) σαη 

εὐὲθ Τιδαα!κ οῖα, Καὶ ίδγηδαχ εὐνια ἤνδὰῃ (Ἵ Ὁ. 14, 1), ἴναα ((. 18, 22), ίαα (ἅ. 9, 2. 19), 

βαιά) ηα5 (ΔΜ. 9, 28), σδυμναίοηνι (Δο. 8, 23), ρδυπ]δάαῃ (2 Ο. 8, 9) ὧς Λ' τυ. 
ὕιη]α8 τὐιέογ (οΠοῖαδέ οθθη (ὁ υυϑηῖὶρ αἰθ ὑοῦ ἀδν ϑρυαοίοῆνο 76ἐσέ αὐ οἰπαηᾶθν 

φοϊιαϊέογογ ἀλ, ἀπ τὐπα αἱ, αύ, νον ἀδηθηι [ράϊον αἷό Ποαθ μοῖη εὐγά. 

16 σοίξπμέγεδο ὁ δυῖζέ, ιὐῖό [16 {7{Π1|ὰ5 γε οἰ έ6, ἡλι [8 τυ ἄθηι ζἴγο ἰϊο θη, 

αἰ οὐγαιιοθθ δαί ἐπ8 Ποῦθη σθαγηνγοη σϑιυθβθη Γοῖμ, οἄοΥ τὐθηῖρ [(θτι8 ἡ υἱοῖ ἐπ ἐδν 
φοιολγίοδοη, τυογάθη (ον, τὐόγ, αἰοῖ υογσισϑιυοῖ 6 σὐον (ἰδ λοι, αἀοο ατοῖ ὅη 

τυθἰεἰϊο ἤθη 7] πσοη, ἀα [ον το πῦ ἐπ ἄθη Μαϊϊαναθν, Πἰδηιον τον ἩΡοϊ οηιδεδεεϊον 
Παπα οηγγέοην (θην σδν  ο οάφηθ Παπαθς ὠὰ Παπαπαθιμισθηα, (οῖδ Ὲ οἶπθ σοϊαπιῆσο 
ΘΟ γα [ΟΠ ᾿ιυνασεῦθη, Γοηάθνη, αἰὸ απααηπηιουγισον, ἔμ, ἀθη οί θην, (Ὁ τυὶό αἱό 
9. πίον γομνὶγέοη, ἀθν δοὶάθη γαυδηγαίϊ οἤον, {Πυπινάφνν (ἡ ΝΝδαροῖ τον νον ΑΥ̓Θς2Ο) 
εἴπ ιὐγλίϊο!ὁ (ὐμν Γύυ Γο γε σοιυάθγόη,, ἔπι τυϑίοἤον Γλοῖν πιαηιθηεϊλοῖ, σοιυΐ 86 

Βιοϊἠαδόη (ἤν σον ΓΟ ἰδέ ζθη, τη υϑν (οπϊίησοη (2. Β. ᾧ σ᾽ Ἷ απ αθΥθ). αμοῇ 
οἴη ὑθῳτιθη Δ Υ68 5 (ζ΄. δ 2) δἱοἤ, χοῖσί. ῃ ΄ ; 



(οὐ 6 ΡΥ ΔΟΠ] Ἦτο, 7179 

Τὲς Ἡογεαδέπείζωης ἐ{Ὲ ὧν ἄορ υδν ο]δἀθηοη, Παηα [εν ίοη, γα (6 ἀμγο}ι- 
σο]ιοηας σόπαῖ τον κἴαν ({ἰἰδοηϑηνὰ (8), ττθ" ἀΥ ΤΠἰανιηιθησο οἰμῖσο αϊο παοϊσοδοπα. 
ἤν (οϊέονι ον (ἢ οίμοη 1 γε ηη μη σ8- οὐον βὲπαοζοίοποη απ Αιεσαηο οΟ6Υ 
Απγαησε ἀον Ζοῖϊθ, ιὐῖο Ἰαϊ-ἰλὰτ (5Κκ. 8, 1), νϑ᾽ -παὶβ (1 Τα. 1, 1); Τορρεϊ [εγῖοῖιθ 

ατιγιυᾶνί5.,ΣΊ (ΟἹ. 4, 17) οἄον' αδιυᾶνί5 2 (ΡΙι]. 4,12}, γυλον" αἷ8 1η οἰ υ οἴηου υθΥ- 

σε ίοηθη διὲέδο,, ἐυογὲν αὐτο ῖὶ Ε (ϑικ. 4, 26) νογβογιί. ἀπ γὰμΥ τ ἡ 8 2619 ἢ θη Κῶν 
δεοϊγοὀγαοιίο Βὲδοι (οἰΐθη (ς ΟὝΟΥ 44) ζἴαιιζόνν απ ΤΠ ανιάθ πἰπαῦ, (0 τὐοὶξ αἷθ οἴπσο- 
οομίοηποη δέεϊίοη γϑὶοϊθη,, ἀθγθη, ΑἩ αν (ἴηι ἀν 51κ.) ατοον πιοον ἀμυνο}, “τον ἀθυ θη 
Επάδ ἀννοῖ δεηιον λον φοηιαολι εὐἱνα. Τῖ6 Ζοϊεμοὴ ΤΙ. τονά Ε οὐἶοΥ ατοῖι οἴη Αἰ ΠΟΥ 

Ῥωηᾷὲ ἀδιίοη απῬΓῇ Καπἀαπηιον ηφθη (1 Ὁ. 18, 8. 15, 8ὅ; Ε. 1, 19. 2, 10. 

α. 2, ὅ. 8. 1 Τίπι. 1, 5) ; πιθῆγογο ιρίο ἐὐδόν τὐπα Θέγίοο ἀμγοῖ, ἩγοΥου οαον δὲϊ- 

θη (οἴϊοηη αἱομείδοηυ αἷς υϑγ οΠγοῦθη, {ἰίσον. --- ΚΙοῖπο ἃ τὰ 5. ἄδον ἀθη Ζοϊϊθη 
(οἴϊον σιυοὶ ἩδΥΐΟΥ ἔην ἐδγον δέοίζιι, σεσοη ολέϊ, ατδέαιι (οἤ θη. ---- .«Α1 δ ὄντι ἢ Θἴ67 

μοι υοἱἱἀπαϊν απο ιιμνέθη ϑέοίϊο (κ. τ. λ.) δοφοίοθηθέ, ατὶ ἔπ ἀθν Ζοῖϊο, οἴ 2 

(ὅκ. 8, 20). 
Αἷς σηΐ οΥ Γεποϊαπηρεζοῖοῖ θη Ζιυϊ ον ΟΥ̓ εἰγυιγείονδγοο]οη γογζαυζθη- 

ἀοη Θοδγἐ Ἐοιιηιδη, τνῦ " τρνα Ξ ΟΥ̓, 7668 Κῶν ἀἰδίηουθ, αἶθ.65 ΚΩΥ σΥδβογο Πὐμ}6- 
ριρέο, νον θη ΘοΠγοίδογη, δ.ίΟΥ αὐοἠ οἶνιθ Νοίμ, με ὲ πηι [ὄγοπα σεδναινοῆέ, πυῖϊέ- 
μέ οΥ αὖον αὐτο ατὸ8 Ῥον [1] (οἶδ. ἀα νογιυοηαϊοέ, τὐὸ ἸΟΥέοΥ τϊοθέ υοΥδιαθη σο- 

ἀαοῆέ τυογάθη (οζέοη (Ζ. Β. 2. Ο. 4, 4: συ. {π15 ἀϊν!5......). Ογδίβουθ Αὐ  οπγιῖεθ 
οὔον Αδ(ίέσο δοσίγννθη, ατιοῖι ηὶέ στὸ βογθην Δ} απφϑθιιο ἢ αϑϑην τὰ απο ποοῖι δ οη- 
ἄόγον Ζοϊοϊον, “ οὐον Ὡν-᾿. 

Αἱς Ανκὰν σις σοῖο ἢ θη ξοριηιθη ὑοῦ οὐδν (7 πα) μπᾶ “ οὐθν " (ἂν 
1}, πιϑῖ (Ὁ τὶ πο ἀοΥ ΦΉροΥ ατιϑἰανιγοηάφθη, Ζοῖίοηα, αὖον αὐ αἰθγηοἰδονη, (Ὑτινιαῖα αὐιοῇ 
ηυϊέίδη, ἔηι Ἡοτίε (Κυϊμᾶπαάβ, παβὶ ἃ 45, ραγὰ ἀ)απά5 Μο. 8, 43, πιΐϊσπᾶπ ὅΚ. θ, 8 πιδδϑη 

τηϊηζηᾶ). ΟἿ ἰαίβόυ αἷθ Θο]ηνοῖδον [16 ατι8ὲ (ἀαΐιόν πιαηιθηζλοῖ, γ᾽ γιυθο ἢ (οἰτυησονν (6Υ' 
απϊοποη Παιιρειυδγίον ἐπ -οἱ τὰ -Θἰη5), οἵ υδγιυθοπ (είν [6 αἱομοίδει (υσί. 

Μίι. 8, 14 ε. (᾿ ων.). 
Εἴηο Αηφα]ιί γον ἑαδκεάνσωησοη ἤηά Ποπομά; τῖσῆέ τῶν αἴθ Ναηιθη ΟΥ̓ 

Ἐυανροϊἠ ίονι ἐπι ἄθη, Βοσοηπαΐϊον, ἀοΥ Τρ αῖον Παπαγοινζε ὉΠ. ἈΠΕ) οὐδν ἴῃ ἄθη 

{εὑ ογ (ον ζέον ἀον Βυῖοζο (ΠᾺΥ 5. αἡ αἴθ Ερἢθ{εγ) εὐναὶ Τιυίον (ο Υ γίεη (ΚΑ Π55.Νι8), 
Πρηάθυη «ποῖ ἦη ἀθη Τουίθη, (οἰ (Ὲ ἀμ Π 5 : 20}. 18, 16. οὔθ {76θ ον [{γ10 ἢ} εὐ 7) 

Αϑηνου (τ ΔΚ ὁ ἐπ ἄον Νόαρ. ὕπ., ΔΙΠι5 5. ὅηὶ Καϊδηοῦ, ΔΙΔΉΒΆΠΗ 2 Ὁ, 

11, ὅ. οἤπιο ϑένὶς ἢ). ---- Βοζοϊοπποηά βηα αἷό Αὐκἰϊγσινησόη, ΓΤῚΣΙ χν ρα]ρία ((]. 2, 
14) ὠπὰ αἴθ {ε]οηά θη, Κ" Τα 5, Χυϊεα5, μοτυϊθ σαί, ἔγαα])α ἐη αἴΐθη ἐλυ θη Βϑυσινης 8 εῖ- 

ἰοή, (15, Ο. τ1πι5, 2. Ἰπλ, 4. ὅπ; “8. Φ. χλπβ. 2. βῆ, 4. χη; γῷ, 6. γῷϑξ, 
,1). τφὴ, ΑὌ τῳ; Ἐλ, α. Εἰ15, Ὰ ΕΙΝ, Ἧς ΕΝΗ). Τῖομο (οἰδο Ἡγογίθυ εὐθγθὴ 

ατϑσοβονοθη, τὐδηη [6 τΐολέ αοὐέ νὰ ἀθη ΠΟΥ, (οπάθγη .4πάουθ 65 Νιαηιθηβ 
εἰο. δεφοίοθηθη, (0 ἴἸΕ .5 5 (6]. 3, 11. Ἐδυ. 2, 86. 40), Εκλ πολ (Δι. 6, 24. 27, 68. 
τ... 45.. 1.9. 38....1..18:.40...158,.4ὅ-ς.. 0]. 4. 1 ὺ9. ΚΑ ΓΑ Ξε] ΘΙ 5 

Οἷς. 18, 22), ΓΑΛΙΠΓΑτ ΓΔΑ (9}αζ66 Οδέϊογ), Γτνὰλ (Θὀέφοη.- 4. 10, 22). Ἡρὶνα 

ἸΕ51)5, εὐἷό οὔδη απσοσοῦθη ἐ{{, αὐγοξῶνγεί, [ὁ υονῖϊογέ ἄα5 ἵ (οῖγια δοίη ιμδίο, 

ἄαπον 5. πα ᾽ξ, (όλν ογέ υϑγιυθολοἶέ ἐὐϑγάθη (σιοϊοῖν Τησοὺς κα αὐτός). 
Ιὶο ΝΝαηπιθη ἄον Εναησοῖ ίοη, ΑΨ 5, τά ΜῊ 5. υὐϑγάφθη ἔπ θη Βοὸ- 

ΞΞΕΣΞΕ -- 
σόηπαϊϊοη, 468 (ἰδογηθη, Οοάθα [65 (ὁ αὐὔσεἰιγέ : ᾿] μη ΐ 

Ατι(8ον ἄθη δέβηου αὐ σϑ γι] ἔθη, αν Ζιιησθνι ᾿οταηιθη ποὺ υον αἀἰθ Β τι ο ἢ [{α- 

δοηυθῦ Γ[οπίϊτης ὠ Ὁ ΘΉ Ἤ, ἃ. ἐ. Ἐὲ (Λε. 6, 18. 6]. 4, 4 ὠπὰ αποῆ, τυοῖι ὁ Ο. 1, 1. 



“τά ΟοὐΠ ΓΟ Π6 ΘΡΥΔΟΒ]ΘΉτΟ. 

41:15, 5.5. 1:9) αὐ Ψ, ἀ. ὁ. τὰν (1.. 8, 1); δΥηθν αὲδ Απιοπημησοη {Ψ', 

ὰ, ΓᾺ, ΚΘ ὦ " ὦ. 
Νιίοπε (οἰέονν τυ οἷα Βιιοῆ αδό οἧπθ απαφιέοηαθη, δέγιο ἀαγίδον (υσῖ. ναὶτ- 

{π1Ζ6 [αἷν Νόαρ. {7.1.}, δεοηάου 5, ἀορροῖέ σοϊίοηι, αὐτὸ εὐοίοἤθηι απ αίσο γὶοἢ 
υἱοῖς Τορίθε [οἰ ΐοη, μοῖΐθη, αὐτο ἢ, οὐὸ εἰηισοξοηνέ Κὰϊ (οΠἶο, Ζιυ εὐ 55. σομοπγίοδον, βρη. 
71 απάογη Καϊίοια ἐ{Ὲ αἷό 1)ορρεοί οπγοίδιιο σογαάόζι τὐυδοσγίηαοέ, 2. Β. τιϑββθὶπάϊβ 
(4 ΤΗ. ὅ, 8), ἔδίνυϊπούῃ (6. 5, 15), ἀϊππόμαπ (ΡΗ]. 4, 18), ἀρρ!Πάα (4 Ο. 11, 14), 811} 

(1. 2, 46), Καππὺῦ (1 Ο. 7,16 ;) πδδϑη, Καηὺ (2 Τὰ. 1, 18 Φέ6.}) πα ταῦ (“. 10,30), Τα ἀνοϊέ 

(1 Ται. 3, 7), Θαδάατγὸπυς (Δἴο. ὅ, 1. 1,. 8, 26. 37), 1ἀζζᾶγας (1,. 0, 23), ἴαβδὺη 
(Β. 10, 21); ὁδόν (ὁ (ον αηγοί απαογιυᾶγέβ : ἔτακαπὶ (Β. 14, 3), Ὀτδηήδη ((. 16, 6), 
ἔα]πδη ((]. 2, 21. Ἐπ. 8, 19. 4. 66.) νἱδάσπ (Ε. 2, 48), ἐνὰα)]ὸ (4 Τηι. ὅ, 19), τη8π- 

Βὰπ (1 Τιι. ὅ, 22), ἀϊηδῆπη δέσ. : αὐτο, συ], ΡΔΤΠΒ, ὈΥΓΠ5, ΤῸΠ5, ὈΓΌΠΙΒ, ΔΗ ΓὉ5, 

τα] 6ἶκα (1 Ο. 16, 49 : τηϑηη]6 1 Κα). .12)16 ϑοπγοίδιησονν ΔΙ ῦΒαυθα, Δ᾽ ΔΌτ ἢ Γ{5, 418- 
τη8Π5 (υυἱ6 ΑἸατίοα5) πϑδϑη ΔἸ] να] ἀπ δέος. τη ταδπαίδίηβ, τηϑηδηιαύσί τα, ἀπ- 

ΤΠΔΠΔΥΙΡΟΎΒ, Τηϑη 8}, τηϑηδρδ, απο τὐοἠΐ ταϑη]θῖκα (Λ' νον ἤθ}) μὶπά απάθυβ Ζῶ 

δοιωγ δίῃ, 

οι Ν όπ  ἀδὴ 1 αυέθη. 

1. ὲο δ οἰδῇἤέζατ ἐ ὁ. 
οη ἄθη, 5 οἱ ὁ Γεϊατ ἐθη ἄον σοί μοθη ΘΡΥαΟ]6 ἀρδῶι αἷο ἀγοὶ γοΐηθη, αν ωπά- 

Ἰατυίο ἃ, 1, ἃ. ἄτγοἶ, ἄθη, σαηζθη, αἰϊοάδαι ἀοΥ ϑρυαοῖθ εὐνά, ὀύϊάθη, (το οἴηε ἀΐθ Ἴον- 
ἀογγοίδοη, ἀον ᾿αηιργοηάφη Κιηιδογη, [16]. αι οἰγναηνάον δέξθέθη) αἷδ τυ ογυοῖἑ {6 ἄτυ"ἢ 
ἄον Αδϊζακέ υϑνΖιυοῖσίθ, ιυγσοίμαζίε ονιυαπαΐί!ομαζέ αἰΐον Πἰοαοέμοῖϊο (τἱοέ ἀ68 
Ζοϊέιυογέος αἰϊοῖη, τὐϑηηὶ αὐνο ἢ) αἷο ε5 νογΖισϑιυοῖ 6) ἐμὰ ἀοΥν Βεσγῖῇο. ΑΕ ὦ. αὖ, δπὰ 
φ(. απ, ἴῃ τ. δἰῃ- {Π8π, 1 τ. 8η8., ἔτδ, ὡ. ἔτὶ, ἔγϑιη. τὐ. ἔγατηδ, ἔγαχ 5; Τάχα τ. 

αἰξαταδ, ἰρΟΎΪΒ τ. ἀρρυὶβ, ἀδρδ ὧν. ἀῦρβ, παῦϑη τὐ. πὸθάϊη5, πδῆϑῃ εν. σα πόδ, σδηδύ δ, 
οέο. ινα (ὁ σωΐ ηυϊέ οἰπαηιάθν ἔην Βοσιρ σοι είζέ, οἷς 2..Β. Ὀϊπάδη, θα πᾶ, θδπάϊ, Ὀαπάδη8, 

σαθαπαϊ, θαπανὸ ὁέο. 
πη δ οἰ Γεϊατέόγη δοιιέσε αἷθ σοί οθ ϑργαοια ὃ οἱ πξαςῆό (8, 1, ἃ, ὃ, 

ὃ; ὅν Ευσηναιυδνίογη, αὐτοῦ γΥ} τὰ 4 ορρει οἰ ἠέϊαι ἐδ (ἀϊ, ἀπ, οἷ, ἴὰ), σοῦ 
αἀόηθη αἷο δοίάοη, ἰοέχέογη,, σοῖο, ὃ ὠπὰ ὃ, ἰοοπιέ Κὰγ δίοίβε Πάτα Ζὼ ἱ πὰ ἃ 
φοηποηνηθν ἰὐϑγάθη ᾿δηθέθη. γοὼ ἄθη ὃ δἰηγζαοθο, ϑοιδ(εανέον, [γα ἃ, ἵ, ἃ ὅπηι 
Θοεπί οίθη, εὐν ρυσίοῖ ων 2, ὃ πᾶ ὃ θηἐ(ομθάθη ἰαηςσ. 

α. Εἰηζαοῆο οὶ [εΐα οἱ 6. 
δ, ἄδην σΥγθοθίβοίόη, α φέ ρυθολοπαῖ, ἐ{ε εὐνὰς ὀἰοῖδέ ἐὰν αἰΐθη, ῬΡΟΥ ἐθγη., εὐαϑ 

αἷς Εγοηναιυδγίον τὶ δε έθη, δοιν πάθη, θη (ο]θάθη, ζιυΖ. 1)16 ἐδ θηέρυϑοπθηαῖθ 
Γάησο ἐ{Ὲ πιαοῖι οἴου ϑοὶίθ ὃ (Ἰὰρ;, Ἰδστιπι; [αὐ, [ὁξαμη ; νἃβ, να), πασῇ ἀδΥ απ θΥῊ 
ὁ (βάυτ-, ἀϊάπ-ἀὸ σε; οἴθα, οἱ δὸβ, -ὃ, -ότη ; Βιυπηδποὶβ; ρα πὸ θάϊηβ, σϑπῦῃβ ; Ὀδύδ, (ὁ ; 
ἔγαῦῃῖβ, ἔγόθῃβ ; ἰαΐ. ἕαρτιιβ, ἀ. ραοομᾶ; σαϊί. Ὀτᾶοοα, αἀ. Ὀτιοοῃ 6ές.). -- Ζιυυϊγοῆθη, 

Ζιυοὶ ἃ8. ἐπ γγϑηιάθη, Ῥγογθνην {γϊέξ σόγηη δῖη ἃ (ἈΒατὸπ, ΑὈγάμᾶτη, Ναί δη, Μᾶ- 
Βδίῃ; εὐἷό Τὸ παμπὸβ, ΒΒ ] μδίτα οαθυ' ἀθυί οἶον ΒΔ Ὠ]Δμάϊμ). ἤιυ Τίακ ἐμέ θη ἃ σο- 
ιὐἱοθθη, ἐν αᾶθδὰ (βάν. 2, 20: υσί. 35) νϑγδιϊσῦθη, ιὐἷθ ἦν σΔΔΥΠΊΔΗ ; υσὶ. [ϑὶ, 

ἴνϑα, σϑῦῃ, [ὀίαδ, ἔγαίηνα, ἤδύμνα, [ὰτὰ, Γἀϊαη, νάϊαμ, Ἰάϊαη, Ῥάμπδῃ, ὑγάπδῃ, {πάϊοὶ 

τς (τὸ. Του μα ε {6}: 68. Ἔδν. ἃ, 11. 22. 256. 28. --- [δον σοέγθιηνέθδ. ἃ-ἃ ἐπ 

5. τ. σεπαπάοῖέ ιτυογάοιι. 
ι, ἄδην σγίθοϊι. ᾿ οὐθν ἐ δηἐ(ργθοποπά, ἐ{ὲ σίοὶοϊ αϊϊ5. ουϊ(ουοάθη, παι 2, βιθδέ 

αὖον ἀοοΐ, φιιιυοίϊοην γῶν εἴ, ἡ, 1, υ, [Ὁ εὐἷό γῶν φοιπὶ μοῦ οἱ (ἀΐραη, υἱρδῃ; υσί. δἃ- 

Ῥὶρβ ω. -οἶρ5, ὈδγαΚὶ τὸς ὈΔΥπἰΠκ 61), γὼν ὃ ([ρι α1{{5, ἀἰζίειζὸ, [σὶρ ηῖ8, Ὀἱτα 5] 8, [Ὠϊγτα, 
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πἰτηδίηδ,, Κυϊπιὶ, Κυϊ ποίημα, Κυιμθῖ τ, ἀβάτι θθῖπα, ὑαν! αἰ ἀθίπα, ἀξβκαμ  μ  ἀαπι κι. (, εὐ.) 

μπᾶ σοθέ αἷϑ Ανιδίαιιέ ἴηι 7 ἐλδεν (ναὐδυαδυ)αμ, θα) ἢ, δ᾽} }8). Αἰς Αηϊαμέ (Ὁ 
τὐθολ εἶς 65 σἰοὶοθ αἰ δ ΟΥ φυὶϊὲ Ο, (Τα ἀ ἀϊνι[Κ5, Φαἀάϊαβ. οέο.). 

Π, ἄας σγίθοῖ. οὐ (ατοῖ, ο, δεοίοπάθυς ἦν Ππιἀινησοη; οἰμῖσο Μὰαϊ είδε ὦ ει. 
υ) υογίγοίοηα, ἐΐὲ αὐ Γοῖ, οἰοίο γαῖ κιζ; Ὀγακοῖία (1 Τίμι. 1, 8) τα Ὠχακοίίῃ 
ὦ. 18, 18) μολούνιθη αὖον, υὐθην νοἱολιέ αἴθ ὃ 7ίον' θἰηιίγθίοηνθ Ἰουιυθο ἢ (οἴη υοη Ε. 

«πα Ὁ, ἦηι ϑρίοῖο ἐδ, αἷθ Ῥονἰαησογι υογαηφιιθιίθηι, αὐἱθ (6 ἤράΐον (ἔπι ΑΠά. 
Εἰς.) ἔην ἄθὰ Ἡγογέουην αὖ, ἈΠαΟΓΒ, ὈγαΐΠΒ, ὈΓΌΪΚΒ, σατηβ (τὐῖ6 Ῥθαϊη8), ἴ]5., τὰ], Πα, 

ἐμαί παϊ, [Κυτὃ, τὰπα, ἀσθὸ, ἀπρδῃ ὁέ6., αὐτο, {πὰ (ιυΐ6 Ὁ1)} τὐ. Λ' τυ. δε εζηνηιέ ᾿όΥ- 

νογίγϊέξ. --- Εϑ ιὐθοπ [οἴέ δζέον ηνὶϊέ ὃ : Κυδύπαα (1,. 20, 18), [ἀρὰ (Μο. 9, 50), ὑἢ- 

ἐδάπη (Δο. 11, 82) ὠπὰ τὐηροκοῖνέ; ὁηαϊο ζέον αὐτο, Γὼγ ἄπ ([ἀπὰ5, [απδὰβ ; [ἀπὰ, 
[ἀπδὰ οἰς.), 

Ε, ἄθηι σγίθολὶ οδιθη ἡ (ονηῖφο Μαϊθ αὐτο, ε, (οἰ (Ὲ ει τ. αὐ θηἐῥργθοποηα, ἐ 
“οί απ. --- Εβ τὐθοἢ [οἰέ οὔ ηοϊέ ἱ (, οὔθη) τὐνᾶ τὐπισοκοῖνε ([νὸ Καπίῃβ, ᾿νὸ]βὶΚ8, 
[ὁποῖρβ, δρρὸ!αβ, ΒἸὸρυὶ, ἀγδθὶ, ἃπαρθδμύδἀδάμπμ 6έ6.}, εὔθη βο ζὰὼν οἱ (οὔε αὐοῖιϊ τον 

νον (οἤγίεδθη, ιὐἷθ τὐπρθλθηγέ οἱ ζῶν ὃ) τα ζῶν" αἱ. Τὶ. 16, 80 Λοδέ ἔγδὺ γῶν ἔταδὺ 
(υυἱό ἕηι ΜΗ. [οἤοη ἴ216, ἂχ, ἄσαῃ 67 (ελιοῖγι), εὐαγῆ πιαη ἔγαδὺ ϑυιυανέθη, (οἰ[έο. 

Ὁ, ἀδηι σγΐθοῖ. ὦ ({οἴέθην ο τι. οὐ) θηἐρυθο]ιθηα, [ἐθὲ8 απ. ἩεοΙι (οἶς ὄζίοΥ 
ηυϊέ α : ἀἰδκαπ τ. -ὖπ, 8])] κὸπβ (Ε. 4, 19), Ἰαύπῃτηδπὶ (1,. 17, 44. 2 ΤῊ. 1, 8), ἐγάϊπο"- 

πἰὸ (1,.. 4, 18), νἱάῦνὸ (1,.. 7, 12), ὁμύίεϊσρὸ (9 Τὶ. 4, 2) ρα υἱοιϊοὶο δέ τλω" υδγ- 
"ολγίοδθη, [απ]ὸ5 (1.. 10, 8), ἕαϊπὸ (Λῖο. 10, 28), ἀυϑῃόίοη (1,. 17,18), νόπάδη ([,. 90, 

12), ἀϊπὸτηδμαπ (1. 8, 48 εἰ6.). {76Ὁ6᾽ ἀας γον έν (5. σὶρ ἃ (. 5. 114. Εἰσοηεϊιώηι- 
ἰοῦ ἐΐὲ ἄἀας ἀπ ὅπ [[άπα, [άπ] 48, σιν [απ ; ὑάπ᾽αμι, ὑάπϊ σὺν Ο΄. ὑδ}15, τὈ] 015, 

[Ὰ}1ὐ0}15 (ἀασοσοη σανὶ, σάυ)ϊβ, ράυλαι; μάνϊ, Πάτ)ϊ5; ταδὶ, τπδυ]ὸβ ; ἐγάι} 8), [Δ ῃδπ, 

ΠἸΔ}5, ΠΟ}, [Ιδύβ ; πᾶῆδῃ, πὸ, σϑῃῦμβ, πϑύμία, ρδηδύμα; υσί. ἀάαθπδμ, ἀῦπδῃ, 

ἀυπηθηδῃ. 

α. Τορροί [οἰ εϊαςέθ. 
εῦθν αἷθ Ατδήργαοϊθ αἴθ(ον αὐγὰ ποοῖ τιθῆν 1 οδέ σϑιυοηηθη τυϑγάθη., τυϑη 

αἱο Τπιέον (μοι δον Απμδιργαοῖα ἀο8 συϊθολὶμοϊθη εἰ (αἷς οἱ τ. Ὁ μπᾶ αἱ (αἱ 
δὶ τι. 86), (οιυὶθ ἀ68. ἡ (αἷς 1) ἐπι υἱογίθη, Ψαπυϊωπάογε υογσοιοπυίζέοη, Κεῖ, εὐἱγά. 

δι ἐμ 1) αἱ (σνίθοῖι. ε ὐὐπὰ αἰ) ἃ. ὁ. Βυγϑοίμμι αἀθ8 ἱ νοῦ ἢ τ. τ (2. Β. ξαΐμα, 
ὑδίπαπ, ἐγαίμαη ; Ὀδίτϑῃ, γϑίνμαπ, νϑίγάπβ, νϑίσυ 6έ0.), 2) ἄϊ (2. 8. ἔάϊμιπιβ, μάϊμβ ; ἀϊὴῃ 

(τό ἀϊ5), ἐάϊῃ, {μγάϊῃ; ἀϊν δέο.), ἄα8 ᾿ρὰξονγθ ὃ, υὐὸ σοί μοῆθβ ὃ σιν ἃ ιυἱνά. --- 
Ῥοίὶ. εἰδνῖσθηβ ἰδμβαπα πα ἐδ μαπα, ἐδίμαῃ. 

ΔΗ ἐμὲ 2) δύ (σνίθοῆ. οΟ) ἀ. ὃ. Βυθοϊιμι ἀ68 ἃ τοῦ Ὦ τ. τ (2. Β. πδύῃ, ἐμδάϊ, 
ἰαύμαπι, ἐμ]αύμαπι ; Ὀαύγ, ἕαύγ δέ0.), 2) ἄα (2. .Β. ἐάμ!ι, ἐμ]άμ, μάμῃβ ὁέο.). ---- Αὰἃ 

ιὐθο]ι οἶς, πιαπιθν εἰς}, ἕηι (΄. εὐα, 1). ἄθν {7- Βοιισενν ᾿πιῇς ηὐυϊέ πὰ (ογ τυο]εϊ γυιν ἀιγοι 
γον (οἠν οἰ θη) 2. Β. ἴαπδα.,, [πὰ ; [ἀπδὰ8., [Ππὰ8 θέ6. --- ἴγζεῦογ ἃ-ὰ (. 8. 712. --- 

1)α5 σγϊσοῆ. ἰαέ. αὖ σοἢέ ἕηι αοὐἱπὲμομόη δ οΥ ἦι αν ἐἰδον (Ραν]αβ, νοὶ, Εἴαν, Β8- 
τη, Καγνίβ)) ;Ὦ γῶν Αραίαις (1). 2, 4. σεῆθη σγϊοομέμοιο Παπα ον έοη, νογατ. --- Ε8 
ζοηϊηιέ ΟΥ̓ ΜΔ τ ΠΔΥΪΒ, ΠΑΥΪ.... ζζοδον ἰδνῖάδ,, [ἐἀπϊαα, ΛΚ Υ πὰ ῳ. --- ἤν 418- 

θα! ταύμ, ὈγΠἀύπ, ργαἰἐαύν ύη., σαζαύ γ]ακιαύπ, Καύτθαπαύμ, μοἰδ(ε Τοιξαύπ (,{. -α) 
ἐπέμρυτοδιέ 65 ἄθηι σγίεοῖ ο θη, ον. 

Εἰ (Μῶν σγίθοϊι. εἰ τη τ, ἔ, (οἸἐθη ον ἡ), ἡράξογ68 ὶ. ---ο Εἰ Ποῖ οἿἐ 7ὰγ ὃ: Ἰδίιξδῃ, 
ἐγ] δ, ρτοϊύαη, ὑδίκδη,, δἰ οἱβ, 1 κιηῦπ, 1ὀϊνδη, Κυὸίπβ, ακὸϊύ, ραργδι 5, ΒΙδἰἔῃχα, τηὰ- 

ΔΓ ἢ.5, ἔδ μ Ί τ 5, Γρὸι α1Ζα, Ὀἰγὸ 5, ἀπ ἀ1ὸϊρ, πϑιηδἰξαπι, νὸϊΓ6ῖ5, νὰ απ, νὸβ᾽άα, υἱ [5 

δέ6. 71)16.68. φιύηὶ ἱ τὐηι (ο ασόηᾶθ ὃ οὐδν αόε8 ἃ δεσοστηιθέ απο, ἔπη ταῦτ ἐπ Εἰσθη- 
παπιθη, 2. .Β. ἀαΓ8 δαϊά Ὑπθοοάἀθιπόταβ, δαϊα -τοῖγαβ (-μήῆρος, -μέίρος, -μερος) φέ- 
ελυϊθδθη υὐἱγὰ τὐρνὰ ϑηιαγασάτϊτις αἷς ἀόν Θοίμία (ϑορεϊηιαγῖθη) ται που, ΟἸἰ μοὶ 
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4. {. τυ. ξοπηέ πα αὖθ -ταῖν ἀαλον 7γἀη ἢ γαϊ (6 ἢ, ἀδιιέθέ. ---α Βοϊξοίηβ. (δὴ έ ζὰν' [ἴπὶ- 
ἐοίηβ (υσί. Ε[Κὸ Λ΄. ΒΙΚδηβ, ρίδθὶβ 27 σι {1Π5}. --- Βοὶ νογατϑροποηάθη ἰαησθη, Θἰδθη 
ευἱγὰ ἴπι Βοιισιρισοη, νὰ Αϑιυαπαϊισόη οἱ ατ8 }} (Πμαίγ 615, τα κἰπϑῖβ, θό Καγθὶβ, Δ] 6615, 

πο ἷβ, ἔα μοῖβ ; μοϊδιἘ ἴγοὶβ, [Κι , νδηάθιῃ [Λ' Ὀτα ΚΟ ἢ ὠς. ΒΥ ῖι 5. 755. ἐπ 11], 
σαγδίγυμοὶβ πϑῦθη σανδίγ  }15. τθ. Λ' εὐ.). 

ιῃ (φγίδοῆ. του), ἀϊα Πιάησο νον ἃ. --- [τὰ «Ανδίωμίο (τα, Καΐϊα, ἐμῖα5, {πϊὰ, Κνϊὰβ 

ποῦϑη, Κυϊαζαῃ 6ὲ6.} σο]ιέ 65 υοὐ δεἰῥδέζαινέοη ἐγ ἵν εὐ Υ (ἰγῖνὶβ, Καῖνα, ἐνὶ, ὑμινδαν, 

Κυϊνά!); ἀασόσοη ἔγάϊν, ἀϊνβ, [ἀϊνβ (υυἦ6 [ἀλνα}8), [Ὠάϊνβ, Ὀδ] ν}αη, πηϑ] 78 δέσ. --- 7. 

ἔϊαπα, Πα ιοἾιέ 65 ζῶν [ἢ τὰ, Π)α ἢ (υὐὲδ ἐγαύηνα, ἢδύηνα, βδπάβ, ἔγιδμαβ θέο., ἀαδον 

Ὀἰαι]α Τὸ. 1, 12 νογακο]έϊσ εὐἷγα); ἦτ αἰα κ]8}}5 ἐν 68 Πϊα] 18, ὅω ἶὰ ΞξΞ πίτὰ, «4{8 4η- 
ἰατωΐ (εμέ δαϊαὰ ἴυαάα5, δαϊα Τα4α5 (1. 12, 14) τ. Λιυ. 

2. ῖὲο Μὶέϊαύν 6. 

Τοῖς ονγηνέιϊθν σὺ ἄθη, ϑοἰ ἰαινέθη λνῖδον πα Ὁ, τοι . 7) 6 θη {θέ 21ι- 
ποῖ ἀον Ζίμομεν (118 Π5) 5. (Ζ), ἀδηθη αἷθ Εἰζην ὁπ ἀθη (4 1486) 1ὰ, Ἀ, εξ ΙΝ 

Ποῖ απγοίμοη; ὁπ ϊο!, αἷθ Γἐτεηιηὶ ὁ πὲ (τα 8) Γ᾽, Κι, ἢ (») --Ὅ π,Ὲ (Υὺ) -- 

τα (5). 
γον ἀἴοβοη [γιά 
4) Θ ατηιθηΐ αι ἐ 6 (σαὐέαγα}65) Γ, κα, ἢ, 
Γ, πε ρυίοϊι ἄθηι σγυῖθοῖ.. γ, απο ἢ ἐν ΓῪ' (Υ7 : Λ οὔϑη 5. 113) πὰ ΓΓΉ. οὐδν ΓΈ; 

τὐθοἤ [οἷς αἷς «“υδίαινέ οὔέ τυ ἢ (ὦρϑδῃ τι. ἀϊπδη, ἀϊρ τ. ἄϊ}, ἄϊραχῃ τ. ἀϊμυτη, ἀϊιύα, 

ἀϊῃύτῦμ, ἀϊρίη ; γϑίρδῃ εἰ. γάϊῃ, τηᾶρδῃ τι. τηδ δα, τηδῃὐβ ; θα ρἼδη ων. θάπύα ; Π]Π 8, [Ὁ] ΓΠὶ 

(0. ἕα]ρἴη5, ΕΠ στὶ τ. Β]ὸρτὶ ; Ὀπρσαῃ ὦ. Ὀγαμία, σαρρδῃ τι. σα ῃίβ, ἐμαρρκήδῃ τι. ἐπαμύδ, 

{πυροκἼδπ το. {πυ{8)}.. ---- ΓΤ ἐμ ἢρ, ΓΤ οαδν ΓΕ, ἐπε οἷς (ἀρρίαβ, αἰναροὸ]]ὺ, σααϊ- 
Ἰρρ5, {ΚΠΠρρβ, Ιᾶρρϑ, σᾶρρϑ, σᾶρρϑβ, αρρδ, ἔτασσα, ἑασρὸ, ραρο, ΠαρρηΊίαη, ρᾶρρδπ, 

Ὀτίρσρσδπ, Ὀ]Πρρνδη, ρονᾶπ, ΠροκνἼδη, [ἰσοκνυ)απ, ἄρρυτβ, ρ]ασσναβ, αὐ ρσρη, ἀταρρκ- 

͵4π, ἐμπαρκἼαπ, ὑπαρκἼδη, ἰσρκνίβ, ἀρρκῖὶβ, ἀρκ78). Ζ λον παῦε ἐε σεῖσραι (1 Ὁ. 9, 20 

6ἐ6.), θδοηο τὐπφοκοῆγέ ἰαύτασαρ)]α (1. 8, 8. 16. 11}, ἀπππαπαγίρνάϊ (2 Τιι. ὃ, ὃ.4.), 

παρτάὰ (1 Ο. 4, 11), φσααρνοίπ (ὅΚ. 1, 18). δ ὐηῖσο Μαΐθ ἐΐέ ἴηι Ττυραβ πρὶ τ. πΚ σ6- 
(επνίοϑοη.: ὕμδηκ (17, 9), ὑἐπαπκοίῃ (14, 31), Τηκνῖβ (19, 81), Ὀππρῖ (1, 22). ἐπ 

ἄον ΝΝεαρ. ὕτγα. οὐπηιαί {Κ|}Πρη 85. 
μι, ἄδϑηι σγίθοῖ οΐθην αὶ (ὄγέον χΧ) θηΐ ργθοποηα, σοΐέ σοῦ ὁ ἔῃ ᾿ὰ ἐἰδον ([ἀ κῃ --- 

[αύ5, Πακδη --- [Δὐπίβ, σαῖκδη --- σαμύγὸ ; αμὐνὸ ; ναύγκἼδη --- ναύτηα, ναύτηϑ ; ἑαύτηΐδ; 

ῬγακἼδη -- ὑταμύα, ὑπασκἼδη --- ἐπαμιύα, ὑπαρκἼδη --- ἐπα 8) εὐπα μαϊ{ε ἔηι ναύτ᾽ [ν σανὶς 
αι ((. Δ). --- ἤν γυ"], σοι σειυογάθηεη, Εἰὐθηιαιυδγέογη, θηέ{{6}} 6 65. ατι8 αὶ (Κτὸκβ, 
τηδυ κυρία; ὑσὶ. Μακὸθὶβ (. Τ͵Ιαγεβίές), ἔπι ἀπιάθγηι υογίγεέ 65. χὶ (φαβκδ τ. ρᾷβδχᾶ: Ζᾶ- 

Καγίαβ ἐι. Ζαχατίαβ, (οἰ ᾳ Ζαχχάϊυβ; ΑΚαα τ. Αχαΐδ). --- Ζεῦ χ μελυϊοῦ βίας ΚΒ 

(Αυίακβαᾷ, Ανέαϊκκβουκβὸβ, ΑἸ  Κβδηαγα8). --- ἐν εὐὐγὰ ἀπο ἀαϑ οἰηζασῖο τι σορο]ινῖό- 
δόη (εἴ 0 Ἰαντδιηταῖίηα, 1.. 8, θ πὰ πΛΆῚῪ Π5. }ὲν Κουάρτος; ἀαφόσόη ΛΕΥΙᾺΝ γεν 

᾿ἄχυλας οἄον Αχαΐα; πόϑόη λαιιΖι). --- Ῥσί. ἂν οἄφν Ὁ (ὰ ᾿). Χ ,6έ8 ἔπι ΜΠ 8, οὐδν' 
Ν]Σ 5. ἢ 5, αμο αἰνχδυ 018, ραδχδ, ()νοδη, Ρἃ 5118} ἦν. ( ιὖ. 

ἢ, ἄδηι σγίθοἢ. Παιιοῖ, ([ρὶν. ρου) δέ ρυϑοϊθηα, οΥῈ τιον αὐοὸ αἶοβον ποι (6 ἢ: 
(μ0]185, Β41|61{4185); ἀασεσοη ΟΟΥ τυεχσοία βθη (ὀίαπηδ, Δα, Αἰττηὸραίπδῖδ, ΥτηΔ1- 

πάϊα5), δοβοηάθν8 ὑδὲ απϊαιίοηάθηι ἴ ([αἰταίταϊας, Ταίτα [Ὁ] πὰ, Ἰαἰταύραί!!5, Ταίτοἰκὸ); 

θη ο]οῦοη συυΐ οἤθη, ζιυθὶ ἤγοηιάθ δὰ (, 5. 714. ἐιριέον Δ. 
Ἐξ περ αδόν Λοϊιυαοῖ, σοῃαιοῆέ σθιυοίοη (οῖη, α 965 1) ἴηι Ἀ], ἢπ, ἢγσ, ἂν ἡ "ὰἢ, 

μηέογσοϊιέ, 2) ἴηι ἰαί. σοί. 1) 0{οθον, (ὃ. 602) ὧν 468 Πακέμζιδ σιυοὶέε Καὶλγ26 γα {ὲ, 
6) 68 αἷ8 Ανιδϊαινιέ οἰηῖσο Ὥαϊος τυοσγαϊιξ : ̓νατητηὸ ((. ὅ, 8. 18.), πναυ]ὸ (Δο. 16, 6), 

μναι)απὸ (5Κ. 1Υ, 10), ἐδφη ο (υἱοϊ ολομε γι" ϑολγοῖδυον (6]ι6Ὴ.) ἐπι ἐμαί γνακαπαϑ (1. 6, 12), 

μάσμεαίτί (2 Τα. 2, 2), [Π18118]5 (1 Τιη. 8, 8. Τιὐ. 1,7.) ἃ] “ει. 81} (2 ΤᾺ. 2, 4), Δοῖ πῖν ἀαάιυ"ο 
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αἱὸ γεν οὶ ιοισοη νον δι (ὧν 78}0-Ὁ1, 118 -ἃ. .., Ἰαρτρδῃ . ...,. 741-16 1011, 184Π- πὶ, 181 

ταρίῃ, 7α[-[(61}, 1. Π-ἐπαξοὶ, 14 - πὸ, ατοοῦ ἀ]-]6 1116}, αἰ Π-ὑΠπαη, -αὐμίμδῃ, ἀπίμ-ῃδ, 

πα ἢ -ἐμῖ5 δές6.} οὐ ἰάνθη; 5) θηα ιοῖι τόδ πον ἀον γοσοϊηι (ἶσα Αιδγαϊ ἐπ ναύτ᾽- 
[ἴν, υἱοϊ εὶοιέ αἰρον ἐὰν σαὐϊγὸ ; οδϑη ο ἐπ πϑναύτγίβ (2 Ο. 9, 4) οὐον ἔγι ἴυσππα (1. θ, 17. 

