
( οοσίς 
ΤῊΝ 5 ἃ αἰ [8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ {Πδΐ ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι θη 5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ 1ΐ ννὰβ ΟΔΓΟΓ ΠΥ βοδπηοα Ὀγ ΟΌΟρΙΟ ἃ5 ρᾶγί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴο πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (Ἰβοονογαθ]ς οη]πο. 

1ι Πὰ5 βιιγνίνοα Ιοπρ ὁποιιρἢ [ῸΓ (πο ΘΟργγίρῃι το Οχρίγο 8Π6 τ(Πς ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα] 1. ἀοπγαίπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπγαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Παὶ ννὰβ πονογ βυδήθοι 

ἴο οορυ τίσι οΓ νΠοβο ΙΘρὰ] ΘΟρυγρῃς [ογπὴ Πὰ5 οχρίγοα. ἈΝ ΠΟΙΠοΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΌΡΠ]Ο ἀοπηαΐη πλὰν ναΓν ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγγ. ΡῈ]. ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5 

ΓΟ ΟἿΓ σαίονναγβ [0 {Π ραβδί, γοργοβοπιῖηρ ἃ ννοδ ἢ οἵ Πἰβίογυ, οὐ] τπο ἀπ Κπονν]οάρο {Πα{᾿5 οϊοη αἸ [ΠΟΛ] τὸ ἀἸβοονογ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοης πα Οἵ ΠΟΥ πηᾶγρῚ ΠΆ]}1ἃ ργοϑοηΐ ἴῃ [ΠῸ ΟΥΙΡΊΠᾺΙ νΟ απο νν}}} ἈρρΟΔΓ ἰπ (Πἰ5. ΠΙΟ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ Οἵ (Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοπρ Ἰοῦγπον [ΠῸπῚ {πὸ 

ῬΌΡΙΠΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΡγαγν ἃπα ἤΠΑΙ]ν ἰο γοιι. 

ἴϑαρε βριυ  ο] πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουαά [0 ρδγίπογ νυ ἢ ΠΡγα 65 10 ἀἰρῚΠΖο ρα Π1ο ἀοπηδίη πιδίογιἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] Ἰν Δοοοβ5 016. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαΐη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἰὸ (ῃς. 

ΡΌΒΠΟ ἃΠ4 ννο ἃγὸ πιογοὶν {ΠΟῚΓ ΟμβίοἸΔΠ5. ΝΟνογίΠΟ 55, (Π15 ννογκ ἰ5 ὀχ ροηβίνο, 50 ἴΠ ΟγΩΟΓ ἴὸ Κοορ ργον! απρ [Π15 γοβοῦγοο, νν Πᾶνο [ΚΟ βίορβ ἴὸ 

Ῥγονοηΐ ἀθιιβο Ὀν ΘΟΠΊΠΊΟΓΟΙΔΙ ρδγο 5, ἱπο! μα ἴπρ ΡΙδοίπρ ΘΟ ΠΠΙΟΔ] γοϑι ΓΙ οΟΠ5 Οἡ Δι οπηδίοα αιογγίπρ. 

Δ Αἴ50 δβκ {Παᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε πομη- ομιμιθγοὶαἱ τι56 Οἵ {πὸ ἢ ]65 Ν΄ς ἀσβίρποα Θοόρ!ο ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα ν] ιι815, ἀπ ννο γοσιοβί (Πδΐ γοιι τβ6 [Πο56 Π]Ο5 [ῸΓ 

ῬΟΓΒΟΠ Δ], ΠΟΠ- ΟΠΊΠΊΟΓΟΙΔΙ ριΓρΟβο5. 

ὉἬ Κεῤραὶη ΠΌπι αμτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποὶ 50Π6 δι οπηαίοα αιογίο 5 οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βγβίοπη: ΠῚ γοῖι ἄγ οοπα ποι πρ Γοβθάγοῃ ΟἹ πη πο. 

{γα Π 5] Οη, ΟΡ ΪΟ ἃ] ΟΠαγδοίουῦ γοοορ ΠΙΠΠΟΠ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἈΓΘα5. νυ ΠΟΓΟ ΔΟΟΟ 85 [0 ἃ ἰᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ Τοχί 15 ΠΟΙΡΙῸ], ρΊοαβο οοπίδοι τι5. ΝΥ ὁποοιγαρο {ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ρι δ᾽]. ἀοπηαίῃ πηδίο ἃ }5 [ῸΓ {Πο56 ρι!ΠρΟ505 ΔΠᾺ πηὰν δα 806 τὸ ΠΟΙΡ. 

ὉἬ Μαϊπιαΐη αἰγὶρατοη Τῆς ΟΘΟΟρΊο “ναιογπηαγκ᾽ ̓  γοι! 560 οἡ ΘΔῸἢ ΠΙῸ 15 Θ5ΒΟ ΠΕ] [ὉΓ ΠΙΟΓπηπρς ρΘΟρ]ο ἃθοι {Π|5 ργο]οοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὴ ἤπα 

ΔαΘΙΟΠᾺ] πηδίογί 15 [πγοιιρῃ ΘΌΟρ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο (0 ποί γοπηονὸ 1. 

Ἔ Κϑορ τ ἰοραὶ ΝΠ ΐονογ γι τιδ6, ΓΟΠΊΟΠΊΒΟΓ [Πδΐ γοι] ἃΓΟ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΓΟ [ῸΓ οπβαγίηρ {Πΐ νυ παῖ γοῖι ἃγο ἀοηρ 15 Ιορα]. ΠῸ ποί ἀβϑιπηο {Παϊ }π5. 

Ὀοοδιιδο νν ὈοΠονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἰπ (ΠῸ ρΌΡΠΟ ἀοπιηαίη [ῸΓ τιβογβ ἴῃ της ὉΠΠΙ16α 5.αίο 5, {πᾶ| [Π ννογκ 15 4150 ἴῃ 1ῃς ρι δ]. ἀοπηαίῃ [ὉΓ πο ΓΒ ἰπ Οἵ ΠΟΓ 

οοιπίηο5. ΝΥ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 511 ἴπ Θορυγίρῃι νϑγίοβ [ΓΟΠῚ ΘΟΙΙΠΙΓΥ [0 Ομ ΠίΓν, ἃ πα ννο οδπ Ἶ ΟΥΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙΠΟΓ ἂπν Βρθοῖῆο δ οὐ 
Ὧν Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ ἰ5 Δ]Ποννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἰη ΘΌΟρΙ ΒΟΟΚ ΘΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1{ ΟΠ Ὀ6 ᾿50(4 ἴπ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτγο ἴῃ {πὸ ννογ! 4. (οργγῖρῃι ἱπίτιπροπηοηί ΠΔΌΠΠν οαη Ὀο αυτο βονοτο. 

ΑΒΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ ϑθόγοι, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 ἴ0 ὀγρδηΐζο (Π6 ννου! ̓5. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ ἘΠΊ νΟΓΒΆΠῪ ΔΟΟΟΒ5ΊΌ]6. ἃπα τ5ο Ὁ]. ΟὍορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ τοδάοις 

αἴβοονογ [πὸ ννουῦ! 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρί πρὶ Διί ΠοΓβ ἃΠᾺ ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οὰη βοάγοῃ (Πγοι σῇ (Π6 [ὉΠ] τοχὶ Οὐ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ς ννοῦ 

αἰπεὲρ: 7) ΈοΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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ἹΤΕΒΤΆΜΕΝΤΟΜ,, 
ΤΌΧΤΑ ἘΧΈΜΡΙΑΚ ἸΟΛΝΝΙΒΜΙΝΙΙ ΠῚ 

ἈσΟυΒΑΤΙΒΒΙΜῈ ἽΜΡΕΕΒΘΘΟΜ. Ὁ 

κι 

᾿ σοπ ΟΝΡΙΝΙ͂Ν 

Ν ἘΧΟΌΘΕΒΑΤ ἸΟΗΑΝΝΕΒ ΝΙΈΗΟΒ, 

ἹΜΡΈΝΘΙ15 ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ ΒΤΑΤΙΟΝΑΒΙΟΆΌΜ. 

᾿ 'ΜΡΟΟΙΧΧΧΥΙ, 
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“ΜΔ . 
47. ὦ ΝΕ . ς᾽ - τ΄ β 

' υ Ο ἔσω, ο Δᾶσι,, 
πΠν ττ Μύ4 8. 

β ᾿α 5 
ΤΑΗΌΡΑ ΦΗΚΟΝΟΨΌΟΙΓΚΑ ΣΙἸΚΟΒΆΌΜ Καὶ Ὑ,. 

" ]ᾳχ }. ΜιΏΣ ΟΜ 85 ἢ. ΑΥἸΒΕῈ ΡΟ ἙΑΒΒΊΟΙΟ οσηρίῃαία ὃ 
ι᾿ . . ν 

]Άτὰ γατὸ σογγοδιίοσ ; δοσυγδηῖο ΟΟἹΣ, ΒΟΎΥΕΚ. ᾿ 

Α, Ὁ. 12. τ ὅς 2. Ερ. αὐ Τῤιβαίξπὶςεαξε,γ, Οοτγιοϊῆϊ, ΑΕξ." χυῖῖ, ς.. συπὶ 
ΟἸδλυά. 12. Τἰπηοίδοιιβ ὃς 511215. {Ππς τενεγῆ οἴξηϊ, : ὙΠον 1}. 6, 

ἨΔ5 τοίριοἰζ Ῥείγτις 2. ΕΡ.- 1}, τό. - 
τ, Ὁ, κ7. χ Ἐρ. σα Οον. δηῖδ ἐοἘαπὶ ῬΑΙΟμοῖς, στ ογι ν. 8. ΑΞ, χίχ. 21. 
᾿ς Σοῦ 3. εὔπι Ἑρμεῖνο οαρίξαγεῖ ἀηζααυδτα ἩΙΘΓΟΙΟΙ τηδπι δσοεπαὶία 
β [εῖ, ὃς Δ :6 16γ ἴῃ Μδοθάοηϊδῃ, σ Οοσ. χνὶ. 3») 4» 3. 

2 Ερ. αὐ ον. [Ὁ φχιΓογιθ ΔΠΩ]»; 6. ΧΙ. 2. ΑΕ, ΧΙχ. 23. 
ῬΒΠΙΡΡΙ8, μεν Τιζαγη ἃς Γσδτα, υτἱ λθοῖ Τυδέος ρ[ο. 

Ἀ. Ὁ. .8. Τοῦίο ΜΈΓ, Ε, φᾷ υνιαποι, Αξὶ. ΧΧ. 2) 3. Τογὶ ρα Οοσίη- 
Νεζοηΐβ 4. [ἰπὶν συτα τοκ Η]εγοίοἸ γγηδτι ρεϊζαγις οἵεϊ, Ἐοτ,. χν. 2 κ. 

Ἐρ. αὐ Ο'αία!α", ς. ἰ1. το. ἴῃ ἰπογ ΗΪθγοίο γιατ γογίμβ, 
ἐογίδῆς Ὑτολάθ, . 

Α. Ὁ. δο. αεοῦ!  Μϊπονῖε δριἸοἷα Θπουοῖγοδ, {ογὶρία Ἡ]ογοίο γπιῖβ δηῖθ 
Νογοσβ 6. τὸς ΘΧΟΙ ΔΙ ΠῚ Ο. ν. 1. ΤΟΙΏΡΟΓΘ ῬΘΓ δου ΟὨ 5. ο. 11, 6. Ὡῃ0 

Ψ6] δἴϊθσο δῆῃο δηῖθ [ἈΟΟΌὶ τΔΥΓΥΓλσ, χαρά οἶγοα Α. ΓΟ... 
62. ΡεΏ]. ΝΣ 

Α. Ὁ. ὅτ. κ Ῥειγὶγ ὁχ Βδδγίοπϑθ, [0]1, Ἐοπγα, 1ογίρῖα, σ. ν. 132. Οὐυἱάηὶ 
Νογοῦὶβ 75. ΨΈΓῸ 6Χ τεξίοῃβ ΒαΑΡΥ]οηίοδ, ([οὰ Μείοροϊλτηϊα ἡ αυὸ ἣξ 

Ἐ νἹοϊηιογαα ταόϊο ογάϊηθ ἰαϊυϊεῖν Ὡξ (0]. ᾿γ. 13. ΑΡος. ἷ» 
11. »ειβεῖπ. ͵ 

, 

Ἑσσαπρ, δ άσε δοεὶ, οὐτὰ Ῥαυΐὰβ ῥσίμια νος Β ουδηι νη εῖ. 
Α. Ὁ. 62. ἔξ. μ Ρριρρεηίες, Αξι, Χχ. 3. Ἐοπηρ (ὰν ἤπεχη γι πηϑ ολΡ- 
Νεγοῦῖβ 8. ἰνιτΑ1}8 ῬΔ0]1, ΣᾺ ρὸγ ἘΡΑΡἨγοάίϊαπι, αὺὶ Πιδπάϊιπι ρ6- 

τ οὐπϊλπα Ραῦο ἃ ΡΒ Ρρεαῆθυ8 διραϊογαῖ, ἃς αυὶ, ΡΗΐ. 
ἷνγ. χζ. νἱἀάοζαγ ἀοποῖδΓὶ ΡΟΥ [εἴτε ρέν γεαπιρα. 

Ἐρ. αὐ Ἐρδεος [1,αοάϊειη[ε:2] Ἐλονηδε ροῦ ΤΥ συτη. 
Α. Ὅ. 62 { αὐ Οοἰογεηίδ, δὲν Ὑγοξμίουπι ὃς Οποίτημπη, “ξατῖπι ρος 
Νογοῶ!β 8. ͵᾿ Ῥυίοζεπι οὐπρηδλίδιι. 

αὐὦ Ῥδ; ἰεϑεονῖνι, ἘΚΟΓΩ25 ΡῈ Γ ΟΠΟἢΠλΠῚ, . . 
Α. "Ὁ. 63. Ερ. «4 Ἠεδναος ΟΠ ζληοβ οτος ἀδρεηῖαθ, 6. Χἕϊ,, 19. ροῖ 
ΝΕΓΟΙ15 9. ]3εοθυπὴὶ ταυτὸ δἰδέϊυτη. Α. Ο. 62. Ἐχ [ιλ]ἰ8 ρὸσ Τί- 

“« 1οϊῃεουπὶ οὔτ Ρδυὶι5 ΒΟΙΏΣ 6 οάγοοζα ἀἰϊτη]ς οὔξι. τ00.. 
ἀθ, Ο. ΧΙ]. 23», 24. [1Δ}} Ἐοτηδηοβ, ποη ἱρποῖὶ ἰρηοῖοβ, [Δ- 
Ἰαϊδηξ ; ἃς ὈΓΟνῚ {6 τοάϊἼαγυπι ἰρεγαῖ. "  εμ]εϊπ. 

ἈΜκγεῖ Ἐνανγ. Ἀογλξρ ροῖ ῬοΙζὶ ὃς ΕΔ0}} εχ δ ναῦς ἀἰϊροίς 
ὍΠῚ. . . 

΄ ἕὧ 

8 2 Σωὼ 



« 

( 'ν ) 
Α. Ὁ.ὅ4ῳ. ζει ἔσδιν. ὃ “(δα [4 Δρυθ. ᾶ“υ ἕυδ ἄπδδλ Ῥαυΐ ὑσι συ υἱδὸ 
ΝΗοΙοαΐ Σο, ᾿οὐϊογίσα οι ἀσῆη; 

Ἐρ. αὐ Τηυν, δῖα ἐὐδυμεσα, (οτἱρία Οοδοξῆς μοΐξ ἱζες Ρν 
ΤΟΔΠ 28 ογδβ Γυἱςερτιπη. 

Ἀ. Ὁ. ὅς. τ Ἐρ. κἡ ἵπμω. ῬΕΔ ΡΒ, ὉΣ νἱάεξζωζ. 
ΝΕΓΟΏΪΒ 11. 
ΑΟ Ὁ. 67. 1 Ἐξ. σἀ Τῆρι. δηῖο Ἡϊδιοια, Β οἴ, ἴῃ μοδοτίοσῖδις νἱησυῖο, 
Νοζοιὶβ 13. Ροΐξ δροϊορὶδπι ρυίπιδϑη, ο. ἦν. 16. οὐχ 2: [ασιρα8 πιοεῖτῖδ ἡ 

1 » Ουἶγνοό. - 
ἃ Ἐρ. Ῥεινῖ, Ρδυΐο δηΐδ τρλι τυ, ο. ἡ 14. αυοὰ δεολάϊε Ἀο- 

τι Ἀ. Ὁ. 68. 
Α. Ὁ. 9ο. Ξρ. 3 ἀκ, [Α΄ Ὁ. γ1, νεῖ γ8) ὃξ ψιστα Τοάννε!ο Ὁ. 25. δὲ. 
οι. 9. καὶ Ιγϑηϑοτι :}] Οετὰ Ῥοβ (δουράδιη, Ῥαξτὶ, χυλιτῃ χοίρίςοϊς, 

91; 
92. Ῥοιαῖϊ,. δῖνγ Κρ. γοσπαὶι, Ἐρβεῇ (ρα. 

Α. Ὦ. οὐ. ϑοακεϊ: “βοεαίὶγρῇ:, ἴῃ Ῥδίοο. 
5. 

Φ 

Α. Ὁ. 97. ϑοακαῖ: Ἐσνδης. Ἑρδοῖ, οὐχ ἃ Νοινδ οἷ οχ το τογετιοδαι, 
ΝΟΥ 2. οορίᾷ ἔλρὶ οοι,. γάο Ἰρεῦκυπι, Σϊ. Σ. 

οὔ, ΒΟΥΥΕΚ. 

Ω 

Φ , 

ΞΘ ΡΠ  πι},Ο ὦ ,... δὰ πῶ. οὖ ἘοΦὋοὃὲὃ.ἅὖϑῦΦξΔΦἀΔὌὈὀὨἨΗΠΙηΙΕΟἜἝἜἔΕοΘ 

-.--«« . “͵αἷαὦὦ΄ὦϑ 



τὸ ΚΑΤΑ 

ΜΑΤ Θ ΑΙ[ΟΝ 
ΑΓΙΟΌΝ ΞΥΑΓΓΕΔΙΟΝ. ΄ 

- Κεφ. ἄ. 1. 

. ΙΪΠΔΟΣ ,«γενίσιως Ἰησῶ 
Χριγβῆ, ψὃ Δαρὶδ, 8 
᾽ΑΘι ρβαάμ. 

2 ᾿Αδριὼμ ὁ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ. 
᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώθ. 
Ἰκκὼς δὲ ἐγύννησε τὸν ᾿Ιώϑαν τὸ 

χὼς ἀδιλφὸς οἰὐτῶ, . 

3 ̓όδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὶς 
Ὁ τὸν Ζαρὰ ἐ Ἐκ τῆς Θαμάρ, Φα- 
εἰς δὲ ἐ ἐγέκνησε τὸν ̓Εσρῴμι. ἜἘσ- 
ρὸμ δὲ ὁ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ. 

᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμι- 
ναδάθ. ᾿Αμναδα δὲ ἰ ἐγέννησε τὸν 
Ναασσών. Νακασὼν δὲ ἐγέννησε 
4ὸν Σαλμών, ΄ 

δ᾽ Σαλμὼν δὲ ἐγέγνησε τὸν Βοὸξ 

ἐκ τῆς Ῥαχάρ. Βοὸξ δὲ ἐγέννησε 

χὸν Ὧδ»δ ἐκ τῆς Ῥόθ. ᾿Ωφηὸ δὲ 
ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί. 

6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν. Δαδὶδ 

φὸν βασιλέα. Δαζὶδ δὲ ὁ βασι- 
λεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶνἶα ἐκ 

. Ἧς τ8 Οὐρώε. 

: 

Σολομὼν. δὲ ἐγέιγησε ι τὸν 
ἐροξοάμ. Ῥοδοὰμ δὲ ἐγῴνησε τὸν 
᾿Αδιά. ᾿Αδιὰ δὶ ἐγέννησε τὸν 
᾿Ασά. 

8 ᾿Ασὲ δ ἐνίρνησι τὸν Ἰωσα- 
φάτ. ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν 

Ἰωράμ. ᾿Ἰωρὼμ δὲ ἐἔγέννῃσε τὴν. 
Ὀζίαν. 

9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωά- 
ἔαμ. Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν 

᾿Αχαξ. "Αχαφ δὲ ἐγέννησε τὸν 
᾿Εξικίαν. 

ΙΌ ᾿Ἐξικίας δὲ ἰγένγησε τὸν 
Μανασσῆ. Μανασσῆς δὲ ἐγέν- 
γησε τὸν ̓ Αμών. ᾿Αμὼν δὲ ἐγέν- 
γησε τὸν Ἰωσίαν, 

᾿Ό χχ Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἴε- 

χονίαν κ τὸς ἀδιλφὸ; αὐτῷ, ἰπὶ 
τῆς μηοικεσίας Βαθυλῶνο;. , 

12 Μὰ δὲ τὴν μεϊοικεσίαν 
Βαθυλῶτος, Ἰεχονίας ἐ ἐγέννησε τὸν ᾿ 
Σαλαθιήλ. Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε 
τὸν Ζοροξαξιλ. 

13. Ζοροθάσιλ δὲ ἐγέννησε τὸν 
ΤΑθδιώδ, ᾿Αδιὼδ᾽ δὲ ἐγέννησε τὸν 

᾿Ἑλιακείμι. Ἑλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε 
“ὸν ᾿Αζώρ. 

14 ᾿Αφὼρ δὲ ἢ ἐγέννησε τὸν Σα- 
δώκ. Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν 
᾿Αχείμ. . ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ἐλιδδ, 

τις Ἐλιὼδ δὲ ἐγίννησε τὸν Ἴλιο. 
ἄξαρ: ᾿Ελεάᾷι δὲ -ἐγέννησε͵ τὸν 

- Μαϊθὰν. Μαΐθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ἰακύθ. 

τι6 Ἰακὼδ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαίας, ἐξ ἧς 
ἐγεννήθη ἸΉΣΟΥΣ ὁ λεγόμενος 
Χρικός. 

17 Πᾶσαι ὧν αἱ γινεαὶ ἀπὸ 
᾿Αὐραὰμ ἕ ἕως Δαβὶδ, γενεαὶ δικως 
Ἰσσαρες" καὶ ἀπὸ Δαξὶβ ἕ ἕως τῦὺς 
μεϊοικεσίας Βαθυλῶνος; γενεαὶ δὲ- 

κα]ίσσαρις᾽ κὶ ἀπὸ τῆς μέοικεσίας 
᾿ τς, Βαθυλῶνοι 
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2 ΒΥΑΓΡΕΛΙΟΝ 
Βαδυλῶνος ἕως τῷ Χριςῶ, γενιαὶ 
δικαϊέσσαρες. 

18 Τῷ δὲ Ἰησῶ Χριγϑ ἢ γένννν 
σις ὅτως ἤν" Μνηρυθείσης γὰρ τῆς 
μηρὸς αὐτῷ Μαίας τῷ ᾿Ιωσὴφ, 
«ὶν ἢ ἣ συνελθεῖν αὐτὰς, εὑρίθη ἐν 
γαςεὶ ἔχεσα ἰκ Πνεύμαϊος ἁ ἁγίθ. 

19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀγὴρ᾽ αὐτῆς 
ἵκαιος ὧν, κ) μὴ ϑέλων αὐτὴν 

τοαραδειϊμαϊίσαι, ἐξωλήθη λάθρα 

ἀπολῦσαι αὐτήν. 

20 Ταῦτα δὲ αὐτὸ ἰνθυμηθέν- 
Ἴος, ἰδὼ, ἄγ[ελος Κυρίε κατ᾽ ὄναρ 

ἐφάνη αὐτῷ; λέγων" Ἰωσὴφ, ψὸς 

Δα()δ, μὴ Φοδηθὴς «αραλαῦιῖ 
Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σῶ" τὸ γὰρ 
ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πινεύμαῖϊος ἐςὶν 
ἁγίω. 

21 Τιξῆαὶ δὲ μὸν, κὶ καλέσεις 

τὸ ὄνομα. αὐτῷ ΙΗΣΟΥΝ: αὐτὸς 

γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὑτῷ ἀπὸ τὸν 
ἀμαῤβ᾽ιῶν αὑτῶν. 

22 {Τῶτο δὲ ὅλον γέγονεν ἐνῶ 
τληρωθῃ τὸ ,ῥηθὲν ὑχὸ τῦ Κυρίω 
διὰ τῷ τοροφήτι, λέγοδος" 

22 Ἰδὼ, ἣ «αρθένος ἐν γατεὶ 

ἕξει, καὶ έξδαι ἰὸν, καὶ καλέ- 
συσι τὸ ὄὅνομα αὐτῷ ᾿Εμμανϑήλ" 
ὅ ἐγι μεθερμηνευόμενον» μεθ᾽ ἡμῶν 
ὃ Θιός.) 

24 Διαγερθεὶς. δὲ ὃ Ἰωσὴφ ἀπὸ 
τῷ ὕπνου, ἐποίησεν, ὡς τροσέτα ξιν 
αὐτῷ ὃ ἄγζελος Κυρίδ, ) “αρέ- 
λαΐ; τὴν γυναῖκα αὑτᾶ. 

(:ς Καὶ ὃκ ἐγίνωσκεν αὐτορὴ 
ἕως ϑ ἕτακε τὸν ὑιὸν αὑτῆς τὸν. 

φτοτότοχον" καὶ ἀχάλεσε τὸ ὄνομα 

αὐτῷ ἸΗΣΟΥ͂Ν. 
Κιφ. β'. 2. 

Τὰ δὲ Ἰησῶ γεννηθένϊος ἰν 
Βυοθλεὶμ τῆς ᾿Ιοδαίάς, ἐν 

ἡμέραις, Ἡρώδυ τῷ βασιλίως, ἰδὰ 
μάγοι ἀπὸ ἀναϊολῶν τσαρυγένονϊο 
εἰς ιρσόλυμα, 

Ὅδρ. Ι. 11 

2 λέγοϑϊες" Πὸ ἰσγιν ὃ τεχθεὶς 

βασιλεὺς τῶν ᾿Ιϑδαίων; ; εἴδομεν 
γὰρ αὐτῷ τὸν ἀτέρα ἐν τῇ ἀνα- 
Ἰολῇ, καὶ ἤλθομεν τπσεοσκυνῆσαε 
αὐτῷ. 
3 ᾿Ακόσας δὲ Ἡρώδης ὃ ὃ βασι- 

λεὺς ἰταράχθη, καὶ υᾶσα Ἴρο- 
σόλυμα μετ᾽ αὐτῶ. 

4 Καὶ συνα[αγὼν φάνϊας τὸς 

᾿Αρχιμερεὶς κ Γραμμαϊεῖς, τῷ λαῦς 
ἐπυνθάνεϊο πταρ᾽ αὐτῶν ΄σξ ὃ Χρισ- 
Ἰὸς γεννᾶται ὶ ̓ 
. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῳ" Ἐν Βη- 

θλεεμ τῆς ᾿Ιοδαίας" ὅτω γὰρ γί- 
γραπῖαι διὰ τῷ ὦ πσροφήτο" ὁ 

6 Καὶ σὺ Βηθλεὲμ, γῆ ἸἸόδᾳ, 
ἀδαμῶὼς ἰλαχίτη, εἶ ἐ ἐν τοῖς ἡγεμόν 
σιν ἸἸόδα" ἐκ σϑ “γὰρ ἰξιλεύσῆαν 

ἡγόμενος, ὅεις “σοίμανεν τὸν λαό 

μϑ,) τὸν Ἰσραίλ. 

Ἵ Τότε Ἡρώδης λάθρα καλίσω 
τὸς μάγες, ἤκρίωδσε παρ᾿ ,αὐτῶν 
τὸν Χρόνον τῷ Φαινομένε ἀξέρος. 

8 Καὶ “οέμψας αὐτὸς εἰς Βηθ. 

. λεὲμ, εἶπε" Πορευθένῖες, ἀκριθῶς 

ἐξίάσαϊε σερὶ τῷ "ναιδίο" ἐπὰν δὲ. 
εὕρηϊε, ἀπαγ[είλαῖε μοι, ὅπως κἀγὼ 
ἐλθὼν «προσκυνήσω αὐτῷ. 

ο Οἱ δὲ ἀκέσαες τῷ βασιλέως, 
ἐποριύθησαν' " ἰδὸ, ὃ ἀρὰ, ὃν εἶ- 
δον ἐν τῇ ἢ ἀναήολῃ, τυροῦγεν ὁ αὐτὸς, 
ἕως ἐλθὼν ἔρη ἱπάνω ὃ ἦν τὸ σαε-ὄ 
δίον. “ - 

1ο- ᾿Ιδόνες δὲ τὸν ἀτέρα, ἐχύ- 

θησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 

ΣΙ Ἀαὶ ἐλθόγϊες εἰς τὴν οἰκίαν, 

εὗρον τὸ τλαιδίον μήὰ Μαρίας τῆς 
μυϑρὸς αὑτῷ" καὶ «αεσόδες σξοσα- 

κύνησαν αὐτῷ" Ὁ ἀνοίξαϊιες τὼς 
ϑωσαυρὸς αὐτῶν, «ροσήνε[καν αὐ-«- 

ῳ ὅδγα, χρυσὸν, ον. λίθανον; ἕ 
σμύρναν. 

12 Καὶ χρημαῖισθέῖες κατ᾿ 
ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι «ρὸς Ἡρώδην, 

.- ἢ 

ΝΡ 

9 
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δι᾽ ἄλλης ὁδῶ ἀνεχώρησαν εἷς τὴν 
χώραν αὑτῶν. 
12 ᾿Αναχωρησάνιων δὲ αὐτῶν, 
ἐδὰ ἀΐγελος -Κυρίϑ Φφαίνξα: κατ᾽ 
ὄναρ τῷ Ἰωσχῷ, λέγων' Ἐγερθεὶς 
“παράλαβε τὸ -σαιδίον καὶ τὴν μη- 
τέρα αὐτῇ, κὶ Φεῦγε εἰς-ΑἸγυπῖον, 
»ὐ ἴσθι ἐκεῖ, ἕως ἂν εἴπω σοί" μέλ- 
λει γὰρ Ἡρώδης ζηϊεῖν τὸ τυαιδίον, 
χῷὃ ἀπολῖσαι αὐτό. 

14. Ὁ κὲὲ ἐγερθεὶς “αρέλαθδε τὸ 

«»αιδίον καὶ τὴν μῆϊερα αὐτῷ γυκϊὸς» 
καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἰγυ πῖον" 

[τς Καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῦς τελευϊῆς 
Ἡρώ Ὁ ὕνα τσληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
τῷ Κυρίε διὰ τῷ προφῆτϑ, “λέγον- 
Ἴος᾽ Ἐξ Αἰγύπα ἱκώλεσα τὸν ἰόν 

ΜῈ 6 Τότε Ἡρώδης ἰδὼν ὅτι ἔνε" 
«αἰχθε ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη 
Αίαν" καὶ ἀπορείλας ἀνεῖλε τοᾶν- 
Ἴας τὸς παῖδας, τὸς ἐν Βηθλεὶμ, 
παὶ ἐν αἄσι τοῖς δρίοις αὐτῆς, ἀπὸ 
διῶῶς καὶ κα]ωϊέρω, καϊ]ὰ τὸν χρό- 
γον ὃν ἠκρίξωσε παρὰ τῶν μάγων. 
- Σ7 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὶν ὑπὸ 
Ἱερεμία τῷ προφήτω, λέγονϊος" - 

18 Φωνὴ ἐν ᾿Ῥαμᾷ ἠκάσθη, 
Θρῶτος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς 
«σολὺς, Ῥαχὸλ κλαίεσα τὰ τέκνα 
αὐτῆς" κἀὶ ἀκ ἤθελε σαρακλυθῆ- 
γαι, ὅτι ἐκ εἰσί. 

10 Τελευϊησανῖος δὲ τῷ Ἡρώδου, 
δὰ ἄγίελος Κυρίη κατ᾽ ὄτχρ Φαί- 
νἔαι τῷ ̓ Ιωσὴφ ἐν ΑἰγύπΊω, 

20 λέγων" ᾿Ἐγερθεὶς σπαράλαθε 
τὸ «σοιδίον κὶ τὴν μητέρα αὐτῶ, κὶ 
«σορεΐεν εἰς γῆς Ἰσραήλ: τεθνήκασι 

᾿ γὰρ οἱ δητῶδες τὸν ψυχὴν τῷ 
«σαιϑίω. 

- 

.2:1 ὋὉ δὲ ἐγερθεὶς τταρέλαδε τὸ 

22 ᾿Ακέσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος 
“ 

“"αὐδίον κὶ τὴν μηϊέρα αὐτῶ, τ " 
᾿ἄλθεν εἷς γῆν ᾿Ισραΐλ-. 

βασιλεύει ἱπὶ τῆς ἸΙοϑαίως ἀδἔ[ρ' 
Ἡρώδι τῷ «σα]ρὸς αὐτῶ, ἐφοδήθη 
ἐκεῖ Ζπελθεῖν. χρημαιισθεὶ ς δὲ κατ 
ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς 
Γαλιλαίας. ᾿ 

21 Καὶ ἰλθὼν «καἸώκησεν εἷς ̓ 
«όλιν λεγομένην Ναζαρέτ᾽ ὅπως 
“ληρωθὴ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν πσροφη- 
τῶν, ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεϊχι. 

- Κιφ. γ΄. 3. 
ΙΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
σαραγϑέϊαι ᾿Ιωάννης ὃ βαπ- 

ἰΓῆς, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμω τῆς 
Ἰοδαίας, 

2 καὶ λέγων" Μῆανοιϊτε" ἤγ- 

[κε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν ὁρανῶν...Ὁ 
(3 Οὗτος γάρ ἐξιν ὃ ῥεθεὶς ὑπὸ 

Ἡσαΐαν τῷ «οροφέτα, λέγονϊος" 
Φωνὴ βοῶνϊος ἐν τῇ ἐρήμψ' Ετοι- 
μάσαϊε τὴν ὁδὸν Κυρίω, εὐθείας 
4“ποιεἶτε τὰς τρίδυς αὐτῶ..- Ε 

4 Αὐτὸς δὲ, ὃ Ἰνάννης, εἶχε 
φὸ ὥδυμα αὑτῷ ὑπὸ τριχῶν κατ 
μήλθ, καὶ ζώγην δερμαϊίνην “περὶ 
τὴν ὀσφῦν αὑτῶ" ἢ δὲ τροφὴ αὐτῶ 
ὧν ἀκρίδες κὶ μέλε' ἄγριον.ν 

᾿ς Τότε ἱξεπορεύξιο «ρὸς αὐτὸν 
Ἱεροσόλυμα, κὶ υᾶσα ἡ ᾿Ιοδαία, 
κὶ α«ἄσα ἢ πιρίχωρος τῷ Ἰορδάνως 

6 καὶ ἰδαηηἼᾷφονῖο ἔν τῷ ἸἸσρο. 
δάνη ὑπ᾽ αὐτῶ, ἰξομολογώμενοι 
τὰς ἁμαωρῖίαις αὕὗὑτὼῶνγ. ᾿ 

ἡ Ἰδὼν δὲ “ολλὸς τῶν Φαρι» 
σαίων κὶὶ Σαϑδικαίων ἐρχομένος ἐπὶ 
τὸ βάπ,ισμα αὑτῷ, εἶπεν αὐτοῖςο 
Γεννήμαϊς ἐχιδνῶν, τίς ὑπεδείξεν 
ὑμῖν φυγεῖν ἀπόπχὸς μελλώσης ὄρ 

γῆς; - 
8 Ιποιήσαῖε ὅν καρκὸς ἄξίος 

τῆς μεϊανοίας.- 

9 Καὶ μὴ ϑόξηϊι λέγειν ἐν ἕαυ- 
τοῖς" Ἰταϊέρω ἔχομεν τὸν ᾿Αδραάμ" 
λόχω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναῖαι ὃ Θιὸς 
ἐκ τῶν λίθων τώτων ἐγεῖραι! τέκνον 
ἂ 2 τ 
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4 ΕΥΑΤΓΕΑΙΟΝ ΟΡ. ἴ, ἵν. 
τὰ ̓ Αδραάμ.- 

1ο Ἤδη δὲ κὶ ἡ ἀξίνη πρὸς ΤῊ 

ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται" “σἂν ἂν 

δένδρον μὴ τσιῶν καρπὸν καλὸν, 
ἐκκόπ]ῆαι, κὶ εἷς τοῦρ β λλέῖα:. 

3. Α Α ε« οὦ ε 
11 Εγὼ μὲν βακηζωλὶ μᾶς Ξ᾽ 

ὕδαῖι εἰς μῆάναιαν, ὃ δὲ ὀπήχω μα΄ 
ἐρχόμενος, ἰσχυρότερός μὼ ἄγλα, ἃ 
κι εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑπρδημαῖα 

’ἤ 9." ε “ Δ 3 

βατάσαι. αὐτὸς ὑμᾶς βακῆσει ἐν 
Πνεόμαϊ, ἁγίω καὶ ωνρίο 

12 Οὗ τὸ τὐύοκ ἐν τῇ: χΑΙρὶ 
αὐτῶ, καὶ διακαθαριῖ τὴν ἄλωνα 
αὑτῷ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὑτῷ 
εἰς τὴν ἀποθήχην, τὸ δὲ ἄχρρον 
καϊακαύσειν πυρὶ ἀσθέξω. 

13 Τότε σαραγίνεῆαι ὁ ᾿ἸἸησῦς 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἱπὶ τὸν Ἶορ- 
δάνην πρὸς τὸν Ἰωώνην»γ» τῷ βαι- 

«ασισθῆναι ὑπ᾽ αὐτῶ. 
14 Ὃ δὲ Ἰνώνης διοκώλυεν 

αὐτὸν, λέγων" Ἐγὼ χρείαν ἴχω 
ὑπὸ σᾶ βααῖισθβναι, καὶ σὺ ἔρχῃ 
“ρός με; . 

τς ᾿Α“οχριθεὶς δὲ ὁ Ἰησθς εἶσο 
«σρὸς αὐτόν" ἴΑφες Ἀ6ἶ»" ὅτω γὰρ 
φρίπον ἐγὶν ἡμῖν Φληρῶσαι σᾶ- 
σαν δικαιοσύμην. τότε ἀφίησι» οὖ" 
γόν». . 

τό Καὶ βακππισθεὶς ὃ Ἰησῶς, 

ἀνίθη εὐθὸς ἀπὸ τῷ ὕδαϊος’ καὶ ἰδὼ, 
ἀνεώχβησαν αὐτῷ οἱ ϑρανοὶν τὸ 
εἶδε τὸ Πνεῦμα τῷ Θεῦ καϊαδαῖνον 
ὡσεὶ σιρισιρὰν, ἡ ἐρχόμενον ἐπ᾿ 
αὐτόν, 

γῶν, λέγυσα Οὗφός ἐξιν ὃ ὑιός μὰ 
ὁ ἀγαπηϊὸς, ἐν δι εὐδόκησα. 

Κεφ. δ΄. 4. 

1: ὃ Ἰησῶς ἀνῆχθη εἰς 
τὴν ἔρημον ὑπὸ τῷ Πνεύμα- 

γος, πειρασθῆναι ὑπὸ τῷ ΜΔ Ούλε. 

4 Καὶ νηγεύσας ἡμίρας τεσ 

σαράκχονᾳι κὶ γνὐκίας τιςσωράκονϊα, 

17 Καὶ ἰδὸ φωνὴ ἐκ τῶν ὁρα-. 

ὕχερον ἐπείνωσει 
3 Καὶ τοροσελθὼν αὐτῷ ὃ περὶ 

ράξων, εἶπεν" ἘΠ ψὸς εἶ τῷ Θεῦ, 
εἰπὲ ἴτα οἱ λίθοι ὅξοι ἄρ], ψένωνϊαε. 
. 4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπε" Τέ- 

[ραπαν" Οὐκ ἐπ’ ἀρῖῳ μόνω ζόσδιε 
ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ «σαντὶ ῥήμαϊε 
ἰκπόρευομέγῳ διὰ τόμοϊος Θεῶ. 

ς Τότε σαραλαμξάνει αὐτὸν ὃ 
διάρξολος εἰς τὴν ἁγίαν σόέλιν, καὶ 
ἔγησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ αἸερύγιον τῶΖ 
ἱερῦ;. 

6 Καὶ λέγει αὐτῷ" Εἰ ψὸς εἷ 

τῷ Θιδ, βάλε σεαυτὸν κάτω γέ- 
[ραπῆαι γάρ' Ὅτι τοῖς ἀξγέλοες 
αὐτῷ ἐ]ιλεῖται «σοὶ σῦ, καὶ ἐπὲ 

χροιρῶν ἀρᾶσί σε, μώποϊε πεξρσκά- 
- ψης «ρὸς λίθον τὸν «χόδα σῳ- 

. γ Ἔφη αὐτῷ ὃ ̓ ἴησῶφ" Πάλιν 
γίγραπίαι" Οὖκχ ἑκαποιράσειφ Κύφιαν 
τὸν Θεόν σῷ. ᾿ 

8 Ἰιάλιν “Ιἀαραλωμθάφοι αὐτὸν 
ὃ διάδολος εἰς ὅρος ὁψηλὸν λίαιν» ᾧ 
ϑείκνυσιν αὐτῷ “΄άσας τὰς βωσι- 

λείας τῷ κόσμῳ τὴν δόξαν οἰὐτῶνς 
9 Καὶ λέγοι αὐτῷ" ταῦτας 

«σἀνα. σοι δώσω, ἰὰν “σεσὼν ὡροσ᾿- 
κυνήσης μωῶ.ο. : ; 

1ὸ Τότε λέγει αὐτῷ ὁ σῶς" 
Ὕπαϊε, Σαϊανᾶ" γιίραπῖαι γάρ" 
Κύριαν τὸν Θεόν σὰ φροσευνάσεις, 
" αὐτῷ μόνν λαϊρεύσεις. 

11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διοῖ- 
ὅρλος" "Ὁ δὰ, ἄγἤλοι φξοσελθο;, 
φὉ διηκόνουν αὐτῷ. ᾿ 

12 ᾿Ακέσας δὲ ὃ σῦς ὅτρ 
᾿Ιωάγνης ““αρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἷς 

τὴν Γαλιλαίαν: 
11 Καὶ καϊαλιπὼν τὸν Νὰ ζαι-- 

εἶτ, ἰλθὼν καϊῳκησεν͵ εἰς Καντερ-- 
“φαὺμ τὴν σωραθαλασσίαν, ἔν δρί- 
οἷς Ζαδελὼν καὶ Νεφθαλείμ. 

14 Ἵνα ληροθὴ τὸ ῥηδὲν διὰ 
Ἡσαΐ; τῷ προφήτὸ λείωος" 

ἐὰ ΓπῚ 
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ιξς Τῇ Ζαδολὼν καὶ γῇ Νιφ- 
βαλεὶμ, ὁδὸν ϑαλάσσης, έραν τῷ 
ορρδάνε, Ταλιλαία τῶν ἐθνῶν. 

τό Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐ ἐν σκό- 
τε, εἶδε φὼς μέγα, Ὁ τοῖς καθη- 

μένοις ἐν χώρα καὶ σκχια ς ϑαγάτθ, 

φως ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 

17 ᾿Απὸ τότε ἤρξαῖο ὃ ὁ Ἰησῶς 
πτεύσσειν, Ὁ λέγειν' Μέῆανοεῖτε" 

ἤγ[ιπε γὰρ ἢ βασιλεία τῶν θραγῶν. 
18’ Περιπὰϊῶν δὲ ὁ Ἰησῶς σα 

τὴν ϑάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδες 

δύο ἀδιλφὲς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον 

Πέτρονᾳ, κὶ ̓ Αλδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτᾶ, βαάλλοῖας ἀμφίδληγρον εἰς 
σὺν ϑώλασσαν" (ἦσαν γᾷ ἁλιεῖς.) 

[{] Καὶ λέγει" αὐτοῖς" - Δεῦτε 

δπίσω μϑ, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς 
ἀνθρώπων. - 

20 Οἱ δὲ εὐθέως ἀφένες τὰ 
ϑικίσα, ἠκολόθησαν αὐτῷ. 

21 Καὶ «πὩροδὰς᾿ ἐκεῖθεν εἶδιν 
ἄλλας δύο ἀλλφὸρν Ἰῴκωθον τὸν 

«3 Ζεβιδαίυ, ΟΝ Ἰνάννην τὸν ἀδὲλ- 

φὸν αὐτᾶ, ἐν. τῷ ὥλοίῳ μέϊὰ Ζεβε- 
δαίω τὰ “καϊρὸς αὐτῶν, καϊα ρίίζον- 
τᾶς πὰ δίκινα αὐτῶν" .) ἐκάλεσεν 
αὐτώς. 

22 Οἱ δὲ εὐθέως ἀφίπες τὸ 
«σλοῖον καὶ τὸν πολέρᾳ αὑτῶν, 
ἤκολόθησαν αὐτῷ. .- 

Ζ 3 Καὶ “σεριῦεν ὅλην τὴν Γα- 
λιλαίαν ὃ Ἰησῶς διδάσκων ἢ ἐν ταῖς 
σωνα[οωῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων 
Ζὸ εὐαϊ[γέλιον ̓ τῆς βασιλείας, καὶ 
ϑεραισεεύων τοᾶσαν νόσον, καὶ τᾶ- 
σαϑ μαλακίων ἂν τῷ λα" 

24 (καὶ ἀπῆλθεν ἢ ἀκοὴ αὐτῶ, 
εἰς ὅλην τὴν Συρίαν). καὶ προσηνεῖς 
κῶν αὐτῷ τάϊϊας τὸς κακὼς ἔχον- 
τας» «ποικίλαις “ὅσοις. κὶ βασάνοις 

συνεχομένος, κὶ δαιμονιζομένες, "9 
σεληνια ζομένας, καὶ «παραλυικείς" 
καὶ ἐθεράπευσεν αὖτός." 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. . 3 
2ς Καὶ Ἰκολόθησαν αὐτὼ ὄχ- 

λοι Φολλοὶ ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας͵ 

"Ὁ Δικαπόλεως ΟΝ Ἱμροσολύμων ᾧ 

᾿Ιυδαίας »" πέραν τῷ ᾿Ιορδάνω. 

Κιῷφ. { ί. ς. 

ΔΩ͂Ν δὲ τὸς ὄχλϑς, ἀνίζη εἰς 

τὸ ὅρος" τ καθίσανϊος αὐτῶ, 
ἤλθον αὐτῷ οἱ μαθηϊαὶ αὐτῶ- 

2 Καὶ ἀνοίξας τὸ τύμα αὐτᾷ, 
ἐδίδασκεν αὐτὼ;, λέγων" 

2 Μακάριοι οἱ πῇωχοὶ τῷ 
ανεύμαῖ, ὅτι αὐτῶν ἔξιν ἢ βασι- 
λείῳ τῶν ϑρανῶν. 

4 “Μακάριοι οἱ “σενθῶγιες, ὅ οτι 

αὐτοὶ παροκληθήσοναι. 
ξ Μακάριοι οἱ «σραεῖς, ὅτι 

αὐτοὶ κληρονομήσεσι τὴν γῆν 
"6 Μακάριοι οἱ τεινῶῆες καὶ 

διψώηες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐ- 
τοὶ χοξ,ασθήσυῆαι. ἐκμτν τινε 

7. Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι 

αὐτοὶ ἐλεηθήσον)αι- 
8 Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρ- 

δίῳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄ ψοηῖαν. 
9 “Μακάριον οἱ εἰρηνοποιοὶ, ὅτε 

αὐτοὶ ὑιοὶ Θεξ κληθησονῖαι. “, 
1Ιο Μακάριοι οἱ διδιωϊμένοι ἵ ἕνεσ. 

- Νᾶν δικαιοσύνης; ὅτι αὐτῶν ἔξ» ὃ 

βασιλεία τῶν ὀρανῶν. 
11 Μακάριοί ἔγε ὅταν ὄδνειδί- 

σωσιν ὑμᾶς ΟΣ διώξωσι, ΚᾺ εἴπωσι 
“ἂν πονηρὸν βῆμα καθ᾽ ὑμῶν ψευ- 
δόμενοι, ἕνεκεν ἐμᾷ. 

12 Χαίρεε "ὁ ἀγαλλιᾶαβε, ὅ ὅτι 
ὃ μισθὸς ὑ ὑμῶν «ολὺς ἂν τοῖς ϑραν 
γοῖς" ὅτω γὰρ ἐδίωξαν Τὼς προφή- 
τας τὰς «ῳρὸ ὑμῶν. 

132 Ὑμεῖς ἐςε τὸ ἅλας τῆς Ὑὴ ς᾽ 

ἰὰν δὲ τὸ ἅλας μωροινθῇ, » τίνε 
ἁλισθήσεται ; ; εἰς ἀδὲν ἰσχύν ἔτι 

εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω, καὶ καϊαπο- 
τεΐσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

14. Ὑμεῖς ἐςε τὸ φῶς τῷ χόσμεν 

ἃ δύναϊαι πόλις κρυθῆναι ἢ ἐπάνω, 

Α 3 “ἄρ 



Κ ἼΣ Οὐδὲ καίϑσι λύχνον, καὶ 
τιδέσιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, 

᾿ ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ̓ λυχνίαν, »ὶ λάμπει 
αᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκία. 

16 Οὕτω λαμψάτν τὸ φῶς 
ὃμῶν ἔβαροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
δέως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔείαν 
ἡ δοξάσωσι τὸν σαϊέρω ὑμῶν τὸν, 
᾿ τοῖς ἐρανοῖς. 

17 Μὸὴ νομίσηϊε ὅ' ὅτι ὄλθον κα". 

ταλῦσωαι τὸν νόμον, ἣ τὰς «ροφή- 
τας ἐκ ἦλθον καϊαλῦσαι; ἀλλὰ 

«φληρῶσα!- 

18 ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ως 
ἂν «σαρέλθῃ ὃ ὃ δρανὸς κ ἥ γ ἢ ἰῶτα 
ἢν». ἣ μία χυραία ὦ μὴ παρέλθῃ 
ἀπὺ τῷ νόμϑ, ἕως ἂν πτιάγ]α γένη- 
φαι- 

10 Ὃς ἐὰν ὃν λύση μίαν τῶν 
ξι)ολῶν τότων; σῶν ἰλαχίτων, καὶ 
διδάξη ὅτω τὼς ἀνθρώπως, ἐλά- 
χιτθ' κληθήσεαι ἰν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν θρωνῶν" ὃς δ᾽ ἂν απιήση καὶ 
δλδάξη, ὅτ. μέγας κληθήσιαι ἐν 

᾿ φΞἢ βασιλείᾳ τῶν ϑρανῶν- 

20 Δέγυ γὰς ᾧμῖν, ὅτι ἰὰν 

“μὴ αἰρισσεύσῃ ἢ δικαιοσύνη ὑμῶν 
«ολεῖον τῶν Γρωμμαπέων καὶ Φαρι- 
σαΐων, ἃ μὴ εἰσέλθῆε εἰς τὴν βα- 
σιλείαν τῶν ἐρανῶν, 

2. Ἡκώσαϊε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς 
ἀρχαίοις" Οὐ Φονἐύσεις" ὃς δ᾽ ἂν 
Φονεύση, ἔνοχθ. ἢ ὅσαι τῇ κρίσει 
: 221 Ἐγὼ δὲ λέγον ὑμῖν, ὅτι τᾶς 

ὁ ὀε[ιζόμενθ» τῷ ἀδιλφῷ αὑτῷ 
εἰκῃ, ὕνοχΘ. ἔ ἐγα! τῇ κείσει" ἃς ὁἢ 

ἂν εἶπ τῷ  ἀδιλφῷ αὑτῷ ,«Ῥακὰ, 
ἔνοχϑ. ἔξαι τῷ συνεδρίῳ ὃ ος δ᾽ ἃ ἂν 

εἴπη Μαεὶ, ἦχο. ἴγαι εἰς τὴν 
γέενναν τῷ πονρὸς. 

23 Ἐὰν ὧν ποροσφέρης τὸ δῶρόν ̓  
,σὰ ἱπὶ τὸ ϑυσιαιτήριον, κᾷκεῖ 
ρρησδῆς ὅτι ὁ ἀδιλῷός σὺ ἔχει τὸ 

ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡ, τ. 

κατὰ σῷ, , 

24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῦρόν σὸ ἴμ- 
προσθεν τῷ ϑυσιατηρῖα, καὶ ὕπα- 
στ, «ρῦτον διαλλάγηθι τῷ ἀδιλξῷ 
σϑ, καὶ τότε ἐλθὼν τρέσφερι τὸ. 
δῶρόν σϑ. 

Ζς Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀδιδίκῳ σϑ 
ταχὺ, ἕως δὅτω εἰ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ 
αὐτῶ!" μήποτέ σε παραδῷ ὃ ὃ ἀντί- 
δικῶ. τῷ κριτῇ καὶ ὃ κριτῆς σε 
“παραδῷ τῷ ὑπιβένῃ, καὶ εἰς φυ- 

λακὴν βληθήσῃ. 
26 ᾿Αμὴν λέγω σοι, ἃ μὴ ἰξίλ- 

θης ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδὼς τὸν 
ἴσχαῖον κοδράνϊην. 

27 Ἦκόσαϊο ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς 
ἀρχαίοις" οὐ μοιχεύσεις. 

28 ᾿Εγὼ δὲ λέγον ὑμῖν, ὅτι σᾶς 
ὃ βλίπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἔπιεθυ- 
μῆσαι αὐτῆς; ἤδη ἐμοίχευσεν αὖ- 
τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῷ. 

29. 

τὸν, κὶ βάλε ἀπὸ σϑ, συμφέξιν 
γᾶ; σοι ἴα ἀπέλνῖαι ὃ ἕν τῶν μελῶν 

σϑ, καὶ μὴ ὅλον. τὸ σῶμά σευ 

βληθὴ εἷς γέενναν. 
10 Καὶ εἰ ἢ διξιά σϑ Χεὶρ 

σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν, "ἢ 
βάλε ἁ ἀπὸ σῶ' συμφέρει γάρ σο;»; 
ἵνα ἀπόληϊαι ἕ Εν τῶν μελῶν σὈ, ὃ 

μὴ ὅλον τὸ σῶμά σὰ βληθὴ “εἰς 
γέινναν. 

31 Ἐῤῥηθη δὲ ὅτι ὃς ἂν ἀπο- 
λύσῃ τὴν γυναῖκα αὑτῶ, δότω 
αὐτῇ ἀποςάσιον- “ 

32 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ̓ ὅτι ὃς 
ἂν ἀπολύση τὸν γυναῖκα αὐτῆ. 
τυαρεκ]ὸς λόγι πορνείας, “ορεῖ οι « 
τὴν μοιχᾶσθαι" καὶ ὃς ἐὰν ἀπολισ 
λυμένην γαριήση μοιχᾶται. 

.33 Τάλιν ἡκόσα]: ὅτι ἐῤῥέθη 
γοῖς ἀρχαίοις" Οὐκ ἱπιορκήσεις 
ἀπόδώσεις δὲ τῷ Ἰυρίῳω τὸς ὄρκες 
σῷ, λ4 ᾿Εγὼ 

. 
- 

Εἰ δὲ ὃ ὀφθαλμός συ, ὃ 
διξιὸςν σκανδαλίζει σε, ἔξιλι αὐὖ- 

᾿ 

Ὁ. ΟΝ 

᾿ 



ἘΝ Φᾳ0ῃΦ.. ιν“ σα. ῃᾳ{ᾳ{Φῃ{ῃ{{ῃ{Ε ΠΝ ΠΡ 

ΟΡ}. Υ- Υἱ. 

34 Ἐγὼ, δὶ λέγω ὑμῖν, μὴ ὁμό- 
σαι ὅλως μήτε ἐε τῷ θρανῷ, ὅτι 

ϑρόνθ. ἐγὸ τὸ Θεϑ». , 
ἃς μήτι ἐγ τῇ γῆ» ὅτι ὑποκός- 

διόν ἐξι τῶν «οδῦν αὐτῶ" μήτι εἷς 

Ἱεροσόλυμα, ὅτι «ποόλις ἰςὶ τῷ με- 
τγοῖιλθ βασιλίωφ' ΄ 

36 μήτι ἐν τῇ κεφαλὴ σϑ ὁμό- 
σης, ὅτι ὦ δύνασαι μίαν τρίχα 
λευχὴν ἣ μέλαιναν τσοιῆσαι. 

ἱ 37 Ἔγω δὲ ὁ λόγθ. ὑμῶν ναὶ, 
ναί" ὃ, ὅ. τὸ δὲ περισσὸν “τότων 
ἐκ σῷ ὧὸ ὅ ἐρὶν- 

48 Ἠκδσαῖε ὅτι ἐῤῥ ῥέθη" ῸὉφΦ- 

θαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμῶν, καὶ ὀδόν]α 
ἀντὶ ὀϑόγθ.. 

39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν» μη ἂν- 

τισῆναι τῷ {σον ᾧ, ἀλλ᾽ ὅσις σε 

ῥατίσει ἐπὶ τὸν δξιών σὰ ̓σιωγό- 
»Ω, σρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἀλλην᾽ 

40 καὶ τῷ ν ϑέλοῆι σοι κριθῆναι, 
ΟΣ τὸν χιτῶνά σὰ λαθεῖν, ἄφες. 
αὑτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον" 
41 Καὶ ὅςις σε ἀγ[αρεύσει μί- 

Ἅ.ο» ἕν, ὕπαίε μὲτ᾽ αὐτῶ δύο. 
42 Τῷ αἰτϑή! σε δίδο" ν΄ τὸν 

ϑέλονία ἀπὸ σῶ δανείσασθαι μὴ 
ἀποτραφης. 

43 Ἤκέσαῖε ὅτι ἐῤῥέθη" ᾿Αγα- 
πύσεις͵ τὸν τολησίον' σϑ' καὶ; μὲν 

ὥόσεις᾽. τὸν ἐχθρόν σδ. 
Α ,438 τὸν λέγω ὑμῖν ᾿Αγα- 

πᾶτε τὸς ἐχθρὸς ὑμῶν, εὐλο[εῖτε 
τὼς κοϊαρωμένες ὑμᾶς, καλῶς “σοι- 

εἶτα τὰς μισϑνϊος ὑ ὑμᾶς, καὶ τσροσο 

εύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἱππρεαζόων 
ὑμᾶς» καὶ διωκόνων ὑ ὑμᾶς! 

4 ς ὅπως γένησθε {οὶ τῷ  παϊρὸς 

ὑμῶν 18 ἂν Θρανοῖς», ὅτι τὸν ἥλιον ᾿ 

αὑτῇ ἀνατέλλει ἐπὶ σενηρὰς κἀὶ 

ἀγαθὸς, καὶ ἐδείχε: ἰπὶ δικαίες 
καὶ ἀδίκας, 

46 ᾿Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσηῖε τὼς 
ὀγαωπώηας ὑμᾶς) τω μεσθον 

3 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ. 7 
ἔχῆε: ἀχὶ κοὶ οὐ τελῶναν τὸ κ'- 
τὸ “οιῶσι δ 

47 Καὶ ἰὰν ἀσνάσησθε τὺρ 
ἀδελφὺς ὃ ὑμῶν μόνον, τί «τριϑσὸν 
φοιεῖτε ; ὀχὶὲ καὶ οἱ τελῶναι ὅτω 

“σοιῦσον 
48 ἽἜσισθε ὧν ὁμεῖς τέλειοι» 

ὥσπι ὃ τνατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 

ὀρφανοῖς τέλειός ἐγ. 
Κιῷ. ς΄. ὅ. ῳ 

ΡΟΣΈΧΕΤΕ τὴν ἐλεημοσέόνην 
ι ὑμῶν μὴ “Τονεῖν ἔμπροδθεν 

τῶν ἀνθρώπων «ρὸς. τὸ ὁ μαθῆναν 
αὐτοῖς" εἰ δὲ μόε, μιδϑὸν ἐκ ἔχεϊο 
«“αρὼ τῷ τὐδρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς 
ϑροινοῖζο 

1 Ὅτων ὅν «οιῆς ἐλεημοσύνην, 

μὴ σαλιίσῃς ἔμπροδϑέν συ, ὥσπερ 
οἱ ὑποκρίϊαῦ ποιῶσιν ἐν ταῖς σύγαμο 
[ω[αῖς καὶ ἂν ταῖς ῥύμαις, ὅπως 

δοξαδ)ώσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχασι τὸν 

᾿ μισθὸν αὑτῶν. 
.3 Σῶ δὶ “οιδήῆϑ. ἰλνημοσύνην; 

μὴ γνώτω κἡ ἀριστερά σϑ τί “σοιεῖ ἥ 
διξιά συ" : 

.4 ὅπως ἥ σε ἢ ἰλιημοσύγη ἐν 
τῷ κρυπῖϑ᾽ καὶ ὃ «αἱῆρ σα, ὁ 
βλέπων! ἐν τῷ ᾿ κρυπῆῳ, α αὐτὸς ἀπο- 
δώσει σοι ἦν τῷ φανερῷ. 

ξ Καὶ ὅταν ππροσεύχῃ, ὃκ ἴσῃ 

ὥσπερ οἱ ὑποκρῆα!; ὅτι φιλῶσιν ἐν 
ταῖ; συνα[ωἷαῖς τἡ ἐν ταῖς γωνίαις 
τῶν «λαἸειῶν ἑγῶτες προσεὐχεδ)αι»; 
ὅπως ἂν Φανῶσαι τοῖς ἀνθρώποις 

ἀμὴν, λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπίχεσι τὸν 

μισθὸν αὑτῶν. 
, 6 Σὺ δὲ ὃ ὅταν «(οσεύχη, εἴσελθε 
εἰς τὸ ταμιεῖον σὃ, καὶ κλείσως' 

Τὴν ϑύραν σε; πρόσευξαι. τῷ «τι (ρὲ 
σὉ τῷ ἂν τῷ κρυπῆφ᾽ καὶ ὁ τσαῖ»ρ 
σὰ ὃ βλίπων ἐν τῷ » κρυπῆῳ ἀποϑώ"» 
σφι σοι ἦν τῷ φανερῷ: 

͵ Προσευχόμενον δὲ μὰ βατῆο- 

λυγήσεϊε 

ΝΗ σαι “ὦ «σα 



δ: Ν 

 ΒΥΑΓΓ͵Γ 
Ἀογήσηϊε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί" δοκῶσι 
«ψὰρ ὅτι ἔν τῷ τοολυλογίᾳ αὑτῶν 
εἐσακυσθησοίῆαι.͵ 

8 Μὴ ὅν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς" 
οἷδὲ γὰρ ὃ ψαϊὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν 
ξχεῖε;, τρὸ τῷ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

Οὕτως ὧν σεοσεύχεδε ὑμεῖς. 
Πάτερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς δραγαῖς» 
(ἁγιασϑήτω τὸ ὕνομά σε" 
10 ᾿Ἐλθέτω ἢ βασιλεία σε" 

γενηθήτω τὸ θέλημά σϑ,' ὡς ἐν 
ὡρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ") 

ΟΙ1 Τὸν ἄρῖον ἡμῶν τὸν ἱτιώ- 
σιον δὸς ἡμῖν σήμερον" 
12 Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλή- 
μαῖα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν 
«οἷς ὀφειλέταις ἡμῶν. 

13 Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς 
“σειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
“τῷ “πσονηρῶ" ὅτι σῶ ἕξιν ἡ βασι- 

λεία, καὶ ἡ δύναμις) καὶ ἢ δόξα, 
εἷς τὸς αἰῶνας. ᾿Αμῆν.- 

14 Ἐὰν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἂν- 
θρώτοις τὰ τοωραπ)ωμαῖὰ αὐτῶν, 
ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὃ σατὴρ ὑμῶν ὃ 
ὥρανιΘ» ; 

τς ᾽Εὰν δὲ μὴ ἀφῦτε τοῖς ἀν- 

θρώποις τὰ παρατ]ώμαϊα αὐτῶν, 
ἐδὲ ὁ “χαΐηρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ σα-. 
εαπ]ώμαῖα ὑμῶν. . 

ι6 Ὅταν δὲ νηγεύννεν μὴ γί- 
νεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκραὶ, σκυθρω- 
“οἱ ἀφανίζασι γὰρ τὰ τρόσνπα 
αὐγῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώ- 

«“οις νητεύονϊες. ᾿Αμὸν λέγω ὑμῖν, 

ὅτι ἀπίχϑσι τὸν μισθὸν αὑτῶν. 
17 Σὺ δὲ νηςεύων ἄλειψαί σϑ 

τὴν κεφαλὴν, καὶ τὸ σροσωπόν σϑ 
νίψαι. 

18 Ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἅγ" 

ρώποις νηξιΐω, ἀλλὰ τῷ σαϊρὶ σϑ 

τῷ ἐν τῷ κρυπίω" καὶ ὁ σαῇὴρ σϑ 
ὁ βλέπων ἐν τῷ χρυπΊῳ, ἀποδώσει 

σοι ἰν τῷ Φανερῳ: 

ΕΛΙΟΝ ὥρῃ. γΥῖ. 

19 Μὴ ϑησαυρίξειε ὑμῖν. ϑη- 
σαυρὸς ἱπὶ τῆς γῆς, ὅπ σὴς καὶ 
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπ κλέπϊαι 

΄ Ν ᾿ , Ἰορύσσωυσι καὶ κλέκπεσι" | 
20 Θησάνυρίξζῆε δὲ ὑμῖν ϑησαυ- 

Α. “»ὝἭ φ εὃς ἐν ὡρανῷν» ὅπα ὅτε σὴς ὅτε 
βεῶσις ἀφανίξει, καὶ ὅπε κλέπ]αι 

7 διορύ )δὲ κλέπῇ δὲ οἰορυσσδσιν, δὲ κλεπίεσεν. 
ῳ » 3 « Α 21 Οπὰ γῶρ ἔσιν 0 ϑησαυρὸς 

ὑμῶν, ἐκεῖ ἔγαι καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 
ε οὡῳ » ᾽ ᾿ 22 Ο λύχνϑ: τῷ σώμαῖός ἔςιν 

ὁ ὀφθαλμός" ἐὰν ἂν ὁ ὀφθαλμός σὰ 
ἁπλῶς ἥ, ὅλον τὸ σῶμ σὺ φωῖει- 
γὲγ ἔξα!. 

.. 23. Ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σὰ το- 
νηρὸς ἦ, ὅλον τὸ σῶμα σὰ σκόϊεινὸν 
ἔγαν" εἰ ἂν τὸ φῶς τὸ ἐν σοι σχό-. 

τῷ. ἰςὶ, τὸ σκότ. πόσον ; 
24 Οὐδεὶς δύνα]α, ϑυσὶ κυρίοις 

- δυλεύθιν" ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, 

κὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἢ ἑνὸς ἀν- 
θέξεϊαι, κὶ τῷ ἑτέρα καϊαφρονῆσει" 
ὦ δύνασθε Θεῷ δολεύειν καὶ μαμ- 
μωνᾷ. 

Ζς Διὰ τῶτο λέγω ὑμῖν, Μὰ 
μεριμνᾶτε τῇ Ψυχὴ ὑμῶν, «τί φά- 
γηῖε καὶ τί αἰηϊε᾽ “ηδὲ τῷ σώμαϊε 
ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. ὀχὺ ἡ ψυχὴ 
αλεῖόν ἔστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ 
σῶμα τῷ ἐνδύμαῖθ. ; 

26 ᾿Εμθδλέψαϊε εἰς τὰ φξοινὰ,, 
τῷ δρανῶ, ὅτι ὃ σπτείρυσιν; δϑὲ ϑὲ- 

ρἶζυσιν, ἐδὲ συνάγϑσιν εἷς ἀποθή- 
κας᾿ καὶ ἡ Φατὺὴρ ὑμῶν ὁ ἐράνι» 
τρίφενι αὐτά" ὃχ ὑμεῖς μᾶλλον 
διαφέρεϊε αὐτῶν; 

2) Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύ- 
ναῖαι «ροσθεῖται ἐπὶ τὴν ἡλικίον 
αὑτῷ αὔχὺυν ἵνα. 

28 Καὶ περὶ ἐνδύμαῖθ. τί με-. 
ξιμνᾶτε; καϊχμάθη]ε τὰ κρίνα τξξ 
ἀγεῶ τοῶς αὐξάνοι" ᾧ κοπιᾷ, ἰδὲ 
γάθοι. Ι 

9 Δίγν δὲ ὑμῖν, ὅτι δὲ Σο- 
λ»ομὼν 



.Ὶ 

ΟΡ. νυἱ. νυ 

λομὼν ἐν αἄσῃ ΤῊ ᾿ δόξῃ αὑτῷ “ι- 

ριεδαλῆο ἁ ἂς ὃ» τότων. 

,30 Εἰ δὲ τὸν χόξιον τῷ ἀρῶν 
σήμερον δῆα, καὶ αὖριον εἰς κλί- 
ξ΄αγον βαλλόμενον, ὁ Θιὸς ὅτως 
ἀμφιέννυσιν, ὃ πολλῷ. μᾶλλον 

ὁμῶς, ὀλιγόπιστοι; 
4 Μὴ ὅν μεριμνῆσηἶε, λέγον- 

τες τί φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, 

ἢ τί τεριδωλώμεβα, ; 

(32 ΤΠιανῖα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 
ἐπιζηῖεῖ) ) οἷδε γὰρ ὃ «παῇνρ ὑ ὑμῶν, ὃ 

ὠράννΘ., ὅτι χοηξζῆε τώτων ἁπάν- 
-ων- 

43 Ζηϊεῖτε δὲ ΄ρῶτον χὴν βα- 

σιλείαν τῷ Θεῦῶ, καὶ τὴν δικαιο» 
αόνην αὐτῶ, καὶ ταῦτα “ἴα 
“σροξε »» ὑμῖν. 
.38 ως ὗν γαριμκῆσ ει εἷς τὴν 

«ὔριον' ΟῚ γὰρ αὔριον ἃ 

τὰ ἑαρτῆφ᾽ ἀρφρκυπὸν τῇ“ ἡρνόρα ὃ 
ἀρικίαι αὐτὰς. 

Ἰζεφ. ξ΄ 7. 
Ηὶ κρένεῖε, ἴα μὰ κριδῶγπο. 
8 Ἐν ὦ γὰρ κρίριαι χρίς 

γῆι, πφιβήσισθε" καὶ ὦν ὦ μέτεψ 
μϑῖφεῖτε, ἀνδιμεϊρηδήσῆαι κὁ ὑμῖν. 
“3. Τί ἂὲ βλέπεις τὸ κάρφο. τὸ 

ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ ἀδιλφὰ σα, τὴν 
δὲ ἐ». τῷ σῷ ἀφθαλμῷ δοκὸν ὦ κο- 
τανοεῖς ; ; 

4 Ἢ οὖς ἐρεῖς τῳ " ἀδιλφῷ σὴ" 

ἌΑΦες ἰχύαλο “τὸ κά ἀπὸ τῷ 

ὀφθαλμῶ σα". καὶ ἰδὸ ἡ δοκὸς ἐν 
τῷ ὀφθαλμῷ σο; . 

ς Ὑτοκμτὰ, ἔκθαλε τσρῶτον 
τὴν δοκὸν ἰκ τῷ ὀφθαλμξ! σϑ, καὶ 
τότε διαδλίψεις ἐμδαλεῖν τὸ κάρ- 
φΦΘ. ἰκ τῶ ἐφθαλμῷ τῷ ἀδιλφᾶ σω-. 

6 Μὰ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ, 
μηδὲ βάληϊε τὰς. 'μαρίαρίτας ὑ ὑμῶν 
ἔμιπροῦεν τῶν χοίρων" μήποῖι κῶ- 
ταπατήσωσιν αὐτὲς ἦν τοῖς σοσὶν 
“αὖ τῶν, καὶ τραφίῆες ῥήέξωσιν ὑμᾶς» 

ΚΑΤᾺΑΔ ΜΑΤ Θ. 

μεριμνήσει - 

9 
᾽ Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσέϊαι ὑμῖε; 

ζηϊεῖτε, καὶ εὑρήσεῖε" κρόεε, καὶ 
ἀνοιγήσεϊαι ὑ ὑμῖν. ᾿ 

8 ΤΙᾶς γᾶς ὃ αἰτῶν λαμβάνον 

καὶ ὁ ζωτῶν εὑρίσκει», καὶ τῷ κρό- 
ον; ἀνοιγησ αι, ! 

9 Ἢ τίς ἔσιν ἰξ ὑμῶν ἄνθρωι» 
«Θ-. ὃν ἐὰν αἰτήση ὁ ψὸς αὐτῶ 
ἄρξον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῳ; ; 

10 Καὶ ἐὰ» ᾿χβὺν αἰτήσῃ, μὴ 
ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ 

τι Εἰ ὃς ὑμεῖς, «σονηροὶ ὄν» 
οἴδα]ε δόμαϊα ἀγαθὰ δοδύναω τοῖς 
τέκνοις ὑμῶν «όσῳ μῶλλον ὁ σαν 

τὴρ ὑμῶν ὃ ἦν τοῖς δφανοῖξ δωσα 
ἀγαθὰ τοῖς οἰτῶσιν αὐτάν; ;" 

[2 Παάἶα ὧν ὅσα ἂν ϑέληῖε ἢ ἵνα 
«οιῶσιν ὑμῦ οἱ ἄνθενποι, τω καὶ 
ὑμεῖς “σονεῖτε αὐτοῖς. ὅτΦ. γάρ 

ὁγιν. ὃ γόμθΘ. καὶ οἱ προφῆται. : 

1.3 Εἰσίλθῆε διὰ τῆς σνῆς, «ὦ: 
- ἌὍηφ᾽ ὅγι “λαϊεῖα. ἡ αύλη», καὶ εὖ» 

ύχωρος ΓῚ ὁδὸς ῷ ἀπώγωσα εἰς τὴν Ι 
ἄπωλειαν" Ὁ πολλοί εἶσιν οἱ εἰαν 

ἀχόμενοι δ᾽ αὐτῆς, 
ις 4, ὅτι ξενὴ “ «ὕλη, γοοιδ τεῦ 
λιμμένγν; ᾿ ὁδὸς ἢ ἀπάγοσα ἐς τὰν 
ζωνν; καὶ ὀλίγοί εἶσι» οἱ εὑρίσκονῇες 
αὐτήν. 

Ις Τεοσέχ εἶ δὲ ἀπὸ τῶν ψευ- 
δυπροφητῶν, οὐτινες ἐρχοῦῖαι «εὸς 
ὑμᾶ;, ἰ, ὑνδύμασι προύάτων, ἴσων 
θεν δὲ εἶσι λύχοι ̓ ἄρπαζες. 

16 ᾿Απὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν 

ἐπιίνώσεσθε αὐτάς. μήτι συλλίγε- ᾿ 

σιν ἀπὸ ἀκανθῶν ςαφυλὴν, ἢ ἀπὸ 
τριδύλων σῦκα ς. 

17 Οὕτω τᾶν δίνδρον ἀγαθὸν 
καρπὸς καλὰς “σοιεῖ" τὸ δὲ σὰπρὰν 

δένδρον καρπὸς «σοπηρὼς ασοιεἢ. 
19 οὐ δύναϊαι δένδρον ἀγαθὸν 

καρπὼὺς «ονηρὼς “«οιεῖκ, ὠδὲ δένδρον 
σαπρὸν καρπὸς καλὼς «ποιεῖν. 

ο[μ9 Ὦ κα δένδρον μὰ ποιῶν μκαξν 



Φ 

1ο 

φᾳὸν καλὸν, ἐκκόπηαι,, καὶ εἰς αὖρ 
βάλλῆαι.} 

20 Αραΐε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὖ- 
«“-ὥν ἰπιίϊνωσεσθε αὐτές. 

21 Οὐ σᾶς ὃ λέγων μοι; Κύριε; 
Κύμη; εἰσιλεύσεϊαι. εἷς τὴν βασι- 
λείαν τῶν ἐρανῶγ" ἀλλ᾽ ὃ ποιῶν 

τὸ ϑίλημα τῷ «σαΐϊρός μυ τῷ ἐν 
δρανοῖς., 

22 ΤΙσλλοὶ ἰρασί, μοι ἐν ἐκείνη 
τῇ ἡμέρα" Κύριε, Κύριε, ἃ τὼ σῷ 
διόμαῖ, «ροεφηϊεύσαμεν, οὶ τῷ σῳ 
ὀνόμαῖι δαιμόνια ἐξεξάλομεν, καὶ 
τῷ σῷ ὀνόμαῖι δυνάμεις, “ολλὰς 
ἐποιίύσαμιν; Π 

23 ̓ Καὶ τότε ὁμολογήσω αὖ- 
5.01.) ὅτι ὀδέποιε ἴ ἐγνῶν ὑμᾶς" ἀπο- 

χϑροῖτε ἀπ᾽ ἐμᾶ οἱ. ἐρίαζόμενοι 1» 

ἀνομίαν. 
24. Πᾶς ὅν ὅγις ἀκόοι μὰ τὸς 

λόγυς τῶτας, καὶ “οιμῖ αὐτὸς», 

ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ; ὅγις 
φκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὑτῷ ἐπὶ τὴν 
«"ἕἔτραν" 

2ξ Καὶ καϊέξη ἡ ̓ βροχὴ, καὶ 
ὄλβον οἱ «ἐἹαμοὶ, "ὦ ἔπνευσαν οὗ 
ἄνεμοι; καὶ προσέπεσον τῇ οἰχίᾳ 
ἐκείνη, κοὰ ἀκ ἔπεσε" τεθεμελιῶτο 
γὰρ ἰπὶ τὴν πέτραν. 

26 Καὶ πᾶς ὃ ἀκόων μ8 τὸς 

λόγος τἄτος, καὶ μὴ ποιῶν αὐτὸς, 

ὁμοιωθήσεῆαι ἀνδρὶ μωρῷ ὃς '- ὥκο- 
δύμησε τὴν οἰκίαν αὑτῷ ἐπὶ τὴν 
ἄμμον. 

27 Καὶ καϊέδη ἡ " βεοχὴ, καὶ 
ἤλθον οἱ «ϊαμοὶ, καὶ ἔπνευσαν οἱ 
ἄνεμοι, κοὶ ὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ 
ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε" καὶ ἦν ἡ ο]ῶσις 
αὐτῆς μεγάλη. 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλε- 
σιν ὃ Ἰησῆς τὸς λόγες τότως, ἐξε- 

«λήσσονῖο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχὴ 
«ὑτῦ. 

“20 Ἦν γὰς διδάσκων αὐτὸς ὡς 

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΟΡ. νὶ:- Υἱῖξο 

ἐξωσίαν ἔχων, καὶ ὄχ ὡς οἱ Τραμ- 
μαϊιῖς. 

Κιφ. ἡ. 8. 

ΑΥ̓ΑΒΑΝΈΙ δὲ αὐτῷ ἀπὸ 
τῷ ὅρεις, ἠκολώθησαν αὐτῷ 

ὄχλοι “ολλοίς 

2 Καὶ ἰδὼ λεπρὸς ἐλθὼν τροσ'. 
κκύνει αὐτῷ, λέγων" Κύριε, ἐὰν 

ϑέλῃς, δύνασσί με καθαρίσαι. 

4. Καὶ ἐκείνας τὴν χεῖρα, 
ἤψαϊο αὐτῷ ὃ ᾿Ἰησῶς, λέγων" 
Θέλω, κοθαρί ηῖ:. Καὶ εὐθέως 

ἰκαθαρίσθη αὑτῦ ἡ λέπρα. 
.. 4 Καὶ λέγει αὐτὼ ὃ Ἰησῶς" 
Ὅρα μηδενὶ εἴπης" ἀλλὰ ὕπαϊε, 
σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ; καὶ σροσ-- 
ἐνεῖκε τὸ δῶρον ὃ ὃ «οσίταξι Μω- 
σῆς» εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ; 

ς Εἰσελθόνγ!ε δὲ τῷ Ἰησῶ εἰς 
Καπερναὸμ, τὐροσῆλθεν αὐτῷ ἑκα - 
τόνϊαρχΘ' «αρακαλῶν αὐτὸν, 
6 καὶ λέγων" Κύριε; ὃ “αῖς 
μα βίφληϊαι ἐν τῇ οἰκίᾳ, ταρα- 
λιυδικὸς, δεινῶς βασανι ὄμενθ.. 

Καὶ λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" 
Ἐγὼ ἐλθὼν ϑεραπιύσω αὐτόν- 

8 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὃ ἑκατόνιαρ- 
χΘ' ἔφη; Κύριε; ἄκ εἰμὶ ἱκανὸς 
ἧγα μϑ ὑπὸ τὴν τέγην εἰσέλθης" 
ἀλλὰ μόνον εἰπὶ λόγον, κτἡ ν ἰαθήσε- 

ται ὃ σαῖς μ8. 
9 Καὶ γὰρ ἰγὼ ἄνθρωπός εἶμι 

ὑπὸ ἐξωσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυϊὸν 
τρα]ιώτας. καὶ λέγω τότω; Πο- 

ρείθνῖῆ:, καὶ σορεύξϊαι" καὶ ἄλλῳ 

Ἔρχε, καὶ ἔρχεϊαι" καὶ τῷ δόλῳ 
μϑ' ἸΠποίησον τῶτο, καὶ τοοιεῖς 

1ΙῸ ᾿Ακόσας δὲ ὁ ᾿Ιησὰς ἐθαύ- 
Ἁ 1 “ “ 'μασε, καὶ εἶπε τοῖς ἀκολεθᾶσιν»" 

᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὺδ. 
τοσαύτην σίξιν εὗρον. . 

11 Δέγω δὲ ὑ ὑμῖν» ὅτι “ολλοὶ 
ἀπὸ ἀναϊολῶν καὶ δυσμὼν ἥξουσι, 
ἢ ἀνανλιθήσοβαι μέὰ ᾿Αθροὰρε 

μκοιὴ 



ΚΑΤΑ 
πὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼδ, ἐν τῇ βασι- 
λεία τῶν ἀφανῶν" 

12 Οἱ δὲ οὶ τῆς βασιλείας 
ἐκδληθήσοναι εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον" ἐκεῖ ἔγαι ὃ κλαυθμὸς κὶ 
ὃ βρυ[μὸς τῶν» ὀδόν]ων. 
...13 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησῶς τῷ κα 
τοπάρχυ" Ὕκαϊε, κὶ ὡς ἐπίξευσας 
γεγεθήτω σοι" Καὶ ἰάθη ὃ «παῖς 
«ὑτῷ ἐν τῇ ὥρα ἐκείνης ᾿ 

14 Καὶ ἐλθὼν ὃ Ἰησῶς εἷς τὴν 
"οἰκίαν Πέτρα, εἶδε τὴν συθερὰν 

ΟΡ. γἱ1}. 

«αὐτῷ βεθδλημένην καὶ π'υρέσσεσαν". 

1ξ Καὶ ἡψαῖο τῆς χειρὸς αὖ- 
τῆς» καὶ ἀφῆκιν αὐτὴν ὁ τουρεϊός" 

"ναὶ ἐγέρθη καὶ διεκόνει αὐτοῖς. 
ΑΙ: 6 ᾿οΨίας δὲ γενομένης προσῆ- 

φείκαν αὐτῷ δαιμονιζομένως “σολ- 
λές" κα ἰξέδαλε τὰ πινεύμαϊα λόγῳ, 
καὶ “άγϊας τὸς κακῶς ἔχογας ἐθε- 
φάπευσεν. 

17 Ὅπως τληρωθη τὸ ῥηθὲν 
᾿ς διὰ Ἡσαϊ τῷ σροφήταν λέγονϊος" ἡ 

Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε, 
σὺ τὰς νόσες ἰξάγασεν. ᾿ 

' 1:8 ἐὼν δὲ ὁ Ἰησῶς Φολλὸς 
ὄχλος τοερὶ αὑτὸν, ἐκέλευσεν ἀπελ- 
δεῖν εἷς τὸ “σέραν. 

109 Καὶ «προσελθὼν εἷς Τραμ- 
μαϊεὺς» εἴ πεν αὐτῷ" Διδάσκαλε, . 
ἀκολεθήσω σοι ὅπε ἰὰν ἀπέρχη- 

209 Καὶ λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" 
Αἱ ἀλώπεκις φωλιὸς ἔχεσι, Ὁ τὰ 
«“ἐἸεινὰ τῶ ὑρανῶ κα]ασκηνώσεις" 
ὃ δὲ ἱξὸς τῷ ἀνθρώπα ἐκ ἔχει αϑ 
τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 

21 ἝὝἭτερος δὲ τῶ) μαϑηϊῶν αὐτῷ 
εἶχεν αὐτῶ" Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι 
«αρῶτον ἀπελθεῖν, καὶ ϑάψαι τὸν 
«αέρα μει. 

22 ὋὍ δὲ Ἰησῶς εἶπεν αὐτῶ" 
Απολώθει μοι» καὶ ἄφες τὸς νεκρὸς 

 ϑρά ναι τὸς ἑαυύϊῶν νεκρὼς. 
Ι ᾿Ὶ 23 Καὶ ἰμραῦ, αὐτῷ εἰς τὸ 

Φ . 

ΜΑΤΘ. “ 

πλοῖον, ἠκολώθησαν αὐτῷ οἱ μα- 
θηϊαὶ αὐτῶ. 

24. Καὶ ἰδὺ, σεισμὸς μέγας 
ἐγένεῖο ἐν τῇ ϑαλάσση, ὥςτε τὸ 

1 

᾿αλοῖον καλύπ]σθαι ὑπὸ τῶν κυ» 

μάτων" αὐτὸς δὲ ἐκάθινδε. 
24ς Καὶ «ροσελθόν]ες οἱ μαθη- 

ταὶ αὐτῷ ἤγειραν αὐτὸν, λέγονϊες" 
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθαο 

26 Καὶ λέγει αὐτοῖς" Τί δει-. 
λοι ἐξε, ὀλυγόπεγοι ; Τότε ἐγερθεὶς 
ἐπδίμησε τοῖς ἀνέμοις, τὸ τῇ ϑα-» 
λάσσῃ" »ἡ ἐγένεϊο γαλήνη μεγώληο 

27 Οἱ ϑὲ ἄνθρωπο; ἐθαύμασαν, 
. λέγονϊες" Ττοϊαπός ἔφεν ὅτος, ὅτι κὶ 
οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ ϑάλασσα ὑπακῴ- 
ὃσιν αὐτῷ 3 

28 Καὶ ἐλθόῆι αὐτῷ εἰς τὸ 
«ραν εἰς τὴν χώραν τῶν ΓΤ ερ[ση- 
γῶν, ὑπήνησαν αὐτῷ δύο δαίμονι» 
ζόμενοι, ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμε- 
νοι, χαλεποὶ λίαν, ὥσε μὴ ἰσχύειν 
φυὰ “αρελθεῖν διὰ τῆς ὁδὲ ἐκείνης. 

20 Καὶ ἰδὸ, ἔκραξαν λίγονῖες" 

Τί ἡμῖν καὶ σοὶ, Ἰησῶ υἱὲ τῷ 
Θεῶ ; ἦλθες ὧδὲ τσρὸ καιρᾷ βασα- 
γίσαι ἡμᾶς ; - 

30 Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἀγέλη χοίρων «τολλῶν βοσκομένη. 

41 Οἱ δὲ δαίμονες πσαρεκάλεν 
αὐτὸν, λέγοις" ἘΠ ἐχξάλλοις 
ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἷς 
γὴν ἀγέλην τῶν χοίρων, - 

2 Καὶ εἶπιν αὐτοῖς" Ὑπά- 
γέ, Οἱ δὲ, ᾿ἐξελθόν)ες ἀπῆλθον 
εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων" κὶ ἰδὼν 
ὥρμησε σᾶσα ἢ ἀγέλη τῶν χοίρων 
καϊὰ κρημνᾶ εἰς τὴν ϑάλασσαν, κὶ 
ἀπέθαγον ἰν τοῖς ὕδασιν. 

43 Οἱ δὲ βόσκονις ἔφυζον" καὶ 
ἀπεέλθονες εἰς τὴν τσόλιν, ἀπήγ[εν- 
λαν σάνῖα, κὶ τὰ τῶν δαιμονιζο- 
μένωνε 

44 Καὶ ἰδὺ) πᾶσα. ἃ “πόλις 
ἐξῆλθον 
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ἐξῆλθον ε εἷς συνώδησεν τῷ Ἰησῶ" 
; καὶ ἰδόγϊες αὐτὸν, ̓ παριιάλεσαν 

-- 
ἅνως μεϊαδη ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶνι, 

Κιῷ. 5΄. 9 

ΑἹ ἐμὰς εἰς τὸ φτλοῖον, διε. 

πέρασε, ᾿ ἦλθεν εἰς τὴν 

ἰδίαν «όλιν, 
2 Καὶ ἰδὲ; «σίφερον αὐτῷ 

«"αρολύικὸν ἐπὶ κλίνης βιδλημέ- 
γον" καὶ ἰδὼν ὃ ̓Ιησῶς φὸὴν αίξιν 

. αὐφῶν, εἶστε τῷ ᾧ ᾿σσαραλυθικῷ" 96;- 
σει τέκνον, ἀφοωνῖαί σον αἱ ἅμαρ- 
φίαι σϑ. 

4 Καὶ ἰδ, πονὸς τῶν Γαμμα- 
“χίων εἶπον ἐν ἐπιυϊοῖς" Οὗτος βλωσ- 
Φημεῖ. : 
,.ἃ Καὶ ἰδὼν δ Ἰησὰς σὰς ἔνθος 

μῆσιι’ αὐτῶν, εἶπεν" Ἵνα «ἱ ὑμεῖς 
ἔνθυμ ἰρῦε «φονηρὼ ἐν ταῖς καρδίωις 
ὑμῶν ;. 

ς Τί γὰρ ἐρὶν εὐκοπώτερον, 
εἰπεῖν, ᾿Αφέων)αί σι αἱ. ἀμειφίωνν" 
ἧ εἰπεῖν, Ἔγιρων κι τπεριπεαύπενς. 

6 Ἵνα δὲ εἰδῦτε ὅτι ἰξυσίαν 
ἔχει ὁ ἱὸς τῷ ἀνθρώπ ἐπὶ τῆς γῆς 
ἀφνέναι ἁμαιβίίας" (τότε λέγει τῷ 
«“αραλεῖικῷ" ) Ἐγερθεὶς: εἶφόν σὼ 
γὴν κλίνηνγγ "ὦ ὕπαίε εἰς τὸν "οἶκόν 

συ. 
. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν 

9 Ὁ αὐτῇ. 
8 ἀδέδις δὲ οἱ ὄχλρι ἐθαύμως- 

σαν, ἡ ἐδόξασαν γὸν Θιὸν, τὸν 
δόν)α ἐξυσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώ- 
Δξοῖζι 

Καὶ «αράγων ὁ Ἰησᾶς ἱκεῖς 
θεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἰ ἰπὶ 
τὸ τελώνιον, Μαΐϊθαϊον λεγόμενον» 
Ὁ λίγει αὐτῷ" ᾿Ακολέθεν μοι" “Ὁ 

ἀναςὰς ἠκολώθησεν αὐτῶ" -. 
1ο Καὶ ἐγένεϊν αὐτῷ ἀνακοι- 

μένε ἔν τῆ οἰκέων “καὶ ἰδῶ, “σολλοὶ 
τελῶγαι κα ἁμαξιωλοὶ ἐλθόνες, ϑυν- 

«νέκεινϊο τῷ ἰησῷ καὶ "τοῖς μαθη- 

ἘΤΆΓΤΕΛΙΟΝ 

ταῖς αὐτῶ. 
11 Καὶ ἰδόδες οἱ Φαρισαῖοι, 

εἶστον τοῖς μαθη]αῖς εὐτϑ" Διαῖξ 
μεϊῖὰ τῶν τελωνῶν Ὁ  ἁμαῤβωλῶν 
ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑ ὑμῶν; :. 

12 Ὁ ὁδὲ Ἰησῶς ἀκάσας εἶχεν 

αὐτοῖς" Οὐ χρείαν ἔχϑσιν οἱ ἰσ- 
“ύοδες ἰα]ρῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοι. 
τῆς. - 

,..13 ΤΙορευθένῆες δὲ μάθε τέ 
Ἔλιον ϑίλω, «τ᾿ ὦ ϑυσίαν" ἃ. 

γὰς ἤλθον «αλέσαι δικαίες, ἀλλ᾽ 

ἁμαξίωλὸς εἰς μένοιαν, ες 

14 Τότε «ροσέρχονϊαι αὐτῷ οἱ 
μαϑηϊαὶ Ἰωάννα, ᾿λόγοες" Διαῖ 
ἡμεῖς. - οἱ Φαρισαῖοι τυγεύομει 

φολλὰ; οἱ δὲ μαθηϊαί σὰ ἃ νηκιεύ- 
ὥσι 3 
τς ἄρ οιὶ εἶπεν αὐτοῖς δ Ἰπσῶς- 

Μὴ δύκωνϊα:. οἱ ψοῖ. τῷ »υμφῶιοφ 
τιθεῖν, ἰφ᾽ ὅσον μετ αὐτῶν ἐξιν ὃ 

νώμφιος" Ῥαύσοδαν δὲ ὑμέραι ὃ ὅπαν 
ἀπαρθὴ ἀπ’ αὐτῶν ὃ νυμφίος, «ἡ 
τότε νηρούσασεν- 

τ6 Οὐδεὶς δὲ ἐπιδάλλοι ἐπί- 

ὅλημα ῥώκας ἀγνάφε ἰσὶ ᾿ἱμαλίῳ 

4, 

πολαιῳ" αὖραι γὰρ τὸ «λήρωμα . 
αὐτῷ ἀπὸ τῷ ἱμοζίει, Ὁ χεῖξον 

σχίσμα, γένέϊων. 
17 Οὐδὲ βάλλεσι» οἶνον "έον ἧς ̓ 

᾿ ἀσκὸς «αλαιίς" εἰ δὲ μήγε, ῥόγ- 
γυναι! οἱ ἀσκεὶ, κ᾿ ὁ οἶνος ἐκχεῖται» 
κ οἱ ἀσκοὶ ὶ ἀφπολβήϊα:" ἀλλὰ, βαλ- 
λυσιν οἶνον γέον εἰς ἀσκὰς καινὰς» 

Ὁ ἀμφότερα συδηρδνῖαι. 

18 Ταῦτα αὐτῷ λωλβῖος -αὐὖ- 
τοῖς, ἰδὲ: ὦ ἀρχων ἐχθὼν «“ροσεκύγει 

αὐτῷ; λέγων, Ὅτι ἢ ϑυγάτηρ μϑ 
ἄβιι ἐτελεύτησεν" ἀλλὰ ἐλθὼν, ἐ ἔπί- 

θες τὴν χεῖρά σὺ ἰπ᾽ αὐτὰν, σῷ 
ξησέῖϊαι. 
19 Καὶ ἐγερθεὶς ὁ ὁ Ἰησῶς ὄκο- 

λόθησεν αὐτῷ κὶ οἱ μαθηϊαὶ αὐτῦ, 
,. 89 (Καὶ ἐδὲ γυνὴ αἱμοῤῥοῶσα 

ὥδεκα 

, ΟΔΡ. χ. 
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δώδικα ἔτη τοροσελθῶσα ὄπισθεν, γίϑ, ἐλάληδεν ὃ κωφὸς, δ ἐβαύμα- 
Ῥψαῖο τῷ κρασπέδου τῷἢἪ ἱμαϊία σαν οἱ ὄχλοι, λέγονϊες" Οτι ἐδέ- 
αὐτῷ. “6]ε ἐφάνη ὅτως ἰντῷ Ἰ σεαῆλ᾽ 

21 Ἔλεϊε γὰρ ἐν ̓ ἰαυῖῇ: Ἐὰν- .34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἐλείο»" 

μόνον ἅψωμαι τῷ ἱμοῆία αὐτῶ, τὸ » ἄρχον, τῶν δαιμονίων μμδώλλεν, 
ἤσομιαιν. ᾿ τὰ ϑαιμόνια. 

22΄ Ὁ δὶ σῦς ἐπισεαφεὶς, ἢ Ἂς Καὶ τοιριῆγεν ὃ Ἰησᾶς τὰς 

ἰδὼν αὐτὴν, εἶπε" Θάρσει. δέκα πόλεις πσάσας »ὶ τὰξ κώμᾶς, δὲ- 
5 «ἰςις σ᾽ σέσωκέ σε" καὶ ἐσώθη δάσκων αὶ ἐν ταῖς συνα[υ[αῖς αὐτῶν, 
ἢ; γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.) καὶ κηρύσσων τὸ εὐχ[γέλιον τῆς 

2 23 Καὶ ἐλθὼν» ὁ Ἰησῶς εἰς τὴν βασιλείας, καὶ ϑιφαπεύων σαν 

οἰκίαν τῷ ἄρχοῆος, καὶ ἰδὼν τὸς νόσον καὶ σιῶσαν μοωλακίαν ἐν τῷ 

αὐλνῇὰς καὶ τὴν ὄχλον ϑρευδώμες λαω- 
γ0᾽, λέγει: αὐτοῖς" ἐν 0 ὶ ε΄χό ᾿Ιϑὼν δὲ τὸς ὕχλες, ἐσ. 

24. ᾿Ανα χωρεῖτε" ε γὰρ ἅπέ- πλα[χνίσθη σερὶ αὐτῶν, ὅτι ἧσαν 

θανε τὸ κοράσιον; ἀλλὰ καθεύδει, ἰχλελυμένο!, καὶ ἐῤῥιμιμένοι ὡσεὶ 
Καὶ καϊεγέλων αὐτᾶ. «ρόδαϊα μὴ ξ ἔχονϊα «σοιμένου. 

Ζς “Ὅτε δὶ ἰξειδλήθη ὁ 9. ὄχλος. 37 Τότε λέγει τοῖς μαθηϊαῖς 

εἰσελθὼν ἐκρώτησε τῆς χειρὸς αὐ- αὑτῶδ' Ὁ μὲν ϑερισμὸς πολὺς, οὗ 
“κ ἠγέρθη τὸ κοραίσιον. δὲ ἐργάταὶ ὀλίγοι. 

.," Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἡ φήμη αὕτη 38 Δεήθηϊν ἄγ «τῷ κυρία τᾷ 
εἷς ὅλην τὴν γὴν ἐκείγην. ἐρισμε, ὅπτὼς ἐκθάλῃ ἐ ἐργάτας εἷς 

27) Καὶ --αράγοήῖι ἐκεῖθεν τῷ “τὸν ϑερισμὸν αὐτδ, 
Ἶησδ, ἤκολδθησαν αὐτῷ δύο τυφ- ᾿ Κιφ. 1. 10. 
λοὶ ̓ κράζονϊες; ΩΣ λέγονῖες" ᾿Ελέησον Κ᾿ προσκαλεσάμενος τὰς δὼ- 
ἡμᾶς» 4ὲ Δαρίδι - εν δικα μαθεῆὰς αὑτῷ, ἔδωκεν 

. 28 Ἐλθόν]: δὲ εἷς τὴν οἰκίαν, αὐτοῖΣ ἐξοχίαν πνευμάτων ἀκα- 

«“ροσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοὶ, κὶ λές θούῥων, ὥσε ἐκδάλλειν αὐτὰ καὶ 
τ γει αὐτοῖς ὃ Ἰβ,σῶς" Πιρεύεε ὅτι ϑεραπεύειν πῶσαν νύσον κὶ τοῶσαν 
δύναμαι. τθτο ποιῆσαι; λέγυσιν μαλακίαν. 
αὐτῶ" Ναὶ Κύριε. "Ν - ᾿ 2 ΤἸὼν δὲ δώϑεκα ἀποςόλων τὼ 

29 Τότε ἡψαῖο τῶν ὀφθαλμῶν ὀνόμαϊα ἐξη ταῦτα" σρῶτος, Σίμων 
αὑτῶν, λέγων" Κα ὰ τὴν, προ ὃ λεγόμενος Πέτρος;͵ καὶ ᾿Ανδρέας ὃ 
ὑμῶν γενηθήτω ὃ ὑμῖγε ᾿ ἀδελφὸς αὑτϑ" 

40 Καὶ ἀνεώχθησαν αὐτῶν οἱ 3 Ἰάκωβος ὁ ὁ τῷ Ζεδεδαίε, καὶ 
ὀφθαλμοί" 5 ἐνεδρνμήσαῖο᾽ αὐτοῖς Ἰωάννης ὃ ἀΣ ἱλφὸς αὐτῷ" Φίλιτ- 

ὁ ᾿Σηυσῶς, λεγώῶν" Ὁρῶτε, μηδεὶς ποῦ, Βαρθολομαῖος" Θωμᾶς καὶ 

γινωσκέτω. Ματθαῖος ὃ τελώνης" ἸἸάκωζος ὁ. 

31 οἱ δὶ ἰξελθόνες διεφήμισαν. τᾶ ᾿Αλφαίω, καὶ Δεδξαῖος ὃ ὃ ἐσιο 

αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ ἢ ἐκείνῃ. . κληθεὶς Θαδδαῖος. 

32 Αὐτῶν ᾿ ξε ομένων, ἰδὸ, ΝἝ 4. Σίμων ὃ Ο Κανανίτης, "ἢ ̓Ιέδας 

«ροσήνείκαν αὐτῷ ἄνθξωπον κωφὸν ο Ἰσκαριώτης, ὃ 9 μ᾿ ὶ πἀραδὸς δὐτόγο 

διανμονιξόμενον" ᾿ ᾿ς τότος τὸ; δώϑδρκα ἀπέροιλιν 

Καὶ ἰκϑληθένϊος τῷ δαιμο- ὃ Ἰησξ αγ[είλας αὐτοῖς, λέ- 

53 Β᾽ ἌΡ ἕ ων" 
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γον" Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀφεέλθηε, κὶ 
εἰς σόλιν Σαμαρεϊῶν μὴ εἰσέλθηϊε. 

6 “Πορεύεσθε δὲ μᾶλλον «ρὸς 
Ά τὰς σρόξαϊα τὰ ἀπολωλότα οἶκε: 

Ἰσραήλ. “ 

7 Πορενόμενοι δὲ κηρύσσει, 
λέγονϊες, Ὅτι ἤγβκεν ἡ βασιλεία 
“ὧν θρανῶν. 

8 ᾿Ασθενδῆας ϑεραπεύδε, λε- 
“οὡὺς καθαρίζῆι, νεκρὼς ἐγείρεῖε, 
δαιμόνια ἐκδάλλεε" δωρειὰν ἐλά-΄ 
Οῆε, ϑωρεὰν δότε. 

Μὴ κτήσησθε χρυσὸν, μηδὲ 
είδρον, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζω- 
νας ὑμῶν. 

τ 10 Μὴ αὔραν εἰς ὁδὸν, μηδὲ 
δύο χῆνας, μηδὲ ὑποδύμαΐα, μηδὲ 
ῥάξϑον" ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τῆς 
τροφῆς αὐτῷ ἔςσιν. ᾿ 

1 Εἰ ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην 
εἰσέλθηϊεν ἐξήάσα]ε τίς ἐν αὐτῇ 
ἀξιός γι" κόκε μείναϊε ἕως ἂν 
ἐξεέλθηῆες 

12 Εἰσερχόμενοι δὲ εἷς τὴν οἱ. 
’ἤ 

᾿κίανγ ἀσπάσασθε αὐτήν. 
13 Καὶ ἐὰν μὲν ἢ ἢ οἰκία ἀξίᾳ, 

ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν" 
ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, ἢ εἰρήνη ὑμῶν 
«ρὸς ὑμᾶς ἰπιςραφήτο.. ι 

14 Καὶ ὃς αν μὴ δίξηϊαι ὑμᾶς, 
μηδὲ ἀκόση τὸς λόγες ὑμῶν, ἐξερ- 
“όμενοι τῆς οἰκίας ἢ τῆς αόλεως 
ἀκείνης, ἐκπινάξαε τὸν κονιορὶὸν τῶν 
«σοδὼν ὑμῶν... 

᾿ς χξς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῶν, ἀνεκτότε- 
ξὺν ἔξαι γῆ Σοδόμων κὶ Τομόῤῥων ἐν 
ἡμέρα κρίσεως» ᾿ τῇ όλει ἐκείνη. 

τό δὼ, ἐγὼ ἀποςέλλω ὑμᾶς 
ὡς τορόδαϊα ἐν μέσῳ λύκων' γίνεδνε 
ὅν Φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, κὶ ἀκέραιοι 
ὡς αἱ σείσας. 

1ἢ ΤΙροσεχεῖε δὲ ἀπὸ τῶν ἀν- 

6... 
᾿ 

ΕΛῖοΝ ἄὥριχ. 
αὑτῶν μαςυγώσεσεν ὑμᾶς. 

18 Καὶ ἐπὶ ἡγημόνας δὲ, καὶ 
βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμξ" εἷς 
μαβόριον αὐτοῖς, καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 

10 Ὅταν δὲ τυαραδιδῶσιν ὑμᾶς 
μὴ μεριμνήσηϊε αὖς ἢ τί Χαλήσηϊε" 
δοθησεῖαι γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
τί λαλήσει. 

20 Οὐ γὰρ ὑμεῖς γε οἱ λαλᾶῶν- 
τες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τῷ ααἱρὸς 
ὑμῶν τὸ λαλν ἐν ὑμῖν. 

21 ΤΙαραϑώσει δὲ ἀδιλφὸς ἀ- 
δελφὸν εἰς ϑαναῖον κὶ «“αὴρ τέκνον" 
"ἢ ἑπαναγήσονϊαι τέκνα ἐπὶ γονεῖς 
κ ϑαναϊώσυσιν αὐτᾶς. 

22 Καὶ ἴσεσθε μισόμενοι ὑπὸ 
«υάγϊων διὰ τὸ ὄνομά με" ὃ δὲ ὑπο 
μείνας εἰς τέλος, ὅτος σωθήσξαι. 

23 Ὅταν δὲ διώχωσὶν ὑμᾶς ἦν 

τῇ τόλει ταύτῃ, Φεύγεε εἰς τὴν 
Ψ 3 ΑἹ ΝῊ ΄ δα υυ 3 Ἁ 

αλλην" Αμῆὴν γὰρ λέγω ὑμῶν) ὦ μὴ 

τελέσηϊε τὰς. σόλεις τῷ Ἰσραὴλ, 
ἕως ἂν ἔλθη ὃ )ὸς τῷ ἀνβρώπε, 

24 Οὐκ ἔςι μαθηΐης ὑπὶρ τὸν " 
διδάσκαλον, δὲ δῶλος ὑπὶρ τὸν 
κύριον αὐτῷ. 

2ς ᾿Αρκέϊὸν τῷ μαθηϊη ἵνα γέ- 
»ἷα, ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτϑ, κὶ ὃ 
δῶλος ὡς ὁ κύριος αὐτῷ. ἘΪ τὸν 

οἰκοδεσπότην Βειλζεδὼλ ἐκάλεσαιν, 
αόσῳ μᾶλλον τὰς οἰκιακὼς αὐτῷ ς 

26 Μὴ ὧν φΦοδηθῦτε αὐτός" 
ΠῚ ’ 3 Ζ ἃ ὃ 
ἀδὲν γαρ ἔτι κεκαλλυμβμέενον, ὁ δὲ 

ἀποκαλυφθήσεϊαι" κὶ κευπῆὸν,) ὃ ἃ 
γνωσθησέαν., 

27 Ὃ λέγω ὑμῖν ἔν τῇ σκοτία, 
εἴπαε ἐν σῷ φωῖ!" κὶ ὃ εἷς τὸ ὃς 
ϑ.ϑ ᾿ ͵ 323. Ν "ὦ ’ 
ἀκϑόῆι, κηρύξαϊε ἱπὶ τῶν δωμάτων». 

28 Καὶ μὴ Φοξηθῆτε ἀπὸ τῶν 
9 ΄ Ἁ " ὃ 

ἀποκχἸεινόγων τὸ σῶμωγ τὴν δὲ 
Ψυχὰ μὰ δυιαμένων ἀποδεῖναι" 
Φοξηθηῖε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον 

θρεώπων". αδώσωσν γὰρ ὑμᾶς καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολίσαε ἐν 
» 7 1.9 «-. .᾿ ») - 

εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖν οἰαῖς ᾿ς γεξννης. “ 
ὰ ἮΝ ττ- 
» 

στ. ς 29 οὐχὶ 

1 
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᾿ ἀπολέσαι αὐτήν" 

Ὅλ. χ. χὶ. 
20 οὐχὶ δύο γρεθία ἀσσαρὶ 

«πωλεῖται, κ᾽ ἣν ἐξ αὐτῶν ὁ σισεῖ- 
ται; ἰπὶ Τὴν »ν», ἄγεν τῷ παροὺ 
μῶν; 
30 Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς 

πιφαλῆς σᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί" 
“41 Μὴ ὅν φοθηθῆτε" «ολλῶν 
ςραθίων διαφέρει ὑ ὑμεῖς. 

3221 Πᾶς ὅν ὅςις ὁμολογήσει ἐν 
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁ ὁμο- 
λογήσν καγὼ ἐν αὐτω ἔμπροσθεν 
1 τραῖρός μϑ τῷ ἐν ἐρανοῖς: 

33 Ὅσις δ᾽ ἂν ἀρνήσεϊαί με 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὦ ἀρνήσο- 
μαι αὐτὸν χᾷγὼ ἔμπροσθιν τῷ 
φυοΐϊρός μ8 ̓ γ ἐν ἐρανοῖς. 

34. Μὰ νομίσηῆε ὅτι ἦλθον βα- 
λεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γὴν ἀκ ἤλθον 
βαλεῖν αἰράνην;, ἀλλὰ μάχαιραν. 

18 ἮΛθοῦ γὰρ δι χάσαι ἄνθρω» 
γον καῖὰα, τῷ τα ρὸς αὑτῷ, ̓  υ- 
γαϊέρα καϊὰ τῆς μηϊρὸς αὐτῆς, καὶ 
γύμφην καῖϊὰ τῆς τωθερᾶς αὑτῆς" 

36 Καὶ, ἐχθροὶ τῷ ἀνθρώπυ, 
οἰκνακοὶ αὐτῷ. 

37 Ὅ φιλῶν «αϊίρα ὃ ἥ μηϊέρα 
ὑπὶρ ἰ ἐμὸν ὃχ ἔρι μ9 ἄξιος" ΟΣ ὁ 
φιλῶν ἐὸν ἡ ϑυϊαῖερα ὑ ὑπὲρ ἐμὲ» ὃκ 

ἔγι μὸ ἄξιος. 
28 Καὶ ὃς ὦ. λαμθάνει τὸν. 

ταυρὸν αὑτῷ, ) ἀκολουθεῖ ὀπίσω 
μϑ, ὃκχ ἔςι μϑ ἀξιος.. - 

.39 Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτῷ, 
δ ὁ ἀπολέσας 

“τὴν ψυχὰν αὑτῷ ἕνεκεν ἐμϑ;, αὑρῆ- 
δε: αὐτήν. 

49 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δί- 

χέϊαι" κὶ ὃ ἐμὲ διχόμενος, δίχεῖαι 
“ὃν ἀπορείλανϊά μει 

4τ Ὁ δεχόμενος προφήτην, εἷς 
ὄνομα «προρῆτε, μισθὸν τυροφήτα 
λήνψηαι" Ὁ ὗ δεχόμενος δίκαιον εἷς 

ὄνομα δικαίθ, μισθὸν δικαίθ λήῆψε" 
τῆς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΙῚ Θ. 15 

42 Καὶ ὃ ὃς ἐὰν «οἸίση ἕ ἕνα τῶν 
μικρῶν τάτων τσοϊήριον Ψυχρῦ μό- 
γ0Υ εἰς ὄνομα μαθητῶ, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ἃ μὴ ἀπολέση τὸν. μισθὸν 
αὑτῷ. ᾿ 

Κι. ιά. Ὁ δ᾽ 

ΑΙ ἐγένῶῆο ὅτε ἐτέλεσεν ὃ 
Ἰησῶς διαϊάσσων τοῖς δὼ- 

δεκα μαθηϊαῖς αὑτῷ, μήέξη ἐκεῖ- 
θεν, τῷ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν 
ταῖς τούλεσιν αὐτῶν. 

24 Ὁ δὲ᾽ Ἰωάννης ἀκάσας ἶν τῷ 

δισμωϊηρίω τὰ ἔρ[α τῷ Χρισῶ, 

σίμψα: δύο τῶν μαθητῶν αὑτῷ, 
3 Εἶχεν αὐτῷ" Σὺ εἶ ὁ ἐρχό- 

μενος ἢ ἕτερον «ρσδοκῶμεν; 
4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ἸἸησῶς, 

εἶπεν αὐτόις" ἸΠορευθέγ]ες ἀπαγ- 
γείλαϊε Ἰωάννη ἃ ἀκδέῖε καὶ βλές 
“ε]ε" 
ΕῚ τυφλοὶ ἀναδλέχεσι, κὶ χω“ 

λοὶ ἘΜ ἐ λεπροὶ καθαρίζο»- 
τῶι) »ὶ κωϑδι ἀκόοσι, νεκροὶ ἔγείς 
ροΐῖαι; ΟΣ αἢωχοὶ εὐα[γελίζονϊα:" 

6 Καὶ" μακάριός ἐξιν ὃς ἐὰν 

"μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
7 Ὑέτων δὲ. «πορευομένων, ἤρξαῖο 

ὃ Ἰησᾶῶς λέγειν τοὶς ὄχλοις σε 
Ἰωάννα" Τί ἐξόλθεϊε εἰς τὴν ἔρημον 
ϑεάσαδγαι ; κάλαμον ὑπὸ ἀνίμεα 
σαλευόμε γῸΥ κα 

8 ᾿Αλλὰ τί ἐξήλθῆε ἰδεῖν : ὦ ἄν- 
θρωπον ὦ ἐ; μαλακοῖς ἱματί ἴοις ἡμφι- 
ἐσμένον ; ; ἰδὸὺ, οἱ τὰ μαλακὼ φο- 
εὕϊες, ἔγ τοῖς οἴκοις τῶν βασιλίων 
εἰσ ίγ. 

9 ̓ Αλλὰ τί ἰξηλθῆε ἰδεῖν; ; τρο. 

φήτην, ναὶ, λέγω ὑμῖν, καὶ σερισο 
σύτερον «ροφήτϑ- 

τὸ Οὗτος γάρ ὦσι πρὶ ἕ 8 γί- 
γοαπῆχι" ᾿ιδὸ, ἐ ἰγὼ ἀπογίλλω τὸν 
ἄγ[ιλόν μ8 «σρὸ τροσώπε σε, ὃς 

καϊασκευάσε; τὴν ὁδὸν σὰ ἴμπροσ- 
θέν σε 

Β22᾽ ΣΙ ᾿Αμὴν 



χό 
11 ᾿Αμὴν λέγε ὑ ὑμῖν, ἀκ ἐγή- 

γεῤίαι ἐν γεννηϊοῖς γυναικῶν μείζων 
Ἰωάννῳ τῷ Βαπῆιςῶ" ὃ δὲ μικρότε- 
οΘ' ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν᾽ θρανῶν, 
μείζων αὐτῷ ἔξινο 

12 ᾿Απὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννϑ 

τὸ Βαπῆγῶ΄ ἕως ἀῤὶι, ἢ βασιλεία 
πφῶν δρανῶν βιαξῇαι, καὶ βιαςαὶ 

ἁρπάζεσιν αὐφήν. 
12 Πάδες γὰρ οἱ προφῆται κὶ 

ὁ νόμθ' ἕως ᾿Ιωνγε τοροεφήτευσαν: 
14 Καὶ εἰ ϑέλῆε δέξαϑαι, αὐὖ- 

τὸς ἐξῚν ̓ Ἡλίας ὁ ο μέλλων ἔρχεδϑαι. 

1ςξ ὋΣ ἔχων ὦτα ἀκώειν, ἀκξδ- 
Ζ.- 
ὅτω. 

τό τίν δὲ  ὁμοιώδω τὴν γενεὰν 
ταύτην ; ὁμοία ἐςὶ φαιδαρίοις ἐν 
ἀγοραῖς, καθημένοις, καὶ πεοσφω- 
νσι τεῖς ἑταίροις αὑτῶν, 

17 καὶ λέγωσιν" Ηὐλήσαμεν 
ὑμῖν, "Ὁ ὡκ ὠρχήσαδε" ἐθρηνύσα- 
μιν ὑμῖγ, “᾿ ὃκ Ὧ ὟΝ 

᾿ 18 Ἦλθε γὰρ "»ης μῆτε 
ἐϑίων, μήτι «σἰνων" καὶ λέγεσι»" 

Δαιμόνιον ἴ ἔχριο 
19 Ἦλθιν ὁ ὸς τῷ ̓ ἀνϑρώπο᾽ 

ἐσθίων, ἢ πίνων" 9 λίγασυ" δὲν 
ἄνθρωπος φάγος "Ὁ οἰνοπότης, 1ε- 

λωνῶν φίλΘ': δ ἁμαιρ]ωλῶν" ΟΣ ἰδὲ- 
καιώθη ἢ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων 
αὑτῆς. 

20 Τότ ἡρξαῖο ὀνειδίζειν τὰς 

φόλεοις ἐν αἷς ἐγένονϊο αἱ ὠὡλεῖξαι 

δινάμοις αὐτῷ, ὅτι ἃ μεϊενόησαν. 
21 Οὐαί σοι Χορα ξὶν, ϑαί σοι 

Βοθσαϊδὰν, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ »Ὁ Σι- 
δῶνι ἐγένονῖο αἱ δυνώμεις αἱ γενό- 

μεναι ἐν ὑμῖν» “πάλαι ἂν ἐν μῳ 

»κ) σποδὼ μεινόησαν. 
22 Ἰιλὴν λέγω ὑμῖν" Τύρῳ ΝΣ 

Σιδῶνι ἀνεκϊότερον ἔγαι ἶν ἡμέρα 

.- «αἰ... 

κρίσεως, ἢ ὑμῖν. 

23 Καὶ σὺ Καπεραὼμ, ἢ ἕως 
τῷ ἔρανῷ ὑψωθεῖσα, ἵως ἂδα κα» 

ἘΥΑΡΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡ. χὶ. χἢ- 

ταδιξασθόση; ὅτε ἐΐ ἐν Σοδύμοις 
ἐγ ένονϊο αἱ δυνάμεις αἱ γινόμεναι ἐν 
σοὶ, ἔμφιναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 

24. Πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι Ὑ5 

Σοδόμων ἀνεκϊότερον ἢ ἔραι ἐν ἡμέρῳ 
κρίσεως, ἢ σοί. 

2Κ Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀπο- 
κειθεὸς ὁ ὃ Ἰησῶς, εἶπεν Ἔξομολο- 

γϑμαί σοι; «σώτερ, κύριε τῷ ϑρανὲ 
»ὴ τῆς γῆς. ὅτι. ἀπίκρυψας ταῦτον 
ἀπὸ σοφῶν "Ὁ συνεῶν» καὶ ἀπικά- 
λυας αὐτὰ γηπίοιρ" | 

26 Ναὶ ὁ «σατὴρ, ὅτι ὕτως 

ἐγένεϊο εὐδοκία ἔμπροσθέν σϑ. 
27 παάἶα μοι “παρεδόθη ὑπὸ 

τῷ «αἹρός μὰ" κα ὀδεὶς ἐπιϊνώσκρε 
τὸν ψὸν; εἰ μὰ ὃ σπατήρ' ἐδὲ πὸν 
«ατίρα τὶς ἐπιϊνώσκει, εἰ μὴ ὃ ὸς, 
καὶ ᾧ ἐὰν βδληϊαι, ἡ ὗ ῳὸς ἀποκῶς - 
λύψα... 

28 Δεῦτε τορός με «δες οὗ 
κοπῶνῖες καὶ ταεφοῤῖισμένοι, κοϊγω 
ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

29 ἢ α͵ε τὸν ζυγόν μ8Β ἐφ᾽ 
ὑμᾶς, καὶ μάθηῆι ἀπ᾿ ἐμῶ;, ὅτε 
΄ραός εἶμι, καὶ ταπεινὸς τῇ χαρ- 

ΤᾺ καὶ εὑρήσει ἀνάπαυσιν τοῖς 

ψυχαῖς ἡ ὑμῶν. 

30 Ὁ γὰρ ζυγός μὰ χρηγὸς, 
κ᾽ τὸ ΦορΊίον μὸ ἰλαφρόν ἐγιν. 

Κεῷ. ἡ. 12. 
Εν ἐκείνω τῷ καιρῷ ἐπορεύθη 

9 Ἰησῶς τοῖς σάδδασι διὰ 
τῶν , σπορίριων" οἱ δὲ μαθαυϊὰὶ αὐτῷ 

ἐπείνασαν. καὶ ἤρξανἶο τίλλειν τα,- 
χυὰς, καὶ ἰσθίοιν-. 

2 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἐδόνϊες, εἶ. εἶπον 

αὐτῷ. ᾿ἸἸδὰ, οἱ μαθηϊαί σε σοιῶ- 
σιν Ὁ ἐκ ἔξεξι “σοιεῖν ἐν σαζξάτῳ. 

4 Ὁ δὲ εἶ εἶπεν αὐταῖς" Οὐκ ἀνέ- 
γνωῆε τί ἱποίησε Δαβὶδ, ὅτι ἐπεῖ- 
νῶσεν αὐτοῖς, ἡ οἱ μετ᾽ αὐτῷ; ̓ 

4 Ἰπῶς εἰσαλθεν εἷς τὸν οἶκον 
τῷ Θιῶ, καὶ τὸς ἀξίως τῆς τορο- 

βέσεως. 



ἱ 

ΟΡ. Χὶ!- 

θίσεως ἔφα[ιν ̓ ὃς ὧχ ἐξὸν ὧν αὐτῷ 

φα[εῖν, ἀδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτῷ, εἰ μὴ 
“οἷς ἱερεῦσι μόνοις ; : 

Ἢ ἐκ ἀνέγνοϊε ἰν τῷ νόμῳ, 
ὅτι, τοῖς σάξθασιν οἱ ἱεροῖς ἐν τῷ 
δερῶ τὸ σάφϑαϊον βιξηλῶσι, καὶ 
ἀναΐῆιοί εἶστε : 

6 Δίγω δὲ ὑμῖν ὅτι τῷ ἑιρᾶ 
μείδων ἰςὶν ὧϑε. 

ἡ Εἰ δὲ ἐγνώκοῦε τί ἐξιν" Ἔλεον. 
ϑέλω κὶ ἃ ϑυσίαν" ὃκ ἂν κα ιδικά- 
σαῖε τὸς ἀναΐίοςο. 

8 Κύριθ. γάρ ἐξι καὶ τῷ σαῦ- 
φάτω ὃ ψὸς τῷ ἀνθρώπω, 

- 09 Καὶ μᾶαδὰς ἐκεῖθεν, ἦλθεν 
εἰς τὴ» συνα[ωγὴν αὐτῶν. 

10 Καὶ ἰδὲ, ἄνθρωπ' ἦν τὴν 
χεῖρα ἔχων ξηρών. κ᾽ ̓ ἰπηρώτησαν 
αὐτὸν λέγονες" ΕΠ ἔξεςι τοῖς σάθδ- 
ζασι ϑεραπεύειν ; ὅσα καβηϊορήσω- 
σιν αὐτῷ». ΕΞ 

11 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Τίς 
ἔγα: ἐξ ὑμῶν ἄνθρω’, ὃς ἕξει 
«-ρόξαῖον ἔν, "ἡ ἰὰν ἐμπέση τῶτο 
“τοῆς σάδδασιν εἷς βόθενον, ὀχὶ 
κρατήσει αὐτὸ κὶ ἰγερεῖ;;. 

, ὕ 2 Πόσῳ ὅν λιαφέροι ἄνθρωπ ὃ. 
«εροδάτου; ὡςε ἔξεςι τοῖ; σάξξασι 
κοὐλῶς τοοιεῖν. , 

.. 132. Ὑότε λέγοι τῷ, ἀνθρώπῳ" 
"Ἑκῆοινον. τὴν χεῖρα σὰ κὶ ἐξέτεινε; 
»ῶ ἀποκα]εγάθη ὑγιὴς, ὡς ἢ ἄλλη. 

14. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμδόλιον 
ἔλαθον κατ αὐτῶ ἐξελθόν]εςγ ὅπως 
αὐτὸν ἀπολέσωσιν.. 

1ς Ὁ δὲ Ἰησῶς γνὼς ἀνεχώρη- 
σε» ἐκεῖθεν" κὶ ἠκολύθησων αὐτῷ 
ὄχλοι «ολλοὶ, κὶ ἐθεράπευσεν αὖ- 
τὸς σάγας- ᾿ : 

16 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα 
μὴ Φανερὸν αὐτὸν -σοιόσωσιν. 

17ὴ Ὅπως ΄σληρωθῃ τὸ ῥηθὲν 
διὰ ᾿Ἡσαΐα τῷ προφότυ, λέγοῦϊθ-. 

18 ᾿Ιιδὸ, ὁ σαῖς μῦ, ὃὲ ἡρέτισα» 

ΚΑΤΑ ΜΑΎ Θ. "1 

ὃ ἀγαπητός μα, εἷς ὃν εὐδόκησεν ἢ 

ψυχή με" ϑήσω τὸ σνεύμάφμῳ 
ἐπ᾿ αὐτὸν, ν᾿ κβσιν τοῖς ἔθνεσιν ἡ 
ἀπαϊγελεῖ. 

10 Οὐχ ἐρίσει, δὲ κραυγάσεεν 
ἐδὲ ἀκόσοι τίς ἐν ταῖς αλαϊείαες 
τὴν φωνὴν αὐτῷ. : 

20 Κάλαμον συνῆριμμένον ἃ 
- καϊεάξοιγ κοιὶὶ ῖνον τυφόμενον ἃ 
σθίσει, ἕως ἂν ἰκθάλη εἰς γῆκθΘ» 
τὴν κρίσιν. 

21 Καὶ ἦν τῷ ὀνόμχϊ, αὐτῶ 
ἔθνη ἰλπιᾶσι- 

22 Τότε σροσυνέχθη αὐτῷ ὅχι- 

μονιόμενος, τυφλὸς τὸ κυφός" κ 
ἐθεράπευσεν αὐτὸν, ὥγε τὸν τυῷ- 
λὲν χ᾽ κωφὸν κὶ λαλεῖν κὶ βλέπειν. 
΄.23 Καὶ ἐξίτανϊο «σάνες οἱ ἔχ» 
λοι, ἔλιίον" Μήτι ὅτός ἐγιν δ 

᾿ὸς Δαῦδ ,, 
24 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκέσανϊες, 

εἴπου Οὗτθ. ἐκ ἰχθάλλα τὰ δα:- 
μόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζιδδλ ἄρ- 
χονῖι τῶν δαιμονίων. 

2ς Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησῦς τὰς ἶνθνε - 
μῆσοις αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς" τιᾶσα. 
βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἰαυδῆς, 
ἐρημῶται" κὶ πᾶσαι τοόλις ἢ οἰκία “ 
μεριϑεῖσα καθ᾽ ἑωυϊῆς, ἃ ςαθήσε- 
Τταῖϑο ᾿ 

26 Καὶ εἶ ὃ σαϊανῶς τὸκ σαῖα- 
γἂν ἰκξράλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη" 

, πσῶς ἂγ ςαθήσ ἕϊαι ἢ. βασιλεία αὖ- 
τῶ; - 

2Σ Καὶ εἰ ἐγὼ ἔν Βεελζιξὸ 
ἰχθάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ οὶ ὑμῶν 
ἔν τίνι ἐκδάλλωσι» διὰ τῶχο αὐτοὶ. 
ὑμῶν ἔσονϊαι κρίαί, 

28 Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν ΠΙνεύμαῖ: Θέ 
᾿ἐκδάλλν τὰ δαιμόνια, ὥρα ἔφθα- 
σεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἢ βασιλεία τὸ Θιῶ- “ 

Δ ’ ἢ 29 Η πῦς δύνα] χί τις εἰσελ- 
θεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τῷ ἰσχυρῶ, καὶ 
τὰ σκεύη αὐτῷ διαρπάσαι, ἰὰν μὴ 

3 τορῶτον 

« 



τῷ 

«πρῶτον ϑήση τὸν ὶ ἰσχυρόν" 

ΠΡ οἰκίων αὐτῷ  διαξτάσοι." 
30 Ὁ μὴ ὧν μετ’ ἐμῶ, κατ᾽ 

ἐμδ ἰγι" κὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμ 
σκορπίζοι. 

31 Διὰ τῶτο λίγω ὑμῖν" Πᾶσα 
ὡμαβῖία " βλασφημία. ἀφεβήσέϊιαι 

τοῖς ἀνθρώποις" ἡ δὲ τῷ «νεὐμαῖθ. 
βλασφημία ἀκ ἀφεθησέϊαι τοῖς ἀν" 
ι᾿βρώποις. Ὁ, 

32 Καὶ ὃς ἂν εἴπῃ λόγον καϊὰ 
ἰδ: 8 τῷ ἀνθρώπο, ἀφεθήσδαι ᾿ 
αὐτῶ ὃς δ᾽ ἂν εἴπη καϊὰ τῷ 
«νεύμαῖθ. τῷ ἁγίο, ὃκ ἀφεθῆσε- 
τοι αὐτῷ ὅτε ἦν τύτω τῷ αἰῶνι» 
ὥγε ἐν τῷ μέλλονῖι. - 

23 Ἢ “οιῆσαϊε τὸ δένδρον κα- 
. λὸν, κὶ τὸν καρπὸν αὐτῷ καλόν" ἢ 
. τοιήσαῖε τὸ δίνδρον σαπρὸν, Ὁ τὸν 
καρπὸν «ὐτῷ σαπερόν" ἐκ γὰρ τῇ 
καρπῷ τὸ δένδρον γινώσκῆαι. 

24. Γωνήμα]α ἐχιδνῶν, οὖς δύ- 
να δε ἀγαθὰ λαλεῖν, «πονηροὶ ὄνιες ; 
ἐκ γὰρ τῷ πιρισσεύμαῖθ. τῆς καρ- 
δίας τὸ ςόμα λαλεῖ. 

4ς Ὀ ἀγαθὸς ἄνθρωπθ. ἢ ἐκ τῷ 
ἀγαθᾶ ϑησαυεξ τῆς καρδίας ἐκ- 

ξάλλε τὰ ἀγαθά: ῸΣ ὃ “πονηρὸς 

πὸ τότε 

ἄνθρωπος ἐκ τῷ «ονηῶ ϑυσαυρῖ. 
ἐχδάλλεοι πονηρά, 

26 Λέγω δὰ ὗμῖν, ὅτι σἂν 
ῥδκα ἀργὸν, ὃ ἰὰν λαλήσωσιν οἱ 

ἄνθρωποι; ἀποδωσεσε «σερὶ αὐτῷ 
λόγον ἐν ἡμέξοι κρίσεως" 

27 Ἐκ γὰρ τῶν λόγων σϑ 
δικατωθήση" Ὁ ἐκ τῶν λόγων σὃ 

καϊαϑικασθήση- 
48 Τότε ἀπικρίθησάν τινες τῶν 

Τραμβριγ)έων κἡ Φαρισαίων, λέγον- 
χες" “Διδάσκαλε; ἔδομεν ἀπὸ σῶ 
σημεῖον ἰδεῖνο 
39 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς» εἶπεν αὐὖ- 

οἷς, Γενεὰ “ονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 

σημείον ἐπιφηϊεῦ) κὶ σημεῖον ἃ δοθό- 

ἘΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ὕαρ. χἴ;. 

σῶκι αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνὰ 
τῦ σροφήτϑ. . 

40 Ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ 
ποιλίᾳ τὰ κητὸς τρεῖς ἡμέρας. ἢ 

«ρεὺς γύκϊας' ὅτως ἔφςαι ὃ νὸς τῷ 

ἀνθρώπε: ἐν τὴ καρδίᾳ, τῆς φῆς 
τρεῖς ἡμέρας κἢ ἡ τρεῖς »ύκίας- 

41 "Αὐδμς, Νινευῖται ἀναγήσον- 

ται ἦν τὴ κρίσει μέ! τῆς γεναξὶς 
φαύτης τὸ κα]ακρινᾶδιν αὐτήν" ὅτε 
μεϊὐόησαν εἰς τὸ κ ἡρυίμα Ἰωνᾶ" 

κὶ ἰδὲ. λεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

μ Βασίλισσα νότϑ ἐγερθήσεϊαν 
ἶν τῇ κρίσϑι μιὰ τῆς γενεᾶς τοιύ- 

ΩΣ ᾳ καϊοικρινεῖ αὐτήν" ὅτε ἦλθεν 
ἶκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκξσιε 
Τὴν σοφίαν Σολομῶν." καὶ ἰδὼ, 
«σλεῖον Σολομῶν!θ. ὧδε. 

43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρβίον 
«“ονεῦμα ἰξίλθη ἀπὸ τῷ ἀνθιώνει, 

᾿ διέρχ σιν δι᾽ ἀνύδρων τόπων; ζητῶν 
ἀνάπαυσιν, πὸ χ εὑρίσκοι. “ 
.44 Ῥότε λέγει" ᾿Επιγρέψω εἷς. 

τὸν οἶκόν μ8, ὅθεν ἐξῆλθον. Καὶ 
ἐλθὸν, εὑρίσκει σχολάξοδα, σεφαι- 
ρωμένονγ κκἢ κεκοσμημένον». 

4ξ, Τότι -πορεύέϊαι, καὶ “αρα- 
λαμθώνει μεθ᾽ ἑαυτῷ ἐπ]ὰ ὅ ὅτερα 
ονεύμαϊα «σογηρότεραι ἑασϊβ, "εεὶ 
εἰσελθόνῆα, καϊοικεῖ ἐκεῖ" ΟΣ γίνεϊαν 
τὰ ἴσχαῖα τῷ ἀνθρώπι ἐκείνει χεῖ- 
θόνοι τῶν τρώτων. Οὕτως ἔγαι φὸ 
τῷ γιενεῷ ταύτη, τῇ φπονηρρ. 

«Ὁ Ἔτι δὺ αὐτῷ λαλδέίΘ. σοῖς 
ὄχλοις» ἰδὸ, ἡ ἡ μήτηρ νὴ οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτῷ εἰτήκεισαν ἔξω, ξιβδν!ς αὐτῷ 
λαλῆσαι. 

,47 Εἶκε δέ τις αὐτῷ" ϑὼὸ, ἢ 
μῆττρ σὰ καὶ οἱ ἀδελφοὶ σε Ἄς 
ἑγήκασι, ζῆθεϊες σοι λαλἤδαι. 

48 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπε τῷ 
εἰπόν], αὐτὼ" Τίς ἐγιν ἡ μήτηρ 
μ85) "ἡ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοὶ μο-. 
τά Καὶ ἐκπείνοιφ. τὴν κόξο αὑτῷ 

ἐπὶ 

. “νι... ..-..,- 



Ὅρ. χἰ... ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘ.’ τὸ 
ἐπὶ τὰς μαθητὰς; ὗε, εἶπεν δὰ. 

ἡ μήτηρ μὰν »αὶ οἱ ἀδελφοί. μα. 
ςο Ὅρσις γὰρ ἂν «οονήσῃ τῷ 

ϑύλαμα τῷ ποϊρὺς μα τῷ ἐν ἀρα- 
»εἴς, αὐτός μῃ ἀδελφὸς, δἀδλφ, 
κ' μήτηρ ἐςίν. 

Κιῷ. “γ΄. 13. 
; Ν δ τῇ ἡμέρῳ, ἐκεΐχῃ ἐξιλὼν 

τ ὃ Ἰνσῶς ἀπὸ τῆς οἰκίας, 

᾿ς ἀκάβηϊο παφὰ τὸν ϑάλαασαιν. 
2 Καὶ συνχβησαν «πρὸς αὐτὸν 

«λοῖον ἱἰμθάνα. καθῆσθαι" "Ὁ. «αιᾶς 
ὁ ὄχλθ. ἐπὶ τὸν «αἰγιαλὸν εἰ ρύρμεδε: 

3 Καὶ ἰλάλησεν ἀὐτοῖς σολλὰ 
ἐν παραβολαῖς, λέγων" 1δδ ἐξὴλ- 

τ δὲν ὃ ὁ φπιΐρων τῷ σπείρειν. 
4, Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν, « 
μὸ ἔχεαε παρὰ τὴν» ὃδόν" ΝΟ ἦλθε 
τὰ τ εϊρινὰ "ἢ κατίφα[ιν αὐπά. 

᾿Αλλα δὲ ὦ ἔπεσιν ἰπὶ τὰ τοι- 
τεωδη, ὁ ὅπ ὅκ εἶχε γὴν «πολλήν" 
Ὁ εὐθέως ἐξανέτωιλε διὼ τὸ μὴ 

ὄχειν βαθθ. γῇ 
6 Ἡλίω δὲ δ, ἀναδιλαῆφο ἔκσιῦ- 

μαϊίσθη" κὶ διὼ τὸ μὴ ἔχειν ἕξων, 
ἐξηράνθ ΓΕ 

ἡ Αλλα δὲ ἔπεσιν ἰπὶ τὰς 
ἀκάνθας, "Ὁ ἀνίϑησαν αὐ ἄκανθαι» 
κὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. 
ὃ ἴΑλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν γῆν 

τὴν καλὴν, ς᾽ ἐδίὸν καρπὸν, ὃ μὲν 

ἑκατὸν, ὃ δὲ ἑξήκον]α, ὃ δὲ τριά- 
'χολῖα. ᾿ 

9 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκέευν, ἀκουέτω. 
Ιο Καὶ «ροσελθόνες οἱ μαθῳῃ- 

“4φαὶ, εἶπον αὐτῷ" Διαΐ ἐν σαρα- 
αἷς λαλεῖς αὐτοῖς 3 Η 

Δ. καὶ Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶσεεν αὖ- 

τοῖς" Ὅτι ὑμῖν δίδοϊαι γνῦναι τὰ 
μυγήρια. τῆς βασιλείας τῶν ὥρα. 
γῶν, ἢ ἐκείνοις δὲ ἃ ἃ δίδόϊαι, - 

12 Ὅρις. γὰρ. ἔχοι δοθησέϊαι 

αὐτῷ, " ερισσινβήσίαν ὅ ὅξεις δὲ 

τσνσ-"ἜἪ-Ὠ;-- - -  --- - 

ΝΙΕΕΕΟΥΒΟΥΝ - 

ὄχλοι πολλοὶ ὥγε οὐτὺν εἰς τὸ 

φεῖχα, Ὁ ἃ ἔχοι, ἀρθέσῆαι ἀμκῦ 
αὐτῶ. 

13 Αιὰ τώτω ἷν πφραζολαῖς 
αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέκονιως ἃ βλ(- 
ποσι χαὶ ἀκύογες ἐκ. ἀκέπσιν ἠδὲ 
συν ῆσ!»͵ 
14 Καὶ ἀκααλοηρῶται ἐπ᾽ αὖ- 

ποῖς ἃ πρεβηϊᾳ Ἡσαΐα, ἡ λέ- 
ϑηΝσίρ ᾿Ακοὴ ἀκήσῆι, καὶ ἃ μὴ 

εἰσυνῖτε" ν᾽ βλέφοϊες βλίψῶ,, καὶ ὁ 
μὴ 9 δὴ. 
ας Ἐπακύνη γὰρ ἢ καρδία τῷ 

λαῦ, πότϑ, καὶ τῶς͵ ὡσὶ βαρίως 
ἤἄκωσαν Ὁ ὡς ἐφθαλμὸς αὑτῶν 

ἐκάμμυσαν, ψῆποῖ. ἔδωσι τοῖς ὀφ- 
ϑαλμοῖς, κ τοῖς ὡσὶν ἀκύσωσι, Τὸ 

, Τῇ ἢ καρβίῳ συνβστη γ: ῥπισρίψωσι, 
ϑὸ ἀάσωμομ αὐτῴφν,͵ 

τό Ὑμῶν δὲ μακάριον οἱ ὧφ- 
θαλμρὶ, ὅ ὅτι βλέξασι" καὶ τὰ ὦτα 
ὑμῶν, ὅτι ἀκῶρι»" 

1 ᾿Αμὴν γὰρ λέχω- ὑμῖν ὅτι 
«τολλοὶ φιροφῆται “ἡ δίκαιοι ἃ ἐπε- 
θύμησαν ἰϑεῦν ἃ βλίπῆι, καὶ ὧν 
εἶδον, κκὶὶ ἀπῶσαι ἃ ἀκῴξεν κὶ ὃκ 
ἤκωσαν, . 

τ8 Ὑμεῖς ὧν ἀκόσαϊο τὴν πὰ- 
ραδολὴν τῷ σοτείρονῷ». 

᾿Π 10 Παρ]ὸς ἀγϑοῦϑ, τὸν λόγον 
τῆς βασιλείας, καὶ μὴ συνιένἼϑ., 
ἔρχέϊαι ὁ ὃ πονηρὰς καὶ ἁρπάζει τὸ 

ἰσπφρμόκον ἐν σῇ κα αρδία αὐτῶ" 
δτός ἐξιν ὁ ταρὰ τὴν ὁ ὧν στταιββήςο 

.20 Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ αῇρώδη σπᾳ- 
εεἰς ὥὅτός ἔφιν ὃ τὸν "λόγον ἄκων, , 

καὶ εὐθὺς μῆς χαρᾶς λαμβάνων 
οαὗτόν. 

. 21 Οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἱ τ ἑαυῖν» 
ἀλλὰ πρόσκαιγός ἐγε" γενομένης δὲ 

. ϑλίψνεως ἢ διοίμδ διὰ τὸν λόγον, 
εὐθὺς σκανδαλίζῆαι. 

22. Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπα- 
᾿φεὶςν ὃτός ἐσὶν ὃ τὸν λόγον. ἀκώω»" . 
Ὁ ἢ μέξιμνα . «τῷ αἷνιθ. τότω, Γ 

ἃ ἀπᾶ"- 
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ὅ ἀπάτη τῷ αλώτυ συμιυίγοι τὸν 

λόγον, "ἡ ἄκαρπθ. »ἱνῆα:. ᾿ 

23 Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γε τὴν καλὴν 
σπαρεὶς, ὅτός ἔχιν ὁ τὸν λόγον ἃ- 
κπόὦων κὸ συνιών' ὃς δὲ καρποφορεῖ; 
καὶ ποιεῖ, ὃ μὲν ἑκατὸν, ὃ ϑὲ ἐξή- 

᾿ κοῖϊα, ὃ δὲ τριάκοια. 
24 "᾿Αλλην σαραξολὴν Φαρόθη- 

κεν αὐτοῖς, λέγων" Ὁμοιώθη ἡ βα- 
σιλεία τῶν δρανῶν ἀνθρώπῳ σιεί- 
ροδι καλὸν στέρμα ἶν τῷ ἀγρῷ 
δὺτ ὃ: , 

21 Ἔν ὃὲ τῷ καθεύδειν τὸς 

ἄνθρωπυς, ἄλθε) αὐτῶ ὁ ἐχθρὸς, καὶ 
ἔσπειρε ζιζάνια, ἀνὰ μέσον τῶ 
σ ΐχο, ὶ ἀπῆλθεν. »" 

26 Ὅτε δὲ ἰδλάγησιν ὁ χόρϊΘ-, 
ὁ καρκὸν ἐποίησε, τότε ἰφάνη ὦ 
τὰ ζιζάνιῳ. 

27 Ἰροσελθόδης δὲ οἱ δῦλοι τῶ 
οἰκοδεσπότω, εἶπον αὐτῷ Κύριε, 
ὠχὶ καλὸν σπίρμα ἔσπειρας" ἂν 
“σῷ σῷ ἀγρῷ; θεν ὄν ἔχοι τὰ 
ζιζάνια: 

28 Ὁ δὲ ἔφη αὐδοῖχ" Ἐχθρὸς 
ἄνθρωπος τῦτο ἱτοίησεν. Οἱ δὲ 
δῶλοι εἶπον αὐτῷ" Θέλεις ἂν ἀ- 
«ελθόνις συλλέξωμιν αὐτά ; 

29 Ὁ ϑὲ ἔφη: Οὔ μήποῖε 
συλλίγονϊες τὰ ζιζάνια, ἐκριξώσηἶϊε 
ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 

30 ᾿ΑφΦῆε συναυξάνισθαι ἀμ- 
Φότιρα μέχρε τῷ ϑερισμᾶ" καὶ ἐν 
σῷ καιρῷ τῷ ϑερισμῶ ἐρῶ τοῖς 
ϑιριταῖς' Συλλέξαϊε τσρῶτον τὰ 
ξῥένια, καὶ δήσατε αὐτὰ εἷς δισ- 
μὰς»), “πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά" 
τὸν δὲ σῖτον συναγάγεϊε εἷς τὴν 
ἀποθήκην μϑ. 

31 ἼΑλλην σαραδολὰν σαρέ- 
θηκιν αὐτοῖς, λέγων" Ὁμοία ἰςὸν 
ἢ βασιλιία τῶν ὁρατῶν κόκκῳ σι- 
νάπιως» ὃν λαδων ἀνθρωῖξος ἴσποι- 
εἰν ἐν τῷ ἄγρῳ αὐτῶ" 

ἘΤΑΡΓΕΛΊΙΟΝ Ὃμρ. χἰϊ.ς 
32: Ὃ μικρότερον μόν ἐφι σάν- } 

ων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐὖὐ- 
ξηθη, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐγί. κὶ 

4 Φ “Ὸ.- Ἄ γίνεϊαι δένδρον, ὥρε ἐλθεῖν τὰ «σε- 
.Ὶ “Ψ Ῥ “ Ὁ" τεινὰ, τῷ ϑρανῦ, καὶ καϊασκηνῶν ἐν 

τοῖς κλάϑοις αὐτῶ. 

33 Αλλην σαραδολὺν ἐλάλη- 
σιν αὐτοῖς" Ὁμοία ἰγὶν ἢ βασι- 
λεία τῶν ἀρανῶν ζύμη, ἣν λαδῶῦσα 
γυνὴ ἰνέκρυψον εἰς ἀλεύρ σάτα 
τρία» ἕως ἃ ἐξυμώθη ὅλον. - 

34 Ταῦτα πάνα ἐλάλησιν ὃ 
᾿Ιησῶς ἐν παραδολαῖς τοῖς ὄχλοις, 
κἀὶ χωρὶς σαραθδολῆς ἐκ ἐλάλει. 
αὐτοῖς" . ᾿ 

“3ς ὅκως αληρωθὴ τὸ βηθὲν διὼ 
τῷ φῳροφήτῳω, λέγοιδος" Ανοίξω ἂν 
«αραδολαῖς τὸ τὅμα μὸ" ἐρεύξο- 
μαι κεκρυμμένα ἀπὸ καϊαθολῆς 
κόσμῳ. 

26 Τότε ἀφεὶς τὸς ὄχλες, ὅλ- 
θεν εἰς τὴν οἰκίαν ὃ Ἰησῶς, καὶ 
τροσϑλθον αὐτῷ οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ, 
λέγονδες" Φράσον ἡμῖα τὴν σαρα- 
δολὴν τῶν δξανίων τῷ ἀγρϑ. ΣΝ 

27 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς» εἶπεν αὖ- 
τοῖς" Ὃ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα, 
ἕξιν ὃ ιὸς τῷ ἀγθρώπυ. 

48 Ὁ δὲ ἀγρὸς, ἔριν ὃ κοσ μὸς" 
Τὸ δὲ καλὸν, σπέρμαγ ὅτοί εἶσιν 
οἱ υἱοὶ τὸς βασιλείας" τὰ δὲ ζιδά- 
για.) εἰσὶν οἱ οὶ τῷ «ονηρῦ. 

89 Ὁ δὲ ἐχθρὸς ὃ σπιίρας αὖ- 
τὰ, ἕξιν ὁ δάδολον Ὁ δὲ ϑερισ'- 
μὸς, συϊίλιεια τῇ αἰῶνός ἐγι»" Οἱ 
δὲ ϑεριγαὶ, ἄγ[ελοί εἶσιν. 

40 Ὥσπιφ ὧν συλλέγῆαι τὰ 
ζιζάνια, κὶ τουρὶ καϊακαίδαι" ὅτως 
ἔργα ἷν τῇ συνἸελείᾳ τῷ αἰῶνος τότος 

4 ᾿Απογολεῖ ὁ ὑὸς τῷ ἀνθρώπῳ 
τὰς ἀϊγέλως αὑτῶ, καὶ συλλέξωσιν 
ἐκ τῆς βασιλείας αὐτῷ «ἀγα τὰ 
σκάνδαλα, καὶ τὼς ποιδῆας τὴν 
ἀγομίαγ" 

42 καὶ 
σ 

----«Φ ,....Ἅ.“ανὕ-΄. ..: .. 



“ΟΡ. Σἰπ, ΧΙΤ. ΚΑΤ 

,.42 καὶ ἡ βαλῦσιν αὐτὼς εἰς τὸν 

κἄμιν᾽ν τ πυρός" ἐκεῖ ζραι ὃ 

κλαυθμὸς Ὁ ὃ βφυϊμὸς τῶν ὀδόγ]ωνο 

43 Τότε οἱ δίκαιοι ἰχλόμψεσιν 

ὃς ὃ ἥλιος. ἐν τῇ βασιλείῳ τῷ 

σαἹρὸς αὑτῶν" Ὃ ἔχων ὦτα ἀκό- 
6") ἀκϑέτω. 
45 Πάλιν ὅμοία ἐγὶν ἢ ᾿ βασι- 

λεία τῶν θρανῶν. ϑησαυρῳ χεκρυμ- 

μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρω- 
τθΘ.' ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς 

αὐτῷ ὑπάγει; »-Ὁ «ἀήα ὅ ὅσα ἔχοι, 
συλεῖ, Ὁ ἀγοραζοι τὸν ἀγρὸν. ἐχκεῖς 

ἸΟῪ: 
4 Πάλιν ὁμαία ἐςὶν ἢ βασι- 

λιία τῶν θρανῶν ἀνθρώπῳ ἱμπόρα;, 
ζοῦν, καλὰς μαρίαρίτας" , 
46 ὃς εὑρὼν ἕνοω ππολύτεμον, μαρ- 

γαρίτην͵ ἀπελθὼν σίπρακε ΓΙ 
ὅσα εἶχε, κὶ ἤγόρασιν αὐτόν. 
4 ΤΙάλιν ὁμοίᾳ ἐξὸν ἡ βασι- 

λεία τῶν θρανῶν σαγήνῃ βληθείση 
εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐκ σαϊὸς 
γύως συνα[γέσῃ" 

48" Η., ὅτε ἱπληρώθη, ἀναβι- 

δάσαγϊες ἐπὶ τὸν αἰ γιολὸν, δ κα- 
βίσαῆες, συνέλεξαν τὰ καλὰ αἷς ’ 
ἀγίεϊα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔδαλον- 
49 Οὕτως ἔγαι ἐν τῇ συϊελείᾳ ΄ 

τῷ αἰῶνος" ἰξελεύσον]α."᾽ οἱ ἄγμλοι, 
καὶ ἀφορμῶσι τὰς τρνηρὼς ἰκ μέσϑ 
“ὦ δικαίων" 

, ζο καὶ βαλῶσιν αὐτὼς εἰς τὴν 
χάμιον τῷ τυρός" κεῖ ἔςαι ὃ 
κλαυθμὸς κὶ ὃ βευϊμὸς τῶν ὀδόν)αν.. 

51 Λέγει αὐτοῖς ἃ Ἰοσίς. 
Συνήκα; ταῦτα αὐϊα ; Αέγεσιν 
αὐτῷ" Ναὶ, Κύριε. . 
ξ2 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Διὰ 

"ῶτο, «τᾶς Τραμμαϊμὸς, μφθηϊευ- 
δες εἰς τὴν βασιλείαν σὧν ἥραχῷν, 
ὅμοιός ἐφὶν ἀιθρώπῳ οἰκοδισπάτη, 
ὄξις ἰκδάλλο ἐ ἰκ τῷ ἢ ϑυναιρὰ αὐτῷ 
παυὰ ἃ πιαλοιὰς 

ἈΨψο Ν᾿ ΄ Νενυνα Ν" ΠΡ  ΎΝ τ π ΠΠ ΠΠρπΠῊ 

Α ΜΑΤΘ. 

ς 3 Καὶ ἐγένδο, ὅτε ἰτέλεσεν ὃ 
Ἰησᾶς τὰς «"αραθδολὰς ταύτας, 

μιτῆρεν ἐκεῖθεν, 
34 Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν ττα]ρίὰς 

αὑτῷ, ἰδιδασκεν αὐτὰς ἐν τῇ συνα» 
γωγῇ αὐτῶν". ὡξι ἰκπλήτϊεσθαι 
αὐτὸς, καὶ λέγειν" Πόβεν τύτῳ ἥ 

σοφία αὕτη, Ὃ αἱ δυνάμεις; ἢ 

ξς οὐχ, ὅτός ἐσιν ὁ τῷ τίμιον. 

ἰός ; ὀχὶ ἥ μήτηρ αὐτῷ λέγῆων 
Μαξιαμ; ; καὶ οἱ ἀδιλφοὶ αὐτῷ 

᾿Ιάκωδϑ., Ν ἸἸωσῆς, γὼ Σίμων, "ἢ 
9 τόδοις, 

56 καὶ αἱ ἀδιλφαὶ αὐτῷ ὀχὶ 
σᾶται αρὲς ἡμᾶς εἰσι; «σέθεν ὅν 
'τότῳ ταῦτα πανα; 

7 Καὶ ἰσκουδαλίζοῆϊο ἐν αὖ“ 

τὼ" (Ὁ δὲ Ἰησβς εἶπεν αὐτοῖς" 

Οὐκ ἔγι τοραφήτης ἄτιμος, ε εἶ μὰ » 

τῇ «αἰρίδι. αὑτῶν, ἡ ἰν τῇ οἰκί 
αῷτῦ, 

ς8 Καὶ ἐκ ἐποίησεν ὀκιῖ δονάν 
μεῖς τασλλὰς διὼ τὰν ἀπιςίαν αὖ“. 

- τῶχο 

φἶἴ 

β 'Κιφ. ιδ΄. 14. , , 

ἜΣ" ἔχέρω το. καιρῷ ἄκεσιν 
Ἡρώδης ὁ σἰράρχης - τὸν 

ἀκοὴν τῇ! Ἰπσβ". 
2 καὶ εἶπε τοῖς «σαισὶν αὖτβο 

Οὗτός ἐγ» ᾿Ινάννης ὁ Βακῆιτής" 
αὐτὸς ; ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ 
δὼ τῶτο αἱ δυνάμεις ἐνεργῶσιν ἐν 
αὐτῷ. . 

Ὅ γὰρ Ἡρώδης κρατάσας 
τὸν ̓Ιωάννην, ἔδησεν αὐτὸν, Ὁ ἔθέϊιο 

. ἐν φυλακῇ, διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γὺσ 

γοώκα φιλίαι τῷ ἀδιλφῷ αὐτῶν» 
4 Ἔλε. χὰρ αὐτῷ ὃ Ἰωάννης" 

Οὐκ ἔξεστί σρι ἔχειν αὐτήν. 
Καὶ ϑέλων αὐσὸν ἀποιλεϊδοι» 

ἰφο ἤθη πὸν » ὄχλον, ὅτι ὡς προφύ- 
.42ν αἰ τὸν εἶχον. 
, Θ᾽ Τενεσίων ἃ ἀγομένων τῷ 

Ὁ; διρχράσ φῖο. ἢ ᾿ϑυγάτηρ τῆς 
πευνδος Ἐπ Ἢ ρωδιάδ. 



Ἅ2 ἘἙΥΑΓΓ,͵, 
4 ἱβρυδιάδφ. ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσε 

ἡ Ὅθεν μεθ᾽ ὅρκυ. ὡμολόγησεν 
αὑτῇ δθναι ὃ ἰὰν αἰτήσνϊαι. 

6. Ἢ δὲ, ἀροδιθαϑεῖσα ὑπὸ 
ἧς μηρὸς αὑτῆς" Δός μοι, φησὶν, 
ὧδε ἐπὶ σιίνακι τὴν χεφαλὴν Ἰνάννθ 
τ8 ΒαπΊ τ, 
᾿Π9 Καὶ ἰλυπήθη ὃ βασιλεὺς" 
᾿διὰ δὲ τὰς ὅρκως; καὶ τὸς συνανα- 
κειμένος, ἰκίλευσε δοθῆγαι. 

10 Καὶ σέμζψας ἀπεκεφάλισε 
δὺν ᾿ωάννην ἦν τῇ φυλακῇ. 

ΣΙ Καὶ ἠνέχθη ἡ κιφαλὴ αὑτῷ 
ἐπὶ αἴνακι, καὶ ἰδύθη τῷ κορασίῳ,, 
γὺ ἥνεῖκε τῇ μηῖρ) αὑτῆς. 
“χα Καὶ προσελθόῆις οἱ μαϑηϊαὶ 
αὑτῶ, ὕραν τὸ σῶμα καὶ ἴθωαψαν 
αὐτὸ, καὶ ἐλθέδες ἀπόγίιλαν τῷ 
ἼἸησῦ, 

13 Καὶ δείσας ὃ ἩΝ ἄνε- 
ὕρησεν ἐκεῖθεν ἔν “΄λοίῳ εἰς ἔρημον 

ἀλλα κατ᾽ ἰδίαν. ᾿ Καὶ ἀκόσαδες 
οἱ ὄχλοι, ἠκολέϑησαν αὑτῷ «πξ 
ἀπὸ τῶν Ἰσόλεω». 

14. Καὶ ἰξιλθὼν ὃ ᾿Ιησῶς, εἶδε 
“«ολὸν ὄχλον καὶ ἐσπλαίχνίϑη ἐπ᾿ 
αὐτὸς, κἡ ἐθιράξευσε τὸς ἀξῥώφας 
αὐτῶν. 

τς Ψίας δὲ γενομένης, ΄σροδ- 
ὥλθον αὐτῷ οἱ μαθήϊαὶ αὐτῶ, λέ- 

᾿ γοῖϊες" "Ἐρημός ἔξιν ὃ τόπος, καὶ ἢ 
ὥρα ἤδη παρῆλθεν" ἀπόλυσον τὸς 
ὄχλος, ὕνα. ἀπελθόδες εἷς τὰς κώ- ᾿ 

ας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώμαϊα. 
Ρ τό ἴδ δ Ἰωησῶς εἶπεν ποῖος 
Οὐ χριίαν ἔχεσιν ἀπελθεῖν" δότε 

᾿ αὐτοῖς ὑμεῖς φαβῦν οἱ 
1»), Οἱ σιν αὑτῷ Οὐκ 

ἔχομιν ἷ 
δύο ἐχ . ἢ 

18 Ὁ δὲ ἐπε’ Φέρετέ μοι αὖ- 
φὸς ὧδ 

ὧδε εἰ μὰ οὐδε ἄρίως καὶ ᾿ 3 
, ον κρβαδὰς ἀπὸ τῷ “λοίυ ὃ Πέτρῶ., 

ἙΛΙΟΝ οὐ 5». χῖίγ. 

ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τὸς χόῤϊος, καὶ 

λαδὼν τὼς σέηε ἄρϊας καὶ τὸς δύο 
ἰχθύας, ἀναδλίψας εἰς τὸν ὀρανὸν 
εὐλόγησε" καὶ κλάσας, ἔδωκε τοῖς 
μαθηαῖς τὸς ἀρίως, οἱ δὲ μαθη αὶ 
τοῖς ὄχλοις. 

20 Καὶ ἔφαίον «“άδις, καὶ 
ἐχορίάσθησαν" καὶ ἦραν τὸ σερισ- 
σεῦον τῶν κλασμάτων, δώδικα κο- 
Φίνυς «λήρεις. 

22 Καὶ εὐθέως ἤνάϊκασεν ὃ Ἴη» 
-σϑς, τὸς μαθητὰς αὐτὸ ἔμδῆναι εἰς 
χὸ ΄αλοῖον, κὶ σροάγειν αὐτὸν εἷς τὸ 
σέραν) τ ἢ ἀπολύσῃ τὸς ὄχλυςο 

ιῖ Οἱ δὲ ἐϑίονιες ἦσαν ἄνδρες, 
ὡσεὶ «εῆακισ χίλιοι, χωρὶς γυναι" 
κῶν Ὁ σαιδίων. 

23 Καὶ ἀπολύσας τὸς ὄχλες, 
- ἀνίδη εἷς τὸ ὅ,9. μον, ἰδίαν “σβοσ- 

εὐξασϑαι" ᾿Οψίας δὲ γενομένης, 
μόνθ. ἦν» ἐχεῖ, 

24. Τὸ δὲ «λοῖον ἤδη μέσον τὸς 
ϑαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ 
φῶν κυμάτων" ἦν γὰρ ἐναί. ἃ 
ἄημθ.. ; 

2ς Ὑδάξιη δὲ φυλακῇ τῆς νυκα 
τὸς ἀπῆλθε τρὸς αὐτὼς ὁ Ἰησῶς» 
φιριπα]ῶν ἐπὶ τῆς 9 σῆςι 

46 Καὶ ἰδόδες αὐτὸν οἱ μαιθη- 
ταὶ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν πέρα 
τῦπα, ἐταράχθησαν, λέγονϊες, Ὅτε 
φάδασμα ἐπα καὶ ἀπὸ τῷ φόδῃ 
ἔκραξαν. ΝΝ 

27 Ἐὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς 
ὃ Ἰησῦῶς, λέγων" Θαρσεῖτε" ἔγώ 
εἶμι" μὴ Φοξεῖσθε. 
28 ᾿Αποκριθεὶς δὴ αὐτῷ ὃ Ἰ1{- 

γρΘ., εἶπε" Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κίλευ«» 

σύν μὲ ατρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕϑαϊαεο 
Ὁ δὲ εἶπεν Ἐλθέ. Καὶ 

«σερικάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδαϊα, ἐλθεῖν 
᾿ φρὸς τὸν Ἰησῦν. 

19 Καὶ κλείσας τὸς ὕχλας. 30 Βλέκων δὲ τὸν ἄνεμον ἔσο 
χυρὸνρ 



ὧδ. ΧΙν. ΧΥ. 

β χε, ἱφοδήθη. Καὶ ἀρξάμενθ. 
καὶ Ἰαποἤίζεσθα:, ἔκραξε, λέγωνγ" 

Κύριε, σῶσόν με. 

.83: Εὐθέως δὲ ὃ Ἰνφᾶς ἢ ἐκτείνας 

᾿ δὴν χεῖρα, ἐκελάδεο αὐτῶ, καὶ. 
᾿ λίγω αὐτῷ" Ὀλιγόπιγι, εἰς τί 

ΟΝ ἴγασας; 
12 Καὶ ἐμδάνων αὐτῶν εἰς τὸ 

, Φλοῖον», ἐκόπασεν ὃ ὁ ἄνεμθ», 
32 οἱ δὲ ὦ ἔν τῷ «λοίῳ ἐλθόν- 
“σις τιροσεκύνησαν αὐτῷ, λίγονδες" 
᾿Αληθῶς Θεᾶ νὸς εἶ» 

᾿ διαπιράσαδες, ἦλθον 
ὰς ἕῳ; ̓ Γινησαρέτο ς . 

3ς Καὶ ἐπηδνόνϊες αὐτὸν οἱ ἄν. 
χῷ τᾶ τόπι ἐκείνδ, ἀπέρειλαν εἷς 

ὅλην τὴν «περίχωρον ἐκείνην, καὶ 
προσήνιίκαν αὐτῷ τάδας τὼς 
χαχῶς ἔχοβαςε ᾿ 

, 36 Καὶ σαρικάλυ αὐτὸν, ἵνω 
᾿ μόνον πὴ ΚΣ κρασπέδου τῷ 
ἱμαϊίω αὐτῶ" καὶ ὅσοι ἥψαῖο διε». 

᾿σώθησανν. 

Κιφ. εἴ. Ὶ δ. 

ΟΤῈ «προσίρχοῦϊαι τῷ Ἰησῶ 
. οἱ ἀπὸ οσολύμων Τραμ» 
μαϑεῖς κὶ Φαρισαίοι; λέγονες" 

2 Διωτί οἱ μαθηϊαί σὰ παρα- 
αἴνοσε τὸν “παράδοσιν τῶν σφισι 

Ουτέρων ; Ι ὃ γὰρ γἱπῖοῦαι τὰς χεῖ- 
ἔας αὑτῶν, ὅταν ἃ χεἶον ἰσθίωσιν, 

͵᾿ 3 Ὁ δὲ ̓ἀπωιριθῆς ἡ εἶ πεν αὐτοῖς" 
Διατί Ὁ ὑμεῖς «αραβαιῆε τὴν ἦν. 
'φολὴν τῷ Θιῶ, διὰ τὴν παράδοσιν 
ὑμῶν; 

4 Ὁ  γὰς Θεὸς ἐνήπίλαῖο, λέγων" 
Τίμα τὸν ταϊίρα σϑ, νῦὐἡ τὸν μηϊέρα» 
φαιὶ ὁ κακολογῶν «αἸέρα ἢ μέρα, 
ϑανά άτῳ τελευτάτω. 

ο 5 Ὑμεῖς δὲ ὶ λέγῆι" Ὃς ἂν εἴ Δἰπῇ 
τῷ «αϊρὶ, ἢ τῇ ἢ μηρί" Δῶ »», ὃ ἰὰν 
ἐ ἐμῶ ὠφεληθῇς, καὶ ὁ μὴ τιμήσῃ 
φὸν «παἰέρα αὑτῇ, ἢ τὴν μιηέρα 
αὑτῷ, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ... 3 

6 Καὶ ἡκυρώσαῖο τὸν ἀδολὴν τῷ 
Θιεῦ διὰ τὴν «“αρξάδοσιν ὑμῶν». 

ν᾽ Ὑκοκρίαὶ, "αλῶς προιφή- 
" φευσε «σερὶ ὑμῶν Ἡσαΐας, λέγων" 

8 Ἐγίζε μοι ὃ λαὸς ὅτ. τῷ 
τὅμαῖι αὑτῶν, καὶ τοῖς χείλεσί με 
τιμᾷ" ἡ δ καρδία αὐτῶν «ὐῤω 
ἀπέχει ἀπ᾽ ὁ 

9 Μάτην δ σίξοἶαί μὲ, δὲ» 
δάσκονις διδασκαλίας. ἐπάλμαϊα 
ἀνθρώνων. 

10 Καὶ “πρρσκαλισάμινθ» τὸν. 
ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ανϑδε καὶ 
συνίει. 

1 Οὐ τὸ εἰσὰρ 
φόμα κοινοῦ τὸν ἂν 

ἷ ἰσρχόμενον εἰς τὸ εἷς τὸ 
ἐϑτον" ἀλλὰ “ 

τὸ ἰκπορευόμενον ἐκ τῷ τόμαῖθ',. 
«το κοινοῖ τὸν ἀνθρωπὸν- 
12 Τότι ' αροσελβόνῆες δὲ μαϑη». 

ταὶ αὐτῶ," εἶπσον αὐτῷ" οἶδας, ὅ ὅτε 
οἱ Φα αρ,σαῖω, ἀχάσαδες τὸν λόγον» 
ἰσχανδαλίσθησαν; 

13 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶ δι 478 πᾶ- . 

σα φυλεία ἃ ἣν ἐκ ἐφύτευσεν ὁ πσατῆρ 
μὺ ὃ ἐράνιθ.:, ἰκριξωθήσεϊαι. 

14. παφῆν αὐτός" ὁδηίοί εἶσι 
τυφλοὶ τυφλῶν». τυφλὸς δὲ τυφλὸν. 
ἰὰν ὁδηγῇν ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
«αγεσϑγ]αι. 

1ς ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ 'πίηφ., 
. εἶπεν αὐτῷ" Φράσον ἡμῖι τὴν σα" 

ραθολὴν ταύτην. 
16 Ὃ δὲ Ἰησῶς εἶπεν" ᾿Αχμὴν 

»ὶ ὑμεῖς ἀσύνοί ἰγε; - 
17 Οὔπω γαεῖτα, ὅτι «σῶν “ὃ 

εἰσππαρευόμενον εἷς τὸ τόμα, εἷς τὴν 
κοιλίαν χωρεῖν καὶ εἷς ἀφιδρῶνα 
ἰχδάλλειαι ; 

18 Τὰ δὲ ἰκπορευόμενα ἐκ τῶ 
τόμαϊθ᾽, ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχέϊα!, 
κακῶνα κοινοῦ τὸν ἀνθρωπζον» 

10 Ἐχ γὰρ τῆς καρδίας ἰξέρ- 

χοΐϊα, διαλοῖ; σμοὶ «“σονηροὶ, Φόνοι 

μοιχεῖαν, «σορνεῖδι; κλοπαὶ, ψευ- 
δομα ξϊυρίαι, . 



54 ἘἙΥΑΓΓΕΛΙΌΝ ΟὍΟδρὸχν. χΥϊ. 
δυμαξββυρίαι, βλασφημίαι. 21: Ὥρε τὸς. ὄχλος ϑαυμάσαν 

29. Ταῦτά ἕξι τὰ κοινδγῖα τὸν βιέποδας κωφὸς λαλῶθνϊας, κυλλὼς.. 

ὥνθ πον" τὸ δὶ ἀνίποις χερσὶ ὑγιεῖς, χωλὸς «εριπαΐδηας, καὶ 
Φφα. ἴνν ἃ ποννὸι τὸν οὐνθρωπον- ᾿ τυφλὸς βλέποδας" χαὶ ἰδόξασαν 

21: Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησῶς, “τὸν Θιὸν Ἰσραήλ. ἱ 
ἀννχϑρησεν, εἰς τὰ μέρη Τύρα καὶ' 31Δ' Ὁ δὲ ᾿Ιησῶς προσκαλισά-" 

μενῷ: τὼς μαθητὰς αὑτῷ, εἶσ 
22 Καὶ ἰδῶ, γυνὴ Χαναναία. ᾿Σπλαϊχοίξομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι 

ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθῶσα, ἤδη ἡ ἡμέρας τρεῖς τοροσμένεσί μοι» 
ἐκξαύγασεν αὐτὰ, λέγουσα" Ἐλέη- Ὁ ἐκ ἔχϑσι τί φάγωνσι" Ὁ ἄπο- 

σόν μὲ) Κύριε, ὲ Δαξὶδ,' ἡ ϑυγά- λῦσαν αὐτὸς νῆξοις ἃ ϑίλω, μήποϊε, 

φ" μϑ κακῶς δαιμονίξῆαι. τς ἐκλυθῶσιν ἐν Τὴ  ὅϑω. 

223 Ὁ δὲ ἐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ . 32 Καὶ λέγασιν αὐτῷ οἱ μα» 
λόγον. Καὶ ; «προσελθόνες. οἱ καθη-- θηϊᾳὶ αὐτῷ". "Πόθεν ἡμῖν ἐν ΒΒ μία 
ταὶ αὐτῷ, ἠρώτων αὐτὸν λέγοις" ἄξιοι τοσῶτοι, ὥγε χοξάται ὄχλον͵ 
᾿Απόλυσον αὐτὴν, ὅγι κράξει ο7ισ. «Τοσθτονς Η 

ϑιν ἢ ἡμῶν. 34 «Καὶ λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησῶρ, ὦ 
24. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἰ εἶπεν" οὐκ ΤΙόσος ἄξιος ἔχῆε; Οἱ δὲ εἶπον' 

ἀπέφάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πυρόδαϊα τὰ ἙεἸὰ, σὺ. ὀλίγα, ἰ ἰχθύδιω. 
ἀπολωλότα οἴκο Ἰσραῆλ.. τ 25 Καὶ ἐκέλευσε τοῖς Ὄὀχλοῖς 

“ . 29 Ἣ δὲ ἐλθῦσα τὐροσικένει ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 

Ι αὐτῷ, λέγυσα" Κύριε, βοήθει μοιο 36. Καὶ λαξδὼν τὸς ἑπῆὰ ἄξῖες 

26 Ὃ δὲ ἀποκριθε)ε; εἶπεν" Οὐκ καὶ τὸς ἰχθύμας, εὐχασιγήσας, 
ἔγι καλὸν λαθεῖν τὸν ἄρον τῶν τέκε ἔκλασε, καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηΐϊαῖς͵ 
ΠΣ ΟΣ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. πον αὗτῶλ οἱ δὲ μαθηϊαὶ τῷ ὄχλψ. 
.27 Ἧ δὲ εἶ εἶπε" Ναὶ, Κύριε" ;; ΚΙ, Καὶ ἔφαίον «ἀῆις; κὶ ἐχορο.. 

γὰρ τὰ κυνάρια ̓ ἐσθίει ἀπὸ τῶν τάσφησαν »κὶ ἦραν τὸ αερσότῦον 
Ψιχίων. τῶν τοιπήόϊίον ἀπὸ τῆς τῶν 'χλασμάτων, ἑπία σπυρίδας 

. “ραπέζης τῶν κυρίων αὑτῶν. ᾳλήἥξεις. 
28 Τότε ἀποκριθεὶς ὃ Ἰησῶς, 28 Οἱ δὲ ἐσθίογιες καὶ ἧσαν τῇρα» 

εἶπεν αὐτῇ" Ὦ γύναι, μεγάλη σϑ χισιχίλιοι, ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν 
ἢ «αὐἰςι," ᾿γενηθέτω σοι ὡς ϑέλειρ" ") ́σαιδίων. ἡ. 

Καὶ ἰάθη᾽ ΟῚ ,ϑυγάτπρ αὐτῆς ἀπὸ 30 Καὶ ἀπολύσας τὸς ὄχλθῃ 

πρῶ. ὦν. ο--... 

τῆς ὥρας ἐκείνης. ἐνίξη εἷς τὸ φ«σλοῖον. »ὶ ἦλθεν εἷς τὰ 

29 Καὶ μηαβξὰς. ἐκεῖθεν ὁ ὁ Ἴ"- ὅρια Μαγϑαλά. . 
σϑς, ἦλθε κυαρὰ τὴν ϑάλασσαν Και. τς τό. 
φῆς Γαλιλαίας" καὶ ἀναξὰς εἷς τὸ Κι σροσελθόνες οἱ Φαρισαῖοι 
ὅρΘ., ἐκάθηϊφ ἐκεῖ. καὶ Σαδδεκαῖοι, σειράζονις ' 

30. Καὶ «πξοσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τῶ ὦ 
«ολλοὶ, ἔχονῖες μεθ᾽ ἰαυτῶν χῶὼς- ὅραγᾷ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 
λὸς, τυφλὼς, κωφὼς, κυλλῶς, καὶ 2 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶσεν αὖὐο 
ἑτέρας τολλὼς" καὶ ἤῤνψαν αὐτὰς τοῖς" Οίας γιομένης λέγει; Ἑὐ“ ! 
πυαρὰ τὸς αὖδας τῷ" Ἰησδ' καὶ δία" αυῤῥάξο γὰρ ὃ ὀρανός. ι ᾿ 
ἐθεράπευσεν αὐτῶς- ος4 Καὶ σρωΐϊ, Σήμερον χομῶν "᾿ 

4 “ἰδ 



Ὧρρ. κυ 

συῤῥώξει γὰρ συνάδων ὃ ὅὁρανός. 
Ὑσοκρα), τὸ μὲν ᾿σρόσωπον τῷ 
δρανῦ γυώσκίε διακρίνειν, τὰ δὲ 

ϑημεῖαι τῶν καιρῶν ὦ δύκναδ)ε κ᾿ 
4 Τινιὰ «πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 

σεμεῖον ἐπτζηγεῖ" »ὐ σημεῖον ὦ δὸν 
᾿ αὐτὴν εἰ μὴ τὸ σημεῖον 

 Ἰωνᾷ τῷ τροφήτα. Καὶ κα]αλι- 
κὺν αὐτὼς, ἀπῆλθε. 
{ Καὶ ἐλθόοες οἱ μαθηϊαὶ αὐτῶ 

ἐς τὸ σέραν, ἱπελάθονῖο ἀρῖος λα- 
"» “ 
6 Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶπεν αὐτοῖς, 

Ὁᾶτε κἀὶ αροσέχει ἀπὸ τῆς 
ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ. Σαϑδϑυ-- 

καίω, 

7 Οἱ δὲ διελογίζονϊο ἐν ἑαυ]οῖς, 
λέγονες" Ὅτε ἄξιος ἐκ ἐλάθομεν. 

-- τπττ- τ - ---- τ ππΠτΠ κΡβρὰπ ΠῚ -πὩππΠπΠπΠ προ 

8 Τνὸς δὲ ὁ ᾿Ιησῶ;9 εἶχεν αὖ- 

τοῦ" Τί διαιλογίζεδνδε ἐν ἑαυϊοῖς,. 
ἐλυγόψισοι, ὅτι ἄῤίος ἐκ ἰλάφῆι; 

. 9 Οὔπω νοεῖτε ; δὲ μεημονεύῆε 
τὸς ῳδϑς ὥἄρῤϊος τῶν «σεδοιχισχι» 
λίων, τὸ πόσος κοφένες ἐλάξ ἤν, 

1. Οὐδὲ τὼς ἑπῖα ἄξιος τῶν 
τῇρακισχιλίων, κα όσας σπυρίς 
δες ἐλάδῆε; 

τι Πῶς. ὦ νοεῖτεγ ὅτε. ἃ τσερὶ 
ἀν εἶπον ὑμῖν, τροσέχειν ἀπὸ 
τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων. κΚἡ Σαδ- 
λικαίων:; 

12 Ἰότε σονῆκαν ὅτι ὃκ εἶπε 
προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης, τῷ ἀρίω, 
ἀλλ᾽ ἀπό τῆς διϑαχῆς τῶν Φαρι»- 

β σαίων κὶ Σαῤϑεκαίων- 

- ὰ χὰ 

πο -,ο οὔ τὦ--«-.-- τασσσεν.Ἕς Ὁ 

14. Ἑλθὼν δὲ ὁ Ἰησῶς εἰς τὸ 
μίρη Καισαριίως τῆς Φιλίππε, 
ἥρυγο΄ τὰς μαθηϊὰς αὑτῷ, λέγων. 
Τύα μελέγεσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 
τὸν» γὸν τϑ ἀνϑρώσψα Π 

14 Οἱλῥὲ οἶον". Οἱ μὲ», Ἰωάν» 
" τὸν ΒαοπΊ σήν" ἄλλοι δὲ, Ἠλίαν" 

ἵπερο Ἀν, Ἱμρομίαν» ἢ ἕνα τοξοφη- 
σ᾽ο 

ΚΑΎΑ ΜΙΑΈΤ Θ. 38 

1ς Αἶγοι αὐτοῖς" Ὑμεῖς δὲ τί. 
φα μὲ λέγε]ε εἶναι ; 

16 ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σίμων ΤΙές: 
τρθ., εἶπε" Σὺ εἶ ὁ Χριτὸς, ὃ ̓ ὲς 
«ῷ Θιΐξ, τῷ ζωνῖθ.. 

17 Καὶ ἀποκριθεὸς ὁ Ἰησῶ;, 
εἶπεν αὐτῷ Μακάριδ. εἶ Σίμων 

δ. 9 4 ω} ἢ - ν 5 βὰ; Ἰωνῶ, ὅςι σὰρξ καὶ αἷμα ἐς 
9 « ἀπικάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ Ψατύρ μὺ, 
ὃ ἰν. τοῖς θρανοῖς. . 

18 Καγὼ δέ δι λίγω, ὅτι σὺ 
ψ ΄.» .δ5 ἃ ’ ἱὰ ᾿ ει Πεσρῶν, ὸ ἐπὶ ταύτῇ τῇ σέτρῳ 
Ω ΄ ; Ω οἰκοδομήσω μὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ 

.' 3 -- «ὐλαι 49. ὃ καὶισχύσῳσιν αὐτῆ;- 
Ι9 Καὶ δώσω. σφι τὰς κλεῖς 

τῆς βεσιλειίας τῶν ὠοανῶν" καὶ ὃ 
ἑαν δύδης ἐπὶ τῆς γῦς») ἔγαι δεδὲ- 

μένον ἐν τοῖς ὑρανοῖς" καὶ ὃ ἷχν 
λύσης ἰπὶ τῆς γῆς, ἴγαν λελυμένος; 
ἐν τοῖς ϑῤῥανοῖς. 
- .20 Τότε διεγείλαῖϊο τοῖς μαϑνο 
ταῖς αὐτῷ, ἴναι μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι 
αὐτό; ἔτι» ὃ Χοιγός. 

Φ Ν , ΝΜ ᾳ« 8, .- 21 Διχὸ τότε ἤρξαΐο ὃ Ἰησῶς 
διικνύοιν τοῖς μαθηϊαῖς αὐτῶ, ὅτι 
δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς ̓ Προσόλυμα, 
ἢ τοολλὰ σαθεῖν ἀπὸ τῶν αρεσ- 
Οιυ]έρων» "ᾧ ἀρχιερέων, καὶ γραμμα- 
τίων, κὶ ἃ ποκ)ανθῆναι, ἡ τὸ τρίτη 
ἡμέξα ἐγερθῆναις : 

22 Καὶ τσροσλαδόμετος αὐτὸν 
ὃ Πέτρῳ", ἤρξαῖο ἐτήιμαν αὐτώς 
λίγων" Ἵλεώς σοι Κύριε" ὠς μὰ οὃὦὃὦ 
ἔγαι σοι τῶτοι . 

23 Ὁ δὲ ρραφεὶςν εἶπε τῷ Τ176- 
τρο Ὕσπαίε ὀπίσω. μὰ Σαϊανᾶ, 
σκάνδαλόν μὰ εἶ" ὅτι ἃ φρονεῖς τὰ 
τῷ Θιῶ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων 

24 Τότε ὁ ̓Ἰησῶς εἶπε τοῖς μα" 
θεαῖς αὐτῶν ἘΠ τις ϑίλει ὀπίσω 
μα ἐλθεῖν, ἀ χαρνησάῤγω ἑαυτὸν, κὶ 
ἀράτω τὸν γαυρὸν αὑτῷ, πὸ ἀκολυ- 
θέτω μοι... 

2ς Ὃς γὰρ ἂν ϑέλῃ τὸν ψυχὴν 
αὐτῶ 



“2 «ἀ 

26 ́ 

αὖτϑ σῶσαι, ἀπολέσοι αὐτήν" ὃς 
δ᾽ ἂν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὑτῷ 
ἕνεκεν ἐμξ, εὑρήσει αὐτήν" 

(:6. τί γὸρ ὠφελεῖται ἄνθοω- 
πος» ἰὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, 

᾿ πὴν δὲ ψυχὴν αὑτῷ ζημιωθή; ἢ τί 
δωσεῖ- ἄνθρω. ἀνϊάλλαΐμα τῆς. 
ψυχῆς αὑτῷ Ὁ) . 

27 Μέλλει γὰξ, ὃ φὸς τῷ ἂἀν- 
θρώπϑ ἔρχεῦται ἐν τῇῷὸ δύίξη τῷ 
«αἱρὸς αὑτῷ μᾶα τῶν ἀϊγέλων 
αὐτῶ" καὶ «τότε ἀποδώσει ἑκάςῳ 
καϊα τὰν τσρᾶξιν αὐτῷ. ὦ 
-28 ᾿Αμὴν λέγω; ὑμῖν εἰσί τινς 

τῶν ὧδε ἐγηκότων, οἵτινες ἃ μὴ 
. γιύσωῆαι ϑανάτω, ἢ ἕως ἂν ἴϑωσι 
τὸν ἐὸν τῶ ἀνβρώπε ἐ ἐρχόμενον ἐν 
τ βασιλεία αὐ" 

Κιφ. ιξ . 17. 

Ὧν μεθ᾽ ἡμέρας τὰ “αρα-᾿ 
λαμράνξι ὁ Ἴησᾷς τὸν Πέ- 

ρον, "ἢ Ἰάκωξον, "Ὁ Ἰωάννην τὸν 

ἀδιλφὸν. αὐτῷ. κὶ ἀναφέρει αὐτὸς 
εἰς δε. ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 

21 Καὶ μεδεμορφώθη ἔμπροσθιν 
αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον 
αὐτῷ ὡς ὃ ἤλιθΘι" τὰ δὲ ἱμάτια 

φὺύτε ἐγίνδιο λεύκα ὡς τὸ φῶς. 
« Καὶ ἰδὼ, ὠφθῆσαν αὐτοῖς 

΄ Μωσῆς καὶ Ἠλίας, μετ᾽ αὐτῇ 
συλλαλῶνϊες. 

4 ᾿Αποκριθεὶς Ἢ ὃ Πέτρθ., 

εἶπι τῷ Ὑπσδ, Κύριν. καλόν ἐξγὶν 
ὑμᾶς ὦϑε εἶναι" εἰ ϑίλοις, «σοιή- 

. δωμεν ὧδε σεεῖς σκηνᾶς, σοὶ μίαν, 
"ἡ Μωσῃ μίαν, "ὶ μίαν Ἠλία. 

ξ Ἔτι αὐτῷ λαλϑυῖθ., ἰδδ, γε- 

φίλη φυϊεινὴ ἐπισκίασεν αὐτός" καὶ 

ἐδὼ; φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγεσα" 

Οὗτός ἐξὶν ὃ ψός. μ ὃ ἀ[απηϊὸς ἐν 
ὦ εὐδόκυσα" αὐτῷ ἀκδῆιε. 

6 Καὶ ἀκώσανες͵ οἱ μαθηϊαὶ, 

ἔπεσον ἐπὶ πυρόσωπον αὑτῶν, καὶ 

ἐροθύθησαν σφύδια. 

κῶς 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. ΟΡ. ΧΥΙ]. 

7 Καὶ “ποσελβὼν ὃ Ἰησῶς, 
ἥψαῖο αὐτῶν, κἱ εἶπεν" Ἐγέρθηῖε, 
Ὁ μ᾽ φοξεῖῶες 

8 ᾿Ἐπάραδις δὲ τὸς ̓ἐφθαλμὰς 
αὐτῶν; ὄδενα εἶδον, εἰ μὴ τὸν Ἰησᾶν 

μόνον. 
. 9 Καὶ κοϊαϊδαινόνων αὐτῶι 
ἀπὸ τῷ ὅρῶς, ἐνδείλαῖο αὐτοῖς ὃ 

Ἰησδτε λέγων" Μαδιενὶ εἰπηϊε τὸ 
ὅραμα, ἵ ἕως ὅ ὃ υἱὸς τῷ ἀνθρώπε ἰκ 
γεκρῶν ἀναφῆ- 

1ο Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οὗ ΄ 

μαθηϊαὶ αὐτᾶ, λέγονες". τί ὅν οἱ 
Τραμμαϊεῖς λέγεσιν, ὅτι ̓ Ἤλίαν δεῖ 
ἰλθεῖν «πρῶτον :. 

11 ο δὲ Ἰησὸς ἀποκριθεὶς, 
εἶ πεν αὐτοῖς" “Ἡλίας μὲν ἔρχέαι 

«ρῶτονς κὶ ἀποκαῖατήσει «"ἀν]α" 
12 Λέγω. δὲ ὑμῖν ᾿ὅτι Ἠλίας 

ἤδη ἤλθε, κἡ ὃχ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
ἀλλ᾽! ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα Ἠθέλη» 
σὰν. ὅτω καὶ ὃ εὸς τῷ ΐ ἀνθρώπω 
μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ «αὐτῶν. . 

12 Τότε συνῆκαν οἱ μαθηά),Ὁ 

ὅτι τοερὶ Ἰωάν»Β τῷ Βαφῆΐγῶ εἶπεν 
αὐτοῖς. 

14 Καὶ ἰλθόνϊων αὐτῶν πὶ ὃς 
Τὸν ὄχλον; προσῆλθεν αὐτῷ ἄν- 
θρωπθ΄-, γονυττ νῶν αὐτῷ, 

ιφ καὶ λέγων" Κύριε, ἰλέησόν 

μϑ τὸν αὸν; ὅτι σεληνιάζῆαι, καὶ 
κακῶς ᾿πᾶσχοι' 

τίπῖει εἰς τὸ οοῦρν καὶ “πολλάκις εἰς 

τὸ ὕδωρ. 
ιό Καὶ «φοσήνεϊκα αὐτὸν ταῖς 

μαθηϊαῖς σῶ, καὶ ἀκ ἠδυγήθησαν 

αὐτὸν ϑεραπεῦσα:.- 
1 Αποχριβεὶς͵ δὲ ὃ Ἰησξς, 

εἶπεν" Ὦ γενιὰ ὠπιςθ’ καὶ δις 

τραμμένη, ἴως “ὖτι ἴσομαι μιϑ' 
ὑμῶν Η͂ ἕως σότε ἀνίξομ 1) ὑμῶν; 

φέρδέ μοι αὐτὸν ὧδε. 
ι8 Καὶ ἐπῆϊμησιν αὐτῷ ὁ 

Ἰιησῶς, καὶ ἰξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῶ «τὸ 
δαιμόνιον, 

΄ 

“σολλάκις γὰρ , 
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δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη δ᾽ σαῖς 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
ἀρ Τότε «ροσελθόγες οἱ μαθη- 

ταὶ τῷ. Ἰησῶ, κατ᾽ ἰδίαν, εἶπον" 
Διατύ ἡ ἡμεῖς ἐκ ἠδυνήθημεν ἐκδαλεῖν 
αὐτό ; 

20 Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶσιν αὐτοῖς" 
Διὰ τὴν ἀπειρίαν ὑμῶν" ἀμὴν γὰς 
λίγω ὑμῖν» ἰὰν ἔχηι αἵτιν ὦ ὡς κόκ.- 
ΚΟ σινάπεως, ἢ ἐρεῖτε τῷ ᾽ ὅροι τότω" 

μίάλεθι ἰν]εῦθεν ἐκεῖ, , μῆκξή.- 
σἕαι" κὶ ὑδὲν ἀδυναϊήσει ὑ ὑμῖν, 

21 Τϑτο δὲ τὸ γίνΘ. ἐκ ἦκπο- 
εὐῆα,, εἰ. μὴ ἐν σροσιυχῇ καὶ 
Ἐριίᾳ. 

22 ᾿Αναιριφομένων ὁ δὲ αὐτῶν ἰν 
τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἴ"- 
σοῦ" Μίλλεοι ὁ φὸς. 12 ἀνθρώπω 
ταραδί δαϑαι εἰς χεῖρας ἄνθρωπων" 
23 καὶ ὶ ἀπονονῶσιν αὐτὸν, καὶ 

τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερθησῆα.. Καὶ 
ἰλυχῆθησαν σφόδ ας 

14 ̓Ελθόνω» ἦὲ αὐ αὐτῶν εἷς Κα- 

, πιραὺμ, ποροσῆλθον οἱ τὰ δίδραχ- 
μα λαμδάνονϊες. τῷ- Πέτρῳ, καὶ 

εἶτον Ὁ δ»δάσκαλθ.: ὑμῶν ὦ τις 
λεῖ τὰ δίδραχμα; : 

2ζ Λέγει, Ναί, - Καὶ ὅτε εἰσ. 

ἅλβι» εἰς τὴν οἰκίαν, τφοίφθασιν - 
αὐτὸν ὁ Ἰησῶς, λέγων" Τί σοὶ δο- 
κεῦ Σίμων; : οἱ βασιλεῖς τῆς γῆ». 
τὸ τίνων λαμβάνεσι 4ἴλη, ἢ ἢ κἦν-. 
Φιν; ἀπὸ τῶν ψῶν αὑτῶν, ἃ ἀπὸ 
βὼν ἀλλαϊρίων; Η 

26 “Αέγοι αὐτῷ ὃ ̓ Πέτῳθ. 
᾿Απὸ τῶν ἀλλόϊρίων. ἜΦ» αὐτῷ ὃ 
δησᾶς" ἼΑραΙ ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ ψδΐ. 

27. Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν 

αὐτὰς, ᾿σορευθεὶς εἷς τὴν ϑάλασ- 
σαν, βέλε ὁ ἀἰκισρον, αὶ τὸν ἄνα- 
(κα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον" "κα ἄναί- 
ξας τὸ γόμα αὐτῶ, “ὑρήσϑις ταῖη- 
Α ἐκεῖνον λαξῶὼν, δὸς αὐτοῖς. ἀντὶ .- 

ἐμῷ καὶ σῶ- ,' ΝΞ ΕΣ 

ΚΑΤΑ ΓΜΑΤΥῪΘ. 27 
Κιφ. ἧς 18. 

Ν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ, «τοσῦλθον 

οἱ ἱ μαθη]αὶ τῷ Ἰησῶ, λέγον- 
τις" Τί; ὥρα. μείζων ἐγὶν ἐν τῇ 
βασιλῴᾳ τῶν θράνων ἢ 

2 Καὶ πρτκαλισάμενθ. ὃ ὃ Ἰη- 
σᾶ; «αιδίον, ἔγησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ 
αὐτῶν, 

Δ καὶ εἶπεν" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν; 
ἰὰν μὴ τραφῆτε, νὸ γένηϑε ὦ ὡς τὰ 
“αιδία, ὃ μ᾽ εἰσέλθηῖε εἷς τὴν 

βασιλείαν τῶν ἀφανῶν" 
4 Ἵορις ὅν ταῦπϑινωσῊ ἰαυτὸν ὦ ὡς 

τὸ «αἱδίον τῶτο, ὗτός ἰγν ὁ "μεί- 
ων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν ἐραγῶν- 
δ Καὶ ὃς ἰὰν ̓διξῆαι «αιδιον᾿ 

τοῖστον ἣν ἐπὶ τῷ ὀνόμαϊί μὰ, ἐμὴ, 
“δίχδαι. 

6 Ὃς; ὁ “ἂν σκανδαλίση ἵνα 
τῶν μικρῶν τύτων, τῶν ατρευόνων 
εἷς ἐμὲ συμφέρει αὐτῷ, ΐγα κρηπ 
μάσθη μύλϑ. ὀγικὸς ἐπὶ τὸν τρά- 
χηλον Ὁ αὐτῶ, κὶ καϊα ποιισδῃ ἐν τῷ 
“σιλάγοι τῆς ϑαλάσσης. 

Οὐαὶ τῷ κύσμυ ἀπὸ τῶν 
σκανδάλων, ἀνάϊκη “γάρ ἐσιν ἰλθέν 

τὰ σκάνδαλα" «πλὴν» δαὶ τῷ ἄγ" 

θρώτῳ ἐ ἐκείνω, δι᾽ ᾧ τὸ σκάνδαλον 

ἴεχῆα.. 
ἃ εἰ δὲ ἡ χείρ σὰ, ἢ ὃ τοῦς ̓ὸω 

σκανδαλίζον σι ἔχκοψον αὐτὰ καὶ 
βαλι ἀπὸ σϑ' καλόν σοὶ ἐρν εἶσν 
ἐλθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἧἢ- κυλ- 
λὲν, ἢ δύο χεῖρα; ἢ δύο τὐδες 
ἔχονῖα βληθῆγαι εἰς τὸ μ21 τὸ αἱ- 
ὦγνιον. 

ο- Καὶ κε ὁ ὀφθαλμός Ζὰ σκᾶν- 
δαλίφοι. σι) ἔξελε αὐτὸν, πὶ βάλε 
ἀπὸ σϑ' καλόν σοι ἐγὶ μονόφθαλ- 
μὸν εἷς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ ἢ δὺο 

ἡ 
ὀφθαλμὸς: ἴχονϊα βληθῆναι εἷς τῆν 
γίνγαν τὰ ἀυρός. 

ἴο Ὁρῶτε μὴ καϊαφρονήσηῖε 
ἑνὸς τῶν μικρῶν τότων" .λίγω γὰρ 
2 ν᾽ ὑμῖνμ 
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ὑμῖν, ὃ ὅτι οἱ ἄγίελοι αὐτῶν ἐν ὅρως 
γοῖς διὰ “αϑὸς βλέπωσι τὸ ὁ αρόσω- 
“τον τῷ πατρός μϑ τῇ ἐν δρανοῖς. 

τι Ἦλθε. γὰρ κἱὸς τῷ ἀνθρέπῳ 
σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

12 Τί ὑμῖν. δοκεῖ ; ἐὰν. ἱνεῖαί 
τῶν ἀνθρώπω ἑκα τὸν τὐζθαῖα, "ὴ 
τλανηθῃ ἃ ὁ» ἐξ αὐτῶν" ὀχὶ ἀδεὶς 

Ζ 2" ἐννενηκοαιννία, ' ἐπὶ τὰ ὄρη 

“«πτοριυθεὶς, ζήΐϊ τὸ τολανώμενον. 

Ι 4' Καὶ ἐὰν γίῆαι εὑρεῖν αὐτὸ, 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτ᾽ χαΐξει ἐπ’ 
αὐτῷ μᾶλλον, ἣ ἐπὶ τοῖς ἰγνινηἊ 

κοδαεννία. -τρῖς μὴ ττπλανημένοις. 

Ι4 Θὕτως ὡκ ἔςι ϑίλημα ἢ Μ- 

᾿ προσθεν τῷ τυαϊρὸς ὑμῶν Ὁ ἷν 
ἀφανοῦς, ἵνω ἀπόληϊοι εἷς τῶν μι- 
κεῶν τὔτων. 

τς ᾿Βὰν δὲ ἅμαξέσῃ εἰς σὶ ὃ. 
ἀδιχφός συ, ὕπα[ι, καὶ ἔλεγξον 

αὐτὸν μεϊαξύ σϑ καὶ αὐτῷ μόνο" 
ἐάν σύ ἀκύση, ἰκέρδησας τὸν ἀδελ- 
Φόν συ, 

16. Ἐὰν» δὲ μὴ ἀκύση, παρά 
λαβὲ μῆὰ σὺ ἔτι ἕνα -ὦ δύο" ἵνα 
ἐπὶ τόμαϊθ: δίο μαρϊύρων ἢ τριῶν 
σαϑὴ τᾶν, ῥῆμα. 

1γ. Ἐὰν δὲ “αμαχύσῃ αὐτῶν,, 
εἰπὲ τῇ ἐκκλησίῳ" ἰὰν δ καὶ τῆς 
᾿ἰκκλησίας «αεακόσῃ, ἢ ἔγω σοι ὥσο 
“σῷ ὃ ἐθνικὸς "ὁ ὃ τιλώνης. . 

18 ᾿Αμὴν ̓λίχν ὑμῦν, ὅσα ἰὰν 
δησηῖε ἰ ἐπὶ πῆς γῆς» ἔσω διδεμένα 

καὶ ὅσα ἰὰν λύσεηε 

ἐπὶ τῆς γῆς» ἔγαι λελυμένα ἐν» Ὁ 
ϑὀραγῷ. 

΄σ Τάλι λέγω ὑ ὑμῖν», ὅτη ἰὰν 
ΐο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ. τῆς ̓ 

γῆς τοὶ «οὐῇὰς πράγμαῖϑ. ὃ ὃ ἰὰν 
᾿αἰτήσωλαι, γενήσῆαν αὐτοὺς «αρὰ 
“ζ τ αοἷρός μὰν τὸ ἐν ἀρανοῖς" 

20 Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρῖς 
συν [μένοι εἰς τὸ ἱμὸν ὄνομα, ἐχεῖ 
"μι ὦν μίσῳ αὐτῶι, 

ΕΥΑΥΤΡΕΛΙΌῸΝ ὋὍβρ. χνϊῆ, 
2ἶ Τότε «προσελθὼν αὐτῷ 8 

Πίέτρθο, εἶπε" Κύριε “ποσάκις 

ἁμαξίήσει εἰς αὶ ὃ ὃ ἀϑελφός κϑ, 
Ὁ ἀφήσω αὐτῷ; : ξως ἑπἸάκις ; 

22 Λέγει αὐτῷ ἃ Ἰησῶς". Οὐ, 
λέγω σοι, ἕως ἑπάκις, ἀλλ᾽ ἕως; 
ἐσδομινρκονΐάκις ἑπῆά. 

.23 Διὰ τῶτο ὡμοιώθη ἡ βασι- 
Χεία; τῶν ἐξωνῶν. ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, 

ὃς ηθέλησι συνῶραν λόγον μέϊὰ τῶν. 
“δύλων αὐτῶ. 

24. ᾿Αρξαμένυ δὶ αὐτῷ συναΐ-: 

θϑινγ' προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλί- 
"Ἴῆς βυρίων. ταλάγων»" 

ἃς μὰ ἔχοῖθ. δὲ αὐτῶ ἀ ποδῷ-- 
ναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριθ. αὐτᾶ. ᾿ 
“πξαθῆναι,. ἡ τὸν γυναῖκα αὑτῷ, 
ΩΣ τὰ" τέκνα, Ὁ πανία, ὅσα εἶχεν. 

ΝᾺ ἀποδοθῆναι. 
26 Ἡισὼν ὅν ὃ δῶλθ. «ροσι-. 

κύνοι αὖτῳ, λέγων" Κύριε, μᾶκρο" 
θύμησον ἐπ᾽ ἐμοὶ, “ἀνα σοι 
ἀποδώσω, 

27 Σπλαϊχνισθεὶς δὲ ὃ εὐριθ» 
τὸ δόλε ἐκὲένϑ, ἀπέλυσεν αὐτὸν. 
"ἡ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῶ. , 

28 ̓ Ἐξωλθὼν δὲ ὁ δῦλφ. ἐκεῖθ. 

εὖριν ὅα τῶν συνδέλων αὑτῷ, ὃς 
ἄφειλεν αὐτῷ ἑκαϊὸν δηνάρ ιᾶ" "ἢ. 

κράϊησας αὐτὸν ἔφυι [πε λέγων" ᾿Α- 
πόδ. μοι ὅτι ὀφείλειςι, 

29 Ἰεσὼν ἕν ὁ σύνδελθ. αὐτῷ 
εἷς τὸς αὖϑας αὐτῷ, παρεχάχει 
αὐτὸν, λέγων" Μακροθόμεσον ἐπ᾽ 
ἐμαὶ, κὶ σ“άνα ἀποδώσω σοιο 

10 Ὄ δὲ ἐκ ἤϑελεγ' ἀλλ᾽ ἀπιλ- 
θα, ἔδαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὼν, ὡς . 
ὃ ἀποδν τὸ ὀφειλόμενον. 

11 ἀιδόῆες δὲ οἱ σύνδυλοε αὐτίξ ΄ 

τὰ ἦ νόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα" 
α ἰλθόνζες, δωσάφησαν τῷ πυκίῳ. 
αὐτῶν “άδα τὰ γινόμεναι» 

22 Τότε προσκαλισάμενθ. αὖ- 
τὸς ὃ, πύη}0.» «αὐτῶ, λέγοι αὐτῷ" 

, διλε. 



Ορε ΧΙΧ- 

Δϑλε ππογηοὲ, σᾶσαν τὴν ὀφειλὴν. 
κείνην ἀφῆκά σο!, ἐπεὶ -σαρεκά- 
λεισάς με" 

4 Οὐκ ἔδει χαί. σε ἐλεῆσαι τὸν. 
σύν ὁ δ σϑ, ὡς Ὁ. ἐγώ σι ἡλέησα ; ἢ 

31.Καὶ ὀμισθεὶς ὃ ὃ κύρι. αὐτῶ 
«αρίδωκεν αὐτὸν τοῖς ̓ βασανιταῖς,. 

ἷως ὃ ἀποδῷ σἂν τὸ ὀφειλόμενον 
αὑτῷ. 

35 Οὕτω ῸΣ ὃ “αὔηρ μϑ ὁ-ἴαυ- 
ἄνιΘ. «ποιήσει ὑμῖν, ἰὰν μὴ ἀφῆτε 
ἔχα τ’ τῷ ἀδιλφῳ, οὗτῶ ἀπὸ τῶν 
καρδιῶν ὑμῶν τὰ «αραπηζμαῖα 
αὐτῶν, 

Κιφ. 6΄.. 10. 
Κι ᾿ἰγένῆο ὅτε ἰτέλεσιν δ᾽ 

Ἰησῦς τὸς λόγυς, τότϑς, 

᾿μέηρι» ἀπὸ τῆς Ταλιλαία;, καὶ 
ἤλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιοϑαίας». 

Κ ΑΥὙΥΑ. Μ.Δ.ἴ. Θ. ΄ 

ΡΡΡΙ Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς} [ΤΩ 
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πολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς δὲ ἃ γέγονεν ὅτω. 

9 Λέγω δὲ ὑ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀΐο- 
λύση τὴν γυναῖκα αὐτῶ, εἰ μὴ ἱπὶ 

᾿ φνορνείᾳ, Ὁ γαμῆσῃ ἄλλην, μοι-" 

χᾶται" Ὁ ὃ ἀπολελυμένην γαμῆ-. 
σας μοιχᾶται. 

10 Δέγωσιν αὐτῷ οἱ μαθηϊαὶ 
αὐτῶ" Εἰ ὅτως ἐγὶν ἢ αἰτίαν: ΕἾ 

ἀνθρώπω μῆὰ τῆς γυναικὸς. 

συμφέρει γαμῆσαι- ͵ 

τς. χορῶσι τὸν λόγοκ. τῶτοῃ ἀλλ, 
οἷς ᾿ δέδδϊαι. 

12 Ἑἰσὶ γὰς εὐνῶχοι, οἵτινες 
ἶχ κοιλίας μηϊρὸ; ἰγενήθησαν ὅ ὅτω" 
Ὁ, εἰσιν εὐνῶχοι; οἵτινες εὐνυχίσθη- “ 

ὅαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων" καὶ εἶσιν 
εὖ. ιἄχοι, οἵτινες εὐνόχισαν. ἑαύὸς 

- τσπ τ ππ--- ---- ---- 

αίραν τῷ ᾿Ἰορδάνυ. διὰ τὴν βασιλείαν τῶν εἐἰρανῶν' Ὁ. 

2 Καὶ ἠκολύθησαν. αὐτῷ. ὄχλοϊ. δυνώμενῶ. χωρεῖν, χωρείτω. 
αὐολλοὶ; κὶ ἐθεράπευσεν αὐτὸς ἐχεῖς 12 Τότι τὐροσηνξ ἔχϑη αὐτῷ ται-- 

4 Καὶ τοροσῆλθον αὐτῷ οἱ. δία, ἢ γα τὰς χεῖρας ἐπιθὴ αὐτοῖς», 

, Φαρισαῖοι». σειράζονῖες αὐτὸν, κὶ, ο προσεύξηἶαι" οἱ δὲ μαθηϊαὶ ἐπε- 
λέγοῖες αὐτῷ" Ἐΐ ἔξεριν ἀφῇρῳῴαῳ τίμησαν αὐτοῖς, ν 
ἀπολῦσαι τὰν γυναῖκα αὑτῷ κα. 14 Ὁ δὲ Ἰηαῶς εἶχεν" "Αφῆξε. 
φᾶσαν αἰτίαν . . τὰ σαιδί ἴα, καὶ μὴ, κωλύδε αὐτὰ. 
4. Ὁ ὃ'- ἀποκριθεὶς, ἶαιν ἀὐ- ἰλθεῦ πρός μδ᾽ τῶν γὰρ τοιώτα» 

τοῖς" οὐκ ἀνίγνωῖρ, ὅ ὅτι ὃ φοιήσας ᾿ἐρὴν ἢ βασιλεία τῶν ὑρανῶν.. ᾿ 
ἀπ᾿ὰ ἄρχιῆφα ἄρσεν κ᾿ ϑῆλυ ἐ ἐποίη- " ς Καὶ ἐπιθεὶς. αὐτοῖς τὰς αν»: 

σιν αὐτάς ; Ἂ ρας ἐπορεύθη ἐκεῖβεν.΄. ᾿ 
ς Καὶ εἶπ Ἕνικεν τότε χα, τό Καὶ ἰδὸ, εἷς «ὐροσελθὼν εἶ-- 

ταλείψει ἀνθευπϑ. τὸν σαῖί «ἢ τιν αὐτῷ" Διδάσκαλε ἀγαθὶ, τί 

τὴν μηϊίρα, Ὁ τπροσκολληθήσέϊαι, ἀγαθὸν ποιήσω, ἴγὰ ̓ ἴχω ζωὴ» ἰ-- 

. τῇ γυναικὶ αὑτῷ κα ἔσονϊαὶ οἱ δύο ὥνιον; " 
εἰς σάρκα μίαν». ᾿ [7 Ὄ δὲ. εἶπεν αὐτῶ τί με- ᾿ 

6 Ὥρι ἀκέτι εἰσὶ δίο, ἀλλὰ. λίγεις ἀγαθόν; ἐδεὶς. ἀγαθὸς», εἰ -. 
εξ μία. ὃ ὅν ὃ Θιὸς σινέξευξιν,. μὴ εἷς, ὃ Θειὸς, Εἰ δὲ ϑέλεις εἰσ-. 
ἄνθρωπ Ὁ. μὴ χωριξέτω, ; ἐλθεῖν εἷς. τῶι ζωὴν, τήρησον «τὰς 

ἡ Λίγυσιν αὐτῳ" Τί ὧκ Μωσῆς ἐν]ολιάς. 
ἐνόϊείλα!ο δὥναι βιδλίον ἀπαρασία͵ “18 Λέγει αὐτῷ" ΓΡίας; "σδὲ. 
τ ἀπολῦσαι! αὐτήν; Λέγει αὐτοῖς" μισῶξ, εἶπε Τό" οὗ Φογεύσει" Οὐ. 

8 Ὅτι Μώσης, “σοὺς τὴν σχλη" . μοιχεύσεις" Οὐ κλέψος. Οὐ ψμν»». 

δικαρδίαν ὃ ὑμῶν ἐπέτρεψιν ὑμῖῆι ὡς «δραξορήσος « . 
Φ Φ ᾿ 3 » 

.« ἢ Φ Ὰ νὌ 

14 δια. 29 ᾿ 



86 ἘΥΑΥΤΥΒΛΙΓΟΝ Οἴρ. χίς. σχ. 
᾿ Χ19 τίμα τὲν «παἼέρα, συ, καὶ. τοδαπλασίονα. λήψίϊιαι; καὶ ζωὴν 

᾿ φὴγ μῆα" καὶ" ᾿Αγαπήσεις" τὸν αἰάνιον κληρονομήσει- ε 
φλησίον σὰ ὡς σεαυτόν. 

20 Λέγει αὐτῷ ἃ νεανίσχ Θ᾿ 

Πάλα ταῦτα ἐφυλαξάμην ὦ ἐκ "- 
. τητός μϑ" τί ἔτι ὑρερῶς ̓- 

21 Ἔφη- αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" Ἐϊ 

᾿ϑίλεις Ῥέλειθ. εἴγοι ὅπαίε, “«σωλη-: 

σόν σϑ τὰ ὑπαάρχονῖα, ω δὸς ωῇω- 
χοῖς" κἱ ἕξεις ϑησαυρὸν ἰ ἐν ὡρανῷ" 
Γ δεῦρο, ̓ ἀκολύθει μοιο 

22 ᾿Αχέσας δὲ ὃ δ νανίσχος. τὸν 

ο 1ϑολλοὶ δὲ" ἰσοῖϊαι, αὐῶτου, 
,ἴσχγδον γ ἰσχαῖοι; «ρῶτοι. 

Κιᾷ. κ΄. 2. 
ΜΘΙΑ γάρ ἐγιν ἢ βασιλεία 
τῶν: ὁρωνῶν ἀνθρώπῳ οἶκον 

δισκότν, 5 ὅγις ἔξηχθεν ἅ ἅμα “οἷ ᾿ 
μισθώσασθαι ἐργάταις εἰς τὸν ἀμ- 
τιλώνα αὐτῷ. 

Δ Συμφωνέσας. δὲ. ̓ς μῆὰ τῶν' 
ἐργατῶν ἐκ δηναρίω τὴν ἡμέραν, 

᾿ λόγον» ̓ ἀπῆλθε. λυπόμενος" ἦν γὰρ ἀπέγειλεν αὐτὸς εἰς τὸ». ἀμπελῶνε: 

ἔχων κιημοῖα, τολχά. 
21 Ὁ δὲ" Ιησῶς εἶχε τοῖς μα- 

διῆαῖς αὐτῶ" ᾿Αμὴὰν λέψα, ὑμῖν, ὅτι 
ϑυσκόλως «αλέσιθ. εἰσελεύσ ὅαι. εἰς 
“ἢν βασιλείαν τῶν δρανῶν- 
,,4, Πάλιν δὲ λέγω ὑμῶν, εὗκο-, 

αὑτῦ. 
4 Καὶ ἐξιλβὼν “ἢ τὴν τείτη: 

ὥραν, εἶδεν ἄλλαις ἑγώτας ἐν τῇῇ 

ἀγορᾷ ἀργός 
4 Κἀκείνοις εἶπεν" Ὑσάγῆι κὶ- 

ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, "Ὁ ὃ ἰὰν μ4 
«ἐξ 

᾿ "πὐτερύ» ἐξι. κάμηλον διὼ τρυπύ-- δίκαιον, ϑώσω ὗ ὑμῖν. 

μεθ. ἐαφίδο. διελθεῖα, ἢ ἢ τλόσιον. 
εἰς τὴν ̓ βασιλείαν τῷ Θεῦ εἰσελθεῖν. 

᾿ - ᾿Αχόσανιες δὲ οἱ. μαδ αὶ 
«αὐτῶ, ἐξεπλέσσοῦῖο. σφύδρα, λέ- 

γονες" Τίς ἄρα ϑύναϊαι σωβέναι; 

Οἱ δὲ ἃ πῆλθον. ΤΈδλιν ἐξιλ- 
τ" βὼν σὴ ἕζην καὶ. ἐπνώτην ὥραν. 

ἐπεΐησεν ὦ ὡσαύτως.- 
- 6. πρὶ δὲ: "τῆν: ἐνδεκά την ὦ ν 

" πξιλθὼν, εὖ εὗρεν, ἄλλως ἑ ἐγῶτας ἀκ τρ, 

26 Ἐμδλέψας δὲ διΙησῶς, εἶα, καὶ λέγει αὗτοῖρ" τί. ὧδε ἐγηκαὶν» 

᾿ {1 αὐτοῖς". Παρὰ ἀνθρώπεις τῶτ 
. ἀδνανν ἐφεγικσάρὰ δὲ Θιὼ «ἀν 

ἰ. ἐσιν 

“ΣΙ Τότε ἀποκμθεὶς ὁ ὃ Ἡέτρθ εἰ: δ μάν 

᾿ 

ὅλην τὴς ἡμέρα ἀρϊοί ; Σ-. 
ν ̓ Αέγεσιν αὐτῷ Ὅτι. ὀδιὲὶς 

ϊμῶ ἐνῆν καὸ ἡμὴ Λέγεν αὐτοῖς" 
εἶ χρῶ ν μος εἷς τὸν ἀμνπεσ: 

-αἴστεν αὐτῷ" , ὁμεῖς ἀφόκαμενξ ἰλῦνα, κὶ ὃ ἰὰν ἡ Σ Χκαιον, λήψεσθε 
“να, "ἢ ἠκολυβύσωμίν « σοι" τὸ 

φῳ 

εκρα ἄραι ἀμῖ»: 
28 Ὃ δὲ ᾿Ιησῶς εἶπεν. αὐτοῖς" ̓ 

"Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτε ὑμεῖς οἱ ἀκο- 

λυθήσαές μι ἐν Τῇ ἢ παλιγβνισίᾳ, 

ὅτοι» καθίση ὃ φὸς τῷ ἀνθρώχο ἐπὶ. 
ὥρόνω δύξης αὐτῷ, καθίσεσϑε χαὶ. 
ὑμεῖς ἐπὶ δώϑεκα ϑρόνες, κρίνοις 

γὰς δώδεκα φυλὰς :ῷ Ἰσραήλω, 
20 Καὶ πὰς ὃς ἀφῆκεν οἰκίᾶς, 

δ ἀδιλφὼς ἃ ᾿ ἀδιλφὰς, ἃ ἣ «τσαϊέρω 
ἢ μηέρα, μι γυναῖκο, ἃ τένναν ε 

, ἀϊεδε ἅνεκεν τῷ ὀνόμοϊός μυ, ἑκα" 

4 

δ᾽ ̓ Οὐάας δέ γενομένης» Ἀέγει ὃ: 

- εύριθ. τῷ ̓ ἀμφυλῶτθ. τὸ " ἐχήρδεῳ' 
αὐτῶ" Κἄλεσον τὸς ἐργώτας» καὶ ᾿ 
δόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν, ἀρξά» 

μυθ' ἀ ἀσὸὺ. τῶν ἰσχάτων," ἕως τῶν. 
σράτωνι." 

9: Καὶ ἔλθόνες οἱ. φερὶ “τὴν ἦτο 

δυκάτην ὅξαν, ἔλαθον ἃ ἀνὰ ε δηκάριον» 
1ο ᾿Ελθόεϊες δὲ. οἱ αρώζονς ἐνόν 

μισὰν ὅτι «λεΐονα: λήψφοῆαι" καὶ: 

ἔλαδον κὶ αὐτοὶ ἀνὰ. δανάριοννκς 

ΤΙ αξόξις δὲ: ἐχόγυξαν καῖα. 
18 ὥ οἰκοδὲσ πότων 

12 χίγων 



ἅριχ.. ἜΑΛΧΤΈΤΑ 
Ἵ8’ λέγοῆες"" “ἄγε ὅτοι οἱ ἐ ἴσχοι. - 

“πα μίαν ὥραν ἐποίησαν," κοι Ἶσως 
-ἁμῶν αὐτὸς ἐποίησας, τοῖς βατά- 
κασν "τὸ βάρθ. τὴς ἡμέρας, ᾿ τὸν ᾿ 
παύσωνα.; 
1 Ὁ δὲ ἀποχρυθεὶς» εἶπεν δὴ 

αὐτῶν" Ἑταῖρε, ὧκ ἀδικῶ σε ἀχὶ 
“τ συνέφώνησός μοι; . 

4 “Αρφον᾿ τὸ σὸν, καὶ ὕπωγι" 

φρω δ τόσω τῷ ἰσχάτῳ ϑῶναι ὡς 
«αἱ σφι, 

τς Ἢ ἐκ ἔξιτί μον ἀοῶσαν ὃ 
ϑέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς; ; εἰ ὁ- ὀφθαλμός 
σὺ Φογηρός ἰγ») ὅσν ἰγὼ ἀγαθός 
“ὦμι; 

τό Οὕτως ἔσοδαι οἱ. ἴσχαῖον, 
“ῦτοιγ καὶ οἱ αφῶτον, ἔσ'χρῖιοι" 
συλλοὶ-γείρ᾽ εἰ εἶσε κληϊοὶ, ὀλίγον δὲ 
ἰκλεκοί. "  χὶ βεδ Ὁ -" 

1ὴ Καὶ ἀν» δοίμω. » Ὦ ἕησῶς εἷς 
Ἰιροσόλωροαι, "ααρίλαξε “τὼς ϑύδεκα ᾿ 

τὰς κού ἰδίαν ἢ» τῇ ὀδῷν ἡ 
. ἱγπὰ αὐτοῖς" 

18 ἀναβαίνομεν. εἷς ̓ ἣ Ἰερον 
σόλυμα, “καὶ. ὁ φὸς . τῷ. ἀνθρώπϑ 
ταραϑοθήσ εἶα! τοῖς ̓ Αρχρερεῦσ κὶ 
Τιαμμαϊῦσιν. ἢ κἀδπακρνῶσιν οὐ-᾿ 
20. ϑανάτῳ, 

19 κἀδ. ταφαδύσοσιν αὐτὸν 
᾿ ηοῖς ἐὐγεσιν- εἰ εἰς: τὸ ἥταῖξοι, καὶ 

Ἁ 
᾿μαγιγῶσαι,᾿ Ὁ φαυ ὅσαι" κὸ "τΆ 
γίνη μέρ ᾿ἀναςησέ 

20 τότε ῳρρῆλθιν αὐτῷ ἢ 
μῆγαρ' ἐὼν υἱῶν ̓ ζεδιδαίυ, μδὰ τῶν. 
ἥν αὐτῆς, τροσπυγῶσα, ᾿ οἷτάσ ἄ 

Ὑτ' "σαρ᾽ αὐτᾶς. 
2ι Ὁ δὲ εἶπεν εαἰὖτη" τί δέ» 

ληςὶ Δέγον αὔτ". Εἶπε εἶα καθίν 
ϑωσιν το οὐ δύο κα ψο μ᾽ εἷς ἱκ 
διξιῶν 88) "ἡ εἷς ἰξ εὐωνύμων. ἰα 
ἮΡ βασιλείᾳ" συ... 

22 ᾿Δασεριθιὶς δὲ δ΄ ̓ Ισῦς εἶ» 
πεν Οὐκ οἰδαῆε τί ᾿αἰτεῖσθι" ϑύ- 

»πσθι τοῖν τὸ φαὐδξιον, κὰν 

ΜΑΤ 9:. δῖ 

. -αὐὖνον; καὶ “τὰ βώιβη 
ὃ ἐγὼ βαιλίζομα, β θῦνωμ ; 
Δέγυσιν αὕτῳ" ᾿Δυνῶμε 

23 Καὶ λέγοι αὐτοῖς" τέ μὲ» 
«οοτήξιόν με" πίεσθε, »ᾧ τὸ βάπ- 
Ῥισμα δ' ἐγὼ βωχήζομαι, βανῖσο. 
θήσησθεν γὸ δὲ καθίσαν ἐκ διξιῶν 

μὴ καὶ ἐξ ἐὐωνόμων μα, ἐκ ἔρια 
ἐμὸν ἄρας ἀλλ᾽ οἷς ὁνοίραγαν. 
ὑπὸ νῶσ . 

324 χορ νέρωλιν εἰ οἱ κω, ὁ- 
γάνάχϊησαν “εἰ τῶν δύο ἀδιαβῶν 

ἃς Ὁ ἃ Ἰοῦς «οσκαλεσά-- 
μεν. αὐτὰς» εἶπον" Οὐδλχῆε ὅτε οἱ. 
᾿ἄρχοίνες τῶν ἐθγῶν καβκυυρινόυσιν 
αὐτῶν, Ὁ οὐ κεγάλον ᾿τοδεξωσιάξω- 
σιν αὐτῶν. 

26 «Οὐχ ὕτως δὲ ἔ ἔται ἐν ὑμῦ" 
ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν ϑέλη ἐν ὑμῖν “μέγας 
ψοέσθκι,. ἥρω ὑμῶν: δικά πον." 

8) καὶ ὃς ἐὰν ϑίλο ἐν ὁμῦ εἶν 
γοῦ τρῶτϑ'-, ἴγω ὑμῶν δθλθ., 

. 38 "ὥσκε ὁ ᾿ψὸς τὸ ἁ 
-ἀκ ὄλθε- διρκυνηθῆνανν, πσγ κων 
γῦσαι καὶ δῦναι ὅν δα αὐτῶ. 
λύφρον ἀντὶ ̓ νολλῶν.. ΝΝ 

80 "Καὶ "ον. εὐδοῶ». 
᾽ν “μρχὼν πούτῳ. 

ὄχλθ. «ολύς. 

40. ταὶ δὲ, δύο υυφλολοιαθήν 
, βένον. “αἱὰι φὴν ὁδὸν, ἀκόφα δεφῦτι 
ϑηδῶς σαράγμειν ἔκραξαν, λέγελνν᾽. 
᾿Ελέησον.ἡμῶργ. Κύρια ψὸς 
3: Ὁ δὲ ὄχλϑ: ἐπέβμυσεν αὖ- 

“οἷς, ἔνα Φυωπήαωσιν" ιοἱ δὲ μεῖζον 
ἔκραζον, ,λέγοῆις» ᾿Ελέησον ὅμᾶς; 

οἸΚύριε, δὸς 'Διμοΐδ.. 
32 Καὶ σὰς ὁ. Ἰησῶς ἐφώνοσεν 

"αὐφὸς, κὸ εἶσι" πἰ ϑέλη αοιόσω 
Ν ὃὁμῦ ἕ 

43 Αέγυσιν αὐνν Ἰκόρια, ὕω 
ἄνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ; ὀφθαλμοί. 

5. 44 Συλο[χοισθεὶς δὲ ὃ Ἰησῶς» 
Φῶν ϑω ϑ ν᾿ καὶ ἥν αἷε ὀφθοκχμὼν αὐτῶν πβων 



; 32 
εὐθέως ἀνέδλεψαν αὐτῶν. οἱ ὀφθαλ-. 

, μοὶ, «ὁ. ἠκολύβησαν αὐτῷ» 
Κιφ.. κά. 21- 

ἜΚ ὅτε. ἤγίιααν εἰξ ἱΠερασό-". 
λυμῶ ᾧ ἤλθὸν. εἰς Βηθφαγῦ 

φΦρὺς τὸ ὅςΘ. τῶν ἐλαιῶν, τότε ὃ 
Ἰυσῦς ἀπέγειλε δύο μαθητὰς," 

2 λέγων» αὐτοῖς" ἸΙορεύθηϊε εἰς 
. τὴν κώμην Τὴν ἀπίνανῖ, ὑμῶν, καὶ. 
εὐθέως εὑρησῆς ὄνον δεδεμένην, καὶ 

: φγῶλον μετ᾽ αὐτῆς" λύσανϊες ἀγά- . 

ἔχοι" εὐθέως δὲ ἀφοςελεῖ αὐτές. 

ε((4. Τϑτῳ δὲ ὅλοι γέγονεν, ὅναι. 

«ληρωθὴ τὸ ῥνθὲν διὰ τῷ ἀροφήτϑ, - 
᾿ λίγ οὐ. ΄“ 
ς Εἰπαῖε τῇ 5 ϑυ[αδὲ Σιών" ἰδ ἰδὸ, 

ὃ βασιλεύς σὲ ἀρχβαῖ σοι αραῦς»᾿ 
-  ἐπιδεδηκὼς ἐπὶ ὅτου, "ἡ πῦλον, 

μὸν» ὑποζυγίων.) 

-αοῖς ὃ Ἰησῦς, , Ν 
" ἤγαξον τ ὄνον κ᾽ τὸν ὑνῶλον». 

: τὸ: ἐπέβηκαν ἰ ἐπάνω αἰὐτὼν τὰ ἱμά-. 

:.ΨΦ. 
. 

ς 

“οι οὑτῶν, καὶ ἱπικάϊισεν ἐπάνν 
αὐτῶν. 

. ἃ. Ὁ δὲ ἀλύτθ. ὄχλθ. ἔτ 
σαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τΆ ὧν- 
ἄλλοι δὲ ἔκοπῆον κλάδες ἀπὸ τῶν 
δένδρων», κὸ ἐγφώνυον ἐν τῇ ὁδῶν" 

9 Οἱ δὲ ὄχλοι οἱ παρά γονῖες Ἂ 
οἷ. ἀκολυθζνες,,. ἔκραζοι, λέγοις" 
᾿Ὡσαννὰ τῷ ἰῷ Δαρίδο εὐλοίημί- 
γὉΘ: ὁ ἐρχόμενθ. ἢ ἐν ὀνόμαϊ» ἹΚυρίω".. 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίχοις: 
; 10 Καὶ εἰσελβόνθ: αὐτῶ. εἰς. 

“Ἱεροσόλυμα; ἐσείσθη πᾶσα ἢ ωό-. 

λιν λέγουσα" Τίς ἐξὸν, ὅτοῖς ἢ 
1 οἱ δὶ ὄχλοι ἔλεϊον" Οὗτός 

. ἔριν Ἰωσῶς, ὃ αιοοφήτης, ὁ ἀδὺ 
δαῤαρτ τῆς Σαλιλαίαφ,, 

ΒΥΆΑΡΓΕΛΙΟΝ 
12 Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησῶς εἰς τὸ 

. δεξὰν. τῷ Θιῶ, Ὁ ἰξίδαλε τυώϊδας΄ 

4 

Νν" μι... , 
3 Καὶ ἰαν τίς ὑμῖν "ἴπη τι» 

ἐρεῖτε ὅτι ὃ Κόριθ. αὐτῶν χρείαν 

“πεν αὐτοῖς" 

τὸς “ποωλῶηας καὶ ἀγοράσαδας ἰ ἐν 
τῷ ἱερῷ Ὁ τὰς τραπέζας τὼν κολο 

λυδιγῶν κα]έτρεψε, »ὶ τὰς καθέδρας 
τῶν σσωλϑυ]ω» τὰς περιΓερῶς: 

13, Καὶ λέγει αὐτοῖς". Τέγραα- 
ται Ὁ οἶκός μδ, οἶκῶ. πρεοσιν" 

χῆς κληθησῆαι" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν 
ἐποιήσαϊε σπήλαιον ληγῶν 

14. Καὶ προσῆλθον. αὐτῷ τυῷ- 
λοὶ Ὁ χωλοὶ ἐν φῷ ἱερῶν κὶ ̓ἰθερά- 

ὅγευσαν αὐτάς. ᾿ 
τς ἰἸδύνῖες δὲ οἱ. ᾿Αρχιυερεῖς καὶ 

οἱ Τραμμαῆεῖς, τὰ ϑαυμάσια. ἃ ᾶ 

ἐποίησε, "Ὁ. τὼς φαῖδας κράζονϊας 

ἐν Τῷ ἑερῷ» Ὁ λέγονας" Ὡσαυὰ 

τὸ ψῳ Δαδὶδ ἠχανδαθησαιν,. 
16 καὶ εἶπον αὐτῷ" ᾿Ακώοις τὶ 

ὅτοι λέγωσιν; ; Ὁ δ΄ ̓Ἰησῶς λίγα 

αὐτοῖς" Ναΐ" ἐδίποιε ἀνέγνεῖι, ὅτι 

Θ᾿. χχί.. . 

ἐκ ἐόμαϊδ. »κτίων καὶ ὶ ϑηλαζόύων 
6 Πορευθίδες δὲ οἱ ; μαθεβαὶ, κἡ ̓ κα]ηβ)ίσω αἶνον ; ᾿ς 

- ἀποιάξαῆις καθὼς προσέταξεν αὐ- Τὴ Καὶ καϊαλιπὼκ αὐτὸς, ἰζ- 
ἄλθεν ἔξω. τῆς τόλεῳς, εἰς Βηθαίαν; 
ΟΝ πὐλίσθε ἐκεῖ. 

Πρρίας ὃ δὲ ἐπανάγων εἰς τὸν 
᾿δῶν ἐπείνασε. 

Ι9 Καὶ ἰδὼν συκὴν μίαν ἰεὶ 

τῆς ὁδῷ, ἦλθεν ὁ ἐπ᾽ αὐτὴν; Ὁ ἐδὺ 

εὗρεν" ἐν αὐτῷ εἰ μὴ φύλλα μόνον' 

Ὁ λέγει αὐτὴ" Μηκέτι ἐκ σὰ καρ" 
Ζὺς γένηϊαι εἰς τὸν ἀἰῶνοι. 

ἐδηρῶθη ̓κα ῥα Χρημ α ἢ συκῆ.. 
. ἰβόνϊες οἱ μαθηϊαὺν 

ἐθαύμασα, λέγ, οὔῖες" Πῶς ταρα- 
» χρῦμα ἰξηρλάνθη ἢ συκῆ; 

241ῖ ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ. Ἰησᾷς, εἷ- 

ἔχ]: αὐπιν, καὶ μὴ διακριθῆτω ἃ 
μόνον τὸ τῆς συκῇ; "ποιήσειε, ἀλλὰ 
χᾷι. τῷ ὄρει. τώτῳ εἴπηϊες 

πα κααα Δ - 

Καὶ 

᾿Αμὴ» λέχω ὑμόν, ἰὰν ' 

"Αρθηῖν, 
Ὄ βλήθεϊι εἰς. τὴν ϑόάλααφαιν, γι" 
χήσηϊκιο, 

22 Καὶ 



᾿ϑίλρο. ὃς 

δυρ.. χα. “ἸΚΑΤΑ ΜΑΤ 6... 
22 Καὶ υνάνϊα ἔσα ἂν αἰτή- 

'σηῖε ἐν 'ψῇ ασροσευχῆ; «"νύοῆες, 
λόψισθε. 

1. “Καὶ ἰλϑθόνῇι. αὐτο εἰς τὸ 
ὡρὸν; προσῆλθον «ὐξῷ διδάσ εοῦῖ» 

"8 ἐν 

33 
.42 Ἦϊλλθε ψὰρ αρὸς ὑμᾶς ωάνγο 
ἐν δὲ ἧς, πὸ ἀκ ἐπισι 

“ιύδσοῆι αὐτῶ οἱ δὲ τολῶναν. 6.4 “ 
᾿φόρνοι. ἐπέγιοσαν αὐγ ὑμεῖς δὲ 
ἐδόνϊες ὁ μέεμιλόδης ὕρερον, τῶ 

οἱ ̓Αρχμρεῖς. δῷ εξ Προξότεροι τ} “τιρεῦσαι. αὐτῷ- 

λαῦ, ̓ λέγοῆερ" 
εῦρα φοιεῖς Σ. καὶ “πἰς σοι ἔδωκε 
τὴν ἐξυσόέαν τα ὄτην; 

24. ̓Απσκριθεὶς. δὲιδ᾽ τορῶς, “ἶ, 
“εν αὐτοῖς. ἹΒεωνήσω. ὅμὸς κα γὼ 

λύγον ἕνα". ὃν ἐπιν εὔπωϊέ. μοι», κανγὼ 
“ὅμῖν' "ἐρῶ εἀκεᾳσίαι τὐθοοίᾳ «ψαῦμῃ : 

εὟ. τὸ βάνδισγιαι Ὑωκζννο" πιδ- 
δι» ἤε; ἐξ ὁρανῶ, “ἢ. δας ἀνθρώπω ἢ : 
“Οἱ. δὲ. διελογίοήῆο.. τϑαρ᾽ ἑάνταῖ,, 
λῆοῆΐρ. “Ἑὰν εἴπωμεν, ἢξ θ)ανῶ, 
μ᾿ ὦ Διατί. ἄνυδκ ἐνσησνόν δε 

Ἣν Ἑὰνὺ δ ἐἴπωμεν, πὶ ά Φν- 
"εύτων' ᾿φοδύμιθα "φ)ν΄ ὄχλον" 
«ἀἥις γάρ ἔχωσι τὸ» ᾿Ιωόγνην-ὡς 

᾿ πρϑήτην. 

. Δ Καὶ ἀποκρϑέες τῷ Ἰησᾶ, 
αἀἰπτῳ" Οὐκ' οἴδαμεν. ᾿ 

καὶ: αὐτό": οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὁμῦ ἐν 
τρία ἱξπαία: ταῦτα" ποιῶ. ᾿ 
28 τί 6). ὑμῖν" πδοκεῖ “Αὐϑρώ- 

,. π9. ἡ ἔχε τέκνα δύο, κρσρυσιλθὼν 
τῷ πρώτα», εἶχε" Τίρινον, ὕπαβ, 
'φήμερον ἐργάξο ἢ γντῷ ἀμπελῶνί μυ, 

29 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν" οὐ 
ὅρον. δὲ μἱαμεληθεὶς ἀ- 

τἴλθιυῦ 
10 Καὶ χθὼν τῷ δευτέ 

"πιὰ δόνδάχα "Ὃ.8- ὁκοχμϑὴρ, 
ἐπιν' Ἐγὼ: κύριι"" Σ ἐκ ἀπῆλθε. 
4 Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ " 

ϑίλημα τῷ ὐαῖϊρός ; Αἰγυσιν αὖ». 

τῷ" Ὁ πυρῶτθο. Λέγει. αὐτοῖς ὃ 
Ἰησῶς ἸΑμὴν' 'λθω ὑμῖν, ὅτε "αὐ 
τελῶναι καὶ αἱ ττόρναι «ροάγοσιν 
ὑμᾶς: ἰυτν βανιλίαν τῷ Θεῦς 

Ἐν πτοία ἐξυσίᾳ. 

Ἔφη" "αὐτοῖς - 

33 Ἄλλην ««ομεδολὼν ὦ; κύσε. 
᾿Αὐϑρωπόρτις ἤ ἦν οἰκοδισπύτυμ, ὅρις 
«ἐφότινσιν ὠμπελῶνα, «αἱ φρα[μὸν 
᾿φιψῷ ᾳρριέθηκε, ἔεν ὦ» 
ληνὸν, οὰ ἐπεδεδιν ἀν τὰ 

εὐξδέλξο αὐτὸν. ψεωρίοῖς, «“παιὶ ἀφιδήν 

ἐς 44. “θ τε δὲ ἔγξισιν ὃ καιὸς φῦν 
κα πῦν, ἀπίρειλε τὸς ϑύλας ἀδτξ 
νὸς τὸς ̓γινργὼ,, ναρν. τὺς 
«ναγπὼς αὐτῷ, 

ἃς Καὶ λαξῥηῖες οΣ γονχίοὶ. φὼς 
δύλυς αὐτῶ, ὃ ὃν «μὲν ἔδνροιν, ὃν 
᾿ἀπέδοναν, ὃ ὃν δὲ ἐαυβοζόλησ αν. 
φό πάλιν ὦ ἀπίτνρον ἄλλως δώς 

λυς σλιίονας τῶν «ρύτινν" ἡ ἐποίὰ 
τηϑαν αὐτοῖς ὡσαύσως. 

7 Ὕχερον δὴ ὠπίγειλι "αηὸς 
αὐτὰς. '᾿γὸν ψὸν ἰδοῦ, "λύγάν' ΞΘ.» 

»" ψὸν (όν θε 

..38 Οἱ δὲ γεογγοὶ. ἰδόδος “φὸν 
τὸν, εἶκον ἐν ἑαυτοῖς" Οὗτός ἕεῖν 
δικληρονόμθο, “διῦτε, ἀποϊ)είνωμεν 
᾿αὐτὸν, ̓ ΄ καἰάσχωρμεν τὴν κληροίοο 
- ῥῥέέαιν. αὐτῶ, 

30 Καὶ λαδόδες. αὐφὸνν μίδω. 
λον ἔξω τῶ' ἀμπελῶνθ.,. 9 ἄἀνόκ- 
φοιτα!. 

40 Ὅταν ὅν ἔλθῃ δ. εὔφιθ. τᾶ 
εὐρκυλῶθ,, τι ποιήσοι φοῖς' γευρα 
ψοῖς ἐκείνοις 
41 ᾿Αὐγασιν αὐνῷ" Ἑακὼς κα- 

- φῶς ἀχολέσει αὐνὼς," ὑροιλυρὸν ἰώμ- 
πελῶνα ἰκδύσεϊαι ἀλλοὶς γεωργοῖς, 
οἵτινες, ἀποδάσωδιν αὐτῷ τὸς καρο 
-κὸὺς ἐν' τοῖς καιροῖς ἀὐτῶν. 

.42 Αὐγὴ αὐτοῖς ὃ Ἰησῶρ Θύς. 
ϑέησιε ἀνέγνωϊς. ἐν "τοῖς γρϑαῖν 

- 



34 
Δῖβον δ᾽ ἀπεδοκίμασαν οἱ οἶκοδο- ΄ 
μῶδες, ὅτ. ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 
ψωνίὰς". “αρὰ Ἰκυρία ἐγένῶο αὕτη, 
Ὁ ἔγι ϑαυμαγὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν: 

. 453. Διὰ. τῶτο λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ἀρθήσεαι ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία νῷ 

.« Θιϑ, κὶ δοθήσέϊαι ἔθγεε «σοί ϑεϊι τὸς 
᾿ καρπὼς αὐτῆς. . 

44 Καὶ ὃ “ιαὼν ἐπὶ τὸν λίθον 
“ἴτον, σὺνθλασθόσεϊαι" ἰφ᾽ ἂν δ᾽ 
ἂν αἰσὴή,- λικμέσοι. αὐτόν. 

4} Καὶ ἀκύσανες οἱ ̓ Αρχιρεῖς, 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς σαραδιλάς 
ωὐτῶ, ἔγνωσαν ὅτε περὶ αὐτῶν λί- 
“γὰι" "" :ῦ ον τὸ ὼς 

. 46 καὶ ξονῶνες αὐτὸν κρωτῶ- 
. Ψαῖ, ἐφοδήθησαν τὺς ὄχλος, ἐπειδὴ 
ὧς ροφήφην αὐτὸν εἶχον. - 
τας ἱ 4} κῷ΄, 82. 

ΑἹ ἀποκριθέὴς ὃ ̓ Ἰησῶς 'ψά- 
λιν εἶπεν αὐτοῖς, ἐν σαραι» 

»“Οολαῖς, λέγων" 
2 Ὡμοιώθη ἡ βασιλείω “τῶν 

ἐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλιῖ, ὅξεις 
- ἐποίησε γάμυς τῷ ὭΣ αὑτῶ,. 

2 καὶ ἀπέξοιλε τὰς δῦλυῷ, αὖ-. 

ἘΤΑΡΓΕΛΙΟΝ:. ΟΡ. χχί. 
8. Τΐτο λέγει τοῖς δώλοις αὐτῶ" 

Ὁ μὲν γάμθ’ ἕτοιμός ἔγιν, οἱ. δὲ 
κικλημένοι ὧκ ἦσαν ἄξιοι. 

, ᾧ Τρεύεσθε ὅν ἐπὶ. κὰς διεξζό- 
δὼς τῶν ὁδῶν, κοιὶὶ ὅσυφ. ἂν εὕροι, 
καλέσαϊε εἰς τὸὶ γάμως-- 

10 Καὶ ἐξελθόνες οἱ δῦλοι ἔνεῖ- 

γον ες τὰς ὅδις, συνήγαϊον σσάγιας 
ὅσος εὗρον, τπογηρῶς τὸ ᾧ ἀγαθύς" 
"ἢ ἐπλήσθη ὃ, γάμθ. ἀνακριμένων. 

ες ἧς Εἰσελθὼν δὲ ὃ. βασιλεὺς 
“ϑιάσασθαι τὼς ἀνακειμένυς, εἴδω 
ἐκεῖ ἄνθρωπον ὁκ. ἐνδιεδυμένον ἔνδυμα 
γά ΝΗ 

. 18 Καὶ λέγοι αὐτῶ Ἑταῖρε; 
φῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα, 
γάμο ; ὁ. δὴ ἰφιμώθη. - 

,ς 1 Ζότο εἶπεν ὃ βασιλεὺς τοῖς 
. διακόνοις" Δήσανϊες αὐτῷ ψόδας πὶ 
χῆρας, ἄραῖϊε αὐτὸν, καὶ ἰκθάλῆε: 
εἰς τὸ σκότϑ, σχὸ, ἐξώτερον" ἐκεῖ 
-ἔξαι ὁ κλαυθμὸς κὶ ὁ βρυϊμὸς τῶν 

. ὀδόνϊων. 4 
84. Ἰτολλοὶ γὰρ εἰσὶ κληῖο), 

ἐλίγοι δὲ ἰκλεκῖοί.. 
ει Σξ Τότε ποριυθέδες οἱ Φαρ,» 

δ ᾿ 

. φῷ καλέσαι τὼς κικλυμένες εἰς τὸς σαῖοι, συμδόλιον ἔλαθον ὅπως αὐ- 

᾿φάμυς" κὶ ὁκ ὄθιλοι ἐλθεῖε- τὸν ἰσα[ιδιύσωσιν ἰν λόγῳ. 
. 4. Πάλιν ἀπέροιλεν ἄλλως δώ». τἔὅ Καὶ ἀπογίλλυσιν αὐτῷ τὸς 
λως, λέγνν" Ἐϊπαῖε τοῖ; κεκλημί- μαθηϊὰς αὑτῶν μετὰ τῶν 'Ἥρωδια-, 
γοις" Ἰδὸ τὸ ἄρισόν μὲ ἡτοίμασα, νῶν, λέγονϊες" Διδάσκαλε, οἴδαμεν 
οἱ ταῦροϊ. μὰ καὶ τὰ ᾿σῆισὰ τιθυ- ὅτι ἀληθὴς εἶ, κὶ τὴν ὁδὸν τῷ Θεδ ο΄ 

. μένα, χαὶ 'ν“άδα. ἴτοιμα" διῶτε εἷς ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ ὁ μέλοι 
τὸς γάμες. : . οι πατρὶ ὠδινός" καὶ γὰρ βλέπεις εἰς 

. Ὁ Οἱ δὲ ἀμιλήσανες, ἀπῆλθον" τρόσωπον ἀνθρώπων. 

. ὃ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρὸν, ὃ δὲ ἧς . 1. Εἰπὲ ὧν ὄμῖν, τί σοι δοκεῖ; 
τὴν ἱμπορίαν αὑτῶ. τς ἔξερι δᾶγαι χῆνσον Καίσαρι, ἢ.ὅ; 

6 οἱ δὲ λοιποὶ, κραϊήσανῖες ὼς τὰ Γνὼς δὲ ὃ Ιησῶς τὴν πονη- 
δύλυς αὐτῷ, ὕφρισαν, κὶ ἀπόδως είαν αὐτῶν, εἶπε" ΤΙ με. “εἰρα ζῆι 

, ἔφέγο . ὑποκρίαί 

. 5. ̓ Ακόσαις ϑὲ ὃ βασιλεὺς» ὧρ- 10 ἐπιδείξαϊέ μοι τὸ νόμισμα 
᾿γίσθη" κἱ σύμνας τὰ ςροπιύμαϊα : τῷ κήνσᾳ᾽ Οἱ δὲ «εοσήνείκαν αὐσὼ 

.᾿ αὐτῶ, ἀπώλεσε τὸς Φονεῖς ἔκι ́ γυς, δηνάριον, τς 
το τὴν σόλιν οὐτῶν ἐνέπρησε. 20 Καὶ λίγον αὐτοῖς" Τρθ. 

4 . δ ΧωΝ 
᾿»--- 



---ασι.----  -- -ττἰἰῷἅ------ ὕΡαὌοὔ.-ὕὌ0Ὀ--..------. 

Ὄδρ. χχῖ, χα, ΚΑΊΎΡΤΑ ΜΑΤ Θ. 

εἰκὼν αὕτη πὸ ἢ. ἐπιξαφη! ΟΝ Ω 
21 λέγεςσιν αὐτῷ" Καίσα 

Τότι λέχει αὐτοῖς" ᾿Απόδει ἃ ἔν τὰ 
Κασαρθ., Καίσαρι" καὶ τὰ τῷ 
Θιξ, τῷ Θιψ- ΄ 

22 Καὶ ἀκύσαις ἐθαύμασαν" 
αὶ ἀφίηις αὐτὸν, ἀπῦλθον. 

23 Ἐν. ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τροσ- 
ὅλθον αὐτῷ Σαδδεικαῖοι,, οἱ λίγον- 

πῆρ μὴ εἶναι ἀνάτασιν καὶ ἐπηρώ- 
Τῆσα» αὐτόν," . 

.34 λέγον]ες" δίδάσκαλε, Μως- 

σὺ; εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνη μὴ 
᾿ ἔχων τέκνα, ἐπιϊαμρρεύσει ὁ ὁ ἀδελ-. 
Φὸ; αὐτῷ τὸν γυναῖκα αὐτῶ, αὶ 
ἀναγήσωι σπέρμα τῳ ᾿ ἄδιλφῳ αὑτῶ.. 

2ς Ἦσαν δὲ τσορ᾽ ἡμῖν ἑπῖα, 

ἀδλιλφοί' Ὁ ὃ πεῦτϑ᾽, γαμῆσας 
ἐτελεύτησε" Ὁ Μὰ ἔχων σπί ιῶ 

, ἐφκι τὴν γυναῖκα αὑτῷ τῷ ἀδιλ- 

φῷ αὑτῷ. 
26 Ὁμοίως "ἡ ὁ δεύτερΘ., -ς; ὁ 

᾿ τείτθ᾽, ὅ ξως τῶν ἱπῖά. 
1] ὝΓΙρον δὲ “άϊων ἀπέθανε 

κὶ ὃ γυνή. ν 
28 Ἔν τῇ ὧν ἀναφάσει, τίνος 

τῦν ἑπῖὰ ἢ ἔσαν γυνῆ; τάδες γὰρ 
ἴσχον αὐτήν, 

22. ̓ Αποκριδεὶς δὲ ὃ Ἰησᾶς, εἶ- 
ΜῈ) αὐτοῖς" Πλανῶσθε, μὴ εἰδότες 
τὰς γραφὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν τῷ 

θεῶ, 

30 Ἔ» γὰρ τῇ ἀναράσοι, ὅτι 
γαμῶσιν, ὅτε ἐκίωμ οὐαι, ἀλλ᾽ 
ὡς ἄγίλοι τῷ Θιδ ἰ ἰν ϑρανῳ εἶσι. 

31 Πρὶ δὲ τῆς ἀναγάσεως ἀῶν 
γκρῶν ὃὅκ ἀνέγνοωϊε τὸ ῥνπβὶν ὑμῖν 
ὑπὸ τῷ Θεξ;, Μέγονθ.' 

12 Ἐγώ εἶμι ὁ ὁ Θιὴς ̓ Αδραὰμ; 
ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, "ἢ ὃ Θεὸς Ἰρ- 
κύθ. Η ὡκ. ἔγιν ὃ Θιὸς, Θιὺς γεκρῶνγ» 

ἀλλὰ ἔφήων. ᾿ " 
23 Καὶ ἀκόσαῆις οἱ ἱ ὄχλοις 

ἱξισλήσαοῆα ἐ ἐπὶ τῇ ἢ διδαχῇ αὐτῶ, 

Ν 

39 
84 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκώσανϊεν. 

ὅτι ἰφίμωσε τὰς Σαδδωχκαίες,. συν- 
ἤχθησαν ἰπὶ τὸ αὐτό" 

ἃς καὶ ἐ ἐπηρώτησεν εἷς [δ αὖ- 
τῶν νομιχὸς, πειράξων αὐτὸν καὶ 
λέγωγ" 

36 Διδῴσκαλι, σοία ἰνἸολὴ με 
γάλη ἐν τῷ νόμῳ ἢ Σ 

37) Ὃ δὲ Ἰησῶς εἶπον αὐτῷ" 
᾿Αγᾳπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σᾶ ἐν 
ὅλη Τῇ καρδίᾳ σϑ, καὶ ἐν ὅλῃ τὴ 

ψυχῆ σϑη καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σὰ. 
2 Αὕτη ἐρὶ πρώτῃ κὶ μεγάλη 

ἐγολή. 

39 Διυϊέρα δὲ ὁ ὁμοία αὐτῇ. ᾿Α- 
γαπήσεις τὸν ΄ολησίον σϑ ὡς σέαν-. 

τόν. 
40 Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐν- 

τολαῖς ὅλθ» ὃ νόμθ’ Ω οἱ τπροϑῆ“ 
ται κρέμαδαι. 

41 Συνηϊμένων᾽ δὲ' τῶν Φαρι- 
σαΐων, ἐπηρώτησεν αὐτὸς ὁ Ἰησϑς, 
λέγων" - 

42 Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τὰ 
Χριγδ; τίνος φός ἔξι; Δέγεσιν 
αὐτῷ, 18 Δαδίϑ, . 

.3 Λέγει αὐτοῖς" Πῶς ὧν Δα- 

ἰδ ἢ Εν τνεύμαῖ: Κύριον αὐτὸν κα- 
λεῖ; λέγων, 

. 44 Εἶσιν ὃ ΚύριθΘ. τῷ Κυρίῳ 
ι48" Καθυ ἐκ διξιῶν μϑ, ἕως ἂν 

ὃν τὸς ἰχθεώς σϑ ὑποπόδιον τῶν 
“ἰοϑῶν σὰ. 
45 Εἰ ὃν «Ααθὶδ καλεῖ αὐτὸν 

Κύριον, πῶς ψὸς αὐτῷ ἶσι ; 
46 Καὶ ἐδεὶς ἰδύναῖο αὐτὰ 

ἀποκοιθῆναν λόγον" δὲ ἰτόλμησέ 

τις ἀᾳ᾽ ἰκείνης τῆς ἡμέρας ἱπερω- 
τῆσαι αὐτὸν ἀκέτι. 

Κιφ. ΧΎ.. 23. 
ΟΤῈ ὃ Ἰωσῶς ἐλάλησι γοὶς 

ὄχλοις καὶ τοῖς μαϑηϊαῖς 
αὐτϑ, ες 

2 λέγων" Ἐπὶ 
Ν ᾿καθίδρας 

᾿ 

τῆς, Μωσέως ᾿ Π 
-᾿ 



46. 

κπαϑίδρας ἰἰάθισαν οἱ Τραμμοὺς εἷς 
» οἱ Φιρισαῖοξ. ᾿ 
" 3 Πάῆα ὧν ὅσά ἂν εἴπωσιν 
ὡρὴν τηρεῖν, πε καὶ «οιεῖτε" 

. κεὰ δὲ τὰ Ιν αὐτῶν μὴ τοοιεῦτε" 
λέγυφι γὰργ »ἡ ἃ ποιῶσιν 

4. Δισμεύυσι γὰς Φοξία βαρίακ 
νὰ δυσδάγῳωϊα, κὶ ἐπῆιδδασιν ἐπ 
τὰς ὥμυς τῶν ἀνθρώπων τῷ δὲ 
δάκϊόλῳ αὑτῶν ὁ ϑέλῳσι κινῆσαι 
αὐτά. 

᾿ς Πα δὲ τὰ ἔρία, αὑτῶν «σοι» 
ὅσι αγρὸς τὸ ϑιαθῆναι τοῖς ἀνθρώ- 
“οι. αλαϊόνῃσι δὲ τὰ φυλαχϊήρια 
αὐτῶν, πὶ μεαλίουσι τὰ κράσπεδα 
γῶν ἱμαων αὑτῶν. 

6 Φιλῶσί τε τὴ «ρωϊοκλισίαν 
ἔν τοῖς δείπνοις) κὶ τὰς αροϊοκαθε- 
δοίας ἐν ταῖς συνα[εἰαῖς, 

5» καὶ τὸς ἀσπασμὸς ἦν ταῖς 
ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαε ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, Ῥαδοὶ, Ῥαδθί. 

ἃ Ὑμεῖς δὺ μὴ κληθῆτε ᾿Ραδυϊ" 
αἷς γάρ ἐγιν ὑμῶν ὃ καθήϊητης, ὃ 
Χριτός" αὐάλδες δὲ ὑμεῖς, ἀδελφοί 
ἐγ. ᾿ 

9 Καὶ «παϊέρα μὴ: καλέφηϊε 
ὑμῶν ἱπὶ τῆς γῆς" εἷς γάρ ἔριν ὁ 
«πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἰν τόϊς θρωνοῖςο 

10. Μηδὲ χληθῆτε καθηγη]αί" 
εἷς γὰρ ὑμῶν ἔξιν ὃ καθηητὴς, ὃ 
Χριςός- 

᾿ς αχ Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν, ἔραι 
ὑμῶν διάκοιθ.." ᾿ 

12 εις δὲ ὑψώσει ξαυτὸν, 
ταποινωθήσέαι" ἫΝ ὅςις ταὐἠτεινώς 
ὁὸν ἑαυτὸν, ὑψωθὴσε]αι. 
ΠΧ. Οὐαὶ ὑμὴν Τραμμα)εῖς καὶ 

Φαρισαῖοι ὑποχραὶ, ὅτι κ 
«ὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, τ προφάσει 
μακρὰ «ροσευχόμενοι" δια, τῶτο 
λύψισθε περισσότερον κρίμα. 

14. Οὐαὶ ὑμῖν Τραμμαϊεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι δχοχρῆαὶδ, ὅτε χλείεῖε 

“ ϑυσιατηρίῳων δέφ ἔριν" ὃς δ᾽ ἂν 

οαἰεσθίῆε. 

ἘΥΑΓΒΈΛΙΟΝ,.. ὕάῃ. χχϊῆν 
γὴν βασιλείαν τῶν ἀρανῶν ἔμπροσ- 
θεν τῶν ἀνθρώπων" ὑμεῖς γὰρ ἐξ 
εἰσέρχεσθε, ἐἀδὲ τὸς εἰσεριχομέγας 
᾿ἀφίῆε εἰσελθεῖν... - . 

τς Οὐαὶ ὑμῖν Σραμμοαϊεῖς ζαὶ 
Φιρισαῖοι ὑποχρῆαὶ, ὅτε «οεριώγειε 
τὴν ϑάλασσαν κὶ τὴν ξηρὼν, “σοιῆπ 
σκι ἵνα τυροσηλυῇον" κὴὶ ὅταν γένη" 
ταιν Ὡοιεῖτε. αὐτὸν {ὸν γεέννης 
διχλότερον ὑμῶν. 

16 Οὐαὶ ὑμῖν δδῬργοὶ τυφλοὶ, 
οἱ λέγοῆες, “Ὃς ὧν ὀμόσῃ ἐν “τῷ 
ναῷ, δέν ἔξιγ" ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ. ἦν 
τῷ χρυσῷ τῶναῦ, ὀϑῴλοι" 

17 Μπνροὶ κὶ τοφδοῖ" τίς γὰρ 
μείξων ἐρὶν, ὃ χρυσὸς, ἢ ὃ ναὸς ὃ “ 
ἁγιάζων τὸν χρυσόν; " 

18. Καὶ Ὃς ἐὰν ὁμόση ἶν τῷ 

ὀμόσῃ ἶν τῷ δώρω τῷ ἱπῶνν αὐτῶ, 
ὀφείλοι. . 

χρῷ Μωροὶ καὶ τυφλοί. τί γὰρ 
μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ τὸ ϑυσιατή 
τὸ ἁγιάξον τὸ δῶρον ; 

26 Ὁ ὅν ὀμόσας ἣν τῷ Βυσιαα 
φηρίω ἀμνόύει- ἐν αὐτῶ, κὶ ἐν σἄσι 
τοῖς ἑπάνω αὐτῇ" 

δ1 καὶ ὃ ὀμόσας ἣν τῷ ναὼν 
δμνύοι ἰν αὐτῷ, »ὶ ἵν τῷ καϊοικξνε 
αὐτόν" ΕΣ 

22 καὶ ὃ ὁμόσας ἐν τῷ ὀρανῷ, 
ὁμεύοι ἐν τῷ ϑρύόνῳ τῷ Θιῶ, κ᾽ ἐκ 
σῷ καθημένῳ ἱπάνω αὐτῶ 
23 Οὐαὶ. ὑμῖν Τραμμαϊες καὶ 

Φαρισαῖογ ὑποκρί αὶ, ὅτι ἀποδεκο» 
αὖτε τὸ ἡδύδσμον, Ὁ τὸ ἄνηθον, ΠΝ 

τὸ κύμινον, κὶ ἀφήχα]ε τὰ βαρόύ- 
τερῳ τῷ γόμε, τὴν κρίσιν κὶ τὸν 
ἔδμον,. κὶ τὴν αἰξιν" ἐπαστὰ ἔδει 
«οιῆσαι. κακοῖγα, μὴ ἀφιέναι. 
24. Ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ δεδλίζον» 

τες τὸν κώνωπχαι), τὴν δὲ κάμηλον 
κἀν νοις. Ι ᾿ " 

᾿Ζ2ξ Οὐαὶ ὑμῖν Τραρεμεδεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι 



νος 

Φφ 

Φαρισαῖοι ὑποκρῆκὶ, ὅ ὅτι καθαρί- 
ζῆι τὸ ἴξωθεν τῷ «οὐϊηρία καὶ τῆς 
“αροψίδθ., ἴσωθεν δὲ γόέμωσιν ἐξ 
ἀρταγῆς Ὁ ἀχρασίας. ΝΝ 

26 Φαεισαῖε τυφλὶ, καθάεισον 
φεῦτον τὸ ἐντὸς τῷ ποἸηρία 5 τῆς 
σαρψίδῶ', ἵνα! γίνηϊα κὶ τὸ ἐκτὸς 
αὐτῶν καθαρόν. 

2) Οὐαὶ ὑμῖν Τραμμαδεῖς καὶ 
. Φαρισαῖοι ὑποκραὶ, ὅτι -σαρομοι- 
᾿ ἀξβε τάφοις κεκογιαμένοις, οἵτινες 

“ἔξωθεν μὲν Φαίνριϊαι ὡραῖοι, ἔσωθεν 
δὶ γίμασώ ὀξίαν μικρῶν; κ᾽ “άσης ᾿ 

ἀρσίᾳς. -ν 

28 Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν 
φαίνεδϑε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, 
᾿ἴσωθεν δὲ μεςοί ἐξγε ὑποκρίσεως Ὁ 
ἀνομίας" 

20 Οὐαὶ ὑμῖν Τραβμοδεῖς καὶ 
Φχρισαῖοι ὑποκμῆαὶ, ὅτι. οἰχοδο- 
'μεϊ χε πὼς τάφες τῶν τοροφηῶν Ὁ 
κοσμρῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 
39 καὶ ὶ λέγε". Εἴ ᾧ ὥμιν ὧν ταῖς 

ἡμέραις τῶν «αἸέρων ἢ ἡμῶν, ἂκ ἂν 
ὅμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἷμαῖι 
γῶν. τυροφηϊῶν, 
(Ὠ 31 Ὥρι μαρ)υρεῖτε ἑαυϊοῖς, ὅ ὅτι 

ψοί ἐγὲ τῶν Φονευσάνίων τὸς ὥρο- 
ὅτας) 

32 καὶ ὑμεῖς. “αληρώσαϊε τὸ 
μέτρον τῶν ταα]έρων ὗ ὑμῶν. - 
33 Ὄφοις» γυνήμαῖα. ἐχιδνῶν, 

οὖς φύγνϊε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς 

γεΐννης 
34. Διὰ τῦτο, δὲ, ἐγὼ ἀπο- 

ςἴλλω πρὸς ὑμᾶς ππροφήτας, καὶ 
σοφὺς, "ὦ γραμικα)εῖς" »κὶ ἐξ αὐτῶν 
ἀποχίενεῖτε καὶ ταυρώσῆε, καὶ ἐξ 
αὐτῶν μαςιγώσῆε ἐν ταῖς; συναγω- 
γαῖς ὑμῶν, κὶ διώξἧε ἀπὸ σόλεως 
εἰς τυόλιν. 

,.35 ὅπως ᾿ἔλθη ἐφ᾽ ὑμᾶς αἂν 
αἷμα δίκαιον, ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς " 

75.) ἀπὸ τῷ ᾿αἡμαῖθ. "Αδιλ τῷ 

-. ᾷ| 

» 

47 
δικαία, ἕως τῷ αἵμοϊῷ. Ζαχαρίω 
ν8 Βαραχίε, ὃν ἐφονεύσαϊε μϑαξὺ 
τῷ ναῦ καὶ ϑυσιακηρίω. 

46 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦ- 
τα «“ἄγϊα, ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 

31 “ιρασαλὴμ, Ἱερωσαλὴμγ 
᾿ἀποκείνθσω τὸς «ροφήταις, καὶ 
λιθοβολθσα τὼς ἀπεγολμένως πρὸς 
αὑτὴν, τοσάκις ἠθέλησα ἱ ἐπυσυνα- 

Ι γαγεῖν τὰ τἕχιω συ, ὃν τρόπον 
ἐπισυνάγοι ὄρνις τὰ νοσσία. ἑαυϊῶς 
ὑπὸ τὰς «ἥίρυ ἃς, κὶ ὑκ ἠθελήσαϊες 

38. Ἰδὸ, ἀφίδαι ὑμῖν ὃ οἴκΦ. 

ὑμὸν ἴρομθ.. 
39 Λέγῳ γὰρ ὑμῖν' Οὗ μὴ με 

ἴδε ἀπ᾽ ἀξ, ἵ ἕως ἂν εἴπη" Ἑὺ- 
λοίημένῷ. ὃ ὃ ἰρχόμενθ: ἐν ὀνόμαϊε 
Κυρίϑο 

ΚιφΦ. κδ΄. 24- 
ΑΙ ἐξελθὼν ὁ δ΄ Ἰπσᾷς ἑπορεύεο 

ἀπὸ τῷ ἔερθ' κα «προσῆλθον 
οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 
τὰς οἰκοδομὰς τϑ ΣΝ 

1 Ὁ δὲ Ἰησᾶς εἶπεν αὐτοῖς" 

Οὐ βλίπῆι “ἀνα ταῦτα; ἀμὴν" 
λέγω ὑμῖν, ἃ μὴ ἀφεθη ὧδε χίθῶ» 
ἐπὶ λίθον, ὃς ὦ μὴ καϊαλυθήσῆαι. 
. Καθημένε δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῶ. 

ὅρος τῶν ἰλοιῶν, “προσῆλθον αὐτῷ ΄ 

οἱ μαθηῖαὶ κατ᾽ ἰδίαν, λέγονϊες» 
Εἶπε ἢ ἥμῦ», τότε ταῦτα ἴγαι; ΠΝ 

τί τὸ σημεῖον τῆς σὺς “παρυσίας, 

κ᾽ τῆς συνιλείας τῷ αἰῶνῷ. : 
4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὃ Ἰησῶς, εἶ- 

“Ἔν αὐτοῖς" Βλέφεϊε, μῆτις ὑμᾶς. 

σλοινῆση- 

ξ Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσοδαι ἐπὶ 
τῷ ὀνόμαῖ! μ8» λέγαῆε". ̓ Εγώ εἶμι 

ὁ Χριτός" ) σολλὺς «γλανήσασις 

6 Μελλησῆε δὲ ἃ ἀκἕειν “σολέμϑς 
Ὁ ἀκοὰς σολέμων" δρᾶτε;, μὴ 905 

εὖσϑε" δῶ γ γὰρ τυᾶνϊα γενέσθαι" 
ἀλλ' ὅπῳ ἐςὶ τὸ τέλθ-. " ᾽ 

Ἔγι θήφῆαι ἂρ ἔθνΘ. ἐπ Ὀ 7 γε γος ΜΊΑ 

ΒΟ 
[Ὰ 

ἰ Ἵ . . 

(με. ΧΧῚ. ΧΧΙ͂Υ. Κκ Α τ' Α ΄ Μ-.-Α τ Θ. 
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ἔδγ., “ἡ βασιλεία, ἱπὶ βασιλείαν» 
“( ἐσοῖαν λιμοὶ κ᾽ λοιμοὶ, κ᾽ σεισ- 
᾿μοὶ καϊὰ τόπης. 

8 τποανῖα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 
9 Ἰότε σαραδώσεσιν ὑμᾶς εἰς 

θλίψιν, κἱ ἀποκϊειῶσιν ὑμᾶς" κὶ 
ἔσεσθε μισόμενοι ὑπὸ «χάνϊων τῶν 
Εἰ: “ ἣ . Ν , 
εὔγωνγ», διὰ ΤΟ ονομοξ μ8.- 

10 Καὶ τότε σκαυδαλίσθήσον- 
τοι “σολλοὶ, Ὁ ἀλλήλϑς παραδώ- 

σῶσι κὶ μισήσασιν ἀλλήῆλϑς- 
ΓΙ Καὶ «σολλοὶ ψευδοπροφῆται 

ἐγερθησονῖαε, καὶ σλανήσυσιε τοολ- 

λές. | ᾿ . 
11 Καὶ διὰ τὸ τορληθυνθῆναι 

Ἁ 3 ᾽ Δ. » ’ 

᾿ σὴν ἀνομίαν, Ψψυγήσεῆαι ἢ ἀγάπη 
τὼν σοολλῶν. 

« 

13 Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλθ., 
ὅτθ. σωθησέϊαι. 

τᾷ. Καὶ κηρυχθήσῆαι τἴπχο τὸ 
εὐαϊγέλιον τῆς βασιλείας ἦν ὅλη 

“- δῷ 

τῇ οἰκθμένη, εἷς μαρτύριον τᾶσι 
“ω ΞὉ “ 3 , μμ Ν “ 

«τοῖς ἔθνεσι" κὶ τότε ἥξοι τὸ τέλθ-- 
τις Ὅταν ὧν ἴδηϊε τὸ βδίλυϊκὰ 

ωὩ » ΄ λε δὲ δ δ Ἁ 

φης ἐρημώσεως τὸ βηῦεν δια, Δανιὴλ 

.“ προφντδ, ἑγὸς ἐν τόπω ἀγίφ' 
(ὁ ἀνοϊινώτκων νοείτω") 

16 τότε οἱ ἐν τῇ Ιϑδαίᾳ φευ- 
γίτωσαν ἐπὶ τὰ ὅρη. ὁ 

17 ὃ ἐπὶ τῷ δυμαῖῷ., μ᾽ ̓ ς, ὅς 

ταδαινέτω ἀραί τι ἰχ τὺς οἰκίας 
αὑτὸ... ἘΞ 
1:18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρὼ, μὴ ἔπι- 
σρεψώτω, ὀπίσω ἄραι τὰ ἱμάτια 
αὑτξ. ΝΣ 

10 Ὁῤαὶ δὲ ταῖς ἐν γαςρὶ ἐχὅ- 
, ᾿΄΄΄)ώω ’ 5. 9 ᾽ 

σα!ι;, κι ταῖς ϑηλαζδσαις εν ἐκεὶ- 

ναις ταῖς ἡμέραι". 
, λΦΨ - ᾽ 

20 Ἰροσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γέ- 

νηῖαι ἡ φυγὴ ὑμῶν χριμῶνθ', μηδὲ 
ἔν σαδοίτῳ. 

2ι Ἔςαι γὰρ τότε ϑλίψις μετ 
[) 3 ." « ’, . 5... 

γάλη, οἵχ ὃ. γέγονεν ὥς βᾷ χρῖς 
χόσ ἕως τῷ νυν, ἀδ᾽ ἀ μὴ γένη- ταόσμδη ἕως ψ ,) δ ΜῊ Ί 
Φαχις “ 

ΞἙΥΑΓΤΈΛΙΟΝ Οὔ. χχίγ. 
22 Καὶ εἰ μὴ ἐκολοδωθησαν αἱ 

ἡμέραι ἐκεῖναι, ἐκ ἂν ἰσωξη πᾶσα 
σάρξ". διὰ δὲ τὸς ἐκλεκτὰς κολον 
δωδβοοδαι αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 

21 Τότε ἐαν τὶς ὑμῖν εἴπη" 
δὼ, ἶδὲ ὁ Χριγὸς, ἢ ὧδε" μὴ 
«ὐἰτεύσνϊε. 

24 Ἐγιερθυσονῖα: γὰρ ψαυδά- 

χριτοι κὶὶ ψευδυπροφῆται, κὶ δώ- 
σῦσι σημεῖα μεγάλα κὶ τέραϊα, 
ὥγε τλανῆσαι, εἰ δυνατὸν, κὶ τὸς 
ἐκλεκτ ὅς. Ἷ 

2ς Ἰὸ, «ροιίρνκα ὑμῖνο 

,ὦ Ἐὰν ἂν εἴπωσιν ὑμῖν ᾿Ιδὸν 
ἦν, τῇ ἐρήμῳ ἐξέ" μὴ ἐξέλθηϊε" ἰδὼν 
ἐν τοῖς ταμεῖοις μὴ «ιγεύσηε. 

27 “Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀτραπὴ ἰξίρ- 
χἕῆαι ἀπὸ ἀναϊολῶν, καὶ Φαίνέαι 
ἕως δυσμῶν, ὅτως ἔξαι Ὁ ἥ ́ααρϑ» 

σία τὸ ψᾶ τῷ ἀνθρώπα. 
28 Ὅπε γὰρ ἰὰν ἢ τὸ αἷῶμα) 

ἐκεῖ συνωαχθήσονϊαι οἱ ἀξοίί “" 
20 Εὐθέως δὲ μἧὰ τὴν ϑλίψιν 

«-. 8 ᾽ ὥ 
. τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ηλιθ. σκοϊισο 

᾽ ε ’ 

θησεέϊαι, καὶ ῃ σελήνη ἃ δώωσθι τὸ 

φέγίθ. αὑτῆς, ς οἱ ἀςέρες -σεσδὺ" 
- ῳ ν ΩΣ ΄ 

φαι ἀπὸ τῷ ϑρανῶ, κὶ αἱ δυνάμεις 

τῶν ϑρανῶν σαλευθήσουϊαι. 
΄ , 

20 Καὶ τότε φανήσεϊαι τὸ ση" 
.-. ὍὉὋ "-ὦὦ «.- , ὉὋ 4 “οὐ 

μεῖον τῷ “ὦ τὸ ἀνθρωπϑ ἐγ τῷ ὅρανῳ 
Ά ᾽ὔ 7 “- « 

0 τότε κόψνϊαι ΄ὠοάᾶσαι αἱ φυλαι 

τῆς γὴς, καὶ ὄψοίϊαι τὸν ψὸν τὸ 
ἀνθρώπα ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελων 
τῷ ἐκανῶ, μᾶα δυνάμεως. Ὁ δόξης 
«σολλῇς- 

᾿ “- ᾿Ὶ νΡ ΔΛ 
κ 41 Καὶ ἀποςελεῖ ταῦ ἀγέλυς 

αὑτῷ μέλ σάλπιίγθ φωνῆς με" 
᾽ Ἁ 

γάλης, κὶ ἐπισυνάξεσι τῶ; ἐκλεκο 
».» “ ͵ Σ 

τὰς αὐτῷ ἐκ τῶν τεσσαραν ἀνέμων, 
». Ὗ): ᾽ -« “ ἯὟ,ἬἬ “594 ἰν 

«ΟἽ ἄκρων ϑρχνῳων ἕως ακρῶν αὑτῶνο 
4 δὶ “- “ χθῆε 

22 Απὸ δε τῆς σύυχης μᾶδι 

τὴν παραθολην, ὅταν ἤδη ὁ κλᾶ , 

αὐτῆς γένήῆκαι ἁπαλὰς, καὶ τὰ 
ΟΡ ς..) “σκῇ “ ἱπ ὺ 

Φιλλα ἐκζύη, γινωσκείε οτν εἰγὺ 

τὸ ϑύῷ.. τ᾽ 43 Οὕτω 

' 
ᾶ, 
' 



Ολρ. χχῖῦ. χχυύ ΚΑΤ ἃ ΜΑ Τ' Θ. 
41 Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδην 

«άνια ταῦτα, γινώσκει ὅτε ἐ[γύς 
ἐριν ἐπὶ ϑύραις., ' 

34. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἃ μὴ 
«αρέλθη ἢ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν 
“ἀπα ταῦτα γένηϊαις 

ἧς Ὁ ὡρανὸς »ὶ ἡ γῆ σαριλεύ- 
σιῆαι, οἱ δὲ λόγοι μα ὦ μὴ σα- 
{ίλθωσι. 
36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 

δ τῆς ὥρας δδεὶς οἶδεν, (δὲ οἱ 
αγίιλοι τῶν ἀρανῶν) εἰ μὴ ὁ σα- 

τήρ μὰ μόνθ.. ᾿ 
17 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τῷ ΝΖε, 

ὅτως ἔραι κ᾽ ἢ παρουσία τῷ ἐδ τῷ 
διδρώχω. 

18 ὥσπερ γὰρ ἤσαν ἵν ταῖς ᾿ 

39. 
“διδόγαν αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἶν καιρῷ ξ΄ 

46 Μακάριθ. ὃ δῶλθ. ἐκεῖν», 
Δ , Ἁ « ᾽ 4 “,ἴχι . ’ 
ὃν ὀλθων ὃ κύρι Θ’ αὐτῷ εὑρησφε᾽ 

«σοιῶν]α ὅτως. Ι 

47 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἱπὶ 
πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτῷ κα]α-" 
φύσει οὐὖτόν. 

48 Ἐὰν δὲ εἴπη ὃ κακὸς δῦλθε 

ἐκεῖν. ἐν τη παρδία αὑτῶ Χρον 

γζει ὃ χύριό; μα ἰλθεῖν" , 
ἣ Ν ’ὔὕ ᾿Ὶ 

40 καὶ αἀρξηϊαι τύπἢειν τὸς 
σύνδθλος, ἰσθίοιν δὲ κ᾽ τίνειν μέλ 
τῶν μεθυόν]ων" 

. 50 ἥξει ὃ κύρι. τὸ δόλε ἐκεί δ 

ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἃ προσϑοκα, κὶ ἰν ὡρα "ν ἡμιξξ 1 φ “, Ὁ τ᾽ ὡς 
ἢ Ὁ γινῶσ'κθι» - 

ς1 καὶ διχόϊομήσω αὐτὸν, καὶ 
ἡμέραις ταῖς πρὸ τῷ ᾿καϊακλυσμϑρ»πτὸ μέρΘ- αὐτὸ μεῆχ τῶν ὑποκριτῶν 

ΑΙ ΄σᾺ φρώγονῃες ἡ τοίνοιῖες, γαμϑνἼες ᾽ὸ 
ἰκαμίζοῆες, ἄχρι ἧς ἡμίρας εἰσ- 
ὅλθε Νζε εἰς τὴν κιδωτὸν, 

320 καὶ ἐκ ἔγνωσαν ἕως ὅλθεν 

ὃ καϊακλυσμὸς,) καὶ ἥρεν ἄνανῖας" 
ὅτως ἴςαι Ὁ ἢ τυαροσίᾳ τῷ ν8 τῷ 

ἀνοώπυ. 
40 Ὑότε ϑύφ ἴσογϊαι ἐκ τῷ ἀ- 

"5" ὁ εἷς “αραλάμδάνξϑαι, κὶ ὁ 
κ'ς ἀφίδαι. . 

Α1 Δύο ἀλήθυσαι ἐν τῷ μύλωνι" 
μία “αραλαμθάνεαι, καὶ μία ἀφί- 
21. ᾿ 
2 Τρηϊορεῖτε ὄν, ὅτι ὁκ οἴδαῖε 

«νία ὥρᾳ ὁ κύριϑ- ὑμῶν ἔρχέα:. - 
.. 43 Ἐκεῖνο δὲ γινώσκεϊε, ὅτι εἰ 
ἥδει ὃ οἰκοδισπότης, ποία φυλακῇ 

; ὃ κλέπῆης ἔρχεῖα.γ) ἔγρηγόονσεν ἂν» 
καὶ ὠκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν 
εἰχίαν αὐτῶ. Ν 

. “44. Διὰ τῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 
ἕτοιμοι" ὅτι ᾧ ὥρῳ ὦ δοκεῖτε ὁ ἰὸς 
ΟῚ ἄνθρωπε ἔρχεα.. ᾿ 
4ς Τίς ἄρα ἔφιν ὃ τοιφὸς δυλς» 

ἡ ΦρόνιμΘ., ὃν καϊίςησον ὁ κύνυΘθ. 
γτῶ ἐπὶ τῆς ϑεραπείας αὑτῷ, τῷ 

ϑήσει" ἕκεῖ ἔγαι ὃ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

βρυϊμὸς τῶν. ὀδονίων. ᾿ 
Κιῷ. κέ. 2ς. 

ὙΠ 1: ὁμοιωθησέῖαι ἢ βασι- 
[4 « 2 ἄῳ ’, 

λιία τῶν ἀρανῶν δέκα τσαρο 

θένοις, αἵτινες λαδῶσαι τὰς λαμ- 
““άδας αὑτῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάνη- 

σιν τῇ νυμϑία. 
Δ Πέδι δὲ ἦσαν ἰξ αὐτῶν Φρὅς 

"μοι, »κὶ αἱ σίνϊε μωραί. 
4. Αἴτινες μωραὺ λαδῦσαι τὰς 

λωυμπάδας ἑαυτῶν, ὃκ ἔλαθον μιϑἢ 
ἑαυτῶν ἔλαιον" 

4 αἱ δὲ Φρόνιμοι ἔλαθον ἔλαιον 
ἐν τοῖς ἀγί[είοις αὗτῶνγ μετὰ τῶν 
λαμπάδων αὑτῶν. . " 

ς Χρονίξοῆθ' δὲ τὸ νυμφίω, 
υύςαξων σᾶσα!, κ᾽ ἰκάθευδον. 

6 Μίσως δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέσ 
γογεν δὰ, ὃ νυμφίθ’ ἔρχἕαις 
ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάνησιν αὐτῷ. 

) Τότε ἠγέρθησαν πᾶσωι αἷ 
«σἀρθίνον ἱκεῖναι,» καὶ ἐκόσμησαν 
τὰς λαμπάϑας αὐτῶν. 

8 Αἱ -δὲ μωραὶ ταῖς Φρονίμοις 
εἶπον Δότι ἡμῖν ἐκ τῷ ἐλαίω ὑμῶν, 
Β2 , ὃς 



40 

ὅτι αἵ λαμιτάδες ὠμῶν σθέννυϊιαι, 
" 9. ̓ Απεκχρίθησαν δὲ αἱ Φρόνιμοι, 

λέγυσαι" Μηποῖε ἐκ ἀρκέση ἡμῖν 
ἡ ὑμῖν) πορεύεσθε δὲ μᾶλλον Ὡρὸς 
τὸς “σωυλδήας, κὶ ἀγοράσαϊε ἑαυ- 
ταῖς. ΕΞ . 

10 ᾿Απερχομένων δὲ αὐτῶν ἀἁ- 
- Ω . 

᾿φοράσαι, ἦλθεν ὃ νυμφίθ." καὶ αἱ᾿ 
ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτῷ εἰς τὼς, 
γάμας, κὶ ἐκλείσθη ἢ ϑύρα. 

αὶ Ὕτερον δὲ ἔρχοῦίαι καὶ αἱ 
, λομταὶ ααρθένοι, λέγεσαι" Κύριε, 

κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν." 
12 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" ᾽Α- 

μὴν λίγω ὑμῖν, ἐκ οἶδα ὑμᾶς. 
13 Τρηΐορεῖτε ἦν, ὅτι ὠκ οἴδαλε 

τὴν ἡμέραν ἰδὲ τὸν ὥρανν ἐν τῇ ὃ 
ἱὸς τῇ ἀνθρώπιῃ ἔρχίαι. 

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπθ’ ἄπο- 
. δεμῶν ἐκάλεσε τὸς ἰδίως δόλος, κὶ 
«παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχον]α 
αὐτῶ" ΝΕ 

τς καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε αὐἶε τά- 
λανῖα, ᾧ ϑὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν" (ἱκάγῳ 
καϊὰ τὴν ἰδίαν δύνωμιν) ὁ ἀσεδή- 
μησεν εὐθέως. “Ν 

16 πορευθεὶς δὲ ὃ τὰ «οἷδε 
φάλαἶϊα λαθὼν, εἰργάσαϊο ἶν αὖ- 
σχοῖα, κα ἱπκοίησεν ὥλλα «ἴτε τά- 
λανα. 

17) Ὡσαύτως κα ὃ τὰ δύο, ἱκέρ- 
, Ὄὄησε κκὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 

18 Ὁ δὲ τὸ ὃν λαθὼν, ἃ πελθὼν. 
ὥρυξεν ἰν.τῇ γὴν» καὶ ἀαέκρυψε τὸ 

. ἀργύριον. τῷ κυρία αὖτ. 
19 Μετὰ δὲ χρόνον «τολὺν ἔρ- 

(ὗν ὃ κύμ, τῶν δόλων ἐκείνων», 
κ᾽ συναΐροι μετ᾽ αὐτῶν λόγον. 

20 Καὶ «προσελθὼν ὁ Φφὰ. πέδε 
φάλαινα λαῶν, Ὡροσήνεπεν ἄλλα 
«ἴτε τάλαγϊ αι. λέγων" Κύριε, αἰτε 
“ἄλαδά μοι τναιφέδωκος" Ὦν ἄλλα 
«ἴῆι τάλαδα ἐκέρδῃσα ἐπ᾽ αὐτοῖς" 

ἀι Ἔφοε δὲ αὐτῷ ὁ κύριΘ. οὖς 

. 

᾿ς ἘΧΤΑΣΓΕΛΔΙΟΝ ΟΡ. χαν; 
Ἢ 

τῶ Ἑδ, δῶλε ἀγαθὲ κὶ ατρί" ἰαὶ 
ὀλόγω ἧς «αἱςὸς, ἐπὶ Φολλῶν δε. 
καϊωγήσω, εἴσιλθε εἰς τὴν χιρὰν 
τῷ κυρία σα. 

22 Ἡροσελθὼν δὲ κὶ ὁ σὰ ϑώω. 
τάλανα λαξὼν, εἶπε Κύριε, δύο Ὁ 

ταλανϊά μοι φμαρέδωκας" ἴδε, ἄλλω 
δύο τάλαγϊα ἰκίρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

23 Ἔφη αὐτῷ ὃ κύριϑ. αὐτῶ" 
Εὖ, δῶλε ἀγαθὲ κὶ αειεέ" ἐπὶ ὀχγα 
ς ποἰςζὸς, ἐπὶ πολλῶν σὲ καία". 

σήσω" εἴσελθε εἰς τὴν ἀν τῷ 
κυρία σϑ. ἐς 

24 Ἰροσιλθὼν δὲ "ἡ ὁ τὸ ἣν τά. ᾿ 
“λαυῖον εἰληφὼς, εἶπε. Κύριε, ἔγνων 
σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπθ;, ϑιιί- 
ζων ὅπῃ ἐκ ἔσπειρας, κκὶ συγώγων 
ὅθεν ἃ διεσκόρπισας" 

ἃς καὶ φοθηθεὶςγ ἀπελθὼν» ἴκ-, 

φυψα τὸ τάλανόν σῃ ἴκ τὰ γῆν, 
δι) ἔχοις τὸ σον. “ΞΕ 

26 ᾿Αποκριβεὶς. δὲ ὃ κόριΘ'αὐσ᾽ 
τῦ, εἶπεν αὐτῷ, ἹΠονηρὲ ὀῶλε καὶ 
ὀκνηρὶ, ἤδοις ὅτι ϑερίζω ὅπω ἐκ 
ἔσπειρα, κὶ συνάγω ὅθεν ἃ διεσκόρ»ν 
“τιθα" 

27 ἔδει ὅν σε βαλεῖν τὸ ἀργύ-.. 
6᾽όν μυ τοῖς τραπεζίταις" νὶ ἐλθὼν 
ἐγὼ .ἰχομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν 
Ἕοχω- ᾿ - . 

δ "Δραῖε ὄν ἀπ᾽ αὐτῷ τὸ τίσ) 
λαῦῆον, καὶ δόσε τὼ ἔχοϑι τὰ δίχα 
τάλαϊα". 

(29 Τῷ γὰρ ἔχονϊ. “ψαντὶ δὺ- 
ἡσέϊων, κ᾽ “εριᾳσευθόσε]αι" ἀπὸ 

δὲ τῷ μὰ ἔχονθ», »αὶ ὃ ἔχοι, ἀρθῆ- 
σέᾳι ἀπἾ αὐτῶ) 
᾿.40 Καὶ τὸν ἀχρεῖεν δῶλον ἐχ- 

δάλλῆιε εἰς τὸ σκότθ.- τὸ ἐξώτερον"" 
ἐκεῖ ἔγαι ὁ κλαυθμὸς τῇ ὃ βρυϊμὰς 
“τῶν ὀδόγων. 

οἱ ἅγιοι ἀΐγιλον μετ᾽ αὐτῷ, τότε 

β καθίσῳ 



᾿ ὧρ. χαν. χχτὶ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ.. 41 
καθίσει ἐπὶ ϑρόνα δόξης αὑτῷ, 

22 καὶ συναχθήσέϊαι ἔμ προϑεν 
αὑτῷ «ἄτα τὰ ξθνη". καὶ ἀφοριεῖ 
,ν "9 ἡ59 ΄ Ψ « 

αὐτὸς απ ὥλληλων, ὡσπιρ ὸ «τοι - 
Ὶ 32 7 Ἁ ) Ἧ ΄“ 

μὲν ἀφορίζει τὰ αρόδαϊα ἀπὸ τῶν 
ἐίφων" 

43 καὶ τῆσει τὰ μὲν αρέθαϊα; 
ἰκ διξιῶν αὐτῷ, τὰ δὲ ἐρίφια ἰξ. 
εϑωνύμων. . 

34. Τότε ἐρεῖ ὃ βασιλεὺς τοῖς 
δι διξιῶν αὐτῶ Δεῦτε οἱ εὐλογη- 
μένοι τῷ ταϊρός μῶ, χληρονομῆσοἶε 
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν 
ἀεὸ καϊαδολῇς κόσμα. 

᾿ς Ἂς Ἐπιείνασα γὰρ, καὶ ἰδώκαῆέ 
μοι φαγεῖν ἰδίψγησα, κ᾽ ἐαοίσαῖέ 
με" ξίνθ’ ἤμην. κὶ σηνηγώγετέ με" 

26 γυμνὸς, κἡ περιεθάλεϊξ με" 
ἡσθένησα, καὶ ἐπεσκέψεισθέ με’ ἐν 
φυλακὴ ἤμην, κχὶ ἤλθεε ασρός με. 

3) Ὑότε ἀποκρὶθήσοῖαι αὐτῶ 
οἱ δίκαιοι, λέγον]ες" Κύριε, σότε σε. 
ἴδομεν τοοινῶδ]α, κὶ ἰθρέψαμεν; κα 
διψγρῆα, κὶ ἐποτίσαμεν ; 

48 πότε δὲ σε εἴδομεν ξέμον, τὸ 
συνγηγάγομιν; ἢ γυμνὰν, πὶ “τρις 
ίαλομεν Η ΝΕ 

30 αότε δὲ σε εἴδομεν ἀσθενῆ, 
ἢ ἰν φυλακῆ. κἡ ἤλθομιν ωρός σὲ; 

40 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ βασιλεὺς, 
ἐρεῖ αὐτοῖς" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ 
ὅσον ἱποίησα]ε ἑνὶ τώτων τὸν ἀδελ΄ 
φὃν μὰ τῶν ἐλαχίξων, ἐμοὶ ἔποιῆ- 
σαῖε, ἣ 

41 Τότε ἐρεῖ οὁὐ τοῖς ἐξ εὐωνύ- 
Κων “Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμῷ οἱ κα]η- 

«φαμένοι, εἰς τὸ τῦῦρ τὸ αἰώνιοι, τὸ 
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ κὶ τοῖς 
ἀϊγέλοις αὐτῶ" 

42. ἐπενασα γὰρ» "ἡ ἐκ ἐδώκοῖέ 
μοι φαγεῖν" ἰδίψησω, κ᾽ ὁκ ἐπαῖ!» 

, φαῖί με . 
41 ξώθ. ἤμην, κὶ ὁ συνηγάγξέ 

μέ νμιὸς) ἡ ἃ σῃῳμϑώλί με 

Ν 

ἀσθενὴς "ἢ ἷν φυλακὴ» " ἐκ ἔπισ- 
κέψασθί με... 

44 Τότε ἀποκχριθήσονϊαι αὐτῷ 
κἡ αὐτοὶ, λέγονιες" Κύριε, α'ότε σὸ 
λεΐδομεν πχρινῶνα, ἢ διψιῶν]α, ἢ ξέ- 
γον, ἢ γυμνὸν, ἢ ἀδ)ενὴ, ἢ ἂν φυλω» 
κἢν ἡ ἃ διηκονήσωμέν σοι; 

4φς Τότε ἀποκριϑήσδαι αὐτοῖς, 
λόγων" ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσο» 
ΕΙΣ ’ 

ὧχ ἐποίησαῖϊε ἐνὶ τάτων, τῶν ἐλα- 
χίγων, -δὸὲ ἐμοὶ ἰστοιήφ χε, 
46 Καὶ ἀνελρύσοναι ὅτοι εἰς: 

κόλασιν αἰώνιον" οἱ δὲ δίκαιο εἰς 

ζωὴν αἰώνιο. - ἢ - ΕΝ 
.Ἶ Κιφ. »τ΄, 26. . 

ΑΙ ἐφένέϊο, ἅτε ἱτέλεσεν ἃ 
᾿Ἰησῶς «υανῖας τὸς λόγὺς 

τώτας, εἶπε τοῖς μαθηϊαῖς αὐτῶν. 
2 Οαῖε ὅτι μιτὰ δύο ἡμέρως 

Υ [ά ͵ 4. ε ἐκ " τὸ σάσχα γίνῆαι, καὶ ὁ φὸς τῷ “ 
ἀνθρώπε «σαραδίδοϊα: εἷς τὸ σαυ- 
ρῶθηναι. 

3 Τότε συνήχθησαν οὐ ἀρχι- 
φεῖς, πὶ οἱ γραμωαῖεῖς, κὶ οἱ σρεσ- 
Ούτεροι τῷ λαῶ εἰς τὴν αὐλὴν τῷ 
ἀρχιερέως τῷ λιβμένο Καϊάφα" 

4 καὶ συνεδυλεύσανϊο ἵνα τὸν 
Ἰησῶν κραΐφαωσαι δόλῳ, κὶ ἀποκ]εί-: 
»ωσ"}». 

ς "Ἑλείδν δὲ, ΜᾺ ἦν τῇ ἑορΊη, 
ἵνα μὴ ϑόρυξϑ. γένηϊαι ἐν τῷ λαῶς 

6 (τᾶ δὲ Ἰησδ γενομένεα ἐν Βη- 
ϑανΐᾳ ἐν οἰκία ΣίμωνθΘ. τῷ λεσρῶν 

- 7 «ροσῆλθον αὐτῷ γυνὴ ἀλά- 
ὅατγρον μόρῳ ἔχασα βαρυῖίμυ, κὶ 
καμέχεικ ἐσὶ τὴν κιφαλῆηκ αὐτῶ 
ἀνοωκϑιμένῳν 

8 ᾿Ιδόν]ες δὲ οἱ μωϑηϊαὶ οὔτϑ, 

ἡγανώκησδαν, λέγοδις" Ἑὼς τί ἢ 
ἀπώλεια αὕτη; 

9 Ἠδύναϊο γὰρ τῶτο τὸ μύρον 
αἰξαβῆναι πολλῶ, κ δοθῆναι, πω-- 
χοῖςς ᾿ " 

, 16 Τιὺς δὲ ὁ Ἰωσῶρ, εἶπε» οὐ-- 2 τοῖς “Ἁ 



42. ἘΤΥΑΡΓΕῈ 
τοῖρ᾽ τί κόπυς '᾿«αρίχῆι τῇ γυ-. 
γαικί; ἔρίον γὰρ καλὸν εἰργάσαἷο. 
ες ἐμέ. 

(1: παῖδε, γὰρ τὼς αὐἰωχὰς. 
ἔχεϊε μεθ᾽ ἑαυϊῶν, ἐμὲ δὲ ὁ «σαν]οῖε 
ἔχἕε.) 
12 Βαλῦσα γὰς αὕτη τὸ μύ- 

ἕω τὔτο ἐπὶ τῷ σώματός μῦ, τρὸς 
“τὸ ἐαφιάσαι. με ἐποίησεν. 
; 13 ᾿Αμὲν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἰὰε᾿ 

πηρυχθῃ τὸ εὐα[γέλιον τῦτο ἂν ὅλῳ 

“ῷ κόσμῳ, λαληθήσῆαι - ὃ ἐποίη- 

σιν αὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.) 
14 Τότι πορευθεὶς εἷς τῶν δώ- 

δίκα, ὃ λεγόμενθ» ᾿Ιόδας ᾿ Ισκαρι"» 

᾿ὅτηςς πρὸς τὰς ἀρχιερεῖς. 

τς εἶπε' Τί ϑέλετέ μοι δῦναι, 

κῷγω ὑμῖν “αραδώσω αὐτόν ἢ οἱ 
δὲ ἔρησαν αὐτῷ " τριάκογϊα ἀ ἀργύρια. 

16 Καὶ ἀπὸ τότε ἰξήτα εὐκαι. 
εἷαν ἕνα αὐτὸν ὦ 

17) Τῇ δὲ πρώτ ᾿τῶν ἀζύμων 
«ἰροσῦλθον. οἱ μαθηϊαὶ τῷ Ἰησῶ, 
λέγοῆες αὐτῷ" Πῶ ϑέλοις ὃ ἑτοιμά- 
σωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; ̓ 

18 Ὁ δὲ εἶπεν" Ὑπάγἣ εἰς 
χὴν αὖλιν «ρὸς φὸν διζεαν, Ὁ εἴκαϊε 

αὐτῶν Ὁ διασκαλθ.». λέγοι Ὁ 
παιρός μὼ ἰ[γύς 1 ἰγι, τσρός σὲ “οιῶ 
τὸ σ΄άσχα μέὰ τῶν μαβηϊῶν μϑ- 

190 Καὶ ἐποίησαν, οἱ μαθηϊαὲ 
ὡς συνίταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησῶς» οὗ 
τοίμασου τὸ “άσχα.- 

20 Ὀψίας δὲ γενομένης» ἄνἔ- 
κοῆο μῆὰ τῶν δώϑικα. 

21 Καὶ ἰδδιόνωκ αὐτῶν, εἶχεν" 
᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτε εἷς ἐξ ὑ ὑμῶν 
"παραδώσει μι. 

22 Καὶ λυπώμενοι σφόδρα, ἢ "Ἢ 
ξανῖο λέγειν, αὐτῷ ἵκατΘ. αὐτῶν" 
Μήτι αὶ ἰγώ εἶμι, Κύριε; ἢ 

23 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν" Ὁ 
ἐμδάψας μετ᾽ ἐμᾶ ἐν τῷ τρυβλίῳ 
Τὴν χεῖραη ὅτός με παραδώσει" 

Ἀ1 0 Ν). ΟΡ. χκυῖ. 
24. Ὁ μὲν νὸς τῷ ἀνθράπτα 

ὑπάγοι, 'καθὼφ Υἵγ ' “εὶ 
αὑτῶ' ὠαὶ δὲ σῷ ἄν φῶ .Ψ ἐκείνοι, 

δι᾿ ὦ ὃ ψὸς τῷ ἀνθρώκει παφαδίδε- 
ται" καλὸν ἣν αὐτῷ, “ἶ ἐκ ἐγεν» 

γἤθη ὁ ὥνθρωπθ. ἐκεῖθ... . 
2ς ᾿Απεκριθεὶς δὲ ᾿Ιῴδας» δ 

«αραδιδὼς αὐτὸν, εἶπε". Μήτι ἢ ἐγώ 
εἶμι; Ῥαζδί; Δόγοι αὐτῷ,. Σὺ 
εἶπας. 

26 διόδων δὲ αὐτῶν, λαῶν 

ὃ ̓ Ιησῶς τὸν ἀῤῖον, καὶ εὐλογήσιις, 
. ἔκλασε, κὶ ἐδίδυ τοῖς μαθηϊαῖς, κἡ ν᾽ 

εἶπε" ,άδδε, φάγϑϊε". τῶτό ἰγι κῃ 
σ μά μ8- 

27 Καὶ λαδὸν τὸ «οἼηριον, ΠΝ 
εὐχαριτήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς, λέ[ωγ" 

Ππίἢι ἐξ αὐτῦ, τάδε 

.28 Τῦτο γάρ ἐςι τὸ. αἷμά μϑ 
τὸ «ἧς καινῆς. διαβήκης, τὸ «“ερὸὶ 
«ῳολλῶν ἐ ἐκχυνόμενον εἰς ἀφισιν ἃ ἄ" 

μαρτιῶν, 
29. Δέγω. δὶ ὑ ὑμῖν; ὅτι ὁ μὴ σίω 

ἀπ᾿ ἄξι ἐκ τῶτε τῷ γεννήμαῖιος 
τῆς ἀμιτίλε, ἴως «ἢς ἡμέρας ἐκεί- 

νης, ὅταν αὐτὸ «“ῴν. μεθ᾽ ὑμῶν 
καιγὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τ΄ «σαἹρός 
μι. 

30 Καὶ ὑμνήσαϊις, ἔξῃλθον εἷς 
τὸ ὕρθΘ'’ τῶν ἐλχοιῶν. 

41 Τότε λόγοι αὐτοῖς ὃ ̓ [ησῶς 
Παάδες ὑμεῖς σιοαλ δέσει ὦ ἐν 
ἐμδὶ: ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ" γίγραπῖαι ᾿ 
γάρ" Πατάξω τὸν “ποιμένα, κοιὲ 
διασκορπιδσέϊοιε τὰ τρόθαϊα τὸς 
“οίμνης- 

32 Μὰ δὶ τὸ ἐγερβῆναί μὲ, 
προάξω ὁ ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

33 ᾿Αποχριθεὶς δὲ ὃ πέτρθ’, 
εἶπεν αὐτὼ" Εἰ καὶ «ες σκανδα 

λισθήσογϊας ἐκ σοὶ, ἰγὼ ἀδέποῖα 
σκανδαλισϑήσομαι. 

44 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησῶς᾽ ᾿Αμὲν 

λίγν σοὶ, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ κυχτὸ 
σρὶν 



" στ ππε 
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ΟΡ. χανὶ- 

«"ὲν ἀλίαϊορω φυιῆσαι, τὸ ἀ- 

παφήσῃ με. 
35 Λέγει αὐτῷ ὃ Πέτρθ. Κρ. 

χε, με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, ὦ ὦ μά. σε᾿ 
ἀπαρνέσομα!» Ὁμοίως καὶ » μἀδιες 
νἱ  μαβηϊαὶ εἶπον. 
46 Τότε ἔρχιαι μετ᾽ αὐτῶν ὃ 

Ἰνσῶς εἷς χοείον λεγύμανον Γεθση» 
μον" καὶ λέγει τοῖς μαθηϊαῖς" 
Καβίσαϊε αὐτῶ, ἕως ὅ ἀπελθὼν 
σμσιύξομαι ἐκεῖο 

37. Καὶ σ“αραλαδὼν τὸν Πέτρον 
καὶ τὼς δύο φὸς Ζιξιδαίο, ἤρξαϊο 
λυπεῖσθαι κὶ ἀδημονεῖν., 
,38 Τότε λέγεν αὐτοῖς" Τεερίλυ-, 

ψφός ἔριν ΓῚ ψυχή. μϑ ἕως ϑανάτον" 

μεέναϊε δε, κὶ γρηϊορεῖτε μιτ᾽ ἐμῦ» 
39 Κα παροιλβὼν μικρὸν, ἔπε-. 

κι» ἰπὶ “ἰόσωπον αὑτῷ, φροσεην 
χόμι»Θ-, κὶ λέχων" Πάτερ μ8; εἶ 
δυναῖόν καὶ ἐξιρ «αριλθίτν ἀ ἀπ᾿ ἐμϑ τὰ 
«ὅριον τῇτο" “λὰν ὃχ ὡς ἰγὼ 
ϑέλυ, ἀλλ᾽ ὡς εἰ. ὃς 
40 κω: ἐρχείαι τσ φὸς μα» 

θηϊὰς, Ὃ οέκαν αὲ αὐτὸς ἐαρεέδονς 
ταῦ; καὶ λέγοι τῷ Πέτρῳ Οὕτως 
ὃκ ἰσχύσοδ μέαν ὥραν γριαρῦσων 
μετ᾽ ἔμυ; 

41: Τρηϊορεῖτε, προσεύχεσθε 
κε μὴ εἰσέλθηῖε εἰς πειρασμόν. τὸ 

“ἰγεῦμοι φρόύθυμον, ἃ δὲ σὰς 
ἀσθενής. 
. «42 πάλιν ἐχ δευϊέρω ἀπελθὼν 
«οσηύξαἶο λέγων" Πάτερ μὺυ, εἰ 
ὁ ϑύναϊαι τῶτο σὸ «γοϊύρρον σαρελ- 
θεῖν ἀπ’ ἰμῦ, ἰὰν μὴ αὐτὸ αίωΐ 
γιγῃβήτω τὸ ϑέλημά ἃ συ. -. 
43 Καὶ ἐλϑὼν εὑρίσκει αὐτὰς" 

«άλιν καθεύδονϊας" ἦσαν γὰρ αὖ-. 
τῶν οἱ ὀφθαλμοὶ ̓ βιθαρημένοι. 
44 Καὶ ἀφεὶς αὐτὼς, ἀπελθὼν» 

«ἄλιν, πρισηύξα ἐκ τρίτα, τὸν 
αὐτὸν λόγον εἰπών. 