8, 4) ποδϑη Ὠϊαῃτηα, ἄγαῦβηα (1. θ, 12. 5Κ. ΝἼ], 234) πεῦϑη ἀγαῦμδπα, τυὰ γόνα 68 ἴῃ 

ἔᾺ]Π5ὴὶ γα πα γίοέ. 

Ἦν εὐἱγὰ (τυΐο ἸΚν) ηιἱέ Ππγιθηι Ζοϊοϊιθη, (Θ) σα ον λοῦοθην τὐο αἷθ Πιατέθ πΐοδιέ φό- 
ἐγοηπέ τὐογάθη ([ἀίῃν, Ἰοῖμν, [αἰ μναῃ, Ἰοΐμναη, πὸμγα, δνα, ἃιμν- ἃΖηδ 6έ6.}, τοὶό ἔπ 

ἐμπαίν- υἱταπ, ἐπαίτ-νακαμ (1.. θ, 12), αὐυμ-νὸρι4α (1,.. 18, 38). ἴδον (ὁ αἷς Απϊαιέ 

(ἄνα, πνὶβ, Ὠνάϊνα, μγὸ, ἢναρἼδῃ, πναύμὸ, Ὠνάϊῥοἱβ, ἀνδίγθδη, ἤγθῖ]α, Ἀν} τ], νυ} 8). 
ΗΙ : Βἰαμδη δ. (ο]υϊοάφθη ὐον Ἰαμαπ, Ὠ]άϊ 5 σον ἸάϊθοΒ, Ὠ]ϊἔλῃ νον Ἰϊηδη. 
Ητῦ : Ὠγθιίδῃ ὑδγ οι οα θη, νοι, τοϊίδη. 
9, 7» σνΐοοῖι. ἰαΐ. τ, ἀαῖιον ατιοῖν πυΐέ ἵ ὐυδο (εἰν {{{. οὔϑη, δ΄. 115); σοδέ ηυῖέ νοΥ- 

λον φο]ιογνάθηι ᾿ νον διριάθη, ἔμ, οἱ εὐδον ({. οὔθη, ὑσὶ. ἔγθὶβ, {γ1}61, ἔγϑι 815 εὖ. ἔγθὶ) 815 ἐη 

Ἡαπάγοῆν. 4. 2 Ὁ. 8, 17. 6. 2, 4); γλ1ὲ ἔπ ἔτϊαίμνα, βαίμνα, βάϊβ (Μύ. ὅ, 43), βαπάβ 

(τι. ὅ, 48. Ν. θ, 16), ἤἥπτα, [αν], [ἀϊαη 5, Γἀϊἢ ([Γἀϊ 1 Μο. 4, 14) εὐ ἐγ [ἀϊδι, 
Ἰάϊαιι, νάϊαπ. ---- [χι ναὐαταδυδη ὁπέ οι: 68. αὐ 1 (γάϊ- ἀδά7α, νάϊ- αἰ ν͵απ,, νάϊ- [γύγ); ὑπ 

Αὐαϊκἀαἐῃ5 μολοίγιέ 68 υον ἃ (8). 5) ατι8 ἀϊνβ σὺ θηἐ έθἤθηι, ιυὰΠιγθηα ν υον οἱ δἰοῖδέ (ἀϊν- 

οἴηβ, ἀϊν)αη). -- Τὰκ. 1, 63 ολέ σφδῃτηὸ!άα, τυογαῖι8 ηυϊξ Ηυδίϊοϊξ, αὐὐῦῇ ἀα8 παΐὸ 

Θδθυὸ] (1, 19) Λἰοῖ τυολὶ αἱό Βοιηιογζιθην ἀν Ἡίθηον Ἠαπα οῖν. (8. ὅ98 σι 1 Μοί. 
ὅ, 1-ὃ92, πὰ Εϊηϊοῖς.) δοσιοέ. 

Ὁ) ΣΦ ὲρρϑθηΐϊαι ἐ ὁ (1ἸΔ}018165) : Β, Π'ι Εν Υ.- 

Β (στίφοϊ. β, μεῖδι ἐπ δ! Πθαπὰβ πα Ναύθαίτηθαίγ) σθῆέ ὅπὶ Ατιδίαιυέθ οἵ ἦα ἢ 
ἐϊδον : τπϊαθ5, ἐπα; μ]άϊς (7. θὲ 38), 141 (ἀοοῖν ατροῖν 1410: ΜΈ. 7, 417. 1.4, 4 οίο. ἐὐνὰ 
]άϊ 05: 1.. 4, 3), ἄδθαῃ, σδᾷὺξ(5) ; Ἰάυθὺ5, 1άαΐβ ; ρτάθδῃ, στὸ (ἀοοἤ, αἰοῖν στὸθ: 10. 6, 

48), ρτὸΐε; [κίαθαπ, [κάπϊξ, [Καξύϑ; [γϑῖθαπ, [νάϊξ; ὑμαίγθδῃ, ἐμδύτγξια, ἐμαύγεξιε ; Βα 8, 

μδίνε ; Πκαῦδῃ, [καξέβ ; σίθαπ, σἱῇ, σαΐ, ραν; ἐνδ! τὸ. ὑνα}} (1. 2, 42. 0, 18. 8, 1: ὑνᾶ- 
Ἰθἰτα) ; Τὸ [δῆ τ. Τὸ δῖ; Αἰαΐ ὦ. Αἰαθῖ5 ; Τα Ὁαθπὶ, ἔγά ρα θηὶ εὐ. να] ἀαΐπὶ, σαπάπξη!, ἀάπ- 

ἐμαθ]5; νοη δῇ --- ἀθαὰ, νοη αἴ ---- θὰ. γῦ716 Ιᾶπὰρ εὐὐγαὰ {ἰπιθτ)η πϑῦθη ΟἰτατΊδῃ, ὑϊπι- 

τὴ σο(ο]νἱοδθη.. --- Οὐ Ὀπάσπδῃ (1. θ, 1) τἱολέϊ 9 
Π (σγίδοῖ.. π1) ἕηι Τοιιέ(ο]ιθη, (οἰέθη - ράλαα, ραρρβ, Ρρυπά, ρ]αίβ, ργᾶρρϑῃ, μεῖκα- 

Ῥᾶρτηβ, ρἰδέ(!))8, ρ]1πβ᾽δπ, Βραπ, [καρδπη ([Κὸρ), Κάαροπ, μΙάσρδῃ, τάπρ᾽8η, Κάαπραί)απ, 

᾿ναρίδη, Βηΐαραμῃ, [γϑῖραμῃ, ρτοίρδῃ, νϑίρϑῃ, γϑίτρϑῃ, Ἀπίρῃδῃ, σῦρϑη, [ρόποὶβ, [αρῦῃ, 

Βγὸρδῃ, γὸρ᾽δϑη, ἀϊαρίεμα, ἀϊαρ5, τάϊρβ, γάϊρβ, υἱρίῶ; {κὶρ, πὰρβ, ἴὰρ, Ἰὰρδίῃγὸ θέσ. --- 

Θέ σον ὁ (ιυῖο Β) ἐπ ἢ δον (σακαξεβ, Ὠνοίθσα!!, ὑμαγρ, Γἀ11δ8ι, Ἡγάϊηγο ἵν, ΠκΟ δ δέο.). 
Ε (στῖθοῖι. φ, ατιοῖν ἔπι ἸΚ αἴαυπιδαπι), αἶα «τιδίανιέ ὨΠάϊῇ, ρἹΕ, ρα (,. Β), Βπιΐ, μαπαΐβ, 

αἷς Ταϊαιιέ αὐ Ὁ: σαῖι, στὸϊρ, ἐμαυῖυ, οἰ5 (ρἰθέβ: 1.. 1, 27), [Καξί5, [κυξίβ; αὐϑΡ: 

Ὠνυόοαϊ!. ---- ΝΝμηὐβ, [νατηΐβὶ. 
Υ (σγίδοῖι. υ): ἂν Γὼγ αὖ ἔην Ῥαναβ, ΕΠαν, Πγοὶά; 7» εὖ ἴηι ρατα[καϊγὸ, αἰν]ύρί, 

αἰνοματι[α, αἰναρρο!]ὸ; τυοσσογαϊϊοη ἐπι Αἰὸϊα, υϑγάορρεοῖέ ἔπι Αννα, Τιαίννοβ, 1ναίν- 

γοίξιβ ; τυόσόη Ασαϊαβ ( ΔΙῚ; ἐν ΑΚνΙα, αμεσοβοηγϊδύθη, {. κι. --- Ἱάνὸν (2 Ο. 12, 2) 

ἐ ε Ἰοαϊσίζοῖ, νον (ο]ιυνὶοϑθιι. ---- Ἐπ θη {67,6 ατι8 ἃ ἴηι, ταδὶ, Βανὶ, ρᾶνὶ, [ὑγανὶάα, ἐαγνίάα, 

ἐτἶνα, Κηΐνα, ἐμϊνὶβ (απ ἐπ α5), ἐμῖνὶ, πᾶν (ὐδδϑη πάμ5), Γροίγαμ, [ράϊν (ωπα δίοἘ ἰράϊ- 

[κι] ἅτ), εὐὐνα εὐηὶρ ὁ οι" ἃ ἐπι [πάὰ νοην [αἴναπ, ἀάα, ἀάυϊεη5, ἀάπί5, ἀάπίμαβ ὑόν ἀΐνδῃ, 

υσῖ. ἐάαϊ, [τἀπϊάα (( ΔῊ τω. 9) ; Ῥπάσδῃ, Ὀάπδῃ : ἔῃ [αἴμιγαπ, δ] ρρυδῃ, Προνᾶη, Πρρίκνυδῃ, 

τίρρυβ, ὑπίρρυβ (- να), ρίαρρναβ, τηϑῆναβ, 8] υ]8η, τη ν᾽η, ναύγιν, (πἰνδάν, γδῃίνῦ, 

υμὐνὸ, Ῥαπάνο, ΒαπάνἼαμ, αρίζνα, ἐπαΐμνα, βαίμνα, [ΓΑ] πνγα ὁέο. ἐ ὲ 68 ὑϊϊάφηά. 

τς 7 ῖ6 Ιαἰοίπον δγαμοϊέοα [ρὰαΐξον ἀαζῶν, παοῖ ἀν αοίδθη Ῥογσαηφθ, ὰὰ (}1116- 

495" 



γὰ 9] Οοὐμιο 6 ΘΡΥΘΟΒΙΘΗΤΘ. 

πϑηύ, Π0]Π1τὶ ἐν ον Νόαρ. {.1.), Πραέον νυν (π), αἀἷό αγἱθοῆθη ου: Ουϊλλέαρις, Ουΐς- 
τιγις, Οὐίσανδος ( [ράτον ὙὟ ὈϊΔη 405), Οὐάνδαλος, Οὔνιλας, Οὐλφίλας). 

ο) Ζωπφοηδωοἢ [έα ὃ 6 η (ἀοπί8165): ἃ, τ, Ψ; 8, Ζ. 
Δ, ἀδηὶ φγΐθοῆ. δ᾽ ([οἰέθη ὃ: 2. .Β. Βαίάίαϊάδη 1,. 3, 10; Τὸ 4, 50 415) ὀπέργο- 

οΠοηα, ιυαπά δῖε ηιὶέ Ψ τρια Ὑ' ἐπὶ δογεϊηνηιέοη, Γὰαζίονυ (Λ Ψ). ---- 1 τοδᾶ (1. 12, 20) ἐγ 
68 τον (οἤγεῦθη, (ἐ. ταδί, θῦθη (ὁ αὐοὐϊ ἀδν Αια 5 ἔπι Ὀδανὶάδ, (1,. 29, 917) εὐ πιαη- 
οἴου, ΜΙ οϊιυγέογηι αἰ  -τ (ἤ. -πάβ (πα τὐπγοθῆνε). πὶ ὑναἀ]ὸ (οἰζέθ 65 ἀορροῖέ σό- 
ψμγίοθϑοη (ει: ὑγδαα]ὸ εὐἱθ ἀδαά]αη, γδαα}8 (πογά. νϑ}1γ, απά. να]; οὐδΥ' πδῃα 1), 

144], 4441} (δεὶ τρρηίδηι Ἰ0441}8). ---- 710 ἀΒῸ οἰ ̓ἴὨ5, β!] Γν γαϊ1ὲ ἃ δι (υσῖ. ὑ, {ι, 5); 

θδθη, (ὁ ἔπ υἱβ υοη Υἱάδῃ. 
τ, ὀπέ ργϑοϊμοηα ἄφηι σγίθοῆ. τ, ἐγὶέέ πα ἢ (7ν 5, Κ) τὐνὰ ἢ (7ἂν Ὁ, Ρ) Λαέέ ἃ 

δίη- ἀϊῃία, ἀϊμέτομ, τηδμύδ, ταδβ, δέ, θάπμία, θάπμί5β, Ὀγαμία, Ὀσδμύβ, ὑμαμέδ, ἐμαύα, 

ἐπαβέα5, ἐπα μέβ, ἑαύτῃΐα, ἑδύγῃὐβ ; ναύτμὐα, ναύτμὐβ ; [1 ΐ5, ἐμ] αὐ ύβ, ἀδύμέβ, ἀγαύμὑβ, 

[αὐμὲκ; [Δμύβ, σδῃύβ ; ὑπαύγεα, ὑμϑύγ 5, οἰεβ, ΕΙΣ 5 (ΛΒ τ. Π); απο, ἀβάτυ[5, Κα- 

[ὰ5 (Λ' 5), δμάδπυπιβ (ἀασόσεη σακνυυτηίῃβ, ραραύσγμβ, Ὀδύγμοὶ οὐθ.). 7}. ταδίϊα, 
Κάαπραίδ, υυἱγμέ 65 τυθτέογ' σιυγλοΐ;, εὐπια αὐἱγα ἔγν ΥἹ[Γ, αὐ αὐόβοηι Ἧγεσό (οἰδ[ἐ υϑγ (ο ζιμα- 
φόη- θδθη, [ὁ ἴω Ὀοὶ Πρ, Ὀ]0 Γγ, ἃ πάδυ]θὶ᾽Ζη5, γοὶ᾽β, υἱ᾿[5, ἤνδ᾽ (5, ὑδ᾿ (5. 5. ἃ οὐ. Ψ. 

Ψ, ὀηέ ργοοποηνα ἄφθηι σγίθοῖι. ' (τοῖν ἐπι Μαϊμιμάϊαβ, τυὰλγθηα 65 ἐπ Τποϊπιδύ- 

ἐμδίάμπς υϑν(ο γϊοῦθη ἐ Ὲ πα ἐπι ΑἸ]: θα Ί 6, Οδίπηδίδγδι ἢ γὲγ τ ({67ι{), υυἱγὰ δ έΘΥ τιϊέ 

Ὁ νογιυθοῖι (οἶέ - Ἀπυϊμπὸ τι. ππαϊὸ (2 Ο. 12, 7), ἀϑϑ]οίμδῃ (2 Ὁ. 8, 4 8.), ἀπίαβέμαθα (1 
Τιι. 8, 16), σαὐμαγηῖῃ5 (α. 2,11.18), αῇίμαηάα (}ο. 2, 9 δέος.) ; ἔγαϊν)δη (2 Τιι. ὃ, 15) 
ἐῈ υἱογιέϊσ ; ιὐἷθ αἦθ σθίγϑηγιέθ οὶ ἔνι αὐϊνάλξαπι. --- πηι Επιάθ ἀδὺ ῬΟΥΊΘΥ αὐθοῇ [έ 
68 πιαγϊσ αϊίϊρ πὲ ἃ : Ὀϊά) απ, θαι (ἀοοῖ, ατιοῖ; θ84), Ὀἰαάαπη, νάπη (Μο. θ, 8. 8, 80 : 
ἀοοῖ. θάμα 1,. ὅ, 14); μναίῃ ὠ. Ὠνδᾶ; [{}ι5, [[8.415, [{ύἢ τι. [(ὰ 5 ; Τα 5, ἕαᾶϊβ, ἔδέῃ τι. 
ξαᾶπ; (αὐ, [Δ.ἀ15, [αὐ ὠ. (Δα (1,. 1ὅ, 16), (ὅτ; ρόι (Β. 7, 18. 19, 12. Ἐ. 4, 29) ον. 

σδὰ (1. 14, 34); ἔγδίμβ, ἐγούμβ, απίγο ἀδηβ (α. 8, 1) τ. μηΐτοίμδῃς (α. 8, 9); ἐμ αὐ 65, 
-ἰά8, ρδίδίμουηβ (-ὁ 48) τι. σϑ]δύμοίῃ5 (1 Ο. ὦ, 41), δυ]ταίῃ ῳ. ἀυπά, Ἰαρρδιάμ! ἢ τι. 

ἡασραϊάσᾳᾷ (1.. 7, 14), [10 ὠ. Παά (1,. ὅ, 16), τιᾶρτῃ (ΛΟ. 14, 7) εὐ. τιᾶραα (1. 8. 34), 
νἱευά-α (Π. 13, 12), Π)άϊ4-αἃ (2 Ο. 2, 9), νἱοἰά-α (Το. 18, 9), Κυϊεμίά- αἰ (Δο. 16, 3), 
νδίσι μοϊᾶ- απ (Ε. 4, 82), [πα άϊ4-αἢ (1 Ὁ. 10, 18); νἱξοτῃ, νἱδὸ 15; Παμδίῃ, 1 Ππ 8415, 

᾿υΠπϑἀοίηξ ; {γαίῃ β, ἔγϑιηδ 15 ; πα Κυ δίῃ, πα κυ δα 15; ἔγατηδάοθὶ; τηϑηαῇδίηβ, - [δ 415, -Γὁ ἢ, 

-[δᾶς; πάπί5, πάπαϊ5. (πάπα! απαϊ, πάπα! παύτγἔι5), πάπα ῃ)δῃ ; τηαηίῃβ, (΄. ταὰπάϊ5. --- 

2 Καπίμα μ6ἠιὲ 656 Μίαίέ ἃ (ἔπι Ἰταπίῃβ διθὺ 66; ἀαφσόφθη Καπαβ υοη Καῃ]), ὑυοφόσοη αἴ6- 
68 ἴω ταυπᾶδ, [κυ]48, νι] 48 δίϊθῦ, ἐπ ταδῃύα, ἀϊμΐα, μία δέσ. ( (. 1) ὅη ὑ εδογσίθης. ---- 

1 Ἰάλ᾽ [15 (ἐὐότν αἷθ(68 νοη, Ἰο ἔμ 8}} 361 [μ ατι5, θθθη (Ὁ ἐπ, [ὑα5 (σοι [ὑαὐμδπ, [τὰ πἀ8ῃ) 
μπα Κνὶ5 (ον, Κυϊ1Π8}). ---- Κσί. εἰδγίσοηβ ταϊνῃ ων. ταὶ α]α (πιαϊἀἀ]δάππ 1.. 8, 11 ἐδ 
οι ἀπο, αἷθ ἢ. ἀἃ πογδοῖσοζιιδυ), ΚΟΥ ΘΥ ἸῸΠ τι. Ἰάτοῖρα, Ἰάγοὶυ δέσ. ---- 16 Απ|- 
Πρυαοῖο 468 τὰ πιῶ 8 ἄθηι 8. παΐθ σοίορϑη μαθθη, ἀα η ἀοΥ πθαρ. 7. ἐπ γιλολκιψ 
τέο ἀἰθηι [ἢ οἴη, 85. σο(οϊνοδθη, Παπά (ιυὶό ἀα58 σγίθοι. Ουϊλλίαρις). 

5, δηϊργεομοηα, ἄδην σγϊθοῆ. σ, ς (απο, ζ ἔῃ, Ἱζυαῖα, Αβπιδί) εὐὐγὰ σιυϊ οῆθη σιυεὶ 
ϑοῖὸ (ἰαιυέθηι χὼ 2 (. ἀϊ665), ἀοοῖ (οπιυαηπδέ αὐά ϑομγοίδιιης. --- 5. υονίγῖέέ (νον Ὁ) ἃ 
ὅπ ἀπδθάασ[ (1,. 14, 22), ὑ ἐην μάϊμάϊ ({ Τπηι. 6, 12), ἐμ ἐπ αὐπάϊε (1.. 1δ, 30), ὈΠά 
(Με. 47, 460), ραἴόοι (Β.. 11, 20), νατίῦ ((. 9, 83), Κναῖ (Λῖο. 12, 832) εριᾶ ἐ,ξ ἀαγαιι8 

ἔν [ἀλὁ [Ὁ (1,. 19, 21) σεαγιηροη, τὐὰβγθηα πϑταῦ, Κυϑπιῦ, Καηύ, ταπέ, τπᾶρὺ, [αὐ δέδ. 

δῖοι» ἀας ξεπησοὶοπηθηαθ ὑ αὐ Θ]ηηθΉ.. ---- Τὶ Ὁ] ΓῚ δ δἦη ὑ, ἦγ οἱ Γ τὸ. θδμ [5 δΐῃ 
ἃ τυϑρ οαϑν τυϑγ θη υϑγ [ο]ιζιγισονι (υυΐδ ἔτι 5 οἱ ΓἼ5, Δ ἀδν]οὶ᾽ Ζη5, ἀμ θα Γ[Ὧ5 626.}; δῦ θη 
0 θἵη 5 ὅν γϑβίραβ, γα, ἔγα! α 5, ἀβάγα [ἔβ, Ἰκα [ἴ5, Κα ξπ5, ἔγαϊ [Ὁ- αθτιΐ, νι]ανί σης, υἱοϊϊοϊο]ιέ 

ατιο ἔγηι Ἰάλ[{5, 11 {Ὁ8, Τα 5, Ὀτα 5, ἔγα[ὑβ, ρα 5, ἃ [ὑ5, ἔα 6615, τ δα, ἀϊ ρα η, Κυϊ Ἴδῃ, ἐυὰϊ- 

γϑηα ὅν δι 5, Ὀταη 5, μά 5, σύμγδ Ὁ}, ὑγάπ!5, τηϑί μίξὰ5, γί [ξα, ΠΥ, δυ [, 



(οὐ ΓΟ 6 ΡΥ ΔΒ] το. {9 

Βα] τ, ναύσ᾽ [ν θές. ας [Ὁ. γοΐγν ᾿ὐηισιίγ ἐξέ. ---- {ων ΚΥὶΓΡ ὸ. [τας ὀπέξργῖησέ (ἀξ ὁΥ {6 κ 

ατιξ ἀμ, ἔγι υἱ [5 ατὸ8. ἃ, ἔπ ἤνδίβ αν ἐς; δόθη (ὁ τὐολῖ ἔν, σαἰας ; ἐπ τη [δὰ, Κάασραϊ!ξα στὸ 

ὑ (. ἀ); ὧκ νι γοὶ μέ 68. βοσαν ἀα8 ὑ πιὶὲ [ἰο ἢ γον ὲ (απιά.. νἱ[ᾳ,, νδ[Ὁ8}. 
Ζ, αδηὶ σγίθοῆ. ᾧ οηί ργθοποηα (σαπαύ γ]αἸκαύη), ὀηίρυίησέ αὐι8 5, Ζιυϊ ἤθη 

Ζιυοΐονν δεῖδι(ϊακίθη- 1) ἀπ-ῦπ, αΖ-ΐα, ἀΖ-αἃ (ἃ. 8, 2. ὅ), ἀΖ-ὰ (1. θ, 48 δέ6.), ἀα- 

σόσθη ἀϑάϊν]δη ; ἀϊΖ-ὰ ἢ (Μο. 10, 83), ἐὰχΖ-νὸη]απ (αὖον ὑνὶβ 85 θές ), υἱ]οῖζ- α (1). 9, 54), 

ἈνᾶζΖ- απ, ᾿ν1Ζ- ἢ, ἤνδηΖ- ἢ, Πγδγ)1Ζ- ἢ, {π|Ζ- ἢ, ὑΠ8π2Ζ- ἢ, {ΠΔη2- οὶ, ἐμοὶ, ἐπὸ οὶ, ἵΖοὶ, 

εἷΖ--οἱ, γϑὶζ- ϑὶ, ἴζυ!ζ- δὶ, ὑῃπ2Ζ-ϑὶ, 1ιΖ- οὶ, ̓ ὰΖ- ἢ, νϑὶζ-ὰὰ (1 Ο. 4, 10), τπιάϊΖ- ἢ (α. 4, 9), 

ἀπαϊζ-ῦς (ἀασεσόη ΠΔ]15- ἀϊν, [ἀη5- ἀϊν) ΕἸΠρράπζ- ἢ (1,. 8, 1), Ὀϊ)] πᾶ. (ΡᾺ]. 22), 
ἀασόσθη, Ὀϊἀ]απάδπδ- απ (Δ. 0, 7), [Γαπιδη5-ὴὰ (Δο. 12, ὅ), «τὐνὰ “δίς σαβαμ ; 2) τηάϊϑ, 

τηάϊζα, θα 5, ὈαἰΖα ; πηΐη5, τηΐπΖ (4 Ὁ. 12, 15), τιϊπηΐζα, τηϊηζηδη ; δ15, [8127 8 ; ἔγϑτα- 

δΙατόζα:; ἀϊβ, ἀϊΖ, ἀϊΖζα, ἀϊζδίπη {}8,, τηΐτηζ, Μοὸ[ὃΖ, Μὸ [ὃ ζὶβ (2 Ο. 8, 14 .4.). ΤὸΓὸΖ (Μέ. 

2). 96); 9) μαίϊβ, 2). ᾿ιδίϊζα, μαύζότι, τἰϊευῖβ (ω. τι κυ: Τ,. 1, 79. Με. θ. 23. 5.12. 85. 
Ε. ὅ, 8), τ Κνὶζὶβ (Β. 18, 12), τἱκνϊορίπβ, θυ σθὶπβ; ἀασοσοη ἀρίδα (1,. 2, 9), τἰπηῖβῶ 
(ὦ ΤῊ. 8, 12); ὁδόη (ο (οβιυαπίθη, τῆν - ἀζηδ, το. Ὠ]άϊναβπα, ἀγαὰ(})-5πα, 8]-5π8, ἴ01}- 
5ηΐ, Τὸ ἢ -8Π, ΔΠΔΌΙ-5η8, Ἀ5061-5η5, ἐπγ8Ί ἢ -8η5, ραγὸῃ-5Ὲ5. τρια εὐἱδάογ πιά αν]οὶ- Ζη5 (πα 

οφαῦ υἱϊδ) 8), ἴαΐτ- 2π8, Δεῖ (( [ἀλπ]ὸρ (Φ. 11, 11; υσί. 1 Ὁ. 15, θ), [νᾶγιῖ2] σόσοόνι [ΚΟ ἢ-5], 
[γα πηΐ-51; ἃκυ-ἰζὶ, 70Κ- αὶ, αθ-ῖσγα, ἰζυὶβ, αζὸίβ, μάϊῥαζα, [ὁκ͵δζᾶ: Πραϊον ἔπ υ ἐἰδον- 

σομοηα ἔῃ ὑπὸ, ἐῃϊχὸ, ἴΖὸ, -ἀϊχὸ, -ἀϊχὸ ; τὰ Ζῃ, τὰζάδ, ραζάβ, δυΖά, τηϊζαὸῦ, Βα ζδῃ τυΐᾷ 

ἀπ[ὁ, μάπδ)απ, ἀτάμξ, Κάμπδ, Ιάπι5, νὸαπη (γ85). Αἀτοΐ ργαϊγύδίτ θές. 
ἃ) “ὲὶό Κιΐη σ θη ἃ 6 η (Ἰϊφαϊά86): κα, Ἀ, Ν, Μ. 
Κν ἄδηὶ σγίοοῖ. Ο θέ ργυθοποηα,, υυἱγέ, πασῇ ἵπθ. ἃ Πομοηά, ἀὁ οι, Βυδοπιησ 

ἔῃ δ τι. δύ (ΛΟ ΔΙ ὦ. ΛΠ). .Ε5 οηέβρυϊησέ αἷς 5., ὅπ ὉΥ- τ ΠΠΔΠ, ὉΓ-ΤΌΠ5, ὉΥ-ΤΘ 8, ὉΓ- 

τἱΓ5, ἀγ-τάϊβ]απ, μοϊ (( ατ-τἰκυῖζα (1 Ο. 4, 6); ἀασόσθη δἰϊοῦ {οἤθη, ἀβταταπδᾶδ (2 Ὁ. θ, 
11 Δ.: υσί. Τι. 8, 24), υυἷθό 68 νον ἈΓ (ἀϑγ15]8, Ὁϑηγδταδη) δίοὶδέ. --- Πὰν ἕαίττα, πα 
[(αὔττϑῃ ἐγ 65 υϑγάορρεοῖέ (υσῖ. 5. 1714), υυἱδ 11 ({115 πιδδϑηι ἴα]5), πη, ταπι, ἀὰ ([. 5. 778), 

0 (αὐΐα, [Και5), ΚΚ ((ΚΚκα5, πᾶ κκδ). 

Ἁ.. ἄδηι σγίθοῖ, λ θπέ ρυδοἠϊθηά, ἔπι αἸαθ δ ταύπ (1. 7, 3.7) ἄφηι ἀφιἐ(οονν Μιᾶθ 
φόγθοϊέ σθηναοῖιέ (αἰβ τυὰγϑ 68 ατ8 818, εὐ θέιυα ὈδΙΓν σοδίϊα 64) οὐδΥ νον οἤνϊοδθη, ἀα 
68 ἰθῖοδέ πὐΐέ ἡ. υϑγιυθοῖ (οἰδαν ἐ έ, (ὁ ἀκα 5 ἰαηψο Δ]1 τι π 5 σοίθ ότι ἐυαγαὰ (υυΐό ΔΙ]απα]ὸ, 
ΔΙΠνδ]ἀδη 45, 811 {νὃτϑὶ, δ] ανδύτγ[ὑν8)) ; δύθιν (ὁ δἰδιπδηπὸ (8Κ. 1Υ̓, 11) “΄. 811 τηδηπὸ πϑδϑη 

ἴῃ 8] άϊπι δΔΙδιπάπηδπα. Οὐ 811} (1,. 2, 46) ,(. 4΄8 (,οη 81}}} Κσί. Μο. 16, 838 (415). 
2 ΤῊ. 2, 4 (4)). --- ἢυ Νααὲὸὶ] (Λωὲ) Με 65 ογσαπφοπα, ( (. ἀ. 7. ΝΜ}. 

Ν, ἄδην σγίθοῖ. ν ὁπέργοοποηαῖ, γα {{έ ὅγν [οἰ θ᾽ πα (ών [Ἰπ θη ; υσί. (ΔΘ ΓΘ ΪΟῈΒ τύ. 
θη Γο] 05) ατδ; αμοΐ ἦη ἀῦῬπδη (Λ 5. 756) ἢ υσί. ἹΚυἱαπέρίπυ5 (ὧι ΚΚαϊοηαθγ), υυῖό 

ποοῖῦ Κοβαηξ (Κο{ίηϊέ2), Κοδίφης. Κκῖ. [ὰπάαπι, [0 ἢ ({Ὀαὺμ8π); ὑμαρκἼαπ,, ἐπδδύα ; 
ὑκυρκίδπα,, ὑμυπύα ; Ὀτίσραῃ,, Ὀγδηύδ. -- ἢ Νότγη (Νηρ) το. Μαίκίη (Μ͵ελχὶ) ἐγῖέξ 65 
μίμησιν (υσί. Ἀ). --- Εϑ υυἱγα δέον πυϊέ τὰ υϑγιυσδοῆ (οἶέ ({. 5. 118), ἀοοῖ οὶ (δέ 65 ({6{8 
ΠπΠ πον 9. ΘΠ, 1218}: 

Μι, ἄδηὶ σγΐθο].. (ὦ θηἐ ργεομοηα, απο ἡ, Ματίδυα, υυὰθγθηα 68 ἕω Βαϊ ατα (2 Ὁ. 
6,15) τυολὲ πυϊέ τὰ υϑγιυθοῖ (οἰέ τυατὰ (Βελιαν, Βελιαλ, Βελιαρ), υυἱό ὀζίον (. 5. 118). 
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11. Μουθί ρΌηρ. 

Ιὲὶς ῬἩγονέδέοσωης δογδγέ ἀὰ8 Παιρέιοντέ (ποῦ Εἴσοη [Πα γέδιυονέ, 
Ζαλζιυυέ ἐνὰ ΤΡ γιυον) τὐιὰ ἀας8 ΖΦ λέει οὐ. οδὲδ εὐὐϊΐ, αὐτο δον ἄθη, οἰγιφοίγιθν, Κ᾽ ἃ 1- 
ἴδ (οϑ[α5) εὐνέογ (οποτάθη, αἀἰό Εἰ ἐπ Ζ α δἰ πὰ Μομν Ζ α Πἰ (απο, αἰθ Ζιυοῖσαδῖ, Ἰ)αὰ- 

115), γουπόν αἷό ἀν οὲ σε οπῖ 6. έοϑΥ (παζε νοῦ εὐ ἀδογέγασοηθ), θη ἴοῖ, δ ῖηι 

Ζοϊέιυογέθ αὐτοῦ, ποοΐ αἷς ἀγοὶ Ζ ἐδ η τὐνα πόῦϑη ἀν (ἰδιυϊοὶς αἱ δοοἠβοϊέ, 
Βοαϊησεποὶέ τὐνὰ Ἐγυυύ (οΠεποῖέ., απο, ἀα8 Οφποὶς οὐδν θη, ΒΦ Μη ει. Γι ὐ. 

Τὲς Βοιισιησςσ ἀο5 Παιιρέιυογίο68. (Ὁ «εὐῖ6δ (67 ἤ ἰγιυδγίογ, Εἰσοη πα διυδΥ ον 
ὠηπὰ ΖοϊιέιυδΥέον (αδ 1) ΘΟ] 010) σοῆμέ αὐ σΖιυοὶ Ἰγοῖβοη νοῦ οἢ: αἷδ Γέαγν 6 ωὠπᾶ 
αἷς Γοπιυαοδθ. Βοίαάθ ἔδηηθη αὐ Μτέϊατέ ἀνὰ Θεϊδιζαινέ ατδσοῆθη,., ἐγ Βὲ6- 
σιυρϑηυϊεξοί εὐιηνϊἐξοἰδαν πὶ ἄθη ϑίαηιηι οὐϑν απ Α ἰφτέενσϑ [ἰδ όη, ἰοἤηθη. 17)16 Γέ αν 6 
Βοιισιι μοὶ δέ (ὁ, εὐδὴΐ [6 αἷό Βδιυγινισϑ ἰδονυ οὐοΥ - Πιατοίθ τὐνυηυϊέἐοίδαν αὐ θη 
ϑέαηιηι οαδΥ ὁπό, ἀαζι σομόγίσοη, Ἰγονην {εν ϑίαιέ γἱοϊέ, αἷό Γομιυ αο ἢ 6, υὑϑῖϊΐ [16 
χιυύψοῆόη, δοϊάθη, οἴ αὶ (σίθιοϊ αηι αἷ8 Θέ ίσα οὐδν' Ηοδο[) οἰπ οπαϊέοέ. Θαηβθυέϊ (ἢ 6 
«πη ομαινσ 468 οέιυαῖΐσον, ( (οἰ [ξ υἱοϊϊοὶοέ εὐ σοβθἤγ θη.) τὐν  ργεισ οῆοη, Ἰογηαϊέ- 
πη [68 σομὸγέ ἴηι ξοῖπο σοαγάησέο σοίμί οθθ ϑρυασὴ θην. --- Π)ὴ6 ἀσιέψοθ ϑρυαοῖιθ ἢαΐξ 

(ωδηΐρ Πίθης ἐπ ἀοΥ Εϊηζα!) γος ἢ 95 Εὰϊ16 (οα[ἀ5} Φηξιυϊοξοῖέ. ἸΝοταϊπδέϊναβ, Ασοα[αί- 
σὰ, Ὑοοδύϊνιιβ, (ἀϑηϊξίνιιβ, Π δέϊνας. πα ΤΗΓὑΠπαπιθη 815... σον ἀθηθ ἀα8 Οἰοὐπὶ οῖθ υοηι 

ΤηΓ[{τυτηθηὐα}15 (ἀδΥ ἔπι Αἰ ΠοοΠμα. υἱοί δγοίέον πιοοΐ μογυογέγιἐξ) γον τὐθηῖσα ϑρυν θη 
((μὸ, Ἡνὸ, [γὸ εὐνιά Βἰ ἀτὸ ; [νατὸ, [Ππη]ὸ, ὈἱΓαπ] απὸ 7) ὁγλαϊέοη Παέ. 

Τριγοῦ, αἴθ Β ὁ σιν ἀο5 Ἡαινρέιυογέθ8 υυἷό 68 Εϊροη Πα γδιυογ 5 σίοῆθη, {Ἰοἢ 
ἀὶθ 5. 114 γὰν Ῥρωγζοῖ-, 5. 189. γὰν Βιϊαινσε δον σοϊέοηα σοηιαοϊέοη, Ογιυπα (οἰ [ἐ- 

ἰαιυές ἃ, ἱ, α, υοη ἀθηθη, 8, αἴθ ηιδί (ἔθη, ἱ (οοτ τυδηΐρον Ῥγδυ θυ ὅν Ζηβ ρυιοῖ, την, 
πὰ αὐοῇ ἃ δογοὶία (ἢν δ ο ἀπέ δ (οΠδῖνιέ εὐπὰ Κυ ἢ, ἄθηι ἱ υἱοί αοῖ, απποὶηι α{έ. 

ΜΝαοΐ αἴϊθηι ἀἱοίοηι σοι ίαϊίοέ Γοἢ, φιυποπ ἐ ἀἰθ Γέαν 6 Βοισιης 465 ἤα τ ἕ- 
τοῦ ἐδ ἴω αἴθοπι ἀγοὶ Οο οὨϊδο έογη, αἴ{0 

1, Ἠαυρίνοτί. 

Ι. δίασκβ Βϑισθηρ, 
1 2 8ϑ 

ΞᾺ. Βειισιωιφ. 5 --Βοισιη. 7.- Βεοιισιιηρ. 
-  ἕ  τωῶοἑεἴι......-. .-΄ἐἔ-;ὲὃὸ συ ...“ππΠῸ΄ᾧἷ στ πρ,  πὌ8ἝοοΟ͵ το 

τι. Β[Κ5. εὖ. ρίθα Λ γαύτα. τι. θ81ρ5. εν. Δ Γὑ5. (... τι. [Πα 5. 1τ0. Βαπάπι5. ( δία. 
ΒΑΥ 715, μαίγ θ᾽ 5, μ]1δ, ϊγν!. 

Ῥῆν δεμαπαοίη σιωιά σφ Ὁ ἐδ 

Βρυραηρθη ἀ685 τη πη] }1 0 Π6η ΟΘ6Γ6 Β] 6 οἢ 8. 

1. ΞΑ- Βοιισιμι. 
α. Εἰηζαῆί. ὃ. Μολυζαλιῖ. 

Π[Ἐ--5.Ψ Ν. Ε{Κ--ὖ8. 

Π[ἰ--ἰδ. σ. Ε{Κ-ἃ. 

ΠΠῚς--ἃ. 7). Π[ς-- 81]. 

Β[Κ. Α 6[Κ- 8η5. 

ΒΚ. μη δ ἈΠΕ 
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Ἡϊογηαοῖι φο]ιθη γοϊσοηάο, νοὶ ἀθηθη (μι (0 γον) αἱδ ηυϊέ 5. ὑδν (6] θη θη, τὐισοιυΐ 
ηὰ ἐπ Βοίγε ἀον ΞᾺ- οὐον 3.- Βοιεριθῖρ, αἀὐθ ηυὶέ δ νον (οπόηθη πηφοιυΐ (5. ἔα Βοίγο 
εἷὁ5 (ἰογο]ιοολέθ8 (ιυ. τρια ((, οὐοΥ αἰιον αὐ.) . ἀλθῃ5, ἀϊνβ ἢ, ἢ δηβ᾽, αἱβ, Ἂ Δί η5, ἢ ΔΕ[ΚΒ, 

ἃ δύμηβ, Ῥᾶρτηβ, δηαθα ύβ, δα α5 ἢ, ἀαρε, ἀάϊρ5 3, 44115, Χὶ 4815 ἢ, Χ ἀῦπιβ, ἢ ἀσιιβ᾽, ἃ ἀυ]ρ5, 

δ -[ΔῈ5, ἢ ἔγυσηβ, ἢ ραρρβ, ὅραχάβ, ἢ ρυδιηϊβ, ἃ στγδύβ, Πάϊπηβ 2, ἢ815 (ἔγϑὶ 815), Ἂ Ἀ1]πι5, 
μ]άϊξε, μ]άϊηβ ὅ, Ὠ]άπίβ ὕ, ὸσβ, ἢ Βγα 5 2, παρϑῦ, μὰαπᾶβ, ἃ Πὰρ5, Ἀ)α]κ5, Κι σὸϊκς, Κ Κυύτηβ, 

Ἰάαϊε (Ἰά 15), Ἰάπ "5 (]Ἰάπ4 5) ὅ, ἃ 16 Πὐβ, 1δ 5. (ἔτὰ-, δ), Κ Ἰὸνβ, ἈΠ 5 7, ἃ 5] 5, Ἂ τηά!]5, 

τηὸρϑ Ὁ, ἃ πηὸὲς ἢ, τηὸ ἀϑ ἢ, ἢ παι 5 ὁ γϑίη -- Πδβ᾽, ἢ ΠΟΙ Π5, ἃ ρῥΙαὐβ, ἢ ραρρβ, ἔγάϊρβ, ἢ τυτηβ, 

ΤᾺΠ5᾽, ἜΓἀρονβ 7, ἢ [ἀσρκυβ, [ἀϊν8 ὁ ἢ (ἄπ, ἡ Γ[ἀ ὑπ. ([ἀπ415}, Ἐ [πᾶρ5, ΠΠπέμ5, [ΚΑ]Κ5, 
Πκαΐίβ, κ[Κκάαὐε 3, Χ[ΚόΉ5, Π18}}5 ἴ, Πὸρβ 3, [ἡάϊνε 7, Γὁὐῃ5 2, [βάϊη5, [Γαΐ 7 [ῸΚ5 7, [0]5, 

ΓΕΒ ἢ, [νᾶτηπηβ ὕ, ἢ [γα ]08 2, ῥάϊηβ, ὑπδρὶ5 2, {πῖὰ}05, ὑπία5. ((μϊν15), ἐμ] ύηβ, ἢ νᾶρρξ, 

γάϊρ53, δ ναίγίῃβ, Ἐυϑιητηβ, -ναγᾶβ, ἢ γᾶγρβ, νυϑδύσγωβ 7, Χ γὸρξ, νἱρβ, νἱηᾶβ, ἢ υ]ὺβ ὅ, 

γεϊνὸ 5, υτδκε ἢ, υυῖίβ ἢ, σα]β; 4) ὃ ρϑίνα! 45, ἃ σαάταύῃιε, ἐγαναύσηύβ ; 3) ἐπίπάδη, 

[Δθᾶπ5., Εἰμηΐηβ, Κἰπάϊηβ, ταδύσρίηβ ὁ, ἔδάτοίηβ (Ὁ), ΠΠΠΙΡΡΒ,, ρϑάησρδ, ἃ ΔΠ Δ Κ5, Καθῖ]5, 

ΒΔ ΚαΪ5, ἔπ ρ]5, ἢ σύ} ]β, π8ρ]5 7, ἢ ΠἸΚῚ5, ΠΕΪ5, ΓὈΠΚ]5, [ν10]5, ἃ ἔν ϑὶ ες, δ ΚΥ5 7, ἤρρΥΒ, ΠΡΎΒ, 

Ἔ πδαυϑ ἢ, ἢ [ρά κα] ἀγβ, ἐδρΎβ, ἢ γόκυβ, πηά ἐπ} 2, ἢ ἐΒ] ίῃπιβ, ᾿ὶ Πκαΐῥβ, ἢ Πκαϊβ, Κὶ ρυδιη τε, 

ΧΆ] η5, τη πόθηβ, ἢ πα δυ] δ᾽ Ζη5, τ η5᾽ ὃ, ραΐδ᾽. 
Πα 5᾽, ὈΣΓΠ5᾽, ΘΆΤΙη8᾽, σα  ΔΠ5᾽, γϑηπδβ᾽, Π815᾽ (τ 1 815), ἄττιβ᾽, δηβ᾽ τὐϑγ θη, ἔπι 

Ν. εὐορθη τἢγ68 οἰσοηθη, [η64-5 οἶα Βοιισισδ-5 σοβο γϊοδϑη (υσῖ. 85.190). Θαρδύν, [{ὑγ, 

γδίσ, Ὀγίμαν, ἕδάαν (α. 4, 6), Κάϊν: εὐγνα τηδγέγυ, Ναύθαϊπαθδίν, ΓρδίΚαϊαέαν (ιυδηη 

αϊοίο τοι αὐ ργαϊκογύαίτ πασῆ ἀδΥ 3,- Β διμσιν σ6]}6η.) υογζζογονην ἐθν ΙΝοηυϊηπαἰῖυ-5 
ιυόφθη, 68 τ (σἰοῖοῦ, ἀδύαν, [νἱΓδ 7, δημδγ, Ὠναίῃδυ). Εἴδόη (ὁ σαίῃ. ἴῖο!ο8 ὠπάὰ 
γδίγ, [πὰ], ἔδάαν οί. παδθη, ἀαῆοΥ ἴηι (΄. δίοί 5. Βυοίμαν παΐ Ὀτόίῃτβ, 20. Ὀγόίησ, 4. 

Ὀτοίῃδι ; πιὸποίῃ5 λαΐ απο ἴηι ΟΘ΄, ταδηόίῃ5, 79. ταδηδέμ, 2. ΝΝ..4. ταδπόίῃβ, 0. ταδπὸ- 

ὑματη. μοῦ Ὀγδίμαν λαΐ ἔπ ἀδΥ 2. Ὀγδιμτΐαβ, Ὀγό ῃγὸ, Ὀτόίμσαπς (υσί. ἀδύμῥαν, [νἱ- 

[{81). Β6ΙΚ5 (Μύ. 9, 18) λαέ 6΄. τοϊκὶς (Μύ.9, 80), “,ϊΖ2. Ν..4. τοῖκβ (Ὁ. 7, 26. Β. 18, 8), 

Ε΄. τοικὸ ; Ὑ εἰὐνὸ 45, 2,5. Ν..4.. γοϊνδάς (1 Ὁ. 165, 16), 6΄. γοἰυνὸ ὃ. (8. ἃ. Εἰσοηοπαζι- 

ιυογέ.) --- Εὐεῖσο Γοπιυαηίθη ἐπ ἀθν “Ἀ- ὠπα 3.- Βϑιρσιιην ον ῆθυ: νὸρβ παΐ νὸρὸβ (Μ. 
4, 51), αδον' γδρίπι (Μ. 8, 24): ἀϊγβ ἀασόσθη, ἄϊναια (Β.. 11, 36) εὐνα ἀϊνίπ5 (ΜΈ. θ, 18}; 
ἴαρρυβ λμαέ [ἀρρυϑμι 10. -ἰηι. --- 8 ζει ΤΠ οὶΐ Γοπιυαοῖ, σολθηαθ ταϑῆπ 8, (τη μηδ, 

τη8 815) ὀί (δέ (΄. ταλη5, 7). ταᾶπη, 722. ταϑ 5, πιϑηπὸ. --- Εϊπῖσο ΜϊέοζιυδΥ ον (165 
Ζεοϊειυονέε5 τυϑγάφθη, αἱ ΠαιρέιυδΥίον σοδοισέ: Β᾽δπάδηβ (μισοῦντες) διϊαοέ ἀαπη αἱ 

2. Βαπᾶάς (ἐχϑροὺ), θὄδη (ο [τ)πάβ, παί]απάβ, ρσαγάδ- δ] ἀδπάβ, ἀάαρ᾽ πᾶ, τυαῆν- 

ψοπούηϊτοῖ ατιοΐ, ταδυ] πα 5, ἔγα] ν)]απά5, Ἰαὐδπ 45, τη! ἀπ πά5, σ᾿] οἰ Κὸπαβ δέο.; “Μαίέ ἔνι- 

Ἰὅπαρι ᾿δὲ(βέ ὁ5 ἀαηη ἔτ) παὶ (,5. 789). --- Κσὶ. ἀά1]5. εὐ. μάϊπις 5. 781. 
Ζεων Ἅ- Βοιριη φομδυθη ποοΐ, πιθθγογ9 Ἡγδγέθυ, αἰδγθη ϑέαηιηιθ οἴη ἱ απΠάηρ 

(ωἦθ απαογϑη ν τρια αοΥ Ἅ{- Βϑιισι ἔθ, ἀγαπ)αβ, (75, να. αὐροΐ, θη ἱ υοΥ ἀδΥ 
“Βοισις υοΥν ἤμουν 6 ἢ), ιυοἰοἢ68 νοΥν ἀθη Βοισιησε δον, ἀθη, Βθιισιησε οἰ δίεϊαιοέ υϑγηιΐέ- 
ἐοἰπια, ἴηι 1 (ἡ, 78, 18, 10) ἐὐδϑυ θη, ὐὐϑηρν ἀδΥ' ϑέαηυηι 4658 Ἡγουγέος ζυνς ἰδὲ ἐ{, πυὶέ ἄθηι 

«Βουισιρϑ (οἰ αι ἱ (αὖϑν αὐτοῦ Λοῆοη ἔπι ΝΝ.) ἐη οἱ υδν (ο]υλ σέ, τὐότνν ἄθν δέαηιηι 
ἰγγθπα, εὐἷό ἰαηρ ἰἰδὶρ οὐδν πιϑην ἰδὲ ἐξ. (Υσὶ. ἀα8 Λιοῃῖ. Ἠαιιρέιυ. 5. 18 ὠ-. ἅ. 
Εἰσθη οπαγίδιυ. 5. 190.) Φανγπαοῖ σομαϊέοέ Μιοἶ, αἰθ Βφιιρινφ σιυοίγαοῖ, αἰ : 

α. Εϊηξαῆί. ὃ. Μοβυζαλιὶ. 

Ἠ47}15. Πδίγαοίβ. Ν. Βδι]ῦ5. ᾿ Βαίτα]δ5. 
ΒΔ 1}15. Βδίγαοϊβ. 6. Βδιυ]ᾶ. Βαϊτγα]ὃ. 
8178. πΠδίτγα]Ἶδ. Ὄ. Βδαιΐαιη. Ἠδίγά 811. 
Βδιῖ. πδδίγάϊ. 4 Βδυ]δη5. διδίγά)δη8. 
ἢδιῖ, πξὨαίτγάϊ. ΡΥ. Βατ]δ5. πμαίτγα]δβ. 
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Ηϊογηαοῆ σοῆθη : 1) Ἠδυ]15, μ1 8715, ΓΔ Κ}15, δη δία  ] 15, ΠΡ Πα) 15; 2) ἀπά οὶβ (ω. 

διιἀ5 7), δἰ Ποῖ ( Εἰσθη οῆιυ.), αἴποῖβ, δύτγκοὶβ, θόγα [615 (7), υἱοῦ ἀ δῦ γοῖβ ( Εὐσοηολυ.), 
μαίγἀοῖβ, ῃνάϊῥοἰβ (2), ᾿δ (1) Κοῖβ, τηδκϑὶβ (2), ΠΡ Παποὶβ, ἔαύγ[ρα 65, ἕαύγδπηδι]οβ, σαίῃ- 
Ὀ]δ[το5, ταρὶηθὶβ, Πρό πϑῖβ, ὈόΚαγθίβ, [Ὁ Καυϑὶβ, 1  Γγθῖβ, Πα Παγοῖβ, τηύδυθβ, σᾶρραγθὶβ 

(-12), να] ]αγοῖβ, ἀδίπη πδγοίβ. 

2. 53-Βοιυισιμι. 

α. ΕϊηΖαῆὶ. ὃ. Μοβυζαῆί. 

θα]. Π- Ὀ416--Οἰ5. 

Ὀ41]ρ--ἶδβ. γ: θα]ρ-. 
θ416--ἃ. 7). ὈΔ8|9--ἸΠ}. 
Ὀδ]ρ. Α. θ419-1Π8. 

θ4]ρ. ᾿- Ὀ816--6]5. 

Ηϊογηαοῦ, σοἤδηι . ἀλνδ Ἵ, ἢ ΔΗΠΔΚΒ ἢ, Διη8᾽ 7, ΔΥΠῚ5, θΔη᾽ [05, ὈΔΥΠη5, θδύτγ᾽, σάτα ηὐβ, 
ἔαίη5, ἔγα 05, σαγάβ, σαί, μά 5 ὅ, Κυυτηβ Ὁ, σακυυτηίῃβ ἵ, 1ά1{ὑ5, άπ ἢ ἢ 161 5 Ὁ. 11{{5 7, 

τηᾶ!}5 ὅ, τηάϊ τη ὅ, τηδύβ, τηδύβ ἢ, ΤΠ Π85, Π8ΟΥΒ 7, ΠΔΡῚ5 ὅ, Πάπ5 τι. παν Ϊ5, ΡΙαὐβ ἢ, ραρρ857, 

-ΤᾺ5 7, [ἀρρυϑ 7, [ἀϊγ5 ὕ, ΓΔ ὅ, Π1Δῃ5 7, Γρώμπταβ ὅ, [{8}05,Ὰ σδιίθα!45 ἢ, [δίῃ5, νὸρβῦ, δη- 
ἀδυ]θ1Ζη5 ἢ, ΗΠ ΠΟΥ σομόὄγον αἷδ 1). Βυταῦπίπι, Καὐ]αύ[[81π|, ἀδΔύπιδύτγτγαϊτη. 

ΜΜαποῆο ἀθν' τὐέογ ον Α- Βομσιης αὐσοιοἰέθηι πιῦσθη ποοῖ ἢΐθῆον σοῆδγοι ([. 
αἀοΥγέ δοίονθγ8 ἀϊνβ τι. νὃρ5), ἀπάθυθ ζίηι (αοΝῖ. οὐδν τυοῖδί. Οἰογοἠϊθοθέο. Βαύν (μιὰ 
γαπιαθδύτ, ἀϊπαθαύτ) πα ϑαύν μαδθη ᾿ϑῖη 5, θῦθη (0 τὐϑηϊφ ρτϑίογίαίν (᾿. (Δ). 

ὅ. ἍΓ-Δοιισυρισ. 

α. Εἰηζαλί. ὃ. Μομυχαλῖ. 

(Ὁη--τι8. Ν. (πη- 78. 

(ὰη--ἀπδ. σ. (ὰη--ἰνᾶ. 

(υη--ἀπ. 1). [-- ἘΠῚ. 

[1η--πἰ. Α. [πη--η8. 

{π-ληί--). ΨΥ. [η--ὰ8. 

Ηϊογηαοῖν σοῆθη.: 1) δίτυβ, δύμίαβ, ἀάαύμαβ, ἔαίτηναβ, ἢ Π άπ, ἔπ, ἐγ 5, στὸ- 

ἄπ5, ἢ Βάϊάπι5, Βαίγαβ, 8115, ἈΠΕ 5, Κιπέαβ, Καία5, Ἐ Κυδίσπαβ ὅ, Κυὶθμαϑ 7, Ἰοἰύμπα5, ἢ 5, 

Ταΐέι5, ΤαΓπ5, τπᾶρτιβ, ΠἸάτπι5, [Καᾶπ5, {Κ|14π5, [ππ8, ὑπαύσηαβ, ὑμαμιύαβ, ἐἶρτιβ, ὑππίπμαβ, ἃ]- 

Ὀαπάπ5 7, γαΐϊγάπβ, γαϊαβ, γαπᾶμβ, σα] ύμπ5, ταδί ἢ π|5, υδῃ {π|8, Πα στιβ, υἱπύσγιιβ, Ὑἱ ΠΤ, 

ταδηηἰ [Κὸ ἀπ5, νγαϊο άπ, δύῃ] ἀὰ5, σαθαύτ ὐμα5 (, θα δα 3), Δ ΠΠᾺ5 ἢ; αἴαγα 5, θη δί- 
[5, γδηϊηδί[ὰ5, Ὁ] πα 5, 161] π 8 Πὰ5, ἐγάα) πα 5, [Κα] Κί πα 8, Καὶ κί πα 5, ἀγαύμεϊ- 

πδ[ὰ5, ὑμ᾿αἀ  η Δ [5 ; ἀγα πὴ α5, ΓΡα ] 5, νἀ] Ὁ ; 2) αὖθ ΕὙΦηιαιυδΥέον δα τ]π5, Κα δα 5, 
[ἈΚκαβ, παγάϊβ, [ἀθθαύιβ (ἦν ἀν Με. α΄. [αὐϑαὐὸ, [αὐ αὐὸ 1), ργαύδιιβ (ει. -ὃ5), ἀΐα- 

Καύπα, δἱρι Καύραβ, ἀρδύ{αύ!αβ, ἀϊαθαύϊιβ (ων. ευοῖδὲ. ἀἰδθ.}4), ἀρρῖαβ, ραγακ]ύαβ, 
Ἑατοϊ[ἀϊπ5, Ταἀάϊα5, ΚΚγίμαβ, Κα! απίρθίπαβ, ΑἸ κί απάτιβ, Αραδ, Ῥαύγαβ, Ῥάυ]ὰβ, [ὰ- 

Κὸθυα5, Τοῖταβ, ΕἸΠΡΡαΒ, Μδτκὰρ, Βα μδύϊαύπηάϊαβ, Τπδάἀαάϊαβ, Μαϊῃὐπμάϊαβ, ΤΠ, ΖδᾺ5, 

Ῥοιαύαβ, ΟὨ τ α5, ΘΓ ω. Λ' ιὖ. 
Ομε τα λαΐ ἐπ ἀον 142. χυϊ ας (Μο. 18, 22) ; Τὸα5 ἐπ ἀδὺ Εὔυς. Τδίαϊδ, Τὐίαδ, (ω. 

«αὐ, Ια. Αρρίαβ λαΐ Μ2. ἀρρὶαβ οθ. ἀρρὶοὶδ ; ἀραύϊραύϊαβ λαέ -οἷδ (ω. -8η5), δἱρὶ- 
[Καύρυβ λαέ -οἰ5. Ἑδτοί[ἀϊα5 ἤαέ -οἰδ5, -ὃ ; ρσδύξδίιβ μαέ - οἶδ, ὧν ἀδν Εηζ. Ν. ατοΐ Ῥταύι- 
ἕδιὸ5. δὴ (ο Αὐὐδκίδυκίδα ἢ Τὐ μδηπὸβ μαΐ ὕηι (Οὔ. -ὃ5 τι. -ἰδ, 10. ὃ τὸ. τ-άα, «4. ὃπ τι. ὃ; 
ἹΠτατὶὐδβ λαΐ ἴηι Α.. Τ[Καυιύδη (Φ. 6, 16 φὁΦέ6.} ει. ΠΠκατϊόύα (Φ. 6, 71); Τιδζατὰβ λαΐ «4. 
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Τιαζᾶτα τς. -ὰπ (1). 10, 28); Τιία5 μαὲ Τιάπ5, Τιράα, Τιθα ει. Τοϊξαύη (1 Ο. 2, 18. 8. 6) ; 

ϑοιμηῦῃ λαέ 10. δοίπηῦπϑ τό. ϑοἰπιόπάμ. ---- Βτόμδν (υυἱό ἀαύύδν, [νἱ[Ὁ4γ}ὺ σοθθη ἐπ αἰδν 

Μς. παοῖν ἀδν ὅ{- Βοιισιιὴσ {{. 5. 181. 784), δδόη ο τοδηόίῃ5 (( 5. 781). 
Τὶδ α τὰ ἀὰ αΐο ον Πϑιισιοιρ ἀὐϑγ θη, υἱοί ας}, υϑγιυδοι [οἶέ: Ν'. [Γαπδὰ5 (1. 4, 8), 

α΄. ἀάαΐμας (1. 1, 75); 22. τιᾶρσὰ (1. 1, ὅ4), πὰ (1.. 8, 38 6ές.). --- Αὐμία5 μαέ ατοΐν 

αὐμία (8, 7180. 787). 

Βοαραηροη (65 ψ ΘΙ η (6 ὉΠ] ΘΟ ἢ 8. 

1. ΞΑ- Βεισιμι. 
α. Εἰηζα]ι. Ὁ. Μεβυζαλι. 

σ10--ἃ. Ν. σ10--ὖϑ. 

οἰθ-8. 6Θ΄ ρἱθ-. 
δΌ--ἀϊ. 7). σ10--ὅη. 

510--ἃ. ΕΙΣ δ10--ὖ. 

510--ἃ. Ἐ. δ10-ὖϑ. 
Ηϊογηαςῖ, σοΐιθν ἐοϊσοηαθ: 1) αἰνίμα, ἀὐκα, δά, θόκα, δόξα, ἀάϊ1α 2 (1,. 19, 13), 

ἀοῖπα ἢ, ἔαίμα, ἔδγα, σαίγάδ, ρίθα, οἱ η8, ρσγᾶρᾶ, ρτὸθα, μαίγἄδ, 8108, πδηΐα, Β]τητηδ ὕ, 

Ἀσαρρα, ἤγθῖ]α, Ὠγὸύα, Ἰάγοῖρα, Κα ὃ, Ἰαπάδ (-57 1,.. 8, 21), Κηδάδ,, Ἰάϊρα, [1{8, 

Ἰαρῶ (7), τιᾶῖκα, τηῦία ἢ (Δ. 9, 9. Μο. 2, 14), τηυ]άδ, ράϊά4α, ταίία, ταζάβ, τὰπηδ, 

[αὐτρὰ, [καηάδ, [Κατὰ, [οἰ 0Π8, [πλϑυπ8, [Ρ1148, [[άϊρα, [ἐάπα, ἐμᾶγθα, (μα, σϑιηθᾶ, 

-νατᾶα, νὸδα 7, υἱπηδ ὃ, στάκα (}ς. 19, 80), νὰ}]]ὰ, συϊνα, ἀϑνδύγρα, σϑθίπᾶδ, ραρυακᾶ, 

σδηδύμδ, Β]οἰἕμγα, [Α] άτα ὁ, πὸίη]α, Γἀϊνα]α, Τα {11ὰ,, ξαί τα, δηδπηδ, δ] πα, [ἘΠ᾿ 8, ἔδίγζηδ, 

ἀταύμβπδ, Α]αβπδ, μ]άϊναβπδ, δυμναζηδ, τηϊάσπηδ, ἀπύῃϊάα, ναίγε 48, ἀρσρυϊμα, Δρ} 1 Πἃ, 

Αἰγκηῖ δ, δἰγζιμα,, ἀάπθιεμα,, ἀϊαριμα, ἔδίγηϊ μα, δἴρταπαϊηα,, μάμ μα, Πα τη, 

Κυσδτημ 8, τηϑηνΠ8, πηδεῖθΠ8,, τα 1 Π 8, ἀϊπτααπα 8, πα} 18, σδγα ΠΕ Π 8, [γἰΚαϊεμδ, 

ἐὰ]ρΊεΠ8, ἔτι αίηνα, Β᾽δίμνα (1 Ὁ. 14, 22), [αν α, αρῖσνα, απνα, θαηάνα, πἰάνδ, ὑγίσσνδ; 

2) αἷό 7υοηιάδη, ἀϊαθυ]α, κατῖατα, ραύτραγα, ροῖκα (7), ρΙαὐ()]ὦ (οὐ. Ρ]Δρ}4) ; ργαϊαύτγϊα, 

αἰν]ύρ᾽ δ, Δί νχατὶ[Ε18, [γυὶη ἐγ πὶ ΚΙ [Καὶ (ευὴ6 Κυϊμυπαῖία: ( Εἰσοη οῆιυ.), ραῖκα. Ἡεσθη 
Κι ΔὈΔ]1τῖα, Αἴ, ὥγτῖα, Μακδαδηϊδ, (ἰδ]αύϊα, Κὶ ἀϊίατῖα, Τυαἀάϊα, Ἀππηα, (616 5. 186. 

ΗϊδποΥ φοΠδγθη, ηυϊέ ἱ αηὶ ϑέαηιηιθ, ἀα8 ({. 5. 181) νοὐ ἄδηι Βοιισιιυσϑ οὶ [ἐϊαιιέο 
Ζῶ ἢ εὐἱγὰ ἔπ ὈΔπ7α, ΠΑ]}8, ΚαΙκ)α (5), [πα], [10]8, [Κα]}]., [α]78, [αη͵8, νἱ πη] 7, υἱρ)ᾶ, 

στϑκ)α (Δο. 4, 17) ; ἀας Βεοιισινσδ-α ἴηι Ν. γαϊίθη ἰα βοηα, ἀαγαι 76η68 ἱ ατιδρολμέ : 
Ῥαπάϊ, μάϊϊ, μάϊεϊ ὁ, Βαύτὶ 3, ῃνὸρὶ, Καὶκὶ, αἱ (3), τηᾶνὶ ((΄. τηάπ)ὁ5), [Κ4]1, ἐμὶνὶ (σ. 

τ] α]ὸ5, -)άϊ, -Ἶα ; -Ἰὃ5, -Ἰὸ, -Ἰὸπη, -Ἴ05), γ[Ὁ], ἀβυδπαΐ, σα θὶπαὶ, ἐπ αἀδπραγάϊ, δἰ μναύαμπάϊ, 

ἐπααπαϊ (απο 1}, πα]απάϊ, Ιαύμπηαμὶ, μνοῦδα!!, Ἀν] τὶ, δύτδῃηϊ, δυσὶ, Ἰακαξί, ἔγάϊ- 
[τα πὶ, ζα εξ πὶ (απο (.), ταπάαξηι. δόη ο ἔτ )πάϊ (8. 781). 

ΤῬῖοις εὐοἰδίοθο Βεοισιης Παέ -ἃ ἔτι Ν., ευἷό αἴθ (οπιυαοῖθ πιᾶηηϊοῖιο, (ὁ ἀα 
[άπ (Θ΄ γῖο ) σι μαπιπιθη ἀξ πὶέ πὶ. [τάπα, (ὐσἠἐ67}; ἐν ἀδν' υυϑτέθγθη ΒΦιισιι σο]ιθοι 
[Π6 αϑον αἴϊ6 ατιδοϊπαηπαογ. 

2. 3- Βοιισυιηρ. 
α. Ετϊηζαλιί. ὃ. Μομυζαλιὶ. 

Δ [{--5.Ψ Ν, δΔη[{--615. 

ἀη[{- 18. σ. αη[1-6. 

δη[{-ἀϊ. ἊΣ 810 311. 

ΔηΓ[Ὁ. δὴ δη[{--1η8. 

ΔΓ. Ἑ, δη[{--ἰ85. 
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Ἡϊονναοῖν σφο]ιθη γοϊσοπαθ: ΔΒ, ἀϊμύβ, 8145, 815, θαύγρβ, Ὀγαβ, ὈγαίΒ5, 

ἀάμηβ, ἀδάβ, ράϊ(β ὕ, ρτδύβ 7, ουἱάβ ; Βάϊπιβ ({), μδύγαβ, Κηδάβ, Κυδῃβ, Κυ 5᾽, τιδύβ ἢ, 

ταδὲβ 3, πδῃ 5, πάμπίῃβ, ρδυιηβ᾽, [ἀυ]5 Ὁ, -[ὁ 5, ΠὯΠ5, [08 5, [08 [5᾿, ὈΠΡρΡΈΚ, γαύγί5, 

γῶπβ, Ὑγῦῃβ, ὙΌΠη57 σϑῃύβ, τηδῃΐβ, πϑηΐβ, -[ἀΠύ5, [αὐῃύβ, ἑαύῃύβ, -θαύῃίβ, ἀδύπέίς, 

ἀταύμίς, Παύμέβ, σαι! δίμὐβ, ναί μὐβ, ναύτῃίβ, ραρτοξιβ, οἱ 5, μξιβ, ραῇκαίεβ, ὑβαύνβ, 
Δη[{5, ὈγαηΓ{5, μά 5, ἀϑαγα[5, Κα [5 ὁ, ρακαυί(β, ἔγα! α 5, ΘΟ ΗΓ, ΥΤΙ ΓΕΒ, Ὑἱ [Ὁ 5. 15 ὁ, 

πϑυδῃ 5, πυτηΐβ, ραξαύγἀβ, σαμπρ 45, ἈΠ 45, σΔΙηα Πα, σακυπᾷξ, ἀδάκ, Κηδα, [ὀ( 5, 

Βαύτας, ἀυ] 5, σαθαύτγβ, σακυυταίηβ, σαπηάϊηϊ5, τηϊξδίη 8, τσ ίῃ5, αἰ 5, Δ ά 8, 

ἐδμδίῃ5, ἔα] 6115 (7), σαιηάϊμ απ, ταδπᾶρἀπεβ, τα Κἰ ΔαθΠ5, δ] Κα αξη5, ΔΠ8 Κ5, τα] Ἐ5 (7), 

ἘΚὈΘἰη5, δηδθαίη5, σατο ῃη5, το π5, ἐμ] 6! ΠΠ5, 8 ἀν] 6: ΖῈ8 7, γϑ}] αν Ζη8, 8 Π8, ἐάλκηβ ; 

2) Βάπάϊη5, μαράϊηβ, μὸθάϊηβ, Ὠγνϑι!άϊπβ, Καππηάϊηβ, [16ἰκάϊ 8, 1θάϊπ5, Ιαθάϊηῃ5, ταπάϊη8, 

ἐπυ]άϊπ5, ἐγάπάϊηπβ, γὸκάϊπϑ ; Αρϑίηβ, ρρυθίηβ, δρ]άϊξίηβ, δίγζϑιηβ, Ὀ] θ᾽ ὑΠ θ᾽ η5, Ὀγάϊ ΘΙ η8, 

ἀάυροίηβ, ἀάπϊμοίηβ, ἀὐυηθίηβ, ἐδέθίηβ, ἐ ἀθίηβ, ἔγθι ἀθίηβ, {Ὰ]] θ᾽ πβ, μάμοίπβ, Βάμπῃβ! 8, 

Βάπ[βἰη5, Ὠτάϊποίπβ, Βυ]οίη5, Καύγοίηβ, ἀρ ϑίη5, 141{6]π5, σά θίπ5, άπ 615, 11 θίη5, τηάϊ- 

ἐοίπβ, μηδ] θίη5, τ ΖΘ ᾽Π5, τ] Δ ἢ] οἰ Π5, πιά 611η5, τη] 6᾽η5, τπὄυ θη 5, πάϊθ 615, Π8 618, πἰὰἢ- 

[εἰπ5, ραγάϊθίηβ, συ θίηβ, Ὁξαυσ πο: Π5, Ὀἰγῦ ἀθίη5, (δἐθίηβ, Ὀ1Γἀα] 615, [Καάγνϑιηξ, [κάϊ- 

ἀοίῃ5, ἃ. ἀοίη5, [ν8]] 6 η5, [τ οἱρβίπβ, αβίάϊκηποίηβ, σένα θη, ἐγαυαυ ϑίηβ ; ΒΓΕ ΔΙ ΠΟ (185), 

ἐε)ὸπ5, ἡ Πόπ5, ΙΔ μῦπ5, τηϊ 5, [Ὡ] 5 ; ἑα ἀτοίηβ ὁ 9) ργδύξδἑοἰβ (προφῆτις: 1. ὦ, 56). 
γον αἴθ θη ἰθέφέθγη ζαϊίθη, πιελγεγο Κα 6 ηυϊέ ἀθν [6 ἢ τὸ α ὁ ἢ 6 τὐοῖδί. ΒΘιεν 

ἕη οἱ σειζαηιηιθν, (8. 188). ὕοη ἄθηι εἰδυίσοη ἰα βθη, - Ἀν [8᾽, - [8 [5᾿᾽, ρ γιηβ᾽, υυῦηβ᾽ ἀαϑ 
5 ἐΐγος Ν. ἀογν Εἱηαλῖ γζαϊίοη (,5. 181. ει. 782), θόη (ο ἀδύμέαν, [νἱίαν (,.. 5, 181); 
ναύτρβ ὀϑισέ α΄. θαύτρθ, 20. Ῥαύτρ, 22. Ν'..4. θαύγρβ; Ὀγαί5 ἐπ ἀογ ΜΖ. ατοῖ, Ν.Α. 
Ὀγα[5; τϑίῃηύβ ἰδ ΜΖ. Νν. νδϊμίβ ἢ 81ῃ5 ὀήϊαθέ ἀθη 1). Δ1Ὰ ; ἀυΠΠπ5 ἄδην 1). ἀα] ει. ἀα}- 

ἐμάϊ ; πιϊνδίμβ ἀδη 10. ταϊδαύῃ (Δο. 4, 24. Ἐ. 4, 13); παιύς ἄθη 1). πδδὺ (Μο. 9. 

Ι,. 17, 34) ὠπὰ 3,2. παμίδται (Δο. ὅ. 5). --- Τυαύίδι οὐγα [νἱτὰν δίζάοη ἄθη, α΄. ἀδύὐγ8, 

[νἱΓετ5, 10. ἀαύμεν, [νιτον, Μ2. ΝΝ. ἀδύμέτ)αβ, (νἱ[ὑτ}α5, 4. ἀαύβέτγπιπβ, [νἱττπηβ, 2).. ἀαύ- 

ἔσαχα ((. Ὀτόίμαγ δέο. 5. 788, 78 1). ---- γοη ἀά1]5 ὁγ μολεῖν ἀΔ11ὸ (1.. 16, 12), αδον «4. ἀἀϊ]ὸς 

(.,. 19,18}; υοη Βάϊπι5 ἤπασέ ιοἢι 4. Βάϊτα, 1). μάϊπηάϊ, αὖϑν' "72. μάϊπιὸ5, πάϊπιὸ (5. 781). 

9. Ἅ{- δειυισιιη. 
α. Εϊηζαῆί. ὃ. Μεμνχαλί. 

Πδηά-ἰ8. Ν. ᾿ι4η4--͵ὰ8. 

Πδηα- ἄπ. σ. Παηα-ἰνᾶ. 

Παπάᾶ-ἄᾳ. Ἴ)ε Πδηα-Πη. 

Βαπηά-π. ΤῊΣ Πδηα- η8. 

μδηᾶ- ἄπ (-υ. Υ. Πδηα--Ἶα8. 
Ἡϊουηπαοῖ, σοϑλν τῦ : Βαπᾶσβ, Κίπηαβ, ντύμα --- γα α]ὰ8 7, [Πα 5 2, Κυδίγῃιϑβ ὅ, 

ὉΙθαπα 57 μάϊάι Ὁ ἤδάυ5 ἢ Κυιιπα5 7. «ἀτοῖ, αἷό Μ. υοη ἀδύμέαν, [νἱρὰν (.(. οὔϑη ει. 8. 189). 

Βουραπροθη 465 [δσμ] 16 η ΟἽ 6 ΙὉΒ] 60} 8. 

1. ΞΑ- Βοιισιμη. 
α. Εϊηξαλῖ. ὑ. Μολυζαλί. 

ναὐγα. ἿΝ ναϊγα-ἃ. 

νδύτα-ἶδ. 6. γαύγα-ἄ. 

γαύγα-8. 1). γαϊτα- Δ 1. 

γαΐτγα. Αἱ ναὐτγα-ἃ. 

γαύχα. ΡΨ γαύγα-ἃ. 
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Ηἱϊογηαςῖν σον: 1) Δ5, ἀϊβ οὐ. ἀϊΖ, ὈΆ ΤΉ, Βαύνα, θ61 Ὁ, ἀηἀαθοὶύ, ὈΙ ἢ (Ὀ]ὁ 15), 

ἀ41}, ἀαύν, ἀϊας (ἀϊα:ὶ5), ἀταρρῖς, -ἰαίῃ, - 81}, ἢ] (ὑμγα 5}}}}, ἔα (απ η5), ἔγάϊν, ἔγίαβ, 

σ114, ρστὰβ, ρυὰ οἄδν σαί (Οδέσ6), σα], ραπά, ξαύτ( 4) 8}, μάϊ5 , -μάϊι, μΒαύγῃ, ]άϊν, 

Ὠγάϊν ἢ γὸ  , σταὶς 3, μαπᾷ ({00}, ππ5, μαχά, Κκαύσῃ, Κηΐα (Κηϊν.5), 7ὸτ, [ὰκ, Καβ, Καύχῃ, 

Δ ΚΥαὶ, ἴα, απ, Ἰάπη ([1ρ15-}, 16ἴς, ΠΙ Δ] οΙΚ ᾿, Ἰθῖη, Ἰὸν, Πα0} (ἀν τα ἢ, - ἃ), ἀβ 1, 

πχάϊ] ἢ, -πηάλέ, τηὸ], πιὸβ, αϑιηγὸὺ ὕ, τη τ Ὁ ποὶύμ, ἀπἀδηὸπ ἢ, Ραπά, τάϊρ ὕ, τάπβ, [(ἀ1] 7, [δ΄γ, 

[α]ὺ, [ἀπ 3, [κὶρ. παγτῃ ἢ, [ὁ 3, [ραύγα , [Ρ11], ἀμ α {8}, [νϑίη, [νὸβ, ὑὸ μαπά, ὑμπαύτγρ, ὑπ] 0}, 
ἐσία (ἐτἰνὶ5), σαίνει 7, ναύγά, γνοίη, Ἰάνοὶθ, ἔγαγοῖῦ, νἱβ; σαθαύγ, ραΐα!, σ᾿ ἢ ]} τὸ. π581}, ρὰ- 
μάϊυ, σα]αρ,, σἄτπδη, σαν ῃγαίς, Ὀἰ ΔΊἢ ; 2) [άσν, Ὀυδῆν, σάϊάν, ἐπϊνδάν, γαύγὑν, α]ὸν, αἰκὸύ, 

μάπθι ἢ, τ ἢ, Πα μαΐμ (- 415), σἰεοτα (- 415), ΤᾺ]]Π6 10 Ὁ, [ἀπ], παδίἢ] 3, ὑὰρ], ἐμν}], ἕαίτ- 

σοὶ], μαη5], [ΚΟ], [ναυῦϊ2], [σα π}8], ἐγ Θ᾽ Π81, δπάδνίζῃ ἢ, ΚοΠ Κη, τᾶΖη, τὶρῃα, συὸρη(8), 

(αν τα ὃ Παρι ἢ, οἰατη, ἸαΚαγπ, ἀϊρίη, τὰρίπ, ἀμ, ἀΚγδη, 4178, ὈΔ] ΓΔ, (ἀθπ, ἔδάγοίπ, 

σάϊδοίῃ, σαπιοίη, Κυϊμοίῃ ; [γϑίη ; 8115, ὑπ 1 Π}8, υϑίῃβ, τηΐτη5 ὅ, Βαρ5 (Ππρ515) 2, δρῖ5, ὈΔΥΙΒ, 

Ἠδ ϊβ, τἰ Κυΐβ, αἱ πηῖβ, Πρὶβ, [καῦμ5, ὑὸν β, σα ῖκὶβ 5; ἀντ, ΜᾺ], παν! Γγ, Ὁ] Γογ, οἱ Γο; 

ταδύτεμν, παίσιμγ, [πιαύνεμν, Κυδίνιῃν ἢ, ρδίγθην 3 3, ΓράμΠκα]άν Ὁ ; ἔδάν, ἀϊθυ, ὑαρστ, ΠΙΌΌΥ. 

Τῦῖο ἦν ἀοΥ τι. τονὰ αὖ. {ἰ. Α-Βοισιης (5. 181. ω. 188) δοὶ υἱόίοη, Ὑγογέογν, ἄθηι 

ϑέαηιηιθ (οἤιονι οἷν ἱ οἄον Ἶ παοῆφοῆέ, (ὁ ατιο, ᾿ΐθΥ δϑῖηι (. αομοΠϊοομέθ, τὐο [οἷν ἀαηνι 

αἷό Βοισιησ (ὁ σο(ίαϊζεθέ: 

Ἐτηζωῆὶ. Μομνζαλί. 
Καῃὶ. ἿΝ. Καυπ͵-ἃ. 

Καπ] -ἶδ. σ. Καπ] -ὃ. 

Καπ͵-ἃ. » Καμπ7]- ἃ Π|. 

Καῃ]. Υ΄. Κυπ͵]-ἃ. 

Καῃ]. Ῥ'. Καπ]-ἃ. 

Δ ον Ο΄. ἀν Πΐη. σίδὲ Ὠΐον Οὀἰοσθηλοὶέ, ἀα8 ἱ οὐδν Ἷ 468 δέαηιηιθ8 ηυϊέ ἀδΥ 
Βοιισιισε (ἰδ 6 -ἰδ σὺν υϑγ ο]ιοίσοη, (. 8. 781. «νὰ 192), εὐας αδϑν πϊοϊέ ἤθη ἀμγοῖ- 
σοζῶωθνε εὐἰγα : εὐἷν ἰδ θην ὑτάπ[{6ῖ5 (Ε. 2, 12), δηάθαβύοὶβ (1). 1, 23), ξαύγδμμδῃ] 8 

(Ν. ὅ, 14. 18), να]άυξηεἰ5 (5Κ. 1, 2) εὐπνά νϑ]ἀαξη]ϊ5, σαναίγιμοῖβ (4 Ο. 18, 11. Ἐ. 4, 3. 
ῬΗ]. 4, 9. 2 ΤῊ. 8, 16) πὰ ρσαναίν!}15 (Ε. 10, 106). 

Πϊονηαοῖι σοι αὖϑν 1) τὶ, θ8άϊ, θδϊ, δ᾽! 7, ἕδπὶ, ἔα[Κὶ 2, σανῖ, παύτγ!, Πδνΐ, 

εἱνὶ, Καηὶ, [Ὁ], ταὸκὶ ἢ, πϑεϊ, τοὶκὶ, ἑάαὶ (6015), ὑᾶν!, ἐΒῖ Ὁ], ὑγάμ[Ὁ], νάϊ; ἀυδίῃὶ; 4) δα ΒΕΙ, 
ἔγαίηϊ, πη 6111, Καπέηὶ, ππ]ὸ 4], σΑ]61κὶ, τοὶ κί, ἀπ Γαδ, ἀβυ}Π], ἀην 1, ἃρ]ά 6], ἀιΖὸυϊ Ὁ ἀϊν[Κ|, 

Ῥατηϊκὶ, μάμπμ  [Ὀ], ἔγαπη  [Ὀἰ, [Γοὐγιϊ, ταϑπδα] 7. ΒΠΙρτὶ, νᾶρρατὶ ἢ, ἔαίθαθπὶ (1 Ο. 7, 19), 
γἰ αἱ, νϑ] ἀαΐηϊ, ἔα] Π5η1, ἔαίγριαπὶ, σαίταπὶ, σοίγδηὶ ἢ, Ταρὶηἱ, ὐαίῃηὶ, σαμάϊιϊ, ρα] ἱρΥΊ, 
βδτηϊηηϊ, στα, σαγιηὶ, σία κὶ, σα! Ηὶ, σαίμαρκὶ, σανγαύταϊ, σαγαύτκί, ρσαναίτιηὶ, 
δηδάπρί, Δηά δ, ἀπάγαίγυμϊ, δπάανδίγἱ, δηἀαϊάπμηὶ, ἀπάδπδῦϊ, δηααναύταϊ, ᾿άπ[Δ- 

γαύγαϊ, διηδιίαπὶ, μάϊτηδίμ]!, ἔαύγδἀαύτ!, Γαὐγδτηδίμ]!, αύταραρρὶ, αύγαὐδηϊ, αΐαγπλ ] 1, 

9) αἷό ξ"δηιάοη, δἰναρρὸϊ! (α. 1, θ. 7 ποδϑη αἰναρρϑ]]ὸ), ργαύζουϊ! (πϑδθη, - 61), ἀύτα!!. 

2. ἍΓ- Βοιισιιι. 
(υϑῆν ον ϊο οιονι.) 

α. Εἰηζαῆί. ὃ. Μορυζαλῖ. 

[41}.-α. ὟΝ 

ἔα ]ῃ-- ἀπ. σ. ΩΝ 
ξα(ἢ--ἀα. Ὁ. ΕΞ: 
[ἈΠ.-αὶ Α. ἕξ 
[Ἀ1}..--. ΥΤ. 
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Ἡϊονηαοῖ, σθθην τῶν πο οἷ, ἑαία, ραΐτα, ὠπα υἱοϊοοῖιέ Π]α Ὁ (( ἃ. Ἐϊσοη οϊυ.). 
Μόδρφοη πίογαη [οἷ αὐθ 7γθηνάθη Δ] θα! ταύμ, ρῥγάϊξἀ ταύ, σαζαύρμγ!ακίύπ, 

ὈυΓ δύῃ ὁέο. γοϊμθη. 

Π, ϑβονϑομθ Βϑαριηρ,, 

1λῪ Ῥό θη ἐ ὲ Απδσαηρ αὐ 8 ἷ ὃ εῖϊ ατὐὲ ([ανπϑλγ ει (οῖ6 Τπιαγθἤνισ σοῖιέ αι 
λῖθυ' πἰομές ἀἩ}), ΟΥ̓ τι. -ἃ, εὐ. τῳ. ( -ὃ, εὐ. ατοῆι --οἰ ἐγ. 

Α. 65 πηξ πη] 16 μπθη ΟοΙο] Θοἢμ 65. 

Εἰϊηωφζαῆί. "Μελυχαλιῖ. 

ΠΕ Π κ-: ἽΝ: Π8η--8 8. 

ἢΞΠ- τ|8. σ. Πδη-δηᾷ. 

Π8η--Ἰη. 1). ἢ δη-- 81. 

Π8η-Δη. ΤΊ: Π8η--Δ 8. 

ἢδη--ἃ. Ἰχὰ ΠΞ ΠῚ ΠΠΕ. 