4ς. Τότε ἤῤχέϊαι. φρὸρι τὸς ῥῶ" 

ΚΑΤΑ ΜΑΥῪ 6. 
ϑηϊὰς αὑτῷ, ἡ λέγε αὐτο Κα- 

43 

θεύξδῆε τὸ λοιπὸν, ἡ ἀγα  αὐεσθε ; 
ἐδὼ, ἤγζνμεν κἡ ἢ ὥραν καὶ ὃ κὶὸς τᾶ 
ἀνθρώπῳ. σαραδίδοϊαι εἰς χεῖρας 
ἃμαρίωλῶν- 

40 Ἐγιίρεσθε, ἄγωμεν, ἰδὺ, 
ἤγίεικεν ὃ “αμειδιδύς με. 

47 Καὶ ἔτι αὐτῷ λάλ:νι», 
ἰνν, ᾿Ἰόδας εἷς τῶν δάδικα ἦλθε, 

κὶ μντ᾽ αὐτῷ ὄχλθ. «ολὺς μἰὰ 
μαχριρῶν Ὁ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἄρ. 

χρεὸν Ὸ πρισφυϊέρων τῷ λὰϑ. 
Ὁ ἢ παραδιδὸς αὐτὸν, 

ΤῊΝ αὐτοῖς σημεῖον, λέγων" Ὃν 

ἂν. ιφιλήσῳ, αὐτός ἐγι" "βαἸησαῖε 
αὐτόν. 
49 Καὶ εὐθέῳς προσιλθὼν τῷ 

ἸἸησᾶ, εἶπε". Χαῖρε, Ῥαρόί, Καὶ 
καϊεφίλσιν αὐτόνς 

ζο Ὁ δ ̓Ιηφῶς εἶπον αὖτις 

'Εταῖρε, ἱφ᾽ ᾧ «ἄρει; Τότε «Ὑσροσ- 
ελθόνῖες ἐπίφαλον τὰς χιῖξας ἐπὶ 
σὸν" σῶν, ὶ ἐν ἄτησαν αὐτόν. 

ξι Καὶ ἐδὺ, εἷς τῶν μὰ Ἰησᾷ, 
ἰκείνας ΤᾺ» χεῖρα, ἀπίσπασι τὴν 
μάχαιραν. αὑτῷ" »ὶ ταϊάξας τὸν 

ϑῦλον τὰ ἀρχωκόωιν. ἀφεῖλεν αὐτᾶ 
τὴ ᾧτέον. 

52 Τότε λίγοι αὔτ Ε Ἰησῶφ» 
᾿Απύόγρμψόν συ τὴν μάχαιραν εἰς 

τὸν͵ τόπον αὐτὸς" ᾿πάνες γὰρ οἵ 
λαθέήιες μάχαιρῳν, ἐν μαχαίρᾳ 
ἀπολβηῆαμ- 

ς3 Ἢ δοκεῖς" ὅτι ἃ δύχαμαμ 
ἀβι “αρῳκαλέσαι τὸν πφῇέρα μϑ. 
ὲ σαραςήσνι μοι σλείως ἢ δώδιεκος 
λεπὰ εὦκας ἀ[γέλων : Η 

54. Ἠῶς ὧν πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ, ὃ ὅτι ὅτω δι ; γενέσθαι; ς 

ςς Ἔν ἐκείνη τῷ ὥρᾳ εἶπαν ὃ 
Ἧπσῶς, τοῖς ἄχλοις" Ὡς ἰεὶ ληγὴξ 
ἰξελθεῖς μὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
συλλαζεῖν. με" καθ᾽ ἡμέραν «ες 
ὑμᾶς ἰκαθεζόμαγ διδέσεον ἶν τῷ 

ἑερᾷν 
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διρῶ, κὶ ἐκ ἐκραῖήσαἶέ με. 

ςό Τῶτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἢ ὕω 
«ληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν ὥὧρο- 
φυήν, Τότε οἱ μαθηϊαὶ πεάδεξ, 
ἀφίδις αὐτὸν, ἔφυϊζον. 
57. οἱ δὲ κ᾿ ατήσαῆις τὸν Ἴη- 

σἂν, ἀπήγαϊ ον σοὺς Καϊάφαν τὸν 
ἄρχε ἔα, ὅπ οἱ γραμμαϊεῖς ν»ἡ οἱ 
«αξεσθύτεροι συνήχθησανν 
.58 Ὸ δὶ Ττέτρθ. ἠκολάθοι αὐ- 

τῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως τῆς αὐλῆς 
τὸ ἀρχιερέως" 

ἐκάθηϊο μεϊὰ τῶν ὑπτηρέῶν, ἰδεῖν τὸ 
᾿φίλθ.. 

ςο9 Οἱ δὲ ἀ ἀρχορμῖς Ὁ αἱ «σρεσ'- 
Ούτεροι κὶ τὸ συνέδριον ὅλο» ἐζύτεν 

ψευδυμαξίνρίαν καϊὰ τῶ Ἰησῦ, 
ὅτως αὐτὸν ϑανατώ ὡσῶσι" 

όο καὶ ὄχ, εὗρον. καὶ “ολλῶν 
ψηενδομαξἸύρων «ποροσελθόνων, ἂχ 
εὗρον. ὕσερον δὲ φροσελθόνες δύο 

ψυευδομάρίυρες». 
ὅτι εἶπον" Οὗτθ. ἴφν Δύνα- 

μα: καϊαλῦσαι τὸν ναὸν τῷ Θιῦ, 
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι 
«ὐτόν. 

62 Καὶ ἀναξὰς ὃ ἀρχιερεὺς," 
εἶτεν αὐτῷ" Οὐδὲν ἀἁ ἀποκρίνῃ ἢ τί 

ὅτοί συ κααμαιεϊυρῶσιν ; ; 
62 Ὁ δὲ Ἰησῶς ἰσιώπα. Καὶ 

ἀποχριθεὶς ὃ ἀρχιερεὺς, εἶπεν αὐ- 
«ὁ ᾿Εξαρκίζω σε καΐα :ῷ Θεῶ τῷ 
ὡτῖθ.. ἵνα ἡμῖν εἴπης, εἰ σὺ εἶ ὃ 

Σριγός, ὃ τὸς τῷ Θιῶ. 
64. Αἰγει αὐτῷ ὃ Ἰησϑρ Σὺ 

εἶπας" «λὴν λέγω ὑμῖν, ἃ π᾿ ἄβῖε 

ὀψιὼε τὸν ψὸν τῷ ζἀγώνω καθήη- 
᾿ μένον ἐκ διξιῶν τῆς δυνάμεως. Ὁ ἰρ- 

χύμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τῷ ὀρανῖς, 

ός Ἰότε ὃ ἀρχιερεὺς διέρῥνξε τὰ 
ἑμάτιο αὑτῶ, λέγων Ὅτι ἰδλασ- 
Φήμησι" τί ἔτι - χρεαν ἔχομεν 

μαφ)ύρων ; ἐδ, νῦν ἄκώσαϊε τὴν 

βλασφουμίαν οὐτῶς 

7 

καὶ εἰσελθὼν ἔ ἔσω, 

. ἀνθρωθον: 

ΞΥΑΓΓΙΓΣ ΑἹ ο Ν (αρ.» ΧΧΥ͂Ϊ. ΣΧΥΪ]. 

66 τίυὑ ὑμῖν δυκεῖ; ; Οἱ δὲ ἀέο- 
κριθέηες, εἶπον" "Ενοχθ' ϑανάτῳ 
ἐγ. 

δ. Τότε ἰνέπϊυσαν ιὶς τὸ τρόσο 
“τὸν αὐτῶ, Ὁ) ἐκολάφισαν αὐτὸν 
οἱ δὲ ἐῤῥάπισαν, 

68 λέγονες" ΤΙροφήτευσον ἡμῖν, 
Χριςὶ, τίς ἐγιν ὃ “παίσας σὲ; 

όο Ὅ δὲ Πίτεθ. ἔξω ἰκαθεῆφ 
ἐν τῇ αὐλῇ καὶ «ροσῆλθεν αὐτῷ 
μία: «αιδίσκη, λέγεσων Καὶ σ 
ὅσλα μῆὰ᾿ Ιησῶ, τὸ Γαλιλαΐίϑ., 

0 Ὁ δὲ; ἡρνήσαϊο ἔμπροσθεν 
«τἀὐων, λέγων" Οὐκ οἶδα τί λί- 
γϑες. 

71 ᾿ξελθόν]α ϑὲ αὐτὸν ἐς τὸν 

ουλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, Ὁ λί- 

γε: τοῖς ἐκεῖ Καὶ ἔτ, ἢ» μέὰ 

Ἰησῶ τῷ Ναζωραίε. 
72 Καὶ σ“άλιν ἡρνήσαο. μεθ᾽, 

ὄρκθ, Ὅτι ἐκ οἶδά τὸν ἄνθρωπω- 
,η3 Μῇὰ μικρὸν. δὲ σσροσελίόν- 

τ. οἱ ἐρῶτες, «εἶπον τῷ Πίσρῳν. 

᾿Αληθῶς "ἢ σὺ ἐξ αὐτῶν εἰ" κὶ γὰρ. 

ἢ λαλιά σὰ δῆλόν σε «σοιεῖ. 
γ4 Τότι ἤρξαϊο καϊαναθεμαῖ!- 

εἰν, 0 ὀμνύειν, Ὅτι ἐκ οἶδα τὸν 
Καὶ εὐθέως ἀλέπϊωρ ἰ-- 

Φώνησε. ᾿ 
)ς Καὶ ἰμγήσθη ὃ ὃ Πίτρθ' τῷ 

ῥ"μαῖθ. τϑῷ ἼἸησῶ, εἰφηκότθ: αὖ- 
τῷ Ὅτι σεὶν ἀλέκϊορα Φωνῆσαις͵ 

τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Καὶ ἐξελθὼν 
ἔξω, ἔκλαυσε «ο!κρῶξο 

Κιῷ. κζ. 27. 
: ΠῚ ῬΡΏΩΙᾺ Σ δὲ γενομένης» συμ" 

} θόλιον ἔλαθον «σάδϊες οἱ ἂἀρ- 

χερεῖς: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῷ λαῦ 
᾿καϊὰ τῇ Ἰησῶ, ὡςε θανοβῶσαι αὖ- 
“όν. 

2 Καὶ δησανῖες αὐτὸν, ἀπάγα: 
9). καὶ παριδῳκαν αὐτὸν Τμογϊίῳ 

τὴ» Ἱλάτῳ τῷ ἡγεριόγι, 

4 Τότε ἰδὼν Ἰώδας ὃ ὁ παρ 

' 



ὧν. ΧΧΉΡΙς 
. δὺς αὐτὸν, ὅτι Χαϊρερίῃ, μῆαμι,. 

ληθεὶς, ἀπέγριψε τὰ ᾿τρμοκονῖαν. 
᾿Φοῦφ ἀρχιερεῦσι, καὶ αοῖς 

4: μέρους» ᾿ , 
4 λέγων" Ἥμᾳαᾷ.. γ, 

εἶμ ἀθῶον" Οἱ δὲ εἶπον" Τί αρὰρ 
β ἡμᾶς; σὰ ὄψοιο 

5 Καὶ ἵψας τὰ ἀργόρια ἐν σῷ 
μῃ» ἀμχῤεησε' 

ἀι 
6 οἱ ὰ ὦ ἀρχμρεῖς λαφόνες τὰ 

ἀρίύρα, εἶπον" Οὐκ ἔξεςι. βαλεῖν. 
αὐτὰ εἰς τὸν κορδανᾶν" ἰπεὶ τιμὸ͵ 
«ἰμρίός ὦ ἐφεο 
7) Συμϑόλιον δὲ λαδόδες. ἦγό- . 

ΚΑ ἐξ αὐτῶν. τὸν ἀγρὸν τῷ χε- 
ὡς, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. 

Διὸ ἐκλήθη ὃ ὁ ἀγρὸς ὑωῖχθῳ 
ἀγὸς αἷμαῖθ’, ἕως τῆς σήμερον. Ὁ, 

9 Τότε’ “Ξαληρώθη τὸ ῥηϑδὲν διὰ 

ιρεμίω τῷ «ροφήτυ, λόγοι ῷ»" 
Καὶ ἴλαθον τὰ τριώκονϊα Δργύριας Ὁ 
τὴν τιμὴν τῷ , τιμημένο, ὃ ὃν ἐτιμή- 
σαΐρ ἀπὸ ψῶν Ἰσραήλ" 

10 κχαὶ ἔδωκαν αὑτὰ εἰς τὸν 
ἀγγὺν τὸ κερωμέωρ, καβὰς. συνά- 
“αξί μοι ΚύριΘο.. 

τι Ὁ δὲ Ἰωσῶς ἄτη ἄμπροεθυ 
, 8 ἀγιμόηβ, νῷ ἰπαφώτησεν αὐτὸν 
ὁ ἡγεμὼν, λέγωγ᾽ Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 

᾿ φῶν Ἰουδαίων ; : Ὁ ὃ) Ἰησῶς ἴρη 
αὐτῷ. Σὺ λέγοις, 

12 Καὶ ἐν τῷ καϊημεῖσύαι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχμρίων. γὁ τῶν 
σρισ( ρων, ὠδὲν ἁ δὼ καῖ. 

12 Τότε λίγοι αὐτῷ ὦ ἃ Τιιλά- 
50.) Οὐκ ἀκόοις «ὅσα σὰ καῖα- 
μαβιυρῶσιν 

14. Καὶ ἄκ ἀπιμρίθη αὐτῷ σοὺς 
δὲ ἂν ἡ ἅμα: ὥγι ϑαυμάξοιν τὸν 

β ἡγιμόνα λίαν. 
τς Καϊὰ δὲ ἐορῖὰν εἰώθει ὃ ἦγε» 

μὸν ἀτολύοιν ἔνα, τῷ ὕχλῳ ῥέσε, 
μὴ ἂν ἔθελε. 

ΚΑΤΑ, Μὰ 1. Θι 

παραβὲμ, 

καὶ ἀπελθὸν, 
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τό Εἶχον δ σότι δέσμμον. ἰπί- 

σήμοι λεγόμενον Βαραβοᾷν. 
17 Συμ μένων ἂν αὐτῶς, εἶπε 

ἀντοῖς ὃ Πυλάπρς" Τίνᾳ ϑίλῶς, 

ἀπολύσῳ ὑμῶν Σ Βαρφδοῶα, ἃ ἴκπ 
σν τὸν λεγόμενον Χρῳτόν;. 

ἤδνε γὰ! ὅτε διὰ, φθώνον φαιρ. 

εὔδυκον αὐτόν. 
19 Καθνμένυ δὲ αὐτῶ, ἐπὶ εἶ 

βήμαϊθ., ̓ ἀπέροιλε πρὸς αὐτὸν Η 
γυνὴ αὐτῷ, «Δέγωσα" Μεδιν σοι. ᾧ 
τὼ τῷ δικαίω ἐκείνῳ" πολλὰ γὰρ ἔπαι. 

θοι σήμερον κφτ᾽ ὄνῳρ' δι' αὐτόν. 

20 οἱ δὲ ὦ ὄἄρχρερῶς » οἱ φρισιὶ 
Ούτεροι ἔποισαν τὼς χλψν ἕἵνω.. 

᾿αἰτησωνῖίαι, χὸν Βαφα( δὰ», τὸν δὲ 
Ἰησῶν ἀπολέσωσειν. 
᾿ΠΑΙ ᾿Αποχριθοὶς δὲ ὁ ἄγαμον». 
σοι αὐταῖς" Τίνα ϑέλη),-ὦ ᾿ὡπὰ τῶϑ 

δύρ ἀπολύσω ὑμῖν Οἱ δὲ εἶχον" 
,᾿ Ὁ.» 

2 2 Δίγε αὐτοῖς ὁ ὁ πιλάτθ.» 

ἀν ἂν τοοιόσω ᾿ἴησϑ»ν, τὸν λεγόμε» 
70 Χριγόν; ; Αἔγωσι» αὐτῷ ΄οάδος». 
Σταυορωβήτω. ! 
23 Ὁ δὲ ὁγιμὼ; ἤδη" τί γέρ 

κακὸν ἐποίησεν; ΟἱἨ δὲ “ερισσῶᾳ 
ἴκρα ζον, λέγφε μι" Σταιρωθήτν. 

2Ὰ Ἰδὼν δὲ ὁ τλάτῶ, ὅτι ἄ«, 
δὲν ὠφιλεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον ϑέρυξφ. ᾿ 
“ἴσαι, λαὸν ὕδωρ, ἀπεν εἷνο τὰ, 

ρον ἄπέγαν), τῇ ὄχλω, λέγων" 
θῶός εἶμι ἀπὸ τῷ αἱμοῷ. τῷ 
ἀρ τὔτι» ὑμις ἄγεσθει 

2ς Καὶ ἀποκριθεὶς φᾶς ὃ ψῃμ 
εἶπε" Τὸ αἷμα αὐτῶ ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
ἐπὶ τὰ σέκεῳ ἡμῶν. 

26 τότε ἀπίχῦσεν αὗτοῖ,. τὸν 
Βαραβοᾷν, τὸν-δὲ Ἰησῦν Φραϊιλα 
λώσας, ᾿σαρέδωνων ἴα γαυραθῆ. 

27 Ἰότε οἱ τροϊιῶτοι τ ἣγε- 
μόν» ““αραλαιβόηερ τὸν Ἴησῶᾶς 
εἷς τὸ «ραδώριον, συνήγαίον ἐπ᾿ 
αὐτὸν. ὅδω τῷ σαύρα» 

28 Καὶ 



- 

δ. 
28᾽ Καὶ ἰκδύσαδες, αὐτὸν, 'ατ- 

φιἔθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοχκίνηγο. 
29 Καὶ τολέξαδιις τέφανον ἐξ 

ἀκανθῶν, ἰπέθηκαν ἐ ἐπὶ τὴν κεφα-, 
λὴν αὐτῶ, καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν 
διξιὰν αὐτῶ. καὶ γονυπ ησαλῖις ἢ ἔμ- 
προσθεν αὐτῷ ἐνέπαιζον αὐτῷ, λέ- 
γοῦῖες" Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν 18- 

ώγο 
420 ̓ Καὶ ἐμπλύσαδες εἰς αὐτὸν 

ἔλαθον τὸν κάλαμον, Ὁ ἐτυπῆον εἰς 

ΤᾺν κεφαλὴν αὐτῶ. ᾿ 

- 21 Καὶ ὅτι ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, Ὁ 
ἐνέδυσαν αὐτὸν τὼ ἱμάτια αὐτῷ 
καὶ ἀπήγαζον αὐτὸν εἰς τὸ ςαυρῶ- 
σαι!. . . 

42 Ἐξερχόμινοι δὲ, εὗρον ἄν- 
θοὸν Κυρηναῖον, ὀνόμαΐ, Σίμωνα" 

τϑτον ̓ἠϊγάρευσαν ἵνα ὥρη τὸν ταυ- 
ξὸν αὐτῶ. 

232 Καὶ ἰλθύβες εἷς τόχον λι- 

γόμενον: 'Τολίοθᾶ,. ὅς ἐξι λεγόμενθ. 
κραγία φτόχϑ., 

34 ἔδωκαν αὐτὼ. “πε, ὅξθ. 
βδὰ χολῆς μεμιϊμένον". 
μιενΘ., ἐκ ἤθελε ΄σιεῖνο 

3ς Σταυρύσαδες δὲ αὐτὸν, διε- 
- μιρίσωινῖο, τὰ ἱμάτια αὐτῶ; βώλ- 

Ἅονῆες κλῆρον᾽ γα λυρωθὴ τὸ ῥη- 
Φὲν ὑπὸ τῷ προφήτο". ̓ Δημερίσιαωδο 

. σὰ ἱμάτιά μὲ ξαυϊοϊς, κὶ ἐπὶ τὸν 
ἐμκαηιομόν μὸ ἔϑαλον κλῆρον. 

.,36 Καὶ καθήμενι ἐτηγοὺ αὐτὸν 
εἴ. - 
37 Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς 

κιφαλῆς αὐτῷ τὴν αἰτίαν αὐτῷ 
γιγραμμένηγ" ΟΥ̓́ΤΟΣ ΕΣΤῚΝ 
ἸΗΣΟΥ͂Σ Ο ΒΑΣΙΔΕΥΣ 

ΤΩΝ ΙΟΥ̓ΔΑΙΩΝ. 

28 Τότε “γαυρῶηαι σὺν αὐτῷ 
δύο ληγαὶν εἷς ἐκ δεξιῶν, "ἡ εἷς ἐξ 
εὐωνύμων. 

39. οἱ δὲ «-αραποριυόμενον ἰδ- 

) γευσά- 

Εταυνβλιόν. Παρ. ΧΧΥΪ.. 

χασφήμυν αὐτὸν, κινζηϊες τὰς κι΄ 
Φαλὰς αὑτῶν, ες 

40 καὶ λέγογες" Ὁ καϊαλόωγ' 
τὸν ναὸν, Ὁ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἶ-᾿ 
κοδομῶν, σῶσον» σεαυϊόν' εἰ ὸς εἰ 
τῷ Θεϑ, καϊαξηθι ἃ ἀπὸ τῷ γαυρβ.᾿ 

ΠΑ“ Ὁμοίως δὲ 5 οἱ ἀρχιερεῖς, 

ἱμπαίζοῆις μὰ τῶν γραμεμαϊέων, 
Ὁ «ισβυγέρων͵ ἔλεον. 

42 ἤΑλλες ἔσωσεν, ἑαυτὸν ἃ 

δύναϊαι σῶσαι" εἰ βασιλεὺς 1σ- 
ξαὔλ ἐσ καϊαξάτω νῦν ἀπὸ τ 
ταυρῶ, "κα ατςεύσομεν αὐτῷ" 

4" αἰποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν" ἥν 
σάῶν νῦν αὐτὸν, εἴ ϑέλοι αὐτόν" 

εἶπε γάρ" Ὅτι Θιεῦ εἰμι ψός. 

44. Τὸ δ᾽ αὐτὸ. Σ οἱ ληγαὶ, οἱ 

συγαυρωθίνες αὐτῷ, ὠνείδιξον αὖ- 

τῷ: 
-ἀΐ5. ᾿Απὸ δ ξχης ὦ ὡροις σκότθ: 

: ἐγένἕο ἐπὶ αὔθᾶσαν τὴν ἢ» ἧων 
ὥγας ἐννάτης... 

46 Ἠερὸς δὲ τὴν ἐννώτην ὥραν 

: ἀνεβόησεν ὃ ὃ Ἰησῶς φωνῇ μεγάλ᾽, 
λέγων". Ἢλὶ,. Ἦλ), λωμᾶ σαθαχο 
θανί; τῦτ᾽ ἴσι, Θεέ μὰ, Θεέ βμϑρ' 
ἑνατί με ἐγκαθέλιπτες ; Η 

47 Τινὸς δὲ τῶν ἕκεῖ ἐςώτων 

δεῤδαήι, ἔλείον" Ὅτι λίαν φυ» 
γεῖ ὅτ... 
., 48. Καὶ εὐθέως, δ αμὼν ἧς ἐξ 

αὐτῶν, " λαθὼν σαόγίον, «“λήσας 
γε ὕξυς, Ὁ “εριθεὶς καλάμῳ, ἐκό- 
4φιζεν αὐτόν. 

49 Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλείον" ἢ ἰλφε; 
ἴδωμεν εἰ ἴρχἕῆαι Ἡλίας σώσων 
αὐτόν. ᾿ 

50 Ὁ δὲ᾽ Ἰησῶς, πάλιν κρώξως 
Φωνῇ μεγάλην ἀφῆκε τὸ τογεῦμα. 

ΚΙ Καὶ ἰδὰ, τὸ κα]απίτασμα 

τῷ γαϑ ἰσχίϑὴ εἰς. δύο ἁ ἀπὸ ἄνωθεν 

ἕως κάτω κὶ ἡ γῆ ἰσείθδη) "ὦ αἱ 
σέτραι ἰσχίδγησαν" 

42 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνῦχβες 



“- , . 

ὥρ, χχνῇ. χχνὶϊ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. ἢ ΑἹ 

σαν καὶ σολλὰ σώμκαϊα τῶν κεκοι- 
μημένων ἁγίων ἡγέ;θη. 

53 καὶ ἐξελθύνες ἐκ τῶν μγηἍ 

μείων μέῖα τὴν ἔγερσιν αὐτῷ εἰσ λ- 
θοὸν εἰς τὴν ἃ νίαν σόλιν; Ὁ ἐγεφα- 

ἤσθησαν τοολλοῖςο 

ζ4 Ὁ δὲ ἑκαϊόηαρχ, Ὁ» καὶ οἱ 
μιτ᾽ αὐτῷ. τνξδῖες τὸν Ἰησῶν, 
ἀδῆις τὸν σεισμὸν κὶ τὰ γενόμεναι, 
ἰφιθηθησαν σφόδρα, λέγονϊες" ᾿Α- 

ληθὼς Θιᾷ ψὺς ἦν ὅτϑ.. 

ΣΝ Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες “ολ- 

λαὶ χπὸ μακρόθεν ϑεωρῶσαι, αἵτι- 
»; ἤκολώθησαν τῷ ἴη-8 ἀπὲ τῆς 
Ταλιλαίας, διακονῶσαι αὖτῳ" 

6 Ἐν αἷ: ἦν Μαρία ἥ Μαγϑα- 

λινῃ, Ὁ Μαρία ἣ τῷ Ἰακώξε ΚΟ 

Ἰωσῆ μήτηρ. ἡ) ἢ μήτηρ τῶν ψῶν 

Ζιβιδαίυ. 

7) Ὀψίας δὲ γενομένη: Ἢ ἦλθεν 
ἄνβρωπϑ. παλώτιΘ- ἀπὸ ᾿Αριμᾷ- 
δϑαίας, τἄνομα, Ἰωσὴηῷ, ὃς Ὁ αὑτὸς 

ἰμαβητεῦσε τῷ Ἰησῶ. 
ς8 οὗτῷ. προσελθὼν, τῷ ὯῚ- 

λάτω, ἡἐτήσαῖο τὸ σῶμα τῷ Ἰησῶς 
Τότε ὁ Πιλάτϑ. ἰκέλευσεν ἀπο- 
δοθῆναι. τὸ σῶμα. 

ζο Καὶ λαθὼν. τὸ σῶμα ὁ Ἰω- 
σῷ, ἐνεϊύλιξεν αὐτὸ σιγδόγε χα- 

ϑαρᾳ" 

θο καὶ ἴθηκε αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ 

αὑτῷ μνημείῳ, ὃ ἰλαϊόμησεν ἔν τῇ 
πίτρᾳ" "ᾧ προσκυλίσας λίθον μέ- 

ός Κίλευσον ἂν  ἀσφαλισθῆναν 
τὸν τάφον ἕως, τῆς τρίτης ἡμέρας" 

μήποῖε ἐλθονγῖες οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ 

γυκτὸς, κλίψωσ᾽ιν αὐτὸν, Ὁ εἴπωσι 

τῷ λαῷ- Ἡγίρθη ἃ ἀπὸ τῶν γεκρῶγο 
καὶ ἐγαν ἢ ἐσχάτη λόνη χείρων 
τῆς πρώτης. 

δός ἜἜΦη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλάτῷ. 
Ἔχᾶε χϑεωδίαν᾽ ὑπάγει, ἀσφα- 
λίσασθε ὡ- οἴ ϑα]ε- 

65 υἱ δὲ «πορευθένες, ἡσραλί- 
᾿σαΐῖο τὸν τάφον; σφραγίσαυἶες τὸν 

λίθον, μέὰ τῆς κερωδίας: 
Κιῷ. κῦ. 28. 

ΨΕ δὲ σὰξ δρατων, τῇ ἐπσι- 

φωσκεση εἰς μίαν σαθδώ- 
των, ἦλθε Μαρία Γ Μαγδαληνὴ, 
καὶ ἡ ἄλλη Μαρίο;, ϑεωρῆσαι τὸν 
τάφον. 

2 Καὶ ̓ ἰδὸ, σωσμὸς ἰγέγεϊο μἴ- 

γᾶς" ἄγῃλθ. γὰρ Κυρίε καϊαδὰς 
ἐξ βραγῇ, «ποοσελθὼν ἀπεκύλισε 
τὸν λίθον ἀ ἀπὸ τῆς ϑύρας; καὶ κά» 
θηῖο ἐπάνω αὐτῶς. 
3 Ἣν δὲ ἡ ἰδία αὐτῷ ὡς ἄγραν 

πὴ, κὶ τὸ ἔνδυμα αὐτῷ λευκὸν ὡσεὶ 
χιών. 

4. ᾿Απὸ δὲ τὸ φόδυ αὐτὸ ἰσο 
εἰσθησαν οἱ τηρϑνες) καὶ ἐγέγονϊφ 
ὡσεὶ νεκροί. 
ς ̓Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγε λϑ᾽ εἶπε 

ταῖς γυναιξί Μὴ φοβεῖσθε ὑ ὑμεῖφ᾽ 

οἶδο; γὰρ ὅτι Ἰησῶν τὸν ἐξαυρωμές- 
γαν τῇ ἢ ϑύραι τῷ μνημείε, ἀπῆλθεν ῳ γον ζηεῖτε. 

6: Ἦν δὲὲ ἐκεῖ Μαρα ἡ Μαγ- 
δαληνὴ, κ᾿ ἡ ἀλλη Μαρία, καθή- 

μαι ἀπέναι τῷ τάφει. 
62 Τὴ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐςὶ 

μἤὰ τὴν ταρασκενὴν, συνῆχβησαν 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τορὸς 

Πιλάτου, 
63 λέγονῆες" Κύριε " ἐμνήσθημεν 

, ὅτι ἐκεῦθ. ὁ αλάνϑ. εἶπεν ἔτι ζῶν" 
Μῆᾷᾳ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι» - 

- 

Θ Οὐκ ἔσιν ὧδε, ηγέρθη γὰρ». 
καθὼς εἶ εἶπε. δεῦτε, ἰδῆε τὸν τόπον 
ὅπ ἔκοῆο ὃ Κύριθ.., 

) Καὶ ταχὺ «πορευθεῖσαι, εἴ- 
“α]ε τοῖς μαθηϊαῖς αὐτῷ, ὅτι ἢ 

γέρθη ἁ απὸ τῶν νεκρῶν" ἡ ἰδὼ,. ρον 

ἄγει ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν" ἱκεῖ 
αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδὸ, εἶπον ὑμῖν. 
. 8 Καὶ ἐξελθῶσαι ταχὺ ἀπὸ 
τῷ μνηρεία μῆα φίᾷ» καὶ χαρᾶς 

κιγάληρ, 

“ἱ 



43 
μιγάλης, ἔδραμον ἀπαϊ[γεῖλαι τοῖς 
μαθηϊαῖς αὐτῶ. 
"9. Ὥς δὲ ἐπορεύονϊο ἀπαγεῖλαι 

τοῖς μαθηϊαῖς αὐτῶ, κὶ ἰδὸ ὃ Ἰυσδς 

ἀπήησεν αὐτοῖς, λέγωνε Χαίρῆε" 
Αἱ δὲ “προσ ελθῦσαι, ἐκράτησαν 
αὐτῷ τὸς πόδας, »ἡ προσεκύνησαν 
αὐτῷ, 

. 10 Τότε λέγει αὐταῖς ὃ Ἰησῆς. 
᾿ Μὴ φοδεῖσθε" ὑᾳπάγῆι, ἀπαίγμ- 
"λαῖε τοῖς ἀδελφοῖς μϑ. ἔγνω ἀπέλο 

'ϑωσιν εἷς τὴν Γαλιλαίαν, κακεῖ με 
ῳονίαι ὁ ΄ 

11 Ἰπορενομένων δὲ αὐτῶν, ἰδὲ, 
“ινὲς τῆς χοςωδίας ἐλθόδις εἷς τὴν 

φιόλιν, ἀπκήγ[ειλαν τοῖς ἀρχιερεῦ», 
- ψιν ἅπαα τὰ γινόμενα. ᾿ 

12 Καὶ συναχθένϊες μῆὰ τῶν 
«δρισξυ)έρων, συμδώλόν τε λαθό»- 
τις, ἀργύριω ἱκανὰ ἴδωκαν τοῖς 
φρα]ιώταις, ΕΣ 
᾿Π 13. λέγονε" ἘΪπαΐ. ὅτι οἱ 

᾿μαθηϊαὶ αὐτῷ νυκτὸς ἰλθόνϊες, ἔκ- 

λεψων αὑτὸν»; ἡμῶν κοιμωμένων 

“«ἘΤΑΥΓΕΈΛΙΟΝ Οδρ. χχυϊ, 
14 Ἑαὶ ἰὰν ἀκυσθῇ τῦτο ἱπὶ 

τῷ ἡγιμόνθΘ', ἡμεῖς τοείσομεν αὖ- 
τὸν, ἡ ὑμᾶς ἀμερίμνως Φοίησομεν. 

Ι ςὋἱ δὲ, λαβόνϊες τὰ ἀργύρια, 
ἱποίησαν ὡς ἰδιδάχθησαν. κὶ δες 
φυμίσθη ὃ λόγθ’ ὅτθΘ. “παρὰ Ἰω- 
δαίοις μέχρε τῆς σήμερον. 

τό Οἱ δὲ ἔνδικα μαθηϊαὶ ἔπος 
ρεύθησαν εἷς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ 

᾿ὅρϑ. ἃ ἐτάξαῖϊο αὐτοῖς ὁ Ἰησῶς, 
“1 Καὶ ἰδόνες αὐτὸν, πσροσε-ς 

κύγησαν αὐτῷ" (οἱ δὲ ἰδίςασαν) 
18 Καὶ τροσελθὼν ὁ Ἰησῶς,. 

᾿ἐλάλησιν αὐτοῖς, λέγων" Ἐδόθη μοι 
αᾶσα ἰξυσία ἵν ἐραγῷ κὶ ἐπὶ γῆρο 

19 Τορευθέες ὧν μαθηδιύσαῖε 
“«άδα τὰ ἔθνη, βαπιζονες αὐτὸς 
εἰς τὸ ὄνομα τῷ Τιαϊρὸς κ᾿ τὸ Ὑἱῶ 

Φ . 

κ᾽ τῷ ἁγία Τινεύμαῖϊθ-." 
.20 ϑδιϑάσκονες αὐτὸς τηρεῖν 

αν ὅσα ἰνδειλάμην ὕμῖν" καὶ 
᾿ δὼ, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι «ἄσας 
τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς σνῆἤιλιίας τῷ. ' 
αἰῶγθ.. ᾿ ὅγε 



(49) 

Το ΚΑΤΑ 

μι» Κο 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΥΓΈΛΤΟΝ. 

Κιφ. 4. τ. ἢ 
ῬΧΗ τῶ εὐαγῇλίω Ἰησῶ 
Χριγῶ, ψῦ τῷ Θιῶ, 

(Ὡς γίγραπῖαι ἐν τοῖς 
προφήταις" ᾿Ιδὰ, ἐγὼ ἀπογίλλω 
τὸν ἀγῃλόν μὲ! Ὡρὸ σροσώπυ συ, 
ἧς καϊασκευώσει τὴν ὁδόν σὰ ἴμ- 
προϑίν σθ 

3 Φωνὴ βοῦῆο. ἐν τῇ ̓ ρήμῳ" 
Ἑτοιμάσαϊ, τὴν ὁδὸν Κυρία, οὖς 
θείας σοιεῖτε τὰς τρίδυς αὐτῶ) 
4 ἐγίνῆο ᾿Ινάϑνη;, βαπῆϊφων ἐν 

τῇ ἐρήμῳ, κα κηρύσσων βάπἰισμα. 
μῆννοίας εἰς ἄφισιν ἁμα βιῶν. 

ς Καὶ ἐξεποριύϊε «αρὸς αὐτὸν 
«σα ἡ Ἰυϑαία χώρα, κὶ οἱ Ἱερο- 
σιλυμῖται καὶ ἰδαπΊίζονϊο «“ἀνϊες 
Ἰντῷ Ἰορδάνῃ τῦαμῷ ὑπ’ αὐτῶ, 
ἐξομολογεήμενοι τὼς ἁμαξίίας αὖ- 
τῶν, εα , 
6 Ἦν δὲ ᾿ἸἸωάνης ἢνδεδυμένθ. 

τύχας καμήλεν, κ᾿ ζώνην δερμαίνην 
πηὶ τὴν ὀσφὺν αὑτὼ" καὶ ἰϑίων 
ἀκρίδας κα μέλι ἄγριον. 6. 

7 Καὶ ἐκόρυσσι, λέγων "Ἐῤ- 
χῆαι ὁ ἰσχυρδϊερός μὰ ὀπίσω μυ, 
ὦ ἐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαν τὸν 
ἱμάδα τῶν ὑποδημάτων αὐτῶ. 
8 Ἐγὼ μὲν ἰδάπίισα ὑμᾶς ἐν 

ὕδαῖ,» αὐτὸς δὲ βακίίσει ὑμᾶς ἐν 
πνεύμαῖι, ἁγίῳ. 

9 Καὶ ἰγίνδο ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησῶς ἀπὸ Ναζαρὲτ 
τῆς Ταλιλαίας, κὶ ἰδαπῆϑη ὑπὸ 

τἸινάννο εἷς τὸν Ἰορδάνην» 

1οὸ Καὶ εὐθέως ἁ 
τῷ ὕδαϊθ., εἶδε σ; 
ἐρανὼς, καὶ τὸ ανή 
οἰτιρὰν, καϊαβαῖνον. 

τι Καὶ φωνὴ ἰ 
ἐρανῶν" Σὸ εἶ ὃ ζός 
τὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

12 Καὶ εὐθὺς τὲ 
τὸν ἐκδάλλει εἰς τὴν 

Μ. Καὶ ἦν ἐκε 
ἡμίρας τισσαράνοῆι 
"Ὁ. ὑπὸ τῷ σαϊανᾶ 
τῶν ϑηκίων" ναὶ οἱ ἃ 
αὐτῷ. 

14 Μὰ ἣ τὸ 
τὸν ᾿Ιωάννην, ἦλθεν ὁ 
Γαλιλαίαν, κηρύσσι 
λιον τῆς βααιλείας τ 

τς καὶ λέγων" Ἵ 
ται ὃ καιρὸς, πὶ ἤγξι: 
τῷ Θιῦ" μῆανρεῖτεν 
τῷ εὐαγ[λίῳ. 

Ὑ τό Πιριπαῖον Ὁ 
ΝΕ τῆς Ταλλαίας εἶδε 
Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρίαν τὸν ἀδελφὸι 
αὐτῶ, Αρλα ἀμρίδλ ρον 
τῇ ϑαλάσσῃ" (ἦσαν γὰρ ἅλιε 

11 Καὶ εἶπιν αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς᾽ 
Δεῦτε {πίσω μυ, κὶ ποιήσω ὑμᾶς 
γινίσθαι ἁλυῖς ἀνβεώπων. 

18 Καὶ εὐθέως, ἀφίδες τὼ δίκ- 
πα αὑτῶν, ἠκολέθησαν αὐτῷ, 

19 Καὶ πρυδὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον, 
εἶδιν Ἰώκωδον τὸν τῷ Ζιξιδαίω, κὶ 
Ἰνάννην τὸν ἀδιλφὸν αὐτῶ, ν" αὐ 

- - 

υαρρειτοτσνανασ τ ττι 



50 ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 
τὰν ἐν τῷ σλοίω καῖα δ ζονας τὰ 
δὶ υᾶ.- 

20 Καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτός" 
" ἀφένῖες τὸν «αἰέρα αὑτῶν Ζεθδε-’ 
δαῖον ἐν τῷ λοίῳ μὰ τῶν μὶσ- 

θω]ὼν, ἀπῆλθον ὁ ὑπίσω αὐτϑς. ᾿ἤ 

21 Καὶ ἰσπορεύονϊαι εἷς Κα- 

'φγεργαῦμ" ὁ εὐθέως τοῖς σάξξασιν 
εἰσελθὼν εἰς τὴν συγαγωγὴν ἐδί- 
δασκε. ́ 

22 Καὶ ἰξεπλήσσονο ἐπὶ τῇ 

διδαχῃ αὐτϑ" ἣν γὰρ διδάσκων 

αὐτὰς ὡς ἐξεσίαν ἔχων, κὶ ὃχ, ὡς 
οἱ γραμμαϊεῖς. 

23 Καὶ ἣν ἐν τῇ συναϊωγη αὖ- 
τῶν ἄνθρωπΦ’ ἐν τνεύμαῖ; ἀκα- 

' θά ξῆω, Ὁ ἀνέκραξε, 

24 λέγων" Ἔα, τί ἡμῖν κὶ σοι 

Ἰησῶ Ναξαρηνέ; ̓ ἤλθες ἀπολέσαι 
ἡμᾶς; οἷδῶώ σε τίς εἶ, ὁ ἅγιθ.- τῷ 
Θιϑὅ.- 

25 Καὶ ἐπείμεσεν αὐτῷ ὁ Ἰη- 
σῶς, λέγων" Φιμώβηϊ, ΟΝ: ἔξελθε ἐξ 
«αὑτῷ. 

26 Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ 
πνεῦμα τὸ ἀκάθαξϊον, κὶ κράξαν 
Φωνὴ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῷ. 

27 Καὶ ἰθαμθήθησαν αάνες, 
ὥξε συζηϊ ἡ» πρὸς αὑτὰς, λέγονϊα ς" 

τί ἐγιτῶτο; τίς ἥ διδαχὴ ἢ καινὴ" 

οιὗτη, ὅτι κατ᾽ ἐξεσίαν καὶ τοῖς 

πνεύμασι τοῖς ἀκαθάξῖοις ἐπιώσ- 

σοι) κὶ ὑπακόθσιν αὐτῳ; 

258. Ἐξῆλθε δ ἡ ἀκοὴ αὐτῷ. 
εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν “περίχωρον τῆς 

Ταλιλαίας.- 

59 Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγω- 
γῆς ἐξελ θόνἠε:» ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν 

Σίμωνθ. κὶ Ανδρέν, μῶὰ ᾿Ιακώδϑ 
ΟΣ ἸἸωάννϑ. 

40 Ἧ δὲ σενθερὰ Σίμωνθ. καῖ- 

ἐκοῖο συρίσσασα" καὶ εὐθέως λέ- 

γεσιν αὐτῷ «ποερὶ αὐτῆς. 

421 Καὶ προσελθὼν ἤγροιρεν αὖ- 

͵ 

ΟΡ. 1". 

τὴν; κραϊήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς" 
Ὁ ἀφῆκεν αὐτὴν ὃ φσυρετὸς εὐθέως" 
Ὁ διηκόνει αὐτοῖς. 

32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ 
ὃ ἡλιθιν ̓ἔφερον «εἰς, αὐτὸν “ἀήας 

τὸς κακῶς ἔχονϊας, κὶ τὸς δαιμονι- 
ᾧομένυς. 

,33 Καὶ ἡ «ὅλις ὅλη ἐπτισυνηγ" 

μένη ἣν «ρὸς τὴν ϑύραν. 
44 Καὶ ἐθεράπευσε «πολλὰς κα- 

κῶς ἴχονιας “οικίλαις νόσοις" καὶ 
δαιμόνια “Πολλὰ ἐξέδαλε, καὶ ἐκ 
ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια ὅ οτι ἄδει» 

σαν αὐτόν. 
“2 δ Καὶ τορωῖ ἔγνυχον λίαν ά- 

γαρὰς, ἐξῆλθε, " ἀπῆλθεν εἰς ἔρη» 
μὸν τόπον, κακεῖ 7 τπροσηύχ ἶο, 

26 Καὶ καεδίωξαν αὐτὸν ὃ 
Σίμων κὶ οἱ μετ᾽ αὐτῷ. 

37 Καὶ εὑρόνγες αὐτὸν, λέγεσιν 
αὐτῷ" Ὅτι σ΄άηες ζοϊῶσί σες 
38 Καὶ λέγρι αὑτοῖς" ΓΑ γωμῖν 

εἰς τὰς ἐχομένοις κωμοπόλεις, ἵνα 

κάκεϊ κηρύξω" εἰς τῶτο γὰρ ἐξελή- 
λυθα- 

20 Καὶ ἣν κηρύσσων ἐν ταῖς 

συνα[ωγαῖ; αὐτῶν εἷς ὅλην τῷ 
Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια Γὰ 
ξαάλλω)- 

40 Καὶ ἔρχεαι «εὺς αὐτὸν 

λεπρὸς» παρακαλῶν αὐτὸν, καὶ 

γονυπἕον αὐτὸν, κὶ λέγων αὐτῷ" 
Ὅτι ἐὰν ϑέλης, δύνασαί με καθαρί- 
σαι. 

41 Ὁ δὲ ᾿Ιησῶς σπλαΐχοι 

ἐκείνας τὴν χεῖρα, ἡψαῖο αὐτῷ, ὡ: 
λέγει αὔτῷ" Θέλω, καβθα εἰσθεῖ;. 

42 Καὶ εἰπόν!) Θ' αὐτῷ, «εὐθέως 
ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῷ ἢ λέπραν καὶ 

ἐκαθαρίσθη. 
43 Καὶ ἐμθριμησάμενθ.: αὐτῶ, - 

εὐθέως ἰξέδαλεν αὐτόν. 

44 Καὶ λέγει αὐτῶ" Ὅρα 

μηδενὶ μηδὲν εἴπης" ἀλλ᾽ ὕπαγε», 
σεαυϊ]ὸν 

Ὁ. -Ὁ 



Ὅν σνν.ονυανσαναναασνυσναανα.», 

τι ππὸἰ-- -----..ὈὨ(ὨΟὨὄὌἍὃὅ ὉὁὉὋὃὅϑΘ6 -.ὔὦ... -. 

; 

ὧν. “1. ΚΑΤΑ 
σιαυϊὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ τοοσί- 
γέκε σερὶ τῷ καθαρισμῶ σι ἃ 
πρσίταξε Μωσῆς) εἰς μαρύριον 
αὐτοῖς. 

4ς Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξαῖο κηρύσ- 

ΘΒ τολλὰ καὶ διαφημίξοιν τὸν 
λόγον, ὦγε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι 
βανρῶς εἷς πολιν εἰσελθεῖν. ἀλλ᾽ 
ἥν! ἐγ ἐρήμοις τόποις ἥν; ἡ ̓ ξχοῖῖο ὁ 
ορὺς αὐτὸν τσαναχόθεν. 

Κιφ. δ΄. 24 ᾿ 

κ΄. σάλιν εἰσῆλθεν εἰς Κα- 

πιρναὺμ δι᾽ καὶ 
ἤκώσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐτ' 

2 Καὶ εὐθέως συνήχθησαν σολ- 

μηρῶν 

λοί' ὥγε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ. 
χὰ ς τὴν ϑύραν" κ ἐλάλει αὐτοῖς 
ἸΟΥ λύγον. 

3 Καὶ ἔρχονῖαν τορὸς «ὐτὸν 
φαραλυϊικὸν φέρον]ες, 
ὑπὸ τισσάρων. 

4, Καὶ “μὰ δυνάμενοι προσεγ-ὶ 
γίσαι αὐτῷ ᾿ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεγέ- 
γασαν Τὴν τέγην ὅπε ἤν" »ἡ ἱξορύ- 
ξαϊις χαλῶσι τὸν κἰἐβδιίον ἐφ᾽ 
Μ ὁ σαραλυΊικὸς καϊέκείϊο,, 

5. Ἰδὼν δὲ ὃ δ᾽ ̓ Ιησῶς τὴν τίσιν 
αὐτῶν, λέγει τῷ τπαραλυῖικῳ" 
Τέκνον, ἀφέων]αί σοὶ αἱ ἁμαρίίιαι 
σϑ. 

αἰρόμενον 

.6 Ἦσα» δί τινὲς τῶν γραμμῶ-. 
τίων ἐκεῖ καθήμενοι, "Ὁ διωλογιζό- 

μβευϊ ἕν ταῖς καρδίαις αὐτῶν" 

᾽ Τί ὅτ. ὅτω λαλεῖ βλασφη- 
μία;; τίς ὑναῖάι! ἀφιέναι ἅμαρ- 

τἱας, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός ; ; 

8 Καὶ εὐθέω; ἰπιγνὰς ὃ Ἰησῶς 
τῷ πνεύμ αἵ, αὑτῷ, ὅτι ἅτως δια- 
λογίφονϊαι ἐν ἑαυῖο;ς, εἶστεν αὐτοῖς" 
Τί ταῦτα διαλοχῤξισθε ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑ ὑμῶν Η 

.9 Τί ἐξιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν 
τῷ τοχραλυνκωε ᾿Αφέωναί σοι αἱ 

᾿" ἅμα βίαι" ἡ εἰπεῖν" Ἔχηραι, καὶ 

; 

ΜΑΡ Κι 5: 
. , 

ἄρον σὰ τὸν κράδδαῖον, κ᾽ τοεριπα« 
ΝΥΝ 

10, Ἵνα ̓δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν 

ἔχει ὃ ιἱὸς τῷ ἀν)ρώπΒ ἀφιέναι ἐπὶ 
τῆς γῆς ἀμχρίιας" (λέγει τῷ -.- 
ξαλυῆικα") 

11 Σοὶ λέγω, ἔγειραιν, Ὄ ἶρον 

ὃν τὸν κράξθαῖόν σε, ἢ ὕπαγε εἰς τὸν 
οἶκόν σθ. 

.. 12 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἀ- 
ρας τὸν κράδθαῖον ἐξῆλθεν ἐνανἼιον. 
ταν]ων' γε ἐξίςασθαι τονϊας, »Ὁ) 
δοξά ζοιν τὸν Θεὸν, λέγονϊας" Ὅτε 

᾿ δέποιε ὅτως εἴδομεν. " 
12 Καὶ ἐξῆλθε πάλιν σαοὰ 

τὴν ϑάλασσαν' 

ἤρχεῖο ωρὸς αὐτὸν, καὶ ἐϑιθασκι 
αὐτϑς. , | 

14 Καὶ παράγων εἶδε λεδ 

τὸγ τῷ ᾿Αλφαία καθήμενον ἐ ἐπὶ τὸ 

τελώνιον" Ὁ λέγοι αὐτὼ" ᾿Ακολυθοι 
μϑι. ἢ ἀναςὰς ἠκολέθησιν αὐτῶ. 

ας Καὶ ἐγένέϊο ἐν τῷ κα]ακεῖσ- 
θαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτῶ, καὶ 
ππολλοῖ τελῶναι “᾿ ἁμαβιωλοὶ συν. 

ανέκοιδο τῷ Ἰησῶ, Ὁ τοῖς μαθη- 
ταῖς αὐτῷ (ἦσαν γὰρ «ολλοὶ) κα 
ἠκολώθησαι αὐτῷ. 

ιό6 ταὶ οἱ γραμμαϊεῖς, καὶ οἱ 

καὶ τῶ; ὃ ὕχλθ. 

'φαρισαῖον ἰδόν!ες αὐτὸν ἰσ)ίιονϊ., 

μέϊὰα τῶν τελωνῶν κὶ ἁμαξ)ωλῶν, 
μ »“᾿ὗ “- 2. .ῳ ἐυυ 
ἔλεγον τοῖς μαθηϊαῖς αὐτῶ" Τί ὅτε 
μέὰ τῶν τιλωνῶν καὶ ἁμαρὶωλῶν 
ἰσθίοι κὶ αἴνει ; ̓, 

1 7 Καὶ ἀκόσας ὃ Ἰησῶς, λέγοι 

αὐτοῖς" Οὐ χρείαν ἔχεσιν οἱ ἱσχύ". 
οὐἶες ἰαϊρῶ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοήῆιες- 
᾿ὃκ ἦλθον καλέσαι ,δικαίες, ἀλλὼ 
ἁμοιζλὸς εἰς μετάνοιοιν. 

18 Καὶ ἦταν οἱ μαθηϊαὶ Ἴω- 
ἄννι κὸ οἱ τῶν Φαρισαίων νηξεύον - 
τες" ἡ ἴρχοδαι Ὁ λέγεσιν αὐτῷ" 
Διαῖί οἱ μαθηϊαὶ᾿ Ἰωάννϑθ "ἃ οἱ τὸν 
Φαρισαίων γηξεύδσιν, οἱ δὲ σωὶ 
Ἑ 2 - μαθηϊαὶ 

- ͵ 
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μαθηϊαὶ ἀ νηρεύϑσι 
το Καὶ εἶπεν «αὐτοῖς ὃ ὃ. Ἰησξς" 
Μὴ δύνανϊαι οἱ οὶ τῷ γυμφῶνθ., . 
ἐν ᾧ ὃ "νμφίθ. μῆ᾽. αὐτῶν ἕξι, 
νηγεύειν ; ; ὅσον χεόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν 
ἔχεσι τὸν νυμφίον, ἃ δύνανϊαι νη- 
σεύφινο 

20 Ἐλεύσοῆαι δὲ ἡμέραι ὅταν 
ἀχαρθῇ ἀ ἀπ᾿ αὐτῶν ὀ γομφίθ., Ὁ 
τότε γηγεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς 

ἀμέραις. 

21 Καὶ ὁδεὶς ἐπίδλημα. ῥάκως 
ἀγνάφο ἐπιῤῥάπῆοι ἰπὶ ἱματίῳ 
““αλαιῷ" εἶ δὲ μὴ» αἴρει τὸ αλήὴ- 
ξιμα αὐτῷ τὸ καινὸν τῷ σαλαιῶν, 
9. χεῖρον σχίσμα γίνεϊαι. 

22 Καί" ὀδεὶς βάλλει οἶνον γέον 
εἷ; ἀσκὴς “σαλανες" εἰ δὲ μὴ, ῥήσ- 
σει ὃ οἶγῶ. ὃ νέῷ. τὸς ἀσκὼς, κ ὃ 
οἱνῶ. ἐκχεῖται, κὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπο- 
λδδαιν" 

- ποανὼς βληέον. 

23 Καὶ ἐγίνεο «σαρωπορεύεσθαι 
εὐτὸν ἦν τοῖς σάξξασι διὰ τῶν 
σπορίμων, καὶ ἤρξατο οἱ μαθηϊαὶ 
αὐτῶ ὁδὸν «οιεῖν τἰλλονῖες τὸς 
ςάχνας. . 

24 Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἴλεγον 
αὐτῶ" ἤ)δὲ. τί σοιᾶσιν ἐν τοῖς 
ῥάδδασιν κα ὃ ὅχ ἔξει; ΗΣ 

2ς Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖς" 

Οὐδέποε ἀνέγνοῖιε τί ἰποίησε Δα- 
δι)δ, ὅτε χρείαν ἴ ἰσχε, »κὶ ἐπείνασεν 
αὐτὸς κα οἱ μέ αὐτῶ 

26 Πῶς εἰσῆλθεν εἷς τὸν οἶκον 
τῷ Θιῶ ἰπὶ ̓ Αδιάθαρ τῷ ἀρχιι- 
ἕως, κὶ τὰς ἄξίες τῆς «ροθέσιως 
ἔραν, ὃ ὃς ἀκ ὅξεει Φαγεῖν εἰ μὴ 
τοῖς ἱερεῦσι, κὶὶ ἔδωκε κἱ τοῖς σὸν 
αὐτῷ ὅσι; 

27 Καὶ ἴλεγεν αὐτοῖς" Τὸ 
σάξξαῖον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένἕϊο, 

ὄχ ὃ ἀνθρωπῷ. διὰ τὸ σάβξαον" 
28 ὦ τε κύριός σιν ὃ ψὸς “τῷ 

ἄγθρωπυ 9 τῷ σαῤβθάτα, 

» 

ἀλλὰ οἶνον νέόν εἰς ἀσκὺς. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡ. ἢν ἢν 
Κιφ. ἡ. 3. 

ΑἹ εἰσῆλθε «Φάλιν εἷς τὴν 
συναγωγήν" καὶ ἣν ἔχεῖ ἄν- 

θρωτθ’ ἐξηραμμένην ἔχων τὴν 
χείρα" ᾿ 

2 καὶ παρδήρων αὐτὸν εἶ τοῖς 
σάξξασι ϑιραπεύσοι αὐτὸν, ἵνα 
καϊείορήσωσιν αὐτῷ, 

Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
ἐξηραμμένην ἔχον: τὴν χεῖρα" Ἔ- 

υγειραι εἰς τὸ μίσον. 
4 Καὶ λέγει αὐτοῖς" Ἔξεγι 

τοῖς σάδθδασιν ἀγαθοποιῆσαι; ἥ 
κακοσοιησαι ; ψυχὴν σῶσαι, ἣ 

ἀποκ]εῖναι ; Οἱ δὲ ἐσιώπων. 
ς Καὶ '“ιριδλεψάμινθ., αὐτὸς 

μῶ ὀργῆς. συλλυπόμενϑ. ἱκπὶ τῷ 

«υὡρώσι τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει 

τιν ἀνθρώπῳ" "ΕκἸοῖνον τὴν χά" 
συ" ΟΣ ἐξέτεινε, Ὁ ἀποκαϊιγάθη ἢ ἢ 
χεὶρ αὐτῷ ὑγιὴς ὡς ἢ ἄλλη. 

Καὶ ἰξελθόνες οἱ Φαρισαῖοι, 
εὐθέως μέὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συβι- 
Οὕλιον ἐποίδν καῖ᾽ αὐτῷ, ὅπως αὖ- 
τὸν ἀπολέσωσι. 

7 Καὶ ὁ Ἰησᾶς ς ἀνεχώρησε μἧὰ 
τῶν μαθηϊῶν αὑτῷ τσρὸς τὴν 9ά- 
λασσαν" καὶ “ολὺ αληθῶ. ἀπὸ ᾿ 

τῆς Γαλιλαίας ἠκόλώθησαν αὐτῶν 
" ἀπὸ τῆς Ιυδαίας, 

8 καὶ ἀπὸ ᾿εροσολύμων, καὶ 

ἀπὸ τῆς ᾿δυμαίας, κ πέραν τῷ 
᾿Ιορδάνϑ" "ἢ οἱ αιτρὶ Τύρον ἢ Σιν» 

δῶνα, «λῆθθ. «ολὺ, ἀκύσαδιες. 
ὅσα ἰποίοι, ἤλθον τορὸς αὐτόν. 

9 Καὶ εἶπε τοῖς μαθη]αῖς αὑτᾷ, 
ἴα «πλοιάριον «ροσκας]6ἢ αὐτῷ; 
διὰ τὸν ὄχλον, ἵγα μὴ λίδωσι» 

αὐτόν. 

10 Πολλὺὸςς γὰρ ἐθεράπευσεν, 
ὅγε ἐπιπίπῆοιν αὐτο, ἵγα αὐτῷ 
ὥψωυνιαι, ὃ ὅσοι εἶχον μάγια. 

11 Καὶ τὰ , “νεύμαῖα τὰ ἀκά- 
βαξῖα, ὅταν αὐτὸν ἰθεώροι, αροσί- 

δ πιπῖεν 



᾿ ΟΡ. [᾿ς 1ν. 

φιτῆιν αὐτῷ, καὶ ἴκραξε, λέγονϊα" 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ ὸς τῷ Θεῶ. 

12 Καὶ “σολλὰ ἰπῆΐϊμα αὐτοῖς, 
ἵνα μὴ αὐτὸν Φανερὸν ποιήσωσι. 

12 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρθ., 
ε προσκαλεῖται ἃς ἤθελεν αὐτός" 

κὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 
14 Καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἥ ἵνα 

ὦσι με φύτῶ, γᾧ ἱγά ἀποτέλλη 

αὐτὸ; κηρύσσειν, 
Ἶ5, καὶ ἔχειν ἐξωσίαν ϑεραπτεύείν 

τὰς "νόσος, "ὁ ἰκδώλλοιν τὰ δαιμό- 

γα. 
ι6 Καὶ ἐπέθηκε τῷ Σίμωνι ὅ- 

γομᾶ Πέτρον" 
1) καὶ Ἰάκωθδον τὸν τῷ Ζιξε-᾿ 

ϑαίῳ, κὶ Ἰωάννην τὸν ἀδιλφὸν τῷ 
Ἰακώδε" Ὁ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὃνό- 
«μαῖα Βοανεργὲς, ὅ ἐξινγ οὶ βρον- 
2ὴς" 

18 καὶ ᾿Ανδρέαν, " Φίλιππον, 
Ὁ Βαρϑολομαῖον; Ὁ Ματθαῖον, Ὁ 

Θωμᾶν, πο ̓Ιώκωθον τὸν τῷ ᾿Αλ- 
» Σίμωνα τὸν φαι., κὶ Θαδδαῖον, κἡ 

Κανανίτην" 

19 καὶ Ἰώϑαν Ἰσκαριώτην, ὃς 

ὺ σαρέδωκεν αὐτόν. »ὶ ἔρχονϊαι. 
εἰς οἶκον. 

20 Καὶ συνέρχεϊαι πάλιν ὄχ- 

λφθ,, ὥςε μὴ δύνασθαι αὐτὲς μήτε 

ἄρον φαγεῖ»- 
21 Καὶ ἀκώσαῆις οἱ τας ἀὐ- 

8, ἰξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν" ἔλη- 

ον γάρ’ Ὅτι ἐξέξη, 

22 Καὶ οἱ γραμμαϊεῖς οἱ ἀπὸ 
“εροσολύμων καϊαθλδῖες, ἴλιγον" 

Ὅτι Βειλζεδὺλ, ἔχρι"» ,Ἶᾧ» Ὅτι ἐν 

τὰ ἀρχονῇ: τῶν δα κονίων ἐκδάλλοι 

τὰ δαιμόνια. 

.33 Καὶ πξοσκαῦς εσἄμενθι αὖ- 
«ὡς, ἐν ΄“σαραοοῦκις ἔλεγεν αὐτοῖς" 

πὼς δύγααι σαγανᾶς σαϊανᾶν ἰ ἐκ" 

ἄχλλωιν ; ̓ 

24. Καὶ ἰὰν βασιλεία. φ᾽ ἔαυ- 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡ Κι, 53 
« 

μιρισθὴ, ἃ δύναῖχι ταθῆναι ἢ 
δ᾿ μλες ἐκείνη" 

2ξ καί" ἰὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 
μερισθῆ, ἃὶ δύναϊαι ςαθῆναι ἢ οἰκία 
ἐκείνη" 
. 26 καί" εἰ ὃ σαϊανᾶς ἀνίφη ἰφ᾽ 
ἑαυτὸν Ὁ μεμέριςαι,: ἃ δύναϊαι τω“ 
βῆναι, ἀλλὰ τέλθ' ἔχει. 

27 Οὐ δέναϊαι δδεὶς τὰ σκεύη 
τῷ ἰσχιυρδ, εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν 

αὐτῷ, διαρπάσαι, ἰὰν μὴ στεῦτον 
τὸν ἰσχυρὸν δηση" καὶ τότε τὴν 
οἰκίαν εὖτ διαρπάσει. 

28 ᾽ Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι σάδα 

ἀφιβήσῆαι τὰ ἁμαρτημαῖα τοῖς 
ἰοῖς τῶν ἀνθρώπων, "ὶ αἱ βλασφη- 
μίκι ὅσας ἂν βλασφημήσωτιν" 

20 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήση εἷς 
τὸ τονεῦμα τὸ ἅγιον, ὃκ ἔχοι ἄφες. 
σιν εἰς τὸν αἰῶναγ ἀλλ᾽ ἔγοχός ἐξ!» 
αἰωνίε κρίσεως" 

30 Ὅτι ἔλεγον" Πνεῦμα ἀκάς- 
θαρῖον ἔ ἔχει, 

31 "Ἑρχοῦῖαι ὃ ὅν οἱ ἀδιλφοὶ Ὁ 
ἢ μήτηρ αὐτῶ". ῃ ἔξω ἑγῶτες ἀπέτ 
φοίλεν τορὸς αὐτὸν, Φωνδηῖες οὐτόνο 

32 (Καὶ ἰκώθηϊο ὄχλθ. σις 
αὐτὴν ") εἶπον δὺ αὐτῷ" ᾿Ιδὸ, 
μήτηρ σδ καὶ οἱ ἀδελφοί σϑ ἔξω 
ζυτῦσί σι. 

33 Καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖ:, λί- 

γων Τίς ἐγὶν ἢ μήτηρ μϑ, ἢ οὗ 
ἀδιλφοί κα; 

34 Καὶ ̓ σεριδλιψάμινθ. κύκ- 
λῳ Ρ τὸν ποιρὶ αὑτὸν χαθημένθς, λέ- 

εὐδι ἢ ἢ μήτος μϑ "ἢ οἱ ̓ ἀδελφοὶ 
ἫΝ 

2.Κ Ὃς γὰρ ἂν “ποιήσῃ τὸ 96- 

λημα τῷ Θεῶς ὅτῷ. ἀδελφός μ8) 
"ἢ ἀδελφή με. κὶ μήτηρ ἔγιο 

Κιφ. δ΄. 4. 
ΑἹ σ«ἄλιν ἤρξοῖιο διϑάσκειν 

σαξὰ τὴν ϑαλαξσαν" “ἡ 

συγήχθη πρὸς αὐτὸν ὄχλῷ.- τοοῦ ὃς, 

Ἑ 3 ᾿ς ὥγε 



“4. 
ὥρεναὐτὸν ἰμδάνα εἰς τὸ “λοῖον, 
καθῆσθαι ἰν τῇ ἢ ϑαλάσφῃ' ΟΝ «ἂς 
ὃ ὄχλφ': «δὸς τὴν ϑάλασσαν ἢ ἐπὶ 

τῆς γῆς ἣν. 
1 Καὶ ἰδίδασκεν. αὐτὸς ἐν τσα- 

(αθολαῖς «ολλὰ, κ᾿ ἔλεγεν αὐτοῖς " 

ἐν τῇ διδαχῇ αὑτῷ. 
4. ᾿Ακδέε. ᾿Ιδὺ, ἐξῆλθεν ὃ σπεί- 

φων τῷ στεΐρωι. 
4 Καὶ ἰγίνῆο ἰν τῷ σπείρειν, ὃ 

μὲν ἔπεσε -αρὰ τὴν ὁδὸν, κὶ ἦλθε 
τὰ ἀποινὰ τῷ ὑρανϑγ ἡ καϊιφαγεν 
«ὐτό. 

ἼΑλλο δὲ ἔπεσιν ἐπὶ τὸ πσε-. 
τρῶδες, ὅ ὅπ ἀκ εἶχε γὴν πολλήν’ 

εὐθέως ἐξονέτειλι, τὸ μὴ 
ἔχιν βάθΦ. γῆς 

6 Ἡλία ἢ ἀναϊείλανθ’ κανυ- 
μαλίσθη, πὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν,. 
ἐξηράνθη. 

7 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς 

ὀκάνθω' κ. ἀνέξησαν αἱ. ἄκανθον, 
᾿ συνέπνιξαν αὐνὸ, κἡ καρπὸν δκ 
ἔοωχε. | 

8 Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἷς τὴν ὙἿ 
τὴν καλήν" καὶ ἰδίδω καρπὸν ἄνα- 

βαίνοϊα Ν κὶ αὐξανοῆα: υ ἔφερεν, 
ἕν τριδκονα, ΚΣ ἣν ἑξήκογίο,, χΚ ἕν 

᾿ ἑκαόν. 
9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" 

ὦτα. ἀκέειν, ἀκϑυέτω. 
1ο “Ὅτε δὲ ἐγένεῖο καϊαωμόνας;, 

ἡρώτησαν αὐτὸν οἱ «“σιρὶ αὐτὸν, 
σὺν τοῖς δώδικα, τὰν “ἀξαβολήν. 

,͵ΙΣ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" Ὑμῖν 

δίδυϊαι γνῶναι" τὸ μυγήριον τῆς 
βασιλείας τῷ Θεῦ" ἐκείνοις δὲ τοῖς 
ἔξω ἐν πταραδολαῖς τὰ σάλα γίνι- 
ται" 

12 ἧἴνα βλέποήες βλέπωσι, " 

μὰ ἴδωσι κὶ ἀκύοδες ἀκόωσι, κὶ 
μὴ συνιῶσι" , μήποε ἀσισρεψωσι, 
κ᾽ ἀφεθὴ αὐτοῖς τὰ ἁμαξιήμαῖα. 
Ἂν Καὶ “ λέγει αὐτοῖς" Οὐκ οἵ“ 

Ὃ ἔχων 

. ξ 

ἙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ζδρ. ἷν. 

δαῖε τὴν παραξολὴν ταύτην; Η 

«σῶς ΄άσὰς τὰς «αραξολὰς γνὼω" 

σεσῦε; ; 
14 Ὅ σπείρων, τὸν λόγον σπεῖ- 

θεῖ. “ 

Σ ὁῦτος δὲ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν - 
ὁδὲν, ὅ ὁπϑ σπείοαι ὃ λόγθ'" καὶ 
ὅταν ἀκάσωσιν, εὐθέως ἔρχεαι ὃ. 
σαϊανᾶς, καὶ αἴροι τὸν λόγον τὸν 

ἰσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὖτ ὧν» 

16 Καὶ ὅτοί εἰσιν ἡμοίως οἱ ἐπὶ 
τὰ αἷρώδη, σηπϑιρόμενοι; οὗ, ὅταν 
ἀκόσωσι τὸν λόγον, εὐθέως μὰ 
χαρᾶς ̓ λαμθάνεσιν αὐτόγ" . 

1 καὶ ὡκ ἔχεσι ἥζαν ἐν ἔχυ- 

Τοῖς» ἀλλὰ πρόσκαιροί εἶσιν" εἶτα 

γενομένης ϑλίψιως, ἢ ἢ διωγμᾷ διὰ 

Τὸν λόγον, εὐθέως σκανϑαλίζον]αι. 
18 Καὶ ὅτοί εἶσιν οἱ εἰ: τὰς 

ἀκάνθας σαπειξόμενοι, ἕτοί, εἰσιν οἱ. 
᾿ ι 

τὸν λόγον ἀκθοῖε: ̓ 
,19 καὶ αἱ μέρμνωι τῷ αἰῶνθ. 

πότε, Ὃ ἢ ἀπάτη τῷ τλώτε. κ᾿. 

αὲ σερὶ τὰ λονπὰ ἐπιθυμίαι εἰσ-᾿ 
πορεύομεναι συμπνίγωσι τὸν λόγον, 

μ᾿ ̓ἄκαρτϑ. γίνῆϊαι, 
20 Καὶ ὅτοι. εἶσιν οἱ ἐπὶ τὴν 

γὴν τὴν καλὴν απαρένῖες, οἵτινες 
ἀκόεσι τὸν λόγον, κὶ «υαραδέχον-. 
ται ἢ χαρποφορῶσιν, εν τριάκονϊα; 
"ἢ ἕν ἱξήκονα, κὶ ἕν ἑκατόν. 

21 Καὶ ἢ ἔλεγεν αὐτοῖς" Μήτι ὃ 
λύχνο. ἢ ἔχεται», ἵνα ὑπὸ τὸν μό-: 
διον τιθη, ἢ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνη; ; ὄχ, 
ἐπὶ τὴν λυχνίᾳ» ἰπἤϊιθῃ; ᾿ 

22 Οὐ γάρ ἐςί τι κρυπῇὸν, ὃ 
ἰὰν μὴ φανερωθῃ» δδὲ ἰγένεϊο ἃ ἀπό- 
Ἀρυον, ἀλλ᾽ ἵνα "ἰς Φανερὸν ἔλθη 

23 Ἐἵτις ἔχρι ὅτὰ ἀκϑεὶν ἀκδ 
τως 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖφ' Βλέκεϊε 

εἴ ἀκόξδε. ἂν ᾧ μίτρῳ μέ ρῖτιν 
μεῖρηθησῆαι ὑ ὑμῖν, τ πρμτεθήσηϊαι. 
ὑμῖν τοῖς ἀκώθσινς , 

2ς Ὃς 



Ι ααδυεα 

,΄ 

(ὰρ. 17. ν- 

ἃς Ὃς γὰρ ἃν ἔχη, δυθήσήων 
ἀύτῳ" κ ὃς ἀκ ἴχεί, κ᾿ ὃ ἔ ἔχ 

ἀρθόσῆαι ἃ ἀπ᾽ αὐτῷ. 
26 Καὶ ἔλεγεν" Οὕτως ἔρὶν ἧ 

βασιλείῳ τῷ Θεῦ, ὡς ἐὰν ἄνθρω- 
49. βάλη τὸν σπᾳῦρον ἐπὶ τῆς Ὑῆς) 

27 καὶ καθεύδη" καὶ ἐγείρηϊαν 
νὐέα καὶ ἡμέραν" καὶ ὃ σπί 

βλάφανη »ῦἡ μνικύνηϊαι, ὡς ς ὃ σἱ δὲν 
κὺτός- 

28 Αὐτομάξη γὰρ ἥ »Ἶ. χῶρζο- 
φορεῖ, «αρῶτὸν Ζόξιον, εἶτα γάχυν, 
εἶτα πλήρη σῆξον ἐν τῷ γάχυϊ. 

29 Ὅταν δὲ “αραδῷ ὁ ὃ κασπὸς, 
εὐθέως ἀποφἔλλοι τὰ δρέπανον, ὅτι 
“αρέρηκεν ὃ ὁ ϑερισμάς, 

.30 Καὶ ἔλεγε" Τίνι ὁμοιώσωμεν 
»ἣν βασιλείαν τῷ Θιξ; ἢ ἐν τίφι 
“αραδολῆ παρωξάλωμιν αὐτήν; ̓- 

4: Ὡς κόκχω σινάπεως», δι, 

ὅταν σπαρὴ ἐπὶ τῆς γῆς» μικρό- 

τηϑ. τάων τῶν σπερμάτων ἐτὲ 
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς: 

222 Καὶ ὅταν σπαρῇν ἀνκξαῖ 
καὶ γίνέϊαι τσαϑίων τῶν λαχά- 

γὼ μείζων, 0 σοοιεῖ ̓ κλάδυς μεγώ- 

λδρ; ὦρι δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν 
αὐτῷ τὰ αδοινὰ τῷ ὀρανχβ καΊασ- 
χηνῶν. 

33 Καὶ τοιαύταις ; πἀραθολαῖς 

Φολλαῖς ἰλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, 

χαβὼς ηδύναν]ο ὥκὅοι». 
,34 Χωρὶς. δὲ «αραδολῆς ὡς 

ἐλάλει αὐτο " καὶ ἰδίαν δὲ τοῖς 
μαθηϊαῖς αὑτῷ ἱπέλυε πτάϊα. 
.35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐχείση 

τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας “εγομένηϊ" Δηιΐλ- 
ϑωώμιν εἰς τὸ τοέραν» 

26 Καὶ ἀφέήες τὸν ὄχλον, σα- 
᾿φαλαμβδάνεσιν αὐτὸν ὡς ἣν ἐν τῷ 

«σλοίω" καὶ ἄλλα δὲ σλόιάρια ἢ ἢν 

μ᾽ αὐτῶ. 
37 Καὶ γίνθαι λαίλαν ἀνέμα 

μεχάλη" τὰ δὲ κόμαϊα ἰπέραλλιν 
Ν 
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ΚΑΤΑ -ΜΑ͂Ρ Κ. 55 
εἷς τὸ αλοῖον, ὥρε αὐτὸ ἤϑη γιμί- 
ξισθα:» - 
38 καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ τρύμνῃ. 

ἐπὶ τὸ σροσκεφάλανον, καθεύδων, 
χαὶ διεγεἰσεισεν αὐτὸν, καὶ λέγωσιν 
ἀὐτῶ" Διδάσκαλε, ὃ ὃ μέλα σοι ὅτι. 

ἀπολλύμεθα; 
29 Κα: δι δορθεὶς ἐπ ϊίμησι τῷ. 

ἀνίμν, νὶ εἶπε τὴ ϑαλάσσῃ" Σιώς- 
;α, Φιφίμωσο" Καὲ ἐκόπασεν ὃ. 
ἄνερ, κὶ ἐγένεσιγαλήνη μεγάλη, 

ες 40 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ΤῚ δοι- 
 λοί ἐξε ὅτω; «τοὸῶς ἐκ ἔχἕε «είσινς.. 

41 Καὶ εἰ ἐφοθήθησων φόθον μᾶ- 
γαν, ἦ ἔλεγον πρὺς ἀλλήλως τίν, 
ἄρα ὅτις ἰειν ὅτι "ῷ ὃ ἄνεμθ. κὴ. 
ἤ ϑάλασ- "ὦ ὑποκαῦσιν αὐτῷ; Η 

“νεῷ. έ. δ. 

| 4 ΑἹ ἤ,..90ν εἰς τὸ “ἔραν τῆς 

ϑλλασ σης, εἰς τὴν χώραν 

“Ων Ταδα ἡ, ὧν 

2 Καὶ ἐξελθόγῃη αὐτῷ ἐκ τῷ 

«λοίε, εὐθτ; ἀσήνησεν αὐτῷ ἐκ 
τῶν μνημεῖ»ν ἄνθρυσθ. ἔγ τονεύς- 

μαΐ, ἁ ἀκαϑ ἘΝ 
Δ ὃς τὸν καϊοίκησιν εἶχεν 'ν 

«Τοῖς μιν.» εἴ" (5 καὶ ὅτε ἁλύσεσιν. 

ὀδεὶς ἠδύνα- αὐτὸν, δῆσαι, 
(4 διὸ; τὸ αὐτὸν πολλάχις αἰ 

Ἔν »κὶ ὧλ ἔσισι διδίσθαι Ὁ δεεσ-. 
πᾶσθα, ὑ ὦ τ᾽ αὐτῷ τὰς ἁλύσεις, 
τὰς τποίδα. συγηρίφθωι"}) κὶ ὀδεὶς 
αὐτὸν ἰσίχυς δαμάσαι. 

ι 5 Καὶ ὑϊασταντὰφ. γυντὸς καὶ. 

ἡμέρ “ἐς ὦ τοῖς ορεσι ΟἹ [7] τοῖς μνῆ- 

μασι.» ἢ». ΤΣ Ν καὶ κοϊακόπΊων. 

ἑαιτο, αἰθοιζο 

Ὁ ᾿τδὼν δὲ τὸν ησδν ἀπὸ μα-- 
᾿κρύθεν, ἔδρωμε, καὶ «προσεκύνησεν. 
αὑτῳ" 

7 καὶ κράξας Φωνῇ μεγάλῃ, 

εἶπ." Τί ἐμοὶ καί σοι, Ἰησὰ υ 
τῷ Θεὸ τῷ ὑψίτο: ὁρκίζω σε τὸν 
Θεὸν μὰ βιβασανήσῃ 

4 (Ἔλεγε 
εἴ τ 



᾿ 

τό 

“καθήμενον 

8 (Ἐλεγε γὰρ αὐτῶ" Ἔξελθε 
τὸ νεῦμα τὸ ἀκάθα ῥῆον ἐκ τῷ 
ἀνθρώπϑ.) ᾿ 

9 Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν' Τί σοι 
ὄνομα ; : Καὶ ἀπεκρίθη, λέγων" Δε- 
γεὼν ὄνμιά μοι) ὅτε “ολλοί ἐσμεν. 

ϊο Καὶ “παρικάλει αὐτὸν σσολ- 

λὰ, ἥα μὴ αὐτὸς ἀποτείλη ἔξω 

τῆς χώρας. 

11 Ἢν δὲ ἐκεῖ «πρὸς τὰ ὑρὴ 
ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομέ»». 

12 Καὶ “αρεκάλεσαν αὐτὸν 
“αὐες οἱ δαίμονες, λέγονες" ἐπιμ: 

αἦνον ἢ ἡμᾶς εἰς τὼς χροίρος, ἵνα εἰς 
αὐτὸς εἰσέλθωμεν. ΟΝ 

13 Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὖ- 
θέως ὃ Ἰησᾶν' Καὶ ἐξελθόν!α τὰ 
«νεύμαϊα τὰ ἀκαθαεῖα; εἰσῶλθον 
εἰς τὼς ρίας" Ὁ ὕρμησιν Ἵ ἀγίλη 

κα]ὰ τῷ κρημυῇ εἰς τὴν ϑάλασσαν" 
ἧσαν δὲ ὡς δισχίλιοι" κὶ ἐπγίγονῖο 
ἐν τῇ ϑαλάσση. 

14 Οἱ δὲ βόσκοδις τὸς χοίρους, 
ἔφυίον, "Ὁ ἀνήγ[ειλαν εἰς τὴν σόλιν 

Ὁ εἰς τὸς ἀγρός" Καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν 
τί ἐγι τὸ γεϊονός. 
15 Καὶ ἔρχοῦϊαι «ρὸς τὸν Ἰ»- 

σῶν, κὶ ϑεωρῶσι τὸν δαιμονιζόμενον; 
. ἱμαῖισμένον, Ὁ σὼω- 

,Φρονξνϊα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγε» 

ὥνα" κὶ ἰφοξήθησαν. 
τό Καὶ διηγήσανῖο αὐτοῖς οἱ 

ἐδόνες, ας ἐγένξῆο τῷ δαιμονιζο- 
μένωγ »ὶ περὶ τῶν χοίρων- 

17 Καὶ ἤρξανῖο τυαρακαλεῖν 
αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν δρίων αὐ- 
Τῶν» 

18 Καὶ ἰμθάνῖθ: αὐτῷ εἰς τὸ 
“«λοῖον; σὰ ἐκάλει αὐτὸν ὃ δαιμο- 

"σθες να ἢ μετ᾽ αὐτῶ. 
Ὁ δὶ Ἰχσῶς ὡκ ἀφῆκιν αὖ- 

'χὸν, ἀλλὰ λίγει αὐτῷ" Ὕπαγε εἰς 
᾿ ’ὔ Α Ἁ ΝΥ 

“κὸν. οἶκόν σϑ πεὺς τὰς σὰς, καὶ 
5. ἢ 9 --ς΄ρὦ Γ 7 ἀνάγίοιλον αὐτοῖς ὅσα σον ὁ Κί- 

ΓΕΥΑΡΓΡΕΛΔΙΟΝ ΟΡ. τ. 

εὉ' ἐποίησε, τῷ ἠλίησε σε. 
20 Καὶ ἀπηλθε; " ἤρξαῖο κασ 

εὔσσειν. ἶν τῇ Δεκα πόλει, ὅσα ἐποί» 

ῳσῆν αὐτῷ ὃ Ιησῶς: καὶ σαυ]ες ἐ- 

θαύμαζον. 
21 Καὶ διαπεράσαῆθ. 18 Ἴην 

σἕ ἐν τῷ αλοίω πάλιν εἰς τὸ αί- 

θαν, συνήχθη. ὄχλθ' “σολὺς ἐπ᾽ 
αὐτὸν; Ὁ ἣν ταρὰ τὴν ϑάλασσαν. 

,. 22 Καὶ ἰδὰ, ἐρχέϊοαι εἷς τῶν. 
ἀρ χ!δ υναγώγων, ὀνόμα: Ἰάφιρθ. 
καὶ ἰδὼν αὐτὸν, αἰαῖν τρὸς τὰς 

αόδας αὐτῶ, 
23. καὶ σαρικάλει αὐτὸν 'τολ- 

λὰ, λέγων" Ὅτι το ϑυγάτριον μ᾿ 

ἐσχάτως ἔχοι" ἵγα ἐλθὼν ἐπιθὴς ᾿ 
αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως σωθὴ" ὶ 
ζήσξαι. 

24. Καὶ ἀπῆλθε μετ᾽ αὐτϑ" Ο 
ἤκολόθοι αὐτῷ ὄχλθ' “σολὺς, καὶ 

συνέθλιδον αὐτὸν. 
ὃς Καὶ γυνὴ τις ἔσα ἐν ῥύσει 

αἵμχῖο. ε ἕτη δώδεκα; 

26 καὶ «ολλὰ ταθῶσα ὑπὸ 
πολλῶν ἰαϊρῶν, καὶ δαπανήσασαω 

τὰ τοαρ᾽ ἰαυτῆς τάνῖα; καὶ μιδὲν 
ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς, τὸ 
χεῖρον ἐλθᾶσα- 

27 ᾿Ακόσασα περὶ τῷ Ἰησϑ, 
ἰλθῆσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψαῖο 
τῷ ἱμαῖίε αὐτῶ, 

28 Ἔλεγε γάρ" Ὅτι κἂν τὸν 
ἱμχήων αὐτῷ ἄψωμαι, σωθήσομα ἰο 
.39 Καὶ εὐθέως ἰξηράνθη ὅ Ἶ τνρ 

γὴ τῷ αἱμαῖθ' αὐτῆς" κ᾿ ἔγνω τῷ 
σώμαῖι ὃ ὅτι ἴαϊαι ἀπὸ τῆς μάς Θ- 

30 Καὶ εὐθέως ὁ ̓Ιησᾶς ἐπι[νὸς 

ἐν ἑαυϊῷ τὴν ἐξ αὗ τῶ δύναμιν ἐξελν 
θῶσαν, ἐπιςραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλες 

γε" Τίς μὸ ἡψαῖο τῶν ὁραήίων Η 

31 Καὶ ἐλείον αὐτῷ οἱ μαθη]αὶ. 
αὐτῶ" Βλίτεις τὸν ὄχλον συνθλί-- 
(ογά σε, ες λέγεις" Τίς μὰ ἡψαῖο; : 

22 Καὶ περιερ λίπ ἐ]ο ἰδεῖν τὴν 
τὔτο. 



(ΔΡ. ν. ΥἹ: 

εῦτο ποιήσασαν. 
42 Ἡ δὲ γυνὴ Φοδηθεῖσα καὶ 

τρέμεσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἔην αὐ-. 
τῇ) ἤλθε χκὶ προσέπεσεν αὐτῷ, κὺ 
ἔδει αὐτῷ σᾶσαν τὴν ἀλήθέναν» 

34. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτὴ" Θύγαϊεσ,, 
ἡ σίρις σὰ σίσωκχέ σε' ὕπαγε εἰς 

εὐ ἀἰρήνην» καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μά- 
γιγός συ. 

3 Ἔτι αὐτῷ λαλθῆ!θ», ἔρ 
χοϊέι ἀπὸ τῇ ἀρχισυναγώγυ, λέν 
γοῦις» Ὅτε ἢ ϑυγώτηρ σὺ ἀπί- 
θωνε, τί ἔτι σκύλλως τὸν διδάσ- 
χαλον: 

46 Ὁ δὲ Ἰησῶς εὐθέως ἀκύόσας 
τὸν λόγον λαλύμενον, λέγει τῷ ἀν" 
χισυναγώγῳ" Μὴ Φοδῶ, μόνον αἱ- 
ξίθες ᾿ 

47 Καὶ ἐκ ἀφῆκεν ἐδένα αὐτῷ 
δϑυγακολυθῆσαι, εἰ μὴ πέτρον» "9 
Ἰάκυξων κἱ Ἰωάννην τὸν ἀδιλφὸν 

δ 
38 Καὶ ἔρχεαι εἷς τὸν οἶκον 

18 ἀρχισυγοῦγώγθ, ν) ϑεωρεῖ 96- 
ῥύδον κλαίοῆας καὶ ἀλαλάφοϊας 
Φολλά. ᾿ 

20 Καὶ εἰσιλθὼν λέγοι αὐτοῖς" 
Τί ϑορνδεῖσθε κὶ κλαίδε; τὸ τσάι: 

» ἐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει." 
40 Καὶ καϊεγέλων αὐτί!. Ὁ δὲ 

ἀξαλὼν ἅπαδας, Φαραλαμβάνοὶ 
τὸν πιαϊέρα τῷ ααιδία, »κἡ τὴν μη» 
τέρα, κὶ τὸς μέ αὐτῶ, κὶ ἐσπο: 
φεύεϊα., δτα ἣν τὸ τοαιδίον ἀνακεί- 
ΜΙΕΡΟΥ, 

41 Καὶ κραϊήσας τῆς χειρὸς 
τῷ σαιδία, λέγοι αὐτὴ Ταλιθὰ 
χῶμι" δ ἐγιε μεθερμηνευόμενον, Τὸ 
κοράσιον (σοι λίγω) ἔγοιραιν Ὁ 

42 Καὶ εὐθέως ἀνίξη τὸ κορώ- 
σιον, τὸ «σεριεπτάτει" ἦν γὰρ ἱτῶν 
δώλικα. αὶ ἐξίγησαν ἐκτάσει με- 
γάλη. : ᾿ 

41 Καὶ δωξείλα]ο αὐτοῖς Φολ- 

Ἂ 

57 
λὰ ἕνα μηδεὶς γνῷ τῶτο" ν εἶπα 

δυθῆναω αὐτῇ φαχεῖ. 

Κιφ. φ΄. ό. ᾿ 

ΑΙ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν 
εἷς τὴν τοαϊοέδα: αὐτῶ" καὶ. 

ἀκολυθῶσιν αὐτῷ οἱ μαθηϊαὶ αὐτῶ 
2 Καὶ γινομένυ σαδδάτυ ἤρ- 

ξαῖο ἐν τῇ συνα[ωγῃ διδάσκειν" κὶ 
«σολλοὶ ἀἄκόοῆες ἐξεπλήσσονο, λὲ- 
γοῦες᾽ Πόθεν τὔτῳ ταῦτα ; κὶ τίς 
ἡ σοφία ἢ δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ 
δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν 
αὐτῷ γίνονϊαι; 
..4. Οὐχ ὅτός ἔξιν ὃ τέκϊων, ὁ νὸς 
Μαρίας, ἀδιλφὸς δὲ ̓Ιακώδυ, καὶ 

Ἰωσῆ, κἱ Ἰάϑα, Ὁ Σίμωνθ.; "καὶ 
ὃκ εἰσὶν αἱ ἀδιλφαὶ αὐτῷ ὧδε σρὸς 
ἡμᾶς; Καὶ ἰσκανδαλίζονῖο ἰν αὐτῶς 

4 Ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ἃ Ἰησξς" 
Ὅν ὁκ ἔρι τοροφήτης ἀτιμῷ», εἴ 
μὴ ἐν τῇ τοαϊρίδι αὐτῶ, κα ἦν τοῖς, 
συγ[ενέσι, ἡ ἦν τῇ οἰκίω αὑτῷ, 

ς Καὶ ὑκ ηδυναῖο ἔκεν ἐϑιμίαν 
δίναμιν «σοιῆσαι, εἶ μὴ ὀλίγοι 
ἀῤῥώτοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας, ἴθε. 
ῥάπευσε. 

6 Καὶ ἰθαύμαξε διὰ τὴν ἄπιο 
φίαν αὐτῶν, πὸ περιῆγε τὰς κώμας 
κύκλῳ, διδάσκων. ΕΣ 

" Καὶ προσκαλεῖται τὸς δώ« 
δικα, κὶ ἤρξαο αὐτὰς ἀποξέλλοιν 
δύο δύογ »ἡ ἐδίδω αὐτοῖ; ἐξασίαφ 
τῶν ἀνευμάτων τῶν ἀκαθάρων. 

ὃ Καὶ πσαρήγ[ειλεν αὐτοῖς ἴνά. 

μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν, εἰ μὴ ῥάθ- 
δὲν μιόνον' μὴ “πῆραν, μὴ ἀρ]ον) μὴ 
εἰς τὴν ζώνην χαλκόν" 

9. ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένος σανδάλιαδ 
πὸ μὴ ἰνδύσησθε δύο χῆνας. 
10 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" Ὅπ 

ἐὰν εἰσέλθηῖε εἰς οἰκίων, ἐκεῖ μένεῆε 
ἕως ἂν ἐξέλθη]ε ἐκεῖθε, 
. ΙΣ Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δίξωνϊαιε 
ὑμᾶ;, μηδ ἀκύδωσιν ὑμῶν, ἔκσσο 

φευόμεσαν 



48 ΒΎΥΑΓΓ 
ξυέμενοι ἐκεῖθεν, ἐκ!ινάξαϊε τὸν χῷν 
τὸν ὑποκάτω τῶν «οδὼν ὑμῶν, εἰς 
μαρύριον αὐτοῖς" ἀμὴν λέγω ὑμόν, 

ἀνεχἰότερον ἔγαι Σοδόμοις ὃ ἢ Τομόῤ- 
ζοις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως» " Τῇ ἢ τοόλει 

ἐκείνης 
12 Καὶ ἐξελθόνες, ἐκήρυσσον 

δα μεανοήσωσι" 
13 καὶ δαιμόνια “ολλὰ ἰξέ- 

ὅκλλον, ὩΣ ἤλοιφον ἐλαίῳ “πολλὸς 
ἀῤῥώγας, μο ἐθεράπευον. 

14 (Καὶ ἤκϑσεν ὃ βασιλεὺς 
Ἡρώδης, (φανερὸν γὰρ ἐγένεϊο τὸ 
ὄνομα οὗτϑ) κ᾿ ἔλεγεν" Ὅτι Ἰωάν- 
ϑης ὃ βα τί, μζων ἢ ἐκ γεκρῶν ἡγέρθη, Ὁ 
διὰ τῶτο ἰνεργῶσιν «αἰ δυνάμεις ἐν 
αὐτῷ. 

ις ἤΑλλοι ἔλείον' Ὅτι ᾿λίας 

ἔγιν ἄλλοι δὲ ἔλείον, Ὅτι προφή- 
Ἕης ἔχιν, ἢ ὡς εἷς τῶν τροφηϊῶν. 
θ᾽ Ακέσας δὲ ὁ ̓ Ηρώδηςν ε' εν τεν" 

Ὅτι ὃ ὃν ἰγὼ ἀπεκιφάλισα, ̓ Ινάννην, 
ὧτός ἐφιι, αὐτὸς ἠγέρθη Εχ γεχρῶν- 

. 17. Αὐτὸς γὰρ ὃ Ἡρώδης, ἀ ὥπο- 
φεϊλας ἰ ἰκρώτησε τὸν Ἰωάννην, καὶ 

ἔδησεν αὐτὸν ἰν τῇ Φυλαχῇ διὰ 

Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίαπα 
«8 ἀδελφῷ αὑτῷ, ὅτι αὐτὴν ἐγά- 
0 σ}- 

18 Ἔλεγε γὰρ ὃ Ἰωάννης τῷ 
᾿Ηρώδῳ' Ὅτι ὄχ ἔξεγί σοι ἔχειν τὴν 
γυναῖκα τῷ ἀδελφῷ σε. 
.19. Ἡ δὲ Ἡρωδίας "εἶχεν αὐ- 

τῷ, Ὁ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκεῖναιν Ὁ 
ὡκ ηδύναῖϊο. 

20 Ὁ γὰρ Ἡρώδης ἰφοδεῖτο τὸν 
᾿Ιωάννην, εἐἰδῶς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον 

“ ἅγιον" Ὁ συνἕηροι, αὐτὸν, Ὁ 
ἀκόσας αὐτᾶ, “ολλὰ ἐποίοι, καὶ. 

ἡδίως αὐτῷ ἔκϑε. 
2ὶ Καὶ χενομένης ἡμέρας εὖ- 

καίρϑ, ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γιενεσίοις 

φὑτῶ δεῖπνον ἐποίρι τοῖς μεργᾶσιν 
αὐτὰ, "ἃ τοῖς χιλιάρχοις» τοῖς 

ΕΛΙΟΝ 

ὥρώτοις τῆς Γαλιλαίας 

".|22 καὶ εἰσελθώσης τῆς ϑυϊαϊρὸς 
αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδθ', ΩΝ ὀρχησα- 

μένης; Ὁ ἀρισάσης τῷ Ἡρώδῃ χ 

τοῖς συνατακοιμένοις, εἶπεν ὅ βασι- 
λιὺς τῷ κορασίῳ" Αἴτησόν με ὃ 

Ολρ. υἷἵν 

ἐὰν ϑίέλης, ὅς, δώσω σοί. 

23. Καὶ ὥμοσεν αὐτὴ, Ὅτι ὃ 

ἰάν με αἰτήσης, δώσω σοι, ἕως 
ἡμίσεας τῆς βασιλείας μῦ- 

24 Ἢ ὃὶ ἐξελθῶσα, εἶπε “ἢ. 
μηρὶ αὑτῆς" τί αἰτήσομαι ; Η Ἡ 
δὲ εἶπε" Τὴν κεφαλὰὲν Ιωάνϑα τῇ 
Βακῖ:ςῦ. 

2ξ Καὶ εἰσιχίῶσα εὐθέως μέϊα 
σπεδῆς «πρὸς τὸν ; βασιλέα, ἡτῆσαϊο 

λέγυσω, Θέλω ὕια μοι δῶς ἐξ αὐ- 
τῆς ἰπὶ πίνακι τὰν κιδαλὴν Ἴω- 

ἄννῳ τῷ Βαπῖιςϑ8. 
26 Καὶ σερίλυπθ' γενόμενθ» 

ὁ βασιλεὺς διὰ τὸς ὅρκος κὶ τὸς 
συνανφικοιμένος ἐκ ἠθέλησεν αὐτὴν 
ἀθἕῆσαι. 

27) Καὶ εὐθέως ἀτοριίλας ὃ 
βασιλεὺς σπεκελάτωρα, ἐπίταξεν 
ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτῷ. 
28 .Ὁ δ ἀπελθὼν ἀπεκιφάλι- 

σιν αὐτὸν ἰν, τὰ φυλακῇ" "Ὁ ἤνεϊκε 
τὴν κεφαλὴν αὐτῶ ἰπὶ «ἰνακι; κὰ 

ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, κα τὸ κο- 
ράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ ᾿ μηϊεὶ αὑτῆς. 
320 Καὶ ἀκώοαες οἱ μαθηϊαὶ - 

αὐτῷ, ἦλθον καὶ ἥραν τὸ αἸῶμα αὖ- 
τῦ, νῦΨἡ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν τῷ " μνημέίῳ.) 

30 Καὶ συνάγονϊωι οἱ ἀπόξολοι 
τορὸς τὸν Ἰησῶν, καὶ ἀπήγ[ειλαν 

αὐτῷ . “΄ανῖα, κὶ ὅσα ἐπηίησαν, κὶ 
ὅσα ἰδίδαξαν. Ν 

31 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Δεῦτε 

ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον 
τόπον, καὶ ἀναπαύισθε ὀλίγον" 
(ἦσαι γὰρ οἱ ἐρχόμενοι κὶ οἱ ὑπά- 

ψοῦῖες τοολλοί" καὶ δὲ φαγεῖν γυ- 
καίρὲν.) . 

32 Κοὰ 
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ΚΑΤᾺ 

32 Καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τό- 
πον τὰ αλοίῳ καὶ ἰδίαν. - 
,33 Καὶ εἶδον αὐτὼς ὑπάγοδας 

οἱ ὃ ὄχλοι κ᾿ ἐπέγνωσαν αὐτὸν τολ- 

λοί" καὶ πεζῇ ἀ ἀπὸ σασῶν τῶν ΄ό- 
λέων συνίδραμον ἢ ἔκε) ὄ προῆλθον 
αὐτὸς, ΝᾺ συνῆλθον «ορὸς αὐτόν. - ̓ 

34 Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν δ Ἶ 
σολὺν ὄχλον, Ὁ ἰσαλαχνίσθβῆπ 

αὐτοῖς, ὅτι ἤτα» ὡς ,ρὐροἶα μὴ 
ἔχολα, «οἰμένα" καὶ ἤρξαῖο διδασ- 
κῶν αὐτὸς πολλά. 

,.325 Καὶ ἤϑη ὡρας «ολλῆς γεγο- 
ΒΕ ΟΣ τρρσελθόνϊες αὐτὼ οἱ ἱ μαθης- 
“ ταὶ" αὐτῷ, λέγωσιν" Ὅτι ἔρημός 

Οψφ. τῇς 

εὐ ἔριν ὃ τόπῷ», »ὶ ἤδη ὦ ὠξα “ολλή" 
26 ἀπόλυσον αὐτὸς, ἕνα ἀπελ- 

δζηις εἰ ὡς τὰς κύκλω ἀγρὰὼς καὶ κώ- 

μῶς, ἀγοράσωσιν ἑαυϊοῖς ἄξιος" τί 
γὰρ φάγωσιν ὃκ ἔχωσιν. 

37 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶαιιν αὐὖ- 
“΄ φοῖς" Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 

Καὶ ̓ λέγασιν αὐτῷ" ᾿Απελθόνιες ἃ ὅ- 

. γράσωμεν διακοσίων δηναρίων ἃ αρ- 

} 

| 

780) ΟΣ δῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν»; 

48 Ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς" ΤΙόσος 
αὐως ἴχέῆε; ὑπόώγηϊε κτἡ ἴδῆε. Καὶ 
φόηιες, λέγασι" Τιέ]ε) "ἡ δύο ἐχ- 

δας" 
39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνα-' 

᾿αλῆαι τοάτας συμπόσια συμπό- 
σιᾳ ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρίων 
40 Καὶ ἀνέπεσον «ρασιαὶ τρᾶ- 

σιχὶ, ἀνὰ ἑκαϊὸν »ἡ ἀνὰ “σεϊήκονϊα. 
41 Καὶ λαδὼν τὸς τοξν]ε ἄρες 

Ὁ τὸς δύο ἰχθύας, ἀναδλέψας εἷς 

τὸν θραιὸν;, εὐλόγησε, πὶ καϊέκλασε 
τὰς ἀξῖως; καὶ ἐδίδυ τ τοῖς μαθηϊαῖς 
αὑτῷ ἵνϑο παραθῦσιν αὐτοῖς" "καὶ 
τὰς δύο ἰχθύας ὦ ἐμέρισε σᾶσι. 

42 Καὶ ἔξαίον «“άγες, κὶ ἔχορ- 

τάσθησαν' 
43 καὶ ἤραν κλασμάτων δώδεκα 

ποφίνες ληρεῖς, καὶ ἀπὸ φῶν ἰχ-. 

ων, 

ΜΆΑΡ Κ. ζο 

44 Καὶ ἥσαν οἱ φαγόν]ες τὺς 
ῤῖας, ὦ ὡσεὶ πιακισχίλιοι ἄνδρες. 

ἧς Καὶ εὐθέως ᾿νάγκασε τὸς 
μαθηϊὰς αὑτὸ Ι ἐμίρῆναι εἷς τὸ αλοῖ- 
ον, "ὁ προάγειν εἰς τὸ πέραν «οὺς 
Βηθσαϊδὰν, ἵ ἕως αὐτὸς ἀπολύση τὸν 
ὄχλον. 

46 Καὶ ἀποϊαξάμενθ. αὐτοῖς, 
ἀπῆλθεν εἴς τὸ ὅρθΘ. τροσεύξασθαι. 

47 Κεὶ ὀψίας γινομένης, ἢ ἢν τὸ 
«υλοῖον ἐν μέσῳ τῆς ϑαλάσσης, ΟΝ 
αὐτὸς μόνθ.! ἐπὶ τῆς γῆς. 

,48: Καὶ εἶδεν αὐτὼς βασανιζο- 

μένες ἔν τῷ ἐλαύνειν" (ἦν γὰρ ὃ 
ἄνεμθ. ἐνα!δ. αὐτοῖς ") κὶ περὶ 
τἰάξιην φυλακὴν τὴς νυχΊ]ὸς ἰρχῆαι 
«τοὺς αὐτὸς, σσεριπταῶν ἐπὶ τῆς 
ϑαλάσσης" τ᾽ δ ἤθελε παρελθεῖν αὖ 
«ὅς. 

49 Οἱ δὲ ἰδόνϊες αὐτὸν περιπα-« 
τῶν ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης, ἔδοξαν 
φάνίχσμα εἶναι, " ἀνίκραξαν" 

ζο (τάνϊες γὰς αὐτὸν εἶδον, "ὦ 
ἰταρώχθησαν) ΕΣ εὐθέως ἐλάλησε 
μέ αὐτῶν, Ὃ λέγει αὑτοῖς" Θαρο 

᾿σεῖτε, ἐγώ εἶμι, μὴ Φοθ εἶσθε. 

ξι Καὶ ἀνέθη «πρὸς αὐτὼς εἷς 
τὸ τὸλοῖογ" καὶ ἐκόπασεν ὃ ἄνεμθ. 
Ὁ λίαν ἐκ σερισσᾶ ἐν ἑαυϊοῖς ἐξί- 

σανο, γὼ ἐθαύμαζον. 
“2 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς 

ἄρῆοις" ἣν γὰρ ἢ καρδία αὐτῶν 
«επωρωμένην" 

52 Καὶ διαπεράσας ἦλθον 
ἐπὶ τὴν γὴν Ῥενησαρὲτη, καὶ ΄ροῖ- 
ωρμίσθησαν. 

54 Καὶ ἐξελθόϊων αὐτῶν ἐκ τᾶ 
«πλοία, εὐθέως ἐπι [νόγϊες αὐτὸν, 

ξξς σὲ; οιδραμόϊες ὅλην τὴν τ 
φίδχωρον ἐκείνην, ἤρξαυῖο ἐπὶ τοῖς 

κραθθάτοις. τὸς κακῶς ἔχονας --::- 
ριφέρειν, ὅπ ἤκϑον ὅτι ἐκεῖ ἔσιε. 

,56 Καὶ ὃ τε ἂν εἰσεπορεύειο εἰς 

κώμας, ἢ τσόλοις, ἢ ἀγρδς, ἐκ ταῦ 

. ἄγορ 

- 



᾿ 6ο 
ἀγοραῖς ἀτίθυν τὸς ἀαθενξδας, ἡ 
“φσαρεκάλεν αὐτὸν, ἵνα κἂν τῷ. 
κρασαίέδε τῷ ἱματία αὐτῷ ἅψων- 
φαι κ᾿ ὅσοι ἂν ἥπΊονϊο αὐτῶ, ἰσώ- 
(ζονῖο. : ᾿ 

Κιφ. ζ΄. 7. 
ΑΙ δυνάγονϊαι «σρὸς αὐτὸν 
οἱ Φαρισαῖον,) χαί τινες τῶν͵ 

ἘΤΥΤΑΓΓΕΛΙΟΝ. (δΡ.- Υἱῖ. 

τὴν σαράδοσιν ὑμῶν τυρόση:. 
10 Μωσῆς γὰρ εἶπε" Τίμα τὸν 

“παρα σθ »ἡ τὴν βηϊέρα σῦ" καί" 
Ὁ κακολογῶν «αϊέρᾳ ἢ μηέρα, 
ϑανάτῳ τελευϊάτω. 

[: μεῖς δὲ λέγεἔε" Ἐὰν εἴπη 

ἄνθρω. τῷ «α]ρὶ ἢ τῇ μηϊρὶ» 
Κορδᾶν (ὃ γι δῶρον) δ ἰὰν ἰξ 

Τραμμοῆέων, ἰλθόνις ἀπὸ ἽἽεροσο- ἐμῶ ὠφεληθης» 
λύμων, 

.2 καὶ ἰδόνϊες τινὰς τῶν μοιθηϊῶν 
αὐτῷ κοιναῖς χερσὶ, τῦτ᾽ σιν ἃ- 
φίηῖϊοις, ἰσθίονϊας ἄξιος, ἐμέμψανῖο. 

Οἱ γὰρ Φαρισαῖοι “κὶ «σανῖες 
οἱ πα ΜᾺ μ᾿ αὐίμῇ ἐγωϑαι 
πὰς χέρας) ἀκ ἐσθίουσι, κραϊβεΊες 

, χὴν παράδοσιν τῶν τρεσθυϊέρων" 
4 καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἰὰν μὴ 

βαπΊσωνῖαι, ἐκ ἰσθίθσι, κὶ ἄλλα 
«πολλά ἕξιν ἃ τοαφέλαθον κραϊεῖν, 

βακεῖισμὼς πο]ηρίων, »α ξεσῶν, καὶ 
“χαλκέων, κκΥὶ κλινῶν). 

ς "Ἔπεῖα ἐπεροϊῶσιν αὐτὸν οἱ 
Φαρισαῖοι κὶ οἱ Τραμμαϊεῖς" Διαῇ! 
οἱ μαθηϊαί σὺ ὦ σεριπαϊῶσι καΊ]ὼ 
τὴν σαράδοσιν τῶν «τρισθυϊέρων, 
ἀλλὰ ἀνίποις χερσὶν ἐσθίουσι τὸν 
ἄρῖον; ΝΞ 

6 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς" 
Ὅτι καλῶς «ροεφήτευσεν Ἡσαΐας 
“σερὶ ὑμῶν τῶν ὑποκρἤῶν, ὡς γί- 
γφξαπῖαι" Οὗτθ. ὁ λαὸς τοῖς χεί- 

λεσί μὲ τιμᾶ; ἡ δὶ καρδία αὐτῶν 
φόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμ. 

“ Μάτην δὲ σίδονϊαί με διδάσ- 
κοῦϊες διδασκαλίας ἐνταλμαῖα ἀν- 
θρώπων. “ 

8 ᾿Αφένιες γὰρ τὴν ἰνϊολὴν τῷ 
Θεῖ, κραδεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν 
ἀνθρώπων, βαππισμὸς ξιγῶν καὶ ἡ 
«υοἹηρίων" τ᾽ ἄλλα «σαξόμοια τοῖ- 
αὖτα «πολλὰ Φοιεῖτε. 

9 Καὶ ἔλείεν αὐτοῖς" Καλῶς 

ἀθηεῖτε τὴν ἐνολὴν τῷ Θιῶ, ἕνα 

12 καὶ ὠκέτι ἀφίεε αὐτὸν ἀδὲν 
«σοῖῶσαι τῷ «τοαἱρὸ αὑτῶ, ἢ τῇ 
μηϊρὶ αὑτῷ, ΄ 

13 ἀκορῶνϊες τὸν λόγον τῷ Θεῦ 
τῇ σηιαραδόσει ὑμῶν, ἢ «σαρεδώπαῖε" 
"ἡ παρόμοια τοιαῦτα τοολλὰ «ϑι" 
ειτίνς ἢ 

14 Καὶ πιροσκαλισάμενθ' τοάν- 
τὰ τὸν ὄχλον, ἔλε[εν αὐτοῖς" ᾿Ακέ- 
ἢΐ μὰ ποάνες, κὶ συνε. 

τς Οὐδέν ἐξιν ἔξωθεν τῷ ἄν: 
7 » 2 » ϑ λ" ΩΝ 

θρώπο εἰσπορευόμενον. εἰς αὐτὸν, ὃ 
δύναϊκι αὐτὸν κοινῶσαι" ὠλλὰ τὰ 

ἐκπορευόμενα ἀπ᾽ αὐτῷ, ἰχεῖνά ἐγι 
τὰν" κοινδῦϊα τὸν ἄνθρωπον. 

16 Εἴ τίς ἔχει ὦτα ἀκώειν, 
ἀχεέγ ϑ)« 

17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον 
3 ΝΥ . ΜΝ 3 7 Ε « 

ἀπὸ τῷ ὕχλι, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ 
μαθηϊαὶ αὐτῷ αερὶ τῆς σ“αραῦο. 
λῆς. 

18 Καὶ λέγει αὐτοῖς" Οὕτω κὶ ᾿ 
ε “ ϑ 7 ; » 3 “ “ . ὑμεῖς ἀασύγεῖοὶ ἔξε; εἰ νοεῖτε ὅτι 
΄αᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσιτορευόμενον εἰς 
σὸν ἄνθρωπον, ὦ δύναϊαι αὐτὸν κοι- 
γῶσαι; ᾿ 

10 Ὅτι ἐκ εἰσπορεύξιαι αὐτῶ 
εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοι- 
λίαν" κὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύ" 
ἔαιν καθαρίζον σάνϊα τὰ βρωμαῖα- 

30 Ἔλεγε δὲ, ὅτι τὸ ἔκ τῷ ἀν. 
θρώπο ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοιν 
τὸν ἄνθρωπον. 

21 ἼἜἜσωθεν γὰρ ἱκ τῆς καρδία: 
τῶν «ἀγθρώπχων οἱ διαλοβσμοὶ, ο 

κακοὶ 



μ νὴ ἄμ. γἱΐ. ὙΠ}. 
καειὶ, ἐκπερεύονα!» μοιχεῖαι, πορ- 
μας φόνοι) 

22 κλοκαὶ, «λιονεξίοι, Ἄδο νὴ" 
ΝΡ δλθ', ἐσέλπια, 

“οπρὸς βλασφομία, ὑπερηφανία, 

3 πάδα ταῦτα τὰ «ονηρὰ 
ἔσωθεν ἱκκορεύεϊαι, καὶ κορνρῖ τὸν 
ὅρυπον. 
24 Καὶ ἐκεῖθεν ἀνατὰς ἀπηλ» 

ἂν κἀς τὰ μεθόρια Ἔύρω Ὁ Σιδῶνος" 
αἰ ἐἰσιλθὼν εἰς πὰν οἰκίαν, ὠδίνα 
ἪΝ γνῶναι" "ἢ ὧκ ἠδυνήθη λαθεῖν. 

οὖ ̓Ακώσασα γὰρ γυεὴ «πεὶ 
αὐτῶ, κὶ εἶχε τὸ ϑυγάτριον αὐτῆς 

᾿ανῶμα ἀκάθα δον, ἐλθῶσα. τροσ- 
᾿ς φφΟν ἐκέρυσσον. ᾿ ἔτισι «ὸς τὼς αὐτῶ, 

416 (» δὲ ὦ γυγὴ Ἕλλῳνδο, 

Συρῥοίησσα τῷ γὼ ) οἦρώτα 
αὐτὸν ἵνα τὸ διιμόνιον ἰκοίλλη ἐκ 
τῆς ϑυγαϊρὸς, αὐτῆς. 

2) Ὁ ἃ ᾿νοῶς εἶπεν αὐτῷ" 
Αφη πρῶτον χρβασθῆναι τὰ 
τέρα ἃ γὰρ καλόν ἐρι λαθεῖν τὸν 
ἄξον τῶν τέχνωνγ καὶ ὶ βαλεῖν τοῖς 

28 Ἡ ὃ ἀπεκρίθη, χαὶ λίγ 
," Ναὶ, Κύριε". καὶ γὰρ τὰ 

τράρια ὑποκάτω τῆς. τρᾶπέζος 
ἰσῆίω, ἀπὸ τῶν ψιχίων» τῶν σαῖ- 
ἴω 

εὖθ, Καὶ εἶπεν αὐςῆ, Διὰ τῶτον 
ϑὸν λόγον (ὕπργε)" ἐξελήλυθε τὸ 

ζνιον ἐπ τῆς ϑυγαῖρῤς ἀι!. 
.30 Καὶ ἀπελθῶσα. εἰ εἰς Σὸν οἰχΟ» 

αὐτῆς εὗρε χὸ δαιμόνιον ἐξ! λυλυθὸς,, 
χαὶ 4ὴν ϑυγαϊέρα βιδλημένην ἐπὶ 
τῆς κλίνῃς. 

..31 Καὶ ““ἄλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν 
ὁρίων Τύρα " Σιδῶν (,, ἦλθε «οὺς 
3ν ϑάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ὦ ἀνὰ 
μέσων τῶν ὁρίων Δικαπόλεως, 

2 Καὶ φίρυσμ αὐτῷ κρφὸν.- 
'λάλον; "ς σ“ερρκαλῦσω αὐτὸν 

ΚΑΙ Ά ΜΑΡΚ. 

᾿ λατν Ὁ ἰδ, 

δι 

ἵνα ἐτιθὴ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 
4 Καὶ ἀπολαξόμενοΟ. αὐτὸν 

ἀπὸ τῷ ὄχλυ καῖ ἰδίαν, ἔδαλε τὸς 
δακ)όλες αὑτῷ εἷς τὰ ὅτα αὐτῷ» 
καὶ αἸύσας ἥψαῖο τῆ, γλώσσης 
αὐτῶ. 

34 Καὶ ἀναδλίψας εἰς τὸν 
ἀρανὼ;, ἐρίναξε, καὶ λέγει αὐτῶν 
᾿Εφφαθὰ, ὃ ἐξι, διωωρίχβοῖ.. . 

3ς. Καὶ εὐβέως διενοίχθησαν 
αὐτῶ αἱ ἀκοαῖ" τὸ ἰλύθη ὁ δισμὰὸς 
τῆς γλώσσης αὐτῦ, τ᾽ ἰλάλω ὁξ- 
θῶς, 

Καὶ διερείλαῖο αὐτοῖ; ἴ ἶνα 
μηλο α εἴπωσιν ὅσον δὲ αὐτὸς αὖ- 
τοῖς διερέλλῆο μᾶλλον Φερισσύτε- 

ἡ Καὶ ὑπιρπιρισσᾶς ἐξικλάσ- 
λέγοις" Καλῶς τάϊα μὰ 

καἴηκε' ΟΝ τὸς κυφϑς «εἴ ἀκάρινς 
αὶ τὸς ἀλάλυς λαλεῖν. 

Κιφ. 4. 8, 
ἘΣ ἮΝ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις “γαμ- 

πόλλυ ὄχλυ ὅν)Θ’, καὶ μὰ 
ἐχόήων :- φάγωσι, «ροσκαλεσά- 
μεν. ὃ Ἰοσῦς τὼς μαβηϊὰς αὑτᾶς 
λέγοι αὐτοῖς" 

᾿ 4 σελα[χνίξομαι ἰκὶ ὶ τὸν ὄχρλον, 
ὅτι. ὅδ ἡμέρας τρις “ππροσμένυσί 
μη καὶ ὡκ ἔχωσι τί φάγωσι. 

Δ Καὶ ἰὰν ἀπολύσω αὐτὰς νή- 
τὸς εἰς εἶκον αὐτῶ», ἐκλυβάσοναι 
ἦν τῇ ἢ ὁδῷ" τινὸς γὰρ αὐτῶν μακρό- 

θεν ἤνασι. 
4 Καὶ ἀτεκρίρασαν αὐτῷ οἱ 

ὶ ποθεν τῶτες δυνῆ- 
σέϊαί τις ΠῚ χοβάσαι ἀρίων ἐπ᾽ 

“»- 

Καὶ ἐ ἐπηρώτα αὐτές" Πόσες 
ἔχξιε κεῖσ ; Οὐ δὲ εἶπον" Ἑαῇἶά. 

6 Καὶ τ αρήγίωλε τῷ ὄχλῳ 
ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς Ὑῆς. ὁ λαβὸν 
τὼς ἑπἸὰ ἃρῖωςς αὐχογιγήσας ἐκ- 

τἦν Τοῖς μιαβρπϊαῖς αὑτ᾽ 
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ἴνα «σαραθῶσι" καὶ Σ σαρέθηκαν τῷ 
ὄχλω. ' 

.2 Καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγαι" 
εὐλογήσας, εἶπε “αραθεΐήαι καὶ 
αὐτά. 
8 "Ἐφαίον δὲ, κὶ ἱχορτάσθησαν" 

ἡ ἦραν περισσεύμαϊα χλασμάτων, 
ἑ πὰ σπυρίδας. . 
9 Ἦσαν δὲ οἱ ἐ φαγόδος, ὡς τ 

τρακισχίλιοι" ἡ ἀπέλυσεν ἀὐτές. 
10 Καὶ εὐθίως ἐμθᾶς εἷς τὸ 

“Ολολον μῇὰ τῶν μαθη)ὼν αὐτῶ, 
ὄλθεν εἷς τὰ μέρη “Δαλμανεθά. -" 

11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, 
- ἤρξανῖο. συξφηπεῖν αὐτῷ, ξοταδε 
“«αρ᾽ αὐτῷ σημεῖον ἀπὸ τῷ ἀρανξ, 

“πειράζολις αὐτόν, 
12 Καὶ ἀναςινάξας τῷ" ανεύν 

μαΐι αὑτῷ, λίγον Τί; ; ἢ γενεὰ 
᾿αὕτη σημεῖον ̓ ἐπεξηϊεῦ; ἀμὴν λέγω 

᾿ὑμῖν, δυδήσίίαιν τῇ. γενεᾷ ταύτῃ 
σημεῖον. 

ΑῚ 

13 Καὶ ἀφεὶς: αὐτὰς, ἱμρὰς᾽ 

αάλιν εἷς τὸ αλοῖον, ἀπῆχθεν εἰς 
τὸ τέραν- 

14 Καὶ ἰπελάβονο. λαδεῖν ἃ ἀφ 
ἼὩς; καὶ εἰ μὴ ἵνα ἄρῖον ἃ ικ εἶχον 

μεθ᾽ ἑαυϊῶν ἐν τῷ ᾽ αλοίω. 
τς Καὶ. διερέλλέιο αὐτοῖς, λέ- 

ν Ὁρᾶτε; βλέπῆι ἁ ἀπὸ τῆς ξύ- 
μης τῶν Φαρισαίων, καὶ τῆς ζύμης 

“Ηρώϑε. 

1:6. Καὶ διελογίζονῖο “πρὸς ἀλν 
λήλες, λέγονϊες" Ὅτι ἀῤίος ὃχ 
ἔχομεν 

Καὶ γνὼς δ ᾿Ινσῶξ, λέγει 

αὐτοῖς" τί διαλογίζεσθε, ὅ ὅτι ἄξδίες 
ἐκ ἔχἕιε ; ὅπω νοεῖτε; ἐδὲ συνίεϊε; 
ἔτι πιπωρωμένην ἔχἕι τὴν καρδίαν 
ὑμῶν; 

τ8 ᾿οφθαλμὰς ἔχονϊες ἁ βλί- 

πεῖεν Ὁ ὦτα ἔχονϊες ὦ ἐκ ἀκόζε; 9 
ἀ μυημονεύξε, 

10 ὅτε τὸς σέῆε ἀξῖο; ἤλασα 

ΞΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (2. νἱϊιν᾿ 

εἷς τὸς “συϊακισχιλίας, αἔσες πον 
φίνυς πλύροις κλασμάτων ἤραϊε; ; 
᾿Δίγυσιν αὐτῶ" Δώδικα. 

20 Ὅτε δὲ τὼς ἑαϊὰ εἷς τὸς 

τῇρακισχιλίως, φόσων σπυρδων 
πληρώμαϊα κλασμάτων ἤροῖε ; Οἱ 
δὲ εἶπον" Ἑ πῖά. 

41 Καὶ ἔλείεν αὐτοῖς" πῦς ὁ 
συνίῆε ; 

22 Καὶ ἔρχἕαι εἰς Βηθσαϊδάν" 
Φέρασιν αὖτ » τυφλὸν, ΄“σαρα- 

ληλα αὐτὸν ὅδ αὐτῶ ὩΣ 

23 Καὶ ἐπιλαδόμενθ. γῆς 
ἐὺς τὸ τυφλῷ, ἐξήγα[εν αὐτὸν ἔ 
τῆς κώμης" καὶ οἸύσας εἷς τὰ 

ὄμμαῖα ἀὐτᾷ, ἐειθεὶς τὰς χέρας 
αὐτῳ, ἰπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλίω 
91 δίο 

24 καὶ ἀναδλίψας, ἔλειμε" 
Βλέπω τὰς ἀνθρώπους" ὅτι ὡς δέγο 
δρα ὁρῶ σεριπαϊδυῖαςς 

ες Εἶτα «λιν ἐπέθηκε τὰς 
χεῖρας ἐπὶ τὼς ὀφθαλμὸς αὐτῶ, 

ν ἐποίησεν αὐτὸν ἀναφλέψαν" "ὁ 
ἀποκαϊεγάθη, " ἰνίδλεψε τηλαῦ- 
γῶς ἅπονϊας. 
.26 Καὶ ἀπέγειλεν αὐτὸν εἰ; 

τὸν οἶκον αὐτῶ, λέγων" Μηδ εἰς 
τὴν κώμην εἰσέλθῃς, μηδὲ εἴπης τινὶ 
ἐν τῇ κώμῃ. 

2) Καὶ ἐξῆλθεν ὃ Ἰησῶς "ἡ οἱ 
μαθηϊαὶ αὐτῷ εἰς τὰς κώμας Και- 
σαριΐας τῆς Φιλίτπ" καὶ ἐν τῇ 
ὁδῷ ἱπηρώτα τὸς μαιβηϊὰς αὑτῶν 
λέγων αὐτοῖς" Τώα με λέγασιν οὗ 
ἄνθρωκτοι εἶναι ; 

28 οἱ δὲ ἀπικείθησαν, Ἰωάν- 
γὴν τὸν Βα πῆ, ἤν" "ἡ ἄλλοι λίαν" 

ἄλλοι δὲ, ἕνα τῶν ̓ προφηϊῶν. 

29 Καὶ , αὐτὸς λέίγϑι αὐτοῖς" 
Ὑμεῖς δὲ τἶνα με λέγῆε εἶναι κα 
᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Πίτεθ᾽, λέγει 
αὐτῷ" Σὺ εἶ ὃ Χριςός. 

Ἧ9 Καὶ ἐτήίμησεν αὐτοῖς. ἵνα 
. μυϑοὶ 

Ὰ 



Ορ. νηΐ. ἰχ. ΚΑΎΑ ΜᾺΡ ἔ. 
μὐδιοὶ λέγωδι σερὶ εεὐτῶ. 

31 Ναὶ ἤρξαῖο ᾿δάσχειν αὐτὰς, 
ἔῃ δὶ τὸν ἐὸν τῷ ἀνϑρώπϑ ολλὰ 
συθιῶ, καὶ ἀπὸδοχιμα διῆναι ἀ πὸ 
φῦ» «ρισθυτέρων, "Ὁ ἀφχιερξῶν, τα 
ἡμμοων, κὶ ἀποκΊανθῆναι" νἢ 
μὰ τριῖς ἡμέρας ἀναξῆναι. 
42 Καὶ πιῤῥησῖα τὸν λόγον 
λάλει, Καὶ προσλάξόμινθ' αὖ- 
τὸ ὁΠίτρθιη ὕρξαῖο ἐκῆιμᾶν αὗτο. 

42 Ὁ δὲ ἐπιγρωφεὶς, καὶ ἰδὼν 
τὸ; μαθηΐὰς αὐτῷ, ἐπετίμησε τῶ 
τῳ, λέύγωγ" ὝΣαγε ὀπίσω μα, 

σαϊανὰ" ὅτι καὶ Φρονεῖς τὼ τῷ Θεῦ, 

ἑλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
34. Καὶ ὁ αλισάμενϑ" τὸν 

ὅλον σὺν τοῖς μαθυηϊαῖς αὐτῷ, 
{πιν αὔτοιϊς" Ὄφις 9ιλὲ; ὀπίσω 
ΜῈ ϑῆν, ἀπαρνησάσθω ἐαυῖδν, ὦ 
ἀμάτω τὸν χαδῥὸν αὑτῷ, χαὶ ἀκό- 
λυθείτω μοι. 

ἢς Ὃς γὰρ ἂν ϑέλῃ γὴν Ψψυχὺν 
εὐτὸ σῦδαι, ἀξολίσει αὐτὴν" ὃς 

δ᾽ ἃ, ἀπολίδῃ τὴν γυχὴν αὑτῷ 
ὅταν ἐμ κὶ "τῷ εὐα [γιλέν, ὅτθ. 
ῥόχει δ τήγν . 

46 τί γὰρ ὠφυλήσει ἄνθρωπον, 
ἂν κρδήσῃ ψὸν πόσμον ὅλον, καὶ 
ἀμινθῃ τὴν ψυχὴν αὐτῶ; ΄ 
3) Ἢ τί δώσει ἄνθρωπϑ. ἀν» 

ίλλα[μα τῆς ψυχῆς αὑτῷ; 
18 Ὃς γὰρ ἃν ἐπαισχονθὴ με 

καὶ τὰς ἐμὼς λάγας ἦν τῇ ψένεξῷ 

Ἐκύτη τῇ μοιχαλίδι κὶ ἁμαρωλῷ, 
ΟΝ ὃ δὸς τῷ ἀνθρώπαο ἐπαισχνιθή- 
σῆαι αὐτὸν, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δόξη 
ΦἘ ταϊρὸς αὑτῶ, μετὰ τῶν ἀϊγί» 
λεγ, τῶν ἁγίων. | 

Κιφ. 8. 0. 
᾿ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς" ᾿Αμὴν 

λέγῳ ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινις τῶν ὅϑε 
ὅτων, οἵτινες ὦ μὴ γεύσωνϊαι 

ϑανώτω, ἕως ἂν ἴδωσι τὸν βασι- 
λήαχγτῷ Θιῶ ἐλολυθυῖαν ἰν δυνά- 
Κις 

ζκ 
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ΓΖ ΑΥὺ μεϑ᾽ ἡμίγας Ἐξ “αρα- 

λαμθάνιι ὁ Ἰησῶς τὸν 11{- 

τρον, "ἡ τὸν ἸΙάκωθον, κ᾽ τὸν ᾿Ινάν- 

γὴν, τὸ ἀναφέρεν ἀὐτὰς εἰς ὄρ» 

ὑψηλὸν κωτ᾽ ἰδίων μόνδ:" »κὶ μέϊε- 
μορφώθη ἵνιπρυσθὲν αὐτῶν. 
4 Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτᾶ ἐγένεφ 

εἰλξονῖα, λεὐυκὰ λίαν ὡς χιὼν, οἷ; 
γιαφεὺς ὕὉπὶ τῆς γῆς ἃ δύναϊαι 
λευκῶνοι!ο 

4. Καὶ ὥ)δη αὐτοῖς Ἡλίας σὺν 

Μωσεῖ" καὶ ἧσαν συλλάλδοῖες τῷ 

Ἰησῶ. 
ξ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ΤΠ το Ὁ’ λές 

γε τῷ ἴησῶ Ῥαρδὶ, κἀλόν ἐγιν 

ἡμῶς ὧδε εἶναι" κὶ τοοιήσωμεν σκη- 

νὰς τρεὶζ» σοὶ Μίαν, καὶ Μωσιΐ 

μίαν, νκὶ λίᾳ μίαν. 
6. Οὐ γὰρ ἤδεν τί λαλήσῃ" 

ἦσαν γὰν ἔκφοδοι: 
ἡ Καὶ ἐγένῆο νεφέλη ὑχισκιάς 

ᾧὥωσα αὐτοῖ;" κὶ ἦλθε 'φωνὴ ἐκ τῆς 

γεφέλης) λέγοσα" Οὗτός ἐξγιν ὃ ἰός 
μὰ ὃ ἀγαπηϊὸς, αὐτῷ κέν. 

8 Καὶ ἐξάπινα σεριῦλε γάμο» 
γα, ὠκέτι ὄδενα εἶδον, ἀλλὰ τὸν 
Ἴησϑν μόνον μεθ᾽ ἑκυ]ῶν. 

9 Καϊαδαινόϊων δὲ αὐτῶν ἀπὸ 

τῷ ὄρεος, διεγείλαῖο αὐτοῖς ἵνα μηπ΄ 
διενὶ διηγήσων]αι ἃ εἶδον, εἶ μ᾽ 

, ὅταν ὃ ἰὸς τῷ ἀνθρώπτα ἶκ γικρῶν 
ἀνατὴν 

10 Καὶ τὸν "λόγον ἰκράτησαν 
αρὸς ἑαυϊὸς συξηϊδνϊες τί ἐγι τὸ, 
ἐκ νεχρῶν ἀνα τῆνα!- 

11 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν, λές 
γονῖες" Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμμαῖεῖς, 

ὅτι ᾿Ηλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; 
12 Ὁ ὃ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὖ- 

τοῖς Ἡλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον» 
ἀποκαθιγᾳ πάῆὰ" Καὶ τοῦς γί-» 
γραπῆὰς πὶ τὸν ψὸν τῷ ἀνθρώπυ, 
ἴνα τϑλλὰ «σάθη, ν»ἡ ἰξοδενωθῇ ; 

13 ᾿Αλλὰ λόγω ὑμῖν, ὅτέ »ᾧ 
Δ Ἠλίας 
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Ἠλίας ἐλήλυθε, (ἡ ἐποίησαν αὖ- 
τῷ ὅσα ἠθέλησαν,) καθὼς γέγραπ- 
1αι ἐπ᾽ αὐτόν. " 

14. Καὶ ἐλθὼν τυρὸς τὰς μαθη- 
τὰς, εἶδεν ὄχλον «ολὺν σερὶ αὐ- 
τὸς) "ἡ γραμμαϊεῖς συξηήδυϊας αὐ- 

. χοῖς" 

- Ὲΐ δύνασαι Φιτεῦσαι, πά 
. γρῆῳ τῷ «σιξεύονἧε. 

Ν 

ιϊς Καὶ εὐθέως πᾶς δ᾽ ὄχλθ: 
ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμῥήθη, κἡ προτρέ- 
χοῦς ἡσπάζοιο αὐτόν. 

16 Καὶ ἐπηρώτησε τὰς γραμ- 
μαϊεῖς τί συξαῖτε «ρὸς αὐτῶς. 

, Τῇ Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἰκ τῶ, 
ὄχλευ, εἶπε' Διδάσκαλε, ἤνείκα 
τὸν {6ν μὸ περός σε, ἔχονϊα ὠνεῦ- 
μα ἄλαλον" 

18 καὶ ὅπῳ ἂν αὐτὸν καῖα- 
λαξη, ῥάσσει αὐτόν" κὶ ἀφείζω, τὶ 
τρίζε, τὼς ὀδόνϊας αὑτῷ, κὶ ξηραὶ- 
γῆαι" καὶ εἶπον τοῖς μαθηϊαῖς σὺ 
δα αὐτὸ ἰκδάλωσι, κὶ ἀκ ἴσχυσαν. 

190 Ὁ ἂἃ ἀφοκχριθεὶς αὗτῳ, λές. 

γε "Ὦ γενιὰ ἄπιςΘ., ἴως Ὡότε 

«εὺς ὑμᾶς ἴσομαι; ἴως τότε ἀνί- 
ἔγμα ὑμῶν; φίρδε αὐτὸν τορός με. 

20 Καὶ ἥνείκαν αὐτὸν «ρὸς 
αὐτόν" χαὶ ἰδὼν αὐτὸν, εὐθέως τὸ 
φνιῦμα ἰσπάφαξιεν αὐτόν" νὶ σί- 
ψῶων ἰπὶ τῦς γῆς, ἐκυλίεο ἀφρίξζων. 

21 Καὶ ἠπηρώτησε τὸν “αΊέρα᾽ 
αὐτῶ, Τιόσ. χρόνθ- ἐγὶν, ὡς τῶτο 
γίγονεν αὐτῷ ; Ὁ δὲ εἶπε᾽ ΤΙαιδι- 
ὅβ:». ᾿ 

22 Καὶ “πολλάκις αὐτὸν κὸ εἷς 
ποῦρ ἴϑαλε: καὶ εἰς ὕδα]α, ἵνα ἃ πο- 
λέση αὐτόν: ἀλλ᾽, εἴ τι δύνασαι, 
᾿βοήθησον ἡμῖν; σπλα[χνισθεὶς ἱφ᾽ 

ἡμᾶς. 9 : -:ν 
23 Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶπεν αὐτῷ τό" 

ὅκα δυ- 

24. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ σσαῖϊὰρ 
1 σαιδίω, μία δακρύως, ἔλεγε" 

γίᾳ. 

Ἠιτείω Κύριε, βοήθει μὰ τῇ ἄσιτος 

- 

ΞΥΛΓΓΕΛΑΙΟΝ Ορ. σ᾿ 

2ς ᾿Ιδὼν δὲ ὃ Ἰησῶς ὅτι ἔπι» 
συϊρίχει ὄχλθ', ἰπήίμησε᾽ τῷ 
ἐσνεύμαϊι τῷ ἀκαθάρίῳ, λέγων αὖ- 
σῷ" Τὸ νεῦμα τὸ ἄλαλον κὶ χω 
Φὸν, ἐγώ σοι ἑπἢάσσω" "Ἔξελθε ἐξ 
αὐτῷ, καὶ μηκέτι εἰσίλθης εἰς αὖ- 
πόν. τ - " 

26 Καὶ κράξαν, καὶ «ολλὰ 
σπαράξαν αὐτὸν, ἐξῆλθε" ἐ 
γεῆο ὡσεὶ νεκρὸς, ὥσε “σολλὼς λέγειν 
ὅτι ἀπέθανεν. ᾿ 

27 ὋὉ δὲ Ἰησῶς κραϊόσας αὖ- 
τὸν τῆς χειρὸς, ὕγειρεν αὐτὸν, κὶ 
ἄγέρξη. 

28 Καὶ εἰσελθόνϊα αὐτὸν εἷς 
οἶκον, οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ ἐπηρώτων 
αὐτὸν καὶ᾽ ἰδίαν" Ὅτι ἡμεῖς ἐκ 
ἠδυνήθημεν ἐχσαλεῖν αὐτό; 
“29, Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τῦτο τὸ 

γᾷνθ. ἐν ὠδενὶ δύναϊαι ἐξελθεῖν, εἰ 
μὴ ἦν Ὡροσευχῇ κὶ νητείᾳ. . 

20 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόν]ες. «σα- 

φεπορεύουϊο διὰ τῆς Γαλιλαίας" καὶ 
ἐκ ἤθελεν ἧνα τις γνῷ" 

41 (Ἐδίδασκε γὰρ τὼς μαθηὰς 
᾿αὗὑτῶ, κὶ ἔλεζεν αὐτοῖς) Ὅτι ὃ ψὸς 
τῷ ἀγθρώπο «αραδίδοϊαι εἷς χεῖραρ 
ἀνθρώπων, καὶ ἀποχενῶᾶσιν αὐτόν" 
καὶ ἀποιϊανθεὶςν τῇ τρίτη ἡμέρα 
ἀνεγήσίαι. ; 

32 Οἱ δὲ ἡγνόυν τὸ ῥῆμα» κὶ 
ἐφοδῦνο αὐτὸν ἐπεριΐδσαι. " 

43 Καὶ ἦλθεν εἰς Καπερναύμ᾽ 
“κα ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενΘ», ἐπηρώτα 
αὐτώς" Τί ἦν τὴ ὁδῷ «ρὸς ἑαυϊὸς᾿ 

διελογίζεσθε; 
44. Οἱ δὲ ἰδιώχων" «εὸς ἀλλή- 

λυς γὰρ διελέχθησαν ἶν τῇ δὲμᾳ 
«ίς μείζων. ᾿ 

4.) καὶ καθίσας ἐφώνησε φὸς 
δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς" Εἴτις 
ϑέλει πρῶτ. εἶναι, ἔγαι σαάδων 
σχεῖθ', »ἡ «“ἀὐων διάκονΘ-. 

36 Καὶ λοδὼν Φαιϑίον, ἔγησειν 
αὐτὸ 



ὡρι ἶχ.χ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚ. ὅς. 
αὐτὸ ἰν μέσω αὐτῶν" αὶ ἔνα ιαλι- 4) Καί. ἐὰν ὃ ὀφθαλμός σὰ 
σάμινθ. αὐτὸ, εἶντεν αὐτοῖς" σκανδαλίζη σε, ἴἔχδουλλε αὐτόν" 

17 Ὃς ἐὰν ὃν τῶν τοιόχων τσαῦ- ΚἈαλόν σὸ; ἐφὶ μονόφθαλμον εἶσελ- 

δίων δίξηϊα: ἐπὶ τῷ ὀνόμαϊι μϑ, ἐμὶ θεῖν εἰς χὴν βασιλείαν τῷ Θιῦ, ἢ 

δίκαν" κὶἡ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξυηϊαιν, ὀκ αὶ δύο ὀφθαλμὸς ἔχον βληθῆναι εἰς 
διχῆαι, ἀλλὰ "κὸν ἀποζείλαγάνμε. τὴν γέενναν τῷ τουρὸς, 

38 ᾿λαεκρίθη δὲ αὐτῷ ὃ ἸἘμάν- 48 ὅπε ὃ σκωληξ αὐτῶν ἃ 4» 

τ) λέγων" Διδάσκαλε. εἴδομέν λιυτῷ, κὶ τὸ αὖρ ὃ σθίώνυϊαι, 
ἐφ ἐν τῷ ὀνόμαϊ σὺ ἰκδιάλλονϊα 49 Πᾶς γὰρ “υρὶ ἀλισθησεῖα:; 
ὀχιμόνια, ὃς ἀκ ἀκολυθεῖ ἡμῖν" ἢ κὶ στᾶσα ϑυσία ἁλὶ ἁλιοθώσεαι. 
ἐκωλύσαμιν αὐτὸν») ὅτι ἀκ ἀκολ- ἜζξΟ Καλὸν τὸ ἅλας. ἐὰν δὴ τὸ 
θεῖ ὑμῖν. ἅλας ἄναλον γένηϊαι, ἐν τίνι αὐτὸ 

29 Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶπε" Μὴ πω- ἀξ)ύσῆιε; ἔχεε ἐν ἑαυϊσὶς ἄλας, μὶ 
λόδε αὐτόν ὀδιὸς γάρ σιν ὃς 'σοι- εἰρηνεύδε ἐν ἀλλήλοις. , 
ἦσει δύναμιν ἱπὶ τῷ ὀνόμαῖι μυ, τὸ Κιφ. {. το. 
δυνήσῆαι ταχὺ κακολογῆσαί μὲς ΑΚΕΙΘΕΝ ἀνατὰς ἔρχεαι: 

40 Ὃς γὰρ ἐκ ἔρε καθ᾽ ἡμῶν, ᾿ εἰ; τὰ ὅρια τῆς ἡ αὔκίας, 
ὑπὶρ ἡμῶν ἐξιν. : ᾿ς διὰ τῷ «σέραν- τῷ, Ἰορδαίνα" καὶ 

41 Ὃς γὼρ ἂν «οἸση “ὅμῶς συμπορεύοῆαι «-άλι» ὄχλοι στρὸς 
οσ)ήριον ὕδαϊθ. ἐν τῷ ἐνόμεῶί με, ειὐτὸν, κ᾿ ὡς εἰώθω) «τάλεν ἰδιδασ» 
ὅτι Χριτῷ ἴτε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἃ κεν αὐτός. . 
μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὑτῆς 4 Καὶ σροσελθόνες οἱ Φαρι- 

42 Ὧα,» ὃς ἃν σκανδαλίσῃ ἕξια σαῖοι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν, εἶ ἔξεξιν 
φῶν μικρῶν τῶν τοιγευόνϊων εἷς ἐμὲ, ἀνδοὶ γυναῖκα ἀπολῦσαλ" πορά- 
καλόν ἐςιν αὐτῷ μᾶλλον, εἰ σιρί- ζ ες ἀντόν. 
κεῆαν λίθΘ. μυλικὸς σσερὶ τὸν τρώ- 4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν ἀν-, 
χηλον αὐτῶ, καὶ βέθληϊαι εἰς τὰν τοῖς" Τί ὑμῖν ἐνήείλαϊο Μωσῆς ; 
ϑάλασσαν. - ἃ Οἱ δὲ εἶπον" Μωσῆς ἐσίτρεψε, 

; 43. “Καί" ἰὰν σκανδαλίζη δὲ ἢ βιϑλίον ἀπογασίω γράψαι, “ἡ ἀ“ 
χείρ σὰ, ἀπόκοψον αὐτὴν" καλόν πολῦσαι!» ᾿ 
σοΐ ἰσὶ κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελ- ς Καὶ ἀποκριθεὶς ἃ Ἰησῶς, εἶ» 
ϑεῖν, ἡ τὰς δύο χεῖρας ἴχρυϊα ἀπ- πῖν αὐτοῖς" Ἡρὸς τὴν σκληροκῶρ- 
ἐλθεῖν εἰς τὴν γέεννάν, εἰς τὸ φοῦρν δίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἔνϊολὴν 
πὸ ἀσθιςον" ταύτην. ᾿ 

44. ὅτε ὃ σκώληξ αὐτῶν ὃ τι- 6 ᾿Ατὸ δὲ ἀρχῆς ᾿ἸΠίσεως, ἄρσεν 
, Δευῷ, »ἡ τὸ αὖρ ἃ σθέννυα. Κ οΛ κα ϑηλιρ ποίησεν ἀυτὺς ὃ Θεός. ᾿ 
| 4ς Καί" ἰάν ὁ αὕς σὰ σκαν- " Ἕνεκεν φότυ καϊαλ εἰψει ἂν: 
“δαλίζη σε, ἀπόκοψον αὐτόν' καλόν θρωπθ' τὸν παϊέρα αὑτῷ καὶ τὴν 

ἐγί σον εἰσιλθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χω- μυ]έρα, νῦὐὸ ππροσκολληθήσ ἴα. ρὸς , 
λὸν, ἢ τὼς δύο ᾿σόδας ἔχον βλη- τὴν γνναῖκοι αὑτῷ" 

θῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ τῦρ β καὶ ἔσον)αι οἱ δύο εἷς σάρκα - 
τὸ ἄσζεςον, ο΄ μίαν. Ὥγι ὀκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ 

46 ὅπω ὁ σκώληξ αὐτῶν ἃ τε- μία σάρξ. . 
λευτὰ, ν» τὸ τῦρ ἃ σθέννυϊανο 9. Ὃ ὅν ὁ Θι:ὸς συνέζευξεν, ἄν- 4 

λ θρυπό 



66 ἙΥΑΥ͂Γ 

ἔρωπθ. μὴ χωριζέτω. 
0. Καὶ ἐν τὴ οἰκία «άλιν οἱ 

μαθηϊαϊ αὐτῶ τοερὶ τῷ αὐτῷ ἱπη-. 
εὥτησων αὐτῶ. 

1: Καὶ λέγει. αὐτοῖς" Ὃς ἐ ἰὰν 

ἀπολύσῃ τὴν γύναλκα αὐτῇ, καὶ 

γα μήσῃ ἄλλων; μοιχᾶται ἐπ᾿ αὖ- 
φἕν. 
12 Καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύση τὸν 
ἄνδρω. αὑτῆς, καὶ γαμήθῃ ἄλλῳ, 
μοιχᾶται, 

13 Καὶ τυροσέφερον αὐτῷ “αι- 
δία, δα ἅγνῖαι αὐτῶν οἱ δὲ μα- 
ϑηϊαὶ ἐπήΐμων τοῖς «προσφέρεσι» 

τά ̓ἰδὼὸν δὲ ὁ Ἰησᾶς ἐγανάκϊησε, 
κὶ εἶποῳ αὐτοῖς, ᾿Αφῆε τὰ «οιδία 
ἔρχεαθαι «Ἄς με, καὶ μὴ κωλύΐ 

αὐτά" ςὧν γὰρ τοιώτων ἐξὶχ καὶ βα- 
᾿ φιλεία τῷ Θεῶ, 

ἐξ ᾿Αμὴν, λέγω ὑμῖν, ὃς ἰὰν μὴ 

δίξηϊαι τὴν βασιλείαν τῷ Θεῶ ὡς 
σαι δίονὶ “ὁ μὴ, εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 

. χό Καὶ ἐκαίκαλισάμενθ. αὖ- 
τὰ, «ιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὰ, 
ὠυλόγοι αὖ᾽ ὑτὰς 

1 Καὶ ἰχσορευομένω. αὐτῶ εἷς 
ὁδὸν, προσδραμὼν εἶ εἰς, κ) γονυπεή- 
σας αὐτὸν, ἰπερώτα αὐτόν" Δι- 

δάσκαλε ἀγαθὲ, τό ποιήσω ἴνα 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομῆσω 
; Τῷ ὦ δὲ Ἰησῶς εἶπεν αὐτῷ" 
Ἐ με λέγεις ὠγριδόν; ὑδεὶς ἀγα» 

δὸς, εἰ μὴ εἷς ὃ Θιόςε 

19 Τὰς ἰἹολὰς οδας" Μὴ μοι» 

φούσης". Μὰ ζον»ύσης" Μὴ κλέψηρ' 
Μὴ ψευδομαξυρήσης" Μὴ ἀπογες 
φήσηρ" Τίμα τὸν “Ὁ καὶ 

σὴν μήϊερα.- . 
. 30 Ὁ δὲ ἀποκριβεὶς, εἶπεν αὖ- 
τῶ" Διδάσκαλε; γαῦτα «άδα 

ἐφυλαξώμεν ἐ ἀκ νεότυηϊός μϑ. 

2: Ὁ δὲ Ἰησῶς ἐμολέψας. “αὖ- 

τῷ, ὀγώπησιν αὐτὸν, καὶ εἶπεν 

αἶτφ' Ἕ» οι ὑξχερεῖ" ὕπαγιγ. ὅσαι 

ἙΛΙΟΝ . Οδρ.χς 
ἔχεις «πώλησον, καὶ δὸς τοῖς τῆω-- 

Χοῖς» ̓ κὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν ὀρανῳ" 
ΟΝ δεῦρο, ἀκολύθοι βου» ἄρας. τὸν 
ταυρόν- 

22 Ὁ δὲ ευΓάσας ἐπὶ ̓ » λόγῳ 
ἀπῆλθε λυπώμενΘ." ἦν γὰρ ἔχων 

᾿ς καἰθμαῖα “ολλά. 
23 Καὶ περιδλεψάμενθ. ὁ Ἰη- 

σῶς, λέγει τοῖς μαθηαῖς αὑτᾶ" 
Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήμαϊα ἴ ἔ- 
χοῆις εἰς τὴν βασιλείαν τὰ Θιεῦ 
εἰσελεύσον]αι. 
24. Οἱ δὲ μαθηϊαὶ ἰθαμδαῆο.. 

ἐπὶ τοῖς λόγω αὐτῶ" Ὁ δὲ Ἱπαῶς 
«λιν ταν εἷς, λίγοι αὐτοῦ," 
Τίκια, «ῶς ϑύσκολόν ἃ ἐγι τὸς “ες. 
ποιθότοις ἐπὶ τοῖς χρήμασιν, εἷς 
τὴν βασιλείαν τῇ Θεῶ εἰσελθεῖν; 

22 Εὐχοπτερῦν ἐπι κάμηλον» 
διὰ τς τευμαλιᾶς τῆς ἔμφίδθ, 
εἰσελθεῖν, ἢ ἢ «λώσιον εἰς τὰν βασι- 
λείαν τὸ Θιξ εἰσελθεῖν. 

χὅ Οὐ δὲ ̓“σιρισσῶς ἐδικλήσ- 
σοϊῖο, λέγονἶες πρὸς ἑαυϊώς" Καὶ 
«ἰς δύναϊαι σωθῆναι; 

27 Εμθλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ. Ἴη- 

αὥς, λέγοι" Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύ- 
ναῖον» ἀλλ᾽ ἃ σαρὰ τῷ Θερ" πάν 
τα γὰῤ δυναῖά ἐξι «τἰρὰ τῷ Θιῷ- 

. 28 Καὶ ὕρξαῖο ὃ δ. πέτρθ- 'λέσ 
γεν αὐτὼ" δὰ. ὁ φμεῖς ἀφήκαμεν 

φᾳαΐα, "ἡ κολυθήσομίν σοῖς | 
20 ᾿Αποκχριϑεὶς δὲ ὁ Γ Ἰησῶς, εἶ - 

πεν" ᾿Αμὴ» λέγω ὑμῖν» ὁϑείς ἰτια 

ὃς ἀφῦχεν «οἰκίαν, ὃ ἀδιλφὺς, ὃ 

ἀδιλφὰς, ἢ ἅ «αἸέρα, ἄ. μη]ίραν ἃ 
γυναῖκα ἢ τέκνα, ἢ ἀγρὼς, ἕνεκεν 
ἐμᾶ τ- τῷ εὐαϊ[γελίω, 

40 ἐὰν μὴ λάδι ἑκαοήχαλα- 
σίονα, γῦν ἐν τῷ καίρῳ τώτων οἰκίας, 

τ ἀδιλφὰς, ε  ἀδιλᾷὰς, κὶ ) μέρας 
μξ τέκνα, Ὁ ἀγ ὼς, μάλ᾽ διωϊμῶν» 
καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἰρχομέγῳω ζωὴ» 
αἰήνιων . 

41 [1ὲλ. 



(8. Χι 

41 Πολλοὶ δὲ ἔσεδαι “σρῶτοι; 
αἱ οἷοι" . εν αἷο - Ἂῳ ἔσχρίοι" κἡ οἱ ἔσχρῖοι, πρῶτοι. 

. 32 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ δδὸ ἀναθαί- 
γοῦϊες εἰς Ιεροσόλυμα" κὶ ἦν «ροώ» 
γῶν οὐτὼς ὃ Ἰησῶς, κὶ ἐθαμθϑνῖο, 
κ ἀκολαθῶνμς ἐφοῦν)ο" Καὶ τα- 
ξαλαδὼν «λιν τὸς δύδικα ᾧρξαῖο 
αὐτοῖς λέγοιν τὰ μέλλοῆα αὐτῷ 
συμθαίΐνοιν" τ. 

21. ὅτι ἰδὺ, ἀναθδαίνομιεν εἷς 
Ἱεροσόλυμα, καὶ ὃ ψὸς τῷ ἀνθρώπι 
«αροδοθησῆα, τοῖς ἀρχρερεῦσι τὸ 
τοῖς γραμμα)εῦσι, »ἡ κα]ακρινᾶσιν 
αὐτὸν θανάτῳ, καὶ σαραδώσωσιν 
αὐτὸν τοῖς ἔθγεσι, 

34 καὶ ἐμπαίξεσιν αὐτῷ, καὶ 
μαςυγώσϑσιν αὐτὸν, κἱ ἱμπὶύσεσιν 
αὐτῷ, χὶἱ ἀποκ)ενῶσιν αὐτόν" κὶ τῇ 
“(τη ἡμέρᾳ ἀνα ήσεϊαι. ο΄ 

. 3 Καὶ «ροσπορεύονϊα; αὐτῷ 
᾿Ἰάκυδθ., κὶ Ἰωάννης, οἱ οὶ Ζεθε- 
δαίω, λέγοϊες" Διϑάσκαλε, ϑέλο- 
μεν ἕνα ἃ ἰὰν αἰτήσωμεν, σοιῆσης 
ἁμῖν: . 

326 Ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" τί 9. 

λεῖε “ποιῆσαί με ὑμιν ; 
37 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" Δὸς ἡμῶν 

ἔνα εἷς ἐκ διξιῶν σὺ κἡ εἷς ἐξ εὐωνύ- 
μῶν σϑ καθίσωμεν ἰν τῇ δόξη σῶ. 

35) Ὁ δὲ Ἰησᾶς εἶπεν αὐτοῖς" 
Οὐκ οἵδαϊε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε 
«»ἱεῖν τὸ αοϊέριον ὃ ἐγὼ τίίνω, καὶ 
σὰ βαπῖισμω ἃ ἰγὼ βαπῆίξομαι, 
βα πη] σθῆναι ; 

Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" Δυγά- 

μεθα. Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶπεν αὐτοῖς" 
Τὸ μὲν τσόϊόριον ὃ ἐγὼ σίνω, αἷ- 
ἐσθε" κὶ τὸ βάπῆιαμα ὃ ἰγὼ βαπ- 
σἴζομαι, βαπΊισθήσεσθε" 

40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ διξιῶν μα 
Δ ἐξ εὐωνύμων μὸ, ἐκ ἔφξιν ἱμὸν 
ὥγαι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμαςαι. 
41 Καὶ ἀκόσάσδιες οἱ δέκα, ἢρ- 

ξαήῆο ἀγανακ)εῖν περὶ Ἰακόθυ καὶ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΧ. 

ΝΟΥ ΥΥΥΟΥΥΟΕΘΕΕΕΟΟΥ 

Φ 

ὅ).- 
ἸΙνάννθο 

4.2. Ὁ δὲ Ἰησῶς '«προσκαλισάν» 
μεθ’ αὐτὸς λίγει αὐτοῖς" Οἱδαῖε 
ὅτι οἱ διυχῦδες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν, 
κοϊακυρμύωσιν αὐτῶν" κὶ οἱ μεγά- 
χει αὐτῶν, καἸιξυσιάζωσιν αὐτῶν. 

43 Οὐχ ὅτν δὲ ἔραι ἂν ὑμὴν 
ἀλλ᾽ ὃς ἰὰν ϑίλῃ γιέσθαν μέγας 
"ν ὑμῖν, ἔγαι ὀιτάμονθ» ὑμῶν" 

44 καὶ ὃς ἂν 9(λη ὑμῶν ψινέσω 
θαι πρῶτ», ἔγαι σόγων δῆλθοι 

4ξ Καὶ γὰρ ὃ ὑὸς τῷ ἀνθρώπω 
ἀκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ δια «- 
κογῆσα!,) "ἡ δῦναι, τὴν ψυχὴν αὖ» 
τῷ λύτρον ἀγτὶ τυολλῶν. 

46 Καὶ ἔρχοῖαι εἰς Ἱεριχώ“ 
κὺ ἐχπορενομένυ αὐτῷ ἃ πὸ Ἱεριχὼ, 
καὶ τῶν μαθηϊῶν αὐτῷ, καὶ ὄχλε 
ἱκανξ, ψὸς Τιμαία Βαξεϊίμαιθ. ὃ 
τυφλὸς, ἐχάθηϊο παρὰ τὰν ὁδὸν 
προσαϊῶν, 

47) Καὶ ἀνύσας ὅτι Ἰωυσᾶῶς ὃ 
Ναζωραΐός ἔχιν, ἤρξαΊο χράζριν, δ 
λέγειν" Ὃ καὸς Δ»δὶδ᾽ Ἰησῦ, ἐλέκο 
σόν μξ- ᾿ , 

48 Καὶ ἐπήἷϊμων αὐτῷ τοολλοὶ 
ἵνα σιωπήση" ὃ δὲ σολχῳ. μᾶλλον 
ἔκραζεν" Ὑὲ Δαβὶδ, ἐλέησόν με. 

44 Καὶ ςὰς ἃ Ἰησᾶς, εἴχε 
αὐτὸν Φωχυηθῆναι, καὶ Φωνῶσι τὸκ 
τυφλὸν, λέγονιες αὐτῷ, Θάρσει, 
ἔγειραι" Φυνεῖ σε» 

50 Ὁ δὲ ἀπεδαλὼν τὸ ἱμάτιον 
αὑτῶ, ἀνατὰς ὅλθε ωρὸς τὸν Ἰη- 
σδν. : 

ΙΣ, Καὶ ἀποκριθεὶς, λέγοι αὖς 
τῷ ὁ Ἰησῶς" Τί ϑέλοις ᾳφοιήσω σοιὶ 

Ὁ δὲ συφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαξ- 
(ονὶ, ἵγα ἀναδλέψω. 

ζ1 Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶπεν αὐτῶι 
Ὕπαγε". ἡ αἷρις σὰ σέσωκέ σεω 
Καὶ εὐθέως ἀνέδλεψε, κὶ ἠκολέθεε 
τῷ Ἰησῦ ἶν τῇ ὁδῷο 

ΤᾺ 
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᾿ Κ᾽ ὅγε ἰ[γίξοξιν τἰς, Ἵεοσα- 

λὴμ, εἰς Βηθφαγὴ τῷ Βηθὰ- 
"αν ὡρὸς τὸ δρᾷ. τῶν Ἰλαϊῶν, ἄ- 
διγίλλη. δύο τῶν μιαθηῶν ύτϑ, 

ἃ κὰὶ λέγέι αὐτοῖς" Ὕπάγῆε 
ὑἷς τὴν κώμην τὴν καϊέναγ ὑμῶν" 
ΓᾺ εδθίέως εἰσαορεθόμέενοι ἐς αὐτὴν, 

εὑρήσίϊε «αὐὔλον διϑεμξίον, ἐφ᾽ ὃν 
δϑεὶς ἀὐθρώπων ᾿'κεκθίκε' λύσαῆες 

αὐτὸν ἀγἄγέϊε. ᾿ 
4 Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εὔχη" Τί 

᾿ς πχοιῶχε τῶτο; εἴντα!ε Ὅτι ὁ Κύ- 
ἐ6. ἀὐτῷ χρείαν ἔχρι" πὶ ἐὐθέως 
αὐτὸν ἀποςελεῖ ὧδε. ὁ. 
4 ̓ Απῆχθον δὲ, δαὶ ἐὅρον τὸν 

φῦλον δεδεμένον -ορὰς τὴν ϑύρᾷν ἔξω 
ἐπὶ τὰ ἀμφόϑδε, κἢ λύθσιν αὐτόν. 

ς 'Κκί σινες τῶν ἰκεῖ ἑςηκότων 

ἔλιξον αὐτοῖς" Τί σοίεἶτε ᾿Χύονες 
4ὸν αὐὗλον; “" ; 

6 ᾿οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖ; καθῶς ἥνε- 
γεϊχαῖϊο ὃ Ἰησῶς" οὗ ἀφύκαγ᾽ αὐτός. 

7 Καὶ ἤγαζον τὸν “σῶλον᾽ πρὺς 

“ἐν Ἰησῶν, Ὁ ἐκέξαλον αὐτῷ τὰ 

ἡμάνια αὑτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ’ 

᾿ἀὐτῶ. 
8 Τἰολλοὶ δὲ τὰ ᾿'μάτια αὗτῶν 

ἔξρωσαν εἰς σὴν δ᾽)όν" ἄλλοι δὲ φοι-» 

δάδας ἔκοπΊον ἰκ τῶν δένδεων, καὶ 
ἐρξώννυον" εἰς τὴν ὁδόν. 

Καὶ οἱ σι ρθα γοῦῆις κὶ οἱ ἀκο- 

λεθῶνϊες ἔκραζον, Ἀέγονϊες" ᾿Ὥσαν 
νὰ, εὐλο[ημένθ. ὃ ἱεχόμοθ. ἐν ὀνό- 
μαΊι Κυρίϑ", 

1 19) ̓ ὐλο[ημένη ἡ μ) ἐρχομένη βα- 

σελεία ἔν ὀνόμα, Κυρίε, τῷ τσα ρὸς 
ὑμῶν Δαδιὸ ᾿ΩὩσοννὰ ἐν τοῖς ὑψι- 

φοις. 
ΓΙ Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα 

ὁ Ἰησῶς, ο εἷς τὸ ἑεξόν᾽ κ, περὶ- 

6λεὶ ἄμενθ. πσάνϊα, ὀψία: ἤδη ὅς 

συς τῆς ὅξας, ἐξηλθεν εἰς Βηθανίων 
μ“ Ἰὰ τῶν δώδικα. “ 

ΞΥΑΡΓΕΛΙΟΝ Ορ. Χῖι 

12 Καὶ τῇ ἐπ᾿ αὐῤίὸν ἐξελθόγϊων͵ 
αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασε. 

13 Καὶ ἰδὼν συκὴν μακρόθεν, 
ἔχεσαν φύλλα. ἦλθεν εἶ ἄρα εὑρῆ- 
σὲε τι ἦν ἐσυτὴ πα ἴλθων ἐ ἐπ ᾿ αὐτὴν, 

δὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα" ὃ γὰν ἣν 
καιρὸς σύκων. 

14. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ ζησῦς, εἶ- 

“Εν αὐτὴ! Μηκέτι ἐκ σῶ εἰς τὸν 

ἀϊῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγαι. Καὶ 
ἤκϑον οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ. 

τς Καὶ ἔρχονϊαν εἷς ἱΙεροδόλυ- 
ἀα" καὶ εἰδελθὼν ὃ Ἰησὃς εἷς τὸ 
ἑεῤὸν, ἠρξαῖο ἐκόζλλειν τὸς σωλδνς 
τας "ς ἀγοράζονϊας ἔν τῷ ἑεσῶν" κ᾿ 
τὰς τραπέζας τῶν ᾿κολλυδιςῶν, Ὁ 

τὰς αθίδιας Τὼν τσωλδυ)ὼν τὰς 

“περιστερὰς, καϊέ ἐτέεψε. 
10 Κιὶ ὡ-: ἤξιεν ἵνα τις διε- 

ἐΐγχη σκεῦθ- διὰ τῷ ἱερθ- 
17 Καὶ εὐέδασκε, λέγων αὐτοῖς" 

Οὐ γέγραπ'αι" Ὅτι ὃ εἶνός μσ, 
ὀἶχΘ. ἡυρὴσευχῆς ἀληθηςεῖει σῶσε 

τοῖ: ἔθνεσιν, ὑμεῖς δὲ ἐπροιήσαϊε 
αὐτὸν σπηκχοιὴν χηρῶν 

"Ὁ Καὶ ἤκυσαν οἱ γραιμαϊεῖς 
Ὄ σὲ ἀρχαμφεῖς, “ὦ ἐζήτεν σῶς αὖ- 

τὸν ἀπιλέσθσιν ἐφοδῖο γὰρ αὐ 
τὸν, ὅτι ᾶς ὃ ὄχλθ' ἰξεπλησσῆο 

. ἐπὶ τὴ διδαχὴ αὐτὸ. 

1Ὸ Καὶ οτε ὄψε ἐγένεῖο, ἔξεπο- 
ρεύεῖο, ἔξω τῆς πόλεως. 

20 Καὶ πρωὶ παραπορινόμενοι, 

εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένη ἐκ ῥεν 
δῶ». 

21 Καὶ ἀναμννυὼ εἰς ὃ Πέτεθ,, 
λέγοι «ὐτῷ" Ραφὲ, ἔδε, ἢ συχῇ 

ὃν καηρτσω, ἐξηρδινῖαι. 
2: Καὶ ἀποκριθεὶς ᾿Ιησῶς λέγει 

αὐτοῖς" "Βχεῖε αἰξιν Θεᾶ- 
23 ̓ Αμὴν υγὼρ λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ὃς ἂν εἴπη τῷ ὄρει τύτω" ᾿Αρθηῖι» 
Ὁ 8. ἡ0.), εἰς τὴν ϑάλασσαν" Ὁ μᾺ 

διακριθε ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῷ, ἀλλὰ 
αιτεύσ5 



. 

΄ 
᾿ 

Ολρ.- Χῖ-. ΧΙΙ. 

ψιγεύσῃ ὅτι ἃ λίγει) γίνῆαι" ἔγάι 
αὐτῷ ὃ ἰὰν εἴπῃ. 
. 24. Διὰ τῶτο λέγω ὑμῖν, αάϑα 
σα ἂν εὐχόμενοι αἰτεῖσθε, 
ατρεύεϊε δτέλαμξάμηι κὶ ἔγαι ὑμῖν» 

. 2ξ Καὶ ὅταν τήκηϊε προσευχό- 
μενοι, ἀφίῶε εἴ τι ἔχει καὶά τιν." 
ἴα κὶ ὃ παΐὴρ ὁμῶν ὃ ἦν τοῖς ὅρα» 
'τοῖς ἄφη ὑμῖν τὰ «αρατΊωμαῖα 
ὁμῶν. , 

26 Εἰ δὲ ὑμεῖς ὡκ ἀφίδε, ἀδὶ ὁ 
«ατὴρ ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς ὡρανοῖς ἀφή- 
σι τὰ σαρωπ)ωμαῖα ὑμῶν». 

27 Καὶ ἔρχονϊαι πάλιν εἰς Ἵε- 
ξισόλυμα" κὶ ἶν τῷ ἑῷ τιριπα- 
“8:0. αὐτῶν ἔρχοδαι «ρὸς αὐτὸν 

οἱ ἀρχιερεῖς, νὐ οἱ γραμμαλεῖς, τ 
οἱ σρεσούτοροι" 

28 καὶ λέγουσιν αὐτῷ" Ἔ» τοοίᾳ 
ἰξυσίᾳ ταῦτα «ποιεῖς ; χὶἱ τίς σοι 
τὴν ἰξυσίαν ταύτην ἔδωκεν ἰγὼ ταῦ- 
τὰ «“σοιῷς 4 - 

29 0 δὲ Ἰησῶς ὠποκριϑεὶς, εἷ- 
ψιν αὐτοῖς" Ἐπιρωϊόσω ὑμᾶς κα γὼ 
ἕνα λόγον, κἡ ἀποκρίθηϊέ μοι, πὶ ἐῤῶ 
ὑμῖν ἐν “Φοία ἱξυσία ταῦτα «ποιῶ. ᾿" 

40 Τὸ βάπτισμα Ἰψνάννυ ἰξ ἐς΄ 
φανῶ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώχων; ἀποκρίς 

- θηῖέ μοι. 
31 Καὶ ἰλογίζοιϊο «τὸς ἑαυ]ὸς; 

λέγονϊες" ᾿Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ ὑραν, 
ἐρεῖ" Διαῖϊ ὃν ἀκ ἐπιρεύσαϊε αὐτῷ; 

42 ᾿Αλλ᾽ ἰὰν εἴπωμεν, Ἐξ ἄν- 
ϑρώπων, ἰφοθδϑνϊο τὸν λαὸν ἅπα»- 
τις γὰρ εἶχον τὸν ᾿ωάγγην, ὅτι 
" ΄ μ. διίως τροφήτης ἢν» 
- 33. Καὶ ἀποκριθέγες,. λέγεσι 
νὼ Ἰησῶ" Οὐκ οἴδαμεν. Καὶ ὁ 
᾿Ιησῶς ἀποκριθεὶς, λέγοι αὐτοῖς" 
Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν -ἶν Φοίᾳ ἰξυ- 

σίᾳ ταῦτα σοιῶ. 
Ι Κι. ιδ΄. 12. , 
Ιζ ὁ ἤρξαο αὐτοῖς ἵν σψαρα- 

-". 

[Ἢ -᾿ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ.- 
ἐφύτευσεν ἄνθροωυπθ’, καὶ «αἱρμέθηκε 

δολαῖς λέγοι" ᾿Αμπρλῶνα ὕὸ 

ό9 

Φραίμὸν, Ὁ ὥρυξεν ὑπολήνιον, κὦ 
εἐκοδόμησε «σύρίον, τὸ ἐξέδοϊο αὐτὸν 
γεωρ[οῖς, κὶ ἀπεδόμησει. 

2 Καὶ ἀπέςοιλε πρὸς τὸς γεωρ- 
γὰς τῷ καιρῷ δῶλον, ἴγα τσαρὰ τῶν’ 
γεωργῶν λάβη ἀπὸ τῷ καρπῶ τῶ 
ἀμπιελῶνθ.. 

4. Οἱ δὲ λαφόν]ες αὐτὸν, ἔδειφων 
κὶ ἀπέξειλαν κενόν. ᾿ 

4 Καὶ Ψάλιν ἀπέτειλε ρὸρ 
ἀὐτὸς ἄλλον δῶλον" καπεῖνον λιθο» 
Θολήσανὔες ἐκεφαλαίωσων, κὶ ἀπέ» 
φειλαν ἡτιμωμέγον. 

5 Καὶ αἰᾶλιν ἄλλον ἀπέρφειλε" 
ἐκεῦῦον ἀπέζουαν" καὶ φολλὼςφ 

ἄλλες, τὸς μὲν δίζονεςγ τὼς δὸ 
ἀποκ!είγονϊες.᾿ 

᾿6 Ἔτι ἄν ὅα ιἱὸν ἔχων ἄγα" 
φητὸν αὐτῶ, ἀπίτοιλε καὶ αὐτὸν 
φῳορὸς αὐτὸς ἴσχαῖον, λέγων" Ὅτι 
ἐραπήσονιοι τὸν ψάν μυς 
“7 ᾿᾽Εκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον 
“ρὸς ἑαυϊώφ᾽ Ὅτι ὅτός ἔφιν ὃ κλη- 
ρονόμ Θ. δεῦτε, ἀ ποιιείνωμεν οὐκ 
τὸν, κὐὸ ἡμῶν ἔραι ἢ. κληρονομία. 
᾿ 8 καὶ λαξόνϊες αὐτὸν, ἀπέκο 

φειναν, πὶ ἰξέδφαλον ἴξω τῷ ἄμπεο 
λῶν. 

9 Τί ὅν «ποιήσει ὃ κύριΘ' τῶ 
ἀμπελῶνθο; ἐλεύσεαι: καὶ ἀπολέ- 
σοι τὸς γεωργὼς) κἡ δώσει τὸν ὦμο 
«λῦνα ἄλλοιςς 

10 Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 
ἀνέγνοἶε; Αἰθον ὃν ἀπεδοκίμασαν 
οἱ οἰκοδομᾶις, ὧτΘ. ἐγενήθη εἷς 
χεφαλὴν γωνίας" 
ἿΙ “σαρὰ Κυρίω ἐγένεο αὕτη» 

»ἡ ἔγι ϑαυματὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ὅμῶνξ 
12 Καὶ ἰζήτων αὐτὸν κραϊῆσαι" 

(ἡ ἐφοθήθησα: τὸν ὄχλον) ἔγνωσαν 
γὰρ ὅτι τρὶς αὐτὸς τὸν '“ναραΐδο- 
λὴν εἶπε" καὶ ὠφέήες αὐτὸν ἀπῦῶλ- 

γο 

] 12 Καὶ 



ν- Ἃ 

λόγω. " 

8 ἘΎΑΥΓΓ 
13 Καὶ ἀποξίλλοσι. «ρὸς αὐ- 

Τόν τινας τῶν Φαρισαΐων καὶ τῶν 
“δἰρωδιατῶν, ἥα αὐτὸν ἀγφεύσωσι 

14 Οἱ δὲ ἐχθόδες λέγεσι ἀδεῶ» 
Αιϑάσκαλε; οἴδαμεν ὅτι ἀληθὸς εἶ»... 
ὅς ὃ μέλει σοι ατρὶ ὠδινός ἃ γὰς 

ἢ ὀλίπεις εἷς πρόσωπον ἀ θρώπων, 

«ἄλλ᾽ ἐπ ἀληθείας τὴν δον τῷ Θιῷ 

διδάσκεις. ἔξεζε κῆνσον Καίσαρι 
. δῦναι, ἢ ὅ ; δῶμεν, ὃ μὴ δῶμεν; 

τς Ὁ δὲ εἰδὼς ἀὐτῶγ τὴν ὑπός 
πρισιν" εἶχεν αὐτοῖς" Τί με φηοῖρά- 

ζῆι; φέρεέ μοι δηνάριον. ἴα ἴδω. 
τό οἱ ὃδὲ ἤνεϊκαν"" καἰ λέγει αὖ- 

“-ς ’“«- ᾽ν» δῆς. 90 ἃ “ψϑιο Ἔπνν ἡ ἐὐχων ἀϑτη τῷ ̓ς 41» 

φγαφήι; Οἱ δὲ εἶπυν αὐτῶ Καί- 
σαρθδ.. ΝΕ 

εἢ Καὶ ἀ τόκριθεὶ. ὃ Ἰωδῶς εἷ- 
«ἰν αὐτοῖς" ᾿Αφοϑόν τὰ Ἰςξαϊσὰρθο, 
ἙΑϊσοανι" καὶ σὰ τῷ Θιῶ, τὸν Θιώ. 
Καὶ ἰθχύμάσαν ἐπ᾿ αὐτῷ. ' 

18 Καὶ ἔρχονιαι ΦΣαδδεκδῖοι 
αὐτὸς αὐτὸν, οἴτονες λέγθσιν ἀνά: 
φασιν μὴ εἶναι" καὶ ἐξερώτησάν 

αὐτὸν, λύφονιες" | 
-ἀθ Διϑάσοκαλν, Μωσθε ἔγρα- 
Φ τ ἡαῖν, ὅτι ἐάν τιθ- ἀδελφὸς 
ἀποθάνη. κὶ κα]αλίπη γυναίκα. χὰ 

δέκνα ἀν ἀἄφη. δι λὰὴ ὁ ἀδελφὸς 
εὐδνδ γὴν ψυναῖκα αὐτῷ. κὶ ἔξανιοι- 
φύση σπέῤῥοι τῷ ἀδελφὼ ἀὐτᾶ. 

20 ᾿'Επῖὰ ἀδελφοὶ ἧσαν, κὶ “ὦ 
φρῦτο. ἔλάθι γυνάϊκα, κἢ ἄποθ- 
φήσνων ἐδ ἐφῆκε σπέρμα. - 
21 αἱ ὁ διύτερδ. ἔλαθεν ἀὐύ 

τὴν, καὶ ἀπέθανε καὶ δὲ αὐτὸς 
ἄφρα δινίδμια" "Ὁ ὃ τρίτῷ. ὡσαύ. 
Φὺν. ᾿ ΝΣ Σ 

453 πὶ ἔχαξόν αὐτὴν οἱ ἐπῆλ, 
βδὶ ἐκ ἀφίνων σπέρμα" ἰσχάτα 
τααύον ἃ οἰθανὲ κὶ ἃ γυνή. 

8. Ἐν τῇ ὃν ἀναςάσόι, ὅτὰν 
ἀναςῶσι, τίν. αὐτῶν ἔγαι γυνῆ ἢ 

Ν 

ΒΑΙΟΝ ὃ". χἱ" 
οἱ γὰῤ ᾿εϊὰ ἔσιχεν αὐτὴν γυνάϊισο 

24 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰήσδτι 
εἶχεν αὐτοῖς" Οὐ ϑιὰ τῶτο ὡλα- 
νἂϑϑε μὴ εἰδότες ξὰς γραφὰς, μηδὲ 
τὸν δύναμιν τῇ Θιϑ ς 

Ὡς Ὅταν γὰῤ ἐκ νεκρῶν ἄγα- 
ῥῦσιν, ὅτε γαμῶσιν, ὅτε γαμίδ- 
κογαι, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγ[ελοι, ὀὲ ἐν 
τοῖς ὑραινοῖς. 

26 Πρὸὶ δὲ τῶν γεκρῶν, ὅτι ἐσ 
ψείρονϊαι, ἐχ ἀφέψ᾽οε ἐν τῇ βίδλῳ 
Μωσέως, ἐπὶ τῆς θάτα ὡς εἶχεν 
αὐτῷ ὃ Θειὸς, λέγων" Ἐγὼ ὁ Θεὸς 
᾿Αδραὰμ, καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ, καὶ 
ὁ Θεὸς Ἰακώξ ; ! 

27 Οὐκ ἔξιν ὃ “Θιὸς νὐκρῶν 

ἀλλὰ Θιὸς ξώδων" ὑμεῖς ὅν ὑτολ 
ὡλανὰσλε.. : ι 

428 “καὶ ᾿ὡροδελθὼν᾽ εἷς τῶν 
γοαμμαῖέωοων. ἀκώσας ἀῤφῶν συξης- 

τὐνϊὼν, εἴϑως ὅτε καλῶς ἀὐτοῖς ἀ« 

«εκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτὸγ' ΤΙοΐδε 
ἐγὶ αρώτὴ ᾿σθσὼν ἐδολή ; 

29 Ὁ δὲ [ησῶς ἀπεκρίθη αὖοὸ 
γῷ Ὅτι πρώτῃ πασῶν τῶν ἐγοῦ 
λῶν" "ἌκεΣ Ἴδρανλ, Κύρθ. ὁ Θυὸς 
ἄρχων, Κύριθ. εἰς ἐξι" 

30 Καὶ ἀγαπήσοις Κύριον τὸῤ 
Θεόν σε ἰξ ὅλης τῆς καρδίας δ, κ᾿ 

ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σα, νὴ ἐξ ὅλης 
τὰς διάνοίὰας σὺ ν᾿ ἐξ ὅλος τῆς ἴδ « 

ἀόφ. σθ' αὔϑη τρώτῃ ἰν)ολή, 
- Βὶ Καὶ δειδέρα ὁμοία, αὕτη" 
Ἀγαπήσεις τὸν ωλησίον σύ, ὡς 
σεαυϊὸν, Ἱπείξων τώτων ἀλλῃ ἰνϊολὴ 
ἐκχ ἔξι. 

2 Καὶ εἶσιν ἀὐτῷ ὁ γραμα 
βα εἐὐς" Καλῶς, διδώσκαλε; ἰὼ» 
ἀληθνίας εἴπας, ὅτι εἴς ἐγι Θεὸς 
Ἀ ἐκ ἕξιν ἀλλῷ. λὴν αὐτὸς 

21 καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν 
ὅλης τῆς καῤδίας, χὉ ἐξ ὅλης τῆς 
δυνίοεως, "Ὁ ἐξ ὅχῃης τῆς Ψυχῆς, ᾧ 

ἐξ ὕλης τῆς ἰσιχύ', κὶ τὸ ἄγαπαν 
Το» 

Ὁ’ ν᾽ 



(Ρ. χίΐ, χιϊ 

τὸν σλησίον ὡς ἑαυτὸν, αλεῖον ἔρι 

αάδων τῶν ̓ ὁλάκαυϊωμώτῶν ΟΝ τῶν. 
ϑυσιῶν. ᾿ 

34. Καὶ ὁ. Ἰησῶς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι 
νενεχῶς ἀπεκρίθη, ! εἶχεν αὐτῷ οὐ 
μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τῷ 
Θιῶ. Καὶ ἀδεὶς ἀκίτι ἰτόλμα αὖ- 
πὸν ἱπκερυῖϊησαι. 

33 Καὶ ἀποκριθεὴς ὃ ὃ Ἰησᾶς 
, διϑασκὼν ἔν τῷ ἱερῷ“ Ἰῶς. 

λέγωσιν οἱ γεαβαμαῖεῖ, ὅτι ὃ ὃ Χρί- 
φὸς ψός ἐςι Δαβὶδ; 

- 36 Αὐτὸς γὰρ Δα δ ὦ εἰφῖν ἦν 
τῷ Τινεύμαῖ! τῷ ἁγίῳ" Εἶπεν ὃ 
Κύριθ., τῷ Κυρίῳ 8" Κάθεὶ ἐὰ 

διξιῶν μῦυ, ἕως ἰᾷν ϑὼ τὼς ἰχθρώς .λ ᾿ 
990 ὑποκχόδιον. τῶν “οδῶν συ.΄ 

37 Αὐτὸς ὧν Δαρὶ δ᾽ λέγει αὐὖ- 
τὖν Κυύς "ον" κα “πόθεν ψὸς αὐτῷ ἕξι; : 
Καὶ ὃ «ολὺς ὄχλθ: ἤκϑε» αὐτῷ 
ἀϑέως. 

“8 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἦν τῇ 
δαχὴ αὐτῶ" Βλέσε! ἀπὸ τῶν 

γραμμαῖίων, τῶν ϑελόηϊων ἰν το: 
λαὲῖς πατριπ᾿ αἰεῖν, Ὁ ἀσπασμὸς ἐν 
«αἷς ἀγοῤαῖς- ᾿ 

20 καὶ πρι]οκαθεδρίας ἔν ταῖς 

“ συνα[ὠγαῖς, ν τριδοκλισίας ἐ ἐν τοῖς 
δείστνδις" 

.40 οἱ: καεδδίονες τὰφ οἰκίας 
τὧν χηρῖ ΓΝ 

προσευχόμενοι" ΘᾺ λήψοϊαι σε- 
ρισσότερον κρίμα. 
4 Καὶ καθίσας ὃ Ἰηοσῦς κα-. 

γέναι, τῷ γαζιφυλακίω, ἐθεώρει 
᾿ «σῶς ὁ ὄχλθ. βάλλει χαλκὸν εἰς 
τὸ γαζοφυλάκιον" Ὁ ἡσολλοὶ σσλό- 

σιοι ἔδαλλον πολλά. ᾿ 
42 Καὶ ἐλθθόα 

αωχὺὴ ἔδαλε λεπῖὰ 
κοϑρα νης. 

43 Καὶ τροσκαλισάμειν. τὼς 
μαθηϊὰς αὑτῷ, λέγει αὐτοῖς" ᾿Α- 

μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτε ἡ χήρα ἀὗὕτη 

ϑύο, ὅ - ἔγι 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 

κὶ προφάσει μακρὰ ᾿ 

μία χήρα 

ἡ: 

ἣ τωχὺ αλιδῶν «νων βκζλιέ 
τῶν βαλόδν]ὼν ἑἶς τὸ γαζοφυλάκιον, 
44. ΥἹάδες "γὰρ ἐκ τῇ περισο 

σεύδϊθ. αὐτοῖς ἔδαλον" αὕτη 8ὲ 
ἰκ τῆς ὑςερήσεὼς αὑτῆς “«ἀδα ὅσα 
εἶχεν ἴσωλιν, ὅλοὐ τὸν βίον αὐτῆξς 

᾿ Κιφ.. "γ΄. ἔγχι" δ. «' 

Κ 1 ἐκπορευομένα αὐτῷ ἶχ τῷ 
ἑερῶ, λέγον ᾽ αὐτῷ εἷς ἡ τῶν 

μαθηϊῶν αὐτῷ" " Διδάσκαλξ, ἴδ 
τϑδϊαποὶ λίθοί, ἡ - ταϑϊά πὰ ὁ ὀΐκοδον 
μαί. «-' 

2 Καὶ ὁ Ἰνυσῶς ἀποκριθεὴρ, εἷς 
ἅτὲν αὐτῷ" Βλέχοις ταύτας. τὰς 
μεγάλας οἰκοδομάς ; ; ὃ μὴ ̓ἀφιθῃ 
λίθ9. ἐπὶ λίθῳ, ὃ ὃς ὁ μὴ καϊαλυϑῆς 

3 Καὶ καθημένη αὐτῷ εἷς τῷ 
ὕρῷ," τῶν ἐλαιῶν κἀδίναν, τῷ ζηρῦ, 
ἐπηρώτων αὐτὸν καὶ᾽ ἰδίαν Τ]έτ 
ἢ ̓ Ιάκωδθ᾽, Ὁ Ἰωάννης, Ὁ ̓ Ἂν- 
δρία:" “' 

4 εἰπὶ ἡμῖν τότε ταῦτα ἴγαι, 
»κὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ τανϊῳ 
ταῦτα συνϊελεϊ ναι 5 

Ε Ὃ δὲ Ἰησῶς ἀποχριθεὴς αὖος 
τοῖς, ὕρξαῖο λέγειν" Βλέπῆε μῆ τις 
ὑμᾶς λωνήσην ἡ 
6 ὙΤολλοὶ γὰρ ἔλεύσονϊαιν ἐπὶ 

τῷ ὀνῤριοῖί μα, λέγονῖες" “Ὅτι ἐγώ 
εἶμι" "Ὁ «τολλὸς σλανήσεσιν. 
7 Ὅταν δὲ ἀκθσῖε “πολέμες 

ἀκαὼς «“ολίμων, μὴ ϑεοεῖὸ ε" ἷ: 
γὰς γινίογαι" ἀλλ᾽ ὕτω τὸ τίλθ. 

. 8 ᾿Εγερθήσεϊαι γὰρ ἔθγΘ. ἐπὶ 
ἔθνῷ., να βασιλεία ἰ ἐπὶ βασιλείαν" 
“ᾧ ἔσονἾαι σεισμοὶ καὰ τόχες, »ᾧ 

ἔσονϊαι λιμοὶ κὶ ταρα χαΐ, 
9 ᾿Αρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Βλίς 

πῆ! δὲ ὑ ὑμεῖς ἑαυ]δς" σ-αραδώσασε 
γὰρ ὑμᾶς εἷς συνίδρνα, κὶ εἰς σον- 
αἰωγὰς δαρήσιδνε; κ ἐπὶ ἡ ἡγεμό- 
γῶν ὁ βασιλέων γαθήσεϑε ἕγεκεν 
ἐμῶν "εἰς μαρϊύριον αὐτοῖς. 

10 Καὶ ὶ ἧς «ἄῆα τὰ ἴϑνη διῖ 
πορῶτοῦ 



γε 
«ὐρῦτον κηρσχβϑῆναι τὸ εὐα[γέλιονο 

1: Ὅταν. δὲ 

«τ“αραδιδόνϊες, μὰ “ρομεριμνᾶτε τί 
λαλήσεϊ:, μηδὲ μελέϊατε' ἀλλ᾽ ὃ 
οδὰν δοθὴ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρω, 
τῦτο λαλεῖτε" ἃ γάρ ἔτι ὑμεῖς οἷ᾽ 
᾿λαλῦδες, ἀλλὰ τὸ νεῦμα τὸ ἅ“ 
ψθν. ν τ- 

.. 33 δύσοι. δὲ ἀδιλφὸς ἀ- 
διλφὸν εἰς θάναῖον, καὶ σεϊὲς τέκ- 
νον" κὶ ἐπαναγήσονϊαι τέκνα ἐπὶ 
φονεῖς, τῪὺὸ ϑαναϊώσυσιν αὐτός. 

11 Καὶ ἔσεδδε μισώμενοι ὑπὸ 
«ἀἤων. δὰ τὸ ὄνομά με" ὃ δὲ 

“ὑπομείνας εἰς τέλθ’, ᾿ὅτθ' σωθή- 
ψἕαι. 

«ἢς ἐρεμώσιως, τὸ ῥ δὲν ὑπὸ Δα- 

νιὴλ τῷ προφήτα, ἑγὸς ὅπου ὦ ϑεῖ; 
ἴδ ἀνα[ινώσχων νοείτῳ,) τότε οἱ ἐν 
“ἢ ̓Ιυδαίᾳ Φενγέτωσαν εἷς φὰ ὅρη" 

1ς ὁ δὶ ἐπὶ τῷ δώμοῖθ., μὴ 
κοῖαξ εν εἰς τὸν οἰκίανμῃ δὲ εἰσ- 
ελθίτω ἄραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὖ- 
οὗ, 
Πὐχ6 Καὶ ὃ εἷς τὸν ἀγρὸν ὧν, μὴ 
ἐπιγγεγάτω εἷς τὰ ὀπίσω, οραι τὸ 
ὁμάτίον αὐτῶ. 

χ7 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαγρὶ ἰχέ- 
σαις, καὶ ταῖς ϑηλαζώσαις ἐν ἰχεί- 
νος ταῖς ἡμέραις. 

18 Τιροσεύξεϑε δὲ ἕνα μὴ γίνη" 
φαἱ ὃ Φυγὴ ὑμῶν χειμῶνθ." 

1:0 “Ἐσονῖσι γᾷ αἱ ἡμέρα: ἰκεῖ- 
ναι ϑλίψις, οἵα ἃ γέγονε τοιαύτη 
ἀπ᾿ ἀρχῆς κἸίσιως ἃς ἔκΊισιεν ὁ Θε- 
ὃς, ἕως τῷ εἴὔε» κι καὶ μὴ γένηϊαι. 

20 Καὶ εἰ μὴ Κύρϑ' ἐκολό- 
ωσε τὰς ἡμέρας, ἐκ ἃν ἰσώθη 
αᾶσα σάςξ' ἀλλὰ διὰ τὸς ἰκλεκ- - 
τὸς ὃς ἰξιλέξαῖο, ἐκολόθωσε τὰς 
μέρας. 

21 Καὶ τότε ἰάν τις ὑμῖν εἴπη" 
Ἰδὲ, ὧϑιε ὃ Χριγός" ἢ ἰδὼ ἐκεῖ" μὴ 
φοιγιύσεϊε. . 

4 

ἀγάγωσιν ὑμᾶς͵ 

14. Ὅταν δὲ ἴδει τὸ βδιλυίμω, 

οι β 

ΒΥ ΑΓΓΕ ΛΝ ρ. κι 
22 ᾿ἸἘγιρθήσονα, γὰρ ψευδό- 

χριται κὶ Ψισδοπροφῆται" κὶ δώ- 
συσι σημεῖα κὶ τίραϊα, «Ὡρὸς τὸ 
ἀποπλανῷν, εἰ δυναϊὸν, «ἡ τὸς ἰκο 
λιεκίώς. , Ν ᾿ 

41 Ὑμεῖς δὶ βλέπε" ἰδὸ, Ὡρο- 
εἰρηκαι ὑμῖν τυάνϊο. 

24. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἐχείναϊς ταῖς ἢμέ- 
, μὰ τὴν ϑλίψιν ἐκείνην, ὅ 

5λιΘ. σκόδ σθήσεϊαι, π᾿ ἢ σελήγη ὦ 
δύσει τὸ Φίϊγθ. αὖτ ἧς 4. . 

ἃς “καὶ οἱ ἀτέρες 8 ἀρανᾶ 
ἔσοναι ἐκαίπΊοῦϊες,, κὶ αἱ δυνάμεις 
αἱ ἐν τοῖς ὁρανοῖς σαλευθάσον)αιο 

26 καὶ τότε ὄψοῆαι τὸν ψὸν᾿ 
τὸ ἀνθρώπου ἱρχόμενον ἂν νιφίλαις 
μέὰ δυνάμεως «πολλῆς, »ἡ δόξης. 

27 καὶ τότε ἀποτζελεῖ τὼς ἀγεο͵ 
γέλως αὑτῷ, κὶ ἱπισυνάξοι τὸς ἐκο 
λικϊὸς αὐτῷ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέο 
μον, ἀπ’ ἄκρα γῆς ἕως ἄκρω ἐρανξο ν 

28 Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθεϊε 
τὴν σαραδολήν᾽ ὅταν αὐτῆς ἤδη ἃ. 
κλάδϑ' ἁπαλὸς γένηϊαι, κὶ ἐκφυῇ 
«τὰ φύλλα, υνώσκῆι ὅτι ἐϊγὺς τὸ 

ϑέρθ. ἰςΐίν- 

20 ὅτω κὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα 
ἴδηῖε γινόμενα, ψινώσκῆε ὅτι ἐ[γύς 
ἔγν ἐπὶ ϑύραιφε ᾿ ᾿ 

40 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὦ μὴ 
“αρίλθῃ ἡ γενιὰ αὕτη, μέχρις ἦ 
“σάλα ταῦτα, γένηϊαι. 

1 Ὁ ἑρανὸς κὶ ἢ γῆ, ψαρελεύ- 
σούϊαι" οἱ δὲ λόγοι μῷ ἃ μὴ σὰ" 
ρίλθωσι, ᾿ 

22 πρὶ ἃ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
κὶ τῆς ὥρας ἀϑιὶὴὰς οἶδεν [δὲ οὗ 

ἄΐγελοι οἱ ἐν ἐρανῶ, ἀδὲ ὃ ἰὸρ) εἴ. 
μὺ ὃ τα]ηρ. 

41. Βλέκτῆι,) ἀγρυπνεῖτε καὶ 
τρισιύχεσθε" ἐκ οἴδα!ε γὰρ ότε 
ὃ καιρός ἐξιν. ᾿ 

34 Ὥς ἄνθρωπθ' ἀπόδημθ. 
ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτῷ, κἡ δὸς τοῖς 

δώλοις 



ὧρ. χίγ- 

δίλοις αὑτῷ τὴν ἐξυσίαν, κὶ ἑκάςσῳ' 

[ ἔρίον αὑτῷ, "Ὁ τω " ϑυρωρῶ ἐνδες᾽ 

λκῖο ἵνα γρη[ορῆ" 

,35 Τροϊορεῖτε ὃ ὃν (κα οἴδαϊε. γὰρ 
μότε ὃ κύριΘ. τῆς οἰκίας ἔρχεαι, 
ψψὶ, ἢ ἢ μεσονυχῆίο, ἢ ὃ ἀλεκίοροφω- 
ας, ἢ πρωΐ! 

36 μη ἤλθὼν ἐξαίφνης, - εὕρῃ 
ὑκᾶς καθεύδοας. 

47 Ἃ δὲ ὑμῖν -λέίγω, «ᾶσι 
λέγν, Τρηϊορεῖτε. 

Κιφ.. ιδ΄. 14- .- 

Η͂Σ δὲ τὸ «ἄσχα; καὶ τὰ 
ἄζυμα μὰ δύο ἡ ἡμέρας" κὶ 

ζητῶν οἱ ἀρχμερεῖς κὶ οἱ γραμμα- 
τῷ, σῶς αὐτὸν ἦν δόλῳ κραϊησαν- 

τὰς ἀποκλεί γῶν" 

2 ἔλεγον δὲ" Μὴ ἐν τῇ ἑορῖη, 
μήπεϊε ϑόφυρ. ἢ ἐσαι 8 λαῶ." 

“3 (Καὶ ὄγῖθ. αὐτῷ ἐν Βηθανίᾳ; 
ἰν τῷ οἰκίᾳ Σίμωνθ. τῷ λεπροῦ, 

καϊακειμένε! οὐτῶ, ἤλθε γυνὴ ἔχϑ- 

σα ἀλαδαςρον μύρα γάρδϑ σιγιν 

κῆς σσολυϊελξξτ᾽ καὶ συήείψασα τὸ 
ἀλάϑαςρον, καϊέχεεν αὐτῷ καὶκχ 
τῆς κιφαλῆς. 

4 Ἦσαν δὲ τινες ἀγανακβηες 
τρὸς ἑαυδὰς, κὶ λέγοες" Εἰς τί ἢ 
ἄπωλεια αὕτη τᾶ μυρᾶ γέγονεν ; 

᾿Ηδύναϊο γὰρ τῶτο πραθῆναι 
ἱτάνω τριακοσίων δηναρίων ") δοθῆ» 
να! τοῖς τωχοῖς" καὶ ἐνεδριμῶν]ο 
αὖτ ἢ. 

6 Ὁ δὲ ἸἸησῶς εἶπεν" ΑφΦῆε 
αὐτήν" τί αὐτῇ κόπος "πορέχιε; 
καλὸν ἔργον ἐἰργάσαϊο εἰς ἐμέ. 

ἢ Πάν]οῖε γὰ γὰρ τὸς ̓αἸωχὺς ἢ ἕ- 
χε μεθ᾽ ἑκαυϊῶν, καὶ ὅταν θέλη; 
δύνχαθε αὐτὼς εὖ ποιῆσαι" ἐμὲ δὲ 
ὁ πάδώϊιε ἴχέϊε. 

8 ὃ Ο ἐἶχιν «ὕτη, ἱποίησε" ἄρον 
ἔλαδε μυρίσαϊ μ8 τὸ σώμα εἰς τὸν 

ἰδαφμασμόν. 

9 ᾿Αμὴν λέγη ὑμῖν, ὅπ ἂν κη- 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡ Κ. 

᾿, θηϊῶν αὐτῷ, ὁ λέγοι αὐτοῖς" 
καὶ ἀπαῆνσοι 

ν . 

73 
ἔυχθη τὸ εὐα[γέλιον τὔὗτο εἰς ὅλον 
τὸν κόσμον, ΟΣ ὃ ἐποίησεν αὕτη, 
λαληθήσειαι εἷς μνημόσυνον αὖ" 

τῆς.) 
10 Καὶ ὁ όδας ὁ Ἰσκαριώτης, 

εἷς τῶν δώδικα, ἀπῆλθε πὶ ὃς τὲς 

ἀρχιερεῖς», ἵνα αεξαδὼ αὐτὸν οὐ 
τοῖς. 
ΠΤ οἱ δὲ ἀκϑσαν: ἰχάρξηταν» 

δὰ ἐπηγ[είλαῆο αὐτὰ ἀ γύριυν ὁῷ- 
γ8ε4" "ἢ ἐζήτει “σῶς εὐκαίρως αὐτὸν 

“παραδῳ, 
12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν 

ἀζύμων ὅ οτε «τὺ πᾷσχο ἔ3υον, λέ- 

γϑσιν αὐτῶ οἱ μαθηϊαὶ αὐτϑ' Πῶ 
ϑέλεις ἀπιελθόηες ἑτοιμάσωμεν ἵγα 

φάγη: τὸ «ἄσχι; Η 

18 Καὶ ἀποςέλλοι δέον τῶν μῶς- 

πα 
γε εἰς τὴν “ὀλιν" 

ὑμῖν ἀνθρωθ: κιράμιον ὑϑαῖθ- 
βατάξων' ἀκολεθήσαϊε αὐτῶ. 

[4 Καὶ ὅπ ἐὰν εἰσέλθη͵ εἴπαῖϊε 
τῶ "οἰκοδεσπότῃ, ὅτι ὁ διδάσκαλϑ» 
λέγοι" Π5 ἐξὶ τὸ καϊάλυμα ὕπϑ. 
τὸ πάσχα μέ τῶν μαθηϊῶν μὲ 

φάγω; 
ἘΦ Κῶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώ- 

γεον μέγα ἐπρωμένον, ἕτοιμον" ἐκεῖ 
ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 

τό Καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθη]αὶ αὖ- ᾿ 

«, Ὁ ἦλθον εἷς τὴν πόλιν, Ὁ εὗρον 
καθὼς εἰ εἶπεν αὐτοῖς" κ» ἡτοίμασαν 
τὸ Ὁάσχα. 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεν 

ται μεὰ τῶν δώδεκα. 
18 Καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν, Ὁ 

ἰσθιόνων, εἶπεν ὃ ἸἸησῶς" ᾿Αμὴν 
λέγω ὑμῖν» ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν σαρὰν» 

δῶσοι με, ὃ ἰσθίων με ἐμ. 
19 Οἱ δὶ ἤρξαγ)ο λυπεῖσθαι, ἡ 

λέγειν αὐτῷ εἷς καθ᾽ εἴς" Μή τι 
ἐγώ; Καὶ ἄλλθ'" Μή τε ἰγώ; 

20 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς) εἶπεν αὖ- 
Τοῖς" 

αν 

- 



74. 
“οἵς" Ἑΐς ἐκ τῶν ϑώδεκα ὁ ἐμξαπο. 

τόμεν: μεῖ᾿ ἐμῷ εἷς τὸ τρυξλίον. 
21 Ὁ μὲν ψὸς τῷ ἀνθρώπι 

ὑπαγεῖ, καθὼς γέγραπῖαι πορὶ 
αὐτῷ" ὠαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δι᾽ ὃ ὃ {ὸς τῷ ἀνθρώπα «ἀραδίδο- 
ται" καλὸν ἣν αὐτῷ, εἰ ἐκ ἐγεννήθη 
ὃ ἄνθρωπθ. ἐκεῖθ. 

.22 Καὶ ἰσθιόνϊων αὐτῶν, λαθὼν 
ὁ. Ἰησᾶς ἀρῖον, εὐλογήσας ἴκλασες͵ 
»ὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, κὶ εἶπε' Λάδῆι, 
φάγει" τῶτο ἰξι τὸ σῶμά μϑ. 

23 Καὶ λαθὼν τὸ πυδϊήριον, εὖ- 
χαριτῆσας ἔδωκεν αὐτοῖς, κἡ ἔπιον 
ἐξ αὐτῷ σα ες" 

24 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τῶτό ἔξι 
. φὸ αἷμά μϑ, τὸ τὴς καινῆς διαθής 

κης, τὸ τυερὶ σοολλῶὼν ἐκ χυνόμενον. 
2: ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὀχέτι 

ὦ μὴ πίω ἐκ τῷ γεννήμα. τῆς 
ἀμπέλι, ἕως τῆς ἡμέρας ἱκείνης, 
ὅταν ἀὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τὴ βασι- 
λείᾳ τῷ Θιεῶ. 

26 Καὶ ὑμνήσανες ἐξῆλθον εἰς 
τὸ ὄρ. τῶν ἰλαιῶν. 

27 Καὶ λίγοι αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" 
“Ὅτι σάνϊες σκανδαλισθήσεσθε ἦν 
ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη" ὅζι γέ- 
γραπίαν Πα]άξω τὸν ποιμένα, κὶ 
διασκορτισθήσῆαι τὰ «σρόξαϊα. ] 

. 28 Αλλὰ μᾶὰ τὸ ἔγιρθηναί με, 
«ροάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλίλαια». 

29 Ὃ δὲ ΠέτγθΘ' ἔρνη αὐτῷ" 
Καὶ εἶ αἀνϊες σκανδαλισθήσῳωδα!;, 

ἀλλ᾽ ὧκ ἰγώ- «. 

Δ40 Καὶ λέγοι αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" 
᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι σήμερον ἐν τῇ 
νυκτὶ ταΐτῃ, σρὶν ἢ δὶς ἀλέκ]οροι 
Φωιῆσαι, τρὶς ἀπαρνήση μι. 

“" 41. Ὁ δὲ ἐκ σερισσῷ ἔλεε μᾶλ- 
λον Ἐδν με δίῃ συναποθανεῖν σοι, ᾿ 
ὕ μή σε ἀπαρνήσομοαιϊς ᾿Ωσαύτως 

δὲ καὶ τάδε. ἔλεῇιν. 
.42 Καὶ ἴρχοδαι εἰς χωρίον ὃ 

4 . 

τῷ ἀδημονεῖν. 

᾿ 

ΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ δ᾽. χῖν.. 
τὸ ὄνομα Γεθσημανῇ κὶ λέγοι τοῖς 
μαθηϊαῖς αὐτῶ" Καθίσαϊε ὧδε ἕως 
«“ςοσεύξωμαι.- 

32 Καὶ σαραλαμβάνοει τὸν ἸΤέ- 
τρον, "ἢ τὸν ᾿Ιάκωθον, κὶ Ἰωάννην 
μιθ᾽ ἑαυ]ῶ" καὶ ἤρξαῖο ἐκθαμξεῖσθαε 

14 Καὶ λέγει αὐτοῖς" ΤΗριλυ- 
“ὅς ἰγιν ἡ Ψυχή μὲ ἕως ϑανάτω 
μείνα]ε ὦε, κὶ γρηϊορεῖτε. 

Ἂς Καὶ τροιλθὼν μικρὸν ἔπεσιν" 
ἐπὶ τῆς γῆς" »κὶ Ὡροσηόχῆο ἵνα εἰ 
δυναῖόν ἐσι, σαρέλθη ἀπ᾽ αὐτῶ ἧ 
ὥρα. . 
"46 Καὶ ἔλιζεν" ᾿ΑΟδῷ ὁ ταῖδρ, 
«ὑάνϊα ϑυναϊά σοι) «αρίνείκε τὸ 
«υοἴήριον ἀπ᾽ ἐμῷ τῶτο" ἀλλ᾽ ἃ εἴ 

347 Καὶ ἔρχεαι, καὶ εὑρίσκοι 
᾿αὐτὼς καθεύϑονϊας" καὶ λέγει Ψ 
Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις ; ἐκ ἴσο 
χυσας μίαν ὥρον γρηϊορῆσαι:, 

48 Γεηϊορεῖτε, δ «ροσεύχεσθε 

ἵνα μὴ εἰσέλθηϊ εἰς “σειρασμόν" τὸ 
μὲν πνεῦμα τυρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ 
ἀσθενῆς" ᾿ 

10 Καὶ ψάλιν ἀπιλθὼν ΄ 
οὐξεῆς, τὸν αὐτὸν λόγον ἐπόνουν 

40 Καὶ ὑποςρέψας εὗρεν αὐτὸς 
τοάλιν καθεύδονϊας" (ἦσαν γὰρ οἱ 
δῳθαλμοὶ αὐτῶν βιξαρημένοι") "αὶ 
ὑκ ἤδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριθῶσε. 

41 Καὶ ἔρχεϊαι" τὸ τρίτον, νἡὦ 
λέγει οιὐτοῖς Καθιεύδῆηι τὸ λοιπὸν 

5 ἀναπκύεσθε' ἀπέχρι" ἦλθεν ἢ 
ὥρα" ἰδὼ, παραδίδοϊα, ὃ ψὸς τῷ 
ἀνθρώπω εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἅμαρ- 
τωλῶν. 

42 Ἔγιηρεσθες ἄγωμεν" ἰδὼ, ὃ 

«αραδιδός με ἤγ[ικε. 
43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτῷ λας 

λῶν]|Θ-. πυαραγίνιαι ᾿Ιόάδας, εἷς ὧν 
τῶν δώδικα, καὶ μᾶ᾽ αὐτῷ ὄχλφ: 
αολὺς μέὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, 

- ψορα 



ε 
΄ 

(8. χὶν. 

μαϊέων, κἡ τῶν τπορεισθυἸέρων. 
44 Δεϑώκοι δὲ ὁ “᾿«αραϑιδὸς αὖ- 

τὸν, σύσσημον αὐτοῖς, λέγων" Ὃν 
ἂν φιλήσν, αὐτός ἰγι" κραϊήσαῖε 

᾿ αὐτὸν, κὶ ἀταγάγῆι ἀσφαλῶς. 
᾿ς ὅς, Καὶ ἐλθὼν, εὐθέως σροσηλ- 

᾿ βὼν αὐτῷ, λέγει" 'Ραδοὶ, ῥαξοί" 
κὶ καϊεφίλησεν αὐτόν. 

46 Οἱ δὲ ἐπίδϑαλον ἐπ᾿ αὐτὸν" 
τὰς χεῖρας αὑτῶν, καὶ ἐκράτησαν 
αὐτόν. . " 

" 47 Εἷς δέ τις τῶν Φαρεςηχό- 
των σκασάμενθ. τὴν μάχαιραν, 
ἔπαισε τὸν δᾶλον τῷ ἀρχιερέως, »ἡ 
ἀφεῖλεν αὐτῶ τὸ ὠτίον. 

48 Καὶ ἀποκριθεὶς ΠῚ Ἰυσᾶς, 

εἶπε» αὐτοῖς" Ὡς ἐπὶ ληγὴν ἐξήλ- 

θῆι μήὰ μαχαιρῶν κὶ ξύλων συλ- 
λαδεῖν με; . 

49 Καθ᾿ ἡμέραν ἤμην «υρὸς 
ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διϑάσκων, καὶ ἐκ 
ἰχρα)ησαῆί μ8 ἀλλ᾽ ἵγα σληρωθῶ- 
σιν αἱ γραφαί. 

ζο Καὶ ἀφίνϊες αὐτὸν «σάϊιες 

ἐφυΐον. ᾿ 

κι Καὶ εἷς τις νεαγίσκθΘ. ἧκο- 
λέθει αὐτῷ, «ιριδεδλημένθΘ. σιν- 
δίνα ἰαὶ γυμνδ" »ὶ πραϊῶσιν αὐτὸν 
οἱ νεανίσκοϊ. - 

ζᾶ -Ὃ δὲ καϊαλιπὼν τὸν σιν» 

δόνα, γυμνὸς ἔφυζιν ἀπ᾽ αὐτῶν. 
ξ3 Καὶ ἀπήγαίον τὸν Ἰησᾶν 

Φρὸς τὲν ἀρχιερέω" κὶ συνέρχοιαι 

αὐτῷ ἀάῆιες οἱ ἀρχμρεῖς, καὶ οἱ 
φρισρύτεροι, κὶ οἱ γραμμαϊεϊς. 

ς4 Καὶ ὁ Πέτρῶ: ἀπὸ μακρό- 
θεν ἠκολώθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς 
τὴν αὐλὴν τῷ ἀρχιερέως" καὶ ἦν 
συϊκαθήμινῷ. μέῖα τῶν ὑπηρεϊῶν, 
ᾧ ϑερμαινόμενθΘ. πρὸς τὸ φὺς.- 

ξξς Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ 
συνέϑριον, ἰζήτων κοῆὰ τῷ Ἰνσῶ 
μοξνρίαν, εἰς τὸ ϑαιαϊῶσωι οἷν» 

ΚΑΤΑ ΜΑΡ Κ. 
φαρὰ τῶν ἀρχιερέων; »ἃ τῶν γραμι-" 

᾿δαλλου 

ως 75. 
τόν" κὶ ἀχ εὕρισκον. ᾿ 

κ6 Πολλοὶ γὰρ ἐψευδομα ἐξ ύρον 
καὶ αὐτῶ, κὶ ἴσαι αἱ μαῤ)υρίαν ἐκ 
ἤσαν. 
ς Καί τινες ἀναςάνἶες,) ἔψευ» 

δομαξὶύρεν καὶ αὐτῷ λέγονϊες" 
ὃ Ὅτι ἡμεῖς ἠκόσαμεν αὐτῷ 

λέγον!" Ὅτι ἐγὼ κοϊαλύσω τὸν 
γυὸν τῶτον τὸν χϑιροποίηϊον, »ἢ διὰ 
τριῶν. ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίηϊον 
οἰκοδομήσω. 

ς9 Καὶ ὠδὲ ὅτως ἴση ἦν ἢ μαρ- 
τυρίωα αὐτῶν. 

6ο Καὶ ἀναςὰς ὃ ἀρχιερεὺς εἷς 
τὸ μέσον, ἰπηρώτησε τὸν Ἰησῶν, 

λέγων" Οὐκ ἀποκρίνη ἀδὶν; τί ὅτοί 
συ καϊαμαβιυρᾶσιν : 

δι Ὁ δὲ ἐσιώπα, κὶ υϑὲν ἀπες 
κοίναῖο., ΤΙΖλιν ὃ ἀρχιερεὺς ἐπν- 
ρώτα αὐτὸν, κὶ λέγοι αὐτῷ" Σὺ κεἰ 
ὁ Χριγὸ; ὁ ὸς τῷ εὐλογηϊδ ; 

62. Ὁ δὲ Ἰησῶς εἶπεν" ᾿Εγώ 
εἶμι" κὶ ὄψεσθε τὸν μὸν τῷ ἀνθρὼ- 
αὸ καθήμενον ἐκ διξιῶν τῆς δυνά“ 
μέως, κὶ ἐρχόμενον μεϊὰ τῶν νεφε" 
λὼν τῷ ὃ ανᾶς . 

63 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥηξας 
πὼς χιῶνας αὑτῶ, λόγοι Τί ἔτι 
χριίαν ἔχομεν μωῤβῥύρων ; 

64 ᾿Ηκόσαϊε τῆς βλασφημίακ" 
τί ὑμῖν φαίνῆαι; οἱ δὲ «αλῖες 
καἸέκριναν αὐτὸν νἷναι ἔγοχογ 9α- 
γάώτϑο ᾿ 

ὅς Καὶ ἤρξανῖό τινες ἐμπΊόειν 
αὐτῷ, κ σεριχαλύπΊιν τὸ «σρόσο 
ὡπὸν αὐτί. καὶ κολαφίξζοιν αὐτὸν» 
κὶ λέγον αὑτῷ προφήτευσον" "ἡ 
οἱ ὑπηρέχαι ῥχαίσμασιν αὐτὸν ἴ- 

66 Καὶ ζῆ. τὸ ἸΙέτρυ ἷν τῇ 
αὐλὴ κάτω, ἔρχῆαι μία τῶν σαι“ 
διγκῶν τῷ ἀρχιερέως" 
. 67 καὶ ἰϑῦσα τὸν ΤΙέτρον ϑερ- 
μαρόμιον, ἰμδλέγασα αὐτῷ, λέ- 

2 ᾿ ΐ 
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γε Καὶ σὺ μῆὰ τῷ Ναζαρηνῖ 
Ἰνσῶ ἦσθα. 

68 Ὁ δὲ Ἀρνῆσαῖο, λέγων' Οὐκ 
οἶδα, ἀδὲ ἐπίγαμαι τί σὺ λέγεις. 
Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ τοροούλιογ" 
Ο ἀλένωρ! ἰφῴνησε. 

(ὅ9 Καὶ ἡ τγαιδίσκη ἰδῦσα αὐτ-΄ 
τὸν σάλιν, Ἰφξοῖο λέγειν τοῖς σα- 
ξεςηχόσμη. Ὅτι ὅτΘ' ἐξ αὐτῶν 
ἐγὶνο 

70 Ὁ δὲ π“ἅλιν Ἠρνεῖτο. Καὶ 
μὰ μικρὸν σάλιν οἱ, σαρισῶτες 
ἴλεον τῷ. Πέτγω" ᾿Αλυθῶς ἐξ αἱι- 

φὼν εὖ » γὰρ Γαλιλαῖθδ- εἷς, 'κ, Γ 
λαλιά σΒ ὁμιοια ζει. 

71 Ὁ δὲ ἤρξαῖο ἀναθεμαϊίζειν 
ΚΣ ὀμνύειν" Ὅτι ἀκ οἶδα τὸν ἀχ- 
θρωτον χῶτου ὃ) λέγέξε. 

7 2 Καὶ ἐ ἐκ δευϊέρϑ ἀλέκϊωρ ἰφώ- 

γησε" καὶ ἀνεμνήσθη ὁ ὁ Πέσεφ. «8 
ῥϑμαῖφ. ἃ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἸΙησῶς" 
Ὅτι «εἰν ἀλίέκϊορα φονῆσαι δὶς, 
ἀπαρνήσῃ με τρίς». Καὶ ἰσιξα- 
λὼχ, ἔκλαιε. 

ἹζιΦ. "(. 1ζ- 

Κ᾽ εὐθέως [πὶ τῷ τὸ πρωὶ 

συμθύλιον σοιήσαῆις οὗ ἀρ- 

χμρεῖς μήὰ τῶν πεισθυϊέρων καὶ 
γραμμαἸέων, Ὁ ὅλον τὸ συνέδειον, 
ὑσαλῆες τὸν Ἰησῶν ἀπήνεϊκαν, 

«“αρέδωκαν. τῷ Πιλάτῳ. 

1 Καὶ ἱπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ΤΙι- 
λάτθϑ." Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἴ8- 

δαίων: ; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὖ-, 
τῷ" Σὺ λέγεις. 

4 Καὶ καϊηγάρεν αὐτῷ οἱ ἀρ- 

χεριῖς -τολλάς 

,.4 Ὁ δὲ Πιλάτϑ' “ἄλιν ἰπη- 
εύτησεν αὐτὸν, λέγων" Οὐκ ἀπο- 

κείνῃ δὲν; ἴδε πόσα σᾷ καϊαμαρ- 
Ῥυρᾶσιν, . 

ς Ὁ δὲ Ἰησῶς ἀκέτι ὀδὲγ ἃ ἄπεχε, 
βίθη, ὦ ΟΥΑΙ, ϑαυμάζοιν τὸν Τπιλώτονον 

6 Καϊὰ δὲ ἑορὴν ἀπέλνεν «αὐο 

4«αάλιν͵ ἐἶπο αὐτοῖς" 

 ἙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟδρΡ. ΧΙν. ΧΥ. 

τοῖς ἕνα δίσμιον, ὃ ὥπερ: ἐτϑῦο. 

) Ἦν δὲ ὁ λεγόμενθ: Βαροιθ. 
(ὰς μήὰ τῶν συγασιαις ὧν δεδεμί- 

.Θ., οἵτινες ἐν Τῷ ςάσοι Φόνον «“:- 

“οιἥκοισαν. 
8 ᾿Καὶ ᾿ἀναξοῆσας ὁ ὄχλθη 

αὐτοῖς. 

- 9 Ὁ δὲ Τελάτῷ. ἀκικρίθᾳ, αὖ» 

: τοῖς, λέγων" Θέλῆε ἀπολύσω ὑμῖν 

τὸν βασιλία τῶν Ἰωδαίων; : 

10 γίνωσκε γὰρ ὅτι διὰ φθέ- 

γῸν σαραδεδώκεισαν αὐτὸν οὗ ἀρ» 
χιερεῖςο 

1ἰ Οὐ δὲ ἀρχιερεῖς ᾿ἀνέσφισαν 
σιν ὄχλον, ἵνα μέλλον τὸν Βαραδ» 
δᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 

12 Ὁ δὲ Πιλάτῷ. ἀ ποκριθεὶς, 

Τί ὃν ϑέλῆε 

«“σοιήσω ὃν ἈχΩ βασιλέα τῶν ᾽1ω» 
δαίων; 

13 Οἱ δὲ σσάλιν ἔκραξαν" Σταύ- 
ρώσον αὐτόν. ᾿ 

14 Ὁ δὲ Πιλάτθ: ἔλείεν αὖ“ 
τοῖς" Τί γὰρ κακὸν ἑποίησεν ; οἱ δὲ 

σσερισσο]έρως ἔκραξαν" Σταύρωσον 
αὐτόνε 
εἶ ὋὉ ὃ Πιλάτῷ. βυλόμνθ. 

τῷ ἄχλῳ Το ἱκανὸν “σοιῆσαι, ἀπί- 

λυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραςξᾶν" καὶ 

«παρέδωκε τὸν Ἰησᾶν Φεαϊλλώσας, 
ὅγα ταυρωϑ! 

16 κω Ἂ τρα]ιῶτα; ἀπήγαζον 
αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς ὃ ἐφὶ τυρορί- 

τώριον" καὶ συϊκαλῶσιν ὅλην τὰν 
σπεῖραν. 

᾿ 17 Καὶ ἐνδύεσιν αὐτὸν ““ορφύ- 
ραν» κἢ »περλιθίασιν αὐτῷ αλέξοιν- 
τες ἀκάνθινον ςέφανον. 

18 Καὶ ἤρξανῖο ἀσπάξισθαι 
αὐτὸν Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰωδαί- 
᾿᾿.. 

10 Καὶ ἔτυπῆον αὐτὰ τὸν πεο᾿ 
Φῳλὴν καλάμῳ, κὶ ἰνέπϊοον αὐπῳρ.. 

. Ὁ 

-- 

͵ ἤρξαῖο αἰτεῖσθαι, καθὼς ἀεὶ ἐποίον ' 



ὥῤι χυ. ΚΑΤΑ 
᾿ ς᾽ τιϑέγις γὰ γόνγαϊα, «προσεκύνουν 
αὐτῷς 

20 Καὶ ὅτο ἐνέπαιξαν αὐτῶ, 
ἐξδίδυ σαν αὐτὸν τὴν «πορφύραν, μον 

ἐνίϑυσαν αὐτὸν σὰ ἱμάτιω τὰ ἐδια" 
5 ἰξώγεσι αὐτὸν, ἵνα ταυρώσω- 
σι» αὐτόν. 

21 Καὶ ἀγ[αρεόεσι «σαράγονϊώ 
τὸ Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον 
ἀπ᾿ ἀ ἀγρῷ, (τὸν παρα ̓ Αλεξάνδρῳ, 
καὶ Ῥέξ6) ἵνα ἄρῃ τὸν ταυρὸν αὐτῷολ 

22 Καὶ Φέρεσιν αὐτὸν ἐπὶ Τολ- 
ψοθὰ. τόπον" ὅ ἐκι μεθερμηνενόμε- 
τν. κρανίω νόπϑο, 

213 Καὶ ἐδίδων αὐτὼ τοῖν ἰστ 
μυφνισμένον οἶνον" “Ὁ δὲ ἐκ ἔλαδι.᾿ 
34 Καὶ ταυρώσανες. αὐτὸν, δ.» 

ἐμέριζον τὰ ἱμάτια αὐτῦ, βάλλον- 
ἥες χλῆρον ἐπ᾽ ̓ αὐτὰ, τίς τί , ὥρῃ, 

Ὡς Ἧν δὲ ὥρα τρίτη, νὴ ἐταύ- 
ξωσαν αὐτόν. 

26 Καὶ ἣν ἢ ἐπιραφὴ τῆς αἷ- 

τίας αὐτῷ ἰσιπίραμμένη" Ο ΒΑ- 
ΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩ͂Ν ἸΟΥΔΑΙΩ͂Ν. 

2) Καὶ σὺν αὐτῷ ταυρῶσι δύο 
ληράς" ὅνα ἐκ δεξιῶν, καὶ ἕνα ἐξ 
εὐωνύμων αὐτῶ. 

28 Καὶ ἐπληρώβη ἢ ἢ γξαφὴ ΠῚ 
λέγυσα" Καὶ μὰ ἀνόμων λο- 

γίσθης 
20 Καὶ οἱ «ὐσρα πορευόμενον 

ἰθλασφήμδν αὐτὸν, κινῆδϊε; τὰς 
. ̓ Ἀεφαλὰς αὑτῶν, κ»ὶ λέγοες" οὐὰ, 
ὃ παϊαλέων τὸν ναὸν, »ὶ ἦν τρισὶν 

ἡμέραις οἰκοδομῶν" 
30. σῶσον σεοινῖὸν, ἣν "αἹάξων 

ἀπὸ τῷ  σαυρξὶς" 
1 Ὁμοίως δὲ " "ὁ »ὶ ἀρχϑερεῖς 

ἐμπαίζον ἐς αρὸς ἀλλήλως, μὰ ἡ 
φῶν γραιωμρήῆξων, ἔλείον" "Αλχυς 
ἴσωσε», ἑαι)ὸν ἃ δύναϊαι σῶσαι ; 

32 Ὁ Χρτὸ; ὁ βασελεὺς τῷ 
Ἰσραὴλ καβαδάτω τὖν ἀπὸ τ 
ἡΝὰ νι ἴδμα ἢ τντιόσωμον, 

ΜΑΡΚ. 27 
καὶ οὗ ᾿ συνεγαυρωμίνοι αὐτῳ ὠνείν 
διζον αὐτόν. 

33 Γενομένης δὴ ὥρας ἔην 
'σκύτθ. ἐγόνεϊο ἱφ᾽ ὅλην τὸν γῆν». 
ἕως ὥρας ἐννάτης: : 

34 Καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἰδό-. 
σεν ὃ Ἰησῶ; φωνῇ μεγάλη, λέγων" 
᾿Ελωὶ, Ἔλωϊ, λαμμᾶ σαξαχθανί 5: 
ὅ ἐγι μεθερμηνεύμενον" Ὁ Θιός μὸ;», 
ὃ Θιός με, εἷς τί με ἰκατέλιπες 5 

35 Καί τινες τῶν σαριτηχότων. 
ἀκώσοιες, ἔλεον" ᾿ιδὰ, Ἠλίαν Φ.»" 
ψεῖν 

᾿ δραμὼν δὲ εἶς, κὶ γιμίγας. 
Εν ξας, «σἐριθείς τε : καλάμῳ. 
ἐπότιξιν αὐτὸν, λέγων' "Αφῆε" 
ἴδωμεν εἰ ἔρχῆαι. Ἠλίας καθελεῖν 
αὐτό). 

47 ὋὉ δὲ ᾿ἴησῶς ἀφεὶς φωνὴν. 
μυγάλην, ἐξέπνευσε. 
.38 Καὶ τὸ καϊαπτέτασμα τῷ 

, γωδ, ἐσχίσθη εἷς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν 
ἕν κάτω: 

39 ᾿Ιδὼν δὲ ὃ κεν]υρίων ὃ σα 
φηκὼς ἐξ ἰναύϊίας αὐτῶ, ὅτι. ὅτω 
κράξας ἐξέπνευσεν, εἶ εἶπεν" ᾿Αληθῶς 
ὃ ἄνθρωφθ. ὄτθου γὸς ἣν Θεῶ. 

40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ. 
μακρόθεν ϑεωρῶσαν" ἐν αἷς ἦ ἣν καὶ 
Μαρία ΓᾺ ἡ: Μαγδαληνὴ, " Μαρία ὅ ᾿. 

πῇ Ἰακώδα τὸ μι, καὶ Ἰωσῆ; 

μήτηρ τὸ. , 
41 (αἱ " ὅτε ἣν ἐν τῇ ἡ Γαλιλαίᾳ, 

ἤνολεθον αὐτῷ, "Ὁ διηκόναν αὐτὼ"), 

ὁ ἄλλαι “πολλαὶ «αἱ ἱ συναναᾶσων. 
αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα, 

42. Καὶ. ἤδη ὀψίας γενομένης, 
ἐπιὶ ἦν τταρασκευὴ, δ᾽ ἐρι οσ». ( ὙΑΡΩΝ ἐ ω 

438 ἤλθεν᾿ Ἰωσὴῷ ὃ. ἀπὸ ᾿Αρι" 

μαβαίας, εὐσχήμων βουλευτὴς, ὃ ὃς 
(κ αὐτὸς ἦν τροσδὲ χόμενθ. τὴν 
βασιλείαν τ Θι) τολμήσως εἶσο 
ὅΆθε «τὸς Πιλάτου; ἡ ἠτήσαῖο τὸ 

σῶμα .ὦ 3 
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σῶμα τῷ Ἰνσῶ. , 

44 Ὃ δὶ Πιλάτϑ' ἐθαύμασεν. 
εἶ ἤδη. τίέθνεκε" ΄καὶ προσχαλισά- 
μυθ' τὸν κεϑυρίωνα,, ἐπηρώφησιν 
αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε. 

ἐς Καὶ »νὰς ἀφπὸ τῷ ̓ πεδορίω-. 
γθ., ἰδωρησαῖο τὸ σῶμαι τῷ Ἰωσήφ. 

46 Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, 
ἀαθελὼν αὐτὸν» ἐνείλησε τῇ ἢ σινδόνι" 
ὶ κα έθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν. 
λελαϊομημένον ἐ ἐκ «ἔτρας" κὶ σροσ- 
ἐχύλισε λίθον ἐπὶ φὴν ϑύραν τὸὰἋ 
μνημείῳ. 

.47 Ἡδ Μαρία ἢ Μαγδαληνὴ, 
Ῥ Μαρία Ἰωσῆ, ἐθεώρᾳν «σῷ τιθῆα- 

΄ Κιφ. ες". ιθ. 

ΑἹ δια[ενομῖνω 1:8 σαβράτα, 
Μαρία ἥ “Μαγδαληνὴ, καὶ 

Μαρία ἢ ἢ τῷ Ἰακώξυ, Ὁ Σαλώμη, 

ἡγόρασαν ἀρώμαϊα, ἵνα ἰλθῶσαι 
ἀλείψωσιν αὐτόγ. 

2 Καὶ λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς 

σαδθάτων ἴρχοῖαι ἶ ἔκὶ τὸ μνημεῖ- 
οΥ ἀνα]εΐλα- τῷ ἡχία, 

4 Καὶ ἔλεον “πρὸς ἑαυϊάς" τίς 
ἀποκυλίσθι ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς 
ϑύρας τῷ μνήμείϑ ; 

4 Καὶ ἀναθλέψασαι ϑεωρῶσιν 
ὅτι ἀποκεκύλισαι ὁ λί0Θ." (ἦν γὰρ 
μέγας σφόδρα.) 
᾿ Καὶ εἰσελθῶσαι εἰς τὸ μένης 

μεῖον, εἰδον νεανίσκον καθήμενον ἐν 
τοῖς δεξιοῖς, σεριθ:Ολημένον ξολὴν 
"λευκήν' "ἢ ἐξεθαμδήθησαν, ᾿ 

6 Ὁ ϑὲ λέγω αὐταῖς". Μὰ ἰχ- 
θαμξιεῖσθε" Ἰησῶν ζηϊεῖτε τὸν Να- 
ἀρηνὸν τὸν ἐγαυφξωμένον", ἔγέρθη, 

εκ ἔσιν ὧδε" ἴδε, ὃ τόπθ’ ὅσο ἔθη- 
καν αὐτόν. 

" ̓ Αλλ᾽ ὑπάγ ἔνε, εἴα αἷι τοῖς μα- 
᾿ βηῖαῖς αὐτῶ, κ, τῷ Πέτρω, ὅτι τσξο- 
ἄγει ὑμῶς εἰς τὴν Ῥαλιλαίαγ' ἐκεῖ 

αὐτὸν ὕγισθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν... 
ὃ Καὶ ἰξιλθόσαι ταχὺ, ἔφυίου 

εἶπον" ἰ 

ΕΈΛΥΤΒΙΛΙΟΝ ΒΡ. χυῖ:- 
ἀπὸ τῷ μνημείων" ΧΕ δὲ" αὐτὰς 

τρόμθ.. ἡ ἔκεασις.) ἡ ὡδενὴ ἐδ» 
φοξβηῖο γάρ." 

9 ᾿Αναγὰς δὶ τροὶ «,ύτῃ. 
σαδράτυ, ἐφάνη. πρῶτον Μαρίᾳ 
τῇ Μαγδαληνῆ, ἀφ᾽ ἧς ἐκδιδλέ-. 
κοι ἑπῖὰ δαιμόνια. 

10 Ἐκείνη «ορέυθεῖσω ἀπήγο 
ψειλε τοῖς μὲ᾿ αὐτῷ γενομένοις, 
πεθᾶῶσι οὶ κλαίωσι. 

ΤΙ Κακεῖνοι, ἀχόσαις ὅ ὅτι ζῃ, 
Ὁ ἐθεώθη ὃ ὑπ᾽ αὐτῆς, ἠπίρησαν. 

2 Μᾷᾶα δὲ ταῦτα ὀνσὶν ἰξ αὖ» 
τῶν σιριπαϊῶσιν ἐφανερώθη ἐ ἔν ἑτέ- - 
{ᾳ μορφΆ. “σογρευομένοις εἰς ἀγρόν» 

12 Κακεῖνον. ἀπελθόνϊες. ἃ ἀπήγο 
-γειλαν τοῖς λοιποῖς, ἰδὲ ἐκείγοις- 
ἐκίγευσαν- 

14 ὝΡΕρον, ἀνακειμένοις αὐτοῖς 
τοῖς ἕνδεκα ἰφανερώβη, "Ὁ ὠνείδισε 
τὴν ἀπιρίαν αὐτῶν, κα σκχηροχαρ- 

δίαγ" ὅτι τοῖς ϑιασαμίνοις αὐτὸν 
ἐγηξρμένον ἐκ ἰξίγιυσαν. 

Ι ξ Καὶ. εἶπον αὐτοῖς Πορευθέν-. 

τες εἰς τὸν κόσμον ἅπανῖα, κηρύ» 
ξαῖι τὸ εὐα[γέλιον “πάσῃ τὴ κΙίσειο 

τ6 “ Ο σιγεύσας κὶ βαεῖισθὲς, 

σωβσεαι" ὃ δὲ ἀπιρήσας, καῖα-, 
κριβήσεαι.. 

17 Σημεῖα δὲ τοῖς αἰγύσασι. 

ταῦτα παρακολυθήσει" ᾿Εν τῷ ὀνάς 
μαϊΐ μϑ δαιμόνια ἰκδαλῶνι" γλώσ-, 

σαις λαλῆσθαι καινοῖς, 

18 ὄφεις ἄρισι" κἂν ϑανάσιμόᾳ 

τι πίωσιν, ὃ μη αὐσὸς βλάψοι»" 
ἐκὶ ἁ ἀῤῥώτας χέρας ἰπιθήσεσι, κὶ 
καλῶς ἕξωσιν. 

Ι9 Ὁ μὲν ὅν Κύριϑ᾽, μεὰ τὸ τὸ λα- 
λῆσων αὐτοῦ ς᾽ ἀνελήφθη εἰς τὸν ἃ δραι Ὁ 

κὸν) καὶ ἐκάθισεν ἰκ δεξιῶν τῷ Θῶ. 
20 Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόνϊες ἃ ἰκύρω- 

ξαν “αὐαχῶ, τῷ Κυρίου συνεργῶν- 
τῷ", καὶ τὸν λάγον βιβαρδηῖῷ. διὰ 
τῶν ἰκακολυθόνων σημιείωνν ᾿Αμῆνο 

το 
᾽ 
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᾽ᾳ ΕΣ τι . . 

ἌΑ ΟΥ ΚΑΙ Ν 

ἌΤΊΟΝ ἜΤΑΤΤΈΔΙΟΝ. 

ΚΙΦ.. ά 6. Το 

ὙΤῚῈ ΙΔΗΠΈῈΡ φολλοὶ ἔπε" 
"χείρησριν ἀνα]άξασθαι διή- 
γησιν «σερὶ τῶ “πεπληροῷο- 

σμίνω» ἐν ἡμῖν. σρὰ [μάτων ι, 
2 κἀβὸς Ἰσαρέδοσαν ἡμῖν οὗ ἃ 
ἀρχῆς αὐτόξηαι μάνδρα γυνό- 

μθοι τῶ, ΧΟ 
4 ἔδοξέ, καὶμοὶ, «σαρηκολεθηκόσι 

ἄνωθεν «ἄσιν ἀκριβῶς εςκαθιξὴς σοι 
γράψαι κρώτιγε Θιεόφιλε: . 
4 ἵνα ἐπιίνως περὶ ὧν καϊηχήθης 

λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 
ζ ΕΓ ἐνώὸ ἐν ταῖς. ἡμέραις Ἡρώδυ 

τῷ βασιλέως τῆς Ἰωδαίας, 
ἐερεύς τις ἀνόμαῖ!: Ζαχαρίας, ἐξ 

ἐφημερίας ᾿Αδιά" 

ἂρ τῶν ϑογαϊέρων ΔΑ αρὼν, καὶ τὸ 
ἔκμα αὐτῶς Ἐλισάθιτ, 
δ᾽ Ησαν ϑὲ δίκαιοι ἀμφότερον 

ἐνώπιον τῷ Θεῦ, πορευόμενοι ἰ ἐν σά- 
σαὶς ταῖς ἰἠολαῖς καὶ δικαιώμασι 

ον, 18 Κυρία ἄμε πῆοι. 

7. ἕαὶ ἐκ ἢ γαὐτοῖς τέκνον; καβ- 
ὅτι ἢ Ἐλισάδα. ἢ ἤν. Τεῖρα, "Ὁ ἀμ- 
φότερον αροθεξηκότες ὦ ἐν ταῖς ἡμέ: 
φῥαὶς αὑτῶν ἤσαν. 
8 ̓Εγένεϊο δὲ ἐν τῷ » Μρρδεύειν αὐ- 

τὸν ἦν τῇ ἢ τάξει τῆς ̓ φημερίας αὖ- 
τὰ ἴκαή!, τῷὟἮ Θεῦ, 

9 καϊὰ τὸ ἴθ.. τῆς εραγείας, 
ἴλαχι τῷ ϑεμιάσαμ,. εἰσελθὼν εἰς 
τὸν γαὸν τῷ Κυρίϑ. τ 

τὸ Καὶ “ἄν. τὰ «λῆθθ'. τ τῷ 
λαξ ἦν προσευχόμενον ἐξῳ τῇ ὥρῷ 
τῷ ϑυμιάμαϊθ΄. - 

- 

) ἡ" γυνὴ αὐτῷ 

Ὑ.ΠΌῚΝ 

ΟΣ 'Ὠφθη δὲ αὖτῳ. ̓ἄχίιλθ: 
Κυμο, ἑρὼς ἐκ διξιῶν τῶ. ϑοσιά» 

ταί σῷ ϑυμιώμαϊϑ». 
18 Καὶ ἰταράχβθη Ζαχάξίας 

ἰδῶν, κὶ φόςῷ.ἰ ἱπέπεσεχ ἐφ᾽ αὐτόν" 
13 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ ἀγ- 

γιλθ.", Μὴ φιδῶ Ζαχαρία" διότε 
εἰσηκάσθη ἢ δέησίς σϑ" καὶ ἢ ἢ γωνα 
σὸ Ἐλισάζετ γεννήσει φόν' σοῦῇ "ὦ 
πραλάσοις τὸ ὄνεμα αὐτὸ ̓Ιῳὐὡάννηνο 

- τά Καὶ ἔσαν ὑχαρώ “σοι κοιὶ 
ἀγαλλίασις, καὶ «πολλοὶ ἐπὶ τῇ 

γεννήσει αὐτῇ, Χαρήσοϊαι. “, 
ἧς ᾿Ετάι γὰρ μίγας ἐνώπιον 

τῷ Κυρίο" . νον "Ὁ σίκερα. ἃ μὰ 
αἰη" Ὁ «γεὐμαῖφ:" ἀχίω ἐσλησθή- 
σέϊαι ἔτι ἐκ. κοιλίας μηϊρὸς αὑτῶν" 
16, Καὶ φολλὸς τῶν ψῶν Ἰσ- 
εαὴλ ἐπιγρέψει ἐπὶ Κύριον .τὸν 
Θεὸν αὐτῶν. 
,17 Καὶ αὐτὸς τροελιύσ αι 

ἐνώπιον αὐτῷ ἐν πνεύμαϊι κὶ δυνώ- 
μει Ἡλίο, ἐπιγρίψαι καρδίας -«αῷ 

τέρων ἐπὶ τέκνα, «αἰ ἀποιβεῖς ἰ ἰν 
φρονήσει δικαίων, ἃ ἑτοιμάσαι Κυῳ 
“λαὸν καῖε σκευασμένον. . 

18 Καὶ εἶπε Ζαχαρίας «ρὸς 
τὸν ἄγΠιλον' Καῖ τῇ γνώσομαι 
τῶτο; ἰγὼ γάρ εἶμ!, τρισθύτης" 
χὴ 3 χυνῆ μὲ τσρορεδηκύα ἦν ταῖς 
ἡμέραις αὑτῆς. 
. 19 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Π ἄγῃλθ᾽, 
εἶπεν αὐτῷ" Ἐγώ εἶμ. Ταδριὴλ, ὃ ὃ 
τοαριγηκὼρ. ἐνώπιον τῷ Θεῖ" καὶ 
ὠπεξάλῃν λαλῆσαι «σρός σεη καὶ 

εὐἀγμλίσασθαί σοι ταῦτα. - 
20 κ᾽ 



8ο. 

᾿.20 Καὶ ἰδὺ, ἔσῃ σιωπῶν, κὶ μὴ 
᾿ δυνάμενθ. λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας 

γένηϊκει ταῦτα" ἀνθ᾽ ὧν ἐκ ἐπίςευ- 
σὰς τοῖς λόγρις 8» οἵτινες αληρῶ». 

θάσονιχε εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 
2ι᾽1 Καὶ ἦν ὁ λᾳὸς τροσδοκῶν 

«ὃν Ζαχαρίαν" κὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ 
“χρονίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναῶ. 
. 22 Ἐξελθὼν δὲ ὡχκ ἡδύναο᾽ λας 
Αῦσαι αὐτοῖς" καὶ ἐπέψνωσαν ὅτι 
ὁκ]ασίαν ἑώρακεν ἵν. τῷ ναῷ καὶ 
οὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς" κὶ ϑιέ- 
μειε κωφός. - 
- [22 Καὶ ἐγόνεϊο ὡς ἑπλήσθησαν 
αἱ ἡμίραι τῆς λοϊοργίας αὐτῶ, 

᾿ ᾧπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῶ" 
24 Μέὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας 

συνέλαθιν Ἐλισάθεν ἡ γυνὴ αὐτῶ 
»ὸὺὸ τσεριόκρυδεν ἑαυτὴν μῆνας τοέγεν 
λέγυσα" ὁ - 

ἃΖς Ὅτι ὅτῳ μοι πεποίηκεν ὃ 
ΚύρΘ. ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἄφε- 
λεῖν τὸ ὄνειδός μὃ ἐν ἀνθρώποις δ" 

1δ Ἐν ῥὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκῖ 
ἀπιτάλη ὁ ἄγίλθ’ Σαδριηλ ὑπὸ 
“ἢ Θιῶ εἷς πόλιν τῆς Γαλιλαίας; 

ὗ ὄνομα Ναζαρὸτ, ᾿ 
27 «πρὸς «“αρθένον μεμνηςευμέ- 

ψην ἀνδεὶ ΔΙ ὄνομαι Ἰωσὴφ, ἐξ εἴκῳ 

Δαξίδ᾽ κὶ τὸ ὄνομα τῆς Φαρθεν, 
Μαριάμ. 
᾿ς αϑ, Καὶ εἰσελθὼν ὃ ἄγ[λφ. 

ἱωρὸς αὐτὴν, εἶσε" Χαῖρε κεχαρι» 

τωμένη" ὃ ΚύριΘ. μιά σο" εὖλο- 
ψημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 

29 Ἡ δὲ ἰδῶσα διδαράχθη ἰπὶ 
δῷ λόγῳ αὐτῶν" κὶὶ διελογίζεηο αὸ- 
ξαπὸς εἴη ὃ ἀσπασμὸς ὅτ0.. 

40 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγμλθ. αὐτὴ" 
Ἀλὰ φοζ Μαριάμ" εὗρες γὰς χά - 
ειν παρὰ τῷ Θεὼ 

41ι καὶ ἰδὸ, σνλλήψη ἐν γασεὶρ 
ϑὺ τέξη ἐὸν, κα) καλέσεις τὸ ὕνομα 
«αὐτῷ ἸΗΣΟΥΝ, ΕΝ 

ΕΥΑΓΡΓΓΕΒΛΙΟΝ 

. ᾿ . τ 

ΟΡ. 1. 
" 42 Οὔτϑ' ἴγαι μέγας, κὶ ψὸς. 
ὑψίρε; πκληθήσῆαι" κὶ δώσει αὐτῷ 
ΚύριΘ’ ὃ Θειὸς τὸν ϑρόνον Δας) 
τὸ «αϊρὸς αὐτῶ. 

23 Καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν 
οἶκον Ἰακὼδ εἰς τὸ αἰῶνας, τῆς 
βασιλεῖας αὐτῷ ἐκ ἕδαι τίλθ.. 

34. Εἶπε δὲ Μαριὰμ «ρὸς τὸν 
ἄγ[ελον" ἸΤῶς ἔφαι. τῦφον ἐπεὶ ὧγ- 
δια ὁ γινώσκω ; 

ἧς Καὶ ἀποιριθεὲὶς ὃ ἄγ[ιλθ. 
εἶπεν αὐτῇ" Πνῦμα ἅγιον ἔπιλεύόο ἢ 
σέαι ἱπί σε, καὶ δύναμις ὑψίξ ὁ 
ἐπισκιάσει, δοι" διὸ κὶ τὸ γεννώμες 
γον ἅγιον, κληθησῆαι ψὸς Θεῶ. 
᾿ 46 Καὶ ἰδὲ, Ἐλισάθδεν ὦ συγ- 
γενῆς σα, καὶ αὐτὴ συνειληφῇα κὸν 
ἐν γήρᾳ αὑτῆς" κὶ ὅτΘ.. μὴν ἐκ)θΘ. 
ἐρὶν αὐτῇ τῇ καλυμένη φείρᾳ, 
͵37 Ὅτι “ἐκ ἀϑυναϊήδοι σαρὰ 

τῷ Θιῷ πᾶν ῥῆκα. , 
48 Εἶπε δὲ Μαριάμ" ᾿Ιδὺ ἢ 

δύλη Κυρίω, γένοῦό μοι καϊὰ τὸ 
ῥῆμά σθ. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐὖ- 
τῆς ὃ ἄγ[ιλθ.. Πς 

39 ᾿Ανατᾶσα δὲ Μαριὰμ ἔν 
ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἐπορεύθη εἰς 
τὴν δροινὴὼν μῆὰ σποδὴῆς) εἰς σόλιν 

ὅξο 

40 Καὶ εἰσῆλθεν εἷς τὸν οἶκον 
Ζαχαρία, κὶ ἡσπόάσαϊο τὴν Ἔλι- 
σάνετ. 

41. Καὶ ἐγίνῆρ ὡς ἄκεσιν ἢ 
Ἔλισάδειν τὸν ἀσπασμὸν τὸς 
Μαρίας, ἐσκίδησε τὸ βρίφθϑ. ἐν τῇ 

κοιλίᾳ αὐτῆς" καὶ ἐπλήσθη ανιύ- 
μαῖθ. ἁγίῳ ἡ Ἐλισάδετ, Σ' 
᾿.42. καὶ ἀνιφώνησε Φωνῆ με- 

ψάλῃ, καὶ εἶπεν" Ἐὐλοίμμένη σὸ ἔν 
γυναιξὶ, καὶ εὐλοίμμένϑ. ὁ καρπὸς 

, τῆς κοιλίας σῶ. 
43 Καὶ αόθεν μοι τῶτο, ἴα ἵλο Ὁ 

βη ἡ μήτ τῷ Κυρίῳ μὰ τρός με 

44. δὼ γὰρν ὡς ἰγένϑο ἢ ρων 
: ᾿; 



. 
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τὸ ἀσπασμᾶ σϑ εἷς τὰ ὦτά μϑ, 
, ἰσαίξησεν ὁ ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέ- 
φΘ. ἐν τῇ κοιλίᾳ μϑ. ε 
45 Καὶ μακαξία, ἡ Ἰσιςεύσασα 

ὅτι ἶγαι “ιλείωσις τοῖς λελωλημέό- 

γο!ῷ αὐτῇ Γ ὡς Κυρίω 

46 Καὶ εἶπ : Μαριάμ' Μεγα- 
λύγοι ἢ ψυχῇ μδ τὸν Κύριον": 
47 καὶ ἡγαλλίασε τὸ “ὐνεῦμά 

μϑ ἐκὶ τῷ Θεῷ τῷ σαῖϊηρί μ8, 
48 ὃ ὅτι ἐπέδλεψιν ὦ ἱπὶ τὴν ταν 

πήνωσιν τῆς δάλης αὑτῶ" ἰδὲ γὰρν 

ἀτὸ τῷ νῦν μακαριῶσί με “ὅσαι 
κἱ γενεαὶ, 

40 ὅτι ἐποίησέ μοι μεϊωλοῖα ὁ ὃ 
δυνα]ὸς, ο ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτῶ, 
30 καὶ τὸ ἔλεθΘ. αὐτῷ εἰς γι 

γιᾶς γοχῶν τοῖς Φοδυμένοις αὐτόν. 

51 Ἐποίησε κεάνῳ. ἐν ̓ βιαχί- 

ἡ αὑτῷ" διεσαόρπισο ὑπερηφάνος 
διανοία καρδί ἴας αὐτῶν" 

:2 καθεῖλε δυνάτας ἀπὸ ϑρό- 
"γ) 'κὶ ὕψωσε ταιτοινός" 

ζ1 πεινών)ας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, 
κὶ υλεϊωνας ἱξαπότειλε κερες. 
,.ὅ4 ̓ ΑΠελαβξῆο Ἰσμαὴλ «αιδὸς 

αὐτῶ, μνησθῆναι ἐλέες 

ζς (καθῶς ἰλάλησε «πρὸς σὺς 
«αϊέρας. ἡμῶν) τῷ ̓ Αβραὰμ, κὶ τῷ 
στίρμαῖ, αὐτῷ, εἰς τὸν αἰῶνα. 
.46᾽ Ἔμεινε δὲ. Μαριὰμ σὺν αὖ- 

τῇ ὡσεὶ μῆνας. τρεῖς" ἡ ὑπέξρεψεν 
εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. - 
47 Τῇ δὲ Ἐλισάθιτ ἰπλήσθη ὃ ὃ 

Χρόνθ. τῷ τικεῖν αὐτὴν" κὶ ἐγέννη“ 
σιν όν. 

ς8 Καὶ ἤ ἤκυσαν οἱ περίοικοι; κὶ 
εἱ ,συγενεῖς αὐτῆς» ὅτι ἐμεγάλυνε 

ΚύριΘ. τὸ ἔλεθ. αὗτϑ ̓μεῆ᾽ αὐτῆς" 
κ συνίχαιρον αὐτῆ. 
59 Καὶ ἐγένέϊο, ἰν τῇ ὀγδόῃ 

ἡμέρᾳ ἦλθον παρήεμεῖν, τὸ- “αιδίον, 
ὁ ἐκάλων αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόμαῖι τῶ 
“ἰρὸ «ὐτῷῦ, Ζαχαφίανν  “ 

- 

ΔΟΎ Κ. δι 

όσ Καὶ! ἀποκριθεῖσα ὃ ἢ μότυηρ 
αὐτῦ, ἐἶσεν" Οὐχί" ἀλλὰ χληϑεν 
σἕαι ̓ Ιωάννης. 

όὅι Καὶ εἶπον «ὸς αὐτήν" 

Ὅτι ἀδεὶς ἢ ἔγιν ἐν τῇ ἢ συγζενείᾳ συ, 
ὃς καλεῖται τῷ ὀνόμαῖ τότῳ. 

62 ᾿Ἐνίνευον δὲ τῷ «αἹρὴ αὐτῶ 
τὸ τί ἂν ϑέλοι καλεῖσθαι οὐτόν: 

6 4 Καὶ αἰτήσας «αινοικίδοονν 
ἔγραψε λέγων" ᾿Ἰνάννης ἐςὶ τὸ ὄνο» 
μῶ αὐτῶ" Καὶ ἐθαύμασαν «σάγ]εςο 

ό4 ᾿Ανιώχβθῃ δὶ τὸ ςόμον αὐτῷ 
“παραχρῆμα, Ὁ ἥ γλῶσσα αὐτϑ" 

Σ ἰλώλει εὐλογῶν τὸν Θιόν. 
ός Καὶ ἐγένέϊο ἱπὶ “αὐας φό- 

(9. τὰς ̓φεριοικζν]ας αὐτός" κἡ ἂν 
ὅλῃ Τῇ ὀρεινὴ τῆς ᾿Ιωδαίας διελα»- 
'λεῖτο σάϊα τὰ ῥήμαῖα ταῦτα. 

66 Καὶ ἐθενΊο “΄ἀτες οἱ ἀκώ» 
σανῖες ἐν ἊΣ, 5 καρδίᾳ α αὑτῶν, λέγον-- 

τες Τί ἄρα τὸ «αἰδίον τῶτο ἴσαις 
Καὶ χεὶρ Κυρίο ἤ ἤν μῆ' αὐτῶ. 

67 Καὶ Ζαχαρίας ὃ «τοῖδρ 
αὐτῷ ἐπλήσθη ανιύμαϊθ' ἁγία" 
ἡ τροιφήτευσε, λέγων" 

6β Εὐλο[ητὸς ΚύριθΘ: ὁ ὁ Θεὸς ᾿ 

τῷ Ἰσραδλ' ὅτι ἐπεσκίψαῖο, καὶ 

ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτές 

69 Καὶ ἤψοιρε κέρας σοϊηρίας 
ἡμῖν, ἰν τῷ οἴκῳ Δαρὶδ τῷ σαἰδὺς 
αὑτῶ, 
(γο καθὼς ἰλάλησε διὰ τόμα- 

10. τῶν ἁγίων τῶν ἄπ᾽ αἰῶνος 
πυροφυηϊῶν αὑτῶ[) 
τ σιϊηρίαν ἰξ ἐχθρῶν, ἡ ἡμῶν ̓ : 

ἐκ χορὸς “άνιων τῶν μισώνιων ἢ ἡμᾶς. 
72 «ποιῆσαι ἴλιος μεὰ τῶν 

“"αἰίρων κα ἡμῶν, φὴ μνησθῆναι διαθή- 
κης ἁγίας αὗτβ᾽. 
3 Ὅρκον ὃν ὥμοσε ᾳρὰς. Ὁ 

“δραὰμ. πὸν “τ αἰέῥοι ἡμῶν; τῷ δῶ 
μῦν». 

74 ἀφόθως, ἐκ χορὸς. τῶν. ἐκ- 
δρῶν ἡμῶν ῥυδύδας, λαϊρεύειν τὴν 

73 ἂν 

"» 
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γ: ἣν ἡσιότηῖ καὶ δικαιοσύνῃ 
, διώσιον. αὐτῷ, “ἄσας τὰς ἡμέρας 

"ἧς ζωῆς ἡ ἡμῶν. 
6 Καὶ σὺ, «παιδίον, προφότης 

ὑψίρυ κληθήσῃ" «προπορεύσῃ γὰρ 
«Ὑρὸ «οσώπω Κυρίου, ἑτοιμάσαι 
δὺς αὐτῷ, 

17 τῷ δθεαι “νῶσιν σοϊηρίας τῷ 

ς ϑαῷ αὐτῶ, ἐν ἀφίσοι ἁμαῤβ)ιῶν αὐ- 
Δ 
,. 78 διὰ σαλάγχνο ἑλίυος: Θεῶ 

ὧν 
ἩΑΑΝ ἐξ ὕψες,. 

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἷν σκότει 
᾿ ϑαιᾷ ϑανώτει καθημένοις, τῷ ΜῈ 
- φυβύναν «ὡς όδας ἢ ἡμῶν εἷς ὁδὸν 
αἰρόνης. 

.8ὁ "Τὸ δὲ παιδίον ἤυξανε καὶ 
. ἐκραϊαιῦτο «νεύμαϊ." κἡ ἦν ἐν ταῖς 
“ἐρόμοις ἕως ἡ ἡμέρας ἀναδείξεως α αὐ- 

. δὰ «ρὸς τὸν ἰσεαήλ. 

3 Κεφ. 8. 2. 

ΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν τοιῖς ἡμέραις 
ἐκείγαις, ἐξῆλθε δύ “«αρὸς 

Καίσαςθ. Αὐγάευ, ἄπο[ράφεδαι 
ἀπᾶσαν τὰν οἰκεμένην: 

(2 Αὕτη ἦ ἀπο[ραφὴ “πρώτη 
ἐγένῆο ἡγεμονεύοῖθ. τῆς Συρίας 
Κυρηνίυ.) 
3 Καὶ ἐπορεύονῖο “ἀὐῆὸς ἃπο- 

γεάφεσθαι, καθ. εἷς τὴν ἰδίων 
“όλιν, : 

4 ᾿Ανΐδη δὺ οὐ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς 
᾿Σαλιλαίας,. ἐκ τόλεως Ναξαρὶτ, 
'ξς φὴν Ἰοδαίων, εἷς Φόλιν Δαρὶδ, 

᾿ ἥτις καλεῖται Βηθλεὲμ (διὰ τὸ εἶνοι 
Φὐτὸν ἰξ οἴκω κὸ " «αἹριᾶς Δα; δ) 
δ ἀπείράψασθα, σὺν Μαρὰρ 

4Φῇ μιμψχιυμένῃ οὐτῷ γὺ 
ὥσῃ ΕΣ “ «τ 

Ὁ Ἐγένδο δὺ ἐν τῷ ᾿ εἶναι αὐτὸς 
ἔχεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραν τὸ τι» 
“εἰν αὐτήν. 

7 Καὶ ἔτεκε σὸν «ὃν αὐτῆς τὸν 
ἉἍ 

ΕἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ἐν οἷς ἱἐπισκχέψαϊο ἡμᾶς 

ΟΡ. ἷν Ἷ 

«οοὐότοκον, καὶ ἰσααργάνωσεν αὖ- 
τὸν, »ᾧ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐγ τῇ φάτ- 

νῃ, διότι ἐκ ἦν αὐτοῖς.τότθ' ἐν τῷ 
καϊαλύμαῖι. . ᾿ 
8 Καὶ “ποιμένες ἦ ἦσαν ἐν τῇ 

χώρᾳ τῇ αὐτὴ ἀγραυλϑοες, καὶ 
φυλάσσεις φυλακὰς τῆς νυκτὸς 
ἰσὶ τὴν τυοΐμνην, ἀὑτῶν" 

9 "αὶ ὁ ἰδὺ, ἄγίιλθ- Κυρίω ἐπίγη 
αὐτοῖς, Ν δόξα Κυρία σεριέλαμ- 
ψεν αὐτάς" καὶ ̓ φοδήθησαν ύ 
μέγαν- 

10 Καὶ εἶσεν αὐτοῖς ὃ ἄγ[ελ0»" 
Μὴ φυθεῖσθε" ἰδ γὰρ, εὐαγ[ελίζη- 

μαι ὑμῖν Χοιρὰν μεγάλην» ὅτις Ἰγαὶ 

«σαντὶ τῷ λαϑ" 

Ε Ὅτι ἱἐτέχϑη ὑμῖτι σήμερον 
σωτὴρ (ὅς ἐσὲ Χριρὸς κύριθ.) υ 

«οόλει Δαρίδ, 
12 Καὶ τῶτο ὑμῖν τὸ σημεῖον" 

εὑρήσηι βρίφος ἰσπαρίανωμένον, 
“κείμενον ἐν τῇ φάτνν. 

.χ3 Καὶ ἐξαίφνης ἐγίνιο σὺν τῇ 
ἀἰγέλῳ αλῆθος ταῖς ὁρανίον» οὐν 

νόγων τὸν Θεὸν; "ἢ λεγόν]ων»" 
14 Δάξα ὁ [}} ὑψίροις Θεῶ, καὶ 

ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώπρις εὐδοκία. 
ις Καὶ ἐγένέϊο, ὡς ἀπῆλθον 

ἀπ᾿ αὐτῶν εἷς τὸν ἐρανὸν οἱ ἄγπλοι ᾿ 

"ἡ οἱ ὥνθρωποιν οἱ «σοιμένες» εἶπω 
«αρὸς ἀλλύόλος" Διέλβωμεν ἢ ἴως 

Βηθλεὲμ, κὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τ τῦτο, 
τὸ γείονὸς, ὃ ὃ ἁ Κύριος ἐγνόρση 
ἥμιῖνο, 

ιό Καὶ ἦλθον στιύσανῖεςγ καὶ 
ἀνεῦρον. τὰν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἵμ 
σηῷ, τῷ ) τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ 
φάτη 

17 ̓Ιδόδες δὲ διεβόρισαν «εὶ 
τῷ ῥϑμοῖος τῷ "λαληθένος «αὐτοῖς 
απὶ “αιδίω τότυ. - 

18 Καὶ «ἀδες οἱ ἀκέσαδις 
ἰθαύμασωιν «“ἰ τῶν λαληθέῆαν 
ὑπὸ τῶν “ποιμένων πρὸς αὐτώς. 

1:9 Ἡ δὶ 
- 



Ὁ ρθουν τΨ 
- 

(Ρ. ἰἱν 

19 Ἡ δὲ Μαριὰμ “ὦπα συνε- 
τήξοι τὰ μαῖα ταῦτα, συμθάλ- 
λυσα ἐν τῇ καρδία. αὑτῆς. 

20 Καὶ ἐπέρρεψαν οἱ ποιμένες, 
δοξαζουῖις κὶ αἰνῶδις τὸν Θιὸν ἐπὶ, 
πᾶσιν οἷς ἤκυσαιν κὶ εἶδον, καθὼς 
ἰλαληθη αρὸς αὐτάς. ᾿ 

21 Καὶ ὅτε ἰασλήσθησαν ἡμέραι 
; ἐὺ τῷ περῆεμεῖν τὸ τυαιδίον, καὶ ΄ 

ἐλύθη τὸ ὄνομα αὐτῷ Ἰησῶς, τὸ 
κληθὲν ὑπὸ τῶ᾽ ἀϊγίλυ πρὸ τῶ 
συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίαι 

2) Καὶ ὅτι ἐπλήσθησαν αἱ 
ἡμέραι τῷ καθαρισμὰ αὐτῶν, καϊὰ 
“ὃν νόμόν Μωσέως; ἀνήγα[ον αὐτὸν 

ο καἰς “εροσόλυμα, ππαρατῆσαι τῷ 
ι Κυῳ, 
ςς 23 (καθὼς γέγραπῖαι ἐν νόμῳ 

Κυρο" Ὅτι «“σᾷῷν ἄρσεν διανοῖγον 
μήτραν, ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσε- 
΄ξα Ὁ) - Ν 
24 καὶ τῦ δᾶναι ϑυσίαν, καϊὰ. 
τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίο, ζιῦγῶ» 
τρυγόνων, ἢ δύο νεοσσὸς τεεριτερῶν. 
, ὃς Καὶ ἰϑὰ, ἦν ἄνθρωπῷ. ἐν 
ΤΠρυσαλὴμ, ᾧ ὑέομα Συμεών" κὶ ὃ 
ἄηθωκτθ. ὅτθ' δίκαι. καὶ εὐλαθῆς, 
φροσδιχόμενος Φαράκλησιν τῷ 
Ἰσραήλ" κὶ νεῦμα ἅγιον ἥν ἐπ Ἰσραηλ" "ἡ 
αὐτόν. “Ν 

26 Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρημαῖισο 
μένον ὑκὸ τῷ ανεύμαϊος τῷ ἁγία, 

᾿ κὴ ἰδεῖν ϑάναζον «ορὴν ἢ ἴδη τὸν 
Χριρὸν ῶυ ΐ Φ : Ν 

2) Καὶ ἦλθεν ἦν τῷ Φνεύμαΐϊι 
εἰς τὸ ξδερόν" καὶ ἐν τῷ εἰσα[αγεῖν 
"πὼς ονιᾷς τὸ αταιδίον Ἰησῶν, τῷ 

“ ο5.»7,-΄]δΝλ ἢ Ὶ 3Λᾳ0. ᾿ 

' φοιῆσαι αὐτὸς καϊὰ τὸ εἰθίσμένον 
“ἷ.3Ὀῳ,, Φ  δνρ 

τῷ νόμα “ερὶ αὐτῶ, ᾿ 
28 καὶ αὐτὸς ἐδέξαϊο αὐτὸ εἰς 

σὰς ἀγκάλας αὑτῶ, καὶ εὐλόγησε “ 
τὸν Θεὸν, - εἶχε" " 

“-φ 32 [4 Α ᾽ 
29 Νδν ἀπολύεις τὸν ϑῶλόν συ, 

δσιτόϊα,, καϊὰ τὸ ὅῇμά φω, ὃ τὶ» 
Ζ΄ ᾿ ᾿ ΄ 
(ΝΣ 

ΚΆΤΑ ΛΟΥῪΚ. δ 
30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοῖ μα τὸ 

συϊϑριόν σω" 
31 ὃ ἡτοίμασας καϊὰ «πρίσως 

φὸν ρων τῶν λαῶν 
42 Φῶς εἰς ἀποκάλυψεν ἐθνῶν, 
χα δόξαν λαῖῶ σὰ ̓ἸΙσραήῆλο ΟΣ 

33 Καὶ ἥν Ιωσὴῷ κ᾿ ἦ μήτηρ 
αὐτῶ ϑαυμάξονϊες ἐπὶ τοῖς λαλθ-. 
Μμέιοις «σερὶ αὐτῶ. 

34 Καὶ εὐλόγησεν αὐτὸς Συ- 
μεὼν», καὶ εἶπε Ὡρὸς Μαριὰμ τὴν 
μητέρα ἀὐτῶ" ᾿Ιϑὸ, ὅπος κεῖται εἷς 
αἷῶσιν κὶ ἀνάγασιν' “σολλῶν ἐν τὰ 
᾿Ισροιηλ, κὸ εἷς σημεῖον ἀϊιλεγόμε» 
γον. ᾿ 

ἃς (καὶ σῶ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν 
διελεύσῆαι ῥομφαία) ὅπως ἂν ἀπο- . 
καλυφθῶσιν ἰκ “σολλῶν καρδιῶν δὲα 

᾿ αλοίισμοί. - 

36 Καὶ ἦν Αννα Τροφῆτις» 
ϑυγάτηρ Φανυὴλ, ἐκ Φυλῆς ᾿Ασήρ᾽ 
αὔτη προβεδηκία ἐν ἡμέραις σολ- 
λαῖ;ν ζήσασα ἔτη μεϊὰ. ἀνδρὸς. ἑπἰὼ 
ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 

2327 καὶ αὕτη χῆρα ὡς ἱτῶν 
᾿ὀγδονκοϊαϊσσάρων, ἣ ἐκ ἀφίκαῖο 
ἀπὸ τῷ ἑερίξ, νηρείαις καὶ δεήσεσι 
λαϊρεύωσα νύκϊα: κἡ ἡμέραν, " 

48 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἔπια 
'φᾶσα, ἀνθωμολογεῖτο τῷ ἹΚυρίῳ, "᾽ 
ἡ λάλει σερὶ αὐτῷ αᾶσι τοῖς 
«προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν ᾿ερις 
σαλήμ. " 

39 Καὶ ὡς ἰτίλεισαν ἀπαδα τὰ 
καὰ τὸν νόμον Κυρίῳ, ὑπίρμψοιν 
εἷς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὴν φόλιν᾽ 
αὑτῶν Ναζαρέτο 

40 τὸ δὲ ««σαιδίον φυξαν, καὶ 
ἐκραϊαιῶτο ἀνεύμαϊι, «ληράμενον 
σοφίας" κ' χάρις Θιῶ ἦν ἐπ᾽ αὐτός, 

41 Καὶ ἱπορεύονος οὐ γονεῖς 
αὐτῷ κω ἔτος εἷς ᾿Ιφυσαλὸὴμ τῇ 
ἑοῤη τῷ πτάσ χα. . 
- 42 Καὶ ὅτε ἐγέγῶρ ἐτῶν. δώδωκαιρ 
᾽ μμμω “ ἀνοδάδων 

. 

-» 

μύρου δ απκα. “ὦ ωμμαπαώμονο. ., «-- - δραιιριδαδνΝοιοο, 

"“ 



84 
ἀναζάδην αὐτῶν εἰς ̓ Προσόλυμω, 
καϊὰ τὸ ἔθος τῆς ἱορτῆς" 
᾿.43 Καὶ τελειωσάνϊων τὰς ὑμέ- 
ξὰς) ἐν τῷ ὑποτγρέφειν αὐτὼς, ὑπίν 

μεινὲν Ἰησῶς ὃ 0 σαῖς ἐγ ̓ Ἱεραφαϊλάμη. 

"ἢ ὃκ ἔγνω ᾿Ιωσηῷ κι ἢ ̓  πάις: αὐτᾶ." 

44 Νομίσανῖες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ 
συνοδίᾳ εἶναι, ὥλθὸν ἢ ἡμέρας ὁδὸν» 
᾿ ἀνεζήτεν αὗτὸν ἰλ τοῖς συ[γενέσι 

: 5 ἐν τοῖς γνωγοῖςο : 
Ἂς Καὶ μὴ εὑρόῆες αὐτὸν, ὑπί- 

κεύψεν εἰ εἰς ἱμρυσαλὴμ ζηϊῶνηες αὖ- 
Χόν. 

. 46. Καὶ ἐγίνῆο;, μεθ᾽ ἡμέρας " 
“τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἰν τῷ ἱερῷ καθε- 
ζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, κ 
ἀκέρνϊα αὐτῶν, »α ἐπερωϊῶνα. αὐ- 
σύ. : 

47 Ἔξίγαἢο ἣ «ἀνϊες οἱ ἀκ, 
οὗες αὐτῶ, ἰπὶ τῇ. συνέσρι νὴ ταῖς 

᾿ ἀποκείσισιν αὐτῶ, 
48 καὶ ἰδόζις αὐτὸν, ἰξιπλάν 

ψῆσαν" καὶ «σρὸς αὐτὸν ἡ μῆτηρ 
αὐτὸ εἶπε" 
ἡμῖν, ὅτως; ἰδὸ ὃ σαϊήρ σὺ κἀγὼ ́ 
ὀδυνώμενοι ἰζηϊδμέν σε. 

49 Καὶ εἶπε «ρὸς αὐτές" τί- 
ὅτι ἰζηώτέ με} ὠκ ἠδεῖε ὅτι ἐν 
γοῖς τῷ «αῖϊρός με δεῖ εἶναί με; 

ο Καὶ αὐτοὶ ἃ συνῆκαν τὸ 
ὧδμα ὃ ἰλάλησεν αὐτοῖς. 

ξι Καὶ καϊέδη μετ᾽ αὐτῶν, δ 
ἤλθεν εἰς Ναζαρέτ’ κ᾽ ἦν ὑπόϊασ- 
σόμενϑ΄ αὐτοῖς. Καὶ ἢ μήτηρ αὖ- 
τῷ ἢ. διίρηρει σάλα τὰ ῥήμαϊα ταῦτα 
ἐν. τῇ ἢ καρδία αὑτῆς. 

ζ2 Καὶ Ἰησῶς «ξοίκοπῆι σοφίᾳ 
"ὦ ἡλικίαι, κἡ) χάφῆι «αρὰ Θεῷ κ 

ἀνθ φώποις- ; 
Κιῷ. γ. 32. 

Ν ἔτοι δὺ “εὐικαιδεκάτῳ τῆς 

ἀγεμονίας Τιϑιξίω Καίσαρθ',. 
ἡγεμονεύοθ.. ἸΠοντίυ Ππιλάτο τῆς 

᾿,ιδαΐα!γ) καὶ τῆραρχβιθ' τῆς 
4 

9.}.᾽ Ἐρι, αἴ 

ἙΥΑΙΓΓΕΛΌΟΝ -ΟΔΡ. ἢ. 

ΤΈΧΥΟΥ, τί ἐπόίησας ᾿ 

λ 

111. 

Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίπτο δὲ τῷ 

ἀδελφῶ αὐτῷ τἕραρχῶνϊθ. τῆς 
Ἰτυραίας τὶ Τρωχωνίτιδθ." νχοδδεα, 
᾿'Δυσανίω τῆς ̓Αθδιληνῆς τέρος 

χϑῖθς - 
2 ἀπ᾽ ̓ἀρχιρέων "Αννὰ αὶ Καὶ-, 

ἄφα, ἐγίνῆο ῥῆμα Θιῶ ἐ ἐπὶ ̓ Ιωάν οἰ. 
γην τὸν τῷ Ζαχαρία ψὸν, ἶν τῇ 
ἐρήμῳ. 

3 Καὶ ἦλθεν εἷς «ἄσαν τὴν 
τοερίχωρον τῷ ᾿Ιορδάνει, κηρύσσων 
βάκϊισμα μἅανοίας. “ἰφιαρεσιῚ -- 
μεξιῶν" νὶ 4. - 

4 ὡς γίγραπῆαιν ἐν᾿βίδλῳ λόγων 
Ἡσαΐρ τῷ «ροφηΐε, λέγονῖθ." 
Φωνὴ βοῶνϊθ. ἰ ἂν τῇ ἐρήμῳ" τοι» 
μάσαῖι τὴν ὁδὸν 'Κυρίω, εὐθείας: 
“ποιεῖτε τὰς τρίους αὐτῦ, 
«5. ̓ ἙΠΙᾷσα" φαρογξ ὡληρωθήσε- . 
»αι, τῷ ̓σᾶν ἄθ.: ϑεβιοὸς 1δὲηζο,» 
γωθήσεἶαι, Ὁ ἴσαι τὰ ὁχολιῶ εἶφ 
εὐθείαν, Ὁ Ἔ: τραχεῖαι εἰς ὁδὸς 
λείας, 
6. καὶ ὄψῆαι «ᾶᾳᾶσα σὰρξ τὰ 

σωϊήρνον τῷ Θεβ. 
., "Ἐλεΐεν ὃν τοῖς ἐκπορευομένοις 

ὄχλοις βαπἸισθῆναι ὑπ᾽ αὐτῶ" 
Τενήμαῖα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
ὑμῇ φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλόσηξ 

ὀργῆς ; 
ὃ Ποιῆσαϊε ὃν χκαρπὰς ἀξίως 

τῆς μέἧανοίας" κὶ μὴ ἄρξησθε λέγϑε 
ἐν ἑαυ]οῖς" ̓ ΠαΊέρα ἔ ἔχομεν τὸν ᾿Α6- 
ξαὰμ'" λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναϊα;Ὁ) 

ὃ Θιὸς ἐκ τῶν λίθων τότων ἐ ἐγεῖραι 

“έκια τῷ ̓ Αφραάμ. 
9 Ἤδῤο δὲ Ὁ ἢ ἀξίγη δεὺς τὰν 

9. βῴων τῶν δένδρων κεῖται". οᾶςξ ἂν 

ἔγϑρον μὴ «οιδν καρπὸν καλὸν» 
. ἐκκόπσηεηρι, Ὃ εἰ «οὖς βάλλἕαι. 

10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὁχ- 
λοι λόγονϊες" Τί ὧν «ποιήσομεν; ἊΝ 
ι ᾿Ασ“οκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς" 

Ὅ ἔχων δύο χϑβῶνας) μιαδότω τῷ 
μ5 

’ 



τι 
τ [ .Ε 

ὶ 

ιν , 

111. ΣΝ αὖ; 
"κΞ 

" 

μὴ ἴχοήν καὶ ὃ ἔχων͵ βρώμαῖϊα, 
ὁμοίως σοιείτω.-. 

12 Ἦλθον δὲ 5 τελῶναι βαα- 

τισθῆναι, καὶ εἶπον «ρὸς αὐτόν. 
᾿ Διδάσκαλε, τί «οιἥσομεν ; Η 

13 Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτώς" 
Μηδὲν σ«λέον πταρὰ τὸ διαϊεϊα[μέ- 

ΕΟ Υ9. ᾧ ὑμῖν «ράσσεϊε. 
14. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν " γέξαν 

τισόμενοι; λέγοϊες". Καὶ ἡμεῖς τί 
σοιήσομεν ; Καὶ εἶπε «ρὸς αὐτάς" 
Μηδένα διασείσηῖε, μηδὲ συκοῷφανο. 
τήσηῆε" καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις 
ὑμῶν. - 

ις ΤΙροσδοκῶῆθ. δὶ τῷ λαϑ, 

" διαλογιζυμένων πάγων ἰ ἐν" ταῖς 
χαῤδίας αὑτῶν περὶ τὸ Ἰωάνγε, 

μήποϊε αὐτὸς εἴη ὃ Χριτός᾽ 
τό ἀπεκρίναῖο ὃ 9 Ἰωάννης, ἅπα- 

σι λέγων" Ἔγω μὲν ὑδαῖι βαπῆϊζω 
ὑμᾶς" ἔρχεαι δὲ ὁ ὃ ἰσχυρότερός μὰ, 
ὅ ἐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάνα 
τῶν ὑποδημάτων αὐτῶ" αὐτὸς ὑ- 

μᾶς βαπῖίσοι ἐν σνεύμαϊ, ἁγίῳ καὶ 
«συρί. 

17) Οὗ τὸ οἷόον ἔν τὴ χειρὶ 
αὐτῷ, διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὖ- 
σἂ, καὶ συνάξον τὸν σῖτον εἰς τὴν 
ἀποθήκην αὑτβ: τὸ δὲ ἀχῦρον κα- 
τακαύσει τυρὶ ἀσθίτῳ" 

18 ἸΙολλὰ μὲν ὅν Ὄ ἕτερα σα- 

. ξακαλῶν εὐηγ[ελίζῆο τὸν λαόν. 
109 Ὁ δὲ Ἤρώδης, ὃ Ο τῆραρχης» 

ἰλείχόμενθ' ὑπ᾽ αὐτῇ τσερι᾿ Ηρω- 

δια. τῆς γυναικὸς Φιλίππε τᾶ. 

ἀδελφῷ αὐτῷ, κὶ περὶ σ'άῆων ὧν 
ἐποίησε τοονηρῶν ὃ Ἡρώδης, 

20 «Φροσέθηκε Ὁ τῶτο ἐπὶ ταᾶ- 
σι, κἱ καἸέκλοισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ 
φυλα κῦ.- 

2: Ἐγένεῖϊο δὲ, ἐ ἐν τῷ βαπῖισ- 
θῆναν- ἅπαν)ω τὸν λαὸν, κ) Ἰησϑ. 
βαπΊισθέν!θ’, καὶ τποροσευχομένϑ, 
ἀνεω χθῆναι τὸν θραγὸν, 

ΑἈΤᾺ ΔΎ κ᾿ , 8 Ε 

22 καὶ καϊαδῆναι τὸ Τνεῦμα 
τὸ ἅγιον σωμαῆικω εἰδϑι» ὡσεὶ στ» 
θἰγερὰν» ἐπ᾿ αὐτόν" καὶ φωνὴν ἐξ 
ὀρανᾷ γωΐίσθαι, λέγασαν' Σὺ εἶ ὁ 
ἰός μὰ ὃ ἀγαπηϊὸ:, ἐν σοὶ ἠυδόο᾿ 
πησαᾶς 

21 Καὶ αὐτὸς ἣν ἃ Ἰησᾶῶς ὡσεὶ 
ἑτῶν τρεώκονϊα; ἀρχόμενθ., ὧν (ὡς 
ἐνομίξεο) κα ἰὸς Ἰωσὴῷ, τῶ Ἢλὶ, 

24. τῷ Ματϑᾶὰτ, τῷ Λευὶ, τῷ 
. Μιλχὶ, τῷ Ἰαννὰ, τῷ Ἰωσὴφ, 

ὥς τῷ Ματῆαβία;, τῷ ᾿Αμὼς, 
τῷ Ναὼμ, τῷ ᾿Εσλὶ, Τϑ. 5 Να[γαὶ, 

26 τὰ Μαὰβθ, τῶ ΜατΊαθίυ, 
τῷ Σεμεὶ, τῷ Ἰωσὴφ, τῷ ᾿Ἰώδα, 

27 τῷ ᾿Ιωαννὰ, τῷ 'Ρητὰ, τῶ 
χομίά άθιλ, τὸ Σαλαθιὴλ, τῷ Νηρὶ» 

28 τῷ Μειλχὶ, τῷ ᾿Αδὲ, τῷ 
Κωσὰμ, τῷ ᾿Ελμωδὰμ, τῷ Ἢρ, 

29 τῷ ἸΙωσὴ, τῷ ᾿Ελιέξερ, τ 
Ἰωρεὶμ, τῷ Ματβὰτ, τῷ Λευΐ, 

30 τϑ Συμεὼν, τῷ Ἰόδα, τῶ 
᾿Ιωσὰῷ, τῷ Ἰωνὰν, τῷ Ἐλιακεὶμς 

41 τῷ Μελιᾶ, τῷ Μαϊνὰν, τῶ 

Ματαθὰ, τῷ Ναθὰν, τῷ Δαβὶδ, 
22 τῷ Ἰεσσαὶ, τῷ ᾿Ωδηδ, τῷ 

Βοὸξ, τῷ ̓ Σαλμῶν, τῷ Ναασσὼν, 
1. τῦ. ᾿Αμναδὰρ, τῷ ᾿Αρὰμγ 

-8 Ἑσρῶμ., τὸ Φαρὲς, τῷ Ιόϑδα, 

24 τῷ Ἰακὼδ, τῷ Ἰσαὰκ, τῶ ἢ 
᾿Αθραὰμ, :ϑ Θάρα, τῷ Ναχὼρ; 

35 τῷ Σαρᾶχ, τῷ 'Ραγοὺ, τῷῶ- 
Φαλὲκ, τῷ. Ἐδὲρ», τῷ Σαλὰ, 

46 τῷ Καϊνὰν, τῷ ᾿Αρφαξὰδ, 
τῷ Σὴμ, τῷ Νῶε, τῷ Λάμεχ, 

4) τῷ Μαθεσάλα, τῷ ᾿Εἰῶχ;, 
τῷ Ιαρὶδ, τῷ Μαλελεὴλ, τῇ Καϊ- 
γᾶν» ᾿ 

38 τὸ Ἔνω; τῷ Σὴθ, τῷ 
᾿Αδὰμ, τῷ Θω. 

Κιῷ. δ΄. 4. 

ἩΣΟΥΣ δὲ πνεύμαϊϑθ. ἁγίᾳ 

τλήρες οὑπέγρεψεν. ἀτὸ τῷ 
Ἰορδάνῃ" »ἡ ἤγεϊιο ἶἰν τῷ -τσνεύμαῖι ᾿ 
Ὴ εἰς 

-- 



δό͵ 
εἷς τὸν ἔρημον» 

..2 ἡμέρας τισσαράκοϊα «σειρὰ - 
φόμινῷ., ὑπὸ τῷ διαθδόλε. Καὶ ὠκ 
ἐφαγὲν ὀδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
χε κὶ συϊελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕγε- 
ον ἐπείνασι- 

4, Ὁ γι Ὁ ς δ Χ« Μ 
3 Καὶ εἶπεν αὑτῷ ὁ διά οολΘ- 

Εἰ ψὸς εἴ τῷ Θεῷ, εἰπὲ τῷ λίθφ᾽ 
τότῳ ἵνα γένηϊαι ἀρῖθΘ.». 

ὁ Καὶ ἀπεκρίθη Ἰκσῶς πρὸς 

νἐὐτὸν) λέγων" Γίγραπϊαι" Ὅτι ὠκ 
ἐπ᾽ ἀξίω μόνῳ ζησῆαι ὃ ἄνθρωπθ', 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τσατῖ! ῥήμα]ι Θεϑ.. 

ξ Καὶ ἀνα[αγὼν αὐτὸν ὁ διά- 
δολθ' εἰς ὄρθΘ. ὑψηλὸν ἔδοιξεν αὖ- 

,«“ ᾽ , 7 “-Ἁ ΕῚ 

τῷ σάσας τὰς βασιλείας τῆς οἷ- 
χϑ μένης ἐν ειμῇ χρόνε, 

ν 

6᾽ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ διάδολθ.". 

Σοὶ δύσω τὴν ἐξεσίαν ταύτην ἅπα- 
. ͵ " 

σαν, τὴ τὴν δύξαν αὐτῶν" ὅτι ἐμόὶ 
ν ΄ Ὁ» “Ἂν 

«σαραδέδοϊαι, κὸῳ ἰὰν ϑέλω, δίδωμι 

αὐτήν. 
ΔΎ 4 ΄' 4 ὅ 

. 2 Σὺ ὃν ἐᾶν «τπροσκυγησης ἔνω- 

“τιόν μθ, ἔται σὰ “πάνϊα. 
8 Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῳ, εἶπεν ὃ 

Ἴχσδς Ὕπαγε ὀπίσω μὲ σαϊανά" 
γέγραπῆαι γάρ. Τιροσκυνήσεις Κύ- 
οιον τὸν Θεόν σθ) καὶ αὐτῷ μόνῳ 

λαϊρεύσεις. Ν 

9 Καὶ ἤγαϊεν αὐτὸν εἰς [ερ8- 
« ᾿ “4 ᾿ 

σαλὴμ, κὶ ἔξυσεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ οἹ- 

(ὕγιον τῷ ἱερῶ, »ςὶ εἶπεν αὐτῳ" Εἰ 
«δι ΦὋϑἍἁὍ»"» - ΄ ἢ 3 
ὃ ψὸς εἴ τῷ Θεϑ, βάλε σεανϊὸν ἐν- 

Φφ. ᾽ 

χεῦθεν κατω" 
10 γέγραπἼαι γάρ. Ὅτι τοῖς 

ἀϊγίλοις αὑτῷ ἐδελεῖται α εὐΐ σε, 
τῷ διχφυλάξαι σε" 

1 καὶ ὅτι ἐπὶ χριεῶν ἀξᾶσί σε, 
νύπῶ: τςοσκόψης Ὡρὸς λίθον τὸν 

όδα συ. 
ον τ Καὶ ἀποκρειθεὶς, εἶπεν αὐτῷ 
ὁ Ἰγσξ," Ὅτι εἴρνϊαι" Οὐχ ἐκπει- 

εὥσοις Κύριον χὸν Θεό: σϑ. 

123 Καὶ ουδιλέσας σῶῇα πει- 

᾿φὸ βιδλίον, 

αὐτῷ ἄχρι κα τ ρῦ- 
14 Καὶ ὑπίρρειψιν ὃ ᾿Ιησῶς ἐν 

τῇ δυνώμοι τῷ τνεύμαϊθ' εἰς τὴν 
᾿Σαλιλαίαν" καὶ φήμη ἰξῆλθε καθ᾽ 
ὅλης τῆς το:ριχώρα σερὶ αὐτῷ. 

τς καὶ αὐτὸς ἐδίϑασκεν ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενθ» 
ὑπὸ τοοίνων. 

16 Καὶ ἦλθεν εἷς τὴν Ναξαρὶτ, 
ὅ ἦν τεθρωμμένθ." καὶ εἰσῆλθε καϊὰ 
τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
σαξθάτων εἰς τὴν συναγωγὴν, καὶ 
ἀνέτη ἀνα[νῶναι- ᾿ 

17 καὶ ἐπιδόθη αὐτῷ βιδλίον 
Ἡσαΐϑ τῷ προφήτε" κὶ ἀναπΊόξας 

| εὗρε τὸν τόπον ὃ ἣν 
γείρα μμένον" ΄ ΄ . 

18 Πνεῦμα Κυρίε ἐπ᾽ ἐμὲ, 
ἔγεκεν ἔχρισέ με' εὐαγ[ιλίξιϑιαι 
αἸωχοῖς ἀπέςαλκέ με, ἰάσασθαι 
τὸς συνϊεριμμένως Τὴν καρδίαν, 

19 κηρύξαι. αἰχμαλώτοις ἄφε- 
σιν) κα τυφλοῖς ἀνάδλεψιν, ἀπο- 
σεῖλαι τεθραυσμένος ἐν ἀφίσει» 
κηεύξαι ἰνιαυϊὸν Κυρίω δεκῖόν. 

20 Καὶ υἹάύξας τὸ βιθδλίον,. 
ἀποδὸς τῷ ὑπηρέτη, ἰκάθισε" καὶ 
τάνων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλ- 
μοὶ ἦσαν ἀτινίζονϊες αὐτῶ. 

21 ἤρξαῖο δὲ λέγειν πρὸ; αὐτέ;" 
Ὅτι σήμερον πιπλήρωϊαι ἢ γραζὴ 
αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 

22 Καὶ σαϊῖες ἐμαρτύρεν αὖ- 
τῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις 
τῆς χάρι, τοῖς ἐκ χορευομένοις ἔκ 
τῷ σόμαῖθ. αὐτῶ, κὶ ἔλεγογ' Οὐχ, 
ὅτός ἕξιν ὁ ἰὸς Ἰωσήφ ; 

21 Καὶ εἶπε “ρὰς αὐτός" Πάν- 

τως ἐρεῖτέ μοι τὴν σ'αραδολὴν ταύς- 
τὴν" ἸἸαϊρὲ, ϑιράπευσον σεοιυῖόν" 
ὅσα ἐκώσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Κα- 

, “5 Ζ ᾽ν ν ω 
΄ “ΤΣ δνα δὲμὲγ σοι σο» καί ὧδι εν ΤῊ 

ααϊρὶδι σὃς 

͵ 24 Εἶχε 

ΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ρ. ἵν. 
ερασμὸν ὁ διάθολθ,, ἀπκέγη ἀπ᾿ 



δ εο ασυα σ8ι ἡ 

ΟΡ. ἰγ. ν. 
24 ἘΠπει δέ" 

ὅτι δἰδεὶς προφήτης δικός ἐγιν ἐν 
τῇ τσαϊρίδι αὐτῶ. 

:ς ἐπ’ ἀληθείας δὶ λέγω ὑμῖν, 

“ολλαὶ χῆραι ἤσαν ἐν ταῖς ἡμέσ 

ραις Ἤλία ἐν τῷ Ἰσραὴλ, ὅτε ἐκ- 

λείσθη ὃ ἐρανὸς ἐπὶ ἔτη τεία καὶ 
μῆνας ἅξ, ὡς ἐγένεϊο λιμὸς μέγας 
ἐπὶ σἄσαν Τὴν γῆν" 

26 καὶ «ρὸς ἀδεμίαν οὐὗὐτῶν 
ἱπέμφθη᾽ Ηλίας εἰ μδωνὶς ΣάριπἼα 

τῆς ΣιδῦνθΘ. πρὸς γυναῖκ χήραν» 
27 Καὶ «ολλοὶ λεπροὶ ἦσαν 

ἐτὶ “Ἑλισσαίω τῷ «ξοφήτϑ ἐν τῷ 
᾿Ἰσραὺλ, »αἱ δδεὶς αὐτῶν ἰκαθα- 
ἐΐσθη,, εἰ μὴ Νεμὰν ὁ ὁ Σύρϑ., 

28 Καὶ ἐπλήσθησαν «σάνες ϑυ- 
μῦ ἦν τῇ συναγωγὴ, ἀκόονϊες ταῦ- 
γ΄ 

20 καὶ ̓ ἀναγάήις ἐξίξαλον αὦ.- 
τὸν ἔξω τῆς τὐόλεως, καὶ ἤγαγον 
αὐτὸν ἴως τῆς ὀφρύθ’ τϑ5 ὅρβρ, ἐφ᾽ 

ὦ ἡ «πόλις αὐτῶν φκοδόμηϊο, εἰς τὸ 
καἹακρημνίσαι αὐτόν. 
.39 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσα 

κὑτῶν, ἰπορεύϊο, 
41 καὶ καϊηλθεν εἰς Καπξερναὺμ 

«νὄλιν τῆς Ταλιλαίοις" κὶ ἦν διδασ- 

κῶν αὐτὺς ἐν τοῖς σάδξασι" 

12 καὶ ἐξεπλήσσοδο ἰσὶ "τῇ 
δαιχὴ αὐτῶ, ὅτι ἰν ἐξυσίφ, ἥν ὃ 

λόγθ' αὐτῦ. 
΄.438 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἥν» 
ἄνθρωπθ. ἴ ἔχων τνιῦμα δκιμονίεν 
ἀκαθχρυ,, καὶ ἀνίκραξε Φωνῇ με» 
γάλη, 

34 λέγων" Ἔα, τί ἡμῖν καί 
σοι σῷ Ναζα ηνέ; ἦλθες ἄπο- 
λέσαι ὑμᾶς; οἶδά σε τὶς εἶ, ὃ 
ἄγι5. τῷ Θιϑ. 

ἃς Καὶ ἰπἤίμησεν αὐτῷ ὁ Ἶη- 
σῶς, λέγων". Φιμωθηῖ,, ῷ ἔξελθε ἐξ 
αὐτῶν " Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαι- 
μόνιον εἷς “τὸ μέσον, ἐξῆλθεν ἀπ᾽ 

ων 

Κ ΑἹ Α ΑΟΥΚ. 
"Αμὸν λέγω ὑμῖν, αὐτὸ, μηδὲν 

87 
βλάψαν αὐτόν. 

,39 καὶ ἰγένιῖο ϑάμοθ, ἰπὶ 

᾿ «σάν]ας" κἡ συνελάλεν τυρὸς ἀλλῆ“ 
λὲς, λέγονθες" Τίς ὁ ὁ λόγϑ: ὅτθ., 
ὅτι ἐγ ἑξεσίᾳ "ἡ δυνώμει ἰνβάσσι 
τοῖς ἀκαθάξιοις ανιύμασι, κὶ ιξ- 
ἐρχονῖαι ; Η . 

27 Καὶ ἰξεπορεύρῖο ἦχθ' «σιρὶ 
αὐτῷ εἰς σάνα τόπον τῆς τοῖρὶς 

8. 
38 ᾿Ανασὰς δὲ ἐκ τῆς συναγω" 

γγς) εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμω- 
γὉ. ἡ πενθερὰ δὲ τῷ Σίμων. ἤν 
συνεχομένη πυρήῳ μεγάλῳ" καὶ 
ἠρώτησαν αὐτὸν σε αὐτῆς. 
39 καὶ ἐπιγὰς ἱπώνω αὐτῶν 

ἐπετίμησε͵ τῷ πυρί». καὶ ἀφῆνεν 
αὐτήν" ταξα χρῆμα δὲ ἀνασᾶσφ 

Ἰηκόνοι αὐτοῖς. ο΄. 

49 Δύνονϊος δὲ τῷ ἡλίο, τάξις 
ὅσοι εἶχον ἀσθενϑεῖας νόσοις ΄οῖι- 
κίλαις, ἤγαϊον αὐτὸς «πρὸς αὖ κὐν" 

ὃ δὲ ἑνὶ ἱκάγω αὐτῶν τὰς χεῖρας 
ἐπιθεὶς, ἰϑεράπευσεν αὐτάς. . 
41 Ἐξηρχῆο δὲ καὶ δαιμόνια 

ἀπὸ πολλῶν, "ράζονϊα κ᾿ λίγονϊας 
Ὅτι σὺ εἶ ἷ δ Χριςὸ ὃ αὸς τῷ Θιῦ. 
Καὶ ἰπηιμῶν ὁ ἐκ εἶα αὐτὰ λαλεῖ, 
ὅτι ἤδεισαν τὸν Χριγὸν αὐτὸν. εἶναι. 

42 Γενομένης δ ἡμέρας, ἰξιλ» 
βὼν ̓ , ἐπορεύθη εἷς ἔρημον τόποὸν, Ὁ 
οἱ ὄχλοι ἰζζτων αὐτὸν, καὶ ἤλθω 

ἴως αὐτῷ" καὶ ̓ κα]εῖχον αὐτὸν τῷ 
μ᾽ πορεύεσθαι ἀ ἀπ' αὐτῶν. ̓  

41. Ὁ δὲ εἶπε «οὐς αὐτές" “Ὅτι 
"ὁ ταῖς ἑτέραις τυόλεσιν ἐὐαγ[ιλί- 

σασθαί με δεῖ τὴν βασιλείᾳ». τῷ 

Θιεῶ" ὅτι εἰς τῦτο ἀπίγαλμαι; Ἔ 
44ᾳ Καὶ ἢ ἥν τηρύσσων ἐν ταῖς 

σ»αγωγαῖς τῆς έτοὺς Ν 

Ἐπραῖν Μ ἂν ΩΣ τὸν ἐχλὸν 

ἐπικεῖσθαι, αὐτῷ τῷ ἀκεν 
Τὸν λόγον τῷ Θιῶ, κ «ὐτὸς ἣν 

Η ΝΕ ἐγὼς 



δδ 

ἔγως παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρίτ᾽ 
2 καὶ εἶδε δύο λοῖα ἐτῶτα 

“παρὰ τὴν λίμνην" οἱ δὲ ἁλιεῖς 
ἀποδάῆις ἀὰ ̓ αὐγῶν, ἀπέπλυγαν 
φὰ δίκ)υα. 

ἂ Ἔμβας δὲ εἰς ἣν Τῶν σλοίων 

ὁ ἦν τῷ Σίμωνος, ἤρωτησεν αὐτὸν 

ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγα [εἶν ὀλίγον" 
Ὁ καθίσας ἐδίδασκεν ἔκ τϑ «Ὁλοίυ 

«ὃς ὄχλες. 

4 Ὡς δὲ ἐπαύσαῖο λαλῶν, αἴπι 
“πρὸς Σὸν Σίμωνα: Ἔπανάγαϊε εἰς 
τὸ βάθας, κὶ χαλάσαι τὰ δίκῖνα 
ὑμῶν εἰς ἄγραν. 
ΝΥ Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Σίμων, εἶ εἰ ΤῈ 

αὐτῷ" ̓ Ἐπιςάτα, δι' ὅλης τῆς νυκ- 
«ἧς χοηγάσαηιες,. ἀδὲν ἐλάθομεν" 
ἐπὶ δὲ τῷ μεῖ σϑ χάλάσω « τὸ 
χυονς 
6 “Καὶ τῦτο «ιόσαδιες, συνἕ- 

“λρισὰν ἰχθύων φολῆθος τοολύς δι- 
ἐξ ῥπγνοῖο δὲ τὸ δίκῖσον αὐτῶν, ΄ 
7 καὺ καϑένευσαν τοῖς μόσχοις 

"τοῖς ἐν τὸ ἑτέρω τλοίῳ, τῷ ἐλθόν» 
ας συλλαξί σθαι αὐτοῖς" Ὁ ἤλῇον, 

᾿ ἢ ἕξλησῶν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, 
ὦτε βοθίξεσθαι αὐτά. 

8 Ἴδυν δὲ Σίμων Πέτεας; τροσ- 
ὅπεσε τοῖς γόνασι τὸ ̓Ἰνσᾷῷ, λέγων" 
Ἔξελθε ἀφ᾽ ἱμδ, ὅτι ἀνὺρ ἅμαρ- 
τωλός εἶμε, Κύρα. 

{9 Θάμζος γὰρ περιίσχεν αὖ- 
τὸν, . τ άτας τὰς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ 
.Σ ζνρᾷ 1 τῶν ἰχθύων ἢ ἢ σονίλαξοῦν 

; 1ο δμοίως δὲ καὶ Ἰάκωξον καὶ 

᾿Ινάννην, φὰς Ζιξιδαίυ, οἷ ἦσαν 
Ἱοινωνοὶ Τὰ Σίμων.) κ εἶπε «πρὸς 
“ὃν Σίμωνα ὁ Ἰησᾶς" Μὴ Φοξῶ" 
ἀπὸ τὸ! νῦν ἀνθρώπους ἴση ζωγρῶν-. 

11 Καὶ καϊαίαγόπις τὰ «λοῖα 
ἐπὶ τὴν γἣν ἀφέδις ἡπαῆο, ὦ ἢκ9- 
λύθησαιν αὐτῶ. ς 
ΠΥ Καὶ ἐγίνεϊο ϊ ἐν τῷ εἶναι αὖ- 
γὸν ἐν μᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδὰ, 

ἘΤΑΣΤ ΓΕΛΊΙΟ Ν 

᾿ρἰσθηϊι. 

Ολρ. νυ. 

ἀνὴρ «πλήρης λέπρας" »ὶ ἰδὼν τὸν 
᾿Ἰησῶν, σισῶν ἐπὶ «ρύσωπιον, ἰδὲ» 

ἤθη αὑτῷ, λέγων" Κύριε, ἐὰν ϑέσιον 
δύνασαί με καθαρίσαι, 

12 Καὶ ἐκείνας τὴν. χεῖραν 
ἥψαῖο αὐτῶ, εἰπών" Θέλω, καθα- 

Καὶ εὐθέως ἢ ἢ λέπρα ἀκ 
4-λθεν ἀπὖἾ αὐτῷ. . 
.14 Καὶ αὐτὸς «αρήγ[ειλ ἐν αὖ- 

᾿ τῷ 'μηϑενὶ εἰπεῖν" ἀλλὰ ἀπελθὼν 

δεῖξον σεαυῖϊδν τῷ ἱερεῖ χὰ τροσ- 
ἕνεῖκε ᾳεεῦ Ἐδ κἀθάρισμϑ᾽ σϑ, κα- 
Ῥὼς προσέταξε Ἱμωσῆς, εἰς μαρὶῦ» 
ΘΟ αὐτοῖς. 

1 ιφ᾿ Διήρχῆο᾽ δὲ μᾶλλον ὃ λόγος 
'σεξὶ αὐτῶ" καὶ συνήρχοδο ὅ ὁχλοῖ 

“σολλοὶ ὄκώοιν».. καὶ ϑεραπτεύεσθα 
ὑπ’ αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν οὖ“ 
'ψῶν.᾿ 

- τό . οιὐτὸς ΝΣ 1} ὑποχωρῶν ὲ» 

ταῖς ἐρήμοις, κ' «προσευχόμενος: 

17 Καὶ ἐγένέο, ἔν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν, δ αὐτὸς ἦν διδάσκων" πὰ ἕ 
ἤσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι κ᾿ ϑομδ- 
διδάσκαλοι, οἱ ἤσαν ἐληλυθότες ἢ ἰκ 
Ἰωάσης χώμης τῆς Ταλιλαίας, καὶ 

᾿Ἰβδαίας, Ὁ Ἱερεσαλὴμ, Ῥ δύναμις 
Κυρίυ ἢ Ἴ εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτὰς, 
᾿Πχϑ Καὶ ἰδὲ, ἄνδρες φίροϊες ἱπὶ 
αλίνης ἄνθρωπον ὃ ὃς ἣν -τσαραλελν- 
μένος, δ ἐζήτον αὐτὸν εἰσενε[κεζν 
δ θεῖναι ἢ ἐνώπιον αὐτῷ" 

19 καὶ μὴ εὑρόνες διὰ ποίας 
εἰσενέγκωσιν αὐτὸν, διὰ τὸν ὄχλον, 
ἀναδάνς ἃ ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν 
κιράμων' καθῆκαν αὐτὸν δὺν τ 

λλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τ 
ἸΙησῶ. 

20 Καὶ ἰδὼν τὴν αἰίςιν αὐτῶν, 
εἶπεν αὐτῶ" "Ἄνθρωπε, ἀφέωπαΐ 
σο; αἱ ἁμαβῆίαι σὰν 

2ι Καὶ ἤρξανῖο διαλογίζισθωι 
οἱ ἱ γραμμαΐεῖς Ὁ οἱ Φαεισαῖοι, λέ- 

γονῖες" Τίς γι» ὥτος ὃς λαλεῖ 
βλασ- 

’ 



ες λήσθηξιν φόξα, λέγονϊες" 

ΟΡ. 'ν. Υἱ- 

βλαςφημίας ; Ἢ τίς δύναῆαι ἀφιέναι 
ἁμαξίας εἰ μὴ μόνος ὃ Θιός ; ; 

22 Ἐπρνὸς δὲ ὃ Ἰησῶς τὸς 
δαλοϊσμὲς αὐτῶν, ἀποκριθεὶς εἶ. 
κι σεὸς αὐτός" Τί διαλογίζεσθε 

αἷς καρδίαις ὑ ὑμῶν; ; 
2 2 τί ἐξ!» οὐκοπώτερον, εἰπεῖν. 