Ἡϊογηαοΐ, σον. 1) 808, μ8]5- ῦρᾶ, 88, ἃπη58 7, ἃγ8, αὐΐδ, δύ 88, σα πηδ, ἴδῃ, ἔα 8, 

ἔαηδ Ὁ ([Ὁπ)}, σα]ρα, ραγάδ, συτηδ, Πάϊχα ὕ ΒόΠα, δα, ταδηπδ, τηδίμδ ὅ, τ]ὰ (ϑολο οἴ), ταῦπϑ, 
πδίᾳ ὅ, πὸϊα, Δ ΚΚ8, παρα, ᾿ὰ Καγηδ-[Π8, [ἀπη8,, αΖὸύα, ἈΒΠ]τηδ ἢ, 5} 10Π8., τη 8] οἰ, 

ἰαύταραρρα; Βα] Π8, ̓ ᾿αὐδ, [άπα, παύδ, [κὰ]8, ἀϊ 2 πη] 0Ππ8., [Ρ1118, σδαά!8, σδἀάμκα, ρἃ- 
Ὠ]άϊθ, σἼακδ, ρ δ] ἀϊ08, σ᾽] 6 1 Κα, σδηϑύῃδ ὕ, σᾶτᾶζηδ, ρα Ππΐμ8, σαὐδύτγα ; 2) ἀγό πδ, νἱάπ-- 
γαίτηδ, Δθτηδ, Βἰπ( )πιδ, τα] πη, τηϑ]τηδ, Π]ΐαπηδ, [Κοῖτηδ, Ὀ]ῦταδ, [ὑὄταδ, ἀγᾶκτηδ, οἿ0]8, 

τηδρι]α, [καύμα]8 }, αἷθ ᾿ὐϊσονιαηιθη, ἹΚῸΓ118, Μὸτ]α, ϑνϊηύμ]α, Τα 114, (,Αἰ116, Τὸ- 
6118, Βδάν!]α, 1818 6έ6.}, Ὑ ὀτὸκα, [νϑίηγα, νὰ, αἰ να, νἱϊνα, [Καρρνᾶ, ἔραιγδ, (58-) 
γαύτ[ὑν, ὈΙάαρνα, Ὀγό ῃγδῃδ (15), ΠΠΠ1{08. πη α]0Π8, γοῖμδ ἢ, ὈΠπ48 Ὁ ; 8) αἷθ ζγϑηνάθη, ραρἃ, 

ἀτακηηα (ω. -61}, δἱρια]δηβ (Ν. 6, 17. 19 ποδϑη δἰρι[{ὰ]ὸ, 4. - οἴη, 70. -ὃπι), [ργτγϑ δ 
(ωπα τυο]ιῖ ατιο ῬΑ [κα, τηϑηπδ, ὁ μηδ, φδίδίπηδ, τη Ίτα γᾶ Π8,, τηϑιηπηῦπδ, τᾶκα, ἐπγ- 

τηΐδπδ, δηδίμδίμηδ, δἰξέαίμα, ἃγὸτηδία Μο. 160, 1. 6έ6.}, αὖθ ηιαγιγιϊλοἤον, ΕἸσδγναηιθη 
Καϊαΐα, Κα α, Βα, Ηθ]1α, ΑΜϊὰ, Βδγδκοῖα, πα μοϊδ(Ὲ αἴ6 ευοὶδίϊοθθη, ΕἸφογηαηιθη 
Ματῖα, Ματγίμα, Αἰδάϊα (ω. ἐὐοῖιῖ ατιοῖ, Αἴγνα, ϑδτγα, Ηδίθδι κα, ϑαίαππηδ, Ῥυϊ Κα 6ές.), 

Ποσαν 1). Ἡρτοαϊδάϊη (Δἴο. θ, 17, 22 ποϑο, ΝΝ. Ἡοτδάϊα Μο. 6, 19 ὡ. ῶ. Ἡοτοαδάοίη 

1.. 8, 19, ατι8. ἄδην σγίθομ. 4. «Ηρωδιαδὰ) «τὐιὰ ΟΥ8- οὐθν Παπάσεηαηιοη Βδιμδηΐδ, 
δαταδτῖα (μια τὐοῖῖ αὐο, δαύαύτηα). 1 υῖσο ΕΥθηνανιαηιθη, δομαζέογ, ἐλὺ -ϑ: Αἰρδέγαβ, 
Απάταΐαβ, Δηπ85, Βαγα Κοὶδβ, ΒΑσΠδ 085, ἴαϊαβ, Η δ] 5, Ἡὀτὸ 185, [αἰγαίπιϊαβ, Πα 485, [Κ85, 

ΤΒόπηδ5, Τὸ οἶδ 5, Ζδ Καγῖδβ, δαύδηδδ (ω. δαύδπδ) ; (οἶδ. ἀθν σοίξμῖ οῆο ΙΝαηιο δα η] αἰ ἔτ 
(ϑυπί οί! 45), τὐοσόσοη Ὑ ἸἸ]αΥἢ (ων. Τα] ]Πατὶέ, Τὺ] πδπῦ) ἀ68,(οἴδοη, θέδοῆγθηα. 7)16 
Ονϊθοδόη (αφόη Ουϊλίαρις (-ιδος, -ἰδὲ, -ἰν), Οὐλφίλας, Οὐσδρίλας, Τοὴα5, ΟΒᾺ5 δέ. ---- 
7ὴ6 Α.. δὐϊαδέ [7. γι. Ταάδῃ (1. 16, 16), Τμόπιδη (1,.. 160, 15), οδόηο Ταδάϊαπ (1,, 2, 4. 

ὅ. 1, 8), σϊοϊο γαϊὶς παοῖ θην Ουίθοῖι. ἄθη 1). Ταἀάϊα, Τἀσπηάϊα, Αταθῖα, Αἰνπθῖκα, ἀἄθη 
α΄. αν 85: Ατοϊπιδίμάϊαβ, Βοιμαπίαβ, δ] ο ]άϊα5, Πυτηάϊα5, Τα αῖα5, Καὶ ἀϊατῖαβ (ὁδθη (0 
σγίθοῖ. ἸθαἰΚαραύ]αϊὸ5 Μο. 7, 31), ἀπάθγο αἰ -ἀϊδ: ΑΠάϊ5 δέο. ([. 5. 183). «πάθγὸ 
γῃ. Εϊσογηηαηιθη, αὐ -πι (Αματὸμ, Ατηπηὸμ, Αραύ]ομ, ϑγτηπιὸπ ; ἄαζιω Αἀάοίπ, ΜαΙΚοίπ, 

Νόχη, Ναίπιδη, [Ὁ 8Πη81})}, δοϊαϊίοη, τὶ ἔμ 1). 4., τινὰ ογπαϊέοη, ἔηι Ο'. ὅπ (ΑΒαγὸπβ, Απι- 

τηῦπβ, Δρδύ!οηβ, ϑιταδίδηβ, βαύϊαύμηδηβ ; οὔσηι ο Αἀἀοίηβ, Μαλκοῖηβ, ΝΟΥ] 5) ; πΐολέ 

φυΐπον ΤαίταΓα]ὸπα (Ν. 70. .4.) ἑηι Θ΄. Ταϊγα!α]ὸτης (Ν. 72, 83). ΤΟ ατιοῖι Ἰαΐρ αίδη, Καὶ δί-- 
ἀτῦῃ, Καύτθαδῃ, Ατηδῃ. --- 5΄ἰὸη, ΑΙ Πὸπι, ΒΟ υΒ] αἰ Παΐτα (ω. ΒΔ] άϊπι), Καὶ ἀἴδσηδαμι, 

Ναζδγδίθῃ, αδίπηδίδγ αι ῃ, ΑἸ] Γαι φέο. διοίδϑη ὠπυογπαον έ. 

Ζι; ζαμπίηβ, ἕαμίη ἐγύέέ ΝΑ. ἴδῃ. --- δύάπα ([οϊέθη) τοιίον (οΠοίἀθέ [οἷ ὑα Ν. 
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ηϊο]ιέ νον [τάσδ ((ἰονὶο]) εὐ. ---- ϑαηπα λαΐέ ποϑϑη [16], Γαηη, εὐ. (ω. [ἀπ]], ΛΑ}; [ναίῃτα 
ηόδϑη [οι [νι γὸν εὐ. ; ραταζπα πδὗθη [10]. σαταζηὺ, τὖ.; σαάάϊα, μαέ σὰ ἀάϊ]δ, ἀμ μα Πα 
"οραν πάππον αὐ. ἀμ Βα]. Ζι ναὸ σελογέ νᾶτάδ ; ὑσὶ. ταν] σὺ τηᾶριϊἃ. 

ΑΒὰ τι. δύμίἃ (Δ δύ 5) λαδθη ἐπ ον Με. α΄. δ᾿ πὸ (1 Ο, 11, 13), αὐ πὸ (1. 
14, 19), 20. Δρ᾽ δπὶ ([.. ὅ, 22). γυϊ. πιὸ, ναὐὸ (8. 788). 

Ἡγῖθ δοὲ ἀν “ίανζον, ὅκ- Βοισιηρ (8. 181), (0 ἐγαφθη «το ὨΐοΥ νοοῖ τυϑηΐφο 
ἩΡΟγ θυ παο ἄθηὶ ϑέαηιηι οἴνι ᾿θηηφθὶο]υϑηθ8 τ Πΐθυ σιισίθῖο], (τυΐο δοῖηι (ον. 

Ζεϊέιυον 6) δοσυνὶβ δι ἀφηθ8 ἱ, τυοίολιθ5 ΠΐοΥ οὐ (ον Βϑισιθησ [68 αἷβ Ἷ δγ (ειοϊὶηί. 

Ἡϊογηαο], σοιθη : 1) ἃτ0)]α, δύγι)α, Ὀδπά)α, Ὀδύτγρ)]α, 0441} ὕ, νάϊἀδα)α, ἃ- ει. γοίη- 

ἀτυρρκ)α, αὐ-δεα, ἔα κ]α, ἔὸυ)α, ΒΚ], -σαρρ]α, ἵηραγά)α, ράυ)α, ρα ά]α, ὲ-- το. ἀα]σα- 
μάϊι), παύγηα, Κα5), Ἰάπρτ)α, ᾿πρτ]ὰ, ρατπάϊη]α, -τηϑύχ! ἢν], πόμα 78, ΔΥθ᾽ Πα πη] ἃ, 
[ἈΚ] 3, ραῇηνῃ]α, [Κκαὐέ}α, [Κ11}8,, [νἱρ]} ἃ, ὑϊπητ]α, νᾶγά]α, ναύτγ[ὑν]α, σαν} ; 178, υ]]}4, 

Γγάα]α ; 2) αὐδ γγηθηιάθη, ἀπ κ]α, ργαύξοι)α οὐρα ατροἢν ἐυο]ιῖ αἰν!αύρία, αἰγχαυ τὰ, (σοῖο 
Ματῖα 3. 786 ; ἀοοΐλ υσὶ. 5. 188). 5) --- Εὐαῖσθ νοὶ αἴθ οι (ε μυυαηβόη ἐμ Βοίγο ἀδε 1: 
τ-ραρρϑ τ΄. -σαρρ]α, ρα πίη τ0. ρα πὲ}, ναύτγίὑγα, ἐν. γαύτ [ἐν]. 

Β. 65 ΘΙ] 6 η Ο6Γ[0}}]6 068. 

Μὶὲὶ ἀωμγοησοποηάφηι ὃ οὐον 1 (ἃ. ἐ. 61) αὐ οἶ, αἰϊό Καϊ16. 

ὐηζαλιί. Μοηνζαλί. 

ἰυρσ-ὦ. τη 8Πη8 5--Θἱ. }Ο. ἱπρο-Π5. ΠΔΠΔΡΘΙΠ5.. 
ἱπσρ-ύη5. πιδηδρ-θίη5. Ἃ΄, ἱπρρ-ῦπὸ. τηδηδρ-Οἰηῦ. 
ἱπσρ-ῦη. πιδηδρ-ΘΟΊη, 7). ἰπρρ-ῦ. [ηδηδρ-ΘἸΠ]. 
ἰυροσ-ὖη. [1ηδΔη8ρ-Ἐ]η. Α. ἱπρρ-- 8. ΙηΔη8-Θ]η85. 

ἱυρρ-ὦ. 1η8η89-Θ]. ἢ ἰπρσρ-ῦη5. τηδηδρ-ΘΊη8. 

Ηἱϊογπαοῖ, σϑἤθη : 

8) ατ. -ὃ: 1) ἃρ]ὸ, δῃηπὸ, ἃττηάϊὸ, ἃζρὸ, ἃνὸ, Ὀυϊππὸ, ἀδύγο, ἀαρα-ἀδύτο, νἱρα- ἀοἰηὸ, 
ἀτια[ὸ, Ὠτάϊνἃ-ἀπθὸ, δα] Πὸ, υϑέατυμὸ, ἰαά πὸ, Ηδμὺ]ὺ 3, ἔ]1ὺ, αἰ παρ οἰγὸ 3, μοῖδὸ, ππαϊ(ῃ)ὸ, 

ἈΠΠ αὖ, Ὠναὐμὸ, Ἰπρρὸ, Καὶ, Κυϊπὸ, Ὀγόυμγα!αθὸ, τηδ]ὸ ὕ, τπϑιηπηὸ ἢ, τηϊζάδ, τοἰτὸ, 
τἱηπῦ, υἱ ὐμ![Καύτγο, [ὑαίτηῦ, [ἐαἰγὸ, [αππὸ, (γϑί τὸ, ὑπαπὸ, ὑπρὸ, ἑυρρὸ, -ναταὸ, υἱκὸ, 

σἱππὸ, σταρσὸ, σα]ακὸ ((Οἰοοῆγυῖ 5), σατασηῦ, ραιπδυκο(ἢ 7), Τπ Κη; 2) Ἱπ|1ὺ, τηδυ!]ὸ, 
τ]ὸ, θαπάνὸ, σαὐνὸ, ὑδίῃ5γὸ, ὑπϑ ῃνὸ, αμὐνὸ, ναμύγὸ, υἱἀανὸ, ΚΙϊδυηὸ, μάϊῃπὸ ; 8) αὐό 

7γοηιάθη, ρίαϊταῦ, Ὠγ[ὁρὸ εὐιά αἱό ΟΥ̓ἐδηιαηιθη, Τ) απιαίΚὸ, Καύτπὲμὸ, ΕἸκαύπϊὶο, [αἰγοϊκὸ. 
αδζαύϊγ!ακὶὸ (Φ. 8, 90) ἐΐ' παοΐ, ἃ. Ογΐθοϊ., εὐ Ἑαγαῦαὶ (Β. 9, 17) παοσῇ ἀ. Παέξοΐη. 

«Αὐοῖ ΐον ἐγ δοὶ φιθθγογθη, Ἡόγέσυην παο, ἄθηι ϑέαμιηιθ θἷρ δορΥὶβ δι! θη ος 
} (ΛΚ οδϑη) μέηχιν, τὐοἰοῖθ8 αὖϑῦ' νοῦ ἄδην ὃ δΥ' Βοιχιησ τὐυθγηπογέ εὐνάς τριυθΥ-- 
ἀπαογηα δόμα. ͵ 

Ηϊογηαοῖ, σοἤθη: 1) δι ]ὸ, Ὀταπ]ὸ, 1θ4 4110 ἢ, πόίῃ]ὸ, Ἰαπη]ὸ, ΚΑΙ Κ͵ὸ, ταϊ δ ἀ]ὸ, αἰ] ὁ, 
τα], σαν αα]ὸ, σαγαη)ὸ, [αΚ]ὸ, Πρ] 7, [πὸ] (ΚοΥ δ᾽ αὐτὸς Θορζθη.), ὑάϊη)]ὸ (τς Οἰον- 
ἔθη), φιδεϊταν)]ὸ, αὔὸ, ναί ῃ]ὸ ; ὅΧ) 2) αὐό “'θηνάθιν 1] 5], δίναρσο]}ὸὺ (ω. -1), [καύτρ]ὸ, 
ΡῬΙδὐ()]ὸ , Κανίβ)δ, αἱ κε]ὸ. {σοῦϑυ' ἀπμαϊμὸ, σαὐακὸ, ραταζπὸ, [γί ῃσὸ τρ. Γαππὸ ἐ  νοΥ- 
μον (Ζ. 1---8) σοπαπάοῖέ τυογάθη. 

Ὁ) απ -οἰ: 1) ἀϊιποὶ, τηᾶγϑὶ, πηϑρδίμοὶ, Κι 6]; 2) σαθϑὶ, τὸροὶ 7, ΠΠπξοὶ, ὑμγϑη [6 ὶ ; 

9) ἀρ]άϊξεϊ, ἁπᾶρ οἱ ὃ, σδαρρνοί, ἵπδῃδὶ, δἰγζοὶ, ἀπά δροὶ, δβαίγσαμοὶ, θαίγηύοὶ, Βάϊἐγοὶ, θ4} 66, 

ῬδγμΚοὶ, θαύτ( ) οὶ, ἀβθθιβπϑὶ, Ὀ] ϑὶ, Ὀγάϊἀϑἱ, ἀάαπθοὶ, ἀαδἀάπαοὶ, Ια ἀ οἰ Γοἱ, ἀϊστοὶ, 

ἢ, Δϊεγῆεν φεϊδγέ νἱοϊϊσὶοδξ απο ἔταταθο, (-ἰα οαδν -]ὸ 3). 
ἘΞ) ΗϊογμοΥ σεμὄγέ Ἰάα Ὁ) (ἔην πυϊαξ. Ἰαὰ068), αϊδα (ἐπ ἄφν Ζίρς Τιᾶνιδ', Πιοὶδ᾽). 
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ἀϊαρεὶ, ἀϊη δ! ποἱ, ἑαύτηξοι, ἀβῆϊπιθὶ, ραὐγα οὶ, ἔτ] 16], - ἔτ Κοὶ, ἐγό ἀοὶ, ἐγατηδαοὶ, - [α]]οὶ, 

-ραίτπεὶ, σϑύτοὶ, -σοἀοὶ, ραρπάοὶ, ἀυταδ-, ματᾶπ- εὐ. μΒάπῃηδίγίοι, υ]]} Δ 8] πὶ, μδηἀαροὶ, 
μάπμοὶ, δ] δὶ, Β]αύγαὶ, ἢγάϊποι, ῃνδί[οἱ, Καύσγοὶ, πἰυκΊ δὶ, Κυδίγγοὶ, 1 βου Πγοὶ, Ἰαρροὶ, 

Ἰαύθὶ, δηδ]άπρηθὶ, δη μυ οἰκο, Πα Πδαοϑὶ ὅ, 100} 8] 6 Γοἱ, σαηηάϊπθὶ, τηϑηδρδὶ, -τηδιϑὶ, τηΐ- 

ἈΠ61, -τηδάθὶ, τπηυπαγοὶ, πδκυδάθὶ, σδγδίῃύοδὶι, Ὀἱγὸ 1)Καὶ, σἰασοὶ, [ὁ] 6] (απ-), Πακοὶ, ρἃ- 

[Κάϊἀ οὶ, -[Κάσποί, ἀβίδαγαὶ, -[νόσοὶ, [νἱκποὶ, [νἱηέποὶ, ἐπαύτγίοὶ, ἐμπναίγηθὶ, ὉΠΥΔΙΠΊΤΊΘΙ, 

νοὶ. -ταύσγαθὶ, νδύγίὑγοὶ, -νοῖ[οὶ, -υὸτοὶ, θαϊνα- νοὶ, Δπδυ}])οὶ, τα ἐν [6], τυὸκοὶ, 

νοϊ ναοὶ; ἀπάϊναποὶ, ἀταροκαποὶ; 4) αἷθ Κγθηιάθη, ρταϊγὑδίτοὶ, δἰρι[καύροὶ, ἃἀρδύ- 

[ὑ16], ἰρι[αύ]οὶ (πδϑϑη αἰρι[α]ὸ, 70. .4. αἱρι[ταύὐ]οῖη, 272. δἰρι[ὰ]ὸτα 2 ΤῊ. 8, 17) 
πῃσῦθη, Ῥατα[καϊνὸ, “4. ραγα καίνοίη (6. 27, 62), ϑιγηύγκὸ, 4, ιγεύγκοίπ (ΡΗ]. 4, 2), 

Ῥαίπιδκυ[ὸ, [γπδρὸρὸ, 2). 4. ἰγπαροροίη (20. ατοἢ, [γπαρῦροὶ 4. 12, 42) εὐπὰ [γπαρορὸῃ 
(Δἴο. 1, 21), 4. Γγπαρόροίβ (1,. 8, 41). ΗϊοοΥ σοθόγοη αὐτο 1). Τ) αἰ καραύ!οῖπ (Μο. 
5, 20) πὰ Ταἰταύρδύϊεϊη (6Ἰ. 4, 18), πόδεη Οὐ. Ὡ) αἰκαραύ!δ!ὸ5 (Δο. 8, 31), εὖθ Τιγ[{τὃ5 
(ὦ Ται. 8, 11 ατ8 «Δύστροις) οὐδν ζιιν Τιγ[ὑγὸπα, ΤιγΓὑγὸϊβ : ἀγακυηθὶ (1,.. 16, 9) πϑόθη 
ἀτακππα (οὔδη 5. 786) ἐξ τυολι νον επγίοῦοη, (οαοΥ ἀτακυιὸ 7). ἈδΌΡαποὶ ὠὐπὰ ΒδΟΡεοὶ, 

μηϑδοισῦαν, σοῦθη τιν ἀα8 Πμϑῦγ. σγίδοῖι. ἱ τυϊθάογ (68 Ποῖ δέ ατο, δαββει, ευἱό Ζαβειδὴ. 
Ἡνδίγηβὶ τι. σάϊῥοὶ τυαγόη γαϊ ον απσο[εέσέ. ---- Ἠ]οἰἀστποὶ ἐμέ Εἰσόη ολιυ. (ταϊάστηδ ἀα- 
φόσοη Παιρέιυ.), εὐἷό ἵτατηοὶ ϑέδ. τι. {τ} πἀ6]. 

Μὶε αἱοίον οἱ- Βοισιρ ἀ65 μοΐιυ. εὐοῖδί. Πατρίιυ. ψαϊ{ε αἷθ “ίαγο τυοὶδί. αὐ 
-οἷηβ (5. 784) ἐμι 4. ἀδν Εἴη. φιιίαπιηιεν, μια πὶ μοέ ἀαπιῖέ δοίοπάθν8 ἄθη (ἰ. ἀδΥ Μ2., 
τῦο ἀογέ ποδϑὴ -οἰπὸ ατοῇ, (ιυΐθ ὃ δὲ - 61) -οἰπὸ δγμοποῖπέ (1 Ο.1, 8. 7,1. 10,0. 12, 7. 

26. 12, 21; δοίοπάονς ῬῊ. 4, 8; μΒαζοϊπὸ πϑδϑη σὺἀοϊπὸ, εὐῖθ τηὰπδροίηῦ [.. 2, 91 σδέο.), 
μνᾶ ἀαγηαοῖ, μι 00. (οἶδ - οἰπότα (2 Ο. 11, 9) πϑδϑη - οἰηῖμι (1 Ο. 11, 27. 9,10. 8. 7), 

ἦπι 44. ἀαφσοσθη, -οἰπὶπ5 (1 Ο. 12, 1. Μο. 2, 7), Ν. -οἰπὸβ ({ Ο. 12, 20. Μο. 8, 18). --- 

ΤϑΥ «4. ἀον Εἴη. δίοῖδε εὐιοηἐοποϊαθηα : σδαδρσογνοὶπίβ 7), σαθαίτῃῤθίη(5), ρϑθ] οἰ ἐἢ- 
οἰη(β 3), ρσδέγαι ) ἰη(5 3), ραικάϊἀοι(ιβ ), Βγὸροϊ(ῃ5 3), Καύγοϊη(β 3). --- ἀδμηϊο ἢ δ6- 
γέμγθη, {οἴ -ὸ τ. -ὃπ5: ὈΠ ΔΙ Βοπίϑ ), αϑέατιμὸπίϑ 3). {σοδυῖσοηϑ δν (ὁ ιδίγιθη ϑῦθη, θἴηναῃ- 
αδΥ' ταδτοὶ --- τηδυϑίηβ (ει. τηδεϊ ἐδ), νοϊἐγὸ ἀοἱ ---- σοϊἐνδοὶπβ (ω. νοἰύν ἀ1{Π8}, σαγδί οὶ 

- σαγϑίῃθὶπβ (ὡ. σδυγδί 1:8), Ὠγάϊποὶ ---- Ὠγάϊη δἰ 5 (.. Ὠγάϊη!Π8.), πϑῦθη, μάμπ]ιοὶ δίο 

μάσμιἐμα, πϑῦθη ἀϊαροὶ δίο Ἐ ἀϊαριύμα, πϑῦθη, σατμάϊποὶ αὖον πο, ἀπάθγοῦ ϑοὶέθ ρἃ- 
τηάϊηξῃς εὐ. σηγάϊη ας 5, πϑῦθη, ἔα] οἱ ποοΐ, ἔα]}1ὃ, ἔα} 10} ὅ, [161 0Π(5). 

εν 65 [! ὁ] Ο δἰ ] οί 68. 

α. “ηζωῆὶ. ὃ. Μομυζαῆὶ. 

Παϊγί-ὃ. Ν. δῖ υτῦηδι Υαΐ μᾶ. 
Παίγί.--ἰη5. σ. Παίγί-ὴὸ ἡ ναί πᾶ 

Βαϊγ(--ἰη. Ψ): Ὠδίγί- ἃ. να μδ1η. 
Παίτί-ὃ. Α Παίγτι-ὅπα. ναΐ Ἠᾶ. 

μιδίγί--ὃ, Τ. δι -ὅπα... γϑῦ δ. 

Ηϊογηαοῖ, φοἤόηὶ πτῦ : ἀπρὸ, ἀπ, Βαίϊτεῦ ; Καύτπό, πᾶπιὸ, γαϊὸ, ἐμαίτκὸ, Ὀδυη]ὸ, 

ΑΙ (υἱό [Κὰ]4 Ὁ}, ΚυϊΒ]ὺ 7, τ]ὸ 2, δἹάδιπὸ ῦ, σα]υκὸ, [Πρ]]ὺ “7, ---- 

Ἡῦῖ6 δοὶ θὰ, αὐμία (5. 787) δύϊάθην (6) πῖον πᾶσα πὰ (6. 8, 17. 1Τ.. 10, 0: ῬῺΪ: 

4, 3), ναὐ᾽᾿ πᾶ ([. 8, 2357) πὰ (οϊδ ναϑπιᾶτα (Δ. 8, 82. 1,. 8, 26); ἀαναιι ον ἰάγέ 
Ποῖ πταπδη. ---- Καὐτπὸ μολοίἀοέ (ἰοῖ νοι Καύτη, ευἱ6 Κα! ὺ (ιν.} νοη ΚΑΙ, Κα!’ 
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Π. ΕἸρΡΘΠ Πα βουσί. 

ας Εἰσθηεὴ αζέδιυονε, αἷο ἀνοὶ (ὐο ο]ιϊθο ον ἀρ [ον (οἴ 6 ἀαν[ιο]]οηὰ, 
ιυἱγα ἴηι αοὐπὶ οιθη εὐἱὸ ἀας ΤΠΙαμρέι. (8. 180) γέανὰ τον Γεμιυα α ἢ φοΡθιισέ, ἴῃ 
ἰοἐσέονου Ἡοὶ 6 σαηῷ πώοῖ αδΥν οῆιυ. οιφι 4685 Παιρίιυ. ἀτνο αἰϊο ἀγοὶ 66- 

ψελϊοολέον, ἔπι αδΥ οΥ [ίθγθη, Ῥεῖ 6 τι ηι. Ν. εὐναὶ εὐ. Ν',.1)..4. ἀδν Εἴη., ἴηι τι. 4. εὐπὰ 
τῦ. Ν. 4. ἀον Μ. υὐογογεϊὶο ἢ, πα ον ἀδΥ (1. Βϑιισιη 465 Παιμρέιυ., ἔπι τι. νὰ (. [)., [ὁ 
εὐἱό Γ᾿. ΝΑ. ἀδν ΕνΖ., θὔθη (ο ἴηι (( Ν.Α. (ὁ ευἷό ὑνὰ τι. πα (ι Ὁ. ἀον Μ. τριίον- 
“εποϊάοηας Μῆϊεοῖ ἀπηοπηιθηα εὐ πιαηιθηἐϊλο]ν ὑοΥ 161 ᾿οηησοϊοϊνηθηάθη, Βϑιισυ8- 
Μιδὲ ἀ68 τὖ. α΄. ἀον Εϊησαλῖ εὐναὶ ἀ68 τιν. (᾽ εὐ τυ. Οὐ. ον Μφ. αἷθ ϑὲϊδο -ἀλκ- οἰηζῶ- 
σοηα, ἄόγθη ΤΠορρεϊ (εἴ εϊατιέ ατιο]ι ἴηι ἀτυ"ο], αἰϊο ἀγοὶ Ο'ο ΟΠ δογιίον σοϊογάνι 1). ἀθν 
ΜΖ. τα ἔπι τι. Ν. ἄθν Μς. (ιυῖό ἄἰθηι τ. 10. 67 12., ἀδν' ἄδην 468 τυ. Παιρέιυ. [οἢ 
σίοῖο 1) 2 Τασό ἔγϊέέ. Τ6Υ τι. (4. ἄθν 12. ἐγθηηέ υογίγοβ ο, αἀἰθ (1. υονν αδΥ [οιυ. 
Βθϑιιης. (ὁ αὐἷθ 67 ({. ηι. εὐ [. 1). ἀφ ΚΖ. [6], ἰαν σοι τι. ὠπα [,, 1). ἀϑν ΜΖ. 
οηπαογί. 

ΑΠ| αἴεο ἰθέσίφοηαηπηΐθη, ΕΟΥΉλθ, αἰέν (ο οἰ θη ἀα8 Ζὐϊσοη Πα ίβιυυογε νοῆι 
Ἡαιιρίιυογέθ, τυὰ νη αἴθ (οἠιυαςθ Βοιισινηφ α168 θΥ [ἐθγ θη αἴθ 65 ἀθηι ἰθέσέογον, ἀαγῖη 

σίοίοϊι (οἰ οαϑν ἀα8 Πανιρίιυογέ φιλη σον οῖιυ. πον αὖ [ἐοἰ{έ. 
2 α8 Εἰσοηοπαζίβιυονἐ μαξ τῶν αἴθ Ξ᾿.- ὠὐπα Ἅ{- Βοιισινην θηέιυϊοϊοῖέ: αἀἷά 3- Βόιι- 

σιρι ἐξ ττθ" {(ο]εῖηδαν (ιυὶθ δοῖ᾽ηιν (, Ἠαικρέιυ.), αἷό Ἅ{- Βοισιμισ (οἠ σέ αδὸνῦ σΘΥῊ 

ἤη αἴθ 6 ὑλδογ. --- ἰΠοδγίγθηβ ἐγθέθη ἦὼ ἄθη Βιϊαισε οι ἀον πη έαπαδιυδγίον απ 

ταθα, -ἰθα, -ατᾶ, (Ὁ τὐῶδ ἀδΥ Πσοη οπα ίδιυδγέον αἰ -ἃρ5, -οἷρδ (-ἰ95), -ὰρϑ, ἀμ 
τ [Κ5, -1{κ5, -ΓΚ5, αὐτοῦ -8 5, - 5, αὐ - 815, -ἰ15, -]β δέο. ἀϊ6 ἀγοὶ για (οἰ (ἐϊατυίθ ἃ, 1, ἃ 

(3. 180) εὐΐφάογν' ἐγ ο ἰ6 ἢ ἤδΥυοΥ. 

Ι. δίδασκε Βουριηρ, 

1. ΞΑ- Βοισιωισ. 
α. Εἰηζαῆὶ. 

ἽΝ. Β]1η6-Ε- ὈΠΠη4--ἃ. ὈΠη4(-αἰδ). 

Ο. ὈΠπάᾶ- ἰδ. ὈΠπη4-ἀϊΖὸβΒ. Ὀ]Π1η6- 5. 

1). 1 πθπτατάππα. «Ὁ. 1π8 34: ὈΠ1Π4--Π]Π18. 

ΑΔ. ὈΠ1πα--ἃΠδ. ὈΠπ4-ἃ. ὈΠπα(-αἰ8). 

ᾧ. Μομυξαδῖ. 

ΙΝ. ὈΠπα-ἄϊ. ὈΠπ4- 5. ὈΠ1η4-ἃ. 

α΄. Ὀϊπηα-ἀϊζ- ὃ. ὈΠπα-ἀϊΖ-ῦὸ. Ὀ]1πα-ἀϊΖ-. 

7). ὈΠπη4- ἄπ. ὈΠ1η4--ἀ πη. ὈΠΠπα--ἀϊπη. 

Α. ὈΠπα--8ΔΣη8. ὈΠ1η4--ὖ8. ὈΠΠπά-ἃ. 

Ἡϊονηαοῖ, σθἤθη: 1) 8115, ύπιβ, θάπίῃ5 (θάμπα5), δ]π45, Ὀγάϊάς, ἀάμθ5, ἀΐαρ5, 

ἄστη5, ἄν8]5, ἔδύνβ, ἔάπι5, (779. ἔανάϊ), Β]πηι5, - ἔτ] κ5, ἔγὸ 5 (ἐγ 5), ἔγιιταβ, ἔα]5, 115, β' Δί τη, 

πϑύτβ, σδά5, Ἠάϊ 5, μιάϊ]5, μ41}05, μ8}Κ5, μα]ύβ, Βαπιῖς, μάμμβ, μβάχπβ, 185, ᾿νϑὶἐβ, ᾿πρ 5, 
Κα] 45, Καύγβ, Κυΐπβ (6. Κυὶνίβ, 2715. Κυϊνάϊ), Ιὰρρ5, 1αὐ5, -ἰάπάς, ᾿άπιβ, απ] δ 5, - θῖΚβ, Π1ὰ05, 
-Παρϑ, Ἰϊαύϑ 7, τη} τ5, τηὸγβ 7, τ] 5 7, τππῖκβ, πδίβ, πάπβ (ει. πᾶν]5), τάπ5, -τὸ 5, γϑίκϑ ὅ, 
τὴ 45, ΥἹΌΥΒ 7, ὈΓΤΤΙΡ 5, ΤΌτη5, ΤαΠι- ΓΔ γη5, [5 ([8.45), Πα Κ5, -[Καν5, [Π|815, [ὑϑΠΊ115, [γϑγύβ, 

[νὸν 7, [γὸβ, [νηί η5, - 815, {πᾶ γὉ5 3, ἐμ τίη ῦ, (μἰα ῃ5 7.3, ἐμγδίτηβ, - 115) ἀπυδὴβ, σδίγί8, 
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-υδισίῃ5 (πᾶ-, δηά-, υἱΐῆτα-, γάϊπα-, [νὰ]{8.-}, ὉΠ ΔΙΉΤΉ5, τσ}. Υ8Υ5, σϑίῃ5, πυὶπ5, -νἱῦδ, 

νὐάξ, υοϊὐνὸ 5, σα πᾶβ, -αὖρ5, -[ Κ5, - ἢν 8115, - πάϊπηβ ἢ, - στα, -Καηβ, -Καπάβ, -[Κό 5, ἐγαύδ- 

815, ΠΆΠ 815 3, ἴπϑῃβ, διτηδῃδίσίβ, [ἀπ [άϊν 15, Ἰάσβ μη (α)5, Ἰάπ[ἀ- ναύτας, ἃπᾶδ- πο ̓ ἢ}, 

ἔγατηγῖρβ 7, ΒΙΌΚΙΔῊ5, ἔγα! δύβ, ΒΗ] τη5, ἀϑάάπάβ, ἀβῃά 5, θΔ] 05, - ἔα! Π5, Πα] 05, ΠΌ] 18, 

[Κα]ά5, Καμίῃβ, ἀάυίῃβ, -νδίβ, -Κυὶβ, -ἰαίβ, -ἀ 5, -πὸπηβ, -πῦηβ, σαΐαύτϑ 7, σδριάϑ, 

σδη]άϊθ5, ρδμνδίτοβ, σϑκυὶβ, ρσ]άθθβ, σ]οῖκβ, σα!αρθ, σα] αῦξ, ρσαπηάϊά45, σαπηάϊηβ, σἂ- 
ΟΠ 5, ραγάϊ45, σαγὸ 5, στα 45, σαί Κῦἢ5, σαί [8145, σι δύγθβ, ρθ}15, σαυϑιηιηβ, σανδύτίβ, 

ὑδίηβν, υγάϊυβ, υἱρσονβ, ὑυσονβ, Ὑἱ]γ5, [Δ ν5 (2 Ο. 10, 10), -σδῃύδ, Ὠνϑὶηΐβ, 16] ὐβ, τηδῃΐβ, 
γϑίὐβ, [141 Πὐ5, Ὀϊαίῃ5, -ὑμυμέβ, ἰαύτῃύβ, ναύτγηΐβ, Ὀδίγΐβ, Παΐβ, ὑπαύγίέεε,, ἐπνδ[{85, 

ὩΔΚνυ δίῃ 5, ἔγαυπηδίῃβ; 2) ΔΌΓΒ, ἀϊ 5, -81] 405, Ὀάϊγβ, Β]αὐγβ, Γππΐγβ, ἀπ υ Πγ5, σα] 8, 

ὙΠ) ΔὙΒ, [ὉΠᾺῚΒ, αἰργβ, ἔαρῪΒ ; 8015, 1610115,. τ 1115, ὉὉ115, [Καύμα]β ἡ, ἀϊπακὶβ ; ἀσπρ ρΊς 5, 

ἀπάϊνδηβ, υάϊπδῃϑ ἕ, - [ίτ! 5, [Ὁ] οἵη, ἴθ π5, (ἄϊρτ 7), δίς 5, ἔνι ηβ, ὉΒ] Κη 5 ὅ, Δ Π δ] πρῚ5, 

ἘΞΌΘΙ5Η5 ; Β] ΘΙ ἀπτη5, τη  ἀπΠῚ5 ; [π᾿ αυτή 48 ; ΤθῸΚ5, Δ᾽ 5 Ὁ 8185 ἡ, ΔΠ 85 7, Ὀδίτρδῃβ, Ὀδτη- 

85, [{ἀϊηδῃ5, νάϊμδῃβ ἢ, ναύγαδῃβ ; ἀπάδρβ, ργδᾶδρβ, ὈΠΉΠΠΒΙαρΒ, τηδηδρθ, πηῦάδρϑ, 

γα] Πᾶρβ, δη[ἐοῖρβ, ἀϑθθἰβηθῖρθ, σα οῖοβ (-1ρ5), ὨγοἐΠοῖρβ, 141 [εἰρβ, σϑ]άπθοῖρϑ ὕ, 106] 05, 

τηδῃξοίρβ, -πὸπηθῖρβ, Πηθὶρβ τ. [ὁποῖρβ (1 Τίμ. ὅ, 42), ἐπ] αὐμοῖρβ, απέθὶρβ, ραυδίστοὶρ5, 
γαὐτ[γοῖσϑ, σϑυϊζηθῖρβ, Παπάπρ5, γ]ὰρ ὕ, αἰύϊιρϑ ἢ ΔΠπΊθίηβ, δίγυποίηβ, ἀϊγοὶπβ, Ὀδτὶ- 
ζοίῃβ, δἰ [Ἀγ θίηβ, Π]]6᾽ 5, σἀϊδθίηβ, σατηθίπηβ, σῸ] ΗΠ ἰπ5, πγδίσπϑίηβ (ΛΟ. 16,22), Κυϊποῖ 8, 
σϑ]άσθοίηβ. (-οἷρϑ 7), 16 κοίηβ, Πα 6115 ἡ, τη] θίη5, Ρ1 [ἘΠ ΚΙ π5, ΥἹΚΥΪΖΘΙΉΒ, [οἰ ξθὶ π5 τὸ. 

[Ἰηὐοίηβ, ΠΙΌ τ οἰ η5, [0ἀϊη 6 η5, ἐπδύ στ 615, ὑγνϑῖηβ ; ἀαφι αἷδ Παικνιρέιυδγ ἐϊοῖ, υϑγιυθηἀδίθη, 

ἰδατοίη ((μάϊ ἔαάτοίὶπ 4. 9, 290: ὑπδηβ ἰδατγοϊπ 4. 9, 8: 2. ἴδάτοίμα 2 Ο. 12, 14, 

ἰαἀγοίηδπη ΟἹ. 8, 20. 2 Τιη. 8, 2. 26. 13, 14), συπποίη, Κυϊηοθίη (υἹοίϊοϊομθέ αἀμοἢ 

[ν-οἷη); ἄϊγικ8, θΔΥΠΪΚ5, πη} [Κ5, ρα! κβ, Πά 1 γ1{5, Τα ἀἀϊν{Κ5, τη {Κ5, μα {Κ5 

μα βααγίηϊ- ἐγ ἰ ΚΙ κα (Δ[ο. ζ, 26). 
γοη ἄδην μον" υδγΥζοὶοϊριδέθη, τυϑγζφι, (σίθὶο, Β΄. 181) ἀ 615, 1οἷ5, νϑὶβ, ἰάπιϑ, [νὃβ, 18, 

Ἡγνδῖϑβ, ἐδίξ, -Κυϊβ, -υἱἷβ ἀα8 Βοιιγιη8-5 (08 Ν. ἀν Εἶσ. αὖ; δὔθη, (Ὁ δαΐμδὺ, Ὠγαύμδύ, 

Ὁρρκαγῦ, ἴροῖκαῦ, πη ΓὯΓ, ἔνα ; αὖϑγ' πϊο μέ γᾶγ8, σϑύγβ, Καύγβ, τηῦγβ, [ν ὃυβ. 
ας μαο οι Ο'ο ολίθοθέ ὀτϊαθέ Ν. 4. ἀδγν' ΕΖ. αὐ -αὔα, εὐὐνῦξ αἷθ58 αὖϑν' ατροῖι 

αὖ. ΕΞ ξογηυρθη νον τἰυ͵αία, (Μύ. 9, 17), ἀάυαδαία, (ο. 8, 17), νοϊπαία (Β. 7, 12), 

811αἰα, (Μύ. ὅ, 18. 30) τ. 811 (Μύ. ὕ, 19. ῬΗ]. 8, 8), πϊκι]αύα (Δς. 14, 15) εὐναὶ ταὶ] 
Οἴο. 4,39. 41, υυἷθ 161}}1), ναἰτέμαύία (1. 8, 8) ὠρλά ναΐγοι (1 Ὁ. 10,4), Ἰασρσαία, (Μο. 2, 22) 

εα, Ἰαρρο' (1,. ὅ, 39), Βάυμαία, (1,. 4, 5) τον πάπῃ (Με. 9, 2), Γνδ]οϊκαύα (Δ. 9, 8) τὐνὰ 

[γ 16 1κ (1,. 9, 9). --- δοηο ον [ο]ιθῖγυέ ({{. 5. 191} Ὠγάϊη, [ἐ], σαπηάϊη, ἀπ ἀδηὃπι, ἃπάα[ὸού ὁέο. 
Μεϊνδά5 (65 [οέοέ 71.) ἀαυοι, νοϊθνὸ - οἱ πα νοι νὸ ἀ]α ναύτγα δ) οὐ τοῖκ5 εὐϑγάθη 

αἷ8 Παιρέιυδγίον δεμαηπαοῖί, σοῆθη αὖϑν τὐηγόσοίηια (εὶς (8. 781). --τ 7)6ν γοσαΐζῥυτιϑ 
αὁ5 Εἰσθη  οπαγίδιυογέθ5 ιυἱγα ἔην 71) (οἤαϊέξ [ὁ ἢ α ὁ ἢ σοδοιυσέ. 

Ἡγῖ6 δοῖηι Παιρέιυονέ (5. 181. ὦ. 185) φηάθνν ατροῖν ΠΐθΥ θἴηθ Αηφαῖ δέάηνηνθ αὐ 
ἱ, ἄας νον ἄθηι Βοιισιμείοιῦ [ἰαιυέθ [ἐθέ8. σι υυἱνὰ ὠὰ ἀαγηπαοῖ, γοϊσθηαθ ΒΦιιι 

διίαοέ: 
α. Εὐηζαῆὶ. 

Ν᾿ πὐὶᾶϊ-5, ἔγοὶβ τη] - ἃ, ἔτ) -ἃ. τηϊα]-αὔδ, τα ]α!]. 

(α΄. ταϊα]-ἰβ. τηϊα]--ἀϊχῦβ. 560 τη]α]-ἰ5. 
110. τηϊα]- ύησηᾷ. σηϊα]- ἀϊ. ΤῊ 4] -ΔΙΏΓΠη 8. 

«4.. τοϊα]- 88. τη]α]- ἃ. τηϊα] -αὔα, τη14]. 

ὃ. Μοβυζαλί. 
Ν. υἱἱά]-ἄϊ. τηϊα]-ὃ5. τη ]4]- 8. 

6. ταϊὰ]-ἀϊζὸ. τη] -ἀϊχὸ. ταἱα)- ἀϊζῶ. 
10. ταϊά]- ἀϊπα. το ἱα]- ἀϊπη. ταἹα] -ἀϊτη. 

«4.. ταϊα]- δη8. τηϊα]- 8. ταϊα]- ἃ. 
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Ἡϊονπαοῖ, σοϊιον : 1) αἰτῖτηὶς. (4 Τῆι. 8, 83), δίγζὶβ ἢ, 4115}, δ.Π18, ἃγνὶβ ἢ, ἀμ 5 7, 

διὸ οϊβ ἢ, Ταΐγηἱβ ἢ, Καγὶς ἢ, ταὶ αϊβ ἢ, τ} 15, πανὶ (Β.. 7, 8), παΐὶβ, γαίῃ 5 7, Ὀϊγὸκὶβ 7, ΠΡὶ5 2, 

[Ἰππῖ5 ἢ, [Κάπῃϊβ 3, [ΠῚ }5, [ρα] ἢ, Γ[αὐϊ5 ({ Τια. 8, 8), νοι ῃὶβ 7, αἱὸν!β ὃ, αἰάϊ 5 ὅ, ἀπαάαὰ- 

οἷϑ ὃ, ἱπρσατγαϊβ, Ἰάπβ δ 15 ὁ, ὈΙμά 5 ὃ, αὔ- τὸ. ἀμ μάϊπηϊβ ὁ, ἀπ κυδίηϊβ, σαρδύτβ ὃ, ρσδηᾶ- 

Ηἰὶβ πὰ 8 γ1}}8 ὁ, υοη αἰθηθγ αἰἶδ ποῖ (ίθη, {οπιυαηίθη, οὗ [6 ἀαϑ ἱ ἴηι Ν'. ἀδν' ΕΖ. πϊοδὲ 

αδιυονζοη, υὐἷθ γοϊσοηαθ γι Ὦγ ΟΟΘΥ ἩυηοΥ ΠῚΟΠΘΥ . ἈΠΠ5, 8145, ραθαύγβ, Ὁ] ἐπ (1). 
θ, 81: Τὺ 1, 8). τὰκ (2 Τῶι. 4, 11), ραίαύτε (1 Τα. 8, 2), ἀγάξηβ (Δ. 8, 83), Καύτγβ, 

Δ] Καπβ (Β. 11, 24), ραμηαίῃς (Β. 11, 17), τηὸγβ, π}]45, σδίῃβ, [ὃ15, [κάμῃ ὃ, [Κ6]γ5, 

[ρὰἀ5 ὃ, [νὸγβ, νοΐ ὃ, ἀπάδπὸιηβ (1). 4, 24), ἀπάα[ὀὐβ, ἃπδπμηβ, δ]ὸνβ ὃ, ἀπϊκυδί δ ὃ, 
τυοῖοῆο ἄας (ἀο]ιῖ. ὁ οἠϊθοἶιέ Ὀγὰκ (2 Τα. ἃ, 21), γάϊη (Μ. 8, 3), σατπάϊη (Β.. 14, 14), 

απὸ] (Δ. θ, 28), δπαῆπη 8 (δ1κ. 11, 92), δπάδπὸμι (1,. 4, (9), ἀπάδίοὺ (1,. 16, 15), 

δηδ]άπρη (Δἴς. 4, 22) δίϊθη. «(δον 68 δγ [ο]οῖτέ τιϑδθιν αν κηὶβ (1 Τα. 8, 3) αποῖ ἀπ- 
αἰτηάϊ (2 Ττὰι. 8, 2), πιδῦθη ἀππη}}4)]άϊ (2 Τῆι. 8, 3) ατοΐ ἔτ να] άϊ (Β.. 12, 10), 
πόδόη, δπααίὸῦ αὐτοῦ, ἃπάαί[ὀε]άϊ (Τ΄. 1, 10), ποῦϑη σοϊυγο β υὐὐσᾶθν' νοϊυνο ἀ]ω ναύταἀδ 

(2 Τπι. 9, 2), πδδϑη, απ[ὲ] ευὐδάθγ' απ[ὸ]}8, (1,. 19, 22), ἀπὸ ]} 15 (Ε. 6, 16). 

1 ας [ἀοῆῖ. Οεἠοπίοοθέ φηαθέ ἤῖϑν αὐ -ἰ : νϑἰ]ατηὸτὶ (ΡᾺ. 4, 8), ἔαίτηϊ (1,. ὅ, 959), 
γα ἰ (Μο. 1, 6), απίαῦ (2 Ο. 6, 5), «ἱόνὶ (Μο. 11,1.1,. 19, 239), δηδίϊππι (5Κ. Π|, 22); 
[» αδοῦ ατιοῖ, (α8 «εὐοὶδί. τῦνμϊ (2 Ο. 2, 16, 0. νδα]άϊ) ποῦθη πἰυα ({. 18, 84) ; υσί. 
σ8ν1}}}8 (1 Ο. 7, 12), ἔτ) (Β. 7, 8). Ῥυῖ. αὐοΐ, 5. 192. οδϑη- 

«406. ατοῦ, Γοἤοη αἷθ Ν. φζείσοϑη -} 18: [ἀΚ}1ῖ5 ({ Τὰ. 8, 8), ρυὶπάδ- εὐ. (ἀτηδίγα Π}15, 
διηἀα[ }}15, ἔα}18.- οὐ. ἀὈ1Π06}15, 1 Ὰ}15, ἤν δυ}15, υἱοϊοὶοιέ ατιο, ἀπ 80161}15 (Ε. 8, 8), υπ- 

Π0}15, σαν} δ, ὉΠ ΚΥ)}15, ταἱα] 15; ἀασόφόη, ἔτοὶβ, ἔγ]α, ἐγ) αὔδ εὐ. ἔγϑὶ (ἀανοη, ἔτ} 6ὶ 1.6. 

10, 29. πϑδόη ἔλθ μ815 ὦ Ὁ. 8, 17). γαῖ. δἷβ, ἐβγϑὶβ εὐ. (' αὖ. 

1,οἰσέογϑηιν σἰοὶοῖ, ΔΙΌ Π6ῖ5 (. 8, 4, 5Κ. 1Π|, 14), νι Ποῖ5 (Β. 11, 117), νἱυἀαξαίἐοἰ8 ; 
0 υἱοϊοίοιέ ατροΐν Δάν 615, ζαίτη οἱ 5, τα1] 4615, [ΘΙ Ππθἷβ ; υἱοϊοοθέ αὐτοῦ, ἀάα! πα] εῖ5. 

Νεδϑη 7θηθηι εὐθῖδί. τὸ τὶ δγ οϊιθῖνξ ποσὶ αἷς υυοὶὀίτοῖ, Ὀτὰκβ ὃ ({ Τιι. 8, 11, ΒΚ. 
ΙΥ, 7 3) ὡπὰ [Κοὶτϑ ὁ (81κ. ΤΥ, 12). 

1 ἀοΥ οἰσόπθη ΕοΥηι ὈϊΓαπ͵αηὃ τα ἔπι ἄδη {]ηι απ βιυδγέογη, Δ] Κ)ὺ, Δ]18ηἀ]ὺ, 

ἀηβάπρ)ο, σα πδη)ὸ, δδόη ο τη σαθαύτ᾽ ρα (Μο. θ, 20), [απ͵αῦῶ ({ ΤῊ. 2, 13) ζοσοη 
απάογο υφγδογφόη; ζῶν ἰθέφέογοα ἰασ Ἶ (οἤοη ἦη, [απ]ᾶ. --- “πα θγ6 τὐἷθ ἀϑάάπάδ, πϑΠπἀ, 

αδιέοη αὐ ἀθη Μαηροὶ (6851, σαλρσγὸ ζοηιηνέ υοηῆι ἃ ἢ 67. --- [)αϑ[οῖδε Ἰ ἐγὶέέ, απ 89 Ὁ 
ἦν Ὦγδ1}15, ποοῖ, ἐπ ἴ) 8, 1]. ΠΟΥΟΥ. 

2, Ἅ{.-δειισιμ. 
(νὴ ον ϊο οθθη.) 

α. Εἰηξαμί. 

ΙΝ. μαγά-ϑ. ὑπαύν 8, άπ. τηδην-αι, τηδην]--ἃίδ. 

Ο΄. ᾿ιᾶγα]-5 Ὁ ᾿ᾶγα]-ἀϊχὸβ ᾿ΒΔγ6]--ἰ5 7 δ] άπ. 
1). ᾿δγα-Ἴαημηα Ὁ Πδαγα]-ἀϊ ΠΑ γα]-ἀῃητη ἢ Π]άα. 
Α4. τηδην)]--8ἃ 8. [41 6]-ἃ ὕ ΙηΔηγ-τι, πηϑην7]-ἃίδ. 

ὃ. Μολυζαλι. 

ΔΝ. Πανα]-ἀ 1} Παγα]-ὖ8. ἢ 76]-ἃ 
α΄. ᾿ιὰγα]-ἀϊχᾷ ἢ Πᾶν α]-ἀϊὸ ὕ Παγα]-ἀϊΖᾷ. 
.1). ΒηδίΚν)- πη. Ππαγα]-ἀϊ πη. Πᾶν α]-ἀϊπ. 
ΑΑ. τιδην)- 88. Βαγα]-ὖ8. μαγα]-ἃ 
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“Πίονηαοῖ, σορθη: 1) Δρῖαβ, -[άϊηπιβ, Π]ὰ5 ὁ, μαγάπβ, νδίσηιβ, [οἰ μπι5, ἐπί γία5, ἐὰ]- 

σα, Ἰάπθμδπάαβ ὁ, ὑνα} θυ! ηὐτιιβ ὃ ; 2) ἀσρναβ, ρἰαρρναβ, {Π]ΔΚσαβ, ἩπΔ Κα, Τα ΔΉΥ8. 
Ῥον, Β]ὰ5 ζοηνηιέ Κα παιϊιρζιυδυεϊοἢ, ὑοΥ Β]α, (΄. Β]άμπ5, 22. Β]άκ. 
Τὰν ἀα8 εὐοῖδί. ΟομοΠίθοθέ ἀδν 12. ὁγ[οποίηέ ἐπαύτίαβ (1.. θ, 6) τὰ [ὁ διαξάϊπα 

Βαπάσροι (Ε. 8, 10); Λῶ" (α8 άσηϊ. αἰ οι δοῆξ τααπσα (1,. 14, 28, πἱοϊέ τινὶ) μὰ 
τηϑην]ύα (Δῖο. 14, 16), ιυῖό γϊν αἷθ ἀδνῖσον, Εαϊ6 ταλυνἼδτβ, ταϑπνἼαπα (2 Ὁ. 9, 4. 5), 
ἐπαύγβ᾽αηα (δίς. 11, 20), πηδῇκν)άϊπι (0. 11, 8. 1,. 7, 25) ἐπ αο 3.- Βοισινς (}8-} 
ἀἰ δον πίασον, (,5. 190). 

«Αὐιοῦ, αἷ6 ἴηι απάδιυδγίον' Ἀδτάπθα ὁ, οἸαρσρνυταθα χείσοι ἀαπθῦθη πατάδθα τπά 
οἸαρσρυδθᾶ. 

Π. βοβνσδοῖθ Βϑυραηρ, 

α. Εἰηζαπμί. 

ΛΑΟΥ͂. 0Π1|η6-ἃ. ὈΠ1η6-ὁ. ὈΠπαὸ. 

{- ὈΠ16-1η8. ὈΠηΔ4-ὁ 8. ὈΠΠ4-1η8. 

7). ὈΙΠπα-η. ὈΠη6-ὖη. ὈΠ1η6-1η. 

521: ὈΠπηᾺ-Δη. ὈΠ1η6-0η. δΠ1η4-ὖ. 

᾿ ὃ. Μεμυζαλί. 

ΝΟ. Ὀ]1πη4-8Δη8. ὈΠΠη4-ὅη8. Ὀ]πα-ὄηδ. 

σ. ὈΠΠπ4-Δηᾶ. δΠπηα-ὐπὸ. ὈΠηα-Δηᾷ. 

1). ὈΠ1Π4-Δ 1]. ὈΠπα-ῦπ]. ὈΠ1η6-8Π1. 

Α. ὈΠΠη64-Δη8. ὈΠΠπα- 8. ὈΠΠπα-ῦΠηδ. 

Ἡϊογμαοῖ, ζόημθν, αἰΐό ΕἸσοη ο]αζίδιυδνέον (αὐτο, αἷό ἩτϊέοϊιυδΥἐ6γ) σοδθη 
(ΟἸϊπά8, νϑῖμδ; [κα], 0110}, δἰγυῖσ ξοηιηιόν ({α Ὁ παιϊιρέιυδν ἐϊλο 1.) γυῖ [Ὁ οὐ : αϑἴδί- 
τη, ἀ5Π]πηδ, ἀβμάϊ8, ἀϑνὸπδ, ἀβρτια]α, Δ] ύμαυθα, ἀηνἰξα, ἔα] ανῦα, ἀπῖκαυἽδ, ἰνα]δδ- 

νδίνεῃγα ὁ, Ὀιάαρνα, ἀϊπαμδ, (ιν. ἀϊηδὸ), Ὀγούμυδμα(π5), ᾿πκη πὸ, ἑαι δυὸ (αποῖ, ἑδίμδνδ 

Μο. 10, ὅ. ΟἹ. 8. 1 ; υσί. ἰαμδγὸπα 2 Ο. θ, 7), ὁδόη (ο αἴθ ον [6 5 ἐδ ογ της ον οἰδθη: 
ἐγ ἀῦΖα, [νη ῃῦζα, τηϊπηΐζα οέο., αἴθ χιυδὶίο: ἔγατηα, τοὶ Κι τα, Πα, [π|8}1{Ὁ, ππ- 

ἀδγάϊὸ (Ε. 4, 9) πὰ αὐἱό φιιζαϊίογνάφην αἴδαταδ, Ἰΐξατηα, δύμπαμηδ, Εἰπάππηδ, ἴππυμηδ 

(αϊό [,οἢ, πιοοϊηναῖα “οσογη); τῖοῖέ τυϊπάον αἦθ Ογ γι 8: α]ιιυδγέον ἀύαα, ἐμυ] 48, 
δίο. --- ἴοπα (σίοὶς}}) πιὐηνηιέ υδν (οἸυϊθάφηο Βοαθιρένοην απ φόσθη ἴθηβ (ὁῦ6η); [08 
(,οἰδ.) τά ἴαταδ (ἀθν (οἰ 6) διγθη, {{6ὲ5 (οΠιιυαοῖι, [τὰ ψαγᾷ. 

«Ατιοῖν απ ἀοΥ οΠπιυαο,οη, Βοισιυης δοίΠοϊϊσοη [ον Εὐσοη (ο]αζέδιυδΥ ον υἱέ ἵ ΘΟΘΥ 
) παοῖι ἄθηι ϑέαηιμιθ; «τὐἷγ ἰο (θην εὐ. ζαϊτυ)ὸ, πἰα]ὸ ὁ, παι (1. ὅ, 36), Ἀγάϊηγϊη (}ο. 
9, 26. Τ.. 9, 42), απ] πα (ΔΜ. ὅ, 39. 1. 17, 15); ποῦ ἄθηι Οὐ. ἀπ []} 15. ὁ (οΠοῖηέ 

αδϑγ απο, αὐ[ὁ]οῖπ5 (Ε. θ, 16), εὐὐό πιϑϑ θη σαναίνε)15 (5. 785) αὐοῖ ρσαναίγιμοὶβ (5. 785) 
μρηα ποδοη, ἔτ }5 ὁέο. (5. 791) ατοῖ, - ἴα (615, ΔΙ Π6 15, νυ] Ποὶς (5. 791). ---- Νὀ ναπάϊα 

φολέ χιὴν Παινρίιυογέ ἐἰδογ; [πἰατηαπ 5 δεισέ (αΥῇ. 

Θέοῖφογυ αἰογ" «Εἰ σοη ΟΠ ἐδιυδγέογ. 

ὶο Εἰρφεηεπαζέδι δνἐθΥ πότον ἐγ Βοσγίε σὺν σιυθῖθη αγαάθη, οὐθΥ 
Θέιζόη, Γέθ οΥη, απ ἀθηθη [16 ἐλγο ἀγοὶ Ο'ὁ οι ἰθολέον πὰ ἐῆγ6 Βϑιρσιριρσόη, ἤοΥέ- 
7 γθη. ἶ 

Τὶθ οΥ [έ6 οὐδν ηἱθάθγο ϑέθίγογιν, ιὐοῖοθια υδυσίοίοϊιονν εὐὐΐϊ τρια (οϊξ (ἀαΐόν 
Οοχτηραγδίίγα5), μοῖσογε ἐηυηιθν συν [6 ἤιε τῦ α οἴ τα. αὐἷο πα (8. 780), Λ' εὐὲό Βαίτ δ 
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(3. 788), τ0. ἀασόσθη ευἷδ ταδῃαροὶ (8. 787); αἷλο ὈΠπάὸΖ-ἃ,, ὈΠΠπα0Ζ- οἱ, Ὀ]]π4δ2-ὃ ; 

Γρδάϊχ-ἃ, [ρὸδαϊΖ-οἱ (ΜῸ, 27, 04), [ρδαϊχ-ὃ ; αἱάτόζοὶ (1,. 1, 18), ναί ζοὶ (Δ. 97, 64); 

τιδηδρί ὸ, ἑαγὶζὸ θέα. ἨἩγοϊδίϊο, δοιισόηι οὔθη (ὁ Ὠϊοἰἀππιοὶ (ἀασεσονι ταϊάαπια, αν), 

ἔγαμηοὶ (ΜῈ. 47, 64) εὐπα «ὐαλν  ο]ιοϊηϊοῖ, ἀα8 τὐ. Ο' ὁ ο]. σον ἃἴθατμηδ, ᾿θαχηα, αὐμμηα, 
Βἰηάατηδ, ἵππηαπιδ, [ρδά απηἃ, 66. 

Ῥὶό σιυοὲ ὁ οὐον πόλονο Θἐθὶ σους, ἐὐθῖοῦο ἐδ ον] όη, (οἷϊ (ἀαλον Θιρογαΐζίυι8), 
δοιισέ Γέ αΥτὶἴἐ τὐιὰ Γα ἢ τὺ α ὁ ἢ: ἴγαμη 5. οὐ. [ἃ ἐγ τη Ὁ, [ἃ ΤΘἰ Κι [ξ., [πη Δ}1{{8,, [ΠΠΪ [τὰ οίςα. 

( οὔϑη 8. 192). Το ΜΙεοῖ ἀον 5 ἐδ ἐ δΥ τς 6τὶ φοπόγθη ἐπ αἷθ Ἡρον ἐδ ιν; 68 
"οίίοη αδόν ᾿ιΐθον δ τὐι8 ατοὐδοιυαπγέθη, ἩΟΥ ΘΥ τια ΕΥ̓ Νιθην τὶ (Ὁ πιθὴν αἰγγοζιιλτέ 

εὐογάφη, αἷξ δοίάθη δέοὶσογιρισόη υ ον Γο ἢ ἐθ ἀθη 6 ϑοίδ( αι νογλογσοίθη, ᾿δηιθη 
«πα αἰ 68 ΘΥ̓[οΥδόηδ πα (οἰζυογέγοέοηαα Πογηιθη σδέ. 

Τὲς Ογιωνάζονηι ἀον τἰθάφγοη δέοι σογιηρ ἐ 6 -8, ἀαγαιιδ {ο, ἀὐθ Πογηι ἀ658 Εϊσόη- 

πα ίδιυογἐο5 -πᾶ, ποὶ, -πὸ ϑηξιυϊοϊοῖέ; αἀὐθ Εογηι ἀθν πδηογθη ϑέοὶσ γι -ἴὉ, ἀαγαις [Ἰοἢ, 
-[β. οἄθν' -[δὰ ὀπέιυϊοϊοίέ. 7 θη -5. το. -[Ὁ σου ἀν ϑ'οἰδ(ίαιε ἱ οὐθΥ ὃ νογῆθγ. Ὑὼν" ἴθ θη 

ἀαῆον «44. 1) ἀϊτὶβ, θαϊ(4)5, ἔγᾶπιδ! ἀγῖβ, ἐγατανδίγυϊβ, ἔγατηνιρβ, δη ἀναγ ἰ5 (1,. 14, 10), 
ὑπὸ] αϊ5 (5Κ. ΓΥ͂, 22), μ8]15, μβάυμϊ5 (1. 14, 10), πὸῆν!5 (ΚΒ. 18, 11), ἔγαπιῖβ (Δἴ1ο.1, 19. 
ΗΕ. 18, 12), δηαϊ5, σδί εὶς, 81115 ὅ, τπάϊβ πα οὔθ ': ταΐη5 7 τηΐηΖ (ἀανοτ ταϊμζηδη,, εὐὲθ 

«ὐοἶ νοὶ ὑα]ῖχα, -[4]2}8}, [ἀπ8, 1άϊπἀναίτίη5, ὑπϑη 8 6] [Π5, ΔΠΔ ΚΒ ; ναίγβ (1. νδίγβ᾽ 5, γαίγβ- 
-ἰ8) πὰ αἷδ σοῦ διέθου ἀλτῖτα,, 814 128, αιφὸούϊζα, θαύϊΖα,, ἔανίζα, ἴα 128, .}:ϊ1Ζ8, ταδπδρὶΖᾶ; 
τα ηἶΖϑ,, ταίηϊζα, [ρδαϊΖζα,, [αὐϊζᾶ, γαὶτῇΖα, σα] ῃτῖΖα, Λοἰδι(ῷ ματάϊζα ; ὁηαϊὶς ἢ, ταάλΖα : 

ἄαζι αἷθ αἰ Τπιφαπάξι δΥ ον σοῦγαιιοϊιέθη ἴανὶ δῦ, ταδηδρὶχὸ ; 2) αὐ -ὃϑ : Βῃϊατηππ 5 

(σπουδαιοτέρως : ῬΙΝ. 2, 28), 81]]6ἰΚὸ5 (ἑτέρως ! ῬΗ]. 8, 15) [Δι μδη]οἰΚὸ, βαπιδ] οἰϊτὸ, 
δύῃ] οἰκὸ., νδίγδ!οῖκὸ} ὠὰ αἷό Εσθη οϊια ἐϑιυδγέθν ταταδ] ἀγῦζα,, υϑάάπαδΖα, ἐγδάδζΖα, 

ἐγταταῦζα, μαπάπροζΖα, Πα Ζα, ται ἰῦζα, ρϑτγδίῃξόζα, [πἰυτηαπαὸζϑ δ, [νἱκαπίποζα, [νἱπ- 

ὑμπῦζϑ, 81}8161ΚὸΖϑ 

Β. ἐπ ἀδὺ' χιυθίέοη, Θέοισογώησ: 1) Τὐμιξαπαδιυδγέθη" : {τατηϊ Ὁ, Ἠ άπ}, ταάϊ πὰ 

αἷό Εϊρφοη πα έδιυδγν θ᾽ ἔγαταϊ 5, μά Εἰ [ὑ5, δέθατμη! 5, αὐ Πα πη} Γὑ5, ἢἰ απ τα] [ἐ5, Γρδ ατη! {5 

μια [ρα 5, θαυ 5, τηϑηδρὶ[5., ταὶ ΠΗ {5.. ΤΟΙ ΚΙ5, ΠΗΪ 5, [π|8}1{Ὁ5, [αὐ] Ὁ5., τηάϊ {5 ; 

2) δυτιδί' (4 Ὁ. 15, 19), ἸαΠἸνο [5 (1 Ο. 12, 22); 9) υπάεγάϊ[5 (Ε. 4, 9). 
Εἴθ Αηζαδί Εἰσοηγοπ αγέβδιυδνέθγν, δοιοηάθνβ ἐὰν αἷθ Βεργίῇε στο δ --- 

ἀϊοῖη, σι --- δ 6,.7υμρ --- αἰέ δέο., παῦθη γα ἴηι αἰΐοη ϑρυαολθη, ἐγ γοσεϊηια [βῖσθη 
δέοι σογισθη, οἰηιοθει5έ οὐδγν ατδσοίαι(οἠέ. Εδ πὰ ἐπὶ Οοὐμὶ οῆθη, υογσωρϑδυυθὶ [6 
7οίσοπαε : 

1, σὸάβ (μϑδϑη (μ᾽ αὐμοῖρβ, [ὁ]5, σιδύ!]5, νοῦ 18), θδύϊΖδ., θυ [8 ; 

τη αηπάδιυογέ ν118,, θδξ(1)5, θ δε. 

2. 0115 (σσδϑη απ [Ὁ]5), ναίγ[1Ζ8, νιν 5. 
τη αηπάβιυοτέ αὈΪ]αθδ, (ω. γα}8-}, γδίγϑ, νδίσ {Ὁ 

9. τ 115 (γϑδθην ταᾶηδρ8 ; Ε]ὰ5 7), τπάϊΖα, τηάϊ[{5. 

[πη απαδιυονέ ταϊ κι] 08, τηάϊβ (πα ηδρὶΖὸ), πιά (ππδηδρ Ὁ). 
4, 16 10}15. (υνσδϑη, ἕανάϊ ; 18.105} ταϊπἶζα, (ἔα ν1Ζ8.}, ταὶ πη (5. 

{απ αδιυογέ 161}}], ταὶ 5, ταὶ η1[Ὁ. 
ὕ. ἃ]45 (4185, πιϑϑϑη {[᾿πϑῖσϑ ; ἔδίγη 15), 8141Ζϑ, {{π|{{δ,, 

θ. Ἰαρρϑ (υνδδϑη, πἰα}15), ᾿αμῖζα (1,. 15, 12), 1 Ὁ Ταφι ͵απᾶδ, οὐδγ' ἡ η 65. 

Βοφισυηῳ ἀο8 πῇ οἰιυογἐθ68. 

Ῥρῖο ἀας Εἰσοηοϊαζίβινοτε δοιισέ ατιοῖ ἀα8 ΜιΙεεοτιυοΥ  έανε τοϊά [6 ἢ ὺα ς ἢ. 
ας ἀδν Θεφεοπιυατέ εὐρπὰ ἀθν μαπάοίηάοη Ἡγοῖ μα μαξ ἔπι εὐοὶδὶ. Οο οὶ. σίφίοιι εὐἷε τη 
ον δ ἐοί σθγώηρ ἀθν Εἰσοη ο]αζἐϑιυδΥίον ( [167 οὔ θη) - οἱ, (ο ἀα( 2..Β. αἰθαπάοὶ, ἔτ) π- 

505 
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ἀεἱ σίοοῖ, ταδπδᾶροὶ (5. 787) δϑιισέ; ἀα8 ἀν γεγσαπφθηεὶέ εὐνὰ ἰολἀοηά οι, Ῥοὶ (6 δ ϑιισέ 
“Μίαν εὐπαὰ μοιυαοῖν εὐἷό αἷθ Εϊσθη [ο]α ζίδιυδγέον : 1) [{. σἰθδηβ, οίθαηδ,, οἰθαμ, ῥοδηυ. 
οἴθαπα, ρἰθαπὸ, ρἱθαπὸ ; 2) (γ. [Ὁκίιι5, (κί 46, ΓΟΚΊΈα, μολιυ. [ὁ κί4α,, Γὁκι4δ, [ὑκι40. “ύδ 
Μυεοἰιυδγέον ἀθν Οσσοηιυαγέ οὐϑν απ οίγια οι, Ἡγοὶ 6 (αἰ θα μάβ, ἔπ) 45) ζόὄηρθγ αδ ον 
απο, αἷς Ἠαιυρέιυδγέον' ατρϑ 6] θη, τυϑν θη. εὐγια, τυϑγ θη ἀαηιν σοδϑιισί, ιυἱό (5. 181. 189) 
απ ροσεῦθη τυαγα: τι. {)πά5, 7279. Ν-..4. ἐγ] πᾶ δέοσ. ; τὺ. ἐπ) πα. 

ΠΙ|. ΖΑ] νου, 

Ἐς σὶδε αν χσαλίι νέον ὠπὰ ΟΥ ἀπ ησβζαθϑπίι δ Υ 6 Ύ. 
«4. Γὲθ ον Υ θη. δοιφόν, θηέιυθοΥ σαν τΐομέ οὐθγ,, ἐυθην [16 65 ἐΐγύη, ἐγιθν Γέ αΥ᾿ ἢ 

ἐμοῖϊ8 αἷς Παιρέ-, ἐποῖῖδ αἷ8 Εϊσοη πα ίϑιυδγνέογ. 
1. Εἴη 8, [68 αἷ5 ἱσόημοίιυ. ἀοΥ Παγξοη Α- Βοισιμν (5. 189): ἀϊπ5β, ἀΐπδ, 

ἀλη(αὐα). Τγεσοι αἀἴοον (. Πορροίγονηι (. 5. 790. 2 ἀδΥ Γαι α ὁ ἢ 6 πη Βοισινς (ἀϊπα, 
ἀϊπὸ, ἀϊπὸ, 23,2. ἀἀπδῃβ δέο.,) ὀδϑαθινθέ 68.,,.Θἰγισῖφ,, αἰζοίν, ([01.5)“΄; ἀοοῖ, ξοηνηιέ απο, 

ἀϊπάϊ (1,. 6, 4) χ2ὲν μόνοι υοΥ. 

Ἡϊουοη, δύϊα θέ [1ο], ἀϊπδιναη (ἰγσοηα δἴη6.), ἀλη απ, ἀΐϊπμππ ((΄. πηι. (4 ἀϊηϊβῆπη, εὖ. 

ἀϊπάϊχσοβηυῃ ὃ ; 70. ηϊ. 7 ἀϊαυτητηόμαῃ, τὐ. ἀϊπάϊπαῃ : 4. την. ἀϊππῦμπαη, τὐ. ἀϊπόπαῃ, ' ἀϊη- 

μὰ), ΚΕΥΉΘΥ ἀϊῃ- Ὠναίμδγα (766167 νον δοί 6η) εἰν ἀλη-Πνδυ)ΖῸ ἢ (6 7667, εἷς ἕχα- 

ςος, ἕχαξος, πᾶς), ἐγ. τυοϊοἤθη, ἰδἐφέογοη, δοϊάθη. ἀλη-- αἷς νϑγιυαοῖι θη, ηϊοϊιέ ὀφισέ. 

ὦ. Ζυω δὲ ϊίαθέ αν πὶ οἰσϑη ]ιηἰτοϊιθηι (6. : 
Ν. ὑτνάϊ. ὑνὸϑ. ἰγᾶ. 

6. ὑνααα]δ. ὑνδα α]Ὸ 7 ἐνδαα]ὸ. 
.1). ὑνάλπι. ὑνάϊτμη. ἐγάϊηι. 

«4. ὑνϑηϑ. ἰνὸξβ. ἐνϑ. 

Τναδα]ὸ Λολὲ 1. 8, 17; ποῦϑη «4. ὑνὸβ δυ(οϊοῖγιέ ποοῖ, ὑνοϊῃπὸβ (1,. 9, 8), αἰ Ὁ. 
ὑγσοι ῃηάϊτα, .Λ7. ὑνθιῃπάϊ δέος. Ὧ 

3, ργϑὲ διϊαοέ: 

Ἦη Θ τοΐβ. ἐΠγ1705. ὑμγοὶϑβ {ῃγ178. 

Ο΄. τῃν]]ὃ. ἐῃυ1)οὺ ὁ ὁ ἐμυ]]ὸ. 

1). ἰγη}. {ΒΥ τη. {τ πη. 

«4. {γ1185. ἐὨγ1η8. {8 1178. 

ΤὨνη5 υὐοὶδίϊο!, ἐγ (ομοηέ Τ,. 8, 39, 
4, γὲεν: υοη Βάτνὸν ον (οοῖγιέ ον 1). Βάνότιπι (Μο. 2, 3): αὐ ο ἐὐοὴΐ Βάνοτβί5, 

-ὃ, -ἰπβ; ' Βανὸοτ)8 7 
ὅ. 6. 7. 8. 6) 0 ἢ δἴγιθην τιν τσ οδϑισέ: Βταΐ, [΄Π5, ἤραπ, «ξάα. 

9. πίαπ σζεῖσέ ἄθη ((. υἱαπὸ (1,. 15, 7) νοὶ πἰαποὶβ ; ἀασέσοη πἴπῃ παπᾷάδ (Εν. 8, 87). 
10. ὑδίμπη ζορυϑιξ μιν εἰ οι νον, αὖον ἀοοἶ, αὐολιὶ ἐπ οἰβ, ὃ, -ἶπη τ6. Λ' εὖ. 
11. 12. ἀϊη]1 τν. ὑνδ}} σοίσον ἀλη] πὶ (1 Ο. 1ὅ, ὅ) τι ὑνα]θῖπι (Δο. 4, 10. 11, 

11.), ὑνα!ρὸ (Λο. ὅ, 42. 14, 10. 1,. 8, 42. 1. θ, 77.); αἰ ο ἀϊπ-, ὑνα! Ποῖ; (, -11078 3 

18---19. μέσον ηυΐϊέ ὑδίμαπ συ αηιηιθη, τα 65 ἤναθέ [οι βανὸτ-ἰαίπαη (6. 2, 1) 

μα Βπκν- ἐ παπῖπι (. 11, 18). 
20 -- Θ0. ,ϑέσθη τοὶ ἄθηι ὑοη ἰαίμαπ αὐρεϊοϊίοίθη, ἧι. Πρέιυ. ἐἰρσαβ (ἀπά. πὰς, γηλά. 

210) σιυμαπιηιθη : ὑγάϊ ὑἰρὴα5 (ἀαυονν ὑνάϊτα ἐΐσαπι 1,. 4, 31), ἐπγρὶβ. ὑϊρήαβ (ἀαυοη ἐμγ]]ὸ 

εἰρίνὸ: 1.. 8, 28 ; {πγῖπ8 ὑἰραπβ: ΜΈ. 27, 3.), ἀασοσοη μανὸν ραπβ (Μο. 1, 12. 1,. 4, 2. 
2.0..11;24}). Εἰ ρθδΝ (1.7, 41.9, 14.146; θ;.8..8; 5} Γαὐπε ὑρυδπε (1, ΤΩΣ ὅ,. 9). 

70---90. ἐυογάφνν ηυὶέ ἄθηι Πρέ. ὑδμαπά (ατς Βαμᾷ, -χοντα, - σία Ὁ αὖόν αὐοῖ, ὑαί- 
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μαπᾷ!), Ο΄. ἐδηαπα!5 σεδιϊαοὲ: [ἰαπύδμαπὰ (1.. 10, 1. 177), ἀμυάπυὸπαηά, (1,. 2, 87), πἰαη- 

ὑδπαμπά (1 1ὅ, 4. 7. Ἐπάν, 2, 16). πἰαπύῤιῃαηαϊβ (1,. 15, 7); πἷό ἐν ον Μόν σαλι. 

100: ῥα παπ-ἐὸπαηὰ (1.. 1, 4) τι. ὑαπαπη- ἰμαηὰ (1,. 16, 6), τὐοχίν αὖον αἰτοῦ ἀα5 

εἰμζαοῖο απ, 2. δυπιάα νον ποηυηιέ το. ὑνάϊπη παπάδῃι (. θ, 7), {μγῖ)α παπάα,, πιῇ 
παυπάδιη, πἰὰα παπάὰ (Εξι. ὃ, 97). 

1000 : ἐπα ἀπά], εὐ. τι. αὐροῖι (ι : ὑνὸβ ὑπα [ἀπ ]ὺ5 (ΔΜ. ὅ, 13) τ. ὑνὰ ὑπαςπηά]α (Ε8:. 
2, 15.) ; ρ. ἐμπα[απα]ὸβ (Εν. 2, 85), Πάνον {πα ἀπα]ὸ5 (ΛΟ. 8, 9.}, Βαάνὸν ἐμα[απα)ῦτα 

ΟἾς. 8, 20); πιῇ ὑπα[απα]ὸ5 ([.. 9, 14. 1. 0, 10. 5Κκ. ΨΙΙ, 9); Βυηΐ ἐπα απ πὶ (Μο. 8, 
19); ὑαίμαπ ὑμα[ἀπα]05, ὑαίμππ ὑπαΓαπα]δηι (1.. 14, 31) ; Φηα ον ὑνάϊ υἰρ]α5 ὑμπα απ ]ὸ 
(,. 14, 81). 

Β. Ιὲο ΟγαπιωιγεςαϊιυδΥ ον. δϑισθη [6 ἰδ τῦ α ὁ ἢ (Εἰρ οδιυ.), ατυϑο δηνοηιηυθη ΔΆ ΗΔΥ 
ΟΣ; 190): 

1. ἔγάπιδ, τύ. ἔγαπηοὶ (5. 793); σομίοῖσονεἑ ἵγαυηῦζα, ἔγαυη 5 (5. 799). 
2. Απέμᾶγ, ἀπίματγα, ἀηῦμαν (ηἷό - 8). Ταηοῦθη γὼ ὃ ὁ ἀὁ (ἀμφότεροι, Ὀϊπϊ: αδά. 

Ρδαδ, Ὀοϊάα, ηιλά. θδ 46, Βοἰα6): 

γεν, θὸ5 Ρᾶ. 

α΄. Ὀα)ὸ Ὀ87)6 μα]ὸ Ὁ 

1). Ῥάϊπι. Ῥάϊπι. Ῥάϊη,. 

«4. Ῥδῃη5. Βὸ5 Ρᾶ. 

Βεοῖοσε [πα Ὀάϊ (1,. θ, 839. Ε. 2, 14), Νὰ (1,. 1, 6. 7, ὅ, 7) ; Νάϊπι (1. ὁ, 42), θδῃς 
(Ε. 2, 16). --- Φαμπόδδη αὖόγ ὁγ(ο]ιδῖνέ ποοῖ, ἀας Ἡρέιν. ον Μφ. Ὀδ)δύΠ5 (Ι. 8, 88. 

Ἑ. 2, 18), 2. θαϊόδέμαμι (Μύ. 9, 18. 5Κ. Π|, 24. 1Π, 4. ὅ.) ; αἴο α΄. θα)διμὸ, .4. ΒΑ) 015 7 
(Λ 5. 181). --- Κόη ὑγάϊ δύϊαοέ [οἢ ποοϊηιαῖδ ζὼν θη, νογεοὶἰθηάθη ΒορΥῖῇ 76 Ζιυεὶ 

ἐγθίῃπάϊ (τ. Εἰσηοδιυ.). 
. ΤΗσά]α (Δο. 11, 24), ἐν. ὑπυ]4]ὸ (ΛΟ. 18, 20). 

4. Ἐϊάνοότίμα ἢ 15 Βάυτία 7 Μύ. θ, 48. 1 Ο. 1, 12. γλϊθη. 

δ: Εἰτηῖία {1 9, 1). 
6. βαίμίξα (Με. 27, 45. 1,.ὄ 1, 26), ἐν. [αἰ (Μο. 16, 99). 

γῇ 
8 

ὡϑ 

. Βιδαπάδ 

- ΑΠπέσα5, {Π|ἰ ἘΠ 59}: 
9, Νιίαπᾶα (Μέ. 27, 45), ιν. πἰαπάὸ (λίο. 15, 38). 

10. Ταίμαπαα (1. 8, 1). 
11. Αἰπιξια 3 
12. Τυνδ 8 Ὁ ἣ 
43---19. ηιἱέ ἑαίπαπάα συ αγιηιθησο οέσί, ἀοοῖ, Τ.. 8, 1 Βηηραπαπάϊπ Ἰότὰ. Οὐ ἄαν- 

πασῇ εὐθτέον 

20---1000 : ὑνάϊιρ [7] 108, ὑνάϊξαρο Πα, (7) ἐπα απ α] [ἃ Ὁ 
Ζιώη νογυϊοϊ ,ἀϊσοπάον, Ζά θη αὐθηέ ἀϊη- ἴα 5, ΒΔατ- 15 (Εἰ ολιν.); Φιην 

τυἱοαονποϊοηάθη τὶ αἱ ευἱτα ἀας Ἠρέιυ. [5 (ΤΡ 69) υϑγιυθηαθέ : ἀϊπδταπηα ΠηύΠ8, δαί Πᾶ- 
τϑτησηδ, [1 Π8., ὑνάϊτα [Ἰπύμαπα, ἐμτῖτα ΠΠηὐμδπι, Βταΐ ΠΠπύμϑπι, ΡΠ Πηίμδπι. 

ΙΝ. Εὐγμνοσί. 

Ιας ρον δηϊοῖῆο ὠπᾶ ἀκα ὃ ὁ [1 χιλοῖ σοέπ [6 }),6 Ενιυογέ μαΐ ἀπ ον 

ἄον Ετη- ὦ. Μομν Ζαλὶ ποοῖν αἰα Ζιυ θὲ φαλῖ (Ὀ 8115) Φυπαζέοιν, υυοϊοῆθ [οἢ, νον ἀδΥ 

Μορυζαλῖ δίαν αδήοπάθγέ, υυἷθ γοἰσέ: 
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Α. δ85 ρου Γδη] 1 6 ἀπροίσ Β]οούΙσο Εγποτ ῖῦ. 

α. Εὐηζαδιί. ὃ. Ζιυοϊχαθι. σ. ΜολβυΖα]ι. 

γι δὴ ὥρων τ ἐπι. 92(15). νυἱῦ. 7} ἐς ὙΕΙΒ: ἡ ΒΝ 
Θ. πιοῖπδ. ἐπείπα. [δἰπϑ, ἀρικαταῦ ἴρκνατγᾶ. ... ἀπίατα. ἴζγατγδ. [οἰ πᾶ. 
Ἴ)  ΤηῖΣ. τ ὐππΠ5. 5: .ΠΡΚΙΘ. ΠΡῚΚ. ἸΡΚΎΪΒ., 0... ΠὈΠΙΙΗ͂, ἼΠΒ. ἸΖΥΪΕΣῚ ΠΝ, 
ΑΑν  ν της ΠΗ ΕΠ, .Ὡρεῖ5, πιρῖκ. ΤρΊΟΥ5.,., ων... ΠΗΠῚΒ, Ὠ8. ἸΖΎ ΓΙ τς 

7 ἀπ[5 σὺϊέ τιον αὐροἰεγχὲ ἀπ; ζῶν ἀρκὶβ μίοῆέ Ἐ.. 6, 22. αὐροΐ ἀρκ, ἀοοΐ, γοῖσε ἴϑυ. 

Β. )ὰ5 οί 2110} 6 ἘΠ Υουῦί, 

απὸ ασηι ροΥ [δηἰτοΠθη, αἰ ΕἸσθη οΠα ϑιυογέ θτιζιυλοϊοἶξ εὐναὶ γον Γἐ ΟΥ̓ ὦ ἀν γρυς 

Ἐπ. παρ η5. {Π61Πη58. [6]η5. 

Ζιυζ. ἀρῖᾶγ ἢ ἸρΊΚΥ 81". ᾿- 
2. απΐδυ. ἸΖΥΔΥ. [61η5. 

Ὀρκαν (ἀα8 τἱοϊέ νογκοηιηι), ἴσκναν (Μ. 9, 29. Ἰρκναγά!) πα ἀπ [δ , ἵσυδι ζα 56, 

εὐἷθ διίμαν (5. 781. 790), πνδίμαν (3. 781. 798), Ὀγόύμδν δέο. (5. 781. 184), ἀαϑ8 -8 
ἄο5 Ν. ἀδν ΕπΖ. υὐοόρ; ἄας (. Οὐ ϊ. ξαηη ταθὶπδίδ, ὑποϊπδαίδ, [οἰπαύα (ασόη, μασέ αὖον 
σειυδἠηϊοῖ, ταθὶπ, ἐποὶπ, Γοΐη ; απίαγαία, ᾿σναταύα ζοηιηνέ τϊοῆέ νοῦ. --- ῬὮ]. 2, 26. (οὴέ 

Ἰχγᾶπϑ, 18} τηθ  η8Πᾶ. 

Ο. δΔ5 ρουίδη!ῖοῖο σοῖο ] οομ ρα Εὔγπογ (ἀογ 3. Ῥαγίοη) : 
αἷς Εἰσίοῆιυν. Γέαν ἃ δουσοηα, ἀαῆον οἴηθ Ζιυοὶφαῆῖ. 

α. Εἰηζαβί. ὃ. Μομυζαῆί. 

ἸῈ: π' ἀνα. Ν. 615. 1765. 17)ἃ. 

ἴδ. ἸΖῦϑβ. ἴδ. σα. 1Ζᾷ, ἰΖὸ. ἴΖβ, 
Ἱπηπηῶ.. Ἰέ!. ᾿πηΠη8. Ἅ: ἵἴπι. ἵπι. ἴπι. 
πᾶ. 17)8. τύ. Α. ἴΠη85. 1105. 118. 

1)05 αἷ8 4.. ἀον ΜΖ. ἐξ αὐ . 11, 19. Μο. 10, 8. δοῖοσί. 