᾿Αφίωϊαί σο! αἱ ἁμαῤίΐομ σι" ἢ. 
ἐπεῖν" [Ἔγειραι κ᾽ περιπάτει Σ 

24 Ἵνα. δὲ εἰδῆτε ὅτι ἰξυσίαν 

ἴχο δ ἰὸς τῷ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
ἀφιίναι ἁμαεῖίας, (εἶπε τῷ σαρα- 
λελυμίνω) Σοὶ λέγω, ἴγειραν καὶ 
ἄρας. τὸ κλινίδιόν συ, «πορεύω εἰς 

φὸν οἶκόν στο 

,͵: ξς Καὶ σα αχρῆμα, ἀναγὰς 
ἰνύπιον αὐτῶν, ρας ἰφ᾽ ᾧ καΐέ- 
ΙΝ ἀπῆλθεν εἰς φὸν οἶκον αὑτῷ, 
διξάζων τὸν Θιόν. 

26 καὶ ἴκγασις ἔλαθεν ὥπαν- 

τὰς) "ἢ ἐδόξα δον τὸν Θεόν" κὶ ἐπ᾿ 
Ὅτι εἴ- 

ἂνμι» “αράδοξα σήμερον. 
2) Καὶ μὰ ταῦτα ἰξῆλθε, κἡ 

ἰθιάσαϊο τελώνην ὀνόμαῖϊι ΜΝ 
καβήμενον ὦ ἐπὶ τὸ τέλώνιον, κ᾽ εἶπεν 
αὐτῷ" ᾿Ακολώϑθοι μοι. 

28 Καὶ καϊαλιπὼν ἅπαῆα, 
ἀναγὰς ἡκολόθησεν αὐτῶ 
᾿ 29 καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην 
ὃ Δευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ; αὑτϑ" 

αὶ ᾽ ὄχλος τελωνῶν πολὺς, » ἀχ- 
λων οἱ ἧσοων μ᾽ αὐτῶν καϊακείμε- 

30: καὶ ἰγόγ[υζον οὗ γραμμα» 
Τὶς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαίοι πρὸς 

τὸς μαθηϊὰς αὐτῶ, λέγονδες" Διαἰί 

μἱὰ τελωνῶν "ἢ ἁμαξβιωλῶν ἐσθίεε 
᾿κὶ αἰνῆε; 

31 Καὶ ἀποκριθεὶς δ Ἰησῶς, 
εἶπε πρὸς αὐτύς" Οὐ χεείαν ἔχυ- 
σιν οἱ ὑ[ιαίνονϊες. ἰαϊρῶ, ἀλλ᾽ οἱ 
κακῶς ἔχοήῆιες. 

42. Οὐκ ἐλήλυθα: καλέσαι δὶ- 

ἽἝἽ ΚΑΤΑ ΛΟΎ Κ. 8 
καίυς, ἀλλὰ ἁμαξωλὺς ἐς μῆά- 
γοιαν. 

Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὖτόν" 

Διαῖΐ οἱ μαθηβαὶ Ἰωάννω νηςεύδσε 
“συχγὰν, "ἡ διήσοις «σονῶν]αν, ὁμοίως 
"ἢ οἱ τῶν Φαρισαίων" οὗ δὲ σοὶ σα 
ϑίοσι ΩΣ «αἴνεσιν; Η ! 

144. Ὁ δὶ εἶπε «εὺς αὐτός" Μὴ 
δύνασθε τὼς ψὸ; τῷ νυμφῶνος» ὲν 
ᾧ ὃ νυμφίος μέῶ" αὐτῶν γι, σοιῆ- 
σὰι γητεύων ;. 

35 ᾿Ελεύσονα» δὶ ἡμέραι καὶ 
ὅταν ἀπαρθῃ ἀ ἀπ᾽ αὐτὼν ὃ νυμφίὀς" 
τότε γητεύσοσιν ἶν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραίς. " " 

36 Ἔλεγε δὲ καὶ «αραδελὴν 
«ρὸς αὐτός" Ὅτι ὀδιὶς ἱπῥόλημω 
ἱμαίω καινῇ ἐπιβάλλει ἢ ἐπὶ ἱμάτιον 
“σαλομόν" εἶ δὶ μῆγι, Ἂ τὸ καινὸν 

“ σχίξε καὶ τῷ ́σαλαιῷ ὃ συμφωνεῖ 
ἐπίδλημα τὸ ἀπὸ τῷ καινῶ. 

37 Καί ὠδεὶς βάλλει οἶγον γέον 
εἰς ἀσκὺς παλαιάς" εἰ δὲ μῆἤγε, 
ῥιξοι ὁ ὃ νέος οἶνος τὸς ἀσκὸς, καὶ 
αὐτὸς ἐκχυθησῆαι, παὶ οἱ ἀσκοὶ 
ἀπολῶνῖαι, 

38 ̓ Αλλὰ οἶνον νέον εἷς ἀσκὼς 
καινὰς βληϊεον" "ἡ ἀμφότεροι συγα 
τηρῦῆαι. ι 
.-. 30. .Καί: ὁδεὶς ποιὸν ̓ Φαλαιδ', 

εὐθέως ϑέλδι νέον" λέγοι γάρ' Ὡ 
“αλαιὸς χρηγότερός ἐξὶν. 

Κιφ. ς΄. 6. 
ΓΕΝΕΥΟ᾽ δὲ ἐν σαθξάτῳ 

| διυϊερ. “πρώτῳ δια πορεύεσθαὶ 

αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων' Ὁ ἔτιλ. 

λον οἱ μαθηϊαί αὐτῷ τὼς τάχνας, 
Ν ἤσθιον, ψύλονιες ταῖς χιὸσί. 

2 Τινὲς δὲ τῶν Φαρισαιων ε εἶ πον 

αὐτοῖς" Τί ποιεῖτε ὃ ἐκ ἔξεξι σοῖς 
εἴν ἰν τοῖς σάδδασι; 
3 Κ αἱ χποκχριθεὶς «εὸς αὐτὸς 

εἶπεν ὁ ̓ Ινσῶς" Οὐδὲ τῶτο ἀνέγναῖε. 
ὃ ἱποιησε Δαδὶδι ὄπότε ἐπείνασεν 
Ἦ 2 αὐτὸς, 

δ 



Ἂ 

ἊΨ 

δ τῷ ΕὐΑΡΕΔΙΔΝ, Ομ. γί, 
αὐτὸς» "᾿ οἱ μῆ αὐτῷ ὅήες; 

4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τῷ 
Θιῦ, καὶ τὰς ἄξιος τῆς προθίσεὼς 
ἴλαξε, Ὁ ἔφαγε, δ ἔδωχε κα τοῖς 
μὲ αὐτῶ ὃς ἐκ ἕξεσι: φαγεῖν εἶ 

μὴ μόνας τὼς ἑοῖς: ; 
5. καὶ Σ ἔλεγεν αὐτοῖς" Ὅτι κύριός 

ἐγιν ὁ ψὸς τῷ ἀνθρώχω κὶὶ τῷ σαῦ- 
φάτο. 

6 ᾿Εγένεο δὲ " ἐν ἑτέρῳ σαθ- 
Θάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸν συνῶ- 
ψωγῆὴν, ΕΝ διδάσκειν" ΚῚ ὃν ἐκεῖ ἄν- 

βεωπος, κὶ ἢ χεὶς αὐτῶ ἢ δεξιὰ ἣν 
ξηρά. 

χ «ἀρέηραν δὲ αὐτὸν οἱ γραμ- 

μαΐας καὶ οἵ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ 

σασοάτῳ ϑερωπεύσειγ ἢ ἵνα εὕρωσι 
καἼηγορίαν. αὐτῶ. 

8 Αὐτὸς δὲ. ἤδοι τὸς δαλοῖ, δ. 
μὰὸς αὐτῶν" καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ 
τῷ ξηρὰν ἔχον: Ζὴν χεῖρα" Ἔγει- 

45)» 9 τῦθι εἰς τὸ μέσον. ̓  Ὁ δὲ 
ἀναγὰς ἴσης 

9 Εἶπεν ἂν ὃ ̓ Ιησὃς «εἰς αὐτός 

Ἐπερωϊήσω ὑμᾶς τι" Ἔξειει τοῖς 
σάξξασιν ἀγωθοποιῆσαι, ἢ κακο- 
φᾳοιῦσαι; Ψψυχὼν σῶσαι, ἢ ἀπολέ- 
ψαι; 

ἐο Καὶ ποιριδλεψάμενος «σάν» 
ὅ ας αὐτὼς, ε- “τε τῷ ἀνθρώπω" Ἔκ- 
τερον τὴν χεῖρα συ. 

Ζσιν ὕτω καὶ ἀποκαἸεγάβᾳ ὁ ἢ χεὶρ 
αὐτῷᾷ ὑγιὴς ὡς ἢ ὅλλη» 

αἱ αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 
καὶ ϑελώλδν » πρὸς ἀλλήλωυς, τί ἂν 
φοιήσειαν τῷ Ἰησδν 

12 Ἐγίένίο ἐν ταῖς ἡμέραις ταύ- 
χαις, ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος αρυσεύς 
ξασθαι" καὶ ἦν διανυκϊερεύων ἐν τῇ 
ὡροσευχὴ τῷ Θεῶ, ᾿ 

13 Καὶ ὅτε ἐγένἕο ἡμέρα, προσε- 
ξ"ητε τὼς, μαθ, πὰς κὺτῶ". ϑόι ἐκ" 

λεξάμενες ἃ ἀπ᾽ αὐτῶν δώδικο, ὃ ὡς Ὁ 

φεογόλυς ὠνέμρεσ ει" 

Ὁ δὲ! ἱπείη- , 

14 (Σίμωνα, ὃ δγη χαὶ ὠνόμασε 
Ἱπέτρον, αὶ ᾿Ανδρείαν τὸν ἀδιλφὸν 
αὐτῦ, ̓ Ιάκωξον κὶ Ἰωάννην, Φίλιπ- 
“γον "ἡ ) Βαρθολομαῖον, ᾿ 

ις Μαθαῖον »ὶ Θωμᾶν, Ἰάκῳ. 
ον ξὸν τῷ ᾿Αλφαΐε, " Σίμωρ 

τὸν καλόμεγον Ζηλῳην, ς 
τό ᾿Ιβδὰ ἂν “Ιδκώδα, καὶ ὖϑαν 
Ἰσκαριώτην, ὃ ὃς χαὶ ἰγώνο «ροδό« 

τῷ ἵ 
17 καὶ καϊαθρὰς μή αὐτῶν, 

ἔζη ἐπὶ τότϑ «ειδινῷ. καὶ ὄχλος 

μαθηῶν αὐτῶ, τῃλῆθος “«ολὺ τῷ 
λα ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιὐδϑαίας ῷ 

Ἰερασαλὴμ, ΩΣ τῆς π-αραλίω Τύρῳ 
"ἢ Σιδῶνος" οἵ ὁ ἦλθον ἀ ἀκῦσαι αὐτῷ, 
Ὁ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὑτῶν" 

18 καὶ οἱ ὀχλέμενοι ὑπὸ γεν" 
μάτων ἀκαθάβιων' "Ὁ ἰθεραπεύογιος 

Ι9 καὶ «Φᾶς ὁ ὄχλος ἐζύτεε 
ἅπλισθαι αὐτῶ, ὅτι δύνωμις «αρἢ 
αὐτῷ ἰξηρχιέρ. ᾿ ἰᾶτο «ἀἤας. 

20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τὸς ὀφ-» 
βαλμὰς αὐτῷ εἰς τὸς μαθηϊὰς αὖ - 
τῶ, ἔλεγε" Μακάριοι οὗ πἰἴωχοί» 
ὅτι ὑμέέρα ἰγὶν ἡ βασιλεία τῶ 
Θεῶ. 

21 Μακάριοι οἱ ποϑινῶν]ες νῦν" 
ὅτι χοξίασθήσισθε. Μακάριοι οἷ 
κλᾳαίονϊες γῦν" ὅτι γιλάσῆιε. 

22 Μακαριοί ἐ ἰγε ὅτων μισήσω- 
σιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν 
ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, Ὁ ὀνειδέσωσι, ’ῷ 

ἰκβάλωσι τὸ ὄνομω ὑ ὑμῶν ὡς πον 
ρὸν, ἕνικα τῷ ψῶ τῷ ἀνθρώπυ. 

23 Χαζῆε ἰ ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, 
καὶ σκιησαῖε" ἰδὼ γὰρ ὃ μισθὸς 
ὑμῷν᾽ πολὺς ἐν τῷ ὀρανῶ" καϊὰ 

ταῦτα γὰρ ἱποίθν τοῖς “ροφταις 

οἱ 'σα; ἔξες αὐτῶν. “ 

24 Ἦλην δουὶ ὑμῖν τοῖς ὥλῳᾳ-. 
Ρίοις" ὅτι ἀπέχει τὴν “αράκλη- 
σιν ὑμῶν: 

ἃς, Οὐκὶ ἐμῖε οὗ ἰμπιπλησμέ- 
γ065 

ἂ 
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'γοι" ὅτι «νιν σεϊε. ἑαὶ ὁ ὑμῦ οἱ γι- 
Αὐῆιες νῦν" ὅτι σενθήσξε κὶ πκλαύ» 
σέ. 

26 Οὐαὶ ὑμῷ ὅτανπαλῶς ὑμᾶς 
εἴπωσι τάδες οἱ ἄνθρωποι" καῖ 
φαῦτα γὰρ ἐποίων͵ τοῖς ψευδοπεον 
θύταις οἱ πιαέρες οὐτῶν. 

27 ἀλλ᾽ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκόδα, 

σιν" ᾿Αἰαπᾶτε τὸς ἐχθρὸς ἡμῶν" 
χαλὼς “ποιεῖτε Τοῖς μισᾶσιν ὑμᾷβς» 
28 εὐλογεῖτε τὸς κα]ωρωμένες 

ὑμῖν, καὶ “προσεύχεσθε ὑπὶρ. “τῶν 
ἐπηρεαζόνων ὑμᾶς» 

,329 τῷ υ τύπ]οήιί σε ἰπὶ τὸν σιδε- 
γόνα, «ἴρεχε καὶ τὴν ἄλλην" καὶ 

Καὸ τῷ αὐρονῖός σι τὸ ἱμάτιον, κὺ 
φὸν χἰῶνα- μὴ κωλύσης" , 

ζ0. αν; δὲ τὼ αἰτϑνῖ! σε; 
ὔν κἀὶ ἀπὸ τῷ οἵρογϊθ. τὰ σὰ; 
μὴ ἀπαίτει. 

31 Καὶ καθὼς ϑίλῆε ἵνα “οὐ-. 
ει ὥσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς 

“οιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 
322 καὶ εἰ. ἀγαπᾶτε τὸς ἄγα- 

τῶήας ὁμᾶς, «σοία. ὑμῖν Χάρις ἐεί; 

ΩΝ γὰρ οἱ ἁμαβωλοὶ τὸς ἀγαπῶν» 
44 αὐτὸς ἀγαπῶσι. 

433 Καὶ ἐὰν ,ἀγαθοποιῆτε πὸς 
ἀγαθοποιδνῖας. ὑμᾶς, ποοία ὑμῖν 
χάρις ἱγί; ; καὸδ' γὰρ οἱ ἁμαξωλοὶ 
πὸ αὐτὸ ποιῶσι, 

44 Καὶ ἰὰν δανέήζηιε παρ' ὧν 
ἐλπίζεϊε ἀπολαθεῖ»᾿ πίω ὑμῖν 
χάρις ἰςί ; καὶ γὰρ τὲ ἁμαρβ)ωχοὶ 

ἁμαρ)ωλοῖς εδανείζησιν,, ἕνα. ἀπο» 
λαδωασι τὸν ἴσοι, " . 

4Κ Τλὰν ἀγωπξτε. "ὰς ς ἐχθρὼς 

ὑμῶν; ἀγαθοϊ οἰεῖτα, οὶ δανείζῆε. 
μο,δὲν ἀπελτίζοδες" - ἔσω ὃ ὃ μασ- 
θὸς ὑμῶν «ολὺς,. κ) ἔσεσθε ψαὶ τῷ 
ὑφίσω ὅτι. αὐ τὸς χρησός, ἔξιν ἐπὶ 

τὼς ἀχαρίγες Ὁ “οναρώ:." 
36 Γίνεσθε ὃ ὃν οἰ δρρμανες καίμε 

ΕΝ ᾿Ὶ “αἰ ὑμῶν οὐδ ρμων ἐξ 

ὶ - 

ΛΔΟΥ͂ Κ᾿, ,9ὲ 

47 Καὶ μὰ κρίνῆε, καὶ ὦ μὴ 
κριθχτε". μὴ καϊαδικάξῇε, Ὁ ἃ μὰ 
καϊαδικασθῆτε. ἀπολύειν, Ὁ ἄπος 

λυθήσεσθε. 
38 δίδει, καὶ ϑυθήσῆα:. ὑμῆ" 

μέτρον καλὸν, σπεπιεσμένον Ὁ σε» 

σαλεομένον τὸ γ ὑπεροιχυνόμενον. δώ- 
σῶσιν εἷς τὸν “κόλπον, ὑμῶν" τῷ. γὰρ 

αὐτῷ μέτρῳ ᾧ μέρεῖτε, ἀήιμῆρι» 
ἡσέΐαι ὑμῖν. 
40 Ἐΐπε δὲ “σαραθολὴν αὐτοῖς" 

Μήτ, δύναϊαι τυφλὸς τυφλὸν δδη» 
γεῖν; χὰ ἀμφότερον εἰς, βόθυνον 
σισϑυῖαι ; 

40 Οὐκ ἔνι “μαβητὰς ὑπὲρ τὸπ 
διδάσκαλον αὐτᾷ" χαϊηξῖ,σμένος δὲ 
ᾳᾶς ἔξςαι ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτῶ. 

ΑἹ Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ 

ἐν τῷ ὀφθαλβώ τῷ ; ἀδιλφῶ σϑι, τὸν 
δὴ δυκὸν, τὸν ἦν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ, 
ὃ καϊανφεῖς ; ; 

42 ἢ «οὡς δύνασαν λέγων τῷ 

« 

ἀδιλφῷ σῶ" ᾿Αδιλφὶ, ἃ ἄφες ἐκβάλω ᾿ 

τὸ κάρφος» τὸ ἐν τῷ ὀήθαλμῷ σϑ 
αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σῶς ὃδρο 
χὸν ἃ βλέπων; Ὑπολεϊὰ, ἔχδαλε 

«ὐρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τῷ ὀφθαλμῶ 
σϑ, καὶ τότε. διαδλέψεις ἐκθαλεῖν 
τὸ κάρφος», τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῶ 

, δι διλφᾷ συ. 
4 ,3 οὐ γάρ ἐξι δένδρον καλὸν, 

“ϑονϑν καρπὸν σωνπρόν' ὁδὲ δίνδρῶν» 
σαπρὸν, -τσοιδν καρπὸν κοιλόγ" 

44. ἕκαγον γὰρ δένδρον ἐκ τῷ 
ἰδέω καφπῦ γινώσνεϊαι" ὦ γὰρ ἐξ 

. ἀκαγχθῶν συλλέγεσι σῦκα, δὲ ἰὰ 
βάτὸ ε υγῶσι ταφυλῆν- " 

ἀς Ὁ ἀγαθὸς ἄγθρωήπος ἢ ἐκ τὸ 
ἀγαθῶ ϑυσαυρῶ τὴς καρδίας αὑτῷ 
«προφέρει τὸ ἀγαθόν' κὶ ὁ τοονηξὸςφ 
ἄνθρωπος ἐκ τῷ πόνηρε ϑησαυρῶ: 

,. τῆς καρδίας. αὑτῷ αἰρξοφέφ" τὸ ὧρς 
ϑρόν; ἐκ χὰρ τῷ. τερισσεύμαος; 
τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ φόμοι. αὐτῶο. 

46 τί 
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46 Τί δέὲ με καλεῖτε, Κύριε; 
Κύριοι" κὶ ὁ -σὐνεῖτε ἃ λέγω 

47 Τιᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός μεν 
οὐ ἀκόων μδ τῶν λόγων, κὶ «σοιῶν ᾿᾿ 
αὐτὸς) ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐξὶν ὅς 
μϑιος- ν , 

ε.48 ὅμοιός σιν ἀνθρώπῳ οἰκοδο- 
μϑήι οἰκίαν, ἃς ἔσκωγε κὶ ἰδάθυνε, 
κὶ ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν «“σίτραν. 
πλημμύρας δὲ γενομένης, τσροσῤ- 
ἕξω ὁ πιδαμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη, »ὁ 
ἀκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὑτήν" “τεθε- 
μιελίωϊο γὰρ ἐπὶ τὴν «πέτραν. 

49 Ὁ δὲ ἀκόσας κὶ μὴ “οιή- 
σας. ὅμοιός ἔξγιν ἀνθρώπῳ οἰκοδὸ- 
μήσανἶν οἰκίαν ἐπὶ τὴν γὴν χαρὶς 
ϑεμελία" ἥ προσέῤῥηξεν ὃ πσδϊαμός" 
"ἢ εὐθέως ἔπεσε; νῦἡ ἐγένεϊο τὸ ῥῆγμα 
τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγω. 

. Κιφῷ. ἕ . 7. 

ἘΠῚ δὲ ἰπλήρωσε σάνϊα τὰ 
᾿ῥἅμαϊα αὑτῷ εἰς τὰς ἀκοὰς 

φῇ λαῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναύμ. 
Δ ἑκαϊοῆάρχο δί τινος δᾶλος 

κακῶς ἔχων, ἤμελλε σελευῖαν; ὃς 
ἦν αὐτῷ ἵδιμος. . 

3 ἀκώσας δὲ “τρὶ τῷ ᾿Ιησῦ, 
ἀπέγειλε «σρὸς αὐτὸν τρισρυϊέρος 
γῶν’ Ἰεδαίων,) ἐρωϊῶν αὐτὸν, ὅπως 
ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δῦλον αὑτῶ, 

4 Οἱ δὲ παραγενόμενοι «πρὸς 
«ὃν Ἰησῶν, σαρεκάλυν αὐτὸν σπϑ- 

᾿ ϑαίως,. λέγονϊες" Ὅτι ἀξιός ἔγιν ᾧ 
παρέξει τῶτο. 

ς ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἴθνος ἡμῶν, 
ὁ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ῳὡκοδόμη» 
Φεν ἡμῖνο 

6 Ὁ δὴ Ἰησῶς ἑπορεύο σὺν 
αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτῇ ἃ μακρὰν 
Διπέχονας ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψε 
“ρὸς αὐτὸν ὃ ἑκαϊόναρχος Φίλῳς, 
λόγων αὐτῶ" Κύριε) μὴ σκύλλε ᾧ 
γάς εἶμι ἑκανὸς ἣ 

μὸ εἰσέλξης" 

ἐς 

γα ὑπὸ τὴν Γύγην. 

ἘἙΥΑΡΓΈΛΙΟΝ 'Οαρ. Υἱ, νἱΐ» 
", διὸ ἀδὺ ἐμαυϊὸν ἠξίωσα «πτρός 

σε ἐλθεῖν" ἀλλὰ εἰπὴὶ λόγω, καὶ ἰα- 
θήσειαι ὃ σαῖς μδ- 

8 καὶ ϑὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι 
ὑπὸ ἱξυσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ 
ἐμαυϊὸν τραϊιώτας. κὶ λέγω τότῳ" 
ΤΠορεύθηϊ;, κ᾽ «ορεύξϊαι" κὶ ἄλλω» 
ἝἜρχε, κὶ ἔρχέαι" "ἡ τῷ δόλῳ μδ" 
ἸΠοίητον τῦτο, »ὶ ποιεῖ, - 

9 ’ δὲ - 4« 3. 

9 Αχῶσας δὲ ταῦτα ὃ Ἰησᾶς, 
ἌΨΉΝ νι" 

ἐθαύμασεν αὐτόν". καὶ τραφεὶς, τω 
ἀκολεθδν)ν αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε" Δίψῳ 
ὑμῖν, ἀδὲ ἱν τώ Ἰσραὴλ τοσαύτην 
-φᾳσίφιν εὗρον. 

10 Καὶ ὑποςρέψαιες οἱ σεμῷ 
θένες εἰς τὸν οἶκον, εὗρον τὸν ἀσα 
θενϑνα δῶλον ὑγιαίνοίια. 

11 Καὶ ἐγένῆο ἐν τῷ ἑξῆς, ἔπο- 
φεύεο εἰς «ασόλιν καλεομένην ΝΜαΐγ" 

καὶ συνεπορεύονιο αὐτῷ ιἰ μαθηϊαὶ 
αὐτῷ ἱκανοὶ, κὶ ὄχλος τσολύς. 

12 Ὡς δὲ ἡγίισε τῇ αὐύλη τῆς 
«όλεως, κὶ ἰδὲ, ἐξεκομίξεο ζεθνη- 
κῶς, ιὸς μονοπνὴς τῇ μηϊρὶ αὑτῶς 
λαὶ αὕτη ἣν χήρα" καὶ ὄχλος τῆς 
«υόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτὴ. 
11 Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ Κύριος, 

ἰσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ, κὶ εἶπεν 
αὐτὴ" Μὴ κλαῖι- Σ 

14 Καὶ τσροσελθων ἡγαῖο τἷς 
σορᾶ, (οἱ δὲ βατάξοϊες ἔγησαν,) κὶ 
εἶπε" Νεανίσκε; σοὶ λέγω, ἐγέρθηϊις 

:ς Καὶ ἀνικάθισεν ὁ νεκρὸς ,-- κὶἢ 
ἤρξαϊο λαλεῖν" κὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῷἢ 
μυὴρὶ αὑτῷ, 

16 ἔλαᾷε δὲ Φόδος ἄπανϊας, νἃ 
ἐδόξαζον τὸν Θεὸν, λόέγονϊες" Ὅτι 
αροφήτης μέγας ἐγήγεριαι ἰν ἡμῖνς. 
ψὸ ὅτι ἐἱπεσκέψαϊο ὃ Θεὸς τὸν λαὸν 

᾿" 

αὑτῷ. 
17 Καὶ ἰξῆλθεν ὁ λόγος ὅτος ἦν 

ὅλῃ τῇ Ιϑδαίᾳ ἀερὶ αὐτῦ, καὶ ἐν 
«ὅση τῇ -ι ἐχώρν. 

χὃ Καὶ ἀπήγίωλαν Ἰωάννῃ οὗ 
μαθηϊαὶ 
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μαθηϊαὶ αὐτῷ αιρὶ τάνιων τότων. 
19 Καὶ προσκαλεσάμενος δύο 

ξινὰς τῶν μαθηϊῶν αὑτῷ ὃ ̓ Ιωώννης; 
ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἴησῶν, λέγων" Σὺ 

ἐὶ ὁ ἐρχόμενος» ἢ ἄλλον προσδοκῶ- 
μι; 

40 Ταρα γενόμενοι δὲ σρὸς αὖ- 
᾿ τὸν οἱ ἄνδρες, εἶπον" ᾿Ιωάννης «ὃ 

βασΊ; τὴς ἀπέγαλκεν ἡμᾶς τρός σε, 

λίγωγ" Σὺ, εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἀλλον 

προσδοκῶμεν; ; 
«(2 Εν αὐτῇ ἡ δὲ" τῇ ὅφᾳ ἰβερώ- 

ι τισι "πολλὸς ἀπὸ γόσων ΩΣ ματί- 

᾿ς γῶν καὶ πνευμάτων “πονηρῶν, καὶ 
᾿ τυφλοῖς “ολλοῖς ἐχαρίσοϊο τὸ βλέ- 
; {ειν) 

22 καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὃ Ἰυσῶς, εἶα 
Εν αὐτοῖς" Ττορευθέγιες ἀπαγ[εί- 

λαῖι Ἰωάννη ἃ εἰδεϊε καὶ ὃ ἠκύφαῖ» 
ὅτι τσῷλοι ἀναθλίκωυσι, χωλοὶ 
αἰριχάτωσι, λεπροὶ καθαρίζοναι, 
κυφοὶ ἀκέμσι, νεκροὶ ἐγείρογοωι, 
φ]ωχοὶ εὐωγξελίζοαι,, 
«5 'καὶ. “μακάριός. ἔριν ὃς. ἰὰν 

μ᾽ σκωυδαλισθη ἐν ἐμοί. 
2: ᾿Απεχθόπων δὲ τῶν ἀϊγίχων 

᾿Ιράνγως, ἄρξαῖο λέγον τορὸς τὼς 
χλὸς “πὶ Ἰωάννε: Τί ἀξιληχύς 
βαῖι εἰς τὴν ἔρυμον ϑιώσασθκιΣ 

κάλαμον ὑπὸ ἀνέμε σαλευόμενον ; 
᾿ς 2 ᾿Αλλὰ τί ἐξεληλύθαϊε ἰδεῖν; 
ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἑμαΐίοις Ἐμσ 
ξ σμένον; ἰδὲ; οἱ ἐν ἱμαισμῳ ἐ ἐν- 
δόξω "ὁ τρυφῇ ὑπάρχιονις, ἐν τὸϊς 

βασιλείοις εἰσίν. 

. 26 ᾿Αλλὰ τί ἐξεληλύθαϊε ἰδεῖν: 
προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, τὼ σε- 
ξισσότερον “ρφήτα. 

ις (27 Οὗτός γι σερὶ ἅ γίγραπν 
ταν Ἰδὲ, ἐγὼ ἀποτΐλλω τὸν ἄγ- 

γελόν μ8 πρὸ τοροσώπῳ σῃ, ὃς κα“ 

“ασχιυάσει τὴν ὁδόν σϑ ἔμπροσθέν 
συ.) 

28 Δίγω γὰρ. ὑμῖν, μείζων ἣν 

. ἀλλήλοις» Ὁ λέγωσιν' 

“ ἐπθίων δ πίνων" 

γονηϊεῖς γυναϊκῶν προφήτης Ἶω- 
ἄν») τῷ βατΊ, τῶ δδείς ἔξιν" ὃ ϑὲ 
μικρότερος ἐν τῇ βασιλεία τϑ Θιϑ, 

«μείζων αὐτῷ ἐστι. 
20 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκύσας κὶ 

οὗ τιλῶγαι ἐδικαίωσαν τὸν Θεὸν; 

βαπΊ. σθένῆες τὸ βάπλισμα Ἰωάννας 

.40 δὲ δὲ Φαρισαῖον "Ὁ οἱ νομικοὶ 
τὴν βολὴν. τῷ Θιῶ ἠθέτησαν ἐς 
ἑαυτὰς, μὴ ̓βααῆισθέδες ὑπ᾽ αὐτῶ, 

31 εἶπε ϑὲ ὃ Κύριος" τίνι ὅν 
ἁμοιώσω τὰς ἀνθρώπος τῆς γενεᾶς 
ταύτης; : Ὁ τίνι εἰσὶν ὅμοισιΣ ὁ 

412 ὅμοιοί εἰσι «αιδίοις “τοῖς ἐν 
ἀγορῶ καθημένοις, κὶ πιρυσφιυνῶσιν 

Ἠυλήσκρμεν 

ὑμῖν, ὸ ἐκ ἀεχύσασθε" ἐθρηνῆσα- 
μὲν ὑμῖν, ν᾿ ἐκ ἐκλαύσαϊε. . 
ως. 33. Ελήλυθε γὰρ Ἰωάννης δ 
βακπῆ, τὰς μήτε ἄρῖον ἐσθίων, μόνε 
οἶνον «αἴνων" κὶ λέγε" ᾿Ααυμόννον 

ἔχοι. 
844. Ἐλόλυδεν ὃ ὁ νὸς 4“8 ἀνθράπο 

"Ὁ λέγε" δὰ 
ἄγθρινπος φάγος καὶ αροκόνος, τ. 

λωρῶν. Φίλος » ἁμοιῤίωλῶν»" . 
- 35 Καὶ ἰδικανάθη ἡ ἢ σοφία ἀἰϊνὸ 
τῶν τέμνων αὐτῆς “ἄγων. 

36 ρώτα δὲ τις αὐτὸν τῶν 
Θαρισαίων, ἕνα φάγῃ μετ᾽ ἀὐτῶ' 
"ἡ εἰσελθὼν εἷς τὴν οἰκίαν τῷ Φα» 
φισαία, ἀνεκλίθη. 
« 37, καὶ ἰ)8, γυνὴ ἐν τῇ “σόλρο 
ἥτις ἦν ἁμαβωλὸς, ἐπιγνᾶσα ὅτι 

ἀνάκεδαιν ἐν τῇ οἰκίᾳ τῷ Φαρισαίεη, 
Χχομέσασα. ἀλάξαρρον μύρα, 
38 καὶ ςῶσα “αρὰ τὸς τόδος 

αὐτῷ ὀπίσω; κλαίεσα, ἤρξαϊο βρέ- 
Χϑιν τὼς αόδας αὐτῷ τοῖς δάκρυσι, 

καὶ ταῖς ϑριξὶ τῆς κεφαλᾶς αὑτῆς 
ἰξίμασσε καὶ καεφίλοι τὰς όδας 
αὐτῷ, κὶ ) ἤλοιφε, τῷ μόρῳ. 

39 ἰλὺν δὶ ὁ ὁ Φλεισαῖος ὃ καϑ 
λέσας αὑτὸν; εἶπεν ἐν ἑαυῖε, λέγων" 

Οὐτος» 



94 ΚΥΆΑΓΓΕ 
Οὗτος, εἶ ἦν πρφήτηςν ἐγίνωσκεν 
ἂν τίς ΟΣ «απὸ ἢ ἡ. γυνὴ ἥτις ζπ- 
"έϊαι αὐτῷ, ὅτι ἁμαβἸωλός ἔρι. 

40 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησῦς 
εἶπε «ὺς αὐτόν" Σίμων, ἔχω σοι 

᾿ Ἀ) εἰπεῖν. Ὁ δέ φησι Διδάσκαλε, 
, εἰπέ. 

4ι Δώ χρευφοιλίταί ἦσαν δὰα- 
- ΕΣ] Τιγ}" ὁ εἶς ὄφειλε δηνάρια 

Ἁ 

πουακέσια, ὃ ὃ δὲ ἕτερος τοιν]ήκονϊα." 
42 μὴ ἰχόδωοων δὲ αὐτῶν ἀπο- 

ναι; ἀμφοϊέροις ἐχαρίσαῖο. τίς 
ὧ αὐτῶν, εἰπὲ, “λεῖον αὐτὸν ἀγα» 
“τήσε ἃ 
..43 ᾿Αποκχριθεὶς δὲ ὁ Σίμων, ε- 

᾿ Ὑπολαμράνν ὅτι ᾧ ᾧ τὸ «λεῖν 
οἀκαρίσοῦς, Ὁ δὲ εἶπεν» αὐτῷ; Ὄς 
᾿ϑὼς ἔκρινας. 

. 44 Καὶ τραφεὶς. «ὃς τὴν γυ- 
γαῖκα, τῷ Σίμωνι ἔφη" Βλέπεις 
παύτην τὴν γυναῖκᾳ 2 εἰσῆλθόν σὰ 

᾿ “ἷς τὴν οἰχίαν, ὕδωρ ἐπὶ τὸς σόδας 
μῈ ἐκ ἴϑωκας" αὕτη δὶ τοῖς δάκ- 

, ἔφριξέ μη τὸς «όδας, ὶ ταῖς 
μξὶ τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἰδέμαξε, 
4ς φίλημά μοι ἐκ ἔδωκας" 

ωὕτη δὲ, ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, ὁ δι. 
λιχε καταφιλῦσά μϑ τὸς «όδας" 

46 ἰλαίῳ πὴν κιφαλήν μ8 ἐκ 

ἤλωψας" αὕτη ϑὲ μύρῳ ἤλοιψέ μὰ 
"ἃς πόδας. 

47. ὃ χάριν, λέγω σοι, ἀφίων- 
ἥαχιε αἱ ἅμα Ἴίαι αὐτῆς, αἱ “σοἈ» 
λαὶ, ὅτι ἡγάσησε «ολύ' ῳ 7 δὲ ὀλί- 

᾿ ον ἀφίεῖαι» ὀλίγον ἀγαπᾷ. 
(48 Εἶπε δὲ αὐτῇ" ᾿Αφέωνϊαί 

συ αἱ ἁμαβίαι. 
49 Καὶ ἡρξανῖο οἱ -συνανακεί- 

μένον} λέγωιν ἐν ἑαυ]οῖς", τίς ὁτός 
ἐγιν ὃς καὶ ἁμαρίίας ἀφίησιν 2) 

50 Εἶπε δὶ πρὸς τὺν γυναῖκα" 
Ἢ τίσις σὰ σέσωκέ σι" «ορεύυ εἰς 
εἰρήνην: 

ΛΙΟΝ Ὅν. γἱ}. γι. 
Κι φ. ἅ. 8, 

Κ᾽ ἰγένῖϊο, ἴ ἶν τῷ καθιξῆς, Ὁ 
αὐτὸς διώδευε καϊὰ πόλιν τ᾿ 

κώμην, κηρύσσων εὐαγ[ελιζόμενος 
᾿χὴν βασιλείαν. τῷ Θιῦῶ, καὶ οἱ δώ. 

δικα σὺν , αὐτῷ, 
Δ καὶ γνυναϊκές τινες αἱ ἦσαν 

τιβεραπιυμίναι ἀᾳὸ ανιυμάτων 
«"ονηρῶν, καὶ ἀσθενειῶν" Μαρίᾳ ἃ 
καλϑμένη ̓ Μαγδαληνν, ἀφ᾽ ἧς δι». 
μόνια ἑπῇὰ ἐξεληλύθει, 

"4 καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χεζᾶ ἰπι- 
τρόπϑ Ἡρώϑδο, "Ὁ Σϑσάννα, κὶ τές 
ω “ολλαὶ;, αἵτινες διηκόνδν αὐτῷ 
ἀπὸ τῶν ὕπαρ ὀναν αὑταῖς. 
.4 Συνιόηϊος δὲ ὄχλα «πολλῇ, Ὁ 

τῶν καῖα τόλι» ἱπιπορευομένων 

᾿«“σρὸς αὐτὸν, εἶπε διὰ «αραβολῆς" 
ς ᾿Εξῆλθι» ὃ ὃ σπείρων τὸ σπεῖ- 

68. τὸν σπόρον αὐτῶ" καὶ ἶν τῷ 
σαείρειν αὐτὸν, ὃ μὲν ἔπεσι -α 
“ἣν ὀδὸν, Ὁ κα]επαΐηθη, ἡ τὰ “;(- 
τενὰ τῷ ἐἰρωυν καϊίφαγεν αὐτό. 
6 Καὶ ἵ ἕτερον ἔπισιν ἰπὶ τὴν 

«τραν, ἡ Φοὶν ἰξηράνθη,᾽ διὰ τὸ 
μὴ ἴχει» ἰκμάδα. 
.7 Καὶ ἕτερον ἔν ἔπεισιν ἐν μέσῳ 

τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αῇ 
ἄκανθαι ἀπίνιξαν αὐτό. 

ϑ Καὶ τερον ἴ ἔπεσεν ἱπὶ τὴν γν 
«ἣν ἀγαθὴν; κὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν 
ἑκα ούα πλασίονα. Ταῦτα λέγων; 
ἐφώνει" Ὁ ἤ ἔχων ὦτα ἀκύειν, ἀκῳ- 
ἐτω. 

9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν. οἱ μαθη- 

χαὶ αὐτῶ, λέγοις, τίς εἴη Α σα. 
ξαθολὴ᾽ αὕτη. 

1ο Ὁ δὲ εἶπεν" Ὑμῖν δέδυϊαι 
γνῶναι τὰ μυγῆρια τῆς βασιλείας 
τῷ Θεῶ" τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παρα. 
Θολαῖρ" ἵνα βλέποις μὴ βλέπωσι, 
δ ἀκέοδες μὴ συνιὥστν, 

τι Ἔςι δὶ αὕτη ἡ “αραθολῆ. 
Ὃ σπόρος ἰγὶν ὁ λόγος τῷ Θεῶ. 

12 οἵ 



ΟΡ. νἱ]ϊε ΚΑΤΑ ΛΔΟΥ Κ. ο΄ 

12 οἱ δὲ παρὰ τὸν ὁδὸν, εἰσὶν οἱ μαθηϊαὶ αὐτῶ" καὶ εἶσι «πρὸς 
εἰ ἀκύονϊες" εἶτα ἔρχέαι ὃ διάδο- αὐτώς" Διέλθωμεν εἰς τὸ αίραν 
λις, καὶ αἴροε τὸν λόγον ἀπὸ κῶς τῆς λίμνης. Καὶ ἀνήχθησαν. 
καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ σσιτεύσανιαι 2 ζ. λιόδιηων δὲ αὐτῶν ἀφῦπο 
τις σωθῶσιν. , ψῳσε" κΚἢ καϊίδη λαίλαγ ἀνέμο εἰς 

12 Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οὗ τὴν λίμνην" καὶ συνεσληρῶνῖο, καὶ 
ἴταν ἀκύσωσι, μὲα χαρᾶς δέχον- ἐκινδύνευον. ΕΣ 
ται τὸν λόγον" καὶ ὅτοι ῥίδαν ὃκ 24 «ροσελθόνϊες δὲ διήγειρας αὖ- 

ἴχθσιν, οἱ πιρὸς καιρὸν τιξεύασι, τὸν, λέγονιες" ᾿Επιτάτα, ἱπιράτα, 
κὶ ἰκ καιρῷ ποιρασμᾶ ἀφίτανϊιαι. ἀπολλύμεθα. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπε- 

14 Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάγθας σε- τίμησε τῷ ἀνέμῳ κὶ τῷ κλύδωνι τῶ 
σὸν, ὅτοί εἰσιν οἱ ἀκόσανιες, κὶ ὑπὸ ὕϑαῖος" καὶ ἱπαύσα")ογ καὶ ἐγένεϊρ 
μμμυῶν κὶ αλότο κὶ ἡδονῶν τῇ γαλήνη. 
βίω αιρευόμενοι συμποίγονϊαι,γ "Ὁ ἃς εἶπε δὲ αὐτοῖς" Τ|δ ἔξιν ἡ 
ὃ τιλισφορῶσί" τίσις ὑμῶν ; Φοξηθένις δὲ ἰθαύ- 

τς τὸ δὲ ἐν τῇ καλὴ γῆ, ὅτοί μασαν, λέγονϊιες πρὸς ἀλλήλυς" 
4, , “᾿Ἂ“Ψἤ να ἢ - - 

εἰσιν οἵτινες ἔν καρδίᾳ καλὴ καὶ Τίς ἄρα ὅτός ἐφιν, ὅτι καὶ τοῖς 
Ξ. ἣν υ "ἡ 4 ἶ.2 “ Ζ 5.» 3 , . “ὦ Ν ἄγκβῃ, ἀκόσαγϊες τὸν λόγον, καῖέ-. ἀνέμοις ἐπήώσσοι, κὶ τῷ ὕϑαῖ,, καὶ 

,..1 « ων ’ ϑῳ 

χῦσι, καὶ καρποφορῶσιν ἦν ὑπομονῆς ὑπακδδσιν αὐτῷ; 
ιό Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας, ,26 Καὶ καϊέπλευσαν εἷς τὴν 

ἢ ε ͵ »“ "» , χαλύχϊοι αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐρὶν 
χλίνης τίθησιν" ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας διπέραν τῆς Γαλιλαίας. ΄ 
ἰτήϊθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενε 2427 Ἐξελθόνι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὸν 

. ΄ - ᾿ χὰ “Ὁ 

βλίτωσι τὸ φῶς. “ῦν, ὑπηγϊησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ 
1) Οὐ γάρ ἐφι κρυπῆὸν ὃ ἃ Φφα- τῆς “όλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἰκ 

πρὸν γενήσῆαι, δὲ ἀπόκρυφον ὃ Ὁ χρόνων ἱκανῶν, κα ἱμάτιον ἀκ ἔνεδὲ- 
γνυσθησέϊαι, κὶ εἰς Φανερὸν ἔλθη. δϑύσκεο, καὶ ἐν οἰκίᾳ ἐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ 

18. βλέπκῆι ὅν «ὥς ἀκόξε" ὃς ἐν τοῖς μνήμασιν. 
γὰ ἂν ἴχη, δοθήσῆαι αὐτῷ" καὶ ὃς. 28 Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησῶν, κὶ ἀνα- 
ἄν μὴ ἔχη, νἡ ὃς δοκεῖ ἔχειν ἀρθή- κράξας, τπροσίπεσιν αὐτῶ, κὶ Φωνῇ, 
γἦαι ἀπ᾿ αὐτῶ. ΄ μεγάλῃ εἶπε" Τί ἰμοί καί φοι Ἴη-- 
0 ΤΙαρεγένονῖο δὲ πρὸς αὐτὸν σῶ αὶ τὸ Θιῦ τὸ ὑψίγω; δίομαί 
3 μἥτηρ χὴ οἱ ̓ ἀδιλφοὶ αὑτϑ, κἱ ἐκ σα, μή με βασανίης. ᾿ 
νὲγνανο συυχεῖν “αὐτῷ διὰ τὸν ἴ29 Τιαρήγίνιλε γὰρ τῷ τονεύ- 
ὄχλον. ᾿ μοῖι τῷ ἀκαθζεῳ ἰξελθεῖν ἀπὸ τῶ᾽ 

20 καὶ ἀπηΐϊγέλη αὐτῷ, λεγὄν- ἀνθρώπϑ᾽ πολλοῖς γὰρ χρόνοις συν» 
ϑυν' Ἢ μήτηρ σθ καὶ οἱ ἀδελφοί ηἡρτάκει αὐτόν" κ»κὶ ἰδισμεῖτο ἁλύ- 
σὺ ἱσήχασιν ἔξω ἰδεῖν σε ϑέλονϊες. σισι χὶ τίδαις φυλασσόμενος, κὶ 

21 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπε πρὸς διαῤῥήσσων τὰ δισμὰ, ἡλαύνο ὑπὸ 

τὰ," Μήτηρ μ κκὶ ἀδελφοί μθ, τῷ δαίμονος εἰς τὰς ἰρῆμες.) . 
Πἢ 3 ὉΠ ἢ ᾿ ὍὋ αὖ ᾿ 3 [4 Υ Ά ο7 
ὁ ΕΙΟῊΥ οὃ ΎἽΤΟΥ λόγον τὰ Θεδ΄ λὸ ἘΕσερώωτησε δὲ αὐτὸν ὃ Ἰης 

βολες, » ποιδνης αὐτόγ. σᾷις, λέγων" Τί σοι ἰξὶν ὄνομα Σ 
22 Καὶ ἰγένηο, ἰν μιᾷ τῶν ἥμι- Ὁ δὲ εἶπεη Δεγεών" ὅτι δαιμόνια 
, “ἢ αὐτὸς ἐνέδη εἰς πλοῖον, ὸ ολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν. ᾿ 
τς ᾿ 21 Και 



οό 
41 Καὶ πὰρεκάλοι. αὐτὸν ἵνα 

μὴ ἐπδάξῃ, αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
ἀπελθεῖν. ν 

"32 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων 
ἑχαγῶν βεσκομένων ἐν' τῷ ὄρει" καὶ 

«αρεκπάλεν αὐτὸν ἕνα ἐπἢρέψη αὖ- 
τοῖς εἰς ἐκείνεις εἰσελθεῖν" καὶ ἐπές 
τρεζεν αὐτοῖς. 

43 ᾿Εξιλθόγια. δὲ τὰ δαιμόνια. 
ἀπὸ τῷ ἀνβρώπϑ, εἰσῆλθεν εἷς τὸς 

χοίρας» Ὁ ὥρμησεν ἡ ἀγίλη, καῖα 

τϑ κρημ δ, ἐἰς τὴν λίμνην, ;- ἀπεπ- 

γίγηο 

44. ᾿Ιδόῆις δὲ οἱ βόσκσδις τὸ 
γε[ενημένον. ἔφυβον" κὶ ἀκιλθόνες 
ἀπήγίριλαν εἰς τὴν τοόλιν» καὶ εἰς 

πὰς ἀγρές. 
ξ Ἐξηλθον. δὲ ἰδεῖν τὸ γεζονὸς, 

κ᾽ ἤλθον πρὸς τὸν Ἴησῶν, Ὁ εὗρον 
καθήμενον χὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ ἃ τὰ 
δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱμαΐ,σμένον "ἢ 
σωφρονϑυῖα, «““αρὰ τὰς τούόδας τῷ 

Ἴησδ᾽ κ ἰφοδήθησαν. 
46 ̓ Απήγίοιλαν δὲ αὐτοῖς κ᾽ οἱ 

ἰδόγ!ες, τς ἐσώθη ὃ ὃ δαιμονισθείς. 
27 Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν 

“τὸ αλῆθος τῆς σεριχῶρε τῶν Γα- 

δαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ αὐτῶν, ὅτι 

φέδῳ μεγάλῳ συνείχονἶο" αὐτὸς δὲ 
ἱμθὰς εἷς τὸ πλοῖον, ὑπέγρεψιν. 
.. 48 ἙἘδέξο δὲ αὐτῷ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ 
ὡ. “ἐξεληλύθει. τὰ δαιμόνια,᾽ εἶναι 
σὺν αὐτὼ" ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὃ 
᾿Ιησᾶς, λέγων" 

40 Ὑπύγειφε εἰς τὸν οἶκόν σδ᾽ 
δ διηγῶ, ὅσα ἐποίησέ σῳ ὃ Θιός. 

Καὶ ἀπῆλθε. καθ᾽ ὅλην τὴν τοόλιν 
κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὃ Ἰη- 
σῶς 
.40 ᾿ Εγένεο δὲ ἐν τῷ " ὑπορρίψαι 

τὸν Ἴησῶν, ἀπεδίξαϊο, αὐτὸν ὃ ὃχ- 
λοξ᾽ ἦσαν γὰρ τοάνϊες τοροσδοχῶνϊες 

αὐξόγι 

4 Καὶ ἐδὸ ἥλθεν ἀγὴ» ὦ ὕνομα 

ΕΥΑΡΓΓΞΕΑΙΟΝ ὅδ, γῇ, 
9.7 φ ν᾿, Ψ ΜΕΝ 

- Ιαάφειος, κὶ αὕτος ἄρχων τῆς συνα;- 

΄᾿» 

γωγῆς ὑπτῆρχε, καὶ τισὼν «αρὰ 
τὸν αόϑας τῷ Ἰησῇ, παρεκάλει 
αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὑτῷ, 

42 ὅτι ϑυγάτηρ μονο[ενὴς ἦ ὮΥ 

αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ “αὕτη 

ἀπέθνησκεν. Ἔν δὲ τῷ ὑπάγειν᾽ ᾿ 
αὑτὸν, οἱ ὄχλόν συνέπονιζον αὐτόν. 

43 Καὶ γυνὴ ὦσα ἐν ῥύσει οἵ- 

μαῖῆος ἀπὸ ἱτῶν δώδεκα, ἥ ἥτις εἰς 
ἰα]ρὰς προσαναλώσασω. ὅλον τὸν 
βίον, ὃκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ ὀδενὸς ϑερα- 
«ευθῆναι, 

44 «οσελβῶσα. ὄπισθεν, ἅψαῖο 
τῷ κρασπεδε. τῷ ἱμαήίω αὐτῦ, κουὶ 
“αραχρῆμκα ἔγη ἢ ῥύσις τῷ αἷμα- 
τὸς αὐφῆς" | ; 

4ς καὶ εἶπον ὁ Ἰησῶς" Τίς ὃ 
ἀψώμενός μθ; ᾿Αρνεμένων δὲ «“ά»- 
τῶν, εἶπεν ὁ Πίτρος, -“ οἱ μετ᾽ αὖ- 

τῶ  'Ἐσπιςσάτα, οἱ ὄχλον συνέχωσί 

σε καὶ ἀποθλίξεσι, κὶ λέγεις, τίς δ΄ 
ἁψαμενός μ8; Ἢ ᾿ 

46 Ὁ δὲ Ἴησῶς εἶπεν" Ἥψαῖό - 
βμϑ τίς" ἰγὼ γὰρ ἔγνων. δύναμιν 

᾿ἐξελθῦσαν ἀπ᾽ ἰμϑ. 
47 ἸἸδῶσα δὲ ἢ γυνὴ ὅτι ὡκ 

ἔλαθε, τρέμεσα ἦλθε, ἢ πρσπε- 

σῶῦσα αὐτω, δι᾽ ἣν αἰτίαν ἡψαῖο 
αὐτῷ ἀπήγ[οιλεν αὐτῷ ἐνώπιον 
«αὐς τῷ λαϑ, κὶ ὡς ἰάθη σαρα- 

ἥμα- 
48 Ὁ δὲ εἶπεν ὁ αὖτ" Θάρσει 

ϑύγαῖερ" ΠῚ τίσις σὰ σίσωκέ σε, 
«ορεύα εἰς εἰρήνην. . 

49 Ἔτι αὐτῷ λαλῶηος, ἔν ἔρχε- 
ταί τις παρὰ τῷ ἀρχισυναγώγει, 
λέγων αὐτῷ“ Ὅτι τέθνηκεν ὅ ἢ ϑυ« 

γάτηρ σὺ" μὴ σκύλλε τὸν διϑάώσα 
καλου. 

ξο- Ὅ δ᾿ Ἰησῶς ἀκώσας, ἀπε- 

χρίθη αὐτῷ, λέγων» Μὰ φοξδ" 
μόγον παἴτευεν πὶ σωθήσῇαϊ. 
ξι Εϊσελθὼν δὲ εἰς τὴν οὐκέαν», 

κ 
- 
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ἀκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν ὀδένα εἰ μὴ καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεϑϑα, ὑπό 
Πέτρον, κὶ Ἰάκωδον κ᾽ Ἰωάννην, κὶὸ τένων, ὅτι Ἰωάννης ἰγηγερίαι ἐκ νεκ-᾿ 
τὸν “αϊέρα τῆς “σαιδὸς κὶ τὴν 'μη- ρῶν" 

τέρα. ᾿ ᾿ 8 ὑπό τινων δὲ, ὅτι ᾿Ηλίας 
ζ2 Ἔκλαιον δὲ σανῖες κ᾿ ἰκόπ- ἰφάνη" ἄλλων δὲ, ὅτι “ροφήτης 

τοῖο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπε' Μὴ κλαΐν εἷς τῶν ἀρχαίων ἀνέξζη"Ἡ ς 
δι" ὁκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 9 Καὶ εἶπεν ὃ Ἡρώδης" Ἰνώνο 

ϑ. ῳ Ε ΄ ΄ 

. 53 Καὶ καϊεγίλων αὐτῶ, εἶδό- νην ἐγὼ ἀποκιφάλισα, τίς δί ἔξιν 
γῆς ὅτι ἀπέθανεν. ᾿ς ν ὅτος, περὶ ἃ ἐγὼ ἀχύω τοιαῦτα ; 

ξ4ᾳ Αὐτὸς δὲ ἰκδαλὼν ἔξω “ἄν- Καὶ ἔξήτοι ἰδεῖν αὐτόν. 
Ά ’ ΄“Φ ᾿Ἶ 35 ὦ ε ΄ « ᾿ ; 

τας) πὴ κραϊησας τὴς χοιρὸς αὐτῆς, 10 Καὶ ὑπογρέψανἾες οἱ ἀπόν- 
ἰρώνησε, λέγων" Ἢ «σαῖς, ἐγείρει. φολοι διηγήσανῖο αὐτῷ ὅσα ἱποίη- 

ςς Καὶ ἐπέγρεψε τὸ τονεῦμα σαν κ' σαραλαδὼν αὐτὸς, ὕπε- 
αὐτῆς, κὶ ἀνέξη σαραχρῆμα" κὶ χώρησε καί ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον 
διέταξεν αὐτῷ δοθῆναι φαγεῖν. πόλεως καλουμένης Βηθταῖδα. 

ξό6 Καὶ ἐξέτησαν οἱ γονεῖς αὖτ - τι Οἱ δὲ ὄχλοι γνόνες, ἠκολεῖ- 
μεν « ἂλ ’ 3 Ἃ » »" Α , 25. δ τῆ ὃ δὲ σαρήγίφιλιν αὐτοῖς μηδενὲ θησαν αὐτῷ" κ᾽ διξάμενος αὐτὸς, 

εἰπεῖν τὸ γε[ονός. ἐλάλει αὐτοῖς ποερὶ τῆς βασιλείας 
᾿ Κιφ. ὃ. 9- τῷ Θιῶ, κὶ τὰς χρείαν ἔχονϊας 3ε- 

ὙΓΚΑΔΕΣΑΜΕΝΟΣ δὲ τὰς. ρφπιίαφ ἰᾶτο. Ι 

, δόϑεκα μαθηϊὰς αὑτῦ, ἔδωτ 12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξαῖο κλίνοι»" 

χῇ αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἰξοσίαν ἰπὶ «σροσελθόνες δὲ οἱ δωώδικα εἶπον 
δ ὴ -2 Ἁ ,ὔ 5 Σϑ ν ΄ Ά Μ Ψ 

φανίαι τὰ δαιμόνια, »ς νὐσὺς σὲ" αὐτω" Απολυσὸν τὸν ΟΧΆΟΥ, ἧγος 

ξαπεύοιν" ἀπιλθόνϊες εἰς τὰς κύκλω κώμαδ κ 
ΆἍ ν᾿ 

2 καὶ ἀπέκοιλεν αὐτὸς κηρύσ- τὸς ἀγρᾶς, καϊαλύσωσι, κὶ εὕρωσι 
͵ Ἂ-΄ “ κή Ω 

σον τὴν βατιλείων τῷ Θιῦ, καὶ ἐπισῆἥισμόν" ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμω τόπῳ 
8.» Α » -- 2 7, Φ 
ἰχῶαι τὰς ἀδ)ενῶνας. ἐσμέν 

4 Καὶ εἶπε σρὸς αὐτάς" Μνδὲν 13 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτύς" Δότε 
ῳ ᾿ 4 ε β. ΄ ς᾽ .0 3 , ε “ “ «Ἀλλ 

αἰρε εἰς τὴν δον, μήτε ῥαοϑως, αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν" Οἱ δὲ εἶ πον" 
΄ 7 ’ὔ » ΄ ΕΣ ΕΣ »Α « “« “ Ἅ 7 2 

ῥῆτε τσηρανε μῆτε αρὶον, μῆτε ἂρα Οὐκ εἰσιν ἡμῖν λεῖον ἢ ταένϊε ἄρ. 
Α , α΄. ᾿ . ’ 3 ’ ’’ 

γύριον, μῆτε ἄνα δύο χήτωναςς ἔ- ᾿ τοι κ) δυο ἰχθύες" εἰ μῆτι τσορευ» 

χειν. ἐς θένϊες ἡμεῖς ἀγιράσωμεν εἰς πφάνϊα 
4 Καὶ εἷς ἢ» ἂν οἰκίαν εἰσέλθηῖε,γ τὸν λαὸν τῶτον βρωμαῖα. 

ἀκεῦ μένε, κὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε» (ι4 Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες 
ς Καὶ ὅσον ἂν μὴ διξωῆαι ὑς σπεϑακισχίλιον") εἶπε δὲ «ρὸς τὸς 

μᾶς, ἱξιρχύμενον ἀπὸ τῆς ὠόλεως μαθηϊὰς αὐτῶ" ἹΚα]ακλίνα]ε αὐτὸς 
ἐκείνης, καὶ τὸν κογιορίὸν ἀπὸ τῶν κλισίας ἀνὰ σεϊἥήκονᾳ. 

αὐδὼν ὑμῶν ἀποϊινάξαῖε, εἰς μαρ- ϊς Καὶ ἐποίησαν ὅτω, κὶ ἀνές 
τύριον ἐπ᾽ αὐτές. κλιναν ὥπανιας. 
- 6 Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοιῖο καῖὰ ιό Λαῤὼν δὲ τὸς στένε ἃ ἐἴες, 
τὰς κώμας, εὐαγ[ελιζόμενοι 3ε- κὶ τὰς δύο ἰχθύα;, ἀ, χϑλέψας εἰς 
ξατπεύονϊες «“αὐαχῶ. τὸν δροινὸν, εὐλόγησεν αὐτὰς, καὶ 

7 Ἤκοεσι δὲ Ἡρώδης ὃ τῇ ἄρ- καϊέκλασε, κὶ ἐδιδυ τοῖς μωθηϊαῖς 
χης τὰ γνόμινω ὑπ᾿ αὑτῶ “΄ἀγαν ᾿σαραϊιθέναι τῷ ὕχλγο ᾿ 

1) Κα 
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1) Καὶ ἵφαίον, κὶ ἐχοβαθϑη- 

σαν τοαν]ες" χὶ ἤρθη τὸ σερισσιῦς 

σαν αὐτοῖς, κλασμάτων κόφινον 
δώδιχα. ΝΣ . 

18 Καὶ ἐγένεϊο, ἂν᾿ τῷ εἶναι. 
φὐτὸκ φροσευχόμενον - καϊαμόνας, 
ψφυνῆσαν αὐτῷ “οἱ μαθηϊαὶ, κ ἔτο- 
φξώτησεν αὐτὸς, λέγων". Τίνα μὲ 
λέγεσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; 

19 Οἱ δὲ ἀποκριθώες, εἶπον" 
Ἰωάννην φὸν βαπΊ τήν ἄλλοι δὲ, 
Ἡλίαν" ἄλλοι δὲ, ὅτι φροφήτης 
τις τῶν ἀρχαίων ἀνέξη. 

20 Εἶπε δὲ αὐτοῖς" Ὑμιῖς δὲ 

«ἴγα με λέγέἧε εἶναι; ᾿Αποκριθεὶς 
δὲ ὁ Ἰπέτρος εἶπ᾽ Τὸν Χριξὸν τῷ 
Θεῦ. ᾿ - 

21 Ὁ ἃ ἱπῆιμήσας αὐτοῖς, 
«υαρήγίειλε μηδενὶ εἰπεῖν τῶτον 

22 εἰσιών" Ὅτι διῦ τὸν ἐὸν τῷ 
ἀνθράπα τοολλὰ παθεῖν, κ ἀπὸο- 
δοκιμασθῆνοι ἀπὸ τῶν Φρεσβυ]έ- 
φων "ἡ ἀρχιερέων »ἡ γραμμαίέων, 
"Ὁ δχοκιανθῆναι, "ἡ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ 
ὑγερθῆναι- ΝΕ 

23 Ἔλεγε δὲ «ὸς «άν]α Ἐἢΐ 

τις θέλοι ὀπίσω μὲ ἰλθεῖν, ἀπαρ- 
γησάσθω ἕαυϊὸν, καὶ ἀράτω τὸν 
φαυρὸν αὑτῷ καθ᾽ ἡμέραν, κ᾽ ἀκο- 
᾿λϑθείτω μοι. 

24. Ὃς γὰρ ἂν ϑέλη τὴν ψυχὴν 

οὐτῶ σῶσαι, ἀπολίσει αὐτὴν" δὲ 
᾿ ἂν ἀπολίση τὴν ψυχὰν αὑτῷ 

ἔγυκεν ἐμῦ, ὅτος σώσεί αὐτήν. 
ἃς Τί γὰρ ὠφιλεΐται. ἄνθρωπος 

χερδῆσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυ]ὸν 
δὲ ἀπολίσας, κ᾽, ζημιωθείς ; 

46 "Ὧς γὰρ ἂν ἱκαισχυνϑὴ μὲ 
καὶ τὸς ἐμὼς λόγως, τῶτον ὃ ιὸς 

, φῷ ἀνθρώπω ἰπαισχυνθησέϊαι, ὅταν 
ἔλθυ ἐν τῇ δύξη αὑτῷ καὶ τῷ «αΐϊρὸς 
ϑὸ τῶν ἁγίων ἀ[γέλων. 

27 Δίγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί 
ἤννῳ τῶν ὅδὲ ἐξηκότων, οὗ ὦ μὴ 

ΕΥΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ὅδ. ἷχ. 
»οὐσοῖαι ϑανάτε ἕως ἂν ἴδωσι τὴν 
βασιλείαν τῷ Θεῶ, 

28 ᾿Εγίνῶο δὲ, μέὰ τὸς λόγως 
τότως ὡσεὶ ἡμέραι ὀκϊὼ, κὶ σ“αρα- 
λαβὼν τὸν Πίσρον; ν Ἰωά νην, "ἡ 
Ἰκκωῦον, ἀνέίδη εἰς φὸ ὄρος ὥροσ- 
εὐξωαθαι. ᾿ 

29 Καὶ ἐγένιϊο, ἐν τῷ σροσεύ- 
χισθαι αὑτὸν, τὸ εἶδις τῷ “εοσ- 
ὑπὸ αὐτῷ ἕτερον, κὶ ὁ ἱμαϊισμὸς 
αὐτῶ λευκὸς ἐξαςράπΊων. 

᾿ 390 Καὶ ἴδὼὸ ἄνδρες δύο συνελά- 

λον αὖτ, οἶδενες ἧσων Μωσῖς ᾿ 
Ἠλίας. Σ 

31 οὗ ὀφθένες ἦν δόξη, ἔλιδον 
τὴν ἔξοδον αὐτῶ, ὃν ἔμελλε αλυρῶν. 
ἐγ Ἱερωσαλήμ. 

42 Ὁ δὲ Πέτρος κὶ οἱ σὺν αὖ-- 
τῷ ὅσαν βιδαρημένοι ὕπνῳ" δια- 
γρηϊορήσανϊες δὲ εἶδον τὴν δόξαν 
αϑτῶ,, κὶ τὸς δύο ἄνδρας τὸς συνε- 
γῶῦτας αὐτῷ. 

33 Καὶ ἐγένῆο, ἐν τὸ διαχω- 
εἴξεσθαι αὐτὸς ἀπ᾽ αὐτῷ, εἶπεν ἃ ᾿ 
Ἡέτρος «πρὸς τὸν Ἰήσῶν" Ἐπιράτα, 
καλόν ἰςιν ἡμᾶς ὧϑε εἶναι" κὶ σοι" 
ἤσωμεν σκηνὰς τρεῖς; μίαν σοι, τῷ 

Μωσιῖ μίαν, μίαν ᾿Ηλίω' μὴ 
εἰδὼς ὃ λέγειο- 

34 Ταῦτα δὲ αὐτῷ λέγοδιος, 
ἐγένῶο νεφέλη», καὶ ἐτεσκίασεν αὖ- 
τς" ἐφοδηθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνως 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην. 

45 Καὶ φωνὴ ἐγένεϊιο ἐκ τῆς φε- 
Φέλης. λέγυσοι" Οὗτός ἔςιν ὃ ἡός 
μὺ ὃ ἀγαπητὸς, αὐτῷ ἀκάδιε. 

40 Καὶ ἐν τῷ γινέσθαι τὼν 
ΟΦωνὴν, εὑρόθα ὃ Ἰησᾶς μόνος" "Ὁ 
αὐτοὶ ἐσίγησαν, ἧς, ἀδενὶ ἀπήγίοι- 
λαν ἐν ἐπείναις Τοῖς ἡμέραις δὲν 
ὧν ἑωράκασιν. 

ἕἜ Ν ἣλ ὶ ,ε.γ» 48 ΄“" 
47 Ἐγενεο δε, ἦν τη ἑξῆς "μέρας 

κοδιλθόγιων αὐτὴν ἀπὸ τῶ ὅρα; 
συνηνίησεν αὐτῷ ὄχλος πολὺς. 

48 Καὶ 
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(λρ: ἰχ. 

48 Καὶ ἰδὼ, ἀνὴρ ἀπὸ τῷ ὄχλι 
ἀνύοησε, λέγων" Διδάσκαλε, δίο- 

με! συ, ἐπίολε γον ἢ ἔπκὶ τὸν ψὁν μω 

ὅτι μονο[εγὴ ἐνγῆς ἰγσί μοι" 

.39 καὶ ἰδὸ, νεῦμα λαμβάνον 
αὐτὸν, καὶ ἐξαίφνης χεάζρι' καὶ 
σταράσσει αὐτὸν με]ὰ ἀφρδ, Ὁ 

. μόγις ἀποχρεῖ ἀπ αὐτῷ, συδεί- 

ον αὐτόν" 
40 χαιὶ ἐδεήθην τῶν μαθεῶν σϑ,ι, 

ἕνα ἐκθάλλωσιν αὐτὸ, "ὁ ὃκ ἡδυνήῆ- 

θησαν, 

ἷν ̓ Αποχριθεὶς δὲ ὃ Ἰησᾶς, εἷ- 
Ὦ γενεὰ ἄπισος κ διεγεαμ-, 

μία ἕως 'πότε ἴσομαι πρὸς ὑμᾶς» 
- ἀνίξομα! ὑ ὑμῶν; φόσώγδε ὧϑε 
φὸν κα ηόν σε. 

42 Ἔτι ὴ «ρσερχομίνυ αὐτῶ, 
ἔῤῥηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνίον, καὶ 
σννσπάραξεν" ἐκήϊμησε δὲ ὃ 1.- 

φῃς τῷ τνεύμαῖ, τῷ ἀκαθάῤῳ, Ὁ 
ἰασαῖο τὸν. «ἀῖδα, καὶ ἀπέδωκεν 
αὐτὸν νῷ τσαϊρὶ αὐτῶ, 
.43 Ἐξεπλήσσοϊο δὶ δε ἐπὶ 

φῇ μεϊαλοιότηϊ τῷ Θεῦ- αἰαν “ 

 ϑαυμαζοήωνὶ ἐπὶ σιν οἷς ἱποί- 
““ὦ ὁ Ἰησῶς» εἶχε «ρὸς, τὸς μαθη- 
τὰς αὑτῷ" 
44 Θέσθε ὑ ὑμεῖς εἷς τὰ ὦτα 

ὑμῶν τὰς λόγως τότες" ὃ γὰρ ὸς 
τῷ ἀνθρώπω μέλλει τυχραδίδοσθαι 
εἰς Χεῖρας ἀνθρώπων͵ 

4ς Οἱ δὲ ἡγνόων τὸ ῥῆμα τῶτο, 
ὸ» παφακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὖ- 

τῶν, ἵνα. μὴ αἰσθωνία, αὐτό" καὶ 
ἐφοδϑνῖο ἐρωϊῶσαι αὐτὸν ἀσερὶ τῶ. 
ῥήμαϊος τότ. 

40 Ἐςσῆλθι δ διαλοί, σμὸς οἷν 
αὐτοῖς, τὸ, τίς ἂν εἴη μείζων αὐὖ- 
τῶν. 

47 Ὃ δὲ ̓ Ιητῶς ἰδὼν τὸν δια-΄ 

λιπσμὸν τ' τῆς καρδίας αὐτῶν, ἰπι- 
λαβύμωος «αἰδιων᾿ ἔγψεν αὐτὸ 
ααρ᾿ ἰαύϊῳ, ΄ - 

ΚΑΤᾺ ΛΟΥ Κι. 99 
48 καὶ εἶχεν αὐτοῖς" Ὃς ἰὰν 

.δίξηϊαι τῶτο τσαιδίον ᾿ ἰπὶ τῷ ὀνό- 
μα! 48, ἐμὲ δέχ: ἥαι" Ὁ ὃς ἐὰν ἐμὴ 

διξηήϊα:, δίχῆαι τὸν ἀποςείλανά 
με' ὃ γὰρ μικρότερος ἐν ἔν ῶσι» ὑμῖν 

ὑπάρχων, ὅτος ἔξαι μέγος. ." 

“40 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης 
δἰ πεν" Ἔπιγάτα, εἴδομέν τινῷ ἐπὶ 

τῷ ὀνόμαϊί σϑ ἐκοάλλονϊα τὰ δα.» 
μόννα, νὉ 

ἀκυλυθις μεθ’ ἡ ἡμῶν. 

ζο Καὶ εἶπε σεὸς αὐτὸν ὃ Ἰη- 

σῶς" Μὴ κὠλύξε" ὃς γὰβ ἐκ ἔςι 

καθ᾽ ἡμῶν; ὑπὲρ ἡμῶν ἔγεγος 
’ Κ1. ᾿Εγένεο δὲ, ἐν τῷ συμπλ ἕ 

εβσθαι τὰς Ἀμέρας τῆς ἀναλήψεως, 
αὐτῶ, κ᾽ αὐτὸς τὸ τορήδωπον αὑτὸ 

ἐς 

λῆμι 
52 καὶ ἀπέκειλεν ἀϊγέλες τρὸ 

προσώπε αὑτᾶ' “. «σορευθενΐες εἰ7- 

ἤλθον εἰς κώμων Σαμαρεήῶν, ὥξφε 

ἑτοιμάσαι αὐτῶν 

53. Καὶ εκ. ἐδίξαδο αὐτὸν, ὅτι 
τὸ πρόδωπον «τῷ ἣν φορευνόμενού 

εἰς Ἱερισωλῆμι. 

54 ᾿Ιδόῆις δὲ οἱ μαθηϊαὶ αὐτῶ 
Ἰάκωβος κὶ ̓ Ιῴάννης εἶπον" Κύριν»᾽ 

ϑέλοις εἴπωμεν “τὸρ κα]αήναν ἃ ἀπὸ, 

τὸ ἀρανῶ, ΌΣ ἀναλᾶσαι αὐτὸς, ὡς 
ψῳ, Ἠλίας Ἐ ἐποίησε; 

ς ς Στραφεὶς δὲ ἐπέίμασιν αὖ- 
τοῖς, Ὁ εἶπεν" Οὐκ οἴδα]ε οἵυ τνεύπ 
μαῖός ἐπε ὑμεῖς ; ; 

κό ὁ γὰρ ᾿ὸς τῇ ἀνθρώπα ὁ ὅπ 
ὄλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, 
ἀλλὰ αὥσαι. Καὶ ὑποριῤθησαῦ 
εἰς ἑτέραν κώμην. 

57 ̓ γίνῆο δὲ; «ομοομίνων αὖ- 
τῶν ἐν τὴ ἡ ὁδῷ ἐπί τις πρὸς αὐτόν» 

᾿Αχολυθόσω σοι ὅπω ἂν ἀπέξχ, 
Κύριε. 

58 Καὶ ἧἶπιν α αὐτῷ Η Ἰησῶρς 
Αἱ ἀλώπεκες φωλεὼς ἔχ; σι, κ τὰ τὰ 

2 : 2 7’ 21 Ἀρμεινὰ 
. - 

8 

ἰλωλύσαμεν αὐτὸν, ὅτι ἀκ΄ 

ε τῷ ππορεύεσθαι εἷς Ἵμερεσα, 
τῶ ὦ 
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σα ξεινὰ τῷ ἀρανῇ κοϊασκηνώσ εις" ὃ 
δὲ καὶ ψὸς τῷ ἀνθρώπω ὦ ὅχς ἔχϑι «σὦ τὴν 
κεφαλὴν. κλίνη. 

ξο Ἐΐπε δὲ «εὸς ἵτερον' ᾿Ακο- 
λδθει μοι. Ὃ δὲ εἶπε". Κύριε, ἐπί: 

'πρεψόν μοι ἀπελθόγ, τορῶτον ϑά- 
ψαι τὸν ταέρα μΒ. οι 

͵6ο Εἶτε δὲ - αὐτῷ ὁ ἰἴησῶς" 
ἼΑφες τὸς γεκρὸς ̓ ϑώψαι τὰς ἑωυ- 
τῶν γεκρές" σὺ δὶ ἀπελθὼν διάγ- 
γελλε τὴν βασιλείαν τῷ Θεῦ, 

6ι Εἶπε δὲ Ὁ ἕτερος" ᾿Ακολὼ- 

ϑύσω σοι, Κύριε" «ρῶτον. δὲ ἐπί- 
᾿ τρενόν μοι ἀποϊάξασθαν τοῖς εἷς 

- 

ἀνακάμψει, 

τὸν οἶκόν Αἰ μὰ ΄ “ 

62 Εἶπε δὲ «πρὸς αὐτὸν ὃ Ἰη" 

σἕς" οὐδεὶς ἐπιξαλὼν τὴν χεῖρα 

αὑτῷ ἐπ ̓ ἀφίρον, βλίπων εἰς: τὰ 
ὀπίσω, εὔθέός ἐσὶν εἰς τὴν βασι- 
λείαν τῷ Θιῶ. ' 

- Κεφ. ἰ. 10. 
ΜΈΣ δὲ ταῦται ἀνέδριξεν ὃ 

Κύριος κ᾿ ἑτέρους, ἐδδομή- 
᾿. 3 Α 2διν 7 

κονία», κὶ ἀπέςειλεν αὐτὸς ἀνὰ δύο 
παρὸ προσώπΒ αὐτῶ, εἰς σᾶσαν 
“«οὐλιν καὶ 'τόπτον ὃ ἔμελλεν αὐτὸς 

Ἵ χεσθα!.- “ 

(2. Ἔλε[εν ὅν «εὺς αὐτές" Ὁ 
μὲν ϑεριομὸς πολὺς; εἰ δὲ αὶ ἐεγάται 

ὀλίγοι" διηδηῆε ὁ ὃν τῷ κυρία" τϑ 

εἰσμῶ, ὅπως ἐκδαλλη ἐργάτας ὦ εἰἰς 
γὸν 9: ἐξισωὸν αὑτῶ. 
3 Ὑπαγῆε" ἰδὸ, ἐγὼ ἀποτέλλω᾽ 

ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσω ᾿λύκων. 

Κι Μὴ βαςάξϑε βαλαήμωον, μὴ 

ατή)αν, μηδ ὑποδημα]α" Ὁ μηδένα 

καὶ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. 
ς Εἰς. ἣν δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰσίρ: 

χισθε, Ὡρῶτυν λέγῆε" Εἰρήνη τῷ 
οἴκω τῶτω" 

Ὁ καὶ ἰὰν μὲν ἤ ἐκεῖ δ. ἰὸς εἰς- 
ἡ νης» ἐπαναπαύσεϊαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἢ 

εἰρήνη ὑμῶν" εἰ δὲ μήγε; ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ΚΥΑΓΓΚΑΙΟΝ Οδρ. ἶχ. χα. 
γ, Ἐν αὐτὴ δὲ τῇ οἰκία μένε, 

ἔσθέονϊες Ὁ «οίνοῦιες λὰ παρ᾿ αὐτῶν" 

ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τῷ ἰωσθῶ αὖτ 
τῷ ἔσι, Μὴ μήαραίνε ἐξ οἰκίαις 
εἷς οἰκίαν. - 
.8 Καὶ εἰς ὃν ̓ν Ἀ, τσϑλιν εἰσίφα 

χησθε, καὶ δίχωήαι ὑμᾶς, ἐσθίεε 
τὰ «αραϊ θέμενα ὗ ὑμῖν, 

9 καὶ ϑεραπεύεῖε τὸς ἐν αὐτὰ 

ἀσθεκεῖς, Ὁ λέγεε αὐτοῖς" "Ἢγίνκεν 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τῷ Θιδ, 

1ο Εἰς ἣν δ᾽ ἂν σόλιν εἰσέρ- 

χῆσθε, κὦ μὴ δέχωνϊιαι ὑ ὑμᾶς, ἐξελ- 

θόν]ες εἰς τὰς τυλαΐϊείας. αὐτῆς, εἴν 

4-α7ε" - 
[1 Καὶ τὸν χονιοβ]ὸν τὸν χολπ 

ληδόνα ἡμῖν ἰκ τῆς πόλεως ὑμῶν, 
ἀπομασσόμεθα ὑμῖν" «λὴν τῶτο 
γινώσκεϊε, ὅτι ἤγ[ικεν ἰφ' ὑμᾶς ἥ 

βασιλεία τῷ Θεῦ. 
12 Αέγα δὲ ὁ ὑμὴν, ὅτι Σοδόμοις 

ἐν τῇ ἡμέφᾳ ἐκείνῃ ἀνεκϊότερον Ἔ ξφΘέϑεᾳ- 

ἢ τῇ ““ὅὄλοι ἐκείνη. - ν 

11. Οὐαί σοι , Χοραζῖν; δαΐ σοι 

Βηθσαϊδὰ, ὅτι εἰ ἐν Ῥύῤῳ Ὁ Σιδῶνι 

ἐγένονῖο αἱ δννα μϑς αἱ γενόμεναν κὁ ἐν 

ὑμῖν, σάλαι ἂν ἐν δάκκῳ, "ᾧ σπο- 
δὼ καθήμεναι μἢινόησαν. 

14 Πλὴν Τύρῳ Ὃ Σιδῶνι ἁ ἄιγεκα 
τότερον ἔξαι ἐν τῇ κρίσϑι, ἧ ὑμῖν 
ΟΥ̓ δ Καὶ σὺ Καπερναὼμ ἢ ἕως 

τῷ ραν ὑψωθεῖσα, ἵ ἕως δα καΐω- 
διρασϑήσῃ.᾿ 

τό Ὧ ἀκἕων ὑμῶν, ἐμῷ ἀκώει" 

ἋΣ ὁ ἀθεῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθεἸεῖ" ὁ δὲ 
ἐμὲ ἀθῆῶν, ἀθίεν τὸν ἀπορείλαν)α 

μι) 
17 Ὑπέγειψαν δὲ οἱ ἱφδομά- 

κονα μέὰ χαρῶ; λέγονγες" Κύριε, 

᾿καὶ τὰ δαιμόνια ὑπόασσέαι ἡμῶ 
ἐ» τῷ ὀνόμαϊι σϑ. 

18 Εἶπε δὲ αὐτοῖ;" ᾿Εθεώρεν 
“Τὸν Σαΐῳ ἂν ὡς ἀτρωπὴν ἐκ τὰ 

ὥρανδ πισόν]ωο 
19 Ἰδὼ. 
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οὐ μι 

ΟΡ. χ. ΚΑΊΤΑ 
19 ᾿ιδὸ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἱξωσίαν. 

, 5 φαϊεῖν ἱπάνω ὄφεων καὶ σκορ- 
κίν., καὶ ἐπὶ σᾶσαν τὴν δύναμιν 
τὸ ἐχθρῶ, οὐ ὠδὲν ὑμῶς ὦ μὴ ἀδι- 

20 Πλὴν ἐν τότῳ μὴ χαίρει, 
Ψ ᾿ ἤ ε« ὦ ὁ ἢ » ὁτ| τὰ σνεύμαϊα ὑμῖν ὑποόϊάσσῆαι" 

, Χαίρῆε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ διόμαϊα. 
ὑμῶν ἐγρώφην ἂν τοῖς ἀρανοῖς. 

21 Ἔν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιά- 
σοῖο τῷ «οιεύμα]ι ὁ ᾿Ιησῶς, κὶ εἷ- 
Φιν᾽ ᾿Εξομολογῶμαί σει πάτηὺ, 
Κύρμ τῷ ἐρανᾷ καὶ τῆς γῆς» ὅτι 
ἀτέκρυψας ταῦτα ἀπὸ συφῶν καὶ 
συγίϊῶν, κκὶ ἀπεκώλυψας αὐτὰ νη- 
πίοι." γαὶ ὁ «παῖδ, ὅτι ὅτως ἰγέν- 
ἢ. εὐδοκία ἔμ προῦδέν συ, ᾿ 

22 Καὶ ςραφεὶς πρὸς τὼς μας 
ὑη!ὰς, εἶπε" Ττανῖα τοαριδόθη μοι 
ὑπὸ τῷὸἪ ταοίϊρός μδ΄ κὶ ἐδιὶς ᾽γγινώσ- 
κοὶ τίς ἐγιν ὃ ψζὸς, εἰ μὴ ὃ ποοϊήρ᾽ 

᾽ τίς ἔγιν ὃ ταΐῃε, εἰ μὴ ὁ ψὰς, καὶ 
Ὁ ἰὰν βώλᾳιαι ὃ νὸς ἀποκαλύψαι. 

23 Καὶ γραφεὶς ωρὸς τὼς μω- 
δήὰς καὶ ἰδίαν, εἶπε" Μακάριοι οἱ 
ὀφθαλμοὶ οἱ βλέπονϊες ἃ βλέπῆι. 

24 Δέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτε «πολλοὶ 
Φροφηται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν 
ἰδιῖν ἃ ὑμεῖς βλέπει, κὶ ἀκ εἶδον" 
Ὁ ἀκῶσαι ἃ ἀκῴξε, κὶ ἐκ ἤκουσαν. 
Ζ2ς. Καὶ ἰδὼ, νομικός τις ἀνέςη, 

χεριράξων αὐτὸν, καὶ λέγων" Δι- 
ΐ καλε,). τί Φοίησας ζωὴν αἰώνιον 

κληρονομήσω ; | 
.36. Ὁ δὲ εἶπε σρὸς αὐτὸν" Ἐν 

τῷ νόμῳ τί γέγραπΊαι ; τοῦς ἀνα- 
γινώσκεις 5 ᾿ ΄ . 

27 Ὁ δὲ ἀπακριθεὶς, εἶπεν" 
.᾿Αγαπκήσεις Κύριον τὸν Θεόν συ ἐξ 

Ὡς τῆς καρδίας σεν καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σα, ἡ ἰξ ὅλης τῆς ἰσ- 
χίέος σϑ, ἢ ἰξ ὅλης τῆς διανοίας 
αὐ" κχὶ τὸν τσλησίον σὰ ὡς σεαυῖόν. 
᾿δ8 Εἶπε δὲ αὐτῷ" Ορθῶς ἀτι»- 

΄ 

ΛΔΛΟΥΚ. 

κείδης. τῶτο ποίοι, κὸ ζήση. 
29 Ὁ δὲ ϑέλων δικαιῶν ἑαυϊδν 

εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησῶν - Καὶ τίς ἐτῇ 
μϑ ὥλησίονς : 
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οςς 30 Ὑπολαῦὼν δὲ ὃ Ἰησᾶς εἶπ, 
"᾿Ανθρωπός τις καϊέδαινοιν ἀπὸ Ἱερα9 
σαλὴμ, εἰς Ἱεριχὼ, πὶ λησαῖς ψερισ " 
ἔπεσεν" - οὗ καὶ ἰχδύσανἼες αὐτὸν, ἡ 
τληγὰς ἐπιθένϊες, ἀπῦϑλθον, ἀφᾷ»» 

τες ἡμιθανῇ τυ[χάνον]αι. ι 

31 Καϊὰ συϊκυρίαν δὲ ἱερεύς τις 
καἸίδαινεν ἰν τῇ ὁδὼ ἐκείνη, »ἢ ἰδῶ, 
αὐτὸν, ἀν)παρῆλθεν. 

312. Ὁμοίως δὲ κ« λευΐτης, γνόσ᾽ 
μενος καϊὰ τὸν τόπον, ἰλϑὼν " ἰδὼν» 
ἀν]μταρῆλθεν. : 

23 Σαμαριίτης δί τις ὁδεύωνς 
ὅλθε καὶ αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸνῃ 
ἰσελα[χείδη. 

24 Καὶ «ροσιλθὼν κα]ίδησο τὰ 
τραύμαΐα αὐτῷ, ἰσιχέων ἔλαιον κὶ 
δἶνογ" ἐπιζιοώσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
ἴδιον κῆνος, ἤγα[εν αὐτὸν εἷς σαν" ΄ 

5 ΄ 3. ὦ 7 

δοχεῖον, κὶ ἐπεμελήθη αὐτῶ" 
νι δ...) Μ } ᾿" καὶ πὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν 

ἐκδαλῶν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ τσαν- 
δοχεῖ, Ὁ εἶπεν αὐτῷ Ἐπιμελήθη 
αὐτῶ, κτὦ ὅ,νι ἂν προσϑαπαγήσηςε 
ἐγὼ, ἶν τῷ ἱπανέρχεσθα! με, ἀπο- 
δώσω. σαι. ΗΝ 

46 Τί; ὧν τύτων τῶν τριῶν δὸ- 
“ , , “Ὁ 3 

κιί σοι ὥλησίον γε[ονέγα! τὰ ἱμᾶ το. 

σόνϊος εἰς τὰς λησάς; . 

4) Ὁ δὲ ἐἶπεν" ἡ 
ἔλεο; μ᾽ αὐτῷ. ἘΕἦπεν ὃν αὐτῷ ὃ 
ἸἸησῶς" ΤΙορεύυ, γἡ σὺ ποοίοι ὁμοίως» 

38 Ἐγένεϊο δὲ ἐν τῷ τοορεύεσθαι 
αὑτὸς, ᾧ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμων 
φινώ" χυνὴ δὲ τις ὀνόμαῖι δἴχρθα 
ὑπεδέξαο αὐτὸν εἷς τὸν οἶκον αὑτῆξο 

49 Καὶ τῇδε ἥν ἀδελφὴ καλε- 
μένη Μαρία, ὃ κὶ ταρακαθίσασα 
παρὰ τὸς πόδας τῷ Ιησῶ, ἤκδε 
τὸν λόγον αὐτῶ" 

13 
, ΄,, 

Ο τοιῆσας τὸ ' 

ι 
- 

ΡῚ εν 40, Ε , “ 
. - - 

“ὦ 17 ν᾿. 

) “τ, ἢ 
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40 Ἧ δ Μάρθα ατριισπᾶτο 
“σε Ὡσολλὴν διακονίαν. ἐπιγῶσα 

δὲ εἶπε' Κύριε; ἃ μέλοι σοι ὅτι ἡ 

ἀδελφή μϑ μόνην με χαϊέλεπε δια-. 
κονεῖν ; εἰπὶ ὃν αὐτῇ ἵνα μοι συν- 
αὐιλάδηαι. 

41 ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὃ 
᾿Ιησῶς᾽ Μάρϑα, Μάρθα, μεριμυϑῖς, 

᾿.," τυρξαζη «σερὶ “πολλά 
42 ἑνὸς δὲ γι χρεία. Μαρία 

μὰ τὴν ἄγαθυν μερίδα, ἐξελέξαϊο, 

ἅτις ἐκ ἀφαιρεθέσιϊαι ἀπ᾽ αὐτῆς. 
Κιφ. ιἄά. τι. 

ΣΝ ἰγόνεϊο ἐν τῷ εἰναΐ αὑτὸν 
.Υ τόπῳ τινὶ ἀροσευχόμενον, 

ὡς ἰσαύσαῖο, εἶπέ τις τῶν μαθη- 
᾿γὼν αὐτῷ τρὸς αὐτόν" Κύριε, δί-' 

δαξον ἡ ἡμᾶς πεοσιύχισθαι, καθὼς 
καὶ Ἰφάγνης ἰδίδαξε τὼς μαθηϊὰς. 
αὐτῶ. 

2 Εἶπε δὶ αὐτοῖς" Ὅταν προσ- 

Νέχησθε; λέγῆε Πώτερ ἡμῶν ὃ ἐν 
τοῖς θρανοῖςν, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά 
σε" ἐλθέτω ἡ βασιλεία σα" γενη- 

ϑήτω τὸ  ϑίλημά σϑ, ὡς ἐν ἐρωνῷ, 
ἢ ἐπὶ τῆς 75: 

.3 Τὸν ἄξῖον ἡμῶν,’ τὸν ἐπιέσιον, 
δίδὺ ἡμῖν τὸ παϑ᾽ ἡμέραν. 
4 Καὶ. ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαΐξϊ)ίας 

ἡμῶν" ν γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν «αὐῇ; 
δφιεἸλονῖ, ἢ ἡμῖν. καὶ μ᾽ εἰσενέγκῃς 

ἡμᾶς εἷς τυριρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι 
ὑμᾶς ἀπὸ τῷ τσονης 8. 

᾿ Καὶ εἶπε «ρὸς αὐτός" Τίς 
ἢξὺ ὑμῶν ἕξοι Φίλον, κὶ «ορεύσῆαι 
σεὺς αὐτὸν μεσονυκῖίε, καὶ εἴπῃ 

αὐτῷ" Φίλε, χρῆσόν μοι τριὶς ἄρ- 

ΚΣΤ 

. 6 ἐπειδὴ Φίλος. μα αμγένεῖο.. 
ἐξ δὸς “πρός μι) Ὁ ὠκ ἔχον ὃ σα- 
ἐαθέσω αὐτῷ" 

7 κακεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς 
εἴπη" ΤᾺ μι κόπυς πάρεχε" ἤδη 
ὗ ϑύχα κέκλοισαιγ) καὶ τὰ παιδία 

4404. Ὁ» 

9 

- 

ἘΤΑΡΓΕΛΙΟΝ Οδρ. χ. χἴς 

(48, μῦν ἐμξ, εἷς τὴν κοίτην εἰσίν" 

ὃ δύναμαι ἀνατὰς δξναί σοι. 
8 Αίγω ὑμεῖς, εἰ Ω ὃ δώσει" 

αὐτῷ ἀνατὰς, διὰ τὸ εἶναι αὐτίξ΄ 
φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτῷ΄ 

ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήξεες 
9 Κἀγὼ ὑ ὑμῖν λέγω" Αἰτεῖτε, ἃ 

δυθήσῆαι ὁ ὑμῖν ζηεῖτε, κὶ εὑρῆσῆε" 
κρϑεῖε, κὶ ἀνονγήσῇαι ὑ ὑμῶν" 

Ιο Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμδάνει, 
Ὁ ὃ ζηὸν εὑρίσπειγ ἢ τῷ κρδογῖε, τος 
ἀνοιγὴσ ἐἶαι. 
" Τίνα δὲ ὑμῶν τὸν «αέρα 

αἰτήσει ὃ νὸς ἅδον, μὴ λίθον ἐ ἐπι - 
δώσει αὐτῷ; εἰ, κὶ ἰχθὺν, μὴ αὐλὴ 
ἰχθύος ὅ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; ; 

12: Ἢ ΩΝ ἐὰν αἰτήσῃ ὸν, μὴ 

ἐπιδώσοι αὐτῷ σκορπίον; 
12 Εἰ ὃν ὑμεῖς, «πονηροὶ ὑπά 

χοῦς, οἴϑα]ε ἀγαθὰ δόμαϊα διδός. 
,». ᾽, ε ".ἭἮ ζ΄ -ν. 

γαὶ τοῖς τέχγοις ὑμῶν, σόσω μϑλ- 

λον ὁ Φαΐηρ ὁ ἰξ ὥραν δώσοι 
Ψ ΟΝ 3 φὰ 3 νεῦμα ἄγιον τοῖς αἰτῶσιν διὑτόν Σ. 

ΥΤῴ4 Καὶ ἣν ἰκδώλλων δαιμόνιον, " 
καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν. ἰγένῆο δὶ, τῇ 

δαιμονία ἐξελθέξος, ἐλάλησεν ὃ κω- 
φΦός" κὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. ΝΝ 

τς “τοῖν, δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον" ἜΣ 
Βεελξεξὸλ ἄρχον]. τῶν ᾿δκιμονίων 
ἐχθάλλει τὰ Σ ἐκι μόνια. ᾿ 

τό Ἕτεροι δὲ σειράζοῆες, σῃ-. 
μεῖον παρ᾽ αὐτῷ ἰξήτον ἐξ θρανξ. 

17 Αὐτὸς δ εἰδὼς αὐτῶν τὰ- 
διανοήμαῖα, εἶπεν αὐτοῖς. Πᾶσα; 

βασιχέία ἐφ΄ ᾿ἑανῖὴν διαμεμσθεῖσα, 
ἐρημᾶται, κὸ οἶκος ἐπὶ εἶκον, σίπ- 
τει. 

189 Εἰ δὲ καὶ ὁ σαϊανᾶς ἐφ᾿ 
ἑαυϊὸν διεμερίσθη «σῶς ταθήσιϊας 
ἡ βασιλεια αὐτῶ; ὅτε λέγε; ἐφ 
Βειλζεδδλ ἐκδάλλειν με τὼ δαὶ 
μόνια:- 

1ο Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βηλζδὺλ ΓΝ 

ξάλλω. τὰ δαιμόνιω, οἱ οὶ ὑμῶν ἐν 
ν φίγι. 

“- 



τ -» 

“ΟΡ, Χὶ. 

τίνι ἰχθάλλεσι; ; διὰ τῦτο "μ)εὶ 
ὑμῶν αὐτοὶ ἔσοται. -- 

20 Εἰ δὲ ἐν δακϊόλῳ .Θιεῦ ἐκ- 

θάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἢ βασιλεία τῷ Θεῦ- 
21 Ὅταν δὶ ἰσχυρὸς καβωπλισ- 

μένος φυλάσση τὴν ἑαυ] αὐλὴν, ἐν 
εἰρήνη ἐςὶ τὰ ὑπάρχοήα αὐτῷ" 

2.2 ἐπὰν δὲ ὃ ἰσχυρότερος αὐτῶ 

ἐξελθὼν νικήση αὐτὸν, τὴν “αγο- 
“λίαν αὐτῷ αἴρεις ἐφ᾽ ἥ ἐπεποίθοι, 

πὸ τὰ σκῦλα αὐτῇ διαδίλωσιν. 
23 Ὃ μὴ ὧν μῆ᾽ ἱμῶ, καῖ᾿ ἱμῶ 

ἐγι" καὶ ὃ μὴ συνάγων μέ ἱμᾶ 
σκοφπίζοι. ᾿ 

24 Ὅταν τὸ ἀκάθα δῖον τονεῦμα 
ἐξέλθῃ ἀπὸ τῷ ἀνθρώπω, διέρχῆϊαι 
δ᾽ ἀνύδεων τόπων, ζητῶν ἀνοίπαυ- 
σιν», κ᾽ μὴ εὑρίσκον, λέγει. Ὕποη- 

γρέψω εἰς τὸ οἶκόν μϑ, ὅθεν ἐξθλθον- 
,.25 Καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σσαρω- 

μένον κὶ κικοσμημένο»» 
- 26 Τότε «πορεὐέθαιι καὶ παρα- 
λαμβάνει ἑα]ὰ ἕτερα, φνεύμα]α 
““ονηρότειρα ἑαυΐθ. καὶ εἰσελθόνϊοε 
“παοικεῖ ἔκεῖ. Ὁ γίνέαι τὰ ἴσχαῖα 
γῦ ,ἀνθρώπο ἐκείνθ «είρονοε τῶν 
“σρώτων- - 

- 27 Ἐγένεῖο δ ἐν τῷ λέγειν 
αὐτὸν ταῦτα, ἰπάρασά τὶς γυνὴ 
φωνὴν ἰκ- τῷ ὄχλι, εἶστεν αὐτῷ" 

Μακχοεία ᾿ χοιλία ΠῚ βαγάσασά 
σε, ) ματοὶ ὃς ἰθηλασοὺς. 

- Ζῇ αὐτὸς δὲ εἶπε' Μενᾶνξ μα» 

κάριοι οἱ ὠκύοες τῶν λόγον τῷ 
Θιϑ, "ἡ φυλάσσονῖες αὐτόν. 

29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζοωέ- 
γων Ἠρξαῖο. λέγειν". Ἢ γενεὰ αὕτη 
“πονηρά ἐπι" σημεῖον ἐπιζηεῖ, καὶ 
σημεῖον ὦ δοθησῆα:ι αὐτῇ, εἰ μὴ 
τὰ σημεῖον ᾿Ιωτῶ τῷ πεοφήτυ. 

30 Καθὼς γὰρ ἰγένῆο. Ἰωνᾶς 
σημεῖον ταῖς Νινευΐταις, ὅτως ἔγαι 

καὶ ὃ ψὸς, τῷ ἀνθρώπα τῇ γεεῷ 
φακύ Φ Ἐς 

ΚΑ τ Α΄. ἍἌΟΥΚ. Τοῦ 

31 Βασίλισσα νότω. ἰγῳθήσι- 
ται ἐν τῇ κούσοε μῆὰ τῶν ἀγδρῶν 
τῆς γοιὰς ταύτης, καὶ χω]ακρινεῖ 
αὐτάς" ὅτι ἦλθεν ὦ κ᾽ τῶν τιράτων 
τὴς γῆς ἀκόσαι τὴν δοφίων Σόλος 
μῶνϊος" καὶ ἐδὼ, πλεῖον Σολομδῆος 
ὧδε. 

32 ἼΑνδεις Νευῇ ἀνατήσοδαι 
ἐν τῇ κρίσει μέϊὰ τῆς γενεὰς ταύς 
τῆς, καὶ καϊακρινῶσιν αὐτήν" ὅτι 
μϑινόησαν εἰς τὸ κήρυϊμα Ἰωνᾶ 
οὐ δα, φιλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε 'ἠὀ᾿ κα 

.43 Οὐϑιεὶς δὲ λύχνον ἅψας ἐς 
χρυπῆὸν τίθησι», δδὲ ὑπὸ τὸν μό- 
διοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, γα οἵ 
εἰσπορευόμενοι τὸ Φεγίος βλέπωσινε 

24. Ὧ λύχνος τῷ σώμαῖός ἐγὶν 
ὃ ὀφθαλμὸς, ὅταν ὧν ὃ ὀφθαλμός 
συ ἁπλῆς ἤν Ὁ ὅλον τὸ σῶμά σα 
φυϊεινόν ἐγιν" ἐπὰν δὲ «σονηρὸς ἥ;,. 
κὶ τὸ σῶμά σϑ σκδἸεινόν. 

35 Σ κόποι ὧγ μῆ τὸ φὼς τὸ ἦν 
σοὶ, σκότος ἐγία. 
36 εἰ ὧν τὸ σῶμά σϑ ὅλον φω"» 

τοινὸν; μὴ- ἔχον τὶ μέρος σκοοινὸν, 
ἔγαι φω)εινὸν ὃ ὅλον; ὡς ὕτοιν ὃ λύχο 

γο; τῇ ἀτραπῇ φωἸίζη σι" 
37 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, Ἰώτα 

αὐτὸν Φαρισαῖός τις ὅπως ἀριρήσῃ 

παρ᾽ αὐτῶ" Εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν- 
38 Ὁ ̓ δ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύ- 

μασι ὅτε ὦ «τρῶτον ἰδαπΊσθη 
πρὸ τῷ ἀρίςϑ. - 

20 Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὖ- 
τὸν" Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι. τὸ 

ἔξωθεν τῷ «ποϊηρία καὶ τῷ αἰνωκος 
. καθαρίζιε" τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμὼν γές- 
με! ἀςπαγῆς δ πονηρίας. 

40 ᾿Αφρινες, ὃχ ὃ ποιήσας τὸ 
ἔξωθεν, κ᾽ τὸ ἔσωθεν ἐ ἐποίησε; 

41 Ἰπλὴν τὰ ἐνόν)α δότε ἰλεης 
μοσύνην, Ὁ ἰδὰ τσάν]α καθαρὰ ὁ ὑμῖν 
ἔξζιγ. 

.42 ᾿Αλλ᾽ βαὶ ὑμῖν τοῖς. Φαρι᾽ 
σαί, 
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φαίοις, ὅτι ἀποδικαοΐῦτε τὸ ηδύοσο 
μον κὶ τὸ πήγανον υἡ «σἂν λάχαι- 

τον, καὶ ψαρέρχεσθε τῷ κρίσιν καὶ 
σὴν ἀγάπαεν τῷ Θιᾷ. ταῦτα ἔδωι 
«οιῆσαι, καᾳκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

43 Οὐαὶ ὑμῖν ταῖς Φαρισαίοις, 

ος ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν τσρωτοχαθεδρίαν 

ἐν ταῖς συνα[ῳ[αἷς. ὁ τὼς ἄσπασ- 

μὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

44 Οὐαὶ ὑμῖν γραμμοβεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι ὑποκρίαὶ, ὅτι ἐςὶ ὡς τὰ 

μνημεῖα τὰ ἄδηλα, τὸ οὐ ἄνθρωποι 

φ' σιριπαϊδεϊες ἐφάνω ἐκ οἴδασιν. 

ἃς ᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομι- 
εὖν, λίγοι αὐτῷ Διδάσκαλε, ταῦ- 

φα λέγων νὶ ἡμᾶς ὑδρίζεις. - 

46 Ὁ δὲ εἐἶπε' Καὶ ὑμῖν τοῖς 
νομικοῖς ἀαὶ, ὅτι Φορίί ζῆι τὸς ἀν»- 
ὀγύπες Φοβία δυσθατακῖα, κὶ αὐ- 

“οὶ ἑνὶ τῶν δα ϊύλων ὑμῶν ἃ Ὡροσ- 
γαύδε τοῖς Φορίίοις. 

47 Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε 

φψὰ μνημεῖα τῶν τροφηϊῶν, οἱ δὲ 
«ναἱέρες ὑμῶν ἀπέκιριναν αὐτόςς. 

48 Ἄρα μαρὶνρεῖτε (χὐ συκευ- 
ϑοχεῖτε τοῖς ἕείοις τῶν «οαἸέρων ὑ- 
μῶν) ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπίκιειναν' αὖ- 
φὼς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ 

μνημεῖα. .Ν . 
49 Διὰ τῶτο καὶ ἡ σοφία τᾶ 

Θιῶ εἰπεῖ ᾿Αποξελῶ εἰς αὐτὸς 

΄ροφῆτας, τὸ ἀπορόλες »α ἐξ αὖν 
σῶν ἀποκ]ενῶσν κὶ ἐκδιωξασιν". 

ζο ἵνα ἐνξηϊηθῆ τὸ αἷμα σ΄ ἄν- 

“ῶν τῶν «τροφοϊων, τὸ ἐκχυνόμε- 

γον ἀπὸ καϊαθολῆς κόσμο απὸ τῆς 
“ᾶς ταὐτὸς, 

1 ἀτὸ τῷ αἷμαῖος “Αὐελ, ἕως 
φὺ αἵμαῖος Ζαχαρίυ, 18 ἀπολο» 

μέν μέαξὺ τῦ ϑυσιαξηρίε κοιὶ τῷ 
οἴκϑ. ναὶ λέγω ὑμῖν ἰκζυϊιθησείωι 

απὸ τῆς γενεῶς ναύτης. 
.ς2 Οὐαὶ ὑμῖν τοῦ, νομικοῖς, ὅτι 

ὥραε τὴν κλεῖϑο τῆς γνώσεως" αὐὖ- 

ε -- 

ΕΒΥΑΓΓΒΑΙΟΝ ΟΡ. εἰ. χίϊ., 
«οὶ ἐκ εἰσήλθῆε, τὸ τὼς εἰσὶ γχομό 
νὸς ἰκωλύόσαῖϊε. ᾿ 

, 53. Αὐγονδος δὲ «αὑτῷ ταῦτα 
«ρὸρ αὐτὼς, ἤρξανῖο οἱ γρωμμοί εἷς 
ἢ οἱ Φαρισαῖον δεινῶς ἐνέχειν, “καὶ 

ἀπογομαηζειν αὐτὸν» φιιεξὶ αλειό- 

δά). ΝΝ ᾿ 

ξᾷ ἐκεδρεύονϊες οιὐτὸν, κἡ« ζηϊῶν- 
τις ϑιφιῦσαί τι ἰκ τῷ στόματος αὐ" 
τῷ, ἵνα. κοϊηγορύσωσιν αὐτῶς 

Κιῷ. ι΄. 12.. 
Ν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μθ- 

: ριώδων τῷ ὄχλα, ὥγι καὶα- 
“«ἀἸεῖν ἀλλήλες, ἤρξαῖο λόχων πσρὸς 
τὼς μαθητὰς αὑτῷ πρῶτο» Προσ᾿ 
ἐχἕϊε ἑαυῖοις ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 
Φαρισαίων, ὅτις ἐξὶν ὑφύκπρισις: 

᾿ς Α Οὐδὲν δὲ συγκικαλυμμένοι 
ἰσὶν, ὃ ἐκ ἀποκαλυφθήσξῶαι" καιὲ 
κρυπΊὸν, ὃ ἃ γνωσθήσεϊαι. 
4 Αὐθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοϊίᾳ εἴ- 

πα,ε, ἰν τῷ Φαῖδ ἀκυσθησέαι" κὶ 
“ἃ φρὸς τὸ ὕς ἰλαλήσαῖε ἐν τοῖς τας 
μείοις,) κηρυχϑόσίάι, ἐπὶ σῶν δος 
μάτων. Ν ΕΝ . ᾿ 

4 ΔΛίγῳ δὲ ὑμῖν τοῖς Φίλοις μων 
Μὸ φοξηθῆτε ἀπὸ τῶν» ἃ ποκϊωνόν» 
Ἴων τὸ σῶμα, νῦἡ μῆὰ ταῦτα μὴ ἂν» 
κώϊων «πἰρισόότερόν τι φοιῆσα. 

ς Ὑπκοδείξῳ δὲ ὑμῖν τίνα φοθη- 
θῆτε". φοδηθνῖε τὸν μῆς εὸ ἀποκε 
τεῖναι, ἐξυσίαν ἔχονϊα ἱμξαλεῖν εἰς 
σὴν γέενγοιν" νρὶ λίγω ὑμῖε,) Ἑἑῶτοιυ 
φοδηθαῖε. . ΔΝ 
6 οὐχὶ «ἥηε ᾿ομθίᾳ “ωλεῖται 

ἀσσαρίων δύο, καὶ ἕν ἰξ αὐτῶν ὡπ 
ἔριν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τῷ Θεῶν 

7 "ἀλλὰ »κὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαν 

λῆς ἁμῶν Φῶσαι. ηρίθμυην]α.. μὸ 
ἥν φοδεῖσθε" “πολλῶν σραθίων δὲικτ 
φέρεϊε. ᾿ 

ὃ Λέγω δὲ ὑμῖν" Ἰτῶς ὃς ἂν ἢ- 
μολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 
φνθεπαν, τὸ ὁ ψὸς τῷ ἀνδρώπω 

ὁμολογάσῳ 

- 

Ν 

Ν. ΩΝ 



ΚΑΤΑ 

ὁκολογήσει ἐν αὐτῷ ) ἔμπροσθεν τῶν 
ἐξίλων τῷ Θιῷ κα ͵ 
.9.9 ὃ δὲ ἀράζμα με ἐνώπιον 

τῶν ἀνβρώπων, φπαρνηθησέϊαι ἐγώ- 
5|οὸν Τῶν ἀ[γέλων τῷ Θεῦ. 

1ο Καὶ τᾶς ὃς ἔρεν λόγον εἷς 

τὸν ον’ τὸ ῦ ἀνθρώπ, ἀφεθήσ αι αὖ- 
τῶ" τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα 
βλασφηωήσανι ὦ ἀκ ἀφεθησέϊαι. 

ει Ὅταν δὲ προσφέρωσιν, ὑμᾶς 
ἰπὶ 1 τὰς συνογωγὰς "ἢ τὰς ἀρχὰς 
τὰς ἐξωσίας.-μὴ μεριμνᾶτε “σῶς 

ὃ τί ἀπολογήσησθε, ἢ ἢ, τί εἴπη" 
12 τὸ γὰρ ἅγιον. ανιῦμα δι- 

ἀέξει ὑ ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ὰ δεῖ 
εἰπεῖν. 
13 Εἶπε δὲ τις αὐτῷ ἐκ τῷ ὃχ'- 

λυ" Διδάσκαλε, εἰπὶ τῷ ἀδελφῷ 

μϑ μεῤσασβαι μ᾽ ἐμῶ τὴν κληρο- 
»μίαν.. . 

14 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Ανῦρω- 
τ τίς με καϊέξησε δικατὴν ἢ μ- 
μετῆν ἐφ᾽ ὑμᾶς; ς 

ιφ Εἶπε δὲ πρὸς αὐτῷ," Ὁρᾶ 
ψε κα φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς «λισ- 
Ἡξίας" ὅτι ἐκ ἐν τῶ “περισσεύειν 

τοὶ ἡ ἰω αὐτῷ ἔξιν ἐκ τῶν ὑπαρ- 
χόϊων αὑτῷ. - 
τό΄ Εἶπε δὲ παραθυλὴν πυρὸς 

αὐτὰς, λέγων" ᾿Αὐθρώπε τινὸς τολϑ- 
σίω εὐφόρησεν ἢ ἢ χώρα, 
1 καὶ διελογίξεο ἐν ἑαυώ, λέ- 

γυν" ΤΊ οιύσων ὅτι ̓ὧκ ἔχω « -οὃ 

συνάξω τὰς καρπός μϑ- 
18 Καὶ εἶπι" Τ8το ποιήσω, 

χαβελῶ μὸ τὰς ἀποθήκοις, τ μεί- 

ὅνας οἰκοδομήσω, Ν σονάξω ἐκεῖ 

΄“άν]α τὰ γεννήμαϊα μον κ᾽ τὼ ὧ- 
γαθά μϑ. 
.19 Καὶ ἐρῶ τῇ ᾿ ψυχῇ μ᾽ φυ- 

χὰ; ἔχεις «ολλὰ, ἀγαθὰ κείμενοι 

ες ἔτη «ολλὰ, ἀναπαύδ, Φάγε, 

“ἰε, εὐφραΐνο, 

20 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός" ᾿ΑΦ- 

ΩΡ. χί, ΛΑΟΥ͂ Κ. τοξ 

'ξῶν» ταύτη τῇ 5 γυχῖϊ τὴν ψυχήν σὺ 
ἀπαιτέσιν ἀπὸ σῶ' ἃ δὲ ἡτοίμω» 
σας; τίνι ἔξαι; 

21 Οὕτως ὃ ϑησαυρίζων ἑαυΐῷς 
κὶ μὴ εἰς Θεὸν πλεϊῶν, 

22 Εἶπε δὲ ποὺς τὸς μαθηϊὼς 
αὐτῶ Διὰ τῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ με- 

ριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγηἶι" 
μηδὲ τῷ σώματι, τι ἐνδύσησθε. 

22 Ἢ ψυχὴ “πλεῖόν ἐς! τῆς τρθ5 
φης, κἱ τὸ σώμα, τῷ ἐ λύμαῖϊθ.. 

24 Καϊανοησοῖε τὼς κόρακας, 

ὅτι ἃ σπείξεσιν, ὠδὲ ϑερίζοσιν' εἷς - 

ὧκ ἔςι ταμεῖον, δὲ ἀποθήλη, " ὃ 
Θεὸς τρέφοι αὐτό." πόσῳ μᾶλλφ 
ὑμεῖς δια φέρειε τῶν ποινῶν; 
᾿ς Τί; δὲ ἐξ ὑκῶν μεριμνῶν» 

γαῖαν, τοροσθεῖναν ἐπὶ τὰν ἡλικία. 

αὑτῇ πῆχυν ἕνα ἢ ̓ 

.26 Εἰ ὃν ὅτε ἰλάχιτον δόνασϑε, 
«ἱ περὶ τῶν λοιτῶν μεριμνᾶτε 5 3 

2 Καὶϊαγοήσαῖε τὰ νρίνων αὕς 

᾿ αὐξάνο ἃ χοπιῷ;, θϑὲ νήθον" λέγῳ 
δὲ ὑμῖν, δδὲ Σολομῶν ἐν ποάση τῇ 

- δόξη αὑτῷ περιιδάλεο ἃ ὡς ἣν τότων. 
28 Εἰ ϑὲ τὸν χόρῖον ἢ ἐν τῷ ἀγρῷ 

σήμερον ὅν] ον κι ἀὔο: ον εἰς κλίξανον 

βαλλόμενον, ὁ Θιὸς ὅτως ἀμφιέν- 

γυσι, αύσω μᾶλλον ὑμὰς, ὀλιγόν 

“ιΓοΙ 3 

29. Καὶ ὑμεῖς μὴ ζυϊεῖτε γί φά. 

γῆἶϊε, ἢ τί τοίηϊεν καὶ μὴ" μῆεωρία 

ἔμαθε. 
(39 ταῦτα γὰρ πάδα τὰ εθφη. 

τῇ πόσμε ἐστι ζηεῖν) ὁ ὑμῶν δὲ ὃ πα» 

τὸρ οἶϑεν ὅτι χούζἧε τότων. 
41 Τιλὴν δπεῖτε τὴν βασιλεξαν 

τῷ Θεᾶ, "ὁ ταῦτω πάν]α “σροτ» 

θήσῆαι ὁ ὑμῖν. ᾿ 

32. Μὸὺ φοϑῶ, τὸ μικρὸν “οἶμα 

γιογ᾽ ὅτι εὐδόκησεν ὁ τηαηρ ὑμῶν 

δῶναι ὑμῖν τὴν. βασιλείαν. 
.33 Τιωλήσαϊε τὰ ὑπάρχοῆα ὗ» 

ΤοωΡ μῶν; κᾳ δότε ἰλεηροσύνην. 
ἡσαῖι 

ἔ 



τοό 

ἡσαῖε ἱαυϊοῖς βαλάδια μὸ σαλαι- 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῷ" χρωΐζε ὃ ὁ κό- ὥμενας ϑησανρὸν ἀνέκλειοὔον, ἶν 

τοῖς βρανοῖς, ὅπϑ κλέχης ὡκχ ἰ[γέ- 

ζει, δϑὲ σὴς διαφθείροι. ᾿ 

᾿ς 34 Ὅπου γάς ἰσὶν ὁ ϑησανρὸς 
ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὗ ὑμῶν ἔξαι». 

4.1 "Ἔγωσαν ὑ ὑμῶν αἱ ὀσφύες σε" 

(ξωσμέναν, ΟΣ οἱ λύχνοι καιόμενοι ̓  

26. καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἄνθρωποις 
«ροσδεχομένοις τὸν κύξιον ἑαυτῶν, 

ότι ἀναλύσοι ἶκ τῶν γάμων, ἵνα 

ἐλθόν]θ. Ὁ ̓κρήσαῦθ., εὐθέως ἀινοί- 
ἄωσιν αὐτῷ. 

47 Μωκάριοι οἱ ᾿σλον ἕκεῖνοι;, 
ὃς ἰλθὼν ὁ ὃ κύριθ. εὁράσοι γρηγορᾶν» 

. Ἶας" ἀμὴν λιγν ὑμῖν, ὅτι «εριφώ- 
Φδα;, κ᾽ ἀνακλιγεν αὐτὼς, Ὁ α- 

θὼν διακονήσει αὐτοῖς. 
48 Καὶ ἐ ἰὰν ἔλθη ἐ ἐν τῇ ἢ δευϊέρᾳ 

φυλακῇ, "οὶ ἐν τΆ τρίτῃ Φυλακῇ 
ἔλθη, Ὁ εὕρη ὅτω, μακάριοί εἰσιν οἱ 
ῥῶλοι ἐκεῖνοί. . 

80 Τῶτο δὲ γυσκῶι, ὃ ὅτι ᾿εἰ 
ἤδει ὁ οἰκοδισπότης “οίᾳ ὥρᾳ ὃ ὃ 
»λόπήης ἔρχιδοιο, ἐγεηγόρησεν ἂν, ναὶ 
ὥκ ἂν ἀφῆκε 

αὐτῶ" 
40 Καὶ ἡμεῖς ὅν γρεσθε ἔτος 

μω" ὅτι ὶ ὥρω ὦ δοκεῖτε, ὁ ὁ ψὸς αὖ 
ἀιϑεώπο ἔρχέϊαι, 
4: Εἶα:ε δὶ «αὐτῷ ὃ ἹΠπέτρος" 

Χύρι, «πρὸς ἡμὰς τλακροῦ σὰν ᾿ 

φαύτην λέγεις, εἾ - φρὸς «άνῆος ; : 
42 Εἶαε δὲ ὁ ΚύριΘ." τίς ἄρα 

ἀγιν ὃ ́ σιξὸς οἰκονόμθ. Ὁ » Φρόνιμθ., 

ὃν καϊατήσοι ᾧ ὁ κύρνθ. ἐπὶ τῆς 3.- 
ρπείας αὐτῶ, τῷ διδόναι ἰν καιρῷ 
4«ὸ σἠομέτριοι ; 

43 ΜακάςιΘ. ὃ δῶλθ. ὀκέδμ6ς) 
8. ἰλθὼν ὁ ὃ κύριος αὐτῶ εὑράσοι “ον- 
ἅα ὕτως. 
44 ᾿Αληθᾶς λέγω ὗ ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ 

«ὐὗσι τοῖς ὑπάρχωσιν αὐτῷ κα- 
«ατύσοι οὐτόν. 

ὑοεῶγηνὰνν τὸν οἰκον 

ΚΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ὦ. χἶ, 
Αξ Ἐὰν ὃὲ εἴ δἰπῇ ὃ ϑῶλος ἑκεῖνος 

διός μΒ ἔρχεσβαι, ὧ » ἀρξηϊαι τύπ- 
τοῖν τὰς παῖδας 5) τὰς σαιδίσκας» 
ἐσθίειν το Ὁ} αἰνεῖν Ὁ ) μεθύσκεσθαι», 

46 ἥξει ὃ ὁ κόριος τῷ δώλϑ ἐκείνῳ 
ἐν ἡμέρᾳ ῃ ὠναξοσδοκᾷ, ἡ ἐν ὥρᾳ 
᾿ ἃ γινώσκει" ΡΝ δι χοϊομήσει ο»ὔ- 

τὸν, καὶ τὸ μέρος «αὐτῷ͵ μῆὰ τῶν 
ἀπίγων ϑήσοι. 

4) Ἐκεῖνος δὲ ὁ ϑῦλος ὁ γνὸς τὸ 
ϑίλημά πῶ κυρία ῥαυϊῶ, καὶ μη, 
ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας «τρὸς πὸ 
ϑέλομα, ἀὐτῷ; ϑαρίσῆαι «πολλάς» 

48 ὃ δὲ μὴ γνὸς, σοιῆσας δὲ 
ἄξια πληγῶν, δαρησέῆαι ὀλίγας" 
“-αὐὶι[ὃ δὲ ᾧ ὁ ἐδόθη τολὺ, «ολὺ ζη- 
τηβσέαι σὰρ ᾿ αὐτῶ: ΟΣ “παρίς 
θῆο «ολὺ, «εἰρισσότερον αἰτήσωσιν 
αὐτόν. 

49 Πῦρ ὄλθον βαλεῖν εἰς τὴν 
γῦν; Ὁ τί ϑέλω εἰ ἤδη ἀνηφθης. 

ξο βάεϊισμα. δὲ ἔχω βωπηῖισθα- 

νοι, μ᾿ αὖς συνίχομαι ἕως ὃ τῶν 
λέσθῳ ; : 

'ξι Δοκεῖτο ὅτι εἰρήνην «σαβεῦ δ 

κόμὰν» ὀῶνωι "» φῇ ὙᾺ) ἄἀχλν λέγων, 
ὅμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν. 

52 Ἐσονῖα: γὰρ ἀπὸ φῶ νῦν 
“«ἐ ἐν οἴκῳ ἑνὶ ὶ διαμ εφσμένοι, τριῖς 
ἐπὶ δυσὶ, »α δύο ἐπὶ τρισί. 
.53 Διαμερισζῆσ αν «αν ἐφ᾽ 
δ κ᾽ νὸς ἐπὶ «αἱρί' μήτηρ ἐπὶ ϑυ» 
γαῖρὶ, Ὁ ϑυγάτηρ ἰ ἰπὶ μἔε(" σε 
θεὰ ἐ ἐτὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, "ἡ νύμ- 
φᾳ ἐπὶ ζὴν αενθερὰν αὑτῆς. 

ξᾷ “Ελε, δὲ το 'τοῖς ὄχλοις" Ὅ- 
ταν ἴδύ!ε τὴν γεφέλην ἀνατίλλυσαν 

ἀπὸ δϑυσμῶε, εὐθέως μέγε," ᾽Ομ- 
ὄρος ἔρχεαι" κ᾽ γίνῆαι ὅτω. 

ξς Καὶ ὅταν νότον ᾿πἴουα, 
λέγεϊε" Ὅτι καύσων ἔγαι" καὶ γί» 

αι. ' 

(6 Ὑποιρῆαὶ, τὸ «πρόσωπον 
τῆς 



τ᾿ ΝΥΝ δα“ ιαασ αθυιυιυσανουσανιιν"»ἤΨ 

ἕρ. Χἰΐ, χῆϊ. 
τ! γῆς Ὁ τῷ ὑρανῶ οἴϑαῖε δοκι- 

αν, τὸν δὲ καιφὸν τῶτον Φῶς 

᾿ ᾿ δικιμάζηι; 
Ἧ ) Τί Ἐ κὶ ἀφ᾽ ἑωυϊῶν ἐ κρίνεδε ᾿ 

φὴ «ἰον; 
18. Ὡς γὰρ ὑπάγοις μὲὰ τῷ 

ἀνιδίευ σὸὼ ἐπὶ ὥρχονῖα,, ἐν τῇ ὁδῷ 
δὸς ἰ ἰγρασίαν ἀπηλλάχθαι ἁ ἀπ᾽ αὖ- 

“0 μήπεϊε καβασύρῃ σε πρὸς τὸν 
κριτὴν, " ὃ κείῆς σε «αραὸῷ τῷ 

«εάνῖορι, ΕΣ; αράκῆν σε βάλλῃ 
ἧς φυλακήν. 

49 Αίγω σον ἃ μὴ ἡ ἐξέλθης ἔπε» 

ἂν», ἕως ὃ κὶ τὸ ἔσχαῖοῦ λεπΊὸν ὦ- 
πιδῶρν 

ἹΚιῷ. νγ΄. 13. 
ἌΡΗΣΑΝ δέ τινες ἐν αὐτῷ 
τῷ καιῳ ν ἀπα[γέλλονῖες αὖ- 

τὺ σερὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷ- 

μα Πιλώτος ἔμιξε μέὰ, τῶν ϑυσιῶν 
αὐτὼ». 

1 Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰησᾶς εἶπεν 
αὐτοῖς" Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι 

ὅτοι ἁμαρ)ωλοὶ τα ρὰ πάνϊας τὸς 
Ταλιλαίως ἐγένονϊο, ὅτι τοιαῦτα ασε" 

ΓΙ͂Σ 
.3 Οὐχὶ, λέγω ὑμὴν ἀλλ᾽ ἰὰν. 

μὴ μέῆανοῆτε «σάνῖες, ὡσαύτως ἄ- 

σολεῖσθε. 
4 Ἢ ἐκεῖνοι οἱ δίκα καὶ ὀκτῶ, 

ἰφ᾽ ὃς ἔπεσεν ὃ πύργος ἔν τῷ Σι- 

λνὰμ, ἡ ν ἀπίκεινεν αὐτὰς, δοκεῖτε 
ὅτι ὅντα, ὀφειλέταν ἐγένονἶο “αρὰ 

πάῆας ἀνθρώπυς τὰ τὲς" παϊοικθνϊα, ἐ ἐν 
Ἱρασαλώμ ; ἢ , " 
.5 Οὐχιε, λέγω ὑμῖν" ἀλλ᾽ ἕὰν 

μὴ μἢανοῆτε -πογῖες) ὁμοίως ἀπο- 
λεῖσθε. 
6 Ἔλεγε δὺ ταύτην τὴν «τ αραζο- 

λῆν' Συκὴν εἶχέ τις ἔν τῶ ἄμπε- 

λῶν αὑτῷ ποιφυτιυμένην, Ἢ ἦλθε 
καρπὸν δηϊων Εν αὐτῇ, Ὁ ὃν εὗρεν, 

7 Ἐΐσε δὲ τρὸς τὸν ἀμπελπργόν" ' 

“δὲ, τρία ἴτη ἰρχομφῶ ζηϊῶν καρ- 
᾿ ῖ 

ΚΑΤΛ. ΔΟΥῪ Κ. 1685 

σὺν ἐν τῇ συκῇ ταῦτν, '΄ ὀχ εὗ-. 
εἰσκω" δκοον αὐτήν" ἱναῇ! "ἢ τὴν 
ὙὮ» καϊαργεῖ ; 2 

8 Ὁ δὲ ἀπουριθεὶς λέγει αὐτῷ" 
Κύριε, ἄφες αὐτὴ» Ὁ τῶτο ἀὸ ἔτος, 
ἕως ὅτω σπκάψγω «τρὶ αὐτὴν, ") βά- 
λῳ κοπρίαν, 

9 χῶν μὲν "σοιῆση πϑιρχδγ" εἰ 

δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκχαόψειφ 
αὐτήν. 

το Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶρ 
συναγωγῶν ἐν τοὺς σάθδασι" 

1 καὶ ἰδὼν γυνὴ ἥν σνηῦμων 

ἔχυσα ἀσθενείας ἔτη δίκα τὸ Σ ὀνἸῳ" 
᾿ δ ἦν συγκύπϊωσα, ἊὉ μ᾽ δ ναμένᾳ 

ἀνακύψαι εἰς τὸ ὁ τααϑ]ελέςο 

12 ᾿Ιδὼν δὺ αὐτὴν ὃ Ἰησῶς, “9. 
σεφώνησε" ὁ εἶπεν αὐτὴ" Γύναι, 
ἀπολέλυραι τῆς ἀσθενείας σϑ. 

13 Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖ- 
ας “σαραχρῆμαι ἀνωρθώθη 

ἐμ ἢ τὸν θαν, ΠΡ 5 
24 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ ἀρχισονά- 
γνγΌ.ς ἀγαναχ]ῶν ὅ ὅτι τῷ " σαδδά- 
4 ἰθεράπευσιν ὁ ὃ Ἰησῶς, ἔλεγε τῷ 
ὄχλῳ" Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δ 7 
ἐαζισθαι" ἂν ταύταις ἄν. ἐρχόμενον 
διρωπεύεσθε; κὶ μὴ τῇ ἡμέρα τῷ 
σαδδατα. 

τξ ̓ Απεχρίθη ὅ εἰν αὐτῷ ὁ ὃ Κύριε 
ΟΝ εἶπεν" Ὑποκριτὰ, ἕκαςΘ. ὑμῶν 

τῷ σαβθάτῳ ὦ ἃ λύει τὸν βδν αὗτϑ, 
ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φΦώτνης, "Ὁ ἀ- 
πα[αγὼν “"Ἴιζει ̓ 

τό Ταύτην δὶ, ϑυγαϊέρα ᾿Α. 
δραὰμ ὄσαν, ἣν ἔδησεν ὃ Σατανᾶς 
(ἰδὲ) δέκα κ᾽ ὀκ]ὼ ἔτη, ἐκ ἔδεν λυο 

᾿ βθῆνω ἀπὸ τῷ δισμῷ τὕτω τῇ μές 

ρα τῷ σαξδάτω ἢ 
17 Καὶ ταῦτα λέγοῖθ. αὐτῷ, 

᾿καϊησχύνονϊο, «πάνϊες οἱ ἀνἸικείμενον 

αὐτῷ" καὶ σᾶς δόχλϑ. ἔχωιριν ἐπὶ 
«σᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις 

ὑπ᾽ αὐτῶ. ΄ 
᾿ 18 Ἔλε:- 



1οϑ 

18 Ἔλεγν δέ Τίνι ὁμοία ἐγὶν ἢ 
βασιλεία τῷ Θιΐῶ; ;. Ὁ τίνι ὁμοιώσω 

αὐτήν; 
“Ὁμοία ἢ ἐγὶ κόκχω σινάπεως, 

ὃν λάδὼ; ἄνθρωπῷ. ἔξαλεν εἰς κἢτ᾽ 

αον ἑαυτῶ" καὶ ἤυξησε; καὶ ἰγένῆο. 
εἷς δένδρον μέϊα, καὶ τὰ «σετεινὰ 
45 δρανῶ καἸεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλά- 
δοις αὐτῶ. 

20 Καὶ σάλιν εἶπε" Τίνι ὃμοι»- 

ὥσω τὸν βασιλείαν τὰ Θεῶ ;. 

21 “Ὁμοίω ἐςὶ ζύμῃ, ἣν λαζῶ- 
σα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρα σάτα 
τρία, ἕως 8 ἐζυμώθη ὅλον. - 

22 Καὶ διεπορεύεξο καϊὼ πόλεις 
"ἢ κώμας διδάσκων, ΟΣ «ορείαν 

«σομάμενΘ. εἰς “μρεσαλήμ. 

23 Εἶπι δὲ τις αὐτῷ" Κύριε, εἰ 

᾿ ἐλίγοι οὗ ,σωζόμωοι » Ὁ δὲ εὗσι 
«υρὸς αὐτός" 

24. ᾿Αγωνίξισ θε εἰσελθεῖν διὰ τῆς 

σινῆς αὐλης ὅτι «σολλοὶν λέγω 
ὑμῖν, ζήϊήσασιν εἰσελθεῖν, καὶ ἐκ 
ἰσχύσεσι 

᾿Αφ' ὃν ἂν ἐγερθῃ ὁ ὃ οἰκεδισ- 
κέν "ᾧ ἀποκλείσῃ τὴν ϑύραν, Ὁ 
ἄρξησθε ἔξῳ ἃ ἱσάναι κὶ κρόειν τὴν 
ϑύραν, λέγον ε Κύριε, κύριε, ἄ- 

γοιξον ἡ ἡμῖν" Ὁ ) ἀποκειθεὶς ρει ἐ ὑμεγ" 

Οὐκ οἶδα ὑμᾶς ποθεν ἐξέ. 

26 Τότε ἄρξεσθε λέγειν" φά-, 
γϑμεν ἐνώπιον σδ κὶ ἐπίομεν, κ»κα ἐν 
φοῖς σλοείαις ἡ ἡμῶν ἰδίδαξας. 

27 Καὶ ἐρεῖ" Λίγωὺ ὑμῖν, ὃκ εἷ- 

δα ὑ ὑμᾶς «σόθεν ἐγέ" ἀπόςν!ε ἀπ᾽ 
ἐμὃ «αῆῶες οἱ ἐ ἐργάται τῆς ᾿Αδικίας. 

28 Ἔκεϊ ἔγαι ὃ κλαυθμὸς κὶ ὃ 
βρυϊμὸς τῶν ὀδόνϊων, ὅταν ὄψησθι 
᾿Αδραὰμ Ὁ Ἰσαὰκ ΕΣ Ἰακὼς͵ Ὁ 

«άῆας τὸς προφήτας ἐν τῇ βασι-- 
λείᾳ τῷ Θεῶ, ὑμᾶς δὲ ἐκδαλλομέ- 

γὸς ἕξω. 

᾿ς 20 Καὶ ἥξυσιν ἃ ἀπὸ ἀνα)ολῶν τὶ 
δυσμῶν» ἀπὸ βυῤῥὰ κὶ νότω" ἢ 

, - 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡ. χῆ, χῖτ, 
ἀνακλιθήσονϊαι ἐν τῇ βασιλείᾳ. τῶ 
Θεῶ. τι 

20 Καὶ ἰδὲ εἰσὶν ἔσχαῖος οἱ 
ἔσονϊα, «ιρῶτοι, καί εἰσι «σρῶτοι οἵ 
ἔσονϊαι ἰσιχαῖοι. 

41 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα τροσῆλ- 
θόν τινες Φαρισαῖοι, λέγονγες αὐτῷ" . 
Ἔξεκχθε, κὶ «σορεύα ἐνεῦθεν, ὅτι 
᾿Ἡρώδας ϑέλοι σε ἀποκἸ]εῖναι. 

22 Καὶ εἰσεν αὐτοῖς" 1ἴορυ» 
θέτις εἴπαῖε τῇ ἀλώπεκι Ταύτῃ» Ἶ-Ἅ 
δὼ, ἐκδώλλω δαιμόνια, Ὁ ἰάσεις 

ἐπῆιλῶ σήμερον Ὁ αὔριον, Ὁ τῇ 
τρίτη τελοιϑμα!. 

33 Πλὴν δεῖ με σήμερον δ αὔ- 
ΘΙΟΥ χα τῇ ἐχομένη πορεύεσθαι" ὅτι 
ὃκ ἐνδέχεῖαι προφήτην ἀπολέσθαι ὦ 
ἔξω "ἡ {εξωσωλήμιο 

234 μρασαλὴμ, Ἱμρσαλὴμ, ἢ 
ἀσποκείνεσα τὰς Ὡροφήτας:. ἡ λι- 
θοδολῶσα τὸς ἀπετωλμένως «ρὺς 

αὑτὴν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυ- . 

νάξαι. τὰ τέκνα σὰ, ὃν τρόπον ὄρνις 
τὴν ἑαυτῆς γοῦσιὰν ὑπὰ τὰς αέόρο» 
γας, κ, ὃκ ἠθελήσαϊε; ; 

35. 1δὸ, ἀφίεϊαι ὑμῖν ὁ οἶκθ. 
ὑμῶν ἔρημθ᾽, ἀμὴν δ λέγω. ὑμῖν, 

ὅτι ἃ μῇ με ἴδη]ε ἕ εὡως ἂν ἥξη ὃ ὁτὲ εἰ- 

αήϊε᾽ Εὐλογημέν. ὑ ἰρχόμενθ. ἐν 
ὁγόμα]. Κυρίϑ- 

' Κιφ. ιδ΄, 14. 
ΑἹΙ ἰγίνῶο ἐ [7] τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν 

εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόνϊων 
τῶν Φαρισαίων σαξξάτω φαγιΐ 
Χρῆν, Ο αὐτοὶ ἥταν “αξαϊηρέμε- 
γὸῖ οὐτόγ- 

2 Καὶ ἰδὼ ἄνθρωπός τις ἣν ὑδοω- 
σἰκὸς ἔμπροσθεν αὐτῷ. 

3 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὃ ἸἸησῶς εἶχε 

«πρὸς τὰς νομικϑε καὶ Φαρισαίθςῳ 
λέγων" Εἰ ἔξεςι τῷ σαδξάτῳ ϑερα» 
«εύειν ; Οἱ δὲ ἐσύχασαν. ᾿ 

4 Καὶ ἐπιλαξόμενθ. ἰκσαΐῖο αὖ- 
τὸν, "ἢ ἀπέλυσε. 

ς Καὶ 



δι ασσοδυοσ  εςὭ ᾿" Τὸ Φ«Π Ππτ τ τ᾿ ΝΞ Ξ Ν «- 

΄ 
᾿ 

" ν. 
᾿ 

ω - 

ὧρ. χίν..ἅ ΚΑΤΑ ΛΟῪΥ Κ΄ τού 

ᾷ Καὶ ἀποκριθεὶς, αρὸς αὐτὼς, κάριος ὃς φαγέαι: ἀρῖον ἢ Γ᾿ [2] β.- 

αἴἰπε" τῶϑθ' ὑμῶν ὄν. ἡ βᾶς εἰς σιλεία τῷ Θιϑ, 
Φρίαρ! ἐμπεσεῖται, κο ΠῚ εὐθέως ἁ ῶ" τό Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" [Ανθρω- 

νασπάσεοι αὐτὸν» ἐγ τὴ ἡμέῥᾳ τῇ ποός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ 
σαθράτε; ἐκάλεσε «ολλύρ' ᾿ς “ 

6 Καὶ δκ ἐσχυσαν ἀδαποιξι- 17 καὶ ἀπέςειλε πὸν ἮῸ ον ἀὖὺ- 

| ϑῆναι αὐτῷ «ρὸς ταῦτα. τὰ τ᾽ φᾷ τῇ: δείπιο εἰπεν «οἧἰς " 

Ί1 Ἔλεγι δὲ πρὸς τὸς κεχλημές κικλημένοις" Ἔρχεσθι, ὅτι. ἤη ἕ- 
“9ς σαραδολὴν, ἐπέχων σῦς τὰς τοιμά ἐγι τάνα. 
σριϊρκλισίας ἐξελέγονῖο; λέγων πρὸς 18 Καὶ ἡςξανο ἀπὸ μιᾶς ὅσο . 

αὐτώς. εαἤεῖσθᾶι τάϊδες. Ὃ πρῶτος. εἶ. 

8: Οταν κληθῆς ὑπό τίνας εἰς πεν αὐτῷ" ᾿Αγρὸν ἡγόρασα, Ὁ ἔχω 
γάμας, μὴ καϊακλιθῆς εἷς τὴν τρο.- ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεὲν αὐτὸν, ’ 

φοχλισέαν; μῆποῖε ἐιμότερός σὰ ἥ ἐρωϊῶ σε, ἔχε μι «αρηϊημένον- 
κιχλημέγος ὕ ὑπ αὐτῶ" 19 Καὶ᾿ ἕτερος εἶχε" Ζεύγη 

9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὖτ ὅνκω- βοῶν ἡγόρυσα φένϊε, κὶ τοορυύομαι 
λίσας, ἐρεῖ σοι" Δὸς τέτῳ τόπον" δοκιμάσαι αὐτὰ, ἐρω]ῷ σεν ἔχε με 
ἐς τότι ἀξξῃ με αἰσχύνης τὸν ἴσ- «παρηϊημένον. ᾿ 
χαῖον τόπον κα]έχειν. 20 Καὶ ἕτερος. εἶπε" Τυναῖκα ς 

1ο ᾿Αλλ᾽ ὅταν πληθῆς, “οριυ- ἔγημα, (ᾧ διὰ τῦτο ὃ δυναμαὶ ἐλ- 
β θεὶς ἃ ἀνάπεσον εἷς τὸν ἔσχρϑον τός. θεῖν | . 
| κὸν, γα ὅταν ἔλθη ὁ ο κεκληκῶς σε, ’- γι Καὶ σαραΐ: χόμενος ὁ δὼ 'λος 

Ι εἴτη σοι" Φίλν, “τοσανάθηθι ἀ ἀγώ- ἐκεῖνος ἀπήγ[ειλε τῷ κυρίῳ αὐτῷ 

τερον" τότε ἔραι σοι δόξα ἐνώπιον ταύτα. τότε δ9ἢ! σθεὶς ὁ ὃ αἰκοδισπό- - 
᾿ς φῶν συνανακει μένων σοί. τῆς εἶπε τῷ δώλω αὖτ "Ἔξελθε Ν' 

Ι: Ὅτι τᾶς ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν, ταχέως εἰ; τὰς «λοϊιίας » ῥύμας 
Ξαερωθήσ ἔἴριι, ΟΝ ὁ ταρφεινῶν ἑχυ- τῆς πέλεω:» κ τὸς ο]ωχὰς Ὁ ἄνα- 

ἐν ὑψωθέσήωις πήρας "κ᾿ χωλες Ὁ τυφλὸς εἰσάγαίς 

2 Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι͵ ὧ ἕο 

αὐτὸν" ὭὍκαν “ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπο- 22 Καὶ εἶπιν ὃ δῶλος" Κύειε, 

"ον μὴ φώνοι τὸς φίλος σδ, μηδὲ γέγονεν ὡς ἐπίσαξαςν κ᾿ ἔτι τόπος 

τὸς ἀδιλφώς σδ, μηδὲ τὸ; συγ[ενεῖς Ὡς. 

᾿ς συ, μηδὲ ψείτονας τολυσίες, μήποῖε 23. Καὶ εἶπεν ὃ κύριος σοὺς τὸν 
[Ἢ αὐτοί σε ἀϊικαλίσωσι, τ γέγη- δῶλον" Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδὼς καὶ 

ταί σοι ἀαπόδομα" . Φραϊμὰς, καὶ. ιἀνάγκασον εἰσελθεῖν, 
13 ἀλλ᾽ ὅταν" ̓ ποιῇς δοχὰν, ἵνα γεμισθὴ ὃ ὃ οἶκός μ8: 

κάλοι αἰωχὰς, ἀναπήρδς» χωλᾶς» 24 Λίγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ὀλὰς 

τολώς" τῶν ἀνδρῶν ἐ ἐκείνων τῶγ κεκλημέναιν, 

14 καὶ μακάριος ἔσηγ ὅτι. ἐκ γιύσεαι μὲ τῷ δείπνε. 
ἔχυσιν ἀνϊαποδθναί σοι" ἀϑαπρ- 2ς ,Σονεπορεύοῆο δὲ αὐτῷ ὄχλοι 
δοθησ αι γάρ σοὶ ἐν τῇ ἀνατάσει «πολλοί «ἡ γραφεὶς εἶπε τςὸς αὐτές» 

τῶν δικαίων. 26 Εἴτις ἔρχεαι « αρός με, κὶ ἃ 
᾿Ακώσας δέ τις τῶν συνα" μισεῖ τὸν σα]ίρα ἑαυϊξ κὶ τὴν μην : 

Ἁ καμίων ταῦτα, εἶπεν αὐτῷ" Μα- τέρα μ τὴν γυναΐκοι Χῳ τὰ τόκνα 



ἍΙΟ 

, κα τὸς ἀδιλφὺς κὶ πὰς ἀδελφὰς, 

΄ 

"" 
ξΤι δὲ κὶ τὴν ἑχυΐξξ ψυχὴν» ἃ δύνα- 
ταί μϑ μαθητῆς εἶναι. 

2) Καὶ ὅτις εἰ βαγάζε τὸν 
ςαυρὸν αὑτῷ, Ὁ ἔρχέϊαι ὀπίσω μὺυ, 
ὦ δύναϊαί μὸ εἶναι μαθηῖής. 

28 Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, ϑέλων. 
«αύείον οἰκοδομῆσαι, εχὶ πρῶτον. 
καῤίσας ψηφίζοι τὴν δαπάνην;. «εἰ 

ἔχεν τὰ ; πορὸς ἀπαρ)ισμὸν ; 
20. ἵνα μῆποι ϑέώϊος αὐτῶτϑε-. 

μέλιου, ο μὴ ἰσχύονϊας ἐκμελέσαι, 
“«ἀἦις οἱ ϑεωρϑήῆες ἀρξώνϊαι ἐμπαί- 
ζειν αὐτῷ, 

10 λέγοδες" Ὅτι ὅτος ὁ ἄνθρω- 

πος ἤρξοῖο οἰκοδομεῖν, κἡ ἐκ ἴσχυ- 
σιν ἐπιλέσαι. 

,τ Ἢ τίς βασιλεὺς «σορευόμε- 
»ος συμβαλεῖν ἑτέρῳ᾽ βασιλεῖ εἰς 

«πόλεμον» δχὶ καθίσας σρῶτον βε- 
λεύεϊαι εἰ δυναῖός ἐ ἐγὶν ἐν δέκα χιλι- 

ἔσιν ἀπανῆῆσαι τῷ μἧὰ εἴκοσι 
χιλιάδων ἐρχομένω ἐπ᾽ αὐτόν; 

32 Εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτῶ πόρρω 
ὄνος, ὠρισθείαν ἀποςείλας, ἐοωα: 
τὰ πρὲς εἰξήνην. 

13. Οὕτως ἄν, «ἂς ἰξ ὑμῶν ὃς 

ὧκ ἀποϊάσσῆαι ὠᾶσι τοῖς. ἑαυύϊῶ 
ὑτάρχοσι, ἃ δύνοϊαί μὲ εἶναι μα- 
θεῆς. 

᾿Π η4, Καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν δὲ τὸ 
ἄλας μωρανθῃ, ἐν τίνι ἀῤ,υθησεαι ; 

2ς Οὔτε εἰς γῆν, ὅτε εἰς κο- 
«ρίαν εὐθέῆόν ἐγιν' ἔξω βάλλουσιν 

αὐτός Ὁ ἔχων ὦτα ἀκῦειν) ἀκθέτν. 

Κιφ. (. τς... 

ΣΑΝ δὲ ἐρλδμῆε; αὐτῷ 
«ἀτῖες οἱ τελῶναι κρὲὶ οἱ 

ἀμαρ Ἰωλοὶ, ἀκώθιν αὐτῷ. 

2 Καὶ διεγόγ[υζον οἱ Φαρισαῖοι: 
καὶ οἱ γραμμαϊεῖς, λέγονϊες" Ὅτι 

ὦτος ἁμαῤωλὸς προσδέχεαι, καὶ 
συνεσθίει αὐτοῖς" 

3 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὼς τὴν σα- 
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ξαθολὴν ταύτην, λέγων" 

4 Τίς ἄνθρωπος ἰξὺ ὑμῶν ἔχραν 
. ἑκαϊὸν «ρόραα, ᾿ς ἀπολέσας ἂν ἐξ 

αὐτῶν, ὃ καΐαλειπϑι τὰ ἔννεγηκονγο 

ταεγνέρ ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὸ τοορεὐεϊαι" 
πὶ τὸ ἀπολωλὸς; ἕως εὕρη αὐτό; ; 

ς Καὶ εὑρὼν ἐπ ϊθησὶν ἐπὶ τὰς 
ὠμεξ. ἑαυ χαίρων; ; 

ἘΥΑΤΓΕΛΙΟΝ Οαρ, κἶν. τ᾿ 

.6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἷκον, συγο᾿ 

. καλεῖ τὸς Φίλος καὶ τὲς γείτοισ» 
λέγων αὐτοῖς" Συϊχάρηϊεέ μοι»: 
εὗρον τὸ πρός αἿόν μῈ ζὸ ἀπολωλός: 

7 Δέγν ὑμῖν, ὅτι. ἕτω χαρὰ 
ἔραι ἐν τῷ ὀρανὼ ἐπὶ ἃ ἑνὶ ἁμαξρίω-. 
λῷ μεθανοδεῖι, ὃ ἢ ἐπὶ ἐννενηκογαιεν- 

γέα δικαΐοις, οἵτινες ἃ χρείαν ἔχασε 
μέϊανοίας. 
8 Ἢ τίς γυνὴ δρωχμὰς ἔχοσα 

δέκα, ἰὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, 
δχὶ ἄπῖοι ! λύχνον, "Ὁ σᾶροῖ. τὴν δὲς 

κίαν, καὶ ζῆν ἐπιμελῶς, ἴως ὅτα 
εὕρη" 

9 καὶ εὑρῶσα συ[καλεῖται- τὰς 
Φίλας καὶ τὰς γείτονας, λέγεσα» 
Συϊχάρν μοι; ὅτι εὗρον τὴν δραλς- 
μὴν ἣν ἀπώλεσοις 

1ο Οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ 
γίνῆαι ἐνώπιον τῶν ἀϊγέλων τῷ 

Θεῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαῤῇωλῷ μεϊανοδίηῇ:. 
Ι 1 Ἑἶσιε δέ" "᾿Ανθρωπός τις εἶχε 

δύο ἰώ" 

2 καὶ εἶχεν" ὃ εώτερος αὐτῶν 

τῷ «σαῖρί" Πάτερ; δός μοι τὸ ἐπτ- 
φάλλον μέρος. τῆς σίας. Καὶ δὲει2- 

λὲν αὐτοῖ; τὸν βίον. 

ΤΣ: Καὶ μῆ ἀ “ολλὰς ἡμέρας 
συναγαγὼν ἅπανῖα ὁ ὃ νεώτερος αὸςῳ 
ἀπιδήμησεν εἰς γώραν μακρὰν, νῷ 
ἐκεῖ διεσκόραισε τὴν ὅσίαν αὑτῷ, 
ζῶν ἀσώτως: . 

14 Δαπανήσανἶος δὲ αὐτῷ “ἀν- 
ταν ἐγένἕϊο λιμὸς ἰσχνὸς κα]ὰ τὴν 
χώραν ἐκείνην, Ὁ αὐτὸς ἤρξοϊο ὑτε- 
εεἴσθον. 

τῷ Καὶ 



ΝΥ πανιν πῇ πΠΠΠπΠέΠτ ἉΨΡῸΣ ἌπκμΨρ ασπ π 

αλΡ. χν. χυὶν ΚΑΤΑ- Δ ΟΥ̓Κ. 

ις Καὶ πορευθεὶς ἰκολλήθη ἑνὶ 
τῶν “ἀΠολίῶν τῆς χώρας ἐκείνης" 

- -ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τὸς ἀγρὸς αὑτ 

- βόσκοιν' χοίρες. 

ὅκα, ξ 

16 Καὶ ἐπεθύμει. γιμίσαι τὴν ̓ 
κοιλίαν αὑτῷ ἀπὸ τῶν κεραἸίων ὧν 
ἤσθιον οἱ χοῖροι" καὶ ὄδεὶς ἐδίδὼ 
αὐτῷ. 

17 Εἰς ἑχυϊὸν δὲ ἐλθὼν, εἶπε" 
Ὁ σοι μίσθιοι. τῷ παϊρός: μΒ τε- 
εοισσεύωσιν ἀξίων, ἔγὼ δὶ μιμῶ ἀ- 
πύόλλυμαι. ᾿ 

18 ᾿Αναςὰς “πορεύσομαι τα τοὺς 
τὸν «“αἼίρα μξ, ΟΣ ἐρῶ αὖ γῷ" Πά- 

τέρ, ἡκαρῖον εἰς τὸν θρανὸνν κὴ ἰγώ- 
τιόν » σϑι 

" ἀκέτι εἱαὶ ἄξιος κληθῆς 

20} ᾿, σϑ"- «σοίησόν με ὡς ἕνος Τῶν 

μισϑίων σϑ. 
20 Καὶ ἀνατὰς ἦλθε, «πρὸς τὸν 

«αἸέρα ἑαυϊδ. ἔτι δὲ αὐτῷ μακρὰν 

ἀπέχονος, εἶδεν αὐτὸν ὃ «σἀτὴρ 

αὐτεῖ, κὶ ἐσπλαχνίσθη' κα δὲ γαμῶν 
ἐπέπεσεν ἱπὶ τὸν τράχηλον αὐτῶ, 
20) ̓χα]ιφίλησίν αὐτόν. 

21 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ ,όρ' Πά- 
τές, ἥμα ον εἰς τὸν ̓δρανὸν, κ ἐνώ- 
«τόν σε, καὶ ϑκέτει εἰμὶ ἄξιοι κλη- 
θῆναι ός σ8-- 

22 Εἶπε δὲ ὃ ὃ «ατὴρ σεὺς τὸς 
δῦλες αὑτῶ" ᾿Εξωέγκαῖε τὴν τολὴν 

τὴν τορώτην, ΌΣ ἐνδύσαῖε αὐτὸν, " 
δότι δακϊύλιον εἰς τὴν χερο αὐτῇ, 

"Ὁ ̓ὑποδήμαῖα εἰς τὰς πόδας" 

᾿ς 24 καὶ ἐνἔγκανϊες τὸν μὄσχον 
τὸν σήευϊὸν ϑύσα]ε, καὶ φαγόνδες 
εὐφρανθῶμεν" 

24 ὅτι ὅτος ὁ ὃ υἱός μϑ νεκρὸς ἦν; 
Σ ἀνέξησε" λ ἀπολωλὼς ἦν, "ἡ εὖὑ- 

ρἔθη. Καὶ γρξαῆο εὐφραίνεσθαι. 
2 Ἦν δὲ ὁ ἰὸς αὐτὸ ὁ τρισ- 

Ούτερος ἐ ἐν ἀγρῷ» καὶ ὡς ἐρχόμενος 

Ἴγ σε τὴ οἰκίῳ, ἤκδσεις συμφωνίας 

Ὁ χορῶν ὁ 

ττὠ “ 

26᾽ καὶ ᾿προσκαλισάμενο, ἵνα 
τῶν ααἰδὼν αὐτῷ, ἐπυνθανεῖο τί. 
εἴη ταῦτα. ’ 

2) Ὁ δὲ εἶπεν αὐτὰ" Ὅτι ἃ 
ἀδελφός: σπ ἥκει" Ὁ ἔβυσεν ἡ ἡ ΄α- 

τόρ σα τὸν μόσχον Τὸν σπευ]ὸν, 
ὅτι ὑγιαίνονῖα αὐτὸν ἀπ πέλαξεν," 

28 Ὡεγίσθη δὲ, καὶ ἐκ ἤθελεν 
εἰσιλθεῖν" ὃ ὧν «αἹὴρ αὐτῷ ἰξιλ- 

θὼν, πτρεκἄλοι αὐτώ. 

"20 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶ: εἶπε τῶ 

ταῖρι" δὼ, τοσαῦτα ἔτη ̓ δελι 7.) 

σοι, κὶ Βδίποϊε ἰν]ολήν σὰ σαρλ- 
θον, κ᾽ ἐμοὶ ὀδέποϊε ἔδωκας ἔρι:ν» 
ἵνα μέὰ τῶν Φίλων μα εὐτρα:θυ" 

20 ὅτι δὲ ὃ ός σϑ τος. ὁ κα- 

ταφαγών σϑ τὸν βίον μϑὰ πορνῶν, 
ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον 

τὸν σηευϊέν. τ 
.3} Ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ" Τίρνον, 

σὺ «ποῖ: με ἐμ8 εἰ, καὶ σαῖς 
τὰ ἐμὰ, σά ἐξιν" 

32 εὐφρανθῆναι δὴ Ὁ χαρῆναι ᾿ 
ἔδει ὅ ὅτι ὃ ἀδι λφός σὰ ὅτος γεκρὸς 
ἥν; Ὁ ἀνέζησε" Ὁ ἀπολωλὼς ἢν) ΚΣ 

“εν. μος ! 
'Κιφ. 'σ' . 16, 

ΛΈΓΕ δὲ ἡ πρὸς τὸς μαβθη- 
τὰς αὖτϑ' ̓ Ανθρωπός τις ἦν 

᾿σλέσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον, ὅτος ᾿ 

διεδλήθη αὐτῷ ὦ ὡς ἀνα δ᾽ γ τὰ 

“ὑπάρχοια αὐτῶ, ' 
2 Καὶ; φωνήσας αὐτὸν, εἶπεν ἡ 

αὐτῷ" Τί τδτο ἄκδω «εὶ σδ; 
ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας ᾿ 

σδ" ἃ γὰρ δυνήση ἔ ἔτι οἰκονομεῖν. 

2 Εἶπε δὲ ἐν ἰαυϊῷ ὃ ὃ οἰκονόμος" 
τί ποιήσω; ὅτι ὃ κύριός μ8 ἀφαι- 

6. ὅται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμὲ; Σ 

σκάπῆοιν ὁ ὃκ ἰσχύω; ἐπαῖτοιν αἷσ 
χύνομαι. . ες το" 

4 Ἔγνων τί «ποιήσω; ἵνα ὅταν 
μδαςαθῶ. τῆς οἰκονομίας» δέξωνϊαι Ἷ 

μὲ εἰς τὸς οἴκως αὑτῶνι 
τ Κ.2 . 

΄ 
5 Καὶ 
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ξ Καὶ προσχαλεσάμενος ἕνα 

ἥζατον τῶν ̓ χειεφειλδῶν τῷ κχυρίϑ 

τῷ πρώτῳ" Πόσον 

ὀφείλεις τῷ κερίῳ μι, 

0 Ὁ δὲ ἐμραεν" Ἑκαϊὸν βάτες 

ἐλαὶ. Καὶ εἶπεν. αὐτῶ" Δέξαι 
σὰ τὸ γράμμα, καὶ κεθίσας τας 
χέως γίάψον «εδηκοήα. 

ἢς "Ἐπεῖα δ: ἰέρῳ εἶπε" 
“τοῦτον ὀφείλεις; ; Ὁ δὲ εἶπεν" Ἕκω- 

χὰν κόρος! σίτϑ" Καὶ λέγει αὖ: τῷ" 

Δέξαι σ8 τὸ γράμμα, καὶ γράψον 
ὀγδοήκοῆα. 

, 8 Καὶ ἐπύήτεσεν ὃ κύριος τὸν οἱ- 
κονόμον. τῆς ἀδικίας, ὅ ὅτι Φρονίμως 
ἐποίησεγλ ὅτι οἱ νοὶ τῷ αἰῶνος τῶξεὶ 
εφεονιμώτερει ὑπ τὴρ τὸς νὸς τῷ φω- 

τὸς εἷς τὴ» γενεῶν τὴν ἑξαυϊῶν εἰσι» 

9 Καγὼ ὑμον λέγω" Ττοιήσαδε 
ἑαοἹοῖς φίλος ἰκ τῷ μαμωνὰ τῆς 

ἀδικίας, "νῷ ὅταν ̓ ἐκλιφηλε “δίξωδαι 

ὑμὰς εἰς τὰς αἱντίες σκητάς: 

ιὸ Ὁ πιρὸς ἐν ἰλαχέτω, τ ἔν 

“πολλῷ σις ἐγ Ὁ ὃ ὃ δὰ ἰλαχίτῳ 

ἄδικος, ΟΣ ἐν Φολλφ᾽ ἀϑικός ἔςιν. Ε 
τι Εἰ ὧν ἐν τῷ ἀϑίνῳ μαμονᾷ 

«τοὶ ὅκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς 
ὑμῖν ατρεύσοις. 

12 Καὶ εἰ ἐν τῷ ᾧ ἀλλόϊρίῳ πιροὶ 
ἐκ ἐγέεσθεν τὸ ὑμέτερον τἰς ὑμῖν 
δώσει ; 

11, Οὐδεὶς οἰκέτης ϑύναλαι δυσὶ 
κυείοις δελεύφιν" ᾿ γὰρ τὸν ἕνα 
μισήσει - -κὶ τὸν ἵτερον ̓ ἀγαπίσει" 
ἢ ἑνὸς ἀνθίξῇ αι, »κἃὶ τῷ ἑτέρε κα]α- 

Σὺ δὲ 

“φρονήσει, ὦ δύνασθε Θεῷ δολεύριν 

κ᾽ μαμωνῷ. 
14. Ἤκεον δὲ ταῦτα σά δι. 

οἱ Φαρισαίοι; φιχάξίοροι ὑ ὑπάρχων 
ΠΙΣΝ, » ἰξε μερῶν αὐτόν. 

15) Καὶ εἰπεν αὐτεῖς" Ὑμεῖς 

ἐςε οἱ δικαιδιῆες » ἑαιῆες ἐνώπιον τῶν 
1 

ἀνθρώπων, ὁ ὃ δὲ Θ εὸς νὴ ὕσκει τας 

᾽ ἀρλας ᾧ ὑμῶν" ὅτι τὸ ἐκ ἀχθρώπος 

᾿ ἙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ὥρ. χυξ, 
ὑψηλὸν, βδέλυϊμα ἐ ἐνώπιον. τῷ Θὲ; 
ἐς 1). 

ιό Ὁ νόμος καὶ οἵ “πρωφῦταιν. 
ἕως 'Ἰωᾶννθ" ἀπὸ τότε ἢ βασιλεία 

τῷ Θεξ εὐαγ[ιλί ζεϊαι, 9 τᾶς εἴς 
αὐτὴν βιάζῆαν. 

17 Εὐκοπώτερον δὲ ε ἐσ τὸν ἔραν 

νὸν »ἁ τὴν γὴν “παρε, θεῖν, ἢ τῷ νόμων 
μίαν κεραίαν «σεσ εἴας 

18 Πᾶς ὃ ὃ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 
αὐτῶ, Ὁ γαμῶν ἑτέραν, μονχεύοι" 
"ἡ αᾶς ὃ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 

γαμῶν, μουν ὲύφιν 

19 ᾿Ανθρωπος δέ τις ἦν αλέ- 

σιος, Ὁ ἐνεδιδύσκεο ορφύξα, κ. 

βύσσον, εὐφραωιγόμενος Χ ἡμέραν. 

λαμπρῶς. 

20 αἿωχὸς δὲ τις ἥν ὀνόμαῖ; 
Δάξαρος, ὃ ος ἰδίξλη]ο «σρὰς Τὸν «τοῦ» 

λῶνα αὐτῷ ἡλχωμένος, 

2 καὶ ἐπιθυμῶν, χορ άσθῆναι. 
ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν τι πόνων ἀπὸ 
τῆς τραπέξος τῷῦ ὡλεσία" ἀλλὰ 

» οὐ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ, 

᾿δλχὴ αὐτξ, 

22 Ἐγίνεϊο δ ἀποθανεῖν τὸν. 

«ὐωχὸν, Ὁ ἀπ πρνεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ 
Τῶν ᾿ἀΪγέλων εἷς τὸν κόλφρον τῶ. ̓ΔΟ- 

ραάμ" ἀπέθανε δὲ κ᾽ ὃ λόσιος, ἢ. 
ἐτάφη" 

23 καὶ ἶν τῷ ὥδη ἢ ἐπάρας τὺς 
ὑφθαλμᾶς αὐτῷ, ὑπα χὼν ἐν βα- 
σάνοις, ὀξᾷ, τὸν ᾿Αὔραὰμ ἀ ἀαὺ μα»- 

κρόθεν, Ὁ ̓Λάξαρον. ἐν τοῖς κόλποις 

αὐτῶ, 
24 καὶ αὗτὸς φωνήσας. εἶα ε" 

Τίάτες ᾿Αδραὰμ ἐλεησόν μὲν καὶ 
πέμψον. Λάζαρον, ἵνα βάψη τὸ 

ἄκρον τῷ δακ]ύλυ αὑτῷ ὕδαῖος; ΒΟ 
καϊαψέξη τὴν γλῶσσαν , 8 ὅτε 

ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ. ταύτη. 
325 Εἶπε δ ᾿Αθραάμ" Τίκνον, 

μνῆσθη, ὅτι ἀπέλαδες σὺ τὰ ἀ- 
γαβά σῷ ἰν τῇ ζωὴ συ, καὶ Λάζαρος" 

ὁμοίως. 
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ὁμοίω; τὰ χακῶ" νῦν δὲ ὅδε σαρα- 
καλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι"- 

26 Καὶ ἰπσὶ πᾶσι τύτοις 
ταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μῖγα 
ἐςήηρικῆαι, ὅπως οἱ ϑέλονιες διαξῆναι 
ἐν] εῦθε» τρὸς ὑμᾶς; μὴ δύνωνϊαι, 
μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν ἀσρὸς, ἡμᾶς διαπε- 

φῶσιν: " 

27 πε δί. Ἐρωϊῶ ὃ ἂν σὲ τά- 
τεῦ ἵνα ̓ πέμψης αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον 
τϑι ααἷρός μ8 

28 ἔχω᾽ γὰν -σΐνϊε ἀδελφός" 

ὅπως διαμοωξύῤηϊαι" αὐτοῖς, ἵνα μὴ 

κὶ αὐτοὶ ἴλθωσιν εἷς τὸν τόπον τῷ" 
10} τῆς βασάνα," 

29 Δίγει αὐτῷ ᾿Αδρωάμ" ἼἜ- 
χϑσι Μωσία, : ΟΝ τὸς πρωφήτας" 
ἀκεσάτωσαν αὐτῶν. 

ο Ὁ δὲ εἶπεν᾿ Οὐχ» “ἄτερ 
ἾἿἌ δεααμ" ἀλλ᾽ ἐκ» τις ἀπὸ νε- 

κεὼν πορευθὴ «ὐρὸς αὐτὸς; μέϊανση" 
σῶσιν. 
31 Εἶπε δὴ αὐτῷ" Εἰ Μωσέως 

χαὶ τῶν αρυφηϊον ὦ ὃκ ᾿ἀκόθσιν, δὲ 

ἰάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναφὴ, σεισθή- 
σοῦῖαι. -᾿. - 

Ἰε. ξοι 17. ̓ 

ΕΝ δὲ πρὸς τὼς βαθηϊάς" 
᾿Ανδγδεκῖόν ἐγι τῷ μ᾽ ἐλθεῖν 

τὰ ἃ; σκάνδαλα, ἐ δαὶ δὲ δ'᾽ ὃ ἐν χῆαι. 

"2' Λυσηιλεῖ αὐτῷ εἶ βύλος ὄνιξ ’ 

χκὸς τπτρίκοήαι σε τὸν Τολχηλον 
αὐτῶν 'ῃ. ἔῤῥιπῆαι “εἰς τὴν ϑαλασ- 
σαν, ᾿ να σηρυδαλίζη ἕ ἐγαδ τῶν μι" 
κρῶ; τότων.- ὁ. τ. 

4 Προφέχῆε, ταυοῖ;οῦ Ἐὰν 
ἃ «αξἶη΄ εἷς σὲ ὃ ἀδέλφός σὺ τ ἦν. 

μον αὐτῷ"" καὶ ἐὰν μέ Ἰλνοζ ἢ, 
ἄϑες αὐτῷ. 

4 Καὶ ἰὰν ἑπῆάκις τ; ἡμέξας 

ἅμαριη ε εἰς σὶ, Ὄ ἑπΐακις 1 τῆς ἀμέ- 

“ρας ἐπισοέψη ἐπί σεν λέγων' Μεν 

τανοῦ, ἀφήσεις αὐτῶν ΝΣ 

. κς Καὶ εἶπον εἰ ἀπόῤολοι, τὸ 
4 ΄ ἂ εοε - 

Κυρίῳ" Πρόσθες ὑμῖν αἰτιν" 
6 Εἶπε δὲ ὃ Κύριος" Εἰ εἴχῆε 

αἵγι ὡς κόκκον σινιόηεω;» ἐλέγῆε 

ἂν πῇ συχωμίνῳ ταύτη, ἐκριξώθηϊιν.. 
κκὶ φυϊεύθηῇι ἰν τῇ ἢ ϑαλάσσῃ' καὶ 
ὑπήκϑσεν ἂν ὑμῖν. 

η τίς δὶ ἐξ ὑμῶν δῶλον ἔχων 
ἀραϊριῶνα, ἣ ποιμαίνονα; ὃς εἰσ; 
ελθόν, ἔκ τῷ ἀγρϑ ἐρεῖ εὐθέως" 

Παρελθὼν ἃ Ζνάπισαι" - 
8 ἀλλ᾽ ὀχὶ ἐριΐ αὐτῶ" ᾿Ετοί-' 

μασον τί᾽ ληκήσω, -Ὁ «εριξωσά- 
μϑνος διακόνει μον ἕως φάγω καὶ 

οίω, καὶ ) μὰ ταῦτα φάγεσαι Σ 
τίισαι σύ; 
.9 Μὴ χάξιν ἔχθει τῷ δωλω ἐπ 

κεΐνω, ὅτι ἐποίησε τὰ διαϊα χύξνϊα 
αὐτῶ; ὦ δοκῶν Σ 
᾿16' Οὕτω ᾿ δ ὑμεῖς, ὅταῦ ποιΐ- 

"ση]ε τας νῖα τὰ δια]α χθένϊα ὑμῖνν 

λέγης" Ὅτι: δῶλοι ἃ ἀχφεῖοί ἐσμεν" 
ὅτι ὃ ὃ ὠφείλομεν "σοιῆα αὶ) τεποιής 

" χαμέγε 

1τ' Καὶ ἐγένῆο Εν τῷ «ορεύεσ- 

βαι αὐτὸν εἰς Ἱερυσαλὴμ, ἣν αὐτὸς 

διδοχέθο διὰ. μέσϑ Σαμαρείας καὶ 

Γαλιλαίας. 

12 Καὶ εἰτερχομίνθυ αὐτῷ εἷς 
, 
ΜΝ 7 ᾿ ᾽ ΄ 9... Δ ἂῳ, τ 
Τιν κω ΜῊ}. ἀπήϑησαν αὐτὼ δέκα 

λεπῃσὶ ἄνδρες, οὗ ἔγησαν τυέῤῥωθιν" 

12 καὶ αὐτοὶ ἢ ραν ᾧωνην, λέ- 

γονες" Ἰησϑι ἐπισάτο, ἑλίησον ἢ- 
μᾶς" 

4 Καὶ ἐδὼν εἱ ἐἶπεν αὐτοῖς" ἘΤΟΣ 

ἐενθέῆες, ἐχὶ δε ξ.Ἐ- ἑαυϊὸς" ΤΟΙ [6- 

εῦσι." ἥς αὐ ἐγέγεο ἐν τῶ ὑπάγειν « 
αὐτὸς ἐχθα ρΙὀϑηθαν.: 
Τρ Ἐἷς δ ἐξ ιἀὐτῶν, ἰδὼν ὅτε " 

ἰάώϑη, ὑ: τέτε: Ψψε, με]ὰ φωνῆς μεγα- 

Δης δοέ ἀξων «τὸν (Θεύν» 

᾿ τό καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τιρόσωπον 

“σαφὰ τὰς σόδος «αὐτῶ, εὐχαςρεσῶν 

οοὐταὶ . αὐτὸς ἣν δαμαρείτης. 

ΟΝ 17. ̓Αποτρθεὶς δ δὲ δ᾽ Ἴτσῆς εἷς 
ν γ Κι3. εν 

« 
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ΚΑΤΑ ΛΟῪ Κ, 

“ 



ΠΝ 114’ 
πε" Οὐχὶ οἱ δίκω ἰκαθαρίσθησαν; 
οἱ δὲ ἰγγία σῷ; 

18 Οὐχ εὑξήθησαν ὑπογρίψαν- 

ἜΤΑΥΪ Γ ΕΛΙ͂ΟΝ Οϑρ. ΧΙ. ΧΥΠΐν 

380 καϊὰ ταῦτα ἕἔραι δὴ ἡμέρᾳ δ᾽ 
ἰὸς τῷ ἀνθρώπι ἀποκωλύπηξαι. 

41. Ἔν ἐκείνη τῇ ἡμέξᾳγ ὃ ὃς ἔζαν 
τις δῶναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μ᾽ δ ἐπὸ τῷ δώμαῖος, κ᾿ τὰ σκεύη αὐτῷ 

. ἄλλοἤνης ὃ ὅτος Η 

10 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αναγὰς 
, -ἀὐορεύω" ἢ αἰγις σὰ σέσωκέ σι, 

20 ᾿Ἐπιερωϊεθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 
Φαρισαΐων ότι ἴρχρωι ἡ ᾿ βασι- 
λιία τῷ Θιδ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ᾿ 
εἶσεν" Οὐχ ἔρχδαι ἡ ἢ βασιλεία τῷ 
Θιῷ μέὰ «αρα]ηρήσεως, 

λιὲ ἐδὲ ἐρῶσιν" δὼ ἐδ, ἢ ἡ: δὼ. 

ἐκεῖν ἐδὼ γὰρ, ἡ βασιλεία τῇ Θιῶ 
ἱ]ὸς ὕ ὑμῶν ἔξινο ᾿ 

22 Εἶπε δὲ παρὸς τὸς μαθηῖάς" 
᾿Ἐχεύσοδαι ἡμέραν, ὅτε ἰπιθυμό- 
σίϊε νίαν γῶν - ἡμερῶν τῷ ὦ ΓΗ 

ἀγθεύπΒ ἰδεῖν, ῳ ἀκ ὄψεσθε. 
ἘΧῚ Καὶ ἐρᾶσιν ὑμῖν" 

ἃ, ἰδὸ ἐκεῖ μὴ ἀπέλθά, μηδὲ δ- 
ὥξνῇες 

24 Ὥσπερ γὰρ ὅ. ἀφραπὴ ἢ 

ἀγράτίοσα ἱκ τῆς ὑπ᾽ ̓ δρανὸν, εἰς 
τὴν ὑπ’ θραινὸν λάμπειν ἕτως ἔγαι 

καὶ ὃ ἐὸς τὰ ἀνθεῶπα ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
αὑτῷ. 
2; Τρῶτον δὲ δὲῖ αὐτὸν τοολλὰ 
«αθεῖν, καὶ ἀποδυκιμασύῆναι ἀπὸ 
Ἰῆς γενεῶς ταύτης. 
26 Καὶ καθὼς ἐγένιο ὦ ἐν ταῖς 

ἡμέραις τῷ Νῶε ὅτως ἕςαι καὶ ἐν 

ταῖς ἡμέραις τῷ μὰ τῷ ἀνθρώπω. β 
27 ἤσθιον, ἔ ἔπινον, ἰἐγάμεν, ἰξι- 

γαμίζοήϊο, ἄχρι ἧς. ἡμέρας εἰσῆλθε 

Νὼε εἰς τὴν χιξ υἱὸν, καὶ ἦλθεν ὁ ὃ 

καϊακλυσμὸς, κὶ ἀπώλεσεν ὅπᾶν- 
τας. 

28 ὁ ὁμοίως τᾧ ) ὡς ἐγένεϊε ἃ ἐν ταῖς 
ἡμέραις Αὧς" ἤσθιον, ἔ ἔπινον, ἢγό- 
ραζιυν, ἐπώλυν, ἰφύτινον, ηἰκοδόμεειν. 

20 ἢ δὲ ὁ ἁμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ 
Σοδόμων» ἔρριξε αὖρ καὶ θεῖόν ἀπ᾽ 
εἰφοιγϑ κὶ ἀπώλισιγ ἅκαῆας" 

19ὸ ἦε. ᾿ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ κο]αξώτω ἀ «ραν 
αὐτὰν Ὁ δ᾽ῖν τῷ ἀγρῷ, ὁμοίως μὴ 
ἐπιγρεγάτω εἰς τὼ ὀπίσω. 

12 Μρυημονεύεε τῆς γυναικὸς 
Λώτ, 

33 Ὃς ἐὰν ζηϊήση. τὸν ψυχὴν 
αὑτῷ σῶσαι, ὠπολίσει αὐτήν" κἡ, 
ὃς ἰὼ ἀπολίσῃ αὐτὴν, ζωο[ονήσεε 

αὐτήν». 
34 λέγω ὗ ὑμῖν" ταύτη. τῇ νυκτὶ 

ἔσοδαι δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς" ὁ εἷς 
«αραληφθήσεαι, "ἡ ὃ ἕτερος ἀφι- 
,“θήσεαι, 

35 δύο ἴπονῖαι ἀλήθωσαι ἔπλ 
σὸ αὐτό" μία «-αραληφθῴσεῖαι; κὺ - 

ἢ ἑτίρα ἀφιθήσῆϑαι. 
λ6 Καὶ ἀποκριθέηες λέγυσιν 

αὐτῶ" Τὸ Κύριε; ; Ὁ δὲ εἶπεν αὐ- 
τοῖς" Ὅπο τὸ σῶμα, ἐκεῖ συναχ- 
βήσονϊαι οἱ ἀ ἔϊοί. 

Κιφ. εὖ. 18. 

ἜΠΕΣ Ε ὡ καὶ «αραδολὴν 

οὐτοαῖς πρὸς τὸ διῦν «σώνϊοϊε 
προσεύχεσθαι, τὸ μὴ ἐκκακεῖν, 

2 λέγων" Κρμτής, τίς ἣν ἶν τίγε 

«υόλοι τὸν Θεὸν μὴ φοδόμενος, καὶ 

ἄνθρωπον μὴ ἰνγρεπό νος" 
3 χῆραι δὲ ἣν ἐν τὴ πόλει ἐ- 

κείνη, Ὁ ἤρχεῖο «πρὸς αὐτὸν, λέ- 

γϑσα" Ἐκδίκησόν μ ἀπὸ τῷ ἄν.» 
κυ μϑ. 
4 Καὶ ἐκ ηθέλησεν ἐπὶ Χρόνον 

μῆὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυ] Εἰ 
᾿ τὸν Θεὸν ὃ φοθδμαι; κ' ̓ἄνθρω- 
ον ὥκ ἱνγρέπομαι" 

ες διά γε τὸ ̓ αρέχειν μοι κόπον 
τὴν χήραν παύτην:, ἰκδικήσω αὐὖ- 
τὴν, ἵνα μὴ εἰς τίλος ἰερχομένη ὑ“- 
πρπιάζῃ μι. 

6 Εἶτε δὲ ὁ ὃ ὁ Κύριορ' ᾿Αχώσαῖε 
τὸἢ 

» 



ΟΡ. χε ἧς 
δ ὃ κρῆης τῆς ἀδικίας λέγοι, 

γ ὃ δὲ Θιὸς ὁ μὴ ποιήσει τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ̓ ἰκλεκϊῶν αὖτϑ τῶν 
βοώπω» -“ρὸς αὐτὸν ἡμέρας ΌΣ »γυχ" 

1ὸς, "ὁ μακεοθυμῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὃ : 
λέγω ὑμῖν, ὅτι “σοιήσει τὴν 

ἐκδ κησιὲν αὐτῶν ἦν τάχει, τλὴν ὃ ὃ 
ὸς τὰ ̓ ἀνθρώπα, ἐλθὼν ὧραι εὑρήσει 

τὰν τίσιν ἐπὶ τῆς γῆς! 

9 Εἶπε δὶ κ᾿ «“ρός νας τὰς 
“πεποιθότας ἰφ᾽ ἑαυϊοῖς ὅ ὅτι εἰσὶ ϑ - 
καὶοι, καὶ ἰξωθενθηῆας τὸς λοιπῶξ, 
τὴν παραβολὴν ταύτην" 

10 ΓΑνθρωποι δύο ἀνέδησαν εἷς 
. «δ᾽ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὃ ὁ εἷς Φα- 

εἰσαῖος, ῸὋ ὃ ἕτερος. τελώνης. 

1: Ὁ Φαρισαῖος καθεὶς πρὸς 

δαυϊὸν ταῦτα «ροσηύχεο' Ὁ Θεὸς 
εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἂκ εἰμὶ ὥσπερ ς οἱ 
λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαϊες, ἄ- 

δικοι; μοιχοὶ, ἢ καὶ ὡς ὅτος ὁ, τιν 
λώνηζο ̓ 

12 νηξεύω δὲν. τ σαΐδατυ, 
ἀποδικαῖῷ τάϊα ὅ ὅσα κῶμαι. 

13. Κὰὶ ὃ . τελώνης μακρόθεν 

ἑρὼς ἐκ ἤθελεν ὁδὶ τὰς ὀφθαλμὼς 
εἰς τὸν δρανὸν ἑπᾶραι, ἀλλ᾽ ἔτυπο 

τῖν εἰς τὸ κῆθος αὑτῶ, λέγων" Ὃ 
- Θιὸς ἐλάσθηϊ!, μοι τῷ ἁμαβὶωλῷ- 

᾿Βρίφη, ἵ ἵνα αὐτῶν ἄηηηαι. 

14 Αἰγωὺ ὑμῖν,, καϊίδη ὃ ὅτος δὲ» 

δικαιωμένες εἷς τὸν οἶκον αὖτ, ἢ 
ἐκεῖνος. ὅτι τᾶς ὁ ὑψῶν ἑαϊ]ὸν τα- 
πεἰνωθήσεϊαι" ὃ δὲ τῶ ποινῶν ἑαυϊὸν» 
ὡψωθήσξαι. ᾿ ᾽ 

Ι οσέφε ον δὲ αὐτῷ τὰ 
Εν ες ἐν 

δὲ οἱ ̓ μαθηϊαὶ ἐπήΐμησαν αὐτοῖς. 
“16 Ὁ δ ἰησῶς «ροσκαλισά- 

μῖνος αὐτὰ, εἶπεν" "Αφῆν͵ τὰ -σαϊο 

δία ἔρχισθαν πρός μὲν "ὦ μὰ κωλύ- 
ἦι αὐτώ; «ὧν γὰρ͵ τοιῶτον ἐςὶν ἢ 
βασιλεία τῷ Ὁιῦ. 

17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἰὰν μὰ 

ΚΑ͂ΤΑ ΛΟΎ Κὶ 

Ἀ 

ϑιξίαι τὴν βασιλείαν τῷ ̓ Θεῖ ὡ; 
- 

εξ 

“αιδίον, ἃὶ μὴ εἰσίλβη εἷς αὐτήν. 
18 Καὶ ἐπηρώτησί τις αὐτὸν 

ἄρχων, λέγων" Διδάσκαλν ἀγαθὲ, 
τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληβονοο 
μῆσω; 

1ο Εἶσε δὶ αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" τί 
με λέγεις ἀγαθόν; ; ᾿ὀδεὶς ἀγαθὸς, 
εἰ μὴ εἷς, ὃ ὃ Θεός. 

26 τὰς ἐγολὰς οἶδας" ΟΜῸ μοι- 
χύο! ῃς» Μὴ Φονεύσης, Μὴ κλέψη, 
Μὴ ψευδομαζιυρήσῃς' τίμα τὸν 
τυωτέρα σϑη "Ὁ δὴν μητέρα σδ. 

“ Ὃ δὲ εἶχε" Ταῦτα σάϊα 

ἐφυλαξάμην! ἐκ γεότηϊός μϑ. 
22 ᾿Ακώσας δὲ ταῦτα ὃ Ἰησῶς, 

εἶσιν αὐτῶ Ἔτι ἵν σοι λείπει 
«να ὅσα ἔχοις “ώλησον, "ἡ διά- 

δὸς α]ωχοῖς, Ὁ ἕξεις ϑησαυρὴν δ 

ἀρανῷ, κ- δεῦρο ἀκρλάθει Μοι. “ 

4 

23, Ὁ δὲ ἀχέσας ταῦτα, “σε 
εἰλυπὸς ἐγίνεϊο" ἣν γὰρ τολόσιος 

σφόδρι Γ ΄ ΝΜ 

24. ἰδὼν δ αὐτὸν ὃ ᾿Ιησᾶς στο 

εἶλυπον γινόμενον, εἶπε" Ἰτῦς δυσ 

κόλως οἱ τὰ χρήμαϊα ἔχοις εἶσ ε- 

λεύσονϊαι εἰς τὴν βασιλείαν τὰ Θεδ" 

25 εὐκοπώτερον γάρ ἐξι κάμη- 

λον) διὰ τρυμαλιᾶς βαφίδος εἰσιλ- 

θεῖν, ἢ αλῴώσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τῷ Θιῦ εἰσελθεῖν. 

26 Ἐἤΐπον δὲ οἱ ; ἀκύσανιος" Καὶ 
τίς ϑύνα]αι σωθῆναι; 

2᾽ Ὁ δὲ εἶσε' Τὰ. ἀδύναῖα 

«αρὰ ἀνθεύποις» δυναϊά ἐςι παρὰ 
τῷ" Θεῷ. 

28 Εἶπε δὲ ὃ ΤΙέτρος" ᾿Ιδὴ ἢ- 
μεῖς ἀφήκ. μεν «άγα, }0 ἤκολθ- 
θηδαμέν σοι. 

19 Ὁ δὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Αμὴν 
λέγω ὑμῖν», ὅτι ὀδείς ὦ σιν ὃς ἀφῦκεν 

οἰκίαν; ἣ γονεῖς, ἣ ) ἀδιλφὲς, ἢ ἢ γυ- 
νοἴκαγ ἢ τέκνα, ἕνεκεν τῆς βασι- 
λιίας τῷ Θιδ, 

39 ὃς ἃ μὴ ἀπολάζῃ “σολλα- 
πλασίον 



Ἴ 

Σ1ό 

πλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τάτῳ, - ἔν 

τῷ αἰῶνι! τῷ ἐρχομένω ὡὰν αἰώνιον. 

41 Παραλαξὼν δὲ τὸς δώδικα, 

εἰπε τ ὃς αὐτός" ᾿ιδὸ, ̓ἀναξαΐνο- 

μεν εἰς Ἱεροσόλυμα, "ἢ κὶ τελεσθηδε- 
ται σάΐᾳ τὰ γεοωμμένα διὰ τῶν 
ποροφ η]ῶν» τῷ ψῷ τὰ ἀνθρώπε, 

᾿.42 καί" »μαφιγώσαιες ἀποκῖε 
γῶσιν αὐτὸν, ΟΣ τῇ ἡμέρα τῇ τρίτη 

ἄναξ γήσέαι, 

24 Καὶ αὐτοὶ δδὲν τότων σὺν» 

ἤκαν; Ὁ ἦν τὸ ῥἔῦμα. τῶτο πεκρῦμ- 

μένον ἀπ᾿ αὐτῶν, Ἐ, ἕἰκ ἐγίγνωσκον 
᾿τὰ λεγόμενα... 

35 Ἐγένεο δὲ ἐν τῷ ἐϊγίδοιν αὖ- 

τὸν τὶς Ἱεριχὼ, τυφλός τις ἐκαθηο 
“αρὰ τὴν ὁδὸν «ποοσαῆῶν 

36᾽ ἀνέτας δὲ ὕχλϑ διαπορευον 
. μένε, ἔπυνθάνεϊο τί εἴη τᾶτο, 

47 ᾿Απήγίειλαν δὲ αὐτῶ, ὅτι 
ἼἸησς ὁν. αζωραῖὸς παρίρχἠαὶ,. 

38 καὶ ἰδίησε, λέγων" Ἰησᾷ 
υἱὲ ὲ Δαξὶδ, ἐλέησόν μι. 

. 39. Καὶ οἱ προάγονἶες ἐπήίμων 
αὐτῷ ἕνα σιωπήση" αὐτὸς δὲ “σολ- 

λῶ μᾶλλον ἔκραζεν, Ὑἱἕ Δαρὶδ, 
ἐλέησόν με. 

49 Σταβθιεὶς δὲ ὃ ἼἸησῶς ἐκέλευ- 
σιν αὐτὸν ἀχῆναι «εὸς αὑτόν. ἰγ- 
γίσανϊος δὲ αὐτῷ, ἐππηεώτησιν. αὖ- 
τὸν; 

ΑἹ "λέγων" τί σοι ϑέλεις “οι- 

ἤσω ; Ὁ, δὲ εἶπε". . Κύριε; ἔχον ἀνα- 

Θλέψω. , Α' 
42 Καὶ ὃ Ἰωησῶς᾿ εἶπεν αὐτῶ" 

᾿Ανάδλεψον" ἡ αὐτίς δὃ σίσωκέ σε. 
43 Καὶ ταραχρῖμα ἀνέδλεψεν 

Ἃ 
30, ἠκολώθοι. αὐτῷ ὦ δοξάζων. τὸν Θε- 
9 
ὁν" Ὁ πᾶς ὃ λαὸς ἰδὼν» ἔδωκεν αἷ- 

γον τὼ Θεβᾳ ᾿ 
« 

-..- 
“ 4 ΄“ν . ν 

ΕὝΑΓ ΓΕ ΔΊ Ὁ. Ν. Οβρ. χϑΐ!. χίπ.. 
᾽ 

. Κεφ. ιθ΄. το. 
ΑἹ εἰσελθὼν, δήρκῶο.. «τὰν 
Ἱεριχώ" 

. 2 καὶ ἰδὸ, ἀνὴρ ὀνόμαϊ. καλώς ̓ 

μενος “Ζακχαῖος, αὐτὸς ἣν ἄρχι" 

τελώνης» κ; ὥὅτος ἣν τλόσιο: 

2 καὶ ὁ ἔξητει ἰδεῖν τὸν Ἰησϑν τίς 

ἐγ καὶ ὃκ ἠδύναῖο ἀ ἀπὸ τῷ ὄχλϑ;, 
ὅτι Τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 

4 καὶ τροδραμὼν ἔμπροσθεν, 

ἀνίθη ἐπὶ συκομωξαίαν, νἷγα ἴὸν 

αὐτόν" ὅτι δι' ἐκείνης ἤμελλε διρο. 
χεσθαι- 

ς Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόκον, 
ἀναδλέψας ὃ Ἰησῶς εἶδιν αὐτὸν, ᾿ 

καὶ εἶπε τορὸς αὐτόν" Ζακχχαΐῃ, 

σπεύσας καϊάθηθι" σήμερον γὰρ ἂὺ 
τῷ οἴκῳ σϑ δεῖ με μεῖναι. 

6 Καὶ σπεύσας καϊίδη, κι, ὑπες- 

δεξαῖο αὐτὸν χαίρων, 
Καὶ ἰδόνϊες ἅπανῖες 'λιγόγίω- 

ζον, λέγογϊες" Ὅτι" “ἀρὰ ̓ ἁμαξϊωλῷ 

ἀνδρὶ εἰσῆλθε καϊαλῦσαι Ὁ 
8 Σταθεὶς. δὲ Ζακχαῖος εἶπε 

πρὸς τὸ Κύριον" Ἰδὲ,᾿ τὰ ἡμίση 

τῶν ὑπαρχένϊων μὼ, Κύριε; δίδωμι 
τοῖς τω χοῦς κὶ εἴ τινός τι ἔσυκο- 
φάν)ησα, ἀ ποδί δωμὶ τἤρῴπλῶν, ᾿ 

9 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ Ἰησῆς" 
Ὅτι σήμερον σωΐηρία τ τῷ οἴκω τότῳ 

ἐγίνεῖο, καθότι καὶ αὐτὸς ἰὸς Αθ- 
ραάμ, ἔγιν, 

το Ἦλθε γὰρ ψὸς τὸ ἀνθρώπα 
ζηϊῆσαν Ὁ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

ΣΙ ᾿Αχθύνων δὲ αὐτῶν ταῦτας 
«ροσθεὶς᾽ εἶπε. ̓παραξολὴν, διὰ τὸ 
ἐἰγὺ: αὐτὸν εἶναι Ἱρυααλὴμ,᾽ κου 

δοκεῖν αὐτὸς ὅτι σαφαχρήμα ἐλ- 

λει ἢ βασιλεία ἢ 18 Θιῶ ἀναφαίνεσ᾽« 
βαι. ἢ 
"12 Εἶπεν ὃν" "Αὐδρυπδρνς, εὖ- 
γενὴς ἐπορεύθη εἰς" χώραν μακρὰν, 
λαθεῖν ἑαυ]ῷ βασιλείαν, καὶ ὑπὸ" 
τέέψαι. 

13 Κα: 



ΒΨ ππΠῈἘ ΠΟ Ὸ π᾿ π᾿ 

Ολρ. χῖσ. ΚΑΤ Α. 
132 Καλέσας δὲ δίκα. δόλος, 

ἑαυῖϑ, ἴδωκεν αὐτοῖς δέκα μνῶς, 
εἶτα πρὸς αὐτῶ," τραῆμἠ σαι 

ἕως ἔρχομαι. ος 

14 Οὗ δὲ πσολῦται αὐτῷ ἐμίσων 
αὐτὸν, καὶ ἀπέξειλαν τρισθείαν 

ὀπίσω αὐτῷ, λέγοις: ᾿Οὐ ϑέλομιν 
Αὥτον βασιλεῦσαν ἰφ᾽ ἡμᾶτ. 

.1.8 Καὶ ἐγένέϊο ἢ ἐν τὼ » ἐπαχελθέϊᾳ 

αὐτὸν λαρόν]α τὴν βασιλείαν, καὶ 
εἶπε ̓ φωνηθῆναι αὑτῷ τὰς ϑέλυς 
πότυς, οἷς ἔδωκε τὸ ἀργύριον, ἵγα- 
γνῷ τίς τί διεπρα[μαϊεύσαῖο. 

ι6 Παρεγένεϊο δὲ ὁ τπιυρῶτσι, λέ- 
γον" Κύριε) ἡ μνᾶ σε αροσειργά- 
σαῖο δέκα μνᾶς. 

17 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εὖ ἀγαθὲ 
δῶλε" δότι ἐν ἰλαχίτῳ 'σισὸς ὦ ἰγένε, 
ὅσϑι ἐξυσίαν ἔ ἔχων ἐπάνῳ δέκα σό- 
λ ξ}ο 

18 Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέ-. 
γῶν" Κύρνε; ἢ μνᾶ σὰ ἐποίησε 
“σε μνᾶς. 

19 Εἶσε δὲ »ὶ τέτω" Καὶ σὰ 
γίνει ἐπάγω «έν «οὔλεων. 

20 Καὶ. -ἵτεξος ἦλθε» λέγω)" 
Κύριε, ἰδὸ ἢ ἢ μυᾶ σα, ἣν εἶχον 
ἀποκειμέγην ἔν σοδαρίῳ" “ 

21 ἐφοδόμην γάρ σεν ὅτι ἂν- 

θρωπος αὐτὸς εἰ" αἴρεις δ. κχ 
ἔθηκας; "ἢ ϑερίζοις ὃ ὃ ὧκ. ἔσπειρας. 

22 Λέγει δὲ᾽ αὐτῷ" Ἔκ τῷ τό- 
μαῖός. σὰ κρινῶ σε, «ονηρὲ. ιδόλεν, 
ἤδοις ὅ ὅτι ἰγω ἄνθρωπος αὐξηρός εἶ-- 
μὲ, αἴρων ὃ ἐκ ἔθηκα, ἡ ϑερίζων ὃ ὮΣ 
ὡκ ἔσπειρα. . 
,2} καὶ διαῖι ὁ ἐκ ἔδωκας πὸ ἄρ- 

γύ ἐόν μὲ ἐπὶ τὴν ,Τεάπεζαν, καὶ 
ἐγὼ εἰλθῶν σὺν τόκῳ ὧν ἵπραξα 
αὐτό; . 

2.4, Καὶ τοῖς, «-αρεγῶσιν εἶπεν" 
᾿Ανραῖε ἁ ἀπ᾽ αὐτῶ τὸν μνᾶν, κὶ δότε 
"σχῶ τὰς. δίκα μνᾶς ἔχον." 

(:ς Καὶ εἶπον, αὐτῶ" Κύρ, 

4 

ἀδεὶς αὐ παῖς ἀν 

ΛΟ κ. 

ἐκεῖ δέκα μὴᾶρν 
. 26 Λέγω γὰρ. ὕμῖν,. ὅτι σῶν 

τῷ ἔχοι δυθήσδαι" ἀπὸ δὲ τῷ μ᾿ 
ἔχοις, καὶ ὃδιἴχῳ ἀρθήσεϊαι ἀπ᾽ 
αὐτῦς͵ 

- .27 ἸΙλὴν τὸς ἰχθρές μ8 ἐκείνως 

τὸς μὴ ϑελήσανϊάς μι βασιλιῦσαι 

ἘΠ" 

- ἐπ᾽ αὐτὸς, ἀγάγεϊε ὧδε, ἡ καῖα-- 
σφάξαῖε ἐμοπιροσθέν μ8. 

᾿ς 28' Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἱπορεύδο 

ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰ εἰς ᾿ἱεοσόλο» 

20 Καὶ ἐγένεῖο, ὡς ἤγβσεν, ἐἰς- 
Βηθφαγὰ καὶ Βηθανίαν, «πρὸς τὸ 
ὅρος τὸ καλύμενον ἰλαιῶν, ἀπέςοιλε. 

δυο τῶν μαθηῶν αὐτῷ, 
30 εἰπῶν" Ὑπάγῆι εἰς. τὸν κριο 

τἔναῦι κώμην". ἣν ὗ εἰσπορευόμενος 
εὑρήσϊε. τοῶλον, δεδεμένον, ἰφ᾽ 

ΠΥ ἐκάθισε" 
λύσαες αὐτὸν ἀγάγδιε. 

ι: «αἱ ἐ ἐάν τις ὑμᾶς ἰροῖα" 
Διαῖ, λύε; ὅτως ἐρεῖτε αὐτῶν 
Ὅτ; ὃ Κύριης αὐτῷ χρείαν ἔχει. 

3 2 ᾿Δπελθόδερ δὲ - οἱ οὗ ἀπεγαλο- 
ἱκένοι,. εὗρον καθὼς εἶ εἶπεν αὐτοῖς. 

.23 λυόεων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλονς. " 

εἶπον οἱ κύριοι οὔτῷ τυρὸς αὑτῶφε" 

τί λύξιε τὸν αὥλον ; ; 
24. Οἱ δ εἶπον" Ὅ. Κύριος αὖο- 

τ χρείων ἔχριο. 

ἃς Καὶ ἤγαΐον αὐτὸν- πρὸς τὸν 
Ἰησῶν' καὶ ἐπιῤῥίψαδες ἑαυϊῶν τὰ 
ὰ 

) 
εἷμά ἢ ὃν ἑπεοίοα μ τιὰ ἐπὶ τὸν σὖλον, ἐπιδίδασαν 

τὸν ᾿Ιχσῶῦν. 

356 Πορευομένε δὲ: αὐτῶ, ὕπε- 
φ ραν τῷ ἱμάτια. αὑτῶν ἐν τὴ 

ὅδῳ. . 
37 ἐϊγίφοδος δὲ. αὐτῷ ἤϑη «ες 

τῇ , καϊαδάσει τῷ ρῶς τῶν ἐλαιῶν, 
ἡξξανῖο ἅ ὥπαν τὸ «λῆθος τῶν μα-΄ 

ὑπηῶν χαΐ οΥες» αἰνεῖν τὸν Θεὸν 

φωνῇ μεγωλη περὶ «ασῶν͵ ὧν εἶδον 

δυνά ἕων 

ΜΝ 8 λέ- 



-- 

-.- “ 

΄, σὰ ἂν σοί 

» 

ἀχϑ 

εἰρήνη ἐν ἐρανῷ, καὶ δόξα ἢ ἐν ὑψίγοιςο 
. 39 Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἃ ἄ- 
ἐγ τῷ ὄχλδβ εἶπον -“ρὸς αὐτόν." Δι» 

ϑάσκαλε,, ἐπιϊίμησον τοῖς μαθηϊαῖς 
αι. 

49 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶ εἶπεν αὐτοῖφ" 
᾿Λέγω ὁ ὑμῖν ὅτι ἐὰν ὅτοι σιωπήσωσιν, 

«οἱ λέθοι κεκράξοῆαι. 

“48 Καὶ ὡς ἤγῃσιν, ἰδὼν τὴν 

᾿αὐλιν, ἔκλαυσεν ὶ ἐπ᾽ αὐτῆ, λέγων" 

42. Ὅτι εἰ ἐγνῶς Σ σὺ, καί γος 

ἐν τῇ ἡμίρᾳ σὰ ταύτη, τὰ «ὡς 
εἰρήνην σε" νῦν δὲ ἰκξύδη- ἀπὸ ἐφ- 
θαλμῶν σϑ;, 

43 ὅτι ἤξοδιν ἢ ἡμέραι ὑπὶ σὶ, ΟΝ 

«εριϑαλῶσιν σὲ ἰχθροί σϑ χάξακα. 
σοι, γα ποσερικυκλώσεσί, σεγ κα συνίξ- 
ὃσίσε τπάνῖοβεν, 

44 5 ἰδαφιῶσίὶ σε, κα τὰ πέκνω" 
καὶ ἀκ ἀφησεσιν ἐν σοὶ 

λῖθον ἐπὶ λίθῳ" ἄνθ᾽ ὧν ἐκ ἔγνως τὸν: 
παρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σδ." ᾿ 

4ς Καὶ εἰσελθὼν “ἷς τὸ ἱερὸν 
ἤρβξιδι ἔκθάλλοιν τὸς πσυνλδῦϊας ἐν΄ 

᾿ αὐτῷ δ ἀγοράζοας, 
. 46 “λέγων αὐτοῖς". Τέγραπῆαι' 

Ὃ οἶκός μΒ, οἶκος προσευχῆς ΤῊΝ 
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἱποιῆήσα!ε σαήλάιον 

. ᾿λήγῶγο 

,47. Καὶ ἢ ἣν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡ ": 
μέραν ἐν τῷ ἱερῷ" οἱ δὲ ἁ ἀρχρερεῖς Ὁ 

. οἱ γεαμμοδεῖς ἰζήτον αὐτὸν ἀπολέ- 
σᾶ, ἢ οἱ πρῶτοι τ λαῦ, 

48 Ὁ ὄχ, εὕρισκον τὸ τί “σοιή- 
σωτῖν" ὃ λαὸς γὰρ ἅπας ἰξειρέμα-: 
“χο αὐτῷ ἀκέων. 

ις Κιφ. κ', 20. -- ᾿ 

κω Ι ἐγένειο ἢ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 
“ ἐκείνων, διδάσαοήος αὐτῷ τὸν 

λαὺν ἐν τῷ ἱεώ, ΟΝ εὐαγΠλιξομένε, 
ἐπέσησαν οἱ ἀφχιρεῖς Ὁ οἱ γραμ" 

μαἸεῖς σὺν τοῖς πρισδυῖ ἐροιν ΣΝ 

ζ᾽ - εἶπον πρὸς αὐτὸν; λέγοι α;" 

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ. ΟΡ. χίχ. χα.- 
48. λέγον]ες Ἔὐχο[ημένος ὃ δ ἰδ Ἐΐἴπι ἢ ἡμῖν ἐν “«οίᾳ “ἐξυσίᾳ" ταύτω 

Χόμενος βασιλεὺς ἰ ἔν ὀνόμαῖι Κυρία" . «σοιεῖς, ἢ τί; ἐξιν ὃ ὁ δὸς σοι τὰν ἄξιος 
σίαν ταύτην. 

2 ̓ Αποκειθϑὶς ὁ δὲ εἰ, εἰπε τι τρὸς αὐτός" 

'Ἐρεγήσω ὑ ὑμὰς κἄγω ἕνα λόγον" 
εἰ παῖε μοι 
4 τὸ βὠπισμα᾽ Ιωάννυ ἐξ ὅραιξξ ' 

ἣν; δἷξ ἀνθρώπων; 

Ἁ 

ς Οἵ δὲ συνελογίσανϊσ σὸς ἑαυ-- 
Ὅινν ἰὰν εἴπωμεν" ᾿ 

Ἐξ ε δρανξ». ἐρεδ' Διαῖ! ὅ ὃν δκ ἱἐπι- 
τὰς» “λέγονες" 

γεύσαῖι αὐτῷ ῃ εν 

6᾽ ἰὰν δὲ εἰπωμῖν, ἐξ ἀνθρώπων," 
ωᾶς ὃ "λαὸς καϊαλιθάσει ἢ ἡμᾶς τ᾿ 
πεισμένγος γάρ ἐγιν ἐν αὐνην τοξοφή» ᾿ 

᾽ Τὴν εἰναι. ᾿ ΝΞ 
" Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ ἀδίναε' 

αὖϑεν.. ΓΝ 

8 Καὶ -ὖ. Ἰησῶς ἐἶπιν αὐτοῖς 

Οὐδὲε ἐ ἰγὼ λέγω ὑμῖν. ἐν ποίᾳ ἐξυσία -- 
ταῦτα ισοιῶ- 

9 Ἢ ξαῖο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέ- 
γϑιν τὴν ᾿παραθολον ταύτην" "δύ-- 

᾿ θρωπός᾽ τις ἰφύτευσεν. ἀμπελῶνα, μ - 

ἐξέδοϊσ αὐτὸν “γεωργοῖς, καὶ ἀκεδὰν τς 

φησι χρόνδς, ἱκανός" 

10 Ὁ ἐν χαιρὼ ἀπίγειλε  σρὰρ᾽ 

᾿ ἀδρ γεωργὼ; ὄῶλον, ἵ ἵνα ἀπὸ τῶκάρ- 

σῷὃ τῷ ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ" οἱ δὲ ̓ 

γεωργοί ὶ δείρανἶες αὑτὸν, ἰξωπέρέιλων » 

κεγόνο 
11 Καὶ προσίθεο αίμψανῖ ἔτε- 

βο; δῶλον᾽ οἱ δὲ κακεῖνον δείξανῖες 

κὶ ἀτιμάσας, ἐξαπέγειλάν κενόν- 
12 Καὶ προσέθξ!ο πέμψαι ἡ τρί. " 

τοὺ" οἱ δὲ κὶ τῶτον τραυμαϊσαδις 
ἐξίδαλον: 

132 Εἶπε δὲ ὃ κύριος τῷ ἀμπελχῶς, 
νος" Τί πυοιῆσω; ̓ σέμψω τὸν ψόν μὸ 
'τὸν ἀγαπηόν" ἴσως τῶταην ἰδόγἠες 
ἐνγίραπήσοχαι- 

14. Ἰδόνϊες δὶ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ; 
διελογίζονῖο, σεὸς ἑαυϊὰς, λέγοις" 
Οὗτός ἐ ἐγὶν ὃ κληρονόμιΘ." δεῦτε, ἀ- 

ποχἸείνωμεν . 

.} “ 



τῷ ἀμπιλῶνθ', ᾿ἀπέζειναν. 

"μρ. χα ΚΆΤΑ 
- εἰ Ξαδίνωμε αὐτὸν; ἕνα ἡμῶν» γένηϊαι 

χληρονομία. " 

Ι ς. Καὶ ἰχδαλζιῖες αὐτὸν ἔξω 

Τί 
, ὧν «ποιήσοι αὐτοῖς ὁ κύριΘ. τῷ ἀμ- 
«εἐλῶνθ.; 

τ6 ἐλεύσεαι καὶ ἀπολέσει τὼς 
γιωργὼς τότῶ;) καὶ δώτοὶ τὸν ἀμ- 
«“ιλῶνα, ἄλλοις" ᾿Ακώσανῖες δὲ εἶ- 
Φ--ον" Μὴ γένοϊο. 

17 Ὁ δὲ ἐμδλέψας αὐτοῖς, εἷ- 

“τε Τί ὃν ἐξι τὸ γεγραμμένον τῶτο" 
Αἴθαν. ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομϑν- 
τες, οὗτος ἐγενέθη εἷς κεφαλὴν γὼ“ 
.αίας ; 

18 αἂς ὃ σέσων ἐπ᾽ ἱκεῖτον τὸν 
λίθον συνθλασθησεῖαι εἶδ ὃν δ᾽, ἂν 
«έση, λικμῆσθι αὐτόγ. 

10. Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς 
Ὁ οἱ γέα αμμαῖεῖς ἐπιθαλεῖ ἐ ἐπ’ αὐὖ- 

Τὸν τὰς, χεῖρας ὧν αὐτῃ τῇ ὥρᾳ (τ Ὁ 
ἰφοδήθησαν τὸν λάόν' ἢ ἔγνωσαν γὰρ 
ὅτι τ΄ ὃς αὐτὸς τὴν ““αραξολὴν ταὖύ- 

1ῈΥ εἰ. 

20 Καὶ παραϊηρήσαδες ἃ ἀπέσεις 

λαν᾿ ἰγκαβέτες,᾿ ὑποκρινομένες ἑαυ- 
φὰς δικαίας εἶ εἶναι," ἵνα ἐπιλάδωαι 
αὐτῷ “λόγο, εἷς τὸ τσαραδέναι. ἀὖ- 

«τὸν τῇ ἀρχῇ Ὁ Τῇ ἱξεσίᾳ τῷ γι», 
μόνος. 

«21 Καὶὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν, λέ- 
-φοχῖες" Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅ οτι δρ- 

θὸς λέγεις Ὁ » διδάσκοις, Ὁ ὦ λαμ- 

ἄνοις πράσωτον! ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλη- 

θείας τὴν δδὸν τῷ Θεῶ διδάσκεις 

22 πξερ ἡμῖν Καίσαρι ᾧόρον 
᾿ δῶναν, ἢ ὅδ; - 

23 Καϊανοήσας δ αὐτῶν ἘΉνγ» 
«ανυργίαν, εἶπε «ρὸς αὐτώς" Τί 
με ποειράξδε; 

28 ἰπιδιίξαϊί μοι δονάριον' τί- 
νος ἔχει εἰκόνα Ὁ ἐπιγραφήν; Η Ἂ- 

ποκριθένες δὲ εἶ εἶον, Καίσαρθ.." 

25: Ὁ δ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Απόδηι 

ΛΟΥΆ. 119 
τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, κἡ τὰ 
τῷ Θιῶ ἐφ Θιῷ. 

26 Καὶ ἐκ ἴσχυσαν ἱπιλαθέσ-. 
" θα: αὐτῷ ῥήμαῖος ἰνω]ΐον τῷ λαῶν 
καὶ ϑαυμάσαδιες ὶ ἐπὶ τῇ ἀποκρίσεε 
αὐτῷ ἰσίγησαν. 

27 Προσελθόνες΄ δί τῖνες Τῶν 
Σαῤδυκαίων, οἱ ἀν]ιλέγοδες ἃ ἀνάγαι-. 
σιν μὰ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν, 

28 λέγονϊεξ' Αἰδάσκαλε; ἐάων, 
σῆς ἔγραψεν Ὡμῖν, ἐάν τέγος ἀὰ 

φὸς ἀποθάνη ἴ ἔχων γυναῖκα γος ὅτος 
ἄτεκνος ἀποβώνῃ, ἵνα λάθη ὃ ἀϑιλα 
φὸς αὐτῶ τὴν γυναῖκα, 9. ἰξανα- 

τήση απί μᾶ τῷ ἀϑιλφῷ αὑτῶ. 
29 ἑπϊὰ ἂν ἀδιλφοὶ ἢ ἡσαν" κὶ ὃ 

«πρῶτος λαδὼν γυναῖκα, ἀπέθανεν 
ἄτεκνος. 

30 καὶ ̓ ἴλάδεν ὃ διύτερος τὴν 

γυναῶκα, ε ὅτος ἀπίθανιν ἃ ἄτεκνος" 
᾿ καὶ ὁ τείτος ἔλασεν αὐτήν" 

ὡσαύτως δὲ Ὁ οἱ ἑπῆὰ ἃ καϊέλισον 
τέχνα, γκ ἀπίθανον" 

32. ὕγερον δὲ «σαγῖων ἀπέθχνε κὶ 
ΠῚ γυνῆ- ͵ 

2 Δ ἐν τῇ ὅν ἀναςάσϑι, τίνος αὐὖ-« 

τῶν γίνῆαι, γυνῆ ; ; οἱ γὰρ ἑπ]ὰ ἴσ- 
χὸν αὐτὴν γυνοιῖκα. 
44 Καὶ ἀποκοιθεὴς εἶπεν αὐτοῖς. 

ὃ ἰησϑς, οἱ οὶ τῷ αἰῶνος τῶτῶ 

γαμῶσι Ὁ ἰκγαμέσκον)α"" 

35. οἱ δὲ καϊαξιωθέηες τῷ αἰῶς 
νος ἰκείνε τυχεῖν νῷ γῆς ἀναγάσιως. 
τῆς ἶκ νεκρῶν, ὅτε γαμᾶσι, ̓ ὅτε 
ἐκγαμίσκονϊαι" 

46 οὔτε γὰρ ἀποθαγεῖν ἔ ἔτι δύ- 
ναναι (ἰσώγίελοι γάρ εἰσι") κὶ τοί 
εἰσι τῷ Θε, τῆς ἀναζτάσεως (οἡ 
ὅνϊες, 

37 Ὅτι δ ἐγείροῦιαι οἱ νεκροὶ, 

ον Μωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτυ, 
᾽ς λέγει Κύριον τὸν Θεὸν ᾿Αδραὰμρ 

κὶ τὸν Θεὸν Ἰσαὰκ) καὶ τὸν Θεὸν 
ἴακάθ, 

238 Θιδ’ 

οι... .42 -.-. - 
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48 Θιὸς δὲ ἐκ ἔξι νεκρῶν, ἀλλὰ 
ιζώδων" «ἀνῖες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 

40 ᾿Αποκριθέν]ες δέ τινες τῶν 

γραμμαϊέων δἰ πον" Διδάσκαλε, κοὺν» 

δῶς εἰγας- . ’ 

40 Οὐκ ἵτι δὲ ἐτόλμων ἱπερω- 
πᾷν αὐτὸν ἀδίνε 

4τ Εἶπε δὲ τρὸς αὐτές" Τιῶς 
λέγϑσι τὸν Χριγὸνι ὸν Δαρὶδ εἶναι ; 

42 Καὶ «αὐτὸς Δαδὶδ λέγϑι ἐν 
ξίξλω ψαλμῶν" Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ 
κυρίῳ με" Κάθου ἐκ διξιῶν μῶ, 

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σ; 
44 Δαξὶδ ὃν Κύριον αὐτὸν κα- 

λιῖ, γὶὶ σὺς ἰὸς αὐτῷ ἕξιν; 
᾿ς ᾿Ακϑοῆος δὲ τυανϊὸς τῷ λαξ', 

εἶπι τὸς μαθηϊαῖς αὑτῶ" ͵ 
,.46 ἸΠροσέχεϊε ἀπὸ τῶν Ὑραμ-" 

μαϊέων τῶν ϑελόνϊων σεριπαϊεῖν ἐν 
«ολαῦς) "ἡ φιλέϊων ἀσπασμὼς ἦν 

ταῖς ἀγοραῖςγ κ᾽ πρωϊοκαθεδρίας ἐν. 
ταῖς συναγωγαῖς, τ τροϊοκλισίας 
ἢ» τοῖς δείπγοις. 

4) Οἱ καϊεσθίισι τὰς. οἰκίας 

, 

«1 . . Ι 

ΕΥΑΡΓΕΛΙΟΝ ὈΟδρ. Χσ. χκὶ- 

μασι κικόσμοῇαι, εἶπε" 
6 Ταῦτα ἃ ϑεωρεῖτε, ἰλεύσον- 

φαι ἡμέραι ἐν αἷς ἐκ ἀφεθησέϊαφ 
λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς ὃ κἀ]αλυθήσξαι- 

. Ὁ Ἐπσπαηρώτησαν δὲ αὐτὸν, λέ». 
’ “ « “ Α 

γονῖες" Διδάσκαλε, τότε ὃν ςαῦται 
ἔγαν; κὶ᾽ τί᾽ τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ 
ταῦτα γίνεσθαι ; 
8. Ὁ δὲ εἶπε' Βλέπῆε μὴ σλα- 
νηθῆτε" ππλλοὶ γὼρ ἰλεύσονϊαι ἐστὶ 
τῷ ὁνέ Ἵ, μθ) λέγοδες" Ὅτι ἐγώ 

καἰμι" καὶ, Ὁ καιρὸς ἤγ[ικε. μὴ ὧν 
"43 ἕως ἂν ϑὼ τὼς ἰλοῖ σῶ!’ «ορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 

ῳ Ὅταν δὲ ἀκόσηϊε πολέμες 
τὐὸ ἀκαϊαςασίας, μὴ Ὁοηθῆτε" δεῖ 
“γὰ ταῦτα γινέσθαι πρῶτον ἀλλ᾽ 
ὡκ εὐθέως τὸ τέλος. 

10 “Τότε ἔλείεν «ὐτοῖς" Ἔγερ- 

θησέαι ἔθνος ἐπὶ ἄθνος, “5. βασιλεία; 

ἐπὶ βασιλείαν ὮΝ 

ΠΤῚ σεισμοί τε μεγάλοι καῖϊῶς 
τόπος, χα λιμοὶ, κὶ λοιμοὶ ἔσονϊαι" 
Φοθηρά τε κὶ σημεῖα ἀπ᾽ ἐρανῷ 
μεγάλα ἔγαι., ᾿ 

12 Πρὸ δὲ τότων ἁπάδιων ἰπτι- 
τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρᾷ δαλῶσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὖ“. 
«“ροσεύχον]αι" ὅτοι λήψυονϊαι ΄σε- 

ρισσότερον κρίμα. ᾿ 
Κιῷ. κά. 21. 

“Ὁ ΝΑΒΔΕΨΑΣ δὲ εἶδε τὸς 
., βάλλονϊας τὰ δῶρα αὑτῶν 

εἷς τὸ γαζωφυλάκιον “λωυσίϑς. 
2 Εἶδε δὲ καί τινα χῆραν σεν!» 
8 ὔ ΄5,φΦ Ὁ ’ ᾿ 

χρὰν βάλλοεσάν ἐκεῖ δύο λεπῆὰ, 
4 καὶ εἶπεν" ᾿Αληθῶς λίγω ὑ- 

μὲν, ὅτι ἡ χῆρα ἢ πἰωχὴ αὕτη 
«αλεῖον «των ἔδαλεν" 

4 ἄπαις γὰρ ὅτοι ἶκ τῷ α΄" 
ξ σσεύονϊος αὑτοῖς ἔδαλον εἰς τὰ 
ὥρα τῷ Θιϑ᾽ αὕτη δὲ ἐκ τῷ ὑςε- 

ρἡμαῖος αὑτῆς ἄσανϊα τὸν βίον ὃν 
εἶχεν, ἔξαλες 

Καί τινων λεγόνων περὶ τῷ 
δερῖ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθή- 

2 . 

τῶν» καὶ διώξουσιη, «“αραδὶδόνϊες εἰς 

συναγωγὰς καὶ φυλακὰς, ἀγομένως 

τ υμὐϑα 

, 

ρα ας Δὸς ρρρ--",..,.-. 

ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕγεκεν. 
τ8 ὀγόμαϊός μϑ. 

13 ᾿Αποβήσειαι δὲ ὑμῖν εἰς μαρ- 
τύριον. 

ὑμῶν μὴ «ρομελξαν ἀπολο[ηθῆναιο 
ὶς Ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν τόμα 

Ὁ σοφίαν, ὃ ἃ δυνήσονϊαι ἀγοιπεῖν, 
εἰδὲ ἀν] κῆνον «σάνϊες οἱ ἀπικείμενον 

ὑμῖν" ᾿ 
16 Ἰταραδοθήσεσθε δὲ κὶ ὑπὸ 

ΑῚ γονέων, κὶ ἀδελφῶν, χ᾽ σνγ[ενῶν, »ἡ 
φίλων" ὁ ϑαναϊώσωσιν ἐξ ὑμῶν. 

17 Καὶ ἔσεσθε μισώμενοι ὑπὸ 
«άνϊων διὰ τὸ Ὀνομά μὼ. ᾿ 

τϑ Καὶ ϑρὶξ ἱκ τῆς κεφαλῆς 

14 Θέσθε ὅν εἰς τὰς καρδίας 

ς«Ἡ « 

μων. 
Φ 4 
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ῶρ. χχὶ, χα. ΚΑΤΑ ΛΟΥῪ Κ. 

ὑμῶν ὦ μὰ ἀπόληϊαι- 
190 Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κ|ή- 

σασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 
λΣοᾷρταν δὲ ᾿ϑηῖε κυκλθμένην 

ὑπὸ τραϊωπέδων τὴν Ἰιρωσαλὴμ, 
τότε γνῶτε ὅτι ἤγ[ικεν ἦ ἔρήμωσις 
αὐτῆς. 

21 Τότε οἱ ἣν τῇ Ἰουδαίᾳ, φευ- 
γέτωσαν εἷς τὰ ὄρη" ἡ οἱ ἶν μέσω. 
αὑτῆς) ἐκχωρείτωσαν" κὶ οἱ ἐν ταῖς 
χώραις, μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὖ" 

τήν. 

22 Ὅτι ἡμέραι ἰκδικήσεως αὖ- 
ταί εἰσι, τῷ «ληρωθῆνα! σάδα 
τὰ γεραμμένα. 

23 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἰν γατρὶ ἐχώ- 
“σαῖς, νἡὸ ταῖς ϑηλαζύσαιις ἐν ἐκείς 
ταῖς ταῖς ἡμέραις" ἔξαι γὰρ ἀ“ 
τάγκη μεγώλη ἱἰπὶ τῆς γῆς» καὶ 
δργὴ. ἐν τῷ λαῷ τότῳ. 

24. Καὶ «“ισϑηϊαὶ ς«ὅμα]ι κα- 
χαίρας, καὶ αἰχμαλωῖισθήσοναι εἰς 
«πάν]α τὰ ἔθνη" νὶ “προσαλὴμ ἔγαι 
«αἸοεμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχει “ληρω- 
θὼσαι καιροὶ ἐθνῶν. - 

2ς Καὶ ἴγαι σημεῖα ἐν ἡλίῳ » 
σελήνη, κ' ἄτροις, πὸ ἐπὶ τῆς γῆς 
συνοχὴ ἐθνῦν ἰν ἀπορία, ἤχέσης 
ϑαχάσσης κὶἱ σάλυ" 

26 ἀπονγυχόνων ἀνθρώπων ἀ 
αὸ φόδυ Ὁ ροσδοκίας τῶν ἐπιρ- 
χομένων τὴ ᾿οἰπεμένη" αὐ γὰρ δυ-“ 
νώμει; τῶν θρανῶν σωλευθήσονϊαι. 

2) Καὶ τότε ὄψοδαι᾽ τὸν ιὸν 
τῷὮἀ ἀνθρώπα ἐρχόμενον ἦν νεφέλη 
μὰ δυνάμεως " δοξὴς τολλὴς. 

28 ᾿Αρχομένων δὲ τάτων γίνε- 
σθα:,. ἀναχύψαῖε νὶ ὑτάρα)ε τὰς 
κεφαλὰς ὑμῶν διότι ἰ[γίζε ἡ ἀ- 
φολύτρωσις ὑμῶν. 
, 29 Καὶ εἶπε σαραξολὴν αὖς 
φοῖς" ᾿Ιδῆε τὴν συκῆν ἡ πτοάϑϊα τὰ 
δένδραι" 

80 ὅταν προθάλωσεν ἤδη βλέ- 

. ᾿ ᾿ ,, " 

ἼΔΙ 

“οῦῆες,. ἀφ᾽ ἰαμιῶν γινώσκἔϊε ὅτι 
ἤδη ἐ[γὸς τὸ ϑέρος ἐσίν. 

41 Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν Ἰδηΐε 
ταῦτα γμόμενα, γινωσκῆε ὅτι ἶγ- 
γύς ἰτιν ἢ βασιλεία τῷ Θιῶ. 

41 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἃὶ μὰ 
«“σαρέλθῃ .ὅ γενεὰ αὕτηγ᾽ ἕως ἂν 
ε«σάν]α γένηϊαι. 

33 Ὁ ἀρανὸς καὶ ἢ γῆ σ“αρε- 
“λεύσονϊαι, οἱ δὲ λόγο, μδὶ ὦ μὴ 
ααρίλθωσι. 

. 34 Τροσίχῆιν δὲ ἑαυϊοῖ;, μῆς 
ποῖε βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαν 
ἐν κρωνπάλῃ, κὶ μέθῃ, κὶ μεείμναις 
βιωθικαῖς, “καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἐπιγὴ ἡ ἡμέραι ἐχείνη. 

3 ξ Ὡς σαγὶς γὰρ ἐπελεύσεαι 

Ἰπὶ ψάϊας τὸς καθημένες ἐπὶ 
«πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 

6 9 “Ὁ ᾶ΄ ᾿Ὶ 4 10 Αγρυφίνείτε δγ, ἔν παντὶ 
καιρῷ δεόμενοι, ἵνα καϊαξιωθῆτε, 
ἐχφυϊεῖν ταῦτα “άγϊα τὰ μέἕλλονϊα 
χίνεσθαι, »ὶ ταθῆναι ἔμπτροσθεν τῷ 
ψῶ τῷ ἀνθρώπε. . 

) Ἣν ϑὲ τὰς ἡμέρας ἰν τῶ, { 
᾽ δερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκϊας ἐξερ- 

χόμενος Ἰυλίζεο «εἰς τὸ ὅρος τὸ 
καλώμενον ἐλαιῶνος 

38 Καὶ αᾶἂς ὃ λαὸς ὥρθριξι πρὸς 
αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκώοιν αὐτῷ, 

" Κι. κδ΄. 22ς 

Η ὩΣ ϑὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀδύς 
μὼν» ἣ λεομένη Πάσχα. 

γραμμαΊεϊς, τὸ, «αὖς ἀνέλωσιν οὖς 
τόν" ἰφοξϑνῖο γὰρ τὸν λαόν, 

4 Εἰσῆλθε δὲ ὁ σοϊανᾶς εἷς ̓ 1ώ- 
ϑαν, τὸν ἱπικαλόμενον Ἴ σκαριώτη 
Ν « 3 » ϑω ’ ὥα ἐκ τῷ ἀριθμῶ τῶν δώδικα. 
4 Καὶ ἀπιλθὼν συνιλάλησε τοῖς 
ἄρχιριῦσι καὶ τοῖς φραϊηϊοῖς, τὸ, 
τὼς αὐτὸν σαραϑ αὐτοῖς. ; 

ς Καὶ ἐχάρησαν", καὶ συνέθενῖο 
ΕΣ 3 “Ὅ αὐτῷ ἀργύριον ὀξναιο 

»} 

ὃ 

ξις 6 Κα' 

2: Καὶ ἰδήτων οἱ ἀρχιερεῖς κὶ οἱ. 

-ο--....,..... “- “«-- 
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6 Καὶ ἰξωμολόγησε "Ὁ ἐζήτει. 
εὐκαιρίαν τῷ ααραδβναν αὐτὸν αὖ“ 

τ Φοῖς τς ὄχλε. 
᾽ Ἦλθε δὲ ἡ. ἡμέρα τῶν ἀξώ- 

μὼν, ἂν ἢ ἔδει ϑύεσθαι τὸ «ἄσχα- 
8 Καὶ ἀπέτειλε Πέτρον Ον Ἴω- 

ἄννην, εἰπών" ἸΠορευθέδιες ἑτοιμά- 
σαῖε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἴνα φάγῳ- 
μὲν. ΄ ' 

9 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ τιῦ ϑίλως 
. ἁτοιμάσωμεν; 

1ο Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Ἰ᾿δὸ, 
εἰσελθόνων ὑμῶν εἷς τὴν αὖλιν, 
φυνανησει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον 

ὕδαῖαος βατάξων" ἀκολεθήσαῖε αὖ- 
χᾧ εἰς τὴν οἰκίαν ὃ εἰσπορεύξαι. 
τ Καὶ ἐρεῖτε τὼ οἰκοδεσσότη 

τῆς οἰκίας" λέγει σοι ὃ διδάσκαλος" 

113 ἐξι τὸ καϊώλυμα, ὅπ τὸ σά" 

σχὰα μέὰ τῶν μαθη μῶν μᾶ φάγω; 3 

12 Κάκεϊνος ὑμῖν δείξει ἀνώ- 
τον -μέγα ἰγρωμένον" ἐκεῖ ἑτοιμά- 
φαΐε- 

ι3 ᾿Απελθόνες δ εὗρον καθὼς 
εἴρηκεν αὐτοῖς" καὶ ἡτοίμασαν τὸ 
«ἄσχα- τιν 

14 Καὶ ὅτε ἐγένειο ἢ ὥρα; ἀνέ- 

πεσε; καὶ οἱ δώδεκα ἀπόξολοι σὺν 
αὐτῶ 

τις Καὶ εἶπε αρὸς αὐτές" 

θυμία ἐπεθύμησα τῦτο τὸ πάσχα 

: φαϊεῖν μεθ’ ὑμῶν, «ρὸ τῷ με σα- 
εἶν. 

τό Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δχέτι ἃ 
μ᾽ φάγω ἐξ αὐτῷ, ἴως ὅτα ΄λη- 
ρωθη ἰν τῇ βασιλείᾳ τῷ Θιϑ. 

17 Καὶ διξάμενος «ποήριον; εὖ- 
χαριτήσας εἶασε' Λάδεηι τῶτο, κὶ 

διαμερίσαῖι ἑαυϊδε ἴζο 
18 Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ὃ “μὰ 

πσίω ἀπὺ τῷ γιννήμαίϊος τῆς ἀμ» 
πίλυ, ἕως ὅτυ ἡ βασιλεία τὸ Θεῦ 
ἔλθη. 

λῳῷ Καὶ λαθὼν ἄ ξῖονγ εὐχαριγή- 

Ἐπι- ̓ 

ΕΥΑΡΓΓΕΛΙΟΝ ὥΡ. χχὶϊΐ. 

σας ἔκλασε" Ὁ ἔϑωκεν ν αὐτοῖς, λί- 
γων" Τῶτό ἐςι τὸ σῶμά μϑ, τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον" τῶτο ποιεῖτε 
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Γν 

20: Ὡσαύτως καὶ τὸ «οἵήριον, 
μὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τῶτο 
τὸ «υοήριον, ἢ καινὴ διαθήχη ἐν τῷ 

αἱμαῖί μι, τὸ ὑπὶς ὑμῶν ἐκχυνό- 
ἐκένον». ᾿ 

21: Ἰπλὴν δ, ἃ ἡ χεὶρ τῷ παρα- 
διδόος μὲ μετ᾽ ἐμῶ ἐπὶ τῆς τρα- 
«ἡδης. 

22 Καὶ ὁ μὲν νὸς τῷ ἀνβρώπε 
«ορείεαι κα]ὰ φὸ Φρισμένον" αλὴν 
δαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ ὃ σα - 
ροδί δέαι. 

23 Καὶ αὐτοὶ ἤρξανῖο συξηἸεῖν 
«εὸς ἑαυῖὸς, τὸ, τίς ἄρα εἴη ἐξ 
αὐτῶν ὃ τῶτο μέλλων «“ράσσοιν. 

24. Ἐγένεϊο δὲ κὶ Φιλονεικία ἔν 
αὐτοῖ;, τὸγ- τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι 
μείζων. 

2ς Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Οἱ βα- 
σιλεῖς τῶν ἐθγῶν χυριεύθσιν αὐτῶν" 

ἐκ οἱ ἐξεαιά ξοῆες αὐτῶν, εὐεργίται 
καλβνῖαι. 
ΕῊ Ὑμεῖς δὲ ὄχ ὅτως" ἀλλ᾽ ὁ ὃ 

μείξων ἐν ὑμῦν γινέσθω ὦ ὡς ὃ νεώτε- 
βος" "Ὁ ὃ ἡγύμενος, ὡς ὃ διακονῶν" 

27 τίς γὰρ μείζων» ὃ 6 ἀνακεί- 

μένος» ἢ ὃ διακονῶν; ὀχὶ ὁ ἀνακεῖ- 
μένος ἢ ἐγὼ δὲ εἶμι ἐν. μέσῳ ὑμῶν 
ὡς ὃ διακονῶν. 

28 Ὑμεῖς δέ 1 ἰγε οἱ διαμεμενη- 
κότες μῆ᾽ ἐμδ ἐν τοῖς πειρασμοῖς ᾿ 

μϑ" 

θὼς διέθεῆϊό μοι ὁ ττα]ήρ μὰ βασι- 
λείαν) 

40 ἵνα ἰσθίῆι  σίνο!ε ἐπὶ τῆς 
τραπέζης μϑ, ἐν Τὴ βασιλεία μδ" 
᾿ καθίσησθε ἐπὶ θρόνων, κείνονϊες 
τὰς δώδικα φυλὰς τὸ Ἰσραήλ. 

41 Εἶχε δὲ ὁ Κύριος" Σίμωνᾳ 

Σίμων, 

29 Καγὼ διαΊίθεμαι ὑ ὑμῖν ᾳα- 



ν 

« 

-- 

(δρ. καί! ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ. 

Σίμων, ἰδὸ ὃ σαϊανᾶς ἰξήϊησαῖο 
ὑμᾶς, τῷ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον" 

42 ἐγὼ δὲ ἰδιήθην σερὶ συ, ἴοι 
μὴ ἐκλείπη ἢ τίσις σθ" νὶ σύ ΄οῖε 
ἐπιγρέψας, τήριξον τὺς ἀδιλφὺς 
δσῦ- - 

33 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" Κύρι, 
μᾶῆα σῷ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλα- 
κὴν κὶ εἰς ϑάναϊον «Πορεύεσθαι. 

844 .Ὁ δὲ εἶπε' Λέγω σοι, 11έ- 
φρεη ὦ μὴ Φωνῆσει σήμερον ἀλέκ)ωξ 
“σεὶν ἢ τρὺς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδίναι 
μῆς 

25 Καὶ εἶργεν αὑτοῖς" Ὅτε ἀ- 

πέςειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλανϊίο, καὶ 
-τήρας, καὶ ὑποδημάτων, μή τινος 
ὑχερήσαϊε ; Οἱ δὲ εἶπον" Οὐδενός- 

46 Εἶπεν ἂν αὐτοῖ;" ᾿Αλλὰ νῦν, 
ὁ ἔχων βαλάδιον, ἀράτω, ὁμοίως καὶ 
«σὐραν" κὶ ὃ μὴ ἔχων, σιωλησάτω 
τὸ ἱμάτιον αὑτῶ, καὶ ἀγορασάτω 
μάχαιραν. " 

37 Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἔτι τῦτο 
πὸ γείραμμένον δεῖ τιλεσθῆναι ἦν. 
ἐμοὶ, τὸ Καὶ μῶῆδ ἀνόμων ἐλογίσ- 
θη" καὶ γὰρ τὰ τιὸῚὶ ἐμῶ τίλος 
ἔχιι- 
48 Οἱ δὲ εἶπον" Κύριε, ἰδὸ 

μάκαιραν ὧδι δύο. Ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς" Ἱκανόν ἔσιοὺ 

40 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κα]ὰ 
τὸ ἔθος εἰς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν" 
ἠκολώθησαν δὲ αὐτῷ κὶ οἱ μαθηϊαὶ 
αὐτῶ. 

4ο Τιενόμενος δὲ ἱπὶ τῷ τόπο, 
εἶσιν αὐτοῖς ἹΠροσεύχεσθε μὴ εἰσ- 
ελθεῖν εἰς πειρασμόν. 

41 Καὶ αὐτὸς ἀπισπτάσθη ἀπ᾽ 
αὐτῶν ὡσεὶ λίθω βολὴν, »κ" ϑεὶς τὰ 
“όνχϊα «σροσηύχ ἔϊσ, 

42 λέγων" ἸΙάτερ, εἰ βάλοι 
«παρενε[κεῖν τὸ «ὐϊήριον τῦτο ἀπ᾽ 
ἐμῶ' «λὸὴν μὴ τὸ ϑίλημά μὺυ, 
ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθυ. ᾿ 

-- 

43 ᾿Ὧφθη δὲ αὐτὼ ἄγίελος ἀπ᾽ 
Φ - » ,ὔ Φ. » 
ϑραγδν ενεσχνῶν αὔὑτονς 

44 Καὶ γινόμενος ἐν ἀγωνία, 
ἐκἸενέξερον σσροσηύχειο" ἰγίνεῖο δὲ ὃ 
ἱδρὼς αὐτῷ ὡσεὶ ϑρόμθοι αἱμαῖος 
καϊαθαίνοἶες ἐπὶ τὴν γῆν.- 

ἐς Καὶ ἀνχξὰς ἀπὸ τῆς ὥροῦ- 
εὐχῆς, ἐλθὼν «σρὸς τὸς μαθηίὰς» 

εὗρεν αὐτὸς κοιμωμένης ἀπὸ τῆς 
λύπης, ΄ 

46 καὶ εἶπιν αὐτοῖς" Τί καὶ. 
, βιόδῆε: ἀνας δες τοροσεώχεδε ἵνω 

᾿ς »-Ὶ 3 - ᾽ὔ μ εἰσίλθηϊε εἰς πσειῤασμόν.- 
47 "Ἔτι δὲ αὐτῷ λαλβυῖος, ἰδὰ 

ὄχλος. “καὶ ὃ λεγόμενο; Ἰώϑας, εἷς 
τῶν ϑώδικα, προήρχεϊο αὐτῶν, καὶ 
4 -νὝ» “Ὁ “ 2. » 
ἤγῇσε τῷ Ἰητῷ φιλῆσαι αὐτόν. 

48 Ὁ δὲ Ἰησᾶς εἶπεν. αὐτῷ" 
᾿Ἰάδα, φιλήμαῖι τὸν μὸν τϑ ἀνθεω» - 

πὸ σαραῤίδως ; 
40 ᾿Ιϑόνϊες δὲ οἱ «σερὶ αὐτὸν τὸ 

ἰσόμενον, εἶπτον αὐτῶ" Κύριε, εἰ 
«αϊάξομεν ἐν μαχαίρᾳ ; 

ζο Καὶ ἱπάταξιν εἷς τις ἰξ 
αὐτῶν τὸν δᾶλον τῷ ἀρχμρέως,) καὶ 
ἀφεῖλεν αὐτὰ τὸ ὃς το διξιόν- 

κι ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ ̓ Ιησᾶς, εἶ» 

“εν Βᾶτι ἕως τότυ. Καὶ ἁψά» 
μένος τῷ ὠτίυ αὐτῷ, ἰάσαϊο αὐτόνγ- 

ζ2 Εἶπε δὲ ὁ Ἰησῶςἢ πρὸς τὼς 

“σαρα[νομένος ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιρεῖς, 
Ὁ σραϊηγὼς τῷ ἱερῶ, κὶ' τορισθυῖέ- 
ρους" Ὡς ἐπὶ “ληγὴν ἐξεληλύθαῖϊε 
μέϊα μαχαιρῶν κὶ ξύλων; 

ζ3 Καθ᾿ ἡμέραν ὄνος μὸ μεθ᾽ 
ὑμῶν ἕν τῷ ἑερῶ, ἐκ ἰξεείνοῦε τὰς 
χώξας ἐπ᾽ ἱμέ' ἀλλ᾽ αὕτη ὑμῶν 
ἔγιν ἢ ὥρα, κὶ ἡ ἐξουσία τῷ σκόταςο 

ξ4 Συλλαδόνϊες δὲ αὐτὸν ἤγα-“ 

γον, καὶ εἰσήγαίν αὐτὸν εἷς τὸν 
οἶκον τὰ χρχιερέωςὨ ὋὉ δὲ Πέτρος 

ἠχολέθρι μάκροθεν . ὲ 
ςς ᾿ΑΨανων δὺ αὖρ ἔν μέσων 

φῆς αὐλῆς, »ἡ συϊκαθισάνων αὐ 
ΕῚ . .41 

.-“ 
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ΠῚ 

. 1244 ἙἘΥΑΓΓΤῈ ΛὍΙΟ Ν 6μρ. χχίϊ. χχίϊι, 
«ὧν, ἰκάθηϊο ὃ Ττέτρος ἐν μέσῳ αὖ- 

", ων 4 

ζό ᾿ιδόσα δὲ αὐτὸν «αιδίσκη 
τις καθήμενον «ορὸς τὸ Φῶς) καὶ 
ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπε" Καὶ ὅτος 
σὺν αὐτῶ ἦν. ἐς 

ς7 Ὁ δὲ ἠρνήσαῖϊο αὐτὸν, λέγων" 
Τύναι, ὧκ οἶδα αὐτόν. 

ς8 Καὶ μῆὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν 
αὐτὲν, ἔφη" Καὶ σὺ ἰξ αὐτῶ» εἶ, 
Ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν" "Άνθρωπε, ἐκ 

9 Καὶ διαγάσης ὦσε! ὥρως 
μιᾶς; ἄλλος {τις διϊσχυρίξζῇο, λέ- 

γων Ἔπ᾽ ἀληθείας καὶ ὅτος μὲ 
αὐτῷ ἣν" κ λρ Ταλιλαῖός ἔςιν. 

όδο Εἶπε δὲ ὃ Πέτρος" "Αὐϑρωπε, 

ἀκ οἶδα ὃ λέγεις" Καὶ παραχρῆμα, 
ἔτι λαλδιῖος αὐτῷ, ἐφώνησεν ὃ ἀ- 
λίχ]ωρ. ͵ 

δ: Καὶ τραφιὶς ὃ Κύριος ἐνέ- 
ὄλεψε τῷ Ἐπέτρῳ" καὶ ὑπεμνήδλ)η 
ὁ ΤΙέτρος τῇ λόγῳ τῷ Κυείθ, ὡς 
ἶπιν αὐτῷ" Ὅτι τρὴὶν ἀλέκϊορα 
φωνῆσαι, ἀφαρνήση με τρίς. 

ὅς: Καὶ ἰξιλθὼν ἔξω ὁ Ἰπέτρος 
᾿ἴχλαυσε πικρῶς. 

02 Καὶ οἱ ἀνδρεὶ οἱ συνέχονῆες 
, τὸν Ἰησῶν, ἐνέπαιζον αὐτῷ, δίρον- 
ες 

ὅ4 καὶ σερκαλύψαλῆες αὐτὸν, 

ἔτυπῖον αὐτῷ τὸ πρόσωπον" καὶ 
Ἱπηρώτων αὐτὸν, λέγονϊες" ΤΙροφή- 
τιυσον, τίς ἔτιν ὃ σαΐσας σι. 

ός Καὶ ἕτεφω “ολλὰ βλασφη- 
μδῆις ἔλιζον εἰς αὐτόν. 

66 Καὶ ὡς ἐγίνέο ἡμέρα, συν» 
ὄχϑη τὸ πρισδυ)έριον τῷ λαῦ, ἀρ- 
χηριῖς τὰ 35 γραμριοϊεῖςγ) κὶ ἀνή- 
φαῦον αὐτὸν εἰς τὸ σωρέδριον ἑα γῶν» 
λέγοπες" ἘΪ σὺ εἶ ὁ Χριρὸς; εἰπὲ 

6) Εἶτε δὴ αὐτοῖν, Ἐὰν ὑμῖν 
τως ἃ μὴ αιγιύσηϊε" 

68 ἰὰν δὲ καὶ ἑρωϊήσω, ὦ μὴ 
ἀφοκριθῆτέ μοι, ὃ ἀπολύσηϊε. 
69 ᾿Απὰ τῷ νῦν ἔγαε ὃ ὸς τῷ 
ἀνθρώπο καθήμενος ἐκ διξιῶν τῆς 
δυνάμεως τῷ Θιεδ.. 

70 Εἶπον δὲ τώδε" Σὺ ὃν εἶ 
ὃ ψὸς τῷ Θεῶ; Ὁ δὲ πρὸς αὐτὸς 
ἔφη" Ὑμεῖς λίγϑε; ὅτι ἐγώ εἰμι. 

γι Οἱ δὲ εἶπον" Τί ἐτι- χρείων 
. ἔχομεν μαξυρίας ; αὐτοὶ γὰρ μιόο 
σαμεν ἀπὰ τῷ ξόμαϊος αὐτῇ. 

Κιφ. κγ΄. 23. , 

ΑἹ ἀναςὰν ἅσαν τὸ αληθος 
Δὰκ αὐτῶν, ἤγαζεν αὐτὸν ἰπὶ τὸν 
Πιλάτον. ι. ͵ 

2 Ἤρξαδο δὲ καϊηβρεῖν αὐτῶ, 
λέγοες" Τῶτον εὕρομεν ̓ ιατρέφονϊαι 
τὸ ἴθνος, πὶ κωλύδγϊα Καίσαρι Φό- 
φὰς διδόναι, λέγοα ἑαυϊὸν Χριγὸν 
βασιλία εἶναι. " 

Δ Ὁ δὲ Πιλώτος ἱπηρώτησεγ 
αὐτὸν, λέγων" Σὸ εἰ ὃ βαφιλιὺς 
τῶν Ἰυδαίων, Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὖ- 
τῷ ἔφη" Σὺ λέγεις. . 

4 ὁ ὃ τελάτος εἶτε Ὡρὸς τὸς 
ἀρχιιρεῖς πὸ τὺς ὄχλος Οὐδὲν εὖ- 
ξίσκω αἴτιον ἦν τῷ ἀνθρώπῳ τῶτῳ, 

ς Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγονῖϊες" 
“Ὅτι ἀνασείει τὸν λαὸν, διδάσκων, 
καθ᾽ ὅλης τῆς Ιουδαίας, ἁ ξάμενος 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίοις, ἕως ὧδε: 

6 Ἰπιλάτος δὲ ἀκέσας Ταλι- 

λαίων, ἐπορώτησεν εἰ ὃ ἄνθρωπος 
Ταλιλαῖός ἐξι. - 

η Καὶ ἐπιγνὼς ὅτι κ τς ἰξωσί- 
“ας Ῥρώδυ ἰγὶν, ἀνέπεμ γεν αὐτὸν 
«ρὸς Ἡρώδην, δν)α κὶ αὐτὸν ἐν Ἵε- 
ξοσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 

8 Ὁ δὲ Ἡ ὕδης ἰδὼν τὸν Ἴησδορ 

ἐχάρη λίαν" ὧν γὰρ ϑέλων ἱξ ἱκανῷ 
ἐδεῖν αὐτὸν, διὰ τὸ ἀκώειν «σολλὰ 
εσιρὸ αὐτῶ" καὶ ἤλαιξέ τι σὴμ εἴον 
ἰδὲν ὑπ᾽ αὐτῷ γίνομενονο 

9 ̓ ξειρότα δὲ αὐτὸν ἰν λόγοις 

ὁκανοὶς" 



ΟΡ. χχῖς. ΚΑΤΑ ΛΟΎ Κ. “τς 
ἱκανοῖν' ̓ αὐτὸς δὲ ἐδὲν ἀπεκρίναῖο ἐδὲν αἴτιον ϑανάτο εὗρον. ἶν αὐτῷ" 
αὐτῷ. “σαϊδευσας ὃ ὃν αὐτὸν ἀπολύσω. 

1] Εἰςήκοισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 23 Οἱ δὲ ἱπέκοινῖο φωναῖς με» 
κἡ οἱ γραμρμιαήεῖς, εὐτόνω; καϊηγο- γάλα: αἰτόμενοι αὐτὸν γαυρωθῇ- 
εἴ»; αὐτῷ. " κ καἸίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν, 

11 ᾿Ἐξεθενήσας δὲ αὐτὸν ὃ Ἐ- ὃ τῶν ἀρχρερέων, 
φώδης σὺν τοῖς ςρα]ιύμασιν αὑτῶ, 24 ὁ δὲ Πιλάτος ἰ εἰπέρρινι γιείσ- 

καὶ ἱμπαίξας, . πσεριδαλὼν αὐτὸν θαι τὸ αἴτημα. αὐτῶν" 

ἐῶητα λαμπρὰν, ἀνέπεμψεν, αὐτὸν ,29 ᾿Απέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ 

τῷ ΤἸιιλάτῳ. ςάσιν κ; ῥόνον βιθλημένον εἰς τὴν 
12 ᾿Ἐγέίνοῦο δὲ Φίλοι ὅ. τε Πι- φυλακὴν, ὃν ἡτενο" φὸν δὲ ἸΙησῶν 

λάτος ςς ὃ Ἡρώδης ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέ- “αρίδωκε τὸ » ϑιλήμαῖ, αὐτῶν" 

ἐφ μεϊ᾽ ἀλλήλων" “προῦπῆρχον γὰρ. . 26 Καὶ ὡς ἀπήγαϊον αὐτὸν, ἰ- 
ἐν ἔχθρᾳ ὄνιες πρὸς ἑαυϊές. πιλαθόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναία 

13 Πιλάτος δὲ συγκαλισώμενος τὸ ἐρχομένυ ἀπ᾽ ἀγρῷ, ἐπέθηκαν 
“ὡς ἀρχιερεῖς, "Ὁ τὰς ἄρχονϊας, κὴ αὐτῷ τὸν σαυρὸν, Φέρει» ὀπιόθιν τῶ ̓ 
φὸν λαὸν, Ἰησῶ. 

14 εἶπεν τρὸς αὐτὰς" Προσηνέγ- 17 Ἦκολώθει δὲ αὐτῷ πσολὺ 

«ἀ: μοι. τὸν ἄνθρωπον τῶτον, ὡς «“σλῆθος τὸ λαξ, καὶ γυναικῶν. αὖ 
ἀποτρίφονϊα τὸν λαόν" κὶ (ἰδ) ὁ ἰγὼ » ἰκόπ]ονἶο, κὶ ἰθρήνον αὐτόν. 
ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνο:, εἰδὲν εὗρον 28- Στιαφεὶς δὲ «πρὸς αὐτὰς [ 

ἕν τω » ἀνθρώπω τότῳ αἴτιον») ὧν κα" ἸΙησᾶς, εἶπε' Θνγαϊέρες Ἱρασας 

τηγορεῖτο καὶ αὐτῶ, λὴμ,; μὴ κλαίετε ἐπ᾿ ἐμὲ, ́αλὴν 
τς ᾿Αλλ δδὲ Ἡρώδης" ἀνί- ἱφ᾽ ἑαυϊὰς κλαίξε, κὶ ἐπὶ τὰ τίκ- 

φιμζα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν, αὶ τὰ ὑμῶν. 
(δ) ἐδὲν ἄξιον ϑανάτα ἰτὶ σε-᾿ 29 Ὅτι; ἰδὼὸ, ἤχοῖαι ἡμέραι 
φραϊμένον αὐτῷ. ἦν οἷς Ἰρᾶσφ" “Μακώριαι οὲ σεῤραι» 

ιΌ Τιαιδεύσας ὧν αὐτὸν ἅπο- "Ὁ κοιλίαι αὐ ἂκ ἐγέννησαν, Ὁ ματοὶ. 
"Δύσν. ΄“ οὐ ὃκ ἐθήλασαν. 

(Ι [7 ᾿Ανάϊκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν 10 Τότε ἀρξονῖαι λέειν Τοῖς ὅρε. 

«ὑτοῖ; καϊὰ ἑορίην ἕνα.) σι" ὙἹέσ εἰς ἐφ᾽ ἡμᾶς" κὶ τοῖς βὰ- 
18 ᾿Ανέκραξαν δὲ “αὐσληθεὴ, γοῖς" Καλύψαϊε ἢ ἡμᾶς. 

λίγοῆις" Αἷρὲ τῶτον, ἀπόλυσφν δὲ 31 Ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ 
. Ὡμῖν τὸν Βα αρρᾶν" ταῦτα -“σοιῶσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γέ- 

19 ὅρις ἥν διὰ χάσιν τινὰ γενο- νήϊαι ; 

μίνην! ἔν τῇ «λοι, [Ὁ φόνον, βεδ- 32 Ἤ!οὔο δὲ ἕτεροι δύο, κα 

λημένος εἰς φυλακήν. κϑρίοι, σὺν αὐτῷ » ἀναιρεθῆνα... 
20 Πάλιν ὃν ὃ ΤΙ λάτας προσι" 413 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ "τὸν 

Φώνησε, ϑίλων ἃ απολῦσαι τὸν Ἴη- τόπον τὰν καλάμεγον κρανίον, ἐκεῖ 
σῶν. ἐγαύρωσαν αὑτὸν, 9 τὰς «ανάρίος 

21 Οἱ ὃ ἐπεφώνθν, χύγοδες" ὃν μὲν ἐκ ὀτξιῦν, ὃ ὃν δὲ ἰξ ἁ ἀρισερῶνο 

Σταύρωτον, γαύρωσον αὐτόνε Ι 24 Ὃ δὲ Ἰησῶς ἔλεε" Πάτερ» 

42 Ὁ ἃ τρίτον εἶπε «πρὸς αὖ. ἄφις αὗτοῖ," ὦ γὰρ οἴδασι τὶ τί “οι- 
τὰς" Τί γὰ; κακὸν ἱποίησεν ὅτος; ὥσ,. Διαμεριζόμεγο; δὲ τὰ )ἡμά- 

- Ι, Σ ἐσ. 



126 ἘΤΑΥΓΈΛΙΟΝ Ὀδρ. χχῖβ. χχῖν. 

φιά αὐτῶ, ἔδαλον κπλῦρον. 

,Δς Καὶ εἰγήκοι ὁ λαὸς ϑεωρῶν. 
“Ἐξιμυκάρνδον δὲ κὶ οὐ ἀφχοῦϊες σὸν 
αὐτοῖς, λέγοδις" ᾿ἡΛλλυς ἔσωσε, 
Φφωσάτω ξαυτὸν, εἰ ὅτός ἐξῳ» ὃ 
ριτὺς ὁ τῷ Θιῦ ἐκλεχΊός. 

86 Ἐνέκαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ 
σραϊιῦται «ροσερχόμενοι, κὶ ὄξος 
τιροσφέροψηες αὕτῳ, 

. 27. καὶ λέγονϊες" Ἐξ σὺ εἶ ὁ βα- 
σιλεὺς τῶν Ιωυδαίων, σῶσον σευ" 
φύν. ᾿ 

38. Ἦν ὃ νὶ ἐπηραφὴ γιίραμο 
μένη ἐπ᾿ «ὐτῷ γράμμασιν 'Ἕλληνι- 
κοῖς τὸ Ῥωμαϊκοῖς καὶ ᾿Εδραξκοῖς᾽ 
ΟΥ̓͂ΤΟΣ ἘΣΤΙΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ 
ΤΩΝ ΤΟΥ̓ΔΑΊΙΩ͂Ν, 

30 Εἷς δὲ τῶν κριμασθένυν κα- 
φεὔργων ἰσλασφήμοι αὐτὸν, λέγων" 
Εἰ σὸ εἰ ὁ Χριτὸς, σῶσον σεαυτὸν 

Ὁ ἡμᾶς ς 
40 ᾿Αποκρδθεὶς δὲ ὃ ἵεερος ἵπε- 

τίμα αὖτῳ, λίγων' Οὐδὲ φοβη σὺ 
σὸν Θεὸν, ὅτ 'ν τῷ αὐτῷ κρίμα, 

ΓῚ ᾿ ἢ 

4 Φοἱ ἡμεῖς μὲν δικαία" ἄξια 
ψὰρ ὧν ἱπεάξαμο, ἀπολαμβάνο- 
μεν ὦτος δὲ ὀδὲν ἄτοπον ἔξραξι. 

4.2 Καὶ ἴλεγε τῷ Ἰησῶ' Μυήσ-, 
δι μου, Κύρει, ὅταν ἔλθῃς ἐκ: τῷ 
βασίλείᾳ συ. 

43 Κιὼ εἶπεν αὑτῷ ὃ Ἰησῶς 
"Ἀμὴν λέγω σο!, σήμερον μεῖ" ἐμῦ 
ὅσῃ ἐν τῷ σωραδείσῳ. 

44 ἘΝ δὲ ὡσεὶ ὥρα ἔχη, καὶ 
φκότος ἐγένδιο ἰφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, ἕως 
ὥρας δννάτηρς. - . 

Ας᾿ Καὶ ἰσκϑ]σθη ὁ ὅλιος, καὶ 

ἐσχίσθω φὸ καϊαπέξασμα τῷ ναῦ 
μέσιν. Ι . 

46 ἴκωὶ φωνήσας φωνὰ μεγάλῃ 
ᾧ Ἴησῶςγ, εἶπε" Τάτερ, εἰς χοϊρεῖς 
δ σαραθόσομαι τὸ νεῦμα μι 
Κα ταῦτα εἰπὸν ἰξέπγευσοο!Ἡἡ Ὁ 

47 ᾿Ι1δὸν δὲ ὃ ἱκαϊόπάρχος τὸ 
γενόμενον, ἐδόξασε τὸν Θιὸν, Δέ- 
ψων" Ὅλγ]ως ὁ ἄνθρωπος ὅτος δίκαιος 
γο ΄ . 

48 Καὶ “ἄνες οἱ συμπαραγε- 
γόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν ϑιωρίαν ταύ- 
τὴν», ϑεωρῶϑιες τὰ γενόμενα, τύτ- 
τοῖις ἑαυϊὼν τὰ ςήθη ὑπέφρεφον. 

49 ἙΕἰρήκεισαν δὺ «άδες οἱ 
γνωζοὶ αὐτῷ μακρόθεν, κὸὲ γυναῖκες 
αὲ ᾿συτακολυθήσασαι ΜΕ ἀπὸ 
τῆς Ταλιλαίας, δρῶσαι ταῦτα. 
. 50 Καὶ ἰδὺὸ, ἀνὴρ ὀνόμεῖι Ἰω- 
σὴν, βυλευῖὰς ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀν 
γαθὸς κ᾽ δίκοωος, 

ξι {ὅτος ὠκ ἦν συϊκαϊαϊιθοιμέ-. 
γος τῇ βωλῃ καὶ τῇ “πράξει αὑτῶν), 
ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας “όλεως τῶν ᾿1κ«- 
ϑαίων᾽ ὃς κὶ τροσεδίχο πὸ αὐτὸς 
γὴν βασιλείαν τῷ Θεῦ, 

452 Οὗτος σροσιλθὼν τῷ Πιλά- 
τὰν, ὑτήσαῖο τὸ σῶμα τῷ Ἰησῶ, 

ξ4 Καὶ καθελὼν οὐτὸ ἐνξύλιξεν ᾿ 
αὑτὸ σινδόνι, χὶ ἴθηκεν αὐτὸ ἐν μνό- 

᾿ μαΐβ λαξευϊ ὦ ἐκ ὅν ἀδίπω ὠδοεὶς 
καἰμελοςο 

ξ4. Καὶ ἡμίρω ἦν σαρασκιυὴ, 
τ᾿ σ ἀδϑαῖον ἐκίφωσκι. , “ὦν 

ἐς Καϊακολυθήσασαι δὲ κὶ γυς 
ναῖπες οἵτινες ἦσαν συδεληλνθυ αὐ 
αὐτῷ ἰκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσων- 
γὸ τὸ μνημεῖον, τὴ ὡς ἰτέθη τὸ σῶ- 
μα αὐτῶ. 
56 Ὑπκογείψασαι δὲ ὀτοίμασαν 

ἀρωμαῖα κὶ μύρα" τὸ τὸ μὲν σάψε 
Φαῖον ἡσόχασαν καϊὰ τὴν ἐν)ολήνο 

᾿ ἈΚιΦ. κδ΄. 24." 
Ἴ Ἧι δὲ μιᾷ τῶν σωβδάτων», 

Ἐ ὅὄρθρω βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ 
᾿ ψινῆμαγ Φέρυσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώ» 
μολα, κοιΐ εινες σὺν αὐταῖς. 
Δ Ἑζρον δὲ φὰν λέθον ἀνυκεκθο 

εσμένον ἀπὸ τῷ μνημείο, 
3 καὶ εἰσιλθῶσαι ἐχ εὗρον τὸ 

δ κε 



τι πσσαεσιι τ 

στσσττυ-- ---“““αιασκοσ νιν" 

. ΨΦιν ἀτρακπ]ώσ. 

ΟΡ. ΧΙ. ΚΑΤΑ 
νῶὗμο τὸ Κνρίω Ἰησῆ. Ὁ 

4 Καὶ ἐγένξο ἐν τῷ διαπορεῖσ. 
θαι αὐτὰς σερὶ τότω, Ὁ ἐδὸ, δύο 
τνδρες ἰπέγησαν αὐταὶς ἶν ἰσθήσε- 

ὍΔ ζ. 

ξ Ἔμφόξων δὲ γενομένων αὐτῶν, 
ἡ κλινεσῶν τὸ αρόσωπον εἰς τὴν 

, ψῆνγ΄ εἶπον πρὸς αὐτάς" Τί ζηεῖξε" 
φὸν ζῶα μῖὰ φῶν γεχρῶν : 
6 οὐχ ἔριν ὧδε, ἀλλ᾽ ὀγέρθη. 

Διήσθηϊε ὡς ἰλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὧν 
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ΠΝ 

λέγων" Ὅτι διῖ τὸν υἱὸν τῷ 
ἀνθρώπω σαραδοθῆναι εἷς χεῖρας 
ἀνθρώπων ὡμαρϊωλῶν, καὶ ταυῤλὼ- 
φχναι" αὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναςῶ- 
φινῖο 

8. Καὶ ἐμάσθησαν τῶν ῥημάτων 
αὑτῷ, ᾿ ᾿ ᾿ 

9 Καὶ ὑποτρίψασαι ἀπὸ τῷ 
μιυημείω, ἀπήγ[ειλαν ταῦτα αοιῖα 
φοῖς ἔνδικα κὶ σῶσε τοῖς λοιποῖς. 

(ιο Ἦσαν δὲ ἡ Μαγϑακληνὴ 
Μαρία, καὶ Ἰνάννα, Μαρία Ἰα-΄ 
κώδευ, καὶ αὐ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, 
οὐ ἔλεγον ρὸς τὸς ἀπογόλυς ταῦ- 
σα.) τς 

11 Ἰζαὶ ἐφάνησαν ἐγώπιον αὖ- 
 φῶν ὡσεὶ λῆρθ. τὰ ῥήμαϊα αὐτῶν, 
«ἢ ἡπίγαυν αὐταῖς. 

12 Ὁ δὲ Πέτρος ἀνατὰς ἴδρα- 
μὲν ἐπὶ τὸ μνημεῖον» καὶ ΄αρα- 
αὐψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα. 
μόνα" νὶ ἀπῆλθε, ὡρὸς ἑαυϊὸν ϑαυ- 

ἔδων τὸ γεγονός. ἀπ ξ- 
“Ψαν τοορευόμενοι ἶν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
αἷς κώμην ἀπέχυσαν φαδίως ἐξύ- 
ποῖα ἀφὸ “μρυσαλὴμ, ᾧ ὅνομα 
Ἔμμᾳύ:. 

Σ4 Καὶ αὐτοὶ ὡμίλων φὩρὸς ἀλ- 
ϑώλυς αὐρλαάδων σῶν συμθϑιθηκό- 
ἘΝ τότων. 

13 Καὶ ἐγένῶο ὦν τῷ ἡμιλιῷ 

ΛΟΥ Κ. 

σῶς ἰ[γίσας συνεπρρεύξΗ αὐτοῖς. 
16 Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἑκα 

φοαϊῶνϊο τῷ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτῶ. 
1) Εἶπι δὲ «πρὸς αὐτώς" Τίνες 

οἱ λόγοι τοι, ὃς ἀδαλλί) ΦὩρὸς 
ἀλλήλους σερηταΐδῆις, κ ἐγὴὲ σκνο 

3 
! 

1: ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ εἷς ΔΙ ὄνομα 
Κλεόχας, εἶχε ΄Ὡρὸς αὐτόν" Σὰκ 
μόνος «σαροικεῖς ἐν Ἱερυσαλὴμ, κὶ 
ἐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἦν αὐτῇ ᾿ 
ταῖς ὑμέρωις ταύταις, 

10 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ΤΙοῖα ; 
Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ" Τὰ «σερὶ Ἰησῶ 
τὸ Ναζωραία, ὃς ἰγένξο ὀιγὴρ ὧρο- 
Φύτης, δυνατὸς ἐν ἔργω καὶ λόγῳ 
ἐγαγὶίον τῷ Θιῶ Ὁ, αγ]ὸς τὸ λαῦς 

20 Ὅπως τε σαρίδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς κὶ οἱ ἄρχονϊες ἡμῶν εἷς πκείμω ϑανάτυ, καὶ ἐραύρωσαν αὐτόν. 
2ὲ Ἡμεῖς δὲ ἠλτεί μεν ὅτι αὖ. τὸς ἔρον ὁ μέλλων λιϑρῶσθαι τὸν Ἴσω 

φαύλ. ᾿Αλλά ψε σὺν σῷῶσι ψάτοις, 
τρίτην ταύφην ἡμέρων ἃ σήμερ 
ἀφ᾽ ὃ ταῦτα ἱγέκο. κω “ 

22 ᾿Αλλὰ κα ζονς ἐξ 
ἡμῶν ἐξέτησεοιν ἡμᾶς, γερόμεγαι ὅρ- 
ϑριας ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

31 καὶ μὴ εὑρᾶσαμ γὲ σῶμα 

ἀϊγέλων ἑωραικέκα, οὗ λέγωσιν αὖ. 

δι. «; ΓᾺη 34 Καὶ ἀπῆλθον τῆνες τῶν σὴν 
ἡμῖν ἱπὶ τὸ μνημεῖον, τὸ εὗρον ὕτῳ 
καθὼς κ᾽ αὲ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν 
δὲ ἐκ εἶδον, 
,325 Καὶ αὑτὸς εἶπε «ρὸς αὖ» 

, φας" "Ὦ ἀνγόνηοι κ βραδεῖς τῇ καρα δίοι τῷ αιτεύειν ἐπὶ ϑρᾶσιν οἷς ἐλά- 
λησαν οἱ προφῆται. 

36 Οὐχὶ "ταῦτα ἴδμε «γαθεν 
πιὸν Χρισὸν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς φὰν 
δόξαγ αὐτῶ; " 

- ΄, 3. Τα 
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27 Καὶ ἀρξάμενος ἀ ἀπ. Μυσέως 
τ ἀπὸ «ἄγων τῶν τυροφφιῶν ,διηρμή- 
Φεῦεν αὖ. οἷς ἐν “σάσαις ταῖ; γρα- 
φαῖς τὰ σερὶ ὶ ἑαυϊῶ. 

28 Καὶ ἤγϊσαν εἰς τὸν κώμην 
᾿ ᾧ ἐπορεύονϊο" Ὁ αὐτὸς προσεποιεῖτο 

«οοῤῥωϊέρω -΄ ρβεύε σϑα:. 

290 Καὶ παριριάσαδο αὐτὸν 
λέγοδες" ἡμεῦνον μεϑ' ἡμῶν, ὅτι 

“ὺς ἑσπέραν ἐςὶ. "Ὁ κέκλικεν ἢ ἧ- 

μέρα. Καὶ εἰσῆλθες σῷ μεῖναι σὺν 
αὖ τοῖς. 

30 Καὶ ἰγένεϊο ἰ ἔν τῷ » καϊακλιθῇ- 

γαι αὐτὸν μή; αὐτῶν, λαδὼν τὸν 

᾿ ζύξιον, εὐλόγησε», ἡ κλάσας ἱπεδί- 
ἃ» αὐτοῖς. 

41 Αὐτῶν δὴ δηνοίχθησαν οἱ 
ὀφθαλμοὶ. ΟΣ ἐπέγνωσαν αὐτόν" “Ὁ 
ουὐτὸς ἄφαδος ἐγένεϊο ἀπ᾽ αὐτῶν. 

32. Καὶ εἶπον “πρὸς ἀλλήλθς" 

οὐχὶ Ω καρδία ἢ ἤμων κα ομένη ἣν ἐν 

ὑμῖν, ὡς ἰλάλοι ἡμῖν ἐν τῇ δῶ, ἢ 

ὡς διήνοι[εν ἡμῖν τὰς γραφάς; ; 
43 Καὶ ἀναφάνες αὐτῇ τὴ ὥρῳ;, 

ὑπέςρεψαν εἰς Ἱερυσαλὴμ, Ὁ εὗρον 

συνηθροισμένες τὸς ἔνδικα καὶ τὼς 

"σὺν αὐτοῖς» 
434. λόγοήας Ὅτι ἠγέρθη ὃ Κύ- 

φιθ. διίως, κ'. ὠξθη Σίμωνι; 

ς Καὶ αὐτοὶ ἰξηγῶνο τὰ ἰν 
τὴ τς Ὄ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ 

«λάσει τῦ ἄρῖθ.᾿ 
30 Ταῦτα δὲ αὖι αὐτῶν λαλέν]ων, 

αὐτὸς ὁ Ἵ τὃς ἔφη ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

2 λέγοι αὑτωῖς Εἰρῆνν ὑμῖν 

47 Ἱπτονθενῖε. δὲ κ᾽ ἔμφοθοι γε- 

φόμενοι ἐδοκεῖν ανιῦμα ϑεωρεῖν. 
38 Καὶ εἶπεν αὐτοῖ." Τί τῆα- 

αὙμένοι ἐ- ὃ. καὶ διαῖ. διαλογισμοὶ 
ἀναδαίνυσει ἐν ταῦ καρδιαι. μων 

10. ἽἼΣΙ. τὰ γεἶνας --" 0, τὰς 

«όϑδας μὰ ὅτι αὐ ὁς ἔγω ὧν ," ᾧ»- 
λαφύσαῖι με χπὶ ἴδε ε ὅτι τονεῦμα 

σάρκα κὶ ὀτια ἂχ ἔχεις κωθὼς ἢ 
-ϑιωμῖτε ἔχονῖα. 

᾿ς 

ἘΥΑΓΓΚΑΊΟΝ ΟΡ. χχίτ, 

40 ναὶ τῶτο εἰπὼν ἐπκεδειξεν, αὖ- 

. τοῖς τὰς χεῖρα: τὸς τόδας- Ν 
41 Ἔτι δὲ ἀπιτόδων αὐτῶν ἀπὸ 

τῆς χαρῶ: κὶ ϑαυι αζόλῶν, εἶπτεν 
αὐτοῖς," "Εχἐέ σι βρώσιμον ἐνθάδε 

42 Οἱ δὲ ἐπεοωκαν αὐτῷ ἱχ- 
βύθ. ὀπΊὩ μέρθ..) κὶ ἀπὸ μελισσίῳ 
κηρίϑ. 

43 Καὶ λαδὼν, ἐνώπιον αὐτῶν 
ἔφαγεν. 
44 Εἶσε δ αὐτοῖς Οὗτοι «οἱ ̓ 

λόοι ὃ Ὡς ἰλάλησα αρὸς ὑμᾶς, ἔτι 
ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δὲὺ πληρωθῆναι 
πάνϊα τὰ γιγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ 
Μωσέως; κ προφήταις, Ὁ γ ψαλμοῖς 
«σερὶ ἐμῶ. 

45 Τότε διήγοιξεν αὐτῶν τὸν 
ζω “ ᾽ ᾿Ὶ ’ 

,7 ὃν, ΤῈ συνιέναι τὰς γραφας-. 

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ὅτι τω 
γίγραπδαι, καὶ ὥτως ἔδοι «σαθεῖν 
τὸν Χριγὸν. καὶ ἀνατῆγαι ἰκ γεχρὼν 

τῇ τριτη ἡμύρᾳ, 
4) καὶ κηρυχθῆναι ἐ ἐπὶ τῷ ὀνό- 

μαῖ, αὐτῷ μῆάνοια καὶ ἄφεσεν 
ἁμαξῆιων εἰς πάνῖα τὰ ἔθνη, ἀρ- 
ξάμενον ἃ ἀπὸ Ἱερεσαλήμ. 

48 Ὑμεῖς δέ ἔςι μάξϊυς ἐς τάτων-. 
49 Καὶ ἰδὺ, ἐγὼ ἀπορέλλω γὴν 

ἰπαγίελίαν τϑ «α]ρός μϑ ἰφ᾽ ὑμᾶς" 
ὑμεῖς δὲ καθίσαῖε ἰ ἐν τῇ σόλοι Ἷ6-- 
φυσαλὺμ, ἕως ἃ ἰνδύσασθε δύναμεν 

ἰξ ὕψυς. 
ςο Ἐξῆγαίε δὲ αὐτὸς ἔξω ἵ ἕως 

εἰς Βηθανίαν" Ὁ ἑπάρας τὰς χῶ- 
ρας αὑτῷ, εὐλόγησιν αὐτάς. 

ξι Καὶ ἰνίνεϊο ἐν τῷ εὐλογεῖν᾽ 
αὐτὸν αὐτὸς, διέρε ἀ ἀπ᾽ αὐτῶν, γὼ 
ἀνεφέρεϊο εἰς τὸν βρανόν, 
2 4ζαὴ αὐτοὶ «ροσκυγήσα"ἶες 

αὐτὸν, ὑπέγριψαγ εἰς Ἱυσαλὴμ 
μἕὰ χλξᾶ. μεγάλες. 

1 Καὶ ἔσαν διαπωήὸς ἃ ἐν τῷ 
ἱερῷ, αἰνδνῖες καὶ εὐλοχξυνϊες τὸν 
Θεόνο ᾿Αμῆνο 

. Ἂ ο 



ΙΏΩΑΝΝΗΝ 
᾿ὩΑΣΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΙΕΑΙΟΝ. 

Κιφ. ά. ἴο 

Ν ἄρχῃ ἣν ὁ λόγος, καὶ δ᾽ 

λόγος ἥ ἦν πρὸς τὸν Θιὸν, 
᾿ καὶ Θιὸς ἤ ἥν ὃ λόγος. 

2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχὴ πρὸς τὸν 
Θιόν. -- 

3 Πάνα » αὐτὰ Ἐγένξο" καὶ 
χωρὶς αὐτῷ ἐνωῖο ἀδὲ ὃ Εν ὃ γέγο- 

3εγ. 
4 Ἔν αὐτὸ τῷ διὴ ἕν, ἢ ζωὰ ὅ ἂν 

τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 
ξς Καὶ τὸ Φῶς ἶν τῇ σκοϊίος 

ξπῖα "ἡ ἡ σνόϊία αὐτὸ ὁ καϊέλα- 

τὸ Ἐγίνξο ἄνδρωσος ἀπεγαλ- 
- μένος “σαρὰ Θεϑ» ὄνομα αὐτῷ Ἶω- 

«ἰγνὴφ. 

“7 Οὗτος ἧλϑεν εἰς μαφίορίαν, 
δναι μα βιυρήση περὶ τῷ Φωῖὸς, ἢ ἴγα 
τοούνιες αὐτεύφωσι δ αὐτῶ, ᾿ 

8 Οὐκ ὃν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ 
ΕΣ μαρ]υρήσῳ σερὶ τῷ φωϊός. 

Ἧ» τὸ Φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ 
φυῖϊίξει «ταὐὼ ἄνθρωπον, ἰ ἐρχόμενον ; 
δὲς τὸν πόσμον. 

το Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὃ κόσ- 
μας δ. αὐτῷ  ἐγένϊο" καὶ ὁ κόσμος 

. φὐτὸν ὃκ ἔγνω, 
{τ Εἰς τὰ ἴϑια ὅλθε, κα οἱ ἴδοι 

αὖτὸν ὦ σσαρίλαρον. 

12 ὅσαι ὦ ὃ ἔλαθον αὐτὸν, ἴϑω- 
κεν αὐτοῖς ἰξυσίαν" τέκνα Θεῦ γι-. 
νἔσθαι, τοῖς τοιξεύυσεν εἰς τὸ ὃνο. “ Οὐκ εἰκἰ" Ὁ : 

" Καὶ ἀπεκρίθη" ᾿ 
12 οἱ ἐκ ἐξ αἱμάτων) ὀδὶ κι 

ἐεα οαὖτϑ' 

᾿ ϑιλήμοδος σαρκὸς, δὲ ἐκ ϑιλόμαον 
τος ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ἐκ Θιεῦ ροθαν 
σαν. 

14. Καὶ ὃ Μγος σὰρᾷ. ἐγίνιο" 
ἢ ἰσκήνωσεν ἰν ἥμῦν, Οὐ ἰθιασώς 
μεθα τὴν. δύξαν αὐτὸ, δόξαν ὡς 

μονοζενξῖς τι ααρὸς) “μος 
χιάρίϊος "ἢ ἀλ ηθείαιςο 

ἉΙ 5. Ἰωάννης μαβυρεῖ σ“ιρὶ αὖ-ς 

τῶ, καὶ χέκραγε; λέγων". Ὅστος ἦν 
ὃν. ἶσον" ὃ ὀπίσω μῦ ἰρχόμενϑιν 
ἔμπροσθέν μϑ γόγονεγ" ὅτι σεὔτόρ, 
μι Ὧν.) 

τό Καὶ ἐκ τῷ τὐληρώμαδος αὖ. 
τῷ ἡμεῖς «σαγῖες ἰλάδομεν», ᾧ χάρν 

ἄντν χιόρδθονν . 
17 ὅτι ὃ νόμος διὰ Μωσέως 

ἐδόθη" ἡ χάρις καὶ ἡ, ἀλήθεια διὰ 
Ἰυσϑ Χριρῶ ἐγένῆο. " 

τι Θεὸν ὠδεὶς ἢ ῥόρακε -σώφποῖεν 
ὃ Μονο[ενὴς ψὰρν ὁ ὁ ὧν εἰς τὸν χόλπον 

τῷ «αἷρὸς, ἰκεῖνος ἰξηγησαῖο. 
0 Καὶ αὕγη ἐξὶν ἢ μοιδυρίᾳ 

τὰ Ἰωάννο, ὅτε ἀπέροιλαν οἱ Ἰ1ὺ- 
δαῖον ἐξ “μροσολύμων ἱερεῖς καὶ 
λευΐνας, ἕνα ἐρεδάσωσιν αὐτόν" Ἐὰ 
τίς εἷς 

20 Καὶ ὡμολόγησε, ἢ ἀκ ἠρνήν 
σαΐο" »ῦὙἡ ὡμολόγησεν, Ὅτι ἐκ εἰμὲ 
ἐγὼ ὁ Χριρός. - 

81. Καὶ ἠρώτησαν οὐτόν τί 
ὄν; Ἤλίας εἶ σύ; Καὶ λέγω, 

εἴ οὐχ 

221 Εἶτον ἐν οὐρῇ. τίξα, μὰ 
ἀτπί 
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ἀπόκεισιν δῦμε τοῖς σίμγασιν 
ἡμᾶς" τί λέγεις πρὶ σεαυϊῷ ; 

23 Ἔφη" Ἐγὼ Φωνὴ βοῦἶος ἐν 
4 ἐρῆμω" Εὐθύναῖε τὴν ὁδὸν Κυ» 
εἰν" καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὃ ὃ «ρο- 
φήτης. 

24 Καὶ οἱ ἀπιγαλμένοι, ὅ 
ἐκ τῶν Φαρισαίων. 

2 ξ Καὶ ᾿ ἡρώτησαιν αὐτὸν, Ὁ ἐ- 
“ον αὐτῷ" τί ὃν ν βααἷζεις,. εἰ σὺ 
δκ εἶ ὃ Χριρὸς, ὅτε Ἠλίας, ὅτε ὃ 

᾿ Φροφήτης 
26 ᾿Απεκρίβη αὐτοῖς ὃ ὁ Ἰωάννης, 

λέγων" Ἐγὼ βαπῆϊβφω ὶ ἐν ὅδαῖ," μί- 
σος δὲ ὃ 
δαῖε" 
,27 αὐτός ἔξιν ὃ ὀπίσω μὰ ἐρ-. 

χόμενος; ὃς ἔμπροσθέν μῶ γέγονεν' 
ἃ ἐγὼ ὃκ εἰμὶ ἄξιος ἴνα λύσω αὐ- 
« τὸν ἱμάγϊα τῷ ὑποδημαῖος. 

28 Ταῦτα ἐν Βηθαδαρᾷ ἰγένεο 
οἵραν τῷ ᾿Ιορδάνω, ὅτ ἦν Ιωάν»- 
νης βαπῆίζων. 

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ὁ Ἰω- 

ἄννης τὸν Ἰησᾶῶν ἐρόμενον ποὺς 

αὑτὸν, καὶ λόγει" Ἴδε ὁ ἀμνὸ; τὸ 
Θιεῖ ὁ αἴρων τὴν ὃ μοι βίαν τῷ κόσ- 
με. 

40 Οὗτός ἔρι σε ὃ ἀγὼ εἶπον" 
᾿οπίσω μ8 ἔεχίαι ἄν. ὃς μ- 
προσθέν μὲ γέγονεν" ὅτι αρῶτός 

μὃ ἣν" 

21 καγὼ ὡκ ἤδοιν αὐφόν' ἀλλ᾽ 

ἕνα φανερωθῇ τῷ ̓Ισφαὴλ, διὰ τῶτο 
ἤλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδαϊν βαπῆίζων. 
᾿͵42 Καὶ ἐμαβύρησεν ἸΙνάννης, 
λίγων' Ὅτι τεβίαμαι τὸ νεῦμα 
κα]αθ αἶνον ὡδεὶ «τριτιρὰν ἐξ ὦρα- 
γῶ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

33 Καγὼ ὡκ ἤδειν αὐτόν" ἀλλ 

ὃ αἶμψας με βαεῖίζεν ὦ ἐν ὕδαῖι, 

ἐκεῖνός μοι εἶπεν" ᾿ΕΦ᾽ ὃν ἂν ἴδὴς 
οὸ νεῦμα καϊαϑαῖνον καὶ μένον ἐπ᾿ 
«αὐτὸν, ᾿ ὅτός᾽ ἔγιν ὃ βακῖϊζαν ἐν 
“νιεύμαῖ, ὁ ἁγίῳ. 

ΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὩσΟν͵ 

ὑμῶν ἔξηκεν, ὃν. ὃμεῖς ὃκ οἵ- 

᾿ σῶς ἐξελθεῖν εἷς τὴν Γαλιλαίαν" 

ΟδΡ. ξ. 
34 Καγὼ ξ ἑώρωκα» καὶ μεμαρ- 

τύρηκα ὅτι ὅτός ἔσιν ὃ φὸς τὸ Θεξ, 
ἃς Τὴ ἐπαύριον σάλιν εὐγῆκει 

ὃ Ἰνάννες,: ἡ ἐκ τῶν μαθηϊῶν αὐτῷ 
ὕο. 
46 Καὶ ἐμθλέψας τῷ Ἰησῶ᾿ 

“σεριπαἸῶνῖ,γ), λέγει" "δὲ ὁ ἀμνὸς 
τῷ Θειῦ. " 

37 Καὶ  ἤκυσαν αὐτῷ οἱ δύο 
μαθη]αὶ λαλῶνϊος) καὶ δ ἠκολύθησαν 
χῷ Ἰησ. 
᾿ κὁ Στραφεὶς δὲ ὃ Ἰωησᾶς. καὶ 

ϑιασάμννες. αὐτὸς δκολυθδηαςγ 
λόγοι αὐτοῖς" 

9 Τί ζηεῖτε; οἱ δὲ ἕἶπον 
αὐτϑν ῬῬαζ(ὶ, (ὃ λέγξαι ἑρμννευ» 
ὄμενον, διδάσκαλε) “αἷϑ μένοις2, 
40 Δίγοι αὐτοῖςυ Ἔρχεσθε ἢ 

ἰδῆ:. Ἦλῃῦον κο εἶδον τῦ μένει" ΟΝ 
«αρ᾿ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ,μέραν ἐ- 

κείνην" ὥρα δὶ ἢ ἣν ὡς δικάτη. 
4ι Ἦν» ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σί- 

μῶγος ΤΙέτρϑ, ἡ} ἐκ τῶν δύο τῶν 
ἄκυσαάνων «αρὰ Ἰωάννυ, κὶ ἀκος 
λϑθηγάν)ων αὐτῷ. - 

42 Εὑρίσκοι ὅτος πρῶτος τὸν 
ἀδιλφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, ὃ λέγει 
αὐτῶ" Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ 
ἐςι μεθερμηνευόμενον; ὃ ὃ Χριτός. 

43 Καὶ ἤγαίεν αὑτὸν πρὸς. τὸν 
᾿Ιησῶν. ᾿Εμδλέψας δὲ αὐτῷ ὃ Ἰη" 
σῶς, εἶπε" Σὺ εἰ Σίμων ὁ ψὸς ᾿Ιωνῶ 

σὺ κληθήση Κηφᾶς» ὃ ἑρμηνεύεαι 
Πίτρος. 

44 Τῇ ἐπαύριον ὀθέλησεν ὁ ἴη-- 
᾿. 

εὑρίσκει Φίλιπφον, »ἡ λέγει αὐτὼ" 

᾿Ακολόθοι μοι. 
ἀς Ἦν δὲ ὁ Φίλος ἀπὸ Βιῦ- 

σαῖδα, ἐκ τῆς «ὅλιως ᾿Ανδρέε καὶ 
Πέτρυ. 

46 Εὑρίσχει Φίλιππος τὸν Να “ 
θανανλ, »" λέγοι αὐτῷ" Ὃν ἔγραψε 
Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ, κἡ οἱ τροφηταιγ 

εὑρήκα»" 

Ὁ 



β 

ΚΑΤΑ 

εὑρήκαμεν, Ἰησϑν, τὸν υἱὸν τῷ [ω- 
σφ, τὸν ἀπὸ Ναζαρέξ. 

47 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ' 
Ἔκ Ναζαρὲς δύναϊαί τὶ ἀγαθὲν 
εἶναι; Δέγοι αὐτῷ Φίλιππος" “Ἐρ- 
χϑ »ἡ ἴδεο ᾿ 

48 Εἶδιν ὃ . Ἰησῶς- τὸν Ναθα- 
γαὴλ, ἐρχόμενον σρὸς αὐτὸν, τ λί- 
γε: “ερὶ αὐτῶ" "1δὲ ἀληθῶς Ἰσῥα- 
ληίτης,) ἐν ᾧ δόλος ἐκ ἔγι. 

40 Δέγει αὐτῷ Ναθαναήλ᾽ 
πόθεν με γινώσκεις ; ̓Απεκρίθη ὃ 
σᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῶ" Ἰ]ρὸ τῷ σε 
Φίλιππον Φανῆσαι, ὑνῖα ὑπὸ τὴν 
συκῆν, εἶδόν σε. 

ζο ᾿Απεκρίθη Ναθαναὴλ, καὶ 
λέγει αὐτῷ" Ῥαθθὶ, σὺ εἰ ὃ ιὸς 
τῷ Θεῶ, σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς τῷ Ἴσ - 
ραῆλ. 

᾿ ς΄ ᾿Απεκρίθη ᾿Ἰησξς, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε 
ὑποκάτω τῆς συκῆς) «σις εὐεοις 5 

Οδϑ..". 1). 

ν ,ὕ 
μείζω τῶτων ὄψει. 

52 Καὶ λέγοι αὐτῷ" Ἀμὴν ἀς 
μὴν λέγω ὑμῖν" ᾿Απ᾽ ἀξ', ὄψεσθε 

.Ὶ » Ά 5 - δ λ Ά ’ 
τὸν εἰρανον ἀνεωγότοι, Χῷ τὸς ἀ[γές. 

λος τῷ Θεῷ ἀναθοιίνονϊας, "ἡ καὶ" 

Θαίνονϊας ἐπὶ τὸν υἱὸν τῷ ἀνθοώπϑ. 
Κεφ. ς΄, 2. 

ΑἹ τῇ ἡμέρα τη τρίτη γά-. 
μος ἐγένεϊο ἐν Κανᾷ τῆς Γα- 

λιλαίας" καὶ ἥν ἢ μήτηρ τῷ Ἰησῶ 
ἐκεῖ. 

2 ᾿Εκλήθη δὲ κὶ ὁ ᾿Ιησῶς κὶ οἱ 
μαθη]αὶ αὐτὸ εἰς τὸν γάμον. 

4. Καὶ ὑςερήσανιος οἴνε, λέγοι 
Γ᾿ μήτηρ τῷ ἴησϑ «ρὸς αὐτέν' Οἷ- 

γο» ὧχ ἔχασι. 
4. Λέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῶς" Τί ἐμοὶ 

καί σοὶ, γύναι; ὅπω ἥκοι ἢ ὥρα μϑο 
5 Λέγει ἢ μήτηρ αὐτῶ τοῖς δια» 

κόνοις" Ὅ,τι ὧν λέγη ὑμῖν, “οιή- 
σαῖε. 

6 Ἦταν δὲ ἐκι ὑδρίαι λίθιναι 
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ἐξ κείμεναι (καϊὰ τὸν. καθαρισμὸν 
τῶν Ἰυδαίων), χωρὅσαι ἀνὰ μέρη" 
τὰς δύο ἡ τρεῖς, 

Λέγει αὐτοῖς ὃ Ιησῶς" Γιμί-" 
σαῖε τὰς ὑδρίας ὕδαῖος. Καὶ ἐγές 
μισαν αὐτὰς ἕως ἄνω, - 
“8 Καὶ λέγει αὐτοῖς" ᾿Αἡλήσαῖϊε 
νῦν, »ὶ Φίρεῆε τῷ ἀρχρικλίνῳ" Καὶ 
ἤνγείκαν. . 

9 Ὡς δὲ ἐγεύσαϊο ὃ ἀρχῆρί- 
κλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γείνεημένον, (τὸ 
ὅπ ἥδοι «πόθεν ἐξίν" οἱ δὲ διάκονοι 
ἤδεισαν, οἱ ἠνϊληκότες τὸ ὕδωρ) 
φωνεῖ τὸν νυμφίον ὃ ἀρχίϊρίκλινος» 

10 καὶ λέγει αὐτῷ" Πᾶς ἄν- 
θρωπο; πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τί« 
θησι, »ἡ ὅταν μεθυϑῶσι, τότε τὸν 

ἐλάσσω" σὺ τιτήρηκας τὸν καλὸν 
οἶνον ἕως ἄρῖι; ᾿ 

[1 Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν 
τῶν σημείων ὃ Ἰησᾶς ἐν Κανᾷ τῆς 
Γαλιλαίας, κ᾿ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν 
αὐτϑ" καὶ ἐπίγιυσαν εἰς οιἰὐτὸν οἱ 
μαθηϊαὶ αὐτῶ. ὁ 

12 Μεὰὼ τῦτο κοϊΠέξδη εἰς Κα- 
περναδ, αὐτὸς γα ἡ μήτηρ αὐτῶ, 
κἡ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῷ, κὶ οἱ μαθηϊαὶ 
αὐτῷ" καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἃ πολλὰς 
ἡμέρας. 
ἢ 4. Καὶ ἐγὸς ἦν τὸ «ἄσχα τῶν 

Ιωῳδαΐίων, κὶ ἀνέθη εἰς Τεροσόλυμι 
ὃ ̓ Ιησῶς- ἢ ΝΝ ἮΝ 
"14 Καὶ εὖρεν ἐν τῷ ἱερὼ τῶς 
πσωλξυίας βόας Ων -σρόξ αἴα κὶ σε- 
ρισερὰς, καὶ τὸς κερμαϊιγὰς καθη» 
μένος. . - 

1Ὁ Καὶ “ποιήσας Φραγέλλιον ἐκ 

σχοινίων, πάνϊας ἰξίφαλεν ἐκ τῶ 
ἱερῦ, τά τε πορρόδαϊα κἱ τὸς βόχρ" 
κ᾽ τῶν κολλυξιςῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα, 
ἡ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψε" 

τό καὶ τοῖς τὰς σεριςερὰς τω“ 

λᾶσιβ εἶπεν" "Αραῆε ταῦτα ἐδεῶ- 
θεν" μὴ ποιεῖτε τὸν οἶχον τῷ τσαῆεός 

.- μ8), 



. σῦς. 

“5 ν, ς», 3 “-ῖ -«55» 
ΒΡ τρΙσιν Ὀμέβαις ἐγδρὼ αὕτονε 

132 
φ ΕΣ { , οὗκον ὑμΦΌρίε ; 

κ᾿ 7 Ἐμιήσθησαν δὲ οὗ μαθηϊαὶ 
αὐτῶ, ὅτι γιγραμμένον ἐγίν" Ὁ 
ζῆλος τῷ οἴκυ σὼ καϊίφαγέ με. 

18 ᾿Απικρίθησαν ὧν οἱ Ἰουδαῖοι, 
δ εἶπον αὐτῷ" Τί σημεῖον δεικνύεις 

ὡμῖν», ὅτι ταῦτω φομῖς ; 
10 ᾿Απεκρίθῃ ὃ Ἰησῶς, πὸ εἶπεν 

αὐτοῖς Λύσαϊε τὸν ναὸν τῷτον, "ἡ 

20 Ἑΐσον ὃν οἱ Ἰυδαῖοι’ Τισο 

Φαράκοϊα κὶ Ἐξ ἔτεσιν ὠκοδομήθη. 
ὃ ναὸς ὅτος, νῦἡ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις 
ἐγερεῖς αὐτόν; 

21 Ἔκεῦνος δὲ ἔλεγε «σιρὶ τῷ 
ναῷ τῷ σώμαϊος αὑτῶ. ΝΕ 

22 ὅτι ὃν ἠγέρθη ἐχ νεκρῶν, ἐμ" 
γῆσθησαν οἱ μαθηϊαὶ αὐτῷ ὅτι τῷ- 
τὸ ἔλείιν αὐτοῖς" κὶ ἐπίστευσαν τῇ 
γραφῇ, καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ἴη- 

23 Ὥς δὲ ἣν ἐν ̓ Ιεροσολύμοις ἐν 
ῳ - ς “ῳ δῚ 

τῇ σάσχᾳ ἦν τῇ ἰορτῃ «ολλοὶ 
᾿ ἐκπίγευσαν εἷς τὸ ὄνομα αὐτῶ, ϑεω- 
 ρϑύϊες αὐτῷ τὰ σημεῖα ἃ ἱποίφι.᾿ 

24 Αὐτὸς δὲ ὃ Ἰεσῶς ἐκ ἐπίτευεν 
ἑαυϊὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσ- 

κοιν τοὐν]α ς᾽ 

25 καὶ ὅτι ἃ χρείαν εἶχεν ἴνα 
“ὶς μαριυρήση αιρὶ τῷ ἀνθρώπε" 

αὐτὸς γὰρ ἰγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀν" 

θρώπν" 
, Κιφ. γ΄. 3. 

Ν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρν» 
Η σαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐὖ- 
τῷ) ἄρχων τῶν Ἰεδαίων. . 

2. Οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησῶν 
»οκ]ὸς, τ εἶπεν αὐτῳ" ἱΡαξδ), οἵ- 
δάμεν ὅτι ἀπὸ Θεῶ ἐλήλυθας δὲ- 
«δάσκαλος ὠδιὶς γὰρ ταῦτά τὼ 
σημεῖα δύναϊαι αόιεῖν ἃ σὺ οιεῖς, 
5.Α νψνε . 8. ,.,͵ϑ,.,Ν ἐὰν μὴ ἢ ὃ Θιὸς μέ αὐτῶ, 

3. Απιεκρίθη ὁ Ἰησῶς, »ἀἀμῖπεν 
πὐτῷ" Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή 

Ων 

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ὧμρ. ἢ, ἐπ, 
τὶς γεννηῦ}" ἄνωθεν, ὦ δύναϊαι ἰδεῖν 
τὴν βασιλείαν τῷ Θιῶ. 

Ζ . 29 χ ας }) 
4 Λέγει σρὸς αὐτὸν ὃ Μικόδη- 

μος" Πῶς δυύνααι ἄνθρωπος γεγγη" 

θῆναι γέρων ὧν ; μὴ δύναϊαι εἰς τὴν 
κοιλίαν τῆς μηϊρὸς αὑτῷ δεύτερον 
εἰσελθεῖν, ἡ γεννηθῆναι,» ὁ 

ς ᾿Απεκρίθηδ Ἰησῶς" ᾿Αμὴν ἀ- 
μὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ 

᾿ ἐξ ὅδαῖος κα) πνεύμαϊος, ὦ δίναϊα: 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῷ Θιῶο 

6 Τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς» 
σάρξ ἰξι" κὶ τὸ γεγεννημένον ἰχ τῶ 
«νεύμαϊος, αὐεῦμά ἰςι. 
. 7 Μὴ ϑαυμάσης ὅτι εἶχόν σοι" 

Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν 
,8 Τὸ «νεῦμα -ὅπο ϑίλω ὡνῶς 
᾿ τὴν φωγὴν αὐτῷ ἀκόεις, ἀλλ᾽ ὦ 
οἶδας αόθεν ἴρχἕϊαι) κ' αϑ ὑπάγει 
τως ἰρὶ σᾶς ὁ γεγιννημένος ἐκ τῶ 

. φυνεύμαϊος. “" 
ὃ ̓ Ατεκρίθη Νικόδημος, τὃ εἷ- 

“ν αὐτῶ" Ἡῶς δύναῆαι ταῦτα γεο 
“έσθαι ; 

10 ᾿Απεχρίθη ὃ Ἰησῶς, κὺὐ εἶπεν 
αὐτῷ" Σὺ εἰ ὁ διδάσκαλος τῷ ἸσΘ 
ραὴλ, κ᾽ ταῦτα ἃ γινώσκοις ἃ 

11 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτου 
ὃ οἴϑαμεν λαλᾶμεν, καὶ ὃ ἱνράκα- 

μεν μαιβυρῶμεν" ὁ τὴν μαῤίυρίαν 
ἡμῶν 8 λαμβάνει. , 

12 Εἰ τὰ ἐπκίγοια εἶπον ὑμῖνᾳ 
ἡ καὶ ὁ αὐγεὐύδε" ας» ἰὰν εἴπω ὑμῖα͵ 

τὰ ἱπυράνια" σιτεύσῆε ; 
13 Καὶ ἀδιὲς ἀναθέδηκεν εἰς 

τὸν ἀρανὸν, εἰ μὴ ὃ ἐκ τῶ ρανξὶ 
καῖα ἂς» ὁ ὸς τῇ ἀγθρώπυ ὃ ὧν ἰν 
τῷ ὑρανῶ. 

14 Καὶ καθὼς Μωσῆς ὕψωσε 
φὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμω, ὕτως ὑψωθῆ- 
ναι δὲ τὸν κὸν τῷ ἀνθρώσω 

τῷ ἵνα σᾶς ὃ σιγιυὼν εἷς αὐ- 
τὸν, μὴ ἀπόληϊαι, ἀλλ᾽ ἔχη ζωὴν 
αἰώγιον. 

τό Οὕτω 

. 

᾿ 



----“““-πἰειππσοσ ον -ἀπσνἝ.---- 
.- 

ΟΡ. 1). ἵν. 

.- 16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὃ Θεὸς 
σὸν κόσμον,. ὦσε τὸν ἐὸν αὑτῷ τὸν 
Μονο[ενῦ ἔδωλεν" ἵνα σᾶς ὃ ατςεύων 

εἰς αὐτὸν, μὴ ἀπόληϊαι, ἀλλ᾽ ἢ ς αὐτὸν, μὴ ἀπόληϊωι, ἀλλ᾽ ἔχῃ 
ζωὴν αἰώνιον. ΝΝ 

17 Οὐ γὰρ ἀπέρειλεν ὅ Θεὸς 
πὸν ὑὸν αὑτῷ εἰς τὸν κόσμον, ἕνα 

͵ λ , 9») ωϑὴὸ ε 
ΧἈρΙνῊ ΤΟΥ κόσμον, ϑλλ ἐγα σωθῇ ὁ 

πόσμος δι᾽ αὐτῶ. 
18 Ὃ τοργεύων εἰς αὐτὸν, ὦ 

« ἊΝ ,. ἤ ω Ζ 
κρίναι" 0 δὲ μὴ “ιςεύων, ἤδη κέ- 

κρίϊαι" ὅτι μὴ “σεπίξευκεν εἰς τὸ 
“ ΔΦ ἕν ΩΝ Ξ" ᾿ ὄνομα τῷ μονοίενῶς 8 τῷ Θεῦο 

19 Αὕτη δί ἐγιν ἡ κρίσις, ὅςι 
σὸ Φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, κα 
ἠγάπησαν οἷν ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ 
σκότος, ἢ τὸ Φῶς" ἣν γὰρ “πονηρὰ 
αὐτῶν τὰ ἔρία. 

20 Πᾶς γὰρ ὃ φαῦλα «ράσ- 
σων, μισεῖ τὸ Φῶς, καὶ ἀκ ἔρχέαι 
«ρὸς τὸ φῶς, ἴγα μὴ ἰλείχθη τὰ ' 
ἔρία αὐτῷ. 

21 Ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν, 
ἔρχέαι πρὸς τὸ Φῶς, ἵνα φανερωθῇ 
αὐτῷ τὰ ἔρία, ὅτι ἐν Θεὼ ἐγὲν εἶρ- 
“ασμένα. 

.22 Μῆὰλ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησῶς, 

ν᾿ "ἢ ἰκεῖ διέτριδε μεῖ" αὐτῶν, »ἡ 
ἐθάπἼκὶν. ΝΣ 

23 Ἢν δὲ κα Ἰωάννης βαπῆϊξων 
ἄν Αἰνὼν᾽ γὺς τῷ Σαλεὶμ, ὅτι 
ὥδοῖϊα «πολλὰ ἦν ἐκιῦ καὶ σαρεγίος. 
φονῖο, Ό ἰδαπἠζοῖο. 

(24 οὔπω γὰρ ἢ» βιδλημένο 
εἰς τὴν φυλακὴν ὃ Ἰωάννης.) ᾿ 

2ς Ἐγίένερ ὧν ζήτησις ἐκ τῶν 
, φαφεθηϊῶν Ἰωάνν μὰ ᾿Ιοδαίων περὶ 
πὸ ἐσ μιξῖο ΄ 

ἐς Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἶψάν- 
Φην»» »ὶ εἶπον αὐτῷ" Ῥαρθὶ, ὃς ἦν 
μέϊὰ σὰ τυραν τῷ ᾿Ιορδάνι, ᾧ σὺ 
ἐκεμαβ)ύρηκας, ἴδεν ὅτος βαπΊϊζει, 

ἢ “-άε; ἔρχονϊαι τορὸς αὐτόνο 

ΚΑΤΑ ΣᾺ Ν. 13ς 
᾿ 27 ᾿Απεκρίθη Ἰωάννης, » εἶπεν" 

Οὐ δύναδαν ἄνθρνπος λαμβάνειν ἐ- 
δὶν, ἐὰν μὰ ἢ διδομόνον αὐτῷ ἐκ τῷ 
ὀρανῦ. ὁ 

48 Αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μοιῤὶἸυρεῖτε 
ὅτι εἶπον" Οὐκ εἶμὶ ἐγὼ ὁ Χριςὸς, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἀπιζαλμένος εἰμὶ ἔμ» 
“ροσθεν ἐκείνω. 

29 Ὁ ἔχων τὴν νύμφην, νυμ- 
Φίος ἐτίν" ὃ δὲ Φίλος τῇ νυμφίο, ὃ 
ἑγηκὼς τὸ ἀκέων αὐτῶ, χαρᾷ χαΐ- 
οι διὰ τὴν Φωνὰν τῷ νυμφίθ αὕτη 
ν ἢ χαρὰ ἡ ἐμὴ σεπλήρωϊαι- 
30 ᾿Ἐκεῖνον δὲ αὐξάνειν, ἰμὶ δὲ 

ἰλαϊτὥσθοι, ᾿ 
41 Ὁ ἄνωθεν ἰρχόμενος, ἱπιάνν 

“«σοινίων ἐρίν ὃ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ 
τῆς γῆς ἔγε» να ἐκ τῆς γῆς λαλεῖν 
ὃ ἐκ τῷ ὠρινῶ ἱρχόμενος, ἐπάνω 
“«“αὐων ἐγὶ, ᾿ 

32 καὶ ὃ ἑώρακε κὶ ἤκεισε, τῶτο 
μευῤἰυρεῖλ καὶ τὴν μαβορίαν αὐτᾶ 
ὅδεὶς λαμθώνεοι. . εν 

, 33 Ὁ λαθὼν αὐτῷ τὴν μαξῖἔυ- 

,, , 
ς ἐφ" 

44. ὃς γὰρ ἀπίρειλεν ὃ Θεὸς, ἡ 
τὰ ῥημαῖα τῆ Θεῷ λαλεῖ ὦ γὰῤ 
ἐκ μέτρα δίδωσιν ὃ Θειὸς τὸ σιειῦς 
μὰ 

φ» ἐσφράγισε ὅτι ὁ Θιὸς ἅλη« 

ἧς Ὁ τπαὶὴρ ἀγάπᾷ τὸν ἐὸν, 
ΓΝ δα δίδυκιν ἐν τῇ χριρὲ αὐτῶ 

. 246 Ὁ σιγεύων εἰς τὸν ψὸν, ἔχε 
ζωὴν αἰώνιον" ὃ δὴ ἀπειθῶν τῷ καὶ, 
ἐκ ὄψῶαι ζωὴν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τῶ 
Θιῶ μένοι ἱπ᾿ αὐτόν. 