Ὦ. 85 δἰηψοιίοηάο Εγ  οΥί. 
αἷς Εἰσίοθιυ. {αν σοδϑισέ; ἀον (. Ν. 4. ἀον 272. αδοόῦ Γο ἤν α α ἢ (ιυυὰς δοὲ ᾿να, ῃνὸ 
δοαφινέμαηι μογυον ρΥϊησί). [)16 8. 189, σθηνασἢέο ΒΦΉΛΘΥ δυυγ ἐὐδ οΥ ἐγυθθυ 8 «Δτιδιυασἢ [θη 
ον τὺ. Οὐ. ΔΟΥ 2. τι. 21., [0 οὐἷΦό ἀ65 γι. τ. (, 6. ἄδθν Με. ον ίγϑοξέ {ον Ὠογ, εὐἷϑ 
(βου Ῥϑῖηι υον μθΥ σοι θη ̓ 5 τινά αἰθηι )7οἰσεπάθη ᾿γνδβ, απο ἦι ἄθη τυ. Ὁ). ἀοΥ Εὐηζαλί. 

1) ον. α6..ἅαἅ.6.5, [0 ὗτος, ὁ) ατοῇ ἴηι αοὐπὲβολόη ἀτυοἴατς ποσοῦ πϊσλέ δίο πος 

ΟΦ ΟΠ] οο διυοΥ. 
α. Ἐϊηζαῆί. ὃ. Μοβυζαῆὶ. 

[δ. [Ὁ. ἐπαύδ. ΝΑῚ αὐμθὶ. ἐπῦ5. ἐμό. 

{}15. ὑπ|Ζῦϑ. {Π15. ΘΟ... 26. ἐπϊχῦ. {πῃϊΖᾷ. 

ὑμπϑιησηἃ. ἐ{Πι|Ζάϊ. ἐπδπΠηΠηἃ. 7) ὁπ] ἢ. ὑπάπη. - {Πδ|π|- 

ὑπμδηδ. {μό. ὑπαίδ. Ἂν.  ὙΠ8Πε-: ἐπ. {πό. 

{πᾶ ἼΩ . 

ΤοΥ ἰοέζέογ ὁ πὸ ρδϑδηναῖεο ΕΝ ἦν ἀὰ- Ὶ (ἄσμι. ἐμ), υἱ- εμὸ “. (ῃδ- Βα] άϊ5 
(ὅΚ. ΤΥ, 22). Τα φίοίοῖ, δύϊαοέ (167, Ἡνὸ, ἀαυοη Ἡνὸ-Ἰάπ 5 τ. ῃνὃ-]θῖκα, Ἀγ οἰ Κα ; εὐὖδ Γνὸ 
ἦι, [νὃ-ὑπάμῃ, (αὐσὶ ἦτ [νὃ- Καπίη 5, [νἱ- Καπίη5) πδῦθη, ἔνα (ακοῖ, ἦν ἴνα- 1615, [νἃ-1άπα5). 

ΤΒαΐα ζιγσέ ον υοὐ Ἱ[Ὁ τ. ἀϊπ αὖ ζὼ ὑμαί᾽ {{{, ἐμαν᾽ ἀΐϊη (-οἷ). 
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Απ αἷο 6 Ῥογηιθη, ιυἱγἃ -ἰ ἀηοϊο]νιέ, ιυοπαοῖι αὐο οἴ δον, ἀαγη (Ὁ ατιγίγδέθη : 
α. Εἰηζαλὶ. ὃ. Μεβνζαῆί. 

(Ἢ. [ὁ Ἢ. ἐπα ἢ. ΔΝ. ἐμάϊ ἢ. ἐπόζ᾽ ἢ. {πὸ Ἢ. 

ἐπί Ζα. ἰῃηϊχόζαμ!. ὑμίζαῃ. ΘΟ. ἰιϊχὸ Ἐ. ἰηϊχὸ Ὦ. {Πϊχὸ᾽ Ἢ, 

ἐπαπηπι ἢ. ἐπϊζάϊ ἢ. ἐμαπιπιαῆ. 0. ἱἐβδάϊπιυμ. ἐπάϊπιυῃ. ἐπάϊπηπῃ. 

ἐβαη ὍΠ. ὑπὸ Ἢ. ἐπαύ Ἢ. Α. βδηζαὰῖ. ἐδόζυμ. ὑπὸ Ἢ. 

ἐμὸ Ἢ ζιιαι-ς ὌΝ ΤΠ 

οὶ. τρλέοη 8. 198. ΤῊΝ ἈΜΡΌΓΟΥΝ ἬΝ 
2) ὲογον, ἀϊ6{6, ἀϊ68: ἵἴη, αἱοίον οΥηι ἔην Οἰοὐδ βοδθη, ποοῖ, το υοΥ]αη- 

ἄδη; ἀαζὼν σὶϊέ οἷν ἄθηι ἴ8, [ἰ (. 118), ἴα (8. 796) ἐπε ργθοπθνθ8 Ὠΐ5, ᾿ἰ]4( 7}, Ηἰύα, 

νον ἄθηι ἐἰδυὶσ διϊοῦοη, ἔγαται Πἰπηπια (ἀπ᾽ ἄρτι), Ἀἰπιπια ἄαρα (μο-αϊ6, σήμερον), υπὰ 
Ἠἰπα ἄδρ (μεχρὲ τῆς σήμερον) μπᾶ ἀπᾶ μἰξα (ἕως ἄρτι). 

Τοανεῖέ σι αηιηλθη παηφϑη μὸν, ᾿ΐθυ, το. ϊατὸ λέθγΠϑν (θη ἐβργθοϊοηα ἀθην χιήη ὁγ- 
οι ἀϊπιυοὶμοηάφν Εἰ γιυον 6 σοἠδγίφοη, ἐπαν, ἀονέ, ὑπαίῃγὸ, υοη ἀογέ, ὑπ}, ἐπα 4, ἀοτέ- 
δΐη τὐνὰ νοηι γγασθηάση, Εν. Ἡναγ, τὐο, Ὠνδά(-}} τ. νδάγδ, εὐολίη, Ὠνα τὸ, 100}}6}, 

Γ υυἱό ἀϊδ φοϊέιυοτεϊίολιοη, Βιϊιασονι Ηἰτὶ (δεῦρο), μα (δεῦτε, ἐδ δοὶάθ.), Βἰγ ει 
(δεῦτε); γουηοῦ ἴηι Αἰ Ποομά. Πᾶν, μόγα, Ὠϊπαπᾶ, εἰὰ- αἸκὰ (γυλά. Εἰαύθ, πα. Ὠδιέ6), δ) 

Βϊα-τὰ (ατ5 Εἰὰ Ἰαγὰ; ηιλά. Εἴατθ, ηλα. ᾿ϑιθγ)., Χ) Πϊ-πδμὺ (ηιμα.. πἰπαμύ, Ὠϊπύο, φιλά. 

οὐά. πον, Ὠδιυι), ασῇ. ἀδό- ἀρ, ἀαηοδθη, Ἰάἄρθ5, Ἰράἄρο5, αἰέη. Ἰάδρ' ὦ. Ὠγπούθ. 
9) ὕδθηθγ, 76η685) }6η68: Ἰάϊηβ, άϊπα, Ἰάϊπαίδ, ( (αν αἷ5 Πρ οί. σοδϑιισέ υὐὶδ 

ἀϊη5). 
4) ϑδιια ((α [Ὧπ|8}, ἀν (οἰ, εὐναὶ [1108, (εἶδον, (οἰ δ, δοιισθη ττῦν [6 τυ α ὁ ἢ. --- 

ϑ'γδ- Το κα εὐπα [να-Ἰάπᾶς, (οϊοῆον ({8115, τοιοῦτος), δειισέ (δὲ (αν (Εἰσίολιυν.). ας [. 
σε. οἢϊ. οΥ οποῖηέ αἷς [νοι Καία εὐ. [ν] 6 (. 5. 796). 

ΒΕ, 845 ἔταροηᾶθρ ΕαΥσοτί. 

1. τόν (τίς, χαἱβ) ὁ ἐπι αοἐπμί οἤθη αἷ8 Γέαν 65 Εἰσίοδιυ. σοδοιισέ, σίσίο, ἴϑ τι. 
[, απο ἴηι Βοίγο ἀθ5 Γ᾿ Ν.Α. ον Ψ. (νὸ υὐΐό {μὸ). 

α. Εἰηχαῆί. ὃ. Μρομνζαῆϊ. 

ἢγνδ8. ᾿νὸ. Ὠγα(-ία). ΟΝ. Μινάϊ. Ὦνῦβ. ἢγό. 

ἢν ]5. Ἡνὶζῦβ. Ἦν]. ΘΟ: ὨνίΖᾶ."-. νϊχό,:-.ν]Ζθ, 

Ἡνδηγηϑ. ᾿γνὶζάϊ. ᾿νδηηηα. 7). ᾿νάϊῃη. νάϊ), ἢνάϊπ,. 

ἢνϑῃδ. ἢγό. ἢνδ. ἄ, ἌΝΘΗ Β.ν πνσας ᾿νὸ. 

νδ΄. ὦ. Υ̓ΟΥΤΟ Σ ΘΠ ΠΣ ΘΒ 28 1 Ὸ πλὴν 

Τὴθ Ῥογηιθη ΟΟΥ ΜΖ. ζοηιθη, το δέ υοὐ, αὐ δον οἴηθηι υϑγαἀοἠίφθη τυ. (4. Ἡνάϊτοκ 
(4 ΤῊ. 4, 2), ἀδγ υἱοϊοιοδέ {ἐαέέ Ἡνατ]ὸβ υδγ (ον Ἰθῦθη, ἐ{{. ---- 1)6ν Πιξνιμηπθηίαϊὶς Ἡνὸ 
ἐν [οΠοῖηέ ὁ ον αἰζοῖη, αὐ. ἦν ἀσῃνὸ ὠπα Ὠνὸ-Ἰάπαβ, ᾿γὸ-Ἰοκα (ωπα ἢν1161Κ5). «ΦΖτ06ἢ 

᾿νδ᾽ ἢ ὁγ (ομ θῖν γι, απ ἐὐοῖοθα Ἡγοῖ(ο, 7668 αἴ]5, τοῦ φέρ. 

«Αι Ὦνὰβ ἰθῆηΐ {οἢ, (ιυὶό δοὲ ἴα,, [ὃ, ὑμαΐδ) -αἢ τὐνα θδόηο (υυἱό δοὲ ἀϊῃ5 5. 794) 
-Βὰπ; ἀοοΐ, ϑγβομοῖηέ υοη Ἰοέσίγϑην γοῦν Ὠγαβῆαπ, ἀαφόφοη νοῦν ἀναζὰὶ γα (ὲ α͵θ6 σαηῶθ 
Βεισι (ηιὶξ δἰσθηεἸιινἴοῆοη, οἱ [αν δον σάη 6) νοΥοηιηιέ - 

Ὦ Ἡρὲσ πο(ο)άϊο, σ᾽ ἥμερον, 1. ἥμερον, τήμερα (αις τὴ ἡμέρᾳ). 
ἢ) γί σ᾽ ἥτες, σ᾽ ἅτις, τ᾽τις (αιι5 τὸ ἔτος). 
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α. Ἐϊηχαῆϊ. ὁ. Μορυζαῆὶ. 
ὨγδΖαῃ. Ὠγνὸ Ἢ. Ὦγδ ἢ. Ἷ: 
Ἐν! Ζα. Ἀν σόζαῃ. ὨνίΖῃ. ἋΣ: 

Ὠνδιητηδῃ. Ἡγὶχάϊ ἢ. Ἡγδιηπιδῃ. 0. 

Ὠγϑηῃῦῃ. Ὠγνὸ Ἢ. ἢν Ἔ. «4. Ἡνδηζυῆ. 

Νῶῦ ἀα8 ἀαηροἠθέζέθ ὨνϑηΖὰἢ βοηυηιέ ἔνι ἀοΥ ΜΖ. νον (Με. θ, 7. 1.. 16, 1); ἀασο- 

σϑη γα αἰἰθ Κα 6 τα Πογηιθη ἀθν ΕΖ. (Οὃτα ᾿νδτημιὸμ, ἄαρσα, πνδτημιδη ; ἀδρ' Ὠναπὸ}). 
Το 685 Ἀνᾶσαΐ εὐΐγα, τὐὴὶ 65. γιοῦ σίθ θη σιν πιασἤθη, σου, υϑνϑιμνάθη πυὶέ [ἃ 

(Δγαζὰὶ [ἀοἱ (οάφν' ἴζοὶ οαδν (. ἐμαύα ἤνδὴ ἐμοὶ) »7 6 ΟΥ ἋἰδΥ, τὐϑῦ' ττῦν δ αὐγαὶ ηὐἱέ ἀἰθηι τυν- 

ὀϑυσθανθη υοΥσο(είφέθη ὑ}ν18 σο(οέζέ σὶρ {η5- Ὠναζὰῃ [οὶ (οαδν {π61} δέσ. . ἰὐϑῦ τ ὑϑγΥ- 

δωπάδθη, ἀαβ απο ἔῃ ἄδν αὐροίοιέοέθγν Εογηι (.5. 797) {815- πναάαῃ ἐπδάοὶ (οὐδ ἐπ61) 
»ἱὐο υῖγη ΤΥ Τηνηνθν“ αὐϊοαθν ν᾽ (ο]ι θη. 

ὁ) Τογ υοὴ ζιυ ἐΐόη (πότερος, αἰογ): ᾿γαΐμαν, ναίμαγα, μναἰματγαίδ : Μαγᾷ 

σοδοιέ εὐἷθ δαύμᾶν (8, 795), πηΓᾶγ, ἴσγατ, ἴσκναν (3. 796). 
Τ1πηι Βᾶηφέ [6 τὐΐθάθγ' -τἢ ὠπ εἰν δδιιχέ τὐἱό δοὶ νας (οὔθη 5. 198): Βυδίμδταῃ, 

10. Ὠναυματγδτητηδ (ἢ) (5Κ. Υ, 20) δέο. 

9. ΘΥ νον φιθῆν οΥ θη (ποῖος, 4αϊδηδη1): ν81}15 (Δἴο. 9, 34), μναιήω (ἴο. 
12, 48), πνδιαΐϑ ; σας παοῖν ἄδια ((. Εἰσιοίιυ. (8. 190) δοιισοηα : ἔπι Θ΄. Ἡναυ] δ τ. 
(. 20, 98., Λ 7.10, 32), 22. Ὠνδυηζδιητηα (Μο. 12, 23), πγαιΐδηδ, ((. 18, 22); ΜΖ. 
ΜΝ. ναυ)άϊ (. 6, θ4), 4. Ὠνανδηβ ((. 12, 14.) 

Ηΐθγαν ἰομηέ [οἷν αὐἱφάθν -ἢ: βιναυ]ίσαμ (ἕκαξος, πᾶς) εμιὰ ηοΐέ νον ἐδβιθιάϑι, 

εὐ σοδϑιιφέθηι ἀϊῃ : ἀϊπῃναυ) σας (εἷς ἕχαξος, ἕχαξος, πᾶς). 

4. γγοῖ ὁ ἢ Υ (4815): Ἡγνὸ -]οκ5 (μ. Ἡγ}161Κ5) των μγὸ-Ἰ άπ 5 μίαν αἷς Πὶφἤοῖνυ. 

φεθοισέ. Γΐ. (8. 196) [νὰ-Ἰοῖκ5 (,(οο.6}) ει. [ν-]άπια5. χιών" (8118. 

ΕΒ, )δβ Ζυγϑοκοοζίθ μβοπᾶο Εὐγπνοτῦτί 

ευἱγὰ ἴηι Οοἐ πὶ βοθόη ἀτυγοἢ, «Φπμησιν ἀν δὲϊδ6 -οἱ (υσί. οὔδιν -ἢ!, -Βὰ}) αἡ ἀα8 
πἰηιυοὶ ον [ἃ ὠὰ ἀας ἡγηασθηᾶο Ὦνὰβ σοδιϊαθέ; τα τυὴό -ἢ απἰοϊμιοηα ἀα8 -5 

ἄον Βοιυσινφϑίλίδε ἐὼ αὶ υϑγιυαπαοῖέ εὐναὶ υογαιιδαθἠθναῖθ οἰ ]ατιέθ υϑΥ οϊιζιοσϊξέ, [ὁ 
απο Πῖδγ : πὶ. [ἀ.- οἱ, αὐ. ἐπάϊ- οἱ, ΛΑ ὑπὸ - οἱ, {Π1Ζάϊ- οἱ, (μϊἰΖὸ- 61, θμϊΖῦ- οὶ οὐνα [ὁ-οἱ, αδόν᾽ ατοῇ 

[- οἱ, ὑπαί᾿ - οἱ, ἐπδηπηπλ᾽ -- οἱ, {πδ΄ -Οἱ ; ΛΟΥΉΘΥ ὑμϊΖ- οἱ, ἐμ] σὺ ζ- οὶ, ὑπ8π2- οἱ. ὔδϑηο Ἀγα2- οὶ, 
ἢγ]Ζ- οἱ, ἢνδη᾿ -οἱ, ἀὰ Ὠνὸ- οἱ δέθ. Ἄμε} αἷ6 ρον (δηϊο ἤθη ἀρ σοβο ἰθολέϊσοη ΕἸ γυ ὙΘΥ 
ιὐϑν θη αν οἶ, 76η68 -οἱ γύλο δ φίοἠθγηαο (τ ἀν, ἐπ αἷθ ἐμν θές.) - Ἱκ-οὶ, ἐπα-οἱ, ἐπα2- 

οἱ, 702-61, ἴΖΥ12-Ε]. 

α. 45 υῃθο Ἰπθηαθ ΕὔΟΥί. 

1. Εἴη σοιυ[ηον: ϑαμπιβ, [ἀπη8, [ατηδύδ τὐ. [ατα: μίαν (Εἰφ οί.) δοιισοηά; 
απο ηυϊέ ἀπφοίο]ηνίοηι -αἰ ([ἀπιδηΖ- ἢ ἐμ 81). 

Ιγσοηπα οἰη: Αἰμδ-παπ:  οὔθη δ΄. 194. 
. ὕτηιαηα: Ὠνδβτμαη: (' οὔδη 5. 797. 
Αἰὶ, σαηιΖ: 8115: (' οὔϑη 5. 789. 

. “εάθΥ: [Ἀνὰ : (. οὔϑη, 5. 198. 

. ὕοάόν νον δοὶάθη: ᾿νδίμαγαμ, ἀϊπηνδύμδσα: (' οὔϑη 5. 798. 

. ὕθάθγν υοη πι Θ Υ̓ΘΥ θην : Ἀγ) Ζα, ἀϊπυναυγζαμ: (᾿ οὔθη 5. 798. 

Η.. ϑιναϊοῖκε (,οϊοδον, Γοϊ οἶον ΑΓ) τι. [να]άπιάς ((οἱοῆον, (ὁ υἱοῖ)- Γι, 8. 79θ, Ἀνὸ- 
Ἰθῖ κα (τυϑίολογ, τυὰβ ζῶν Φἴη) εν. Ἀνὸϊάπας5 (ιυϑίοῆον, εὐἷὰ υἱοῖ) Δ᾽ 5. 190. 
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Ὗ. Ζοειϊνοτί. 

Αὐιοῖι ας σοίηΐοῖο ΖοΐέιυοΥ ἑ ἐ ὲ δε ίγοδέ εὐναὶ δε ίίηιηιε Ῥδν Γοη, Ζαλὶ, Ζοῖὶεέ 
μηὰ Απὸ[ασ δι θὲ [6 τα Τα ἐ- τρια 1) δὲ ἃ 6 ΚΟΥ τι ατιϑχιιαγλοίθη. 1)16 ἀν οὶ Ῥόγ- 
οπϑη αδεν αγίλοκέ 68 γυϊο]εέ γοῦν ἦν, ἀδν Εἰ η- τὰ Μ|όλΥ 2 απ ὲ, Γοπάθγηι, αὐϑηῖρ [ἐθη.8 
αἴ οὐ [6 μιὰ φιυοὶέθς ῬοΥ οη., αἰιοῖ, ἐν ἀον Ζ τυ θζα ἢ ῖ ατ8, σίοὶο ἢ ἄθηι ρον βυνειοἤιθνι 

Ταγιυονίο (85. 190 οὔδη), ἀθ θη, 68 ατρο. δοάαγῇ. 
ὶς Αὐείαςσ οι οἱ [ὁ (Μοάα5) λαὲ αἀἰ6 Ῥγν Εἰ κολε (ἰπαϊοαύϊνα5), ἀἰό Μδ σ- 

{ἰς ἢ πολέ (σου)απούνι5) ὠπὰ ας Ν᾽ ἐπιυθη απ οὶέ οἄόν ἄθη Β' 676} (Ἰτιροτγδίϊνιβ) 

21. δεσοϊοϊηθη. 1)6η Ἡιι γι [ὁ ἢ (ορ δἰϊνα5) σίδέ ἀα8 οὐ οῆθ πιο ε ἀν οἢ αἶα Μὸσ- 
ἰϊοπικοϊἐδιυοῖ ο τυϊοαθγ., (Ὁ υὐἷο 68. ατἰοῖ, αἷς Ζειικιε (Εαὐαγατα) σαν σίϊοῖ, τριδοφοϊοἠθέ 
ἰὰ δὲ τὐνὰ ἀαζὰν τιον" ἔπ ἄθν Οα Θσογιυανέ ῥρυϊο]ιέ. 116 ἔΐηι σι αἰ οδοίθ Γοἠόπάθη Τγμαΐσ- 
φυϊέέοὶ (ηυϊέ ὨΔΌδη, [Κα]8η, τπσπδη 6έ6.}) δοφοοϊηθη, σθηαῖ σϑηοηιηιθη, θέιυα8 Απάθγέ8. ---- 

Τὲς ενσαησθη ἢ δὲ ἐ (ανιοῖ, αὐό 6 ἐξ τοῖν θἴηιθ οἴη αο6) θη (οΠοταθέ ἴηι Οἰοἱ]ιῖ- 
μῆθη ἐὐδον αἷο σαησο 4 διυαηαϊζεης (Οοπαρδίϊο) αϑΥ Ζοϊξιυδγίον, ἀϑγθη 68 ἀαγηαοῖ, 

Ζιυεὶ Αγέφν, αἀἷ6 Γέων ᾿ ὁ τὐνὰ αἷό Γαῖα αο ἢ 6 σίθέ. 
Τὲο Γεαν ὁ Αδιυαπαϊινσ ὀϊϊάθέ ἐπ ἄονὺ ουσαησθηῆοὶέ ὀπέιυσαον ἄθη 

δον έϊαι ἐ (Πυϊαιν) ον Ἡγωνχοὶ βοἰδ( παοῖ δε εὐηιηιέοη, Οο  θέζοη, ἐπ Βϑίγο ΑΘΥ 
ΠοϊΠοη οῖσα ἄόν Ογιρια (οἰ ϊαιέο ({. 5. 1714. 180. 789) ὧι (γ. Αδίατέεθ τῖ οὐθν 
ιευἱοαονποῖένονη ἄθη Δ πίαι ἐ ἀν ἩρενΖοῖ (δεῖ. 1. οὐον Μϊεϊανν) πυῖέ Κοϊσοηάφηι ἀϊ 
(Πιαοκιυρηϊαιέ, ἘΘἀαρΠςδ010) οὗν θα ζίοῖ, τυσπᾶοί, ἀοοῖ πῖον ὑδὲ τυθηῖσοη, Ζοὶξιυδγ ἐθΥΉ, 

δοῖαο ΜΙξίοῖ ανι. ---- 6 Γε ιυαςῖθ Αδιυαπάϊιισ ἀασόσοη γάσέ αὶ θη, Α ν8ζαυ ἕ 
ον Ἡμν οῖ ζὼν αἷό Ῥογσαηφοη]ιοῖέ οἴη δε οηθγο Ατδσαησϑ ίδο αἩ. --- 

Τὴ ΑἸρϑηιοίγιθη, πὰϊέ ἀας σοι ο]6 ΖοϊέιυοΥὲ Γὰνγ ἀἴό ὙιυκἰοΠοϊέβίογηι θη Μ]γέ- 
ἴαιέ, γὰνγ αἰθ Μὸσίϊοϊιοϑίογηι ἄθη, δἰ δίεϊαιέ αἷς ᾿θηιΖοϊοϊηιοηάθη, Βιδσιμισβαιδίαιέ 
δ. 1 ἀθν Ψεγφαησθη]θὶέ (ο]ιοϊα σέ γοἶι {{. οὔθη) {ίαγξϑ τον Γοπιυαοῖθ Αδιυαπαϊαηρ. 

Τὶο Θνιμιαβονιηοίοϊιθη ἔπ Βοίγοβῇ ἀον ἀγτοὶ Ρενγοη θη ἵπ Εἰησαπὶ, Ζιυοὶζα]ι 
“πα Μοβυζαῖι, σιισιοῖοῖ, ἐν Θοσοηιυατέ, γονσαπφοηϊοὶέ τρια Βογο]ιϊδιυοῖ (6 [πα γοϊφθιαο: 

α'σοηιυαγί. Μεγσαηφθηποϊέ. «Βεζελί. 
ἘΠ 2: ἙῸΝ ΟΥ̓ ἜΥΑῚ ποτ νι, - 

λας ΣΕῚ -ῷ -ὀ- 
ΦΧΣΑ Δ ΡΣ το ΠΥ ΟΝ, -- 

5 -(ὁ)5. «α. 5 
ΟΡ ΞΕ. παΐξ. εὖθ. 

9 " ᾿- ἜΤΙ ἱξ τον 

᾿ αν ἸΕΡᾺ τἰα (ὙὺΥπ ον -τὰβ ὃ) τιν (7ΥὩ ΠΟΥ -τὰϑ 8) «τη. 
ϑαΣ -ὰ ()γάπον - τὰ ὁ) -ἰ. -ἰἢ. 
ἢ οδούα πη. -Ἑ.. ΞΕΞ 

Τὶο Θυιυιάγογηι (πυβηϊθνγι5) δέ (165 αἰ -π; ἄαβ Μτεξοῖ τ ὁ Υ ἐ (ραυεοἰρίατα) 
ἄον Θεσοπιυανέ (οὐον ἄθν Τ]ιαί ον) αἰ -πᾶβ, ἀϑν Κουσαηθηθὶξ (ΟαοΥ 1,οἱἀογονγα) 

ὡὩΓ -τβ ((οπιυαοῖ, -ἰ᾽5). 

Ι. Ὁῖ6 [γκ6 ΑὈδπαϊπηρ'. 

Ναεοῖν ἄδην Ῥονπονσομασίθη σε ίαϊίοε [ον αὐο Αὐιναπαάζιριν, ἀον ψίαγξθη ΖΦιζιυδΥ- 

ἐογΥ Γοϊσοηάον Μαββόη: 
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Οαοροην τί. γοΥρδηροημοΙ ὁ. Β6[6}1]. 
Ἡυλίολ οι. Μοσιἑομκοῖ. γχὶνεἰϊοπκοῖί. ΜορσΙολκοϊέ. 

ἜΣ Ἃ πΞ πα -ἄᾳ. ἐπῶν -͵άα. - 
9... Ξέξ: -8.15. τὶ -Οἰ8. «ἘΠ 

3. τρ δία, -ἄϊ. ΜΕΝ Ξ:: -- 
ΑΝ 1 ἢ Ξπϊνα. «ἢ. -αἰνᾶ. τος 

ΡΥ ἘΠ Ξὶ Ἔ ΞΕ ἘΝ δ ΕΣ ἜΣ ΤΣ ΞῬΩ͂Σ 
Ὰ --- - -- -- -- 

Ἢ ΕΑ ΠΥ «ἀϊπηᾶ. -Π]. -ἰμᾶ. -8η]. 
᾿ 9 "ἄκεῃ: - ἰῇ. -Οἰ.}. 0. 

θεν -ἀϊηδ. ΘΠΗΣ -Οἰη8. -- 
αν ἀζξογηι: τη; ΜιεἐοΙ ον έ ἀον Θσιυν. -ἃ 5, ἀθν σι. -8}8. 

«4. ὶθο Αὐιυαπαϊωηρ ἀον εν φαηπρθηῆοὶέ δοὶ ἄθη Παγίοη, Ζοϊέιυδγέονη, δογιῆέ 
νογηθἠηιίοι, αι ἄθηὶ {θύοι Ογιωιάυον]αϊέηϊ (6 ἀν ἀγοὶ ἴγ (οὶ δ αιιέο ἃ. ἱ. ἃ. οὐδ 
', ἃ. ἃ.7 ἀαγηαοῖ, αοΥ ἃ. ὃ. ἴᾳ., δηαἰλοῖ, ἀδν οἷ. αἱ. ἀα. 

“Ῥαγαιι8 θογσθῦθη (ἰοἢ ἥγθηφ σθηοηιηιθη, ὅ οὶ μη οίσθη 468 «4 δ᾽ αὐτές ([. οὔϑη 
5. 1.99): , 

αοροηνδτγί. γοΥρδη ρθη Ιύ. Μιῤἐοιποῦτύ 

Εἰηζαλί. Μομνζαλιῖ, αἀδν' Ῥεγσαησθηδοῖέ. 

᾿ Ἢ ἘΠ ἿΣ τι. 

Π Ι. ξ΄. δ, ἀλοῖς ΜὨΞΙ͂Σ 

τ. ι. α) δ᾽ 6) ὁ. Ὠὰ 

1: ἃ. δ. 6. 4) 8ὲ. δ) 88 

Ιν. οἱ. ἅϊ. Ἷ Ἔ 
ἈΝ ἴα. ἄπ. τι. τ. 

1 οῖλ 1 τὐξαβέ τῶν Θέάηιηιο ηυΐέ σιυοὶ Μιεαιέθη, παοῖ, ἄθηι Ἡγιν σοϊ τέο, Πὰ. 2 τι. 
8. (ὧν χιυδὶ δραϊ εν θη.) τιν κων δῖσο Ἡγιυγζοῖνι τρια μαηινιεϊλο, γα (Ὲ πυΐέ θὲη αοϊιθηι 
“Μιταύέο; Κἰ, 4 ω. δ᾽ πλο Ἡων Ζοῖνι θέ ἰαησόηι πα ἀορρεϊέοηι Θοἰ [ἐἰατιέο. 

1 αἰἰθη «Αδίαιδγοίμοη, τυϑγ θη ἐξδυῖφ θη ἱ τι. ἃ ΟΥ̓ αὶ ὧι. ἢ (ηυϊελῦη ατιοΐι ἢν) ἐπ δί 
τ. δύ σεδγοοσδόη (. 5, 175), (0 ἀαξ ἔῃ Ηοῖμο 4 ὠ. ὅ πα 7δηθηι Βαϊ αἀὶθ Εϊηζαλιῖ ἀοΥ 

Ῥογφαη θη ἢ οῖέ ἀλ τι. ἀπ, αἷό ΜΦην Ζαϊ αἱ ει. δύ αὐὐγιυοὶε Καῖ. 5. 178. 
ΜΝαολ αἱθβοη, ΤΠ ατέυθν] αἰέν (ον υδγεποίϊογν Ποἢ αἷδ᾽ τ σισαησίϊονθη Παγβθη 

Ζοϊειυδνίον γοἰσοπάον α ξθΉ 

1.1; ἃ, ας; ἃ: Ἀνδίσθδπ, Γνϑίγθδμ, Ὠναίγρδῃ ; σαίγάδμ, γαίγέμδῃ, ἐπαίγίαη (Δα. 8, 1); 
Ῥαίγρϑῃ ; [{γ]]18π|, ΠΙΠραη,, νυ νᾶπ, σἸΠΙάαπι, [ν]ύδῃ, ΒΕ] Π8π (Π]α]ς, Βα] 5 6έ6.}, ΕΙΠΔῈ ; 

Ὀτπηδη, ἀὰ- ρίπηδη, δἴ-]Ἰηπηδη, τἰπηδη, Γρίπηδη, νἱπηδη, δἰπάδη, ΠΙπάδῃ, Ὀἱ-υἱπάδη, ἤπ- “ὦ 

{μαπ, δἰπίμδη (Ε. 4, 8), δὐ-ἐπἰηίδῃ ; [γπηπαδη, ὑσπαρᾶῃ; [ἰρσᾶπ, ὈΠρρυᾶπ., Πρρυδι, 
Γρονδμ, [γρρνδη, Πρρίνδη, ἀγίσρκϑη, ἐγ [Καῃ, ὑπβσδη. 

11. 1) ἃ) 1; ἃ, ὃ: 1: ρσίθδῃη, μΠἴδπ (Ε. 4, 28), νάδῃ, ἴπ- υἱάδῃ, δἰ 4 ())4π, βέαπ, δἱ-ρὶ- 
ἴδῃ, ᾿ΐδῃ., τηϊύαη, Πύδῃη ; Κυϊῦμδη, πἰύμδη ; Π4π, εἰΐαη, νἱΐδῃ; ἀἰνδη, [πἴναπ, ὑΐναμῃ, ἐΠ]- 

τδη ; ρϑη, νἱσδη, τκδὴ (Β.. 12, 20), [ΠΚαπ, νυ κδη ; [αἴπνδῃ ; γί πδη. 

1, οἰ φίγο5 παΐ ἔτϑθι, ἔγδιμη ; ἔγαἤδηβ. Πίνδῃ εὐ. [αἰσαπ μαδϑη ἀάαὰ εν. [πάπ, 2. [πᾶ- 

σὰπ (ΡὨΙ. 8, 16) ει. [αἰναη (Μο. 6, ὅ. 8); νοη ἐμίνϑῃ ζομιηιέ ἐμὸνιβ (ΟἹ. 8, 22. 4, 1), νοι 

ἰνϑῃ ζοηιην ἰῦνα,, ὑδυ)δῃ δέο. --- Ἐτα-Ἰύαῃ λαΐ ἔτι (1,. 18, 30), ἐγδίαμα. ὙαΚαπ ἰὰ (δέ 
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νγὸ κα πὶ τὸ. υγόϊσασα ( Λ 5. 702) οὐδν' ντϑῖκδῃ, υτὸκ (Λ 5. 702) μλζίο θη. --- ΝΝεδϑη 
διά απ (θ 41} ον μολοῖηέ αἰοῖ, διάδη (1 Ο. 7, 5) σὺ Ὀ1άα (Π.. 9, 13). 

Ὁ) ἱ; ἃ, ἂς τ: Ὀαίγαῃ, ὑαίγαῃ, [ἘΠ] 8, Κυϊμηαπ, πἰπιδη, ὑἰπηδη ; θυ Καη (σα γα Κηδ ἢ τὸ. 

σδρτακὸ) τὸ. ΓΚ 
2) 8)}ὰ; ἃ, ὁ; ἃ: συάδῃ, (Κησάδῃη, εν. (( εὐ. 3). 

Ῥ)ὰ; 8, ὁ; αι: νυ ]δὴ ὃ 

1Π. 1) ἃ; ὁ, ὁ; ἃ: ἔαγδῃ, [νἄγϑῃ ; δ]δῃ, τη ]δη, δῆδῃ; ἀδθαη, ἀἄγαθδῃ, ρταθδη, [Κὰ- 

θ8π, [κᾶρδῃ: Β]αίμδη; ἄρῃ, ἄτᾶρϑῃ, [ἍΚᾶπ, γάκδη, [Δ Πᾶπ, ἐπγδμδη. Κΐ. 5. 807. 
Τασι [Καρ͵δῃ, παΐδη, Βαίαῃ, ἔγαυῃ)δη, γαύμαπ, [Καΐῃ)ᾶπ, Β]Δῃ͵α., νδμβ]δμῃ, 

ιὐθίοδιο Οδσοηιυατέ τι. Β6ζοἢΐ Γὸ ιυ α ὁ, Ῥεγσαηπσοημοὶς Γέ αν ὀιϊάθη. 

2) ἃ; ὁ, ὃ; ὃ: [ἀπάδῃ ; [ὸμ, Γδέμμαπα ; [ὑδέμδηβ (1 Ο. 4, 11); ἀἄαζιι ραἰδίμαμδῃ 
πα -[ὸ ἀ᾽αῃ σον [Γαΐ μαπ (οὐἶδν νον [ὰ4η, [Ὀὐέἢ 6έε.) Ὁ 

ΕΙΥ. δἱ; ἄϊ, ἱ; 1: Κοίαῃ (1,. 8, θ. υβκιδηαύα), [Κϑίπδη; ἀγοίθαμ, Ὁϊ1-1οὶ δη(άϊ), 
ἔνθ θη, συϑῖρϑῃ, σϑίρϑῃ, ποίσῃ, ρθῖναῃ ; Ὀθἰάδῃ, διηα-οἰΐαμῃ, [Κτοἰξαῃ, [πιοὶΐαη, ἴπ- 

γοϊύαμ, οἰ δμαπ, [πϑιύμϑῃ, οἰ απ, τοἰίδῃ ; ἀθίρδῃ, [οί ρσϑηῃ, σϑίρϑῃ (τ. γϑίβδη), ἐβίμ8ῃ, 

{μρῖμδη, ἐμγοῖμδπη, ον. 

γ. ἴὰ; ἅὰ, ἃ; τα: [κίαθδῃ, ππίαρδῃ, Πίαρδῃ, πἰαΐδη ; δἰαάδη (θάπιμ), ᾿πάδη (Ἰάπ }), 
σ᾽αΐδη, πἰαύδη, ἐμτ! αἴδη, ἀγιαίαπ, Κἰαίαη, ᾿᾿ααῃ, Κυϊαὕϑη ; Ὀἰαρη, ἀτίασδῃη, πρδη( ἐσ θη), 
Πακϑη, ἐϊαῃ8η, ἐμ] 18 ; Κη. 

Τὲς σιυοὶές ον οη ἀον Εϊηζαλί ἐν ἀν Ἡὲγ ΕἰλοΠι οἰέβήογηι ἀοΥ Ἰγογσαηφόη- 
μοὶξέ ογμαϊε ([. 8. 199. 800) -; ἀα5. Μο, οἰπζαοῖίν απ (οέζέ (ιυὶθ ἐπ Ῥατί, [[8]64, [Α]Πέ, 
Κυδιύ, [Καρὺ, πὸ, Γ[ὁκύ, [Δῃνὸ; νϑδβί, 1850) οαϑύ θη ατι8 υογΠογσοποηάθηι ἃ, ὃ, [ἢ δἴηι 5 

ΟΥ̓ ἄθηι ὑ θηξιυϊοξοῖέ (Ὀϊα Δ η----Ὀἀπβῦ, [ποιδδη----[ἡάϊπῦ, ὈἱρΊῦδη --- δἰ ρακί, ν(β)ιύδη----νάϊδῦ, 

Κυιηδη --- Κναβέ, [οἰ ὉΠ 80 .--- ἀϊδῦ, πη η8η --- [βύ, [Δ 481 ---ὐπύ, τηάϊδη ---- τη ϊπηἀϊδύ, [4]- 

ἐδ η---[ἀϊ]5ὺ, 1δέδη----Ἰἀ πὲ, τον (οἰ (ὁ [ἀϊδῃ----ἀϊὁδὺ : ἢ. 19, 21). 

Β. ὲό σοιῃι!οίόη Παγζοη, Ζοϊέιυδγέον, υὐϑῖομθ ( (. οὔδη 5. 799) ἐπ ἄἀδν' Κεγσαη- 
φοηποῖέ γ τὰ ὁ ᾿ α πὸ α τὸ ἐ θη (τ ἀρ] ]ο] 6 γ6η), υϑγαορρείη, οὐϑν' υυὐἱοαογηοῖοη, ἄδην οἰσοη- 
οἤθη, Απίατέ ἀον Ἡΐμγσοῖ (Μλέ- οὐδν ϑοἰδ( αι) νοῦ ἀδΥ Ῥω Ζοὶ τοὶὲ γοϊσοηάθηι ἀϊ. 
γον ἀθη απἰακέθηαάθη, οἰ (ἰανέφη, ἐγ έ ἀδΥ Ποκξαηζαιν ἀϊ τ(. ἀὰ (ἀογέ διίοὶδέ, Πῖον 
εὐἱγὰ -ἀϊ-), νοη ἄθη απϊακιίθηάθη Π)ορρθίηιϊεϊαιέθη παγζέοην ἴρ, ἴὑ, Ὦγ, Β] τ. ἢν. (2. 8. 
[κἀϊΚάϊά, [ἀϊ{{814, Β]ά1]άαρ), ἀασόσθη, ἐγθηηιθηυ (ο ἢ, [1, (Ὠ], Η, Ὁ], θη, ργ, ἔγ, στ, (2. 8. 

(ἀ1Π|ὸρ, ξά ΗΚ, ξάϊἐγάϊ5, σάϊρτοί, μά}! 81}; (ολυυθνϊλοἢ, μάϊῃ]άα ). ἔχεν ῖρφοηβ ᾿πδηνιθηι τιν 

γεν χοίη υομαπϊαιέοη, ἀουθη ϑοϊδ(έϊαιε ([νἰαι) δήπθη Αὀίαιυιέ ἀοΥ Κογσαπφοηοῖξ 
πέμαϊε ὠπα δἴη6 Ὑγίθογο Ἡμγζοί νογαιῖι8(οέζέ (Πα]άδη ἐπ Βἰ]άδη, δ] απ ἐπ Ὀ]δίδῃ, 

Βάϊέδῃ ὅπ οἰΐαη δέ6.)} Ναοῖν αθ θη, 6 εηιηνσθη, θυ σθθθη, (οἷ, αὐὴθ Κῶ αδιαιέθηαθ 
(Λ οὐδθη 8. 800), ἡ άπ ἢ νἀ οκξαπίανέοη ἄς Αδιυαπαϊωηροη.. 

1: Βαϊάδη (μάϊῃ] 4, πάῃ] ἀὰπῃ ; πᾶ] 85), νδϊάδῃ (νάϊνα! ἃ 6έ6.)}, σδίξδ᾽ ἀδπ {[{άϊ- 

[[414 ὁ6ές.), [αἸύαπι ((ἀϊ[ἃ]Ὁ 6έ6.}, ἀβδ!Πδη (ἀϊ ἢ 6έ6.}, ἔα! μη, Ὀ]δπάδη (Ὀάϊ]απά θές.) 
Ῥτᾶρρϑη (ράϊρταρρ' 6{6.}. 

Π: ἔδμδη ([ἀϊέαῃ, [άϊα απ; δ 85), μϑμδπ (Πάϊμ ἢ δέ6.}; τι. ἄσἂμ ἢ (ἀοοἷ, δυ7διι, 

1148); Ὁ) Πόρδῃ ((ἀϊΠὸρ πα [ἀϊ]ὸΡ) ; τι. ὈΙδίΔη 
1Π: Βνόρϑδῃ (μνάϊῃνγὸρ, ῃνάϊηνοραμ; νὸρ8η5), δ] έδῃ (άϊ ] ὁ Φέο.). 
ΙΥ: δἱ-ἀϊκδη (ἀϊάϊκ, ἀϊάϊκαμι; ἀϊκαη5), 1άϊκαῃ ([ἀϊ]άϊκ 6έ6.}, ἐμ] αΐμαπ (ἐμά Ἀ] ΔΙ, 

ἐπάϊι ] δίμαπι; {81 818 85}, [Κάϊάαη ([Κάϊ κάϊᾳ, [ΚάϊΠκάϊάαπι ; [Κάϊἀδ 5), Βάϊξαῃῃ (μάϊμάϊ᾽ 

θ0.), ταάϊδαῃι (πγάϊπηάϊυ 6έ6.), ἰγάϊαη ([ἀϊγάϊ5. 6ές.) 
Υ: -ἀυκδῃη (ἀϊάμκ, ἀϊάπϊκαπι ; ἀμκαη5), δΙάαρδη (μ]ἀϊμ!]άπρ 6έο.), [ἰἀπύαῃ ([τἀϊτάπὺ 

9ἐς.), Βάσίαῃ ([ἀϊβ άπ) ; ει. Ὀάσίαῃ (θάϊθάαυ φές.) ἢ 
δ1 
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Ο. Εΐηθ ανἱέέο Ποῖ]ι6 δέϊάφη γοϊσοηαθ Πίαγκο ΖοϊέιυδΥγέογν, ἐὐοίοῆθ σἰοο βχοίζερ ἐπ 
ἀν γεν ζοί αὖ ἰατέθη τὐιὰ ἀοοῖν αὐτοῖν τὶ τε αν ατξ θη. 

ὙΙ: βόκδη ((ἀ1Η 0 1κ, ἐάϊβ ὀκυτῃ ; ἢ ῖκαπ5), ἐὀκαη (ἐάϊο Κ 6έ6.}), τδάδῃ (τάϊτο ἢ, τάϊτὸ- 

ἄππι 6ές.), στὀέδη (ράϊρτοῦ 6έ6.}), 1ὀύαπι (1411 ὐ 4έ6.}), ιὦ. φέιυα Ὀ]δίδπ Ὁ ὕ 

Βάϊνον (Μ1ο. θ, 19) ἐμ θἴνιο γχαϊολοῆ, ονϊο οι ἴὔηζογηι. ϑὲθῖ ἀἦθ «ΑΑπηιονζιθησότι 
(5. 602). 

ὙΠ: Ἰάϊαη (1411, Ἰάϊδαμι; 1άϊδ 5), [ἀϊδῃ ((ἀϊὃ Φέ0.), νάϊαμι (τάϊγὸ 6έ6.), ατοἢ 
ξάλδῃ Ὁ 7 τηάϊδῃ 

ΨΠ1: θάσπδῃ (δάϊδὺ ἢ πϑῦϑη, θάπάϊ4 4), Ῥπάπδῃ (θάϊ πὸ 7) 

7. γὲον θῆη Παγἦθο ΖοϊξιυδγΥέον ἢαδόη ἐῆν6 εὐ ἤργιησίοθθ Ο' ἐσ θη αΥ̓ ὁ αὐ7ρό- 
σόοι οὐδν θϊηφοδιϊ (5, σοδθη ἐμ αὐϊαμίοηάθη, θυ φαηπρ θη 6ὶὲ αἷθ Βεαφιιζοησ 
ἄον αὀφοπιυαγέ, τὐθηῖν (οἤοη θἦηθ υοη ἀοΥ ἀοΥ σὺ ΟὙμπα6 ἰἐεφοηάφη, Τωγ2θῖ, γε, αὖ- 
ιυοὶοποηάθ. Ὑ οἰΐδῃ. ποδὶ δέ εὐ ρΥσ ϊοῖ, (δἤθη, (νιάθτθ, ἔδει), νάϊ ἐοΐ, μαῖν τὐιά εὐϑτϊ 

ἐεΐν (αῖι --- το, εὖ ὁ 5, οἶδα). 1γὲ ον αηφ θη ἢ θὲ δέάθη [6 αἰξάαπη Γοἤυνα οἷ, 
7ονί, (ο αὐῖό ατ8 ον Μομγζαδὶ ἀθν γεογραησθη]εὶξ θἴηθ πθι6 τη ἀζονηι, αἷθ οὔέ 
ποοϊηιαΐβ παοῖ, ον αγϊίέοηυ. (ο ιυαοιθιν Αὐδιυαγια ζει γογε(οἠγθὶέθέ (τα πδη---τηπηάϊἀδ, 
Κυπηδη---Καηπάϊάα, νἱΐδη --- υἱδάϊά 8, δέο. ; υϑγαὶ. νἱ[δπ----νϊΓἀϊάα, Ἰασ8η---Ἰυσάϊἀδ 666.). 

1: ([ππ8η)], δὴ (1οἢ φογγ6), ὉΠΉΌΤΗ ; ἈΠΠΔΗΒ ; ἈΠΉΔΗ. 

(ΚΙππη8πη). Καππ (ἐο, ζθη6), Καηπαπῃ ; Καπέῃδ, αμέῃβ ; Καμπδῃ. 

(Τδίγθδη), ἐπατὲ (ἐοἢ δοάαγ). ἐμαύγθυτα ; ὑμαύτἔια, ἐπα ύτγξε ; ἐπαύτθϑῃ. 

(Ὀ δίγίδῃ), σϑάδυβ (Το, τυασθ), ἀδύτίατη ; ἀδύνγ[τ8, ἀδύτς; ἀδύτγίαπ. 

1Π: (5 Κι18η), [Καὶ (τοἢ (οἰϊ), [Κα]απα; [Κα] 48, [Κα]ὰϑ ; [κυ]δη. 
(ΛΠ μ 8), ταδπ (16 ἢ, [ἴγμ16), τοῦμπιτη ; πιὰ δ, τηιπ 5 ; τη Δ. 

(Μίρδα 3), πὰρ (16ἢ, νϑγηιὰ), ταϑρπη ; τηϑ δ, ταδἢ 5 ; τηᾶρϑῃ. 
(Νδίμδη 7), θ1-πδῃ (ἑσΐ ηλι 8), πδύμαπι ; πδύμίδ, πδύπὑβ ; παύμδῃ. 

Π|: (Αρϑμ), ὃὁρ; (Το γὠγ οἢ 6), ὄσαπι; μία, μέ ; ὄρη. 
(Δδίβῃ), τηὸὺ (ἢ, ζαηι), ταδύαπι ; τηϑίξα, τηὸ [5 ἢ, τηδύδῃ. 

ΙΥ: (Εἰρδη), ἀΐρ τ. ἀϊῃ (1οἢ μαθ6), ἀϊραμα τ. ἀϊμαπη; ἀϊῃύα, ἀϊμὲβ ; ἀΐρϑῃη.- 
(Υ βδἰΐδῃ), νάϊ (ἠοἢ) ευθῖ5), νυἱύατη ; νἱ8,, νἱβ οαδν' υἱὺβ Ὁ; υἱΐϑῃ. 

([με1[8}}, 1415 (ἐολ, τυδὲ8), Πατα ; Ἰά τὰ Ὁ 1105 Ὁ ΠΓπ ὃ 

Υ: (Ὀϊαρδῃ), ἀάαπρ (το ἐώι 6), ἀαραμ; ἀδύμία, ἀδύῃἐβ 3, ἀαρϑῃ. 

Τῖθ σιυεϊέο ογβον, ἀθν Εϊηζαλὶ ἐπ ἀον Ἰγεγσαηροηποῖέ ἐ(6 Καπ(η)ῦ, ιυὲδ ταπ(η)ῦ, 
δίς. ((. οὔδη, 5. 114). 

γοη ὅσδπ ἐ{ αἷθ Βο[ο]ιἰϑιυοῖ ὁ ὃσ5 (1. 1, 18, 80. 1. 12, 156. Β. 11, 20. 18, 4), 

αἷό Μοϊνζαλὶ ὁροῖθῃ (Μὸ. 10, 26) εὐὖὐό Καπποίίῃ (Μο. 183, 19, 1. 15, 18), σατηθηθιθ 

(.. 16, 20), τὐόη αἰἶδ8 πΐολρέ Μοὸσίϊο οὶ ἐδ ογηνθη, {ια εὐἱὸ ὃποἰβ (Β. 18, 8); σίοϊοῖ, νὶ- 
1615 66. --- Οὐ αὐόγ τὐῖθ ὃσ5 απο ταᾶρϑ, τηϑη8, ΚΆΠΠΒ ἵ 

Κυππδη ὀϊίάοέ {(αέέ απ 48 ---καπέμδ, ἀαύτγίδη--- ἀδύτίξα, ἐμαύγθδῃ---ἐ μα ύγξῥα, τὰ- 

δα --οτηδῃύα,, πδῆδη ---πδηΐα, ὃρδη---ὁῃία,, ἀΐσδη.---ἀϊηύα ; [Κα] η"-- [Κα] 48, ταθηδη --- 

τησηαἃ : τηδύδῃ ---Πὸ ἴδ, γα νἱύδη (οσαν υἱ[ἃ. 

Ἑ-. Ζιι αἀἱοίοη υἱογ ον ἐγὶ ἐξ αἷς Κη 2 6 ἢ 6 αἀἷθ σιὼ νἱΐδῃι (γἃ5., υὸίαχῃ ; υἱδπᾶϑ, 

γ] [Δ 5) σεπμογῖσο ΘΟ ἐχθηιυαγέ (ηὶέ Κονψαηρθηἤθὶ δ δέδριης 6.) δἴγιο5 πϊοδέ πιο υογῆαη- 
ἀόηθη [δὰ (: οὐδν' [εἴδη 2), ἐς οῖγο ἰηφαλμὶ μοδι: Γομοη υον ἀπάγϑηι Θἐἑαρονθ γύην 

οὐδν ογσάηζέ, υυἱό γοϊσέ: 
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αοροην τί. γοΥραη ΘΠ ἢ ο᾽, 
ΤΥ κοι οὶ. ΜδοΙοπκοϊέ. Ἡρυαϊσηκοῖ. ΜδοΙϊοποῖξ. 

Εἴης. 1. ἵἴ-πι. [7- άπ. γἃ 5. γὸς-ἰάα. 
Ἂν γεν [1]- 15. γαβ-ὖ. γὸβ- 6 15. 

3. “5: [1] - ἀϊ. γ85. νὸβΒ-ὶ. 

Ζιυς. 1. ἢ60ρ)}-υ.ὕ --Ξ τς -- 
2. Π5δ86)-υἰϑ. -- -- --- 

3. τον -- - το 
ΠΥ -Π|)-π|πὶ [17]- ἀϊπιδ. ᾿ ψὸβ- ΤΩ, γὸβ- οἰ πᾶ. 

8. πο): [Ἰ- ἀλη. γὸβ- αἰ ἢ. γὸβ- 1. 
3, ἢ- πᾶ. []-ἀϊπἃ. γὸβ- τη. γὸβ- ο΄ η8. 

Ἐ΄ Ῥας ΖεϊέιυοΥέ γ1}}- 8ι (ιυοζίφη, νον υἱ]}ἃ ; σον ν θη 7 ἡσοζιν γάϊ]α, σο]όνε 2), ας 

φυν" ἦγ ἀν Ἡὸσίϊοπολέδγογηι ἀν Ῥογσαησθο]οὶξ σοδυινο οι ἐ 6 (Γἂν αἷς αΟεσοηπιυαγέ 
υϑγιυθηαοέ 3), διζαθέ ὑγι νἱ] δ, σἰοίο ἢ αἰ 85. δἴτιθ τοῖον (οπυιυαοθ Ῥεγσαηφσονοὶξ (8. 806). 

Π. 916 [ανσδοῖθ Αὐαπα]πηρ. 

Το φοϊμίίοθο Γομιυας 6 Αδιυαπαϊιησ κὐηγα δέ τ; αὐσοϊοίίοίο δέάηιηιθ. [16 
Ῥεγ!οπθηδίεσωησοη, ἄδΥ αἰ ὁ ὁγυῖυ ΟΥ̓ ἐ (ιηυθθη, αὖον ηυϊέ αἀϑΥ “αγίθη, Αθιυαπαζινσ εὐιὰ 
φθηαιῖ φθηοηνηιθ)υ αὐρο ἤν ζω" ἴθ ἸοΥ ο απ ῳ θη ἢ θὲ ἐ, τῶν ἀα 5 αἶθ.6 παοῖ 5. 801 πολέ 
ἄθη Ατ- οὐδν ἄθη Τ]αἰατέ (ἄν οἢ, Αὐζαινέ οὐθν ᾿ὐμοξαρίίαι) ἀρπάθνέ, (οπάου αὐ ἀδη 
«υξδίαινέ ἀοΥ Ἡγων σοὶ νοῦ ἀδν ον οηθηδίθσιμιο οἴη ἃ (ἴηι Μιεἐθίιυογέ ἀθν Κουσ αηΖο- 
᾿δὶέ τὰ, ἀα8 αὖον ατοἢ Ζιρη, ἃ γογέομγοέθ:) οἴη (ο]αἰίθέ, (ὁ ἀα 8 [ον Ὠϊονυηπαοῖ, αἷδ 
ψελιυαοῖῆο Αδιυαπαζειγρ ἔπι Αἰ θηιθίγθη (ο σα έαζέθέ: 

αοροηνοτνί. οΥραηροηΠ οἰ. Βοἔθ}!]. 
γρυμολζοῖέ. Μὸορσίϊοημοῖξ. Ἡιγἰομ οὶ. ΜὸσοΠοτέ. 

Εἴη. 1. (ϑοιδι( αι). (δοιδι παι). -ἀδ. -αδά-Ἰάα. -- 
ὩΣ -Β, -5. -ἀὃ-Ξ. -ἀδά-οἰδ. (ϑοϊδιιγἰαι). 
9. -. (ϑεἰδιηι αι). -ἀδ. -«αδά-], -- 

2, π|. ἀΞε; τοῖς - -- -- 
2. -ἰβ. -ἰϑ, -αδά-αἰ5. -αδά-οἰύβ. τἰδ, 
39. -- -- -- - - 

ρον το... -1π, -Ιη8. -ἀδά-υτη. -ἀδά-οἰ πη. -ΠΊ. 
2. -ἰ. «Τῇ. -ἀδά-αὐπ. -ἀδά-6.0}. τὰ. 
8, -πὰ. -Πδ. -ἀϑά-ὰπ. -αδά-ο᾽Πδ. -- 

ανωπαάοΥ η: -ὰ}ς ἩπτεέοίιυοΥ  ἀον Οσιν. -πιὰ5, ἀον Κσοπέ. -ἰ 5. 

Ναοΐ ἄθηι ἄθη Βὶοσιμισθη, υογαιδηοησηπάθη, Θοῖδι(γϊαιιέο 1. ὃ. ἀϊ. σοζέαϊζέονν {6} 

ἀνοὶ Δδιυυαπαϊμης βανέθη, αἀ6 Ποἢ, δοοηαον ἐπ ἀθν Κεγσαπφοηοὶέ κίαν {οΠοῖ- 
ἄφη (μα [148, [ἀ] ἀδ, μαρθάϊἀ 8). 

ΕΥὐγο Ποϊιυαοῖθ Αϑιυωπαζιιγς. 

Ἡ ὁ δοὶ ἀον Βοισιην ἀο8 Παιρί- πὰ Εϊσοη οπαγίειυογίο5 (8. 181. 185, 191.) 
θη οἠοϊαοέ αμοἢ ἤΐον Καὶ ἰδν 2 6 οὐἰϑν 1, ἅπισ 6 ἀον Ἡγμγσοῖ ἐἰδ6 ἐλδϑν γον (ς ἢηιοί ζιύηῳ εἶθ 8 

υοΥ ἄδην ὶ ἀοΥ Βιθσινι οἰη έν οέθηάθη ἱ (7) γυΐξ 7θηθηι Ζὺν οἱ οαδδυ ζιρῆὶ Βοὶδοηαϊέθη, εἰ68 }. 
Κυνχιδῖσο Ἡγων ζόην παῦϑη 11, ἰαπρ δίψα (ἀωνοῖ, ἰαπρθη οι ίαωέ οὐδν ]ορρθοίνιϊέ- 

Ἰαι) οἱ ὠπα φιυαν ἔπ ἄθν 2. ὦ. ὅ. Ῥονίον, ἀον Εἴηζαλὶ ἐπ ἀν Οοσοηιυανέ, ἀδΥ 2. Ὁ. ἀοΥ 
Μολυζαλὶ ἐπ ἀθν ασσοηιυαγέ πὰ ἀον Βεοζεοπίδιυοῖ ο. Πι ἀἴο εν αὖϑν σοθέ αποἢ ΓΟ Ὴ 
αὲφ 2... ἀον Εἰηχαλιὶ Μιοἐς αἰ οἱ ατι8, δὲ8 ἀρ Ηἰγ-ὶ (το. 10, 21. 1». 18, 22. 5.11, 84. 
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48. 1 Ὁ. 4, 10. 7, 2). -- «Αυγγζαωϊ πα ημα Ὠτα καῖ (7. 18, 18) τ. Ὀγα κοί ({ Τα. 1, 8): 
( 5. ττῦ; Ἀγόρλα: 1.. 9, 59. λαΐ Ποἢ αἷ8 ζαϊ οὔ δγυυϊο θη. 

Οαοροην τί. ψ οΥραηρΡΘηΠ ΟΊ. Β οἔβ}]. 
γυεἰομ ποῖ. “Μὸδσίϊεμμοῖέ. Ῥριγεἰϊοπκοῖί. ΜὸοσΙϊομκοΐε. 

η8.5-͵ὰ, [0].-}8ὁ. π85-͵]άθ. πηδ5-ἰάδ. π85-Ἰ4δα]άπ. -- - 

. Ὧ8.5-}15, [ὁϊκ-οἰ5. πϑ-1ά 158. π88-14 68, Π85-Ἰ4 δ 4615. πᾶϑ8- οἱ, [ὁ]. -οἱ. 

. π85- 1, [ὁκ τ 1. π85-1άϊ. πδ8»5-ἰά8. η8.5-14 66]. τς -ο 

. 885-165, [ὁξ-}68. τς Ξε- Ξτςς -- - 

τη. 1. 

2 
ϑ 
1 

2. πδ5-͵δέ5, [ὁκ-͵ὲβ, πϑϑ-} ἀϊ8. πδβ-ἀθα β. πδ58-ἰ4θ 6105. π85-}ΐ8, [6Κ-}ΐϑ. 

ϑ 
Ὶ 

2 
ϑ 

Ζιυς. 

.---- --- “-Ὁ ---- --- ------ ------ 

. πδϑ-Ἶ απ, [ὁκ-͵ᾶτ. πϑ8-}άϊπηα. π5-ἰἀδάππι. π5-1ἀ δ ἀοίπηδ. πα5-͵ πὶ, [ὁΚ-]8πΠ|. 

. π85-} ἢ, [ὁ κ- ἢ. πᾶ5-} άπ, πϑ5-ἰἀ ἀπίῃ. πα5- 148 46 10}. π85-} 0}, [ὁ τ 6 16}. 

. π85-] πα, [ὁκ-͵ πα. π85-}ἀϊπα. π85-ἰἀδ πη. π5-Ἰἀ δ ἀ οἰ πᾶ. τς -- 

"2. 

στα ζονηι: Π85-8η, [ὁκ-͵αη; ΜΠετοἰιυοΥέ ἀόγ ασιυ. πι85-͵Δη 45, [ὁ Κ-͵8 68, 
ἀον οσῆ. Π85-1|{ῃ5, [ὁκ- (ἢ 8. 

Ι. Ζεν ον θη, Τοῖ 6 (πυὶέ ζιγσόηι Ἡγμν οὶ (οἰ  [ἐἰαιυί6) σομδγ ότι : 
1) αὐήδῃ, ἔαυΐδη ( {16}, ἴδτ8}), νυ, ρανδυάἼϑη, 8178, [4]}81Π|, ν8]}8π, Δ] 278, {Π8}- 

ἦ8η, δ᾽ -νδηά͵δῃ ; ργυδηηδη, υ5- Ὠγδιηΐδη, ὑδτηΐδη ; α5- Καν͵δη, δἴ- ἤν ρ) δ ; ἔγα- δίῃ, Ὠναὺ- 

ἦδη, Ἰδίδπ, τιδίἦϑη, παίδη, [αἰ͵ϑη, μδίζαπ (πϑδθη, Πδύδη), Δ ὐπδύ᾽δη, [τὸ σδίαπ, Κάπραῦ- 

απ (Κοσῆ. Κάπραίτ4), [και δπ, ἐγ) αη, πδβδη, νᾶβ᾽δη, ΠδΖ͵δη, αἴδγαίβ᾽δη ; σαἰηναίε- 

Ἶ8ῃ ; ̓π-ρίδῃ, ἸαρΊδπ, ἐῃηγαρΊδη. ναρδη, ἀπά ρα, τηϑηδρίδη, γδκ͵δη, νυ κ]αΠ, υυδ Ἴδῃ; 

887. Ὁ] ἴδ] δη, ἐδ δπη, ἐ8]8Δ 57 8η ὕ, σϑαρρυ)δη ἵ. 
2) πἰτήαῃ ((' οὔδη) ; αἵ-ητίβ]δη, υ]1 278 Π; 

8) Βυ!]αη, ἔδύτ- τη ]} πη, [Ὁ]}8π; Βαπ͵δη, οἸ τη πἾδη (ων. Ἰαύτηαη͵δη 2), ὑπηαν)δῃ ; 

[αὐ7π, αἰδτέγαβη)δη, Πα ρϑη, Βα ἢ78π, Κακ᾽δη, θαρἼδη τΡ. ὈτακἼδη ( οδθΉ). 
4) [τάυὐαπ (γάτα) ἢ, [γᾶν] 484), ἐάυγδη (ἐάυ} 1}, ὑαν 44), ἀάπ᾽αῃ (ἀάυ ἢ, ἀάυϊάα, 

ἀάυϊοῃβ ; ἀάσίῃβ, ἀάπέμα5, ἀάπτῃγαπη, ἀάπξῃπδη), ρα- υϊυΐαμα (Κνυϊνι 8), δπδ- αἰ υἦδη (αϊ- 

σἱἀ8), [1υ͵]8π (Πν1 48) : [(Ὁ78η ([ξάπϊ 48). 

1. Ζεῦ σιυολέθη, Ῥοὶ (6 (ηυϊέ ἐγφθηα τυῖὸ ἰαη σον ιν σοί (86) σοπόγοη, ζοϊσοηπαθ : 

1) ἐδγη)απ, ἐδυτηδῃ., νδυτηδη., ὑπ᾽ η, δὐ- [Πλγρ͵απ; σἃ- νά], ἔγα- συγ] δ, 

τη 8 2} 8, σ8-υδυρΊδη, σἃ- Δ Β͵δη ; ὈΔ]ν͵ 8, τη] 78, ν] ν᾽ : να]ύΐαῃ, ὈΔ]ΓΠ] Δ, [8] 2͵ 8 ; 

Ὀτδπηδη, Καππ͵δη, τὰ ηηἾδη ; τηϑηνἼδῃ ; [ἀπά7δπ, ἐδη Ἴδη, νἂπἀ͵δη, ὈδηάνἼδη, ἀπαπδπίῃ- 

8} ; ἰαύγ- ἀδπη πη}, Δη8.- ὙΠ πη 8, ΔΙ] 78, Ὀϊ-Τηδτηρ͵δη ; ὈΪ- ΔΌυ͵]8η, ρἃ- δ Ἴδη, {κἴὑ-- 

Ἶδη, φαίνῃ ; ἀδαάΐαη, ΓΚαάν͵δη, αὐ Πδί͵αη ; [νὸραἰ͵δη, Κάπραί)απ, ἔγατηδί)δη, ἃ5- 

ἐγαύν)αη, τη δύ] } πη, σδίῃνα[Ἴδη, αἴαγαί[β᾽η, ἐδρυ]δη, πι5- Δρ]] 8, σἃ- ΠΔρ]]Δπ, ρ8- Δ ἢ 78, 

τ ΠηἾ8, Πα Δ}, ἀπδτηδῃ 8, σα [7 απ, 8] 5]; ἀτασρ Ἴδη, [ἃ σρκἼδη, ἐπα ρρκ- 

78, {ξὰρ Κυΐδη, δὲ- [νᾶρον͵δη, σα-ἃρρυ])δη. 
2) σαϊγηδη, ρα-ρανδίγι δ, δἰγζήδη, νάϊ δι γ ν᾽ απ, ὈΔΙτ ὐ͵δη. ταὶ ΚΊ]}8π, ἐἰπητδη, ρσἃ- 

Ὀ]Ϊπα78π. [νύ } π, ἀ15- υἱ Ἶδη, ΡΠ] δ᾽, ΚΙΙδπη͵δη, α5- ΚΥ Γ} 8, τἰ Κυϊζήαπ ; Ἰθη͵8η, []ρ]- 

ἦδῃ, τὶρῃδη, σαγαὶ ΠΔ. 

8) ρσαύτ]δη, Καύτ]δη, παύτγπδη, ἀπαάναύγαά)αη, πὈἰναύτγα]αη, τηδύτ ν]αη, ἐμπαύτβ᾽ δ η, 
τηδύγρ]η, νδύγκ᾽δη, ἑαύτη) απ; {α]}}ὰπ, ἀα] Π} 4η, ἐα] ρα, οἰ πη απ, σα ν᾽ Κα 78 Π, 
Βα 5] 8} : ΔΠ8.-Κυτηθ͵δῃ ; Κηπίβ᾽αη, Ὀαγαβηΐδη, πξαγ- τα 5η7]8Πη, παΖάδη, ἴηὐγαβρ,δη, ἃ8- 

νδ]αρΊαπ, ἴη-τοὐ ὐη, Παρρτ]απ, ἐπαροκ]δη. 

4) τηδιΐδῃ, απ-υογήδη, ὑπ2- ὀνγδη ; τη] Ἴδη ; υϑηΐδη, ᾿ὀνἼδη, [νυ], ρσαὐδυ]δη; δ8- 

ἀπ-Ἰ Ἴδη, οί] η ; [νὃρῃ]δη, πὸἢν)δη ; δἰναρρῦ]Ἶδη, ργαύξοι] δ. 
5) ρο]γαπη, Πρό π͵δη ; ἀδτηγδη, ἀτὸθ᾽δῃ, γόρ]δπ, νὸρ͵απ, ἔδ]δπη, τὸ δη, 8η8- τ. ἀπ- 
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[δά δη., νοἰ ἐν ἀν, ὈΟέΐαη, νοΐ η, ρἃ-τηδ απ, ρα -Γὀ Δ, ἀ5- ἐγ ήδη, ὁρήδη, σὰ- 
[νὸρ]απ, [ὁκ͵δη, νυ ῃδη. 

0) ἀά απ, ρά ]]η, μά 78, ἴη- [4118 ; ρ8-ἢγάϊη]δη, ρσα-τπηάϊη) η,, Γἀϊπ) απ, [ἐἀϊ πὴ ; 

ἀγάϊ θ᾽), θἱ- νάϊ] δι, ἑαύγ- νά! ρ᾽ 8, α8- ἀϊν) απ, πηάϊν)δη ; ἃυθάϊαη, νάϊ) απ, τ5- Ὀγάϊ ἀδην 

ἴη-πηάϊά] πη, τάϊἀ᾽δη, σδηάϊ Ἴαη, α8-  άϊκ᾽η, 1άϊδ᾽ϑη, ἀγ- τά δ] η, ρσα-] ἀϊ {} 8, ἐἀ κη͵δη. 

7) αΐ- θάμ!) πη, Ὀϊ-[ἀ]} 8, άπ} 81, σάππηαη ; σα-ἀάπθ᾽αη, σὰ-Ἰ ἀπ] απ, πι5- άπ δα, 

ἀάαρἼδη, τάαὰρ᾽δη, αἴ- Πάπρ᾽δη ; αδ- ἀἀπά͵δη, ρ»α-τηάπά᾽αη, Πάπιγαη (1 Ὁ. 18, 4), Ὀ]άπτῃ η, 

αἵ- ἀάυτ απ, πάσῃ, δ ΠἸάσί πη, ρα-ἀγάμπδ᾽αη, μάϊιβ)αη (ων. -}0}}), Κάυδ᾽δη, Ἰάμυ)αῃ, 
ἀασραῃ, θάπρ]αη, Ἰάαρηδη, μάσ 7 π. 

8) [Κοίτήδῃ ; ]ο θ᾽ η, ὑνοὶ βίδη ; ἐγϑὶ ἀ͵]δη, νι ἐδη, Ἰάνοϑιἐδη, ] 6 ὑΠ74η, [161 {Π] 8, 

αἴατ- Β] ΘΙ ἐσ] πη, {Ὁ]]ῶν 65], ρ'ἃ.- Ὀ6᾽ Γ] η ; ΠῚ 44] 6 κ͵δη. 

9) ὨγακἼδῃ, Κυκήδη ; Ῥγακ͵αῃ (8. 806). 
10) τἱυτ]αη, [αν] π ; [αἰ απ, ρδάϊαρΊδπ; ἐμ α 7 8π; Πα Π απ, ᾽- Πα 5781. 

Ζιυεῖέο Λοϊιυαοῖθ Αϑιυαπαϊζιυγ. 

71κ αἴθ εν «Αἀδιυαλαϊιηρ τον [οἸιϊησέ ἀα8 ᾿ονισϑιοϊμιθνιαθ ὃ αἀἰθ 8. εὐ. ἱ ἀον' Βὲοσινι 
εὐοαινοῖ υἱοῖθ ΕοΥηιθη, σι (απιηιθη ζαζζίθι. 

αοροην Υύ. ψοΥρδΠρΡΘΠ ἢ 6[{. ΒΘ ἔθ]. 
Ἡιυ ἰομκοῖ. Μοσίϊοηκοῖ. Ἡπνμοοὶέ. Μὸδρο[ϊολξοϊέ. 

Εΐιης. 1. [α]Ὁ-ὃ. [|410-Ὁὁ (]0-ὅαδ. (410-- ὁαδα]άα. -- 

[(41]0-ὁ 1. (4]0-ὃ ἢ. [(αἹρ-αδαπίῃ. [4]0- άδάρθιῃ. (]0-- τ. 

[410-ὃπα. []0--πα. (4]0-Θ δ άπη. [ς410--ὁἀ 6] η8. -- 

αγη ἀξζονηι: [ἀ]Ρ- ὁπ; Μετ ὁἴυυ. ἀθν ασιυ. [410- ὁπ 5, ἀον Κροῆ. []0-ὀ (8. 
Ζι αοίον Αδιυαπαϊις σοῃοΎθΉ : 
1) Καγόῃ, Ὠνδυθὸῃ : ἀνδϊ πη, [ΓΔ] ; 4] δηὸμ, (Ὠϊυαἀδηδη ; 8ὅ-, δη8- ὧὐ. αἴδτ- Πδυτηδη ; 

58-νδα]όη, νγαίδη, Ἰδύμοη ; σδῃίοῃ. 

2) νιτιμὸπ, δπα- {1 πη, Γνἱρ]ὸῃ, (ρ1]]ό πη, ΚαρΙ]όπ, ἀϊρὶπόμ, δἰτὶπόη, ἀγαύμεϊπόη, ἕδ- 

σἰπὸη, ἕαϊτ! ηὃπ, ἔγάυ)πὸπ, ρσααἠϊπὸπ, ποτὶ πὸπ, ἸοἰΚἰ πὸπ, ταρὶπὸμ, τοϊἰηὸπ, [Κα πὸ, 
σδηϊπὸπ, τηϊυὸπ, τα] π, Δ δη, σα- πη, σὰ- Γπη τ, νυ πη, υἱζὸμ, μδιϊζὸῃ, νδ]ν Γὃπ, 

ΒΙκόη, ἀϊνικὸπ, ᾿πἀ ἀϊν! ΚΠ, σα- παν! τὸπ ; ὈΪ- [41 Π0η. 

9) ἀ5-Βυ]η, αἴδγ-πηαππὸπ, ταππηἀῦπ, σαπάὸη, τηϊἀυτηῦπῃ, [ὰρὸπ, ἐσταἀόπ( 7), Ια όῃ, 
Ἰα[(όπ : [ἀπ]ὸπ. 

4) στδάδη. 
Ὁ) ΒόΙόη, Κτοϊοη. 

6) Κνάϊπόη, ρσα-Ράϊἀόη, νἱάϊτόπι, ἀϊῃίτόη. 

1) σάυπδη, τάπθόπ, Κάπροηῃ. 

8) ρσα-γοἰ [ὁπ ; Ἰάτοῖρὸμ, σ8-] οἰ κῦμ. 
9) ἀυ]]]αάδη, Πα πόη. 

10) ρανγαά]οπ, ἐγ) ἢ, ρα) ὁπ, [από π, δύ μ]ύπ, (1. Ο. ὅ, 7), θοἰ Γ] ὁ ϑδδη νον, 

[αἰ] όπ, (1. Τιι. 4, 3) πηδδϑη, [αἰ ῃ]αη, Βάμπδ᾽π πϑόθη μάυ5] 8. 

Ὁ [3]0Ξ05. (δ]υ-ῦξ. τ] ξΞϑα δες: (1|0-δα δ 615. (410--ὃ. 

 ΙΞΟΙ ΕἸ Ξ Ὁ: (]0--ὁαδ. (10-ὁα δα]. -- 
Φ)5..ἴ [Ἀ]-Ξ- Εν -- ΞΕ ΞΕ ΡΨ 

2 13]0 30 5. [1 -τ- 8.... (Ἀ]0-ὁαὐδαπβ. [Ὁ]: δα οι 5. ς. [318-52 

3... -- -- -- -- -- 

ως. 41. [αἹν- τη. [4]0-ὅπηα. (4]0-ὁἀ δάση. [4] Ὀ-δα δά δῖηα. [81Ὁ- ὄτη. 

Ὧν 

9. 
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Ζουίξέο οϊιυαοῖο Αϑιυαπαϊιωηφ. 

αβ αἰοι6 «Αδιυαπαζεηφ δεχοϊοπησηαθ ἀλ ἐγὶἐέ Εἰαν οἷν οαδθν ἤογυον, τυδηη αῖδ 
Βίοσινς πυϊεἰανέϊ οῖ ἐε; δορίηηνε αἴθ δ ποῖ ἱ, (ὸ ευἷγα αἴοίες υϑν (ο ἰιυσοη, (Πα θάϊ-5, 
᾿ιαθάϊ-{8); ὀόσύπηέ 76η6 τυὶξ ἃ, ἅμ, ἀϊ, (ο τυϊγὰ ἀας αὐϊοὶἐοηαθ ἀϊ απδσοίίοβθη (μ80-ἃ, 
840-81}, πα -άϊ5, Πα}-άϊ.) 

οροην τί. ΟΡ ροη ἢ 61 {. Β 6 ἔθ}. 
γγιυκϊομκοεῖ. Μοσίοπβοῖέ. Ἡυεϊοἠκοῖε. Μ͵οσίϊομκοϊέ. 

Ἑἰης.1. ὰὉ-ἃ. πμδῦ-δἂα. ἢδὈ -ἀ1ά8. μα -ἀΙαδα]άμ. -- 
2. μαὉ-ἀϊ5Β. Πᾶ0-ἀϊ5, μαρ-ἀἄϊαδ8. Παε-ἀϊἀθ 615. ΠΒδῦ-ἄϊ. 

᾿).παρ- άπ, πα. -ῶ]. Π8}0--ἀἸαδ. παθ-ἀΙα δα]. τος 
Ζιυυε. 1. ᾿ιαὈ--ὖ58. -- -τ -ο -- 

2. μὰ 0-αὐβὴ Παρ-ἀϊξβ. μαρ-ἀϊάδάπίβ. Παρ -ἀϊάδαθι.ῃ. Π4Ὀ--αἱϑ 
5): -ος --- ΒΞ: ἔς ἘΞ: 

ΤἭΣς. 1. μαῦ-διη. μαρ-ἀϊπηα. Ππα0- ἀϊαδάππι. μ80-- ἀϊά δ ο᾽πηα. [840-84 1|. 

2. μα 0-ἀΠ. Π84Ὁ- ἢ. πμαρ-άϊἀδασ(ῃ. Π8}- ἀϊά δ ο: ἢ. Π4Ὀ0--ἀ 1}. 

3. ὨΔ0-4η4. Παθ-ἄϊπα. Πεαρ-ἀΙαδαπη. Παρ--ἀΙα δά θ᾽ηδ. -- 

δνωιπάξονηι: 0 -8ῃ; ΠῚ ἐἐφίιυ. ἀν ασιυ. ἨΔ -ἃπά5, ἀφν Κσσῆ. Π8-ἀ Π8. 
Ῥὶο μίογηαοῖ, αδιυαπαοίπάσνη, Ζοϊέιυδγέον [πα - 
1) διτηδῃ ; ρδ- ἀϊπδηδῃ; [Καπηδη, μᾶῦδη, [1ἀυ8πη:; ἕαίίδη ; Πδύδῃ, {Π8 8}, Π8ΗΔῊΗ ; 

ταϊάδη, ὈΙαπάδη. Ἶ 
2) ΠΠ]Δπ; 08, δ], Πέδπ, ἐμίνδη (1 Ο. 11, 20); νἱύδῃ ; σαί] δίῃδη, ρσαντικυϑη ἵ, 

Ε͵δα (Π]άϊ 4). 
8) δηἀ-Παύτγϑη, τηϑύτηδη, [αύτρϑῃ ; ὑμυ]8η ; τ π8η, ΤᾺΠ8Π, ρ8- ΚΌΠηΔΠ ; 088 ; 

ὑγαάδη ; σἃ-͵ αἶκᾶη ; δη 4 - γα [Κδη. 

4) [νὄγδῃ.. 
5) Βόθϑῃη, Ὠνόρϑῃ ; Ὀ] ΐδῃ, νόϊκϑῃ. 

θ) ἀϊίίαπ ; ἔαίτ-ἄϊμδηῃ ; τάϊδῃ. 
7) θάσδη ; Ὀπάπδη 7, ἰγάμδηῃ. 

8) τοίτδῃ ; ρ8- υθίϊδη; σα- σοῖσδπ, σ8-] οἰ Καπ, νϑίμδη (Πού Ὴ). 
9) ᾿ἰυρδη (λοῖγ αἰ θη), }ϊακδη. 
ϑομιυαηκοηα ἐξ παῦδπ (πῦον μα ίΐαπ, εὐὖθ πϑδϑη [Κᾶρδπ θη [Καρ͵]8π, ἡδδϑη, ἕδτδη 

εἴη, ἴατ) δ). 
Ζω ἄφη {οδιυαολοη Ζεοϊξιυδγνέθγη σοη γέ ποσὶν υἹ]]ὰπ (Λ οὗδη 8. 802), ἀας ἐπ [εὶ- 

τΟΥ̓ τϑιθη, Ῥεγσαηρθη]ϑὶέ φιυυμαηιηιθγιζὶοἰνἐ νυ] 48, (τυῖό [Κα], ταυπάϑ, δέο. 8. 802). 
71κ ἀον Θοσοπιυανέ (μν [ρυσ ἱο, Γόγφαηθη οὶ) δοωσέ 68. πν ἔπ ἀν Ἡδροοἢ- 

ξοϊέϑγογηι : υἱ)άα (ἐοΐ, υυὐἰ{), νι !6 15, Ὑ]}; ΖιυΖ. νἱ]οῖνα ", υἱ]Ἱοῖϊβ : ΜΖ. ν]]ϑίπιδ, νυ] ῖ 6}, υἱ- 

Ιοῖπα ; Κεγσαηπηοὶέ νἱ]ά δ, νἱ ὃ 5, νἱ]48, υἱ]Ἱάδάππ δέσ. ; Ἡδοίίοηῖ.. νυἱἹ δ ]ώα, νἱ] δα 615, 

νἀ δά] θέο. 
Ἡγῖο υἱάα δύῃ ἀἰδ οὔθ απισοζοσόηει [κα] απ, ππυπᾶη, Καπηδη, ἐμδύτθδῃ, ἀαύτ- 

(δι, πδύϊδπ, τηᾶρϑῃ, ὄρϑη, τηδύδῃ, ἀϊσαπ, νἱύαπ, "πη, ἀπραη (ολιυασῆο Ῥενσαησθηδοῖ- 
θη: [κα]4ὰ, ππὰπᾶ8., Καπέμα,, ἐπαύτγα, ἀδύτίςὰ, παύπύα, τιδμΐα, μία, ἀϊῃῦα, ἀδύῃία, 

τω (ΛΑ 5. 802). 
Μαβίδάσπ ἐμ υοτ τλᾶρᾶπ, ἡπδῃ  ἀὸ ἀπιπι σον τα Δ 781. 
ας Μαγξο Ὀτίασαπ δὲίάοε αἱ Μεγσαηφθολοὶς {έαγ- (οἸισαοἢ Ὀταμύα, Ὀτϑμύδ- 

ἄππι δέοσ. 
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Τὶδ {ολιυαοθνν θα ρ] δα, ἐμαρκήαπ, ἐπα ρίη, ναύτη, Ὀγαϊή δὰ σίφἤοη σίοὶο ἢ ας 

ἐλγε Ῥογσαπφθηοὲέ σι απωνθη : θαύύα, ἐπυμία, ἐπα ῃέα, ναύγμεα, Ὀγα μία ; δ θην (ο τυολιῖ 
ἑαύν τη, ἑαύγῃδα, ἑαύχν5, (Ἡεἐθίιυ. κι. Εἰσ οδιυ.)}; ἀαυοη Ταύὐτῃϊξοὶ). 

αβ βαγζο Ζοϊέιυονέ σᾶσραπ (σολθη) ὀύίάθε ἀϊε Ῥογφαησοηποὶς Ἰᾷ)α, Ἰὰἀ] ὃ5, 
Ἰάα]ώ; Δα] δάππι, Ἰ4 αὐ δά αι, ἸΔ αὐ δάση ; οἰπηλαΐ αὖον αἰοῖ) σαρρίάα (1,. 19, 12). 

Τὶς μεπιυαολιθη ᾿[δη, μαι, ἔγαίῃ)αη, ται] αη, [και η, Β]Δ ἢ απ, νδμβήαα ὠπὰ 

Βἱάϊαμ δϑισόη ἔμ ἀθν αἰ οφοπιυανέ [ο]ειυαοῖι, ἐγ ἀον γογφαηπφθηοὶς αν ([. 8. 806. 801). 

ΠΙ]. Το Ια ἤουτα. 

ὕοη ἀν οἰρογιεϊο]ιόη σοι βολθη «1, οἱ ἀθήογηι (Ῥ [νιιπ) ἐν} τιν αἷθ 6 ὁ φέεπιυαγί, 

ἔπ ἀον ἩΠνΕἰϊομ οῖέδ- κοιὰ Μδοἰϊοἢ ξολἐδυυοῖ 6 ὀγμαϊέθη. 716 ἤρῶμον ας Μι. 10, 45. 

φεγοίφογίο αΥγωπαάγζογηι αὐ -ἅτὰ ἐ{ὲ ΡΥ ἐδιιι. 

Οαοροηνδγύ. 
Τρ Εἰολβοϊε. Μοσ[ϊολμοϊί. 

δ. 1. 9.88. «ἀάα. 

δ δον νον εν Ἔ δ. 

Ὅν 8 -αἀάμκ. 

ἴδιαι ον δι: -παάᾳ. 

ΔΎ τς Τ᾿ ΠΟ -παάαᾳ. 

ϑὲ -πδ.: -παάαᾳ. 

26 Πίαγξ6 «Αδιυωπάϊιμηρ (2. Β. πάϊίαδα, Πρρναᾶα, ἐγακυϊπιδ δα 60.) γιὰ αἱθ αἀγίξέε 
ιλιυαολο (2. .Β. ἴα[ἀ48. 6έ6.}) μαδόη ἀαγηαοὶ- 

Εἴη. 1. -δάδ. -ἀϊάάα. 

ὡ, -ἃ28. «ἀϊζάα. 

9, -δάδ. -ἀϊάάμ,. 
Τχ. «Ἅ ὶ 

Ὡ-: -δηάδ. δ «ἀϊπάάμπ. 

- ) 
"δ ὁγ {6 ο᾿ιυαοῆο «Αδιναπαϊιωηρ (2. .Β. πυ]δάα, ναύγκ᾽αάϑ 66.) (ελίοδέ ἢ οἴη: 

Εἴη. 1. -Ἶαά8. -Ἰάϊάάα. 

ω- -Ἴ28. -)άϊζάα. 

8. -)δάδ. -Ἰάϊἀ ἀκ. 
175. 1- ὶ 

2: -δῃηάδ. -)Ἰἀϊπάάᾳ, 
3. 

2016 σιυεῖέθ (επιυαοῖθ «Αϑιυαπάϊιηρ χοῖσέ ἀδογαῖϊί ὃ (2. Β. ρα]οϊκόάα, κυόϊῦάα εέε.): 
Εἴη. 1. -οάδ. «ὀἀάᾳ. 

Ὡ, -ὁΖἃ. -ὁΖάᾳ, 

6: τάδ. -ὀἀάᾳ, 
Μχ. 1. 

2; | -ὁπάδ. -ὁπαάμ. 
Ξ 

Ζιυοϊιπαϊ (1,. 20, 18. Μο. 9, 60) “ολέ Κυδύ-υᾶδ, [ἀρ-αᾶὰ. ,ϑὲοῖ 5. 770. 

“ΜΝεδθη αἀἴοεν 1,6ὲ ἃ ὁ οΥ πὶ σϑλὲ θἴη6 ἀαυοη υϑν(οἠεάφηο, αἷθ πιαη αἷ8 Μ|ὶι ἐθὶ- 
7Ζοντι (πιθαϊαπι) σθαάφι θέ μαέ ὠπα τυουοη νογβοημηθη : Ἰάπε]αάάα (Με. 27, 48), δεῖτοὶ- 

εδάάπ (Μύ. 7, 49, Μς. 15, 82) ει. ᾿Ἰπρδηάάμ (1 Ο, 7, 3). Ζαδιν φολότον πὲ ολέ σαγ85- 



808 Θοὐμ οθ ΘΡυ δ Β]Θἢτο. 