Κιῷ. δ΄. 4. 
Σ ὧν ἔγνω ὃ Κύριος ὅτε 
ἄχυσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτε 

, 

Ἰησῶς αλείονας μαθηϊὰς Φομῖ ὦ .. 

βαπῆΐξει ε Ἰωάννης; ες 
4 (καίτοιγε Ἰησῶς αὐτὸς ἐκ 

ἰδάπηἷζεν. ἀλλ᾽ αἱ μαθηϊαὶ αὐτδ) .. 
3 ἀφῆκε “τὴν ᾿ἱνλκίαν;. καὶ 

Θ, ἢ 



ἀπῆλθε πτοάλιν εἷς τὴν Γαλιλαίαν. 
4 Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ 

τῆς Σαμ. εἰας. 

Ν᾿: Ἔρχέ αε ὧν εἰς σόλιν τῆς Σα- 
μαρείας, λεϊομένην Συχὰρ, αλησίον 
τῷ χωρία ὃ ἴδωκιν Ἰακὼδ Ἰωσὴφ 

6 Ἦν δὲ ἐκεῖ “πηγὴ τῷ Ἰακώδ, 
Ὁ ὧν Ἰυσῶς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς 
ὁδοιπορίας, ἰκαθέζῆο ὕτως ἱπὶ [7 

φ“ηγ} ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκ]η" 
7, ἔρχεῆαι γυνὴ ἰκ τῆς Σαμαὰ" 

φείας ἀϊλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὃ 
Ἴπσῶς" Δός βοι «οιεῖν, 

(8 Οἱ γὰρ μαθηϊαὶ οὐτϑ ἀπε» 
“ληλύθεισαν εἰς τὴν τυόλιν, ἵνα, τρο- 
φὰς ἀγοράσωσι.) 

9 Δέγρι ὃν αὐτῷ ὃ γυνὴ ἡ Σ4- 
μαρεῖτις" Πῶς σὺ ᾿Ιυδαῖος ὧν σσαρ᾽ 
ἐμῶ “εἴν αἰτεῖς, ἔσης γυναικὸς 
Σαμαρείτιδος ; (ὁ γὰρ σύγχρονϊαι 
Ιουδαῖοι Σαμαρείταις ἢ 

10 ᾿Απικρίθη Ἰησῶς, καὶ εἶπεν 
φὐτη" Ἐΐ ἤδεις τὴν δωρεὰν τῷ Θεῦ, 
καὶ τίς ἔξιν ὃ λέγων σοι" Δός μοι 
φυιεἶν" σὺ ἂν ἥτησας αὐτὸν, καὶ 
ἔδωκεν ἂν σοι ὕδωρ ζῶν. 

11 Αἔγοι αὐτῷ ἡ γυνή" Κύριῃ, 
ὅτι ἀἥλημα ἔχεις, »κὶ τὸ Φρέαρ ἐςὶ 
βαθύ" τούθεν ὃν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ 
ωΐγο . 

ν 1:2 Μὴ σὺ μείζων εἰ τῇ 'πταϊρὸς 
ἡμῶν Ἰακὼδ, ὃς ἔϑωχεν ᾿ἡμῖν τὸ 
Φρέαρν χἡ αὐτὸς ἐξ αὐτῷ ἔπιε, κὶ 
οἱ ψοὶ αὐτῷ, κὶ τὰ ϑρέμμαϊα αὖ» 
τῶ; " 

13 ᾿Απικρίθη ὃ Ἰησῶς κἡ εἶπεν 
αὐτὴ" Τιᾶς ὃ αἰνων ἐκ τῷ ὕδαϊος 
τύτα, διψήσοι σάλι». 

14 Ὃς ὃ' ἃν ««ἴη ἐκ τῷ ὕδαῖος 
ὦ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, ἃ μὺ διψψήση εἰς 
“ὃν αἰῶνα" ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσν 
αὐτῷ γινήσίαι ἦν αὐτῷ “ηγὴ ὕ- 
δαῖος ἀλλομένυ εἰς ζωὰν αἰώνιον» 

ἙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ᾿Ὅδρ. ἵν. 
ῖς Δέγει “ρὸς αὐτὸν ὃ γυνή» 

Κύριε, δός μοι τῶτο τὸ; ὕδωρ, ἵναι 
μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε 

ἀγἸλεῖν. 

τό Δέγεοι αὐτὴ ὁ Ἰησῶς" Ὕπα- 
γε, φώνησον τὸν ἄνδρα συ κὶὶ ἐλθὲ 
ἐνθοίδε, . 

17 ᾿Απεκρίθη ἥ γυνὴ, κὶ εἶπεν" 
Οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέγει αὐτῇ ὁ 
Ἰησῶς" Καλῶς εἶπας" Ὅτ' ἄνδρα 
ὡκ ἔχρ" 

18 αέῆι γὰρ ἄνδρας ἐσ χεξ τῷ 
γῦν ὃν ἔχεις, ἀκ ἔγι σὺ ἀγήρ' τῶτο 
ἀληθὲς εἴρηκας» 

19 Δέγοι αὐτῷ ἡ γυνή" Κύριε," 
ϑεωρῶ ὅτι φυροφήτης εἶ σύ. 

20 Οἱ «αἹέρες ἡμῶν ἐν τάτῳ 
τῷ ὕρει τοροσεκύνησαν" καὶ ὑμεῖς 
λόγῆῶε ὅτι ἐν Ἱμροσολόμοις ἐγὶν ὃ 
τόπος, ὅπι δεὶ τ νεῖν; 

21 Δέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῶς" Τύναε, 
ζ , φ . [. [2 

“ίτευσόν μοι, ὅτι ἑοχῆαι ὡραγ ὅτε 
ΝΜ 4 ν"Ν ,’ Μ , "κ 
ὅτε ἔν τῷ ὁροὶ ττω, ἅτε ἔν Ϊερον 
σολύμοις προσκυνῆσεε τῷ «α]ρί. 

22 Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ ὡκ οἷν 
δα]ε" ἡμεῖς αροσκυνῶμεν ὃ οἴδαμεν" 
ὅτι ἡ σωϊηρίὰ ἶκ, τῶν ᾿Ιυδαίων ἐξίν. 

23 Αλλ᾽ ἔρχεαι ὥρα, καὶ νῦν 
φ φ «ἀ 3 ᾿ .Υ 
ἐγιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ τυροσχυνηϊαὶ 
αροσκυνήσυσι τῷ “αἱρὶ ἐν τνεύ- 
μαῖ, καὶ ἀληθείᾳ" ἡ γὰρ ὁ “αϊὰρ᾿ 
τοιῶτῃς ζηϊεῖ τὸς «σροσκυνδνϊας 
αὑτόν. . 

24 Τινιῦμα ὃ Θιός" καὶ τὸς 
«ροσκυγῶνΙας αὐτὸν, ἣν τνεύμαῖι 
κ; ἀληθείῳ δεῖ “προσκυνεῖν. . 

ἃς Δίγοι αὐτῷ ἢ γυνᾷ" Οἶδαι 
ὅτι Μισσίας ἔοχέϊαι, ὃ λεγόμενος 
Χριςός" ὅταν ἔλθη ἐκεῖνος, ἄναγε. 
λεῖ ἡμῖν «σάνῖα. 

᾽26 Λέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῶς" ᾿Εγώ 
εἶμι) ὁ λαλῶν σοῖν 

27 Καὶ ἐπὶ τάνῳ ἤλθον οὐ μα- 
θηἸαὶ αὐτῦ, κ᾽ ἰθαύμασαν ὅτι μέϊὰ 

γυγαιχὸς 

7 

----«-«.«- - "» “ἀ{ὄι. κ. Ν ΝΕ 



ΚΑΤΑ 

γυναικὸς ἐλάλει" ὀδεὶς μέδοι. εἶπε" 

γΥἹ ζηϊς; ἢ ἢγ τί λαλεῖς μέ᾽ αὐτῆς; 

28 ᾿Αφῆκεν ἄν τὴν ὑδρίαν αὐ. 
“τῆ; ἢ γυνὴ; ἡ ἀπῆλθεν εἰς τὴν 'ό- 
λιν» κὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις" 

20 Δεῦτε, Ἰδῆνε ἄνθρωπον ὃ ος εἷ- 

τί μοι «"ἀ.}. ὅσα ἰποίησα" μῆτι 
ὧτό: ἔξ» ὃ Χριρός ; Ἢ 

30 Ἐξδλύον ἢ Βν ἐκ τῆς τοόλεως, 
ΤῸ ἤρχιονῖο τρὸς αὐτόν. Ε 

3 ι Ἔν δὲ τῷ μέαξυ ἡρώτων 

αὐτὸν οἱ μαθη]αὶ; λέγονιες" 'Ραῦ- 
δὶ, φάγι. 

22 Ὁ δὲ εἰ 4) ΣῈ» αὐτοῖς" ᾿Εγὼ βρῶ- 
σιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς ὃκ οἴδαῖε. 

"Ἑλείον ἄν οἱ μαθη)αὶ “σρὸς 

Οδρ. 1Υὦ᾿ 

ἀλλήλος" Μή τις ἥνείκεν. αὐτῷ φα- 
ψεῖν; 
34. Δίγοι αὐτοῖς ὁ. Ἰυσᾶς" Ἐ- 

μὸν βιῶμά ὶ ἔσιν ἵνα σοιῶ τὸ ϑέ- 
λημα τῷ ̓ αίμψαός 9) ἡ τιλοι» 
ὥσω αὐτῷ τὸ ἔρον. 

3 Οὐχ. ὑμεῖς λίγδι, ὅ ὅτι ἔτι 
τῆραμοόν ἢ ἐγιγ χἢ ὁ ϑερισμὸς ἔ ἔρχε- 
ται; ἰδὼ, λέγω ὑμῖνη ἰξάραῖε τὰς 
ὀφθαλμὰς ὑμῶν, Ὁ ϑιώσασθι τὰς 
χώρας», ὅτι λευκαΐ εἶσι ΄ρὸς 9ε- 
ξἰσμὸν ἤδη. 

246 Καὶ ὃ ϑεείξων, μισθὸν λαμ- 
Θάνει; "ἡ συνάγει καρπὸν εἷς ζωὴν 
αἰώνιον" ἵνα καὶ ὃ σπείρων δμῷ 
“αίρη, "ἡ ὃ ϑερίξων. 

47 Ἐν γὰς τότω ὃ "λόγος ἔσιν, 

ὃ ἀληθινὸς, ὅ ὅτι ἄλλος ἐξιν ὁ σπεῖ- 
ρῶν, Ἂ ἄλλος ὃ ϑερίζων. 

38 Ἐγὼ ἀπέξειλα ὑμᾶς ϑερῖ- 

ζειν ὃ ἐχ ὑμεῖς κεκοπιάκαῖι" ἄλλον 
κεκοπιώκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κό- 
“γον αὐτῶν εἰσεληλύθαε. 

2090 Ἐκ δὲ τῆς «ὅλεως ἐκείνης 
Φτολλοὶ ἐπίξευσαν εἰς αὐτὸν τῶν 
Σαμαρεϊϊῶν, διὰ τὸν λόγον τῆς γυ- 
γαιχὸς, μαρὶυρύσης" Ὅτι εἶπέ μοι 
«σἀήα ὅσὰ ἐποίησας 

γο 
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ν Ὡς ὃν ἦλθον «πρὸς, αὗτὸν οἱ 

Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι 
τραρ᾿ αὐτοῖς" καὶ ἔμφινεν ἐκεῖ δύο 
ἡμέρας- 

41 καὶ πολλῷ αλήίος ἐπίτευ" 

σαν διὰ τὸν “λόγον αὐτῶ" 

42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον" Ὅν» 

ὧκ ἔτι διὰ τὴν σὴν λωλιὰν πιρίύος 

μ8ν»" αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, πὶ οἷ. 
δάμεν ὅ ὅτι ὗτός ἐγιν ἀληθῶς ὁ σωϊὴρ 
τῷ κόσμα, ὃ Χριγός. 

43: Μέκχ δὲ τὰς δύο ἡμέρας 
ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, κἡ ἀπῆλθεν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν" 

44 αὐτὸς γάρ ὃ Ἰησῶς ἐμαῤῖόο 
ρησεν, ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδιῶ 
«αἱρίδι τιμὴν ὃκ ἔχει. 

ἀς Ὅτι ὧν ἦλθεν 1 εἰς τὴν Γαλι- 
λαΐαν, ἐδίξανῖο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, 
“πάνϊα ἑωρακότες ἃ ποίησεν ἐν Ἵε- 
φοσολύμοις ἐν τῇ ἰορῖη" καὶ αὐτοὶ 
γὰρ ἦλθον εἰς τὸν ἑοριήν" 
46 Ἦλθεν ὧν ὁ Ἰησῶς «άλιϑ 

εἷς τὴν Κανδὶ “ἧς Γαλιλαίας, ὅτ 

ἐποίησε τὸ εὕδως οἷ οἶνον" Καὶ ἦν τὰς 
βασιλικοῦ ὃ ψὸς σθένει ἦν Καπερο 

47 Οὗτος ἀκῴσας ὅτι Ἰησῶς 
ἧκε ἐκ τῆς ᾿Ἰωδαίας εἰς τὴν Ταλι- 

λαίαν», ἀπῆλθε" «πρὸς αὐτὸν, καὶ 

ἠρώτα αὐτὸν ἵγα καϊαρῃ δ ἰάση- 
ται αὐτῷ τὸν 4{ὁν" ἤμιλλε γὰρ 

ὁ ποθνήσχειν. 
48 Εἶπεν ὧν ὁ Ἰησῶς πρὸς αὖ- 

τόν" Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τίς 
ἴδνῖε, ὁ μὴ α'γεύσηϊες : 

49 Λέγει αρὸς αὐτὸν ὁ ὃ βασι- 
λικός" Κύριε; καϊάθδηθι πρὶν πος 
θανεῖν τὸ τσαιδίον μϑς 

,.59. Δίγει αὐτῷ ὃ ἸΙωσῶρ" ἽἼο» 

φεύϑ, ὁ ἰός σι ἔῃ. Καὶ ἐπίσευσεν 
ὃ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν αὐτῷ 
ὃ Ἰησῶς" ἡ ἐπορεύδο, 

ςἴ Ἤδη δὲ αὐτῷ καϊαδαίνοδος» 

Μδ42 οὗ 
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ἀπηγίιλαν, λέγονες" Ὅτι ὃ σαῖς 
σὺ ζῃ- . 

᾿ κ2 Ἐπκύθεῆο ὧχ παρ᾽ αὐτῶν τὰν 
ὥραν ἰν ἧ χκομψότερον ἔσχε" κὸ εἷς 
4Υ αὐτῷ, Ὅτι χθὲς ὥραν, ἐσδόμην, 

ἀφῆκεν αὐτὸν ὃ σπουρῖϊός. . 
3 Ἔγνω ὧν ὃ «υατὴρ ὅτι ἦν 

ἐκείνη τῇ ὥρᾳ, ἦν καὶ εἰσὶν αὐτῷ ὃ 
Ἰησῶς" Ὅτι ὁ ψός σὺ ζῆ. καὶ ἐπί- 
διυσεν αὐτὸς κὶ᾽ ἢ οἰκία αὐτῷ ὅλη. 

54 Τῦτο πάλιν δεύτερον ση- 
μεῖον ἱποίησεν ὃ Ἰησῶς, ἐλθὼν ἐκ 
τῆς ἸΙοδαίας εἷς τὴν Ταλιλαίαγο 

ΚΚιῷ. έ. ς. ᾿ 
ἘΤΑ ταῦτα ἣν ἑοῤίη τῶν 
Ἰυδαίων, κ᾽ ἀνέδη ὁ Ἰησῶς 

εἰς Ἱεροσόλυμα. ᾿ 
Δ Ἔρι δὲ ἐν τοῖς Ἰιροσολύμοις 

ἐπὶ τῇ «ροδαλικὴ κολιμθήθρα, ἢ 

ἔπκιλεγομένη Ἑθραϊεὶ Βηθεσδὰ, 
“σἷν]ε τοὰς ἔχουσα" 

4 ἐν ταύταις καΊέκεϊϊο ασλῆθος 
“πολὺ τῶν ἀσθινδηϊων, τυφλῶν, 
“χωλῶν, ξηρῶν, ἰχδεχομένων τὰν τῶ 
ὥϑαῖος κίνησιν": 

4. ΓΛγίελος γὰρ καϊὰ καιρὸν 
καἸίδαινεν ἐν τῇ κολυμξήθρα, καὶ 
ἑτάρασαι τὸ ὕδωρ" ὃ ὧν «ρῶτος 

ι ἐμβὰς μέϊὰ τὴν ταραχὴν τῷ ὕδα- 
φ20ς,) ὑγιὴς ηγίνεο,. ᾧὶ δήποῖε κα]ώ- 
“χέῖο νοσήμαῖ". 

ς Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τρὰν 
ακον]αοκὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείφο 

6 Ὑϑτον ἰδὼν ὁ Ἰησῶς καϊ]ακεΐί- 
μῖνον, κὶ γνὼς ὅτι σσολὺν ἤδη χρόνον 
ἔχει, λέγει αὐτῶ" Θέλεις ὑγιὴς 
γενέσθαι; 

ἡ ᾿Α“ικρίθη αὐσῷ ἃ ἀσθενῶν" 
. Κύριε» ἄνθρωπον ὃκ ἔχω, ἵνα ὅταν 
φσαραχθῆ τὸ ὕδωρ, βάλλη με εἰς 

Α ᾿ ΄ 3 Ν τὴν κολυμρήθραν" ἣν ᾧ δὲ ἔρχομαι 
ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμῶ καϊαθαίνει. 

8 Δέγει αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" "Ἐγε:" 

ἙἘΤΑΥΙΓΤΓΕΈΛΙΟΝ 60. ἵν. ν᾿ 
“οἱ δῦλοι αὐτὸ ἀπηΐησαν αὐτῷ, κὶ ρα!» ἄρον τὸν πραδϑαΊόν σὰ, καὶ 

«σεριοτάτειο 
9. Καὶ εὐθέως ἐγένξο ὑγιὴς ὃ 

ἄνθρωπος" καὶ ἧρε τὸν κραξθαῖο» 
αὑτῶ, κὶ σερεπάτει. ἣν δὲ σάδ- 

(αῖον ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα. 
10 Ἔλεϊον ὧν οἱ Ἰοδαίοι τῷ 

τεθεραπευμένν" Σαξϑαῖόν ἐσιν, ἐκ 
ἔξιςι σοι ἄραι τὰν κράδθαζον. 

τι ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς" Ὁ οι» 
ἥσας με ὅγιῆ, ἱκενάς μοι εἶπεν» 
ἮΑΡον τὸν κρώξαῇόν συ, καὶ περι» 
“:ἄτει. “ον 

12 Ἤρώτησαν ὧν αὐτόν Τίς 
ἐγιν ὃ ἄνθρωπος ὃ εἰπών σοι" ἾΑρον 
τὸν κράξ αἷόν σῳ, κ), σεριπάτει; 

14 Ὁ ὃ ἰαθεῖς ἐκ ὄϑει τίς ἔξ 
ὃ γὰρ Ἰησᾶς ἐξένευσεν, ὄχλω ὅνῖος. 
ἐν τῳ τόπω 

14, Μδὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸ» 
ὁ Ἰησῶς ἐν τῷ ἱερῶν κὶ εἶπεν αὐτῷ" 
"Ἴδε, ὑγιὴς γέγονας" μηκέτι ἀμάρ 
ταν, ἴα μὴ χεῖρόν τί σοι γένηϊαι» 
, ΖΞ ᾿Ατῆλθον ὁ ἄνθρωπος, καὶ 
ἀνήγξειλε τοῖς Ιυϑαίοις, ὅτι Ιησῶς 
ἐξγὶν ὃ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῇ. 
ες. 16 Καὶ διὰ φῶτο ἰδίωκον τὸν 
Ἰησῶν οἱ Ἰεδαῖοι, κὐ ἰζήτων αὐτὰ» 
ἀποχἸεῖναι, ὅτι ταύτα ὑποίει ν΄ 
σαφοάτῳ. . Ν 

1) Ὁ δὲ Ἰησῶς ἀπεκρίναῖο αὐ- 
τοῦ" Ὃ ταῖήρ μὲ ἕως ἄξι ἐργά- 
φῆαι, κγὼ ἐργάφομωι. 

18 Διὰ τῶτο ὃν μᾶλλον ἐζήτων 
αὐτὸν οἱ ᾿Ιυϑαῖοι ἀ ποκἸεῖναι, ὅτι ἃ 
μόνον ἔλυε τὸ σάφξαγον, ἀλλὰ κὶ 
«αἹέρα ἴδιον ἴλεγε τὸν Θεὸν, ἴσον 
ῥαυϊὰν “σοιῶν τῷ Θιῷ. 

19 ᾿Απεκρίναο ἂν ὃ Ἰησῶς, κᾧ 
εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Αμὴν ὦμὲν λίγω 
ὑμῖν, ἐ δύναϊαι ὃ ψὸς σονεῖν ἀφ᾽ 

ἑαυ] ὠδὲν, ἰὰν μή τι βλέπη τὸν 
«-αἱέρα «ΦΨοιῶα" ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος 
“σοιὴν ταῦτα "αὶ ὃ βὰς ὁμοίως φονεῖς 

22, Ὁ 

“ -----.-...«.. ... 



Ορρ. γε 

20 Ὁ γὰρ ααἷὸρ φιλεῖ τὸν 
ἰὸν, καὶ τάδἶα δείκνυσιν αὐτῷ ἅ 
αὐτὸς ποεῖ κὶὶ μείξωνα τώτων δεί- 

αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς ϑαυμά- 
Ἦ[ξὸ ΄ 

2: Ὥσκι γὰρ ὃ τσαῖὸρ ἐγείρεν 
Ἃ Ν ᾿ »ν "Κ" .ε ἢ . τὲς νεκρὸς χἡ ζωοποιεῖ) ὅτω χὶ ὃ ἐὸς 

ὃς ϑέλει ζωοποιεῖς . 
22 Οὐδὲ γὰρ ὃ «σαῇδρ κρίνει" 

ὀδίνα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν σᾶσαν δέ- 
δὼχε τῷ ψῷ. ᾿ ᾿ 

23 ἵνα σπάνις τιμῶσι τὸν ἀν, 
καθὼς τιμῶσι τὸν πα]έρα. ὃ δὴ 
τιμῶν τὸν ὑὸν ὁ τιμᾷ τὸν «υαὐέρα 
“τὸν σίμψανα αὐτό 

24 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ὃ τὸν λόγον μ ἄκων, κὶὶ τιτεύων 
τῷ πίμψαῆι με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον" 
"ἢ εἰς κρίσιν ἀκ ἔρχἕαι, ἀλλὰ με- 
ταβέθηκεν ἐκ τῷ ϑανάτα εἰς τὴν 
ὡὴγο. - : ᾿ 

ἃς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ἔρχεαι ὥραν κὶ«ἡ νῦν ἔχιν, ὅτε οἷ κεκ- 

3. ἢ -« “ - ἔν μη ξε) ἀκέσονϊαι τῆς φωνῆς τῷ ψ τῷ 
Θεδ' καὶ οἱ ἀκόσανιες ζήσονϊαι-. 

ς 26 Ὥσπερ γὰῤ ὃ σπαΐὰρ ἔχοι 
ζωὰν ἦν ἑαυΐω, ὅτως ἔδωκε τῷ 
χὼ ζωὴν ἔχειν ἶν ἑαυῷ, 

.27 καὶ ἰξυσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἡ 
κρίσιν προμῖνν ὅτι φζὸς ἀνθρώπϑ εἶ 

28 Μὴ ϑαυμάξῆε τῶτο" ὅτι 
ἔρχῆασι ὡρα ἰν ἢ τοάδες οἱ ἐν τοῖς 
μνημείοις ἀκόσονϊαι τῆς φΦωγὴς αὖ- 
“53" "- 

20 καὶ ἰκαρρεύσονϊαι" οἱ τὰ 
8 ᾿ [4 Ε . ἢ 5 

ἀγαθὰ ποιήσανϊες, εἰς ἀνάτασιν 
ζωῆς" οἱ δὲ τὰ φαῦλα τράξαδις, 
εἰς ἀνάςασιν κρίσεως. 

40 Οὐ δύναμαι ἰγὼ σοιεῖν ἀπἢ 
ἐμαυύϊξ ἀδέν" καθῶς ἀκόω, κρίνω" 
καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐφίν' ὅτι 
ὦ ζηῶ τὸ ϑέλημα τὸ ἱμὸν, ἀλλὰ 

᾿ τὸ ϑέλημῳ .τῦ αὐμναῆός με τα" 
τρόξε 

ΚΑΤΑ ΙΩ ΑΝ, 137 
31 Ἐὰν ἐγὼ μαῤἶορῷ «τρὶ ἰ- 

μαυῖϊδ, ἢ μαρυρία μὲ ἐκ ἕξιν ἀν» 
ληθής" ᾿ 

᾿ς 22 Ἄλλος ἐγὶν ὃ μαῤἰορῶν περὶ 
ἐμῶ, καὶ οἵδα ὅτι ἀληθής ἐγιν ἥ 
μαρῖυρία ἣν μαβυρεῖ περὶ ἐμῶ- 

2 Ὑμεῖς ἀπιγάλκαϊε, «ρὸς 
Ἰωάννην, κὶ 
θεία" 

34 ἰγὼ δὲ ἃ “Φαρὰ ἀνθρώπῳ 
τὴν μαξῤλὶορίαν λαμθδάνω, ἀλλὼ 
ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 

45 Ἐκεῖνος ἦν ὃ λύχνος ὁ καιό- 
μενος καὶ φαίνων" ὑμεῖς δὲ ηθιλή- 
σαῖε ἀγαλλικοδῆνα! πορὸς ὥραν ἦν- 
τῷ Φωτὶ αὐτῷ, 

26 Ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαβιορίαν 
μείξω τῷ Ἰωάννα" τὰ γὰρ ἔργα ἃ 
ἔδωκέ μοι ὃ σατὴρ ἵνα τελειώσν 
αὐτὰ, αὐτὰ τὰ ἴργα ἃ ἰγὼ ποιῶν 
μαξὶυρεῖ σιερὶ ἱμῶ ὅτι ὃ «σα]ὴρ μὲ 
ἀπέξαλκε" : 

37 καὶ ὃ σέίμψας με “ατὸῤρ 
αὐτὸς μεμαρ)ύρηκε ᾿σερὶ ἐμῷ. ὅτε 
Φωνὴν αὐτῷ ἀκηκόαϊε πώπέϊ, ὅτε 
εἶδος αὑτῷ ξωράκαῖε" 

48 καὶ τὸὔ λόγον αὐτῷ ἐκ ἔχεε 
μένον, ἦγ ὑμῖν" ὅτι ὃν ἀπέγειλεν 
ἐκεῖνος, τώτῳ ὑμεῖς ἃ ποιςεύδε. 

39 Ἐρευνᾶτε τὰς γραφὰς, ὅτι 
ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 
ἔχειν" Ὁ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρ)υρῶε 
σαι σερι. ἐμᾶ: - 

40 Καὶ ἃ ϑέλῆε ἐλθεῖν πρός ΠῚ 
ἕναν. ζωὴν ἔχἥει 

41 Δόξαν “ψαρὰ ἀνθρώπων ὦ. 
λαμδάνω" 

42 ἀλλ᾽ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι τὴν 
ἀγάπην τῷ Θιεῦ ὠκ ἔχέε ἐν ἑαυ- 
“Τοῖξο “ ΠΝ 

41 Ἐγὼ ἰλήλυθα ἐν τῷ ὀνόμαῖι 
τῷ σαῖϊρός μα, κὶ ἃ λαμθανήέ με" 
ἐὰν ἄλλος ἔλθη ἐν τῷ ὀνόμαϊι τῷ 
ἰδίῳ, ἐκεῖνον ληψεδεν 

. ΒΜ 24 . 44 τῶν 

μεμαῤβίόρηκε τῇ ἀλη. 

«4 
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ΝᾺ αι ! ᾳ«. ὦ “Ὁ 44 Τιῶς. δύνασθε ὑμεῖς σιρεῦ- 
σαι, δόξαν “αρὰ ἀλλήλων λαμ- 

᾿ ζάνονϊες, καὶ. τὴν δόξαν τὴν τσαρὰ 
τῷ μόνω Θιῶ ἃ ζηϊεῖτε;: 
4 Μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ καϊηγον 

οἤσω ὑμῶν αὸς τὸν τα]έρα" ἔριν. 
ὁ. καϊηϊορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἷς ὃν 
ὑμεῖς ἡλπίκαΐἶες 

456 Εἰ γὰρ ἐπιγιόειε Μωσῆ, 
ἐσιτεύδε ἂν ἐμοί. «περὶ γὰρ ἱμῶ 
ἐκεῖνος ἔγρωψεν. ΟῚ! 

417 Ἐὶΐ δὲ τοῖς ἐκείνυ γράμμασιν 
ὦ πισιύῶο, αὔς τοῖς ἐμοῖς ἑἕἅμασι 
«οὐτεύσ ἔι. , 

᾿ Κιφ. τ΄. δ. 
Ν Ί ἘΤΑ ταῦτα ἀπῆλθεν ἃ 

Ἃ Ἰησᾶς σέραν τῆς ϑαλάσ- 
σὴς τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιδεριώδος" 

128. καὶ ὑκολύθε; αὐτῷ ὄχλος 
«ολὺς, ὅτι ἑώρων αὐτὸ τὰ σημεῖα 
ἃ ἰποίει ἐπὸ τῶν ἀσθενδνιων. 

᾿ 3 Ανῆλθε δὲ εἰς τὸ ὅρος ἃ 
Ἰηρᾶς, καιὶ ἱκεῖ ἰκάθοῆο μετὰ τῶν 

ὧν αὐτῷ. νι. 
ἂν Ἧν δὲ ἐϊγὺς τὸ 
δοΐα τῶν Ἰωδαίων. 

ς Ἐπάρας ὧν ὁ Ἰησῦς τὸς δφ- 
ϑαλμὸὼν, κὶ ϑιασάμενος ὅτι “σολὰς 
ὄχλος ἔρχεαι τορὸς αὑτὸν, λέγει. 
«ρὸς τὸν Φίλιππον" Πόθεν ἀγορά-. 
σομον ἄρϊος, ἵνα Φώγωσιν τοι ; 

6 (Ττϑτο͵ 
αὐτόν' αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλε 
-ο δ 

᾿Απεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος" 
Αιακοσίων δηναρίων ἀφῖοι ὡκ ἀρκῶ- 
σιν αὐτοῖς, ἥνα ἕκατος αὐτῶν βρα» 
«αὐ τι λάθη.  ς 

᾿ς 8. Αίγει αὐτῷ εἷς ἔκ τῶν μαθη- 
φἂὧν αὐτῶ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίς 
μωνος Τέτρο" 

ο΄ ἔτσι «αιϊδάριον ὃν ὧδε, ὃ ἔχει 
τὐϑὶε ἀβῆος κριθίνες, κὶ δυο ὀψάρια" 
ἀλλὰ ταῦτα τί ἰξὲν εἰς τοσότος; 

, 
Ψοασχαν ἢ 

δὲ ἔλιγε «ειράφων. 

ἐἜΤΑΥΤΓΕΛΙΟΝ ὅλρινῖ, 
1Ὺὸ Εἶπε δὲ ὁ Ἰωσῆ" Ιποιήσαε 

εὰὸς ἀνθρώπες ἀναπεσεῖν" (ἦν δὲ. 
χόρϊος «πολὺς ἐν τῷ τόπῳ.) ἀνέπε-“ 
σον “ὃν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσελ 
«σεν]ωχισ χίλιοι. 

11 Ἔλαξε δὲ τὸς ἄρίες ὃ Ἰη» 
σῶς, καὶ εὐχαριτήσας διέϑωκε τοῖς. 

μαθηϊαῖς, οἱ δὲ μαθηϊαὶ τοῖς ἀγα. 

πϑιμένοις" ὁμοίως "ἡ ἐκ τῶν ὀψαρίωφ᾽ 
ὅσον ἤθελον». ᾿ 

12 Ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει. 
τοῖς μαθηαῖς αὑτῷ; Συναγάγ ϊε 
φὰ σερισσεύσανϊα κλάσμαϊα, ἕνας. 
μῦ τι βπόληϊαι. 

12 Συνήγα[ον ὧν, καὶ ἐγέμισαν 
δώδεκα κοφίνας κλασμάτων ἐκ τῶν 
«υὐδῖι ἀρΊων τῶν κριθίγων, ἃ ἱπερία:» 
σευσε τοῖς βιθρωκόσων. 
τᾷ Οἱ ὅν ἄνθρωποι ἰδόνες ὃ. 

ἐποίησε σημεῖοκ ὃ ᾿Ῥησῶς, ἔλε[ον" 

Ὅτι ὅτός ἐγὶν ἀληθῶς ὃ Ὡροφότης. 
ὃ ἐρχόμενος εἷς τὸν κόσμου, 

τς Ἰωσῶς. ἂν γνὸς ὅτι μέλλωσιν. 

ἔρχεσθαι, καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα;. 
ποιήσωσι» αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχών 
ρηδεὲ πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μό-- 
204. - ΄ - 

τ Ὡς δὲ ἁψία ἐγένῆο, καΐέ-. 

δησαν οὗ μαθηϊαὶ. αὐτῷ ἐπὶ τὴν’ 
ϑόλασσαν" 

1}, καὶ ἰμδάηες εἰς τὸ «ὐλοῖονς, 
ἤρχονϊο «ἕρων τῆς ϑαλάσσης εἰς 
Κασερναύμ" γκὶὶ σκοϊία ἤδη ἰγεγός 
νεῖ». πὶ ἐκ ἰληλύθεν “πρὸς αὐτὺς δ. 

Ἰησϑς" - ᾿ ' 
18 5, τε ϑάλασσοαγ ἄνέμα με- 

γάλα ανέονϊος, διηπίρεϊο. , 
1Ιᾷ..Ἐληλακότες ὅν ὡς ταδίως. 

εἴἶκοσιπένε ἢ τριάκονϊα, ϑενρῶσι. 
τὸν Ἰησῶν “εριπαϊθνα. ἱπὶ τῆς 
ϑαλάσσης, κὶ ἐγὺς τῶ ““λοίϑ γι» 
γόμενον" κὶ ἰφοδήθησαν, 

20. Ὁ δὲ λέψει. αὐτο" ᾿Εγώ 
εἶμιγ μὴ Φοφεῖσθεν 

21 ἼἜθιλω 



᾿ 

[2 

ν- - 

4ὦ Θιδ: 

ὥλρ. Υ, - ΚΑΤ Α ̓ 

41Ἢ᾽. Ἔθελοι ὅν λαβεῖν αὐτὸν εἷς: 
πὸ «λοῖον" καὶ εὐθέως τὸ «λοῖον 
ἐχένϊο ἐπὶ τῆς γᾶς εἰς ἣν ὑπῆγον. 

22 Τὴ ἐπαύριον ὁ. ὄχλός ὃ ἐγ» 
κὼς πέραν τῆς ϑαλάσϑξ ἰδὼν ὅτι 
«΄λοιάριον ἄλλο ὡκ ἦν ἐκεῖ, εἰ μὴ 
ἣν ἐκεῖνο εἰς δ' ἐνέδρησαν. οἱ μαθβαὶ 
αὐτῷ, καὶ. ὅτι ἃ συνεισῆλθε τοῖς 
μαθηαῖς αὐτῷ ὃ Ἰωσᾶς εἰς τὸ 
συλοιάριαν, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηϊαὶ 
αὐτῷ ἀπηλθον" , 

(23 ἄλλα δὲ ὅλθε αλοιάρια ἐκ 
τιδιριάδος ἰ[γὺς τῷ τόπου, ὅπϑ 
ρα» τὸν ἀρῖον, εὐχοωριγήσαῆδος. 
τῷ Κυρίῳ") ᾿ 

24. ὅτε ἄν εἶδιν ὃ. ὄχλος ὅτι. 
Ἰησῶς ὡκ ἕξιν ἐκεῖ, ἀδὲ οὗ μαθηϊαὶ 

αὐτῷ, ἰνίδησαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὰ 
΄λοῖα, καὶ ἦλθον εἰς Καωπερναῦμι 
δνϊονῖες τὸν ἸΙησῶν" Ε 

ἃς καὶ. εὑρόνϊες αὐτὰ» τέραν τῆς 

ϑαλάσσης, εἶπον αὐτῷ» Ῥαδθὶ;, 
πσότε ὧϑιε γέγονας Σ Ἂ ᾿ 

26 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ Ἰωσῶς, 
καὶ. εἶπεν" ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμὲν, 
ζηϊεῖτέ. με ὁχ ὅτι εἴδιη]ε σημεῖα, 
ἀλλ᾽ ὅτ; ἰφάγειε ἰκ τῶν ἄξων, καὶ 
ἐχοριάον) ἤϊε. 

27) Ἐργάξισθε μὴ τὴν βρῶσιν. 
φὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρᾶ-- 
σιν. τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον». 
ὅν» ὁ ἱὸς τῷ ἀνθρώπυ ὑμῖν δώσει" 
«τον γὰρ ἃ πιατὰὴρ ἰσφράγισενγ ὃ 

28 Εἶπον. ὅν» πρὸς αὐτόν" Τί. 
«οιῶμεν, ἵνα ἐργαξώμεθα τὰ, ἔργω 

29 ᾿Απεκρίθοη ὃ Ἰησῶςν καὶ εἶπεν 
αὐγοῖς" Τῦτό ἔξι. τὸ ἔρίον «τῷ Θιῶ, 

τ «σιςεύσηϊ. εἰς ὃν ἀπέξειλεν ἰχεῖ- 
Φ Ν, 

40 Εἶπον ὧν αὔτ᾽ Ψί ὅν σοι» 
εἷς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ τῖν- 
ξιύσωμέν σοι» τί ἐργίξη} 

ΓΩ ΑΝ. 1.19 
31 Οἱ ταὐέρες ἡμῶν: τὸ μόν 
ἐφαΐον» ἐν. τῇ ἐρήμῳ, καθὼς Ἅ! . 

. ψεγρωμμένον" "Αρῖον ἐκ τῷ ὑρανᾶ: 
ἔϑωκεν αὐτοῖ; φαγεῖν. 

42 Εἶπσιν ἂν αὐτοῖς ὃ Ἰησδς᾽ 
᾿Αμὴν ἀμὴν λέγν ὑμῖνε Οὐ Μω- 
σῆς δίδωκεν ὑμῖν τὸν. ἄρῤἶον ἰκ τῷ 
ἐρανϑ' ἀλλ᾽ ὃ '“αἷήρ μὰ δίδωσιν 
ὑμῖν τὸν ἄρον ἐκ τῶ ὠρανῶ τὸν 
ἀληθινόν. 

33 δ᾽ γὰρ ἄξίος τῷ Θεῦ ἔριν ὃ. 
καϊαξαίνων ἐκ τῷ ὀρανϑ,. καὶ ζωὴν 
διδὸς τῷ κόσμωι. 

4 Εἶπον ὧν σρὸς αὐτόν" ἹΚύμεν. 
«άνσϊε δὸς. ἡμῖν τὸν ἄξϊον τὔτονο 
, 42Ζ5 Εἶπε δὲ αὐτοῖς ὃ Ἰηοσῶς". 
Ἐγώ εἶμι διἄξιος τῆς ζωῆς" ὁ ἐρ» 
χόμενος τρός μὲ, ὦ μὴ σενάσην 
" ὁ «ιγεύων. εἰς ἐμὲ, ὃ μὰ διψήσῳ, 
“᾿ὡποῖε. 

146 ᾿Αλλὰ εἶπον ὑμῖν ὅτε καὶ. 
ἑωράκαῖέ με; Κὶ ξναιγεύδε, 

. 37 Πᾶν ὃ. 
«ὸς ἱμὲ ἥξει" καὶ. τὸν ἐρχόμενον. 
“ρός με ἃ μὴ ἰκδάλω ἔξω" : 

48 ὅτι χαϊαδέξηκω ἐκ τῷ ὡρανῶ,.. 
ἂχ ἵνα “οιῶ τὸ ϑέλημα τὸ ἐμὸν. 
ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τῷ σέμγανὶός με" 

40 Τῶτνο δέ. ἐξι τὸ ϑέλημα τῶ 
φίμψανζς με. σταϊρὸς» ἵνα αᾶν ὃ 
δέδωκέ μοι, μὴ ἀπολίσα ἰᾷ αὐτῶ, 
ἀλλὰ ἀνατήσω αὐτὸ ἔν τῇ ἰσχάτν 
ἡμέραι" ι 

Ψ Τᾶτο δέ ἰςι τὸ ϑέλημα τῷ 
᾿πἰμψαῦός μι. ἕνα. “ᾶς ὃ θεωρῶν 
τὸν ἰὸν, »κὶ τοιςεύων εἰς αὐτὸν, ἔχη, 
ζωὴν αἰώνιον" καὶ ἀνατήσω αὐτὸν 
ἐγὼ τῇ ἰσχάτη ἡμέρα. 

41 Ἐγόγίνζον ὃν οἱ Ἰουδαῖον 
“σιρὶ αὐτῷ, ὅτι εἶπεν". Ἐγώ εἰμι ὃ 

ἄξιος ὃ καϊαθὰς ἐκ τῷ ϑρανῶ. 
42 Καὶ ξἐλείον" Οὐχ ὅτός ἔχιν 

Ἰησθς, ὁ ὸς ᾿Ιωσὴῷ, ἃ ἡμεῖς οἵ» 
δαμεν τὸν σαἸίρα, καὶ τὴν μηϊίρα ξ; 

“σἷς 

δωσί μον ἁ «αῇὺρ,. 

ἐ 



149 ΚΞΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ομρ. νἱ- 
«σῶς ὅν λέγει ὅτός" Ὅτι ἐκ τῷ ἔγι βρῶσις, κὶ τὸ αἷμά μὸ ἀληθῶς 
ὑρανῶ κοϊαξίδηκα ; τς ἔρι σύσις, 

43 ᾿Απεκρίθη ὅν ὁ Ἰησῶς, καὶ ὀ  ς6 Ὁ τρώγων μὰ τὴν σάρκας 
εἶπεν αὐτοῖς" Μὴ γοίγύζῆε μῆ". κ᾽ πίνων με τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει» 
ἀλλόλων.. καγὼ ἐν αὐξω. ἷ - 

44 Οὐδεὶς δύναϊαι ἐλθεῖν σρός ς7 Καθὼς ἀπέρειλί μὲ ὃ ζῶν 
μι, ἰὰν μὴ ὃ «σατὺρ ὁ σίμψας με, «σατὴρ, καγὰ ζὼ διὰ τὸν ταΐϊέρα" 
“ἀλκύση αὐτόν" καὶ ἰγὼ ἀναγήσω καὶ ὃ τρώγων μὲ, κῳκεῖγος ζησέϊαι 
οὐτὸν τὴ ἐσχάτη μία. ὃ δι᾽ ἐμέ. 

4ς Ἔγι γιϊραμμένον ᾿ ἔν τοῖς ς8 Οὗτός ἰγιν ὁ ἄρίος ὃ ἐκ τῷ 
φῳροφήταις Καὶ ἴσπονιαι «άνιες ϑρανξ καϊαθάς" ἃ καθὼς ἔφα[ον οἱ 
διδακιοὶ τῷ Θιῦ. Πᾶς ὅν ὁ ἀκχύ- «παϊέρὲς ὑμῶν τὸ μάννα, κὶ ἀπέθα- 
σας παρὰ τῷ παϊρὸςγ) καὶ μαθὼν, νον" ὁ τρώγων τῶτον τὸν ἄρον) ζήσεο “ 
ἔρχεαι «ρός μι. πὶ ται εἰς τὸν αἰῶναι - 

46 Οὐχ ὅτι τὸν «α]έρα τις το. Ταῦτα εἶσεν ἐν συναγωγὴν 
ἑώρακεν, εἰ μὴ ὃ ὧν ἁαρὰ τὸ Θιῦ" διδάσκων ἐν Καπερναύμ. Ν 
ὅτος ἑώρακι τὸν «χαίρει. | όο Πολλοὶ ὧν ἀκέσανϊις ἐκ τῶν 

47 Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ μαθηϊῶν αὐτῶ, εἶπον" Σκλπρός ἐγιν 
“οἰξιίων εἰς ἐμὲ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον. ὅτος ὃ λόγος" -τἰς δύχοῆαι αὐτῶ 

43 Ἐγώ εἶμι ὃ ἄῤβῥος τῆς ζωῆς. ἄκϑειν ; 
.ι 49 Οἱ «αῖέρες ὑμῶν ἔφαν τὸ τ Εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησὸς ἶν ἑαυ]ῶ, 
μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, κὶ ἀπέθανο" ὅτι γο[γύξωσι «σερὶ τότϑ οἱ μαθη- 

ξο Οὗτός ἐξιν ὃ ὥξίος ὁ ἐκ τῶ ταὶ αὐτῷ εἶπεν αὐτοῖς" Ὑῶτο ὕ« 
δὡρανῶ καϊαθαίνων, ἵνα τις ἰξ αὐτῷ μᾶς σκαυδαλίξει» 
Φάγη, »ὶ μὴ ἀποθάνη. 62 ἰὰν ὄν θεωρεῖτε τὸν ἐὸν τῷ 

κι Ἐγώ εἶμι ὃ ἀ ξῖος ὃ ζῶν, ὃ ἐκ ἀνθρώπα ἀναξαίνοϊα ὅτω ἦν τὸ 
τῷ ὑρανῶ καϊαδάς" ἰάν τις Φάγη ἰχ «ρότερον ; - 

4 
3 

χτότυ τῷ ἄρῤῖε, ζησέϊαι εἰς τὸν αἷ- 63 τὸ φνεῦμά γι τὴ ζυοποιδν, 
ὥνα γ ὃ αξῤῖος δὲ ὃν γὼ δώσω, ἡ ἢ σὰρξ ὧκ ὠφελεῖ δέν. τὰ ῥή- 

σάρξ μὰ ἔςιν, ἣν ἐγὼ δώσῳ ὑπὶρ μαῖα, ἃ ἰγὼ λαλῶ ὑμῖν; τνεῦμώ 
τῆς τῷ κόσμου ζωῆς. ἐγι κὶ ζωῇ ἔρε». 

ς2 ᾿Εμάχονϊο ἄν τυρὸς ἀλλέλιςε 64 ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἱ 
οἱ Ἰουδαῖοι, λέγονδες" Τιῶς δύναϊαι ὦ αιγεύεσιν. (ἤδει γὰρ ἰξ ἀρχῆς δ᾽ 
ὅτος ἡμῖν δῶναι τὴν σάρκα φαγεῖν; ᾿Ιησῶς τίνες εἰσὶν οἱ μῃ κοὐγεύονιες, 

ς3 Εἶπεν ὧν αὐτοῖς δ΄ ᾿Ιησῶς" κ᾽ τίς ἐγὶν ὃ «φαραδώσων αὐτόν.) 
᾿Αμὴν ἅμὰὴν λίγω ὑμῖν, ἰὰν μὰ- ὄς Καὶ ἴλεγε" Διὰ τῦτο εἴρηκα; 
φάγει τὴν σάρκα τῷ τῇ ἀν» ὑμῖν, ὅτι ἐδεὶς δύναϊαι ἰλθεῖν τορός 
θρώπε;, »ὶ αἰηῖε αὐτῷ τὸ αἷμα, ἀκ με, ἰὰν μὴ ἡ διδομένον αὐτῷ ἐκ τῶ 
ἔχἕε ζωη» ἐν ἑαυϊοῖζ-, “παῖρός μὰ. 

ξ4 Ὁ τρώγων μ8 τὴν σώ κα 66 Ἔκ τὔτῳ «σολλοὶ ἀπῆλθον 
καὶ αίνων μὰ τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν τῶν μαθηϊῶν αὐτῷ εἷς τὰ ὀπίσω, 
αἰώνιον" »ὶἡ ἐγὼ ἀνατήσω αὐτὸν τῇ κα ἀκέτι μῆ᾽ αὐτὸ «περιεπάτυν. 
ἐσχάτῃ ἡμέρα. 6) Εἶπεν ὧν ὁ Ἰησῶς τοῖς δύο 

ξς Ἡ γὰρ σάρξ μὸ ἀληθῶς δικα' Μὲ ἢ ὑμεῖς ϑίλῆε ὑπάγειν ; 
68 ᾿Ασε- 



, ΓΙ 

ΟΡ. νῇ:- 

' ̓  τεῖν, ὅτι ἐξήτον αὐτὸν 

εοϑ ᾿Απεκρίθη [7 αὗτῷ Σίμων 
τατο. Κύριε, “οὺς τίνα ᾿ἀπιλιυ- 
σύόμεθα; ἡὅμαῖα ζωῆς αἰωνίῳ ἕ ἐχδὺς" 
69 καὶ ἡμεῖς πεπιτεύκαμεν γὸ 

ἐγνώκαμεν. ὅτι σὺ εἶ ὃ Χργὸς, ὃ [ νὸς 

8 Θιῦ τὸ ζῶνες.᾿ 

70 ᾿Ασικρίθη αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" 
Οὐκ ε ἐγὼ ὑμᾶς. τὸς δώδεκα ἐξιλεξά- 
μήν. Ὁ ἐξ ὑ ὑμῶν ἐς διάξολός ὶ ΧΕ 

7η1 Ἔλεγε δ τὸν Ἰόδαν Σίμωνος 

ἸΙσκαριώτην" τος γὰρ ἤμελλεν αὖ- 
τὸν «ορα δὶ δόναι, εἷς ὧν ἰκ τῶγ δώ- 

δεκα. 

Κιφ. ζ.. “.. 
ἰς ΑΙ Φὐριπάτει ὃ Ιησῶς μἱὰ 

ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ" ἃ 
γὰ; ἤθελεν ἐ ἐν τῇ Ἰωδαίᾳ. Ὑσιεριη αι" 

.Ἰοδαῖοι 

δ ἀπεοκχιεναι. ΝΝ 

2 Ἦν δὲ ἐξγὺς ἡ ἑορῖὴ τῶν Ἴθ- 
δαίων ἡ  σκηνοιηγίαι. 
3 Εἶπον ὧν «πτρὸς ἀὐτὸν οἱ ἀδιλ-᾿ 

φυὶ αὐτῶ" Μ,αξοθι ἐδεῦθεν, καὶ 
ὅεαγι εἰς τὴν Ἰυδαίαν, ἢ "ω καὶ οἱ 

μαθηϊαί συ ϑιωρήσωσι τὰ ἔργα σὺ 
ἃ «οιεῖς" 
4 οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπῆῳ τι σον 

᾿ καὶ ζαϊεῖ. αὐτὸς ἔν παῤῥησίᾳ εἶναι. 
εἰ ταῦτα ̓ποιεὶς, Φανέρωσον σεαὺ- 

τὸν τῷ κόσμῳ. 
( Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδιλφοὶ αὐτῶ, 

ἐπίσευον εἰς αὐτέν.) 
6 Λέγει ὧν αὐτοῖς -ὃ Ἰησῶρ" 

Ὁ καιρὸς - ὃ ἐμὸς ὄπω «τάρετιν" ὁ 

δὶ καιρὸς ὃ ὑμέτερες ααγ]οϊά ἐξιν 
ἕτοιμος. - 

7 Οὐ δίναϊαι ὃ ἃ κόσμος μισεῖν 
ὑμᾶς" ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρ- 
τυρῶ σεὶ αὐτῶ, ὅτι πὰ ἔργῳ αὖ Ν 
τὸ «πονηρά ἔξιν. 

ΚΑΤΑ ΓΙΩ΄Α Ν᾿ 
“Ὁ 

γν ἢν τῇ Γαλιλαίᾳ. 

1Ό Ὡς δὲ ἀνίδησαν οὲ ὶ ἀδελφοὶ 

αὐτϑ, τότε κὶ αὐτὸς ἀνέθη εἰς τὴν 
ἑορῆην, 8 Φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἔν χρυπα 
ΕΙΣ 

τι Οἱ ὧν Ἰυδαῖοι ἰδότων αὑτὸν 
ἐν "τῇ ἑορῖη, καὶ ἔλιϊου" Τ|Σ ἔξιν 

, ἐχεῖνγος 

12 Καὶ γοίγυσμὸς «ολὺς σερὶ 

αὐτῶ ἣν ἐν τοῖς ὄχλοις: οἱ μὲν ἔλε- 

γον" Ὅτι ἀγαθός ἐξι»" ἄλλοι. δὲ 
ἔλείοχ' Οὐ" ἀλλὰ ὡλανεῖ τὸν ὅχ" ; 

λον: 

12 οὐδεὶς μένον παῤῥησία: ἰλάώ- 

λιν πατρὶ αὑτῇ, διὰ τὸν Φόθογ τῶν 
᾿Ιϑϑαίων. 

14 Ἤδ δὲ τῆς ἑοξίῆς μεσώσηρη 
ἄνέίξη ὁ Ἰησῶς εἰς τὸ ἑερὸν;, ἢ ἰδίο 

ϑασκι. 

τις Καὶ ἰθαύμαζον οἱ ᾿Ἰοδαῖον, 
λέγονϊες" Ἰπῦς ὅτος γράμμαϊα εἶδ . 
μὴ μεμαθηκώς; 

᾿ 16 ̓ Απεκρίθη. αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς 

καὶ εἰ εἶπεν" Ἢ ἐμὰ διδαχὴ ἐκ ἐξι» 
ἐμὴ, ἀλλὰ τῶ τέμψαῦός με. 

17 Ἐάδν τις ϑέλη τὸ ϑέλημαι 
αὐτῦ σομῖν, γνώσῃαι περὶ τῆς 
διδαχῆς, «πότερον ἐκ τῶ Θιδ ἐστὶν, 
ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυϊῶ λαλῶ. 

18 Ὁ ἀφ᾽ ἑαυϊῶ λαλῶν, τὰκ 
δόξαν φὴκ ἰδίαν ζεῖ" 
τὴν δόξαν τῷ πέμψιαήος αὐτὸν, 
ὅτὸς ἀληθής ἐξι) κὶὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ 
ὧκ ἔξιν. 

10 Θύ Μωσῆς δέδωκεν ὑ ὑμῖν τὸν. 
νόμον, κοὶ ὠδεὶς ἐξ ὑ ὑμῶν “σοιεῖ τὸν. 
γόμοχ; τί με ζήεῖτε ἀποκ]εῖναι ; 

20 ᾿Απεκρίθη ὁ ὃ ὄχλος; ΟΣ εἶπε" 
Δαιμόνιον ἔχεις" τίς σε ζυ]εἴ ἀποκ-- 

8 Ὑμεῖς ἀνάθηε εἷς τὴν. ἑορίῶν φεῖναι ; 
ταύτην ἐγὼ ὄπω ἀναθαίνω εἷς τὴν 

ἑοέῖαν ταύτην, ὅτι ὃ καιρὸς ὃ ἐμὸς 

ἄχω πιπλήραϊαι. 

21 ᾿Απεκρίθη ὁ ὁ Ἰησῶς, κ εἶχεν 
αὐτοῖς" “Ἐν ἔργον ἰποίησα, κὶ τσάν-- 
Σες ϑαυμάζε διὰ τῦτο; Η 

22 Μωσὴ 

141 
9 Ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεν» ἡ 

ὃ δὲ ζῶν . 

. 
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22. Μωσῆς δίδωκεν ὑμῖν τὴν 

«ἰρήομὴν, (θχ ὅ ὅτι ἐκ τῷ Μωσέως 
ἐςὴν, ἀλλ᾽ ἐκ γῶν «σαἼέφων" ) καὶ ἐν 
σαδϑδάτῳ σερδεμνῆε ὥνθρωπον" 

23 Εἰ αερι]ομὴν λαμθάνεν αν 
ὕρωπος ἱν σαθϑάτῳ, ἱ ἵγα μὴ λυθῇ 
ὃ νόμος Μωσέως, ἰμοὶ χολᾶτε ὅτι 
ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαῦ- 
ὥτῳ ; 

24. Μὴ κρίνῆι καῖ ὄψιν, ἀλλὰ 
γὴν δικαίαν κρίσιν κρίναῖεν 

2ζ ἜἜλείον ὃν τινες ἐκ τῶν Ἵερο- 

φολυμῆων" Οὐχ, ὅτός ἔφην ὃν » ζηῖδ- 
σιν ἀποκ)εῖναι 

26 καὶ ἴδε; παῤῥησίᾳ λαλεῖ, 
ὶ δὲν αὐτῷ λέγεσι" μήποῖι ἀλη- 
θῦς ἔ ἔγνωσαν οἱ ἄρχιοες ὅ ὅτι ὑτός 
ἕξιν ἀληθῶς ὁ ὃ Χριτός ; : ͵ 

27 ἀλλὰ τῶτος ο οἰδέιρμιεν αὔθιν 
ἐγίν" ὃ δὶ Χριςὸς. ὅταν ἔρχϊαι, 
ὡδιὶς γινώσκει αόθιν ἐγίν. 

28 ἼἜκραξεν ὦ ὃν ἐν τῷ ἱρῷ ᾽ δι- 
δάσκων ὃ ̓Ιησῶς, κὶ λέγων! Καμὲ 
οἸδαῖε, ς Σ οἴδαῖε «οὔθεν εἰμίο 
ἐμαυδ ὦ ἐκ ἰλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔριν.  ἄάλη- 
ϑινὸς ὁ σέμψας με, ὃν ὑμεῖς ἀκ οἷ- 

7 
20 ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτὸν, ὅτι σαῤ᾽ 

αὐτῷ εἶμι, κρκεῖνός με ἀπέςειλεν. 

30 Ἐζότον. οὖν αὐτὸν αιάσαι" 
καὶ ἐδεὶς ἰπίραλω ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν 
χεῖρα, ὅτι ὅπω ἐληλύθει ἡ “ὧρα 
αὐτ: 

31 Ἰϊολλοὶ Ἢ εκ τὰ ὄχλου! ἐπί- 

τιῦσαν εἰς. αὐτὸν, καὶ ἔλεον. 

ὃ Χριρὸς, ὅταν ἔλθη, μήτι αὐλείονα 
᾿ 

σημεῖα τότωνγ «“"οιγσεῖ ὧν ὅτος. ἔ-. 

«οἰησιν " 
32 Ἤκϑσαν οἱ Φαρισαῖοι τῷ 

ὄχλε γο[γύζονιος πεεὶ αὐτῷ ταῦ- 
τα" "Ὁ ἀπέσειλαν οἱ Φαρισαῖοι κ 
οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρίτας, ἵνα σιώσω- 
σιν αὐτόν, - 

41 ἘΠπειν ὃν αὐτοῖς ὁ Ἰησῶρ᾽ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τοζο 

ν ἀπ᾽ 

Ὅτι 

Ωρ. ΥἹ,. 

"Ἔτι μικρὸν χεόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, 

κ'ὶ ὑπάγω. πρὸς τὸν πέμγονά μι. 
34 Ζηησῆ! με», κ᾿ ὄχ εὑρησῆι' 

καὶ ὅπ εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς ὦ δύγαδδε 

ἐλθεῖν, 
3ς Εἶπον ὅν οἱ ᾿ἸΙοδαῖοι σρὸς 

ξαιῆές" Πϑ ὅτος μέλλεν «σορεύεσο. 

θαι; ὅ τι ἡμεῖς ὃχ εὑξήσομεν αὐτόν; 
μὴ εἷς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλάνων 
μέλλει φορεΐεσθαι, καὶ διδάσκειν 

- χὸς “Ἑλληνας ὃ Π 

46 Τίς ἐσιν ὅτος ὃ λόγος ὃ 
᾿εἶπε" Ζηησῆξ με; Ο ὦχ εὑρήσεϊε" 
καί" ὅπε εἰριὶ ἐγὼ ὑμεῖς ἃ δύνασθε 
ἐλθεῖν. ἮΝ 

37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 
μεγῶλῃ τῆς ἷορ ἧς εἰςῆκει ὃ Ἰηῦδ 

κὶ ἔκραξε, λέγων" Ἐάν τις διψα, 

ἐρχέσθω τσρός με; ΟΣ πιγέτων 
48 δ σιγεύων εἰς ἐμὲ, καθὼς 

εἶχεν ἢ γραφὴ, «οἹαμοὶ ἐκ τῆφ᾽ 
κοιλίας αὐτῇ ῥεῦσθσιν ὕδαϊος ζῶν» 

20 (Ὑᾶτο δὲ εἶσε σιρὶ τῷ 
γυνεύμαῖος ὅ ἔμελλον λαμβάνειν ὁ οἱ 
«ἰτεύονες, εἰς αὖτόν" ὅπω γὰρ Ὁ 

νεῦμα ἅγιον, ὅτι ὃ Ιησῶς ὀδεν 

ἰδιξάσθη.) 
40 Πολλοὶ ὃν ἰκ τῷ ὄχλω ἀκώς 

σανϊες τὸν λόγον, ἔλεΐον" Οὗτός ἐγ. 

ἀληθῶς ὃ φυροφῆτης" 
4ι ἄλλοι ἔλε[ον" Οὗτός ἐγ ὁ 

Χριτός. ἄλλοι δὲ ἔλεξεν" Μὴ γὰς 

κ΄ τῆς Ταλιλαίας ὃ Χειγὸς ἤν 
χέϊαι ; 
42 οὐχὶ ἢ γραφὴ εἶπεν, ὅτι ἐκ 

Ὁ σαέρμαῖος Δαβ)δ, κὶ ἀπὸ Βηθ- 
λιὲμ τῆς κώμη, ὅπο ὯΥ Δαβὶδ, ὁ 

Χριςὸς ἔρχέϊαι ; 
43 Σχίσμα ὧν ἐν τῷ ὕχλῳ 

ἐγίνξι δι᾽ αὐτόν. - 
44 Τοὺς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν 

«΄άσοι αὐτόν. ἀλλ᾽ δδεὶς ἐπίδα- 

λεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. -. 
45 Ἦλθον 



ὥρφ. γῇ. ψιϊ!. 
κἀς Ἦλθον ἂν οἱ ὑπηρέται “ὡς 

εὺς ἀξχμρεῖς Ὁ Φαρισαίεις" "ἢ εἰς 
ψον αὐτεῖς ἐκεῖνοι" Διαῖ; ἄκ ηγά» 
“ἔῖε αὐτόν 2 
46 ᾿Απικρίθησαν οἱ ὑπηρέται 

Οὐδέποϊι ὅ ὅτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, 
ες ὅτος ὃ ἄνθρωπος. 

47 ᾿Απεκρίθησαν εν αὐτοῖς οἱ 
Φαρισαῖοι" Μὴ καὶ ὑμεῖς σεκλά- 
ησθε; 

- 48 Μή τις ἐκ τῶν ἀρχόνϊων 
ἐπίγευσεν εἷς αὐτὸν, ἢ ἐκ τῶν 
θαρισοίων ; ΗΣ 

49 ᾿Αλλ᾽ ὁ ὄχλος ὅτος ὃ μὴ 
Ὑμώσκων τὸν γόμον, ἐπικαῖά αϊοί 
εἰσ! 

40 λέγει Νικόδημος «τεὸς αὖ- 
τὸς» [ὁ ἰλθὼν γυκ]ὸς ψὩρὸς αὐτὸν, 
ἧς ὧν ἰξ. αὖ τῶν “) 
1 μὴ ὃ νόμος ἡμῶν κείνεν τὸν 

ἄνθρωπον, ἐὰν μὰ ἀκὅση σαρ᾽ αὖ- 
"ὦ “πρότερον, κὶ γνῶ τὶ ποιεῖ; 
.52 ᾿Απενείθησαν»», πὶ εἶπον αὖ- 

Ὧὰ" Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας 

 ; ἐρεύνησον, καὶ ἴδε ὃ ὅτι προφήτης 
'᾿ τῆς Ταλιλαίὰς ἐχ ἐγήγεξιαι. 
,. 53 Καὶ ἐπορεύθη ἵκαρος εἰς τὸν 
ὦχον αὐτῶ. 

Κιφ. ἡ. 8. 
"σους δὲ ἐπερώρη εἰ εἷς τὸ ὄρος 

τῶν ἐλοαινῶνο 

2 Ὄρθρε δὲ σάλιν παρεγένζϊο 
εἰς τὸ ἑερὸν; . αἂς ὃ λαὸς ἤἄρχεϊο 

Φρὸς αὐτόν" κὶἡ καθίσας ἰδίδωσκεν 
αὐτός. 

.3 ἌἌγεσι δὲ οἱ γεωμμαλεῖς καὶ 
᾿ Φαρισαῖοι. πορὸς αὐτὸν γυναῖκα 

ἐν μοιχείᾳ, κα]ειλημιμένην" Ὁ τὴν 
φαῆες αὐτὴν ἦν μέσῳ; ᾿ 

,4 λέγεσιν αὐτῷ" Διδάσκαλε, 
αὕτη ἢ γυνὴ καϊολήφθη ἐπ αυο., 
Φώρ μονχευομένη. 

ς Ἐν δὲ τῷ ῳ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν 
υζείλαο τὰς τοιαύτας ἕω 
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λεσθαι" σὺ ὧν τί. λέγει; ἃ 

(ό Τᾶτο δὲ δὲ ἔλεξζον τειράζονις 

αὐτὸν, ἴα ἴχωσι καϊη[υρεῖν αὐτὰ.) 
Ὁ δὲ Ἰυσῶς κάτῳ κύψας, 1 τῷ δακ- 
τύλῳ ἔγραφιν εἰς τὴν γῆν. - 

) ᾿ς δὲ ἐπέμενον ἐρεϊφήις αὖο 
τὸν, ἀνακύψας εἶπε «οὺς αὐτας" 
Ὃ ἀναμάᾷϊνῖος ὑμῶν, «πσρῶτος τὸν 
λίθον ἐπ’ αὐτὴ βαλέτω. 

8 Καὶ τάλιν κάτω αὐΐαι, 
᾿ἔγραφιν εἰς τὴν γῆν. 

9 Οἱ δὲ ἀκόσαδες, κ᾿ ὑπὸ τῆς 
σονειδήσιως ἰλεγχόμενοι, ἰξήρχονῖο 
εἷς καϑ' εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν 
«υρισφυϊέρων ἕως τῶν ἰσχάτων" κὶ 
καϊελείφθη μόνος ὁ Ἰησῶς, κα 5 
γυνὴ ἐν μέσῳ ἐγῶσα.- 

160 ᾿Ανακύνγας δὲ ὁ Ἰιησῶς, καὶ 

μηδένα. ϑιασάμενος “λὴν τῆς γυ." 

γαὐκὸς; εἶπεν αὐτῆ" Ἧ γυνὴ, ὧῇ 

εἐσιν ἐκεῖνοι οἱ καϊηγοροί σὰ ; ὠδείς 
σε καίκρινεν ἢ ̓, 

τι Ἡ δὲ εἶ αὐπν" Οὐδεὶς, Κύριε, 
Εἶπι δὲ αὐτῇ ὃ σῶς" Οὐδὲ ἐγώ 
σε καϊακχρίνῳ" τσορεύω, καὶ μηκέτι 
ἁμάβιανε.- 

12 Πάιλν ὃν ὃ ησῶς αὐτοῖς 

ἐλάλησε λέγων' ᾿Εγώ εἰμι τὸ Φῶς 
τῷ κόσμε" ὁ ὠκολεθῶν ἐμοὶ, ὦ μὴ 
σπιριπαίησει ἐν τῇ σκοϊίᾳ, ἀλλ᾽ 
ἵξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 

13 Εἶπον ὅν αὖτ οἱ Φαρισαῖοι" 
Σὺ περὶ σεαιϊῶ μαφιυρεῖς" ἢ μαρ- 
τυρία σὰ ἀκ ἔριν ἀληθής, ̓ 

14. ᾿Απεκρίθη΄᾿ Ἰησῶς, καὶ εἶσιν 
αὐτοῖς" Καν ἰγὼ μαρίυρῶ σερὶ ἴ- 
μοιυῖᾷ, ἀληθής ἐσιν ἡ μοιρ]ορία, μϑ, 
᾿ὅτι οἶδα «ὐόθεν ἦλθον, "ἡ ταῦ ὑπά- 
γὼ" ὑμεῖς δὲ ἐκ οἰδαῖε αὖθεν ἴ ἐρχος 

ΓΟΤΝ "ὶ ταῦ ὑπάγω. 
1 5 Ὑμεῖς καϊὰ τὴν σάρκα κρί- 

ἶ ἐγὼ ἃ κρίνω δδέναι. 
“Καὶ ἐὰν κρίνω δὴ ἐγὼ, ἥ 

κσι ἢ ἐμὴ ἀληθής ἐγιν»" ὅτε μόνος 
ἐν 
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με σαΐηρ. 
17 Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμε- 

“ἔξω γίγραπῖαι, ὃ ὅτι δύο ἀνθρώπων 
ὦ μαξεϊυρία ἀληθής ἢ ἜΣιν 

18 Ἐγώ: εἶμι ὃ μαξὶυρῶν σε ' 
ἐμαυῖξ, καὶ μαξυρεῖ περὶ 'Ε..9ϑ { 

πέμψας με τπσαϊηρ. 
"Ελείον ὧν αὐτῷ" πὸ ἕσιν ὃ ὃ 

«ἰἷς σε; Η ᾿Απεκρίβη ὃ Ἰησᾶς" 

Οὔτε ἐ ἐμὲ οἰδαῖε, ὅτε τὸν “σαἸέραι 
μϑ" εἰ ἰμὶ ἤδεῖεγ ὐἡ πὸν «πέρα μ8 
φδεῖε ἂν. 

᾿ς ἅ0 Ταῦτα τὰ ̓Ῥἕμαϊα ἐλώλη- 
σεν ὃ Ἰηδῶς ἐν τῶ ᾿ γαξιφυλακίω, 

διδάσκων ἰ ἐν τῷ ἱερῷ" κὶ ὀδεὶς ἐπί- 

ἀσιν αὐτὸν; ὅτι ὅπω ἐληλύθει ἢ ᾿ 
ὥρα αὐτῶ. 

21 Εἶπεν ὃν ,άλιν αὐτοῖς ὃ 
ἽἼησθρ, Ἐγὼ ὑ ὑπάγω, καὶ ζνηήσῆέ 
μι "ἡ ἐν τῇ ἢ ἁμαξίᾳ ὑμῶν ἀποθα- 
γεῖοϑε" ὅπϑ ἰγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς ὃ 

δύνασθε ἐλθεῖν. 
22 Ἔλεϊον ὃ δ οὗ ᾿Ἰωϑαῖοι" Μήτι 

ἀποκχενεν, ἑαυῖὸν, ὅτι λέγε" Ὅπι 
ἐγὼ ὑκάγω, ὑμεῖς ὁ δύνασθε ἰλ- 
ϑεῖν ; ΝΣ 

23 Καὶ εἶπεν αὐτοῦ. Ὑμεῖς 
ἐκ τῶν κάτω ἐςὴ; ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω 
εἰμί" ὑμεῖς ἐκ τῷ πόσμω τότα ἰςὶ, 
ἐγὼ ἐκ εἰμὶ ἰκ τῷ κόαμυ τώτϑ. 

24 Εἶπον ὧν ὑμῖν, ὅτι ἀποθα- 

νεῖσθεὶ ἐν ζαῖς ἁμαξίαις ὑ ὑμῶν" ἰὰν᾽ 
γὰρ μὴ αἱγεύσηϊε ὅτι ἐγώ εἰμω;, ἀ- 
“οθαγεῖάθε ἐν ταῖς ὡμαβίαις ὗ ὑμῶν. 
25 "Ἔλείον ὃν αὐτῷ" Σὺ τίς εἰ; 

Καὶ ἧκεν αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" Τὴ» 
ἀρχὴν ὅ,τι Ὁ, λαλῶ ὑμῦν 

26 ᾿φολλὰ ἔχω «πρὸ ὑμῶν λα. ἡ 

λεῖν "ἡ κρίνειν" ἀλλ᾽ ὃ  σέμψας με 
ἀληθὴς σι, καγὼ ἃ ἤκυσα «αρ᾽ 
αὐτῦ, ταῦτα λέγω εἰς φὸγ κόσμον." 

27 Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν «οϊέρα 

αὐτοῖς ἔλείενο 

κ 

-.- 

. ἘΓΤΓΑΤΤΓΈΛΙΟΝ᾽ - δ. γῇ. 
ἀκ εἰμὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὃ αὐμψας. 28 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" 

Ὅταν ὁ γώσηϊι τὸν ὸν τῦ ἀνθρώ- 
δι, τὔὄτε γνώσεσθε ὃ ὅτι ἐγώ εἶμι, Ὁ 
ἀπ᾽ ἐμαυῖα «ποιῶ δὲν, ἀλλ᾽ καθὼς 
ἐδίδαξέ μὲ ὃ «οαῖὴρ με, ταῦτα 
λαλῶ" 

- 29. καὶ ὁ πίμψας με μῶν ἐμῷ 

ἔξιν. ἐκ ἀφῆκέ με μόνον ὃ «σαῇηρ, 

ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρξὰ αὐτῷ σοιὼ σάν- 
το. - 
30 Ταῦτα αὐτῷ λαλζαῖος «-ολ- 

λοὶ ἐπίξευσαν ες αὐτόν. 
31 ἴλιξν οὖν ὃ ̓ ἸἸησᾶς σιρὸς τὼς 

ποεπιξευκότας αὐτῷ ̓ Ιυδαίως" Ἐὰν 
ὑμεῖς μείνηϊε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, 
ἀληθῶς, μαβηῖαί μϑ ἐρέ; 

323 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, Ν 

"ἢ ̓  ἀληθέα ἰλευθερώσει ὑμᾶς. 
.33 ᾿Απικρίθησαν αὐτῷ, Σπέρ- 

μα ᾿Αθραᾶμ ἢ ἐσμεν, Ὁ ὀδεν δεδὰ- 
λεύκαμεν “αὠποῖε «σῶς σὺ λέγεις" 
Ὅτι ἐλεύθερο; γοήσισθε; ; 

34 ̓ Ἀπεκρίθη αὐτοῖς. ὃ Ἴησῶς" 
᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τᾶς δ᾽ 
“οἰῶν τὴν ἁμαβίαν, δῆλός ἰξι τῆς 
ἁμαξίας. 

35 Ὁ δὶ δῦλος ὦ ὃ μένειν ἢ ἐν τῇ 
᾿οἰκίᾳ ὁ εἷς τὸν αἰώϊα" ὃ ιἱὸς μένει εἰς 
τὸν αἰῶνα. 

46 ἰὰν οὖν ὃ ἰὸς ὑμᾶς ἐλενθες- 
φῥώση, ὕγϊως ἰλεύθεροι ἔσεσθε. 

37 οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αδραάμ, 
ἐγε' ἀλλὰ ζηγεῖτέ μὲ ἀποκχ]εῖνας, 
ὅτι ὃ λόγος ὃ ἐμὸς ἃ χωρεῖ ἐν ὑμῖν- 

48 ἐγὼ ὃ ἑώρακα. «αρὼ τῷ 
«αἰεί" Ἂ» λαλῶ" καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ 
ἑωράκαϊε, σαρὰ τῷ «αἹρὶ ὑμῶν, 
«σοιεἴτε. 

40 ᾿Απεκρίθησαν 9 Ὁ δ εἶπον αὐτῶ 
Ὃ “«αὰρ ἡ ἡμῶν ̓ Αδραάμ ἔξει. Δί- 
“Ἴεὶ αὐτοῖς" ὃ Ἰησῶς» Εὶ τίκνα τ 
᾿Αδραὰμ ἧ ἥτε, τὰ ἔργοντῷ ᾿Αὔρα- 
ἂμ ἐποιεῖτε ἄν. 

409 Νῦν δὲ ζυϊεῖτέ μὲ ἀποκεῖ. 
. γοῖ, 



" 

Ὀλρ. υἱϊ!, ἰχ ΚΑΤΑ [ΓΩ ΑΝ. 
3 4. Α΄ 9, 8 οὉ γα!» ἄγθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν 

λιλάληκα, ἣν ἤκυσα σαρὰ τῷ Θιῶ 
τῷῦτο ᾿Αξραὰμ ἀκ ἐποίησεν. 
4 Ὑμεῖς σοιεῖτε τὰ ἔργα τῷ 

«αϊρὺς ὑμῶν" Εἶπον οὖν αὐτῷ" 
Ἡμεῖς ἱκ «ορνείως ἃ γεγεννήμεθα" 
ἔνα πα]έρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 

41 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ιησϑς" 
Ἑὶ ὁ Θιὸς σαῖὰρ ὑμῶν ἣν, ἤγαπᾶτε 
Ὡς» ἢὍῷνῬν "ν » “ “-93ζ- ἂν ἰἱμέ" ἐγὼ γὰρ ἱκ τῷ Θεῶ ἰξὴλ- 
θον, καὶ ἥκω" ἐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἱμαυῖξ 
ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέξειλε. 

43 διαῖί τὴν λαλιὰν τὰν μὴν ὦ 
ψυώσκῆε; ὅτι ἃ δύγασθε ἀκόειν 
τὸν Ἀόγον τὸν ἐμόν. 

44. Ὑμεῖς ἐκ σαϊρὸς τῷ διαδόλυ 
ἐςὶ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τῷ π-αἹρὸς 
ὑμῶν ᾿ϑελῆε τσοιεῖν" ἐκεῖνος ἀνθρω- 
«οκϊόγος ἢν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ἰν τῇ 
ἀληθεία ὧχ ἔγηκεν» ὅτι ἂχ ἔξιν 
ἀλήθεια ἦν αὐτῷ" ὅταν λαλὴ τὸ 
ψεῦδος, ἰκ τῶν ἰδίων λαλεῖ" ὅτι 
Ψεύγης ἐγὶ, νὶ ὃ σαΐὴρ αὐτῶ, 

4ἀς ᾿Εγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν 
λέγῳ, ἃ τοιρεύεέ μοι. 

46 Τίς ἐξ ὑμῶν ἰλέγχειμε ΄σε 

ἁμαρίίας ; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, 
διαῖ! ὑμεῖς ὁ αιριύὐξέ μοι ; ᾿ 

47 Ὁ ὦ» ἐκ τῷ Θιῦ, τὰ ῥημαῖα 
«2 Θιῶ ἀκάει" διὰ τῶτο ὑμεῖς ὡκ 
ἀκόξε, ὅτι ἐκ τῷ Θεῦ ὀκ ἐςέ- 

8 ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ιϑδαῖοι» 
οὐ εἶπον αὐτῳ" Οὐ καλῶς λέγομεν 
ἡμεῖς, ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ, καὶ 

δαιμόνιον ἔχεις; 
49 "᾿Απεκρίθη Ἶ ηδ Ὡς" Ἐγὼ δαι- 

μόνιον ὄχ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν 
«"αἹέρα μὲ, 'κὶ ὑμεῖς ἀτιμάξῇς με" 

ςο ἐγὼ δὲ ἃὶ ζητῶ τὴν δόξαν μϑ. 
ἔξιν ὁ ζηϊῶν κὶ κρίνων. 

ςΙ ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἰὰν 
τὶς τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήση, ϑώ- 
γα]ον μὴ ϑιεωρήση εἰς τὲν αἰῶνα. 

52 Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιωῳϑδοῖοι" 

Α 
ῥ 

τάς 
Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμότιον ἔχεις" 
᾿Α(ραὰμ ἀπέθανε κὶ οἱ προφῆται; 
καὶ σὺ λέγεις" Ἐάν τις τὸν λόγον 
μὰ τηρήσῃ, ὦ μὴ γιύσῆαι ϑαγάτωῳ 
εἰς τὸν αἰῶνα; 

53 μὴ σὺ μείδων εἶ τῷ «αἹρὸς 
ἡμῶν ᾿Αδραάμ; ὅγις ἀπέθανε; καὶ 
οὐ προφῆται ἀπίθανον" τίνα σεαυ- 
τὸν σὺ σομῖς; 

ξ4 ᾿Απικρίθη Ἰησᾶς" ᾽Εὰν ἐγὼ 
δοξάζω ἐμαυϊὸν, ἡ δόξα μὲ ἐδίν 
ἀγιν ἔσιν ὃ Φαΐϊήρ μὲ ὃ δοξάξων 
με, ὃν ὑμεῖς λέγε ὅτε Θεὸς ὑμῶν 
ἔγι, 

Σ καὶ ὀκ ἐγνώκαϊε αὐτόν" ἰγὼ 
δὲ οἶδα αὐτόν" κὶ ἐὰν εἴπω ὅτι ἐκ 
οἶδα αὐτὸν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν, 
ψεύγης" ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν, καὶ τὸν 
λόγον αὐτῶ τηρῶ. 

τό ᾿Αδραὰμ, ὁ πτατὴρ ὑμῶν, 
ἡγαλλιάσαΐο ἵνα ἴδη τὴν ἡμέραν 
τὴν ἐμήν" κα εἶδε, κὶ ἐχάρη. 

Ἵ Γ΄ δ΄» - ἢ 7 Εἶπον οὖν οἱ Ἰεδαῖοι τυρὸς 
αὐτόν" Ττεηκοῦῖα ἔτη ἔπω ἔχεις, 
μν ̓ Αδραὰμ ἑώρακας 

5 8 Εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἰνσῶ," Ἂ- 
μὴν ἀμὴν λίγω ὑμῖν, τορὶν Αδιαὰμ 
γενέσθαι ἐγώ εἰμι. ΄ 

ζο Ἦραν οὖν λίθους ἵἴγα βάλω- 
σιν ἰπ᾽, αὐτὸν" Ἰησῶς δὲ ἐκρύξη, κὶ 
ἐξῆλθεν ἐκ τῷ ἱιρῶ, διελθὼν διὰ μί- 
σθ αὐτῶν" κ᾽ πυαρῆγεν ὅτω, 

Κι. δι, 9. 
ΑἹ σαράγων εἶδεν ἀἄγθρωπογ 
τυφλὺν ἐκ γενετῆς" 

2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μα- 
θη]αὶ αὐτῷ, λέγοε:" ἹΡαζδὶ, τίς 
ὕμωρῖεν, τος, ἢ οἱ γονεῖς αὐτῶι 
ὕα τυφλὸς γεννηθῆ ; 

2 ᾿Απικρίθη ὁ Ἰησῶς" Οὔτε 
ὅτος ἡμαβῖεν, οὔτε οἱ γονεῖς αὐτῶ" 
ἀλλ᾽, ὕα Φανερωθὴ τὰ ἴργα τῷ 
Θιῶ ἐν αὐτῶ" 

4 ἰμὲ δεῖ ἰργάξισθα; τὰ ἔργα 
Α 

ρα...» 4..-..υϑ... «ὦ... -ὄἕ .- -.-« - 
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:-ῷ αἰμψαῆός μι ἕως ἡμέρα ἐγίν" 
ἔρχῆκι νὺξ, ὅτε ἀδεὶς δύνα]αι ἐρ- 
γάξζισθαι. 

δ᾽ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὥ, φῶς εἶμι 
8 κόσμϑ-ο 

6 Ταῦτα εἰπὼν, ἔπῆυσε χαμαὶ, 
τὁ ἱποίησε πηλὸν ἐκ τῷ αἸύσμαῖος, 
ϑὺ ἐπέχρισε τὸν τοηλὸν ἐπὶ τὸς ὀφ- 
θαλμὰς τῷ τυφλᾷ,΄. ! 

ἡ καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ὕπαγε, 
»ἶψαι εἰς τὴν καλμρήθραν τῷ Σι- 
λωὰμ, (ὃ ἑρμηνεύδαι, ἀπεγαλμιρ 
γος.) ᾿Απῆλθεν εὖν κὶ ἐνίψμαῖο, κἡ 
ἦλθε βλέπων. 

ο θ οἱ οὖν γείτονες Κ" δὲ ὶ ϑεωρδῖες 
αὐτὸν τὸ «πρότερον ὅτι υφλὸς ἦν, 

ἔλεον" Οὐχ' ὅτός ἔγιν ὃ καθήμενος 
“ὁ προσαϊῶν.᾿ 

9 ἼΑλλοι ἔλεζον"" Ὅτι δ τάς ἔξιν" 
ἄλλοι δέ" Ὅτ. ὅμοιος αὐτῷ ἔξγινι 
“Ἐκεῖνος ἔλεεν" Ὅτι ἢ ἐγώ εἶμι. ᾿ 

το ΓΕλείον οὖν αὐτῷ" Ἰπῶς ἄνε- 
ὐχθησαν σε οἱ ὀφθαλμοί ; 

11 ᾿Απεκρίθη ἐ ἐκεῖνός, Τὶ εἶπεν" 

Ανθρωπος λεγόμενος Ἰησῶς, πηλὸν 

ἔπ αἰησε; Ὄ ἐπέχεισέ μϑ τὸς ὁφ- 

θαλμὼς; ἡ εἶπέ μοι" Ὕπαγε εἰς 
ΤῊ κολυμθήβραν τῷ Σιλωὰμ, καὶ 

γίψαι. ᾿Απελθὼν δὲ κὶ νυψάμενος; 
ἀνίδλεψα. 

12 Εἶπον οὖν αὐτῷ᾽ 
ἵκεῦνος λέγει" Οὐκ οἶδα. 

11 ᾿Αγῶσιν Ἀν τυρὸς τὺς 

Ι ̓ Φαρισαίες, τόν «σόῖε τυφλόν» 

(4 Ἦν δὲ σάξοαϊον ὅτε τὸν 
«λὸν ἐποίησεν ὃ Ἰησᾶς, Ν ) ἀνέωξεν 

«ὐτξ τὼς ὀφθαλμές.) 
ἐδ Πάλι» οὖν ἠρώτων αὐτὸν 

οἱ Φαρισαῖον “ὃς ἀνίδλενεν Ὁ 
εἶπεν αὐτοῖς" ΤΙΠηλὸν ἐπέθηχεν [αὶ 

πὸ ἰςὶν 

ΑΣ 

τὸς ὀφθαλμώς μϑ, »ᾧ ἐνιψάμην, κἡ, 
βλέτω. 

16 "Ἑλήον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαί- 

ὧν τιγῖς" Οὗτος ὃ ἄνθρωπος ἐκ ἔρι 

ΒΥΑΓΓΈΛΙΟΝ. Οδρ. ΙΧ: 

παρὰ τῷ Θεῖ, ὅτι τὸ σάδδαϊον ἃ 
τηρεῖ» ἤλλλοι ἔλεον" πῶς δύναϊαιε 

ἄνθρωπος ἁμαξιωλὸς τοιαῦτα: ση- 
μεῖα πομῖν; Καὶ σχίσμα ἣν ἐν 
αὐτοῖς. , 

17 ΔΛέγωσι τῷ τυφλῷ «άλιν" 

Σὺ τί λέγεις σερὶ αὐτῦ, ὅτι ἤνοιξέ 
σα τὸς ὀφθαλμός; Ὁ δὲ εἶπεν 
Ὅτι «προφήτης ἐςίν. 

18 Οὐκ ἐπίγευσαν οὖν οἱ Ἰυ- 
ϑαῖοι σερὶ αὐτῷ ὅτι τυφλὸς ἦν, " 

ἀνέδλεψεν, ἵ ἕως ὅτα ἐφώνησαν τὰς 
ψονεῖς αὐτῷ τῷ μἀναδλέψανῆος" ι 

10 και ἠρώτησαν, αὐτὸς, λέ- 

γοντες" Οὗτός ἐφξιγ ὃ υὸς ὑμῶν, ὃν 

ὑμεῖς λέγξϊι ὅτε τυφλὸς ἐγεννήθη ; 
«ας οὖν ἄδι βλέπει ; 

20 ᾿Απεκρίθησαν αὐτοῖς οἱ γος 
νεῖς αὐτῷ, καὶ εἶπον' οἴδαμεν ὃτι 
ὧτός ἔσιν ὃ ἀὸς ἡμῶν, ΟΝ ὅτι τυῷ- 

δὸς ἐγεννήθη" 

21 αἷς δὲ νῦν βλέπει, ἐκ οἴδα- 

μεν" ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτῷ τὸς ὁφ- 
θαλμὼς, ἡ μεῖς ἄχ οἴδαμεν" αὐτὸς 
ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἰφωϊησαῖε" αὐ- 
“τὸς σερὶ αὑτῷ λαλήσει. 

22 Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτῷ, 
ὅτι ἐφοδϑνο τὼς ̓Ιοδαίως" ἤδη γὰρ 
συνδίθεινῖο οἱ Ἰσδαῖοι, ἢ; ὕω ἐάν τις 
αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριςὸν, ἀποσυν- 

ἄγωγος γέννϊαι. ἊΝ 
23 Διὰ τῶτο οἱ γογεῖς αὐτῷ εἶ» 

πον" ὅτι-ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρω- 

τήσαϊεν.  » 
24 ᾿ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευϊέρι: τὸν 

ἄνθρωπον ὃ ὃς. ἣν τυφλὸς, καὶ εἶπον 
αὐτῶ" Δὸς δόξαν τῳ Θεῳ' ἡμεῖς 

οἴδαμεν ὅ ὅτι ὃ ἄνθρωπος ὅτος ἅμαρ- 
τωλός ἔςιγ. 

2ς ᾿Απιεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, καὶ 
εἶπεν" Εἰ  ἁμαεῖωλός ἐ ἐξιν» ὃκ οἷδα" 
ὃ, οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧνγ ἀρῖ; βλέ-. 
“τω- 

26 Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν" ΤΦ 
ἐποίησα ἕ 
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᾿ 
Οδλρ. ΙΧ. χ. ΚΑΤΑ [2. ΑΝ, 

“τ ἃ πποίησέ σοι ὔὧς ἤνοιξέ σὰ τὰς 
ὀφϑαλμός ἢ ᾿ 

2 ᾿Απεχρίθη αὐτοῖς" Εἶσπον ὑ- 
μῖν ηδη, κὶ ἀκ Ἀκθσαϊε" τί «ἅλιν 

' ϑέλῆε ἀκώειν ; μὴ καὶ ὑμεῖς ϑέλεϊε 
αὐτῷ μαθηϊαὶ γενέσθαι ; 

Σ΄ 28. ὈἘλοιδόρησαν οὖν αὐτὸν, κὶ 
εἶπον" Σὺ εἰ μαθηϊὴς ἐκείνω" ἡμεῖς 
δὲ τῷ Μωσέως ἐσμὲν μαθηϊαί. 

20 ἡμιῖς οἴδαμεν ὅτ᾽ Μωσῇ λε- 
' λάληκεν ὃ Θεός" τῶτον δὲ ὃκ οἶδα- 

με» τοόθεν ἐς ίν. 
30 ᾿Απεκρίθη ὃ ἄνθρωπος, καὶ. 

Ὺ 2 ὦ 3 ᾿ ἢ 
διπτεν αὐτοῖς" Κἂν γὰρ τῦτω ϑαυ- 

μαςόν ἐγιν, ὅτι ὑμεῖς ἐκ οἴδα]ε «σό- 
θεν ἐςὶ, καὶ ἀνέῳξί μὰ τὸς ὀφθαλ- 

μές" 
41 οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαῤβ)ωλῶν ὃ 

Θιὸς ὡκ ἀἄκόει ἀλλ᾽ ἐάν τις ϑεοσε- 
Οὺς ἦ, κὶ τὸ ϑίλημα αὐτῷ αοιῇ, 
τάτε ἀκόε. 

. 32 ἐκτῇ αἰῶνος ὡκ ἠκόσθη ὅτι 
ἤνοιξέ τις ἀφθαλμὼς τυφλῷ γεῖεν- 
γημιῖγεϊ» . 

33 εἰ μὴ ἣν ὅτας «“αρὰ Θιῶζ, 
ὠκ ηϑυναῖο “οιεῖν δέν. 

44 ᾿Ατικρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, 

Ἐν ἀμαρῖίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, ᾿ 
σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ ἰξέδαλον 

αὐτὸν ἔξω. 
1ς Ἥκωσιν ὃ Ἰησῶς ὅτι ἐξέδα- 

λον αὐτὸν ἔξω" κὶ εὑρὼν αὖτον, εἰ- 
“εν αὐτῷ" Σὼ σιζεύεις εἰς τὸν ἱἱὸν 
τῷ Θνῶ; 

20. ᾿Απεκρίθη κεῖνος, καὶ εἶπε" 
Τίς ἐφρι, Κύριε, ἴγα ποιςεύσῳ εἰς 
αὐτόν; . ᾿ 
.27 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" Καὶ 

ἑώρακας αὐτὸν, καὶ ὁ λαλῶν μέὰ 
σῶ, ἐκεῖνός ἰξινο 

48 Ὃ δὲ ἔφη" Πιρεύω, Κύριι" 
τὺ τροσεκύνησιν αὐτῷ. 

409 Καὶ εἶχεν ὃ Ἰησῶ," ἘἙἰς 

κρίμα ἰγὼ εἰς τὸν κόσμον τῶτον 

ΕΣ 

14} 
ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέπονες βλό- 
στῶσιν "ἢ οἱ βλέᾳπονϊες τυφλοὶ γέ- 

γωνΐχις 
40 Καὶ ἤκωσαν ἐκ τῶν Φαρι» 

σαίων ταῦτα οἱ ὕνϊες μῆ᾽ αὐτῇ, ὦ 
εἶπον αὐτῷ" Μὴ κ᾽ ἡμεῖς τυφλοί 

ἐσμεν Ω 

41 Εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" ἘΔ 

τυφλοὶ ἥτε, ὀχ ἂν εἴχἕιε ἀἁμαῤβίίοαιν" 
γῦν δὲ λέγῆε" Ὅτι βλέπομεν" ἡ οὖν 
ἁμαβίια ὑμῶν μένει. 

. Κιῷ. ἰ. 10. 
ΜῊΝ ἀμὸν λέγω ὑμῖν, ὃ 
μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 

ϑύρας εἰς τὴν ἀὐλην τῶν σριδάτωνρ 

ἀλλὰ ἀναδαίνων ἀλλαχόθεν, ἰκεῖνοῦ 
π"λέπης ἐξι τὶ ληγάς" 

2 ὃ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 9ύ- 
ρος, «ποιμῆν ἐξ τῶν τπιροδάτωνγ" 

8. τώτῳ ὁ ϑυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ 
.τὰ πρόφοϊα τῆς φωνῆς αὐτῷ ἀκύει" 
"ὶ τὰ ἴδια πρόξδαϊα καλεῖ καΐ᾿ ὕνον. 
μαᾶν "ἢ ἰξάγει αὐτά. 

4. καὶ ὅταν τὰ ἴδια 'ρόφαϊα 
᾿ἐκδάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν ππορεύεν 
ται καὶ τὰ σρόδαϊα αὐτῷ ἀκολω- 
θ.ἷ, ὅτι οἴδασι τὴν Φωνὴν αὐτῶ" 

, 

ς ἀλλοϊρίω δὲ ἃ μὴ ἀκολϑθη-» 
ισωσιν, ὥλλὰ φΦεύξονϊαι ἀπ᾽ αὐτῶ" 

ὅῳ “᾿ 

ὅτι ἀκ οἴδασι τῶν ἀλλοϊρίων τὴν 
Φωνην. Ν 

ἣ Γ 6 Ταύτην τὴν τσαροιμίαν εἶπ ιν 
3 “-,ῳφΚ.ψφ9 “Ὅ Φ᾿ “ Ν 3 μι αὑτοῖς ὁ. ᾿Ιησῶ;" ἕκεΐνοι δὲ ὃκ 1γ9. 

͵ Ύ ἂ» , Ε] αϑ 
γωσαν τίγα ἣν ὦ ἐλαλεὶ ἀὐυτοῖίξο 

᾿ Υ φ , 3 “᾿ 
7 Εἶπεν οὖν “άλιν αὐτοῖς ὃ 

.᾿, 

- Ἰησῶς" ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ἐγώ εἰμι ἢ ϑύρα τῶν Ὡροδάτων- 

8 αὐες ὅσοι αρρὸ ἱμᾶ ἤλθον, 
κλέπ]αι εἰσὶ καὶ ληςαί" ἀλλ᾽ ὃν 

ἤκουσαν αὐτῶν τὰ «οὐδαῖα. 
9 ἐγώ εἰμι ἡ ϑύρα" δι᾽ ἐμϑ ἴα» 

τις εἰσέλθη, σωθησείαι" κὶ εἰσελεύς 
σῆϊαι κὶ ἰξελούσ αι, κκἡ νομιὴν εὑρῆσειο 
1ο Ὁ κλέπϊης ὑκ ἔοχεϊαι εἶ 
Ν ἃ οι μὲ 
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μὴ ἴγα κλέψη » ϑόσῃ ἣν ἀπολίσην 
ἐγὼ ἦλθον ἥ ἵνα ζωὴν ἔχωσι, Ὁ ἂτ- 
εισσὸν ἔχωσιν. 

11 γώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὃ καλός. 
ὃ «ποιμὴν ὃ καλὸς τὴν Ψυχὴν αὐτῷ 
πίθησιν ὑ ὑπὲρ τῶν τροθάτων" 

12 - μισθαῖὸς δὲ, κα ὃκ ὧν ατοῖ5 
μὴν, ὅ ἐκ εἰσὶ τὰ «πρόφαῖα ἰδιαν 
ϑεωρῦ τὸν λύκον ἔ ἰρχόμε γον» κὶ ἀφί- 

ησι τὰ «ρόθαῖα, Ὁ Φεύγει" ἢ ἃ 

λύκος ἁρπάζει αὐτὰ, τἡ σκορπίᾳε 
τὰ πεῖναν 

ὁ δὲ μισθωῖὸς Φεύγει, ὅτι 
μισθιλῤε ἐγιγ ὃ μέλει αὐτῷ περὶ 
τῶν τορι ἄτων- 

ῖ4. Ἐγώ εἶμι δ ποιμὴν ὃ καλὸς, 
τὸ γυώσκω τὰ ἐμὰ, κὶ γινώσκομαωι 
ὑπὸ τῶν ἱμῶν, 
ας καθὼς γινώσκει με ὁ ὠαῖϑρ, 

χᾷγῳ γινώσκω τὸν τυαγέξα. ὦ Κ. Τὴν 
| Ψυχήν μϑ τίθημι ὑπὶρ τῶν τρο" 
ζότων. 

ιό Καὶ ἄλλα «εύθαῖα ἔχω, ἃ 
ὧκ ἔξιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κα- 
κι ά με δεῖ ἃ ἀγαγεῖν Ὁ τῆς φωνῆς 
με ἀκώσωσι" καὶ γεγησῆαι μία 
«τοΐμνη» εἷς «οιμή»- 
,17 Διὰ τῶτο ὃ «οἷ με ἀγα" 

πᾶ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν υχῆν μῦν 
ἕνας τσάλιν λάδι αὐτήν. 

18 οὐδεὶς αἴρειν αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμῶ" 
ἀλλ᾽ ἰγὼ τίθημε αὐτὴν ἀπ ̓ἰμαυῖδ' 
ἰξυσίαν ἴ ἔχω ϑεῖναι αὐτὴν, κὶ ἐξε- 
“ίαν ἔχω “σάλιν λοβεῖν αὐτήν. 

᾿φαύτην τὴν ἰγϊολὴν ἔλαθον Φαρὰ 
τῷ «αἷρύς μυ. 

9 Σχίσμα οὖν «λιν ἐγένέϊο 
ἔν τος Ἰιυϑοίοις διὰ τὼς λόγθς τός- 

ΕΙΝ 

20 ἔλιξοεν δὲ «ολλοὶ ἐξ αὐτῶν" 

Δαιμόνιον ἔχει, καὲὶ μαῤνίαιν" εἰ 
αὐτῷ ἀκέῆε; 

1: ἼΑλλοι ἔλείον" Ταῦτα τὰ 

ῥήμαϊα ἐκ: ἔγι δωιμονιξομένο" μὴ 

ΚΥΑΥΓΓΕΑΙΟΝ ὥδρ. Χο 

δαιμόνιον δύγαϊαι τυφλῶν ἐφθαλ- 
μὰς ἀνοίγειν ; 

.23 ᾿Ἔγένεῖο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν 
«οἷς ἱἹμροσολύμιοις» κ᾿ χειμὼν ἥν. 

.323 καὶ περιεπάτει. ὁ Ἰησᾶς ἕν 
τῷ ἱῷ ἐν. τῇ φοᾷ τῷ Σολομῶνος. 

24 ᾿Εκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οὗ 
ἸΙυδαῖοι, καὶ δ ἔλεον. αὐτῷ" Ἕως τοὖ- 

τε τὴν ὑγνχὸν ὁ ἡμῶν αἴρεις: εἰ σὼ 
εἶ ὃ Χριρὸς, εἰπὶ ἡμῖν «παῤῥησίᾳ. 

2ς ᾿Απεκρίβη αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησῶρ" 
Εἶπον ὑμῖν» ΟΣ ὃ 3 «σιτεὐδε" τὰ ἔργα 
ἃ ἰγὼ “οιῶ ἐν τῷ ὀνόμαϊ τῷ ́΄α- 
τρός μὸ, ταῦτα μαξορεῖ «σοὶ ἐμῶν 

26 ἀλλ᾽ ὑμεῖς ὁ «ιγεύίε" 
γάρ ἐξε ἰχ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν 

Καθὼς εἶπον ὑμῖν, 
27 Τὰ- «εὐξαϊα τὰ ἱμὰ τῆς 

φωνῆς μϑ᾽ ἄκϑει, καγὼ γινώσκω 

αὐτὰ, ὩΣ ἀκολυθῶσί μοι" 
28 χα γὼ ζωὴν αἰώννον δίδωμι 

αὐτοῖς; Ὰ ἃ μὴ ἀπόλωνϊαι εἰς. τὸν 

αἰῶνα; Ο ὄχ, ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ 
τῆς χειρός μῦ. 

29 ὃ «αἿηρ μθ ὃς δίϑωκέ μοι 
μείξων τσάγϊων ἐγί" «αἱ ὀδεὶς δύνα- 
ται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τῷ 
«ταϊρός μι» 

20 ἐγὼ "ἡ ὃ «αἷν ἵ ἔν ἴσμεν. 

3 Ι ᾿Εδάγασαν οὗ οὖν σάλιν ̓ λίθως 

οἱ Ἰυδαῖοι, ἕγα λιθάσωσιν αὐτόν. 
3: ̓ Απικρίθη αὐτοῖς ὃ ᾿πσῶρ" 

Πολλὰ καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑ ὑμῖν ἐκ 
τῷ «αϊρὸς μϑ' διὰ τοῖον αὐτῶν 
ἔρίον λιθάξηί με 

23. Ασπεκρίθησον αὐτῷ οἱ Ὥς 
δαῖοι, λέγογθες" Περὶ καλῇ ἔργα ἃ 
λιθαζομέν σι, ἀλλὰ σιερὶ, βλασφη- 
μίας; κὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν, ὧοι- 
εἷς σεαυ]ὸν Θεόν. 

34. ̓ Απικρίθη αὐτοῖς δ “Ἰησᾶς" 

Οὐκ ἔρι γεϊροιμμένον ἰ ἰν τῷ νόμῳ 
ὑμῶν" ᾿γὼ εἶπα, ϑιοί ἐξε; 
4 Ἐἰ ἐκείνως εἷσε ϑιὼ;, κ᾿ 



ι 

᾿ τὸν, καὶ ἔλε[ον" 

ΚΑΤΑ 

ὃς ὁ λόγος τῦ Θιῶ ἐγένεϊο, καὶ ὃ 
δύγχαϊα: λυθῆναι ἢ ἢ γραφή". 

46 ὃν ὃ “«αἷνς ἡ ἡγίασεν, κὶ ἀπί- 

ΟΡ. Χ. Σί. 

᾿σειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγέεϊε" 
Ὅτι, βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, ὑὸς 
18 Θιεϑ εἶμι; ἢ 

27 εἰ ἃ ποιῶ τὰ ἴςγα τῷ σα- 

τρός μῶ, μὴ σιςιύξέ μοι" 
28 εἴ δὲ «ποιῶ, κἄν ἐμᾳα μὴ 

«ἰτεύηϊε,. τοῖς ἔρίοις α'γεύσαῖε" 
ἕνα γνῶτε Ὁ «ττεύσηῆε ὃ οτι ἐνιἐμοὲ 

ὃ τοαῖηρν καγὼ ἰν αὐτῳ- ΄ 
39 Ἐξήτων οὖν πόλιν αὐτὸν 

«υἱάσαι" "“ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς 
αὐτῶν. 

40 καὶ ἀπῆλθε “σάλιν πέραν 
τῷ ,Τορδάτω, εἰς τὸν τόπον ὅπ8 ἦν 

᾿Ιωἄννης τὸ πρῶτον βαπΊΐζων' καὶ 
ἔμεινεν ἐκεῖ: 

41 καὶ «ολλοὶ ἦλθον πρὸς αὖ- 
Ὅτι ᾿Ιωάνγης μὲν 

σημεῖον ἐποίησεν δέν" τπάνϊα δὲ 
ὅσα εἶπιν Ἰωάννης περὶ τότϑ, 
ἀληθῆ ἦν. 

42 καὶ ἱπίγευσαν Φολλοὶ ἐκεῖ 
εἰ; αὐτόν. 

Κιφ. ιά. 11- 
Ν δέ τις ἀσθενῶν Λάξαρος 
ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώ- 

μης Μαρίας Ὁ Μάρθας τῆς ἀδιλ- 

Φῆς αὐτῆς. 

2 (ἣν δὲ Μαρία ἢ ἀλήψασα 
τὸν Κύριον μύρῳ, "Ὁ ἐκμάξασα τὸς 

«δας αὐτῷ ταῖς ϑριξὶν αὑτῆς" 
ἧς ὃ ἀδιλφὸς Λάξαρος ἡσθένε..) 

3 ̓ Απέγειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ 
στρὸς αὐτὸν) λίγεσαι" Κύριε, ἴδὲ» 
ὃν φιλεῖς, ἀσθενεῖ. 
4 ᾿Αχύσας δὲ ὃ Ἰησᾶς, εἶπεν" 

Αὕτη ἢ ἀσθένεια ἃ ὃς ἔςι «οὸς ϑα- 
γαῖον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δύξης τῷ Θεδ, 

ζ2να δυξασθη ὃ ὁ ψὸς τῷ Θεῷ δι᾽ αὐ- 

τῆ;- 
(ς Ἡγάπα δὲ ὁ Ἰησῶς τὴν 

ΙΩΑΝ. τλ)ῷῳ 

Μάρθαν, Ὁ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς, »ᾧ 
τὸν Λάξαρον") 

6 ὡς οὖν ἤ ἤκσιν ὅτι ἀσθενεῖ, 
τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἣν τόπῳ δύο 
ἡμέροις. ᾿ 

7 ἔπεῆα μῶδ᾽ τῶτο λέγει τοῖς 
μαθηϊαῖς" ἔάλγωμαν εἰς τὴν ἸΙυδαίαν 
“«άλιν, 

8 Δίγασιν αὐτῷ οἱ μαϑηϊαίο 
Ραξδὶ, νῦν ἰζήτον σε λιθασαι οἱ 
᾿Ἰεϑαῖοι. κὶ σαλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; ὁ 

9 ᾿Απεκείθη ὁ Ἰησῶτ' οὐχὶ 
δώδικά εἶσιν ὅροι. τῆς Ἀμέρας; ; ἰαν 
τις πιριπαῆη ἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τ προσ- 
κόπ'ει" ὅτι τὸ φῶς τῷ κόσμε, τότῷ 

βλέπιι" 

10 ἰὰν δὲ τις σεριπαη ἐν τῇ 
νυκτὶ; «ροσκόπῆει" ὅτι τὸ φῶς. ἔκ 
ἔςιν ἐν αὐτῷ. 

ιἰ Ταῦτα εἶπε" κὶ μῆὰ τῦτο 
λέγει αὐτοῖς ̓ Δάξαρος ὁ Φίλος ἡμῶν 

κεκοίμηαι" ἀλλὰ Φορεύομχιν ἷνα 
ἰξυπνίσω. αὐτόν. 

15 Εἶπον οὖν οἱ μαθηϊαὶ αὐτῶ" 

Κύριον εἶ κεκοίμγία:, σωθησεῖαι. 
13 Εἰρήκει δὲ ὃ Ἰησῶς περὶ τῷ 

ϑανάτω αὐτῶ" ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὃ οτι 

ποϑρὶ τῆς κοιμήστως, τῷ ὕπνει!, λέ- 

γε!" 
14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὃ ̓ Ἴη- 

σὸς σαῤῥισίᾳ" Λάξαρος ἀπίθωνε, 

ις καὶ χαίρω. δι᾽ ὑμῶς; (ῥα 

«"ρεύσοε,) ὁ ὁτι ὃκ ἤμηνι ἐκεῖ" ἀλλ᾽ 
ἄγωναεν αεὺς αὐτόν. 

τό Εἶπεν οὖν Θὡμαὰ ὃ λ:γέ: 
μενος Δίδυμος Τοῖς συμμαθη!ανς" 

[Αγωμεν Ὁ ἡμεῖς» ἵνρν ἀποθάνωμεν 
μὲ αὐτῷ; . 

12 ᾿Ελθὼν οὖν ὁ Ἰνσῶς, εὗρεν 
αὐτὸν τίσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχονῖα 
ἰν τῷ μυημείψ 

ι8 (Β» δὲ ἡ ̓ Βηβανία ἐ[νὺς τῶν 
Ἵ: τξεοσολύμων, ὡς ἀπὰ ταδιων ὃ δεκου" 

σα έν]ε" ) 

Ν 3 1ῳ κοιὶ 



ξυο 

ΤΌ καὶ πολλοὶ ἶκ τῶν Ἰδαίων 
ἐληλύθεισαν ποὺς τὰς σερὶ Μάρ- 
θαν ΌᾺ Μαρίαν, ἵ ἐγ παραμυβθήσων- 

ται αὐτὰς πιρὶ τῷ ἀδιλφᾷ αὖ τῶν: 
20 Ἡ ὃν Μάρθα ἃ ὡς ὕκθσεν ὅτι 

ὁ Ἰησῶς ἔρχῆα,, ὑπήνϊησεν αὐτῷ" 
Μαρία δὲ ἰν τῷ οἴκῳ ̓καβέζεο. 

21 Εἶπεν ὧν ἢ Μάρθα “πρὸς τὸν 

᾿ ᾿Ἰησῶν' Κύριε; εἰ ἧς ὧδε, ὃ ἀδελφός 

μὲ ὁκ ἂν ἐτεθνήκει" 
22 ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα 

ἂν αἰτήση τὸν Θεὸν, δώσει σοι ὃ 
Θεός. 

23 Λέγει α αὐτῇ ὃ Ἰησῆ" ᾽Ανα- 

ςἡσέϊαι ὃ ἀδιλφός σϑ- 
24. Λέγει αὐτῷ Μάρθα" οἷδα 

ὅτι, ἀνατήσεϊαιν ἐ ἐν τῇ ἀνατάσει ἐν 
τῇ ἰσχάτη ἡμέρᾳ. 

. 2 5 Εἶπεν αὐτὴ ὃ Ἰησῶέ Ἐγώ 

εἶμι ἢ ἀνάφασις κ ἢ ζωὴ" ὃ σι- 
σεύων εἷς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνη, ζήσε- 
1αι" 

- 26 καὶ τᾶς ὁ ζῶν καὶ στριύων 
αἷς ἐμὲ, ὁ μὴ ἀποθάνη εἰς τὸν αἷ- 
ὥγα. τοιξεύεις. τῆτο οΣ ΄ 
27 Δίγει αὐτῷ" Ναὶ Κύει" 

ἐγὼ ποεπίξευκα ὅτι σὺ εἰ ὃ Χριρὸς 
ὃ νὸς τῷ Θιεῶ, ὃ εἴς τὸν κόσμον 
ἐρχόμενος. 
28 Καὶ ταῦτα ἐπῦσα ἀπῆλθε, 

καὶ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν. 
αὑτῆς λάθρα, εἰπδσα' Ὃ ϑιδάσ- 
καλος πάρεξ, κ᾿ φωνεῖ σι, 

29 Ἐκείνη ὡς ἤκωσιν, ἐγείρῆαι 

ταχὺ; κκὶ ἔρχεαι πρὸς αὐτόν. 
30 (οὔπω δὲ ἐληλύθει ὸ Ἰησῶς 

εἰς γὴν χώμην ἀλλ᾽ ̓ἥνὲ ἐγ τῷ τόπῳ 

ὅπϑ ὑπήνϊησιν αὐτῷ ἢ Μάρθα. ) 
᾿ 31 οἱ οὖν ̓ Ιβδαῖοι οἱ ὄν]ες μῆ! 
αὐτῆς ἵν τῇ οἰκία, " παραμυθά- 
μενοι αὐτὴν, ἰδόγιες τὴν Μαρίαν ὅτι 
ταχίως ἀ ἀ;έξη “ ἐξῆλθεν, ἤκολθθη- 
σα» αὐτῇ, λέγοες" Ὅτι ὑπάγεν 
εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα χλαύσῃ ἱκεῖ, 

ΞΥΛΡΓΡΥΡΕΛΙΟΝ Οδρ. Χὶς 

3 2 οὖν Μαρία ὦ ὡς ἤλθεν ὅ ὅπ 
᾽ν ὃ Ἴησῶς, ἰδῦσα αὐτὸν, ἔπεισιν 

εἷς τὸς πόδας αὐτῶ, λέγεσα αὐτῷ" 
Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, ἀκ ἂν ἀπέθαγέ μϑ 
ἀδελφός. 

33 ᾿ησῶς ἦν, ὡς εἶδεν αὐτὴν 
κλαΐίθσαν, κὶ τὸς συνελθόνϊας αὐτῇ ̓ 
᾿Ιοδαίθς κλαίον]ας ἐνεδριμήσ αἷο τῷ 
«νιύμαῖ,, ΟἹ ἐτάραξεν ἑαυῖόν" 

34 καὶ εἶπε" 11 τεθείκαϊε αὖ» 
τόν; 

2 5 Αἰγοσιν αὐτῷ" Κύριε; ἔσο 
χϑ "ἡ ἢ3ες ᾿Εδάκρυσεν ὁ ὁ Ἰησδι 

.36 Ἔλεϊον οὗ οὖν οἱ Ἰδδαῖοι. δε 

«ὡς ἐφίλει αὐτόν. 
τινὲς δ ἐξ ἀὐτῶν εἶπον" 

Οὐκ ὑδόναϊο ὃ ἕξος ὃ ἀνοίξας τὰς 
ὀφθαλμὰς τῷ τυφλδ, σοιῆσαι ἵνα. 
᾿ῷ ὅτος μὴ ἀποθάνη; ;, ἣ 

38. Ἰνσῶς οὖν σάλιν ἐμδριμώ- 
μεσς ἐν ἑαυ], ἔρχεαι εἰς τὸ μνη- 
μεδὸν, ἦν δὲ σπήλαιον Ὁ λίθος ἐπέ» 
κιῆο ἐπ αὐτῷ, 

40 λέγει ὁ Ἰησῶς" "Αραῖε τὸν 
λίϑον. Δέγει αὐτῷ ἢ ἀδιλφὴ τῷ 
τεθγηκότος, Μάρθα: Κύριε, ἤδη ὅ- 
ζει" τῆαβαῖος γάρ ἔτι 

40 Λέγει αὐτῇ ὃ Ἰησᾶ," Οὐκ 
εἶπόν σοι ὅτι ἰὰν «σιξεύση;,) ὕψει 
τὴν » δόξαν τῷ Θεῶ; ; 

4Ἱ Ἦραν οὖν τὸν λίθον, ὃ 8 ἦν ὃ 

τεθνηκὼς κείμενος. Ὁ δὲ ̓ησᾶς ἢ ἤρα 
τὸς ὀφθαλμὲς ὦ ἄνω, ΕΣ εἶπε" 1|ὦ - 
τερ, εὐχαριςῶ σοι ὅτι ἤκοσάς μϑ-. 

42 Ἐγὼ δὶ ἤδειν ὅτι «σάν]ο]ε, μϑ8 
ἀκόεις" ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν 
περερῦτα “ἧἶπον, ἵνα σιιύσωσιν 
ὅτι σύ με ἀπέτειλας. 

43 Καὶ ταῦτα εἰπὼν, Φωνῇ 
μεγάλη ἐκραύγασε" Λάξαρε, διῦρο 
ἔξω.. 

44 Καὶ ἐξέλθεν ὃ 0 τεβνηκῶς, δὲ» 

δεμένος τὰς όδας καὶ τὰς χεῖρας 
κειρίαις" καὶ ἡ ὄψις αὐτῷ σωδαρίῳ 

«εριε. 

! 



ς΄  Ἀ}}Ὸ π΄ 

συνιβυλεύσανϊ]ο 

(δρ. 5]. χίϊ. 
« εριεδεδεῖο" Λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησῶφ᾽ 
Αύσαϊε αὐτὸν, ἡ ἀφῦε ὑ ὑπάγειν. 

4ἀς Πολλοὶ οὖν ἐκ Τῶν ᾿Ιϑδαίων 
οἱ ἐλθόν)ες πεὺς τὴν Μαρίων, καὶ 
ϑιασάμενοι ἃ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἴησῶς, 
ἐπίςευσαν εἰς αὐτόν" 

46 τιὶς᾿ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον 
πρὸς τὼς Φαρισαίος, "ᾧ εἶπον αὐὖ- 

τοῖς ἃ ἱποίησεν ὃ Ἰησῶς. 

47 Συνήγαϊ[ον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς 

ἡ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, Ὁ κ᾽ ἔλεί[ον" 
Ἔΐπ “οἰῶμεν; ὅτι ὅτος ὃ ἄνθρωπος 
“ολλὰ σημεῖα «σοιεῖ. 

48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν ὅτω, 
«σά ες τοιγεύσεσιν εἷς αὐτόν" καὶ 

ἐλεύσονϊαιν οἱ 'Ῥωμαι ἴω, κὶ ἀρᾶσιν 
ἡμῶν κὶ τὸν τόπον πὶ τὸ ἔθνος. 

40 Εἷς δ τίς ΠΣ τ αὐτῶν Καϊά- 

Φφας., ἀρχιρεὺς ὧν τῷ ἰνιούϑ ὁ ἐκείνϑ, 

εἶπεν αὐτοῖς" Ὑμεῖς ἐκ οἰδαῖε δδέν" 
ςο ἐδὲ διαλογίξεσθε ὅτι συμ- 

᾿ Φέρει ἢ ἡμῖν ὕα εἷς ἄνθρωπος ἀπο- 
θάνη ὑπὲρ τῇ λαῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ 
ἔθεος ἀπόληϊαι ; 

(ς τι Τῶτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυΐθ᾽ ὃκ εἷ- 
“εν᾽ ἀλλα ἀρχμρεὺς ὧν τῷ ἰνιαυῖδ 

ἐκείν, “πξοιφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὃ 
, -Ἶπσῶ; ἀποθνήσκειν ὑ ὑπὶρ τῷ ἔθνος" 

52 καὶ ὅχ, ὑπὲρ τῷ ἔθνος μόνον, 
ἀλλ᾽ ἵγα "αὶ τὰ τέκνα τῷ Θεξ τὰ 

διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.) 
53 ᾿Απ’ ἱκείνης οὖν τῆς ἡμέρας 

ὕα ἀποχἸείνωσιν 
αὐτόν. . 

κ4 Ἰησῶς οὖν ἐκ ἔτι παῤῥησί ᾳ 
«“ειεπάτει ἐν τοῖς ἸἸυλαίοις, ἄλλα 
ἄπηλθεν χε εἴϑεν εἷς τὴν χώραν ἶγ- 
γὺς τῆς ἰρῆμε, εἰς Ἐφραϊμ λιγο- 

μένην αὖλιν" κακιῖ διέτριθε μἤὰ 
τῶν μαύηιῶν αὑτῷ. 

την δὲ ὶ ἐ[γὺς τὸ «ἄσχα. τῶν 

᾿ἸΙαϑαίων καὶ ἀνίδησαν σολλοὶ εἰς 
Ππροσόλυμα ἰ ἐκ τῆς χύρας -σρὸ τῷ 

πάσχα, ἵγα ἀγνίσωσιν ἑμευϊάς." - 

κότες" τί δοκεῖ ὑμῖκ; 

ΓΤ ΤΠ ΡΝ ΝΟ ΜῊ  ἂἌτΡρι ὃς ὃ. ο΄ Πρ ΦφοΕοειἑοὁΘΠἜἘἔοἔἜἔἜσῆςνς Ἐ σοΠσοΠΕΠ᾿ἔ π᾿ ΝΝ 

ΚΑ͂ΤΑ ΤΙΩᾺΑ Ν. 12 
6 ἐξήτεων οὖν τὸν Ἐησῶν, καὶ 

ἔλεον μῆ ἀλλήλων ἰν τῷ ἑερῷ ἐξ" 
"ὅτι [ μὴ 

ἔλθη εἰς τὴν ἑορήν ; - 
.57 Διδώκεισαν δὲ κὶ οἱ ἄρχμεν 

ρεῖς, "ἡ οἱ Φαρισαῖοι ἐ)ολὴν, ἕω ϊ ἰάν 
τις γνῷ τοῦ Σ ἐξ; μηνύση, ὅπας ὧνά» 
σωσι αὐτόν. 

Κιφ. δ’. 12. 

Ο ΟΥ̓͂Ν ᾿ησῶς “πρὸ ἐξ ἡμερῶν 
τῷ τᾶσχα ἦλθε» εἷς Βηθα» 

κίαν; ὅπω ἦν, Λάζαρος, ὁ ὃ τεθνηκὼς, 
ὃ» ἤγειρεν ἐκ γεαρῶν. ᾿ 

2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπγον 
ἐκεῖ, καὶ ἡ ᾿ Μάρθα διηκόπει" ὃ δὲ 
Λάζαρος εἶ εἷς ἦν τῶν συνανακειμένων 
αὐτῳ. 

.34 Ἢ οὖν Μαρία, λαδῦσα λ4- 
τραν μύρϑ γάρδω αιοικῆς σολιῖίο 
μϑ9) ἤλεεψε τὸς σόδας τῷ Ἰωσῶ, 
οὶ ἀξίμαξε ταῖς ϑειξὶν αὑτῆς τὸς 
«όδας αὐτῶ" ἡ δὲ οἰκία ἰπληρώθη 
ἐκ τῆς ὀσμὴς τῷ μύρϑ. 
4 Λέγει οὗν εἷς ἐκ τῶν μαθη]ῶν 

αὐτῷ, ἸἸώδαως Σίμωνος Ἰσκαριώτης, 

ὃ μέλλων αὐτὸν “παραδιδόναι- 

ς διαῖί τῦτο τὸ, μύρον ἀκ ἴπο 
βάθη τριακοσίων δηναρίων, κὶ ἰδόθη 
τὐωχοῖς ; ῷ 

6 Εἶπε δὲ τῶτο, ἐχ ὅτι σεεὶ 
τῶν τω χῶν ἔμιλεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι 
χλέπῆης ἦ ἤν» καὶ τὸ γλωσσόκομον 
εἶχε, ἡ τὰ βαλλόμενα ἰοάγαξιν» 

7, Εἶπεν οὖν ὄ Ἰησῶς" ἔΑφΦες 

αὐτήν" εἰς. τὴν ἡμέραν τῷ ἰναφι- 
ασμῶ μὸ τῆϊηρηκεν αὐτός 

8 Τὸς αἹωχὼς γὰρ πιά: ἔ- 
χέ μεθ᾽ ἑαυϊῶν, ἐμὲ δὲ ἃ σάν]όϊε 
ἔχε... 

0 Ἔγνω οὖν ὄχλος ὦ “ολὺς ἱκ 

τῶν ᾿Ινδαίων ὅτι ἐκεῖ σι" κα ἦλθον 
ἃ διὰ τὸν Ἰησῶν μόνον, ἀλλ᾽ ἔγο Ὁ 
τὸν Λάξαρον ἴδωσω ὃ ὃν ἤγειρεν ἐς 
ΝΡ. Με 

ἐο ἰδὼ»- 
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1ο ἰδυλεύσα ἤο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 

ζνα κ᾽ τὸν ᾿Αάζαρον ἀποκϊείνωσιν"" 
11 ὅτι “σολλοὶ ϑὲε᾽ αὐτὸν ὑπῦ- 

γον τῶν Ἰοδαΐέων, καὶ ἱπίξευον εἰς 
σὸν Ἰησῶν. 

11 Τὴϊ ἐπαύριον ὄχλος «ολὺς ὃ 
ἀλθὼν εἰς τὸν δοίην, ἀκόσανϊἶες ὅτι 
ἔρχἕαι ὃ ὃ Ἰησῶς εἰς Ἱεροσύλυμα, 

11 ἴλαδον τὰ βαΐχ τῶν Φοινί- 
κων, 3 ) ἐξῆλθον εἰς ὑχάνησιν αὐτῷ, 

ἘΥΑΓΡΕΛΙΟΝ 

τὸ ἔκραζον" Ὡσαννὰ, εὐλοίημένος δ᾽ 

ἐρχόμενος ἰν ὀνόμαῖι Κυρία,) ὁ βα- 
σιλιὺς τῷ Ἰσραΐλ- 

14 Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησς ὀνάριον, 
ἐκάθισω ἰε᾽ "αὐτὸ, καθως ἃ ἔξγι γε- 

Ϊ΄ μμένογ" 
ΟἿ ς Μὴ φορὰ ϑύγαλερ Σιών" ἰδὼ, 

ὃ βασιλεύς συ ἔρχἕαι, καθήμενος 
«ἐπὶ «σῶλρον ὄνε. 
,᾿ χ Ταῦτα δ ὡκ ἢ ἔγνωσαν οἱ 
μαβη]αὶ αὐγῷ τὸ «σρῶτον" “ἀλλ᾽ 
ὅτε ἰδοξάσθη ὁ ὁ Ἰησᾶς, τότε ἐμγήσ'- 
θησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἱπ᾽ αὐτῷ γε- 
γραμμένα» "κα ταῦτα ἱποίησαν αὖ- 
κχ ὦ 

17 ᾿Εμαξιύρει οὖν ὃ ὄχλος ὃ ὧν 
μῆ᾽ αὐτῷ, ὅτε τὸν Λάξαρον ἰφώνη- 
σιν ἐκ τῷ μνημεία, κὶ ἤγειρεν αὖ- 
τὸν ἐκ γεκρῶν- 

18 διὰ τῦτο κὶ ὑπήηνησεν αὐτῷ 
ὃ ὄχλορν ὅτι ἤκυσε τῷῶτο αὐτὸν 
«ἰποιηχέναι τὸ σημεῖον, 

10 Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον «σρὸς 

ἑαυϊός" Θεωρεῖτε ὅτι ἐκ ὠφελεῖτε 
δέν; ἴδι, ὃ κόσμος ὀπίσω αὐτῷ 
ἀπῆλθεν. 

20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ 

“Ἴῶν ἀναθαινύνων ἵ μα προσκινῆσω- 

σιν ἐν τῇ ) ἑοῤίῃ. 

21 οὗτοι οὖν τροσῦλθον Φιλίπ- 
τῳ τῷ ἀπὸ Βπ5. αἷδὰ τῆς Ταλι- 
λαίας, Ὁ ἡρώτων αὐ: ὃν λέγονϊες" 

Κύριε, ϑέλομεν τὸν. ζησῶν ἰδεῖν. 

τῷ ̓Ανδρέᾳ" ν σάλι» ᾿Ανδρέας ᾧ 
Φίλιπαος λέγυσι τῷ Ἰησῷ- ᾿ 

23 Ὁ δὲ ᾿Ιησῶς ἀπικρίναῖο αὖ- 
τοῖς). λέγων» ᾿Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἕνας 
᾿δυξασθῃ ὁ ὸς τῷ ἀνθρώπω" 

.34 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἰὰν 
μὴ ὃ κόκκος τῷ σίτο “σεσὼν εἰς Τὴν 

γῆν ἀποθάνη, αὐτὸς μόνος μένει" 
ἰὰν δὶ ἀποθάνῃ, “ολὺν καρπὸν φέ- 
φε!. 

2ξ Ὁ Φιλῶν “τὸν ψυχὴν αὑτῷ, 
ἀπολέσει αὐτήν" καὶ ὃ μισὰν τὴν 

ψυχὰν αὑτῷ ἰν τῷ κόσμῳ τέτῳ, 
εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 

26 ἰὰν ἐμοὶ δακοῦ τις» ἐμοὶ 
ἀκολωθείτω" κ ὅπῳ εἰμὶ ἐγὼ, ἰκπὸ 
κὶ ὃ διάκονος ὃ ὃ ἰμὸς ἔγαι" ἢ ἐάν 
τις ἐμοὶ διακονὴ, τιμήσει αὐτὸν ὃ 
πἰὐΠήρ. 

27 νῦν ̓  ψυχή μὰ τιτάρακϊαι" 
Ὁ τί αἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ 
τῆς ὕρας ταύτης" ἀλλὰ διὰ τῶτο 
ἤλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην., 

28 Πάτερ, δύξασόν σθ τὸ ὄνον 
μα. Ἦλθεν οὖν Φωνὴ ἐκ τῷ ἄρανθ" 
Καὶ ἰδόξασα, Ὁ “σάλιν δοξάσω. 

29 Ὁ οὖν ὄχλος ὃ ἑγὼς Ὁ ἀκὅ- 
σας, ἔλεγε βρονϊην γεϊοκέναι" ᾿Αλλοὶ 
ἐλείον" ΓΑγίελος αὐτὰ λελάληκενο 

30 ̓ Απεκρίθη ἃ ὁ Ἰησῦς, Σ εἰσεν" 
Οὐ δι ἰμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, 
ἀλλὰ δι᾽ ὑμας- 
,31} Νῦν κρίσις ἐςὶ τοῦ κόσμε 

τῶώτο" γῶν ὃ ἄρχων τῷ κόσμε τότω 

ἰκθληθήσῆαι. ἔξω» 
..32 κἀγὼ, ἰὰν ὑγωθὼ ἐκ τῆς 
Ὑ5: τάλας ἱλκύσω «ρὸς ἐμαυῖόν. 
Ἢ: 33 (τῶτο δὶ ἔλεγε, σημαίνων 
“σοίω ϑανάτῳ ἤμελλεν ᾿ἀποθνήσ- 
κειν.) 

-34 ᾿Απεκείθη αὐτῷ ὃ ὄχλος 
Ἡμε; Ἰχώσαμεν ἐκ τοῦ τόμε ὅτι ὃ 

ν Χριγὸς μένει εἷς τὸν αἰῶνα" Ὁ “ὡς 
22 Ἔρχῆαι Φίλισαορ) Ὁ. λέχει σὺ λέγεις ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν ἡ ὸν 

τῷ 

ΟΡ. χἱϊς 
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ὍΔΡ. ΣΙ]. ΧΙ], 

«τῷ ἀνθρώπο; τίς ἔξιν ὅτος ὃ αὸς 
τῷ ἀνθρώπα ; Η 

ἃς Εἶσεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰωσδρο 
Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φὼς μεθ᾽ 
ὑμῶν ἔςι" «εριπαϊῆτε ἵ ἕως τὸ φῶς 
ἔχεϊε, ἵνα μὴ σκοϊία ὑ ὑμᾶς » καϊαλά- 
Θ᾽: καί" ὃ περιπαῶν ἔν τὴ σκοῖϊίᾳ, 
δκ οἷδε πῦ ὑπάγει. 

36 ἕως τὸ φῶς ἔχε, ποιγεύξε 
εἷς τὸ φῶς, ἵγα. ψοὶ φυϊὸς γένησθε. 
Ταῦτα ἐλάλησεν δ, ̓Ἰησῦς, ΠΝ ἀ- 

“πελθὼν ἐκρύδῃ ἃ ἀπ᾽ αὐτῶν. 

37) Τυσαῦτα δὲ αὐτῷ σημεῖα 
«σἰποιηκότος ἔμπροῦδεν αὐτῶν, ἃκ 
ἔπίξευον εἰς αὐτόν" ᾿ 

(38 ἵνα. δ᾽ λόγος Ἡσαῖω τῷ 
«ροφήτα «πληρωθῇ, ὃ ὃν εἶπε: Κύριαν 
τίς ἰπίγινσε τῇ ἄκοη ἡμῶν, καὶ ὁ 
β;αχίων Κυρίω τίνι ἀπεκαλύφθη ;- 

40 Διὰ τῶτο ὃκ ἡδύνανϊο ὧι" 
'φούειν, ὅτι ΄ξάλιν εἶχεν Ἡσαΐκῳ 

40 Τἠύφλωκεν αὐτῶν τὰς ὀῷ- 
θαλμὼς, Ὁ σεπώρωκεν αὐτῶν τὴν 
καρδίαν" ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ἰφθαλ- 
μοῖς, κὶ »οήσωσι τῇ , κωρδίῳ, ὁ ἔπε" 
φραφῶσι, ν ἰάσωμαι αὐτᾶς. 

᾿41 Ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅ ὅτε 
εἶδε τὴν δόξαν αὐτῶ, »α ἐλάλησε 
«σερὶ αὐτῇ.) 

42 Ὅμως μένϊοϊ »ἡ ἐκ τῶν  ἄρ- 
χόδων πολλοὶ. ἐπίςευσαν εἰς αὐτὸν" 
ἀλλὰ διὰ τὸς Φαρισανὰς ὃχ ὧμο» 

λόγων, ἵνα μὰ ἀποσυνώγωΐοι γένων- 

ται" 
.43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν 

τῶν ἀνθρώπων. μᾶλλον ἥπερ τὴν 
ϑόξαν τῷ Θιῦ, 

44 Ἰησῶς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν" 
Ὃ αικγεύων εἷς. ἰμὲ, ἃ σιςεύει εἰς 

ἐμ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν αἰμψαήά με΄ 
4ς καὶ. ὃ ϑεωρᾷν ἐμὰ, ϑεώρεῖ 

τὸν σέμψανά με. 
46 Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον 

ἐλήλυθα, να ᾶς ἃ. αἱξεύων εἰς 

ΚΑΤΑ 

δ  ασυαα αι σα ΕΔ ΕΟ σαι 

ΤΩ ΑΝ. 

ἐμὲ, ἦν τῇ σκοϊία μὴ μεΐνῃν 
47 καὶ ἐών τις μᾶ ἀκώσῃ τῶν 

ῥημάτων, 9 μὴ τοιζεύσῃ, ἰγὼ ᾿ 
κρίνω αὐτόν" (8 γὰρ ἦλθον ἵ ἵνα, κρῖ: 
γὼ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵγα σώσω τὸν 
κόσμον.) 
“8 ὁ ἀθῆῶν ἐμὲ, κ μὴ λαμδά- 

1523 

ἰψῶν τὰ ῥημαῖά μϑ, ἔχει τὸν κρίς 
γούα αὐτόν" ὃ λόγος ὃν ἰλάχησα, 

ἐκεῖνες κρινεῖ" αὐτὸν ἐν 7 ἰσχώτῃ 
ἡμέρᾳ" 

409 ὅτι ἰγὼ ἐξ ἐμαυϊῶ" ὃ ὃχ ἰλά- 

λησα" ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με «παῖηᾳ, 
αὐτές μοι ἐν]ολὴν ἔδωκε τί εἴπω κὺ 
τί λαλήσω" | ! 

ζο καὶ οἶδα ὅτι ἡ, ἐπολὴ αὐτῷ 
ζωὴ αἰδνιός ἐφιν" ἃ οὖν λαλῷ ἐγὼ, 
καθὼς εἴρηκέ μοι ὃ «οΐὴρ, ὅτων 
λαλῶ. . 

Κιῷ. ιγ΄. 13. | 

ΡΟ δὲ τῆς ἑορῖῆς τῷ σάσχαι, ᾿ 
. εἰδὼς ὃ ς Ἰησῶς ὅτι ἐλήλυθεν 

αὑτῷ ἥ ὥρας. ἵνᾳ μέαρῃ ἐκ τῷ κόφο 
μὰ τότ αρὸς τὸν «αἱίραγ. ἄγα- 
πῆσας. τὸς ἰδίος τὼς ἐν τῷ κόσμῳ, 
εἰς τέλος ἡγάπησαν αὐτάρο ,. 

1 Καὶ δείπνϑ γενομένθ, (τ8 
διαδόλα ἤδη βιθληκότος εἰς τὴν 
καρδίαν᾽ ̓Ιόδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτῶ, 
ἴγα αὐτὸν “αραδῶ" ) 

3 εἰδὼς ὃ ὃ ᾿1ησῶς ὅτι “ἀνα δία 

δωκιν «αὐτῷ ὃ της «αἷς τὰς χεῖ- 
ας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεῦ ἐξῆλθε, κορὸ 

σρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει; 
4 ἐγείρεαι ἐκ. τῷ διείπνο, τῦὺὸ τίσ 

θησι͵ τὰ ἱμάτια" κὶ λαθὼν λέλιονᾳ 
διέξωσεν ἑχυῖόν" 

ς εἶτα βάλλει ὅϑωρ εἰς τὸν 
νιπῆρα; κὶ ἤρξοῖο νίτδειν. τὰς τόν. 
δας τῶν. μαθηϊῶν, κὶ ἐκμάσαειν τῷ 
λιο]ῳ ᾧ ῳ ἣν δινζωσμένος, - 

6. "Ἐρχέα! ἂν «εὺς Σίμωνα 

Ἱπέτρον" καὶ λέγε αὑτῷ ἐκμῖνος" 
Κύριε; σύ μὰ νἱπῆεις τὸς φόδας; δὼ 

7 ᾿Απε- 
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7, ̓Απικρίθη Ἰωησῶς, καὶ εἶπεν 

αὐτῶ ὁ ἰγὼ “οιῶ, σὺ ἐκ οἶδας 
ἄξι, γνώσῃ δὲ μέὰ ταῦτα. 

8 Αέγιν αὐτῷ Πέτρος" Οὐ μὴ 
γνίψης τὸς αόϑας με εἰς. τὸν αἰῶνα. 
᾿Ατεκρίθη αὐτῷ ὃ Ἰησᾶς' Ἐὰν μὴ 

᾿ γίψο σε, ἐκ ἔχεις μέρος μή ἰ 
9 Δἔγει αὐνῷ Σίμων πίτρος 

Κύριε, μὴ τὸς «υόδας μϑ μόνον, 
ἀλλὰ κ᾽ τὰς χεῖρας κι τὴν χεῷα" 
λήῆν. 

10 Δέγει αὐτῷ : Ἰησῶρ" Ὁ, 
᾿ λελυμένος ὃ χρείαν ἴ ἔχεν ἢ τὸς σό- 
δὰς ίψαϑαι, ἀλλ᾽ ἔςι καθαρὸς 
ὅλος" καὶ ὑμεῖς καθαροί ἰσε, ἀλλ᾽ 

. ὠχὶ «“σανῆες. . 

1ι Ἤιδει γὰρ τὸν «αραδιδόνα 
αὐτόν" διὰ τῶτο εἶπεν" Οὐχὶ σσάν- 
τες καθαροί ὦ ἐσὲ. 

12 ὅτε οὖν ἔνιψε τὼς τούδας 
αὐτῶν, μ ἔλαθε τὰ ἱμάτια αὑτῷ, 
ἀναπεσὼν “λιν, εἶσιν αὑτοῖς" 

Τινώσκῆι τί «πεποίηκα ὑμῖν ξ , 
13 Ὑμεῖς φωνεῖτί με" Ὁ Δι» 

δάσκαλος κ᾿ Ὁ Κύριο;" τὸ καλῶς 

λέγε" εἰμὶ γάρ. 

ι4 Εἰ οὖν ἰγὸ ἔνιψα ὑμῶν τὼς 
«ούδας; ὁ ὃ κύριος, οὁ διδάσκαλος, Θ᾽ 

ὑμεῖς ὀφείλῆε ἀλλήλων νἱπῆειν τὸς 
«υόϑας" 

1: ς ὑπόδειίμα γὰρ ἔδωκα ὑ ὑμῖν, 
ὅγα καθὼς ἐ ἐγὼ ἱποίησα ὑμῖν, καὶ 
ὑμεῖς “οιῆτε. 

16 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν» ἐκ 
ἔγι δῶλος μείξων τῷ κυρίῳ αὑτῷ, 
ὠδὲ ἀπόγολος μείζων τῷ σέμψαν- 
τος αὐτόν. 

17 εἰ ταῦτα ,οἰδαῖε; μακαριοί 
ἔγε ἰὰν ποιῆτε αὐτά. 

ι8 οὐ σεὶ “«αγϊων ὑ ὑμῶν λίγω" 
Ἐγὼ οἶδα ἃς ἐξελεξάμην" ἀλλ᾽ ἕνα 
ἢ γραφὴ ̓ πληρωθη᾽ Ὁ τρώγων μή’ 
αὐτῷ τὸν ἄεῖον, ὦ ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν 
«ἰἴραν «ὑτῶ, 

ἘΥΑΓΓΈΕΈ 

' ψγωμ ον, δίδωσιν 

ΛιὸΝ Ὅδρ; χἰϊἧ 
᾿Ατ’ ἄξει, λέγω ὑμῖν» αρὸ τῇ 

γινέϑαι, ἵνα ὅταν γένηϊαι, τσιγεύς 
σηῖε ὅτι ἐγώ εἰμι. 

20 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν" Ὁ 
λαμράνων, ἰάν τᾶ πίμν, ἐμὲ 
"λαμβάνει" ὃ ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων», 

λαμβάνει τὸν , αἰμψαήά με. 
21 Ταῦτα εἰπὼν ὃ Ἰησῶς ἐταο ὦ 

ἐἄχθη “ το ν πνεύμαῖ, »α ) ἐμα ξιύρησεν 
ν; εἶπεν" ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν «παραδώσει με. 
22 "Εὔλεπον οὗ οὖν εἰς ἀλλόλες οἱ 

μαθηϊαὶ, ἀπορόμενοι «σερὶ τίνος λί- 
γει. 

,., 23 Ἐν δὲ ἀνακείμενος εἷς τῶν 

μαθηϊῶν αὐτῶ ἐν τῷ κόλπῳ τῷ 1η- 
σῶ, ὃυ ἡγάπα ἁ Ἰησᾶς. 

24 Νεύει οὖν τότῳ Σίμων Πέ-" 
τρος «συθέσθαι τίς ἂν εἴη σερὶ ὅ 
λέγει. 

2 ς Ἐπιπισὼν δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ 
φῆθος τὸ Ἰησϑ, λέγει αὐτῷ" Κύριε, 
«τίς ἐγιν; 

246 ᾿Αποκρίνεαι ὃ Ἰησῶς" Ἐ- 
κεῖνός ἔχιν ᾧ ἐγὼ βάψας τὸ γω»- 
μίον, ἐπιδώσω" Καὶ ἐμδάψας τὸ 

᾿Ιόδαᾳ Σίμωγος 
᾿Ισκαριώτῃ. 

27 Καὶ μἕὰ τὸ Ψωμίον τότε 

εἰσῆλθεν εἰς. ἐκεῖνον ὃ Σαϊανᾶς" ΔΛέ- 

γει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰωυσῶς" Ὃ σοιεῖς» 

«σοίησον ταϊχίον. 
28 Τᾶτο δ ἐδεὶς ἔ ἔγνω τῶν ἀ- 

γακχειμένων πεὺς τί εἶπεν αὐτῷ" 
20 τωνὶς" γὰρ ἰδύχεν, ἐπεὶ τὸ 

γλωσσόκομον εἶχεν ὁ ᾿Ἰέδας, ὅτι 

λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησᾶς' ᾿Αγόρασον ὧν 

χρείων ἔχομεν εἰς τὴν ἑορ)ήγ' ἢ τοῖς 
αἰωχοῖς ἵνα τί δῷ. 

40 ΔΛαθδὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖ- 
γος, εὐθέως ἐξηλθεν" ἣν δὲ νὺξ ὅτε 
ἐξῆλθε 

31 Δέγει ὃ ὃ ᾿[ησῶς" Νὺν ἰδοξά- 
σϑη ὁ φψὸς τῷ ἀνθρώπυ, Ν ὃ Θεὸς 

ἰδοξάσθῃ 

« 
{ 



(ρ. χἱϊὶ. χίνό ΚΑΤᾺ ἊΩ ΑΝ. 
ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. ΄ 

32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, 
ὁ ὃ Θειὸς δοξάσξι αὐτὸν ἶν ἑαυῖϊῳ, 
φὸ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. ᾿ 

41 Τικνία ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν 
εἶμι ζηϊήσῆί μὲ; καὶ καθὼς εἶπον᾽ 
φοῖς ᾿Ιϑοδαίοις" Ὅτι ὅπε ὑπάγω 
ἐγὼ, ὑμεῖς ἃ δύνασθε ἐλθεῖν" οὶ ὑμῖν 
λίγω ἄς... ᾿ 

44. Εὐολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, 
ἕνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλως" καθὼς ἢ- 
γάπησα ὑμᾶς, ἵνα "ἡ ὑμεῖς ἀγα- 
φῶτε ἀλλήλες. 

Ἧ4ς Ἔν τότῳ γνώσονϊαι «σάνϊες 
ὅτι ἐμοὶ μαθηϊαί ἐγε) ἰὰν ἀγάπην 
δχηε ἔν ἀλλήλοις. 

26 ΛΔίγει αὐτῷ Σίμων ἸΠέτρος" 
Κύριι, αὖ ὑπάγεις ; ̓Απεικρίθη 
αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" Ὅπι ὑπάγω, ἃ 
δύνασαί μοι νῦν ἀκολυθῆσαι ὕξερον, 
δὲ ἀκολυθήσείς μοι. . 

17 Δίγει αὐτῷ ὃ Πέτρος" Κύ- 
6:8) διαὶ! ἃ δύναμαΐ σοι ἀκολεθῇ- 

σαι ἄξ]ι; τὴν ψυχήν μὰ ὑπέρ σὰ 
ϑήσν. ᾿ 
48 ᾿Απεκρίθη αὐτῶ ὃ ᾿Ιησῶς" 

Τὴν γυχὴν σὺ ὑπὶρ ἐμῶ ϑήσεις 3 
"Αμὴν ἀμὴν λέγω Φοι, ἃ μὴ ἀλές- 
φῶρ Φωνῆσει ἕως ὃ ἀπαρνήσῃ με 
1ρίς. 

Κιφ. ιδ΄. 14. 
ὍΜ:" ταρασσέσθω ὑμῶν ἢ καρ- 

δία, «ειςεύῶε εἰς τὸν Θεὸν, 
“ἡ εἰς ἐμὲ αιρεύεε. 

2 ἦν τῇ οἰκίᾳ τῷ “«παϊρὸς μὸ 
μοναὶ πολλαί εἰσιν" εἰ δὲ μὴ, εἶς 
σπρν ἂν ὕμ᾽ν" «σορεύομαν ἐτοιμάσαι 
φόπον ὑμῶν. , 

4 καὶ ἰὰν σορευβῶ, »ἡ ἑτοιμάσω 
ὑμῖν τόπον, σάλιν ἔρχομαι, καὶ 
«πραλήγομαι ὑμᾶς “«ρὸς ἐμαυῖὸόν" 
ἕνα ὅπῳ εἰμὶ ἐγὼ, κὶ ὑμεῖς ἦτε. 

4 καὶ ὅπα ἐγὼ ὑπάγω, οἴδαε;, 
αὐ τὸν ὁδὸν οἴδαε- . 
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ς Δέγει ἀὐτῷ Θωμᾶς" Κυριβῷ 

ὃκ οἴδαμεν αὖ ὑπάγεις" καὶ αἷς 
δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι ; 

6 Δίγει αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" Ἐγώ 
εἶμι ἢ ὁδὸςγ » ἡ ἀλήθεια κὶ ἡ ζωύ" 
ἀδεὶς ἔρχεαι «πρὸς τὸν «αϊέρα, εἴ 
μὴ δι᾽ ἐμῶ. 

7 εἰ ἐγνώκιῆέ με, κ τὸν “σαΠέρος 
μδ ἰγνώχεῆε ἄν" »ὶ ἀπ᾿ ἀρῖι γινώσε΄ 
κἂϊε αὐτὸν, κἡ ἑωράκαϊε αὐτόν. 

8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος" Κύριε, 
δεῖξον ἡμῖν τὸν «παϊέρωγ καὶ ἀρκεῖ 
ἡμῖν 
Χ Λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" ΤἸοσῶ- 

Τὸν χρόνον μεθ᾽ ὑμὼν εἰμι, καὶ ἐκ 
ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὃ ἑωρακὼς 
ἐμὲ, ἑώρακε τὸν «αἹέρα' καὶ τνῦς 
σὺ λέγεις" Δεῖξον ἡμῖν τὸν «αἰέρα 

10 Οὐ σιγεύεις, ὅτε ἐγὼ ἐν τῷ 
«παρὶ, ἡ ὁ σαΐὴρ ἐν ἐμοί ἐγε; τὰ 
ῥήμαῖα ἃ ἰγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾽ ἐ- 
μαυῖῶ ἃ λαλῶ, ὁ δὲ «αἹὴρ ὃ ἐν ἐμοὶ 
μίνων, αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 

11 σιγεύϊέ μοι ὅτι ἰγὼ ἰν τῶ 
«“αἱρὶ, κὶ ὃ «αἱὴρ ἐν ἐμοί" εἰ δὲ μὴ, 
διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ σιτεύδέ μοι. 
12 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ 

«σιζεύων εἷς ἐμὲ, τὰ ἔργα ἃ ἱγὼ 
«σοιῷ, κάκεῖνο; Φειήσιι» κὶ μείζονα 
τότου ποιήσει" ὅτι ἐγὼ «πρὸς τὸν 
«αϊέρος μϑ «πορεύομαι, 

13. μαὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσηϊε ἶν τῷ 
ὀνόμαῖϊ, μα, τῶτο Φοιήσω" ἵνα δο- 
ξασθὴ ὃ ́ τταἷηρ ἐν τῷ ψω. 

14. ᾿Εαν τι αἰτῆσηϊε ἐν τῷ ὀνό- 
μα! μα, ἐγὼ τοοιῆήσω. 

τις ἰὰν ἀγαπῶτε με) τὰς ἐνῆοα 
λὰς τὰς ἐμᾶς τηρήσαϊε, 

τό καὶ ἐγὼ ἐρωϊήσω τὸν «σα]έρα;, 
καὶ ἄλλον σαφάκληϊον δώσει ὑμῖν» 
ἵνα μένη μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶγα" 

17 τὸ νεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ 
ὁ κόσμος ὦ δύναϊαι λαβεῖν" ὅτι ἃ 

- ὃ Δ 2." ἠδὲ ΄ 9.29 
ἐωῤδὲ ἄντοΣ δὲ γιγωσχῷ αὐτὸ 

ὑμεῖς 



τού 
Φμὴ δὲ γνόσκῆι αὐτὸν ὅτι παρ᾿ 
ὑμῖν μένει, Ὁ ἐγ ὑμῖν ἔγαι. 

18 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανός" 
ἔρχομαι “οὺς ὑμᾶς. 

Ἔτι μικρὸν; κ᾽ ὃ κόσμος με 
ΗΝ ἴτε ϑεωρν ὑμεῖς δὲ ϑεωρεῖτί 
μι" ὅτι ἰγὼ ζῶ, κ Σ ὑμεῖς ζύσεσθε. 

20 Ἔν! ἰκεΐνη ΑῚ ἡμέραι γνώσισ- 
θεὺ ὑμεῖς ὅτι ἰγὼ ἐν τῷ “αἱρί μῦν 
ὸ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ, κᾷγω ἐν ὃμῖν. 

21 Οἵ ἔχων τὰς ἰολάς μϑ8) Κῷ 

τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐξιν ὃ ἀγαπῶν 
με ὃ δὲ ἁ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθῆσε- 
ται ὑπὸ τῷ αἷρός μϑ, καὶ ἰγὼ: 
ἀγαπήσω αὐτὸν, κὶ ἰμφανίσω αὖ- 
τῷ ἐμαυῖόν. 

22 Αἔγει αὐτῷ ᾿Ἰόδας" (ὁχ ὃ ο 

᾿Ισκαριώτης) Κύριε; τί γέγονεν ὅτε 
ἡμῖν μέλλεις ἐμφοωνίζειν σεαυϊὸν, τἡ 
ὠχὶ τῷ κόσμῳ; 
23. ᾿Απεκρίθη ὃ ὃ Ιησῶς, ᾧ εἶπεν 

αὐτῷ" Ἐάν τις ἀγαπᾷ μεν τὸν 
λόγον μϑ τηζήσεν" τ ὁ «αἹήρ μϑ 
ἀγαπήσει αὐτὸν, καὶ σρὸς αὐτὸν 
ἰλευσόμεθα, καὶ μονὴν τσαρ᾿ αὐτῷ 

«ποιήσομεν. 
24 ὁ μὸ ἀγαπῶν με, τὸς λόγες 

μεὲ ὃ τηρεῖ" κα ὃ λόγος ὃν ἀκϑξε» 
ὃκ ἔςσιν ἱμὸς, ἀλλὰ τῷ αἰμγανϊός 
μὲ «σαϊρός. 
2: ἐτοῦτα λιλάληκα ὑμῖν, 

“παρ᾽ ὑμῖν μένων" 

26 Ὁ δὲ “αράκλἶος, τὸ ανιῦ- 

ω τὸ ἅγιον; ὃ ὃ πέμψει ὃ ὃ ὁ παΐηρ ἐν 
τῷ ὀνόμαί! ΜΒ, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει 
“άβα, κ καὶ ὁ ὑπομνήσει ὑμᾶς «τάγϊα 
ὦ εἶπον ὑμῖν. 

. 37 εἰρήνην ἀφί "μι! ὑμῖν" εἰρήνην 

᾿χὰὴν ἐμὴν δίδωμι ὑ ὑμῖν" ; ὦ καθὼς ὃ ὃ 
κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δδυμι ὑμῖν, 
μὴ ταρασσίδω ὑμῶν ἢ καρδία; 
μηδὲ δειλιάτω ὁ 

28 Ἠκύσαῖι ὅτι ἰγὼ εἶπον ὑμῖν" 

Ἰκάγω καὶ ἔρχομαι “ρὸς ὑμᾶ" ε 

ΚΥΛΥΓΞΛΙΟΝ ΟΡ. χῖν. χυ. 
ἡγαπατί μ» ἐχάρηῖε ἂν, ὅτι εἶπον, 

μαι αρὸς τὸν σα]έρα" ὅτι ὃ 
-α Ἂ μ8 μείζων μ8 ἰςίο 

20 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν “σε 
γενέθλη αι ἵνα ὅταν γένηϊαι,, της!6- 
σηῖἶε. 

40᾽ Οὐκ ἔνι «ολλὰ λαλήσν μι 
ὑμῶν". ἰρχίαν γὰρ ὁ τῷ ,λόσμω. 
τότ ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ ὃκ ἔχεν 

ἀδέν. 

41 ᾿Αλλ᾽ ἥ ἴνα γνῷ ὃ κόσμος ὅτι 
ἀγαπῶ τὸν «ταέρω, ᾿ καθὼς ὦ ἐγε. 
φελαϊό μοι ὁ «αατὴρ, ὅτω ποιῶς 
᾿Ἐγείρεσθε, ἄ ἄγωμεν ἐν)εῦθεν-. 

“ὁ. 1ζ. 
ΓΩ εἰμὶ ἥ ἄμπελος ἥ ἀληθινὸ, 
ὌΧ ὃ «“αἿής μ8 ὁ , γιωργός ἐξιο 

2 “ἂν τλῆμα ἐν ἐμοὶ Σ μὴ φέρον 
καρπὸν, αἴρει αὐτό" καὶ τᾶν τὸ 
χαρπὸν Φέρον, καθαίρει αὐτὸ, ἵνα 
κολείονα καρπὸν Φίέρῃ. 

.2 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἰγε-διὰ τὸν 

λόγον ὃν λελάληκα ὑ ὑμῖν: 
4 μείναε ἰ ἐ ἐμοὶ, καγὼ ἐν ὑμῖν" 

χαθὼς τὸ αλῦμα Ξ δύναῖαι καρπὸν 
φέρειν ἀφ᾽ ἑαυ, ἰ ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν 
τῇ ἀμπίλῳ, ὅτως δὲ ὑμεῖς, ἰὰν 
μὴ ἦν ἐμοὶ μείνηῖε. ᾿ 
᾿ ἰγώ εἰμι ἥ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 

κλήμαῖα: ὃ μέν ἐν ἐμοὶ, χῳγὼ ἐν. 
αὐτῷ, ὅτος «φέρει κάρπὸν κσολῶν" 
ὅτι 'χυῤὶς ἐμῶ ὦ δύνασθε Φοιεῖν 
ὀδέν. 

6 Ἐὰν μῆ τις μείνη ἦν "ἐμοὶ, 
ἐδλήθη ἔξω ὦ ὡς τὸ κλῆμα, κ᾽ ἰξη- 
ράνθη" ἢ συνώγασιν αὐτὰ, "ἢ εἰς 
αὖῦρ βάλλωσι, ΟΣ καίέαι. 

7, ἐὰν μείνηϊε ἰ ἂν ἐμοὶ, -- τὰ ῥά“ 

μαῖϊά μϑ ἐν ὑμῦ μείνη» ὃ ἐᾶν ϑέληϊε» 

αἰτήσισθε, γενήσξαν ὑμῖν» 
8 ἦν τότῳ ἰδυξάσθη ὃ «ταἶήρ 

μϑ, ἵνα καρπὸν “πολὺν Φέρηϊε, κὸ 
γενήσεσθε ἐμοὶ μαθνῆαί. 

9 Καθὼς ἡγάπησέ μι ὁ παῖδρ, 
κγῳ 



} 

Ο». ΧΥ- ΧΥΙ. 

κἀγὼ ἡγάκησα; ὑμᾶφ' μεναῖε ἔν. 

. τῇ ἀγάπη τὴ ἐμῇ: 

. 

. 10 Ἐὰν τὰς ἐν ολαίς μϑ τηρή- 
σή, ΄ μενεῦτε, ἐν τὴ. ἀγάπῃ μ8".΄ 
καθὼς ἐγὼ. τὰς ἐπολὰς τῷ «αἷρός 
μὰ τήθρηκα, καὶ μένω αὐτῷ ἐν τῇ 

ἀγάπη. 

ΙΣ Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν». ἵνα 

ὅ χαρὰ ἤ , ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνη) κὶ ἢ- 
χαρὰ ὑμῶν. «πληρωθῇ. 

12 Αὕτη ἰγὶν ἡ ἐδϊολὴ ἢ ἐμὴν. 
ἕτα ἀγαπᾶτε. ἀλλήλας καθὼς ἡ ἡγε- 
φησα ὑμᾶς 

12 μείζονα ταύτης ἀγάπην θ- 

διεὶς ἔ ἔχον ἵνα, τις τὴν ψυχὴν αὑτῷ 
ϑηὑ ὑπὶρ τὠνθίλων αὖτϑι Ὁ 

14 Ὑμεῖς φίλοι μδ ἐγὶ, ἐὰν 
«σριῦτε ὅσα ἰγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν: 

15 Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δόλθς, 
ὅτι ὃ δῆλος ἐκ οἶδε τί «ποιεῖ αὐτῷ: 
ὃ κύριο; δἰ ὑμᾶς. δὲ εἴ εἰρηνΟς Φίλυς, ὅτε- 

« ἃ ἤκσα σαρὰ τῷ «αἿρός «υἀν 
μϑγ ἐγνώρισαὶ ὑμῖν. 

τό Οὐχ ὑμεῖς με ἐξιλέξαδνι, 

ἀλλ᾽ ἰγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ 
ἔθηκα ὑ ὑμᾶς», ἵνα ὑμεῖς ὑπάγρηϊε, Ὁ 
καροὸν. -Φέρηἶε; 5 ὃ καρπὸς ὑμῶν 
μένη" ἕνα ὅγτι ἂν αἰτήσηϊε τὸν 
“σαϊέρα ἐν τῷ ὀνόμαῖ! μϑς δὼ ὑ ὑμῖν. 

17 ταῦτα ἰν Πέλλομαι ὑμῖν, ἵνω 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλθφε! 
18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισιῖν" 

γυώσκῆιε ὅ ὅτι ἐμὶ πρῶτον ὑμῶν με- 
μίσηχεν. 
ἼΟ ὡ ἐκ τῷ κόσιμκϑ ἥτε; ὁ κόσ- 

μος ἂν τὸ ἰδιον ἐφίλει" ὅτ᾽ δὲ ἐκ τῷ 

κόσμω ἀκ. ἐσὲ; ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξά- 

μην ὑμᾶς ἔκ τῷ κόσμε, διὰ τῶτο 

μισιῖ ὑμᾶς ὃ κόσμος» 
20 Μνημονεύεε τῷ λόγῦ ὃ ἐγὼ 

εἶστον μιν" Οὐκ ἔξι δῶλος μείζυν 

τῷ κυρίῳ αὑτῷ. εἰ ἐμὶ ἐδίωξαν, καὶ 
ὑμᾶς ὁ ,ώξουσιν. εἰ τὸν λόγον. μὰ ἐ- 
τήρυσαν, τὺ τὸν ὑμέτιρον τηρήσασινν 

". 

ΚΑΤΑ ΙΩ΄Α.Ν, 7 

21 ᾿Αλλὰ ταῦτα ““ἀ νῆα -αὐτή- 
σῶσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὅνομά μυ;, ὅτι ἀκ' 

οἴδασι τὸν σέμγγανῖώ με.᾿ 
22 εἰ μὴ ἦλθον» καὶ ἐλάλησα, 

αὑτοῖς, ἁμαβίίαν οὐκ εἶχαν" »ὐ, δὲ" 

τυρόφασιν ἐκ ἔχϑσι τοιρὶ τῆ; ά- 
μαβῖίας αὐτῶν" 

23. Ὁ ἐμὲ μισῶν κ᾽ τὸν τσαῖέ α 
μὼῶ μισεῖ. 

24 εἰ τὰ, ἔργα μδ ἐποίησα ἐν 

αὐτοῖς, ἃ ἐδεὶς ἄλλος -σεποίηκ μ 
ἁμαβῆραν ἀκ εἶχον" νῦν δὲ κὶ ἑωρᾷ- 

᾿ κασι. κα μεμισήκωσι κὶ ἐμὲ κὶ τὸν 
«“ἀϊέρα μϑ. 

2ς ἀλλ᾽, ἵνα αλκρωθῃ ὁ ὁ λόγος 
ὃ γεραμμένοι. ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν" 
Ὅτι ἐμίσησάν με δυγεάν: 
ΠΝ Ὅταν δὲ ἔλθη ὁ τ αράπληῖος, . 

ὃν. ἰγὼ πίμψω ὁ ὑμῖν τσαρὰ τὸ τοα- 
τεὸς, (τὸ σνιεῦμα τῆς ἀληθείας, 3 
“σαρὰ τῷ σπαϊρὸς ἐκπορεύεα.,) ἐ ἐκεῖ- 
γος μαβἸυρήπεν ππερὶ ἐμῷ, 

27 "Καὶ ὑμεῖ: δὲ ̓ μουξὶυρεῖτεο 
ὅτι ἀπ᾽, ἀρχὴς μέ ἐμϑ ἐξὲν͵ 

Ἀεῷ.- ἐφ΄. 16, 

ΤᾺ λελάληκα ὑμῖν, ἵνα 

μ᾽ σκανδαλισθῆτε. 

2 ᾿Αποσυναγώγες “οιήσεσιν 

ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ἔρχεοιι ὥρα ἵνα σᾶς 
ὃ ἀποκχ]είνας ὑμᾶς, δόξη λαϊρείαγ 

«ξοσφίξείν τῷ Θεῷ, 

3 καὶ ταῦτα ποοιῆσθσιν ὑμῆ, 
ὅτι ἐκ ἔγνωσαν τὸν Ἰσαϊέρα, δὲ ἐμὲς 

4. ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, 
ἕνα ὅταν ἔλθη “ἢ ὥρα, μνημονεύήῃ 
αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα 
δὲ ὑ ὑμῖν ἰξ ἀρχῆς ἐκ εἶπον, ὅτι μ.θ᾽ 
ὑμῶν ἤμην: 

ς νῦν δὲ ὑ ὑπάγω ποὺς τὸν σέμ- 
ψ]αά με, καὶ ἀδεὲς ἐξ ὑ ὑμῶν Ἰρὴξ 
με τϑὺ ὑπάγεις; ; 

6᾽ ̓Αλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάλητν 
ὑμῖν; ἡ λύνη πυπληρωκεν ὑμῶν Τὴν 

καρδίαν. 
Ω ἢ Ἂλ᾽᾽ 

! 
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7 ̓ Αλλ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω 
ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀ- 

«ἐλθω" ἐὰν γὰρ μὰ ἀπίλβω, ὁ ὁ 
«αράκληϊος ὡκ ἐλεύσεαι «οὺς ὑ- 
μᾶς" ἰὰν δὲ πορευθῳ, πέμψω αὖ- 
«ὃν «ἰὸς ὑμᾶς" 

8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἰλέγξεν τὸν 
κόσμον “τὶ ἁμαξίίας αὶ εἰ δι» 
καιοσύνης κὶ σερὶ κρίσεως. 

9 “σὶ ἁμαβίας μὲν, ὅτι ἃ 
αιρεύωσιω εἰς ἐμέ" 

1ῪῸ τοερὶ δικαιοσύνης δὲ, ὅτε 

«ἰὸς τὸν “αϊέρα μὼ ὑπάγω, τὸ ἐκ 
ἔτι ϑεωρεῖτέ με’ 

ΕἾ περ ὶ δὲ χρίσεως, ὅτι ὁ ἄρ- 

χῶν τῷ κόσμα τύτο κίκρῆαι. 
12 Ἔσι “ολλὰ ἔχω λέγειν ὅ- 

μῦν. ἀλλ᾽ δύνασθε βατάξιειν ἀξῖι" 
13 ὅταν δὲ ἔλθη ἐκεῖνος (τὸ 

ανιῦμα. τῆς ἀληθείας) ὁδηγήσει 
ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλέθειαν (ὦ 
γὰρ λαλῆσει ἀφ᾽ ἑαυϊα, ἀλλ’ ὅσα 
ἂν ἀνόσης λαλήσει) καὶ τὰ ἐρχό- 
μενα ἀναγίελεῖ ὑμῖν. 

ΠΑ ἐκεῖνος ἰμὲ δοξάσει, ὅ ὅτι ἰχ 

᾿ 48 ἐμᾶ λήψειαι, κ᾽ ἀναγίιλεῖ ὃ ὑμῖν. 
τς Τανα ἔσα ἴχει ὁ τταΐηρν 

ἐμά ἰτι" διὰ τῶτο εἶπον, ὅτι ἐκ τῷ 
ἐμῶ ληψ αι, κὶ ἀναγ[ειλεῖ ὑ ὑμῖν" 

16 Μικρὸν» Ὁ ἃ ϑιεωρεῖτέ με" 
 α πάλιν μικρὸν, " ὄψεσθί μὲ» 
ὅτι ἐγὼ ὑπάγω “πὸς τὸν » πυοέρα. 

17 Εἶπον ἂν ἐκ τῶν μαθηϊῶν 

αὐτῦ «ρὸς ἀλλήλω" Τί ἔξει τῦτο 

ὃ λέχει ἡμῖν" Μικρὸν; . ἃ ϑεωρεῖτέ 
με᾿ ΟΣ σάλιν μικρὸν, κ ὄψεσθε μι 

καί" Ὅτ; ἐγὼ ὑπώγω «ρὸς τὸν 

"υαἹέρα 5 : 
18᾽ Ἔλεξον ὅν Ὑῶτο τί ἕξιν ὃ 

λέγαι, τὸ Μικρὸν; ἐκ οἴδαμεν τί 
λαλεῖ. 

19 “Ἔγνω οὗ οὖν ὃ Ἰησᾶς ὅτι γθε- 

λον αὐτὸν ἐφώῖῶν, κ᾿ εἶπεν αὐτοῖς" 

»- Ἰερὶ τότο ξηϊετε μ᾽ ἀλλήλων; 

. χαρήσῆα. ὑμῶν ἢ 

ΞΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ορ. χυύϊ. 

ὅτι εἶπον" Μικρὸν; καὶ ὦ ϑιωρεῖτέ 
με" Ὦτάλνι μικρὸν, Ὁ ) ὕψεσθε με; 

2 ᾿Αμὲν ἀμὴν λέγω δμῖν, ὅτι 
χλαύσῶε καὶ ϑρηνήσεϊε ὑμεῖς, ὃ Ἃ 
κόσμος χαρήσεῆαι" ὑμεῖς δὲ λυπη- 
θήσεσθε, ἀλλ᾽ ἢ “λύπη ὑμῶν εἰς 
χαρὰν γνήσῆαι., 

21 Ἡ γυνὴ ὅταν νίκη, λώπην 
ἔχει, ὅταν ἢ θεν ἢ ὥρα αὐτὴς" 
ὅταν δὴ γ τὸ σαιδίον, ἀκ ἔτι 
μνημονεύει τῆς ϑλίψεως» διὰ τὴν 

χαρὰν, ὅτε ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς 
τὸν κόσμον». 

22 καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην. μὲν γῦν 
ἔχἕι" “σάλιν δὲ ὄψομαι ὑ ὑμᾶς, "Ὁ 

ἴα, 5 τὴν 
χαρὰν ὑμῶν ἀδιὶς αἴρει αφ' ὑμῶν, 

23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ 
ὃκ ἰρωϊησῆι ἀδίν. ᾿Αμὴν ἀμὰν λέγω 
ὑμῖν, ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσηϊε τὸν σα- 
τέρα ἰν τὼ » ὀνόμιαῖιί, με, δώσει ὑμῖν. 

24 “ἕως ἄρβι' ὡκ ἡῳτήσαϊε ἐδὲν 
ἐν τῷ » ὀιόμαῖ! μϑη αἰτεῖτε, οὶ λή- 
ψέσθε ἤ ἵγα, ἢ χαρὰ ὑμῶν ν᾽ ἢ ιτλης 
ρωμένη. 

2ξς Ταῦτα ἦν “αροιμίαις λε- 
λάληκα μ᾽ ἀλλ᾽ ἔςχβα: ὅρω 
ὅτε ὃκ ἔτι ἐν σα, οιμίαις λαλήσω 

ὑμῖν, ἀλλὰ “«αῤῥησίᾳ “περὶ τῷ 
«αἱρὸς ἀναγ[ελῶ ὑ ὑμῖν. 

26 Ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ 
ὀνόμαῖ! μΒ αἰτύσισθε καὶ ἃ λέγω 
ὑμῖν». ὅτι ἐγὼ ἰραϊήσω τὸν «σα]έρα 
“σερὶ ὑμῶν" 

27 αὐτὸς γὰρ ὃ “πατὴρ Φιλεῖ 
ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἰμὲ ποιφιλήκαϊε, ἢ 

«σεπεςεύκαϊε ὅτι ἐγὼ ααρὰ τῷ Θιῶ 
ἐξηλθο». 

28 ἐξῆλθον παρὰ τὸ τα]ρὸς» 
δ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον" «αλιν 
ἀφίεμν τὸν κόσμον, κ᾿ “ορεύομαι 
σρὸς τὸν «αἰέραι. 

29 Λέγεσιν αὐτὼ οἱ μαθη)αὶ 

αὐτῶ" 1δὲν νῦν «σαρβῥησίος λαλεῖς 

Ὁ 



ΩΝ 

ΚΑΤΑ 

ἢ “σαροιμίαν ἀδιμίαν λέγεις. “ 
2σ Νῦν οἴδαμεν ὅ ὅτι οἶδας σά»- 

ται καὶ ἃ χρέϊων ἵχεις ἴα τίς σε 
ἔραδιο ἴα! ἐν τότῳ τποιξεύομεν ὅτι ἀπὸ 

Θεῦ ἐξῆλθες. 
31 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὃ  Ἴμσδρ' 

ἴΑβιε αιςεύξε ; 
42 ἰδὼ, ἔρχεϊαι ὥρα, Ὁ νῦν ἐλή- 

νθεν, ἵᾳ σκορπισθῆτε ἕ ἑκα χοξ εἰς 

τὰ ἴδια, Ὁ ἐμὲ μ μόνον ἀφῆτε" Ὁ θκ 

εἰμὲ μόνος. ὅτι ὃ πατὴρ μῆ᾽ ἐμ 
ἔξεν 

3 3 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵγω 
ἐν ἐμοὶ εἰρήνην, ἔχεἶε" ἐν τῷ κόσμῳ 
ϑλίψιν ἵξῆε ἀλλὰ ϑαρσεῖτε, ἃ ἐγὼ 
γεγίκηκα τὸν κόσμον. 

Κιφ. ζ΄. 17. 

ΑΥ̓ΤΑ ἰλάλησιν ὃ Ἰοσᾶρ. ο 

ἐπῆρε τὸς ὀφθαλμὰς αὑτῷ 

εἷς τὸν βφανὸν, καὶ εἶπε Πάτιρ, 

ἐλήλυθεν ἢ ὧρα, δόξασόν σδ τὸν 
ψὸν; ἵνα Ὁ ὃ ός σὰ δοξάσῃ σε" 

2. καθὼ; ἔδωκας αὐτῷ Ἰξεσίαν 
«υάσης. σαρκὸς, ἕνα τῶν ὃ ὃ δέδωκας 

αὐτῷ δώση αὐτοῖς ζωὴν αἰώγιον. 
4 Αὕτη δέ ἰ ἐξιν ἢ αἰώνιος ζωὴ, 

ὅνα γυώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθι- 
γὸν Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέξειλας ᾿Ινσῶᾶν 
ΧΧρισόν. 

ΟΡ. ΧΥΪ]. 

4 ἰγώ σε ἰδύόξασα ἐπὶ τῆς γῆς" 
“τὸ ἔρίον ἐτελείωσα ὃ διδωκάς μοι 

δνα ποιήσω" 
5. καὶ νῦν. δόξασόν με σὺ “άτερ 

παρὰ σεαυῷ τῇ ῃ δόξη ἢ ἢ εἶχον, «πρὸ 
τῷ τὸν κόσμον εἰνοῦν “«αρὰ σοί. 

6’ Εφανίρωσά σῶ τὸ ὄνομα τοῖς 
ἀνθρώποις ὃς δέδωκάς μοι ἐκ τῷ 
χόσμο" σοὶ ἦσαν, καὶ μοὶ αὐτὸς 

δίδωκας" καὶ τὸν λόγον σϑ τίηρη- 

8 

ΙΕ 1ὈΧ, 17 4 

ἡ νῦν ἔγνωκαν ὅτι “άνϊα ὅσα 
δέδωκάς μοι» «αρὰ σῶ ἔςιν, 

8 ὅτι τὰ ῥήμαῖα ἃ ἃ δέδωκάς μοι; 
δέδωκα αὐτοῖς" καὶ αὐτοὶ ἔλαθον, 

. 

ΙΩΑΝ Ἵδ59 
- ΝΨ » “.-. Ὁ -Ά “ 
καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρα σᾶ 

ἐξῆλθον, καὶ ἐπίτςεύσαν ὅτι σύ με 
ἀπέςειλας. - 

9 Ἐγὼ τσερὶ αὐτῶν ἰφωῖῶ" β 
σιεὶ τῷ κόσμε ἰρωϊῶ, ἀλλὰ σερὶ 

ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σαΐ εἰσι 
ῖο καὶ τὰ ἰκὰ αάνα σά ἐγ» 

ΟΣ τὰ σὰ ἐμά" κὶ δεδύόξασμαι ἰν 
αὐτοῖςο ᾿ 

11 καὶ ἂχ ἔτι αἷμι ἐν τῷ κόσ'- 
μῶν Σ ὅτοι ἐν τῷ κόσμω εἰσὶ, ν 
ἐγωναρός σε ἔρχομαι. Πάτερ ἄγιι, 
“τήρησον αὐτὰς ἱν τῷ ὀνόμαῖ! σῶ, 
ὃς δίδωκάς μοι, ἵνω ὥσιν ἕν. καθὼς 
ἡμεῖς. 

12 ὅτι ἤμην μῦ᾽ αὐτῶν ἰν τὼ 
κόσμῳ, ἐγὼ ἑτῆς οῶν αὐτὸς τῶ 

ὀνόμαϊί σα" ἃ; δίδυκάς μοι ἐφύ- 
λαξα, κὶ ἀδεὶς ἐξ αὐτῶν ἃ πυλίϊος - 

εἰ μὴ ὃ κὸς τῆς ἀπωλέία;" ἕνα ἢ 
γραφὴ “ηρωθη" 

13 νῦν δὲ πρός σι ἔρχομαι, "Ὁ 

ταῦτα λαλῶ ἐν“τῷ κόσμῳ, ἵνα; 
ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν “επλὴ" 

ξωμένην ἢ ἰν αὐτοῖς. 
14 Ἐγὼ δίδωκα αὐτοῖς τὸν λό- 

γον σϑ, ΟΝ ὃ κόσμος" ἐμίσησεν αὖ- 
τὰς» ὅτι ἐκ εἶσιν ἐκ τῷ ,ὄσμε, ' 
καθὼς ἢ ἐγὼ δκ εἰμὶ ἰχ τῷ κόσμε" 
. 15 οὐκ ἰρωϊῶ ἵνα ἄρη; αὐτὰς ἐκ 

τῷ κόσμο. ἀλλ᾽ ἵἴγα τηρήσης αὖ- 

τὸς ἐκ τῷ “πονηρδο 

ιό ἐκ τῷ κόσμῳ ἧκ εἰσὶ, κα’ 
θὼς ἐγὼ ἐκ τῷ κοσμῳᾳ ἐκ εἰμί. 

17 ᾿Αγίασον αὐτὼ; ἐν τῇ ἀλὴη- 
θεία σα΄ ὁ λόγος ὃ σὸς τληθενώ ἐτιο 

18 καθὼς ἐμὲ ἀπέςειλας εἷς τὸν 

κόσμον, κἀγὼ ἀπέφειλα αὐτὼς εἰς 
τὸν κόσμον. ᾿ 

το καὶ ὑπὶρ αὑτῶν ἰγὼ ἁγιάξῳ 

ἐμαυῖόν' ἕ,α κὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασ- 
μένοι ἐν ἀληθείᾳ 

20 Οὐ περὶ τότων δὲ ἐρω]ῶ μό- 
νον; ἀλλὰ κὶ περὶ τῶν τοιζευσόν]ων 

Ο᾽ 2 ὃ 



τόο 

διὰ τῷ λόγο αὐτῶν εἰς ἐμέ" 

21 ἴα “«αήϊις ὃ εν ὦσι, "αθῶς σὺ 

«πάτερ, ἕν ἐμοὶ» χαγῶ ἐνισοὶ, ἔγαώ Ὁ 

αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν ὥσιν" ἵνα ὃ κόσμος, 

Φιςεύδηδτι σύ με ἀπέγειλοις. ͵ 

22 Καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣ Ἢ δίδω- 

»ἄς μοι. δίδωκα: αὐτοῖς' ἵνα ὦσιν 

ἽΝ καθὼς ἡ ἡμεῖς ἂν ἐσμεν. 
23 ἐγὼ ἶν αὐτοῖς, Ὁ σὺ ἐν ἐμοὶ, 

ὙΠ ὦσι τἠελφωμένον εἰς ἣν, - ἢ "ᾳ 

γυνώσχη ὃ κόσμος ὅτι σύ Με ἀσέ- 
τιιλας, κ᾽ ἡγάπησας αὐτῶς, καθὼς 
ἐμὲ ἠγάπησας. 

2: Πάτερ; ὡς δέδωκας μοι; ϑέ- 

λῳ ὕα ὅπε μὴ ἰγὼ, κατεῖνσι ὥσι 
με ἐμε" ξαὰ Διωρῶσι τὴν δόξαν 

τὴν μὴν ἣν ἔδωκάς μοι (ὅτι ̓ ἤγά- 
πησαᾶς με) -ρὸ καϊαξολῆς κέσμα. 

Στὰ ἄτερ δίκανε; ὌΣ ὃ κέσμιος 

σε θκ ὦ" ψὰν 

ὃτοὶ ἔγνω ταν δ᾽ι δῦ με ἀπάρειλας 

:0 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖ; τὸ ὕνο- 
μά συ, "᾿ γναεισω" ἕνλ ἢ ἀγάπη 

ἣν Ἰγας σῶς ΩΣ ἐν αὖτε ἐς ἤ, κῷ- 

γὼ ἐν αὐτοῖς. 
Κι. "ῆ. 18. 

Γι εἰπὼν ὁ Ἰησῶς, ἐξῆλθε 
σὺν τοῖς  μαθυαῖς αὑτῷ τὐ- 

αν τῇ χιμαῤῥω τῶν Κέδχων, ὃ ὅτ 
Ὧν ἈΉΠΟζ. εἰς ὃν εἰσῆλϑεν αὐτὸς κὶ 

οἱ μαθτϊαὶ αὐτῶ," 

2 ἥἤϑδει δὲ ΟΣ ̓μέδας δ “αραδιδὰς 
αὐτὸν, τὸν τόπον, ὅτι “πολλάκις 

συνήχθη ὃ Ιυσῶς ἧκεν μήν, τῶν 
θυρῶν αὑτῷ. , 
4 Ὧ ὧν ἸἸόδας λα(ξὼν τὰν σετεῖ- 

αν, Ὁ ἐκ τῶν ἀρχιερέων κ; Φαρι- 

σαίων ὑπηρέταις; ἔρχεαι ἰκεὶ μέὰ 
φανῶν Ὁ λαμπάφων ν Ὁ ὀπτλων.- 

ἅ Ἰησῶς ὧν εἰδὼς π-αν]α τὰ , ἐρ- 

χόμενα ἐπ᾿ αὐτὸν, ἐξελξων εἶσγεν 
αὐτοῖς" Τίνα ζηεῖτε; ἢ 

ξ ᾿Απεκρίθησαν αὐτῶ" 

Ψ 

Ἁ 

ἐγὼ δέ σε ἴγ: ὧν καί 

3 “« 

ω" [ἰησῶν 

τὸν Ναζωραῖον. Δέγει αὐτοῖς ὁ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΡ. ΧΗ. ΧΙ. 

Ἰησῶς" Ἐγώ εἶμι" (Εἰφήκει δὲ - 
Ἰώδας ὁ «αραδιδὸς αὐτὸν, μέ!" 
αὐτῶν. ) 
6 ὡς ὧν εἶπριν αὐτοῦ," Ὅτι ἐγώ 

εἰμι" ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀᾳίσω,. 'καὶ 
ἔπεσον χαμαί. 

 Τιάλιν" ὧν αὐτὼς ἐπηρώγησε" 
Τίνο ζηϊεῖτε; Οἱ δὲ εἶχον" Ιησῶν 
τὸν Ναξζωραῖον. . 

8  Απεκρίθη ὃ Ἴησδρ' 
δμῖν ὅτι ἐγώ εἶμεν εἰ ὃν ἐμὲ ζΠεῖτε, 
ἄφῆε, τύτὸς ὑπάγειν; 
9 ἵνα “Φληρωθῇ ὃ λόγος ὃ ὃν εἶα 

τγεν" Ὅτι ὃ; δίδω κας μοι, ἐκ ἀ- 
πώλισα ἐξ αὐτῶν ἐἀδένα. 

1ΙΟ Σίμων ὃν Πέτρος ἔ ἔχων μά- 
. χαιραν, εἵλκυσεν αὐτὴν, Ὁ ἔπαισε. 

τὸν τῷ ἀρχιερέως δῦλον, καὶ ἀπτ- 

κοψεν αὐτῷ τὸ ὠτίον χΣὸ δεξιόν". ἣν 
δὲ ὄνομα τῷ δέλῳ Μάλχας. 

1Σ Εἶπεν ἂν ὃ Ἰπσὸς τῷ Πί- 
τευ" Βαλε τῶν μάχαις ἄν σϑ εἶς 
τὰν ϑέκην" τὸ τπσϊήριον ὃ Ὁ δέδωχέ 

μοι. ὃ “οἱηρ, ἃ μη ίω αὐτό; 

12 Ἡ ὖν , σπείξω ΟᾺ ὃ χιλίαρ- 

χοὸς "ἡ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιοδαίων 
συνέλαβον τὸν ᾿Ἰησᾶν, καὶ ἔδησαν 

αὐτὸν, 

13 καὶ ἀπήγα[ν αὐτὸν «ρὸς 
Ανναν πρῶτον" ἦν γὰρ τοοθερὸς 

τῶ Καϊαφα, ὃ; ἦν ἀρχιερεὺς τῆι 

ἐνιαυξ ἐκείνου" 

(14 Ἦν δὲ Καϊαφας ὃ συμθυ- 
λεύσας τοῖς Ἰουδαίοις, ὅτι συμφέρει 
ἵνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὶρ τῷ 
λαϑ' ) 

ς Ἠκολώθει δὲ τῷ Ἰησῶ Σία ὦ 
μὼν ̓ ἀπέτρν, κ' ἄλλος μαθηϊης" ἃ 

δὶ μαθηϊης ἐκεῖνος ἣν γνωτὸς, τῷ 

ἀρχιερεῖ; καὶ συνεισῆλθε τῷ Ἰησῶ 
εἰς: σὴν αὐλεν “ὦ ἀρχιερέαιςς 

16 Ὁ ἐὲ Πέτρος εὐγήχει σρὸς 
τη ῃ ϑύρα ἴξων. ἰξῆλθ. ̓ ὃν ὃ μοιθη- 
τῆς ἃ ἄλλας ἃς ἣν γιωφὸς τῷ ἀρ- 

. χρρε, 

. , 

ψ 
ἙΕΐχον 

: 

- -..-.....Δ.... «ὦ Ὁ 



- αὐτοῖς" 

ἜΠΙΝΕΝ" “ΒΜ Το ΝΥ ΕΞ 

Τρ. χυὶ. Κ ΑΤΑ 

χιρεῖ καὶ εἶπε τῇ ἢ ϑυρωρβη. κὶ εἰσῆ- 
“ἀνε τὸν Πέτρον. 

17 λύγει ὧν ἢ Ψαιδ' 'σκη ἥ υ- 
“φορὸς τῷ Πέτρῳ" Μὴ καὶ σὺ ἐκ 
“τῶν μαθηϊῶν εἴ εἰ τῷ ἀνθρώπα τύτο ; 
“Λέγει ἐ ἐκεῖνος" Οὐκ εἰμί, 

18 Εἰτήκεισαν δὲ οἱ δῶλοι Ὁ οἱ 
ὑπηρίται ἀνθρακιὰν «πεποιηκότες 
ὅτι ψύχος ἦ Ἵν καὶ ἰθερμαίνοϑῆο. ἣν 
δὶ μή᾽ αὐτῶν ὃ Πέτρος ἑσὼς καὶ 
ϑερμαιμόμενος . 

10 Ὁ ἂν ἀρχιερεὺς ἡρώτησε 
"πὸν Ἰησᾶῶν » «εἰ τῶν μαθηϊῶν αὐτῶ, 
᾽ῶ “ερὶ τῆς διδα χῆς αὐτῶ. 

20 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὃ Ἰησᾶρ 

᾿Ἐγὼ παῤῥησία ἐλάλησα τῷ κύσ- 

μυ" ἐγὼ «ἀήόε ἐδὶ δαξα ἐν τῇ 
συνα; γωγ ἢ; καὶ ἰν τῷ ἱερῶ, ὅπω 
«αὐοῖ; οἱ ᾿Ιδδαῖοι συνέρχονϊαι, Ὁ 
ἐν; κρυπῖν ἐλάλησα ἃ έν" 

21 τί με ἐπεράφςν ἐπι ὦτη- 

σον τὼς ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα 

ἴδεν ὅτοι οἴδασιν ἃ εἶπον 
ἔγνω. ᾿ 

22 Ταῦτα δὲ αὐτῷ εἰ πόνϊος, εἷς 
- γῶν ὑπορεῶν παριξοηὼς ἔδωκε α-: 
φσμα τῷ Ἰωησῶ, αἰπῶν" 

ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; Ἃ 
23 ᾿Απικρίθη αὐτῷ ὃ Ἰησῶς" 

Ἐ κακῶς ἐλάλησα, μαῤρ)ύρησον 

«ερὶ τῷ κακῶ" εἰ δὲ καλῶς, τί με 

δεε:ῖς; 

24 (Απέρειλεν αὐτὸν ὃ ἼΑννας 

ϑεδὲμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχ!-"- 
ερέα.) 

ἃς Ὴν δὲ Σίμων Πέτρος ἱγὼς 
96 ϑεεμαινόμενος. εἶχον ὃν αὐτῷ" 
Μὴ κὶ σὺ ἐκ τῶν μαθηϊὼν αὐτῷ εἶ; 
᾿Ηρνήσαϊο ἱκεῖνοςγ καὶ εἶπεν" Οὐκ 
εἰμί. 

26 Αἔγει εἷς ἐκ τῶν δώλων τῷ 
ἀρχιερίως, συγίενης ὧν ὅ ἀπέκοψε 
Πέτρος τὸ ὠτίον" Οὐκ ἐγώ σε εἶδον 
ἐν τῷ κήπῳ με΄ αὐτῶ 

Οὕτως; 

ΙΩΑΝ. τιόι 

27 Πάλιν ὧν ἡρνήσαϊο Πέτρος, 
κὶ εὐθέως ἀλέκΊω, ἐφώνησεν. 

28" Αγωσιν ὅν τὸν Ἰησῶν ἀπὸ 
τ΄ Καΐαφα εἰς τὸ τραδώριον' ἦν 

δὲ ; πρωΐα" κὶ αὖ! τοὶ ἀκ εἰσῆλθον εἰς 
τὸ πραϊώριον, ἵ ἐν. μὴ μιανθῶσιν, 

ἀλλ᾽ , ὕὰ φάγωσι τὸ “ἄσχα. 

29 Ἐξῆλθεν ὃ ἂν ὁ Πιλάτος σιρὸς 

αὐτὰς, καὶ εἶπε" Τίνα κοδηϊορίαν 
φέρῆε καΐα τῷ ἀνθρώπϑ " τῶτοὶ 

39 ̓ Ατεκείθησαν Ὁ εἰ πον αὐτῷ" 

ἘΪ μὴ ἤν ὅτο; κακοποιὸς, ὃκ ἄν 
σοὶ «αριδύκαμεν αὐτόν. 

41 Εἶπεν ὃν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος" 

Λαθφε!ε αὐτὸν ὑμεῖς; καὶ κα Τὸν 
νόμον ὑμῶν κρίνγαῖε αὐτόν. Εἶπον 
ἂν αὐτῷ οἱ ̓ Ιϑδαῖοι" Ἥμῖν ἐκ ἔξεςιν 
ἀποκϊεῖναν ὀδένα. 

12 Ἵνα ὁ λόγος τῷ Ἰησῶ σλη- 
φωθη, ὃ ὃν εἶηζεγ σημαίνων ποίῳ 9.- 
νώτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 

43 Εἰσῆλθεν ὃν εἰς τὸ πραϊω- 
θἰον πάλιν ὃ Πιλάτος, ΕΚ ἰφών»σε 
τὸν Ἰησῶν" Ὁ εἶπεν αὐτῶ" Σὺ εἶ 

ὁ βασιλιὺ; τῶν ᾿Ιυδαίων; 

34 ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ σῶς" 
᾿ΑΦ᾽ ἑαυ: σὺ τῶτο λέγεις, ἢ ἂλ- 
λοι σοι εἶπον «σερὶ ἐμδ; 

ἃς ᾿Απενρίθη ὁ Πιλάτο;" Μύτι 

ἐγὼ ̓ Ιυδαϊός εἶμι; τὸ ἔβνο; τὸ σὸν 
τ οὐ ἀρχιερεῖς παρίδωκάν σὲ ἐμοί" 

τί ἐποίησας; -“ 

46: ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησῶς᾽ Ἢ βα- 
σιλεία ἢ ἐμὴ ὃκ ἔτιν ἐκ τῷ κόσωαμ 
τὔτα" εἶ ἰχ τῇ κόσμε τῦτι ἣν Ὡ 
βασιλιία ᾽ ἡ ἐμὴ οἱ ὑπηρέται ἃ" οἱ 
ἐμοὶ Ἠγωνίζονῖο 1 ἵνα μὴ ̓φαραλυθῶ 

«τοῖς ̓ Ιαδαίοις᾽ γῦν δὲ ἡ βασιλεία ἢ 
ἐμὴ ὃκ ἔςσιν ἐδεῦθεν. “ 

37 Εἶπεν ἂν αὐτῷ ὁ Πιλάτος" 

Οὐκ ἂν βασιλεὺς εἰ εἰ σύ; Σ ᾿Απεκρίθη 
ὃ Ἰ»σῶς' Σὺ λέγεις: ὅτι βισιλεύς 

εἰμι ἐγώ" ἐγὼ εἰς τῶτο γεγέννημ αἱ» 
Ἂς εἰς τῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸ κόσμον; 

[8) 2 ἴ,5 
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ἵνα μαβυρίσω “ἢ ἀλυθείᾳ" τᾶς ὃ 
ὧν ἱκ τῆς ἀλεθείας, ἀκόει μὅ τῆς 

φωνῆς. 
38 Λέγει αὐτῷ ὃ Ἰπιλάτος" Τί 

ἰγιν ἀλήθεια ς Καὶ τῶτο εἰπὼν, 

“«ἀλιν ἐξῆλθε σοὺς τὰς Ιωυδαΐες,. " 
λέγει αὐτοῖς" Ἔγ ὼ ἀδεμίαν αἰτίαν 
εὑξίσχω ὦ ἐν αὐτῷ, 

329 ἔς, δὲ συνήθεια ὑ ὑμῖν ἕνα ἕνα 

ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ αάσχᾳ" βά. 
.λεσθε ὦ ἂν ὑμῖν ἀπολύσω "τὸν βαδι- 
λέα τῶν Ἰαυδαίων: 

40 ᾿Ετεαύγασαγε ὃν πάλιν πάν- 

ες; λέγονϊες" Μὴ σξτον, ἀλλὰ τὸν. 

Βαραξοᾶν" ἢ χν δὲ ὁ Βαραςξᾶς λῃ- 

σῆς. 
᾿ Κι. (δ΄. 10» 

ἽἼ ΟΤΕ ἂν ἔλαθεν ὃ Πιλάτος 
τὸν Ἰησῶν, κὶ ἐμαςίγωσε- 

2 καὶ οἱ ςφρα]ιώτωι πλέξαννες 
γίφα:ον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν αὖ- 
τῷ Ἠῇ κεζαλῆ,' Ὁ ἱμάτιον σοξῷυ- 

ρὅν πιρνέζαλον αὐτόν. 

4 καὶ ἔλε[ου" Χαῖρε ὁ ὃ βασιλεὺς 

τῶν Ιδϑαίων" καὶ ἔδιδεν αὐτῷ ῥα- 
σσμαῖϊα. 

4 ᾿Εξῆλθεν ὃ ὃγ τοώλιν ἔξω ὃ Τ- 

λάτος, κυ λέγει αὐτοῖς" Ἴδε, ἃ ἄγω. 

ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἕνα γνῶτε ὅτι ἐν 
ἂϊ τῷ ἐδὲμίαν αἰτίαν εὑρίσκω. 

ς Ἐξηλθεν ὧν ὃ Ἰησῶς ἔξω, 

Φορῶν τὸν ἀκάνθινον τέφανον, ἢ σὲ 
“πορφυρῶν ἱμάτιον. Καὶ λέγει αὖ- 
Τοῖς ᾿1δὲ ὃ ἄνθρωπος. 
6“ Οτι ὧν εἶδον αὐτὸν οἱ  ἀρχμ- 

ρεἷς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἰκραύγοισ αν 

λέγονϊες" Σταύρωσον. ταύρωσον"᾽ 

Αἔγει αὐτοῖς ὁ Πίιλάτος" Λα ἧε 
αὐτὸ» ἐμεῖο, καὶ γαυρώφαε" ἐγὼ 
γὰρ ἔχ εὑρίσνω ἰν αὐτῳ αἰτίαν. 

7 ᾿λπεκείθησαν». αὐτῷ οἱ Ἰ16- 

δαῖοι" Ἢ μεῖς νόμον ἔχομεν» "τ καϊὰ 
«ὃν γόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, 
δτι ἑαυῖον μὸν τῇ Θιῶ ἐποίησενο 

“ἀπολῦσαι αὐτόν" 

, 7. τοῖς ᾿Ιωϑδαίοις" 

- ὦρον, ταύρωσον αὐτόν" 

ΕἘΥΓΑΓΡΕΛΙΟΝ ὧδ᾽. χῖχ. 

8 Ὅτε ἦν ξκωσιν ὁ Ττιλάτοῦ 
τῶτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοξήθη". 

9 καὶ εἰσῆλθεν: εἰς τὸ" 'πραΐώς-͵ 
βίον “σάλι, καὶ λέγει τῷ Ἰησξρ 

1πεθεν εἾ σύ; ὋὉ δὶ Ἰησῦς ἀπό- 
κρίσιν ἀκ ἔδωκεν αὐτῷ. 

Ι0 Δέγεν ὃν αὐτῷ ὃ ΤΙιλάτος" 

Ἐμοὶ, ἃ λαλεῖς ; ὧκ οἶδας ὅ ὅτι ἐξα- 

σίαν ἔχω ταυρῶσαί σε, κὶ ἐξοσία: 
ἴχω ἀπολῦσαί σε; 

ΠἋἊ ᾿Ασεκρίθη ὃ Ἴησᾶτ' Οὐκ 
εἶχες ἐξουσίαν δδιμίαν καὶ ἐμῶ, εἰ 

μὴ ἥν σὲ δεδομένον ἄνωθεν" διὰ 
τῶτο, ὃ παραδιδώς με σοὶ, μείξοναι 
ἁμαβίαν ἴ ἔχεις 

12 Ἐκ τότω ἰζητει ὁ Ἰτιλά πος 
οἱ δὲ ᾿Ἰαδαῦὸν 

ἔκραζον, λέχοδες" Ἐὰν τῶτον ἀπο. 
"λύσῃς, ἐκ εἶ Φίλος τῷ Καίσαρος" 

“ἃς ὁ βασιλέα αὑτὸ» “οιῶν, ἀΐ!ι» 
λέγει τῷ " Καίσαρι. 

13 ὃ ὧν Πειλάτος ἀκέσας τῶ- 
τον τὸν λόγον, ἤγαεν' ἔξω τὸν 
Ἰησῶν, κὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὰ βήμαῖος 
εἰς τόσον λὲγόμενον' ΔΛιθόςρω]ον, 

᾿ Εδρα εὶ δὲ ΤαδἭαθᾶὰ" 

14 Ἦν δὲ Ὡαρασκευὰ τῷ 
φάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἵκ]η") κκ'᾽ λέ- 

Ἴ1δὲ ὁ βασιλεὺς 
ὑμῶν" 

ις εἱ δὲ ἰκραύγασαν". Αρον, 

Λέγει αὖ“ 

τοῖς ὃ Πιλάτορ". Τὸν βασιλέα 
ὑμῶν γαυρῶσῳ ; ̓  ᾿Απεκρίθησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς" Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ 
μᾺ Καίσαρα. 

τό Τότε ὃν «“αρέϑωκεν αὐτὸν 
αὐτοῖς ἵνα ταορωθῆ. “σαρέλαθον δὲ. 

τὸν Ἰησϑν 5 ἀπήγαζον. 
17 καὶ βατάζων τὸν ταυρὸν 

αὑτῷ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον 
Κρανίο τόπον, ὃς λέγ ἕαι Ἑδραϊςὶ 
Γολ[οδᾶ" 

18 ὅπυ αἶπὸν ἰγαύρωσαν, καὶ 

Δ εἢ 

ωῖ.......ιοὃ..υ. 



ΟΡ. Σἰκ. ΚΑΤᾺ 
μ᾽ αὐτῶ ἄλλος δέο, ᾿ἐδεῦθοεν καὶ 
ἐνγεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησῶν- 

“ ἴ9 Ἔγραψε δὲ ΟΣ τίτλον ὃ ΠΙ- 

λάτος; καὶ ἔθηκεν ἐνὶ τῷ ταορῶ ἦν 

δὲ γείραμιμένον" ἸΗΣΟΥ͂Σ ὃ να- 
ΖΏΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΑΕΥ͂Σ ΤΩΝ 

ἸΟΥΔΑΙΩΝ, 
20 Τῶτον ὧν τὸν τίτλον «σολλοὶ 

ἀτέγεωσαιν γῶν ᾿᾿Ιυϑαίων" (ὅτι ἰἰγὺς 
ἦν τῆς «σόλεως ὃ τόπος ὅπτυ ἰγαυ- 

ὥθη ὁ ̓Ἰησῶς" καὶ ἥν γιαμμένον 
Ἑρωϊεὶ, ᾿Ελληννγὴ, Ῥω αἴτί. ) 

41 ἔλεον ὃν τῷ ἸΤιλάτω οἱ ἀρ 
-χρερεῖς τῶν Ἰοδαίων" Μὴ γράφει" 
Ὅ βασιλεὺς τῶν Ιοδχίων" ἀλλ᾽, 
ὅτι ἐκεῖνος εἶπε" Βασιλεύς εἶμι τῶν 
"Ἰοδαίων. ν 

22 ᾿Απεκρίθη ὃ Πιλάτος" Ὁ 

γύγραφα, γέγραφα. 
23 Οἱ ὃν τραϊιῶται, ὅ ὅτε ἐγαϑ- 

φωσαν. τὸν Ἰησῶν, ἔλαθον τὰ ἱμά- 

για αὐτῶ, (καὶ ἐποίησαν τέσσαρα 
μέρη» ἑκάγω σραλιώτῃ μέρος). καὶ 
τὸν χῆῶνα" ἣν δὲ ὃ χῆὼν ἄῤῥαφος, 
ἔκ τῶν ἄνωθεν ὑφαηὸς δι᾿ ὅλε" 

24 εἶχον ἂν «φὸς ἀλλήλας" Μὴ 

σχίσωμεν αὐτὸν, ἀλλὰ  λάχωμιν 
«εἰ αὐτῶ, τίνος ἔ ἔφαν" ἵνα ἡ γρῶ» 
ΦῸν αληρωβὰ ἢ ἢ ,κλέγεσω" Διεεμερί- 
δ τὰ ἱμάτιά μὸ ἱαυῖοὶς, δ, ἐπὶ 
“ὃν ἱμάτισμόν μὰ ἴξαλον. κλῆρον" 
Οἱὲ μὲν ἄν τραϊιῶτοι ταῦχα ἰποίη- 

σαν. 
ς Εἰγήκεισαν δ «ἀρὰ τῷ 

γαυια τῷΈ Ἰησῦ ἡ μήτηρ ὁ αὐτῶ, Ε2 
᾿ ἀδελφὴ τῆς μηϊρὸς αὐτθ, Μαρία 
ἢ τῷ Κλωπῶ, υ Μαρία ἡ Μαγ- 
δωλήν». 

26 Ἰησῶᾶς ὃν ἴϑὼν τὴν πέρα; 
ἡ τὸν μηθηϊὴν “αρετῦτα, ὃν γώ“. 
“-α, λήγει τῇ μη οὶ οὗτῶῦ, Τύναιη 
ἐδῶ ὃ ψός συ. 

27 Εἴτω λέγει τῷ ̓ μαθηῖη' ᾿ιδὼ; 
Γ' μάτηρ σι. Καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς 

ΝΟ νὰ 

ΙΓΩΑΝ.: ἐδ} 
ὅρας ἕλαδιν αὐτὴν δ᾽ μαϑη)ὸς εἰς 

τὰ ἴδιο. 

28 Μὰ φὔτο εἰδὼς ὃ ᾿νῶς 
ὅτι τάν ἤδη «εϊέλερδον ἤν χε» 

λειωθη ἢ γροφ, λέγει" Δυνῶ. 
29. Σκεῦος ἂν ἕξειϊο ὅδος μυχόν" ΄ 

οἱ ἐ δὶ, Ὡλήσωϊες δ΄ πόγξον ὅξες, "ἡ 
ὑσσώπῳ «αιριθῥῆες, Φγοσήνεγκαν 
αὐτῷ ΤΝ " τόμαἶι» 
140 Ὅτε ἂν ἔλαδι τὸ ὅξος ἃ 

ἸΙησῶς, εἶπε» Ὑδίλιγαν" ΟΝ χλίας 

τὴν κεφαλὴν, φῳα ἔδωκε τὸ. τνεῦμας 

3: οἱ ὧν Ἰϑ εἶν) ἵνα μὴ μείνη 

ἐπὶ τῷ ταυρῷ τὰ σύμαῖα: ἐγ τῷ 
σαξράτῳ, ἐπεὶ ̓“αρασκιυὴ ἥν, (ἦν ΄’ 
γὰ μεγάλη ᾿ ἡμέρω ἱκείνυ τ 
σα δάτα,) ἤφώτηταν γὸν ἸΠλάτον. 
ἵνα κοπεαγῶσιν αὐτῶ» τὰ σκίλη, 

) " ἄρθωσιν. Νὰ 

32 Ἦλθον ὅν οἱ σγαϊιῶναι, καὶ 
τὸ μὲν σρύτα κποδαξὼν τὰ σκίλη, 
γῦ τὸ ἄλλυ τῶ ὃ συγαυρωθί τος αὐτῷ. 

Ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησῶν ἐλθόδες, 
ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, ἅ 
κα έοιξαν αὐτῷ τὰ σκέλη. 

34 ἀλλ᾽ εἷς τῶν τραϑιοἹῶν λόγο 
ΧΆ αὐτὸ τὸν «πλευρὰν ἔνυξε, κὶ εἰν 
θὸς ἰξῆλθεν αἷμα Ἂ ὕδωρ. 

ἃς καὶ δὲ ἑωρακὸς μεμαξίόρηκερ 
(ὲ ἀληθινὴ αὐτῷ ἐξιν ἡ μευρ]υρία.» 
κα κεῖνος οἶδὲν ὅτε ἀληθῆ λέγει ἴγω; 
ὑμεῖς τοι εύσν]ε. 

30 ἐγένέϊο γὰς ταῦσχσα ἵνα ἀ 
γραφὴ πληρωθῇ Ὀρν ἀ συδριξή- 
σέϊαν μρέμη 

47) Κα “άλιν ἐδ γρᾶ 
λέγε» "Οὐγονῆωι εἷς ὃν ΠΥ στ . 

38 Μέὰ δὲ ναῦτα ἤρώτησε τὸν 
ἹΠιλάτον ὃ Ἰωσὴφ ὃ ἀπὸ ᾿Αριμα-, 
θυίας, (ὧν μαθητὰς τῷ Ἴησϑ, κι. 
κρυμμένος δὺ διὰ τὸν Φόβον τῶν 
Ἰωδάίων,) ἦα ἀρῃ τὸ σῶμα τῖξ 
Ἰνσῶ" καὶ ἐπέτρεψεν ὃ ὃ Πιλάτοξο 
ἦλθεν ὃν κὶ ἦρε τὸ σῶμα τῇ! ̓ Ιπσῷ, 

249 ἯἮλθ- 
’ 
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39 Ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος (ὃ 

ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησῶν νυκ)ὸς τὸ 
«ὥτο») φέρων μίγμα σμύργης καὶ 
ἁλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκαῖόν. 

40 ἔλαθον ὃν τὸ σῶμα τῶ 
Ἰησῦ, κὶ ἴδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μδὰ 
«τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐς: τοῖς 
ἸἸωδαίοις ἐπαφιάξιιν. 

41: Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπυ ἰσαῦ- 
φώθυ κὔπος, ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον 
καινὸν, ἐν ᾧ ᾽ ὠδίπω διεὶς ἐτέθη" 
.432 ἐκεῖ ὅν (διὰ τὴν «αρασχευὸν 

φὸν Ἰυδαίων) ὃ 9Τι| ἐ[γὺς ἦ ἣν Τὸ μνη- -- 

μεῖον; ἔθηκαν τὸν Ἰησᾶν:. 

Κιφ. κι 20. 
Η: δὲ μιᾷ τῶν σαβξάτων 
Μαρία͵ ΠῚ Μαγδαληνὴ ἢ ἔρ- 

χέαι τρωΐ, σκοϊίας ἐ ἔτι ὅσης, εἷς 
«ὁ μνημεῖον" καὶ βλέπει τὸν λίθον 
δρμένον ἐκ τῷ μείω. 

2 τρέχει ἂν κ ἔχϑαι «ρὸς Σί- 
᾿'μωναᾶ Πέτρον, ΟΣ «ρὸς τὸν ἄλλον ᾿ 
μαθηῆην ὃ ὃς ἐφίλει ὃ Ἰησῶ:» κ᾽ λέγει 
αὐτοῖς" Ἥραν τὸν Κύριον ἐκ τᾶ 
μνημείε; γ ὃκ οἴδαμεν τῷ ἔθηκαν 
αὐτόν. 

4 Ἐξῆλθεν ὃν ὁ Πέτρος, καὶ ὁ 
ἄλλος μαθηϊης, καὶ ἤρχονῖο εἰς τὸ 

μεδον. 

ΨΨῃ ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμῶ, καὶ ὗ 
ἄλλος μαθηῖὰς «ροίδραμε τάχιον 
4«8 Πέτρθ, καὶ ἦλθε ὡρῶτος εἰς τὸ 

μιρημεῖον» 

ς καὶ ὁ παρακύψας βλέπει κεί- 
μῖνα τὰ ὀθόνια" ἐ μῆϑοι εἰσῆλθεν. 

6 "Ερχῆα. ὧν Σίμων Πέτρος 
ἀκολοθῶν αὐτῷ, ὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ 
μνημεῖον, κὶ πὶ ϑεωρεῖ τὰ ὀθόνια κεί- 
μενα, 

ἡ καὶ τὸ σεδάριον, ὃ ὃ ἦν ἐπὶ γῆς 
κιφαλῆς αὐτῶ, ὡ μὲὰ τῶν ὀθονίων 
κείμενον, ἢ ἀλλὰ χωρὶς, ὑγδυλιϊμένον 
εἰς ἕνα τόπον. 

8 Τότι ὧν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος 

ἘΥΛΥΓΕΛΔΙΌΝ 

μαθηῖὴς ὁ ἐλθὸν Φεῦτος ἐὸς τὸ. 
νημεῖον, κὶ εἶδε, ὦ ἐκίγευσιν. 

9 Οὐδίπω γὰρ! ῃδεισαν τὴν γρα- 
φὴν, ὅτι δι αὐτὸν ἐκ "πρῶ ἀνα ἢ“ 
γο 

Ιο ἀπῆλθον ὃν 'σάλιν “πρὸς 
ἑαυ)ὼς οἱ μαϑυῇαί. 

11 Μαρία δὲ εἰ τήκει πρὸς “πὸ 
μνημεῖον κλαίεσα, ἔξω. ὡς ὃν ἔχ - 
λαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖᾷν» 

12 καὶ ϑεωρεῖ δύο ἀἰγίλυς ἐν 
λευκοῖς, καθεζομένυς, ἕ ἕνα «ὡς τῇ 
κιφαλῇ, καὶ ἵνα ττρὸς τοῖς ποσὶν 
ὅπω ἴκειο τὸ σῶμα τῷ Ἰησῶ. 

18 καὶ λέγυσιν αὐτὴ ἐκεῖ οὐδ 

Τύναι, τί χλαίεις ; Ἁΐγει αὐτοῖς" 
Ὅτι ἥξαν τὸν κύριόν μϑ,) καὶ ἐκ 
οἶδα «τὦ ἔθηκαν αὐτόν. 

14 Καὶ ταῦτα πᾶσα. ἐγράφη ] 
εἰς τὰ ὀπίσω, -Ὁ ϑεωρεῖ τὸν Ἰηυσδν 

ἐγῶτα" κὶ ἐκ ἥδε; ὅ ὅτι ὁ Ἰησᾶς ἰσι. 
1: ς Δέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῶς" Γύναι, 

τί κλαίεις; τίγα ζηςς; ; Ἐκείνη 
δοχῶσα ὅτι ὁ κηπυρός ἐτι,. λέγει 
αὐτῷ" Κύριε, εἰ σὺ ἰδάγασας αὖ- 
τὸν, εἶπέ μοι τοῦ αὐτὸν ἔθηκας, 
κάγὼ αὐτὸν ἁ ἀρῶ. 

16 Δέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῶς" Με- 
ξία. Στραφιῖσα ἐκείνῃ λέγει αὐ“ 

τῷ 'Ραθδενὶ, ὃ λέγεἕαι, διδάσ-» 

καλε. 

17 Δέγει αὐτῇ ὃ Ἰησῶς" Μή 

μὰ ἄπἶε" (ὅπ γὰρ ἀναβίδηκα 
«ὡς τὸν «αἸίρα μ8") «ορεύω δὲ 
φρὸς τὸς ἀδελφός μδ, Ὁ εἰᾳτὲ οιὖ- 

- ποῖς" ᾿Αναθαίνω «ρὸς τὸν “αἴέα 
μ8 5 παἴίρα ὑ ὑμῶν; κ Θεόν μὰ ἢ 
Θεὸν ὑμῶν. 

18 Ἔρχειαν Μαρία. ἡ Μαγδα- 
ληνὴ ἀπαϊγίλλεσα τοῖς μαθεϊαῖς 

ὅτε ἑώρακι τὸν Κύριον, καὶ ταῦτας 
εἶπεν αὐτῇ. 

τὸ οὔσης ὅν ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνη τῇ μιᾷ τῶν σαδξάτων, καὶ 

τῶν 

Ομρ. ΧΧ. ᾿ 



᾿ ΡΩΝ ὟΝ ΏΨ.Ρ Τ')8Ὲ ὦ 

τσσνν- 

Οδρ. χχ, χχὶ. ΚΑΤΑ 

τῶν ϑυρῶν κικλεισμέγων ὅπει ἦσαν 
οἱ μαθη]αὶ συνηίμένοι διὰ τὸν Φόθον 

-φΦφ-.3 . ι κα ς 8 ὦ ΝΜ 

γῶν Ἰδαίων, ἦλθεν ὁ 1ησῶς Ὁ, ἐφ 

εἰς τὸ μέσονγ "ἡ λέγει αὑτοῖς" Εἰ- 
ξἤνη ὑμῖν 

20 Καὶ τῶτο εἰπὼν, ἔδειξεν αὖ- 
«οἷς τὰς χεῖρας καὶ τὴν “λευρὰν 

αὐτῶ ἰχάρησαν ὧν οἱ μαθηϊαὶ 
ἐδόϑες τὸν Κύριον. ͵ 

21 Εἶπεν ὧν αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς 

“άλιν" Ἑρήνη ὑμῖν" καθὼ; ἀπί- 

φσαλκέ μὲ ὃ τὐαΐὴρ, κἀγὼ ἀέμπω. 
ὑμᾶς. " 

22 καὶ τῦτᾷ τῶν, ἐνέφόσησε, 
πὶ λέγει ἀὐτοῖς" Αάθῆι τνεῦμα 

΄ φῳ 

ὙΟγΑΌν" 

23 ἄν τὰνων ἀφῆτε τὰς ἁμαρ- 

τίας, ἀγίεῆαι αὐτοῖς ἄν τινων. 
κρο ἥτε κεκράτηνϊον, 

24 Θωμᾶς δὲ, εἷς ἐκ τῶν" δύ- 

ἰδεκα, ὃ λεγίμενος Δίϑυμος, ᾿δκ ἣν 

μέ αὐτῶν ἔψε ἦλθεν ὃ Ἰη28:" 
2ς ἔλείον ἂν αὐτῷ ὀΐ ἄλλοι 

“μαβθναί" ᾿Ἑωράκαμεν τὸν "Κύριον. 
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν 
ιξαῖς χερσὶν αὐτῷ τὸν τύπον “τῶν 
ἤλωνγ, δ βάλω τὸν δάκ)υλόν μὸ εἷς 

τὸν τύπον τῶν ἥλων, κὶ θάλω Τὴν 

χεῖρά μα εἰς τὴν λιυρὰν αὐτῆ, ἃ 
μὴ σιγιύσω. 

25 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀχ ασά- 

λιν ἤσαν ἔσω οἱ μαθηϊ]αὶ κὐτῆ, » 
Θῦμας με αὐτῶν, ἔρχεῖα:. ὃ Ἰη- 
'σἕς,) τῶν ϑυρῶν κεχλεισμέγων, καὶ 

ἔζη εἰς τὸ μέσον, κὶ ̓εἶπεν" Εἰρήνη 
ψμι8)ο 

27 Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ" Φέρε 

τὸν δακχῆυλόν σὰ ὧ3ι,) καὶ ἴδι τὰς 
χερός μ᾽ καὶ φέρε τὴν χεῖρά σϑ; 
᾿ βαλε εἰς τὴν λευράν μϑ" τὺ μὴ 
ΚΝ ἄπιχος, ἀλλὰ ΤᾺ ἴδε 

28 Καὶ ἀφινρίθη ὃ Θωμᾶς, »ἡ- 
εἶπεν αὐτῷ" Ὃ Κύριός μὸ καὶ ὁ 
Θεός μϑ- 

ΙΩ ἃ Ν᾿ τός 

29 Δέγει αὐτῷ ὁ Ἰησῶς" Ὅγε 
ἑωρακάς με, Θῶμα, φεπίτιοκας ξ 
μακάριοι οὗ μὴ ἰδόγϊες,) καὶ σιγεό» 
σανῖες.. 

20 Πολβὰ μὲν ὄν πὶ ἄλλα σή» 
μεῖα ἐποίησεν ὃ Ἰησᾶς ἐγώπιον τῶν 
αθήϊῶν αὑτῷ, ἃ ὠκ ἔξι γιίραμ"5 

" ν 2 “ ᾿ ΄ 
μένα ἐν τῷ βιδλίῳ τάτῳ" 

31 ταῦτα δὶ γέγραπἶαι, ἵνα 
σιρεύσηῃε ὅτι ὃ Ἰυσῶς ἕξιν ὃ Χριο 
φὸς, ὃ υἱὸς τῷ Θιεῶ, »ὶ ἕα σιξιύ» 
οἵες ζωὴν ἔχηϊε ἐγ τῷ ὀνόμαϊι αὐὲϑνο 

΄ 'ΚιΦ, χά. 21... ΄ 
᾿ ἘΤΑ ταῦέα ᾿ ἐφανέρωσὶν 

Ἃ ἑαυδὸν τϑάλιν ὃ Ἰησῶς τοῖς 
"μαθιῆαῖς ἰκὶ "ζῇς ϑαχάσσης ῇς 
Τιβεριάδος" ἰφανέρωσι δὲ ὅτως" 

2 ἧσαν ὃμθ Σίμων ΤΤέτρος, καὶ 
Θυμᾶς ὃ "λεγόμενος. Δίδυμος, ᾿ξαὶ 
Ἡαθαναὺλ ὁ ἀπὸ Ἰϑλνὰ τῆς αλι» 
λαίας, κὶ υἱ τῶ Ζιξιδαΐα, αὐ ἄλλοι 

᾿ξ τῶν μαθηϊῶν ἀδτδ δὅο. 
3 Δἴγει αὐτοῖς Σίμων ΠΙτρος" 

Ὑμάγω ἁλιδῆν. Λέγεσιν ἀδτῶ" 
᾿Ἐρχόμεθα" καὶ ἡμεῖς δὸν 'συί, ᾿ἰξὴλ- 

ϑον, κὐ᾽ ἀνέδφησαν εἰς τὸ τσλοῖὸν ες 
θὺς, κὶ' ἐν ἐκείνη τῇ νυχῖ; ἐπίασαν 
ὥδέν. 

4 πρωΐας δὲ ἤϑη γενομένης ἔφη 
ὃ ̓ Ιησῶς εἷς τὸν αἰγιαλόν" ἃ μέῆοι 
ἄδισαν οἱ μαθηϊαὶ ὅτι Ἰησῶς ἐξὶς 

ς λέγει ὅν αὐτοῖς ᾿ὃ Ἰησῶς. 
Παιδία, μῆ τι προσφάγιον ἰχῦϑ 
᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ" Οὔ. 
Ὁ Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς" Βάλε εἰς 

'τὰ διξιὰ μέρη τῷ ὡλοῖα τὸ δίκχῖυον, 
ἦς εὑρησῆι. ᾿Εδαλον ὧν» Ἰρ ἐκ Κτι 
αὐτὸ ἑλκῦσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τῷ 
τσλήθος τῶν ἰχθύων. 

“Λέγει ὃν ὃ μαθηϊης ἔκεῦνος ὃν 
ἤγαπα ὃ Ἰησῶς, τῷ ἹἸπέτρῳ᾽ Ὁ 
Κύριός ἰςι" Σίμων ἕν Πέτρος, ἀκ. 
σας ὅτι ὃ Κύριδς ἔτι, τὸν ἐπενδύς 
τὴν διεζωσαῖο, (ἦν γὰρ γυμνὸς) Ὁ 

ξῃαλεν 
΄ 

Ν 

Ὗ 
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᾿ἔξαλιν ἑαυδὸν εἰς τὴν ϑάλασσωαν" 
8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηϊαὶ τῷ «λοι-᾿ 

δεῖν ἦλθον (ὁ γὰς ἦσαν μακρὰν 
ὃ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ Ψσηχῶν 

διακοσίων) σύροδιες τὸ διρῶνον τῶν 
ἔχθύων. 

9. ὡς ὃν ἀπίθησαν εἰς τὴν γῆν, 
βλέπεσιν ἀνθρακιὰν κειμένην, καὶ 
ὀψνάριον ἐπεικείμενον, τΚἡ ἄρίονο - 

10 Δέγω αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" Ἔ- 
γέγκαϊε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἱπτά- 
Φαΐε νῦν. 

11 ᾿Ανέδη Σίμων ἹΠέτρος, καὶ 
εἴλχυσε τὸ δίκιυον ἐπὶ τῆς γῆς» 
μεγὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκαϊὸν τσεν- 
τηκονα)ριῶν" καὶ τοσώτων δνῆων ὁκ 
ἐσχίσθη τὸ δίκνον. . 

12 Αἔγει αὐτοῖς ὃ Ἰησῶς" Διῦῖτε, 
ἀριςήσαῖϊε. Οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν 

μαθηϊῶν ἰξήάσαι αὐτόν" Σύ τίς εἶ; 
εἰδότες ὅτε ὃ Κύριός ἐςῖν- 

13 ἔρχῆαι ὧν ὃ Ἰησῶς, ἡ λαμ- 
Θάνεν τὸν ἄξῖον, κὶ δίδωσιν αὐτοῖς, 

δ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 
τ 14 κῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη 
ὃ Ἰησῶς τοῖς μαθηϊαῖς αὐτῶ, ἰγερ- 
θεὶς ἐκ νεκρῶν.΄ 

τις Ὅτε ὅν ἠρίςησαν, λέγει τῷ 
Σίμωνε Πέτρῳ ὃ. Ἰησῦς" Σίμων 

᾿Ιῶνα, ἀγαπᾷς με λεῖον τότων; 
Δέγει αὐτῷ" Ναὶ Κύριι" σὺ οἶδας 
ὅτι Φιλῶ σε. ΔΛέγεν αὐτῷ" Βόσκε 
«ὰ ἀρνία μ. 

τό Λέγει αὐτῷ “άλιν δεύτερον" 
Σίμων Ἰῶνα, ἀγαπᾷς με; Λέγει 
αὐτῷ" Ναὶ Κύριε" σὺ οἶδας ὅτι 
Φιλῶ σι. Δίγει αὐτῷ" ΙΠοίμαινε 
τὰ πρόξα]ά μὃ- 

17 Δέγει αὐτῷ τὸ τρίτον" Σί- 
μων ᾿Ιῶναν φιλεῖς με; Ἐλυπήθη ὃ 

ἘΡΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡ. χχῇ 
ΤΙέτρος,γ ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, 
Φιλεῖζ με; κα εἶπεν αὐτῷ Κύριε, 
σὺ «ἀνα οἷδας, σὺ γινώσκεις ὅτε 
Φιλῶ σε Λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησῶφ" 
Βόσκε τὰ πρύόθαϊά μὸ" 

18 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε 
ὅς γεώτερος ἰξώννυες σεαυϊὸν, κὶ σε- 
φαπάτεις ὅπ ἤθελες" ὅταν δὲ γη- 

ἔσηςγ) ἐκ]ενεῖς τὰς χεῖρώς σε! καιὲ 
ἄλλος σὲ ζώσιι;, καὶ οἴσει ὅπυ ἃ 
ϑέλειςο Ν 

10 Τῦτο δὲ εἶπε, σημαίνων “σοί 
ϑανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. κὶ τῦτο 
εἰπὼν, λέγει αὐτῷ" ᾿Ακολώθει μοι, 
.20 Ἐπιγραφεὶς δὲ ὃ Πέτρος 

βλέπει τὸν μαθηϊην ὃν ἠγάπα ὃ. 
Ἰησῶς, ἀκολεθϑιῖα, ὃς κὶ ἀνέπεσεν 
ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ ςῶθος αὐτῶ, πὸ 
εἶπε" Κύριε, τίς ἔξιν ὁ σαραδιδῶς 
σε. ΄"΄ 

21 Ὑῦτον ἰδὼν ὃ ἹΤέτρος λέγεε,. 
τῷ Ἰησῶ" Κύριε, ὅτος δέ τί; 

22 Δέγιι αὐτῷ ὃ ἸΙησῶς" Ἐὰν 
αὐτὸν ϑέλν μένειν ἕως ἔρχαμαι, τί 
«πρός σε; σὺ ἀκχολόθει μοι. 

23 Ἔξῆλθεν ὃν ὁ λόγος ὗτος εἰς 
τὰς ἀδιλφὼς, ὅτι ὁ μαθηῆος ἐκεῖνος 
ὧχ ἀποθνήσκεν" κὶ ἐκ εἶπεν αὐτῷ .ὃ 
ἸἸησῶς, ὅτι ὧκ ἀποθνήσκει" ἀλλ᾽, 
᾿Εὰν αὐτὸν ϑέλω μένειν ἕως ἔρχο- 
μαι, τί πρός σε;. 

24 Οὗτός ἐξιν. δ᾽ μαθηΐὴς ὃ 
μαρὶυρῶν «-ερὶ τὅτων, καὶ γράψως 
ταῦτα" κὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐγιν 
ἢ μαρῤἰυρία αὐτόῤ͵ 

2ς Ἔσι δὲ κ᾿ ἄλλα “πολλὰ ὅσαι 
ἐποίησεν ὃ Ἰησᾶς, ἅτινα ἰὰν γρά- 
φηῖαι καθ᾽ ἣν, δὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν 
κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα 
βιθλία. ᾿Αμῆν». 

ΠΡΑΞΕΙΣ 



( τό) 

ΠΡᾺ ἴὰ ἘΣ 
ΤΩΝ 

ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΌΟΛΔΩ Ν, 

Κιφ. ἄ. 1. ᾿ 

ΤΠ ΟΝ μὲν πρῶτον “λόζον 
ἱποιησάμην Τ“ιρὶ «σάδιων, 

᾿ς ᾧ Θιόφιλε, ὧν ἤρξαο ὃ 
Ἰνσῶς ποιεῖν τι καὶ εἰν) 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἰδωλάμενος 
«οἷς ἀποτόλοις διὰ τνεύμαϊος ἁγίο, 
ἃς ἰξελέξαϊο, ἀνελήφθη" 

3 οἷς καὶ «“αρέξησεν ἑαυ)ὸν ζωδα 
μᾶα τὸ «ιαθεῖν αὐτὸν, ἐν «σολλοῖς. 
τιπμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαφάκον- 

- φα δπ]ανόμενος αὐτοῖξν, κὦ λέων τὰ 
«τρὶ τῆς βασιλείας τῷ Θιῶ" 

4 καὶ συναλιζόμενος “αρήγ[ει- - 
λὲν αὐτοῖς, ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ 
χορίζεδαι, ἀλλὰ σειεριμένειν τὴν 
ἐπκαγ[λίαν τῷ «α]ρὸς, ἣν ἧἡκώσα» 
12 μυ, . 

ς ὅτι Ἰωάννης μὲν ἰδάπῆ σεν ὅ- 
δαῖε, ὑμεῖς δὲ βαπΊισθάσιδε ἦν 

«νεύμρῆι ἁγίῳ ἃ μὰ. τοολλὰς ταύ- 
τας ἡμέρας. 

6 οἱ μὲν ὧν συνελθόνϊες- ἰπσηφά- 
τῶν αὐτὸν, λέ[ονϊες" Κύριν, εἰ ἦν 
τῷ χρόνῳ τύτῳω ἀποκαθιτάνεις τὴν 
βασιλιίαν τῷ Ἰσραήλ ; 

) Εἶπε δὲ «ρὸς αὐτός" Οὐχ 
ὑμῶν ἔξι γνῶναι χρόνος ἢ εαιρὼς ὃς 
ὃ «τοίϊδρ ἔθῆο ἐν τῇ ἰδία ἐξασίᾳ" 

8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἱπιλ- - 
θόνϊἸος τῷ ἁγίω τνεύμαῖος ἰφ᾽ ὑμᾶς" 

κα ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἵερθ!- 
σαλὴμ κὶ ἰν τυάση. τῇ Ἰαδαίᾳᾳ κὸ 
Σαμαρείᾳ, νἡ ἴως ἰσχάτα τῆς γῆς" 

9 Καὶ ταῦτα εἰπὼν, βλεπόνδων 
αὐτῶν ἐπήρθη, τὸ νεφέλη -ὑπέλαθεν 
αὐτὸν ἀπὸ κῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. ᾿ 
᾿ 10 Καὶ ὡς ἀτενίζοιϊες ὅσαν εἰς 

τὸν ὡρανὸν, Φσριυνομένα αὐτῶ, κὸ 
ἐδὸ, ἄνδρες δο να οήκωσαν αὐν 
τοῖς ἐν ἰσθῆτι λευκῇ. 
ΠΌΤ οὗ ἢ εἶπον" "Αυνδνες Ταλιο 

λαῖοι, τί ἑγήκαϊε ἐμδλέπονϊες εἷς 
τὸν ὡρανὸν 2 ὦτος ὁ Ἰησῶς ὃ ἄνα-« 
ληφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν ϑρανὸν 
ὅτως ἰλεύσίαι ὃν τρόπον ἰθεάσασ- 
θε αὐτὸν “σορενόμενον εἷς τὸν ὡρανόνο 

12 Τότε ὑπκέγρεψαιν εἷς Ἵερωσοιο 
λὴμ ἀπὸ ὅρυς τῷ καλυμόνυ ἰλωιῶα 
γος) ὅ ἰξιν ἰγὺς Ἱερυσαλὴμ, σαθα 
βδώτυ ἔχον ὃδόν. - 

13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνίθησαν 
εἰς τὸ ὑπερῷον, ὃ σαν καῆα μένον" 
τες ὅ,το ἸΠέτρος »ῳ Ἰάκωθδος, ὸ 
Ἰωάννης "ὦ ̓ Ανδρέας, Φίλιστος κ᾽. 

Θυμᾶς, Βαρθολομαῖος πὸ Μαῖθα"- 

ος.᾿ Ἰάκωβος ᾿Αλφαΐω καὶ Σίμων δ᾽ 
Ζηλιῆης, κὶ Ιόϑας Ἰακώδω" ᾿ 

14. οὗτοι πανῖις ἦσαν πὐροσκαρο 
τιρῶπις ὁμοθυμαδὸν τῇ «σροσουχῷ 
κὶ τῇ διήσει σὺν γυναιξὶ, ὶ Μαρίᾳ 
τῇ μηϊρὶ τῷ Ἰησῶ, κ᾿ σὺν τοῖς ἀδὺλα 
φοῖς αὐτῶ. . 

τς “Καὶ ἶν ταῖς ἡμέραις ταῦύο 
ταῖς ἀνατὰς ἹἸπέτρος ἦν μέσῳ τῶν 
μαθήϊῶν, εἶπεν" (ἦν τε ὄχλος ὀνο- 
μάτων ἐπίοαυϊὸ ὡς ἑκα]ὸν εἴκοσιν.) 

τό ἼΑυδοες ἀδελφοὶ, ἔδει “λη- 
᾿ φωθῆναι 

Ν 



τόδ ΠΡΑΞ 

ξυθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην; ἣν 
«υροεῖπε τὸ “υνιῦμα τὸ ἅ ἅγιον διὰ 
φόμοϊος Δαρὶδ, περὶ. ̓ Ιόϑαν τᾷ͵ 

. φενομέγω δδεγῦ τοῖς συλλαδῶσι τὸν 
᾿Ἰησῶν, 
1 ὅτι καϊηριθμημένος ἦ ἣν σὺν 

ὅμῖν, κὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον. τῆς δια- 
δονίας ταύτης. 

18 Οὗτος μὲν ὅν ἐκἡσαῖο χω- 
φίον ἐ ἐκ τῷ μισθῶ χτῆς ἀδικίας’ καὶ 
φρονὴρ γινόμενος ἐλάκησι. μέσας, 
ὶ ἰξιχύθη “ἄα τὰ σπλάγχνα 
δ) τῶ" 
(19. καὶ γιωτὲν ἐγέχῆο, σἄσι 

τοὺς καϊοικῶσιν Ἱερυσαλὰμ, ὥγε" 
χληβῆγαι τὸ χϑρίον ἰκεῖν τῇ ἰδίᾳ. 
διαλέκϊω αὐτῶν, ᾿Ακελδαμὼν.:τῶς, 
φέγι, ᾿χυρίον αἵμαῖος.) ) 

20 Γέγραπῖαι γὰρ. ἐν βίρλψ 
αλμῶν' Ἐοηθῆτῳ ἡ ἥ ἔπαυλις αὖ- 

τῷ ἄραυμος, καὶ μὴ ἔσω ὁ καϊοικῶν ἢ ἰν᾿ 
«αὑτὴ. Καί" Τὰν ἐπισκοξὴν αὐτῷ 

λάδρι ὃ δτεφος. 

21: Δεῖ. ὧν τῶν συνλθύδων ἢ Ἠμοῖν 

ἀνδρῶν εν σαν! Χρόνῳ» ἔνὼ ᾧ εἰσῆλθε. 
»᾿ δ ἐξχλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὃ Κύριος Ἰησᾶς,. 

22 ἀρξάμενος ἀπὸ τῷ βαεῖισ-. 

μαῖος ̓ Ιωάνμϑ ̓ ἴως τῆς ἡμέρας͵ ἧς 
ἀνελάφθη. ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρῖο 

ἄνατάσιος αὐτῷ γυνῖσβαι σὺν ἡμῖν 
γῷ τύτῳν.. 
.23 Καὶ ἔζησαν δύο; Ἰωσὴφ τὸν. 

παλβμενον Βαρφαθβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη. 
Ὕῶσος,) κὶ Μαϊθίαν., 

.324. Καὶ σροσεμξάμενοι. εἶπον" 

Σὺ Κύριε, καρδιοδῶσα πάῆων, ἃ- 
γάδειξον ἐκ τότων τῶν δύο ἃ ἕνα ὃν 

᾿ ἐξελέξω. 
᾿ 2 ς λαθεῖν τὸν κλῆρον. τῆς δια-, 

κογίας ταύτης τὦ ἀποτολῆξν. (ἐξ ὅ ἧς 
«οί ἢ Ιῴώδας πυορευθῆνᾳι εἰς τὸν 
τόπον τὸν ἴδιον.) 
26 καὶ, ἔδωκαν ιαλήρες, αὐτῶν, 

90 ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ ΜΜαβίαν". ἡ 
2 . , 

τῆς, 

ΕΙΣ ΟΡ. :. 11. 
συ[ιαϊεδγηφίσθη μέῆὰ τῶν 
ἄἀποξόλων. 

ΚΙ. β΄. 2. 
ΑἹ ἐν τὼ » συμπληρῶσθαι, τὴν 
ἡμέραν φῆς ΤΙδ]ηκογῆς, ἢ ἦσάν 

ἅπας ὁμοθυμαδὸν ἐπήοαυϊός 
2 καὶ ἰγέγῶο ἄφνν ἐκ τὸ δρανῶ 

ἦχος ὥσπερ Φερομήτος πνοὴ βιαίας, 
ἡ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον ἃ σαν 

καθήμενοι, 
3 καὶ ὥφθεσαν αὐτοῖς δαμερις 

δόμεναι γλῶσσαι, ὡσεὶ τυρός" ἐχά- 

θισέ τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκατον αὐτῶν. 
4 Καὶ. ἱπλήσθησαν. ἄπαις 

«νεύμαϊος ἁ ἁγίμρ τ ἤρξαῖο, λαλεῖκ 
ἑτέραις 9 ὡσσαρις, καθὸς τὸ πὐτεῦ- 
μα ἐδί ἴδα αὐτοῖς ἀπιφθέγ[ισ θαι. 

Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερυσαλὴμ λα- 
τοικβϑῆες Ἰοδαῖοι, ἄνδρες αὐλαρεῖς, 

ἀπὸ. “σαὐϊὰς ἔθγῶς τῶν ὑπὸ τὸν 
ὁρανόν.. 

6. Γενομένης. δὲ τῆς. Φωνῆς ταῦ- 
τῆς; συνῆλθι τὰ «λῆθος; καὶ ,δυγες. 

χύθο" ὅτι ἤκωον εἷς ἕκαγος. τῇ ἰδίας 
διαλέᾳ "λαλόδνων αὐτῶν, 

) ἐξίφτανδο, δὲ «ἀῆις ) ἰθαύμα.- 
ζον, λέγονῖες. “σοὺς ἀλλῆλμις" Οὐκ 
ἐδὰ «ἄνες ὅτοί εἰσιν οἱ λαλξοες. 
Ταλιλαῖοι : 

ἔγδικα, 

8 καὶ ας ὑμεῖς. ἀκθομεν ἵχα-. - 

τος, τῇ, ἰδίαν διαλέκῳ.. ἡμῶν ἐν. ἧ 
ἐγενήθημεν; :. 

9 Πάρθοι. Ὁ Μῆδοι " Ἐλαμῖ- 
ται, πὶ οἱ καϊοικῶσϊες τὴν Μερόοπον. 
ταμίαν, ᾿Ιυδαίαν σι καὶ Καππαδο- 
κίαν, Πόδον ἡ Τὴν ̓ Ασίαν; 

1ο Φῤογίων. τι "Ὁ Παμφυλίαν, 
Αἰγυπῖον, ΟΣ τὰ μέρη τῆς Διδώης. 
τῆς κα]ὰ Κυρήνην, " οὗ. ἐπιδορῶνες, 

Ῥωμαῖοι, Ἰωδαῖοί τι καὶ τοροαήλυ- 
τοῦ, 

11 Κρῆτες Ὁ ̓Δραῦερ, ἀκέο- 
μεν λαλφῴγϊων φὐτῶν ταῖς ἡμξέραις. 
γλώσσριᾳ τὰ μιίαλεϊα τῷ Θιῶ. 

12 Ἔξ. 

2΄-σοόο. .Ξ. 
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Ὅν. 1]. 
Ὶ2 Ἐξίγανῖϊο δὲ πάγις " διη- 

πόρεν; ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοιῆες". 
τί ὰ ἂν ϑέλοι τῶτο εἶναι; 

Ἕτεροι δὲ χλευάζοηῆις ἢ ἔλε- 
γον Οτι γλεύκος μεμεγωμένοι εἰσί. 

14 Σταθεὶς ἃ Πέτρος. σὺν τοῖς 
ἕνδεκα, ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὑτῶ, καὶ 

ἀπεφθέγξαϊο αὐτοῖς" ᾿Ανδρες ἴω- 
δαῖοι, "ὁ οἱ καϊοικδῆνς ἡ Ι τυσαλῆμ 
ἅπανιες, τῶτο ὑμῖν γνωρὸν ἔγνω, κα 
ἐνυδίσασθε τὰ ὅμοῖά πὰ 

ιζς σὺ γὰρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμ-. 

ξάνῆε, ὅτοι μεθύωσιν" (ἔγι γὰρ ὥρα 
τρίτη τῆς ἡμέρα.) ; 

16 ἀλλὰ τῶτό ἐξε τὸ εἰρημέκον 
δὰ τὸ προφήτα ᾿Ιωὐλ. " 

“χι ἕζαὶ ἔξαι ἐν ταῖς ἰσχάταις ἢ 

ἡμέραις λέγει ἃ ὁ Θιὸς) ἐκχεῶ ἀπὸ 
τῷ ὃ τ ύμαῖός μὰ ἵπὶ σᾶσαν σάρ- 
κ᾽ Ἀὲ σραπιόσωσιν οἱ οὗ νοὶ ὑμῶν, 
᾿ αἱ υγαπέρες ὑμῶν, "ἢ οἱ γεανίσ'- 
κοι ὑμῶν ὁράσεις ὅ ὄψονϊαι καὶ οἱ 
«εεσθύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνι» 
ἀασϑήσονθἥαι. 

18 καί γε, ἱπὶ τὼς. δύλως με 
ἡ ἐπὶ τὰς ϑύλας μὰυ ἐν ταῖς ἡμές- 
ἦε; ἱκείναις ἱ ἐκχεῶ ἀακὸ τῷ τενεύ- 

αὖός μα, προφηϊεύσθσι" 
19 ̓  Ἶ, σω γέραϊχ ἶν τῷ ὡ- 

ξανῳ ἄν, καὶ σημεῖον ἐπὶ τῆς γῆς 
κάτω, αἷμα καὶ αιὸρ καὶ ἀτμίδα 
κωπιῶ. 

20 Ὁ ἥλιος μδαρραφάσεαι εἰς 
σκότος, ΟΣ ἥ σιλήνη εἰς αἷμα; «ρὶν 

ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρία τὴν με- 
“γάλὴν ΄᾿ ἐπιφανῆ. 

2ἵἷ Καὶ ἔγαι, ας ὃς ἂν ἱπι- 
καλέσηϊοιε τὸ ὄνομο κυρία, σωθά- 
σέαι. 

22 ΚΑὐδρες Ἰσ᾽ αηλῖται, ἀκώ-. 

σλΊε τὰς λόγες τάτες" Ἴησϑν τὸν 
Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀ ἀπὸ τῷ Θεῦ ἀ- 
ποδιδειϊμένον εἰς ὑμᾶς, δυνάμεσι 
«ἔρασι "ᾧ σομείοις οἷς ἐποίησε δι δὸς, τήν. 2 ἰπαγίιλίαν φῇ ἁγί 

ΤΩΝΟΑΠΟΣ Τ- . 1όφ 

αὐτῷ ὁ Θιὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς 
Ὁ) αὐχοὶ οἴδαῖε,. 

21 τῶτον τῇ ὡρισμένη βυλῇ ἣν 
«φοίνώσει. τὸ Θεῶ ἔκδοῖϊον λαδοῦῖες, 
διὰ χειρῶν ἀνόμων «(σκήξανῆες 
ἀνείλεϊε" 

24. ὃν ὁ Θεὸς ἀνίτηδε, λύσας 
τὰς ΗΝ τῷ ϑανάτε, καβότι ὦ ὃκ 

ὧν δυνα]ὸν κραϊεῖσθαι αὐτὸν ὑα᾽ . 

αὐτῦ 
ἃς Δαδὴδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν" 

ΤΙρουρώμην τὸν ἹΚύριον ἐνώπιόν μὰ 
διὰ «αὐ]ὸς, ὅ ὅτι ἐκ διξιῶν μᾷ ἔξιν, 

᾿ ἕν μὰ σαλευθῶ. 
26 Διὰ τῶτο εὐφράνθη ἢ καρδία 

μϑ, ἠγαλλιάσαῖο ἡ γλῶσσα, μα" 
ἔτι δὲ καὶ ἡ, σάρξ μα καϊασκηνώσει 

᾿ ἐλπίδι" 

ἣ" Ὅτι ὥκ. ἐγκαϊαλείψεις τὰν. 
ψυχήν μὴ εἰς ὥδυ, ἀδὲ δώσῳς τὸν 
ὅσιόν σὺ ἰδεῖν διαφθορών. 

28 , Ἐγνώρισας μοι ὀδὺς ζωῆρ ) 

«ληρώσεις μὲ εὐφροσύγης μέὰ͵ τῷ 
πρσώπο θ8- 

«29 ̓ Ανδρες ἀδιλφοὶ, ἐξὸν εἰπῶ 

μϑὰ “παῤῥησίας «ρὸς ὁμᾶς πὶ 
“τῷ ,παΐρισςχο Δαξὶδ, ὅτι ἃ ἔτε- 
λεύτησε, Ὁ ἐτάφη τὶ τὸ μνῆμιος . 
αὐτῶ ἐξιν ἐν ἡμῖν ἄχρι σῆς ἡμέροις 
ταύτης. 

ο πρερότης ἢ δὲν ὑπάρχων» ἫΝ 
εἰδὼς ὅτι ὃ ὄφχῳ. ὥμεσιν αὐτῷ ὃ Θεὸς, 
ἦκ μἀρπῶ τῆς ὀσφύος ο«ὑτῷ σὸ κα" 

'τὰ σάμια ἀνωρήσειν τὸν, Χριτὸνρ. 
καθίσαι ἐπὶ τῷ ϑρόνα αὐτῇ. 

31: προϊδὼν ἰλάλησε “κε τὴς 
ἀναγάσεως τῷ Χριγῶ, ὅτι ὦ χαῖῆε- 
λείφθι ἢ ψυχὴ αὐτῷ εἷς ἄδω) δὲ 
ἢ σὰρξ αὐτῷ εἶδὲ διαφθοράν. 

32 τῶτον, τὸν ἸἸησῶν, ἀνέγησιν 
ὃ Θιὸς,  «“άδες ὁ ἡμεῖς ἐσμεν μᾶρ- 
τύρεςο 

33 Τῇ ϑιξιῷ ὅν τῦ Θιῶ ὑψω- 

45, 

-- 



179. ΠΡΑΞ 

ανεύμαϑος λαξὼν σαρὰ τῷ «αἹρὸς, 
ἐξέχει τῶτο ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπῆε "κα 
ἀκόειε. 

34 ὡ γὰρ Δα ἀνίδη εἰς τὰς 

θρανεφ' λέγε. δὶ αὐτός" Εἶπεν ὁ 
Κύριος τῷ κυρίῳ μϑ, κάθου ἶκ διξιῶν 

μὺυ, “ 
᾿ 48 ἕως ἂν ϑὼ ΄ὼς ἐχθρός συ 

ὑποπόδιον τῶν «ποδῶν σϑ. 
36 ̓Ασφαλῶς ὃν γινωσκέτω “ἂς 

᾿εἶκος Ἰσραδλ, ὃ ὅτι Κύριον Ὁ Χριγὸν 

αὐτὸν ὃ Θειὸς ἔ ἐποίησε, γῶτον, τὸν 

Ἰησᾶν, ὃν ὑμεῖς ἐσαυρώσαε. 
, 37 ᾿Ακύσαδες δὴ κα]ενύγησαν 

“ἢ ἢ καρδίᾳ, εἶπόν τε «τὸς τὸν Πέ- 
'σρον "ὁ τὰς λοιπὼς ἀποφόλως" Τί 

“σοιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί; ᾽ 

8 ἹἸΠέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτός" 
"Μὲ ανοήσαε, κὶ βαπ|ιόδήτω ἵκαςος 
ὑμῶν ἐπὶ τῷ ̓ νόμαϊι Ἰνυσὰ Χριφτῷ 

εἷς ἄφισω ἀγαζῶν" καὶ λήψιϑιε 

᾿ χὴν δυρεὰν τῷ ἁγία τονεύμαῖος" 
39 ὑμῖν γάρ ἐγιν ἢ ἐπαγ[ελίω “ 

Ὁ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, ὦ Φᾶσι τοῖς 

εἷς μακρὰν», ὅσος ἂν τροσχῳλίση- ᾿ 

ται Κόριος ὃ ὃ Θεὸς ἡμῶν, Σ 

40 Ἑτέροις τι λόγοις ΄λιίοσι 
" διεμα ρἸύρεῖο; Ὁ «αρικάλει, λέγων" 
Σωθηϊε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς 

᾿ ἡμᾶς . “ ταύτης. 
41 οἱ μὲν ὧν ἀσμένως ἀποδιξά- 

μένοι τὸν λόγον αὐτῶ, ἰδ «εἼϊϑησαν" 
καὶ τροσἐέθησαν πῇ ἡμέρα ἱκείγῃ 
ὑνχαὶ ὁ ὡσεὶ ὶ τρισχίλιαι. 

42 ἧσαν δὲ «ροσκα βιερδῆις τῇ ̓ 

διδαχῇ τῶν ἀποφζόλων κὶ τῷ κοιγω- 

γίᾳ, κὶ τῇ κλάσεν τῷ ἀξῖει, τὶ τοῖς 
«ροσευχαῖς. 

Ἣς 43 Ἐγένῆο δὲ σάση ψυχῇ Φό- 
Οζος" πολλά τε τέραϊα καὶ σημεῖα 
διὰ τῶν ἀποςύλων ἐγίνῶῆο." 
44 «δες δὲ οἱ αττεύονις ἢ ἤσαν 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ, - εἶχον ἄφωδα κοινά" 

4ὖ "αὶ τὰ κἰημαῖα καὶ τὰς ὑ- 
-- 

΄ 

ΕΙΣ 

πάρξεις ἱπίπρασκον, καὶ διεμέριζον 
αὐτὰ αἄσι, καθότι ὧν τις χρείαν 
εἶχι. 

46 καθ᾿ ἡμέραν τε «προσκαξῖε- 
εὗήες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶν- 
τές τε καὶ οἶκον ἄξιον μέιλάμζα- 
γΟῪ τεοφῆς ἐν ἀγαλλιάσει ̓  ἀφε- 
λότηι καρδίας, 

47 αἰνϑῖες τὸν Θεὸν, - ἔχοδες 
χάριν αρὸς ὅλον τὸν λαόν. 
Κύριος τροσεἶίθε; τὸς σωξομένος 
“καθ᾽ ἡμέραν τῇ ἰκκλησΐᾳ. 

. Κιφ. γ Φ ἂν 

ΤΙΙ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ 
᾿Ιωάννης ἀνέξαινον εἰς τὸ ἱερὸν 

ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς. «προσευχῆς». τὴν 
ἐγγάτην" 

2 καί τις ἀνηρ χυλὸς ἐκ κοι: 
-λίας μηϊρὸς αὐτῷ ὑπάρχων, ἔδα- 
τἀζῆο" ὃν ἐτίθων καθ᾽ ἡμέραν σρὸς 
τὴν ϑύραν τῷ ἐμεῦ τὴν λεομένην 
Ὡραίαν, τῷ αἰτεῖν ἐλεημοσύνεν' 
«αρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἷς τὸ 
᾿δερόκ. 

4. ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην 
μέλλονας εἰσιέναι: εἰς τὸ ἱερὸν, ἥ- 
ρώτα ἐλεημοσύνην λαξεῖν. 

4 ᾿ΑἸενίσας δέ Πέτρος εἷς αὐτὸν 
σὺν τῷ Ἰνάννη, εἶπε' Βλέψον εἰς 

ς Ὁδὲὲ ἱπεῖχεν αὐτοῖς, τσροσ᾿. 
δεῖν τι ταρ' αὐτῶν λαθεῖν 

εἶπι δὲ Πέτρος" ᾿Αγύριον καὶ 
ακν ἐχ ὑπάρχει μοι" ὃ ὃ δὲ ἔχω, 
τῶτό σοι ϑίδωμι. Ἔν τῷ ὀνόμαῖι 
Ἰησᾶ Χριγῶ τῷ Ναξζωραίω ἢ ἔγειραὶ 
"ὶ πιριπάτε., 

΄ Καὶ «τάσας αὐτὸν τῆς διξι.᾿ 
ἄς χειρὸς ἤγερε: σαρα χρῆμα δὶ 
ἐγερώθησαν εὐτῷ αἱ βάσεις κὶὶ τὰ 
σῷυρ ἄ. 

δ ,καὶ ἰξαλλόμενος ἔ ἔγη, ΟΣ “ε:- 
βιεπάτει" καὶ εἰσῆλθε, σὺν αὐτοῖς 
εἰς τὸ ἱερὸν, τεερικατῶν κὶ ἀλλό- 

τ μενος 

(ὰρ. 11. 1. 

Ὁ δὲ͵ 



- 

ΟΡ. 1. 1. ΤΩΝ 
(έενος, κὶ αἰνῶν τὸν Θεόν. 

9 Καὶ εἶδεν αὐτὸν υᾶς ὃ λαὸς 
«ιεριπα]δυῖα κ᾽ αἰνδυῖα τὸν Θεόν. 

10 ἐπιγίνωσκόν τε αὐτὸν, ὅτι 
ὅτος ἥν ὁ Φρὸς τὴν ἰλεημοσύνην κα- 
θήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραία τύλῃ τῶ 
ἱερῶ" κὶ ἰπλήσθησαν ϑάμθος κὶ ἰκ- 
τάσεως ἐπὶ τῷ συμθιβδηκότι αὐτῷ: 

1 χραϊϑγιος δὲ τῷ ἰαθέν)ος χω- 
λ τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, συνέ- 
δόαμε τδρὸς αὐτὸς σᾶς ὃ λαὸς Ἱπὶ 
τῇ τοὶ τῇ χαλυμένη Σιλομῶνῖος, 
ἔκθαμθοι. 

12 Ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπικρίναϊο 
«πρὸς τὸν λαόν" "Ανδρες Ἰσραηλὴ- 
ται, τί ϑαυμάζῆς ἰπὶ τώτω, ἢ 
ἀμῖν τί ἀτενίζἧεγ ὡς: ἰδίᾳ δυνάμει 
ἢ εὐσιδιίᾳ «αἰποιηκόσι τὸ σερι- 
«α]εῖν αὐτόν ; . , 

12 Ὁ Θεὸς ᾿Αδραὰμ κὶ Ἰσαὰκ 
καὶ Ἰακὼδ, ὃ Θεὸς τῶν «αΐ]έρων 
ἡμῶν ἰδόξασε τὸν σαῖδα αὑτῷ ᾿1η- 
σβἕν, ὃν ὑμεῖς ποαριδώκαῖε; χἡ ἡρνήῆ- 
σασθε αὐτὸν κα]ὰ τρόσωπον ἴΠι- 
λάτῶ, πρίνανϊος ἐκείνυ. ἀπολύειν" 

14. ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον κὶ δῥμροιι- 
ον ἡρνήσασθε; καὶ ἡτήσασθε ἄγδρα 
Φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν". 

τς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεχ" 
τείναϊε, ὃ» ὃ Θεὸς ἄγερεν ἰκ νεκρῶν» 

ὃ ἡμεῖς μά ξἰυρές ἐσμεν. : 
16 καὶ ἐπὶ τὴ σίςσεν τθ ὀνόμα- 

τος αὐτῶ, τῶτον ὃν ϑιωρεῖτε Ὁ οἵ- 
δαῖε, ἐσιρίωσε τὸ ὄνομια αὐτῶ" καὶ 
ἢ αἱςις ἡ δι' αὐτῷ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν 

δλοχκληρίαν ταύτην ἀπέναν!, τσάγων 
ὑμῶν. 

17 Καὶ νῦν, ἀϑελφοὶ, οἷδα ὅτι 

καἸὰ ἄγνοιαν ἐπράξαϊε, ὥσφερ καὶ 
οἱ ἄρχονῖες ὑμῶν 

18 ὁ δὲ Θιὸς ἃ «ροκατύγῇλε 
διὰ ςόμᾳῇος «άνων τῶν «σροφυ]ων 

αἰ τῆ, παθεῖν τὸν Χρρὸν» ἐπλήρω- 
σιν ὅτω. 

- 
͵ 

΄ 

͵ 

10 Μδανοήσαῖϊε ὅν καὶ ἰπιςρί- 
Ψαῖ:, εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς 
ἁμαρίίας, ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀ- 
γαψύξιως ἀπὸ σροσώπο τῷ Κυρίϑ, 

20 καὶ ἀπορείλῃ τὸν “ροκεχην 
φυ[ωένον ὑμῖν ᾿Ιησβν Χριςόν" 
Π.21 ὃν δεῖ βρανὸν μὲν δίξα αι 
ἄχρι χρόνων ἀποκαϊαςάσεως τάν- 
των ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ ςόμα- 
τὸς πάγων ἁγίων αὑτῷ τποροφηϊῶν 
ἀπ᾽ αἰῶνος. 

22 Μωσῆς μὲν γὰρ αρὸς τὸς 

«παϊέρας εἶπεν" Ὅτι προφήτην ὀμῖν 
ἀναςήσει ἹΚύριος ὃ Θεὸς ὑμᾶν, ἐκ 
τῶν ἀδιλφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ» αὐτῷ 
ἀκόσισθε καϊὰ σ΄άῆα ὅσα ἂν λα- 
λήση «ρὸς ὑμᾶς. 

23 ἔται δὶ) σᾶσα Ψψυχὰ, ἥτις 
ἃν μὴ ἀκύσης τῷ τπιροφήτω ἐκείνε; - 
ἰξολοθρευθήσαι ἰκ τῷ λαῶ. 

24 Καὶ σ«ὐες δὲ οἱ «αροφῆτοιε 

«ἀπὸ Σαμϑὴλ κὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι 
ἐλάλησαν, κὶ προκοϊηγίιλαν τὰς 
ἡμέρας ταύτας. ᾿ 

28 Ὑμεῖς ἔξε οὶ τῶν ΄σροφη- 

τῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἢ διίθεϊο. ὃ 
Θειὸς “ρὸς τὸς “σαϊέρας ἡμῶν; λές- 

“γῶν πρὸς Αδραάμ" Καὶ τῷ σπέρ- 

μαῖ! σὰ ἰνευλοίθήσοναι τοᾶσαι αἱ 
«πα]ριαὶ τῆς γῆς. 

26 Ὑμῖν πρῶτον ὃ Θεὸς ἄνα 
ςήσας τὸν σαῖδα αὐτῷ Ἰυσῶν, ἀ- 
πέφειλιν αὐτὸν εὐλογῶνϊα ὑμᾶς, ἐν 
τῷ ἀπογρίφειν ἕκατον ἀπὸ τῶν 
τσονηριῶν ὑμῶν. 

Κιφ. δ΄. 4: ΄ ) 

᾿ΑΛΟΥΝΤΩΝ δὲ αὐτῶν «ρὸς 
δὲ) λαὸν, ἐπέξησαν αὐτοῖς 

οἱ ἱερεῖς καὶ ὃ τραϊηγὸς. τῷ ἱερᾶ, κα 

οἱ Σαϑδυκαῖοι, . Τ 
2 δ᾽α πονόμενοι διὰ τὸ διδάσκειν 

αὐτὰς τὸν λαὸν νἡ κα]α[γέλλευν ἣν 
τῷ [ησξ τὴν ἀνάγασιν τὴν ἶκ νικο΄ 
ρὺν" . 

Ρ2 3 καὶ “ 
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ἐώς» καὶ ἦθε)ο εἰς τήρησιν εἰς΄ τὴν 
ἀίψριον ἂν γὰρ ἐσπί ἤϑῃ. 

4. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκυσά ων τὸν 
λόγον, ἐπίφευσαν" καὶ ἰγεννήέθη ὃ 
ἀειθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες 
΄ασέν}ε. ε΄. 

ξ ἜἘγένἕϊο δὲ ἐπὶ Τὴν αὔριον 

συναχθῆναι αὐτῶν τὰς ἄρχονϊας ἡ 
«ρισθυϊέρεις καὶ γραμμαϊεῖς εἰς Ἵε- 

᾿φυσαλὴμ" 
6 καὶ [Ανναν τὸν ἀρχιερέα, καὶ 

Καϊάφαν, κἱ Ιωάννηνν χκὶ ̓ Αλέξαν- 
'δρον, ὁ ὅφοι ἧσαν ἐκ γένες ἄρχιε- 

ροἠικῶ, 
᾿ ἢ καὶ εἥσαδις αὐτὰς ἦν τῷ μέ- 
σῳ ἐπυνθά;οἶο" Ἔν «οἵᾳ δυνάμεϊ» 
ἢ ἵν ἀοίῳ ὀνόμαῖι, ἐποιήσα]ε τῶτο 

- ὁμες; 

8 Τέτι ἸΤέτρος ωλησϑεὶς Οϑ: ὃ» 
κ͵ος ἁγία, παι «πρὸς αὐτάς" 

Αρχούϊες τῷ λαῶ, τὸ πορισδύτερον 
4“ὃ Ἰσραὴλ ες 

, 9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα 
ἐπὶ εὐερίεσία ἀνθρώπῳ ἀσθενῶς, ἐν 
τίνν ὅὗτος σίσωςαι" 

᾿Π 20 γηωξὰὸν ἔγω τοᾶσιν ὑμῖν καὶ 
“αν]} τῷ λαὼ Ἰσραὴλ, ὅτι ἐν τῷ 
διόμαῖι ἸΙησᾷ Χριγὰ τῷ Ναζωραίε, 

ἂν ὑμεῖς ἱξανρώσοϊε,. ὃν ὃ Θεὸς 
ἤγειρεν ἶκ νικρῶν, ἐν τῶώτῳ ἔτος 
“«“αρέτηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής, 

ται ὅτός ἐξιν ὃ λίθος ὃ ἀξυθενπθεὶς 
ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδομένϊων, ὃ γενό- 
μίνος εἰς κεφαλὴν γωνίας" 

12 καὶ ὡκ ἔξιν ἐν ἄλλω δδεγὶ ἥ 

φιϊηρία" ὅτι γὰρ ὄνομά ἐφιν ἕτερον 

ὑπὸ τὸν ὡρανὸν τὸ διδομένον ἐν ὧν» 
ϑρύποις, ἐν ᾧ δὲ σωθῆναι ἡμᾶρ. 

ο΄ 53 Θεωρῶνες δὲ τὴν τὼ ΓΠέτρα 
«παῤῥησίαν τὸ Ἰψόάννυ, κὶ καϊαλα-" 
δόμενον ὅτε αὐϑρωποι ἀγράμμαῖοί 
εἰσι κὶ ἰϑιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγί» 

« νωσκόν τε αὐτὼς ὅτι σὺν τῷ 1ησῷ 
ἄσανγ" 

ΌΠΡΑΞ 

4 καὶ ἰσέδαλογ αὐτοὺς τὰς χεὶ- 

ΕΙΣ 
14 τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέπονῆες 

σὺν αὐτοῖς ἑγῶτα, τὸν τεθεραπεὺ- 
μένον, ἀδὲν εἶχον ἀνειπεῖν. 

τὶς Κελεύσανϊες δὲ αὐτὰς ἔξω 
τῷ συνιδρίῳ ἀπελθεῖν, συνέξαλον 
ῳρὸς ἀλληλϑς, . ͵ 
16 Δλέγονες" Τί σοιῆσομὲν τοῖς 

ἀνθεοώποις τάτοις; ὅτι “μὲν γὰρ 
γνωςὸν σημεῖον γέγονε δι᾽ αὐτῶν, 
΄αᾶσι τοῖς καἸοικῦσιν Ἰεροσαλὴμ 
Φανερὸν, κὶ ὦ δυνάμεθα ἀρνήσασθαι" 

ΟΡ. ἵν. 

7 ἀλλ᾽ να μὴ ἐπὶν λεῖον “ 
διανεμηθῆ εἰς τὸν λαὸν, ἀπειλῇ 
ἀπέειλησῴμιθα αὐτοῖς μηκέτι λα- 
λεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόμοδι τῴύτῳ μηδενὶ 
ἀνθρώπων. ἿΝ 

.τ8 Καὶ καλέσανιες αὐτὰς, 

τπαρήγ[ειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλα μὴ 
φθεγίισθαι μηδὲ διδάσκων ἐπὶ τῷ 
ὀδνόμαϊι τῷ ησ. ᾿ 

19 Ὁ, δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης 
ἀποκριθέδε; πρρὸς αὐτὸς, εἶπον" 
δικαιόν ἔξιν ἐγώπιον τῷ Θεῶ, ὑμῶν 
ἄκδειν μᾶλλον ὃ τῇ Θεξ, κρίναϊε. 

20 ὁ ϑυνάμεθα γὰρ μεῖς, ἃ 
εἴδομεν πὶ ἠκόσαμεν, μὴ λαλεῖν. 

21 Οἱ δὲ «ροσαπειλησάμεγοι 
τ φ ͵ 2. Ν αὶ, 
ἀπέλυσαν αὐτὸς, μηδὲν εὑρίσκοδες 
πὴ, αἷς κολασωΐίαι αὐτὸς, διὰ τὸν 
λαόν" ὅτι «πάνϊες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν 
ἐπὶ τῷ γείονότι" 

22 ἔτῶν γὰρ ἦν σλειόνων τεσ. 
σαφάκοα ὃ ἄνθρωπος ἰφ᾽ ὃν ἰγῖ» 
γόνιν τὸ σημεῖον τῶτο τῆς ἰάσεως. 

23 ἀπολυθώθις δὲ ἦλθον τορὸς 
γὰς ἰδίες, Ὁ ἀπήγ[ειλχαν ὅσα «πρὸς 

αὐτὼς οὗ ἀρχμριεὸς καὶ οἱ πιρισθύ- 
τεροι εἶπον. 

24. οἱ δὲ ἀκώσανϊες,, μοαθυμα- 
δὸν ἦραν Φωνὴ πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ 
εἶπον" Δέφποϊα, σὺ ὃ Θεὸς ὁ “σοι- 

ὅσαις τὸν ϑρανὸν κ) τὴν γὴν τὶ ϑά« 

λαῦφαν, ων τὰ ἶν αὐτοῖς, 
ἃς ὃ δὰ τόμαϊος Δαδὶδ τῷ 

᾿ ᾶσᾳιϑδός 
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σερ. 1. γ. 

«σαιδός σὰ εἶπόν" “μναῖ! ἰφρύαξαν 
ἔθνη, Ὁ λαοὶ ἐμελέτησαν κεγά ὶ Η 

26 “Παρίσηραν οἱ βασιλεῖς τῆς 

γῈς» ΩΣ οὗ ἄρχονῖες συνήχθησαν! ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ καϊὰ τῷ Κυρίε κ, . καϊὰ τῶ 

Χριγ αὐτῶ" 
(2, Συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀλη- 

θείας ἰ ἰπὶ τὸν ἅγιον “σαϊδά, σὰ Ἴη- 

σῦν ὃν ἔχρισφς, Ἤρώδης τε Ὁ Ττόν- 

5ιος ἴρλάτος, σὺν ἔθνεσι Ὁ λαοὶὲς 

Ἰσραὴλ, . 

28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σὲ καὶ 
5 βουλή σὺ “προώρισε γενέσϑαι;) 

29 Καὶ τὰ νῦν; Κύρι, ἔπιϑε 

ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, ̓ - δὸς Τοῖς 

δόλοις σὰ μέϊὰ «σαῤῥησίας πάσης 
λαλεῖν τὸν λόγον σϑ ι 

30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σε ἐκείνειν 
σε εἰς ἴασιν, ὁ συμεῖα " σέραϊα 
γίνεσθαι δὰ τῷ ὀνόμαῖος τῷ ἁγία 
«σαιδί; σὰ ᾿ἸΙησδ. 

4ιτ Καὶ δεηβέων ἀὐτῶν ἰσα- 
λεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηϊμέ- 
νοι" ἢ ἐπλήσθησαν ἄπανες ανεύ- 
μαδος ἁγίυ, καὶ ἐλάλεν τὸν λόγον 

«8 Θι μέὰ παῤῥησίας. 

22 Τῷ δὲ Ὡλήθως τῶν αἰγευς- 
σάνϊω» ἢ »ν ἥ καρδία " ἣ Ψυχὴ μία" 

δ ὸ εἷς δι τῶν ὑπαρχόδων αὐτῷ 
ἔλε[εν ἴδιον εἶναι ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς 
ὥἄπα]αω κοινά. 

141 Καὶ μεγάλῃ δυνώμεν ἀ ἀπε" 
δίδαν τὸ μαξιύριον σὶ ἀπόςολοι τῆς 

ἀναςάσιως τὸ Κυρία Ἰησῶ, χάρις 

τι μεγάλη ἂν ἐπὶ τάγϊας αὐτῶς. 
34 Οὐδὲ ὶ γὰς ἰνδεῆς τις ὑπῆρχεν 

ν αὐτοῖν" ὅσοι. γὰρ κίητορες χωρίων 
ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, “ὠλϑόῖες ἔφερον 
τὰς τιμὰς τῶν σιπρασκομένων, 

35. καὶ ἐτίθεν τσαρα τὸ: τόδας 
τῶν ἀπογόλων" διεδιδοῖο δὲ ἱκᾶγωῳ 
καθότι ὦ ὧν τις χρϑίων εἶχεν. 

τ Ἰωσῆς δὲ, ὃ ἐπικληθεὶς Βαρ- ι 

ἡέθαι ὑχὸ τὼν ἀπογόλων, (ὦ: ἔγι 
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μεθηρμηννυόμενων; φὸς “αρακλή- 
Φεως.) Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει, 

27 ὑπάρχονῖος αὐτῷ ἀνγρᾶ, σω-" 

λήσας ἤνεῖκε τὸ χρῆμα, ἔθηκε σαν 
,ρὰ τὸς υόϑας τῶν ἀποτγόλων. 

Κιῷ. ἔ..- ς- 
᾿ ΑἸ δέ τις ̓ Ανανίας ὀνό- 

μαῖι; σὺν Σαπφείρη τῇ 
γυναικὶ αὑτῇ, ἰπώλησε ομα" 

2 καὶ ἐνοσφίσαϊο ἀπὰ τῆς «-- 

μῦφ συνεδιίας. κὰὶ τῆς γδγαικὸς 

αὐτῶ’ ΟΝ ἐνέγκας μέρος τι) σαρὰ 
᾿ τὸς τόδας τῶν ἀποζόλων ἔθηκεν. 

2 Εἶσι δὲ Τέτρος" ᾿Ανανία; δι. “ 

αι ἐπλήξωσεν ὃ Σαϊανᾶς τὴν χαρ- 

δίαν σϑ, ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγ (ον; Ὁ γ»ὀσφίσασθαι ἀ ἀπὸ τῆς 
τιμῆς τῷ χαρίϑ; ) 

4 ὄχὶ μένον; σοὶ ἴμεν, "ὁ τὐβϑοσ 

θὲν ἐν τῇ σῇ ἰξυσία ὑπῆρχε; τί 
ὅτι ἔθε ἐν τῇ ἢ καρδία σὰ τὸ τρᾶγ- 
μῶ τῦτο; ὄχ ἐψεύσω ἀνθρώποιρν 
ἀλλὰ τῷ Θιώ, . 

,5 ᾿Ακέων δὲ ̓Ανανίας τὸς λόγως 
τότος, τεσὼν ἰξέψυξε" Ὁ ἐγίνεϊο 

. φόβος μέγας ἐπὶ σάνϊας τᾶς ἀκὥογ. 
τας ταῦτα. 

6 ̓ Αναγάηις δὲ οἱ νεώτεροι συνε 
ἔξειλαν αὐτὸν, "ἢ ἐξενέγκαν)ις ἔθα« 
ψαν. 

᾽ Ἔγίνεο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν 
διάγημα, Ὁ ἤ γυνὴ αὐτῇ, μὴ εἰς 
δι7α τὸ γε[ονὸς» εἰσῆλθεν. 

8 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῇ ὃ Πέτρος" 
Εἶπί μοι, εἰ 'τοσότε τὸ Χωρίον ἃ ἄ- 
πέδοσθε; Ἢ δὲ εἶπε" Ναὶ, τοσώτε. 

Ὃ δὲ Πέτρος εἶπε “πρὸς αὖ- 

«ἤν Τί ὅτι ̓ συνιφωνήβη ὑ ὑμῖν σει" 

ἰάσαι τὸ πνεῦμα Κρείω; ἰδὸ, υἱ 
τύδες τῶν ϑαψαήων τὸν ἄνδρα σῷ, 
ἐπὶ τῇ ϑύρα, κκἡ ἐξοίσεσί σες 

116) ψἜπισε δὲ ' παρα χρῆμα" “αρὰ 

τὼς πόδας αὐτῶ, χα ἰξίψυξεν' εἶσο 

έ 

ολθόν]ες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν “ 

Ρ, 
΄ 

γεκρ᾽ 



} 

... 

74 ς ΠΙΡΑΞΈΞΕΙΣ ᾿ ΟΡ. τ. 
μεκρὼν, κὶ ἐξινέγκαδες ἴϑαψαν πρὸς 422 οἱ δὶ ὑπσπζόναι «αρα[ενόμε- 
“ὸν ἄνδρρα αὐτῆς. γο} ὧχ ιὖρον αὐτὸς ἐν τῇ φυλακὴ" 

11 καὶ ἰγένῆο Φόξος μέγας ἐφ᾽ ἀνατρέψανθες δὲ ἀ πήγίειλαν», 
᾿ὅλην τὴν ἐκκλησίαν, κ ἐπὶ “άας 23. λέγονϊες" "Ὅτι τὸ. μὲν δεσ- 
“ὡς ἀκδονας ταῦτα. μυϊήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν 

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀπο- «άση ἀσφαλεία, κὶ τὸς φύλωκας 
᾿φόλων ἰγίνεο σημεῖα καὶ τέραϊα ἐν ἔξω ἐςῶτας ΄ρὸ τῶν ϑυρῶν". ἀνρί», 
τῷ λαῶ πολλά" (καὶ ὅσαν ὅμοθυ- ξαῆῖϊες δὲ, ἔσω ὀδένα εὕξομεν. 
μαδὸν ἀπαῆες ἐν τῇ φοᾷ Σολομῶνος. 24 Ὥς δὲ ἤχυσας τὰς λόγυς 

13 Τῶν δὲ λοιπῶν ἀδεὲς ἰτόλμα τῷῦτως ὅ τε ᾿ρεὺς νὶΨἡ ὁ τρε)ηγὸς τῷ. 
κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν ἱερῶ κὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρον «τοὶ 
αὐτὸς ὃ λαός" αὐτῶν, τί ἂν γένοιο τῶτος 

14 μᾶλλον δὲ Ὡροσῆιθενῖο τἱν, 25 «σαρα[ενόμενος δί τις ἀπήγ- 
᾿ἰφεύονϊες τῷ Κυρίῳ, «λήθη ἀνδρῶν γεῖλεν αὐτοῖς, λέγων. Ὅτι ἰδὼν, οἱ 
σε κὶ γυναικῶν") . ἄνδρες ὃς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ, εἰσὶν 

τς ὥςν καδὰ τὰς υλαϊιίας ἔκ- ἐν τῷ ἱερῷ ἐγῶτις καὶ διδάσκοιίες τὸν 
. φέρεν τὸς ἀσθενεῖς, κὶ -τιθένα ἐπὶ λαόν. 

κλινῶν »ὶ κραδξάτων, ἵνα ἐρχομέθ! ὀἠ  χ6 ΤἸότε ἀπελθὼν ὃ τραϊηγὰς 
Πέτρα κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὸ σὺν τοῖς ὑπηρότοιις, ἤγὰ[εν αὐτὼς, 
αὐτῶν. - ὦ μα βίας" ἐφοξῶνο γὰρ τὸν λα" 

16 συνήρχεῖο δὲ. αἱ τὸ αλῆθος ὃν ἕνα μὰ λιθασθῶσιν. 
γῶν αίριξ πόλεων εἷς ᾿Ιερϑσαλὴμι 27 ᾿Αγαγόδις δὲ αὐτὼς ἴγησαν, 
Φίρονϊες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλομίνας ὑπὸ ἐν τῷ συνιδρίῳ" κὶ ἱπηρώτησεν οὐὦ- 
᾿σπυμάτων ἀκαθαῥίων" οἵτινες ἰθεις τὸς ὃ ἀρχιερεὺς, 

᾿ φαπεύονϊο ὥποωϊεςι 28 λέγων" Οὐ σαραγίδίαᾳ “ω- 
17 ᾿Αναρὰς δὶ ὃ ἀρχνερεὰς καὶ ρηγ[ελαμεν ὑμῖν μὴ ϑιϑάσκειν ἐπὶ. 

«αὐ]ες οἱ σὺν αὐτῷ, ἢ ὅσα αἵρεσις τῷ διόμαῖι τώτῳ ; κὶ ἰδὰ, σεπλη- 
τῶν Σαῤδοκαίῳν, ἰπλήσθησαν ζῆλι" ρώκαϊι τὸν Ἱεζυσαλὴμ τῆς διδα ΧΙ 

“Γ΄ 48. καὶ ἐπίδαλοεν͵ τὰς χεῖρας ὑμῶν,  βύλεσθε ἱπα[α[εῖν ἐφ᾽ ἢ“ 
αὐτῶν ἐπὶ τὰς ἀσογόλεως, Ὰ ἔθεν]ο μᾶς τὸ αἷμα τῷ ἀνθρώπε τότε». 

αὐτὸς ἶν τηρῆσει δημοσία. ᾿ 20 ᾿Αφοκριθεὶς δὲ ὁ ΙΤέτρος καὶ. 
ζ ἤλγίελος δὲ Κυρίων ϑιὰ τῆς οἱ ἀπότολοι, εἶπον" Γιθαρχεῖν δι 

-πμρξβὸς ἤνοιξε τὰς ϑύρας τῆς φυλα- Θεῷ μᾶλλον ἡ ἀνθρώποις, 
"ἧς" ἰξα[αγών τε αὐτὼς εἶπε" 40 ὁ Θιὸς τῶ» σαϊέρων ἡμῶκ 

2ὼ Πρρεύεσθεν͵ καὶ ταϑένιες λα-- ἤγειρεν Ἰπσῶν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίπ 
λεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαᾷ «ἀῆα τὰ, σασθε κρεμάσαδεις ἰπὶ ξύλυ. 
ἥἔόμαϊλα, τὰς ζνῳς ταύτης. 41 τῶτον. ὃ Θιὸς ἀρχηγὸν πα 

2. ᾿Ακάσανιες δὲ εἰσαλθὰν ὑπὸ σοϊῆρα ὕγωσε τὴ διξιᾷ αὑτῷ, δῇ!- 
τὸν ἔρθουν δὲς τὸ ἱερὸν, νὐ ἐδίδασκον. ναι μιάνοϊαν τῷ Ἰσραὴλ, "ἡ ἄφε- 
«αραϊενόμενος δὲ ὃ ἀρχιεροὺς. ἡ οἱ. σιν ἀμοιῤιῦν. 
σὺν αὐτῷ, συνικάδισαι τὸ, συν-ὀἙ 142 καὶ ἡμεῖς σμιν αὐτὰ μάρε “ 

᾿ δέιον παὶ “ἢσαν τὰν γιροσίαν τῶγ τυρῖς τῶν ῥημάτων τάτων, καὶ τὸ 
μῶν ἰαραηλξ αὶ ἀπέςξειλαν εἰςχζὸ «ανιῦμα δὲ τὸ ἅγιον, ὃ ἔδωκεν ὃ 

δισμοΐϊηρου ἀχθῆναι αὐτύςς. Θειὸς τοῖς σειϑαρχῶσιν αὐτὼ-' 
ΕΣ ᾿ . 33. εἃ. 



ΦΙῊΣ γι Υἱ. 

3 οἱ δὶ ἀκώσαδες διωκείοῆο, 

“ἢ ἰδφολεύογ]ο ἀνελεῖν αὐτές." 
44 ᾿Αναςὰς δὲ φ΄ς ἂν χῷ Φυνε- 

:- δοίῳ Φαρισαῖος, ὀνόμαϊ ὦ αμαλιὴλ, 
νομοδιδάσκαλος, τίμιος «οιντὶ “ᾧ 
λαῷ, ἐκέλευσον ἔξω βραχώ τι τὸς 
ἀποτύλες “σοιῆσα 

3ς ἐπέ τε αρὸς αὐφὺκ᾽ "Ανὸ γις 
᾿Ἰσφξανλῖται, προσέχέε ἑαυϊοῖς ἐπὶ 
«οἷς ἀγβρώποις τότοις τί μέλλξε 
«πράσσειν. 

36 Πρὸ γὰρ τότων τῶν ἡμερὼν 
δνέξη Θιύδᾶς, λέγων εἶναί τινα 

" δαυϊὸν, ᾧ προσεκολλόθη ἀρθμὸς 
ἀνδρῶν ὡσεὶ τῆρακοσίων" ὃς ἄνη- 
εἴθη, "πὶ σ΄ἀῆες, ὅσοι ἐπείθονο αὐὖ- 
τῷ» διελύθησαν, "ἡ ἐγένογϊο εἰς ἀδέν. 

47 Μίἕὰ τῦτον ἀνέζη ᾿Ιόϑος ὃ 
Ταλιλαῖος, ν ταῖς ἡμέραις τῆς 
ἀποίραφῆς, κα ἀπέτησε λαὸν ἵκα- 
κὸν ὀτίσω αὑτῶ" χρκ εἶχος ἀπώλίο, 

ἡ «άξες, ὅσοι ἐπεϊθονῖο αὐτῷ; ἂιε- 
σκορπίσθησαν. 

48 Καὶ τὰ υνὖν λέγω ὑμῖν, 
ἀπόςη!ε ἀπὸ τῶν , ἀνθρώπων τέτων, 
καὶ ἰάσα)ε αὐτῶφ' (ὅτι ἰὰν ε ἢ ἰξ 
ἀνθρώπων ἢ βωλὴ αὕτη ἢ τὸ ἢ ἔργον 
εὔτο, καϊαλυθήσιδαι. 

20 καὶ δὲ ἐκ Θεῶ ἰξιν, ὁ δύναδι 
κα]αλύραι αὐτό) μήποϊε κὶ ϑεο- 
μάχοι εὑρεθῆτε, 

40 Ἐπείσθησα» ἃ αὐτῶ" καὶ 
᾿«σροσκαλιυσάμινοι. τὸς ἀπογόλυς, 

διίραῆες «ποιρήγβιλαν μὴ λαλεῖν 
ἱπὶ τῷ ν ὀνόμαἷι, τῇ Ἰησῶ, Ὁ ἀπί- 
ἍἌυσαν αὐτός. 

41 οἱ μὲν ἂν ἑπορεύοϊο χαίρον- 

τον ᾿ΑΒΟΣ Υ. 

ει συ 
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Κυφ. . . 6, 

Ν δὲ ταῖς Ἀμέροως ταύτοι 
“ οληθυνόδων τῶν μαθήϊων, 

ὑγένθο γογίοσμὰς τῶν Ἑλληνεςῶν 
σ“εὸς τὸς ἹἙΘραΐως, ὅ ὅτι “«ἀξεθεω- 
μϑηοὶ ἐν τῇ διακονίῳ τῇ ̓καθομερνῇ 
«αἱ. “χῦραι αὐτῶν»... 

2 Ἡρσκαλισάμρνοω δὲ οἱ ὃν. 
δικα τὸ «πλῆθος τῶν μρθιδβν, εἶπον" 
Οὐκ ἀρερν ἐγιν ἡμᾶς; καϊαλεί- 
ψαίας τὸν λόγον τῷ θῷ, δλακο- 
φεῖ 3 τρατί βζ. ἢ 

τῷ ̓ὀτισκέψασθε ὧν ἀλλφοὶ, 
ἄεδρας ἐξ ὑμῶν μαβυρεμένως ἑσῖὰ, 
πσλήρεις κυνεύμαϊῖος ἀγία Ὁ σεφίας; 

,"οδατήσομεν ἐπὶ τῆς χριίας 
ταύτης, ; 

4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχὴ κὶ τὸ 

ὲ 

“Ἂ 

διακονία τῦ λύγω «ρακᾳβιιρίαο- 
μ 4". 

'ς Καὶ ἢ ἤφεσεν» ὃ λύγος ἐνώπιον 
. σανὸς τῷ ὠλήθϑθφ᾽ καὶ ἐξιλέξαν 

“ 

τις ἀπὸ σροσώτε τῷ συχεδρία, ὅ ὅτι. 
ἀπὲρ τῷ ὀνόμαϊος αὐτῷ καϊηξιώθη- 
σαν ἀτιμασθῆναι, 

42 «“ασαν τε ἡμέραν. ἂν τῷ 

διρῶ καὶ καὶ᾽ οἶκον δκ ἐπαύονϊο 
διδάσκοήες, κἀὶ εὐαγ[ωλιζόμενοι, 
μὸν τὸν Χριςό:ς 

Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίσιως Ὁ 
πνεύμαϊος ἃ αγίϑ, - Φίλιππον, κὶ 
Πρόχορον, ὌΝ Νικάνορα, "Ὁ Τίμωνα, 
"ἃ Παρμεναῖ, κὶ Νι 
λυῖον ᾿Αν]ιοχέοι" 
6 οὗς ἔξησδε ἐγώπιον τῶν ὦτο- 

τόλων" Ὁ “προσευξάμενοι ἐπέθηκαν 
αὐτοῖς τὰς Χερας. 

7 "Καὶ ὃ λόγος τῷ Θεῦ. ἤνξανεν 
ΟΣ ἰπληθύνεο ὃ ο ἀριθμὸς. σῶν μαθης 

τῶν ἐν Ἱρωσαλὴμ σφόδρα" «πολύς 
τε ὄχλος τῶν δερέων ὑσήκεον Τῇ 

«-ἴξιι. 
8 Στέφανος ιν «λόρης οἰξευς 

᾿ δυνάμεως ἐποίει τέραϊα χὶ. ση" 
μεῖα μεγάλα ἰν τῷ λᾳὺν 

ν» Φρεσύ» 

ο. ἀγέγησα» δὲ τινες τῶν ἐκ τῆ. ᾿ 

συνα[ωγὴς τῆς λεγομένης Διδεῖ, 
ν᾿") ̓  Κυρηναίων, ᾿ ̓ Αλιξανδρέων,, 
ἡ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καιὶ ̓ Ασίας». 
συξήδῆις τῷ “Σσιφαάνν" 

2, καὶ 



1)6 
10 καλῇ ἐκ ἴσχοον ἀνγῆϊαι τῇ 

σοφία κὶ τῷ τνιύμαϊ; ᾧ ἰλάλει. 
11 πότε ὑπίδαλον ἄνδρας λέ- 

ν 3 “Ζ' »., ωοιὅἊὼΩ γούϊας" Ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτῷ λα- 
λϑῆος ῥήμαϊα βλάσφημα εἰς Μω- 
σῦν κἡ τὸν Θεόν. 

12 Συνεκίνησάν τε ψὸν λαὸν κὶ 
᾿ φὸς «ορεσθυϊέρυς ν᾿ τὸς γραμμαλεῖς" 

Ἵ 

. ἽΜωῦσης. 

) ἐπιράνϊιες συνήρπασαν αὐτὸν, κ 
ἤγα[ον εἷς τὸ συνέδριον, : 

13 ἔξησάν τε μάξϊορας ψευδεῖς, 
λέγοις" Ὃ ἄνθρωπος ὅτος ἃ σαὖ- 
ἔοι ῥήμαϊα βλάσφημα λαλῶν καϊὰ 
τῷ τὸπϑ ἁγία τῶτο καὶ τῷ νόμε" 

14. ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτῷ λέγον» 
Φος; ὅτι Ἰησῶς ὃ Ναζωραὶῖς ὅτος 

κα]αλύσει τὸν τόπον τῶτον, καὶ 
ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν 

τς καὶ τινίσαδες εἰς αὐτὸν 
ἄπανιες οἱ καθιζόμενοι ἦν τῷ συνε- 
δρίω, εἶδον τὸ “σρόσωπον «ὐτῷ ὡσεὶ 

 αζόσωπον ἀγέλο. 
κιφ. ζ. - 

1ΠῈ δὲ ὁ ἀρχιερεύς" Ἑ! ἄρα τς 

γὴν Αἰγύπ]ο κὶ Χαναὰν, κὶ ϑλίψες ταῦτα ὕτως ἔχει; 

2 Ὁ δὲ ἔφη" ᾿Ανδρες ἀδελφοὶ κὶ 
φυαϊέρες, ἀκώσαΊε" Ὁ Θεὸς τῆς δό- 

ξης ὄφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν ᾿Αὐραὰμ 
ὅν}, ἐν τῇ Μεσοποϊαμία, τρὶν ἣ 
παϊοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαῤῥὰν, 

4 καὶ εἶπε σρὸς αὐτόν" "Ἔξελθε 
ἐκ τῆς γῆς σθ κὶ ἐκ τῦς συγενείας 

σὺ) νῦἢ δεῦρο εἷς γὴν ἣν ὥν σοι δείξω. 
4. Τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλ- 

δαίων, καϊώκησαν ἐν Χαρῥάν. Κα- 
κεῖθεν, μήὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν σα - 
φέρα αὐτῶ, μεέψκισεν αὐτὸν εἰς τὴν. 
γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν καΐοι- 
κεῖτ, Ι Ι 

΄ς καὶ ἀκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρωο- 
μίαν ἐν αὐτὴφ δὲ βῆμα «σοδός" κκ. 
ἐπηγ[ίλαῖο αὐτῷ δῶναι εἷς κα]άσ- 
χίσιν αὐτὴν) χὶ τῷ σπέρμαϊι αὐτῷ 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ 

᾿ α 

Ωρ .. νἱς νὶ- 

μῶ᾽ αὐτὸν, ἐκ ὅνῖος αὐτῷ τέκνου. 
6 ἰλάλησε δὲ ὅτως ὁ Θεός" “Ὅτε 

. ἔραν τὸ σπέρμα αὑτῷ φάροικον ἐν 

κακώσυσι») ἔτη τἥρακόσια. 
) Καὶ τὸ ἔθνος, ὦ ἐὰν δυλού- 

“ΦἯν "ἡ ΄ ε ἊΝ ᾶῚ 
σωτσι, χρινω γώ, εἰπίῖν ὃ Θιό; 

γ" ἀλλοϊρίαι (κα δυλώσεσιν αὐτὸ «ἢ 
Φ - 

-μέὰ ταῦτα ἐξελεύσοαι, καὶ λας 
αρεύσωσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τότῳ. 

» . “- 
8 Καὶ ἔδωκιν αὐτῷ διαθήκην 

“αερἤομῆς" καὶ ὅτως ἐγέννησε τὸν ᾿ 
ϑ ᾿ὔἷ- Ν ΄ ΣΝ “- 
Ισαακ», καὶ περιέτεμεν αὕτὸν ΤῊ 

ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη" καὶ ὁ Ἰσαὰκ τὸν 
᾿Ἰακὼδ, καὶ ὁ Ἰακὼ τὼς δώδικα 
“«αἱ)ριάρχας» 

σ- Καὶ οἱ παϊριάρχαι ξηλώσαν- 
τες τὸν ᾿Ιωσηῷ, ἀπέδονϊο εἰς Αἴο- 

“ὑπΊον" »ὉὌ ἦν ὁ Θεὸς με; αὐτῶ, 

10 καὶ ἰξείλεο αὐτὸν ἐκ σα- 
σῶν τῶν ϑλίψεων αὑτῷ, κὶ ἔδωκεν 
“αὐτῷ χάριν κὶ σοφίαν ἐνᾳνίον Φα 2 
ραὼ βασιλέως Αἰγύφίδ᾽ καὶ καϊέ-. 
φησεν αὐτὸν ἡγάμενον ἐπ᾽ Αἰγυπῖον 
᾿καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτῷ. 

τι Ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν 

μεγάλη" καὶ εχ, εὕρισκον χορώσε 
μαῖα οἱ «φαἸέρες μῶν. 

12 ᾿Ακέσας δὲ Ἰακὼδ ὅκα 
σῖτα ἐν Αἰχύπίω, ἐξαπέςειλε τὸς 
«“αἹέρας ἡμῶν αρῶτον ὁ ὁ ὁ 

13 καὶ ἐν τῷ δευϊέρῳ, ἀνείνως 
, 2 ν - 32 “- ςε “ὦ εἰσθη Ἰωσηῷ τοῖς ἀδελφοῖς αὑτῶ, 

καὶ Φανερὸν ἐγένεϊο τῷ Φαραὼ τὸ 
γένος τῷδ Ιωσηφ. 

. 14 ᾿Αποςείλας δὲ Ἰωσηφ'μῆε- 
καλέσαϊο δὸν τυαΐέρα αὐτῷ Ἰακωθ, 
καὶ ωᾶσαν τὴν σι[γένειαν αὑτὰ ἐν 
ψυχαῖς ἑσϑομηκονῖαπέν]ε- 

ις καΊιδη δὲ Ἰακὼδ εἰς αἦ- 

γυπῆον, κὶ ἐτελεύτησεν. αὐτοῖς, κα 
οἱ «ταἹέρες ἡμῶν, 

16 Καὶ μηξέθησαν εἰς Συχέμ᾽ 
"ἢ ἐτέθησων ἐν τῷ μνημοῦν, ὃ ὠνή- 

σ 

Φ 



ΩΡ. ΥἹΪ. 

σαΐο ̓ Αὐραὰμ' τιμῆς ἀρίνρίω; “αρὰ 
τῶν ἐῶν Ἐμμὸρ τῷ Συχέμ. 

17 Κάθος δὲ ἤγίισιν ὁ ὁ Χρόνος 
τῆς ἐπαγ[ελίας ἧς ὥμοσιν ὃ ̓ Θιὸς 

τῷ ᾿Αδραὰμ, ἤνξησεν ὃ λαὸς τ 
ἐπληθύνθη ὦ ἰγ Αἰγύπτῳ" 

18 ἄχρις ὃ ἀνέτη βασιλεὺς 
ἕτιρο, ὃ ὡς ὥκ ἥδε τὸν Ἰωσήφ" -ς 

19 ὅτος καϊασοφισάμενος τὸ 

γένος ἡμῶν, ἐκάκωσε. τὼς «αἸίρας 
ἡμῶν, 7 πονεῖν ἔκθῆα τὰ βρέφη 
αὑτῶν, εἰς τὸ μὴ ζωοίονεῖσθαι. 

20 Ἐν ὺ καιρῷ ἐγεννήθη Μυ-. 
σῆς ὁ ἥν ἀτιηῖος τῷ Θιῷ" ὃς ἄνε- 

«ράφη μῆνας «τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τῶ 

«ῳαΊῥὸ: αὑτῷ. 

21 ἐκθεθέν) κα δὲ αὐτὸν, ἀνείλεῖο 
«ὑτὸν ἢ ϑυγάτηρ Φιραν, Ὁ ἀν.» 
Θρένψιαϊο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς ὄν. 
- 25 καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς σάση 
σοφίᾳ Αἰγυπῆων' ἦν δὲ δινα τὸρ ὦ ἶν 
Ἀόγοις Ὁ ἦν ἔρίοιςε 

23 ὡς δὲ ἰσληρῶτο αὐτῷ φεσο 
σαρακογαϊὰς χρόνος, ἀνέδη ἐπὶ τὴν 
καρδίαν αὐτῦ ἐπισκέψασθαι τὰς 
ἀδιλφὸς αὐτῷ, τὸς ψὰς Ἰσραήλ. 

24 Καὶ ἰδὼν τινα; ἀδικόμενον 
᾿μύναῖο, καὶ ἐποίησεν ἰκδίκησιν τὰ 
καϊαπονυμένῳ, τοόξαι τὸν Αἷ- 
γύφδιον" 

2 ἰνόριζε δὲ συννέγᾳ τὸς ἁ- 

δέλφος αὑτῷ ὅτι ὃ Θιὸς διὰ χερὸς 
«αὐτῷ δίϑωσιν αὐτοῖς σωϊηρίαν' οἱ 
δὲ ὦ συνῆκαν. 

26 Τῇ τε ἐπκιύώση ἡμέρᾳ ὥφϑη 
αὐτοῖ; μαχομένοις, καὶ “συνῆλασεν 

“ὐτὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών" "Ανδρες 

ἀδελῷοί ἔρε ὑμεῖς" ἱνοεήί ἀδικεῖτε 
ἀλλήλες Σ Υ 

27 Ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν ταλησίον, 
ἀπώσαϊο αὐτὸν, εἰπῦν' Τίς σε 
»εἢίγησεν ἄργχωθἴα καὶ δικακὴν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς: Η 

4 μὴ ἀνελεῖν μὲ σὺ ϑίλες, ὃν 

Ὶ 

ΤΩΝ ΑΠῸΣ Τὶ ,. Σ77 
“τόποι ἀμῖλες χθὲς τὸν Αἰγόνῆϊωον; 

20 φύγε δὲ Μωσῦς! ἐν τῳ λός- 

γῳ τάτῳ; Ὁ ἐγένεϊο «άροικος ἐν γῇ 
ἀμ» ὃ ἰγένγησεν ψὺς δύο. 

30 Καὶ “ληρωθέδων ἰ ἐτῶν τεσε 
σκράκοϊα, ὥφθη αὐτῷ ἶν τῇ ἐρή- 
μῳ τῷ ὅρας Σινᾶ ἄζγελος Κυρίο ὁ 9 
Φλογὶ «πυρὸς βάτῳ. 

41 Ὁ δὲ Μωυσῦς ἰδὲν, ἰθαύ- 
μασι τὸ ὅραιεαι" “ροσερχομένϑ δὲ 

αὐτῷ καϊανοῦσαι, ἐγίνῆο Φωνὴ 
Κυρίῳ «φὸς ἀὐτὸν.-. 

32 Ἐγὼ ὁ Θιὸς τῶν «αἸίρων 
σα, ὁ Θιὸς ̓ Αβεαὰμ, καὶ ὁ Θιὸς 
Ἰσαὰκ, τ ὁ Θεὸς Ἰακώφ, "Ἐῆρο- 
μος δὲ ψενόμενος Μίυσὺῆς ἐκ ἐτόλμα 
καϊανοήσαι. 

31 Εἶπι δὲ αὖτω ὁ Ἰζύριος" 
Αὐὖσον τὸ ὑπόδημα σῶν πιῤδῳν συ" 
ὁ γὰρ τόπος ἰν ᾧ' ἔγλκαςν γἢ ἁγία 
ἐρίν. 

44. ἰδὼν εἶδον φὺν κάκωσιν τῶ 
λαϑ μυ τὸ ἐν Αἰγύεῖν, κὶ 18 τε 
ναϊμῶ αὐτῶν ἤκωσα, καὶ κ 

ἐξελέαϑαι αὐτή: 
ἀπογελῶ σε εἰς ΑἸγυπῖον. 

ἃς τῶτον τὸν Μωῦοῶν ἂν ὁρμήν 
'σαῆ»,. εἰ πόδες" .Τίς σε καϊέκησεν 

ἀσέξειλιν " 
ΧΩ, ἀϊγίλω τῷ ἐροιῆς αὐτῷ ἐξ 
τῇ ἔτ. 

“46 ἔτος ἰδϑναίον αὐτὰς, «εἶ. 
σας τίραϊα καὶ σημεῖα ἶν γῇ 
γύπῖα, ἐν ἰξνθεᾷ ϑαλάσση, "“ᾧ 
ἐν τῇ κίων, ἕτη «εασοφείκονα. 
37 ὗτός ἐφιν ὁ Μοῦσῆς ὃ μπὸὼν 

«οἷς φοῖς Ἰσριήλλ Σἰροφήτην ὁ ὰ 
᾿ἀνακήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὁμῶν ἐκ 
φῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ" αὐτῷ 
ἀκέσεσθε. 

38 ὁ ὑτός ἔριν ὃ γενόμενος ἦν ΤΆ 
ἱκκλισία ἐν τῇ ἐκήμῳ, μδὰ τῷ 
ἀϊγέλω τῷ λαλῶνος αὐτῷ ἐν ΩΣ 

ὄρ»: 

- 

καὶ γῶν. ἀρ, 

, 
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ὅρεν Σινᾶ, κὶ τῶν “αϊέρων ἡ ἡμῶν, ὃς 
ἐδίξαῖο λόγια ζῶνια, δῦ ναι ἡμῖν" 

49 ὦ ἀχ ἤβίλησαν ὑπήκοοι γε- 
νέσθαι οἱ «αἸέρες ἀμῦν, ἀλλ᾽ ἀπώ- 
σαῆῆο, Ὁ ἐγράφησαν φαῖφ καρδίαις 
αὐτῶν εἰς Αἴγυνῖον, 

40 εἰπόνες τὼ ̓ Ααρῶν" Ποίησον 
ἡμῖν εὡς οἱ πϑοπορεύσοῆαι ἡμῶν" 
ὃ γὰρ “Μωσῆς ὅτος, ὃς ἰξήγα[εν 
ἡμᾶς ἶκ γῆς Αἰγύπῖυ, ἐκ οἴδαμεν 
τί γέγονεν. αὐτῷ" 

41 καὶ ἐμοσχοποίησαν ἔν ταῖς 
ἡμέραις, ἐκείναις, ΟΣ ἀνήγαϊον ϑυ- 

σίαν τῶ ᾽ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοῖο ἐν 

οἷς ἔρίοις τῶν χωρῶν αὐτῶν- - 
42 Ἔρριψε δὲ ὁ Θιὸς» "ὶ ““αρέ- 

ϑωχιν , αὐτὼς νλαϊρεύειν τῇ ἢ τραια τῷ 
ὡρανῦ, καθὼς γέγραπαν ὦ ἐν βίξλῳ 
τῶν Ὡροφητῶν" Μὴ σφάγια "ὁ ϑυ- 
σίας «προσηνέγκαῖί μοὶ ἔτη τισσᾶ-“ 

βξάκονϊα ἐν τῇ ἐρήμᾳ, οἶκος Ἰσραὴλ; 
ο΄ 43. καὶ ᾿ἀνελάδῆι Ῥὴν σκηνὴν 
τῷ Μολόχν, 4). τὸ ἄγρον 18 δῷ 
ὑμῶν “Ῥιμφὰν, τὼς τύπας ἃς ἐπ΄ οι. 

ὥφαϊε. προσκυγεῖν αὐτοῖς" κὶ μίϊοι» 
κιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαδυλῶνος. 

44 Ἡ σκηνῇ “τῷ μα ῥἰυρίω ἦν ἔν 
ποῖς τποαϊράδιν ἡμῶν ἂν τῇ ἐρήμῳ, 
«καθὼς δι ἠάξαῖο ὁ λαλῶν’ τῷ Μωσῆ» 

| “«οιῆσαι αὐτὴν ταϊὰ τὸν τύπον ὃν 
δωράκε:, 

«3.5 ἣν - εἰσήγα [ον διαδεξάμενοι 

οἱ ̓ “αἸέρες ἡ ἡμῶν μἷξα Ἰησῶ, ἐν τῇ 
“καϊασχέσει τῶν ἰθνῶν, ὦ ὧν ἔξωσεν ὃ 
Θιὸς ἀπὸ «προσώπου τῶν »αἰέρων 
ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαρὶδ . 

46 ὃ ὃς εὗρε χάριν ἰνώπταν τῷ 
Θιεῦ, ΕΙΣ ἡτησαῖο εὑρεῖν σκάνωμα τῷ 
Θιὼ ἴακώδ, 

.47 Σολομῶν δὴ ῥπκοδόμησεν αὖ- 
“ὦ οἶκο». 

48 ἀλλ᾽ ὀχ ὀοζψιγος ἦν χρου 
“ποιῆτοις ναοῖς κοϊοικιῦῖν καθὼς ὃ 
“«νροφήτης λέγιι" 

ΠΡΑΞ ΕΙΣ Οδρ. νυἱΐν 

40 Ὁ ὑρανός μοὶ ϑρόνος, ἢ δὲὦὃ 
Υ ὑποπόδιον τῶν τοοδῶν μ8" «σοῖον 

οἶκον οἰκοδομήσδέ μοι ᾧ λέγει Κὐ- 
Εἰος" ἢ τίς τόπος τῆς καϊαπαυ- 
σεώς μὰ; 
δο ἀχὶ ἢ χηρ μὰ ἐποίησε 

ταῦτα ααῆχ; 
ξι. Σκληρόςάχηλοι», Ὁ ἀπερίτο 

μηῖοι τῇ καρδίᾳ κὶ τοῖς ὠσὶν, ὑμεῖς 
ἀεὶ τῷ ἢ τνεύμαΐι. τῷ ἁγίῳ ἀδιπίπτ 
τέϊε, ὡς οἱ «σαϊέξες ὑμῶν, -ς ὑμεῖς. 

ς2 Τίνα τῶν πρρφηϊῶν. ὃκ. ἐδί- 
ὠξαν οἱ «αἼίρες ὑμῶν; καὶ ἀπίέκ- 

Ζεναν τὼς ὦ «ροκα]α[γείλανϊας “σιρὶ 

τῆς ἐλεύσεως τὸ δικαίω, ὃ νῦν ὑμιὰ 

«ροδότα, κἱ φονεῖς γεγένοσθε,. 
ζ3. οἵτινες ἐλάθε τὸν νόμον ᾿εἰς 

διαϊωγὰς ἀϊγέλων,. ΟΣ ἐκ ἰφυλάξαῖς 
ς 4 ̓ Ακέἕοδες ταῦτα, διεπρίονῖρ 

ταῖ; καρδίαις αὑτῶν, ᾽ ἔξενχαν 
τὸς ὀϑόνγϊας ἐπ᾽ αὐτόν. 

ςς Ὑπάρχαν δὲ σλέρης σνεύ- 

μαῖος ἁγίε, ἀτενίσας εἰς τὸ» ϑρα- 
Ι νὸν, εἶδε δόξαν Θεϑ, καὶ Ἰησᾶν ἑσῶτῳ 
ἐκ δεξιῶν τῦ Θιῶ, 

τό καὶ εἶπεν" ᾿Ιϑὼ, ϑεωρῶ τὰς 

ἀρανὸς ἀνεω μένεις, κοὶ τὸν ἐὸν τῷ 
ἀνθρώπο ἐκ δεξιῶν ἔσῶτα τῷ Θιᾶ, 

. 57 Κράξ ξαδῖες δὲ Φωνὴ μεγάλῃς 
συνέσιχον τὰ ὦτα αὐτῶν, 'ρ ὡρμὴν 
σαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν" 

ς ὃ καὶ ἐκθαλόνϊες ἔξω τῆς τὧό- 
λιως, ἰλιβεβόλεν" καὶ κεἱ ̓ μάβιυρες 

. ἀκίθενῖο τὰ ἱμάτια αὑτῶν “αρῷ 
Τὼς αόδας νἰανίε. κοιλθμίνῳ Σαύΐλε, 

59 καὶ ὶ ἰλιθοφόλων τὸν Στίφα;- 
νον; ἐκικωλώμενον κα λέγολα" Κύριε 
Ἰυσῶ, δίξαι τὸ «νιύμά ΓΕ 

όο Θεὶς δὲ τὰ γόναδοι, ἔκραξε 
Φονῃ μεγώλῃ" Κύριε, μὴ φσίήσης 
«αὐτοῖς τὴν ἁμαξῖαν ταύτην" Καὶ 
τῦτο εἰπὼν, ἐκοιμήθη." Σαῦλος δὲ 

ὅν» συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσεν αὐτῶ. 
Κιεϑε 
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ΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν ἐκείνη τῷ 
5, ἡμέρα διωϊμὸς μέγας ἐπὶ τὴν 

ἐχχαληαίαν τὴν ἐν Ιεροσολύμοις" 
“σὐδἶις τε διισπάρησαν κοϊὰ τὰς 
«χώρας τῆς Ἰοδαίας »ᾧἡ Σαμοαιρείδς, 
πλὴν τῶν ἀποζόλω, 

Σ Συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον 
ὥνδοες εὐλαθεῖς; κὶ ἐποιήσανϊο κο- 
"νεὸν μέγαν π᾿ αὐτῷ. 
4. Σαῦλος δὲ ἰλυμαίνεϊο τὴν ἰκ- 
κλησίαι, καϊὰ τὰς οἴκυς εἰσπορενό- 
ἐκἔνος, σύρων τε ἄνδρας κὶ γυναῖκας 
“χαρεδίδα εἰς φυλακήν. 
4 οἱ μὲν ὅν διασπαρένις διῆλ- 

θον, εὐαγ[ελίφόμενοι τὸν λόγον. 
ς Φίλιππος δὲ καἸελθὼν εἷς σό- 

λὲν τῆς Σαμαρείας, ἰκήρυσσεν αὖ- 
, τοῖς τὸν Χριξόν. ' 
"6 τροσεῖχόν τε οἱ ὄχλοι τοῖς 

λικμένοις ὑπὸ τῷ Φιλίππε ὁμοθυ- 
μαιδὸν, ἐν τῷ ἀκξειν αὐτὸς "α΄ βλὲ- 
αἰ» τὰ σημεῖα ἃ Ἰποίει 

7 “ολλῶν γὰρ τῶν ἰχόνων 
ιαανεύμαῆα ἀκάθαρϊα, βοῶδα με- 
γάλῃ φωνὴ, ἐξηρχέϊο" «ολλοὶ δὲ 
«"αραλιλυμένοι κὶ χωλοὶ ἐθεραπεύ- 
θησαν. 

8 καὶ ἐγένῶο χορὰ μεγάλη ἐν 
τῇ τόλει ἐκείνῃ. 

9. ᾿Ανὴρ δί τις ὀνόμαϊι Σίμων 
«ροὐπῆρχιν ἐν τῇ πόλει, μαγεύων, 
ὁ ἐξιςῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας» 
λέγων εἶναί τινα ἑαυϊὸν μέγαν, 
Ο1Ὸ ᾧ 

μικρᾷ ἕως μιγάλυ, λέγονϊες" Οὗτός 
ἔριν ἡ δύναμις τῷ Θιεῶ, ἢ μεγάλης 

11 ἸΠροσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ 
ἱκανῷ χεόνῳ ταῖς μαγιίαις ἐξεγα- 
κέναι αὐτῶς. 

τ: Ὅτι δὲ ἐπίσευσαν τῷ Φι- 
λίππῳ εὐαγ[ιλιζομένν τὰ περὶ τὸς 
βασιλείας -ὅ Θεῶ, κὶ τῷ ὀδνόμαϊος 
τῷ ᾿ωσῶ Χριτῶ, ἰδιαπη ζουῖο ἄνδρες 

προσεῖχον τοάνις ἀπὸ. 

᾿Κύριον, ὅπως μηδὶν ἐπέλθη ἐπ 

- 
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τε κὶ γυναῖκες. . 

12 Ὁ δὲ Σίμων κὶ αὐτὸς ἐπία 
φευσε, τῷ βωπῖσθεὶς ἦν ροσκαρῖε- 
εῶν τῷ Φιλίε τῳ, ϑεωρῶν τε σημεῖα 
τ᾽ δωμάμεις μεγάλας γινομένας, ὀξία 
Γαϊο- νι ' 

14. ̓ Ακόσαϊις δὲ οἱ ἐν Ἵροσφο 
λύμοις ἀπόξολοι ὅτι δίδικϊαγ ἢ Σαο 
μάρεια τὸν λόγον τῷ Θιῶ, ἀπέρει. 
λὰν πρὸς αὐτὸς τὸν πέτρον κὶ Ἴω- 
ἄνγην» 

ις οἵτινες κοϊαθάνϊες αροσηύε 
᾿αὐο “ερὶ αὐτῶν, ὅπως λάθωσο 
φνιῦμα ἅγιον. 

τό ὕπω γὰρ ἣν ἐπ᾽, ὠδινὶ αὐτῶν 
ἐπιπιπὶωκὸς,) μόνον δὲ βιδαπῆσμίο 
νο! ὑπῆρχον εἷς τὸ ὄνομα τῷ Κυρίῳ 
Ἰησῶ) 

17 τότε ἰπζίδον τὰς χεῖρας ἐπ᾿ 
αὐτὰς, καὶ ἰλώμφανον σνιῦμα ἅγιονο 

18 Θιασάμενος δὲ ὃ Σίμων ὅτε 
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶκ 
ἀποτόλων δίδοϊαι τὸ ανεῦμα τὸ ἅ- 
γον». -σροσήνείκεν αὐτοῖς χρήμοϊαρ 

190 λέγων" Δότε κῷμοὶ τὴν ἐξ- 
ὡσίαν ταύτην, ἵνα. κα ἂν ἱπιθῶ τὰς 
χεῖρας, λαμθά:η ανεῦμα ἅγιον» 

20 Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν" 
Τὸ ἀργύριόν σὰ σὺν σοι εἴη εἰς 
ἀπώλεναν, ὅτι τὴν δωρεὰν τῷ Θεῶ 
ἐνόμισαως διὰ χρημάτων κἸἄσϑαι- 

21 ὧχ ἕξι σοὶ μερὶς ἀϑδὲ κλῆρος 
Θ ἋὉΦ ς7 ’ 4. 4 ὰ τ ἦν τῷ λόγῳ τῦτῳ" ἡ γὰρ καρδία 
συ ἐκ ἔρςιν εὐθεῖα ἐνώπιον τῷ Θεῶς 
Ὧφ μεϊανόησον ὧν ἀπὸ τῆς κας 

κίας σὺ ταύτης, κὶ διήθηῖ, τῷ Θεῦ, 
εἰ ὅμω ἀφιθησιϊαί σοι ἢ ἱπίνοιοο τῆς 
καρδίας σὰ" 

24 εἰς γὰρ χολὴν τοικρίας καὶ 
σύνδεσμον ἀδικία; δρῶ σε ὅνα. 

2.1 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ Σίμων εἶπε" 
Δεηθηῖε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμῶ «ρὺς τὸν 

Η ἐμὲ 

4 3.ϑ.Μ ἃ 
ὧν εἰρῆκαϊε. 

2. Ὁ 
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2ξς Οἱ μὲν ὅν» διαμαξιυράμενοι,, 
᾽ λαλήσανιες τὸν λόγον τῷ Κυρίω, 

. ὑπκίςρεγαν εἷς Ἱερουσαλὴμ, “σολλάς 
δ ’ Ν υ “ 3. - πε κωμὰς τῶν Σαμαριδῶν εὐηγ[ε» 
Δίσανϊἶο. ᾿ ' 

246 ΓΑγΐιλος δὲ Κυρίω ἐλάλησε 
«ρὸς Φίλισ αον λέγων" ᾿Ανάγηθε καὶ 

ἢ Α ᾿ ’ 2 λ δ «σορεύα καϊὰ μέσημδρίαν, ἐπὶ τὴν 
. δον τὴν κοαϊαδαίνυεσαν ἀπὸ Ἵερι- 

σαλὴμ εἰς Τάζαὐ" (αὕτη ἐγὶν ἔρη- 
“μο.) .- 

2η Καὶ δναγὰς ἐποριύθη" καὶ 

Καυνδάκης τῆς βασιλίσσης Αἰθιό- 
των, ὃς ἣν ἐπὶ σάσης τῆς γάζης 
αὐτῆς, ὃς ἰληλύθοι πυροσκυνήσων εἰς 
Σιρυσαλῆμι 
᾿δῇ ἦν γε ὑποςρέφων, ὶ καθῆ- 

μενος ἐπὶ τῷἪΈ ἄρμαϊος αὗτϑ, κὶ ἀνε- 
γίνωσκε τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. 

29 εἶπε δὲ τὸ γιῦμα τῷ Φι- 
λίππῳ᾽ Τιρόσελθε, κ᾽ κολλήθν), τῇ 

'ἄρμεῖι τότῳ. 
10’ ΤΙροδραμὼν δὲ ὃ Φίλιππος 

-Ν Ν 8 “Ὁ ϑ.: . ᾿ ἣ 

ἤκεσεν αὐτῷ ἀναγὶνωσκονἶος τὸν 
ἀφοφήτην Ἡσαϊαν, καὶ εἶπεν" ΑΙ ά 
“γε γινώσκεις ἃ ἀνα[νώσκεις ; 

41. Ὃ δὲ εἶπε" Πῶς γὰρ ἂν 
δυναίμεν. ἴὰν μή τις ὁδηγήση με; 

εχκώλισέ τε τὸν Φίλισαον ἄνα- 
Θαϊα καθίσαι σὺν αὐτώ. 

42 ἡ δὲ σεριοχὴ τῆς γραφῆς 
ἣν ἀνεγίνωσκεν ἣν αὕτη" Ὡς τρό- 

᾿ δαῖον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, πὶ ὡς ἀμ- 
ῥὸς ἐνα ]ίον τῷ κείροῦος αὐτὸν ἄφω- 
γος, ὅτως ὁκ ἀνοίγει τὸ γῦμα αὑτῷ. 

33 ἦν τῇ ταπενώσει αὐτῷ ἡ 
κρίσις αὐτῷ ἤρθη" τὴν δὲ γισιὰν 
αὐτῷ τίς διηγήσ ἴαι, ὅτι αἰρία. 
ἀπὸ τῆς γῆς ἢ ζωὴ αὐτῷ; 

34 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ εὐνῶχος τῶ 
Φιλίππῳ, εἶπε' Δίομαί σε, «περὶ 
Ἠίεος ὁ προφήτης λέγει τῶτο ; ποερὶ 
ἑκυϊῶ, ἢ συρὶ ἱτέρ τινός; Ὁ 

“ 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ. ΦΘδΡ. νυἱῖ!. ἰκ. 
45 ᾿Ανοΐξαις δὲ ὃ Φίλναπος τὸ 

τόμα αὑτῷ, κὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 
γραφῆς ταύτης, εὐηγίελίσαϊο αὐτῷ 
τὸν Ἶη ὅν. 

46 ὡς δὲ ἱπορεύοῆο καϊὰ «τὴν 
ὅδὸν, ἦλθον ἐπὶ τι ὅδωρ᾽ καί φησωι 
ὃ εὐνῶχος" δὼ ὕδωρ' τί κωλύει με 
βαπιι ναι : ᾿ 
47 Εἶπι δὲ ὁ Φίλλιππος" Εἶ 

«“σἰτεύεις ἐξ ὅλης "τῆς καρδίας, ἔξε- 
σιν" ᾿Αποχριθεὶς δὲ εἶα" ΤιιΓεύω 
τὸν ἰὸν τῷ Θιῶ εἶναι φὸν Ἰησῶν 
Χριγόγ. 

48 καὶ ἐκέλευσε φῆναι τὸ ἅρμα» 
"αὶ καϊίδησαν ἀμφότερον. εἰς τὸ ὕδωρ, 
ὅ,τε Φίλιτχος καὶ ὃ εὐνθχορ' καὶ 
ἐδάηῆισεν αὐτόν. ΄ 

39 Ὅτε δὲ ἀνίδησαν ἰκ τῶ. 
«ὅδαῖος,. ανεῦμα Κνρία ἥρπασε τὸν 
Φίλιππον, κὶ ὧκ εἶδιν αὐτὸν ἐκέτι.. 
ὃ εὐνδχος" (ἱπορεύξο γὰρ τὸν ὁδὸν 
αὑτῷ χαίρων") , 

40 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἷς ᾿Α- 
ξοῖον" χαὶ διερχόμενος; εὐηγΠπλίξῆα 
“πὰς αόλεις σάσας, ἴως τῷ ἰλθεῖν 
αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 

Κιῷ. 9', 9. . 
δὲ Σαῦλος ἔτε ἐμπνέων ἀ- 
“τειλῆς τὸ Φόνε εἰ; τὸς μα- 

θη]ὰς τῷ Κυρίε, προσελθὼν τῷ ἀρ- 
χιεθρ, 

2 ἠτήσαϊο σαρ᾽ αὐτῷ ἐπιτολὰς 
εἰς Δαμασκὸν τρὸ: τὰς συνχα[ωγὰς, 
ὅπως ἰάν τινως εὗρη τῆς ὁδξ ὅγῖας» 
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας δεδεμένες 
ἀγάγῃ εἰς Ἱερεσαλήμ. 

Ἔν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένξφ 
αὐτὸν ἰ[γίζειν τῇ Δαμασκῷ" καὶ 
ἐξαίφνης αἰριέσραψιν αὐτὸν Φῶς 
ἀπὸ τῷ ἀρανᾶ, 

4 καὶ σεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκω- 
σε φωνὴν λίγωσαν αὑτῷ" Σαὸὺλι, 
Σαὺλ, τί με διώκεις ; 

ς Εἶπε δί, τίς εἶ, Κέριε; ΗΝ 

.,. ΩαοΔ"΄ιιἪἝἭ.. 

, ὦ ὁ ὁὃἨἑ[ ςῸς ϑϑιωι.θοΟΘΟἜ 



Οδρ. '. ΤΩΝ ΑΠΟΣῚΤ. ΠΟ τι 
δὶ Κύριο: εἶπεν" ᾿Εγώ εἶμι Ἰησῶς ὅσα διῖ αὐτὸν ὑπὶρ τῷ δυόμαῖός 
ὃν σὺ διώκεις" δχληράν σοι πρὸς μ5 σαθεῖν, 
κένϊρα λακίίζειν. 17 ᾿Απῆλθε δὲ ̓ Ανανίας, καὶ εἰσα 

ὁ Τρίμων τε καὶ ϑαμβῶν εἶπε" ἢλθεν εἰς τὰν οἰκίαν" καὶ ἐπιθεὶς 
Κύριε, τί με ϑέλεις σοιῆσαι; Καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρ φ, εἶπσε' Σαὼὰλ 
ὃ Κύριο; πρὸς αὐτόν ᾿Ανάξωηθι ἃ ἀδιλφὲ, ὁ Κυμος ἀπίγαλκέ᾽ με. 
εἴσελθε εἰς τὴν σόλιν᾽ κὶ λᾳληθη- (Ἰνσῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ὃ 

Ν 

τ ͵; ΠῪ Στ  Ἀ Θ΄ ο΄ ον Τ᾿ ᾿ ᾿ - "τ 

σίαί σο; τὶ αε ϑεῖ «σοιεῖν. ἤρχϑῚ) ὁπκὺὼς ἀναδλέψης » σλησο 
, Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύονϊες θῇς πνεύμαϊος ἁγίῳ. ᾿ 

᾿ς αὐὔτῷν εἰρήκεισοιν ἐννεοὶ, ἀκϑογῖες 18 Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ 
μὲν τῆς φωνῆς, μεδένα δὲ ϑεωρδνμες. τῶν δα ελμῶν αὐτῷ ὦ τ εἰ λεπέϑες, 

. 8 ᾿Ἡγέξθη δὲ ὃ Σαῦλο; ἀπὸ τῆς-- ἀνίϑλ εψιε τε τ αραχρημα" Ὁ ἄνχ" 

, ψῆς" ἀρεωϊμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν τὰς ἰδαπΊίσθη. 
αὐτῶ, ὀδίνα ἴδλεια εἰ χειρα[ωγῶν- 19 καὶ λαδὼν τροφὴν, ἑνίσχυ- 
σες δὺ αὐτὸν, εἰσηγαΐον εἰς Δα. “σιν. Ἐγίνἔο δὲ ὁ Σαῦλος μέϊα τῶν 
μασκόν. ἐν Δαμασκῷ μαϑν)ῦν ἡμέραφ τινάς" 

. 9 κο᾿ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὰ βλέ- 20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγω- 

᾿ν “των κὶ ὃχ ἔφα[εν, ὀδὲ ἔπιεν.  ἠγφψαῖ; ἱκήρυσσι τὲν ριςὸν) ὅτι ὅτός 
ΝΕ ΄ Ἀ αλ . 4 ε ες [ον “ 

10 Ἦν δὲ τις μαϑηϊης ἐν Δα-. ἐξιν ὃ ψὸς τῷ Θεῶ. 
“ ΩΣ 3 ΄ 

μασλῷ ὀνόμαῖν ᾿Λνανία:) καὶ εἶπε 21 ᾿Εξίςαγϊο δὲ «χάες οἱ ἀκε- ὁ 
«πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριο; ἐν ὁράμαϊι" οὗες, καὶ ἔλεον Οὐχ ὅτός ἔγιν 

« “.. Ἀ ᾽ν ᾿ ᾿ ᾿ 
᾿Ανανία., Ὁ δὲ εὐπεν" δὲ, ἐγὼν. “πορθήσας ἐν Ἱερυσαλὺμ τὰς ἴσιο 

᾿ Κύριε. ᾿ς καλϑμένες τὸ ὄνομα τῶτο" κὶ ὠὰ 
ι1 Ὃ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν' εἰς τῶτο ἐληλύθει ἵνα διδὲμένες αὐ- 

) Ν »ἨἮἬ δι» ν , ς» , »,.νλν » “ Αλαςᾶς ΦὩορευσηϊε ἐπὶ ΤῊ ῥύμην τι; ἀγάγῃ ἐπὶ τὰς ἀρχιερεῖς, 
τὴν καλυμίνηνλΕὐ θεῖαν, ν ζέάτησον 22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυνα- 

' ιν οἰκέίῳ Ιόδαὰ Σαῦλον ὀνόμαδιγ μᾶτο, κῦἡὐ αὐνέχωνε τὸς Ἰοδαίος τὸς 
. Ἰαρσέα" ἐδὼ ψὰρ προσεύχ αι: καϊοικῶνϊας ἐν Δαμασκῷ, συμδιθ ας. “ 

(12 καὶ εἴδεν ἐν ὁράμαῖι ἄνδρα; ὅων ὅτι ὅτό; ἔχιν ὃ Χριςός. - 

[ ὀνόμαῖ: ᾿Ανανίαν εἰσελθόδα, κὶ ἐπι- ΄ 13 Ὡς δὲ ἐπληρῶνιο ἡμέραν 
Θέβαιαὑτῳ χεῖρα) ὅπως ἀναθλίψην ἱκαναὶ, συνεθελεύσανο οἱ Ἰαδατοι 

12 ᾿Απενρίθη δὲ ὃ ᾿Ανανίας" ἀνελεῖν αὐτὸν, 

. Κύριε, «ἀπήκοαι ἀπὸ σολλῶν σερὶ (24 ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἢ 
τῷ ἀνδρὸς τῶτο, ὅσα κακὰ ἐποίησε ἐπιξυλὴ αὐτῶν) παρέήραν τὸ τὰς 

« . ΄ « 

Ε τοῖς. ἁγίοις σι ἐν Ιρϑσαλῆμ" . σέλας ἡμέρας τε καὶ νυκϊὸς,) ὅπως 
4 καὶ ὧδε ἔχει ἐξυσίαν «ταρὰ αὐτὸν ἀνέλωσι. 

ὼνἁ ῥων, δὴ (ας τὲ ΘόνἼες δὲ αὐτὸν οἱ ; πῶν ἀγχμρίων, δῆσαι τάῆας τὸς δζς λαθόγες δὲ αὐτὸν οἱ μαθη- 
΄ Δ κ᾿ 9 “« »--7 «ἐπιμαλυμόνες τὰ ὄνομά σᾶ. ταὶ νυνϊὸς, καθῆκαν διὰ τᾶ τείχους, 

ις Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ύ- -χαλάσανϊες ἐν σπυρίδὲ, 
δος" Τεσρύω, ὅτι σκεῦος ἰκλογῆς ΄ 26 Ταρα[ονόμενος δὲ ὃ Σαῦλο; 
τοι ὀγὶ ὥτος, τὸ βαγάσαι τὸ ὄνου εἰς ἱερθσαλημ, ἐπρρῶτο κολλῶσε 
-μαὲ μα ἰγάπιον ἐθνῶν, κὶ βασιλέων, ᾿θαι τοῖς μαθηϊαϊς" κὶ «σάνϊες ἐφ.- 
ἡῶν τε ᾿Ισγαὺλ, ᾿ Ὅδηο αὐτὸν, μὴ “τρεζονῖες ὅτι {ὶ 

Ν ἀφό ἐγὼ ἐγὰρ ὁπεϑήξυ μαύτο “- μιαθυ]ής. . ᾿ 
τ δῷ ΝΣ .37 Βα;- 



1.82 ΠὍΠΡΑΞ 

ΕΝ 27 Βαρνάξας, δὲ ἱπιλαδόμενος 

Δἰνέαν ὀνόμαῖ,, 
, μαὔμενον ἐπὶ χραῦ 

αὐτὸν, ἤγαγε πρὸς τὼς ἀπογόλεις, 

ο-- διηγήσαῖο αὐτοῖς πὸ; ἐν τῇ ὑδῷ 
εἶδι τὸν Κύριον, καὶ δ,τὶ ἰλάλησεν 

Σ πλιὸ ἐν Δαμωσαῷ ἐπαῤ- 
ἐν τῳ ̓ ὀνόμαῖε τὸ Ἰησῶ, 

ἀν, κωὶ ἣν μῆ' αὐτῶν εἰσπυριυ- 

ὄμενος κα ἐκπορευόμενος ἐν Ἱρυσα- 

λὴμ;, καιὲ «αῤῥησιαζομενος ἔγ τῷ 

ὀνόμαϊι τῷ Κυρίο Ἰησᾶ, 
29 ἰλάλει τε κὶ συνεζήτει “ρὸς 

τὸς Ἑλληνιγάς. οἱ δὲ ἐπεχείρον 
αὐτὸν ἀνελεῖν" 

10 ἐπιβόνες δὲ οἱ ἀδελφοὶ καὶ- 
, ὥγαίον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, τὸ 

ἐξα πέξελαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. , 
41 αἱ μὲν ὃν ἰχκλησίαι καθ᾽ 

ὅλης τῆς Ἰνδαίας . Γαλιλαίας 
Σαμαρείας εἶχον εἰρήνην, οἰκοδὸ- 

μόμεναι" Ὁ «πορευόμενα! τῷ ᾽ φόξῳ 
«ῷ Κυρίω, καὶ τῇ “αρακλήσοι τῷ 
ἁγία φνεύμαλος, ἱπλαηθύνονῖο. 

42 Ἐγένεϊ δὲ ὙΤέτρον διεχό- 
μένον δὰ ττάδων, καΠελθεῖν κ᾿ πρὸς 
φὼς ἁγίως «τὸς καϊοικζοῖας Λύδδαν. 

εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινοι 

ἅτῳ, ὃς ἦν σα» 
ἐαλελυμένος, 

24 καὶ ὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος 

Αἰνέα, ἰῶταί σε ᾿Ιησῶς ὃ Χριρόρ 
ἀνάγηθι, ν᾽ φρῶσον σιοιυἶῳ. Καὶ 
εὐθέως ἀ ἀνέῃη: ' 

4 καὶ εἶδον αὐτὸν “αδις οἱ 

᾿ καδοικβῆις Δύδϑα» -Ὁ τὸν Σαρωνᾶν, 

οἵτινες ἰπέγρεψαν ἰπὶ τὸν Κύρνον» 
46 Ἐν Ἰόππη δί τις ὧν μαθή- 

τρια ὀνόμαῖ, Ταβιθὰ, ἤ δνερμοῖ- 
γινομένη λίγῆαι ,κΑφιάς αὕτη ἦν. 
««ᾷλήρης ἀγαθῶν» ἢ ἔργων ̓  ἱλεημοσυ- 

γῶν ὧν ἐποίει. 
) Ἐγένειο δὲ ἐν ταῖς μέραις 

ἐκείναις ἀσθενήσασων αὐτὴν ἀπο- 
δαγεῖν λύσανιες δὲ αὐτὴν ἴθωκαν. 

ἐξ ἐτῶν ὀς ὀχἸὼ καῖα- 

ΕΙΣ Χι 

ἐν ὑπερώῳ. - " 

38 Ἐἰγὺς δὲ ὅση; Αὐδδη; ΓῚ 

Ἰόππη, οἱ μαθαὶ ἀκόσανῃς ὅτι 
Ἵέτρος ἐγὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέξειλαν δὺο 
ἄνδρας. «ὡς αὐτὸν, γπαρακαλῶνϊες 
μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕω; αὐτῶν. 

39 ᾿Ανατὰς δὲ Πέτρος συνῆλ- 
θιν αὐτοῖς' ὃν «αραενόμενον ἀνῆ- « 

γαῖον εἰς τὸ ὑπερξον, ζ «αξέγη" 

ὈδΡ. ἰχ. 

σϑν αὐτῷ αᾶσαραὶ χῆραι κλαέθ-. 

σαι; καὶ ἐπιδεικκύμεναι χεῶνας "᾽ 
ἱμάτια ὅσα ἐποίει μῆ᾽ αὐτῶν ὅσα 
ΠῚ Δορκά:- 

40 ᾿Ἐκδαλὼν δ, ἔξω «ἀῆας ἃ 
Ἱέτρος, ϑεῖς τὰ γόναϊα ποροσού- 

ξαῖο" κὶ ἱπιρρέγας «ρὸ; τὸ σῶμεο, 
εἶπι' ἸἘαθδιθὰ ἀνάςηθι" 

τὼς ὀφθαλμὸς αὑτῆς, κὶ ἰδῶσα τὸν 
Πέτρον, ἀνικαθῖσε. 

41 δὸς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέςη- 
σιν αὐτὴν" φωνῆσας δὲ τὼς ἄγίεις, 

καὶ τὰς χήρας παρέγησιν" αὐτῷ 
ὡὥσαν-. 
42 Τινωςὸν δὲ ἐγένεο καϑ᾽ ὅλης 

τῆς Ἰόπαης" κὶ “σολλοὶ ἐσίςιυσαν 
ἐπὶ τὸν Κύριον. - 

43 Ἐγίνἕϊο δὲ μέρας ἱκαρὰς " 
μεναι αὐτὸν ἐν ᾿όππη «“αρᾷ τι» 

Σίμωνι βυρσεῖ. 
Κι. Ἃ 10. 

ΑἾὮἙἝἜἙ δί τις ὧν ἐν. Καισαρείᾳ 
ὀνόμαἢ. Κορνήλιος, ἑκαῖον- 

- φάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλϑμένης 
Ἰταλικῆς. ᾿ 

2 εὐσεδὸς καὶ φεδέμενος ψὸν 

᾿Θιὸν σὺν «σαντὶ τῷ οἴκῳ αὑτῷ, 
᾿σοιῶν τὲ ἐλεημοσύνας «ολλὰς. τῷ 
λαῷ, κὶ διόμενος τῇ Θιῶ διαταν» 

γόρ 
3 ἰδινῖ ἐν δροὶ μαῖι φανερῶς, ὡσεὶ 

ὅφαν ὀννώτην τῆς ἡμέρως, ὧγ 
τῷ Θιῶ εἰσελβόνϊα. «ὡς αὐτὸν, τὸ 
εἰκόνα αὐτῷ" Κορνήλιων 

4 Ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἣν 

Ἡ δὲ ἤνοιξε ᾿ 

Ἰων“α.. 

[Ἧ 



Ολδρ. χε 

φῦος γινόμενος ̓  εἶπε' τί ἰςσι Κύ- 

ε.6 2 Εἶπε δὲ αὐτῶ" Αἱ προσευχαΐ 
σϑ ὦ αἱ ἰλθημοσύναι σε ἀνέδησαν 

εἷς μυημόσινον ἐνώπιον τῷ Θεῦ, 

ξ καὶ νῦν πυέμψον εἰς Ἰόππην 
ἄνδρας, κ. μήάπεμγαι Σίμωνα ὃς 
ἐπικαλεῖται Πέτρος" 

“6 ὅτος ξενίζια,, παρά τιν Σί- 
μεν"»ν!: βυρσεῖ, ὦ ἔριν οὐκϑα παρὰ 

ϑάλασσαν» ὅτος λαλήσει σοι τί 
σε δεῖ “οιεῖν. 

ν, Ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγβλος ὃ 

λαλῶν τῷ Κυρνηλίω» φωνήσας δύο 

Τῶν οἰκίων αὑτῶ, " τραϊιώτην εὖ. 

σιρῇ τῶν ππροσκαῤϊερόγίων αὑτῷ, 
8 καὶ ἰξηϊησώμενος αὐτοῖς ἅ- 

“ταἴἴα, ἀπέγειλεν αὐτὸς εἰς τὴν 
Ἰόσπην. 
9 Τὴ δέϊ ἐπαύριον, ὁδουπορθνϊων 

ἐκείνων μ τῇ πόλει ἐγ: δόδιω», ἀ ἀνέ- 

ᾧ» Πέτρος ἐπὶ «τὸ δῶμα «ροσεύ- 
ξασθαι, «σιρὶ ὥρων ἕκἴην. 

10 ᾿Ἐγένεο. δὲ πρόσπεινος, καὶ 
. ἤθελε γεύσασθαι" “αρασκευαζόν- 
χων δὲ ἱκεῖγων, ἐπέπεσιν ἔπ αὐτὸν 
ἔκγασις 

11 καὶ ϑεωρεῖ τὸν θρανὸν ἄνε- 

φγμένον, καὶ καϊαθαῖνον ἐπ᾿ αὐτὸν 
σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλον, τέσ- 
σαρσιν ἄρκαϊς' ἰδιδὲ μένον, κἡ καθιί- 
μένον ἐπὶ τῆς γῆς" 

12 ἐν ᾧ ᾿ ὑπῆρχε «"ἄν]α τὰ τι- 
τράποδα τῆς γῆς» ἢ τὰ τὰ ϑηρία, ᾧ 
τὰ ἑρεῆὰ, " τὰ αἰπεινὰ τῷ ἀρανῶ. 

13 καὶ ἰγένξο φωνὴ τρὸς αὐ- 
γόν" ᾿Ανατὰς ἹΠέτρε, ϑῦσον καὶ 
φάγε. 
.14 Ὁ ὃδὲ Πίτρος εἶπε' Μηϑα- 

μῶς, Κύρι" ὅτε ἐδέποῖε ἔφαγον 
«υᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαξιον. 

τις Καὶ᾽ φωνὴ τσάλιν ἔκ διυγέρυ 
“σοὺ; αὐτόν. ἋἋ ὃ Θιὸςέκαβαρισε, 
σὺ μὴ κοίνϑ. 

16 Τῦτο δὲ ἰγένῆο ἱπτὶ τρίς" »ἡ 

ΤΩΝ ΑΠΟΣ Τὶ 

Ν 

183, 
πάλιν ἀνελήφθη τὸ σχεῦος εἷς τὸν. 
ὡ φανόν, 

17 Ὡς δὶ ἵν ἑαυῖϊῶ διηπόρει ὃ ο 
Πέτρο; τι ἂν εἴη τὸ ὅραμα ο ὃ εἶδεν 

καὶ ἰδὰ, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπιγαλμένορ 
ἀπὸ τὸ Κορνηλίει, διερεήσανῖες τὴν 
οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέγησαν ἐπὶ. τὸν 

«συλῶνα.-. 

. 18 καὶ Φωνήσανες ἰπυνθανονῖο 
εἰ Σίμων ὃ ἐπικαλέμενος Πέτρος 

ἐνθαδὲ ξενίζῆαι. 
19 τῷ δὲ Πίτρε ἰνθυμυμένα 

περὶ τῷ ὁράμαῖος, εἶπεν αὐτῳ τὸ- 
πνεῦμα, δὼ, ἄνδρες τρεῖς ζυϊῶσί σι" 

20 ἀλλὰ ἀνατὰς καϊάθηθι, καὶ. 
“ορεύα σὺν ̓ αὐτοῖςν μηδὲν διακρινός- 
μένος») διότι ἐγὼ ἀπέξαλκα αὐτός. 

21 Καϊαδὰς δὲ. Πίτρος «σρὸς 

φὸς ἄνδρας τὰς ἀπεγαλμένες, ἀκὸ 

τὸ Κορνηλία πρὸς αὑτὸν, εἶπεν" 

᾿1δὸ, ἐγώ εἶμι ὃν ζηϊεῖτε' τίς ἢ αἷς 
τία δι᾽ ἢ ἣν “σάρεςε: - 

22 οἱ δὲ ἦτον Κορνήλιος ἕκα-΄ 
το άρχης, ἀ ἀνὴρ ̓δίκαιος Ὁ φοδύμε-. " 

νος τὸν ϑεὸν, μαξβἰυρόμενός τε ὑπὸ 
ὅλω τῷ ἔθνως τῶν Ἰολαίων, ἔχρημα-. 

τίϑη ὑπὸ ἀ[γέλω ἁγιῶ μϑακπέμ- 
ψαδαί σι εἷς τὸν οἶκον αὐτῷ, κ 
ἄκῶσαι ῥήμαῖα τκρά σϑ.᾿ . 

23 Εἰσκαλεσάμενος ὃν αὐτὰς, 

ἐξένιτε. Τὴ δὲ ε ἱπαύριον ὁ Πέτρος 
ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς" καί τινὲς τῶν 
ἀδιλφῶν τὼν ἀπὸ τῆς Ἰόππης συνο 

ἦλθον αὐτῷ. 
24 Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσηλθοῦ 

εἷς τὴν Καισάρειαν. ὃ δὲ Ἰοργήλιος 
ἦν σιροσδοκῶν αὐτῶ» συϊκαλισά- ᾿ 

μένος τὸς συγ[ενεῖ; αὑτῶ, καὶ τὸς 
ἀνα[καίως φῖίλϑς- 

2ς Ὡς δὲ ἐγένῆο εἰσελθεῖν τὸν 
Πέτρον, συναϑήσας αὐτῷ ΠῚ Κορνή-«" 

λίος, ππἰσὼν ἱπὶ τὸς πόδας, προσ 

ἐχύνησιν. 
26 Ὁ δὲ Πέτρος; αὐτὸν ἤγειρε» 

Ω 2 λέ7ε" 
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λίγων" ᾿Ανάγηθι" χγὼ αὐτὸς ἄ)- 
θεωπός εἶμι, ̓ 

27 Καὶ συνομιλῶν αὐφῷ,, εἰσ- 
Σκθε, καὶ εὑρίσκει συνιληλυθότας 
πὐλλύς. 

48 Ἔφη τε «πρὸς αὐτός" "Ὑμεῖς 

ἐπίςαδθε ὡς ἀθίμιόν ἐ ἔξιν ἀνδιὶ Ἴυ- 
δαίω κολλᾶσθα: ἢ ἢ προσέρχεσθαι 

, ἀλλοφύλφ" καὶ ἐμοὶ ὁ ὁ" Θεὸς ἔδειξε 
μη δένα᾽ κοινὸν ἢ ἀκάθα ον λέγειν 

ἀνθρωπον" 
20 διὸ καὶ ἀναγιῤῥήτως ἦλθον 

μῆαπεμφθεῖς. πυνθάνομαι ὃν, τίνι 
λάγω μῖϊεπέ μψαδέ με) 
30 Καὶ ἃ Κορνήλιος ἔφη" ᾿Απὸ 

τῆαξιης ἡ ἡμέρας μέχρι. ταύτης τῆς 
ὡρας ἤμην νηγεύων; ᾿γ: τὴν ᾿νάτην 
ὥραν «ροσευχόμινοζ᾽ ἐν τῷ οἴκῳ 

μδ᾽ κὶ᾽ ἰδὰ, ἀνὴρ ἔγη ἐνώπιόν' μὰ ἐν 
ἐσθῆτι λα μπρᾷ » 

'Χτ καί φήστ' Ἐξορνήλιε;, εἰση» 
κὔσθῃ σὺ ἡ προσευχὴ, Ὁ αἱ ἔχεῃ- 
μοσύϑων σαὶ ἤκγησθησαν ἰϑώπιον τῷ 
Θι.3. 

᾿αυέμϑον ἂχ εἰς: ̓ νῆσπνν, καὶ 
μῆχκχαλεσκν' Σίμωνα; ὁ ἐγκαλεῖς 

: σων ἸῬος {δτος ὀρίξῇαι ἂν οἰκίᾳ 

Ι Σδμωνον βιρσέως ποωρὰ ϑάλασ- 
σα). ὃς! τυσρα [πινόμενος λαλῆσεν 

συι. 
41 ᾿Εξαυῖης ὦ ὅ, ἔπεμψα. τρός 

σῃ σύ τὲ καλως ἐχοίησας “αρα- , 

συόμειος. νὃν ὃν «ὐάγϊες ὁ ἡμεῖς ἐνώ- 
4γιον τῦ Θιῦ ὦ πάρεσμεν, ἀκῦσαι 
“ἀνα τὰ σρνῆαζαίνα σὸι ὑπὸ 

ᾶΪὼῷ Θιϑ. 
74 ἀνοίξας δὲ Πίτρος τὰ φόμα;ς 

εἶπεν᾽ Ἐπ’ ἀληθείας καϊαλαμβώ- 

γομαι ὅτι θα ἔςι, προσωπολήπῖᾳς ὃ ὃ 
Θ..ός. 

- 2ζ. ἀλλ᾽ ἐν παν]; ἔθνει δ᾽ Φοδ ἐ- 

μένος αὐτὸν, κὶὶ ἐρίαζῇ ὄμενος δικαῖο- ᾿ 
ΟΥΥΥ, δεκϊὸς αὐτῷ ἐξ. 

.36 “τὸν λόγον ὃν ἀπέγειλε τοῖς 

ΕἸΣ ’ 

ψοῖς ̓ Ιπραδλ, εὐαγίελιζόμενος εἰρής 

γὴν δία [ησῶ Χριςὃ (ὑτός ὦ ἔξσι τσάν- 

τῶν Κύριος. ) 

ὥδρ. χ. 

7. Ὑμεῖς οἵθαῖϊε τὰ γενόμενον. 
ῥἔῖμα καθ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ιεδαΐας, ἀρ- 

᾿ξώμενιν ἀ ἀπὸ τῆς Ταλ ἰλᾳίας; μὲἠὰ 
τὸ βάπΊσμα ὃ ἰκόρυξιν᾿ Ἰωάννης" 

38 Ἰησᾶν τὸν ἀπὸ Ναξζαρὲέ, 
ὡς ἔχρισεν αὐτὰν ὁ Θεὸς φνεύμαῖ; 
ἁγίῳ δ δινώμει; ὃ ὃς διῆλθεν εὐεργε- 
τῶν ἰώμενος σανᾷας τὰς κααδυ- 

γαςευομένες ὑπὸ διαθόλυ, ὅ ὅτι ὃ 

Θεὸ; ἦν μή αὐτῶ. 

40 χαὶ ἡμεῖς ἰσμεν μάξβυρες 
αὐῆων ὧν ἐποίησεν ἴ ἐν τὲ ᾽ ᾿ χώρᾳ 
τῶν Ιεδαίων κὶ ἐν Ἱπρυσαλήμ᾽ ὃν 
ἀνεῖλον χριμάσανϊες ἢ ἐπὶ ξύλυ. 

40 Τῶτον ὁ Θεὸς ἤγενψε τῇῆ᾽ 
τιρίττ ἡμέρᾳ. καὶ ἔϑωκεν αὐτὸν ἐμ- 
φΦχγῆ γεέσθαι, 

4ιτ ἃ σοὶ τῷ λαῷ; ἀλλὰ 
μάξϊυσι τοῖς τροχεχενρδϊονημέροις 
ὑπὸ τὴ Θεθ, ἡμῖν, οἵτινες συνεῷρι- 
γομῖν "ἢ συνετίομεν αὖτϑ; μῆὰ τὰ 
ἀνατῆγαν αὐτὸν ἐκ σνηρῶν., 

42: καὶ «σαρήγ[ειλεν ὅ ἡμῖρ κηρόο- 
ἔχε τῷ" λοι, καὶ δίαμαβύρασϑαι 
δι᾽ αὐτός ἐξὶν ὃ ὡρισμένος ὑπὸ τῶ᾽ 
Θεῦ κρῆςς ζῶώνϊων .. γεχρῶν" 

43 τύτῳ άδες οἱ προφῆται 

μαξἰυρῶσιν, ἄφισιν ἅμα βιῶν λα- 
ξεῖν διὰ τῷ ὀνόμι αἴϊος αὐτῷ «πάνα 
“τὸν «αισιύνγια εἷς αὐτόν. 

44 Ἔτι λαλῶνῖος τῇ Πέτρα. τὰ 
ἥϑμαῖα ταῦτα, ἱπέπεσε τὸ τονεῦμα 
τὸ ἅγιον ἐπὶ αὐγϊας τὸς ὠκῴονϊας 
τὸν λόγον, 

Ἂς καὶ ἰἐξίξησαν οἱ ἐκ ατρῖϊο- 
μῆς αὐτοὶ ὅ ὅσοι συνῆλθον τῷ Πέτρῳ, 
ὅτι κ᾽ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τῇ ἁγία 
φ΄νε μαῖος ἰκκέχυαι- 

τότι ἀπικρίθη ὃ ἸΤέτρος. 
47 Μήτι 

46 ἤκυδν γὰρ αὐτῶν λαλενϊων. 
, γλώᾳσαιςγ » μεϊαλυνόγων τὸν Θεόν. 



ΟΡ. Χί. 

47 Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύ- 
ναϊαί τις, τῷ μὴ βαπΊ:σθῆναι τό- 
τος, οἷτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἔλαζον καθὼ; κὶ ἡμεῖς ; 

48 Τιροσέταξέ τε αὐτὸς βαπ- 

φισθηναι ἰν τῷ ὀνόμαϊ, τῷ Κυρίε- 
πότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι 
ἡμέρας τινάς. ᾿ 

Κι. νά. 11- 

Ι 5 αν ΣΑΝ δὲ οἱ ἀπόγολοι 
κ οἱ ἀδιλφοὶ οἱ ὄν)ες κα]ὰ 

“τὴν Ἰουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἴδνη ἐδὲ- 
ξαν7ο τὸν λόγον τῷ Θεῶ. 

2 Καὶ ὅτε ἀνέξδη ἹΠέτρος εἷς 
“Ἡμροσόλυμα,, διεκρίνογϊο πυρὸς αὐτὸν 
οἱ ἐκ πινρίϊομῆς» 

3 λέγονϊες Ὅτι «τρὸς ἄνδρας 
ἀκροδυγίαν ἴχονϊας εἰσῆλθες, καὶ 
συνέφα[ις αὐτοῖς. . 

4 ᾿Αρξάμενος δὲ ὃ Πέτρος ἐξιε- 
φίθεϊο αὐτοῖ; καθεξῆς, λόγω»" 

ς ᾿Εγὼ ἥμην ἰν πόλει ᾿Ιόππη 
“σροσιυχόμενος" γκα εἶδον ἦν ἐκεάσει 
ὅραμα, καϊαδαῖνον σκεῦός. τι ὡς 
ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς, 
καθιεμένην ἔκ τῷ ὀρανῶ" καὶ ἤλθιν 
ἄχρις ἐμ. ΄ 

6 εἰς ἣν ἀτεγίσας καϊινόθν" καὶ 
εἶδον τὰ τῆράσοδα τῆς γῆς» κὶ τὰ 
ϑηρία, κὶ τὰ ἑρπίὰ, κὶ τὰ σπενὰ 

εἰθαγὼς ᾿ 

ἡ ἥκορα δὲ φωνῶς λεγόσης μοι" 
᾿Ανατὰς Τιέτρε, ϑῦσον κὶ φάγε. 

8 Εἶπον δὲ' Μηδαμῶς, Κύριε" 
ὅτι τᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθα ριον δδέποῖε 
εἰσῆλθεν εἰς τὸ σόμα μυ. 
Ὁ ᾿Απικρίθη δί μοι φωνὰ ἐκ διυ- 

σέρυ ἶκ τῷ ὀρανῶ" ΝΑ ὃ Θιὸς ἐκα- 
θάρισε, σὺ μὴ κοίνυ. 

ΤΩΝ ΑΙΠΟΣ Τ. 

1ὸῸ Τῦτο δὲ ἐγένεϊο ἱπὶ τρίς" κ᾿ 
ἢ 

«υὖλιν ἀνισπάσθη ἅπανϊα εἰς τὸν 
Φ δι ν 

ϑρανόν. 
11 καὶ ἰδὰ, ἰξαυϊης. τ ἴς ἄν - 

δὲς ἰξίξησαν ἱπὶ τὴν ρἶκιαν ἐν ὰ τῶν πολύς τε ἀριθμὸς 
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ἤμην, ἀπιγαλμίνοι ἀπὸ Καισα- 
ρείος αρὺς με. 

12 Εἶπε δί μοι τὸ τνιῦμα 
συνελθεῖν αὐτοῖ;, μηδὲν διακρινόμε- 

γον Ἦλθον δὲ δὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ 
ἀδελφοὶ ὅτοι, νὶ᾿ εἰσήλθομεν εἰς τὸν 
οἶκον τῷ ἀνδρὸς,. 

12 ἀπήγχ[ιλέ τε ἡμῖν ας εἶδε 
τὸν αγίελον ἐν τῷ οἴπκω αὐτῶ" ςα- 
θένα κὶ᾿ εἰπόνϊΙα αὐτῷ" ᾿Απόξειλον 
εἰς Ἰόππην ἀγδρας, κὶ μῆχπεμψαι 
Σίμωνα τὲν ἱπικαλώμενυν Πέτρυν, 

14. ὃ; λαλήσει ῥήμαϊα τρός σε, 
ἐν οἷς σωθήση σὺ κὶ τᾶς ὁ οἶκός σῶ. 

1ς Ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαὶ με λα- 
λεῖν, ἐπέπεσε τὸ τυνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἐπ᾿ αὐτὸς, ὥσπιρ καὶ ἰφ᾽ ἡμᾶς ἐν 

ἀρχῇ. “ 
τό '"“Ἐμνήσθη» δὲ τῷ ῥήμοαῖος Ἰκυ- 

ρΐϑ, ὡς ἔλε[εν" Ἰωά: νης μὲν ἰδάσ-᾿ 

τισεν ὕδαῖι, ὑμεῖς δὶ βαπΊισθήσεσθε, 
ἐν πονεύμαῖ, ἁγίω. - 

» 1 4  . Ά ῳ 

1. Ἐ ἂν τὴν ἰσὴν δωρεὰν ἔδω- 

κεν αὑτοῖς ὃ Θιὸς, ὡς καὶ ἡμῖν 
«ἰγεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησῶν 

- Ὗ 
΄“΄ . Χριςὸν---ἰγὼ δὲ τὶς ἤμην; δυναϊὸς 

κωλῦσαι τὸν Θιόν ; 
18 ᾿Ακόσαλιες δὲ ταῦτα, ἡσύν- 

χασαν, τὸ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν, λές 
γονῆες" Αρα γε καὶ τοῖς ἔθνεσιν δ 
Θιὸς τὴν μῆάνοιαν ἔϑωκεν εἰς ζωή: 

19 Οἱ μὲν ὅν διασιταρέδες ἀπὸ 
τῆς ϑλίψιως, τῆς γινομέγης ἐπὶ 
Στεφάνῳ, διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ 
Κύπρο κ΄ ̓ Αὐιοχείας, μηδενὶ λα- 
λδϑύϊες τὸν λόγον οἱ μὴ μόνον ἴϑδαί- 
οἰ. 

᾿Π 20 ἤσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἂν- 
δρες Κύπριοι κα Κυρηναῖοι, οἵτινες" 
εἰσελθόνϊες εἷς ᾿Αἡιόχειαν,, ἐλάλων 
αρὸς τὰς Ἑλλυνιγὰς,) εὐωγί ἐλιζός 
μένοι τὸν Κύριον Ἰησδν. ᾿ 
21 “καὶ ἣν χεὶρ Κυρίω μ᾽ αὖ- 

᾿ ἔχέ- 
.- 

αἰζιύσας 

ι 

Ὁ ῸΦ-Ξ Ϊ--΄- τὰ πα 
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ἐπ ἔτρεψεν ᾧ ἐπὶ. τὸν Κύριον. 
22 Ἤχώσθη δὲ ὃ λόγος εἷς τὰ. 

ὦτα τῆ; ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἵμρισο- 

λύμοις τσερὶ αὐτῶν' κὶ ἰξαπίγηλαν 
Βαρνάϑαν διελθεῖν ἕως ᾿Αἡοχιίας. 

,,3 ὃς «αραενόμενος ῸὌ ἰδὼν τὴν 

χάριν τῷ Θιῶ, ἰχάρ», ΟΣ “αρεικά- 
λει τάνας τῇ ) προθέσει τῆς χάρδίας 
τροσμίσειν τῷ Κυρίῳ" 

24 ὅτι ἣν ἀγὴρ ἀγαβὸς, καὶ 
«πλήρης «νιύμαῖο; ἁγίᾳ » πίξεως.͵ 

Ὁ τροσϊέθη ὄχλος ἱκανὸς Κ Κυ- 
ρίω- 
25 ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ θ Βαρ- 

γάξας ἀναζἤησαι Σαῦλον", κἡ εὖ- 
ρὼν αὐτὸν, ἤγαεν αὐτὸν εἰς ̓ Α"]ιό- 
Χχεαν. 

26 ἐγένε!ο δὲ αὐτὰς ἐνιαυτὸν 

ὅλον σωνα χβῆναι ἢ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
καὶ δι ας ξαι ὄχλον ἱκανόν" χρήμῶ- 

. ίσαν τε φπορῶτον ἦν ᾿Αὐιοχείαι τὸς 
μαθητὰς Χειριαγώς᾽ 

27 ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις 
καϊολθον ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων «σροφῆ- 
ται εἷς ̓ Αἡιόχειαν. 

28 ᾿Αναεὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν, 
ἐνόμαϊ" ὀλγαῦοι, ἰσήμανγεν διὰ τῷ 
ανειύμαῖϊος, λιμὸν μέγαν μέλλειν' 
ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλνν τὴν οἰκωυμένην" 
ὅτις καὶ ἰγίγεο ἐπὶ Κλαυδίω Καί- 
σαρος- 

.29 τῶν δὲ μαϑηϊῶν, καθὼς ἡ νυ" 

ποριῖτό τις) ὥρισαν ἵ ἱχώγος αὐτῶν. 
εἷς διακονίαν φὖμψαι τοῖς κα οικῦ- 
σιν ἶ» τῷ Ἰωλδαία ἀδιλφοῖ," 

410 ὃ αὶ Ὁ ἐποίησαν, ἀποτιίλαν- 

τες «τρὸς ΕΝ ντορισθ ρας διὰ χε- 
οὺς Βαρνάξα κὶ Σαύλε.. 

Κιφ. (δ΄, 12. . 
Ὰ Τ᾽ ἐκεῖνον δὲ σὸν καιρὸν, 
ἐπέδαλεν Ἡρώδης ἃ ὃ βασιλεὺς 

τὰς χεῖρας κακῶσαί τινᾶς Τῶν 
ἀπὸ τῆς ἰχκλησίας- 

2 ᾿Ανεῖλε δὲ βλωυξον τὸν ἀδιλ.: 

"3 

ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ' ὥδρ. ΣΧ]. ΧΊ]. 

Φὸν. Ἰινάννε;, μαχαίρᾳ" 
καὶ ἰδὼν ὃ οι ἀρετόν ἔρι τοῖς ᾿ 

Ὁ αίοις,. τροσεθεῖο συλλαξεῖν καὶ 

Πέτρον (ἦσαν δὲ: ἡμέραι τῶν ἀξύ- 

μων) 
4 ὃν καὶ «ϑιάσας ἔθεϊο εἷς φυλα- 

κὴν, τοαραδὸς ,Τίσσαρσι τῆραδίοις. 
σραϊιωϊῶν φυλάσσειν αὐτὸν, βολό- 
μενος ̓ μίὰ τὸ “άσχα ἀναίαγεῖα 
αὐτὸν τὸ λαῶν 

"-: ὃ μὲν Ὧν Πέτρος ἰσηρεῖτο ἐν. 
τῇ φυλακῃ" προσευχὴ δὲ ὅν ἐχῖε-- 
»ἧς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 

τὠρὸς τὸν Θιὸν ὑπὲρ αὐτῶ, 
6 ὅτε δὲ ἤμελλεν αὐτὸν «ροά- Ν 

γεν ὃ Ἡρώδης, τῇ νυκὶ ἰκείνη ἦν ὃ 
Πέτρος κοιμώμενος με]αξὺ δύο τρα- 
τιωϊῶν, ϑιδιμένος ἁλύσεσι δυσὶν 
φύλακές τε «ρὸ τῆς ϑύρας ἐτόρων 
τὴν Φυλακῆν' 

1 καὶ ἰδὲ ἄγίιλος Κυρίο ἰ ἐπέςη» 
καὶ φῶ; ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήμαϑι.. 
“αἸόξας δὲ τὴν πλιυρὰν τῷἢ ἢ ἐ- 
τρϑ ἤγειρεν αὐτὸν, λέγων" ᾿Ανάγα; 
ἐν τάχει. Καὶ ἐξίπεσον “αὐτῷ αὲ 
ἁλύσεις ἰκ τῶν χειρῶν" 

8 εἶσί τε ἃ ἄγβλος ορὸς αὖ- 
φόν" Τερίζωσαι» καὶ ὑπόδησαι το. 
σανδάλιώ σθ. Ἐποίησε δὲ ὅτω 
λέγει αὐτῷ» Πεμζαλῦ τὸ ἌΣ 
σϑ) κὶ ἀκολέθει μοι. 
9 Καὶ ἐξελθὼν ἠκολάθει αὐτῶ, 

κἱ ὠκ ἤδει ὅτι ἀληθές. ἐσι τὸ  γινός 
μενὸν διὰ τῇ ἀ [γύλω ἐδόκει. δὲ ὅραμα 
βλέπεινς 

ΣΟ Διελϑόπες δὲ. πρώτην Φυλα- 
, κὴν ᾧ δουϊέραν,. ἄλθον ὦ ἰαὶ τὴν ὧ΄σύ- 

λην τὰν σιδηρᾶν, τὴν ̓φέρεσαν εἷς 
τὸν “όλιν, ἅτις αὐτομάτη ἰνοίχθη 
αὑτοῖς. κὶ οὶ ἰξελθάες προῆλθον ἡ 
μῆν μίαν, ΚΙ εὐθέως ἀπέξη ὁ ἀρις 

ιἄος ἀπ᾽ αὐτῶ. 
τ Καὶ ὃ ἙΈέσρος γινόμενος ἔν 

ΡΝ ἔπι" Νὺν οἶδοε ἀληθῶς" ὅτι 
ἰξαπέ- 

τ᾽ 

. 

{πᾶ ὦ 

' 



ὍΔ, χῆ. χ. ΤΩΝ ΑΠῸΌΣ Τὸ 19). 

ἐξαπέφειλε Κύριος τὸν ἄγμλον αὖ- φΦισθχι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς 
τ, κὶ ἐξείλῆό μεῖκ χειρὸς Μρώδυ, βασιλικῆ. Ὁ 
καὶ σάσης τῆς 'ροσδυκίος τῷλαδ 211 Ταυῖη δὲ ἡμέρα, ὃ Ἣ ρώδης " 

τς σῶν Ἰουδαίων. τ᾿ ἐνδυσάμενος ἐσθῦτα βασιλικὴν, καὶ 
12 Συνιδὼῶν τε ἦλθιν ἐπὶ τὴν καθίσας ἐπὶ τῷ βόήμαῖος, ἰδημηγό- 

οἰκίαν Μαρίας τῇ μηϊρὸς Ἰωάννυ, ρει πρὸς αὐτάς, . ᾿ 
τῷ ἱπίκαλυμόνα Μάρκυ, ὅ ἦσαν. 412 ὃ δὲ δῆμος ἱπεφώνε.» Θεῖ- 
ἑκανοὶ συνηθροισμένοι κὶ προσευχό- Φωνὴ, κὶ ἐκ ἀνθρώπω. 
μένοι. ' 23 Ὠαροχρῆμα δὲ ἱπάταξιν 

13 κρόσανιος δὲ τῷ ΤΙίτρα τὸν αὐτὸν ἄγῇλος Κυρία, ἀνθ᾽ ὧν ἐκ 
ϑύραν τῷ συλῶνος. προσῆλθε σάι.:- ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ Θεῶν" "ἃ γινό- 
δίσκη ὑκακῶσαι, ὀνόμαῆε ᾿Ῥόδη. μενος σκωληκόθδραδος, ἐξδέψυξιν, 

14. Καὶ ἐπιξῶσα τὴν φωνὴν τῶ - 24 Ὁ δὲ λόγος τῷ Θιῦ ἤνξανε 
Πέτρα, ἀπὸ τῆς χαρᾶς ἐκ ἤνοιξε κ᾽ ἐγληθύνῖο. . 
σὸν αυλῶνα, εἰσδραμῶσα δὲ ἀπήγ- ἃς Βαρνάθας δὲ κὶ Σαῦλος ὑπέ- 
γεῖλεν ἑςᾶναι τὸν Πέτρον ρὸ τῷ τρεζαν ι3 Ἱτρυσαλὴμ, ““ληρώσαν- 
αυυλῶνγο:"- . τές τὴν διακονίανγ) συμπαφαλαξόν- 

τς οἱ δὶ «“σρὸς αὐτὴν εἶπον. τὶς καὶ Ἰφάριην τὸν ἐπιεληθέϊϊα 
Μαίνη. Ἢ δὲ διἰσχυρίξ ὅτως Μάρκον. εὐ 
ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεϊον" Ὁ ἄγ[λος αὖ " Κιῷ. ιγ΄. 11.ϑ ὁ 
“τῷ ἕξιν. Νν ΣΑΝ' δέ τινες ἣν ̓ Αἡιοχεία. 
16΄ Ὁ δὲ Ττίτρος ἱπέμενε κρέων καῖα τὴν ὄσαν ζικληαίαν 

ἀνοίξας δὲ εἶδον αὐτὸν, κὶ ἰξίση- ταροφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ,τε 
σαν. ᾿ Βαριάδας κὶ Συμεὼν ὃ καλέμενος 

᾿ς 17 Καϊασείσας δὴ αὐτοῖς τῇ Νίγερ, καὶ Λόκιος ὃ Ἐξυρηναῖος, 
«χειρὶ σιγῷν, διηγόσαϊο αὐτοῖς “ὥς Μαναῷν τι Ἡρ,δὲ τὃ τίβάρχο" 
ὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαζεν ἰκ τῆς φυ- σύδροφος, κὶ Σαῦλος. . 
λακῆς" εἶπι δ᾽ ᾿Αναγ[ίλοῆε Ἰ’τ ΑΖῤ72 Διδοργόνων δ αὐτῶν τῶ 
πόδ καὶ τοῖς ἀδιλφοῖς ταῦτα. Ἐυρίῳ κκὶ νυρενόῆων, εἶπε τὸ ανιῦο᾽ 
Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τός μα τὸ ἅγιον" ᾿ΑΦορίσαϊε δὴ μοι 
407. τόν τι Βαρνάδαν "ἢ τὸν Σαῦλοκ εἷς, 

18 Τιυρομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τοῖ- τὸ ἕ[ον ὃ αροσκέχλημαι αὐτός. 
ος ὄχ, ὀλίγος ἶν τοῖς γραϊώφσαις, 3 Τότε νηγιύσανἶες κὶ “ροσεῦ-᾿ 

«τ( ἄρα ὃ Τιέτρος ἐγέξῶ. ὀὀ ἠὠἠ ἠ ἈΑξάμενοι, καὶ ἔπειθε». τὰς χεῖρως" 
190 Ἡρώδῳυς δὲ ἱπιζήϊήσοις αὖ- αὐτοῖ;, ἀπέλυσω 

τὸν καὶ μὰ εὑρὼν, ἀνωκρίεας τὸς ἅ. Οὗτοι μὲν ὅν ἔκαεμφβίν!ες 
φύλακας, ἰκόέλιυσεν ἀπαχθῆναι" ὑπὸ τῷ ανεύμαϊος τῷ ἁγίυ, καϊγλε 
καὶ καϊελθὼν ἀπὰ τῆς Ἰωδαίαιςς εἰς θὸν εἷς τὴν Σιλούκειαν, ἐκεῖθέν τε 

᾿ γὴν Κομσάρειαν, διέτριξενο ἀπέπλιυσω ιἰς τὴν Κύπρο. 
20 Ἦν δὲ Ἡρώδης ϑυμομαχῶσ. ξ καὶ γενόμενοι ἰν Σαλαμῖν; 

Τυρίοις κΚἡ Σιδωνίοις" ὁμοθυμαδὸν δὲ καϊγγελλον τὸν λόγον τῷ Θεῷ ἷν 
“αρῆσαν πρὸς αὐτὸν, νὰ σείσαῆες ταῖς αυναγω[αϊς τῶν Ἰυδαίων. ἘΪ- 
᾿Βλάγον τὸν ἐπὶ τῷ κοϊῶνος τῷ βα- χρν δὲ κ᾿ Ιῳάννην ὑπηρέτην». ᾿ 
σίλίως, ἡτῦῆο εἰρήνην" διὰ τὸ τρῷς δ᾽ Δωλδόπὲς δ) τὴν νἦσον ἄχρε ὁ 
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Πιάφα, εὗρόν τινα μώγον ψευδο- 
προφήτην οδαῖον, ᾧ ὁ ὅνομα Βαρ» 

ἴησϑςν 

ἡ ὃς ἣν σὺν τ ἡ ἀγθυπάτῳ Σερ- 
“ίῳ Τμαύλω, ἀνδοὶ συνετῶ" ὅτος 
“«προσκαλισάμενος Βαρνάδαν καὶ 
Σαῦλον, ἐτιεζύτησιν ἀκῶσαι τὸν 
λόγον τῷ Θεῦ- 

8 ἀνθίςαΐο δ αὐτοῖς Ἑλόμας ὃ ὃ 
μάγος (ὅτω γὰρ μεθερμηνεύεξιαι τὸ . 
ὄνομα αὐτϑ) ζυῶν διαγείψαι τὸν 
ἀγθύπαῖϊον ἀπὸ τῆς πήσεως. 

9. Σαῦλος δὲ (ὁ καὶ Παῦλος) 
αλησθεὶς τνεύμαῖος ὁ ἁγίι, κὶ ἀτε- 
νίσας εἰς « αὐτὸν, 

10 εἶπ.ν" Ὧ «λύρης «αὐὸς 

δόλει κὶ σάσης ῥᾳδιουργίας, ᾧ 4 διω- 
δύλω, ἐχθρὸ σάσης δικαιοσύνης, 
«αὐσῃ διατρέφων τὰς ὁδὰς Ἑυρίω 
«τὰς εὔθρίας : 

ΕἾ καὶ νῦν ἐδὸ, χεὲρ τῷ «Κυρίο. 
. ἐπὶ σί' Ὁ ἔση τυφλὸς, μὴ βλέπων 
τὸν ἥλιον ἄχρι καιρᾷ. Παραχρῆμα 
δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ 
σκότος" "ἡ σιριάγων ἐζήτει χερα- 

γ»γὅς- 

12 Τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπαϊος τὸ 
γεϊονὸς, ἐπίςευσεν, ἰκπλησσόμενος 
ἐπὶ τῇ " διδαχῇ τ8 Κυρίως 

ΟΣ 3 , ἐλνωχθέδες δὲ ἀπὸ τῆς Πά- 

Ὧῶυ οἱ “περὶ τὸν Γξαῦλον, ἦλθον εἰς 
Πέργνν τῆς Παμφυλίας" 
δὶ ἀποχωρήσας ἀπ αὐτῶν, ὑπέ- 
φρεψεν εἰς “Ιεροσόλυμα. 

Ῥ ΝΜ Σά χη διελθόνες ἀπὸ τῆς 

Πίργος, «“αρεγίνονϊο εἰς ̓ Αν]ιόχειαν . 
«ἧς Πισιδίας, “Ὁ εἰσελθόϊῆες εἰς τὴν 
συνα[νγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαξθώ- 
Ἴων, κάθισαν. 

ις μιτὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τῷ 
. νὅμι ὁ τῶν «ροφηϊῶν, ἀπέςειλαν͵ 
οἱ ἀρχισυνάγωγοι. πρὸς αὐτὰς, λέ- 

γος" ΓΑὐδρες ἀδελφοὶ, εἰ ἔτι λό- 

χος ὺ ὑμῖν “αῤανλήσεως «ρὸς τὸν 

᾿- 

ΠΡΑΞ ἘΠ Σ .- 

᾿ἸΙωώννης, 

λαὸν, λέγῆι. 
16 ᾿Αναζὰς δὲ Παῦλος, δ χκα-ς 

τασιίας τῇ χειρὶ, εἶπεν" ἼΑνδρες 

Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ Φοδύμενοι τὸν 
Θεὸ», ἀκόσαΐϊε. 

17 ὃ Θεὸς τ λα τότα Ἰσραὶλ, : 
ἐξελεξαῖο τὸς «αέρας ὃ ἡμῶν, Ὁ τὸν 

λαὸν ὕψωσεν ἐν τὰ «αροικίᾳ ἐν " 
ΔιγύκΊῳ" " μέὰ βραχίονος ὑψηλῖ 
ἐξήγαγεν αὐτὼ; ἐξ αὐτῆς" 

18 καὶ ὡς τισσαρακογα δῆ ) χρό- 
. ΓΟ ἐπροποφόρησεν «τὼς ἐν. τῇ ἐρή- 

. 

4 

:9 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπὰ ἐν γῇ 
Χαναὰν, ᾿κα]εκληροδότησε» αὐτοῖς 
τὴν γῆν αὐτῶν. 

20 καὶ μέὰ ταῦτα ὡς ἔτεσι 
δ τῆρακοσίοις καὶ τυῆήκονῖα, ἔδωχε 

κρὰς ἕως Σαμϑὴλ τῷ αἢ ξοφήτω. 
.᾿|21 Κακεῖθεν ἠτάσανϊο ἐβασιλία, 
ΌΣ ἔδωκεν αὐτοῖς ὃ Θεὸς τὸν Σαὼλ 
υἱὸν Κὶς ἄνδρα ἴ ἐκ Φυλῆς Βενιαμὶν, 
ἔτῃ τεσσαξάκοδα" . 

22 καὶ μέατήσας αὐτὸν, ἤγει-» 
εν αὐτοῖς τὸν ̓ Δαδ)δ, εἰς βασιλέα, 

ᾧ Ὁ εἶπε μαβυζόσας' Εὗρον Δα- . 

(ἰδ τὸν τὸ Ἰεσσαὶ, ἄνδρα καϊὰ τὴν 
καρδίαν μω, ὃς Φοιῆσει τοάγϊα τὰ 
ϑιλήμαϊά 28. 

“22 Τότο ὃ Θειὸς ἀπὸ τῷ σπίρ- 
μαῖος καὶ ἱπαγίελίαν ἢ ἤγειρε τῷ 
Ἰσραὴλ σωϊῆρω, ̓ ἴησῶν» 

᾿ 24 “ἐροκηρύξανῖος Ἰνάννυ «εὺ 

Ὡροσώπο τῆς εἰσόδῳ αὐτῶ βάκ- 
τισμα μέϊανοίας “παντὶ τῷ λαῷ 
Ἰσραήλ. 

ἢς ὡς δὲ ἰπλύρϑ ὃ Ἰνάνθης τὸν 
δρόμον, ἴ ἔλεγε" Τίνα μὲ ὑπονοεῖτε 
εἶναι 2 ὥκ εἰμὶ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἰδὰ, ἔσο 
χέαι μὲν ἐμέ" δὲ εχ εἰμὶ ἄξιος τὸ 

ὑπόδημα τῶν σοδῶν λῦσαι. 
᾿ 26 Ανδρες ἀδελφοὶ, υἱοὶ γίυς 
᾿Αθραὰμ, καὶ οἱ ἐν ὕμιν φοξύμενοι 
«ὸν Θεὸν; ὑμῖν ὃ λόγος τῆς συῆη- 



(δρ. ΧΙ, 

ῥίας ταύτης ἀπες ἄλη. 
2) Οἱ γὰρ κα]οικῶνιε: ἦν ᾿ρὼ- 

σαλὴμ, κ»πὶ οἱ ἄρχονϊες αὐτῶν, τ» 
τὸν ἀγνοήσανἶις) κὶ τὰς φωνὰς τῶν 
«αροφηϊῦν τὰς καϊὰ σᾶν σαφραῖον 
ἀνα [νωσκομένας, κρίναγες,γ ἐπλή» 
φωσαν, 

28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν ϑανά- 
ΤῸ ἐύρόνιες, ἡτήσανϊο Ἰπιλάτον ἅ- 
γαιριθηναι αὐτόν, 

20 Ὡς δὲ ἰτέλεσαν ἅπανῖα τὰ 
«σερὶ αὐτῇ γιίζοαμμένα, καθελόνϊες 
ἀπὸ τῷ ξύλυ, ἔθηκαν εἷς μνημεῖον" 

30 ὃ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ 
γεχρῶν, 
᾿41τ| ὃς ὥφθη ἐπὶ ἡμέρας λείας 

τοῖς συναναδᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς 
Σ᾿αλιλαίας εἰς ᾿Ἰηρυσαλὴμ, οἵτινές 
εἶσι μάξιορες αὐτῷ ὡρὸς τὸν λαόν" 

᾿ς 32 Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγ[ελιξῥο 
μεδκ τὸν πρὸς τὸς ποδέῤρας ἱπαγο 
γελίαν γινομένην) ὅτε ταύτην ὃ Θὲ-" 
ὃς ἐυπεπλήρωχε τοῖς τέκνοις αὐτῶν" 
ὅμῖν, ἀνατῆσας ἴησϑγ ᾽ 

33 ὡς υἱ ἦν τῷ Ψαλμῷ τῇ δὲυς 
«ἕρῳ γίγρωπίαι" Ὑιός μου εἶ σὺ, 
ἐγὰ σήμερον γυγίνννοιά σε. 

34 Ὅτι δὲ ἀνέγησεν ἀὐτὸν ἔκ 

νέερῶν, μηκέτι μέλχοδα ὑποςρέψειν 
εἰς διαφθορὰν, ὅτως εἴρηκεν “Ὅτι 
δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαρὶδ τὰ “ιρτί. 

Διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ Ἀέγει". Οὐ, 
δύσεις τὸν ὅσιόν σὺ ἰδέα διωφθορρίν. 
Ὧ6 Δαᾷξὶδ μὲν γὰρ ἰδία γενεᾷ 

ὑπηρβήσας τῇ τῷ Θιῶ βυλῆ, ἔκοιν 
μῆθη, κὶ προσ ἔϊθη πρὸς τὰς σσαῦέ» 
μας αὐτῇ, τ εἶδε διαφθορών" 

37 ὃν δὲ ὃ Θιὸς ἤγειρεν, ἐκ 
εἶδε δικφθοράν. 
23. γνωζὸν ὧν ἔγω ὑμῖν, ἄνδρες 

ἀδελφοὶ, ὅτι διὰ τότω ὑμῖν ἄφεδις 
ἀμαρβ)ιῶν καϊαγέλχεϊαι, 

20 καὶ ἀπὸ άνων ὧν ὁκ ἢδυ- 
- γήθηῖε ἰν τῷ νόμῳ Μωσίω; δικαιῶν 

ΤΩΝΑΠΟΣ Τ. 1δ᾽ 

βῆγχιν ἐν τότῳ σᾶς ὃ σιρεύων δὲ». 
καιδτδεις 

40 βλίπῆι ὃν μὴ ἐπέλθη ἱφἦ 
ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς τροφή“ 
ται." . 

4τ ἰδῖε οἱ καϊαφρονήϊαὶ, καὶ΄ 
ϑαυμάσαῖε, κὶ ἀφανίσθηϊε" ὅτι ἴρο 
γον ἐγὼ ἴογάξομαι ἐν ταῖς ἡμέραις 
ὑμῶν, ἔργον ᾧ καὶ μὴ σιγεύσηϊε, ἰάν᾿ 
τις ἰχδιηγῆται ὑμῖν. 

42 Βξιόδων δὲ ἰκ τῆς συναγω- 
γῆς τῶν Ιοδαΐων, σαρεκάλον τὰ 
ἔθνη εἰξ τὸ μῆαξὺ σάφοαῖον λαλη- 
θῆναι αὑτοῖς τὰ ῥήμαϊα ταῦτα. 
4.3 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς 

ἤκολώθησαν ἀολλοὶ τῶν Ἰυδαίων 
καὶ τῶν σεδομένων προσηλύτων τῷ 
Τίαύλῳ καὶ τῷ Βαρνάδᾳ᾽ οἵτινες 

᾿ φῳροσλαλδῆες αὐτοῖς, ἔπειθον αὖ“ 
τὺς ἱπεμένειν τῇ χάρι τῇ Θεῦ, 

44. Τῷ δὲ ἐρχομένν σαθδώτψ. 
σχεδὸν ὡϑσω ἣ αόλις" σονήχθη 
ἀκῦσαι τὸν λόγον νῷ Θγᾷ. 

4ς ἰδόῆις δὲ οἱ τυδαῖοι τὸς ὄχ» 
λὺς, ἰπχήσϑησαν ἔδλυ, “ἡ ἀδέχεο: 
“γον τοῖᾳ ὑπὸ τῷἜ Παύλυ χεδμμένολς» 

᾿ ἀπιλέγογϊες κὶ βλωσφοημϑνῖες. 
46 ἸΙαῤῥησιασάμενοι δὲ ὃ {κῦ- 

λος κὶ ἃ Βαρνάξας, εἶπον" Ὑμῖν ἦν 
ἀναϊκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν 
λόγον τῷ Θεῦ" ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε 
αὐτὸν, καὶ ἐκ ἀξίως κρίνει ἑαυϊὸς 
γῆς αἰωνίεν ζωῆς, ἰδὲ χροφόμεθα εἷς 
τὰ ἔθνη. . 

. 47 ὅτω γὰρ ἱπίταλίαι ἡμῖν δ. 
Ἡξύρισς" Ῥίθεικά σε εἷς φῶ; ἔϑνων, 
τῷ εἶναί σε εἰς σοϊηρίαν ἕως ἐσχά- 

τὸ νῆς γῆς. , 
48 ᾿Ακόοδα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον, 

ἡ ἰδόξαξον τὸν λόγον τῷ ΚΚυρίε" χὶ 
ἐπίγιυσαν ὅσαι ἧσαν τἕϊαμένοι, εἰς 
ζωὴν αἰώνιον. . 

40 διιφέρἤο δὲ ὁ λόγος τῦ Ἐὰν. 
ρία δι᾽ ὅλης τῆς χώρας. ΝΝ 

ο Ο΄ 
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. ζο Οἱ δὲ Ἰωδαῖοι «σαρώτρυναν 

τὰς σεδομένας γυναῖκας, καὶ τὰς 
εὐσχήμοιας, καὶ τὸς ΄ρώτος τὰς 
«όλεως, κὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ 
τὸν Παῦλον κὶ τὸν Βαρνάξαν, καὶ 
ἐξέδαλον αὐτὰς ἀπὸ τῶν. ὁρίων αὖ» 
γῶν. . 

ΣΙ οἱ δὲ ἐκῆιγαξάμενοι τὸν κονι- 
οὐδὸν τῶν τοοδῶν αὑτῶν ἐπ᾽ αὐτὸς, 
ἦλθον εἰς Ἰκόνιον. 

52 οἱ δὲ μαθηϊαὶ ἰπληρῶνϊο 
χαρᾶς κὶ σνεύμᾳ]ος ἁγίε. 

Κιφ. ιδ', 14. - 

ΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν Ἰκονίῳ, καϊὰ, 
τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτὰς εἰς 

Ἁ ΄- 

τὴν συναϊωγὴν τῶν ᾿Ιϑδαίωνγ καὶ 
λαλῆσαν ὥτως ὥγε τοιγεῦσαι ἴδ" 
δαίων τι κὶ Ἑλλήνων τσολὺ αλῦθος. 
..2. (Οἱ δὲ ἀπειθῶνῖες ᾿Ιϑδαῖοι 

ἐπήγειραν, καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυ- 
χὰς τῶν ἰθνῶν κα]ὰ τῶν ἀδελφῶν.) 

3 ἱκανὸν μὲν ὧν χρόνον διέτρι-" 
ἂν σαῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυ- 

μίῳ τῷ μαβυρδοῖ, τῷ λόγῳ τῆς χά- 
οἶος αὐτῷ, τὸ ἀ 

ἘᾺΥ. 

. ἃ ἐσχίσθη δὲ τὸ «λῆθος τῆς 
αύλεως" καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς 
᾿Ιοδαίοις, οἱ δὺ σὺν τοῖς ἀποςόλοις. 

ς ὡς δὲ ἐγένξο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν 
τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχωσιν 
ποὐτῶν, ὑθροίσαι καὶ λιθοδολῆσαι 
αὐτὸς, 

6 συνιδόνϊες καϊέφνγον εἰς τὰς 
αόλεις τῆς Λυκαονίας, Δύγραν "ἡ 
Δέρθην, κὸ τὸν περίχωρον, 

ἡ κακεῖ ἤσαν εὐαγ[ελιξόμενοιο, 
᾿ ὃ Καί τις ἀνὴρ ἔ; Δύξροις ἀδύ- 
γφῖος τοῖς “οσὶν ἐκάθηϊο, χωλὸς ἐκ 
κοιλίας μηϊρὰς αὐτῷ ὑπάρχων, ὃς. 
ἐδέποῖε ἀπ εριεπ εποϊήπει" 

9 τος ἤκϑε τῷ ΙΙαύλυ λαλῶν- 

φορ' ὃς ἀτυΐίσας αὐτῷ, κὶ ἰδὼν ὅτι" 

ΒΝΒΝΙΌΝ... -- 

ΠΡΑΞ 

σημεῖα τἢὸ τίς. 
φαῖα γίνεσθαι διὰ γῶν “χειρῶν αὖ» 

ΕΙΣ 

αἰτιν ἔχει τὸ σωθῆναι,. 
10 εἶπε μεγάλη τῇ Φωνῇ" ᾿Α- 

γάγηθι ἐκτὶ τὸς Φόδας συ δ:θός" 

Καὶ ἥλλεϊο, κ) σεριεπα τοι. 
τι Οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόνῆες ὃ ἐποίη- 

σεν ὃ ἸΙαῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν 
αὑτῶν, Δυκαονιςὶ Ἀέγονϊες" Οἱ ϑέοΣ 
ὁμοιωθένϊες ἀνθρώποις καϊέδησαν 

αρὸς ἡμᾶς 
11 ᾿Εκάλων τὲ τὸν μὲν Βαρνά- 

ἔκ», Δία" τὰν δὲ Ιαῦλον, Ἕομῆν» 
ἐπειδὰ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγέμενος τῷ λόγει-: 

13 Ὁ δὲ ἱερεὺς :ῷ 

τος τρὸ τῆς σόλεως αὐτῶν, ταύρες 
νὰ τόμμαϊα ἐπὶ τὰς συλῶνας ἰνίγ- 
κας» σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε ϑύειν" 

Ι4 ἀκόσανις δὲ οἱ ἀπόφολοι. 
Βαρ"άβας κὶ Παῦλος, διαῤῥήξαδες 
τὰ ἱμάτια αὑτῶν, εἰσιπήδησαν εἰς, 
τὸν ὄχλον, κράξονϊες,. 

τς καὶ λέγονες" ἔΑνδρες, τί 
ταῦτα «σιεῖτε ; κὶ ἡμεῖς ὁμοιοῖται- 
θεῖς ἐσμεν ὑμῖν, ἄνθρωποι, εὐαγίε- 
λιζόμενοι ὑμᾶς, ἀπὸ τότων τῶν μα- 
ταίων ἐπιτρέφειν ἱπὶ τὸν Θεὸν τὸν 
ζῶια, ὃς ἐποίησε τὸν ὡρανὸν, καὶ 
τὴν γῆν κὶ τὴν ϑάλασσαν;, κὶ πσάνϊαι. 
τὰ ἰν αὐτοῖς, 

16 ὃς ἐν ταῖς “αρωχημέναις 

γενεαῖς εἶασι σάϊϊα τὰ ἔθνη “05 
οιύεσθαι ταῖς δϑοῖς αὐτῶν" 

᾿ 3 . ἢ καί τοί γε ὁκ ἀμάρἼυρον 
ἑαυῖον ἀφῆκεν, ἀγαθοποιῶν, ἀρανό-. 

. θὲν ἡμῖν ὑετὸς διδὼς κὶ καιρὼς καρ- 

ποφόρος, ἐμπιπλῶν τροφῆς 9 οὖ“. 
Φροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν. 

18 Καὶ ταῦτα λέγονϊεςγ μόλις 
καϊέπαυσαν τὸς ὄχλυς τῷ μὴ ϑύειν 
αὐτοῖς. 

10 Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ ᾿Αἡιοχείας 
»ὶ Ἰκονίυ ᾿Ιϑδαϊοιγοῦὶ φείσαν!ες τὼς 
δ», , ὄχλϑθς, κὶ λιθάσαν)ες τὸν Παῦλον, 
Ξ ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίσανγϊες 
αὐτὸν τεθνάναι 

20 κυ- 

ΟΡ. Σἷν. 

Διὸς τῷ ὄν--. 



’΄ 

Αλρ. χῖν. χν. ΤΩΝ 
“ 80 χυκλωυσάνων δὲ αὐτὸν τῶν 
φιαθηϊῶν, ἀναξὰς εἰσῆλθεν εἷς τὴν 
«σόλιν' καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν 
σῷ Βυρνάξαι εἰς Δέρδηγ- 

2ι Εὐεγ[ιλεσμενοί τε τὴν 'αό- 
λιν ἐκείνη», κυ μωθηϊεύσανιες ἱκανὺς, 
ὑπέτγρεψαν εἷς τὴν Αύγραν κὶ ἵκό- 
ψίον ἢ ̓ Αὐιόχερον" 

22 ἐπιγηρίδονες τὰς ψυχὰς τῶν 
μαθήϊον, «΄αραικαλῦν!ες ἐμμένειν τῇ 
«ἰφει, καὶ ὅτι διὰ σσολλῶν ϑλίψτων 
δε; ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλεί- 
“ἷν τῷ Θιῶ. . 

28 χειροϊονήσανιες δὲ αὐτοῖς 
«σρισουϊέρας καὶ᾿ ἰκκλησίαν, τροσ- 
ὠυξάμενο, μέ νησειῶν, τσαρέθενῖο 
«αὐτὸς τῷ ἸυρίΒ εἰς ὃν πσεπιγεύκει- 

" σα». 

5" 

εἰ φιρας ἄλλως ἐξ αὐτῶν αρὸς τὺς: 
. ἀσοτύλυς , 

᾿ φαλὴμ, πρὶ τῇ ζῴβμοῦος 

21 καὶ διελθόνϊες τὴν ΤΠισιϑίαν,, 
ὥλθον εἷς Παμφυλίαν. 

ἃς καὶ λαλήσανιες ἐν ἸΤέργη τὸν 
λόγον, καϊέδησαν εἰς ᾿Ατ]άλειαν" 

26 κακεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς 
᾿Αν)ιόχεναν" ὅθεν ἦσαν “παραδιϑο- 
“μένοι τῇ χαρῖῆι τῷ Θιᾶ εἰς τὸ ρο, 
γον» ὃ ἐπλήρωσαν. 

27 Παραϊενόμενοι δὲ κὶ συνα- 
γαγόνἰες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγ[ιλαν 
ὅσα ἐποίησεν ὃ Θιὸς μ᾽ αὐτῶν, ἡ 
ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι ϑύροων αἰφεως- 

28 5. ἱτριᾷον δὲ - ἐκεῖ χρόνον ὑκ 
δλίγον σὺν τοῖς μαθηϊαῖς. 

Κιφ. εἴ, Εζ- 

ἊΣ τινες παϊελθόν]ες ἀπὸ τῆς 
᾿Ιοϑαίας, ἐδίϑασκον τὸς ἀδελ- 

Φώς" Ὅτ; ἐὰν μὴ τιερθέμνησθε τῷ 
ἔθει Μωσέως, ἃ ϑύνασθε σωθῆναι. 

1 Σινομένης ὃν «ώσεως ἡ συζη- 
τήσεως ὧκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ κὶ τῷ 

. Βαρνάξᾳ τορὸς αὐτὸς, ἔταξαν ἄνα- 
ξαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάθαν καί 

τὸ αρισθυϊέρως εἰς 'τεξυ- 
ἡμαοῖος τύτῳ. 

ον 4 

σα θε ὅτι 

ΑΠΟΣΤ ἜΤ 
4 οἱ μὲν ὧν Ὡροπεμθέῆες ὑκὸ 

τῆς ἐκκλησίας, διήρχονῖο τὴν Φοινί- 
κην καὶ Σαμάρειαν, ἐκδιηγώμενοι 
τὴν ἐπισροφὴν τῶν ἐθνῶν" κὶ ὑπχοίων 
χαρὰν μεγάλην τοᾶσι τοῖς ἤλφοῖ,. 

4 Ττιαρα[ινόμινοι δὲ εἰς Ἱερωσὰ- 
λὴμ ἀπιδέχθησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλη- 
σίας καὶ τῶν ἀποφζόλων καὶ τῶν 
τρισθυήέρων, ἀνήγΠιλάν τε ὅσα ὃ 
Θεὸς ἰποίησε μ᾽ αὐτῶν" 

ς ̓ Εξανέτησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ 
“τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων σεπια 
σιυκότες, Ἀόγονϊες" Ὅτι δεῖ σιῤι". 
τέμνειν αὐτὸς, τοσαρα[γέλλειν τε 
τηρεῖν τὸν γόμον Μωῦσίως. 

Ὁ 6' Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόφολοι 
καὶ οἱ -πρεσθύτεροι ἰδεῖν «σερὶ τῷ 
λόγω τὔτω. 

7 «ολλὴς δὲ συζητήσεως γινον 
μένη;, ἀνατὰς ἸΠέτρος εἶσι αρὸς 
αὐτύκ᾽. Αὐδρε ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐπί- 

Φ᾽ ἡμιρῶν ἀρχαίων ὃ 
Θεὸς ἐν ἡμῖν ἰξελέξαο διὰ τῷ ςό» 
μαῖϊός μῷ ἀκῶσω: τὰ ἔβγη τὸν λόγον 
«τῷ εὐαγ[ιλίω, κὶ τιγιῦσαι" 

ὃ καὶ ὁ καρδιογνώξης Θεὸς ἔ“, 
μαξίύρησιν αὐτοῖς, δὸς αὐτοῖς τὸ 
πνεῦμα στὸ ἅγιον, καθὼς κὶ ἡμῖν" 

9 καὶ ἐδὲν διέκρινε μαξὺ ἡμῶν 
φε καὶ αὐτῶν, τῇ αἱγεν καθαρίσαις 
τὰς καρδίαις αὐτῶν. : 

τὸ Νῦν ὧν τί ατιράζηι ᾿φὸν 
Θεὸν, ἐπιθεῖναι ξυγόν ἐπὶ τὸν τρώ- 
χῆλον τῶν μαιθηῶν, ὃν ἔτε οἱ σα" 
τέρις ἡμῶν, ὅτε ὃμιῖς ἰσχόσαμιν 
βατάσαι: : 

τι ἀλλὰ διὰ τῆς χάρϑος Ἰζυγίω 
Ἰησῶ Χριρῦ ιγεύομεν σωθῆναι, 
καθ᾽ ὃν τρόπον καάκεῖνοι. 

121 Ἐσίγησε δὴ τᾶν τὸ Ὡλῇ. 
δος, χἡὐ ἤχψον Βαρνάδα κὶ ΠΠαόλυ 
ἐξηγυμένων ὅσω ἱποίησεν ὃ Θιὸ 
σημεῖα κὸ τίραα, ἐν τοῖς ἔθνισὲ δὲ 

“53 μεῖι 



4 

-- 

ΣΟ 
Ὶ 4 -ὦ »»" 

:2 μιτα δὶ τὰ σιγέεσαι αὐταῖς, Α : 
᾿ ἀπιχρίθη Ἰάκωθος, λέγων" Ανδρες 
ἀδιλφοὶ, ἀκέσαϊέ μθ" 

, ᾿ ’ Ἃ 

14. Συμιὼν ἐξηγόσαϊο καθὼς 
«ρῶτον ὃ Θιὸς ἐπεσκέν αὔο λαθεῖν 

 ψ» 9. ἢ “ 4. δ “3» 9. “Ὁ 

ἐξ ἱθνῶν λαὸν ἰαὶ τῷ ὀνόμαι αὐτῶ, 
ις καὶ τότῳ συμφωνῶσιν οἱ 

λόγοι τῶν ἀροφηϊν, καθὼς γέ- 
, γραπὶαι" 

ι6 Μῆὰ ταῦτα κνατρέψω, οὁ 
.9 , Α ἣ 

εἰἀνοιροδομήσω τὴν σκήνην Δαρὶδ 
, τὴν αεχ]ωκυΐαι, κἡ τὰ καϊεσχαμ- 
. μένα αὐτῆς ἀνοικοδρμῆσω, πὸ ἀγορ- 
θωσω αὐτὴν» . 

17 ὅπως ἂν ἰχζηϊήσωσιν οἱ κα- 
ψάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, 

ΓᾺ 

ὶ αῴα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ ὃς ἐπικέκλη- 
ξα!ι τὸ ὄνομά μὺ ἐπ᾽ αὐτός" λέγει 

. Κύριος ὃ ποοιῶν ταῦτα: «άϊῆα, 
18 Γνωγὰ ἀπ᾿ αἰῶνός ἐξι τῳ 

Θιῷ τἰάδα τὰ ἔργα αὑτῷ. 
19. διὸ ἐχὼ κρίνω μὴ “σκρινο- 

χλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιτρίφο- 
ΑἉ 

ες σικχἐπὶ τὸν Θεὸν, 

ο 40 ἀλλὰ ἐπιρεΐλαι αὐτοῖς τῷ 
.᾿ἀπέχρσβα; ἀπὸ τῶν ἀλισ[ημάτοων 
ο Κῶν εἰδώλων, 5 τῆς εὐρρνείας» "ἢ . 

“ὦ φιρί, χἡ τῶ, οἱμαῖος" 
“ὶ Μωσῆ: γὰρ ἀκ γινεῶν ἀρ- 

ἀγρίων χα]ὰ “«σόλεν τὼς κυρύσσονϊας 
᾿αὐτὸν ἔχει, ἐν ταῖς συνα[ωγαῖς ναι» 
φὰ «ἂν αάδραῖον. ἀναξινωσκόμενος. 

42 Ἴότι ἔδοξε τοῖς ἀποεύλοις 
. φὸ τοῖα μοθυϊξροις αὺν ὅλῃ τῇ ἐκπ- 
« κλησίᾳ, ἐκλεζαμέγῳς ἄφδρας ἐξ «αὖ- 

τῶν, σίμγψαωι εἰς ᾿Αὐιόχειφν σὺν 

1 
ες πιχρλύμαλον Ἐσεσαρᾶν, κ᾿ Σίλαν, 

ἄνδρως ϑγρμδοδς ἐν γοῖς ἀδελφρδς" 
.-23. γράον αὖις διὰ χωρὸς αὑτῶν 

᾿ ἰπάδῳ Οἱ ἀπόρολρι ἡ, οἱ «τρισθό- 

τ Φῖρο τρ οἱ ἀδελφαὶ, φοῖς. μα]ὰ τὸν 
"" φιϊάβ ὑρος καὶ Σωνῶν ἀδιλφεῖς τοῖς ἰθρῶν, χαίμνοι 

. ὦ “1 

ΟΠΡΑΞ 

“ὦ. Πκύλῳ κα Βαριάθα" ᾿Ιώδαν τὸν αὦ 

ΕΙ͂Σ 

14. Ἐπειδὴ ἠκύσοωμεν ὅτι τινες» 
εξ ἐμὸν ἰξελθωῖες ἐτάραξαν ὑμὰς 
Ἀόγοις, ἀνασκαυάζονῖες τὰς γύχΑς 

ὑμῶν, λέγογμς «ερήέμνεσθαι, κ) τη- 
-φεῖν τὸν νόμον, οἷς ὦ διεγειλάμεθα, 

Ζς ἔδοξιν ἡμῶν γινομένοις; ὃμο- 
θυμαδὸν, ἰκλεξαμένυς ἄνδρας ΄έμ- 
Ψψαι φῳρὸς ὑμᾶς σὺὲ τοῖς ἀγαπήϊοϊ 
ἡμῶν Βαριάξᾳ τὸ Παύλῳ, 

20 ἀνθρώποις σαραδιδωκόσι τὰς 
ψυχὰς αὑτῶν ὑπὶρ τῷ διόμαῖϊος τῷ 
Ἰυρξία ἡμῶν Ἰησῶ Χριτῦ ὁ 

.27 ἀπεγάλκαμεν ὅν ̓ ἴἰώδαν καὶ 
Σίλαν, καὶ αὐτὸς διὰ λόγυ ἄσταγ- 
“γδλλούϊας τὰ αὐτά. 

28 ἔδυιξε γὰρ τῷ ἁγίῳ Τινεύ- 
μαῖι, Ὁ ἡμῖν, μεδὲν ὡλέον ἐπί - 
θεσθα, ὑμῖν βάρος «σλὴν τῶν ἐπά - 
»αἷκος τάτων, 

. 29 ἀπέχῳσθαι εἰδωλοθύτων, κὶ 
οἱμαῖος, κὶ ̓πενοκϊῶ, κἢ «ὐορνεία ς" 
ἐξ ὧν διοθηρῶνας ἑαυϊὰς, εὖ σεαξέιε. 
᾿Εῤῥωσθε. . “ 

430 Οἱ μὲν ὃν ἀπολεθένες ὄλβον 
εἰς ᾿Αὐμόχειαν᾽ πὶ συνα[ίαγόνϊες τὸ 
πσλῆθος, ἐπέδωχαν τὴν ἐπσιφολῆν. 

3:1. .ἀγαγνόδες δὲ, ἐχάρησαν ἱπὸ 
τὴ παρακλήσει. 

.22 ᾿Ιῴδας δὲ κὶ Σίλας» κὶ αὖ- 
φοὶ πραφῆται ὅδες, διὰ λόγω: 'σολ - 
λῶ “σαρικάλισαν τὸς ἀξλφὺς, πὶ 
ἐπιςήριξαν. 

43 Ποιήσαδες δὲ χρόνον, ἀπε- 
λύδησαν μέν εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδιλ- 
Φῶν τρὸς τὰς ἀπορόλως" 

34. ἔδιξε δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι 
τῶ, ᾿ 

ἃς Τϑαῦλος δὲ καὶ :᾿Βαρνάξας 
διέερεδον. ἐν ᾿Αὐοχείᾳ, διδώσκονιες 
“ἡ εὐαγ[λιζύριενοι, μιῶὰ καὶ ἑτέρων 
«ολλῶν, φὸν ἀύγον τῷ Κυρόω. 

46 "Μὰ δὲ πνας ἡμέρας οἶπ ε 

Οδρ. χν. 

, , ἰμωγ Ν' ᾽ 
οἴλυααν «ΕἸ κύλιας πρὸς Βαρνάδαν " ᾿Βαυρμά- 

«μαῦδες Δὰν ἐσυσυεψώμσθα φὼς ἀδλ- 

: φυς 
- 

᾿αἰκαιδιυλαστῦι....... .᾿σ .δ. 



ΤΩΝ ΑΠΟΣΊ.. ΟΡ. ΧχΥΐ. 

Φὰς ἡμῶν καὶὰ πᾶσαν «πόλιν, ἵν 
οἷς. καϊηγιίλαμεν τὸν χόγον. τ΄ 
Κυρία, τοῦς ἔχεσι. ᾿- 

37) Βαρνάβας δὲ ἰδυλεύσαῖο 
συμπαραλαξεῖν τὸν Ἰωάννην τὸν 
καλόμενον Μάρκον 

48 Παῦλος δὲ ἠξία, τὸν ἀπο- 
«άνϊα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας, 
πὶ μὴ συνελθόδα αὐτοῖς εἷς τὸ ἔρ- 
γ0», μὴ συμπαραλαθιῖν τῶτον- 

19 Ἐγένῆο ἄν παροξυσμὸς, 
ὥξγε ἀποχωρισθῆναι αὐτὰς ἀπ᾽ 
ἀλλήλων τόν τε Βαρνάδαν ταρα- 
,"λαθόνια. τὸν Μάρκον, ἐκπλεῦσαι 
εἷς Κύπρον" . 

40 ΤΙαῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σί- 
λάν, ἰξῆήλθε; σαραϑοθεῖς τῇ χάρι 
τῇ Θιῶ ὑπὸ τῶν ἀϑιλφὼῶν. 

41 διηρχεϊο δὲ τὴν Συρίαν κὶ Κι 
λικίαν». ἐπισηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 

᾿ Κιῷ. «ς΄. τ6. . 
ΑΤἸΗΝΤΉΣΕ δὲ εἰς Δερ- 
(ἢν κὶ Λύγραν" κἢ ἰδὸ μα-. 

θήης τις ἣν ἐκεῖ ὀνόμαΐϊ, Τιμόθεος» 
διὸς γυναικός τινος ᾿Ιωδαίας αιτῦς» 
ππαϊρὸς δὲ Ἕλληνος, 

2 ὃς ἐμαῤῆρορεῖτο ὑπὸ τῶν ἦν 
Αὐρροις " Ἰκονΐῳ ἀϑιλφῶν" 

χῶτον ἰθέλησιν ὁ ἸΠΤαῦλος σὺν 

᾿ αὑτῷ ἐξελθεῖν" κὶ λαξὼν σπεριέτε- 
9. " ᾿ Α ᾽ τ’ ᾽ λ 

μεν αὐτὸν, διὰ τὰς ᾿ιδδαίως τὸς 

ὄνϊας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις" ἤδει- 

σαν. γὰρ ἄπανιες τὸν σαϊέρα αὐτῷ 
ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν. Ϊ 
4 “Ὡς δὲ διεπορεύονἶο τὰς τοό- 

λεις) τοαριδίδεν αὐτοῖς φυλάσσειν 
τὰ δόγμαϊα ̓ 'τὰ κικριμένα ὑπὸ τῶν 
ἀποτόλων κὶ τῶν τρισθυϊέρων τῶν 
φ ε ἐφαμοσαλόμς ΟΠ ς 

ζ αἱ μῖν ὃν ἐκκλησίαι ἐρερεζόνῖο 

τῇ αἰτεῖ, κα ἐπερίσσευον τῷ ἀριθ» 
μὼ καθ᾽ ἡμίραν. 
6 Δηλβθόνϊες δὺ τὴν Φρυγίαν "ἡ 

τὰν Ταλαϊικὴν χώραν, κωλυθέδες 

Ἅ 

. 93 

ὑπὸ τῷ ἁγία σνιύμαϊος λαλῆσαι 
δ . 7 4 φω 3 ᾿ 

1ὸν λόγον ἕν τῇ Ασία- 

7 ἐλθό7ες καϊὰ τὴν. Μυσίαν, ᾿ 
ἐπείραξον καϊὰ τὴν Βιθυνίαν ΄σο- 

φεύεσθαι" καὶ ἀκ εἴασεν αὐτὰς τὸ 
. νιῦμα. 

8 ΤΙαρελθό]ες δὴ τὴν Μυσίαν, 
καϊέδησαν εἷς Τρωάδα. 

9 καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκὶὸς 
ὥφθη τῷ τῖαύλῳ ᾿Ανήρ τις ἦν 
Μακχεδὼν ἱγὼς παρακαλῶν αὑτὸν, 
κὶ λέγων" Διαδὰς εἷς Μακεδονίαν, 

βοηθησὸν ἡμῖν. . 
1ὸο Ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθές 

ὡς ἐζηῆησαμεν ἐξελθεζ; εἰς τὴν Μα- 
κεδογίαν, συμδιδάξοϊιες ὅτι ΄ροσο 
κέκληαι ἡμᾶς ὃ Κύριος εὐχγ[ιλί- 
σασθαι αὐτάς. 

1 ᾿Αναχθέδες ὧν ἀπὸ τῆς 
᾿Τρωάδος, εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σα- 
μοθρακην: τῇ τε ἱπιόση εἷς Νεώ- 
4«ολιγ" , 

12 ἐκεῖθέν τε εἷς Φιλίππος, ἤ- 
τις ἐρὶ “πρώτη τῆς μερίδος τῆς 
Μακεδονίας σόλις, κολώνια. Ἦμεν " 
δὲ ἐν ταύτη τῇ τόλει δια]ρίξονῖες 
ἡμέρας τινάς. 

“ 4 77 Ὁ ᾽ 
12 τῇ τὲ ἡμερᾶ τῶν σαδξάτων 

ἐξήλθομιν ἔξω τῆς «σόλεως -“σαρὰ 
ποοϊχμὸν, ὃ ἰνομίζῇο προσευχὴ εἰ- 
ναι" καὶ καθίσαηες ἰλαλῦμεν ταῖς 
δυνελθώσαις γυναιξί... ᾿ 

14 Καί τι; γυνὴ ὀνόμαϊι Λυδίας. 
τσροφυρόπωλις, “όλεω; Θναϊείρων, 
σιθομένη τὸν Θεὸν, ἤκωεν" ἧς ὃ Κὐ- 
φιος διήνοιξε τὴν καρδίαν, «-σροσί- 
χν τοῖς λαλϑμέγοις ὑπὸ τῷ Παύ» 
λϑι . : 

ις Ὡς δὲ ἐδαπῆσθη, κ᾽ ὁ οἶκος 
αὐτῆς, Φαρεκάλεσε, λέγασα" Βὶ 
κεκρίκαϊέ μὲ ατιςὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, 
εἰσελθόνηες εἷς τὸν οἶκόν μα, μείναϊε» 
Καὶ παρεδιάσαϊο ἡμᾶς., . 

16 ᾿Ἐγένῆο δὲ τοφρενομέγων ἡμῶν 
εἰς 4 



τρ4 ΠΡΑΞ 

εἰς «ξοσευχὴν, «αἰαιδίσκην κινὰ ἔ- 
κυσαν “νιῦμα Ττύθωνος, ἀπαν- 
σα! ἡμῖν ἅτις ἐρίασίαν «σολλὴν 

«᾿αρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς, μαν" 
τευομένη. 

Ι 7 αὕτη καϊακολουδήσασα τῷ 

Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραξε λίγασα" 
Οὗτοι οἱ ἄνθ ωῇοι; δῶλοι τῷ Θιῶ 

᾿ 49 ὑψίρω εἰσὶν, οἵτινες καϊαίγέλ- 
λυσιν ἡμῖν ὁδὸν σωϊηρί ἕαξο “ 

18 Τῶῦτο δὲ ἐποίει ἐσ) πολλὰς 
ἡμέρας. δια πονηθεὶς δὲ δ᾽ Παῦλος, 

ΕΑ ἱπιγρέψας, τῷ. νεύμαἶι εἶπε" 
ἀΙαρα[γέλλω σοι ἔν τῷ ὀνόμαϊ, 
Ἰησῶ Χριρᾶ, ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. 
Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ Ν 

10 ἰδόνϊες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι 

ἐξῆλθεν ἢ ἰλπὶς τῆς ἰρ ασίας αὐτῶν, 

ἐπιλαδόμενος τὸν ἸΠαῦλον καὶ τὸν 
Σίλαν, εἵλκυσαν εἷς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ 
εὺ; ἄρχονῖας" 

20 καὶ «ροσαωγόδες αὐτὰς 

αοῖς τραϊηγωῖς, εἶπον" Οὗτοι οἱ ἄν- 

θρώποι ἱκϊωράσσεσιν ἢ ἡμῶν τὴν σό- 
λιν, Ἰυϑαῖοι ὑπάρχονγες" 

41 καὶ καΠαϊγέλλυσιν ἔθη ἃ ἀκ 

ἕξειν ἡμῖν “αραϑίχεδναι δὲ τσοῖ- 
αἷν, Ῥωμαίοις ὃ ἔσι, 

12 Καὶ συνιπίξη ὁ ὄχλος καῖ᾽ 

αὐτῶν" 1} οἱ τραϊηγοὶ τοιριῤῥήηξαν- 

ψις αὐτῶν τὰ ἱμάτια, ἐκέλενον 

ξαδϑίζειν" 
23 “ολλάς τι ᾿ἰπιθέδες, αὐτοῖς 

ληγὰς; ἔδαλον εἷς φυλακὴν, φ-- 

ξαἰγείλανες τῷ δισμοφύλακι ἀσ- 
Φαλῶὼς τηρεῖ αὐτός. 

24 ὃς σαρφαγ[ελίαν Ξοιαύτην 
ἐληφὼς, ἴδαλεν αὐτὰς εἰς τὴν ἰσω- 

τέραν. φυλακὴν, ΩΣ τὸς τόδας αὐτῶν 
δσφαλίσαῖο εἰς τὸ ξύλον. 

ἃς Καὶὰ δὲ. τὸ ᾿μεσονέκιον 
Φαῦλος Θ Σίλας «ροσευχόμενοι 

ὕμνον τὸν Θεόγ" ἐπηχροῶνῖο δὲ αὐὖ- 

δὼν οἱ δίσμιρι. 

ΕΙΣ 

26 ᾿Αφνω δὲ σεισμὸς ἐγέν 
μέγα, ὡςε σαλευθῆναι τὰ ϑεμέ- 
λια τῷ δισμωϊηρίε" ἀνιῴχθησάν τε 
“παραχρῆμα αἱ ϑύραι σᾶσαι, καὶ 
«ἀὐων τὰ δεσμὰ ἀνίθη. 

27 ᾿Ἐξυπνος δὲ γενόμενος ὃ δισ- 

μοφύλαξ, Ὁ ἰδὼν ἀνεψ[μένας τὰς 

ϑύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος 
μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυῖὸν ἀ ἀναιρεῖν, 
νομίζων ἰκπιφευγέναι τὸς δισμίως, 

28 ᾿φώνησι δὲ φωνὴ μεγάλη 
ὁ Παῦλος, λέγων" Μηδὲν πράξῃς 
σεαυτῷ κακόν" παῖδες γάρ ἐσμὲν 
ἐνθάδε. 

20 Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπή- 

δησε, κὶ Δῆρομος γειόμενος αροσέ- 
ΦΎ7ε) τῷ Παύλῳ δ τῷ Σίλᾳ" 

20 καὶ «τοαϊαγὼν αὐτὸς ἔξω, 

ὥρῃ. χΥϊ. 

ἔφη" Κύριοι, τί με δεῖ «σοιεῖν ἵνα 

σωθῶ; φ 

3τ. Οἱ δὲ εἶπον" Πίξευσον͵ ἐσκὶ 
τὸν Κύριον Ἰησῶν Χριςὲν, καὶ σω- 
θήση οὺ κὶ ὁ οἶκός συ- 

42 Καὶ ἰλάλησαν αὐτῷ τὸν 

λόγον τῷ Κυρίει, κὶ τᾶσι τοῖς ἐν 
τῇ οἰκίᾳ αὐτῶ; 

33 Καὶ «αραλαδὼν αὐτὸς ἕν 

ἱκείνῃ τῇ ὥξα τῆς νυκῖὸς, ἔλωσεν 
ἀπὸ τῶ» πληγῶν" καὶ ἰδαπΊσθη 

αὐτὸς καὶ οἱ αὐτῷ τοά:}ες “αρα- 

χρῆμα" 
24 ἄνα[αγών τε αὐτὸς εἰς τὸν 

οἶκον αὑτῷ, «σαρέθηκε τράπεζαν» 

Ὁ ἤγαλλιάσαῖϊο “σανοικὶ σεπιςευ- 

κῶς τῷ Θιῷ- 

2 ς Ἡμέρας δὲ γεναμέν ης ἀπέ- 
«σειλαν οἱ ,Τραϊηγοὶ τὰς ῥαθδύχες, 

λὲὴ [γουῖε;" ᾿Απόλυσον τὼς ἀνθρώπως - 

ἐκείνως. 

36 ̓Απήγ[ελε δὲ ὁ δισμεφύλαξ 

τὼς λόγες τὄτες πρὸς τὲν Παῦλον" 

Ὅτι ἀπεγάλκασι οἱ τραϊηγοὶ, ὁ γα 

᾿ἀ πολυθῆτε" νῦν ὃν ἰξελθόνις, σο- 
ρεύεσθε ἐν εἰρήνη. 

3) Ὁ 

Βασι. 



ι 

Ν 

ΟΡ. χνὶϊ. ΤΩΝ 

.37 ὉΝ ΣΙαῦλος ἔφη «ρὸς. 
κὐτῶ;" Δείρανῆες ἡμᾶς. δημασίᾳ, 
ἀκαϊακρίτος, ἀνθρώπος “Ρωμαίας 
ὑπκάρχοδας, ἔδαλον͵ εἰς φυλακὴν; 
καὶ »ῦν λάθρα ἡ ἡμᾶς ἰχϑάλλασιν ; ἢ 

8 γάρ' ἄλλχ ἐλθόνϊες αὐτοὶ ἡμᾶς 

ἐἑξα[αγέτασαν.- 
28 ᾿Αγήγίειλαν δὲ τοῖς τραήηγοῖς 

οἱ ῥχῦδῶχοι τὰ ῥήμαῖα ταῦτα" ἊΣ 
ἐρυθηθησαν ἀκύσαήϊις ὅτι. Ῥωμαῖοί 

. εἶσι, 

39 καὶ ἐλθόνες. παρεκάλεσαν 
εὐτὼς, κ' ἰξα[α γχόνες ἢ ἠρώτων ἰξελ- 
θεῖ» τῆς ωόλεως." 

40 ᾿Εξελθόνιες δ ἐκ τῆς φυλῳ- 
"Ὡς εἰσῆλθον εἰς τὴν Αὐδικν' καὶ 

ἐδόζες τὸς ἀδελφὰς) ποαρεκάλεσαν 
οὐτὼς, κὶ ἐξῆλθον. 

Κιῷ. ιζ΄. 17. 

ἸΟΔΕΎΣΑΝΤΕΣ δὲ τὴν 
᾿Αμφίπολιν "ἡ ̓ Απολλωνίαν; 

ὥλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπε ἦν ἥ 
συναϊωγὴ τῶν Ἰδαίων. 

2 καῖὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ 

εἶσηλθε «"ρὺς αὐτὰς, καὶ ἐπὶ σάξ. 
ξζαῖα τρία διελέγῆο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 
γραϑῶν, 

2 διανοίγων καὶ «ταραϊι θέμενος, 
ὅτι τὸν Χριρὸν ἔδει παθεῖν Ὁ ἀἄνα- 

«ήναι ἐκ νενρῶν Ὁ ὅτι ὅτός ἐφὶν ὁ 

Χριρὸ; , ηξῶ;, ὃν ἐγὼ κααϊχέλλω 
ὑμῖν. ᾿ 

4 Καί τινες. ἐξ αὐτῶν ἐπείϑη- 
σαν, ο προδεκληρώθησαν τῷ Παύ- 

λῳ Ο τῷ Σίλᾳ. τῶν τε σεδ) μένων 
"Ελλήνων «ολὺ πλῆθος; γυναικῶν 
τὲ τῶν “πρώτων ὃκ ὀλίγαι. - 

ς Ζηλώσωνῖες δὲ οἱ ἀπειθῶνϊες 

Ἰαδαῖοι, καὶ «προσλαφόμενοι τῶν 
ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηρὸς, Ὁ 
ὀιυλοποιήσαλϊες, ἰθορύδων τὴν παό“ 

λιν" ἐπιγάνες τε τῇ οἰκία Ἰάσονος, . 

ἐζητον αὐτὸς ἀγὰγεῖν εἰς τὸν δὴ- 

(ιν . - 
6 μὴ εὑρόνϊες δὲ αὑτὸς», ἔσυρον 

, τὸ πνεῦμα αὐτῷ ἰν αὐτῷ, 

᾿.} 

ΑΠἍΠΟΣΤ. ἴο δ 

τὸν ̓Ιάσονα καί τινας ἀδιλφὺ; ἐπὶ 
τὰς «ολἤάρχας; βοῶνιες" Ὅτι οἱ 
τὴν οἰκειμένην ἀνακαϊώσανϊες, ὅτον. 
Ὁ ἐνθάδε «σάρεισιν, ᾿ 

7 ὃς ὑποδεέδικϊαι Ἰάσων" καὺ 

ὅτοι τάδες ἀπένανι, τῶν δογμάτων 
Καίσαρος, «ράτθεσι, βατιλέα λές 

γοῦῖε; ἕτερον εἶναι! Ἰησῶν. 
8 ᾿Ετάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ- 

τὸς πολάοχας ἀκϑογας ταῦτα." 

9. .καὶ λαθόνες τὸ ἱκανὸν «᾿αρὰ 
τῷ Ἰάσονος κὶ τῶν λοιπῶν, ἀπέλυ- 
σαν αὐτό. - “ 

10 οἱ δὲ ἀϑελφοὶ εὐθέως διὰ τὴς 
γυχὸς ἰξεπέμψα» τόν τε Παῦλον 
κὶ τὸν Σίλαν." εἰς Βέροιαν" οἵτινες 

«παρα[ινόμενοι, εἰς τῆν συναϊωγὴν 
τῶν Ἰουδαίων ἀ ἀπήεσαν. ᾿ 

11 ὗτοι δὲ ἢ ἤσΟΥ εὐγενέξεροι τῶν 

ἐν Θιεσσαλονίκη" οἵτινες ἐδέξανϊο 
τὸν λόγεν μιὰ “ἀσης πεοθυμία;, 
τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνονῖες τὰς 
γραφὰς, εἰ ἔχοι ταῦτα ὅτως.. 

12 “ολλοὶ μὲν. ὃν ἐξ΄ αὐτῶν. 
ἐπίγιυσαν, μ᾽ τῶν Ἑλληνίδων .υν. 
αὐἰκῶν τῶν εὐσχημόνων, Ο ἀνδρῶν. 
ἐἰκ ι 

13 Ὥς δὲ ἔγνωσοιν οἷ. ἀπὲ τῆς 
Θισσαλονίκης ᾿Ιϑδαῖοι, ὅ ὅτι κὶ ἐν τὴ 
Βεφοίο καϊηγέλη ὑπὸ τῷ ΤΙαύλυ ὁ 
λόγος τῷ Θεῦ, ἄλθον κάκεῖ) σαλεύο 
οὔιε; τὰς ῷ ες 

14. εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ᾿ 
ἰξαπέτειλαν οἱ ἀδελφοὶ. πορεύεσθαι 
ὡς ἐπὶ τὴν ϑέάλασσαν" ὑπέμενον 

δὺ, ὅ,τε Σίλας "ἡ ὃ Τιμόθεος ἰχεῖν 
1 ς οἱ δὶ καβιγδῆες τὸν ᾿αῦλον, 

ἤγαϊον αὐτὸν ἕως. ̓ Αθηνῶν' καὶ λω» 
δόνες ἐν]ολὴν τυρὸς τὸν Σίλαν καὶ 
Τιμόθεον, ἴα ὡς τάχιξα ἔλθωσι 

«ρὸς αὐτὸν, ἐξήεσαν. 
ιό Ἔν» δὲ τοις ̓Αθήναις ἐκδὲχο- 

μένϑ αὐτὰς τῷ Παύλῳ, πο ὠξύνεϊε 
εωρϑνῖε 

καὶ- ΒΕ 2 



Α 

1ού 

καϊείδωλον ἔσαν τὴν φῳόλιν, 

1) Διιλέγεν μὲν ὅν ἐν τῇ συν-. 
«ἰωγὴ τοῖς Ἰυϑαίοις καὶ “τοῖς σεξο- 

μένοις, υὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καϊὰ σᾶσαν 
ἡμέραν «ρὸς τὸς σαραϊυ[χάνονας. 

18 Τινὶς δὲ τῶν Ἐπμιωρ:ίων Ὁ 

γῶν Στωϊκῶν Φὶλοσόφων συνέδαλλον 

αὐτῶ" καί τιγῖς ἔλεον. Τί ἂν 9έ- 
λοι ὃ σπερμολόγος ὅτος λέγειν; Οἱ 

δί' Ἐίγων δαιμονίων δοκεῖ κα]αΐγε- 
λεὺς εἶναι" ὅτι τὸν Ἰησῶν καὶ τὴν 
ἀνάξασιν αὐτοῖς εὐηγ[λίξεῖο. 

10 ἐπιλαθόμενοί τε αὐτῶ, ἐπὶ 
4 ΜΝ “ΕΝ , ψ 

τὸν Αρειονῦ τυάγον ἡγαῖον, λέγονϊες" 
Αυιϊάμεθα γνῶναι τίς ἢ καινὴ αὕτη 
ὃ ὑπό συ, λαλυμένη διδαχό ; 

Ἧ0. ξινίφονϊα γάρ τινα εἰσφέρεις 
εἷς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν" βελόμεθα ὧν 
νῶγαι τί ἂν ϑίλοι ταῦτα εἶναι. 

21 (Αθηναῖοι δὲ “΄άδες καὶ οἱ 
ὑπιδημῶνιες ξένοι εἰς ὠδὲν ὅτερον εὖ“ 
καίραν, ἢ λέγειν τε κὶ ἀχϑειν κοι 
γότερενο) ΕΣ 

42 Σγαθιὶς δὺ ὃ Ἰταῦλος ἐν μέ- 
σῳν τῷ ᾿Αφρείν σόγυ, ἔφη" "Ανϑρες 
᾿Αθηναῖοι, καϊὰ τάΐα ὡς ϑεισιδαι- 
μονεγέρως ὑμᾶς ϑεωρῶ. 

23 διερχόμενος γὰρ χὶ ἀναθεω- 
μῶν τὰ σιδάσμαϊα ὑμῶν, εὗρον "ἡ 
βωμὸν ἰν ᾧ ἰπεγίγραπῖο ΑΥΝΩ-“ 
ΣΤΩΙι ΘΕΩ͂Ι ὃν ὃν ἀγνοΐνῖες εὖ- 
σιδεῖτεγ τῶτον ἐγὼ κα]α[γέλλω ὑ- 

«τ βυῖν. 
24 Ὁ Θιὸς ὃ Φοιήσας τὸν 

κόσμον καὶ τάνϊα τὰ ἐν αὐτῷ, ὅτος 
᾿ δρανθ »ὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων, ἐκ 

ἦν χειροποιήτοις ναοῖς καϊοικεῖ. 
Ὡς ἐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων 

ϑεραπεύξαι, «εοσδιόμενος τινος, 
αὐτὸς διδὸς πᾶσι ζωὴν χἡ ασνοὴν κ᾿ 
τὰ "νάα. 

26 Ἐποίησέ τε ἐξ ἐγὸς αἵμαῖας 
3) 3 Α͂ . -Ἀ τ» 

αῶν ἔθνος ἀνθρώπων καϊοικεῖν ἐπὶ 
τᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, (δείσας 

ΒΡΑΞΕΞ. ΕΙΣ ΟΡ. χυ!! ΧΥΪ]. 

φοιοα[μένος καιρὸς, κὶ τὰς δροθε- 
σίας τῆς καϊοικίας αὐτῶν") 

27 ζηϊεῖν τὸν Κύριον, εἰ ἄρα γε 
Ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν" 
καίτοιγε ἃ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἱκάςω 
ἡμῶν ὑπάρχονϊα" 

28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν, κ᾽ κινώ- 
μεθα, καί ἐσμεν" ὡς καί τινες τῶν 
καθ᾽ ὑμᾶς «σοινϊῶν εἰρήκασι" Τῷ 
γὰρ κὶ γένος ἐσμέν. 

20 Γένος ὧν ὑπάρχονϊες τῷ Θιῦ, 
᾿ὧκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀρ- 

γύρξῳ ἢ λίθῳ, χαράγμαῖ, τέχνης »ὶ 
ἐνθυμήσιως ἀνθρώπου, τὸ ϑεῖον εἶναι 
ὅμοιον. 

40 τὼς μὲν ἄν χρόνος τῆς ἀγ- 
γοίας ὑπεριδὼν ὃ Θεὸς, τανὸν ψα- 
ρα[γέλλει τοῖς ἀνθρώποις αᾶσι 

: «αὐαχϑ μδανοεῖν. 

. 31 Διότι' ἔσησεν ἡμέραν ἦν ὃ 
μέλλει κρίτειν τὴν οἰκυμένην ἐν δὲ- 
κοιοσύγῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ-. ὥρισε, «σίξι» 
«παρασχὼν «ᾶἄσιν, ἀνατήσας αὖν 
τὸν ἐπ νεκρῶν, 

32 ᾿Ακώσαῆιες δὺ ἀνάγασιν νι- 
κρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον" οἱ δὴ εἶπον". 
᾿Ακυσόμεθά σὰ ἀάλιν Ψ“ερὶ τώτυ. 

43 Καὶ ὅτως ὃ ἸΠαῦλος ἐξῆλ- 
ϑεν ἐκ μέσα αὐτῶν. 

24 τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέν]ες 

αὐτῷ, ἐπίς νσαν". ἰν οἷς κὶ Διονό- 
σιος ὁ ᾿Αριοπαγίτης" κὶ γυνὴ ὄνό- 

μαῖι Δάμαρις, κὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 
Κι. ἢ, 18. 

Μὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς 
ὃ ΤΙαῦλος ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν, 

ἦλθεν εἰς Κόρινθον. . 
2 καὶ εὑρών τινα ᾿ϑδαῖαν ὄνό- 

μαῖι ᾿Ακύλαν, ΤΙον]ικὸν “τῷ γένει, 
Ὡροσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς 
Ἰταλίας, καὶ Γρίσκιλλαν γυναῖκα 
αὐτὸ (διὰ τὸ δια ἤαχέναι Κλαΐδιον 
χωρίζεσθαι «σάνϊας τὰς ᾿Ιοδαίε; ἐκ 
τῆς ᾿Ρῴμης)) «τσροσῆλθεν αφ τοῖς. ᾿ 

38 καὶ 

᾽ 



ΤΩΝ 

4 καὶ δὰ τὸ ὁμότεχγὸν εἶναι, 
ἔμενε ταρ’ αὐτοῖς, καὶ εἰργώζεϊο" 

ἦταν γὰρ σκηνοποιοὶ τὸν τέχνην. 
4 διεελέγῆο δὲ ἐν '“τΆ συναωγὴ 

καϊὰ ὡᾶν σαξθαῖον, ἔπειθέ τε 
᾿Ιϑδαίες κ᾽ Ἕλληνας. 

ς Ὡς δὲ καὶῆλθον ἀπὸ τῆς 

Μακεδονίας ὅ,τ Σίλας κ᾿ ὃ Τιμό- 

θεος, συνείχεῖο τῷ τονεύμα, ὃ ἸΤαῦ- 
λος;, διαμαρβιυρόμενος τοῖς ᾿μιδαίοις 

τὸν Χριςὸν Ἰησϑνο 

6 ᾿ΑνἹηασσομένων δὲ αὐτῶν ὁ 
βλασφημένων, ἐδιναξάμενος. τὰ 

ἱμώτια, εἶπε πρὸς αὐτός" Τὸ αἷ- 

μὰ ὑμῶν ἐπὶ τὴν κιφαλὴν ὑμῶν; 
καθαρὸς ἐγὼ, ἀπὸ τὰ νῦν εἰς τὰ 
ἔθνη πορεύσομαι. 

(δρ. ΧΙ. 

7 Καὶ μέαθὰς. θεν ἦλθεν. 

εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόμαϊι Ιόςα, σε- 
᾿ Α 4 ἌΞϑ . Φ 

δυμέτα ΤῸ Θεὸν, ὃ ἡ οἰκία ἣν συνο- 

μ'ρὥσα τῇ συνα[ωγῃ. : - 
8 Κρίσπος δὶ ὁ ἀρχισυνάγωγος ᾽ 

ἐτίγευσε τω Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τω οἴκω ΄ 

αὑτὸ" ἐν πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀ α- 

κύονες ἢ ἐπίφευον, «Ὁ ἰδα πἥίζοο. 
9 Εἶχε δὲ ὃ ὃ Κύριος δ'᾽ δράμαῖος 

ἔν γυχτὶ τῷ Παύλῳ" Μὴ φοξῷ, 
ἀλλὰ λάλει Ὁ μ᾽ σιωἡσης" 

10 “διότι ὦ ἰγω εἰμι μεϊὰ σᾶ, καὶ 

θεὶς ἰπσιθησῆαί σοι τῷ κακῶσαί σε" 
διότι λαός ἰςὶ μοι “πολὺς ἐν τὴ 

«σὔλει ταύτῃ. 
τι Ἐκάθισέ τε ἱνιαυ]ὸν κὶ μῆ- 

γας Ἐξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λό 
γον τῷ Θιξ. 

12 Ἑαλλίωνος δὲ ἀνθυπαϊεϑονῖος 

“ἧς ᾿Αρχαΐας, καϊεπέξησαν ὁμοθυ-. 
μαδὸν οἱ Ἴσδωῖον τῷ Παύλῳ, καὶ 

ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, 

13. λέγον)ες" Ὅτι “παρὰ τὸν. 

γέμον ὅτο; ἀνα τείθει τὸ; ἀνθρωπᾶς 

σίξισθαι τὸν Θιόν. 

14 Μέλλον)ος δὲ τῷ ΤΙαύλ 

ἀνοίγειν τὸ σόμα, εἶτεὴ ὃ Ταλλίων 
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τσρὸς τὼς ̓ Ἰαδαίες" 1.7} μὲν ὃν ἦν ἀδί-. 

χημά τι ἢ ῥαδιώρίημα “φονηρὸν, Ζ 
᾿Ιωδαῖοι, καϊὰ λόγον ἂν Ἰνεσχόμην 
ὑμῶν. 

τς εἰ δὶ ζήτημά ἃ ἐξι σεὶ λόγω 
"ἢ ὀνομάτων" τ νόμε!, τῷ καθ᾽ ὑμᾶς» 
ὄψεσθε αὐτοί" κριτὴς γὰρ ἰγὼ τό- 
τῶν ἃ βόλομαι ενγδε!. 

τό Καὶ ἀπήλασιν αὐτὸς ἀπὸ 
τῷ βημοῦος. ᾿ 

17 Ἐπιλαθόμενοι, δ πάλες οἱ 
“Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνά- 

γωΐον, ἔτυπῆον. ἔμπροσθεν τῷ βη- 
μαῖος' "ἡ ἀδὲν τ τότων τὼ Ταλλίωνι 

ἔμελεν. 

18 Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι τοροσμεΐ- " 
γῶς “ἡμέρας ἱκανὰς) τοῖς ἀδιλφοῖς 
ἀπϑιαξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συ- 

είαν" κὶ σὼν αὐτῷ Πείσκιλλα Ὁ 
᾿Αχύλας, κειρώμενος, τὴν Χ τφαλὴν͵ 

ἐν Καὶ [χρεαῖς" εἶστε γὰρ εὐχῆν. 
, 9 καϊήδησι. δὲ εἰς Ἔφεσον, 

κοκείνες μαδέλιπν αὐτῷ αὐτὰς δὲ 

εἰσελθὼν εἰς τὴν συνα[ωγὴν») διε- 
λέχϑη τοῖς Τοδαίοις" 

20 ἰφωθώνϊων δὲ αὖτ ὃν ἐπὶ αλεί- 

ογὰ χρόνον μεῖναι σαρ᾽ αὑτοῖς, ὡκ 

ἐπένευσεν" 
21 ἀλλ᾽ ἀπέῆλαξαῖο αὐτρῖς, εἰ- 

πτῶν" Δεῖ με πάγϊως τὴν ἑοξῖὴν 1 Τ᾽» 
ἐρχομένην σοιῆσαι εἰς “προσόλυμα". 

«σάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, 

τῷ Θιῶ ϑέλοϊο:. Καὶ ἀνήχθη 
ἀπὸ τῆς Ἐφέσε. 

22 καὶ καϊελθὼν εἷς Καισάρει- 
αν, ἀναθὰς, οὁἡ ἀσπασάμενας τὴν 
ἐκχλυσίαν, καϊέξη εἰς ̓Αὐιόχεναν. 

23 Καὶ ποιησὰς χρόνον τι ἂν 
ἐξηλθε, ᾿διερχόμενος καθεξῆς τὴν 
ΤΓαλαῖικὴν χώραν Ὁ Φρυγίαν, ἐπι- 

ξηφίζων τσάνϊας τὸς μαθηϊάς. 

21 ᾿Ιϑϑαῖδ» δὲ τοι ᾿Απολλὼς 

ὀνύμα;,, ̓ Αλιξανδρεὺς τ' τῷ γένει, ἄνηρ 
λόγιος, καϊηνησεν εἰς Ἔφεσον, δυ- 

4. ναϊὸς 
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ναῖὸς ὦ ὧν " τάϊ γαβαῖν 
25 ὅτος ἥν καὶ Ἰηχημένος τὴν 

δδῥὸν τῷ Κυείε" ζίων τῷ «νεύ- 
μαῖ;; ἰλάλει κ᾽ ἥἄδσις ἀκριθῶς 

«ὰ σερὶ τὸ Κυρίω, ἢ ἐπιγάμενος μό- 
ῬῸ» τὸ βάπτισμα" ἸΙνάνγυ.: 

26 ὅτός τε ἤξαῖο σαρῥησιά- 
σθαι ὶ ἐ τῇ συνα γῆ. ᾿Αχώσαν- 
τες δὲ αὐτῷ ᾿Ακύλας Ὁ Τρίσκιλλα, 
«ροσελάθδονϊο αὐτὸν, κὶ ἀκριξέξερον 
αὐτῷ ἐξέθενϊο τὴν τῷ Θιῶ δδόν. 

27 Βελομένυ δὲ αὐτῷ διελθεῖν 
εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν, «ρο]εψάμενοι οἱ 
ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθη]αῖς 
ἀποδίξασθαι αὐτὸν" ὃς «παρα[ενό- 
μενος συνιθδάλξο «ολὺ τοῖς τειπιο. 
φσευκόσι διὰ τῆς χάρῆος" 

28ι εὐτόνως γὰφ τοῖς ᾿ἰοδαίοις 
διαχαἸηλέγχιο δημοσίᾳ; ἐπειδεικ- 
νὺς διὰ τῶν γραφὰν, εἶναι τὸν Χρι- 
σὺν Ἰησδν. 

Κιφ. ιθ΄, 19. 
ΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ᾽᾿Απολ- 
λὼ εἶναι ἐ ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον 

διελθόγ]α τὰ ἀνιϑερικὰ μέρη, ἰλθεῖν 
εἰς Ἔφεσον" καὶ εὑρών τινὰς ,μαθη- 

«ὰς, 
. 2 εἶκι τρὸς αὐτός" Εἰ τυνεῦμα 

ἅγιον δαξῇ, «ιγεύσασιες; Οἱ δὲ 
εἶπον πρὸς αὐτόν" ἀλλ᾽ δδὲ εἰ 
“νιῦμα ἅγιόν ἐγιν, ἠκέσαμευ. 

3 Εἶπέ τε «"ὺς αὐτός" Ἑὶς τί 

ὧν ἰδααΊϊ σθηῖε; Οἱὐ δὲ εἶπον" Εἷς 
τὸ Ἰἰνάννε βάπῆισμα. 

Εἶπε δὲ Παῦλος" Ἰωάννης 

μὲν ἰδάπῆισε βάπῆισμα μεανοίας, 
τῷ λαῷ λέγων εἷς σὸν ἐρχόμενον 

μῷ αὐτὸν ἵγα; σιςεύσωσι, τα]έσιν" 
εἷς τὸν Χριςὸν, Ιησῦν: 
: ̓Ακέσα ες δὲ ἰδαπΊσβησαν 

εἷς τὸ ὄνομα τῷ Κυρίθ ̓  Ι[ησῦ, 
6 παὶ ἐφιθένϊος αὐτοῖς τῷ Τταύ- 

λυ τὰς ς χεῖρας, ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ 

το 

, Ω 
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ϑαιςγ) νὶἃἢ «ροιφήτευον. 
) Ἦσαν δὲ οἱ ταάνϊες, ἄνδρες, 

ὡσεὶ δεκαδύο. . 
8 Εἰσελθὼν δὲ εἷς τὴν ̓συγαγῶ- 

ὥδρ. χῖχ. 

“ἦν; ἐπαῤῥησιάζειο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς" ᾿ 
διαλεγόμενος, καὶ πείθων τὰ φερὶ 
τῆς βασιλείας τῷ Θιῶ. 

9 Ὡς δέ τινες ἐσκληρύνονϊο καὶ 
ἡγτείθον, κακολογϑνῖες τὴν ὁδὸν ἐνώ- 
“ίον τ8 λήθος, ἀποτγὰς ἀπ᾽ αὖ- 

τῶν; ἀφώρισε τὰς μαθηῖας» καθ᾽ 
ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σκυλῆ 
Τ ὕραννϑ τινός. 

10 Τῆτο δὲ ἰγένῆο ἐπὶ ἔτη δώο, 
ὥςιε «άνϊας τὸς κα]οικϑνας τὴν 
᾿Ασίαν ἀκώσαι τὸν λόγον τῷ Κυρίω 

Ἰησῶ, Ἰωϑαίθς τὲ κὶ “ Ἑλληνᾶς- 

11 δυνάμεις ΨΧΜῈ ὃ τὰς τυχᾶσας 

ἐποίι' ὃ Θεὸς θιὰ τῶν χειρῶν 
Παύλο" 

12 ὥρε καὶ ἐπὶ τὸς ἀσθενῶνΐας 

ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τῷ χριϊὸς αὐτῷ 
συδείρια, ἢ σιμικίνθία, καὶ ἀπαλ- 

λάσσεσθαι ἀπ αὐτῶν. τὰς γόσες, 
τά τε τνεύμαῖα͵ τὰ σονηρὰ ἐξέρ- 
χισθαι ἀ ἀπ᾽ αὐτῶν. 

13 Ἐπεχείρησαν δὲ τινες ἀπὸ 
τῶν τοεριερ χομένων Ἰοδαίων ἑξρρχι- 
τῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τὸς ἔχονῆαις τὰ 

τνεύμα]α τὰ «πονηρὰ τὸ ὄνομα τῷ 
Κυρίε Ἰησᾶ, λέγονες' Ὁρκίζομεν 
ὑμᾶ; τὸν Ἰησῶν, ὃν ὃ Παῦλος κι» 

εἰσσινν 
Ἦσα Ν τινες οὶ Σκευᾶ 

Ἰδαὶν ἀρχιερέως ἱπὶὰ, οἱ τῷῶτο 
σοἰδῆες. 

5. ̓Αποκριθὶν δὲ τὸ τυνεῦμια τὸ 
πονηξὸν, εἶπε Τὸν Ἰνσῶ» γινώσκων 
ΟΣ τὸν Παῦλον ἐπίγαμαι" ὑμεῖς δὲ 
τίγες ἐξέ; 

16 Καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ᾿ αὐτὸς 
ὅ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἣν τὸ πνεῦμα τὸ 
«πονηρὸν, Ὁ καϊακυριεύσως αὐτῶν, 

ὅγιο» ἰπ᾿ αὐτό," ἰλάλῃν τε γλῶσος σχυσε κ κα) αὐτῶν, σε γυμνὸς ἡ 
1 
ἢ Σ τᾶ 

Ὁ 

τήραυ»ς 

κωκο-.-....,-Ὁοοὸὦὔὕ»ΝΝ.. Ὁ, 
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ὥδν. σχίχ. 

φἰϊρανμαῖισμένυς ἐκφυγεῖν ἐκ τῷ 
οἴκοι ἐκείν. 

17 τῶτο δὲ ἰγένεο γνωγὸν σᾶ» 
σιν, ἴπδαίοις τι καὶ Ἕλλησι, τοῖς 
κπαϊοικῶσι τὴν ἘφΦεσον" νὐἡ ἱπέτισει 
φόξος ἰπὶ σάδας αὐτὼς, κὶ ἰμε- 
γεοιλύνῆο τὸ ὕνομα τὸ Κυρίω Ἰησδ" 

18 πολλοί τε τῶν σεπιςευκό- 
τῶν ἥρχονῖογ ἐξομολογόμενο! καὶ 
ἀνωϊγέλλονῖες τὰς πράξεις αὑτῶν. ᾿ 

10 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ σερίεργα 
«ραξά Ἴων, συνινέγκαγιες τὰς βιξ- 
λις» καϊέκαιον ἰγώσιον σάνων" κὦ 
συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ 
εὗρον ἀργυρία μυριάδας «ἔνε» 

20 ὅτω καϊὰ κράτος ὃ λόγος τῷ 
Κυρία ηὔξανε καὶ ἴσχνεν. " 

. 21 Ὥς δὲ υληρώθη ταῦτα, ἔθε-᾿ 

40 ὃ Τιαῦλος ἔν τῷ τνεύμαἾι, διελ- 
θὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿Αχαΐαν, 
«σορεύεσθαι εἰς 'Περαεσαλὴμγ εἰπών" 
Ὅτι μὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῦ, δεῖ 
με κὶ Ρώμην ἰδεῖν. ᾿ 
22 ᾿Απογείλας δὲ εἷς τὴν Μα- 
κιδονίαν δύο τῶν διακονώνϊων αὐτῷ, 
Τιμόθεον Ὁ Ἑραρον; αὐτὸς ἐπέσχε 
“χρόνον εἰς τὴν Ασίαν- “ 

23 ἐγένο δὲ καϊὰ τὸν καιρὸν 
ἔχεῖνοῦ τάραχος ὡκ ὀλίγος περὶ τῆς 

24 Δημήτριος. γάρ τις δνόμαῖι» 
ἀργυροκόπος, τποοιῶν ναὺς ἀργυρᾶς 

-᾿Αξιέμιδος, «αριεϊχἕϊο τοῖς τεχχί- 
φαις ἰργασίαν ὃχ ὀλίγην» 

Ζς ὃς συναθροίσας.» τὸς σερὶ 
-- “«- Ν 

τὰ τοιαῦτα ἰργάώτας» εἰὐτεν" Αν- 

δρες, ἰπίγασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς 
ἐργασίας ἢ εὐπορία ἡμῶν ἐγιν ᾿ 

46 καὶ θεωρεῖτε κὶὶ ἀκϑῆϊλ ὅτι ὃ 
μόνον Ἐφέσω, ἀλλὰ σχιεδὺν σψάσης 
γῆς ᾿Ασίας ὁ Παῦλος ὅτος σείσας 

δ. « ᾿ Μ ΄ ε 

μείέξησεν ἐκανον Οχλον) λέγων ΟΤὲ 
᾽ ν΄» Δ ε Ν" "“ ή 
ἐκ εἰσὶ ϑεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 

} ’ -  - 

27 ὁ μόγον δὲ τῦτο κιγδυνιύει 
ϑ 

ΤΩΝ ΑΠ ΟΣ 1. 

ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης ϑιᾶς 
᾿Αεἰέμιδος ἱερὸν εἰς ὁδὴν λοῇσβῆναι, 
μέλλιιν δὲ κὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεο 

᾿γωλειότήϊα αὐτῆς ἣν ὅλη ἢ ̓ Ασία 
"ἡ ἢ οἰκεμένη σέφα:. 

28 ᾿Ακόσανῖες δὲ, κὶ γενόμενον 
αλήρεις ϑυμῶ, ἔκραζον λέγονϊες" 
Μεγαλη ἡ "Άῤίεμις ᾿ΕΦεσίων. 

2090 καὶ ἰπλήσθη ἢ “λις ὅλη 

συχύσεως" ὥρμησαν τε ὁμοθυμα- 
δὸν εἰς τὸ ϑέαϊρον, συναρχάσανῖες 
Ταάϊον καὶ ᾿Αρίσαρχον Μακιδόγας, 
συνεκδήμος τῷ ἸΤαύλου-. ι, 

20 τῷ δὲ ἸΠαύλϑ βυλομένα εἶσο 
ελθεῖν εἰς νὸν δῆμον, ἀκ εἴων αὐτὸν 
οἱ μαθηϊαί. . 
᾿ς 341 τοὶς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν 
ὅῆιες αὐτῷ φίλοι, σέμψαωνἨις πὸς 
αὐτὸν, τοαρικάλδν μὴ δῶναι ἑαυτὸν 
εἰς τὸ ϑέαῖρον. 
:42 ἄλλοι μὲν ὅν ἄλλο τι ἴκραιο 

ζον" ἦν γὰρ ἡ ἰκκλησίο συΐκεχυ- 
μένη, τὐ οἱ αλείθ; ἐκ ἥδεισαν τίνος 
ἕνεκεν συγεληλύθεισαν. 

23 Ἐκ δὲ τῷ ὄχλυ “ροιξίδα. 
σαν ᾿Αλέξανδρον, «“ροδαλόν)ων αὐὖ- 
τὸν τῶν ἸΙυδαίων" ὁ δὲ ̓ Αλέξανϑρος 
καϊασείσας τὴν χεῖρα, ἤθελὲν ἀπο- 
λογεῖσθαι τὼ δήμῳ. 

324 ἐπιίνόνηων δὲ ὅτι ̓ Ιοϑαϊὸς ἐγ 
Φωνὴ ἐγένεϊο μία ἐκ τάων, ὡς ἐπὶ 
ὥρας δύο κρο ζόνων" Μεγάλη ἡ ΚΥΝ 
τεμις ἜφΦεσίων. ᾿ 

3ς Καϊαςείλας δὲ ὃ γραμμα-" 
τεὺς τὸν ὄχλον φησίν" "Ανδρες Ἔν 
φέσιοι, τίς γάρ ἐξιν ἄνθρωπος ὃς ὦ 
γινώσκει τὴν ἘΦεσίων τσόλιν νεωκό- 
ον ὅσον τῆς μεγάλης ϑιᾶς ᾿Αρῖίο 
μιδος, ἡ τῷ Διοπεϊῶς ; 

36 ̓ Αναήιῤῥητων ὃν ὄνων τότων, 
δίον ἐσὶν ὑμῶς καϊεραλμένες ὑπάρ- 
χεῖν, Ἀ) μηδὲν τυροπἢὲς πορώτλειν: 

27 ἡγάγῆι γὰρ τὼς ἄνδρας τώ- 

τυν 

299. 
ἣμῖν τὸ μέβοφ εἷς ὠπελιίμὸν ἐλθεῖν, - 
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τᾶςς᾿ ὅτι ἱεροσύλις, ὅτι βοσφες, 

μῶνϊως τὴν ϑεὰν ὑ ὑμῶν. 
.38 εἶ , μὲν ὃν Δημήτριος καὶ οἱ 

σὺν αὐτῷ τεχνίται ωρός τινα λό- 

0» ἔχωσιν, ἀγοραῖοὶ ἀγονῖαι, καὶ 
ἀν. ὑπαῖοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλ- 
λήλοις. 

.39 εἰ δὲ τι “εἰ ἑτέρων ἐσιζη- 
«τὖτεν ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπι- 
λυθήσδαι" 

40 καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἰ ἔγκα" 

λεῖσθαι ςάσεως «περὶ τῆς σήμερον» 

ηδενὸς αἰτίδ ὑπάρχονϊος σερὶ ὃ 
δυνησόμεθα ἀποδῶναι λόγον τὰς 
συτροφῆς ταύτης. 

41 Καὶ ταῦτα εἰπὼν, ἀπέλυσε 

χὴν ἐκκλησίαν. 

ΚΚιφ. κ΄. 20. 

ΕΤΑ δὲ τὸ σαύσασθαι τὸν 
θόρυβον, προσκαλεσάμενος 

ὃ Παῦλος τὸς μαθηϊὰς, "ἡ ἄσπα- 

σάμενος, ἐξῆλθε συρευβήναι εἰς τὴν 
ἹΜακεδονία». 

2 Διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, ἡ 
«αρακαλέσας αὐτὼς λόγω τολλῷ, 
ὅλθεγ εἰς τὰν Ἕλλαδα, 

ΆΔ ποιήσας τε μῆνας τεεῖς» 

“γενομένης αὐτῷ ἐπιδελῆς. ὑτὸ τὰν 

᾿ξωδαίων μέλλοι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν 
Συρίαν; ἐγένεϊο γνώμη τῷ ὑπογρέ- 

Φωῖν διὰ Μακιδονίας. 
ες ἃ Συνείπεϊο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς 
᾿Ασίας Σώπαῖρος Βεροιαῖος" Θισ- 

σαλονικέων δὲ, ᾿Αρίγαρκος, Ὁ Σε- 

κῶνδος" τ Τάϊος Διρδαξος, Ἂν Τι- 

μόθεος" ᾿Ασιανοὶ δὲ, Τυχικὸς καὶ 

ς ὅτοι «ροελθόνϊες ἔμενον ἡμᾶς 
ἔγ Τρ ωὡάδι" . 
δ ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μέὰ 

φὰς ἡμέρας τῶν ἀξύμων ἀπὸ Φ:- 

λίππων, κ ἤλθομεν. πρὸς αὑτὸς εἰς 
τὴν Τρωάδα ἃ ἄχρις ἡμερῶν τέ, ὃ 
διρίψαμεν ἡμέρας ἑπ]ά: 

ΕΙΣ Οὗ. χχσ. 

» Ἔν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σας άτων, 
συνηϊμένων τῶν μαθηῶν τὸ κλάσαι 

- ἄξῖον, ὃ Τπαῦλος. διελέγεο αὐτοῖς, 

μέλλων ἰξιίναι τῇ ἐπαύριον" «παρί- 
. τέινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκῖ,ε" 

8 ἢ σαν δὶ λαμπάδις ἱ ἱκάναι ἶν 

“᾽ ὑπερῴῳ ὦ ἤσαν. συνημένοι." 

9 Καβήμενος ὁ δί τις γεανίας ὄνὔ- 

μαῖ: Ἐὔτυχος ἐπὶ τῆς ϑυρίδος, κα- 
ταφερόμενος ὕπνῳ βαθεὶ, διαλεγο- 

μένδ τῷ ἸΙαύλο ἐπὶ λεῖον, καῖε" 

»χθεὶς ἀπὸ τῷ ὕπνϑ, ἔπεσεν ἀπὸ 
“τῷ τριτέγα κάτω" ὌΙ ἤρθη γεκεός. 

ΤΟ Καϊαζὰς δὲ ὃ Τχαῦχες ἢ ἐπί- 
“σεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαξὼν εἶ εἰ σεῦ 
Μ᾽ ϑορυδεῖσθι" ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτᾶ 
ἐν αὔτω ἔς.) 

1τὀ ᾿Αναδὰς δὲ, κ κλάσας ἄρ- ᾿ 

τον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ ἱκανόν τὲ 

ὁμιλήσας ἄχεις αὐγῆς, ὅτως ἐξηλ- 

θεν». 
12 ἤγαϊον δὲ τὸν σαἴδα ξωνα, 

"ἡ τπαρικλήθησαν ὁ 8 μέϊρίως. 

13 ἡμεῖ, δὲ προελθόες ἐπὶ τὸ 
αλοῖον, ἀνήχθημεν εἷς τὴν ἼΑσσον, 
ἐκεῖθεν μέλλογιις ἀναλαμδάνειν τὸν 

Παῦλον ὅτω γὰρ ἢν διαῖ εχ[μένοςγ 

μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. ᾿ 

14 ὡς δὲ συνέδαλεν ἢ ἥμῖν εἷς τὴν 

ἼΑσσον, ἀναλαθόγ)ες αὐτὸν ἤλθομεν 
εἷς ᾿λευλήνην. 

ις Κακεῖθεν ἀποπλεύσαδιεε, τῇ 
ἐπιἔσῃ καϊηηήσαμεν ἀδ]ικρὺ Χίως, 
τῇ δ ἑτέρᾳ «αρεβδάλομεν εἰς Σά- 

᾿ῷ μείγανες ἰ ἐν Τρωγυλλίῳ, ΤΆ 
ἐχομένη ἔλθομεν, εἰς Μίληϊον" 

᾿ς 16 ἔκρινε γὰρ ὃ Παῦλος -α- “ 
ἐαπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ 
γένηϊοι αὐτὼ χρονοϊριοῆσαι ἐν ΤῊ 
᾿Ασίᾳ" ἴσπιυδε γὰρ, εἰ δυναϊὸν ἣν 
αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεν]ηχογῆς 
γινίσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. . 

17 ̓ Απὸ δὲ τῆς Μιλήτϑ «ίμ- 
ψας εἰς Ἔφεσον, μἢικαλέσαῖϊο τὰς 

«πρισο 

-. 
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τρισθυ]έρες τῆς ἐκκλησίας. 
τ ἧς δὲ «“αρεγένοηῖο πρὸς αὖ- 

τὸν εἶπεν αὐτοῖς" Ὑμεῖς ἐπίγασ- 

θε, πὸ τρώτης ἡμέρας, ἀφ᾽ ἧς ἐ- 
πίθην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς μεθ᾿ ὑμῶν 

τὸν «σσάνϊα, χιοόνον ἐγενόμην. 
19 δωλεύων τῷ Κυρίῳ. μῆὰ αό- 

ση: ταὶ εινοφροσύνης,ἢ καὶ τοολλῶν 
δακρύων καὶ “πειρασμῶν, τῶν συμ- 
᾿δάγἼων μοι ἐν᾿ ταῖς ἐπιξυλαῖς τῶν 

᾿ἰεδαίων. 
“Δ 6 ᾽ “ 

20 ὡς δὲν ὑπεγειλάμηγν τῶν 
᾿ σομφερόνϊων, τῷ μὰ ἀναγ[εἴλαι ὗ- 

Ἁ μἣν "ὃ. διδάξαι ὑμᾶς, δημοσία 
κατ᾽ οἴκως 

21 διαμαξυρόμενθ.» Ἰνδωίοις 
τε Ὁ Ἕλλισι; “τὴν εἰς τὸν Θεὸν με" 
τάγσιαν, ΝΣ αἰξιν κὴν εἰς τὸν Κα 
δον ἡμῶν ἴησῶν Χρτόν., 
.22 καὶ νῦν ἰδὺ, ἰ ἰνὸ διδιμένθ. 

"Ὁ τογεύμ αι, «ορεύρμαι εἰς Ἵερω- 
σαλὴμ᾽ τὰ ἦν αὐτὴ συνωοήῆήσοντά 
μοὶ μὴ εἰδώς 

28 «“σλυνεὅτι τὸ νεῦμα τὸ ἅ- 
ΨΙΟΣ καῆὰ, φόλιν διαμαξιύρῆαι, λέ- 
ὟΟΥ ὅτι δισμά μὲ "ὦ Δ ϑλίψ εις μένε 

σιν" 
24 ἀλλ᾽ ἀδενὸς λόγον τοιῶμαι 

ἐδ ἔχω τὴν Ψψυχῆν μϑ τιμίαν ἐς 
μαυῖώ, ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μα 
μέὰ χαρᾶς, "ἢ φὴν διακονίαν ἣν ἔς 
λαὸν “αρὰ τὸ Κυρίϑ Ἰησῶ, δια- 
μπρύρασθαι τὸ εὐαϊγέλιον τῆς χά- 
ξ|τΘ. τῷ Θεῶ. ̓  

25 Καὶ νῦν ἰδῶ, ἐγὼ Σ οἶδα ὅ ὅτι 
ὡκ ἔτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μ᾽ ὑ. 
μεῖς ασανῖε:. ἐγ οἷς διῆλθον ᾿ρύσσων 

τὴν βασιλείαν τὸ Θεῶ. 
26 διὸ μαρβιύρομαι ὑ ὑμῖν ἐν τῇ 

σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καθαρὸς ἐγὼ 
ἀπὸ τῦ αἱμεῖθ. ««ἄντων" 

27 ἃ γὰρ ὑπερέλάμην, τῷ μὴ 
. ἀναγ[εΐλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βυλὴν 
τὸ Θιῶ, " 

ΤΩΝ πος τὶ 20 

ν᾿ 28 Προσέχιε ὃν Ἰαιοῖς, καὶ 
σαν! τῷ «οιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ ' 
«ονεῦμα τὸ ἅγιον ἔθέο ἱἐπισκόπως» 
«ποιμαίνειν τὴν ἰκκλησίαν τῷ Θεῶς 
ἣν τοεριηξοιήσατο διὰ“ τῷ ἰδίω αἴ. 
μαῖθ.. - 

20 ἐγὼ γὰ οἶδατῦτο, ὅ ὅτι εἰσο 
ελεύσονϊαι μέα τὴν ἀφιξίν, μὴ λύ- 
κοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς; μὴ Φειδόμενοι 
τὸ τοιμείε, ΄ 

ε » 3. ὦ 9 “ »} 
30 καὶ ἐξ ὑμὼν αὕτων οεγῶζησ " 

σοῖαι ἄνδρες λαλϑιῆες διεγραμμέναι 
τῷ ἀποσπῶν τὸς μαθηϊὰς ὀπίσω 
ᾳὑὐτῶν... 

11 διὸ γκνβριῖι, μνημονηύονες 
ὅτι τριετίαν γύκ]α. καὶ ἡ ἡμέραν ὄκ ἐ- 

παυσάμην μξὰ δακρύων νεθἤῶν ἕν 
ἕκα τον" 
.32 καὶ τανῦν τπραίθεμαι δε 

μᾶς» ἀδελφοὶ. τῷ Θεῷ καὶ τῷ λό- 

γῳ τῆς χαρῖθ' αὐτὸ, τῷ ὃν. αμέα 
᾿ “ ᾿ κῳ ᾿ « ΄ῳ ἢ 

νῷ ἐποικοδομῆσαι, καὶ δῦναι. ὑμῖν 
κλυρονομέαν ἐν τοῖς, ἡγιασμένοις 
φασιν. Ν 

.33 ἀργνείω ἢ χρυσία ΠῚ ἱμαῖισο 
μϑ ἀδενὸς ἐπεθέμνησα" 

34 αὐτοὶ ἂὲ γινώσκει ὅτι παῖς, 
χρείαις μϑ "Ὁ τοῖς ὅσι μᾶ᾽ ἱμῦ ὑπην 
ρέτησαν αἱ χεῖρες οὗται. 

Ἧς τάϑα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτε: 
ὅτω κοπιώνϊας δεῖ ἀιλαμθάνεϑαι 

τῶν ἀσθενάήων, μνημονεύειν τε τῶν 
“λόγων τῷ Κυρίῳ Ἰωησῶ, ὅτι αὐτὸς - 
εἶπε" Μακάριόν ἐ ἐς! διδόναι μᾶλλω 

ἡ. λαμβάνειν. 

26 Καὶ ταῦτα εἰσιὼν, ϑεὶς τὰ 
γόναϊα αὐτῶ, αὺν πᾶσιν αὗτοις 
«ροσηύξαδο. 

27 ἱκανὸς δὲ ἐγένειο κλαυθμὸς 

«αὐων' κὶ ἐπιπεσόνες πὶ τὸν τρῶν 
χηλον τῷ Ἰαύλα, καϊιφίλον ἀὖύ- 
τόν' - 

-248 ὀδυνώμενον μάλιρα. ἐπὶ τῷ 

λόγῳ μὲ! ᾧ εἰρήκει) ὅτι ὀκέτε μέλλωσι ̓ 

Ά 

- 
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4φὲ φρόσωτον αὐτῷ ϑιωρεῖν" “ροΐ- 
πιμπον δὲ αὐτὸν εἰ; τὸ «ὐλοῖον. 

Κιῷ. κά. 21. 
ΩΣ δὲ ἐγέγεῖο ἀναχθῆναι ἡ- 
τ μᾶς ἀποσπασθένϊας ἀπ᾽ 
ἀὐτῶν, εὐθυδρομήσανις βλθεμεν. εἰς 
4ἢν Κ Ὁ», τὴ δὲ ἕξῃς εἰς τὴν» Ρόδον, 
κακεῖθεν εἷς Πάταρα. 

2 Καὶ εὑρόνες σλοῖον διαπερῶν 
εἰς Φοινίκην, ἐπκιδάδες ἀνήσξθημεν. 

ἀναφάνανδες δὲ ΓΝ Κύπρον, 

καὶ καϊαλιπόνες αὐτὴν εὐώνυμον, 
ἐπλέομεν εἷς Συρίαν, -" καβίχθημ ΠῚ 
εἰς Τύρον" ἐκεῖσε γὰρ ἣν τὸ τὐλοῖον 
ἀποφορτιξόμενον τὸν γόμον. 
ΠΑ καὶ ἀνευρόνϊες τὰς μαϑητὰν, 
ἐπεμείναμεν αὐτῷ ἡμέρας ἑπῆά. οἵ- 
τοῖς τῷ ἸΙαύλῳ ἔλεγον, διὰ τῷ 
τνεύμαϊθδ., μὴ ἀναθαίνει» εἷς Ἵε- 
ρυσαλήμ. 

ς Ὅτε δὲ ἐγένξο ἡμᾶς ἐξα δίσαι 
τὰς ἡμέρας, ἰξελθόνϊες ἐπορευόμε- 
θα; «ροτεμπόν)ω» ἡμᾶς τυάνϊων σὺν 
γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ἕως ἔξω τῆς 
«οόλεως" κὶ ϑέηες τὰ γόγαϊα ἐπὶ 
τὸν αἰγιαλὸν, σροσηυξάμεθα, 

καὶ ἀσκασάμενοι ἀλλήλους, 
ἐπίξημεν εἰς τὸ «λοῖον" ἐκεῖνοι δὲ 
ὑτέξρεψαν εἷς τὰ ἴδια. 

7 Ἡμεῖς δὲ τὸν ««λὃν διανύσαν- 
4, ἀπὸ Τύρυ κα]ηθήσαμεν εἷς 
ἘΠτολεμαϊϑα" π᾿ ἀσπασάμενοι τὰς 

ἀδελφὸς, ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν 
ταρ᾽ αὐτοῖς. 

8 Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόνἼες οἱ 
«ερὶ τὸν Παῦλον, ἤλθον εἰς Και- 
σάρειαν" καὶ εἰσελθόεις εἰς τὸν οἷ. 

κὸν Φιλίππε τῷ εὐα[γελιγῷῶ, (τῷ 
δΘ. ἐκ τῶν ἑπ!ὰ) ἐμείναμεν τσαρ᾽ 
αὐτὼ. 

9 τώτῳ δὲ ἦσαν συγαϊέρες ΄αρ" 

θένοι τίσσαρις «προφηϊεύθσαι. 

10 ᾿Ἐπιμενόνϊων δὲ ἡμῶν ἡμέρας 
«λιίυς,) καϊηλθί τις ἀπὸ τῆς 18" 
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δαίας προφήτης διόμα," Αγαῦθθ.. 
11 καὶ ἐλθὼν ῳρὸς ἡμᾶς, καὶ 

ἄρας τὴν φώνην τῷ Τιαύλυ, δήσας 
χε αὐτῷ τὰς χεῖρας καὶ τὸς σσόϑας, 
εἶπε᾽ Τάδε λίψει τὸ νεῦμα τὸ 
ἅγιον" τὸν ἄνδρα, δ ἐγιν ἢ ζώνη 

αὕτη, ὅτω ὄχσωσιν ἐν ᾿ἱερυσαλὴμ 
οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ σαραδώσεσιν εἷς 
χέρας ἐθνῶν. ; 

12 Ὥς δὲ ἠκώσαμεν ταῦτα, 
“αρικαλῶμεν ἡμεῖς τε κὶ οἱ ἐνίόπ οι, 
τῷ μὴ ἀναθαίνοιν αὐτὸν εἰς Ὡερα- 

σαλημο . 
13 ᾿Ατεκρίθη δὲ ὁ Παῦλθδο Τί 

«υοἱεῖτε, πλαίονϊες κὶ συνθεύπήονϊες 
μϑ τὴν ἴαν ; ἐγὼ γὰρ αὶ μόνον 
διθξναι, ἀλλὰ »ἰ ἀποθανεῖν εἰς 1ε- 
ξυσαλὰμ ἑτοίμως ἔχων ὑπὲρ τῷ δνό- 
μαῖϑ. τῷ Κυρία Ἰησᾶ. 

14 Μὰ φειβομένω δὲ αὑτῷ, ἧ- 
συχάσαμεν, εἰπόνϊιες" Τὸ ϑέλημα 
φῇ Κυρίυ γενέσθω. 

ες Μὰ δὲ τὰς ὑμέρας ναύτας 
ἀποεσκενασάμενο; ἀνιδαίνομεν εἷς 
᾿Ιερδσαλάμ- 
ἐδ Σονῆλθον δὲ κὶ τῶν μαϑηϊῶν 

ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖνγ ἄγουῖες 
«ναρ᾽, ᾧ ξινισθῶμεν, Μνάσωνί τοῦ 
Κυπρίῳ, ἀῤχαὶῳ μαθνη. 

17 γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἵερο- 
σόλυμα, ἀσμένως ἐδίξ χγῖο ἡμᾶ: οἱ 
ἀδελφοί. 

18 Τῇ δὲ ἐπιώση εἰσήει ὃ Τ]αὖ- 

λθ' σὺν ἡμῖν πρὸς. Ιάκωξον" πάν» 
τες τε “σαρεγένονϊο οἱ τυρεσθύτεροι. 

19 χαὶ ἀσκασάμενθ’ αὐτὼς 
ἐξηγεῖτο, καθ᾽ ἕν, ἕκας.» ὧν ἐπείη" 
σεν ὃ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τὴς 
διχκοιίας αὐτῶ. 

20 οἱ δὲ ἀκάσανιες ἐδόξαζον 
τὸν Κύριον' εἶπόν τε αὐτῶ Θεω- 
εεἰς ἀδελφὲ, αόσαι μυριάδες εἰσὶν 
Ἰδαίων τῶν εὐεπσιξευκότων" καὶ 
πσάνες ξηλωϊαὶ τῷ νομᾶ ὑτάρχοο ι» 

1 καΐη- 
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2ὲ καϊηχήθησαν δὲ περὶ σῷ, 
ὅτι ἀποςασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μω- 
σίως τὸς καϊὰ τὰ ἴθνη τοάγϊας ἴε- 
δαίως, λέγων μὴ ἐπερἤέμν εν αὐτὸς 
τὰ τέχνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι 'σσερυπα- 
τεῖνο 

22 τί ὃν ἔξι; τάϊως δεῖ αλὴ- 
θΘ. συνελθεῖν"͵ ἀκώσονϊα: γὰρ ὅτι 
ἰλάλυθας. 

23 τῶτο ἂν «ποίησον ὅ σοι λέο- 
μεν" Εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τίσσαρες εὐ- 
χὰν ἔχονϊες ἐφ᾽ ἑαυϊῶν 

24 τότος «Ψἱαρχλαθὼν ἀγνίσθη- 
τὶ σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾿ 
αὐτοῖς, ἴνα ξυρήσωνϊαι τὴν κιῷα- 
λήν" κὶ γνῶσι σάνες ὅτι ὧν καὶή- 
χηῆαε πσερί σε) ἀἰδέν ἔσιν, ἀλλὰ 
τοιχεῖς κὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσ- 
σω. 

2ς ἸΠερὶ δὲ τῶν σεπιγευκότων 
ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεγείλαμεν, κρίνας 
μηδὲν τοιῶτον τηρεῖν αὐτὰς, εἰ μὴ 
φυλάσσεσθαι αὐτὼς; τό, τε εἰδω- 
λύθυῖον, κὶ τὸ αἷμα, κ᾽ ανικὲν, κὶ 
«ορνείαν. 

2126 Τότε ὃ Παῦλρ. π-παραλὰ"» 
δὼν τὸς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ 
συν αὑτοῖς ὡγνισθεὶς εἶσήει εἷς τὸ 
ἱερὸν, δια[γέλλων τὴν ἐκπλήφωσιν 

τῶν ἡμερῶν τῷ ἀϊισμῶ, ἕως ὃ 
προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάς αὐτῶν 
ἢ προσ Φορο. . 

27 Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπῆὰ, ἡμέ- 
ρα! συν)ελείσθωι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Α- 
σίας ᾿Ιοδαῖοι ϑεασάμενοι αὐτὸν ἐν 
τῷ ἱερῷ, συνέχεον «σάγϊα τὸν ὄχ- 

"λον, »κ ἐπέδαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾽. 
αὐτὸν, 

28 κράξον]ες" "Ανδρὲες Ἰσραηλῖ- 
ται, βοηθεῖτε" ὅτός ἰξὶν ὃ ἄνθρω- 
πθ' ὁ καὶὰ τῷ λα κὶ τῷ νόμϑ κὶ 
τῷ τόπθ τἄτα πανϊας. σαϊαχῶ 
διδάσκων» ἔτι τι ἢ Ἕλληνας εἰσῆ- 
γαῖα εἷς τὸ ἱερὸν, κ«ἡ κεκαίνωκε τὸν δ. ῇ 

«- 

ΤΩΝ. ΑΠΟῸΣ 1- 
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᾿ ΟΨΙΟΥ ΤΟΊἝΟΝ ὙΣ ΤΟ. 

20 ἦσαν γὰρ -προιωρακότες Τὶ ρό- 
᾿ Α ’ 3 “ ᾶ4- Ά Φιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ Ὄολει σὺν 

» '» δι», : ε αὐτῳ, δ᾽ ἐνόμιζον ὅτε εἷς τὸ ἱερὸν 
εἰσηγᾶγεν ὁ Παῦλθ.. 

30 ἐκινήθη γε ἢ Φόλις ὅλη, τὸ 
ἐγένεϊο συνδρομὴ τῇ λαῶ" κὶ ἐπιλα- 
Θόμενο; τῷ Παύλυ, εἶλκον αὐτὸν 
᾿᾽ “4 »-ν;ς ΔΛ: 2324 Ψ ρ:- ἔξω τῷ ἱερῶν" εὐθέως; ἰκλείσθησαν 
αἱ ϑύραι. Ν 

ζ1 Ζητϑίϊίν δὲ αὐτὸν ἀφοχἸεῖο 
3. ἡ ᾽ “ . ὔ “ω νῶϊ, ἀνέθη φάσις τῳ χιλιάραῳ τῆς 

͵ 

σπεἰρης) ὅτι ὅλη συγκέχυϊαι 1ερυ." 
σαλημ- 

22 ὃς ἰξαιῖὸς σαραλαξὼν τρά- 
τιώτας κ᾿ ἱκαϊονϊάρχως, καϊέδραμεν 
ἐπ᾿ αὐτός" οἱ δὲ ἰδυῦες τὸν χιλίαρε 
χον καὶ τὸς ςρα]ιώτα;) ἐπαύσανγϊο 
τύπΊίον]ες τὸν ἸΤαῦὔλονο 

33 Ὑότε ἐϊγίσαις ὃ χιλίαρχθ. 
ἐπελαξῆο αὐτῷ, Ὁ ἐκέλευσε δεθῆναι 

., ἢ ’ γ 9 ΄ ἃ ἀλύεσι δυσί" καὶ ἐπυνθάνἕο τίς ἂν 
εἴη) καὶ τί γι πεποιηκώς. 

34. ἄλλοι δὲ ἀλλό τι ἐδόων ἐν τῷ 

" 

ὄχλῳ" μὴ δυνάμενθ. δὲ γνῶναι τὰ. 
ἀσφαλὲς διὰ τὸν ϑόρυξον, ἐκέλευ- 
σιν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν τσαρεμ- 
δολήν. 

4 ς ὅτε δὲ ἐγέ,ῆο ἱπὶ τὸ; ἀ- 
ναδαθμὼς συνέφη βαγάξεσθαι αὖ- 
τὸν ὑπὸ τῶν τρα]ιωϊὼν διὰ τὴν βίαν 
τῷ ὄχλον" 

36 ἠκολόθει γὰρ τὸ σλῆθῶ. τῷ 
λαϑ, κράζον" Αἷρε αὐτόν. 

247 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἷς 
τὴν σσαρεμξολὴν ὃ Τταῦλθ», λεγεν 
τῷ χιλιάρχῳ" ἘΠῚ ἔξες μοι εἰπεῖν 
τι πρός σε; Ὁ δὲ ἔφη" Ἑλχηνφὴὶ 
γινώσκεις ; 

.. 38 ὁχ ἄρα σὺ εἶ ὃ Αἰγύπηϑθ. ὃ 
«ρὸ τότων τῶν ἡμερῶν ἀναφαϊώσας, 
»κ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον. τὼς 
τῆρακισχιλίος ἄγδρας τῶν σικα- 
ξίων ; 

40 ἘΪπε 
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40 Εἶπε δὲ ὃ ΤΙαῦλθ. ᾿Εγὼ ἀἅ»- 
θρωπΘ. μέν εἶμι Ἰυδαῦθ., Ταρσεὺς, 
«ἧς Κιλιχίας δκ ἀσήμι «όλεως 

«νυλίτηκ᾽᾿ δίομαι δὲ σὰ, ἐπίτρενγόν 
μοι λαλῆσαι «ρὲς τὸν λαόν. 

40 ᾿Ἐπἠρίψαῆθ. δὲ αὐτῷ, ὃ 
Παῦλθ. ἱτὼς ἐπὶ τῶν ἀναξαθμῶν 
καϊέσεισε τὴ χειρὶ τῷ λαῶ" «ολ- 
λῆς δὲ σιγὴς γενομένης, «τοσεφώ- 

γησι τῇ Ἑδραΐδ' διαλέκϊω, λέγων. 
᾿ Κιφ. κδ΄. 22. 

ΝΔΡῈΣ ἀδελφοὶ, "Ὁ τα- 
τίρες, ἀκέσαϊέ μ8Β τῆς πρὸς 

ὑμᾶς γῦν ἀπολογίας. 

(2 ᾿Ακόσαγιες δὲ ὅτι τὴ ̓Ἑδραϊϑι 
ϑιαλέκῳ ποροσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλ- 

λον σαρέσχον ἡσυχίαν. καί Φη- 

“σι»") 

Δ Ἐγὼ μέν εἶμι ἀνὴρ Ἰϑδαῖθ. 

γεγενημίνθ. ἕν Ταρσῷ τῆς Κιλι- 
κίας» ἀνα]εθραμμένθ. δὲ ἐν τῇ τοό- 
λει ταύτῃ παρὰ τὼς σόδας ἕαμα- 

λιὴλ, ππαιδιυμένθ. καϊὰ, ἀκρι- 

θείαν τῷ σπαἷρῴϑ νόμϑη ζιλωῖης ὑ υ- 
πάρχων τῷ Θεῶ, καθὼς «άϊῖες 
ὑμεῖς ἔξε σήμερον" 
" ὃς τ ραν τὴν δδὸν ἐδ “ξα 

ἄχρι ϑανάτε, δισμεύων ὁ σαρα- 
διδὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε " γυ- 

γαΐκας, 
ξ ὡς χἡ ὁ ἀρχιερὺς μαῤβὶ)υρεῖ μοι» 

" ́σᾶν τὸ τῦρει δἹέριον" παρ’ ὧν 
3 ἱπιγολὰς διξάμενθ’ «πρὸς τὰς ἀ- 
δελφὸς εἰς Δαμασκὸν, ἐπορευόμην 

ἄξων κὶ τὸς ἐκεῖσε ὅνϊας, δεδεμένος 
εἰς “μρεσαλὴμ, ἵἷγα τιμωρηθῶσι». 

6 ᾿Εγένεῖο δί μοι «πορευομένῳ δ 
ἐ[γίφον!. τῇ Δαμασκ, περὶ με- 
σημθρίαν ἰξαίφνης ἰκ τῷ ϑρανῇ ́ ἰ- 
ειατράψαι φῷς ἱκανὸν σε ἐμὲ, 

 ἴπεσόν τε εἰς τὸ ἔϑαφθ’, καὶ 
ἤκουσα, Φωνῆς λεγώσης μοι" Σαὰλ, 
Σαὼλ, τί με διώκεις ; 

8 Ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην" Τίς εἶ, 

ΕΙΣ Ορ. χΧχ'.- χχὶϊ- 
Κύριε; : Εἶπέ τε φορός με Ἐγώ εἰς 

με Ἰησῶς ὃ Ναζωραῖϑ', ὃν σὺ διώ: 
κεις. 

Οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ δῆες τὸ μὲν 
φῶς ἐθεάσανἶο, τΨἡὸ ἔμ φοθοι ἐγ ένονῖο, 
τὴν δὲ φωνὴν ὡκ ἤκυσαν τῷ λαλξν- 
τός μοι. 
10 Εἶπον δί» Τί ποιήσω, Κύ: 

ἐΣ Ὁ δὲ Κύριθ' εἶπα Ὡρός μι 

Αναγὰς «ορεύω εἷς Δαμασκόν" κά- 
κεῖ σοι λαληθήσεται «ερὶ “πάπων 
ὧν τέτακχ!αί σοι “σοιῆσκι. 

1: Ὡς δὲ ὁκ ἐνέδλεπον, ἀπὸ 

τῆς δόξης τῷ Φυϊὸς ἐκείνεὶ, χειραίω- 
γώμενθ. ὑπὸ τῶν συνόγ]ων» μοι ὅλ- 
θον εἷς Δαμασκόν. - 

12 ᾿Ανανίας δί τις) ἀνὴρ εὖ- 

σιδὴς καὶχ τὸν γέμον, μαρῖυρθμε-. 
γ0. ὑπὸ ««ἄὐων τῶν καἸοικένῆων 
᾿Ιὐϑαίων, 

13 ἐλθῶν πρός. μ6: καὶ ἐπιεὰς 

εἶπέ μοι" Σαὺλ ἀδιλφὶ, ἀνά- 
λεῖον. " Καγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀ- 
γίολεψα εἷς αὐτόν. ᾿ 

ΟἼφ4 Ὁ δὲ ἐἶπεν. Ὁ Θεὸς τῶν 
ταλέρων ἡμῶν σροιχειείσοϊ σι 
γνῶναι τὸ ϑίλημα αὑτῷ, καὶ ἰδεῖν 
τὸν δίκαιον, καὶ ἀκῦσαι Φωνὴν ἐκ 
τ τόμαῖθ. αὐτῷ, ᾽ 
}5 ὅτι ἔσῃ μάξϊυς αὐτῷ «ρὸς 

πάτᾳς ἀνθρώπες, ὧν ἑώρακας καὶ 
ἤκεσαςο 

16 καὶ νῦν τί μέλλεις ; ; ἀνατὰς 
βαάπεῆισαι, »ὶ ἀπόλοσαι τὰς ἁμαρ- 
τίας συ, ἱπικαλεσάμενθ. τὸ ὄνομα 

τῷ Κυρίε. 

17 Ἔγίνἕο δέ μοι ὑπογρέψαή, 
εἰς Ἱεραδαλὴμ,. καὶ «ροσευχομένε 

μὸ ἶν τῷ ἱερῷ γειέσθαι με ἐν ἐκφά- 
σει, 

18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγονϊά μοι" 
Σπεῦῶσον, δ ἔξελθε ἐν τάχει ἔξ Ἵε- 
ρυσαλήμ" διότι ὁ «αραδίξονῖαι σὺ 
τὴν μαρ)υρίαν «σερὶ ἰμῦ. 

19 Καγὼ 

.;..ν,,,νὃὖὃὖ ὁ ΦΦΦΘῸὋΘῬ 

Φ 



.Ὶ 

- 

.« 

(8. χχίΐ, χκν ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ 
1:0 Κύγῳ εἶπον" Κύριε, “αὐτοὶ 

ξαπίκανϊαι ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων 
καὶ δίρων καϊὰ τὰς συναϊωγὰς τὰς 
«σιςεύογϊας ἐπί σε" : 

20 καὶ ὅτε ἰξεχεῖτο τὸ αἷμα 
Στεφάνα τῷ μάξιυρός συ, κὶ αὑτὸς 
ἤμην ἰφεςῶς, συνευδοκῶν τῇ ἀ- 
ναιρέσει αὐτῶ, κὶ φυλάσσων τὰ 
ἱμάτια τῶν ἀναιρώνων αὐτόν. 

21τ Καὶ εἶπε πρός με" ἸΠορεύεδ" 
ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἱξχιποσιλῶ 
σε-. - 

21 Ἤκωον δὲ αὐτῷ ἄχρι τότο 
τῷ λόγο, κ ἱπῆραν τὴν Φωνῦὴν αὖ- 
τῶν λέγοι: Αἶἷρε ἀπὸ τῆς γῆς 
τὸν τοιώτον" ὦ γὰρ καθῆκον αὐτὸν 
ζῶν. . 

23 Κραυ[ίαζόνων δὲ αὐτῶν, καὶ 
ῥιπΊόγϊων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορὶὸν 
βαλλόν]ων εἷς τὸν ἀέρα, 

24 ἱκέλευσεν αὐτὸν ὃ χιλίαρ- 
χος ἄγεδαι εἰς τὴν τσαριμρολὴν, 
εἰπὼν μάςιξιν ἀνέ ξεδϑαι αὐτόγ" 
ἕνα ἐπιίνῳ δι’ ἣν αἰτίαν ὅτως ἐπε- 
Φώνων αὐτῷ. : 

Δς ὡς δὲ τοροέτειγεν αὐτὸν τοῖς 
ἱμᾶσιν, εἶπε ρὸς τὸν ἑσῶτα ἧκα- 
φόϊαρχον ὃ Παῦλος" Ε ἄνθρωπον 
Ῥωμαῖον κὶ ἀκαϊάκρῆον ἔξεισιν ὑμῖν 
μαςίζειν ; 

26 ᾿Ακέσας δὲ ὃ ἱκαϊόν]αρχος) 
«ροσελθὼν ἀπήγίελε τῷ χιλιορ- 
χω» λέγων" Ὅρα τί μέλλεις τσοιεῖν" 
ὃ γὰρ ἄνθρωπος ὄτος Ῥωμαῖός ἐς!» 

2) Προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος 
εἶπεν αὐτῷ" Δέγε μοι) εἰ σὺ 'Ῥω- 
μαῖος εἶ; Ὁ δὲ ἔφν" Ναί" 

28 ᾿Απεκχρίθη τε ὃ χιλίαρχος" 
᾿Εγὼ πολλῇ κιφαλὰία τὴν “ολι- 
τείαν ταύτην ἰκϊησάμην. Ὁ δὲ 
ἸΠαῦλος ἔφη" Ἐγὼ δὲ κ᾽ γιγέννη- 

Ὁ 

Ὧἅ9 Εὐθέως ὄν ἀπέγησαν ἀπ 
«ὐτῷ οἱ μάλλονϊες αὐτὸν ἀνίάξειν"" 
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Ὁ ὃ χιλίαρχος δὲ ἱφοδήθη ἱπιγνὸς, 
ὅτι Ῥωμαῖός ἔτι) πὸ ὅτι ἥν αὐτὸν 
δεδεκώς. 
40 7η δὲ ἐπαύριον, βουλόμενος 
γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ, τί καΐηγο- 
εεἶται, παρὰ τῶν Ἰυδαίων, ἔλυσεν 
αὐτὸν ἀπὸ τῶν δισμῶν, κὶ ἐκέλευ- 
σεν ἐλθεῖν τὸς ἀρχιερεῖς κὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον οὐτῶν" κὶ κα]αϊωγὼν τὸν 
Τπαῦλον ἔγησεν εἰς αὐτώς.- 

Κιῷ. κγ΄. 2 3. - 
ΑἸΣΣ δὲ ὁ Ἰπαῦλος τῷ 

συνεδρίῳ, εἶπεν" "Ανδρες ἀ- 
διλφοὶ, ἐγὼ “΄ᾷση συνειδήσει ἀγα“ 
θῃ “επολίτευμαι τῷ Θιῷ ἄχρε 
ταύτης τῆς ἡμέρας. 

2 Ὁ ὃὲ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας ἐπέ- 
ταξε τοῖς ππαρετῶσιν αὑτῷ, τύπτειν 
αὑτῷ τὸ ςόμα. τς 

3 Τότε ὁ ἸΠαῦλος πρὸς αὐτὸν 
εἶπε' Τύπηειν σὲ μέλλιε ὃ Θεὸς» 
τοῖχε κεκονιαμιἔνε" κ᾿ σὺ, κάθη κρία 
νῶν με κα]ὰ τὸν νόμον, χκἱ σσαρανο- 
μῶν κελεύεις με τὐπΊ]εσθαι ; 

4 Οἱ δὲ “αρετῶτες εἶπον" Τὸν 
ἀρχιερέα τῷ Θεῶ λοιδορεῖς ; 

ς Ἔφη τι ὁ Παῦλος" Οὐκ ἥδεινῳ 
ἀδιλφοὶ, ὅτι ἰςὶν ἀρχιερεύς" γέ- 

γραπῖαι γάρ. "Αρχοίϊα τῷ λα 
συ ἐκ ἱρεῖς κακῶς. " 

6 ΤΓνὼς δὲ ὃ ΤΙαῦλος ὅτι τὸ ἣν 

μέρος ἐςὶ Σαδδεκαίων, τὸ δὲ ἕτερον 
Φαρισαίων, ἔκραξεν ἰν τῷ συνεδρίῳ. 
ἡ Ανῦφες ἀδελφοὶ, ἐγὼ Φαρισαῖος εἰ- 
μ!» φὸς Φαρισαία" σοιρὶ ἐλπίδος ὦ 

ἀνατάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι; 
 Ὑδτο δὲ αὐτῷ λαλησανῖος» 

ἰγένῆο τάσις τῶν Φαρισαίων κὶ τῶν 
Σαδδοκαίων" ἰσχίσθη τὸ τυλῆθος" 
8 Σαδδοκ πῖον μὲν γὰρ λέγωσε 

μὴ εἶναι ἀγάςασιν, μηδὲ ἀγίελονῳ 
μῆτε πνεῦμα" Φαρισαῖοι δὲ ὁμολον 
γῶσι τὰ ἀμφότεροι. " 

ὁ ἰγένξϊο δὲ κραυγὴ μεγάλη. κὶ 
“Ὁ ἀν, 



οὔ 

ἀναςανῖες οἱ γραμμαϊεῖς τῷ μέρος 
τῶν Φαρισαίων διεμάχονϊο, λέγον- 
χες" Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἦν τῷ 
ἀνθρώπῳ τῶτῳω" εἰ δὲ νεῦμα ἰλά- 
λισιν αὐτῷ ἢ ἀγίελος, μὴ ϑεομα" 
χῶμιν». 
Ο Πολλῆς δὲ γενομένης ςάσεως, 

εὐλαδηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ δια- 
σπασθὴ ὃ Τιαῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκέ- 
λιυσε τὸ ξράτευμα καϊαδὰν ἁρπά- 
σαι αὐτὸν ἐκ μέσα αὐτῶν, ἄγειν 
τε εἰς τὴν ““αρεμξολὴν- 

11 Τὴ δὲ ἐπιώσηῃ νυκτὶ ἱπιγὰς 
αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε" Θάρσει, ἸΤαῦ- 
λε᾽ ὡς γὰρ διεμαρ)ύρω τὰ σσεεὶ ἰ- 
μϑ εἰς Ἱερασαλῆμν ὅτω σι διῖ καὶ 
εἷς Ρώμην μαρ]υρῆσα:-. 

Σ2 Γενομένης δὲ ἡμέρας; ΄σοιή«΄ 

σανὶές τινες τῶν Ιουδαίων συςροῷην» 
ΕῚ ’ 4 Ἁ , . 7" 

ἀνεθεμάτισαν ἑἱαυύϊες, λέγονϊες" μῆτε 
φαγεῖν, μήτε τιν, ἕως ὃ ἄποκ- 
τείγωσι τὸν Τιαδλον-. 

Ν Γ΄ λ 7 ᾽ 
12 σαν δὲ ΄αλειῶς τισσαροι- 

κοήα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν 
πσεποιηκότες, . 

14 οἵτινες τσροσελθόνϊες τοῖ; ἀρ" 
χιρεῦσι κὶ τοῖς πορισθυλέροις, εἶπον" 

᾿Αναθέμαϊι ἀνεθεμαήίσαμεν ἑαυΐϊὸς, 
μηδενὸς γεύσασθαν ἕως ἃ ἀποκ]εί- 
γωμεν τὸν ἸΠαῦλον- 

΄“« ε “Ψ “« 

1ζ υὖὺν ὃν ὑμέεές ἐμφανίσαϊε τῷ 

χιλιάρχῳ, σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως 
αὔριον αὐτὸν καϊαγάγη «τρὸς ὑμᾶς, 
« ΄, ὔ ΕἸ ἤ 

ὡς μέλλονϊας δια[νώσκειν ἀκριξέ- 
ξερον τὰ σερὶ αὐτῶ". ἡμεῖς δὲγ τσρὸ 
τῷ ἐγίσαι αὐτὸν, ἕτοιμοι ἐσμεν τῷ 
ἀνελεῖν αὐτόγ. . 

φὴς Παύλϑ τὸ ἔνεδρον, παραενό- 

μένος "ἢ εἰσελθὼν εἰς τὴν τπαρεμθο- 

λὴν, ἀπήγ[ιλε τῷ Παύλῳ. 
17 πεοσκαλεσάμενος δὲ ὃ ΠΙαῦ- 

λος ἕνω τῷ. ἑτα)ονάρχων, ἔφη" Τὸν 

μανίαν τὅτον ἀπάγαγε τυρὸς Τὸν 

Φ 

ΠΡΑΞ ΕΙΣ ΟΡ. χχιι].. 
χιλίαρχον" ἔχει γάρ τι ἀσπαγ[εῖ- 
λαι αὐτῷ. : 

18 Ὁ μὲν ὅν σψαραλαξὼν αὖ- 
τὸν ἤγαγε Φρὸς τὸν χιλίαρχον, 
καί φησιν" ὋὉ δέσμιος Ἰϊαῦλος 
«οροσκαλισάμενός με; ἡρώτησε τῆν 
1ον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν «ρός σε, 
ἔχον τι λαλῆσαί σοι» 

10 ᾿Ἐπιλαδόμειος δὲ τῆς χερὸς 

αὐτῷ ὁ χιλίαρχος, κὶ ἀναχωρήσας 
κατ᾽ ἰδίαν, ἐπυνθάνεϊ]ο" Τί ἐςιν ὃ 
ἔχεις ἀπαγ[εῖλαί μοι ; 

20 Εἶπε δί' Ὅτι οἱ Ἰδαῖον 
συνέθιγϊο τῷ ἐρωϊησαί σε ὅπως αὔ-᾿ 
ρίον εἰς τὸ συνέδριον καϊαγάγης τὸν 
Παῦλον, ὡς μέλλονϊές τι ἀκριξίς ε- 
ρθν τουνθάνεσθαι “ερὶ αὐτῷ. 

21 σὺ ἂν μὴ σεισθῆς αὐτοῖς" 
5 ᾽ὔ Α 2. ἈΝ 2 Ἐν. ἊΨ 
ἐγεδρεύθσι γὰρ αὐτὸν ἰξ αὐτῶν ἄν- 

, “ , η ν 
δρες “λεῖος τισσοιρακοναι) οἐτινες 

ἀνεθεμάτισαν ἑαυϊὰς μᾶτε Φαγεῖν 
μὖτι τιεῖν ἕως ὃ ἀνέλωσιν αὐτόν" 
κ᾽ νῦν ἕτοιμοί εἰσι, τροσ δεχόμενοι 

Α 9 Α ὉὋ 3 ’ 

“τὴν ἀπὸ σθ ἐπαγ[ελίαν.- . 
22 Ὁ μὲν ὃν χιλίαρχος ἀπέ- 

λυσε τὸν νεανίαν) σαρα[γείλας μη" 
δενὲ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνι- 
σας «ρός με. 

21 Καὶ «ροσκαλισάμανος δίο 

τινὰς τῶν ἑκαϊον]άρχων, εἶπεν Ἐς 
τοιμάσαϊε ςραιώτας διακοσίας, ὅ- 
πῶς πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, 

Ὁ) ἱππεῖς ἑδδομήκονῖα κ᾿ διξιολά- 
Ος διακοσίας, ἀπὸ τρίτης ὥρας 
τῆς γυκῖό." - 

24 κἸήνη τε ταραςῆσαι, ἴνα 
. . ἐπκιδιξάσωνες τὸν Παῦλον διασώ- 

)6 ᾿Ακόσας δὲ ὁ ἰὸς τῆς ἀδελ- σωσι τρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα" 
2: γράψας ἱπιςολὴν σεριέχθς 

σαν τὸν τύπον τῶτον" 
26 Κλαύδιο; Λυσίας τῷ κρα- 

τίγω ἡγερόνι Φήλικι, χαίρειν. 
27 Τὸν ἄνδρα τῶτον, συλληῷ- 

ἔξω ὑπὸ τῶν Ἰοδαίων, τὸ μέλλον]α; 
- ιν όξι- 



ἄναιρεῖδαι ὑπ᾽ αὐτῶν, ἱπιγὰς σὺν 
τω τραϊεύμαϊ, ἐξειλόμην αὐτὸν, μα- 
θὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐςι- 

28 βουλόμενος δὲ γνῶναι τὴν αἷ- 
«ἰαν δι᾽ ἢ ἣν ἰνιχάλεν αὐτῷ, καΐηγα- 
ὝΟΥ αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν" 

29 ὃν εὗρον ἰγκαλόμενον “ερὶ 

ζηνμάτων τῷ νόμ8 αὐτῶν, μηδὲν 
. δὲ ἄξιον ϑανάτυ ἢ. δισμῶν ἴ ἐκγλημα; 

δχοῖϊκς’ 
20 μηνυθείσης δὲ μοι ἐπιδυλῆς 

εἰς τὸν ἄνδρα μέλλειν ἔσεσθαν ὑπὸ 
τῶν Ἰαδαίων, ἰξαυῖῆς ἔπεμψα «ρός 

δὲ «αραγϊείλος "Ὁ τοῖς καηγόροις 

λέγειν τὰ τορὸς ( αὑτὸν ἰπὶ σῶ" Ἔῤ- 
ἔωσο. 

31. Οἱ μὲν ὅν ςρα]ιῶται καϊὰ 
τὸ δια [α[μένον αὐτοῖς. ἀναλαᾷξίν- 

“ες τὸν Παῦλον, ἤσαν διὰ τῆς 
γυχ)ὸς εἰς. τὴν ᾿Αδιπαϊρίδα. 

33 τὴ δὲ ἑπαύριον ἰώσανῖες τὸς 
ἡππεῖς οριόεσθαι σὺν αὐτῷ, ὑπέ- 
ξριψαν εἰς τὴν 'σαΞεμβολήν. ᾿ 

33 οἵτινες εἰσελθόνες εἰς “ὴν 
Ἱκαισάρειαν, ο ἀνωδόνϊες τὴν ἐπι- 

φολὴν τῷ ἡγεμόνι, «“σαρίτησαν καὶ 

τὸν Παῦλον αὑτῷ. 

,34 ᾿Αναγνὸ; δ ὃ ἡγεμὼν, καὶ 

ἐπερογήσας ἐκ «ποίας ἐπαρχίας ἐςὶ, 
“Ὁ πυθόμενος ὃ ὃτι ἀπὸ Κιλικίας" 

35 διακόσομαί σϑ, ἔφη, ὅταν 
οἱ καϊηγοροί σι -σαραγένωῆαι. 

᾿Εκέλευσί τι αὐτὸν ἐν τω σραΐω- 
εἰφ᾿ «ὃ Ἡρδ φυλάσσισθαι. 

εΦ. κδ΄. 24. 

Μ ἘΤΑ δ «συνε ἡ ἡμέρας κατ 
- τίδη ὃ ἀρχιερεὺς ᾿Αγανίας 

μέλ τῶν πρισθυγέρων, καὶ ῥήτορος 
Τιῤύλλε, τινὸς, οὗτινες ἐνεφάνισαν 

τῷ ἡγεμόνι καῆα τῷ Παύλου. 
2 χληθέϊος δὲ αὐτῶ, ἡρξαῖο κα’ 

“ηἱορεῖν ὃ ὃ Τέρϊυλλος, λέγων" 
4 Πολλῆς εἰρήνης τυ[χάνονιες 

δὰ σϑ, 5 "αἹορθωμάτων γινομένων 
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τῷ ἔθνει τύτῳ διὰ Ῥῆς σὴς «οιοίας 
«ἀἥη τε καὶ “παὐαχῶ, ἀποδεχός 
μεθα, ικρούτεκε Φῆλιξ, μήὰ πάσης 
εὐχαριστίας. 

4 Ἵνα δὲ μὴ ἰσὶ αλεῖόν" σι 
ἐγκόπῆω, «αρωκαλῷ ἀκῶσαί σε 
ἡμῶν συνϊόμως τῇ σῇ ἐπιεικείφ. 

ξζ εὑφόνες γὰρ τὸν ἄνδρα τῶτον 
λοιμὸν, Ὁ χιγῶνϊα σάσιν ́ αᾶσι τοῖς 

ἸΙυϑαίοις τοῖς καϊὰ τὴν οἰκθμένην, 
«προϑογάτην τὰ τῆς τῶν Ναζωραίων 
αἱρίσεως" 

6 ὃς Ὁ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε. βεξη» 
λῶσαι, δὲ Ν ἰκραΐασαμεν; Ὁ καΊὰ 
τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κεί- 

. ϑέδνο ι 

γ παριλθὼν δὲ Δυσίας ὃ »»λί- 

αέχος μέα πολλῆς βίας ἔκ ΤΩΥ 

χε ρῶν ἡμῶν ἀπτηγαγε" “ 

ὃ κελεύσας τὸς καϊηγίρως αὐτῶ 
ἔρχεϑαι ἐπί σε" “αρ' ὃ δυνήσῃ" 

αὐτὸς ἀναχρίνας σε “σάν)υν τό- 

των ἐπηνῶνα!, ὦ ὧν ἡμεῖς καϊηϊορῶμεν 

αὐτῶ. 
9. συνέθενϊο δὲ καὶ οἱ ᾿Ιϑδαῖον, 

φάσκονῖες ταῦτα ὅτως ἔχειν. 

[ο ᾿Απεχρίθη δὲ ὃ Παῦλος, νεός 
σανῖος αὐτῷ τ ἡγεμόνος λέγμιν" ᾿ 
Ἐκ «ολλῶν ἐτῶν ὄγία σε κρίὰην τῷ 
ἔθνει τῶτν ἐπιγάμενος, εὐθυμότερον 
τὰ «περὶ ἐμαυῖῶ ἀπολογϑμαι" 

ιι δυναμένα σὃ γνῶναι ὅτι ὃ 
σλείος εἰσί μοι ἡμέραι ἢ ἢ δικωδύο, 
ἀφ᾽ ἧς ἀνίξην «ροῦκυνήσων ἐν Ἱε- 

ουσαλήμ" 
12 καὶ ὅτε ἦν τῷ ἱερῷ εὗρόν με 

Ὡρός τινα διαλεγόμενον, ἢ ἱπισύ- 
φασιν σοιξνῖα ὄχλῳω, ὅτι ἐν ταῖς 
συναζωγαῖς, ὅ ὅτι καϊὰ τὴν σόλινο 

13. ὅτε σαρατῆσαί με δύνανϊλε ᾿ 
“περὶ ὧν νῦν καϊηζορῶσί, μδ, 

14 ὁμολογῶ δὲ τῶτό σοι, ὅτι 
καϊὰ τὴν ὁδὸν ὃ ἣν λίγεσιν αἷρισιν, 
ὅταν λαϊρεύῳ τῷ πλαϊρώφ Θεῷ, -'- 

Δ ςεύς 
-] 



ὃς 
ϑᾳ ΠΡΑᾺΑ 

φιύων σᾶσι τοῖς καϊὰ τὸν νόμον, καὶ 
4Φοςς προφηταύς; γείραμμένοις" 

ις ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεὸν, 

ἣν καὶ αὐτοὶ ἕἔτοι ᾿προσδέχονϊαι, 
ἀνάτασιν μέλλειν ἔσεσθαι γικρῶν, 
δικαίων τε καὶ ἀδίκων" 

τό ἐν τώτῳ δὲ αὐτὸς ἄσκῶ, 
ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν «σρὸς 
τὸν Θεὸν κ᾽ τὼς ἀνθρώπος διαπαν- 
ςφύς. 

1) Δι᾽ ἐτῶν δὲ πσὐλειόνων σαρε- 
ἡ ἑνόμην ἐλεημοσύνας «οονήσων εἰς τὸ 

. ὄνος μὲ, κὶ τοξοσφοράς" 
ι8 ἐν οἷς εὗξόν με ἡγγισμένον 

ἐν τῷ ἱερῶν ὃ μεὰ ὄχλϑ, ϑλλιμέὰ 

ϑορύξυ, τινὶς δὲ ἀπὸ τῆς Ασίας 
Ἰσδαῖοι" ᾿ 

«Δ “«΄“τ-}ἂ “« ". ,} 
109 ὃς δεῖ ἐπὶ σῶ συαρείνα!, Χαὶ 

καἰηϊορεῖν εἰ τι ἔχοιεν πρός μᾶς 

20 ἢ αὐτοὶ ὅτοι εἰπάτωσαν, εἴ 
ΦῸΨ»2 ν ν δὲ . ᾽Ω 

τὶ εὔξον ἐν ἔμοιί αὐικὴμ, σανίος μ8 

ἐπὶ τῷ συιεδρίῳ, 
21 ἢ περὶ μιᾶς ταύτης Φωνὴς. 

Υ » « δ 3 3 ““,ἷἽἭἯΑΙὖ 
ἤ:; ἔκραξα ἑςως ἐν αὐτοῖτ" Ὅτε περὶ 

ἀνχςώσεως νεκρῶν ἔγω κείγομαι σήη- 
μέξον ὑφ᾽ ὑμῶν; ' 

22 ᾿Ακέάσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ 
ἀνιράλῆο αὐτάς" ᾿Ακριθέφερον εἰδὼς 

Ὰ Ἁ “αιφ 648... 3 Ἁ . 

φὰ περὶ τῆς δὲξ, εἰπὼν, ὅταν Λυ- 
᾽ «ε » “ “ ΄ σίας ὃ χιλίαρχος καϊαθη, δια[,ὡσο- 

μα: τὰ καθ᾽ ὑμᾶς. ᾿ 
“ 2 - [Δ 

23 Διοϊαξαμενός τε τῷ ἑκα ον- 
΄ “ Ἁ “ ΝΜ : 

φάρχη τηρεΐοσου τὸν Ταῦ) ον, ἔχειν 
φε ἄνεσιν καὶ μυδίκα κωλύειν τῶν 
ἰδίων αὐτῷ ὑπηρίεῖν, ἢ πεοσέρχεσ- 

θα: αὐτῷ. , 

24 Μῆὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παρᾶ- 

γενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δροσίλλῃ τῇ 
ἊΝ ᾿ 

γυναικὶ αὐτῷ ὕση Ἰοδαίᾳ, μέϊεα ἐμ- 
Υ “- ΑΥ 3. “ὦ 

ψαῖο τὸν ΠΙαῦλον, καὶ ἡκῶσεν αὐτῷ 
φυερὶ τῆς εἰς Χριςὸν «σίσεως. 

2ς Διαλιίομένα δὲ αὐτῷ πσιρὶ 
ϑικαιοσύνης Ὁ ἰγκραϊείας Ὁ τῷ κρί- 

φῳῷ 4 

μαῖος τῷ μέλλονῖος ἴσιδ αι) ἔμφοβος 

408 

. 

ΕΙΣ δῶρ. χχὶν. ΧΧΥ, 

γενόμενος ὃ Φῆλιξ ἀπεκρίθη" Τὸ νῦν 
-ἔχον «σορεύθ᾽ καιρὸν δὲ μή]αλαξὼν 
μεϊακαλέσομαί σε" . 

᾿ς 26 ἅμα δὲ κὶ ἐλπίζων ὅτι χρό- 
μαῖα δοθησέϊαι αὐτῷ ὑπὸ τῷ τίαύ- 
λυ, ὅπως λύσῃ αὐτόν" διὸ ἡ συκ- 
νότερον αὐτὸν μέαπεμπόμννος, ὧμί- 
λει αὐτῷ. 

2) Διῆΐας δὲ ληρωθείσης ἔλα- 
δε ϑιάδοκον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆσον" 
ϑέλων τε χάρξδας καϊαθέδϑδαι τοῖς 
᾿Ιϑδαίοις ὃ Φηλιξ, καϊέλιππε τὸν 
Παῦλον δεδεμένον. 
ΕΣ Κεφ. κέ. 2Κ. 
(ΗΣΤΟΣ ὧν ἱπκιδὰς τῇ ἔπαρ- 

7 χίᾳ, μέὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέίς 
εἷς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. 

2 Ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὃ ἀρχιε- 
φεὺς "Ὁ οἱ Ὡρῶκοι τῶν Ἰδαίων καὶὼ 
τῷ παύλυ, κὶ σαρικάλον αὐτὸν, 

3 αἰτόμενοι χάριν κα αὐτῶ, δ. 
αως μεϊαπέμληϊαι αὐτὸν εἰς Ἵερω- 
σαλήμ" ἰνέδραν «φοιξνῖες ἀνελεῖν αὖ» 
τὸν κα]ὰ τὴν ὁδόν. . 

4 Ὁ μὲν ὃν Φῆξος ἀπεκρίθη τη» 
ρεϊδαι τὸν ἸΤαῦλον ἐν Καισαρείᾳ, 
ἑαυϊὸν δὶ μέλλειν ἐν τάχει ἐκαορεύ- 
ἐσθα!- 

ς Οἱ ἂν δυνα]οὶ ἐν ὑμῖν, φησὶ, 
σιϊκαϊαξάπες, εἴ τι ἐγὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ 
τότω, καἸηϊορείτωσαν αὐτῶ. 

6 Διαῖρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας 
-«λείως ἢ δέκα, καϊαδὰς εἷς Καισά- 
ρέναν, τῇ ἱπαύριον καθίσας ἐπὶ τῷ 
βημαῖος, ἐκέλευσε τὸν ἸΤαῦλον ἁ χι- 

- θῆναι . 

. ἢ φαραενομένυ δὲ αὐτῷ, “εριέ- 
φησαν οἱ διπτὸ Ἱεροσολύμων κα]αε- 
δηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ κὶ βαρέα 
αἰτιώμαϊα Φέρονϊες κα]ὰ τῷ Παύλῳ, 
ἃ ἐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι" 

8 ἀπολοίωμένυ αὐτῶ" Ὅτι ὅτε 
εἷς τὸν νόμον τῶν Ἰδαίων, ὅτε εἷς τὸ 
εν κΨ’ὶ Α , Μ" 
ἑερὸν» ὅτε εἰς Καίσαρα τι ἡμαξίοι. 



ΟΡ. χχν- 

Ἅων χάριν καϊαθέσθαι,͵ ἀποκριθεὶς 
-ὖ ΤΙαύλῳ εἶπε" Θέλεις εἰς Ἵερο- 

σόλυμα ἀναβὰς, ἐκεῖ ατξὶ τότων 
κρίνεσθαι ἰπ᾽ ἐμᾶ: ΝΟΣ 

το Εἶπε δὲ ὃ Ἰταῦλος" Ἐπὶ τῷ 
βμαῖος Καίσαρος ἑσώς εἰμι, ὃ με 
δεῖ χρίνεσθαι" Ἰοδαίως ὠδὶν ἠδικη- 
σα, ὡς κὶ σὺ κάλλιον ἐπι[νώσκεις- 

11 εἰ μὲν γὰρ ἀδικῶ, καὶ ἄξιον 

ϑανάτε τοέπραχά τι, ἃ σαραῆ- 
μα: “τὸ ἀποθανεῖν" εἰ δὲ ὁδέν ἐξτν 

ὧν ἅτοι καϊκ[ρῶσί μϑν ἀδείς με 
δύναϊαι αὐτοῖς χαξίσασθαν" Καί- 
σαρα ἐπικαλῶρια!. 

12 Τότε ὃ Φῆγος συλαλήσας 
μέὰ τϑ συμβολίο, ἀπεκρίθη" 

Καίσαρα ἐπικέκλησαι; ἐπὶ Καὶ- 
σαρα «σορεύση. . 

13 Ἡμερῶν δὲ δια[ενομένων τι- 
γῶν, ᾿Αγρίππας ὃ βασιλεὺς κὶ Βερ- 
νίκη καϊηήησαν εἰς Καισάρειαν, 
ἀσπασόμενοι τὸν Φῆςον.- 

.14 ὡς δὲ «λείος ἡμέρας διέτρι- 
(ον ἐκεῖ, ὃ Φῆρος τῷ βασιλεῖ ἀνέ- 
θέϊο τὰ καϊὰ τὸν Ἰπαῦλον, λέγων" 
᾿Ανηρ τις ἰςὶ καϊαλελειμμένος ὑπὸ 
ᾧηλικος, δέσμιος" 

τς σεεὶ ὃς γενομένα μα εἷς Ἷε- 
ροσόλυμα, ἰνεφάγνισαν οἱ ἀρχιερεῖς 
") οἱ πιρεισθύτεροι τῶν ᾿Ιϑδαίων» αἷ- 
τἄμενοι καὶ αὐτῷ δίκην" 

Ι6 πρὸς ὃ; ἀπεκρίθην, ὅτι ὃκ 
᾿ἔσιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίξεσθαί τινὰ 
ἄνθρωπον εἷς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ ὃ 

καϊηϊορό μενος καϊὰ τορόσωπον ἔχον 

τὸς καϊηγόρας, τόπον τε ἀπολογίας 
λάζοι τιρὶ τῷ ἐγκλήμαῖος. 

Ι Ζ Συνελθόνων ἂν αὐτῶν ἐνθάϑε; 
ἄναξολὴν μηδεμίαν Φοιησάμενος, 
τὴ ἰξὴς καθίσας ἱπὶ τῷ βήμαῖος, 
ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" 

. 18 σερὶ ὃ σαθέδες οἱ καΊήγοροι 

ὁδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόων 

ἐγϑ" 

ΤΩΝ ΑΠΟΣΤ; 
9 Ὁ Φῆρος δὲ τοῖς Ἰοδαίοις ϑέ- ᾿ 19 δημαῖα δί τινα «περὶ τῆς 

ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον σρὸς αὖ- 

20 

, 

τὸν, καὶ τρί τινος Ἰησῶ τεθγηκότοςῳ ᾿ 
ὃν ἔφασκεν ὁ ἸΠαῦλος ζῆν. 

20 ἀπίμοος δὲ ἐγὼ εἷς τὴν“ 
σ“ερὶ τώτω ζήΐησιν, ἔλείογ, εἰ βώ- 

λοῖο «ορεύεσθαι εἰς ᾿Ἱερυσαλὸμη 
κοκν κρίνεσθαι τοτρὶ τότων; 

.241 Τᾶ δὲ Ἰπαύλυ ἐ:ἰκαλεσα- 
μένα τηρηθῆνων αὑτὸν εἷς τὴν τῷ 
Σεδαρῦ διάγνωσιν, ἱκἔέλιυσα τὴ» 
σθαι αὐτὸν, ἕως ὃ πίμψω αὖ- 

τὸν σρὸς Καίσαρος : 

22 Αγρίππας δὲ ρὸς τὸν Φῆ-. 
φοὸν ἔφη" Ἐρδϑλόμην χαὶ αὐτὸς τῶ 
ἀνθρωπϑ ἀκῦσαι. Ὁ δέ" Αὔριον, 
Φησὶν, ἀκόση αὐτϑ, 

21 Τη΄ ὃν ἐπαύριον ἐλθόνιος τῷ ᾿ 
3 ΑἉ “- ῇ 4, 

Αγρίπαπα καὶ τῆς Βερνίκης μὲὰ 
“«πολλὴς φανϊασίας, καὶ εἰσελθόν)ων 
εἰς τὸ ἀκροαϊήριον σύν τε τοῖς χιν 
λιάρ οἱς, "Ὁ ἀνδράσι τοῖς καΊ' ἐξο- " 

χὴν ὅσι τῆς πόλεως, κὶ κελεύσανϊας ᾿ 
τῷ Φήςσυ, ἤχθη ὁ ἸΤαῦλος.. 

24 Καί φησιν ὁ Φῆγος" ᾿Αγρίπο 

πα βασιλεῦ, κὶ σσάγιες οἱ συμπα-» 
ρόδες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε ττον 

νὺό Ν - »-Ὃ 93 ὔ 
“σερὶ ἃ σῶν τὸ αλῆθος τῶν Ἰυϑαίων 

ἐνέτυχόν μοι ἔν τευ Τιροσολύμοις, κ) 
Φ Φ Ω ἰος " “ῳ νΝ 3. ,.ἣ ἐνθάδε, ἐπιδοῶνες μὴ δεῖν ζὴν αὐτὸν 
μηκέτις 
ἃς ἰγὼ δὲ καδαλαδόμενος μηδὲν 

ἘΦΖᾺ , Ν ἢ 

ἄξιον ϑανάτω αὐτὸν σὲπραχέναι, 
καὶ αὐτῷ δὲ τότῳ ἱπικαλεσαμένε 
τὸν Σιδαγὸν, ἔκρινα σίμπειν αὖ- 
γόν" ΘΟ 

26 σερὶ ὅ ἀσφαλές τὶ γράψαι 
τῷ Κυρίῳ ὠκ ἔχω. διὸ πσροήγαίον 
αὐτὸν ἐφ᾽, ὑμῶν, κιβάλιτα ἱπὶ σθ, 
βασιλιῦ ᾿Αγρίππα, ὅπως τῆς ἀνα- 
κρίσιως γενομένης) σχῶτι γράψαι" 

27 «ἄλοίον γάρ μοι δοκεῖ, τΐβι- 
“πονῖα δίσμιον, μὴ κὶ τὰς κοῦ αὐτῷ 
αἰτίας σημᾶνανι ͵ 
“3. ᾿. . Κι). 



᾿ 
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Κιφ. κε΄. 26. 
ΓΡΙΏΠΠΑΣ δὲ «πρὸς τὸν 
Τιαῦλον ἔφη" ᾿Επιτρέπιϊαί 

σοι ὑπὶρ σεαυῖξ, λέγειν. Ὑότε ὃ 
Παῦλος ἀπελογεῖτο ἐκ]εγας τὴν 
χεῖρα" 

1 Πιρὶ “ἀΐων ὧν ἐγκαλῶμαι 
ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, 

᾿ δ ’ 4 ἥγημαι ἐμαυϊὸν μακάριον, μόλλων 
ἀπολογεῖσθαι ἰπὶ σὰ σήμερον". 

3 μάλιξα γιώξην δν]α σε αάν- 
ων τῶν καϊὰ Ἰοδαίος ἐθῶν τε καὶ 
ζιϊομάτων" διὸ δίομαί σθ, μακρο- 
θύμως ἀκῦσαΐ μὸ. 

4 Τὴν μὲν ὃν βίωσίν μὰ τὴν ἐκ 
νεότηϊος, τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γιγομένην 

ἦν τῷ ἔθνει, μὲ ἔν ᾿Ιεροσολύμοις, 
ἴσασι ααϊες οἱ Ἰοδαῖοι" 

ς τρο[ϊνώσκονς με ἄνωθιν, (ἰὰν 
ϑέλωσι μαρίυρεῖκ,) ὅτι καϊὰ τὴν. 
ἡ δι ᾽ - Ψ “«[φ»ἵἍῬ« Ἢ 
ἀκριδεγάτην αἵρεσιν τῆς κέρας 
θρησκείας ἔξησα,) Φαρισαῖος. 

καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς “πρὸς 
φὸς ταϊέρας ἱπα[γελίας γενομένης 
ὁκὸ τῷ Θιῦ, ἔξηκα κριγόμενος ; 

ἡ εἰς ἣν τὸ δωδικάφυλον ἡμῶν 
ἐν ἐκ!ενεία νύχ]α τὺ ἡμέραν λαρεῦον 

, “ δ᾽ ὼ . Φ » Ω 
ἐλαίζε. καϊα σαι" «περὶ ἧ; ἱλπί- 
δος ἰγκαλῦμαι, βασιλ εὖ ̓Αγρίππα; 
ὑπὸ τῶν Ἰυδαίωνο 

8 τἱ ἄπιργον κρίνεϊαν παρ᾽ ὃμῖν» 
εἰ ὃ Θεὸς γιχρὸς ἐγείρει 3 

ν "Ν Νν Τ᾽ Ν ᾿ - 4 ἐγὼ μὲν» ἐν ἔδοξα ἐμαυΐῳ πρὸς 
“ὁ ὕνομα Ἰησξ τῷ Ναξζνυραίω δεῖν 
φολλα ἐνανία πρᾶξαι" 

1Ὸ ὃ καὶ ἐποίησα ἐκ ἐροσολύ- 

μόις" καὶ τσολλὼς τῶν ἁγίων ἐγὼ 
φυλακαῖ; καϊέκλεισαγ τὴν σαρὰ 
στῶν ἀρχιερέων ἐξεσίαν λαξὼν" ἀ- 
γαιρθμένων τε αὐτῶν καϊηνιίκα Ψῆ- 
Φον" 

11 καὶ καϊὰ “πἄσας τὰς συνς.» 
Ἁ , ᾿ “ » " 

ψγῶωγᾶας Φολλάκις τιμωρὼων αὐτὸς, 
. ἤράγκαξον βλασφημεῖν" «ερισσῶϊ 

2 

ΠΡΑΞΕῚΙΣ ΟΡ. χχνῖ. 

σε ἱμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως 
"ἡ εἰς τὰς ἔξω «όλεις- 
12 ἐν οἷς κ᾽ “σορευόμενος εἷς τὴν 

Δαμασκὸν μεῖ᾽ ἐξωσίας τὸ ἐπτρο- 
αὃς τῆς σαρὰ τῶν ἀρχιερέων, 

13 ἡμέρας μέσης, κα ὰ τὸν ὁδὸν 
εἶδον, βασιλεῦ, δρανόθιν, ὑπὲρ τὰν 
λαμπρότηϊα τῷ ἡλία, «εριλάμψαν 
με Φὸς κὶ τὸς σὺν ἐμοὶ τσορευομένως. 

14. πιάϑιων δὲ καϊαπεσόνων ἣ- 
μῶν εἷς τὴν γῆν, ἤἥκωσα φωνὴν λα- 
λῦσαν Ὡρός με, καὶ λέγεσαν Σ 
Ἑθραΐδ, διαλέκτω" Σαὸὼλ, Σαὼλ, 
τί με διώκεις ἢ σκληρόν σοι «σρὸς 
κένϊρα λακ]ϊζειν. ΄ 

τς ᾿Εγὼ δὲ εἶπον" Τίς εἶ Κόριε: 
Ὁ δὲ εἶπεν" Ἐγώ εἶμι Ἰησῶς ὃν σὺ 
διώκεις. ᾿ ν 

16 ἀλλὰ ἀναςηθι, »ἡ τῆθι ἐπὶ 
τὸς σόδας σὺ" εἰς τῶτο γὰρ ὥφθην 
σοι πρχμξίσασθοί σε ὑπηρέτην 
ἡ μάξιορα ὧν τε εἶδες, ὧν τε ὀφθή- 
σομαΐ σοι, 

17 ἐξαιρόμενές σε ἐκ τῷ λαῦ, 
καὶ τῶν ἐθγῶν, εἰς ἃς νῦν σὲ ἀπο» 
σέλλν, 

18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμὸς αὐτῶν, 
τῷ ἱπιτρέψαι ἀπὸ σκότες εἰς Φῶς, 
γἡ τῆς ἐξοσίας τῇ Σαϊανᾶ ἐπὶ τὸν 
Θιὸν, τῷ λαδεῖν αὐτὼς ἀφισιν ἃ" 
μα ιῶν, τὸ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμέ- 
κοῖς, αἰφει τῇ εἰς ἐμέ. 

10 Ὅθιν, βασιλιῦ ᾿Αγρίππα, 
ὧκ ἐγενόμην» ἀπείθης τῇ θρανίῳ ὃπ- 
τασία" 

240 ἀλλὰ τοῖς ἰν Δαμασκὼ 
φορῶτον κὶ Ἱεροσολύμοις εἰς σᾶσάν 
τὸ τὴν χώραν τῆς Ἰυδαίας» Ὁ τοῖς 
ἔθνεσιν, ἀπα[γέλλων μέϊανοιῖϊν, καὶ 
ἐπσιγρίφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν, ἄξια τῆς 
μέανοίας ἔργα Ὡροσσονῖας- 
πΞΠ1Ὶ ἕνικα τώτων μὲ οἱ Ἰωυδαῖδε 
συλλαθόμενοι ἐν τῷ ἱεξῷῶγ ἱπειρῶν]ο 
διαχειρίσασθαιν 

-2Ὲ Ἔτι" 
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22 Ἐπικθρίας ὃν τυχὼν τῆς 
«υαρὰ τῷ Θιῶ, ἄχρι τῆς ἡμέρως 

᾿ ταύτης ἴξηκα, μαξιυρέμενος μικρῷ 
τι κὶ μιγάλω, ὀδὲν ἰκ]ὸς λέγων ἂν 
“σε οἱ προφῆται ἰλάλησαν μελλόν- 
“στῶν γίνεσθαι, κὸ Μωσῆς" 

23 εἰ πιαθηϊὸς ὃ Χριγὸς») εἰ 
«σρῶτος ἐξ ἀναγάσεως νικρῶν Φῶς 
μέλλε; καϊα[γέλλειν τῷ λαὼ καὶ 
“οῖς ἔθνεσι, 

24 Ταῦτα δὲ αὑτῷ ἀπολοίωυμέ- 
γ9, ὃ Φῆςος μεγάλη τῇ Φωνῇ ἔφη" 
Μαίνῃ Παΐζλε" τὰ πολλά σε γράμ- 
μαῖα εἰς μανίαν τοερρέπει. 

ἃς Ὁ δέ» Οὐ μαίνομαι, φησὶ, 
κράτιτε Φῆγε, ἀλλ᾽ ἀληθείας καὶ 
σωφροσύνης ῥήμαϊα ἀποφθέγ[ομαϊ. 

26 ἐπίραϊαι γὰρ “ερὶ τάτων ὃ 
βασιλεύς" «πρὸς ὃν κ' «σαῤῥησιαζό- 

τ μινὸς λαλὼ" λανθάνειν γὰρ αὐτὸν. 

τὶ τώτον ἃ «σσείθομαε ὠδίν" ὦ γάρ 
ἔγιν ἰν γωνίᾳ σιπρα[μένον τῶτο-. 

27 «αἰξιύεις, βασιλεῦ ᾿Αγρίπα 
“αν, τοῖς φροφῆταις; οἶδα ὅτι ἁὧι- 
ξ΄ εὔεις. - 

28 Ὁ δὲ ᾿Αγρίπιτας πρὸς τὸν 
ΤΙαὖλον ἔφη" Ἔν ὀλίγῳ μὲ σείθεις 
Χριγιανὸν γενέσθαι. 

ΖΟ Ὁ δὲ Παῦλος εἶπεν" Εὐξαί- 
μῃ»ν ἂν τῷ Θιῷ, »ἡ ἐν ὀλίγω καὶ ἐν 
Φολλῷ 8 μόνον σε, ἀλλὰ κὶ σάν- 
“ας τὸς ἀκϑογίάς μὲ! σήμερον, γε- 
γέσθα: τοιότος δποῖος κάγώ εἶμι, 
«αριεκ)ὸς τῶν δισμῶν τότωνγ- ᾿ 

Ο Καὶ ταῦτα εἰπόνιος αὐτῇ, 
ἀνέξη ὁ βααιλιὺς κὶ ὃ ἡγεμὼν, ἥ τε 
Βερνίκη, »ἡὶ οἱ σνυ[καθήμενοι αὐτοῖς, 

31 καὶ ἀναχωφήσαῆις ἰλάλεν 
«»ρὸς ἀλλήλος, λέγονϊες" Ὅτι ἐδὲν 
ϑανάτε ἄξιον ἢ δεσμῶν σράσσει ὃ 
ἄνθρωπος ὅτος. 

12 ᾿Αγρίππας δὶ τῷ Φῆςω ἔφη" 
.- ᾿Ακπολελύσθαι, ἐδύναϊο ὃ ἄνθρωπος 
οὗτος, εἰ μὰ ἐπιεκίκληϊο Καίσαραν 

Κι. 'χῷ . 25)» 

Σ δὲ ἐκρίθη τῷ ἀποπλεῖν 
ἡμᾶς εἣἧς τὸν Ἰταλίαν, 

'σαριδίδον τόν τε ἸΤαῦλον καί τις 
γαιῖς ἑτέρις δισμώτας ἑκα]οϊάρχῃ 
ὀγόμαϊ: ᾿Ιελίῳ, σπείρης Σεδαςῇς-. 

2. ἐπι άδες δὲ -τλοίῳ ᾿Αδραμυ» 
τηνῷ ̓ μέλλονῆες “«σλεῖν τὸς πῊ τὴν 
᾿Ασίαν τόπεις, ἀνήχθημεν, ὕνϊος σὺν 
ἡμῖν ᾿Αριτάρχιει Μακεδόνος Θεσσα- 
λονικέως. 

Δ᾽ ΤΆ τε ἑτέρᾳ κοπήχθημεν εἷς, 
Σιδῶνα. Φιλανθρώπως τὸ ὃ Ἰόλιος 
τῷ Παύλῳ χρησάμενος, ἐπέτρεψε 
«ρὸς Φίλος. σορευθέα, ἐπιμιλιίας 
τυχεῖν. , : 

4 Κακεῖθεν ἀναχθέδις ὑπεπλεοόσ 
σαμεν τὴν Κύπρον, διὰ τὸ τὸς ὦ» 
γέμες εἶναι ἐνανϊίες. - 

ς Τό,τε σίλαίος τὸ καῖὰ τὴν 
Κιλικίαν κὶ ΤἸιαμφυλίαν δια πλεύο 
σανῖεςγ καϊήλθομεν εἰς Μύρα τῆς 
“Δυκίας" 

6 κῴκεῖ εὑρὼν ὃ ἕἑκαῖόν 
αὐλοῖον ᾿Αλεξανδρνο» «'ὐλέον εἷς χὴν 
Ἰταλίαν, ἰνεδίθασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό, 
᾿7 Ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βρα- 

δυπλοῦγιες, ΝΣ μόλις γινόμενοι κα]ὰ 
τὴν Κνίδον, μὴ «προσιῶῆος ἡμᾶς τῶ 
ἀνέμΒ, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην 
καϊὰ Σαλμώνην" 

8 μόλις τε, «σαραλεγόμενοι αἷς 
τὴν, ἤλθομεν εἷς τόπον τινὰ καλές 
μενον Καλὸς λιμένας) ᾧ ἰἰγὺς ἦν 
αόλις Λασαία. 

9. Ἱκανᾶ δὲ χρόνα διοιζινομέγῳ; 
»ἡ νῖος ἤδη ἐπισφαλῆς τῷ «λοὸς, 
διὼ τὸ κὶ τὴν νητείαν ἤδη τῦριλι»» 
λυθέναι, «παρήνει ὃ ἸΤαῦλος, 

10 λέγω» αὐτοῖς" "Ανδρες, ϑεως 
οὦ ὅτι μήϊὰ ὕδρεως κ᾽ ψολλῆς ζημί- 
ας- ἀ μόνον τῆς Φόξια κἱ τῷ ΄λοίω, 
ἄλλα »ὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν 
ἄσισθαι τὸν αλδ». , μ᾿ 
᾿ τι Ὁ 

21Ὶ 
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11 Ὁ δὲ ἑκαδόγϊαρχος τῷ κῦ- 
Οερΐτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ ἐπείθεϊο 
μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὸ τῷ Παύλε λε- 
γομένοις. 

12 ᾿Ανευθέτυ δὲ «ἢ λιμένος 
ὑπάρχονος “ρὸς “αραχειμασίαν, 
οἱ αλείυς ἐθενῖο βυλὴν ἀναχθῆναι 
κακεῖθιν, εἴπως δύναιο καῖα ]η- 
σαδῖες εἰς Φοίνικα πυαραχειμάσαι, 
λιμέγω τῆς Κρήτης βλέπονϊα καϊὰ 
Δίδα κὶ καϊὰ Χῶρον. 

11 ὑποινεύσαος δὲ Νότου, δόξ- 
αὖις τῆς τροθέσεως κεκραϊηκέναι, 

ὥραις ἾΑσσον,) «αρελέγονϊο τὴν 
Ἑρἥτην- | 

14. μᾶ ἀ ποολὺ δὲ ἔδαλε κατ᾽ 

αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς) ὃ καλὅ- 

μενος Εὐροκλύϑων. 
1ς συναρκασθέηιος δὶ τῷ «λοίε;, 

καὶ μὴ δυναμένῳ ἀνϊ)οφθαλμεῖν τῷ 
ἀνέμῳ, ἐπιδόν]ες ἐφερόμεθα- . 

16 νησίον δέ τι ὑποδραμόδες 
καλόμενον Κλαύδην, μόλις ἰσχύ- 
σαμεν πιερικραϊεῖς γενέσθαι τῆς 
σχάφης" 

11 ἣν ἄρανῆες» βοηθείαις ἰχρῶ:- 
τὸ, ὑποζωνύνιες τὸ “λοῖον᾽ Φοθύ- 
μενοί τε μὴ εἷς τὴν Σύβιν ἰκπέσωσι, 
χαλάσαις τὰ σκιῦος, ὅτως ἰφί- 
ξογῖο. 

18 ᾿Σφοδρῶς δὲ χειμαξομένων 
ἣμῶν, τῇ ἰξῆς ἐχδολὴν ἐποιδυῖο" 

10 καὶ τῇ τρύτη αὐτόχειρες τὸν 
σκευὸὴν τῷ αλοίο ἐῤῥίψαμεν. 

20 μῆτε δὲ ἡλίθ, μήτε ἄξων 
ἐπιφαινόνδωον ἐπὶ «λείονας ἡμέρας, 
χειμῶνός τε ὄκ ὀλίγα ἱπικειμένο, 
λοιπὸν πιεριηρεῖτο σᾶσα ἰλαὶς τῷ 
σώξισθαι ἡμᾶς. 

2᾽ῖι πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρ- 
χάσης, τότε ταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν 
μέσῳ αὐτῶν, εἶπεν" "Ἔδει μὲν, ὦ 
ἄνδρες, σειθαρχήσαν)άς μοι, μὴ 
ἀναγισῦαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, κιρ- 

ΠΡΑΞ 

“»ς 

ΕΙΣ ΟΡ. χχνι!. 
δῆσαί τε τὴν ὕδριν ταύτην καὶ τὴν 
ζημίαν. 

22 καὶ τανῦν σαραινῶ ὑμᾶς τεὖ- 
θυμεῖν ἀποδολὴ γὰρ ψυχῆς ὧδιε- 
μία ἔγαι ἐξ ὑμῶν, τολὴν τῷ «λοίε, 

23 “αρίτη γάρ μοι τῇ γυκτὶ ᾿ 
ταύτῃ ἄγ[ιλος τῷ Θεὰ ὦ εἶμι, ᾧ κὶ 
λαἸρεύω, ΄ 

24 λέγων" Μὴ φοδῶ, Ἰμαῦλε" 
Καίσαρί σε δεῖ σαρατῆναι" κὶ ἰδὰ, 
κεχάριξαίϊ σοι ὃ Θεός «άδας τὸς 
αλέονας μέὰ σῶ. 

2ς Διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες" σι» 
φεύω γὰρ τῷ Θιῷ, ὅτι ἕτως ἔςαι 
καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληϊαί μοι" 

26 εἰς νἦσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς 
ἐκπεσεῖν. . 

27 ὡς δὶ τεσσαρεσκαιδεκάτη 
γὺξ ἰγένξιο, διαφερομένων ἡμῶν -ἶν 

“τῷ ᾿Αδρίᾳ, καὶὰ μέσον τῆς νυκχϊὸς 
ὑσπενόθν οἱ γαῦται Ὡρασάγειν τινὰς 
αὐτοῖς χώραν" " 

2ὃ καὶ βολίσανϊες, εὗρον ὁρ- 
νιὰς εἴκοσι" βραχὺ δὲ διαφησανῖες: 
τῷ τσάλιν βολίσανθις, εὗρον ὀργυιὰς 
δεκαπέν)ε" ; 

20 Φοξϑμενοί τειμήπως εἰς τρα - 
χεῖς τόπος ἐκπέσωσιν, ἐκ πρύμνες 
ῥίψανῆες" ἀγκύρας τίσσαρας, ἤν“ 
χογῖο ἡμέραν γενέσθαι. 

30 Τῶν δὲ ναυϊῶν ζηϊδνίων φυ- 
γεῖγ ἐκ τῷ τλοίβ, καὶ χαλασάγϊων 
τὴν ακάφην εἰς τὴν ϑάλασσαν, 
τροφάσει ὡς ἐκ «σρώρας μελλόνων 

ἀγκύρας ἐκἸείνειν, . ᾿ . 
41 εἶπεν ὁ ἸΤαῦλος τῷ ἑκαῖον- 

τάρχη χὰ τοῖς τρα]ιώταις" Ἐὰν μῶ 

ὅτοι μείνωσιν ἐν τῷ λοίω, ὑμεῖς 
σωθῆναι ἃ δύνασθε. 

32 Τότε οἱ τραδιῶται ἃ πέκο- 
αν τὰ σχοινίω τῆς σκάφης, καὶ 
εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 

43 ἄχρι δὲ ὅ ἔμελλεν ἡμέρα 
γίνισθαι) σαρικάλν ὁ Ιαῦλος 

᾿ ἅπανϊας 

΄ 
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δ πκαγας μαλαξεῖν τροφῆς λέγων" 
Τισσαρισκαιδικάτην σήμερον ἡμό- 
ραν, «ροσδοκῶνιες, ἄσῶοι δια]ε- 
λεῖτε» μηδὸν “:ροσλαξόμενοι. 

4 διὸ τυαρακαλῶ ὑμᾶς τροσ- 
δαεῖν τροφῆς (τῶτο γὰρ τορὸς τῆς. 
ὑμετέρας σωϊηρίως ὑπάρχει") ᾿ἀϑενὸς 
γὰρ ὑμῶν ϑρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς τσο- 
σεῖτα:." 

. ἃς Εἰπὼν δὲ. ταῦτα,. κὶ λαθὼν 
ὦ δῖον, “ὐχαρίςησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον 
«υάνΊων, καὶ κλάσας ἤρξαῖο ἐσθίει». 

26 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι τοάνϊες, 
γὺ αὐτοὶ -τροσελάξονῖο τροφῆς. 

47 ἥμεν δὲ ἐν τῷ «λοίῳ αἱ 
«ὅσαι ψυχαὶ, διακόσιαι ἑδϑομη- 
κον]αέξ. 

8 κορεσθέγες δὲ τροφῆς, ἰχώς 
φιδ τὸ ΄λοῖόν, ἐκδαλλόμενοι τὸν 
σῖτον εἷς τὴν ϑάλασσαν. 

39 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἰγένεϊιο, τὸν 
9.» ὃκ ἐπεγίγωσκον" κόλπον δὲ τι» 
να καϊενόϑν ἔχονϊα αἰγιαλὸν, εἰς ὃν 
ἰδελεύδανϊο, εἰ δύναιο, ἐξῶσαι τὸ 
ὡλοΐον. 

40 καὶ τὰς ἀγκύρας «εριελόν- 
τες» εἴων εἰς τὺν ϑάλασσαν, ἅμα 
ἀνένες τὰς ξευκ]ηρίως τῶν σηϑαλί- 
ων" καὶ ἱπαραιες τὸν ἀρϊέμονα τῇ 
τπγεόσῃ, κα]εῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 

41 Πιριπεσόνϊες δὲ εἰς τόπον 
διθάλασσον, ἐπώκειλαν τὴν ναῦν" 
καὶ ἡ μὲν πρώρα ἰρείσασα ἔμεινεν 
ἀσάλευῖϊος, ὃ δὲ πρύμνα ἰλύϊο ὑπὸ 
τῆς βίας τῶν κυμάτων. 

42 Τῶν δὲ ςραϊιωϊῶν βυλὴ ἰγέ- 
γέο ἵνα τὸς δισμώτας ἀποκχϊείνωσι, 
μὗτις ἐκκολυμθήσας δια φύγοι. 

43 ὁ δὲ ἑκαϊόναρχος, βελόμενος 
διασῶσαι τὸν Ἰϊαύλον, ἐκώλυσεν 
αὐτὸς τὸ βολήμαϊος, ἐκέλενσέ τε 
τὰς δυναμένας κολυμδᾷν, ἀποῤῥί- 
Ψψαῆας πρώτυς πὶ τὴν γῆν ἰξιέ- 
να" 

44 καὶ τὸς λοικὸς, ὃς μὲν ἐπὶ 
σανίσιν, ἃς δὲ ἐπί τιγων τῶν ὡπὸ 
τῷ «λοίθ᾽ κ᾽ ὅτως ἰγένίϊο ««ἄγϊας 
διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆνε 

᾿ . Κιφο κή.. 28. ᾿ 
Κι διασωθέδες, τότε ἐπέγνω» 

σαν ὅτι Μιλίτη ἢ νῆσος καὶο 
λέταιε 

1 Οἱ δὲ βάκδαροι σιαρεῖχον ὦ 
χὴν τυχῦσαν ᾿'φιλανθρωτίαν ἣμῖι" 
ἀνάνψανις γὰρ «αὐυρὰν τροσελώ“" 
δοῦο «άνϊας ἡμᾶς) διὰ τὸν ὑδὸν 
τὸν ἐφιγῶτα, κὶ διὰ τὸ Ψύχος-. 

4 Συγρέψανϊιος δὲ τῷ Ἰπαύλμ 
φρυγάνων ωλῆθος, κἡ ἐπιθένος ἐπὶ. 

τὴν συρὰν,. ἔχιϑνο. ἐκ τῆς ϑέρμης 
ἐξελθῶσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτᾶς 

4 ὡς δὶ εἶδον οἱ βάρδαροι κρθ» 
μάμενον τὸ ϑυηρίον ἐκ τῆς χειρὸς 
αὐτῷ, ἔλεγον πτρὸς ἀλλήλας" Πάν 
τως Φωνεύς ἔχιν ὃ ἄνθρωπος τος, 
ὃν διασωθένϊα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ 
Δίκη ζῆν ἐκ εἴασε. - 

ς ὁ μὲν ὄν, ἀποϊινάξας τὸ ϑη- 
εἴον εἰς τὸ αὖρ, ἔπαθεν δὲν κακὸν" 

6 οἱ δὲ προσιδόκων αὐτὸν μέλ" 
λεῖιν αίμαρασθαν, ἢ καϊαπίαθειν 
ἄφνῳ νεκρὸν" ἐπὶ σολὺ δὲ αὐτῶν 
«προσδοχώνων, κουὺὶ ϑεωρόνων μηδὲν 
ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μῆα- 
ῥαλλόμενοι ἔλείον Θεὸν αὐτὸν εἶναεο 

7 ἰν δὲ τοῖς «περὶ τὸν τόπον 
ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ Ὡρώτῳ 
τῆς γήσω, ὀνόμαῖϊι Ποπλίῳ, ὃς ἀνρι- 

διξάμενος ὑμᾶς, τρεῖς ἡμέρας Φιλε- 
Φρόνως ἰξένισεν. 

.8 Ἐγίνῆο δὲ τὸν «αἹέρα τῷ 
Ἰποπλίε τουρέοῖς κ᾿ δυσενερίδι σον- 
ἐχόμενον κα]ακεῖσθαι"' τρὸς ὃν ἃ 
Παῦλος εἰσελθὼν, κὶ τπροσευξάμε- 
γος) ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰώ- 
σαῖο αὐτόν. 

φύτω ὧν γενομένθ, κΚὁἡ οἱ λοι" 
«οὶ οἱ ἔχοις ἀσθενείας ἐν τὰν νήσῳ, 

ὐροσηβο 

- -«.-. «--.-. «-ὕὌ 
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“προσύρχιῆο, "ἢ ἰθεραπ εύοτϊο, 

10 οὗ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἔτί- 
μησαν ἡμᾶς, καὶ ἀνα[ομένοις ἐπέ- 
θιν]ο τὰ τρὸς τὸν χρείαν. 

τι Μέὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνῆχ- 
θημεν ἐν “πλοίῳ, Φαρακεχειμακότι 
ἄν τῇἡ νήσω, ᾿Αλεξανδρίνων, “αρα;- 
σήμῳ Διοσκέροις" 

12 καὶ καϊα χθένῖες εἰς Συρακώ- 
σας; ἱἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς» 

13. ὅθεν σιεριελθόνς καϊηήσα- . 
μὴν εἰς Ῥήγιον" κὶ μδὰ μίαν ἡμί- 
ραν ἐπιϊενομένα νότῳ, διυϊεραῖοι ἢλ- 
θομεν εἰς Ττοιόλες, 

14 ὅ εὑρόνϊες ἀϑιλφὰ;ν: «σαρε- 
20 2. ᾧ ΄᾽, αἡὴ,ἱὦ » “ ε 

κληθημεν ἄπ αὐτοί; ἐπιμῆινγαι! ἢ-. 

μέρας ἑπϊὰ, κὶ ὅτως εἰς τὴν ᾿Ρωμὴν 
ὅλ ὁμεν. 

'Ις κακεῖδεν οἱ ἀϑιλφοὶ ἀχό- 
σαῦες τὰ “ερὶ ἡμῶν, ἐξῆλθον εἷς 
ἀπανησιν ἡμῖν ἄχρι; ᾿Απ πίω Φόρο 
τὐ Τριῶν ταθιρνῶν" ὃς ἰδὼν ὁ ΤΙιαῦ» 

.λος») εὐχωριζῆσας τῷ Θεῶν ἔλαθε 

16 ὅτε δὲ ἤλθομεν εἰς ρώμην, ὃ 
ἑκαϊόναρχος «σαρέδωκε τὸς δεσμίος 
φῷ τραϊοκεδάρχη" τῷ δὲ Ἰπαύλῳ 
ἐπτίράπη μένειν καθ᾿ ἑαυϊὸν, σὺν 
͵“ῷ φυλάσσονθι αὐτὸν τ'ρα]εώτη, 

1) ᾿Εγένξο δὲ μέϊὰ ἡμίρας τρεῖς 
συϊκαλίσασθαι τὸν [Ιαὔλον τὸς ὅν“ 
τας τῶν Ἰυδαίων πρώτας" συνελθόν- 
Φων» δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτός" 
᾿Αυδρες ἀδιλφοὶ, ἐγὼ ὠδὲν ἐναγ]ίον᾿ 

. 'φσοιῆσοας τῷ λαῶ, ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς 
«σαΐρώοις, δέσμιος ἐξέ Ἱμροσολύμων 

«αρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν. 'Ῥω- 
μαίων" “ 

18 οἵτινες ἀνακρίνουνες με» ἰδώ- 
λοῦϊο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν 
αἰτίαν ϑανώτω ὑπάρχειν ἦν ἐμοί. 

10 ἀν]ιλεγόνων δὲ τῶν Ἰωδαίων, 
ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καί» 
σαρα; ὃχ, ὡς τῷ ἔθνος μὰ ἔχων τι 
«αἸηϊορῆσαι. 

ΠΡΑΞ ἘῚΙΣ 

2ΖῸ Διὰ ταύτην ὧν τὰν. αἰτίαν 
΄“αρικάλισα ὑμᾶς, ἰδεῖν κὶ τροσ- 
λαλῆσαι' ἕγεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος 

τῷ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτιῳ 
«ερίκειμαι. ᾿ 

21 Οἱ δὲ ΦὩρὸς αὐτὸν εἶπον" 
Ἡμεῖς ὅτε γράμμαϊα «“ερὶ σῶ 
ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰθδαίας, ὅτε 
«παραἱενόμενός τὶς τῶν ἀδελφῶν 
ἀπήγί[ελεν ἢ ἰλάλησέ 1: περὶ σᾶ 
«σονηρόν». 

21 ἀξιῦμεν δὲ σαρὰ σῶ ἀκ» 

Ολρ. ΧΧΥΙ. 

Δ, " . Α, “- 
σαι ἃ Φρονεις" περὶ μὲν γαρ τῆς 

αἱρέσεως ταύτης γνωτίν ἔσιν ἥμῖν 
ὅτε σσαγϊα χῷ ἀϑδιλέγέχι. 

21 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, 
ἧκον αρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν 

᾿ «΄λείονες" οἷς ἰξῆιθεδο διαμαρ)υρό- 
μενος τὴν βασιλείαν τῷ Θεᾶ, «πεῖς 
θων τε αὐτὸς τὰ «ερὸὶ τῷ Ἰησῶ, 
ἀπό τε τῷ νόμϑ Μωσέως καὶ τῶν 
τροφηϊῶν, ἀπὸ ΄ρωὶ ἕως Ἰσπέξαςο 

24. καὶ οἱ μὲν ἐπείθωΐϊο τοῖς λε- 
γομένοις, οἱ δὲ ηπίγθνν. “ 

2ξς ἀσύμφονοι δὲ ὅν]ες ᾿σρὸς 

ἀλλχηλῶς, ἀπελύονϊο, εἰ πόνϊΙος φξξ 
Ππαύλυ ῥῆμα ἕν" Ὅτι καλῶς τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον ἰλάλησε διδι 
Ἡσαΐου τῷ «ορροφήτα «ρὸς τὼς 
«σα)έρας ἡμῶν, 

2ᾷ λέγον" ἸΠορεύθηϊι πρὸς τὸν 
λαὸν τῶτον, καὶ εἶπέ" ᾿Ακοῦ ἀκώ- 
σέε, κ,ὶ ἃ μὴ συνῆτε" »ἡ βλέπονιες 
βλέψ ιν, κἡ ὦ μὴ ἴϑηῖε. 

27 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τὲξ 
λαῦ τῶτϑ, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως 
ἤκυσαν, καὶ τὰς ὀφθαλμὼς αὑτῶν 

. ἐκάμμυσαν; μάποϊε ἴδωσι τοῖς δφ- 
θαλμοῖς, »κ τοῖς ὠσὶν ἀκώσωσε, ἡ 

τῇ καρδία συνῶσι, νὰ ἐπιγρέψωσει 
ἡ ἰάσομαι αὐτές. 

28 Τνωγὸν ὅν. ἔρω ὑμῖν ὅτι τοῖς 
ἔθνεσιν ἀπεγάλη τὸ σωϊήριον τῷ 

Θι" αὐτοὶ νΥἡ ἀκόσονϊαι. 
ἅρ Καὶ 



ΟΔΡ. ΧΧΨΊΙ. ΤΩΝ ΑΠΟΣ Τ.: 
- 20 Καὶ ταῦτα αὐτῷ εἰπόν.) 

ἀπῆλθον οἱ ἴηδαῖοι, «σολλὴν ἔχον» 
"ες ἐν ξαυϊοῖς συζήτησιν. 

30 Ἔμεννε δὲ ὁ ΠΙαῦλθ. δηῆίαν 
ὅλην, ἐν ἰδίω μισθώμαι" »ἡ ἀπιδέ- 
χἕο πάνας τὼς εἰσπορευομένας 

Ἀ 

4ἴ [1 

«πρὸ: αὐτόν. 

21 κηρέσσων τὴν βασιλείαν τῷ 
Θεῶ, κὶ διδάσκων τὰ σερὶ τῷ Κυ- 
εἰα [σῷ Χοιρᾷ μῆὰ σάσης σαῤ- 
ξ ᾽ὔ 3 ΄ 
ρησίοις, ἀκωλύτωξο 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- 
ί ᾿ 

Ἡ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ͂. 

Κιῷ. ἄ. 1- ΄ 
ἼὝἜΔΑΥΛΟΣ, ὁδῶλθ. Ἰησϑ 

Χρισῶ, κληϊ]ὸς ἀ πότολθ., 
ἀφωρισμένΘ- εἰς εὐαίγέ- 

λιον Θεῶ, 
2 ὃ προεπηγείλαῖο διὰ τῶν σρο- 

Φηϊῶν αὑτῷ ἐν γραφαῖς ἁγίαις» 
2 'τσεὶ τῷ υἱᾶ αὖτϑ, (τ γενο- 

μέν ἐκ σπέρμαϊθ' Δαδὶδ καϊὰ 
σάξκα» 

4 τὸ δριδ 9. υἱῶ Θεδέν δυνάμει, 
καϊὰ ανεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀναςά- 
σεως νεκρῶν Ἰησῶ Χριγᾷ τῷ Κυρίω 
ἡμῶν. . “ 

ξ δι᾿ ἃ ἐλάθομεν χάριν καὶ ἀ- 

ποςολὴν εἷς ὑπακοὴν σίγεως ἐν τσ - 
σν τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τῦ ὀνόμαϊθ. 
αὐτῶ ὁ .Ν 

6 ἐν οἵ: ἐξε ὶ ὑμεῖς, κληϊοὶ Ἰη- 
σξ! Χρις8) ᾿ 
 ᾶσι τοῖς ὅσιν ἔν Ῥώμη, ἀ- 

γαπηϊοῖς Θεῦ, κληϊοῖς ἁγίοις" χά- 
οις ὑμῖν κα εἰρήνη ἀπὸ Θεῦ «αἹρὸς 
ἡμῶν, "ἡ Κυρία Ἰησθ Χριργδ, 

8 Πρῶτον μὲν εὐχαρισῶ τῷ 
Θιῷ μὰ δὰ Ἰησᾶ Χριςδιὺπὶρ τυάν- 
τῶν ὑμῶν, ὅτι ἡ σίτις ὑμῶν καῖϊαγ- 
γέλλεϊαι ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ" 

΄ 

9 μάρϊους γάρ μ8 ἰγὴν ὁ Θεὸφ, 
ᾧ λαϊρεύω ἐν τῷ ανιύμοϊί μου, ἐν 

“ ΝΡ ΄ ᾿ 
τῷ εὐα[γελίω τῷ υἱῶ αὐτῷ, ὡς ἀϑιο 
αλείπῆως μνείαν ὑμᾶν ποοιῦμαι 

10 «άν]οῖϊε ἐπὶ τῶν προσευχῶν 
μδ διόμεγθ., εἴπως ἤδη «ποῖδ εὐος 
δωθήσομαι ἦν τῷ ϑιλήμαϊι τῷ Θιῶρ 
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς" 

11 ἐπιπσοθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα 
τι μαδὼ χάρισμα ὑμῖν πονευμοαῖι» 
κὸν, εἷς τὸ τηριχθῆναν ὑμᾶς" 

12 τῶτο δέ ἰγι, συμπαρακλῆ- 
θῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις 
αἰγεωςφ, ὑμῶν τεῦ ἐμῶ. 

13 Οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 
"ἀδελφοὶ, ὅτι πσολλάκις τοροεθέμην 
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, (καὶ ἐκωλύθην 
ἄχρι τῷ δεῦρο.) ἵἕἵνω καρπόν τινα 

“Ὁ 9 α»ν Ν Λ."» ων 
σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν» καθὼς καὶ ἐν τοῖς 
λοιποῖς ἔθνεσιν. 

14 Ἕλλησί τε καὶ Βαρδάροις, 
σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλάρης , 
εἰμί" , 

τς ὅτω, τὸ καὶ᾿ ἐμὲ πρόθυμον, 
"ὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμη εὐαγ[λίσασ-ο 
θαι" 

(16 ἃ γὰρ" ἱπαισχύνομαι τὸ 
εὐα[γίλιον τῷ Χρις 8") δύγαμις γὰρ 
Θεϑ ἕξιν εἰς σωϊηρίαν ταῦ] τῷ 
παιεύον) Ἰεδαΐω τε «ορῶτον καὲ 
Ἕλληνι" 

17 δικαιοσῴγη γὰρ Θιεϑ ἰν αὐτῷ 
ἀπο... 

-- 



416 ΞΕΠῚ Σ᾽ 

ἀποκαλύπϊηαι ἶκ αἰζεως εἷς τσίτιν" 
καθὸς γίγραπ]αι" Ὁ δὲ δίκαιθ. ἐκ 
«αἰτιὼως ζήσἕαι. : 

τθ ᾿Αποκαλύπϊἶαι γὰῤ δργὰὴ 
Θιῷ ἀπ᾿ ὠρανῶ ἰπὶ αἄσαν ἀσί- 
(ειαν κ᾽ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν 
ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ καϊεχόνϊων" 

10 διότι τὸ γγωγὸν τῷ Θιξ, φα- 
γερόν ἰγιν ἦν αὐτοῖς" ὃ γὰρ Θεὸς 
αὐτοῖς ἰΦϑαινέρωσε" 

20 τὰ γὰρ ἀόδραῖα αὐτῷ ἀπὸ 
-αἰίσεως κόσμε, τοῖς σοιήμασε νοά- 
μενα καθορᾶται, ἥτε ἀϊδΘ. αὐτῷ 
δύναμις κὶ ϑειότης, εἰς τὸ εἶναι αὖ- 
«ὃς ἀναπολογήτος" 

21 διότι γνόνες τὸν Θεὸν, ὄχ, 
ὡς Θεὸν ἐδόξασαν, ἢ εὐχαρίςησαν" 
ἀλλ᾽ ἐμαϊαιώθησαν ἦν τοῖς διωλο-᾿ 
γισμοῖς αὑτῶν, καὶ ἐσκοϊίσθη ἡ ἀ- 
σύγνῶῆθ. αὐτῶν καρδία" 

22 Φάσκογις εἶναι σοφοὶ, ἐμω". 
φράνθησαν, 

21 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τῷ 
ἀφθαξιε Θεῖ ἐν ὁμοιώμαῖι εἰκόνῶ» 
φθάξιε ἀνθρώχυ. κ᾽ αὐεινῶν κὶ τες 

᾿φραπόδων »ὶ ἐρπεϊῶν. ᾿ 
24 διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτὸς ὃ 
Θιὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδι- 

ὧν αὐτῶν εἴς ἀκαθαρσίαν. τῷ ἀτι- 

μάξισθαι τὰ σώμαϊα αὐτῶν ἰν ἑαυ- 
Τοῖς" 

2ς οἵτινες μδήλλαξαν τὰν ἀλή- 
θειαν τῷ Θεδ ἐν τῷ ψεύδει, κὶ ἐσε- 
Θάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κΊίσεν 
“παρὰ τὸν κ]ίσανϊα, ὅς σιν εὐλογη- 
“ὸς εἰς τὺς αἰῶνοις. ἀμήν. 

26 Διὰ τῶτο τσαρέδωκεν αὐτὼς 
ὃ Θεὸς εἰς σ'άθη, ἀτιμίας" αἵτε 
γὰρ ϑηλειαι αὐτῶν μῆηλλαξαν τὴν 
φυσικὴν χρῆσιν εἷς τὴν σαρὰ Φύ- 
σιν" Ν " 

27 ὁμοίως τε νῷ οἱ ἄῤῥενες, ἀ- 
Φινῖες τὴν Φνσικὴν χρῆσιν τῆς 95" 
λείας) ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὑρέξει 

΄ 

ΤΟΛΗ ὔαρ.1.1.. 
αὑτῶν εἰς ἀλλήλως, ἄρσενες ἐν ἄρ- ᾿ 
σισι τὴν ἀσχημοσύνην καϊεργαζό- 
μένοι») κὶ τὴν ἀν)ιμισθίαν, ἣν ἔδει, 
τῆς λάνης αὐτῶν ἐν ἑαυ]οῖς ἀπο- 
λαμζξάνογιες. 

28 καὶ καθὼς ἐκ ἰδοκίμασαν 
τὸν Θεὸν ἔχειν ἂν ἐπιγνώσει, σα- 
ρέδωκεν αὐτὸς ὃ Θειὸς εἰς ἀδόκιμον 
γὃν, Φοιεῖν τὰ μὴ καθήκον]α" 

29 σιπληρωμένυς σάση ἀδικίᾳ, 
«σορνείᾳ,, “πονηρία, Ὡλεονεξία, κα- 
κίῳᾳ᾽ μεγὼς φθόνου, Φόνα, ἔριδι, 
δόλω, κακοηθιόας" 

40 Ψιθυριςὰς, καϊαλάλως, 9ε- 
οςυγεῖς, ὑθριςὰς» ὑπερηφάνος, ἃ- 

λαζόνας, ἰφευρβὰς κακῶν, γονεῦσιν 
ἀπειθεῖς,- 

41 ἀσυνέτως, ἀσυνθέτος, ἀσο 
τόργδς, ἀσπόνδος, ἀνελεήμονας". 

22 Οἵἴτινες τὸ δικαίωμα τῷ 
Θι8 ἐπιγνόνιες, (ὅτι οἱ τὰ τοιαῦ- 
τὰ πυράσσονϊες, ἄξιοι ϑανάτα εἶ» 
σὶν.) ἃ μόνον αὐτὰ “οιῶσιν, ἀλο 

λὰ κὶἡ συνιυδοκῶσι τοῖς σράσσωσι» 
᾿Κεφ.΄ δ΄, 2. 

Δ 10 ἀναπολόγηϊθ: εἶ, ὦ ἄν- 
θρωπε «ἂς ὃ κρίνων" ἐν ᾧ γὰρ 

κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυϊὸν καϊακρί- 
νει." τὰ γὰρ αὐτὰ «ράσσεις ὃ κρί-- 
γΩ}. - 

2 οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τῷ 
Θιῦ ἐξὶ καϊὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τὼς τὰ 
τοιαῦτα περάσσονϊας- 

3 λογίζῃ. δὶ τῶτο, ὦ ἄνθρωπε 
ὃ κρίνων τὸς τὰ τοιαῦτα πράώσσον- 
τας, καὶ ποοιῶν αὐτὰ, ὅτι σὺ ἐχα 
Φιύξη τὸ κρίμα τὸ Θεξ ; ᾿ 

4 ἢ τῷ τλέτυ τῆς χρηξότηϊ!. 
αὐτῷ, κὸ τῆς ἀνοχῆςχ κ᾿ τῆς μᾶκρο- 
θυμίας καϊαφεονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ 
χρητὸν τῷ Θιδ εἰς μέανοιάν ς- ὦ - 
γι; - 

ς καϊὰ δὲ τὸν σκληρότηϊά σὺ »ἡ 
ἀμεϊανόηϊον καρδίαν, ϑησανρίξεες 

σιαυϊῷ 

ΓῪ 

ως ρων ὅς καφ'μα. οοοὐὐὖὦὸ 

......τ.1.“τὌὔὉἀὌὕὃὅ08τὐ. 2 
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ΟΡ. 1. 1. 

' σεαυῖν ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς; τὺ ἀ- 
“«᾿οκαλύψιως δικαιοκρισίας τῷ Θεῦ" 

ὄὅ ὃς ἀποδώσει ἑκάτῳ καϊὰ τὰ 
ἔργα αὐτῶ" | ! 

7 τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργα 
ἀγαθῶ, δόξαν. Ὁ τιμὴν κὶ ἀφθαρ- 
αἴαν ζηϊῶσε, ζωὴν αἰώνοον" 

8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας» πὶ ἄπει» 
ϑῶσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ, ποειθομένοις 

δὰ τῇ ἀδικίᾳ, ϑυμὸς Ὁ ὀργήν 
9 ϑλίψις ἡ ξςιοχωρία ἐπὶ τοᾶ- 

σαν ψυχὴν ἀνθρώπϑ τῶ. καϊερίαξο- 
μένω τὸ κακὸν, Ἰυδαίω τὲ πρῶτον 
«2 “Ἕλληνο;- 
10 Δόξα δὲ κὶ τιμὴ κ᾿ εἰρήνη 
«οὐἹὸ τῷ ἰρίαζομένυ τὸ ἀγαθὸν, 
᾿οδαίῳ τε πρῶτον κὶ Ἕλληνι" 

εἰ ὦ γάρ ἰξι προσωποληψία 
Φαρὰ τῷ Θεῶ" ΝΝ 

12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἡμαρῖον, 
ἀνόμως καὶ ἀπολϑϑαν" καὶ ὅσοι ἐν 
γόμῳ ἡμαρῖον, διὰ νόμῳα κριθήσον]αν» 

13 ἃ γὰρ οἱ ἀκροαϊαὶ τῷ τόμα 
᾿ δίκαιοι “αρὰ τῷ Θιῷ, ἀλλ᾽ οἱ 

«ποιηϊκὶ τῷ νόμῳ δικαγωυθήσονῖαι. 
Γ4 (ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον 

ἔχονϊα, φύσει τὰ τῷ νόμα «σοιῆν 
ὦτοι νόμον μὴ ἔχονῖες, ἑαυϊοῖς εἰσι 
γόμο ὁ ὁ 

τς οἵτινες ἰνδείκνυναν τὸ ἔργον 
τῷ νόμαια γραπῆὸν ἶν ταῖς καρδίαις 
αὑτῶν, συμμαρὶυρόσης αὐτὸν τῆς 
συνειδήσιως, δ μέἕαξὺ ἀλλήλων τῶν 

λοϊσμῶν καπηϊορώγ!ων ἢ κχἡ ἀπολο- 
γυμένων,) 

16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὃ Θεὰς 
τὰ κρυκὰ τῶν ἀνθρώπων, καῖϊὰ τὸ 
οὐαϊγέλιέν με, διὰ Ἰησῷ Χριςῶ. 

17 ἴδε σὺ Ἰουδαῖος ἑπονομά ζη, 
" ἱπαναπαύη τῷ νόμῳ, "ἡ καυχᾶ- 
σαὶ ἰν Θεῷ, ᾿ 

18 καὶ γινώσκεις τὸ ϑέλημα» "ἡ 
δοκιμάξεις τὰ διαφέροΐια) καϊηχιϑ- 
μενος ἰχ τῷ νόμῳ" 

ΠΡΟΣ ῬῬΩ Μ. 417. 
ἽΟ αἰποιθάς τε σεαυϊὸν ὁδηγὸν 

εἶναι τυφλῶν) Φῶς τῶν ἐν σκότει, 

20 «τοαιδευῖὴν ἀφρόνων, διϑάσα. 
κὰλον νηπίων, ἔχονϊα τὸν μόρφωσιν 
"ἧς γνώσεως ἡ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ 
γόμω»" 

21 ὃ ἦν ϑιδώσκων ἕτερον, σεαῦο 
τὸν ὦ διδάσκεις; ὃ κηρύζσων μὴ 
κλέαηειν, κλέπῃεις ; 

22. ὁ λίγιων μὴ μοιχεύειν, μοι- 
χεύοις ; ὃ βδελυσσόμενος τὰ εἴδω- 
λῷ, ἱεροσυλεῖς 

23 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσα;, διὰ 
τὸς σαραθάσεως τῇ νόμε τὸν Θεὸν 
ἀτιμάξεις ; 

24, Τὸ γὰρ ὄνομα τῷ Θεῶ δι᾽ 
ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσῃῃ 
καθὼς γέγραπῆαι. 

Ως τσερῇομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, 
Ὶ - 

. ἔαν νόμον τοράσσης" ἰὰν δὲ ππαρα- 
ξάτης νόμϑ 26) ἣ πσερομῆ" σνΨ 
ὠπροθυφία γέγογεν. 

26 ἐὰν ἂν ἡ ἀκρυβυγία τὰ δὲν 
καιώμαϊα τῷ νόμα φυλάσσῃ ἐχὶ 
ἢ ἀκροξυρία αὐτῷ εἰς «σερῇομὴν 
λογισθήσεαι ; ᾿ 

27 καὶ κριγεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροο 
Ούρφια τὸν νόμον τελῶσα, σὶ τὸν διὼ 
γράμμαῖος καὶ περΠομῆς παραξζάς͵ 
ΤῊΥ γόμϑ Κ 

28 ἃ γὰρ ὃ ἐν τῷ φΦανιφῷ. ᾽[8- 
ϑαῖός ἐξιν" ἀδὲ ἡ ἐν τῷ Φαγερῶ, ἂν 
σαρκὶ, «σερῇομή" 

20 ἀλλ᾽ ὃ ἦν τῷ κρυπῆῷ, Ἰὼ- 
δαῖος" καὶ «“τρῆομὴ καρδίας, - ἐν 
σνιύμαϊ,, ὁ γράμμαῖι" ὃ ὃ ὕἔχα:- 
γος ὡκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶ 
Θεῦ, , - 

᾿ Κιφ. Ύ.- 350, 
Ἴ": ὃν τὸ σερισσὸν τῷ ᾿Ιοδαίω, 

ἢ τίς ἢ ὠφέλεια τῆ; ποιρῖο- 
μῆς 3 ᾿" 

2 πολὺ, καὶϊὰ τάνϊα τρόπον. 
“Ἔπτο μὲν γὰρ ὅτι ἐπισεύθησαν 

"Σ 



β 

οι 

φὰ λόγια τῷ Θεῦ" 
4 «ἱ γὰρ," εἰ ἠπίγησάν τινες ; 

μὴ ἢ ἀπιτία αὐτῶν τὴν οἱτι» τῷ 
Θεῦ καϊαργόσει ; ᾿ 

4 Μὴ γένοιο" γινέσθω δὲ ὃ Θε- 
ὃς ἀληθὴς, τᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύ- 

“φὴς καθὼς γέγραπῆαι" Ὅκπνς ἂν 

δικαιίνθης ἐν τοῖς λόγοις σθγ »ἃ »." 
κήσης ἐν τῷ κρίνεσθαί σι. “Ὁ 

ς Εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεῦ ὃδι- 
καιοσύνην συνίςησιγ τί ἐρῶμεν ; μὴ 
ἄἀδικὸς ὃ Θεὸς ὃ ἐπιφέρων τὴν ὀργῆν ; 
(χαϊὰ ἄνθρωπον λέγω.) 

6 Μὴ γένοϊο" ἐπεὶ αῶς κρινεῖ ὃ 
Θιὸς τὸν κόσμον ὶ 

7 γὰρ ἢ ἀλήθεια τὸ Θεῦ ἐν 
τῷ ἐμῷ ψεύσμαῖι ἐπερίσσευσεν εἰς 

" ᾽ὔ 8 ὔ Ν ΦΝ 4ι 

σἣν δόξαν αὐτῶ, τί ἔτι κεἰγὼ ὡς 
. ἁμαρϊωλὸς κρίνομαι : 

8 καὶ μη (καθὼς βλασφημά- 
μεθα, καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς 
λέγειν) ὅτι «ποιήσωμεν τὰ κακὰ, 

ε ἦγα ἔλθη τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα 
ἔνδικόν ἔξιο 

9 Τί ὦν; προεχόμεθα ; ὦ τάν- 
τως «ροιασάμεθα γὰρ Ἰωδαίος 

΄τε καὶ Ἕλληνας τάδας ὑφ᾽ ἀμαρ- 
τίαν εἶα. “. ἢ 

10 χαθὼς γέγραπΊαι" Ὅτι ἀκ 
ἔγι δίκαιος ἐδὲ εἷςε 

11 ὅκ ἔχιν ὃ 
ἐκ ζυ]ῶν τὸν Θεόνε 

12 Παϊῖες ἐξέμλιναν, ἅμα ἢ- 
. χρειώθησαν" ἀκ ἔτι «ποιῶν χρητό- 
τηα, ἐκ ἴξιν ἕως ἰνός- 
Ἴ 1. Τάφος ἀνεῳϊμόνος ὁ λάρυγξ 
αὐτῶν" ταῖς γλώσσαις αὑτῶν ἐδο- 
λιῶσαν" ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 
φειὐτῶνο . 

. 14 Ὧν τὸ γόμα ἀρᾶς καὶ τις 
κρίοις γέμει" ἊΝ 

τις ὀξεῖς οἱ τόδις αὐτῶν ἰκχέαε 

μα. 
,.ἀ6 Σόδριμμια καὶ ταλαιπωρία 

3 . 

συγιῶν, ὡκ ἔσιν δ᾽ 

ΕἘΠΙΣΤΟΑΗ ὌΌΡ. ἧι. 
ἦν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶ, ὋἪ᾿ 

17 καὶ ὁδὸν εἰρήγης ἀκ ἔγνωσ᾽οιν" 
18 ἀκ ἔσι φόδος Θιῶ ἀπίνανι 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
190 Θἔδαμεν δὲ ὅτι ὅξα ὃ νόμος 

λέγει, τοῖς ἐν -τῷ νόμῳ λαλεῖ" ἕνα 
«ἂν τόμα Φραγῇ, τὴ ὑπόδικος γί". 
νηῖαι σᾶς ὃ κόσμος τῷ Θεῷ 

20 διότι ἐξ ἔργων νόμα ὦ δικαιῶ» 
θησῖαι σᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτῶ" 
διὰ γὰρ νόμω ἐπίγνωσις ἁμαῤίίαις. 

21 νυνὶ δὲ «χωρὶς νόμϑ δικοιεο- 
σύνη 'Θιῶ «πεφανέρωϊαι; μαξίυρο» 
μίνη ὑπὸ τῷ νόμδ κὶ τῶν τυροφηϊῶν" 
᾿|22 δικαιοσύνη δὲ Θιῶ διὰ εὐί- 

ξίως Ιησῷ Χριςῶ, εἰς “«πάνϊας καὶ 
ἐπὶ «τἀάνϊας τὼς τοιγείοῦας" ὦ γάρ. 
ἐςι διαςολώ" 

21 σαῦϊες γὰρ ἥμαρῖον, κὶ ὕςε- 
οφρϑαι τῆς δόξης τῷ Θεῶ" - 

24. δικαιόμενοι δωρεὰν τῇ αὐτῷ 
χάρῆι, διὰ τῆς ἀπολυϊρώσεως τῆς 
ἐν Χριῷ Ἰησῶ΄. - 

ἃς ὃν αροέβἔο ὃ Θιὸς ἱλαςήριον 
ἃ πῆς πίστεως ἐν τῷ αὑτῷ αἵμαῖον 

εἰς ἔνδειξιν τῆς δικοιοσύνης αὑτῷ, 
διὰ τὴν σάρεσιν τῶν τρογείονότων 

᾿ἀ μαῤβ,ημάτων" 
. 26 ἐν τῇ ἀνοχῆ τῷ Θιεῦ, «πρὸς 

. ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὑτῷ, ἐν 
εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν τῷ νῦν αν 

καιδνα τὸν ἐκ τοίγεως δίκαιον, κὶ' 
Ἰησϑ. Ξ 

27 τὦῷ ὃν ἢ καύχησις; ἐξε- 
κλείση. διὰ «σοί νόμο ; τῶν ἔρ- 
γῶν; χί" ἀλλὰ διὰ νόμε τυίξεως. 

. 28 λογιζόμεθα ὧν» αύγει δικαιν ὦ 
ὥσθωι ἄνθρωπον, χωρὶς ἔργων νόμε. 

20 ἢ Ἰουδαίων ὃ Θεὸς μόνον ; 
ὀχὶ δὲ κὶ ἐθνῶν ; ναὶ κὶ ἐθνῶν" 

30 ἐπείπερ εἷς ὃ Θειὸς, ὃς δὲ» 
καιῶσει πσερίϊομὴν ἐκ «αίγεως, καὶ 

᾿ ἀκροξυςίαν διὰ τῆς αἰτεως. 
- 31 νόμον ἂν καϊωργῶμεν διὰ τῆς 

αἰξιως 

ΝΙΝ 



ρ. ἷἱγ. 
πίγεως ; 2 μὴ γίνοῆϊον, ἀλλὰ γόμόν 

ὑγῶμεν. 

Κι. δ΄. 4: . 

ΕΓ 1 ὅν ἐρᾶμεν ᾿Αθραὰμ τὸν 
«αἷέρα ἡμῶν εὑρηκέναι καὶὰ 

σάρκα; 
2 Ἑἰ γὰρ ̓ Αδραὰμ ἐξ ἔργων 

οἰδικαιώθη, ἔ ἔχει καύχημα" ᾿Αλλ᾽ ἃ 
«σρὸς τὸν Θεόν" 

4 τί γὰ ἢ γραφὴ λέγει ;“ Ἐπί- 
'γευσε δὲ ἡ -Αἱ ραὰμι 1ῳ Θεῶ, Ὁ ἐλο- 

γίσθϑη αὐτὼ εἰς δικαιοσύγην. 
4 τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς 

ὼ λογίζεαι κωῖὰ χάριν») ἀλλὰ κα]ὰ 
τὸ ὀφείλημα: 
ς τῷ δὲ μὴ ἐγγα φομένῳ, -σισεύ- 

οὐἶε δὲ Ἐπ τὸν δικαιϊῆῖα τὸν ἀσεδῇ, 
λογίζῆαι ἢ ἢ αἰγις αὐτῷ εἰς δικαιο-᾿ 
σύγην" 

6 καθάπερ, κὶ Δαδὶ λέγει τὸν 
'σμὰν τῷ ̓ ἀνθρώπε, ᾧ Ἢ ὁ Θιὸς 

λογίξηαι δικαιοσύνην χωρὶς ἴ ς γῶν. 

ἊἪ Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ, 
ἀνομίαι, κὶ ὧν ἐπικαλύφθησαν αἱ 
ἁμαρῤῖία:. 

8 μακάριος ἀνὴρ ὦ ᾧ ὦ μὴ ̓λογί- 
σα: Κύριος ἁμαξία». 

ο Ὁ μακαρισμὸς ὃν ὅτος, ἐπὶ 
τὴν αιρδομὸν, ἢ Ὑ καὶ ἰπὶ τὴν ἄκρο- 
(υγίαν : Ἢ λέγομεν γὰρ ὅτι ἰλογίσθη 
τῷ ̓ Αὐραὰμ ἢ σίτις εἰς δικαίοσύ- 
γη7.. 

1ο πᾶς, ὅν ἐλογίσθη ; ἐν τερι- 
τομὴ ν)., ἢ ἷν ἀκροθυγίᾳ ; ἀκ ἦν 
«εἰριομὴ. ἀλλ᾽ ἰν ἀκροδυρίᾳ., 

11 καὶ ϑημεῖον ἔλαξε περῖθο- 
μῆς» σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς 
αἰγιὺς τῆς ἐν τῇ ἀκροδυρίᾳ" εἰς 
πὸ εἶναι αὐτὸν αα]ίρα «άγϊων τῶν 

. ᾳριφξευόίων δι᾽ ἀκραδυρίας,, εἰς τὸ 
λογισθῆναι κὶ αὐτοῖς σὴν δικαιοσύς 
ϑην" 

12 καὶ τσαϊέρα σιρἴομῆς, τοῖς 
“ ὡκ͵ ἐκ σερδομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ΠΡ ο Σ ΡΩΜ.-" 
τοῖς τοιχῶσι τοῖς ἴχνεσι τῆς ἷν τῇ 

13. Οὐ γὰρ διὰ γόμθ ἢ Ἵπα[γε- 
λία τῷ ᾿Αδραὰμ, ἢ ἢ τῷ απεέρμαῖε 
αὐτῷ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 

τῷ κόσμϑ, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνηρ. 
αίξιως. 

14 εἰ γὰρ οὗ ἱκ νὸ ὁμ(ὃ," κληρονός- 

μοι, κεκένωϊχι ἡ τοίςις, καὶ καϊήρ. 
γηϊαι ἡ ἐπαϊ[γελία" 

1 ὃ γὰρ νόμος ὀργὴνεκαλεργά- 
ζῆσαι" ὃ γὰρ ὧχκ ἔξει νόμος, ἐδὲ 
“αράθασις. | ᾿ 

ιό Διὰ τῶᾶτο ἱκ “αἴξεως, ἵνα; 
καῖα χάριν, εἰς τὸ εἶναι βιβαίαν 
τὴν ἐπαίνων τα δ τῷ ἡ σπίρμαϊωᾳῳ 
ἃ τὸ ἱκ τῷ νόμυ μόνον» ἀλλὰ ὦ τῷ 
ἐκ τίςεως Ἃ ραὰμ, ὅς γι 

αάϊωον ἡμῶν, . 
17 (ιαθὼς γίγραπῖαν" “Ὅτε 

τοα]έραι «ολλῶν ἰθνῶν τέθεικά σὴ) 
καϊίναν), ὃ “ ἰπίγευσε Θ':, τῷ ζῶον 
ποιῶδος τὸς νεκρῶς) "Ὁ καλθηϊος τὰ 
μὴ ὅγῖα ὦ ὡς ὄγ]α.» 
18 ὃς παρ᾽ ἰλείδω ἐπ᾽ ἰλπίδε 

ἐπκίξευσιν εἣς τὸ γινέσθαν αὐτὸν 
«-αίρα «πολλῶν ἀθνῶν; καϊὰ τὸ εἶ- 
ρημένον" Οὕτως ἔ ἔται σπέρμα, σῶς 

19 Καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ αἰ- 
τε, ἃ «αἸενόησε τὸ ἰαυϊδ σῶμεο 
ἤδη γενεκρωμένον; ἑκαγοαέτης πὰ 
ὑπάρχων, κὶ τὴν "ἴκξωσιν Τῇ: μᾶ- 

τρᾶς Σαῤῥας" 
20 εἷς δὲ τὴν ἐπαϊγιλίαν τὰ 

Θιῶ ἃ διεκρίθη τῇ ἀπιείᾳ, ἀλλ᾽ 
ἐνεδυνα μώθη τῇ αἰξει, δὲς δόξαν 
τῷ Θεὼ" 

21 καὶ τληροφορηθεὶς ὅτι ὃ 

219. 

ἐῶ οδυγίᾳ πίζιως τῷ σαϊρὸς ἡμῶν 
Αὐραάμ. ᾿ 

: “κ 
ἡ" τ “- «Ὁ; 

ἐπήγ[ελ]αι, δυναῖός ὦ ἐγι Ν σοῆσα!. , 

. 22 διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ "ς 
δικαιοσύνην. ̓  
. 23 οὐκ ἐγράφη δὲ δ αὐτὸν 
μόνον, ὅτι ἰλογίσθη αὐτῷ" “ 

ΤΆΔ 24 ἀλλὰ , 
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2λ ἀλλὰ ΌΣ Σ δι᾽ ἡμᾶ;, οἷς μέλλει 
λογίζεσθαι, τοῖς «σιξεύεσιν ἢ ἐπὶ τὸν 
ἰγείρανϊα᾿ Ἰησῶν τὸν Κύριον ἡμῶν ἔκ 
νεκρῶν, 

2ζ ὃς «ἀρεδόθη διὰ τὰ τῦα- 

ραπίώμαῖα ἢ ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη διὰ 
φὴν δικαίωσιν ἡ "μῶν, 

Κιφ. ἔ. ζ- 

ἹΚΑΙΏΘΕΝΤΕΣ ὃν ἐκ αἱ- 
«ιὼς, εἰρήνην ἔχομεν «εὺς 

σὸν Θεὸν διὰ τῷ Κυρί ἡμῶν Ἰκσῶ 
Χεισϑ" 

2 δ᾽ ὃ καὶ᾿ τὴν ρσα[υγὴν᾿ 
ἰσχἥκαμιν. τῇ αἰσει εἷς τὴν χάριν 
ταύτην ἐν ἧ ἐγήκα μεν». " καυχώ- 
μεθα ἐπ ̓ ἱλαίδι τῆς δ; ὑξης τῷ Θεῦ. 

3 ὦ μόνον δὲ, ἀλλὰ " καυχώ- 

μεθα ἕν ταῖς ϑλίψεσιν" (εἰδότες ὅτι 
ἥ ϑλίψις ὁ ὑπομονὴν. Δαϊεργάξζῆαι" 

4 ἄ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἡ ϑὲ 
᾿δικιμὴ ἐλπίϑα" 

ς ἡ δὲ ἰλαὶς καὶ καῇαισ χύνει, ὅτι 

ἢ ἀγάπη τῷ Θιῶ ἐχκέχυϊάι ἐν ταῖς 

. καρδίανς ἡμῶν διὰ πυνιύμαϊος ἁγία 
» δοθένϊος ἡμῖν» 

6 ἧτι γὰρ Χριγὸς ὄνων ἡμῶν 
ἀσθενῶν, καϊὰ παιξὸν ὑπὶρ ἀσεδῶν 
ἀπέθανε. 

᾽ μῦλος γὰρ ὑπὶρ ϑικαΐε: τῆς 

ἀποθανεῖταν' ὑπὲρ γὰρ τῷ ἀγαθᾷ 
τάχα τις τὸ τολμᾳ ἀποθανεῖν. 

8 Συνΐτησι ̓ δὲ τὴν ἑαυῖῶ ἀγά- 
Δ η»ν εἰς ἡμᾶς ὃ Θεὸς, ὅτι ἔτι ὡ- 

μαρῖὶωλῶν ὕν)ων ἢ ἡμῶν, Χριςὺς, ὑπὶς 

ἡριὼν ἀπέθανε. 
9 “σολλῷ ὅν μᾶλλον, δικαιω- 

θξῆες υὖν ἕν τῷ αἱμοῖι αὐτῷ, σω- 
θυσύμεθα δι' αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὀργῆς- 

ΣΟ εἰ γὰρ ἰχϑροὶ ὄϊες καϊηλ- 
λάγημιν τῷ Θιῷ ϑιὰ τῷ ϑανάτε 
φῷ ὑκᾶ κύτῷ, “πολλῷ μᾶλλον κα- 

τοιλλαγέ;]ες σωθησόμιθα ἐν τῇ ζοῦ 
αὐτϑ.) 

1ι Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ πὸ καὺ- 
Ν 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. ὍΔΡ. Υ. 

χόμενοι ἐν τῷ Θιὼ διὰ τῷ Κυρίαω 
ἡμῶν Ἰησᾶ Χριρῶ, δι᾿ ὃ γῦν τὴν 
καϊαλλα γὴν ἐλάθομεν. 

12 Διὰ τῶτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς 

ἀνθρώπου ᾿ ἀμαρῖία εἰς τὸν κόσμον͵ 
΄ εἰσῆλθε, δ διὰ τῆς ἁμαῤίίας ὃ ϑά- 
γαῖος., κὶ ὅτως εἷς σάγϊας ἀνθρώφες 
ὃ ϑαάναῖος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ ταοίνῖες 
ἡμαεῖον. ΄ 

132 ᾿Αχρι γὰρ νόμ: ἁμαξία ἢ ΓΤ 

ἐν χόσμιῳ᾽ ἁμαβία δὲ ἐκ ἰλλογεῖ- 
ται μ᾽ δῆος γόμξο 

τ4 ̓ Αλλ᾽ ἰδασίλευσεν ὃ ϑάναϑος 
ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι Μωσέως, κο ἐπὶ 
φὸς μὴ ἁμοιριήσαδας ἰ ἐπὶ τὼ ὅμοι- 
ὠμαῖ! τῆς «αραδάσεως ᾿Αδὰμ, ὅς 
ἔγι τύπος τᾶ μέλλοῆος. 

" φ ἀλλ᾽ ὁ ὁχ' ὡς τὸ “«πράαῇω- 

μᾶ, ὅτω καὶ τὸ χάρισμα" εἰ γὰῤ 

τῷ τῇ νὸς 'σαραπΊώμαῖ, οἱ «σολ- 
"λοὶ ἀπέθανον, ἀτολλῳ μᾶλλεν ἢ 
χάρις τῷ Θεῦ να ἦ δωρεὰ ἣν χώρει» 
τῇ τῇ ἑνὸς ἄνθρώπε Σησὰ Χριφῦ 
εἷς τὼς «ολλὺς ἐπερίσσευσε. 

16 καὶ ὄχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρε 
χήσανϊος, τὸ δώρημα" τὸ μὲν γα 
κρίμα ἰξὲ ἑνὸς εἰς καϊάκριμα" τὸ δὲ 
χάρισμα ἐκ «ολλῶν παρα πῆωμά- 
πων, εἰς δικαίωμα. ᾿ 

17 εἰ γὰρ τῷ τῷ ἑνὸς σαρατο 
τόμαϊ ὁ ϑάναΐος ἐδασύλευσε διὰ 

48. ἱνὸς, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν 
τοιρισσιίαν τῆς χάρος κὶ τῆς δὼ» 
ἐτᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοῆις, 

ἐν ζωῇ βασιλεύσωσι διὰ τῷ ἑνὸς, 
Ἰησᾷ Χριγῦ. 

1.8 ἼΑρα ὃν ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπο 
τώμαΐϊος, εἷς πηας ἀνθρώπωυς, εἰς 
καϊάκριμα" ὅτω Ὁ δι’ ἑνὸς δικαιώ- 
Μαῖος, εἷς τοάϑἶας ἀνβρώπυς, εἰς δὰ» 
καίΐωσιν ζωῆς. 
1ο ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς σαρα- 

κοῆς τῷ ἑνὸς ̓ ἀνθρώπϑ ἁμαξἸνλοὶ 
καϊεγάθησαν οἱ πολλοὶ, ὅξω "κὶ ϑιὰ 

τῆς 

-Ἀ,;..........ν......ϑ0πτ5ς.ἅὕ.............. μαααααααιδα αἷσι ἄἀσο, 

.Ἵ 



Ὁ». νἱ- 

᾿ γῆς ὑπακοῆς τῷ ἑνὸς. δίκαιοι καῖα- 
σαθήσονϊαι οἱ πολλοί͵ 

20 Νόμος δὲ «αρεισῆλθεν ἵγα; 
““λιονάση τὸ “αράπΊωμα. ὃ δὲ 
ἐπλεόνασεν ᾿ ἁμαξία, ὑπερεπε- 
εἰσσευσεν ἢ ἥ χάρις" 

21 ἔα ὥσπερ ἰδασίλευσιν ἢ Ἶ 

ἁμαξῖία ἐν τῷ ϑανοίτῳ; ὅτω καὶ ἢ 
χάρις βασιλεύσῃ διὰ "δικαιοσύνης 
εἰς ἕξωὴν αἰώνιον, διὰ Ἰησῶ ̓Χργδ 
τ8 Κυρία ἡμῶν. 

Κιφ. ϑ΄, 6. " 
Τ. 1 ἂν ἰρῶμεν; ἐπκιμενῶμεν τῇ 

. ἁμαξία, ἕνα ἡ χάρις αλι- 
ογάσῃ; 9 

2 Μὴ γένοϊο" οἵτινες ἀπεθάνο- 

με τῇ ἁμαρῖία, «οὡς ἔτι ζήσομεν 
ἔν αὐτῇ; ; 

..4 ἢ ἀγνοιῖτε ὅτι, ὅσοι ἰδα εἼίσ- 
θημεν εἷς. . Χριρὸν Ἰησῶν, εἷς τὸν 
Θαναῖον αὐτὸ ἰδαπῆσβημεν; ; 

4 συνέάφημεν ὦ ὃν αὐτῷ διὰ κὸ 
βαπΊϊσμαῖος εἷς: τὸν ϑάναλον" ἵνα 
ὥσπερ ἡγίρθη Χριςὸς ἰχ νεκρῶν διὰ 
τῆς δύξης τῷ τυαϊρὸς, ὅτω κὶ ἡμεῖς 

᾿ ἐν καινότηδι ζωῆς πιρνπαήσωμεν. 
5. Εἰ “γὰρ σύμφυῖοι ,)ηγόκαμεν 

τῷ ὁμοιώμαῖ, τῷ ϑανάτα αὐτῶ, 
ἀλλὰ ΟΣ τῆς ἀναξάσεως ἰσόμεθοι, 

6 τῦτο γινώσκονγ]ες, ὅτι ὃ σα" 
λαιὸς ἡ ἡμῶν ἄνθρωπος συνεταυρώθη; 

ἴνα κα]αρίθῇ τὸ σῶμα τῆς ἅμας- 
τίας. τῷ μηκέτι δυλεόειν ἡ ἡμᾶς τῇ 
ὥμαξ[ία. 

ἡ ἪὋ γὰρ ἀποθανὼν διδικαίωϊα» 
ἀπὸ τῆς ἁμαῤίίας, 

8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριγψ 
«οἱφιύομεν ὅτι Ὁ ) σύξήσομεν αὐτῷ. 
9 εἰδότες ὅ ὅτι Χριξὸς ἐγερθεὶς ὦ ἐκ 

νεκρῶν» ὃκ ἔτι ἀποθνήσκει" ϑάνα)ος, 
αὐτῷ ἀκ ἔτι κυριεὔει" 

1Ιο ὃ γὰρ ἀπέθανε, ΤΊ ἡ ἁμαβίᾳ 

ἀ κέθανι» ἐφάπαξ' ὃ δὲ ζῇ, ζῃ τῷ 
Θεῷ" ᾿ 
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: ὅτω. κοὶ ὑμεῖς Δογίζεσθες 
ἑαυϊὸς νεκρὼς μὲν εἶναι τῇ ἢ ἁμαβίᾳς 
ζωας δὲ τῷ Θιῷ ἔν Χριγὼ Ἰησῷ 
τῷ Κυρίω ἡμῶν. 

12 Μὴ ὁ ὃν βασιλευέτω ἢ ἁμαρὰ 
τία ἔν τῷ ϑνηῖο ὑ ὑμῶν σώμαζι, εἰς 
τὸ ὑπακδειν αὐτῇ ἰν ταῖς ἐπιθυς 
μίαις αὐτῶ, 

13 μηδὶ σαριχάνες τὰ μέλη 
ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαξῖίᾳ" 
ἀλλὰ “ἀραγήσαε ἑαυ]ὼς τῷ Θεν, 
ὡς ἐκ νεκρῶν ζώνας, καὶ σὰ μέλη 
ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεω" 

᾿ς 14 ἁμαβιία γὰρ ὑμῶν ΓΊ κυρίεύ- 
σι ἃ γάρ͵ ἰςσε ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ χάριν. 

ις τί ὃν; ἅμαξήσομεν, ὅ ὁτι ἐκ 

ἰσμὶν ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν ἢ 
Μὸὴ γίνοῖιο. 

16 ὄκ ο᾽δαῖε ὅτι ᾿σαριτάνεε 
᾿ ἑαυϊὼς δύλως εἰς ὑπακοὴν, δῶλοί ἐξε 
Φ ὁ ὑπακόῆε, ἢ ἤτοι ἁμαξίας, εἰς ϑά- 
ναῖον, ὃ ᾧ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; . 

17 Χάρις δὲ τῷ Θιῷ, ὅτι ἦτε 
δῶλοι τῆς ἁμαβίίας, ὑπηκέσαῖι δὲ 
ἔκ καρδίας εἷς ὃν ταοιρεδόθηϊε τύπον» 
διδαχῆς, 

18 ἐλεοθερωθόϊες δ ἀ ἀπὸ τῆς ἀ“. 
μαξιίας, ἰδωλώθηϊε τῇ δικαιοσύνη" 

1.9 (ἀνθρώπινον λίγω, διὰ τὴν 

ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. .) ὦ ὡσπιρ 
γὰς «“αρετήσαϊε τὰ μέλι; ὑμῶν δῶ- 
λα τῇ ἀκαθαεσία Σ τὴ ἀνομίᾳ εἰς 
τὴν ἀνομίαν, ϑτω νῦν «ταραφῆσαῖε 
τὰ μέλη ὑμῶν δϑλα τῇ δικαιοσίνῃ, 

εἰς ἁγιασμόν. 
20 Ὅτε γὰρ δῦλοι ἢ ἦτε τῆς ἀσ 

μοι βίας, ἐλεύθεροι ἢ ἥτε τῇ δικαιου 
σύνη. 

,2: τίνα ἂν καρπὸν εἴχἔε τότε; . 
ἐφ᾽ οἷς γῦν ἱπαισχύνεσθε; τὸ γὰδ 
τέλος; ἐκείνων, ϑαναῖος" 

22 γυνὴὶ δὲ ἰλευθερωθένες ἀπὸ νῆς 
ἅμα, ας, δαλωφέῆες δὲ τῷ Θεῷ, 

13 ὄχῆε, 
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ἔχἕε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἷς ἁγιασ- 
μόν" τὸ δὲ τέλος, ζωὴν αἰώνιον. 

23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἅμαρ- 
τίας, ϑάναϊἶος" τὸ δὲ χάρισμα τῷ 
Θιῶ, ζωὴ αἰώνιο; ἐν Χριτῷ Ἰησῶ 

Η κασι γὰρ νόμον λαλὦ) ὅτι 
δ νόμος κυριεύιι τῷ ἀνθρώπω ἰφ᾽ 
ὅσον χρόνον ἢ; 

2 ἢ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζωῆι 

ἀνδρὶ δέδίϊα, γόμῳ" ἰὰν δὲ ἀποθάνη 
ὃ ἀνὴργ καϊήργηϊαι ἀπὸ τῷ τόμῳ τῷ 
ἀνδγός. 

4 ἄρα ὧν ζῶγϊος τῷ ἀνδρὸς μοι- 
«αλὶς χρημα]σει» ἐὰν γένηϊαι ἀν- 
ϑοὶ ἑτέρῳ" ἰὰν δὲ ἀποθάνῃ ὃ. ἄνδρ, 
ἐλειθέρα ἐσὶν ἀπὸ τῷ νόμε, τῷ μὴ. 
εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην. 
ἀνδεὶ ἑτέρῳ. 

4 “Ὥγε, ἀδελφοί μὰ, ἢ ὑμεῖς 

- δῥανοαϊώθηϊε τῷ νόμω διὰ τῷ σώμα:- 
τὸς τῷ Χριςϑ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑ- 

μᾶς ἑτέρῳ τῷ ἔκ νεκρῶν ἐγερθένι, 
ἔγα καρποφορῆσωμεν τῷ Θεῷ. ᾿ 

ὅτι γὰρ ἡμῖν ὧν τῇ σαρχϑ, 
ἢ ΄ ϑυ ε ΄“ Α Ἁ 

τὰ σαθημαῖα τῶν ἁμαριιῶν τὰ διὰ 
τῷ γόμϑ, ἔνηργεῖτο ἔν τοῖς μέλεσιν. 
ἡμῶν, εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ ϑα- 
"τω" 

Ὁ χυνὶ δὲ καϊηργήθημεν ἀπὸ τῷ 
γὅμυ, ἀποθανάδεις ἐν ᾧ καϊειχόμε- 
θα" ὥγε δουλεύειν ἡμᾶς ἰν κοινότηϊι 
νεύμαϊος, κὶ ὃ σπαλαιδτην γράμ- είσκω. 
μαῖος- 

ν τί ὧν ἐρδμεν; Ὃ νόμος ἁμαρ- 

τἰα; Μὰ γένοϊο" ἀλλὰ τὴν ἁμαρ- 
͵ 9 ν 3 ᾿Ὶ ἣ , 7 

ιν Ὡκ ΞΎΡΩΥ ει, μΑἢ διὰ γομ. ΤῊΥ 

τι γὰρ ἐπιθυμίαν ἐκ ἔδειν, εἰ μὴ ὃ 
νόμος ὄλεγεν" Οὐκ ἐπιθυμήσεις. 

8 ἀφορμὴν δὲ λαδῦσα ἣ ἅμαρ- 

φία διὰ τῆς ἐ]ολῆς, κα]ειργάσαῇο 
ὧν ἐμοὶ τᾶσα» ἐπιθυμίαγε χωρὶς 

3 . 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ὥδρ. υἱῖ. 

γὰρ νόμα ἁμαβίία νεκοά. 
Ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς γόμΒ ΄'σο- 

τί. ἐλθώσης δὲ τῆς ἰδολῆς, ἢ ἁμαρε 
τία ἀνέξησεν" 

10 ἐγὼ δὲ ἀπέθανον" »κἡἃ εὑρέθη 
[ο ἢ ἰ]ολὴ ἢ εἰς ζωὴν, αὕτη εἰς 

(γοΐϊον. οὐ οἱ 

1 ἢ γὰρ ἁμαῤβία ἀφορμὴν 
λαδῶσα διὰ τῆς ὑολῆς, ἰξηπά- 
τησέ μι, κὶ δι' αὐτῆς ἀπέκϊεινεν. 

12 Ὥτε ὃ μὲν νόμος ἅγιος, "Ὁ 
ἢ ἐνϊολὴ ἁγία 9 δικαία κὶ ἀγαθή. 

12 Τὸ ὃν ἀγαθὸν, ἐμοὶ γόγονε 
ϑάναϊος: Μὴ γένοῖο. ἀλλὰ ἡ ἁἀ- 
μαξίίοι, ἵνα φανῇ ἁμαρίία διὰ τῷ 
ἀγαθῶς μοι καΠερίαζομένη ϑαναΐονς 
ἵνα γίναϊαι καθ΄ ὑπερξολὴν ἅμαρ" 
τωλὸς ἡ ἁμαῤβῖίία διὰ τῆς ἐν]ολῶς. 

14. οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὃ νόμος 
κυγευμαῖικός ἔξιν᾽ ἐγὼ δὲ σαρκικός 
εἶμι, σιπραμένος ὑπὸ τὸν ἁμαᾶρ 
τίαν- ᾿ 

1ς ὃ γὰρ καἸεςγάδομαν, ἃ γι». 
τώσκω" ἃ γὰρ ὃ ϑέλω, τῶτο ὥράσ- 
σω" ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, τῶτο σοιῶ ὁ 

16 καὶ δὲ ὃ ὁ ϑίλω, τῶτο σοιῶ, 
σύμφημι σῷ νόμῳ ὅτι καλές. 

17 νυνὶ δὲ ἀκ ἔτι ἐγὼ κα]εργά-. 
ὁμαι αὐτὰ, ἀλλ᾽ ἡ οἰκῦσα ἐν ἐμοὶ 

ἁμαβῤ!ία" . 
18 εἷδα γὰρ ὅτι ἀκ οἰκεῖ ἐν ἐμοὶ. 

(τεϊέριν ἐν τῷ σῶρκί με) ἀγαθόν "ἡ 
τό γὰρ ϑέλειν «“αράχεἶαί μοι; τὰ 
δὲ κα]εργάζεσθαι τὸ καλὸν, ὧχ ες 

19 ὦ γὰρ, ἃ. ϑέλω, «ποιῶ ἀγα- 
θόγ" ἀλλ᾽ ὃ ἃ ϑέλω κακὸν, τὅτα 
α,άσσω. ᾿ 

20 εἶ δὲ ὃ ἃ ϑέλω ἐγὼ τῶτο. 
“ποιῶ, ὃκ ἔτι ἐγὼ καϊεργάξομαι 
αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἡ οἶκῦσα ἐνὶ ἐμοὶ ἃ- 
μαῤβῖία. ᾿ τς 

21 Ἐὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ 
ϑέλονῖ, ἐμοὶ τποιεῦ τὸ καλὸν, ὅτὲ 

΄ ᾿ ἐμοὲ 

Ι 
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ἐμοὶ τὸ κακὸν ωδιρώκεϊα". 
22 συνήδομοι γὰρ͵ τῷ νόμῳ τῶ 

Θιῶ καϊ]ὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον" 
21 βλέπον δὲ ἵτιρον νόμον ἐν 

τοῖς μέλεσί μὰ ἀδιςραϊευόμιενον τῷ 
γόμῳ τῷ νοός -μῶ, χκὶ αἰχμαλωΐί- 
ζοῦά με τῷ τόμῳ τῆς ἁμαρ)ίας τῷ 
ὄνϊε ἐν τοῖς μέλεσί μϑ.- Ν : 

24 (ταλαιπώρος ἐγὼ ἄνθρωπος" 
χίς με ῥύσξβαι ἐκ τῷ σωμαῖος τῷ. 
ϑανάτω τότο 
᾿ς εὐχαριςῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησῶ 
ΣΧριςῶ τῶ Κυρίῳ ἡμῶν) Αρα ὅ; 
αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ δυλεύω νόμῳ 
Θεῦ" τῷ δὲ σαρκὶ, νόμῳ ἁμαῤβίας- 

Κιφ. ἅ. 8. 
ὙΔῈΝ ἄρα νῦν καϊώκρικα 

τοῖς ἦν Χριστῷ Ἰἴησᾶ, μὴ 
καὶὰ σάοκα πιριπαϊῶσιν, ἀλλὰ 
καὐὰ τπνεῦμα" - 

2 ὃ γὰρ νόμος τῷ τνεῦμαῖος τῆς 
ξωῦς ἰν Χριτὼ Ἰησῶ, ἡλευθέρωσέ με 
ἀπὸ τῷ νόμῃ τῆς ἁμαξίίας καὶ τῷ 
ϑανάτυ. 

4 τὸ γὰρ ἀδύγαϊον τῷ νόμα, ἦν 
. ᾧ σθένει ῥα τῆς “σαρκὸς; ὃ Θεὸς 

᾿ τὸν ἑαυ ἱὸν πσέμψας ἐν ὁμοιώμαῖε 
ὁαρκὸς ἁμαῤίίας, κὶ «“τΕοἱ ἁμαρὶίας, 
κα έκρινε τὴν ὧἀμαξβίίαν ἐν τὴ σαρκὶ, 

4 ὥνα, τὸ δικαίωμα τῷ νόμα 

φῳληρωθη ἰν ἡμῖν τοῖς, μὴ κα]ὰ 
σάρκα σιριποδῶσυ, ἀλλὰ καὶὰ 
φανεῦμα. , 

ξς ὉΪ γὰρ καῆὰ σάρκα ὅν]ες,) τὰ 

“ἧς σαρκὸς Φιονῶσω" οἱ δὲ καΊὰ 
αυνιῦμα, τὰ τῷ τνεὐμαῖος. 

6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς» 
ϑάναῖϊοςς τὸ δὲ Φρόνημα τῷ «νεύ- 
μάϊος, ζωὴ κ᾿ εἰρήνη" 

ἡ διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς, 
ἔχθρω εἰς Θεόν. τῷ γὰρ νόμῳ τᾶ 

- Θιδ ἐχ ὑποϊάσσίοων ἐδὲ γὰρ δύ- 
ΓΕ 

ἃ οἱ δὶ ἂν σαρεὶ ζῖς, θα 

ΠΡΟΣ ΡΩΝ. 523 
ἀρίσαι ἃ δύναδθαν, 

9 ὑμεῖς δὲ ὁκ ἰσὶ ἵν σαρκὶ, 
᾿ἀπλ' ἐν πνεύμαϊι, εἴπερ ανιῦμὰ 
Θεῶ οἰκεῖ ἔν ὑμῖν. εἰ δέ τις τονιῦμα " 
Χριςϑ ἐκ ἔχει, ὅτος ἐκ ἔχιν αὐτῶ, 

10 εἰ δὶ Χρισὸς ἦν ὑμῖν, τὸ μὲλ 

σῶμα νεκρὸν δι᾿ ἁμοαρίαν" τὸ δὲ 
κονεῦμα, ἕω διὰ δικαιοσύνγηνν 

τι Εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τῷ ἐγείς 

ρθῦῖος ᾿Ἰησῶν ἐκ νεχρῶν οἰκεῖ ἐν 
μὲν, ὁ ἐγείρας τὸν Χρισὸν ἐχ γεκρῶν, 
ζωοποιήσει καὶ τὰ ϑυηϊὰ σώμαϊα. 
ὑμῶν, διὰ τὸ ἰνοικῶν αὐτῶ ανιῦμα 
ἐν ὑμῖν. ᾿ 

12 "Άραν ὧν ἀδιλφοὶ, ὀφειλίται.. 
ἐσμὲν ἃ τῇ, σαρκὶγ τῷ καϊὰ σάρκα 
ΟΜῃᾳΝΣ | 

83 εἰ γὰρ καϊὰ σάρκα ζῆτε, 
μέλλῆι ἀποθνήσκειν" εἰ δὲ τγεύ« 
μαῖι τὰς πράξεις τῷ σώμαϊος 3α.. 
γαϊῶτε, ζήσεσθε. ᾿ς ᾿ 

14 Ὅσοι γὰρ ανεὐμαῖ, Θιξ 
ἄγονϊαι, ὅτοί εἰσιν ὑιοὶ Θεῶ. 