ἦΔ84 (1. Ο. 1ὅ, 54), ναὐύτκ᾽αἂα (2. Ο. 4, 1.7), ἀϑϊαμδαάα (2 Ο. 7, 10), ποοῆ αἷθ6 αὐ 
7αϊμῖ ἃ ὁπάφηάθη ὉΠ παπάα, (1. 0, 13) ῳ. υαἰκαπηαπᾶδ (. 13, 385). ϑδυπ)δάδιηα ἦη 

2 Ὁ. 12, 19 (Πα οῆν. Β.) 6 Εφλῖον (44. μαξ γἱοϊιεϊρ Γαλ]τλ8), υὐὴδ μησοξθῆγεέ τά) δτηϑ 
(4 Ο. 1, 24) ϑολγοὶδγομίον Γεαξέ τἀ )ϊη τη. 

ΜΝεδθη 7ΘΉ ΕΥ̓ οἰ σοηεϊσίθη, [, οἱ ἀ ἦογηι ἀμιὰ Μὲ έἐἐο ἰοῦ πὶ άπ αὔϑν ποῖ θἷπθ 
αγτέϊο, ὧν ἀοΥ Βεοαθωζιηφ μαϊδ 7θη6, μαῖϊδ αἴοο, αἷθ βίεἶν ἀτυγοῖ, οἴη δοὶ {έαγίθη εὐπά 
μῆλυυαοῆθη, Ζοϊέιυυδυέογη, παῖ, ἄδην ϑέαπιηιθ υοὐ ἀθν Βοισιηρ οἴησο οἰ αἰέθηθβ τὶ ξϑηη- 
Ζεϊοϊισέ, ἐυοηυϊέ [16 ἀἰό Θεσοηιυαντέ Παγὰ (ωπά αἷς Βεζε]ιβιυοῖ (6 αἰ πὶ: σοῖπη 6έ6.}), αἷθ 
Ῥεγσαηφοηδοὶέ (οπιυαοῖ, ὀοιισέ ππᾶ σιυαῦ παρῇ αδΥ Ζιυθϊέοη οπιυαοίόι (τοϊμηδ δ; 

ΜιΙζέοίιυ. νοὶ μη 845). 

Ἴαυοη ἤπάφη [εἶ νοΥ : 
Ι. νοη {αγξόη Ζοίέι δγέσγη: 1) Ὁ5-ἸΌΚπ8π, Ὀἰ-ἄμπκπδῃ, δπά-Ἰδέηδη, σα-[κάϊά- 

π81, ἴπ- οπδη (Τπξοϊπδαα: [.. 7, 18. 16, 238), υ5-Κοίηδηῃ (Κοὶμ 48: 1.. 8, 8); ἀ5-5615- 
πϑη, 2) δπᾶ-απάπδῃ (υοη Ὀϊπά8η), ἴη-ἑὰπάπδη ἵνοη ἐἰπά48η)}, δἰ -ἐδύτηδη (σον ὑαίτγ8η), 
τηδύτγπδη, ραίαύγκηδη, σαἰϊμδύτβπδη, (νον ἐμίγη), 8-ΠΠἔπδη (σον 161084}), ἀ15- [Κυὶύ- 
πδη (υοη [Κγοἰΐαη)., τρια τὐοῖΐ απο]. σαπίρπδη, 415- παρηδπ (υοῦ Βηϊαρ81}), υδ-ϑαΐηδῃ 
(νοι ρἰαἰδη), ἔγδ.-αβηδῃ (νοι Πα 8}; ἀ5-ἸὰΚηδῃ (υοη 0 Κ88). 

11. νορ (εϊιυαοίον, Ζοϊ{ιυυδγίογη, (δγίον υἱοϊοῖο θέ τὐγηυϊέίοϊδαν νοηὶ δϑίγ. Εἴσθη- 

πα δινογί6) : 
δἴ-ἤναρηδη, υἱατ-αΐηδη, σα- δίπμδη, ρἃ- -βαξηδη, τηϑηδρηϑη, σ8.- 8 Κηδη, σ8- Ὠ] Δ 5Π 81, 

σϑ- μη, ἔγα- Κυϊ πη, ταὶ ΚΊ] πη, ταϊπζηδῃ, ὉΠ πάπδη, [νἱηίμπδηῃ, ραθίρηδῃ, ρ8-Π]Ρ- 

δ, ρ8- νἱἰπίῃπδη, σα- σαναίγπηδη ; ρ8- [Ὁ] Π 8, ὉΓ-Τατηηδη, σ8- ἀτῦ ηδη, δ - ἀπτη ὈΠ81), 

αἵ-ἀδθηδη, αἴ- ἀάπθηδῃ, ρσα- ἀάπίμηδη, αἵ- Πἀπίμη πη, Ὀϊ- ΓΔ] δ, σα-αύτκηδη ; ἀ5- Βάμπῃ- 
μ8η, σἃ- ά]η8η, σ8- πόμηδῃ : σϑίμπδῃη ; σἂ- Κυϊθηδῃ ; Ἀ5- ΤΥ Δ}. 

Ζιι ἀἰοίοη, ψιοῖ1ε βοἢ ἔταάμηδη (ἰγϑίμπα, ἔγαι ῃπάὰ δέος.) ἔγαι μη), ἐπ 461 Κϑγσαπφθη- 
λοὶέ αὔϑν' {ἐατὶς ἔγαϊι, ἔγὸμαπα εὐπὰ ἔπι ΜΙεοἰιυοΥέ6 ἔτ ἀπ5 (1.. 17, 20). 

11. ὕπμθίοθρθασο Βοαρίμ6116. 

Ι. Τιυν[πάπνόοσγίοσ. 

ΨΚ. Μοὶ νοὶ ἄγ δνέθτη: 
Α. ον Ζοῖε- 1) τμαπίαμ), ἀαμπνι; μνδπίαμ), εὐαπη; Ἰα(μ88), μολοη; πὰ, πη; παύβ, 

ποοῖι; αἴτα, οὗ ; [Ἰτα]ὸ, θέν (ἐ; απύδ, δὲ; ἰμαδμαὸ, τὐϑηη; ὑπᾶγοὶ, οὐὸ ; τι. {. εὖ. 

δος δὸς ΘΥἕδ8: 

ἃ. ττὍ᾽ὸ 2 1) ματα), ἀα, ἄογέ; Ὠνατίβὶ), τὐο; Βὸτ, λΐθυ ; Ἰάϊπατ, ἀογέ; 81}81, απ- 

ἀἄθγε τυο: υσί. ἰπᾶαγ, ᾿ὐμέου ; αἰατ(ὁ), οὐδόν, οδογμαϊδ; ππάατ(ὸ), ὠηέθυ,, εἰνι- 

ἐογγαϊδ; αἴατ, παοῖι; αἰτατὸ, πἰηίθη, νοὶ Ὠἰπέθη; 4) αἴϊα, πύμέθη; αὖ, αὐτὸ βθΉ, 

ἴπηϑ, ἐηγθη ; ἴδίγγα, ζόγη; πϑῆνα, παλο; ἔαύτα, υοὐ ; ἴαρᾶ, οὔϑη; ἀδ]δίῃδ, τν- 

θη; 81}, ατιίβόη, (απάφυδιυο); διᾶ-ἃ, δηέσεσοη; ἀπύμδ-(}), δηέίαηρ 5 

». τυοπῖη 9 1) ναί, ἢνδάτ-α, ἐυολῖη; {μδά- 1]; τυολιῖη; ͵άϊπᾳ, ἀογίἴν; Δ)) (ἢ, 

απαονβιυομῖη; ἀδϊαῖῃ, πογηΐθαθυ; ἴδταδίμ, φιυμαηιηιθη; 42) ᾿νδαγὸ, εὐολῖη; 

ἠάϊπατὸ, ἀογέμίν; πἱάτὸ, πέόγ μον; 8) ἰαύγ, ἴαρ, ἂϊ, ἴππ, πὸῆγ δέο. 

6) τῦὸ ἢ 6γν3 1) Βνδιιτὸ(6ϊ), τυοΐον ; ὑμαίῃγὸ(- 61), ἀαλθγ; γάϊπι τὸ, ἀογίῆον; ἵηπᾶ- 

τῃχό, νον ἐπηθη ; αὐδίῃτὸ, σὐον απ βθη; τὰρ αἰτῶ, νοη οὔθη; ἀδ᾽αί τὸ, σοῦ ἐη- 

ἔθη; ἴαϊγται τὸ, νοῦ ἤθγη; ἃ]} αἰ ῃγὸ, αἀπάουβιυο ΠΟΥ ἢ ΔΙ] ῃγὸ, υὐοη αἰίοη ϑοίξοη. 

Ο:. )Έες9ς Μα[6ε68, ἀθν Μθηρο, ὧν. {. υὖ. 
ϑνδ(}), (ο; [νὰ, εὐἷδ; Ἀγὸδ(), ἀαηη, πῦῦ; πὸ, ποίη; Ὠδὶ, πίομεξ π-ὰ, ποθεῖ. 
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Ἰα(-}), λα, γάγιυαῖν"; «αὐξιό, φέιυα, χειγαϊρ; γδλ]α, τὐοῖῖ; πῆγα, παῖιθ; 4174, πον» 

[π͵ὰ, τὐα γα ισ, υσὶ. αἴθτα, νἱῃτα θές. 

ῃ. ἢν ναρφε: -αἿ υἱτὰ, πἰοπεξ; ἴθ0-π; ἰθ-ἀϊ, οὗ; 78-, οὗ, φέιυα; ἴα, δέισω πὰῇ, 

αοηη 3, ἃπ, αν ἕ 

Ὁ. Ρνοη Εἰσοηγοπαζέβθ- ὠπὰ ΜὶΙεοῖυ δν ον (Γ᾿ νονῆον ἀδΙδίῃ., ΓΑτααί, ἃ]- 
δ}, ἃ]} αἰ ῃγὸ, Πα τὸ 6ές.) 

1) δὲ Γαπιαΐα, ἀπ 8}1, αἴδν Ἰάϊηδ, δἴαν ταϊ Κι] ; Ταύτ-ἐΠϊ5, ἕαύτν- ἐϊζοὶ ; ἴῃ ἀϊ5, ἴπ ὑμ]Ζοὶ. 

2) {μί5- απ, δεβοηογϑβ ; Π]άπβ τηάϊβ, ὈἰΓαη] απὸ, [Ἰπι]ὸ, [νατὸ ; 
3) δΙάα τηάϊξ ; 

4) Ε]ὰ τηάϊξ, Ά1ὰ ; [οἰΐμα, 161}, Ὁ01] ; ἐπα άϊποι, γυμνοῦ; ἤω δΔη η Αγ, ὑπαύα δηἀδποϊς πὸ; 

ἀπαναϊτιὸ ; 

5) υδἀάπαὺ, υϑΠπάὸδ, ρΑ]οΙκὸ, δηδ] κὸ, Δη δ] οἰκὸ, [πη] οἰ κὸ, 1 μ] οἰ κὸ, ναΐτα- 

1οἰκὸ ; ἐπα !κὸ, Ἰαἀάϊν![Κὸ ; απέοῖρὸ, νἱδὸ ἀοσὸ ; απνὸπηϊρρὸ ; πέρ ηῦ, [πὶ πιὰ ὺ, 

ο]αρουνὸ, Γρτγάπιὸο, [απατὸ, ταϊ [ὃ ; αἰ, Δ] ΚΊὸ, δηἀάπρ]δ, 8118 }0, ἀΥν]ὺ, σδηδ)ὸ, 

ἐπί ]0, ἐσ  α]ὸ ; 

6) σεμιοῖρογέ 41}8161κῦ5, [αἰαπαπαὸβ (Λ 5. 799}; πάμῃϊ5, νυ] τῖβ, ἀπ ἀνδίτι 5, ἔγαπη- 

γδίγιἷβ ; ἔγδιηνὶ οσἷβ (7), ἔγαπηβ, 8415 (ἃπάϊΖυἘ), πδην 5, ἀϊτῖβ, μ8] 415, Πα] ]5(- ἀϊν), 

[ἀπε(-ἄϊν), [Θ᾿ {ἢ}, ἘΒΆΤ τηάϊβ, τηΐη5, γ 8175, άϊπ ἀν ήγίηβ ; 8115, ταί εἰ ; Ὁ) τηά Ὁ, 
{γα 1 [Ὁ ; 

7) Βιϊαινσόη, αὐ - 08, -ἰθα, -αὐᾶ: 
4) ἀῦγδθδ, ἃζὸίαθα, θα] Π8 08, θδίγπύαθα, Ὀάϊέγα θα, ἀϊη- μα θα, σα- ἔμ 04, ἐγὸ- 

ἄαθα, σαθῖραθα, μάσπαθδ, ἢν [[888, τα Ϊ ΚΠ 180 8,. ταὶ πέα θα, σϑ- τί ύαθα, σαγδάδαθα, ἀπ-ΓὯ}- 

ἰδθα, [νκπᾶθα, [νυ καπίμαθδ, ἀπρδ-ἰα[[ἀ08., σἃ - {1180 8, ἐστί ροναθα, Ὁ 1808, ναί τίμα θα, νϑὶ- 
Βδθδ ; υπΐαϊτ πὸ 808, ραθαύν) θα, [ἀπήαθᾶ: Ὁ) δπα- ἀπρὶθα, ἃγηΐθα, δηδ-Ἰάπρηῖθα, ἀπη- 

8η8- Πα πἾ 08, π5- 108, σαὐδηιθδ,; 6) ΔρΊαθ, ρίαρρναθα (1.. 1, ὁ. 16, 8), Βατάπθε (}ἴς. 
8, θ), πιδῆσαθα (2 Ο. 10,6); ἀοοΐῇ, ατοῦ, Βατάδθε (ὦ Ο. 13,10. 4.), ρίασρναθα (1. 18,8). 

(. γον ΠαιρέιυνδυνἐθΥ 

Α. 1) Ο. Ἰαπάϊ5, άϊπϊς [δ ιἀϊ5 (υυὐό μάϊ 75 (οἰπάϊζοβ, δι Κ] ὁδ] 5 [Ὁ]1ἀϊ1Ζ05}), οἰ Γγαάαρὶβ 
(μύυ. 60, 30), ἀδρὶβ νίζαῃ ; 272. πνυϑ!όπαη. 

2) .. ἄλνα, υἱαταί(ἅπ, Πΐπηπηα ἄρα; 172. πδμύδυι 18 ἀδρϑπι: ΠΡ ΕΣΕ ΝΣ ΟΥῸΕ 

11...) 0 Ὁ. - 

8) 4.. πδρῦ 78} ἀδρ,, εἰπῶ ἀδρ'; ἀϊν (ῃυϑημαῃ ἄΐν, πὶ μνϑπμαῃ ἄϊγν ; [απι5-ἀϊν, Π4115- ἀν) ; 
[ἀπ]8. 

4) 1. τὸ, μνὸ ; [γατὸ, Ππη] 7 
Β. τυ εν ἀϊέηϊ ει δΥνέδΥν ἢ: 

1) .0. ἀὰ ἄϊνα;; δὶ [ππ]άϊ, δὶ παμέάϊ, Ὁ πάσιμάϊ, δὲ δα μέ} α, ὰ5 σαὐμαρῖτ᾽α, α5 θη δΓδύ, 

Ἃ5 πάπίῃάϊ; χα. ἀπ ἀΐνατη, ἃ5 1αΓ{ὰΠ|. 

2) 4. ἵἴπ τυδύγρίπ, αἴαν πδμύ. 
8) 1. ἀὰ ἐμὸ, ἀὰ ῃγὸ; απὸ, ἐπαπάὸ. 

ἢ. Κ͵οη Ζοϊὶέιυ δνέθγη: 
γάϊδεϊ, θέιυα; νάϊποϊ, ἐὐϑηυ ἀοοῇ. 

Π. Μουμδ]ἐπβιὄγίου. 

1, ΜῈ Ὁ. 8, νοτ; ἴτατα, υοτ; Ὀϊ, δὶ; ἅὰ, σὺ; ταϊθῃ, ηυΐξ; ἃ5, ατὸ8; αύγα, υοὐ ; 8178, 
αὐ (6, 

2. Μὸὶὸ Α.. ἀπὰ, ἰώηφε; ὑπαΐτη, ἀωγοῖ; ἀπᾶδν, τ αὐδυ; νἰΐηγα, τυἱᾶθν, σόφθη; ἴαύγ, υοΥ, 
7; ἴπὰῃ, οὔηθ. 

51Ὰ 



810 Ζυρδθε. 

8, Μὶε  ω. «4. ἀπ, απ, αἰ; ἵπ, ηι; αἴατ, παοῆ; αἱ, δϑὲ, σιε; αὖ, ὠρέου; παν, εἰδϑν; 
Βἰηάδαν, λὐμίου ; ἀπά, δὲβ; αὐτο ἀὰ τ. 17 

4. Μὶὲ ΘΟ. ἴα, ἐὐόρϑη; (ἴμίῃΐς, Ἱπαμ ῃϊ5, ἀδϑιυόρθη; ἸπιμϊΖαὶ, εὐοῖϊ, τὐθβιυθοθΉ} ; ἴαύτ, 
((αὐτγί 5, νογάφηι, 6.6; ἕαύχιμϊΖαὶ, 6ἢ6 αἴ5); 

ὅ. Μὸὶ: ΠΥ. Ὀϊ (-ἰμὸ), ἀὰ (-ἐμὸ). 

Π|. Βιπάονότίου. 
1) 94}, τὐιά, ([Διπὐμὸ ..... Δ ἐμὰ, (οὶ 685 ἄαΐξ ... οαδΥ); -ἴἢ, ὠριᾶ; πὶ ἢ, ὠμὰ φῖοδέ, 

ῃοοῖ; ἀλϊιμάπ, οὐδν' (ἀϊιμεμαύ ... . ἀϊὐμάα, δηάϊζαῃ.. . ἀϊμεμάμπ φρέιυφαφγ. .. 
οα67); 

2) 10, αὖον; {μδπ, δἰμβίηδμη, αν; δαὶ, αὐδν; αἷ;, (οπάθγη; 

3) απὐὸ, ἄφηη, εὐοῖΐ; ἄμ, ἀδγη; 41115, ἀθηηι; ταὶ ῃεϊ5, ἀδθηη ; 

4) ἐμᾶπαῇ, ἐμασι, οἰθμδη, ππ(ἢ}, ἐμαηπαῃ, πὰππ, ἀαλόι',, τϑίι αἶο ει. (. ιὖ.; 
5) ͵αθάϊ, ἐυδητ; πἰθ8(1), εὐϑηη, πϊοϊξ; 

0) ἐμπάπ(}), εὐότα αποἢ; ἐπαύῃ, ἀοοῖ; ἐπδύ-͵ νάϊ, ἐὐϑηη ατροῖ; [νδεμάμῃ, Ζιυαν, ἀοοῖ; 
17) οἷ, ὑπαῦβὶ, ἐδ δὶ, ἐπὶ, ἄχ β, ἀαηιὶξ; νοὶ, [νανὸ, (Ὁ ἄαρ; 

8) Ἠνάϊνα, ευἷδ; [γὰ, εὐΐθ; [γανῶ, (Ὁ υὐἷδ; 

9) [νὸ, αἰ5, ἀα; ἰμδῃ, ἐπᾶπάὸ, εὐόηη, (Ὁ ἴαηρθ αἷξ; Ὀϊπὸ, ἐυὰ γθηα; ταὶ με μδποὶ, ἐυὰδ- 
γϑηά; [πδ6ἱ], (οδαϊά αἷς; αύτιΗϊΖοὶ, 6λ.6 ἄα 8, δευον. 

ΓΥ͂: ΑὙδΥα Πρ γΓίου. 

Ὁ, ο! γάϊ, τυοῖ6 (υσῖ. νἀϊ-ξαἰγ νη, νάϊ-ἴνατᾶμ 6{6.}} [ἀἱ, 6) (υσί. [41}.υ}} ἱτὶ 
(δεῦρο), Εἰ) (δεῦτε, ἐλ φιυϑῖ); νη α (δεῦτε), λίογον (ξοπιμιοῶ . 

Ζιρδῦ6. 

16 ἔληῇ σούς 6η ΤΠπύοΥ τ] 6η, 

1. 710 ἀογ γανυθηηαἐ οΐθη ον παιΐζϑοωνλδώηαᾶθ σὰ Νοαροῖ ({. (Ἐταθδύπεαθοκοβ 

οὐδν αἷδ σοξμέμομοη {7υξιηνάφη, νου ΝΝοαροῖ ἐὐνὰ Αγόςζο ηϊέ σιυοὶ δοηγὶγέιαςἠηδιϊ- 

ατρισϑη, ἔην ϑίοϊπαάγιωος νοη Η. 1. ἴα δ πι απ. Ῥῆθη, ΕἾ. Βεοῖ. σΥτ. Τοϊ.): 

1. ἴκ τὐμαμανὶ Ρᾶρ8 ) υδπη(ὁ])}148. Βαπάάᾳ τπηϑὶπάϊ 741 ἀπά πόματα | 5Κ1 Πρ Δ 5 .ὖ. 788 

[αύγι μεῖς ὑπάγη αν β)δμ ταΐθῃ | ἀϊακαπα ΑἸατηδ δ ἀπβαγαμ [ἀΔ8] 2) 81 ταΐεῃ 

σδῃ]άϊθά(,πι)} ἰ ἀπβαγάϊπη δ ἀπ διηιπι 5 1 Πρ 85 Ἐ Κὶ ναΐνια ἐμἰχὸ κ(άϊνο) . 

2.  Ικ Βαπ)άϊ εῖεμας ἀϊακόη ᾽) Βαπάάα πιοίπάϊ αὐπιό! 4 78 ἀπαπ(ὀπιαπι) {5 ΚΠ ρ σι 
τ: 788 Ταὐ(υ) 5. ἐμαίτι Κανἐβ)η. ταΐτι ἀἰακὸπα (ΑἹ) πιὸ, ἀπβαγατητηδ, 78} 

τα σὨ] ἀϊ]άϊπι πα Γαγάϊτη. ἃηἀπδπηὰπα 5.(11}) Προ δῃ5 :ΕΚ : ναίει ἐμ ζὸ βάϊνὸ...... 

8. (ἢ) [κ Μδηϊα δύκαγοὶβ 3) βαπάάπ πηοὶπάϊ αὐπιό]άα 78 δηἀηὸτη(αμ) [ 5 ΚΙ Πρ 5 :: 

8} [αὐγεΐβ ὑπ ῖγἢ Κανἐβ) πη 74} τὲ τἢ ἀϊακαί(ηδ Α14-}} πὸ 48, ἀπβαγδπητηδ, 18} τα ἢ 

δ ῃ]άϊ (4)1πὸ ἀηβᾶγάϊπῃ Δηἀητηαπ β(Κ1}}1 0} ρσ 88 : Ἐ:Κ : ναΐγι ἐμϊχὸ βάϊνὰ. 

4. (ἢ ἴκ ὙΠ] ασιθα ὈΟἸκαγοὶβ 5) πβαπάάα τηϑὶπάϊ αἰτηθ] δ 14} δ(πἀπὸπηατ) ΘΠ, [α]- 

σϑη5. “τ 78. ἑαύτεμϊ5. {παίνἢ Καγ β) πα 78 τη ἢ ἀϊακαμδ)  ΑἸαμιῦ ἀδ ματα τη, 

1)1΄. Ορίαγιῦ ρσϑοϑυγίέθσ. 2) ἩοΝὶ λέαξέ ἀ(᾿ακάσπη)άυ, οἄδγν' (41) απι(δ) ἀδα (πίασϑιαπια) ποοδηπαῖδ. 
8) 1,, υπίρἔτιαυ8 ἀϊδοοηυθ8. 8)1,. ΜΠτῖοα Γροάθυβ. 5) 1,. Ὀυλλαχὶέ Γροάθυ3. 



Ναομέγᾶρο ὑπ ὙΟΙΡΘ βου ηρΘη. 811 

ἦν τϊῦ ρσϑμ]άϊθάϊπι ἀπβατγ(άϊπι δῃ ἀηδ) πλὰπὶ 51] Πρ ρ᾿ ἃ Π5 Ἑ, Κ. ναΐτιι (ἐ)12ὃ 

Βάϊνὸ, 

ὦ. 7 ἀδν υογϊογοηθη οὐοΥ υϑγϊοφσέθη ῬοΥ και βϑΥ ξη ἀθ υοη «ΑΥ 6270. 

ὅ, ἴκ Οπάι]άϊν 1) ὁ ἀϊκη ὃ ἐμὸ ἐγαδαύμεδθοϊκα ἔγατη τηΐβ σαν αύτηὐα ἐμα5 ὁ ἀκπ ̓  ΑἸατηῦ δ 

Βάνὸν ἀπκήδηδ ἦ) Βαρ 515 ὅ) ΚΡ δ]]αν]α 4) 1. (5) Κ1]ΠΠρη5 ὁ ΕΠ κ᾽ δηᾶ | μᾶτα ἢ 

πηι] | 

Ἶ ΤΙ, Οπαϊ]οῦιβ ἀϊδοοπαθβ, Τα5 αοεπὶμοῖι6 κὔὄηηξε ατιοῖν ἀπά! χείσοη. 2) Τὲς Ναεοϊιδιϊανισ 
δεὶ αογὶ Ζεῖσξ, ἁατκαπα. Εὔισα ἀπ δη5 ἢ 59 Γιαξεοίη, πα αὐδίθοῦ ἀπολασαη, 358) α, ἐν ζαπάλς 
4) ΠόΥ Νοριϊπαξίν σεϊδγέ σὺ ως. 8, 10, (Λ 8. 600), 

Ναομίγσασ υπὰ ὙΘΥθΘ βου ΠΡ 6, 

1. Αη Βιοῆ αδεοη πᾶ ὙΟΥ θΥΉ.: 
ὅ Μο! 32, 41 ἰἴδ5 ππίμὶἀδ(8) τωρ. ἐμναίγμοίη. --- Ν. θ, 10 ἀπρὸπα; 17 τηδηᾶ- 

σάϊ; 18 Αἰεοἰτίηβ; 9, 16 ραΐν; --- Ῥγου. ϑαϊ. ϑεαύϊαύτηδηϊς ἢ (.. 10, 28. Με. θ, 22. 
1.8, 32); ἢ,αΐας γδηῖε 25, 8 (αὐ 1 Ο΄. 15, 54) ---- Με. θ, 31 ναρ]άϊτηα; 7, 3 ἴμ; 11 
ΒΙάπϑ ; 8, ὅ δ] 7) πα ; 7 ρα μά]; 20 δηδῃπάϊν)άϊ ; 22 ἀάπξμδη ; 9, 10 ρ]αἰαίαπδπ; 10, 33 
[χοὶ ἴῃ ἃ.; 11, 29. τὰ ((. αά1)}; 27, 19 ρατγαίϊῃύίη. --- Με. 3, 32. δἰ; 85 48; 5, 37 
ἔγα] δὲ; 88 νγάϊξαι νυν] αηάαπβ; θ, 2:7 [ρϑί κα] δέαγ(δπ)  ; 8, 11 τα ήδη ; 23 σα- ἔνα 
-ὀμνὶ; 9, 15 [ηξάϊν; 48 Βαρδπαϊη ρ δ] μδῃ ἴπ σ.; 10, 14 ἐπϊχὸ ([νϑ] εἰ Κάϊζἑ)  ; 
20 ἀὰ [15 τη. ; 11, 4 υἱᾶ; 14, 14 Ἰπηῃρδ]οιἐμάϊ. ---- 1. 2, 82 νυ]ίμα ; 3, θ Ἰεἰκὸ; 4,19 
σαιμταξ οἰη(ά1) ἢ; 7, 80. πὰ ὕ; 8, 14 αἰμναραπᾶ; 9, 7 ἐπδηῃίΐία ; 3, 5 ἀυίὁπηαᾶ; 18, 16 
(αἴ (ΞΞ 160, 21). --- . ὅ, 45 ἀα; 7, 18 πἰὸ; 14, 17 ταδηδί[]} 058. --- Κα. 9, 19 
[18 [π|48 3: 10, 11 σδηηθ}:[{}}; .14, 41 4}} ταζᾷδ : .15,.8 Ῥἱπιάλιϊβ. -Ὦ 1... ὅ, 7 
[ταδί (σα)ρασσαηάδιη; 18 ἐῃ8η5 ὉΡ1]Δπ5 7; 10, 20 ἐπμαίοὶ (ἐπαἰοὶ)}; 13, 3. δ]1ὺ5 ; 
15, 10 συπ5. -- ὁ Ο, 8, 10 δίηϊπιδάα; 4, 2 4114] ταν Γοἰη ; θ, 8. ὈΠαρσκνὸ ; 
ἢ, 4 τοδπᾶρόμβ; 8, 1 ὁ ραρτὸ[Ἰ]}{{ἀϊ; 10, 8 σαάϊν!Πτὸ [Ὡ]48.; 11, 23 [{ναἱνὸ] ; 12, 20 
[τ1Κ]. τ-- Ο. 2, θ᾽. πὶ υδίῃὺ παῖβ; ὅ, 20 μάϊιοϊ5. --- Ψ, 4, 11 δραύϊιαύϊαης; 14 νἱπάβ, 
Ἀνγδιηπιθη; ὅ, 27 ΔΚ οἱ. --- 1 Τῇ. 4, 0 δ]απ(6....); ὅ, ὅ ἤυτη π΄. πί()ἰ ΚυϊΖίβ. -τα 
1 Ἴηι. ἃ, ἐ «]ὰ (8. 655). --- 2 7ηι. ἐ, 2 νοἰένὸ 4], ναύτγαδ. --- 51. 1, 22 ἐηϊζὸ ; ΤΥ, 4 

ἐϊψο αν; Ὑ, 42 σακυπηδη; ΥἹ, 16 ρσρδπάν)απάδπα; ΥΠ1, {4 ἐμαύνίάϊ5; ὙΠ|, 7 
ἙΑγοι(ἀϊὸ [1]. 

«ἀπηιογΐ. ΜΠ|. 11, 1 [685 αἰαϊσασραπάδι; 206, 68 ΧῊ ; --- 26. 1, 16 ϑεϊπηπάαπς 
ἕ. 6, 18). Ἰόμαππάα (1. 9, 9); 9, 41 [65 7, 10 (Λ. 9); 10, 38 υἱέαίῃε; 16. 8 ἢ. 
Μὸ. --- Μ. 1, θ8. πᾶπι σϑῃπιδ]άα; Ἰὰρ ρᾷτη.; 8, 8 χαρπόν, ὅ, 38 Ναϊόίῃδ; 7, 28 

᾿ χη ]Ζἃ ἵπηπηδ, ; 1, 90 πᾶ ; 8, 9 ἔνὰ []άϊ; 14, 831 ἀπ, νἱρδῃ ἴπ8 οὐδ πᾶ (8 1 ΧΧΧ)1; 
17, δ᾽ Ἡ: νοὐ 8118π5. --- 7. θ, 22 ἰδόντες ; 9, 4 ἐμ. οἱ {|. (8δ8ῃ. 6); 12, 47 τηδὶ- 
πδηδίθα; 19, 14 υδίῃνδῃ ; 98 Βυυκοῖῖι (ΛΚ 1 7. 1, 8) ; 17, 18 τιδπαίδά. ---- “ὦ, 12, 8 
185. 8. 15. δ: -- ἶ Ὁ γ765.4.. 5 .0.4:.-. 9), 5 λα αν μβανας. οὐ, Θ᾽. 15. 1 τὴ 
(1. 8) νυϊβάπ ; 18, 8 [1141π|ὰ. ---- ῬΗ. 1, 11 χε ἃρ]δη5, ϑλῖψιν βίίσο “. 10, 38 οἰε.; 
2, 8 πηδηάπρ)]α:; «αὐἰίη; 8, ὁ χατατο μ(έγ)ην. --- Ο, 1,14. Α΄. ἔγτανδατίθ ; 2, 14. Β. δια; 
15 εἶα 1. ἔγ. ; 9, 16 νδύτγϊοϊ. --- ὦ 7}. 8, 9 ρὸθοίπηδ. --- 1 7ηι. 1, 8 Ὀγυκοίθ ; υσί. 
ὨγαΚ (0. 13, 98); --- αἰραδάϊπι ; θ, ὅ (χιυΐμοῆ. άϊξεο!5.. ... Η); 16 765 2. Τα. 
1,14; ὃ, 11 [ϊ686 6. θ, 21. --- Τίς. 1, 12. ὉΒΙ]ΔΡ τα. --- Θζ. ΠΙ, 22: (Π. 21); 234 ἀὰ 
ἀάπροίηάϊβ. σαγὸΠ[πάϊ5. 

Ἡγονίγῦ. 5. 690. ἐ]1-ἐὐ)15; 0696 ρα!αρ (Δ. -ἃ); 706 Ῥγακβ. πὶ. ; 710 Καϊκ]ὸ, 
τ΄. ἔνι; 711 ρσακυ 5, τ. ,.; 709. (ὠηέ, Ἰξδη) ἔγὸσν τδέαπι; 720 τηδγέγε (πμυγέτ) ; 
1817 [τάϊμδτη ν.; 745. σὺ {π]ᾶρῖνβ (οέσθ ἔδυ; 766 (τγ)ξ. γϑπηη8) σίπηπδη; 761] Κγ- 
γὸπάϊαβ ; 6728 μέσο Ζιυ. Ζ. Τ. 8 ἀπαδναίτιῃϊ (νοι 6720) οἦηι; 769. γολὶέ Βιθακιμδη(θ). 
ηῖβ μύπαιβ τύολδθ σαθαραβ (706), ὈΙπιδιηη δ, Ὀπηδιηρ͵δη (7.20), [αἢἷ5, [Ὁ η}15,. δΐ- 
[αηὐδπὸ (799). 

» 



812 Ναομέγᾶρθ ἀπὰ ὙΟΙΘΘΙΒΟΓΙΠΡΌΠ, 

2, Αη 1 ἀησοηζεϊς ἤθη: ᾿ 
Με. δον οῆν. Αἰνασρὸ!]ὸ. --- 579. 1, 19 Ἰομδηπὸ(μ); 11], 12 ργδᾶαρϑ. ---- Ζ.. 

8, 3 ἀάϊπηδηατοίβ: 20, 19 τὸ. --- ὦ. 9, 28, Μό(δ. --- ὁ Ο, 12, 9. ἰδηη] οἰ γ]άϊ. -- 
γργονίδ. 5. 106 Ὠγόρεὶ; τθ04 ΑΓὸτ. 

9.. 4. τὐνὰ 1: 

Μὲ. τ, 8. 1. 10,6 τὰ: 1, 2, 87 δῇάα)α; 8, 2 Ναρρκί(1)5; Με. 1, 28 Απάτγαί- 
ἴη8: Ὁ. Ἀ, 9 ἰδ! 5; Ὁ, 8 16Πυ5; ὦ. 75) 10. 14, 17 πἴ; Μο. 2, θ ἥδ: 41, 10 85. 
Κίηβ; Ο. 4, 10 Βαιπδρίηβ ; γγιδ. ,5. 670 ἢ]. ἶ 

4. “4 «Αεοθηΐθη.- 
1 Μοί. ὃ, 81 Τιδυηδίκὶβ. --- 27|. Τοῦ οῆν. Μαϊμεμάϊα ; 8, 10 υδβππάϊίαάα:; 7, 

Γαϊηνῖς ; 11, 5. ἀδαϊῃάϊ; 27, 2 Ῥαύπεϊάπ ; 0 Καύτγθαπδύπ; ὅ1 ἕδύγμδῃ ; 60 ἀδύτγοη[5]. 
Με. 1, 4 αἰνγαρρὸ])δη; 3, 28 πάϊξοἰπὸβ ; 4, 12. πἰθάϊ; ὅ, 27 [ραϊκυϊαίαν ; 14, 7 γ8118 
(-Ξ-Ξ Με 11. 5. 1. 7, 22); 10 ἄϊηδ. --- 1. 1, 3. Τμαίαύζο!α ; 43 ἐτάυ᾽απε; 73. ἀϊ- 
ἐμῖ5; 2, 25 ϑιγιηδίοῃ (ΞΞ: 38. 8, 30); 8, 1 Ττακαύποιι δύ ; ὅ ντγάϊκνὸ ; ὅ, 8 ἔαίτγα ; 
θ, 21 Αὐυδαράϊ (ΞΞ δ.. , 26); 89 ἐάυϊαπάᾶ ; 40 ἐγάμ͵α, ἐγάυ)α, (ΞΞ 10, 21. .. 15, 15. 
2 Ο. 18, 10); 7, 87 Δ] να! ταύπ; 9, 391 σία νᾶπδῃβ; 41 Πάπα; 14, 851 ΑΙ ΠεΠάπ 
(ΞΘ. 26 11,2); 89. ἀϊρίπα; 15, 7 ἐπαύνυαπ,: 10, 20 πιδ 1 ὉΠ πππ, 18; 90 ΔΙΗ ΓΟΠΙ 

-- . θ, 8 Απάταίαβ (ΞΞ 12, 29. δζ. ὙΠ, 2); 7, 4 [ατππάϊ Ἢ ; 10, 33 ἐαϊτηνάα. --- [, 
10. 16 Ἐϊαΐδϑ; 12, 4 μάν Ἐπέμᾶπ (ΞΞ 12, 12); 1δ, 24. Τιε(οἶν. ἀδιάσμι (ΞΞ ῬῊ]. 2. 
{χης (οἢν.). --- 1 Ο΄, 4, ϑ. ἀάαιμυ!) πη ; ἕδίγυϑ! ; ὅ, 10 δηπδιίτἀθιθῃ ; 18, 8. ἀϊμέϊη5. --- 
2 Ο. 2, 12 Ττιαύδαάϊ (ΞΞ 2 Τηι. 4ά, 13); ὅ, 8 ἀπδβμάϊτηδηβ; 9, 12 ργάϊανα ; 10, 16 ἂ΄- 
Βάϊαϊίη ; 11, 11 νάϊ!. --- 6. 4, 21 πάυ(ζεἰιι ; ὅ, 6. ὑμαίτῃ (ΞΞ ΑΕ. 1, 7. Ῥῇ. 95); 11 
φαίαύτδη. --- Ε. 8, 10 ἐμάϊπι; 4, 8. Αἰπ5. --- Δ. 5, 14 [νδιπαύῃ; 4, 16 Τιυδεοϊκαίδπ 
ΔἰΚΚΙ. --- 1 71. {76 γον. ὙΠ α]αύπεικάϊαπι ; ὅ, 8 παίβἰπάϊβ. --- 1 7ηι. 1, ὃ ΠΒαίτ- 
ἐΐη : θ. Ἰάυίανδύγαοὶ. ---- ἀπηιοΥῖ. 1 Ο΄. 18, 2. αἰναρρὸ!!. --- 2 Ο΄. 8, 29 δἰκκΊὸβ]ὸπ. --- 
2 Τηι. ἃ, 14 ἀάυρ. --- δζ. 11, 7 ἀαδὐδύμαπδ. --- Ὑγγίδ. 5. 698 σδηναίσθε; 701 Πάϊ- 
ναί; Βαιγ μα; 748 Ὀἱαρί(άϊ. 

ὅ. Ἅ4πη ϑεογηζοίοϊιον, ἦηι σού οῆθη Τϑωΐθ: 
8) Ζιν (οέζοη συ. Ν. 0, 16 116], αὐκαπύπδάπῃ, πα] 16}. --- 5,76. 1. 6 πάϊ τ ; 

2, 18 εἰ; 30 ἀϊπάϊπι; 8, 4 υβκνι[}8η ; 4, 15 {{πᾶ; ὅ, 83 δὐτγα!ηὸπι; 19. υϑδ]άσθ!αᾶ ; 

ἀπητάϊπ᾽δηβ;; 22 δοίταβ ; θ, 15 ρταύζοιὸ, --- “.. 2, 46 41}; 14, 28 τηδηνϊ πὸ ; 20, 1 14ϊ]- 
πάϊπὰ: 13 ἀπ[ιό. ---- ὦ. 7, 50 ἀὰ ; 8, 44 πιδπαπιαύτγιῃτἾ ; ἴτησηδ, ἐμδη ; 9, 14 [αὐθαἰὸ ; 1], 4 
ἐμαί: 12, 82 4118. ---- ΚΝ. 7, 8 πᾶνὶβ; 9, 19 ἐάϊα[π]484; 30 Ηνα; 10, 9 Τόία (ΞΞ 15 5); 
4 8 18 πΞ 5 5Ξ. Ὁ ἧς ΒΕ 59. ΠΕ ΟΙΝΙΣ 1,. 1.2 16, Κα 19: ἘΠΕ Π)3 ΠΠ61. ὙΠ 
4. ὅ [Κα]καπβ; 4, 17 ναὐγκ]αάα; ὅ, ὅ 188}; 10 [νό(όπα: 7, 8 Πρδη; 11 [(αἵῃν; 8, Ὁ 
ἐμαία; 18 {μϊζοὶ; 9, 4 υπιηδηνίδηβ (845) ρδάϊν[Κὸπάάπ ; 10, 8 πνὸρα[τι}: 11, 99 
Βδπάπ(ῃ)5. -- 6. 2, ὅ ραίξαπάάϊ; 6 Δα Ἰ ἢ ; 7 νἱτπγανυδίσι πὸ ; 4, 217 ἀυτῃ]ὸπϑ : πιάϊϑ5 
ἐμάα ; ὅ, 4 ραϊδυθδοϊηάϊ (ΞΞ 6, 10) ; 8 Ια:μὸπαϊπ; θ, 12. ρπιὸ]άδ : τηϑἰηάϊ. ---- Κ΄. 1, 14 ἵζεὶ; 
4, 8 ἀϑμδπίῃ. --- Ρῇ. 3, 3 Π)άα ; 8, 12 σαΐαπάα. --- Ο΄. 2, 16 ἐ]Π0πὸ. --- 2 Τῇ. 8, 9 
αδθοίπιᾶ. --- { 7. 2, 18 ρσαάϊραῃδ: θ, 10 ραἰῃηϊνάϊἀδαάπη. --- 5ζ. 11, 2 1οἰκὶβ ; 8 
{πνδῃ]. ---- Ὁ) σὺν ἐϊίσοη: Με. 2, 10 ἐταναύτῃϊάϊπι ; 12, 34 ἐγαίμπη. --- ". 10, 1 
δαϊάαθ)δηά5. --- 2 Ο. 7, 4 ἴζνῖβ:; 10, 8 σδάϊνΚόπάδ; 12, 2' ἴπυ}. 

θ. 4τ. ζηίον (οΠοϊἀιν)ετοίοθθη, Θέο. 
84) Θοέσο γἱΠΓἊἢ {1.. θ, 8), πα τῷ (ΚΠ. 7, 18): [οἱ Πότ σαμάπδ᾽απάοὶ ; (. 12, 4); 

ἴπηπια, ἔμδη (. 8, 44); παῇδη“ (1. 9, 56); (ἵκ (. 12, 46); τ; (ΡΛ. 4, ὅδ); ὃ) εὐΐσό 

ἄσηυ Ῥιριξέ παοῖ ἴαϊτῃνάας (1 Ο΄. 1, 20); παρῇ ἄὰ ἴτητηα (1. 8, 48); 65. τοῖκ ᾿ἰθδπηαξ 

(υ. 6, 57): ἐτἰδίμνάϊ σαναύνεϊάϊ (Ε. 8, 18). --- 5.26 ἐΐε5 ΡΙ. ΧΕΙ (γε. 1 Χ1}), 8. 2710, 

ἴζος ΧΥΤΙΠΙ; 5. δ12 ἰδ 1Υ̓͂, 6 (.... 9); 3. 007 ἐ.14,67 (γι. 16); 5. 610 ὠνέ. 1}. ϑ, 41 

ϊ. 8, 53; 3. θ18 ὠηί. ... 10, 20 ἰ. 1θ, 21; 3. 621 πὸ. 1..ὄ 20, 82. 1. Μο. 12, 21. 

“--ττοϑβοττ--ι 
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