ις ὦ γὰρ ἰλάξῆε τιωνεῦμα δὲ» 
λιίχις σάλιων εἷς Φόβον, ἀλλ᾽ ἰλά- 
δε τονεῦμα ὑιοθεσίας, ἂν ὥ κράξο» 
μεν, ᾿ΑΟΖ ὁ «αΐόήρ. 

16 “αὐτὸ τὸ “ανεῦμα ᾽συμμαρ- 
τυρεῦ τὰ ανεύμαῖι ἡμῶν ὅτι. ἱσμὲν 
τέκνα Θεῦ. 

17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι». 
κληρονόμοι μὲν Θεϑ, σαγκληρονόμοι. 
δὲ Χριρῶ" εἶπερ συμπάσχομιν, ἵνα 
κὶ συιδυξασθῶμει- ᾿ 

18 Δογίξομαι γὰρ ὅτι ὁκ ἄξμν 
τὰ ααθήμαϊα τῦ νῦν καιρᾷ πρὸς. 
τὴν μέλλυσαν δόξαν ἀποκαλυφθὴς- 
γαῖ εἷς ἡμᾶς. 

10 ἢ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς. 
κἸίσεως τὴ» ἀποκάλυψυ τῶν ὑῶν» 
:ῷ Θιῦ ἀπικδίχῆαι. 

20 τῇ γὰρ μαϊαιότηῆε. ἢ νἢΐσις 
δπτἠάγη, ἐχ ἑκῶσα, ἀλλὰ διὰ τὸν 
ὑποϊάξοϊα ἐπ᾽ ἰλπὰν 

[Ὶ 
Δ1 ἕτε 

-..ααὦοὃὅὃὃὌοὃΝ .Φ«.. «ἢ 



424. 
21 ὅτι κὶ αὐτὴ ἡ κΊίσις ἰλευθε- 

φυθήσδαι ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φΦθο- 
μᾶς εἷς τὰν ἐλευθερίαν τῦς δόξης τῶν 

τέκνων τῷ Θιῶ, 
22 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι αᾶσα ἣ 

εἶίσις συφινάξει καὶ συνωδίνει ἄχρι 
4 γν" ᾿ 
23. ὦ μόνον δὲ, ἀλλὰ κὶ αὐτοὶ - 
“ὃν ἀπαρχὴν τὸ σνιύμαϊθ. ἔχον- 
εξ, ν᾽ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυϊοῖς τε" 

γάξομεν, ὑιοθισίαν - ἀπεκδεχόμενοι, 
“ἣν ἀπολύτρωσιν τῷ σώμαῖθ. ἡμῶν" 
. τ 24 τῇ γὰρ ἰλπίδι ἐσώθημεν" 
ἐλαὶς δὲ βλεπομένη, ὧκ ἔξιν ἐλπίς" 
ὃ γὰρ βλέπει τις, τί »ὶ ἐλπίζει ;΄. 

ἃς εἰ δὲ ὃ ὁ βχλίπομεν," ἐλαίζο- 
μεν δι’ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθῶ. 

. 26 Ὡσαύτως δὲ »ὶ τὸ πνεῦμα 
συναϊιλαμθάνδαι ταῖς ἀσθενείαις 
ὡμῶν" τὸ γὰρ τί αρὸσευξώμεθω κα- 
θὸ δεῖ, ἐκ οἴδαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ 
ανῦμα ὑπορευγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν 
φεχωγμοῖς ἀλαλήτοις. 

27 ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας, 
οἷδε τί τὸ Φρόνημα τῷ ὠνεύμαϊθ., 
ὅτι καϊὰ Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ὡ- 

ΡΝ οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀϊαπῶσε 
αὺν Θεὰν «σανα συνεργεῖ εἰς ἀγα- 
δὲν, τοῖς ἑκαϊα πρόθεσιν κλη]οῖς ὃσ ΠΣ 
29 ὅτι ὃς Ὡροέγνω, κὶ τροώ- 

ξισε συμμόρφας τῆς. εἰκύνγῷῶ. τῦ 
ς«». ε3})ὺ:όᾶᾷο 2 ᾿ 2. ν᾿ , 

, Μιδὲ αὐτῷ, εἰς Τὸ εἰγα!ϊ ΤΟΥ ὥρω-» 

φότοχον ἔν “σολλοῖς ἀδελφοῖς. 

40 ὃς δὲ προώρισε, τέτες καὶ 
ἐκάλεσε" κὶ ὃς ἐκάλεσε, τὔτος κ᾽ 
ἐδικαίωσεν" ὃς δὲ ἐδικαίωσεν τότες 
οἡ ἐδόξασε. τος 

4: τί ὧν ἰρῶμεν πρὸς ταῦτα ; 
εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καβ᾽ ἢ- 
μῶν; 

32 ὅς γε τῷ ἰδίῳ ὑνδ ἀκ ἰφεί- 
σαῖο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάνϊων «σα- 
φέδωκεν αὐτὸν, ας ὀχὶ »ἡ σὸν αὐ- 

, « 

8 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. Υγἱ11. 1Χ, 
σῷ τὰ σάϊα ἡμῖν χαρίσῆαι ; 

341 Ἑΐς ἰγχάλισει καϊὰ ἔκλεκε 
τῶν Θιεῶ ; Θεὸς ὃ. δικαιῶν" 
.34 τίς ὃ καϊακρίνων ; Χριζγὸς ὃ 

ἀποθανὼ,, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθεὶς» 
ἃ ΑΝ 3 ϑ ΄ δ “« ο(Φ, 4 ὃς κὶ ἔσιν ἐν δεξιᾷ τῷ Θεῶ, ὃς καὶ 
ἐνυγχάνει ὑπὶρ ἡμῶν. 

ἃς Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς 
3 ’ “ Ὃ , ΓῚ 
ἀγάπης τῷ Χριτᾶ; ϑλίγις, ἢ τενον 
χορεία, ἢ διωγμὸς, ἢ λιμὸς» ἢ γυμο 
γότης, ἢ κίνδυνθ», ἢ μάχαιρα; 

26. (καθὼς γέρα Ἴαι:" Ὅτι ἕνε- 
κά σε ϑαναϊόμεθα ὅλην τὴν ἡμέρανν 
ἐλογίσθημεν ὡς τορόδα]α σφαγῆς.) 

37 ἀλλ᾽ ἐν τότοις σᾶσιν δερ- 
"κῶμον διὰ τῷ ἀγαπήσαϊ. ἡμᾶς. 

48 πέπεισμαι γὰρ ὅτι ἔτε 9ά- 
γαῖ’, ἔτε ζω ὅτε ἄϊγελοι, ὅτε 
ἀρχαὶ ̓  ὄτε υγόμμεις» ὅτε ἱνεσῶτα, 
ὅτε μέλλον]α, 

39 ὅτε ὕψωμα, ὅτε βαθθ., 
ὄὅτέ εις κίσις ἑτέρα ϑυνήσξαι ἡμᾶς 
χαρίσαι πὸ τῆς ἀγάπης τὸ Θεῦ, 

μῶν. ὔ 
Κι. ψ; 9.-. 

Αὐϑεῖαν λέγω ἔν Χριζων" 
ὦ ψεύδομαι, (συμμαρυρώ- 

σης μοι τῆς σωνειδῆσεώς μα ἣν αν ὦ. 
μεῖι ἁγίῳ.) ες 

2 ὅτι λύπη μοι ἐςὶ μεγάλη, κὶ 
ἀδιάλειπθ. ἐδόμη τῇ κἀρδίω μ" " 
,.3 (ἀνχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀ- 

νάθεμα εἶναι ἀπὰ τῷ Χριςῶ ὑπὲρ 
τῶν ἀδιλφῶν μῶ, τῶν συϊγενῶν μὼ 
καὶὰ σάρκα" ᾿ " 

. ὁ οἵτινες εἶσιν Ἰσραηλῖταις ὧν 
ἢ ὑιοθεσία, ἡ ἡ δύξα, κὶ αἱ δια- 
θῆκαι, κὶ 5. κομοθισία, κὶ ὁ λα- 
τρεία, κὶ αἱ ἐπαϊγελίαι" 

ς ὧν οἱ παϊίρες, καὶ ἰξ ὧν ξ 
Χριτὸς, τὸ καϊὰ σάρκα, ὃ ὧν ἱπὶ 

᾿«υάγϊων Θεὸς εὐλογηϊὸς εἷς τὸς αἰῶ- 
65. ᾿Αμῆν» 

6 ἐχ 

“ ΄“ ΄ω ἊᾧΦ δ τῆς») ἐν Χριγῳ Ἰησὲ τῷ Κυρίῳ ἦν» 
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6 ἄχ. οἷον δὲ ὅτι ἐκιτέπωχεν ὁ 
.“λόγθ' τῷ Θεῦ" Γ' γὰρ ́άϑξιις οἱ ἐξ 
Ἰσραὰλ, ὅτοι Ἰσραήλ. 

ἡ, ἐδ᾽ ὅ ὅτι εἶσι ὶ σπέρμα ̓ Αὐραὸμ; 
. Ἡσάνηες τέκνα" ἀλλ᾽ ἰν Ἰσαὰκ κλη- 
θόσῶαί σοι σαΐρμα. 

8 τοῇέςιν, ἃ τὰ τέκνα τῶς σάρ- 
κὸς, ταῦτα τέκνα τῶ Θεῦ" ἀλλὰ 

τὰ τέκνα τῆς ἐπαϊγιλίας, λογίζε- 
ται εἰς σπέρμα". 

9 ἰπαγίελίας γὰρ ὃ λόγθ. ὃ- 
.0.- Καϊὰ τὸν καιρὸν τῷτον ἰλιύξ. 
σομαι, καὶ ἔγαι τῇ Σαῤῥᾳ διός. 

τὸ Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ " Ῥι- 

δένχα, ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχυσα, Ἰ- 
σαὰκ τῷ «αἱρὸς ἡ ἡμῶν, 

(τι μήπω γὰρ γεννηθένϊων; με" 
δὲ “ραξάν]ων τὶ ἀγαθὸν ἢ ἢ κακὸν, 
ἕνα ἡ καὶ ἐκλογὰν τῷ Θεῶ πρόθεσις 
μῴϑ, ὧκ ἐξ ἔργων, ἀλλ᾽ ἐκ τῷ κα" 
λϑῆθ..) 

12 ἐῤῥήθη. αὐτῇ τὲ ὃ μείζων 
δυλεύσει τῷ ἐλάσσωνι. 

13 καϑὼς γίγραπῖαν Τὸν Ἴα- 
κὼδ ηγάπησα, τὸν δὲ Ἐἰσαῦ ἐμὶ- 

. ᾽ηδᾶεο 

14 τί ὅν ἐρῶμεν; μ' μὴ ἀδικία 
Φφαρὰ τὸ Θεῷ; ; Μὰ γένοϊϊο. 

Ι 5 τῷ γὰρ Μωυσῇ λέγει" Ἐλεύσω 
δνδνὲ ἐλεῶ, »ὶ  οἰκγειρήσω ὃ ὃν δνοϊκ]είρω. 

τό “Ἄρα ὃν ὦ τῷ ϑέλον!θ., ὑδὲ 
«τῇ τρίχοθ., ἀλλὰ «τῷ ἰλεθνθ. 
Θειδ. 

7, λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φα- 
φαώ" Ὅτι εἰς αὐτὸ τῶτο ἰ ἡγειρά 
δε. ὅπως ἐνδείξωμαι ἐ ἐν σοὶ τὴν δύ- 

γαμίν μϑ, Ὁ ὅπως δια [γελῇ τὸ δι" 
ομά μυ ἐν τάσῃ τὴ γὴ- 

18 "Αρα ὅν ὃν ϑέλει, ἑλιε ὃ» 
δὲ ϑέλιν, σκληρύνει, 

19 ἐρεῖς ὃν μοι" “Τί ἔτι βέαφε- 

ταὶὶ τῷ γὰρ βυλήμαξ αὐτῷ τίς 
ἀνθέγηρκ ; 

20 Μενδνγι; ὦ ἄνθηνπι, σὺ 

΄ 
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«ἰς εἰ ὁ  ἀνιαποκφινόμενθ» τῷ 5 Θεῦ ; ΕἸ 
Μὴ ἐρεῖ φὸ πλάσμα τῷ πλάσαδι»᾽ 
Τί με ἰποίησας ὅτωςΣ 

21 ἢ ἐκ ἔχα. ἐξεσίαν ὃ κερασ 
μεὺς τῷὋδισηλθ, ἐκ τῶ' ̓αὐτϑ' Φυράς 

σκεῦῶν, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν; : 
22 εἰ δὲ ϑέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξαδδαι 

, τὴν ὀργὴν, Ὁ γνωρίσαι τὸ ϑυναϊὸν 

αὐτῶ, ἵνεῖκεν ἐν πολλῇ μακροθυμία - 
σκεύη ὀργὴς καϊηξισμένα εἰς ἀπών» 
λιαν" 

23 καὶ ἵνοι ε γνωρίσῃ τὸν πλῦτῳ 
ἠῆς δύξης αὑτῷ ἰπὶ σκεύη ἑλόας, ἃ 
“ρονϊοίμασεν εἰς δόξαν; 

24 ὃς καὶ ἐκάλεσεν, ἡμᾶς, ὦ 
μόνον ἐξ ̓νλαίων, ἀλλὰ πλλα νἡ ἐξ ἔθ 

2ξς ὡς κ»ἷν τῷ Ὡσηὲ λέψει" Καο 

λίσω τὸν ὦ λαόν μυ, λαόν μ" ἢ 
τὴν ὧκ ᾿γοοκημέννν, ὀγαπωμένην. 

26 Καὶ ἔγαι, ἔν τῷ " τόπῳ ὃ ὃ ἐρ» 
αὐτοῖς" Οὐ λαός μὴ ὑμᾶς, ἣρ 

ἀμαλαυδεν ὑνοὶ Θεῦ δρῆφι 
27 Ἡσαΐας δὶ κράζει ὑπὸ τ8 

Ἰσραήλ" ᾿Ἐὰν ἢ ὃ ἀριθμὸς τῶν διῶ 
Ἰσξαὴλ ὡς ἡ ἄμμφ. τῆς ϑαλάσσηςᾳ 
φὸ καἸάλεμμε φωθήσϑαν, 

48 λόγον γὼρ συνελῶν κὶ συνέ 
τόμνων ἐν δικωνοσύνῃ, ὅτε λόγον 

νυνδμημένον Φοιήσει ΚύριΘ.. ἐπ 
τῆς γῆς. 
29 Καὶ καθὼς «"ροείρηκεν Ἢ- 

σα ΐας" Ἐὲ μὴ Κύριθ. Σαδαὼθ ἐγὲ 
καδέλιστεν ἡ ἡμ» σπίρμαν, ὡς Σόδυο 
μα ἂν ἰγενήθημεν, κἡ ὡς Τόμοῤῥω 
ἂν ὡμοιώθημεν. 
.30, τί ὃν ἐρθμεν, ὅτι ἔθνη τὰ 
ν διώχοῦα δικαιτοσύνην,. καλέλαθε 
ἱκαιοσύνην; δικαιοσύμην δὲ τὴν ἐκ 

“ίγειως 

41 ,Ἰσραὺλ δὶ διώκων νόμον διο 
τκαϊοσύνης, εἰς γόμον δικαιοσύνης ὧν : 

3 

4 2 Δια ἐ; 

- μαῖθ. «οἰῆδ᾽ αἱ; δ μὲν εἰς τιμὴν, 

- 

.« 
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, 32 Διαῖί ; “Ὅτι ὠκ ἐκ αὐξεως 

ἄλλ᾽ ὡς ἰξ ἔργων νόμῳ. σροσόκοψαν 
«γὰρ τῷ λίθῳ τῷ Ὡροσεόμμαῖθ." 

- 33. καθὼς γίγραπΊαι" ᾿ιδὸ, τί- 
θημε ἐν Σιὼν λίθον “σροσκόμμαϊθ", 
"καὶ φέτραν σκανδάλι" καὶ σᾶς ὃ 
αἸτεύων ἰπ᾽ αὐτῷ, ἃ καϊαισχυνθή- 
φίϊα:- . 

Κιφ. ἰ. 1ό. . 
ΔΈΕΈΑΦΟΙ, ἡ, μὲν᾽ εὐδοκία 
τῆς ἐμῆς καρδίας» καὶ ἢ δέη- 

σις ἢ ὡρὸς τὸν Θιὸν, ὑπὲρ τῷ Ἰσ- 
ραήλ ἔξσιν εἰς σω]ηρίαν. 

2 μαρῖυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον 
Θιδὃ ἔχεσιν,. ἀλλ᾽ ὁ καὶ ἐπί[νωσιν" 

2. ̓ ἀγνοῶνϊες “γὰρ τὸν τῷ Θιῶ 
δικαιοσύνην, ΠῚ κὰν ἰδίαν δϑικαιοσύ- 
γην ζηϊῶηες κτῆσαι, τῷ δικαιοσύνῃ 
τῷ Θιῦ ἐχ ὑκιάγησα». 

4 Τέλθ' γὰρ νόμω Χριτὸς, εἷς 
δικαιοσύνην «σανῖδ τῷ ἀαρεύονῖ:. 
5 Μωσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαι- 

ΔΊ 

οζύγην τὴν ἐκ τῷ νόμυ, ὅτι ὃ «σοιῆ- Ὁ 

σας αὐτὰ ἀνθρωπῶ., ζήησῆαι ἐν 
«αὐτοῖς. 

6 Ἡ δὲ ἐκ ᾿αἰτιώς δικαιοσύνη. 
ἕτῳω λέγειν, Μὴ. εἴπης ἰν ΤῊ Α 

- σα" Τίς ἀγαδήσεϊαι εἰς τὸν ὁρανόν ; 
φβἜτ᾽ ἐγι Χριξὸν καϊαγαγεῖν. 

. ἢ, τίς καϊαθήσῆαι εἰς τὴν ἅ- 
σσον, τῶτ᾽ ἔγσι Χριγὸν ἐκ νεκρῶν 

ἀνα[αγεῖν" 
8 ἀλλὰ τί λέγει ; ̓Εἴγύς σὺ τὸ 

ῥδμά ἰςιν ἐν τῷ εόμαῖ! συ, κὶ ἐν τῆ 
καρδία σὺ», τῶτ᾽ ἕξι τὸ ῥῆμα τῆς 
«είτεως ὃ κηρύσσομεν" 

9 ὅτι ἰὰν ὁμολογήσης ἐν τῷ ςὅ- 
μεῖί σὰ Κύριον Ἰησᾶν, κ᾽ σιτεύσης 
ἐν τῇ καρδίᾳ σὰ ὅτι ὁ Θεὸς" αὐτὸν 
ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ" 

10 καρδίᾳ γὰρ «“ιτεύξιαι εἷς 
δικαιοσύνην, τόμαϊι δὲ ὁμολογεῖται 
εἷς συϊηρίανο 

21 λίγη γὰρ ἢ γραφά' Τιᾶς ὃ 

« 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ . Ομβρ. κ. χί. 
αἸγεύων ἐπ᾿ αὐτῷ, ὃ καῖαισχυνθή- 

᾿ σέαιν " 

Ο12 Οὐ γάρ ἔξι διαφολὴ Ἰοϑαίῳω 
τε καὶ ἝλληνΘ." ὁ γὰρ αὐτὸς Κύ- 
,ΙΘ. παήῆων, αλεϊῶν εἰς σάας " 

Ν » ὕ 83 2 
τῆς ἐπικαλυμένως αύτΟΥς 

12 Πᾶς γὰ ὃς ἂν ἐπικαλές- - 
σηΐαι τὸ ὄνομα Ἰζυρία, σωθῆσ (]αι- 

14 Πῶς ὃν ἱπκικαλέσον]αι εἰς ὃν 
δι ἐπίςιυσαν;, «ὔς δὲ αιτεύσεσιν ἃ 
ἀκ ἤκωυσαν; «ὧς δὲ ἀκόσεσι χυρὶς 
κηρύσσογῖθ-. Η 

τις ὥς δὲ κηρύξωσιν, ἰὰν μὴ 
ἀπογαλῶσι,; καθὼς γέγραπται" 
Ὡς ὡραῖοι οἱ «πόδες τῶν εὐαγίελι- 
ζομένων εἰρήνην, τῶν εὐα[γελιζομέ- 
γων τὰ ἀγαθά. 

16 "Αλλ᾽ ὁ τανῖες ὑκήκυσαν 
τῷ εὐαγίιλίω. Ἡσαΐας γὰρ λί- 
γε!" Κύρμ, τίς ἐπίξευσε τῇ ἀκοῖ 
ἡμῶν" 

17 Αρα ἢ αὐγις ἰξ ἀκοῆς" ὃ δὲ 
ἀκοῇ διὰ ῥήμαϊθ. Θεῶ. 

18 ἀλλὰ λέγω" Μὴ ἐκ ἤκεσαν ; 
Μενῦνγε εἷς ηᾶσαν τὴν γὴν ἐξὴῆλ- 
θεν ὁ φθόγίθ. αὐτῶν, κὶ εἷς τὰ σέ- 
ραῆα τῆς οἰκυμένης τὰ ῥήμαϊα αὖ- 
τῶν- ᾿ 

19 ᾿Αλλὰ λέγω" Μὴ ἐκ ἔγνω 
. Ἰσραήλ; πρῶτθ’ Μωσῆς λέγει, 
᾿Εγὼ σσαραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ ὀχ ἔθ» 
γε!» ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ «αροργιῶ ὃ- 

μᾶς. : 
20 Ἡσαΐας δὶ ἀπδολμᾷ, κὶ 

λέγει" Ἐύὐρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ δηϊῶσινρ 
ΕῚ ΜΕ ΕΣῚ 7 ςκδ 5." Ὁ 9 . 
ἐμῷανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μη πι- 

ρεΐῶσι. | 
21 Πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει" 

“ὁλὴην τὴν ἡμέραν ἰξιπέτασα τὰς 
᾿ χειράς μὰ Φρὸς λαὸν ἀπειθῶγϊα τῷ 

ἀν]ιλέγονϊα. . 
Κιφ. τά. 11Ὸ 

ΕΣῺ δ" Μὲ ἀπώσαῖο ὃ Θεὸς 
τὸν λαὸν αἰτῶ; Μὰ γένοιο" 
' ϑῳ 



; 

(δΡ. χὶ. 
ὶ γὰῤ ἰγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμὶ, ἐκ 
σπέρμαῖθ. ᾿Αὐραὰμ, Φυλῆς Β-νἴα- 
μίν- 

1 ὅκ ἀπώσαϊο ὃ Θιὸς τὸν λαὸν 
οὑτῦ, ὃν Ὡροίγιυ. Ἢ ὁκ οἴδαϊε 
ἐν ᾿Ηλίᾳ τί λέγει ἢ γραφή ; ὡς ἐν- 

“Τ᾿ τυγχάνει τῷ Θιψῳ καϊὰ τῷ Ἰσραὴλ, 
λέγων" . 

Κύριε, δὺς προφήτας σὺ ἀ- 
“τἰχϊειναν, ἡ τὰ ϑυσιαζήριά σῶ 
καϊέσκα γαν" καγὼ ὑπελείφθην μό- 
«Ὁ... κὶ ζηϊδσι τὴν ψυχήν μῶ. 

4 ᾿Αλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὃ χρη- 
μαΊισμός ; Καϊέλιπον ἱμαυῖν ἐπ- 
τακισχίλίος ἄνδρας, οἵτινες ἐκ ἔ- 
καμΐαν γόνυ τῇ Βάαλ. 

ς Οὕτως ὃν κα ἐν τὸ γῦν 'καιρῷ 

λεΐμμα καὶ᾿ ἐκλογὴν χάρ!θ. γέγο- 
γᾶγο 

6 εἰ δὲ χάρῆι, ἐκ ἔτι ἐξ ἴργων" 
ἐπεὶ ἡ χάρις ἐκ ἔτι γίνεαι χάρις" 
εἰ δὲ ἰξ ἔργων, ἐκ, ἔτι ἔσι χάρις" 
ἐπεὶ τὸ ἔργον ἀκ ἔτι ἐγὶν ἔργον. 

) Τί ὄν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὺλ, 
τότω ὧκ ἐπέτυχεν' ἡ δὲ ἰκλογὴ ἐ- 
-ἔτυχιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, 

8 (καθὼς γέγραπὶα." "Ἔδωκεν 
αὐτοῖς ὃ Θεὸς τονεῦμα καϊωνύξεως, 
ὀφθαλμὸς τῷ μὴ βλίπειν, ὶ ὅτα 
τῷ μὴ ἀκδειν) ἴως τῆς σήμερον ἢ- 
μέρας. , 

9 Κα: Δαδ!δ λέγει" Γενηθήτω 
ΓΙ τρέπιζα αὐτῶν εἰς σαγίδα, κὶ 
εἰς ϑήραν, νὐἡ εἰς σκάνδαλον, ἢ εἰς 

' ἀὐαπόϑομα αὑτοῖς. 
10 Σκοϊισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ 

αὐτῶν τὸ μὴ βλέπειν" κὶ τὸν νῶτον 
αὐτῶν διαπαδὸς σύγκαμψυον. 

11 Λέγω ὦν' Μὴ ἔπΊαισαν, ἵνα 
φσίσωσι; Μὴ γίνοῖο. ἀλλὰ τῷ 
αὐτῶν σοραπῆωμαῖι ἡ σωϊηρία τοῖς 
ἔθνεσιν, εἰς τὸ σαραζηλῶσαι αὐτάς" 

Ο ΣΖ εἰ δὲ τὸ σαράπϊωμα αὐτῶν 
«λῦτθ'΄ κόσμυ, κὶ τὸ ἤτίημα αὐὖ- 
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τῶν ὡλῶῦτθ. ἐθνῶν, τόσῳ μᾶαλω 
τὸ λήρωμα αὐτῶν; 

11 ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσινς 
ἐφ᾽ ὅσον μέν εἶμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀϊνπόςος 
λφ,, τὴν δακοναν μὼ δοξάζω" 

. Ζ4. εἴπως σαραζηλώσω μυ τὰν 
σάρκα, τὶ σώσω τινὰς ἰξ αὐτῶν. 
.ξ εἰ γὰρ ἢ ἀποθδολὴ αὐτῶνς 
καϊαλλαγὴ κόσμϑ" τίς ἢ «Ὡρόσα 
ληξις) εἰ μὴ δωὰ ἶχ νεκρῶν 3 

16 ιἰ δὲ ἀπαρχὴ ἁγία, κὶ τὸ 
φύραμα" καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία κὶ οἱ 
κλάδοι. : 

1.) εἰ δέ τινις τῶν κλάϑων ἐξε- 
κλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιΘ- ὧν ἔ-᾿ 
γεχϑν)ρίσθης ἐν αὐτοῖς) κὶἡ συϊκοινω- 
νὸς τῆς ῥίζης κὶἱ τῆς “ιότηϊθ. τῆς - 
ἰλαίας ἐγένει;, ᾿ 

18 μὴ καϊακαυχῶ τῶν κλάδων» 
εἰ δὲ καϊακαυχῶσαι, ὁ σὺ τὴν έζαν 
βακγάζεις, ἀλλ᾽ ἡ ῥίξα σε.. 

10 ἐρεῖς ὃν" Ἐξεκλάσθησαν οἱ 
κλάδιοι, ἕνα ἰγὼ ἐγκενγ)ρισθῶ. 

20. Καλῶς" τῇ ἀπιγίω ἔξες 
κλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ σἰσει ἔχη“ 
καφ' μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλχὰ φορῶ» 

21 εἰ γὰρ ὃ Θεὸς τῶν καὶὰ Φύο 
σιν κλάδων εκ ἰφείσαϊο, μήπως ὁ, 

. δέ σὺ Φιίσηϊαι.- 
22 “1δὲ ὧν χρηξότηϊα κὶ ἀποῖο- 

μίαν Θεῦ" ἱκὶ μὲν τὸς πσισόνας 
᾿ἀποϊρμίαν" ἐπὶ δέ σε, χρητότηϊας 
ἰὰν ἐπιμέίνῃς τῇ χρηγότηϊι" ἐπεὶ ἡ 
σὺ ἱκκοπήση" ᾿ 

23 καὶ ἐκιζοι “δὲ, ἐὰν μὴ ἔπι» 
μείνωσι τῇ ἀπιγία, ἐγκενῖρισθήσον" 
φαι" δοναϊὸς γάρ ἔςιν ὃ Θεὸς Ἰνάλιν 
ἐγκυϊρίσαι αὐτῶς" ᾿ 

24. εἰ γὰρ σὺ ἰκ τῆς καϊὰ φΦύ- 
σιν ἐξικόπης ἀγριελαίε, κὶ σαρὰ 
Φύσιν ἰνεκεϊρίσθης εἰς .καλλιέλαιον, 
φγόσῳ μαλλον ὅτοι οἷ καϊὰ φύσιν, 
ἐγκενϊρισθήσονϊαι τὴ ἰδίᾳ ἰλαία ; 

ὥς Οὐ γὰρ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν 
Ν ἀδιλφοὶ, 



“- 

4, 

ἀδιλφὰ, ᾽ὸ μυοήξιον τῶτο, (δα 
μᾺ ἥτε “«αε᾽ ἑαυϊοῖς Φεόνιμοι) ὁ ὅτ 
ψύζωσις ἀπὸ μέρεις τῷ Ἰσρανλ 

γάχοῳ» ἄχρις ὅ τὸ «πλήρωμα ΩΥ 
ἐθνῶν εἰσέλθη" 

26 καὶ ὅτῳ τᾶς Ἰσρανλ σω"» 
δήσεῖαι, καθὼς χέγραπίαι" “Ἕ“ξε 
ἐκ Σιὼν ὃ ῥνόμενος, Ὁ ἀπορίψει 

᾿ξοίδιίαι ἃ ἀπὸ Ἰακώβ" 

27 καὶ φὕτη αὐτοῖς, ἥ παρ 
ἀμᾶ διαθήχη» ὁ ὅταν ἀφέλωμαι τὰς. 
ἁμαξίίας αὐτῶν. 

28 Καϊὰ μὲν τὸ εὐδιγέλιον, 
ἐχθρὸ δ'' ὑμᾶς" καϊὰ δὲ τὴν ἔχλοο.. 
ψὴν, ἀγαπηϊοὶ διὰ τὰς παῖς ας. 

29 ἀμξαμέλνῖα γὰρ τὰ χὰ" 

εἰαμαῖα κὶ ἤ κλῆσις τῷ Θεϑ- 

30 ὥσπερ, γὰρ καὶ ὑμεῖς σοῖς 
ἠπειβήραῖε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήηθηϊς 
τῇ τύτων ἀπειθείφ" 

, 31 ὅτῳ ἐς ὅτοι νῦν ἡπείθησαν 
τὸ.ὑμέϊέρω ἐλέει, ἵνα τὸ αὐτοὶ ἰλε- 
ηϑῶσι. 

12 συνέκλεισε γὰρ ὁ᾽ Θειὸς τὰς 

φάϊιας εἰς ἀπείθειαν, ἵγῳ τὸς σσών- 
σας ἐλεήσῃ. “ 
- 33 Ὦ ̓βάβος τλότα, Ὁ σοφίας 

, καὶ γνώσεως Θεβ" ὡς ἀνεξερεύνηϊα 
τὰ κρίμαϊα αὐτῶ, "Ὁ ἀγεξιχνίατοι 
“εἰ δδοὶ αὐτῷ. ΝΝ 

34 τίς “γὰρ ἔγνων γῶν κυρία ; 

᾿ ἢ τίς σύμθελος αὐτεὲ ἐχένῆο; ; 
4Κ ᾿ τίς φροέδωκεν αὐτῷ, καὶ 

ἀδαποδιθόσῆαι αὐτῷ; 
36 “ ὁ τι ἰξ αὐτῷ, Ὁ δ αὐτῶ" 

καὶ εἰς αὐτὸν τὰ τάνϊᾳ. αὐτῷ ᾿ 
δόξα εἰς τὴς αἰῶνας. ᾿Αμῆν- 

Κι. εδ΄. 12: 
ἈΒΑΚΑΔΩ ὅν ὑμᾶς, ἀϑελ- 
Φοὶ, διὰ τῶν εὐκιρμᾶν τῷ 

Θεῦ, σαραςῆσω τὰ σωμοῖα ὑ ὑμῶν 
ϑυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν εὐάρεξον "ᾧ 
Θεῷ, τὴν λο[ικὴν λαῖ Ἰρείαν. ὑμῶν ᾿ 

Δ καὶ μὸ συσχρμιαίζισθε τῷ 
Ὶ 

ἘΠΙΣΤΟΔΛΔΗ σλρ. Σὶς χί, 
αἰῶνι τότῳ, ἀλλὰ μὲαμορφῶσθε 
τῇ ἀνακαινώσει τῷ νοὸς ὑμῶν, εἰς 
τὸ δοκιμάξειν ὑ ὑμᾶς τί τὸ ,ϑέλημᾳ 
τὸ Θιᾷ τὸ ἀγαθὸν κὶ » εὐάρεφον ᾿ 
γέλειρν. 

3 λέγω γὰρ διὰ τῆς χάρος τῆς 
δοθείσης μοι, σαν! τῷ Ὁ ὄν], ἶν ὑμῖν, 
μὴ ὑπερφρονεῖν, παρ᾽ ο ὃ δεῖ Φρονεῶ" 
ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρογεῖν, ἐἑκά- 

σὰ ὡς ὁ Θεὸς ἱμέρισιε μέτρον αἰξεωςο 

“4 Καωβάπερ γὰρ ἐν ἱνὶ σώμαῖι 
μέλη πολλὰ ἐχομεν» τὰ δὲ μέλη 

αάϊα ὦ 8 τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν" 
ὅτως οἱ Φολλοὶ ἕν σῶμά σα 

μεν ἐν ΜΧριγῷ, ὃ ὃ δὲ “καβεῖς, ἀλλή- 
λων μέλη. 

6. ἔχοδες δὲ χαρίσμαῖα. ̓ καῖὰ 
τὴν χόριν τὴν δοθεῖσαν ἡ "μῦν διά- 
φορα; εἶτε προφηϊείαν, κα]ὰ τὴν 

᾿ ἀναλογίαν τῆς “πἰτεως" 

7 εἶτε διακονίαν, ἰ εν τῇ. : δεαικο» 

γίᾳ" εἴτε ὃ διδάσκων, ἐν τῇ διδασο 
καλίρ" . 

8 εἴτε ὃ παρακαλῶν ἐν τῇ τᾶ 
ἐακλῆσεν; δ' μααδιδὼς, ἢ ἐν ἁπλότηϊ," 
δ πρῳΐτάμανος ἐν σφαδῳ" ὃ ἐλιά, 

ἐν ἱλαρόταϊ,. 

09 Ἢ ἀγάπη, ἀγυπόκρἴος" ᾽Α“ 

φποςυγῶες τὸ «πονηρὸν, κολλώμενοι 

τῷ ἀγαθῷ, 
ΙΟ Τῇ φιλαδιλφίᾳ, εἰς ἀλλή» 

λὡς Φιλόγοργοι. Τῇ τιμῇ ἀλλή“ 

λϑς͵ φρονγόώμενο!.. 
11 Τὴ σπεδν μὰ ὀκνηροί., Τῷ 

τονεύμαϊι ζέονιες. Τῷ καιρῷ δὸ- 
δεύονες. 

12 Τῇ ἐλπίδι χαίροδες. {1 
ϑλίψει ὑπομόνοδες. ΤΆ προσευχῇ 
τρσκαξιρθιε. 

Τα; χριίᾳις τῶν ἁγίων κοι 
γουῶνιες»,͵ Τὴν φιλοξενίαν διώκοδες.» 

14 Εὐλογεῖτε τὸς διώκογϊας ὧ 2“ 

μᾶς" εὐλογεῖτε; μὴ καἹαρᾶσίε. 
" ξ ΣΧοίρεν ἊΝ χοιρῴων, κρι 

κλαίειν 

-ΨΦ....-- - . .....,, 



Σ 

Ὅρ. χὶϊ. χῆϊ, χίν ΠΡΟΣ ΡῺΩ Μ. 
“κλαίειν μὰ κλαιόγων. 

Ι6 Τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλεως Φρο- 

"ες. Μὰ τὰ ὑψηλὰ φρηνῶνϊες, 

. ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμε- 
νοι. Μὴ γίνεσθε Φρόνιμοι παρ᾽ 
ἑδαυϊοῖς. . 

[ Μηδενὶ κακὸν ἀν! κακῷ ἀ- 
πολιδοήες. ΤΠρονοΐμενοι καλὰ ἰνώ- 
“τιον τυάγϊων ἀνθρώπων. 

18 Ἐἰ͵, δυναϊὸν, τὸ ἐξ ὑμῶν, 
μἧὰ τπἰάνϊων ἀνθρώπων εἰρηνεύονῖες. 

190 Μὰ ἑαυϊὸς ἐκδικῶνϊες, ἀγα- 
φηῖοί" ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργὴ" 
᾿γέγραπῖαι γαρρ Ἐμοὶ ἐκδύκησις" 
ἐγὼ ἀὐονσοδώσω, λέγει Κύριο;. 

20 Ἐὰν ὃν τοτινῷ ὃ ἐχθρός σϑ, 

ψώμιζε αὐτόν" ἰὰν διψᾷ, σπότιξε; 
αὐτόν" τῶφο γὰρ «ποιῶν, ἄνθρακας 
«συρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
αὖτϑ. - 
“21 Μὴ νικῶ “ὑπὸ τῷ κακῶ" 

ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόνο 
Κεφ. εἐγ᾽. 13. ͵ 

ΠΠ ΞΔ Κυχὴ ἐξυσίαις ὕπερε-. 
χύσαις ὑπδιασσίσθω. Οὐ 

γάρ ἰσιν ἱξωσία εἰ μὴ ἀτὸ Θεῦ" 
αἱ δὲ ὅσαι ἐξωσία;, ὑπὸ τῷ Θιῶ 
«(ἰα[μέναι εἰσίν. 

2 ὥγι ὃ ἀύδασσόμενοφ. τῇ ἰξα- 
υίᾳ, τῇ τῷ Θεῷ διαϊα γὴ ἀνθέξηκεγ" 
οἱ δὲ ἀνθεγηκότες, ἑαυϊοῖς - χρίμα 
λήψονιαι. - 1 

3 οἱ γὰρ ἀρχονῖες ἐκ εἰσὶ φόδος 
τῶν ἀγαθὼν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κα’ 

κῶν. ϑέλεις δὲ μὴ φοδεῖσθαι "τὴν 
ἰξυσίαν; τὸ ἀγαθὸν σοίει, κὶ ἕξεις 
ἔπαινον ἰξ αὐτῆς" 

᾿ς ἃ Θεῖ γὰρ διάκογός ἐεί σοι εἷς 
“Ὁ ν; τὸ ἀγαθόν. ἰὰν δὲ τὸ καχὸν “ποιῆς. 

ῶ᾽ ὦ γὰρ εἰκῦ τὴν μάχαιραν 
οψεῖ" Θεῖῦῶ γὰρ διάκονός σιν, ἔκ- 

ος εἷς ὀργὴν ΠῚ τὸ κἀκὸν τράσ- 

σονῆι. εὐ 

5 διὸ ἀνάγη ὑπόϊάσσεσθαι, ὦ 

- 
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μόνον διὰ τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ διὰ .᾽ 
4ὴ; συνώϑησιν. 

6 διὰ τῶτο γὰρ καὶ Φόρως τες 
λεῖτε. λεϊθργοὶ γὰρ Θεῶ εἰσιν, εἰς 
αὐτὸ τῦτο τροσκαρ)ερδεῖες. 

7 ᾿Απόδοϊε ὃν σᾶἂσι τὼς ὄφει- 
λές" τῷ τὸν Φόρον, τὸν Φόρον" τῷ, 
τὸ τέλος, τὸ τέλος" τῷ χὸν Φόξον, 
τὸν Φύθον" τῷ τὴν τιμὴν, τὴν τιμῆνο 

8 Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλῆι, εἰ μὴ 
τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους" ὁ γὰρ ἀγα“ 
πὺν τὸν ἕτερον, νόμον “σεπλήρσωκε. 

Ὁ «τὸ γώρ. ἃ μοιχεύσει;" ἃ φο- 
γεύσεις" ἃ κλέψη," ὁ ψευδομαρῖυ- 
ρήσεις" ὧκ ἐπιθυμήσει" καὶ εἴ τις 
ἑτέρα ἰνϊολὴ, ἣν τότῳ τῷ λόγῳ 
ἀνακεφαλαιται, ἐν τῷ" ᾿Αγαϊχή«- 
δεῖς τὸν υλητσίον σῷ ὡς ἑαυῖόγ. ὁ 

ΙΟο Ἢ ἀγάπη τῷ ὡλησίον κα. 
κὸν ἐκ ἐργαζῆαι. πλήρωμα ὧν γό- 
μ ἢ ἀγάπῃ. ᾿ . 
᾿ΠΧΙ καὶ τῶτο, εἰδότες χὸγ καὶι- 

“ρὸν, ὅτι ὥρο ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπγῳ 
ἐγερθῆναι" νῦν γὰρ΄ ἐ[γύτερον ἡμῶν 

᾿ ᾿ ΦΆ 3 ἢ σωϊηρίαγ ἢ ὅτε ἐπιγεύσαμεν, 
12 Ἢ νὺξ προύκοννεν, ἢ ϑὴ 

δ 9 Ν 3 ἢ’ Ἵ ψΨ Ἁ ἡμέρα ἢγίριεν. ἀποθώμεθα ὧν Τὼ 
ἔργα τῇ σκότες, κὶ ἐνδυσώμεθα τὼ 
φ᾿ φῳ , 

ὅπλα τῷ φοῖός. " 
ἢ .-. 4 2 « 42 " φ 7) 13. ὡς! ἐγ ἡμέρα, εὐσχημόνως 
σεριτρβήσωμεν" μὴ κώμοις κὶ μέ- 
θαις, μὰ κοίταις ἡ ἀσελγείαις, μὴ 
ἔμδ κα ζλων τ ν 

14. ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον 
Ἰησῶν Χριγὰν, ᾧ τῆς σαρκὸς τρό- 
γοίαν μὴ σοιεῖσθε εἰς ἰπιθυμίας. 

Κιφ, δ. τ... - 
Το" δὲ ἀσθενῶνῖα τῇ τοί γεν, 

τς δῦ οσλαμθάνεσθε, μἿ εἰς 
διακρίσεις ἧω οἷισμῶν. 

2 ὃς μὲν σιςεύει φαγεῖν σάϊα, 
δ' δὲ ἀσϑηνῶν λάχανα ἐσθίει, 

4 ὃ ἰσθίων, τὸν μὴ ἐφθίοῦα μὰ 
ἐξυθυείτω" »ἢἡ ὃ μὴ ἐσθίων, τὸν ἴσ- 

θίοννα 
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θίοἶα μὴ κρινέτω. ὃ Θεὸς γὰρ αὐ" 

σὸν σροσιλάδ εν. 
Πα Σὺ κπἷς εἶ ὃ κρίνων ἀλλότριον 

εἰκέτην; τῷ ἰδίῳ. κυρίῳ κήκει ἢ 

«σπἰπΊι" ταθήσξαι δέ. δυναϊὸς γὰρ 

ἔγιν ὃ Θεὸς σῆσαι αὐτόν. 

Ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν, “ααρ᾽ 

μέρα, ὃς δὲ κρίνει σὅσαν ἡμέρανο 

ἕκατος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ“ τληροῷου 

εεἰσθω. . ᾿ 

6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέρα, Κυείῳ 

φρονεῖ" "ὃ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν, 

Κυρίω ὦ φρονεῖ" ὃ ἰσθίων, Κυρίῳ 

ἐσθίει" εὐχαριτεῖ γὰρ τῷ Θεῳ" κχρὶ 

ὃ μὴ ἐσθίων, Κυρίῳ ὃκ ἐσθίει, καὶ " 

εὐχαριςεῖ τῷ Θεῷ. " 

Ν᾽ Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ξανΐω ζῃ, κὶ 

ὠδεὶς ἑαυϊῳ ἁ τοθνήσκει. 

8 ἰάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ 

ζῶμεν" ἕάν τε ἀποθνήσκωμεν τῳ 

Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἰάν τε ὃν 

ζῶμεν, ἰάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ 

Κυρίου ἐσμέν" 

ο Εἰ τῦτο γὰρ Χριγὸς ὦ ἀπέ- 

ϑανε κὶ ἀνέτη "ἡ ἀνίζησεν, ἵνα καὶ 

γεκρῶν κ᾿ ζώνϊων κυριεύσῃ» 

1ο σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδιλφόν 

σὸ; ἢ κ᾽ σὺ τί ἐξαθενεῖ; τὸν ἀϑδελ- 

φόν σο; τσάνϊες γὰρ πυαραξησό- 

μιθα τῷ βήμαῖι τ Χριρδ ." 

1 γέγραπΊαι γἄρ᾽ Ζῶ ἰγὼ λε- 
, Φ νιν, 2 4. “» 

ψει Ἰζύριος" τι ἐμὸι κάμψει σἂν 

γόνυ, καὶ τᾶσα γλῶσσα ἰξυμολο- 

γήσῆαι τῷ Θεῷ. ᾿ 

12 Ἄρα ὃν ἕκαφας ἡμῶν τρί 

ἑαυ λόγον δώσει τῷ Θεῳ. 

13 Μηκέτι ἂν ἀλλῆλως. κρίνω- 

μι" ἀλλὰ τῦτο κρίναῖε μᾶλλον, 

«ὁ μὴ τιθέναι σρόσκομμω τῷ '' 

δελφὼ, ἢ σκάνδαλον. ᾿ 
᾿: μ 4 , 

τ4 Οἶδα κὶ πέπεισμαι ἂν Κυρίω 

Ἰν»σῆ, ὅτι εὐδὲν κοινὸν ὁ. ἑαυΊϑ εἰ 

μὺ τῷ λογιξομένῳ τι κοινὸν εἶνον!» 
ἐκείνῳ κοιψόνο 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. χῖν. χτ 
ις εἰ δὲ διὰ βρῶμα ἃ ἀδελφός 

σϑ λυπεῖται, ἐκ ἔτι καϊὰ ἀγώπην 

«ερϊπαϊεῖς" μὴ τῷ βρώμαϊί σὰ 

ἐκεῦος ἀπόλλνε, ὑφὲρ- ἃ σὰ 

ἀπέθανε. Ἔ ἜΝ 
16 μὴ βλασφημείσθω ὃν ὑμῶν 

τὸ ἀγαθόν" - 
17 ἃ γάρ ἔξιν ἢ βασιλεία τῷ 

Θεὼ βρῶσις κὶ πόσις, ἀλλὰ δικαι- 

ἐσύνηγ "ἢ εἰρήνη, Ὁ χαρὰ ἐν τνεύ- 
μαῖι ἁγίῳ" 

3 

18 ὁ γὰρ ἂν τότοις δουλεύων τῷ 
Χριτῷ, εὐάρεσος τῷ Θιῶ, Ὁ δόκιο. 

μος τοῖς ἀνθρώποις" 

19 ἼΑρα ἦν τὰ τῆς εἰρήνης διάν 
κωμεν, κὶ τὰ τῆς οἰκοδιμῆὴς τῆς εἷς, 
ἀλλήλως.. . 

20 Μὴ ἕνεκεν βρώμαϊος καϊάλυς Ε 

τὸ ἔργον τ Θιϑ. «ανῖα μὲν κα- 
΄ ᾿Ὶ 

βθαρά' ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ 
“« Ἁ 

τῷ δια προσκόμμαῖος ἐσθίονγἷ. 
21 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κ ἔα, 
δ -Ψ««γῃ δὲ , 3:ε» 

μηδὲ τοιεῖν οἰγον μηδὲ ἐν ὦ ὃ ἀαδελ- 
φό; σὰ «προσκόχ]ει ἢ σκανδαλιζεέϊας 
δ 9 “Ξ 

ἢ ἀσθενεῖ. Ν , 
.12 Σὺ οἰγιν ἔχεις ; καϊὰ σαυ- 

ΝΜ 2 “« φῳ 

τὸν ἐχε ἐγώπιον τῷ Θεῶ.- Μακάριος 
« ᾿ ’ « Ἀν» ͵ 

τ Μμ5 κριγὼ» ἑχι]ὸν ἐν ψ δοκιμάζει: 

23 ὁ δὲ δι ακρινόμενος; ἰὰν φά- 

γη5 καϊακέκρῆα!:) ὅτι ὃἰκ ἐκ τοί εωςὸ 
πᾶν δὲ ὃ ὁκ ἐκ τίγεως, ἁμαξία 
ἐςίνο. 

(. ΦΕΙΛΟΜΕΝ δὲ ἡμεῖς οἱ 
δυνα]οὶ τὰ ἀσθενήμαΊα τῶν 

ἀδυνάτων βαγάζεινγ κὶ μὴ ἑαυϊ]οῖς 
ἀρέσκειν. 

» 

Κιφ. ιἔ. 1 Κι 

Ψ νι 2:2» Ὁ " 
2 ἐκαζὸς γὰρ Ἡμῶν Τῷ «σλῃσίοῦ 

ἀρεσκέτω εἷς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἶκο- 
δομῆν. ᾿ ᾿ ἣ 

3 καὶ γὰρ ὃ Χριτὸς ὧχ, ἑαυϊῷ 
ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπἼα." Οἱ 
ὀνειδισμοὶ τῶν ὄνειδιζόνων σὲγ ἐπίο 
«τισον ἐπ᾽ ἐμέο 

4 Ὅνα 

πως ἴῳ, 
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4 Ὅσα γὰρ “ροιἰράφη, εἰς τὴν 
ἡμεέραιν διδασκαλίαν “οιἰράφη" 
ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς σα- 
ξακλήσιως τῶν γραφῶν, τὴν ἰλπίϑα 
ἔχωμεν. 

ς ὃ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ 
τῦς παρακλήσεως δώη ὑμῖν τὸ φὖ- 

τὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλο!ς, καϊὰ Χρι- 
τὸν Ἰησῶν" 

ό ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἐνὶ -ῥμαῖ, 
᾿δοξάξζηῖε ς φὸν Θεὸν καὶ τυα]έρα τϑ 
Κυρίῳ ἡμῶν ἼἸησξᾷ Χριςϑ" εἰ 

7 διὸ “«ροσλαμθάνεσθε ἀλχῇ- 

λυς, καθὼς κὐ ὁ Χριςὸς. σροσιλά-. 
δήο κα ἡμᾶς εἰς δόξαν Θεῦ. 

8 Αγο δὲ Ἰησῶν Χριξὸν διώ- 
πόνον γε[ενῆσθαι σερῆομῆς ὑπὲρ 
ἀχηθείας Θιῶ," εἰς τὸ βιδαιώσαι 
ἂς ἐπαίγιλίας τῶν «τ αἹέρων" 

9 τὰ δὶ ἔθνη ὑ ὑπὶρ ἰλέος δυξά- 

σαι τὸν Θεὸν, καθὼς͵ γίγραπῖα:" 
Διὰ τῶτο ἐξομολογήσομαί σοι ἦν 
ἔθνεσι, κὐ τῷ ᾿ ὀνόμαϊί σϑ ψαλῶ. 

10 Καὶ πάλιν λέγειν" "-Εὐφράν- 
“Ὅ)ι ἔθνη μὰ τῷ λαξ αὐτῶ, 

τιι Καὶ πάλιν" Αἰνεῖτε τὸν 
ἹΚύριον σάϊα τὰ ἔθνη, λ΄ ἱχαινέ5 
σαῖε αὐτὸν πάνῖες οὗ λαοῖ. 

12 Καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει" 
Ἕραι ἡ ἡ ῥίξα τῷ Ἰεσσαὶ), κὶ ὃ ἄνι- 
τάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ 
ἔθνη ἐλαιῶσιν. 
΄ 13 Ὁ ἃ Θιὸς τῆς ἰλπίδος 
πληρώσαι ὑμᾶς “άσης χαρᾶς κὶ 

εἰρήνης ἐν τῷ σιεέϑειν, εἰς τὸ σι- 
ξισσεύμν ὑμᾶς ἐν τη η ἐλαίδι; ἔ ἐν ὃν- 

»ἄμει: ανιύμαἷος ἁγία. 

14 Πίπησμαι δὲ, ἀδελφοί μι, 
καὶ αὐτὸς ἐγὼ «τιρὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ 
αὐτοὶ μεςοί ἰγε ἀγαθωσύνης, σε- 
πληρυμβοι «άτσης γνώσεως, δυνά-. 
μενοι ἡ ἀλλήλως νϑεθέεῖν. 

ςς Τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὃ ὕ"» 

μῖν, ἀϑιλφοὶ, ἀπὸ μέρος, ὡς ἐσα- 

ΠΡΟΣ ΡΩΜ. 

. τῶν ἐν “ερυσαλήμ᾽ 

ΙΒ  ρΦΠ πΠΦΟΨΗ Μᾶς 

ε 
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γαμιμνήσκων ὑμᾶς "δὰ τὴν χάριν 
τὴν δυθεῖσάν μοι ὑπὸ τῷ Θεῶ;, ᾿ 

16 εἰς τὸ εἶναί με λεϊωργὸν 

Ἰησῶ Χρις εἰς τὰ ἔβνη, ἱερθργϑθνῖας 
τὸ εὐα[γίλιον τὸ Θεῶ, ἵνα γέννϊαι 
κ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκῖος, 
ἥγιπσμένη ἐν πανεύμ τῇ, ἃ ἁγίῳ. 

17 Ἔχω ὅν καύχησιν ἐν Χριγὼ 
Ἴη78 τὰ «εὺς Θιό. ΄“ 

18 ἃ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι 
ὧν ἃ καἸειργάσαῖο Χριγὸς δι᾽ ἐμϑν ᾿ 
εἰς ὑπωκοὺν ἐθνῶν, λόγω κὶ ἔξγῳ, 

ῖο ἐν δυνάμει σημείων :-. τερά- 

τῶν» ἐν δυνάμει τονεύμιαος Θεᾶ" 
ὅγε με ἀπὸ Ἱμρυσαλὴμ καὶ κύκλῳ 
μέχρι τῶ Ἰλλυρικῶ τιπληρωκέναν 
τὸ εὐα[γέλιον τῷ Χριςῇ, 

20 ὅτω δὲ Φιλόϊιμόμενον εὖ- 
αἰγιλίξεσθαι, ἄχ. ὅν ὠνομάσθη 

Χριγὸς, ἴγα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον 3ε- 
μέλιον οἰκοδομῶ' 

21 ἀλλὰ, καθὼς γέγραπθαι"". 

οἵ; ἐκ ἀνηϊγέλη περὶ αὐτῶ, ὄψον- 
ται" » οἱ ἐκ ἀκηκόασι, συνήσεσιο 

22 Διὸ κὶ ἰνεκοπῆόμην τὰ σολ- 
λὰ τῷ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς 

23 γυνὶ δὲ μηκέτι τόσον ἔχων 
ἐν τοῖς κλίμασι τότοις, ἐπιποθίαν. 
δὲ ἔχων τῷ ἰλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ' 
«σολλῶν ἐτῶν" 

24 ὡς ἰὰν «σορεύωμαι εἰς τὴν 
Σπανίαν, ἐλεύσομαι «ὡρὸς ὑμᾶς" 
ἰλχίζω γὰρ, διαπορευόμενος ϑιάσαο 
σθαι ὑ ὑμᾶς, ὑφ ὑμῶν σροπεμῷ- 
θῆναι ἐ ἐκεῖ" ἐὰν ὑμῶν πεῦτον ἀπὸ᾿ 
μέρες ἐμπλησθῶ. 

2ς Νυνὶ δὲ τοφιύομαν εἰς Ἱερὰ» 
σαλῆμ, διακονῶν τοῖς ἁγίοις" 

26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία 
ΝᾺ ̓ Αχαΐα κοινωνίαν τιγὰ «σοιῆσα“ . 
σθαι εἰς τὸς αἰωχὰς τῶν ἁγίων 

27 εὐδόκησαν γὰρ, ὁ ὀφειλέται 
αὐτῶν εἶσιν" οἱ γὰρ τοῖς στιν μοῦι- 

2 "» κρι" 
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κοῖς αὐτῶν ἰκοινώνησαν τὰ ἔθνη, 
ὀφείλυσι καὶ ἐν τοῖς σαρχιειφρῖς λει» 

. ζϑργῆσα! αὐτοῖς" 
28 Τῶτο ὅν ἐπήιλέσας, χοιὶ 

σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν 

τῆτον, ἀπιλεύσομαι δὲ ὑμῶν εἰς 
τὴν Σπανίαν. 

29 οἶδα δὲ ὅτι ἰρχόμενος «τρὸς 
ὑμᾶς, ἐν πλπηρώμαϊι εὐλογίας τῷ 
εὐα[γελίωυ τῷ Χριτῶ ἰλεύσομα"» 
30 «αρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀϑιλ- 

Φοὶ, διὰ τῷ Κυρίυ ἡ ἡμῶν Ἰνσᾶ Χρι- 
τς, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τὸ νγεύς 

μαῖος,. συνα[ωνίσαφϑαΐ μοι ἐς ταῖς 

τοσευχαῖς ὑπὲρ ἐμᾶ “Ὡς φὸν 

(Θεόν" 

341 ὕα ῥνσθῶ ἀπὸ τῶε ἄπι;» 
᾿ ἐώλων ἐν τῇ Ἰιδαίᾳ, Ὁ ἵνα κ᾿ δια» 
κονία μὰ ἢ εἰς ̓ μρυσαλὴμ εὐπρίσ- 

᾿δεκῖος γένηϊαι τοῖς ἁγίοις" 

| 32 ἴα ἵν χαρῷ ἔλθω τορὸς ὑμᾶς 
᾿ διὰ. ϑελώμαϊος Θ,ῦ, κὶ συναναπκού- 

σωμᾷὶι ὑμῖν. 

33 ὃ δὲ Θεὸς τῆς “ἰρἥνης μὰ 
“αἰάνϊων ὑμῖν. 

Κιφ. «ς΄. τ. 

: ὙΝΙΣΤΗ͂ ΜΙ δὲ ὑ ὑμῖν Φοίξην 
τὴν ἀδιλφὴν ἢ ἡμῶν» ὥσαν διά- 

κονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἦν Κιίχει- 
Φιὶς"- 

2 ἴα αὐτὸν προσδίξησθι ἐν 
Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, Ὁ τσαβοι5 
στε αὐτῇ ἦν ὁ ἃ ἂν ὑμῶν χρήζη 
πράγμα." κ᾿ γὰρ αὕτη «ρογάώτις 
“πολλῶν ἐγινζθη, κα οὐτῶ ἐμῶν 

3. ̓Ασπάσασθε Πείσχιλλαν κὶ 
᾿Αχύλαν τὼς συνεργός μὰ ἐν Χρις τῷ 
Τησᾶ". 

4. (οἵτινες ὑπὸ τῆς ψυχῆς μϑ 

, πὸν ἑαυ]ῶν τράχηλον ὑπέθηκαν" εἷς 
. ἐγὼ μόνος εὐχαριξῶ, ἀλλὰ καὶ 

΄ᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν" ) 
, 5. καὶ τὸν καὶ οἶκον αὐτῶν ἐκ: 

κλησία»» ᾿Ασπάσασθε ᾿Επαίνῆον. 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ δΡ. ΧΥ. χυΐ. 
τὸν ἀγαποηῆόν μυ, ὃς ἐξι» ἄπαρχν 

.«ἢς ᾿Αχαΐες εἰς Χριςόν. 
6 ᾿Ασπάσασᾷξι. Μαριὰμ, ἥτις 

«“Ἰολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. 

η ᾿Ασκάσαοβθι ᾿Ανδρόνικον καὶ 
Ἰωτίαν τὰς συξγενεῖς μϑ τῷ συναιχ- 
μαλώτος μϑ «οἶτινές εἰσιν ἰπίση- 

μοι ἐν τοῖς ἀποτόλοις, εἰ καὶ «πρὸ 
ἐμῶ γεγόνασιν ἐν Χριτῷ. 

8 ̓ Ασεάσασθε ᾿Αμελίαν τὸν 
ιἄψατ ἡν μὰ ἐν Κυρίῳ. 

9 ᾿Ασκάσασθε Οὐρδανὸν πὸν 
συνεργὸν ἡμῶν ἦν Σριξῷ, ἢ ᾧ Στά- 
χιυν τὸν ἀγαπηϊόν» μϑ- 

:ο ᾿Ασετάσασθε ᾿Απιλλᾷν τὸν 
δλίκιμον ἐν Χριϑ" ᾿Ασπάσασθε δῷς 
ἐκ τῶν ᾿Αρυγοῦι 

11 ᾿Ασπάσασθι Ἡροδέωνα τὸν» 
συγ νῦἢ μῷ. ᾿Ασπάσασῷ» τὸς ἐκ 
«ὧν Ἰαρκίασυ, φὼς ὅνϊας ὧν Ἱυρίῳ. 

.2 ᾿Ασεάσαφθε ,Ζήφανμαν :ὼ 
Ὑρμφῦσαν φὼς κοπιώσως ὃν Κυρίῳ, 

᾿Ασκάσααβε Περσίδα τὴν ὦγατῃ- 
τὰν, ἅτις «΄ολλὰ ἰκοαίαδῳ ἐν ἕζνο 

΄ 

13. ̓Ασπάσασθε" Ρῶφον τὸν ἶχ- 
λοκῖὸν ἐν Κυρίῳ, κὶ τὴν μεθέρα. αὖ. 
τὸ "ὁ ἰμᾶ. 

14 ᾿Ασνώσασθε ᾿Ασύγκρδον, 
Φλέγωα, ἡ Ἑρμᾶν, Ἵ“Πατρόθαν,᾿ Ερ 

. μῆν, κὶ τὸς σὺν αὐτοῖς ἀδιλφάς. 
Ὡς ᾿Ασπάσασθε Φιλόλοβν καὶ 

᾿ἰωλίαν, Νηρέα πὶ τὴν ἀδιλφὴν αὖ- 
τῶ, ἡ Ὀλυμπᾶν, καὶ τὼς σὺν αὖ» 
τοῖς αὐνῖας ἁγίν:- 

16 ᾿Ασπάσασϑε ἀλλήλως ΓΝ 

φιλήμαῖϊι ἁγίῳ. ᾿Ασπκάξοϊαι ὑμᾶς 
αὐ ἐκκλυσίαι τῶ "τῶ. 

17 Παρακαλῷ ἂὲ ὑμᾶς, ἀδελ- 
Φοὶ, σκοπεῖ τὰς τὰς διχογασίως 
. τὰ σκάνδαλα, Ὡαρῶ. ἐὰν ἀδα- 
χὴν ἣν υμεῖς ἐμώθδε, αοιδνας καὶ 

ἐκπκλόναϊε ἁ ἀπ' αὐτῶν 
28 εἱ γὰς τοιῶτοι “ᾧ Κυκίῳ 

ὅμῶν 

. 

-μὠ-μ--. α 

ΟΣ 

« 



ΟΡ. χυ!». 

ἡμῶν Ἰησῶ Χρισῷ ἃ δυλεύωσιν, 
ἀλλὰ τῇ ἑαυῖων κοιλία" κὶ διὰ τῆς 
χρησὐλογίας Ὁ εὐλογίας ἐξα παϊῶσι 

τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 

10 ἣ γᾶς ὑμῶν ὑπωκοὴ εἰς 

«γἀν]ας ἀ φίκεῖον Χαίρω ὁ ὃν τὸ ΜΨΦ' 

ὑμῖν" ϑέλῳ δὲ ὑ ὑμᾶς σοβὸς μὲν εἶγορι 

εἰς τὸ ἀγαθὸν, ἀκεραίθ; δὲ εἰς τὸ 
κακόν. - - 

20 ὃ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συν» 

- τρίψει; τὸν σα]ανᾶν ὑ ὑπὸ τὲς πόδας 

ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάφι; τῷ Κυ- 
οἷϑ ἡμῶν Ἰησᾷ Χριγῶ μεθ᾽ μων. 

2ὲ Ἂσπ πάζιγῖμαι ὁ ὑμᾶς Τιμόθεος 
[ συνεργός μ5» ΕΣ Δακιος Ὁ Ἰάσων 

: - Σωσίπαϊρος, ἡ οἱ συγενεῖς μ8. 

“ς 22 ᾿Ασπάζομαι ὃ ὑμᾶ; ἐγὼ Τί- 
τος ὁ γράψας τῆν" ἐπιγολὴν ἐγ Κυ- 
εἶῳ. 

23 ᾿Ασπάζῇαι ὑμῶ; Γαῖος ὁ 

ξένος μὃ ΩΣ τῆς ἐκκλησίας ὅλης. 

᾿Ασφάςῇαι ὑ ὑμᾶς Ἔραξος ὃ οἰκονὸ- 

ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ 

Ἢ τορὸς Κορινθίας ἐπιςολὴ τορώτη. - 

Ν ᾿ΝΝ Κεφ, ά. . | Σ 

ἱ ΑΥ̓ΛΌΣ, κληϊὸς ἀπόςο- 

λος Ἰησᾶ Χειγβ, διὰ 9ε- 

ὃ ἀδελφὸς, 

Ἰησῶ, κλν]οῖς ἁγίοις» σὺν α.ᾶσν 

, 

ἐν Κορίνθῳ, ἡ 

"τοῖς ἐπικαλεμένοις τὸ ἄνομα τὸ 

Κυρίω ἢ ἡμῶν Ἴησϑθ Χριγθ, ἐν πανὶ 
τόπω αὐτῶν τε [ ἡμῶν" 

΄ χάρις ὑμῦ καὶ εἰρήνη ἀπὸ 

Θιὸῶ «αϊρὸς ἡ ἡμῶν) κὶ Ἐλν. Ἰησᾶ 
Χριτϑ, 

ΠΡΟΣ, 

λημαῖος Θιεϑ, "Ὁ Σωσθενης, 

2 τῇ ἐκκλησίᾳ τῷ. Θεῦ τῇ ὅσῃ͵ 

ἡγιπσιμῷοις ἐν Χριγῳ 

ῬΏ.Με 1533 

μο; τῆς τποόλεως, Ἀ᾽ Κύχεῖος ὃ ὃ ἀδελχ- 

Φός. 
24 Ἢ χάρις τῷ Κυρίο ἡ ἡμῶν 1η- 

σᾶ Χιιγθ μέϊα ττἀνων ὑ ὑμῶν. Αμήνο 
Ὡς Τὼ δὲ ὃ θυγαμένῳ ὑμᾶς κηρί- 

ξαι καλὰ τὸ εὐα[γέλιόν μ8 καὶ τὸ 

κηρυίμα ᾿ ἰησῷ Χριγῶ, κα] ἀπο- 
κάλυψιν μυςηρίε χρόνοις αἰωνίοις 
σεσι[ μένΒ" 

26. φανεφωθόνϊος δὲ νῦν διχ τε 

γραφῶν αξοϑη]ικῶν καὶ ἐπΠαγὶν 
18 αἰωγίβ Θεϑ, εἰς ὑπακοὴν «οί - 

σεως, εἰς σάῆα τὰ ἔϑνη γνωρισθέν-, 
το-" « 

27 μόνω σοφῷ Θιῷ; δὲχ Ἰη:. 

Χιρδ, ᾧ ἢ δοξα εἰς τὰ; αἰῶνας 
᾿Αμῆνε 

Πρὸς Ῥωμαίος ἐγράφη ἀπὸ Κρ. " 
Ἵ ." "ϑ ΄. Ζ 

Εἴν98 διὰ Φοίδης τὺς διακόνῳ 

τῆς ἐν Κιϊχριαῖς ἐκκλησίας, 

, Ἐν σίχοις ἐννεακοσίοις εἴκοσι 

ΑΠΟΣΤΟΌΛΟΥ 

4 Εὐχαριγῶ τῷ Θεῷ μδ “ἄν 
τέϊε σοὶ ὑ ὑμῶν, ἀπὶ τὴ χάρι τὰ 

Θιεῶ τῇ 7 βοθείση ὑμῖν ἐν Χριξῳ Ἰνσδ" 
ς᾽ ἕτι ἐν σαλὶ ἐπλυήίσθηῖε ἐν 

αὐτῷ, ἐν παῦῦῖ[ι λόγω καὶ τσὴ 

γνώσει. 

6 καθὼς τὸ μαρἸύριον τῷ Σ Χριτῶ, 
ἰδεδαιώθη ὁ ἐν ὑμῖν" 

ἊΣ ὡςε ὑμᾶς. μὴ ὑ: γερεῖσϑαι ἐν 

μηδενὶ χαρίσμοαῖι, ἀπεκϑεχομένεις, 

τὴν ἀποκάλυψιν 78 Κυρια ἡμῶν 

Ἰησῶ Χρεδ" 
8 ὃς » βεβαιώσει ὑ ὑμᾶς ἕως τέα. 

λϑς ἀνε κλήτως 1) τὴ ἡμέρα τὰ Ῥμω- 
τ. 2 ο εἶθ 



᾿ 

Θεῦ ἐςι. 
10 γέγρατῆαι γάρ" ᾿Απολῶ τὴν 

934 
ἐΐα ἡμῶν Ἰησβ Χριγῶ. 

9 Πιγς ὁ 0 Θιὸς, δ, ὦ ᾧ ἐκλήθ»ε 
΄ 

εἷς κοινωνίπν τῷ ὑιῶ αὐτῷ Ἰησῦ 
Χριςδ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν: 

ῖο ᾿Παρακαλὼ δὲ ὑμᾶς; ἄδιλ- 

φοὶ, διὰ τῷ ὀνδμαϊοςν τῷ Κυρίυ ἢ“ 
μϑν͵ Ἴνυξ Χοιγῶ, ΐα τὸ αὐτὸ λέ- 
γῆι τις, "αὶ μὴ ἥ ἐν ὑμῦ σχίσ- 
μαῖα, ἢ ὅΤι δὲ καῖηρῖ,σιμένοι ἐν τῷ. 

αὐτῷ νοὶ κα ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 
{τ ἐδηλώθη γάρ μοι σερὶ ὑμῶν, 

ἀδελφοί μϑ, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτὶ 
ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι" 

ΚΠΙΣΥΟΛΗ͂ ΟαΡ.Ἵνἤ, 
Θιῦ ἐκ ἔγεν ὃ κέσμος διὰ τῆς σο- 
φίαι 'πὸν Θεὸν, εὐδόκησεν ὁ Θιὸς 
διὰ τῆς μωρίας τῷ κηρύγμαδος σῶ- 
σαὶ τὼς σιτεύ -ς. 

12 ἰσειδὴ καὶ Ἰυδωῖθο σημεῖῶν 
αἰτῶσι, νὴ ἽἜκληνις σοφίαν ζηῆῶσιν ᾿ 

41 ἡμεῖς δὲ μὲν Χριγὸν. 
ἐγαυρωμένον, ᾿Ιυδαίοις μὺ σκά»δα- 
λον, Ἕλλησι δὲ 
24 αὐτοῖς δὲ τοῖς «λάοῖς Ἴο- 

δαίοις σε καὶ Ἕλλησι Χριγὸν Θιῶ 
ἀῤγαμων κὶ Ὁ Θεξ σοφίαν" 

,325 (ὅτι τὸ μωρὸν τῷ Θεῦ,. σο- 
12 λέγω δὲ τῶτο; ὅτι ἕκαςος, φώτερον τῶν ἀνθρώπων ἰγί" καὶ τὸ 

ὑμῶν λέγει" ἰγὼ μέν εἶμι Τιαύλυ, 
ἐγὼ δὲ ᾿Απολλῶ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, 

ἐγὼ δὲ Χριρδ. . 
. }32 Μεμέριγαν, ὃ Χριγὸς, μὰ 

Παῦλος ἐγαυρώθη ὗ ὑπὶς ὑμῶν, ἢ εἰς 
“ὸ ὃ ὄνομα Παύλε ἰρακἼ σθεηῖες 

14 εὐχαφισῶ τῷ Θι ὅτε ὑδένα 

ὑμῶν ἰδάπ,σα, εἰ μὴ Κρίσπον τὶ 
Ταϊον" 

1 ἵγου μῆ τι: εἴπη ὅ ὅτι εἰς τὸ 

ἐμὸν ὄνημε ἰδά τῆ, α. 

16 ἰοάπἾσα δε τὸν Στεφανᾶ 
οἶκον" λοιπὸν ὅν οἶδα εἴ τινα ἄλ- 

λον ἰοάπΊ,σα" 

7 ΠῚ γὰς ἀπέγειλί μὲ Χριγὸξ᾽ 

βαπΊίξειν, ὠλλ᾽ οὐὐα[γιλίζεσθαι: 
ἀκ ἦν σοφίᾳ λόγυ, ἴα μὰ κινώθη 
ὃ “ταυρὸς τῷ Χριτδ. 

18 ὃ λόγος γὰρ ὃ τῷ ταυνεϑ ̓ 
σοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρίᾳ ἐγὶ, 
τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμὶν δύναμις 

σαφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύγεσιν 
'φῷν συνῆων ἀθἤήσως- 

20 Πᾶ σοφός; οαϑ γξαμμα- 

τεύς; τ'ὸ συ ᾿Πητὺς σῷ αἰῶνος 
τέτοΣ Οὐχὶ ἐμῴφαγεν ὁ Θεὸς τὴν 
σοφίαν τῷ κόσμω τῶτα ; ᾿ 

λι ἐπειδὴ γὰρ ὃν τῇ σοφίᾳ τῷ 

ἀσθινὶς τῷ Θῳ, ἰσχυρότεροι τῶν 
ἀνθρώπων ἐςί, 

26 Βλέετεε γὰρ τὴν κλῆσιν ὃς 
μῶν, ἀδελφοὶ, ὅτι ὦ “σολλοὶ ᾿σοφοὶ 
καϊὰ σάρκα, ἃ «πολλοὶ δυνα]οὶ, ὦ 
«σολλοὶ εὐγενεῖς’ 

22 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τῷ κόσμυ 
ἐδιλίξα]ο ὁ Θεὸς» ἵνὰ τὸς σοφὸς 
κα]αισχύνη" ο τὰ ἀσθινᾷ τῇ κόσ-᾿ 
μὰ ἰξελέξαῖο ὃ Θεὸ; ἵνα καϊαισ΄ 

χύνη τὰ ἰσχυρά ἢ ὃ 

28 καὶ τὰ ἀγινὴ τῷ κόσμυ, Ἐ 
τὰ ἰξυθενημίνα ἰξιελέξαϊο ὃ Θεὸς, -" 
τὼ μὲ δα, ἵνα τὰ ὄγῖα; καϊαργήσῃ" 

29. ὅπως μὴ κευχήσηϊαὶ «ἄσα 
σὰρξ ἰνώπιν αὐτῶ. 

30 Ἐξ «αὐτῷ Ὦ ὃ ὑμεῖς ἔῤε ἂν 
Χριγῷ Ἰησῇ, ὃς ἐγεγήθη ἡμῖν σον 
φία ἀπὸ Θιῶ, δικαιοσύνη τὲ χαὶ 
ἀγιωσμὰς " ἀπολύτρωσιν" 5 
31 δα, καθὼς γέγρανδαιι" Ὁ 

᾿ κυχόρθος ἃ “ Κυρίω καυχάσθω.) 
᾿ Κιφ. . 3. 

τ ὰΣ ἐλθὼν «εἰς ὑμᾶρ, ἀ. 
διλφοὶ, ὄλθον ὦ καθ᾽ ὕπερον 

χ» λόγω ἢ σοφίας, καλαί ίλων 
ὑμῦ τὸ μαξἸύριον τῷ Θιδ" 

2 ἃ ἵκρινοι σῷ εἰδέναι τὶ ἶν᾿ 
ὑμῖν, εὲ μὴ ᾿ἴησῦν ΣΧριρὸν, τὸ Ὑῦτον 
ἰγαοροβίνον. 

3 Καὶ 
᾿ 



ΝΞ Ν τ τ᾿ ππτ Ν᾿ δ ᾿ δυσα 

3 δαὶ ἰγὺ ἵν ἀοθινείᾳ “καὶ ἐν 
κα ἐν τρόμῳ Φενλῳ ἰγινόμην 

«τὸς ὑμᾶς" 
4. καὶ ὃ λόγος μὸ καὶ νὸ κήρυγμώ 

μὼ ὡκ ἶν σειϑοῖς ἀνθγρωείνης σαρί- 
ως λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀσολέξει ὠνεύο 

μοαῖος ἡ δυνάμεω," β 
ς ἴα ἡ αἵρις ὑμῶν μὰ ἢ ἦν σο- 

φίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἰν δυνώμει Θεῦ. 
Σοφίαν δὲ λαλῶῦμεν ἐν τοῖς 

τιλείοις" σοφίαν δὲ ᾧ τῷ αἰῶνος 
φύτυ, δδὶ τῶν ἀρχόδιυν τῶ αἰῶνος 
γότω τῶν καϊαρίομίω" . 

Ὑ ἀλλὰ λαλῦμεν σοφίαν Θιῶ 
᾿ ἐν μυρηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν 
«ροὔρισιν ὃ Θιὸς τρὸ τῶν αἰώνων 
εἰς δόξαν ἡμῶν, - 

8 ἣν ὑδιὶς τῶν ἀρχόνϊων τῷ αἷ- 
ὥνος τότα ἔγνωκεν" εἰ γὰρ ἔγνωσαν, 
ὧκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἰγαύρω- 
σαν. -. 

. Ὁ ἀλλὰ καθὼς γίγραπῆαν" “Α 
ὀφθαλμὸς ὠκ εἶδε, καὶ ὃς ὠκ ἤκυσε, 

Σ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἐκ ἀνέδη, 
ἢ ξποίμασιν ὃ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν 
αιὗτόν" 

το Ἡμῇῦ ϑὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε, 
διὰ τῷ φνιύμαϊος αὐτῦ. τὸ γὰρ 
“νιῦμα τάδα ἰρευνᾷ, κὶ τὰ βάθη 

, -8 Θιδ. ἷ - 

τι Τίς γὰρ οἶϑιν ἀνθρώσων τὰ 
-φῦ ἀνθρώπα, εἰ μὴ τὸ νεῦμα τῶ. 
ἀνθρώπε, τὸ ἶν αὐτῷ ; ὅτῳ κὶ τὰ 
τῷ Θεῶ ὠδιὸς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ νεῦ- 
μα τὸ Θιῶ" 

12 ἡμεῖς; δὲ ὃ τὸ' ονιῦμα, τᾶ 
, «ὄσμα ἰλάθομεν, ἀλλὰ τὸ νεῦμα 
σὸ ἐκ τῇ Θιῶ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ 
τῷ Θιῶ χαρισθίνα ἡμῖν», 

13 ἃ κα λαλῦμι ἐκ ἐν διϑακϊοῖς 
, ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἦν 
διδϑαχ!οῖς τνεύμαϊος ἁγία, ανιυμα- 
τιυιοῖς τσγευμαίϊριὸι συ[κρένονες. - 
14. Ψυχικὸς δὲ ἄγθρωπος ὦ δὲο 

ΞΟ ΡΟ Α΄, 
χῆαι. τὰ τῷ «σνεύμαϊος. τῷ Θιῦ" 
μυρία γὰρ αὐτῷ ἐξι, πὸ ὦ δύναϊαι 
γνῶναι, ὅτι Ὡνιυμαδικῶς ἀνακρίνε-. 
τω Ὁ 
᾿ςς Ὁ ὃ ἀνιυμαϊικὴς ἀνππερίνει 

μὲν «άνα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ ῥδιενὸς 
ἀνακείνέϊαι. ͵ 

16 Τίς γὰρ ἔγνω νᾶν Ἱκυρίῳ, ὃς 

3258 ΄ 

« 

συμοιδάσιι αὖτόν; Ἡμεῖς ὃ ὗν 
Χριρῦ ἔχομεν. 

, ἴα. γ. 3. 
ΑἹ ἐγὼ, ἀϑιλφοὶ, ἐκ ἡϑυγήθην 
λαλῆσαι ὑμῖν ὡς τπνιυμαῖ:" 

κοῖ;, ἀλλ᾽ ὡς σαρκικαῖς, ὡς νηπίοις 
ἐν Χρισῷ" Ὁ 
"3 γάλα ὑμᾶς ἐπύτισα, καὶ ὦ 

μα" ὅπω γὰρ ἠδύνασθε, ἀλλ᾽ 
ὅτι ἔτι γῦν Σνασθι. " 

3 ἔτι γὰρ σαριμκοί ἰσῆε. Ὅπὸ 

γὰξ ἵν ὑμῶν ξῴλος καὶ ἔμε να διχον 
σϊασίαι, ὀχὶ σαρκικοί ἐσῖι, πὸ καῖὰ 
ἄνθρωπον σιερἱκαϊεῖτε 

4 Ὅταν γὰρ λέγη τι." Ἣγνὸ 
μέν εἶμι' Ταύλιυ" ἕτερος δίς Ἔγὰ 
᾿Απολλῴ" ὀχὶ σαρκικοί ἰσῖι ; 

ς Τίς ὃν ἰσ)ι Τταῦλος, τίς δὴ 
᾿Απολλὼς, ἀλλ᾽ ὃ διάκονοι δὲ ὧν 
ἑπιοϊεύσαϊε») κὶ ἑκάσϊῳ ὡς ὃ Κύριος 
ἔδωκεν; - . 

6 Ἐγὼ ἰφότιυσα. ᾿Απολλὼς 
ἱπότισεν, ἀλλ᾽ ὃ Θιὸς ἤσξα»ιν. 

ὅτι ὁ «ογίξιν, ἀλλ᾽ ὃ αὐξάνν» 
ζ. : 
8 ὁ φυγεύων δὲ καὶ ὁ ὡόϊξων ἕν 

εἰσιν" ἕκασῖος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν 
λήψῆαι καῖὰ τὲν ἴδιον κόπογ᾽ 

Θιϑ γάρ ἰσμεν δυνεργο" Θιῶ 
᾿ ψεώρίιον, Θεξ οἰκοδομό ἐἰσΐι" 

10 Καῖὰ τὴν χάριν τῷ Θιῶ 
τὴν ϑοθεῖσών μοι, ὡς σοφὸς ἄρχι" 
τίκιων ϑεριέλιον τίϑθακα, ἄλλες δὲ 

«ὡς ὑποικοδυμεῖο 

γ᾽ ὥσῖε ὅτε ὃ Φυϊεύων ἐστ ΓΝ ΝΝ 

ἐποικοδομεῖν ἕχασίος δὴ βλιπέτωα. 

β 13 ϑμ᾿ 



56. 
τι ϑεμέλεον γὰρ ἄλλον διεὶς, 

δι ναῖαι ϑεῖαι τσαρὰ τὸν κείμενον, 
ἃς ἐσῖιν ᾿Ιησῶς ὁ Χρισῖός. 

12 Εἰ δί τις ἐποικοϑομεῖ ἐπὶ 

᾿ χὸν θεμέλιον τῶτον, χρυσὸν; ἄργυ- 

εον, λίθως τιμίθςγ ξύλα, χύξϊον» 
καλάμην" 

13 ἑκώσα τὸ ἔργον φανερὸν γε-, 
νησεέϊαι" ἢ γὰρ ὥμέρα δηλώσει" ὅτε 

ἐν τυρὶ ἀποκαλύπ])ῆαι" καὶ ἑκάσῳ 
τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐἰσῆι, τὰ τοῦρ δοχι- 
μάσει. . - 

14. εἰ τινὸς τὸ ἔργον μένει, ὃ 

ἱπῳκοδόμησε, μισθὺν ληψεῖαι" 
τις εἴ τινος τὸ ἔργον καϊακαή- 

αξαι, ζημιωθήσξαι" αὐτὸς δὲ σω- 
θήσεϊαι, ὅτῳ δὲ ὡς διὰ συρός. 

τό Οὐκ οἵδαῖε ὅτε ναὸς Θεῶ 

ἐαῖ:, κὶ τὸ νεῦμα τῷ Θεῷ οἰκεῖ 
ἐγ ὑμῖν; . - “ 

17 εἴ τις τὸν γαὺν τῷ Θιξ 
φθείρει φθερεῖ τῶτον ὁ Θεός" ὁ γὰρ 

᾿ 

θφ᾿ 

γαὺς τῷ Θιῦ ἅγιός ἐσῆιν, οἵτινές 

ἐσῆε ὑμεῖς , 

18 Μηδεὶς ἑαυϊὸν ἰξαπαϊάτω" 
εἰ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν 
σῷ αἰῶνι τότῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα 
χίνηϊα,, σοφός" 

10 ἢ γὰρ σοφία τῷ κόσμϑ τὔ- 
τϑ, μωρία “αρὰ τῷ Θεῳ ἐσῆι" κυ ἕ- 
ψραπῖαι γάρ᾽ οΟ δρασσόμενος τὸς 

σοφὸς ἰν τῇ τυανυργίῳ αὐτῶν. 
20 Καὶ «αλιγ᾽ Κύριος γινώσα 

“ει τὸς διαλο[ισμὰὸς τῶν σοφῶν, 

ὅτι εἰσὶ μάταιοι». ; 
2,21. Ὥσϊε μ᾿ δεὶς καυχάσθω ἐν 

ἀνθρώποις. σαν» γὰρ ὑμῶν ἰσίν" 
22 εἶτε Παῦλος. εἴτε ᾽Απολ- 

λῶς, εἴτα Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε 
ζων, εἴτε ϑαναῖος, εἴτε ἱνεοϊώτα," 
εἴτε μέλλογϊα" αά]α ὑμῶν ἰσῖῆιν" 

23 ὑμεῖς δὲ, ΧρισΊδ' Χρισῆὸς δὲ 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ, Ο3Ρ. [ἢ γε 

Κιεῷ. ϑ', 4. - ἊΝ 
ΎΥΎΤΩΣ ἡμᾶ; λοίιφίσδω ἄν, 

θρωῆος, ὡς ὑπηρέτας Χεισϊῶ, 
γ᾽ οἰκονόμας μνοἹηρίων Θεϑ" ᾿ 

ἃ ὃ δὲ λοιπὸν, ζαϊεῖται ἐν τοῖς 
οἰκονόμοις, ἕγᾳ τοισΊός τις εὐρεθη. 

3. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχισΊόν ἐσῆιν ἵνα 
ἐφ᾽ ὑμὼν ἀνακριβθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρω- 

΄ ς« 4“ 3 ι "υν» Ν 3 πίνης ἡμέρας" ἀλλ᾽ ἐδὲ ἱμαυ]ὸν ἀκ 
νακρίνω» 

4 Οὐδὲν γὰρ ἱμαυϊῷ σύνοιδα", 
2 9. 5" ᾽ ἤ ᾿ ᾿ « ἈΛ 
ἀλλ᾽ ὃχ ἐν τότω δεδικαίωμαι" ὃ δὲ 
ἀνακρίνων με, Κύριός ἐσῖιν- 

ὡσΊε μὴ Ὡρὸ καιρῶ τι κρίνεε» 
φ' Ἁ 54, ε ΄- ὰ ἣν , 
ἕω ἂν ἔλθη ὁ Κύριος" ὃς ἢ Φαῖίσει 
τὰ κρυπΊ)ὰ τῷ σκότας" κὶ φανερώσει 
τὰς βολὰς τῶν καρδιῶν" κὶ τότε ἃ 

ἔπαινος γιγήσδαι ἑκααίω ἀπὸ τῷ 
Θεξ, ν ᾿ 

6 Ταῦτα δὲ, ἀδελφοὶ, μῆεσχη- 
μάτισα εἰς ἱμαυ]ὸν κὶ ᾿Απολλὼ, δι᾽ 
ὑμᾶς" ἵνα ἐν ἡμῖν μάθηϊε τὸ μὴ 

ὑπὲρ ὃ γέγραπΊαι φρονεῖν, ἵνα μὴ 
ὄἜϑ εν -φ εν [ν . ω εἷς ὑπὲρ τῷ ἑνὸς Φοσιῶσθε καϊὰ τῷ 
ἑτέρθι ᾿ 

ἃ τίς γάρ σε διακείνει; τί δὲ 
ΜΝ ΓΑΙ ἍΓ 3 Ἁ ΑΛ Ν. 

ἔχεις ὃ εἰκ ἔλαξες; εἰ δὲ Ὁ ἔλαξες, 
, αὖ ε Ἁ , 

. τὶ καυχαᾶσαι ὡς μὴ λαξών; 

8 ἡ} κεκορεσμένοι ἐἰσῆὶ, ἤδη ἐ- 
πλοϊήσαϊε, χωρὶς ἡμῶν ἰδασιλεύ- 
σαῖε καὶ ὄφελόν γε ἰθασελεύσατε" 
ἵνα ς ἡμεῖς ὑμῖν συμξασιλεύσωμεν" 

“« Ν Ψ εὖ Ν « «Ὁ 
9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θιὸς ὑμᾶς 

τὸς ἀποσϊόλος ἰσχάτες ἀπέδειξεν 
ὡς ἐπιθαναήίες" ὅτι ϑιαῖρον ἐγενή- 

θημὲν τῷ κόσμᾳ »ὶ ἀϊγέλοις »ἡ ἀν- 
θρωποι:. 

10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χειο]ὸν ὑ- 
μεῖς δὲ φρόνιμον ἔν Χρισήω ἡμιῖς 
ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυραΐ" ὑμεῖς 
ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμιοι. 
ΣΙ ἤΑΛχρι τῆς ἀξιε ὥρας Ὁ σε 
γῶμεν; "κα διἡγμῶμεν, κ᾿ γυμνηϊεύομεγ, 

Ὁ κολαφιζόμεθα, ὁ ἀσ!αθμιν" 
ΝΞ 12 καὶ 

ν 



Οδρ. ἵν. τ. νἱ. 

τοῖς. ἰδίλις χερσί" οι μένου 

εὔλογθῶμεν" διωκόμενοι, ἀνεχόμεθα" 
13 βλασφομέμινοι, “αραχα-. 

λδμεν" ὡς «εκαθάρμαῖα τῷ κόσο 
᾿ μῃ ἐγενήθημεν, “άν]ων τείψημα 
ἕως ἄρῖι-. 

. 14 Οὐχ ἐνγρέπων ὑ ὑμᾶς γιάφυ 
ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τύωνα μὺ ἀγαπηὰ 
γυθεϊῶ" ’ 

ἃς ἐὰν γὰρ μυρίως παιλεωγὸς 
ἔχηϊε ἰν Χριγῶ, ἀλλ᾽ ὦ «ολλὸς 
πολίῥα;" ἔν γὰρ Χριστῷ Ἰησῶ δὰ 

τῷ εὐα[γελίώ ἐγὼ ὑκᾶς ἐγέννησαν 
τό Τιαραιαιλῶ ὦ ὅν ὑμᾶς, μιμη" 

ταί μὺ γίνεσθε. 
1) διὰ εῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τι» 

μόθεον, ὅς ἐξὶ τέκνον μα ἀγαπηϊὸν 
᾿ αἵτον ἐν Κυείῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμ- 
γήσωα τὸς ὁδές μὰ τὰς ἐν Χριγῷ; 
χαϑὼς τοϊοιχῶ ἐν σάση ἱκαλησίῳ 
διδάσκω. 

18 Ὡς μὰ ἐρχομένα δί [5 πρὸς 
ὑμᾶς, ἃ σιώθησάν τινες" 
19 ἱλεύσομιαι δὶ ταχίως πρὸς 

ὑμᾶς, ἐὰὺ ὃ Κύμος ϑιλήσῃ, πὸ γνώ» 
σομο ἃ τὸν Λόγον φῶν σιφυσιω» 

μένων, ἀλλὰ ἐν δύνωμων. 
20 ὃ ἢ βασιλεία 

φῶ Θιῶ, ἀλλ᾽ ἐν τόμ, 
21: Τί ϑέλδε; ; ἰν ῥόδδυ ἔλθυν 

φῳρὸς ὑμᾶς, ἣ ἐν ἀγώπῃ, ὠνεύμα!! 

ΛΩΣ ἀκόδαν ἢ ἐν ὑμῖν « αορ- 
ὃ ᾿ψεέα, καὶ τοιαύτη 'σοῤνεία 
ὅτις δὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεϊαι, 
ὅρι γυναῖκά τινα, τῷ «αἵρὸς ἴ ἔχεν; 

᾿ 2 καὶ ὑμεῖς σιφυσιωμένοι ἐγὲν 
καὶ ἐχὶ μῶλλον ἐπενθήσαῖε, ἕνα 
ἐξαρθη ε μέσω ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον 
φῶτο παν 

3 Ἐγὼ ψὰν ὡς ἀπὼν τῷ 
“σάμεϊ, παρὸν δὲ τῷ ανιύμαϊι, 

ΠΡΟΣ. 'ΚΟΡ': 

12 καὶ κοσιῶμεν, ἐ αξόμενοι 

Α΄. 927 

ἤδη κέκρικα ὡς “αρῶν, τὸν ὅτω 
τῶτο ὐν βοάν, 
4 ἦν τῷ ὀνόμαῖ, τῷ Κυρίο ἢ ἡμῶν 

Ἰησῦ Κριςὥ, συνωχθίν ᾿ ὑμῶν 
τὸ ἐμϑ «γεύμαῖος, σὺν τῷ ἌΣ 
τὸ Κυρίυ ἡ "μῶν Ἰησῶ Χριγῶ, 

ξς “αὶ ς τὸν τοιῦτον τῷ. 
Σαϊανᾷ εἰς ὄλεθρον τἧς ὀαρκὸς, ζα. 
τὸ Ὡνιῦμα σον ἐν τῷ ἁμέρᾳ τῶ 
Κυρίι Ἰησᾶ. 

"6 Οὗ' καλὸν “τὸ "οόχημα ὁμῦνε 
ἀκ" οἴδα!ε ὅτι μικρὰ ζόμη ὅλον τὸ 

φύρωμα ζυμοῖ: 
7 ἰκκαθάραῖε ὧν τὴν σαλαιὲν 

ζυμὴν, ἢ ἵνα ἦγε γον φύραμα, καθὼς 
ἐγε ἄξυμοι" καὶ γὰρ τὸ Ὡάσχρῃ 
ἡμῶν ὑπὸρ ἡ ἡμῶν ἐτύθη, Χριτός. 

8 ὥρι ἑορβάζωμεν, μὸ ἐν ζύμφ 
φσαιλδιιδι, μπδὶ ἐν ζύμῃ κακίαις τι 
«σονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀξύμοις. εἰλμερεν 
νείαις α ἀληθείας. 
9 Ἐγρωδω ὑμῖν ἵν ΤᾺ ἐπερολῆς ᾿ 

μ᾿ συναναωμίγνυσθαι «ούρνοι," 
10 καὶ ὃ «ἀῆυς τοῖς φόρνοις, 

τῇ κόσμυ νὰν ἢ τοῖς τολεονέκϊα:ς» 
τ ἄρπαξιν, ὃ εἰδυλολάτραις" ἐπεὶ 
ὀφείλδε ἄρα ἐμ τῷ κόσμε ἐξελθεῖν» 

1ι νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ 
συνανωμίγνυσθαι, ἰάν τις ἀδελφὲς 
ὀνομαζόμενος ἢ «πόρνος, ἢ «λιεογέκ- 
φης; ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ ἤ λοίδορος, ἧ 

μέθυσος, ἢ ἄρπαξ' τῷ τοιότῳ μη" 
δὲ συνεσθίειν. - 

12’ Τί γάρ! Ἵ »" τὸς ἔξω χρίο 
φειν ; ἀχὶ "ὶς ἐσω ὑμεῖς κρίνεῖε ; 

11 τὸς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει. 
Καὶ ἐξαριῖει τὸν Φονηρὸν ἰξ ὑμῶν 
αὐτῶν. 

ΚιΦ. ς΄. 6, 
ΟΑΜΆΙι τις ὑμῶν, “ῦγμα 

ἔχων τορὸς τὸν ἕτερόν, κρί- 
γισϑαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, κὶ ὀχὶ ἰσὶ 
τῶν ἁγίων: φ 

2 ὧκ οἴδεῖν ὅσι οἱ ἄγων τὸν΄ 
κόσμῳ 
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κόσμον κρινῶσε ; ᾽ κὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνε- 

ται ὃ κόσμος, ἀνάξιοί ἐγε κε ηγίων 
ἐλαχίτων} ; 

8. Οὐκ οἴδαῖε ὅ ὃτι ἀ[γέλες Ἀρι" 
γῶμεν ; μῆτι γι βιωϊιά,; ; 

4 βιωϊμκὰ μὲν ἄν κεῖηριω ἢ ἐὰν 

ἔχεϊε, τὼς ̓ ξωθενημένες ἐν τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ; τώτες κωβζζῆν. 

τ «ες ἰἠροπὰν ἡ ὑμῖν. λέγων. ὅ- 
σως ὧκ ἔγιν ἐν ὑμῖν αοφὸς δὲ εἶ εἷς, 
ὃς δυνήσεαι διακρῖναι" ἀνὰ μέσον 
«ὦ ἀδιλφᾶ αὐτῶ; 

6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μῆὰ ἀδιλφῶ. 
κρίναι, α τῦτο ἐπὶ ἀπίγων; 
2 ἤδη μὲν ὃν ὅλως πτίημα ἶν 

ἔγιν. ὅτι κείμαϊα ἔχε!ε μεθ᾽ 
ἩΚΡᾺ διαῖ! , ἀχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; 

, διαῖί ὁ ἀχὶ μᾶλλον ἀποριρεῖσθε; 

8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀπο- 
ἴτε, ΟΣ ταῦτα ἀδελφάς, 
9 Ἢ ἀκ οἰ δαῖε ὅτι ἄδικοι βα- 

φἱλείαν Θιῶ ὃ κληρονομήσεισε ; ; μὴ 
«λανᾶσθε" ὅτι “νύῤνοι» ὄτε εἰδω- 
λιλάτραι, ὅ τε μοιχοὶ, ὅτε μαλα- 
κοὶ, ἅτε ε ἀρσενοκοΐτομν . 

ῖο ὅτε κλέεϊαι, ὅτε Ὡλιονέκ- 
ται, ὅτε μέθυσον, ὦ " ὥχ 
ἄφπαγες βασιλείαν! Θεϑ ὦ. κληρο- 

νομήσεσιν 
11 καὶ ταῦτά τις ἥτε" ἀλλὰ 

ἀπιλόσαδγε, ἀλλὰ ἡγιάσθηϊε, ἀλ- 
λὰ ἐδικαιώθηϊε ἐν τῷ ὀνόμα]: τῷ 
Κυρίω Ἰησῶ, κὶ ἐν τῷ πνεύμα], τῷ 
Θεξ ἡμῶν. - 

12 τάνϊα μοι ἔξεςιν, ἀλλ᾽ ἃ. 
«ἀῆα συμφέρει" σα}. μοι ἔξεγιν; 

ἀλλ᾽ ἐκ ἐγὼ ἱξυσιασθήσομαι ὑπό 
φξινο;. 

13 τὰ βεώμαϊα τῇ κοιλέα; καὶ 
“κοιλία. τοῖς βεώμασιν" ὁ δὲ Θεὸς 
Ὁ ταύτην ΟΣ ταῦτα καϊαργῆσ ει. 
Τὸ δὲ σῶμ ὃ τῇ πορνεία, ἀλλὰ 
:ῷὦ "ἌνΗν Ὁ ὃ Κύριος τῳ " σώμα" 

ὁ δὲ ̓Θιὸς καὶ τὸν Κύρ οὗ 

»’ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. νἱ. τἱν. 

ἤγειρε, καὶ "μᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς 
ἅμιως αὐτῷ. 
ὡς ὧκ οἴδαϊε ὅτι τὰ σώμαϊα 

ὑμῶν, μέλη Χριγῷ ἐξιν ἃ , ἄρας ὧν 

τὰ μέλη τῷ Χριρϑ, “ποιήσω «ούρνης 

μέλη ; Μὴ γένοῦο. 
ιό " Η ἀκ οἴδαῖε ὅ ὅτι ὃ κολλώς 

ἐνὸς τῇ τούρνη», ἕν σῶμά ἐριν 
Ἐσοῆαν γὰρ, Φησὶν, οἷ. δύο εἰς 
σάρκα μίαν- 
, 17 ὃ 5 πολλώμενος τῷ Κυρίῳ, 
ὃν σνεῦμά ἔξεο 

18 Φεύγξε: τὴν «πορνείαν. σῶν 
ἃμαάρϊημα ὃ ὃ ἐὰν «σοιἥσῃ ἄνθραπποςῳ,ς 

ἐνὸς τῷ σώμαϊός ἐγιν" ὃ δὲ Ὡορο 
γεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρϊάνειο 

1 89 ἣ ἄκ οἴδαῖε; ὅτε τὸ σῶμα 

ὑμῶν, ναὸς τῷ ἐν ὑμῖν ἁγίου Ὡνεύό-" 
μεΐός ἐξιν, ὃ ἔχῆι ἀπὸ Θιῶ, κὶ ἐκ 
ἀγὶ ἑαυ)ῶν;. 

20 ἡγοράσθηϊι γὰρ τιμῆς" ̓ δο. 
ξάσαϊε δὴ τὸν Θιὸν ἐν τῷ σώμα» 
ὑμῶν, καὶ ἐν τῷ ὐύμαϊ ὑ ὑμῶν 
ἅτινά γι τῷ Θεῦ- 

Κιφ. ζ΄ 7. 
ἘΡΣ δὲ ὧν ἐγράψαϊέ βοιη- 
Καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὰ 

ἅπΊισθαι" 
..2 Διὰ δὲ φὰς «πορνείας, ἵκαροι 

τὴν ἑαυ]δ γυναῖκα ἐχέτω, κ᾽ ἑκάρηι 
τὸν ἰδίον ἄνδρα ἐχέτω. 
3 τῇ γυνοέκὶ ὃ ἀνὴρ τὴν ὄφει». 

λομένην εὔνοιαν ἀποδιϑοτω" ὁμοίως: 

δὲ Ὁ γυνν τῷ ἀνδοί. 
4 ἢ γυνὴ τῷ ἐϑ. σώμαϊος Νὴ 

ἰξωσιάξει, ἀλλ᾽ ἃ ἀνὴρ' ὁμοίως δὲ 
9 ὃ ἀνχρ τῷ ἰδ σώμαῖος ὡκ ἐξω- 
σιάζει, ἀλλ᾽ ἢ γυνῆ. 

,5 μὴ. ἀποςερεῖτε ἀλλήλθρν εἰ 

μῇ τε ἂν ἴκ συμφώνι πρὸς καιρὸν 

νος σχολάξηῆε. τῇ γηρείᾳ καὶ τῷ 

“«προσευχὴ" ΟῚ τάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» 
συνέρχηφϑε, ἵνα, μὴ πειράζη ἡ ὑμᾶς 
ἁ σαϊωνᾶς διὰ τῶι ἀκρασίαν ὑμῶνο. 

6 τῦτρο 



ΠΡΟΣ 

6 Τῶτο δὲ λέγω καϊὰ συϊγνώ- 
μην; ὃ καὶ ἐπῆαγήν' 

ἤ ϑέλω γὰρ πάν]ας ἀνθρώπως 

εἰνονῦ ὡς καὶ ἐμαυῖόν" ἀλλ᾽ ἕκαξος 

ἴδιον χάρισμα Ἔχει ἐκ Θεϑ, ὃς μὲν 
ὅτως, ὃς δὲ ὃ ὅτως. 

8᾽ Δέγω δὲ σοῖς ἀγάμους καὶ 
ταῖς χἥξαις» καλὸν αὐτοῖ; ἐξὸν 

δὰν μείνωσιν, ὡς καγώ. 
,9 εἰ δὲ ἐκ ἰγκραεύοῆαι;, γ γαμη- 

σάτωσαν. ἀρεῖσσον γάρ ἰξι γαμῆ: 

σαι ὃ πσυρῶσθα.. . 
ΙΟ Τοῖς δὶ γεζαμηκόσι -σαραγ- 

γέλλω ἐκ ἐγὼ, ἄλλ᾽ ὃ Κύριος; γὉ"- 

γαζκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χαρισθῆναι" 
11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῆ, μενέτω 

ἄγαμος», ε τῷ , ἀνδεὶ καϊαλλαγήτῶ" 

Ὁ ἄνδρα ψυναῖκα μ᾽ ἀφιένα ν᾽ 

12 Τοῖς δὲ. λοιποῖς ἐγὼ «λέγω, 
ὃχ ὃ Κύριος" εἴ τις ἀδελφὸς. γυ- 

γακα ἔχει ἄπικον; Ὁ αὐτὴ συνε» 
δοκεῖ οἰκεῖν μέ αὖτ, μὰ ἀφιάτω 

αὐτὴν. 
12 καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνα 

ἄπειρον; ρ. αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν 
 μῆ αὐτῆς, μΆ ἀφιέτω αὐτόν" 

᾿4 ἡγίαςαι χὰς ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπι- 

ζὸς ἔν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασῆαι ἢ Ἶ 
γυνὴ Ω ἀπισῖος ἢ ἐν τῷ ἀνδεί: ἐπεὶ 
ὥρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρϊα ἐσῆ," 
γῦν δὲ ἃ ἅγιά “ἰσῆμν. 
“ας εἰ, δὲ ὃ ὃ ἀπιοῖο: χωρίζῆαι; 

χνριζέσθω" ἠ δεδόλωῖαι ὁ ὁ ἀδιλφὸς 
ὦ Ω ἀδιλφὴ ἐν τοῖς τοιείέοι" ἐν δὲ 
εἰράνη κέκληκεν ἡμᾶς ὃ Θεός. 

τό Τί γὰρ οἶδας, γέναι, εἰ τὸν 

ἄνδρα σώσεις; Ἢ τί οἶδας, ἄνερ, 
εἰ τὴν υγυναῖα σώσεις; 

17 εἰ μὴ ἱκάσῆῳ ὡς ἐμέρισεν ὃ 

Θεὸς, ἕκασῆῖον ὡς κέκληκεν ὃ Κύριος, 
ὅτω «τριπχαἸείτω. ὅτως ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις «τἄσαις ἔλέσσιμαι 

ι8 Πιρηημημένος τὶς ἰκλήθη; 
μὰ ἐτισπάσθω. ἐν ἀκροξυσῆίᾳ τις 

ΟΡ. νἱ. : Κ Ο ῬῬ᾿ Α΄, 

.« 
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ἐκλήθη " ; μὰ «ερξεμνέσθω, 

10 ἢ τοερομῆ ἀϑέν. ἐσ, καὶ ι 

ἀκροδυσΊία ὁϑδέν ἰσῆιν, ἀλλὰ προ 

σις ἰνολῶν Θιξ- 

20 ᾿ἕκασῖος ἐν τῇ «λήσειν ἤ 
ἰκλήθη, ἐ ἐν ταύτη μενέτω. 

. 21 Δῦλος ἐκλήθης; μῆ σοι μὲς 
λέτω᾽ ἀλλ᾽ εἰ κὶ ϑύνασαι ἰλεύθεροφ, 
γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 

22 ὃ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δῷ 

λός» ἀπελεύθερος Κυρίῳ ἰσῖῆιν" ὅὃμοί- 

. ὡς ἢ ὃ ἐλεύθερος κληθεὶς) δῦλός ἰσῆι 
Χρισῖ ὃ. 

232 Τιμῆς. ἠγοράσθηϊε" μὴ γία 

νεσθε δλοι ἀνθρώπων. 
24 ἵκασῆος ἐν ᾧ ἰκλήθη, ἀδιλ: 

Φοὶ, ἐν τότῳ μενέτω “αρὰ τῷ Θιῷ- 

2 5 πρὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπι. 
ταν Κυρίο ἀκ ἔχω" γνώμην δὸ 
δίδωμι ὦ ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίυ 'σια 
σ)ὸς εἶναι. " 

26 γομίζω ὁ ὧν τῦτο καλὸν ὑπάρ- 
χεν διὰ τὴν ἰνεσϊῶσαν ἀ ἀνάγκην» ὅτι 
κωλὸν ἀγθρώπωῳ τὸ ὅτως εἶγαι. 

27 Δέδεισοαι γυναικί} ; μὴ ζήτει 
λύσιν. λέλυσαι ἀπὸ γυναικός 3 μὴ 

ὅτει γυγαῖκρο. ι, 
. 28 ἐὰν δὲ »ᾳ γήμης» ἄχ, ἥμαρ- 

τες" "ἢ ἰὰν γήμη ἥ “παρθένος, 9Χ, 

ἥμαξῖε' ϑλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξησιν 

οἱ τοιῦτοι. ἐγὼ δὲ ὑμῶν Φείϑομαι- - 
29 Τῶτο δέ φημι; ἀδιλφοὶ, ὁ 

καιρὸς συγεφ]αλ μένος; τὸ λοιπόν ἔς 
σῆιν ἵγα κ᾿ οἱ ἔχονϊες γυναῖκας, ὼς. 

μὴ ἔχονϊες ὦσι" Ε 
.Δ0. κοὶϊ. οἱ κλαίονϊες, ὡς μὴ 

κλαΐονϊες" καὶ οἱ χαίρογϊες, ὡς μῆ. 
χαίρονϊες" χα οἱ ἀγοράφογιες, ὡς μὴ 
καϊέχονϊες" 
,31 καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ 

τότῳ, ὡς μῆ. καῆαι χέώμενοι., “α- 
εἄγεν γὰρ τὸ σχῆμα, τῷ κόσμωι: 
τῶτο. 

4232 Θέλω. δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνως. 
- 

εἰγνθεβυ 



΄. 
δ, ἜἘΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡ. νἹῖς νυν. 

εἶνα:. Ὃ ὦ  ὥγοιμος μεριμνᾷ τὰ τῷ 
Κυρω, ὼς ἀρίσει τὸ Κυρίῳ. 

93 ὃ δὲ γαμήσαις μεριμενᾷ τὰ 
«ἢ κόσμο, σῶς ἀρίσει τῇ γυναικί. 

44, 'Μιμέρβιοῖαι ὦ γυνὴ καὶ ᾿ 
παρθένος. Ἡ΄ ἄγαμος μαριμνρ, τὰ 
“ὦ Κυρία, ἵνα ὁ “ ἁγία δν σώμαῖϊ "ἢ 

«»εὐμαῖ:" ἡ δὲ γρμήσασα μεριμναῖ 
τὰ τῷ κόῤμθ, «ὡς ἀρέσει τῷ ἃ» 

δρί. 

45 τῦτο δὶ πρὸς τὸ ὑμῶν οὖ“ 

φῶν συμφέρον λέγω" ἐχ ἵγῶ βρόχον 
ὑμῖν ἐπιδάλω, ἀλλὰ αρὸς τὸ εὖσο 

χῆμον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ 

ἀπιρμσπάσῖως. 
36 Εἰ δέ τις ἀσχιρμονεῖν ἐπὶ 

τὸ σαρθένον αὐτῷ νομίζει, ἐὰν ἧ 
ὑπέρακ ἐμὸς, καὶ ὅτως ὀφείλει. γίνε- 
σθαι" ὃ ϑέλει «σοιείτω, ὃχ, ἁμαρ» 
φάγε," γαμείτωσαν. 

"327 ὃς δὲ ἰσίηκεν τδραῖος ᾽ν τῇ 

καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξυσίαν 
ἃ ἔχει περὶ τᾶ ἰδίω ϑελήμαϊος, κα 
γῶτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδία αὑτῦ, 
᾿φῷ τηρεῖν τὴν ΠΡ «παρθένον, κῶ- 
λῶς φοιεῖν 

38. -ὡοἷε Ὁ ὁ ἰκίαμίζων, χαλῶς 
Φοιεῦ" ὁ δὲ μὴ ἐκίαμίζων, κρεῖσσον 
φῃοιεδο 

39 Τυνὴ διδῆαι νόμῳ ἐφ᾽ ὅσον 
χρό. ζὥ δ ἀνὴρ αὐτῆς" ἐὰν δὲ 

δὴ ὁ ἀνὴρ αὐτῦξ, ἐλευθέρα 
Ἰσὶμ ὥ ϑέλοι γωμηθῆναι" μένον ἐν 

Κυρίφ' 

τῷ μείνῃ, καπὰ τὴν ἐμὴν γνώμῃ" 
δικῶ δὲ κῷγὼ «νεῦμα Θιϑ ἔχειν. 

Κιφ. ἡ, 8. 

ΓἜΡΙῚ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἷ- : 
δαμεν ὅ ὅτι «άγῖες γιῶσιν ἵ- 

χοόμεν. ᾧ γιῶσις Φυσιοῖ, ἃ δὲ ἀγά» 
“πη οἰπόδομεῖ, ες 

Δ εἰ δὲ τις δοκεῖ εἰδέναι, τε, ἐς 
δότω ἐδὲγ ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι" 
“4 

40 μακαριοήίρα δὲ ἰσῖιν ἰὰν ὅ- ν 

εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν» 
τος ἔγνωσϊαὶ ὑ ὑπ᾽ αὐτῷ... 

4 Ἰπρὲ τῆς βρώσεως ὃ ἔν τῶν εἶ- 
δωλοθύτων, οἴδαμεν ὅ ὅτι δὲν εἴδω- 
λον ἐν χόσμῳ, καὶ ὅτι ὁδιὴς Θεὸς 
ἕτερος εἰ μὴ δρ 

καὶ γὰρ εἶπες εἶσι λεγόμενοι 
ϑεοὶ, εἴτε ἂν ἔρον εἴτε ἐπὶ τῆς 
μὰ (ὡσπέρ εἰαι ϑεοὶ «πολλοὶγ πὶ 
κύριοι τοολλοί. ) 
. 6 ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θιὸς ὃ παρ 
ἰξ ὃ ἃ τὰ σάνϊα, κὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν" 
ΩΣ εἷ; Κυριίος Ἰησᾶς Χρισὸς, δ ὁ 

τὰ «αὐῖα, " ἡμεῖς δι" αὐτῷ. 
γ ᾿Αλλ᾽ ̓ἔχ, ἔν «σᾶσιν ἧ γνῶσίς. 

τινὶς δὲ τῇ συνεδήσει τῷ εἰδόλα 
ἕως ἄξιι, ὡς εἰδωλόθυλον ἐσθίωσι, ἣν 
ὦ συνείϑησις αὐτῶν ἀσθενὴς ὅσᾳ 
μολύνξαι. 

Β βρῶ μα δὲ ἡμᾶς ὡ «αρίοῖησι 
τῷ Θιν" ἅτε γὰρ ἰὰν φάγωμεν, 
«ερισσεύομεν' ὅτε. ἐὰν μὴ Φφάγυ- 

μεν» ὑοϊερόμεθ ας. 
9 Βλέπε δὲ μήπως ἢ ἐξωσία 

ὑμῶν αὕτη Ὡρόσχομμα γάνβαι τοῖς 
ἀσθενῶσιν. 

10 ἐὰν γά γάς τὰς ἴϑη σὲ τὸν ἔς 
χοῖα γνῶσι ἐν εἰδωλείῳ. καϊακεί- 
μενον, θιχὶ ἡ συνείδησις αὐτῷ ἀσ- 
δενᾶς ὕὅδος οἰκοδυομηθήσ θαι εἰς τὸ 
τὰ εἰδωλόθυϊα, ἐσθέοιν 

[1 καὶ ἀπολεῖται ᾿ ἀσθινῶν 
ἀδιλφὸς ἱπὶ τῇ σῷ γνώσει, δι᾽ ὃν 
Χρ Ἰὸς ἀπέθανεν. 

τῷ. ὅτω δὲ ἁμαξάνονλες εἰς τὸς 
ἀδιλφὸς, καὶ τύκπἸονϊες αὐτῶν τὴν 
συνείδησιν ἀσθενῶσαν, εἰς ΧρισἸὰν 
ἁμαβάνῆι. 

13 Διόπερ εἱ βεῦμα σκανδα- 
λέξει τὸν ἀδελφόν μ, ἃ μὴ φάγω 
πρέαι εἷς τὸν αδῶνα, ἵνα μὴ 

ἡ ἀδελφόν μὰ σκανδαλίσν. 

᾿ς ᾿ ,; Κφὰ 



Οδρ. 1ζ. ΠΡΟΣ 
Κεφ. ϑ', ο. 

ΥΚ εἶμι ἀπόγολος; ἀκ εἶκε 

ἐλεύθερος; ἀχὶ ̓ Ιητῶν Χρι- 
τὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; ; ἃ τὸ 

ἔργον μ8 ὑμεῖς ἐγε ἐν Κυρίῳ; ; 
2 εἰ ἄλλοις εκ εἰμὶ ἀπόκολος, 

ἀλλά γε ὑμῖν εἰμεν ἢ γὰρ σφραγὶς ᾿ 

τῆς ξμῆς ̓ ἀποφζολῆς ὑμεῖς ἐξε ἐν Κυ- 

είω. 
3 ΝΣ! ἐμὴ ἀπολογία τοῖ; ἐμὲ 

ἀινακρίνΒσι»» αὖ Γῆ ἐρί. 

4 Μὴ ἐκ ἔχομεν ἱξεσίαν κ" 
γεν ἡ στιεῖν Σ ; 

ξ μὴ ἄκ ἔχομεν ἰξεσίαν ἀδελ- 

Φη» γυναῖκα ποεριώγεινρ ὡς και υἱ 
λοιπὸ ἀπόςολοί;, "ἡ οἱ ἀδιλφοὶ τῷ 
Κυρίε, ΟΝ Κηφᾶ;; 

ὁ ἢ μένος ἐγὼ "ὁ Βαρνάξας ΠΙ 
ἔχομεν ἱξεσίαν τῷ μὴ ἐργόξιϑαι. 
ΕΥ, Τίς τραεύεαε ἰδίοις ὄψων ίτις 
“παὐϊέ; τίς φυϊεύει ἀμπελῶνα, ΩΣ ἐκ 

τὸ καρπϑ' αὐτῷ ἂχ ἰσθίε; ; ἢ τίς 
“σοιμαίένει σοίμ: Ἣν καὶ ἐκ τῷ γά- 

δ κῖῆος τῇ τῆς «“σοίωνης ὃκ ἰσθέει ». 
8 μὴ καβὰ ἄνθρωπον ταῦτα. 

λαλῶ: Η Ἧ ὀχὶ καιὶὶ ὁ γόμος ταῦτα 

Λέγει; 
9 ἢ γὰρ τῷ Μωσέως νόμῳ γέ- 

γραπῆαι οὐ Φιμώσεις βὲν ἄλο- 
ὥν)α- Μὴ τῶν βοῦν μέλει τῷ Θεῶ, 

ιο ἢ δι᾽ ἡμᾶς" τυχῆως λέγε; 

Δι ἡμᾶς γὰρ ἐγρώώφη, ὅτι ἐπ᾽ ἐλ- 

αίδι ὀφείλει ὁ ὁ ἀροϊρεῶν ἀροϊειαν' " 
ὁ ἀλοῦν τῆς ἐλπίδος αὖτ ὁ μἤέχοι, 

ἐπ᾽ ἰλπίδι. 

1ι εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ σνευμκἸιιὰ 

ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν» τὰ 

σαρχικὰ Δερίσομεν; ἢ 

12 εἱ ἄλλοι τῆ; ἱξεσίας ὑ ὑμῶν 
μέέχεσιν, ὃ μᾶλλον ἡμεῖς} ἀλλ 

ἐχ ἐχρητάμεθα τῇ ἰξυσίᾳ ταύτῃ" 
ἀλλὰ «αν. τέγομιν, ἵνα μὴ ἐγκο- 
πήν τινῶν δῶμεν τῷ εὐα [γελίῳ τϑΞ 

Χρρδ. 
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13 Οὐκ οἴδα]ε ὅ ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ 
ἐργαζόμενοι ἰ ἐκ τῷ ᾿ερῶ ἐσθίωσιν; 
οὗ τῷ ϑυσιαγηρίῳ «πεοσεδρεύογιες. 
τῷ » ϑυσιατηρίῳ συμμερίξοδαι; ; 
14 οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε 

τοῖς τὸ εὐαϊγέλιον καϊαϊγέλλεσιν, 

ἐκ τῷ εὐα[γελίω ζ». 
Ις ἐγὼ δὲ ὀδενὶ ἢ ἐχρησάμην τὰ- 

τῶν. Ὀὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτο, ἕνας 
ὕτω γένηαι ἐν ἐμοί" χαλὸν γάρ με 

μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ ἢ τὸ καύχημά 
μ8 ἵνα τις κενώσῃ. 

τό ε ἐὰν γὰρ εὐα γιλίζωμαι, ὁχ 

ἔγι μοι καύχαμα ἀνάγκη γάς 
βϑι ἐπίκεαν" ἐαὶ δέ μοι ἰρὴν, ἐὰν 
μὴ εὐαϊγελίζωμαι- 

17 εἶ γὰρὶ ἑκὼν τῶτο πράσσω, 
μισθὸν ἴ ἔχω" εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν 
αιπίγευμαι. “ 

18 Τίς ὃν μοΐ ἔγιν ὁ μισϑός; 

ἵνα. ὐα[γελιζόμοος, ἀϑάπανον 9η- 

σὼ τὸ εδαγέλιογ τῷ Χριςῶ, εἰς τὸ 
μὴ καϊωχρήσασθαι τῇ ἰξυσία μὰ 
ἔν τῷ εὐαΪγιλίω. . 

10 ἐλεύθερος γὰρ ὧν ἐκ «ἀλων, 
αᾶσιν ἱμαυϊὸν ἰδόλωσα, ἵνα τὸς 
ωλιείονα: κερδήσω. 

20 χαὶ ἐγενόμην τοῖς ἰδδαίοις. 

ὡ; Ἰωδαζος, ἕνα ᾿Ιαδαίος »ερδήσω" 

τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, δα 
τὰς ὑπὸ τόμον κερδήσν 

21 τοῖζ' ἀνόμοις ὡς ἄνομος, (μὴ 

ὧν ἄνομιὸς Θιὼ, ἀλλ᾽ ἴγνομο: Χρι-» 
τῷ) ἵνα  κερδήσω ἀ ἀνόμϑς" 

22 ἐγενόμην τοῖς ἀσῆἥενέσιν ὡς 

ἡ ἀσθενὴ:;., ἵνο, τὰ; ἀσθενεῖς κερδήσα!,. 
Ὑοῖς Ὁσᾶσι. . γέγονα τὰ πάνα, ἵνα, 
πσάνϊως τινὰς σώσω. 

21 τῶτο δὲ ποοιῶ διὰ τὸ εὐανγ- 
γέλιου, ἵνα συ[κοινωνὸς αὐτῷ γένω- 

᾿ μι.» 

24 Οὐκ οἴδαϊε ὅτ, οἱ ἕν γκαδίν 
τρέχουν ες, «τδες μὲν τρίχϑσιν, εἷς “ 

δὲ λαμβάνει, “τὸ βεαθδεῖον; : Οὕτω ᾿ 

Ν Χ ' τήχῆς ος 
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τεέχῆε ἵνα καϊαλάξηϊε- 
ὥς σᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος, 

«πάνϊα ἐγκραϊεὐέαι. ἐκεῖνοι μὲν ὃν 

ἕνα φθαρϊὸν ςέφαινον λάθωσιν, ἡμεῖς. 

δὲ ἀφθαρῖον. 
246. Ἐγὼ τοίνυν ὅτω τρέχω, ὡς 

ἧς ἀδήλως" ὅτω αυκϊεύω) ὡς ἐκ 
ἀέρα δέρων" , τς 

27 ἀλλ᾽ ὑπωπιάξζω μϑ.τὸ σὼ- 

μα: καὶ δωλαίωγῶ" μήπως ἄλλοις 

κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι- 
Κιφ. ἰ. τὸ. 

Υ ϑέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀ- 
διλφοὶ, τι οἱ «α]έρες ἡμῶν 

«“ἀνιες ὑπὸ τὰν νεφέλην ἧσαν, καὶ 

«σάξιες διὰ τῆς ϑαλάσσης διῆλθον" 

2 καὶ «άν]ες εἰς τὸν Μωσὴν 

δα σαυῖο ἐν τῇ νεφέλη καὶ ἐν τῇ 
ϑαλάσση" ον 

καὶ. «τάξες τὸ αὐτὸ βρῶμα 

«νευμαϊ)ικὸν ἔφα [ον" 
4 καὶ τάδις τὸ αὐτὸ «πόμα 

«ονιυμολικὸν ἔπιον" ἔπινον γὰρ ἐκ 
“πνευμοδικῆς ἀκολοθόσης πέτρας" 

ἢ δὲ πέτρα ἣν ὁ Χριςός: 
᾿ς ἀλλ᾽ ὃκ ἐν τοῖς λείοσιν αὖ- 

τῶν εὐδόκησεν ὃ Θεός" κα]εγρώθη- 

σαν. γὰρ ἶν τῇ ἰρήμῳ. 
6 ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενῆ- 

θησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυ» 

μηϊὰς καχῶν; ᾿καθὼς κρίκεῖτοι ἰσε- 

ϑύμησαν». 
γ Μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε; 

μαθώς τινες αὐτῶν". ὡς γέγραπῖαι" 

Ἐκάθισιν ὃ λαὸς φαγην »κὶ σιῖν, 

κὶ ἀνέσησαν τοαίζειν. 
8 Μηδὲ στορνεύωμεν, καθώς τινες 

αὐτῶν ἐπόρνευσαν» "ἡ ἔπεσον ἐν μιᾷ 

ἡμέρα εἰκοσιρεῖς χιλιάδες. 

9 Μουδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χρι- 
τὸν, καθὼς καὶ τινες αὐτῶν ἐπεί- " 
φαϑαν» αὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλονἶο. 

το Μηδὲ γο[γύξῆε, καθὼς καί 

φινις αὐτῶν ἐγόγίυσαν, κ) ἀπωώλονῖο 

ν 

ΤΟΔΗ ΩΡ. χα, 

"“Ὲὦῳ , ΄ 

1ἰ ταῦτα δὲ σάνα τόποι συγ- 
ἔξαινον ἐκείνοις" ἐγράφη δὲ «ρὸς 
γυθεσίαν ἡμῶν, εἰς ὃς τὰ τέλη τῶν 
αἰώνων καγήνϊκσεν. 

12 Ὥκξιε ὃ δικῶν ἐςάγαι, βλε" 
«ἔτω μὴ αίση. . 

13 σειρασμὸς ὑμᾶς ὧκ εἴληφεν 
εἰ μὴ ἀνθρώπινος" σιτγὸς δὲ ὁ Θεὸς, 
ὃς ὑκ ἐάσει ὑμᾶς σειρασθῆναε ὑπὲρ 
ὃ δύνασθε, ἀλλὰ «ποιήσει σὺν τῷ 

“πειρασμῷ κὸ τὴν ἔκδασιν, «τ δύνα- 
σθαι ὑμᾶς ὑπενε[κεϊν. εὐ 

14. διόπερ, ἀγαπηϊοί μϑ, Φεύ- 
γέ! ἀπὸ τῆς εἰδωλολαϊρείαις" 

1 ς ὡς φρονίμοις λέγω" κρίναι 
ὑμεῖς. ὃ φημι" . 
(10 τὸ αὐλήριον τῆς εὐλογίας ὃ 
9 ΩῊ ΒΕ ᾽ οω Φ 

’ εὐλογθμεν, δ! χοιγωνῖα ταὶ διέμιδιε 

τος τῷ Χριγῷ ἴσε;. τὸν ὥρῖον Ὁ» 
κλῶμεν, ὀχὶ κοινωνία τῇξ σώμαῖϊος 
τῷ Χριρξ ἔγιν; 

17 ὅτι εἷς ἀξῖος, ἣν σῶμα: οἱ 
“πολλοί ἐσμεν" οἱ γὰρ τυάδες ἐκ τῷ 
ἑνὸς ἄξιω μέϊέχομεν., 

18 βλέπεε τὸν Ἰσραὴλ καῖὰ 
σάρχα" ἐκχὶ οἱ ἐσθίονδες τὰς ϑυσίο͵ 
ἂς, κοιρνωνοὶ τῷ ϑυσιαςπρία εἰσί 5 

Ἢ 10 τί ἂν φημι; ὅτε εἴδωλον, τί 
ἰςιν; ἢ ὅτι εἰδωλόθυϊον, τί ἔξιν; 

20 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ϑύει τὰ ἔθνη, 
δαιμονίοις ϑύει; κὶ ὁ Θεῷ. ὦ ϑέλν 
δὲ ὑμᾶ; κωτωνὸς τῶν δαιμονίων γί- 
γεσθαι. π 

21 ἃ ϑύνασθι «ποϊήριον Κυρο, 

φίνειν, καὶ «ὐήριον δαιμονίων" ἃ 
δύνασθε τραπέζης Κυρίθ μέχειν 
"Ὁ τραπέξης δανμονίων- 

22 ἢ παραζηλῦμεν τὸν Κύριον); 
μὴ ἰσχυρότεροι αὐτῷ ἰσμεν; 

22 άδα μοι ἔξεγιν, ἀλλ᾽ ὃ 
«-αὐῖα συμφέρει" τπάνϊα, μοι ἔξει 
ἀλλ᾽ αὶ σάνϊα οἰκοδομεῖ. “ 

24. μηδεὶς τὸ δαυϊξδ ζήϊείτως 
ἀλλὰ 

ΆΜΨΕΡΝ 



ΠΡΟΣ. 

ἀλλὰ τὸ τῷ ἑτέρε ἕκαςος-. 
Δς Ἐπὰν τὸ ἐν μακίλλῳ σωλό- 

μενον ἐσθιῆε, μηδὲν ἀνακρήνοήιες διὰ 

ΟΡ. χὶ. σχὶν- 

“ἣν συγείδησιν" Ν 

26 τὸ γὰρ Κυρίυ ἡ γῆ, πὶ τ 
φυλύρωμα αὐτῆς 

27 Εἰ δὲ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν 
ἀπίτων, κὶ ϑέλῆε «πορεύεσθαι, αν 
τὸ «παραϊιθέμενον ὑ ὑμῖν ἐσθίῆεν μη 
δὲν ἀνακρίνοῆες διὰ τὴν συνείδησιν. 

᾿ς 48 ἰὰ ν δί ες ὑμῖν εἴπη" Τῦτο 

εἰδωλόθυϊόν ἐς" μὴ ἐσθίῇ ἐν δι᾽ ἐ- 
κεῖνον τὸν , μηνύσαγ!α, Ὁ τὸν συνεί- 
δησιν" :ῷ γὰρ Κυρίῳ ἢ γῆ καὶ τὸ. 
«λήρωμα αὐτῆς. 

209 συνείδησον δὲ λίγω ἀχὶ τὴν 
ἑαυῖῦ, ἀλλὰ τὴν τῷ ἑτέρα, ἱνοῖί 
γὰξ ἡ ἐλευθερία μὲ κρίναι ὑπὸ 
ἄλλης συνειδήσεως ; ἢ 

40 εἰ δὲ ἰ ἰγὼ χάρδι μδέχω, τὶ 
βλασφημᾶβαι; ὑπὲρ. ᾧ ἐγὼ εὐχα- 

ἐιγῶ ἢ 
31 Εἴτε ὧν ἰοθίδεν εἴτε αἰνῆϊε, 

αἴτέ τι τοοιεῖτε, τσάδϊα εἰς δόξαν 
Θεῦ «οιεῖτε. 

22 ᾿Απρόσκοξοοι γίνεσθε ἢ Ἰϑν 
ϑαίοις αὶ Ἕλλησι κὶ τῇ ἐκκλησία 
τῷ Θιῶ, 

33 καθὼς καγὼ τάνα σἄσυ. 
ἀρίσκω, μὴ ζῶν τὸ ἐμαυ)ῶ συμ-. 
Φέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν ̓ πολλῶν, ἕγα 

σωθῶσι. 
Κεφ. τώ. 1τἷ. 

ἍΜ τᾺ μὸ γίνεσθε, 
καθὼς κα γὼ Χοιγδ. - 

2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδιλφοὶ, 

ὅτι πάϑα μ᾽ μέμνησθε, κὶ καθὼς 

«σαρέδωκα ὑμῖν, τὼς ᾿σαρα δόσεις 

καϊέχῶε. 
2 Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι 

«γαὐῇὸς ἀνδρὸς ὃ . κιφαλὴ ὃ Χριρός 

ἐςι" κεφαλὴ δὲ γυναικὸς, ὃ ἀγήρ᾽ 

κεφαλὴ δὲ Χριρῶ, ὃ Θεός. ) 

4 ΦΨὰς ἀνὴρ προσευχόμενος 

ΚΟ Ρ. Α΄, 24 

εὐροφηεύων, καῖὰ κεφαλῆς ἔχων, 
καϊαισ χύνει τὴν κεφαλὴν αὑτῷ" 

ς αᾶτα δὲ γυνὴ προσευχομένη. 
ἣ «προφηεύεσα ἀκαϊακαλύπιῳ τὴ - 

κεφαλῇ, κ καβαισ χύνει τὴν κεφαλὴν 

ἑαύπς, ὃ δὴ γάρ͵ ἔξι καν τὸ αὐτὸ τῇ 
ἐξυρημένῃ: 

6 ε γὰρ ἃ καϊακαλύπ)ῆχι γυ- 
γὴν καὶ κειράσθα" ε δὶ αἰσχρὸν 

Ν γυναικὶ τὸ ΧΕ, (ασϑαι ἢ ῃ ξυρᾶσθα!ι, 

καϊακαλυσἼΐσθω. 
7 ἀγὴρ μὲν γὰρ εἰκ ὀφείλει κας 

τακαλύπ,εσθαι τὸν κεφαλὴν; εἰκὼν 
" δόξα Θεῦ ὑπάρχων γυνὴ δὲ δόξα 
ἀνδρός ἐ ἐξιν, 
.8 αὶ γάρ ἐριν ἀνὴρ ἔχ γυναικὸς) 

ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός» 
9 καὶ γὰρ βκ ἰκ]ίσθη ἀ ἀνὴρ διὰ 

Τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 
ἄνδρα. 

- ἸῸ διὰ τῶτο ὀφείλει ἢ γυνὴ 
ἰξυσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλὴ 

διὰ τὸς ἀ[γίλας. 

᾿ ᾿Ἱ «λὴν ὅτε ἀνὺρ χιυρὶς γυ- 

γαικὸς, ὅτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς, ἂν 
Κυρίῳ" 

12 ὥσπερ γὰρ ἥ γυνὴ ἐκ τῷ 

ἀνδρὸς, ὅτω καὶ ὃ ἀνὴρ διὰ τὴξ 

γυναικὸς, τὰ δὲ πάτα ἐ ἐκ τῷ Θιῦο 

13 Ἔν ὑμῖν αὐτοῖς κρίναῇε, 
«ρίπον ἐςὶ γυναῖκα ἀκαϊακάλυπο 
τον τῷ Θιῷ προσεύχεσθαι ; ; 

14 ἢ ̓ἀδὲ αὐτὴ ἡ φύσι; διδάφι 
κει ὑμᾶς, ὅτι ἀνὴρ μὲν ἰὰν κομᾷ» 
ἀτιμία αὐτῷ ἐρε 

15. γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ; δόξα αὖ- 

τῇ ἔγιν» ὅτι ἢ κόμη ἀν) περιθο- 
λαίεν δέδοϊαι αὐτῇ Ὶ ΄“ 

ιό Εἰ δέ τις δηκεῦ Φιλόνεικος " 
εἶναιν ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν ὡκ 
ἔχομεν, ἐδὲ αἱ ἐκκληαία, τῷ Θεῶ. 

17. Τῶτο δὲ «αρα[γίλλων ὡκ 
ἐπαινῶ, ὅτι ἀκ εἰς τὸ κρεϊτῖον: 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἡτῖον συνέξχισξι. ᾿ 
Χ 2 ὃ Ππρῶ-. 
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18 ΤΙρῶτον μὲν γὰρ ̓ σονερχον 

μένων ὑμῶν ἷν τΆ ἰκαλησίᾳ, ἄκϑῳ 
σχίσμοδα ἐν ὑμῶ ὑπάρχων, καὶ 
μέρος τι πιγεύω, 

19. δεῖ γὰρ '΄ο αἱφίσης ἐν ὑμῖν 

εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένων- 
ται ἶν ὑμῖν. 

20 Συνερχομένων ὧν ὑμῶν ἐπὶ 
. σὸ αὐτὸ, ὠκ ἔξι κυρϊακὸν διεῖανον 
φαγεῖν 

21 ἕκαρος γὰς τὸ ἴδιον δι πτον 
πεολαμθάνει κα ἐν τῶ φαγεῖν, καὶ ὃς 
μὶν περᾶν ὃς δὲ μεθύει. 

22 μὴ γὰρ. οἰκίας ἐκ ἔχῆι εἷς 
τὸ ἐσθίειν καὶ «σίνειν, ᾿ τῆς ἐχαλη" 

«ἴας τῷ Θε κα αι φρανεῖτ εν κὶ κα- 
ταισ χύνει τὼς μὰ ἔχοῆα:: ; τί ὑ- 
μὮ εἴπω: : ἐπαμέσω ὑμᾶς ἐν τότῳ ; 
δε ἐπαινῶ" “ 

234 ἰγὼ γὰρ τυαρέλαθον ἀ ἀπὸ « 

Κυρίω, ὃ ὃ κὶ “αρίδωκα ὑμῦ, ὅτι ὃ 
Κύριος ᾿ἰΙησᾷς ἐν τῇ νυκῖλ ἢ παριδί» 
δοΊο, ἔλαδιν ἄξον, ν 

. 24 χαὶ εὐχαριςῆσας ἔκλασε; 

ξ: εἶπε Λλάδῆι, φάγξιε' τῶτό μυ 
ἐςὶ τὸ σῶμοι τὸ ὑπὶρ ὑμῶν κλά 

δε: 'ονν τῶτο σοιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 

ἀνάμυνσυ. 

28 ᾿Ὡσαύτως καὶ τὸ αδήριον, 

μδὰ τὸ δειπνῆσαι, λίνων" Τῶτο ᾿ 

πὸ «ποϊήριου; [ καινὴ διαθήκη ἐξεὺν 
ἐν τῷ ἐμῳ αἵμοίι" τῦτο “οι εἶνε 
ὁσάκις ἂν τίνα! εἰς «τὴν ἐμὴν 

βιγνάμνησιν . 

26 Ὁσάκις γὼρ ἂν ἰσθίοε τὸν 
. ὥρῖον τᾶτον, καὶ τὸ" ταδϊήριον τῶῦτο 
«οἰνηϊο, τὸν ϑαναῖον τῷ Κυρία καὶ- 

. αἰγέλλῆε, ἄρχις ὅ ἂν ἔλθη. 

27 Ὧτε ὃ ος ἂν ἐσθίη, τὸν ἀξῖον 

τῶτον, ἣ “σίνη τὸ «τλήρίον. τῷ Ἐν- 

φίω ἀναξίως, ἔνοχος ἔξαι τὰ σύμα- 
φος κὶ αἵμαῖος τῷ ΚΚυκίυ. . 

28 Δοκιμαζέτω, δὲ ἄνθρωπὰς 
ξαυϊὸν, κὶ ὅτως ἐκ τῷ ἄξω ἰσθιέτω, 

» 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ.- Οὔ. Σὶ. χὲϊς 
κὶ ἐκ τῷ “ὥρια σρέτο ᾿ 

20 ὃ γὰρ ἐσθίων κὶ σίνων ἀ ὥναι- 
ξίως; κρίμα ἑαυ, ἐσθίει κὸ «τίνει, 
μὰ εἴνων νὸ σῶμα τῷ ἡ Κυρίω, . 

30 διὰ τῶτο ἐν ὑμῖν 
ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωτοι, καὶ κοιμῶνε 
τοῖν ἰκανοῖ. 

31 εἰ γὰρ ἑαυϊὼς διεκρίγομιεν, 
ἀκ ἃ; ἐκρινόμεθα, 

32 κειυόμενοι δὲ, ὑπὸ Κυρία 
«“αἰιδιυόμεθα, ἵνα μὴ σὸν τῷ κόσο 
μω κοϊακρθῶμεν. 

΄͵.33 ὭὯΡ μ ἀδελφοί μὰ, συνιρχό- 
μῦςι εἰς τὸ Φαγωῶν, ἀλλόλως ἐκ- 

δίχεσθε" 
34 τ δέ τις ψειρῷν ἦν οἴκῳ ἐσ- 

θιέτω, ἕνα ᾿ μὰ εἰς “μα συνάφι 
ᾧσθε. Ἐὰ δὲ λοιτὰ ὡς ἂν ἴλθω, 
αἰάμμαν 

ΝΜ ΆΨᾳΨὌΗ 
1 Ερ᾿ ὶ τῶν αινευμαδικῶνν 

ἀδιλφοὶ, ἃ ϑίλω ὁ ὑμᾶς ὧγ: 
γοῖῖ»ο 

2 οἴϑαῖς ὅτι ἔθνη ὅτι, πρὸς τὸ 
εἴδωλα τὰ ἄφωνα, μ ἂν ᾽γγεσθεν, 
ἅπα γόμεερις 

3 διὸ χνωρίζω ὑμῖν ὅτι ὁδὲ; ὃ 
τυνεύμοϊ Θιϑ λαλῶν, λέγε; ἀνώ- 
θεμα Ἰησῶν" 

στ εἴν Κύριον Ἰυσῶ», εἰ μὴ ἐν πνεύ- 
μαῖι ἁγίν. 
4 Διαιρέσεις δὲ ̓ χαρισμάτειν 

εἰσὶ, τὸ δ οὐτὸ πνεῦμα" 
ξ καὶ φιαιρόσ ἐς διακονίῶν εἰσὶ, 

ν  ε 

κ,0 αὐτὸς Κύριος» 

6 καὶ διαιρέσεις ἐνερ[νμώτων 

εἰσὶν, ὃ δὲ αὐτός ἐσν Θιὸς, ὁ ἐμερο 

“ὧν τὰ τόνῖα ἐν σᾶσιν. 
. 7, Ἑκάρῳ δὲ διδοῖαι ἡ Φωνόρω- 
σις τ -ονευμαΊοΣ ᾳρὸὺς τὸ συμφἔ- 

8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ τῷ «τούμαῖος. 
ϑίδοῖα, λόγος σεφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος 
γίώσενᾳ, καϊὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα" 

9 ἱτέρῳ 

καὶ ὀδεὶς ἀυναΊαι εἰς ᾿ 



Ν 
! 

ΟΡ. Χἰί!. ΧΗ͂Ι, 

[ς] ἑτέρῳ δὲ αἰξις», ἐν τῷ αὐτῷ 
“νεύμαζ!ι" ἄλλῳ δὲ.  χαρίσμαῖα ἰ ἰα- 
μάπκων, ἂν τῷ «τῷ τυνεύμο!" 

10 ἄλλῳ δὲ ἰγεργήμαϊα. δυνώ- 

μέων, ἄλλῳ δὲ τυροφηείω, ἄλλῳ 
δὲ διακρίσεις «υνευμὰ τῶν, ἑτέρῳ δὲ 
ἕξη γλωσσῶν, ἄλλῳ δ ἑγμιννεία 
γλωσσῶν" - 

11 «τοάνῖχ δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ 

ἕν 9 τὸ αὐτὸ τονεῦμα, διαιρῶν ἰδίᾳ 
ἑκάζω καθὼς βόλξαι. | 

12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν 
γι Ὃ μέλη ἔχεὶ “ολλὰ, τονίω δὲ 

τὰ, μέλη τῷ σώμαῖος, τῷ ἑνὸς; τολ- 
λὰ ὄγ!α, ἕν ἔςι αὥμα" ὅτω. καὶ ὃ 
Χριςός. 

13 καὶ γὰρ ἐν ἐνὶ ωνεύμαῖϊι 
ἡμεῖς ψάδες εἰς ἣν σῶμα. ἰδαπῆσ'- 
θημεν. εἴτε Ἰωδαῖει, εἴτε “Ἑλληνες, 

εἴτε δῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι" κ᾿ τᾶν- 
ες εἰς. ἣν ανιῦμα, ἐποἸίσθημεν. 

τς ΤΆ καὶ γὰρ.τὸ σῶμα ἐκ ἔςιν ἕν 
μέλος; ἀλλὰ πολλά. .Σ 

τς ἰὰν εἴπη ὃ «ἐρ' Ὅτι ὡκ 
εἰμὶ χεὶρ, εἰκ εἰμὲ ἐκ πϑ σώμαῖος" 
“ παρὰ τῦτο ὡκ ἔσιν ἐκ τῷ σώμα- 
τος} ̓ 

τό καὶ ἰὰν εἴπῃ τὸ ἂρ: “Ὅτι ὃκ 
εἰμὲ ἀφθαλμὸς,- ἐκ εἰμὲ ἐκ τῷ σώ» 

᾿ μοΐος" ἃ παρὰ τῶτο εἰκ ἔξιν ἐκ τῷ 
σώμαῖϊος ; Ε 
17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς» 

αὖ ἢ ἀκοΐ.; εἰ ὅλον ἀκοὴ, «σῷ ἢ 

- ὄσφρησις ; ᾽ 
18 γυνὶ δὲ ὃ ὁ Θεὸς ἔσεϊο τὰ μέλη 

ἣν ἵκασον αὐτῷ δὴν τῷ σώμαῖι, κα- 
θὼς ἡθίλησεν.. ' 

19 εἰ δὲ: αὶ ὯΥ τὰ ̓πσάνϊο ὃ ἂν " μέλος, 

΄ϑ τὸ σῶμα.- " 

20 Νὸν δὲ πολλὰ μὲ» μέλη, ἣν 
δὲ σῶμα. . 

2ι. "Οὐ διναῖαν δ ὀφθαλμὸὸ εἰ εἰς 
πεῖν τῇ χηρι" Χρείαν σῶ- ὃκ ἔχω" 

τ πάλιν ἃ κιφαλὴ τοῖς Φοσί» 

ΠΡΟΣ ΚῸ Ῥ. Α΄ ,242 
Χρείαν ὑμῶν ἐκ ἢ, Ἔχία. ΄ 

22 ἀλλὰ. πολλῷ μῶλλον τὰ 
δοκϑνϊα μέλη. τῷ. σώμαῖϊος ἀσθενές 
φερα ὑπάρχειν, ἀναϊκαϊά ἐρι" 

2Ά καὶ ἃ δοκῶμεν. ἀτιμότερω 

εἶναι τῷ σώμαῖος, τάτοις τιμὴν 
ατρισσδὶέραν «τσερΐ3εμεν" καὶ τὰ 

ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην σι" 
εἰσσαϊέραν ἢ ἔχει. 

24 τὰ δὲ εὐσχήμονα, ἡμῶν, ὅ 
χρείαν ἔχει, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς συνεκέ- 

ιξασε τὸ σῶμαι, τῷ » ὑγερδι αύρισο 
σοϊέραν δὰς τιμὴν», 

2ς ἵνα μὴ " σχίσμα ὧν τῷ 
σώμα" ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ( ἀλ- 

-λήλων μεμμνῶσι τὰ. μέλη" 
2Ὁ καὶ εἴτε πάσχει. ἕν μέλος, 

συμπάσχιι «σάν τὰ μέλη" εἶτε | 
δυξάζ! Ἴα:. ἕν μέλος, συ[ϊχαίρει σαν" 
τὰ τὰ μέλη. 

.27 ὑμεῖς δέ ἐγε σῶμα Χριςθ, 

ἢ μέλη ἐκ μέρες. . 

28 Καὶ ὃς μὲν. ἔθεϊο ὃ Θεὸς ἐν ᾿ 
τῇ ἰχκλησία ,υρῶτον ἀποςόλας, 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασν- 
κάλως, ἔπεα δυνάμει ΠῚ εἶτα χω- 

ξἰσμαϊα ὶ ἰαμάτων, ἀνιλήψεις, κυ» 
Ὀερνήσειν, γίνη γλωσσῶν. 

329: μῦ ΄σανῖες ἀπόξολοι ; μ᾿ 

«αὐῆες τοροφῆται ; ; μὴ πάις δι- 
δασκαλον; μὴ τοοίν]ες δυνάμει"; 

30 μ᾽ «ἀτε; χλρίσμαῖα ἔχε. 
σιν ἰαμάτων; ἢ μὴ “σαιΊες γλώσσαις 

λαλᾶσι; μὴ τοάνϊες διερμηνεΐεσι; 
41 ζηλῶτε δὶ τὰ, χαρίσμαια 

τὰ κρείτίονα.. κὶ ἔτε καθ᾽ ὑπερεξὸ» 
λὴν ὁδὸν ὑ υμοῖν δείκνυμι. 

ΚιΦ. “γ΄. 1κ3- 

.ἂἋΝ ταῖ; γλώσσαις τῶν ἂγ- 
“, θρώπων λαλῶ “ τῶν ἀἰγέλων, 

ἀγούπην δὲ μὴ ἔχω, γεγδνα χαλε 

κὸς ἤχῶν; ἢ κύμδαλον ἀλαλαζο». 

.2 καὶ ἰὰν ἔχὼ τοροβη εἰαν, και 

εἰδῶ τὰ μυφήριο ῳάνία, Ὁ τυᾶσωοιω 

2 τὴν 

δὲ 

Ἀ 



΄ 
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τὴν γνῶσι" "ὦ ἰὼν ἔχ» «σον τὰν“ 

«οὖξιι. ὥρα ὅρη μεβιτώνων, ἀγάπην 
δὲ μὲ ἔχω, ὠθέν εἰμ... 

3.κοὶ ἐὰν ψωμίσω «άϑα τὰ 
Μμν) κ᾿ ἰὰν «“«ραδῷ τὸ 

σῶμά μϑ ἵνα καυθήσωμαι, ἀγα: 
4 Ἢν δ μὴ ἔχω, εἰδὲν ὠφιλῶμαι. 

4 ἢ ἀγάπη μαν θυμεῖ, χρο- 
γιύῆα ι" ἥ ἀγάπη ὦ ζηλοῖ» ἢ ἀγά- 

πο ὃ “ερτεε “δον, ὦ φυσιῶται, 
5. ὦκ. ἀσχομονεῖ, ἃ ζηεῦ τὰ 

ἑαυϊῆς» ἃ τοαφοξύνε]αι, ὦ λογίζϊαι 
φὸ κακὸν: 

6 ὁ χαίρε, ἐπὶ τῇ ἀδιιίᾳ, συγ- 
Χορο δὲ τῇ ἀληθείᾳ" 

ψ «ἀῆα είγιι, πιόγῖα σσιρεύει, 
“«όάν]α λαιξει; “ἀνα ὑπομένει" 

8 ὁ ἀγάπη ὠδέποιε ἐκτέίαλ]ει 
εἶτε δὲ «ροφηϊεῖα., καϊαχρ[κθέσον- 
ται" εἴτε γλῶσσαι, πτασαύσονϊαιμ" 
εἴτε γνῶσις, καϊαρ[ηθησέϊαι. 

9͵ ἐκ μέρες γὰρ γινώσκομεν, καὶ 

οὐκ μίφως Ὡροφη)εύομε»" 

10 ὅταν δὲ λθη τὸ τόλοιον, 
τότε τὸ ἐκ. μέρες καϊαςβιθόσ αι. 
Ζ ι: Ὅτε ἢ ἥμὴν γύπιος, ὼς νήπιος 

᾿ ὁλώλϑεγ υὡς νήπιος ὑφρόνεν» ὼφ νη 

τος ἰλο[ιξόμην" ὅτε δὲ γίγονα, ἀ- 
»δρ, καϊηρίικα τὰ τῷ νυ ἰδ. 

,. 12 Βλίπομεν. γὰρ ἀξδῖ[ε δι᾽ ἰσόᾳς- 
τοῦ ἐν αἰνίγμαῖ:» τότε δὲ «όσωπον͵ 
“εἰς «εόσωτον" ἄξιι γιγώσκω ἐκ 
μέρες, 'τότε δὲ ἐπιίνώσομαι καθὼς 
Ὁ ἐπείνωσθ Ἤγο 

13 νυνὶ δὶ μένει αἰξις, ἐλπὶο 
ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα" μείζων δὲ 
των ἢ ἀγάπη. 

, Κι. ιδ',- 14. 
Δ ΙΏΚΕΤΕ πὸν ἀγάπην, 

᾿ζηλῦτε δὲ τὰ τνευμα]ικά" 
μᾶλλον δὲ ἢ ὁνγαε «ροφη]εύκε" 

Δ ὃ γὰρ λαλὼν γλώσσῃ, ὧκ 
. ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ τῷ Θεώ.. 
ἀδεὶς γὰρ ἀκώι, «ονύραῖιν δὲ λων 

ΕΠΙΣΤΥΌΛΗ 6Ορ. χίΐ. χὶν. 
λιῦ μυεἥρια» 

4. ὃ δὲ «τ οφηϊεύων, ἀνθρώπους 
λαλεῖ οἰκοδομὴν Ὁ «αρώκλησιν νΡ 

“«αραμυθίαν. 

4 Ὁ λαλῶν γλώσσῃ, ῥαυϊὸν οἷ 

κοδομεῖ ὁ δὲ προφηϊύων, ἐκκλη- 
σία» οἰκοδομεῖ. 

Θέχω δὲ “ἀϊας ὁ ὑμᾶς: λαλεῖ 

γλωσσαᾷαις, μᾶλλον δὲ ἵνα ϑῥοζη- 
τεύηϊε. μείζων γὰρ ὃ τοροφηϊεύων ἣ 
ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκϊὸς εἰ μὴ 

διερμηνεζῃ, ἕνα ἢ ἐκκλησίαν οἶκοδ᾽- 
μὴν λάξῳ. 

ό Νυνὶ δὲ, ἀδιλφοὶ, ἰὰν ἔλθω 

«ρὶρ ὑμᾶ; γλώσσαις λαλῶν, «αἵ 
ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λα- 

λήσω ἢ ἐν ἀπ ποκαλύψει, ἢ ἢ ἐν ψνϑδῖα 
σει, ἡ ἐκ «ροφηείᾳ, ἢ ἢ ἐν ῥιδαχῃ. 3 
. 7 Ὅμω; τὰ ἄψνχα φωνὰν δὲ- 

ϑόν)α, εἴτε αὐλὸς, εἴτο κιϑώρα, ἐὰν 
διαςολὴν τοῖς φθόγίοις μὴ ϑῳ, «οὖς 
γνωσθήσίαι τὸ οὐλώμενον ἢ τὸ χιν 
θαειζύμενον" 

ᾷ καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν 
σάλπιγξ δὼ, τίφ σωρισαευάσῇῆοι 
εἰς «ὄλεμον:; 

9 ὅτω »ὐὑμεῖς διὰ τῆς γλώσ- 

σης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον, δῶτε, 
φῶς γνωσθής ἔα, “τὸ λαλῶμενον ἃ 
ἔσισθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλῶδες, 

10. Τοσαῦτα, εἰ τύχοι, “ἕνη ́
 

φωνῶν ἐρεν ἐν κόσμῳ, "Ὁ δὲν αὐτῶν 
ἄφωνον" 

1 ἰὰν ἐγ μὴ εἰδῶ φὰν δύγα- 

μὲν τῆς Φωιῆς. «κ᾿ τς λαλῶν] 
βάρβαρος" καὶ ὀδιαλῶν, ἐν ἐμοὶ 
βαρξαρος" 

.12 ὅτω ,Ὁ ὑμεῖς,. ἐπεὶ ξελωϊαὶ 

σε «πνευμάτων, ὧ' ὃς φὴν οἶκοδονι 
μὴν “τῆς ἐκκλησίας ἡεῖτε ἴγα στο 

. εἰσσεύνῆε. 
13 ᾿Διόαερ, ὁ λαλὼν γλώσσα, 

φροσιυχίσθω ἕχρι διερμοινεύῃ. 
14 ἰὰν γὰρ «ροσιύχωμαι γλώσο 

δ 
Ο μὴ 

- ------φ--Ὁςτ. .... 8... -. .. 
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σ᾽, τὸ Φνῦμα μϑ σρισεύχηϊαι, ὁ δ᾽ 
δὲν γῶς μοὶ ἀκαρηὶός ἐφι" 

ςς 4.4 ὧν ἐξι; «“ροσεηύξομαι “ῷ 

“ον εύμμαῖι» προσεύξομαι: δὲ καὶ τῷ 
νοΐ. ἑάλῶ τῷ πνιύμαῖ»; ψαλῶ δὲ 
τῷ τῷ νὸϊ 
“ ιό ἐπεὸ ἰὰν εὐλογήσῃς τῷ ανεύ- 

μαι, ὃ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τῷ 
ἰδιώτω, «ὖς ἐρεῦ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ 
οἷ εὐχιαριγόρ ;: ἐπειδὴ -πί λέγεις ὡκ 
οἷ δο 

1} σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαρι" " 
φεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος ὁ ἐκ οἰκοδομεῖταν» 

τ8 Εὐχαςννῶ τῷ Θεῷ μὺ, ἀάν»- 
σῶν ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαφνῶν" 

10 ἀλλ᾽ ἐν ἰκκελησία ϑέλω «ὐε 

λόγος διὰ τῶ νοός μ. λαλῆσαι, ἴνω 
᾿ὶ ἄλλυς καϊηχήσω, ἢ μυρίας λόγος 
ἔν γλώσσης: 

30 ̓ Αδαφοὶ, μὰ παιδία γίνεσϑε 
φαὶς Φεισίν ἀλλὰ γῇ κοκίοι Π|ι- 

ἀξῆε, ταῖς δ φρισὶ τέλειοι Ὑὐριδνη 
ἅι1ι ἦν Τῷ νόμῳ γίγραπϊα,» Οτι 

ἐν ὁνοηοξλώσοοι,, καὶ ἐν Χρίλεσιν 
ἑσέροις λαλήσω τῷ λαῷ τότω, καὶ 
ὧδ᾽ ὅτως εἰσωκώσονϊαί μῦν, λέγει 

Κύρμος. 
22 Ὧφε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν 

εἶσον, ὦ τοῖς σιφείωσιων, ἀλλὰ τοῖς 
ἀπίγοις" ἡ δὲ φροφηίαι, ὦ φοῖς 
Δπίςοις, ἀλλὼ τοῖς ἱιξεύυσιν. . 

23 ἸῬὰν ὦ ὼ» συνίλθῃ ἢ ἱκπηλησία 
ὅλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ, "ἡ «»όξες γχώσο 
σνως λᾳλῶσῳ;, ἐἰσέλθῳσι δὲ ἰδιῶται 

ἡ ἀπιτοι, ἀκ ἐρῶσιν ὅτε μωΐνεσθο; 
34. δὰν δὲ «άτες φρο “ορήϑοσι, 

εἰσόλθη δέ τις ἄπιτος», ἢ. ἰδιώτης) 
ἐλέγχεα: ὑπὸ Φάδων, ἀναπρίνέϊιτο 
ἑφσὸ «ἀήων, ᾿ 

ἃς καὶ ὅτω τὰ κρυπῖὰ νῆς 
- καρδιας αὐτῶ φανιρὰ γίνδαι", τ 
ὅτω “εσὼν ἐπὶ τρόσωπον, αροσ-ὶ 
“υνῆσει τῷ Θενν ἀπαίγέλλων ὅτι 

ὁ ὁ Θειὸς ὅνίως ἐν ὑμὴν ἐξὸν 

4 

Κα! δι΄ Α'. , ἃ42 

26 Τί ὅν ἔξιν ἀδλζοὶ; ὅταν 
συνέρχησβε, ἵκαςος ὑ ὑμῶν ὑαλμὰν 

ἔχεν, λιδοχὸν ἔ ἔχει, γλῶσσαν ἔχειν ἷ 
ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχω". 
τσάν]α «σρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω. 

, 427 Εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κα» 
τὰ ϑύο, ἢ [ τὸ πσλεῖξον τρεῖς, κὶ ἀνδ' 

μέρος" Ὁ εἷς δ ἐρμηνενέτω. 
28 ἐὰν δὲ μὴ ἢ ϑθρερμηνευτὴς, 

σιγάώτωῳ ἔν ἰκωλησίαν ἑαυῖς δ) λαῖ- 
λείτω κὶ τῷ Θιὼ" 

20 τεροφῆταν, δὲ δύο ἢ τρεῖς 

λαλείτωσαν, κὶ οὐ ἄλλοι διακρινέι 
τωσαν" 

30 ἐὰν ἄλλῳ. ἀποκαλυφθὴ 
παϑθημίνω, ὃ, τορῶτος σηγάτω" ᾿ 

4:11 δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα ᾳτάν- 
φες τυροφεεύειν, ἵνα «“ἀνῖες μαν- 
θάνωσι, Ὁ τανῖες τταρακαλώναι"" 
,33 κὶ ἀνεύμαδα τὐροφυ]ῶν «0» 

φήταις ὑπδάσσῆαι" 
ὃ γάς ἐγιν ἀκαϊαςωσίας ὃ ὃ 

Θιὲς, ἀλλ᾽ εἰρήνης, ὡς ἔν πάσαις 

γαῆς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. 
44. Αἱ γυνωῖχες ὑμῶν ἕν ταῖς 

ἐκμλησίαις σιγάτωσαν" ὦ γὰρ ἔπι» 
τέτραπΊαι αὐταῖς λαλεῖνν ἀλλ᾽ ὑ- 

ἦν -πόάσσεσθαι, καθὼς Ὁ ὃ τόμος λέ- 
γῆ). 

Ἂς εἶ δὲ τι μαθεῖν ϑέλασιν, ἦν 
οἴκῳ τὸς ἰδίως ἄνδρας ἐπεραϊάτα: 
σαν" αἰσχρὸν “γάρ ἐφι. γριαιξὶν ἱ ΓΙ 

ἐκκλησία λαλεῖ. 
26 Ἢ ἀφ' ὑμῶν ὃ λόγος τῷ Θιᾶ 

ἐξῆλθον; ὃ εἷς ὑμᾶς μόνεις καηῆη- 
σιν ς΄ 

εἴ τις δοκοῖ πσροφήτης εἶνα, 
ἣ υνιυμεέναὸς, ἐπιδνωσκένν ἃ 
'φράφω ὑμῖν, ὅτι τῶ Κυείυ εἰσὶν 
ἰπολαί" 

438 εἰ δ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω. 
49 ὥγι) ἀδελφοὶ, ζηλῶτε τὸ 

«προφηϊεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσο- 
σωις μὰ κωυλύξῃ. , 

49 τάα 



548 ἘΠΙΓῚΣ 
.ς 40 «ἀὐα εὐσχημόνως καὶ κα]ὰ 

“ἀξιν γινέσθω. 
Κιφ.͵ ιέ. Σ 5. 

ἩΩΡΙΊΖΩ ὃὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, 
τὸ εὐα[γέλιον ὃ ὃ εὐηϊγελισά- 

μὴν ὑμῆ ὃ κὶ πιαρελαδῆε, ἐν ᾧ κ᾿ 
ἑγήκαῖε. 

2 δι᾽ ὃ καὶ σώζεσθι, 1τἴνε λόγῳ 
εὐηΐγελισάμην ὑ ὑμῖν εἰ καλέχεϊε" ἐκ- 
“τὸς εἰ μὴ) εἰκῇ ἐπιγεύσ αι. 

2 “Παρίδωκα γὰρ ὑμῖν ἰν-πρώς 
“οὶς ὃ καὶ σαρίλαθον, ὅτι Χριτὸς 

ἀπέθανεν ὑ ὑπὲρ τῶν ἀμαρ'ῶν ἡμῶν, 
καϊὰ τὰς γραφάς 

4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγή- 

γιξίαι τῇ τρίτη ἡμέρα" καῖὰ τὰς 

ψραφάς" 
ς καὶ ὅτι ὠφζθη Κηφ, εἶτα 

φοῖς δωδεκα!' 

6 ἔπεῆα ὠφθη ἐπάνω αεἥακο- 
σίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ 

. «σλείως μένεσιν ἕως ἄῤϊι, τὲς δὲ κα) 
ἐκοιμήθησαν" 

" ἔπιῆα ὀφθη ᾿Ιακώδῳ" εἶτα 
“οἷς ἀποζόλοις ὡᾶσιν. 

,. 8 ἔσχαῖον δὲ πἄνων, ὡσφερεὶ 
τῷ ἐκηρωμαῖι, ὠφθη κομοί. 

0 ἰγὼ 7 εἶμι ὃ ἰλάχιτος Τῶν 

ἀποςόλων, ὃς ὃκ εἰμὶ ἱκαγὸς κα- 
λεῖσθαι ἀπόρξολος, διότι ἐδίωξα τὴν 
ἐκκλησίαν τῶ Θιῶ" 
1ο ἄρ) δὲ Θεῶ; εἶμι ὃ μον 

καὶ ἡ χάρες αὐτῷ ἢ εἰς ἰμὲ, ἃ κενὴ 
ἐγενήθη, ἀλλὰ «περισσότερον αὐτὼν 
«“ἄγων ἐκοπίασα" ἐκ ἰγὼ δὲ, ἀλλ᾽ 
ΓΙ χάρις τῷ Θιὅ ἡ ΠῚ σὺν ἐμοί... 

11 εἴτε ὃν ἰγὼν εἴτε ἐκεῖνοι; 
ὅτων κηρύσσομεν, καὶ ὅτως ἐσιγεύς 
σαῖε. 

τ Εἰ δὲ Χριρὸς χηρύσσεϊαι ὃ οτι 
ἐκ νεκρῶν ἐγήγεξιαι, “ὧὡς λέγωσί 
τίνες ἐν ὑμῖν, ὅτι ἀνάτασις "ρῶν 
ὡκ ἐγιν; 

1 εἰ δὲ ἀνάξᾳσις νεκρῶν ὥκ 

ΤΟΧΔΗ - Οὔ. χνυ.- 
ἔριν, δὲ Χριρὸς ἐγήγεξῖαι. ᾿ 

14 εἰ δὲ Χριγὸς εἰκ ἀνήγιξιαι, 

κονὸν ἄρα τὸ κηρύγμα ἡμῶν, πενὴ 
δὲ κὶ ἡ αἰγε; ὑμῶν. 
,}5 εὑρηκόμεθα, δὲ καὶ Ψψευδο» 

μάρϊυρες τῷ Θεῦ" ὅτι ἐμαρἸυρησα- 
μεν καϊὰ τῷ Θεῶ ὅτι "ἤγειρα. σὸν 

Χριργόν" ὃν ἀκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα 

γεκροι ὃκ ἐγείφονϊαι" 
ϊ6 εἰ γὰρ νεκροὶ ἐκ ἐγείροῦϊαι, 

ἐδὲ Χρρὸς ἐγηγερῖα!.., 
17 -εἰ δὲ Χριτὸς ὧκ ἐνόγεριαι, 

μαϊαία ὁ Γ «ἰσις ὑμῶν" ἔτι ἐςε ἐν 

- ταῖς ἁμαῤῖί χες ὑμῶν" 
ι8 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθένϊες ἐν 

Χειγῶ, ἀπώλονῖο. 

“ἴο ἠ ἐν τῇ} 5 ζωῇ ταύτῃ. ἡλπικό- 
χες ἰσμὶν ἦν Χριγῷ μόνον» ἐλεεινόν 
τέροι τά ἴων ἀνθρώπων ἐσιμέν.. 

20 νυνὶ δὲ Χριγὸς ἐγήγερῖαι κ. 

γνεχρῶν» ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων 
ἐγένεῖο. 

(2ι Ἐχειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνθρῶπε ὁ ἫΝ | 

ϑάναῖος, ὁ δι᾽ ἀνθρώπω ἀνάγασις 
γεχρῶν". 

22 ὥσπερ γὰρ ἂν τῷ  ἸΑδὸμ 
«“ἀῆις ἀπσθνήσκυσιν, ἕ ὅτω κὶ ἐν τῷ 
Χρισῷ «άνῃες ζωοποιηθή αι" δ 

24: ἵκαγος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγ: 
“μαῖν ἀπαρχὴ Χρισὺς, ἵπιῆα ἃ 
Χριςβ, ἐν τῇ παρισίᾳ αὐτῶν ἢ 

24 εἶτα τὸ τέλος ὅταν παρα- 

δ τὴν βασιλείαν τῷ Θιῳ Ὁ ) τναΐρί- 
ὅταν κα]αςγήση Φᾶσαν ἀρχὴν καὶ 
τῳῶᾶσαν ἐξεσίαν ν δύναμιν" 

ᾶς διῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, 
ἄχρις. ἃ ἂν ὃη «ἄὐας τὼς ἰχθρὸς 
ὑπὺ τὸς πόδας αὐτῶ. 

26 ἐσχαῖος ἐχθρὸς καϊαργεῖτρι 
ὁ ϑάναϊος" 

.27 «να, γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ 
τὼς ὡόδας αὐτῷ. Ὅταν δὲ εἶ εἴπη ὅτι 
πάνϊα ὑποϊέτακαν; δῆλον ὅ ὅτι ἐκϊὸς 
σῷ ὑποϊάξαδος αὐτῷ τὰ τάλα. 

28 ὅταν 

. 

, 
4. 

-.--«“«,Ὑ΄ὐὐἡ.- ὧς αι αἔἶδι, σν...... ϑᾳδπρ Ὁ ὁ ὃ -.....“...- -ὦὸὦὃἣὃὉὦὦἍ Ἅ .»...ὄἕ Ὁ. 



ΠΡῸΣ 

. 48 ὅ ὅταν» δὲ ὑποϊαγῃ αὑτῷ τὰ 
“σαὐῖχ, τότε κὶ αὐτὸς ὃ ὑιὸς ὑπόῖα- 
“γησέϊαι τῷ ὑπραξαῇ, καὐτῷ τὰ 

᾿ ««άνϊα, ἵνα ἦ ὁ Θεὸς τώ αάϊϊα ὦ ἐν 
φνᾶσιν 

αν. χν- 

20 Ἐπεὶ. τί “σοιήσϑσιν οἱ βαπ- 

τιζόμενοι ὑ ὑπὲρ “τῶν γεχρῶν, εἰ ὅλως 

γεφοὶ ε αἰκ ἔγείολᾳι: ς τί καὶ. βαπΊί- 

χ ' ὑπὶς τῶν νεκρῶν :, 
30 τί ἢ ἡμεῖς κινδυνεύομεν σᾶ- 

φαν ὥραιν ; 
41 καθ᾽ ,ἡμέραν ἀποβνήσκῳ, ᾽ὰ 

τὴν ἡμδέραν καύχησω, ἣν ἔχω ἐν 
Χριστῷ Ἰησῶ τῷ Κυρίῳ ἡμιῶν.- 
- 32 «αἱ καϊὰ ἀνθρωπτον ἰθηριομά- 

. Χασα ἰν ̓Εφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, 

μἱ νεκροὶ ἀκ ἐγείφονιαι:; Φάγωμεν ὼ 
φυΐωμεν αὔριον γὰρ ἀσοθνάσκομεν. 

33 μὰ “-αλανῶσθε" ,θέρθαιν 
ἤθη ̓ χεῖσθ᾽ ὁμιλίαι καρκα, 

. 34. ᾿Βκυάψαῖε δικαίως, καὶ μὴ 
ἁμαριάνεε ἀγνωσίαν χὰρ. Θιᾶ τι» 
)ες ἔχεσι. πεὺς ἐγϊροπὴν κὁ ὡμῖν Χέγῳ. 

33. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τίς" πὼς ἐχείφρν» 

καὶ οἱ νεχροΐ ; «ποίῳ; ιδὲ σώμαῖ, ἴ ἔρ- 
χούαι; 3 

16 ἄφρον, σὺ ὃ σπείρεις, ἃ ζωο» 
φοιεῖξρ) ἰὰν ΜᾺ ἀποθάνῃ. 

37 καὶ ὃ σπείρεις, ἃ τὸ σῶμα 
τὸ γενησόμενον ' σπείρειςᾳ ἀλλὰ 
γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτῳ ἢ 
φινᾶς τῶν λοι χῶχ" 

48 ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ γ δίδῳσι σῶν 
μα καθὼς ἠθέλησε, καὶ ἑκάτῳ τῶν 
σπερμάτων χὸ ἴδιον σώμα. » 

20 Οὐ σᾶσα σὰρξ, ἥ αὐτὴ 

-σάρξ' ἀλλὰ ἄλλη μὲν σὰρξ ἀ ΡΝ 

θρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κχἰονῶν, ἄλλῃ 
δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ αἿηνῶν" 

- 40 καὶ σώμᾳϊα ἐπωρόνιου, καὶ 
φώμρϊιοι ἐπίγεια" ἀλλ᾽ ἑτέρω μὲν Γ 

τῶν ἐπϑραγίων δόξω, ὁ ἑτέραι δὲ ὦ . τῶν 

ἐπιμείων. 
41 ἀλλη δόξα ἡλίν, καὶ ἄλλυ 

᾿ πάδι; 

ΚΟΡ. Α΄: 249 

δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἃ ἀκέο 

ων ἀτὰρ γὰρ ἀσέρος δαφίρεν ἐξ ἰ 
ὅξῃ. 
42 ὅτω αὶ ἢ ἀνάρασις τῶν νι» 

κρῶν" σπήρίαι ἐν φθορᾷν ἰγεμῖαι 
ἕν ἀφθαρσίᾳ" ᾿ - 

43 σπείρῆαι ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρες 
ται ἶν δόξῃ" απείφεα ἐς ἀσθενείρεν 
ἐγείρέϊαι ἐν δυνάμει" ΄. 

44 σπείρέαι σῶμα ψυχικὸν, 
ἐγείφῆαι σῶμα «υνευμιοδιχόν- ΠΣ 
σῶμα Ψυχικὸν; καὶ ἔγχε σῶμα 
«ννυμαδικέν' | 

4ς ὅτω κὶ γέγραπῆαι" Ἐγένῆο 
ὃ «πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ὑυν- 
κὰν, ζῶσαν" ὁ ἔσχρδος Αδὰμ “. 
τυνεῦμα, νοποιμβῖν. ; 

46 ᾿Αλλ᾽ ἃ τρρῶτον τὸ ἀνιν- 
μαϊικόν". ἀλλὰ τὸ ψυχνιὼ,. ἔπτεῆα. 

φὸ σνευμαῖικόν. 
47 Ὁ φρῶτος ἄνθρωκες ὦ ἐκ χῆρν. 

χοϊκός" ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, ὃ Κύν 
οἰας ἐξ καὶ (δ ἀνε 

ος ὃ χαϊκὸς, τοιμᾶτοι Ὁ σὲ 
και ΩΣ οἷος ἃ ἱπιμρώνιος, τοιῶτοε 
Θ οἱ ἐπυράνιοι" 

49. καὶ καθὼς ἰφορίσαμεν τὴν 
εἰκόνα τῷ χοϊκῶ, Φορέσομεν νὼ τὴν 
«ἰκόνα τῷ ἰπωρανίᾳ. 

ζο τῶτο δέ φημι,"ἀδελφοὶ; ὅτε 

σὰρξ 5 «ἵμα βασιλείαν Θεῶ κλη- 
βοναμῆσφω ᾿ δύνανϊαι, ὠδὶ ἢ φθορὼ 

τὴν ἀφθαρσίαν κληρωομεῖ. 
κι Ἰὰδ,. μυτήριον ὑμῖν λέγω 

μὲν ὦ κοιμηθησόμεθα 
«ανῖῆες δὲ ἀλλαῇβεσόμεθα" 

ς2 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῃ ἢ ὀφθαλμῶ, 
ἐκ. τΆ ; ἰσχώτη σάλπιγι" σωλπίσει 
γῶρ, κὶ οἱ νεκροὶ ἐγορθήσονιαι ἀφ- 
θαῤβίοιγ "ἢ ἡμεῖς ἀλλαζησόμεθαι ἣν 
3 δὲῖ γὰρ τὰ φθεριὸν τῶτο ἐνν. 

δύσωσθαι ἀφθαρσίαν, Ὁ πὸ ϑιηϊὸν 
φἄτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν». 
84 Ὅταν δὲ τὸ φβαῤὶὰν τῷτο 

ἐγνϑύσηϊαν 



2. ΤΓΓΕΠΙΣ 
ἐνδύσηἶαι ἀφθαρσίαν, ἀὴ τὸ ϑεηϊὸν 
τῶτο ἰνδόσηϊαι: ἀθανασίαν, φότε 
γενήσέϊαι ὃ λόγος ὃ γείραμμένος" . 
Καϊεπόθη ὁ ϑάναϊος εἷς γἴκος. 
ὁ ςς σᾶ συ, ϑαναῖε; τὸ κένϊρον 
«ἢ σε, ἄδη, τὸ νῆκος ; 

ς6 Τὸ δὲ κέδρον τῷ ϑανάνι, ἢ ἢ 
ἀμαβϊία» ἡ ̓ δὲ δύναμις τῆς ἀμαρ- 
φία;», ὃ νόμος. " 
“, 67 τῷ δὲ Θιῳ ιχάρις τῷ διδόγι 

ὥμῖν τὸ νικὸς διὰ τῷ Κυρίω ἡμῶν 
σῷ Χριγδ." 

58 Ὥρι, ἀδελφοί μὰ ἀγακη- 
τοὶ, ἑδραῖον, γίνεσθε, ἀβιἢακίννἶοι; 
ἡσερισσιύογιες ἐν τῷ ἔξγῳ τῷ Κυρίω 
τάδε, εἰδότες ὅ ὅτι ὁ κόπος ὑ ὑμῶν 
ὧκ ἔρι κενὸς ἐν Κυρίῳ. 

Κιφ. ἐσ΄- τό, 
ἘΡῚ δὲ τῆς λόγίας τῆς εἰς 
“φὸς ἁγίως, ὥσπερ διέταξα 

ταῖς ἐιχλησίαις τὰς Ταλαϊίαςγ) ὅτω 
ΟΝ ὑμεῖς «οιήσαῖε. 

2 Καϊὰ΄ μίαν σαξξάτον ἕκακος 
ὑμῶν παρ ̓ Ἰαυϊὼ τιθέτω, ϑυησανρί- 
ἔζων ὅ,τι ἂν εὐοδῶται" ἵνα μὴ ὅταν 
ἔλθῳ, τότε λογίαι γίνωνϊαι. 

Ὅταν δὲ «σαραγένωμαι» ἃς 
ἐὰν δοκιμάσηϊε δι᾽ ἐπιγολῶν, πότος ᾿ 
«έμγω ἀπενείκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν 
εἰς Ἱερυσωλήμ. ᾿ 

4 ἐὰν δὲ ἡ ἄξιον :8΄ καμὶ “0" 

ξεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πος εὐσονϊαι. 
ς Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν 

Μακεδονίαν διέλθω" (Μακεδονίαν 
'γὰρ διέρχομαι.) 

πρὸς ὑμᾶς ϑὲ τυχὸν σαρα- 
. μενῶ, ἢ κ᾽ παρα χειμῶσι, ἵγω ὑμεῖς 
με προπίμψηῖν ὃ ὅ ἐὰν ̓ πορεύωμαι.- 

ἡ ἃ ϑέλω χὰρ ὑμᾶς δεῖ ἐν σα- 
εὔδῳ ἰδεῖν" ἐλπίζω. δὲ χρόνον τοὰ 
ἐπιμεῖναι «ρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὃ Κύξιος 

ἐπ ἠρέπη. 
. 8. ̓Ἐπιμενῶ δ ἰν ᾿Εφίσῳ. ἕως 

ἰὰ «Πενηκοζῆξο. 
4 ᾿ 

ΤΟΛΗ 

Α . 

Ωρ. ΧΥΙ. 
“9 ϑύρα γάρ (ἀοι ἀνέωγε μεγάλη 

ἐναργὴς» Ὁ ἀδικείμενοι “ολλοῖ. 

10 Ἐὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, βλέ- 
«ϊς ἵ ἵνα ἀφέξως γένηϊαι «τὸς ὑμᾶς" 
τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάφῆαι ὡς 

κα ἐγώ" 
κατ μή τις ὅγ αὐτὸν Ἱξωθενήσ" 
προπέμψαῖε δὲ αὐτὸν ἔν εἰρήνη, 
ἵγα ἰλθη «ρός με" ἰκδίχομαι γάρ 
αὐτὸν μεϊὰ τῶν ἀδελφῶν. 

12 Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τῷ ῷ ἀδιλ- 

φῶ, «ολλὰ «αρικάλεσα αὐτὸν ἵνα 
ἴλθη «ὺς ὑμᾶς μέλ: τῶν ἀδελφῶν" 

καὶ σάνως ὅκ ἦν ϑίλημα νἱ ἕνα, νῦν 
ἴλθη" ἐλεύσεαι δὴ ὅταν εὐκαιρήση. 

13 Τρηϊορεῖτε, γἠκεῖε ἐν τῇ αί- 
Φι) ἀνδρίξεσθεν κραϊαιᾶσθε. 

14 ῳιάγϊα ὑ ὑμῶν ἐν ἀγάπη γι" 

γίσθω. 
τς Ταρακαλῦ δὲ ὑμᾶς, ἀδιλ- 

φοί» (οὐδαΐν τὴν οἰκίαν Στεζανᾶ, 
ὅτι ἐσὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας,) καὶ 
εἰς διακοκίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν 

ἑαφώς.) 
16 ἕνα καὶ ὑμεῖς ὑπδάσσησθε 

τοῖς τοιώτοις, καὶ τοαὐῖα τῇ αυνερ- 
σϑῆι κὸ κοπιόῆῖν. 

17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ ππαροσίᾳ 
Στιφανᾶ Ο Φυξιονάτε. " ̓ Αχαϊκξ, 
ὅτι τὸ ὑμῶν ὑγέρεμα ὅτοι ἀνεπλῆ- 
ρωσαν. - 

ΑΙ 

ε) 

18 ἀνέπαυσαν ψὰρ τὸ ἐμὸν . 

«νεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν" ἐπηνώσκῆ 
ὧγ τὰς τοιϑτειφο 

᾿Ασπάζον]αι ὑμᾶς αἱ ἷκο. Ὄ ἐς μ 
κλησίαι τὴς Ασίας. ᾿Ααπάζοῦαι 

ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας Σ Ἂ 
. Πρίσκιλλα, σὺν τῇ καὶ οἶκον αὖ-ς 
τῶν ἐκκλησία. 

20 ἀσπάξοϑαι ὃ ὑμᾶς οἱ ἀδιλ- 

φοὶ τσάνϊες" ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλες 
ἰν Φιλήμοδι ὁ ἁγίω. 
, 2 Ὃ ἀσπασμὸς τὴ ἐμ χορὶ 
Ἰπαύλε. 

22 εἴ 
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22 Ἐἢ τις καὶ φιλεῖ τὸν Κύριον Πρὸς Κορινθίας πρώτη ἐγράφη ἂς 

᾽Σησῶν Χριγὸν, ἤτω ἀνάθεμα, μα- πὸ Φιλίππων διὰ Στεφανᾶῶ, νἡἢ 
᾿ 3 ΄ ᾿ ͵ - - . Ἵ ᾽ὔ . 72 “: “ὃ: Ά . 

ρων ἀθώ. Φυρίβνατει, κ, Αχαικξὶν » Τιμ 

23 Ἢ χάρις τὸ Ἐυρίϑ Ἰησῶ μοθέϑ. Εν φσίκοι: ὡὄ,- 
Χριςϑ μεθ᾽ ὑμῶν. ΩΝ ἿΝ ΄ 

21 ἥ ἀγάπη (48 μετὰ πάνϊων . 

ὑμῶν ἐν Χριγῷ Ἰησῶν--ἰἈπήνες. -- 

2." 
ὩΣ ΥΝ 

' ΠΑΥΛΟῪ ΤΟΥ͂ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. τς 

Ἡ πρὸς Κορινθίας ἐπιςολὴ δεύϊρα. - . 

Κι. ἅ. τ᾿ ᾿ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως κὶ σωϊηρῖ- 
ΑΥ̓͂ΛΟΣ ἀπόςολθ’ Ἰησᾷ ας" κὶ ἡ ἰλπὶς. ἡμῶν διδις ὑπὶ 
Χριγῶ δὰ ϑιλήματθ. ὑμῶν" ΕΞ 

Θεῦ, κὶ Τιμόθεθ. ὁ ἀδελ- 4. εἰδύτης ὅτι ὥστερ κοινωνοί ἔφξε 
τς Φὸφ τῇ ἐκκλησίᾳ τῷ Θεῦ τῇ ὅση τῶν σαθημάτων, ὅτω κὶ τῆς τα" 

ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις σι ρακλήσεως. ᾿ 

“τοῖς ὅσιν ἐν ὅλῃ τῇ ̓Αχαΐχ" ὃ Οὐ γὰρ ϑέλομεν ὑμᾶς ἀγονεῖν, 
2 χώρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ἀδιλφοὶ, ὑπὲρ τῆς ϑλίψεως ἡμῶν 

Θιδ τναϊρὸς ἡμῶν, κὶ Κυρία Ἰησῶσ τῆς γινομένης ἡμῖν ἐν τῇ Ασία, 
Χργϑ. . ὅτι καθ᾽ ὑπιρδολὴν ἐδαρήθημεν ὅ- 

.3 Εὐλογηϊὸς ὃ Θεὸς καὶ πταῖρ πὲρ δίνωμιν»ν ὥγρε ἱξαρορηθῆναι ἦ- 
. 418 Κυρία ἡμῶν Ιησῦ Χριςῦ, ὃ σὰ- μᾶς, νὴ τῷ δ»ν. Ὡ" ΝΝ 
τὴρ τῶν οἰκΠιρμῶν, καὶ Θεὸς σάσης 9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἄ- 
«υαρακλήσεωςν ͵ πόκρικα τῷ ϑανάτυ ἰσχήἥκαμεν, ᾿ 

4. ὃ «σἀαρακαλῶν ἡμᾶς ἰπὶ σ;ά- ἵνα μὴ σιποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἰαν" 
Δ ,᾽(΄ὄ .ε.» . ἈΝ 7 “οἵ 3 ὝΣΨΚΕΕ » Φι." Ν αν, 

σῃ τῇ ϑλίψε ἡμῶν, εἰς Τὸ δύνασ- σοῖς. διλλ᾽ ἐπὶ τὰ Θ:ῳ τὼ ἰγεοι- 

θαι ἡμᾶς σαρακαλεῖν τὸς ἐν ́ ό- ρογῇ! τὸς κεκρὸς; 
ση ϑλίψει, διὰ τῆς '“σαρακλήσεωςὨ ἼΟ ὃς ἔκ τηλικότο ϑανάτε ἔῤο 
ες ἊΝ .-" ν εν “Ὁ φΦ6 ε« .Ὦν ιἉ ὃ» 3 ϑι}ν»ν, 
ἥ; παρακαλόμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τῷ . ῥύσαϊο ἡμᾶς, κ᾿ ῥύεται" εἰς ὃν ἢλι 
Θεῦ. ἧς φἴκαμεν ὅτι "ἢ ἔτι σία, 

᾿ ἠ «»"»- 
ς ὅτι καθὼς σειρισσεύει τὰ σας - τὰ συνυπεργώνων κὶ ὑμῶν ὑπὲρ 

πθήμαϊα τῷ Χριγῶ εἰς ἡμᾶς, ὅτν ἡμῶν τῇ διήσει, ἵνα ἶκ «τσολλῶν 
διὰ Χριτῶ ποερισσείει καὶ ἢ σαρά- τοροσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα 
κλησις ἡμῶν. διὰ «πολλῶν εὐχαρισηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν». 

6 εἴτε δὲ ϑλιδόμεθα, ὑπὶρ τῆς - 12 ἢ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη 
μῶν «ιαρακλήσεως," καὶ αρϊηρίαςγ ἰφσὶ, τὸ μοαρβίύριον τῆς συνειδήσεως ᾿ 
τῆς ἰνιργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὖ- χα ἡμῶν, ὅτι ἶν ὡπλότηϊ, αὶ εἰλικρενείαε ᾿ 
φῶν ταθυμάτων ὧν καὶ ἡμεῖς σάσι Θιῶ, ἀκ ἷν σοφία σαρχικῇ, ΦἈᾺ᾽ 
χομεν". εἴτε σαρακαλόμιεθα,) ὑπὲρ ἐν χάρῆνι Θεῦ ἀνιγτράφημιν ἰν τῷ 

τ Πντὶ δον τον τ τος μρμῳ, 

- 



δε 
κόσμῳ, “σερισσοϊίρως δὶ “ἐς ὑ. 

μᾶ:- 
13 οὐ  γὰς ἄλλο γεάφοζιν ὑ- 

μὲν ἀ»λ᾽ ἢ ἃ ἀναγιυώσχεϊε, ἢ ἡ καὶ 
ἐπιγινώσκῆε. ἐλπίζω δὲ ὅτι κὶ ἕως 
τέλος ἐπιγνώσεσθε" 

. 14 καθὼς κ᾿ ἐπέγνυἶε ὃ ἡμᾶς ἀ- 
ᾧῸ μέρες, ὅτι καύχημα ἡ ὑμῶν ἐσο 
μεν, καθάπερ Ὁ ὑμεῖς ἡμῶν» ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῷ Κυρία, Ἰησᾶς 

τς Καὶ ταύτῃ 4-η πεποιθήσει 
ἐδμλόμην σοὺς ὑμᾶς ἐλθεῖν πορότε- 
ρον, Ψα δευέραν. χάριν ἔχε 

τό κὶ δι᾿ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μα- 

κιδοιύκν, } αάλιν ἀπὸ Μακεδονίας 

ἀλθεῖν «“ρὰς ὑμᾶς, Ὁ ὑγ7᾽ ὑμῶν ὧρο" 

᾿ πιμφθῆναι οἰς τὴν ̓Ιδϑϑαία»" 
17 Τῦτο ὅν βυλευόμενθ: μῆ 

τι ἄρα τῇ ἰλαφρίᾳ ἐχεησάμην ὃ 
ἡ ἃ βελεύομαιν κα]ὰ σάρκο, ὃ- 
λεύομαι,, ἴω ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ νὰὶ 
γῶν) Ὁ τὸ δ; ͵ 

18 Πιγὸς δὲ ὁ ὁ Θιὸς, ὅτι ὃ λός 

γ)9. ἡμῶν ὃ τρεὸς ὑμᾶς ἐκ ἐγέ εἶ 
γαὶ Ν δ᾽ - “ 

19 ὃ γὰρ τῷ Θιξ ὑὸς Ἰησῶς 

ΜΧριςὸς “ὃ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν ̓ κηρυχ,- 
θεὶς, δ᾽ ἐκθ Ὁ Σιλεανῶ Ὁ Τιμο- 
θέα, ἃ ἰγίνξο ναὶ ὃ, ἀλλὰ γαὶ 

ἐν αὐτῷ γέγονεν. ᾿ 

. 20 ὅσαι γὰφ, ἐπα[ιλίαι Θεῶ, 

ἐν αὐτῷ" τὸ ναὶ, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ 
ἀμὴν, τῷ Θιῷ «εὸς δόξαν δ, 5- 

κ᾿ Ὁ δὲ βιθαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν 
εἰς Χριρὸνν Ὁ χρίσας ἡμᾶς, Θεὸς, 

22 ὃ Ὁ σῷ Φραγιτάμενθ. ἢ ἡμᾶ;» 
"ὦ δὸς τὸν ἀῤῥαθῶνα τῷ πονεύμοϊ . 
ἐγ ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 

᾿Π 24 Ἐγὼ δὲ μώξνρω τὸν Θεὸν 
ἑπτικαλῦμαι ἐπὶ τὸν ἐμὴν ψυχὰν, 
ὅτι Φ:: δύμενθ. ὑμῶν, ὠκέτι ἦλθεν 
εἰς Κύρινθον" 

24. ὄχ, ὅτι κυριεύομιν ὑμῶν τῆς 

ἘΠ ΙΣΤΌΛΕΗ 8 46,’ 

85. ὲο ΠΝ 

«τέως, ἀλλὰ συνε [οἱ ἃ ἐσμ ἐν. τῆς 

χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ αἰςει ἑςἠκαΊε- 

Κιφ. δ΄, 2. 

ΝᾺ δὲ ἐμαυῖῷ ττο, 

μὴ πάλιν ἐλθεῦ, ἐν λύπη 

φεὸς ὑμᾶς: 
4 εἰ γὰρ ἰγὼ λυπωὺ ὑμᾶς, χὶ τίς 

ἔγι ὃ εὐφραίνων με; εἰ μὴ ὃ λυπά- 

μιν. ἰξὲ ἐμξ ; 
3 καὶ ἔγραψα ἡ ὑμῖν τῶτο «αὐτὸ, 

γα μὴ ἰλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾽ ὧν ̓ - 

δὲν με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ σσά»- 
τας ὑμᾶς, ὅτι ἢ ἐμὴ χαρὰ, τοᾶν- 
των ὑμῶν ἔχιν 

4. κ ΑΝ πολλῆς 9λ ίψεως καὶ 
συνοχῆς καρδίᾳις ἴγραψα ὑμῖν διὰ 
τολλῶν δακρύ ὕων, ἔχ ἵνα λυπηβῆ- 
τι ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἕνα γνῶτε ἣν 

ἔχω σερισσοϊέρως εἰς ὑμᾶς: 
5 Ἐὶ δί τι; λελύπηκεν, ὃκ ἐμὲ 

λελύπηχεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ βέρες (ἵνα 
μὴ ἱπιδαρῦ «άπας ὑμᾶς.) 

6 Ἱκανὸν τῷ τοιύτῳ ἢ ἐπιτιμία 
αὕτη ΄ ὑπὸ τῶν τλειόνων. 

7 ὥτε τῶνα ον μᾶλλον ὑμᾶς 
χαρίσασθαι», κ᾿ τπαρρκαλίσαι, μ- 

πὺς τῇ σερισσοτέρᾳ λύπῃ χρῆαπο- 
θῃ ὃ τοιῶτῷ». 
δ Διὸ “αρακαλὼ ὑμᾶς κυρῶσαι 

εἰς αὐτὸν ἄγ πΉν. 
“9 εἰς τῦτο “γὰρ Ὁ ἔγραψα. "τὰ 
γνῶ τὴν οχιμὴν ὑμῶν» εἰ εἰς “ἄνα 
ὑπήκοοί ἐςε. 

. ἴο ᾧ δέ τι χα ίξισθε; κὶ ἐγὼ" ᾿ 
γὰρ ἐγὼ εἰ τὰ τὶ κεχώρισμαι» κα ᾧ κεχά- 
εἰσμονν δι΄ ὑ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ. Χριςϑ; 

{1 -ἥἵνα μὴ «σλεογεχϊηθῶμεν ὑ ὑπὸ 
τῷ Σαϊανᾶ" ἃ γὰρ αὐτῷ τὰ νοήμα- 
τα ἄγνοξμεν" 

12 Ἐλθὼν δὲ εἷς τὸν τρνάδα 
εἰς τὸ ̓ ιὐαγ[γέλιον τὰ Σριγᾷ, καὶ 

ϑύρας μοι ἀνεωγμένης ἐγ Κυρίῳ, 
12 ἀκ ἔσχηκα ἄνισιν τῷ «σνεύ- 

μαΐ! μ8, τῷ μὴ εὑρεῖν μὲ Τίτον 

τὸν 
----- ».........ϑ «ὄὄὔὖι δ᾽ πον αὐ, τσοὶ δ 

--ο 



ὴ .οοἅ ᾿ - 

,ὥαρ. 1. ἙἘΡΟΟΣ 
«ὃν ἀδιλφόν μ"" ἀλλά. ἀπόαξά-. θοις 
μεν. αὐτοῖς»), ἐξῆλθον εἰς Μακιδο- 
"ζανς 

τ4 Τὸ δὲ Θιύ χάρις τῷ. 4όν- 
τοῖε ϑριαμῥεύοη, ἡμᾶς ἷν τῷ Χριτῶ, 
καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτῶ 
φανερδηῖι δ ἡμῶν ἶν «αὐὶ τόση, 

τς ὅτι Χοιρῶ εὐνδία ἐ ἐσμὲν γ] 
Θιυ ἐν τοῖς δωξομίνοις καὶ» Γ 
ἀ τολλυμένοι:" ι ," 

τό͵ οἷς μὸν» ὃ ἐσμὰ ϑανάτυ εἰς 
Θιζναῖον" οἷς ᾿δὲ, ὀσμὴ ζωῆς εἷς ζω 
ὅν" "ἢ τρὸς ταύγα τς Ἑκάνός ἢ .- 

(1) ὁ γάρ ἐσμεν ὡφὀξ ποολλιυὶ, 
καπηλεύονῖες τὸν λόγω. τῷ Θιῷ, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινεόαις» ἀλλ᾽ ὡς ἐκ 

4υδ, καλενώπιον τῷ διῶ, ἃ ἐ Χριγῷ δόξῃ 

λαλῦμεν» “ 

ἦτ ΚιφΦ. Υ"- 4. 
ΡΧΟΜΈΘΆ 4“ λιν» ἑαυϊὰς. 

᾿ ρῳθξονεν εἶ μη ἡ χάβεμὶν, 
ὥς τινες» συταϊικῶν ἐπὶ σολὼν ᾿ 
ὑβᾶρ, ἡ ἐξὺ ὑμῶν συγαικῶνι ᾿ 

2 Ἢ ἐτιγόλὴ “ἢ ὧν ὑμεῖς ἐξε," 

ἐγπγραμμένῃ ἐν τάϊφξ καρ ἡ- 

“μῶν, γϑϑσπομένη, καὶ ἀνά ονῳσκον 
μέη! ὑπὸ σάδων ἀνθῇ ὦπίων, 
2 ᾿ζανέρόμενοι ὅτι ἐγὲ. πιγολὴ: 

Χ,ρι»ἃ. διαχρννϑεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγ- 

φὴράμμίνν; ὲ μέλαν!» ἀχλὰ πνιύ- 

μιοῖνε Θεῦ; ζαῦῖορν ἀκ ἐν 'αλαξὶ λιθί- 
γρ ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίας σαρ- 

κἰνὰὶς. γ 
"4. «Ἐεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχο- 

μεν διὰ, τὰ Χριγξ αεὸς τὸν Θεὸν; ᾿ 
ΑἹ ὠχ ὅχι ἱκανοί ἐ ἐσμεν ἀφ᾽ ἰαυ- 

“ὧν λογίσασθαί μ᾿ ὡς ἐξ ἰαυϊῶν,᾿ 
ἀλλ᾽ ἣ ἱκανότης ἡμῶν ἴι τῷ Θιϑ 

᾿ 6 δὲ καὶ ἱκάνωσιν ἡμᾶς ϑιακόνας 
καινῆς διαθήκης, ὁ ὃ γράμμαϊο;γ ἀλ ἀλ- 
λξ τνεύμιαἶος- τὸ γὰρ γράμμα ἄ- 
"ξοκ]είνει; τὸ δὲ πνεῦμα ζωφποιεῖς 

Ἴ; Εἰ δὲ ἢ διακονία τὸ ̓ϑανάτυ 
» γίδμμανον ἐπ ἢυπαμδνη- ἰν "λίο 

Ὅν 
ΡΟ 

, 3 

Κο Β, 5’. "4. 

θειςν ἐγενόθη ᾧῳ δέξη, ΑΙ μΆ ἃ δόνα- 

σθαι ἀξενίσοι τὸς ψῶς ,σρά. 
, σὰ ““ρδυτοι οὐποὶ Μασίως, ̓ δῷν τὴν δάν 
ξαν τῷ «ρυσώπυ αὐτῶν: τὰν καἴὰρ: 
γυμένην" 

ὃ, «ὥς ὀχὶ μᾶλλον κα χακοία 
τῷ ανιύμαϊας ἔραν ἰκ'δέζη ́ ΞΟ“. 
.9. εὖ σὰ δι ιἀκονία πῆς, καῖκι- : 

κρέσρων ̓ ν πολλιηρῶλλοιυ) δι», 
σσάΐη δ κακχοῦία. τὴνἈνεκιοσύνης. 

ἶν δόξῃ" 
ι (τοὺ καὶ γὰς ἐδ, διλόξαγαι ΝῊ 

σμίνονν ἐν ̓ τφτῷ τῷ μέρει, 
ἔν ἘΧῈ; τῆς ὑπερζαλλώδης, δύξε. ." 
εσὲ- εἰ γάς τὸ χαϊκ;γὑμῖνον, δὰ 

ΠΡΝΗΣ - “οχλὰ μᾶλλον ὁ τὸ. "μένον, ἐν 

τι τ Ἔχοήε ὧχ φοιαύτην ἱλπίδων, 
᾿«σολλῆ δα ῤῥνδίᾳ χρώμεθα, 

13. καὶ. ὅ. καθώπο Μωσῆς! ἐτί- 
θει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυ- 

τὸ, σεὺς᾽ τὸ μὴ ἀτενίσαι τὼς ψὸς 
Ἰγφαΐν εἰς δὼ τὸς 'τὸ ικοδαργα- 
μένω". 
4, ἀλλ᾽  ἱπυρύθῇ τὰ »"ἡμαῖα 

αὐτῷν"᾽ ἄχρι. γὰρ τῆς σήμερον τὸ 

αὐτὸ κώλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει 

τῆς; σαλοωιᾶς “διαθήκης μένει, μ5 
ἀτακαλυπὶόμενον, ὅγτι ἐν Χροισῷ 
καϊαρίεῖς αἱ. 
τ ̓ Αλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα 

ἄνα ὑνώσικέϊα! Μ ὡσῆᾳ,, κάλυμμα 
ἐπὲ τὴν͵ κσρξίαν αὐτῶν' κεῖται" 

16 ἡνίκα δι᾽ ἃ ἂν ἐχιγρέψη σεὸς, 
Κύριον, ἀπιςιαιρεῖξαι τὸ κάλυμμα. 
17.0 ᾿ Κύριος τὸ ανεῦμώ, 

ἐγιν". ὅ δὲ τὸ «νεὔμο; Κυρω, ὦ ἐκεν 
ἐλευθερία. 
..18 Ἡμεῖς δὶ «πάλι «δνακεκοτο 

λυμμόνῳ τοροσώκῳ τὴν δόξαν Κυ.-Ἅ 
εἴα καΐο ἢ ἰδόμενοι, τὴν αὐτὸν εἴς 
κόνα μδομωφώμιθα ἀπὸ ὀόξης ε εἰς 

δόξαν, ᾿αδάτις ὁ ἀπὸ. Κυρίω ποιόν 
κι, . νυν» βαλοῖνν ἐν ͵ "ιν 



τ ὅς" 
οι ἢ 4 ιφι δ 

ΠΆΤΑ τοῦτο ἔχοῆδες ταν διακον 
νίαν ταύτηι, κοθὼς ὥλεύδιη» 

» 

2 ἀλλ᾽ ἀσιπάμιθα τὰ πρυμὰ 
τῆς αἰσχύνης» μὰ αὶριταῶν 
«“ανυργία, μυδὲ δολῶδες σὸν λόγοι 
“ἢ Θιῶ, ἀλλὰ εὖ Φανερώφοι τῆς 
ἀληθείας; συνιρῶνϊες ἑαυϊὸς, «ρὸς. Κα 

δησιν. ἀνβρώφων, ἐνώ-, ἐγιρεῖγ κὶ «αραςήσει σὺν ὑμῖν" 
4«Ἰο» τὸ Θιῶ- “: - 

πᾶσαι συν 

4 Εἰ δὲ κὶ ὅρεὶ κικαλυμμένον τὸ 
᾿ς εἰαϊγέλιον ἡμῶν, ἀν’ τοῖς ἄπολλυο 
Δένοις ἐγὶ κεκαλομμέναν, 
ΨῚ ἂν εἷς ὁ Θεὸς τῷ 'αὐῶνος τότ 

ἀτύφλωσε τὰ νοὐμάϊα τῶν ἀπίτων, 
- 2 Ἁ. Ἁ » .ἢ ΕῚ οῷ , 

εἰς τὸ μὴ αὐγόσαι αὐτοῖς τὸν φως. 

τισμὸν τῷ αὐωϊγελίω τῆς δόξης τῷ 
. ΝΧριτἕγ ὃς σιν εἰκὼν τῷ (Θεῶ" 

;ς ἃ γὰρ ἑαυϊὼς κυρύσσομεν, 
ἀλλὰ Χριτὸν σῶν Κύριον" ἑαυϊὼς 

᾿ δὲ, δύλως ὑμῶν διὰ Ἰησῦν" 
«6 ὅτι ὃ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότως. 

φὸὺς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶνγ «σρὸς Φοῖισμὸν τῆς 
"γιώσεως τῆς δόξης ξῦ Θιδ ἐν σρο- 

σώπω Ἰησῶ Χριτῶς ᾿ 
Ἵ Ἔχομεν δὲ τὸν ϑησαυρὸν τῷ 

πὸν ἐφ ὀγρακύως σπείεσιν, ἥα ἢ 
ὑπερ ΗΝ τῆς δυνάμεως ἦ τᾶ Θιῶ, 

»"ὶ μὴ ἰξ ἡμῶν" ᾿ 
Ἔ Υ ἐν ᾿μαῆὶ ϑλιβόμενοι, ἀλλ᾽ 

Γι τεοχμωρώμενοι" ἀπορόμενο; ἀλλ᾽. 
ὧκ ἐξαποράμενω 
9. “διωκόμενοι; ἀλλ᾽ ἐκ ὀγκαῖω-. 

λειπόμενοι". καϊαιδαλλόμινοι, ἄλλ᾽ 

ὧκ ἀπολλύμενοι, ι , ᾿ " 

1Ὸ αὐὐϑόϊε τὴν γέκρωσεν τῷ 
΄ ΝΡ - “ὦ 

᾿ ἄκυρία Ἰηδθ ἐν τὼ σωμαᾶϊ Φεριβέ" 
φοῆες» γα χὸ ΠῚ ζωὴ τῷ Ἰησῖ ἐν τῶ 

σώμαϊι ἡμῶν φανερωθᾳ, 
ΟΠ ἰαχ ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζώνες») εἰς 

ϑανάϊον παρανιδόμιθα διὰ Ἰησῶν, 

δια ὦ ἢ ζυὸ τῷ ᾿σῦ φαυηοβὴ ἐν 

ἄν 

. 

᾿ γα εὑρεθησόμεθοαι.) 

ΤΌΝ 

“Ὁ Ἢ ΒῈ ΣΙ ΤΌ ΛῊ ὧὄεμ. ἵν. εἰ. 
τῇ ϑυνεῖν σαρκὶ ἀρκὶ ἁμῶν. 

1.2 ὅτε ὁ μὲν ϑάναῆας ἣν ἡμῖν 
ἀνιργύται, ἡ δὲ ζωὰ ἷν ὑμῖν. 

ἃ 3 Ἔχοδι δὶ τὸ αὐτὸ συῶμα 
φᾷς αἰτίως καϊὰ τὸ γείφαμμένον" 
Ἐπίξιυσαγ διὰ ἰλάλησα" αἱ ἁμιῖς 
“υὐπεύομεν, δὸ κὶ λαλῶμεν" " - 

.24- εἰδότες ὅτι ἃ γείραις τὸν 
Κίριον ᾿Τησῶν, καὶ ἁμᾶς διὰ Ἰησῶ 

“ἂς Οὰ γὰ «ἀῆᾳ δ' ὑμᾶρ 
ὅναι ἢ χάρις «λεονάσωσα διὰ τῶν 
λειόνων- τὴν εὐχαριγίαν «σερισο 
'σεώσῳ εἰς σὴν δόξαν τῷ Θιῶ. . 

τό: διὸ ὠκ ἐκκακῶμεν" ἀλλ᾽ εἴ 
"ὁ ἃ ἔξω ἁμῶν ᾿ἀνῦρωπος διαφθείρε. 
ταῖν ἀλλ᾽ ὃ ἔσωθεν ἀνακαινῶταις 
ἡμέρᾳ τ ὑμέρᾳ" ΐ 

17 τὸ γὰρ ααραυΐικα ἐλαφρὸν 
τῆς δνδμος μῶν, καθ᾽ ὑπιρδολὴν 
εἰς ὑπερθολὰν, αἰώμον βάρος δόξης 
καδεργάζιίϊαι ἡμῖν, ᾿ ᾿ ᾿ 

18 μὴ σκοχώνων ἡμῶν τὰ βλε- 
“τόμεγα,. ἀλλὰ τὰ μὰ βλεκόμενα»" 
(τὰ γὰρ βλεπόμενα, «αρόαχοιρα" 
τὰ 9ὲ μὴ βλεπόμενα, αἰώεια,.) 

Κιφ. ἐ. ς. ΝΝ 
Οὐλμὲν γὰρ, ὅτι ἰὰν ἃ 

ἰσίγειος ἡμῶν οἰκίᾳ τῷ σκῆ- 
νῶς καϊαλυθη, αἰκοδομὴν ἔκ Θιῶ 
ἔχρμεν, οἰκίαν ἀχειροπαοίηϊαν, αἰώ«. 
υἱὸν ἐν τοῖς ϑραινοῖς. ᾿ 

2 καὶ γὰρ ἰν τὔτῳ τενάφομει, 
τὸ. οἰκηΐαριον ἡμῶν τὸ ἰξ ἐρωῶ 
ἐνενδύσασθαι ἐπιπαβῶε 

(3 εἴ γε αὶ ἐξιδυσάμενοι, κὶ γομ» 

4. καὶ γὰρ οἱ ὅῆις ἐν τῷ σκήνω 
φενάζομεν βαράμενοι" ἐπε ὁ 8έ- 
λομεν ἰκδύσωεσθαει, ἀλλ᾽ ἐξενδύσα- 
σθαι, ἦα κοῆα ποθ τὸ ϑιηϊὰν ὑπὸ 
φῆς ζωῆς. 

ς ὃ δὲ καμιργασάμεγος ἡμᾶς εἰς 
αὐτὸ τῶτογ Θιὸς, ὁ νἡ δὺς ἀμῖν τὸν 

- ἀῤῥαδῦνα 

--. α .-..-. .-.....ὕ. ... 



ρρο. γ. Υἷν 
ὑξῥαδῶνα τῷ ανεύμαῖος. 

6 Θαῤῥωνῖες ὧν ακέν]οῖε,, κὺ εἰδό- 
Ῥις ὅτε ἐνδημῶξες ἕν τῷ σώμεδι, 
δεδημῶμιεν ἀπὸ τῷ Κυρ 

) (ϑιὼ αἰρίως γὰρ “ερικαῖδο 
εν, ὦ διὰ εἶδυ..) ὁ. ᾿ 

ἃ ϑαῤῥῶμεν δὲ, καὶ εὐθοκῶμεν 
μᾶλλον ἰκδημῆσαν» ἱκ τῷ σώμαϊσρ, 
«ἡ ἰνδηεμῆσα: πρὸς τὸν Ἰκύριον. 

τ ᾧ. διὸ κ᾿. Φιλοϊιμώμεθα, εἴτε ἔν» 
δοημδιῖες,. εἴτε ἐκϑυμῦμες 

Θιψ" 
ε σωφρονῶμεν, ὑμῖν. . 

24. Ἡ γὰς ἀγόκη τῷ Χριτῶ 
συνέχε; ἡμᾶς. 

:ς κρίναδας τῦτο, ὅτι. εἰ εἷς 
ὑσὶ» αὐδήων ἀπίθανεν, ἄρα οἱ 
«ἀγις ἀπέθανον" κὶ ὑπὲρ «τ ἀνῆὼν 
ἀπέθανεν, ἵνα οἱ οῖις μηκέτί ἑαυ- 
τοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑκὶρ αὐτῶν 
ἀἁ ποθανόνι κὶ ἐγερθέτ!ι. ] 

τό Ὥςσε ἡμεῖς ἀπὸ τῇ νῦν ἀδὲ- 
να οἴδαμεν καϊὰ σάἄριο»" εἰ δὲ καὶ 
ἐγνώκωμεν καϊὰ σάρκα Χριρὸν, ἀλ" 
λὰ νῦν ὠκ ἔτι γινώσκομενς - 

17 ὧργε εἴτι; ἐν Χριγῶς καινὴ 
εἴϊσις" τὰ ἀρχαῖα «αρῆλθεν; ἰὸν 
ψέγονε καινὰ τὰ άνα.. 

18 τὸ ὃ «δα ὑκ. τὸ Θιῶ τῷ 

ἩΡῸΣ ΚΟ » 8. 

ν εὐάρεξοι 

3 3 

345 
καϊαλλάξαος μᾶς ἰαυϊῷ διὰ Ἰε’ 
σὰ Χοικἕ, κὶὸ δόνϊος ἀμῖν τὴν διοιερο 
γίον τῆς κοϊΠαλλωγῆς. 

19 ὡς ὅτν Θιὸς ἦν ἵν Χριγῷν 
κόσμον καϊαλλάσσων ἑαυὼ, μὰ. 
λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ ταροπώς 
μαῖα αὐτῶν, κὶ ϑέμενος ἐν ἡμῖν τὸν 
λόγον τῆς κααλλ αἰγῆζο 

240 Ὑπκὶφ Χριτῶ ἂν τρισδείσι. 
μεν, ὡς τὸ Θιῶῦ Φαρικαλῶνος διῖ 
ἡ μῶν" διόμεθα ὑπὸρ ΧρΡ ΟΝ κα]αλ 

λάγνῖι τῷ Θεῦν 
2:1: Τὸν γὰρ μΆ γνόνϊαι ὅμαρ- 

τίαν; ὑπὶρ μῶν ἁμωῤίαν ἱποίησω, 
ἦναι ἡμεῖς χινώμεθα; διχοιιοσύνη Θεῦ: 

Κιφ. «.ὁὍ 
ΤΝΕΡΓΟΈΝΤΕΣ δὲ καὶ 

“ὦ. παρὰκαχῦμεν μὴ εἰς κενὸν’ 
τὰν χάρν τῷ Θιῦ δίξαϑϑαι ὑμᾶς, 

2 λέγει γάρ" Καιρῷ δεκΐῳ ὑπῇ- 
᾿κῶσά, σθς καὶ ἦν ἡμέρᾳ, σω]ηρίας 
ἐδοήθησάώ. σοι. ἰδὰ νῦν καιρὸς εὖ-΄ 
πρόσδοῖος, ἰδὼ νῦν ἡμέρα σωϊνρίοις" 

4. μηδιμίαν ἔν μηδενὶ διϑόνε; 
«οροσκοπὴν, ἕνα μὴ μωμηῆη ἢ δια--᾿ 

κονία, 

4. ἀλλ᾽ ἐκ πσαγϊ», συνιξῶνις ἑαυσ 
τὸς ὡς Θιῶ διάκονοι" ἐν ὑπομογᾷ. 
“ολλῆ, ἐν ϑλέψεσινν ἦν ἀνάγκαις" 

ἐν σενοχωρίαι.Ὠ 6Θ᾿ , 
ς ἶν σληγαῖς», ἐν Φυλωκαῖς, ἕν" 

ἀκαϊαςωσίαις, ἶν κόποις, ἐν ἄγρυψο" 
γίαις, ἐν νηζείοις, . 
6 ἐν ἀγνότηϊι, ἦν γνώσει, ἐν μῷ. 

προθυμίᾳ, ἐν 
μαῖι ἁγίῳ, ἐν ὠγώπῃ ἀγυποκχρίτῳ, 

γότη, ἐν Φνεύο 

7 ὶν λόγῳ ἀληθείας, ἐγ δυνάμεν. 
Θιῶ, λιὰ τῶν ὅπλων τῆς δκοιοσύος 
νης τῶν δεξιῶν κὶ διριξερῶν" 

8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 
δυσφημίας κὶ εὐφημίας" ὡς «λάα, 
γ9.,, καὶ ἀληθεῖς" 

3 ’ 9 ἐς ἀγιούμονοιρ κὶ ἐπηϊννσκόμγος 
Χ42 πα 



"δ δά 

γον" ὡς ἀτεννήσενδια ὩΣ ζῶμεν" 
ὡς ααιδιυῦμενοι ἼΟ μὴ  διμλῤμίνν, 
,. 10 ὡς λυπέμενοι, ἀεὶ δὲ χαΐ- 
(οἶκε ὡς. ἀἢωχοὶ,. πολλὺς δὲ ἴσλὰ- 
φίζονῖις" ὡς μηϑὲν ἔχονῖες, ὶ τάδα 
μοἰίχοῆες. 

1ἰ τὸ φόμα ἢ ἡμῶν ἀνέωγε σρὺς 
ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν 
φσιπλάτυδαι" 

12 ἃ σινοχωρεῖσϑε ἷ Ἐ ὑμῖν δε" Ι 

᾿τοχωρεῖσϑε δὲ ἱν τοῖς σπλάγχροις ον ὑμῶν 

.;,13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀδιμεθίαν, ὡς 
γέκνοις λέγω, «λοϊύνθηε κὶ ὑμεῖς. 

14 Μὴ Ὑΐνεσθε ἐτεροζυγδῆϊες 
διχοιδο ἀπίφοις. “τίς γὰρ Εἰ 

κοινωνία; σύνε͵ καὶ ἀνομίᾳ ; 2 τ 

᾿ φιῖὶ Ὡσρὸς σκότος: : 
᾿ς τἷς δὲ συμφώνησις͵ Χριτῷ 

ῤὸς Βιλίαρ; Σ ἢ τῇ μερὶς αἰὲν 
' μέὰ ἀείτο;: φ 

τό γίς δὲ συζιἀλάθεσις ναῷ 
Θιῶ μῶ" εἰϑύλων; ὑμεῖς γὰ γαὺς 
φιξ γι ζῶῆος καθὼς αἷσιν ὃ Θιὅς. 
Ὅτι ἐνοικήσω ἔν οιὥτοις, κ ἔμπιριο 
παἸήσων" καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θειὸς, 
"Ὁ αὐτοὶ ἴσοϊϊ αἱ μοι λαῤς. 

᾿Σ7 Διὸ ἐξέλθῆε ἐκ μέφε αὐτῶν, 
"καὶ ἀφορίφθηἶε, λέγε; Κύριος. καὶ 
᾿ ἀκαθάρῆο᾽ μὴ ζαεβδισθε᾿ κα γὼ εἰσ- 
δέξομαι ὑ ὑμᾶς, 

18 καὶ ἔσομαι ὅμῖ' ἐς «σαϊέραι, 
“ἢ ὑμεῖς ἔσισθέ μοι εἷς ψὸς κα ϑυ- 
γαϊέρας, λέγει Κύριος ταῆοχρά- 
ΠΩ 

Κιφ. ζ. 7- 
ΑὙΤΆΣ ὅν ἔχεϊδ; τὰς 
ἐπαϊγιλίας, ἀϊωπηϊοὶ, καὶ 

ὐὐρτλΝ ἀχὸ «οἰὸς μν 
σάρεὸς ἰὸ 'ιεύμαϊος, ἐπ ἴι- 

ΔΕ μα μλνς ἢ ἔν φόδῳ Θιῶ. 

. ἱπεδιφγάξἢαν" 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Οἵρ. νἱ. γῇ, 
4 ἃ «εὸς ̓  καϊάκρισιν λέγω" 

«ροιίρηδα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν γε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ 
συζῶν.᾿ 

4 ὙΠολλὴ μὸν “αὐῥησία ᾿ «τς 
ὑμᾶς, “«ολλή μοι χάύχησις. ὑπὶρ 

ὑμῶν" ᾿νεπλήρωμαι τῇ τταρᾶκλή- 
σέ, ὑπερπερισσεύομα! τῇ χαῤᾷς 
ἐπὶ τοάση τὴ θλίψει ἢ ἡμῶν" 

ς καὶ γὰρ ἐλθύγιων ἡμῶν ΝΣ 
Μακιδονίαν, ὀδιμίαν ἢ ἔσχικεν ἄνε- 
σιν ἥ σὰρξ ἡ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ̓ ν -σαὶὰ 
ϑαίζόμενοι' ἐξώθιν" μάχαι, ἔσωθιν 

δ ̓εαλὶ ) σαραχαλῶν πὰς γ8» 
περὶ Φαρικάλισιν ἡμᾶς ὃ Θιὸρ, 
ἐκ τῇ “"αροισίᾳ Ἔΐτο" ὑ 

γι ἂ μὗτον δὲ ἐν τῇ «αῤεσίῳ 

αὐτῦ, ἀλλὰ κὶ ἐν τῇ “αρακλάδιι 
ἢ παρεκλήθη. ἐφ᾽ ὺ ὑμῖκ, ἀναζγίλλων 
ἡμῖν τὸν, ὑμῶν ἐκιπόθησιν, τὸν ὧς 
μῶν ὀδυρμὸν, τὸν ὃ ὑμῶν ζ λὸν ὑπὶρ 

ἐμδ' ὥρι με μᾶλλον χορῆναιν, 
ἃ ὅτι εἰ νὴ ἰλύπησα ὑμᾶς ἣν ἢ ἐῶ 

ἔπιγολη, ὦ μήαμέλομαι. (εἰν 'χὑ με 
τεμελδμνν") βλέπω γὰρ ὅτι ἢ πὰ» 
φυλὴ. ἐκείνη, εἶ κα τρὸς ὦρανγ ἰλύν 
ἸΉσεν ὑμᾶς. 

Ὁ νῦν χαίρων ἃ ἂχ, ὅτὶ ἰλυκ ἡϑηῖι, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἰλυπήθοϊέ εἷς μδβανοιονς 
ἐλυπήθη. ἀρ καῖὰ Θιὸν, ἕνα, ἦν 

' μηδενὶ ζυμινθητε ἐξ ἢ ἡμῶν. 
19." γὰρ καϊὰ Θεὸν λύπη μὲ" 

τάϊοιαν εἷς τὰ ψὰ ἀμιαμέληδν 
ὲ τῇ χῦσμϑ λύζη, 

ϑάναῖον κκαϑιργάζῆαι" 
αι ἰδὲ! γὰρ αὐτὸ τῶτο τὸ καϊὰ 

Θεὸν λυκηθῆνα, ὑμᾶς, “σόση» χὰ" 
τειργάσ αἷο ἐμὴν σποδὰν, ἀλλὰ ἃ» 

φολογίῳν, ἀλλὰ ἀγανάκησιν, ἀλ- 
λὰ φίξον, ἀλλὰ ἐνιπόβησι», ἀλλὰ 

“2 'χνρθδαῖ ι ἡμᾷς" ὑδίνα 4δι. “ζῆλον, ἀλλ ̓ ἰκδίκησων; ἐ ἐν παὴὶ συν» 
τ αἱ ΓΉΡΩΣ ὑῤίναι ἐφθείρὰ μεν, ὑδν τη νας ἁγνὼς εἶναι. ἂν ἃ. 

᾿αρ Ἂν 



»»ὐα 

12 Ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν» 
ἀνῥιθειονῦ ἀδιόδαβι, δὲ εἶνε- 
κὲνγ ψῷ ἀδικηθέἶος" ἀκλ᾽ εἵνεκεν τῷ 
αορωθῆνωι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν 
εὸ ἡμῶν Φρὸς ὑμᾶς, υύπιον τῶ 

13. διὰ τῦτο. σπραεικλῆριεθιε 
ἂν τῇ «-αρακλήσει ὑμῶν" μὸν» 
σύζρυς δὶ μᾶλλον ἰχάφημιν ἀπὶ τῆ΄ 
ἀορᾷ Τίτυ, ἔδι ἀναπίταυϊαι τὸ 
νεῦμα αὐτῷ ἀπὸ “'ἀήων ὑμῶν"" 

Σ4. ὅτι εἴ. τι αὐτῷ ὑπὶρ ὑμῶν 
χαύχεμαι, ὃ κοαῆηκχύνθην» ἀλλ᾽ 

ὡς σάδα" ἰ» ἀληϑείᾳ ἰλαλήσαμεν 
μῦν, ὅτω. καὶ ἢ καύχασις ἡμῶν ἢ 
ἐπὶ τίτυ, ἀλήθεια ἐγενόθην. 

τς, καὶ γὰ σελάγχνα αὐτῷ 
ερσσδίρως εἷς ὑμᾶς ἰξι, ἀνα 
μιμνησκομένα τὴν αάῆων' ὑμῶν 
Ῥινακοήν" ὡς μῆχ φόδω καὶ τρόμῳ» 
ὀδίξασθι αὐτόν. .Ν 

᾿ς σβθ᾽χαίρω ὅτι δ σκῆὶ ϑαῤῥφ- 
δὲ ὑμῇ ἊΝ 

Κιφ: ὁ.ὄ δ 
ΝΩΡΙΖΌΜΕΝ δὲ ὑμῖν, ἀ- 
διλφοὶ, τὴν χόφιν 4} Θιε 3 

᾿τὴν διδομένην ἐξ ταῖς ἰκκλησίωις. 
“ὃς Μαειϑονίαις, - .Ν 

2 ὅτι ἦν σϑλλὴ δοκιμηϑλίψεως 
Ι δ᾿ σιρισσείά τῆς χαρᾶς αὐτῶν, καὶ 
᾿Δρκα]ὰ βάθους αωχιία αὐτῶν ἔν ε- 
ἐἰσσιυσεν εἰς “τὸν. σλῶνυ». τς ἅ. 
«“ᾷἈότηϊος αὐτῶν ςς 

3. ὅνι. καϊὰ δύναμιν. (μαβυρῦ: 
νὴ ἐπὶρ δύναμιν αὐθαίρδοι, 
. ἃ μέῆδ «πολλῆς Ψαρακλήσιως. 
δεόμενοι ἡμῶν, τὴν χάρφικ καὶ τὸν. 
χομνωνίαν τὺς διακογίας τῦς εἰς τὸςτ 

ἁγίας, δίξασθαι ἡμᾶξε 
ς καὶ ὁ καθὼς ἠλπίσαμεν; ἀλλ᾽. 

Τρ. νἱ. νυν, ΠΡΟΣ ΧΟΡ. Β- 

᾿ὑμῦν δὲ ϑλδις 
ἦν τῷ νῦν καιρῷ -τὸ ὑμῶν ὧὲ 

21} 

αὶ ἐσδιλίσῃ εἰς ὑμᾶρν καὶ τὶν χάτ' 
6; τἀΐύγην, . 

ἡ ἀλλ᾽ ὥσψιρ. ἦν τῖδὲ σιρισο" 
σεύξε, ασἵτο, ᾿Ὶ λόγων "ἡ γνώσεις 
αὶ σἄση σπουδῇ, οὐ τῇ ἰξ ὑμῶν δὲ 
ὅμῖν ἀγάπη; ἴνα καὶ ἐν ταύτη 13. 
χιάρῆιι «σιρισσεύηϊε.. 
8 Οὐ καὶ ἐπῆσ γον λέγων ἀλλὼ;.- 
διὰ τῆς ἑτέρων σπτυδῆς, καὶ τὸ τῷ 
ὁμδέρᾳς ἀγάνης. γνήσιον δικικό“  ᾿ 

ὥνο," Ν κι 4 

9 γηώσεϊε γὰρ τὸν χάριν το 
Ἐυρία ἡμῶν Ἰασῦ Χριρῶ, ὅτι δι" 
μᾶς ἐπἸύχευσι, -αλύσιος ὧν" ἵνα 
ὑμεῖς τῇ ἱκευ αἸνχείᾳ σλυϊήσηϊες 

10 καὶ γνώμην ἦν τάτῳ δίδωμι", 
τῶτο γὰ ὑμὴν συμφῴψι, οἵ τινες ὅς 
μόνον τὸ συιῆφαι, «ἀλλὰ »ἡ τὸ 9έε 
λέ» Φροινήρξασθε ἀπὸ σίρνσι" " “ 

Χ1' νυὲ δὲ νὴ τὸ πονῆσαν ἐπι)εὶ.. 
λέσαδε" διχῶς καθάπερ ἢ “αφοθυμία". 

τῷ ϑέχλειν, ὅτω κα -ὸ ἐπἡιλέσαν ἴδ: 
τὸ ἔχ 

12. εἷ γὰ 

τοῦ, «ὁ καθὸ ἐκ ἔχ, 
1λ Οὐ γὰῤ ἵνα “ἄλλοις ἄνεσιϑ. 

μα εἰς τὸ ἱκείνων ὑξέρημαν 
14:ἴνα καὶ «τὸ ἱκείνων σσερίσ«᾿ 

σιυμα γένηϊαι "εἷς τὸ ὑμῶν ὑτέε ᾿ς 
ξῃμια; ὅπως γίνηϊαι ἰσότης, .. 
1 καθὼς γέγρωνον" “Ὁ τὸ 

αὐλὸ; ἐκ ἰπλεόνωσεν κὐ ὁ τὸ ὀλία: 
γονς ἐκ ἡλατ)όνησε, - 

16 Χάρις δὲ τῷ Θεῷ, τῷ διδόδε.-. 
τὴν αὐτὴν σαυδὰν ὑπσὴρ ὑμῶν: ἶν τῇ 
καρδία Τίτον" τιν 

17) ὅτε" τὴν μὲν' τσὩράκληϑιν'" 
δαυΐὰς ἔδωκαν αρῶτφ τῷ Κυρίῳ, »κἡ-- ἰδίξοο" σπεδαιότερος δὲ ὁὑπάριχ ὦ». 
μὴν διὰ ϑιλήμαϊος, Θω, ." 

ὅ εἷς τὸ «αρακαλίσαι ἡμᾶς: 
Ὑΐνον, ὅκα, καθὼς ΄ροινήρξαῖο; ὥτν "τῷ τὸν ἀδελφὸν, ὃ ὃ ἔπαινος ἐν τῷ " 

“- 

αὐθαΐρεϊος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς «Ὁ 

18 συνεπέμααμαν δὲ μέ κὐ- ν 

2 ." 4 3 εὐαϊγιλίω εὐ 

ιἝἕὃ 

ἀλλ᾽ ἰξ Ἰσότηϊοϊς, , 

ὁ ἦ «ρὸθυμία τυγύκενν. 
ἴτε, παθὸ ἰὰ- ἔχη, τις: εὐσερόσδεκ“" 



᾿ κα 

ΠΝ 
εὐα γελίῳ ϑιδος «ἀσὼν ζῶν ἑχκλη- 

συἤγ; Ἶ ̓ αὗ ἀν λ Ν 

ααῖΌ, (ὦ μι γὴν ἢ, ᾧ λχλ κα χοῦο 
τρνηϑδεὶς ὑπὸ τῶν ἰχκλησιμν ισυνέκ- 
ᾧμος. μῷν». φὰ 7. χάκῇ τ ταύτῃ 
Ἰἢ ἰαικονεμένη νῷ -ἡμῳν πρὸς τὴν 

αἰτῶ τῷ Κυρίε δόξαν, κἀὶ προῦυ- 

μίαν ὑμᾷψ.),. λιν εν». ἐφ Ητ 
"ε320 ς ελέμεμοι ττοι μήτι! ἡμᾷς 
μωμῆσηϊκι ἐν τῇ ἁ ὄφιν, τἀντη τὴ 
ἀφωνμμθα ἐβ' ἀμώψε ναι 
υγλι᾿νοζωφόκεῖοι Ῥαλὼ δ᾽ μέμον 

ὑρίϑ, ἀλλὰ καὶ ἱνώπιον ἀν- 
ὄνων, ς, δζν οὐ ἢ . 

., 82 ἀρναείμηγαμα δὲ αὐτοῦ; τῶν 
ἀδιλφὸν ἢ ἥμάνη- (ὃν ἰ Υ ἀσαμὰν ἐν 

ργολλοῖς͵ πολλός,  σξϑραιον 9 νίαν 
»υγὶ δὲ πολὺ σποὶ δα ὄχερον Φεῖτοι- 
βήσμ “ολλῃ ἘΠῚ εἰς, ὡμᾶς,, ἂς . 

.35.εἷτε ὑπῖς Τίτῳ, λοναρὸς ἐπ΄ 
τ εἰς ὑμᾶς αυνερχὸς", ἐχ) ἀ! 

ἐν ἡμῶν, ἄπϑγολοι ἰωρασιῶῃ 

ἃ Χρισῶκ »΄ 6 5. 
34. Ἦν δε ὑδιξιν τῆς ἀνάψης, 

ὁμῦ» καὶ ἡμῶν" ̓καυχᾷσιως. ἀπὶρ 
ὁμῶς εἰς αὐτὸς ἐνδέέξασθε, καὶ εἰς 
ωῤόέσωπον. τῶν ἐρολσίμν ὌΝ 

Κι. ϑ.. 
“ι » φ“ ΝΣ 

ῬῚ μὰν γὰρ τῆ διακονίας Ἕ 
1) τῆς εἰς τὸς ἁγίας σἰἰσσὼ 
μεΐ ὩΣ τὸ γεάφεν» ὑμῖν" 

2 οἷδ γὰς τὴν «προθυμίαν ὕ ὑ- 
“»"»» ἣν ὑπὸ ὑμῶν; καυχῶμαι, Μα- 
κεδόσρς ὅ ὁτι ̓ Αχαίᾳ. σαρισκείαται 

ἀ πὸ πέρυσι" καὶ ὁ ἰξ ὑμῶν ζῆλος 
πρίθισι, τὼς Ἰλιείονας 

3 ἔπεμψα δὲ πὸς ἀδιλφὼ;, ἴ ἕνα 
μ᾿ μ ταύχεμα ἡμῶν. τὸ ὑπὶρ ὑμῶν 
ιποωθῇ ἐν τὸ μέρει τότῳ" ἵνα (κα- 
, δὼς ἵλε0)) τπαῤισκευοισμένοι ἅτε" 

Α μὴ τὸς ἰὰν θωσι σὺν ἐμοὶ 
ὝΜακιδόνις, Ὁ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπᾳ-. 

φασκευάγας, καϊαισ χυγθῶμεν ἡ "μεῖς ̓  

, δα μὰ Μωρὲ ἀμ.) ἐν τῇ ὑπο- 

ΠΕ 1 ΣΤ Ὁ Λ Η͂ δι." ὙΠ. ἴχς 

ἐάσει ταύτῃ ᾿ς καὐχήσιως. Ν - 
ς ᾿Αναϊκαϊὸν ἢ Ἐν ἡγησάμην τοῖν» 
αλέσαι τὰς ἀδλφὺ, ἢ ἡγαι. ̓σπροῖλο 

ὥς εἰς ὑμᾶς, Ῥ, ᾿προκα]αςίσῳσε 
Τὴν «ροκα ἤγελμένην ἡ εὐλογίαν ὑσ 
μῶν, παύτην ἑτοίμην ἤναι ὅτρς ὡς 
εὐλογίαν," χ; μὴ ἀὐπὶρ ταλεονεξίαγο 

Θ᾽ χῦτο δὲ, ὁ στέρων ̓ Φειδομᾷς μὲ 
γμς, ̓δοβομώνι, καὶ ὶ ϑερίσει» καὶ Ν 
σαρίρω» ἔπ᾽ εὐλογίαις, ὦ ε᾿ ̓ εὐλλγίς 
σὸς ἊΣ ἐξίσενε. . 
ΜΚ ἵκαρος λάθος πργαν εἴξας τ 
ξαρδία" . ψὰ ἰὰ χὰ ΤᾺΝ ἥ ἐξά ᾿ἀνάχα 
ὯΝ καλὸν γὰρ. ΤῊΡ ἀγακᾷ ᾧ 
ἐὸς- ω 

3 Δρηαῖὸς ἃ ἊΝ" δ ἴδως ὦ αᾷσαν 
χὰ ἐν ττῤισ, εὗσαι, "εἰς ὑμᾶς ἣν 
» κς δ πμεῆνας ᾿αᾶσαν α ᾿αὐτὰ ϑ 
εἰὰν χα»: σα ρισσεύνε εἰς 5αν 

ργον ἄγαθον, τοὶ 
-. “θρχ Αίης 7 γνρϑαν" τεσ “ζσ 

σιν, εὔωνε τοῖς δοινηδιν᾿ ὁ ἀεδμν. 

σύνη αὐτῷ μένει, εἰς τὸ αἰώνα. 

Ο. 9 ὁἐε γοργὰ 
τῷ, ΣΈΓΤΑ, ΡΟΝ εἶ ἜΠΒἪ 

ρρηγῆσρν Χ ἀλη ὕχαι, τὸν τς τα 

᾿ ὑμῶν) καὶ δύζήσκι ἢ ἐδ γονομὰ 

τῆς δικακρύννς ὕμῶνς 

κὸ ἥν . ; νὰ ποῦ 

αἴῷ . φ 

πρλθώστο, ἐς 
πᾶσαν «πλότηϊῖαι. ὅτις να γα ζι- 
ταὶ δι᾽ ἥμῶν εὐχαριεΐαν τῷ τῷ ϑ 

Υ2 ὅτι ἡ διαχονίας, ἂς - 

γίαις παύτης Γ᾿ μόνον ἐξ' ἐπρόσρινα- 

᾿πλήρῶσα τὰ ὑρερήμαϊᾳ, τῶν ἀργία», 
ἀλλα κἱ πιρισσεύδσα. δὰ ̓σολλῶν 
εὐχαρργιῦν τῷ Θῳ»," ᾿ 

οὖς 14 διὰ χῆς Ναήμῆρ τῆς ̓Χαιο- 

᾿νίας ταύτης δοξάζοδες - τὸν ̓ Θεὸν 
ἐπὶ τῇ ὑποόϊαγν “τῆς ὁμολογίας ὃ ὑ- 
μῶν εἰς τὰ ἀὐαξγίέλιον, τῷ Χειγᾷ, 
᾿ν 83.» 

Ἂν ᾿ἀηγλότηῖι τῆς κοῦνωγδας, εἰς ᾳὖ- 
σὸς τ εἰς ̓σπάήας,, εν ἢ 
Τά καὶ αὐτῶν δεήσει ὑ ὑπὶ 3» 

μῶν» ἰδιποθάνων ὑμᾶς διὰ τὰν 

ὑσερς 

- -.-.-..-.ὄἁ «Ψ«ὃἜ .. ...-.-.-..-....“.. - 



ω. 

ΣΝ 
.ἀ1 τῶτο λογ δ ῆδθω" δ' γυιῶγθ,, 

ὅτε οἷοί ἰσμεὴ τῷ Χόϊν, δῇ ἐπιγολῷνν. 

Ὥαρρ. χοχ.. ΠΊΡ ΟΣ Καὶ ὁ Ῥ' ᾿Β', 
Ὑπηφδάλλοσαν χάριν 12 Θεὰ ἐφ᾽ 
ὁμὶν. . ἦ . ᾿ 

τ᾿ τ ΜΠ ΌΨΕ ΦΨΦὌἊἌἔὌΑΨΠΕΨΕἘΠρππρπρΦΘ8Δθ’ΦῸᾶΦΟ“ΦΘῸΘῸΘῸὉπΠΠΠΓΠῸῸΡΡΠῸΌΤπΠ 

“ἢ ὔ ἐμ ΤΡ ΡῬΟΥ Ἐν ωἷ Χάρις δ τὺ Θιῳ. ἐπὶ τὸς 
ὠγεκδιηγήτῳ αὐτῷ δωρεαὶ 

. ἸΚεῷρ, , 10. 
-Α ΥἹΟΣ ϑ8ὲ ᾿γὼ τἱἱαῦλθυ 
. ΝΥ .- . ἦᾶκ 

᾿σαρακαλῷ ὁμᾶς διὰ τῆς 

Φραύτηῃθ. κα ἐπυνκιίας τῷ Χριεῶ,- ὃς καὶὰ πρόσωπον μὲν τἀπεινὸς ἐν 
μῦν», ἀπὸν δὲ ϑαῤῥῶ εἷς ὑμᾶς. 

- “ἢ «. 4 κνἴ-.-Ἂ. , Ἁ .ἐ]1 ᾿ 2. δέομαι δὲ τὸ μὴ “σαρὼϊκ ϑαῥκ- 
οί, . (τῶν ,ὅ . . 
οβῆσκι τ" σεπτοιθησει 
τολμῆσαι ἐπί τινὰς τὰς λογιζομέτ 

τΦ -“ἝὋ,  ' ΄φφι.. 2 πο “ ΜῈ 
δυς ἡμᾶς ὡς κα δάρκα ππρηταῖϑος 
τας τον ΄ 

᾿ς 2. ἐνισδραλγὰρ σσερμεα τες, ἢ 
“καϊὰ σάδκα τραπινέμεθα' 

εΥ͂ “- “9 4 τὰ γὰρ ὅπχα; τῆς ερατείας ἧ- 
“ἀνι ὅ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυναϊὰ τῷ 

ἐφ, ἣ ὃ φ᾽.: [ 

ἐῷ πιρὸς χαθαίξεσιν ὀχυρωμάτων, 

δὴ 

ς λογιϑμὼς καθαιρβθῆες» ΟΝ σᾶνγ 

ψβμ ἐπαιρόμενον. καὶον. τῆς γνώ- 
σίως τῷ Θιίῶ, Γ αἰχμαλωϊζονιες 
᾿ἀνᾶν νόημα εἰς. τὸν ὑπακοὰν τῷ 

τὖ ΝΝ | 

6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοις ἰκδικῆ- 
«ὅ.χι. ίᾶσαν ταρακσὴν, Ὅταν" λη» 

ρυθο ὑμῶν ἡ ὑπακή. ὃ - 
᾿ς, 7 πὰ κδ' μου ποὺ βχύγαε: 
δὶ “Δις Οἱ ομθ εν! ἔῳυῳ; Κρετα εἰν ἐν 

ΝΥ ΕΚΧ ΌΥΘΒΕΙΥΣ «ἂν νὲ 

,.5“8ὅτο 'λογιζίσθω σαλιν ἀφ ξαυϊῶ, 
Ἀν ΝῚ Ἂ  ’ “Ὁ. ἴν .᾿᾽ « 
τι καθὼς αὐτὸς Χρισϑ, ὅτώ κὶ ἥ» 

μὲδς Χριγῶννς ᾿ 

ἑ .-. “ιε.ἷἿ 2 «᾿ς “Ὁ εἶ» ἐφ 

“ἰ καυχόσωμαι «σερὶ τῆς ἐξδσίας 
“Ὁ μῶν, ἧς ἔδωκεν ὃ Κύρηδι δανν εἰ ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὃ Κυρίθ' ἡμῖν εἰς 

νι ᾿ ᾿ς «“« 
, οἰκοδομὸὴκ χἡ, ὃκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, 
. ὥἄκ αἰσχυνθήσομαι," " 

τα .54.. να, μὴ δόξῳ: ὡς ὦν ἴκφυδῆν 
ὑμᾶς διὰ τῶν [πιςολῶνο, ΝΕ 

, 10 δων αἱ μὲν ἐπιπολα), φησὶ, 

- βαξεῖπα κα ἰσχυραί: ἡ, δὲ πσὰρασία 
τὸ σώμαϊον, ἀσθενὴς, Ἢ. ὁ λόγθ. 

. ὀξῳυϑιγημέ . 

λ 

ἥ΄ λογίξομαι. 

“ϑυγϊϑδηησιν. 

οἰϑ Ἔν, τή, γὰξ καὶ σεῤῥσδτιρόν ' 

ΠΣρρφο, 
ἡ, 

ἡ μών, ἀπὸ τὴς ἀκλότἠϊφθ.. γ 
. ΣΟ Σελρο) .ν τ τ 00 

ὥπόῆις, τοιῶτοι- χὰ πσπρόδες Φῷ. 
ΜΕ 

, 12 Οὐ ψφὰρ᾽ Ἰολμῶμειν πᾶς ́ 
Ἂν συπερναξ λυμ ΟΝ ΣΤ θαν 
ισυνισϊανόγϊων" ἀλκὰ κύτολ "ἐν 8- 
τοῖς ἑαυ ὸς μδροῦδις, “πὶ συϊκρίνοῖε 
ἰκάο αν ὃ σὺνδδιο ἐν Ν 

13 ἡμαῖς δὲ Ὀχὶ εἷς: τὰ ἄμμο 
᾿καυχησόμεθα,' ἀλλὰ“ δὰ τὸ 
᾿δρον ἘΞ κανόνος, δ' ἐμἔρνϑεν μὴν ἢ 
᾿Θιδὲ μέῥζε, Ὀρίκέῤ θαι ἄκχρεΡ α ὃ» μῶν" οι ΤῊΝ δ, 

Τὰ ὅ γὰρ ὃς μὴ ἰικγόβενον εἶς 
᾿ῥμᾶς, ὑπερεκβενομεν ἑαύϊας"" ἀν 
γὰρ Ὁ ὕμων ἐφθάσαμεϊ ἐν ἘΦ δῶν 
γελίῳ τῷ Χρισῖ, Δ 

Ὶς ὃκ εἰς τὰ ἀμῆλα. κέν 
ἥγοῦ ἐν ἀλλοῖρίοις ἀραὶ Ἰ  τας 
᾿ ἤονῖες- αὐξανομένης “γῆς “οἵόηέ 
ὑμῶν, ἂν ὑμῖν μι[αχονθῆναι ᾿ΝΟἾΩ 
᾿λὸν κα κόγὰ ἡμῶν εἰς ὠγρι) σάν, 

τό ἑἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑῶν εζαζο 
᾿φελίσασθαι" ἐκ "ἢ ἀχλδρίφ' χανῆγι 
τἰς τὰ ἕνοιμα καυχήσασθαι." τ 

τα) δὲ κανμόμλνος "ἰὴ Κυμῳ 
καυχάσθω. ..  ΠὴῚ 
. 18. ἐ γὰρ ὃ ἰάυδὴ συνιδ ων ἔχετ, 

“δὲ “ἐοΊ, ϑέκηβος Ὥλλ᾽ ὃ. ὃ Ἄὔῆος 
« . 

τορος Ἐφράς παν Ὁ  βλδν ολαμάμιφ μιερν 
] τῇ ̓ἀφέονύνη ἄλλ ὁ δ)ίο 

κισθε μον ὙΠΟ ΤΟ "Ὁ βοξ γφοβξι θμν ζορ, 
; νδρὶ 

, 

᾿δῥμόσάώμην γὰρ" ὑμᾶς “ἰὴ ΤᾺ 
μ ΒΥ 4 αρφθέναν , ἁγνὴν, σαῤαγῆδαι, 

ΝΕῚ φόξβμαι δὲ ̓ βὐπωξ ὃς ὁ ἄδις 
Ἐύαν ἔξη  Ἰὴσ εὐ ἐ τῇ δὰ ἐμρόδίος 
αὑτῷ, ὅτω φθαρὴ ΕΥ νοήματα ὃ- 

ἧς εἰς 
“ . ΚΦ. 

᾿ "4 εἰ- 4 
- . 4 



᾿ ἰφλέρωσων ὁ οἱ. ἀδελφοὶ ἰλθόνες ἀφᾳὸ. 

μΦ.': 

4 εἰ μὲν γὰς ὁ ἐρχόμενθ. ἄλλον᾽ 
νοσῶν κηρύσσει ὃν ὡκ. ἐκηφύξαμεν, 

ανιῦμαι ἕτερον λαμξάνῆι ὃ ὃ ἀκ 
ἐλάδῆε, ἢ εὐα[γέλιον ἕτιρον. ὃ ἐκ 

δλίξασθε, καλῶς ἡνείχεσθε. 

5 λοχίξεμαι γὰρ μηδὲν ὑγερηκέ- 
θαὶ τὸν ὑπὶρ λίαν ἀφοξόλων. " 

6 εἰ δὲ: "ἰδιώτης τῷ » λό, ἀλλ᾽ 
᾿ἃ τῇ γνώσει" ἀλλ᾽ ἐν σα ἢ Φριγα» 
εφηθίηις ἐν φἄὅσεν εἰς ὑμᾶς. , 

Ἢ ἁμαξίανἰ ἐποίησα, ἔμαῦν 
σὸν τοῖς εἰνῶν ἕνα ὁμεῖς ὑψωθητε Η 
ὅτι δωριὰν τὸ τῷ Θεῶ ἐϑα χόλον εὖ-- 
᾿αἰγιλισάμην ν ὑμῖν; 

8. ἄλλας: ἰκαλησίας. ἰσύλησω,., 
᾿δλαδὼν ὀψώνιον, «ρὸς τὴν. ὑμῷ δια-. 
᾿πονίαν" Ὁ «αρὼν φῳρὸς ὑκᾶς κὶ ὑξε- 

φιθιὶς, ὰ καξεγάώρκησα ὀδινάφ᾽ο: 
9 τὸ γὰρ ὑγίρημα μθ' ἁμσαν- 

᾿Μακεδινίας" καὶ. ἰν. Φανι[ι, ἀθαρῇ 

μὴ ἐμαυϊὸν ἐ ἐτάρησαι, "ἢ τηρήσω 
10: Ἔγω ἀλήθειαι Χριρῶ ἐν ἐμοὶ, 

ὅφι κ καύχησιᾳ ἃ αὕτη ὦ σφραγήσι- 
τοῦ εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς «λίμααι τῆς. ̓ Αϑ 
χαΐας,. 

11: διαῖ!} ὅτι δ ἀγαπῶ ὑμᾶς ;. 
διΘεὸς οἵδην. 
ἜΣ δ. δὲ «οιῶρ ̓ ς “ποιήσω, δα 

᾿ἰακόγᾳ τὴν ἀφορμὴν τῶν ϑελόδων. 
 ἀφορμὰν; ἵνα ἐν ᾧ ἡ καυχβῖαι, εὖ" 
μθῶσι «αϑὼς κὶ ἡμῶρ 

13. οἱ  γὰς τοιῶτοι ψμενδλπόξος- 

λοις ἐργάται δόλιο;ν αλλ ον . 
ζζμενοι εἰς ἀςπυτόλος Χεριρϑ" ᾿ 

Σ 4 καὶ ; ἀϑαυματξόν" αὐτὰς 

ὃ Σαϊανᾶς μίασχημαϊζῆαι εἰς ἄψτ 
γι} 6»- φωῖός.. “ 

ἧς ὥ μίγα ὃν εἰ Ὁ οἱ ;ὶ διάκονοι αὖ- 

τῷ. μέασχημαϊίζιναι. ὡς ὙΠΟ 
ὑκαιρσύνης" ἂν τὸ τίλθ. ἔ τζαὶ καϊὰ 

“ἃ ἔργα αὐτῶν. 

ι6 Πάλιν ,λίγω, βῆ. τιν με, 
δόξῃ ὄθθς εἶναι, εἰ δέ μ γι) 

δύο ἘΗΙΣΤΟΛΒ.. Ο». αἱ» 
»ἐνὼ ὡς. ἄφρνω Ἀξασθ μὲ; δα μοῦ 
κρόν τι εγὼ" καυχήσωμαι. 

ΧΑ ὃδλαλῶ, ὁ λαλῦ. καϊὰ Κύ-- 
ρ'ῳ» ὁ ἄλλ᾽ ὡς ἰν ἀφροφύνῃ, ἐν ταῶ 
δῇ, τῇ ὑπογάσιι τῆς καυχῆσινς. 

18 σοὶ «πολλοὶ. καυχῶνϊαν: 
ποῖὰς τὰν. σάρχα, χῴγὼ καὐυλχήσον. 
μαι. 

19. Ἥδως γὰ με δια ἀνέχεαθε τῶ: 
ἀφρόνων, φρόνιμοι ὅδες 

20 ἀνέχεφθι γὰρ, εἴτ τ ΤῊ ὑμᾶς- 
κα αϑυχοῖ,. εἰ ὝΝ καϊεσϑίει, εἴ. τι. 

“λωμξάνω, εἴ τις ἐκαίῥέ]αι, εἶ. τῇ: 
ἁμᾶς εἰς Φ' συ τον δέρειν 
Ὰ (κα ἀτιρίαν. λίγω ὡς δὴμ 

ἡμεῖς ἀσθινήσαμεν. ἐν ἃ δ᾽ ἄν τις. 
τολμᾷ, (ν ἀφγοαόνῃλέγω) τολμῶν 
»ἀγώ. 

28 ᾿Εδραϊοί: εἰσι, κεὶγδ' Ἴσε- 
ραολίτα εἰσι, κογῴ" σπείρμα ̓Α«΄ 
δραάμ εἰσι, κῴγώ. 

23 δι ἄκονοι Χεισα, εἰσιν ἰσ.»- 
 βαφρον ὧν λαλῶ), ὑτὶς ἐγὼ" ἕν κό-- 
“ει τερσσιζέρωςγ-ἰ ἰν αληγαῖς ὕω. 
περξαλλόδως, ἐρεφυλωκαὴς «σερι4»- 

σο ὡφν » ϑανάποις «σολλάκις-. " 

24 ὑπὸ! ̓ Ἰοδαίων “σεὐἄκις, -ἐδ6 
σαράκοαι ααρὰ. ἰαν λαὸν" 

ὡς, τρὶς ἐῤῥαδ ἴσθαν ἅπαξ. ̓ ἔλμε-. 
ἄσθην, τρὶς ἐναυάψησαγ γυχβήρ- 

μέρον ἐν τῷ βυθδ" πεποίηκαι, : 
246 ὀδοοπορί ἰαΊς. “᾿σολλάκιει, κίγο 

δύτοις πδαμον, ἀχινδύγοις λῃσΊῶν"" 
κινδύγοις ἢ ἐπ γέρως, κινδύνοις. ἐξ ἐδ.- 

γῶν" κωδύνους ἐν. 'αόλει, “κινδύνοιφ.. 

ὲν ἡ μίᾳ; μνδῴνοις ἢ δε ϑαλάσσῃ,: 

κυδόνοις ἢ ἐν ψευδαδιλφρις"" 

27 ἐγ. χόπῳ: ὦ μόχθνν᾽ ἐν ἄἅ»: 
, γρυπνία!ᾳ πολλᾷχις, ἐν ληιν καὶ: 
δίψει, ὃ "ῃσίήοαυς «ολλάκι;» ἰε. 
ψύχη κα γυμνότηϊν"". ὦ 

28 χωρὶς τῶν Θαρυῆξεν ἡ ἢ ἐπι 
᾿ σύσϊασίς ΜΒ." ἥ ἢ καθ᾽ ἡ ἡμέραι, ἥ μί- ̓  

βῴμνα: πασῶν τῶν ἰκκλησιώνς. 
᾿ εἀριτίς, 



(αρ. χ ΡΟΣ 
49 τἰς ἀσβενιξ, ΟΣ ἐκ ἀσθενῶ» 

σἷς σκανδαλίξῆαι, Ὁ ἀκ ἐγὼ ὧν» 
εὗμαι; 
ες Εἰ καυχᾶσθα, δεῖ, τὰ τῆς 

ἐνεέίας μϑ καυχήσομαι. 
31 Ὁ Θεὸς καὶ τραλρ τῷ Κυεῖω 

᾿ ἅ μῶν Ἰησῶ Χριγῇ οἵδε" ὃ ὦν εὖλο» 
γῆς εἰς τὸς αἰῶνας, ὅτι ἃ γεύ- 

μᾶμ- 
32 ἶν᾿ 'Δαμασχῶ δ ἰθνάρχης 

"Αρίτα τῷ βασιλίως ἐφρόρεν τὴν 
ἄὅλαμαδκῆδων τέλιν, τἰάσαν με 

- ̓ ϑίλων, 

43 καὶ διὰ ϑυφίδος ἱ Εν σαγγάνῃ 

τῷ. τείχεος» "Ὁ Σ ἐξύ - 
Φυίον τὸς λιήμαι αὖτϑ, 

Κι. ἰδ Ὑ2.. 

ΑΥ̓ΧΑΣΘΑΙ δὴ ὅ συμφὶ- 
Εε; μοι» ἐλιύσομἄ γὰρ ἐΐς 

Ἰσίας τὴ ἀφοκαλύψεις Κυρίϑ. 
2 Οἷδα ὧν 

τῶν δικαῖσ ὧν ζεἴξε ἷν σώμαϊι; 
᾿ὧκ οἷδα" εἴτε ἱκῖδ; τῷ σώμαῖος, ὅκ 
οἶδα" ἃ Θιὸς οἶδεν.) ἃρπαγένϊα τὸν 
“φοϊῶτον ἴως τρίτων ὥρανῶ" 
,. 3. καὶ οἶδα τὸν τοιῶτον ἄνθρώ- 
“πον, (εἶτε ἰν σώμαϊι, εἴτε ᾿ϊὸς τῷ 
“δύμαϊος, δκ οἶδα" δ Θεὸς οἶδεν.) 

4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν ἐδαρόδει- 
σόν, κὶ ἤἥκυσιν ἀῤῥηῖα ἑὥὅμαῖα, ἃ ἐκ 

᾿ἐξὸν ΠΝ: ὥπῳ λαλῆσαι, 
4 ὑπὲρ τῷ τοιότο καυχῆσο " 

(ὑσὶ δὲ ἱμαυϊξ αὶ καυχήδόμαι, “αὶ εἰ. 
ὁκὰ ἐν ταῖς ἀσθυείαις μυ.} 

᾿δ᾽ ἐὰν ᾿δὰρ ϑελόσω καὺλ (θά - 
“ὅϑαι, ὃκ ἔσομαι ἄφρων ἀλη ων 

᾿γὰν ἐρῶ. φείδομαι 
ἐμὲ λογίσνϊαι ὑπὲρ ὃ ὁ βλέτεν με» ἃ. 
ἄχόω τι ἐξ ἐμ. 

7 Καὶ τῇ, ὗπι ρλῇ τῶν ἄνπο-. 

καλύψεων ῥα μη ,ὑπεραίρωμαι, 
᾿ ἐδόθη μοι σκόλοψ 1 τῇ σαβκχὶ, ἄγ- 
᾿ γιλος σαΐϊᾶν, ἵνα. με χολαίζη, ἔγϑε 

ἡ ὑπιῤαΐρωμαι. 

τχ 

Ὲ 

“μή Ὡς εἷς ἐ 

κΌΡ Β'.. 

8 δεὶς το! τοὺς ἣν κύον 
«ῳαρικάλισω, ὗνα ἀπορὴ ἀπ᾿ ἐμῖδε 
9 ̓καὶ εἴρηκέ, βορ Ἀρκεῖ: σοι ἥ. 

χέριν μϑ. ὅ γὰς ϑύναμίς 1 με ἐν ἃ. 
νεΐᾳ τελεῖται. Ἤϑιρα ὃν μᾶλ-. 

Ἅο» καυχήσομών ἶν τοῖς ἀνϑενεῖαιῷ 
μι, ἴγα ἐπισκηνώσην ἐπ᾽ ἰμὴ ὦ ἡ δύο 
γαμις τῷ ΧριγΒ. 

ΣΟ διὸ εὐδόκῷ ἔν. ἀσθενείαις, ἴς.: 
᾿δδρεδιν, ἶν ἀνάγκαις, ἕν᾽ δίοῃ χανε 
ἵν’ σενοχωρίαις. ὑπὶρ Χριρᾷ. ὅταν 
γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυναδός ἐμ. 

1 Γίγονα. ἄφρων κασχώμβῥδιο. 
ὑμεῖς. με ἡναΚάσαῖϊε. ἰγὺὼ-. γὰρ. 

λον ὑφ᾽ ὑμῶν» συνίξασθαι.. ἀδιε. 
γὰρ ὑγέρησά τῶν ὑπὶς λύὰν» ἀπὶμ 
φόλων, ὲ ὼ ἀδίν εἶμι. 

12 τὰ μὲν σημεῖα τῷ ἀπορδλιρ.- 

καειργάσθε ἶν ὑβὴν ἰν σάση δῆδο- 
μονῇ, ἐν ̓ σήμσνς ΟΣ τἔρρισε ἂν» 

“ποὺ ἐν Χρεψ" ὐδὸ μίσει. 
᾿ΣΖ2 ΜΠ γάξ᾽ ἐριν δ᾽ φλϑϑεΐι τὺ, 

'χὰς λοις ἰκαληδίας, αὶ Ἰὰ δεν. 
αὐτὸς ἰγὼ ἃ Χαγενάῤκησοι ὅμῶν;. 
᾿Χορίσασθέ μον νὴ» ἃδικῤωῶν ἰώ μα 
Τῆνο 

Ζ4 τὸν ἢγίδον ἔεοίβως ἔχω" 4. 
θεν πεὺρὺ ὑμᾶς. "ὰ καὶ καϊανάρ ήϑιν 

ὑμῶν, ἃ 2 γὰρ { Ἐἰὸ τὰ ὑμῶν; ἕὰς 
᾿ὑμᾶς ἃ γὰρ ὀφείλει “τὰ τῶνα 
ἐοῦσι ζνα κί, ἀλλ" οἱ χοδξς 
᾿χρς τέκνοις», 

ΣΦ Ἐγὼ 3 ἥδικα; δυεανξόν δι. 
᾿Μιδόπανεβήσομαι ὗ ὑσὰν τῶν ψυχῶν. 
᾿Βμὼ»"" εἰ δ τσίρισσὺ ῥώωρ ὑμᾶς 8 
γαπῶν, ἥτίον ἀγαπῶμαε. , 

6 "εξὼ , δὶ, ἐγὼ κοβις ἄφησαν 
ὑμᾶ;" ἀλλ᾽ ὑπάρχων. φανῶργος,. 
δόλῳ ὑμᾶς. ἔλαθεν, 

17 μή τινα ἐν ἀπίραχκα, «γὶς: 

ὑμᾶς, δ αὐτὸ ἐνλιονέκίησα ἡ ἡμᾶς ἢ δ᾽ 

18 ἀψα Τίτον, Ὁ συν. 
απίέρελα τὸν ̓ ἀδεχφόο" μό τι. ἔν 
«αλωνέχϊησιν. ὑμᾶς Τίτος ὦ ἐξ 

- 
ν 

“εἱ 

Ι 



ᾧ Φνεὐμοῖι σιριικοαϊόσαμεν ; 
»ῆσιὶ 

19 Σδλιν κεῖτε ὅτι ὁ ὑμῖν ἀ- 
Φολογώμεβθα ; καὶ νώπιον τᾶ Θιῶ, 

. ὃν Χριγῷ λαλᾶμεν" τὰ δὲ σάν]α, 
᾿ἀγωατηρὶ, ὑπὸὶρ τῆς ὑμῶν οἰκοδο- 
. μῆς 

30 Φοξὅμαι γὰρ, μή συς ἱλ- 
δαύν Ων οἷος ϑίλω εἴφω ὑμᾶς- κᾷ- 

οἵω, ὦ ϑίλῆςν" μή 
με ἔρεμο, ἜΣ θς ϑυμοὶ, ριον 
κοϊαλαλιμελρ ιθυρισμοὶ, Φυσιώ- 

, σῷ, ἀμαλαοίων 

21 μὴ «άλιν ἐλθόνα με τὰν 
. φπενώσῃ ὃ Θιός μα -ρὸς ὑμᾶς, Ω 

ῳ Φολλὺς τῶν προημ 

μὴ μδβογοησάνων ἐπὶ τῇ 

δαροίῳ, κα φορείον : ἀκαθαρσίᾳ, ἢ σοριε κὶ. ἀσελ- 
ψώᾳ ᾧ ἐπρένν 

Κιφ. "γ᾽, 13, 
4 Ϊ ῬΙΤΟΝ τῶτο ἤχομαν «ρὸς 

ὑμᾶτ" ἐπὶ γόμαῖος δύο βαρ 
αύρφιν νὶ τρῶν σαθήσ ἔοι τοᾶν βῆμα. 

Ἅ αροή καὶ «μλέγω, ὡς 
«δρῦν τὸ δεύτερον, καὶ ἁ ἀπὼν, γῶν 
ψρέψο τοῖς «ροημαςϊηκόσι, ΟΣ τοῖς 

.Ξειποῖς τᾶσιν» ὅτι. ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ 
: πάλιν ὦ φιί " 
μὲ ἐπεὶ δοκιμὴν δβεῖτε τῶ ἐν 
ἔμοὶ λαλδῆος Χριγῶ, ὃς εἰς ὑμᾶς 
᾿ ἀκ ἀσθενεῖ, ἄλλα δυταΐεῖ ἐν. ὑμῖν 

4 καὶ γὰρ εἴ ἐγαυρώθη ἰξ ἀσ- 
δυο, ἀλλὰ ῷ ἐκ δυνώμεως Θιῶ" 
᾿ καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενῶμεν ὁ ἐγ' γ' αὐτῷ, 
᾿ἀλλὰ ζησόμεθα σὺν αὐτῷ ἐκ ἀρῶν 
Μμεως Θεῶ" εἰς ὑμᾶς 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΟΡ. χ ἢ, 
τῇ “ἴτε ἑαυϊὰς δικιμάζῆε ἃ ἃ ἐπ 
ἐπ νώσκ ἑαυϊὰς, ὅ ὅτε Ἰυσῶς Χρι- 
φὸς ἐν ὑμῖν ἔξιν ; εἰ μή σι ἀδόκιμοί: 

ό ἱλείζω δὲ ὅτε γνώσεσθε ὅφν 
ὅμις ὧκ ἰσμει ἀδόκιμοι. 
.7 εὔχομαι δὲ «ρὸς τὸν Θεν 
ἡ «οιῆῶσαι ὑμῶς κακὸν μηδέν" γ 

ὃγϑ, μεῖς δύκεμοι φανῶμεν, ἀλλ 
δα ὑμεῖς τὰ καλὸν φοιῆτι ὑμεῖς 
δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦ ὡμὲν 

8. ἃ γὰρ δυνώμεθά το καὶὰ τς 
ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείοῃν 

9 Χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἄσο 
θενῶμεν, ᾧ ὑμεῖς δὲ δυγαδοὶ τε. τῦτο 
δὲ κὶ εὐχόμεθα, ὃ ὑμῶν καϊάῤρὶισιν.. 
ϊ διὰ τατοντοιῶσιον ἄπὼων γράν 

φν, ἴα ταρὼν μὴ ἀπόμως χράν 
σωμομ, καϊὰ τ ἐξυσίαν ὃν ἔδωκε " 
μον ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομὴν, καὶ Γ" 
εἰς καθαίρεσιν, 

11 Αομκὸλ, ἀδελφοὶ, χαίρει, 
ξίσθε; «αραχαλεῖσι « : 

αὐτὸ. ι Φρενεῖτε, εἶ εἰρηρεύδε" τ ὁ Θεὸς 
τῆς : ἀγώπης καὶ εἰρήνης ἔραι μ᾽ 
ὑμῶνν 

12 ᾿ἀσκάσασθε ἀχλύλως ἐν 
ἅγίν φιλάμαῖε. ᾿Ασκάζοτϊαι ὑμῶν. 
αἱ ἅγιοι τάν εξᾳ 

13, Ἧ: χάρις τῷ Κυείο Ἰησῦ 
εῦ, κα ἡ ἀγάπη τῷ Θειῖ, κὶ.5, 

χρῶ, Ὁ ἁγία «ονεύμιαϊος ἢ 
άδων ὑμῶν. ᾿Αμήνη 

πρὸς ἹΚορινθίος διδίραὶ ἐγράφε ἀκᾷ 
Φιλέσ χων τῆς Μακιδονίας, δὰ 

κ΄’ ὦ Ἑαυτὸς πρί εἰ ἐρὶ. υ. ἰυυές ἀυκᾶ, Ἐν είχοις 4 ν 

ἙΑῸΔΟΞἘ 

ι 

͵ 

4 

ι 



» 
-ὧὉϑῳο 

ον καὶ ,42) Ὁ δ 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- 
ἩΠΡΟΣΓΑΆΛΑΤᾺΣ ἘΠΊΣΤΟΑ Εἶ, 

ι 

Κιφ. ἅ. Σ᾿ 

ΑΥ̓͂ΛΟΣ ἀκόγολθ., ὧκ 
ἀπ᾿ ἀνθρώπων ὠδὲ δι" ἀν- 
θρώσυ, ἀλλὰ δὰ Ἰησῶ 

κριτῦ, καὶ Θεῷ «αἱρὸς τῷ ἐγείραιδος 
σώ τὸν ἐκ, γεκρῶνν 

.2 καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ “ἄνες ἀδιλ- 
Φοὶ, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ταλαΐδίας" 

3. χάρις ὑμῖν κὸ εἰρήνη ἀσὸ Θεῦ 
ασοαϊρὸς, καὶ Κυρία ἡμῶν ᾿Ἰησῶ 
“Χριτϑ" 

ον ἃ, τῇ δόνθ. ἑαυϊὸν ὑπὶρ τῶν ἀ- 
. μαβιιῶν ἡμῶν; ὅπως ἰξέληϊαι ἡμᾶς 
ἀκ τῷ ἐνεγντῷ. αἰῶνΘ. ἀσσονηρῶ, καὶ 
«ὰ τὸ ϑίλημα τῷ Θεῖ αὶ σαἱρὸς ἢ- 
μὼν .. 

ᾧ ἡ δόξα “εἷς τὰς αἰὥνως τῶν 
φελώνων, ἀμᾶνο, 

. 6 Θαυμάζω ὅτε ὅτω ταχέως 
φιαϊθιοθε ἀπὸ τῷ καλίέσαγϊίθ. ὑ- 
“μᾶς, ἐν χάρῆι Χριγῶ, εἰς Ἕτερον 
«ὐωίγέλιον" " " 

ἡ ὃ ἐκ ἔριν ἄλλο" εἰ μή τινῖς 
συ οἱ ταράσσονϊιες ὑμᾶς, κὶ 98ί- 
Δοῆις μβατρέψαι τὸ εὐαϊγέλιον τῷ 

"τ" 
᾿ 8 ̓ Αλλὰ "' ἰὰν ἡμεῖς, ἢ ἀΐγιλθ. 
ἐξ ὑρανῶ εὐα[γιλίζηϊαι ὑμῖν “αρἶ 
8. εὐα[γελισάμεθα ὑμῖν) ἀνάθεμα 
ἄγω. 

9 Ὡς «τοειρήκαμεν, καὶ ἄρτι 
αἰόλιν λίγω, εἰ τις ὑμᾶς εὐαΐγι- 
λίζῆαι «αρ᾽ ὃ σαριλάδῆι, ἀνάθε. 
μα ἔγνω. 
αῷὸ Αῤ γὰρ ἀνθρώσως πείθω 
ὦ τὸνθεόν; ὃ “ἧς; ἀνθρώποις ἀρέσο 
κων εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκχφ᾽) 
Χριζῶ δᾶλθ' ἐκ ἃν μη» 

τι Τρ δ ὑμῖν, ἀδιλ ΝΑ 

τὸ εὐαῇ ὙΩΝ εὐα[γελισθὴν γα: 
ἐμῦ, ὅτι θὲ ἦτι καῖ ὦ "“ 

Τ2. ἐγὼ σαλα ἀνθρώπσὦ 
παρίλαϊον μὐτὸ, παν τν 
ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησῶ 
Χρινῦ. | 

11 Ἡκόσαϊε γὰρ σὴν ἐμὴν ἀς 
γωγροφήν αὐε ἦν τῷ Ἰυδαῖσμῷ, ὅς 
τι καϑ' ὑπερδολὴν ἰδίωχον τὴν ἦν» 
χλησίαν τῷ Θεῖῶ, καὶ ἐπόρθων αὐτὸκς 

14 καὶ «ρούκονϊον ἦν τὸ ἴδ“ 
δαΐσμῳῷ ὑπὲρ Φολλὼς συνηλικιώς 
τας ἦν τῷ γίνοι μὼω, “σιρισσοϊέρωρ. 
ἡλωτὰς ὑπάρχων τῶν φοαϊρικῶν μῶ 

“πσαραδύσεων" τ τς ᾿ 
1 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὃ Θεὸς ὃ 

ἀφορίσας μὲ ἶκ κοιλίας μηΐρός μὺς 
ρα καλέσας διὰ τῆς χάρῆθ. αὑτῶν, 
16. ἀποκαλύψαι! τὸν ψὸν αὐτῷ 

ἐν ἐμοὶ, ἕνα εὐαγ[ελίζωμαι αὐτὸν 
ἐν τοῖς ἴθνισιν, εὐθέως ὦ ἀροσανεο 
θέμην σαρκὶ κὶ αἷμ, 

Σ7). ὃδὲ ἀνῆλθον εἷς Ἱεροσόλυμα 
“ρὸς τὰς -σρὸ ἴκξ ἀπογόλως" ἀλλ᾽ 
ἀπῆλθον εἷς ̓ Αραθίαν; κὶ πιάλιν ὑ 
φέγρεψα εἷς Δαμασκόν. ΝΣ 

18 "᾿Επεῖα μὰ ἴτη τρία ἀνηλα 
ρον. εἷς 'Ἡιροσόλυμα ἱγορῆσαι τίς 
προνο καὶ ἐπέμοιγα τπορὸς αὐτὸν ἡμέο 
ρᾶς δικαπένε, ΝΠ ΞΞΕΝΕ 
᾿10 ἕτερον δὲ τῶγ ἀπορόλων ἐκ 

ἶδον, εἰ μη Ιάκωδον τὸν ἀδελφὸν 
τῷ Κυρΐο. ᾿ . ᾿ . 

᾿ 40 ἊΑ δὲ γρώφω ὑμῖν, ἰδὸ ἐνώο 
“τιον τῷ Θεῖ, ὅτι ὁ ψεύδομαι- "- 

21 “Ἔπιδα ἧλθὸν εἰς τὰ κλίμοια; 
τῆς Συρίας »ὶ τῆς Κιλικίας. Τ᾿ 

22 μη ᾿ 



εἱ χὰ οἱ δικῶλι; ὡς 

3864 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. τ. 
2: ὅμιν Ἃ ἀγνόμινοι πῷ διξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρώξᾳ 

ν ᾿δαγλησίαις τῆς χφρῳνίαφ" ἵνα. ὑὁμεῖς εἰς τὰ ἴδνην 

ἀολααι τῶν; Χριεῦ- αὐτοὶ δὲ εἰς τὸν πιρδομέν"; 
ωἷἮ μάφη δὲ ὀκῴεβει Ὧσαι; ὅτι. το. μόνο, τῶν αλωχῦν ὅκα μνη- 

διώκων ἡμᾶς «πόῖε, νῦν ελί- μονεύωμεν" ἃ καὶ ἰσαὶ αὐτὸ 
ΠΝ τὴν «ἴτυν ἦν κεῖ ἐπόμει. ὠτῶτο «οιῆσαι. 
"24. «αἱ ἐδόξαζον ἐν ἰμεὶ τὸν" ατ Ὅτι δὲ ἦλθε Σιτροὶ ἐς 

“Θι,. ᾿Αβῤχωαν, καῖὰ, «πρόσωπον αὐτῷ 
᾿ς ἽΝ ΜΝ ἀπίτην, ὅτι καϊεϊνωσρίνος ἔν ἦν. 

σα Τὰ «ρὸ τῷ γὰρ ἰλθὴν τρὼς 
Ε ἐτῶν ΝΙΝ ἀξ εἰς Ἵπρο- λυ ποὰ ἊΣ ἐθνῶν συν- 

υβ Βαρνάξα, συ; γεν" ὅτε δὲ ὅλι ὑπέγιλλι καὶ 
ἀαδὴν αὶ τίτονου ΤῈ δι ἱκύῖον, φοξόμενος τὸς 

Δ ἀνίξην ἊΝ καὶὰ ἀποκάλυψιν, σ᾿ με 
καὶ ἀνεθήμην αὐτοῖς τὸ εὐαίγίλιον δ΄ 13 καὶ γηταρθσην, αὐτῷ 
ἀηκύσσω ἐν τοῖς ἴθνισι" κατ᾽ ἐδαν κα οἱ λωπῶ Ἰδαῖον. ὅτε καὶ Βας- 
δὲ τοῖς δῶσι, μή «ὡς εἰς κενὸν νάρας συνᾳπήχθη αἱ κὰ ΕΊ ὑπον 
τείχω; ἢ ἴδραμεν. κρίσει. 5 

3. ἀλλ᾽ δδὴ Τίτος ὃ σὺν ἐμοὶ)  ζ14 ᾿Αλλ᾽ δι ὅτε εἶδον ὅτι ἐκ ὀξθος 
ς ἡναϊιάόθη αιρῇμηθδ. πολῦσν αρὸς τὸν ἀλήθειαν σῷ ἐὺς 

αἰγιλίω, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἴμπροδ- 
ἀὰ;δὲ τὸς παριύτάνιως ψευ- ϑὲν σάδων" Εἰ σὺ Ἰοδαῦι 

ὯΙ τἰξρεισπλθον, κα- Ν 
τὴν ἐχευβικία;, 
Χορ ̓ ἴησῦ, ὕᾳ ἀ- 

ὡθθὰ 
ς οἷς ΕἸ ἘΞῚ ὥραν εἴξαμιν 

ἀξ διδαγῇ, Τὰ ὁ ἀλήθεια τϑ εὺς ἀμαν ἰξ τίν νέμυ, [δ΄ ἐὸ Η 
ἡ αρὸς δι φίτεως Ἡσῶ χριρῦν᾽ καὶ ἡμῖτς εἰς 

ἰκύ ων εἶναί τι, Χριγὸν Ἰηήσῶν ἐξὶς εύσαμεν, να ὃ: 
δ μὸν δια: καϊωβξριν ἐκ αἰγεὺ; Χρίῤθ, κὶ ἐκ 

Τ' δὺς ἀντι δ᾽ ΠΣ ἔγων νέαι δέττι ἡ δκρρ 

ἢ ἘΠ ἐπῆρ χκῖς ε ἐξ 
ως εὐρίθημεν κα αὐτοὶ ἁμαρίω- 

λοὶ, ἀβα Χριγὸς ἁμαξζίαις διάκονός; 
Νὰ γίνοξό, 

τϑ εἰ χὰς ἃ καϊίλυσα, ταῦτα 
ἐσρα εἰς αϑλιν οἰὠώδεμὸν ααμεξάτον ἥμς 

ἐπῆρα τὸ σράσρο οι 
τὸ ἠῶ γὰρ διὰ νόμυ νόμῳ ἀ- 

ν χάριν πὴν 80. τὶ εβαρον, να ἜΣ ἔσω, Ἐ᾿ 
ἐδ ως τὸ Κηρᾷς Χργῦ υνεγαὔρωμαι ΔΗ Ἡρα ἄς ἢ ὃν κατα ἕὰ το βο ἴρὸ 



(ΔΡ. 111. 

δὶ νῦν. ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν αἴτει ζὼ τῇ 
:-ῷ (ὰ τῷ Θιῶ, τῷ ἀγαπήσαγϊός 
με; νὁ “πἀρωδόγϊος ἑχυϊ]ὸν ὑπὲρ ἐμϑο 

21 ἐκ ἀθῆῶ τὴν χάριν τὸ Θεῖ" 
᾽ ὡ Α ἢ » τὶ γὰρ διὰ νόμϑ δικαιοσύνη, ἄρα 

. ΣΧρισὸς δυρεὰν ἀπέθανν. ὁ ὁὃ᾽ 
Ὁ Κεφ. γ᾽. 3. 

Ο ἀνόνῖοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς 
᾿ὰ ὦ, ἰδάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ 
«σείθεσθαι, οἷς καῇ" ὀφθαλμὸς πη. 
σῶς Χριγὸς “ροράφη ἐν ὑμῖν ἐγαυ- 
ρωμένος : . 
᾿Π2 Τῶτο μόνον ϑίλω μαθεῖν ἀφὶ 
ὑμῶν, ἐξ ἔρίων, νόμϑ τὸ πονιῦμα 
ἐλάξεε, ἢ ἰξ ἀκοῆς σίγίως;. 

“" Ψ » 4 ,» ’ 
8 ὅτως ἀνδητοῖ ἔξε; ἰναρξάμι- 

γοι τονεύμαῖι, νῦν σαρκὶ ἱπΠελεῖσθε; 
4 τοφαῦτα ἐπάθεϊε εἰκῆ ; εἴγε 

"ἡ εἰκῆ. “,ς, 

ε “ὡς τῳ ᾿ς Ὁ’ ὅν ἐπιχορηγῶν ὕμιν τὸ 
σινεῦμα, καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν 
ὑμῖν, ἐξ ἔρίων νόμϑ ἢ ἐξ' ἀκοῆς 

«τις; δε ᾿Π ῳ 
6 καθώ; ᾿Αὐραὰμ ἐπίγευσε τῷ 

Θεῷ, »κ" ἰλογίσθη αὐτῳ εἰς δικαιος 
δύνην- ᾿ ᾿ 

᾿ ΄ Ἢ» ῳ εν 7 7 γινώσκἕι ἄρα ὅτι οἱ ἐκ αἱ- 
»γτ ᾽ 9 «γ͵ε 6 ’ 

Φιὼϊ) ΒΤοΙ εἸΟἽ» ι1.ὸὲ. Αὐραάμο 
8. ΤΙροΐϑῶσα δὲ ἡ» γραφὴ ὅτι ἐκ᾿ 

-αίςεως δικαῖοι τὰ ἔθνη ὃ Θεὸς τρό- 
ευηἰγελίσαϊο τῷ ̓ Αδραάμ'" Ὅτι ἐ- 

γευχο[ηθήσονϊαι ἦν σοὶ τάνϊα τὰ 

ἔθνη. ᾿ 
9. ὥςε οἱ ἐκ σίγεως,) εὐλογδν]αι 

σὺν τῷ σιτῷ ᾿Αδεραάμ. ᾿ 

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔρίων νόμο εἰσὶν, 

ὑπὸ καϊάραν εἰσί" γέγραπΙαι γάρ" 
᾿Ἐπικαϊάραϊος τ,ἃς ὃς ὧκ ἐμμένει ἐν 

«-ὥσι τοῖ; γείραμμένοις ἐν τῷ βι6- 
λίῳ τῷ νόμϑ, τῷ «οιῆσαι αὐτα. 

1τ “Ὅτι ϑὲ ἐν νόμῳ ὀδεὶς δικαι- 
ὅται σαρὰ τῷ Θεῷ, δῆλον" ὅτι ὃ 
δίκαιος ἐκ αἰςεως ζησῆσι" | 
“12 ὃ δὴ νόμος ὡκ ἔσιν ἐκ αίγε- 

ΠΡῸΣ ΓΑΛΑΤ. 

- α2 

ὡς ἀλλ᾽ ὁ “σοιήσας αὐτὰ ἄνθρω- 
πος, ζησᾶαι ἶν αὐτοῖς. Ν 

ΝΥ ε "εν 3, ᾽ὔ 3 , "σὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 
τῆς καϊάρας τῇ νόμϑ, ψενόμενος 
ὑπὲρ ἡμῶν καϊάρα" (γίγραπῖαι 

{ 

᾿ γώρ' Ἐπικαϊάραϊος ᾶς ὃ κρεμά- 
μένος ἐπὶ ξύλϑ.) 

14 ἵνα εἷς τὰ ἴθνη ἢ εὔλογίας 
τῷ ᾿Αδραὰμ γένηϊαι ἂν Χοιγῷ ἢ" 
σῶ, ἕνα τὸν ἔα “λίαν τῷ τῦνεύ- 

; “- ῷ 
μαῖος λάθωμεν διὼ τῆς Οίξεως. 

1ις ᾿Αδελφοὶ, καϊὰ ἄνθαωπον 
λέγω" ὅμως ἀνθρώπϑ κεκυρωμένν» 
διαθήκην ὠδεὶς ἀθέϊες ἢ ἐπιδιαϊάσ- 
σέϊαι" ᾿ς ᾿" 

τό τῷ δὲ ̓ Αδραὰμ ἐῤῥήθησαν οἱ 
ἐπαίγελίαι, κὶ τῷ σπέρμαϊι αὐτῷ. 
ὃ λέγει" Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς 
ἐπὶ σσολλῶν" ἀλλ᾽ ὡφ φ᾽ ἑνός. Καὶ 
τῷ σπέρμοϊ!, σϑ, ὃς ἔγι Χριγός. 

17 Ὑδὅτο δὲ λέγω, διαθήκην" 
τηροκεκυρωμόξην ὑπὸ τῷ Θιῶ εἰς 
Χριγὸν, ὁ μεϊὰ ἔτη τέρακόσια κὶ 

᾽; Ἅ ’ὔ’ 3 ᾽ -ῳἈἅ..- 

τριάκογϊα γε[ονὼς γοβὸς [Δ οὐκ ῦρο! ᾿ 

εἰς τὸ καϊαργῆσαι τὴν ἔπαϊγελίοιν" 
18 εἰ γὰρ ἐκ νόμθ ἢ κληφονσε 

'μία, ἀκ ἔτι ἐξ ἐπαϊγελίας" τῷ δὲ 
᾿Αδραὰμ δι᾽ ἐπαίγιλίας κεχἄριται 
ὃ Θιός: ἮΝ ες 

᾿ 19 Τί ἂν ὃ γόμος ; τῶν ταρᾶ- 

άσεων χάριν ««ὐροσἢέθη, ἄχρις ὅ 
ἔλθη τὸ στέρμα ᾧ ἱπηϊγελΊαν, διο- 
ταγεὶς δι' ἀϊγέλων, ἐν χειρὶ μὲ- 
σῖτα. 

20 ὃ δὲ μισίτης») ἐγὸς ὄκ ἔχιν" 
ὃ δὲ Θεὸς, εἷς ἰξιν. . . 

2᾽1ι Ὁ ὃ» νόμος καϊὰ; τῶγ ἔπαγ- 
γελιῶν τῷ Θεξ Π μὴ γίνοῦο. εὐ γὰρ ̓ 

ἰδύθη νόμος ὃ δυνάμενος ζωοποιῶσαι, 
᾿4. ΩΣ γ 

ἄν)ως ἂν ἐκ νόμϑ ἣν ἢ δικαφρύνη" 
22 ἀλλὰ συγέκλεισεν ἡ γραφὴ 

τὰ «ἀὐα ὑπὸ ἁμαρῖίαν, ἵνα ἡ ἐ- 
«αἰγελία ἐκ αίξεως Ἰτσῶ Χοιγῶ 
δοθὴ τοῖς σιχεύωσι» 

41 ἢ 

2ός. 



66 
323 Ἴρὸ τῷ δὲ ἰλθεῖν τὴν αἵριν, 

ὑπὸ νόμον ἐφρερήμεθα, συΐκεκλεισ- 

μένοι εἰς τὴν. μέλλεσαν αἰτιν ἀ- 

ποκαλυφθῆναι.᾿ 
324 ὧγε ὃ “γόμος «παἰδα[ωγὸς ἢ ἥ- 

μῶν γέγονεν εἰς Χριςὸνγ. ἵνα ἐκ αίξε- 
ὡς δικαιωθῶμεν" : 

:ς ἐλθέσης δὲ τῆς αἰφεως» -ὧκ 
ἔτι ὑπὸ «αιδα[ωγόν ἐσμεν" 

26 άγς γὰρ ψοὶ Θιῶ ἔρε διὰ 
τῆς πίξιως ἐν Χριγῳ Ἰησῶ" 

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριγὸν ἰδασ- 

σἰσθηῖε, Χριγὸν ἐνεδύσασθε" - 
28 ὧκ ἔνι ᾿Ιϑδαῖος, δὲ“ Βλλη»" 

᾿δκ ἔ ἔνι δῦλος; ὁδὲ ἰλεύθερος" ἀκ ἔνι 
ἄρσεν καὶ ϑῆλυ" -σάλιες. γὰρ ὑμεῖς 

εἷς ἐςε ἐν Χριστῷ Ἰνσῶ" 

20 εἰ δὲ ὑ ὑμεῖς Χριγ, ἄρα τῷ 
᾿Αδραὰμ σπέρμα ἐγὶ, καὶ καὶ᾽ 
ἐπαϊγελίαν κληρονόμον. 

Κιφ. δ΄. 
ἘΓῺ δὲ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὃ 
κληρονόμος γιός ἔφιν, ἐδὲν 

διαφέρει δόλο, κύριος τάνγων ὧν" 
2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιήρόπος ἐςὶ. καὶ 
όμες ἄχρι τῆς προθεσμίας τῷ 

αἿρός. ; 
"» ὕτὼ κ᾽ ἡμεῖς, ὅτε ὄμεν νἥπτ ον 
ὑπὸ τὰ ςοιχεῖα. τῇ κόσμε ἥμεν δε- 
ϑυλωμένοι" 

4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ «λήρωμα τῷ 
Χρόνθ, ἰξαπέτειλεν ὃ " Θεὸς. τὸν ἡὸν 
«αὑτὸ γενόμενον ἐκ γυναικὸς, γενό- 
μῆνο» ὑπὸ νόμον» ' 

ἵνα τὼς ὑπὸ νόμον ἐξαϊυράσην 
ἕνα τὴν "ἰ οθεσίαν ἀπολάξωμεν. 

6“ ὧτ, δὲ ἐξε ΩΣ ἐξαπίκεϊλεν 
ὃ Θεὸς τὸ πνεῦμα τῇ ψῶ αὑτὸ εἷς. 
τὰς καρδίας ὑμῶν; κράζον, ᾿Αὐδῶ, 
ὁ τσα]ήρ. 

φξε ὃκ ἔτι εἶ δῦλος, ἀλλ᾽ 

ἰός" εἰ δὲ ψὸςν καὶ κληρονόμος Θεβ 
δια Χριγῶν : 

8 ἀλλὰ τότε μὲν ὃχ α εδότες 
: 

ι 

͵ ᾿ να 

ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ͂ ΟΡ. ἵν. 

Θεὸν, ἐδυλεύσαϊε τοῖς; μὴ Φύσει ὅσι, 
ϑεοῖς" 

9 γῶν δὲ, γνόδες Θεὸν, μᾶλλον 

δὲ γνωσδέηιες ὑ ὑπὸ Θε, ας ἐπιρρές- 
φῆ: σάλιν ἰπὶ τὰ ἀσθενῆ γἡ αἷω- 
χὰ ζὸ ὅλας, οἷς σάλιν ἄνωθεν δι» 
λιύει» ϑέλξε; . 

, ΤΟ. “ἡμέρας παραϊηρεῖσθε,, καὶ 

“μῆνας, κ᾽ κομρῶς, "οἱ ἐνιαυϊόρ. 
ΙῚ Φυρϑμαι ὑμᾶς, μὴ «ως 

. εἰκῇ κεκοπίακα΄ εἰς ὑμᾶς. 

12 γίνεδδε ὦ ὡς ἐγὼ, ὅτι κἀγὼ ὡς 

ὑμεῖς" ἀδιλφοὶ, δίρμαι ὑ ὑμῶν" ἀδύ 
με ηδικήσαϊε" 

12 οἴδαῖε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν 
τῆς σαρκὸς εὐηίγελισάμην ὑμῶν τὸ 
«σρότερον, 

14 καὶ τὸν τμρασμόν μῶ τὸν 
ἐν τῇ σᾳρκί μϑ ἐκ ἐξεθενήσαῖε; ἀδὲ 
ἐξεπΊύσαῖε, ἀλλ᾽ ὡς ἄϊγελον Θεξῦ 
ἰδέξασθέ με, ὡς Χριγὸν Ιησᾶν., 

τις Τίς. ὃν ἦν ὁ “μακαρισμὲς 
ὑμῶν; μαξιυρῶ γὰρ ὑμῖν», ὅτι εἰ 
δυνα]ὸν, τὸς ὀφθαλμὰς ὑ ὑμῶν ἐξορύς 
ξανῖες ἂν ἐδωκαῖέ ὁ ῥμοι. 

ιό Ὥςε ἐχθρὸς ὑ ὑμῶν γίγονα 
᾿ ἀληθεύων ὑμῖν; 

17 ζηλῶσιν ὑμᾶς ὃ καλῶς, 

ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑρᾶς θέλωσιν, ἥ δγοῦ 

αὐτὸς ζηλῦτε. 

18 καλὸν δὲ τὸ ζιλῦσθαι ἢ ἐν 
καλῷ πὐνοῖε, . μὴ μόνον ἐν τῷ 
«σαρεῖναί μι «πρὸς ὑμᾶς. 

10 πεκνία μ8») ὃς «ἀλιν ὦϑδι .γ4 

ἄχρις ὃ ὅ μορφωθῇ Χριςὸς ἐν ὑμῖν" 
20 ἤθιλον δὲ “παρεῖναι πρὸς 

ὑμᾶς ἄξι, ΌΣ ἀλλάξαι τὴν Φωνν 

μΒ" ὅτι ἀπορῶμαι ἔν ὑμῖν. 

ΖΙ λέγῆί μοι οἱ ὑπὸ νόμον 9ι- 
λονῆες εἶνα;, τὸν νόμον ἀκέξϊε ; Σ 

22 Τί γραπῆαι γὰρ, ὅτι Ἃ- 
δραὼμ δύο Νὸς ἔσχεν, ἕνα ἰκ τῆς 
«σαιδίσκης, κἢ ἔνα ἐκ τῆς ἐλευθέ- 
ΔΩ , 

᾿ 23 ἀλλ᾽ 
4 



; 

ΠΡΟΣ. 
28 ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐκ τῆς «αιδίσ- 

χης, καϊὰ σάρκα γε: γέννηϊαι" ὁ δὲ ἐκ 
“ἧς ἰλευθέρας, διὰ τῆς ἐπα[γιλίας. 
.76 ἅ. το ἐγιν ἀλληϊὀρόμρνα" 

αὗται γάρ εἰσιν αἱ δύο διαθῆκαι" 

μία μὲν ἀπὸ ὅρες Σινᾶ, εἷς δωλείαν 

γεννῶσα, ἥτις ἐγὸν "Αγαρ" 

25 Τὸ γὰρ. "Αγαρ, Σινᾶ ὄρος 
ᾧςσιν ἐν τῇ ̓ Αραδίᾳ, φυφξοιχε ̓ δὲ τῇ 

γῦν Ἱερωσαλὴμ, δελεύει δὲ μῆὰ 
“Ζὼν τέχνυων αὗτνς" 

26 ἡ [] δὲ ἃ ἄν ̓ μρασαλὴμ, ἰλευθέ- 

βα ἐςὶν, ἥτις ἐςὶ μήτηρ πδνὶω) ἡ ἡμῶν" 

᾿ 27 γίγραπλαι᾿ γάρ" Εὐφεάνθηι 

σιῖρα ἢ ὃ τίκϊεσαι" ῥῆξον 8 βύησον 
ἢ ἂκ ὠδίνοσα' ὅτι «πολλὰ τὰ τέκ- 
γῶ τῆς ἰρῆμϑ μᾶλλον ἡττῆς ἐχόσης 

Ζὸν ἄνδρα. 
28 Ἡμεῖς δὲ, ᾿ἀδιλφοὶ, καΊὰ 

Ἰσαὰκ, ἰπα[γιλίας᾽ τέκν ἐσμέν" 

20 ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε, ὃ κα]ὰ 
σάρκα γθνηθεὶς ἐδίωκε τὸν καῖα. 
ανεῦμα" ϑτω. ΟΣ γῦνο 

0 ἀλλὰ τί λέγει ἢ γεαφή; 

Ἔχθαλι τὴν σαιδίσκην Ὁ τὸν νὸν 

αὐτῆς" ἃ γὰρ μὴ χληρονομήσῃ ὃ 

υἱὸς τῆς παιδίσκης μὰ τῷ ψ τῆς 
ἐλευθέρας. 

241 ἼΑρα, ἀδυλφοὶ, ὃκ ἐσμὲν 

«παιδίσκης τέκνα; ἀλλὰ τῆς ἰλευ- 
θέρας. 

(Ὁ. 1. Υ,᾿ 

-- 

Κιφ. ΄. 
1" ἐλευθερίᾳ ὦ ἂν ἤ Χριτὸς ἡμᾶς 

ἠλευθέρωσε, εὐκεϊ. καὶ μὴ 
“σάλιν ζυγῷ δυλείας ἐνέχεσθε. 

2 Ἰδὲ, ἐ ἐγὼ ΤΙχῦλος λῇ ὑμῖν 

ὅτι ἰὰν τατρέμνησθε; Χριγὸς ὑμᾶς 
ἀδὲν ὠφελήσει. . 

4. μαρ]ύρομαι δὲ «πάλιν «σαν]ι 
ἀνθρώπῳ “σιρδεμνομένῳ, ὅ οτι ι ὀφειλέ- 

χης ἰγχὶν ὅλον τὸν νόμον σοιῆσαι. 

4 κα]ηργήθηῖε ἀπὸ τῷ ᾿Χριγν, 
οἵ τινες ἔν νόμῳ δικαιῶσθι" τῆς 
χάρῆος ἐξεπίσαῖε. 

Φ; 

ς. ἡμεῖς γὰρ «νεύμαϊ, ἢ ἐκ τί- 

φίως ἐλπίδα δικαιοσύνης ὁπιδιχόν 
μεθα" 

6 ἐν γὰρ Χριρῷ ἸὭωσῶ. ὅτε τε" 
ξ'τομῆ τι ἰσχύει, ἄτε ἀκροξυςία, 
ἀλλὰ τοίτε; δι᾽ ἀγάπης ἐνερίεμένη. 

7 Ἐτρέχειε καλῶς" τίς ὑ ὑμᾶς ὥ- 

γέκοψε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι ; : 
8 Ἡ σεισμονὴ ὃκ ἐκ τῷ καλῦν- 

τος ὑμᾶς. 

9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα 
ζυμοῖ. 
ΤΟ Ἐγὼ “πσέκοιθα εἰς ὑμῶς 

Κυρίῳ, ὅτι ἀδὶν ἀλλο Φρογησεϊε" ὁ 
δὲ ταράσσων ὑκᾶς βαςξάσιι Τὸ 
κρίμα, ὅςις ἂν ἤ ἤ. 
᾿ Ἐχὼ δὲ, ̓ἀδιλφοὶ, εἰ σερῖο- 

μὴν ἔτο χηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι ; 

ἄρα καὶ ἐρ[ηϊαι τὸ σκάνδαλον τῷ 
σαυρῶν 

2 

ἐν 
« 

- 

2 ὀφελὺν καὶ ἀποκόψιοϊιαι οἷς 
ἀνα αϊβεῖες ὑμᾶς. 

13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ -ἐλευθερίω 

ἰκχήθηῖε, ἀδελφοί" μόνον. μὴ τὴν 

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ; 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δυλεύδε: 
ἄλλήλοις" 

14. ὃ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λό 

γῳ τληρᾶται, ἐν τῷ " 
τὸν ληκίο, δὼ ὡς ἑαιῆόνι 

"Εἰ δὲ ἀλλήλως δακνῆε καὶ. 
καϊιδθιῆι, βλέπῶε μὴ ὑπὸ ἀλλήῆ- 
λων ἀναλωθῆτε. -“ 

τό λέγω δί' «αὐνεύμαῖι σιπα- 
τεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν᾽ σαρκὸς ὼ μϑ 

: τελίσηϊε" 

17 ἢ γὰρ σὰρὲ ἐπειθσμεῖ καϊὰ 

τῷ τνιύμαϊος, τὸ ἂὲ σνιῦμα καϊὰ 
τῆς σαρκός’ 

ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἂν ̓Νίληῖε, 

ταῦτα “οιῆτε, 
18’ εἰ δὲ ̓ ανιύμαῖι ἄγεσθε, ὃκ 

ἐσ!ὶ ὑπὸ νομόν. 

10 Φανερὰ δέ ἐσ τὰ ἔργα τῆς 

Ζ 2 σαρκός" 

᾿Αγαπήσ εἰς. 

ταῦτα δὲ ἀν)ικεῦλι . 
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σαρκός ἅτινά ἐ ἰδῆ, μοιχεία; πσορ-΄- 
γεία, ἀκαθαρσία, ἁσέλ[εια, 

20 εἰδωλολ αἹρείαν φαρμακεία, 

ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, δυμοὶ, ἐρε- 
θεῖαι, διχοσϊασίαι, αἱρέσεις, 
2 Ι φθόνοι, Φόνοι, μέθαι, κῶμοι; 

καὶ γὰ ὃ ὅμοια, τότοις" ἃ “προλέγω 
ὑμῖν, καθὼς "Ὁ «ροεΐπον, ὅτι οἱ τὰ - 

᾿ ποιαῦτα τορώσσονῆες βασιλείαν Θεῶ 
ἃ κλγρογο μῆσασι »- 

22 Ὁ δὲ καρπὸς τῷ τνεύμαἿος, . 

ξσῆιν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρῆνη, μακρον 
θυμία, χρησΊότης, ἀγαθωσύνη, τοί-΄ 
σῆις, 

, 23 τοραύτης, ἐγκράτεια" καϊὰ 
τῶν τοιφτων Ἐκ ἰοῖι γόμος., 

24. Οἱ δὲ τῷ Χεισῖῶ, τὴν σάρκα 
ἐπἸαύρῳσαν σὺν ποῖς τταθήμισι να 
ταῖς ἐπιθυμίαις. 

Ζς εἰ ζῶμεν πνεύμαῖ,, αινεύμαῖι 

Ὁ δῖαν" χῶμεν» 

26 Μὴ γυώμιθα κενόδοξον, 
ἀλλήχες ἰσεοκαλὅμεγοι, ἀλλήλοις 

φθενδυῖεςο 
͵ Κιφ., τ΄ 6. 

Α ΔΈΛΦΟΙ, ἰὰν καὶ τορολυφθῆ 
ἄνθρωπος ἢ ὃν ΤΙ» παραπῆώ- ἢ 

μαῖ, ὑ ὑμεῖς οἱ ανιυμαϊικοὶ καϊαρῖί- 
ζΐε τὸν τοιῶτον ἐν «νεὐμαΐ, πεαό- 
τος" σκοπῶν σεαυϊὸν μὴ καὶ σὺ 
πιρασθῆς. 

2 ᾿Αλλήλων τὰ βάρη βαοῖά- 
{7ει, ὌΣ διως ἀγαφληρώσαΐε τὸν 
γόμον τῷ Χρισῖῶ, 
3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι» 

μηδὲ ὧν, ἑαυὸν Φρενωπαῖῷᾳ. 
4 τὸ δὲ ἢ ἐξγον ἑαυ δοκιμαξέτω 

ἵχασῖος. κὶ τότι εἰς ἑαυϊὸν μόνον τὸ- 
καύχημα ἕξει, Ὁ ὧκ εἰς τὸν ἕτερον" 

ς ἕκασῖίος γὰρ τὸ ἴδιον Φορῖίον 
βα σΊ]άσ ει. 

6. Κοινωνείπω δὲ ὃ καϊηχόμενος 
τὸν Σ γὸν τῷ καϊηχῶν, ἦν σᾶσιν. 
ἀγαθοῖς. 

ἘΠΙΣΤΌΟΌΛΗ ΟΡ. Υ. ΥἹ. 

" Μὴ φλανᾶσθε' Θεὸς ἃ μυκο 
τηρίζῆα," ὃ γὰρ ἐὰν σπείρη ἄνθρω" 
“τος, τῶτο ,- ϑερίσει" ᾿ 

8 ὅτι ὃ σπείρων εἰς τὴν σάρκα 
ἑαυῖβ, ἶκ τῆς σαρκὸς ϑερίσ εἰ φθοράν» 

ὃ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα; ἐκ τῷ 
πινεύμαῖος ϑερίασεν ζωὴν αἰώνιον, 

9. τὸ δὲ καλὸν τοιξξνγες μδ ἧκε 
κακῶμεν" καιρῷ γὰρ ἐδίω ϑερίσον 

μὲν» μὴ ἐαλυόμιενοι. 

ΙΟ ἄρα, ἂν ὡς καιρὸν ἔχομεν, 

ἐργαξώμεθα τὸ ἀγαθὸν σρὰς τᾶν» 
τας; μάλιοϊα δὲ Ὡρὸς τὼς οἰκείως 
τῆ; τισί ςε 

11 ᾿,δέῆε “υλίκοις" ὑμῦ γράμ» 
μασιν ἔγραψα τῇ ἐμὴ χερί. 

12. Ὅσοι ϑέλεσιν εὐπροσιωπῆ» 

σὰν ἐν σαρκὶ, ὅτοι ἀναζκώζωσιν 
ὑμᾶς περιέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ 

τῷ σἱανρῳ τῷ Χρισῖθ διώκωνϊαιν 
ΤΟΥ͂ 3 δὴ γὰρ ὍΣ τοερη τ μνόμενὸν 

αὐτοὶ νόμον φυλάσσοσιν" 
ϑέλεσιν ὑμᾶς σιρηέμνεσθαι, ἢ ἕνα ἐγ 

τῇ ὑμἥϊρᾳ. σαρκὶ καυχήσωναι" 
“14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιο καυχᾶσ- 

θαν εἰ εἰ μὴ ἐν τῷ σαυρῳ τῷ Κυρία 

ἡμῶν Ἴησξ Χριοῖδ" δ» δ ἐ ; ἐμοὶ κόσ- 
μη: ἰο]αύρωῖαι. κἄγὼ ̓  τῷ κόσμῷ. 

" ἔν γὰρ Χοισίῳ Ἴησϑ ὅτε 

«σεεὶ μῆ τι ἰσχύει, ὅτε ἀκροξι- 
σΊια, ἀλλὰ καινὴ κΊ; ἐς ἢ , 

16 καὶ ὅσοι τῷ καάνόνᾳ, τἕτῳ 

σἹοιχήσωσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτὼς καὶ 
ἔλεος, ΟΣ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τῷ Θιϑδε 

17 τῷ λοιπῷ, κόπβς μοι μηδεὶς 
«σαρεφέτω" ἐγὼ γὰφ τὰ σῇ μαῖα 
τῷ Κυρίυ Ἰησῶ ἐν τῷ σώμαϊι μὰ 
βασίάζω. ᾿ 

τ Ἢ χάρις τῷ Κυρίου, ἡμὰν 

Ἴησξ, Χρισὶῷ μῆὰ τῷ τπονεύμᾳϊος 
ὑμῶν, ἀδελφοί. ᾿Αμήν. 

Ἡρὸς Ταλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ῥώ» 
μης. Ἔν αἼίχοις σγ. ἢ 

ΠΑΥΔΟΥ͂ 

ἀλλὰ. 



( 29.) ς΄: 
᾿ ΠΑΥΛΟῪ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ή ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕἘΠΊΣΤΟΔΗ. 
Ν 

Κι. ά. 4 ᾿ 

ΑὙΥ̓ΔΟΣ ἀπόζολος Ἰησῶ 
Χριγῦ, διὰ ϑελήμαῖος" Θεῶ, 
«οἷς ἁγίοις τοῖς ἄσιν ἐγ 

“Ἔφίσῳ, μ σιγοῖς ἐν Χριγῷ Ιησϑε 
2 χάρις ὑμῖν Ὁ εἰρήνη ἀπὸ Θιεξ 

«σαἹρὸς ἢ ἡμῶν, Ὁ Κυρίε᾽ Ιησῶ Χριγῶ. 
4 Εὐλογητὸς ὃ ὁ Θεὸς καὶ παἷὰρ 

τῷ Κυρίε ἢ Ἡμῶν. Ἰησῶ Χριγῶ, ὃ εὖ“ 
λογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ 
“σνένμαήικῃ ἐ ἐν τοῖς ἱπϑραγίοις Χρι- 
σῷ. 
.4 καθὼς. ἐξελέξαϊο ἡ "μᾶς ἐν αὖ- 

τῳ πρὸ καϊαβολῆς κόσμω, εἶναι 
ἡμᾶς ἁγίας "Ὁ ἀμώμως καϊενώπιον 
αὐτϑ ἐν ἀγάπῃ.. 
ς «σροορίσας ἡμᾶς εἰς ὑιοθεσίαν 

διὰ ̓ Ιυσξ Χριρῦ εἰς αὐτὸν. καϊὰ 
δ εὐδοκίαν τῷ ϑεχήμαῖος αὑτῷ, 

εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάρος ᾿ 
αὐτῶ, ἐγ ἢ ἐχαρίτωσιν ἡμᾶς ἰν τῷ 
᾿γαπημένῳ" ᾿ - 

ἔν ᾧ ἔχωμεν τὴν ἀπολύτρωσιν 

διὰ τῶν αἵμαῖος αὐτῷ, τὴν ἄφισιν 

σῶν παραπἸωμάτων, καΐϊα,.. τὸν 
«αλᾶτον τῆς χάρθος αὐτῶ, 

8 Ὡς ἐπερίσσευσιν εἰς ἡμᾶς ἔν 
“σάσὴ σοῷιῳ "ἢ Φρονήσει» ὶ 

9 γυνείσας ἡμὶν τὸ μυκῆριον τῷ 

ϑελημαῖος αὑτῷ κα]α τὴν εὐδοκίαν 
αὑτῷ, ἣν» τροίθεο ἐ ἐν αὐτῷ. 

ΙΟ εἰς οἰκονομίαν τῷ “ληρώ- 

μαῖος τῶν καιρῶν, ἀνακειφαλαιώς- 

σαδαι τὰ τα α ἶν τῷ Χριστῷ τά 

τε ἐν τοῖ. ϑρανᾳς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς 
γῆς, ἦν αὐτῳ. 

11 ἐν ὦ Ὁ κλνφώθημεν; ξο- 

ορισθένες, καϊὰ αρέθεσιν τῷ τὰ 
«α, 

“σαν]α Ἰρηγδῆος καϊὰ τὴν βυλὰν 
«τῷ ϑελήμαῖος αὑτῦ, 

12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἷς ἔπα! - 

γον τῆς δόξης αὐτῷ, τὰς τοροηλπιε-- 

κότας. ἐν τῷ " Χριγῳ" ." 

ν13 ἰν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἄκόσαγῖις 
, τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» τὸ ὐαγ- 
γέλιον τῆς σαϊηείας ὑμῶν" ἂν ᾧ Σ 
αἰτεύσουες ἰσφραγίσθηϊε τῷ τνεύ-- 
μαῖ; τῆς ἐκα[γελίας τω ἁγίῳ, 

14. ὅς ἐξιν ἀῤῥαζὼν τῆς κληρου, 

γόμίως ἡμῶν; εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς 
τεριποιήσεως; εἰς ἔπαινον. τῆς δόξης 
οὐτῶ. ΄ 

15 Διὴς τῶτο χαγὼ" ἀκόσας τὴν. 

καθ᾽ ὑμᾶς οἷσιν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησ' 
σϑ, τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάδας 
τὸς ἁγίας» 

16 ἵν σαύομαι εὐχαριτῶν ὑπὴρ 
ὑμῶν, μνείαν. ὑμῶν “οιϑμενος ἐπὶ 
τῶν. σπροσευχὰν μι, 

17 ἵνα ὃ Θεὸς τᾶ Κυρίε ἡμῶν 
Ἰησῶ Χριγᾶ, ὁ τσαΐηρ τῆς. δόξης, 

δωη ὑ υμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ πος: 

καλύψεως, ἐ ," ἐπιγνώσει αὐτῷ, 

18 πιεφωῖν μένεις, τὸς ὀφθαλ- 
'μὸς τῆς διανοίας ὑ ὑμῶν, εἰΖ τὸ εἰὰ 
δεναι ὑμᾶς τίς ἔξιν ἢ ἐλπὶς τῆς 

κλήσεως, αὐτῷ, - τίς ἃ τλῦτος τῆς 

δυξης τῆς κληρογομίας οὐτῷ ἐν τοῖς 

ἁγιοις" ; 
19. καὶ τί τὸ ὑπερξάλλον μέ-- 

γεθος τῆς δυνάμεως “αὐτῇ εἰς ἡμᾶς - 

τὰς «"τεύονϊας καϊὰ ἕην ἐνέργειαν 
τᾶ κρώτες τῆ. ἰσχύος αὐτῇ, 

20 ἣν ἐνήρίησεν ἐν τῶ. Χρις ὧν 

ἐγείρα. αὐτὸν ἔκ γεκρῶν": καὶ ἰκάθι- 
σεν ἐν διξιὰ αὐτῷ ἐν Τοῖς ἐπυρα: ΐ τς 

. 2 3. : “21 ὑπε" 
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οἵ ὑπεράνω «ἄσης ἀρχῆς καὶ 
ἰξυσίαφ Ὁ δυνώμιως Ὁ χυ ἰότηΐας, 
5 «οαῖος ὀνόμαῖος ὦ Ὡνομαι ὁμένγω ὃ 

3 
μόνον ἐν τῷ αἰῶνι 'τώτῳ, ἀλλὰ καὶ 
'ν τῷ Ὁ μέλλονῖι' 

22 καὶ “ὦνα ὑπίταξεν ὁ ὑχὸ 

ὺς «δα, αὐτῶν καὶ αὐτὸν ἔδωκε 
κεφαλὸν ὑπὺρ «ἀήα τῇ ἐκκλησίᾳ, 
,,33 ἤ τις ἰςὶ τὸ σῶμα αὐτῷ, 

τὸ αλήρωμα τῶ τάϑϊα ἰν σἄσι᾽ 
αληρυμένγυ. - 
Κ' Κιφ. δ, 12. 

Ϊ ὑμῶς ο,]ας μικρὰς τοῖς 
ταραπνἸώμασι κὶ ταῖς ἀ- 

μαβίαις, ἢ 
2 ὧν αἷς «ἃ «περιετα]ήσαῖε 

καϊὰ τὸν αἰῶνα τῷ κόσμε τότε, 

καϊὰ, τὸν ἄρχοδα τῆς ἰξεσίας Σ: 
ἀέρος, τῷ ανεῦμαῖος τῷ νῦν ἱγερ- 
γωῖος ἰ ἰν τοῖς ὑνοὺς τῆς ἀπειθείας, 
᾿ ἶν οἷς καὶ ἥμεῖε πάγῃς ἀ ἀν 8" 

τράφεμέν «οι ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις 
τὴς σαρκὸς ἡμῶν, ποἰϑνῖες τὰ 8ε- 
λήμαω τῆς σειρκὸς »κἡ τῶν διανοιῶν" 
καὶ ἥμιν τέκγα Φύσει ὀργῆς, ὡς ὼ. 

οὗ λοιστοῖ 

4 ὁ δὲ Θεὸς πλόσιος ὧν ἔν 

ἰλέει, δὰ τὴν πολλὴν ἀγαπὴν αὖὗ- 
τὸ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 

΄ς καὶ ὅνϊας ἡμᾶ; νεκρὼς τοῖς 
“παραπ]ώμαϑι, συνεζωυποίησε τῷ 
'Χριεθ" (χάρη ὦ ἔγχε σεσωσμένοι ) 

καὶ συνῆγειξε; κὶ συνεκάθισεν 
ἐν τοῖς ἐπϑρανίοις ὦ ἐν Χριγῷ Ἰησῶ, 
7 ἵνα ἦν διίξηϊαι ἐν τοῖς αἰῶσι 

τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερθάλλουϊα 

λῶνον τῆς χἄρῆο: αὑτῷ, ἐν χρη" 
τοτῆι ἰφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριγῷ Ἰησῶ" 

δ τῇ γὼ χάρι! ἰςε σεσωσ μένοι 

διὰ τὺς αἰτεως" καὶ τῶῦτο ὅκ ἐξ 
ὑμῶν Εε τὸ λέξον. 
,9.,}} ἐξ ἐρίων ὕω μή τις καῦ- 

χὐσηῖαι. 
χα αὐτῷ γάς ἰσμ «οίημα, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. 11. 
κισθέδες ἐν , Χριστῷ Ἰησῶ ἰκὶ ἔξγοις 
ἀγαθοῖς, οἷς «ροηϊοίμασεν ὃ ὃ Θεὸς 
ἕνα ἔν αὐτοῖς σεριπαϊήσωμεν. 

ΙΣ Διὸ μνημονεύδε ὅτι ὑμεῖς 
“σοῖὶ τὰ ἔθνη ἐν σαρκὶ, οἱ λεγόμενοι 
ἀκροθυγία ὑ ὑπὸ τῆς λεχομένης ΓΟ ΟΣ 

ρἷομῆς ἐν σαρκὶ χωροποιήταυ 
12 ὅτι ἥτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω 

χεεὶς Χριγῶ, ,ἀπηλλοριωμένοι τῆς 
-«σολίείας τῷ ᾿Ισραηλ, κ᾽ ξένοι τῶν 
διαθηκῶν τῆς ἐκαϊγελίας, ἐλπίδω 
μὴ ἔχονῖες, κὶ ἄθεοι ἵν τῷ κόσμω" 

1323 νυνὶ δὲ ἐν Χριγώ' Ἰησῶ ὑ ὑμεῖς 
οἱ «οτὲ βηῆες μακρὰν, ἐ[γὺς ἐγενή»- 
θχ7ε ἐν τῳ ᾽ αἱμαῖε τὸ Χριγϑ᾽ 

14 αὐτὸς γὰρ ἰσιν ἢ εἰρήνη ὅ- 

μῶν, ὁ «οιῆσας τὰ ἀμφότερα ἕν; καὶ 
τὸ μεσότοιχον τῷ φεαγμᾶ λύσας, 

1ς τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὖ- 
τῷ, τὸν νόμον τῶν ᾿)ολῶν ὦ ἐν δύγο 

μασι καϊαογήσας, ἐνῶ ᾿τὸς δίο κῇ!. 

ση ᾿» ἑαυ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρω“ 
ὥον, τριῶν εἰρήνην, 

ι6 καὶ ἀποκαϊαλλά ξη τὸς ἀμ- 
Φοτέρες ἢ ἐν ἑν) σώμα, τῷ Θεῷ διὰ 
τῷ τἀνυρῶ, ἀποκ]είνως τὴν ἔχθραν 
ἐν αὐτῷ 5 - 

17 καὶ ἐλθὼν οεὐη[γελίσαῖο εἰσ 
ρἤνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν, καὶ τοῖς 
ἐγύς",. 

18 ὅτι δι 

τνεύμαἷι τρὸς τὸν πέρ. 
10 ᾿Αξα ἂν ἀχέτι ἰξὶ ξέιοι καὶ 

«“άροικοι, ἀλλὰ συμπολίταν τῶν 

ἁγίων, »κὶ οἰκεῖοι τῷ Θεῶ, 
. 20 ἱποικοδομηθέγῖες ἐπεὶ τῳ , 9ε« 

μιλίω τῶν ἀποξύλων κὶ «προφηϊῶν, 
ὄνος ἀκροϊωνιαίω αὐτῷ Ἰνσῶ Χριςὅ, 

21 ἐν ᾧ πᾶσα ἢ οἰκοδομὴ ὁ συν» 

ἀρμολο[ωμένη αὐξει εἷς γαὸν ἅγιον. 
ἐν Κυρίῳ, 

22 ἐν ὦ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσβε 
εἰ; καϊοικηήξιον τῷ Θ. ἃ ἐν ΄' εὐμαΐι- 

Ἀε7». 
͵ 

αὐτῷ ἔχομεν. τὴν, 
| προσα[ωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ 

« 



(δρ. ἰὴ. τ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣ. 
Κιφ. γ΄. 34. 

' Ϊ ΟΥ̓ΤΟΥ͂ χάριν ἰγὼ Παῦλος. 
ὃ δέσμιος τῷ Χριρῶ ἰησῶ 

ὅπὶὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. 
(2 Εἴγε Ἀκάσαϊιε τὴν οἰκονομέαν 

«ἧς χάρίος τῷ Θεῶ τῆς δοθείσης 

μω; εἷς ὑμᾶς, 
4 ὅτι καϊὰ ἀποκάλυνιν ἐγνώ:. 

᾿φισί μοι τὸ μυτήριον, καθὼς «σροί- 
γραψα, ἔν ὀλίγω" . 

4 «ρὸς ὃ δύνασθε ἀναϊνώσκον- 
τες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μὰ ἦν τῷ 
μυγηρίω τῷ “Χριγὃ, : 

ς ὃ ἐν ἑτέραις γενεαῖς ἐκ ἔγχω- 
“«ὉΛὉ 84 .. -φ "3 ΄ . 

φίσθη τοῖς ὑιοῖς τῶν ἀνθρώπων, ';ς 
χῦν ἀπικαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἄπο 
φόλοις αὐτῷ κὶ προφήταις ἐν 'νεύ- 
μαῖ!» ΝΕ 

6 εἶνα, τὰ ἔθνη συϊκληρονόμα, 

ὺ σύσσωμα, τὺῷ συμμέτοχα τῆς 
᾿ ἐπαϊγιλίας αὐτῷ ἐν τῷ Χριγῷ, διὰ 

τῷ εὐα[γελίω, 
ἡ) ὃ ἐγενόμην διάκονος καϊὰ τὴν 

ϑωρεὰν τῆς χάῤλῥἠος τῷ Θιῖ Στὴν 
δυθεῖσάν “μοι καϊὰ τὴν πέρίειαν τῆς 
δυνάμεως αὐτῶ. 

8 ἐμοὶ τῷ ἰλαχιγοϊρῳ σάδων 
γὦ» ἁγίων ἰδόθη ἡ χάρις. αὕτη, ἂν 
τοῖς ἔθνεσιν εὐα[γελίσασθαι τὸν 
ἀνεξιχνίατον λϑτον- τῷ Χριςῦ,. 

9 καὶ φωϊίσαι σάδας τίς ἢ΄ 
κοινωνίω τῆ μυτηρίθ τῷ ἀποκεκα 

. ρυμμένυ ἀπὸ τῶν αἰώνων ἰν τῷ 
“,ι,νΝϑ Θεῷ, τῷ τὰ πάδα κἰσαγῖ, διδ 

Ἶησξ Χριςϑ," 
ῳ ἊΝ Ὁ “Ὁ 9 

10 ενᾶ γνωρισθη γΟΥ τὰϊις ἄρ. 

᾿χαῖς κὶ ταῖς ἐξουσίαις ἦν τοῖς ἔπ" 

ρανίγι4) διὰ τῆς ἰκκλησίας») ἢ ον. 
λυποίκελος σοφία τῷ Θεδ. - 

΄ “"- , 
11 καϊὰ τρόθεσιν τῶν αἰώνων, 

δή» ) ; “- » τ» 
ἥν» ἐποίηϑεν Ν Χριγῳ ἴησὼ τὠιζυ- - 

εἶῳ ἡμῶν, 
12 ἰν ᾧ ἔχομεν τὴν παῤῥησίαν 

καὶ τὴν σροσαΐωγὴν ἷν στποιθῆσ ει) 

- 

διὰ τῆς αἰρεως αὐτῇ, 
11. Διὸ αἰτὅμαι μὴ ἐκκωκεῖν ἦν 

ταῖς ϑλίψεσί μὰ ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις 
ἐρὶ δόξα ὑμῶν. - “ 

φη1 

14 Τότο χάριν κάμπἶν τὸ 
γόναϊά μὰ ωρὸς τὸν ταϊέρα τῷ 
Κυρίυ ἡμῶν Ἰησῶ Χριςῶ, 

τις ἐξ ὃ σᾶσα «αἱριὰ ἐν ρα» 
γοῖς κα ἱπὶ γῆς ὀνομοίζῆαι, 

τθ ἵνα 'δρη ὑμῖν καϊὰ τὸν αλϑο΄ 
τον τῆς δόξης αὑτῷ, δυνάμει κρα- 
ταινωϑῆναι διὰ τῷ πνεύμοϊος αὑτῷ, 
εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ' 
17 καϊοικῆσαι τὸν Χριγὸν διὰ; 

γῆς αἰτίως ἦν τἀϊς καρδίαις ὑμῶν, 
18 ἐν ἀγάπη ἐῤῥιξωμένοι κὶ τεο 

Ιθεμελιωμένοι" ὅα ἐξισιχύφηϊε κα΄ 
-ταλαδίσθαι σὺν τοᾶσι τοῖς ἁγίοις; 
τί τὸ «λάτος, κὶ μῆκος, ὶ βάθος, 

᾿ Ὁ ὕψος, 

19 γνῶναί τε τὴν ὅπερδάλλυσαν 
“ἧς γνώσιως ἀγάπην τῷ Χριγῶδι 
ἕνα ὡληρωθῆτε εἷς σῶν τὸ αλή- 
ρωμα τῷ Θι8. 

20 τῷ δὲ ϑυναμένῳ ὑπὲρ “σώνϊα 
σοῆσαι ὑπὲρ ἐκ σιρισσῶ ὧν αἰτό- 
μεθα ἢ νοῦμεν, καϊὰ τὴν δύναμιν 
τὴν ἱνερίομένην ἦν ἡμῖν, " 

21 αὐτῷ ἡ δόξα ἔν τῇ ἰχκλης 
σίᾳᾳ ἶν Χριτῷ Ἰησῶ, εἷς. σάσας 
τὰς γενιὼς τῶ αἰῶγος τῶν αἰώνωγο 

. ἀμήἥ».) - 

Κι. δ΄ σ΄ 4. , 

“ΑΡΑΚΑΔΩ ὅν ὑμᾶς ἰγὼ 
ὃ δίσμιος ἐν Κυρίω, ἀξίως 

περιπαΐησαι τῆς κλήσιως ἧς ἰκλήκ 
θηῖε, : ᾿ 

2 μἧὰ 'άσης ταπεινοφροσύνης 

καὶ “ραότηϊος, μέὲὰ μακροθυμίοις» 

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἶν ἀγάπη, 
Ἢ σπεδαζονϊες τηρεῖν τὴν ἐνότηϊα 

τῷ ανευμιρῖος ἐν τῷ συνδίσμῳ τῆς 
εἰρήνης. 

4 ἣν σῶμα κ᾽ ἣν νεῦμα) καθὼς 
: κ ] 



8γ ἘΠῚΣ 
καὶ ἰκλήθηϊε ἐν μιᾷ ἐλαίϑι τῆς κλή- 
σιεὸὺς ὑμῶνος 

ς Εἷς Κύριθ., μία «ἰτιο, ὃν 

βάπῆσμᾳ» 

6 εἷς Θεὸς ὶ «πατὴρ «τἀνων, ὃ 
ἐπὶ τάλων, κὶ διὰ ὁ ππάδων, χ) ἦν 
«σᾶσιν ὑμῖν" 

ἑνὶ δὶ ἑκάξῳ ἡμῶν ἐδάθη ἡ 
χάρις καϊὰ τὸ μέτρον τῆς ϑωριῶς τῷ 
ρις δ. . 

, 8. διὸ λέγει" ᾿Αναδὰς εἰςῦψο,, 
ἀχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαε, καὶ 
ὅδωκε δόμαϊα τοῖς ἀνθρώποις. 

9 (τὸ δὲς ᾿Ανέθη, τί ἐγιν εἰ μὴ 
ὅτι ἡ καἷέδη τὐρῶτον εἰς τὰ καϊώς͵ 

: ὅρα μέρη τῆς γῆς 3 [ , 

το Ὁ καϊαξὰς, αὐτός ἔρι καὶ 

δ ἀναβὰς ὑ ὑπεράνω τάων τῶν ὁξα- 
τῶν, «ἕνα «ληρώσῃ τὰ πάδαι) " 

1ἴ καὶ αὐτὸς ἔδωκε, τὸς μὲν 

ἀπορόλος" τὸς δε, “«τοφήτας" τὸς 

δὲ, ἰοαϊψελιτάς" τὸς δὲ ποιμένας 
ἡ διδασκάλες, 

12 “«εὸς τὸν καϊκεισμὸν. τῶν 
ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἷς οἷ- 
κοδομὴν τῷ σώμαῖθ' τῷ Χριγδ" ᾿ 

ΕΣ] μέχρι καανϊησωμεν οἱ «ἄν- 
“-ι εἰς τὴν ἑνότνϊα τῆς αἰτεως, Ὁ 

“ῆς ἐπιγνώσεως τῷ ὑμῶ τὸ Θιξ, εἰς 

ἄνδρα τέλοιον, εἰς μέτρον ἡλικίας 

τῷ “ληρώμαῖθ. τΡΧριτα, 
14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι; »λυ» 

δωνιζόμενοι ὁ αεριφερόμενοι πανὶ 
ἀνέμω τῆς δγασκαλία., ἐν τῇ κυ-» 

᾿δείᾳ᾿ τῶν ἀνθρώχμων, ἔν πανθργίᾳ 
πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς τλανης" 

Ιξς ἀληθεύονῖες δὲ ἔν ἀγάπη, αὖ- 

ξήσωμεν εἷς αὐτὸν τὰ ταάῆῖῶα, ὅς 
ἔχιν ἢ. κεφαλὴ, ἁ Χριγός" 

τό ἐξ ἑ ἃ σᾶν τὸ σῶμα συναρ- 

μολογέώμενον Ὁ συμδιξβαζόμενον διὰ. 

«σης ἁφῆς τῆς ἔστιν ὁρηγί.- ᾽ καῇ 

ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ Ἑνὸς ἔκχςω μέρες. 

ηἣν αὔξησιν τῷ σι “ μαῖϑ' σομῖταν, 

᾿ 

ΤΟΛΔΗ͂ ὉδΡ. ἴγε 
εἷς οἰκοδομὴν ἑ ἑαυτῦ ἐν ἀγάπη. 

1) Τῶτο ὃν λέγω πὸ μαβύρομαι 

ἐγ Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς «σεριπαϊεῖν, 

καθὼς τὰ λοιπὰ ἔθνη «περνητοὔ εἶν 
ἐν μαϊαιότηι τῷ γοὸς αὑτῶν" 

ι8 ἐσκοῖισμένοι τῇ ἢ διανοίᾳ, ὅ ὃν 

χες οἰπηλλοϊριωμένοι τῆς ξωῆς ᾿ τὰἪ 
Θιξ, διὰ τὴν ἄνοιαν τὴν σαν ἔν 
αὐτοῖς, διὰ τὴν σώρωσιν τῆς καρο 
δίας αὑτῶν, 

19 οἵτινες. ἀπηληκότες ἑαυτὰς 

«αρέδωκαν τῇ ἄσελ[είᾳ, εἰς ξρία» 

σίκν ἀκαθαρσίας «άσῃς ἔν «πὐλε- 
ονεξια. 
Ὁ20 ὑμεῖς δὲ ὁ ἐχ τως ἐμάθῆι τὸν 

Χριρὸν, 

21 εἴγε αὐτὸν ἠκόσαῖε, Ὁ [ 
αὖτῳ » ἰδιδα χθηῖε;, καθώς ἔξιν ἀλήῆ-, 
'θρια ἐν τῷ Ἰησῶ. 

22 ἀποθέαθαι ὑμᾶς καϊὰ τὴν 
«ροέραν ἀναςεοφὴν. τὸν παλαιὸν 

ἄνθρωπον τὸν Φθειρόμενον καϊὰ τὰς 
. ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης; 

.33 ἀνανιῶσθαι δὲ τῷ -τονεύμαϊ, 
τῷ γοὸς ὑμῶν, , 

24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν 
ἄνθρωπον, τὸν καϊὰ Θεὸν κἾεσ᾽ ἕνῖα 
ἐν» δικαιοσύνη καὶ δσιότη, τῆς ἀλη- 
θείας. 

25 διὸ ἀποθέμενοι τὸ Ψεῦϑθ.ς 
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἵκαςΘ, μὰ τᾷ 
τσλησίον αὑτῶ" ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων 

μέλη. 

26 Ὀργίξισθε, κὶ μὴ ἁμαβῖά- 
γε]ε" ὁ ἕλιθ. μὴ ἔπιδυέτω ἐπὶ τῷ 
“σαρορῖη ἰσμῷ ὑμῶν" 

27 μήτι διδεῖ: τόπον ' τῷ δια" 
δόλῳι ' 

28. Ὁ κλέπλων μηκέτι κλεπΊϊ 
τὸν μᾶλλον δὲ κοπιάτω,͵ ἐργαζό: 

μεν. τὸ ἀγαθὸν ταῖ: γῳσὶ . ἵνα 
ἔχη μεϊαδιδόναι. τῷ χρείαν ἔχον. 

29 Πὰ λόγθ. σαπρὸς κ τῷ 
φόμαϊθ: ὑμῶν ε ἰκπορευεσ' ὡ 

α, διἦ 

ΝῚ 

; 



ΟΡ. νυ. ΠΡΟΣ 
ἀλλ᾽ εἴτις ἀγαϑὸς πσρὸς οἰκοδομὴν 
τῆς χρείας) ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκῴς 
σι. 

30 Καὶ μὴ λυπεῖτε. τὸ νεῦμα 
τὸ ἅγιον τῷ Θεῖξ, ἐν ᾧ ἰσφραγίσ- 
θ5]: εἰς ἡμέραν ἀπολυϊρώσεως. 

Ι πᾶσα σ'κρία;, κὶ ϑυμὸς; Ὁ 

Θργὴ, Κ; κραυγῇ, ε βλασφημία 
ἀρθήτω ἀφ ὑμῶν» σὺν σάσῃ κα- 
κία" 

.3 Δ γίνεσθε δὲ εἷς ἀλλήλος χρὴσ 

“οὶ, εὔσπλαχροι, χαριζόμενοι ἃ ε“- 

αιὐ]οῖς, καθὼς κὶ ὃ Θεὸς ἔν Χριστῷ 
ἐχιαρίσαῖο ὑ ὑμῖν. 

ἢ Κι. έ. ζ- 

ἼΝΕΣΘΕ ὧν μιμηϊαὶ τὲ Θεῦ, 
᾿ εἐἷ. ᾿ ὡς τέκνα ἀγαπηϊὰ,. 

2 καὶ ,εφιπαεῖτε ἐν ἀγάπῃ, 
καθὼς Ὁ ὃ Χριςὸς ἢ ἠγάπησεν ἡμᾶς, 

καὶ παρέδωκεν ἑαυ]ὸν ὑπὲρ ἡμῶν 

τρσφοζὰν "ὶ ϑυσίαν τῶ Θεώ; εἰς 

ὀσμὴν εὐωδίας. 
4 Πορνεία δὲ  τᾶσα ἄκα- 

θαρσία ἢ ἢ πλεονεξία μηδὲ οὄνομα- 
ζίσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς τρίπεν ἀν 
γίοις" 

4 καὶ αἰσχρότης, ΟΣ μωρολο- τιν 
γία, ἢ ̓ εὐτραπελία, τὰ ὡκ ἄγ» 

νογα, ἄλλα μᾶλλον εὐχαςισήία" 
ος τῦτο γάρ ἐσῖε γινώσκολεις ὅ- ͵ 

“ι ἂς τυόργθ., ἢ ἄκάθαξριφ., ἢ 
«υλεονέκϊης, ὅς ἐσΐεν εἰδωλολάτρης, 

ὃκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασι- 
λείᾳ τῷ ΧρισΊᾷ τ Θεῶ. 

6 “Μηϑεὶς ὕ ὑμᾶς ἀποϊάτω κενοῖς 
λόγοις" διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχϑαι ἢ ἣ 
δογὴ τὸ Θιῶ ἐπὶ τὼς ὑὸς τῆς ὦ“ 
πειθείας: 
7 Μὴ ὅν᾿ γίνεσθε συμμέτοχοι 

αὐτῶν. 

8 ἦτε γάρ ακῖ: σκότθ., γῶν δὲ 
φὺς ἐν Κυρίψ' ὡς τέκγω φωτὸς σε- 
ε"παἸεῖτε., - 

9 γὰρ καρπὸς τῷ ανιύμεῖθ. 

ἰν σάσῃ ἀγαθωσύνῃ ὦ 
κὶ ἀληθείᾳ") 

1ο δοκιμάζοδεις τσ) εὐά“ 
ρεσῆον τῷ Κυρίῳ" 4. : 

11 καὶ μὴ συγκδινωνεῖτε τοῖς 

ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τῷ σχότυξ, 
μᾶλλον δὲ Ὁ ἰλέγχεϊε" 

12 τὰ γὰρ κρυφὴ γινόμενοι ὑπ᾽ 
αὐτῶν, αἰσχρόν ἐσῖι ὩΣ λέγει». 

13 Τὰ δὲ ΄σανῖα ἰλεγχόμενων 
ὑπὸ τῷ Φωτὸς Φανερῶταν" σἂν 

γὰρ τὸ φανερέμενον, φὼς ἰσΐί. 
14 διὸ λέγει" Ἔγειραι ὃ ὁ καθεύ- 

δὼν, ἢ ἀνάσϊα ἰκ τῶν γεκρῶν, "ᾧ 
ἐσιφαύσει σοι ὃ Χρισήός. 

ιζ Βλέπε ὃ ὃν πῶς ἀκριθῶς « τε: 
ουταεῖτε" μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς 
σαφοὶ, 

τό ἐξαϊοραζόμενωι τὸν καιρὸνρ 
«ὅτι αἱ ἡμέραι φονηραΐ εἶστε. 
"17 Διὰ τὅτο μόὴ γίνεσθε ἄφρο- 
νεῷ, ἀλλὰ συνιένιες τί τὸ ϑέλημα 

τῷ Ἱκυρία. 
18 Καὶ μὴ. μεθύσκεσθε οὗ οἴνῳ, ἐν 

ᾧ ἰσῆιν ἀσώϊία, ἀλλὰ “ληρῶσθι ἔ 
«νεύμαῖ, 

19 λαλζῆις βαυΐῆοῖς ψαλμοῖς ̓  

ὕμνοις Ὁ ῳϑαῖς “νευμαΐριανγ. ᾧ- 
δοῦῖες ἢ ψάλλοδες ἐν τὴ καρδίαι ὑ» 
μὸν τῷ Κυρίῳ, . 

20 εὐχαρισἸαῆες «“ὐδοῖε. ὑπὶρ 

«σάνηων, ἐν ὀνόμαΐ. τὸ Κυρίῳ ἡμῶν 
Ἴησῶ Χρισίῶ, τῷ Θεῷ ἡ ἁαῖεί, 

-2ι ὑποϊασσόμενοι ἀλλήλοις ἦν 
φόδῳ Θεῦ. 

22 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀ ἄνα 
διάσιν ὑποϊάσσεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ» 

23 ὅτι ὃ ἀνήρ ἐσῖ, κεφαλὺ τῆς 
γυναικὸς, ὡς κ,. ὃ Χριοῆὸς κεφαλὰ 
τῆς ἰκκλησίας" κὶ αὐτός ἰσῖς σωὴρ 
τ σὠμεϊθ.» 

24. ἀλλ᾽ ̓ὡσπερ᾽ ἣ ἰκαλησία ὕ ὑπο» 
'φάσσξαι τῷ Κριτῶς ὅτω κὶ αἱ γυ- 
ναῖκες τοῖς ἐδίοις ἀνδράσιν ἕν “αν. 

- 5 Οὗ 

473 

“ἰι 



274 
΄ ει» Φ “ ᾿ 25 Ο, αχόρες ἀγαπᾶτε τας γυ» 
γαῖκας ἃ "καθὼς κὶ ὃ Χρισὶὸς 
Φ 

γάπησε ΤῊ ἐκκλησίαν, κὶ ἑαυτὸν 
«“αρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 

26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάση, καθα- 
εἶἰσας τῷ λεύϊρῷῳ τῷ ὕδα!θ, ἐν ῥή-: 
μαῖ!;, 

Ψ ΄ ΝΛ ε 
27 νὰ ππαρασ]ήση αὐτὴν ἑαῦ" 

τῳ ἔνδοξον, τὴν ίαν μὴ ἔχῃ» ᾿ ,, Τὴν ἐχχλησ' ἂν μὴ ἐχβ 
οὐσαν σπίλον, ἢ ῥυ]δα, ἤ τι τῶν 

, » 9.ϑ»Μ4«Αεὐ γἯο.» ,Ψ' ν᾿ 
τοιϑτῶν) ἀλλ γα ἡ ἁγία Κἡ ἀμὼ"» 

μ9. - ι ἢ 
28 ϑτως ὀφείλεσιν οἱ ἄνδρες ἃ - 

γαπον τὰς ἑαυϊῶν γυναῖκας, ὡς 

τὰ ἑαυϊῶν σωμαῖα. ἃ ἀγαπῶν τὴν 
ἑαυῖδ γυναῖκα, ἑαυϊὸν ἀγα πρ," 

᾿ 9 Ἁ ’ . « . 

,29 δδιεὸς γάρ τσοῖε τὰγ ἑαυϊῶ 
σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ ἐκϊῥέφει καὶ 
ϑάλπι, αὐτὴν, καθὼς κὶ ὃ Κύριθ: 
τὴν ἐκκλησίαν, 

30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τῷ σώμαῖθ. 
αὐτῦ, ἰκ τῆς σαρκὸς αὐτῷ, κὶ ἐκ 
τῶν δοϊέων αὐ. “9 

31 ᾿Α],, τότῃ καϊαλείψει ἄν- 
θρωπ. τὸν τπαϊέρα αὑτῷ κὶ τὴν. 
μηϊέρα, κ᾿ «ροσκολληθήσεϊα:- «ρὸς 

Α “ὦ ε᾿:-᾿ ""» . ε φην γυναίκα αὑτῷ, πὶ ἔσονϊαι οἱ 
δύο" ἐς σάρκα μίαν. , 

32 Τὸ μυρύριον τῶτο μέγα ἐςίν" 
: Ἁ ΄ - Φ 

ἐγὼ δὲ λόγω εἰς Χριςὸν,. κὶ εἷς τὴν 
ἐχκλησίαινο 

δ νε ,ἈἌῳἌΧΈΏἑ[ ώ᾽“.ε4 4 
- 443. Πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, 

ν ν,» “. « Φ 3 
. καθ’ τὴν αυῖδ γυναῖκα ὅτως ἀ- 
γαπετω" ὡς ἑαυΐόν" ἢ δὲ γυνὴ ἴνα 
Φοθῆται τὸν ὥγδραως 

Κιφ.. «΄. 6.. 
»" 

Α τέκνα ὑπακόῃε τοῖς γον. 
νεῦσιν ὑμῶν ἐγ Κυρίῳ". τῶ- 

10 γάρ ἰγι δίκαιον" . 
2 Τίμα τὸν τυαϊέρα σὰ κὶ τὴν δ, 

, μέρα" (ἥτίς ἐγὶν ἐνϊολὴ πρώτη ἐν 
ἐπαί[γελίᾳ") 

3 ἵναδεῦ σοι γένηϊαι, γὰ ἔσῃ μα» 
κροχρόνιοις ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟὩν. γ. γῖ. 

4 Καὶ οἱ «αἹέρες, μὴ σαρορ- 
γίζῆε τὰ τέχνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐκ]ρᾷ- 
φῆι αὐτὰ ἐν παιδεία κ᾽ ναθεσέαε 
Κυρίθ. ΕΣ 

ς Οἱ ὅλοι, ὑπακϑέε τοῖς κυ- 
ρίοις καϊὰ σάρκα, μέϊὰ Φόξε νᾧ 
τρόμϑ, ἐν ἁπλότηϊι τῆς καρδίας ὅ«- 
μῶν, ὡς τῶ Χριςῷ» 

"6 "μὴ καὶ᾽ ὀφθαλμοδελείαν ὡς 
ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ὡς δῶλοε τῷξ 
Χριςῶ, «σοίδυϊες τὸ ϑέλημα τῷ Θεῶ 

ἐκ ψυχῆς, . . 
7. μέ εὐνοίας δυλεύονϊες τῷ Κυ- 

ρ᾽ω, Ὁ ἃκ ἀνθρώποις" ᾿ 

8 εἰδότες ὅτι, ὃ ἰάν τι ἕκας ὦ» 

ποιῆσῃη ἀγαθὸν τῶτο κομιεῖτα τδ- 
ρὰ τῷ Κυρία, εἴτε δᾶλθ»,. εἴτε ἐσ 
λεύθερ». 

. ᾽ὔ ᾿ ἊΝ ἷ 9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ οι" 
“ ᾿ Ν 5» ἃ . ΟΝ 3 

. εἴτε πρὸς αὐτὸς, ἀνιέῆες τὴν ἀπει- 
λήν" εἰδότες ὅτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν δ 

Κύριός ἔγιν ἐν ὡρανοῖς, κὶ σροσω-: 
ποληψία ἐκ ἔγι παρ᾿ δὐτῷ. 

ΙῸ Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί μϑ, ἔνς 

δυναμῶσθε ἐν Κυρίῳ, κὶ ἐν τῷ κρα- 
τει τῆς ἰσχύθ’ αὐτ" 

11 ἐνδύσασθε τὴν “πανοπλίαν 
τῷ Θεῦ, πρὸς. τὸ δύνασθαι ὑμᾶς 
φῆναι «Ὡρὸς τὰς μεθοδείας τῷ δια". 
φόλε" . 

12 ὅτι ἀκ ἕξιν ἡμνν ἥ αάλη 
τυρὸς αἷμα κα σάρκα, ἀλλὰ πρὸς 
τὰς ἀρχὰς, «ορὸς τὰς ἱξεσίως, 
πσρὸς τὸς κοσμοκράτορας τῷ σκύτος 
τῷ αἰῶνθ.' τότο, αὐὸς τὰ σνευμα- 
τικὰ τῆς πονηρίδες ἐν τοῖς ἐπτϑρανίοιφο 
τς ΧΆ "Διὰ χὅτο .ἀγαλάθεε τὰν 
κνανοπλίαν τῷ Θιῖ, ἵνα δυνηθῆνᾳ 
ἀν]ισἸῆναι ἦν τῇ ἡμέρᾳ τῇ «σονηρᾷ, 
χὶ ἀπαῆα καἸιργασάμενοι. σϊῆγαιο 

14. οἿῆτε ἄν σοεριξωσάμενοι τὴν 
ὀσφῦν ὑμῶν ἐν ἀληθείας »κὶ ἰνδυν 
σάμοοι τὸν ϑώρακα τῆς δικοωροσύ- 
γηζ} ἷ ἊΝ 

' τς καὶ 



ΟΡ. ΤΊ. 
τς καὶ ὑποδησάμινοι τὰς σόν 

᾿Ὶ 

ΠΡΟΣ 

δας ἐν ἑτοιμασίᾳ τῷ εὐα[γελίω τῆς 
εἰρήνης» 

16 ἐαὶ ψᾶσιν ἀναλαβόήῆε: τὸν - 

ϑυρεὸν τῆς σἴγεως, ἐν ᾧ Ὁ δυνήσεσθε 
᾿«σάνα γὰ βίλη τῷ «οἱηρῶ τὰ ὧι- 
πυρωμένα: σθίσαι" 

17 καὶ τὴν σερικιφαλαίαν τῷόὝ 

συϊηρίυ δέξασθε, ᾿ τὴν μάχαιραν 
«ὖῦ τνεύμαῖθ', ὅ ὅ ἐρί ῥῆμα Θιῶ, 

18 διὰ πάσης τροσιυχῆς 
᾿ δεήσεως «ἰροσευ χόμενο. ἐν σᾶντι 

καιρῷ ἐν τνεὐμαΐ,, ᾿ εἷς αὐτὸ τῷ» 
το ἀγρυπνᾶδις ὦ ἐν «ἄσῃ «ροσκαρ- 

ΗΝ τερήσει κὴ δεήσει «τὶ ̓τάνϊων τῶν 
, ἅγίων, 

το καὶ ὑπὶρ ἐμῶ, ἵνα μοι δο- 
θώη λόγῷ. ἐν ἀνοίξει τῷ τόμαϊός 
μὲ ἷν παῤῥησίᾳ, γνωρίσαι τὸ μυ- 

δε «“σάνίων ὑ ὑμῶν ηὰ 

. δίησιν τοὶ ϑ 

φήριον “ὦ εὐα[γελίᾳ, 

ἘΦΕΣ. 379 

ν᾿, 30, ὑπὶρ ὃ ὅ πεισξεόωῳ ἐν ἁλύσει, 
γα ἦν αὐτῷ παῤῥησιάσωμαι, ἀῤΨἐ'ἔν 
δὲ; με λαλῆσαι!» 

καὶ ἐμὲ, τί «πράσσω, «ἀνα ὑμῖν 
γνωρίσει Τυχινὸς ὃ ὃ ἀγαποϊὸς ἀϑιλ- 
φὸς, ῸΣ “σιτὸς διώκον. ἐν Κυρίῳ, 

22 ὃν ἔπιμψα πρὸς ὑμᾶς εἷς 
αὐτὸ τῦτο, ἕνα γνῶτε τὰ “σερὶ ἢ“ 
μῶν “αξακολίσῃ τὰς καρδίας 
ὑμῶν. 

. ,23 Εἰρήνη τοῖς ἀδιλφοῖς, αὶ ἀν. 

γάπη μέὰ αἰγεως ἀπὸ Θιῶ σας 
τρὸς κὶ Κυρία᾽ Ιησᾶ Χριρῶ, 

24 Ἢ χάρις μὰ «υἄδων τῶν 
ἀγαπώδων τὸν Κύριον ἢ ἡμῶν Ἰησῦν 
Χριγὸν ἐ ἐν ἀφθαῤσίᾳ. ᾿Αμήν. ᾿ 

Πρὸς Ἐφιεσίες ἢ ἐγράφη ἀπό Ῥώ “ 
διὰ Τωχικῶ, Ἔν γέχοις τι τι 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 
Η ΠΡΟΣ; ΦΙΔΙΠΠΗΣΊΟΥΣ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

Ἱζι. ἄ. 1. 
ΑΥ̓ΔΟΣ καὶ ν Τιμόϑεος δῶ... 

' λοι Ἰησῶ ἘΠῚ ́ σᾶσι 
τοῖς ἁγίοις ἐν Χρισῷ Ἴη- 

98, τοῖς ὦσιν ἐν Φιλίπποις, σὺ» 
ἐπισκόπως ἢ διακόνοις" 

2 χάρις ὑμῖν κ εἰρήνη ἀκῦ' Θεῦ 
φυοϊρὸς ἢ ἡμῶν, Ὁ Κυρία Ἰησᾶ Χριγξβ. 
Ε Ἀὐχαριτῶ τῷ Θιψ μὲ ἐπὶ 

͵ «σάση Τὴ μυείᾳ ὑμῶν 
4 (πάπάι ἐν τάσῃ δεήσει μϑ 

χαρᾶς τὴν 

μανοῦ) 
ς ἐπὶ ΤῊ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ 

᾿εδαϊγέλιον, ἀπὸ πὐρώτης ἡμέρας 
ὥχρι τὰ τῦν, νω 

6 πεποιθὼς αὐτὸ τῶτο, ὅτι ὃ 

- 

ἱναρξῶι ἄμενος ἐν ὑμῖν ἔρίον ἀγαθὸν, 
ἐπἠιλέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησῶ Χρια 
χ Ο 

.7 καθώς ἰ ἔρι δίκαιον ἐμοὶ τὄτο 
φρονεῖν ὑπὸρ «άνων ὑμῶν, διὰ τὸ 
ἔχειν με ἰν τῇ 5 καρδίᾳ ὑ ὑμᾶς, ἵν τε. 
τοῖς δισμοῖς μϑ» Ὁ. τῇ ἀπολογίᾳ 

ἡ βιβαιώσει τῷ εὐαϊγιλίω, συΐκοι- 
"νὸς μ8 τῆς χάρος τσάνὰς ὑμᾶς 
ὅγ]ας. 

8 Μάξῖυς γάρ μὲ ἐρὶν ὃ "Θεὸς, 
ὡς ἐπιποθὼῶ τοάσϑϊας ὑμᾶς ἰν σπλάγ-. . 

ΧΊΟΙς: Ἰησῦ Χριγῦ, 

9 καὶ τῶτο ̓ προσεύχο αἱ, ἵνα, 
ἡ ἀγάπη ὑμῶν! ἔτι τς Ἢ μᾶλ- 
λον «ερισδ εύῃ ἐν ἐπινώσει ") σάση 
αἰσθήσει, 

10 εἷς 

,. 21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὕ ὁμεῖς τὰ 



---π-ο---3 

5)6 
10 εἷς δὲ ϑοκιμάξιιν ὑμᾶς τὰ 

ϑιαφίρονϊα, ἴα ἥτε εἰλιχρινεῖς κὶ 
ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριγᾶ, 

ΤΙ “φπληζωμέροι καρπῶν δὲ- 
καιοσύνης τῶν διὰ ̓ Ιησῶ Χριςξ, εἰς. 
δίξαν κὶ ἔπινον Θεῶ. ᾿ 

12 Τινώσκειν δὲ ὑμᾶς βύλομαι, 
ἀδελφοὶ, ὅτι τὰ καὶ ἐμὶ μᾶλλον εἰς 
Φοκοκὴν τῷ εὐα[γιλίυ ἐλήλυθεν, 

11 ὥςε τὸς διόμές μὰ Φανερὼς 
ἂν Χριγῷ γινέσθαι ἐν ὅλω τῷ ρα!" 
τωρίψ, τὸ τοῖς λοιποῖς πυῶσι; 

14 καὶ τὸς λείονας τῶν ἄ- 
ϑιλφῶν ἰν Κυρίω, σεκοιθότως τοῖς 
δισμοῖς μθ Φερισσδιέρως, τολμᾷν 

᾿ἀφόξως τὸν λόγον λαλεῖν. 
1ζ τηὶς μὲν »ἡ διὰ φθόνον κὶ 

ἔριν" τινὶς δὲ καὶ δ᾽ εὐδοκίαν τὸν 
Χριζὸν κηρύσσεσιν. 

τό εἰ μὲν ἰξ ἐριθείας, τὸν Χριςὸν 
᾿ καβαϊγέλλεσιν ἀχ ἁγνῶς» οἰόμενοι 
ϑλίψιν ἐπιφέρειν τοῖς δισμοῖς μο" 

᾿χ΄͵ οἱ δὲ ἰξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι 
εἷς ἀπολογίαν τῷ εὐα[γελία κεῖμαι. 

.18 Τί γάρ; «Ὡλὴν Ψαντὶ τρό- 
“ὡ;, εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθιία, 

᾿ Χρισὸς καϊα[γέλλεαι, κὶ ἶν τότῳ 
χαΐρωγ ἀλλὰ »ὶ χαρήσομαι" 

΄ ᾿ 
19 αἷδα γὰρ ὅτι τῶτό μοι ἄπο" 

“(ἡσέϊαι εἰς σω]ηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν 
ϑιήσιως, τὸ ἐπιχορηγίας τῷ τονεύ- 

Ἴος Ἰησᾶ Χριτὃ 
μα πο σὰ τὲ ἀποκαρᾳδοκίαν ὁ 

᾿ς ἐλπίδα μϑ. ὅτι ἰν ὀδενὶ αἰσχυνθησὸ- 
μαι, ἀλλ᾽ ἶν πάση παῤῥησίᾳ, ὡς 
«αήδ)εν κἢ νῦν μι[αλυνθησίϊαι Χρι- 
φὴς ἶν τῷ σώμαῖ! με; εἴτε διὰ ζωῆς, 
εἴτε διὰ ϑανάτυ" τς 

21 ἱμοὶ γὰρ τὸ ζῶν, Χριγός", κἡ 
“πὸ ἀποθανεῖν, χίρδο. 

22 εἰ δὲ τὸ ζὴν ἐν σαρκὶ, τῶτό 
μοι-καρπὸς ἔργα, τὸ τί αἱρήσομαι 
ὦ γιωρίξω. . . 

22 συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο, 
:. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΟΡ. ξ, 11. 
«ἣν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦ- 
σαι, κὶ σὺν Χριστῷ εἶναι" (πολλῷ 
μᾶλλον κρεῖσσον") 

24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ, 
ἄἀγα[καιότερον δι ὑμᾶς. 

ἧς καὶ τῶτο “εποιθὼς οἶδα ὅτι 
μενῶ "ἢὨ συμποραμενῶ σιν ὑμῖν, 
εἷς τὴν ὑμῶν «προκοπὴν καὶ χαρὰν 
τῆς αἰτεως, ᾿ 

26 ὕα τὸ καύχημα ὑμῶν σε" 
“φισσεύῃ ἵν Χριγῳ Ἰησῶ ἐν ἐμοὶ, διὰ 
τῆς Ἱμῆς αρουσίος “άλιν πρὸς ὗς 

φο 

᾿ς 27 Μόνον ἀξίως τῷ εὐα[γελία 
τῷ Χριρῦ αολἤεύεσθε, ἵνα εἴτε ἰλο 
θὼν κὶ ἰδὼν ὑμᾶς, εἴτε ἀπὼν, ἀκό- 
σω τὰ σερὶ ὑμῶν, ὅτι φἠκεϊε ἦν ἰοὶ 
«γεύμαϊι., μιᾷ ψυχὴ σοναθλξῆες 
᾿τῇ αἰοΊει τῇ εὐα[γελίυ, 

28 καὶ μὴ αἹυρόμενοι ἶν μηδενὶ 
ὑπὸ τῶν ἀπικειμένων" (ἥτις αὐτοῖς 
μέν ἐσῆιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ 
σωϊηρίας, κὶ τῶτο ἀπὸ Θεϑ, 

20 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ 
Χριοῖῶ, ἃ μόνον τὸ εἰς αὐτὸγ ὧἱ» 
οἹεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὶρ αὐτῷ 
πάσχειν). 

30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχονιις 
οἷον ἴδει ἐν ἐμοὶ, κὶ νῦν ἀκεῖε ἰν 
ἐμοί. . ἦς ᾿ 

Κιῷ. δ΄. 2. 
᾿ " “τις ὧν “αράκλησις ἦν Χρι- 

σἿῷ, εἴ τι σαραμύθιον ἀγά- 
ΝΓης) εἶ τις κομωνία τονεύμαϊος, εὖ 
νὰ σπλάγχνα κχ οἰκ]ιρμοὶ 

2 «ληρώσαῖε μϑ τὴν χαρὰν», 

ἵνα τὸ αὐτὸ Φρονὴτε, τὴν αὐτὴν 
ἀγάπην ἔχονϊις, σύμψυχοι, τὸ ἣν 
Φρονϑνῖες, .} ᾿ 

3 μηδὲν κα]ὰ ἐρίθειαν ἢ κενοδὸο- 
ξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνη ἀλ- 
ληλὸς ἥγεμε ῷ ἅσε ἐχούίας ἑαυϊὼν" 

4 μὰ τὰ ἑαυϊῶν ἕκασῖος σκος 
πεῖτεγ ἀλλὰ κ᾿ τὰ ἑτέρων ἕκασῆος., 

ς Τῶτ 



ΟΡ. 11. ΠΡΟΣ 

ς τῶτο γὰρ Φρονείσϑω ἐν ὑμῖν ὃ 
πὴ ἐν Χρισῖῳ Ἰυσᾶ, 

6 ὃς ἔν μορῴῃ Θεῶ ὑπάρχων, ὃχ 
ἀριπαϊμὸν ἡγήησαῖϊο τὸ εἶναι ἴσα Θεῶ, 

7 ἀλλ᾽ ἑαυϊὸν ἐχένωσε, μορφὴν 
δόλυ λαδὼν, ἐν δμεοιώμαζιε ἀνθρώ- . 

φΦων γενόμενος, 

᾿ 8 λαὶ σχήμαῖϊι εὑρεθεὶς ὡς ἄν- 
θρωτο:, ἐταπείνωσεν ἑαυϊὸν, γενό- 
μεῖνος ὑπήκοος, μέχρι ϑανάτο, ϑα- 
νάτα δὲ ςαυρῶ. ᾿ 

9 Διὸ καὶ ᾧ Θεὸς αὐτὸν ὑπερ» 
ὡσε, »κὶ ἐχαρίσαῖϊο αὐτῷ ὀνόμα 

φὸ ὑπὶρ σἂν ὄνομα, ᾿ 
30 ἦα ἔν τῶ ὀνόμα: Ἰησῶ τοᾶν 

φόνυ κάμψη ἰπυρανίων κὶ ἐπιγείων 
ὺ καϊα χθονίων, 

1 χαὶ σᾶὥσα γλῶσσα ἰξομο- 
λογήσηϊαι ὅτι Κύριο; Ἰησῶ; Χρισὸς, 
εἰς ϑύξαν Θιεῦ «ταῖρός. Ὁ 

12 Ὥκγε, ἀγαπηῖοί μα, καθὼς 
«ἀἸο]ὲ ὑπηκόσαῖι» μὴ ὡς ἐν τῇ 

τσαρυσίᾳ μΒ μόνον, ἀλλὼ. νῦν τυολ- 
λῷ μᾶλλον ἦν τῇ ἀπουσία μΒ, μεϊὰ 
φίξω καὶ τρόμα τὴν ξαυϊων σωϊηρίαν 
καλεργά ξεσθε" 

13 ὃ Θιὸς γάρ ἔςσιν ὃ ἰννργῶν ἐν 
ὑμῖν »ὶ τὸ θέλειν τ τὸ ἐνεργεῖν, ὑπὲρ 
τῆς εὐδοκία:- 

14. Ἰπαν]ὰ τοοιεῖτε χωῤὲς γογο 
γυσμῶν κ; διαλοίισμῶν, 

τ ἧς ἵνα γένησθε ἀμεμπῖοι καὶ 
ἀκέραιοι, τέκνα Θεῦ ἀμώμηϊα ἂν 
μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεγραμ." 

μένης" ἐν οἷς Φαίνεσθε ὡς Φωςῆρες 

ἦν κόσμω, Θ΄ ΝΝΝ 
16 λόγυῃν ζωῆς ἐπίχονϊες" εἷς 

καύχημα ἐβρὶ εἰς ἡμέραν Χριςϑ, 
ὅτι ἐκ εἷς κενὸν ἔδραμον, ἐδὲ εἰς κε- 
γὸν ἐκοπίασα» 

17 ἀλλ᾽ εἶ καὶ σπίνδομας ἰπὶ 
ΤΆ θυσίᾳ κὶ λιϊθργία τῆς αίτεως 
ὑμῶν, χαίρω καὶ συ[χαίρω σᾶσιν 
ὑμίγ" Ι 

᾿ 

ΦΙΛΊΙῚΠ Π, 

18 τὸ δ' αὐτὸ 
νὸ συχαίρεϊέ μοι. 

1 Ἐλπίζω δὲ ἰν Κυρίῳ Ἰησῶ, 
Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα 
καγὼ εὐψυχῶ, γνὰς τὰ τοερὶ ὑμῶν" 

20 ἀδένα γὰρ ἔχω ἰσόδνυχον, 
δρες γνησίως τὰ «σὲρὶ ὑμῶν μεριμ. 
γσ δ 

21 οἱ σάῆις γὰρ τὰ ἑαυϊῶν 
ζηϊδσιν, ἃ τὰ τῷ Χριγῦ Ιησῦ. 
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22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτῷ γινώ- 
σχέϊε, ὅτι ὡς πα]ρὶ τέκνον, σὺν 
ἐμοὶ ἐδώλευσεν εἰς. τὸ εὐα[γέλιον. 

23 τῶτον μὲν ὃν ἐλπίξω 'τέμόέ 
ψαι, ὡς ἂν ἀπίδω τὰ «ερὶ ἐμὸν 
ἐξαυῖης" 

"524 πέποιθα δὲ ἦν Ἐυρίῳ, ὅτι 
κὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομρει 

κὸ ὑμῶν χαίρῆιν, 

Ὡς ἀναϊκαϊον δὲ ἡγησάμνν, Ἔ“. 
παφρόδι)ον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνερ- 

. γὸν καὶ συξρα]ιώτην μο, ὑμῶν δὲ 
ἀπόρολον, καὶ λεϊεργὸν τῆς χρείας 

[4 « “ὦ 
μ8, σέμψαι πρὸς ὑμᾶς. 

2 ν..» Λ΄ῖικΥ ᾽ 
26 ἐπειδὴ ἐὐηττοσων ὌὍΥ πσάνϊας 

ε» ΔΑ 2 » ὕ δι »Σ 
υμᾶξ, Χαὶ ἀδημονῶν, ϑιότι ἀκύσαε 

ὅτι ἡσθένησ ε" 
Α ᾿ 9 ΄ 

27 καὶ γὰρ ἡσθηένησε τσαρα- 
“τ λῆσιον ϑανώτω" ἀλλ᾽ ὁ Θιδ: αὖ- 

τὸν ηλέησιν" ὡὥκ αὐτὸν δὲ μόνον, 
3 Α ..͵» ἃ [ὦ . " 4 ΠΣ Ἀν 

ἀλλὰ καὶ ἐμὲ; ἐν μὴ λύπην ἐπὶ 

λύπῃ σχῶ... “ : 
28 σ᾽χυδα ιδέρως ὄν ἔπεμψα αὖ- 

τὸν, ἵνα ἰδόνϊες αὐτὸν τσάλων»γ χα- 
οὗτε,) κοἰϊγὼ ἀλυπότερος ὦ ον 

20 Προσϑέχεσθε ἂν αὐτὸν ἐν 
Κυρίῳ μέϊα “΄ἄσης. χαρξς, κα τὸς 
τοιύτοεξ ίμες ἔχῆε,, . 

30 ὅτι διὰ τὸ ἔρίον τῷ Χριτῶ 
μέχει ϑανάτυ ἤϊγισε, ι᾿σαραθελεῳ» 

᾿σάμέενος τῇ Ψυχῇγ ἵνα ἄνα πληρώση 
τὸ ὑ φ ὑγέρημοα, τῆς τορός μὲ λει» 
τϑργίαςο ᾿ 

. Κο΄. ἌἍ α ον 

Γ 

«κα 



βη8. 
τος δ Κι. γ΄. 2. ᾿ 

Τ" λοιπὸν ἀδιλφοί μὺ, χαϊρεε 
ἶν Κυρίν. τὰ αὐτὰ γεάφειν 

ομῖε, ἐμοὶ μὲν ὧκ. ὀκνηρὸν, ὑμῖν δὲ 
Φισφαλές. ; 

2 Βλέπῶι τὼς κώας, βλέπῶει 
δὺς κακὼς ἐργάτας, .βλέπεϊε τὸν 
, και] αἼομιῆν" 

.3 ἡμεῖς γάρ ἔσμεν-ἢ “Φερἤομὰ, 
, οἱ πνώμαϊ. Θεῷ λαΐϊρεύονϊες, καὶ 
«καυχώμενοι ἀνιΧριςῷ Ἰησῶ, κν ἐκ 
ἀν σαρκὶ πεποιθότες... 

4 καίφερ ἰγὼ ἔχων ποετοίθηδιν 
«καὶ ἐν σαρκί, Ἐἴ τις δοκεῖ ἄλλος 
«σιποιθέναι ἐν σαρκὶ, ἐγὼ μᾶλλον» 

ς τιρίομὴ ὀκϊαήμερος» ἐκ γένες 
᾿Ἰσραῆλ, φυλῆς Βενιαμὶν, Ἑδραίος 
εἧξ ᾿Εδραίων» καϊὰ νόμον Φαρισαῖος» 

6 καῖϊὰ ζῶλον διώκων τὴν ἐκκλη- 
σίαν, καϊὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ 
“υόμενος ἄμεμπῖο" Ὁ ἢ 

ἀλλ᾽ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, 
ταῦτρ ἥγημαι διὰ τὸν Χριςὸν ζη- 
-μίαν». ' 

«σαγῖα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερί- 
«ΣΟΥ τῆς γνώσεως Χριςῷ Ἰησᾶ τῷ 

-Κυρία μϑ, δι᾽ ὃν τὰ πάνῖα ἰζημι- 
᾿᾿ῴθην, καὶ ἡγῶμαι σκύθαλα ὀναι, 

«ἴα Χριςὸν κερδήσω, 
9 καὶ εὑειθὼ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχον 

μὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμϑ, ἀλλὰ 

στὴν διὰ σίξιως Χριτῦ, τὴν ἐκ Θεῦ 

“δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίτει, 
10 τῷ γνῶναι αὐτὸν, καὶ τὴν 

ἐδύναμιν τῆς ἀνατάσιως αὐτῶ, καὶ 
“χὴν κοινωνίαν τῶν σαθημάτων αὖ» 

“83. συμμορφώμενος " τῷ ϑανάτῳ 

«αιὐτῶ, 

τ σε συ; καϊανήσω εἰς τὴν 

Ζξανάς χσιν τῶν νεκρῶγ" 
12 ῶχ ἔτι ἤδη ἔλαδονῥ ἢ ἤδη 

τ ὐελεέωμαι" διώκω δὲ εἰ καὶ καῖα- 

λαδω, ἐφ᾽ ὦ γ καϊιλόφθην ὑπὸ τῶ- 

8 ἀλλὰ μενῶῦνγε καὶ ἡγῶμαι 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ. Ὅμμ,Π|. Τπὶ 
Ὡρισῶ ἰϊησῦ. Ν 

[14 ᾿Αδιλφοὶ,. ἐγὼ. ἐμαυϊὸν ἀ 
λυλξμω καϊειληφέναι, 

14.. ἣν δὲ, τὰ μὲν ὀπίσω ἔπιλαυ- 
εθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἔπεκ- 
«τενόμεγος, καΊὰ σκοτὰν".διώκω ἐπὶ 
τὸ βραθ εἴον τῆς ἄνω «λύσεως τῷ 
Θιεξ ἐν Χριρῳ Ἰησῶς 

Ις Ὅκοι ὃν τέλειοι, τῶτο Φρό- 
«νῶμενν σὴ εἴ τι, ἑτέρως Φρονεῖτε, κὶ 
τῶτο ὃ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει" -᾿ 

τό αλὸν εἰς ὃ ἰφθάσαμεν, τῷ 
αὐτὼ τοιχεῖν κανόνι) τὸ αὐτὸ φρο: 
γεῖνο . 

17 Συμμιμηϊαί μα γίνεσθε, ἀ- 
διλφοὶ, "ἡ σκοπεῖτε τὼς ὅτω σερι- 

«αἰδηας, καθὼς ἔχῶε τύπον ἡμᾶφ᾽ 
18 “ολλοὶ γὰρ περπαϊδσιε, 

ὃς σολλάκις ἔλείον ὑμῖν, (νῦν δὲ πὶ 
-πλαίων λέγω) τὸς ἐχθρὸς τῷ ταυρῶ 
τῷ Χριςῇ; 

19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ 
ϑεὸς ἡ κοιλία, γἡ ἢ δόξα ἐν τῇ αἷα- 
χύνη αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φεω 
γῶγ7:ς" Ι 

20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν 
δρανοῖ; ὑπάρχει, ἰξ ὃ καὶ σωΐϊηξο 

. ᾿ἄπεκδε χί μεθα. Κύριον Ἶ σῶν Χρις ὁ, 

21 ὃς μασχημαῖσει τὸ σῶμα 
τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, εἰς τὸ γενί- 
ὀῦαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σωμαῖ, 
“τῆς δόξης αὐτῷ, καϊὰ τὸν ἐνέργειαν 
πῶ δύνασθαι: αὐτὸν καὶ ὑποϊαξαι: 
λαυύϊῳ τὰ τπάϊα. 

Ἱζιφ. ΤᾺ 4- 

. ΣΤΈῈ, ἀδιλφοί μϑ ἀγαπη- 
τοὶ κα ἐπυκόθηϊοι, χαρὰ ᾧ 

ιρέφανές μυ, ὅτω εήκῷ ἐν Κύριφ, 
ἀγαπηϊοὶ. 

1 Ἑὐωδίαν πιαρακαλι", κὶ Σὺ» 
τύχην πικρακαλῶ τὸ αἰπὸ Φρονεῖν. 
ἐν Κυρίω. 

3. καὶ ἐρωϊῶ καί σε, σύξυγε γνή- 
σιι; συλλαμθάνυ αὐταῖς) αἵτιτος 



ΟΡ. ἵν . 

ἐν τῷ εὐα[γελίῳ συνίθλησάν μδι» 
μἴλ- ΟΣ Κλήμεϊος, τῶν λοιπῶν 

συνεργῶν ἴθ, ὧν ᾧ ὀνόμαϊα ἷν 
βίδλῳ ζωῆς. 

4 Χαίρῆι ἐν Κυρίῳ τάνιοῖε" 
τάλιν ἰεῶ, χαίρεε 
᾿ξ τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω 

«τἄσιν ἀνθρώποις" ὃ. Κύριος ἰϊγύς. 
ό Μεδὶν μεριμνῶτε᾽ ἀλλ᾽ ἐν 

«“αἹῦ[}Ἁ τῇ προσ εὐ χιῆ᾽ κἡ τῷ δεήσει 
μέὰ εὐχαριςίας τα. αἰτήμαϊα ὑ- 
μῶν᾽ γνωριξέσθω πρὸς τὸν Θεόν". 

7 καὶ ἡ εἰρήνη τᾶ Θιδ ἡ ὑπερ: 
ἔχυσα ππάν]α νῶν, φρερήσει τὰς 
μαρδίας ὑ ὑμῶν. Ὁ τὰ νοἡμαῖα ὑμῶν 
ἐν Χριγῷ Ἰησῶ, 

8 Τὸ λοιπὸν, ἀδιλφοὶ͵ ὅσα ἰτὶν. 
ἀληθῆ, ὅσα σεμνὰ, ὅσᾳ δίκαια, 
ὅσα ἁγνὰ, ὅσα τροσφιλῆ, ὅσα εὖ- 
Φημα, εἴ τις ἀρξη κ᾿ εἴ τις ἔπαι- 
νος, ταῦτα λογίζεσθε" 

9 ἃ καὶ ἰμάθξε, Ὁ «-αειλάρεῖε; 
ϑὺ ἡκόσαϊε, κ᾽ εἴδε!ε ἰν ἰμοὶ, ταῦτα 
«εἄσσῆς, καὶ ὁ Θιὸς τῆς εἰρήνης 

ὅραι μεθ' ὑμῶν, 
10 «Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μιγά- 

λως, ὅτι ἤδη «σσῖὲ “ἀνιθάλήῆι τὸ 

ὑπὶρ ἐμδ Φρονεῖν" ἰφ᾽ ᾧ καὶ ἰφρο- 
᾿γεῖτε, ἤκαιρεῖσθε δέ 

11 Οὐχ ὅτι καϑ' ὑγίρησιν “λέ- 

γω" ᾿γὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν οἷς εἰμὶ, 
αὐτάρκης εἶναι" 

12 οἶδα δὲ ταπιρϑσθαι, εἶδα 

καὶ σιρισσεύειν". ἐν τα ]} καὶ ἐν 
«“ἄδι μεμύημαι » χοβάςζισθαι Χ᾿ 
«σεινῷν, Ὁ περισσεύειν Ὁ ὑςερεῖ- 

- σθαι" 
13 αὐῦαὶ ἰσχύω ἐν τῷ ν ἰγδυνα- 

μϑηι με Χριγῳ" 

ΠΡΟΣ. 

ΑΔ 

ΦΓΛΙΠ.Π. 

14. -σλὴν καλὼς ἐποιήααῖε, συγ- 
κοιγωνήσανγ)]ές μθ΄ τῇ.  ϑλίψει. 

τς Οὐλαῖε δὲ - ὑμεῖς, Φιλισψή- 
σιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τῷ εὐαϊγελίω, ὅτε 
ἐξῆλθον» ἀπὸ Μακιδονίας; ἀδεμία 
μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον 

δόσεως ς" ληψιεῶς, εἰ μὰ ὑμεῖς μό- 

γ9ι) 
16 ὅτι κὶ ἐν Θισσαλονίῃ κ᾽ 

ἁπαξ' καὶ ὃ, εἰς τὴν χρείαν μοι 
ἐξέμψαῖε" 

17 ἂχ ὅτι ἰπιζηῖῦ τὸ δόμα, 

ἀλλ᾽ ἐπιζηϊῶ τὸν καρπὸν 1 τὸν ὧλε- 

ονάζ»7α εἰς λόγον ὑμῶν, 

18 ᾿Απέχω δὲ παα, κὶ σερισ- 
σιύω" τσιπλήξωμαι, διξάμενος σι" 

εὰ ̓Επαφροδίτα τὰ “παρ᾽ ὑμὰ » ὀσα 

μὰν εὐωδία: :» ϑυσίαν δεχΊην, εὐάρε- 
ΤῸ τῷ Θεῷ. 

19 Ὁ δὲ “Θεός μϑ αληρώσει. 
΄αᾶσαν χρίανὺ ὑμῶν καϊὰ τὸν σλᾷος 

7ον αὑτῶν, ἐν δόξῃ, ἰ ἶν Χρισῷ Ἰησᾶο 
20 τῷ , δὲ Θεὼ "ἡ «αἷρι ἡμῶν ἥ 

δόξα εἰς τὸς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
ἀμῆν. 

δι ᾿Ασπκάσασθε «ὧὐδα ἅγιον 
ἐν Χοιγῷ Ἰησᾶ. ᾿Ασπάζοῆαι ὑ ὑμᾶς 
οἱ σὺν μοι ὶ ἀδελφοί." 

22 ᾿Αστάζοναι ὗ ὑμᾶς τσανῖες οὗ 
ἅγιοι, μάλιξα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καί- 

σαρος οἰκίας. 
23 ἫΗ χάρις τῷ Κυρίω ἡμῶν 

Ἰησῷ Χριγῦ μήὰ «παύων ὑμῶν» 
᾿Αμῆν. ᾿ 

Πρὸς Φιλιππόσιως ἐγράφη ἀπὸ 
Ῥώμης δι Ἐπαρροδίτα, ὦ ἂν 
τίχοις σῆς ᾿ 

ἹΞΑΥΛΟΥ͂ 
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᾿ 

ἴῖ 2.) ᾿ ; 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟῪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 
Η ἜΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΣΙΣ ΒΠΙΣΤΟΛΗ. 

᾿ Κι. ἄ. ΕΣ 

᾿ ΑΥΔΟΣ ἀπόγολος Ἰησϑ 
ἣ Χςις ὥ, διὰ ϑελήμαῖος 

Θιϑ, ἢ Τιμόθεος ΓἽ ἀδὲλ- 

φὺ, ᾿ ' 
2 τοῖς ἦν Κολοσσαῖς ἁγίοις »ὶ 

“τιτοῖς ἀδιλφοῖς ἐν Χριστῷ" χάρις 
ὑμῖν καὶ εἰρήνη. ἀπὸ Θεῦ «αϊρὸς 
ἡμῶν, κὶ Κυρία Ἰησῶ Χριρῶ. 

4 Εὐχαριςὅμεν τῷ Θιῷ Ἰᾧ σα- 

τρὶ τῷ Κυρίιι ἡμῶν ᾿ἴησὰ Χριτῶ, 
«αν]οῖε περὶ ὑμῶν Ὡροσιυχόμενοι, 

4. ἀκάσανἶες τὴν αῖτιν ὑμῶν ἐν 
Χριγὼ Ἰησῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τὴν 
εἰς πάγϊας τὼς ἁγίδεῃ | 

τὺ ς διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκεῖ» 
μένην ὑμῖν ἐν τοῖς ἐραγοῖς,) ἣν τγρο- 
υκώσαϊΐε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας 
τῷ εὐα[χελίω, 

6 τὰ τδαρόνος εἰς ὑμᾶς, καθὼς 
᾽να ν σσαν]ὶ τῷ κόσμῳ, να ἔτι καρ- 
“τοφορόμενονγ) καθὼς κ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ 
ἧς ἡμέρας ἠκάσαϊε »κὶ ἐπέγνωϊε τὴν 
χάριν τῷ Θιῶ ἐν ἀληθείᾳ" 

7 καθὼς Ὁ ἔμάθῆι ἀπὸ Ἐπα- 
'Φορᾷ τῷ ἀγαπήϊξξ, συνδύλυ ἡμῶν, 
ὅς ἐρε πιγὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τῷ 
Χριςῶ, 
8 ὃ καὶ δηλώσὰς ἡμῖν τὴν ὑμῶν 

ἀγάπην ἦν πνιύμρἝι- 
9 Διὰ τῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ᾽ ἧς 

ἡμέρας ἠκόσαμεν, ἃ 'σαυόμεθα ὑ- 
φὸὴρ ὑμῶν προσευχόμενοι, κὶ αἰτό- 
μῆνοι ἵγα σληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν 
τῷ ϑιλήμαϊος αὐτῷ ἐν “« σηῃ σοφίᾳ 
»ς συνέαφι «σνευμοϊικῇ, 
"10 δεριπαίῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τῷ 
Κυρίᾳ εἰς πᾶσαν ἀρόσχειαγ" ἐν 

Ν, 

“οἦ[ὃ γω ἀγαθὼ καρποφορῶις 
καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν 
«ἢ Θιϑ» ' 
ΟΣ ἐν πάσῃ -δϑυνάμει ϑυναμῶν- 
μενοι καϊὰ τὸ χράτος τῆς δόξης 
αὐτῷ, εἷς α«ἄσαν ὑπομονὴν χὶ μω" 
μεροθυμίαν μὰ χαεᾶς. - - 

12 εὐχαριγϑνῖες τῷ Φαϊρὲ τῷ 
ἱκωνώσαῆι ἡμᾶς “εἰς τὴν μερίδα τῷ 
κλήρα τῶν ἁγίων ἶν τῷ Φωϊδ, 

13 ὃς ἐῤῥόσαϊο ἡμᾶς ἱκ τῶς 
ἱξεσίως τῷ σκότυς, καὶ μῆέξησιν 
εἰς τὴν βασιλείαν τῷ διῶ τῆς ἀγά» 

φης οὗτῶν ᾿ 
14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτροο. 

σι» διὰ τῷ αἱμαῖος αὐτῷ, τὴν ὥφε» 
δὲν τῶν ὡμρηῶν ον 

τς ὅς ἔγιν εἰκὼν τῷ Θιδ «ὦ ἀ. 
οράτϑ, αροϊότοκος πάσης κἰσεω;," 

16 ὅτε ἐν αὐτῷ ἰκίσθη τὰ’ 
«ἀϊα τὰ ἶν τοῖς ὀρανοῖς καὶ τὰ 
2. ἈΝ] “Ὁ “- λ ε Ν , Ν᾿ 9» 
ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ δραῖα καὶ τὰ. ἀό- 

᾿ Ν 2 7 Ν ἴ . ᾿ η 
ραῆα, εἴτε ϑρόνοι, εἴτε κψειότηϊες, 

εἶτε ἀρχαὶ, εἴτε ἱξοσίαι" τὰ σά» 
τὰ δι’ αὐτῷ καὶ εἰς αὐτὸν ἔδιγαν 

1) καὶ αὐτός ἔξι πρὸ «σάνῆων, 
Ά ᾿ ᾽ Φ . δου ΄ 

ὅδ τὰ αάϊα ἐν αὑτῷ συνέστχκε" 

18 καὶ αὐτός ἰἐσῖιν ἢ κεφαλὴ 

«τῷ σώμαϊος τῆς ἐκκλησίας" ὃς ἐσῖιν 
ἀρχὴ, τπρωϊότοκος ἐκ τῶν γεχρῶν, 
ἵνα γένηϊαι ἐν σἄσιν αὐτὸς σσρω- 
'ΐτεύωγ" 

190 ὅτι ἦν αὐτῷ εὐδόκησε τὐᾶν 
τὰ αλήρωμα κα]οικῆσαις 

, ϑ 3 3 ᾽ὔ 
20 καὶ δι΄. αὐτῷ ἀποκα]αλλά- 

3 ῳ Κ 3 9. Ν 3 
᾿ ζαι τὰ «αἰανΊα εἷς αὐὐτον, εἰρΏνος 

᾿ ΝΠ φῳ ε -- [ω ποιήσας. διὰ τῷ αἱμοῖος τῷ σ]αυρῶ 
4 “ὉΦ 9 ἂἷῸὦ Ἁ “« κύτδ, δι᾽ αὐτῶ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς 

ὙἘ0) 

--- . 

-κὅ.. ....- 



ΓΩΝ 

(ἀρ. 1. Ὁ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣ. 248: 
ἢ ;». εἶτε τὰ ἐν τοῖς βρωνοῖξ. - Κιφ. δ΄, 2: 

21 Καὶ ὑμᾶς «σοὶε ὅγϊας ἀπηλ- ΒΛΩῺ γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἤλί. 
λοϊριώμένες κι. ἐχθρὸς τὴ ἢ διανοίᾳ ἐν ΧΟΥ ἄγῶνα ἔχω “ερὶ ὡ μῶν; 

τοῖς ἔργοις τοῖς τσονηροῖ:» γυγὶ δὲ καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι 

ἀποκχαϊόλλαξεν, - ὄχ ἑωράκασαι τὸ τορόσωπόν μ5 ἂν 
22 ἂν τῷ ̓σώμοαῖϊι τῆς σαρκὸς σαρκὶ, 
αὑτῷ, διὰ τὰ ϑανάτα, «αραοῖῃ- 2 ἵνα τ΄ ακληθῶσιν ἃ ΓΎ καρδί αῷ 

σαι ὑμᾶς ἁγίες τ ἀμώμες Ὁ ἀνεγ-" αὐτῶν, συμθιξασθέηων ὁ ἐν ἀγάπη, 
κλήτος καϊενώσπιον αὐτῶ Ὁ εἷς τυάνϊα «σλἕτον τῆς ,πληξοφο5 

.23 εἴ γε ἐπιμένεε τῇ οἰσῖν "ρίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τῇ 
τεθεμελιωμένον καὶ ἐδραῖοι, καὶ μὴ μυτηρία τῷ Θεῶ τὲ «αἱρὸς κ τῷ 
μέακινόμενον ἀ ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τῷ Χριγῦ; 
εὐα[γιλία ὃ ὅ ἡκέσαῖϊε, τὸ χπρυχθέν"» 4 ἐν ᾧ εἰσι σάδες οἱ ϑησαυρρὶ 

᾿ δος ἐν πάσῃ τῇ κ]ίσει τῇ ὑπὸ Φὸν τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπό« 
ὠρανὸν, ὃ ὃ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος δὲ- κροφοι- 
ἄκονος. ΝΣ 4 τῦτο δὲ λέγω ἵγα μΎ τις 

τ 24 Νῦν χαίρω ἢ ἐν τοῖς παθή- ὑμᾶς «αραλογίζηϊαι ἐν τσιθανολον 
μασί μ8 ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνγανα- γία" 
πληρῶ τὰ ὑσγερήμαῖα τῶν ϑλίψεων 5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, 
τῷ Χρισῖα ἢ ἐν τῇ σαρκί μϑ, ὑπὶρ ἀλλὰ τῷ σνεὐμαῖιν σὺν ὑμῖν εἶμι 
τῷ σωμαῖος αὐτῷ, ὃ ὁ ἐσῖιν ἢ ἢ ἐκκλη- χαίρων ᾿ βλέπων ὑ ὑμῶν Τὴν τάξιν, 

» 

σία" "Ὁ τὸ σερίωμα τῆς εἰς Χειγὸν «ἰ»- 

2ζ ἧς ἐγενόμην ἰγὼ διάκονος φεως ὑμῶν. Ἴ 

καὶλ τὴν οἰκονομίαν τῷ Θεξ, τν 6 ὡς ὄνισαρελάξῆι τὸν Χριςὸν 
ϑοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι Ἰνσῶν τὸν Κύριον, ἔν αὐτῷ περισ 

τὸν λόγον τῷ Θεῶ, “ταἸεῖτε. 
26 τὸ  μυσίηριον τὸ ἀποκεκρυμ- . η ἐῤῥιζωμένον κα Ὗ ἐποικοδυμώμε- 

μένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν νοι ᾿ αὐτω, "ἡ Ἦ αἰόμενοι ἐν τῇ 
᾿γινεῶν, γυνὶ δὲ ὶ ἐφοινερώθη τοῖς ἂχ!“ ποίσειν, καθὼς ἀϑιδάχθηῖε, σερσ- 
φις αὐτῷ: σεύογϊες ἐν αὐτὴ ἐν εὐχαξισίᾳ. 

- 27 οἷς ηθέλῃσεν ὃ Θεὸς: γνωρί- 8 Βλέπεε μῆ τις ὑμᾶς ἔςαι ὃ 
. Ψψᾶαι τίς ὃ -““λῶτος τῆς δόξη; τῷ συλα[ωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ 

μυσϊηρία τότο ἦν τοῖς ἔθνεσεν, ὃς κενῆς ἀπάτης, καϊὰ τὴν παράδοσιν 
ἐσῖι Χρισ]δς ἐν ὑμῖν, ἡ ἰλπὶς τῆς τῶν ἀνθρώπων, καϊὰ τὰ ςοιχεῖα 
δύξης" τῷ χόσμϑ, Ὁ ὃ καΊω Χριγόν. 

4 - φ 

28 ὃν ἡμεῖς κα]α[γέλλομεν, γὲϊ 9 ὅτι ἐν αὐτῷ καϊοικεῖ τῶν τὸ 

θήδηες σάτα ἄνθρωπον, καὶ διδά- πλήρωμα Τῆς ϑεότηϊος δωμοζϊικὼς. 

σκοῦῆες «ἀγα ἄνθρωπον ἢ ἐν “ασὴ 1οΟ καί ἰγε ἐν αὐτῶ πεπληρὼ- ᾿ 

σοφία, ἵνα “«αρασήήσωμεν τάν]α μένοι, ὃς ἐξιν ἢ κεφαλὴ “πάσης ἄρπ᾽ 

ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χρισῖῳ Ἰησθν» χῆς ἢ ἰξυσίας, . 

209 εἰς ὃ Ὁ κοῆεῶ ἀγωνιζόμε- ᾿ ϊ ἐν ᾧ καὶ περιῆμηθηῖε περι, 

γηὺς "καῖὰ τὴν ἐνέρ[ειαν αὐτῷ τὴν τομῇ ἀχηροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεχδύ- 

ὑηαμέν ὦ ΕΥ ἰμοὶ Ὑ) δυνάριενε . σε τῷ σώμαδος τῶν ἃμαβιῶν τῆς 

σαρκὸς, ἐν τῇ πιρίομῃ τῷ Χριτῶ, 
. ᾿, . 4:32" 12 συν 



482.» 

12 συ αφίῆις αὐτῷ ἐν. τῷ 
βατ]ϊσμαῖ." ἂν ᾧ καὶ συνηγέρθεϊε 
διὰ τῆς «σἰξιω; τῆς ἐνεργείας τῷ 
Θιε τῷ ἰγείρανος᾽ αὐτὸν ἐκ τῶν 

γεκρῶν ' 

.13 Καὶ ὑμᾶς μεκρὸς ὄνας ἣν" 
“τοῖς «οραπϊώμασν. ἡ τῇ ἢ ἀκροῦυ-. 
σία τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συν! ὡοποίς ͵“ 
ησε σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν 
φάνα τὰ παραπ] μαῖα, 

14 ἰξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν 

Χειρόγραφον" τοῖς δόγμασιν, ὃ ὃ ἦν 

ὑπεναῦῖϊον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρχεν ἐκ 
τὸ μέσυ, ππροσηλώσαις αὐτὸ τῷ 

ξαυρῷ" 

ις ἀπικδυσώμινος τὰς ἀρχὰς 

καὶ τὰς ἰξωυσίας ἐδειϊμώτισεν ἐν 
παῤῥησίᾳ ϑριαμθεύσας αὐτὰς ἐν 
αὑτῷ. 

16 ΜᾺ ὃν τις ὑμᾶς χρινέτο ἐν 
βρώσει, ἢ ἢ ἦν αόσει, ἢ ἐν μέρ ἑορ- 
ΣΕ ν᾽ ἢ »Βμηνίας, ἢ ̓σαξϑάτων" 

1 ἃ ἔγι σκιὰ τῶν μελλόντων; 
τὸ δὲ σῶμα τῷ Χριξῶς 

ι8 μηδιὶς ὦ ὑμᾶς καϊαξραθευέτω 
θέλων ἢ ἐν ταιτεμοφροσίνη καὶ ϑρη- 

σκεία τῶν ἀ[γίλων, ω μ᾽ ἑώξακεν 

ἐμξαἸεύων, εἰκῇ Φυσιώμενος ὑπὸ τῷ 
νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτῶ, 

19 καὶ ὁ χραϊῶν τὴν κιφαλὴν, 

ἐξ ὃ ὃ σὰν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἀφῶν 

καὶ σονδίσμων ἐπιχορηγείμενον καὶ 

συμφιξαζόμενον, αὐξιι τὴν αὐξη- 
σιν τῷ Θιβ, 

30 εἰ ὧν ἀπιθανῆε σὺν τῷ Χρι» 

τῷ ἀπὸ τῶν φουχείων τὸ κόσμϑ, εἰ 
ὡς ζῶῆις ἵν κόσμῳ δο[μαϊίξισθε ; 

21 Μὴ ἀψη, μηϑὲ γιΐση, μηδὲ 
ϑιγην" 

22 ἃ ἐγρι αὐνῖα εἷς φθορὰν τῇ 
. ἀποχρήσει, καϊὰ τὰ ἐνώλμαϊα κ 
διδωσκαλίας τῶν ἀνθρώπω»" 

23 τινά ἔξι 2φ, Ὁ μὲν ἔχογϊα 

σοφίας ἐχ ἐβελσθρησκείᾳ. ΕΣ ταπεο 

΄΄ 

ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ 

σ᾿ 

᾿δρ. νυ". 

νοφροσύνῃ κὶ ἀφειδίᾳ σώμαῖος, ὡς 
ἐν τιμῇ ὙΩ) πρὸς «πλησμονὴν σαρο 

χόςο . 

ΚιΦ. γ 

Ι ὃν συνεγέρθηνι τ  Χριγῷ, τὰ 
, ἄνω λᾶτε; ὃ ὅ ὃ Χριγός "ἰξιν 

-ἦν δεξιᾷ τῷ Θιῦ καθήμενος" 
2 τὰ ἄνω Φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς- 

4 ἀπεθάνῆε γὰρ, "ἡ ἢ ζωὰ ὑ ὑμῶν 
αἰεξοῆαι σὸν τῷ Χριγῳ ὦ ἐν τῷ Θεῷ. 

4 Ὅταν ὃ Χριτὸς Φανερωθῇ, ὃ ὃ 
ζωὴ ἡ ἡμῶν, τότε κὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ 
φανιρωθήσεσθε ἐ ἐν. δόξῃ. 

5. Νεκρώσαζε ἃ ὧν τὰ μέλη ὑ ὑμῶν 
τὰ ἰπὶ τῆς γῆς», «σορνείαν, ἀκα» 
θαρσίαν, «σάθος, ἐπιθυμίαν κακῆ,᾽ 

κἱ τὴν πλεονεξίαν, ὅτις ἐγὶν εἰϑὼ-« 
λολαϊρεία, 5 

ϑ δὰ “- ἤχῆκι ἢ ἡ ὀργὴ τῷ Θιεῶ 
ὃ τὸς ὑὸς τῆς ἀπειθείας, 
" ἐγ οἷς τὸ ὑμεῖς παεριεα αἼήσ οἷ 
αῖεν ὃ ὅτε ἰφῆτε ἐ ἐν αὐτοῖςο 

Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὗὑ ὑμεῖς 
τὰ «πάνϊα, ὃ ὀργὺν, ϑυμὸν, κακίαν» 
βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τῷ 
φόμαῖος ὑ ὑμῶν. 

9 Μὴ ὑ εὐδεσθε εἰς ἀλλόλες, 
ἀπικδυσάμενοι τὸν ταλαιὸν ἄν- 

θρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτῷ, 
10 καὶ ἰνδυσάμεκοι τὸν νέον, 

τὸν ἀνακαινώμενον εἰς ἐπίγνωσιν 
κατ᾽ εἰκένα τῷ κἸσαγῖος αὐτόν. 

11 ὅπ ὃκ ἔνε Ἕλλην καὶ Ἰ8- 
δαῖος" 

βάρβαρος, Σκύθης" δῦλος, ἰλεύθε- 
ρος᾽ ἀλλὰ τὰ σαϊῖα καὶ ἐν αᾶσι 
Χριξός. 

12 Ἐυδύσασϑε ἢ Ἔν; ὧν . ἐκλεκῖοὶ 

τῷ Θεῷ ἅγιοι καὶ ἡγαπημίένοι 

σπλάγχνα οἰκ)μῶν, χρηγότηϊα, 
ταπιεμβοφροσύνην, ΄ραότηϊαγ μα- 
κροθυμίαν, 
(3 ἀνιχόμενδι ἀλλήλων, καὶ 

“περ ομὴ καὶ ἀκρεθυτία" . 

- χαᾶξι» 



τ Ο6Ρ. ἴδ ἵν ΠΡῸΣ ΚΟ 
“χαριζόμενοι ξαυϊοῖςγ ἐών τις «ρός 
τινα ἔχη μομφήν'" καθὼς τὸ ὃ Χρι- 
ςὸ; ἐχαρίσαϊο ὑμῖν, ὅτω κ᾽ ὑμεῖς") 

14 ἰπὶ πᾶσι δὶ τὥτοις τὴν 
ἀγάπην, “ἥτις ἰσὶ σύνδισμος τῆς 
τελειότηϊος" 

ις καὶ ἡ εἰρήνη τῷ Θιῶ βρα- 
Θευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς 
«“ 4 2, γ0 1 2 ε ’ὔ, ἢ Ὰ » ο 
Ὧν Ἀὦ ἐκληθηίε ἐγ εν. σωμδᾶ!ν "α τὸ 
χάριξοι γίνεσθε» 

16 Ὁ λόγος τῷ Χριρϑ ἐνοιχείτω 
3 ε«. » ,ὔ 9 ’ “..Φ 
ἂν ὑμῖν σλδσίως, ἐν “σα σὴ σοῷια 
διϑασκόδις καὶ νυθδηϊες ἑαυ]ὸς» 
ψαλμοῖς, καὶ ὕμνοις, καὶ ῳὠδαῖς 
«νιυμαϊμιαῖς ἐν χάρῦι ἄδονιες ἐν τῇ 
καρδία ὑμῶν τῷ Κυρίω" 

17 καὶ σῶν ὅ,τι ἂν ἀσοιῆτεγ ἦν 
λόγῳ, ἡ ἐν ἔργῳν «όνϊα ἔν ὀνόμαῖϊι 
Κυρία Ἰησῶ, εὐχαριτῶδες τῷ Θεῷ 
γ, τα]οὶ δι᾽ αὐτῷ. 

. 18. Αἱ γυναῖκες,. ὑποΐχσσεσθε 
τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἃ; ἀνῆκεν ἦν 
Κυρίῳ. 

10΄ Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς 
γυναῖκας, κὶ μὴ τοικραίγεσθε τορὸς 
οιὑτάς. 

Ζ2ο Τὰ τέκνα, ὑπακάξε τοῖς γον 
-γεῦσι καϊὰ «άνϊα" τῶτο γάρ ἔξιν 
εὐάρετον τῷ Κυρίῳ. ΟΠ ᾿ 

21 Οἱ «αἼόρες» μὴ ἐρεθίξῆιε τὰ 
γχέκνα ὑμῶν, ἵνα μὰ ἀθυμῶσν. 

22 οἱ δῦλον ὑπακώξε καῖα 
. φσάτια τοῖς καϊὼ σάρκα κυρίοις, μὴ 
ἐν ὀφθαλμοδϑελείαις, ὡς ἀνθρωπά- 

ορέσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότηϊι καρδίας, 
Φοδόμενοι τὸν Θεόν" 

23 καὶ αᾶν ὅ,τι ἰὰν «σοιΐτεν, 
ἐκ γψυχῆ- ἐργάξζισθε, ὡς τῷ. Κυρίῳ 
κ ἀκ ἀνθρώποις, 

24. εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίυ ἄπο- 
λήψεσθι τὴν ἀγα πόδοσιν τῆς κλη- 
ονομίας" τῷ γὰρ "Κυρίν Χριεὺ 

, λεύέ ε. ν᾿ 

Ὡς ὃ δὲ ἀδιηκῶν κομιεῖται ὃ ἢδί- 
κησε᾽ καὶ ὃκ ἔσι προσ ν»ποληψίαν 

ἌἍ 

ΛΟΣΣ.- 

Κιφ. δ΄. 4. 

ΔΙ σύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν 
ἰσότηϊα τοῖς δόλοις “αρέο 
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χισθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχξο 
Κύριον ἐν ἐἰραγοῖζο 

ῳ 

2 Τῇ ἐοσευχῆ τοροσκαρϊερεῖτερν. 
γρηϊορῶνιες ἷν αὐτῇ ἐν εὐχαριςία, 

3 σφροσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ 
ἡμῶν, ἶνα ὁ Θεὸς ἀνοίξη ἡμῖν ϑύραν 
τῇ λόγο, λαλῆσαι τὸ μυξήριον τῷ 
Χριρῶ, (δ ὃ "κα δέδεμαι,) ᾿ 

4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ, ὡς δεῖ 
με λαλῆσαι-ς Ν 

Ἔν σοφίᾳ «εριπα]εῖτε «σρὸς 
τὸς ἔξω, τὸν καιρὸν ἰξαίορα ζόμενοις 

.ι. 66 Ὁ λόγος ὑμῶν αἀνῆοϊε ἔν 
χάρῆι, λαῖν ἠξιυμένος εἰδέναι “ὥς 
διῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἱκάτῳ ἀποκρίνεσθαι, 

7 Τὰ καὶ ἐμὲ «ἄνα γνωρίσέι 
. ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπτηϊὸς ἀδελφὸς, 

᾿. »κἡ τοιρὸς διακονος) κὶ σόνδωλος ἐν 
Κυρίω, 
. 8 ὃν ἔπεμψα ὡῳρὸς ὑμᾶς εἷς 
αὐτὸ τῶτον ἦναι γνῷ τὰ «τσερὶ ὑμῶν, 
τ παρακαλίσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 

9. σὺν Ὀνησίμῳ τῷ αἰὐῷ καὶ 
ἀγαπή ἀδιλφῷ, ὅς ἰξιν ἰξ ὑμῶν" 
"οάνα ὑμῖν γνωριῶσι τὰ ὧδε. 

1. ᾿Ασπάζῆαι ὑμᾶς ᾿Αρίγαρο 
χοὸς ὁ συναιχμάλεἶός μυ, κὶ Μάρ» 
κος ὃ ἀνεψιὸς Βαρνάδα, (περὶ ἃ 
ἐλάξειε ἐν]ολάς" ἐὰν ἔλθη Φρὸς ὗ« 

μᾶς» δίξασθε αὐτόν.) ' 
11 καὶ Ἰησῶς ὃ λεγόμενος Ἰῶ- 

φος, οἱ ὄνϊες ἐκ σιρομῆς" ὅτοι μό- 
οι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τῆ 
Θιᾶ, οἵτινες ἐγεγήθησών μοι σαρη» 
γορία. ες 

12 ᾿Ασπάξῆαι ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς 
ὁ ἐξ ὑμῶν ᾿ὄϑλος Χριξϑ, τοάγϊοῖε 
ἀγωγιξόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἦν ταῖς 
τροσιυχαῖς», να τῦτε τέλειοι καὶ 
“επτληρωμένο; ἄν σαή]ὲιἔ' ϑελύμαῖε' 

᾿ τῇ Θιῶ, ; ες 7 

ἣΝ ᾿ 13 μᾶβ « 

πᾶσ ασν  ασ Ὁ. 



- 

“Ἢ 
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12 μα Πυρὼ γὰρ αὐτῷ. ὅτε χει 

ζῆλον 4“σολὺν ὑπὶρὺ ὑμῶν, » τῶν ἐν 
Λαοδικείᾳ, κὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 

4 ᾿Ασαάξβαι ὑμᾶς Λυκῶς ὃ 

ἰατρὸς ὃ ὃ ἀγαπηϊὲςζ, καὶ Δημᾶς:- 
᾿Ασπάσασθε τὸς ἐν Δαοδι- 

κιία ,ἀλλφὸς ᾧ Νυμφᾶν, τὴν 
καῖ᾽ οἶκον αὐτῷ ἰχκλησίανγ. 

τό Καὶ ὅταν ὀναίνωσθη σαρ᾿ 
ὑμῖν ἢ ἱπιγολὴ, «οιήσαϊε ἵνα »ς, ἐν 

φῳ 

, 45 Λαοδικέων ἰκκλησίᾳ ἀναβωσθϑ" 

κὶ τὴν ἐκ Ααοδικείως ὅνα. »α ὑμεῖς 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ Ορ. ἵν: 

ἀναΐνωτες - 
17) Καὶ εἴπαῖε΄ ᾿Αρχίππῳ"» 

Βλίπε τὸν διακονίαν ἢ», τσαρέλαδες 

ἐν Κυρίῳ, ἕνα αὐτὴν Ὡληροῖς. 

18 Ο ἀσπασμὸς τὴ ἐμὴ χειρὶ 
Παύλϑ. Μνυκμονεύ! Πέ: μϑ τῶν δὲσο 
μᾶν- ἯἩ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. ᾿Αμῆν» 

Πρὸς Κολοσσαεῖς ἐγράφη. ἀπὸ 
Ῥώμης διὰ Τυχικᾶ κὰ Ὄνη" 

σίμθ. Ἔν γίχοις σᾶ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥῪ 
Ἢ “αρὸὺς Θισσαλονικεὶς ἐπιςολὴ τορώτη. 

ΚιΦ. ἅ.. 1. 

ΑΥ̓ΛῸΣ καὶ ̓ Σιλϑανὸς 
| Τ΄ κὶ Τιμόθεος. τῇ ἐκκλησίᾳ 

Θεσσαλονικέων, ἐν Θιῷ 

«αρν "ἡ Κυρίῳ Ἴησᾷ Χρισῷῶ" χά- 
ε"- ὑμῖν "Ὁ εἰρήνη ἀπὸ Θεῦ σαϊρὸς 
ἡμῶν, Ὁ Κυρίῃ Ἰησδ Σριτδ. 
) 2 Εὐχαξιτῶμεν τῷ Θιῳ τᾶν. 

τονε σε “σάνϊων ὑμῶν» μνείαν ὑ- 
μῶν “ποιόμενοι ἐπὶ τῶν προσινχῶν 
ἡμῶν ἀδιαλείπως, 

4 (μνημονεύοηες ὗ ὑμῶν τῷ ἔργα 

τῆς τίγεως, Ὄ τῷ κόπο τῆς ἀγά- 
“τηςγ καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἰλπίδος 
«τῷ Κυρία ἡμῶν Ἰησδ Χριρε) ἢ ἐμ" 

“τροσθεν τῷ Θιε κὶ παϊεὸς ἡμῶν" 
4 εἰδότες, ἀδιλφοὶ ᾿ ἥγα πημένοι; 

ὑπὸ Θεῦ τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 
ς ὅτι τὸ εὐα[γέλιον ἡμῶν ἐκ" 

ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, 
ἀλλὰ κ ἐν δυνάμει, Ὁ ἐν τνεύμαῖι 
ἁγίῳ, καὶ ἐν καληροφορίᾳ “πολλῇ, 

δ'᾽ ὑμᾶς» 

ἰμν 

6 Καὶ ὑ ὑμεῖς μιμη)αὶ ἡμῶν ἰγεν 
γήθηϊε καὶ τὸ Κυρία, δεξάμενοι τὸν 
λόγον ἐν ϑλίψει πολλῇ ἡ μέϊὰ χαρᾶ; 

ὠνεύμαϊος ἃ ἀγίϑ, 
7 ὦγχε γενέσθαι ὑμᾶς τύπῳς 

σᾶσι τοῖς. «αἸοἸεύεσιν ἐν τὴ Μακε 
δονία Ὁ τῇ ̓ Αχαΐρ" 

ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηῖαι ὃ 0 λυ. 

γος τῷ Κυρίω, ὃ μόνον ἔν τῇ Μα- 

κιδονίᾳ καὶ ᾿Αχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν 

παῖ τόπῳ ἢ πἰοΊ;ς ὑμῶν ἥ τρὸὲς 
τὸν" Θεὸν ἐξελήλυθεν" ὡσῖε μὰ χρεί- 

ἂν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι “ 

Ὁ αὐτοὶ γὰρ «ερὶ ἡμῶν ἀπαγο 
γέλλεσιν. ὁποίαν εἴσοδον ἔχομεν 

πρὸς ὑμᾶς, καὶ τῶς ἐπεσϊεέψαῖε 
«τυρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων» 
δελεύειν Θεῷ ζῶν, μ ἄληθινῳ, 

10 καὶ ἡ ἀναμένειν τὸν ὑιὸν αὐτῷ 
ἐκ τῶν ἀρανῶν, ὃν ἤψειρεν ἐκ γεκ ρῶν, 
᾿Πισϑν τὸν ἑνόμενον ὃ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς 
ὀργῆς τῆς ἐεχρμένης: 

καθὼς οἴδαϊε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖ! ο΄. 
Κι. 

- 



(δ. 11. ̓ 

Κιφ. ς΄, 2. 

ΔΊ γὰρ οἸδαῖε, ἀδιλφοὶ, 
᾿ τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν «πρὸς 
ὑμᾶ;, ὅτι ἃ κενὴ γέη ογὲν. 

2 ἀλλὰ καὶ «ροκαθόνες καὶ 
ὑδρισϑέδες, καθὼς οἴδαϊε, ἐν Φιλίπ- 
οἷς) ἐπαῤῥησιασάμεθα ἶν τῷ Θεῳ 
ἡμῶν λαλῆσαι «ρὸς ὑμᾶς τὸ εὖς- 
οἰγίλιον τῷ Θεῶ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 

3 Ἦ γὰρ παράκλησις ἡμῶν ἐκ 
ἔκ ́ λάνης; δὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, ἄτι 
ἐν δόλῳ" 

4 ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμιθα 
ὑπὸ τῶ Θιῶ αιγιυθῆναι τὸ εὐαγ- 
γίλιον, ὅτω λαλῶμεν, ὧχ ὡς ἄν- 
θρώποις ἀρέσκοες, ἀλλὰ τῷ Θιῷ 
τῷ δοκιμώζονῖ, τὰς καρδίας ἡμῶνι 
- κ Οὔτε γάρ «“οϊε ἐν λόγῳ κο- 
λαχιίας ἐχρνήθημεν, καθὼς οἵδαῖε, 
ὅτε ἰν προφάσει αλεονεξίας (Θεὸς 
ἀξ") 
6 ὅτε ζυηϊνιες ἐξ ἀνθρώπων δό- 

ξαν, τε ἀφ᾽ ὑμῶν, ὅτε ἀπ᾽ ἄλ- 
λων" δυνάμενοι ἦν βάρει εἶναι; ὡς 
Χριγῶ ἀ χόξολοι" " 

7 ἀλλ᾽ ἐγενήθημεν ὅπιοι ἶν μέ- 
᾿ σῳ ὑμῶν) ὡς ἂν τροφὸς ϑάλπη τὰ 
.δαυϊδς τέκνα" 

8 ὥὅτως ἱμειφόμιενοε ὑμῶν, εὖδο- 
κῦμεν μήαδῶναι ὑμῖν καὶ μόνον τὸ 
εὐα[γέλιον τῷ Θιῶ, ἀλχὰ καὶ τὰς 
ἑαυϊῶν ψυχὰς, διότι ἀγαπηϊοὶ ἡμῖν 
γεγένησθε. 

9. μνημονεύεε γὰρ, ἀδιλφοὶ, τὸν 
κόπον ἡριῶν καὶ τὸν μόχθον" νυκϊὸς 
γὰρ κὶ ἡμέρας ἐρίαζόμινοι, «τρὸς τὸ 
μὴ ἐπιξαρῆσαί τρὰ ὑμῶν, ἰχηρύ- 
ξαμεν εἷς ὑμᾶς τὸ εὐα[γίλιον τῷ 
Θεξϑ. 

1. Ὑμεῖ; μάξιορες καὶ ὁ Θεὸς, 
ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμόμπίως 
ὑμῖν τοῖς σιγὶύθσιν ἐγενήθημεν. 

ωι1 1 καθάπερ οἰϑαῖε ὡς ἔγα. ἕκας 

γον ὑμῶν, ὡς «αὴρ τέκνα ἰαυῖῦ, 

ΠΣ 

ΠΡΟΣ ΦΕΣΣ. Α', αϑς 
«“σαρακαλῦες ὑμᾶς κὶ σαραμυθάς 
μένοι, 

12 καὶ μαρβυρόμενοις εἷς τὸ 
“ιριπαίησαι ὑμᾶς ἀξίως τῷ Θεΐ 
τῷ καλῶνϊος ὑμᾶς εἷς τὴν ἑαυϊᾷ 
βασιλείαν κὶ δόξαν. ; 

13 Διὰ τῶτο »ὶ ἡμεῖς εὔχαρις 
εῦμιν τῷ Θιῷ ἀδιαλείπίως, ὅτε 
«αμιλαθόνες λόγον ἀκοῆς πορΐ 
ἡμῶν, τῷ Θεῖ, ἰδίξασθε ὦ λόγόη 
ἀνβεώπων, ἀλλὰ (καθώς ἐγὶν ἀλησ 
θῶς) λόγον Θιζ, ὃς νκἡ ἰνεργεῖται ἐγ 
ὑμῖν τοῖς σισεύωυσιν. ᾿ἢ 

14. Ὑμεῖς γὰρ μιμηϊαὶ ἰγενῆν 
θηῖε, ἀδιλφοὶ, τῶν ἰχκλησιῶν» τῷ 
Θεῶ τῶν σῶν ἰν τῇ Ιουδαίᾳ, ἰν 
Χρισῷ Ἰησῦ, ὅτι ταυτὰ ἰπάθῆϊε κὶ 
ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλέῶνῳ 
καθὼς κὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰοδαίων, 

τις τῶν κὶ τὸν κύριον ἀποκ]ειφ 
γάλι» Ἰησῶν καὶ τὼς ἰδίως ροῷό- 
τάς κὶ ὑμᾶς ἰκδιυξάδων κὶ Θιῷ. 
μὴ ἀρισκόδων, κὶ σᾶσιν ἀνθρώποις 
δκανϊίων, 

16 κωλυῤνΐων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσε 
λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἄνας 
«λιρῶσαι αὑτῶν τὰς ἁμαιρῖίας 
"οαάνοῖεη ἴφθασιε δὲ ἰπ᾽ αὐτὰς ἢ 
δργὴ εἰς τέλος. . 

1... Ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, ἀπορα 
Φανισθένιες ἀφ᾽ ὑμῶν τρὸς καιρὸν 
ὡραςγ προσώπῳ; ἃ καρδία, σερισ- 
σοϊίρως ἰσπεδάσαμεν τὸ πὐρόσωπον 
ὑμῶν ἰδεῖν ἐν “πολλὴ ἐπιθυμία. 

18 διὸ ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν «σρὸς 

΄ 

ὑμᾶς (ἐγὼ μὲν Παῦλος) κὶ ἅπαξ. 
") δὺςν κα ἰνέκοψεν ἡμᾶς ὁ σα]ανᾶς" 
ΠΟ τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς, ἢ χα“ 

ρὰ, ἣ τέφανος καυχήσεως ; ἢ ἀχὲὶ 
"ἢ ὑμεῖς ἔμοτροσθεν τῷ Κυρία ἡμῶν 
Ἰησῶ Χριγᾷ ἐν τῇ αὐτῷ «“αρεσίᾳ κὶ 

20 ὑμεῖς γάρ ἷγε ἢ δόξα ἡμῶν. 
Ὁ ἥ χαρά ν Ν 

Ἥ Κιῷε 

σι αἱ 



886 
Ὃ ΄΄- Γ 

10 μηκέτι ςέγονϊες, εὐδοκήν 
σωμεν καϊαλειφθῆναν ἐν ᾿Α- 

Φγνα:ς. “μόνοι, 
2 καὶ ἰπέμψαμιν Τιμόθεον τὸν 

ἀδιλφὸν ἢ ἡμῶν Ὁ διάκονον τῷ Θεξ 
καὶ συνεργὸν ἡμῶν ἐν τῷ εὐαγ- 
γλίῳ τ τὸ Χριςδ, εἰς τὸ τηρίξα» 
μᾶς Ὁ «αξακαλίσαι" ὑμῶς “ερὶ 

ΦΖη; τίσεως ὑμῶν, 

3 τῷ μηδένα σαίνεσθαι ἢ ἐν ταῖς 
ϑλίψεσι ταύται"" αὐτοὶ γὰρ οἷ» 
δα]ε ὅτι εἰς τῶτο χείμεθα" 

4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἥμεν, 
«σροιλέγομεν ὑ ὑμῖν ὅτι μέλλομεν ϑλί. 

“ζδισθαι, καθὼς κὶ ἐγένεῖο, ΟΣ οἴδαῖε. 
ς Διὼ τῦτο καγὼ μυχίτη τί- 

γον; ἴσεμγψα εἷς τὸ γνῶναν τὴν 
αίςιν ὑμῶν" μἥπως ἐπείρασεν ὑμᾶς 

ὃ πειράζων, καὶ εἰς κενὸν γένηϊαι ὃ 
κόπος ; ἡμῶν. . 

ό "Δι, δὲ ἰλθόγος Τιμοθίυ πρὸς 

ὑμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν; Ὁ εϑαίγελισαμένα 

ἡμῖν Τὴν. “τιν καὶ τὴν ,ὠγχάπην 
ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχε μνείαν ἡμῶν 
ἀγαθὴν τοάγϊοϊε, ἐπιποθδηῖες ἡ ἡμᾶς 
ἐθεῖν, καθάπερ "ὶ ἡμεῖς ὑμᾶς" 

ἡ διὰ τῶτο ταρικλήθημεν, ἀ- 
διελφοὶ, ἐφ᾽ ὑμῖν, ἰσὶ «ἄστη τῇ 
θλίψει "Ὁ ἀνάγκη ἡμῶν, διὰ τῆς 
ὑμῶν αἰτεῶς" 

8 ὅτι νῦν ζῶμιν, ἰὰν ὑμεῖς ςἡ- 
κηῖε ἐν Κυρίῳ. 

9 τίνα γὰρ εὐχαριτίαν δυνά- 

μεῦα τῷ Θιῷ ἀγϊαποδᾶναι περὶ 

βομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τῷ Θιῶ 
μῶν. 

το γυκ)ὸς ΟΣ ἡμέρας ὑπὲρ ἵκπες- 

εἰσσῶ διόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὁ ὑμῶν τὸ 
«υρόσωπον, Ὁ. καϊαρ)ίσαι τὰ ὑγερή- 

μάϊα τῆς «“υἰςιως ὑ ὑμῶν; 4 

τι Αὐτὸς δὲ ὃ Θεὸς ων “ατὴς 

ὑμῶν») καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησᾶς 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Ι, ΟΡ. ἢν ἰνν 

Χριρὸς. καϊἐυθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν. 
«ὸς ὑμᾶρ' 

τφεύμᾶς δὲ ὁ Κύριος “λιονάσαε 
. Ἂ: περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλ-- 

χήλεος "- εἰς “ππάγιας, καθάπερ κὶ 
ἡμεῖς εἰ; ὑμῶρ" 

13 εἰς τὸ σηρίξαι ὑμῶν τὰς 

καρδίας ἀμέμπῇῆες ἐν ἀγιωσύνῃ, ἔμ" 
προσθεν. τὸ Θεῖ καὶ σα]ρὸς Ἀμῶν»» 
ἐν τ τσαρυσία τῷ ἸΚυρίε ἡ ἡμῶν Ἴη- 
σῶ Χριτῶ μα «αὐων τῶν ἁγίων 
αὐτῶ. . 

Κιῷ. δ' 4. ᾿ 

ΤΙ λοιπὸν ὃν; ἀδιλφοὶ, ἢ ἐρῶ 
τῶμῳ ὑμᾶ; κ, ταρακαλϑὃν 

μιν ἐν Κυρίῳ ̓  Ἰησῶ, καθὼς τσαγε- 
λάδῆε «“αρ᾽ ἡμῶν τὸ τοὺς δεῖ ὑ ὑμᾶς 
«ριπαεῖν καὶ ἀρέσκειν Θερὴν ὕαι 
σερισσεύηἶε μᾶλλον" ΡῚ 

Δ οἶϑαῖι γὰ ίνας «αρα[γελίας 
ἐδώκαμεν ὑμῖν δὰ τῷ Κυρίμ Ἰησᾶ: 

Ὦ Ὑῦτο γάρ ἐξι ϑέλημα. τῷ 
Θιϑ, ὃ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀκέχε- 

σθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς φορνείας, 
4 εἰδέναι ἵ ἑκα ΤῸ» ὑμῶν; τὸ ἑαυ 

σκιῦοι κἸᾶσθαι ἐν ἁγιπσμῷ καὶ 
τὴ μὴ, 

ς μὴ ἐν σιάθε" τ ἐπιθυμίας» καο 
θάπες Ὁ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν 
Θεόν" 

6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν. κὶ “λιος 
γεκεῖν ἦν τῷ τράγμαΐι τὸν ἀδελφὸν 
αὑτῶ" διότι ἔκδικος ὁ Κύριος πρὶ 
«σάγων τότων, καθὼς κὶ «ροείπα- 

μὲν ὑμῖν, κὶ διεμαβυράμαθα. 
. ὑμῶν, ἐπὶ πἰάση τὴ χαρᾷ ἡ χαί- " Υ οὐ γὰρ ἐκάλισεν ἡμῶ; ὃ 

Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαραίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ὧγι- 
ασμῳ 
δ, Τοιζαρν ὃ ὃ ἀβήῶν, ὁ ὃκ ἄνθρω- 

ΦΓΟΥ ἀθήεϊ, ἀλλὰ τὸν Θιὸν τὸν καὶ 

δόνα τὸ νεῦμα αὑτῷ τὸ ἅγιον εἰς 
ἡμᾶς. 
9 Περὶ δὲ τῆς ᾿φιλαδιλφία: ὁ ᾿ 

χρείαν ἔχῆι γράφειν ὑμῖν" αὐτοὶ 
γῶρ 

ὰ 



τ 
Ἂ -“ 

ὍΔΡ. ἷγι ν. ΠΡΟΣ ΘΕ ΣΣ,. Α', 
τοὰρ ὑμεῖ; ϑεοδίδακϑοί ἔσε. εἷς τὸ 
ἀγαπᾷν ἀλλήλες" - ' 

10 καὶ γὰρ τποιῖτε αὐτὸ εἰς 
«σἄγϊας τὼς ἀδιλφὰς τὸς ἐν ὅλη τῇ 

ὩΜακιδονίᾳ" ΄παρακαλῦμεν δὲ ὑμᾶς, 
ἀδελφοὶ, ττερισσεύειν μᾶλλον, 

11 καὶ φιλοϊιμεῖσθαι ἥσυχά- 
«ζειν) ἡ τοράσσειν τὰ ἴδια, κὶ ἰρ- Ὁ δῦ Ὁ τῷ 
᾿ψάζεσθαν ταῖς ἰδίαι; χερσὶν ὑμῶν," 
καθὼς ὑμῖν ποαρηϊγείλαμεν, 

12 ἵνα περιπαϊῆτε εὐσχημόνως 
“«σρὸς τὼς ἔξω, καὶ μηδενὸς χρείαν 
ἔχηε. ἮΝ . 

13 Οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 
ἀδελφοὶ, «ερὶ τῶν κικοιμημέκων, 
«ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς κὶ οἱ λω- 
τοὶ οὗ μὴ ἔχονϊες ἐλπίδα" 

14 εἰ γὰρ πῳγιεύομεν ὅτι Ἰησῶς 
-ἀ πέθανε κὶ ἀνέτη, “ὅτω -» ὃ Θεὸς 
τὸς κοιμιηθέγϊας διὰ τῷ ᾿Ιησὲ, ἄξει 

«σὺν αὐτω, “ 
τς Τῶτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν 

λόγῳ Κυρία, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζωνγῖες οἱ 
“εριλυπόμενοι εἷς τὴν τπαρῶϑσίαν 
πΞ Κυρία, ἃ μὴ φθάσωμεν τὰς 
«πκοιμηθένα:" 

τό ὅτι αὐτὸς ὃ Ἰζύριος ἔν κε- 
"λεύσμαῖ,, ἐν φωνὴ ἀρχα[γέλυ, καὶ 
ἄν σάλπιίγι Θεῷ κα]αξησέῆαι ἀπ᾽ 
ὥρανῶ, κὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριγῷ ἀγα" 
“Τήσονϊαι τορῶτον" ᾿ 
17 ἔπιῆα ἡμεῖς οἱ ζῶνγϊες οἱ 

'σιριλειπόμενοι,) ἅμα σὼν αὐτοῖς 
«ἀρπα[ησόμεθα ἔν γεφέλαις εἰς ἀ- 
τρανίησιν τῷ Ἑυρία εἷς ἀέρα, καὶ 
“ὥτω σαάήοῖε σὺν Κυρίῳ ἰσόμεθα. 

ι8 Ὥςε σαρακαλεῖτε ἀλλήλους 
ἦν τοῖς λόγοι τώτοις:. 

Κιῷ. έ. ς. 

ΓΊ ἘΡῚ δὲ τῶν χρόνων » τῶν 
1 καιρῶν, ἀδελφοὶ, ἃ χρείαν 

ἔχεε ὑμῖν γράφεσθαι" τς 
2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριδῶς οἴϑαλε, ὅτι 

ἢ ἡμέρα Κυρία ὡς κλέπτης ἐν γυκεὶ; 

2 

28) 
ὅτως ἔρχἕαι- . 

3 ὅταν γὰρ λέγωσιν,’ Ἐϊρήγη᾽ Ὁ 
ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς 
ἐφέςααι ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ 
ἐν γατοὶ ἐχόσῃ, κ᾿ ἃ μὴ ἰκφύγωσινο 

4 Ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, ἐκ ἐεὶ ἐν 
σκότει, ἦνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλίχα 
της καϊαλαδη»" ΜΝ 

, τ᾿» ε ἐ δ «αλϊες ὑμεῖς ὑινοὶ Φωῖός. γε, 
οὐ ὑιοὶ ἡμέρας" ἐκ ἰσμὲν γυκτὸς» 
δδὲ σκότες. 

6 Αρα ὃν μὴ καθεύδωμεν ὡς κ 
οἱ λοιποὶ, ἀλλὰ γρηϊορῶμεν Ὁ νὴ 

ὲ 

᾿ζωμεν" 
7 οἱ γὰρ καθεύδονϊες, νυκτὸς 

καθείδυσι" καὶ οἱ μεθυσκόμενοι, 
γυκϊὸς μεθύθσιν. ΝΝ 

ὃ. ἡμεῖς δὲ ἡμέρως ὕγϊες, γήφως 
μὲν», ἐνδυσάμενοι ϑώρακα “ἰξεως 
κὶ ἀγάπης" κὶ τοερικεφαλαίαν, ἰλο 
φίδα σω]ηρίας, - 

9 ὅτε ὃχ ἔθεῆο ἡμᾶς ὃ Θεὸς εἷς 
ἀργην, ἀλλ᾽ εἰς πνριποιῆσιν σωηρί- 
ας διὰ τῷ Κυρία ἡμῶν Ἰησῶ Χριςῶ, 

10 τῷ ἀποθανούϊος ὑπὲρ ἡμῶν 
ὗνα εἶτε γρηϊορῶμεν, εἶτε καθεύδμο 
μεν; ἅμα σὺν αὐτῷ ἤσωμεν, " 

11 διὸ σαρακάλοτε ἀλλήλες, 
κ᾿ οἰκοδομεῖτε εἧς τὸν ἵνα, καθὼς 
ἡ σοιεῖτεν - : 

12 ᾿Ἐροϊῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀϑελφοὶ, 
εἰδέναι τὸς κοπιῶνῖας ἐν ὑμῖν, καὶ 
προϊγαμένος ὑμῶν ἦν Κυρίῳ Ὁ ν8» 
θεϊιας ὑμᾶς, . 8 

13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὼς ὑπὲρ 
ἐκπερισσβ ἐν ἀγάπη, διὰ τὸ ἔργον 
᾿αὐτῶγ" εἰρηνεύδε ἔν ἑαυῖοῖς. 

14 ΤΙαραχαλδμεν δὲ ὑμᾶς, ἀ-« 
διλφοὶ, νυθῆεῖτε τὸς ἀτάχιες, σα - 
ραμυθεῖσθε τὸς ὀλιζοψύχως, ἀ- 
χισθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε 
“ρὸς σάν]ας. ᾿ ᾿ 

τις Ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ 
κακῦ τιν! ἀποδὺν ἀλλὰ «άτϊδῖε τὸ 

ἀγαϑὸν 
“ 
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ἀγαθὸν διώκεε κὶ εἷς ἀλλήλυς ᾿ 
εἰς ασάνϊας. 

τό τιάν]ο]ε χαίρξε: 

Ὶ7 ᾿Αδιαλείαἴως σροσιόχεσθε. 
τὸ Ἐν «νοτὶ εὐκχαριρεῖτες 

ψῦτο γὰρ ϑίλημα Θιῶ ἐν Χριγῷ 
ἸἸησῶ εἰς ὑμᾶς. 

19΄ Τὸ ανιῦμα μὴ σδέννιϊεο 
20 Προφηλείας μὴ ἰξαθενεῖτε. 
2:1 Τιαυὰ δοκιμάξῆι, τὸ καλὸν 

κοϊέχἔἶιε. ᾿ 
. 22 ᾿Ατὸ Φαγ)ὸς εἶδες «σονηρῶ 

᾿ ἀπέχεσθε. 
23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης - 

ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοϊελεῖ;"" καὶ ὁλό- 

᾿ πληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα, νῷ ἢ υ- 

χὴν» καὶ τὸ σῶμα ἀμέμκΊως ἰν τὴ 

ΕΙΠΣΤΟΛΉΗ 
«αρῦσία τῶ Ἐυρία ἡμῶν ᾿Ἰησῶ 
Χριγῶ τηρηθείη. » 

24. Πιγὸς ὃ καλῶν ὑμᾶς» ὃς κ᾿ 
ασοιησει. " 

ὥς ᾿Αδιλφοὶ, τρὸσεύχεσθε «σερὲ 
ἐμῶν 6 

,. 26 ᾿Ασπάσασθε τὸς ἀδελφὸς 
«τάϑϊας ἰν Φιλήμαῖ, ἁγίῳ. 

27 δρκίξζω ὑμᾶς τὸν Κύριον, 
ἀναϊνωσθῆναε τὴν ἱπιγολὴν σᾶσε 
τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. 

28 Ἢ χάρις τῷ Κυρίῳ ἡμῶν 
Ἰησῶ Χριτῶ μεθ᾽ ὑμῶν. ᾿Αμῆνε 

Τιρὸς. Θεσσαλονικεῖς τορώτη ἰγράφη 
ἀπὸ ᾿Αθηνῶν. Ἔν τίχοις ρ Ὧ7 

΄ 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟῪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 
Ἧ τορὸς Θισσαλονικεῖς ἐπικολὴ δεύγερωο 

Ἂ 

. Κιφι ά. Ι. 

ΑὙΛΟΥῪ καὶ Σιλυανὸς 
᾿κὶ Τιμόθεος τῇ ἰχκλησία 
Θιερσαλονικέων, ἔν Θὲν 

«“αἱρὶ ἡμῶν, κὶ Κυρίῳ Ἰησῶ Χριγῷ" 
2 χάρις ὑμῖν οὐ εἰρήνη ἀπὸ Θεΐ 

«αἷρὸς ἡμῶν, κῦἡ Κυρίου Ἰησῶ Χριςῶ, 
4 Εὐχαριςεῖν ὀφείλομεν τῷ Θὲν 

᾽ εν 23 Ἁ Ἁ 
“σἀνϊοῖε πατρὶ. ὑμῶν ἀδιλφοὶ, καθὼς 
ἄν.» » “ ε ͵ ε ἀξιόν ἰςξινγ ὅτε ὑπερανξάνει ἢ αἵσις 
ὑμῶν, καὶ σλεοναζει ἢ ἀγάπη ἱγὸς 
.« ἡ , -ὦ «. 8 ΄ 
ἑκάςϑ «ανῆων ὑμῶν εἰ; ἀλληλθς" 

4 ὥςε ἡμᾶ; αὐτὺς ἰν ὑμῖν καυ- 
χἄσθαι ἐν ταῖς ἰχκλησίαις τῷ Θεϑν, 
ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν κὶ -οἷξιω; 
ἐν σᾶσι τοῖς διω[μοῖς ὑμῶν, Ὁ ταῖς 

. ϑλίψισιν αἷς ἀνέχεσθε, 
᾿ς καὶ ἔνδειίμα, τῆς δικαίας πρίστως 

“18 Θεῦ, εἰς τὸ καϊαξιωθῆναι ὑμᾶς 
᾿ς τῆς βασιλείας τῷ Θεῖ, ὑπὲρ ἧς ἡ 

'σχῆε" : 

6 εἴπερ δίκαιον παρὸ Θεῷ ὧν. 
ταποδδναι τοῖς ϑλίδυσιν ὑμᾶς 9λί» 
ιν 

ἄνεσιν μεθ᾽ ἁμῶν, ἐν τῇ ἀποκαλύ- 
ψει τῶ Κυρία Ἰησῶ ἀπ᾽ ὠρανῶ 
μή' ἀϊγέλων δυνάμεως αὐτῦ, 

8 ἐν Φυρὶ φλογὸς, διδόδιος ἦκ- 
δίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεὸν» κκὶ τοῖς 
μὴ ὑσακάεσι τῶ. εὐα[γελίῳ τῷ Κυ- 
εἶα ἡμῶν Ἰησῶ Ἰριγϑ" 

9 οἵ τινὲς δίκην τίσασιν, ὅλες 
ξον αἰώνιον, ἀπὸ «σροσώπε τῷ 

Κυρίθ, καὶ ἀπὸ τῆς δύξης τῆς ἰδο 
ὕος αὐτῶ, 
10 ὅταν ἔλθη ἐνδυξασθῆναι- ἶν 

τοῖς ἁγίοις αὑτῷ; χὶ ϑαυμασθῆναι 
ἐν πᾶσι τοῖς αιγεύωσιν, (ὅτι ἔχις 
τιύβη τὸ μαεϊόριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὁμῶς) 
ἐν τῇ ἡμέρῳ ἰκείνῃο 

51 εἷς 7 
- υ 

Οδρ.- Υ, | 

7 καὶ ὑμῖν τοῖς ϑλιδομένοις 
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δῦ. ἢ. 
τι εἷς ὃ καὶ τπροσευχόμεθα 

᾽ λο » φ 4Ὧ2Φ΄0)γ )΄Ύ “Ὁ 3 
«υἀὐοῖε απερὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξ- 
σὴ τῆς κλήσεως ὃ Θεὸς ἡμῶν, χἡ 
«“ληρώση σᾶσαν εὐθοκίαν ἀγαθω- 

, ῳ κ᾿ , 3 δ᾽ ’ 
σύνης, καὶ ἔρίον αἰξεως ἦν ὀυνα- 
με 

η]- 

3. 

12. ὅπως υδοξασθὴ τὸ ὄνομοι τῷ 
Ἐυρία ἡμῶν Ἰησῶ Χριγῶ ἕν ὑμῖν, ἡ 
ὁμεῖς ἶν αὐτῷ, καῖα τὴν χάριν τῷ 
Θεῶ ἡμῶν, καὶ Κυρίω Ἴησξ Χριγϑ. 

- Κιφ. Ὁ. 2. 
ῬΩΤΩΜΕΝ δὲ ὑμᾶς, ἀ- 
διλφοὶ, ὑπὲρ τῆς παρσίας 

τὸΈ Κυρία ἡμῶν Ἰησῶ Χριγῶ, καὶ 
ὅμῶν ἰπισυναϊωγῆς ἐπ᾽ αὐτὸν; 

2 εἰς τὸ μὴ ταχίως σαλευθῆναι 
ὑμᾶς ἀπὸ τῷ νοὸς, μήτε ϑροιῖσθαι, 
μῆτε διὰ ανεύμαΐος, μῆτε διὰ λό- 
γ8, μῆτε δι᾽ ἐπιςολῷς ὡς δι᾽ ἡμῶν, 

ὡς ὅτι ἱνέφηκεν ἢ ἡμέρα τῷ Χρις. 
4 Μήτις ὑμᾶς ἱξαπαήησῃ καὶὰ 

μηδένα τρόπον" ὅτι ἰὰν μὴ ἴλθη ἢ 
᾿ Ἀπορασέα τορῶτον, κὶ ὠποκολυφθη 

ὃ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρῖίας, ὃ ὑιὸς 
τῆς ἀπωλείας» 

4 ὃ ἀπικείμενος κ) ὑπεραιρόμενος 
ἐπὶ «άνϊα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέ- 
ξασμα" ὥςι αὐτὸν ἐἰς τὸν ναὸν τῷ 
Θεῶ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἁ ποδεικνύγα 
ἑαυτὸν ὅτι ἐγὶ Θιός. 

ς Οὐ μνημονεύεξιε ὅτι ἔτε ὧν 
᾿ ᾳιρὸς ὑμῶς, ταῦτα ἔλεΐον ὑμῖν ; 

καὶ νῦν τὸ καϊέχαν οἵδαῖε;, 
εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ 

. ἑαυϊᾷ καιρῶ" , 
δ Θ᾿ ΄ 3 3 εῳ 

τὸ γὰρ μυζηῆριην ἤδη ἐγεργεῖς 

“αι τῆς ἀνομίας, μόνον ὃ καϊέχων 
ἄξει ἕως ἰχ μέσε γένηϊαι" Ὁ 

, 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθησέαι ὁ 

ἄνομος, ὃν ὃ Κύριος ἀναλώσει τῷ 
«υνεύμαῖι τῷ τόμαϊος κὑτῶ, κὶ καο 
ταργήσει τῇ ἐπιφανείῳ τῆς τσαρῦ» 
σία; αὐτῶ" ; 

--»ν « , , 9.9» 9 ὃ ἰγιχκ ἡ σαρυσίᾳ κα ἐχέρ. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣ. 585, 
σειαν τῷ σαϊανᾷ ἦν. σάση δυνάμει, 
ἡ σημείοις, νἢ τέρασι ψεύϑος, 

1Ὸ καὶ ἐν σπάση ἀπάτη τῆς 
ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοὶς" ἀνθ᾽ 
ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας ἐκ 
ἐδίξανϊο εἰς. τὸ σωθῆναι αὐτές. 

11 καὶ διὰ τῶτο σέμψει αὐὖ- 
τοῖς ὃ Θεὸς ἐνέργειαν ᾿Ἰσλάνης, εἰς 
τὸ σιγεῦσαι αὐτὸς τῷ ψεύδει. 

12 ἵνα κριθῶσι ““ἀπες οἱ μῆ 

αἱξιύσανες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾽ εὖὐ- 
δακήσανϊες ἐν τῇ ἀδικίᾳ 
.13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὖχα- 
ἐρεῖν τῷ Θεὼ «σανϊοῖ, «περὶ ὑμῶν, 

ἀϑιλφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίω, ὅτι 
εἴλεῖο ὑμᾶ: ὃ Θιὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς 
σωϊηρίαν ἶν ἁγιασμῷ πονεύμαῖϊος, κ 
«οίγει ἀληθείας, 

:4 εἰς ὃ ἱκάλισεν ὑμᾶς διὰ τῷ ΄ 
τὐα[γελίυ ἡμῶν, εἰ σεριτοίησιν δό- 
ξης τῷ Κυρίυ ἡμῶν Ἰησῶ Χριρῶ, 

ιξ Ἄρα ὧν, ἀδελφοὶ, γἠκέε, κὶ 
κραϊεῖτε τὰς «αραδόσει;, ἃς ἰδὲ. 
ϑαχθηῖε εἴτε διὰ λόγω; εἴτε ὃ, 
ἐπιγολῆς ἡμῶν. : ᾿ 
“τό Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν 

ἸΙησῶς Χριγὸς "ἢ ὁ Θιὸς, κὶ πὰ τὴρ 
ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς, καὶ δὸς 
«αράγλησιν αἰωνιίων καὶ ἰλπίδα 
ἀγαθὴν ἰν χάρι, .᾿ 

1) ᾿ψαρακαλίσαι ὑμῶν «ὡς 
καρδίας, τὶ τηρίξαι ὑμᾶ: ἰν “αντὶ 
λόγῳ κὶ ἔγγω ἀγαθῷ. 

Κιῷ. γι 3.. 
Τ-“- λοιπὸν προσεύχεσθε, ἂ- 

δελφοὶ, πιρὶ ἡμῶν, ὕα ὃ 
λόγος τῷ ἹΚυρίξ τρέχη, »ἡ δοξάξη- 
ται καθὼς καὶ τρὸς ὑμᾶς, 

2 καὶ ἵνα ῥυσθῶμιν ἀπὸ τῶν 
ἀτόπων καὶ πονχρῶν ἀνθρώπων" ὦ. 
γὰρ “απἄγίων ἢ τοῖς ες 

Ἢ τιτὸς δέ ἰξιν ὁ Κύριο-, “; 
φηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τῷ 
«ὐογνοδο 

ΒΡ 
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4 Πιποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἰφ᾽ 

ὑμᾶ:; ὅτι ἃ παρα[γέλλομεν ὑμῖν, 

«ονεῖτε κὶ “οιησεῖεν 
δ ὁ δὲ Κύριος κα]ιυθύναι ὑ ὑμῶν 

τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τῶ 
Θεῶν, κὶ εἰ; ὑπομονὴν 18 Χειγῶ: 

6 Παρα[γέλλομεν, δὲ ὑμῖν, ἀ- 
διλφοὶ, ἰ ἐν ὀνόμαι τῷ ἰΚυρίο ἡ ἡμῶν 
ἡϊησῷ Χειγῶ, φσόλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ 
ᾳ;α")ὸς ἀδιλφῶ ἀτακῖως σε “παΐδν- 

5ο:γ κὶ μὴ καϊὰ τὴν σαράδοσιν ἣν 
«αρςίλαδε «αρ' ἡμῶν" 

; αὐτοὶ γὰρ οἴδαῖε α΄ὥς δεῖ 
μιμεῖσθαι ἡ ημᾶ;" ὅτι ὑκ ἤτακχ]α- 
σαμεν ἐν ὑμῖν, ᾿ 

8 δὲ δωρεὰν ἄξῆον ἰφάγομεν 
“αρὰ τινος) ἀλλ᾽ ἰν κόπῳ κὶ μόχ;,- 

θῳ, γύκϊα καὶ ἡμέραν ἐαξέμεον 
φῳρὸς τὸ μὰ ἐπιδαρησαί τινα ὑμῶν" 

9 ὅχ. ὅτι ἐκ ἔχομεν ἰξασίανς 

ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτὼς τόπον δῶμεν ᾧ ὑμῖν 

εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἢ ἡμᾶς" 
[ο καὶ γὰρ ὅτε ὕμεν πρὸς ὑ- 

μᾶς; τῶτο τοαρυἰγέλλομεν ὑμῖν, ὅτε 

εἴ τις ἃ ϑέλει ἰργάξεσθα: μηδὲ ἰστ᾽ 
ϑιίτω. ῥ 

[ΠῚ ᾿Ακδομεν. γὰρ τινῶς ',σίρι" 

«αἰδῆας ἐν ὑμῖν ἀτάκιως, “ἰ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. ἰδ, 
ἐρίαζομένυς, ἀλλὰ σεριερία ζομένεις, 

12 τοὺς δὲ τοιώτοις παραΐγέλ- 

λομεν, καὶ “παρακαλβμεν δια τῷ 

Κυείο ἡμῶν Ἰησῶ Χριγδ, ἵνα μέα 

ἥσυχίοις ἐρίαζόμενοι, τὸν ἑαυϊῶν, 

ἄξιον ἐσθίωσιν. 
12 Ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, μὰ ἔκ 

κακήφηϊε καλοπόιϑηῖεςς 
τ4. Εἰ δὲ τις ὑχ ὑπακώει τῷ 

λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιςολῆς, τῶτον 

συμειῶσθε" κὶ μὸ συναναμίγνυσθε 
αὐτῷ, ἵνα ἐνίρα πῇ, 

ΌΣ καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, 

ἀλλὰ νεθέεῖτε ὦ ὡς ἀδελφόν.᾽ 

τό Αὐτὸς δὲ ὁ ὸ Κύριος τῆς εἰρή- 
γῆς δῴη ὑ ὑμῖν Τὴν εἰρήνην διὰ '“παῆὸς 

ἐν σαντὶ τρόπφ. Ὁ Κύριος μέϊὰ 
- φσάνϊων ὑ ὑμῶν. 

17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῃ ἢ χειρὶ 

Ταύλω, ὅ ὃ ἰξι σημεῖον ἐν “« ἄση ἐπι» 
κλπ ὅτω γεάφυ. - 

Ἢ χάρις τῷ Κυρίϑ ἡμῶν 
νοῶ Χριτῦ μὰ «άνϊων ὑμῶνι 
᾿᾿Αμήν. 

“Ἕ 

Πρὸς Θισσαλονικεῖς λυίρα ἰγράφη 
ἀπὸ ᾿Αθηνῶν. ᾿Εν ςίχοις ργ΄ς 

ι 

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 
Ἢ τὐρὸς Τιμόθεον ἐπιρολὴ τορωτή. 

Κιφ. ἅ. τ. 
ΑΥ̓ΑΟΣ ἀπόξολος Ἰησῶ 

| Χριρϑ, καὶ; ἐπα γὴν Θιϑ 

σωΐηρος ὅ ἡμῶν καὶ Κυρίω 
᾿Ιησὰ Χριγῶ, τῆς ἰλπίδος ἢ ἡμῶν; 

4.2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν σί- 

σε, χάριξν ἴλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεῦ 
«"αἱρὸς ἡμῶν» καὶ Χριτῷ Ἰησᾷ τῷ 
Ἑυρία ἡμῶγο 

Ζ 

΄ " Η͂ 

“4 Καθὼς «αρικάλεσά σε σρσ- 
μεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, “πορευόμενὺς εἰς 
Μακεδονίαν, ἥα πιαραϊγιίλης τισὶ 
μὴ ἑτιροδιδασκαλεῖν, 

4 μηδὲ «τροαέχειν μύθοις, καὶ 
᾿γενεωλογίαις ἀπεράνϊῳς, αἵτινες 
ζηϊήσεις παρέχουσι μᾶλλον ἢ οἶκον 
νομίαν Θεῷ τὴν ἰν αίφςει- 

5 τὸ δὲ τέλο; τῆς ααραἰγιλίας 
ἐγὸν 

νααδασαια ιν 5 

Ἵ 
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“ΟΡ. 1... 
ἐξὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας, 

δ συνειδήσεως ἀγαθῆς, κ᾿ φίτεως 
ἀγυποχρίτο" 

(6 ὧν τινες ἀγοχήσαδες, ἰξε- 
:ράπησαν εἷς μαϊαιολογίαν, 

7 ϑέλονγες εἶ εἶναι νομοδιδάσκαλοι; 
μὰ γοῦγῖες μῆτε ἃ λχέγοσι, μήτε 
“ρὶ τόνων διαξεδαιῶαι. 

8 Οἰδωμεν δὲότι καλὸς ὁ γόμο;, 

ἐόν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 
9 εἰδὼς΄ τῶτο, ὅτι δικαίω νόμος 

ὼ κεῖτο ἀνόμοις δὲ » ὁ ἀνυπολάκίους, 
ἀσεξίσι κὶ ἁμοαῤβ)υλοῖς, ἀνοσίοις 
βιεδύλοις, «“αἹραλώαις κὶ μηϊραλῳ- 
οι: ἀνδροφόνοις, 

10Ὸ «σύργοις» ἀρσενοκοίταις, ἀν- 

διαποδιγαῖς, ψεύγαις, ἐπιόρκους, κὶ 
εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινόσῃ διδασκα- 

΄λίᾳ ἀδίκεδαι, ) ᾿ : 
11 κοϊὰ τὸ εὐαϊγέλιον τῆς δό- 

ξης τῷ μακαρίω Θιῶ, ὃ ἐσιγεύθην 

ἐγώ. 

12 Καὶ χάριν ἴχν τῷ νδυνα- 
μώσανῖ! με Χριστῷ. Ἰησῶ τῷ Κυρίω 

ἡμῶν, ὅτι αιγόν με ἡγήσαοϊο, 9έ: 
μβῖνος εἰς διακονίαν" 

159 τὸν “πρότερον ὄνϊα βλάτφη.- 
μον καὶ  διώκ]ην. καὶ ὑθριγήν' ἀλλ᾽ 

ἠχεήθην, ὅτε ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν 

ἀπιγία" 
14 ὑπερεπλεόνασε δὲ ἡ χάρις τὰ 

Κυρίω, ἡμῶν μέα αὐτξίως καὶ Ζγά- 

4τῆς τῆς ἔν Χριγῷ Ἰησῶ. 
ις Πιργὸ: ὃ λόγος, καὶ τ΄άσης 

ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριγὸς Ἰησϑς 
ὄλθεν εἰς τὸν  πόσμὸν ἁμαρὶωλὰς 

σῶσαι, ὧν πρῶτός. εἰμι ἐγώ. 
ιό ἀλλὰ διὰ τῶτο ἡλεήθην, ἐγοῖ 

ἐν ἐμοὶ πρότῳ ἰνδείξηϊαι ᾿Ιητᾶς 
Χριτὸς Τὴν αἄσαν μακροθυμίαν, 
“εὺς ὑπόδύπωσιν τῶν μελλόνϊων 
αιριύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὰν αἰώνιον. 

1) Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων 
ἀρθάβῃ, ἀοράτῳ, μόνω σοφῷ Θεῷ 

ΙῚ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘ. ΓΑ “ , Ζ20Γ7 

τιμὴ καὶ δόξα εἰς, τὰ; αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ἀμήν. 

ιὃ Ταύτην τὴν ̓ σαρα[γιλίαν 
αἶσα αἸίθεμαί σον, τέκνον Τιμόθει, 
καῖα τὰς πεοαγέσας ἐπί δε τξο- 
Φηϊείαις, ἵνα τρα]εΐη ἐν αὐταῖς τὴν 
καλὴν τραείαν, 

[0 ἔχων» σίσιν ΄᾿ ἀγαθὴν συ:"» 

εἴδησιν , ἦν τινες ἀπωσάμενοι, -ε- 
εἰ τὴν αἰγιν ἐναυώγησαν. 

20 ὧν ἐγιν Ὑμέναιος Ὁ ᾿Αλέξε 
ανδρος" ὃ; “«αρίδωκα τῷ σαϊανά 
ἵνα πσαιδευθῶσε" μὴ βλασφεμεῖ» 

ΚιΦ. δ΄, ᾿ 
. ] ΠΡ κλλα, ὧν «πρῶτον 

«αϊῆων ποιῖΖθαι δεήσειςγ. 
«ροσευχὰς, ἐγ]εύξεις, εὐχαριςία; 
ὑπὲρ σἀήων ἀνθρώπων, ΄ 

2 ὑπὲρ βασιλέων, 5, ἐν σάνϊων 
τῶν ἐν ὑπεροχῇ δγϊων" ἕνα ἤριμοι 
καὶ ἡσύχιον βιον διάγωμενὶ ἐν πασὴ 

εὐσιξεία καὶ σεμνότηϊν' 
,3 τῶτο γὰρ καλὸν κο ̓ἀπόδεκῖον 

ἐνώπιον τῷ σαΐῆρος ἡ ἡμῶν Θεῷ, 
4 ὃς «ἄήας ἀνθρώπες ϑέλιει 

σωθῆνχι, »ἢ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἐλθεῖ). 

ζ Εἷς γὰρ Θεὸς, εἴς “ μεσίτης 

Θεῦ ν ἀνθρώπων ἀλλεστο Χριζὸς" 

Ἴησῶς, 

6 ὃ δὸς ἃ :ὰυτὸν. ἀδίλυϊρον ὑπὲρ 
“ἀήων, τὸ μαῤβιύριον καιροῖς ἰδίσις» 
7 εἷς ὃ ἐτέθην ἐγὼ ,νλφωξ καὶ 

ἀπόξολος, (ἀλήθεναν λέγω ἐν Χρι» 
τῷ, ἃ ψεύδομαι!) διδασκαλος ἐθγῶι 
ἐν οἰτει καὶ ἀληθείᾳ. 

8 βάλομαι ὃν τιροσεύχεσθαν τὸς 
ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίρον ς. 
ὁσίῳ; λῆρος χωρὶς ὀργῆς Ὁ διαλον 

γισμῇ. 
9. ὡσαύτως » τὰς γυναῖκας ν 

καϊαςολὴ κοσμίῳ, μέὰ αἰδῶς καὶ 

σωφροσύνης κοσμεῖν δαυϊὼς, μὴ ἦν 
“λίγμαισιν; ἃ χενσὼ, ἥ μαρίαςί- “ 

, Βὺ 2 ; τα 
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τοῖς, Ε ἱμαϊσμῷ πολιῖιλεῖ, 

- τὸ ἄλλ᾽ ὃ σρίπι γυναιξὶν Ὡς 
αἰγελλομέναις ϑεοσίφιιαν δι᾽ 
ων ἀγαθῶν. 

ἘΠῚ υνὴ ἦν ἡσυχίᾳ μᾶνθκιότω 
ἰν σ“άση ὑπόϊα γη" ' 

12 γυναικὶ δὲ διδάσκειν ὧκ ἐπτ- 

τρίπω, δὲ αὐθενεῖν ἀνδρὸς; ἀλλ᾽ 

εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ" 
Ε᾽ 3 ̓ Αδὰμκ γὰρ το ρῶτος ἐπλάσ- 

θη, εἶτα Εὗα! 
Ι4. καὶ ᾿Αδὰμ ὡκ ἡπαλθη, ἢ 

δὲ γυγὴ ἀπαϊηθεῖσα, ἰν “αραθάσιι 
γέγονε, 

ιξ συθησῆαι δὲ διὰ τῆς τ κνθ» 
γονίας, ἰὰν μείνωσιν, ἐν αἰξει καὶ 

ἀγάπη Ἂ ἁγιασμῳ μὲα σωφροσύ- 

γης πιζὺς ὁ λόγος. 

Κιφ. γ΄. 3. 

Ι τις ἐπισκοπῆς ὑρέγεαι, καλῶ 
ἔξγϑ ἐπιθυμεῖ" 

2 δεῖ ὃν ἐπίσκοπον ἀνεπίλη πον 

οἷνα μιᾶς γυναικὸς ἀνδρα, νυφά- 

λιεὸν, σωῷρογαι, κόσ μιν, ᾿φΦιλέξενον; 

διδακῖικόν" 
᾿ Ἀ ’ ᾿ 

Δ μὴ « ἀροινεν,) μὴ τολήκ]ην, μϑ 

αἰσχεοκερδὴ" ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἀμα- 

χθ.) αὐφιλάρίυρον, 

4. τῷ ἰδίε οἴκα καλῶς σριϊγά- 
μένον, ἔχυνα ἐν ὑπόαγῇ 
μιεϊὰ “άσης σεμινότνῖος" 

ζ (εἰ δέ τις τῷ ἰδίῳ οἶχὉ “πἰρὸν 

ςγγτι -κ οἱδὲν “ὼς ἰκχλησίας Θιϑ 

ἐπ." ΠΚᾺΖΣ ΜΝ ἢ 

Ὁ μκγε.φ εἼυν ἴγα μὴ τυφωθιὶς 

εἰς ἐπε. ἔυ πέσῃ τῷ δια βόλι, 

Ἃ διῖ ὃ δὲ αὐτὲν κ. μαῤὶυρίαν κα- 
λὴν ἔχειν. ἀπὸ τῶν ἴξεθιν" ἴγα μὴ 
εἰς ὀνειδὶ σ᾽ σμὸν ἐμ πέση καὶ “«αγίδα 

τῷ, διαξόλε. 

. 8 Διὰκόνος ὡσαύτως σεμνὸς» 
- μὴ διλόγως» μ᾽ οἴνῳ “πολλὼ “ροσ- 
ἔχοις» μὴ αἰσχροκεςδεῖς, 
9. ἔχογϊας τὸ μυγήριον τῆς ωἱ- 

τέα; ᾶ 

ἘΠΙΣΤΥΤΘΔΑΔΗ (δρ. ἰδ. ΣΥ-. 
φίῳς ἦν καθαρᾷ συνειδήσει" 

1ο καὶ ὅτοι δὲ δικιμαζίσθυσαν 
πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν, ἀνέγο- 
κληἶΐον ὄνἼεζο 

ΝΑ Γυναῖκας ὡσαίτως σιμνὰς, 
μὰ διαξόλυς, νηφαλέος, αιγὰς ἐν» 

ὑ σι. 
12 «Διάκονοι ἔσωσαν μιᾶς γυ- 

»αιχὸς ἄγδρες»ὦ τἔκνων καλῶς αροῖ- 
φάμενοι», κ τῶγ ἰδίων οἴκων" 

13. οἱ γαρ καλῶς διακονήσανες, 

βαθμὸν ῥαυ]οῖς καλὸν «εριποιδεῖα.» 
ἡ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν αἰει τῇ 

ἂν Χριρὼ Ιησῶ, 
14 Ταῦτά σοι γράφω, ἰλαίζων 

ἰλθεῖν πρός σε τάχιον" 
15 ἐὰν δὲ βραδύνων, ἑγῶ εἰδὴς 

οὖς δεῖ ἐν οἴκω Θεῷ ἀνατρίφεσθαι, 
ἥτις ἐςὶν ἐκκλσία Θιῶ ζωνίος, ΓΝ 

λος χὺ ἑδραίωμα τὸς ἀληθεία ζο 

ιό6 Καὶ ὑμολοίωμένως μέγα ἐςὶ 
τὸ τῆς εὐσεθείας μυγήξιον" Θεὸς 

ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ, ἐδικοι θη ἔν 
«νεύμαἵι, ὠφθη ἀϊγέλοις, ἰκπρύχθη 
ἔν ἔτεσιν; ἐπιγεύθη ἐν κόσμῳ, ἂγε- 
λήφθη ἐν δόξη. : 

Κι. δ΄. 4. 

4 ἢ» Ο δὲ πνεῦμα ῥδῶς, λέγει 
᾿ ὅτι ἐν ὑγέροις καιροῖς ἄπο» 
σἡσονϊαί τινες «τῆς αἴφξιως, προσίς 

χοῆες τγεύμασι ὡλάνοις "ἡ διδασ- 
χαλίαις δαιμονίων, 

2 ἐν ὑποκρίσιι δευδολόγων, χες 
καυϊηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδη- 
σιν 

.,  κωλυόνων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι 
βεωμάτων, ἃ ὰ ἃ Θεὸς ἔϑισεν εἰς μι- 
τάληψιν μ ἑὰ εὐχαριείας τοῖς σι" 
φοῖς ΟΣ ἐπηνωκάν, τὴν ἀλήθεια," 

4 ὅτι σᾶν κίίσμα Θιῶ καλὸν, 
Ὁ ) δὲν ἀπόθληῖϊον, μδὰ εὐχαριγίας 
λαμβανόμενον" 

ς ἁγιάξῇαι γὰρ διὰ λόγα Θιῶ 
 ἐπεύξεωςς " 

6 Ταῦτα 
, 

ὡ 

ἰ ------.. .. 



ΟΡ. ἔν. ν᾿ 
6 Ταῦτα ὑποϊιβέμενος τοῖς ἃ- 

διλφοῖς, καλὸς ἔση ιδιάχονος Ἰησῶ 
Χριγῶ, ὑνδρεφόμενος τοῖς λόγοι; "τῆς 
«οἰξεως, κὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας" 
ἥ «ταξπηκολύθυκας. 

η Τὰς δὲ βεδῆλος κ᾿ γραύδεις 
μύθες παρα!" σύμναζε δὲ σεοα- 
τὸν αρὸς εὐσέβειαν" 
᾿ 8 ἢ γὰρ σωμαϊικὴ γυμνασία 
«πρὸς ὀλίγον ἐ ἰγὶν ὠφέλιμοι" ἢ δὲ. 
εὐσίδιια «πρὸς τοάνϊα ὠφέλιμός 
ἔξω; ἰνα[γιλίαγ ἴ ἔχισα ζωῆς τῆς 
γῦν "ἡ τς μιλλύσης, ι, 
ὁ Ἱπιρὸς ὁ λόγος κ᾽ τοάσης ὦ». 

ποδοχῆς. ἀξιος: 
ΤῸ εἰς τῶτο “γὰρ Ὁ. κοι μεν 

9 ἐνειδιξόμεθα, ὁ ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ 
Θεὼ ζῶν, ὅ ὅς ἐγι σι ααϑων ἀν- 
θρρήπτων, μάλιξα, τιτῶν- 

1Ι Τιαράϊγελλε ταῦτα, καὶ δί- 

ΧΕ . 

12 μηδείς σϑ τῆς γεότηϊος κα- 
πα φρονείτω, ἀλλὰ εὐπος γνε τῶν 

«γῶν ἐν λόγω, ἐν ἀναςροφῇ, ἐγ 

ἀγάπη, ἐν συτύμαἶι») ἐλ «σύγε, ἐν 
ἁγνείᾳ. 

13 Ἕως" ἔρχομαι αρόσεχε: τῇ 
ἀνα[νώσει, τῇ «αξακλῆσεν ΤΆ. δ 
ϑωσκαλία. 

.χ4. Μὴ ἀμέλει τῷ ἐν σοὶ χκα- 
εἰσμαῖος, ὃ ὃ ὀδόθη σοι διὰ προφη» 

τείας. μέ. ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
τῷ τρισθυϊερίω. 

Ι 5. Ταῦτα μελέτων ἐν τότοις 

ἴοϑι, ἵνα, σὼ ὃ ποροκοπὰ Φανιρὰ ἢ 
ἐν πᾶσι. ; 

γ6 ἔ ἔπεχε. 'σεαστῶν καὶ Γ )»- 
δωσκαλίᾳ" ἐπίμενε αὐτοῖς τῦτο 

γὰρ σ“οιῶν, καὶ. σεαυ]ὸν σώσεις καὶ, 
τὰς ἀκϑοῆας. σὸς 

Κιφ. ἔ, τ. 
ῬΕΣΒΥΤΕΡΩ. μὴ ἐπι- 

πλήξης, ἀλλὰ παρακαλε» 
ὡς μὰ κεμῆερα;, ὦ ὡς ἀδελῷας 
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2 πριόβιἸξας, ὦ ως μητέρας γε" 

δἾέρας, ὡς ἀδιλφὰς, ἐ ΓΩ αάση ἄγ» 
γείᾳ. 
3 Χέρας τίμα τὰς ὅδως χήρας" 

εἰ δέ τι; χήρα τέκνα ἢ ἔκζονα 
χη μανθανότωσαν «οῦτον τὸν. 
ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν, καὶ ἀμοιθὰς 
ἀποδιβόναι τοῖς προγόνοις. τῦτο' 
γάρ ἐςι καλὸν κὶ ἀποδικ]ὸν ἐκώ τιον 
τῷ Θιϑ, “ 
ς ἢ δὲ ὕδως χήρα "Ὁ μεμέσω- . 

μένη ὄλπικιν ἐπὶ τὸν Θεὸν, καὶ 
. ὥροσμάνει ταῖς δεύσεσι "αὶ , Ταῖς 
«ροσευχαῖς νυκτὸς κα ἡμέρας" 

6 ἡ δὲ σκαϊαλῶσω ζῶσα τεῦς 
γηνε. ὃ 

7 καὶ ταῦτα ̓ σαράβγελλι, ἢ ἐγ δε, 

ἀνεηίληπῆοι ὥσινν " 

8 Εἰ δ τις τῶν ἰδίων Ζο μάλιτα 

τῶν οἰκείων ἃ «ρόνοεῖ, τὴν αἴγην 
᾿ἤρνηἶαι, Ὁ ἔς» ἀπίτυ χείρων». 

9 Χήρα καϊαλχεγέσθω μὴ ἴλατ- 
τον ὑτῶν ἐξδκοῖῆα, γε[ονυΐκς ἑνὸς ἂν» 

δρὸς γυνὰ, 
ΙΟ ἐν ἔῤγοις καλοῖς μαρίυρες 

μένη, εἰ ἐτεκνοϊρόφησεν, εἰ ἐξενοδό- 
χησεν, εἰ ἁγίων σόδας ἔνυψεν, εἰ 
ϑλιθομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ ταντὲ. 

ἔργων ἀγαθῷ ἐπημολεθησε. 
Σ Νεήέϑς ς δὲ χῆρως παρα δ" 

ὅταν γὰῤ κῶ “αγρηνάσωσι τῷ Χρι-- 
σῷ. γαμεῖν ϑέλθσιν, 

12 ἴχυσαν κρίμα ὅτι τὴ» ὭΣ Ν 
Τὴν αίςιν ηθέτησων. 

13 ἅμα δὲ Ο ἀείαὶ. μανθάνωνσε. “ 
τοιριερχόμεναν. τὰς οἰκία εἰ. μόνον’ 
δὲ ̓ ἀρ[αὴν ἀλλὰ ΟΝ φλύαροι᾽ Ὁ αι- 

εἰερίοι, καλῦσαι τὰ μὴ δίονϊω. 
1:4. βύλομαι ὅν νεωϊίρας γαμεἴνρ 

τεκνο[ονεῖν, υἱκοδεσπόϊεῖν, μηδεμίαν: 
ἀφορμὴν διδόναν τῷ. ἀνϊικειμέγῳ λοιποῦ 
δορίως χάρινε. 

15 ἤδη γάρ τινες ἰξϑράπησαν, 
ὀπίσω.τῷ σα]ανᾶ, 

μό ΒΌ.-ς 
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16 εἰ τις σιρὸς ᾿ ποτὰ ἔχει, 

χῆραι, ἰπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ 
βαρείσθω ἢ ἢ ἐκκλησία, ἕγα ταῖς ὄν- 
τῶς χήραις ἱπαρκίση. 

17 Οἱ καλῶς τἰοεγῶτις ΄σρισ- 

Ούτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιάσθωσανν 
μάλικα οἱ κοτιῶῆες ἐν λόγῳ "ὶ δι- 
δαῤκαλία"᾿ 

18 λέγει γὰρ ἣ γεαφϑ' Βδν 
ἀλοῦῆα ὁ ὼ Φιμώσεις. καί" “Αξιος ὃ ὃ 
ἐργάτης τῷ μισθῇ αὐτῶ. 
19 Καῖα. τρεσθυέρῳ καϊηϊορίαν 
μὴ ττ-αραδέχα;,. ἐκπὸς εἰ μὴ ἰπὶ δύο 
ἢ τριῶν μαβιύρων, . 

20 Τὺς ὡμαξἰίνόγϊας, ἐνώπιον. 

αάήων ἴλεῖχε, ἴω καὶ οἱ λοιποὶ 
φιζον ἔχωσι. 

21 διαμαβύρομαι ἐνώπιον τῷ 
Θ:ῦ, καὶ Κυρία Ἰησῷ Χριγβ, καὶ 
γῶν ἐκλεκ)ῶν ἀΐϊγβων, Ὶ ἔγνω ταῦτα 

φυλάξῃ; χορὶς παροκρίμαῖος, μηδὲν 
“ποιῶν καὶα τρόσκλισιν» - 

22 Χύρας ταχέως μηϑενὶ ἐπη- 

θει, μηδὲ κοιγώνει μαξίίαις ἀλλο» 

᾿ τρίαιτο Σιναυ)ὸν ἁγνὸν τἥφει. 
21 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἵ- 

γῳ ὀλίγῳ χίῶ διὰ γὸν ςτὐμαχόν σϑ, 

χα τὰς αυκνᾶς σὰ ἀσθενείαις: 
24. Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἅμα ἐἸίαι 

«σεόδηλοί εἰσι, “πεοάγυσα! εἰς κῥί- 

σιν" τισὶ δὲ ξ- ἱπακολωθῶσιν" 
-Ὡς ὡσαύτως Σ τὰ καλὰ ἔργα 

«σεὐδηλά ἔ ἐπ ᾧ τὰ ἄλλω; ἔχονας 

γριδῆναι ὁ ὃ δύναϊα:. ᾿ 
Κιφ. τ΄ 6. 

Ο": εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δύλοιη 
τὰς ἰδίῳ; δισπότας «σᾷάσες 

τιμῆς ἀξίως ἡγείσθωσαν, δα μὰ. 
τὸ ὄγομω τῷ Θεῦ νῦἢ ὃ διδασκαλία 
βλασφηρ ταις 

| ὀΐ δὲ σιςὸς ἔχονδες δισπότας, 
μὴ ̓καϊαφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί 
εἰσιν. ἀλλὰ μᾶλλον λευέτωσαν, 
ὅτι πιγοί εἰσι κὶ ἀγαπηϊοὶ, ὁ οἱ τῆς 

ΒἘΠΙΣΤΟΛΗ : δ. τ. τἱ. 
εδερϊεσίας ἀδ)ιλαμῷ ανόμενον. ἸΤαῦ- 
τα δὶ 'σκε κὶ σαρακάλει.- 
οὶ Ἐξ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, "᾿ μὰ 

τρροσύρχεῆαι ὑγιαίνωσι λόγοις τοῖς 
τῷ Κυρίυ ἡμῶν Ἰησῶ Χριγῶ, ὁ τῇ 
καῖ εὐσέδεναν ίᾳ, 
4 τύφεϊαι, μηδιν ἰ ἐπιγάμενος, 
ἀλλὰ νοσῶν «περὶ ζηϊόσεις πὸ λόγο» 
μαχίας" ἐξ ὧν γίνῆαι φθόνος, ἔρις, 
βλασφεμίᾳι, ὑπόνοιαι «σενεραὶς 

ξ «αραδιαϊριβαὶ διεφθαρμένων 
ἀνθρώπων τὸν νῶν, ἀπιγεῤαμένων 
τῆς ἀληθείας, κων Φερισμὸν 
εἶναω τὸν εὐσέδεια». ἀφίςασο ἀπὸ 
τῶν τοιάτων. 

6 Ἔςγι σορισμὸς μέγας ἦ ἃ εὗσέ- 
δεα μὰ αὐταρκείας. 

ἡ ὠδὶν γὰρ εἰδηνέγκαμεν εἰς τὸν 
κόσμον, δῆλον ὅτι ἀδὲ ἐξενεκεῖν᾽ -ι 
δυνάμεθα. 

8 ἔχρεϊες" δὲ διαϊροφὰς καὶ σχ!» 
στ᾿ τὅτοις θὰ. 

4 οἱ δὲ ᾿ ββυλόμενοι «λελεῖν, ἢ ἐμ- 
πἰαΐυσω εἰς πορασμὸν "ἡ « “σοιγίδα,, 
0 ἐπιθυμίας “ολλὰς ἀνοήτους Ἦν 
ῥλαδερὰς, αἵτινες βυθίζωσι τὸς ἀϊγν» 
θρώπυς εἰς ὄλεθρον κ᾿ ἀπώλειαν 
“10 ῥίζα γὰφ «αὐῇων τῶν κακῶξ 

ἔγιν ἢ Φιλαρίνρία" ὃ Ἂς τινες δρεγός 
μον ἀπεπλανῆθησαων ἁ ἀπὸ τῆ: ὧὦἱν 
σεως, γ ἑαυτὼς ἀεριέπειραν ὀδύναις 
«“σολλαῖς. 

τι Σὺ δὲ; ὦ ἄνθρωπε τῷ Θεῦ, 
ταῦτα φιῦχε' δίωκε " ὶ δμκαιοσ ὕνην, 
εὐσέθειαν, «σἰτιν) ἀγάπην, ὑπομο- 

γὴν) Φραότηϊα" ᾿ 
12 ἀγωνίξω τὸν καλὸν ἀγῶνα 

γῆς τίφεωι» ἐπιλαξῦ τῆς αἰωνίων 

ζωῖς, εἰς ἣν κὶ ἰχλήθης, ὡμολός- 

γησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώϊειον 
-τσϑλλῶν μαρῆό ὡγ- 

12 ᾿Παραϊδίλλν σοι ἐνώπιον τῷ 
Θιῦ τῷ ζωοποιῶεῖός τὰ σάνϊα, καὶ 
Χριστῷ Ἰησῶ τῷ μαξιυράσαδος ἰσὲ 

ἹΠοϊω 



Ο8Ρ. Υἱ. ΠΡΟ Σ Τ [ΜμΜμο Θ. ΔΑ’. 

Τιοδία Τιλάτα τὴν καλὴν ὁμελο- 

γίαν, « δ 53 Δ {ῃ᾿ ᾿ 14. τηρῆσαί σε τὴν ἰἤολὴν ἀσ- 
«ἰλον, ἀνεπίληπῖον, μέχξι τὸς ἱπι- 

᾿ φανείς τῷ Κυρίν να Χριγῶ,, 
ις ἣν καιροῖς δείξει ὁ μα- 

κάριος κὸ μόνος ϑυνάςης, ὃ βασιλεὺς 
φᾶν βασιλευόνων, καὶ φῶν 
πυριευόνϊωνς 

16 ὃ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, 
φῶς οἰκῶν ἀπρόσξον, ὃν εἶδεν διὲς. 
ἀνθρώειν», ὁδὶ ἰδεῖν δύναϊαι" ᾧ τι» 
μὲ κὸ κράτος αἰώνιον. ἀμῆν. 

17 Τοῖς λωυσίοις ἦν τῷ νῦν 
αἶῶγει, σαράγίιλλε μὸ ὑ - 
γρὸῖν,) μηϑὲ λαικέναι ἐπὶ “λύτυ 
ἀδηλότηϊ,, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Θιῷ τῷ ᾿ 
ζῶν», τῷ τκρίχονε ἡμῖν “λυσίως 
«άϊα εἰς ἀπόλαυσιγ" ᾿ 

20 δι 

18. ἀγαθοιργεῖν, ολυϊεῖν ἔν ἴρο ὦ 
“οἷς καλοῖξ, εὐμεϊαϑότως εἶναι", κοιε. " 
γωνικὼς, ι 

10 ἀποθησαυρίξοῆας ἑαυϊοῖς ϑε». 
μόλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἥκα ἦς 
««.λάδωϊαι τῆς αἰωνίω ζωῆς. . ᾿ 

.20 ὦ Τιμόθεε, τὴν “αρακαΐαν 
θέκην φύλαξον, ἐκϊρεκόμενος τὰς 
βιδήλος πεισφωνίας, καὶ ἀδιθέσως 

τὺς Ψψιυδονύμθ γνώσεως, 
21 ἅν τιῖΐς ἱκα[γελλόμενοι» 

Ψερὶ τὴν σίτιν ἤγόχησαν. Ἡ χά» 
εἰς μέὰ σῶς ᾿Αμῆν ! 

Πρὸς Τιμόθεον «ρώτη ἐγράφη 
ἀπὸ Λαοδικείας, ὅτις ἐγὶ 
μηϊρόπολις Φρυγίας τῆς Τίαο 
κοϊιανῆς. Ἔν είχοις σλ΄.. 

“ ἹΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΔΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ἡ τυρὸς Τιμόθεον ἐπιςολὴ δεύϊρα. - 

Κιφ. ἄς. 1. 

ΑὙΛΟΣ ἀνόζολος Ἰησῶ 
Χριτῶφ διὰὼ ϑιλόμαϊος 
Θεῦ,. κατ᾽ ἐπκαϊγελίαν 

ἧς τῆς ἐν Χριτῷ Ἰησῦῶρ 
ὧν Τιμοθέῳ ἀγανηῖῷ τέων, χὦώ- 
9.4» ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θιῶ παϊρὸς, 
"ἡ Χριτῷ Ἰησῷ τῷ Κυρίω ἡμῶν. ὦ 
3 Χέρν ἴχν. τῷ Θεῷ, ᾧ ὡς 

. τρύω ἀπὸ «ρογόνων ἵν καθαρε 
συνειδήσει; ὡς ἀδιάλενκῆον ἔχω τὴν 
φερὶ σῶ μνείαν ἦν ταῖς ϑιήσεσί μὰ 
γυκτὸς τὸ ἡμέρας, 

4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος 
συ τῶν δακρύων, ἴνα χαρᾶς λη- 
ἐυθῶ, ι . 

ξ ὑπόμνησιν λαμδάνων τῆς ἦν 
σοὶ ἀνυποκρίτῃ αίγινς) ὅτις ἔνε 

κησε αρῶτον ἦν φῇ μάμμη σὺ 
᾿Αὐΐδι, καὶ τῇ μηϊρί σὺ Εὐγνίαη" 
φἵπεισμαι δὲ ὅτι πὶ ἦν σοί. 

6 Δι᾽ ὃν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω 
σε ἀναζωυπυρεῖν τὸ χάρισμα τῷ 
Θωῦ, ὅ ἐξιν ἶν σοὶ διὰ τῆς ἱπιθία 
σιως τῶν χριρῶν μϑ" 

) ὦ γὰρ ἔδωκεν ὃμῖ; ὃ Θεὸς 
«νεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως κὶ 
ἄγάκης, τὦὸ σωφρονισμῶ, 

μὲ ὃν ἱναισχυνθῆς τὸ μαρο. 
τύριον τῇ κυρία ἡμῶν, μηδὲ ἱμὲ 
τὸν δίσμιον αὐτῶ" ἀλλὰ συΐίκακο- 
πάθησον τῶ εϑαϊγιλίῳ καθὰ δύγα» 
μιν Θιῶ» . 

9 τῷ σώσαιος ἡμᾶς, κ καλέ- 
σαῆις κλήσει ἁγία»), ὦ καῖὰ τὰ 
ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν τ᾽ 

᾿ ἐπ 



“ὦ, 
θεσιν κὶ χάριν τὸν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν 
ΣΧ ρικώ Ἰησῶ τρὸ χρόνων αἰωνίων, 

10 Φαφερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τὺς 
ἐπιφανείας τῷ σωΐῆρος ἡμῶν Ἰησῶ 

Ἀφεῦ, καϊαργήσαν)ος μὲν τὸν ϑά- 
γαΐον, φωῆσανῖος δὲ ζωὴν “ἡ ἀφθαρ- 
σύαν διὰ τῷ εὐαγιλία" . ͵ 
ΟΣΙ εἰς ὃ ἐτήθην ἐγὼ κύρυξ καὶ 
ἀπόξολος. κὐ, ϑιδάσκαλος ἐθνῶν" " 

12 δι᾽ ὃν αἰτίαν καὶ ταῦτα 
εὐάσχν" ἀλλ᾽ ἐκ Ἰσαισχύνομαι" 

οἶδα γὰρ ὦ αιπίοϊευκως καὶ ὧέ- 
πεισμαιν ὅτι δυιαῖός ἰσῆ;. τὸν σα- 
εαϑήκην μὰ φυλάξαι “εἰς ἐκείνην 
τὴν ἡμέραγ- 

13 ὑποϊύπωσιν ἔχε ὑγιαινόδων 
λόγαν, ὧν σας ἱμῶ ἤκεσως ἐν αί- 
σἣει ἱ ἀγάπη τὰ ἦν Χρισίῷ Ἰησῶ. 

14 Τὴν κἂλὴν σπαρακαϊαθήκην 
Φύλαξον διὰ τονιύμαϊος ἁγία σῷ 
ἐνδικῶνος ἔν ἡμῖν. | 

15 Οἶδας τῦτο, ὅτι ἀπιοῖρά- 
φΦησῶν με τσάνες οἱ ἐν τῇ Ασία, 
ὧν ἰοῖ, Φύγελλος δ Ἑρμογένης. 

τό Δίη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ Ὅν: 
σιφόῤυ οἴκῳ" ὅτι πολλάκις με ἀνέ- 
ᾧνξε, τὸν ἄλυσίν μΒ ἐκ ἰπῃό- 
χύνθη, 

1) ἀλλὰ γενόμενος ἦν᾿ Ρώμη, 
σπουδαιότερον ἐζήτησέ με, κὶ εὗρε" 
..18 δώη αὐτῷ. ὃ κύριος εὑρεῖν 

ὅλιος παρὰ Κυρίω ἐν ἐκεΐνη τῇ ῶ«- 

μέρἀ" κὶ ὅσα ἐν ᾿Εφίσῳ διηκόνησε, 
βέχϊιον σὺ γωώσκεις- 

Κι. α΄, 2: 

Υ̓ ὅν, τέκον μϑ, ἰγδυναμῶ ἶν 
τῇ χάρῆι τῇ ἐν Χρισῆῳ. Ἰησῶ;ς 

ἃ καὶ ἃ ἤκυσας σαρ᾽ ἐμῶ διὰ 
πολλῶν μαρίύρων, ταῦτα ααράθϑ͵ 
«υὐοἹοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκαναὶ 
ἕμεν]α: »ἡ ἑτέρες διδάξαι. 

3. Ὧὸ ὧν κακοπάθησον, ὡς καλὸς 
σϑα)ιώτης ἼἸησῷ Χρισῆῶ. 
τά. Οὐδεὶς αἱ ροθεμόμῳος, ἰμπλέαε" 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ.. Οδρ. ἢ ἣν 
ται ταῖς τῷ βίο πρα[μαϊείαις, ἵνα» 
φῷ σἹραϊολογήσατῖϊ, ἀρέση. 

ς ἰὰν δὲ Ὁ ἀδλῃ τις, ὃ σεῷα - 
νῦταν, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήση, 

6 τὸν κοπιϑνία γεωργὸν δὲ 
Ὡῳρῶτον τῶν καρπῶν μέαλαμβά- 
γε: 
τ Νόει ἃ λέγω" δῴη γάρ σοι δ. “" 

Κύμος σύνεσιν ἐν «ἄσι. ἣ 
. 8 Μνημόνευε Ἰησῶν Χριοὸν ἐ» 

γηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρμαΐϊος. 
Δαρὶδ, καϊὰ τὸ εὐα[γέλιόν {» 

“««. 
δ.- 

Ἃ 

ᾳ ἐν ᾧ κακοταθῶὼ μέχρι δεσμῶν, 
ὡς κακῶρίος" ἀλλ᾽ ὁ λόγος τῷ Θιῶ 
ἐ διδέῆαι. . 

1ὸ διὰ τὅτο Φάνα ὑπομένω 
διὰ τὸς ἐκλεκ)ὼς, ἵνα κὶ αὐτοὶ σω-- 
τηρίας τύχωσι τῆς ἦν ΧρισΊῷ Ιησῷ, 
μὰ δόξης αἰωνίων. Ὁ 

11 Πίσῖος ὃ λόγος" εἰ γὰρ συν» 
απεθάνομεν, κὶ συξήσομεν" 
ΣᾺ εἰ ὑπομένομεν, Ὁ συμξααι» 

λεύσομιν" οἱ ἀρνώμιθα, καἰκεῖνος 
ἀρνάσῆαι ἡμᾶς". ᾿ 

135 εἰ ἀπισϊῶμεν, ἔκεῖνος «“σιοϊὰς 
μένει" ἀρνήσασθαι ἰαυϊὸν ἃὶ δύναϊαι-. 

14. Ταῦτα ὑπομίμνησκε, δια - 
μαρ)νρόμενος ἐνώπιον τῷ Κυρία μὴ 
λοίομαχεῶ, εἰς ἀδὴὲν χρήσιμον, ἐπὶ. 
καϊασΊροφη τῶν ἀκοόξω». 

ις Σπόδασον σιαυϊὲκλ δόχιμον 
“αρασίῆσαι. τῷ Θιῷ, ἐφγάτην ἀ- 
γεπαίσχυνῖον, ὀεθοϊομῶνια τὸν λό-- 
γον τῆς ἀληθείας. . 
᾿ΣΘ Τὰς δὲ. βεφύόλως πενοφιννία 
πνέμα ἰπὶ τολεϑν γὰρ ρο-- " 
ὄψεσων ἀσιξείας,. 

νε ΄ ϑ .ω. «4 ’ 
17 καὶ ὃ λόγος αὐτῶν ὡς γαγ- 

γραινα νομὴν ἔξει" ὧκ ἰσΊ» Ὑμέ-: 
γρῆος χκἡ Φιληῖδε, 

Α΄. ϑιε 9 
18. οἵτινες απερὸ τὴν ἀλήθειαν" 

3 ᾽ ᾽ » 2 ᾿ ἡσθόχηταν, λέγονϊες τὴν ἀνάσϊαδιαο 
ΜὺῸ - 7 ν» ΄ ἌΝ ἤδη γεξονέναι" καὶ ἀναϊρέσεσι. τήκ 
τηῶν αιἰσῆμι" 

Α 

20 ὃ 



᾿ 

Οδρ. 11. {1.- 

10 ὁ μόδον σῆερ: τὸς ̓ϑεμέλιος τῷ 
“Θιϑ ἵσίηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα 

παύτην" Ἔγνω Κύριος τὸς ὄν)άς αὖ- 

χᾶ καὶ" ᾿Αποσίητω ἀ ἀπὸ ἀδι"ΐας 
οᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ ὄνομα, Χεισῆῶ. 

20 Ἔν μεγάλη δὲ οἰκία ὃκ ἔσῖε 
μόνον σκεύη χρυσὰ νυ )ἀρ[υρᾶ; ἀ ἀλλὰ 

Ὁ ξύλινα ᾿ ὀσίράκικα" »ἡ ᾿ ἃ μὲν 
εἰς τιμὴν» ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν 

21, ἰὰν ὃν τις ἰκκαθάρῃ ἑαυῖὸν 
ἀπὸ τέτων, ἴσαι σκεῦος εἰς τιμὴ, 
ἡγιασμένον, καὶ εὔχρησῆον τῷ δεσ- 
φότηῃ, εἰς σᾶν ἑξρίον ἀγαθὸν ἡ ἥΤο!"- 
μασμένον. 

22 Τὰ: δὲ γεωϊερικὰς ἐπιθυμίας 

φεῦγε" δίωκε δὶ δικαιοσύνην, «ἰσῖιν, 
ἀγάπην, εἰφἥνην. μὰ τῶν ἱπικα- 
λυμέγων τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς 
καρδίας 

23 Τὰς δὲ μωρὰς κα ἀπαιδεύ- 
τὸς (δήσεις σαραΐῶ, εἰδὼς ὅτι 
γεννῶσι μάχας" ͵ 

. 24 δῶλον δὶ Κυρία ὃ διῖ μάχε- 
σθαι, ἀλλ᾽ ἡπιον εἶναι ατρὸς τοᾶν» 
τας» δι δακῖ κὸν, ἀνιξίκαικον, 
ὥς ἐγ «ραότηϊ; «αιϑιύον)α τὸς 

ἀδιδιαβιθεμίνυς' μήποϊε δὼ αὐσοῖς ὃ 
Θεὸς μέανοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη- 
βίας, 

26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τῷ 
διαδόλε παγίδος, ἐξω[ρημίιοι ὑπ᾽ 
αὐτῷ εἰς τὸ ἐκείν ϑίέλημα, 

Κιφ. γ΄. 4. 

ΟΥ̓́ΤΟ δὲ γίνωσκε, ὅ ὅτι, ἰν 
ἐσχάτοις ἡμέραις ἐν σΊήσον"- 

φαι καιροὶ χαλεποί" 

2 ἴσονϊαι γὰρ οἱ ἄνθρωποι, φί- 
λαυῖοι, φιλάρἴυροι, ἀλαζόνες, ὑ ὑπε- 

. ρῆφανοι, βλάσφημοι, “ονιῦσιν ἀ“ 
“τειθεῖς, ἀχάριοῆοι, ἀνόσιοι, 

3 ἀσῆορίοι, ἄσπονδοι, διάθολοι, 
ἀκραεῖς, ἃ ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 

4 φροδόται, «ροτδεῖο, τῆνφω- 

μέοι, Φιλήδοιοι μᾶλλον ἧ Φιλόθιοι) 
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Ξ ἐχονϊες μόρφωσιν εὐσεθιίας, 

τὴν δὲ δύναμιν “αὐτῆς δρνημένοια 
Καὶ τότος ἀποϊρέπο᾽ 

6 ἐκ τὥτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύν 
γοῦϊες εἰς τὰς οἰκίας, "ἡ αὐχμαλω» 

τεύονες τὰ γυναικάρια σισωρίυ» 
μένα ἁμαῤίίαις, ἀγόμενα ἰπιβυμίο΄ 
αἐς “οικίλαι;» 

, τοάνῆοϊε μανθάνοῆα, τ μηδέν 
ποῖ εἰς ἐκίγνωιν ἀληθείας ἐλθεῖν 
υγάμεενους 
8 Ὃν τρόφπον δὲ Ἰαγνὴ; ζ, Ἰαμ- 

δ ρῆς ἀγέφησαν Μωῦσεϊ, ὅτως καὶ 

ὅτοι ἀνθίξτανϊαι τὴ ἀληθείᾳ, ἄν- 
θρωποι καϊεφθαρμένοι τὸν γῶν) ἀδό- 

χιμοι “τὶ τὴν τοίξιν" 

9. ἀλλ᾽ ὃ σροκόγεσιν ἐπὶ σλεῖ: 
οὐ" ἢ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἢ εγαῦ 

αᾶσινγ) ὡς κὶ ἡ ἰκείνων ἐγένεῖο. 
«τὸ Σὺ δὲ «“αρηκολύθηκας μϑ 
τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγὴ, τῇ 

προθέσει, τῇ αἴτει, τῇ μακροβυ- 
μίᾳ, τῇ ἀγάπη, τῇ ὑπομονῆ, 

11- - τοῖς διωίμοῖς, τοῖς “αθήμα- 
σιν, οἷά μη ἐγένῆο ἰ ἐν ᾿Αὐιοχείω, 
ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύγροις" οἵως διωίμὸφ 
ὑπήνιϊκα, "ἡ ἐκ «ἀῆων με ἐῤῥύσαῖο 
ὃ Κύριος. 

12 Κοὶ πάδις δὲ οἱ ϑέλοδες 
εὐσεδῶς ζὴν ἰν Χριγῷ Ἰησῶ, δωχο 
θησονῖα! " 

12 -σονηροὶ δὲ ἄνθρωποι ΟΣ γό“ 

ἡἶες “ροκόψυσιν ἰτὶ τὸ χεῖρον, 
λανῶνϊ]ες κὶ «λανώμενοι. 

14 Σὺ δὲ μένη ἐν οἷς ἔμαθις κα 
ἐπιγώθης» εἰδὼς «ἀρὰ τίνος ἔμαθες 5 ; 
τς καὶ ὅτι ἀπὸ βείφες τὰ δερὰ 

γιάμμαϊα. οἶδας, τὰ δυνώμενώ σε 
σοφίσωι εἰς σοϊεηρίαν, διὰ οαἵγιως 
φῆς ἰν Χριγῷ Ἰνεσῶ. 
1ό. σᾶσα γραφὴ ϑιόανευζοςν 

καὶ ὠφίλιμος -σρὸς διδασκαλίαν, 

«ὑς ἔλεῖχον, «ρὸς ἐπανόρθωσιν 
“Ἂς «αὐδείου φἂν ἐν γῆ. 

1) ἴω ὦ 



δοϑ 
ει 17 ἴγα ἀρίῆος ἢ ὃ τῷ Θεᾶ ἄν- 
θρυωπος,. πρὸς σἂν ἔρίον ἀγαθὸν 

ἐξηρῖισιμένος.. 
Κιφ. δ᾽ , 

ΤΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ὃν 

ἐγὼ ἐνώπιον τῷ Θεῦ, Ὁ τῷ 

Κυρίω᾽ Ιησῶ Χριγῶ τῷ ῷ μίλλονος. κεί- 
γε!» ζώνας Χο νεκρὸς καϊὰ τὴν ἱπιᾷρέ- 
γειαν αὑτῷ νἡ τὴν βασιλείαν αὑτῷῶ, 

2 κἤρυξον τὸν λόγον, ἔπίφεθι 
αὐκαίρως, ἀκαίρως" ἔλεγξον ἔπη. 
μησον, παρακάλεσον ἐν τυάση με" 

χροθυμίᾳ κ διδαχὴ" 
3 ἔγαι γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὗγι- 

αἰνάσης διδασκαλίας ὃκ ἀνέξονϊαν, 

ἀλλὰ καῖὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς 
ἰδίας ἑαυϊοῖς ἐπισωρεύσεσι διδασ- 
κάλας, κνηθόμενοι τῶν ἄκοῆν, 
4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληβείας 

 ηὴν ἀκοὴν ἀπορέψεσιν, ἢ ἐπὶ δὲ τὸς 
μύθες ἰκϊραπήσοναι. ν 
: 5 Σὺ δὲ νῆφε ἐν σᾶσι, κακο- 

πάθησον, ζρίον «ποίησον εὐα[γελιγϑ, 
τὴν διακονίαν σὰ τληροφόξησον.. 

. 6 Ἐγὼ γὰξ ἤδη σπίνδομαι, "ἢ ὃ 

“αιρὸς τῆς ἱμῆς ἀγαλύσεως ἰφέξηκε. 

τ ἢ τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἡγώνισο 

μοι, τὸν δρόμον τἰέλεκα, γὴν ποΐσιν 
τῆόρηκῳ", 

8 λοιπὸν ἀπόκεϊαί μοι ὃ τῆς 
δικαιοσύνης τίφανος, ὃν ἀποδώσει 

γῥιοι ὃ Κύριος ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, ὅ 
δίκαιος κρίϊης" ἃ μόνον δὲ κα ἐμοὶ, ἀλ- 
λὰ καὶ υᾶσι τοῖς ὥγαπηκόσι τὴν 

ἐπιφάνειαν αὐτῶ. 
9 Σαύδασον ἐλθεῖν «εός με 

φτοἰίχέως" 

ἀγαπόσας τὸν νῦν αἰῶνα, Ὁ, ἔπος 
ρεέθη εἷς Θεσσαλονίκην" Κρησκῆς 
εἰς Ταλα]ίαν, Τίτος͵ εἰς Δαλμαήίανο 

τι Λῶκας ἐςι μόνος μι ἐμῶ" 
Ἥμάρκον ἀναλαξὼν ἃ ἄγε μέὰ͵ σιαυ- 

τῦν ἴνι γάρ μοι εὔχρηε εἰς ἀν 
“"ο"ἦο. ᾿ 

Ὲ ΠΙΣΤΟΛΗ 

ΙΟ ,“Δημᾶς γάς με ἐγκαϊέλιπεν, 

ΟΡ. ἵνε 
12 Τυχικὸν δὲ ἀτίτειλα εἰς 

Ἔφεσον. 

13 Τὸν Φαιλόνην ὃν ἀπίλιπον 
ἷν τῇ ἡ Τρωάδι, παρὰ κάρπῳμὶ ἱρχό- ᾿ 

Ὅζ 5 μάλιγου μένος Φέρε, κ τὰ βιθδλί 

τὰς ̓μεμδράνας- 

14 ᾿Αλέξανδρος ὃ ο χαλκεὺς «“ολ- 
λώ μοι κακὰ ἐνεδεύξαῖο" ἀποδώνν 

αὐτῷ ὁ Κύριος ̓καϊὰ τὰ ἔργα αὐτξξ, 
ϊ ξ ὃν »κ σὺ Φυλάσσε" λίαν γὰρ' 

ἀνθέςηκε τοῖς ἡμέεέ ἐς λόγοις- 

τ6 Ἔν τῇ τρώτη μὰ ἀπολοι 
γία ἐδιείς μοι 'συμπαρεγένεϊο, ἄλλὼὰ 
αάδιες με ἐγκα]έλιπον" μὴ αὐτοῖς, 
λογισθείη" 

17 ὃ δὲ Κύριός μοι «“ἀρέςη, κὶ 
ἐνεδυγώμωσέ μεν, ἵνα δι᾽ ἐμῷ τὸ 
κήρυμα «ληροφορηθη, ἀκώση 
«ἀνα τὰ ἔθνη" καὶ ἐῤῥύσϑην -ἐκ 
φόμαϊος λέογῖος, 

18 καὶ ῥύσέῆαί με ὃ Κύριος 
ἀπὸ «αὐϊὸς ἢ ἔργα πονηρῶν, Ο σωσε: 
εἰς τὴν βασιλείαν αὑτῷ τὴν ἐπερά- 

νιον" ᾧ ἢ δόξα εἰς τὸς αἰῶνας γῶν 
αἰώνων. ἀμῆν- 

10. ̓ Ασπασαν- “Ἤρίσχαν Ὁ ἊΣ 
κύλαν, ,9 τὸν Ονησιφόρε οἶκον. 

Φ2Ὸ Ἔραγος ἔμεινεν ἐν Κὺρίνθεν, 

κι] ΄-"-Ὠ 

Τρόφιμον δὲ ἀπέλπιον ἦν͵ Μιλήτψ : 
ἀσθενϑν)α" 
.21 σπύξδασον τρὸ χειμῶνο; [λ. 

θεῖν. ᾿λαπάζῆαι σε Εὔθωλος, ϑ 

Πύϑδης, κὸ Αἶνος, αὶ δ Κλαυδία, »ὶ οὗ 
ἀδελφοὶ «σάνϊες. 

22 Ὁ Κύριος Ἰησῶς Χριτὸς μθὰ 
φῶ τνιύμοῖός σι. ἢ χάρι; μεθ᾽ ὑ«- 

μῶν. 
Πρὸς Τιμόθεον δευῖέ ραν, τῆς Ἔφε- 

σίων ἰκκλησίαις ταρῶτον ἰπίσ- 

ποιὸν χειροϊονηθέκια, ἔγράφη 
ἀπὸ Ῥώμηι ὅτε ἐκ δευϊέρᾳ 
«"αρέζῃ Παῦλος τῷ Καίσαρι 

Ἰέρων Ἔν γίχρι; εο6΄. ᾿ 

ΠΑΥΛΟῪ 

᾿Αμῆν. 

Ὁοοοςοὃἂὃἂὃς δ, 
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εἴν (99 ὉῸῦῸῦΘΩ5 τς 
.᾿ ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂. 

ΣΗ͂ ΠΡῸΣ ΤΙΤΟΝ ἘΠΙΣΤΟΛΗ, 

᾿ “«Κιῷ. ά. Σ᾿ 

ΒΟΌΣ δῦλος Θεῖ, ἀπόν 
, γολοὶ δὲ Ἰησῶ Χριγξ κατ 

; . τὰ τοῖτιν ἐκλεκίῶν Θεῶ, 5) 
ἐπίγνωσιν ἀληθείεες τῆς ποῖ εὐσέ- 
εν". ’ “- 

“2 ἐπ᾿ ἔλπίδι. ζωῆς αἰωνία, ἣν. 
εἰπη[γείλαϊο ὃ ἀψυευδὴς Θιὸς τρὸ 
χρόνων αἰωνίων, 

Ά. ἰφανέρωτε δὲ καρροῖς ἰδίοις τὸν 

“λόγον αὑτῷ, ἐν κηρύγμαῖϊι ὃ ἐπτιςεύς- 
θην ἐγὼ κα ἱπαγὴν τῷ σοϊῆρας" 
ἡμῶν Θιεξ, . - τον 

ι, 4 Τίτῳ γνησίῳ πέκνῳ καϊὼ κον- 
γὴν αὐτινγυχάρις) ἔλεος, εἰοήνη ἀπτὸ 
Θεῶ «αϊοὸς» κ᾽ Κυρία ᾿Ιηαῦ Χριτῦ 
58 σωϊηρος ἡμῶν. ᾿ 

-ς Τότα χάριν καϊέλιπόν σε ἵν 
Κρήτῃ, να τὰ λέϊποδα ἐπιδιορ- 
᾿θώση, καὶ κοϊαςήσης καϊὰ «σόλιν 
«ρισφυϊέρας, ὡς ἐγώ σοι διῆαξά» 

μη" ΘΠ 
ἡ 6 εἰ τις ἐρὴν ἀνέγλληῖος, μιᾶς 
γυναικὸς ἀνὴργ τέκνα ἔχων «σοΐῆω, 
μὴ ἐν καϊηγορίᾳ ἀσωϊίας, ἢ ἄνυπό- 
Ζακχῖα. 

ἡ δεῖ γὰρ τὸν ἱπίσκοπον ἀνίγο 
΄ « “ὋΝ Ά χληῖΐον εἶναι) ὧ; Θεῶ οἰκονόμον; μὴ 

αὐθάϑη, μὴ ὀργίλον, μὴ τσάροινον, 
μὴ τλήκϊην, μὴ αἰσχροκερδῆ 

8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, 
σώφρονα, δίκαιονν ὅδιον, ἐγκραϊῇ» 

,., Α. ἀνἸἘχόμενον τῷ κοϊὰ «σὴν δι» 
δα χὴν «τοὶ λόγε, ἵνα ϑυναϊὸς ἢ τὸ 
παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ 
ὑγιαινώσῃ, κἡ τὸς ἀπιλέγογϊας ἰλέγ- 
χεινο "Ν 

10 Εἰσὶ γὰρ Φολλοὶ; ἡκἡ ἀνυπό-» 

.4. 
ἀγαθὰς; 

τακῖοι, μῆἢαιολόγοι κ Φρινατάται, 
μάλισ]α οἱ ἐκ «περϑομῆς» . 

τι ὃς δι ἱπισϊομίξειν" οἴτινς 
ὅλυς οἴκως; ἀναϊρέπεσι, διδώσκοῦὲς 
ἃ μὴ δεῖ, αἰσχὶδ κέρδμς χάριν, 

12 εἶπέ τις ἀξ αὐτῶν ἴδιος αὐ« 
τῶν προφήτης, π 

Κρῆτες ἀεὶ Ψιϑοῖαιϊ, κακὰ η» 
᾿ ία, γασϊἹέρες ἀργαί. 
12 Ἢ μαῤ)υείᾳ αὔτη ἰσῆν ἀ- 

ληθής" δι᾽ ὅν αἰτίαν ἔλεῖχε αὐτὸς 
ἀποϊόμωςγ ἧνα ὑγιαίνωσιν ἦν τῷ 
«ὐἰσῖει» Ε ; 

14. μὴ Φροσέχοῆις Ἰυδαΐκο 
μύθοιφε "Ὁ ἐϊολαῖς ἀνθρώπων ἀπο- 
οἹρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 

'ς Πάῆα μὲν καθαρὰ τοῖς καα 
βαροῖς" τοῖς δὲ μεμιαρσ μένοις καὶ 
ἀπίσίοις ὀδὲν καθαρὸν, ἀλλὰ μεμί» 
αὐἶαι αὐτῶν »ῦἡ ὃ νῶς τὸ ἡ φυνείδησις. 

16 Θεὸν ὁμολογῶσιν εἰδέναι, 
΄ τοῖς δὲ ἔρίοις ἀρνθυῖδι, “βδελυκϊοὶ ΄ 

ὄνϊες κὶ ἀσειθεῖς, κ᾿ «πρὸς σσᾶν ἔρίον 
ἀγαθὸν ἀδόκιμοις 

Κιφ. δ΄, 2. ᾿ μ ᾿ 

Υ δὲ λάλει ἃ τπορίπει τῇ ὑγιανὼ ͵ " ὃ 

»θση δι)κσκαλῆδο 
2 τρισφύτας νηφαλίες εἶναι, 

Α . [2 Ἀς , ξ “ΞΔἂ ,σεμνεὶς) σωφρονας» ὑγιαίνογϊας τὴ 
«αἰσῖει, τῇ ἀγάπη, τῇ ὑπομογῇς. 

4 Πρισθύτιδας ὡσαύτως ἶν καα 
τασήημαῖ;, ἱεροιςρεπεῖ; μὴ διαξό- 
λὸς», μὴ οἴνῳ πολλῷ διδελωμένας» 
καλοδιδασκάλως,. - 

4 ἵνα σωφρονίξζωσι τὰς «γεὼφῴ"» 

φιλάνδρες εἶναι» ΦιλαἸέκγυς,) 
ξς σώφρονας, ἀγνὰς» οἰκνρὰρν 

ὑποϊασσομένος τοῖς ἰδίοις 

,ὔ 

“΄ 

ἀνδράσεγς, Ἶ 
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ἀνδράσιν; ἴα μὴ ὁ λόγος τῷ Θιῶ 

βλασφημῆται. ᾿ 
6 Τὸς νεοϊέρυς ὡσαύτως Φαρα" 

κάλει σωφρονεῖν, 
7 «ποιρὶ σῶα σεαυϊὸν σαρεχό- 

ἐνος τύπον καλῶν’ ἔρίων, ἐν τῇ 
χσκαλία, ἀδιαφθορίαν, σιεμνό- 

«ηα, ἀφθαρσίαν, 
8 λόγον ὑγιῆ, ἀκαϊάγνονοῖον, 

δνα ὃ ἰξ ἰναν)ας ἐνῆραπῆς, μηδὲν 
, ἔχων «σερὶ ὑμῶν λέγειν Φαῦλον. 

9 Δύλυς ἰδίοις δισπόταις ὑπο" 
ψάσσισθαι, ἰν σᾶσιν εὐαρόσϊυς 
«αἶναι, μὰ ἀνιλέψοϊας, 

. 1ο μὴ νοσφιξομένιςγ ἀλλὰ «σί- 
ἦν πυᾶσαν ἰνδεικνυμένας ἀγαθήν" 

ἔνα τὴν διδασκαλίαν τῷ σιϊῶρως 
ὑμῶν Θιῦ κοσμῶσι» ἐν σᾶφιν. ᾿ 

εἰ Ἐπιζφάνη γὰρ ἃ χάρις τῶ 
Θιῶ ἡ σοϊήριος σἄσιν ἀνθρώποις, 
“12 «ΦΨαιδεύωσο, ἡμᾶς, ἵναι ἄρνης 

- σάμενοι τὴν ἀσίφειαν κὶ τὰς κοσο 
μικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως κ᾽ ἃ» 
καίως πὸ εὐσεδῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν 
«αἰῳνι., ᾿ 

13 τροσδεχόμινοι τὴν μακα- 
είαν ἐλπίδα, καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 

᾿ δέξης τῷ μεγάλε Θεθ, κὶ σοϊῆρος 
ὡμῶν Ἰησῶ Χριςῶ, 
. 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυϊὸν ὑπὲρ ἡμῶν, 
ζ)α λυϊρώσηϊα, ἁμᾶς ἀπὸ “πάσης ᾿ 
ἀνομίας, καὶ καθαρίση ἑαυῖν λαὸν 

 «σεριδσίογ, ζδλιδὴν καλῶν ἔρ[ωὡν- 
τς Ταῦτα λάλει, κὶὶ Ψαρακά- 

λοι κὶ ᾿λείχε 'μῆὰ πάσης ἱπῆα- 
“ἧς. μηδεί; σὺ «σεριφρογείτω. 
- Κιφ. γ΄. 4. 
Ύ ΠΟΜΙΝΗΣΚΕ αὐτὸς ἀρ- 

χαῖς κὶ ἱξοσίαις ὑποϊώσσε- 
σϑα;, “ειθαρχεῖν, Ὡρὸς τῶν ἔργον 
ἀγαθὸν ἑτοίμος εἶναι» 

2 μηδένα βλασφημεῖν, ἁμάχωρ, 
: «ἶναι, ἐπιεαεῖς, π᾿ῶσαν ἰνδεικνυμέ- 
τ φὰς «ρρότηϊα φρὸς «άβας ἀνθρώ. ὦσι 

ἌὍζο 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

. ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίω- 

ΟᾺΡ. ἵν. Π 
4 Ἦμεν γάρ «ποἶε »ἡ ἡμεῖς ἀνό- 

“οι, ἀπειθεῖς, “λανώμενοι, δυλεύ- 
οὔιες ἐπιθυμίαις καὶ ἠδιναῖς “οικίς 
λαις») ἐν κακίᾳ κὶ φθόνῳ διώγονϊες, 
φσυγηϊοὶ, μισῶνϊιες ἀλλήλες" 
4 ὅτε δὲ ἡ χρηξότης κὶ ἢ Φιλαν- 

θρεωπία Ἱἱπιφάνη τῷ σωϊῆρος ἡμῶν 
-Θιώ, τς : 

ς ὧκ ἰξ ἴογων τῶν ἶν δικαιοσύνη 
ὧν ἱποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ καϊὰ 
τὸν αὖτ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ 
λεήεῦ «-αλιϊγενισίας, 

6 ὃ ἐξέχειν ἐφ᾽ ἡμᾶς Ὡλυσίως 
ἃ Ἰησῶ Χριτῷ τῷ σωϊῆρος ἡμῶν 
ἡ ὃα ἀμαμόμῆς τῇ ἐκοίνω 

χάφίϊ) κλυρονόμοι γενώμεθα καὶ᾽ 

γ » ᾽ 

0, ἀν Χ Δ 5. 

8 Πιρὸς ὃ λόγος" καὶ περὶ τύ- 
φὼν βύλομαί σι διαδεθαιῶσθαι, ἵνα 
φροήίζωσι καλῶν ἴρίων τοροΐγασθαι 

“οἱ τεπιρουχότις τῷ Θιῷ. ταῦτά 
ἐςι τὰ καλὰ 
ϑρώτποις. 

9 Μνρὰς δὲ ζήσεις, κὶ γενεάν" 
λογίας, καὶ ἴῤις, κὶ μάχας νομικὰς 
Ἁιριΐγασο" εἰσὶ γὰρ ἀνωφιλεῖς καὶ 
μάταιοι. 

. 10 Αἰρξικὸν ἄνθρωπον μεϊὰ μί- 
αν κα διυϊέραν νεθεσίαν «σαραϑῶ, 

11 εἰδὼς ὅτι ἐξέςραπῆαι ὃ τοιῶο 

κὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀν". 

- 

τοί») "ἢ ἁμαξβίανει ὧν αὐτοκαϊάκρεν 
Τοζςε 

15 Ὅταν σέμψω ᾿ΑξἸεμδν ατρός 
σιὴ Τυχικὸν, σπόδασον ἰλθεῖν «σρός 
με εἰς Νικόπολιν" ἐκεῖ γὰρ κέκρικα 
Φαραχειμάσαι.- ΝΝ 

18. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν κὶ ̓ Απολ" 
λὼ σαυδκχίως σρόπεμψον, ἵνα μη" 
δὲν αὐτοῖς λείη. . - 

14. Μανθανέτωσαν δὶ καὶ οἱ 
ἡμέτεροι καλῶν ἔγγων Ὡροΐγασθαι 
εἷς τὰς ἀναϊκαίας χρείαις, ἵνα μὴ 

) ἀναβτοιν 
:ξ ᾿Ασπά- 

“-» 



τς ἡμᾶς ἐν αἴτει» 

᾿ Φαρι ἢ. ΠΡΟΣ 
᾿ς ᾿Ασχάφολα! σε οἱ μῆ' ἰμδ 

φἰλύϊες. Ασπασαι τὸς Φιλῶδας 

Ἢ χάρις μὰ 
᾿Αμῖν».- “ , “άξων ὑμῶν» 

ΤΙΤΟΝ., 

τιρὸς Τίτον τῆς Κρηῶν ἐχκλη» 
σίχε πρῶτον ἐπίσκοπον χιν 

(δἸονηθένο, ἰγρῴφη ἀπὸ Νι» 
κοπόλεως τῆς -Μακεδογίξςο 

Ἔν φίχοις ᾿ῤι 
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ΠΑΥΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Η ΠΡΟΣ ΦΙΔΗΜΟΝᾺ ἘΠΙΣΤΟΔΗ. 

Κιῷ. ἄ. ς᾽ 

ΑΥ̓́ΑΟΣ δίσμιος Χριγβ 
Ἰησῶ, ἡ Τιμόθεος ὑ ἀ- 
διλφὸς, Φιλύμον, τῷ ἀ» 

γαπηϊο Ὁ συγνέργω ἡμῶν ὔ 

2 καὶ Απφίᾳ Κ  ἀγαπήϊῃ, τ 
᾿Αρχίππκαᾳ τῷ συςραΐιώτῃ ἡμῶν») Ὁ 
5ἢ καὶ οἶκόν σϑ ἐκκλησία" 

3 χάρις ὑμῖν ὶ εἰρήνη ἀπὺὴ ΦΘιῶ 
ψαϊρὸς ἡμῶν, κὶ Κυρίϑ Ἰησᾶ Χειτῶ. 

4 Εὐχαριστῶ τῷ Θῳῷ μ8, ὧὦά»- 
Φ6)ε μνείαν συ πποιόμενος ἐπὶ Τῶγ' 

“ροσεῃχῶν ἐδ - 

ς ἀκώων σϑ τὴν ἀγάπην, καὶ 

ΓΝ αἰτιν ἢ ἣν ἔχεις «σρὸς τὸν Κύριον 

Ὡσῶν . εἰς παάϑας τὸς ἃ ἀγίος, 

Ὁ ὅ ὅπω; ἢ κοιγωνία τῆς σιγιύς 
σὰ ἐνεργὴφ γέννῖαι ἐν ἐπιγνώσει 
ααν]ὸ: ἀγαθῶ σῷ ἂν ὑμῖν εἰς Χρι" 

φὸν Ἰησῶν. 
7 χάριν γὰρ ἔχομεν τσολλὴν » 

δα κλῆσιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σϑ, ὅτι 

τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπί- 

φαυῖαι διά σε, ἀδιλφί. 

8 Διὸ φΦολλὴν ἐν Χριζῷ παῤῥη- 
σίαν ἔ ἔχων ἱπβάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον; 

9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον σσα- 
βακαλῶ," τοιδτος ὧν ὡς Παῦλος 

. «ἐξιτθύτης, γυνὶ δὲ "ἢ δίσμιος᾿᾽ ἴη- 
σὰ Χριςδ. 

ΟΠ 10 Παραχαλῦ σε «πὶ τῷ ἐμᾷ 
τίχγυ;, ὃν ἐγέννησα ἔν 4φοὶς δισμοῖς 

μ5, ᾿Ονῆσιμον, - ᾿ 

11 τὸν σοῖξ σοι ἄχρηξον, νυνὶ 
δέ σοι κ΄ ἱμοὶ εὔχρηγον, ὰ ἀγέ- 
αεμψα. 

12. Σὺ δὲ αὐτὸν, (τιδέρ», τὰ 
ἅμὰ σπλάγχνα) πεοσλαρῇ, ᾿ 

1 ὃν ἐγὼ ἐδυλόμην «ρὸς ἐμαυν 

φὺν κο έχει», ἵα ὑπὲρ σῶ διακονᾷ 
μι ἐν τοῖς δισμοῖς τῷ εὐα[γελίω" 

Ι4 χοεὶς δὲ τῆς σὴς γνώμης 

δδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι" ἵνα μὴ ὅς, 
καὰν ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σὰ ἧς 
ἀλλὰ καϊὰ ἱκόσιον. 

τς Τάχα γὰρ διὰ τᾶτο᾽ ἴχω- 
εἴσθη πρὸς ὥραν, ἵνα, αἰώνιον αὐτὸν 
ἀπίχηςν 

16 ἐχέτι ὡς δῶλον, ἀλλ᾽ εὑπὶρ 
᾿δῆλον, ἀδιλφὸν ἀγαπηϊὸν, μάλιρα 

ἐμοὶ, τόσῳ δὲ μᾶλλόν σα; καὶ ἐν 
σαρκὶ »ὶ ἐν Κυρίῳ; 

.α7 Εἰ ἂν ἐμὶ ἴ ἔχει; χοιχυνὸνν 
“προσλαρῇ αὐτὸν ὡς ἐμέ. . 

18 Εἰ δὲ τι ἤδίκησί σε, ἢ ὀφιί- 
λει) τὅτο ἐμοὶ ἐλλόγει, 

.19 ἰγὼ Παῦλος 

λέγω σοι ὅτε κὶ σεαυ)όν μω ξοσον 
Φείλεις" " 

20 Ναὶ, ἀδιλφὶ, ἐ ἐγώ σἂ ὀδναΐ- 

μὴν ἔν Κυρίῳ" ἀνάώπαυσόν μὰ τὰ 
σπλάγχνα ἰν Κυρίῳ. 
21 φιποιθῶ; Τῇ ὑτακρῆ σι 
ος ἔγρα ἡ 

ἔγραψα τῇ. 
ἐμὴ χερὶ, ἐγὼ ἀποίίσω" ἕνα μ᾽. . 



- 
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ἔγραγά σοι» εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὶρ δ΄ 
Χίγω «οιήσεις. 

22 ἅμα δὲ Ὁ ἐτοίμαζί ἐ μοι ξενί- 
ἂν" ἰλπίξω γὰρ ὅτι διὰ τῶν. προσ- 

εὐχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑ ὑμῖν. 
2. ᾿Αστάζοναί σε) Ἑπαφεᾶς 

(ὃ συναιχμάλωϊός μὰ ἐν Χριγῷ 
᾿1ησῶ,) 

24 Μάρκος, ᾿Αρίταρχος Δημδέ, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ ρ. 1. 
Αυὐκᾶς, οἱ συνεῤγοί-μΒ. 

Ὡς Ἢ χάρις τὸ Κνρία ἡμῶν 
Ἰησᾶ Χριτῦ μέὰ τῷ “νεύμαῖος 
ὑμῶν. ᾿Αμήν» 

Πρὸς Φιλήμονα, ἐγράφη ἀπὸ 
Ῥώμης διὰ Ὀνησίμω οἰκέται 
Ἔ, ξίχοις λξ΄. 

. ν 

ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΔΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ἡ ὭὥὭΡΟΣ ἙΒΡΑΙΟῪΣ ἘΠΙΣΤΟΔΗ: 

Κιφ. ἅ. 1. 

ΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ “χθ. 
λυϊρόπως «“σάλαι ὃ Θεὰὲς 

λαλήσας τοῖς «αἹ,άσινἐ ἐν 
τοῖς προφήταις, ἰπ᾿ ἐσχάτων τὸν 

ἡμερῶν τότων ἰλάλῃσεν ἡμῖν ἐν ὑνῷ 
2 ὃν ἔθηκε κληρονόμον «πάγων, 

. δι᾽ ἃ ὅ υ τὶ τὼς αἰῶνας ποίησιν. 
3 ο; ὧν ἀπαύγασμα τῆς δύξης, 

νὶ χαρακϊὰρ τῆς ὑποτάσιως αὐτῷ, 
Φέρωχ τε τὰ σανῖα τῷ ῥήμαῖε τῆς 
δυνάμεως αὑτῇ; δ᾽ ἑαυ καθαρισ- 
μὸν «ποιησάμενος τῶν ἃ μαβιιῶν ἢ ἢ- 
μῶν, ἰχάθισεν ἐν διξιᾷ τὴ τῆς μείαλω- 

σύνη: ἐν ὑψηλοῖς, , 

"4 τοσῦτο κειίτῆων “γενόμενος 

σῶν. . ἀϊγίλων, ὅσῳ “ιαφορώτερον 
“αι αὐτὸς ᾿χεκληῤονόμηκεν ὄνομα. 

ς Τίνι γὰρ εἶπί «αι τῶν ἀϊγέ- 

λων" "Υἱός μδ εἶ οὗ, ἰγὼ σήμερον 

γεγέννηκά, σε; Καὶ «άλιν" Ἐγὼ 
ἴπομαι αὐτῷ εἰς σαϊέρα, κὶ αὐτὸς. 
ἔγαι μοι εἰ; ὑνόν; 

6. Ὅταν δὲ τσάλιν εἰσωγώγῃ 
“ὸν «ροϊότοκον εἰς τὴν οἰκθμένην, 
λέγε" Καὶ τοροσκυνησάτωσαν αὖ- 

σῳ " αὔἄλις ἄγιλοι Θεϑ. 

᾿ Καὶ τορὸς μὲν τὸς ἀ[γίλος 
ι λίγο" Ὁ ποιῶν τὸς ἀϊγέλος αὑτῷ 

πννύμαῖα, 5 τὸς λεϊυργὼς αὑτῇ 
-ὩΨ φλόγ 

8 Ἡρὸς δ τὸν ὑόν" Ὁ ϑρόνας 
τον ὁ Θιὸς; εἷς τὸν αἰῶνα τῷ αἷ» 

" ῥάδδος εὐθύτηϊος ἢ ῥάθδος 
τἶς ᾿βεσιλήας σϑ. 
9 ̓ Ἠχάτησας δικαιοσύνην, καὶ 

ἐμί σησας ἀνομίαν" διὰ τῶτο ἔχρισά 

σι, ὃ Θεὸς, ὃ Θεός σε ἔλαιον ἀγαλ"» 
λιάσιως “αρὰ τὸς μεόχας σϑ- 

10 Καί, Σὺ κα] ἁ ἀρχὰς," Κύριρ 
τὸν γῆν ἰθεμελίωσας, καὶ ἔργα τὰν 
χερῶν σδ εἰσὶν οἱ ὡρανοῖ» 

1 Ϊ Αὐτὸ ἀπολδ αι, σὺ δὲ δι» 

αμένεις" (Αι αάν]ες ὡς ἱμάτιον.σα» 
λαιωθήσο ἷ 

12 καὶ ὡσεεἰ τονριδόλαιον ἰλίξεις 
αὐτὼς,. καὶ ἀλλαγήσοιϊαι" σὺ δὲ ὃ 

αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σὰ ὡκ ἰκλεί- 
ὑμτς “ 

3 Πρὸς τίνα ϑὲ τῶν ̓ ἀϊ γέλων 

ρα το" Καθ ἐκ δεξιῶν μϑ 
ἕως ἂν ϑὼ τὸς ἐχϑρόῶς σὺ ὑποπό- 
διον τῶν ποδῶν σε 

14 οὐχὶ σά; εἰσὶ ὶ λιδεργικὰ 
ανεύμαϊα, εἰ; διακονίαν ἀπογελλό- 

μα διὰ τὼ; μίλλοῆας κληρονομεῖν 
σωϊηρίαν ἢ 

᾿Κιεφε 
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ΘΆΡ. ἰ". {πν ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 
Κι. δι΄ 2... 

ΙΑ τῶτο δεῖ σερισσοϊέρως 
ἡμᾶς τὐῤοσέχειν τοῖς ἄκδσ» 

θύσυν μή. αοῖε «γαραιῤῥυῶμέν" 
εἰ γὰρ ὃ δι᾽ ἀϊγέλων λαληθεὶς 

λύγος ἐγέγέϊο βίδα, καὶ «πὸῦσα 
αισὶς καὶ “σαρακοὴ ἔλαβξεν 

ἔγδικον μισθαποδοσίαν, 
3 τὸς ἡμεῖς ἰκφευξόμεθα, τη" 

λικαύτης ἀμελήσας σωϊηρίας ; ἥ- 
φς ἀρχὴν λαθῦσα λαλεῖσθαι διὰ 

. τῇ Ἐυρίοι ὑπὸ τῶν ̓ ἀκυσάήων εἷς 
ἡμῶς ἴξεξαιώθη, - 

4 συνεπιμαρυρδῆος, τῷὸ Θιεῖ 
σημείοις τε Ὁ τέρασι; κὶ ποικίλαις 
δυνάμεσι, κὶ τυνεύμαῖος ἁγία μὲ- 

-ξισμοῖς, καῆὰ τῶν αὑτῷ ϑέλησμ᾽ 

ξς ὃ γὰρ δ [γέλοις ὑπέταξε τὸν 
“ οἰκυμένην τὴν μέλλασαν, αῃὶ ἧς 
λαλῦμεν. ᾿ 

6 διεμαρ]ύραϊο δέ τὧὐϑ τὸς λέ- 
γων" Τί ἐγ ἄνθρωπος, ὅ ὅτι μιμ- 
γήσκη. αὐτῶ" -ἢ ὑτὸς ἀνθρώπε ὁ ὅτι 
ἐπισκέπη αὐτὸν; : 
7 Ἠλάτῆωσας αὐτὸν βιαχύ τί 

“αρ᾿ ἀξγέλως". δύξῃ . τιμῇ ἔζε" 
βάνωσας αὐτὸν, ΟΣ 'καϊέγησας αὖ»« 

- σὸν ἐπὶ τὰ ἔργοω τῶν χει τῶν σὰ» 
8 α΄΄α ὑπέταξας ὑποκάτω 

φῶν. αοδῶν ἃ αὐτῶ. Ἐν γὰρ τῷ 
ὑποϊαξαι αὐτῷ τὰ πόα) ἐδὲν 
ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότανον" νῦν δὲ 
ἄπω δρῶμεν ̓ αὐτῷ τὰ σπανῖα ὑποῖε- 

τα[μένα. 
9 Τὸν δὲ βραχύ τι παρ ̓ἀρέ- 

λος Ἰλαη]ωμένον βλέπομεν Ἰησϑν, 
διὰ τὸ “πάθημα τῷ ϑανάτῳ, δόξη 

ὼ τιμῇ ἐγιφανωμέον; ὅπως χάρϑι 

Νν 

ες Θιϑ ὑ ὑπὶρ «αϑὸς γιύσηϊαι ϑα:ᾧ ᾿τθ. 
10 ἔπρεπε γὰ αὐτῷ, δι᾽ ὃν τὰ 

ταάγϊαν " δι᾿ ὃ τὰ πάΐα, πολλὸς 
ὑμὸς εἰς “δόξαν ἀγωγόήα, τὸν ἀρο 
χηγὸν τῆς σωϊηρίας αὐτῶν διὰ ὥῶ- 

βημάτων τελειῶσαν᾽ 
΄ 

:303 
11 ὅ,τε γὰρ ἁγιάδων κὶ οἱ ' ἅγια 

αἰζέμενοι, ἐξ ἑνὸς τάγϊες" δι᾽ ἣν αἷ- 
τίαν ἐκ ἐσαισχύνῆαι ἀδελφὸ; αὐ. 
τὸς καλεῖν, 

ΥΧ2 λέγων, ᾿Απαϊγελῶ τὸ ὄνομα 

κλησίας ὃ ὑμνήσω σε. 
. 1 Καὶ πάλιν, Ἔγω ἔσομαι 

πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ. Καὶ σἄλιν" 
δὲ ἐ ἐγὼ κὶ τὰ παιδία ἅ ἅ μοι ἔδω- 
ΧΕ ὁ Θιός. 

Ϊ . ' 14. Ἐπεὶ ὧν τὰ τσαιδία κεκοι- 
ὁ κε σαρκὸς »ὶ αἵμαῖο:, Ὁ αὐτὸς» 
«πραπλησίως μεέξσχε τῶν αὐτῶν 
ἕνα διὰ τῷ ϑανάτα καϊαργήσῃ τὸ 
τὸ κράτος ἔχον]α τῷ ϑανάτθ, τος. 

. φέξι, τὸν διάθολον, ᾿ ᾿ 
ἐς καὶ ἀπαλλαξη τότες, ὅσοι 

Φόξῳ ϑανᾶτα διὰ παὲς τῷ ζὴν 
ἔνοχει ἦσαν δελείας." 

τό Οὐ γὰρ δήπο ἀἰγέλων ἔπι» 
λαμθάνῆαι, ἀλλὰ σπέρμαῖϊος ᾿Α.« 
Θραὰμ ἐπηλαμράνῆαι, 

τῇ ὅθεν ὥφειλε κα]ὰ σάν]. τοὶ 
ἀϑελφοῖς ὁμοιωθῆναι; ἵνα ἐλεήμω 
γένηῖαν καὶ τιγὸς, ἀρχιρὶὺς τὰ 
πρὸς τὸν Θεὸν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι 

τὰς ἁμαβίας τῷ λαδ' ΄ 
ιτἃ ἐν ᾧ γὰρ “πσέπονθεν αὐτὲς 

πεῖρασθεὶς; δύναῖαι. τοῖς σειραζο- 
μένοις. βοηθῆσαι. 

Κιῷ. γ΄. 3», 

ον ἀδελφοὶ ἅ ἅγιο, κλή-. 

σεως ἐπϑρανία μέτοχοι, και“ 

τοιγοῆσ αἷε τὸν ἀπόρολον Ὁ ἀρχμεία 

τῆς ὁμολογίας ἡ ἡμῶν Χριξὸν Ἴησξο, 
2 ποισὸν ὄγϊα τῷ  «τοιῆσ αὐῇ,. αὖ- 

τὸν, ὡς καὶ Μωσῆς ἐν ὁλῷ τὸ οἴκῳ. 

αὐτῶ, -. ; 
4. Ὡλείονος γὰρ ϑύξης ὅτος δα" 

εὰ Μωσῆν ἠξίωϊα:; καθ᾽ ὅσον λει: 
ον τιμὴν ἔχοι τῷ οἴκοι ὁ καϊασκεῦ-“ 
ἄσας αὐτὲν» . ; 

Α αἂς γὰρ οἶκος καασκιυάφ, 

ζς 2 ᾿ ΄ 

, σ8 τοῖς ἀδιλφοῖς μα, ἐν: μέσῳ κι 

, 
ως ἢν 

ΕῚ 
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ται ὑπό ̓τινοῦν ὁ δὲ τὰ “άϊ)α κα- 
τασκευάσας, Θιός. 

.5 καὶ Μωσῆς μὲ αιςὸς ἦν ἕλῳ 

“ὦ οἴκῳ αύτϑ, ὡς ϑεράπων;, εἰς 
μαβιύριον τῶν λαληθησομένων" 

ό Χριγὸς δ, ὡς ὑνὸς ἐπὶ τὸν 
οἶκον αὗὑτϑ' ὃ οἶκός ἰσμιν μεῖς, 

ἰάνπερ τὴν παῤῥησίαν κὶ τὸ χαύ- 
ἡμα τῆς ἰλπίδος μέχρι τέλος βι- 

ΠΗΝ καϊάσχωμεν" 

7 Διὸ, (καθὼς λέγει τὸ Φνιῦμα 
τὸ ἅγιον" Σάμερον ἐὰν τῆς φυγῆς. 
ἀὐτῷ ἀκόση, 

8 μὴ ακληξενηῖε τὰς καρδίας . 

ὑμὸν, ὃς ἐν τῷ. ταραπικρασμῶν, 

καὶὰ τὴν ἡμέραν τῷ. σιιρααμῶ ἰν 
Ὑῇ ἐρύμῳ, 

᾿ 9 μ ἐπείρασάν με οἱ σιαἸέρις 

ὑμῶν ἰδοκίμασ ἀν μὲ .: εἶδον τὰ 

ἔργα μ8 τισσαράκονϊα ἔτη" 
10 διὸ «τοσώχθισα Τῇ γενιᾷ 

ἐκείνῃ, καὶ εἶπον" ᾿Αν σλανῶναι 
τ᾿ καρδία" αὐτοὶ δὶ ἐκ ἔγνωσαν 
τὰς ἐδύς μι. 

ΣΙ Ὡς ὥμοσα ἦν τῇ ἐς γ᾽ μϑ' 

Εἰ εἰσιλεύσονϊαι εἰς τὴν καϊαπαυ- 
φίε μ8.) ΄ 

12. Βλέπε, ἀδιλφοὶ, μῆ τόϊε 

ἔτα! ἔν τρὶ ὑμῶν καρδία, «οὐρὰ 
ἃ πιγίας, ἰ; τῷ ̓ἀπορῆναι ἀπὸ Θιῶ 

ζῶύος, ᾿ 

13 ἀλλ᾽ “αρξακαλεῖτε ἑαυτὰς 
καθ᾽ ἱκάφην ἡμέραν, δύχρες ὃ τὸ 

σήμερον καλέεται" ἕω μὴ σκλη- 

ευνῦὰ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἂ- 
μερίίας. 

14 {μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τῷ 
φ'τῦ, ἐάνπερ τὰν ἀρχὴν τὴς ὕψσο» 

γάσιως μέχρι τέλος βεβαίαν κα’ 
τάσχωμιν) 

τς ἐν τῷ λέγεσθαι" Σήμερον 
. ηῆς Φωνῆς αὐτῷ ἀκύσηε, μὴ σχλν" 

εύνη]ε τᾶς χωρδίας ὑμᾶνγ ὡς ἐν τῳ 
ναραμιρασμῷ 

ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ ΩΡ. ἢϊ. ἵτ, 
16 Τιὶς γὰρ ἀκέσαιεις παρε 

“πίκραναν, ἀλλ᾽ δὶ «Ψἀγῆες ᾿οἱ ἰξελ- 
βόε ἰξ Αἰγύπῖο διὰ Μωσίως- 

Τίσι δὲ προσώχθισε τεσ 
σαξάκοα ἵ ἔτη; Οὐχὶ Ταῖς ἁμαρ» 
τάσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἰν τῷ 

ἐρήμῳ; 
18 τίσι δὲ ὦ ὥμοσε μὴ εἰσελεύο 

σισῦαι. εἰς τὴν καϊάπαυσιν αὐτῶ, 

εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασι: ; 
10 καὶ βλέπομεν ὃ ὅτι ἄκ ἠδυνῆο 

θεσαν εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπιγίαννς 
Κι. δ΄, 4. 

ΟΒΗΉΘΩΜΕΝ ὃν μή ΨΦώε 
καϊαλενπομίνης ἐπαγγελίας 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν καϊάπαυσιν αὐτῶ, 

δοχὴ τις ἰξ ὑμῶν κ ὑφξερηνἔγα ε" 
2 καὶ γάς ἐσμεν εὐκ[γιλισμένω, 

καθάπερ κᾷκε; ,." ἀλλ᾽ ὡκ ὀφίλη- 

σεν ὃ λόγες τῆς ἀκοῦς ἰκείνες, μὴ 

συϊκενχαμένος τῇ «ίγει τοῖς ἀκῶς- 
σασιν" 

4. εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν χαν 
τάπαυσιν οἱ , “ἰτεύσανες, καθὼς 
εἴρηκεν" Ὡς ὥμοσα ἐν. τῇ ὁρ᾽ ἢ μὺυ, 

εἰ εἰσελεέσον)α; εἰς τὴν καϊάπαυ- 
σίν μϑ' καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ κα’ 
ταθολῆς κόσμω γενθέδων", 

ά4 εἴξνκε γάρ πν:] «ερὶ τῆς ἐδ. 

᾿δύμης ὅ ὅτω" Καὶ καέταυσιν ὃ ὃ Θεὸς 

ἐγ. τ ἁμέρα τῇ ἰοῶμη ἀπὸ τάν]ὼν 
τῶν ἔργων αὑτῶ, ἐτὸ φ 

ς καὶ ἐν τὅότῳ «αἀλιν' Ἐὶ εἰσε- 
λεύσονϊαι εἰς τὴν κοαϊταυσίν μϑ- 

6 ἜἘπιὶ ὅν ἀπολείπεϊαί τας 
εἰσελθεῖν εἰς αὐτὰ; ) οἷ «εὔτερον 
εὐα [γελισθένες ἐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀ- 
“είθεναν: ͵ 

η τάλιν τινὰ δείξει ἡμέραν, 

σήμερον ἐν Δαρὶδ λέγων, «μέϊὰ το- 
σῶτον Χεόνον" καθὼς εἴρπίαι" Σή- 
μέρον ἐὰν τῆς Φωνῆς αὐτῷ ἀκόσηδε; 
μ᾽ σκλερύνηῖι τὰς καρδίας ὑμῶνγοε 

8 Εἰ γὰρ αὐτὼς Ἰωσῦς καΊέ- 
σαῦσεν 

Ν᾽ Φ᾿ 

ΟΦ Ωρ ςὉΌὸὉὸὉΌῸΌῸΌπὉπΠΠὉᾧὌᾷῬῆ “ὃ Ὁ ΘῸΛ͵ὕΘΛἯΗ 40 Ἄ“4“. 
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ψαυσαν, ὅκ ἂν ,ερὶ ἄλλης ἐλάλει " 

᾿μῆὰ ταῦτα ἡμέρας. 
9 ἄρα ἀπολείπῆαι: σαθοαῖισ- 

μὸς τῷ λαῳ τὸ Θιϑ" 
1ο ὁ γὰρ εἰσελθὼν. εἰς τὴν καὶ- 

τἄπαυσιν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς καϊέ: 
εἰαυσιν ἀπὸ τῶν ἔργων αὖςῦ, ὧσ-’ 

ὅ ἀπὸ τῶν ἰϑίων ὁ Θεός. -- - 
{1 Σπυδάσωμεν ὧν εἰσελθεῖν εἰς 

ἐκείνην τὴν καϊάπαῦσεν" ὅνα μὰ ἶν 
τῷ αὐτῷ τις ὑπεδιύγμαῖ, «ἰσῃ τῆς 
ἀπειθείας" 
“12 δῶν γὰρ ἃ λόγος τῷ Θιῦ, κὶ 

ἐνεργὴς) κὶ τομώτερος ὑπὲρ σᾶσαν 
χαιρὰν διςολὸν καὶ διξκνόμενος 

᾿ ἄχρι μερισμῷ ὑνχῆς τε νὐ ὠνιύ- 
᾿Μαῖος, ὁ ἁρμῶν τι Ὁ μυελῶν, "ἢ κρι- 
φικὸς ἐνθυμήσεω» Ὁ ἐνγοιῶν καρδίαις" 

11 καὶ ᾧχκ ἔγι κἰίσις. ἀφανὴς 
ἰνώπιον αὐτῶ «ἀνα δὲ ψυμνὰ 

- τῆραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς 

αὐτῶ, «ρὸς ὃ» ἡμῖν ὃ λόγος. - 

1:4 ἔχοδες ἃ ἂν ,ἀρχιρία. μέγαν, 
δηιληλυθότα τὸς θρανὼς,. Ἰησῶν τὸν 
διὸν τῷ Θιῶ, κραϊῶμεν τὸς ὅμολου 
γίας" 
"": ι δ᾽ ἃ γὰρ: ἔχρμεὲν' ἃ ἀρ χμρίαι. μὴ. 
νἄμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσϑε- 

᾿γείαις ἡμῶν, τοεπειροιμένον δὲ καϊὰ 

«ἀγα καθ᾽ ὁμοιότηϊα, χυξὶς ἁμαρ- 
αἰαζε 

.- 16᾽ σροσερχώμεθα ὦ ὧν μῆὰ «αὐ- 
βησίας τῷ ϑεόνῳ τῆς χαρῖος, ἐνοῦ 

λάξφωμιν ἔ ἐλεον τ χάριν εὕρωμεν εἰς 

εὔκαιρον βοάθειαν. 
Κωφ. έ. δι. κ᾿ 

ΑΣ γὰρ ἀδχιεεδὺς ἐξ ἀν- 
, βρώπων Χαμθαλόμενθο, ὕ- 
ἰὼ; ἀνθρώπων καθίςααι τὰ «ρὸς 
τὸν Θεὸν, ἵνα ππροτφερὴ ὀωρώ {π᾿ 
τὁἡ ϑυσίας ὑπὲρ ἁμαξϊιῶν, 

2 μῆροπαθεῖν δυνάμενΘ: τοῖς 
ἀγιοῦνν "ὦ λανωυμένοις, ἱἐπεὸ "ἡ 

αὐτὸς σερίκείαι ἀσθέγεναν, 
; . 

΄ 

23 καὶ διὰ ταύταν» ὀφείλει, κό;- 
βὼς πιρὶ τῷ λαῦ, ὅτω περὶ 
ἑαυ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμάς ἁμαδιῦν 

4 Καὶ χ ἑαυῖῳ τις λαμδάνω 
φὴν τιμῆν, ἀλλὰ ὁ καλώμενθ: ὃ. 
πὸ τῷὸ Θεῦ, καθώπες ΟΣ ὃ ̓ Ααρῶνε 

ς ὅτω κ ὁ Χριγὸς ἐχ" ἑαυϊὸν. ᾿ς 

ἐδύξασε γενηθῆναι ἀ ἀρχιερέα, ἀλλ ἀλλ 
Α λαλήσως πσρὸς αὖτόγ" Ὑιός μᾶ 

εἰ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέκνηκαί σέ-. 
6 Καθὼς. 9 ἐν - ̓ τέρῳ λέγειν, 

Σὺ ἱερεὺς εἣς τὸν αἰῶνα καϊὰ τὴν 

τάξιν ̓ Μελχυσεδέκ. ᾿ 

7 Ὃς ἔν ταὶς ἡμέραις τῆς σᾶρν᾽ 

κὸς αὐτῶ, - διήσεις τε καὶ ἱκέηρίας 
«ρὸς φὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ 

ϑωνάφτω, μεὰ »ραυψῆς ἐσχυρὰς ΣΝ 
δακρύων προσενίγκας, καὶ εἰσα- 
κυσβεὶ; ὦ ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 

ὃ καίπερ ὧν ὑνὸς» ἔμαθενγ ἀφ᾽ 

ἂν ἔχαθε,) ἐὰν ὑπακοὴν, 
9 καὶ τιλειωθεὶς ἐγένεϊο τοῖς ὅ- 

«ακόωσιν αὐτῷ πᾶσιν αἰτίθ' σω- 
τηρίας αἰωνίδ, 

[ο τιρισαγαμιυθεὶς ὑπὸ τῷ Θεῶ; 
ἀρχιερεὼς καϊὰ τὴν τάξιν Μελχι-" 
σιεδέκ. 

εἴ Τμῤὶ ὅ “ολὺς ἁμῖν ὃ λόγθ.᾽ 
κ)- δυσιρμάνεοῖθ' λέγων, ἐσσεὶ γω᾿ 
θροὶ γεγόναῖι ξαῖς ἃ ἀκοαῖς" 

τῷ καὶ γὰρ ὀφείλονῖες ἶνας δι- 
δάσχαλοι .ιὰ τὸν χρόνον» “σά ιν 

χριίαν ἔχε τῷ διδάσκειν ὑμᾶ;, 
φόνα τὰ σοιχεία »ῆς ἀρχῆς τῶν λο- 

οίων τῷ Θεῶ" καὶ γεγόναῖε χειδῷ 
ἔχονϊες γάλορῖθ.", ΝΣ 8 φερεᾶς πρὸ 

φῆ. 
13 τᾶς γὰρ ὃ μέέχων γάλακ- 

τῷ», ἄπωρθ' λόγω δικαιοσύνης" 
(ύπιθ. γάρ ἐφ) . 

14. τελείων δὲ ἔξιν ἢ γερεὰ τρο- 
Φν, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθη]ήσ 
θῶ γεϊυμνασμένα ἀχόϊων ὡρὸς δι- 

ἀκεσιν καλῇβ τε τὴ κοωρῖ, . , 
ςς2,΄. . ΜᾺ 
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Κιφ. τ- 6. 

:Ο ἀφένϊες τὸν φῆς ἀρχῆς τ 
Χρερῶ λόγον ἐπὶ τὴν τελιιό» 

ψήα φερώμεθα, (μὴ “σάλι ϑεμέ- 
μὴν κααξαλλόμενοι μἢανοίας ἀπὸ. 
νεκρῶν ἔρίων καὶ σίτιως ἰπὶ Θιὸν, 
2 βαεῖσμῶν διδαχῆς!" ἰπειβθί- 

σιώς «ει χωρὼν, ἀναγάσεῶς τέ 
᾿γεκρῶν, »ὶ κρίμαϊϑ’ αἰωνί9) 

, καὶ τῶσο “οιήσομεν, ἐάνπερ 
ἐπῆρέπη ὃ [Π Θιός Φ 

᾿ς 4 ᾿Αδέίναϊον᾽ γὰρ τὸς ζπαξ φω- 
πισθένας, γευσαμένες 4-ε τῆς δὼ» 
φτιᾶς τῆς ὑπεράνίυ, νὐἡ μήῤχος γενη» 
Φέα: ανεὐμ αἴθ. ἁγίο. 
οἰ καὶ καλὸν γευσαμένες Θιᾶ 

, ῥῆμα, δυνάμεις τὸ μέλλοῦθ. αἰ- 

ᾧ.ὃ., 
6 καὶ ὁ ψιαραπασόνας, τάλι» ἄς 

φσακαενίζειν, εἰς μξάνοιαν, ἄνα" 
φαυρῶνϊας ἑαυϊεῖς τὸν ὑιὸν φῷ Θεῦ;. 
τὸ πωραδει[μοϊίζοῆαφ 

2 γῆ γὰς ̓  αἰὗσα τὸν ἐπ᾿ ἀὐ- 
τῆς πολλάκις ἐρχόμενὸν ὑετὸν, 

σἰκῖοσα βϑώρνην εὔ)ῆον ἐκείνοις ὃν 

ὃς Ὁ γιωργεῖται, μεαλαμϑάνεν 
ὐλογίας ἀπὸ τὸ Θεῶ" 

8 ἐκφίρωσα δὲ ἀκάνθας ὁ τον" 

ζύλες, ἀδόωμθ. ᾿ καϊάρας ἐὺς, 
ὅς :ὸ τίλ ὃς εἰς καῦσιν. 

9 Τπεπείσμεβα δὲ περὶ ὑμῶν, 
ἀγα »»)οὶ, τὰ κρείτῆονα ἡ ἐχόμιγα 
συηγίας, εἰ. χὰ ὅτω λαλῶμεν" 

ῖο ὁ γὰρ ἄδικος ὃ ὃ Θειὸς ἐπιλα» 
' θέσθαι τῷ ἔγγο ὑμῶν, κὶ τῷ κόπσυ 
"ἧς ἀγάπης; ἧς ἐνεδείξασθι εἰς τὸ 
Ῥνομα αὐτῶ, διακονήσαξδις τοῖς ἃ- 
᾿γίοιρε, υ διακονδεῖες., 

11 Ἐπιθυμῶμεν δὲ ἕκαφαγ ὑμῶν 
“ἣν αὐτὴν ἐνδείκνυσθοωι σαυδὸν πρὸς 
πὴν οληφοφορίαν τῆς ἐλπίδος ἃ χρι 

φίλυ;, ᾿ δροὶ ᾿ 
ΣΆ ἕνα φὸ γῶ γίνησ ε) μι" 

᾿ Μαϑαὶ δὲ νῶν ν λὰ πίρνως Ῥ μακρὸν 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ Ὅν. νἱ. τἴϊ. 
᾿βομίας γλπευομέθων τὰς ἐπαίγε. 
λίας. 

13 τὺ γὰς ̓Αρραὰμ ἐπαΐγει- 
λάμεν. ὁ ὃ Θεὸς, ἐπεὶ κωτ᾿ δδὲῪὲνὸφ 
εἶχι μείξοηθ. ὃ ὀμόσαι, ὅμοσε καθ᾽ 
ἑαυῖδ," 

γ᾽ λόγων,» ἯἮ ᾿μὴν εὐλογῶν εὖς- 
λογήσω σεγ κ᾽ 5 ληθύνων “πληθυνῶ 
σε. 
,15 Καὶ ὅτω μακροθυμήσας ἐ" 

πέτυχε τῆς ἐπα[γιλίας. 
16 "Αυθρωποι μὲ γὰρ κα ὰ τῷ 

μείζονθ. ὁ ὀμνῴωσι, ὁ πάσης αὐτοῖς 
ἀνβλογίας ΄“ίρας εἰς βιδβαίωσιν δ᾽ 
ὅρα... 

17 ἐν ἐν ᾧ φερισσότερον βυλόμι- 
γὉ' ὁ Θειὸς ἐπκιδηξαι τοῖς "ληρονό- 
μοις τῆς ἑκαϊγιλίας φὸ ἀμέάθε- 

«τον τῆς βυλῆς αὑτῷ, ἐμεσίτευσιν 
ὃρ πώ 

18 ἢ ἕνα διὰ ϑώ «ταϊμάτυν ἃ Γ 
μἢαθέτων, ἐν οἷς ἀδύναϊον “ψεύς 
σασθαι Θιὸν, ἰσχυρὰν σαράκλη- 
δὲν ἴχυμω οἱ καϊαφογόδες κραϊῆς 

ϑω: τῆς «υροχμμένης ἐλαθ., 
10 ὃν ὡς. ἀἰκυραν ἔχομεν τῆς 

ψυχῆς, ̓ἀσφαλῶ φε -᾿ βιδαίαν, κὶ 
εἰσερχομέννν εἰς σὸ ἢ ἐσώτερον τὸ Ας, 
ταπἠάσμαϊϑ», 

10 ὅπι. «ρόδρομῶ. ὑπὶρ ἡμῶν 
εἰσῆλθεν σῶς, καϊὰ τὸν τάξιν 
Μελχισεδὲκ ἐχθροὺς γενόμενθ. εἰς 
“Σὸν μμν Ν 

ΟἿΣ γὰρ  ἔμιοχινῆν, 
βασιλεὺς “Σαλὴμ, ἱερεὺς 

τῷ Θιῖ τῷ ὑψίρυ, ὃ συναΐήσας 
᾿Αὐραὰμ ὑποςρέφονῖ; ἀφπὸ τῆς χο" 

νῆς τῶν βασιλέων, κὶ εὐλογήσας 
αὐτόν, ᾿ 

2 ἃ Ὁ ϑικάτην ἀπὸ «ἀνῖων 
ἐμέρισεν “Αθραάμ' τυρῶτον μὲν ἐρο 
“μενενόμινθ- βασιλεὺς δικαιοσύνης» 
ἤπεδα ἢ κὺ βησιλιὸς Σηαλήμ' ὅ 

ἐγ 

- ΄ 

, 
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. ἔξει βασιλεὺς εἰρήνης, 

4 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἄγενεοι» 
λόγαθ." μήτε ἀρχὴν ἡμέρων, - μή- 
ἢ ζυῆς τέλθ' ἔχων" ἀφῳμοιωμέ» 
0. δὲ τῷ ἁῷ τῷ Θεῖ, μένει ἱερεὺς 

ες φῇς τὸ διηνεκέςο 

4 Θεωρεῖτε δὲ πολέκθ’' ὅτθ,,. 
ὦ καὶ δαιώτην ᾿Αὐραὰμ ἔδωκεν ἐκ- 

λ ζωῆς ἀκοϊαλύτω" ᾿φῶν ἀκροθινίων ὃ αριάρχῃς-. 
ς Καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν ὑιῶν Διυξ 

φὴν ξιραϊείαν λαμρώνοεις, ἐδολὴν ᾿ 

ἔχεσιν ἀποδεκοϊδν τὸν λαὸν καϊὰ 
φὸν νὅμονγ τυ]έςι, τὼς. ἀδιλφὺς αὖ 

᾿Π φὼν, καΐπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῶς 

ἐξ. 
ὀσφύθϑ. ᾿ΑΘραάμ. ᾿ 

6 ὁ δὺ μὴ γεπαλογόμνθ’ 
αὐτῶν, δεδεκάτωχε τὸν ᾿Αὐραὰμ, 
σὲ τὸν ἔχονϊα τὰς ἐπαξγελίας εὖ- 
λόγηκε. ᾿ 

Χωρὶς, ὃ σάσης ἀν)ηλογίας, 

414. 
8 Καὶ ὧδε μὲν δικάτας ἀ ποῦ» 

"ἥσκοῆες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν" ἔ-. 
αἰ δὲ, μοιῤίνρώμενθ.: ὅτε ζῇ. 

9 καὶ, ὡς ἔπΦ. εἰπεῖν, θιὰ ᾿Α»- 
διαὰμ κἡ Λευὶ ὁ δικάτας λαμβά- 
γὼν δεδικάτωϊκι" 

1ὸ ἔσει γὰρ ἶν τῇ ὀσφύϊ φῇ σα“ 
ἦν, ὅτε συνίησιν αὐτῷ ὃ 

δέδιλχισεδίκ. -- ᾿ 

11 Ἑἰ μὸν ὧν τιλείωσις διὰ τῆς 
Αιὐυϊτικῆς ἱιρωσύνης ἦν" (ὃ λαὸς 
ψὰρ ἐπ᾿ αὐτῇ νενομοθόγυϊο) τίς ἔτι 
χρεία, καϊὰ τὴν τάξιν. Μιλχισε- 
δὶκ ἕτερον ἀνίγασθαι ἱερέα, πὸ ἃ, 
καϊὰ τὴν τάξιν. ᾿Ααρὼν λέγεσθαι; 

12 μέαϊιθεμένης γὰρ τῆς ἱερω» 
σύνης, ἐξ ἀνάγκης κὶ νόμν μεϊάθε- 
σὶς γίνεϊαι. 

11 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγῆαι ταῦταν 
φυλῆς ἑτέρας μἤϊσχηκιν, ἀφ᾽ ἧς 
ὁδὲὶς σροσίσχηχε τῷ ϑυσιατυρίω. 

14. πρόδηλον γὰρ ὅτε ἐξ Ἰώδῳ 

φὸ ἔλατνν ὑκὸ τῷ κρεξεϊονΘ. εὖλο». 
δε . 

ἀναγέταλκεν ὃ ΚύριΘ» ἥμῶν" εἰς ὃν 
Φυλὴν δὲν αὶ ἑερωσύνης Μωνῆς 
ἐλάλησε. . ᾿ 

1ξ καὶ Φειρισσότερον ἔτι χαϊά. 
δηλόν ἔριν, εἰ καϊὰ τὴν ὁμοιότηϊα 
Μελχεσεδὺκ ἀνίςαἱαι ἐιρεὺς ἔτερθ., 

16 ὃς ἃ καϊὰ γόμιον ἐνθολῆς ϑαρν 

κικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κα]ὼ δύναμιν, 

17 μαῤβἰυρεῖ γάρ" Ὅτι σὺ ἕεο 
ρεὺς εἷς τὸν «αἰὥνα καϊὰ τὴν τάξιν 
Μιλχισεδίκ.,  , 
48 ᾿Αθέτησες μὲν γὰρ γίνῆας 
φῳραγόσης ἰδολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσο 
θὲς κἰ ἀνωφελὲς, 

9. (δὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὃ νός 
9.) ἐπεισαϊωγὴ δὲ κρείτονῶ. ἐλ- 
εἰῸ0Θ., δ ὃς Πἰγίξομι τῷ Θιῷ. 

20 καὶ καθ᾽ ὅσον ἃ "χωρὶς ὄρκωω “ 
μοσίας, (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁῤκω- 
μοσίως εἰσὶν ἱερεῖς γεζονότες, 

21. ὃ δὲ, μϑὰ ὁρκωμοσίας, διὰ 
«τῷ λέγονθ. «ρὸς αὐτόν" "Ὦ 
ΚόριΘ., ν ὁ μηαμεληθήσία:" σὸ 
δερτὺς εἰς τὸν αἰῶνα κοπὰ τὴν τάξιν 
Μελχισοδίκ) . 

22 καῖϊὰ τοσῶτον κριετῖενΘ. διοα, 
ϑήπος γέξοενιν ἔγίνΘ. Ἰησῶ. ὁ 

23 Καὶ οἱ μὲν ««λείονές εἶσι γεὼ 
γονόξες ἱερεῖς; διὰ τὸ ϑανάτω χωὸ 
λύεσθα! ““αρὰ μένειν" 

24. ὃ δὲ, διὰ τὸ μένειν αὐτῷ" 
εἰς τὸν αἰῶνα, ἀποράξαον ἔχε τὴν 
ἱερωσύνην, ᾿ 

1ξ ὅθεν κὶ σώξων εἷς τὸ σωΐε 
κὲς δύναῖαι τὰς τροσερχομένος ὃδ΄ὦ 
οὐτῷ τῷ Θιὼ, «ἀγοϊε ζὼν εἰς τὸ 
ἐν]υχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 

26 Τοιῶτθ. γὰρ ἡμῖν ἕαπριτιν 
ἀρχιιξεὺς, ὅσιθ', ἄκακθ', ἀμίω 
αἦθ΄, χιχωρισμένΘ' ἀπὸ τῶν ὧς 
μαβιωλῶν, κὶ ὑψγλότερϑο τῶν ὁρο- 
γῶν γενό γὉ0. - | 

37 ἡμέραν ἂν 
νάϊκην; ἢ 

» 

ἐκ ἔχις καθ᾽ 

- 



᾿αἰροσφέρειν δῶρ 

808 

κάϊκην, ὥσπερ οἱ ἀρχμρεῖς», πρότε- 
ν ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαξβὶιῶν ϑυσίαις 

ἀναφέρειν, ἵκεῖα τῶν τῦ λδκδ’ 
ξτῶτο γὰρ ἱποίησεν ἱξάπαξ,: ἑαυ- 
φὺν ἀνινέϊκας.): 

28 ὃ νόμϑ' γάρ ἀνθρώπες κα- 

θίγησιν ἀρχιερεῖς, ἔχοϊιας ἀσθέ- 
γον" ὁ λόγθ. δὲ τῆς ὁρκωμοσίας 
τἧς μα τὸν νόμον, ὑεὸν εἰς τῷ 
οἰῶνα τελειωμόθον. ΄“ 

. Κιεῷ. ἡ, 8. 

ΚΚ ἌΛΑΙΟΝ δὲ ἐπὶ τὸϊς 
λείομένοιςς τοιῶτον ἔχομεν 

ἀρχμρέα, ὃς ἐκάθισεν ἦν δεξιᾷ τῷ 

φρόνα τῆς μείαλωσύνης ἐν᾿ τοῖς ὦ“. 

φανοῖς» . 

,. 2 τῶν ἁγίων λιδεργὸς κἡ τῆς 
φὥω “ῳ Ὁ ΓΝ 

σκενῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ - 

Κύριθ', κὐὸ ἐκ ἄνθρωπθ.. 

3 «ἃς γὰρ ἀρχωρτὺς εἰς πὸ 
ὡρά τὸ ναὶ ϑυσίας κα’ 

δίςααι" ὅθεν ἀναξκαῖον ἔχήν τὶ ὦ 

φῦτον ὃ αὐροσενέγκηο 
4 εἰ μὲν γὰρ ἣν ἐπὶ γῆς» ἀδ᾽ 

ἂν ἦν ἱερεὺς) ὅνων Σῶν ἱερέων τῶν 

παροσφιρόγιων καϊὰ τὸν νόμον τὰ 

ἰ ὦ) 
᾿ς οἵτινες ὑποδιίγμαῖ, κὶ σκιὰ 

λοαϊςεύθσαι: τῶν ἐπϑρανίων, καθῶς 

»ἐχρημώτιται Μωσῆς, μέλλων ἔν 

απ ἤελεῖν τὴν σκηνήν" Ὅρα γὰρ, 

φησὶ, «ποιΐήσης ὡάνια καϊὰ τὸν. 

εύπον τὸν δειχθέϊώ σον ἶν. τῷ 

ὄρει. “ Ϊ 

᾿ ὁ Νυνὶ δὲ διαφορωϑέρας τέτευχε 
λειτϑεγίας» ὅσῳ »ἡ κρείτονός ἔρε 

διαθέκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείγῖον 

σιν ἱπαϊγελίαις γυνομοθέτηϊωι» 

) Ἐὶ γὰρ ἃ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄ-͵ 

μιμπῖθ', ὃκ ἂν δευϊέρας ἐδεῖτο , 

φόπθ» 
8 μεμφόμενθ: γὰρ αὐτοῖς λέ- 

γε." ᾿Ιδὼ, ἡμέραι ἔρχονϊαι, λέγει 

Κύριθη, τἡ συἠελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον 
τ 

ἘΠΙΣΤΟΛΔῊ (ρ.Ὁν]ῇ, ἰπ. 
Ἰσραὺλ καὶ ἐπὶ - «ὃν οἶκον. Ἰώδοξ' δὲσαια 

θήκην: καινὴν» ΝΣ 
9. ἃ καῖϊὰ τὴν διαθήκην ἣν ἔποίο, 

σα τοῖς σαϊράσιν αὐτῶν, ἐν μέ" 
ρα ἐπιλαθομένει με τῆς χειρὰς αὖ- 

τῶν, ἐξα[αγεν αὐτὼς ἰκ γῆς Αἷ΄ 

γύπῖο" ὅτε αὐτοὶ ὧκ ἐνέμειναν ἐν 
τῇ διαθήκῃ μυὶ κἀγὼ ἡμέλησα 
ἀὐτῶν, λέγει -ΚύριΘ.. “ 

τ χρ ὅτε αὕτη ἡ διαθήκη ἢν δια- 
'ϑήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὰλ μέϊὰ τὰς 
ἡμέρας ἐκείνοις, λέγει ΚύριΘ᾽., ϑιω 

δὸς νόμυς μα εἰς χὴν διάνοιαν αὖ» 

τῶ», κὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἔπι» 
γράψω αὐτός" καὶ ἔσομα, αὐτοῖς 
οἷς Θεὸν, οὐ αὐτοὶ ἴσοδαῤ μοι εἰς 

λαόνο - 

11 καὶ ὦ μὴ διδάξωσιν ἕκαςθ'. 
τὸν ὡλησίον αὐτῷ, κὶ ἕκαγος τὸν 

ἀδιλφὰν αὐτῶ, λέων" ἸΚνῶθι τὸν 

“Κύριον ὅτι «άγϊες εἰδῆσοσί μὲ. 
ἀπὸ μικρῷ αὐτῶν ᾷ, μεγάλε αὐ- 
τῶν, ᾿ 
ΟΣ ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδι» 

κίαις αὐτῶν, κὶ τῶν ἁμαῤῇ᾽ιῶν αὖ- 
σῶν ᾿ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν ἃ μὴ 

'μνησθῷ ἔτμ ᾿ ΗΝ : 
3 “4 

13 Ἐν τῷ. λέγειν - καινὴν» “- 
“ρρλαίωκε Τὴν «ρώτην" τὸ δὲ τα» 

λαιύμενον κκἡ γυρώσκον; ἐβγὺς ἀφα» 
νισμῶ. 

Κιφ. θ΄, 9- 

Ε' ΧῈ μὸν ὧν κὶ ἡ σρώτησκη» 
νὴ δικαιώμαϊα λοϊϊοείονς, τόν 

τε ἅγιον κοσμεχόν. 
2 σκηνὴ γὰρ καἸισκευάσθη ὃ 

πρώτη, ἦν ἥ ἥτε λυχνία κὶ ἢ τράν 

πεζὰ, κὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄξιων, ἤ- 
«ις λέπται ἁγία. 

4. Μῆλχ δὲ τὸ δεύτερον καϊαπέο 
τασμᾶ σκηνὴ ἢ λεγομένη ἅγια ὧ" 
γίῶ», 

χρυσῶν ἔχασα ϑυμιοϊηφιολῳ 
Γ δὴν κιδαϊὸν τῆς διαθήκης «ἴρσ 

κικαι 

--- .-..ὄ .»». Δ... 
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κεκαλυμμένην τσάγοθεν χρυσίῳ" ἐν 
ἢ τάμνθΘ. χρυσὴ ἔχυσα τὸ μάχνα, 
κὶ ἡ ράσδθ. Αᾳρὼν ἡ βλαγήσασα, 
γ αἱ τσλάκες τῆς διαθήκη" 

ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χεροδὶμ ὃ 
δξης, κα]ασκιάξζονϊα τὶ ἱλακήριον» 
«σερὶ 

μίςδ.. 
“6 Τότων δὲ ἕτω καϊεσκιρασμέ- 

γῶν, εἰς μὲν τὰν Ὡρώτην σκηνὴν 
διαπαϊὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖςγ τὰς 
λαϊρείας ἐπ᾿ ελξνες" ᾿ ' 

7 εἰς δὲ τὴν δευγέραν ὅπαξ τῷ 
ἐνιαυ]α μόν’, ὃ ἀρχιερεὺς, ὃ χυ- 
εὶς αἱμαῖθ", ὃ προσφέρει ὑπὸ 
ἔχυῖϊξ καὶ τῶν τῦ, λαῦῶ ἀγνοημά- 
των; - . 

. 8 Τῦτο δηλδνθ. τῷ πονεὐύμαϊῷ. 
τῷ ἁγία, μήπω σιφανιρῶσθαι τὴν 
τῶν ἁγίων ὁδὲν, ἔτ, τὴ; πρώτης 
δκηνῆς ἐχόσης ςάσιν, ᾿ 

9 ἥτι: “αραξολὴ εἰς τὸν καιρὸν 

τὸν ἰνέςηκότα, καθ᾽ ὃν δῶφά τε κὶ 
σίαι τοροσφέῤονϊαι, μὴ δυνάμεναι 

κα ὰ συνιίδησιν͵ τελειῶσαι τὸν λα- 
φρεύονϊα, , 

1Ο μόνον ἐπὶ βρώμασι, κὶ τ᾽ό- 
μασι, "ἢ διαφύῤοις βαπΊῆϊσμοῖς» "ἢ 

καιώμασι σαρκὸς, μέχρι καιρῶ 
διορθώσεως ἐπικείμενα. 

11 Χριφὸς δὲ σάραγ ενόμενθε 

ἀρχιερεὺς τῶν μελλόνϊων ἀϊαθῶν, 
διὰ τῆς μείζονθ. κὶ τελειδέρας σκη- 
"ἣν. ἃ χιεροποιῆτθ, τα]έγυ; ὦ 

γαύτῃης τῆς κἸίσεως, ᾿ 
12..δδὲ δι’ αμαῖος τραάΐων καὶ 

μόσχων, δια δὲ τῷ ἰδία αἵμαῖθ. 
εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅϊ[ια, "αἷ- 
“λίαν λύτρωσιν ἐὕραμενθ.". 

11 ΕΠ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων νῦὁ 
, φράζων, κὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαν» 

τίζωσα! τὰς κικοινωμένως, ἁγιάξᾷ 
“τὸς Τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότηϊα. 

14 αόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τῷ 

ὧν ἐκ ἔσι νῦν λέγειν κα]α΄ 

Χριςῦ, ὃς διὰ σνεύμαϊθ' ᾿αἰωνία᾽ 
ἑαυϊὸν σροσήνε[κεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, 
καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ 
φεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λαϊρεύειν Θὲὼ 
ὦν» εὖ 
τς καὶ διὰ τῶτο διαθήχ:ς καὶ» 

γῆς μεσίτης ἐσὶν ὅπως ϑανάτυ γι» 
νοκένθγ εἰς ἀπολύτρωσιν “τῶν ἐπὶ- 
τῇ Ὡρώτη διχθῆκη παραδάσιων, 
τὴν ἐκαίγελίακ λάθωσιν οἱ κεχλη» 
μένοι τῆς αἰωνία κληρονομίας. 

ιό ὅκυ γὰρ διωθήκη, ϑαναΐον. 

ἀνάϊκη φέρεσθαι τῷ διαθεμένα. 

17 διαφήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῦ; βε- 

δαία" ἐπεὶ μή σοῖε ἰσχύει ὅτε (3: 
ὁ διαθέμενθ.. 

18 Ὅθιν δ᾽ ἡ πρώτη χωρὶς 
αἵμαῖθ- ἐ[κεκαίνις αι" ΝΣ 
ΟἼΟ λαληθείσης γὰρ “άσης ἐν» 

τολῆ; καὶὰ νόμον ὑπὸ Μωῦτέως 
σανὶὶ τῷ λαῷ, λαξὼν τὸ αἷμα 

τῶν μόσχων κὶ τράϊων μία ὕδαϊῶν 
κὐ ἐρίθ κοκκίνῃι καὶ ὑσσώπϑ, αὐτό 
τε τὸ βιθλίον κὶ “«πάὐῖα, τὸν λαὸν 
ἐῤῥάῆισε, 

20 λέων" Τῦτο τὸ «ἵμα τὴς 

διαθήκης, ἧς ἰνδιίλαϊο πρὸς ὑμᾶς 
ὁ Θιός. ΗΝ 

41 Καὶ τὴν σκηνὴν δὲ κὶ σάνε 
τα τὰ σκεύη τῆς λιϊθργίας τῷ αἵ 

᾿μαῖ; ὁμοίως ἱρῥάδισε. 
22 Καὶ σχεδὸν ἶν αἴμαϊ «σἄν». 

τὰ καθαφίξεται καϊὰ τὸν νόμον, ἡ 
χορὶ; αἱμαϊεκχυσίας ὦ, γίνῆα: ἄ- 
Φεσις- | 

23 ἀνά[κη ὧν τὰ μὲν ὑποϑιίγο: 
μαῖα τῶν ἰν τοῖς ἀρανοῖςΣ τάτοις 
καθαρίζεισθαι" αὐτὰ δὲ τὰ ἐπὼ» 
φάνιαι κρείτῖοσε ϑυσία!ς ««ρὰ ταὖύ- 
τ ζε 

᾿44 ὦ γὰρ εἷς χοιροποῖῆα ἅ{5 
εἰσῆλθεν ὁ Χριστὸς, ἀὐίτυπα τῶν 
ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν ὁρα- 

“» 4,» “Ὁ Υ] 

νὸν, οὖν ἱμφανισθῆναι τῷ σροσνεν 
. Δά᾿ 
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τῷ Θιῶ ὑπὶρ μῦν. 

ἃς δ᾽ ὕνα “πολλάκις σροσφέρη 
διιυϊὸν, ὥσπερ ὃ ἀρχωρεὺς εἰσέρχε- 
ΦΖαι εἰς τὰ ἅμα κατ᾽ ἐνιαυϊὸν ἦν 
αἵμαῖι ἀλλοϊρίῳ-. 

26. (ἐπεὶ ἔϑε; αὐτὸν “σολλάκις 
φαθιῖν ἀπὸ καϊαδολὴῆς κόσμϑ") 
γῦν δὲ ἅπαξ ἰαὶ συγλείᾳ τῶν αἰ-- 

ὥνων, εἰς ἀθϑήτησιν ἀμαῤίίας, διὰ 

γῆς ϑυσία; αὑτῷ πυνφανέρωϊα!. 
27 καὶ 'καθ᾽ ὅσον ἀπόκεῖαι 

φοῖ; ἀνθρώποις ὥπαξ ἀποθανεῖν» 

[ 

μῆὰ δὲ τῶτο κρίσις» - 

28 ὅτως ὁ Χρισὸς ἄσαξ τροσ- 
ἐνεχθεὶς εἰς τὸ “ολλῶν ἀνενείκεῖν 

ἁμαβίας, ἐκ δευϊέρα χωρὶς ἀμαρ- 
νίες, ὑφθησῆαν τοῖς αὐτὸν ἀπεχ- 
'διχομένοις εἰς σωϊηρίαν- 

Κι. |.Ἴο. 
ΚΊΙΑΝ᾽ γὰρ ἔχων ὃ νόμθ. 
τῶν μιελλόνων ἀγαθῶν, ὠκ 

αὐτὸν τὴν εἰκόνα τῶν σραίμάτων, 
κατ᾽ ἰνιαυϊὸν ταῖς αὐταῖς ϑυσία!ς, 
ἃς τροσφέροσιν εἰς τὸ δρνεκὲ;, ἐ- 
διποῖε δυναΊαι τὸς τροσερχομένως 
τιλειῶσαι ᾿ 

4 ἐπεὶ ἀκ ἂν ἱκαύσανἶο τλροσ- 
Φιρόμεναι ; διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν 
ἔτι συνείδησιν ἁμα διιῶν τὸς λαϊρεύν 
οὔας, ἅπαξ κεκαθαρμένες" 

4. ἀλλὰ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις 
ἃμα ξ)ιῶν κατ᾽ ἰν,αὐῖόν. 

4. ᾿Αδύναϊον γὰρ αἷμα ταύρων 
γα τραά[ὡρ δι φπιρεῖν ἁμαβίίας" 

ς διὸ εἰσιρχόμενθ. εἰς τὸν κόσ. ᾿ 
μον, λέει" Θυσίαν. κὶ τοροσφορὰν 
ἀκ ἠθίρμησας, σῶμα δὲ" καϊηρίσω 

μ ὁλοκαυϊώμαϊα κὶ “ερὶ ἀμαρ- 
ίας ὡκ εὐδόκησας, 

, 7. Τότε εἶπον" ᾿Ιδὸ ἥκω (ἂν κε- 
φαλίδ, βιδλία γέϊραπ,αι «σερὶ ἐ- 
μὸ) σῷ ποιῆσαιν ὃ Θεὸς, τὸ ϑές 
λημθ. ρ. 

ΕΙΓΙΣΎΤῸΛ Β΄ . ὥαρ. Χιε 

8 ᾿Ανώτερον “λίίω»" Ὅτι 90» 
σίαν χὶἱ τοροσφορὰν κ᾿ ὁλοκαυϊώμα“ 
τὰ αὶ στρὶ ἁμαοϊας ἐκ ἠθέλησας, 

-ἀδὲ εὐδόκησας" (αἵτινες καϊὰ τὸν΄ 
9 ᾽ γόμον “ροσφέρονϊα!",) : 

,ὔ Ν ε ϑ. ἂὸ ΕΣ ΑΙ 

9 τότε εἰρῆκεγ" [108᾽ ἤχὼ τ 
Σ, ῳ 4 «ἢ 

«οιῆσαι, ὃ Θεὸς, τὸ ϑέλημά σϑ- 
3 .ὀ ἣ δω ῳ ἣ ͵ 

᾿Αναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτι» 
βὸν τσ ἤο ᾿ 

15. ἐν ᾧ 
ἐσμὲν οἱ διὰ τῆς τυροσφυρᾶς τῷ σώ 

. μαῖθ' τὸ Ἰησῶ Χριγᾶ ἰφάπαξ. 

ΣΙ καὶ τᾶς μὲν ἱερεὺς ἕξηκε 
3. ε ’ Ὁ 4 ἢ 4“ 

καθ᾽ ἡμέραν λεϊδργῶν, κ) τὰς αὐ- 
τὰς “ολλάκις τυρὸσφέρων ϑυσίας, 

αἵτινες δδίποϊε δίναγϊαι «σεξιελεῖὲ 
ἀμα ξιίας- 

8 Ἄ ᾽ «»"ν ε« . 
12 αὐτὸς δὶ μίαν υπιρ ἀμαᾶρ" 

Ἔλῶν «σεοσενίίκας ϑυσίαν, εἰς τὸ 

διηνεκὲς ἰκάθισεν ἔν δεξιὰ τῷ Θεῦ, 
12 τὸ λοιπὸν ἐκδιχόμενθ. ἔνς | 

τεϑῶσιν οἱ ἰχθροὶ αὐτῷ ὑποπόδιον 
τῶν σδῶ» αὐτῶ" 

- 14. μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τεελεῖ 

κεν εἰς τὸ διηνεκὴς τὰς ἀιαζομέο 
γ:.. 
“1 ΜαεἸυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον" μἧὰ γὰρ τὸ 

«ροειρηκένα!". - - 

τόθ Αὕτη ΠῚ διαθήκη ἣν διαϑήα«. 

» λῚ Α , ς » . 

συμᾶν ρος αὗτὸς μέα τὰς ἡμέρα 

ἐκείνας, λέγειν Κύριος, διδὲς νόμυς 
μϑ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, κὶ ἐπὶ τῶν 

᾿διανονῶν αὐτῶν ἐπιϊξάψω αὐτὰς, 
17 καὶ τῶν ἁμαβιιῶν αὐτῶν κὶ 

φἕν ἀνομιῶν αὐτῶν ὁ μὴ μνησθῶ 
ἔτι. ᾿ς 

. 18 Ὅπο δὲ ἄφισις τόὅτων, ἐπ 
ἔτι προσφορὰ περὶ ἁμαβιίας. 

19 ἜἜχονιες ὧν, ἀδιλφρὶ, ταῤ- 
ῥασίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν 
τῷ αἷμαῖ; Ἴπσῶ, 

20 ἣν ἐνεκάγισεον ἡμῖν ὁδὸν, τορόσ- 
φαῖων.ἡ ζῶσαν, διὰ τῷ καϊανεῖάσ- 

μαλεργ. 
- .«πὰῶὸῷ.. - 

ϑελήμαῖ, ἡπασμένος 

-...--. .-.-......... 



Ὀλρ. χα. ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΤΟΎΣ. δφ[ιι: 
μαῖος», τηῖέτι τῆς σαρκὸς αὐτῷ, 

21 καὶ ἱερέα μέγαν ἱπὶ τὸν 
οἶκον τῷ Θιῶ, 

22 «ροσερχώμιθα μὰ ἀληβ,- 
νἧς καρδίας ἐν ασληροφορίᾳ αἰσεως, ἡ 
ἔῤῥαδισμίνοι τὰς καρδίας ἀ πὸ αων- 
εἰδήσεως «τοονηρᾶςς, 

.23 καὶ λιλεμένοι τὸ σῶμα ὕ- 
841. καθαρῷ, καἸέχωμεν τὴν δμωο- 
λογίαν τῆς ἐλπίδ. ἀκλινῆ" (τιρὸς 
“γὰρ ὃ ἰπαϊγειλάμενο.), 

ο΄ 24. καὶ καϊανοῶμεν ἀλλήλες εἰς 
“σαρηξεσμὸν ἀγάπης - καλῶν ἔρο 

τς (ὧν) 
'Φξ μὴ ἐγκαϊαλείπονϊες τὴν ἐπι- 

-συνα[ωγὴν ἰαυϊῶν, καθὼς ἔθος τισὶν, 
ἀλλὰ “αρακαλῶυῖες" καὶ τοσότῳ 
μᾶλλον ὅσω βλίπῆε ἐϊγίξωσαν τὸν 
ἡμέραν. 

26 ᾿Εκωσίωφ γὰρ ἁμαῤ,ανόν)ὼν 
ἡμῶν μὰ τὸ λαθεῖν τὴν ἐπίγνωσιν 
«ἧς ἀληθείας, ἐκ ἔτι τερὶ ἀμαρβ)ιῶν 
Δπολιίπκῆαι ϑυσία" 

27 φοδιρὰ δὶ τις ἰκδοχὴ κρί- 
σιως, κὶ αυρὸς ζῆλος, ἰσθίειν μέλ. 
λοῦος τὸς ὑπιενανῖς. 

18 ᾿Αθῆησας τὶς γόμον Μωσέως, 
,} 3 ΄ί, 9 Α ἃ Ἃ «χωρὶς οἰκϊιρμῶν ἱπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ 

μᾶξεϊυσιν ἀποθνήσκει" 

20 σόσω (δοκεῖτε) χείρονος ἀξι- 
ωθησῆαι τιμωρίας ὃ τὸν ὑὸν τῷ Θιῶ 
καϊαπαϊήσας, κὶ τὸ αἷμα τῆς δια- 
θήχης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ὅγε" 

- ἄσθη, καὶ τὸ νιύμα τῆς χάρος 
ἐνιζορίσας ; 

30 Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόνϊα" 
Ἐμοὶ ἰκδϑίκησις») γων ἀν)αποδώσω, 
λέγε, Κύριος. καὶ πάλιν" Κύριος 
κρινεῖ τὸν λαὸν αὗὑτῶ" 

21 Φιξερὸν τὸ ἱμπετιῖν εἷς χεῖ- 

ρας Θεῦ ζῶντος. " 

32 ᾿Αναμιμνήσχισθε δὲ τὰς αρόν 
τιρον ἡμέρας, ἶν αἷς Φωῖιτθέῆεις, 
“σολλὰν ἄθλησιν ὑπιμιίναϊε σαθη- 

μάτω, ᾿ 

43 τῶτο μὲν, ὀνειδισμοῖς τε δὰ 
ϑλίγιεσι ϑεαῖριξόμενοι" ΕΑ ῳ 
κοινωνοὶ τῶν ὥτως ἀναγρεφομένων 
γεχηθέν]ες. 

34. καὶ γὰρ τοῖς δισμοῖς μὰ 
“υνεπαθήσαϊεγ κὶ τὴν ἁρπαγὴν γῶν 
ὑπαρχόνϊων ὑμῶν μῆϊὰ χαρᾶς ΄σροσ- 
εδίξασθε, γινώσκοῆες ἔχειν ἶν ἑαυ- 
τοῖς κρέέτονα ὕπαρξιν ἐν ἀρανοῖς, χὶ 
μένασαν. 

4ζ μὴ ἀποθάληϊε ὧν γὴν σαῤ- 
ῥισίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαπο» 
ὁσίαν μεγάληνε  . 
36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχδε χρείαν, 

ἶνα τὸ ϑίλημα τῶ-Θεῶ ποιήσας, 
κομίσησθε τὴν ἱπα[γελίαν" 

37 ἔτι γὰρ μιαρὸν ὅσον ὅσον, ὃ 
ἐρχόμενος ἥξει, »ἡ ὃ χρονιεῖν 

38 Ὁ «δὲ δίκαιος ἐκ σίξεως ζή- 
σεῖαι" κὶ ἰὰν ὑποτείληϊαι, ὧκ εὐδο- 
κεῖ ἡ ψυχῆ μὺ ἶν αὐτῷ. 

409 Ἡμεῖς δὶ ἐκ ἰσμιν ὑπορου 
"λῆς εἷς ἀπώλειχν, ἀλλὰ ασἰγιως εἰς 
“σεριποίησιν ψυχῆς. 

ὃ . ΚιφΦ. “ά, τι. 

ΣΤῚ δὲ αἱκις, ἐλπιζομένων 
ὑπόγασις, τραϊμάτων ἔλιγ- 

δος ὃ βλεπομένων" Ἷ 
ΕΣ ’ 4 2 ἦν ταύτη γὰρ ἐμαςϊυράθησαν 

οἱ πουρισξύτεροιν 
3 τίσει νοῦμεν καϊηῤίσθα, τὰς 

αἰῶνας ῥήμαῖϊ. Θιῶ, εἰς τὸ μὰ ἐκ 
φαινομένων τὰ βλεπόμενα γιϊονένα ιο 

4 Πίγει αὐλείονα ϑυαίαν ΑΘιλ 
φαρὰ Καὶν τυροσήγε[κε τῷ Θεὼς δι᾽ 

. ἽΡ, νυ» 7 ᾶ , 

ζῃ- ἐμα ξυρήθη εἰγᾶ!, δίκαιος, μαρΊω- 

εὔδος ἐπὶ τοῖς δύροις αὐτῷ τῷ Θεῶν. 
καὶ. δι᾽ αὐτῆς ἀποθαγὼν ἔτι λαλεῖο 
Σαϑς. 

ᾧὶ τιΐρει Ἐνὼχ μέξίθη τῷ μὴ 
ἰδεῖν ϑάναϊον" πὶ ὄχ, εὑρίσκῆο, διότι 
μἤέθηκεν αὐτὸν ᾧ Θιός" Φρὸ γὰρ 
τῇ; μῆαθίσιως αὗτῷΨ μεμαρ)ύρηϊαι 
ιϑηριςσηκέγαι τῷ ΘεροὉ 

6 χυρὶ 
4 
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ὁ χωρὶς ὃ Φίζιως ἀδέναῖδον 
οὐαρετ σαι" αἱτιῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 
«προσερχόμενον τῷ Θεῷ, ὅτε ἰεὶ, κὶ 

“τοῖς ἰκζηϊῶσιν αὐτῶν μισθαποδότης 
γένεα. 

) Πίκει χρημαῖισθεὶς Νῶε σα εεὶ 
τῶν μηδίπω βλεπομένων, εὐλαθη- 
θεὶς καϊεσκεύασε κιδωϊὲν εἷς σοῆη- 

είαν τῷ οἴκω αὐτῷ δι’ ἧς καϊέκρινε 
τὸν κόσμον, κὶ τῆς καϊὰ σίςιν δι- 
καιοούνης ἐγένεϊο κληρονόμος» 

8 Πίγει καλύμινος ᾿Αδραὰμ 
ἑπήκυσιν ἰξελθβεν εἰς τὸν τόπον ὃν 
ὄμελλε λαμθάνειν οἷς πληβονομίακ, 
καὶ ἰξῆλθε, μὴ ἐπιγάμενος φᾷ ἔρ- 
χέϊαι. ες ᾿ ᾿ 

9 Πίςιν «᾿αρῴκησεν εἷς τὴν γῆν 
“ἧς ἱπαϊγελίας, ὡς ἀλλοϊοίαν, ἐν 

σκηναῖς καϊοικήσας μέϊὰ Ἰσαὰκ κὶ 
Ἰακὼθ τῶν συ[κληρονόμων τῆς 
᾿ἐκπαϊγιλίας τῦς αὐτῆς" ᾿ 

10 ἐξεδέχῆο γὰρ τὴν τὼς ϑεμε- 
λίος ἔχωσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης κὶ 
δημιθργὸς ὃ Θεός. 

1 Πίγει ἡ αὐτὸ Σάῤῥα δύνα» 
μ'» εἰς καϊαξολὴν σπίρμαϊος ἔλαθε, 

᾿ καὶ “παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, 
ἐπεὶ αιγὸν ἡγόσαϊο τὸν ἰπαἰγειλώ» 
ἐἐενὺν. : ᾿ 

12 διὸ κὶ ἀφ᾽ ἱνὸς ἐγεννήθησαν, 
ταῦτα νενεχρὼ μένα, καθὼς τὰ 

ἄγρα τῷ ὡρανῶ τῷ «λήθει, κυ ὡσεὶ 

᾿ 

ἀμμὸς ἡ σαρὰ τὸ χεῖλος τῆς 9α" 
λάσσης ἡ ἀγαρίθμηῖος. 

13 Καϊὰ αἰξιν ἀπέθανον ὅτοι 

 πσάγες, μὴ λαθόνες τὰς ἐπα[γελί- 
ζ) ἀλλὰ «όῤῥωθεν αὑτὰς ἰδόνϊες9 

κὶ σεισθέῆες, κὶ ἀσπασάμενοι, ἡ 
ὁμολογήσανϊες ὅτι ξένοι Ὁ παριπί- 
δημοί εἶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ᾿ 

14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγονϊες, ἐμο 
φανίξυσιν ὅτι σαϊοίδα ᾿πιζηϊῶσι- 

ις καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημὸς- 
γεῦον ἀφ᾽ ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καὶ" 

Ν 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ. ΟΡ. Σί- 
ἐὸν ἀνακάμψαι". 

16 νυνὶ δὲ κρείτῆονος ὀρέγοναι, 
τιϊέξιν, ἱπυρανία" διὸ ἐκ ἑπκαιαχύ- 
γεχι αὐτὼς ὃ Θειὸς, Θεὸς ἐπκικαλῶ» 
σθαι αὐτῶγ' ἡτοίμασε γὰρ αὐτοῖς 
«αῦλ.»- 

11 Πίρει «ροσενήνοχεν ᾿Αὐραὰμ 
φὸν Ἰσαὰκ σειραζόμενος, καὶ τὸ 
μονογεν ΦὩροσέφερεν ὃ τὰς παγ- 
γελίας ἀναϑιξάμενος, 

18 (τρὸς ὃν ἐλαλήθη" Ὅτι ἔν 
᾿Ισαὰκ χληθησεϊαί σοὶ σπέρμα.) 

19. λοΐ,σάμενος ὅτι κὶ ἐκ νεχρῶν 
ἐγείρειν δυναϊὸς ὃ Θιὸς, ὅθεν αὐτὸν 
Ὁ (ἐν σαραδολη) ἐκομίσατο. 

20 Πίξε; ποερὲ μελλόνϊων εὐχέγη- 
σιν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακαῦ κὶ τὸν Ἦσᾳῦ. 

21. Πίξει Ἰακὼδ ἀποθνήσκων 
ἕκαςον τῶν ὑνῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησε 

) τοροσεκύνγησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς 
ῥάθδωη αὐτῶ. ὁ 

22 Πίρεὶ Ἰωσὴφ τελεύϊῶν περὶ 
τῆς ἐξόδω τῶν ὑιῶν Ἰσραὴλ ἰμνημό- 
γεῦσεγ "Ὁ “σερὶ τῶν ὁσίων αὖτϑὸ ὃ ε:- 
τείλαῖο. ᾿ 

ι 23, Πίργει Μωσῆς γεννηθεὶς ἶκ- 
εὔθη τρίμηρον. ὑκὸ τῶν «αϊέρων 
αὑτῶ, διότι εἶδον ἀφεῖον τὸ «σαδίον" 
"ἡ ἐχ ἰφοθήθησαν τὸ διάταίμα τῷ | 

Ἂ 

βασιλέως. 
24. Πίςει Μωσῆς μέγας γινό- 

μενος ἡργήσαϊΐο λέγεσθαι ὑιὸς ϑυγαν 

τρὸς Φαραὼ, . 
2: μᾶλλον ἑλόμενος συϊκακῶ- 

χεῖσθαι τῷ λαὼ τῷ Θιῦ, ἢ σρόσο 
κῶῖρον ἔχειν ἁμωῤίας ἀπόλαυσιν, 

26 μείζονα πλϑτὸν ἡγησάμενος 
τῶν ἦν Αἰγύπδῳ ϑησαυρῶν τὸν ὑνει- 
δισμὸν. τῷ Χριγῶ" ἀπίδλεχε. γὰρ 
εἰ; τὸν μισθαποδοσίαν. 

27 Πίξει καϊέλιπεν Αὐγυπῆον, 
μὴ φοθδηθεὶς τὸν ϑυμὸν τὰ βασι» 
λέως" τὸν ψὰρ ἀόραϊον ὡς δρῶν 
ἑκα Ἴίρησ ἕο 

48 Πίρε 
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ΟΡ. χί. χ ΠΡῸΣ ἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 
’ 

᾿ς 28 Πίρει ποιποίηκε τὸ στάσχοι 
αὶ τὴν τορόσχυσιν" “ἢ αἵμοῖος, ἵνα 
μὴ ὃ ὀλοθρεύων τὰ «πρωϊότοκα, 
Θίγη αὐτῶν. 

͵ . Ν ι ᾿ς 20 Πέρει διέξησαν τὴν. ἐρυθρὰν 
ε ΩΝ “- "“ 

ϑάλασσαν ως: διὰ ξηρᾶς" ἧς; τσριζὰν 

λαθόν]ες οἱ ΑἰγύπΊηοι κα]επόθησαν. 
“ « ιν.» 

20 Πίσει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ἢ" 
΄ 9 Δ « ν ε ᾽ 4-ε7ὲ) κυκλωθέα ἐπὶ ἑπ]ὰ ἡμέρας. 

. « « ᾿ 
.31: Πίρει “Ῥαὰδ ἡ τοόρνη ὦ συν- 

[4 “ ΄“ [᾿ ΄ ιἈ-- Υ͂ 

αὐ ἴώλεῖο Τοῖς ἀπειῆησασι, διξαμένη 

τὸ; καϊασκύπος μέ εἰγήνης. 
21 καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει , , 

γάρ μὲ διηγάμενον ὃ χρόνο; στεξὶ 
᾿ Φιδεὼν, Βεράχ τι "ὁ Σαμψὼν, κ) 

Ἴεφθαε, Δαδιδ τε καὶ Σαμϑηλ, κἡ 

τῶν τροφηϊῶν, .ΝΝ 

33 εἶ διὰ πίγεως καϊη[ωνίσαινϊο 
- ἢ , μ { δ᾽ , 
βασιλείας, εἰργασανίο εἰκαιοσύγην, 
ξ "ἢ 2 [ λ ΄“ Ν᾽, ἑ ΄ι 

πέτυχον ἐπαϊγελίων, εἐἤραξαν τὸ», 

μαῖα λεόνιων, 
24. ἔσθισαν δύναμιν φυρὸ;, ἔ- 

Φυΐζον᾽ ξόμαϊα μαχαίρας, ἔνεδυνα- 
μῳθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἔγενήθη- 
σαν ἰσχυροὶ ἐν «τολέμω, «σαρεμθο- 
λὰς ἔκλιναν ἀλλοϊρίων" - 

2ς ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναςά- 
σεως τὸς γεχρὼς αὑτῶν" ἄλλοι δὲ 

ἐτυμπανίσθηταν, ἃ προσϑεξάμενοι 
τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείτϊογος 
ἀναςώσεως τύχωσιν" 

46 ἕτεροι δὲ ἐμπαιϊκῶν κὶ μα- 
φίγων σεῖραν ἔλαθον, ἔτι δὲ δεσμῶν 
»ὶ φυλακῆ; Ὁ ΝΞ 

47 ἰλιθάσθησαν,. ἐπρίσθηταν, 
ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας 
ἀπέθανον" “εριῆλθον ἐν μελω]αῖς, 

ἐν αἰγείοις δέρμασιν" ὑςερόμενοι, 
ϑμιθόμενοι, κακοχόμενοι, 

38 ὧν ἐκ ἦν ἄξιος ὃ κόσμος" ἂν 
ἐρημίας τὐλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ 
σπηλαίοις καὶ ταῖς δπαῖς τῆ; γῆςο 

Καὶ ὅτοι τάν]ες μαῤῖῇυρη- 
θέῆες διὰ τῆς αίγιως, φὰκ ἱκομί- 

313 
σαγῖο τὴν ἐπα[γελίαν, 

40 τῷ Θεῶ «περὶ ἡμῶν κρεῖτόν 
τι προδλεψαμένε, ἵγα μὴ χωρὶς 
ἡμῶν τελειωθῶσι. ᾿ ᾿ 

Κιφῷ. ιδ΄. 12. 
ἽἼ ἸΓΑΡοΥΝ κ᾽ ἡμεῖς τον 

σὥτον. ἔχονϊες «σὲρικείμεγον 
ἣμῖν νέφος μαξιύρων, ὄγκον ἀποθέ- 
μενον τυανῖα, κοὶ τὴν εὐπερίγαϊον 
ἁμαῤὶίαν, δι᾽ ὑπομονῷ:ς τρέχωμεν 
τὸν αροκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 

2 ἀφορῶνιες εἰς τὸν τῆς σίτσεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησϑν, ὃς 
ἀντὶ τῆς προχειμένης αὕτῳ χαρᾶς, 
ὑπέμεινε ταυρὸν, αἰσχύνης κα]α- 
Φρονήσας, ἐν διξιᾷ τε τῷ ϑρόνα τῶ 
Φιἃ ἐκάθισεν. . 

8 Αναλογίσασθε γὰρ τὸν τοῖ- 
αὐτὴν ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἃ- 
μαρ)ωλῶν εἰς αὑτὸν ἀν]ιλογίαν, ἴα 
μὴ κάμηϊε, ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐ- 
κλυόμενοι. : 

4 ὄὅπω μέχρις αὗμαῖος ἀνικὰ- 
τέτηϊε πρὸς τὴν ἃμαρϊίαν ἀγ)α[ωγι. 
ζόμινοι, ᾿ | 
τς καὶ ἰκλέλησϑε τῆς τοαρακλή- 
σεως, ἥτις ὑμῖν ὡς διοῖς διωλέγεϊαι" 
ὝὍΙ ἐμ, μὴ ὀλεγώρει σαιϑείχς Κυ- 
εἴα, μηδὲ ἐκλύθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῷ ἰλεγχό- 
μεξνο:" 

ὁ ὃν γὰρ ἄγαπα Κύριος, τσαι- 
δεύει" ματςιγοῖ. δὲ τοσάνϊα ὑιὸν ὃν 
«“αφραδεχεῖαι. . 

ἡ εἰ «σαιδείαν δπτομένεε, ὡς ὑιοῖς 
ὑμῖν τοροσφέρεϊα, ὁ Θεός" τίς γάρ 
ἐγιχ ὑιὸς ὃν ἃ παιδεύει πσαϊήρ; 

8 εἰ δὲ χωρὶς. Ἔγε «παιδείας, ἧς 
μέτοχρι γεγόνασι «σάνϊε;, ἄρα νό- 
θοι ἐςὶ ἡ ὃχ ὑιοί. . 

9 εἶτα τὸς μὲν τῆς σαρκὸς ἣ- 
μῶν «“αἸέρας εἴχομεν «σαιδευτὰς »κ 
ἐνηριπόμεθα" ἃ πολλῷ μᾶλλον ὅ- 
“ποϊα[ἡσόμεθα τῷ «σα]ρὶ τῶν πονὲυ» 

μάτων, »ὶ δήαομεν; 
δ ἀ΄- το " 
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10 οἱ μὲν γὰρ -ορὲς ὀλίγας ἢ- 

ἕρως, καϊὰ τὸ δοκϑῦν αὐτοῖς, ἔπαΐ- 
ξ υω: ὃ δὲ, ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ 

μίαλαξιῖ τῆς ἁγιότηϊδος αὐτὰ, 
1ἰ Πᾶσα δὲ «αιδιία «ρὸς μὲν 

τὸ «αρὸν ἃ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλ- 

λὰ λύπη; ὕξγερον δὲ καρπὸν εἰρηνι-᾿ 
κὸν τοῖς δι᾽ αὐτῆς γείυμνασμένοι; 

ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. 

12 Διὸ τὰς τσαρειμένα; χεῖρας 

τὶ τὰ σαραλελυμένα γόναῖα. ἀνορ- 
θώσαῖε, οτος 

11 καὶ τροχιδς ὀςϑὰς “σοιόσαῖε 

τοῖς «σοσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν 

ἐκΊραπῆ, ἰαθη δὲ μᾶλλον. 
14 Εἰρήνην διυκῆε μῆλ ««ανων, 

καὶ τὸν’ ἁγιασμὸν, ὅ χωρὶ; ὀδεὶς 

ὄψῆαι τὸν Κύριον, 
13 ἐπισκοπϑῦες μῆτις ὑστερῶν 

ἀπὸ τῆς χάρίῆος τῇ Θιδ' μήτις 

ῥίζα αἰχρίας ἄνω φύασα ἐνοχλῇ», 

ο διὰ ταύτης μιανθῶσι “ολλοΐ. 

τό μῆ τις σόρνος, ἣ βέξηλος, 

ᾧ, Ἠσαῦ, ὃ; ἀντὶ βρώσεω; μιᾶς 

᾿ὰ πίδοϊο τὰ πρωϊοϊόκια αὑτϑ" 
17 ὅγε γὰρ ὅτι καὶ μϑεκεῆα 

“ϑίλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν; 

ἀπιδοκιμάσθη" μέανοίας γὰρ τό- 

στον ὥχ, εὗςεν καίπερ μὰ δακρύων 
ἐκφηΐησας αὐτήν. 

χ8- Οὐ γὰρ αροσιλήλύθαϊε Ψη- 
λαφὲμένω ἄρει κὶ κεχαυμένῳ συρὶ; 
"Ὁ γνόφον σκέτω, Ὁ ϑυέλλη, ᾿ 

19 καὶ σάλπιΐγος ἤχψ, "ἡ Φωνὴ 
ῥιμάτων, ἧς οἱ ἀκόσαϊε; αρήϊη- 

σχῖο μὴ τρογεθῆναι αὐτοῖ; λύγόν- 
20 (ἀκ ἔφερον γὰρ τὸ διατελ- 

τλόμενον" Κἂν ϑνρίον ϑίγη τῷ ὅρας, 

υθοδοληθησέαι», ἢ βολίδι καΐαῖο- 

ξιυθησῆχι. ᾿ 
21 καὶ ὕτω Φοξερὸν ἦν τὸ φαν- 

τοχδόμενον» Μῶσηῆς εἶπεν" "ὠκφοδύς 

Ι εἶμι κ; ἔγιρομος.) ᾿ 

22 Δλλχ «σροσεληλύθαϊε Σιὼν 

---- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗῊ δ. χἰ!- χιῖῖν 

ὅᾳφειγ κὶ σόλει Θιῶ ζωνῖος, εροσα- 
λὴμ ἐπυρανίῳ, κὶ μυριάσιν ἀ[γέλων, 
..23 φανηγύρεει καὶ ἐχκλησίε 
«ροοόκων ὧν ϑρανοῖς ἀπογεγραμ- - 

μένων, καὶ κρῆη Βεὼ παάνων, καὶς ὁ 
«“νεύμασι δικαίων τεϊελειωμένων, 

24 καὶ διαθήκης νέα; μεσίτη 

Ἰησῶ, κὶ αἵμαΐ, ῥαγῆεσιμιῶ κρεἰτίονα 
λαλϑυνῖ, τταρξὰ τὸν "Αδελ. - 

ἃς Βλέπει μὴ σαραϊήσησθε 
τὸν λαλδυνῖα" εἰ γὰρ ἰκεῖγοι ὃκ ἔφυ- 
γον, τὸν ἐπὶ. τῆς γῆς σαρχῆησά- 
μῆνοι χρημαϊιζονῖα, “σολλῷ μᾶλλον 
ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ ὀρανῶν ἃ ποτρεϑό- 
μένοι» 

26 ὅ ἢ φωνὴ τὸν γὴν ἰσάλευσε 
τότε" νῦν δὲ ἐπηίγελΊαι, λέγων" 

Φ 

᾿ Ψ ᾿ ᾿ Α Ετι ἅπαξ ἰγὼ σιίω ἃ μόνον τὴν» 
γν,) ἀλλὰ καὶ τὸν θρανόν, 

27 Τὸ δὲ, ἔτι ἅπαξ, δηλοῖ τῶν 
σαλιυομένων τὴν μεϊχθεαιῦ, ὡς σε-᾿ 
ποιημένων, ἵνα, μείνη τὰ μὴ σαλευ- 
όμενα. 

28 Διὸ βασιλείαν ἀσαλεύτον 
“αραλαμράνονϊες, ἔχωμεν χάριν, 
δι᾽ ἧς λαϊοεύωμεν εὐαρέτως τῷ Θιῷ 
μὰ αἰδῶ: κὶ εὐλαζείας" 

20 καὶ γὰροὃ Θιὸς ἡμῶν αὖρ 
καϊαγαλίσκον. 

ΚιΦ. «γ΄. 11.. 

ΦΙΑΑΔΕΛΦΊΙΑ μινέτω. 
2 τῆς φιλοξενίας μὴ ἔστι» 

λανβάνεσθε" διὰ ταύτης γὰρ ἴλα- 
θόν τινες ξενίσανϊες ἀ[γέλως. 
3 Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων, ὡς 

συνδεδεμένοι, τῶν κακϑχϑμένων, ὡς 
κὶ αὐτοὶ ὅν'ες ἵν σώμαῖ!ι." . 

4 Τίμιος ὃ γάμος ἰ» σἄσι, κὶ ἢ 
κοίτη ἀμίονῖος" «πόρνας δὲ κὶ μοι-᾿ 
χὰς κρινεῖ ὃ Θεός. ὁ ᾿ 

ς ᾿Αφιλάρίσρος ὃ τρόπος" ἀρκώ- 
μενοι τοῖς σψαρῶσιν. αὐτὸς γὰρ εἴ- 
φηκεν" Οὐ μή σε ἀνῶ, ὧδ᾽ ὦ μὴ σὲ 
ἐγκαΊα ἔπω. 

, 6 ὕει 

. 



΄ 

ΟΡ. χῇ!, 

6 ὄρει ϑαῤῥθιϊας ἡ ἡμᾶς λέγειν" 
Κύριος ἢ ἐμοὶ βινθὸς, ΟΣ ὦ φοξηθή- 

σομαε τί τοοιήσει μοι ἄνθρωπος. 
- 7 Μεημονεύεῆε τῶν ἡγθμένων 
ἡμῶν, οἵτινες ἰλάλησαν ὑμῖν τὸν 
λόγον τῷ Θεδ ὧν ἀναθεωρῶνὶ ἐς Τὴν 
ἔκβασιν τῆς ἀνατροφῆ;, , μιμεῖσθε 
7ὴν τίσιν. 

8᾽ [ησῶς Χριγὸς χθὶ; "ἡ σήμερον 
ὃ αὐτὸς, κ᾽ εἰς τὸς αἰῶνας. 
.9 Διδαχαῖς «σοικίλαις νῷ ξέναις 

μὰ τοεριφέξεσθε" καλὸν γὰρ χάρι, 
βιδαιῦσθαι τὴν καρδίαν, ὁ βεώμα» 
σιν, ἦν οἷς ἐκ ὠφελήθησαν οἱ τατρι- 
παϊησαῖες. 

1Ο ἔχομεν ϑυσικκήριον,. ἰξ ὅ 
φαγεῖν ὧκ ἔχεσιν ἰξωσίαν οἱ τὴ 
σκηνὴ λαϊρεύον ἐς. 

11 ὧν γὰρ εἰσφίςεϊαι ζώων τὸ 

αἷμα «σερὶ ἁμαῤβίίας ἧς “τὰ ἅγια 
. διὰ. τῷ ἀρχηρέως, τύτων τὰ σώ- 
μαῖα καϊακαία: ἔξω τῆς πσαριμ- 
(ολῆς" 

:2 διὸ καὶ Ἰησῶς, ἵγα ἁγιάσῃ 
διὰ, τῷ ἰδὶϑ αἵμαῖος τὸν λαὸν» ἴξω 
τῆς υλῆς ἔπαθε. 

" , 3 Τοίνυν ἐξιρχώμιθα πρὸς 
αὐτὸν ἔξω τῆς -““ὰ ἐμβολῆς» τὸν 

ὀνειδισμὸν αὐτῷ Σ φίροδες: ; 
«14. .ὰ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένυσαν 

αὖλιν) ἀλλὰ τὸν μέλλυσαν ἐπιζη- 
τῶμεν. 

τς δι᾽ αὐτῷ ὅν ἀναφέρωμεν ϑυ- 
σΐαν αἰνέσεως διχκαυὸς τῷ Θιῷ, 
ταϊέςι, καρπὸν χιλέων ὁμολογών- 
τῶν τῶ ὀνόμαΐ, « αὐτῇ. 

τό Τῇ; δὲ εὐποιΐας Ὁ κοινωνίας 
μὰ ἱπιλανθάνεσθι" τοιαύταις γὰρ 
ϑυσίαις εὐαρεξεῖται ὁ Θιός. 

.17 Πείθεσθε τοῖς δγυμένοις ὑ- 

: 

ὶ 

᾿ δά 2 “ 

ΠΡΟΣ ἘΒΡΑ ΓΟΎὙ Σ. 

1 

᾿ κλήσεως" "ὁ 

41|5 
μῶν, καὶ ὑπείκῆι" αὐτοὶ γὰρ ἀς 
γευενξῖσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶτ ὁ ὑμῶ:» 
ὡς λόγον ἀποδώσονϊες, δω μὴ 

χριρᾶς τ-ῷϑτο “ποιῶσι, καὶ μὴ ξινά 

ζοῦῖες" ἀλυσηιελὲς γὰρ ὑμὴν τῶτος 
18 Τροσεύχισθε σεςὶ ἡμῶν. 

τοετοίθά μεν γὰρ ὅτι ἑαλὸν συνεὶς 
δησιν ἔχομεν, ἐν σῶσι καλῶς 3 έ- 
λονῆε; ἀναςρέφεσθα", 
0 σερισσώέρως δὲ παρακαλῶ 

τῶτο τοοιῆσ'α!» ἵνα τάχιον ἄποκα- 
ταγαθὼ ὑ ὑμῖν. 

20 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰ: ἧς; ὃ 
ἀνααγὼν ἐκ γεκρῶν, τὸν τοοιμένα 
τῶν προξάτων τὸν μέγαν ἐν αἴαχῇι 
διαθήκη; αἰωνίω, τὸν Κύξιον ἡμῶν 
ἸἸησῶν, ( 

21 καΐα ξίσαι ὑμῶ; ἐν πψαντὸ 
ἔργῳ ἀγαθῳ, εἰς τὸ ἐσοιῆσαι τὸ 
ϑίλημω αὐτῶ" «ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ 
εὐάρεςον ἐνώπιον αὑτῷ, διὰ ἸὮησῶ 
Χριγδ' ᾧ 5 δύξα. εἷς τὼς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆνι 

αρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδιλο 
φιν ἀνίχισθε: τῷ λόγα τῆς “αρῶς 

γὰς διὰ βραχίων ἐπί-- 
σειλα ὑμῖν 

.23 γινώσκε τὸν ἀδελφὸν Τιμός- 
θεον ἀπολελυμένον" μεθ᾽ ὃ (ἐὰν 
τάχιον ἰςχηϊαὴ ὄψομαι ὁ ὑμᾶς. 

24 ᾿Ασπάσασθε «άϊας τὼς 
ἡγωμίνος ὑμῶν, καὶ «ἀΐας τὸς 
ἁγίως- ᾿Ασκάζοϊαι ὑμᾶς οἱ ἀπὸ 
φῆς Ἰταλίας- 

ῶς ἡ χάρις μετὰ «άδωνὑ ὑμῶν, “ 
᾿Αμήν- -" 

Ἰρὸς Ἑδραίως ἐγράφη ἀπὸ τῆς 
Ἰταλίας διὰ Τιμοθέῳ. Ἐ» 

᾿τίχοις ψγ᾽. . κι 

4 4 

ΤΑΚΩΒΟΥ͂ 

᾿ “α 



ἕ 

"- 

{ 3! 6...) 

ΙΔΚΩΒΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΈΟΛΟΥ͂ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΉ. 
- 

Κιῷ. ά. ϊ- 

[ ̓ἰμρχρρ Θιεξ καὶ Κυρίῳ 

ἴησῶ Χριςῶ δῦλος, ταῖς; δώ-- 
δικα φυλαῖς ταῖς. ἐν “τῇ δια- 

σπορῷν χαίρειν. 
2 Πᾶσαν , χαϊξὰν ἡγήσασθε, ἀ ἀς 

δελφοί μὃ, ὅταν πειρασμοῖς θιερι- 

κίαη]ι «σοικίλοις; 

3 γινώσκονῖες ὅτι τὸ δοκίμιον 

ὑμῶν τῆς αἰσεως κα]ιργ ἀζῆαν 
ὑχομονῆν" 

4 ἣ δ ὑπομδνὰ ἴμον τίλειον 

ἐχέτῳ, ἴγα ἥτε τέλειοι κ᾽ ὁλόχλη» 
οι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι .Ν 

ς Εἰ θέ τις. ὑμῶν λείπεῖαι φο- 
φίας, αἰτῖτν «κεὰ τῷ διδόνϊος 
Θιῷ πᾶσιν ἁπλῶς, «καὶ ; μὴ ὀγει})ΐ.» 

«ζοῦος" Ὁ δυθυσῆσι αὐτῷ. 
6 αἰτείτω δὲ ἐν αέγει, μηδὲγ 

διακρινόμενος" ὃ γὰρ διακρινόμενος 
ἔοικε κλύδωνι ϑαλάσσης ἄνεμι 0- 

μῶν κὶ ἐπι ςμέγω. 

’ μ᾿ γὰρ οἰέσθω ὃ ἄνθρωπος 
ἔκεῖνος ὅτι. λήγῶαί τι “αρὰ τῷ 

Κυείω. 

8 ἀνὴρ ὃ, γψυχοςν ἀκοϊώραϊος ἐν 
΄άσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτϑ. 

9 Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδιλφὸς ὃ 
ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὖςδ' 

10 ὁ δὲ αλέσιοις, ἔν τῇ ταῖεις» 

γώσει αὐτῷ" ὅτι ὡς ἄνθο; χόξο 
πρριλείσζαι' 

ι ᾿ Ι ἀνέτειλι γὰρ ὁ ὅλιος σὺν τῷ 

καύσωνι, Ὁ ἰξήροινε τὸν χόξίον, Ὁ 
πὸ ἄνθος αὐτῷ ἐξέπεσε, καὶ ἡ εὐ- 
πρέπεια τῷ τροσώπω αὐτῷ ἀπώ- 
λ,εῖο" ὅτω καὶ ὁ τλύσιος ἐν ταῖ; 
“πορείαις αὐτῷ μαραιθήσδαι, 

΄ 

12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομέι ει 
φειρασμὸν, ὅτι ὕκιμος, γενόμενος 
λήψεϊαι τὸν ᾿γέφανον τῆς ζωῆς, ὃ ὃν 

ἐπ γείλαῖο ὁ 9 Κύριος. τοῖς ἀγαχὼν 
σι» αὐτόν. 

13 Μηδεὶς «πειραζόμενος λεγέ- 
τω, ὅτε ἀπὰ τῷ Θιεῶ πεῖρα ομαν" 

ὃ γὰρ Θεὸς ἀπείρατός ἐξι κακῶν» 

«ειράξει δὲ αὐτὲς εἰδέναι 

14. ἕκατος δὲ σειράξδαι, ὑπὸ 

τῆς ἰδίας ἰπιθυμίας ἐξιλκόμετος χὶ 

δελεα ζόμενος" . 

ις αἶτα ̓ ᾽ ἐπιθυμία συλλαβῶ- 

σα Τίκιει ἁμαβ, "αν" ᾿ δὲ ἁμαξίίῳ 
ἀπο]ιλεσθεῖσα ἀ ποκύει ϑάν αἹον. 

16 Μὰὺὴ α«λανῶᾶσθε, ἀδελφοί μὰ 
ἀγαπηῖοί" 

17 αἄσα δόσις ἀγαθὰ, κὶ πᾶν 
δώρνμα τέλειον ἄνωθέν ἰ ἐδ κα)α- 

θαΐνον ἃ ἀπὸ τϑ “σαἱρὸς τῶν φώτων, 

παρ᾽ ᾧ ἀκ ἔν “αρξαλλαγὴ ὃ τρο- 

“ῆς ἀποσκίασμα" 
18 Βυληθεὶς ἀπεκύησιν ἡμῷς 

λόγῳ ἀληθείας, : τὸ εἶναι ἡμᾶς 
ἀπαρχὴν τινα τῶν». αὐτῷ κισμάς« 
τῶν.» 
ἄ9 κε, ἀδιλφοί μϑ ἀγατη- 

τοὶ, ἔσω ἃς ἀνθρωπος ταχὺς εἰς 
τὴ ἀχῶσαι, βιαδὺς εἰς τὸ λαλῆκ« 
σα! βιαδὺ; εἰς ὀργήγ" 

20 ὀργᾷ γὰρ ἀνδρὲς, δικαιοσύ- 

γῊΣ Θεῶὺ χαῖερ) ἀζῆαι. 

21 Διὸ ἀποθέμενοι «ἄσαν ἐν- 
παρίὰν καὶ τερισσαίαν κακίας, ἐν 

“εαὔτηῖ, δέξασθε τὸν ἐμφυῖον λό- 
γον; Στὸν δυνάμενον σῷσαι τὰ; ψυ- 
χὰς ὑμῶν. 

22 γίνφῦε δὲ ποιηϊαὶ λόγου, " 
εἴ 

------ς -ὄ. ..χ. 



ΟΡ. Ι. ἷ- 
μὰ. μόνον ἀκροααὶ, “αραλογιζό. 
μενοι ἑαυῖϊώ;" : ᾿ 
.. 23 ὅτι εἴ τις ἀκροαΐὰς λόγω ἰγὶ 
κὶ ὃ τοι νὴ; ὅτος ἔοικεν ἀνδρὶ κα- 
φανοῦν, τὸ ρόσωπον τῆς γιυέσεως 
αὑτῷ ἐν ἐσόπΊρω" 

24. καϊενέησε γὰρ ἱαυῖὸνν καὶ 
ἀπιλήλυθε, καὶ εὐθέως ἐπελάθεο 
δητοίος ἤν. 

Ζς ὃ δὲ σαρακύγας εἰς νόμον 
τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας, κὶ σα- 

7 κχ 3 ᾽ Ἁ 2 

ι ᾳφφωμείνας, ὥτος ὃδχ ἀκροαϊὴς ἔπι» 
λησμονῆς γενόμενο;, ἀλλὰ «σοιητὴς 
ἔργ, ὅτος μακάριος ἐν τὴ ποιήσει 
αὑτὰ ἴξαι. 

426 ἘΪ τις ϑοκεῖ. ϑρῆσκος εἶγαι 
3. 4Ὧ«6. “ὁ »" - “ 
ἐν ὑμῖν, μὴ χαλινα[ωγῶν γλωσσαν 

οἰὐτῶ, ἀλλ᾽ ἀπαϊὼῶν καρδίαν αὐτῶ, 
γέότω μάταιος ἡ ϑρησκεία. 

,ὔ " Υ 4 ..27 ϑρησκεία καθαρὰ Ῥ 
τος σαρὰ τῷ Θεῷ ὙὋ ταϊρὶ, ᾿αὕτη 
ἐρὶν, ἐσισκέπησθαι ὀρφανὰς κὶἱὶ χή-. 
βοες ἐν τῇ ϑλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον 
ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τᾶ κόσμο, 

. Κιφ. 6΄. 2.. 

ΑΔ εῶδοι μ85 μὴ ἶν σξοσο 
“ποληψίαις ἔχει τὴν αΐ- 

σιν τῷ Κυρία ἡμῶν σᾶ Χριγῦ τῆς 
δύξης" ὁ φ.. 

2 ἰὰν γὰρ εἰσέλθη εἷς τὴν συν- 
“ἀγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδαικϊύλιος 
ἦν ἰσθὴῆτ' λαμπρᾷ» εἰσέλθη δὲ καὶ 
αἰωχὸς ἐν ῥνπαρᾷ ἐσθῆτι, 
.. καὶ ἰκιδχέψηνι ἐπὶ τὸν Φο- 

οὔδϊα τὰν ἰσθῆτα τὴν λαμπρὰν, -᾿ 
εἴπη αὐτῷ" Σὸ κάθυ ὧδε καλῶς" 
" σιν αἼνχῳῷ εἴπημε" Σὺ σῆθι ἐκεῖ, 

ἃ καθυ ὧδι ὑπὸ τὸ ὑποπόδων με" 
4 καὶ ἃ διικρίθηϊε ἐν ἑαυϊοῖς, κα 

ἐγένεσθε κριαὶ διαλοῖ, "μῶν «ἀονη- 
ξῶν; . ΕΝ 

ς ᾿Ακώσαϊε, ἀδιλεί μὰ ἀγα- 

«α“τὐοί" ὃχ ὁ Θιὸς ἰξελέξαϊο΄ τὸ; 
᾿ φῆωχὰς τῷ κέσμω τάτω πλυσίος 

ΠΟ ΤΑΚΩΒΔΒΟΎ, 

. ,΄΄ . ἁμίαν- 

Ὁ -3 17 

ἐν ποίὶϊ, κὶ πληρογόμος τῆς βασι" 
λέας ἧς ἱπηίγείλαϊο τοῖς ἀγαπῶσιν 

αὑτὸν; . 
Ὁ ὑμεῖς; δὲ ἡτιμάσαϊε τὸν αω- 

χόν" ὧχ οἱ «΄λόσιοι καϊαδυναςεύ- 
ὡσιν ὑμῶν, κὐ αὐτοῦ ἕλκεσιν ὑμᾶς 
εἰς κρῆηρια ᾿ 

7 ὧκ αὐτοὶ βλασφημῶσι τὸ κα“ 
λὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ; 

8 Εἰ μένε; νόμον τελεῖτε βασι- 
λικὸν, καϊὰ τὴν γροφήν" ᾿Αγαπή- 

σεις τὸν. “λησίον σὺ ὡς σεαυτὸν», 
καλῶς τοοιεῖτα" 

9 «ἰ δὲ σροσωπολητἶῖτι, ἁμαρ- 
τίαν ἰγράζισθε, ἐλε[χόβενοι ὑπὸ τῷ 
γόμϑ ὡς σαραθάτοι" 

1Ὸ ὅγις γὰρ ὅλον τὸν νόμεν 

χηρήσει, ταίσεν δὲ ἐν ἐνὶ, γέγονε 
Ἄ“σοἰγϊων ἔνοχος" ; 

11 ὃ γὰρ εἰπών" Μὴ μοιχεύς 
σης εἶπε καί Μὰὺ Φονεύσης. εἰ δὸ 
ὦ μοιχεύσειν:ν Φονεύσεις δὲ, γέγονας 

παραράτης νόμϑ. 
.12 Οὔτν λαλέδτε, "ἢ ὅτω σο1:-» 

ὅτε) ὡς λὰ νύμα ἰλευδερίας μέλ- 
λοιῖες »ϑίνεσ θαι. | 

13. ἡ γὰρ Ἀρίσις, ἀνίλεως τῷ μὴ 
“ποιῆσαν: ἔλεος" κὶ κοαϊακαυχᾶται 
ἔλεος κρίσεως. , 

14 Τί τὸ ὄφελος ἢ ἀδιλφοί μϑ, 
ἰὰν πρίσιν λέγη τις ἔχειν, ἔργα δὲ 
μὴ ἔχη; μὴ δύταϊαι ἡ Οἰςις σῶσαι. 
αὐτόν; 

τς ἰὼν δὲ ἀϑιλφὸς ὁ ἀδελζ 
γυμιοὶ ὑπάρχωσι, καὶ Ἀμαξόμενοι» 
ὦσι τῆς Ἰφημέρα τροφῆς, 

τό εἴπη δέ τις αὐτοῖς ἔξ ὑμῶν" 

Ὑπαγῆι ἵν εἰρήνη, ϑ-αμαίνεσθε καὶ, 
χορίάζεσθε" μὰ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὸν 
ἐπήηδεια τῷ σώμαΐῖος, τί. τὸ ἄξε- 

“λος 
17 ἕτω καὶ ἢ αἰςις, ἰὰπ ες ἔογα 

ἔχη, νεκρά ἰςᾳ καθ᾽ ἐχυ]ήκ. ἡ 

.8. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ την Σὺ τίσι» 
ὼς ἔχ'«"- 

» 

“- 

᾿ ο΄. “4. ,.... . 



4ιῷ 
ἔχεν» κ"ονγὼ ἔγγα ἶχν" δεῖξόν μοὶ 
-» παίειν δὰ χωρὶς τῶν ἔργων σὺ, 

. καγὼ διίξως σοι ἐκ τῶν ἔργων μὲ 

΄ 

γὴν οἰτιν μὲ. 

19 Σὺ πιριύες ὅτι ὃ Θεὲς εἷς 

ἐρρ καλῶς « φομῦς᾽ " τὰ δαιμόνια 

“΄ιτιύοσι, κ φρίσσυσι. 

20 Θέλεις δὲ γνῶται, ω ἡ ἄνθρωπε 

κενὴ, ὅτι ἢ αἰρις χωρὶς τῶν ἴξγων 

γεκρά Ἔγιν; 

ΚΥ ᾿Αὐραὰμ ὃ ὃ “ατὴς ἡμῶν ἐκ 

ἰξ τ ἐξγων ἰδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰ- 

σαὰκ τὸν ἡὸν αὑτῷ ἐπὶ τὸ ϑυσιω- 

σήριον; Σ 

22 Βλέπεις ὅτι ἢ νίσις συγῆρ- 

γι τοῖς ἔργοις οὐτῦ, Ὁ ἐκ τὰ» ἔρ- 

ων ἣ πίεις ἐτελειώθη ; : 

23 καὶ ἰπληρώθη ἢ ̓] γραφὴ ᾿ 

λέγεσαι" Ἐπίγευσε δὲ ̓ Αδραὼμ τῶ 
Θεῷ, " ἰλογίσβη αὐτῷ εἰς δμκα!ον 
σύνην, Ὁ Φίλος Θιῷ ἐκλήθη. 

24. Ὁρᾶτε τοίνυν ὅτι ἰξἢ ἐγὼν 

δκαιῦται ἄνθρυππτος, Ὁ ὃκ ἐκ οἱ" 

φιως μόνων ̓ 

2ξς ὁμοίως δὲ Ὁ ἱΡαὰξ ἡ. σύρῃ 
ὧν ἰξ ἴ ἐργὼν ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη 

τὸς ἀϊγέλος;. καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἰχφα- 

ὅσα; 
λό ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρς 

τρνεύμαϊ]ο:; πικρόν ἐξινγ ὅτω καὶ ἡ 
φριζος χκεξὶς τὰν ἔργων γεχραῖ ἐξα 

Κι. γ΄. 3. 
Μη αολλοὶ διδάσκαλοι γί- 

γεσθε, ἀδελφοί με, εἰδότες 
ὅτι μεῖζον κρίμα ληψόμεθα" 

2 αολλὰ γὰς «Ἴα ὁμεν ἅπαν- 

4ς. εἰ τις ἰν λόγῳ ἃ παίει, ὅτας 

τόλειος ἀνδρν, δυνατὸς χαλμα[ωγῆ- 

σαὶ - ὅλον τὸ σῶμα. 

᾿Ιδὸ, τῶν ἵππων τὰ; χαλμὺς 
εἰς τὰ τόμα]α βάλλομεν τρὸς τὸ 
φεθεσίαι αὐτὸς ὑμῖν, καὶ ὅλον τὸ 
σῶμα αὐτῶν μεϊγομε:»" 

ἃ ἰδὼν κὶ τὰ πλοῖα τηλιχαῦτχ 

-»"Ὕ 

ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ͂ 

καὶ πεινῶν, ἑρπεων τε 

Οδν. ἴϊ. 1 

θα, Ὁ ὑπὸ σκληρῶν ἀνόμων ἰλασ- 
γόμεναν μέάγῆαι ὑπὸ ἰλαχίτω 
Φηδαλίω, ὅπυ ἂν ἢ. δρμὴ τὰ εὐθύ“ 
γονῖος βέλεδαι" ᾿ 

δ. ὅτω "ἡ ἃ γλῶσσα μιερὲν μές 

λος ἐγὸ, Ὁ μείαλα γχεῖ. ἐδὼ, ὀλίγοι: 

«ῦρ "λίχην ὕλην ἀνάπΊε, 
6 καὶ ἡ γλῶσσα τῦρ, ὃ κόσα 

μος τῆς ἀδικίατ' ὅτως ἢ γλῶσσα 

καθιςαῖα: ἐν. τοῖς «μέλεσιν ἡμῶν, ἡ 
σπιλᾶσω ὅλον τὸ σῶμα; ᾿Ὡ φλογί- 
ζοσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, κᾧ 
φλοϊζομένη ὦ ὑπὸ τῆς ,γείννπς.. 

47) Πᾶσα γὰρ Φύσις ϑηρίων τε 
ΟΝ ἰναλίωνν 

δεμάζῆαι ὶ ̓λδάμαραι νὴ Φίσεν 
τῇ ἄνθρενπίνη" 

8. τὴν δὲ γλῶσσαν ὥδιεὀς δύνα“ 
ται ἀνθρώπων θαμάσαι, ἀκαϊάσ-ν 
χῆϊον κακόν". μεγῃ [δ ̓ ϑαναϊηφόρε. 

9. Ἐν αὐτὴ εὐλογᾶμεν τὸν Θιὸν 
Ὁ ταϊ]έρα, κἡ ἰν. αὐτῇ ἢ καϊαρώμεθαι 
τὸς ἀνθρώπυς τὸς καθ᾽ ὁμοίωσι» 
Θιῦ γιϊονότας" 

ΙΟ ἐκ τῷ αὐτῶ τόμαζος ἐξέρχε- 
ται εὐλογίᾳ καὶ κοδάρα; Οὐ χρὴ, 
ἀδελφοί μϑ, ταύτῳω ὅτω. γίνεσθαι" 

1ΙΙ μήτι ἢ πνγὰ ἐκ τῆς αὐτῆς 

ὀπῆς βεύει τὸ γλυκὺ τ τὸ σιπρόν; 
12 μὰ δύναῖαι, «διλφοί μυ, 

συκῇ, ἰλαίο; «οιῦσαι, ἢ ἀμόξελος 
σῦκα; ὅτως ἀδεμία πηγὴ ἀλυκὸν 
" γλυκὺ α"οιῆσαι. ὕδωρ. ΝΕ 

11 τίς σοφὸς καὶ ἐπισήμων ἐν 
ὑμῖν; διιξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἄνα - 
τροφῆς τὰ ἔργα αὑτῷ ἐν πραὔτιι. 
σοφιας- 

14 Εἰ δὲ. 'ς λον “«ιαρὸν ἔχει ἃ. 

ἐρίθειαιν ἰν τῇ καρδίᾳ ὁ ὑμῶν, μὴ κα- 
τακαυχᾶσθε κὶ ψεύϑισθε καϊὰ τῆς: 
ἀληθείας" 

Ιϊς ὅν ἕξιν αὕτη δι σορία ἃ ἄνω» 
θεν καερχομένν, “ἐαύγειος, 

ψυχικὴ, ἀρμομών, δη.," ᾿ “ 

16 ὅσε 



Οδρ: ἵν Υ, 
τό ὅπω γὰρ ζθλος καὶ ἐρίβεια; 

ἐκεῖ ἀκαϊαγασία καὶ τᾶν φαῦλον 
«πρᾶγμα. 

᾿ 17 Ἶ δὲ ἄνωθεν σοφία τορῶτον 
, μὲν ἁγνή ἐξιν, ἔπεἶα εἰρηνικὴ, ἐπι» 
ἰκῆς, εὐπειθῆς,) μεγὰ ἰλόσς κὶ καρ 
πῶν ἀγαθῶν, ἀδιώκχριϊος "ἡ ἀνυπό- 
κρίϊος. 

ι8 καρπὸς δὲ τῆς διιανοσύνης 

φΆνην.᾽ 
Κι. δ΄, 4. 

ΟΘῈΕΝ πόλεμοι κ᾿ μώχαν 
ἐν ὑμῖν; ; ὃκ ἐν]εῦθεν, ἐκ τῶν 

ἡδονῶν ὑμῶν τῶν τραευομένων ἐν. 
τοῖς μέλεσιν ὑμῶν 3 

Δ ἐπιθυμεῖτε, ἡ ἐκ ἔχεϊε" Φο- 
»ὐζιε κἡ ζηλᾶτε, 5 ὦ δύνασθε ῖ ἐπι," 
συχεῖν' »" κάχιοῦι Ὁ φ«ολεμεῖτε; 8" 

ἔχει δὲ, διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς" 
. 3 αἰτεῖτε, κὶ ὃ ὁ λαμθάνίι, διότε 

»αμιῶς αἰτεῖσθε, ἵγα ἐν ταλλώδυναῖς 
, ὑμῶν δαπανήσεῖε. 

Δ "μοιχοὶ δὴ μοιλραλίδις, ὦ ὦκ. οἴ- 
δαῖε ὅτι ἢ φιλία τῷ κόσμῳ ἔχθραν 
τῷ Θω ἐγιν} ἂρ ἂν ἂν βοληϑὴ φί- 

λος εἴνων τῷ κόσμαι, ἐχθρὸς τῷ Θιῶ 
κριϑίφαΊαι. 

ς ἢ δοκεῖτε ὅτε κενῶς Ὑ γροαφν" 
λέγει", Πρὸς φθόνον. ἐπιφάθεν τὸ’ 
«ατεῦμα, ὃ καϊάκησεν ἐν ἡμῖν; Η 
.α. μείζονα δὲ δίδωσι χόειν' διὸ 

λέγε" Ὁ Θεὸς ὑπερηφαίνοις.- ἀνῖ.- 
τάσσξαι, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χώ- 
.»- 

᾿ γ ᾿Ὑποϊάγηϊε ἔν τῷ Θιῷ" ἀήί- 
τεῖ! τῷ διχρδόλῳ, καὶ φιύξεϊαι ἀφ᾽ 
ὑμῶν: 

8 ἐρίσαϊε τῷ Θιῷ, καὶ ἰ[γιεῖ 
ὑμῖν" καβθαρίσαῖε χεῖρας, ἁμαβ)ω- 
λοὶ, κὶ ἀγνίσαῖε "αρδίας, δίψυχοι" 

9 ταλαντζήσαϊε "ὁ τσενθήσαἷε 
καὶ κλαύσα]ε" ὁ γέλως ὑμῶν εἰς 
«ἴνθος μήατραφήτω, καὶ ἢ χαρὰ 

ν, 

ΙΤΑΚΩΒΟΥΣ 

εἰς καϊήφειαν. - 
᾿ΠΠ 1ρ χαπεινώθηϊε ἐνώπιον τῷ Κυ-. . 

ὦν εἰρήνῃ σπείρέα, τοῖς ποιῶσιν εἰσ -. 

᾿ ΝΕ ων, 

εἴν, ναὶ ὑψώσει ὑμᾶς. 
11 Μὴ κα͵χλαλεῖτε ἀλλήλων, 

ἀδελφοί. ὃ καϊαλαλῶν ἀδιλφῶ, ᾧ 
κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὑτῷ, καἴαλα- 
λεῖ γόμϑ, καὶ κρίνει νόμον" ε δὲ 
γόμον κρίνεις) ὃκ εἰ τοονητὴς γόμϑ, 
ἀλλὰ κρῆης: 

. Ν᾿ 3 [4 

μῆνος σῶσαι" καὶ ἀπολέσαι" Ν 7 
συ τῖς 

τ ἃ Ω Ὁ 
ει, ος ΧΕΙ. .«ΤῸΥ ἜΤΈρΟν ἢ 4 

13 ̓ Αγε νῦν οἱ λέγογϊες" Σήμες. 

θοὸν καὶ αὔρων πορευσώμεθα εἰς 
γῆνδε τὴν , Οόλιν, Ὁ “οιήσωμεν ἐκεῖν 

ἐνιαυτὸν ἔγαγ καὶ ἐμπορευσώμεθα, 
Ὁ κερδήσιωμεν" 

14 οἵτινες εκ ἐπίγασθε τὸ τῇ; 
αὔριον" φ«οία γὰρ ἡ ζωὴ ὑμῶν; 
ἀνμὶς γάρ σιν ἢ «'ρὸς ὀλίγον Φαι- 
ῥομένη, ἔπ εἶα δὲ ἀφανιζομένη" 
τς ἀντὶ τῷ λέγειν ὑμᾶς" Ἐὰν 

ὃ Κύριος ϑελήση, καὶ ζήσωμεν, καὶ 
“οιήσωμεν Τῶτο ἢ ἐκεῖνο, 

. τό Νῦν δὲ καυχᾶσθε ἰ ἐν τοιῖς 
ἀλαζονείαις ὑμῶν" ὡυῶσαι καύχιψο: “ 

σ'ς τοιοωύτη, πονηρά ἐξιν. 

. 17. εἰδότι ὃ ἂν "καλὸν «ποιεῖν ναὶ. 

μὴ τσοι νι» ἁμαξία αὐτῷ ἔγιγε 
Κι. ἕ.- δ᾽: Ὁ ᾿ν 

ΓῈ υὖν οἱ αλώσιοι, «λαό- 
, σαΐε ὀλολύξονϊες " ἐαὶ, 'φαῖφ. 

ταλαυκωρίαις ὑμῶν ταῖς ἰπέγχον 

μένα!ς, 

2 ὃ αλῦτος ὑμῶν σίσηπι, καὶ 
τὰ ἱμάτ τι ὑμῶν σηϊόθρωϊα γέγονεν" 

4 ὃ χευσὸς ὑμῶν καὶ ὃ ἄργυρας 
καδίωῖαι,, ΚᾺ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρ- 

. τύσιον ὑμῖν, ἔται» Ὁ φέγῆαι τὰς 
σάρκας ὑμῶν. ὡς αὖρ ἰθησαυρίσαϊε 
ἐν ἰσχάταις ἡμέραις. 

4 ἰδὸ, ὃ μισθὸς τῶν ἰεἰα]ῶ ὧν τῶν 
ἀμησάλων τὰς χώρας ὑμῶν, ὃ 
ἀπιςερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν, κράξει" αὶ 

; 

ΣΝ 

’ 

12 εἷς ἔξιν ὁ νομοθέτης, ὁ δυνά“ ᾿ 

4 



πα '΄.- 

410 - 
αἱ βοαὶ τῶν ϑερισάγϊων εἰς τὰ ὅτα 
Κυρίω σαδαὼθ εἰσιληλύθασιν. 

ς ᾿Ετρυφήσαῖε ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
ἰσκα]αλήσαγε" ἰθρέψα!ι τὰς καρ- 
δίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 
“ὁ καϊεδικάσαϊε, ἐφονεύσα]ε τὸν 

. δίκαιον" ἐκ ἀἸΠάσσῆαι ὑμῖν. 
ἡ μακροϑυμέσαϊε ὧν, ἀδελφοὶ, 

ἕως τῆς ααροσίας τῷ Κυρίου. ἰδὼ, ὃ 
γεωργὸς ἐκδέχεϊιαι τὸν τίμιον καρ- 
«ὃν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὖ- 
τῷ, ἴως ἂν λάθη ὑετὸν πρωΐμον κὶ 
ὄψιμον. 

8 μακροθυμήσαῖε κὶ ὑμεῖς, τη" 
εἰξαῖε τὰς. καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἢ 

σ“αρεσία τῶ, Κυεία ἥϊγικε., 
9 Μὴ ςενόξῆε καὶ’ ἀλλήλων, 

ἀδελφοὶ, ἵνα μὴ καϊχκριθῆτε" ἰδὺ, 
κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἔξηκεν. 

10 Ὑκόδιιμα λάδῆε τῆς κα- 
κοπαθείας, ἀδιλφοί με, καὶ τῆς 
μακροθυμίας, τὸς προφήτας οἱ ἐ- 
λάλησαν τῷ ὀνόμαῖ; Κυρίω. 

τι ἰδὼ, μακαρίζομεν τὸς ὗπο- 
μένοδας. τὴν ὑπομονὴν Ἰὼ ἧκώ- 
σαῖε, κὶ τὸ τέλος Κυρίε εἴδῆε, ὅτι 
«ολύσπλα[χνός ἐγιν ὁ Κύριος καὶ 
οἰχθερμων. 
᾿Π12 Πρὸ σάϑων δὶ, ἀδελφοί μυ, 
μὴ ὀμνύξδε μήτε τὸν ὠρανὸν, μῆτε 
“ἣν γῆν; μῆτε ἄλλον τινὰ ὅρκου" 

ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ, ναὶ, κὶ τὸ ὃ, 
ὄὅ" ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν αέσηϊε. 

13 κακοαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; 

Ἁ 

' ἘΠΙΣΤΟΛΗ Γ3Ρ. γ- 

“ροσιυχέσθω" εὐθυμεῖ τις; ψαλ- 
λέτω. 

14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; τροσ- 
καλισάσθω τὸς τρισθυϊέρα; τὸς 
ἐκκλησίας, κὶ ὡροσευξασθωσαν ἐπὖ 
αὐτὸν ἀλείψα:ἶες αὐτὸν ἐλαίῳ ἔν" 
τῷ ὀιόμαῖϊι τῇ Κυρίου" 

Ις καὶ ἢ εὐχὴ τῆς σίξεως σώ- 
σει τὸν κάμνονϊα, κὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὃ 
Κύριος" κἂν ἁμαῤίιας ἢ “πεποιηΣ 
κὼς, ἀφεθησῖαι αὐτῷ. : 

16 ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ 
«αραεἸώμαῖα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ 
ἀλλήλων, ὅσως ἰαθήτε' Φολὺ ἰσ-. 
χύει δίησις δμιαίε ἰνερίει μένη» | 

17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὅὃμοὶο- 

παθὴς ἡμῖν, κὶ σροσευχὴ “ροσηύ- 
ξαῖο τῷ μὴ βρέξαι" καὶ ἀκ ἔδρεξεν 
ἰπὶ τῆς γῆς ἐνιαυϊὼς τρεῖς κα μῆνας 
δζε ᾿. 

18 καὶ πάλιν σροσηίξαῖο, καὶ 

ἃ ὡρατβϑεὸν ἔδωκε, κὶ ἡ γῆ ἰδλά- 
φησε τὸν καρπὸν αὑτῆς. 

10 ἀδελφοὶ, ἐάν τι; ἔν ὑμῖν» 
Ὡλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ 
ἐπιτρέψῃ τις αὐτὸν, 

20 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιγρέψας. 
ἁμαρ)ωλὸν ἐκ «λάνης δὲ αὐτῶ, 
σώσιι ψυχὴν ἐκ ϑανάτα, κἱ καλύ- 
Ψψε. «λῆθος ἁμαβ)ιῶν. 

Ἰακώδω ἐπκιξολὴ ἐγρώφη ἐν φί» 

χοῖς σμδ. ᾿ 

ΠΕΤΡΟΥ 
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ΠΕΤΡΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

ἘΪΣΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΩΤΗ. 

ο΄. Κεφ. ά. Χ. 

ΕΤΡΟΣ ἀπόρολος. Ἶωσῶ 
᾿ ᾿ 

Χριστῷ, ἰκλεχϊοῖς (πσαρεσις 
δήμοις διασπορᾶς Πόδιυ, 

Ταλώίας, Καππαδοκίας, ᾿Ασίας, 

νὼ Βιθυνίας.) , 

2 καὶὰ πρόγνωσιν Θεῦ «αἱεὸς 

ἐν ̓ϑγιασμῳ ανεύμαῖος, εἰς ὕπχα- 

χόην καὶ ῥαδισμὸν αἱμαῖος Ἰνσᾷῶ 
Χριγδ" χάρις ὑμῖν Ὁ εἰρήνη ““λη- 

βυνθείη. 
4 Εὐλο[ητὸς ὃ ὃ Θεὸς καὶ πατὴρ 

τῷ Κυρία ἢ ἡμῶν Ἰησῷ Χριτῦ, ὁ κα- 
τὰ τὸ πολὺ αὑτῷ ἔλεος ἀνα[ωνή- 

σα: ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀ- 
Ἰαρόσεως Ἰησὼ Χειγβ ἐχ νεκρῶν, ἢ 

4 εἰς χλήηςο: ομίαν ἄφϑα ξεἶον καὶ 
ὁμίανῖϊον δ ἀμαρανῖον; τϑαξημένην 
υ φρανοῖς εἶς ἡμᾶς, 

ς τὼς ἐν δυνάμει Θιδ Φρϑευμίς 
τϑς δὲχ σίξιως, εἰς σωϊηρίαν ἑτοί- 
μὴν ἀποκαλυφθηναι ἂ καιρῷ, ἰσ΄. 

χά τῷ» 
οἱ ἕν ῳ " ἀγαλλιᾶσβε, ὀλίγον ἀξ, 

- {εἰ δέον ἐγὶ)υλυπεθεή ἐς ἐν φοροικίλοι; 
πειρασμοῖς, 

7 να τὸ δοκίμιον ὁ ὑμῶν τῆς ασἷ- 

φεὼς «ολὺ τιμιώτερον χρυσίως χῦ 

ἀπολλυμένω, διὰ τυρὸς δὲ δοκιμα- 

ἐμέ. ὃς εὑριθῃ εἰς ἔπιαικου κὶ τιμὴν 

καὶ διξαν, ἐν ἀποκαλύψει Ἰκσῶ 
Χοιγδ' - 
᾿8ὲ ΟΣ ὡκ εἰδῦτες ἀγαπᾶτε, εἰς 

᾿ ὃν ἀρεῖ, ̓  μὴ ὁρῶνε;, “ιγεψονῖες δὲ, 
Ν ὠγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνικλαλήτῳ κὶ 

διθοξασμένῃ, 
9 κομιζόμενοι τὸ τέλος. τῆς αἰ". 

ξί᾽ς ὑμῶν, σαϊηρίκι ψωχῶνς ἢ, 

1ο περὶ ἥ; σωϊηρίας ἰξ: φήτησαν 
καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ φερὶ 
τῆς εἰς ὑμᾶς χαρίϊος πιροφηϊεύσαν» 
τις) 

11 ἐρευνῶνίες εἰς τίνα ἢ «σοῖδν 
. καιρὸν ἰδήὴλθ τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα 
Χριγῶ, ταρομαφἸυρόμανον τὰ εἰς Χρι- 
σὸν ΄ααβθϑριαῖα, χὰ τὰς μιτὰ ταῦτα 

δόξας, 
12 οἷς ἀλικαλύφθη ὅτι ἐχ ἴχυ» 

τοῖς, ἡμῖν δὲ διηκόνων αὐτὰ, ἃ νῦν 

ἀνη[γίλη ὑμῶν διῶ τῶν εὐα[γελισαι- 

μένων ὑμᾶς ἐν ανεύμοοιι ἁγίῳ ἀπο» 
ςαλέήι ἃ ἃ" ϑρανϑ εἰς ΡῈ ἐπιθυμῶ 

αιν ἀΐγελοι σαρακύψαιν 
13 Διὸ ἀναῤυσάμενον τὰς δσὺ 

Φύας τῆς ϑιανῴας ὑμῶν, νήφονῆεςν 

τελείως ἐλαίσαῖε ἐπὶ τὴν Φερομένν» 
ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ᾿Ιησᾶ. 
Χριρῦ, : 

14. ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσ- 
χημαϊιζέμενοι ταῖς πρότερον ἶν τῷ 
φυγνοίας ὑμῶν ἐπιθυμίαις» 

1ς ἀλλὰ καϊὰ τὸν καλέσωνϊα 

ὑμᾶς ἅγιον, καὶ κὐτοὶ ἄγιοι ἐ» 

τάσῃ ἀναςροζῇ, γενήθηει 
τό διότι γέγραπται» “ Αγιοι γέα 

οψσθες ὅτι ἰγὼ ἁγιός εἶμι. 
17 καὶ εἰ “παἹέρα, ἐπικαλεῖσθε 

φὸν ἀπρρτώποληπΊως ἱνονΐα καϊὰ 
τὸ ἱκάςε ἔμον, ἰ ἐν ούδῳ τὸν τῆς 

«αροικίως ὑμῶν χρόνον ἀναγράφῆϊε; 
τι. εἰδότες ὃ ὅτι ὃ φθαρ]οῖς, ὁ ἄξ5 

γυξίῳ ἢ χευσίῳ, ἐλυϊρωθεῖε ἐκ τῆς 
μαϊαίχς ὑμῶν ἀνατροφῆς ποΐροπα- 
βαδότω, - 

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἰμοῖιν ὡς ως ἀμνᾷ 

ἀμώμα Ὁ ἀαπίλα Χριρϑ, : 
26 ρον. 
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20 Φροεγγωσμέν μὲν «σπρὸ κα- 
ταθολῆς κόσμο, φΦανερωθένϊος δὲ ἐπ᾽ 
ἐσχάτων τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς, 

21 τὼς δι᾽ αὐτὸ «σιςεύονας εἷς 
Θιὸν τὸν ἐγείραν)α. αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 
»ἡ δόξαν αὐτῷ δόνια, ὥτε' τὴν αἷτιν 
ὑμῶν κχὶὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θιόν.. 

22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες 

ἦν τῇ ὑπακοὴ τῆς ἀληθείας διὰ 
«σνεύμαϊος, εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπό- 
κρῆον, ἱκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλή- 
λυς ἀγαπήσαῖε ἐχθενῶς, 

23 ἀναγιεγεννημόνοι ὧν ἐκ σηῖο- 
εᾶς, φθαρίης, ἀλλὰ ἀφθάξϊω, διὰ 
λόγι ξρήοι Θεῶ κὶ μένονϊος εἷς τὸν 
αἰῶνα. ᾿ ᾿ς 

24. διότι σἄσα σὰρξ ὡς χόξϊος, 
καὶ αᾶσα δόξα ἀνθρώπῳ ὡς ἄνθος 
“χόρἰα. ἐξηράνθη ὃ χόρϊος, κὶ τὸ ἄν- 
θος αὐτῷ ἰξέπεσε" 

ἃς τὸ δὲ ῥῆμα Κυρία μένει εἰς 
τὸν αἰῶνα" τῶτο δέ ἔξι τὸ ῥῆμα τὸ 
εὐα[γελισθὴν εἰς ὑμᾶς... 

Κι. δ΄, 2. 
ΠΟΘΕΜΕΝΟΣΙ ὃν σἄ- 
σαν κακίαν κὶ ττάδα; δόλον. 

να ὑντοπρίσεις 
καϊαλαλιὰς, .Ν . 

2 ὡς ἀρ]ιγόννη]α βρέφη, τὸ λο- 
γικὸν ἀϑολον γάλα. ἐπιποθήσαϊε, 
ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε, 

4 εἴσιερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηςὸς 
ὁ Κύριος" 
4 «ρὸς ὃν αῤοσιρχόμενοι, λίθον 
ζῶνϊα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἁ ποδιδὸ- 
κιμασμένον, σιαρὰ δὲ Θιῷ ἐκλεκ-- 
τὸν, ἔνεμον, 

ς καὶ αὐτοὶ ὡς λίθαι ζξγῆες οἷ- 

κοδομεῖσθε, οἶκος πνευμαϊικὸς, ἱε- 
ράτιυμα ἅγιον, ἀνινέγκαι πνευμα- 
τικὰς ϑυυίας, εὐπροσδικΊυς τῷ Θιω 

διὰ Ἰησῶ Χρτῶ.- 
6 Διὸ κὶ περιέχει ἐν τῇ γραφὴ" 

Ἰδὲ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἄκρο[ω:." 

κα φθόνος καὶ “άσας 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡ. 1. ἕο 
αἶαν, ἰελεκτὸν, ἔγεμον" γὉ' ὃ τοῖς εὖ 
ων ἐπ᾽ αὑτῷ, ἃ μὴ καϊαισχυνθὴ. 

7 Ὑμὴν ὃν ἡ τιμὴ τοῖς τοιγεύε- 
σιν" ἀπειθῶσι δὲ, λίθον ὃν ἀπεδοκί- 
μασαν οἱ οἰκοδομῶνιες, ὅτος ἔγεν-. 
νἤθη εἰς κεφαλὴν γωνία;» καὶ λίθος 
υροσχόμμαϊῖος, κὶ σέτρα σκανδάλα" 
8. οἱ «τροσκάπϊεσι τῷ λόγῳ, 
ἀπειθβθνῖες, εἰς ὃ κὶ ἀτέθησαν". 
.-Φ0. ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτὸν, βα- 
σίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λα- 
ὃς εἰς σεριποίησιν" ὕπως τὰς ἄρι- 
τὰς ἰξα[γείληϊε τῷ ἐκ σκότος ὑμᾶς 
καλέσανϊος εἷς τὸ ϑαυμαςὸν αὐτῶ 

΄ Φῶς" 

10 οἱ τοτὲ καὶ λαὸς, νῦν δὲ λαὰς 
Θεῦ" εἰ ὡχ ἠλεημένοι, νῦγ δὲ ἐλεη“ 
θέν]ες-. 

3 ΓΚ ε 

11 Αγαπηϊοὶ, τσαρακαλὼ ὡς 
«σαροΐίκες. καὶ “αρεπιδημὺς, ἀφπί- 
χίσθαι τῶν σαρχικῶν ἐπιθυμιῶν, 

φ “ Ἁ “- αἵτινες τραϊεύονϊαι κατὰ τῆς Ψυ- 

ως ν᾿ ᾽ Δ εν» 5 | 
.12 "τὴν ἀνοιςροφὴν ὑμῶν ἔν τοῖς 

γΌ ΑΜΕῚ ςῳ νιν Το 
Βύγεσ!ι» ἐχηγίες καλην" Μὰ ἣν ἃ κα 
-ταλαλδϑοιν ὑμῶν" ὡς καχοποιῶν, ἐκ 
τῶν καλῶν ἔρίων ἐποκπ]ύσανϊες, δο- 
ξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἔπιτακο" 
Φῆζο . 

11 Ὑποτάγηϊε ὃν τ΄άᾶ,ση ἀνϑρω» 
ἀξίνη κίσις, διὰ τὸν ἹΚύριον" εἴτι 
βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχον" 

14 εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι᾽ αὐτῶ 
“ιμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κα- 
κοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν. 

Ις ὅτι ὅτως ἐφξὶ τὸ ϑέλημαᾳ τῷ 
Θιῶ, ἀγαθονροιῶνίας φιμὃν τὴν τῶν 
ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν" 

16 ὡς ἰλεύθεροι, κὶ μὴ ὡς ἐπι- 
κάλυμμα ἔχοῆις τῆς κακίας τὴν 
ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς δᾶλοι Θιῶ, 

17 Πανῖας τιμήσαϊε. Τὴν ἀ- 
δελφότηϊα ἀγαπᾶτε. Τὸν» Θεὸν 
Φοξεῖσθε. Τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 

τι Οἱ 
“-- 



Δ Σ ᾿᾽΄οϑ 

Ὁ δρ. ἢ. 1110. 
18 Ὅϊ οἰκέται, ὑποϊασσόμενοι 

Φ Ἁ ΄ «“« ' ᾽ 9 

ὧν παντὶ φίδῳ τοῖς δισπόταις, ὦ 
μόνον τοῖ; ἀγαθοῖς καὶ ἱπιεικέσιν, 
ἀλλὰ Ὁ τοῖς σκπολιοῖς" 

190 τῶτο γὰρ χάοις, εἰ διὰ σὺυν- 
εἰδησιν Θεῶ ὑπόφερεε τις λύπας, 
πσοάσχων ἀδίκως" 

- " ’ δ. . 
290 «᾽0» γὰρ κλέως; .εἰ ἀμιαρ» 

τάνονϊες καὶ κολαφιδόμενοι ὑπομο- 
“Ὁ ζ΄ 3 φ 3 3 ϑῳ 

νεῖτε ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιϑνῖες καὶ 
πάτχοες ὑπομενεῖτεγ τῶτο χάρις 
΄αρὰ Θιὼ" 

»," τῳ λ) 9 ᾽ ᾿ ο 
. 21 εἰς τῦτο γαῦῇ ἰχληθη9) ὅτι 
4« λῚ Μ ξ « “Ὁ . ὡρ 

"ἡ Χειγὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ἡμὶν 
ὑπολιμπάνων ὑποίραμμὸν, ἵνα ἐ- 
ψακυλυθησηϊε τοὺς ἔχνεσιν αὐτῶ,. 

22 ὃς ἁμαῤβίίαν ὁκ ποίησεν, ἐδὲ 
- “7 ᾿. ᾶ » , 5» δῳ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ γόμαϊι αὐτῶ" 
23 ὃς λοιδορώμενος ὧκ ἀνῆελοι- 

δόρει, πάσχων ὃκ ἠπείλει" ΄σωρῖ- 
διδὸν δὲ τῷ κρίνον], δι«αἰω:" 

24 ὃς νὰς ἁμαδίας ἡμῶν αὖ- 
τὸς ἀνήνείκεν ἐν τῶ σώμα, αὑτῷ 
ἐπὶ τὸ ξύλον! ἕνα ταῖς ἁμαξῖίαις 

ἀπο[ινόμενοι, τῇ δικαιοσύνη ζήσω- 
μ:»" ὃ τῷ μώλωτι αὐτῷ ἰαθη,- 

ἃς ἦτε γὰρ ὡ; τρόδαϊα αλα- 
’ 3 2.» ᾽ “- 4. δ »νώμανα" ἀλλ᾽ ἐπεγρά φηῖε νῦν ἐπὶ 

φὸν τοιμένα κὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυ- 

“ὺν ὑμῶν. ᾿ 

ΚιφΦ. γ΄. 2. 
ΜΟΊΙΩΣ αἱὲ γυναῖϊκες, ὑ σο» 
φ«ασσόμεναι τυῖς ἰδίοις ἀν- 

ϑρασιν, ἵγα κὶ εἴ τινες ἀπειθᾶσι τῷ 
Φ Ὁ - ] 

λόγω, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀγὼ 
φσροφὴς ἄνευ λόγ κερδηθησωνῖαι. 

2 ἱποκἸεύσανίες τὴν ἐν φίδῳ 
3 Ά ᾽ Ὶ « - 

ἀγνὴν ἀναςροφην ὕμων- 

4 ὧν ἴγω ἐχ ὃ ἔξωθεν ἱμπλοκῆς 
“ [ 

τρεχῶν, καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἢ 
3 δώ «ε .ῃ , 
εἰδυσεω; ἐμοίΐίδω κόσμος» 

4 ἀλλ᾽ ὃ κρυκ)ὸς τῇ: καςδίω; 
" ὃ ΠῚ “ » θάζ ΄ς 
αὐνϑοωπος, ἔνιτῷ αφύαριῳ τᾶ ὥρδ- 

Φ 7 - 

ὅος καὶ ἡσυχία Ἁνιύμαΐο;γ ὃ τσ 

ΠΕΤΡΟΥ͂ Α΄. 

΄ς- 

ἐνώπιον τῷ Θιεῦ “σολυϊελές" 
ξ ὅτω γάρ τοῖε καὶ αἱ ἅγιαι 

γυναῖκες) αἱ ἰλαίδωσκαι ἐπὶ τὸν 
Θιὸν, ἐκόσμων ἑαυΐὰς, ὑποϊασσό- 
μῖναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 

6 ὡς Σάῤῥα ὑπήκωσε τοὶ ̓ Α- 
(;αὰμ, κύξιον αὐτὸν καλῶσα" ὃς 
ἐγεννήθηῖν τέκνα, ἀγαθοποιῶσαι, κὶ 
μὴ φοδώμεναι μηδεμίαν αἼόησιν. 

) Οἱ ἄνδρε; ὁμοίως συνοικϑνϊες 
παϊὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεςέρῳ σκεύει 
τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμονϊες τιμὴν ὡς 
καὶ συϊκληφονόμοι χάρος ζωῇ; εἷς 
τὸ μὴ ἐκκόπηεσθα: τὰς προσευχὰς 
ὑμῶν" ᾿ 

8 Τὸ δὲ τέλος, «΄άνῆες ὁμόφρο- 
ῇῃ “ ’ Ν᾿ 

γες) συμπαϑεῖς, φιλάδελφοι, ευ«- 
σπλαζχνοι, Φιλόϑρονες, 

9 μὴ ἀποδιδόνες κακὸν ἀντὶ 
καχῶ, ἢ λοιδυρίαν ἀντὶ λοιδορίας" 

3 ἢ Ἁ ᾿ φ“ »δ Φ τϑνανῆίον δὲ, εὐλογῶνἶες" εἰδότες ὅτι 
εἰ; τῦτο ἰχληθη», γα εὐλογίαν 
κληρονο ἡσηες ᾿ ᾿ 

10 Ὁ γὰρ ϑέλων. ζωὴν ἀγαπᾷν, 
» ἰδεῦν ἡμέρας ἀναθὰς, παυσάτω 

εν “« «΄ “ῳ ΄“ τὴν γλῶσσαν αὑτῷ ἀπὸ κακῶ;, καὶ 
χϑλη αὑτῷ τῶ μὴ λαλῆσαϊ δόλον. 

3 ’ 3 ἡ Ὸ Ν 11 Ἐκχλινάτω ἀπὸ κακᾷ, καὶ 
«σοιησάτν ἀγαθών" ζησώτω εἰ - 

ρἥνην,) κὶ διωξάτω αὐτήν. 
12 Ὅτι οἱ ὀφθαλμεὶ Κυρίε ἐπὶ 

δικαίως, καὶ ὦτα αὐτῷ εἷς δέησιν 
αὐτῶν" ὡρόσωπον δὲ ἹΚυρία ἰπὶ 
τυοιϑνϊίας κακά. - 

12 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, 
ἰὰν τῷ ἀγαθῷ μιμηϊαὶ γένησθε; 

14. ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ σάσχοῖε διὰ 
δικαιοσύνην, μακάριοι" τὸν δὲ Φφίξον., 
αὐτῶν μὴ φΦοδηθῆτε, μηδὲ ταραχο 
θῦτε" 

Ὺ 

223. 

Φ 

ις Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιά ταῖς ᾿ 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν" ἕτοιμοι δὲ 

- ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν σαγτὶ τὺ αἷ- 
γϑηι ὑμᾶ; λόγον πσιρὴ τῇ ἂν ὑμῖν 

ἐλπίδος 

“ 



32} 
ἐλαίδος μῆς πραὔτηϊος κὶ φόξυ, 

τό συνείδησιν ἴχοδες ἀγαθήν" 
ἕνα ἦν ᾧ καϊαλαλῶσιν ὑμῶν ὡς κοι" 

κι ποιῶν, καΐαισχυν θῶσιν οἱ ἔπτξες- 
ἀζοῆις ὁ ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἰκ Χριγῶ 
ἀ ἀτεοφην" 

Ι κρεῖτῆον γὰρ ἀγαβοποιδήας, 
(ἰ ὅλα πὸ ϑέλημα τῷ Θεῶ,) 

φάσχειν, ἢ κακοποιβνΐας, 
1 ὅτι καὶ Χριφὸς ἅπαξ σερὶ 

ἀμαρὶιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑ ὑπὶς ἀδί- 

κῶν" ἕνα ἡμᾶς σρ. "σαγώγῃ τῷ 

Θιερ, ϑαναϊωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωα- 
πομηθεὶς δὲ τῷ ανεύμαῖ:» 

19 ἰν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ 

«νεύμασι «ορευθεὶς ἰκήρυξεν, 
20 ἀπειθησασί αότε, ὅτε ἅπαξ 

ἐξεδέχἴο ἡ τῷ Θιεϑ μακροθυμία 
ἐν ἡμίραις Νῶε; “λα]ασκιναζομένης 

κιδωῖδϑ, εἷς ἣν ὀλίγαι, ταϊέςεν ὀκ]ὼ, 

ψυχαὶ διεσωβησαν δι᾽ ὑϑαῖος" 

21 ᾧ καὶ ἡμᾶς ἀπίτυπον »ῦν 
σώξιι βαπῆισμα, (ὦ σαρκὸς ἀπό- 
θεσι; ἡ ἐνπῦ, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀ- 
γαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεὸν) δι᾽ 
ἀναγάσεως Ἰησᾶ Χριςϑ, 

22 ὃς ἐγιν ἐν διξις τῷ Θεξ, 

«πορευθεὶς δἰρανὸν, ὑποϊαγέδων αὖ- 
τὸ ἀ[ϊγίλων καὶ ἐξοσιῶν καὶ δυνά- 

μέων- 
Κιφῷ. δ΄ 4.6. 

Χμ κω δ «αθόνῖο: ὑ ὑπὲρ 

Ἀμὼν σαρκὶ, καὶ ὑμεῖς Τὴν 

αὐτὴν ἔννοναν ὁπλίσασθε, ὅ ὅτι ᾿ -:- ὁ" 

ϑὼν ἐν σαρκὶ αἰπαυύϊαι ὦ ἁμαϊίας, 
2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἢ ἐπι- 

θυμίαις, ἀλλὰ ϑιλήμαῖ, Θιξ τὸν 

ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον" 
3 ἀρκἕὸς γὰρ ἡμῖν ὃ «σαρελῃ- 

λυθὼς χρόνος τῷ βία τὸ ϑέλημα 
φῶν ἐθγῶν καἸεργάσασθαι, “σεπο- 
βιυμένος ἢ ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις 

οἰνοφλυγίαις, κώμοις, «ότοις, καὶ 

ἀθεμίτοις εἰδωλολαϊρείαις" 

γ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 111. 1Ψ. Οδρ. 

ἐγ ῳ ὗ ξοίζοῆαι, μὴ συνῆρεχόν- 
των ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσω- 
τίας ἀνά χυσιν, βλασφημϑοῖις, 

ξ οἱ ἢ ἀποδώσωσι, λόγον τῳ ἱτεί- 

μὼως ἴχονῖ, κρῖναι ζῶήα; κ ̓ γενό" 
6 εἷς τῶτο γὰρ "ἡ νεκροῖς εὐηγ- 

γελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν καϊὰ ἀ ἃγ- 
θρώπες σαρχὶ, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν 
τονεύμα!" - 

) αὐνῆων δι τὸ τέλος ἤΐγικε. 
Σωφρονῆσαῖε ὦ ἂν κὶ νἡψαῖε εἰς τὰς 
«φοσιυχάς" 

8 πρὸ πάγων δὲ τὴν εἰς ἱαντὸὺς 
ἀγάφην ἐκἸεγῇ ἔχονϊες, ὅτι ἢ ἀγά- 
τὴν καλύψει λῆθος ἁμαρῖ,ῶν" 

9 φιλόξενοι εἰ; ἀλλήλες, ἄγεν 
γοβδυσμῶε 

1ο ἵκαςος καθὼς ἔλαξε . χάριτ- 
μα εἰς ἑαυτὰς αὐτὸ διακονῶτες, ὦ ἧς 
καλοὶ οἰχογόμοι ᾿«πσοικίλης χάρδος 

Θε. 
11 Εἰ τις λαλεῖ; ὡς λόγια Θεδ' 

εἴ τις διακονεῖ, ὦ ὡς ἰξὶ ἰσχύος ἧς χο" 
ΕἾ γεῖ ὃ Θιός᾽ ἵνα ἶν σσᾶσι δ: ξαξν 
ται ὃ Θιὸς διὰ ̓ Ιησᾶ Χριεῶ, ᾧ ᾧ ἐξ 

ἡ ξύξα κὶ τὸ κράτος εἰς τὼς αἰῶνας 
τῶν αἰχνῶγ. ἀμῆν. 

12 ᾿Αγαπηοὶ, μὴ ξενίζισθε τῇ 
ἐν ὑμῖν αυρώσει «ρὺς «εἰρασμὸν 
ὑμῖν γινομένη, ὡς ξέν ὃ ὑμῖν συμ" 

͵ 
Θαίνονῖος, 

12 ἀλλὰ καθὸ κοιγωνεῖτε τοῖς 
τῷ Χρεδ σαθήμασι, χαρῇς, ἵνα 
καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης 
αὐτῷ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοις . 

Ι4ᾳ Ἑἰ ὀνειδίξεσθε ἐν. : ὄνόμιαῖ, 
Χριτῶ, μακάριοι" ὅτι τὸ τῆς δόξης 

τὸ τῷ Θιξ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀ- 
᾿απαύδαν κα]ὰ μὲν αὐτὰς βλασ- 
Φημεῖται, καϊὰ δὲ ὑ ὑμᾶς δοξαξέϊαι-. 

ις μὴ γάρ" τις ὑμῶν τασχέτω 
ὡς φονεὺς, ἢ κλέπΊης, ἢ κακοποιὸςν 
ἢ ὡς ἀλλδρμοιπίσκοπος" 

16 εἰ δὲ ὡς Χριῤιανὸς, μὰ αἷσο 
᾿ χυνέσθω, 

εαὐθαν. 



Οδρ.-νυ.- 
χυνίσθω, δοξαξέτω δὲ τὸν Θεὸν ἦν 
«ὦ μέρει τότῳ, 

17 ὅτι ὃ καιρὸς τῷ ἄρξασθαι 
πὸ κρίμα ἀπὸ τῷ οἴκο τῷ Θιϑ. εἰ 
δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος 
τῶν ἀπειθόνίων τῷ τῷ Θιῦ εὐαΐγε- 

λίῳ; 
18 καὶ εἰ ὃ δίκαιος μόλες σώ- 

ζῆαι, ὁ ἀσεδὰς καὶ ἁμαῤβἶ)ωλὸς σὦ 
ΦανεῖταιΣ 

19 Ὥςε καὶ οἱ σάσχονες καῖὰ 
τὸ ϑέλημα τῷ Θιῶ, ὡς πτιτῷ κῆιγῃ 
παρα ιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυ- 
τῶη ἐν ἀγαθοποιΐα. ΄ 

᾿ Κι. ἔ. κ. 
ΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ͂Σ τὸς ἐν ὑμῖν 
«σαρακαλῶ ὃ συμπρισθύτε- 

φος καὶ μάῤιυς τῶν τῷ Χριγῶ παθη- 
μάτων, ὃ τὐ τῆς μιλλύσης ἀποκα- 
λύπηεσθαι δόξης κοινωνὸς, 

2 Ἰοοιμάναϊε τὸ ἐν ὑμῖν σοίμ- 
φθον τῷ Θεῦ, ἐπισχοπῶνες μὴ ἀ- 
»αἰκατϑῶ ἀλλ᾽ ἐκϑσίως" μηδὲ αἷσο 
χροκερδῶς, ἀλλὰ «οθύμως" 

μηδ’ ὡς καϊακυριεύονϊες τῶν 
πληρῶν, ἀλλὰ τύπον γινόμενον τῷ 
τοοιμνίο" 

4. καὶ φανερωθέδος τῷ ἀρχιποῖ- 
μένος, κομιεῖσθε τὸν ἀπαροδιιον 
φῆς δόξη; «ἰφάνον, 

ς Ὁμοίως ν»εὥτεροι ὑποϊάγηϊε 
«υρισθυϊέροις. «αάῆις δὲ ἀλλήλοις 
ὑ ποϊασσόμενοι, τὸν ταπεινοφροσύ- 
γην ἐγκομδώσασθε, ὅτι ὃ Θεὸς ὅ- 
περηφάγοις ἀν]Παάσσέειαιγ ταπεινοὺς 
δὲ δίϑωσι χρόνο 

ΠΈΕΤΡΟΥ Α΄. 325 
. Ὅ Ταπεινώθηϊε ὧν ὑπὸ τὴν κρα- ᾿ 

τοαιὰν χεῖρα τῷ Θιῶ, ἵνα ὑμᾶς 
ὑγώση ἐν καιρῷ, 

7 «ᾶσαν τὴν μέριμνα ὑμῶν 
ἐπιῤῥῥψαλις ἐκ αὐτὸν, ὅτι αὐτῷ 
μέλει σερὶ ὑμῶν ᾿ - 

8 Νηήψαῖε, γρηίοράσαϊε" ὅτι ὃ 
ἀήίιδικος ὑμῶν διάξολος, ὡς λᾷυν. 
ὠρυόμενος, “σεριπαϊεῖ,), ζηϊῶν τίνα 
κααπίη" ᾿ 

9 ὦ ἀνἔεφηῖε φερεοῦ τῇ τοίγει, 
εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν σαθημάτων 
ΤΆ ἷν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότηϊ, ἐπι" 
τιλεῖσθα:. . 

1ῪῸ Ὁ δὲ Θιὸς “ἄσης χάρος, 
ὃ καλόσας ἡμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον 
αὑτῷ ϑόξαν ἐν Χριγῳ Ἰησϑ, ὀλίγον 

«“σαθόϊας, αὐτὸς καϊαρίσαι ὑμᾶς, 
φτηρίξαι, σθινώσαι, ϑεμιλιώσαι. 

. 11 αὖτ ἢ δόξα, κὶ τὸ κράτο; 
εἷς τὸς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

12 Διὰ Σιλδανϑ ὑμῖν τῷ τιγῶ͵ 
ἀδιυλφῶ, ὡς λογίζομαι, δι᾽ ὀλίγων" 
ἔγραγα, «σαρακαλῶν »ὶ ἐπιμαρὶο- 
ρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τῷ 
Θεῦῶ, εἷς ἣν ἑςήκαῖε. : 

13 ᾿Ασπάξβαι ὑμᾶς ἡ ἐν Βα- 
δυλῶπ συνεκλικτὴ,) καὶ Μάρκος ὃ 
διός με. 

14 ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν Φι- 
λήμαῖι ἀγάπης. εἰρήνη -ὑωῖν πᾶσι 

τοῖς ἢ» Χρισῷ Ἰησθ. ἀμῆι. - 

Ἡήτρε ξχιφολὴ καθολικὴ “πρώτη 

ἐγράφη ἢν σέχοις σὰς ..’ 

ΠΈΤΡΟΣ 
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ἹΙΕΤΡΟΥ͂ ΤΟΎ ΔΠΟΣΤΌΛΟΥ. 

ἘΠΙΣΤΟΔΗΉ ΚΑΘΟΛΔΙΚΗ ΔΕΥΤΈΡΑ, 

ΚιΦ. ἀ. τ. 
ΥὙΜΕΩΝ ΣΙέτρος» δῶλο; 
ΟΣ, ἀπόγολος Ἰησῶ Χριεῶ, 
τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λα" 

χῶσι αἰτιν ἐν δικαιοσύνη τῷ Θιῶ 
ἡμῶν, Ὁ σεῆηρος᾿ Ἰησᾶ Χριρᾶ: 

2. χάρις ὑμῖν »ἡ εἰρήνη σληθυν- 

θ..ἡη ἂν ἐπείνώσει :-8 Θιῶ, 2ῦ Ἰησῶ 

«τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 
3 ὧς τάϑα ἡμῖν τῆς ϑείας 

δυνάμεως αὐτῷ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ 
εὐσέξειαν δεδωρημένης, διὰ τῆς ἐ- 
αὐ νώσιως τῷ καλίσανιος ἢ ἡμᾶς διὼ 
δόξης »ς ἀρέῆς, 

4 δι᾽ ὧν τὰ μέγιτα ἡμῖν καὶ 
τίμια ἰπαϊγέλμαϊα διδώρηϊαι,) ἴνα 
διχ τότων γένησθε ϑέίας κοιναννοὶ 
Φύσεως, ἀφοφυγόνϊες τῆς ἂν κόσμῳ 

᾿ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 
5 Καὶ αὐτὸ τῶτο δὲ σαυδὸὴν 

“ἄσαν «αρεισενέγκανες, ἐ ἐπεχορη" 
γήσαϊεϊ ἐν τῇ αἴρει ὑμῶν τὴν ἄρες 
σὰν, ἔν δ τῆ: η ἀρήῃ τὴν γνῶσιν, 

. 6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐ 

τειαν» ἐν δὲ τῇ ἐγκραϊεύᾳ τὴν ὑὕπο- 
“μονὴν, ἐν δὲ ΤῊ ὑπομονὴ τὴν εὗσέο 
Θειαν, . 

“ ἰν δὲ τῇ εὐσεθιίᾳ τὴν φιλα- 
διλφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν 

ἀγάπην». 
8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοῆα, 

κα «λιονάζονϊα, ὃκ ἀργὸς ἐδὲ ἀ- 
κάρπο; καθίξησιν εἶ τὴν τῷ Κυρία 

, ἡμῶν Ἰησῶ Χριγᾷ ἐπίγνωσιν" 

9 ᾧ γὰρ μὴ πάρες! ταῦτα, 

ΡΝ ὃς ἐςι, μοωπάξων, λήθην λα- 

ὧν τῷ καϑαρισμ τῶν “άἄλας 

͵ἐὐὐτὸ ὡμοηΐτιῦε 
Μ᾽ 

10 Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοὶ σφθ- 
δασαῖε βιθαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν 
" ἐκλογὴν τοιεῖσθα:" ταῦτα γὰρ 
ποιδῆις ὦ ἃ. μὰ «Ἰαίαηῖέ τοοῖε" 

1ἴ ὅτων δὰρ πλεσίως ἐπιχορη- 

γηθήσβαι ὑμῖν ἢ εἴσοδος εἰς τὴν 
αἰώνιον βασιλείαν τῷ Ἰυρία ἡμῶν 
κὶ σωϊῆρος ̓  Ιησῶ Χριγδ. 

12 διὸ ὡκ ἀμελήσω ὑμᾶς. ἀεὶ 
ὑπομιμνήσκειν «αερὶ τώτων, καίπ εἰ 
εἰδότας, καὶ ἐγηριμένες ἦν τῇ σα" ' 
εὥση ἀληθείᾳ. 

13 δίκαιον δὲ ἡ "γῦμαι» ἐφ᾽ ὅσον 
εἰμὶ ἐν τἄτω Κι, » σκηνώμαϊι, διεγεί- 

εειν ὑμᾶς ἦν ὑπομγήσει, 
14. εἰδὼς ὅτι ταχινή ἶσιν ἢ ἀπό. 

θεσις τῷ σκηγώμα]ός, μϑν, καθὼς 
ὃ Κύρωος ἡμῶν Ἰησῶς Χριςὸς͵ ἰδῆ» 
λωσέ μοὶ. 

τς Σπυδάσω δὲ "  ἕκάς δε ἢ ἔχειν 
ὑμᾶ; μέὰ τὴν ἐμὰν ἔξοδον, τὴν τῶ- 
Τῶν μνήμην ποιεῖσθαι" 

᾿ς Χό ἃ γὰρ σεσοφισμένοις μύθως " 
ἱξακολυθύσανῖες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν 
τὴν τῶ Κυρία ἢ ἡμῶν Ἔσξ Σριγᾷ 
δύναμιν ν᾿ '᾿σαρυσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπ- 

«ται γιηθέῆις τὸς ἐκείνῳ μείαλειό- 
. φηῖος" 

17 λαθὼν γὰρ παρὰ Θιῦ σα- 
«ρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, Φωνῆς ἔχ 
θείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεν 
γαλοπρεῶς δόξης" Οὗτός εἶσιν ὃ 
ὑιός μ5 ὃ ἀγαπητὸς, εἰς ὃν ἰγὼ 

εὐδόκησα. 
1 ὃ Καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς 

ἤνόσαμεν ἐξ ϑρανῶ ἰνεχϑεῖσαν, σὺν 
αὐτῷ ὅνϊες ἐ ἐν τῷ ὕρει τῷ ἁγίῳ. 
.ὰρ καὶ ἔχομεν βιβαιότερον τὸν 

τ:0« 



᾿θ8Ρ. Ὡς 

᾿πρρηϊκὸν λόγον, ὦ ὡ καλῶς τοοιεῖτε 

ἔχονϊες, ὡς λό νῷ φαίνονῖ. ἐν 
«ἀνιᾷ τόπῳ; ἕως ὃ ἡμέρα, διαυ- 
γάσῃ, καὶ Φωσφόρος ἀναϊείλῃ. ἐν 
ας καρδίαις ὑ ὑμῶν, ᾿ 

20 ττο «σρῶτον γινώσκονϊες» 

ὅτι υᾶσα ; τυροφηϊεία γραφῆς, ἰδίας 

ἐπιλύσεως ὃ γίνέαι" 

Διὶ ὁ γὰρ ϑελήμαῖ, ἀνθρόπω 
πνέχθε σοτὲ αροφηεία, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
«ονεύμεοίος ἁ ἁγία Φερόμενοι ἰλάλησαν 

οἱ ἅγιοι Θιῶ ἄνθρωποι» 
᾿ς Κιῷ. 6΄. 2. 

ΓΕΝΌΝΤΟ. δὲ ΟΣ ψευδοπρο- 
φῆται ἦν τῷ λαῷ, ὡς ἐν 

ὑμῖν ἴσονϊαι ψευδρδιδάσκαλοι, οἵ- 

τινες σπαρεισώξεσιν αἱρέσεις ἄπω- 

λείας, καὶ τὸν ἄγοράσαγϊα αὐτὸς 
δισσότην ὦ ἀρνόμενοι, ἐπάγονϊες ἑαὺ- 
Τοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν, 

2 καὶ “ολλοὶ ἐξακολυθήσασιν 

αὑτῶν ταῖς ἀπωλείαις, δι᾿ ὃ ἃς ἢ ὁδὸς 

᾿«ἧς ἀληθείας βλασφημηθήσεαι, - 
8 καὶ ἐν τσλεονεξία τὐλασοῖς 

λόγοι; ὑμᾶς ἐμπορεύσοναι" οἷ; τὸ 
κρίμα ἔχπαλαι δκ ἀργεῖ, καὶ ἢ 

ἀπώλια αὐτῶν 3 »υρα ζει, 

4 ἙΪ γὰρ ὁ Θεὸς ἀϊγέλων ὦ ἅμαρ- 

 πφησαύων ὃκ ἰφείσαϊο, ἀλλὰ σει- 
εαῖς ζώῴφυ ταῤϊαρώσας, «σαρέδωκεν 
εἰ; κρίσιν. τῆηρημένες" 

ς Καὶ ἀρχαία κόσμυ ὃκ ἰφεί- 
σαῖο, ἀλλ᾽ ὄγὸοον Νῶε δικαιοσύνης 
κήρυκα ἐφύλαξε, καϊακλυσμὸν κόσ- 
μῳ ἀσιδῶν ἐπάξας" 
8 Καὶ πόλεις Σοδύμων καὶ 10» 

μόῤῥας τιφρώσας! καϊασΊροφὴ κα- 
τέκρινενς ὑπόδειίμα μελλόνϊων σε» 
δεῖν τεθεικώς" 
καὶ δίκαιον Λὼτ καϊαπονῖ- 

μένον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀ- 
σελγεία ἀνασροφῆς; ἐῤῥύσαο" 

8 (βλέμμα, γὰρ Ὁ ἀκοὴ ὃ δί- 
καις ἱγκαοικῶν ἦν αὐτοῖς, ἡμέραν 

ΠΕΤΡΟΥ Β΄. 3327 
ἰξ ἡ ἡμίᾳας Ψυχὴν δκαΐαν ἀνόμοιφ:, 
ἔείοις ᾿ασάνιζεν.) 

9 οἷϑε Κύριος εὐσιξεῖ; ἐκ πα σ- 

ἐασμῶ ῥύεσθαι, ἀδίκως δὲ εἰς ; ἣμα- 
ρῶν κρίσεως κολα ζομένες τηρεῖν, 

ΙΟ μάλιστα δὲ τὰ; ὀπίτω σαρ: 
κὸς "ἦν ἐπιθυμίᾳ μιασμᾷ “ορ:υομέ- 

γς,) καὶ κυριότηϊος καϊαφρυνθνϊας" 
τολμηϊαὶ, αὐθάδεις, δυξας ἃ [ τρέ- 

μδσι βλασ Φημϑν]ες" ς 
11 ὅσι ἀἴΐγελοι ὦ ἰσχύϊ τῷ ν᾽ δυνώ- 

, “με μείζονες ὄδες, ὥ φέροσι καὶ 
αὐτῶν. παρὰ Κυρῳ βλάσφημον. 
κρίσιν. . 

1:2 ὅτοι Σ, ὡς ἄλοία ζῶκ φυ- 
σικὰ, γε[εννημέναι εἷς ἄλωσιν καὶ 
φθορὰν, ἐν εἷς ὠγνοῦσι. βλασφη- 
μῶνγ]ες» ἐν τῇ "ἡ φθορᾷ αὐτῶν καἷαφ» 

θαρήσονϊαι, 
11 κομφέμενο!, μισθὸν ἀδικίαι» 

ἥδονὴν ἡ ἡγόμενον χὴν ἐν ἡμίξαᾳ τεῦυσ 

φὰν» σαῖλοι καὶ μῶμοιν ἐρυφῶνῃες. , 

ἐν Ταῖς ἀπάταις αὑτῶν, συνευω» 
χόμενοι ὑμῖν, 

14. ὀφθαλμὸς ἔχοδες μιο]ὸς μοι» 
χαλίδος, κοιὶ ἀκαϊαπαύσῆες ὁ ἁμαρσ 
τίας, δελεώζονϊες ψυχὰς ἀσΊηρίκϊος 
καρδίαν γεζνυνασμένην πολεονεξία:ς 
ἔχοξες»γ καϊάρας τέκνα" ᾿ 

τς καϊαλιπόνες τὴν: εὐθεῖαν ὃ 

δὸν, ἔπλανηθησαν, ἐξακολεθήσανεφ, 
τῇ ἢ ὅδῳ τῷ Βαλαὰμ τῷ Βυσὸρ, ὃ ὃς 

μισθὸν ἀδικίας ἢ ἠγάπησεν, 
16᾽ ἔλεγξιν δὲ ἔ ἴσχαν ἰδίας τας 

ρανεμίας" ὑποζύγ»» ἃ ἄφωνον, ἐν ἀνα 

θρώπε φωνῇ φθεγξάμενον," ἐκώλυσε 
τὴν τῷ προφήτου τπαραφρονίκν. 

17 ὅτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδρει; γῖ- 
φέλαι ὑπὸ λαίλαξος ἰλαυνόμενα:» 

οἷς ὃ ζόφος τῷ σκύτος εἰς αἴῶνον ̓  
τετήρνϊαι. 

18 ὑπέροίκα γὰρ μαοδαιότηἶος 
φθε[γόμενοι διλιάξωσν ἰ ἰν ἐπιθυμί- 
ας σαρκὸς, ἀσθλγείαᾳ,) τὸς ἕω 

Εδ42 -- "Ὁ 
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ἀποφυγόνϊας τὰς ἶν «πλάνη ἄνα» 
σ᾽ ρ: Φομένος, 

.10 ἰλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαΐγελ- τὴ 
λόμενοι, αὐτοὶ δᾶῦλοι ὑπάρχοῆιες 

τῆς φθορᾶς" ᾧ γάρ τις “τΊηαι» 
᾿τέτῳ κὶ διδύλωῖαι. 

20 Εἰ γὰρ ἀποφυγόνες τὰ μι" 
σμαῖα τῷ κόσμε ἐν ἱπιπώσει «ὦ 

Κυρίω καὶ σωΐηρος Ἰησῶ Χρισῖῶ, 

τὕτοις δὲ πάλιν ἐμπλακχίχες 51- 

᾿ πῷὥνϊαι, γίγονεν αὐτοῖς. τὰ ἔσχαῖα 
“είροχα τῶν πρώτων». ᾿ 

21 κρεῖχῖον γὰρ ὧν αὐτοῖς μὴ 
ἐπε[ωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιμοσό. 
νης) ἢ ἱπιγνῶσιν ἐπισϊρέψαι ἰ ἐκ τῆΓςΓ 

᾿ φαραδεθείσης αὐτοῖς ἁγίας Ὠολῆς. 
22 συμθρέξηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τὺς 

ἀληθὲς παροιμίας" Κύων ἐπισῆρέ- 
«ας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα" καί" Ὗς 
λυσαμένῃ, εἰς κύλισμα βορθόρω. 

Κιφ. γ΄. 2. 

ΑὙΥΤΗΝ ἤδη, ἀγαπηϊοὶ, 
δευϊέραν ὁ ὑμῖν γράφω ἐπισῖο- 

Ἀν, ἐν αἷς διε[είρ ω ὑμῶν ἐν ὑπομ- 

χῆσει τὴν εἰλικρινὴ διάνοιοαν; 
2 μνησθῆναι τῶν προειρημένων 
ἑπμάτων. ὑπὸ τῶν ἁγίων τυροφηϊῶν, 
», τῆς τῳ ἀποσΊόλαν ἡμῶν ἐγ]ολῶς» 

:ῷ Κυρία Ὁ σωῖῆρος; 
Δ ττο πρῶτον γνώσκοῆες, ὅ οΤι 

ἑλεύσονϊαι ἐπ᾽ ἰσχώτῳ τῶν ἡμερῶν 
ἐμπαϊκῖαι, κα]ὰ τὰς ἰδίας αὑτῶν 
"τι δυμίας «σορινόμενοι;, 

4 καὶ λέγονες" τ ἐσῆιν ἡ ἥ ἔ- 
᾿παϊγιλία πῆς “αρεσίας αὐτῷ; 
ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ αἰαϊέρες ἱκοιμήθη- 
σαν, πάϑα ὥ τω διαμένει ἀπ᾽ ἀρ-- 

χῆς κ]ίσεως- 
ς ΔΛανθανει γὰ αὐτὼς τῶτο 

ΝῊ λοῆας, ὅτι θρανοὶ ησᾶν ἔκπαλαι, 

5“. γὴ ἐξ ὑδαῖος κὶ δι᾽ ὑδαῖος συνε- 
ον. τῷ τῷὸ Θεῶ λόγῳ" 
6 δι ὧν ὃ τότε κόσμος ὕδαῖ, 

καϊαιλυσθάθῃι τὐλῆο: 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ἡ οἱ δὲ γῦν ἐξανοὶ κα ̓  γἹ αὗτῷἢ 

ὍΔ». 5}. 

λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν «τυρὶ 
τηρόμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ 
ἀπωλείας’ τῶν ἀσεξῶν ἀνθρώπων. 

8 Ἔν δὲ τῦτο μὴ λανθανέτω 
ὑμᾶς, ἀγαπηοὶν ὅτ, μία ἡμέρω 
«“αρὰ Κυρίῳ ὦ ὡς χίλια ἔτη, καὶ χί- 
λια ἔτη ὁ ως ἡμέρα μία. 

9 ἃ βραδύνει ὃ Κύριος τῆς ἔπαγο 
γιλίας (ως τινε: βραδυῖϊητα ἀγϑῦῖαιδ 
ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰ εἰς ἡμᾶς, μὴ βε- 
λόμενός τινος ἄπολίσθαι, ἀλλὰ 
“σαγῆας εἰς μϑάνοιαν χωρῆσαι. 

Ιο Ἥξει δὲ ἡ ῆ μέρα Κυρίε ὡς 

κλέπ]ης ἐν νυκτὶ, ἔν ἢ οἱ ὥρανοὶ βοι- 
ζηδὸν «αριλιύσοναι, σϊοιχεῖα δὲ 
καυσάμενα λυθήσονϊαι, χἡ γῆ κὶ τὰ 

᾿ἐν αὐτῇ ῃ ἔρία καϊακαήσεῖαι. 
1 Ὑὅτων ὃν «ἀγῖων “λυομένων, 

«οὐἹοτὼς δὲῖ ὑ ὑπώρχειν ὑμᾶς ἔν ἀγί- 
᾿ς ἀνασΊροφαῖς ὶ εὐσεθείαις, 

12 τπροσδυκῶνϊας " σπεύδονϊας 
σὴν “παρεσίαν τῆς τῇ Θεῦ ἡμέρας, 
δι᾽ ἣν ὡρανοὶ τυρύμενοι λυθήσονϊαιῳ 

»ἡ σϊοιχεῖα καυσώμενα τήκεαι ; 
184 καρὰς δὲ ὃ δρανὰς Ὁ γὴν χαι"» 

γὴν καϊᾳ τὸ ἰπάϊγιλμα αὐτῷ τροσο 
δοκῶμεν, ἐν εἷς δικαιοσύνη καϊοικεῖς 

14 Διὸ, ἀγαπηϊοὶ, ταῦτα 

«προσδοκῶνϊες, σποδάσαϊε ἄσπιλοι 
ἡ ἀμώμηἶον αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν αἷ» 
Εν» ᾿ 

τς 'καὶ τὴν τῷ Κυρίθ ἡμῶν μα» 
κροθυμίαν, σωϊηρίαν ἡγεῖσθε" κα- 
θὼς, ἡ ὃ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς 
Παῦλος καϊὰ τὴν αὐτῷ δοθεῖσαν 
σαφίαν ἔγραψεν ὑ ὑμῖν, ᾿ : 

τό ὡς κὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐσι- 

σἸολαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ ἡ τς 

τῶν, ἔν αἷς εοῇ; δυσνόηϊά τινα, ἃ οἱ 
ἀμαθεῖς κ ἀσ]ηρικῖοι σἹρεφλῶσινν ὦ ὡς. 
καὶ τὰς λοιπὰς γεαφὰς, «ρὸς τὴν 
ἐδίαν. αὑτῶν ἀπώλειαν. 

17 Ὑμεῖς ἃ δὲν ἀγαπηῖοὶ, ταῦρον! 
γώσχο ες» 

. 

τ΄ δμριμκωπδαονν,.....ὄ ἢ στῶν αδυδπδαδιναν.,... ὦ. “οὐτλαντ ιν «ὦ... 



ΟΔΡ. 111. 
νώσκολῖις, φυλάσσεσθε, ἵ ἐγᾶ μὴ τῇ 

τῶν ἀθίσμων «λάνῃ συναπαχθέδες κὶΚ εἷς ἡμέραν αἰῶνος. 
ἐκπέσηϊε τῷ ἰδία οἾηριίμῶ" 
18 αὐξάνδε δὲ ἐν χάρῆι καὶ 

γνώσει τῷ Κυρίῳ ἡ "μῶν καὶ σωϊῆρος 

ΠΕΤΡΟΥ͂ Β᾽. 

Ἰωσῶ Χριοῆῶ. αὐτῷ ἥ δύξα κὶ νῦ γῶν’ 
᾿Αμῆνι 

ΤΙΐτρα ἐπτῬοἹολὴ καθολικὴ δευϊέραν 
ἔχων ἐν ΠῚ 

Ι 

ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΔΙΚΕΗ ΠΡΩΤΗ. 

΄ 

Κιφι ά. Ϊς 

Ἤν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ὃ ἀκηκό- . 

αμεν), ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
ὀφθαλμεῖς ἢ ἡμῶν, ὃ ὃ ἰθια.-. 

σάμιθα, ΌΣ αἱ ἱ χεῖρες ἡμῶν 
Φησανι «εὶ τῷ λόγῳ τῆς ζαῦς, 

2 (καὶ ἡ ζωὴ ἰφανερώθο" γα ἑω- 
ξἄκαμεν, ΩΣ μαρῖυρξ ὅμεν αὶ ἰπαγ- 
ψέλλο Εν ὑμῖν τὴν ωὴν τὴν αἰώνιον; 

ἅτις ἣν πρὸς τὸν τοαίεραὶ, κκἡ ἔφαν» 
οὔθη ἡ ἡμῖν ), 

4 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκεκόαμιν, 
ἀπαϊγέλλομεν ὁ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς 

πομωνίρν ἐχηῖι μεθ᾽. ἡμῶν" καὶ ἢ 
κοιγωνίᾳ; ἃ ἥ ἡμῆϊίρα μὰ τῷ σα» 
τεὸς καὶ μῆὰ τῷ διῶ αὐτὰ ᾿Ἰησῶ 

᾿ Χρισὶῇ ὃ. 

4 καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμεν) 

δνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἦ τονπληρωμέν".- 

Καὶ αὕτη ἰσὶὲν ἡ ἥ ἐπαϊγιλία: 
ἣν , ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτῶ, κὶ ἀναγ». 
χέλλομεν ὗ ὑμὴν, ὅτι ὃ Θεὰς φῶς ἰσῖ;, 

ὦ σκόϊα ἰν αὐτῷ. ἄκ ἔσίιν ἀδιμία.. 
6 ᾽Εὰν εἴπωμεν. ὅτι κοινωνίαν 

ἔχομεν. μῆ' αὐτῶ, κ᾿. ἂν τῶν σχότε, 
σερπαϊῶμεν, ψιυδύμεθα, » ἀ τοι» 
ὅμεν. τὴν ἀλῴθειαν. 

γ ἰὰν δὲ ἐν τῷ φυτὶ. αιραοϊῶ- 
μεν ὡς αὐτός ἰσΊιν ἐ ἐγ τῷ. φωτὶ, 

κοινωνίαν ἔχομεν. μετ᾽ ἀλλῆλινν»,Ἤ Ὁ 
τὸ αἷμα ̓ Ἰησῶ Χρσῖα. τῷ ὑιῶ. αὐτῦ. 
καθαρίζει ὃ ἡμᾶ; ἀπὸ πάσης ἁμαρ- 
:Σ ἰᾶς-. 

8 ᾿Εὰν εἴπωμεν ὅν; ἁμαβίαν ὁπ 
ἔχον» ἢ ἑαυϊὸς πλανῶμεν, καὶ ἡ. 

ἀλήθεια ἐκ ἔστ!» ἦν ἡμῖν. 
9 ᾿Εὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἅμαρ-- 

τίας ἃ ἡμῶν «σός ἐσῖι ναὶ δ ϑίκαι»ς, 
ἕνα ἀφῇ ἡμῖε τὰς ἁμαὴ Ἴ4ις9 Ὁ πα“: 

βαρίσῃ ἡ "μᾶς ἀπὸ πάσες ἀδικίας" 

10 ἰαν εἴπωμεν ὅτι ἂχ, ἡμαρὶῆ-. 
κᾶμεν; ψεύσῆην «οιῶμιν αὐτὸν, τὰ; 
ὃ λόγος αὐεῷ ἐκ ἐν ἐν ἡμῖν. 

“ Κιφ. δ΄ .ο 2. 

Ἵ χο ἤωμν ταῦτα γράφι" - 
ὑμῖν, ἐνῶ᾽ ΜὮ ἁμάξ)ε" καὶ. 

ἐάν ψις ἁμάξιη, «σαράκλν]ον ἔχόμεν: 
«ορὸς τὸν. παϊέρα.., Ἰησῇν. Χριρὸν 
δίκαιον" 

Ζ: καὶ αὐτὸς Ἰλασμός. ἐγτε “τὶ: 
τῶν ἁμαβιῶν ἡμῶν" ὦ σιερὶ. τῶν" 
ἡμέέρων δὲ μόνον, ἀρλὰ. καὶ μα 

. ὅλυ τῷ χόσμα. 

3 Καὶ ἐν. πότῳ γρώσκομειν ὅτ,.. 
ἐγνώκαμεν. αὐτὸα, ἐὰν. τὰς. ἰηολὰς. 

αὑτῷ τηρῶμεν"" 

4 ἃ. λέγων. ἔγνωκα αὗτὸν, καὶ. 

τὰς ἰήολὰς. αὐτῷ “μὴ τηρῶν. εύα. 
της ἐγὶγ ἰντότω ἢ ἀλήθεια ἐκ ἕξιν" 

ς ὃς δ᾽ ἃ ἂν τηρὴ αὐτῶ τὸν λόγον. 
ἀληθῶς ἐν τότῳ. ἢ ἀγάπη τῷ Θιεξ 
τῆελείωϊαι. ἐν τῶτῳ γινώσκομεν ὅτ:- 

ἐν αὐτῷ ἰσμεν 
ό ὁ λέγων! ἐν αὐτῷ" μένειν, ὁδε:- 

λει χωβὼς ἐκεῖνος σσεριεπάτησ ε). ὩΣ 

αὐτὸς ὅτως “σεριπο]εῖνο 
Ες3 " ᾿Αδε).»- 



410 ἘΠΙΣ 

» ᾿Αδελφοὶ, ἐκ ἐνϊολὴν καινὴν 
γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐδολὴν σαλαι- 
ἀν, ἣν εἴχῆι ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἡ ἰ]ολὴ 
ἢ σαλαιά ἔςιν ὃ λόγος ὃν ἠκέσαϊε 
ἀπ᾿ ἀρχῆς" 

8 “άλων; ἐδολὴν καινὴν γράφω 
ὑμῖν, ἅ ἐγν ἀληθὲς ἔν αὐτῷ, καὶ ἐκ 
ὑμῖν ὅτι ἡ σκιῆα Ψαρώγῶαι, καὶ 
τὸ φῶς τὸ ἀληθμὸν ἤδη Φαΐνει- 

9 Ὁ λόγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, 

κὶ τὸν ἀδιλφὸν αὑτῷ μισῶν, ἐν τὴ 
σχοῖία ἰρὶν ἕως ἃ εἶεν ' 

10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδιλφὸν αὖ- 
τῷ, ἶν τῷ φωτὶ μένει, κὶ σκά»δαλον 
ἐν αὐτῷ ἐκ ἔγινε. 

ΥἹ ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδιλφὸν αὖ“ 
»“ »ν 4«Φ ,ὕ ΠῚ Ἁ 8 “- 

“τς ἐν τῇ σκοϊίᾳ ἐξὶ, κὶ ἦν τῇ σκον 

'"»-- 

τίᾳ -σεειπαῖεῖ, κὶ ἐκ οἷδε σῷ ὑτά- 
γει) ὅτι ἢ σκοϊία ᾿τύφλωσε τὸς δφ- 
θαλμὼς αὐτῷ. 

12 Τράφω ὑμῖν, τεκνίᾳ, ὅτι 
᾿ ἄφέωνιαι ὑμῖν αἱ ἁμαῖίαι. διὰ τὸ 

ὅγομα αὐτῷ. 
13 γρώφω ὑμῖν, ταῖϊέρις, ὅτι. 

ἐγνώκαε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. γράφω 
ΝΗ Γ - 4. 

ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι. γεκήκαϊε τὸν 
“ονηρὸν. γράφω ὑμῖν, παιδία, ὅτι. 
ἐγνώκαϊἶε τὸν σαϊέρα. 
᾿Ιᾷ, ἔγραψα ὑμῖν, τααϊέρες, ὅτε, 

ἑγνώκαϊε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἔγεαψα 
ὑμῖν, νεωνίσκοιν ὅτι ἰσιχυροί ἰςε, »ἡ 
ὁ λόγος τᾶ Θιῶ ἐν ὑμῖν μένε καὶ 
γεγιήπαῖε τὸν τοονηρόγ. 

τις Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, 
μηδὲ τὰ ἶν τῷ πόσμῳ" ἰάν τις ἀξ 
γαπᾷ τὸν κόσμον, ὃκ ἔξιν ἡ ἀγάπη 
τῷ ααἹρὸς ἐν αὐτῷ" 

16 ὅτι σᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμν, 
(ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς, κὶ ἢ ἔπι» 
ἐυμία τῶν ὀφθαλμῶν, κὶ ἡ ἀλα δ)- 

τα τῷ βι8) ἐκ ἔγιν ἐκ τῶ φαΐρὸς, 

ἀλλ᾽ ἐκ τῷ κόσμε ἐς. 

17 καὶ ὃ κόσμος σαράγεϊαι, τὶ 
ἢ παθυμία αἰτῶ" ὁ δὲ Ὡοιῶν τὸ 

Ά 

ΤΟΛΗ͂ 

ϑίλημα τῷ Θεξ, μένει εἰς τὸν αἷ-΄ 

ὦγα. 
, 18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἔγί» 
ΟῚ 

Ολρ. ἢ. 

ἔρχθαι, καὶ νῦν ἀγίχρισοι «πολλοὶ 
γεγόνοισιν" ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσ- 
χάτη ὥρα ἔςΐν» 

ιο ἐξ ὑμῶν ἐξῆλθον, (ἀλλ᾽ ἀκ 
ἥσων ἰξ ἡμῶν" εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡ- 
μῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ ἡμῶν" 
ἀλλ᾽ ἵνα Φανερωθῶσιν ὅτε, ὧκ εἰσὶ 
“«“σάνιις ἐξ ἡμῶν. 

20 Καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχέϊ 
ἀπὸ τῦ ἁγία, κἡ οἴδκῇ “ψάδα. 

21 ἐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι ἐκ οἷ- 
ϑαῖε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδαϊε 
αὐτὴν, καὶ ὅτι ποᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς 
ἀληθείας ἐκ ἔρι. 
"242 τίς ἔγιν δ διεόξης, εἰ μὴ ὃ 
ὠρνώμενος ὅτι Ἰησᾶς ἐκ ἔξιν ὃ Χρι» 
τός ; ὅτός ἔχιν ὃ ἀνχριςος, ὃ ἀρ- 
νύμενος τὸν «σαἸέρα κὶ τὸν. )ἱόν- 

23 τᾶς ὃ ἀρνόμενος τὸν ψὸν, 
ἀδὲ τὸν τοαδέρα ἔχει. 

24 Ὑμεῖς ὅν. ὃ. ὑκύώσαϊε ἀαἶ 

ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω" ἰὰν ἦν ὑμῖν 
μείνη ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκόσαῖϊε, καὶ 
ὑμεῖς ἰν τῷ ῷ καὶ ἐν τῷ Φαἷρὶ 
μενεῖτεο᾽ 

Ὡς καὶ αὔτοἴςὶ» ἢ ἐπα[γελία, 
ἢν αὐτὸς ἐπη[γείλαῖο ἣμῖν τὰν ζωὸν 
τὰν αἰώνιον. - 

26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν σι 
τῶν σλανώνων ὑμᾶς" 

27 καὶ ὑμεῖς τὰ χρίσμα ὃ ἰλά- 

Θὅε ἀπ᾽ αὐτῶ, ἐν ὑμῖν μένει, κὶ ἃ 
χρείαν ἔχῆε ἵνα τὶς διδάσκη ὑμᾶς 
ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὑτὸ χρίσμα διδάσκει. 
ὑμᾶς σερὶ τυάνδων, (ἡ ἀληθές ἔξι, 
τὸ ἐκ ἔξι ψεῦδος") κὶ καθὼς ἰδίδα- 

-ζαεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτὼ. 

28 καὶ νῦν, τικγίαγ) μένεἶε ἐκ 
«ὑτῶ" ἵνα ὅταν φανερωθῇ, ἔχωμεν 
«αῤῥησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν 

ἀπ᾽ 

κ καθὼς ἠκόσαῖε ὅτι ὃ ἀπίχριτος ᾿ 

αὔθο. 



ΟΡ. ἢ. 
ἀπ᾽ αὐνῶ, ἷν τῇ σαῤπσίᾳ αὐτῷ. 

20 ἰὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἔφι; 
γινώσκῆι ὅτι σᾶς ὃ ᾿ἀοιῶν τὴν 
δικαιοσύνην, ἐδ αὐτῷ γεγέννηϊαιο, 
- ΚιΦ. γ΄. 2. 

ΔΕΤΕῈ αὐᾶαπὴν ἀγάπην δίδω- 
κεν ἡμῖν ὃ τοαὴρ, ἵνα τέκνα 

Θιῶ κληθῶμεν. διὼ τῶτο ὃ κόσμος 
ἃ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι ὃχ ἔγνω αὖ- 
526. ι, 

2 ᾿Αγαπηϊοὶ, νῦν τέκνα Θιϑβ 
ἦσμιν, καὶ ἔπω ἰφανερώθη τί ἰσό- 
μεθα" οἴδαμεν δὲ ὅτι ἰὰν φανερωθῇ, 
ὅμοιοι αὐτῷ ἰσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα 
αὐτὸν καθώς ἐρι ες 

4 καὶ σᾶς ὃ ἔχων τὴν ἐλπίδα 
ταύτην ἰπ᾽ αὐτῷ, ἀγνίζει ἑαυτὸν, 
καθὼς ἐκεῖγος ἄγνός ἴξιν 

. 4 αἷς ὃ «οιδν τὴν ἁμαβίαν, 
πὁ τὴν ἀνομίαν τοομῖν ἡ ἢ ἁμαρ» 
τία ἰςὶν ἢ ἀνομίας. ᾿ 

ς καὶ οἴδαϊε ὅτι ἰκεῖνος ἔφανε"» 
, ρώθη, ἵνα τὰς ἁμαξβίίας ἡμῶν ἄρη" 
ἡ ἁμαῤία ἣν αὐτῷ ἐκ ἔρι, 

. (6 σᾷς ὃ ἕν αὐτῷ μένων, ἐχ 
ὥμαβανει" πᾶς ὃ ἀμαβάνων, ὃχ, 
ξώρακεν αὐτὸν, ἐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 

) Ταιία, μηδεὶς ολανώτω ὃ- 
μᾶς ὃ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, δί- 
καιός ἔγι, καθὼς ἱχεῖγος δίκαιός ἔς ιν" 

8 ὁ “ποιῶν τὴν ἁμαῤβίίαν, ἐκ τῷ 
διαδόλυ ἐγίν" ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὃ διά 

’ 

(ολος ἁμαβ,άνει. εἷς τῶτο ἰφανι-. 
οώθη ὃ ἰὸς τὰ Θῷ, ὅὕα λύσῃ τὰ 
ἔργω τῷ διαδόλε. 

9 αἂ: ὃ γεγεννημένος ἐκ τῷ 

Θιῶ, ἁμαρῖῆίαν ἃ «ποιεῖ, ὅτι σπέρ- 
μα αὐτῷ ἐν αὐτῷ μένει" κὶ ὁ δύνω- 
τῶι ἁμαρίάνει., ὅτι ἐκ τῷ Θεῦ γε». 
γέννηϊαι. 

10 ἐν τότῳ φανιρά ἔγν τὰ. 
“- ᾽ 

Τΐίχνα τῷ Θιῶ καὶ. τὰ τέκνα τῶ 
. διαδολῶ" σᾶς ὃ μὴ «σοιῶν δικα!ιο-᾽ - 

3 φῳ{ 3 “ . εἰ "5 σύνη», ὃκ ἔσιν ἐκ τῷ Θιῶ, »α Κ᾿ μ. 

ΤΩΛΝΝΟΎ. Α΄. .331 
ἀγαπῶν τὸν ἀδρλφὸν αὖτῶ" 
ἀ ὅτι αὕτη ἐξὶν ἡ ἀ[γιλία δ 

ἠκόσαῖι ἀπ᾽ ἀρχῶς, ἵνα ἀγαπῶμεν 
ἀλλήλδβι" 

12 ἃ καθὼς Κάϊν ἐκ τῷ «σονης 

τὮ ἦν, κἡ ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὖ- 
τῷ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν 3. 
ὅτι τὰ ἴργα αὑτῇ «πονηρὰ ἦν, τὰ ὁ 
δὴ τ ἀδιλφᾷ αὐτῶ, δίκαια. “ 
12 Μὴ ϑαυμάξδιν ἀϑιλφοὶ μὺυ,. 
εἶ μισεῖ ὑμᾶς ὃ χόσμος. Ν 

14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μαξιθήν 
καμεν ἐκ τῷ ϑαγάτα εἷς τὴν ζωὴν, 
ὅτι ἀγαπῶμεν τὸς ἀδιλφός" δ᾽ μὸ 
ἀγαπῶν τὸν Φὸν, μένει ἰν τῷ 
ϑανάτῳ. ΝΣ 

᾿ς Ἡδᾶς ὃ μισῶν τὸν ἀδιλφὸν 
αὑτῷ, ἀνθρωποκίόνος ἰγί" κὶ οἴδαῖε 
ὅτι αἷς ἄνθρω ποϊόνος ἐκ ἔχει ζωὴν. 
ἀἰώγιον ἦν αὑτῷ μένασαν: 

τό ἰν τότῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀ- 
γάώπην, ὅτι ἱκεῖνος ὑπὶρ ἡμῶν τὴν 
Δυχὸὴν αὑτῷ ἔθυκε" κὶ ἡμεῖς ὀφείς, 
λομο ὑπκὶρ τῶν ἀδιλφῶν τὰς ψυ- 
«ἂς τιθένα!»- , 

17 Ὃς δ᾽ ἃν ἔχη τὸν βίον τὸ κόσε 
ῥν, κκ«ὐ θεωρῇ τὸν ἀδιλφὸν αὑτῷ χρεί-- 
αν ἔχονϊα; ἡ κλείσῃ τὰ σπλάγχκα. 
αὐτῷ ἀπ’ αὐτῶ, «ὥς ἡ ἀγάπη τῷ 
Θεῖ μένει ἦν αὐτῷ ; 

18 Τικία μα, μὴ ἀγαπκῦμιν 
λόγῳ μηδὲ γλώσση, ἀλλ᾽ ἔργῳ καὶ. 
ἀληθείαι" 

19. καὶ ἰν τότῳ γυώσκομεν ὅτι. 
ἰκ τῆς ἀληθείας ἐσμὲν, καὶ ἔμπροσθεν 
αὑτῷ πεῖσομιν τὰς καρ ἴας ἡμῶν. 

20 ὅτι ἰὰν κα]α[ινώσχηῃ ἡμῶν ἡ ́ 
καρδία, ὅτι μείζων ἐρὶν ὃ Θειὸς τῆς 
καρδίας ἡμῶν, κὶ γνώσκιι σ:΄άγαι. 

21. ᾿Αγαπη)οὶ, ἰὼν ἢ καρδία ἥ» 
μῶν μὴ καϊαβνώσκη ἡμῶν, σαῤῥη- 
σίαν ἔχρμεν πρὸ; τὸν Θεόν: 

22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμειν, λαμθώ- 
μιν σαρ᾽ αὐτῦ, ὅτι "τὰς ἐπολὰς 

αὐτῷ «“« 
᾿ 



831. 
ἐ αὐτῶ φηρῦμεν, κὶ τὰ ἀρισὰ ἐνώπιον 
αὐτὸ σοιῶμεν, 

23 καιὶ αὕτη ἐγὴν ἢ ἢ ἐν)ολὴ αὖ- 
νῇ, ἴα “ιγεύσωμιν τῷ ὀιόμαῖ, φῷ 

8. αὐτῶ Ἰησᾶ αἷν, ἢ κὶ ἀγαπῶ- 
με ἀλλήλυς, κ 

ἥμῖν 

24, καὶ ὃ . τηρῶν τὰς ἐπολὰς 
αὐτῷ, ἰ ἐν αὗτῷ μένει» καὶ αὐτὸς ἐν 
αὐτῷ" χαὶ ἶν τότῳ ̓ γνώσκομεν ὅτι. 
μένειν ἐν ἡμῖν, ἰκ τῷ «νιύμοῖϑ. ὗ 
ἡμῖν ἔϑωχεν. 

Κιφ. δ΄. 4 

ΤΆΑΠΗΤΟΙ, μὴ “ανὲρο νεός 
μαῖι, α'τιύξε, ἀλλὰ δοκι- 

μάζῆἢι τὰ “νιύμαῖα. εἶ ἐκ τὰ Θιῶ. 
ἀσιν" ὅτι “σολλοὶ Φευδοπροφῆται 
ἐξελολύθασιν εἰς τὸν κόσμον- 

2 ἔν τότω γνώσκξε τὸ πνιῦμα 
«ἢ Θιϑ" πᾶν «ονεῦρμα ὃ ὁμολογεῖ 
Ἰησῦν Χριγὸν ἔν σαρκὶ ἰληλυθότα, 
ἐκ τὸ Θεῶ ἐγι" 

4 καὶ τᾶν ανιῦμα ὃ μὰ μος 
λογεῖ τὸν Ἰησϑν Χριςὸν ἰν σαραὶ 
ἐλαλυθότα. ἐκ τῷ Θιξ ἐκ ἴρν καὶ 
τῶτό ἢ ἐγ, τὸ τῷ ἀπιχερίτω, ὃ ὃ ἄκη" 
κόαϊε ὅτι ἔρχέαι, κὶ νῦν ἐν τῷ κόσ- 
μὼ ἰς ὲν ἤδη. 

4. ὑμεῖς ἐκ τῷ Θεῦ ἰ ἔγε, σικνίαν; 
ΩΣ νεγμκήκαα αὖ τόρ ὅτι μείζων ἐςὶκ 

ὃ ἐν ὑμῖν ἢ ὃ ἐν τῷ κόσμψ. 
οἰ ς Αὐτοὶ ἐκ τῷ κόσμω εἰσίο διὰ. 
τῶτο ἐκ τῷ “κόσμε λαλῶσι χαὶ ὁ 
κὄσμος αὐτῶν ἀκάεο . 
6 ὑμεῖς ἱκ τῷ Θιῶ ἐσμεν" ἃ 

γυώσκων τὸν Θιὸν, ἀ ἀκόει ὑμῶν" ὃς 
ἂκ ἔγιν ἔκ τῷ Θιϑ, ὅκ ἄκϑει ἡμῶν. 
ἔκ τότϑ γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς 

ἅλωηθείας καὶ τὸ νεῦμα τῆς αλά- 

ϑης- 
γ᾽ ̓ Αγαπηϊοὶ, ἀ ἀγαπῶμεν ἀλλό- 

λθι, ὅτι ἥ ἀγάπη ἐκ τῷ Θιϑ ἰξι" 
ΟΣ αᾶἂς δὰ ἀγαπῶν, ἐκ τῇ Θεϑ γι- 
γέννηϊαι) κἡ χινώσκε τὸν Θιόν' 

ἘΠΙΣΤΟΔΗ 

ἔδωκεν δ]ολὰν . 

Ὁ". ἵν. 
8 ὃ μὰ ἀγαπῶν, ὧκ ἔγνω τὸν 

Θεόν" ὅτι ὁ Θιὸς ἀγάφη ἰεΐν. 
9 ἐν τότῳ ἰφανρώθη ἢ ἢ ἀγάπη 

τῷ Θιῶ ἕν ἡμῖν, ὅτι φὸν αξὸν αὑτῷ 
«τὸν μονοίενῇ ἀαίταλκεν ὃ Θεὸς εἷς 
τὸν κόσμον, ἵνα ζώσωμεν δ αὐτῶν . 

1ο. ἐγ τότῳ ἐγὶν ἡ ἢ ἀγάπη» ἐκ 

-ὅτι ἡμεῖς ἡγαπήσαμεν τὸν Θεὸν» 
ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἡ "γάπησιν ἡμᾶς, μὴ 
ἀπίγειλε τὸν ψὸν αὐτῷ ἱλασμὸν 

“περὶ τῶν ἁμαβιιῶν ἡ ἡμῶν» 
Μ1: ̓Αγαπηοὶ, εἰ ὅτως ὃ Θεὸς 

ἡγάποησιν ἡμᾶς, κ᾽ ἡμεῖς ὀφείλομεν 
ἀἄλλήλως ἀγαπᾷν. 

12 Θεὸν ὅδε)ς αὐποῖε τεθέαϊα:.-. 
ἰὰν ἀγαπῶμιν ἀλλήλους ὃ Θεὸς ἐν 
ἡμῖν μέρει κν ἥ ἀγάπη αὐτῷ τῆι» 
λιιωμένη ἰ ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 

13 ἐν. “τότῳ γυνώσμομεν ὅτι ἔν 
αὖτῳ μένομεν, καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖκὰ 

ὅτι ἐκ τῷ τνιύμαϊος αὐτὸ δέδωχει 
. ἜἌΜΥΝ - 

14 καὶ ἡ ἡμεῖς τεθεάμεθα, χαὶ 
μαξιυρῶμεν ὅ ὅτι ὁ ̓παἷὸρ ἀπέξαλκε 
τὸν ἐὸν “σῖδρα τῷ κόσμε. 

Ι ̓  ὃς ἂν » ὁμολογήσῃ ὅ ὅτι Ἰησῶς 

ἐγιν ὃ νὸς τὸ Θωῦ, ὃ ὃ Θεὸς ἐ ἐν αὐτῷ 
μένει, κἡ, αὐτὸς ἐν τῷ Θιμ. 

16 καὶ ἡμεῖς ἐγνάκαμεν 
πιριύκαμεν τὴν ἀγάτην ἣν με 
Θεὸς ἦν ἡμῖν. ὃ «Θεὸς ἀγάπη ἰρί. 
ὌΝ μένων. ἔν τῇ ἀγάπη. ἐν τῷ θι, 
μένει, κ ὃ Θιὸς ἐν αὐτῷ. 
17 Ἐν τώτῳ τῆιλιύαϊαι ἡ ἀγά- 

Φη μεθ᾽ ἡμῶν ἴνα «αὐῥησίαν ἢ ἔχν» 
μιν ἐν. τῇ ὁμέρα τῆς τρίσεω' ὅτι 
καθὼς ἐκεῖνός ἐγι, αὶ ἡμεῖς ἰσμιν ἐν». 
τῷ πόσ᾽ μω τότ 

18 Φόξος ἐκ ἔγιν ἐν τῇ ἀγάτῃ, 
ἀλλ᾽ 5 τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει. 
τὸν φόδον" ὅτι ὁ κόλασιν 
ἔχω» ὁ δὲ Φοδέμενος ἃ τἴμιλιίωλαι. 
ἐν τῇ ἀγάπη. 

.ῖρ ἡμεῖς ἃ ἄχαπῶμεν αὐτὸνν ὅτι, 
αὐτὸς 

. 

͵ 



ΟΡ. ν. 
᾿αὑτὸς πρῶτος ἠγάπησιν ἡμᾶς. 

20 ἐάν τις ἀπε: “Ὅτι᾽ ἀγαπῶ 

τὸν Θεὸν, »ἡ τὸν ἀδιλφὸν αὑτῷ μι» 
σῇ, ψεύρης ἐγίν" ὃ γὰρ μὴ ἃ ἀγα- 

- φῷῶν τὸν ἀδιλφὸν αὑτῷ ὃν ἑδώρακι, 

τὸν Θεὸν ὃ ὃν ὄχ, ἑώρακι,) τοῦς Ἧ 
ταὶ ἀγαπᾷν. 

21 κἀὶ ταύτην τὴν ἐπολὰν ἢ ἔχον 
μι ἀπ᾽ αὐτῇ. ἵνα ὃ ἀγαπῶν τὸν 

᾿ς Θιὸνν ἀγαπᾷ τὸ τὸν ἀδελφὸν αὑτῷ. 
Κι. έ. ,5᾽ 

ΑΣ ὃ «“ιγεύων ὅτι ἴησῶς 

ἐγιν ὗ Χειρὸς, ἐκ τὰ Θιῶ γες 

γένννϊαι" ᾧ τᾶς ὃ ἀγαπᾶν τὸν γι 
ἥσακῆα, ἀ ἀγαπᾷ ἡ τὸν γε[εννημένον ἡ 
ἐξ αὐτῷ, 

2 Ἐν τάτῳ γινώσκομεν: ὅτι ἄ- 
γαπῶμεν τὼ τίκνα τῷ Θιῶ, ὅταν 
τὸν Θεὸν ἃ ἀγαπῶμεν, πὶ τὰς υἱ]ϊολὰς 
αὐτῷ τηρῶμεν" 

3 αὕτη γάρ ἔριν ἡ ἀγάπη τ8 
Θιϑ, ἕνα τὰς ἐπολὰς αὐτῷ τηρῶ- 
μεν' κ᾿ αἱ ἐγολαὶ αὐτῷ βαρεῖαι ἀκ 
εἰσὶν, 

᾿ ἅ' ὅτι "ἂν τὸ - γεγεννημένον ἐκ 

Ϊ᾽Ξ Θεῶ, νιχῷ. τὸν χόσμον' ἡ αὐτή 

ἐςὶν ἢ νίκη ἢ γικήσασω τὸν κόσμον, 
ἥ «σις ἢ ἡμῶν. 
5. τίς ἔξιν ὃ νικῶν τὸν κόσμον» νὶ 

μὴ ὃ “ισϊεύω» ὅτι Ἰησῶς ἐγιν ὃ ψὸς 
τῷ Θεῶ; ; 

6 ὗὅτός ἰριν ὃ ἰλβὼν δι᾽ ὕδαῖθ. 
μὰ αἱμαῖΦ., Ἰησῶς ὁ ὁ Χριτός" ὃκ 
ἐν τῳ » ὕδαῖ, μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕ- 

δαῖ, νὦ τῷ »΄ αἵμαῖν" ὁ » τὸ «νεῦμα 
ἐρι τὸ μαξιυρῶν' ὅτι Ε πονεῦμα ἰξὶν 
ἡ ἀλήθεια. 

ΙΑ ὅτι τρεῖς εἶσιν οἱ ἱ μαξυρδῆες 
ἂν τῷ ὡρανῷ, ὃ «αἴλε, ὁ ὃ λόγθ᾽, Ὁ 
τὸ ἅγιο! ανιῦμα" κὶ ὅτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσις 
8 Καὶ τειῖς εἰσὶν οἱ ὶ μαξυρῶῆες 

ἐν τῇ γῆ, τὸ φποεῦμα, ἢ τὸ ὕδωρ, 
τ δ τὸ οἶκον, "ᾧ οὐ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσω. 
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9 Ἐΐ τὴν μαῇνείαν τῶν ἄνθρώο 

“τῶν λαμβάνομεν, ἢ ἥ μαβιυρία. τῷ 
Θεὼ μείζων. ἐρίν" ὅτι αὕτη ἐξὶν ἢ 
μαῤῖυρία τῷ Θιῦ, ἣν μιμεαιριύρηκε 
αφὶ τὸ  ψ8 αὑτ» 

1Ο ᾿ “ιγεύων εἷς τὸν ἐὸν τῶ 
᾿Θεῦ, ἔχω. τὴν μαιυρίαν ἶν ἑαυϊῷ" 
ὃ μὰ σιγεύων τῷ Θεῳ, Ψιύγον “".-» 
ποίηκιν αὐτὸν, ὅτι ἃ πεπίςξευκεν 
εἷς τὴν μαξιυρίαν ἢ ἣν μεμαξιύρηκεν ὃ 
Θεὸς σερὶ τῷ ἐῶ αὑτῶν 

11 καὶ αὕτη ἐξςὶν ἢ μαξιυρία, 
ὅτι ξωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἢ ἡμῖν ὃ Θεός" 
Ὁ αὕτη ἥ νὴ! ἐν τῷ ψῷ » αὐτᾶ ἐξινο 

12 ὃ ἔχων τὸν κὸν, ἔχει τὴν 
ξυήν" ὃ μὴ ἔχων τὸν ἰὸν τῷ Θιδ, 
τὴν δωὴν ὠχκ ἔχει. 

13 ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν; τοῖς 
σιγεύεσιν εἷς τὸ ὅ ὄνομα τῷ ψῶ τῷ 
Θιῶ" ὕω εἰδῆτε ὅ ὅτι ζωὴν ἔχῆι αἷ- 
ὕγιον, κὰ ἵνα σιγεύηϊε εἰς τὸ ὄνομα 
τῷ ὑἱῶ τῷ Θεϑ.᾽ 

14 καὶ αὕτη ἔριν ἥ παῤῥησία 

ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτὸν, ὅτι ἰάν τι 
αἰτώμεθα. καῖὰα τὸ ϑίλημα αὐτῶ, 
ἄκϑει ἡμῶν" 

Ι καὶ Ἰὰν οἴδαμεν ὅ ὅτι ἀκόεε 
ἡμῶν, ὅ ἂν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅ ὅ- 
τι ἔχομεν τὰ αἰτήμαϊα ἃ ἡτήκα- 
ἴεν παρ αὐτῶ. 
16. Ἔν τις ἔδη τὸν ἀδιλφὴν 

αὗτῷ ἁμαβάνονο᾿ ἁμαβίίαν μὴ 
«ρὸς ϑάναΐον͵ αἰτήσεν; καὶ “σε; 
αὐτῷ ζωὴν, τοῖς ἁμαῤίάνεσι μὴ 
“σὸς ϑάναῖον. ἔπι» ἁμαβία σα ὃς! 
άναϊον" ᾧᾧ “ερὶ ἐκείνης λίγω δῶ 
Ἰρυπήση. 

17 «ὅσα ἀδικία ἁμαρτία ὦ ἔσ- 

τίν᾽ τὸ ἔγιν ἁμαξία ἃ σρὸς ϑάφω 
1». 

18 Οἴδαμεν ὅ ὁτι «ἂς ὃ γήινε- 
μένθ. ἢ ἐκ τῷ Θιῦ, ὦ ὧχ ἀμα 
ἀλλ᾽ ὃ γεννηθεὶς ἐκ τῷ Θιῦῶ, τηριν᾽ 
ἀκυϊὸν ἡ ὃ σονηρὸς ἐχ, ὅνϊζο. αὖ 

. 9 ὁ- 
Γ΄ 



ὶ 
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19 Οἴδαμεν ὅ ὅτι ἐκ τῷ Οε ἐσ- 

μέν, "ἢ ὃ κόσμθ. ὅλθ. ἐ ἐν τῷ “ονη- 
φὦ κιῖται" ᾿ 

20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὃ ὑιὸς τῷ 
Θιῶ ὅκο, κ᾽ δίδωκεν ἢ ἡμῖν διάνοιαν 
ὕνα γνώσκωμιν φὸν ἀληθινόν" καί 
ἔσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ διῶ αὖ" 

ἘΠΙΣΤΟΛΗῊ Όρ. ν- 
τῷ Ἰυσὺ Χριτῷ. ὅτός ἃ ἔριν ὃ ἄλη- 

θιγὸς Θεὸς, κ᾿ ΠῚ ὧν αἰώνιθ.. 

21 τεκνία, φυλάξατε ἑαυϊὸς ἀ- 
πὸ τῶν εἰδώλω»» ᾿Αμήν. 

Ἰωώννυ ἔπιγολη καθολικὴ «ρώ- 
Ζῇ ἐγράφη ἐν τίχοις σογ᾽ . 

ἸΩΑΝΝΟΥῪ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΈ, 
ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΔΕΥΈΕΡΑ. 

Πρισφύτερθ. Ἑκλικῖς κι κο- 
φίᾳ, καὶ τοῖς τέκνεις αὖ- 
τῆς, ὃς ἐγὼ ἀγαπῶ ν 

ἀλεθεία, κὶ ἀκ ἐγὼ μόνθ", ἀλλὰ 
καὶ πάδις οἱ ἰγγωκότες τὴν ἄλη- 

θειαν, 
5 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὰν μένεσαν 

ἣν ἡμῖν, Ὁ μεθ᾽ ἡμῶν ἔγαι εἰς τὸν 
αἰϑνα" 

᾿ 3 ἔραν μεθ᾽ ἡ ἡμῶν χάρις, ἴλιΦ., 

εἰρήνη “αρὰ Θιῶ παἷρὸς,. " “παρὼ 
Κυρίω᾽ Ἰησῶ Χριρῶ τὸ ψῇ τῦ σα- 
τρὸς, ἐ ἂν ἀληθείᾳ "ὶ ἀγάκη. 

.4 Ἐχάρην λίαν ὅτι. εὕρηκα ἐκ 

Τῶν τέκνων σϑ σεριπαϊδνϊας ἰν ἀλη- 
θείᾳ, καθὼς ἐνγϊολὴν ἐλάθομεν “α- 
εὰ τῶ ὦ σαῖρός. 

ς Καὶ »ῦν ἐροϊῶ σε, κυρία, ὄχ 
ὡς ἐπολὴν γράφουν σοι καινὴν» ἀλ- 
λὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἦα ἀ- 
γαιχῶμεν ἀλλήλω» 

6 καὶ αὕτη ἐςὶν ᾿ ἀγάπη, ἴνα 
“εριπαϊομο καϊὰ τὰς ἐπολὰς αὐ- 
«ὦ. αὕτη ἐγὶν ἥ Δλολὰ, καθὼς ἢ ἢ- 
κἄσαϊε ἀπ᾽ ἀρχῆς, “δα ἐν αὐτῇ 
σι ρικαδῆτι" 
7 ὅτι πολλοὶ «πλάνοι εἰσῆλθον 

ἰς τὸν κόσμον. οἱ οἱ μὴ ὁμολογῶνιες 

Ἰησῖν χρεὸν ἐρχόμενον ἔν σαρκίς 
ὅτός ἐξιν ὁ σλάνθ' κὶ ὁ ὁ ἀνίχειςΘ.. 

8 Βλίφει ἑαιϊὰς, ἕνα μὴ ἀπο- 
λέσωμεν ἃ εἰργασάμιθα, ἀλλὼ 
μισθὸν πλήρη ἀπολάδωμεν, 

ο αᾶς ὃ «αραβαίνων, ἢ ΟΝ μὰ 

μένων ἰν τῇ ᾽ διδαχὴ τῷ Χριξῆῖ, Θεὸν 
ὧκ ἔχει" ὃ μένων ἐν τ διδαχὴ τῷ 

᾿ Χριρῦ, ὅτϑ. καὶ τὸν τοῖς "ἡ τὸν 
εἱὸν ἔχε» 

1Ο εἴ τι ἢ χα! «ὸς ὑμᾶς, ᾽ 
ταύτη» τὴν ἰδιχὶν ὃ φέρε μῃ 

λαμβάνῆε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ 

χαίρειν αὐτῷ μ᾿ λέγῆε" 
1 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρει 

κοινωγεῖ τοῖς ἔργοις αὐτῇ τοῖς “σονης 
βσῖς.. 

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφινσᾳ 
ἄκ ἡδυλήθην διὰ χάρϊυ ΩΣ μέλανθ', " 
ἀλλὰ ἰλαίζω ἐλθε» «εὺς ὑμᾶς, Ὁ 

᾿ τόμα αρὸς τόμα λαλήσαιν ἵνα ". 

χαρὰ ἡμῶν ἥ «εἰληρωμένη. 
᾿Ασπάζυταί σε τὰ τέκνα 

τῆς ̓ἄλλφν, σῳ «τῆς Ἐκλεκίης. ᾿Α“ 
μᾶν-: Ν 

Ἰνάνω ἱπιγολὴ διυδέρα ἰγράφη 
[} ἴα λ΄ . 

να κι ἘΩΛΑΝΝΟΥ͂ 4 

Ι 
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ΤΩΑΝΝΟῪ ΤΟΥ͂ ἈΠΟΣΤΌΛΟΥ. 

ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ἙΡΙΤΗ, 

Πρισδύτῃθ. Ταΐω τῷ ἄ- 
γαπηῖὰ, ὃ ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ 
ἐν ἄλη ἐφ. 

2 ᾿Αγαπηῖι, «“σιρὶ «σάδων εὖς- 
χομωί σε εὐοδᾶσθαι καὶ ὑγιαίνει», 
καθὼς εὐοδῶταί σα ἥ ψυχῇ. | 

3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων 

ἀδελφῶν, καὶ μαρϊυρθνϊων ὁ σῶῦ τῇ 
ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ σε- 
εἰπαϊεῖς. ᾿ 

4 μειζοῖί αν τότων ἀκ ἔχω χα- 
ὧν ἕνα ἀκθω τὰ ἱμὰ τέκνα ἐν ἃ- 
ληθεία περιπαϊθηα. 

5 ̓ Αγαποῖδ, “γιξὸν «ομῖς ὃ ἰὰν 
ἐργάσῃ εἰς τὸς ἀδιλφὸς καὶ εἰς τὸς 
ξζίνος, 
6. «οἷ : ἐμαῤύρησάν συ τῇ ἀγάπῃ 

ἐνώπιον ἐκκλησίας" ἃς καλῶς “σοιῆ- 
σεις «προπέμψας ἀξίως τῷ Θεῦ" 

7 Ὑκὸὴρ γὰρ τῷ ὀνόμαϊφ. ἰξαλ- 
θον, 'μηδὲν λαμθάνονϊες ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν. 
ϑ Ἡμῶς ἃ ἂν ὀφείλομεν ἀπολαμ- 
ἔγειν τὼς -τοιότος, ἴα συνεργοὶ 

γυνώμεθα τῇ ῃ ἀληθείᾳ. 
9 ἤγαψα τῇ ἰκαλησία" ἀλλ᾽ 

7 

ὃ φιλοπρωδεύων αὐτῶν Διδβενφὴς ἀκ ᾿ 
ἐσιδ χέϊαι ἢ ἡμᾶς 

1ο διὰ τῶτο; ἰὰν ἔλθω, ὑ ὑπομο 
νήσω αὐτῷ τὰ ἔργα ἃ τομὴ λόγοις 

«πονηροῖς φλυαπρῶν ἡμᾶς" ἡ μὰ ἀρ- 
70. ἐπὶ τώτοις» ὅτε αὐτὸς ἐ- 

τοκήων τὸς ἀδιλφὺς,᾿ "ᾧ τὰς βε- 
λόμάνως καλύει, καὶ ἰκ τῆς ἰκκλης 
σίας ἰκδάλλει. ] 

ει ᾿Αγαπηῖὶ, μὴ μιμῶ τὸ χα 
" ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὃ ὃ ἀγαθο- 

ποιῶν, ἐκ τῷ Θεῶ ἢ ἔγιν" ὃ δὲ κακὸν 
«οιῶν, ὧχ, ἑώρακε τὸν Θεόνο ᾿ 

12 Δημηϊρίωι μμαβύρηϊαι ὑπὸ 
«άνϊων, καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀλη- 
θείας" ἡ, ἡμεῖς δὲ μαξιυρᾶμεν, χὶ 
οἵδαῖε ὅτι ὃ ἢ μαζίυρία ἢ ἡμῶν ἀληθὴς 
ἐξιο 

11 Ἰπολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ᾽ 
ὦ ϑέλω διὰ μίλανθ. καὶ καλάμι σοϑ 
γράψαι" 

.- 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, 
΄σόμα «ὡς. ςόμα. λαλήσομεν. 

τξ Ἐϊρήνη σοι" ᾿Ασπάζοναί σε 
οἱ φίλοι. ᾿Ασπάζα τὸς φίλυς καὶ 
ὄνομα. 

Ἰωάνιο ἐαικολὴ καθολικὴ τρίτῳ 
τίχων λύ΄ 

ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥῪ 
ἘΠΙΣΤΟΔΗ͂ ΚΑΘΟΛΙΚΉ. 

- 

ΟΥ̓ΔΑΣ σᾶ Χριγὰ ϑῦλθ', 

Ϊ ἀδελφὸς δὶ ᾿Ιακώδε, χοῖς ἐν 

Θιεὼ ᾿ παϊρὶ ἡ ἡγιασμένοις Ὁ Ἶη- 

σῶ Χριγῷ τἔϊηρημενοις κληϊοῖ;. 

2 ἔλεϑ. ὑμὴν ἡ εἰρήνη ὶ ἀγάπη 
«Ὡληθυνθείη. 

4. ᾿Αψγαπηϊοὶ, σᾶσαν σπϑδὴν 
σοιύμενθ. γράφειν ὑμῖν “τρὶ τῆς 

κοινῆς 
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446 ἘΠῚΣ 
«οἰνὴς συ ηρίας, ἀνάγκην ἔσχον 

ἄνψαι ὑμῖν, φψαρακαλῶν ἱἰπαγω" 
σαν ἐπ: ἄπκαξ «αραδοθείση 
τοῖς ἁγίοις πὐίξει 

4 «αἀριισίδυσαν γάρ τινες ἄν» 
ϑρωποι οἱ φάλαι σρίμραμμέν 
εἰς τῶτο τὸ κρίμα, ἀσιξεῖς, τὴν 

. φῦ Θιεῖῦ ἡμῶν χάριν μαθές εἷς 

ἀσέλβιεν" καὶ τὸν μόνον διστότην 
Θιὸν κὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησῶν Ἰριζὸν 
δρυόμενο. ᾿ 
.“ ὑπομνῖσαι δὲ ὑμᾶς βέλομαι; 
εἰδύτας ὑμᾶς ὅἄκαξ τῶῦτο, ὅτε ὃ 
Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπϊο σώ- 

τας ἀπώλισεν" 
6 ἀϊίέλος τε τὼς μὴ τηρήσαν- 

τας τὴν ἰαυϊῶν ἀρχὴν, ἀλλὰ ἅπο- 
ϑιπόδας τὸ ἔδιου οἰκηδήριον, εἷς χρῖ- 

σὼ μεγάλης ἡμέρας, δεσμοῖς ἀλδίοις 

ὑπὸ ζόφον τῆἢἠρηκεν" ΝΣ 
ἡ ὡς Σόδομα ν᾿ Τόμοῤῥα, ὶὶ αἱ 

“ερὶ αὐνὰς ἀόλεις τὸν ὅμοιον τῴ- 
'φοις τρόπον ἰκπορμεύσωσαιγ καὶ 
ἀπιλθῶσαι, ὀπίσω σαρχὸς ἑτέρας, 
«μόκενῆαι δεῖγμα, αυρὸς αἰωνία 
δίκην ὑκέχυσαιν 

8 Ὁμοίως. μέῆον νἢὸ τοι ἔνσπνι-. 
μένοι) σάρκοι μὲν μιαίνθο"γ κυ- 

ριότηϊα δὲ ἀθέῆδσι, δόξας δὲ βλασ- 

φεμῶσιν. 4 » , 9 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάίϊγιλος, 
ὅτε τῷ διαδόλῳ διακρινόμενος διελέ- 
γῶο "σερὶ τῷ Μωσέως σώμαϊος, ὧκ. 
ἐτόλμησε κρίσιν ἱκενιίκεῖν βλααφη- 
μίας, ἀλλ᾽ εἶσιν" ᾿Επδιμήσαι σοι 
ἀκ ύριος» ᾿ . 

1ο Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν ὠκ οἴδασι, 
βλασφημῶσιν" ὅσα δὲ φυσικῶς, ὡς 

᾿ ᾿ς «ὰ ἄλοία ζῶα, ἱπίγαϊαι, ἐν τό- 
φοῖς Φθείρονϊαι. - 

ἢ - Ψ “, -Ψ» 
τι Οὐαὶ αὐτοῖς" ὅφι τῇ δὲ τῷ 

Καΐν ἱποριύθησαν, καὶ τῇ ὡλάνη τῷ 
Βαλαὰμ μισθῶ ἰξιχύθησαν, κὶ τῇ 

, 

σας» νὸ δεύτερον τὸς μὴ αἰζεύσαν-" 

ΤΟΛΗ 

ἀπιλογίᾳ τῷ Κορὲ ἀκώλονϊο. 
12 το εἰσιν » ταῖς ἀγάπαις 

ὑμῶν σπιλάδις, συνευωχόμενοι, ἄ-. 
φύόδως ἑαυτὸς “ωμαίνογϊες" νεφέ- 
λα! ἄνυδροι) ὑπὸ ἀνέμων σεριφερό- 
μενα!) δίχδρα Φθινοπωρινὰ, ἄκαρ- 
-ὰ, δὲς ἀποθανόνῖα,, ἰκριξυθίῆα" 

13 κύμαϊα ἄγρια ϑαλάσνης, 
ἰπαφρίζηοι τὰς ἰαυλῶν αἰσχύνας" 
ἀρέρες λανῆται, οἷς ὃ ζόφος τῷ 
σκότος εἷς τὸν αἰῶνα τίήρηϊαι... 

14 τπροιφήτευσε δὲ καὶ τώτοις 
ἕξδυμος ἀπὸ ᾿Αδὰμ Ἔπόχ, λέγων" 
1δὺ,. 
φς αὑτῦ, 

1ξ σοιῆσαι κρῖσιν καϊὰ «ἄν- 
φων, »ὶ ἰξιλέγξαι σ«άῆας τὸς σεν 
δες αὐτῶν «ερὶ σάνηων τῶν ἔργων. 
ἄσιφείας αὑτῶν ὧν ἡσέδησαν, καὶ 
“«τερὶ αάγων τῶν σκληρῶν ὧν ἰλάλη- 
σαν καὶ αὐτῷ ἁμαρὶωλοὶ ἀσιθεῖς- 

16 ὗτοίΐ εἶσι γοίγυγαὶ, ᾿μιμζώ- 
μϑίφοι, καῖκ τὰς ἰκιθυμίας αὑτῶν 
Φοριυΐμενοι" καὶ τὸ φσόμα οὐτῶν 
λαλεῖ ὑπξίροίκα, ϑαυμάξοδες τρῦ» 
σντοαι, ὠφιλιίας “άφι». ᾿ ͵ 

17 Ὑμεῖς δὶ, ἀγαπηϊοδ, μνήσ- 
θηῆε τῶν ῥημάτων τῶς πγροειρημᾷ- 
γ᾿» ὑπὸ τῶν ἀπογόλων τῷ Κυρία 
ἡμῶν Ἶνσῶ ν Α͂ 

18 ὅτι ἔλεον ὑμῖν, ὅτι ἶν ἰσχά- 
τῷ χρόνῳ ἴσοαι ἱμκαῖκιαι, καῖὰ 
τὰς ἑαυϊῶ» ἱπιθυμίας «ορεύομενοι 
τῶν ἀσεθδειῶν. ΕΝ 

19. ὅτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίξονες, 
Ψψυχικοὶ, σνεῦμα μὴ ἔχονϊες. 

20 ὑμεῖς δὲ, ἀγαπηϊεὴὐ τῇ ἂγι» 
οὔάτη ὑμῶν αἰτεῖ ἐπὶ οἰκοδομῶν]ες 
ἑαυτὰς, ἐν σπεύμοε ἁγίῳ αροσεῦ» 
χόμενοι, 

Δι ἑαυτὸς ἐν ἀγάπη Θιῶ τη- 
ρήσαῖε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τῷ 
Κυρίω ἡμῶν Ἰησᾶ Χριγῶ εἰς ζωὴν 
αἰώνιον" 

22 καὶ 

θε Κύριος ἶν μυριάσιν ἅγί- ἢ 

ο'ὦ ππασσαιαδε χαδαι “ ασσ 



ιὰ 

ΙΟΥΔΑ. 
.22 καὶ ὃς μὲν ἔλεεῖδε διακρινό- 

μένοι 
23 ἃς δὲ ἐν φέξῳ σώξῇι, ἰ [2 τῇ 

«υρὸς ὡρπάζονες, μισδύῖες »ἡ τὸν 

ἀπὸ τῆς͵ σαρκὸς ἰσπιλωμένον χἰἱ- 
᾿ “ὦτα. 

24 Τὰ δὲ ϑυναμέω φυλάξαι 

"μᾶς ἀπῖαίςες, κὶ τῆσαι καϊενώ- 
Ω 

λ 

, 
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“τιον τῆς ϑόξης αὑτῇ ̓ ἀμώμως ἐν 
ἀγαλλιάσει, 

25 μόνῳ σοφὼ Θεῶ σωϊῆρι ὃ ἢ- 

μῶν δύξα Ό μεζαλωσύνη, κράτος» 
ΟΣ ἐξωσία, »ἡ νῦν καὶ εἰς σανῖας τὼς 
αἰῶναςε ᾿Αμῇν» 

Ἐπιρολὴ δδα καθολικὺ ςίχων οὐ" 
- 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ͂ 

. 

Κιφ. ά. ΟΣ 

᾿ΠΟΚΆΔΥΥΙΣ Ἴησϑ Χρι-» 
᾿ φῶ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὃ Θεὸς, 

᾿ δεῖξαι τοῖ; δέλοις αὑτῇ ἃ 

δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει" " ἰἐσήμάνεν, 
ἀπογείλας διὰ τὸ ἀϊγέλυ αὑτῶ, τῷ . 

δόλῳ αὑτῷ ̓ Ιωάννῆ, 

2 ὃς ἐμαφύρησε τὸν λόγον. τῷ 
Θεῶ, "ἢ τὴν μαρϊορίαν᾽ [ησῶ Χριρ, 
ὅσα τε εἶδι. 

ΝΥ 2 μουκάρεης ὁ ἄνα, ἰνώσκων; καὶ 

οἱ ἀκθοῖες τὰς λόγος τῆς ποροφη- ΄ 
«τἰας, καὶ τορῶς τὰ ἐν αὐτῇ γε- 
γραμμένα' ὅ γὰρ καιρὸς ἐΐγύς. 
4 ̓ Ιωάννης τοὺς ἱπὶα ἐκκλησίαις 

ταῖς ᾿ τὴ ̓ Ασίᾳ" χάρις ὑμῖν καὶ 

εἰφήνη ἀπὸ τῷ ὃ ὧν κὶ ὃ ἥν κ ἑ ἐρ- 
χόμεν:ς" Ὁ ἀπὸ τῶν ἱπ]ὰ σνευμώ- 
ἜΩΥ" 0, ἀ΄ἔςεν ἐν ϑήζίαν τῷ ϑούνω αὐτῷ, 

, : καὶ ἃ ὠπὸ Ἰησῶ Χριγῶ, ὃ μάᾶρ- 

τὺς ὃ αἰγὸς, ; τπρυλότοκος ἐ ἐκ τῶν 
γεκρῶν», καὶ ὃ ἄρχων τῶν βασιλέων 
τῆς γῆς" τῷ ἀγαπήσαϊ, ἡμᾶς, "ἢ 
λέσαῆι ἡμᾶς͵ ἀπὸ τῶν ἁμαριιῶν 
ἡμῶν ἐν τῷ αἵμαῖι α αὑτῷ, 
6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς. 

καὶ ἱεριᾷς τῷ Θεῶ καὶ ὶ παϊρὶ αὑτᾷ' 
αὐτῷ ἡ δύξα καὶ τὸ κεάτος εἰς τὰς 

φἰώγας τῶν αἰώνων» ἀμήν. 

τοΎ ΘεΕοΔοΟΓοτ. 

᾿ 7 Ἰδὲ, και μῆὰ τῶν νέφε» 

λῶν, γ ὄψδαι αὐτὸν σᾶς ὄφθαλ- 

μὸς, καὶ οἵτινες ᾿αὐτὲν ἰξεκέδησαν" 

καὶ κόψοναι, Ἰα:ἢ αὐτὸν πᾶσαι αἱ 
φυλαὶ τῆς Ὑῆς- ναὶ, ἀμήν, Ν 

δ Ἐγώ εἶμι τὸ Α Ὁ τὸ Ω, ἀρ- , 
χὰ καὶ τόλος, χέγει ὃ Κύριος, ὁ ὧν 
ἡ ὃ ἣν ὃ ἐρχόμενος, ὁ ̓ππανοκρά- 

τῶρο 

9 Ἐγὼ. Ἰνάηννς ὁ καὶ ἀδελφὸς 

ὑμῶν, Ὁ συ[κεινωνὸς ἐν τὴ ῃ ϑλίψει 
Ὁ, ἐν τῇ βασιλείᾳ, Ὄ: ὑπομονῇ Ἰη- 
σϑ Χριγῶ, ἐγενύμην ἐν τῇ γήξω τῷ 

καλδμένη Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον 
τῷ Θεῦ, κ διὰ τὴν μαρίυρίαν" ἴη- 
σῷ Χριςβ, 

το ἐγινόμαν ἐν » τνεύμαῖ, ὦ ἕν τῇ 

κυριακῇ ἡμέρα», καὶ ἤκῶσα ὀπίσῳ 

μϑ φωνὴν μεγάλη ὡς σάλπιζγος, 

ι λεγώσης" Ἐγώ εἶμι τὸ α Ὁ 
ΜΝ ὁ τρῦτος κὶ ὃ ἰσχαῖος" καί" 
Ὃ βλέπεις, γράψον εἰς βιθλίον, Ὁ 
αίμψον ταῖς ἰκαλησίαις ταῖς ἂν 
᾿Ασίᾳ, εἰς Ἔφεσον, κὶ εἰς Σμύρνα γ᾽ 
9᾽ εἰς Ἱπέρίαμον, αἷς Θυχτειραιν 
Ὁ εἰς Σάρδεις, κ᾽ εἰς: Φιλαδέλφειαν», 
"ἡ εἷς Λαοδίκειαν. 

12 Καὶ ἐπέγρενα βλέπειν τὴν 
φονὴν ἥτις ἰλάλησε μ᾽ ἐμὸ: καὶ 

ἣ ἐπι: 
, 

΄ 

» 
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ἐπιγρε ας εἶδον» ἐπα λυχ»ίας χρυ" 
σᾶ; . 

11 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπῖα λυχ- 
γι) ὅμοιον ὑιῷ ἀνθρώπϑ, ἐνδιϑυμέ- 
γο τιδέρη, χῷ ττξιεζωσμένων «τοὺς 

τοῖς ματοῖς ἀΥῊν χενσῖν" 
14 ἢ δὶ κιφαλὴ αὐτῷ καὶ αἱ 

«ξζίχες λευκαὶ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν; ὡς 
χιών" καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῷ ὡς; 

᾿ φλὸξ τυξός' 

ιῖς χαὶ οἱ όδις αὐτῷ ὅμοιοι 

χαλκχο, ιφα: ω» ὡς ἐν καμίνῳ σεπυ- 
φωμένοι' καὶ ἡ Φωνὴ αὐτῷ ὡς Φωνὴ 

ὑδάτων πολλῶν" 

16: καὶ ἔχῶν ἦν Τὴ ἢ δὲ ξιᾷ αὐτῷ 

χερὶ ἀςέρας ἐπα" το ἰκ τῷ ςόμα- 

τος αὐτῷ ῥομφαία δίγομος᾽ ὀξεῖα 

ἐκ πορευομένη, ἡ ἢ ὄψις αὐτῷ ὡς ὁ 
ἧλος φαίνει" ̓ ν τὴ ἢ δυνάμει, αὑτῷ. - 

Καὶ ὅτε εἶδον αὐτὸν, ἔσεσα 
σοὺς τὰς. «δας αὐτῷ ὡς γεκρύς" 

) ἐπέθηκε τὴν δεξιὰν αὑτῷ χεῖρα 
ἐτ᾽ ἐμὲ, λέγω» μοι" Μὴ Φοθδ' ἐγώ 

εἶμι ὃ τσρῶτος » ὁ ἔσιχαἴου, 
18 καὶ ὃ ζῶν: - ἰγενόμην γεχ- 

ρὸς, Ὁ, ἰδὼ ζὼν εἶμι εἰς τὸς αἰῶνας 

καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τῷ 

ἘΣ -: τὸ ϑανάτθ- 
τῶν αἰωώγων" 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

19 γράψον ἃ ἃ εἶδες, καὶ δ: εἰσιν ᾿ 
"ὁ ἃ ἃ μέλλει γίνεσθαι μῆλ ταῦτα. - 

20 Τὸ μυξήριον τῶν ἑπῆὰ ἀςέ- 
ων ὧν εἰδις ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μ9ι ΟΣ 

τὰς ἑπῆὰ λυχνίες τὰς Χχευσάς, οἱ 

ἐπτὰ ἀτέφ: τς ἄϊγελοι τῶν ἑπῖὰ ἐ ἔχκ- 

κλησιῶν εἰσι" καὶ αἱ ἑπ|ὰ λυχνία! 
ἃς εἶδε;, ἑπὶὰ ἐπαλησίαι εἰσί, 

Κεφ. (΄, 

1" ἀϊγέλῳ τῆ: ᾿Εφισίνης ἐκ- 

χλησίως γράψον. Τάδε λέ- 

γε ὃ κραῖῶν τὼς ἑπῖὰ ἃ ἀφίρας ἐν τῇ 
διξιὰ αὗὑτῶ, ὃ “τρί παϊῶν. ἐν μέσῳ 

τῶν ἑπὰ λυχνιῶν τῶν χρυαῶν' 

2 Οἷδα τὰ ἔρία σϑ, κὶ τὸν κό- 

οἀπον σθ, "Ὁ τὴν ὑπομενὴν σε κὶ ὅτι 

ΠῚ 

ι΄ Φ. 

ΟΡ. 1. 1, 
ὦ δίνη βωγάσαι κακές" καὶ ἔπει- 
φράσω τὰς φΦασκενῖας εἶναι ἀποςός 
λος, καὶ ἃχ εἰσί" καὶ εὗρες αὐτὰς 

ψευδεῖς, . ᾿ 

3 καὶ ἐράασα:, καὶ ὑπομονὴν 
ἐ εις) Ὁ δια τὸ ὄνομά μὃ κεχοπί- 

ακαᾶς» κὶ ὅ κέχμηκα." ᾿ 
4 ἀλλ᾽ ἔχω καΐα σϑ, ὅτι τὴν 

ἀγάπην σθ τὴν τρώτην ἀφῆχας. 

ξ μνημόνευε ὧν αόθεν ἐκπέπῆω- 
κας, ΟΝ μανόησον, ΟΝ τὰ -οὗτα 
ἔξία «ποίησον εἰ δὲ μ᾽; ἔρχομαί σοι 

τάχει; Ὁ κιγῆσω τὴν λυχοί ἰα) σϑ ἐκ 

τῷ τόπε αὑτῆς, ἐὰν μὴ μξανοήση:» 
6 ἀλλὰ τῶτο ἔχει, ὅτι μεσεὶς 

τὰ ἔρία τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ χα γὼ 
μισῶ. 

7 Ὅ ἔχων ὥς) ἀκουσάτω τί τὸ 
“νεῦμα λέγει ταῖς ἰκιλησίαις" Τὸ 

νικῶν, δωσω αὐτῷ φαγεῖν ἐχ τῷ 
ξύλυ τῆς ζωῆς, ὃ ὃ ἐςὶν ἔν μέσω τῷ 

«αραδείσα τῷ Θ:5. - 

8 Καὶ τῷ ἀϊγέλῳ τῆς ἰκκλὴη- 

σίας Σμυρναίων ν» γράψον" "Τάδε λέ- 
γει ὃ πρῶτος, -ς ὁ ἔσχαῖος, ὃς ἐγέ- 
γἦο νεκρὸς, »ἡ ἔζησεν" 

9 οΟἷδά φὰ τὰ ἔραν "ὦ τὴν ϑλίς, 

ψιν Ὄ τὴν αἹωχείαν, (τλέσιος δὲ 
εἶ) κὶ τὴν βλασφημίαν τῶν λεγόν- 
τῶν Ιϑδαίως εἶναι ἑχυτὼς καὶ ὑκ 

εἰσὶν ἀλλὰ συναίωγὴ τὸ σαϊχνῶ. 
10 Μηδὲν Φοδῦ ἃ μέλλεις σᾶσ- 

χειν" ἰδὸ, μέλλει βαλεῖν ἐξ ὑμῶν ὃ 
δια ϑυλος εἰ: φυλακὴν, ὑγῶ πειρασο 

θῦτε" »κὶ ἐξέ ϑλέάψιν ἡ ἡμερὼν δίκα" 

γίνϑ. σιτὸς ἄχρι ϑανώτο, κἡ δώσω 
σιι τὸν ςέφανον τῆ: ζωῆς. ᾿ 

τι Ὁ ἔχων ὃ: ἀκεσάτω τί τὸ 
πνεῦμε λέγει ταῖς ἐκκλησίαις" Ὁ 

γικῶν ὃ γτῚ ἀδικηθη ἐκ τῷ ϑανάτ8 

τὸ διυϊέρα. 
12 Καὶ τῶ » ἀϊγέλω τῇ ἐν ΤΙ ρ- 

γάμῳ ἐκκλησίας γράψον" Τάδε χέ- 
γι ὃ ἔχων τὴν. ῥομφαίαν τὴν δίτ. 6. 

μὸ» 



111 ΟΡ. ἰϊ 
- 

ἐὸν ΤῊ ὀξεῖαν" 

132 Οἶδα τὰ ἐρία σὰς καὶ οὗ 

καγοικεῖς; ὃ ὅπες ὁ ϑεόνος τὸ σαϊανᾶ" 

Ὁ κρα]ες τὸ ὄνομά. μϑ, κὶ ἐκ ἤρ- 

ήσω τὴν «οίγιν μὃ, Ὁ ἀν ταῖς ἡμέ- 
ξαις ἔν αἷς ̓ Αὐῆπας ὃ μάβιυς μϑ ὃ 

τοις ὃς». ὃς ἀπινίανθη «παρ᾽ ὑμῖν, 
ὅπε καϊοικεῖ ὃ ὁ σφῆανᾶςς . 

14 ἀλλ᾽ ἔχω κα]ὰ σῶ ὀλέγαν 
ὅτι ἔχεις ἱκεῖ μφαϊζϊας τὴν διδὰ- 
χὴν Βαλαὰμ. ὃς ἰδίδασκεν τῷ Βα- 
λὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνωττιον τῶν 

μῶν Ἰσεαδλ, φαγεῖν εἰδωλόθεῖϊα, »ἡ 
«ορνεῦσαι"" 

τις ὅτως ἔχεις (ἢ σὺ. κραῖν: Ἴας 

Τὴν διδα χὴν" τῶν Νικυλαϊτῶν" ὃ 
ισὼ- ᾿ 

« 

μαί « σοι ταχὺ, καὶ τοολεμήσω μὲ 
αὐτῶν ἐν τῇ [ ῥομφαίᾳ. τῷ  σόμαϊός μϑν 

Ι [7 Ὁ ἔχων ὡς» ἀκευσάτω τί τὸ 

«νεῦμα λέγει ταῖς; ἐκκλησίαις" τῷ 

"ὧν" δώσω αὐτῷ φαγιῦ ὠπὸ τϑ 
, μάννα τῷ κικρυμμένϑ; καὶ δώσω 
αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν 
ψῆφον ὕ ὄνομα καιρὸν γείραμμένον, ὃ 

ὠδεὶς ἔγνω εἰ: μὸ ὁ λαμβάνων. 
18 Καὶ τῳ , ἀϊγέλῳ τῆς ἔν Θυ- 

αδείροις ἰκκλησίας γεάψον' Τάδε 

λέγει ὃ νὸς τὸ Θε, ὁ ἔχων τὸς 

ὀφθαλμὰς αὑτῷ ὡς φλόγα «τυρὸς, 

50) οἱ οὔξδις αὐτῷ ὅμοιοι χωλκολι- 

ὅάνφ' 

19 οἶδά σϑ τὰ ἔχ, καὶ τὴν 
ἀγάπην, Ὁ τὴν διακονίαν; κὶ τὴν 
αἱξειν, 9 τὴν ὑπομονήν σϑ, » τὰ 
ξεία σᾷ τὰ ἔσχαϊα τλεΐονα τῶν 
τρώτωνγ᾽ 

20 ἀλλ᾽ ἔχω. καϊὰ σῶ ὀλίγα; 

ὅτι ἰᾷς τὴν γυναῖκα Ἰεζαξὴλ, τὴν 
λέγυσαν ἑαυΐην τοροφῆτιν, διδάσ- 
κειν καὶ ΄“λανάσθαι ἐμὼς δόλες, 

. ποορνεῦσαιν κ᾿ εἰδωλοθυ]α Φαγιεῖν. 

21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἴα 

ννν 

ΓΩ ΔΝ ΝΟΥ. 

4 

16 μέϊανόηαον" ἵὶ δὲ μὴ, ἔρχο-᾿ 

Φ 

κὶ ὃ μεηενόησεν. 
23 ἰδ, ἐγὼ βάλλω αὐτὺν ἐς 

κλίνην», Ὁ τὰς μοιχεύονϊα: με αὖ- 

τὴν, εἰς ϑλίψιν μεγάλην, ἐὰν. μὴ 
μέϊα: οὐσωσὰν ἐκ τῶν ἴείνν αἰτῶν" 

23 καὶ τὰ τίκνα αὐτῆς ἀποκ- 
τενῶ ἐν ϑανάτῳ; "ὁ γνάσογαι πᾶὰ-᾿ 

σαι οἱ ἰκκλυσίαι ὅτι ἐγὼ «ἰμι δ 

ἐρευνῶν νεφρῶς Ὁ, καρδίας" Ὁ, δώσω 

ὑμῖν ἑκάγω καῖὰ τὰ ἔεία ὁ ὑμῶν. 
24 ὑμῖν δὲ λέγω, καὶ λοιτοῖς 

τοῖς. ἐν Θυαϊείροις, ὅσοι. ὅκ ἔχϑσι ᾿ 

τὴν, διδα χὴν ταύτην, καὶ οἶτινες ἐκ 
ἔγνωσαν τὰ βάθη τῷ σαΊχνᾶ, ὡς 
λέγεσιν᾽ Οὐ βαλὼ ἱφ᾽ ὑμᾶς ἀλλο 

βχρο-" 
25 λὴν ὃ ἔχεν, κραϊησαῖε 

ἄχρις ὃ ἃ αν ἥξω, ᾿ 

26 Καὶ ὃ γικῶν, καὶ ὃ τηρῶν 

ἄχρι τέλες τὰ δα μϑη δώσω αὐ- 

τῷ ἰξεσίαν ἐπὶ τῶν ἰθνων, 
27 καὶ «οιμανεῖ αὐτὸς ἐν μᾶ. 

δὼ σιδηρᾶ, ὦ ὡς τὰ σκεύη τὰ ἐπὰν 

μικὰ συδείβεϊαν, ὡς κἀγὼ εἴληφαν 
-σαρὰ τῷ «σα]ρός μϑ. 

28 καὶ ϑώσω αὐτῷ τὸν ἀςίρῳ 
τὸν πρωϊνόν. - 

- 29 Ὁξ ἔχων ἧς, ἀκωσάτο τί τὸ 
ωνεῦμα λέγει ταῖς ἐσσι 

; Κικφ. ν΄. 3. 

ΨΥ τῷ ̓ ἀϊγέλῳ τῆς ἐν Σά,δι- 
σιν ἰκαλησία: γράψον" Τάδε 

λέχει ὁ ἔχων τὰ ανεύμαῖα τὸ Θιῶ, 
καὶ τὸς ἑπἸὰ ἀςτέρας" Οἷδά σε τὰ 
ἔρία, ὅτι τὸ ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς) ὦ 
νεκρὸς εἶ. 

. 2΄ ̓γίνα γρηϊορῶν, να τήριξον τὰ 
λοιπ ὰ ἃ μέλλει ἀποθανεῖν" ὦ γὼν 
εὕςηκά σὰ τὰ ἔρία τπληρωμένα 

ἐγώπιον τῷ Θεδ. 
2 μρημόνιυε ὅν πῶς ληφας Ὁ 

ἤκϑσας, καὶ τηρεῖν καὶ μξανόησον. 

ἰὰν ὃν μὴ γρηϊορήσης» ἢ ἡξῳ ἰπὶ σὰ 

2 

ΠΠΠς΄ςν 339 
μῆανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὑτῆς; 

. 
Ι 



340, 
ὡς κλέαῆης, καὶ δ μὰ ῚἿ νῶς :σοίαν 

ὧραν ἥξω ἰπὶ σί. 
4 ἔχεις ὀλίγα ὀνόμαῖα καὶ ἐν 

Σάρδεσιν, ἃ ἃ ὃκ ἐμόλυναν" τὰ ἱμά." 
τια «αὑτῶν, καὶ τεριπαϊήσωσι μῦ 
ἐμὰ ἐν λευκοῖς" ὅτι ἄξιοί εἶσιγε 

ς ὁ νεχῶν, ὅτος περιξαλεῖται ἢ εν 

ἑωαοις λευκοῖς" Ὁ ὥ μὴ ἰξαλέψω 

τὸ ὄνομα αὐτῷ ἐκ τῆς βίολε, τῆς 

ζιὴ. καὶ ἱξομολογήσομαι τὸ ὄνομα 
᾿αὐνῶ ἰνωπίον τῷ «αρές, μ8, καὶ 
ἐνώπιον τῶν ἀϊγίχω» αὐτῶ. 

6 Ὁ ἔχων ὅς, ἀκεσάτωῳ πὶ τὸ 
ανιῦμα λέγει ταῖς ἀκκλυσίαις, 

" Καὶ τῷ " ἀϊγέλῳ τῆς ἶν Φιλα- 
διλφεία ἐκκλησίαις γράψον" τάδε 
“λέγει ὁ ἅγιος; ὃ ἀληθινὸς, ὃ ἔχων 
τὴν κλιῖδα τῷ Δαρὶδ ὁ ὃ ἀνοίγων, α 
ϑ)εὶς κλείει" καὶ πλέει, καὶ δες 
ἀνοίγει" 

8 οὗδά σὰ τὰ ἴρία" ἰδὺ, δὲ δωκα 
ἐνώπιόν σὰ ϑύραν ἀνεμ[μένην, καὶ 
ὠδεὶς δύναῖαι κλεῖσαι! αὐτήν. ὅτι 
μικρὰν" ἔχεις δύναμιν Ὁ ἰτήρησάς 
μϑ τὸν λόγον, Ὁ ὃκ ἡρνήσω τὸ Ὅνθ-. 

ἄ μϑ. 
᾿ 9 ἐδὼ, δίδωμι ἰ ἔκ τῆς συναγω- 

γῆ "τῷ σαϊανᾶ τῶν λεγόνϊων ἑαυϊὼς 
ἡἸεϑδαίως εἶναν, καὶ ὀκ εἰσὶν, ἀλλὰ 
ψεύδοηαι" ἰδὸ ποιήσω αὑτὰς ἴα 
ἄξωσι καὶ «ροσκυνήσωσιν ἐνώπιον 
τῶν σεδὼν σὰ καὶ γνῶσιν ὅτι ἰγὼ 
ἠγάπησα σεν, 

ΊΟ ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς 
ὑπομονῆς μῶν, κάγώ σε τηρήσω ἐκ 
τῆς ὥρας τῷ σειρασμᾶ τῆς μελλέ- 

σης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκωμένης ὅ- 
λυ" “εράσαι τὸς καϊοικδῆας ὦ ἰαὶ 

Ἴῆς γῆς. 

Ζ᾽ Ἰδν, ἢ ἔρχομαι ταχύ" κράτει 
“οἴ ἔχεις» ἔγοα μηδεὶς, λάθῃ Τὸν ςε- 

φανόν συ. 

[2 ὃ νικῶν, Φφοιῆήσω αὐτὸν ςύ- 
λον ἐν τῷ ναῷ τῷ Θιῷ μὺ, καὶ ἔξω 

ἈΠΟΚΑΛΥΈΙΣ ΟΡ.. 111. 
ὁ μὰ ἐξέλθῃ ἔ ἔτι" καὶ γράψω ἐπ᾽ 
αὐτὸν τὸ ὕνομα τῷ Θιεᾶ μυ, τὸ 

ὄνομα τῆς “όλιως τῷ Θιεῦ μϑ, τῆς 
καμῆς Ἡρυσαλὴμ, ἦ ἡ χαϊαθαίνεσα 
ἐκ τῇ ϑρανξ ἀπὸ τῷ Θεῦ μ, καὶ 

᾿ φὸ ὄνομά μα τὸ καινόν. . 
13 Οἵ ἔχων ὃς, ἀκυσάτω τί τὸ 

νι δμα-λέγει ἴ ταῖς ἐκκλησίας. 

14 Καὶ τῷ ἀϊγέλῳ τῆς ἐχκλη- 
σίας Δαοδικέων γράψθον' τάϑι λέ- 

γι ὃ ̓ Αμὴν; ὃ μάξιυς ὃ ὃ αιςὸς ; Ὁ ἄ- 

ληθινὸς, ἢ ἀρχϑ τῆς ἰίδεως τῷ Θεῶ, 

ις οἶδά σὰ τὰξ εἶα, ὃ ὅτι ὅτε 
ψυχρὰς εἶ “ὅτε ζοτός' Ὄφιελον» ἕν 

χοὸς εἴης, ἢ ζεγός" 
τό ὅτως ὅτ, χλιαρὸς εἶ, καὶ ὅτε 

ψυχρὸς ὅ ἔςε ζεςὸςγ) μέλλω σε ἐμέ» 
σαι ἐκ τῷ ςόμαϊός μι" 

17 ὅτι λέγεις" Ὅτι “«λόσιός 
εἶμι, καὶ σεκλότηκα, καὶ ἐδενὸς 
χρείαν ἔχω. ΌΣ ἐκ οἶδα ὅτι σὺ εἶ ὃ 
ταλαίπωρος, Ὁ ἐλεεινὸς, " τῖω-. 

χὸςν τὺ τυφλὸς, "ἡ γυμνός" . 
18 Συμθελεύω δοι ἀγοράσαι 

“αρ' ἐμᾷ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ 
Τυρὸς. ἵνα «λυτήσης" καὶ ἡμάτια 

λινκὰ; ἴγαω περιδάλῃ, Ὁ μᾺ Φανε- 

εὐ ὁ ἢ αἰσχύνν τὺς γνμνόταϊός σὼ" 
Ὁ, κολλῴριον ἔγχρισον τὼς ὀφθαλ" 
μᾶς σδ, ἵγα βλέπης. 

Σ9 ᾿Εγὼ ὅσος ἐὰν φιλῶν ἐλέγχω 
Ὁ «αιδεύω" ζήλωσον ἃ ἂν» καὶ μέα- 

᾿ γόησον. 

29 ἰδὸ ἐγηχα ἐπὶ ΤῊΥ ϑύραν, κὶ 

κρέω" ἐάν τις ἀκόση τῆς φιυνῆς μῦϑ, 

κὶ ἀνοίξη τὴν ϑύραν, εἰσελεύσφμαι 
«εὺς αὐτὸν, " ν᾿ δειαγήσω μ᾽ αὐτῶ, 
αὶ αὐτὸς μῶν" ἐμῷ. 

2Ι Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καβίο 
σαι μῇ! ἐμῶ ἐν τῶ ϑρόνῳ μϑ, ὡς 
καγὼ ἐνίκησα, "ἢ ἰκάθιτα μδὰ τὰ. 
᾿σαΐρός μὲ ἷν τῷ ν ϑρόνῳ αὐτῶ, 

22 Ὁ ἔχων ὅς, ἀκυσάτω τί τὸ 
νεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησία!ς. 

. Κι 
ν 

“ασεσααααδανθ 

. 



ζ2Ρ. 1ν- Υ- 
Κιφ. δ. 4.᾽ 

ΕἘΤΑ ταῦτα εἶδον, ΚΟ ἰδὼ 

ϑύρα. Ἰνεῳϊμένη ἐ ἐν τῷ » ὥρας 

»ῷ,» Ὁ ἣ Φωνὴ ἥ πρώτη ὃ ἣν ἤκωσα 

ὡς σάλπιίγθ’ λαλάσης "μή] ἐμϑ, 

λέγωσα" ᾿Ανάφα ὧδε» Ὁ δέίξω σοι 
ἃ, δεῖ γινγέσθαι μῆὰ ταῦτα. ᾿ 

2 Καὶ εὐθέως ἰγενόμην ἐν τνεύ- 

μα." Ὁ ἰδὼ, ϑρόνθ. ἔκεῖο ἐν τῷ 
ὀρανῷ" Ὁ ἐπὶ τῷ ϑρόνυ καϑήμενθ', 

8. καὶ ὁ κἀθήμινῷ. ἢ ἥν ὁμονθ» ὁ- 

ἄσει λίθω ἰάσκπιϑι, Ὁ σᾳρδινῳ" Ὁ 
ἐρὲς ̓ 'κυκλόθὲν τῷ ϑρονϑ ὅμοιϑ. ὁρά- 
σε! σμαφαγϑδίνω. 
4 Καὶ κυκλόθεν τὰ ϑρόναι ϑρένοι 

εἴκοσι καὶ τέσσαςις" καὶ ἐπὶ τὰς 

ϑοόνει; εἶδον τὼς εἴκοσι τ τίσσα- 

εἐας παρισθυ]έ ἐφὰς καθημένθς,) ὥερι"» 
Οεϑλημένες ἐν᾿ ἱμαήίοις λεύκοϊς' κὶ 
ἔσχον ἰπὶ τὰς κεφαλὰς αὑτῶν τε- 

φάνες χρυσᾶ; “ -' 

ξ΄ Καὶ ἐκ τῷ ϑρόνϑ ἰ ἐκπορεύονϊαιν 
ἄφραπαὶ ᾿ς βρονϊαὶ - Φωναί "Ὁ ἐπ- 

τὰ λαμπάδες συρὸς καιόμεναι ἐ- 

γώπιον τῷ ϑρόνα, αἵ εἰσι τὰ ἑπϊὰ " 
«σγεύμαϊ]α τῷ Θεῦ- 
6 Καὶ ἐνώπιον τῷ ϑοόνυ ϑά- 

λασσα ὑαλίνῃ, ὅμοία, κρυγάλλῳ" 

εν μέσω τῇ πιρόνϑ Ὁ κύκλῳ τῷ 

ΝᾺ τίσσαρα ζῶα γέμονα ἀφ φθαλε᾿ 
μῶν ἔμπροσθεν Ὁ ὕπισθεν. 

ἢ καὶ τὸ ξῶον τὸ πρῶτον ὅμοι- 

ον λέονῖι, Ὃ τὸ διύτερον ζῶον ὃ ὄμσιον 

μόσχῳ, Ὁ τὸ τρίτον ζῶον ἢ ἔχον τὸ 
«σρύσωπον ὡς ἀνθρωπθ', »ὶἱ τὸ τέ- 
ταξἶον ζῶον ὅ ὁμοῖον δῷ, τ βωμένῳ" 

8 χαὶ τέδσαρα ξῶα, Ἐν π40᾽ 

ἑαυῖὸ, εἶχον ἀ ἀνὰ τἸέρυίας ἱξ κυ- 
χλόθεν, καὶ ἔσωθεν γάμονϊα͵ ὀφθχλ- 

μῶν. ἊΣ ἀνάπαυσιν ὃκ ἔχυσιν ἡμὲ- 

ρας καὶ γυκῖὸς, λέγοιϊα" “Αγιῶν, 
Δ4{|.. ἀξ. Κύριθι ὁ Θειὸς ὃ ὃ αν» 

ποκράτωρ, ἃ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὃ [6- 

χίρνϑῷ. . 
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9 καὶ ὅταν δώσυσι γὰ ζῶα ὃ. ἔ-᾿ 

αν Ὁ τιμὴν Ὁ εὐχαρισίαν τῷ κα- 
θημένῳ ᾿ ἐπὶ τῷ ϑρόνε, τῷ ζῶδι εἰς 
φὼς αῤώνας τῶν αἰώνων, . 

10 τοσῶναι οἱ εἴκοσι ΟΝ τίσ- 
σαρῖς τυρεσθύτεροι ἰ ἐνώπιον τῷ κω- 
θημένε ἃ ἀπὸ τῷ ϑρόνυ, Ὁ ὥσροσκυ- 
»ϑσι τῷ ζώων], εἰς τὰς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, Ἂ βάλλουσι τὰς τελάνυς 
αὑφῶν ἐνώπιον τῷ  ϑρόνα, λέγονϊες, 

ΤΠ .ΤΊΙ αβφ. εἶ, Κύριε, λαδεῖν 

τὰν δοξαν κὶ τὴν τιμὴν ». τὴν δύ: ἀν 
μιν ὅτι σὺ κΊῆισας τὰ τάῆα, καὶ 

διὰ τὸ θέλημά σὺ εἶσὶ, κνὶὶ ἐκ!ίσθη- 

δανγι 
“ . ἘΦ. ἔ. ζ. τς 

Κ ΑΙ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τῷ 
καθημένε ἐπὶ τὸ ϑρόνω βιξ- 

Δίου γείξαμμένον ἔσωθεν, κυ ὄπισθεν, 
καεσφραγισμένον 5 σφραγῖσιν ἑπία. 

2 Καὶ εἶδον ἀίγελον ἰσχυρὸν 

κηφύσσονϊα Φωνη μ εγ' ἀλη" Τὶς ἐξιν 

ἀξιϑ. ἀνοῖξαι, τὸ β; ἰδλίον, Ὁ λῦσαι 
'χὰς σφραγῖδας αὐτῶ; - 
3 καὶ ἀδεὶς ἡδύνα]ο ἐν τῷ ὅρα- 

νῷ, δὲ ἐπὶ τῆς γῆς» δὲ ὑποκάτω 
τῆς ὙἾς.) “ἀνυῖξαι τὸ βιθλίον, ἐδὲ 
βλίκ:ιν αὐτό. - , 

4 Καὶ ἐγὼ ἔχλαιον “πολλὰ ὅτι 
ὠδεὶς ἀξ,Θ. εὑρίθη ἀνοῖξα κὶ ἀνα" 
γῶναι τὸβι δλί ίον, ὅτε βλέστειν αὐτός 

ξ καὶ εἷ;; ἔκ τῶν τσρισθυτές -ῶν 

"λέγει μοι" “Μὴ κλαῖε ἰδὸ ἐνίκηζεν 
ὁ λέων ὁ ὧν ἱκ τῆς Φυλῆς Ἰάδα, ΓἜ 

ῥίζα. Δαξιὶδ, ἀνοῖξαι τὸ βιδλίον, 
᾿ ω Ἃ ε Δ. “ν᾿ 9 

Ω λῦσαι τὰς ἑπ]ὰ ἐφίαγθδας αῳ- 
τῶ, 

6 Καὶ εἶδον, Ὁ δὴ ἐ ἔν μέσῳ τῷ 

ϑιόνει ΟΣ τῶν τεσσάρων ζώων, Ὄ ἐν 

με ἐσῳ τῶν σθύ ἐρωδ ἀρνίον ἔγη- 

κὸ; ὦ; ἐσ μέ (0 ἔχον κερα]α ἐξπ- 
Α 

ΤᾺ 

τῖλ τῷ Θεῦι τονε εὑμαῖα τὰ ἀπεραλο 
μὲτὰ εἰς τοῶτον τὴν γ Ὧι ᾿ 

ἘΠ3 

κὶ ὁγθαλμὸ; ἐπα" δβεῖσι τὰ ὦ 

7 παὶ Δ 

ὡὐϑ-».-.-..,».- ἂν .. . 
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; 7 καὶ ὅλθε, “δ εἴληφε τὸ βο-. 

λίον ἐκ τῆς δεξιῶς τῷ καϑημένυ ἰκὶ 
«Ὁ ϑρό θόνα». 

᾿ Β΄ καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ β. δλίον, τὰ 
τέσσαρα ζῶα κὶ οἱ εἰκοσέσσαρες 

- «πρερθύτερον ἔπεσον ἐνώπιον τῷ ἀρ- 
γὼ, ἔχονῖες ἵκα;Θ. κιθάρας κὶ Φια- 
λας χευσᾶς γιμόσας ϑυμιαμάτων, 

αἱ εἰσιν αἱ σροσιυχαὶ τῶν ἁγίων. 
9 καὶ ἄδωσιν ὠδὴν καὶ: ἣν» λέ- 

ψον]ες", "Αξιῷ. Ἂ ̓λαδιῖν τὸ βιο-- 
λίον, κ; ἀνοῖξαν τὰς σφραγῖδας ὁ αὖ- 

τῷ ὅτι ἐσφάγος» Ὁ ἡγόρασας τῷ 

Θεῳ ἡμᾶς ἐν τῳ αἱμαῖι σε, ἐκ 

“σης Φυλῆς κ, γλώσσε; ΩΝ λα8 

᾿ῷ ἔθνες. 

10 καὶ ὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ Ὅς; 
Χ ἡμῶν βασιλεῖς. κὶ ἐρεῖς" " 

λεύσομεν ἐπὶ τῆς ΣΝ 

΄βασι- 

11 Καὶ εἶδῳν, "Ὁ ἥκεσα Φωνὴν᾽ 

ἀϊγέλων “ολλὼν κυκλόθεν τῷ, ϑρό- 
“γε, ΚᾺ τῶν ζώων κὶ τῶν τρεσδυῖή- 
ρων -Ὁ χιλιάδες χιλιάδων," 

12 “λέγοντες Φων» μεγάλη" 

᾿Αξιόν ἐγι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαϊμένον 
λαδεῖν τὴν δύναμιν ὦ τυλῦτον Ὁ 

σοφίαν κὶ- ἰσχὺν Ὁ τιμὴν Ὁ δόξαν 

Ὁ εὐλογίαν. 

13 Καὶ “ἂν χίσμα; ὅ ἔριν ἐν 
τῷ θρανῷ». “Ὁ ἐν τῇ. γ5» κὶ ὑποκώ- 

, τω τῆς γῆς, Ὁ ἐπὶ τῆς αλῴώσσης 

"ἃ ἔςι, Ὁ τὰ ἕν αὐτοῖς πάτα, ἢ ἡκδ- 

σα λέγωας' Τφ καθημένῳ ἐπὶ τῷ 
ϑρόνυ Ὁ, τῷ ἀρνίῳ ἢ εὐλογία κἢ) ἢ 

τιμὴ κ᾽ ῃ δέα Ὃ τὸ κράτϑ. εἰς 

τὸς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

ι4 καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον, 

᾿Αμήν. ": οἱ εἰκοσἠέσσαρες τσρεσ'-. 

Ούτεροι. πέσαν; καὶ τρασἐκύνησαν 

ζῶν εἰς τὼς αἰῶνας 4΄ν «ἰώνα)ο. 
Κεφ. ς΄. δ. ΕΣ 

ΑΙ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρ- 
ίον μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων, 

αὶ ἤἄκεσω ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάξὼν ζαὰ- 
- 

͵ 

Θ 
ΛΠΟΚΑΔΎΥΈΕΙΣ ΟΡ. νυ. νἷ. 

ὡν λέ[ονῖθ’, ὡς φωνῆς βρούϊα" Ἔρ 

χϑ κὶ βλέπει 
- ,2 Καὶ εἶδον, κ᾿ ἐν ἵππτο. λευ- 

κός" κὶ ὃ καθήμενθ. ἐ ἐπ᾽ αὐτῷ ἔχων 
τόξον" κὶ ἰδόθη αὐτῷ είφανθΘ᾽, κ᾿ 
ἐξῆλθε γικῶν» κὶ ἵνα νικήσῃ. - 

2 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δευϊέραν 

σφρωγῖδα, "ἢ ἄκυσα «ἢ δεύέρυ ζώϑ 
λέγον.» " Ερχϑ "ἢ Δ βλέπε. .- 
4 Καὶ ἰξῆλθυν ἄλλθ. ἵἴππθ. 

αὐῤῥός" ΟΣ τῷ καθημῶών ἐὰχ᾽ αὖ- 
τῷ ἐδόθη αὐτῷ λαθεῖν τὴν εἰρήνην 
ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἵνα, ἀλλήλες 
σφάξωσι»" »ὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα 

μεγάλη: 
ς Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τρίτην 

σφραγῖδα, ἤ ἤκεσα τὖ τρίτο ζώθ 
λέγον!" " ΕρχΒ "ὁ . βλέτε- Καὶ 
εἶδον κ᾽ ἰδὲ ἵταθ. μέλας, κὶ ὃ 
καθήμενθι ἐ ἐπ᾿ αὐτῷ, ἔχων ζυγὸν 

ἰν τῇ χε αὐτῷ. 
"6 Καὶ ἄκωσα Φωνὴν ἐν μέσν 

τῶν τεσσάρων ζώων λέγεσανγ" Σοὶ- 
γἱξ σίτο δηναρίδ" καὶ τρεῖς χοϊνικὲς 
κριθῆς δηναρίε" κ τὸ ἔλαιον κὶ τὸν 
οἶνρν μὴ ἀ δικήσης: 

7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα 

Ἐὴν τή αρ)ην, ἢ Ἡκῶσο φωνὴν τῷ τις 

τοῤβϊ ξώα λέγδααν" Ἔρχα καὶ 
βλέπε. 

Ἔ Καὶ εἶδον, ἡ ἰδὲ ἵππϑ. χλω- 
ρὸς, κὶ ὃ καβήμενθ. ἐπάγω αὐτῶ, 

ὄνομῷ αὐτῷ ὃ Θαναῖθ-" ἊΣ ὃ ἄδης 

ἀκολϑθεῖ μῆ᾽ αὐτῶ" "ἡ ἐδόβη αὖ- 
τοῖς ἰξεσία ἀφοκϊεῖνων ἐπὶ τὸ τέ- 
ῬαιξἾον τῆς γῆς» ἦν ῥομφαίᾳ 5 
λήμῳ ἐν ϑανάτω, ὁ ὑπὸ τῶν 9η» 
ρίων τῆς γῆς: 

9 Καὶ ὅτε ἤνδιξε τὴν πέμπων 
᾿ σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τῷ ϑυ- 
σια τ ηρὶΒ τὰς ᾿ς ψυχὰς τῶν ἰσφραγ- 

μένων διὰ τὸν λόγον τὸ Θεξ, κα διὰ 
τὴν μαβιυρίαν ἢ ἣν εἶχον" " 

το καὶ ἔκραζον ΦῳϑῊ μεγάλῃ 
, , Μγοὴ "π 

.-.ῖ΄.ᾳἢὉ. 3... πὰ δ 4. 

ὉςὉὃὉὃὉὃὉὃὉὃὃ ὐὶὦὦἜἜἜ 
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λόγονϊες" Ἕως “ότι ὃ δισπότης ὃ τἂν δένδρον. ᾿ 
ἄγιΘ. καὶ ὃ ἀληθινὸς, ὃ κρίνεις» 2 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄϊγελον ἀνα» 
ἐκδικεῖς τὴ αἵμα ἡμῶν ἀπὸ τῶνκα- θάὔα ἀπὸ ἀναϊολῆς ἡλίω, ἴχονϊαᾳ 
τοικόνίων ἐπὶ τῆς γῆς; - σφραγῖδα Θεῶ ζῶν.» ἃ; ἔκραξε 

11 Καὶ ἐδόθησαν ἑκάγοις συλαὶ Φωνῇ μεγάλη τοῖς τέσσαρσιν ἀϊγέ- 
λευκαὶ, κὶ ἰῤῥέθη αὐτοῖς ἵνα ἄνα- λοις, οἷς ἐδόθη αὑτοῖς ἀδικῆσαι τὸν 
φαύσιυνιαι ἔτι χρόνον μικρὸν, ἕως ὃ γὴν κὴ τὴν ϑάλασσαι,, ᾿ 
«“ληρώαονιαι κὶ οἱ. φύνδωλοι αὐτῶν ͵,3 λέγων" Μὴ ἀδικήσηϊε τὴν γῆν, »ὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλονιες ἀ- μήτι τὴν ϑάλασσαν, μήτε τὰ δίν- 
πτόκ)είνεσθαι ὡς κἡ αὐτοί. δρα, ἄχρις ὅ σφραγίζωμεγ τὸς δέ- 

, 12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιδε τὴν λὼὸς τῷ Θιῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μέἧώπων᾿ 
σφραγῖδα τὴν ἵκίην" κὶ ἰδὼὸ σειστ αὐτῶν. , 
μὸς μέγας ἰγένξιο, κὶ δ΄ Ἵλιθ: ἐγέ- 4 καὶ ἤκεσα τὸν ἀριθμὸν γῶν 
γεῖο μέλας ὡς σάκκ: τρίχινθι, κὶὸ ἰσῷῴραγισμένων" ρμϑ' χιλιάϑες ἐσε 
ἢ σελήνη ἐγίνέῆο ὡς αἶμα,  ᾿ Φραγισμίνοι ἐκ «σώσης Φυλῆς ὑινῶν 
ΠΥ 4. καὶ οἱ ἀςέρες τῷ ὀρανᾷ ἔπε- Ἰσραήλ" ' 

. Φαᾶν αἷς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει ς ἐκ φυλῆς ᾿Ιώδα, κζ΄ χιλιάδες 
«ἃς ὀλύνθως αὑτῆς») ὑπὸ μεγάλω ἐσφραισμένοι" ἐκ φυλῆς Ῥοδὰὴν, 

. ἀνέμῳ σἐιομένη" Ο " ᾿6΄ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι" ἐκ φυν 
εν ΤᾺ καὶ ϑρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς λῆς Τὰδ, (δ χιλιάδες ἐσφραγισ- 
βιδλίον εἷλισσόμενόν, κὶ -σᾶν ρθῶ. μένοι" . 

΄ τ νῆσθ. ἐκ τῶν τόχων αὑτῶν ἔκι- ᾿ 6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὺρ, κν(’ χιλιάδις 
γηθησανγ' ὲ ἐσφραγισμένφι" ἐκ Φυλῆς Νεῷθα- 
ς καὶ οἱ βασιλεῖ τὴφ γῆς, Ὁ λεὶμ, ιδ΄ χιλιάδες ἰσφξαγισμένοι» 

οἱ μεϊιγᾶνες, πὶ οἱ σλώσιοι, »ἡ- οἱ ἐκ φυλῆς Μανασσῆ, ιδ΄ χιλιάδις.. 
»“»λίαρχοι,, κὶ οἱ δυγαΊοὶ, Ὁ ὡᾶς ἐσφραγισμένοι" ᾿ , 
“5λθ: κὶ πᾶς ἰλεύθεεθ. ἔκρυψαν .7 ἐκ φυλῆς Συμεὼγ, ιδ΄ χιλιάο 
δαυῖος εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἷς τὰς δὲς ἰσφραγισμένοι" ἐκ Φυλῆς Λευὰ, 
«σέτρας τῶν ὀρέων, " ,(' χιλιάδες ἰαφρωγισμένοι" ἐκ. φυ-- 

16 καὶ λέϊεσι τοῖς ὄρεσι κ ταῖς λῆς Ισαχὰργ ι6' Χιλιάϑες ἰσῴρα» 
«σέτραις" Πέσεε ἰφ᾽ ἡμᾶς, καὶ, γισμένοι: ." 
πρύψαϊε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπι τῷ 8 ἐκ Φυλῇ: Ζαδελὼν, (Δ’ χι- 
᾿'καθημένε ἐπὶ τῷ ϑρόνυ, ἢ ἀπὸ τῆς λιάδες ἰσφραγισμένοι" ἐκ φυλῆς. 

’ 

ἀργῆς τῷ ἀρνίθε « Ἰωσὴφ, ι6΄ χιλιόδες ἰσφραγισμέ- 17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἢ μεγάλη "νοι" ἐκ Φυλῆς Βενιαμὶν, "ἰδ" Χιλιάε- εἧς ὀργῆς αὐτῶ κὶ τίς ὑγαῖαι ςῶ- δὲς ἰσφραγισμένοι. ΝΣ ἧχα!; 9 Μιὰ ταῦτα εἶϑονς καὶ δὲ Κιφ. ζ΄. 7. . ὄχλθ: πολὺς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐ- 
ΑἹ μῆα ταῦτα εἶϑονιτέσσα- τὸν. ἀδεὶς ἠδύναΐο, ἐκ πρὸς ἔθνος. 
ρας ἀξγέλυς ἑρῶτας ἐπὶ. τὰς καὶ φο}ῶν «αι λαῶνγικαὶ γλωσσῶν, 

τέσσωρας γωνία: τῆς γῆς) πραΐδν: ἑγῶτες ἰνώπφιον τῷ 8, όγῳ κ᾿ ἐνώπιον. 
τας τὼς τέσσαρας ἀνέμες τῆ: γῆς) τῷ ἀρνία, " «σεριδ: Θληζ ἔγοι τολὰς. 

. να μὴ τνέη ἄνιμῷ, ἐπὶ τῆς γῆς, λευκάς" κὶ Φοίνικες ἐν ταῖς χιρσὶν 
μῆτε ἐπὶ τῆς ϑαλάσσῃς, μήτε ἐπὶ. αὐτῶν, ι 

8 . 
“΄ 
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10 καὶ κράφονες φωνῇ μεγάλη, 

λέγονϊες" Ἢ σωϊηρία τῷ καθημένῳ 
ἐπὶ τῷ ϑρόναῃ τῷ Θεῖῶ ἡμῶν, καὶ τῷ 
ἀρνίῳ. . ; 

11 Καὶ «αάγῖις οἱ ἄΐγελοι ἐκἥ- 
κεσαν κύκλῳ τῷ ϑρόνε κ᾽ τῶν σρισ- 
Ουξέρων κὶ τῶν τεασάρων ζώων, κὶ 
ἔπεσον ἐνώπιον τῷ ϑρόνα ἐπὶ τορό- 
σωπὸον αὑτῶν, κὶ -προσικύγησαν τῷ 
Θιῷ. 

12 λέγονες" ᾿Αμῆν" ἢ εὐλογία 

κα ἡ δόξα καὶ ἢ σοφία κὶ ἢ εὐχα- 
ριτία ΩΝ ἣ τιμὴ κ᾿ ἢ δύναμις - ἢ 

ἰσχὺς τῳ Θεῷ ἡμῶν εἰς τὸς αἰῶνας 

τῶν αἰώναν. ἀμῆν. 
12 Καὶ ἀκεικρίθη- εἷς ἰκ. τῶν 

-ορισξιδέρων, λέγων μοι" Οὗτοι οἷ" 
“«ρριδεδλημένοι τὰς ςολὰς τὰς λευ- 

κὰς, τίνες εἰσὶ, κὶ πσόθεν ὅλθον ; 
Τ4 Καὶ εἴρηκα αὐτῷ" Κύριε, 

σὺ͵ οἶδας. Καὶ εἶπέ μοι" Οὗτοί 
εἶσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς ϑλίψιεως 
“ἧς μεγάλης" καὶ ἔπλυναν τὰς ςο- 

λὰς αὑτῶν, "ὁ ἐλεύχαναν τολὰς 
αὑτῶν ἰν τῷ αἵμαῖι τῷ ἀρνίϑ. 

δῳ ΄ Α͂ "δῷ 

1ς διὰ τῶτό εἰσιν ἐνώπιον τῷ, 
ϑρόνυ τῷ Θεϑν κα λαϊρεύθσιν αὐτὰ 
ἡμέρας κἡ νυκ)ὸς ἐν τῶ ναῷ αὐτῶ" 
ϑὺ ὁ καθήμενθ’ ἔπι τῷ ϑρόνθ, σκη- 
γώσει ἱπὖ αὐτές. 

τό Οὐ σπεινάσυσιν ἔτι ἀδὲ δι γή- 
συσιν ἔτι, ἐϑδὲ μὴ σέση ἐπ᾽ αὐτὸς 
ὃ ἥλιϑ", δὲ τᾶν καῦμα" 

17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀναμέσον 
τ ϑοόνι σσοιμανεῖ αὑτὰς, κὶ ὁδη» 
ὑγήσεν αὐτὼς ἐπὶ ζώσας πηγὰς ὑ- 
δάτων" “κὶ ἰξαλείψεν ὃ Θεὸς σἂν 
δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐ- 
Ἔῶγο . ᾿ 

᾿ς Κι. ἡ. 8. - 
ΑΙ ὅτε ἤνοιξε. τὰν σφραγῖδα 

Κ τὴν ἑσδόμην, ἐγέγεο σίγα ἐν 
τῳ ὄραινῳ ὡς ἡμιεώριον" Ν 

2 καὶ εἶδον τὸς ἑπῖὰ, ἀϊγέλδς, 

-»-οἔ 

- 

“τὸ 

'πισεν »χᾧ ἐγένεϊο χάλαζα κ) 

ΑΠΟΚ ΑΦΛΎ ΤΙΣ Ὅρ. νἱϊ. νὴ. 
ἂ , ΄ ΄ οἱ ἔγωώπιον τὰ Θεξ ἑτήκασι" κ" ἐδό» 

θησαν αὐτοῖς ἑ πὰ σάλπιγγες. 
3 Καί ἀλλθ’ ἀΐγελθ' ηλθε, νὐ 

ἐγάθη ἐπὶ τὸ ϑυσιχξήριην, ἔχων 
λιδανωϊὸν χρυσϑν, καὶ ἐδέθη αὐτῷ 
ϑυμιάμαϊα πολλὰ, ἵνα δώση ταῖς 
στροσευχαῖς τῶν ἁγίων τοάνϊων, ἐπὶ 

“τιον τῷ ϑρότε 
4 καὶ ἀνέξη ὃ καπνὸ; τῶν 30υ- 

μιϑαιμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἂ- 
γίων, ἐκ χειρὸς τῇ ἀϊγέλϑο, ἐνώπιον 
1:8 Θεξ, 

ξ καὶ εἴληφεν ὁ ἀΐγελθ. τὸ λι- 
βανοῆὸν, κ᾽ ἐγέμισεν αὐτὸ" ἐκ τῷ 
τυρὸς τῷ ϑυσιαςφηρίθ. "ᾧ ἔξαλεν 
εἰς τὴν γῆν" κὶ ἐγέγον]ο φωναὶ καὶ 
βεονϊαὶ. καὶ ἀτραπαὶ κ᾿ σεισμός. 

6 Καὶ οἱ ἑπ]ὰ αἴγελοι ἔχον; 
τὰς ἑπὰ σάλπιίγας, ἡτοίμασαν 
ἑαυ]ὼς ἕνα σαληαίσωσι. ὦ 

7 Καὶ ὁ σρῶτῷ' ἀγελθ. σάλα 
) τοῦρ 

μεμιΐμκψα ᾿ αἵμαῖν, κὶ εδλήϑη εἰς 
τὴν γῆν" κα “τὸ τρίτο τῶν δένδων 
καϊεκάη, 
καϊεκάη. Ὁ 

ὃ Καὶ ὃ δεύτερθ,» ἀ[γελθ. ἐ- 
σάλπισε, κὶ ὡς ὄρθι μέγα -ταυρὶ 
καιόμενον ἐδλήθη εἰς τὴν ϑάλασ- 
σαν, κὶ ἐγένεϊα τὸ τρίτὸν τῆς 3α- 
λάσσης, αἷμα, - ν " 

609 καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν 
κΠισμάτων τῶν ἐν τῇ ϑαλάσση, τὰ 
ἔχονα ψυχάς" κὶ τὸ τρίτον τῶν 
φῳλοίων διεφθάρη: ΄ 

1ῖὸ Καὶ ὁ τρίτϑ: ἀΪγελῶ. ἐ- 
᾿ ᾽ ; 3 “Ὅ 9 ΩΝ σάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ’ τῷ ἀρανϑ 
ἀγὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπὰς, 
καὶ ἔπεσεν ἱπὶ τὸ τρίτον τῶν ποῖα- 
μῶν, ΓᾺ ἐπὶ τὰς ᾿σηχὰς ὑδάτων". 

1ἰ καὶ τὸ ὄνομα τῇ ἀζέρος λέ- 
γἥαι ἔΑψινθος" καὶ γίνεϊαι τὸ τρί: 
τον εἰς ἀψνθον,. κ᾿ πολλοὶ ἀνθρώ- 

ι 
Ν 

΄ ᾿Ν - ν΄ 2 42. ΘΙΦΉΡΙΟΥ ΤῸ χρυξεὶν τὸ ἔγνω ᾿ 

Ὁ τᾶς χόξϑ’ χλωρὸς 

΄ 

ΒΡ“ Ψ Νᾳ0ᾳὌ6Ν 



γ΄ 

ΟΡ. 1χ- 
τῶν ἀπίθανον ἐκ «ὧν ὑδάτών, ὅτι 
ἐκικράνθησαν», . 
412 Καὶ ὃ τέταξϊος ἄξγελος ἰ- 

σάλπισε, »κα ἐπλήγη τὸ τρίτον τῷ 
ἡλίθ, κα τὸ τρίτον τῆς σελήνης» κὶ 
χὸ τρίτον τῶν ἀτέρων" ἕνα σκοϊισθη 
τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἃ ἡμέρα μὴ 
Φαίνη τὸ τρίτον αὑτῆς, καὶ ἡ νὺξ 
[ ως. 

.ὉὮ Καὶ εἶδον, καὶ ἤκυσα ἑνὸς 
ἀϊγέλϑ πἰωμένῃ ἰν μισϑρανήμαϊι, 

᾿λέγονιος φωνὴ μεγάλη» Οὐαὶ ἑαὲ 
δαὶ τοῖς κα]οικῶσιν ἱπὶ τῆς γῆς» ἐκ 
τῶν λοιπῶν Φωνῶν τῆς σάλπιγος 
τῶν τριῶν ἀ[γίλων τῶν μελλόνων 
σαλπίζειν. 

- Κιφ. δ᾽. 0θις 

ΑΙ ὃ πόμπΊος ἀΐγιλος ἰσάλ- 
πισε, καὶ εἶδον ἀτέρα ἐκ τῷ 

ἀρανῇ πεπωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ 
ἐδόθη αὐτῷ. ἢ κλεῖς τῷ Φρέαϊος τῆς 
᾿ἀδύσσυ. : 

2 καὶ ἤνοιξε. τὸ Φρέαρ τῆς ἀ- 

ξύσσα'" καὶ ἀνέδξη καπνὸς ἐκ.) τῷ 
Φρίαῖος ὡς καπνὸς καμένῳ μεγά- 
λης" »ὶ ἰσκοϊίσθη, ὃ ἥλιος "κὶ ὃ ἀδὰρ 
ἐκ τῦ καπνῶ τῇ Φρέαϊος. . 

3 Καὶ ἐκ τῷ χαποῖ ἐξῆλθον 
ἀκρίδες εἷς τὴν γῆν, καὶ ἰδόθη αὐὖ- 
σαῖς ἰξοσία, ὡς ἔχεσιν ἐξυσίαν οἱ 

᾿ σκορπίοι τῆς γῆς" 
4 καὶ ἰῤῥέθη" αὐταῖς ἵνα μὰ 

ἀϑικήσωσι τὸν χόῤϊον τῆς γῆς, δὲ 
τἂν χλωρὸν, δὲ «΄ᾶν δένδρον" εἰ 
μὴ τὼς ἀνθρώπωος μόνας οἴτυνες ἐκ 
ἔχεσι τὴν σφραγῖδα τῷ Θεῶ ἐπὶ 
τῶν μίώπων αὑτῶν" 

ξ παὶ ἰδύθη αὐεως ἦα μὴ ἁ- 
φοκ]είνωσιν αὐτὸς, ἀλλ᾽ γα βα- 

σανισθώσι μῆνας φέδι" καὶ ὁ βα- 
σανισμὸς αὐτῶν. ὡς βασανισμὸς 
σκορπίε, ὅταν τταίσῃ ἄνθρωπον. 

6 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἱκεΐγαις 
΄ ει» , 

ζυϊήσυσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν ϑάναῖον, 

“ 

ΙΩΑΝΝΟΥ. 
Ά 93 .« 9 . 3 )-ς Ὰ ἊΝ ϑ ἢ ὃχ, εὑρήσωσυ' αὐτόν" αὶ ἐπιθυ- 
μήσυσιν ἀποθανεῖν, καὶ Φεύξεῆαι ὃ 
ϑαναῖος ἀπ᾽ αὐτῶ ς᾽. 

7 Καὶ τὰ ὁμοιώμαϊα τῶν ἀκρί- 
δὼν ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς 
᾿ασόλεμον" κὶ ἐπὶ τὰς κιφαλὰς αὖ- 
τῶν ὡς τίφανοϊ ὅμοιοι χρυσῷ, καὲ 
τὰ αρόσωπα αὐτὼν ὡς πρόσνπα 
ἀνθρώπων. 

ὃ καὶ εἶχον τρίχρς ὡς τρίχας 
γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόν]ες αὐτῶν ὡς 
λεόήων ἦσαν,Ἠ : 
“9 καὶ εἶχον ϑώρακας ὡς ϑώρα. 

κας σιδηρῶς" κὶ ἡ Φωνὴ τῶν π]ερύσ 
γῶν αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων 
«ολλῶν τρεχόνϊων εἰς “όλεμον- 

. 1Ὁ καὶ ἔχεσιν θρὰς ὁμοίας σκορ- 
“ἴοις, κὶ᾿ἡ κέῆρα ἦν ἰν ταῖς ὑραῖς αὖ» 
τῶν καὶ ἡ ἱξεασία αὐτῶν ἀδικῆσαι 
τὸς ἀνθρώτος μῦνας «έϊε" 
1 καὶ ἔχεσιν ἐφ᾽ αὑτῶν θα" 
αἰλέα τὸν ἀΐγιλον τῆς ἀθδύσσω" 
ὄνομα αὐτῷ Εζραϊγὶ ᾿Αθαδδῶν, τ 
ἵν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ̓ Απολ» 
λύων. 

12 Ἢ αὶ ἡ μία ἀπῆλθεν, ἰδὺ 
ἔρχοδαι ἔδι δύο δαὶ μέὰ ταῦτα. 

11 Καὶ ὃ ἕκιος ἀΐγελος ἐσάλ-» 
πισε,) κὶἡ ὕκυσα Φωνὴν μίων ἐκ τῶν 
τεσσάρων κεράτων τῷ ϑυσιατηρίω 
:ὦ χρυσᾶ τῷ ἰνώπιον τῷ Θεῶ. 

- 1ά λέγωσαν τῷ. ἕκῳ ἀϊγέλῳ, 
ὃς εἶχε γὴν σάλτιίγα" Λῦσον τὸς 
τέσσαρας ἀ[γέλως τὼς δεδυμένως 
ἐπὶ τῷ αὐαμῷ τῷ μεγάλῳ Ἐῤ- 
φράτῃ. 

ις 
ἄϊγελοι οὗ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν 
ὥραν κὶ ἡμέραν, κὶ μῆνα κὶ ἐνιαυϊὸν, 
- 9 Μ Ἧ ἢ ΄“- ἕνα ἀπολ]είνωσ!᾽" τὸ τρίτον τῶν ἀν» 
θρώπων. 

ΤΟθΚαὶ ὁ ἀριθμὸς τραϊευμάτων 
τῷ ἱππικδ, δύο μυριάδες μυριάδων" 
Ὁ ἤκοσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 

- , 1 Κ' 
ι 

͵ ΄ 4 

Καὶ ἰλύθησαν οἱ τίσσαρες ΄ 

.} 

" 
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εἦκ τῷ συρὸς κὶ ἐκ τῷ κἀπνῶ κ᾿ ἐκ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΟΡ. Χ.Χὶ. 
κἂν .Ὗ ᾿ ᾿ ε 17 Καὶ ὅτως" εἶδον τὸς ἵππϑιε 4 καὶ ὅτε ἰλάλησαν αἱ ἑκπῖὰ 

ἐν τὰ ὁράσει, κὶ τὸς καθημένης ἐπ᾿ βροιαὶ τὰς φωνὰς ἑαυϊῶν ἔμελλον 
αὐτῶν, ἔχοας ϑώρακας συρίνα: κ'͵ γράφειν" καὶ ἤκοσα φωνὴν ἐκ τῷ 
ἣν νϑι ἃ ὃ "δ Α . ε ᾽ν 5 “ “5 » . 4. Δ 
νακινῦμος κὶ ϑειώδιεις" κὶ αἱ κεῦχ- ϑρανθ, λέγθσαν μοι" ΣΦραγισον ἃ 

Ἁ ΟΝ 2 « ΜΕῚ ΄σι , ΄ ε«.ε Α λ . , Ἅ 
λα! τῶν ἕππων ὡς χεφαλα: λεόων, ἐλάλησαν αἱ ἑπῖα βρον]αὶ, καΐϑ μὴ 

"ἢ ἐχ -τῶν γομάτων αὐτῶν ἐκαορεύε- ταῦτα γεάψη:. 
παι τῦρ κὶ καπνὸς "ἡ ϑεῖον. ς “Καὶ ὃ ἀἴγελος δὲ εἶδον ἑςῶτα 

18 ὑπὸ τῶν τριῶν τέτων ἅπικ- ἐπὶ τῆς θαλάσσης κὶ ἐπὶ τῆς γῆ.) 
Ρρ - τ- - ε: οὖ , πάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἦρι! τὴν χεῖρα αὑτῷ εἰς τὸν ὥρανόν" 

. 
πίω - 

καὶ ὥμοσεν ἔν τῷ ζῶνιι εἰς 
“ὍὋ 3 ὔ “ἡ “ ΄ » "Π.-. Ἁ 2" “- »7 ᾿ ΕΥ ἔκ 

τὰ “ει 1Ὁ ἐκηζορευθ κεν ΕΚ Τὰν Τὰς αἴωνάϊς ΦΩΥ Οὐδ ΥΩ} ος ΕΝ 58 

χομάτων αὐτῶν. Σ τὰ ἐν αὐτῷ, κ᾽ τὴν 

846 

τὸν ἀρανὸν πὶ 
10 αἱ γὰρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἐν γὴν κὶ τὰ ἐν αὐτῇ, κὶ τὴν ϑάλασ- 
τῷ τόμαϊ, αὐτῶν εἶσι, καὶ ἐν ταῖς ααν καὶ τὰ ἐν αὐτὴ" ὅτι χρόνος ὃκ 
ὑραῖς αὐτῶν" αἱ γὰρ ὀραὶ αὐτῶν ἔξαι ἔτι, 
ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχεσαι κεφαλάς" γ ἀλχὰ ἐν ταῖς ἅμέραις τῆς Φω- 
30 ἐν αὐταῖς ἀδικῶσι" . νὺς τὸ ἰδδόμε ἀϊγέλε, ὅταν μέλλη 

20 καὶ οἱ λοιποὶ. τῶν ἀνθρώπων σαλπίζειν, κὶ τελισθὴ τὸ μυτήριον 
οἱ δκ ἀπεκϊάνθησαν ἐν ταῖς σλη- τῷ Θιῶ, ὡς εὐη[γέλισε τοῖς ἑαυϊᾷ 
γαῖς ταύταις, ὅτε μδἢενόησαν ἐκ ὅϑλοις τοῖς ποροφῆταις- 
πῶν ἔργων τῶγ χειρῶν αὑτῶν, ἵνῶ 8 Καὶ ἡ Φωνὴ ἣν ἤχκϑσα ἔκ τῷ 
μὴ αροσηυνήσωσῳ τὰ δαιμόνια, κὶ ἔρανδ, σάλιν λαλῶσα μιῖ᾽ ἐμέ, καὶ 
εἴϑωλα τὰ χρυσᾶ κὶ τὰ ἀρίυρᾶ, κὶ λίγωσα" Ὕπαϊε, λάδε τὸ βιδλα- 
τὰ χαλκᾶ" καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ρίδιον τὸ ἠντωμένον ἐν τῇ χειρὶ ἀγ" 
ξύλινα, ἃ ὅτε βλέπειν δύνοϊαν, ὅτε γέλα τῷ ἑρῶτος ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης 
ἄχϑεν, ὅτε περι παϊεῖν, Ὁ) ἐπὶ τῆς γῆς. 

21 καὶ ὦ μδενόησαν ἔκ τῶν Φ- 0 Καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἀ[γε" 
γῶν αὑτῶν, ὅτε ἰκ τῶν φαρμακειῶν λον, λέγων αὐτῷ" Δός μοι τὸ βι- 

αὗτῶν, ὅτε ἰκ τῆς σορνιίας αὑτῶν, “Θλαρίδιον. Καὶ λέγει μὸι" ΛΔάδε 
Ἵ - ’ 3 “ 

ὥτε ἶχ τῶν χλεμμάτω! αὑτῶν. κὶ καϊαφαε αὐτό" κὶ σικρανεῖ σὰ 
Κιφ. ἰ. 1ὸο. τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ γόμαϊί σὰ 

ἴφῃ εἶδον ἄλλον ἄ[γελον ἰσχυ- ἔξαι γλυκὺ ὡς μέλι» 

ρὸν καϊαθδαίνον]α ἱκ τῷ ὄρα- ῖο Καὶ ἔλαθον τὸ βιδλαρίδιον 
Α 

'γῷ, σεριδιδλημένον νεφέλην" κὶ ἴρις ἐκ τῆς χειρὸς τῷ ἀ[γέλε, καὶ καῖέν 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς" κὶ τὸ πρόσωπον Φαίον αὐτό. »ὶ ἦν ἐν τῷ γσόμαϊί μδ 

αὐτῷ ὡς ὃ ἥλιος, κὶ οἱ πόδες αὐτῷ ὡς μέλι γλυκύ" κὶ ὅτε ἔφα[ον αὐτὸ, 

ὡς; «ύλοι συρός" ἐπικράνθη ἡ κοιλία μθ8. 
ἰρι “ω - ᾽ 

2 κὶ εἶχεν ἐν τῇ χειρὶ αὑτῷ βι- ΤΣ καὶ λέγε μοι" Δεῖ σὲ σά - 
ὃν . ,᾽ : ᾿ Ω Α - ηὗ ς ἃ “Ὁ ᾿ ἢ 

(λαρίδιον ἀνεω[μένο» κὶ ἔθηκε τὸν λιν τοροφη!εῦσα, ἐπὶ λαοῖς να εὔνεσι 

ἀσόδαι αὑτῷ τὸν διδὸν ἱπὶ τὴν ϑά-᾿ κὶ γλώσσαις κὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. 
λασσαν, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γὴν" 

᾿ 4Ν “ ΡΥ 3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγϑλη ὥσ: 
“τερ λέων μυκᾶται" κὶ ὅτε ἔκραξεν, 

Δ ες ε ἐλάλησαν αἱ ἑᾳῆὰ βρονϊοὶ τὰς ἕπυ- 
᾿« ᾧανας, ᾿ 

»"Ε 

᾿ Κεῷ, )αώ. 1ἴ- 
Κ΄ Ι ἐδοθη μοι κάλαμος ὅμοιος 

ῥάθϑω, λέγων" Ἔχειραι, κὶ 
μίτρησον τὸν γαὸν τῷ Θεῶ, καὶ τὸ 

Ι ϑυσι- 

ΝΕ ΕΡΎΕΕΕΕΕΕ 



΄ 

Ἀ 

" 

ΟΡ. χὶ. 

ϑυσ να τήξιον» καὶ τὸς προσκυγϑϊας 
ἐν αὐτῶ" 

2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἴσωθεν τῷ 
ναῷ ἔκξαλε ἔξω, "ὦ μὴ αὐτὴν μ᾽" 
τρήσηρ, ὅτι ἰδόθη τοῖς ἔθνεσι" καὶ 
τὴν πόλιν τὴν. ἁγίαν σαϊήσδσι μῆ- 
νας τεσσαροικονῖα δύο" 

καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάβυσί 
μϑ; καὶ τροφηϊεύσεσιν ἢ ἡμέρας χι- 

λίας διακοσίας ἑξηκονῖα, σεριδε- 

,βλημένοι σάκκες" 

4 ὅτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ 
δύο λυχνία! αἱ ἐνώπιον τῷ ΘΘεξ τῆς 
γῆ: ἑγῶσαι" 

δ καὶ εἰ τις αὐτὰς ϑέλη ἀδικῆ- 

σαι, τοῦς ἰκπορεύέα, ἐκ τῷ σόμα- 
τος αὐτῶν», "ὁ καϊεσθίει τὸς ἰχθ,ὃ; 
αὐτῶν" "ἡ εἴ τις αὐτὸ: ϑελη ἀδικὴῆ- 

σαὶ, ὅτῳ δεῖ αὐτὸν ἀποζανθῆναι. 

6 ὅτοι ἔχεσιν ἐξυσίαν κλεῖσαι 
τὸν διρανὸν, ἢ ὅγα μὴ βρέχη ὑετὸς ἐν 
ἡ μέβαις αὐτῶν τῆς πρυφηϊείας" Ὁ 
ἐξεσίαν ἔχοσιν ἰπὶ τῶν ὑδάτων, 
τεέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, ἢ «αἷα- 

᾿ξαι τὴν γῆν “ασὴ πληγὴ) ὁσάκις 

ἐὰν ϑιλήσωσί. - 

7 καὶ ὅταν τιλίσωσι τὴν μαρ- 

τυρίαν αὑτῶν, τὸ ϑηρίον τὸ ἄνα- 
δαῖΐνον ἐκ τῆς ἀδύσσι ποιήσει τῦύ- 
λεμον με αὐτῶν, "ἢ νικήσει αὐτὸς, 
"ἢ ἀποκῖ: ἐγεῖ αὐτώ: 

ὃ καὶ τὰ «ἰώμαῖα, αὐτῶν ἰπὶ 
τῆς αλα]είας αύλιως τῆς ̓μεγάλης, 

ἥτι; καλεῖται ων: υμαῖ ὑκώῳ Σόδομα 
κ᾿ Αἴγυπῖος, ὃ ὅπω " ὃ Κύξιος ἡμῶν . 

ἐγάνρ ὠθη" 

9 καὶ βλίψεσιν! ΓΙ τῶν λαῶν Ὁ 

φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τῶ 

τἸώμαϊα αὐτὼν ἡμέρας͵ αρεῖς καὶ 

ἥμισυ; καὶ τὰ πἰώμαϊα αὐτῶν εἰκ 

ἀφήσωσι τεθῆναι εἰς μνήμαϊα" 

ΙῪΟ καὶ οἱ και Ἰοικϑγ]ὲς ἐπὶ τῆς 

Ὑ5: χαρῦσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, μϑ εὐφ,αν» 

θήσογϊαι" καὶ. δῶρα σίμψασιν ἀλ- 

» 
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λήλοις, ὅτι ὅτοι οἱ δύο προφῆται 
ἐξασάνισαν τὰς καϊοικβυῖας ἐπὶ τῆς 

γ᾽" ," 
ἼΠἋἹ καὶ μὲς τὰς τρεῖς ἡμέρας 
»ὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τῷ Θεῶ 
εἰσῆλθεν ἐ ἐπ᾽ αὐτές" " ἔζησαν ἰπὶ 
τὺς «ὁδας αὑτῶν. " Φόβος μέγας 
ἔπεσεν ἰπὶ τὸς ϑιωρβῆας αὐτάς. . 

12 καὶ ἤκσαν φωνὴν μεγάλην 

ἐκ τῷ ϑρανῶ, λέγυσαν αὐτοῖς" Ἃ- 
νάθαγ: ὦδε. Καὶ ἀγέδησαν αἱς τὸν 
ὠρανὸν ἐν τῇ νεφέλη" καὶ ἰθεώρησαν 
αὐτὸ; οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν" 

13. καὶ ἐν ἐκείνῃ, τῇ ὥρᾳ ἰγένεϊο 
σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δίκαῖον τῆς 

«ὄλεως ἔπεσι; Ὁ ἀπεζαάνθησαν ἐγ 
τῷ σεισμῷ ὀνόμιαα ἀνθρώπων ΧΙ" 
λιάδες ἑπῆώ" καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοθοι 
ἐγένονϊο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ 
τῷ ἀραν. 

1΄ Ἢ ὁχὶ ἡ δευϊέρα ἀπῦλθεν;, 
ἰδὼὰ ἡ δαὶ ἢ τρίτη ἔρχέϊαι. ταχύ- 

, 5 Καὶ ὃ ἕοδομο: ἀΐγελος ἰς- 

σάλπισε," ΝΣ γένονῖο Φωναὶ μιγά- 
λαι ἐν τῷ ϑρανῳ, λέγεσαι" Ἔγέ- 

γονῖο οἱ βασιλεῖαι τῷ κόσμϑ τῶ 
Κυρία ἡμῶν, Χο Χριγβϑ αὐτῶ; ΕΣ 
βασιλεύσει εἰς τὸς αἰῶνας τῶν αἷ- 
ὦγῶωνε : ᾿ 

16 Καὶ οἱ ἕκοσι καὶ τίσσαρις 
πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον 1:85 Θιεϑ 

καθήμενοι ἐπὶ τὸς ϑρόνες αὑτῶν, 

ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὑτῶν, 
"ἢ σροσεκύνησαν τῷ Θιῷ, 

17 λέγονγες" Εὐχαριςϑῦμέν᾽ σοὶ, 

Κύριε ὃ Θεὸς ὃ ὃ «πουνϊοκρώτωρ, ὃ ὧν 
καὶ ὃ ἐρχόμενος" ὅτι εἴληφας τὴν 
δύναμίν 8 τὴν μιγάλην, κὶ ἰδασί- 

Δευσας" 
18 καὶ τὰ ἔθνη ὠξγίσθησαν, 

ἦλθεν ἡ ἢ ὀργὴ σϑ' καὶ ὃ καιρὸς τῶν 

νεκρῶν, “κριθῆναι, κὶ δῶναι τὸν μισ- 
θὸν τοῖς δόλοις σὰ τοῖς τροφηταις, 
κα τοῖς ἁγίοις νἡ τοῖς Φοθεμένοι; τὸ 

Ἢ γϑμώ δ 
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ὄνομά συ, τοῖς μικροῖς κ᾽ τοῖς με- 8 καὶ ὠκ ἴσχυσαν, ὅτε τόπκ Ὁ. 

“ γάλοικ" τὸ διαφθεῖραι τὼς λαφθείς εὑρέθη αὐτῶν, ἔτι ἐν τῷ ὀρανῶ" 
ἐοῆἶας τὴν γῦν. 9 καὶ ἰδλύθη ὁ δράκων ὁ μέγας, 

το Καὶ ἠνοίγη ὃ ναὸς τῷ Θεῶ “ὁ ὄφις ὃ ἀρχαῖϑ', ὃ καλόμε.Θ. 
ἐν τι ἐρανῷ, καὶ ὥφθη ὃ κιδωτὸς «διάξολθ’, κ᾽ ὁ σαϊανᾶς, ὁ σλανῶν 
τῆς διαθήκης αὐτῷ ἐν τῷ ναῷ αὖ- τὴν οἰκυμένην ὅλην, ἰδλήθη εἷς τὴν 
τῶ" καὶ ἐγένοδιο ἀγραπαὶ κὶ φωναὶ γῶν" καὶ οἱ ἄΐγελοι αὐτῶ μῆ᾽ αὐτῷ 
» βροαὶ κὶ σεισμὸς κὶ͵ χάλαζα ἰδλήθησαν. .’ 
μεγάλη. " 10 “καὶ ἤχθσα Φωνὴν μεγάλην 

.ς ἢ. Κεφ. τιδ΄ 2. | λέγϑσαν ἐν τῷ ἀροινῷ" "Αἐΐ, ἐγ νεῖο 
ϊζ᾿ Ι σημεῖον μέγα“ ὥφθη ἐν. ἡ σοῆηρία κὶ ἢ δύναμις κὶ ἢ βασι- 

τῷ ἀρανῷ" γυνὴ σιεριδιθλη- λεία τῷ Θιῶ ἡμῶν, καὶ ἡ ἱξυσία 
μένη τὸν ὅλιον. κὶ ἡ σιλήνη ὑπο- τῷ Χριτῶ αὐτῶ" ὅτι καϊεδλήθη ὃ 
κάτω τῶν «οδῶν αὐτῆς, »ἡ ἰπὶ καϊήγορῶ’ τῶν ἀδιλφῶν ἡμῶν, ὃ 
τὺς κιφαλῆς αὐτῆς ςέφανθ' ἀγέρων καἸηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τῷ Θεῖ 
δωδικχα, ΄᾿ - ἡμῶν ἡμέρας Ὁ γυκῖός" 

᾿ : Ὧ»γ» ΝΟ Χ ’ αἱ Ά 3.» 7 Φ ακ 

2 καὶ ἔν γαξεὶ ἔχασα, κράξιι 11 χαὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν 
’ ΄ ΄“ “ὦ , δῷ 

ὠδίνεσα κὶ βασανιζομένη τεκεῖν. διὰ τὸ αἷμα τῷ ἀρνία, κὶ διὰ τὸν 
2 Καὶ ὥγθη ἄλλο σημεῖον ἷν λόγον τῆς μαρὶυρίας αὑτῶν" κ᾿. ἀκ. 

τῷ ὀρανῶγ ἡ ἰδὸ δράκων μέγας γάπησὰν. τὴν ψυχὸν αὑτῶν ἄχρι 
«υῤῥὸς ἔχων κεφαλὰς ἱαἸὼ κὶ κέρα- ϑανάτϑ. ὶ 
τα δίκα' κὶ ἰπὶ τὰς κεφαλᾶς αὖ 12 διὰ τῶῦτο εὐφραίνεσθε οἱ ὡ- 
σῷ διαδημαῖα ἑπίὰ,. . ρανοὶ καὶ οὗὨ ἐν αὐτοῖς σκηνξίνϊες, 

4 καὶ ἢ δεὰ αὐτῷ σύρει τὸ τρί- Οὐαὶ τοῖς κα]οικῶσι τὴν γῆν κὶ τὴν 
τὸν τῶν ἀτίρων τῷ ὀρανῶ, κὶ ἔδα- ϑαάλασσαν, ὅτι καϊέθη ὃ διάδολθ. 
λὲν αὐτὸς εἰ; τὴν γῆν κὶ ὁ δράκων «σρὸς ὑμᾶς ἔχων ϑυμὸν μέγαν, εἰ- 
ἕζηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς δὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει." 

μελλόσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τίχη, 13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι 
τὸ τέκνον αὐτῆς καϊαφάγη. ἰδληθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν ψυ- 

ς Καὶ ἔτεχεν ὑιὸν ἀῤῥεναν ὃς. ναῖκα ἥτις ἔτεκε Τὸν ἀῤῥενα" . 
μέλλει φοιμαίνειν ἀόνια τὰ ἔθν “14. καὶ ἰδοθησαν τῇ γυναικὶ 
ἐν ῥάδφλῳ σιδηρᾷ" κὶ ἡρτάσθη τὸ δύο αἸέρυγες τῷ ἀΐῷ τῷ μεγάλο, 
τίκνοι αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἕνα «έτηϊαι εἰς γὴν ἔρημον εἰς τὸν 
ϑρόνον αὐτῇ, τόπον αὑτῶς, ὅπα τρίφῆαι ἵκιῖ 

ά καὶ ἥ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν καιρὸν καὶ καιρὸς» κἡ ἥμισυ καιρῷ, 
ἔρημον, ὅπα ἔχει τόπον ἥτοιμασ- ἀπὸ τροσώπα τῷ ὄφεως. 
μένον ἀπὸ τῷ Θεῖ, ἕνα ἐκεῖ τρέφω- τς καὶ ἔδχλιν ὁ ὅφις ὀπίσω 
σιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας. τῆς γυναικὸς ἐκ τῷ τύμαϊθ- αὑτῶ͵ 

΄ κ᾿ « 

ἑξηκου]α. ΄ ὕδωρ ως «οἸαμὸν, ἴγα ταύτην τοο- 

Καὶ ἐγένξο επόλεμθ. ἐν τῷ - ταμοφόρηον «οιήση" 
ὡρανὼ" ὃ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἀΐγελοι "τό καὶ ἐδοήθησεν ἥ ἢ τῇ ̓ γυ᾿ 

αὐτῷ ἰπολέμησαν καῖ τὸ δράκον- ναικὶ, κὶ ἤνοιξεν γὴ τὸ τόμα αὖ 
τῷ", κὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε, χἡ οἱ τῆς, κὸ καϊέπιε τὸν σοϊα μὸν ὃν ἔδα- 
ἄϊγιλοι αὐτῶ ΄“ λεν ὃ δράκων ἰκ τὰ τόμαθ' αὗὑτῶ. 

: . 17 Καὶ 

------,. ,, ὦν πο, κπτσπτν Δα... κὔν κπππ" ὉὉὉὉ 
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Ὁ ρ. σι. 
͵,, 27 Καὶ ὠργίσθη ὃ ὃ δράκων. ἐπὶ 

4ΦὮ γυναικὶ, καὶ ἀπῆλθε σοιΐῦσαι 
«πόλεμον μέὰ τῶν λοιῶν τῷ σπίρ- 
νμαῖθ. αὐτῆς, τῶν τηρόνϊων τὰς ἐν- 
τολὰς τῷ Θιῶ, »ὶ ἐχόνϊων τὴν μαρ- 
τυρίαν τῷ ᾿Ιησῶ Χορ. 

18 Καὶ ἰγάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον 
τῆς ϑαλάσσης. 

Κιφ. ιγ΄. 13. 
! 7 ΑἹ εἶδον ἐκ τῆς ϑαλάσσης 

; ϑηρίον ἀναβαῖνον, ἔ ἔχον κε- 
Φαλὰς ἑπῖλ καὶ κέραϊα δέκα" κὶ ἐπὶ 
“ὧν κεράτων αὐτῷ δέκα διαδημαῖα; 
κοοὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὑτῇ ὀνομὼ 

βλασφημίας" 
2 “καὶ -τὸ ϑηρίον ὃ ὃ εἶδον ἣν ὅ- 

ββοιον ταρδάλει, Ὁ οἱ τοόδες αὐτῶ 

ὡς ἄρκ!ε, »ὶ τὸ εόμα αὐτῷ ὡς ςός 
μα λέονος" κὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δρώ- 
ΧΩΥ Τὴν δύναμιν ἀὐτῶ, "-ς Τὸν 9ρό- 

γον αὑτῷ, κὶ ἱξεσίαν μεγάλην, 
3. Καὶ εἶδον μίαν τῶν κεφαλῶν 

αὐτῷ ὡς ἰσφα[αίνην εἰς ϑαναΐον". 
γἡ ἢ «ληγὴ τῷ ϑανάτα αὐτῷ ἰθε- 

᾿φξαπεύθη, ΟΣ ἐθαυμάσθη ἐν ὅλη τῇ 
ἢ ὀπίσω τῷ ϑη)ίθ 

4. καὶ «ὀροσικύνησαν τὸν δρά- ἢ 
κονῖα ὃς ᾿ ἔδωκεν ἰξεσίαν τῷ ϑηρίῳ, 
"ἢ προσεκύνησαν τὸ  ϑηρίον; λέγον- 

τες" Τίς ὅμοιος τῷ ϑηρίῳ Ὁ τίς 
δύναϊαι πολεμῆσαι μῶ' αὐτῶ; ; 

ς Καὶ ἐδόθη αὐτώ τόμα λαλδν 
μεγάλα " βλασφημίας, " ἐδόθη 
αὐτῷ ἰξυσία ποιϊῆσὰ!ν μῆνας τισ- 
σαράκονϊα δύο. 

6 καὶ ἤνοιξε τὰ τόμα αὑτῷ εἷς 
βλασφημίαν πρὸς τὸν Θιὸν, βλασ- 

Ν Φημῆσαι τὸ ὄνομα ἀὐτβ, καὶ τὴν 
΄ ᾿ 
. ΟἈΉΝΉΝ αὐτῶ, καὶ τὸς ἐγ τῷ ὀρανῷ 

σκηνζνϊας" 
7 καὶ ἰδόθη αὐτῷ πόλεμον τοι- 

ὅσαι μῆὰ τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι 

αὐτώς" "ἡ ἐδύθη αὐτῷ ἰξωσία ὁ ἐπὶ 
«σαν φυλὴν ἡ γλῶσσαν νῦ ἔθνος; 
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8 α πυροσκυνήσυσιν αὐτῷ τάν" 

τες δὲ κα]οικῶῖες ἐπὶ "τῆς γῆς» ὧν 
ἃ γίγρανῆαι τὰ ὀνόμαϊα ἐ ἐν τῇ βί- 
ὅλῳ τῆς ζωῆς τῷ ἀρνί ἰσφα[μένε, 
ἀπὸ καϊαδολῆς κόσμε. 

9 εἴ Τὸ ἔχει ὃς, ἀκυσάτω. 

:ο εἰ τις αἰχμαλωσίαν συνά» 
γε εἷς αἰχιμκλωσίαν ὑπάγει" εἴ 

τις ἦν μαχαίρᾳ, ἀποκενεῖ, δεῖ αὐ- 
τὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποχϊανθῆναι" ὧϑέ 

᾿ἔξιν ἥ ὑπομονὴ καὶ ἡ τοίρσις τῶν 
ἅγίων. 

11 Καὶ εἶδον ἄλλο ϑηρίον ἁ ἄνδια 
Θαϊνον εκ τῆς γῆς, Ὁ εἶχε κέραϊα δύο. 

ὅμοικ ἀρίψ' Ὁ ἐλάλει ὡς δράκων» 

12 καὶ σὴν ἰξωσίαν τῷ «ρώτα 
ϑηρίο «ἄσαν σοιεῖ ἐνώπιον αὐτῷ, 
ὩΣ “ποιεῖ τὴν γὴν "ἢ τὰς κ καοικθνῖας 
ἶν αὐτὴ ἴα πρσκιλήσωσι τὸ ϑη- 

οΐον τὸ τυρῶτον, ὃ ἐθεραπεύθη ΠῚ 
ληγὴ τῷ ϑανάτα αὐτᾷ. 

Ι 3 Καὶ τοοιεῖ σημεῖα μεγάλας 
ἵνα. κὶὶ τὖρ “οἱ ἢ καϊαδαίεειν ἐ ἐκ τὰ 
ὡρανῶ εἰς τὴν γῆν, ἐνώπιον τῶν ἀνα 
θρώπων, 
14 καὶ πλανᾷ τὸς καοικῶδας 

ἐφσὶ τῆς γῆς διὰ τ τὰ ; σημεῖα, ἁ ἰϑόθη 

αὐτῷ «σοιῆσαν ἐνώπιον τῷ ϑηρβι" 
λέγων Τοῖς καϊοικᾷ ιν ἐπὶ τῆς γὴρ 

ασοιῆσαι εἰκόνα τῷ " ϑηρίῳ ὃ ὃ ἔχει τὴν 
“σληγὴν τῆς μαχαίρας, Ὁ ἔζησε. | 

τς καὶ ἐδόθη αὔτῳ. δᾶναι “σνεῦ- 
μα δ εἰκόνι τῷ ϑηρίω, ἵνα, ῦ λα- 
λήῆσῃ ́  εἰκὼν τῷ ηρίϑ᾽ "ἃ ἀοιήσῃ, 

ὅσοι ἂν μὴ ̓ προσκυνήσωσι ΤῊΥ εἶν 
κόγα τῷ ϑυρίεν ἕω ᾿ἀποκιανθῶσι" 

τό καὶ κσλεεῖ «ἄὔας, τὸς μι- 
χρὼς οἰ τὸς μεγάλως, 5 τὸς σλυ- 
σίως κὶ τὸς αἸωχὸς, κὶ τὸς ἐλευθέο 
ρὃς καὶ τὸς δόλος, ἵνο δώσῃ. αὐτοῖς 
χάραίμα ἐπὶ τῆς χηρὸς αὑνῶν «ἥ; 

διξιᾶς, ἢ ἰπὶ τῶν , μῆώπων αὐτῶν. 
,17 καὶ ἴγω μή τις δύνηϊαν ἀ ἀγο- 

εάσαι: ὁ πολῆσαι, εἰ μὴ ὃ ἔχων τὸ 

χιώρφαίμοιν 

Φ 

“ 

“- 
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χάραίμα, ἢ τὸ ὄνομα τὸ ϑηρίω, ὅ 

τὸν ἀριθμὸν τῷ ὀνόμαϊος αὐτῦ. 
18 ὧδε ἡ σοφία ἐξίν. ὃ ἔχων 

σὸν νῶν, ψνυφισάτω τὸν ἀριθμὸν τῷ 
Θηρίει" ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπο ἰγὶ, 

»ἢ ὃ ἀριθμὸς αὐτῷ χἔς'. 
Κεφ. ιδ΄. 14. 

[ΑΙ εἶδον, καὶ ἰδὰ ἀενίον ἑξη- 
Ἃ κὸς ἐπὶ τὸ ὅρος. Σιὼν, αὶ μῆ᾽ 

κὐτῷ ἑκατὸν τισσαρακοναἸέσσα- 
εἰς χιλιάδε:γ ἔχεσαι τὸ ὄνομα τῷ 
«“αἹρὸς αὐτὸ γιίραμμένον ἐπὶ τῶν 
μέώπων αὑτῶν. : 

2 Καὶ ἤκεσα Φωνὺν ἶκ τῷ δρα- 
νἕ, ὡς φωνὴν ὑδάτων «πολλῶν; »κ ὡς 
φωνὴν βρονϊῆς μεγάλης" καὶ Φωνὴν 
ἤκωσα κιθαρῳδὼν κιθαριζόνων ἐκ 
ταῖς κιθάραις αὑτῶν, 

“Ἴ ν ο 4 ΦΌΝ Ἁ 
4 καὶ ἄδεσιν ὡς ὡδὴν καιγὴν 

ἐνώπιον τῷ ϑρόνα, καὶ ἐνώπιον τῶν 
τισσάρων ἕμων, κὶ τῶν τορεσξυϊέρων" 
κὶ δδεὶς ηδύναῖο μαθεῖν τὴν ὡδὴν, εἰ 
μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαρακογαΊεσσα - 
φις. χιλιάδεςγ οἱ ηγορασμένοι ἀπὸ 

νῆς γῆς. 
Οὗτοί εἶσιν οὗ μεϊὰ γυναιχῶν 

ὠκ ἐμολυνθυσαν" «ταρθίνοι γάρ εἰ-- 

σιν ὅτοί εἰσὶν οἱ ἀκολαθϑνἶες τῷ 

ἀρνίῳ ὅπα ἂν ὑπάγη ὅτοι ἢγο- 
ρασθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀ- 

παρχὴ τῷ Θεῷ κἡ τῷ ἀρνίῳ, 
ς καὶ ἐν τῷ τόμαῖ, αὐτῶν ὅχ, 

εὑρέθη δόλος ὥμωμοι γάρ εἶσιν ἰνώ- 

αίον τῷ ϑρόνα τῷ Θιδ. . , 

6 καὶ εἶδον ἄλλον ἀΐγελον ὧτ- 

“μενον ἦν μισθρανήμοζ,, ἔχονϊα 
εὐα[γέλιον αἰώνιον, εὐα[γελίσαι. τὰς 
κα]οικῶνϊας ἰσὶ τῆς γῆς, καὶ σἂν 
ἔθνος κὶ φυλὴν γἡ γλῶσσαν καὶ λαὸν, 

“ λέγονϊα. ἰν Φωνὴ μεγάλη" Φο- 
Θρθη)ε τὸν Θιὸν, "Ὁ δότε αὑτῷ 8ό- 
ξα», ὅτι Ὅλθον ἢ ὥρα τῆς κρίσεως 
αὐτῶν τὸ Φροσκυγησαῖν τῷ «σοιή- 
φονῖ, τὸν ϑραινὸν ῷ ΤῊ Ὑῆν "ἡ ϑώ» 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΟΔΡ. Χίγε 

λασσαν νὶ σηγὰς ὑδάτων. 
8 Καὶ ἀλλος ἀΐγελος ἠκολά- 

θησε, λέγων" ᾽Επεσεν, ἔπεσε Βα- 
Ουλὼν ἡ πόλις ἢ μεγάλῳ, ὅτι ἐκ 

4«ὦ οἵω τῷ ϑυμῶ τῆς «ορνείας αὑ- 
““«ν ,Ν , , " 

ζῆς πσεπότικε «σαν ἔθνη. 
9 Καὶ τρίτος ἀΐγελος ἠκολόθη- 

σὰν αὐτοῖ;,) λέγων ἐν Φωνὴ μεγάλη" 
Εἴ τις τὸ θηρίον προσκυνεῖ καὶ τὰν 
εἰκόνα αὐτῷ, καὶ λαμξάνει χιάραγ» 
μα ἱπὶ τὸ μῆώπε αὑτῷ, ἢ ἐπὶ τὴν 
χεῖρα αὑτῶ, 

10 καὶ αὐτὸς αἰῆαι ἰκ τῷ οἴνῳ 
τῷ ϑυμῶ τῷ Θιῶ, τῷ κεκιρωσμόνα 
ἀκράτεια ἐν τῷ ποϊηρίῳ τῆς ὑςγῆς 
αὐτῶ" καὶ βασανισθήσέξαι ἐν τυρὶ 
κὸ ϑείῳ ἰνώπιον τῶν ἁγίων ἀ[γέλων 
κἡ ἐνώπιον τῷ ἀρνί, 

11 καὶ ὃ χαπνὸς τῷ βχδανισμᾶ 

αὐτῶν ἀναδαίνει εἷς αἰῶνας αἰώνωνγ" 
κὶ ὃκ ἔχεσιν ἀγάπαυσιν ἡμέρας καὶ 
γυκτὸς οἱ «σροσκυνδϑνῖες τὸ ϑηρίον Ν 

τὴν εἰκόνα αὐτῷ, κα εἴ τις λαμ ά- 
νει τὸ χάραίμα τὸ ὀνόμαῖϊος αὐτῶ. 

12 ὧϑε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐςίν"" 
Υ «ε Ὸ Γγ φιε “ῳ 

)8ι οἱ τηρῶϑϊες τὰς ἰγϊολὰς τῷ Θεῶ, 
πὶ τὴν σίξγιν Ἰησῶ, 

13 Καὶ ἤκουσα Φωνῇ; ἐκ τῷ ὦἀ- 
ρανᾶ, λεγόσης μοι" Γράψον" Μα- 
κάριοι οὗ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίω ἀπο- 
θγήσκονϊες ἀπάρῖι. Ναὶ, λέγε τὸ 
ανιῦμα, '᾿να ἀναπαύσωδαι ἐκ τῶν 
κόπων αὑτῶν" τὰ δὲ ἔρία αὐτῶν 
ἀκολεθεῖ μέ. αὐτῶν. 

14. Καὶ εἶδον, καὶ ἐδὼ νεφέλη 
λευκὴ, ἡ ἐπὶ τὴν φίλην καθήμε- 
γος ὅμοιο; μῷ ἀνθρώπϑ, ἔχων ἱπὲ 
τῆ; κιφαλῆς αὑτῷ τέφανον χρυσδν, 
κ᾽ ἐν τῇ χειρὶ αὑτῷ δεέπανον ὀξύ. 

ῖς Καὶ ἄλλος ἀΐγελος ἐξῆλθεν 
ἐκ σῶ ναῦ;, κράζων ἰν μεγάλῃ Φωνὴ 
τῷ καθημέγῳ ἱπὶ τῆς νεφέλης" Πίμ- 
ον τὸ δρέπιανόν συ, καὶ ϑέρισον" 
ὅτι ἦλθέ σοι ἢ ὥρα τῷ ϑερίσαι" ὅτι 

ἐξηράνθη 



ὍΔ». χυ. χνυΐ. 
ἐξηράνθη ὁ ϑερισμὸ; τῆς γῆς. 

τό Καὶ ἔδαλεν ὃ καθήμενος ἔτι, 
Τὴν νεφίλην τὸ δρέπανον αὑτῷ πὶ 

, τὴν γῆν" κὶ ἐθερίσβη ἡ γῆ. 
17 Καὶ ἄλλος ἀΐγελος ἐξῆλθεν 

ἐκ τῷ ναῦ τῷ ἷν τῷ ἀρανῶ, ἔχων αὶ 
αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 

18 Καὶ ἄλλος ἀΐγελος ἐξῆλθεν 
ἐκ τῷ ϑυσιαρηρίο, ἔχων ἐξασίαν ἐπὶ 
τῷ τουρός" »ὶ ἐφώνησε κραυγὴ με" 
γάλη τῳ ἔχοι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ, 
λέγων" Πέμψον σὺ τὸ δρίπανον τὸ 

,. ὀξὺ, κὶ' τρύγησον τὼς βότρυας τῆς 
γῆς) ὅτι ἤκμασαν αἱ ταφυλαὶ 
ἴ“ἢς. 

“10 Καὶ ἔδαλιν ὃ ἄϊγελος τὸ 
δρέπανον αὑτῷ εἰς τὴν γῆν, κὶ ἐτρύς 
ψυσε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς» κὶ ἴθα- 

3 
αὺ" 

λὲν εἰς τὴν ληνὸν τῷ ϑυμῷ τὸ Θιῦ ᾿ 

᾿ σὴν μεγάλην, 
10 καὶ ἐπαϊηθη ἡ (ληνὸς ἔξω 

φῃ; πόλεως" καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἔκ 
τς ληνῶ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν 

᾿ ἵππων, ἀπὸ ταϑίων χιλίων ἑξακο- 
,, ζίων- 

β 
"- Κιφ. κ΄. 1ζο ΝΣ . 

ΑἹ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἦν τῷ 
ὥρανῳ μέγα κὶ ϑαυμαζγὸν, 

ἀ[γίλυς ἑπῖὰ, ἔχονϊας αληγὰς ἐπ». 
Ά 

τὰ τὰς ἰσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς 
ἐτιλίσθη ὃ ϑυμὸς τὸ Θεῶν, 

Δ Καὶ εἶδον ὡς ϑάλασσαν ὗα- 
᾿ λίνην μεμι[μένην αυρί" καὶ τὸς νι» 

Ρ 

«ὥνϊας ἐκ τῷ ϑηρίε ἢ ἐκ τῆς εἰκόνος 
«ὑτᾶ καὶ ἰκ τῇ χαράγμαϊος αὐτῷ, 
ἐκ τῷ ἀριθμῶ τῷ ὀνόμαϊος αὐτῇ, 
ἕξῶτας ἱπὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν ὑα- 
δίνην, ἔχονϊας κιθώρας τῷ Θεῶ, 

3 καὶ ἄϑδεσι τὴν οδὴν Μωσέως 
ϑέλυ τῷ Θιῦ, κὶ τὴν ὰ τῷ ἀρνίω, 
λέγονϊες" Μιγάλα »κὶ ϑαυμαρὰ τὰ 
ἤρία σα, Κύριε ὃ Θεὸς ὃ προυοκρα,» 
φωρ' δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί 
φυ, ὃ βασιλεὺς τῶν ἁγίωνο 

ΓΩΑ, ΝΝΟΎ. 461. 
4 “τ »Σ ᾿ 

4 Τίς ἃ μὴ Φοδηθηὴ σε, Κύριε, 
δ , τν , “" Φ , “ἢ δοξάση τὸ ὄνομά σα; ὅτι. μόνος 

ὅσιος ὅτι πτάδα τὰ ἔθνη ἥξεσι, καὶ 
᾿ ΄ 3 9 ΄ .ο Ἂ 
«οροσχυνησδσιν ενωτιον σὸ" οτὶ τοῦ 

δικαιώμαϊά σὰ ἐφαγιρώθησανς 
ς Καὶ μῆὰ ταῦτα εἶδον, καὶ 

ἰδὸ ἠνοίγη ὃ ναὸς τῆς σκηνῆς τῶ 
μαρὶυρία ἐν τῷ ὡρανῶν 

6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἐπΊΣ ἔϊγελοι 
ἔχονϊες τὰς ἑπὶὰ «ληγὰς ἶκ τῶ 
ναΐ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν καὶ ἡ 
λαμπρὸν, κκἢ σεριεζωσμένοι πστρὶ τὰ ᾿ 
ἤθῃ ζώνας χρυσᾶς" 

7 καὶ ἣν ἰκ τῶν τεσσάρων ζώων 
ἔδωκε τοῖς ἑπ]ὰ ἀ[γίλοις ἑπῖὰ φιά- 

λᾶς χρυσὰς, γιμέσας τῇ ϑυμῶ τῷ 
Θιἢ τῷ ζωνδος εἰς τὸς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. 

ὃ καὶ ἐγεμίσθη ὃ ναὸς καπνᾶ 
ἐκ τῆς δήξης τᾶ Θεῶ, καὶ ἐκ τῆς 
γάμεως αὐτῷ, καὶ ἀλεὶς ἢ ύνοϊο᾽ 

εἰσελθεῖν εἷς τὸν ναὸν, ἄχρι τελεσο 
ϑῶσιν αἱ ἱπῆα ὡληΐχὶ τῶν πὰ 
ἀ[γέλων- 

Κεφ. "ς΄. τό. ᾿ 

ΑἹ ἤκωσα φΦιυνῆς μιγάλης ἰκ 
τῷ ναῦ λεγόσης τοῖς ἐηΐῖὰ, 

ἀϊγέλοις Ὑπάγῆε, ὶ ἰκχίαϊ]ὲ τὰς “ 
φιάλας τῷ ϑυμῦ τῷ Θεῦ εἰς τὴν γῆν: 

. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὃ Ὡρῶτος, καὶ 
ἐξίχεε τὴν Φιάλην αὑτῷ ἐπὶ “τὴν 
γῆν" "να ἰγένῆο ἕλκος κακὸν κὶ σο- - 
νηρὸν εἰς τὸς ἄνθρωπος τὸς ἔχονϊας᾿ 
τὸ χάρακα τῷ ϑηρία, καὶ τὸς π᾿ 
εἶκόνι αὐτῷ τοροσκυνδῖϊας. ᾿ 
“4 Καὶ ὁ δεύτερο: ἀΐγελος ἐξέχες 

φὴν φιάλην αὑτῷ εἰς τὴν ϑάλασ-. 
σαν" κὶ ἰγέγεϊο αἷμα. ὡς νεχρῶ" κα 
πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπίθανεν ἐν τῷ 
ϑαλάσση. 

4 Καὶ ὃ τρίτο; ἀΐγελος ἐξέχεε 

τὴν Φιάκχην αὑτῷ εἰς τὼς σοϊαμὰς. 
κὸ εἰς τὰς σηγὰς τῶν ὑδάτων" κὶ. 
ἐγένεῆο αἷμα- - 
ορε ς κ 



“ 
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ς καὶ ἤκοσα τῷ ἀϊγέλα τῶν 

ὑδάτων» λέγονῖος" Δίκαιος, Κύριεν 
εἶ, ὁ ὧν, καὶ ὁ ἦν) καὶ ὃ ὅσιος, ὅτι 
ταῦτο ἔκερναις" 

6 ὅτι αἷμα, ἁγίων "Ὁ προφηϊῶν 
ἐξέχιαν, κὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας 
4γι εἴν" ἀξιοι γάρ εἰσι. 

Καὶ ἤκουσα ἀλλϑ ἐκ τῷ ϑὺυ- 

σιαφηρί, λέξμυϊϑ." Ναὶ Κύριε ὁ 

Θεὸς ὃ «αὐ]οκράτωρ, ἀληθιναὶ κὶ 
δίκαιαι αἱ κρίσεις σᾶ. 
8 Καὶ ὁ ὃ τέταξιθ. ἄϊγιλθ. ἐξίς, 
ΧΗ τὴν Φιάλ᾽ ἡν αὑτῷ ἐπὶ τὸν ἥλιον" 

»ἡ ἐδόφη αὐτῷ κανμαϊίσαι τὰς ἀν- 
θρώπες ἐν συρί. 

9 καὶ ἰκαυμαήϊσθασαν οἱ ἂν- 
θρωποι καῦμα μέγαρ "Ὁ ἰδλασφή- 
μῆησαν τὸ ὄνομα τῷ Θιῶ τῷ ἔχον" 
:6Θ. ἰξυσίαν ἰ ἐπὶ τὰς “ληγὰς ταῦ- 

τας καὶ ὁ μῆινδεσαν δῶναι αὐτῷ 
δόξαν, 

το Καὶ ὃ πέμπϊῶ' αἀγιλθ. 
ΠΝ σὴν Φφιαλι» αὑτῷ ἐπὶ τὸν 

“ [2] - 

ξόνον τῷ ϑυρία' κὶ ἰγένξιο ἢ βα», 
, σϑνεια αὐτῷ ἰσκοϊωμένν" "Ὁ ἱμασ- 

᾿ σῶσιο τὰς γλώσσας αὑτῶν ἐκ τῷ 

«οὖν. 

ΙΣ καὶ ἰδλασφήμησαν τὸν 

Θιὸν τῇ δρανδ ἐκ τῶν «σόνων αὑτῶν 
- ὄρι ϑχ, εὑρέθησαν, 

21. Ὁ χάλαζα μεγάλα. ὡς τα 

Ὁ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὑτῶν" Ὁ ὁ μέϊε- 
γόησαν ἐκ τῶν ἔξγων αὑτῶν. 

12 Καὶ ὃ ἔκῖφ. αἰγελθ᾽ ἐξέχεε 
τὴν ζιάλην οὗτῷ ἐπὶ τὸν «ὥαμὸν 

7 3 , ϑ “ὸ» μέγαν τὸν Εὐφράτην" Ὁ ἰξη- 
φάνθη τὸ ὕδωρ αὐτῷ, ἵγῶ, ἐποίμασ . 

θὴ ἢ ὁδὸς τῶν βασιλίων τῶν ἀπὸ 
ἀναϊολὼν ἡλίο. 

11. Καὶ εἶδον ἐκ τῷ τόμαϊθ. τῷ 
δράκονϊθ., κ' ἐκ τῷ τόμαϊδν. τῷ 
ϑυεΐω, κὶ ἐκ τῷ ςόμαϊϑ. τῷ ψευ- 
δοπροφήτεν, αν:ὑμαῖα τρία ἀκά" 

« θαξῖα ὃ ὅμοια βαϊράχοις" 
14 εἰσὶ γὰς «πνεύμαῖα λκιμόνων 

“ποιϑῆα σαμεῖα, ἰκποξεύεσθων ἐπὶ 5 πολλῶν; 

ΑΠΟΚΑΛΥῪ ΤΙΣ Οδρ. ΧΥΪ. ΧΥΊ!, 

τὼς βασιλεῖ: τῆς γῆς Ὁ τῆς οἶκε - 

μένης ὅλης» συναγωνγεῖν αὐτὰς εἰς 
«ὄλεμον» τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς με" 
γάλης τῷ Θιῶ τᾷ «ταὐοκράτο Θ.», 

Ὶ ξ ̓ Ιδὼ, ἐρχομαι ὡς χλεπῆης" 

μαχάριδῃ ὃ γρηγορῷνν καὶ τηρῶν 
τὰ ἱμάτια αὑτῶ, ἴγα 'μὴ γυμνὸς 
ατριπαῖῆ, κὶ βλέπωσι τὰν ἀσχη- 

- μοσύνην αὐτῶ, 

16 Καὶ συγήγανγεν αὐτὰς εἰς 
τὸν τόπον τὸν χκαλὥμενον Ἑδραϊρὶ 
᾿Αρμαγιδδέών. 

17, Καὶ ὁ ἕδδομθ. ἀϊγιλῶ, ἰξέ- 
χε “τὴν φιάλην αὐτῷ εἰς τὸν ἀέρα" 

καὶ ἐξηλθε᾽ φωνὴ μεγάλη ἀτκὸ τῷ 
ναῷ τῷ ὡρανθ, πὸ τῷ ϑρόν; λέ- 
γυσα" Τ᾽ έἔγονε. 

18 Καὶ ἐγένονἶο φωναὶ ὃ Ἂν βρον- 
ταὶ καὶ ἀγραπαὶ, Ὁ σεισμὸς ἐγέ: 
γέϊο μέγας» εἶθ. ἐκ ἰγίνέϊο ἀφ᾽ ΜΈ 
οἱ ἀνθρωῖτοι ᾿ἰγένονϊο ἰ ἰπὶ τῆς γῆςν 
τολικθτθ. σεισμὸς ὅτω μέγα:- 
.19 Καὶ ἐγίνιϊο ἢ ἢ τόλις ἂμεγά- 

λη εἰς τρία μέρη, να αὐ «ὅλες γῶν 
ἐθνῶν ἔπεσον" Ὁ Βαδυλὼν ἡ μεγά- 
λη ἐμνήσθη ἐνώπιον τῷ Θι, δῶναι 
αὐτὴ τὸ «πϑϊόριον τῷ οἴκα τῷ ϑυμὰ 
τῆς ὑργῆς αὑτῷ. . 

20 καὶ πᾶσα νῆσθ. ἔφυγε,. τὰ 

λᾳγϊρκίᾳ χαϊαδαίνει ἐκ τῷ ὥραν 

ἐπὶ τὼς ἀνθρώπες" “Ὁ ἰδλασφήμε- 
σαν οἱ ἄνθρωποι τὸν ϑεὸν, ἢ ἐκ τῆς 
τσληγῆς Ἰῆς χαλάζης" ὅτι μιγάληῃ͵ 

ἐγὴν ἥ τληγ ἢ αὐτῆς σφόδρα. 

Κεφ. ,(- 17 

ΑἹ ἤλθεν εἷς ἐχ ΩΝ ἑπὰ ἀγ- 

᾿ γίλων τῶν ἐχονῖων τὰς ἑπίὰ 
φιάλας» 30 ἐλάλησε με ἐμῶν λέ- 

ψὼων μοτ' Δεῦρο; δείξω σοι τὸ χερί» 

μα τῆς αύρνης τῆς μεγᾳλης, τῆς 

καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν 

2 μήλ' 

πασᾶ “απ Ναα α εσυ ασο αὖον... .΄0ς΄ς΄ς.ς.ςῳῷςῷὦὦ. «δὼ... ὁ ὁ ὁ ὁθὃθοθτσδυὀτδὀτ᾽τὃτ:᾽ 

-το- (ὦ ἀὐιθαυιι..... . 



ΠῚ ΨῈ Ὸ Ννν“ἌἜ«ἔὀἼ“ δ 

'ῸΠΞΡΗΠΠΠ ΠΤ ππ σὲ ΠΤ ΠΠ  ἀρρπρπέἔΕρψΨ«πσἕέἘΠῆππ 

ΟΡ. χνὶϊ. χυἶ.  ΤΣΩΑΝΝΟΎ. 
4 μεθ᾽ ἥἡρ ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς 

φῆς γῆς» ἡ ἰμεθύσθησαν ἐκ τῇ οἵ- 
νὼ τῆς πορνείας αὐτῆς οἱ καΊοικῶν" 
τις τὴν γῆν. ΄, 

3 Καὶ ἀπήνι[εέ με εἰς ἔρημον ἐν 
«ανειύμαϊι" κὶ εἶδον γυναῖκα καθη" 
μένην ἰπὶ ΠΝ κόκκιχον, γέμον 
ὀνομάτων βλασφημίας, ἔχον κεφα- 
λὰς ἑπ)ὰ πὶ κέραϊα δίκα. ᾿ 

4 καὶ ἢ γυνὴ ἢ Φεριδιδλημένη. 
«οορφύροι, κὸ κοκείνῳ, κὶ κεχρυσὼ- 

μένη χρυσῷ καὶ λίθῳ τιμίῷ κῷὶ μαρ- 
γαρίταις, ἴχθσα χρυσϑν «ποϊήριον 
ἐν τῇ χερὶ αὑτῆς γέμοῃ βδιλυγ- 
μάτων κ᾽ ἀκαθά δἜηῖφ. “πορνείας αὖ- 
ΙΝ 

ὄνομα γε[ραμμένον" Μυγήριον" Βο- 
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«αἴν]ε ἔπεσαν, »κὶ ὃ εἷς ἰξιν, ὃ ἄλ- 
λφ. ὅτω ἦλθε" ἡ ὅταν ἔλθῃ, ὀλχί- 
γον αὐτὸν δεῖ μεῖνα!.. 

11 Ἰζαὶ τὸ ϑηρίον ὃ ἦν, καὶ ἐκ 
ἔτι, κὶ αὑτὸς ὄγδοός ἐςι, κ ἐκ τῶν 
ἑπΊά ἐγσι) κὶ εἰς ἀπώλειαν ὑνάγεις 

12 Καὶ τὰ δίκα κέροϊά ἃ εἶ- 
δες, δίκά βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες" 
βασιλιίαν ὕπω ἔλαθον, ἀλλ᾽ ἐξε- 

σίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὡραν λαμ" 
δάνωσι μέὰ τ ϑηρίω.. 

13. ὅτοι μίαν γνώμην ἔχϑσι, τὴ 
τὴν δύναμιν κὶ τὴν ἰξυσίαν ἑαυϊῶν 
τῷ "ϑηρίῳ διαδιδώσωσιν. : 

14 ὅτοι μέϊὰ τῷ ἀρνί σολιμήῆ» 
σῶσι,) κὶ σὸ ἀρνίον γικήσει «αὐτὸς, 

"ὅτι ΚύριΘ. κυρίων ἐρὶ, καὶ Βασι- 
Ὁ 

ξ καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὑτῆς. 

᾿ « ΄ « 
ὑλῶν Ἦ μεγῶλθ)᾽Ί᾽ ἢ μῆτηρ Ττῶων' 

“σορνῶν καὶ τῶν βδελυϊμάτων τῆς 

ὁ Καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύ“ 
σαν ἐκ τῷ αἱμαῖθ. τῶγ ἁγίωγ, κὶ 
ἐκ τῷ αἵκαῖθ- τῶν μαρ)ύρων ᾿[ἡσῶ" 
»ὶ ἐθαύμασαγ ἰδὼν αὐτὴν, ϑαῦμα 

μέγα. .1 ᾿ 
"4 καὶ εἶπέ μοι ὃ ἀ[γελθ'" Δι» 

ατί ἰθαύμασας ; ἰγώ σοι ἰρῶ τὸ 
μυτήριον τῆς γυναικὸφ καὶ τῷ 9η- 

. φία τῷ βατάζογ!θ' αὐτὴν, τῷ ἔχον-. 

16. τὰς ἑπῖα κεφαλὰς καὶ τὰ δίκα 
χίραϊα. ᾿ 

8 Θηρίον ὃ εἶδες, ἦν» ἡ ἐκ ἔργο 
ὁ “μέλλει ἀνκθαίνειν ἐκ τῆς ἀξύσ- 
σ", »κὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπώγεϊν" καὶ 
ϑαυμάσογιαι οἱ καϊωκθῆε ἐπὶ τῆς 
γῆς, (ὧν ὁ γέγρωπΊαι τὰ διόμαϊα 

“ἐσὶ τὸ βιθλίον ξῆς ζωῆς ἀπὸ κα]α- 
Φομῆὴς κόσμθ) βλέπονϊες τὸ ϑηρίον, 
“ὅτι ἦν ὦ ὃκ ἕξι, καίπερ ἐξίν. 

9. ὧδι ὁ νᾶς ὁ ἔχων σοφίαν. Αἱ 
δη)ὰ κιφαλαὶ, ὅρη εἰσὶν ἑπΊὰ, ὅσω 

ἃ γωὴ κάθηϊαι ἐπ᾽ αὐτῶν, 
10 καὶ βασιλῶς ἑκίώ εἰσωυ" υὶ 

λεὺς βασιλέων" κὶ οἱ μῆ᾽ αὐτῦ,- 
κλη]οὶ κὶ ἐκλεκοὶ κἡ ασιροΐ. 
τ τς Καὶ λέγε, μοι Τὰ ὕϑαϊαν 
ὦ εἶδες, ὃ ἢ «σόρνη καθηῖα!γ) λαοὶ 
καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη «αἱ γλῶσ- 
σαι. 

ιό Καὶ τὰ δίκα κίραϊα ἃ εἶδες 
ἐπὶ τὸ θηρίον, ὅτοι μισήσωσι τὺν 

,, Ά Ε] ἐν ΄ 

Τπορνην, ἢ ἠρημωμένην “σοιησῶσιν. 

αὐτὴν Ὁ γυμνὴν, κὶ τὰς σώρκας 
αὐτῆς φΦάγονϊαι, οἡ αὐτὴν καῆω-᾿ 

4 καύσεσιν ἐν «συρί" 
17 ὃ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἷς τὰς | 

καρδίας αὐτῶν “σοιῆσαι τὴν γνώμην 
αὑτῶ, κὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην, κὶ 
δϑναι τὴν βασιλείαν αὑτῶν τῷ ϑη- 
εἰν ἄρχι τελισθὴ τὰ ῥήμαϊα τῷ 
Θιώ. 

18 Καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες, ἔχιν ἢ 
“σόλις ἢ μιγάλη, ἢ ἔχυσα βασιο 
λείων ἐπὶ τῶν βασιλίων τῆς γῆς. 

Κιφ. ιἥἤ- ᾽] 8. 

7 ΑἍἹ μἧὰ ταῦτα εἶδον ἄϊγελὸν 
καϊαδαίνοὔα ἐκ τῷ ὀρανῶς, 

ἴχονδα ἰξυσίαν μεγώλην' κὶ ὁ γῆ 
ἰφυῆίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτῶ, 

2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχῶ, ων" 
. Ὰ 

Ω 6532" 
« 
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μιγάλῃ λέγων' ἼἜπιεσιν ἔπεσε βα- 
δυλὼν ἡ μεγάλη, αὶ ἐγέγεϊο καῖοι- 
κηϊύριον δαιμόνων, κὶ φυλακὴ “σαν" 
τὸς ανεύμαϊος ἀκαθάρἶο, ε φυλα- 

κὦ “σαϊὸς ὀρνίυ ἀκαθάξῖα κὶ μεμι- 
σεμώνυ. εν 

3 ὅτι ἰχ τῷ οἴνο. τῷ ϑυμῶς τῦς 
φρρείας αὐτῆς “έπωκε “ἀνα τὰ 
"η καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μῶν. 

αὐτῆς ἐπόρνευσαν», Ὁ οἱ ἔμποροι 
τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τῷ τρήνᾶς 
αὐτῆς ἰ ἰπλύτησανι. 

4 Καὶ ἤκεσα ἄλλην φωνὰν -ἰκ᾿ 
«“ὦ ϑρανῶ, λέγωσαν" Ἐξέλθηϊε ἐξ 
οὗτης δλαός μϑ, ἱνὼ μὴ ἡ συ[κοίνω- 
νἠσηῖε “ταῖς ἁμαβίίομς, αὐτῆς, ἡ 
δα μὴ λάξηϊε ἐκ τῶν αληγῶν 
αὖτ ΩΣ ΄ 

ς ὅτι ; ἠκολύθησαν αὐτὴς αἱ ἀν᾽ 
μαβιίω, ἃ ἄχρι τῷ θρανῶ, κα ἐμνημό- 
γεῦσεν ὃ Θιὸς τὰ.  ἀδικήμαϊα αὐτῆς. 

4 ἀπόδοϊε αὐτὴ ὡς κα αὐτὴ ἀ- 
πίδωκεν ὑμῖν, "ἢ μπλώσαῖε αὐτὴ 
διπλᾷ καΊὰ τὰ ἔρία αὐτῆς" ἷν τῷ 

«εὐηρίῳ ᾧ ᾧ ἰκέρασε, μράσαῖ, αὐτῇ 
διπλδν» 

7 ὅσα ἰδόξασαν ἑαυῖὴν, κα 

γισμὸν κα ασἰνθῷ", ὁ ὅτε ἐν τῇ καρ" 
δία αὑτῆς λέγει" Κάθημαι ᾿βασί- 

λισσα, Ὁ χρα δκ, εἰμὲ» κὶ τέν- 
θΦ. ὠμὰ} 
8 διὰ τῶτο ἐν μιᾷ ὰ ἡμέρᾳ ἥξωσιν 
; “ληγαὶ αὐτῆς, ϑάναϊο. “οὶ 

τὐθῶ. " λιμός" Ὁ ἐν αυρὶ καϊα-" 
καυθήσεϊαι» ὅτι ἰσχυρὸς Κύριθ' ὁ 
Θεὸς ὁ κρίνων αὐτῆγο 

9 καὶ κλαύσονϊαι αὐτὰν, καὶ 
κόψονϊαι ἐ ἐπ᾽ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς 

. γῆς, οἱ μὲν αὐτῆς πορνεύσαϊες ἊΣ 

τρηνιάσανῖες, ὅτων βλέπωσι τὸν 
κοιπνὸν τῆς “συρώσεως αὐτῆς, 

10. ἀπὸ μακρόθεν ὁ ἑτηκότες, διὰ 
πὸν Φόδον τῷ βασανισμῶ αὐτῆς, 

ἔγρησ. 
νἵασε, τοσῦτον δότε, αὐτῇ ἼἜασα. 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΟμΡ. χνὶῃ. 
λίγοδες., Οὐαὶ, ὠαὶ “όλις ἥ με- 
γάλη Βαδυλὼν, ἢ “σόλις ᾿ ἰσχυρὰ. 

᾿ ὅτι ἐν μιᾷ ὥρα ἤλθεν ἡ ἥ χρίσις σϑε 
11 χαὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς» κλαξς 

ὡσι καὶ τενθῆσιν ἐπ᾽ αὐτη, ὅτι 

πὸν γόμον αὐτῶν ὀδεὶς ἀϊράξει ὁ ὅπ. 
ἔ τω 

ι 

12 γόμον χρυσῶς, Ὁ ἀργύρα, ἃ 
λίθυ τιμία, Ὁ μαφγαρίτει, κὶ βύσο. 
σὼ; ν᾽ πορφύρας ὅς σηρινξς- κῷ 
κοκχίνῃ" καὶ σῶν ξύλον, ϑύϊνονς Ὁ 
πᾶν σκεῦθ'. ἐλεφάνϊινον, Ὁ αᾶν͵ 
σκεῦθ. ἐκ ξύλυ τιμιωϊάτε, Ἁ χαλ» 
κῶν »κα σίδήρε, Ὁ μωρμάξε, 

13 καὶ χμάμωμον, ᾿ ϑυμιάς- 
μαῖα," ΟΝ (ὔρον, σλίθανον, - οἷ- 

γον. "ἡ ἔλαιον, ὩΣ σεμίδαλιν, κ᾿ 
σῖτον, ΟΝ χ]ήνη, ΩᾺ τρόραἼα" ΓᾺ: 
ἕεπων, καὶ ῥεδῶν, Χ, σωμάτων, ἊΝ 

ψυχὰς ἀνθρώξων»͵ 
14 καὶ ἣ δπώρα τῆς ἐπιθυμίας 

τῆς ψυχῆς σϑ᾽ ἀπηλθὲεν ἀπὸ σῶ, Ὁ 
πάνϊα τὰ λιπαρὰ "ὶ τὰ , λαμπρὰ 
ἀπῆλθεν ἀπὸ σϑ, γἢ ἐκ ἔτι ὦ μὴ 

εὐρήσῃς αὐτά" 
1ς οἱ ἔμποροι τότων οἷ σλὼς 

τάσαν!ες ἀπ᾿ αὐτῆς, «ἀπὸ με 
θεν τήσονϊαι; διὰ τὸν Φόθον τῷ βα- 
σαγισμᾷ αὐτῆς» κλαίουϊες "ἡ 
θῶν)ες,Ἠ 

.16 καὶ λέγονες" Οὐαὶ, δαὶ, ἡ 

΄εν- 

- φυύόλις ἢ μεγάλη, ἢ πιριδιδλημένη 
βύσσινον ᾿ππσορφυρῶν Ὁ κόκκεκον» 
.). κεχενσωμίνη ἐν Χευσῷ ΚΟ «λίθῳ 
τιμίω Ὁ" μαργαρίταις" ὅτι μιᾷ 
ὥρα ἡρημώθᾳ ὁ ὃ τοσῶτῷ. αλᾶτϑ-. 

17 καὶ ΄αᾶς κυβερνήτης, σᾶς 

ἐπὶ τῶν πλοίων ὃ ὅμιλ», Ἐ ναῦ- 
πα, "Ὁ ὅσοι τὸν θάλασσαν ἢ ἰργώ" 

ξοῦῖαι, ἀπὸ μακφόθεν ἔξησαν, 
18 καὶ ἔκραζον, δεώνγες τὸν 

κασυὸν τῆς “αυρώσνως αὐτῆς, λές 

γοῆες" Τίς ὁμοίᾳ τῇ αὅλει τῇ μεν 
γάληΣ “ 

10 καὶ 
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Φ 

(80. ΧΥ͂ΡΙ, Χῖχο 
Πρ καὶ ἔδαλον χῶῷῶν ἐπὶ τὰς 

κεφαλὰς αὑτῶν, κὶ ἔκραζον κλαΐ- 

ονῖες Ὁ σινθῶϑες; λέγονες» Οὐαὶ; 
ὠαὶ, ἢ πσόλις ἢ μεγώλη, ἐν ] ἐ- 

πλότησαν “πάνῖες οἱ. ἴχοῆες͵ «λοῖα 
ἂν τῇ ἢ ϑαλάσσῃ, ἐκ τῆς τιμιότεῖθ. 
αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 

10 Εὐφραΐνα ἐπ᾽ αὐτὴν, ἀρανὲν 
φὰ οἱ ἅγιοι ἀπόςολοι͵ Ὁ οὗ τροφῆ- ᾿ 

ται, ὅτι ἔκρινεν ὃ Θεὸς τὸ κρίμα 

. ὡμῶν͵ ἐξ αὐτῆς. 

21 Καὶ ἦξιν εἷς ἀϊγελθυ! ἰσχυ- 

εἰς λίθον ὦ ὡς μύλον μέγαν; "ἡ ἔοαλεν 

εἷς “τὴν ϑάλασσαν, λέγων" Οὕτως 

δρμήμαϊι. βληθησῆαι βαξυλὼν ἥ 
μεγάλη αὖλις». πο ὦ μὴ εὗριθη ἴ ἔτι. 

22 καὶ φωνὴ κιθαρωδῶν τῷ με- 
σικῶν μν αὐληϊῶν 8 σωλπιγῶν Ν 

μὴ ἀκυσθῃ ἐν σοὶ ἔτι" Ὁ τᾶς τεχ- 

νίτης πάσης τέχνης ἃ μὴ «ὑρεθῇ 
ἐν σοὶ ἔτι" κἱ φωνὴ μύλϑ ἃ μὴ ἄ- 
κσθὴ ἐν σοὶ Σπεν 

23 καὶ Φῦς λύχνϑ ὼ μὴ Φανῆ. 

ἐν σοὶ ἔτι" ΝΟΥ Φωνὴ "υμφίῃ κ 

νύμφης ἃ μὴ ἀκυσύῃ ἐν σοὶ ἔτι" 
"ὅτι οἱ ἔμποροί σὰ ἤσαν οἱ μεγιτῶς“ 
νες τῆς γῆς» ὅτι "ἦν ΟΣ φαρμω- 
κείᾳ͵ σᾷ ἐπλανήθησαν αὔδα τὰ 
ἔθνη» ᾿ 

24. καὶ ἐν αὐτή, " αἷμα. ΄ροφη» 
τῶν ἡ ἁγίων εὑρέθην ΟΣ πσάνϊων 
τῶν ἰσφα[μένων ἐπὶ τῆς γῆς: 
ες (Κεφ. 8’. 19. 

ΑἹ μὰ ταῦτα ἤκουσα Φω- 
νῦν ὄχλε “σολλξ μεγάλην ἰν 

τῷ ὥραδῳ, λίγοῦο." ᾿Αλληλεῖᾳ" 
ἢ σα]ηρία Ἕἢ ἡ δύξα Ὁ ἣ τιμὴ ̓ ὶ 
ἣ δύναμις Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, 

2 ὅτι ἀληθιναὶ δίκαν αἱ 
κρίσεις αὐτῶ" ὅτι ἔκρινε τὴν φόρνην 
τὴν μεγάλην, ὅτις ἰφθειρε τὴν ὙἮΥ 
ἦν τῇ πορνείᾳ αὑτῆς, ΟΣ ἐξεδίκησιε 
τὸ αἷμα τῶν δώλων αὐτῷ ἰκ τῆς 
χερὸς οαὐτῆςε 

ΤΩΛΝ ΝΟΥ. 

. σαρο 

355. 
, 3 Καὶ δεύτερον εἴ εἴρηκαν ̓ Αλλης. 
λέτα. Καὶ ὁ ἃ καγγὸς αὐτῆς ἄνᾳ- 

Θαίνει εἰς τὼς αἰῶνας, τῶν οἰώγων. 

4 Καὶ ἔπεσαν οἱ «ρισθύτεροι. 
οἱ αἴκοσι "ἢ τέσσαρες, μ χὰ "τέσ: 

ζῶα; κὶ τροσεκύνησαν τῷ 
Θεῷ τῷ καθημένῳ ἐ ἐπὶ τὸ ϑρόνεν 
λέγοδες Αμήν" ᾿Αλληλεῖα. 
ως Καὶ Φωνὴ ἶκ τῷ ϑεόνε. ἰξῦλ- 

θε, λέγεσα" Αἰνεῖτε πὸν Θεὸν ἡ ἡμῶν 
«αὐῖες οἱ δῦλοι αὐτῶ; Ὁ οἱ φεθύ- 
μένοι αὐτὸν κγῷ οἱ μικραὶ» οἷ μεν" 
ἄάλοι. 

. Ὁ Καὶ -ἤκυσα ὡς Φωγὴν. ὄχλῳ ̓  
πολλᾶ, "ῳ ὡς φωνὴν ὕδώτων «σολ- 
«λῶν, ῥο ὡς Φωνὴν βροον ἰσχιυρῶνῳ, 
λέγονας: ᾿Αλληλέϊω ὅφι ἰδασί- 
λευσε Κύριθ. ὁ ὁ Θεὸς ὁ «αὐοκρά- 
τῶρο 
ν ἑραίρωμιν καὶ ἀγαλλιώμεβο;, 
Ὁ θῶμεν τὴν δόξαν αὐτῶ" ὅτι ἤλ- . 
ἫΝ ὃ γάμθ' τῷ ἀρνία, καὶ ἢ γυνὴ 
αὐτῷ ἡτοίμασιν ἑαυῖάν. " 

8 Καὶ ἐδόθη φὐτῇ ἵγω «τοδά-. 
ληῖαι βύσσινον καθαρὸν Ὁ λαμ» 
πρόν" τὰ γὰρ βύσσινον, τὰ δικαιώ- 
μαῖα ἐγι τῶν ἁγίων, 

9 Καὶ λέχει μο!», τράψον» 
Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τῷ γώ» 
μῦ τῷ ἀρνία κεχλημέγοι. ᾿ Καὶ λές 
γε. μοι" Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθιγοΐ 

. ἔἰσ, τῷ Θεξο. 

10 Καὶ ἔπεσον ἔμπρόσθεν τῶν 
ποδῶν αὐτῷ προσκυνῆσαι αὐτὼ" 
“Ὁ λέγε, μοι" Ὅρω μή" σύνδυλός 
σϑ εἰμὲ Ὁ τῶν ἀδελφῶν σὃ τῶν 
ἰχόνων τὴν μαῤῥωρίαν τῷ Ἰησϑ' τῷ 
Θιῷ αροσχύνησεον" ν γὰρ μαξυρίας 
τῷ Ἰησᾶ ἕξι τὸ “ανῦμα τῆς σρο-᾽ 
φηϊείας. ᾿ 

11 Καὶ εἶδον τὸν ἀρανὸν ἃ ἀνενγν 
μένον, »α ἰδὰ ἵππθ, λευκὸς, κα 
καθήμενθ», ἐπ᾿ αὐτὸν, καλύμινῶν Ν 
αἰγὸς ὦ ἀληθινὸς» 8 ἐν δικομοσώγη 

κρίνει. 
.οΦ 
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κρίνει κὶ πολεμεῖ. 

42 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῷ ὡ; 
φλὸξ συρὸ:» κὶ ἐπὶ τὴν ,πιφαλὴν 
αὐτῷ διαδεμαῖα «ολλὰ, ἔχων ὄνο- 
μα γεγραμμένον, ὃ ἀδεὶς οἶδεν εἰ 
μὴ αὐτός" 

13 καὶ περιρεδλημένθ. ἵμά- 
σίου βιβαμμένον αἷμαῖε" α καλεῖ-" 
4αἱ τὸ ὄνομα αὑτῶν" Ὁ λόγΘ. τῷῈ ἢ 
Θιῶ' 

14. καὶ τὰ τεαλεύμαῖα ἐν τῷ ὅ- 
ν᾿ ᾧ ἠκολώθοιν αὐτῷ ἐφ" ἕπσποις λεὺ- 

κοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν κὶ 
παθαρόν. 

τς καὶ ἐκ τῷ τἐμαῖφ. αὐτῷ 
ἐκαορεύεαι ῥονφαία ὀξεῖα, ἵνα ἰν 
αὐτὴ «οὐάσσῃ τὰ ἔθνη" κἱ αὐτὸς 
«“οιμανι αὐτὸς ἐν ῥάθδῳ σιδηρα" Ὁ 
αὐτὸς τσαϊεῖ τὴν ληνὸν τῷ οἵνο τῷ 
ϑυμῦ καὶ τῆς ὀργῆς τῷ Θεῦ τϑάναν- 
τοκράτορθ." 
6 καὶ ἔχεν ἐπὶ τὸ ἱμάτιον ὦ 

- ἀπὶ τὸν μηρὸν αὑτῷ τὸ ὅτομα γι- 
γραμμένον" Βασιλεὺς βασιλίων "ἡ 
Κόριθ' κυρίων. . 

ἣ 17 Καὶ εἶδον ἵνα ἀϊγελον ἱ ἱφῶ- 
«αἷν τῷ ἡλίω" κ ἔκραξε θυ" με" 
γάλη, λόγων «τᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς 
παδωμένοις ἢ ἐν μεσαρανῆμαῖν Διῦτε 
Ὁ συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τῷ με- 
γάλα Θυῶ, 
τὸ ἕνα φάγηϊι σάρκας βασι- 

λέων» σάρκας χιλιάρχων, Ὁ 

σάρκας ἰσχυρῶν, "ὴ σάρκας ἵππων 

Ωλ τῶν καθημένων ἐπτ᾿ αὐτῶν, Ὁ. 
σάρκας. «ἄγων, ἐλευθέρων τὸ δόλων, 

"» μεγάλων. 

᾿ πο Καὶ εἶδον τὸ  ϑηρίον, δ τὸς 

βασιλεῖς τῆς γῦς, - τὰ τεαϊεύμα- 
φα αὐτῶν ̓σονπγμίνα «οἰὔσαι -«ό- 
λημον μῶὰ 
ὕππε, καὶ μὰ τῷ τροϊεύμαϊθ. 
αὐτῷ. . 

ῶο καὶ ἐπιάσθη φὸ ϑηρίον; ἢ 

Φ 

τῷ καθημένε ἱπὶ τὸ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ͂Σ ΟΡ. χίχ. χκ- 
μὰ τότα ὃ ψευδοπροφήτης, ὃ αιοιὦ 
ἥσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτϑ, ἐν 

οἷς ἰπσλάνησε τὸς λαρόνας τὸ χά- 

βαΐμα τῷ ϑηρί "“ .ν τὰς τυροσχυνῶν- 
τὰς τῇ εἰκόνι αὐτῶ" ἁῖες ἰδλήθη- 

σαν οἱ ὶ δύο εἰς τὴν λίμνην τῷ «υρὸς 
τὴν χανομένην ἐν τῳ » ϑείῳ" 

21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεδάνθησαν 
ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τῷ δ΄ καθημένο ἐπὶ τὰ 
ἵπτυ, τῇ ἐκηγορενομένη ἐχ τῷ ςό- 
μαῖθ. αὐτῇ" κὶ πάδα τὰ ὄρνεαι 
ἐχοβάσθησαν ἰκ τῶν σαρκῶν αὖ- 

ς τῶν. 

Κιῷ. κ΄. 20. 
ΓΑΙ͂ εἶδον ἄϊγελον καϊααίνοῦϊα 

ἐκ τῷ ἀρανᾶ, ἔχοῦα τὴν κλεῖ" 
δα τῆς ἀθύσσυ, "ὁ ἅλυσιν μεγάλην 

- ἐπὶ Τὴν χεῖρας αὐτϑ- 

2 καὶ ἰκράτησε τὸν διάκοδα,, 

τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἔγι διάβδο- 

λος καὶ σαϊανᾶς" "καὶ ἔδησεν αὐτὸν 
χίλια ἔτή, ' 

4 καὶ ἴδαλεν αὐτὸν εἷς τὴν ἅ- 

Θυσσον, καὶ ἔκλεισεν αὐτὸν, καὶ 
ἰσφρώγ 'σῈν ἐπάνω αὐτῷ, ἵνα μὴ 

᾿ὧλ ανήσῃ τὰ ἔθνυ ἢ ἔτι» ἄχρ τελεσο 
θη τὰ χίλια ἴ ἔτη" καὶ μδὰ ταῦτα 
δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν Χρόνον. 

ΚῚ Καὶ εἶδον ϑρόνθς, κ᾿ ἐκάθισαν 
ἐπ᾽ αὐτὸς, καὶ κρίμω ἐδόθῃ αὐτοῖς" 
τὶ τὰς ψυχὰς τῶ» σεπελεκισμένων 
διὰ τὴν μαβυείαν᾽ Ἴωησϑ, ΟΣ διὰ τὸν" 
λόγον τῷ Θιεδ, Ὄ οἵτινες ὃ ταροσεν 

κύγησαν τῷ οἴω, ὅτε τῇ εἶκόν 
αὐτὸ" καὶ ἐκ ἔλαθον τὸ χάραίμα 

ἐπὶ τὸ μέτωπον αὑτῶν, Ὁ, ἔξὶ. τὴν 
χεῖρα αὑτῶν" νὐ ἔξησαν ἰδασί- - 
λευσαν μὰ Χριτῷ τὰ ι χίλια ἔτη" 

ς οἱ δ λοιποὶ τῶν γπρῶν ὅκ 
ἀνίζησαν ἕ ἕο: τελισθη τὰ χίλιοι 
ἔτη" Αὕτη ἢ ἀνάξασις ἥ πρώτη, 

6 μακάριος καὶ ἅγιος ὃ ἴχων 
μέρος. ἐν τῇ ἀναζτάσεν τῇ «ορώτῃ" 
ἐκὶ τότων ὁ ϑάναῖος ὁ δεύτερος ὁ ὀκ 

ἔχ 

., 4. κα παπαδονοι.. τ Μ06Ὄ6.0Ν αααιπακθι τ ἀπε ΔΝ Ὁ" δμνω υυο στ π΄... κὦὔοα.....  ΘῸ 

ι 

πο Ὁ “«Καὐὐαππυσ. ὃ ὃ Ἢ αΩὩ , 
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ἔχει ἐξωσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονϊαι ἱ ἱερεῖς τῷ βίθλῳ γῆς ζωῆς γιραμμένος ἰδλήθη 
Θεῦ ἢ τῷ Χριγῶ, Ὁ βασιλεύσεσι εἰς τὴν λίμνην τῷ τυρότο 
μιῇ αὐτῷ χίλια ἔτη. "" Κιφ. κά. 21. 

7 καὶ ὅτὰν τελεσθῃ τὰ χίλια ΑἹ εἶδον ὁ ἐρανὸν καινὸν ΟΣ γὴν 

ἔτη, λυθήσεέαι ὃ σαϊανᾶς ἃ ἐκ τῆς καινήν" ὃ γὰρ πρῶτος ὅρα 

φυλακῆς αὗὑτξ, γὸς κὶ ἣ πρώτῃ ἢ “΄αρῆλθε" Ἂ ἥ, 

8 καὶ ἐξελεύσῆαι πλανῆσαι τὰ . ϑάλασσα ἐκ ἔξιν ἔτι» 
δθνη τὰ ἶν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις ἡ ᾿ 2 Καὶ ἰγὼ Ἰωάννης εἶδον τὴν 

τῆς γῆς» τὸν Τὸν " τὸν Μαχὼγ, αὔλιν τὴν ἁγίαν, ἹἹεοσαλὴμ καὶ», 

συγαα εν αὐτὸς εἰς αόλεμον; ὧν ὃ γὴν; καϊαδαίνεσοιν ἃ ἀπὸ τῷ Θιξ ἐκ 

ἀριθμὸς ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσεο τῷ ἀρανδ, ἡτοιμασμένην ὦ ὡς νύμφην. 
δῆς. ᾿ ΄ κεκοσμημένην τᾷ ἀνδεὶ αὑτῆς. 

9 Καὶ ἀνίδηχαν ὦ ἐπὶ τὸ αλά-͵ 3 καὶ ἤκασα Φωνῆς μεγάλης ἐκ 

στος τῆς γῆς» καὶ ἐκύκλωσαν τὴν τῷ ὑραγᾷ;, λεγάσηρ" Ἰδὼὸ, ἢ σπηνὰ; 
«σαριμθολὴν᾽ τῶν ἁγίων, κὶ τὴν σόν τῦ διῶ μὰ. τῶν ἀνθρώπων, καὶ, 
λιν τὴν ͵ ἡγαπυμένην" "5 καίρη αὖῦρ σκηνώσει μέν αὐτῶν, ΚῚ αὐταὶ λαοὶ 
ἀπὸ τὸ Θεῦ ἐ ἰκ τῷ φραγῦ, "ὶ καϊ- αὐτῷ ἴσονῖον, ἡ αὐτὸς ὃ Θεὸς ἔγακ. ' 
φαΐεν αὐτώ", ὶ ΄ με αὐτῶν, Θιὸς αὐτῶν, " ὶ 

᾿ 10 καὶ ὃ ὁ διάξολος ὃ θ᾽ «λαχῶν, 4 καὶ ἰξαλείψει ὃ Θεὸς πᾶν, 

αὐτὸς ἐδλήῥη εἰς τὸν λίμνην «Β.: δάκενον ἀ ἀπὰ τῶν  ἀφθαλμβν αὐτῶι. 

«συρὸς κὶἱ ϑείθ, ὃ ὅπ τὸ θηρίον καὶ ὃ κ' ὃ ϑάναῖος ὁ ἐκ ἔξαι ἔτι ὅτι σί»- 
ἡκενδοπροφήτηρ" κἡ Σ βασαγισθήσον-. ὕος, ὅ ὅτι κραυγὴ, ὦ ὅτε «σόνος ὃκ ἔται 
«αὶ ἡμέρας Ων οί, εἰς τὰς αἰῶνας ἔτι" ὅτι τὰ πρῶτα ἀπᾶλθον- ΤᾺ 
τῶν αἰώγωνο Καὶ εἶπεν ὃ καθῇ μένος ἐπὶ 
αὶ Καὶ εἶδον ϑρόνον λευκὸν μίέ- τῷ ϑρόνϑ" Ἰδὰ,» καινὰ παν]α τριῶν, 

γον," ́9 τὸν καθήμενον αὶ ἐπ᾽ αὐτῶ, ἃ. Καὶ λέγε μι" Σεόψον: ὅτι ὅτον 
᾿ἀπὸ προσώπϑ ἔφυζεν ἡ ἡ γῇ καὶ ὃ οἱ λόγαι ἀληθινοὶ "ἡ «αισῖοί εἰσι » 
Φρανός" οἹ τόπος ἄχ, εὐξέθη αὐτοῖς": : ὁ Καὶ εἶπί μ.9ι" Γέγο ἫΝ ἐγώς 

.12 καὶ εἶδον τὰς γεκρὼς, μικρὰς εἶμι τὸ Α, " τὸ Ὡ, ἢ ἀρχὴ -" τὸ. 
Ὁ μιγάλεςΣ ἑγῶτας ἰνώπιον τὸ Θιεῦ,. τέλος. ἐγὼ τῷ ν δυψὼῆι δώσω ἰκ τῆς 
Ὁ βιδλία ἤνεώχθησαν" καὶ βιϑλίον «““ηγῆς τῷ ὕδαῖος τῆς ζωῆς δωρεάν, 

ἄλλο ἠνεώχβη, ὅ [ ἰγι τῆς ζωῆς! καὶ 7, Ὁ νικῶν κληρονομήσει πάῆα,. 

ἐκρίθησαν οἱ γεκροὶ ἐκ τῶν: γείραι μη ̓ καὶ ἴσομαν αὐτῷ Θεὸς, καὶ αὐτὸς. 
μένων ἐν τοῖς βιδλίοις, καῖα, τὰ ἔρ- ἔραι μοι ὃ ὑιός. 
᾽α αὑτῶν. , 8 δειλοῖς δὲ ὦ ἀπίτοις Ὁ ἐβδεα, 

ΑΙ 3. καὶ ὶ ἔδωκεν ὃ ἢ ϑάλαρσα « τὸς λυϊμένοις, "Ὁ Φονεῦσι; μὴ πόροις. ΝΣ 
ἐν αὐτῇ νεκρὺς, Ῥ ὃ ϑαναῖος, ΟΣ ὃ. Φαρμακεῦᾳι “Ὁ εἰδωλολάτροννς, Ὁ 

ζἔϑης ἔδωκαν τὸς ἐν αὐτοῖς γεχρός" «πᾶσι τοῖς Ὑυνύδισι, τὸ Μέρος αὐτῶν. 
ἊΝ ἰκρίθησαν ἵκαξος κοῖὰ τὰ ἔργῳ. ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καμρμένη συρὶ καὶ. 
αὑτῶν. ὦ ϑείῳ, ὅ ὅ ἐςι δεύτερος: ϑάναϊος. 

14 καὶ ὁ ϑαναῖος καὶ ὃ ἄδης ͵ Καὶ ἦλθα. ψρός μι εἷς τῶν. 
ἐδλήθησαν εἰς τὴν λόμνην. τῷ συρόςι. ἑπῆα, ἀϊγίλων τῶν ἐχόνων τὰς ἑπὰ. 

, Κἅτός ἰγιν ὃ ὃ δεύτερος ϑαναῖο;.) Φιολας τὰς 'γιμάσας τῶν ἑπῖα; 
ις καὶ εἶτις ὃχ, εὑρέθη ἐν τὴ σληγῶν τῶν ἰσχάτων καὶ ἰλάλησ" 58 

, ᾿ Ν " 

5 ᾿ 
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μῦ᾽ ἐμῶ, λέγων" Δεῦρο. δείξω σοὶ 
'τὴν νύμφην τῷ ἀρνία τὴν γυναῖκα. 

10 Καὶ ἀπήνείκέ μα ἶν σνιύ- 

μαῖ, ἐπ᾽ ὅρος μέγα κὶ ὑψηλὸν, ΟΝ 
ἔδειξέ μοι τὴν σόλιν τὸν μεγάλην, 
σὺν ἁγίαν ἹἹερεσαλὸμ, καϊαξαίνυ- 
σαν ἶκ τῷ μρανῶ ἀπὸ τῷ Θιῶ, " 

11 ἔχυσαν τὴν δόξαν τῷ Θιδ" 
"ἢ ὃ Φωυγὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμι- 
᾿οἰάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυξαλλί» 
Φον).» 

12 ἔχυσάν τε τεῖχος μέγα κ᾿ 
ὁ γψηλὸν, ἔχυσαν τουυλῦνας δώδικα, 
παὸ ἐπὶ τοῖς αυλῶσιν ἀϊγέλως δώ-. 
δίκα, καὶ ὀνόμαϊα ἱπιγείρα μμένα; 
ἃ γι τῶν δώδικα φυλῶν τῶν ὑιῶν 

13 ἀπ᾿ ἀναϊολῶς, «Ἁυλῶσες γρεῖγ" 
ΑΕΕῚ ΓΝ ο« ““ἄφἰἼφ δΦι κι » 
ἀπ Ὸ βεῤῥᾶ, τσυλῶνες τρεῖς" αὐ νόῦ“. 
τα, αυλῶνες τρεῖς" ἀπὸ δυσμῶν, ᾿ 
«αυλῶνες τρεῖς" 

14 κωὶ τὸ τεῖχος τῆς τοόλεως 
ἔχον ϑεμιλίως δύϑικα, κὶ ἐν αὐτοῖς 
δυόμαα τῶν δώϑδικα ἀποζόλων τῷ 
ἀξυΐω. ΝΕ 
τς Καὶ ὁ λαλῶν μᾶ᾽ ἐμῶ, εἶχε 

κάλαμον χρυσῶν, ἵνα μρησῃ τὴν 
φ«θὄλιν, χκαὦ τὸς τυλῶγας αὐτῆς, ΓᾺ 
σὸ τεῖχος αὐτῆς. ΄ 

16. καὶ ἡ «σόλις τῆράγωνο; κεῖς 
φιει; καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς τοσῶτόν 
ἔριν ὅσον καὶ τὸ σλώτος" καὶ ἱμέ- 
τρῆσε τὴν “όλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ 
φαδίων δώδεκα χιλιάδων" τὸ μῆκος 
καὶ τὸ «λάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς 
ἴσα ἰ,ἴ. 

17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὖ- 
τῆς ἑκατὸν τεσσαράκονια τεσσάρων 
Φηχῶν, μέτρον ἀνθρώπω, ὅ ἔγιν ἀἴ- 
γίλε. 

18 καὶ ἦν ἢ ἐνδόμησις τῷ τεῖς 
χος αὐτῆς, ἴασαις" καὶ ἡ πόλις 
χευσίον ηαθαρὸν, ὁμοίας ὑάλῳ κα- 
ἀρ. 

-- 

ΑΠΟΚΆΛΈΥΨΕΙΣ 6. χχῖ. χχῇ, 
10 καὶ οἱ ϑιμίλιοε τῷ τεχες 

τῆς σόλεως «σαν]! λίθῳ τιμίῳ χε- 
κοσμημένον" ὃ ϑεμέλιος ὃ πρῶτος, 
ἴασαις" ὃ διύτερος, σάπφειρος" ὃ 
τρίτος, χαλχηδὼν ὃ τέταρῖος, 
σμάραγδος" 

20 ὃ αἰμπῖος, σαρϑόνυξ' ὁ ἔκ- 
«ος, σάρδιος" ὃ ἵδδομος, χρυσόλι- 

θος" ὃ ὄγδοος, βήρυλλος" ὃ ἔνναϊος, 
χοιτάζιον" ὃ δέκαῖος, χρυσόπρασος" 
"ὃ ἐνδίκαϊος, δάκινθος" ὃ δωδέκαῖος, 
ἀμέθυτος. 
μῶν καὶ οἱ ϑώδικα αυλῶνες) δά 

ϑικα μαρίαρίται, ἀνὰ εἷς ἕκαζος 
τῶν αυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργα" 

φίτο" καὶ ἢ «Ὡλαϊεῖχ τῆς πόλεως» 
χευσίον κοιβαρὸν, ὧς ὕαλος διαφα» 
λῆφ4ᾳφς , . . 

22 καὶ ναὸν ὡκ εἶδον ἷν αὐτὴν 
ὁ γὰρ Κύριθ. ὁ Θεὸς ὃ Ψψαῆωιράο 

«Ξωρν) ναὸς αὐτῆς ἐξι) πὸ τὸ ἀρνίονο 
23 Καὶ ἢ αόλις ὦ χρείαν ἔχειν 

τῷ ἡλία δὲ τῆς σελύνης, ἵνα φαί- 
νωσιν ἦν αὐτῇ" ἢ γὰρ δόξα τῷ 

εἶ ἐφώτισεν αὐτὴνγ »ἡα ὃ λύχνθ' 
αὐτῆς τὸ ἀρνίον" 

24. καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομίνων 
ἐν τῷ φοῖ! αὐτῆς περιπαϊήσεσι" ὸ 
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέροσι͵ τὴν δύξ- 
ἂν κὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτὴν" 

ἃς (καὶ οἱ υλῶνες αὐτῆς ἃ 
μὴ χλεισθῶσιν ἡμέρας" νὸξ γὰρ ἐκ 
ἔφξαι ἐκεῖ.) 
26 καὶ οἴσεσι τὴν δόξαν »ὦ τὴν 

«ἰμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτὴν. 
27) καὶ ὦ μὴ εἰσίλθη εἰς αὐτὴν 

«σὰν κοινϑν, ὁν «σοιῶν βδέλυγμα, Ὁ 

νεὖϑΘ." εἰ μὴ οἱ γεϊραμμένοι ἔν ψῳ 
βιθλίῳ τῆς ζωῆς τῷ ἀρνίϑι 

Κιφ. χθ΄. 22. - 
ΑἹ ἔδειξέ μοι καθαρὸν «σοῖα 5. 
μὸν ὕϑαῖϑ. ζωῆς, λαμπρὸν 

ὡς κρύγαλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τῶ 
ϑιόνυ τῷ Θιῦ, κὶ τῷ ἀρνίω. 

2Ψ 



ΠΑΡ“ πε Ά ΒΒ, οὐ, ὟΝ 

ΩΡ. ΧΧΙΊΪ. Ι Ω Α 

2 ἦν μέσῳ τῆς «λαῖιίας αὐτῇ», 

τὸ ποόϊαμῶ ἰν]εῦθεν κὶ ἰνγεῦθεν, 
ξύλον ζωῆς, ποιῶν » καρπὸ; δώδεκα, 
καὶϊὰ μῆνα ἕνα, ἵκαξον ἀποδιδῶν. 
τὸν καρπὸν αὐτῶ!" ΟΣ τὰ φύλλα τῷ 

᾿ ξύλο εἰς ϑιραπείαν Τῶν ἰθνῶν. 

 ὅ καὶ τᾶν καΊα: θεμα ὃ ὃκ ἴται 
ΓΟΣ ϑρόνθ. τῷ Θιῦ καὶ τῷ ἀρ- 

γίθ ἐν αὐτῇ ἔγαιν »α οἱ δῦλοι αὖτ 
λαϊρεύσεσιν αὐτῷ, 

4 καὶ ; ὄψοῆαι τὸ «πρόσωπὸν αὖ- 
τὸ" 'κὶ τὸ ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ τῶν με- 
“ώπων αὐτῶν' 

ς καὶ. τὺξ ἐς ἔγαι ἰκεῖ" κὶ χειῖ- 
ὧν. ἐκ ἔχθσι λύχνε "ἡ Φαϊὸς ϑλίυ, 

ὅτι ΚύριΘ. ὁ Θεὸς φωῖιξει- αὐτὰς" 

καὶ βασιλεύσοσιν εἰς τὰς αἰῶγας 
: Τῶν αἰώνων. 

(6 Καὶ εἶπέ μοι" Οὗτοι οἱ λόγοι 
«σιςοὶ Ὁ ἀληθινοί" κὶ ΚῦριΘ. ὁ 
Θεὸς τῶν ἁγίων ταροφηῶν ἀπέςειλε 
τὸν ἄϊγιλον αὑτῷ δεῖξαι τοῖς δόλοις ἢ 
αὑτῷ ἃ δεῖ γιίσθαι ἰ ἐν τάχει. 

7 ἰδὸ, ἢ ἔχομαι ταχύ" μακά- 

φθοὶ ὃ τηρῶν τὼς λόγες τῆς τροφὴν 
πείας τῷ βιθλία φέτυ. 

8 Καὶ ἐ ἐγὼ Ἰωάννης, ὃ βλέπων 
ταῦτα κὶ ἀκέρν" κ) ὅτε ἤκῦσα Ὁ 

ἤδλιψα, ἔσισα προσκυνῆσαι ἔμ: 
προσθεν τῶν ποδῶν τῷ ἀγέλε τῷ 
διερκυύοός, μοι ταῦτα" 

9. καὶ λέγιι μῳ; Ὅρα μή" 

σύνδολός σϑ γάρ εἰμι» κὶ τῶν ἀ- 
δελφῶν σϑ γῶν τυροφητῶν, κὶ τῶν 

τηρδῆων τὸς λόγες τὸ βιθδλίω τάσιν" 

τῷ Θεῷ «ροσπύνησον. 

1Ιο Καὶ λέγει μοι" Μη σφρα- 
γγίσης τὸ; λόγες τῆς τοροφηϊείας τῷ 
βιδλίω. τώτϑ" ὅτι ὁ καιρὸς ἐγύς ἐγιν: 

11 ὃ ἀδικῶν, ἀδικησάτω ἔτι" 

᾿ ὃ ὃ ῥυπῶν, ῥυπωσάτω ἔτι" " ὁ 
χ α.Θ.,) δικαιωθήτὰ ἔτι" καὶ ὁ ὅ- 

γ:0", ἁγιασθήτω ἔτι" 

᾿ 
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12 καὶ ἰδῶ, ἔρχομαι ταχύ“ 

Ὁ ὃ μισθός μ μῶ; ἐμῶ, ἀποδῶναν 
ἑκάτῳ ὡς τὸ ἔξγον αὐτῷ ἴγανν 

Ἐγώ εἶμι τὸ Α αὶ τὸ Ὧν 
ἀρχὰ κὶ τέλθ", ὃ σρῶτθ’ "ἢ ὁ ὁ ἔσω 
χαῖδ-. 

14 μακάριοι οἱ «σοιζέες τὰς 
ἐνἸολὰς αὐτῶ, ἵἕγα ἔται ἡ ἰξυσία 

αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, Ὁ» 

τοῖς τυυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς’ τὴν 
“σόλινο 

τς ἔξω δὲ οἱ κύνες " οἱ φαρμα- 
κοὶ Ὁ οἱ τοόρνοι "Ὁ οἱ Φονεὶς Ὁ. οἱ 
ἡδελολάτεαι, κὶ τᾶς ὁ φιλῶν 9 
“οιῶν ψιεῦδῶ. 

16 Ἐγὼ Ἰησῶς ἔπεμψα τὸν 
ἄ[γιλόν μ8 μαῤὶυρῆσαι ὑ ὑμῖν ταῦτα 
ἐπὶ ταῖς ἐκκλῆσίαις. ἐγώ εἶμι ΕΣ 

ἧίζα »ὶ τὸ γῖνθ. τῷ Δαδὶδὶ ὁ ἀγὴρ 
ὁ λαμπρὸς »ἡ ὀεθρινός» 

17 καὶ τὸ τνιῦμα ΟΣ ἢ γύμφη 
λίγεσιν" Ἔλθ » ὃ ἀκὅων εἶπά" 
τω" Ἐλθέ" Σἐὐψοι ἐλθέτω, Ὁ 
ὁ ϑέλων λαμϑανίτω τὸ ὕδως δωῆς 
δωρεάν. 

18 Συμμαῤίνρᾶμαν: γὰρ πανὶ 
ἀκἕονϊε τὸς λόγει; τῆς τροφηϊείαις 
τῷ βιθλίυ τότο" ἐάν τις ἐπίιθῃ 
πρὸς ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ ὁ Θεὸς ἐπ᾽ 
αὐτὸν τὰς πληγάς τὰς γεγραμμέν 
γας ἐν βιθλίῳ τότῳ. 

10 καὶ ἰάν τις ἀφαιρῇ ἀφὸ τῶν 

λόγων βίολα τῆς τροφηϊείας ταύ- 
της ἀφαιρήσει ὃ Θιὸὺς :-ὸ μέρθ. 
αὐτῷ ἀπὸ βίολω τῆς ξωῆς, Ὁ ἐκ 
τῆς “«όλεως τῆς ἁγίας, “Ὁ τῶν γε 

γεαμμένων ἐν  βιδλίῳ τἄτω. 
20 λέγει ὃ μαξ)υρῶν, ταῦτα» ναὶ 

ἔρχομαι ταχύ" ἀμήγ" ναὶ ἔργῶ, 
Κύριε Ἰησῶ. 

21 ἢ χάρις τῷ Κυείω ἡμῶν 

Ἴησῶ Χριτᾷ μέλ “«ἀήὼων ὑμῶν 
᾿Αμήν» 

ΤΕΔΟΣ,. 
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ΝΕ ΕΡΊΤΙΟΝ 5 66 "δε μι ΒΟΟ Χϑ,᾿ 

Γὸρ εὖς ὕα ὃ ΘΟ ΟΟ 1.8. 

Ῥιϊηιεὰ ὃγ ἴς ΟΟΜΡΑΝΥ͂ οἵ ΒΤΑΤΙΟΝΕΚΒ, 

Ἀπὰ [ο]4 «αἵ τἰὩςῖς ΠΑΤΙ,, πεᾶῦ Ζκάραιε διγέει. 

1. ὙΕΞῸ ΟΗΆΙΘΤΙ θουιπὶ ποῖτὶ ον Τοίαιηοηξιη, ἄνα Νονυτα 
Ἑα 5. [ηϊογργοῖο ἸΤὨδοάογα Β6Ζ8. . 

11. ῬΟΌΝ Τογθηῦ! Οοιιακάϊδ 56χ, δὲ Οριπιούυπι Ἑχακηρίοείαπη! Εἰάθ 
ξεςοπῃῖϑ. Οιἰδι ἀοοούμηϊς ΝΝΟΙ25 ΠΔΓ ΊΠ 8165 [0ἢ.. Μ|Ω6}}}, ᾿υοάςοϊτηοι 

1Π. Ρ. Ὀνιάϊ! Ναίοπις Μεϊαπιοσρβοίδδῃ 11Όγὶ ΧΥ͂. δὰ δάδταυυ Ἑαϊθοηὶς 
ἘοιΠδηῦο ΔοσΌΓΑϊΘ εγαθη στ, Ουπὶ Νοῖ5 ΜιΠποΠἸἰληΐ8, Ὀυυοάδοϊσηο. 

ΙΥ͂, Τυδιηὶ εχ Ὑτοςὶ Ῥαταρεῖϊ ΗϊΔογὶϊς Ἔσχίοτηῖβ 1 ἰδγὶ ΧΊΙΝ, δὰ Οριΐ- 
ζηοσττα Εχοηραγίυση δάσπι τεσεπῆϊ,, υοάθοϊπιο. 

Ψ. Νοπιεποίητυνα Βγενὶβ Ἐ οἰογπιαῖδ : Οὐπι δαϊεέϊο 51] λδὸ Ὑεγδοσισπι 
ἃς Αἀϊεέξινογυχῃ ς: ὕπΔ οὐὐσὰ Ὀυρλ οὶ Οεηϊδηλγίο Ῥσχονεγθιοσγιτω ΔΏΣΙΟ1.- 
ἔπο- ΟΥ̓ ΟΟΓυτΩ ; ἃς 1115 ποηπυλη, Οὔἶλνο. 

ΨΙ. ΖΕ ορι Ῥηγγρις Ἑδθυλα, ὩΥΠΣ ἀδχῃττι ὃχ Οο] αιϊοπθ. ΟΡ ΠΟΥ ΤΩ 
ἘΧεοΊΡΙΑγΊνπη ἀν Ἰλἤη 118 ρεηὸ Μεπάὶϊς ἘΕΡΌΓΡΆΙες : ὕμα οἴπι ποπη}}ῖς 
ναγϊογυσι Δυξζοιμα ΕΔΌῸΪ 5 δά]θές!5; δὲ ἡπάϊος οογγεόείοσε μγοῆχο, 
Ῥυοάεοίτλο. 

- ΜΠ], Ὁ ΑΙ ΡΥΌΤΩ δΘδογοσιῃ ΓἰΌτὶ ΕΥ᾽, δὲ δὰ Γληρύλτα γοέϊο ξογτωδλπάδλσῃ, 
ἃς λὰ γιτατα (ληξτὲ ᾿πττυδηίλπι, ΟὨγ πῶ υνειῖμε δρρυϊπηὰ ἰνην 
Αλιᾶοσγε ϑουδῆϊδληο Οδδιοης. 

ΝΗ. Οογάογη Οοἰοάυίοτιιηι ϑομοϊδίδιοοσυ ζὐρτὶ 1Υ͂. ἀϊήροικο ΓΝ 
κοξηπὶ. 

, ΟΥΤΧ, ςβηϊοπιϊα Ῥυοτῖος, ΑὩΡ1ο.Ἰ τίμα, 4ὺλ8 ἐχ ἀϊνατῆς Ανέζοσιῖδιις 
ΩΝ οοἰϊοσεγαῖ Τδοπαγᾶνϑ Οιϑύγηδη, ὃς ἴῃ Ψψογπδουΐθσῃ ϑουπιόποσει Ὠλρ 6 Γ. 
τὶρπὸ τρληβθοπς Ολγο]υ5 Ηοοϊς : 1η στα μεϊπιογυαι [λτπδε Εμσυα Τγ- 
ΤΟΠΌΓΩ. 

Χ. τ. Ολιοηὶς Ὁιπίολα ὧδ Μοτχίδυβ, 2. ὨΪΩΔ ἰηπρηῖα ϑερῖδπι δλρὶ 6 ῃ- 
Ἵππη σοῖς. 3. ΜήΊπι Ῥυδ)ϊαηὶ, ἄνο' ϑαπεοῦ Ργονθιθία ΑἹ ]10-], Ἀτηπ. 
Ολτο ἴδ Ο γατοσιδα σὺ ̓ ητοτρχοΐδειβ 1, Δτη15 ὅς ΨοΓΏΔΟΙ 5 Ὑ᾽ οοῖδι5, δαγὶ 
ογμθ, {εὰ ἀϊνογῆρ [υἱηοῖβ Δἰτογπ 8. μὸ Ζξϊδα]ξ ρυογο5 Ἐγβοογκα 
αι ςοσγασμηις τὰ Ἰαξαηῖ αἵ Ἰητ6]Πσληῖ, Α σᾶγοϊο Ηοοϊδ. 

΄ 

ΧΙ. Οσδᾶυ δὰ Ῥαγηδλίιτη .ἈὉ τηο ἃ δοοϊεϊδῖο ]Ἰεῶ. 

Ἅ ἝΞ Τρ αὔουο Βοολε ἀγέ μοὶ ὁπὴ πραγ Ῥχιηϊεὰ, δωξ ὄσφε δέει ᾿λΥ ΝΥ. 
᾿Θονγεδιδας. φυδίοῦ “ ᾿ς δορεά «οἱ ῥὲ απ ἨμἸυοσλθδι τὸ ἐδεὶν δεῖν; γος 

᾿ς κεν ἡπῖο ΤΩΔΏΥ ϑ.βοοῖν, ῥα; ὄου 50] γεῖ "»“ἡὅε σῃ τμοίς Βαϊοης, 

παν σαι. “-. πα. - δ 
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